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প্রথম  ি 

সচট্ত্র চরণ 

প্রথম পসরট্েদ : ত সবরওয়ালী 
 

রাজস্থাট্নর পার্বতযপ্রট্দট্শ রূপনগর নাট্ম এর্টি কু্ষদ্র রাজয সিল। রাজয কু্ষদ্র হউর্, 

বৃহৎ হউর্, তার এর্িা রাজা থাসর্ট্ব। রূপনগট্ররও রাজা সিল। সর্ন্তু রাজয কু্ষদ্র 

হইট্ল রাজার নামটি বৃহৎ হওয়ায় আপসি নাই–রূপনগট্রর রাজার নাম সবক্রমস িংহ। 

সবক্রমস িংট্হর আরও  সবট্শষ পসরচয় পশ্চাৎ সদট্ত হইট্ব। 

 ম্প্রসত তাাঁহার অন্ত:পুরমট্ধ্য প্রট্বশ র্সরট্ত আমাসদট্গর ইো। কু্ষদ্র রাজয; কু্ষদ্র 

রাজধ্ানী; কু্ষদ্র পুরী। তন্মট্ধ্য এর্টি ঘর বড়  ুট্শাস ত। গাসলচার অনুর্রট্ণ 

জশ্বতরৃ্ষ্ণপ্রস্তরঙ্কিত হর্মযতল; জশ্বতপ্রস্তরসনর্সমত নানা বট্ণ থর রত্নরাঙ্কজট্ত রঙ্কিত 

র্ক্ষপ্রাচীর; ত ন তাজমহল ও মযূ়রতট্ের অনুর্রণই প্রস দ্ধ, জ ই অনুর্রট্ণ 

ঘট্রর জদওয়াট্ল  াদা পাথট্রর অ ম্ভব পক্ষী  র্ল, অ ম্ভব রর্ট্ম অ ম্ভব লতার 

উপর বস য়া, অ ম্ভব জাসতর ফুট্লর উপর পুে রাস য়া, অ ম্ভব জাতীয় ফল জ াজন 

র্সরট্তট্ি। বড় পুরু গাসলচা পাতা, তাহার উপর এর্ পাল স্ত্রীট্লার্, দশ জন সর্ পনর 

জন। নানা রট্ের বট্স্ত্রর বাহার; নানাসবধ্ রট্ত্নর অলিাট্রর বাহার; নানাসবধ্ উজ্জ্বল 

জর্ামল বর্জণর র্মনীয় জদহরাঙ্কজ,–জর্হ মসির্াবর্ণ, জর্হ পদ্মরে, জর্হ 

চম্পর্াঙ্গী, জর্হ নবদর্ূবাদলশযামা,– সনজ রত্নরাসশট্র্ উপহাস ত র্সরট্তট্ি। জর্হ 

তাম্বূল চর্বণ র্সরট্তট্ি, জর্হ আলট্বালাট্ত তামারু্ িাসনট্তট্ি–জর্হ বা নাট্র্র বড় 

বড় মসতদার নথ দুলাইয়া  ীমস িংট্হর পদুসমনী রাণীর উপা যান বসলট্তট্িন, জর্হ বা 

র্াট্ণর হীরর্জসড়ত র্ণ থ ূষা দুলাইয়া পরসনন্দায় মজসল  জাাঁর্াইট্তট্িন। 

অসধ্র্ািংশই রু্বতী; হাস  টিির্াসরর সর্িু ঘিা পসড়য়া সগয়াট্ি–এর্িু রঙ্গ জসময়া 

সগয়াট্ি। 

রু্বতীগট্ণর হাস বার র্ারণ, এর্ প্রাচীনা, র্তর্গুসল সচত্র জবসচট্ত আস য়া 

তাাঁহাসদট্গর হাট্ত পসড়য়াসিল। হঙ্কস্তদন্তসনর্সমত ফলট্র্ সলস ত কু্ষদ্র কু্ষদ্র অপূর্ব 

সচত্রগুসল; প্রাচীনা সবক্রয়াস লাট্ষ এর্ এর্ াসন সচত্র বস্ত্রাবরণমট্ধ্য হইট্ত বাসহর 

র্সরট্তসিল; রু্বতীগণ সচঙ্কত্রত বযঙ্কের পসরচয় ঙ্কজজ্ঞা া র্সরট্তসিল। 

প্রাচীনা প্রথম সচত্র াসন বাসহর র্সরট্ল, এর্ র্াসমনী ঙ্কজজ্ঞা া র্সরল, “এ র্াহার 

ত সবর আসয়?” 

প্রাচীনা বসলল, “এ শাহজাাঁদা বাদশাট্হর ত সবর |” 

রু্বতী বসলল, “দরূ মাসগ, এ দাসড় জর্ আসম সচসন। এ আমার ঠারু্রদাদার দাসড় |” 
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আর এর্ জন বসলল “জ  সর্ জলা? ঠারু্রদাদার নাম সদয়া ঢাসর্  জর্ন? ও জর্ জতার 

বট্রর দাসড় |” পট্র আর  র্ট্লর সদট্র্ সফসরয়া র বতী বসলল, “ঐ দাসড়ট্ত এর্সদন 

এর্িা সবিা লুর্াইয়াসিল– ই আমার ঝাড়ু সদয়া জ ই সবিািা মাসরল |” 

ত ন হাস র বড় এর্িা জগাল পসড়য়া জগল। সচত্রসবট্ক্রত্রী ত ন আর এর্ ানা িসব 

জদ াইল। বসলল, “এ ানা জাাঁহাগীর বাদশাট্হর িসব |” 

জদস য়া রস র্া রু্বতী বসলল, “ইহার দাম র্ত?” 

প্রাচীনা বড় দাম হাাঁসর্ল। 

রস র্া পুনরসপ ঙ্কজজ্ঞা া র্সরল, “এ ত জগল িসবর দাম। আ ল মানুষিা নুরজাাঁহা 

জবগম র্তট্র্ সর্সনয়াসিল?” 

ত ন প্রাচীনাও এর্িু রস র্তা র্সরল; বসলল, “সবনামূট্লয |” 

রস র্া বসলল, “র্সদ আ লিার এই দশা, তট্ব নর্লিা ঘট্রর র্সড় সর্িু সদয়া 

আমাসদগট্র্ সদয়া র্াও |” 

আবার এর্িা হাস র জরাল পসড়য়া জগল। প্রাচীনা সবরে হইয়া সচত্রগুসল ঢাসর্ল। 

বসলল, “হাস ট্ত মা, ত সবর জর্না র্ায় না। রাজরু্মারী আ ুন, তট্ব আসম ত সবর 

জদ াইব। আর তাাঁরই জনয এ  র্ল আসনয়াসি |” 

ত ন  াত জন  াত সদর্ হইট্ত বসলল, “ওট্গা আসম রাজরু্মারী। ও আসয় বড়ুী, আসম 

রাজরু্মারী |” বৃদ্ধা ফাাঁপট্র পসড়য়া চাসরসদট্র্ চাসহট্ত লাসগল, আবার আর এর্িা 

হাস র জগাল পসড়য়া জগল। 

অর্স্মাৎ হাস র ধু্ম র্ম পসড়য়া জগল–জগালমাল এর্িু থাসমল–জর্বল তার্াতাসর্, 

আাঁচাআাঁসচ এবিং বৃটষ্টর পর মন্দ সবদুযট্তর মত ওষ্ঠপ্রাট্ন্ত এর্িু  াঙ্গা হাস । সচত্রস্বাসমনী 

ইহার র্ারণ  ন্ধান র্সরবার জনয পশ্চাৎ সফসরয়া জদস ট্লন, তাাঁহার সপিট্ন জর্ 

এর্ াসন জদবীপ্রসতমা দাাঁড় র্রাইয়া সগয়াট্ি। 

বৃদ্ধা অসনট্মষট্লাচট্ন জ ই  র্বট্শা াময়ী ধ্বলপ্রস্তরসনর্সমতপ্রায় প্রসতমা পাট্ন 

চাসহয়া রসহল–সর্  ুন্দর! বুড়ী বট্য়াট্দাট্ষ এর্িু জচাট্   াি, তত পসরষ্কার জদস ট্ত পায় 

না–তাহা না হইট্ল জদস ট্ত পাইত জর্, এ ত প্রস্তট্রর বণ থ নট্হ; সনর্জীট্বর এমন  নু্দর 

বণ থ হয় না। পাথর দটূ্র থারু্র্, রু্ ুট্মও এ চারুবর্ণ পাওয়া র্ায় না। জদস ট্ত জদস ট্ত 

বৃদ্ধা জদস ল জর্, প্রসতমা মৃদু মৃদু হাস ট্তট্ি। পুতুল সর্ হাট্ ! বড়ুী ত ন মট্ন মট্ন 

 াসবট্ত লাসগল, এ বুঙ্কঝ পুতুল নয়–ঐ অসতদীর্ঘ রৃ্ষ্ণতার, চঞ্চল,  জল, 

বৃহচ্চকু্ষর্িয় তাহার সদট্র্ চাসহয়া হাস ট্তট্ি। 

বুড়ী অবার্ হইল–এর ওর তার মু পাট্ন চাসহট্ত লাসগল–সর্িু  াসবয়া টঠর্ পাইল না। 

সবর্লসচট্ি রস র্া রমণীমিলীর মু পাট্ন চাসহয়া বৃদ্ধা হাাঁপাইট্ত হাাঁপাইট্ত বসলল, 

“হাাঁ গা, জতামরা বল না গা?” 
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এর্  ুন্দরী হাস  রাস ট্ত পাসরল না–রট্ র উৎ  উিসলয়া উটঠল–হাস র জফায়ারার 

মু  আপসন িুটিয়া জগল–রু্বতী হাস ট্ত হাস ট্ত লুিাইয়া পসড়ল। জ  হাস  জদস য়া 

সবস্ময়সবহ্বলা বৃদ্ধা র্াাঁসদয়া জফসলল। 

ত ন জ ই প্রসতমা র্থা র্সহল। অসত মধু্রস্বট্র ঙ্কজজ্ঞা া র্সরল, “আসয়, র্াাঁসদ  জর্ন 

জগা?” 

ত ন বুড়ী বুঙ্কঝল জর্, এিা গড়া পুতুল নট্হ। আদত মানুষ–রাজমসহষী বা রাজরু্মারী 

হইট্ব। বুড়ী ত ন  াষ্টাট্ঙ্গ প্রসণপাত র্সরল। এ প্রণাম রাজরু্লট্র্ নট্হ–এ প্রণাম 

জ ৌন্দর্র্ট্র্। বুড়ী জর্ জ ৌন্দর্র্ জদস ল, তাহা জদস য়া প্রণত হইট্ত হয়। 
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সিতীয় পসরট্েদ : সচত্রদলন 

 

এই  ুবনট্মাসহনী  ুন্দরী, র্াট্র জদস য়া সচত্রসবট্ক্রত্রী প্রণত হইল, রূপনগট্রর রাজার 

র্নযা চঞ্চলরু্মারী। র্াহারা এতক্ষণ বৃদ্ধাট্র্ লইয়া রঙ্গ র্সরট্তসিল, তাহারা তাাঁহার 

  ীজন এবিং দা ী। চঞ্চলরু্মারী জ ই ঘট্র প্রট্বশ র্সরয়া, জ ই রঙ্গ জদস য়া নীরট্ব 

হা য র্সরট্তসিট্লন। এক্ষট্ণ প্রাচীনাট্র্ মধু্রস্বট্র ঙ্কজজ্ঞা া র্সরট্লন, “তুসম জর্ গা?” 

  ীগণ পসরচয় সদট্ত বযস্ত হইল। “উসন ত সবর জবসচট্ত আস য়াট্িন |” 

চঞ্চলরু্মারী বসলল, “তা জতামরা এত হাস ট্তসিট্ল জর্ন?” 

জর্হ জর্হ সর্িু সর্িু অপ্রসত  হইল। সর্সন  হচরীট্র্ ঝাড়ুদাসর রস র্তািা 

র্সরয়াসিট্লন, সতসন বসলট্লন, “আমাট্দর জদাষ সর্? আসয় বুড়ী র্ত জ ট্র্ট্ল 

বাদশাট্হর ত সবর আসনয়া জদ াইট্তসিল–তাই আমরা হাস ট্তসিলাম–আমাট্দর 

রাজারাজড়ার ঘট্র শাহজাাঁদা বাদশাহ, সর্ জাাঁহাগীর বাদশাহর ত সবর সর্ নাই?” 

বৃদ্ধা র্সহল, “থার্ট্ব না জর্ন মা? এর্ ানা থাসর্ট্ল সর্ আর এর্ ানা সনট্ত নাই? 

আপনারা সনট্বন না, তট্ব আমরা র্াঙ্গাল গসরব প্রসতপালন হইব সর্ প্রর্াট্র?” 

রাজরু্মারী ত ন প্রাচীনার ত সবর  র্ল জদস ট্ত চাসহট্লন। প্রাচীনা এট্র্ এট্র্ 

ত সবরগুসল রাজরু্মারীট্র্ জদ াইট্ত লাসগল। আর্বর বাদশাহ, জাহাাঁগীর শাহজহাাঁ, 

নুরজহাাঁ, নুরমহাট্লর সচত্র জদ াইল। রাজরু্মারী হাস য়া হাস য়া  র্লগুসল সফরাইয়া 

সদট্লন–বসলট্লন, “ইহারা আমাট্দর রু্িুম্ব, ঘট্র জঢর ত সবর আট্ি। সহন্দুরাজার 

ত সবর আট্ি?” 

“অ াব সর্?” বসলয়া প্রাচীনা, রাজা মানস িংহ, রাজা বীরবল, রাজা জয়স িংহ প্র ৃসতর 

সচত্র জদ াইল। রাজপুত্রী তাহাও সফরাইয়া সদট্লন, বসলট্লন, “এও লইব না। এ  র্ল 

সহন্দু নয়, ইহারা মু লমাট্নর চার্র |” 

প্রাচীনা ত ন হাস য়া বসলল, “মা, জর্ র্ার চার্র, তা আসম ত জাসন না। আমার বা 

আট্ি, জদ াই, প ন্দ র্সরয়া লও |” 

প্রাচীনা সচত্র জদ াইট্ত লাসগল। রাজরু্মারী প ন্দ র্সরয়া রাণা প্রতাপ, রাণা 

অমরস িংহ, রাণা র্ণ থ, র্ট্শাবন্ত স িংহ প্র ৃসত র্য় াসন সচত্র ক্রয় র্সরট্লন। এর্ াসন 

বৃদ্ধা ঢাসর্য়া রাস ল, জদ াইল না। 

রাজরু্মারী ঙ্কজজ্ঞা া র্সরট্লন, “ও াসন ঢাসর্য়া রাস ট্ল জর্?” বৃদ্ধা র্থা র্ট্হ না। 

রাজরু্মারী পুনরসপ ঙ্কজজ্ঞা া র্সরট্লন। 

বৃদ্ধা  ীতা হইয়া র্রট্র্াট্ড় র্সহল, “আমার অপরাধ্ লইট্বন না–অ াবধ্াট্ন 

ঘটিয়াট্ি–অনয ত সবট্রর  ট্ঙ্গ আস য়াট্ি |” 

রাজরু্মারী বসলট্লন, “অত  য় পাইট্তি জর্ন? এমন র্াহার ত সবর জর্, জদ াইট্ত 

 য় পাইট্তি?” 

বুড়ী। জদস য়া র্াজ নাই। আপনার ঘট্রর দুশমট্নর িসব। 



 রাজস িংহ 

www.bengaliebook.com 

P
ag

e8
 

রাজরু্মারী। র্ার ত সবর? 

বুড়ী। (  ট্য়) রাণা রাজস িংট্হর। 

রাজরু্মারী হাস য়া বসলট্লন, “বীরপুরুষ স্ত্রীজাসতর র্ নও শত্রু নট্হ। আসম ও 

ত সবর লইব |” 

ত ন বৃদ্ধা রাজস িংট্হর সচত্র তাাঁহার হট্স্ত সদল। সচত্র হাট্ত লইয়া রাজরু্মারী অট্নক্ষণ 

ধ্সরয়া তাহা সনরীক্ষণ র্সরট্ত লাসগট্লন; জদস ট্ত জদস ট্ত তাাঁহার মু  প্রফুি হইল; 

জলাচন সবস্ফাসরত হইল। এর্জন   ী, তাাঁহার  াব জদস য়া সচত্র জদস ট্ত চাসহল–

রাজরু্মারী তাহার হট্স্ত সচত্র সদয়া বসলট্লন, “জদ । জদস বার জর্াগয বট্ি |” 

  ীগট্ণর হাট্ত হাট্ত জ  সচত্র সফসরট্ত লাসগল। রাজস িংহ রু্বা পুরুষ নট্হ–তথাসপ 

তাাঁহার সচত্র জদস য়া  র্ট্ল প্রশিং া র্সরট্ত লাসগল। 

বৃদ্ধা  ুট্র্াগ পাইয়া এই সচত্র াসনট্ত সিগুণ মুনাফা র্সরল। তার পর জলা  পাইয়া 

বসলল, “ঠারু্রাসণ! র্সদ বীট্রর ত সবর লইট্ত হয়, তট্ব আর এর্ াসন সদট্তসি। ইহার 

মত পৃসথবীট্ত বীর জর্?” 

এই বসলয়া বৃদ্ধা আর এর্ াসন সচত্র বাসহর র্সরয়া রাজপুত্রীর হাট্ত সদল। 

রাজরু্মারী ঙ্কজজ্ঞা া র্সরট্লন, “এ র্াহার জচহারা?” 

বৃদ্ধা। বাদশাহ আলম্গীট্রর। 

রাজরু্মারী। সর্সনব। 

এই বসলয়া এর্জন পসরচাসরর্াট্র্ রাজপুত্রী ক্রীত সচত্রগুসলর মূলয আসনয়া বৃদ্ধাট্র্ 

সবদায় র্সরয়া সদট্ত বসলট্লন। পসরচাসরর্া মূলয আসনট্ত জগল, ইতযব ট্র রাজপুত্রী 

  ীগণট্র্ বসলট্লন, “এট্ া, এর্িু আট্মাদ র্রা র্ার্ |” 

রঙ্গসপ্রয়া বয় যাগণ বসলল, “সর্ আট্মাদ বল! বল!” 

রাজপুত্রী বসলট্লন, “আসম এই আলমগীর বাদশাট্হর সচত্র াসন মাটিট্ত রাস ট্তসি। 

 বাই উহার মুট্  এর্ এর্টি বাাঁ পাট্য়র নাসত মার। র্ার নাসতট্ত উহার নার্  াট্ঙ্গ 

জদস  |” 

 ট্য়   ীগট্ণর মু  শুর্াইয়া জগল। এর্জন বসলল, “অমন র্থা মুট্  আসনও না, 

রু্মারীঙ্কজ! র্ার্ পক্ষীট্ত শুসনট্লও, রূপনগট্রর গট্ড়র এর্ াসন পাতর থাসর্ট্ব না |” 

হাস য়া রাজপুত্রী সচত্র াসন মাটিট্ত রাস ট্লন, “জর্ নাসত মাসরসব মার |” 

জর্হ অগ্র র হইল না। সনর্মল নাম্নী এর্জন বয় যা আস য়া রাজরু্মারীর মু  

টিসপয়া ধ্সরল। হাস ট্ত হাস ট্ত বসলল, “অমন র্থা আর বসলও না |” 

চঞ্চলরু্মারী ধ্ীট্র ধ্ীট্র অলিারট্শাস ত বাম চরণ াসন ঔরঙ্গট্জট্বর সচট্ত্রর উপট্র 

 িংস্থাসপত র্সরট্লন–সচট্ত্রর জশা া বুঙ্কঝ বাসড়য়া জগল। চঞ্চলরু্মারী এর্িু জহসলট্লন–

মড় মড় শব্দ হইল–ঔরঙ্গট্জব বাদশাট্হর প্রসতমূর্সত রাজপুতরু্মারীর চরণতট্ল 

 াসঙ্গয়া জগল। 

“সর্  র্বনাশ! সর্ র্সরট্ল!” বসলয়া   ীগণ সশহসরল। 
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রাজপুতরু্মারী হাস য়া বসলট্লন, “জর্মন জিট্লরা পুতুল জ সলয়া  িং াট্রর  াধ্ 

সমিায়, আসম জতমনই জমাগল বাদশাট্হর মুট্  নাসত মারার  াধ্ সমিাইলাম |” তার পর 

সনর্মট্লর মু  চাসহয়া বসলট্লন, “ স  সনর্মল ! জিট্লট্দর  াধ্ সমট্ি;  মট্য় তাহাট্দর 

 ট্তযর ঘর- িং ার হয়। আমার সর্  াধ্ সমটিট্ব না? আসম সর্ র্ ন জীবন্ত 

ঔরঙ্গট্জট্বর মুট্  এইরূপ__” 

সনর্মল , রাজরু্মারীর মু  চাসপয়া ধ্সরট্লন, র্থািা  মাপ্ত হইল না–সর্ন্তু  র্ট্লই 

তাহার অথ থ বুঙ্কঝল। প্রাচীনার হৃদয় র্ম্পম্পত হইট্ত লাসগল–এমন প্রাণ িংহারর্ 

র্থাবার্তা জর্ াট্ন হয়, জ  ান হইট্ত র্তক্ষট্ণ সনষৃ্কসত পাইট্ব! এই  মট্য় তাহার 

সবক্রীত ত সবট্রর মূলয আস য়া জপৌৌঁসিল। প্রাসপ্তমাত্র প্রাচীনা ঊদ্ধথশ্বাট্  পলায়ন 

র্সরল। 

জ  ঘট্রর বাসহট্র আস ট্ল, সনর্মল তাহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ িুটিয়া আস ল। আস য়া 

তাহার হাট্ত এর্টি আশরসফ সদয়া বসলল, “আসয় বুড়ী, জদস ও, র্াহা শুসনট্ল, র্াহারও 

 াক্ষাট্ত মুট্  আসনও না। রাজরু্মারীর মুট্ র আির্ নাই–এ নও উাঁহার জিট্ল বয়  

|” 

বুড়ী আশরসফটি লইয়া বসলল, “তা এ সর্ আর বলট্ত হয় মা! আসম জতামাট্দর দা ী–

আসম সর্ এ  র্ল র্থা মুট্  আসন?” 

সনর্মল  ন্তুষ্ট হইয়া সফসরয়া জগট্লন। 
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তৃতীয় পসরট্েদ : সচত্রসবচারণ 

পরসদন চঞ্চলরু্মারী ক্রীত সচত্রগুসল এর্া বস য়া মট্নাট্র্াট্গর  সহত জদস ট্তসিট্লন। 

সনর্মলরু্মারী আস য়া জ  াট্ন উপসস্থত হইল। তাহাট্র্ জদস য়া চঞ্চল বসলল, 

“সনর্মল ! ইহার মট্ধ্য র্াহাট্র্ও জতামার সববাহ র্সরট্ত ইো র্ট্র?” 

সনর্মল বসলল, “র্াহাট্র্ আমার সববাহ র্সরট্ত ইো র্ট্র, তাহার সচত্র ত তুসম পা সদয়া 

 াসঙ্গয়া জফসলয়াি |” 

চ। ঔরঙ্গট্জবট্র্! 

সন । আশ্চর্র্ হইট্ল জর্? 

চ। বদ্জাট্তর ধ্াসড় জর্? অমন পাষি জর্ আর পৃসথবীট্ত জট্ন্ম নাই? 

সন । বদ্জাতট্র্ বশ র্সরট্তই আমার আনন্দ। জতামার মট্ন নাই, আসম বাঘ 

পুসষতাম? আসম এর্সদন না এর্সদন ঔরঙ্গট্জবট্র্ সববাহ র্সরব ইো আট্ি। 

চ। মু লমান জর্? 

সন । আমার হাট্ত পসড়ট্ল ঔরঙ্গট্জবও সহন্দু হট্ব। 

চ। তুসম মর। 

সন । সর্িুমাত্র আপসি নাই–সর্ন্তু ঐ এর্ ানা র্ার িসব তুসম পাাঁচ বার র্সরয়া 

জদস ট্তি, জ   বরিা লইয়া তট্ব মসরব। 

চঞ্চলরু্মারী ত ন আর পাাঁচ ানা সচট্ত্রর মট্ধ্য সক্ষপ্রহট্স্ত র্রস্থ সচত্র াসন সমশাইয়া 

সদয়া বসলল, “জর্ান্ িসব আবার পাাঁচ বার র্সরয়া জদস ট্তসিলাম? মানুট্ষ মানুট্ষর 

এর্িা র্লি সদট্ত পাসরট্লই সর্ হয়? জর্ান্ িসব ানা পাাঁচ বার র্সরয়া 

জদস ট্তসিলাম?” সনর্মল হাস য়া বসলল, “এর্ ানা ত সবর জদস ট্তসিট্ল, তার আর 

র্লি সর্? রাজরু্মারী, তুসম রাগ র্সরট্ল বসলয়া আমার র্াট্ি ধ্রা পসড়ট্ল। র্ার 

এমন র্পাল প্র ি, ত সবরগুলা জদস ট্ল আসম  ুাঁঙ্কজয়া বাসহর র্সরট্ত পাসর |” 

চ। আর্ব্বর শাট্হর। 

সন । আর্ব্বট্রর নাট্ম রাজপুতনী ঝাড়ু মাট্র। তা ত নট্হই। 

এই বসলয়া সনর্মলরু্মারী ত সবট্রর জগািা হাট্ত লইয়া  ুাঁঙ্কজট্ত লাসগল। বসলল, “তুসম 

জর্ াসন জদস ট্তসিট্ল, তাহার উল্িা সপট্ঠ এর্িা র্াট্লা দাগ আট্ি জদস য়াসি |” জ ই 

সচি ধ্সরয়া, সনর্মলরু্মারী এর্ ানা িসব বাসহর র্সরয়া চঞ্চলরু্মারীর হাট্ত সদল, 

বসলল, “এই াসন |” 

চঞ্চলরু্মারী রাগ র্সরয়া িসব াসন জফসলয়া সদল। বসলল, “জতার আর সর্িু র্াজ জনই, 

তাই তুই জলার্ট্র্ জ্বালাতন র্সরট্ত আরম্ভ র্ট্রসি । তুই দরূ হ |” 

সন । দরূ হব না। তা, রাজরু্োর! এ বুড়ার িসবট্ত জদস বার তুসম এত সর্ জপট্য়ি? 

চ। বুট্ড়া! জতার সর্ জচা  সগট্য়ট্ি না সর্? 

সনর্মল চঞ্চলট্র্ জ্বালাইট্তসিল, চঞ্চট্লর রাগ জদস য়া টিসপ টিসপ হাস ট্ত লাসগল। 

সনর্মল বড়  ুন্দরী, মধু্র  র  হাস ট্ত তাহার জ ৌন্দর্র্ বড়  ুসলল। সনর্মল হাস য়া 
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বসলল, “তা িসবট্ত বুড়া না জদ ার্–জলাট্র্ বট্ল, মহারাণা রাজস িংট্হর বয়  অট্নর্ 

হট্য়ট্ি। তাাঁর দুই পুত্র উপরু্ে হইয়াট্ি |” 

চ। ও সর্ রাজস িংট্হর িসব? তা অত জর্ জাট্ন  স ? 

সন । র্াল সর্ট্নি–আজ সর্িু জান না  স ? তা মানুষিার বয় ও হট্য়ট্ি, এমন জর্ 

 ুব  ুপুরুষ, তাও নয়। তট্ব জদস ট্তসিট্ল সর্? 

চ। 

জগৌরী  ম্ জঝ   ম ার 

সপয়ারী  ম্ জঝ র্ালা। 

শচী  ম্ জঝ  হস্রট্লাচন, 

বীর  ম্ জঝ বীরবালা || 
  

গঙ্গাগর্জন শম্ ুজিপর, 

ধ্রণী ববঠত বা ুর্ীফণ্জম । 

পবন জহায়ত আগুন-  া, 

বীর  জত রু্বতী মন্জম || 

সন । এ ন, তুসম জদস ট্তসি, আপসন মসরবার জনয ফাাঁদ পাসতট্ল। রাজস িংহট্র্ 

 ঙ্কজট্ল, রাজস িংহট্র্ সর্ র্ ন পাইট্ত পাসরট্ব? 

চ। পাইবার জনয সর্  ট্জ? তুসম সর্ পাইবার জনয ঔরঙ্গট্জব বাদশাহট্র্ 

 ঙ্কজয়াি? 

সন। আসম ঔরঙ্গট্জবট্র্  ঙ্কজয়াসি, জর্মন জবড়াল ইন্দুর  ট্জ। আসম র্সদ 

ঔরঙ্গট্জবট্র্ না পাই, তা নয় আমার জবড়ালট্ লািা এ জট্ন্মর মত রসহয়া জগল। 

জতামারও সর্ তাই? 

চ। আমারও না হয়,  িং াট্রর জ লািা এ জট্ন্মর মত রসহয়া জগল। 

সন । সর্ট্  সর্ হয়, তা তুসম আসম সর্ জাসন? সর্ হইয়াট্ি, তাই সর্ জাসন? 

আমরাও তাই বসল। চঞ্চলরু্মারীর সর্ হইয়াট্ি, তা ত বসলট্ত পাসর না। শুধু্ িসব 

জদস য়া সর্ হয়, তা ত জাসন না। অনুরাগ ত মানুট্ষ মানুট্ষ–িসবট্ত মানুট্ষ হইট্ত পাট্র 

সর্? পাট্র, র্সদ তুসম িসবিাড়ািুরু্ আপসন ধ্যান র্সরয়া লইট্ত পার। পাট্র, র্সদ আট্গ 

হইট্ত মট্ন মট্ন তুসম সর্িু গসড়য়া রাস য়া থার্, তার পর িসব ানাট্র্ (বা স্বপ্নিাট্র্) 

জ ই মনগড়া ঙ্কজসনট্ র িসব বা স্বপ্ন মট্ন র্র। চঞ্চলরু্মারীর সর্ তাই সর্িু হইয়াসিল? 

তা আঠার বিট্রর জমট্য়র মন আসম জর্মন র্সরয়া বুঙ্কঝব বা বুঝাইব? 

চঞ্চলরু্মারীর মন র্াই জহার্, মট্নর আগুট্ন এ ন ফুাঁ  সদয়া জ   াল র্ট্র নাই। জর্ন 

না,  ম্মুট্  বড় সবপদ। সর্ন্তু জ   র্ল সবপট্দর র্থা বসলট্ত আমাট্দর এ নও অট্নর্ 

সবলম্ব আট্ি। 
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চতুথ থ পসরট্েদ : বুড়ী বড়  তর্থ 
 

জর্ বুড়ী িসব জবসচয়াসিল, জ  সফসরয়া আস ল। তাহার বাড়ী আগ্রা। জ  সচত্রগুসল জদট্শ 

সবট্দট্শ সবক্রয় র্ট্র। বুড়ী রূপনগর হইট্ত আগ্রা জগল। জ  াট্ন সগয়া জদস ল, তাহার 

পুত্র আস য়াট্ি। তাহার পুত্র সদিীট্ত জদার্ান র্ট্র। 

রু্ক্ষট্ণ বুড়ী রূপনগট্র সচত্র সবক্রয় র্সরট্ত সগয়াসিল। চঞ্চলরু্মারীর  াহট্ র র্াি 

র্াহা জদস য়া আস য়াসিল, তাহা র্াহারও র্াট্ি বসলট্ত না পাইয়া, বুড়ীর মন অসস্থর 

হইয়া উটঠয়াসিল। র্সদ সনর্মলরু্মারী তাহাট্র্ পুরস্কার সদয়া র্থা প্রর্াশ র্সরট্ত 

সনট্ষধ্ র্সরয়া না সদত, তট্ব জবাধ্ হয়, বুড়ীর মন এত বযস্ত না হইট্লও হইট্ত পাসরত। 

সর্ন্তু র্ ন জ  র্থা প্রর্াশ র্সরবার জনয সবট্শষ সনট্ষধ্ হইয়াট্ি, ত ন বুড়ীর মন 

র্াট্জ র্াট্জই র্থাটি বসলবার জনয বড়ই আরু্ল হইয়া উটঠল। বুড়ী সর্ র্ট্র, এট্র্ 

 তয র্সরয়া আস য়াট্ি, তাহাট্ত হাত পাসতয়া জমাহর লইয়া সনমর্  াইয়াট্ি, র্থা 

প্রর্াশ পাইট্লও দুরন্ত বাদশাট্হর হট্স্ত চঞ্চলরু্মারীর সবট্শষ অসনষ্ট ঘটিবার  ম্ভাবনা, 

তাহাও বুঙ্কঝট্তট্ি। হঠাৎ র্থা র্াহারও  াক্ষাট্ত বসলট্ত পাসরল না। সর্ন্তু বুড়ীর আর 

সদবট্  আহার হয় না–রাঙ্কত্রট্ত সনদ্রা হয় না। জশষ আপনা আপসন শপথ র্সরল জর্, এ 

র্থা র্াহারও  াক্ষাট্ত বসলব না। তাহার পট্রই তাহার পুত্র আহার র্সরট্ত বস ল–বড়ুী 

জিট্লর  ান্সর্র উপর এর্িু র াল র্াবাব তুসলয়া সদয়া বসলল, “ া বাবাজান!  া  া 

জলও। বয় া র্াবাব রূপনগরট্  আট্নট্র্ বর্্ত এর্ জরাজ বানা থা–ঔর র্ ী জনসহন 

বনা |” 

জিট্ল  াইট্ত  াইট্ত বসলল, “আম্মাজী! রূপনগরর্া জর্া জর্ ্ া আপ্ ফরমাট্য়ট্ঙ্গ 

জবালী থী |” 

মা বসলল, “চুপ! বহ বাত্ মুহজ্ম মৎ লও বাপজান। জময়ট্ন সর্য়া জবালী থী? জ য়ালজ্ম 

জবালী থী শাট্য়দ্!” 

বুড়ী এ ন  ুসলয়া সগয়াসিল জর্, পূর্জব এর্  মট্য় চঞ্চলরু্মারীর র্থািা তাহার 

উদরমট্ধ্য অতযন্ত দিংশন আরম্ভ র্রায়, সতসন পুট্ত্রর  াক্ষাট্ত এর্িু উ: আ: 

র্সরয়াসিট্লন। এবারর্ার উির শুসনয়া জিট্ল বসলল, “চুপ রট্হট্ঙ্গ র্াট্হ মাজী? বয় া 

সর্য়া বাত্ জহাগী?” 

মা। শুন্জনর্া মাসফর্ বাত্ জনসহন্, বাপজান! 

জিট্ল। তব্ রহট্ন সদঙ্কজট্য়। 

মা। ঔর রু্ি জনসহন্, রূপনগরওয়ালী রু্মারীন্সর্ বাত্। 

জিট্ল। বহ রু্মারীন্ বড়া  ুব্  ুরত? জয়হ বয় া পুসষদা বাত্? 

মা। জ া জনসহন্–বাাঁদীসর্ বড়া জদমাগ। ইহা আিা! জময়ট্ন সর্য়া জবাল্ চুর্া! 
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জিট্ল। র্াাঁহা রূপনগর গড়, র্াাঁহা ওাঁহার্া রাজরু্মারীন্সর্ জদমাগ–ইট্য় বাত্ আপ্র্া 

জবালনাই সর্য়া জরুর–হামারা শুননাই সর্য়া জরুর? 

মা। জস্রফ জদমাগ বাপজান! জলৌিীট্ন বাদশাট্হ আলম্জর্া জনসহন মান্তী! 

জিট্ল। বাদশাট্হ আলম্জর্া গাসল সদই জহাগী? 

মা। গাসল–বাপজান! উ জ   ী জরুর রু্ি! 

জিট্ল। উ ্জ   ী জবর! সর্য়া জহা  র্্তা? বাদশাহ আলম্জর্া ঔর মাব  র্্তা নাই! 

মা। উ ্জ   ী জবর। 

জিট্ল। মার জ   ী জবর? 

মা। বাপজান–ঔর পুসিও মৎ-জময়ট্ন উ ্র্ী সনমর্  াইন। 

জিট্ল। সনমর্  াট্য় জহা! সর্ ্তট্র মা? 

মা। আশরসফ সদন্। 

জিট্ল। র্াট্হ মাজী? 

মা। উ ্র্ী গুণাহজ্র্ বাত সর্স র্া পা  জবাল্না মনাট্ ব জনসহন, এ  সলট্য়। 

জিট্ল। আো বাত বহ। মুঝজর্া এর্জঠা আশরসফ ব সশশ ফরমাইট্য়। 

মা। র্াট্হ জর জবিা? 

জিট্ল। জনসহন ত মুঝ্জর্া জবাল্ সদঙ্কজট্য় বাত্জঠা সর্য়া বহ? 

মা। বাত্ ঔর সর্য়া, বাদশাহ ত সবর–জতাবা! জতাবা! বাতজঠা আবহী সনর্্লী থী। 

জিট্ল। ত সবর  াঙ্্গডালা? 

মা। আট্র জবিা, লাথ্ জ   াঙ্্গডালা! জতাবা! জময়্জন সনমর্হারামী র্র্ চুর্া! 

জিট্ল। সনমর্হারামী সর্য়া বহ ই জম জতাম মা, জময়ট্ন জবিা! হামরা জবাল্জনট্  

সনমর্হারামী সর্য়া বহ? 

মা। জদস ও বাপজান, সর্ ্ইট্র্া বসলও মৎ। 

জিট্ল। আপ্  াট্তরজমা রসহট্য়–সর্ ইট্র্া পা  জনসহন জবাট্লট্ঙ্গ। 

ত ন বুড়ী সবলক্ষণ র রঙ্কিত র্সরয়া সচত্রদলট্নর বযাপারিা  মস্ত বসলল। 
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পঞ্চম পসরট্েদ : দসরয়া সবসব 

 

বুড়ীর পুট্ত্রর নাম স ঙ্কজর জ  । জ  ত সবর আাঁসর্ত। সদিীট্ত তাহার জদার্ান। মার 

র্াট্ি দুই সদন থাসর্য়া, জ  সদিী জগল। সদিীট্ত তাহার এর্ সবসব সিল। জ ই জদার্াট্নই 

থাসর্ত। সবসবর নাম ফট্তমা। স ঙ্কজর, মার র্াট্ি রূপনগট্রর র্থা র্াহা শুসনয়াসিল, 

তাহা  মস্তই ফট্তমার র্াট্ি বসলল।  মস্ত র্থা বসলয়া, স ঙ্কজর ফট্তমাট্র্ বসলল জর্, 

“তুসম এ নই দসরয়া সবসবর র্াট্ি র্াও। এই  িংবাদ জবগম  াট্হবাট্র্ জবসচয়া আস ট্ত 

বসলও। সর্িু পাওয়া র্াইট্ব |” 

দসরয়া সবসব পাট্শর বাড়ীট্তই বা  র্ট্র। ঘট্রর সপিন সদয়া র্াওয়া র্ায়। অতএব 

ফট্তমা সবসব, জবপরদা না হইয়াও, দসরয়া সবসবর গটৃ্হ সগয়া উপসস্থত হইট্লন। 

স ঙ্কজর বা ফট্তমার সবট্শষ পসরচয় সদবার প্রট্য়াজন হয় নাই। সর্ন্তু দসরয়া সবসবর 

সবট্শষ পসরচয় চাসহ। দসরয়া সবসবর আ ল নাম, দরীর-উসি া সর্ এমনই এর্িা সর্িু, 

সর্ন্তু জ  নাম ধ্সরয়া জর্হ ডাসর্ত না–দসরয়া সবসব বসলয়াই ডাসর্ত। তার বাপ মা সিল 

না, জর্বল জজযষ্ঠা  সগনী আর এর্িা বুড়ী ফুফু, সর্  ালা, সর্ এমনই এর্িা সর্ সিল। 

বাড়ীট্ত পুরুষমানুষ জর্হ বা  র্সরত না। দসরয়া সবসবর বট্য়   ট্তর বৎ ট্রর জবশী 

নট্হ–তাহাট্ত আবার সর্িু  ব্ব থার্ার, পট্নর বিট্রর জবশী জদ াইত না। দসরয়া সবসব 

বড়  ুন্দরী, ফুিন্ত ফুট্লর মত,  র্বদা প্রফুি। 

দসরয়া সবসবর  সগনী অসত উিম  ুরমা ও আতর প্রস্তুত র্সরট্ত পাসরত। তাহাই সবক্রয় 

র্সরয়া তাহাট্দর সদনপাত হইত। আপনারা এক্কা বা জদালা র্সরয়া বড়মানুট্ষর বাড়ী 

সগয়া জবসচয়া আস ত। দু: ী মানুষ, রাঙ্কত্র হইট্ল পদব্রট্জও র্াইত। বাদশাট্হর 

অন্ত:পুট্র র্াহারও র্াইবার অসধ্র্ার সিল না–বাসহট্রর স্ত্রীট্লাট্র্রও না–সর্ন্তু দসরয়া 

সবসবর জ  াট্ন র্াইবারও উপায় সিল। তাহা পট্র বসলট্তসি। 

ফট্তমা আস য়া দসরয়া সবসবট্র্ চঞ্চলরু্মারীর  িংবাদ বসলল, এবিং বসলয়া সদল, ঐ 

 িংবাদ সবক্রয় র্সরয়া অথ থ আসনট্ত হইট্ব। 

দসরয়া সবসব বসলল, “রেমহাট্লর স তর প্রট্বশ র্সরট্ত হইট্ব–পরওয়ানা ানা 

জর্াথায়?” 

ফট্তমা বসলল, “জতামারই র্াট্ি আট্ি |” দসরয়া সবসব ত ন জপিারা  ুসলয়া এর্ ানা 

র্াগজ বাসহর র্সরল। তাহা উল্টাইয়া পাল্টাইয়া জদস য়া বসলল, “এই ানা বট্ি!” 

দসরয়া সবসব ত ন সর্িু  ুরমা লইয়া ও পরওয়ানা লইয়া বাসহর হইল। 
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সিতীয়  ি 

নন্দট্ন নরর্ 

প্রথম পসরট্েদ : অদৃষ্টগণনা 
 

জজযাৎোট্লাট্র্, জশ্বতস র্ত-পুসলন-মধ্যবাসহনী নীল সললা র্মুনার উপরূ্ট্ল 

নগরীগণপ্রধ্ানা মহানগরী সদিী, প্রদীপ্ত মসণ িবৎ জ্বসলট্তট্ি– হস্র  হস্র 

মর্মরাসদপ্রস্তরসনর্সমত সমনার গম্বুজ বুরুজ ঊর্জে উঙ্কিত হইয়া চন্দ্রাট্লাট্র্র 

রঙ্কিরাসশ প্রসতফসলত র্সরট্তট্ি। অসতদটূ্র রু্তবসমনাট্রর বৃহচূ্চড়া, ধূ্মময় 

উচ্চস্তম্ভবৎ জদ া র্াইট্তসিল, সনর্ট্ি জমু্মা ম ঙ্কজট্দর চাসর সমনার নীলর্াশ জ দ 

র্সরয়া চন্দ্রট্লাট্র্ উটঠয়াট্ি । রাজপট্থ রাজপট্থ পনযবীসথর্া ; সবপসণট্ত শত শত 

দীপমালা, পুষ্পসবট্ক্রতার পুষ্পরাসশর গন্ধ, নাগসরর্জনপসরসহত পুষ্পরাঙ্কজর গন্ধ, 

আতর-জগালাট্বর  ুগন্ধ, গৃট্হ গৃট্হ  ঙ্গীতেসন, বহুজাতীয় বাট্দযর সনক্কণ, 

নাগরীগট্ণর র্ ন উচ্চ, র্ ন মধু্র হাস , অলিার সশঙ্কিত,-এই  মস্ত এর্ঙ্কত্রত 

হইয়া, নরট্র্ নন্দনর্ানট্নর িায়ার নযায় অদ্ ুত প্রর্ার জমাহ জন্মাইট্তট্ি। ফুট্লর 

িড়ািসড়, আতর-জগালাট্বর িড়ািসড়,-নর্তর্ীর নূপুরসনক্কণ, গাসয়র্ার র্ট্ে 

 প্ত ুট্রর আট্রাহণ অবট্রাহণ, বাট্দযর ঘিা, র্মনীয়র্াসমনীর্রতলর্সলত তাট্লর 

চি-চিা; মট্দযর প্রবাহ, সবট্লাল র্িাক্ষবসি প্রবাহ; স চুসড় জপালাওট্য়র রাসশ রাসশ; 

সবর্ি, র্পি, মধু্র, চতুর, চতুর্সবধ্ হাস ; পট্থ পট্থ অট্শ্বর পদেসন, জদালার 

বাহট্র্র বী ৎ  েসন, হস্তীর গালঘণ্টার েসন, এক্কার ঝনঝসন–শর্ট্ির 

ঘযানঘযানাসন। 

নগট্রর মট্ধ্য বড় গুলজার চাাঁদনী জচৌর্। জ  াট্ন রাজপুত বা তুর্ী অশ্বারূঢ় হইয়া 

স্থাট্ন স্থাট্ন পাহারা সদট্তট্ি। জগট্ত র্াহা সর্িু মূলযবান্, তাহা জদার্ান  র্ট্ল থট্র 

থট্র  াজান আট্ি। জর্াথাও নর্তর্ী রাস্তায় জলার্ জমাইয়া,  ারট্ঙ্গর  ুট্র 

নাসচট্তট্ি, গাসয়ট্তট্ি ; জর্াথাও বাঙ্কজর্র বাঙ্কজ র্সরট্তট্ি, প্রট্তযট্র্র সনর্ি শত শত 

দশ থর্ জঘসরয়া দাাঁড়াইয়া দশ থন র্সরট্তট্ি।  র্ট্লর অট্পক্ষা জনতা “জজযাসতষী” 

সদট্গর র্াট্ি। জমাগল বাদশাহসদট্গর  মট্য় জজযাসতর্সবদগট্ণর জর্রূপ আদর সিল, 

এমন জবাধ্ হয়, আর র্ নও হয় নাই। সহন্দু মু লমাট্ন তাাঁহাট্দর তুলয আদর 

র্সরট্তন। জমাগল বাদশাট্হরা জজযাসতষ শাট্স্ত্রর অসতশয় বশী ূত সিট্লন; তাাঁহাসদট্গর 

গণনা না জাসনয়া অট্নর্  মট্য় অসত গুরুতর র্ার্জর্ প্রবৃি হইট্তন না। জর্  র্ল 

ঘিনা এই গ্রট্ে বসণ থত হইয়াট্ি, তাহার সর্িু পট্র ঔরঙ্গট্জট্বর র্সনষ্ঠ পুত্র আর্ব্বর 

রাজসবট্দ্রাহী হইয়াসিট্লন। পঞ্চাশ হাজার রাজপুত জ না তাাঁহার  হায় সিল; 

ঔরঙ্গট্জট্বর  ট্ঙ্গ অল্প জ নাই সিল, সর্ন্তু জজযাসতর্সবট্দর গণনার উপর সন থর 

র্সরয়া আর্ব্বর ব নযর্াত্রায় সবলম্ব র্সরট্লন, ইসতমট্ধ্য ঔরঙ্গট্জব জর্ৌশল র্সরয়া 

তাাঁহার জচষ্টা সনষ্ফল র্সরট্লন। 
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সদিীর চাাঁদনী-জচৌট্র্, জজযাসতসষগণ রাজপট্থ আ ন পাসতয়া, পুসথ পাাঁঙ্কজ লইয়া, 

মাথায় উষ্ণীষ বাাঁসধ্য়া বস য়া আট্িন–শত শত স্ত্রীপুরুষ, আপন আপন অদৃষ্ট 

গণাইবার জনয তাাঁহাট্দর র্াট্ি সগয়া বস য়া আট্ি; পরদানশীন সবসবরাও মুসড় ুসড় 

সদয়া র্াইট্ত  ট্িাচ র্ট্রন নাই। এর্জন জজযাসতষীর আ ট্নর চাসর পাট্শ বড় 

জনতা। তাহার বাসহট্র এর্জন অবগুেনবতী রু্বতী ঘুসরয়া জবড়াইট্তট্ি। জজযাসতষীর 

র্াট্ি র্াইবার ইো, সর্ন্তু  াহ  র্সরয়া জনতা জঠসলয়া প্রট্বশ র্সরট্ত পাসরট্তট্ি না–

ইতস্তত: জদস ট্তট্ি। এমন  মট্য় জ ই স্থান সদয়া, এর্জন অশ্বাট্রাহী পুরুষ 

র্াইট্তসিল। 

অশ্বাট্রাহী রু্বা পুরুষ। জদস য়া আট্হট্ল-সবলায়ত জমাগল বসলয়া জবাধ্ হয়। সতসন 

অতযন্ত  ুশ্রী, জমাগট্লর স তরও এরূপ  ুশ্রী পুরুষ দুল থ । তাাঁহার জবশ ূষার অসতশয় 

পাসরপািয। জদস য়া এর্জন সবট্শষ  ম্ভ্রান্ত জলার্ বসলয়া জবাধ্ হয়। অশ্বও 

 ম্ভ্রান্তবিংশীয়। 

জনতার জনয অশ্বাট্রাহী অসত মন্দ াট্ব অশ্বচালনা র্সরট্তসিট্লন। জর্ রু্বতী 

ইতস্তত: সনরীক্ষণ র্সরট্তসিল, জ  তাাঁহাট্র্ জদস ট্ত পাইল। জদস য়াই, সনর্ট্ি আস য়া 

জঘাড়ার লাগাম ধ্সরয়া থামাইল। বসলল, “ াাঁ  াট্হব–মবারর্  াট্হব–মবারর্!” 

মবারর্–অশ্বাট্রাহীর ঐ নাম–ঙ্কজজ্ঞা া র্সরল, “জর্ তুসম?” 

রু্বতী বসলল, “ইয়া আিা! আর সর্ সচসনট্তও পার না?” 

মবারর্ বসলল, “দসরয়া?” 

দসরয়া বসলল, “জী |” 

ম। তুসম এ াট্ন জর্ন? 

দ। জর্ন, আসম ত  র্ল জায়গায় র্াই। জতামার ত সনট্ষধ্ নাই। তুসম বারণ র্র সর্? 

ম। আসম জর্ন বারণ র্সরব? তুসম আমার জর্? 

তার পর মৃদুতর স্বট্র মবারর্ বসলল, “সর্িু চাই সর্?” 

দসরয়া র্াট্ণ আঙু্গল সদয়া বসলল, “জতাবা! জতামার িার্া আমার হারাম! আমরা আতর 

 ুর্মা র্সরট্ত জাসন |” 

ম। তট্ব আমাট্র্ পার্ড়া র্সরট্ল জর্ন? 

দ। নাম, তট্ব বসলব। 

মবারর্ জঘাড়া হইট্ত নাসমল। বসলল, “এ ন বল |” 

দসরয়া বসলল, “এই স ট্ড়র স তর এর্জন জজযাসতষী বস য়া আট্িন। ইসন নূতন 

আস য়াট্িন। ইাঁহার মত জজযাসতর্সবদ র্ ন নাসর্ আট্  নাই। ইাঁহার র্াট্ি জতামাট্র্ 

জতামার জর্ ্মৎ গণাইট্ত হইট্ব |” 

ম। আমার জর্ ্মৎ জাসনয়া জতামার সর্ হইট্ব? জতামার গণাও। 

দ। আমার জর্ ্মৎ আসম জাসনট্ত চাসহ না। না গণাইয়াই তাহা জাসনট্ত পাসরয়াসি। 

জতামার জর্ ্মৎ জানাই আমার দরর্ার। 
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এই বসলয়া দসরয়া, মবারট্র্র হাত ধ্সরয়া িাসনয়া লইয়া র্াইবার উপক্রম র্সরল। 

মবারর্ বসলল, “আমার জঘাড়া ধ্ট্র জর্?” 

জগািার্তর্ জিট্ল রাজপট্থ দাাঁড়াইয়া লাড্ডু  াইট্তসিল। মবারর্ বসলল, “জতামরা 

জর্হ এর্ লহমা আমার জঘাড়ািা ধ্সরয়া রা । আসম আস য়া, জতামাট্দর আরও লাড্ডু 

সদব |” 

এই বসলবামাত্র দুই সতনিা জিট্ল আস য়া জঘাড়া ধ্সরল। এর্িা প্রায় নি–জ  জঘাড়ার 

উপর চসড়য়া বস ল। মবারর্ তাহাট্ত মাসরট্ত জগট্লন। সর্ন্তু তাহার প্রট্য়াজন হইল 

না–জঘাড়া এর্বার সপিট্নর পা উাঁচু র্সরয়া তাহাট্র্ জফসলয়া সদল। তাহাট্র্ 

 ূসমশর্যাগত জদস য়া, অপর বালট্র্রা তাহার হাট্তর লাড্ডু র্াসড়য়া লইয়া জ াজন 

র্সরল। ত ন মবারর্ সনঙ্কশ্চন্ত হইয়া অদৃষ্ট গণাইট্ত জগট্লন। 

মবারর্ট্র্ জদস য়া অপর জলার্  র্ল পথ িাসড়য়া সদল। দসরয়া সবসব তাাঁহার  ট্ঙ্গ 

 ট্ঙ্গ জগল। জজযাসতষীর র্াট্ি মবারর্ হাত পাসতয়া সদট্লন। জজযাসতষী অট্নর্ জদস য়া 

শুসনয়া বসলল, “আপসন সগয়া সববাহ র্রুন |” পশ্চাৎ হইট্ত, স ট্ড়র স তর লুর্াইয়া 

দসরয়া সবসব বসলল, “র্সরয়াট্ি |” 

জজযাসতষী বসলল, “জর্ ও র্থা বসলল?” 

মবারর্ বসলট্লন, “ও এর্িা পাগলী। আপসন বসলট্ত পাট্রন, আমার সর্ রর্ম সববাহ 

হইট্ব?” 

জজযাসতষী বসলল, “আপসন জর্ান রাজপুত্রীট্র্ সববাহ র্রুন |” 

মবারর্ বসলল, “তাহা হইট্ল সর্ হইট্ব?” 

জজযাসতষী র্সরল, “তাহা হইট্ল, আপনার  ুব পদবৃঙ্কদ্ধ হইট্ব |” 

স ট্ড়র স তর হইট্ত দসরয়া সবসব বসলল, “আর মৃতুয |” 

জজযাসতষী উির বসলল, “জর্ ও?” 

ম। জ ই পাগলী। 

জজযাসতষী। পাগলী নয়। ও জবাধ্ হয় মনুষয নয়। আসম আর আপনার হাত জদস ব না। 

মবারর্ সর্িু বুঙ্কঝট্ত পাসরট্লন না। জজযাসতষীট্র্ সর্িু সদয়া, স ট্ড়র স তর দসরয়ার 

অট্েষণ র্সরট্লন। সর্িুট্তই আর তাহাট্র্ জদস ট্ত পাইট্লন না। ত ন সর্িু 

সবষণ্ণ াট্ব, অট্শ্ব আট্রাহণপূর্বর্, দুগ থাস মুট্  চসলট্লন। বলা বাহুলয, বালট্র্রা সর্িু 

লাড্ডু পাইল। 
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সিতীয় পসরট্েদ : জজব উসি া 
 

দসরয়ার  িংবাদ-সবক্রট্য়র সর্ হইল?  িংবাদ-সবক্রয় আবার সর্? র্াহাট্র্ই বা সবক্রয় 

র্সরট্ব? জ  র্থািা বুঝাইবার জনয, জমাগল ম্রাট্ির অবট্রাট্ধ্র সর্িু পসরচয় সদট্ত 

হইট্ব। 

 ারতবষীয় মসহলারা রাজযশা ট্ন  ুদক্ষ বসলয়া সব যাত। পঙ্কশ্চট্ম, র্দাসচৎ এর্িা 

জজট্নাসবয়া, ই াট্বলা, এসলজাট্বথ বা র্যাথারাইন পাওয়া র্ায়। সর্ন্তু  ারতবট্ষ থর 

অট্নর্ রাজরু্লজারাই রাজযশা ট্ন  ুদক্ষ। জমাগল ম্রািসদট্গর র্নযাগণ এ সবষট্য় 

বড় সব যাত। সর্ন্তু জর্ পসরমাট্ণ তাহারা রাজনীসতসবশারদ, জ ই পসরমাট্ণ তাহারা 

ইঙ্কন্দ্রয়পরবশ ও জ াগসবলা পরায়ণ সিল। ঔরঙ্গট্জট্বর দুই  সগনী, জাাঁহানারা ও 

জরৌশোরা। জাাঁহানারা শাহজাাঁহার বাদশাহীর প্রধ্ান  হায়। শাহাজাাঁহা তাাঁহার পরামশ থ 

বযতীত জর্ান রাজর্ার্র্ র্সরট্তন না; তাাঁহার পরামট্শ থর অনুবর্তী হইয়া র্ার্জর্ 

 ফল ও র্শস্বী হইট্তন। সতসন সপতার সবট্শষ সহসতসষণী সিট্লন। সর্ন্তু সতসন জর্ 

পসরমাট্ণ এ  র্ল গুণসবসশষ্টা সিট্লন, তট্তাসধ্র্ পসরমাট্ণ ইঙ্কন্দ্রয়পরায়ণা সিট্লন। 

ইঙ্কন্দ্রয়পসরতৃসপ্তর জনয অ িং য জলার্ তাাঁহার অনুগৃহীত পাত্র সিল। জ ই  র্ল 

জলাট্র্র মট্ধ্য ইউট্রাপীয় পর্ থযিট্র্রা এমন বযঙ্কের নাম র্ট্রন জর্, তাহা সলস য়া 

জল নী র্লুসষত র্সরট্ত পাসরলাম না। 

জরৌশোরা সপতৃট্িসষণী, ঔরঙ্গট্জট্বর পক্ষপাসতনী সিট্লন। সতসনও জাাঁহানারার মত 

রাজনীসতসবশারদ এবিং  ুদক্ষ সিট্লন, এবিং ইঙ্কন্দ্রয়  ম্বট্ন্ধ জাাঁহানারার নযায় সবচারশনূয, 

বাধ্াশূনয, এবিং তৃসপ্তশূনয সিট্লন। র্ ন সপতাট্র্ পদচুযত ও অবরুদ্ধ র্সরয়া, তাাঁহার 

রাজয অপহরট্ণ ঔরঙ্গট্জব প্রবৃি, ত ন জরৌশোরা তাাঁহার প্রধ্ান  হায়। ঔরঙ্গট্জবও 

জরৌশ্বারার বড় বাধ্য সিট্লন। ঔরঙ্গট্জট্বর বাদশাহীট্ত জরৌশোরা সিতীয় বাদশাহ 

সিট্লন। 

সর্ন্তু জরৌশোরার দুরদৃষ্টক্রট্ম তাাঁহার এর্জন মহাশঙ্কেশাসলনী প্রসতিঙ্কিনী তাাঁহার 

সবরুট্দ্ধ মাথা তুসলল। ঔরঙ্গট্জট্বর সতন র্নযা। র্সনষ্ঠা দুইটির  ট্ঙ্গ বন্দী 

ভ্রাতুষ্পুত্রিট্য়র সতসন সববাহ সদট্লন। জজযষ্ঠা জজব-উসি া সববাহ র্সরট্লন না।(1) পাসদ্র 

র্ত্রু বট্লন, ইাঁহার নাম ফ র-উসি া। সপতৃস্ব াসদট্গর নযায় ব ট্ন্তর ভ্রমট্রর মত 

পুট্ষ্প পুট্ষ্প মধু্পান র্সরয়া জবড়াইট্ত লাসগট্লন। 

সপ ী  াইঙ্কঝ উ ট্য় অট্নর্ স্থট্লই, মদন-মঙ্কন্দট্র প্রসতট্র্াসগনী হইয়া দাাঁড়াইট্তন। 

 ুতরািং  াইঙ্কঝ সপ ীট্র্ সবনষ্ট র্সরবার  িল্প র্সরট্লন। সপ ীর মসহমা সতসন 

সপতৃ মীট্প সববৃত র্সরট্ত লাসগট্লন। ফল এই দাাঁড়াইল জর্, জরৌশোরা পৃসথবী হইট্ত 

অদৃশযা হইট্লন, জজব-উসি া তাাঁহার পদমর্র্াদা ও তাাঁহার পদানতগণট্র্ পাইট্লন। 

পদমর্র্াদার র্থা বসললাম, তাহার এর্িু তাৎপর্র্ আট্ি। বাদশাট্হর অন্ত:পুট্র 

জ াজা স ি জর্ান পুরুষ প্রট্বশ র্সরত না, অন্তত: র্সরবার সনয়ম সিল না। অন্ত:পুট্র 
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পাহারার র্াট্জর জনয এর্িা স্ত্রীট্ না সনরু্ে সিল। জর্মন সহন্দুরাজগণ র্বনীগণট্র্ 

প্রসতহাট্র সনরু্ে র্সরট্তন, জমাগল বাদশাট্হরাও তাই র্সরট্তন। তাতারজাতীয়া 

 ুন্দরীগণ জমাগল ম্রাট্ির অবট্রাট্ধ্ প্রহসরণী সিট্লন। এই স্ত্রীস ট্নযর এর্জন 

নাসয়র্া সিট্লন; সতসন জ নাপসতর স্থানীয়া। তাাঁহার পদ উচ্চপদ বসলয়া গণয, এবিং 

জবতন ও  ম্মান তদনুর্ায়ী। এই পট্দ জরৌশোরা সনরু্ে সিট্লন। সতসন  হ া অপাসথ থব 

অন্ধর্াট্র অন্তসহথত হইট্ল জজব-উসি া তাাঁহার পট্দ সনরু্ে হইয়াসিট্লন। সর্সন এই 

পট্দ সনরু্ে হইট্তন, সতসন রাজান্ত:পুট্রর  র্বসবষট্য়র র্ত্রী হইট্তন।  ুতরািং জজব-

উসি া রেমহাট্লর  র্বর্ত্রী সিট্লন। বাদশাট্হর অন্ত:পুরট্র্ রেমহাল বা মহাল 

বসলত।  র্ট্লই তাাঁহার অধ্ীন; প্রসতহাসরগণ, জ াজারা, বাাঁদীরা, জদৌবাসরর্গণ, 

বাহর্গণ, পাচর্গণ,  র্ট্লই তাাঁহার অধ্ীন। অতএব সতসন র্াহাট্র্ ইো, তাহাট্র্ 

মহাল মট্ধ্য আস ট্ত সদট্ত পাসরট্তন। 

দুই জশ্রণীর জলার্, তাাঁহার রৃ্পায় অন্ত:পুরমট্ধ্য প্রট্বশ র্সরত; এর্ প্রণয় াজন 

বযঙ্কেগণ–অপর, র্াহারা তাাঁহার র্াট্ি  িংবাদ জবসচত। 

বসলয়াসি, জজব-উসি া এর্জন প্রধ্ান politician, জমাগল াম্রাজযরূপ জাহাট্জর হাল, 

এর্ প্রর্ার তাাঁর হাট্ত। সতসন জমাগল াম্রাট্জযর “সনয়ামর্ নক্ষত্র” বসলয়াও বসণ থত 

হইয়াট্িন। জানা আট্ি, “politician”  ম্প্রদাট্য়র এর্িা বড় প্রট্য়াজন– িংবাদ। 

জর্াথায় সর্ হইট্তট্ি, জগাপট্ন  ব জানা চাই। দুমু থট্ র মুসনব রামচন্দ্র হইট্ত সব মার্থ 

পর্র্ন্ত  র্ট্লই ইহার প্রমাণ। জজব-উসি া এ র্থািা সবলক্ষণ বুঙ্কঝট্তন। চাসর সদর্ 

হইট্ত সতসন  িংবাদ  িংগ্রহ র্সরট্তন।  িংবাদ  িংগ্রট্হর জনয তাাঁর র্তর্গুসল জলার্ 

সনরু্ে সিল। তার মট্ধ্য ত সবরওয়ালা স ঙ্কজর এর্জন। তার মা নানা জদট্শ ত সবর 

জবসচট্ত র্াইত। স ঙ্কজর তাহার সনর্ি হইট্ত  িংবাদ  িংগ্রহ র্সরট্তন। দসরয়া সবসবর 

 সগনীও আতর ও  ুর্মা সবক্রট্য়র উপলট্ক্ষ সদিীর স তর ভ্রমণ র্সরয়া অট্নর্ 

 িংবাদ  িংগ্রহ র্সরত। এই  র্ল  িংবাদ দসরয়া জজব-উসি ার র্াট্ি সদয়া আস ত। 

জজব-উসি া প্রসত বার সর্িু সর্িু পুরস্কার সদট্তন। ইহাই  িংবাদ-সবক্রয়।  িংবাদ-

সবক্রয়াথ থ দসরয়া মহাল মট্ধ্য প্রট্বশ র্সরট্ত বাধ্া না পান, তজ্জনয জজব-উসি া 

তাাঁহাট্র্ এর্িা পরওয়ানা সদয়াসিট্লন। পরওয়ানার মর্ম এই, “দসরয়া সবসব  ুরমা 

সবক্রট্য়র জনয রে্মহাট্ল প্রট্বশ র্সরট্ত পাট্র |” 

সর্ন্তু দসরয়া সবসব রেমহাট্ল প্রট্বশর্াট্ল হঠাৎ সবঘ্ন প্রাপ্ত হইল। জদস ল–মবারর্  াাঁ 

রেমহাল মট্ধ্য প্রট্বশ র্সরল। দসরয়া ত ন প্রট্বশ র্সরল না–এর্িু সবলম্ব র্সরয়া 

প্রট্বশ র্সরল। 

দসরয়া প্রট্বশ র্সরয়া জদস ল, জর্ াট্ন জজব-উসি ার সবলা গৃহ, মবারর্ জ ই াট্ন 

জগল। দসরয়া এর্িা বৃক্ষবাটির্ার িায়ার মট্ধ্য লুর্াইয়া প্রতীক্ষা র্সরট্ত লাসগল। 
 

1-মু লমান ইসতহাট্  ইসন জজব-উসি া নাট্ম পসরসচতা। 
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তৃতীয় পসরট্েদ : ঐশ্বর্ থ-নরর্  

সদিী মহানগরীর  ার ূত সদিীর দুগ থ; দুট্গ থর  ার ূত রাজপ্রা াদমালা। এই 

রাজপ্রা াদমালার স তর, অল্প  ূসমমট্ধ্য র্ত ধ্নরাসশ, রত্নরাসশ, রূপরাসশ, এবিং 

পাপরাসশ সিল,  মস্ত  ারতবট্ষ থ তাহা সিল না। রাজপ্রা াদমালার  ার ূত অন্ত:পুর 

বা রেমশহাল। ইহা রু্ট্বর ও র্ন্দট্প থর রাজয,-চন্দ্র  ূর্ থা তথায় প্রট্বশ র্ট্র না; র্ম 

জগাপট্ন স ি তথায় র্ান না; বাযু়রও গসতট্রাধ্। তথায় গৃহ র্ল সবসচত্র; গৃহ জ্জা 

সবসচত্র; অন্ত:পুরবাস নী  র্ল সবসচত্র। এমন রত্ন সচত, ধ্বলপ্রস্তর-সনসম থজত 

র্ক্ষরাঙ্কজ জর্াথাও নাই; এমন নন্দনর্াননসনঙ্কন্দনী উদযানমালা আর জর্াথাও নাই–

এমন উব্ব থশী-জমনর্া-রম্ভার গব থষ ব থইর্াসরনী  ুন্দরীর  াসর আর জর্াথাও নাই, এত 

জ াগসবলা  জগট্ত আর জর্াথাও নাই। এত মহাপাপ আর জর্াথাও নাই। 

ইহার মট্ধ্য জজব-উসি ার সবলা গৃহ আমাট্দর উট্েশয। 

অসত মট্নাহর সবলা গৃহ। জশ্বতরৃ্ষ্ণ প্রস্তট্রর হম থ তল। জশ্বতমম থনরসনসম থ ত 

র্ক্ষপ্রাচীর; পাথট্র রট্ত্নর লতা, রট্ত্নর পাতা, রট্ত্নর ফুল, রট্ত্নর ফল, রট্ত্নর পা ী, 

রট্ত্নর ভ্রমর। সর্য়েূর ঊধ্্ থট্ধ্ত  ব থ ত্র দপ থণমঙ্কিত। তাহার ধ্াট্র ধ্াট্র জ াণার র্ামদার 

বীি। ঊধ্ থল রূপার তাট্রর চন্দ্রাতপ, তাহাট্ত মসতর জিাি ঝালর; এবিং  ট্দযাসনসচত 

পুষ্পরাসশর বড় ঝালর। হম থযাতট্ল নববষ থা মাট্গাদ্গত জর্ামল তৃণরাঙ্কজ অট্পক্ষাও 

 ুট্র্ামল গাসলচা পাতা; তাহার উপর গজনদন্তসনসম্ থত রত্নালে্রৃ্ত পালি। তাহার 

উপর জসরর র্ামদার সবিানায় জসরর র্ামদার ম মট্লর বাসলশ। শর্যার উপর সবসবধ্ 

পাট্ত্র রাসশ রাসশ  ুগসন্ধ পুষ্প, পাট্ত্র পাট্ত্র আতর-জগালাপ;  ুগসন্ধ, র্ত্ন-প্রস্তুত 

তাম্বূট্লর রাসশ। আর পৃথর্  ুবণ থপাট্ত্র  ুট্পয় মদয।  র্ট্লর মট্ধ্য, পুষ্পরাসশট্র্, 

রত্নরাসশট্র্ ম্লান র্সরয়া, জপ্রৌঢ়া  ুন্দরী জজব-উসি া, পানপাত্র হট্স্ত, বাতায়নপট্থ, 

সনশীথ-নক্ষত্রট্শা া সনরীক্ষণ র্সরট্ত র্সরট্ত, মৃদু পবট্ন পুষ্পমঙ্কিত মস্তর্ শীতল 

র্সরট্তসিট্লন, এমন  মট্য় মবারর্  াাঁ তথায় উপসস্থত। 

মবারর্ জজব-উসি ার সনর্ি সগয়া বস ট্লন এবিং তাম্বূলাসদ প্র াদ প্রাপ্ত হইয়া চসরতাথ থ 

হইট্লন। 

জজব-উসি া বসলল, “না  ুাঁঙ্কজট্ত জর্ আট্ , জ ই  ালবাট্  |” 

মবারর্ বসলল, “না ডাসর্ট্ত আস য়াসি, জবয়াদসব হইয়াট্ি। সর্ন্তু স কু্ষর্ , না 

ডাসর্ট্তই আস য়া থাট্র্ |” 

জজ। জতামার সর্ স ক্ষা প্রাণাসধ্র্! 

ম। স ক্ষা এই জর্, জর্ন জমািার হুরু্ট্ম ঐ শট্ব্দ আমার অসধ্র্ার হয়। 

জজব-উসি া হাস য়া বসলল, “ঐ জ ই পুরাতন র্থা! বাদশাহজাদীরা র্ ন সববাহ 

র্ট্র?” 
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ম। জতামার র্সনষ্ঠা  সগনীগণ ত সববাহ র্সরয়াট্ি। 

জজ। তাহারা শাহজাদা সববাহ র্সরয়াট্ি। বাদশাহজাদীরা শাহজাদা স ি সববাহ র্ট্র 

না। বাদশাহজাদী দুইশতী মন হবদারট্র্ সর্ সববাহ র্সরট্ত পাট্র? 

ম। তুসম মাট্লট্র্ মুলুর্। তুসম বাদশাহট্র্ র্াহা বসলট্ব, সতসন তাহাই র্সরট্বন, ইহা  ব থ 

জলাট্র্ জাট্ন। 

জজ। র্াহা অনুসচত, তাহাট্ত আসম বাদশাহট্র্ অনুট্রাধ্ র্সরব না। 

ম। আর এই সর্ উসচত, শাহজাদী? 

জজব। এই সর্? 

ম। এই মহাপাপ। 

জজ। জর্ মহাপাপ র্সরট্তট্ি? 

মবারর্ মথা জহাঁি র্সরল। জশষ বসলল, “তুসম সর্ বুঙ্কঝট্তি না?” 

জজ। র্সদ ইহা পাপ বসলয়া জবাধ্ হয়, আর আস ও না। 

মবারর্  র্াতট্র বসলল, “আমার র্সদ জ   াধ্য থাসর্ত, তট্ব আসম আর আস তাম 

না। সর্ন্তু আসম ঐ রূপরাসশট্ত সবক্রীত |” 

জজ। র্সদ সবক্রীত–র্সদ তুসম আমার জর্না–তট্ব র্া বসল, তাই র্র। চুপ র্সরয়া থার্। 

ম। র্সদ আসম এর্াই এ পাট্পর দায়ী হইতাম, না হয় চুপ র্সরয়া থাসর্তাম। সর্ন্তু আসম 

জতামাট্র্ আপনার অসধ্র্  ালবাস । 

জজব-উসি া উচ্চ হাস  হাস ল। বসলল, “বাদশাহজাদীর পাপ!” 

মবারর্ বসলল, “পাপপুণয আিার হুরু্ম |” 

জজব। আিা এ  র্ল হুরু্ম জিািট্লাট্র্র জনয র্সরয়াট্িন–র্াট্ফট্রর জনয। আসম 

সর্ সহন্দুট্দর বামুট্নর জমট্য় জর্, না রাজপুট্তর জমট্য়, এর্ স্বামী র্সরয়া, সচরর্াল 

দা ীত্ব র্সরয়া, জশষ আগুট্ন পুসড়য়া মসরব? আিা র্সদ আমার জনয জ ই সবসধ্ 

র্সরট্তন, তট্ব আমাট্র্ র্ নও বাদশাহজাদী র্সরট্তন না। 

মবারর্ এট্র্বাট্র আর্াশ হইট্ত পসড়ল–এরূপ র্দর্ থর্ র্থা জ  র্ নও শুট্ন নাই। 

জ ই পাপট্স্রাট্তাময়ী সদিীট্তও র্ নও শুট্ন নাই। অনয জর্হ এ র্থা তাহার  ম্মটু্  

বসলট্ল, জ  বসলত, “তুসম বজ্রাহত হইয়া মর |” সর্ন্তু জজব-উসি ার রূট্পর  মটু্দ্র জ  

ডুসবয়া সগয়াসিল–তাহার আর সদসিসদর্ জ্ঞান সিল না। জ  জর্বল সবঙ্কস্মত হইয়া রসহল। 

জজব-উসি া বসলট্ত লাসগল, “ও র্থা র্ার্। অনয র্থা আট্ি। ও র্থা জর্ন আর 

র্ নও না শুসন। শুসন র্সদ__” 

ম। আমাট্র্  য় জদ াইবার সর্ প্রট্য়াজন? আসম জাসন, তুসম র্াহার উপর অপ্র ি 

হইট্ব, এর্ দি তাহার র্াাঁট্ধ্ মাথা থাসর্ট্ব না। সর্ন্তু ইহাও জবাধ্ হয় তুসম জান জর্, 

মবারর্ মৃতুযট্র্  য় র্ট্র না। 

জজ। মরট্ণর অট্পক্ষা আর সর্ দি নাই? 

ম। আট্ি–জতামার সবট্েদ। 
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জজ। বার বার অ ঙ্গত র্থা বসলট্ল তাহাই ঘটিট্ত পাট্র। 

মবারর্ বুঙ্কঝট্লন জর্, এর্িা ঘটিট্ল দুইিাই ঘটিট্ব। সতসন র্সদ পাসপষ্ঠা বসলয়া জজব-

উসি াট্র্ পসরতযাগ র্ট্রন, তট্ব তাাঁহাট্র্ সনঙ্কশ্চত সনহত হইট্ত হইট্ব। সর্ন্তু জ জনয 

মবারর্ দু:স ত নট্হন। তাাঁহার দু:  এই জর্, সতসন বাদশাহজাদীর রূট্প মুগ্ধ, তাহাট্র্ 

পসরতযাগ র্সরবার সর্িুমাত্র  াধ্য নাই; এই পাপপি হইট্ত উদ্ধৃ্ত হইবার তাাঁহার 

শঙ্কে নাই। 

অতএব মবারর্ সবনীত  াট্ব বসলল, “আপসন ইোক্রট্ম র্তিুরু্ দয়া র্সরট্বন, 

তাহাট্তই আমার জীবন পসবত্র। আসম জর্ আরও দুরার্াঙ্ক্ষা রাস ,-তাহা দসরট্দ্রর ধ্ম থ 

বসলয়া জাসনট্বন। জর্ান্ দসরদ্র না দুসনয়ার বাদশাহী র্ামনা র্ট্র?” 

ত ন প্র ি হইয়া শাহজাদী মবারর্ট্র্ আ ব পুরস্কার র্সরট্লন। মধু্র 

প্রণয় ম্ভাষট্ণর পর তাহাট্র্ আতর ও পান সদয়া সবদায় র্সরট্লন। 

মবারর্ রেময়হাল হইট্ত সনগ থত হইবার পূট্ব থ ই, দসরয়া সবসব আস য়া তাহাট্র্ ধৃ্ত 

র্সরল। অট্নযর অশ্রাবয স্বট্র ঙ্কজজ্ঞা া র্সরল, “জর্মন, রাজপুত্রীর  ট্ঙ্গ সববাহ সস্থর 

হইল?” 

মবারর্ সবঙ্কস্মত হইয়া ঙ্কজজ্ঞা া র্সরল, “তুই জর্?” 

দ। জ ই দসরয়া! 

ম। দুশমন!  য়তান! তুই এ াট্ন জর্ন? 

দ। জান না, আসম  িংবাদ জবসচ? 

মবারর্ সশহসরল। দসরয়া সবসব বসলল, “রাজপুত্রীর  ট্ঙ্গ সববাহ সর্ হইট্ব?” 

ম। রাজপুত্রী জর্? 

দ। শাহজাদী জজব-উসি া জবগম  াট্হবা। শাহজাদী সর্ রাজপুত্রী নট্হ? 

ম। আসম জতাট্র্ এই াট্ন  ুন র্সরব। 

দ। তট্ব আসম হািা র্সর। 

ম। আো, না হয়,  ুন না-ই র্সরলাম। তুই র্ার র্াট্ি  বর জবসচট্ত আস য়াসি  বল।্ 

দ। বসলব বসলয়াই দাাঁড়াইয়া আসি। হজরৎ জজব-উসি া জবগট্মর র্াট্ি। 

ম। সর্  বর জবসচসব? 

দ। জর্ আজ তুসম বাজাট্র জজযাসতষীর র্াট্ি, আপনার জর্স্মমত জাসনট্ত সগয়াসিট্ল। 

তাট্ত জজযাসতষী জতামাট্র্ শাহজাদী সববাহ র্সরট্ত বসলয়াট্ি। তাহা হইট্ল জতামার 

তরক্কী হইট্ব। 

ম। দসরয়া সবসব! আসম জতামার সর্ অপরাধ্ র্সরয়াসি জর্, তুসম আমার উপর এই 

জদৌরাত্ম্য র্সরট্ত প্রস্তুত? 

দ। সর্ র্সরয়াি? তুসম আমার সর্ না র্সরয়াি? তুসম র্াহা র্সরয়াি, তার অট্পক্ষা 

স্ত্রীট্লাট্র্র অসনষ্ট সর্ আট্ি? 

ম। জর্ন সপয়াসর! আমার মত র্ত আট্ি। 
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দ। এমন পাসপষ্ঠ আর নাই। 

ম। আসম পাসপষ্ঠ নই। সর্ন্তু এ াট্ন দাাঁড়াইয়া এত র্থা চসলট্ত পাট্র না। স্থানান্তট্র 

তুসম আমার  ট্ঙ্গ  াক্ষাৎ র্সরও। আসম  ব বুঝাইয়া সদব। 

এই বসলয়া মবারর্ আবার জজব-উসি ার র্াট্ি সফসরয়া জগল। জজব-উসি াট্র্ বসলল, 

“আসম পুনব থা র আস য়াসি, এ জবয়াদসব মাফ র্সরট্ত হইট্তট্ি। বসলট্ত আস য়াসি জর্, 

দসরয়া সবসব হাঙ্কজর আট্ি–এ নই আপনার  ট্ঙ্গ  াক্ষাৎ র্সরট্ব। জ  পাগল। জ  

আপনার র্াট্ি, আমার জর্ান সনন্দাবাদ র্সরট্ল আমার উত্তর না লইয়া আমার প্রসত 

আপসন জর্াপ র্সরট্বন না |” 

জজব-উসি া বসলট্লন, “জতামার উপর জর্াপ র্সরবার আমার  াধ্য নাই। র্সদ জতামার 

উপর র্ ন রাগ র্সর, তট্ব আসমই দু:  পাইব। জতামার সনন্দা আসম র্াট্ণ শুসন না |” 

“এ দাট্ র উপর এইরূপ অনুগ্রহ সচরর্াল রাস ট্বন” এই বসলয়া মবারর্ পুনব থাদর 

সবদায় গ্রহণ র্সরল। 
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চতুথ থ পসরট্েদ :  িংবাদসবক্রয় 

জর্ তাতারী রু্বতী, অস চম থশ হট্স্ত লইয়া, জজব-উসি ার গৃট্হর িাট্র প্রহরায় সনরু্ে, 

জ  দসরয়াট্র্ জদস য়া বসলল, “এত রাট্ত্র জর্ন?” 

দসরয়া সবসব বসলল, “তা সর্ পাহারাওয়ালীট্র্ বসলব? তুই  বর জদ |” 

তাতারী বসলল, “তুই জবর–আসম  বর সদব না |” 

দসরয়া বসলল, “রাগ র্র জর্ন, জদাস্ত? জতামার নজট্রর লজ্জট্তই র্াবলু পিাব ফট্ত 

হয়, তার উপর আবার হাট্ত ঢাল-তরবার–তুসম রাসগট্ল সর্ আর চট্ল?–এই আমার 

পরওয়ানা জদ –আর এট্িলা র্র |” 

প্রহসরণী, রোধ্ট্র এর্িু মধু্র হাস  হাস য়া বসলল, “জতামাট্র্ও সচসন, জতামার 

পরওয়ানাও সচসন। তা এত রাঙ্কত্রট্ত সর্ আর হজরৎ জবগম  াট্হবা  ুরমা সর্সনট্ব? 

তুসম র্াল  র্াট্ল এট্ া। এ ন   ম থাট্র্,   ট্মর র্াট্ি র্াও–আর না থাট্র্ 

র্সদ__” 

দ। তুই জাহািাট্ম র্া। জতার ঢাল-তরবার জাহািাট্ম র্ার্–জতার ওড়নাা পায়জামা 

জাহািাট্ম র্ার্–তুই সর্ মট্ন র্সর , আসম রাত দুপুট্রর র্াজ না থাসর্ট্ল, রাত দুপুট্র 

এট্য়সি? 

ত ন তাতারী চুসপ চুসপ বসলল, “হজরৎ জবগম  াট্হবা এ  ্বত্ট্ র্া রু্চ মট্জট্ম 

জহাট্য়ঙ্গী |” 

দসরয়া বসলল, “আট্র বাাঁদী, তা সর্ আসম জাসন না? তুই মজা র্সরসব? হাাঁ র্র্|” 

ত ন দসরয়া, ওড়নাআর স তর হইট্ত এর্ সশসশর  রাব বাসহর র্সরল। প্রহসরণী হাাঁ 

র্সরল–দসরয়া সশসশ জ ার তার মুট্  ঢাসলয়া সদল–তাতারী শুষ্ক নদীর মত, এর্ সনশ্বাট্  

তাহা শুসষয়া লইল। বসলল, “সব ্ জমিা! জতৌফা  রবৎ! আো, তুসম  াড়া থার্, আসম 

এট্িলা র্সরট্তসি |” 

প্রহসরণী র্ট্ক্ষর স তর সগয়া জদস ল, জজব-উসি া হাস ট্ত হাস ট্ত ফুট্লর এর্িা 

রু্রু্র গসড়ট্তট্িন,-মবারট্র্র মত তার মু িা হইয়াট্ি–আর বাদশাহসদট্গর জ রট্পাঁচ 

র্লগার মত তার জলজিা হইয়াট্ি। জজব-উসি া প্রহসরণীট্র্ জদস য়া বসলল, 

“নাচট্নওয়ালী জলাগট্র্া জবালাও ।” 

রেমরহাট্লর  র্ল জবগমসদট্গর আট্মাট্দর জনয এর্ এর্  ম্প্রদায় নতথগর্ী সিল। 

ঘট্র ঘট্র নৃতযগীত হইত। জজব-উসি ার প্রট্মাদাথ থ এর্দল নট্তথর্ী সিল। 

প্রহসরণী পুনশ্চ রু্সণ থশ র্সরয়া বসলল, “জর্া হুরু্ম। দসরয়া সবসব হাঙ্কজর, আসম তাড়াইয় 

সদয়াসিলাম–মানা শুসনট্তট্ি না |” 

জজ। সর্িু ব সশশও সদয়াট্ি? 

প্রহসরণী  ুন্দরী লম্পজ্জতা হইয়া ওড়নায় আর্ণ থ মু  ঢাসর্ল। ত ন জজব-উসি া বসলল, 

“আো, নাচট্নওয়ালী থার্–দসরয়াট্র্ পাঠাইয়া জদ |” 
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দসরয়া আস য়া রু্সণ থশ র্সরল। তার পর ফুট্লর রু্রু্রটি সনরীক্ষণ র্সরট্ত লাসগল। 

জদস য়া জবগম  াট্হবা ঙ্কজজ্ঞা া র্সরট্লন, “জর্মন হট্য়ট্ি দসরয়া?” 

দসরয়া জফর রু্সণ থশ র্সরয়া বসলল, “টঠর্ মন াবদার মবারর্  াাঁ  াট্হট্বর মত হইয়াট্ি 
|” 

জজ। টঠর্! তুই সনসব? 

দ। জর্ানিার সদট্বন? রু্রু্রিা, না মানুষিা? 

জজব-উসি া ভ্রূ ঙ্গ র্সরল। পট্র রাগ  ামলাইয়া হাস য়া বসলল, “জর্িা জতার  ু ী |” 

দ। তট্ব রু্রু্রিা হজরৎ জবগম  াট্হবার থার্–আসম মানুষিা সনব। 

জজ। রু্রু্রিা এ ন হাট্ত আট্ি–মানুষিা এ ন হাট্ত নাই। এ ন রু্রু্রিাই জন। 

এই বসলয়া জজব-উসি া আ বট্ বনপ্রফুিসচট্ি জর্ ফুট্ল রু্রু্র গসড়য়াসিল, জ ই 

ফুলগুলা দসরয়াট্র্ জফসলয়া সদট্ত লাসগট্লন। দসরয়া তাহা রু্ড়াইয়া লইয়া ওড়নারয় 

তুসলল–নসহট্ল জবয়াদসব হইট্ব। তার পর জ  বসলল, “আসম হুজটু্রর রৃ্পায় রু্রু্র 

মানুষ দুই পাইলাম |” 

জজ। সর্ট্ ? 

দ। মানুষিা আমার। 

জজ। সর্ট্ ? 

দ। আমার  ট্ঙ্গ  াসদ হট্য়ট্ি। 

জজ। জনর্াল সহাঁয়াট্ । 

জজব-উসি া র্তর্গুলা ফুল জফসলয়া  বট্ল দসরয়াট্র্ প্রহার র্সরল। 

দসরয়া জজাড়হাত র্সরয়া বসলল, “জমািা জগাওয়া  ব জীসবত আট্ি। না হয় তাহাট্দর 

ঙ্কজজ্ঞা া র্সরয়া পাঠান;” 

জজব-উসি া ভ্রূ ঙ্গ র্সরয়া বসলল, “আমার হুরু্ট্ম তাহারা শূট্ল র্াইট্ব |” 

দসরয়া র্াাঁসপল। এই বযাঘ্রীতুলযা জমাগল-রু্মারীরা  ব পাট্র, তা জ  জাসনত। বসলল, 

“শাহজাদী! আসম দু: ী মানুষ,  বর জবসচট্ত আস য়াসি–আমার জ   ব র্থার 

প্রট্য়াজন নাই |” 

জজ। সর্  বর–বল্। 

দ। দুইিা আট্ি। এর্িা এই মবারর্  াাঁ  ম্বট্ন্ধ। আজ্ঞা না পাইট্ল বসলট্ত  াহ  হয় 

না। 

জজ। বল্। 

সর। ইসন আজ রাট্ত্র জচৌট্র্ গট্ণশ জজযাসতষীর র্াট্ি আপনার জর্স্ম ৎ গণাইট্ত 

সগয়াসিট্লন। 

জজ। জজযাসতষী সর্ বসলল? 

দ। শাহজাদী সববাহ র্র। তাহা হইট্ল জতামার তরক্কী হইট্ব। 

জজ। সমিা র্থা। ম ্ াহ বদার র্ ন্ জজযাসতষীর র্াট্ি জগল? 
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দ। এ াট্ন আস বার আট্গই। 

জজ। জর্ এ াট্ন আস য়াসিল? 

দসরয়া এর্িু  য়  াইল। সর্ন্তু ত নই আবার  াহ  র্সরয়া তস্লীর্ম সদয়া বসলল, 

“মবারর্  াাঁ  াট্হব |” 

জজ। তুই জর্মন র্সরয়া জাসনসল? 

দ। আসম আস ট্ত জদস য়াসি। 

জজ। জর্ এ  র্ল র্থা বট্ল, আসম তাহাট্র্ শূট্ল সদই। 

দসরয়া সশহসরল। বসলল, “জবগম  াট্হবার হুজটু্র স ি এ  র্ল র্থা আসম মটু্  আসন 

না |” 

জজ। আসনট্ল, জিাট্দর হাট্ত জতামার ঙ্কজব র্াটিয়া জফসলব। জতার জদা রা  বর সর্ 

বল্ ? 

দ। জদা ্রা  বর রূপনগট্রর। 

দসরয়া ত ন চঞ্চলরু্মারীর ত সবর  াঙ্গার র্াসহনীিা আট্দযাপান্ত শুনাইল। শুসনয়া 

জজব-উসি া বসলট্লন, “এ  বর আো। সর্িু ব সশশ পাইসব |” 

ত ন রেম হাট্লর  াজনা ানার উপর ব সশশট্শর পরওয়ানা হইল। পাইয়া দসরয়া 

পলাইল। 

তাতরী প্রসতহারী তাহাট্র্ ধ্সরল। তরবাসর ানা দসরয়ার র্াাঁট্ধ্র উপর রাস য়া বসলল, 

“পালাও জর্াথা  স ?” 

দ। র্াজ হইয়াট্ি–ঘর র্াইব। 

প্রসতহারী। িার্া পাইয়াি–আমায় সর্িু সদট্ব না? 

দ। আমার িার্ার বড় দরর্ার, এর্িা গীত শুনাইয়া র্াই।  াট্রঙ্গ আন। 

প্রসতহারীর  াট্রঙ্গ সিল–মট্ধ্য মট্ধ্য বাজাইত। রেমইহাট্ল গীতবাট্দযর বড় ধু্ম। 

 র্ল জবগট্মর এর্ এর্  ম্প্রদায় নতথরর্ী সিল; জর্ অপসরণীতা গসণর্াসদট্গর সিল 

না, তাহারা আপনা আপসন জ  র্ার্ থ   ম্পি র্সরত। রেম হাট্ল রাঙ্কত্রট্ত  রু লাসগয়াই 

সিল। দসরয়া তাতারীর  াট্রঙ্গ লইয়া গান র্সরট্ত বস ল। জ  অসতশয়  ুর্ে;  ঙ্গীট্ত 

বড় পিু। অসত মধু্র গাসয়ল। জজব-উসি া স তর হইট্ত ঙ্কজজ্ঞা া র্সরল, “জর্ গায়?” 

প্রসতহারী বসলল, “দসরয়া সবসব |” 

হুরু্ম হইল, “উহাট্র্ পাঠাইয়া দাও |” 

দসরয়া আবার জজব-উসি ার সনর্ি সগয়া রু্সণ থশ র্সরল। জজব-উসি া বসলট্লন, “গা। 

ঐ বীণ আট্ি |” 

বীণ লইয়া দসরয়া গাসয়ল। গাসয়ল অসত মধু্র। শাহজাদী অট্নর্ অপ্সট্রাসনঙ্কন্দত, 

 ঙ্গীতসবদযাপিু, গায়র্-গাসয়র্ার গান শুসনয়াসচট্লন, সর্ন্তু এমন গান র্ ন শুট্নন 

নাই। দসরয়ার গীত  মাপ্ত হইট্ল, জজব-উসি া ঙ্কজজ্ঞা া র্সরট্লন, “তুসম মবারট্র্র 

র্াট্ি র্ ন গাসয়য়াসিট্ল?” 
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দসরয়া। আমার এই গীত শুসনয়াই সতসন আমাট্র্ সববাহ র্সরয়াসিট্লন। 

জজব-উসি া এর্িা ফুট্লর জতাররা জফসলয়া দসরয়াট্র্ এমন জজাট্র মাসরট্লন জর্, 

দসরয়ার র্ণ থ ূষায় লাসগয়া, র্াণ র্াটিয়া রে পসড়ল। ত ন জজব-উসি া তাহাট্র্ 

আরও সর্িু অথ থ সদয়া সবদায় র্সরট্লন। বসলট্লন, “আর আস  ্ না |” 

দসরয়া ত ল্ীম সদয়া সবদায় হইল। মট্ন মট্ন বসলল, “আবার আস ব–আবার জ্বালাইব–

আবার মার  াইব–আবার িার্া সনব। জতামার  ব থরনাশ র্সরব |” 
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পঞ্চম পসরট্েদ : উসদপুরী জবগম 

ঔরঙ্গট্জব জগৎপ্রসথত বাদশাহ। সতসন জগৎপ্রসথত  াম্রাট্জযর অসধ্র্ারী 

হইয়াসিট্লন। সনট্জও বুঙ্কদ্ধমান, র্ম থপদক্ষ, পসরশ্রমী এবিং অনযানয রাজগুট্ণ গুণবান 

সিট্লন। এই  র্ল অ াধ্ারণ গুণ থাসর্ট্তও জ ই জগৎপ্রসথতনামা রাজাসধ্রাজ, 

আপনার জগৎপ্রসথত  াম্রাজয এর্প্রর্ার েিং  র্সরয়া মানবলীলা  িংবরণ র্সরট্লন। 

ইহার এর্মাত্র র্ারণ, ঔরঙ্গট্জব মহাপাসপষ্ঠ সিট্লন। তাাঁহার নযায় ধূ্ত্ থ, র্পিাচারী, 

পাট্প  ট্িাচশূনয, স্বাথ থপর, পরপীড়র্, প্রজাপীড়র্ দুই এর্জন মাত্র পাওয়া র্ায়। 

এই র্পিাচারী  ম্রাি ঙ্কজট্তঙ্কন্দ্রয়তার  াণ র্সরট্তন–সর্ন্তু অন্ত:পুর অ িং ্র্ 

 ুন্দরীরাঙ্কজট্ত মধু্মসক্ষর্া পসরপূণ থ মধু্চট্ক্রর নযায় সদবারাত্র আনন্দেসনট্ত েসনত 

হইত। 

তাাঁহার মসহষীও অ িং য–আর  বার সবধ্াট্নর  ট্ঙ্গ  ম্বন্ধশূনযা জবতন াসগনী 

সবলাস নীও অ িং য। এই পাসপষ্ঠাসদট্গর  ট্ঙ্গ এই গ্রট্ের  ম্বন্ধ বড় অল্প। সর্ন্তু জর্ান 

জর্ান মসহষীর  ট্ঙ্গ এই উপা যাট্নর ঘসনষ্ঠ  ম্বন্ধ আট্ি। 

জমাগল বাদশাট্হরা র্াাঁহাট্র্ প্রথম সববাহ র্সরট্তন, সতসনই প্রধ্ানা মসহষী হইট্তন। 

সহন্দুট্িষী ঔরঙ্গট্জট্বর দু থাগযক্রট্ম এর্জন সহন্দুর্নযা তাাঁহার প্রধ্ানা মসহষী। 

আর্ব্বর বাদশাহ রাজপুত রাজগট্ণর র্নযা সববাহ র্রা প্রথা প্রবসতথস ত 

র্সরয়াসিট্লন। জ ই সনয়ম অনু াট্র,  র্ল বাদশাট্হরই সহন্দুমসহষী সিল। 

ঔরঙ্গট্জট্বর প্রধ্ানা মসহষী জর্াধ্পুরী জবগম। 

জর্াধ্পুরী জবগম প্রধ্ানা মসহষী হইট্লও জপ্রয় ী মসহষী সিট্লন না। জর্  ব থার্ট্পক্ষা 

জপ্রয় ী, জ  এর্জন সিটষ্টয়াসন; উসদপুরী নাট্ম ইসতহাট্  পসরসচতা। উদয়পুট্রর  ট্ঙ্গ 

ইাঁহার জর্ান  ম্বন্ধ সিল বসলয়া নাম উসদপুরী নট্হ। আস য়া  ট্ির দরূপঙ্কশ্চমপ্রান্তসস্থত 

জর্ জঙ্কজথয়া এ ন রুসষয়া রাজয ুে, তাহাই ইাঁহার জন্ম ূসম। বালযর্াট্ল এর্জন 

দা বযব ায়ী ইাঁহাট্র্ সবক্রয়াট্থ থ  ারতবট্ষ থ আট্ন, ঔরঙ্গট্জট্বর অগ্রজ দারা ইাঁহাট্র্ 

ক্রয় র্ট্রন। বাসলর্া বয়:প্রাপ্ত হইট্ল অসিতীয় রূপলাবণযবতী হইয়া উটঠল। তাহার 

রূট্প মুগ্ধ হইয়া দারা তাহার অতযন্ত বশী ূত হইট্লন। বসলয়াসি, উসদপুরী মু লমান 

সিল না, সিটষ্টয়ান। প্রবাদ আট্ি জর্, দারাও জশট্ষ সিটষ্টয়ান হইয়াসিট্লন। 

দারাট্র্ রু্ট্দ্ধ পরাস্ত র্সরয়া, তট্ব ঔরঙ্গট্জব স িংহা ট্ন বস ট্ত পাইয়াসিট্লন। 

দারাট্র্ পরাস্ত র্সরয়া, ঔরঙ্গট্জব প্রথট্ম তাহাট্র্ বন্দী র্সরয়া, পট্র বধ্ র্ট্রন। 

দারাট্র্ বধ্ র্সরয়া নরাধ্ম ঔরঙ্গট্জব এর্ আশ্চর্ থর প্র ঙ্গ উিাসপত র্সরল। 

উসড়য়াসদট্গর র্লি আট্ি জর্, বড়  াই মসরট্ল জিাি  াই সবধ্বা ভ্রাতৃজায়াট্র্ সববাহ 

র্সরয়া তাহার জশার্াপট্নাদনর্ট্র । এই জশ্রণীর এর্জন উসড়য়াট্র্ আসম এর্দা 

ঙ্কজজ্ঞা া র্সরয়াসিলাম, “জতামরা এমন দুষ্কম্ম থ জর্ন র্র?” জ  ঝটিসত উির র্সরল, 

“আট্জ্ঞ, ঘট্রর জবৌ সর্ পরট্র্ সদব?”  ারট্তশ্বর ঔরঙ্গট্জবও জবাধ্ হয় জ ইরূপ সবচার 

র্সরট্লন। সতসন জর্ারাট্ণর বচন উদ্ধৃ্ত র্সরয়া প্রমাণ র্সরট্লন জর্, ই লােম 
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ধ্ম থাইনু াট্র সতসন অগ্রজপত্নী সববাহ র্সরট্ত বাধ্য। অতএব দারার দুইটি প্রধ্ানা 

মসহষীট্র্ স্বীয় অধ্ থাইট্ঙ্গর  াসগনী হইট্ত আহতূ র্সরট্লন। এর্টি রাজপুতর্নযা; 

আর এর্জন এই উসদপুরী মহাশয়া। রাজপুতর্নযা এই আজ্ঞা পাইয়া র্াহা র্সরল, 

সহন্দুর্নযা মাট্ত্রই জ ই অবস্থায় তাহা র্সরট্ব, সর্ন্তু আর জর্ান জাতীয়া র্নযা তাহা 

পাসরট্ব না;-জ  সবষ  াইয়া মসরল। সিটষ্টয়ানীিা  ানট্ন্দ ঔরঙ্গট্জট্বর র্েলিা হইল। 

ইসতহা  এই গসণর্ার নাম র্ীসতু থত র্সরয়া জন্ম  াথ থর্ র্সরয়াট্িন, আর জর্ ধ্ম থইরক্ষার 

জনয সবষ পান র্সরল, তাহার নাম সলস ট্ত ঘৃণা জবাধ্ র্সরয়াট্িন। ইসতহাট্ র মূলয 

এই। 

উসদপুরীর জর্মন অতুলয রূপ, জতমসন অতুলয মদযা ঙ্কে। সদিীর বাদশাট্হরা 

মু লমান হইয়াও অতযন্ত মদযা ে সিট্লন। তাাঁহাসদট্গর জপৌরবগ থ এ সবষট্য় তাাঁহাট্দর 

দৃষ্টান্তনুগামী হইট্তন। রেমনহাট্লও এ রট্ঙ্গর িড়ািসড়! এই নরর্মট্ধ্যও উসদপুরী 

নাম জাসহর র্সরয়া তুসলয়াসিল। 

জজব-উসি া হঠাৎ উসদপুরীর শয়নগৃট্হ প্রট্বশ র্সরট্ত পাসরল না। জর্ন না, 

 ারট্তশ্বট্রর সপ্রয়তমা মদযপাট্ন প্রায় সবলুপ্তট্চতনা; ব ন ূষণ সর্িু সবপর্ থযস্ত, 

বাাঁদীরা  জ্জা পুনসব থনযস্ত র্সরল; ডাসর্য়া  ট্চতন ও  াবধ্ান র্সরয়া সদল। জজব-

উসি া আস য়া জদস ল, উসদপুরীর বাম হাট্ত  ির্ায়, নয়ন অসধ্ থসনমীসলত, 

অধ্রবানু্ধলীর উপর মাসি উসড়ট্তট্ি; ঝটির্া সবস ি  ূপসতত বৃটষ্টসনসষে পুষ্পরাসশর 

মত উসদপুরী সবিানায় পসড়য়া আট্ি। 

জজব-উসি া আস য়া রু্সণ থশ র্সরয়া বসলল, “মা! আপনার জমজাজ উিম ত?” 

উসদপুরী অধ্ থউজাগট্তর স্বট্র, র নার জড়তার  সহত বসলল, “এত রাট্ত্র জর্ন?” 

জজ। এর্িা বড়  বর আট্ি। 

উ। সর্? মারহাটা ডারু্ মট্রট্ি? 

জজ। তারও অট্পক্ষা জ াশ  বর। 

এই বসলয়া জজব-উসি া গুিাইয়া বাড়াইয়া রে ঢাসলয়া সদয়া, চঞ্চলরু্মারীর জ ই 

ত সবর  াঙ্গার গল্পিা র্সরট্লন। উসদপুরী ঙ্কজজ্ঞা া র্সরল, “এ আর জ াশ  বর সর্?” 

জজব-উসি া বসলল, “এই মসহট্ষর মত বাাঁদীগুলা হজরট্তর তামারু্  াট্জ, আসম তাহা 

জদস ট্ত পাসর না। রূপনগট্রর জ ই  ুন্দরী রাজরু্মারী আস য়া হজরট্তর তামারু্ 

 াঙ্কজট্ব, বাদশাট্হর র্াট্ি এই স ক্ষা চাসহও |” 

উসদপুরী না বুঙ্কঝয়া, জনশার জঝাাঁট্র্ বসলল, “বহুত আো |” 

ইহার সর্িু পট্র রাজর্ার্ থম পসরশ্রমক্লান্ত বাদশাহ শ্রমাপনয়ন জনয উসদপুরীর 

মঙ্কন্দট্র উপসস্থত হইট্লন। উসদপুরী জনশার জঝাাঁট্র্ চঞ্চলরু্মারীর র্থা, জজব-উসি ার 

র্াট্ি জর্মন শুসনয়াসিল, জতমনই বসলল। “জ  আস য়া আমার তামারু্  াঙ্কজট্ব,” এ 

প্রাথ থনাও জানাইল। বসলবামাত্র ঔরঙ্গট্জব শপথ র্সরয়া স্বীর্ার র্সরট্লন। জর্ন না, 

জক্রাট্ধ্ অসস্থর হইয়াসিট্লন। 
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ষষ্ঠ পসরট্েদ : জর্াধ্পুরী জবগম 

পরসদন রাজাজ্ঞা প্রচাসরত হইল। রূপনগট্রর কু্ষদ্র রাজার উপর এর্ আট্দশপত্র 

জাসর হইল। জর্ অসিতীয় রু্টিলতা- ট্য় জয়স িংহ ও র্ট্শাবন্ত স িংহ প্র ৃসত 

জ নাপসতগণ ও আঙ্কজম শাহ প্র ৃসত শাহজাদাগণ  ব থরদা শশবযস্ত–জর্ অট্ দয 

রু্টিলতাজাট্ল বদ্ধ হইয়া চতুরাগ্রগণয সশবজীও সদিীট্ত র্ারাবদ্ধ হইয়াসিট্লন–এই 

আজ্ঞাপত্র জ ই রু্টিলতাপ্র ূত। তাহাট্ত সলস ত হইল জর্, “বাদশাহ রূপনগট্রর 

রাজরু্মারীর অপূব থত রূপলাবণযবৃিান্ত শ্রবট্ণ মুগ্ধ হইয়াট্িন। আর রূপনগট্রর 

রাও াট্হট্বর  ৎস্ব াব ও রাজ ঙ্কেট্ত বাদশাহ প্রীত হইয়াট্িন। অতএব 

রাজর্নযাট্র্ সদিীট্ত পাঠাইবার উট্দযাগ র্সরট্ত থারু্ন; শীঘ্র রাজস নয আস য়া 

র্নযাট্র্ সদিীট্ত লইয়া র্াইট্ব |” 

এই  িংবাদ রূপনগট্র আস বামাত্র মহা হুলু ্থূল পসড়য়া জগল। রূপনগট্র আর 

আনট্ন্দর  ীমা রসহল না। জর্াধ্পুর, অম্বর প্র ৃসত বড় বড় রাজপুত রাজগণ জমাগল 

বাদশাহট্র্ র্নযা দান র্রা অসত গুরুতর জ ৌ াট্গযর সবষয় বসলয়া সবট্বচনা 

র্সরট্তন। জ  স্থট্ল রূপনগট্রর কু্ষদ্রজীবী রাজার অদৃট্ষ্ট এই শু  ফল বড়ই 

আনট্ন্দর সবষয় বসলয়া স দ্ধ হইল। বাদশাট্হর বাদশাহ–র্াাঁহার  মর্ক্ষ মনুষযট্লাট্র্ 

জর্হ নাই–সতসন জামাতা হইট্বন,-চঞ্চলরু্মারী পৃসথবীশ্বরী হইট্বন–ইহার অট্পক্ষা 

আর জ ৌ াট্গযর সবষয় সর্ আট্ি? রাজা, রাজরাণী, জপৌরজন, রূপনগট্রর প্রজাবগ থ 

আনট্ন্দ মাসতয়া উটঠল। রাণী জদবমঙ্কন্দট্র পূজা পাঠাইয়া সদট্লন; রাজা এই  ুট্র্াট্গ 

জর্ান্  ূমযসধ্র্ারীর জর্ান্ জর্ান্ গ্রাম র্াসড়য়া লইট্বন, তাহার ফদ্থ র্সরট্ত লাসগট্লন। 

জর্বল চঞ্চলরু্মারীর   ীজন সনরানন্দ। তাহারা জাসনত জর্, এ  ম্বট্ন্ধ জমাগলট্িসষণী 

চঞ্চলরু্মারীর  ু  নাই। 

 িংবাদিা অবশয সদিীট্তও প্রচার হইল। বাদশাহী রেমাহাট্ল প্রচাসরত হইল। জর্াধ্পুরী 

জবগম শুসনয়া বড় সনরানন্দ হইট্লন। সতসন সহন্দুর জমট্য়, মু লমাট্নর ঘট্র পসড়য়া 

 ারট্তশ্বরী হইয়াও তাাঁহার  ু  সিল না। সতসন ঔরঙ্গট্জট্বর পুরীমট্ধ্যও আপনার 

সহন্দুয়ানী রাস ট্তন। সহন্দু পসরচাসরর্া িারা সতসন জ সবতা হইট্তন; সহন্দুর পার্ স ি 

জ াজন র্সরট্তন না–এমন সর্, ঔরঙ্গট্জট্বর পুরীমট্ধ্য সহন্দু জদবতার মূসতথজ স্থাপন 

র্সরয়া পূজা র্সরট্তন। সব যাত জদবট্িষী ঔরঙ্গট্জব জর্ এতিা  হয র্সরট্তন, 

ইহাট্তই বুঝা র্ায় জর্, ঔরঙ্গট্জব তাাঁহাট্র্ও এর্িু অনুগ্রহ র্সরট্তন। 

জর্াধ্পুরী জবগম এ  িংবাদ শুসনট্লন। বাদশাট্হর  াক্ষাৎ পাইট্ল, সবনীত াট্ব 

বসলট্লন, “জাাঁহাপনা! র্াাঁহার আজ্ঞায় প্রসতসদন রাজরাট্জশ্বরগণ রাজযচুযত হইট্তট্ি–

এর্  ামানযা বাসলর্া সর্ তাাঁহার জক্রাট্ধ্র জর্াগয?” 
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রাট্জন্দ্র হাস ট্লন–সর্ন্তু সর্িু বসলট্লন নাট্  াট্ন সর্িুই হইল না। 

ত ন জর্াধ্পুর-রাজর্নযা মট্ন মট্ন বসলট্লন, “জহ  গবান! আমাট্র্ সবধ্বা র্র! এ 

রাক্ষ  আর অসধ্র্ সদন বাাঁসচট্ল সহন্দুনাম জলাপ হইট্ব |” 

জদবী নাট্ম তাাঁহার এর্জন পসরচাসরর্া সিল। জ  জর্াধ্পুর হইট্ত তাাঁহার  ট্ঙ্গ 

আস য়াসিল, সর্ন্তু অট্নর্ সদন জদশিাড়া, এ ন অসধ্র্ বয়ট্ , আর জ  মু লমাট্নর 

পুরীর মট্ধ্য থাসর্ট্ত চাট্হ না । অট্নর্ সদন হইট্ত জ  সবদায় চাসহট্তসিল ,সর্ন্তু জ  

বড় সবশ্বা ী বসলয়া জর্াধ্পুরী তাহাট্র্ িাট্ড়ন নাই। জর্াধ্পুরী আজ তাহাট্র্ সন ৃট্ত 

লইয়া সগয়া বসলট্লন, “তুসম অট্নর্ সদন হইট্ত র্াইট্ত চাসহট্তি, আজ জতামাট্র্ 

িাসড়য়া সদব। সর্ন্তু জতামাট্র্ আমার এর্টি র্াজ র্সরট্ত হইট্ব। র্াজটি বড় শে, 

বড় পসরশ্রট্মর র্াজ, বড়  াহট্ র র্াজ, আর বড় সবশ্বাট্ র র্াজ। তাহার  রচপত্র 

সদব, ব সশশ সদব, আর সচরর্াট্লর জনয মুঙ্কে সদব। র্সরট্ব?” 

জদবী বসলল, “আজ্ঞা র্রুন |” 

জর্াধ্পুরী বসলট্লন, “রূপনগট্রর রাজরু্মারীর  িংবাদ শুসনয়াি। তাাঁর র্াট্ি র্াইট্ত 

হইট্ব। সচটঠ-পত্র সদব না, র্াহা বসলট্ব, আমার নাম র্সরয়া বসলট্ব, আর আমার এই 

পািা জদ াইট্ব, সতসন সবশ্বা  র্সরট্বন। জঘাড়ায় চসড়ট্ত পার, জঘাড়ায় র্াইট্ব। জঘাড়া 

সর্সনবার  রচ সদট্তসি |” 

জদবী। সর্ বসলট্ত হইট্ব? 

জবগম। রাজরু্মারীট্র্ বসলট্ব, সহন্দুর র্নযা হইয়া মু লমাট্নর ঘট্র না আট্ ন। 

আমরা আস য়া, সনতয মরণ র্ামনা র্সরট্তসি। বসলট্ব জর্, ত সবর  াঙ্গার র্থািা 

বাদশাহ শুসনয়াট্িন, তাাঁট্র্  াজা সদবার জনযই আসনট্তট্িন। প্রসতজ্ঞা র্সরয়াট্িন, 

রূপনগরওয়ালীট্র্ সদয়া উসদপুরীর তামারু্  াজাইট্বন। বসলও, বরিং সবষ  াইও, 

তথাসপ সদিীট্ত আস ও না। 

“আরও বসলও,  য় নাই। সদিীর স িংহা ন িসলট্তট্ি। দসক্ষট্ণ মারহাটা জমাগট্লর হাড় 

 াসঙ্গয়া সদট্তট্ি। রাজপুট্তরা এর্ঙ্কত্রত হইট্তট্ি। জজঙ্কজয়ার জ্বালায়  মস্ত 

রাজপূতানা জ্বসলয়া উটঠয়াট্ি। রাজপুতানায় জগাহতযা হইট্তট্ি। জর্ান্ রাজপুত ইহা 

 সহট্ব?  ব রাজপুত এর্ঙ্কত্রত হইট্তট্ি। উদয়পুট্রর রাণা, বীরপুরুষ। জমাগল 

তাতাট্রর মট্ধ্য তাাঁর মত জর্হ নাই। সতসন র্সদ রাজপুতগট্ণর অসধ্নায়র্ হইয়া 

অস্ত্রধ্ারণ র্ট্রন–র্সদ এর্ সদট্র্ সশবজী, আর এর্ সদট্র্ রাজস িংহ অস্ত্র ধ্ট্রন, তট্ব 

সদিীর স িংহা ন র্য় সদন টিসর্ট্ব?” 

জদবী। এমন র্থা বসলও না, মা! সদিীর তে, জতামার জিট্লর জনয আট্ি। আপনার 

জিট্লর স িংহা ন  াসঙ্গবার পরামশ থ আপসন সদট্তি? 

জবগম। আসম এমন  র া র্সর না জর্, আমার জিট্ল এ তট্ে বস ট্ব। র্ত সদন রাক্ষ ী 

জজব-উসি া আর ডাসর্নী উসদপুরী বাাঁসচট্ব, তত সদন জ   র া র্সর না। এর্বার জ  
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 র া র্সরয়া, জরৌশোরার র্াট্ি বড় মার  াইয়াসিলাম।2 জরৌশোরারা জর্াধ্পুরীর নার্-

মু  সিাঁ সড়য়া সদয়াসিল। আঙ্কজও মুট্  জচাট্  জ  দাগ-জ ট্মর সচি আট্ি। 

এইিুরু্ বসলয়া জর্াধ্পুররু্মারী এর্িু র্াাঁসদট্লন। তার পর বসলট্লন, “জ   ব র্থায় 

র্াজ নাই। তুসম আমার  র্ল মতলব বুঙ্কঝট্ব না–বুঙ্কঝয়াই বা সর্ হইট্ব? র্াহা বসল, 

তাই র্সরও। রাজরু্মারীট্র্ রাজস িংট্হর শরণ লইট্ত বসলও। প্রতযা যান র্সরট্বন না। 

বসলও, আসম আশীব থারদ র্সরট্তসি জর্, সতসন রাণার মসহষী হউন। মসহষী হইট্ল জর্ন 

প্রসতজ্ঞা র্ট্রন জর্, উসদপুরী তাাঁর তামারু্  াঙ্কজট্ব–জরৌশোরা তাাঁট্র্ পা ার বাতা  

র্সরট্ব। 

জদবী। এও সর্ হয় মা? 

জবগম। জ  র্থার সবচার তুসম র্সরও না। আসম র্া বসললাম, তা পাসরট্ব সর্ না? 

জদবী। আসম  ব পাসর। 

জবগম ত ন জদবীট্র্ প্রট্য়াজনীয় অথ থ ও পুরস্কার এবিং পািা সদয়া সবদায় র্সরট্লন। 
  

2-র্থািা ঐসতহাস র্। 
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 প্তম পসরট্েদ : জ াদা শাহজাদী গট্ড়ন জর্ন? 

আবার জজব-উসি ার সবলা -মঙ্কন্দট্র, মবারর্ রাঙ্কত্রর্াট্ল উপসস্থত। এবার মবারর্, 

গাসলচার উপর জানু পাসতয়া উপসবষ্ট–রু্ের্র, ঊে্ থমু । জজব-উসি া জ ই রত্ন সচত 

পালট্ি, মুোপ্রবাট্লর ঝালররু্ে শর্যায় জসরর র্ামাদার বাসলট্ র উপর জহসলয়া, 

 ুবট্ণ থর আলট্বালায়, রত্ন সচত নট্ল, তামারু্ জ বন র্সরট্তসিল। পাশ্চাতয 

মহাত্ম্গট্ণর রৃ্পায়, তামারু্ ত ন  ারতবট্ষ থ আস য়াট্ি। 

জজব-উসি া বসলট্তট্িন, “ ব টঠর্ বসলট্ব?” 

মবারর্ রু্ের্ট্র বসলল, “আজ্ঞা র্সরট্লই বসলব |” 

জজ। তুসম দসরয়াট্র্ সববাহ র্সরয়াি? 

ম। র্ ন স্বট্দট্শ থাসর্তাম, ত ন র্সরয়াসিলাম। 

জজ। তাই অনুগ্রহ র্সরয়া আমাট্র্ জনর্া র্সরট্ত চাসহয়াসিট্ল? 

ম। আসম অট্নর্ সদন হইল, উহাট্র্ তািার্্ সদয়া পসরতযাগ র্সরয়াসি। 

জজ। জর্ন পসরতযাগ র্সরয়াি? 

ম। জ  পাগল। অবশয তাহা আপসন বুঙ্কঝয়া থাসর্ট্বন। 

জজ। পাগল বসলয়া ত আমার র্ নও জবাধ্ হয় নাই। 

ম। জ  আপনার র্ার্ থআস ঙ্কদ্ধর জনয হুজটু্র হাঙ্কজর হয়। র্াট্জর  মট্য় আসমও 

তাহাট্র্ র্ ন পাগল জদস  নাই। সর্ন্তু অনয  মট্য় জ  পাগল। আপসন তাহাট্র্ 

 ান াহ জর্ান সদন আনাইয়া জদস ট্বন। 

জজ। তুসম তাহাট্র্ পাঠাইয়া সদট্ত পাসরট্ব? বসলও জর্, আমার সর্িু  াল  ুরমা র 

প্রট্য়াজন আট্ি। 

ম। আসম র্াল প্র াট্ত এ ান হইট্ত দরূট্দট্শ সর্িু সদট্নর জনয র্াইব। 

জজ। দরূট্দট্শ র্াইট্ব? বর্, জ  র্থা আমাট্র্ সর্িু বল নাই! 

ম। আজ জ  র্থা সনট্বদন র্সরব ইো সিল। 

জজ। জর্াথায় র্াইট্ব? 

ম। রাজপুতানায় রূপনগর নাট্ম গড় আট্ি। জ  ানর্ার রাও  াট্হট্বর র্নযাট্র্ 

মসহষী র্সরবার অস প্রায় শাহানশাট্হর মর্ঙ্কজ মবারট্র্ হইয়াট্ি। র্াল তাাঁহাট্র্ 

আসনবার জনয রূপনগট্র জফৌজ র্াইট্ব। আমাট্র্ জফৌট্জর  ট্ঙ্গ র্াইট্ত হইট্ব। 

জজ। জ  সবষট্য় আমার সর্িু বসলবার আট্ি। সর্ন্তু আট্গ আর এর্টি র্থার উির 

দাও। তুসম গট্ণশ জজযাসতষীর র্াট্ি  াগয গণাইট্ত সগয়াসিট্ল? 

ম। সগয়াসিলাম। 

জজ। জর্ন সগয়াসিট্ল? 

ম।  বাই র্ায়, এই জনয সগয়াসিলাম, এ র্থা বসলট্লই  ঙ্গত উির হয়; সর্ন্তু তা িাড়া 

আরও র্ারণ সিল। দসরয়া আমাট্র্ জজার িাসনয়া লইয়া সগয়াসিল? 

জজ। হুাঁ ! 
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এই বসলয়া জজব-উসি া সর্িুর্াল পুষ্পরাসশ লইয়া ক্রীড়া র্সরল। তার পর বসলল, 

“তুসম জগট্ল জর্ন?” 

মবারর্ ঘিনািা র্থার্থ সববৃত র্সরট্লন। জজব-উসি া শুসনয়া ঙ্কজজ্ঞা া র্সরট্লন, 

“জজযাসতষী সর্ বসলয়াসিল জর্, তুসম শাহজাদী সববাহ র্র, তাহা হইট্ত জতামার শ্রীবঙৃ্কদ্ধ 

হইট্ব? 

। সহন্দুরা শাহজাদী বট্ল না। জজযাসতষী, রাজপুত্রী বসলয়াসিল। 

জজ। শাহজাদী সর্ রাজপুত্রী নয়? 

ম। নয় জর্ন? 

জজ। তাই সর্ তুসম জ  সদন সববাট্হর প্রস্তাব র্সরয়াসিট্ল? 

ম। আসম জর্বল ধ্ম থ   াসবয়া জ  র্থা বসলয়াসিলাম। আপনার স্মরণ থাসর্ট্ত পাট্র, 

আসম গণনার পূব থ হইট্ত এ র্থা বসলট্তসি। 

জজ। বর্, আমার ত স্মরণ হয় না। তা র্ার্–জ   র্ল র্থাট্ত আর র্াজ নাই। 

জতামাট্র্ এত ঙ্কজজ্ঞা া র্সরলাম, তাট্ত তুসম জগা া র্সরও না। জতামার জগা ায় 

আমার বড় দু:  হইট্ব। তুসম আমার প্রাণাসধ্র্,-জতামাট্র্ র্তক্ষণ জদস , ততক্ষণ 

আসম  ুট্  থাসর্। তুসম পালট্ির উপর আস য়া বট্ া–আসম জতামাট্র্ আতর মা াই। 

জজব-উসি া ত ন মবারর্ট্র্ পালট্ির উপর ব াইয়া স্বহট্স্ত আতর মা াইট্ত 

লাসগল। তার পর বসলল, “এ ন জ ই রূপনগট্রর র্থািা বসলব। জাসন না, রূপনগরীর 

সপতা তাহাট্র্ িাসড়য়া সদট্ব সর্ না। িাসড়য়া না জদয়, তট্ব র্াসড়য়া লইয়া আস ট্ব |” 

মবারর্ বসলল, “এরূপ আট্দশ ত বাদশাট্হর সনর্ি আমরা পাই নাই |” 

জজ। এ স্থট্ল আমাট্র্ই না হয় বাদশাহ মট্ন র্সরট্ল? র্সদ বাদশাট্হর এরূপ অস প্রায় 

না হইট্ব, তট্ব জফৌজ র্াইট্তি জর্ন? 

ম। পট্থর সবঘ্নসনবারট্ণর জনয। 

জজ। আলম্গীঘর বাদশাট্হর জফৌজ জর্ র্াট্জ র্াইট্ব, জ  র্াট্জ তাহারা সনষ্ফল 

হইট্ব? জতামরা জর্ প্রর্াট্র পার, রূপনগরীট্র্ লইয়া আস ট্ব। বাদশাহ র্সদ তাহাট্ত 

নাট্ াশ হন, তট্ব আসম আসি। 

ম। আমার পট্ক্ষ জ ই হুরু্মই র্ট্থষ্ট তট্ব, আপনার আপনার এরূপ অস প্রায় জর্ন 

হইট্তট্ি, জাসনট্ত পাসরট্ল আমার বাহুট্ত আরও বল হয়। 

জজব-উসি া বসলল, “জ ই র্থািাই আসম বসলট্ত চাসহট্তসিলাম। এই 

রূপনগরওয়ালীট্র্ আমার জর্ৌশট্লই তলব হইয়াট্ি |” 

ম। মতলব সর্? 

জজ।  ুব ুস রৎ। র্সদ হয়, তট্ব উসদপুরীর বদট্ল জ ই বাদশাট্হর উপর প্র ুত্ব র্সরট্ব। 

আসম তাহাট্র্ আসনট্তসি, ইহা জাসনট্ল, রূপনগরওয়ালী আমার বশী ূত থাসর্ট্ব। তা 

হ’জলই আমার এর্াসধ্পট্তযর জর্ এর্িু র্ণ্টর্ আট্ি, তাহা দরূ হইট্ব। তা, তুসম 

র্াইট্তি,  ালই হইট্তট্ি। র্সদ জদ  জর্, জ  উসদপুরী অট্পক্ষা  ুন্দরী– 
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ম। আসম হজরৎ জবগম  াট্হবাট্র্ র্ নও জদস  নাই। 

জজ। জদ  ত জদ াইট্ত পাসর–এই পরদা।র আড়াট্ল লুর্াইট্ত হইট্ব। 

ম। সি! 

জজব-উসি া হাস য়া উটঠল, বসলল, “সদিীট্ত জতামার মত র্য়িা বানর আট্ি? তা 

র্ার্–আসম জতামায় র্া বসল শুন। উসদপুরী না জদ , আসম তাহার ত সবর জদ াইট্তসি। 

সর্ন্তু রূপনগরীট্র্ জদস ও। র্সদ তাহাট্র্ উসদপুরীর অট্পক্ষ  ুন্দরী জদ , তট্ব 

তাহাট্র্ জানাইট্ব জর্, আমারই অনুগ্রট্হ জ  বাদশাট্হর জবগম হইট্তট্ি। আর র্সদ 

জদ  জদস ট্ত জতমন নয় __” 

জজব-উসি া এর্িু  াসবল। মবারর্ ঙ্কজজ্ঞা া র্সরল, “র্সদ জদস , জদস ট্ত  াল নট্হ, 

তট্ব সর্ র্সরব?” 

জজ। তুসম বড় সববাহ  ালবা ; তুসম আপসন সববাহ র্সরও। বাদশাহ র্াহাট্ত অনুমসত 

জদন, তাহা আসম র্সরব। 

ম। অধ্ট্মর প্রসত সর্ আপনার এর্িু  ালবা াও নাই? 

জজ। বাদশাহজাদীট্দর আবার  ালবা া! 

ম। আিা তট্ব বাদশাহজাগীসদগট্র্ সর্ জনয  ৃটষ্ট র্সরয়াট্িন? 

জজ।  ুট্ র জনয!  ালবা া দু:  মাত্র। 

মবারর্ আর শুসনট্ত ইো র্সরল না। র্থা চাপা সদয়া র্সহল, “সর্সন বাদশাট্হর জবগম 

হইট্বন, তাাঁহাট্র্ আসম জদস ব সর্ প্রর্াট্র?” 

জজ। জর্ান র্লট্র্ৌশট্ল। 

ম। শুসনট্ল বাদশাহ সর্ বসলট্বন? 

জজ। জ  দায়-জদাষ আমার। 

ম। আপসন র্া বসলট্বন, তাই র্সরব। সর্ন্তু এ গরীবট্র্ এর্িু  ালবাস ট্ত হইট্ব। 

জজ। বসললাম না জর্, তুসম আমার প্রাণাসধ্র্? 

ম।  ালবাস য়া বসলয়াট্িন সর্? 

জজ। বসলয়াসি,  ালবা া গরীব-দু: ীর দু: । শাহজাদীরা জ  দু:  স্বীর্ার র্ট্র না। 

মম থাহত হইয়া মবারর্ সবদায় লইয়া চসলয়া জগল। 
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তৃতীয়  ি  

সববাট্হ সবর্ল্প 

প্রথম পসরট্েদ : বর্ ও হিং ীর র্থা 
 

সনম থল ধ্ীট্র ধ্ীট্র রাজরু্মারীর র্াট্ি সগয়া বস ট্লন। জদস ট্লন, রাজরু্মারী এর্া 

বস য়া র্াাঁসদট্তট্িন। জ  সদন জর্ সচত্রগুসল ক্রীত হইয়াসিল, তাহার এর্ াসন 

রাজরু্মারীর হাট্ত জদস ট্লন। সনট্ম থল জর্ জদস য়া চঞ্চল সচত্র াসন উল্টাইয়া 

রাস ট্লন–র্াহার সচত্র, সনম থয়ট্লর তাহা বুঙ্কঝট্ত বাসর্ রসহল না। সনম্ল থ র্াট্ি সগয়া বস য়া 

বসলল, “এ ন উপায়?” 

চ। উপায় র্াই হউর্–আসম জমাগট্লর দা ী র্ নই হইব না। 

সন । জতামার অমত, তা ত জাসন, সর্ন্তু আলম্গী র বাদশাট্হর হুরু্ম, রাজার সর্  াধ্য 

জর্, অনযথা র্ট্রন? উপায় নাই,  স !– ুতরািং জতামাট্র্ ইহা অবশয স্বীর্ার র্সরট্ত 

হইট্ব। আর স্বীর্ার র্রা ত জ ৌ াট্গযর সবষয়। জর্াধ্পুর বল, অম্বর বল; রাজা, 

বাদশাহ, ওমরাহ, নবাব,  ুবা র্াহা বল, পৃসথবীট্ত এত বড় জলার্ জর্ আট্ি জর্, তাহার 

র্নযা সদিীর তট্ে বস ট্ত বা না র্ট্র না? পৃসথবীশ্বরী হইট্ত জতামার এত অ াধ্ 

জর্ন? 

চঞ্চল রাগ র্সরয়া বসলল, “তুই এ ান হইট্ত উটঠয়া র্া |” 

সনম থ ল জদস ল, ও পট্থ সর্িু হইট্ব না। তট্ব আর জর্ান পট্থ রাজরু্মারীর সর্িু 

উপর্ার র্সদ র্সরট্ত পাট্র, তাহার  ন্ধান র্সরট্ত লাসগল। বসলল, “আসম জর্ন উটঠয়া 

জগলাম–সর্ন্তু র্াাঁহার িারা প্রসতপাসলত হইট্তসি, আমাট্র্ তাাঁহার সহত  ুাঁঙ্কজট্ত হয়। 

তুসম র্সদ সদিী না র্াও, তট্ব জতামার বাট্পর দশা সর্ হইট্ব, তাহা সর্ এর্বার 

 াসবয়াি?” 

চঞ্চল।  াসবয়াসি। আসম র্সদ না র্াই, তট্ব আমার সপতার র্াাঁট্ধ্ মাথা থাসর্ট্ব না– 

রূপনগট্রর গট্ড়র এর্ াসন পাতর থাসর্ট্ব না, তা  াসবয়াসি–আসম সপতৃহতযা র্সরব 

না। বাদশাট্হর জফৌজ আস ট্লই আসম তাহাসদট্গর  ট্ঙ্গ সদিী র্াত্রা র্সরব। ইহা সস্থর 

র্সরয়াসি। 

সনম থমল প্র ি হইল। বসলল, “আসমও জ ই পরামশ থই সদট্তসিলাম |” 

রাজরু্মারী ভ্রূ ঙ্গী র্সরট্লন–বসলট্লন, “তুই সর্ মট্ন র্ট্রসি  জর্, আসম সদিীট্ত 

সগয়া মু লমান বানট্রর শর্যায় শয়ন র্সরব? হিং ী সর্ বট্র্র জ বা র্ট্র?” 

সনম থাল সর্িুই বুঙ্কঝট্ত না পাসরয়া ঙ্কজজ্ঞা া র্সরল, “তট্ব সর্ র্সরট্ব?” 

চঞ্চলরু্মারী হট্স্তর এর্টি অঙু্গরীয় সনম থ লট্র্ জদ াইল; বসলল, “সদিীর পজথ সবষ 

 াইব |” সনম থ ল জাসনত, ঐ অঙু্গরীয়ট্ত সবষ আট্ি। 

সনম থাল বসলল, “আর সর্ জর্ান উপায় নাই?” 
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চঞ্চল বসলল, “আর উপায় সর্  স ? জর্ এমন বীর পৃসথবীট্ত আট্ি জর্, আমায় উদ্ধার 

র্সরয়া সদিীশ্বট্রর  সহত শত্রুতা র্সরট্ব? রাজপুতানার রু্লাঙ্গার  র্লই জমাগট্লর 

দা –আর সর্  িংগ্রাম আট্ি, না প্রতাপ আট্ি?” 

সন। সর্ বল রাজরু্মাসর!  িংগ্রাম, সর্ প্রতাপ র্সদ থাসর্ত, তট্ব তাহারাই বা জতামার 

জনয  ব থমস্ব পণ র্সরয়া সদিীর বাদশাট্হর  ট্ঙ্গ সববাদ র্সরট্ব জর্ন? পট্রর জনয 

জর্হ  হট্জ  ব থ স্ব পণ র্ট্র না। প্রতাপ নাই,  িংগ্রাম নাই, রাজস িংহ আট্ি–সর্ন্তু 

জতামার জনয রাজস িংহ  ব থ  ্ব পণ র্সরট্ব জর্ন? সবট্শষ তুসম মাড়বাট্রর ঘরাণা। 

চ। জ  সর্? বাহুট্ত বল থাসর্ট্ল জর্ান্ রাজপুত শরণাগতট্র্ রক্ষা র্ট্র নাই? আসম 

তাই  াসবট্তসিলাম সনম থ।ল ! আসম এ সবপট্দ জ ই  িংগ্রাম, প্রতাট্পর বিংশসতলট্র্রাই 

শরণ লইব–সতসন সর্ আমায় রক্ষা র্সরট্বন না? 

বসলট্ত বসলট্ত চঞ্চলট্দবী ঢার্া িসব াসন উল্টাইট্লন–সনম থণল জদস ল, জ  

রাজস িংট্হর মূসতথব। সচত্র জদস য়া রাজরু্মারী বসলট্ত লাসগট্লন, “জদ   স , এ 

রাজর্াসন্ত জদস য়া জতামার সর্ সবশ্বা  হয় না জর্, ইসন অগসতর গসত, অনাথার রক্ষর্? 

আসম র্সদ ইহার শরণ লই, ইসন সর্ রক্ষা র্সরট্বন না?” 

সনসম থলরু্মারী অসত সস্থরবুঙ্কদ্ধশাসলনী–চঞ্চট্লর  ট্হাদরাসধ্র্া। সনম থর্ল অট্নর্ 

 াসবল। জশট্ষ চঞ্চট্লর প্রসত সস্থরদৃটষ্ট র্সরয়া ঙ্কজজ্ঞা া র্সরল, “রাজরু্মাসর! জর্ বীর 

জতামাট্র্ এ সবপদ্ হইট্ত রক্ষা র্সরট্ব, তাহাট্র্ তুসম সর্ সদট্ব?” 

রাজরু্মারী বুঙ্কঝট্লন। র্াতর অথচ অসধ্র্ম্পম্পত র্ট্ে বসলট্লন, “সর্ সদব  স ! 

আমার সর্ আর সদবার আট্ি? আসম জর্ অবলা!” 

সন । জতামার তুসমই আি। 

চঞ্চল অপ্রসত  হইয়া বসলল, “দরূ হ!” 

সনম থ ল । তা রাজার ঘট্র এমন হইয়া থাট্র্। তুসম র্সদ রুঙ্কিণী হইট্ত পার, র্দুপসত 

আস য়া অবশয উদ্ধার র্সরট্ত পাট্রন। 

চঞ্চলরু্মারী মু াবনত র্সরল। জর্মন  ূট্র্ থাাদয়র্াট্ল জমঘমালার উপর আট্লার 

তরট্ঙ্গর পর উজ্জ্বলতর তরঙ্গ আস য়া পলট্র্ পলট্র্ নূতন জ ৌন্দর্ থম উট্ন্মসষত 

র্ট্র, চঞ্চলরু্মারীর মুট্  জতমনই পলট্র্ পলট্র্  ুট্ র, লজ্জার, জ ৌন্দট্র্ থমর 

নবনট্বাট্ন্মষ হইট্ত লাসগল। বসলল, “তাাঁহাট্র্ পাইব, আসম সর্ এমন  াগয র্সরয়াসি? 

আসম সবর্াইট্ত চাসহট্ল সতসন সর্ সর্সনট্বন?” 

সন। জ  র্থার সবচারর্ সতসন–আমরা নই। রাজস িংট্হর বাহুট্ত শুসনয়াসি, বল আট্ি; 

তাাঁর র্াট্ি সর্ দতূ পাঠান র্ায় না? জগাপট্ন–জর্হ না জাসনট্ত পাট্র, এরূপ দতূ সর্ 

তাাঁহার র্াট্ি র্ায় না? 

চঞ্চল  াসবল। বসলল, “তুসম আমার গুরুট্দবট্র্ ডাসর্ট্ত পাঠাও। আমায় আর জর্ 

জতমন  ালবাট্ ? সর্ন্তু তাাঁহাট্র্  র্ল র্থা বুঝাইয়া বসলয়া আমার র্াট্ি আসনও। 

 র্ল র্থা বসলট্ত আমার লজ্জা র্সরট্ব |” 
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এমন  মট্য়   ীজন  িংবাদ লইয়া আস ল জর্, এর্জন মসতওয়ালী মসত জবসচট্ত 

আস য়াট্ি। রাজরু্মারী বসলট্লন, “এ ন আমার মসত সর্সনবার  ময় নট্হ। সফরাইয়া 

দাও |” পুরবাস নী বসলল, “আমরা সফরাইবার জচষ্টা র্সরয়াসিলাম, সর্ন্তু জ  সর্িুট্তই 

সফসরল না। জবাধ্ হইল জর্ন, তার সর্ সবট্শষ দরর্ার আট্ি ?” ত ন অগতযা 

চঞ্চলরু্মারী তাহাট্র্ ডাসর্ট্লন। 

মসতওয়ালী আস য়া র্তর্গুসল ঝুিা মসত জদ াইল। রাজরু্মারী সবরঙ্কে হইয়া 

বসলট্লন, “এই ঝুিা মসত জদ াইবার জনয তুসম এত ঙ্কজদ র্সরট্তসিট্ল?” 

মসতওয়ালী বসলল, “না। আমার আরও জদ াইবার ঙ্কজসন  আট্ি। সর্ন্তু তাহা আপসন 

এর্িু পুসষদা না হইট্ল জদ াইট্ত পাসর না |” 

চঞ্চলরু্মারী বসলল, “আসম এর্া জতামার  ট্ঙ্গ র্থা র্সহট্ত পাসরব না; সর্ন্তু এর্জন 

  ী থাসর্ট্ব। সনম থলল থার্, আর  র্ট্ল বাসহট্র র্াও |” 

ত ন আর  র্ট্ল বাসহট্র জগল। জদবী–জ  মসতওয়ালী জদবী স ি আর জর্হ নয়–

জর্াধ্পুরী জবগট্মর পািা জদ াইল। জদস য়া, পসড়য়া চঞ্চলরু্মারী ঙ্কজজ্ঞা া র্সরট্লন, 

“এ পািা তুসম জর্াথায় পাইট্ল?” 

জদ। জর্াধ্পুরী জবগম আমাট্র্ সদয়াট্িন। 

চ। তুসম তাাঁর জর্? 

জদ। আসম তার বাাঁদী। 

চ। জর্নই বা এ পািা লইয়া এ াট্ন আস য়াি? 

জদবী ত ন  র্ল র্থা বুঝাইয়া বসলল। শুসনয়া সনম থরল ও চঞ্চল পরস্পট্রর ম ুপাট্ন 

চাসহট্ত লাসগট্লন। 

চঞ্চল, জদবীট্র্ পুরসৃ্কত র্সরয়া সবদায় সদট্লন। 

জদবী র্াইবার  ময় জর্াধ্পুরীর পািা ানী লইয়া জগল না। ইোপূব থঞর্ রাস য়া জগল। 

মট্ন র্সরল, “জর্াথায় জফসলয়া সদব,-জর্ রু্ড়াইয়া সনট্ব!” এই  াসবয়া জদবী 

চঞ্চলরু্মারীর সনর্ি পািা জফসলয়া জগল । জ  জগট্ল পর চঞ্চলরু্মারী বসলট্লন, 

“সনম থগল ! উহাট্র্ ডার্; জ  পািা ানা জফসলয়া সগয়াট্ি |” 

সন । জফসলয়া র্ায় নাই–জবাধ্ হইল জর্, ইোপূব থদর্ রাস য়া সগয়াট্ি। 

চ। আসম সনয়া সর্ র্সরব? 

সনসম থল । এ ন রা , জর্ান  মট্য় না জর্ান  মট্য় জর্াধ্পুরীট্র্ জফরৎ সদট্ত পাসরট্ব। 

চ। তা র্াই জহার্, জবগট্মর র্থায় আমার বড়  াহ  বাসড়ল। আমরা দুইটি বাসলর্ায় 

সর্ পরামশ থ র্সরট্তসিলাম–তা  াল, সর্ মন্দ–ঘটিট্ব সর্ না ঘটিট্ব, সর্িুই বুঙ্কঝট্ত 

পাসরট্তসিলাম না। এ ন  াহ  হইয়াট্ি। রাজস িংট্হর আশ্রয় গ্রহণ র্রাই  াল। 

সন । জ  ত অট্নর্ র্াল জাসন। 

এই বসলয়া সনম থ ল হাস ল। চঞ্চলও মাথা জহাঁি র্সরয়া হাস ল। 



 রাজস িংহ 

www.bengaliebook.com 

P
ag

e3
9

 

সনসম থল উটঠয়া জগল। সর্ন্তু তাহার মট্ন সর্িুমাত্র  র া হইল না। জ  র্াাঁসদট্ত র্াাঁসদট্ত 

জগল। 
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সিতীয় পসরট্েদ : অনন্ত সমশ্র 

 

অনন্ত সমশ্র, চঞ্চলরু্মারীর সপতৃরু্লপুট্রাসহত। র্নযাসনসব থস ট্শট্ষ, চঞ্চলরু্মারীট্র্ 

 ালবাস ট্তন। সতসন মহামট্হাপাধ্যায় পঙ্কিত।  র্ট্ল তাাঁহাট্র্  ঙ্কে র্সরত। চঞ্চট্লর 

নাম র্সরয়া তাাঁহাট্র্ ডাসর্য়া পাঠাইবামাত্র সতসন অন্ত:পুট্র আস ট্লন–

রু্লপুট্রাসহট্তর অবাসরতিার। পসথমট্ধ্য সনম থডল তাাঁহাট্র্ জগ্রপ্তার র্সরল এবিং  র্ল 

র্থা বুঝাইয়া সদয়া িাসড়য়া সদল। 

সব ূসতচন্দনসব ূসষত, প্রশস্তললাি, দীঘ থর্ায়, রুদ্রাক্ষট্শাস ত, হা যবদন জ ই ব্রাহ্মণ 

চঞ্চলরু্মারীর র্াট্ি আস য়া দাাঁড়াইট্লন। সনম থ,ল জদস য়াসিল জর্, চঞ্চল র্াাঁসদট্তট্ি, 

সর্ন্তু আর র্াহারও র্াট্ি চঞ্চল র্াাঁসদবার জমট্য় নট্হ। গুরুট্দব জদস ট্লন, চঞ্চল 

সস্থরমূসতথ । বসলট্লন, “মা লক্ষ্মী,-আমট্র্ স্মরণ র্সরয়াি জর্ন?” 

চঞ্চল। আমাট্র্ বাাঁচাইবার জনয। আর জর্হ নাই জর্, আমায় বাাঁচায়। 

অনন্ত সমশ্র হাস য়া বসলট্লন, “বুট্ঝসি, রুঙ্কিণীর সবট্য়, তাই পুট্রাসহত-বুড়াট্র্ই 

িারর্ায় জর্ট্ত হট্ব। তা জদ  জদস  মা, লক্ষ্মীর  ািাট্র সর্িু আট্ি সর্ না–পথ রচিা 

জটুিট্লই আসম উদয়পুট্র র্াত্রা র্সরব |” 

চঞ্চল এর্টি জসরর থসল বাসহর র্সরয়া সদল। তাহাট্ত আশরসফ  রা। পুট্রাসহত পাাঁচটি 

আশরসফ লইয়া অবসশষ্ট সফরাইয়া সদট্লন–বসলট্লন, “পট্থ অিই  াইট্ত হইট্ব–

আশরসফ  াইট্ত পাসরব না। এর্টি র্থা বসল, পাসরট্ব সর্?” 

চঞ্চল বসলট্লন, “আমাট্র্ আগুট্ন ঝাাঁপ সদট্ত বসলট্লও, আসম এ সবপদ হইট্ত উদ্ধার 

হইবার জনয তাও পাসর। সর্ আজ্ঞা র্রুন |” 

সমশ্র। রাণা রাজস িংহট্র্ এর্ াসন পত্র সলস য়া সদট্ত পাসরট্ব? 

চঞ্চল  াসবল। বসলল, “আসম বাসলর্া–পুরস্ত্রী; তাাঁহার র্াট্ি অপসরসচতা–সর্ প্রর্াট্র 

পত্র সলস ? সর্ন্তু আসম তাাঁহার র্াট্ি জর্ স ক্ষা চাসহট্তসি, তাহাট্ত লজ্জারই বা স্থান 

র্ই? সলস ব |” 

সমশ্র। আসম সল াইয়া সদব, না আপসন সলস ট্ব? 

ঞ্চল। আপসন বসলয়া সদন। 

সনম থ ল জ  াট্ন আস য়া দাাঁড়াইয়াসিল। জ  বসলল, “তা হইট্ব না। এ বামটু্ন বঙু্কদ্ধর র্াজ 

নয়–এ জমট্য়সল বুঙ্কদ্ধর র্াজ। আমরা পত্র সলস ব। আপসন প্রস্তুত হইয়া আ ুন |” 

সমশ্র ঠারু্র চসলয়া জগট্লন, সর্ন্তু গৃট্হ জগট্লন না। রাজা সবক্রমস িংট্হর সনর্ি দশ থন 

সদট্লন। বসলট্লন, “আসম জদশপট্র্ থিন গমন র্সরব, মহারাজট্র্ আশীব থামদ র্সরট্ত 

আস য়াসি |” সর্ জনয জর্াথায় র্াইট্বন, রাজা তাহা জাসনবার ইো প্রর্াশ র্সরট্লন, 

সর্ন্তু ব্রাহ্মণ তাহা সর্িু প্রর্াশ র্সরয়া বসলট্লন না। তথাসপ সতসন জর্ উদয়পুর পর্ থ ন্ত 

র্াইট্বন, তাহা স্বীর্ার র্সরট্লন এবিং রাণার সনর্ি পসরসচত হইবার জনয এর্ াসন 

সলসপর জনয প্রাসথ থত হইট্লন। রাজাও পত্র সদট্লন। 
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অনন্ত সমশ্র রাজার সনর্ি হইট্ত পত্র  িংগ্রহ র্সরয়া চঞ্চলরু্মারীর সনর্ি পুনরাগমন 

র্সরট্লন। ততক্ষণ চঞ্চল ও সনম থরল দুই জট্ন দুই এর্ত্র র্সরয়া এর্ াসন পত্র  মাপন 

র্সরয়াসিল। পত্র জশষ র্সরয়া রাজনঙ্কন্দনী এর্টি জর্ৌিা হইট্ত অপূব থা জশা াসবসশষ্ট 

মুরু্তাবলয় বাসহর র্সরয়া ব্রাহ্মট্ণর হট্স্ত সদয়া বসলট্লন, “রাণা পত্র পসড়ট্ল, আমার 

প্রসতসনসধ্স্বরূপ আপসন এই রাস  বাাঁসধ্য়া সদট্বন। রাজপুতরু্ট্লর সর্সন চূড়া, সতসন 

র্ ন রাজপুতর্নযার জপ্রসরত রাস  অগ্রাহয র্সরট্বন না |” 

সমশ্র ঠারু্র স্বীরৃ্ত হইট্লন। রাজরু্মারী তাাঁহাট্র্ প্রণাম র্সরয়া সবদায় র্সরট্লন। 
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তৃতীয় পসরট্েদ : সমশ্র ঠারু্ট্রর নারায়ণস্মরণ 

 

পসরট্ধ্য় বস্ত্র, িত্র, র্টষ্ট, চন্দনর্াষ্ঠ প্র ৃসত সনতান্ত প্রট্য়াজনীয় দ্রবয এবিং এর্মাত্র  ৃতয 

 ট্ঙ্গ লইয়া, অনন্ত সমশ্র গৃসহণীর সনর্ি হইট্ত সবদায় লইয়া উদয়পুর র্াত্রা র্সরট্লন। 

গৃসহণী বড় পীড়াপীসড় র্সরয়া ধ্সরল, “জর্ন র্াইট্ব?” সমশ্র ঠারু্র বসলট্লন, “রাণার 

র্াট্ি সর্িু বৃসি পাইব |” গৃসহণী তৎক্ষণাৎ শান্ত হইট্লন; সবরহর্ন্ত্রণা আর তাাঁহাট্র্ দাহ 

র্সরট্ত পাসরল না, অথ থট্লাট্ র আশাস্বরূপ শীতলবাসর-প্রবাট্হ জ  প্রচি সবট্েদবসি 

বার র্ত জফাাঁ  জফাাঁ  র্সরয়া সনসবয়া জগল। সমশ্র ঠারু্র  ৃতয  ট্ঙ্গ র্াত্রা র্সরট্লন। 

সতসন মট্ন র্সরট্ল অট্নর্ জলার্  ট্ঙ্গ লইট্ত পাসরট্তন, সর্ন্তু অসধ্র্ জলার্ থাসর্ট্ল 

র্াণার্াসণ হয়, এজনয লইট্লন না। 

পথ অসত দুগ থম–সবট্শষ পাব থ তয পথ বনু্ধর, এবিং অট্নর্ স্থাট্ন আশ্রয়শূনয। এর্াহারী 

ব্রাহ্মণ জর্ সদন জর্ াট্ন আশ্রয় পাইট্তন, জ  সদন জ  াট্ন আসতথয স্বীর্ার র্সরট্তন; 

সদনমাট্ন পথ অসতবাহন র্সরট্তন। পট্থ সর্িু দ ুয য় সিল–ব্রাহ্মট্ণর সনর্ি রত্নবলয় 

আট্ি বসলয়া ব্রাহ্মণ র্দাসপ এর্ার্ী পথ চসলট্তন না।  ঙ্গী জটুিট্ল চসলট্তন।  ঙ্গী 

িাড়া হইট্লই আশ্রয়  ুাঁঙ্কজট্তন। এর্সদন রাট্ত্র এর্ জদবালট্য় আসতথয স্বীর্ার র্সরয়া, 

পরসদন প্র াট্ত গমনর্াট্ল, তাাঁহাট্র্  ঙ্গী  ুাঁঙ্কজট্ত হইল না। চাসর জন বসণর্ ঐ 

জদবালট্য়র অসতসথশালায় শয়ন র্সরয়াসিল, প্র াট্ত উটঠয়া তাহারাও পাব থাতযপট্থ 

আট্রাহণ র্সরল। ব্রাহ্মণট্র্ জদস য়া উহারা ঙ্কজজ্ঞা া র্সরল, “তুসম জর্াথা র্াইট্ব?” 

ব্রাহ্মণ বসলট্লন, “আসম উদয়পুর র্াইব |” বসণট্র্রা বসলল, “আমরাও উদয়পুর র্াইব। 

 াল হইয়াট্ি, এর্ট্ত্র র্াই চলুন |” ব্রাহ্মণ আনঙ্কন্দত হইয়া তাহাসদট্গর  ঙ্গী হইট্লন। 

ঙ্কজজ্ঞা া র্সরট্লন, “উদয়পুর আর র্ত দরূ?” বসণট্র্রা বসলল, “সনর্ি। আজ  ন্ধযার 

মট্ধ্য উদয়পুর জপৌৌঁসিট্ত পাসরব। এ  র্ল স্থান রাণার রাজয |” 

এইরূপ, র্ট্থাপর্থন র্সরট্ত র্সরট্ত তাহারা চসলট্তসিল। পাব থ|তয পথ, অসতশয় 

দুরাট্রাহণীয় এবিং দুরবট্রাহণীয়,  চরাচর ব সতশূনয। সর্ন্তু এই দুগ থম পথ প্রায় জশষ 

হইয়া আস য়াসিল–এ ন  মতল  ূসমট্ত অবট্রাহণ র্সরট্ত হইট্ব। পসথট্র্রা এর্ 

অসনব থগচনীয় জশা াময় অসধ্তযর্ায় প্রট্বশ র্সরল। দুই পাট্শ্ব থ অনসত-উচ্চ 

পাব্ থতযিয়, হসরত-বৃক্ষাসদট্শাস ত হইয়া আর্াট্শ মাথা তুসলয়াট্ি, উ ট্য়র মট্ধ্য 

র্লনাসদনী কু্ষদ্রা প্রবাসহণী নীলর্াচপ্রসতম  ট্ফন জলপ্রবাট্হ উপলদল জধ্ৌত র্সরয়া 

বনানীর অস মুট্  চসলট্তট্ি। তটিনীর ধ্ার সদয়া মনুষযগময পট্থর জর া পসড়য়াট্ি। 

জ  াট্ন নাসমট্ল, আর জর্ান সদর্্ হইট্ত জর্হ পসথর্ট্র্ জদস ট্ত পায় না; জর্বল 

পাব থনতযিট্য়র উপর হইট্ত জদ া র্ায়। 

জ ই সন ৃত স্থাট্ন অবট্রাহণ র্সরয়া, এর্জন বসণর্ ব্রাহ্মণট্র্ ঙ্কজজ্ঞা া র্সরল, 

“জতামার ঠাাঁই িার্া-র্সড় সর্ আট্ি?” 
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ব্রাহ্মণ প্রশ্ন শুসনয়া চমসর্ত ও  ীত হইট্লন।  াসবট্লন, বুঙ্কঝ এ াট্ন দ ুযর সবট্শষ 

 য়, তাই  তর্থ র্সরবার জনয বসণট্র্রা ঙ্কজজ্ঞা া র্সরট্তট্ি। দুব থাট্লর অবলম্বন 

সমথযা র্থা। ব্রাহ্মণ বসলট্লন, “আসম স কু্ষর্ ব্রাহ্মণ, আমার র্াট্ি সর্ থাসর্ট্ব?” 

বসণর্ বসলল, “র্াহা সর্িু থাট্র্, আমাট্দর সনর্ি দাও। নসহট্ল এ াট্ন রাস ট্ত পাসরট্ব 

না |” 

ব্রাহ্মণ ইতস্তত: র্সরট্ত লাসগট্লন। এর্বার মট্ন র্সরট্লন, রত্নবলয় রক্ষাথ থ 

বসণর্সদ”গট্র্ সদই; আবার  াসবট্লন, ইহারা অপসরসচত, ইহাসদট্গই বা সবশ্বা  সর্? এই 

 াসবয়া ইতস্তত: র্সরয়া ব্রাহ্মণ পূব থ বৎ বসলট্লন, “আসম স কু্ষর্, আমার র্াট্ি সর্ 

থাসর্ট্ব?” 

সবপৎর্াট্ল জর্ ইতস্তত: র্ট্র জ ই মারা র্ায়। ব্রাহ্মণট্র্ ইতস্তত: র্সরট্ত জদস য়া 

িদ্মট্বশী বসণট্র্রা বুঙ্কঝল জর্, অবশয ব্রাহ্মট্ণর র্াট্ি সর্িু আট্ি। এর্জন তৎক্ষণাৎ 

ব্রাহ্মট্ণর ঘাড় ধ্সরয়া জফসলয়া সদয়া তাাঁহার বুট্র্ হাাঁিু সদয়া বস ল–এবিং তাাঁহার মটু্  হাত 

সদয়া চাসপয়া ধ্সরল। সমশ্র ঠারু্ট্রর  ৃতযটি তৎক্ষণাৎ জর্ান্ সদট্র্ পলায়ন র্সরল, জর্হ 

জদস ট্ত পাইল না। সমশ্র ঠারু্র বােসনষ্পসি র্সরট্ত না পাসরয়া নারায়ণ স্মরণ র্সরট্ত 

লাসগট্লন। আর এর্জন, তাাঁহার গাাঁিসর র্াসড়য়া লইয়া  ুসলয়া জদস ট্ত লাসগল। তাহার 

স তর হইট্ত চঞ্চলরু্মারী জপ্রসরত বলয়, দুই াসন পত্র, এবিং আশরসফ পাওয়া জগল। 

দ ুয তাহা হস্তগত র্সরয়া  ঙ্গীট্র্ বসলল, “আর ব্রহ্মহতযা র্সরয়া র্াজ নাই। উহার 

র্াহা সিল, তাহা পাইয়াসি। এ ন উহাট্র্ িাসড়য়া জদ |” 

আর এর্জন দ ুয বসলল, “িাসড়য়া জদওয়া র্াইট্ব না। ব্রাহ্মণ তাহা হইট্ল এ নই 

এর্িা জগালট্র্াগ র্সরট্ব। আজর্াল রাণা রাজস িংট্হর বড় জদৌরাত্ম্য–তাাঁহার শা ট্ন 

বীরপুরুট্ষ আর অি র্সরয়া  াইট্ত পাট্র না। উহাট্র্ এই গাট্ি বাাঁসধ্য়া রাস য়া র্াই |” 

এই বসলয়া দ ুযগণ সমশ্র ঠারু্ট্রর হস্ত পদ এবিং মু  তাাঁহার পসরট্ধ্য় বট্স্ত্র দৃঢ়তর 

বাাঁসধ্য়া, পাব থদট্তর  ানুট্দশসস্থত এর্টি কু্ষদ্র বৃট্ক্ষর র্াট্ির  সহত বাাঁসধ্ল। পট্র 

চঞ্চলরু্মারীদি রত্নবলয় ও পত্র প্র ৃসত লইয়া কু্ষদ্র নদীর তীরবতীর্ পথ অবলম্বন 

র্সরয়া পাব থর্তন্তরাট্ল অদৃশয হইল। জ ই  মট্য় পাব থতট্তর উপট্র দাাঁড়াইয়া এর্জন 

অশ্বাট্রাহী তাহাসদগট্র্ জদস ল। তাহারা, অশ্বাট্রাহীট্র্ জদস ট্ত পাইল না, পলায়ট্ন 

বযস্ত। 

দ ুযগণ পাব থ তীয়া প্রবাসহণীর তিবতীন বনমট্ধ্য প্রট্বশ র্সরয়া অসত দুগ থম ও 

মনুষয মাগমশূনয পট্থ চসলল। এইরূপ সর্িু দরূ সগয়া, এর্ সন ৃত গুহামট্ধ্য প্রট্বশ 

র্সরল। 

গুহার স তর  াদযদ্রবয, শর্যা, পাট্র্র প্রট্য়াজনীয় দ্রবয  র্ল প্রস্তুত সিল। জদস য়া 

জবাধ্ হয়, দ ুযগণ র্ ন র্ ন এই গুহামট্ধ্য লুর্াইয়া বা  র্ট্র। এমন সর্, র্ল ীপূণ থ 

জল পর্ থরন্ত সিল। দ ুযগণ জ ই াট্ন উপসস্থত হইয়া তামারু্  াঙ্কজয়া  াইট্ত লাসগল 
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এবিং এর্জন পাট্র্র উট্দযাগ র্সরট্ত লাসগল। এর্জন বসলল, “মাসণর্লাল, র ুই 

পট্র হইট্ব। প্রথট্ম মাট্লর সর্ বযবস্থা হইট্ব, তাহার মীমািং া র্রা র্াউর্ |” 

মাসণর্লাল বসলল, “মাট্লর র্থাই আট্গ হউর্ |” 

ত ন আশরসফ র্য়টি র্াটিয়া চাসর  াগ র্সরল। এর্ এর্ জন এর্ এর্  াগ লইল। 

রত্নবলয় সবক্রয় না হইট্ল  াগ হইট্ত পাট্র না–তাহা  ম্প্রসত অসব ে রসহল। পত্র 

দুই াসন সর্ র্রা র্াইট্ব, তাহার মীমািং া হইট্ত লাসগল। দলপসত বসলট্লন, “র্াগট্জ 

আর সর্ হইট্ব–উহা জপাড়াইয়া জফল |” এই বসলয়া পত্র দুই াসন জ  মাসণর্লালট্র্ 

অসিট্দবট্র্  মপ থণ র্সরবার জনয সদল। 

মাসণর্লাল সর্িু সর্িু সলস ট্ত পসড়ট্ত জাসনত। জ  পত্র দুই াসন আট্দযাপান্ত পসড়য়া 

আনঙ্কন্দত হইল। বসলল, “এ পত্র নষ্ট র্রা হইট্ব না। ইহাট্ত জরাজগার হইট্ত পাট্র |” 

“সর্? সর্?” বসলয়া আর সতন জন জগালট্র্াগ র্সরয়া উটঠল। মাসণর্লাল ত ন 

চঞ্চলরু্মারীর পট্ত্রর বৃিান্ত তাহাসদগট্র্  সবস্তাট্র বুঝাইয়া সদল। শুসনয়া জচৌট্ররা 

বড় আনঙ্কন্দত হইল। 

মাসণর্লাল বসলল, “জদ , এই পত্র রাণাট্র্ সদট্ল সর্িু পুরস্কার পাইব |” 

দলপসত বসলল, “সনট্ব থা ধ্! রাণা র্ ন ঙ্কজজ্ঞা া র্সরট্ব, জতামরা এ পত্র জর্াথায় 

পাইট্ল, ত ন সর্ উির সদট্ব? ত ন সর্ বসলট্ব জর্, আমরা রাহাজাসন র্সরয়া 

পাইয়াসি? রাণার র্াট্ি পুরস্কাট্রর মট্ধ্য প্রাণদি হইট্ব। তাহা নট্হ–এ পত্র লইয়া সগয়া 

বাদশাহট্র্ সদব–বাদশাট্হর র্াট্ি এরূপ  ন্ধান সদট্ত পাসরট্ল অট্নর্ পুরস্কার পাওয়া 

র্ায়, আসম জাসন। আর ইহাট্ত__” 

দলপসত র্থা  মাপ্ত র্সরট্ত অবর্াশ পাইল না। র্থা মুট্  থাসর্ট্ত থাসর্ট্ত তাহার 

মস্তর্ স্কন্ধ হইট্ত সবচুযত হইয়া  ূতট্ল পসড়ল। 
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চতুথ থ পসরট্েদ : মাসণর্লাল 

অশ্বাট্রাহী পাব থাট্তর উপর হইট্ত জদস ল, চাসর জট্ন এর্জনট্র্ বাাঁসধ্য়া রাস য়া চসলয়া 

জগল। আট্গ সর্ হইয়াট্ি, তাহা জ  জদট্  নাই, ত ন জ  জপৌৌঁট্ি নাই। অশ্বাট্রাহী 

সন:শট্ব্দ লক্্ষর্ র্সরট্ত লাসগল, উহারা জর্ান্ পট্থ র্ায়। তাহারা র্ ন নদীর বাাঁর্ 

সফসরয়া পাব থবতন্তরাট্ল অদৃশয হইল, ত ন অশ্বাট্রাহী অশ্ব হইট্ত নাসমল। পট্র 

অট্শ্বর গাট্য় হাত বুলাইয়া বসলল, “সবজয়! এ াট্ন থাসর্ও–আসম আস ট্তসি–জর্ান 

শব্দ র্সরও না |” অশ্ব সস্থর হইয়া দাাঁড়াইয়া রসহল; তাহার আট্রাহী পাদচাট্র অসত 

দ্রতুট্বট্গ পব থতত হইট্ত অবতরণ  র্সরট্লন। পব থলত জর্ বড় উচ্চ নট্হ, তাহা পূট্ব থ ই 

বলা হইয়াট্ি। 

অশ্বাট্রাহী পদব্রট্জ সমশ্র ঠারু্ট্রর র্াট্ি আস য়া তাাঁহাট্র্ বন্ধন হইট্ত মুে 

র্সরট্লন। মুে র্সরয়া ঙ্কজজ্ঞা া র্সরট্লন, “সর্ হইয়াট্ি, অল্প র্থায় বলুন |” সমশ্র 

বসলট্লন, “চাসর জট্নর  ট্ঙ্গ আসম এর্ত্র আস ট্তসিলাম। তাহাট্দর সচসন না–পট্থর 

আলাপ; তাহারা বট্ল ‘আমরা বসণর্ |’ এই াট্ন আস য়া তাহারা মাসরয়া ধ্সরয়া আমার 

র্াহা সর্িু সিল, র্াসড়য়া লইয়া সগয়াট্ি |” 

প্রশ্নর্তথাা ঙ্কজজ্ঞা া র্সরট্লন, “সর্ সর্ লইয়া সগয়াট্ি?” 

ব্রাহ্মণ বসলল, “এর্গাসি মুোর বালা, র্য়টি আশরসফ, দুই াসন পত্র |” 

প্রশ্নর্তথাস  বসলট্লন, “আপসন এই াট্ন থারু্ন। উহারা জর্ান্ সদট্র্ জগল, আসম 

জদস য়া আস  |” 

ব্রাহ্মণ বসলট্লন, “আপসন র্াইট্বন সর্ প্রর্াট্র? তাহারা চাসর জন, আপসন এর্া |” 

আগন্তুর্ বসলল, “জদস ট্তট্িন না, আসম রাজপুত ব সনর্ |” 

অনন্ত সমশ্র জদস ট্লন, এই বযঙ্কে রু্দ্ধবযব ায়ী বজি। তাহারা জর্ামট্র তরবাসর এবিং 

সপস্তল, এবিং হট্স্ত বশ থা। সতসন  ট্য় আর র্থা র্সহট্লন না। 

রাজপুত, জর্ পট্থ দ ুযগণট্র্ র্াইট্ত জদস য়াসিট্লন, জ ই পট্থ, অসত  াবধ্াট্ন 

তাহাসদট্গর অনু রণ র্সরট্ত লাসগট্লন। সর্ন্তু বনমট্ধ্য আস য়া আর পথ পাইট্লন 

না, অথবা দ ুযসদট্গর জর্ান সনদশ থন পাইট্লন না। 

ত ন রাজপুত আবার পব থ জতর সশ রট্দট্শ আট্রাহণ র্সরট্ত লাসগট্লন। সর্য়ৎক্ষণ 

ইতস্তত: দৃটষ্ট র্সরট্ত র্সরট্ত জদস ট্লন জর্, দটূ্র বট্নর স তর প্রেি থাসর্য়া, চাসর 

জট্ন র্াইট্তট্ি। জ ই াট্ন সর্িুক্ষণ অবসস্থসত র্সরয়া জদস ট্ত লাসগট্লন, ইহারা 

জর্াথায় র্ায়। জদস ট্লন, সর্িু পট্র উহারা এর্িা পাহাট্ড়র তলজদট্শ জগল, তাহার পর 

উহাট্দর আর জদ া জগল না। ত ন রাজপুত স দ্ধান্ত র্সরট্লন জর্, উহারা হয় ঐ াট্ন 

বস য়া সবশ্রাম র্সরট্তট্ি–বৃক্ষাসদর জনয জদ া র্াইট্তট্ি না; নয়, ঐ পব থ ততট্ল এর্টি 

গুহা আট্ি। গুহামট্ধ্য মনুট্ষযর র্থাবাতথা শুসনট্ত পাইট্লন। 

এই পর্ থতন্ত আস য়া রাজপুত সর্িু ইতস্তত: র্সরট্ত লাসগট্লন। উহারা চাসর জন–সতসন 

এর্া; এক্ষট্ণ গুহামট্ধ্য প্রট্বশ র্রা উসচত সর্ না? র্সদ গুহািার জরাধ্ র্সরয়া উহারা 
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চাসর জট্ন তাাঁহার  ট্ঙ্গ  িংগ্রাম র্ট্র, তট্ব তাাঁহার বাাঁসচবার  ম্ভাবনা নাই। সর্ন্তু এ র্থা 

রাজপুট্তর মট্ন বড় অসধ্র্ক্ষণ স্থান পাইল না–মৃতুয য় আবার  য় সর্? মৃতুয ট্য় 

রাজপুত জর্ান র্ার্ থর হইট্ত সবরত হয় না। সর্ন্তু সিতীয় র্থা এই জর্, সতসন গুহামট্ধ্য 

প্রট্বশ র্সরট্লই তাাঁহার হট্স্ত দুই এর্জন অবশয মসরট্ব; র্সদ উহারা জ ই দ ুযদল না 

হয়? তট্ব সনরপরাধ্ীর হতযা হইট্ব। 

এই  াসবয়া রাজপুত  ট্ন্দহ িনাথ থ অসত ধ্ীট্র ধ্ীট্র গুহািাট্রর সনর্ি আস য়া 

দাাঁড়াইয়া অ যন্তরস্থ বযঙ্কেগট্ণর র্থাবাতথা  র্ণ থপাত র্সরয়া শুসনট্ত লাসগট্লন। 

দ ুযরা ত ন অপহৃত  ম্পসির সব াট্গর র্থা র্সহট্তসিল। শুসনয়া রাজপুট্তর 

সনশ্চয় প্রতীসত হইল জর্, উহারা দ ুয বট্ি। রাজপুত ত ন গুহামট্ধ্য প্রট্বশ র্রাই সস্থর 

র্সরট্লন। 

ধ্ীট্র ধ্ীট্র বশ থা বনমট্ধ্য লুর্াইট্লন। পট্র অস  সনট্ষ্কাসষত র্সরয়া দসক্ষণ হট্স্ত 

দৃঢ়মুটষ্টট্ত ধ্ারণ র্সরট্লন। বাম হট্স্ত সপস্তল লইট্লন। দ ুযরা র্ ন চঞ্চলরু্মারীর 

পত্র পাইয়া অথ থলাট্ র আর্াঙ্ক্ষায় সবমুগ্ধ হইয়া অনযমনস্ক সিল, জ ই  মট্য় 

রাজপুত অসত  াবধ্াট্ন পাদসবট্ক্ষপ র্সরট্ত র্সরট্ত গুহামট্ধ্য প্রট্বশ র্সরট্লন। 

দলপসত গুহািাট্রর সদট্র্ পশ্চাৎ সফসরয়া বস য়াসিল। প্রট্বশ র্সরয়া রাজপুত 

দৃঢ়মুটষ্টধৃ্ত তরবাসর দলপসতর মস্তট্র্ আঘাত র্সরট্লন। তাাঁহার হট্স্ত এত বল জর্, এর্ 

আঘাট্তই মস্তর্ সি ি হইয়া  ূতট্ল পসড়য়া জগল। 

জ ই মুহটূ্তথট্ ই সিতীয় এর্জন দ ুয, জর্ দলপসতর র্াট্ি বস য়াসিল, তাহার সদট্র্ 

সফসরয়া রাজপুত তাহার মস্তট্র্ এরূপ র্টঠন পদাঘাত র্সরট্লন জর্, জ  মূসি থত হইয়া 

 ূতট্ল পসড়ল। রাজপুত, অনয দুই জট্নর উপর দৃটষ্ট র্সরয়া জদস ট্লন জর্, এর্জন 

গুহাপ্রাট্ন্ত থাসর্য়া তাাঁহাট্র্ প্রহার র্সরবার জনয এর্  ি বৃহৎ প্রস্তর তুসলট্তট্ি। 

রাজপুত তাহাট্র্ লক্ষয র্সরয়া সপস্তল উঠাইট্লন; জ  আহত হইয়া  ূতট্ল পসড়য়া 

তৎক্ষণাৎ প্রাণতযাগ র্সরল। অবসশষ্ট মাসণর্লাল, জবগসতর্ জদস য়া, গুহািারপট্থ 

জবট্গ সনষ্ক্রান্ত হইয়া ঊে থশ্বাট্  পলায়ন র্সরল। রাজপুতও জবট্গ তাহার পশ্চাৎ ধ্াসবত 

হইয়া গুহা হইট্ত সনষ্ক্রান্ত হইট্লন। এই  মট্য়, রাজপুত জর্ বশ থা বনমট্ধ্য লুর্াইয়া 

রাস য়াসিট্লন, তাহা মাসণর্লাট্লর পাট্য় জঠসর্ল। মাসণর্লাল, তৎক্ষণাৎ তাহা তুসলয়া 

লইয়া দসক্ষণ হট্স্ত ধ্ারণ র্সরয়া রাজপুট্তর সদট্র্ সফসরয়া দাাঁড়াইল। তাাঁহাট্র্ লক্ষয 

র্সরয়া বসলল, “মহারাজ! আসম আপনাট্র্ সচসন। ক্ষান্ত হউন, নসহট্ল এই বশ থায় সবদ্ধ 

র্সরব |” 

রাজপুত হাস য়া বসলট্লন, “তুসম র্সদ আমাট্র্ বশ থা মাসরট্ত পাসরট্ত, তাহা হইট্ল 

আসম উহা বাম হট্স্ত ধ্সরতাম। সর্ন্তু তুসম উহা মাসরট্ত পাসরট্ব না–এই জদ  |” এই র্থা 

বসলট্ত না বসলট্ত রাজপুত তাাঁহার হাট্তর  াসল সপস্তল দ ুযর দসক্ষণ হট্স্তর মটুষ্ট লক্ষয 

র্সরয়া িুাঁ সড়য়া মাসরট্লন; দারুণ প্রহাট্র তাহার হাট্তর বশ থা  স য়া পসড়ল। রাজপুত 
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তাহা তুসলয়া লইয়া মাসণর্লাট্লর চুল ধ্সরট্লন, এবিং অস  উট্িালন র্সরয়া তাহার 

মস্তর্ট্েদট্ন উদযত হইট্লন। 

মাসণর্লাল ত ন র্াতরস্বট্র বসলল, “মহারাজাসধ্রাজ! আমার জীবনদান র্রুন–

রক্ষা র্রুন–আসম শরণাগত!” 

রাজপুত তাহার জর্শ তযাগ র্সরট্লন, তরবাসর নামাইট্লন। বসলট্লন, “তুই মসরট্ত এত 

 ীত জর্ন?” 

মাসণর্লাল বসলল, “আসম মসরট্ত  ীত নসহ। সর্ন্তু আমার এর্টি  াত বৎ ট্রর র্নযা 

আট্ি; জ  মাতৃহীন, তাহার আর জর্হ নাই–জর্বল আসম। আসম প্রাট্ত তাহাট্র্ আহার 

র্রাইয়া বাসহর হইয়াসি, আবার  ন্ধযার্াট্ল সগয়া আহার সদব, তট্ব জ   াইট্ব; আসম 

তাহাট্র্ রাস য়া মসরট্ত পাসরট্তসি না। আসম মসরট্ল জ  মসরট্ব। আমাট্র্ মাসরট্ত হয়, 

আট্গ তাহাট্র্ মারুন |” 

দ ুয র্াাঁসদট্ত লাসগল, পট্র চকু্ষর জল মুসিয়া বসলট্ত লাসগল, “মহারাজাসধ্রাজ! আসম 

আপনার পাদস্পশ থ র্সরয়া শপথ র্সরট্তসি, আর র্ নও দ ুযতা র্সরব না। সচরর্াল 

আপনার দা ত্ব র্সরব। আর র্সদ জীবন থাট্র্, এর্সদন না এর্সদন এ কু্ষদ্র  ৃতয 

হইট্ত উপর্ার হইট্ব |” 

রাজপুত বসলট্লন, “তুসম আমাট্র্ জচন?” 

দ ুয বসলল, “মহারাণা রাজস িংহট্র্ জর্ না সচট্ন?” 

ত ন রাজস িংহ বসলট্লন, “আসম জতামাট্র্ জীবন দান র্সরলাম। সর্ন্তু তুসম ব্রাহ্মট্ণর 

ব্রহ্মস্ব হরণ র্সরয়াি, আসম র্সদ জতামাট্র্ জর্ান প্রর্ার দি না সদই, তট্ব আসম 

রাজধ্ট্ম থট্  পসতত হইব |” 

মাসণর্লাল সবনীত াট্ব বসলল, “মহারাজাসধ্রাজ! এ পাট্প আসম নূতন ব্রতী। অনুগ্রহ 

র্সরয়া আমার প্রসত লঘু দট্িরই সবধ্ান র্রুন। আসম আপনার  ম্মুট্ ই শাঙ্কস্ত 

লইট্তসি |” 

এই বসলয়া দ ুয র্টিট্দশ হইট্ত কু্ষদ্র িুসরর্া সনগ থত র্সরয়া, অবলীলাক্রট্ম আপনার 

তজথানী অঙু্গসল জিদন র্সরট্ত উদযত হইল। িুসরট্ত মািং  র্াটিয়া, অসস্থ র্াটিল না। 

ত ন মাসণর্লাল এর্ সশলা ট্ির উপর হস্ত রাস য়া, ঐ অঙু্গসলর উপর িুসরর্া 

ব াইয়া, আর এর্ ি প্রস্তট্রর িারা তাহাট্ত ঘা মাসরল। আঙু্গল র্াটিয়া মাটিট্ত 

পসড়ল। দ ুয বসলল, “মহারাজ! এই দি মঞ্জরু র্রুন |” 

রাজস িংহ জদস য়া সবঙ্কস্মত হইট্লন, দ ুয ভ্রূট্ক্ষপও র্সরট্তট্ি না। বসলট্লন, “ইহাই 

র্ট্থষ্ট। জতামার নাম সর্?” 

দ ুয বসলল, “এ অধ্ট্মর নাম মাসণর্লাল স িংহ। আসম রাজপুতরু্ট্লর র্লি |” 

রাজস িংহ বসলট্লন, “মাসণর্লাল, আঙ্কজ হইট্ত তুসম আমার র্াট্র্ থল সনরু্ে হইট্ল, 

এক্ষট্ণ তুসম অশ্বাট্রাহী ব নয ুে হইট্ল–জতামার র্নযা লইয়া উদয়পুট্র র্াও; 

জতামাট্র্  ূসম সদব, বা  র্সরও |” 
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মাসণর্লাল ত ন রাণার পদধূ্সল গ্রহণ র্সরল এবিং রাণাট্র্ ক্ষণর্াল অবসস্থসত 

র্রাইয়া গুহামট্ধ্য প্রট্বশ র্সরয়া তথা হইট্ত অপহৃত মুোবলয়, পত্র দুই াসন এবিং 

আশরসফ চাসর  াগ আসনয়া সদল। বসলল, “ব্রাহ্মট্ণর র্াহা আমরা র্াসড়য়া লইয়াসিলাম, 

তাহা শ্রীচরট্ণ অপ থণ র্সরট্তসি। পত্র দুই াসন আপনারই জনয। দা  জর্ উহা পাঠ 

র্সরয়াট্ি, জ  অপরাধ্ মাজথঅনা র্সরট্বন |” 

রাণা পত্র হট্স্ত লইয়া জদস ট্লন, তাাঁহারই নামাঙ্কিত সশট্রানামা। বসলট্লন, 

“মাসণর্লাল–পত্র পসড়বার এ স্থান নট্হ। আমার  ট্ঙ্গ আই –জতামরা পথ জান, পথ 

জদ াও |” 

মাসণর্লাল পথ জদ াইয়া চসলল। রাণা জদস ট্লন জর্, দ ুয এর্বারও ক্ষত ও আহত 

হট্স্তর প্রসত দৃটষ্টপাত র্সরট্তট্ি না বা তৎ ম্বট্ন্ধ এর্টি র্থাও বসলট্তট্ি না–বা 

এর্বার মু  সবরৃ্ত র্সরট্তট্ি না। রাণা শীঘ্রই বন হইট্ত জবগবতী ক্ষীণা তটিনীতীট্র 

এর্  ুরময সন ৃত স্থাট্ন আস য়া উপসস্থত হইট্লন। 
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চতুথ থ পসরট্েদ : মাসণর্লাল 

অশ্বাট্রাহী পাব থাট্তর উপর হইট্ত জদস ল, চাসর জট্ন এর্জনট্র্ বাাঁসধ্য়া রাস য়া চসলয়া 

জগল। আট্গ সর্ হইয়াট্ি, তাহা জ  জদট্  নাই, ত ন জ  জপৌৌঁট্ি নাই। অশ্বাট্রাহী 

সন:শট্ব্দ লক্ষয র্সরট্ত লাসগল, উহারা জর্ান্ পট্থ র্ায়। তাহারা র্ ন নদীর বাাঁর্ 

সফসরয়া পাব থবতন্তরাট্ল অদৃশয হইল, ত ন অশ্বাট্রাহী অশ্ব হইট্ত নাসমল। পট্র 

অট্শ্বর গাট্য় হাত বুলাইয়া বসলল, “সবজয়! এ াট্ন থাসর্ও–আসম আস ট্তসি–জর্ান 

শব্দ র্সরও না |” অশ্ব সস্থর হইয়া দাাঁড়াইয়া রসহল; তাহার আট্রাহী পাদচাট্র অসত 

দ্রতুট্বট্গ পব থতত হইট্ত অবতরণ  র্সরট্লন। পব থলত জর্ বড় উচ্চ নট্হ, তাহা পূট্ব থ ই 

বলা হইয়াট্ি। 

অশ্বাট্রাহী পদব্রট্জ সমশ্র ঠারু্ট্রর র্াট্ি আস য়া তাাঁহাট্র্ বন্ধন হইট্ত মুে 

র্সরট্লন। মুে র্সরয়া ঙ্কজজ্ঞা া র্সরট্লন, “সর্ হইয়াট্ি, অল্প র্থায় বলুন |” সমশ্র 

বসলট্লন, “চাসর জট্নর  ট্ঙ্গ আসম এর্ত্র আস ট্তসিলাম। তাহাট্দর সচসন না–পট্থর 

আলাপ; তাহারা বট্ল ‘আমরা বসণর্ |’ এই াট্ন আস য়া তাহারা মাসরয়া ধ্সরয়া আমার 

র্াহা সর্িু সিল, র্াসড়য়া লইয়া সগয়াট্ি |” 

প্রশ্নর্তথাা ঙ্কজজ্ঞা া র্সরট্লন, “সর্ সর্ লইয়া সগয়াট্ি?” 

ব্রাহ্মণ বসলল, “এর্গাসি মুোর বালা, র্য়টি আশরসফ, দুই াসন পত্র |” 

প্রশ্নর্তথাস  বসলট্লন, “আপসন এই াট্ন থারু্ন। উহারা জর্ান্ সদট্র্ জগল, আসম 

জদস য়া আস  |” 

ব্রাহ্মণ বসলট্লন, “আপসন র্াইট্বন সর্ প্রর্াট্র? তাহারা চাসর জন, আপসন এর্া |” 

আগন্তুর্ বসলল, “জদস ট্তট্িন না, আসম রাজপুত ব সনর্ |” 

অনন্ত সমশ্র জদস ট্লন, এই বযঙ্কে রু্দ্ধবযব ায়ী বট্ি। তাহারা জর্ামট্র তরবাসর এবিং 

সপস্তল, এবিং হট্স্ত বশ থা। সতসন  ট্য় আর র্থা র্সহট্লন না। 

রাজপুত, জর্ পট্থ দ ুযগণট্র্ র্াইট্ত জদস য়াসিট্লন, জ ই পট্থ, অসত  াবধ্াট্ন 

তাহাসদট্গর অনু রণ র্সরট্ত লাসগট্লন। সর্ন্তু বনমট্ধ্য আস য়া আর পথ পাইট্লন 

না, অথবা দ ুযসদট্গর জর্ান সনদশ থন পাইট্লন না। 

ত ন রাজপুত আবার পব থ জতর সশ রট্দট্শ আট্রাহণ র্সরট্ত লাসগট্লন। সর্য়ৎক্ষণ 

ইতস্তত: দৃটষ্ট র্সরট্ত র্সরট্ত জদস ট্লন জর্, দটূ্র বট্নর স তর প্রেি থাসর্য়া, চাসর 

জট্ন র্াইট্তট্ি। জ ই াট্ন সর্িুক্ষণ অবসস্থসত র্সরয়া জদস ট্ত লাসগট্লন, ইহারা 

জর্াথায় র্ায়। জদস ট্লন, সর্িু পট্র উহারা এর্িা পাহাট্ড়র তলট্দট্শ জগল, তাহার পর 

উহাট্দর আর জদ া জগল না। ত ন রাজপুত স দ্ধান্ত র্সরট্লন জর্, উহারা হয় ঐ াট্ন 

বস য়া সবশ্রাম র্সরট্তট্ি–বৃক্ষাসদর জনয জদ া র্াইট্তট্ি না; নয়, ঐ পব থ ততট্ল এর্টি 

গুহা আট্ি। গুহামট্ধ্য মনুট্ষযর র্থাবাতথা শুসনট্ত পাইট্লন। 

এই পর্ থতন্ত আস য়া রাজপুত সর্িু ইতস্তত: র্সরট্ত লাসগট্লন। উহারা চাসর জন–সতসন 

এর্া; এক্ষট্ণ গুহামট্ধ্য প্রট্বশ র্রা উসচত সর্ না? র্সদ গুহািার জরাধ্ র্সরয়া উহারা 
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চাসর জট্ন তাাঁহার  ট্ঙ্গ  িংগ্রাম র্ট্র, তট্ব তাাঁহার বাাঁসচবার  ম্ভাবনা নাই। সর্ন্তু এ র্থা 

রাজপুট্তর মট্ন বড় অসধ্র্ক্ষণ স্থান পাইল না–মৃতুয য় আবার  য় সর্? মৃতুয ট্য় 

রাজপুত জর্ান র্ার্ থর হইট্ত সবরত হয় না। সর্ন্তু সিতীয় র্থা এই জর্, সতসন গুহামট্ধ্য 

প্রট্বশ র্সরট্লই তাাঁহার হট্স্ত দুই এর্জন অবশয মসরট্ব; র্সদ উহারা জ ই দ ুযদল না 

হয়? তট্ব সনরপরাধ্ীর হতযা হইট্ব। 

এই  াসবয়া রাজপুত  ট্ন্দহ িনাথ থ অসত ধ্ীট্র ধ্ীট্র গুহািাট্রর সনর্ি আস য়া 

দাাঁড়াইয়া অ যন্তরস্থ বযঙ্কেগট্ণর র্থাবাতথা  র্ণ থপাত র্সরয়া শুসনট্ত লাসগট্লন। 

দ ুযরা ত ন অপহৃত  ম্পসির সব াট্গর র্থা র্সহট্তসিল। শুসনয়া রাজপুট্তর 

সনশ্চয় প্রতীসত হইল জর্, উহারা দ ুয বট্ি। রাজপুত ত ন গুহামট্ধ্য প্রট্বশ র্রাই সস্থর 

র্সরট্লন। 

ধ্ীট্র ধ্ীট্র বশ থা বনমট্ধ্য লুর্াইট্লন। পট্র অস  সনট্ষ্কাসষত র্সরয়া দসক্ষণ হট্স্ত 

দৃঢ়মুটষ্টট্ত ধ্ারণ র্সরট্লন। বাম হট্স্ত সপস্তল লইট্লন। দ ুযরা র্ ন চঞ্চলরু্মারীর 

পত্র পাইয়া অথ থলাট্ র আর্াঙ্ক্ষায় সবমুগ্ধ হইয়া অনযমনস্ক সিল, জ ই  মট্য় 

রাজপুত অসত  াবধ্াট্ন পাদসবট্ক্ষপ র্সরট্ত র্সরট্ত গুহামট্ধ্য প্রট্বশ র্সরট্লন। 

দলপসত গুহািাট্রর সদট্র্ পশ্চাৎ সফসরয়া বস য়াসিল। প্রট্বশ র্সরয়া রাজপুত 

দৃঢ়মুটষ্টধৃ্ত তরবাসর দলপসতর মস্তট্র্ আঘাত র্সরট্লন। তাাঁহার হট্স্ত এত বল জর্, এর্ 

আঘাট্তই মস্তর্ সি ি হইয়া  ূতট্ল পসড়য়া জগল। 

জ ই মুহটূ্তথট্ ই সিতীয় এর্জন দ ুয, জর্ দলপসতর র্াট্ি বস য়াসিল, তাহার সদট্র্ 

সফসরয়া রাজপুত তাহার মস্তট্র্ এরূপ র্টঠন পদাঘাত র্সরট্লন জর্, জ  মূসি থত হইয়া 

 ূতট্ল পসড়ল। রাজপুত, অনয দুই জট্নর উপর দৃটষ্ট র্সরয়া জদস ট্লন জর্, এর্জন 

গুহাপ্রাট্ন্ত থাসর্য়া তাাঁহাট্র্ প্রহার র্সরবার জনয এর্  ি বৃহৎ প্রস্তর তুসলট্তট্ি। 

রাজপুত তাহাট্র্ লক্ষয র্সরয়া সপস্তল উঠাইট্লন; জ  আহত হইয়া  ূতট্ল পসড়য়া 

তৎক্ষণাৎ প্রাণতযাগ র্সরল। অবসশষ্ট মাসণর্লাল, জবগসতর্ জদস য়া, গুহািারপট্থ 

জবট্গ সনষ্ক্রান্ত হইয়া ঊে থশ্বাট্  পলায়ন র্সরল। রাজপুতও জবট্গ তাহার পশ্চাৎ ধ্াসবত 

হইয়া গুহা হইট্ত সনষ্ক্রান্ত হইট্লন। এই  মট্য়, রাজপুত জর্ বশ থা বনমট্ধ্য লুর্াইয়া 

রাস য়াসিট্লন, তাহা মাসণর্লাট্লর পাট্য় জঠসর্ল। মাসণর্লাল, তৎক্ষণাৎ তাহা তুসলয়া 

লইয়া দসক্ষণ হট্স্ত ধ্ারণ র্সরয়া রাজপুট্তর সদট্র্ সফসরয়া দাাঁড়াইল। তাাঁহাট্র্ লক্ষয 

র্সরয়া বসলল, “মহারাজ! আসম আপনাট্র্ সচসন। ক্ষান্ত হউন, নসহট্ল এই বশ থায় সবদ্ধ 

র্সরব |” 

রাজপুত হাস য়া বসলট্লন, “তুসম র্সদ আমাট্র্ বশ থা মাসরট্ত পাসরট্ত, তাহা হইট্ল 

আসম উহা বাম হট্স্ত ধ্সরতাম। সর্ন্তু তুসম উহা মাসরট্ত পাসরট্ব না–এই জদ  |” এই র্থা 

বসলট্ত না বসলট্ত রাজপুত তাাঁহার হাট্তর  াসল সপস্তল দ ুযর দসক্ষণ হট্স্তর মটুষ্ট লক্ষয 

র্সরয়া িুাঁ সড়য়া মাসরট্লন; দারুণ প্রহাট্র তাহার হাট্তর বশ থা  স য়া পসড়ল। রাজপুত 
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তাহা তুসলয়া লইয়া মাসণর্লাট্লর চুল ধ্সরট্লন, এবিং অস  উট্িালন র্সরয়া তাহার 

মস্তর্ট্েদট্ন উদযত হইট্লন। 

মাসণর্লাল ত ন র্াতরস্বট্র বসলল, “মহারাজাসধ্রাজ! আমার জীবনদান র্রুন–

রক্ষা র্রুন–আসম শরণাগত!” 

রাজপুত তাহার জর্শ তযাগ র্সরট্লন, তরবাসর নামাইট্লন। বসলট্লন, “তুই মসরট্ত এত 

 ীত জর্ন?” 

মাসণর্লাল বসলল, “আসম মসরট্ত  ীত নসহ। সর্ন্তু আমার এর্টি  াত বৎ ট্রর র্নযা 

আট্ি; জ  মাতৃহীন, তাহার আর জর্হ নাই–জর্বল আসম। আসম প্রাট্ত তাহাট্র্ আহার 

র্রাইয়া বাসহর হইয়াসি, আবার  ন্ধযার্াট্ল সগয়া আহার সদব, তট্ব জ   াইট্ব; আসম 

তাহাট্র্ রাস য়া মসরট্ত পাসরট্তসি না। আসম মসরট্ল জ  মসরট্ব। আমাট্র্ মাসরট্ত হয়, 

আট্গ তাহাট্র্ মারুন |” 

দ ুয র্াাঁসদট্ত লাসগল, পজর চকু্ষর জল মুসিয়া বসলট্ত লাসগল, “মহারাজাসধ্রাজ! আসম 

আপনার পাদস্পশ থ র্সরয়া শপথ র্সরট্তসি, আর র্ নও দ ুযতা র্সরব না। সচরর্াল 

আপনার দা ত্ব র্সরব। আর র্সদ জীবন থাট্র্, এর্সদন না এর্সদন এ কু্ষদ্র  ৃতয 

হইট্ত উপর্ার হইট্ব |” 

রাজপুত বসলট্লন, “তুসম আমাট্র্ জচন?” 

দ ুয বসলল, “মহারাণা রাজস িংহট্র্ জর্ না সচট্ন?” 

ত ন রাজস িংহ বসলট্লন, “আসম জতামাট্র্ জীবন দান র্সরলাম। সর্ন্তু তুসম ব্রাহ্মট্ণর 

ব্রহ্মস্ব হরণ র্সরয়াি, আসম র্সদ জতামাট্র্ জর্ান প্রর্ার দি না সদই, তট্ব আসম 

রাজধ্ট্ম থট্  পসতত হইব |” 

মাসণর্লাল সবনীত াট্ব বসলল, “মহারাজাসধ্রাজ! এ পাট্প আসম নূতন ব্রতী। অনুগ্রহ 

র্সরয়া আমার প্রসত লঘু দট্িরই সবধ্ান র্রুন। আসম আপনার  ম্মুট্ ই শাঙ্কস্ত 

লইট্তসি |” 

এই বসলয়া দ ুয র্টিট্দশ হইট্ত কু্ষদ্র িুসরর্া সনগ থত র্সরয়া, অবলীলাক্রট্ম আপনার 

তজথানী অঙু্গসল জিদন র্সরট্ত উদযত হইল। িুসরট্ত মািং  র্াটিয়া, অসস্থ র্াটিল না। 

ত ন মাসণর্লাল এর্ সশলা ট্ির উপর হস্ত রাস য়া, ঐ অঙু্গসলর উপর িুসরর্া 

ব াইয়া, আর এর্ ি প্রস্তট্রর িারা তাহাট্ত ঘা মাসরল। আঙু্গল র্াটিয়া মাটিট্ত 

পসড়ল। দ ুয বসলল, “মহারাজ! এই দি মঞ্জরু র্রুন |” 

রাজস িংহ জদস য়া সবঙ্কস্মত হইট্লন, দ ুয ভ্রূট্ক্ষপও র্সরট্তট্ি না। বসলট্লন, “ইহাই 

র্ট্থষ্ট। জতামার নাম সর্?” 

দ ুয বসলল, “এ অধ্ট্মর নাম মাসণর্লাল স িংহ। আসম রাজপুতরু্ট্লর র্লি |” 

রাজস িংহ বসলট্লন, “মাসণর্লাল, আঙ্কজ হইট্ত তুসম আমার র্াট্র্ থল সনরু্ে হইট্ল, 

এক্ষট্ণ তুসম অশ্বাট্রাহী ব নয ুে হইট্ল–জতামার র্নযা লইয়া উদয়পুট্র র্াও; 

জতামাট্র্  ূসম সদব, বা  র্সরও |” 
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মাসণর্লাল ত ন রাণার পদধূ্সল গ্রহণ র্সরল এবিং রাণাট্র্ ক্ষণর্াল অবসস্থসত 

র্রাইয়া গুহামট্ধ্য প্রট্বশ র্সরয়া তথা হইট্ত অপহৃত মুোবলয়, পত্র দুই াসন এবিং 

আশরসফ চাসর  াগ আসনয়া সদল। বসলল, “ব্রাহ্মট্ণর র্াহা আমরা র্াসড়য়া লইয়াসিলাম, 

তাহা শ্রীচরট্ণ অপ থণ র্সরট্তসি। পত্র দুই াসন আপনারই জনয। দা  জর্ উহা পাঠ 

র্সরয়াট্ি, জ  অপরাধ্ মাজথঅনা র্সরট্বন |” 

রাণা পত্র হট্স্ত লইয়া জদস ট্লন, তাাঁহারই নামাঙ্কিত সশট্রানামা। বসলট্লন, 

“মাসণর্লাল–পত্র পসড়বার এ স্থান নট্হ। আমার  ট্ঙ্গ আই –জতামরা পথ জান, পথ 

জদ াও |” 

মাসণর্লাল পথ জদ াইয়া চসলল। রাণা জদস ট্লন জর্, দ ুয এর্বারও ক্ষত ও আহত 

হট্স্তর প্রসত দৃটষ্টপাত র্সরট্তট্ি না বা তৎ ম্বট্ন্ধ এর্টি র্থাও বসলট্তট্ি না–বা 

এর্বার মু  সবরৃ্ত র্সরট্তট্ি না। রাণা শীঘ্রই বন হইট্ত জবগবতী ক্ষীণা তটিনীতীট্র 

এর্  ুরময সন ৃত স্থাট্ন আস য়া উপসস্থত হইট্লন। 
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ষষ্ঠ পসরট্েদ : মাতাজীসর্ জয়! 

 

রাণা অনন্ত সমশ্রট্র্ তাাঁহার প্রতীক্ষা র্সরট্ত বসলয়া সগয়াসিট্লন, অনন্ত সমশ্রও তাাঁহার 

অট্পক্ষা র্সরট্তসিট্লন–সর্ন্তু তাাঁহার সচি সস্থর সিল না। অশ্বাট্রাহীর জর্াদ্ধৃ্ট্বশ এবিং 

তীব্রদৃটষ্টট্ত সতসন সর্িু র্াতর হইয়াসিট্লন। এর্বার জঘারতর সবপদগ্রাস্ত হইয়া, 

 াগযক্রট্ম প্রাট্ণ রক্ষা পাইয়াট্িন–সর্ন্তু আর  ব হারাইয়াট্িন–চঞ্চলরু্মারীর আশা-

 র া হারাইয়াট্িন–আর সর্ বসলয়া তাাঁহার র্াট্ি মু  জদ াইট্বন? ব্রাহ্মণ এইরূপ 

 াসবট্তসিট্লন, এমন  মট্য় জদস ট্লন, পব থাট্তর উপট্র দুই সতন জন জলার্ দাাঁড়াইয়া 

সর্ পরামশ থ র্সরট্তট্ি। ব্রাহ্মণ  ীত হইট্লন; মট্ন র্সরট্লন, আবার নূতন 

দ ুয ম্প্রদায় আস য়া উপসস্থত হইল নাসর্? জ  বার–সনর্ট্ি র্াহা হয় সর্িু সিল, তাহা 

পাইয়া দ ুযরা তাাঁহার প্রাণবট্ধ্ সবরত হইয়াসিল–এবার র্সদ ইহারা তাাঁহাট্র্ ধ্ট্র, তট্ব 

সর্ সদয়া প্রাণ রাস ট্বন? এইরূপ  াসবট্তসিট্লন, এমত  মট্য় জদস ট্লন জর্, 

পসব থতারূঢ় বযঙ্কেরা হস্ত প্র ারণ র্সরয়া তাাঁহাট্র্ জদ াইট্তট্ি এবিং পরস্পর সর্ 

বসলট্তট্ি। ইহা জদস বামাত্র, ব্রাহ্মট্ণর সর্িু  াহ  সিল, তাহা জগল–ব্রাহ্মণ পলায়ট্নর 

উট্দযাট্গ উটঠয়া দাাঁড়াইট্লন। জ ই  মট্য় পর্বতসবহারীসদট্গর মট্ধ্য এর্জন পব থতত 

অবতরণ  র্সরট্ত আরম্ভ র্সরল–জদস য়া ব্রাহ্মণ ঊে থবশ্বাট্  পলায়ন র্সরল। 

ত ন “ধ্র্ ধ্র্” র্সরয়া সতন চাসর জন তাাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ িুটিল–ব্রাহ্মণও িুটিট্লন–

অজ্ঞান, মুের্ে, তথাসপ “নারায়ণ নারায়ণ” স্মরণ র্সরট্ত র্সরট্ত ব্রাহ্মণ তীরবৎ 

জবট্গ পলাইট্লন। র্াহারা পশ্চাদ্ধাসবত হইয়াসিল, তাহারা তাাঁহাট্র্ জশট্ষ আর না 

জদস ট্ত পাইয়া প্রসতসনবৃি হইল। 

তাহারা অপর জর্হই নট্হ–মহারাণার  ৃতযবগ থ। মহারাণার  সহত এ স্থট্ল সর্ প্রর্াট্র 

আমাসদট্গর  াক্ষাৎ হইল, তাহা এক্ষট্ণ বুঝাইট্ত হইট্তট্ি। রাজপুতগট্ণর সশর্াট্র 

বড় আনন্দ। অদয মহারাণা শত অশ্বাট্রাহী এবিং  ৃতযগণ  মস বযাহাট্র মৃগয়ায় 

বাসহর হইয়াসিট্লন। এক্ষট্ণ তাাঁহারা সশর্াট্র প্রসতসনবৃি হইয়া উদয়পুরাস মুট্  

র্াইট্তসিট্লন। রাজস িংহ  ব থর্দা প্রহসরগণ র্সতথর্ পসরট্বটষ্টত হইয়া রাজা হইয়া 

থাসর্ট্ত  ালবাস ট্তন না। র্ ন র্ ন অনুচরবগ থট্র্ দটূ্র রাস য়া এর্ার্ী 

অশ্বাট্রাহণ র্সরয়া িদ্মট্বট্শ প্রজাসদট্গর অবস্থা জদস য়া শুসনয়া জবড়াইট্তন। জ ই 

জনয তাাঁহার রাট্জয প্রজা অতযন্ত  ু ী হইয়া উটঠয়াসিল; স্বচট্ক্ষ  র্ল জদস ট্তন, 

স্বহট্স্ত  র্ল দু:  সনবারণ র্সরট্তন। 

অদয মৃগয়া হইট্ত প্রতযাবি থনর্াট্ল সতসন অনুচরবগ থট্র্ পশ্চাট্ত আস ট্ত বসলয়া 

সদয়া, সবজয়নামা দ্রতুগামী অশ্বপৃট্ষ্ঠ আট্রাহণ র্সরয়া, এর্ার্ী অগ্র র হইয়াসিট্লন। 

এই অবস্থায় অনন্ত সমট্শ্রর  সহত  াক্ষাৎ হইট্ল র্াহা ঘটিয়াসিল, তাহা র্সথত 

হইয়াট্ি। রাজা দ ুযরৃ্ত অতযাচার শুসনয়া স্বহট্স্ত ব্রহ্মস্ব উদ্ধাট্রর জনয 

িুটিয়াসিট্লন। র্াহা দু: াধ্য এবিং সবপৎপূণ থ, তাহাট্তই তাাঁহার আট্মাদ সিল। 
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এসদট্র্ অট্নর্ জবলা হইল জদস য়া র্সতপয় রাজ ৃতয দ্রতুপট্দ তাাঁহার অনু ন্ধাট্ন 

চসলল। নীট্চ অবতরণর্াট্ল জদস ল, রাণার অশ্ব দাাঁড়াইয়া রসহয়াট্ি–ইহাট্ত তাহারা 

সবঙ্কস্মত এবিং সচসন্তত হইল। আশিা র্সরল জর্, রাণার সবপদ ঘটিয়াট্ি। সনট্ম্ন 

সশলা ট্িাপসর অনন্ত ঠারু্র বস য়া আট্িন জদস য়া তাহারা সবট্বচনা র্সরল জর্, এই 

বযঙ্কে অবশয সর্িু জাসনট্ব। জ ই জনয তাহারা হস্তপ্র ারণ র্সরয়া জ  সদট্র্ জদ াইয়া 

সদট্তসিল, তাাঁহাট্র্ ঙ্কজজ্ঞা াবাদ র্সরবার জনয তাহারা নাসমট্তসিল, এমন  মট্য় 

ঠারু্রজী নারায়ণ স্মরণপূব থ াঁর্ প্রস্থান র্সরট্লন। ত ন তাহারা  াসবল, তট্ব এই বযঙ্কে 

অপরাধ্ী। এই  াসবয়া তাহারা পশ্চাৎ ধ্াসবত হইল। ব্রাহ্মণ এর্ গহ্বরমট্ধ্য লুর্াইয়া 

প্রাণরক্ষা র্সরল। 

এসদট্র্ মহারাণা চঞ্চলরু্মারীর পত্রপাঠ  মাপ্ত ও মাসণর্লালট্র্ সবদায় র্সরয়া অনন্ত 

সমট্শ্রর তিাট্  জগট্লন। জদস ট্লন, জ  াট্ন ব্রাহ্মণ নাই–তৎপসরবট্তথ তাাঁহার  ৃতযবগ থ 

এবিং তাাঁহার  মস বযাহারী অশ্বাট্রাহীগণ আস য়া অসধ্তযর্ার তলট্দশ বযাপ্ত 

র্সরয়াট্ি। রাণাট্র্ জদস ট্ত পাইয়া  র্ট্ল জয়েসন র্সরয়া উটঠল। সবজয়, প্র ুট্র্ 

জদস ট্ত পাইয়া, সতন লট্ে অবতরণ  র্সরয়া তাাঁহার র্াট্ি দাাঁড়াইল। রাণা তাহার পৃট্ষ্ঠ 

আট্রাহণ র্সরট্লন। তাাঁহার বস্ত্র রুসধ্রাে জদস য়া  র্ট্লই বুঙ্কঝল জর্, এর্িা সর্িু কু্ষদ্র 

বযাপার হইয়া সগয়াট্ি। সর্ন্তু রাজপুতগট্ণর ইহা সনতযসনসমসির্ বযাপার–জর্হ সর্িু 

ঙ্কজজ্ঞা া র্সরল না। 

রাণা র্সহট্লন, “এই াট্ন এর্ ব্রাহ্মণ বস য়াসিল; জ  জর্াথায় জগল–জর্হ 

জদস য়াসিট্ল?” 

র্াহারা উহার পশ্চাদ্ধাসবত হইয়াসিল, তাহারা বসলল, “মহারাজ, জ  বযঙ্কে পলাইয়াট্ি 

|” 

রাণা। শীঘ্র তাহার  ন্ধান র্সরয়া লইয়া আই । 

 ৃতযগণ ত ন  সবট্শষ র্থা বুঙ্কঝয়া সনট্বদন র্সরল জর্, “আমরা অট্নর্  ন্ধান 

র্সরয়াসি, সর্ন্তু পাই নাই |” 

অশ্বাট্রাসহগণ মট্ধ্য রাণার পুত্রিয়, তাাঁহার জ্ঞাসত ও অমাতযবগ থ প্র ৃসত সিল। রাজা 

পুত্রিয় ও অমাতযবগ থট্র্ সনজথণট্ন লইয়া সগয়া র্থাবাতথাজ বসলট্লন। পট্র সফসরয়া 

আস য়া আর  র্লট্র্ বসলট্লন, “সপ্রয়জনবগ থ! আঙ্কজ অসধ্র্ জবলা হইয়াট্ি; 

জতামাসদট্গর  র্ট্লর কু্ষধ্াতৃষ্ণা পাইয়াট্ি  ট্ন্দহ নাই। সর্ন্তু আজ উদয়পুট্র সগয়া 

কু্ষধ্াতৃষ্ণা সনবারণ র্রা আমাসদট্গর অদৃট্ষ্ট নাই। এই পাব থহতয পট্থ আবার 

আমাসদগট্র্ সফসরয়া র্াইট্ত হইট্ব। এর্টি কু্ষদ্র লড়াই জটুিয়াট্ি–লড়াইট্য় র্াহার  াধ্ 

থাট্র্, আমার  ট্ঙ্গ আই –আসম, এই পব থ ত পুনরাট্রাহণ র্সরব। র্াহার  াধ্ না 

থাট্র্, উদয়পুট্র সফসরয়া র্াও |” 

এই বসলয়া রাণা পব থাত আট্রাহট্ণ প্রবৃি হইট্লন। অমসন “জয় মহারাণাসর্ জয়! জয় 

মাতাজীসর্ জয়!” বসলয়া জ ই শত অশ্বাট্রাহী তাাঁহার পশ্চাট্ত পব থ ত আট্রাহট্ণ প্রবিৃ 
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হইল। উপট্র উটঠয়া “হর! হর!” শট্ব্দ, রূপনগট্রর পট্থ ধ্াসবত হইল। অশ্বকু্ষট্রর 

আঘাট্ত অসধ্তযর্ায় জঘারতর প্রসতেসন হইট্ত লাসগল। 
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 প্তম পসরট্েদ : সনরাশা 
 

এসদট্র্ অনন্ত সমশ্র রূপনগর হইট্ত র্াত্রা র্রার পট্রই রূপনগট্র মহাধূ্ম 

পসড়য়াসিল। জমাগল বাদশাট্হর দুই অশ্বাট্রাহী জ না রূপনগট্রর গট্ড় আস য়া 

উপসস্থত হইল। তাহারা চঞ্চলরু্মারীট্র্ লইট্ত আস য়াট্ি। 

সনসম থট্লর মু  শুর্াইল; দ্রতুট্বট্গ জ  চঞ্চলরু্মারীর র্াট্ি সগয়া বসলল, “সর্ হইট্ব 

 স ?” 

চঞ্চলরু্মারী মৃদু হাস  হাস য়া বসলট্লন, “সর্ট্ র সর্ হইট্ব?” 

সনম থর্ল । জতামাট্র্ ত লইট্ত আস য়াট্ি। সর্ন্তু এই ত ঠারু্রজী উদয়পুর সগয়াট্িন–

এ নও তাাঁর জপৌৌঁসিবার সবলম্ব আট্ি। রাজস িংট্হর উির আস ট্ত না আস ট্তই 

জতামায় লইয়া র্াইট্ব–সর্ হইট্ব  স ? 

চঞ্চল। তার আর উপায় নাই–জর্বল আমার জ ই জশষ উপায় আট্ি। সদিীর পট্থ 

সবষট্ াজট্ন প্রাণতযাগ–জ  সবষট্য় আসম সচি সস্থর র্সরয়াসি।  ুতরািং আমার আর 

উট্িগ নাই। এর্বার জর্বল আসম সপতাট্র্ অনুট্রাধ্ র্সরব–র্সদ জমাগলট্ নাপসত 

 াত সদট্নর অব র  জদন। 

চঞ্চলরু্মারী  ময়মত সপতৃপট্দ সনট্বদন র্সরট্লন জর্, “আসম জট্ন্মর মত রূপনগর 

হইট্ত চসললাম। আসম আর র্ ন জর্ আপনাসদট্গর শ্রীচরণ দশ থন র্সরট্ত পাইব, আর 

র্ ন জর্ বালয  ীগট্ণর  ট্ঙ্গ আট্মাদ র্সরট্ত পাইব, এমত  ম্ভাবনা নাই। আসম 

আর  াত সদট্নর অব র  স ক্ষা র্সর– াত সদন জমাগলট্ না এই াট্ন অবসস্থসত 

র্রুর্। আর  াত সদন আসম আপনাসদগট্র্ জদস য়া শুসনয়া জট্ন্মর মত সবদায় হইব 
|” 

রাজা এর্িু র্াাঁসদট্লন। বসলট্লন, “জদস , জ নাপসতট্র্ অনুট্রাধ্ র্সরব, সর্ন্তু সতসন 

অট্পক্ষা র্সরট্বন সর্ না, বসলট্ত পাসর না |” 

রাজা অঙ্গীর্ারমত জমাগলট্ নাপসতর র্াট্ি সনট্বদন জানাইট্লন। জ নাপসত  াসবয়া 

জদস ট্লন, বাদশাহ জর্ান  ময় সনরুসপত র্সরয়া জদন নাই–বসলয়া জদন নাই জর্, এত 

সদট্নর মট্ধ্য সফসরয়া আস ট্ব। সর্ন্তু  াত সদন সবলম্ব র্সরট্ত তাাঁহার  াহ  হইল না; 

 সবষযৎ জবগট্মর অনুট্রাধ্ এট্র্বাট্র অগ্রাহয র্সরট্তও পাসরট্লন না। আর পাাঁচ সদন 

অবসস্থসত র্সরট্ত স্বীরৃ্ত হইট্লন। চঞ্চলরু্মারীর বড় এর্িা  র া জঙ্কন্মল না। 

এসদট্র্ উদয়পুর হইট্ত জর্ান  িংবাদ আস ল না–সমশ্র ঠারু্র সফসরট্লন না। ত ন 

চঞ্চলরু্মারী ঊঙ্কে থমুট্ , রু্ের্ট্র বসলল, “জহ অনাথনাথ জদবাসদট্দব! অবলাট্র্ বধ্ 

র্সরও না |” 

রজনীট্ত সনমু থল আস য়া তাাঁহার র্াট্ি শয়ন র্সরল।  মস্ত রাঙ্কত্র দুই জট্ন দুই জনট্র্ 

বট্ক্ষ রাস য়া জরাদন র্সরয়া র্ািাইল। সনসম থল বসলল, “আসম জতামার  ট্ঙ্গ র্াইব |” র্য় 

সদন ধ্সরয়া জ  এই র্থাই বসলট্তসিল। চঞ্চল বসলল, “তুসম আমার  ট্ঙ্গ জর্াথায় 
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র্াইট্ব? আসম মসরট্ত র্াইট্তসি |” সনম থচল বসলল, “আসমও মসরব। তুসম আমায় 

জফসলয়া জগট্লই সর্ আসম বাাঁসচব?” চঞ্চল বসলল, “সি! অমন র্থা বসলও না–আমার 

দু:জ র উপর জর্ন দু:  বাড়াও?” সনম থাল বসলল, “তুসম আমাট্র্ লইয়া র্াও বা না র্াও, 

আসম সনশ্চয় জতামার  ট্ঙ্গ র্াইব–জর্হ রাস ট্ত পাসরট্ব না |” 

দুই জট্ন র্াাঁসদয়া রাঙ্কত্র র্ািাইল। 
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অষ্টম পসরট্েদ : জমট্হরজান 

 

জর্ র্য় সদন, জমাগল ব সনট্র্রা রূপনগট্র সশসবর  িংস্থাপন র্সরয়া রসহট্লন, জ  র্য় 

সদন বড় আট্মাদ প্রট্মাট্দ র্াটিল। জমাগল ব ট্নযর  ট্ঙ্গ  ট্ঙ্গ নতথপর্ীর দল িুটিত; 

র্ ন রু্দ্ধ না হইত, ত ন তাম্বুর স তর নাচ-গাট্নর ধু্ম পসড়ত। ব সনর্সদট্গর 

রূপনগট্র আ া জর্বল আনন্দ র্সরট্ত আ া।  ুতরািং রাঙ্কত্রট্ত তাম্বুট্ত নৃতয-গীট্তর 

বড় ধু্ম। 

নতথতর্ীসদট্গর মট্ধ্য  হ া এর্জট্নর নাম অতযন্ত  যাসত লা  র্সরল, সদিীট্ত জর্হ 

র্ ন জমট্হরজাট্নর নাম শুট্ন নাই–সর্ন্তু র্াহাট্দর নাম প্রস দ্ধ, তাহারাও রূপনগট্র 

আস য়া জমট্হরজাট্নর তুলয র্শসস্বনী হইট্ত পাসরল না। জমট্হরজান আবার নতথঅর্ী 

হইয়াও  চ্চসরত্রা, এজনয জ  আরও র্শসস্বনী হইল। 

জমাগল জ নাপসত ব য়দ হা ান আসল তাহার  ঙ্গীত শুসনট্ত ইো র্সরট্লন। সর্ন্তু 

জমট্হরজান প্রথট্ম স্বীরৃ্ত হইল না। বসলল, “আসম অট্নর্ জলাট্র্র  াক্ষাট্ত 

নৃতযগীত র্সরট্ত পাসর না |” ব য়দ হা ান আসল স্বীর্ার র্সরট্লন জর্, বনু্ধবগ থ জর্হ 

উপসস্থত থাসর্ট্ব না। নট্তথর্ী আস য়া তাাঁহাট্র্ নৃতযগীত শুনাইল। সতসন অসতশয় প্রীত 

হইয়া নতথ র্ীট্র্ অথ থ সদয়া পুরসৃ্কত র্সরট্লন। সর্ন্তু নতথগর্ী তাহা লইল না। বসলল, 

“আসম অথ থ চাসহ না। র্সদ  ন্তুষ্ট হইয়া থাট্র্ন, তট্ব আসম জর্ পুরস্কার চাই, তাহাই 

সদট্বন। নসহট্ল জর্ান পুরস্কার চাসহ না |” 

ব য়দ হা ান আসল ঙ্কজজ্ঞা া র্সরট্লন, “তুসম সর্ পুরস্কার চাও?” 

জমট্হরজান বসলল, “আসম আপনার অশ্বাট্রাসহস নয ুে হইবার ইো র্সর |” 

হা ান আসল অবার্–হতবুঙ্কদ্ধ হইয়া জমট্হরজাট্নর  ুন্দর  ুহা য মু  াসনর প্রসত 

চাসহয়া রসহট্লন। জমট্হরজান সনরুির জদস য়া বসলল, “আসম জঘাড়া, হাসতয়ার, 

জপাষাট্র্র দাম সদব |” 

হা ান আসল বসলল, “স্ত্রীট্লার্ অশ্বাট্রাহী ব সনর্?” 

জমট্হরজান বসলল, “ক্ষসত সর্? রু্দ্ধ ত হইট্ব না। রু্দ্ধ হইট্লও পলাইব না |” 

হা ান আসল। জলাট্র্ সর্ বসলট্ব? 

জমট্হরজান। আপসন আর আসম জাসনলাম, আর জর্হ জাসনট্ব না। 

হা ান আসল। তুসম এ র্ামনা জর্ন র্র? 

জমট্হরজান। জর্ জনযই জহৌর্–বাদশাট্হর ইহাট্ত ক্ষসত নাই। 

হা ান আসল প্রথট্ম সর্িুট্তই স্বীরৃ্ত হইট্লন না। সর্ন্তু জমট্হরজানও সর্িুট্তই িাসড়ল 

না। জশট্ষ হা ান আসল স্বীরৃ্ত হইল। জমট্হরজাট্নর প্রাথ থনা মঞ্জরু হইল। 

জমট্হরজান, জ ই দসরয়া সবসব। 
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অষ্টম পসরট্েদ : জমট্হরজান 

 

জর্ র্য় সদন, জমাগল ব সনট্র্রা রূপনগট্র সশসবর  িংস্থাপন র্সরয়া রসহট্লন, জ  র্য় 

সদন বড় আট্মাদ প্রট্মাট্দ র্াটিল। জমাগল ব ট্নযর  ট্ঙ্গ  ট্ঙ্গ নতথপর্ীর দল িুটিত; 

র্ ন রু্দ্ধ না হইত, ত ন তাম্বুর স তর নাচ-গাট্নর ধু্ম পসড়ত। ব সনর্সদট্গর 

রূপনগট্র আ া জর্বল আনন্দ র্সরট্ত আ া।  ুতরািং রাঙ্কত্রট্ত তাম্বুট্ত নৃতয-গীট্তর 

বড় ধু্ম। 

নতথতর্ীসদট্গর মট্ধ্য  হ া এর্জট্নর নাম অতযন্ত  যাসত লা  র্সরল, সদিীট্ত জর্হ 

র্ ন জমট্হরজাট্নর নাম শুট্ন নাই–সর্ন্তু র্াহাট্দর নাম প্রস দ্ধ, তাহারাও রূপনগট্র 

আস য়া জমট্হরজাট্নর তুলয র্শসস্বনী হইট্ত পাসরল না। জমট্হরজান আবার নতথঅর্ী 

হইয়াও  চ্চসরত্রা, এজনয জ  আরও র্শসস্বনী হইল। 

জমাগল জ নাপসত ব য়দ হা ান আসল তাহার  ঙ্গীত শুসনট্ত ইো র্সরট্লন। সর্ন্তু 

জমট্হরজান প্রথট্ম স্বীরৃ্ত হইল না। বসলল, “আসম অট্নর্ জলাট্র্র  াক্ষাট্ত 

নৃতযগীত র্সরট্ত পাসর না |” ব য়দ হা ান আসল স্বীর্ার র্সরট্লন জর্, বনু্ধবগ থ জর্হ 

উপসস্থত থাসর্ট্ব না। নট্তথর্ী আস য়া তাাঁহাট্র্ নৃতযগীত শুনাইল। সতসন অসতশয় প্রীত 

হইয়া নতথ র্ীট্র্ অথ থ সদয়া পুরসৃ্কত র্সরট্লন। সর্ন্তু নতথগর্ী তাহা লইল না। বসলল, 

“আসম অথ থ চাসহ না। র্সদ  ন্তুষ্ট হইয়া থাট্র্ন, তট্ব আসম জর্ পুরস্কার চাই, তাহাই 

সদট্বন। নসহট্ল জর্ান পুরস্কার চাসহ না |” 

ব য়দ হা ান আসল ঙ্কজজ্ঞা া র্সরট্লন, “তুসম সর্ পুরস্কার চাও?” 

জমট্হরজান বসলল, “আসম আপনার অশ্বাট্রাসহস নয ুে হইবার ইো র্সর |” 

হা ান আসল অবার্–হতবুঙ্কদ্ধ হইয়া জমট্হরজাট্নর  ুন্দর  ুহা য মু  াসনর প্রসত 

চাসহয়া রসহট্লন। জমট্হরজান সনরুির জদস য়া বসলল, “আসম জঘাড়া, হাসতয়ার, 

জপাষাট্র্র দাম সদব |” 

হা ান আসল বসলল, “স্ত্রীট্লার্ অশ্বাট্রাহী ব সনর্?” 

জমট্হরজান বসলল, “ক্ষসত সর্? রু্দ্ধ ত হইট্ব না। রু্দ্ধ হইট্লও পলাইব না |” 

হা ান আসল। জলাট্র্ সর্ বসলট্ব? 

জমট্হরজান। আপসন আর আসম জাসনলাম, আর জর্হ জাসনট্ব না। 

হা ান আসল। তুসম এ র্ামনা জর্ন র্র? 

জমট্হরজান। জর্ জনযই জহৌর্–বাদশাট্হর ইহাট্ত ক্ষসত নাই। 

হা ান আসল প্রথট্ম সর্িুট্তই স্বীরৃ্ত হইট্লন না। সর্ন্তু জমট্হরজানও সর্িুট্তই িাসড়ল 

না। জশট্ষ হা ান আসল স্বীরৃ্ত হইল। জমট্হরজাট্নর প্রাথ থনা মঞ্জরু হইল। 

জমট্হরজান, জ ই দসরয়া সবসব। 
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দশম পসরট্েদ : রস র্া পানওয়ালী 
 

মাসণর্লাল ত নই রূপনগট্র সফসরয়া আস ল। ত ন  ন্ধযা উিীণ থ হইয়াট্ি। 

রূপনগট্রর বাজাট্র সগয়া মাসণর্লাল জদস ল জর্, বাজার অতযন্ত জশা াময়! 

জদার্াট্নর শত শত প্রদীট্পর জশা ায় বাজার আট্লার্ময় হইয়াট্ি–নানাসবধ্  াদযদ্রবয 

উজ্জ্বলবট্ণ থ র না আরু্ল হইট্তট্ি–পুষ্প, পুষ্পমালা থট্র থট্র নয়ন রঙ্কিত, এবিং 

ঘ্রাট্ণ মন মুগ্ধ র্সরট্তট্ি। মাসণট্র্র উট্েশয–অশ্ব ও অস্ত্র  িংগ্রহ র্রা, সর্ন্তু তাই 

বসলয়া আপন উদরট্র্ বঞ্চনা র্রা মাসণর্লাট্লর অস প্রায় সিল না। মাসণর্ সগয়া সর্িু 

সমঠাই সর্সনয়া  াইট্ত আরম্ভ র্সরল। জ র পাাঁচ িয় জ াজন র্সরয়া মাসণর্ জদড় জ র 

জল  াইল এবিং জদার্ানদারট্র্ উসচত মূলয দান র্সরয়া, তাম্বূলাট্েষট্ণ জগল। 

জদস ল, এর্িা পাট্নর জদার্াট্ন বড় জাাঁর্। জদস ল, জদার্াট্ন বহু িং যর্ দীপ সবসচত্র 

ফানুষমধ্য হইট্ত সেগ্ধ জজযাসত সবর্ীণ থ হইট্তট্ি। জদওয়াট্ল নানা বট্ণ থর র্াগজ 

জমাড়া–নানা প্রর্ার বাহাট্রর িসব লির্ান–তট্ব সচত্রগুসল এর্িু জবশী মাত্রায় রঙ্গদার, 

আধু্সনর্  াষায় Obscene প্রাচীন  াষায় “আসদর াসশ্রত”। মধ্যস্থাট্ন জর্ামল গাসলচায় 

বস য়া–জদার্াট্নর অসধ্র্াসরণী, তাম্বূলসবট্ক্রয়ী–বয়ট্  ঙ্কত্রট্শর উপর, সর্ন্তু রু্রূপা 

নট্হ। বণ থ জগৌর, চকু্ষ বড় বড়, চাহসন বড় চঞ্চল, হাস  বড় রঙ্গদার–জ  হাস  অসনন্দয 

দন্তট্শ্রণীমট্ধ্য  ব থ।দাই জ সলট্তট্ি–হাস র  ট্ঙ্গ  ব থঞবলিার দুসলট্তট্ি–অলিার 

র্তর্ রূপা, র্তর্ জ াণা–সর্ন্তু  ুগঠন ও  ুট্শা ন। মাসণর্লাল, জদস য়া শুসনয়া, 

পান চাসহল। 

পানওয়ালী স্বয়িং পান জবট্চ না– ম্মুট্  এর্জন দা ীট্ত পান  াঙ্কজট্তট্ি ও 

জবসচট্তট্ি–পানওয়ালী জর্বল পয় া রু্ড়াইট্তট্ি–এবিং সমষ্ট হাস ট্তট্ি। 

দা ী এর্জন পান  াজাইয়া সদল, মাসণর্লাল ডবল দাম সদল। আবার পান চাসহল। 

র্তক্ষণ পান  াজা হইট্তসিল, ততক্ষণ মাসণর্ পানওয়ালীর  ট্ঙ্গ হাস য়া হাস য়া দুই 

এর্িা সমষ্ট র্থা র্সহট্ত লাসগল; পানওয়ালীর রূট্পর প্রশিং া র্সরট্ল পাট্ি জ  সর্িু 

মন্দ  াট্ব, এজনয প্রথট্ম তাহার জদার্ান জ্জা ও অলিারগুসলর প্রশিং া র্সরট্ত 

লাসগল। পানওয়ালীও এর্িু স ঙ্কজল। পানওয়ালী সমট্ঠ পাট্নর  ট্ঙ্গ সমট্ঠ র্থা 

জবসচট্ত আরম্ভ র্সরল। মাসণর্লাল ত ন জদার্াট্ন উটঠয়া বস য়া, পান সচবাইট্ত 

সচবাইট্ত পানওয়ালীর হুাঁর্া র্াসড়য়া লইয়া িাসনট্ত আরম্ভ র্সরল। এ সদট্র্ মাসণর্লাল 

পান  াইয়া জদার্াট্নর ম লা ফুরাইয়া সদল। দা ী ম লা আসনট্ত অনয জদার্াট্ন 

জগল। জ ই অব ট্র মাসণর্লাল পানওয়ালীট্র্ বসলল, “মহারাঙ্কজয়া! তুসম বড় চতুরা। 

আসম এর্টি চতুরা স্ত্রীট্লার্  ুাঁঙ্কজট্তসিলাম; আমার এর্টি দুশমন আট্ি–তাহাট্র্ 

এর্িু জব্দ র্সরব ইো। সর্ র্সরট্ত হইট্ব, তাহা জতামাট্র্ বুঝাইয়া বসলট্তসি। তুসম 

র্সদ আমার  হায়তা র্র, তট্ব এর্ আশরসফ পুরস্কার র্সরব |” 

পান। সর্ র্সরট্ত হইট্ব? 
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মাসণর্ চুসপ চুসপ সর্ বসলল। পানওয়ালী বড় রঙ্গসপ্রয়া–তৎক্ষণাৎ  ম্মত হইল। বসলল, 

“আশরসফর প্রট্য়াজন নাই–রঙ্গই আমার পুরস্কার!” 

মাসণর্লাল ত ন জদায়াত, র্লম, র্াগজ চাসহল। দা ী তাহা সনর্িস্থ জবসনয়ার 

জদার্ান হইট্ত আসনয়া সদল। মাসণর্ পানওয়ালীর  ট্ঙ্গ পরামশ থ র্সরয়া এই পত্র 

সলস ল, “জহ প্রাণনাথ! তুসম র্ ন নগরভ্রমট্ণ আস য়াসিট্ল, আসম জতামাট্র্ জদস য়া, 

অসতশয় মুগ্ধ হইয়াসিলাম। জতামার এর্বার জদ া না পাইট্ল আমার প্রাণ র্াইট্ব। 

শুসনট্তসি, জতামরা র্াল চসলয়া র্াইট্ব–অতএব আজ এর্বার অবশয অবশয আমায় 

জদ া সদট্ব। নসহট্ল আসম গলায় িুসর সদব। জর্ পত্র লইয়া র্াইট্তট্ি–তাহার  ট্ঙ্গ 

আস ও–জ  পথ জদ াইয়া লইয়া আস ট্ব |” 

পত্র জল া হইট্ল মাসণর্লাল সশট্রানামা সদল, “মহম্মদ  াাঁ |” 

পানওয়ালী ঙ্কজজ্ঞা া র্সরল, “জর্ ও বযঙ্কে?” 

মা। এর্জন জমাগল  ওয়ার। 

বাস্তসবর্, মাসণর্লাল জমাগলসদট্গর মট্ধ্য এর্জনট্র্ও সচসনত না। র্াহারও নাম 

জাট্ন না। জ  মট্ন  াসবল, দুই হাজার জমাগট্লর মট্ধ্য অবশয এর্জন মহম্মদ আট্িই 

আট্ি–আর  র্ল জমাগলই “ া |” 

পানওয়ালী বসলল, “এ ঘট্র হইট্ব না। আর এর্িা ঘর  াড়া লইট্ত হইট্ব |” 

ত নই দুই জট্ন বাজাট্র সগয়া আর এর্িা ঘর লইল। পানওয়ালী জমাগট্লর অ যথ থনা 

জনয তাহা  ম্পজ্জতর্রট্ণ প্রস্তুত হইল–মাসণর্লাল পত্র লইয়া মু লমান সশসবট্র 

উপসস্থত হইল। সশসবরমট্ধ্য মহাট্গালট্র্াগ–জর্ান শৃঙ্খলা নাই–সনয়ম নাই। তাহার 

স তট্র বাজার বস য়া সগয়াট্ি। রঙ্গ তামা া জরাশনাইট্য়র ধু্ম লাসগয়াট্ি। মাসণর্লাল 

জমাগল জদস ট্লই ঙ্কজজ্ঞা া র্ট্র, “মহম্মদ  াাঁ জর্ মহাশয়? তাাঁহার নাট্ম পত্র আট্ি |” 

জর্হ উত্তর জদয় না–জর্হ গাসল জদয়;-জর্হ বট্ল, সচসন না–জর্হ বট্ল, “ ুাঁঙ্কজয়া লও |” 

জশষ এর্জন জমাগল বসলল, “মহম্মদ  াাঁট্র্ সচসন না। সর্ন্তু আমার নাম নুর মহম্মদ 

 াাঁ। পত্র জদস , জদস ট্ল বুঙ্কঝট্ত পাসরব, পত্র আমার সর্ না |” 

মাসণর্লাল  ানন্দসচট্ি তাহার হট্স্ত পত্র সদল–মট্ন জাট্ন, জমাগল র্াই হউর্, ফাাঁট্দ 

পসড়ট্ব। জমাগলও  াসবল–পত্র র্ারই হউর্, আসম জর্ন এই  ুসবধ্াট্ত সবসবিাট্র্ 

জদস য়া আস  না। প্রর্াট্শয বসলল, “হাাঁ, পত্র আমারই বট্ি। চল, আসম জতামার  ট্ঙ্গ 

র্াইট্তসি |” এই বসলয়া জমাগল তাম্বুলমট্ধ্য প্রট্বশ র্সরয়া চুল আাঁচড়াইয়া গন্ধদ্রবয 

মাস য়া জপাষার্ পসরয়া বাসহর হইল। বাসহর হইয়া ঙ্কজজ্ঞা া র্সরল, “ওট্র  ৃতয, জ  

স্থান র্ত দরূ?” 

মাসণর্লাল জর্াড়হাত র্সরয়া বসলল, “হুজরু, অট্নর্ দরূ! জঘাড়ায় জগট্ল  াল হইত |” 

“বহুত আো” বসলয়া  াাঁ  াট্হব জঘাড়া বাসহর র্সরয়া চসড়ট্ত র্ান, এমন  ময় 

মাসণর্লাল আবার জর্াড়হাত র্সরয়া বসলল, “হুজরু! বড় ঘট্রর র্থা–হাসতয়ারবন্দ 

হইয়া জগট্লই  াল হয় |” 
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নূতন নাগর  াসবট্লন, জ   াল র্থা–জঙ্গী জজায়ান আসম; হাসতয়ার িাড়া জর্ন র্াইব? 

ত ন  ট্ঙ্গ হাসতয়ার বাাঁসধ্য়া সতসন অশ্বপৃট্ষ্ঠ আট্রাহণ র্সরট্লন। 

সনসদথষ্ট স্থাট্ন উপনীত হইয়া মাসণর্লাল বসলল, “এই স্থাট্ন উতাসরট্ত হইট্ব। আসম 

আপনার জঘাড়া ধ্সরট্তসি, আপসন গৃহমট্ধ্য প্রট্বশ র্রুন |” 

 াাঁ  াট্হব নাসমট্লন–মাসণর্লাল জঘাড়া ধ্সরয়া রসহল।  াাঁ বাহাদুর  শট্স্ত্র গৃহমট্ধ্য 

প্রট্বশ র্সরট্তসিট্লন, পট্র মট্ন পসড়ল জর্, হাসতয়ারবন্দ হইয়া রমণী ম্ভাষট্ণ র্াওয়া 

বড়  াল জদ ায় না। সফসরয়া আস য়া মাসণর্লাট্লর র্াট্ি অস্ত্রগুসলও রাস য়া জগট্লন। 

মাসণর্লাট্লর আরও  ুসবধ্া হইল। 

গৃহমট্ধ্য প্রট্বশ র্সরয়া  াাঁ  াট্হব জদস ট্লন জর্ তোট্পাট্শর উপর উিম শর্যা; 

তাহার উপর  ুন্দরী বস য়া আট্ি–আতর-জগালাট্বর জ ৌগট্ন্ধ তামারু্ প্রস্তুত আট্ি। 

 াাঁ  াট্হব, জতুা  ুসলয়া তোট্পাট্ষ বস ট্লন, সবসবট্র্ সমষ্টবচট্ন  ম্ভাষণ র্সরট্লন–

পট্র জপাষার্টি  ুসলয়া রাস য়া, ফুট্লর পা া হাট্ত লইয়া বাতা   াইট্ত আরম্ভ 

র্সরট্লন এবিং আলট্বালার নল মুট্  পুসরয়া  ুট্ র আট্বট্শ িান সদট্ত লাসগট্লন। 

সবসবও তাাঁহাট্র্ দুই চাসরিা গাঢ় প্রণট্য়র র্থা বসলয়া এট্র্বাট্র জমাসহত র্সরল। 

তামারু্ ধ্সরট্ত না ধ্সরট্ত মাসণর্লাল আস য়া িাট্র ঘা মাসরল। সবসব বসলল, “জর্ ও?” 

মাসণর্ সবরৃ্তস্বট্র বসলল, “আসম |” 

ত ন চতুরা রমণী অসত  ীতর্ট্ে  াাঁ  াট্হবট্র্ বসলল, “ ব থলনাশ হইয়াট্ি–আমার 

স্বামী আস য়াট্িন–মট্ন র্সরয়াসিলাম, সতসন আজ আর আস ট্বন না। তুসম এই 

তোট্পাট্শর নীট্চ এর্বার লুর্াও। আসম উাঁহাট্র্ সবদায় র্সরয়া সদট্তসি |” 

জমাগল বসলল, “জ  সর্? মরদ হইয়া  ট্য় লুর্াইব; জর্ হয় আ ুর্ না; এ নই জর্াতল 

র্সরব |” 

পানওয়ালী ঙ্কজব র্াটিয়া বসলল, “জ  সর্?  ব থ নাশ! আমার স্বামীট্র্ মাসরয়া জফসলয়া 

আমার অিবট্স্ত্রর পথ বন্ধ র্সরট্ব? এই সর্ জতামাট্র্  ালবা ার ফল? শীঘ্র 

তোট্পাট্ষর নীট্চ র্াও। আসম এ নই উাঁহাট্র্ সবদায় র্সরয়া সদট্তসি |” 

এসদট্র্ মাসণর্লাল পুন: পুন: িাট্র র্রাঘাত র্সরট্তসিল, অগতযা  াাঁ  াট্হব 

তোট্পাট্শর নীট্চ জগট্লন। জমািা শরীর বড়  হট্জ প্রট্বশ র্ট্র না, িাল চামড়া দুই 

জায়গায় সিাঁ সড়য়া জগল–সর্ র্ট্র–জপ্রট্মর জনয অট্নর্  সহট্ত হয়। জ   ্থূল 

মািং সপি তোট্পাষতট্ল সবনযস্ত হইট্ল পর পানওয়ালী আস য়া িার  ুসলয়া সদল। 

ঘট্রর স তর প্রট্বশ র্সরট্ল পানওয়ালী পূব থনসশক্ষামত বসলল, “তুসম আবার এট্ল জর্? 

আজ আর আস ট্ব না বসলয়াসিট্ল জর্?” 

মাসণর্লাল পূট্ব থমত সবরৃ্তস্বট্র বসলল, “চাসবিা জফসলয়া সগয়াসি |” 

পানওয়ালী চাসব জ া াঁজার িল র্সরয়া,  াাঁ  াট্হট্বর পসরতযে জপাষার্টি হট্স্ত লইল। 

জপাষার্ লইয়া দুই জট্ন বাসহট্র চসলয়া আস য়া, সশর্ল িাসনয়া বাসহর হইট্ত চাসব সদল। 

 াাঁ  াট্হব ত ন তোট্পাট্ষর নীট্চ মূসষর্সদট্গর দিংশনর্ন্ত্রণা  হয র্সরট্তসিট্লন। 
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তাাঁহাট্র্ গৃহসপিট্র বদ্ধ র্সরয়া, মাসণর্লাল তাাঁহার জপাষার্ পসরল। পট্র তাাঁহার 

হাসতয়াট্র হাসতয়ারবন্দ হইয়া তাাঁহার অশ্বপৃট্ষ্ঠ আট্রাহণ র্সরয়া মু লমান সশসবট্র 

স্থান লইট্ত চসলল। 
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চতুথ থ  ি 

রট্ে রু্দ্ধ 

প্রথম পসরট্েদ : চঞ্চট্লর সবদায় 

প্র াট্ত জমাগল ব নয  াঙ্কজল। রূপনগট্রর গট্ড়র স িংহিার হইট্ত, 

উষ্ণীষর্বচট্শাস ত, গুেিশ্রু মসেত, অস্ত্র জ্জা ীষণ অশ্বাট্রাসহদল  াসর দল। 

পাাঁচ পাাঁচ জন অশ্বাট্রাহীর এর্ এর্  াসর,  াসরর সপিু  াসর, তার পর আবার  াসর, 

 াসর  াসর  াসর অশ্বাট্রাহীর  াসর চসলট্তট্ি; ভ্রমরট্শ্রণী মারু্ল ফুির্মলতুলয 

তাহাট্দর বদনমিল  র্ল জশাস ট্তসিল। তাহাট্দর অশ্বট্শ্রণী গ্রীবা ট্ঙ্গ  ুন্দর, 

বল্গাট্রাট্ধ্ অধ্ীর, মন্দগমট্ন ক্রীড়াশীল; অশ্বট্শ্রণী শরীর ট্র জহসলট্তট্ি, দুসলট্তট্ি 

এবিং নাসচয়া নাসচয়া চসলবার উপক্রম র্সরট্তট্ি। 

চঞ্চলরু্মারী প্র াট্ত উটঠয়া োন র্সরয়া রত্নালিাট্র  ূসষতা হইট্লন। সনম থণল 

অলিার পরাইল; চঞ্চল বসলল, “ফুট্লর মালা পরাও  স –আসম সচতাট্রাহট্ণ র্াইট্তসি 

|” প্রবলট্বট্গ প্রবহমান অশ্রুজল চকু্ষমট্ধ্য জফরৎ পাঠাইয়া সনম থমল বসলল, 

“রত্নালিার পরাই  স , তুসম উদয়পুট্রশ্বরী হইট্ত র্াইট্তি |” চঞ্চল বসলল, “পরাও! 

পরাও! সনম থ ল ! রু্ৎস ত হইয়া জর্ন মসরব? রাজার জমট্য় আসম; রাজার জমট্য়র মত 

 ুন্দর হইয়া মসরব। জ ৌন্দট্র্ থ র মত জর্ান্ রাজয? রাজত্ব সর্ সবনা জ ৌন্দট্র্ থ; জশা া 

পায়? পরা |” সনসম থল অলিার পরাইল; জ  রু্ ুসমততরুসবসনঙ্কন্দত র্াসন্ত জদস য়া 

র্াাঁসদল। সর্িু বসলল না। চঞ্চল ত ন সনম থইট্লর গলা ধ্সরয়া র্াাঁসদল। 

চঞ্চল তার পর বসলল, “সনর্মল ! আর জতামায় জদস ব না! জর্ন সবধ্াতা এমন সবড়ম্বনা 

র্সরট্লন! জদ , কু্ষদ্র র্াাঁিার গাি জর্ াট্ন জট্ন্ম, জ ই াট্ন থাট্র্; আসম জর্ন 

রূপনগট্র থাসর্ট্ত পাইলাম না!” 

সনট্ম থল বসলল, “আমায় আবার জদস ট্ব। তুসম জর্ াট্ন থার্, আমার  ট্ঙ্গ আবার জদ া 

হইট্ব। আমায় না জদস ট্ল জতামার মরা হইট্ব না; জতামায় না জদস ট্ল আমার মরা 

হইট্ব না |” 

চ। আসম সদিীর পট্থ মসরব। 

সন । সদিীর পট্থ তট্ব আমায় জদস ট্ব। 

চ। জ  সর্ সনম থথল ? সর্ প্রর্াট্র তুসম র্াইট্ব? 

সনম থ ল সর্িু বসলল না। চঞ্চট্লর গলা ধ্সরয়া র্াাঁসদল। 

চঞ্চলরু্মারী জবশ ূষা  মাপন র্সরয়া মহাট্দট্বর মঙ্কন্দট্র জগট্লন। সনতযব্রত 

সশবপূজা  ঙ্কে াট্ব র্সরট্লন। পূজাট্ন্ত বসলট্লন, “জদবট্দব মহাট্দব! মসরট্ত 

চসললাম। সর্ন্তু ঙ্কজজ্ঞা া র্সর, বাসলর্ার মরট্ণ জতামার এত তুটষ্ট জর্ন? প্র ু! আসম 

বাাঁসচট্ল সর্ জতামার  ৃটষ্ট চসলত না? র্সদ এতই মট্ন সিল, জর্ন আমাট্র্ রাজার জমট্য় 

র্সরয়া  িং াট্র পাঠাইয়াসিট্ল?” 
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মহাট্দট্বর বন্দনা র্সরয়া চঞ্চলরু্মারী মাতৃচরণ বন্দনা র্সরট্ত জগট্লন। মাতাট্র্ 

প্রণাম র্সরয়া চঞ্চল র্তই র্াাঁসদল। সপতার চরট্ণ সগয়া প্রণাম র্সরল। সপতাট্র্ প্রণাম 

র্সরয়া চঞ্চল র্তই র্াাঁসদল! তার পর এট্র্ এট্র্   ীজট্নর র্াট্ি, চঞ্চল সবদায় গ্রহণ 

র্সরল।  র্ট্ল র্াাঁসদয়া গিট্গাল র্সরল। চঞ্চল র্াহাট্র্ অলিার, র্াহাট্র্ জ লনা, 

র্াহাট্র্ অথ থ সদয়া পুরসৃ্কত র্সরট্লন। র্াহাট্র্ বসলট্লন, “র্াাঁসদও না–আসম আবার 

আস ব |” র্াহাট্র্ বসলট্লন, “র্াাঁসদও না–জদস ট্তি না, আসম পৃসথবীশ্বরী হইট্ত 

র্াইট্তসি |” র্াহাট্র্ও বসলট্লন, “র্াাঁসদও না–র্াাঁসদট্ল র্সদ দু:  র্াইত, তট্ব আসম 

র্াাঁসদয়া রূপনগট্রর পাহাড়  া াইতাম |” 

 র্ট্লর র্াট্ি সবদায় গ্রহণ র্সরয়া, চঞ্চলরু্মারী জদালাট্রাহট্ণ চসলট্লন। এর্  হস্র 

অশ্বাট্রাহী ব নয জদালার অট্গ্র স্থাসপত হইয়াট্ি;এর্  হস্র পশ্চাট্ত । রজতমঙ্কিত 

রত্ন সচত জ  সশসবর্া,সবসচত্র  ুবণ থ- সচত বট্স্ত্র আবৃত হইয়াট্ি ; আ াট্ াাঁিা লইয়া 

জচাপদার বাগজ্াট্ল গ্রাময দশ থর্বগ থট্র্ আনঙ্কন্দত র্সরট্তট্ি। চঞ্চলরু্মারী সশসবর্ায় 

আট্রাহণ র্সরট্ল, দুগ থমধ্য হইট্ত শঙ্খ সননাসদত হইল; রু্ ুম ও লাজাবলীট্ত সশসবর্া 

পসরপূণ থ হইল; জ নাপসত চসলবার আজ্ঞা সদট্লন; ত ন অর্স্মাৎ মুেপথ তড়াট্গর 

জট্লর নযায় জ ই অশ্বাট্রাসহট্শ্রণী প্রবাসহত হইল। বল্গা দিংসশত র্সরয়া, নাসচট্ত 

নাসচট্ত অশ্বট্শ্রণী চসলল–অশ্বাট্রাহীসদট্গর অট্স্ত্রর ঝঞ্ঝনা বাঙ্কজল। অশ্বাট্রাসহগণ 

প্র াতবাযু়প্রফুি হইয়া জর্হ জর্হ গান র্সরট্তসিল। সশসবর্ার পশ্চাট্তই জর্ 

অশ্বাট্রাসহগণ সিল, তাহার মট্ধ্য অগ্রবতী এর্জন গাসয়ট্তসিল– 

“শরম্  রম্ জ  সপয়ারী, 

জ ামরত বিংশীধ্ারী, 

ঝুরত জলাচনট্  বাসর! 

ন  ম্জঝ জগাপরু্মারী, 

জর্সহন্ ববঠত মুরাসর, 

সবহারত রাহ তুমাসর ||” 

 

রাজরু্মারীর র্ট্ণ থ জ  গীত প্রট্বশ র্সরল। সতসন  াসবট্লন, “হায়! র্সদ  ওয়াট্রর গীত 

 তয হইত!” রাজরু্মারী ত ন রাজস িংহট্র্  াসবট্তসিট্লন। সতসন জাসনট্তন না জর্, 

আঙু্গল-র্ািা মাসণর্লাল তাাঁহার পশ্চাট্ত এই গীত গাসয়ট্তসিল। মাসণর্লাল, র্ত্ন 

র্সরয়া সশসবর্ার পশ্চাট্ত স্থান গ্রহণ র্সরয়াসিল। 
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সিতীয় পসরট্েদ : সনম থবল রু্মারীর অগাধ্ জট্ল ঝা াঁপ 

 

এসদট্র্ সনম থ লরু্মারীর বড় জগালমাল বাসধ্ল। চঞ্চল ত রত্ন সচত সশসবর্াট্রাহট্ণ 

চসলয়া জগল–আট্গ সপট্ি দুই  হস্র রু্মারপ্রসতম অশ্বাট্রাহী আিার মসহমার শট্ব্দ 

রূপনগট্রর পাহাড় েসনত র্সরয়া চসলল। সর্ন্তু সনম থর্ট্লর র্ািা ত থাট্ম না। এর্া–

এর্া–এর্া–শত জপৌরজট্নর মট্ধ্য চঞ্চল অ াট্ব সনম থতল বড়ই এর্া। সনম থাল উচ্চ 

গৃহচূড়ার উপর উটঠয়া জদস ট্ত লাসগল–জদস ট্ত লাসগল, পাদট্ক্রাশ-পসরসমত অজগর 

 ট্প থর নযায় জ ই অশ্বাট্রাহী ব সনর্ট্শ্রণী পাব থ তয পট্থ সব সপ থত হইয়া উটঠট্তট্ি, 

নাসমট্তট্ি–প্র াত ূট্র্ থাসর্রট্ণ তাহাসদট্গর ঊট্ে থাঞঙ্কি থত উজ্জ্বল বশ থাফলর্  র্ল 

জ্বসলট্তট্ি। র্তক্ষণ সনট্ম থল চাসহয়া রসহল। চকু্ষ জ্বালা র্সরট্ত লাসগল। ত ন সনম থতল 

চকু্ষ মুসিয়া, িাট্দর উপর হইট্ত নাসমল। সনসম থল এর্িা সর্িু  াসবয়া িাট্দর উপর 

হইট্ত নাসময়াসিল। নাসময়া প্রথট্ম অলিার  র্ল  ুসলয়া জর্াথায় লুর্াইয়া রাস ল, 

জর্হ জদস ট্ত পাইল না।  ঙ্কঞ্চত অথ থমট্ধ্য র্সতপয় মুদ্রা সনম থ ল জগাপট্ন  িংগ্রহ 

র্সরল। জর্বল তাহাই লইয়া সনম থপল এর্াসর্নী রাজপুরী হইট্ত সনষ্ক্রান্তা হইল। পট্র 

দৃঢ়পট্দ অশ্বাট্রাহী জ না জর্ পট্থ সগয়াট্ি, জ ই পট্থ এর্াসর্নী তাহাট্দর 

অনুবসতথলনী হইল। 
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তৃতীয় পসরট্েদ : রণপঙ্কিত মবারর্ 

 

বৃহৎ অজগর  ট্প থর নযায় সফসরট্ত সফসরট্ত, ঘুসরট্ত ঘুসরট্ত জ ই অশ্বাট্রাহী জ না 

পাব থরতয পট্থ চসলল। জর্ রেপট্থর পাশ্ব থস্থ পব থপট্তর উপর আট্রাহণ র্সরয়া 

মাসণর্লাল রাজস িংট্হর  ট্ঙ্গ জদ া র্সরয়া আস য়াসিল, সববট্র প্রসবশযমান 

মট্হারট্গর নযায় জ ই অশ্বাট্রাসহট্শ্রণী জ ই রেপট্থ প্রট্বশ র্সরল। অশ্ব র্ট্লর 

অ িং য পদসবট্ক্ষপেসন পব্ থট্তর গাট্য় প্রসতেসনত হইট্ত লাসগল। এমন সর্, জ ই 

সস্থর শব্দহীন সবজন প্রট্দট্শ অশ্বাট্রাসহসদট্গর অট্স্ত্রর মৃদু শব্দ এর্ত্র  মঙু্কিত হইয়া 

জরামহষ থণ প্রসতেসনর উৎপসির র্ারণ হইট্ত লাসগল। মাট্ঝ মাট্ঝ অশ্বগট্ণর 

জেষারব–আর ব সনট্র্র ডার্ হাাঁর্। পব থধ্ততট্ল জর্  র্ল লতা-গুল্ম সিল–শব্দাঘাট্ত 

তাহার পাতা  র্ল র্াাঁসপট্ত লাসগল। কু্ষদ্র বনয পশু পক্ষী র্ীি র্াহারা জ  সবজন 

প্রট্দট্শ সন থট্য় বা  র্সরত, তাহারা  র্ট্ল দ্রতু পলায়ন র্সরল। এইরূট্প  মুদয় 

অশ্বাট্রাসহর  াসর জ ই রেপট্থ প্রট্বশ র্সরল। ত ন হঠাৎ গুম্ র্সরয়া এর্িা সবর্ি 

শব্দ হইল। জর্ াট্ন শব্দ হইল, জ  প্রট্দট্শর অশ্বাট্রাসহরা ক্ষণর্াল স্তসম্ভত হইয়া 

দাাঁড়াইল। জদস ল, পব থ তসশ রট্দশ হইট্ত বৃহৎ সশলা ি পব্ থতচুযত হইয়া ব নযমট্ধ্য 

পসড়য়াট্ি। চাট্প এর্জন অশ্বাট্রাহী মসরয়াট্ি, আর এর্জন আহত হইয়াট্ি। 

জদস ট্ত জদস ট্ত, বযাপার সর্, তাহা জর্হ বুঙ্কঝট্ত না বুঙ্কঝট্ত, আবার ব নযমট্ধ্য 

সশলা ি পসড়ল–এর্, দুই, সতন, চাসর, ক্রট্ম দশ, পাঁসচশ–ত নই এট্র্বাট্র শত শত 

জিাি বড় সশলাবৃটষ্ট হইট্ত লাসগল–বহু িং যর্ অশ্ব ও অশ্বাট্রাহী জর্হ হত, জর্হ 

আহত হইয়া পট্থর উপর পসড়য়া পথ এট্র্বাট্র রুদ্ধ র্সরয়া জফসলল । অশ্ব র্ল 

আট্রাহী লইয়া পলায়ট্নর জনয জবগবান হইল–সর্ন্তু অট্গ্র পশ্চাট্ত পথ ব সনট্র্র 

জঠলাট্ঠসলট্ত অবরুদ্ধ–অট্শ্বর উপর অশ্ব, আট্রাহীর উপর আট্রাহী চাসপয়া পসড়ট্ত 

লাসগল–ব সনট্র্রা পরস্পর অস্ত্রাঘাত র্সরয়া পথ র্সরট্ত লাসগল–শৃঙ্খলা এট্র্বাট্র 

 ি হইয়া জগল, ব নযমট্ধ্য মহা জর্ালাহল পসড়য়া জগল। 

“র্াহার জলাগ হুাঁ সশয়ার! বাাঁ রাস্তা!” মাসণর্লাল হাাঁসর্ল। জর্ াট্ন রাজরু্মারী সশসবর্ায় 

এবিং পশ্চাট্ত মাসণর্লাল, তাহার  ম্মুট্ ই এই জগালট্র্াগ উপসস্থত। বাহট্র্রা 

আপনাট্দর প্রাণ লইয়া বযসতবযস্ত–অশ্ব  র্ল পািু হটিয়া তাহাট্দর উপর চাসপয়া 

পসড়ট্তট্ি। পাঠট্র্র স্মরণ থাসর্ট্ত পাট্র, এই পাব থ তয পট্থর বাম সদর্ সদয়া এর্টি 

অসত  িীণ থ রে পথ বাসহর হইয়া সগয়াট্ি। তাহাট্ত এট্র্বাট্র এর্টিমাত্র অশ্বাট্রাহী 

প্রট্বশ র্সরট্ত পাট্র। তাহারই র্াট্ি র্ ন জ নামধ্যসস্থত সশসবর্া জপৌৌঁসিয়াসিল, 

ত নই এই হুল ্থূল উপসস্থত হইয়াসিল। ইহাই রাজস িংট্হর বট্ন্দাবস্ত।  ুসশসক্ষত 

মাসণর্লাল প্রাণ ট্য়  ীত বাহর্সদগট্র্ ঐ পথ জদ াইয়া সদল। মাসণর্লাট্লর র্থা 

শুসনবামাত্র বাহট্র্রা আপনাসদট্গর ও রাজরু্মারীর প্রাণরক্ষাথ থ ঝটিসত সশসবর্া লইয়া 

জ  পট্থ প্রট্বশ র্সরল। 
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 ট্ঙ্গ  ট্ঙ্গ অশ্ব লইয়া মাসণর্লালও তন্মট্ধ্য প্রট্বশ র্সরল। সনর্িস্থ ব সনট্র্রা 

জদস ল জর্, প্রাণ বাাঁচাইবার এই এর্ পথ; ত ন আর এর্জন অশ্বাট্রাহী মাসণর্লাট্লর 

পশ্চাৎ পশ্চাৎ জ ই পট্থ প্রট্বশ র্সরট্ত জগল। জ ই  মট্য় উপর হইট্ত এর্িা অসত 

বৃহৎ সশলা ি গড়াইট্ত গড়াইট্ত, শট্ব্দ পাব থমতয প্রট্দশ র্াাঁপাইট্ত র্াাঁপাইট্ত, 

আস য়া জ ই রেমুট্  পসড়য়া সস্থসতলা  হইয়া জগল। আর জর্হ জ  পট্থ প্রট্বশ 

র্সরট্ত পাসরল না। এর্া মাসণর্লাল সশসবর্া  ট্ঙ্গ র্ট্থাঙ্কপ্সত পট্থ চসলল। 

জ নাপসত হা ান আসল  াাঁ মন ।বদার, ত ন ব ট্নযর  ব থাপশ্চাট্ত সিট্লন। 

প্রট্বশপথমুট্  স্বয়িং দাাঁড়াইয়া  িীণ থ িাট্র জ নার প্রট্বট্শর তত্ত্বাবধ্ান র্সরট্তসিট্লন। 

পট্র  মুদয় জ না প্রসবষ্ট হইট্ল স্বয়িং ধ্ীট্র ধ্ীট্র  ব্ থপশ্চাট্ত আস ট্তসিট্লন । 

জদস ট্লন,  হ া ব সনর্ট্শ্রণী মহা জগালট্র্াগ র্সরয়া সপিু হটিট্তট্ি। র্ারণ 

ঙ্কজজ্ঞা া র্সরট্ল জর্হ সর্িু  াল বুঝাইয়া বসলট্ত পাট্র না। ত ন ব সনর্গণট্র্ 

 ৎথ না র্সরট্ত সফরাইট্ত লাসগট্লন–এবিং স্বয়িং  ব থায়গ্রগামী হইয়া বযাপার সর্, 

জদস ট্ত চসলট্লন। 

সর্ন্তু ততক্ষণ জ না থাট্র্ না। পূট্ব থ ই র্সথত হইয়াট্ি জর্, এই পব থয়ট্তর দসক্ষণ-

পাশ্ব থস্থ পব থত অসত উচ্চ এবিং দুরাট্রাহণীয়–তাহার সশ রট্দশ প্রায় পট্থর উপর ঝুসলয়া 

পসড়য়া পথ অন্ধর্ার র্সরয়াট্ি। রাজপুট্তরা তাহার প্রট্দশান্তট্র অনু ন্ধান র্সরয়া 

পথ বাসহর র্সরয়া, পঞ্চাশ জন তাহার উপর উটঠয়া অদৃশয াট্ব অবস্থান র্সরট্তসিল। 

এর্ এর্ জন অপট্রর চসিশ পঞ্চাশ হাত দটূ্র স্থান গ্রহণ র্সরয়া,  মস্ত রাঙ্কত্র ধ্সরয়া 

সশলা ি  িংগ্রহ র্সরয়া, আপন আপন  ম্মুট্  এর্টি সঢসপ  াজাইয়া রাস য়াসিল। 

এক্ষট্ণ পলট্র্ পলট্র্ পঞ্চাশ জন পঞ্চাশ  ি সশলা সনম্নস্থ অশ্বাট্রাহীসদট্গর উপর 

বৃটষ্ট র্সরট্তসিল। এর্ এর্বাট্র পঞ্চাশটি অশ্ব বা আট্রাহী আহত বা সনহত 

হইট্তসিল। জর্ মাসরট্তসিল, তাহা তাহারা জদস ট্ত পায় না। জদস ট্ত পাইট্লও 

দুরাট্রাহণীয় পট্ব থতসশ রস্থ শত্রুগট্ণর প্রসত জর্ানরূট্পই আঘাত  ম্ভব নট্হ–

অতএব জমাগট্লরা পলায়ন স ি অনয জর্ান জচষ্টাই র্সরট্তসিল না। জর্  হস্র িং যর্ 

অশ্বাট্রাহী সশসবর্ার অগ্র াট্গ সিল, তাহার মট্ধ্য হত ও আহট্তর অবসশষ্ট 

পলায়নপূব থর্র্ রেমুট্  সনগ থত হইয়া প্রাণরক্ষা র্সরল। 

পঞ্চাশ জন রাজপুত দসক্ষণ পাট্শ্ব থর উচ্চ পব থবত হইট্ত সশলাবৃটষ্ট র্সরট্তসিল–আর 

পঞ্চাশ জন স্বয়িং রাজস িংট্হর  সহত বাম সদট্র্র অনুচ্চ পব থচতসশ ট্র লকু্কাসয়ত সিল, 

তাহারা এতক্ষণ সর্িুই র্সরট্তসিল না। সর্ন্তু এক্ষট্ণ তাহাট্দর র্ার্ থপ র্সরবার  ময় 

উপসস্থত হইল। জর্ াট্ন সশলাবৃটষ্টসনবন্ধন জঘারতর সবপসি, জ  াট্ন মবারর্ অবসস্থসত 

র্সরট্তসিট্লন। সতসন প্রথট্ম ব নযগণট্র্  ুশৃঙ্খট্লর  সহত পাট্ব থতয পথ হইট্ত 

বসহষৃ্কত র্সরবার র্ত্ন র্সরয়াসিট্লন, সর্ন্তু র্ ন জদস ট্লন, কু্ষদ্রতর রেপট্থ 

রাজরু্মারীর সশসবর্া চসলয়া জগল, এর্জনমাত্র অশ্বাট্রাহী তাহার  ট্ঙ্গ জগল, অমসন 

অগ থট্লর নযায় বৃহৎ সশলা ি জ পথ বন্ধ র্সরল–ত ন তাাঁহার মট্ন  ট্ন্দহ উপসস্থত 
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হইল জর্, এ বযাপার আর সর্িুই নট্হ–জর্ান দুরাত্ম্া রাজরু্মারীট্র্ অপহরণ র্সরবার 

মানট্  এই উদযম র্সরয়াট্ি। ত ন সতসন ডাসর্য়া সনর্িস্থ ব সনর্সদগট্র্ বসলট্লন–

“প্রাণ র্ায়, জ ও স্বীর্ার! শত  ওয়ার জদালার সপিু সপিু র্াও। জঘাড়া িাসড়য়া পাাঁওদট্ল, 

এই পাথর িপর্াইয়া র্াও–চল, আসম র্াইট্তসি |” মবারর্ অট্গ্র জঘাড়া হইট্ত 

লাফাইয়া পসড়য়া পথট্রাধ্র্ সশলা ট্ির উপর উটঠট্লন। এবিং তাহার উপর হইট্ত 

লাফাইয়া নীট্চ পসড়ট্লন। তাাঁহার দৃষ্টাট্ন্তর অনুবতী হইয়া শত  ওয়ার তাাঁহার  ট্ঙ্গ 

 ট্ঙ্গ জ ই রেপট্থ প্রট্বশ র্সরল। 

রাজস িংহ পব থততসশ র হইট্ত এ  র্ল জদস ট্ত লাসগট্লন। র্তক্ষণ জমাগট্লরা কু্ষদ্র 

পট্থ সনবদ্ধ হইট্ল, পঞ্চাশৎ অশ্বাট্রাহী রাজপুত লইয়া বট্জ্রর নযায় ঊে থগ হইট্ত 

তাহাট্দর উপর পসড়য়া, তাহাট্দর সনহত র্সরট্ত লাসগট্লন।  হ া উপর হইট্ত 

আক্রান্ত হইয়া জমাগট্লরা সবশৃঙ্খল হইয়া জগল। তাহাট্দর মট্ধ্য অসধ্র্ািংশ এই  য়ির 

রট্ণ প্রাণতযাগ র্সরল। উপর হইট্ত িুটিয়া আস য়া অশ্ব  সহত জমাগল  ওয়ারগট্ণর 

উপর পসড়ল–নীট্চ র্াহারা সিল, তাহারা চাট্পই মসরল। পাাঁচ  াত দশ জন মাত্র 

এড়াইল। মবারর্ তাহাট্দর লইয়া সফসরট্লন। রাজপুট্তরা তাহাট্দর পশ্চািতী্ হইল 

না। 

মবারট্র্র  ট্ঙ্গ জমাগল  ওয়াট্রর জবশধ্ারী মাসণর্লালও বাসহর হইয়া আস ল। 

আস য়াই এর্জন মৃত  ওয়াট্রর অট্শ্ব আট্রাহণ র্সরয়া, জ ই শৃঙ্খলাশূনয 

জমাগলট্ নার মট্ধ্য জর্াথায় লুর্াইল, জর্হ তাহারা জদস ট্ত পাইল না। 

জর্ মুট্  জমাগট্লরা জ ই পাব থলতয পট্থ প্রট্বশ র্সরয়াসিল, মাসণর্লাল জ ই পট্থ 

সনগ থত হইল। র্াহারা তাহাট্র্ জদস ল, তাহারা  াসবল, জ  পলাইট্তট্ি। মাসণর্লাল 

গসল হইট্ত বাসহর হইয়া, তীরট্বট্গ জঘাড়া িুিাইয় রূপনগট্রর গট্ড়র সদট্র্ চসলল। 

মবারর্ প্রস্তর ি পুনরুিঙ্ঘন র্সরয়া সফসরয়া আস য়া, আজ্ঞা সদট্লন, “এই পাহাট্ড় 

চসড়ট্ত র্ষ্ট নাই;  র্ট্লই জঘাড়া লইয়া এই পাহাট্ড়র উপট্র উঠ। দ ুয অল্প িং যর্। 

তাহাট্দর  মূট্ল সনপাত র্সরব |” ত ন পাাঁচ শত জমাগলট্ না, “দীন্! দীন!” শব্দ 

র্সরয়া অশ্ব  সহত বাম সদট্র্র জ ই পসব থতসশ ট্র আট্রাহণ র্সরট্ত লাসগল। মবারর্ 

অসধ্নায়র্। জমাগলসদট্গর  ট্ঙ্গ দুইিা জতাপ সিল। এর্িা জঠসলয়া তুসলয়া পাহাট্ড় 

উঠাইট্ত লাসগল। আর এর্টি জিাি জতাপ–জ িাট্র্ জমাগট্লরা িাসনয়া, সশর্ট্ল 

বাাঁসধ্য়া, হাতী লাগাইয়া, জর্ বৃহৎ সশলা ট্ির িারা পাব থততয রে বন্ধ হইয়াসিল, তাহার 

উপর উঠাইয়া স্থাসপত র্সরল। 
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চতুথ থ পসরট্েদ : জয়শীলা চঞ্চলরু্মারী 
 

ত ন “দীন্! দীন্!” শট্ব্দ পঞ্চশত জমাগল অশ্বাট্রাহী র্ালান্তর্ র্ট্মর নযায় পব থশট্ত 

আট্রাহণ র্সরল। পব থ>ত অনুচ্চ, ইহা পূট্ব থনই র্সথত হইয়াট্ি–সশ রট্দট্শ উটঠট্ত 

তাহাট্দর বড় র্ালসবলম্ব হইল না। সর্ন্তু পব থচতসশ ট্র উটঠয়া জদস ল জর্, জর্হ ত 

পব্ব থট্তাপসর নাই। জর্ রেপথমট্ধ্য প্রট্বশ র্সরয়া সতসন সনট্জ পরা ূত হইয়া সফসরয়া 

আস ট্তসিট্লন, এ ন মবারর্ বুঙ্কঝট্লন জর্,  মুদায় দ ুয–মবারট্র্র সবট্বচনায় 

তাহারা রাজপুত দ ুয স ি আর সর্িুই নট্হ–জ ই রেপট্থ আট্ি। তাহার সিতীয় ম ু 

জরাধ্ র্সরয়া, তাহাসদট্গর সবনাশ াধ্ন র্সরট্বন, মবারর্ এইরূপ মট্ন মট্ন সস্থর 

র্সরট্লন। হা ান আসল অপর মুট্  র্ামান পাসতয়া বস য়া আট্িন, এই  াসবয়া, সতসন 

জ ই রট্ের ধ্াট্র ধ্াট্র ব নয লইয়া চসলট্লন। ক্রট্ম পথ প্রশস্ত হইয়া আস ল; ত ন 

মবারর্ পাহাট্ড়র ধ্াট্র আস য়া জদস ট্লন–চসিশ জট্নর অনসধ্র্ রাজপুত, সশসবর্া 

 ট্ঙ্গ রুসধ্রাে র্ট্লবট্র জ ই পট্থ চসলট্তট্ি। মবারর্ বুঙ্কঝট্লন জর্, অবশয ইহারা 

সনগ থমপথ জাট্ন; ইহাট্দর উপর দৃটষ্ট রাস য়া ধ্ীট্র ধ্ীট্র চসলট্ল, রেিাট্র উপসস্থত 

হইব। তাহা হইট্ল জর্রূপ পট্থ রাজপুট্তরা পব থরত হইট্ত নাসময়াসিল, জ ইরূপ অনয 

পথ জদস ট্ত পাইব। রাজপুট্তরা জর্ আট্গ উপট্র সিল, পট্র নাসময়াট্ি, তাহার  হস্র 

সচি জদ া র্াইট্তসিল। মবারর্ রাজপুতসদট্গর উপর দৃটষ্ট রাস য়া ধ্ীট্র ধ্ীট্র চসলট্ত 

লাসগট্লন। সর্িু পট্র জদস ট্লন, পাহাড় ঢালু হইয়া আস ট্তট্ি,  ম্মুট্  সনগ থট্মর পথ। 

মবারর্ অশ্ব- র্ল তীরট্বট্গ চালাইয়া পব থড়ততট্ল নাসময়া রেমু  বন্ধ র্সরট্লন। 

রাজপুট্তরা রট্ের বাাঁর্ সফসরয়া র্াইট্তসিল– তুরািং তাহারা আট্গ রেমটু্  জপৌৌঁসিট্ত 

পাসরল না। জমাগট্লরা পথট্রাধ্ র্সরয়া রেমুট্  র্ামান ব াইল; এবিং আগতপ্রায় 

রাজপুতগণট্র্ উপহা  র্সরবার জনয তাহার বজ্রনাদ এর্বার শুনাইল–“দীন্! দীন্!” 

শট্ব্দর  ট্ঙ্গ পব থাট্ত জ ই েসন প্রসতেসনত হইল। শুসনয়া উিরস্বরূপ রট্ের অপর 

মুট্  হা ান আসলও র্ামাট্নর আওয়াজ র্সরট্লন; আবার পব থাট্ত পব থধ্ট্ত প্রসতেসন 

সবর্ি ডার্ ডাসর্ল। রাজপুতগণ সশহসরল–তাহাট্দর র্ামান সিল না। 

রাজস িংহ জদস ট্লন, আর জর্ান মট্তই রক্ষা নাই। তাাঁহার ব ট্নযর সবশগুণ জ না, 

পট্থর দুই মু  বন্ধ র্সরয়াট্ি–পথান্তর নাই–জর্বল র্মমঙ্কন্দট্রর পথ জ ালা। রাজস িংহ 

সস্থর র্সরট্লন, জ ই পট্থ র্াইট্বন। ত ন ব সনর্গণট্র্ এর্ঙ্কত্রত র্সরয়া বসলট্ত 

লাসগট্লন–“ াই বনু্ধ, জর্ জর্হ  ট্ঙ্গ থার্, আঙ্কজ  রলান্ত:র্রট্ণ আসম জতামাট্দর 

র্াট্ি ক্ষমা চাসহট্তসি। আমারই জদাট্ষ এ সবপদ ঘটিয়াট্ি–পব থ ত হইট্ত নাসময়াই এ 

জদাষ র্সরয়াসি। এ ন এই গসলর দুই মু  বন্ধ–দুই মুট্ ই র্ামান শুসনট্তসি! দুই মুট্  

আমাট্দর সবশগুণ জমাগল দাাঁড়াইয়া আট্ি– ট্ন্দহ নাই। অতএব আমাসদট্গর বাাঁসচবার 

 র া নাই। নাই–তাহাট্তই বা ক্ষসত সর্? রাজপুত হইয়া জর্ মসরট্ত র্াতর?  র্ট্লই 

মসরব–এর্জনও বাাঁসচব না–সর্ন্তু মাসরয়া মসরব। জর্ মসরবার আট্গ দুইজন জমাগল না 
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মাসরয়া মসরট্ব–জ  রাজপুত নট্হ। রাজপুট্তরা শুন–এ পট্থ জঘাড়া িুট্ি না– বাই 

জঘাড়া িাসড়য়া দাও। এট্ া, আমরা তরবাসর হাট্ত লাফাইয়া সগয়া জতাট্পর উপর পসড়। 

জতাপ ত আমাট্দরই হইট্ব–তার পর জদ া র্াইট্ব, র্ত জমাগল মাসরয়া মসরট্ত পাসর |” 

ত ন রাজপুতগণ, অশ্ব হইট্ত লাফাইয়া পসড়য়া, এর্ত্র অস  সনট্ষ্কাসষত র্সরয়া 

“মহারাণাসর্ জয়” বসলয়া দাাঁড়াইল। তাহাট্দর দৃঢ়প্রসতজ্ঞ মু র্াসন্ত জদস য়া রাজস িংহ 

বুঙ্কঝট্লন জর্, প্রাণরক্ষা না হউর্–এর্টি রাজপুতও হটিট্ব না।  ন্তুষ্টসচট্ি রাণা আজ্ঞা 

সদট্লন, “দুই দুই র্সরয়া  াসর দাও |” অশ্বপৃট্ষ্ঠ  ট্ব এট্র্ এট্র্ র্াইট্তসিল–পদব্রট্জ 

দুইট্য় দুইট্য় রাজপুত চসলল–রাণা  ব থা জগ্র চসলট্লন। আজ আ িমৃতুয জদস য়া সতসন 

প্রফুিসচি। 

এমন  মট্য়  হ া পব থলতরট্ে র্ম্পম্পত র্সরয়া, পব থ জত প্রসতেসন তুসলয়া, 

রাজপুতট্ না শব্দ র্সরল, “মাতাজীসর্ জয়! র্ালীমায়ীসর্ জয়!” 

অতযন্ত হষ থ ূচর্ জঘার রব শুসনয়া রাজস িংহ পশ্চাৎ সফসরয়া জদস ট্লন, বযাপার সর্? 

জদস ট্লন, দুই পাট্শ্ব থ রাজপুতট্ না  াসর সদয়াট্ি–মট্ধ্য সবশালট্লাচনা,  হা যবদনা 

জর্ান জদবী আস ট্তট্িন। হয় জর্ান জদবী মনুষযমূসতথা ধ্ারণ র্সরয়াট্িন–নয় জর্ান 

মানবীট্র্ সবধ্াতা জদবীর মূসতথট্ ট্ত গটঠয়াট্িন–রাজপুট্তরা মট্ন র্সরল, 

সচট্তারাসধ্ষ্ঠাত্রী রাজপুতরু্লরসক্ষণী  গবতী এ  িট্ি রাজপুতট্র্ রক্ষা র্সরট্ত স্বয়িং 

রজণ অবতীণ থ হইয়াট্িন। তাই তাহারা জয়েসন র্সরট্তসিল। 

রাজস িংহ জদস ট্লন–এ ত মানবী, সর্ন্তু  ামানযা মানবী নট্হ। ডাসর্য়া বসলট্লন, “জদ , 

জদালা জর্াথায়?” 

এর্জন সপিু হইট্ত বসলল, “জদালা এই সদট্র্ আট্ি |” 

রাণা বসলট্লন, “জদ , জদালা  াসল সর্ না?” 

ব সনর্ বসলল, “জদালা  াসল। রু্মারীজী মহারাট্জর  ামট্ন |” 

চঞ্চলরু্মারী ত ন রাজস িংহট্র্ প্রণাম র্সরট্লন। রাণা ঙ্কজজ্ঞা া র্সরট্লন, 

“রাজরু্মাসর–আপসন এ াট্ন জর্ন?” 

চঞ্চল বসলট্লন, “মহারাজ! আপনাট্র্ প্রণাম র্সরট্ত আস য়াসি। প্রণাম র্সরয়াসি–

এ ন এর্টি স ক্ষা চাসহ। আসম মু রা–স্ত্রীট্লাট্র্র জশা া জর্ লজ্জা, তাহা আমাট্ত 

নাই, ক্ষমা র্সরট্বন। স ক্ষা র্াহা চাসহ–তাহাট্ত সনরাশ র্সরট্বন না |” 

চঞ্চলরু্মারী হা য তযাগ র্সরয়া, জজাড়হাত র্সরয়া র্াতর স্বট্র এই র্থা বসলট্লন। 

রাজস িংহ বসলট্লন, “জতামারই জনয এত দরূ আস য়াসি–জতামাট্র্ অট্দয় সর্িুই নাই–

সর্ চাও, রূপনগট্রর র্ট্নয?” 

চঞ্চলরু্মারী আবার জজাড়হাত র্সরয়া বসলল, “আসম চঞ্চলমসত বাসলর্া বসলয়া 

আপনাট্র্ আস ট্ত সলস য়াসিলাম, সর্ন্তু আসম সনট্জর মন আপসন বঙু্কঝট্ত পাসর নাই। 

আসম এ ন জমাগল ম্রাট্ির ঐশ্বট্র্ থর্র র্থা শুসনয়া বড় মুগ্ধ হইয়াসি। আপসন 

অনুমসত র্রুন–আসম সদিী র্াইব |” 



 রাজস িংহ 

www.bengaliebook.com 

P
ag

e7
2

 

রাজস িংহ সবঙ্কস্মত ও প্রীত হইট্লন। বসলট্লন, “জতামার সদিী র্াইট্ত হয় র্াও–আমার 

আপসি নাই–সর্ন্তু আপাতত: তুসম র্াইট্ত পাইট্ব না। র্সদ এ ন জতামাট্র্ িাসড়য়া 

সদই, জমাগল মট্ন র্সরট্ব জর্, প্রাণ ট্য়  ীত হইয়া জতামাট্র্ িাসড়য়া সদলাম। আট্গ 

রু্দ্ধ জশষ হউর্–তার পর তুসম র্াইও। আর জতামার মট্নর র্থা জর্ বুঙ্কঝ নাই, তাহা 

মট্ন র্সরও না। আসম জীসবত থাসর্ট্ত জতামাট্র্ সদিী র্াইট্ত হইট্ব না। জজাওয়ান 

 ব–আট্গ চল |” 

ত ন চঞ্চলরু্মারী মৃদু হাস য়া, মম থ|জ দী মৃদু র্িাক্ষ র্সরয়া, দসক্ষণ হট্স্তর 

র্সনষ্ঠাঙু্গসলসস্থত হীরর্াঙু্গরীয় বাম হট্স্তর অঙু্গসলিট্য়র িারা সফরাইয়া রাজস িংহট্র্ 

জদ াইট্ত জদ াইট্ত বসলট্লন, “মহারাজ! এই আঙ্গটিট্ত সবষ আট্ি। সদিীট্ত না 

র্াইট্ত সদট্ল, আসম সবষ  াইব |” 

রাজস িংহ ত ন হাস ট্লন–বসলট্লন, “অট্নক্ষণ বুঙ্কঝয়াসি চঞ্চলরু্মারী–রমণীরু্ট্ল 

তুসম ধ্নযা। সর্ন্তু তুসম র্াহা  াসবট্তি, তাহা হইট্ব না। আজ রাজপুট্তর বাাঁচা হইট্ব 

না; আজ রাজপুতট্র্ মসরট্তই হইট্ব–নসহট্ল রাজপুতনাট্ম বড় র্লি হইট্ব। আমরা 

র্তক্ষণ না মসর–ততক্ষণ তুসম বন্দী। আমরা মসরট্ল তুসম জর্ াট্ন ইো, জ ই াট্ন 

র্াইও |” 

চঞ্চলরু্মারী হাস ল–অসতশয় প্রণয়প্রফুি,  ঙ্কেপ্রট্ণাসদত,  াক্ষাৎ মহাট্দট্বর 

অসনবার্ থষ এর্ র্িাক্ষবাণ রাজস িংট্হর উপর তযাগ র্সরল। মট্ন মট্ন বসলট্ত লাসগল, 

“বীরচূড়ামসণ! আঙ্কজ হইট্ত আসম জতামার দা ী হইলাম! র্সদ জতামার দা ী না হই–

তট্ব চঞ্চল র্ নই প্রাণ রাস ট্ব না|” প্রর্াট্শয বসলল, “মহারাজ! সদিীশ্বর র্াহাট্র্ 

মসহষী র্সরট্ত অস লাষ র্সরয়াট্িন, জ  র্াহারও বন্দী নট্হ। এই আসম জমাগল 

ব নয ম্মুট্  চসললাম–র্াহার  াধ্য রাট্  জদস ?” 

এই বসলয়া চঞ্চলরু্মারী–জীবন্ত জদবীমূসতথ , রাজস িংহট্র্ পাশ র্সরয়া রেমটু্  চসলল। 

তাাঁহাট্র্ স্পশ থ র্ট্র র্াহার  াধ্য? এজনয জর্হ তাাঁহার গসতট্রাধ্ র্সরট্ত পাসরল না। 

হাস ট্ত হাস ট্ত, জহসলট্ত দুসলট্ত, জ ই স্বণ থমুোময়ী প্রসতমা রেমুট্  চসলয়া জগল। 

এর্াসর্নী চঞ্চলরু্মারী জ ই প্রজ্বসলত বসিতুলয রুষ্ট,  শস্ত্র পঞ্চ শত জমাগল 

অশ্বাট্রাহীর  ম্মুট্  সগয়া দাাঁড়াইট্লন। জর্ াট্ন জ ই পথট্রাধ্র্ারী র্ামান–

মনুষযসনসম থষত বজ্র, অসি উদ্গীণ থ র্সরবার জনয হাাঁ র্সরয়া আট্ি–তাহার  ম্মুট্ , 

রত্নমঙ্কিতা জলার্াতীতা  ুন্দরী দাাঁড়াইল। জদস য়া সবঙ্কস্মত জমাগলট্ না মট্ন র্সরল–

পট্ব থতসনবাস নী পরী আস য়াট্ি। 

মনুষয াষায় র্থা র্সহয়া চঞ্চলরু্মারী জ  ভ্রম  াসঙ্গল।-বসলল, “এ জ নার জ নাপসত 

জর্?” 

মবারর্ স্বয়িং রেমুট্  রাজপুতগট্ণর প্রতীক্ষা র্সরট্তসিট্লন–সতসন বসলট্লন, “ইহারা 

এ ন অধ্ট্মর অধ্ীন। আপসন জর্?” 
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চঞ্চলরু্মারী বসলট্লন, “আসম  ামানযা স্ত্রী। আপনার র্াট্ি সর্িু স ক্ষা আট্ি–র্সদ 

অন্তরাট্ল শুট্নন, তট্বই বসলট্ত পাসর |” 

মবারর্ বসলট্লন, “তট্ব রেমট্ধ্য আগু হউন |” চঞ্চলরু্মারী রেমট্ধ্য অগ্র র 

হইট্লন–মবারর্ পশ্চাৎ পশ্চাৎ জগট্লন। 

জর্ াট্ন র্থা অট্নয শুসনট্ত পায় না, এমন স্থাট্ন আস য়া চঞ্চলরু্মারী বসলট্ত 

লাসগট্লন, “আসম রূপনগট্রর রাজর্নযা। বাদশাহ আমাট্র্ সববাহ র্সরবার অস লাট্ষ 

আমাট্র্ লইট্ত এই জ না পাঠাইয়াট্িন–এ র্থা সবশ্বা  র্ট্রন সর্?” 

ম। আপনাট্র্ জদস য়াই জ  সবশ্বা  হয়। 

চ। আসম জমাগলট্র্ সববাহ র্সরট্ত অসনেুর্–ধ্ট্ম থত পসতত হইব মট্ন র্সর। সর্ন্তু 

সপতা ক্ষীণবল–সতসন আমাট্র্ আপনাসদট্গর  ট্ঙ্গ পাঠাইয়াট্িন।–তাাঁহা হইট্ত জর্ান 

 র া নাই বসলয়া আসম রাজস িংট্হর র্াট্ি দতূ জপ্ররণ র্সরয়াসিলাম–আমার 

র্পালক্রট্ম সতসন পঞ্চাশ জন মাত্র স পাহী লইয়া আস য়াট্িন–তাাঁহাট্দর বলবীর্ থত ত 

জদস ট্লন? 

মবারর্ চমসর্য়া উটঠয়া বসলট্লন, “জ  সর্–পঞ্চাশ জন স পাহী এত জমাগল মাসরল?” 

চ। সবসচত্র নট্হ–হলদীঘাট্ি ঐ রর্ম এর্িা হইয়াসিল শুসনয়াসি। সর্ন্তু জ  র্াহাই 

হউর্–রাজস িংহ এক্ষট্ণ আপনার সনর্ি পরাস্ত। তাাঁহাট্র্ পরাস্ত জদস য়াই আসম 

আস য়া ধ্রা সদট্তসি। আমাট্র্ সদিী লইয়া চলুন–রু্ট্দ্ধ আর প্রট্য়াজন নাই। 

মবারর্ বসলল, “বুঙ্কঝয়াসি, সনট্জর  ু  তযাগ র্সরয়া আপসন রাজপুট্তর প্রাণরক্ষা 

র্সরট্ত চাট্হন। তাাঁহাট্দরও সর্ জ ই ইো?” 

চ। জ ও সর্  ম্ভট্ব? আমাট্র্ আপনারা লইয়া চসলট্লও তাহারা রু্দ্ধ িাসড়ট্ব না। 

আমার অনুট্রাধ্, আমার  ট্ঙ্গ এর্মত হইয়া আপসন তাহাট্দর প্রাণরক্ষা র্রুন। 

ম। তাহা পাসর। সর্ন্তু দ ুযর দি অবশয সদট্ত হইট্ব। আসম তাাঁহাট্দর বন্দী র্সরব। 

চ।  ব পাসরট্বন–জ টি পাসরট্বন না। তাাঁহাসদগট্র্ প্রাট্ণ মাসরট্ত পাসরট্বন, সর্ন্তু 

বাাঁসধ্ট্ত পাসরট্বন না। তাাঁহারা  র্ট্লই মসরট্ত সস্থরপ্রসতজ্ঞ হইয়াট্িন–মসরট্বন। 

ম। তাহা সবশ্বা  র্সর। সর্ন্তু আপসন সদিী র্াইট্বন, ইহা সস্থর? 

চ। আপনাসদট্গর  ট্ঙ্গ আপাতত: র্াওয়াই সস্থর। সদিী পর্ থদন্ত জপৌৌঁসিব সর্ না,  ট্ন্দহ। 

ম। জ  সর্? 

চ। আপনারা রু্দ্ধ র্সরয়া মসরট্ত জাট্নন, আমরা স্ত্রীট্লার্, আমরা সর্ শুধু্ শুধু্ মসরট্ত 

জাসন না? 

ম। আমাট্দর শত্রু আট্ি, তাই মসর।  ুবট্ন সর্ আপনার শত্রু আট্ি? 

চ। আসম সনট্জ– 

ম। আমাট্দর শত্রুর অট্নর্ প্রর্ার অস্ত্র আট্ি–আপনার? 

চ। সবষ। 

ম। জর্াথায় আট্ি? 
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বসলয়া মবারর্ চঞ্চলরু্মারীর মু পাট্ন চাসহট্লন। বুঙ্কঝ অনয জর্হ হইট্ল তাহার মট্ন 

হইত, নয়ন িাড়া আর জর্াথাও সবষ আট্ি সর্? সর্ন্তু মবারর্ জ  ইতরপ্ররৃ্সতর মনুষয 

সিট্লন না। সতসন রাজস িংট্হর নযায় র্থাথ থ বীরপুরুষ। সতসন বসলট্লন, “মা, 

আত্ম্ঘাসতনী জর্ন হইট্বন? আপসন র্সদ র্াইট্ত না চাট্হন, তট্ব আমাট্দর  াধ্য সর্, 

আপনাট্র্ লইয়া র্াই? স্বয়িং সদিীশ্বর উপসস্থত থাসর্ট্লও আপনার উপর বল প্রর্াশ 

র্সরট্ত পাসরট্তন না–আমরা জর্ান্ িার? আপসন সনঙ্কশ্চন্ত থারু্ন–সর্ন্তু এ রাজপুট্তরা 

বাদশাট্হর বাদশাট্হর জ না আক্রমণ র্সরয়াট্ি–আসম জমাগলট্ নাপসত হইয়া সর্ 

প্রর্াট্র উহাট্দর ক্ষমা র্সর?” 

চ। ক্ষমা র্সরয়া র্াজ নাই–রু্দ্ধ র্রুন। 

এই  মট্য় রাজপুতগণ লইয়া রাজস িংহ জ ই াট্ন উপসস্থত হইট্লন–ত ন 

চঞ্চলরু্মারী বসলট্ত লাসগট্লন, “র্দ্ধ র্রুন–রাজপুট্তর জমট্য়রা মসরট্ত জাট্ন |” 

জমাগলট্ নাপসতর  ট্ঙ্গ লজ্জাহীনা চঞ্চল সর্ র্থা র্সহট্তট্ি, শুসনবার জনয 

রাজস িংহ এই  মট্য় চঞ্চট্লর পাট্শ্ব থ আস য়া দাাঁড়াইট্লন। চঞ্চল ত ন তাাঁহার র্াট্ি 

হাত পাসতয়া হাস য়া বসলট্লন, “মহারাজাসধ্রাজ! আপনার জর্ামট্র জর্ তরবাসর 

দুসলট্তট্ি, রাজপ্রা াদস্বরূপ দা ীট্র্ উহা সদট্ত আজ্ঞা হউর্!” 

রাজস িংহ হাস য়া বসলট্লন, “বুঙ্কঝয়াসি, তুসম  তয  তযই ব রবী |” এই বসলয়া 

রাজস িংহ র্টি হইট্ত অস  সনসম থ ত র্সরয়া রাজরু্মারীর হাট্ত সদট্লন। 

জদস য়া জমাগল ঈষৎ হাস ল। চঞ্চলরু্মারীর র্থার জর্ান উির র্সরল না। জর্বল 

রাজস িংট্হর মু পাট্ন চাসহয়া বসলল, “উদয়পুট্রর বীট্ররা র্ত সদন হইট্ত স্ত্রীট্লাট্র্র 

বাহুবট্ল রসক্ষত?” 

রাজস িংট্হর দীপ্ত চকু্ষ হইট্ত অসি ্ফুসলঙ্গ সনগ থত হইল। সতসন বসলট্লন, “র্ত সদন 

হইট্ত জমাগল বাদশাহ অবলাসদট্গর উপর অতযাচার আরম্ভ র্সরয়াট্িন, তত সদন 

হইট্ত রাজপুত র্নযাসদট্গর বাহুট্ত বল হইয়াট্ি|” ত ন রাজস িংহ স িংট্হর নযায় 

গ্রীবা ট্ঙ্গর  সহত, স্বজনবট্গ থর সদট্র্ সফসরয়া বসলট্লন, “রাজপুট্তরা বাগ্রু্ট্দ্ধ 

অপিু। কু্ষদ্র ব সনর্সদট্গর  ট্ঙ্গ বাগরু্ট্দ্ধর আমার  ময়ও নাই। বৃথা র্ালহরট্ণ 

প্রট্য়াজন নাই–সপপীসলর্ার মত এই জমাগলসদগট্র্ মাসরয়া জফল |” 

এতক্ষণ বষ থট্ণানু্ম  জমট্ঘর নযায় উ য় ব নয স্তসম্ভত হইয়াসিল–প্র ুর আজ্ঞা বযতীত 

জর্হই রু্ট্দ্ধ প্রবৃি হইট্ত পাসরট্তসিল না। এক্ষট্ণ রাণার আজ্ঞা পাইয়া “মাতাজীসর্ 

জয়!” শট্ব্দ রাজপুট্তরা জলপ্রবাহবৎ জমাগল জ নার উপর পসড়ল। এসদট্র্ 

মবারট্র্র আজ্ঞা পাইয়া, জমাগট্লরা “আিা–জহা–আর্বর!” শব্দ র্সরয়া তাহাট্দর 

প্রসতট্রাধ্ র্সরট্ত উদযত হইল। সর্ন্তু  হ া উ য় জ নাই সনস্পন্দ হইয়া দাাঁড়াইল। জ ই 

রণট্ক্ষট্ত্র উ য় জ নার মট্ধ্য অস  উট্িালন র্সরয়া–সস্থরমসূতথ চঞ্চলরু্মারী দাাঁড়াইয়া–

 সরট্তট্ি না। 
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রাজস িংহ রুষ্ট হইয়া বসলট্লন, “জতামার এ অর্তথাবয। স্বহট্স্ত তুসম রাজপুতরু্ট্ল 

র্লি জলসপট্তি জর্ন? জলাট্র্ বসলট্ব, আজ স্ত্রীট্লাট্র্র  াহাট্র্য রাজস িংহ প্রাণরক্ষা 

র্সরল |” 

চ। মহারাজ! আপনাট্র্ মসরট্ত জর্ সনট্ষধ্ র্সরট্তট্ি? আসম জর্বল আট্গ মসরট্ত 

চাসহট্তসি। জর্ অনট্থ থর মূল–তাহার আট্গ মসরবার অসধ্র্ার আট্ি। 

চঞ্চল নসড়ল না–জমাগট্লরা বন্দুর্ উঠাইয়াসিল–নামাইল। মবারর্ চঞ্চলরু্মারীর 

র্ার্ থত জদস য়া মুগ্ধ হইট্লন। ত ন উ য় জ না মট্ক্ষ মবারর্ ডাসর্য়া বসলট্লন, 

“জমাগল বাদশাহ স্ত্রীট্লাট্র্র  সহত রু্দ্ধ র্ট্রন না–অতএব বসল, আমরা এই  নু্দরীর 

সনর্ি পরা ব স্বীর্ার র্সরয়া রু্দ্ধ তযাগ র্সরয়া র্াই। রাণা রাজস িংট্হর  ট্ঙ্গ রু্ট্দ্ধ 

জয়-পরাজট্য়র মীমািং া,  র া র্সর, জক্ষত্রান্তট্র হইট্ব। আসম রাণাট্র্ অনুট্রাধ্ 

র্সরয়া র্াইট্তসি জর্, জ  বার জর্ন স্ত্রীট্লার্  ট্ঙ্গ র্সরয়া না আইট্ ন |” 

চঞ্চলরু্মারী মবারট্র্র জনয সচসন্তত হইট্লন। মবারর্ ত ন তাাঁহার সনর্ট্ি অট্শ্ব 

আট্রাহণ র্সরট্তট্িন মাত্র। চঞ্চলরু্মারী তাাঁহাট্র্ বসলট্লন, “ াট্হব! আমাট্র্ 

জফসলয়া র্াইট্তট্িন জর্ন? আমাট্র্ লইয়া র্াইবার জনয আপনাট্দর সদিীশ্বর 

পাঠাইয়া সদয়াট্িন। আমাট্র্ র্সদ লইয়া না র্ান, তট্ব বাদশাহ সর্ বসলট্বন?” 

মবারর্ বসলল, “বাদশাট্হর বড় আর এর্জন আট্িন। উির তাাঁহার র্াট্ি সদব|” 

চঞ্চল। জ  ত পরট্লাট্র্, সর্ন্তু ইহট্লাট্র্? 

মবারর্। মবারর্ আসল, ইহট্লাট্র্ র্াহাট্র্ও  য় র্ট্র না। ঈশ্বর আপনাট্র্ রু্শট্ল 

রা ুন–আসম সবদায় হইলাম। 

এই বসলয়া মবারর্ অট্শ্ব আট্রাহণ র্সরট্লন। তাাঁহার ব নযট্র্ সফসরট্ত আট্দশ 

র্সরট্তসিট্লন, এমন  মট্য় পশ্চাট্ত এট্র্বাট্র  হস্র বন্দুট্র্র শব্দ শুসনট্ত 

পাইট্লন। এট্র্বাট্র শত জমাগল জর্াদ্ধা ধ্রাশায়ী হইল। মবারর্ জদস ট্লন, জঘার 

সবপদ! 
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পঞ্চম পসরট্েদ : হরণ ও অপহরট্ণ দক্ষ মাসণর্লাল 

 

মাসণর্লাল পাব থ তয পথ হইট্ত সনগ থত হইয়াই জঘাড়া িুিাইয়া এট্র্বাট্র রূপনগট্রর 

গট্ড় সগয়া উপসস্থত হইয়াসিট্লন। রূপনগট্রর রাজার সর্িু স পাহী সিল, তাহারা 

জবতনট্ াগী চার্র নট্হ; জমী র্সরত; ডার্-হাাঁর্ র্সরট্ল ঢাল,  াাঁড়া লাটঠ,জ া াঁিা লইয়া 

আস য়া উপসস্থত হইত; এবিং  র্ট্লরই এর্ এর্টি জঘাড়া সিল। জমাগলট্ না আস ট্ল 

রূপনগট্রর রাজা তাহাসদগট্র্ ডাসর্বার র্ারণ, জমাগলস ট্নযর  ম্মান ও 

 বরদাসরট্ত তাহাসদগট্র্ সনরু্ে র্রা। জগাপন অস প্রায়–র্সদ জমাগলট্ না হঠাৎ 

জর্ান উপদ্রব উপসস্থত র্ট্র, তট্ব তাহার সনবারণ। ডাসর্বামাত্র রাজপুট্তরা ঢাল, 

 াাঁড়া, জঘাড়া লইয়া গট্ড় উপসস্থত হইল–রাজা তাহাসদগট্র্ অস্ত্রাগার হইট্ত অস্ত্র সদয়া 

 াজাইট্লন। তাহারা নানাসবধ্ পসরচর্ থযায় সনরু্ে থাসর্য়া জমাগলস সনর্সদট্গর  সহত 

হা য পসরহা  ও রঙ্গরট্  র্য় সদব  র্ািাইল। তাহার পর ঐ সদব  প্র াট্ত 

জমাগলট্ না সশসবর  ঙ্গ র্সরয়া রাজরু্মারীট্র্ লইয়া র্াওয়াট্ত, রূপনগট্রর 

ব সনট্র্রাও গৃট্হ প্রতযাগমন র্সরট্ত আজ্ঞা পাইল। ত ন তাহারা অশ্ব  ম্পজ্জত 

র্সরল এবিং অস্ত্র  র্ল রাজার অস্ত্রাগাট্র সফরাইয়া সদবার জনয লইয়া আস ল। রাজা 

স্বয়িং তাহাসদগট্র্ এর্ঙ্কত্রত র্সরয়া জেহ ূচর্ বাট্র্য সবদায় সদট্তট্িন, এমত  মট্য় 

আঙু্গলর্ািা মাসণর্লাল ঘম থার্ির্ট্লবট্র অশ্ব  সহত জ  াট্ন উপসস্থত হইট্লন। 

মাসণর্লাট্লর জ ই জমাগলস সনট্র্র জবশ। এর্জন জমাগলস সনর্ অসতবযস্ত হইয়া 

গট্ড় সফসরয়া আস য়াট্ি, জদস য়া  র্ট্ল সবঙ্কস্মত হইল। রাজা ঙ্কজজ্ঞা া র্সরট্লন, “সর্ 

 িংবাদ?” 

মাসণর্লাল অস বাদন র্সরয়া বসলল, “মহারাজ, বড় গিট্গাল বাসধ্য়াট্ি, পাাঁচ হাজার 

দ ুয আস য়া রাজরু্মারীট্র্ সঘসরয়াট্ি। জনুাব হা ান আসল  াাঁ বাহাদুর, আমাট্র্ 

আপনার সনর্ি পাঠাইট্লন–সতসন প্রাণপট্ণ রু্দ্ধ র্সরট্তট্িন, সর্ন্তু আর সর্িু ব নয 

বযতীত রক্ষা পাইট্ত পাসরট্বন না। আপনার সনর্ি ব নয  াহার্য চাসহয়াট্িন |” 

রাজা বযস্ত হইয়া বসলট্লন, “জ ৌ াগযক্রট্ম আমার ব নয  ম্পজ্জতই আট্ি |” 

ব সনর্গণট্র্ বসলট্লন, “জতামাট্দর জঘাড়া বতয়ার, হাসতয়ার হাট্ত  ওয়ার হইয়া 

এ নই রু্ট্দ্ধ চল। আসম স্বয়িং জতামাসদগট্র্ লইয়া র্াইট্তসি |” 

মাসণর্লাল বসলল, “র্সদ এ দাট্ র অপরাধ্ মাপ হয়, তট্ব আসম সনট্বদন র্সর জর্, 

ইহাসদগট্র্ লইয়া আসম অগ্র র হই। মহারাজ আর সর্িু জ না  িংগ্রহ র্সরয়া লইয়া 

আ ুন। দ ুযরা  িং যায় প্রায় পাাঁচ হাজার। আরও সর্িু জ নাবল বযতীত মঙ্গট্লর 

 ম্ভাবনা নাই |” 

 ্থূলবুঙ্কদ্ধ রাজা তাহাট্তই  ম্মত হইট্লন।  হস্র ব সনর্ লইয়া মাসণর্লাল অগ্র র 

হইল; রাজা আরও ব নয িংগ্রট্হর জচষ্টায় গট্ড় রসহট্লন। মাসণর্ জ ই রূপনগট্রর 

জ না লইয়া রু্দ্ধট্ক্ষত্রাস মুট্  চসলল। 
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পট্থ র্াইট্ত র্াইট্ত মাসণর্লাল এর্টি জিাি রর্ম লা  র্সরল। পট্থর ধ্াট্র এর্টি 

বৃট্ক্ষর িায়ায় এর্টি স্ত্রীট্লার্ পসড়য়া আট্ি–জবাধ্ হয় জর্ন পীসড়তা। অশ্বাট্রাহী ব নয 

প্রধ্াসবত বল নাই, ইহা জদস য়া মাসণর্লাল জঘাড়া হইট্ত নাসময়া তাহার সনর্ট্ি জগল। 

সগয়া জদস ল, স্ত্রীট্লার্টি অসতশয়  ুন্দরী। ঙ্কজজ্ঞা া র্সরল, “তুসম জর্ গা, এ াট্ন এ 

প্রর্াট্র পসড়য়া আি?” 

রু্বতী ঙ্কজজ্ঞা া র্সরল, “আপনারা র্াহার জফৌজ?” 

মাসণর্লাল বসলল, “আসম রাণা রাজস িংট্হর  ৃতয |” 

রু্বতী বসলল, “আসম রূপনগট্রর রাজরু্মারীর দা ী |” 

মা। তট্ব এ াট্ন এ অবস্থায় জর্ন? 

রু্বতী। রাজরু্মারীট্র্ সদিী লইয়া র্াইট্তট্ি। আসম  ট্ঙ্গ র্াইট্ত চাসহট্তসিলাম, সর্ন্তু 

সতসন আমাট্র্  ট্ঙ্গ লইয়া র্াইট্ত রাঙ্কজ হট্য়ন নাই। জফসলয়া আস য়াট্িন। আসম তাই 

হাাঁটিয়া তাাঁহার র্াট্ি র্াইট্তসিলাম। 

মাসণর্লাল বসলল, “তাই পথশ্রান্ত হইয়া পসড়য়া আি?” 

সনম থললরু্মারী বসলল, “অট্নর্ পথ হাাঁটিয়াসি–আর পাসরট্তসি না |” 

পথ এমন জবশী নয়–তট্ব সনম থাল র্ নও পথ হাাঁট্ি না, তার পট্ক্ষ অট্নর্ বট্ি। 

মা। তট্ব এ ন সর্ র্সরট্ব? 

সন । সর্ র্সরব–এই াট্নই মসরব। 

মা। সি! মসরট্ব জর্ন? রাজরু্মারীর র্াট্ি চল না জর্ন? 

ধ্ট্ম থস  । র্াইব সর্ প্রর্াট্র? হাাঁটিট্ত পাসরট্তসি না, জদস ট্তি না? 

মা। জর্ন, জঘাড়ায় চল না? 

সনট্ম থল হাস ল, বসলল, “জঘাড়ায়?” 

মা। জঘাড়ায়। ক্ষসত সর্? 

সন । আসম সর্  ওয়ার? 

মা। হও না। 

সন । আপসি নাই। তট্ব এর্িা প্রসতবন্ধর্ আট্ি–জঘাড়ায় চসড়ট্ত জাসন না। 

মা। তার জনয সর্ আির্ায়? আমার জঘাড়ায় চড় না? 

সন । জতামার জঘাড়া র্ট্লর? না মাটির? 

মা। আসম ধ্সরয়া থাসর্ব। 

সনম থমল লজ্জারসহতা হইয়া রস র্তা র্সরট্তসিল–এবার ম ু সফরাইল। তার পর ভ্ররুূ্টি 

র্সরল; রাগ র্সরয়া বসলল, “আপসন আপনার র্াট্জ র্ান, আসম আমার গািতলায় 

পসড়য়া থাসর্। রাজরু্মারীর  ট্ঙ্গ  াক্ষাট্ত আমার র্াজ নাই |” 

মাসণর্লাল জদস ল, জমট্য়টি বড়  ুন্দরী। জলা   ামলাইট্ত পাসরল না। বসলল, “হাাঁ গা! 

জতামার সববাহ হইয়াট্ি?” 

রহ যপরায়ণা সনম থইল মাসণর্লাট্লর রর্ম জদস য়া হাস ল, বসলল, “না |” 
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মা। তুসম সর্ জাসত? 

সন । আসম রাজপুট্তর জমট্য়। 

মা। আসমও রাজপুট্তর জিট্ল। আমারও স্ত্রী নাই। আমার এর্টি জিাি জমট্য় আট্ি, 

তার এর্টি মা  ুাঁঙ্কজ। তুসম তার মা হইট্ব? আমায় সববাহ র্সরট্ব? তা হইট্ল আমার 

 ট্ঙ্গ এর্ত্র জঘাড়ায় চড়ায় জর্ান আপসি হয় না। 

সন । শপথ র্র। 

মা। সর্ শপথ র্সরব? 

সন । তরবার িুাঁইয়া শপথ র্র জর্, আমাট্র্ সববাহ র্সরট্ব। 

মাসণর্লাল তরবাসর স্পশ থ র্সরয়া শপথ র্সরল জর্, “র্সদ আঙ্কজর্ার রু্ট্দ্ধ বাাঁসচ, তট্ব 

জতামাট্র্ সববাহ র্সরব |” 

সনম থ”ল বসলল, “তট্ব চল, জতামার জঘাড়ায় চসড় |” 

মাসণর্লাল ত ন  হষ থসচট্ি সনম থলল জর্ অশ্বপৃট্ষ্ঠ উঠাইয়া,  াবধ্াট্ন তাহাট্র্ ধ্সরয়া 

অশ্বচালনা র্সরট্ত লাসগল। 

জবাধ্ হয়, জর্ািথ সশপ্িা পাঠট্র্র বড়  াল লাসগল না। আসম সর্ র্সরব?  ালবা াবাস র 

র্থা এর্িাও নাই–বহুর্াল ঙ্কঞ্চত প্রণট্য়র র্থা সর্িু নাই–“জহ প্রাণ!” “জহ প্রাণাসধ্র্!” 

জ   ব সর্িুই নাই–সধ্র্্! 
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ষষ্ঠ পসরট্েদ : ফলট্ াগী রাণা 
 

রু্দ্ধট্ক্ষট্ত্রর সনর্িবতী এর্ সন ৃত স্থাট্ন সনম থমল জর্ নামাইয়া সদয়া, তাহাট্র্ 

জ ই াট্ন বস য়া থাসর্ট্ত উপট্দশ সদয়া, মাসণর্লাল, জর্ াট্ন রাজস িংট্হর  ট্ঙ্গ 

মবারট্র্র রু্দ্ধ হইট্তসিল, এট্র্বাট্র জ ই াট্ন, মবারট্র্র পশ্চাট্ত উপসস্থত হইল। 

মাসণর্লাল জদস য়া র্ায় নাই জর্, তৎপ্রট্দট্শ রু্দ্ধ উপসস্থত হইয়াট্ি। সর্ন্তু রেপট্থ 

রাজস িংহ প্রট্বশ র্সরয়াট্িন; হঠাৎ তাহার শিা হইয়াসিল জর্, জমাগট্লরা রজের এই 

মু  বন্ধ র্সরয়া রাজস িংহট্র্ সবনষ্ট র্সরট্ব। জ ই জনযই জ  রূপনগট্র ব নয 

 িংগ্রহাট্থ থ সগয়াসিল, এবিং জ ই জনয জ  প্রথট্মই এই সদট্র্ রূপনগট্রর জ না লইয়া 

উপসস্থত হইল। আস য়াই বুঙ্কঝল জর্, রাজপুতগট্ণর নাস শ্বা  উপসস্থত বসলট্লই হয়–

মৃতুযর আর সবলম্ব নাই। ত ন মাসণর্লাল মবারট্র্র জ নার প্রসত অঙু্গসলসনট্দথট্ ট্শ 

র্সরয়া জদ াইয়া বসলল, “ঐ  র্ল দ ুয! উহাসদগট্র্ মাসরয়া জফল |” 

ব সনট্র্রা জর্হ জর্হ বসলল, “উহারা জর্ মু লমান!” 

মাসণর্লাল বসলল, “মু লমান সর্ লুট্ঠরা হয় না? সহন্দুই সর্ এত দুঙ্কষ্ক্রয়ার্ারী? মার |” 

মাসণর্লাট্লর আজ্ঞায় এট্র্বাট্র হাজার বন্দুট্র্র শব্দ হইল। 

মবারর্ সফসরয়া জদস ট্লন, জর্াথা হইট্ত  হস্র অশ্বাট্রাহী আস য়া তাাঁহাট্র্ পশ্চাৎ 

হইট্ত আক্রমণ র্সরট্তট্ি। জমাগট্লরা  ীত হইয়া আর রু্দ্ধ র্সরল না। জর্ জর্ সদট্র্ 

পাসরল, জ  জ ই সদট্র্ পলায়ন র্সরল। মবারর্ রাস ট্ত পাসরট্লন না। ত ন 

রাজপুট্তরা “মাতাজীসর্ জয়!” বসলয়া তাহাট্দর পশ্চাদ্ধাসবত হইল। 

মবারট্র্র জ না সিি স ি হইয়া পব থাতট্রাহণ র্সরয়া পলায়ন র্সরট্ত লাসগল, 

রূপনগট্রর জ না তাহাসদট্গর পশ্চাদ্ধাসবত হইয়া পব থইতট্রাহণ র্সরট্ত লাসগল। 

মবারর্ জ না সফরাইট্ত সগয়া,  হ া অশ্ব ট্মত অদৃশয হইট্লন। 

এই অব ট্র মাসণর্লাল সবঙ্কস্মত রাজস িংট্হর সনর্ি উপসস্থত হইয়া প্রণাম র্সরট্লন, 

রাণা ঙ্কজজ্ঞা া র্সরট্লন, “সর্ এ র্াি মাসণর্লাল? সর্িুই বুঙ্কঝট্ত পাসরট্তসি না। তুসম 

সর্িু জান?” 

মাসণর্লাল হাস য়া বসলল, “জাসন। র্ ন আসম জদস লাম জর্, মহারাজ রেপট্থ 

নাসময়াট্িন, ত ন বুঙ্কঝলাম জর্,  ব থ“নাশ হইয়াট্ি। প্র ুর রক্ষাথ থ আমাট্র্ আবার 

এর্টি নূতন জযু়াচুসর র্সরট্ত হইয়াট্ি |” 

এই বসলয়া মাসণর্লাল র্াহা র্াহা ঘটিয়াসিল,  িংট্ক্ষট্প রাণাট্র্ শুনাইল। আপযাসয়ত 

হইয়া রাণা মাসণর্লালট্র্ আসলঙ্গন র্সরয়া বসলট্লন, “মাসণর্লাল তুসম র্থাথ থ 

প্র ু ে। তুসম জর্ র্ার্ থর র্সরয়াি, র্সদ র্ ন উদয়পুর সফসরয়া র্াই, তট্ব তাহার 

পুরস্কার র্সরব। সর্ন্তু তুসম আমাট্র্ বড়  াট্ধ্ বঙ্কঞ্চত র্সরট্ল। আজ মু লমানট্র্ 

জদ াইতাম জর্, রাজপুত জর্মন র্সরয়া মট্র!” 
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মাসণর্লাল বসলল, “মহারাজ! জমাগলট্র্ জ  সশক্ষা সদবার জনয মহারাট্জর অট্নর্ 

 ৃতয আট্ি। জ িা রাজর্াট্র্ থতর মট্ধ্য গণনীয় নট্হ এ ন উদয়পুট্রর পথ জ াল া। 

রাজধ্ানী তযাগ র্সরয়া পব থরট্ত পব থর্ট্ত পসরভ্রমণ র্রা র্তথরবয নট্হ। এক্ষট্ণ 

রাজরু্মারীট্র্ লইয়া স্বট্দট্শ র্াত্রা র্রুন |” 

রাজস িংহ বসলট্লন, “আমার র্তর্গুসল  ঙ্গী এ ন ও সদট্র্র পাহাট্ড়র উপট্র 

আট্ি–তাহাট্দর নামাইয়া লইয়া র্াইট্ত হইট্ব |” 

মাসণর্লাল বসলল, “আসম তাহাসদগট্র্ লইয়া র্াইব। আপসন অগ্র র হউন। পট্থ 

আমাসদট্গর  ট্ঙ্গ  াক্ষাৎ হইট্ব |” 

রাণা  ম্মত হইয়া, চঞ্চলরু্মারীর  সহত উদয়পুরাস মু ী র্াত্রা র্সরট্লন। 
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 প্তম পসরট্েদ : জেহশাসলনী সপ ী 
 

রাণাট্র্ সবদায় সদয়া, মাসণর্লাল রূপনগট্রর জ নার পশ্চাৎ পশ্চাৎ পর্বতট্রাহণ 

র্সরল। পলায়নপরায়ণ জমাগলট্ না তৎর্র্তৃর্ তাসড়ত হইয়া জর্ জর্ াট্ন পাইল, 

পলায়ন র্সরল। ত ন মাসণর্লাল ব সনর্সদগট্র্ বসলট্লন, “শত্রুদল পলায়ন 

র্সরয়াট্ি–আর জর্ান বৃথা পসরশ্রম র্সরট্তি? র্ার্র্ স দ্ধ হইয়াট্ি, রূপনগট্র 

সফসরয়া র্াও |” ব সনট্র্রাও জদস ল–তাও বট্ি,  ম্মু শত্রু আর জর্হ নাই। 

মাসণর্লাল জর্ এর্িা র্ার াঙ্কজ র্সরয়াট্ি, ইহাও তাহারা বুঙ্কঝট্ত পাসরল। হঠাৎ র্াহা 

হইয়া সগয়াট্ি, তাহার আর উপায় নাই জদস য়া, তাহারা লুঠপাট্ি প্রবৃি হইল। এবিং 

র্ট্থষ্ট ধ্ন ম্পসি অপহরণ র্সরয়া  ন্তুষ্টসচট্ি, হাস ট্ত হাস ট্ত, বাদশাট্হর জয়েসন 

তুসলয়া রণজয়গর্জব গৃহাস মুট্  সফসরল। দির্াল মট্ধ্য পার্বতয পথ জনশনূয হইল–

জর্বল হত ও আহত মনুষয ও অশ্ব  র্ল পসড়য়া রসহল। জদস য়া, উচ্চ পর্বট্তর 

উপজর প্রস্তর ঞ্চালট্ন জর্  র্ল রাজপুত সনরু্ে সিল, তাহারা নাসমল। এবিং জর্াথাও 

র্াহাট্র্ও না জদস য়া রাণা অবসশষ্ট ব নয  সহত অবশয উদয়পুর র্াত্রা র্সরয়াট্িন 

সবট্বচনা র্সরয়া, তাহারাও উহার  ন্ধাট্ন জ ই পট্থ চসলল। পসথমট্ধ্য রাজস িংট্হর 

 সহত  াক্ষাৎ হইল।  র্ট্ল এর্ট্ত্র উদয়পুট্র চসলট্লন। 

 র্ট্ল জটুিল–জর্বল মাসণর্লাল নট্হ। মাসণর্লাল, সনর্মলট্র্ লইয়া সবব্রত। 

 র্লট্র্ গুিাইয়া পাঠাইয়া সদয়া, সনর্মট্লর র্াট্ি আস য়া জটুিল। তাহাট্র্ সর্িু 

জ াজন র্রাইয়া, গ্রাম হইট্ত বাহর্ ও জদালা লইয়া আস ল। জদালায় সনর্মলট্র্ 

তুসলয়া, জর্ পট্থ রাণা সগয়াট্িন, জ  পট্থ না সগয়া স ি পট্থ চসলল–বমাল  ট্মত ধ্রা 

পট্ড়, এমন ইো রাট্  না। 

মাসণর্লাল সনর্মলট্র্ লইয়া সপ ীর বাড়ী উপসস্থত হইল। সপ ীমাট্র্ ডাসর্য়া বসলল, 

“সপ ীমা, এর্িা বউ এট্নসি |” বধূ্ জদস য়া সপ ীমা সর্িু সবষণ্ণ হইট্লন–মট্ন 

র্সরট্লন,-লাট্ র জর্ আশা র্সরয়াসিলাম, বধূ্ বুঙ্কঝ বযাঘাত র্সরট্ব। সর্ র্ট্র, 

আশরসফ নগদ লইয়াট্ি–এর্সদন অি না সদয়া বধূ্ট্র্ তাড়াইয়া সদট্ত পাসরট্ব না। 

 ুতরািং বসলল, “জবশ বউ |” 

মাসণর্লাল বসলল, “সপ ী, বহুর  ট্ঙ্গ আমার আঙ্কজও সববাহ হয় নাই |” 

সপ ীমা বুঙ্কঝট্লন, তট্ব এিা উপপত্নী। জগা পাইয়া বসলট্লন, “তট্ব আমার 

বাড়ীট্ত___” 

মাসণর্লাল। তার  াবনা সর্? সবট্য় দাও না? আজই সববাহ হউর্। 

সনর্মল লজ্জায় অট্ধ্াবদন হইল। 

সপ ীমা আবার জগা পাইট্লন; বসলট্লন, “জ  ত  ুট্ র র্থা–জতামার সববাহ সদব না ত 

র্ার সববাহ সদব? তা সববাট্হর ত সর্িু  রচ চাই?” 

মাসণর্লাল বসলল, “তার  াবনা সর্?” 
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পাঠট্র্র জানা থাসর্ট্ত পাট্র, রু্দ্ধ হইট্লই লুঠ হয়। মাসণর্লাল রু্দ্ধট্ক্ষত্র হইট্ত 

আস বার  মট্য় সনহত জমাগল  ওয়ারসদট্গর বস্ত্রমট্ধ্য অনু ন্ধান র্সরয়া সর্িু  িংগ্রহ 

র্সরয়া আসনয়াসিল–ঝনাৎ র্সরয়া সপ ীর র্াট্ি জগািার্ত আশরসফ জফসলয়া সদট্লন, 

সপ ীমা আনট্ন্দ পসরপ্লুত হইয়া তাহা রু্ড়াইয়া লইয়া জপিারায় তুসলয়া রাস য়া 

সববাট্হর উট্দযাগ র্সরট্ত বাসহর হইট্লন। সববাট্হর উট্দযাট্গর মট্ধ্য ফুল চন্দন ও 

পুট্রাসহত  িংগ্রহ,  ুতরািং আশরসফগুসল সপ ীমাট্র্ জপিারা হইট্ত আর বাসহর 

র্সরট্ত হইল না। মাসণর্লাট্লর লাট্ র মট্ধ্য সতসন র্থাশাস্ত্র সনর্মলরু্মারীর স্বামী 

হইট্লন। বলা বাহুলয জর্, মাসণর্লাল রাণার ব সনর্সদট্গর মট্ধ্য সবট্শষ উচ্চ পদ লা  

র্সরট্লন, এবিং সনজগুট্ণ  র্বত্র  ম্মান প্রাপ্ত হইজলন। 
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পঞ্চম  ি 

অসির আট্য়াজন 

প্রথম পসরট্েদ : শাহজাদী অট্পক্ষা দুুঃ ী  াল 

 

বসলয়াসি, মবারর্ রণ ূসমট্ত পর্বট্তর  ানুট্দট্শ  হ া অদৃশয হইট্লন। অদৃশয 

হইবার র্ারণ, সতসন জর্ পট্থ অশ্বাট্রাহট্ণ ব নয লইয়া র্াইট্তসিট্লন, তাহার মট্ধ্য 

এর্িা রূ্প সিল। জর্হ পর্বট্তাপসর বা  র্সরবার অস প্রাট্য় জট্লর জনয এই রূ্পটি 

 নন র্সরয়াসিল। এক্ষট্ণ চাসর পাট্শর জঙ্গল রূ্ট্পর মুট্  পসড়য়া রূ্পটি আোদন 

র্সরয়াসিল। মবারর্ তাহা না জদস ট্ত পাইয়া উপর সদয়া জঘাড়া চালাইট্লন। জঘাড়া 

 ট্মত তাহার স তর পসড়য়া সগয়া অদৃশয হইট্লন। তাহার স তর জল সিল না। সর্ন্তু 

পতট্নর আঘাট্তই জঘাড়াটি মসরয়া জগল। মবারর্ পতনর্াট্ল  তর্থ হইয়াসিট্লন, 

সতসন বড় জবশী আঘাত পাইট্লন না। সর্ন্তু রূ্প হইট্ত উটঠবার জর্ান উপায় জদস ট্লন 

না। র্সদ জর্হ শব্দ শুসনয়া তাাঁহার উদ্ধার র্ট্র, এজনয ডার্াডাসর্ র্সরট্ত লাসগট্লন। 

সর্ন্তু রু্ট্দ্ধর জর্ালাহট্ল সতসন জর্ান উির শুসনট্ত পাইট্লন না। জর্বল এর্বার জর্ন, 

দরূ হইট্ত জর্ বসলল, “সস্থর হইয়া থার্–তুসলব |” জ িাও  ট্ন্দহ মাত্র। 

রু্দ্ধ  মাপ্ত হইট্ল, রণট্ক্ষত্র সন:শব্দ হইট্ল, জর্হ জর্ন রূ্ট্পর উপর হইট্ত বসলল, 

“বাাঁসচয়া আি?” 

মবারর্ উির র্সরল, “আসি। তুসম জর্?” 

জ  বসলল, “আসম জর্ হই, বড় জ ম হইয়াি সর্?” 

“ ামানয |” 

“আসম এর্িা র্াট্ঠ, দুই চাসর ানা র্াপড় বাাঁসধ্য়া লম্বা দসড়র মত র্সরয়াসি। পার্াইয়া 

মজবুত র্সরয়াসি। তাহা রূ্য়ার স তর জফসলয়া সদট্তসি। দুই হাট্ত র্াট্ঠর দুই সদর্ 

ধ্র–আসম িাসনয়া তুসলট্তসি |” 

মবারর্ সবঙ্কস্মত হইয়া বসলল, “এ জর্ স্ত্রীট্লাট্র্র স্বর! জর্ তুসম?” 

স্ত্রীট্লার্ বসলল, “এ গলা সর্ জচন না?” 

ম। সচসনট্তসি। দসরয়া এ াট্ন জর্াথায় হইট্ত? 

দসরয়া বসলল, “জতামারই জনয। এ ন তুসলট্তসি–উঠ |” 

এই বসলয়া দসরয়া র্াপট্ড়র র্াসিট্ত বাাঁধ্া র্াঠ ানা রূ্ট্পর স তর জফসলয়া সদল। 

তরবাসর সদয়া রূ্ট্পর মুট্ র জঙ্গল র্াটিয়া  াফ র্সরয়া সদল। মবারর্ র্াট্ঠর দুই সদর্ 

ধ্সরল। দসরয়া ত ন িাসনয়া তুসলট্ত লাসগল। জজাট্র রু্লায় না। র্ািা আস ট্ত লাসগল। 

ত ন দসরয়া এর্িা বৃট্ক্ষর সবনত শা ার উপর বস্ত্ররজু্জ স্থাপন র্সরয়া, শুইয়া পসড়য়া 

িাসনট্ত লাসগল। মবারর্ উটঠল। দসরয়াট্র্ জদস য়া মবারর্ সবঙ্কস্মত হইল। বসলল, “এ 

সর্? এ জবশ জর্ন?” 

দসরয়া বসলল, “আসম বাদশাহী  ওয়ার |” 
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ম। জর্ন? 

দ। জতামারই জনয। 

ম। জর্ন? 

দ। নসহট্ল জতামাট্র্ আজ বাাঁচাইত জর্? 

 ম। জ ই জনয সর্ সদিী হইট্ত এ াট্ন আস য়াি? জ ই জনয সর্  ওয়ার  াঙ্কজয়াি? এ 

জর্ রে জদস ট্তসি! তুসম জর্ জ ম হইয়াি! জর্ন এ র্সরট্ল? 

দ। জতামার জনয র্সরয়াসি। না র্সরট্ল, তুসম বাাঁসচট্ত সর্? শাহজাদী জর্মন  ালবাট্ ? 

মবারর্ ম্লানমুট্ , ঘাড় জহাঁি র্সরয়া বসলল, “শাহজাদীরা  ালবাট্  না |” 

দসরয়া বসলল, “আমরা দু: ী,-আমরা  ালবাস । এ ন বট্ া। আসম জতামার জনয জদালা 

সস্থর র্সরয়া রাস য়াসি; লইয়া আস ট্তসি। জতামার জচাি লাসগয়াট্ি–জঘাড়ায় চড়া 

 ৎপরামশ থ হইট্ব না |” 

জর্  র্ল জদালা জমাগল জ নার  ট্ঙ্গ সিল, রু্ট্দ্ধ  ীত হইয়া তাহার বাহট্র্রা 

র্তর্গুসল লইয়া পলায়ন র্সরয়াসিল। দসরয়া রু্দ্ধট্ক্ষট্ত্র মবারর্ট্র্ রূ্পমি হইট্ত 

জদস য়া, প্রথট্মই জদালার  ন্ধাট্ন সগয়াসিল। পলাতর্ বাহর্সদগট্র্  ন্ধান র্সরয়া, 

দুই ানা জদালা টঠর্ র্সরয়া রাস য়াসিল। তার পর এ ন, জ ই জদালা ডাসর্য়া আসনল। 

এর্ ানায় আহত মবারর্ট্র্ তুসলল, এর্ ানায় স্বয়িং উটঠল। ত ন মবারর্ট্র্ লইয়া 

দসরয়া সদিীর পট্থ চসলল। জদালায় উটঠবার  ময় মবারর্ দসরয়ার মু চুম্বন র্সরয়া 

বসলল, “আর র্ নও জতামায় তযাগ র্সরব না |” 

উপরু্ে স্থাট্ন উপসস্থত হইয়া, দসরয়া মবারট্র্র শুশূ্রষা র্সরল। দসরয়ার সচসর্ৎ াট্তই 

মবারর্ আট্রাগয লা  র্সরল। 

সদিীট্ত জপৌৌঁসিট্ল, মবারর্ দসরয়ার হাত ধ্সরয়া আপন গৃট্হ লইয়া জগল। সদন র্ত 

ইহাট্ত উ ট্য় বড়  ু ী হইল। তার পর ইহার জর্ ফল উপসস্থত হইল, তাহা  য়ানর্। 

দসরয়ার পট্ক্ষ  য়ানর্, মবারট্র্র পট্ক্ষ  য়ানর্, জজব-উসি ার পট্ক্ষ  য়ানর্, 

ঔরঙ্গট্জট্বর পট্ক্ষ  য়ানর্। জ  অপূর্ব রহ য আসম পশ্চাৎ বসলব। এক্ষট্ণ 

চঞ্চলরু্মারীর র্থা সর্িু বলা আবশযর্। 
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সিতীয় পসরট্েদ : রাজস িংট্হর পরা ব 

 

রাজস িংহ উদয়পুট্র আস ট্লন বসলয়াসি। চঞ্চলরু্মারীর উদ্ধাট্রর জনয রু্দ্ধ, এজনয 

চঞ্চলরু্মারীট্র্ও উদয়পুট্র লইয়া আস য়া রাজাবট্রাট্ধ্  িংস্থাসপত র্সরট্লন। সর্ন্তু 

তাাঁহাট্র্ উদয়পুট্র রাস ট্বন, সর্ রূপনগট্র তাাঁহার সপতার সনর্ি পাঠাইয়া সদট্বন, 

ইহার মীমািং া তাাঁহার পট্ক্ষ র্টঠন হইল। সতসন র্ত সদন ইহার  ুমীমািং া র্সরট্ত না 

পাসরট্লন, ততসদন চঞ্চলরু্মারীর  ট্ঙ্গ  াক্ষাৎ র্সরট্লন না। 

এ সদট্র্ চঞ্চলরু্মারী রাজার  াবগসতর্ জদস য়া অসতশয় সবঙ্কস্মত হইট্লন।  াসবট্লন, 

“রাজা জর্ আমাট্র্ সববাহ র্সরয়া গ্রহণ র্সরট্বন, এমন ত  াবগসতর্ সর্িুই 

জদস ট্তসি না। র্সদ না র্ট্রন, তট্ব জর্ন আসম উাঁহার অন্ত:পুট্র বা  র্সরব? র্াবই বা 

জর্াথায়?” 

রাজস িংহ সর্িু মীমািং া র্সরট্ত না পাসরয়া, র্সতপয় সদন পট্র, চঞ্চলরু্মারীর মট্নর 

 াব জাসনবার জনয তাাঁহার র্াট্ি সগয়া উপসস্থত হইট্লন। র্াইবার  মট্য়, জর্ পত্র াসন 

চঞ্চলরু্মারী অনন্ত সমট্শ্রর হাট্ত পাঠাইয়াসিট্লন, র্াহা রাজস িংহ মাসণর্লাট্লর 

সনর্ি পাইয়াসিট্লন, তাহা লইয়া জগট্লন। 

রাণা আ ন গ্রহণ র্সরট্ল, চঞ্চলরু্মারী তাাঁহাট্র্ প্রণাম র্সরয়া,  লজ্জ এবিং 

সবনীত াট্ব এর্ পাট্শ্ব থ দাাঁড়াইয়া রসহট্লন। জলার্মট্নামসহনী মূর্সত জদস য়া রাজা 

এর্িু মুগ্ধ হইট্লন। সর্ন্তু ত নই জমাহ পসরতযাগ র্সরয়া বসলট্লন, “রাজরু্মাসর! 

এক্ষট্ণ জতামার সর্ অস প্রায়, তাহা জাসনবার জনয আসম আস য়াসি। জতামার 

সপত্রালট্য় র্াইবার অস লাষ, না এই াট্ন থাসর্ট্তই প্রবৃসি?” 

শুসনয়া চঞ্চলরু্মারীর হৃদয় জর্ন  াসঙ্গয়া জগল। সতসন র্থা র্সহট্ত পাসরট্লন না–

নীরট্ব রসহট্লন। 

ত ন রাণা চঞ্চলরু্মারীর পত্র াসন বাসহর র্সরয়া চঞ্চলরু্মারীট্র্ জদ াইট্লন। 

ঙ্কজজ্ঞা া র্সরট্লন, “এ জতামার পত্র বট্ি?” 

চঞ্চল বসলল, “আজ্ঞা হাাঁ |” 

রাণা। সর্ন্তু  বিুরু্ এর্ হাট্তর জল া নট্হ। দুই হাট্তর জল া জদস ট্তসি। জতামার 

সনট্জর হাট্তর জর্ান অিংশ আট্ি সর্? 

চ। প্রথম  াগিা আমার হাট্তর জল া। 

রাণা। তট্ব জশষ  াগিা অট্নযর জল া? 

পাঠট্র্র স্মরণ থাসর্ট্ব জর্, এই জশষ অিংট্শই সববাট্হর প্রস্তাবিা সিল। চঞ্চলরু্মারী 

উির র্সরট্লন, “আমার হাট্তর নট্হ |” 

রাজস িংহ ঙ্কজজ্ঞা া র্সরট্লন, “সর্ন্তু জতামার  ম্মসতক্রট্মই ইহা সলস ত হইয়াসিল?” 

প্রশ্নিা অসত সনর্দয়। সর্ন্তু চঞ্চলরু্মারী আপনার উিত স্ব াট্বর উপরু্ে উির 

র্সরট্লন। বসলট্লন, “মহারাজ! ক্ষঙ্কত্রয় রাজগণ সববাহাট্থ থই র্নযাহরণ র্সরট্ত 
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পাট্রন। অনয জর্ান র্ারট্ণ র্নযাহরণ মহাপাপ। মহাপাপ র্সরট্ত আপনাট্র্ 

অনুট্রাধ্ র্সরব সর্ প্রর্াট্র?” 

রাণা। আসম জতামাট্র্ হরণ র্সর নাই। জতামার জাসতরু্ল রক্ষাথ থ জতামাট্র্ 

মু লমাট্নর হাত হইট্ত উদ্ধার র্সরয়াসি। এক্ষট্ণ জতামাট্র্ জতামার সপতার সনর্ি 

প্রসতট্প্ররণ র্রাই রাজধ্র্ম। 

চঞ্চলরু্মারী র্য়িা র্থা র্সহয়া রু্বতী ুল  লজ্জাট্র্ বট্শ আসনয়াসিল। এক্ষট্ণ ম ু 

তুসলয়া, রাজস িংট্হর প্রসত চাসহয়া বসলল, “মহারাজ! আপনার রাজধ্র্ম আপসন 

জাট্নন। আমার ধ্র্মও আসম জাসন। আসম জাসন জর্, র্ ন আসম আপনার চরট্ণ 

আত্ম্ মপ থণ র্সরয়াসি, ত ন আসম ধ্র্মত: আপনার মসহষী। আপসন গ্রহণ র্রুন বা 

না র্রুন, ধ্র্মত: আসম আর র্াহাট্র্ও বরণ র্সরট্ত পাসরব না। র্ ন ধ্র্মত: 

আপসন আমার স্বামী, ত ন আপনার আজ্ঞা মাত্র সশট্রাধ্ার্র্। আপসন র্সদ আমাট্র্ 

রূপনগট্র সফসরয়া র্াইট্ত বট্লন, তট্ব অবশয আসম র্াইব। জ  াট্ন জগট্ল সপতা 

আমাট্র্ পুনর্বার বাদশাট্হর সনর্ি পাঠাইট্ত বাধ্য হইট্বন। জর্ন না, আমাট্র্ রক্ষা 

র্সরবার তাাঁহার  াধ্য নাই। র্সদ তাহাই অস ট্প্রত, তাহা হইট্ল রণট্ক্ষট্ত্র র্ ন আসম 

বসলয়াসিলাম জর্, ‘মহারাজ! আসম সদিী র্াইব’–ত ন জর্ন র্াইট্ত সদট্লন না?” 

রাজস িংহ। জ  আমার আপনার প্রাণরক্ষাথ থ। 

চ। তার পর এ ন, জর্ আপনার শরণ হইয়াট্ি, তাহাট্র্ আবার সদিী র্াইট্ত সদট্বন 

সর্? 

রা। তাও হইট্ত পাট্র না। তট্ব, তুসম এই াট্নই থার্। 

চ। অসতসথস্বরূপ থাসর্ব? না দা ী হইয়া? রূপনগট্রর রাজর্নযা এ াট্ন মসহষী স ি 

আর সর্িু হইট্ত পাট্র না। 

রা। জতামার মত জলার্মট্নাট্মাসহনী  ুন্দরী জর্ রাজার মসহষী,  র্ট্লই তাাঁহাট্র্ 

 াগযবান বসলট্ব। তুসম এমন অসিতীয়া রূপবতী বসলয়াই জতামাট্র্ মসহষী র্সরট্ত 

আসম  ে্রু্সচত হইট্তসি। শুসনয়াসি জর্, শাট্স্ত্র আট্ি, রূপবতী  ার্র্া শত্রুস্বরূপ– 

“ঋণর্ার সপতা শত্রুম থাতা চ বযস চাসরণী। 

 ার্র্া রূপবতী শত্রু: পুত্র: শত্রুরপঙ্কিত: ||” 

চঞ্চলরু্মারী এর্িু হাস য়া বসলল, “বাসলর্ার বাচালতা মার্জনা র্সরট্বন–উদয়পুট্রর 

রাজমসহষীগণ  র্ট্লই সর্ রু্রূপা?” 

রাজস িংহ বসলট্লন, “জতামার মত জর্হই  ুরূপা নট্হ |” 

চঞ্চলরু্মারী বসলল, “আমার সবনীত সনট্বদন, র্থািা মসহষীসদট্গর র্াট্ি বসলট্বন না। 

মহারাণা রাজস িংট্হরও  ট্য়র স্থান থাসর্ট্ত পাট্র |” 

রাজস িংহ উচ্চহা য র্সরট্লন। চঞ্চলরু্মারী এতক্ষণ দাাঁড়াইয়া সিল–এ ন চাসপয়া 

বস ল, মট্ন মট্ন বসলল, “আর ইসন আমার র্াট্ি মহারাণা নট্হন, ইসন এ ন আমার 

বর |” 
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আ ন গ্রহণ র্সরয়া চঞ্চলরু্মারী বসলল, “মহারাজ! সবনা আজ্ঞায় আসম জর্ 

মহারাট্জর  ম্মুট্  আ ন গ্রহণ র্সরলাম, জ  অপরাধ্ আপনাট্র্ মার্জনা র্সরট্ত 

হইট্তট্ি–জর্ন না, আসম আপনার সনর্ি জ্ঞানলাট্ র আর্াঙ্ক্ষায় বস লাম–সশট্ষযর 

আ ট্ন অসধ্র্ার আট্ি। মহারাজ! রূপবতী  ার্র্া শত্রু সর্ প্রর্াট্র, তাহা আসম 

এ নও বুঙ্কঝট্ত পাসর নাই |” 

রাজস িংহ। তাহা  হট্জ বুঝান র্ায়।  ার্র্া রূপবতী হইট্ল, তাহার জনয সববাদ 

সব িংবাদ উপসস্থত হয়। এই জদ , তুসম এ নও আমার  ার্র্া হও নাই, তথাসপ জতামার 

জনয ঔরঙ্গট্জট্বর  ট্ঙ্গ আমার সববাদ বাসধ্য়াট্ি। আমাট্দর বিংট্শর মহারাণী 

পঙ্কদ্মনীর র্থা শুসনয়াি ত? 

চ। ঋসষবাট্র্য আমার বড় শ্রদ্ধা হইল না।  ুন্দরী মসহষী না থাসর্ট্ল রাজারা সর্ সববাদ 

হইট্ত মুঙ্কে পান? আর এ পামরীর জনয মহারাজ জর্ন এ র্থা তুট্লন? আসম  রুূপা 

হই, রু্রূপা হই, আমার জনয জর্ সববাদ বাসধ্বার, তাহা ত বাসধ্য়াট্ি। 

রাজস িংহ। আরও র্থা আট্ি। রূপবতী  ার্র্া জত পুরুষ অতযন্ত আ ে হয়। ইহা 

রাজার পট্ক্ষ অতযন্ত সনন্দনীয়। জর্ন না, তাহাট্ত রাজর্ার্জর্র বযাঘাত ঘট্ি। 

চ। রাজারা বহুশত মসহষী র্র্তৃর্ পসরবৃত থাসর্য়াও রাজর্ার্জর্ অমট্নাট্র্াগী হট্য়ন 

না। আমার নযায় বাসলর্ার প্রণট্য় মহারাণা রাজস িংট্হর রাজর্ার্জর্ সবরাগ জঙ্কন্মট্ব, 

ইহা অসত অশ্রদ্ধার র্থা। 

রাজস িংহ। র্থা তত অশ্রট্দ্ধয় নট্হ। শাট্স্ত্র বট্ল, “বৃদ্ধ য তরুণী সবষম্ |” 

চ। মহারাজ সর্ বৃদ্ধ? 

র। রু্বা নসহ। 

চ। র্াহার বাহুট্ত বল আট্ি, রাজপুতর্নযার র্াট্ি জ ই রু্বা। দুর্বল রু্বাট্র্ 

রাজপুতর্নযাগণ বৃট্দ্ধর মট্ধ্য গণয র্ট্রন। 

রা। আসম জ রূপ নসহ। 

চ। র্ীর্সতই রাজাসদট্গর রূপ। 

র। রূপবান, বলবান, রু্বা রাজপুট্ত্রর অ াব নাই। 

চ। আসম আপনাট্র্ আত্ম্ মপ থণ র্সরয়াসি। অট্নযর পত্নী হইট্ল সিচাসরণী হইব। 

আসম অতযন্ত সনল থট্জ্জর মত র্থা বসলট্তসি। সর্ন্তু মট্ন র্সরয়া জদস ট্বন, দুষ্মন্ত 

র্র্তৃর্ পসরতযে হইট্ল, শরু্ন্তলা লজ্জা তযাগ র্সরট্ত বাধ্য হইয়াসিট্লন। আমারও 

আজ প্রায় জ ই দশা। আপসন আমায় পসরতযাগ র্সরট্ল আসম রাজ মন্দট্র  ট্রাবট্র 

ডুসবয়া মসরব।3 

রাজস িংহ বার্্রু্ট্দ্ধ এইরূপ পরা ব প্রাপ্ত হইয়া বসলট্লন, “তুসমই আমার উপরু্ে 

মসহষী। তট্ব তুসম জর্বল সবপট্দ পসড়য়া আমাট্র্ পসতট্ত্ব বরণ র্সরয়াসিট্ল; এক্ষট্ণ 

আমার হাত হইট্ত উদ্ধাট্রর ইো রা  সর্ না, আমার এই বয়ট্  তুসম আমাট্ত 

অনুরাসগণী হইট্ত পাসরট্ব সর্ না, আমার মট্ন এই  র্ল  িংশয় সিল। জ   র্ল 
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 িংশয় আঙ্কজর্ার র্থাবার্তায় দরূ হইয়াট্ি। তুসম আমার মসহষী হইট্ব। তট্ব এর্িা 

র্থার অট্পক্ষা র্সরট্ত চাই। জতামার সপতার কু্ষদ্র রাজয এবিং তাাঁহার ব নয অল্প, সর্ন্তু 

সবক্রম জ ালাঙ্কি জর্ এর্জন বীরপুরুষ এবিং উপরু্ে জ নানায়র্, ইহা প্রস দ্ধ। 

জমাগট্লর  ট্ঙ্গ আমার রু্দ্ধ বাসধ্ট্বই বাসধ্ট্ব। বাসধ্ট্ল, তাাঁহার  াহার্য আমার পট্ক্ষ 

সবট্শষ মঙ্গলজনর্ হইট্ব। তাাঁহার অনুমসত লইয়া সববাহ না র্সরট্ল সতসন র্ নও 

আমার  হায় হইট্বন না। বরিং তাাঁর অমট্ত সববাহ র্সরট্ল সতসন জমাগট্লর  হায় এবিং 

আমার শত্রু হইট্ত পাট্রন। তাহা বাঞ্ছনীয় নট্হ, অতএব আমার ইো, তাাঁহাট্র্ পত্র 

সলস য়া, তাাঁহার  ম্মসত আনাইয়া জতামাট্র্ সববাহ র্সর। সতসন  ম্মত হইট্বন সর্?” 

চ। না হইবার ত র্ারণ জদস  না। আমার ইো, সপতা-মাতার আশীর্বাদ লইয়াই 

আপনার চরণট্ বাব্রত গ্রহণ র্সর। জলার্ পাঠান আমারও ইো। 

ত ন রাজস িংহ এর্ াসন  সবনয় পত্র সলস য়া, সবক্রম জ ালাঙ্কির সনর্ি দতূ জপ্ররণ 

র্সরট্লন। চঞ্চলরু্মারীও মাতার আশীর্বাদ র্ামনা র্সরয়া এর্ ানা পত্র সলস ট্লন। 
 

3- রাজস িংট্হর সনর্সমত। 
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তৃতীয় পসরট্েদ : অসি জ্বালাইবার প্রট্য়াজন 

 

রূপনগট্রর অসধ্পসতর উির উপরু্ে  মট্য় জপৌৌঁসিল। উির বড়  য়ানর্। তাহার 

মর্ম এই;-রাজস িংহট্র্ সতসন সলস ট্তট্িন, “আপসন রাজপুতানার মট্ধ্য  র্বপ্রধ্ান। 

রাজপুতানার মুরু্িস্বরূপ। এক্ষট্ণ আপসন রাজপুট্তর নাট্ম র্লি সদট্ত প্রস্তুত। 

আপসন বলপূর্বর্ আমার অপমান র্সরয়া, আমর র্নযাট্র্ হরণ র্সরয়াট্িন। 

আমার র্নযা পৃসথবীশ্বরী হইত, আপসন তাহাট্ত বাদ  াসধ্য়াট্িন। আপনারও শত্রুতা 

র্রা আমার র্র্তবয। আমার  ম্মসতক্রট্ম আপসন আমার র্নযার পাসণগ্রহণ র্সরট্ত 

পাসরট্বন না। 

“আপসন বসলট্ত পাট্রন, জ র্াট্ল ক্ষঙ্কত্রয়বীট্ররা র্নযা হরণ র্সরয়া সববাহ র্সরট্তন। 

 ীষ্ম, অর্জনু, স্বয়িং শ্রীরৃ্ষ্ণ র্নযাহরণ র্সরয়াসিট্লন। সর্ন্তু আপনার জ  বলবীর্র্ 

র্ই? আপনার বাহুট্ত র্সদ বল আট্ি, তট্ব সহন্দুস্থাট্ন জমাগল বাদশাহ জর্ন? শৃগাল 

হইয়া স িংট্হর অনুর্রণ র্রা র্র্তবয নট্হ। আসমও রাজপুত, ম ুলমানট্র্ র্নযা দান 

র্সরট্ল আমার জগৌরব বৃঙ্কদ্ধ পাইট্ব না জাসন। সর্ন্তু না সদট্ল জমাগল রূপনগট্রর 

পাহাট্ড়র এর্ াসন পাথরও রাস ট্ব না। র্সদ আসম আপসন আত্ম্রক্ষা র্সরট্ত 

পাসরতাম, সর্ জর্হ আমাট্র্ রক্ষা র্সরট্ব জাসনতাম, তট্ব আসমও ইহাট্ত  ম্মত 

হইতাম না। র্ ন জাসনব জর্, আপনার জ  ক্ষমতা আট্ি, ত ন না হয় আপনাট্র্ 

র্নযাদান র্সরব। 

“ তয বট্ি, পূর্বর্াট্ল ক্ষঙ্কত্রয় রাজগণ র্নযাহরণ র্সরয়া সববাহ র্সরট্তন, সর্ন্তু এমন 

চাতুরী সমথযা প্রবঞ্চনা জর্হই র্সরট্তন না। আপসন আমার র্াট্ি জলার্ পাঠাইয়া সমথযা 

র্থা বসলয়া, আমার জ না লইয়া সগয়া, আমারই র্নযা হরণ র্সরট্লন;-নট্চৎ আপনার 

 াধ্য হয় নাই। ইহাট্ত আমার র্তিা অসনষ্ট  াসধ্য়াট্িন, তাহা সবট্বচনা র্সরয়া জদ ুন। 

জমাগল বাদশাহ মট্ন র্সরট্বন, র্ ন আমার ব নয রু্দ্ধ র্সরয়াট্ি, ত ন আমারই 

রু্চট্ক্র আমার র্নযা অপহৃত হইয়াট্ি। অতএব সনশ্চয়ই আট্গ রূপনগর েিং  

র্সরয়া, তট্ব আপনার দিসবধ্ান র্সরট্বন। আসমও রু্দ্ধ র্সরট্ত জাসন, সর্ন্তু 

জমাগট্লর লক্ষ লক্ষ জফৌট্জর র্াট্ি র্ার  াধ্য অগ্র র হয়? এই জনয প্রায়  র্ল 

রাজপুত তাাঁহার পদানত হইয়া আট্ি–আসম জর্ান্ িার? 

“জাসন না, এ ন তাাঁহার র্াট্ি  তয র্থা বসলয়া সনষৃ্কসত পাইব সর্ না। সর্ন্তু আপসন 

র্সদ আমর র্নযা সববাহ র্সরয়া থাট্র্ন, তাাঁহাট্র্ জ  র্নযা সদবার আর র্সদ পথ না 

থাট্র্, তট্ব আমার বা আমার র্নযার সনষৃ্কসতর আর জর্ান উপায় থাসর্ট্ব না। 

“আপসন র্নযা সববাহ র্সরট্বন না। র্সরট্ল আপনাসদগট্র্ আমার শাপগ্রস্ত হইট্ত 

হইট্ব। আসম শাপ সদট্তসি জর্, তাহা হইট্ল আমার র্নযা সবধ্বা,  হগমট্ন বঙ্কঞ্চতা, 

মৃতপ্রজা এবিং সচরদু:স নী হইট্ব। এবিং আপনার রাজধ্ানী শৃগাল-রু্রু্ট্রর বা  ূসম 

হইট্ব |” 
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সবক্রম জ ালাঙ্কি এই  ীষণ অস  ম্পাট্তর পর নীট্চ এর্ িত্র সলস য়া সদট্লন, “র্সদ 

আপনাট্র্ র্ নও উপরু্ে পাত্র র্সরবার র্ারণ পাই, তট্ব ইোপূর্বর্ আসম 

আপনাট্র্ র্নযা দান র্সরব |” 

চঞ্চলরু্মারীর মাতা পট্ত্রর জর্ান উির সদট্লন না। তাাঁহার সপতার পত্র রাজস িংহ 

চঞ্চলরু্মারীট্র্ পসড়য়া শুনাইট্লন। চঞ্চলরু্মারী চাসরসদর্ অন্ধর্ার জদস ল। 

চঞ্চলরু্মারী অট্নক্ষণ নীরব হইয়া থাসর্ট্ল, রাণা তাাঁহাট্র্ ঙ্কজজ্ঞা া র্সরট্লন, 

“এক্ষট্ণ সর্ র্সরব? পসরণয় সবট্ধ্য় সর্ না?” 

চঞ্চলরু্মারী–চট্ক্ষর এর্ সবন্দু জল মুসিয়া জফসলয়া বসলট্লন, “বাট্পর এ অস  ম্পাত 

মাথায় র্সরয়া জর্ান্ র্নযা সববাহ র্সরট্ত  াহ  র্সরট্ব?” 

রাণা। তট্ব র্সদ সপতৃগৃট্হ সফসরয়া র্াইবার অস প্রায় র্র, তট্ব পাঠাইট্ত পাসর। 

চঞ্চল। র্াট্জই তাই। সর্ন্তু সপতৃগৃট্হ র্াওয়াও র্া, সদিী র্াওয়াও তাই। তাহার অট্পক্ষা 

সবষপান সর্ট্  মন্দ? 

রাণা। আমার এর্ পরামশ থ শুন। তুসমই আমার জর্াগযা মসহষী, আসম  হ া জতামাট্র্ 

তযাগ র্সরট্ত পাসরট্তসি না। সর্ন্তু জতামার সপতার আশীর্বাদ বযতীতও জতামাট্র্ 

সববাহ র্সরব না। জ  আশীর্বাট্দর  র া আসম এট্র্বাট্র তযাগ র্সরট্তসি না। 

জমাগট্লর  ট্ঙ্গ রু্দ্ধ সনঙ্কশ্চত। এর্সলঙ্গ আমার  হায়।4 আসম জ  রু্ট্দ্ধ হয় মসরব, নয় 

জমাগলট্র্ পরাঙ্কজত র্সরব। 

চ। আমার সস্থর সবশ্বা , জমাগল আপনার সনর্ি পরাঙ্কজত হইট্ব। 

রাণা। জ  অসতশয় দু: াধ্য র্াজ। র্সদ  ফল হই, তট্ব সনঙ্কশ্চত জতামার সপতার 

আশীর্বাদ পাইব। 

চ। তত সদন? 

রাণা। তত সদন তুসম আমার অন্ত:পুট্র থার্। মসহষীসদট্গর নযায় জতামার পৃথর্্ 

জরউলা5 মসহষীসদট্গর নযায় জতামারও দা দা ী পসরচর্র্ার বযবস্থা র্সরব। আসম প্রচার 

র্সরব জর্, অল্পসদট্নর মট্ধ্য তুসম আমার মসহষী হইট্ব। এবিং জ ই সবট্বচনায়  র্ট্লই 

জতামাট্র্ মসহষীসদট্গর নযায় মহারাণী বসলয়া  ট্ম্বাধ্ন র্সরট্ব। জর্বল র্ত সদন না 

জতামার  ট্ঙ্গ আমার র্থাশাস্ত্র সববাহ হয়, তত সদন জতামার  ট্ঙ্গ  াক্ষাৎ র্সরব না। 

সর্ বল? 

চঞ্চলরু্মারী সবট্বচনা র্সরয়া জদস ট্লন, “ইহার অট্পক্ষা  ুবযবস্থা এক্ষট্ণ আর সর্িু 

হইট্ত পাট্র না |” র্াট্জই  ম্মত হইট্লন। রাজস িংহও জর্রূপ অঙ্গীর্ার 

র্সরয়াসিট্লন, জ ইরূপ বট্ন্দাবস্ত র্সরট্লন। 
 

4- রাণাসদট্গর রু্লট্দবতা মহাট্দব। 

5- অবট্রাধ্ । 
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চতুথ থ পসরট্েদ : অসি জ্বালাইবার আরও প্রট্য়াজন 

 

মাসণর্লাট্লর র্াট্ি সনর্মল শুসনল জর্, চঞ্চলরু্মারী রাজমসহষী হইট্লন। সর্ন্তু র্ট্ব 

সববাহ হইল, সববাহ হইয়াট্ি সর্ না, তাহা মাসণর্লাল সর্িুই বসলট্ত পাসরল না। সনর্মল 

ত ন স্বয়িং চঞ্চলরু্মারীট্র্ জদস ট্ত আস ট্লন। 

অট্নর্ সদট্নর পর সনর্মলট্র্ জদস য়া চঞ্চলরু্মারী অতযন্ত আনঙ্কন্দতা হইট্লন। জ  

সদন সনর্মলট্র্ র্াইট্ত সদট্লন না। রূপনগর পসরতযাগ র্রার পর র্াহা র্াহা 

ঘটিয়াসিল, তাহা পরস্পর পরস্পট্রর র্াট্ি  সবস্তাট্র বসলট্লন। সনর্মট্লর  ু  

শুসনয়া চঞ্চলরু্মারী আহ্লাসদতা হইট্লন।  ু –জর্ন না, মাসণর্লাল রাণার র্াট্ি 

অট্নর্ পুরস্কার পাইয়াসিট্লন–অট্নর্ িার্া হইয়াট্ি; তার পর, মাসণর্লাল রাণার 

অনুগ্রট্হ ব নযমট্ধ্য অসত উচ্চ পট্দ প্রসতটষ্ঠত হইয়াট্িন; এবিং রাজ ম্মাট্ন 

জগৌরবাসেত হইয়াট্িন; সনর্মট্লর উচ্চ অটাসলর্া, ধ্ন-জদৌলত, দা -দা ী  ব 

হইয়াট্ি, এবিং মাসণর্লাল তাাঁহার জর্না জগালাম হইয়াট্ি। পক্ষান্তট্র, সনর্মল 

চঞ্চলরু্মারীর দু:  শুসনয়া অসতশয় মর্মাহত হইল। এবিং চঞ্চলরু্মারীর সপতা-মাতা, 

রাজস িংহ এবিং চঞ্চলরু্মারীর উপর অসতশয় সবরে হইল। চঞ্চলরু্মারীট্র্ জ  

মহারাণী বসলয়া ডাসর্ট্ত অস্বীরৃ্ত হইল–এবিং মহারাণার  াক্ষাৎ পাইট্ল, তাাঁহাট্র্ দুই 

এর্ শুনাইয়া সদট্ব, প্রসতজ্ঞা র্সরল। চঞ্চলরু্মারী বসলল, “জ   র্ল এ ন থার্। 

আমার  ট্ঙ্গ আমার এর্টি জচনা জলার্ নাই। আত্ম্ীয়-স্বজন জর্হ নাই। আসম এ 

অবস্থায় এ াট্ন থাসর্ট্ত পাসর না। র্সদ  গবান জতামাট্র্ সমলাইয়াট্িন, তট্ব আসম 

জতামাট্র্ িাসড়ব না। জতামাট্র্ আমার র্াট্ি থাসর্ট্ত হইট্ব |” 

শুসনয়া, প্রথট্ম সনর্মট্লর জবাধ্ হইল, জর্ন বুট্র্র উপর পাহাড়  াসঙ্গয়া পসড়ল। এই 

জ   ট্ব স্বামী পাইয়াট্ি–নূতন প্রণয়, নূতন  ু , এ  ব িাসড়য়া সর্ চঞ্চলরু্মারীর র্াট্ি 

আস য়া থার্া র্ায়? সনর্মলরু্মারী হঠাৎ  ম্মত হইট্ত পাসরল না–জর্ান সমিা ওজর 

র্সরল না–সর্ন্তু আ ল র্থা  াসঙ্গয়াও বসলট্ত পাসরল না। বসলল, “ও জবলা বসলব |” 

চঞ্চলরু্মারীর চট্ক্ষ এর্িু জল আস ল; মট্ন মট্ন বসলল, “সনর্মল ও আমায় তযাগ 

র্সরল! জহ  গবান! তুসম জর্ন আমায় তযাগ র্সরও না |” তার পর চঞ্চলরু্মারী এর্িু 

হাস ল, বসলল, “সনর্মল , তুসম আমার জনয এর্া পদব্রট্জ রূপনগর হইট্ত চসলয়া 

আস য়া মসরট্ত বস য়াসিট্ল! আর আজ! আজ তুসম স্বামী পাইয়াি!” 

সনর্মল অট্ধ্াবদন হইল। আপনাট্র্ শত সধ্ক্কার সদল; বসলল, “আসম ও জবলা আস ব, 

র্াহাট্র্ মাসলর্ র্সরয়াসি, তাহাট্র্ এর্বার ঙ্কজজ্ঞা া র্সরট্ত হইট্ব। আর এর্িা 

জমট্য় ঘাট্ড় পসড়য়াট্ি, তাহার এর্িা বযবস্থা র্সরট্ত হইট্ব |” 
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চঞ্চল। জমট্য় না হয়, এ াট্ন আসনট্ল? 

সনর্মল । জ   যান্- যান্ পযান্-পযান্ এ াট্ন র্াজ নাই। এর্িা পাতান রর্ম সপ ী 

আট্ি–জ িাট্র্ ডাসর্য়া বাড়ীট্ত ব াইয়া আস ব। 

এই  র্ল পরামট্শ থর পর সনর্মলরু্মারী সবদায় লইল। গটৃ্হ সগয়া মাসণর্লালট্র্  মস্ত 

বৃিান্ত জানাইল। মাসণর্লালও সনর্মলট্র্ সবদায় সদট্ত বড় র্ষ্ট জবাধ্ র্সরল। সর্ন্তু জ  

সনতান্ত প্র ু ে, আপসি র্সরল না। সপ ীমা আস য়া র্নযাটির  ার লইট্লন। 
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পঞ্চম পসরট্েদ : জ  প্রট্য়াজন সর্? 

 

সনর্মল সশসবর্াট্রাহট্ণ দা -দা ী  ট্ঙ্গ লইয়া রাণার অন্ত:পুরাস মুট্  চসলট্তট্িন। 

পসথমট্ধ্য বড় চর্ বা জচৌর্। তাহার এর্িা বাড়ীট্ত বড় জলাট্র্র স ড়। সনর্মট্লর 

জদালা বহুমূলয বট্স্ত্র আবৃত সিল। সর্ন্তু জনমর্জদর শট্ব্দ সতসন জর্ৌতূহলাক্রান্ত হইয়া, 

আবরণ উদ্ঘাটিত র্সরয়া জদস ট্লন। এর্জন পসরচাসরর্াট্র্ ইসঙ্গত র্সরয়া ডাসর্য়া 

ঙ্কজজ্ঞা া র্সরট্লন, “সর্ এ?” শুসনট্লন, এর্জন সব যাত “জজযাসতষী” এই বাড়ীট্ত 

থাট্র্।  হস্র  হস্র জলার্ তাহার র্াট্ি প্রতযহ গণনা র্রাইট্ত আট্ । র্াহারা গণাইট্ত 

আস য়াট্ি, তাহারাই স ড় র্সরয়াট্ি। সনর্মল আরও শুসনট্লন, “এই জজযাসতষী  র্ল 

প্রর্ার প্রশ্ন গণাইট্ত পাট্র। এবিং র্াহা বসলয়া সদয়াট্ি, তাহা টঠর্ ফসলয়াট্ি |” সনর্মল 

ত ন দা ীসদগট্র্ বসলট্লন, “ ট্ঙ্গর পাইর্সদট্গর বল, জলার্  র্ল  রাইয়া জদয়। 

আসম স তট্র সগয়া গণনা র্রাইব। সর্ন্তু আমার পসরচয় সদবার প্রট্য়াজন নাই |” 

পাইর্সদট্গর বিট্মর গুাঁতায় জলার্  র্ল  সরল– সনর্মট্লর সশসবর্া জজযাসতষীর গহৃ 

মট্ধ্য প্রট্বশ র্সরল | জর্ গণাইট্ত বস য়াসিল– জ  উটঠয়া জগট্ল সনর্মল সগয়া 

প্রশ্নর্তথার আ ট্ন বস ল | জজযাসতষীট্র্ প্রমাণ র্সরয়া সর্ঙ্কঞ্চৎ দশ থনী অসগ্রম সদল | 

জজযাসতষী ঙ্কজজ্ঞা া র্সরট্লন, “মা , তুসম সর্ গুণাইট্ব ? ” 

সনর্মল বসলল, “আসম র্াহা ঙ্কজজ্ঞা া র্সরব, তাহা গসণয়া বসলয়া সদন |” 

জজযাসতষী। প্রশ্ন।  াল, বল। 

সনর্মল বসলল, “আমার এর্ সপ্রয়  ী আট্িন |” 

জজযাসতষী এর্িু সর্ সলস ল। বসলল, “তার পর?” 

সনর্মল বসলল, “সতসন অসববাসহতা |” 

জজযাসতষী আবার সলস ল। বসলল, “তার পর?” 

সনর্মল । তাাঁর র্ট্ব সববাহ হইট্ব? 

জজযাসতষী আবার সলস ল। পট্র  সড় পাসতট্ত লাসগল। লি ারণী জদস ল। শে্রু্পট 

জদস ল। সনর্মল জর্ অট্নর্ প্রশ্ন ঙ্কজজ্ঞা া র্সরল। অট্নর্ অি র্সষল। অট্নর্ পুসথ 

 ুসলয়া পসড়ল। জশট্ষ সনর্মট্লর সদট্র্ চাসহয়া ঘাড় নাসড়ল। 

সনর্মল বসলল, “সববাহ হইট্ব না?” 

জজযাসতষী। প্রায় জ ইরূপ উির শাট্স্ত্র জলট্ । 

সনর্মল । প্রায় জর্ন? 

জজযাসতষী। র্সদ   াগরা পৃসথবীপসতর মসহষী আস য়া র্ ন জতামার   ীর পসরচর্ থযা 

র্ট্র, ত ন সববাহ হইট্ব। নসহট্ল হইট্ব না। তাহা অ ম্ভব বসলয়াই বসলট্তসি, সববাহ 

হইট্ব না। 

“অ ম্ভব বট্ি!” বসলয়া সনর্মল জজযাসতষীট্র্ আরও সর্িু সদয়া চসলয়া জগল। 
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ষষ্ঠ পসরট্েদ : আগুন জ্বাসলবার প্রস্তাব 

 

চঞ্চলরু্মারীর হরট্ণ  ারতবট্ষ থ জর্ আগুন জ্বসলল, তাহাট্ত হয় জমাগল  াম্রাজয, নয় 

রাজপুতানা েিং  প্রাপ্ত হইত। জর্বল মহারাণা রাজস িংট্হর দয়া-দাসক্ষট্ণযর জনয 

এতিা হইট্ত পাট্র নাই। জ ই আশ্চর্র্ ঘিনাপরম্পরা সববৃত র্রা, উপনযা  গ্রট্ের 

উট্েশয হইট্ত পাট্র না। তট্ব সর্িু সর্িু না বসলট্লও এই গ্রট্ের পসরসশষ্ট বুঝা র্াইট্ব 

না। 

রূপনগট্রর রাজরু্মারীর হরণ- িংবাদ সদিীট্ত আস য়া জপৌৌঁসিল। সদিীট্ত অতযন্ত 

জর্ালাহল পসড়য়া জগল। বাদশাহ রাট্গ স্বস ট্নযর জনতৃগট্ণর মট্ধ্য র্াহাট্র্ পদচুযত, 

র্াহাট্র্ আবদ্ধ, র্াহাট্র্ বা সনহত র্সরট্লন। সর্ন্তু র্াহারা প্রধ্ান অপরাধ্ী–

চঞ্চলরু্মারী এবিং রাজস িংহ–তাাঁহাট্দর তত শীঘ্র দঙ্কিত র্রা দু: াধ্য। জর্ন না, র্সদও 

জমবার কু্ষদ্র রাজয, তথাসপ বড় “র্টঠন ঠাাঁই |” চাসরসদট্র্ দুল থঙ্ঘয পর্বতমালার প্রাচীর, 

রাজপুট্তরা  র্ট্লই বীরপুরুষ, এবিং রাজস িংহ সহন্দুবীরচূড়ামসণ। এ অবস্থায় 

রাজপুত সর্ র্সরট্ত পাট্র, তাহা প্রতাপস িংহ, আর্ব্বর শাহট্র্ও সশ াইয়াসিল। 

দুসনয়ার বাদশাহট্র্ সর্ল  াইয়া সর্িু সদট্নর জনয সর্ল চুসর র্সরট্ত হইল। 

সর্ন্তু ঔরঙ্গট্জব র্াহারও উপর রাগ  হয র্সরবার জলার্ নট্হন। সহন্দরু অসনষ্ট র্সরট্ত 

তাাঁহার জন্ম, সহন্দুর অপরাধ্ সবট্শষ অ হয। এট্র্ সহন্দু মারহাটা পুন: পুন: অপমান 

র্সরয়াট্ি, আবার রাজপুত অপমান র্সরল। মারহাটার বড় সর্িু র্সরট্ত পাট্রন নাই, 

রাজপুট্তর হঠাৎ সর্িু র্সরট্ত পাসরট্তট্িন না। অথচ সবষ উদ্গীরণ র্সরট্ত হইট্ব। 

অতএব রাজস িংট্হর অপরাট্ধ্  মস্ত সহন্দুজাসতর পীড়নই অস ট্প্রত র্সরট্লন। 

আমরা এ ন ইনর্াম্ জির্শট্র্ অ হয মট্ন র্সর, তাহার অসধ্র্ অ হয এর্িা 

“জির্শ” মু লমাসন আমট্ল সিল। তাহার অসধ্র্ অ হয–জর্ন না, এই “জির্শ” 

মু লমানট্র্ সদট্ত হইত না; জর্বল সহন্দুট্র্ই সদট্ত হইত। ইহার নাম জজট্জয়া। পরম 

রাজনীসতজ্ঞ আর্ব্বর বাদশাহ; ইহার অসনষ্টর্াসরতা বুঙ্কঝয়া, ইহা উঠাইয়া 

সদয়াসিট্লন। জ ই অবসধ্ উহা বন্ধ সিল। এক্ষট্ণ সহন্দুট্িষী ঔরঙ্গট্জব তাহা পুনর্বার 

স্থাপন র্সরয়া সহন্দুর র্ন্ত্রণা বাড়াইট্ত প্রবৃি হইট্লন। 

ইসতপূর্জবই বাদশাহ জজট্জয়ার পুনরাসব থাট্বর আজ্ঞা প্রচাসরত র্সরয়াসিট্লন, সর্ন্তু 

এক্ষট্ণ বড় বাড়াবাসড় আরম্ভ হইল। সহন্দুরা  ীত, অতযাচারগ্রস্ত মর্মপীসড়ত হইল। 

রু্ের্ট্র  হস্র  হস্র সহন্দু বাদশাট্হর সনর্ি ক্ষমা স ক্ষা র্সরল, সর্ন্তু ঔরঙ্গট্জট্বর 

ক্ষমা সিল না। শুক্রবাট্র র্ ন বাদশাহ ম ঙ্কজট্দ ঈশ্বরট্র্ ডাসর্ট্ত র্ান, ত ন লক্ষ 

লক্ষ সহন্দু  মট্বত হইয়া তাাঁহার সনর্ি জরাদন র্সরট্ত লাসগল। দুসনয়ার বাদশাহ সিতীয় 

সহরণযর্সশপুর মত আজ্ঞা সদট্লন, “হস্তীগুলা পদতট্ল ইহাসদগট্র্ দসলত র্রুর্ |” 

জ ই সবষম জনমর্দ হঙ্কস্ত পদতট্ল দসলত হইয়া সনবাসরত হইল। 
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ঔরঙ্গট্জট্বর অধ্ীন  ারতবষ থ জজট্জয়া সদল। ব্রহ্মপুত্র হইট্ত স নু্ধতীর পর্র্ন্ত সহন্দরু 

জদবপ্রসতমা চূণীরৃ্ত, বহুর্াট্লর গগনস্পশী জদবমঙ্কন্দর  র্ল  ি ও সবলুপ্ত হইট্ত 

লাসগল, তাহার স্থাট্ন মু লমাট্নর ম ঙ্কজদ প্রস্তুত হইট্ত লাসগল। র্াশীট্ত সবট্শ্বশ্বট্রর 

মঙ্কন্দর জগল; মথুরায় জর্শট্বর মঙ্কন্দর জগল; বাঙ্গালায় বাঙ্গাসলর র্াহা সর্িু 

স্থাপতযর্ীর্সত সিল, সচরর্াট্লর জনয তাহা অন্তসহথত হইল। 

ঔরঙ্গট্জব এক্ষট্ণ আজ্ঞা সদট্লন জর্, রাজপুতানায় রাজপুট্তরাও জজট্জয়া সদট্ব। 

রাজপুতানার প্রজা তাাঁহার প্রজা নট্হ, তথাসপ সহন্দু বসলয়া তাহাট্দর উপর এ দিাজ্ঞা 

প্রচাসরত হইল। রাজপুট্তরা প্রথট্ম অস্বীরৃ্ত হইল; সর্ন্তু উদয়পুর স ি  র্বত্র 

রাজপুতানা র্ণ থধ্ারসবহীন জনৌর্ার নযায় অচল। জয়পুট্রর জয়স িংহ–র্াাঁহার বাহুবল 

জমাগল  াম্রাট্জযর এর্টি প্রধ্ান অবলম্বন সিল, সতসন এক্ষট্ণ গতা ু;-সবশ্বা ঘাতর্ 

বনু্ধহন্তা ঔরঙ্গট্জট্বর জর্ৌশট্ল সবষপ্রট্য়াগ িারা তাাঁহার মৃতুয  াসধ্ত হইয়াসিল। তাাঁহার 

বয়:প্রাপ্ত পুত্র সদিীট্ত আবদ্ধ।  ুতরািং জয়পুর জজট্জয়া সদল। 

জর্াধ্পুট্রর র্ট্শাবন্ত স িংহও জলার্ান্তরগত। তাাঁহার রাণী এ ন রাজপ্রসতসনসধ্। 

স্ত্রীট্লার্ হইয়াও সতসন বাদশাট্হর র্র্মচারীসদগট্র্ হাাঁর্াইয়া সদট্লন। ঔরঙ্গট্জব 

তাাঁহার সবরুট্দ্ধ রু্দ্ধ র্সরট্ত উদযত হইট্লন। স্ত্রীট্লার্ রু্ট্দ্ধর ধ্মট্র্  য় পাইট্লন। 

রাণী জজট্জয়া সদট্লন না, সর্ন্তু তৎপসরবর্জত রাট্জযর সর্য়দিংশ িাসড়য়া সদট্লন। 

রাজস িংহ জজট্জয়া সদট্লন না। সর্িুট্তই সদট্বন না;  র্বস্ব পণ র্সরট্লন। জজট্জয়া 

 ম্বট্ন্ধ ঔরঙ্গট্জবট্র্ এর্ াসন পত্র সলস ট্লন। রাজপুতানার ইসতহা ট্বিা জ ই 

পত্র ম্বট্ন্ধ সলস য়াট্িন, “The Rana remonstrated by letter, in the name of the nation 

of which he was the head, in a style of such uncompromising dignity, such lofty yet 
temperate resolve, so much of soul-stirring rebuke mingled with a boundless and 

tolerating benevolence, such elevating excess of the Divinity with such pure 
philanthropy, that it may challenge competition with any epistolary production of 

any age, clime or condition.”6 পত্র াসন বাদশাট্হর জক্রাধ্ানট্ল ঘৃতাহুসত সদল। 

বাদশাহ রাজস িংট্হর উপর আজ্ঞা প্রচার র্সরট্লন, জজট্জয়া ত সদট্ত হইট্বই, তাহা 

িাড়া রাট্জয জগাহতযা র্সরট্ত সদট্ত হইট্ব, এবিং জদবালয়  র্ল  াসঙ্গট্ত হইট্ব। 

রাজস িংহ রু্ট্দ্ধর উট্দযাগ র্সরট্ত লাসগট্লন। 

ঔরঙ্গট্জবও রু্ট্দ্ধর উট্দযাগ র্সরট্ত লাসগট্লন। এরূপ  য়ানর্ রু্ট্দ্ধর উট্দযাগ 

র্সরট্লন জর্, সতসন র্ ন এমন আর র্ট্রন নাই। চীট্নর  ম্রাি, সর্ পারট্ যর রাজা 

তাাঁহার প্রসতিিী হইট্ল জর্ উট্দযাগ র্সরট্তন না, এই কু্ষদ্র রাট্জযর রাজার সবরুট্দ্ধ 

জ ই উট্দযাগ র্সরট্লন। অর্জধ্র্ আস য়ার অসধ্পসত জ র (Xerxes) জর্মন কু্ষদ্র 

গ্রী রাজয জয় র্সরবার জনয আট্য়াজন র্সরয়াসিট্লন,  প্তদশ শতাব্দীর জ র, কু্ষদ্র 

রাজা রাণা রাজস িংহট্র্ পরাজয় র্সরবার জনয জ ইরূপ উট্দযাগ র্সরয়াসিট্লন। এই 

দুইটি ঘিনা পরস্পর তুলনীয়, ইহার তৃতীয় তুলনা আর নাই। আমরা গ্রীর্ ইসতহা  

মু স্থ র্সরয়া মসর–রাজস িংট্হর ইসতহাট্ র সর্িুই জাসন না। আধু্সনর্ সশক্ষার  ুফল! 
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ষষ্ঠ  ি 

অসির উৎপাদন 

প্রথম পসরট্েদ : অরসণর্াষ্ঠ–উর্বশী 
 

রাজস িংহ জর্ তীব্রঘাতী পত্র ঔরঙ্গট্জবট্র্ সলস য়াসিট্লন, তৎট্প্ররণ হইট্ত এই 

অিুযৎপাদন  ি আরম্ভ র্সরট্ত হইট্ব। জ ই পত্র ঔরঙ্গট্জট্বর র্াট্ি জর্ লইয়া 

র্াইট্ব, তাহার মীমািং া র্টঠন হইল। জর্ন না, র্সদও দতূ অবধ্য, তথাসপ পাট্প 

রু্োশূনয ঔরঙ্গট্জব অট্নর্ দতূ বধ্ র্সরয়াসিট্লন ইহা প্রস দ্ধ। অতএব প্রাট্ণর শিা 

রাট্ , অন্তত: এমন  ুচতুর নয় জর্, আপনার প্রাণ বাাঁচাইট্ত পাট্র, এমন জলার্ট্র্ 

পাঠাইট্ত রাজস িংহ ইেুর্ হইট্লন না। ত ন মাসণর্লাল আস য়া প্রাথ থনা র্সরল জর্, 

আমাট্র্ এই র্ার্জর্ সনরু্ে র্রা হউর্। রাজস িংহ উপরু্ে পাত্র পাইয়া তাহাট্র্ই 

এই র্ার্জর্ সনরু্ে র্সরট্লন। 

এ  িংবাদ শুসনয়া চঞ্চলরু্মারী, সনর্মলরু্মারীট্র্ ডাসর্ট্লন। বসলট্লন, “তুসমও জর্ন 

জতামার স্বামীর  ট্ঙ্গ র্াও না?” 

সনর্মল সবঙ্কস্মত হইয়া বসলল, “জর্াথায় র্াব? সদিী? জর্ন?” 

চ। এর্বার বাদশাট্হর বেমহালিা জবড়াইয়া আস ট্ব। 

সন । শুসনয়াসি, জ  না সর্ নরর্। 

চ। নরট্র্ সর্ র্ ন জতামায় র্াইট্ত হইট্ব না? তুসম গসরব জবচারা মাসণর্লাট্লর উপর 

জর্ জদৌরাত্ম্য র্র, তাহাট্ত জতামার নরর্ হইট্ত সনস্তার নাই। 

সন । জর্ন,  ুন্দর জদট্  সবট্য় র্ট্রসিল জর্ন? 

চ। জ  বুঙ্কঝ জতামায় গািতলায় মসরয়া পসড়য়া থাসর্ট্ত  াসধ্য়াসিল? 

সন । আসম ত আর তাট্র্ ডাসর্ নাই। এ ন জ   ূট্তর জবাঝা বসহয়া সদিী সগয়া সর্ 

র্সরব বসলয়া দাও। 

চ। উসদপুরীট্র্ সনমন্ত্রণ-পত্র সদয়া আস ট্ত হইট্ব। 

সন । সর্ট্ র? 

চ। তামারু্  াজার। 

সন । বট্ি, র্থািা মট্ন সিল না। পৃসথবীশ্বরী জতামার পসরচর্র্া না র্সরট্ল, জতামারও 

 ূট্তর জবাঝা সমসলট্ব না। 

চ। দরূ হ পাসপষ্ঠা! আসমই এ ন  ূট্তর জবাঝা। হয়, বাদশাট্হর জবগম আমার দা ী 

হইট্ব–নসহট্ল আমাট্র্ সবষ  াইট্ত হইট্ব। গণট্র্র ত এই গণনা। 
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সন । তা, পত্র িারা সনমন্ত্রণ র্সরট্লই সর্ জবগম আস ট্ব? 

চ। না। আমার উট্েশয সববাদ বাধ্ান। আমার সবশ্বা , সববাদ বাসধ্ট্লই মহারাণার জয় 

হইট্ব। আর জবগম বাাঁদী হইট্ব। আর উট্েশয, তুসম জবগমসদগট্র্ সচসনয়া আস ট্ব। 

সন । তা সর্ প্রর্াট্র এ র্াজ পাসরব, বসলয়া দাও। 

চ। আসম বসলয়া সদট্তসি। তুসম জান জর্, জর্াধ্পুরী জবগট্মর পািািা আমার র্াট্ি 

আট্ি। জ ই পািা তুসম লইয়া র্াও। তাহার গুট্ণ তুসম রেমহাট্ল প্রট্বশ র্সরট্ত 

পাসরট্ব। এবিং তাহার গুট্ণ তুসম জর্াধ্পুরীর  ট্ঙ্গ  াক্ষাৎ র্সরট্ত পাসরট্ব। তাাঁহাট্র্ 

 সবট্শষ বৃিান্ত বসলট্ব। উসদপুরীর নাট্ম জর্ পত্র সদট্তসি, তাহা তাাঁহাট্র্ জদ াইট্ব। 

সতসন ঐ পত্র জর্ান প্রর্াট্র, উসদপুরীর র্াট্ি পাঠাইয়া সদট্বন। জর্ াট্ন সনট্জর 

বুঙ্কদ্ধট্ত রু্লাইট্ব না, জ  াট্ন স্বামীর বুঙ্কদ্ধ হইট্ত সর্িু ধ্ার লইও। 

সন । ই:! আসম র্াই জমট্য়, তাই তার  িং ার চট্ল। 

হাস ট্ত হাস ট্ত সনর্মলও পত্র লইয়া চসলয়া জগল। এবিং র্থার্াট্ল স্বামীর  ট্ঙ্গ, 

উপরু্ে জলার্জন  মস বযাহাট্র সদিীর্াত্রার উট্দযাগ র্সরট্ত লাসগল। 
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সিতীয় পসরট্েদ : অরসণর্াষ্ঠ–পুরুরবা 
 

উট্দযাগ মাসণর্লাট্লরই জবশী। তাহার এর্িা নমুনা জ  এর্সদন সনর্মলরু্মারীট্র্ 

জদ াইল। সনর্মল  সবস্মট্য় জদস ল, তাহার র্ািা আঙু্গট্লর স্থাট্ন আবার নূতন আঙু্গল 

হইয়াট্ি। জ  মাসণর্লালট্র্ ঙ্কজজ্ঞা া র্সরল, “এ আবার সর্?” 

মাসণর্লাল বসলল, “গড়াইয়াসি |” 

সনর্মল । সর্ট্ ? 

মাসণর্। হাতীর দাাঁট্ত। র্লর্ব্জা জবমালুম লাগাইয়াসি, তাহার উপর িাগট্লর পাতলা 

চামড়া মুসড়য়া আমার গাট্য়র মত রে র্সরয়াসি। ইোনু াট্র জ ালা হয়, পরা র্ায়। 

সনর্মল । এর দরর্ার? 

মাসণর্। সদিীট্ত জাসনট্ত পাসরট্ব। সদিীট্ত িদ্মট্বট্শর দরর্ার হইট্ত পাট্র। 

আঙু্গলর্ািার িদ্মট্বশ চট্ল না। সর্ন্তু দুই রর্ম হইট্ল  ুব চট্ল। 

সনর্মল হাস ল। তার পর মাসণর্লাল এর্টি সপিরমট্ধ্য এর্িা জপাষা পায়রা লইল। 

এই পারাবতটি অসতশয়  ুসশসক্ষত। জদৌতযর্ার্জর্  ুসনপুণ। র্াাঁহারা আধু্সনর্ 

ইউট্রাপীয় রু্ট্দ্ধ ‘Carrier-pigeon’ গুসলর গুণ অবগত  আট্িন, তাাঁহারা ইহা বুঙ্কঝট্ত 

পাসরট্বন। পূর্জব  ারতবট্ষ থ এই জাতীয় সশসক্ষত পারাবট্তর বযবহার চসলত সিল। 

পারাবট্তর গুণ মাসণর্লাল  সবট্শষ সনর্মলরু্মারীট্র্ বুঝাইয়া সদট্লন। 

রীসত সিল জর্, সদিীর বাদশাট্হর সনর্ি দতূ পাঠাইট্ত হইট্ল, সর্িু উপট্ঢৌর্ন  ট্ঙ্গ 

পাঠাইট্ত হয়। ইিংলি, পত্থতুগাল প্র ৃসতর রাজারাও তাহা পাঠাইট্তন। রাজস িংহও 

সর্িু দ্রবয ামগ্রী মাসণর্লাট্লর  ট্ঙ্গ পাঠাইট্লন। তট্ব, অপ্রণট্য়র জদৌতয, জবশী 

 ামগ্রী পাঠাইট্লন না। 

অনযানয দ্রট্বযর মট্ধ্য জশ্বতপ্রস্তরসনর্সমত, মসণরত্ন সচত র্ারুর্ার্র্রু্ে র্তর্গুসল 

 ামগ্রী পাঠাইট্লন। মাসণর্লাল তাহা পৃথর্ বাহট্ন জবাঝাই র্সরয়া লইট্লন। 

অবধ্াসরত সদবট্  রাণার আজ্ঞাসলসপ ও পত্র লইয়া, সনর্মল রু্মারী  মস বযাহাট্র, 

দা -দা ী, জলার্জন, হাতী-জঘাড়া, উি-বলদ, শর্ি, এক্কা, জদালা, জরশালা প্র ৃসত 

 ট্ঙ্গ লইয়া বড় ঘিার  সহত মাসণর্লাল তাম্বু জফসলয়া সনর্মলরু্মারীট্র্ ও অনযানয 

জলার্জনট্র্ তথায় রাস য়া, এর্জন মাত্র সবশ্বা ী জলার্  ট্ঙ্গ লইয়া সদিী চসলল। আর 

জ ই পাথট্রর  ামগ্রীগুসলও  ট্ঙ্গ লইল। গড়া আঙু্গল  ুসলয়া সনর্মলরু্মারীর র্াট্ি 

রাস য়া জগল। বসলল, “র্াল আস ব |” 

সনর্মল ঙ্কজজ্ঞা া র্সরল, “বযাপার সর্?” 

মাসণর্লাল এর্ ানা পাথট্রর ঙ্কজসন  সনর্মলট্র্ জদ াইয়া, তাহাট্ত এর্টি কু্ষদ্র সচি 

জদ াইল। বসলল, “ র্লগুসলট্তই এইরূপ সচি সদয়াসি |” 

সনর্মল । জর্ন? 
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মাসণর্। সদিীট্ত জতামাট্ত আমাট্ত িাড়ািাসড় অবশয হইট্ব। তার পর র্সদ জমাগট্লর 

প্রসতবন্ধর্তায়, পরস্পট্রর  ন্ধান না পাই, তাহা হইট্ল, তুসম পাথট্রর ঙ্কজসন  সর্সনট্ত 

বাজাট্র পাঠাইও। জর্ জদার্াট্নর ঙ্কজসনট্  তুসম এই সচি জদস ট্ব, জ ই জদার্াট্ন আমার 

 ন্ধান র্সরও। 

এইরূপ পরামশ থ আাঁটিয়া মাসণর্লাল সবশ্বা ী জলার্টি ও প্রস্তরসনর্সমত দ্রবযগুসল লইয়া 

সদিী জগল। জ  াট্ন সগয়া, এর্ ানা ঘর  াড়া লইয়া পাথট্রর জদার্ান  াজাইয়া, ঐ 

 মস বযাহারী জলার্টিট্র্ জদার্ানদার  াজাইয়া, সশসবট্র সফসরয়া আস ল। 

পট্র  মস্ত জফৌজ ও জরশালা এবিং সনর্মলরু্মারীট্র্ লইয়া পুনর্বার সদিী জগল। এবিং 

জ  াট্ন র্থারীসত সশসবর  িংস্থাসপত র্সরয়া বাদশাট্হর সনর্ি  িংবাদ পাঠাইল। 
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তৃতীয় পসরট্েদ : অসিচয়ন 

 

অপরাট্ি ঔরঙ্গট্জব দরবাট্র আ ীন হইট্ল, মাসণর্লাল জ  াট্ন সগয়া হাঙ্কজর 

হইট্লন। সদিীর বাদশাট্হর আম া  অট্নর্ গ্রট্ে বসণ থত হইয়াট্ি, এ াট্ন তাহার 

সবস্তাসরত বণ থনা আমার অস ট্প্রত নট্হ। মাসণর্লাল প্রথম জ াপানাবলী আট্রাহণ 

র্সরয়া এর্বার রু্সণ থশ র্সরট্লন। তার পর উটঠট্ত হইল। এর্পদ উটঠয়া আবার 

রু্সণ থশ–আবার এর্পদ উটঠয়া আবার রু্সণ থশ। এইরূপ সতনবার উটঠয়া তট্ে তাউ  

 সিধ্াট্ন উপসস্থত হইট্লন। মাসণর্লাল অস বাদন র্সরয়া রাজস িংহট্প্রসরত  ামানয 

উপহার বাদশাট্হর  ম্মুট্  অসপ থত র্সরট্লন। নজট্রর অনর্ঘতা জদস য়া ঔরঙ্গট্জব 

রুষ্ট হইট্লন, সর্ন্তু মুট্  সর্িু বসলট্লন না। জপ্রসরত দ্রট্বযর মট্ধ্য দুই াসন তরবাসর সিল; 

এর্ াসন জর্াট্ষ আবৃত, আর এর্ াসন সনট্ষ্কাষ। ঔরঙ্গট্জব সনট্ষ্কাষ অস  গ্রহণ 

র্সরয়া আর  ব উপহার পসরতযাগ র্সরট্লন। 

মাসণর্লাল রাজস িংট্হর পত্র সদট্লন। পত্রাথ থ অবগত  হইয়া ঔরঙ্গট্জব জক্রাট্ধ্ 

অন্ধর্ার জদস ট্ত লাসগট্লন। সর্ন্তু সতসন র্্রুব্ধ হইট্ল  চরাচর বাসহট্র জর্াপ প্রর্াশ 

র্সরট্তন না। ত ন মাসণর্লালট্র্ সবট্শষ  মাদট্রর  সহত ঙ্কজজ্ঞা াবাদ র্সরট্লন। 

তাাঁহাট্র্ উিম বা স্থান সদবার জনয ব শীট্র্ আট্দশ র্সরট্লন। এবিং আগামী র্লয 

মহারাণার পট্ত্রর উির সদট্বন বসলয়া মাসণর্লালট্র্ সবদায় র্সরট্লন। 

ত নই দরবার বর াস্ত হইল। দরবার হইট্ত উটঠয়া আস য়াই ঔরঙ্গট্জব 

মাসণর্লাট্লর বট্ধ্র আজ্ঞা র্সরট্লন। বট্ধ্র আজ্ঞা হইল, সর্ন্তু র্াহারা মাসণর্লালট্র্ 

বধ্ র্সরট্ব, তাহারা মাসণর্লালট্র্  ুাঁঙ্কজয়া পাইল না। র্াহাসদট্গর প্রসত মাসণর্লাট্লর 

 মাদট্রর আট্দশ হইয়াসিল, তাহারাও  ুাঁঙ্কজয়া পাইল না। সদিীর  র্বত্র  ুাঁঙ্কজল 

জর্াথাও মাসণর্লালট্র্ পাওয়া জগল না। তাহার বট্ধ্র আজ্ঞা প্রচার হইবার আট্গই 

মাসণর্লাল  সরয়া পসড়য়াসিল। বলা বাহুলয জর্, র্ ন মাসণর্লাট্লর জনয এত জ া াঁজ 

তিা  হইট্তসিল, ত ন জ  আপনার পাথট্রর জদার্াট্ন িদ্মট্বট্শ  ওদাগসর 

র্সরট্তসিল। আহদীরা মাসণর্লালট্র্ না পাইয়া, তাাঁহার সশসবট্র র্াহাট্র্ র্াহাট্র্ 

পাইল, তাহাট্র্ তাহাট্র্ ধ্সরয়া জর্াট্তায়াট্লর সনর্ি লইয়া জগল। তাহার মট্ধ্য 

সনর্মলরু্মারীট্র্ও ধ্সরয়া লইয়া জগল। 

জর্াট্তায়াল, অপর জলার্সদট্গর র্াট্ি সর্িু  ন্ধান পাইট্লন না।  য়প্রদশ থন ও 

মারসপট্িও সর্িুই হইল না। তাহারা জর্ান  ন্ধান জাট্ন না, সর্ প্রর্াট্র বসলট্ব? 

জর্াট্তায়াল জশষ সনর্মলরু্মারীট্র্ ঙ্কজজ্ঞা াবাদ আরম্ভ র্সরট্লন–পরদানশীন বসলয়া 

তাাঁহাট্র্ এতক্ষণ তফাৎ রা া হইয়াসিল। জর্াট্তায়াল এ ন সনর্মলরু্মারীট্র্ 

ঙ্কজজ্ঞা া র্সরট্লন। জ  উির র্সরল, “রাণার এলস্চট্র্ আসম সচসন না |” 

জর্াট্তায়াল। তাহার নাম মাসণর্লাল স িংহ। 

সনর্মল । মাসণর্লাল স িংহট্র্ আসম সচসন না। 
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জর্া। তুসম রাণার এলসচর  ট্ঙ্গ উদয়পুর হইট্ত আ  নাই? 

সন। উদয়পুর আসম র্ ন জদস ও নাই। 

জর্া। তট্ব তুসম জর্? 

সন। আসম জনুাব জর্াধ্পুরী জবগট্মর সহন্দু বাাঁদী। 

জর্া। জনুাব জর্াধ্পুরী জবগট্মর বাাঁদীরা মহাট্লর বাসহট্র আট্  না। 

সন। আসমও র্ ন আস  নাই। এইবার সহন্দু এল ্সচ আস য়াট্ি শুসনয়া জবগম  াট্হবা 

আমাট্র্ তাহার তাম্বুট্ত পাঠাইয়া সদয়াসিট্লন। 

জর্া। জ  সর্? জর্ন? 

সন। সর্ষণজীর চরণামৃট্তর জনয; তাহা  র্ল রাজপুত রাস য়া থাট্র্। 

জর্া। জতামাট্র্ ত এর্া জদস ট্তসি। তুসম মহাট্লর বাসহট্রই বা আস ট্ল সর্ প্রর্াট্র? 

সন। ইহার বট্ল। 

এই বসলয়া সনর্মলরু্মারী জর্াধ্পুরী জবগট্মর পািা বস্ত্রমধ্য হইট্ত বাসহর র্সরয়া 

জদ াইল। জদস য়া জর্াট্তায়াল সতন জ লাম র্সরল। সনর্মলট্র্ বসলল, “তুসম র্াও। 

জতামাট্র্ জর্হ আর সর্িু বসলট্ব না |” 

সনর্মল ত ন বসলল, “জর্াট্তায়াল  াট্হব! আর এর্িু জমট্হরবাসন র্সরট্ত হইট্ব। 

আসম র্ ন মহাট্লর বাসহর হই নাই। আজ বড় ধ্র-পার্ড় জদস য়া বড়  য় হইয়াট্ি। 

আপসন র্সদ দয়া র্সরয়া এর্িা আহদী, সর্ পাইর্  ট্ঙ্গ জদন, জর্ আমাট্র্ মহাল 

পর্র্ন্ত জপৌৌঁিাইয়া সদয়া আট্ , তাহা হইট্ল বড়  াল হয় |” 

জর্াট্তায়াল ত নই এর্জন অস্ত্রাধ্ারী রাজপুরুষট্র্ উপরু্ে উপট্দশ সদয়া 

সনর্মলট্র্ বাদশাট্হর অন্ত:পুট্র পাঠাইয়া সদট্লন। বাদশাট্হর প্রধ্ানা মসহষীর পািা 

জদস য়া জ াজারা জর্হ সর্িু আপসি র্সরল না। সনর্মলরু্মারী এর্িু চাতুরীর  সহত 

ঙ্কজজ্ঞা াবাদ র্সরট্ত র্সরট্ত জর্াধ্পুরী জবগট্মর  ন্ধান পাইল। তাাঁহাট্র্ প্রণাম র্সরয়া 

জ ই পািা জদ াইল। জদস বামাত্র  তর্থ হইয়া, রাজমসহষী তাহাট্র্ সন ৃট্ত লইয়া 

সগয়া ঙ্কজজ্ঞা াবাদ র্সরট্লন। বসলট্লন, “তুসম এ পািা জর্াথায় পাইট্ল?” 

সনর্মলরু্মারী বসলল, “আসম  মস্ত র্থা  সবস্তার বসলট্তসি |” 

সনর্মলরু্মারী প্রথট্ম আপনার পসরচয় সদল। তার পর জদবীর রূপনগট্র র্াওয়ার 

র্থা, জ  র্াহা বসলয়াসিল, জ  র্থা, পািা জদওয়ার র্থা, তার পর চঞ্চল ও সনর্মট্লর 

র্াহা র্াহা ঘটিয়াসিল, তাহা বসলল। মাসণর্লাট্লর পসরচয় সদল। মাসণর্লাট্লর  ট্ঙ্গ 

জর্ সনর্মল আস য়াসিল, চঞ্চলরু্মারীর পত্র লইয়া আস য়াসিল, তাহা বসলল। পট্র 

সদিীট্ত আস য়া জর্ প্রর্ার সবপট্দ পসড়য়াসিল, তাহা বসলল; জর্ প্রর্াট্র উদ্ধার পাইয়া, 

জর্ জর্ৌশট্ল মহাল মট্ধ্য প্রট্বশ র্সরয়াসিল, তাহা বসলল। পট্র চঞ্চলরু্মারী উসদপুরীর 

জনয জর্ পত্র সদয়াসিট্লন, তাহা সদল। জশষ বসলল, “এই পত্র সর্ প্রর্াট্র উসদপুরী 

জবগট্মর র্াট্ি জপৌৌঁিাইট্ত পাসরব, জ ই উপট্দশ পাইবার জনযই আপনার র্াট্ি 

আস য়াসি |” 
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রাজমসহষী বসলট্লন, “তাহার জর্ৌশল আট্ি। জজব-উসি া জবগট্মর হুরু্ট্মর 

 াট্পক্ষ। তাহা জর্ন চাসহট্ত জগট্ল জগালট্র্াগ হইট্ব। রাট্ত্র র্ ন এই পাসপষ্ঠারা শরাব 

 াইয়া সবহ্বল হইট্ব, ত ন জ  উপায় হইট্ব। এ ন তুসম আমার সহন্দু বাাঁদীসদট্গর মট্ধ্য 

থার্। সহন্দুর অিজল  াইট্ত পাইট্ব |” 

সনর্মলরু্মারী  ম্মত হইট্লন। জবগম জ ইরূপ আজ্ঞা প্রচার র্সরট্লন। 
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চতুথ থ পসরট্েদ :  সমধ্ িংগ্রহ–উসদপুরী 
 

রাঙ্কত্র এর্িু জবশী হইট্ল জর্াধ্পুরী জবগম সনর্মলট্র্ উপরু্ে উপট্দশ সদয়া, এর্জন 

তুর্ী (তাতারী) প্রহসরণী  ট্ঙ্গ সদয়া জজব-উসি ার র্াট্ি পাঠাইয়া সদট্লন। সনর্মল 

জজব-উসি ার র্ক্ষমট্ধ্য প্রট্বশ র্সরয়া আতর-জগালাট্পর, পুষ্পরাসশর, এবিং তামারু্র 

 দ্গট্ন্ধ সবমুগ্ধ হইল। নানাসবধ্ রত্নরাঙ্কজ সচত হর্মযতট্ল, শর্যা রণ এবিং গহৃা রণ 

জদস য়া সবঙ্কস্মত হইল।  র্বাট্পক্ষা জজব-উসি ার সবসচত্র, রত্নপুষ্পসমসশ্রত 

অলিারপ্র ায়, চন্দ্র ূর্র্তুলয উজ্জ্বল জ ৌন্দর্র্প্র ায় চমসর্ত হইল। এই  র্ট্ল 

 ম্পজ্জতা পাসপষ্ঠা জজব-উসি াট্র্ জদবট্লার্বাস নী অপ্সরা বসলয়া জবাধ্ হইট্ত 

লাসগল। 

সর্ন্তু অপ্সরার ত ন চকু্ষ ঢুল ু ঢুল;ু মু  রেবণ থ; সচি সবভ্রান্ত; দ্রাক্ষা ুধ্ার ত ন 

পূণ থাসধ্র্ার। সনর্মলরু্মারী তাাঁহার  ম্মুট্  দাাঁড়াইট্ল, সতসন জসড়ত র নায় ঙ্কজজ্ঞা া 

র্সরট্লন, “জর্ তুই?” 

সনর্মলরু্মারী বসলল, “আসম উদয়পুট্রর রাজমসহষীর দতূী |” 

জজ। জমাগল বাদশাট্হর তট্ে তাউ  লইয়া র্াইট্ত আস য়াসি ? 

সন। না। সচটঠ লইয়া আস য়াসি। 

জজ। সচটঠ সর্ হইট্ব? পুড়াইয়া জরাশনাই র্সরসব? 

সন । না। উসদপুরী জবগম  াট্হবাট্র্ সদব। 

জজ। জ  বাাঁসচয়া আট্ি, না মসরয়া সগয়াট্ি? 

সন । জবাধ্ হয় বাাঁসচয়া আট্িন। 

জজ। না। জ  মসরয়া সগয়াট্ি। এ দা ীটিট্র্ জর্হ তাহার র্াট্ি লইয়া র্া। 

জজব-উসি ার উন্মি প্রলাপবাট্র্যর উট্েশয জর্, ইহাট্র্ র্জমর বাড়ী পাঠাইয়া দাও। 

সর্ন্তু তাতারী প্রহসরণী তাহা বুঙ্কঝল না।  াদা অথ থ বুঙ্কঝয়া সনর্মলরু্মারীট্র্ উসদপুরী 

জবগট্মর র্াট্ি লইয়া জগল। 

জ  াট্ন সনর্মল জদস ল, উসদপুরীর চকু্ষ উজ্জ্বল, হা য উচ্চ, জমজাজ বড় প্রফুি। 

সনর্মল  ুব এর্িা বড় জ লাম র্সরল। উসদপুরী ঙ্কজজ্ঞা া র্সরট্লন, “জর্ আপসন?” 

সনর্মল উির র্সরল, “আসম উদয়পুট্রর রাজমসহষীর দতূী। সচটঠ লইয়া আস য়াসি |” 

উসদপুরী বসলল, “না। না। তুসম ফা ী মুলুট্র্র বাদশাহ। জমাগল বাদশাট্হর হাত হইট্ত 

আমাট্র্ র্াসড়য়া লইট্ত আস য়াি |” 

সনর্মলরু্মারী, হাস   ামলাইয়া চঞ্চট্লর পত্র াসন উসদপুরীর হাট্ত সদল। উসদপুরী 

তাহা পসড়বার  াণ র্সরয়া বসলট্ত লাসগট্লন, “সর্ সলস ট্তট্ি? সলস ট্তট্ি, ‘অয় 

নাজ ্নী! সপয়ারী জমট্র! জতামার  ুরৎ ও জদৌলত শুসনয়া এট্র্বাট্রই জবট্হা ্ ও 

জদওয়ানা হইয়াসি। তুসম শীঘ্র আস য়া আমার র্সলজা ঠািা র্সরট্ব |’ আো, তা 

র্সরব। হুজটু্রর  ট্ঙ্গ আলবৎ র্াইব। আপসন এর্িু অট্পক্ষা র্রুন–আসম এর্িু 
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শরাব  াইয়া লই। আপসন এর্িু শরাব জমালাট্হজা র্সরট্বন? আো শরাব! 

জফট্রট্ঙ্গর এলস্চ ইহা নজর সদয়াট্ি। এমন শরাব আপনার মুলুট্র্ও পয়দা হয় না |” 

উসদপুরী সপয়ালা মুট্  তুসলট্লন, জ ই অব ট্র সনর্মলরু্মারী বসহগ থত হইয়া জর্াধ্পুরী 

জবগট্মর র্াট্ি উপসস্থত হইল। এবিং জর্াধ্পুরীর ঙ্কজজ্ঞা ামত জর্মন জর্মন 

ঘটিয়াসিল, তাহা বসলল। শুসনয়া জর্াধ্পুরী জবগম হাস য়া বসলল, “র্াল পত্র ানা টঠর্ 

হইয়া পসড়ট্ব। তুসম এই জবলা পলায়ন র্র। নট্চৎ র্াল এর্িা গিট্গাল হইট্ত পাট্র। 

আসম জতামার  ট্ঙ্গ এর্জন সবশ্বা ী জ াজা সদট্তসি। জ  জতামাট্র্ মহাট্লর বাসহর 

র্সরয়া জতামার স্বামীর সশসবট্র জপৌৌঁিাইয়া সদট্ব। জ  াট্ন র্সদ জতামার আত্ম্ীয়-স্বজন 

র্াহাট্র্ও পাও, তার  ট্ঙ্গ আজই সদিীর বাসহট্র চসলয়া র্াইও। র্সদ সশসবট্র র্াহাট্র্ও 

না পাও, তট্ব ইহার  ট্ঙ্গ সদিীর বাসহট্র র্াইও। জতামার স্বামী জবাধ্ হয়, সদিী িাড়াইয়া 

জর্াথাও জতামাট্দর জনয অট্পক্ষা র্সরট্তট্িন। পট্থ তাাঁহার  ট্ঙ্গ র্সদ  াক্ষাৎ না হয়, 

তাহা হইট্ল এই জ াজাই জতামাট্র্ উদয়পুর পর্র্ন্ত রাস য়া আস ট্ব।  রচ-পত্র 

জতামার র্াট্ি না থাট্র্, তট্ব তাহাও আসম সদট্তসি। সর্ন্তু  াবধ্ান! আসম ধ্রা না পসড় 

|” 

সনর্মল বসলল, “হজরৎ জ  সবষট্য় সনঙ্কশ্চন্ত থারু্ন। আসম রাজপুট্তর জমট্য় |” 

ত ন জর্াধ্পুরী বনা ী নাট্ম তাাঁহার সবশ্বা ী জ াজাট্র্ ডার্াইয়া র্াহা র্সরট্ত হইট্ব, 

তাহা বুঝাইয়া বসলট্লন। ঙ্কজজ্ঞা া র্সরট্লন, “এ নই র্াইট্ত পাসরট্ব ত?” 

বনা ী বসলল, “তা পাসরব। সর্ন্তু জবগম  াট্হবার দস্ত াসত এর্ ানা পরওয়ানা না 

পাইট্ল এত র্সরট্ত  াহ  হইট্তট্ি না |” 

জর্াধ্পুরী ত ন বসলট্লন, “জর্রূপ পরওয়ানা চাসহ, সল াইয়া আন, আসম জবগম 

 াট্হবার দস্ত ত র্রাইট্তসি |” 

জ াজা পরওয়ানা সল াইয়া আসনল। তাহা জ ই তাতারী প্রহসরণীর হাট্ত সদয়া 

রাজমসহষী বসলট্লন, “ইহাট্ত জবগম  াট্হবার দস্ত ত র্রাইয়া আন |” 

প্রহসরণী ঙ্কজজ্ঞা া র্সরল, “র্সদ ঙ্কজজ্ঞা া র্ট্র, সর্ট্ র পরওয়ানা?” 

জর্াধ্পুরী বসলট্লন, “বসলও, ‘আমার জর্াতট্লর পরওয়ানা |’ সর্ন্তু র্াসল র্লম লইয়া 

র্াইও। আর পািা জিপত র্সরট্ত  ুসলও না |” 

প্রহসরণী র্াসল র্লম  সহত পরওয়ানা লইয়া সগয়া জজব-উসি ার র্াট্ি ধ্সরল। জজব-

উসি া পূর্ব াবাপি ঙ্কজজ্ঞা া র্সরল, “সর্ট্ র পরওয়ানা?” 

প্রহসরণী বসলল, “আবার জর্াতট্লর পরওয়ানা |” 

জজ। সর্ চুসর র্ট্রসি ্? 

প্রহসরণী। হজরৎ উসদপুরী জবগট্মর জপশওয়াজ। 

জজ। আো র্ট্রসি –জর্াতট্লর পর পসর । 

এই বসলয়া জবগম  াট্হবা পরওয়ানা দস্ত ত র্সরয়া সদট্লন। প্রহসরণী জমাহর জিপত 

র্সরয়া লইয়া জর্াধ্পুরী জবগমট্র্ সদল। বন ী জ ই পরওয়ানা এবিং সনর্মল জর্ লইয়া 
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জর্াধ্পুরী মহাল হইট্ত র্াত্রা র্সরল। সনর্মল রু্মারী অসত প্রফুিমট্ন জ াজার  ট্ঙ্গ 

চসলট্লন। 

সর্ন্তু  হ া জ  প্রফুিতা দরূ হইল–রেমহাট্লর ফিট্র্র সনর্ি আস য়া জ াজা  ীত, 

স্তসম্ভত হইয়া দাাঁড়াইল। বসলল, “সর্ সবপদ্! পালাও! পালাও!” এই বসলয়া জ াজা 

ঊর্েশ্বাট্  পলাইল। 
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পঞ্চম পসরট্েদ :  সমধ্ িংগ্রহ–স্বয়িং র্ম 

 

সনর্মল বুঙ্কঝল না জর্, জর্ন পলাইট্ত হইট্ব। এসদর্ ওসদর্ সনরীক্ষণ র্সরল–পলাইবার 

র্ারণ সর্িুই জদস ট্ত পাইল না। জর্বল জদস ল, ফিট্র্র সনর্ি পসরণতাবয়স্ক, 

শুভ্রট্বশ এর্জন জলার্ দাাঁড়াইয়া আট্ি। মট্ন র্সরল, এিা সর্  ূত-জপ্রত জর্, তাই  য় 

পাইয়া জ াজা পলাইল? সনর্মল সনট্জ  ূট্তর  য় জতমন র্াতর নট্হ। এ জনয জ  না 

পলাইয়া ইতস্তত: র্সরট্তসিল,-ইসতমট্ধ্য জ ই শুভ্রট্বশ পুরুষ আস য়া, সনর্মট্লর 

সনর্ি দাাঁড়াইল। সনর্মলট্র্ জদস য়া জ  ঙ্কজজ্ঞা া র্সরল, “তুসম জর্?” 

সনর্মল বসলল, “আসম জর্ হই না জর্ন?” 

শুভ্রট্বশী পুরুষ ঙ্কজজ্ঞা া র্সরল, “তুসম জর্াথা র্াইট্তসিট্ল?” 

সন । বাসহট্র। 

পুরুষ। জর্ন? 

সন। আমার দরর্ার আট্ি। 

পু। দরর্ার স ি জর্হ সর্িু র্ট্র না, তাহা আমার জানা আট্ি। সর্ দরর্ার? 

সন। আসম বসলব না। 

পু। জতামার  ট্ঙ্গ জর্ আস ট্তসিল? 

সন। আসম বসলব না। 

পু। তুসম সহন্দুর জমট্য় জদস ট্তসি। সর্ জাসত? 

সন। রাজপুত। 

পু। তুসম সর্ জর্াধ্পুরী জবগট্মর র্াট্ি থার্? 

সনর্মল দৃঢ় প্রসতজ্ঞা র্সরল, জর্াধ্পুরী জবগট্মর নাম র্াহারও  াক্ষাট্ত র্সরট্ব না–সর্ 

জাসন, র্সদ তাাঁহার জর্ানরূপ অসনষ্ট ঘট্ি। অতএব বসলল, “আসম এ াট্ন থাসর্ না। 

আজ আস য়াসি |” 

জ  পুরুষ ঙ্কজজ্ঞা া র্সরল, “জর্াথা হইট্ত আস য়াি?” 

সনর্মল মট্ন  াসবল, সমথযা র্থা জর্ন বসলব? এ বযঙ্কে আমার সর্ র্সরট্ব? র্ার  ট্য় 

রাজপুট্তর জমট্য় সমথযা বসলট্ব? অতএব উির র্সরল, “আসম উদয়পুর হইট্ত 

আস য়াসি |” 

ত ন জ  পুরুষ ঙ্কজজ্ঞা া র্সরল, “জর্ন আস য়াি?” 

সনর্মল  াসবল, ইহাট্র্ বা এত পসরচয় জর্ন সদব? বসলল, “আপনাট্র্ অত পসরচয় 

সদয়া সর্ হইট্ব? এত ঙ্কজজ্ঞা াবাদ না র্সরয়া র্সদ আমাট্র্ ফির্ পার র্সরয়া জদন, 

তাহা হইট্ল সবট্শষ উপরৃ্ত হইব। 

পুরুষ উির র্সরল, “জতামাট্র্ ঙ্কজজ্ঞা াবাদ র্সরয়া উিট্র র্সদ  ন্তুষ্ট হই, তট্ব 

জতামাট্র্ ফির্ পার র্সরয়া সদট্ত পাসর |” 

সনর্মল । আপসন জর্, তাহা না জাসনট্ল আসম  র্ল র্থা আপনাট্র্ বসলব না। 
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পুরুষ উির র্সরল, “আসম আলমগীর বাদশাহ |” 

ত ন জ ই ত সবর, র্াহা চঞ্চলরু্মারী পদাঘাট্ত  াসঙ্গয়াসিল, সনর্মলরু্মারীর মট্ন 

উদয় হইল। সনর্মল এর্িু ঙ্কজব র্াটিয়া, মট্ন মট্ন বসলল, “হাাঁ, জ ই ত বট্ি!” 

ত ন সনর্মলরু্মারী  ূসম স্পশ থ র্সরয়া বাদশাহট্র্ রীসতমত জ লাম র্সরল। রু্ের্ট্র 

বসলল, “হুরু্ম ফরমাউন |” 

বাদশাহ বসলট্লন, “এ াট্ন র্াহার র্াট্ি আস য়াসিট্ল?” 

সনর্মল । হজরৎ বাদশাহ জবগম উসদপুরী  াট্হবার র্াট্ি। 

বাদশাহ। সর্ বসলট্ল? উদয়পুর হইট্ত উসদপুরীর র্াট্ি? জর্ন? 

সন। পত্র সিল। 

বাদ। র্াহার পত্র? 

সন। মহারাণার রাজমসহষীর। 

বাদ। বর্ জ  পত্র? 

সন। হজরৎ জবগম  াট্হবাট্র্ তাহা সদয়াসি। 

বাদশাহ বড় সবঙ্কস্মত হইট্লন। বসলট্লন, “আমার  ট্ঙ্গ এট্ া |” 

সনর্মলট্র্  ট্ঙ্গ লইয়া বাদশাহ উসদপুরীর মঙ্কন্দট্র গমন র্সরট্লন। িাট্র সনর্মলট্র্ 

দাাঁড় র্রাইয়া, তাতারী প্রহসরণীসদগট্র্ বসলট্লন, “ইহাট্র্ িাসড়ও না |” সনট্জ উসদপুরীর 

শর্যাগৃহমট্ধ্য প্রট্বশ র্সরয়া জদস ট্লন, উসদপুরী জঘার সনদ্রাস  ূত। তাহার সবিানায় 

পত্র ানা পসড়য়া আট্ি। ঔরঙ্গট্জব তাহা লইয়া পাঠ র্সরট্লন। পত্র ানা, ত নর্ার 

রীসতমত ফা ীট্ত জল া। 

পত্র পাঠ র্সরয়া, সনদাঘ ন্ধযার্াদসম্বনী তুলয  ীষণ র্াসন্ত লইয়া ঔরঙ্গট্জব বাসহট্র 

আস ট্লন। সনর্মলট্র্ বসলট্লন, “তুই সর্ প্রর্াট্র এই মহাল মট্ধ্য প্রট্বশ র্সরসল?” 

সনর্মল রু্ের্ট্র বসলল, “বাাঁদীর অপরাধ্ মার্জনা হউর্–আসম এ র্থার উির সদব 

না |” 

ঔরঙ্গট্জব সবঙ্কস্মত হইট্লন। বসলট্লন, “সর্ এত জহমার্ৎ? আসম দুসনয়ার বাদশাহ–

আসম ঙ্কজজ্ঞা া র্সরট্তসি, তুই উির সদসব না?” 

সনর্মল র্রট্জাট্ড় বসলল, “দুসনয়া হুজটু্রর। সর্ন্তু র না আমার। আসম র্াহা না বসলব, 

দুসনয়ার বাদশাহ তাহা সর্িুট্তই বলাইট্ত পাসরট্বন না |” 

ঔ। তা না পাসর, জর্ র নার বড়াই র্সরট্তি, তা এ নই তাতারী প্রহসরণীর হাট্ত র্াটিয়া 

জফসলয়া রু্রু্রট্র্  াওয়াইট্ত পাসর। 

সন । সদিীশ্বট্রর মর্ঙ্কজ! সর্ন্তু তাহা হইট্ল, জর্  িংবাদ আপসন  ুাঁঙ্কজট্তট্িন, তা 

প্রর্াট্শর পথ সচরর্াট্লর জনয বন্ধ হইট্ব। 

ঔ। জ ই জনয জতামার ঙ্কজ  রাস লাম। জতামার প্রসত এই হুরু্ম সদট্তসি জর্, আগুন 

জ্বাসলয়া জতামাট্র্ র্াপট্ড় মুসড়য়া, এর্িু এর্িু র্সরয়া তাতারীরা জপাড়াইট্ত থারু্র্। 

আমার র্থায় র্াহা বসলট্ব না, আগুট্নর জ্বালায় তাহা বসলট্ব। 
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সনর্মলরু্মারী হাস ল। বসলল, “সহন্দুর জমট্য় আগুট্ন পুসড়য়া মসরট্ত  য় র্ট্র না। 

সহন্দুস্থাট্নর বাদশাহ সর্ র্ নও শুট্নন নাই জর্, সহন্দুর জমট্য়, হাস ট্ত হাস ট্ত স্বামীর 

 ট্ঙ্গ জ্বলন্ত সচতায় পুসড়য়া মট্র? আপসন জর্ মরট্ণর  য় জদ াইট্তট্িন, আমার মা 

মাতামহী প্র ৃসত পুরুষানুক্রট্ম জ ই আগুট্নই মসরয়াট্িন। আসমও র্ামনা র্সর, জর্ন 

ঈশ্বট্রর রৃ্পায় আসমও স্বামীর পাট্শ স্থান পাইয়া আগুট্নই জীবন্ত পুসড়য়া মসর |” 

বাদশাহ মট্ন মট্ন বসলট্লন, “বাহবা! বাহবা!” প্রর্াট্শয বসলট্লন, “জ  র্থার মীমািং া 

পট্র র্সরব। আপাতত: তুসম এই মহাট্লর এর্িা র্ামরার স তর চাসববন্ধ থার্। 

কু্ষধ্াতৃষ্ণায় র্াতর হইট্ল সর্িু  াইট্ত পাসরট্ব না। তট্ব র্ ন সনতান্ত প্রাণ র্ায় 

সবট্বচনা র্সরট্ব, ত ন র্বাট্ি ঘা মাসরও, প্রহরীরা িার  ুসলয়া সদয়া আমার র্াট্ি 

লইয়া র্াইট্ব। ত ন আমার সনর্ি  র্ল উির সদট্ল, পান-আহার র্সরট্ত পাইট্ব |” 

সন। শাহান-শাহ! আপসন র্ নও সর্ শুট্নন নাই জর্, সহন্দু স্ত্রীট্লাট্র্রা ব্রত-সনয়ম 

র্ট্র? ব্রত-সনয়ম জনয এর্ সদন, দুই সদন, সতন সদন সনরম্বু উপবা  র্ট্র? শুট্নন নাই, 

শরণা ধ্রণার জনয অসনয়সমতর্াল উপবা  র্ট্র? শুট্নন নাই, তারা র্ ন র্ ন 

উপবা  র্সরয়া ইোপূর্বর্ প্রাণতযাগ র্ট্র? জাাঁহাপনা, এ দা ীও তা পাট্র। ইো হয়, 

আমার মৃতুয পর্র্ন্ত পরীক্ষা র্সরয়া জদ ুন। 

ঔরঙ্গট্জব জদস ট্লন, এ জমট্য়ট্র্  য় জদ াইয়া সর্িু হইট্ব না। মাসরয়া জফসলট্লও 

সর্িু হইট্ব না। পীড়ন র্সরট্ল সর্ হয় বলা র্ায় না। সর্ন্তু তার পূর্জব এর্বার 

প্রট্লা ট্নর শঙ্কেিা পরীক্ষা র্রা  াল। অতএব বসলট্লন, “ াল, নাই জতামাট্র্ পীড়ন 

র্সরলাম। জতামাট্র্ ধ্নট্দৌলত সদয়া সবদায় র্সরব। তুসম এ  র্ল র্থা আমার সনর্ি 

র্থাথ থ প্রর্াশ র্র |” 

সন। রাজপুতর্নযা জর্মন মৃতুযট্র্ ঘৃণা র্ট্র, ধ্ন-জদৌলতট্র্ও জতমনই।  ামানযা 

স্ত্রীট্লার্ আসম–সনজগুট্ণ আমাট্র্ সবদায় সদন। 

ঔরঙ্গ। সদিীর বাদশাট্হর অট্দয় সর্িু নাই। তাাঁহার র্াট্ি প্রাথ থনীয় জতামার সর্ সর্িুই 

নাই? 

সন। আট্ি। সনর্সবট্ঘ্ন সবদায়। 

ঔ। জর্বল জ ইটি এ ন পাইট্তি না। তা িাড়া আর জগট্ত জতামার প্রাথ থনা র্সরবার, 

সর্  য় র্সরবার সর্িু নাই? 

সন। প্রাথ থনার আট্ি বব সর্? সর্ন্তু সদিীর বাদশাট্হর রত্নাগাট্র জ  রত্ন নাই। 

ঔ। এমন সর্  ামগ্রী? 

সন। আমরা সহন্দু, আমরা জগট্ত জর্বল ধ্র্মট্র্ই  য় র্সর, ধ্র্মই র্ামনা র্সর। 

সদিীর বাদশাহ জম্লে, আর সদিীর বাদশাহ ঐশ্বর্ থযশালী। সদিীর বাদশাট্হর  াধ্য সর্ 

জর্, আমার র্াময বস্তু সদট্ত পাট্রন, সর্ লইট্ত পাট্রন? 

সদিীশ্বর সনর্মলরু্মারী  াহ  ও চতুরতা জদস য়া, জক্রাধ্ পসরতযাগ র্সরয়া সবস্ময়াসবষ্ট 

হইয়াসিট্লন, সর্ন্তু এই র্িূঙ্কেট্ত পুনর্বার র্্রুব্ধ হইয়া উটঠট্লন। বসলট্লন, “বট্ি! 



 রাজস িংহ 

www.bengaliebook.com 

P
ag

e1
0

9
 

বট্ি! ঐ র্থািা  ুসলয়া সগয়াসিলাম |” ত ন সতসন এর্জন তাতারীট্র্ আট্দশ 

র্সরট্লন, “র্া! বাবর্সচ মহল হইট্ত সর্িু জগামািং  আসনয়া, দুই সতন জট্ন ধ্সরয়া ইহার 

মুট্  গুাঁ ঙ্কজয়া জদ |” 

সনর্মল তাহাট্তও িসলল না। বসলল, “জাসন, আপনাসদট্গর জ  সবদযা আট্ি। জ  সবদযার 

জজাট্রই এই জ াণার সহন্দুস্থান র্াসড়য়া লইয়াট্িন। জাসন, জগারুর পাল  ম্মটু্  রাস য়া 

লড়াই র্সরয়া মু লমান সহন্দুট্র্ পরাস্ত র্সরয়াট্ি–নসহট্ল রাজপুট্তর বাহুবট্লর র্াট্ি 

মু লমাট্নর বাহুবল,  মুট্দ্রর র্াট্ি জগাষ্পদ। সর্ন্তু আবার এর্িা র্থা আপনাট্র্ 

মট্ন র্সরয়া সদট্ত হইল। শুট্নন নাই জর্, রাজপুট্তর জমট্য় সবষ না লইয়া এর্ পা চট্ল 

না? আমার সনর্ট্ি এমন তীব্র সবষ আট্ি জর্, আপনার  ৃতযগণ জগামািং  লইয়া এ 

ঘট্র পা জদওয়ার পট্রও র্সদ তাহা আসম মুট্  সদই, তট্ব জীবট্ন্ত আর আমার মুট্  

জর্হ জগামািং  সদট্ত পাসরট্ব না। জাাঁহাপনা! আপনার বড়  াই দারাট্শট্র্াট্র্ বধ্ 

র্সরয়া তাহার দুইিা র্সবলা র্াসড়য়া আসনট্ত সগয়াসিট্লন–পাসরয়াসিট্লন সর্?–অধ্ম 

সিটষ্টয়ানীিা আস য়াসিল জাসন, রাজপুতানী সদিীর বাদশাট্হর মুট্   াত পয়জার 

মাসরয়া স্বট্গ থ চসলয়া র্ায় নাই সর্? আসমও এ নই জতামার মুট্   াত পয়জার মাসরয়া 

স্বট্গ থ চসলয়া র্াইব |” 

বাদশাহ বার্শূনয। সর্সন পৃসথবীপসত বসলয়া  যাত, পৃসথবীময় র্াাঁহার জগৌরব জঘাসষত, 

সর্সন  মস্ত  ারতবট্ষ থর ত্রা , সতসন আজ এই অনাথা, সন: হায় অবলার সনর্ি 

অপমাসনত–পরাস্ত। ঔরঙ্গট্জব পরাজয় স্বীর্ার র্সরট্লন। মট্ন মট্ন বসলট্লন, “এ 

অমূলয রত্ন, ইহাট্র্ নষ্ট র্রা হইট্ব না। আসম ইহাট্র্ বশী ূত র্সরব |” প্রর্াট্শয অসত 

মধু্রস্বট্র বসলট্লন, “জতামার নাম সর্, সপয়ারী?” 

সনর্মলরু্মারী বসলল, “ও সর্ জাাঁহাপনা! আরও রাজপুত-মসহষীট্ত  াধ্ আট্ি না সর্? 

তা জ   াধ্ও পসরতযাগ র্সরট্ত হইট্তট্ি। আসম সববাসহতা, আমার সহন্দু স্বামী জীসবত 

আট্িন |” 

ঔ। জ  র্থা এ ন থার্। এ ন তুসম সর্িু সদন আমার এই রেমহাল মট্ধ্য বা  র্র। এ 

হুরু্ম জবাধ্ র্সর তুসম অমানয র্সরট্ব না? 

সন। জর্ন আমাট্র্ আির্ র্সরট্তট্িন? 

ঔ। তুসম এ ন জদট্শ জগট্ল, আমার সবস্তর সনন্দা র্সরট্ব। র্াহাট্ত তুসম আমার প্রশিং া 

র্সরট্ত পার, এক্ষট্ণ জতামার  ট্ঙ্গ এমন বযবহার র্সরব। পট্র জতামাট্র্ িাসড়য়া সদব। 

সন। র্সদ আপসন না িাট্ড়ন, তট্ব আমার র্াইবার  াধ্য নাই। সর্ন্তু আপসন র্ট্য়র্টি 

র্থা প্রসতশ্রুত হইট্লই আসম সদন র্তর্ থাসর্ট্ত পাসর। 

ঔ। সর্ সর্ র্থা? 

সন। সহন্দুর অিজল স ি আসম স্পশ থ র্সরব না। 

ঔ। তাহা স্বীর্ার র্সরলাম। 

সন। জর্ান মু লমান আমাট্র্ স্পশ থ র্সরট্ব না। 
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ঔ। তাহাও স্বীর্ার র্সরলাম। 

সন। আসম জর্ান রাজপুত জবগট্মর সনর্ট্ি থাসর্ব। 

ঔ। তাহাও হইট্ব। আসম জতামাট্র্ জর্াধ্পুরী জবগট্মর সনর্ি রাস য়া সদব। 

সনর্মলরু্মারীর জনয বাদশাহ জ ইরূপ বট্ন্দাবস্ত র্সরট্লন। 
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ষষ্ঠ পসরট্েদ : পুনশ্চ  সমধ্ িংগ্রট্হর জনয 
 

পরসদন ঔরঙ্গট্জব, জজব-উসি া ও সনর্মলরু্মারীট্র্  ট্ঙ্গ লইয়া রেমহাল মট্ধ্য 

তদারর্ র্সরট্লন, জর্ ইহাট্র্ অন্ত:পুর-মট্ধ্য আস ট্ত সদয়াট্ি। অন্ত:পুরবা ী  মস্ত 

জ াজা, তাতারী, বাাঁদীসদট্গর ডাসর্য়া ঙ্কজজ্ঞা া র্সরট্লন। র্াহারা সনর্মলট্র্ আস ট্ত 

সদয়াসিল, তাহারা তাহাট্র্ সচসনল, সর্ন্তু এর্িা গসহথত র্াজ হইয়াট্ি বুঙ্কঝয়া জর্হই 

অপরাধ্ স্বীর্ার র্সরল না। ঔরঙ্গট্জব বা জজব-উসি া জর্ান  ন্ধানই পাইট্লন না। 

ত ন ঔরঙ্গট্জব ও জজব-উসি া অপর জপৌরবগ থট্র্ এইরূপ আট্দশ র্সরট্লন জর্, 

“ইহাট্র্ আস ট্ত জদওয়ায় তত ক্ষসত হয় নাই, সর্ন্তু ইহাট্র্ জর্হ আমাট্দর হুরু্ম 

বযতীত বাসহর হইট্ত সদও না। তট্ব ইহাট্র্ জর্হ জর্ান প্রর্ার পীড়ন বা অপমান র্সরও 

না। জবগমসদট্গর মত ইহাট্র্ মানয র্সরট্ব। এ জর্াধ্পুরী জবগট্মর সহন্দু বাাঁদীসদট্গর 

পার্ ও জল  াইট্ব, মু লমান ইহাট্র্ িুাঁইট্ব না |” 

ত ন সনর্মলরু্মারীট্র্  র্ট্ল জ লাম র্সরল। জজব-উসি া তাাঁহাট্র্ আদর র্সরয়া 

ডাসর্য়া লইয়া আপন মঙ্কন্দট্র ব াইট্লন এবিং নানাসবধ্ আলাপ র্সরট্লন। সনর্মট্লর 

র্াট্ি স তট্রর র্থা সর্িু পাইট্লন না। 

জ ই সদন অপরাট্ি এর্জন তাতারী প্রহসরণী আস য়া জর্াধ্পুরী জবগমট্র্  িংবাদ সদল 

জর্, এর্জন  ওদাগর পাথট্রর ঙ্কজসন  লইয়া দুগ থমট্ধ্য জবসচট্ত আস য়াট্ি। 

র্তর্গুলা জ  মহাল মট্ধ্য পাঠাইয়া সদয়াট্ি। ঙ্কজসন গুলা  াল নট্হ–জর্ান জবগমই 

তাহা প ন্দ র্সরট্লন না। আপসন সর্িু লইট্বন সর্? 

মাসণর্লাল বাসিয়া বাসিয়া মন্দ ঙ্কজসন  আসনয়াসিল–জর্-জ  জবগম জর্ন প ন্দ র্সরয়া 

সর্সনয়া না রাট্ । র্ ন প্রহসরণী এই র্থা বসলল, ত ন সনর্মলরু্মারী জর্াধ্পুরীর 

সনর্ট্ি সিল। জ  জর্াধ্পুরীট্র্ এর্িু চকু্ষর ইসঙ্গত র্সরয়া বসলল, “আসম সনব |” 

পূর্বরাঙ্কত্রট্ত সনর্মলরু্মারীর  ট্ঙ্গ জর্রূট্প বাদশাট্হর  াক্ষাৎ ও র্ট্থাপর্থন 

হইয়াসিল, সনর্মল  র্লই তাহা জর্াধ্পুরী জবগট্মর র্াট্ি বসলয়াসিল। জর্াধ্পুরী 

শুসনয়া সনর্মট্লর অট্নর্ প্রশিং া এবিং সনর্মলট্র্ অট্নর্ আশীর্বাদ র্সরয়াসিট্লন। 

তাাঁহাট্র্ বহু র্ত্ন র্সরট্তসিট্লন। এক্ষট্ণ সনর্মট্লর অস প্রায় বুঙ্কঝয়া পাথট্রর দ্রবয 

আনাইট্ত হুরু্ম সদট্লন। 

প্রহসরণী বাসহট্র জগট্ল সনর্মল  িংট্ক্ষট্প জর্াধ্পুরীট্র্ মাসণর্লাট্লর  ট্িতট্র্ৌশল 

বুঝাইয়া সদল। জর্াধ্পুরী ত ন বসলট্লন, “তট্ব তুসম ততক্ষণ জতামার স্বামীট্র্ এর্ ানা 

পত্র জল । আসম পাথট্রর ঙ্কজসন  প ন্দ র্সর। এই  ুট্র্াট্গ তাাঁহাট্র্ জতামার  িংবাদ 

সদট্ত হইট্ব |” উপরু্ে  মট্য় জ ই প্রস্তরসনর্সমত দ্রবযগুসল আস য়া উপসস্থত হইল। 

সনর্মল জদস ল জর্,  র্ল দ্রট্বযই মাসণর্ালাট্লর সচি আট্ি। জদস য়া সনর্মল পত্র 

সলস ট্ত বস ল। র্তক্ষণ না সনর্মট্লর পত্র জল া হইল, ততক্ষণ জর্াধ্পুরী প ন্দ 

র্সরট্ত লাসগট্লন। দ্রবযজাট্তর মট্ধ্য প্রস্তরসনর্সমত মূলযবান রত্নরাঙ্কজর 
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র্ারুর্ার্র্সবসশষ্ট এর্িা জর্ৌিা সিল। তাহাট্ত জড়াইয়া চাসব-তালা বন্ধ র্সরবার জনয 

এর্িা  ুবণ থসনর্সমত শৃঙ্খল সিল। সনর্মট্লর পত্র জল া হইট্ল জর্াধ্পুরী অট্নযর 

অলট্ক্ষয পত্র ঐ জর্ৌিার মট্ধ্য রাস য়া চাসব বন্ধ র্সরট্লন। 

জর্াধ্পুরী  র্ল দ্রবয প ন্দ র্সরয়া রাস ট্লন, জর্বল জ ই জর্ৌিাটি না প ন্দ র্সরয়া 

জফরৎ সদট্লন। জফরৎ সদবার  মট্য় ইোপূর্বর্ চাসবিা জফরৎ সদট্ত  ুসলয়া জগট্লন। 

িদ্মট্বশী  ওদাগর মাসণর্লাল, জর্বল জর্ৌিা জফরৎ আস ল, তাহার চাসব আস ল না, 

জদস য়া প্রতযাশাপি হইল। জ  িার্া-র্সড়  ব বুঙ্কঝয়া লইয়া, জর্ৌিা লইয়া জদার্াট্ন 

জগল। জ  াট্ন সনর্জট্ন জর্ৌিার স তট্র সনর্মল রু্মারীর পত্র পাইল। 

পট্ত্র র্াহা সলস ত হইয়াসিল, তাহা  সবস্তাট্র জাসনবার, পাঠট্র্র প্রট্য়াজন নাই।  থূ্ল 

র্থা র্াহা, তাহা পাঠর্ বুঙ্কঝট্ত পাসরট্তট্িন। আনুষসঙ্গর্ র্থা পট্র বঙু্কঝট্ত পাসরট্বন। 

পত্র পাইয়া, সনর্মল  ম্বট্ন্ধ সনঙ্কশ্চন্ত হইয়া মাসণর্লাল স্বট্দশর্াত্রার উট্দযাগ র্সরট্ত 

লাসগট্লন। সর্ন্তু জ ই সদট্নই জদার্ান-পাি উঠাইট্ল পাট্ি জর্হ  ট্ন্দহ র্ট্র, এজনয 

সদনর্তর্ সবলম্ব র্রা সস্থর র্সরট্লন। 
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 প্তম পসরট্েদ :  মসধ্ িংগ্রহ–জজব-উসি া 
এ ন এর্বার সনর্মলরু্মারীট্র্ িাসড়য়া জমাগলবীর মবারট্র্র  িংবাদ লইট্ত হইট্ব। 

বসলয়াসি, র্াহারা রূপনগর হইট্ত পরাে্মু  হইয়া সফসরয়া আস য়াসিল, ঔরঙ্গট্জব 

তাহাসদট্গর মট্ধ্য র্াহাট্র্ বা পদচুযত, র্াহাট্র্ বা দঙ্কিত র্সরয়াসিট্লন। সর্ন্তু 

মবারর্ জ  জশ্রণী ুে হট্য়ন নাই। ঔরঙ্গট্জব  র্ট্লর সনর্ি তাাঁহার বীরট্ত্বর র্থা 

শুসনয়া তাাঁহাট্র্ বহাল রাস য়াসিট্লন। 

জজব-উসি াও জ   ু যাসত শুসনট্লন। মট্ন র্সরট্লন জর্, মবারর্ সনট্জ উপর্াচর্ 

হইয়া তাাঁহার সনর্ি হাঙ্কজর হইয়া  র্ল পসরচয় সদট্ব। সর্ন্তু মবারর্ আস ল না। 

মবারর্ দসরয়াট্র্ সনজালট্য় লইয়া আস য়াসিল। তাহার জ াজা বাাঁদী সনরু্ে র্সরয়া 

সদয়াসিল। তাহাট্র্ এলব্া  জপাষার্ সদয়া  াজাইয়াসিল। র্থা াধ্য অলিাট্র  ূসষত 

র্সরয়াসিল। মবারর্ পসবত্রা পসরণীতা পত্নী লইয়া ঘরর্রনা  াজাইট্তসিল। 

মবারর্ জস্বেক্রট্ম আস ল না জদস য়া জজব-উসি া সবশ্বা ী জ াজা আ ীরেীট্নর 

িারা তাহাট্র্ ডার্াইট্লন। তথাসপ মবারর্ আস ল না। জজব-উসি ার বড় রাগ হইল। 

বড় জহমার্ৎ-বাদশাহজাদী জমট্হরবাসন ফরমাইয়া ইয়াদ র্সরট্তট্িন–তবু নফর 

হাঙ্কজর হয় না–বড় জগাস্তার্ী। 

সদন র্তর্ জজব-উসি া রাট্গর উপর রসহট্লন–মট্ন মট্ন বসলট্লন, “আমার ত 

 র্লই  মান |” সর্ন্তু জজব-উসি া ত নও জাসনট্তন না জর্, বাদশাহজাদীরও  ুল 

হয় জর্, জ াদা বাদশাহজাদীট্র্ ও চাষার জমট্য়ট্র্ এই িাাঁট্চই ঢাসলয়াসিট্লন;-ধ্ন 

জদৌলত, তট্ে তাউ   র্লই র্র্মট্ াগ মাত্র, আর জর্ান প্রট্ দ নাই। 

 ব  মান হয় না, জজব-উসি ারও  ব  মান নয়। সর্িু সদন রাট্গর উপর থাসর্য়া, 

জজব-উসি া মবারট্র্র জনয এর্িু র্াতর হইট্লন। মান জ াওয়াইয়া–শাহজাদীর 

মান, নাসয়র্ার মান, দুই জ াওয়াইয়া, আবার জ ই মবারর্ট্র্ ডাসর্য়া পাঠাইট্লন। 

মবারর্ বসলল, “আমার বহুৎ বহুৎ ত সলমাৎ, শাহজাদীর অট্পক্ষা আমার সনর্ি 

জবশসর্ম্মৎ আর দুসনয়ায় সর্িুই নাই। জর্বল এর্ আট্ি। জ াদা আট্িন. “দীন্” 

আট্ি। গুনাহগারী আর আমা হইট্ত হইট্ব না। আসম আর মহাট্লর স তর র্াইব না–

আসম দসরয়াট্র্ ঘট্র আসনয়াসি |” 

উির শুসনয়া জজব-উসি া রাট্গ ফুসলয়া আি ানা হইল এবিং মবারট্র্র ও দসরয়ার 

সনপাত াধ্ন জনয রৃ্ত িল্প হইল। ইহা বাদশাহী দস্তুর। 

মহালমট্ধ্য সনর্মলরু্মারীর অবস্থাট্ন, জজব-উসি ার এ অস প্রায়  াধ্ট্নর সর্িু 

 ুসবধ্া ঘটিল। সনর্মলরু্মারী, ঔরঙ্গট্জট্বর সনর্ি ক্রমশ: আদট্রর বস্তু হইয়া 

উটঠট্লন। ইহার মট্ধ্য র্ন্দপ থ ঠারু্ট্রর জর্ান র্ার াঙ্কজ সিল না; র্াজিা  য়তাট্নর। 

ঔরঙ্গট্জব প্রতযহ অব র  মত,  ুট্ র ও আট্য়ট্শর  মট্য়, “রূপনগরী নাজনীট্র্” 

ডাসর্য়া র্ট্থাপর্থন র্সরট্তন। র্ট্থাপর্থট্নর প্রধ্ান উট্েশয, রাজস িংট্হর 

রাজর্ীয় অবস্থাঘটিত  িংবাদ লওয়া। তট্ব চতুরচূড়ামসণ ঔরঙ্গট্জব এমন  াট্ব 
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র্থাবার্তা র্সহট্তন জর্, হঠাৎ জর্হ বুঙ্কঝট্ত না পাট্র জর্, সতসন রু্দ্ধর্াট্ল বযবহার্র্ 

 িংবাদ  িংগ্রহ র্সরট্তট্িন। সর্ন্তু সনর্মল ও চতুরতায় জফলা র্ায় না, জ   র্লই 

র্থারই অস প্রায় বুঙ্কঝত এবিং  র্ল প্রট্য়াজনীয় র্থার সমথযা উির সদত। 

অতএব ঔরঙ্গট্জব তাহার র্থাবার্তায়  ম্পূণ থ  ন্তুষ্ট হইট্তন না। সতসন মট্ন মট্ন 

এইরূপ সবচার র্সরট্লন,-“জমবার আসম, ব ট্নযর  াগট্র ডুবাইয়া সদব, তাহাট্ত 

 ট্ন্দহই র্সর না–রাজস িংট্হর রাজয থাসর্ট্ব না। সর্ন্তু তাহাট্তই আমার মান বজায় 

হইট্ব না। তাহার রূপনগরী রাণীট্র্ না র্াসড়য়া আসনট্ত পাসরট্ল আমার মান বজায় 

হইট্ব না। সর্ন্তু রাজয পাইট্লই জর্ আসম রাজমসহষীট্র্ পাইব, এমন  র া র্রা র্ায় 

না। জর্ন না, রাজপুট্তর জমট্য়, র্থায় র্থায় সচতায় উটঠয়া পুসড়য়া মট্র, র্থায় র্থায় 

সবষ  ায়। আমার হাট্ত পসড়বার আট্গ জর্ শয়তানী প্রাণতযাগ র্সরট্ব। সর্ন্তু এই 

বাাঁদীিাট্র্ র্সদ হস্তগত র্সরট্ত পাসর–বশী ূত র্সরট্ত পাসর–তট্ব ইহা িারা তাহাট্র্ 

 ুলাইয়া আসনট্ত পাসরব না? এ বাাঁদীিা সর্ বশী ূত হইট্ব না? আসম সদিীর বাদশাহ, 

আসম এর্িা বাাঁদীট্র্ বশী ূত র্সরট্ত পাসরব না? না পাসর, তট্ব আমার বাদশাহী 

নাট্মানাট্ ফ্ |” 

তার পর বাদশাট্হর ইসঙ্গট্ত জজব-উসি া সনর্মলরু্মারীট্র্ রত্নালিাট্র  ূসষত 

র্সরট্লন। তাাঁর জবশ ূষা, এল্বা  জপাষার্, জবগমসদট্গর  ট্ঙ্গ  মান হইল। সনর্মল 

র্াহা বসলট্তন, তাহা হইত; র্াহা চাসহট্তন, তাহা পাইট্তন। জর্বল বাসহর হইট্ত 

পাসরট্তন না। 

এ  ব র্থা লইয়া জর্াধ্পুরীর  ট্ঙ্গ সনর্মট্লর আট্ন্দালন হইত। এর্দা হাস য়া সনর্মল 

, জর্াধ্পুরীট্র্ বসলল,- 

জ  াট্ন সর্ সপাঁঙ্কজরা                      জ াট্ন সর্ সচসড়য়া 

                 জ াট্ন সর্ ঙ্কজঙ্কির পট্য়র জম, 

জ াট্ন সর্ চানা,                          জ াট্ন সর্ দানা, 

               মটট জর্াঁ ও জ ট্রফ  ট্য়র জম। 
 

জর্াধ্পুরী ঙ্কজজ্ঞা া র্সরল, “তুই সন  জর্ন?” 

সনর্মল বসলল, “উদয়পুট্র সগয়া জদ াইব জর্, জমাগল বাদশাহট্র্ ঠর্াইয়া আনাইয়াসি 

|” 

জজব-উসি া ঔরঙ্গট্জট্বর দাসহন হাত। ঔরঙ্গট্জট্বর আট্দশ পাইয়া, জজব-উসি া 

সনর্মলট্র্ লইয়া পসড়ট্লন। আ ল র্াজিা শাহজাদীর হাট্ত রসহল–বাদশাহ সনট্জ 

মধু্র আলাট্পর  ারিুরু্ আপন হাট্ত রাস ট্লন। সনর্মট্লর  ট্ঙ্গ রঙ্গ-রস র্তা 

র্সরট্তন, সর্ন্তু তাহাও এর্িু বাদশাহী রর্ট্মর মাজাঘষা থাসর্ত–সনর্মল রাগ 

র্সরট্ত পাসরত না, জর্বল উির র্সরত, তাও জমট্য়লী রর্ম মাজাঘষা, তট্ব 

রূপনগট্রর পাহাট্ড়র র্র্থশতাশূনয নট্হ। এ নর্ার ইিংট্রজী রুসচর  ট্ঙ্গ টঠর্ 

সমসলট্ব না বসলয়া জ ই বাদশাহী রুসচর উদাহরণ সদট্ত পাসরলাম না। 
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জজব-উসি ার র্াট্ি সনর্মট্লর র্াহা বসলবার আপসি নাই, তাহা জ  অর্পট্ি 

বসলয়াসিল। অনযানয র্থার মট্ধ্য রূপনগট্রর রু্দ্ধিা সর্ প্রর্াট্র হইয়াসিল, জ  র্থাও 

পাসড়য়াসিল। সনর্মল রু্ট্দ্ধর প্রথম  াট্গ সর্িুই জদট্  নাই, সর্ন্তু চঞ্চলরু্মারীর র্াট্ি 

জ   র্ল র্থা শুসনয়াসিল। জর্মন শুসনয়াসিল, জজব-উসি াট্র্ জতমনই শুনাইল। 

মবারর্ জর্ জমাগল ব নযট্র্ ডাসর্য়া চঞ্চলরু্মারীর র্াট্ি পরা ব স্বীর্ার র্সরয়া, 

রণজয় তযাগ র্সরট্ত বসলয়াসিল, তাহা বসলল; চঞ্চলরু্মারীর জর্ রাজপুতগট্ণর রক্ষাথ থ 

ইোপূর্বর্ সদিীট্ত আস ট্ত চাসহয়াসিল, তাহাও বসলল। সবষ  াইবার  র ার র্থাও 

বসলল; মবারর্ জর্ চঞ্চলরু্মারীট্র্ লইয়া আস ল না, তাহাও বসলল। 

শুসনয়া জজব-উসি া মট্ন মট্ন বসলট্লন, “মবারর্  াট্হব! এই অট্স্ত্র জতামার র্াাঁধ্ 

হইট্ত মাথা নামাইব |” উপরু্ে অব র  পাইট্ল, জজব-উসি া ঔরঙ্গট্জবট্র্ রু্ট্দ্ধর 

জ ই ইসতহা  শুনাইট্লন। 

ঔরঙ্গট্জব শুসনয়া বসলট্লন, “র্সদ জ  নফর এমন সবশ্বা ঘাতর্ হয়, তট্ব আঙ্কজ জ  

জাহািাট্ম র্াইট্ব |” ঔরঙ্গট্জব র্ািিা না বুঙ্কঝট্লন, তাহা নট্হ। জজব-উসি ার 

রু্চসরট্ত্রর র্থা সতসন  র্বদাই শুসনট্ত পাইট্তন। র্তর্গুসল জলার্ আট্ি, এট্দট্শর 

জলার্ তাহাট্দর বণ থনার  ময় বট্ল, “ইহারা রু্রু্র মাট্র, সর্ন্তু হাাঁসড় জফট্ল না |” জমাগল 

বাদশাট্হরা জ ই  ম্প্রদাট্য়র জলার্ সিট্লন। তাাঁহারা র্নযা বা  সগনীর দুশ্চসরত্র 

জাসনট্ত পাসরট্ল র্নযা সর্  সগনীট্র্ সর্িু বসলট্তন না, সর্ন্তু জর্ বযঙ্কে র্নযা বা 

 সগনীর অনুগৃহীত, তাহার টঠর্ানা পাইট্লই জর্ান িট্ল জর্ৌশট্ল তাহার সনপাত  াধ্ন 

র্সরট্তন। ঔরঙ্গট্জব অট্নর্ সদন হইট্ত মবারর্ট্র্ জজব-উসি ার প্রীসত াজন 

বসলয়া  ট্ন্দহ র্সরয়া আস ট্তসিট্লন, সর্ন্তু এ পর্র্ন্ত টঠর্ বুঙ্কঝট্ত পাট্রন নাই। এ ন 

র্নযার র্থায় টঠর্ বুঙ্কঝট্লন, বুঙ্কঝ র্লহ ঘটিয়াট্ি, তাই বাদশাহজাদী, জর্ সপপীসলর্া 

তাাঁহাট্র্ দিংশন র্সরয়াট্ি, তাহাট্র্ টিসপয়া মাসরট্ত চাসহট্তট্িন। ঔরঙ্গট্জব তাহাট্ত 

 ুব  ম্মত। সর্ন্তু এর্বার সনর্মট্লর সনজমুট্  এ  র্ল র্থা বাদশাট্হর শুনা র্র্তবয 

জবাট্ধ্, সতসন সনর্মলট্র্ ডার্াইট্লন। স তট্রর র্থা সনর্মল সর্িু জাট্ন না বা বঙু্কঝল 

না,  র্ল র্থাই টঠর্ বসলল। 

র্থাসবসহত  মট্য় ব শীট্র্ তলব র্সরয়া, বাদশাহ মবারট্র্র  ম্বট্ন্ধ আজ্ঞাপ্রচার 

র্সরট্লন। ব শীর আজ্ঞা পাইয়া আি জন আহদী সগয়া মবারর্ট্র্ ধ্সরয়া আসনয়া 

ব শীর সনর্ি হাঙ্কজর র্সরল। মবারর্ হাস ট্ত হাস ট্ত ব  ্শীর সনর্ি উপসস্থত 

হইট্লন। জদস ট্লন, ব শীর  ম্মুট্  দুইটি জলৌহসপির। তন্মট্ধ্য এর্ এর্টি সবষধ্র 

 প থ গর্জন র্সরট্তট্ি। 

এ নর্ার সদট্ন জর্ রাজদট্ি প্রাণ হারায়, তাহাট্র্ ফাাঁস  র্াইট্ত হয়, অনয প্রর্ার 

রাজর্ীয় বট্ধ্াপয় প্রচসলত নাই। জমাগলসদট্গর রাট্জয এরূপ অট্নর্ প্রর্ার বট্ধ্াপায় 

প্রচসলত সিল। র্াহারও মস্তর্ট্েদ হইত; জর্হ শূট্ল র্াইত; জর্হ হঙ্কস্তপদতট্ল 
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সনসক্ষপ্ত হইত; জর্হ বা সবষধ্র  ট্প থর দিংশট্ন প্রাণতযাগ র্সরত। র্াহাট্র্ জগাপট্ন বধ্ 

র্সরট্ত হইট্ব, তাহার প্রসত সবষপ্রট্য়াগ হইত। 

মবারর্  হা যবধ্ট্ন ব শীর র্াট্ি উপসস্থত হইয়া এবিং দুই পাট্শ দুইটি সবষধ্র  ট্প থর 

সপির জদস য়া র্র্তবযবৎ হাস য়া বসলল, “সর্? আমায় র্াইট্ত হইট্ব?” 

ব শী সবষণ্ণ াট্ব বসলল, “বাদশাট্হর হুরু্ম!” 

মবারর্ ঙ্কজজ্ঞা া র্সরল, “জর্ন এ হুরু্ম হইল, সর্িু প্রর্াশ পাইয়াট্ি সর্?” 

ব। না–আপসন সর্িু জাট্নন না? 

ম। এর্ রর্ম–আন্দাজী আন্দাজী। সবলট্ম্ব র্াজ সর্? 

ব। সর্িু না। 

ত ন মবারর্ জতুা  ুসলয়া এর্িা সপিট্রর উপর পা সদট্লন।  প থ গজাইয়া আস য়া 

সপাঁজরার সিদ্রমধ্য হইট্ত দিংশন র্সরল। 

দিংশনজ্বালায় মবারর্ এর্িু মু  সবরৃ্ত র্সরট্লন। ব শীট্র্ বসলট্লন, “ াট্হব! র্সদ 

জর্হ ঙ্কজজ্ঞা া র্ট্র জর্, মবারর্ জর্ন মসরল, ত ন জমট্হরবাসন র্সরয়া বসলট্লন, 

“শাহজাদী আলম্ জজব-উসি া জবগম  াট্হবার ইো |” 

ব শী   ট্য়, অসত র্াতর াট্ব বসলট্লন, “চুপ! চুপ! এিাও |” 

র্সদ এর্িা  াট্পর সবষ না থাট্র্, এজনয দুইিা  ট্প থর িারা হনয বযঙ্কেট্র্ দিংশন র্রান 

রীসত সিল। মবারর্ তাহা জাসনট্তন। সতসন সিতীয় সপিট্রর উপর পা রাস ট্লন, সিতীয় 

মহা প থও তাাঁহাট্র্ দিংশন র্সরয়া তীক্ষ্ণ সবষ ঢাসলয়া সদল। 

মবারর্ ত ন সবট্ষর জ্বালায় জজ্জথরী ূত ও নীলর্াসন্ত হইয়া,  ূট্ম জানু পাসতয়া 

বস য়া রু্ের্ট্র ডাসর্ট্ত লাসগল, “আিা আর্বর! র্সদ র্ নও জতামার দয়া পাইবার 

জর্াগয র্ার্র্ র্সরয়া থাসর্, তট্ব এই  মট্য় দয়া র্র |” 

এইরূট্প জগদীশ্বট্রর ধ্যান র্সরট্ত র্সরট্ত, তীব্র  প থসবট্ষ জর্জরী ূত হইয়া, 

জমাগলবীর মবারর্ আসল প্রাণতযাগ র্সরল। 
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অষ্টম পসরট্েদ :  ব  মান 

 

রেমহাট্লর  র্ল  িংবাদই আট্ – র্ল  িংবাদই জজব-উসি া সনয়া থাট্র্ন–সতসন 

নাট্য়ট্ব বাদশাহ। মবারট্র্র বধ্ িংবাদও আস য়া জপৌৌঁসিল। 

জজব-উসি া প্রতযাশা র্সরয়াসিট্লন জর্, সতসন এই  িংবাট্দ অতযন্ত   ুী হইট্বন।  হ া 

জদস ট্লন জর্, টঠর্ সবপরীত ঘটিল।  িংবাদ আস বামাত্র  হ া তাাঁহার চকু্ষ জট্ল 

 সরয়া বাসহয়া ধ্ারায় ধ্ারায় জ  জল গড়াইট্ত লাসগল। জশষ জদস ট্লন, চীৎর্ার র্সরয়া 

র্াাঁসদট্ত ইো র্সরট্তট্ি। জজব-উসি া িার রুদ্ধ র্সরয়া হঙ্কস্তদন্তসনর্সমত রত্ন সচত 

পালট্ি শয়ন র্সরয়া র্াাঁসদট্ত লাসগট্লন। 

বর্ শাহজাদী? হঙ্কস্তদন্তসনর্সমত রত্নদি ূসষত পালট্ি শুইট্লও ত চকু্ষর জল থাট্ম 

না! তুসম র্সদ বাসহট্র সগয়া সদিীর  হরতলীর  ি রু্িীরমট্ধ্য প্রট্বশ র্সরট্ত, তাহা 

হইট্ল জদস ট্ত পাইট্ত, র্ত জলার্ জিাঁড়া র্াাঁথায় শুইয়া র্ত হাস ট্তট্ি। জতামার মত 

র্ািা জর্হই র্াাঁসদট্তট্ি না। 

জজব-উসি ার প্রথট্ম সর্িু জবাধ্ হইল জর্, তাাঁহার আপনার  ুট্ র হাসন সতসন আপসনই 

র্সরয়াট্িন। ক্রমশ: জবাধ্ হইল জর্,  ব  মান নট্হ–বাদশাহজাদীরাও  ালবাট্ ; 

জাসনয়া হউর্, না জাসনয়া হউর্, নারীট্দহ ধ্ারণ র্সরট্লই ঐ পাপট্র্ হৃদট্য় আশ্রয় 

সদট্ত হয়। জজব-উসি া আপনা আপসন ঙ্কজজ্ঞা া র্সরল, “আসম তাট্র্ এত 

 ালবাস তাম, জ  র্থা এত সদন জাসনট্ত পার নাই জর্ন?” জর্হ তাহাট্র্ বসলয়া সদল 

না জর্, ঐশ্বর্র্মট্দ তুসম অন্ধ হইয়াসিট্ল, রূট্পর গর্জব তুসম অন্ধ হইয়াসিট্ল, ইঙ্কন্দ্রট্য়র 

দা ী হইয়া তুসম  ালবা াট্র্ সচসনট্ত পার নাই। জতামার উপরু্ে দি হইয়াট্ি–জর্হ 

জর্ন জতামাট্র্ দয়া না র্ট্র। 

জর্হ বসলয়া বসলয়া না সদর্ –তার সনট্জর মট্ন এ  র্ল র্থা সর্িু সর্িু আপনা 

আপসন উদয় হইট্ত লাসগল।  ট্ঙ্গ  ট্ঙ্গ এমনও মট্ন হইল, ধ্র্মাধ্র্ম বুঙ্কঝ আট্ি। 

র্সদ থাট্র্, তট্ব বড় অধ্র্জমর র্াজ হইয়াট্ি। জশষ  য় হইল, ধ্র্মাধ্র্জমর পুরস্কার 

দি র্সদ থাট্র্? তাহার পাট্পর র্সদ দিদাতা জর্উ থাট্র্ন? সতসন বাদশাহজাদী বসলয়া 

জজব-উসি াট্র্ মার্জনা র্সরট্বন সর্?  ম্ভব নয়। জজব-উসি ার মট্ন  য়ও হইল। 

দু:জ , জশাট্র্,  ট্য় জজব-উসি া িার  ুসলয়া তাহার সবশ্বা ী জ াজা আস রেীনট্র্ 

ডার্াইল। জ  আস ট্ল তাহাট্র্ ঙ্কজজ্ঞা া র্সরল, “ াট্পর সবট্ষ মানুষ মসরট্ল তার সর্ 

সচসর্ৎ া আট্ি?” 

আস রেীন বসলল, “মসরট্ল আবার সচসর্ৎ া সর্?” 

জজব। র্ নও শুন নাই? 

আস । হাট্তম মাল এমনই এর্িা সচসর্ৎ া র্সরয়াসিল, র্াট্ণ শুসনয়াসচ চট্ক্ষ জদস  

নাই। 

জজব-উসি া এর্িু হাাঁপ িাসড়ল। বসলল, “হাট্তম মালট্র্ জচন?” 
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আ। সচসন। 

জজ। জ  জর্াথায় থাট্র্? 

আ। সদিীট্ত থাট্র্। 

জজ। বাড়ী জচন? 

আ। সচসন। 

জজ। এ ন জ  াট্ন র্াইট্ত পাসরট্ব? 

আ। হুরু্ম সদট্লই র্াইট্ত পাসর। 

জজ। আজ মবারর্ আসল (এর্িু গলা র্াাঁসপল)  প থাঘাট্ত মসরয়াট্ি জান? 

আ। জাসন। 

জজ। জর্াথায় তাহাট্র্ জগার সদয়াট্ি, জান? 

আ। জদস  নাই, সর্ন্তু জর্ জগারস্থাট্ন জগার সদট্ব, তাহা আসম জাসন। নূতন জগার, টঠর্ানা 

র্সরয়া লইট্ত পাসরব। 

জজ। আসম জতামাট্র্ দুই শত আশরসফ সদট্তসি। এর্শ হাট্তম মালট্র্ সদট্ব, এর্শ 

আপসন লইট্ব। মবারর্ আসলর জগার  ুাঁসড়য়া জমারদা বাসহর র্সরয়া, সচসর্ৎ া র্সরয়া 

তাহাট্র্ বাাঁচাইট্ব। র্সদ বাাঁট্চ, তাহাট্র্ আমার র্াট্ি লইয়া আস ট্ব। এ নই র্াও। 

আশরসফ লইয়া জ াজা আস রেীন ত নই সবদায় লইল। 
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নবম পসরট্েদ :  সমধ্- িংগ্রহ–দসরয়া 
 

আর এর্বার রেমহাট্ল পাথট্রর দ্রবয জবসচয়া, মাসণর্লাল সনর্মলরু্মারীর  বর 

লইল। এবারও জ ই পাথট্রর জর্ৌিা চাসব-বন্ধ হইয়া আস য়াসিল। চাসব  ুসলয়া, সনর্মল 

পাইল–জ ই জদৌতয পারাবত। সনর্মল জ টিট্র্ রাস ল। পট্ত্রর িারা, পূর্বমত  িংবাদ 

পাঠাইল। সলস ল “ ব মঙ্গল । তুসম এ ন র্াও আসম পূর্জবই বসলয়াসি, আসম 

বাদশাহট্য়র  ট্ঙ্গ র্াইব ।” 

মাসণর্লাল ত ন জদার্ান-পাি উঠাইয়া উদয়পুর র্াত্রা র্সরল। রাঙ্কত্র প্র াত হইবার 

ত ন অল্প সবলম্ব আট্ি। সদিীর অট্নর্ “দরওয়াজা |” পাট্ি জর্হ সর্িু  ট্ন্দহ র্ট্র, 

এজনয মাসণর্লাল আজমীর দরওয়াজায় না সগয়া, অনয দর্ওয়াজায় চসলল। 

পসথপাট্শ্ব থ এর্িা  ামানয জগারস্থান আট্ি। এর্িা জগাট্রর সনর্ি দুইিা জলার্ 

দাাঁড়াইয়া আট্ি। মাসণর্লালট্র্ এবিং তাহার  মস বযাহারীসদগট্র্ জদস য়া, জ ই দুইিা 

মানুষ জদৌড়াইয়া পলাইল। মাসণর্লাল ত ন জঘাড়া হইট্ত নাসময়া সনর্ট্ি সগয়া 

জদস ল। জদস ল জর্, জগাট্রর মাটি উঠাইয়া, উহারা মৃতট্দহ বাসহর র্সরয়াট্ি। 

মাসণলর্লাল, জ ই মৃতট্দহ  ুব র্ট্ত্নর  সহত, উদট্য়ানু্ম  ঊষার আট্লাট্র্ 

পর্র্ট্বক্ষণ র্সরল। তার পর সর্ বুঙ্কঝয়া ঐ জদহ আপনার অট্শ্বর উপর তুসলয়া বাাঁসধ্য়া 

র্াপড় ঢার্া সদয়া আপসন পদব্রট্জ চসলল। 

মাসণর্লাল সদিীর দর্ওয়াজার বাসহট্র জগল। সর্িু পট্র  ূর্জর্াদয় হইল, ত ন 

মাসণর্লাল ঐ মৃতট্দহ জঘাড়া হইট্ত নামাইয়া, জঙ্গট্লর িায়ায় লইয়া সগয়া রাস ল। 

এবিং আপনার জপাঁিরা হইট্ত এর্টি ঔষট্ধ্র বসড় বাসহর র্সরয়া, তাহা জর্ান অনুপান 

সদয়া মাসড়ল। তার পর িুসর সদয়া মৃতট্দহ স্থাট্ন স্থাট্ন এর্িু এর্িু সচসরয়া, সিদ্রমট্ধ্য 

জ ই ঔষধ্ প্রট্বশ র্রাইয়া সদল। এবিং ঙ্কজট্ব ও চকু্ষট্ত সর্িু সর্িু মা াইয়া সদল। দুই 

দি পট্র আবার ঐরূপ র্সরল। এইরূপ সতন বার ঔষধ্ প্রট্য়াগ র্সরট্ল মৃত বযঙ্কে 

সন:শ্বা  জফসলল। চাসর বাট্র জ  চকু্ষ চাসহল ও তাহার বচতনয হইল। পাাঁচ বাট্র জ  

উটঠয়া বস য়া র্থা র্সহল। 

মাসণর্লাল এর্িু দুগ্ধ  িংগ্রহ র্সরয়াসিল। তাহা মবারর্ট্র্ পান র্রাইল। মবারর্ 

ক্রমশ: দুগ্ধ পান র্সরয়া  বল হইট্ল,  র্ল র্থা তাাঁহার স্মরণ হইল। সতসন 

মাসণর্লালট্র্ ঙ্কজজ্ঞা া র্সরট্লন, “জর্ আমাট্র্ বাাঁচাইল? আপসন?” 

মাসণর্লাল বসলল, “হাাঁ |” 

মবারর্ বসলল, “জর্ন বাাঁচাইট্লন? আপনাট্র্ আসম সচসনয়াসি। আপনার  ট্ঙ্গ 

রূপনগট্রর পাহাট্ড় রু্দ্ধ র্সরয়াসি। আপসন আমায় পরা ব র্সরয়াসিট্লন |” 

মাসণর্। আসমও আপনাট্র্ সচসনয়াসি। আপসনই মহারাণাট্র্ পরাজয় র্ট্রন। 

আপনার এ অবস্থা জর্ন ঘটিল? 
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মবারর্। এ ন বসলবার র্থা নট্হ।  ময়ান্তট্র বসলব। আপসন জর্াথায় র্াইট্তট্িন– 

উদয়পুট্র? 

মাসণর্। হাাঁ। 

মবা। আমাট্র্  ট্ঙ্গ লইট্বন? সদিীট্ত আমার সফসরবার জর্া নাই, তা বঙু্কঝট্তট্িন জবাধ্ 

হয়। আসম রাজদট্ি দঙ্কিত। 

মাসণর্।  ট্ঙ্গ লইয়া র্াইট্ত পাসর। সর্ন্তু আপসন এ ন বড় দুর্বল। 

মবা।  ন্ধযা লাগাট্য়ৎ শঙ্কে পাইট্ত পাসর। ততক্ষণ সবলম্ব র্সরট্ত পাসরট্বন সর্? 

মাসণর্। র্সরব। 

মবারর্ট্র্ আরও সর্িু দুগ্ধাসদ  াওয়াইল। গ্রাম হইট্ত মাসণর্লাল এর্িা িািু সর্সনয়া 

আসনল। তাহার উপর মবারর্ট্র্ চড়াইয়া উদয়পুর র্াত্রা র্সরল। 

পট্থ র্াইট্ত র্াইট্ত জঘাড়া পাশাপাসশ র্সরয়া, সনজ্জথট্ন মবারর্ জজব-উসি ার  র্ল 

র্থা মাসণর্লালট্র্ বসলল। মাসণর্লাল বুঙ্কঝল জর্, জজব-উসি ার জর্াপানট্ল মবারর্ 

 স্মী ূত হইয়াট্ি। 

এসদট্র্ আস রেীন সফসরয়া আস য়া জজব-উসি াট্র্ জানাইল জর্, সর্িুট্তই বাাঁচান 

জগল না। জজব-উসি া আতরমা া রুমাল াসন চকু্ষট্ত সদয়াসিল, এ ন পাথট্র লিুাইয়া 

পসড়য়া, চাষার জমট্য়র মত মাথা রু্টিট্ত লাসগল। 

জর্ দু:  র্াহারও র্াট্ি প্রর্াশ র্সরবার নয়, তাহা  হয র্রা বড়ই র্ষ্ট। বাদশাহজাদীর 

জ ই দু:  হইল। জজব-উসি া  াসবল, “র্সদ চাষার জমট্য়র হইতাম!” 

এই  মট্য় র্ক্ষিাট্র বড় গিট্গাল উপসস্থত হইল। জর্হ র্ক্ষপ্রট্বশ র্সরবার জনয 

ঙ্কজদ্ র্সরট্তট্ি –প্রসতহারী তাহাট্র্ আস ট্ত সদট্তট্ি না। জজব-উসি া জর্ন দসরয়ার 

গলা শুসনট্লন। প্রসতহারী তাহাট্র্ আির্ র্সরয়া রাস ট্ত পাসরল না। দসরয়া 

প্রসতহারীট্র্ জঠসলয়া জফসলয়া সদয়া র্ক্ষমট্ধ্য প্রট্বশ র্সরল। তাহার হাট্ত তবরাসব 

সিল। জ  জজব-উসি াট্র্ র্াটিবার জনয তরবাসর উঠাইল। সর্ন্তু  হ া তরবাসর 

জফসলয়া সদয়া জজব-উসি ার  ম্মুট্  নৃতয আরম্ভ র্সরল। বসলল, “বহুৎ আো,-জচাট্ র 

জল!” এই বসলয়া উচ্চস্বট্র হাস ট্ত লাসগল। জজব-উসি া প্রসতহারীট্র্ ডাসর্য়া 

তাহাট্র্ ধৃ্ত র্সরট্ত আজ্ঞা সদট্লন। প্রসতহারী তাহাট্র্ ধ্সরট্ত পাসরল না। জ  

ঊর্েশ্বাট্  পলায়ন র্সরল। প্রসতহারী তাহার পশ্চাদ্ধাসবত হইয়া তাহার বস্ত্র ধ্সরল। 

দসরয়া বস্ত্র  ুসলয়া জফসলয়া সদয়া নিাবস্থায় পলায়ন র্সরল। জ  ত ন জঘার উন্মাদগ্রস্ত। 

মবারট্র্র মৃতুয িংবাদ জ  শুসনয়াসিল। 
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 প্তম  ি 

অসি জ্বসলল 

প্রথম পসরট্েদ : সিতীয় Xerxes–সিতীয় Plataes 

 

রাজস িংট্হর রাজয েিং  র্সরবার জনয ঔরঙ্গট্জট্বর র্াত্রা র্সরট্ত জর্ সবলম্ব হইল, 

তাহার র্ারণ, তাাঁহার জ ট্নাট্দযাগ অসত  য়ির। দুর্জর্াধ্ন ও রু্সধ্টষ্ঠট্রর নযায় সতসন 

ব্রহ্মপুত্র-পার হইট্ত বাহ্ণীর্ পর্র্ন্ত, র্ািীর হইট্ত জর্রল ও পািয পর্র্ন্ত, জর্ াট্ন 

র্ত জ না সিল,  ব এই মহারু্ট্দ্ধ আহতূ র্সরট্লন। দসক্ষণাপট্থর মহাস নয, 

জগালরু্িা, সবজয়পুর, মহারাট্ের  মট্রর অসবশ্রান্ত বজ্রাঘাট্ত, সিতীয় বৃত্রা ুট্রর 

নযায় র্াহার পৃষ্ঠ অশসনদুট্ থদয হইয়াসিল–তাহা লইয়া বাদশাট্হর জজযষ্ঠ পুত্র শাহ 

আলম, দসক্ষণ হইট্ত উদয়পুর  া াইট্ত আস ট্লন। অনয পুত্র আজম শাহ,-

বাঙ্গালার রাজপ্রসতসনসধ্, পর্বত ারতবট্ষ থর মহতী চমূ লইয়া জমবাট্রর পর্বতমালার 

িাট্র উপসস্থত হইট্লন। পঙ্কশ্চট্ম মুলতান হইট্ত পিাব-র্াবুল-র্ািীট্রর অট্জয় 

জর্াদ্ধৃ্বগ থ লইয়া, অপর পুত্র আর্ব্বর শাহ আস য়া জ না াগট্রর অনন্ত জস্রাট্ত 

আপানার জ না াগর সমশাইট্লন। উিট্র স্বয়িং শাহান শাহ বাদশাহ সদিী হইট্ত 

অপরাট্জয় বাদশাহী জ না লইয়া উদয়পুট্রর নাম পৃসথবী হইট্ত সবলপু্ত র্সরবার জনয 

জমবাট্র দশ থন সদট্লন।  াগরমধ্যস্থ উিত পর্বতসশ র দৃশ জ ই অনন্ত জমাগল 

জ না াগরমট্ধ্য উদয়পুর জশা া পাইট্ত লাসগল। 

অনন্ত প থট্শ্রণীপসরট্বটষ্টত গরুড়, র্তিুরু্ শত্রু ীত হওয়ার  ম্ভাবনা, রাজস িংহ এই 

 াগর দৃশ জমাগলট্ না জদস য়া ততিুরু্ই  ীত হইয়াসিট্লন।  ারতবট্ষ থ এরূপ 

জ ট্নাট্দযাগ রু্রুট্ক্ষট্ত্রর পর হইয়াসিল সর্ না, বলা র্ায় না। জর্ জ না চীন, পার য বা 

রুশ জট্য়র জনযও আবশযর্ হয় না–কু্ষদ্র উদয়পুর জট্য়র জনয ঔরঙ্গট্জব বাদশাহ, 

তাহা রাজপুতানায় আসনয়া উপসস্থত র্সরট্লন। এর্বার মাত্র পৃসথবীট্ত এরূপ ঘিনা 

হইয়াসিল। র্ ন পার য পৃসথবীর মট্ধ্য বড় রাজয সিল, ত ন তদসধ্পসত জ র (Xerxes) 

পঞ্চাশ লক্ষ জলার্ লইয়া গ্রী  নামা কু্ষদ্র  ূসম ি জয় র্সরট্ত সগয়াসিট্লন। 

থার্মপসলট্ত Leonidas,  ালাসমট্  Themistocles এবিং প্লাতীয়ায় Pausanias তাাঁহার 

গর্ব  র্ব র্সরয়া, তাাঁহাট্র্ দরূ র্সরয়া সদল–শৃগাল-রু্র্্রু্ট্রর মত জ র পালাইয়া 

আস ট্লন। জ ইরূপ ঘিনা পৃসথবীতট্ল এই সিতীয়বার মাত্র ঘটিয়াসিল। বহু লক্ষ জ না 

লইয়া  ারতপসত–জ ট্রর অট্পক্ষাও জদাদথিপ্রতাপশালী রাজা–রাজপুতানার এর্িু 

কু্ষদ্র  ূসম ি জয় র্সরট্ত সগয়াসিট্লন–রাজস িংহ তাাঁহাট্র্ সর্ র্সরট্লন, তাহা 

বসলট্তসি। 

রু্দ্ধসবদযা, ইউট্রাপীয় সবদযা। আস য়া  ট্ি,  ারতবট্ষ থ ইহার সবর্াশ জর্ান র্াট্ল নাই। 

জর্ পুরাট্ণসতহা বসণ থত আর্র্বীরগট্ণর এত  যাসত শুসন, তাহাট্দর জর্ৌশল, জর্বল 

তীরন্দাজী ও লাটঠয়াসলট্ত। ইসতহা ট্ল র্ ব্রাহ্মট্ণরা রু্দ্ধসবদযা সর্, তাহা বঙু্কঝট্তন না 
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বসলয়াই জহৌর্, আর রু্দ্ধসবদযা বস্তুত: প্রাচীন র্াট্ল  ারতবট্ষ থ সিল না বসলয়াই জহৌর্, 

রামচন্দ্র অর্জনাসদর জ নাপসতট্ত্বর জর্ান পসরচয় পাই না। অট্শার্, চন্দ্রগুপ্ত, 

সবক্রমাসদতয, শর্াসদতয, সশলাসদতয র্াহারও জ নাপসতট্ত্বর জর্ান পসরচয় পাই না। 

র্াাঁহারা  ারতবষ থ জয় র্সরয়াসিট্লন, মহম্মদ র্াস ম, গজনবী মহম্মদ, শাহাবুেীন, 

আলাউেীন, বাবর, বতমুর, নাট্দর, জশর-র্াহারও জ নাপসতট্ত্বর জর্ান পসরচয় পাই 

না। জবাধ্ হয়, মু লমান জল ট্র্রাও ইহা বুঙ্কঝট্তন না। আর্ব্বট্রর  ময় হইট্ত এই 

জ নাপসতট্ত্বর র্তর্ র্তর্ পসরচয় পাওয়া র্ায়। আর্ব্বর, সশবজী, আহাম্মদ 

আবদালী, বহদর আসল, হসরস িং প্র ৃসতট্ত জ নাপসতট্ত্বর লক্ষণ, রণপাঙ্কিট্তযর লক্ষণ 

জদ া র্ায়।  ারতবট্ষ থর ইসতহাট্  র্ত রণপঙ্কিট্তর র্থা আট্ি, রাজস িংহ র্াহারও 

অট্পক্ষা নূযন নট্হন। ইউট্রাট্পও এরূপ রণপঙ্কিত অসত অল্পই জঙ্কন্ময়াসিল। অল্প 

জ নার  াহাট্র্য এরূপ মহৎ র্ার্র্ ওলন্দাজ বীর মুর্া য উইসলয়ট্মর পর পৃসথবীট্ত 

আর জর্হ র্ট্র নাই। 

জ  অপূর্ব জ নাপসতট্ত্বর পসরচয় সদবার এ স্থল নট্হ।  িংট্ক্ষট্প বসলব। 

চতু থাট্গ সব ে ঔরঙ্গট্জট্বর মহতী জ না  মাগতা হইট্ল, রণপঙ্কিট্তর র্াহা 

র্র্তবয রাজস িংহ প্রথট্মই তাহা র্সরট্লন। পর্বতমালার বাসহট্র, রাট্জযর জর্ অিংশ 

 মতল, তাহা িাসড়য়া সদয়া, পর্বট্তাপসর আট্রাহণ র্সরয়া জ না  িংস্থাসপত র্সরট্লন। 

সতসন সনজ ব নয সতন  াট্গ সব ে র্সরট্লন। এর্  াগ, তাাঁহার জজযষ্ঠ পুত্র 

জয়স িংট্হর র্র্তৃত্বাধ্ীট্ন পর্বতসশ ট্র  িংস্থাসপত র্সরট্লন; সিতীয়  াগ, সিতীয় 

পুত্র  ীমস িংট্হর অধ্ীট্ন পঙ্কশ্চট্ম  িংস্থাসপত র্সরট্লন; জ  সদট্র্র পথ জ ালা থাট্র্, 

অনযানয রাজপুতগণ জ ই পট্থ প্রট্বশ র্সরয়া  াহার্য র্ট্রন, ইহাও অস ট্প্রত। সনট্জ 

তৃতীয়  াগ লইয়া পূর্বসদট্র্ নয়ন নাট্ম সগসর িিমট্ধ্য উপসবষ্ট হইট্লন। 

আজম শাহ ব নয লইয়া জর্ াট্ন উপসস্থত হইট্লন, জ  াট্ন ত পর্বতমালায় তাাঁহার 

গসতট্রাধ্ হইল। আট্রাহণ র্সরবার  াধ্য নাই; উপর হইট্ত জগালা ও সশলা বৃটষ্ট হয়। 

ঙ্কক্রয়াবাড়ীর িার বন্ধ হইট্ল, রু্রু্র জর্মন রুদ্ধ িার জঠলাট্ঠসল র্ট্র, সর্িু র্সরট্ত 

পাট্র না, সতসন জ ইরূপ পার্বতয িার জঠলাট্ঠসল র্সরট্ত লাসগট্লন–ঢুসর্ট্ত পাসরট্লন 

না। 

ঔরঙ্গট্জট্বর  ট্ঙ্গ আজমীট্র আর্ব্বট্র সমলন হইল। সপতাপুত্র ব নয সমলাইয়া 

পর্বতমালার মট্ধ্য জর্ াট্ন সতনটি পথ জ ালা, জ  সদট্র্ আস ট্লন। এই সতনটি পথ, 

সগসর িি। এর্টির নাম জদাবাসর; আর এর্টি দট্য়লবারা; আর এর্টি পূর্বর্সথত 

নয়ন। জদাবাসরট্ত জপৌৌঁসিট্ল পর, ঔরঙ্গট্জব, আর্ব্বরট্র্ ঐ পট্থ পঞ্চাশ হাজার 

ব নয লইয়া আট্গ আট্গ র্াইট্ত অনুমসত র্সরয়া উদয় াগর নাট্ম সব যাত 

 ট্রাবরতীট্র সশসবর  িংস্থানপূর্বর্ স্বয়িং সর্ঙ্কঞ্চৎ সবশ্রাম লাট্ র জচষ্টা র্সরট্লন। 

শাহজাদা আর্ব্বর, পার্বতয পট্থ উদয়পুট্র প্রট্বশ র্সরট্ত চসলট্লন। জনপ্রাণী 

তাাঁহার গসতট্রাধ্ র্সরল না। রাজপ্রা াদমালা, উপবনট্শ্রণী,  ট্রাবর, তন্মধ্যস্থ ত ন 
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সশসবর  িংস্থাপন র্সরট্লন; মট্ন র্সরট্লন জর্, তাাঁহার জফৌট্জর  ট্য় জদট্শর জলার্ 

পলাইয়াট্ি। জমাগল সশসবট্র আট্মাদ-প্রট্মাদ হইট্ত লাসগল। জর্হ জ াজট্ন, জর্হ 

জ লায়, জর্হ জনমাট্জ রত। এমন  মট্য় উপর  ুপ্ত পসথট্র্র উপর জর্মন বাঘ 

লাফাইয়া পট্ড়, রু্মার জয়স িংহ জতমনই শাহজাদা আর্ব্বট্রর উপর লাফাইয়া 

পসড়ট্লন। বাঘ, প্রায়  মস্ত জমাগলট্র্ দিংোমট্ধ্য পুসরল–প্রায় জর্হ বাাঁসচল না। পঞ্চাশ 

 হস্র জমাগট্লর মট্ধ্য অল্পই সফসরল। শাহজাদা গুজরাি অস মুট্  পলাইট্লন। 

মাজমু শাহ, র্াাঁহার নামান্তর শাহ আলম, সতসন দাসক্ষণাতয হইট্ত ব নযরাসশ লইয়া, 

আহম্মদাবাদ ঘুসরয়া, পর্বতমালার পঙ্কশ্চম প্রাট্ন্ত আস য়া উপসস্থত হইট্লন। জ ই পথ, 

গণরাও নামর্ পার্বতয পথ। সতসন জ ই পথ উিীণ থ হইয়া র্াাঁর্রসলর  মীপবর্তী 

 ট্রাবর ও রাজপ্রা াদমালার সনর্ি উপসস্থত হইয়া জদস ট্লন, আর পথ নাই। পথ 

র্সরয়া অগ্র র হইট্তও পাট্রন না। তাহা হইট্ল রাজপুট্তরা তাাঁহার পশ্চাট্তর পথ বন্ধ 

র্সরট্ব–র দ আসনবার আর উপায় থাসর্ট্ব না–না  াইয়া মসরট্বন। র্াাঁহারা র্থাথ থ 

জ নাপসত, তাাঁহারা জাট্ন জর্, হাট্ত মাসরট্ল রু্দ্ধ হয় না–জপট্ি মাসরট্ত হয়। র্াাঁহারা 

র্থাথ থ জ নাপসত, তাাঁহারা জাট্নন জর্, জপি চসলবার উপায় বজায় রাস য়া–হাত চালান 

চাই। সশট্ রা আঙ্কজও জরাদন র্সরয়া বট্ল, সশ  জ নাপসতরা সশ ট্ নার র দ বন্ধ 

র্সরল বসলয়া সশ  পরাঙ্কজত হইল।  ার বার্িল সিয়র এর্দা বসলয়াসিট্লন, বাঙ্গাসল 

রু্দ্ধ র্সরট্ত জাট্ন না বসলয়া ঘৃণা র্সরও না–বাঙ্গাসল এর্সদট্ন  মস্ত  াদয লুর্াইট্ত 

পাট্র। শাহ আলম রু্দ্ধ বুঙ্কঝট্তন,  ুতরািং আর অগ্র র হইট্লন না। 

রাজস িংট্হর জ না িংস্থাপট্নর গুট্ণ (এইটিই জ নাপসতর প্রধ্ান র্ার্র্) বাঙ্গালার 

জ না ও দাসক্ষণাট্তযর জ না, বৃটষ্টর্াট্ল র্সপদট্লর মত–জর্বল জড় ড় হইয়া বস য়া 

রসহল। মুলতাট্নর জ না সিিস ি হইয়া ঝট্ড়র মুট্  ধূ্লার মত জর্াথায় উসড়য়া জগল। 

বাসর্ জ াদ বাদশাহ–দুসনয়াবাজ বাদশাহ আলমগীর। 
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সিতীয় পসরট্েদ : নয়নবসিও বুঙ্কঝ জ্বসলয়াসিল 

 

শাহজাদা আর্ব্বর শাহট্র্ আট্গ পাঠাইয়া, জ াদ বাদশাহ উদয় াগরতীট্র সশসবর 

জফসলয়াট্িন। পাশ্চাতয পসরব্রাজর্, জমাগলসদট্গর সদিী জদস য়া বসলয়াসিট্লন, সদিী 

এর্টি বৃহৎ সশসবর মাত্র। পক্ষান্তট্র ইহা বলা র্াইট্ত পাট্র জর্, জমাগল বাদশাহসদট্গর 

সশসবর এর্টি সদিী নগরী। নগট্রর জর্মন চর্, জতমনই বড় বড় চর্  াজাইয়া তাম্বু 

পাতা হইত। এমন অ িং য চত্বরট্শ্রণীট্ত এর্টি বস্ত্রসনর্সমতা মহানগরীর  টৃষ্ট হইত। 

 র্ট্লর মট্ধ্য বাদশাট্হর তাম্বুর চর্। সদিীট্ত জর্মন মহাঘ থ হর্মট্শ্রণীমট্ধ্য বাদশাহ 

বা  র্সরট্তন, জতমনই মহাঘ থ হর্মট্শ্রণীমট্ধ্য এ াট্নও বা  র্সরট্তন; জতমনই 

দরবার, আম া , জগা ল ানা, রেমহাল।7 এই  র্ল বাদশাহী তাম্বু জর্বল 

বস্ত্রসনর্সমত নট্হ। ইহার জলৌহ সপিট্লর  জ্জা সিল–এবিং ইহাট্ত সিতল ঙ্কত্রতল র্ক্ষও 

থাসর্ত।  ম্মুট্  সদিীর দুট্গ থর ফিট্র্র নযায় বড় ফির্। বাদশাহী তাম্বু  র্ট্লর 

বস্ত্রসনর্সমত প্রাচীর বা পি পাদট্ক্রাশ দীঘ থ,  মস্তই চারু র্ারুর্ার্র্ সচত 

পটবস্ত্রসনর্সমত। জর্মন দুগ থপ্রাচীট্র বুরুজ গম্বুজ প্র ৃসত থাসর্ত, ইহাট্ত তাহা সিল। 

সপিট্লর স্তট্ম্ভর িারা এই প্রাচীর রসক্ষত হইত। র্ক্ষ র্ট্লর বাসহট্র উজ্জ্বল রঙ্কেম 

পট্ির জশা া, স তট্র  মস্ত জদয়াল “িসব” জমাড়া। িসব, আমরা এ ন র্াহাট্র্ বসল 

তাই, অথ থাৎ র্াট্চর পরর্লার স তর সচত্র। দরবার-তাম্বুট্ত সশট্রাপট্র  ুবণ থ সচত 

চন্দ্রাতপ–সনট্ম্ন সবসচত্র গাসলচা, মট্ধ্য রত্নমঙ্কিত রাজস িংহা ন। চাসর সদট্র্ অস্ত্রধ্াসরণী 

তাতার ুন্দরীগট্ণর প্রহরা। 

রাজপ্রা াদাবলীর পট্র আমীর ওমরাহসদট্গর পিমিপরাঙ্কজর জশা া। এমন জশা া 

অট্নর্ জক্রাশ বযাসপয়া। জর্ান পিসনর্সমত অটাসলর্া রেবণ থ, জর্ানটি পীতবণ থ, 

জর্ানটি জশ্বত, জর্ানটি হসরৎর্সপশ, জর্ানটি নীল;  র্ট্লর  ুবর্ণর্ল  চন্দ্র র্ূজর্র 

সর্রট্ণ ঝলস ট্ত থাট্র্। তীট্র, এই  র্ট্লর চাসরসদট্র্ সদিীর চট্র্র নযায় সবসচত্র 

পণযবীসথর্া–বাজাট্রর পর বাজার।  হ া বাদশাট্হর শু াগমট্ন উদয় াগরতীট্র 

এই রমণীয় মহানগরীর  ৃটষ্ট হইল। জদস য়া জলার্ সবস্ময়াপি হইল। 

বাদশাহ র্ ন সশসবট্র আস ট্তন, ত ন অন্ত:পুরবাস নী  র্ট্লই  ট্ঙ্গ আস ত। 

জবগট্মরা  র্ট্লই আস ত। এবারও আস য়াসিল। জর্াধ্পুরী, উসদপুরী, জজব-উসি া 

 র্ট্লই আস য়াসিল। জর্াধ্পুরীর  ট্ঙ্গ সনর্মলরু্মারীও আস য়াসিল। সদিীর 

রেমহাট্ল জর্মন তাহাট্দর পৃথর্ পৃথর্ মঙ্কন্দর সিল, সশসবট্র রেমহাট্লও জতমনই 

তাহাট্দর পৃথর্ পৃথর্ মঙ্কন্দর সিল। 

এই  ুট্ র সশসবট্র, ঔরঙ্গট্জব রাঙ্কত্রর্াট্ল জর্াধ্পুরীর মহাট্ল আস য়া  ুট্  

র্ট্থাপর্থন র্সরট্তট্িন। সনর্মলরু্মারীও জ  াট্ন উপসস্থত। 

“ইম্সল জবগম!” বসলয়া বাদশাহ সনর্মল জর্ ডাসর্ট্লন। সনর্মল জর্ সতসন ইসতপূর্জব 

“ইমসল জবগম” বসলট্তন, সর্ন্তু বাট্র্যর র্ন্ত্রণা  ুসগয়া এক্ষট্ণ “ইম্সল জবগম” বসলট্ত 
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আরম্ভ র্সরয়াসিট্লন। বাদশাহ সনর্মল জর্ বসলট্লন, “ইমসল জবগম! তুসম আমার, না 

রাজপুট্তর?” সনর্মল রু্ের্ট্র বসলল, “দুসনয়ার বাদশাহ দুসনয়ার সবচার র্সরট্তট্িন, 

এ র্থারও সতসন সবচার র্রুন |” 

ঔ। আমার সবচাট্র এই হইট্তট্ি জর্, তুসম রাজপুট্তর র্নযা, রাজপুত জতামার স্বামী, 

তুসম রাজপুতমসহষীর   ী–তুসম রাজপুট্তরই। 

সন । জাাঁহাপনা! সবচার সর্ টঠর্ হইল? আসম রাজপুট্তর র্নযা বট্ি, সর্ন্তু হজরৎ 

জর্াধ্পুরীও তাই। আপনার সপতামহী ও প্রসপতামহীও তাই–তাাঁহারা জমাগল বাদশাট্হর 

সহতার্াম্পঙ্ক্ষণী সিট্লন না সর্? 

ঔ। ইহারা জমাগল বাদশাট্হর জবগম, তুসম রাজপুট্তর স্ত্রী। 

সন । (হাস য়া) আসম শাহনশাহ আলমগীর বাদশাট্হর ইমসল জবগম। 

ঔ। তুসম রূপনগরীর   ী। 

সন । জর্াধ্পুরীরও তাই। 

ঔ। তট্ব তুসম আমার। 

সন । আপসন জর্মন সবট্বচনা র্ট্রন। 

ঔ। আসম জতামাট্র্ জ  এর্টি র্ার্র্ সনরু্ে র্সরট্ত চাই। তাহাট্ত আমার উপর্ার 

আট্ি, রাজস িংট্হর অসনষ্ট আট্ি। এমন র্ার্র্ জতামাট্র্ সনরু্ে র্সরট্ত ইো র্সর, 

তুসম তাহা র্সরট্ব? 

সন। সর্ র্ার্র্, তাহা না জাসনট্ল আসম বসলট্ত পাসর না। আসম জর্ান জদবতা ব্রাহ্মট্ণর 

অসনষ্ট র্সরট্ত পাসরব না। 

ঔ। আসম জতামাট্র্ জ   ব সর্িু র্সরট্ত বসলব না। আসম উদয়পুর নগর দ ল র্সরব– 

রাজস িংট্হর রাজপুরী দ ল র্সরব, জ   র্ল সবষট্য় আমার জর্ান  ট্ন্দহ নাই। সর্ন্তু 

রাজপুরী দ ল হইট্ল পর রূপনগরীট্র্ হস্তগত র্সরট্ত পাসরব সর্ না  ট্ন্দহ। তুসম 

জ ই সবষট্য়  হায়তা র্সরট্ব। 

সন। আসম আপনার সনর্ি গঙ্গাজী র্মুনাজীর শপথ র্সরট্তসি জর্, আপসন র্সদ 

উদয়পুট্রর রাজপুরী দ ল র্ট্রন, তট্ব আসম চঞ্চলরু্মারীট্র্ আসনয়া আপনার হট্স্ত 

 মপ থণ র্সরব। 

ঔ। জ  র্থা সবশ্বা  র্সর; জর্ন না, তুসম সনশ্চয় জান জর্, জর্ আমার  ট্ঙ্গ প্রবঞ্চনা 

র্ট্র, তাহাট্ত িুর্রা িুর্রা র্াটিয়া রু্রু্রট্র্  াওয়াইট্ত পাসর। 

সন। পাট্রন সর্ না, জ  সবষট্য়র সবচার হইয়া সগয়াট্ি। সর্ন্তু আসম শপথ র্সরয়া 

বসলট্তসি, আসম আপনাট্র্ প্রবঞ্চনা র্সরব না। তট্ব আপসন পুরী অসধ্র্ার র্রার পর 

তাহাট্র্ আসম জীসবত পাইব সর্ না  ট্ন্দহ। রাজপুতমসহষীসদট্গর রীসত এই জর্, 

শত্রুর হাট্ত পসড়বার আট্গ সচতায় পুসড়য়া মট্র। তাহাট্র্ জীসবত পাইব না বসলয়াই 

এ র্থা স্বীর্ার র্সরট্তসি। নসহট্ল আমা হইট্ত চঞ্চলরু্মারীর জর্ান অসনষ্ট ঘটিট্ব না। 

ঔ। ইহাট্ত অসনষ্ট সর্? জ  ত বাদশাট্হর জবগম হইট্ব। 



 রাজস িংহ 

www.bengaliebook.com 

P
ag

e1
2

6
 

সনর্মল উির র্সরট্ত র্াইট্তসিল, এমন  মট্য় জ াজা আস য়া সনট্বদন র্সরল, 

“জপশর্ার দরবাট্র হাঙ্কজর, জরুসর আর্ঙ্কজ জপশ র্সরট্ব। হজরৎ শাহজাদা আর্ব্বর 

শাট্হর  িংবাদ আস য়াট্ি |” 

ঔরঙ্গট্জব অসতশয় বযস্ত হইয়া দরবাট্র জগট্লন। জপশর্ার আর্ঙ্কজ জপশ র্সরল। 

ঔরঙ্গট্জব শুসনট্লন, আর্ব্বট্রর পঞ্চাশ হাজার জমাগল জ না সিিস ি হইয়া প্রায় 

সন:জশট্ষ সনহত হইয়াট্ি। হতাবসশষ্ট জর্াথায় পলায়ন র্সরয়াট্ি, জর্হ জাট্ন না। 

ঔরঙ্গট্জব ত নই সশসবর  ঙ্গ র্সরট্ত আজ্ঞা সদট্লন। 

আর্ব্বট্রর  িংবাদ রেমহাট্লও জপৌৌঁসিল। শুসনয়া সনর্মলরু্মারী জপট্শায়াজ পসরয়া 

িার রুদ্ধ র্সরয়া জর্াধ্পুরী জবগট্মর সনর্ি রূপনগরী নাট্চর মহলা সদল। 

জবশ ূষা পসরতযাগ র্সরয়া সনর্মলরু্মারী  াল মানুষ হইয়া বস ট্ল বাদশাহ তাহাট্র্ 

তলব র্সরট্লন। সনর্মল হাঙ্কজর হইট্ল বাদশাহ বসলট্লন, “আমরা তাম্বু  াসঙ্গট্তসি–

লড়াইট্য় র্াইব–তুসম সর্ এ ন উদয়পুর র্াইট্ত চাও?” 

সন। না, এক্ষট্ণ আসম জফৌট্জর  ট্ঙ্গ র্াইব। র্াইট্ত র্াইট্ত জর্ াট্ন  ুসবধ্া বুঙ্কঝব, 

জ ই ান হইট্ত চসলয়া র্াইব। 

ঔরঙ্গট্জব এর্িু দু:স ত াট্ব বসলট্লন, “জর্ন র্াইট্ব?” 

সনর্মল বসলল, “শাহানশাট্হর হুরু্ম |” 

ঔরঙ্গট্জব প্রফুি াট্ব বসলট্লন, “আসম র্সদ র্াইট্ত না সদই, তুসম সর্ সচরসদন আমার 

রেমহাট্ল থাসর্ট্ত  ম্মত হইট্ব?” 

সনর্মলরু্মারী রু্ের্ট্র বসলল, “আমার স্বামী আট্িন |” 

ঔরঙ্গট্জব এর্িু ইতস্তত: র্সরয়া বসলট্লন, “র্সদ তুসম ই ্লাম ধ্র্ম গ্রহণ র্র–র্সদ 

জ  স্বামী তযাগ র্র–তট্ব উসদপুরী অট্পক্ষা জতামাট্র্ জগৌরট্ব রাস ব |” 

সনর্মল এর্িু হাস য়া, অথচ   ম্ভ্রট্ম বসলল, “তাহা হইট্ব না, জাাঁহাপনা!” 

ঔ। জর্ন হইট্ব না? র্ত রাজপুতরাজর্নযা ত জমাগট্লর ঘট্র আস য়াট্ি। 

সন। তাহারা জর্হ স্বামী তযাগ র্সরয়া আট্  নাই। 

ঔ। র্সদ জতামার স্বামী না থাসর্ত, তাহা হইট্ল আস ট্ত? 

সন। এ র্থা জর্ন? 

ঔ। জর্ন, তাহা বসলট্ত আমার লজ্জা র্ট্র, আসম জতমন র্থা র্ নও র্াহাট্র্ও বসল 

না। আসম প্রাচীন হইয়াসি, সর্ন্তু র্ ন র্াহাট্র্ও  ালবাস  নাই। এ জট্ন্ম জর্বল 

জতামাট্র্ই  ালবাস য়াসি। তাই, তুসম র্সদ বল জর্, জতামার স্বামী না থাসর্ট্ল তুসম 

আমার জবগম হইট্ত, তাহা হইট্ল এ জেহশূনয হৃদয়–জপাড়া পাহাট্ড়র মত হৃদয়–

এর্িু সেগ্ধ হয়। 

সনর্মল ঔরঙ্গট্জট্বর র্থায় সবশ্বা  র্সরল–জর্ন না, ঔরঙ্গট্জট্বর র্ট্ের স্বর 

সবশ্বাট্ র জর্াগয বসলয়া জবাধ্ হইল। সনর্মল ঔরঙ্গট্জট্বর জনয সর্িু দু:স ত হইয়া 
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বসলল, “জাাঁহাপনা, এ বাাঁদী এমন সর্ র্াজ র্সরয়াট্ি জর্, জ  আপনার  ালবা ার 

জর্াগয হয়?” 

ঔ। তাহা বসলট্ত পাসর না। তুসম  ুন্দরী বট্ি, সর্ন্তু জ ৌন্দর্জর্ মুগ্ধ হইবার বয়  আমার 

আর নাই। আর তুসম  ুন্দরী হইট্লও উসদপুরী অট্পক্ষা নও। জবাধ্ র্সর, আসম জতামার 

র্াট্ি স ন্ন আর জর্াথাও  তয র্থা র্ ন পাই নাই, জ ইজনয। জবাধ্ র্সর, জতামার 

বুঙ্কদ্ধ, চতুরতা, আর  াহ  জদস য়া জতামাট্র্ই উপরু্ে মসহষী বসলয়া সবশ্বা  হইয়াট্ি। 

র্াই জহৌর্, আলম্গীর বাদশাহ জতামার স ি আর র্াহারও বশী ূত হয় নাই। আর 

র্াহারও চকু্ষর র্িাট্ক্ষ জমাসহত হয় নাই। 

সন। শাহানশাহ! আমাট্র্ এর্দা রূপনগট্রর রাজর্নযা ঙ্কজজ্ঞা া র্সরয়াসিট্লন, “তুসম 

র্াহাট্র্ সববাহ র্সরট্ত ইো র্র?” আসম বসলয়াসিলাম, আলম ্গীর বাদশাহট্র্। 

সতসন আমাট্র্ ঙ্কজজ্ঞা া র্সরট্লন, “জর্ন?” আসম তাাঁহাট্র্ বুঝাইলাম জর্, আসম 

বালর্র্াট্ল বাঘ পুসষয়াসিলাম, বাঘট্র্ বশ র্রাট্তই আমার আনন্দ সিল। বাদশাহট্র্ 

বশ র্সরট্ত পাসরট্ল আমার জ ই আনন্দ হইট্ব। আমার  াগযবশত:ই অসববাসহত 

অবস্থায় আপনার  ট্ঙ্গ আমার  াক্ষাৎ হয় নাই। আসম জর্ দীন-দসরদ্রট্র্ স্বাসমট্ত্ব বরণ 

র্সরয়াসি, তাহাট্তই আসম  ু ী। এক্ষট্ণ আমায় সবদায় সদন। 

ঔরঙ্গট্জব দু:স ত হইর্া বসলট্লন, “দুসনয়ার বাদশাহ হইট্লও জর্হ  ু ী হয় না–

র্াহারও  াধ্ সমট্ি না। এ পৃসথবীট্ত আসম জর্বল জতামায়  ালবাস য়াসি–সর্ন্তু 

জতামাট্র্ পাইলাম না। জতামায়  ালবাস য়াসি, অতএব জতামায় আির্াইব না–িাসড়য়া 

সদব। তুসম র্াহাট্ত  ু ী হও, তাহাই র্সরব। র্াহাট্ত জতামার দু:  হয়, তাহা র্সরব না। 

তুসম র্াও। আমাট্র্ স্মরণ রাস ও। র্সদ র্ নও আমা হইট্ত জতামার জর্ান উপর্ার 

হয়, আমাট্র্ জানাইও। আসম তাহা র্সরব |” 

সনর্মল রু্সণ থশ র্সরল। বসলল, “আমার এর্টি মাত্র স ক্ষা রসহল। র্ ন উ য় পট্ক্ষর 

মঙ্গলাথ থ  সন্ধ র্সরট্ত আসম আপনাট্র্ অনুট্রাধ্  সরব, ত ন আমার র্থায় র্ণ থপাত 

র্সরট্বন |” 

ঔরঙ্গট্জব বসলল, “জ  র্থার সবচার জ ই  মট্য় হইট্ব |” 

ত ন সনর্মল ঔরঙ্গট্জবট্র্ তাহার র্ট্পাত জদ াইল। বসলল, “এই সশসক্ষত পায়রা 

আপসন রাস ট্বন। র্ ন এ দা ীট্র্ আপসন স্মরণ র্সরট্বন, এই পায়রাটি আপসন 

িাসড়য়া সদট্বন। ইহা িারা আমার সনট্বদন আপনাট্র্ জানাইব। আসম এক্ষট্ণ ব ট্নযর 

 ট্ঙ্গ রসহলাম। র্ ন আমার সবদায় লইবার  ময় হইট্ব, জবগম  াট্হবা জর্ন আমাট্র্ 

সবদায় জদন, এই অনুমসত তাাঁর প্রসত থার্ |” 

ত ন ঔরঙ্গট্জব ব নয চালনার বযবস্থা র্সরট্ত সনরু্ে হইট্লন। 

সর্ন্তু তাাঁহার মট্ন বড় সবষাদ উপসস্থত হইল। সনর্মট্লর মত র্ট্থাপর্থট্ন  াহ , 

বার্চতুরার্র্য এবিং স্পষ্টবর্্তৃত্ব জমাগল বাদশাহ আর জর্াথাও জদট্ ন নাই। র্সদ 

জর্ান রাজা, –সশবজী বা রাজস িংহ, র্সদ জর্ান জ নাপসত–সদলীর সর্ তয়বার, র্সদ 
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জর্ান শাহজাদা–আঙ্কজম সর্ আর্ব্বর, এরূপ  াহট্  এরূপ স্পষ্ট র্থা বসলত, 

ঔরঙ্গট্জব তাহা  হয র্সরট্তন না। সর্ন্তু রূপবতী রু্বতী,  হায়হীনা সনর্মট্লর র্াট্ি 

তাহা সমষ্ট লাসগত। বুড়ার উপর র্তিুরু্ র্ন্দর্জপর অতযাচার হইট্ত পাট্র, জবাধ্ হয় 

তাহা হইয়াসিল। ঔরঙ্গট্জব জপ্রমাট্ন্ধর মত সবট্েট্দ জশাট্র্ জশার্ারু্ল না হইয়া এর্িু 

সবষণ্ণ হইট্লন মাত্র। ঔরঙ্গট্জব মার্র্ আন্তসন বা অসিবর্ণ সিট্লন না, সর্ন্তু মনুষয 

র্ নও পাষাণও হয় না। 
 

7- র্াহাট্র্ জমাগল বাদশাট্হরা জগা ল ানা বসলট্তন, তাহাট্ত আধু্সনর্ ববঠর্ ানার 

মত র্ার্র্ হইত। জ ইটি আট্য়ট্শর স্থান। 
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তৃতীয় পসরট্েদ : বাদশাহ বসিচট্ক্র 

 

প্র াট্ত বাদশাহী জ না রু্চ র্সরট্ত আরম্ভ র্সরল।  র্বাট্গ্র পথপসরষ্কারর্ ব নয পথ 

পসরষ্কাট্রর জনয  শট্স্ত্র ধ্াসবত। তাহাট্দর অস্ত্র জর্াদাসল, রু্ড়াসল, দাও র্ািাসর। 

তাহারা  ম্মুট্ র গাি  র্ল র্াটিয়া,  রাইয়া  ানা-পয়গার বুজাইয়া, মাটি চাাঁসচয়া, 

বাদশাহী জ নার জনয প্রশস্ত পথ প্রস্তুত র্সরয়া অট্গ্র অট্গ্র চসলল। জ ই প্রশস্ত পট্থ 

র্ামাট্নর জশ্রণী, শর্ট্ির উপর আরূঢ় হইয়া ঘড়্-ঘড়্ হড়্-হড়্ র্সরয়া চসলল,- ট্ঙ্গ 

জগালন্দাজ জ না। অ িং য জগালন্দাঙ্কজ গাসড়র ঘড়্-ঘড়্ শট্ব্দ র্র্ণ বসধ্র,-তাহার 

চক্র হস্র হইট্ত সবঘূর্সণত ঊর্জোঙ্কিত ধূ্সলজাট্ল নয়ন অন্ধ; র্ালান্তর্ র্ট্মর নযায় 

বযাসদতা য র্ামান র্ট্লর আর্ার জদস য়া হৃদয় র্ম্পম্পত। এই জগালন্দাজ জ নার 

পশ্চাৎ রাজট্র্াষাগার। বাদশাহী জর্াষাগার  ট্ঙ্গ  ট্ঙ্গ চসলত; সদিীট্ত র্াহাট্র্ও 

সবশ্বা  র্সরয়া ঔরঙ্গট্জব ধ্নরাসশ রাস য়া র্াইট্ত পাসরট্তন না; ঔরঙ্গট্জট্বর 

 াম্রাজযশা ট্নর মূলমন্ত্র  র্বজট্ন অসবশ্বা । ইহাও স্মরণ রা া র্র্তবয জর্, এইবার 

সদিী হইট্ত র্াত্রা র্সরয়া ঔরঙ্গট্জব আর র্ ন সদিী সফসরট্লন না। শতাব্দীর এর্পাদ 

সশসবট্র সশসবট্র সফসরয়া দাসক্ষণাট্তয প্রাণতযাগ র্সরট্লন। 

অনন্ত ধ্নরত্নরাঙ্কজপসরপূর্ণ গজাসদবাসহত রাজট্র্াট্ষর পর, বাদশাহী দফতর ানা 

চসলল। থাট্র্ থাট্র্ থাট্র্, গাসড়, হাতী, উট্ির উপর  াজান  াতাপত্র বসহজাত;  াসরর 

পর  াসর, জশ্রণীর পর জশ্রণী; অ িং য, অনন্ত, চসলট্ত লাসগল। তার পর গঙ্গাজলবাহী 

উট্ির জশ্রণী। গঙ্গাজট্লর মত  ুট্পয় জর্ান নদীর জল নট্হ; তাই বাদশাহসদট্গর  ট্ঙ্গ 

অর্জধ্র্ গঙ্গার জল চসলত। জট্লর পর আহার্র্–আিা, ঘৃত, চাউল, মশলা, শর্থরা, 

নানাসবধ্ পক্ষী, চতুষ্পদ–প্রস্তুত অপ্রস্তুত, পক্ক, অপক্ক,  ক্ষয চসলত। তার  ট্ঙ্গ  ট্ঙ্গ 

 হস্র  হস্র বাবর্সচ। তৎপশ্চাৎ জতাষা ানা–এলবা  জপাষাট্র্র, জজওরাট্তর 

হুড়াহুসড় িড়ািসড়; তার পর অগণনীয় অশ্বাট্রাহী জমাগল জ না। 

এই জগল ব ট্নযর প্রথম  াগ। সিতীয়  াট্গ বাদশাহ জ াদ। আট্গ আট্গ অ িং য 

উেট্শ্রণীর উপর জ্বলন্ত বসিবাহী বৃহৎ র্িাহ র্ট্ল, ধূ্না, গুগ্গুল, চন্দন, মগৃনাস  

প্র ৃসত গন্ধদ্রবয।  ুগট্ন্ধ জক্রাশ বযাসপয়া পৃসথবী ও অন্তরীক্ষ আট্মাসদত। তৎপশ্চাৎ 

বাদশাহী  া  মট্ধ্য বাদশাহ সনট্জ মসণরত্নসর্ঙ্কিণীজালাসদ জশা ায় উজ্জ্বল 

উসচ্চ:শ্রবা তুলয অট্শ্বর উপর আরূঢ়–সশট্রাপসর সব যাত জশ্বতিত্র। তার পর ব ট্নযর 

 ার, সদিীর  ার, বাদশাহীর  ার, ঔরঙ্গট্জট্বর অবট্রাধ্বাস নী  ুন্দরীপ ম্প্রদায়। 

জর্হ বা ঐরাবততুলয গজপৃট্ষ্ঠ,  ুবণ থসনর্সমত র্ারুর্ার্র্সবসশষ্ট ম ্মট্ল জমাড়া, 

মুোঝালর ূসষত, অসত  ূক্ষ্ম লূতাতন্তুতুলয জরশমী বট্স্ত্র আবৃত, হাওদার স তট্র, 

অসত ক্ষীণট্মঘাবৃত উজ্জ্বল পূণ থচন্দ্রতুলয জ্বসলট্তট্ি–রত্নমালাজসড়ত 

র্াল ুজঙ্গীতুলয জবণী পৃট্ষ্ঠ দুসলট্তট্ি–রৃ্ষ্ণতার বৃহচকু্ষর মট্ধ্য র্ালাসিতুলয র্িাক্ষ 

জ সলট্তট্ি; উপট্র র্াট্লা ভ্রূরু্গ, নীট্চ  ুর্মার জর া, তাহার মট্ধ্য জ ই 
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সবদুযোমসব ্ফুরট্ণ,  মস্ত ব নয সবশৃঙ্খল হইয়া উটঠট্তট্ি; মধু্র তাম্বূলারে অধ্ট্র 

মাধু্র্র্ময়ী  ুন্দরীরু্ল মধু্র মধু্র হাস ট্তট্ি। এমন এর্ জন নয়; দুই জন নয়,-হাতীর 

গাট্য় হাতী, হাতীর সপিু হাতী, তার সপিু হাতী।  র্ট্লর উপট্রই জতমনই হাওদা,  র্ল 

হাওদার স তর জতমনই  ুন্দরী,  র্ল  ুন্দরীর নয়ট্নর জমঘরু্গলমধ্যস্থ সবদুযোট্মর 

ক্রীড়া! র্াট্লা পৃসথবী আট্লা হইয়া জগল। জর্হ বা র্দাসচৎ জদালায় চসলল –জদালার 

বাসহট্র সর্িং াপ, স তট্র জরট্দাজী র্ামদার ম মল, উপট্র মুোর ঝালর, রূপার 

দািা, জ াণার হাঙ্গর–তাহার স তর রত্নমঙ্কিতা  ুন্দরী। জর্াধ্পুরী ও সনর্মলরু্মারী, 

উসদপুরী ও জজব-উসি া, ইহারা গজপৃট্ষ্ঠ। উসদপুরী হা যময়ী। জর্াধ্পুরী অপ্র ি। 

সনর্মলরু্মারী রহ যময়ী। জজব-উসি া, গ্রীষ্মর্াট্ল উন্মূসলতা লতার মত সিিসবসিি, 

পসরশুষ্ক, শীর্ণ, মৃতর্ল্প। জজব-উসি া  াসবট্তট্ি, “এ হাসতয়ার লহরীমাট্ঝ আমার 

ডুসবয়া মসরবার সর্ উপায় নাই?” 

এই মট্নাট্মাসহনী বাসহনীর পশ্চাৎ রু্িুসম্বনী ও দা ীবৃন্দ।  র্ট্লই অশ্বারূঢ়া, 

লসম্বতট্বণী, রোধ্রা, সবদুযৎর্িাক্ষা; অলিারসশঙ্কিট্ত জঘাড়া  র্ল নাসচয়া 

উটঠট্তট্ি। এই অশ্বাট্রাসহণী বাসহনীও অসতশয় জলার্মট্নাট্মাসহনী। ইহাট্দর পশ্চাট্ত 

আবার জগালন্দাজ জ না–সর্ন্তু ইহাট্দর র্ামান অট্পক্ষারৃ্ত কু্ষদ্র। বাদশাহ বঙু্কঝ সস্থর 

র্সরয়াসিট্লন, র্াসমনীর র্মনীয় র্িাট্ক্ষর পর আর বড় র্ামাট্নর প্রট্য়াজন নাই। 

তৃতীয়  াট্গ পদাসত ব নয। তৎপশ্চাৎ দা -দা ী, মুট্ি-মজরু, নর্তর্ী প্র ৃসত বাট্জ 

জলার্,  াসল জঘাড়া, তাম্বুর রাসশ এবিং জমাি-ঘাি। 

জর্মন জঘারনাট্দ গ্রাম প্রট্দশ  া াইয়া–সতসমমর্রআবর্তাসদট্ত  য়িরী, 

বষ থাসবপ্লাসবতা জস্রাতস্বতী, কু্ষদ্র ব র্ত ডুবাইট্ত র্ায়, জতমনই মহাট্র্ালাহট্ল, 

মহাট্বট্গ এই পসরমাণরসহতা অ িংট্ যয়া, সবস্ময়র্রী জমাগলবাসহনী রাজস িংট্হর 

রাজয ডুবাইট্ত চসলল। 

সর্ন্তু হঠাৎ এর্িা প্রসতবন্ধর্ উপসস্থত হইল। জর্ পট্থ আর্ব্বর ব নয লইয়া 

সগয়াসিট্লন, ঔরঙ্গট্জবও জ ই পট্থ ব নয লইয়া র্াইট্তসিট্লন। অস প্রায় এই জর্, 

আর্ব্বর শাট্হর ব ট্নযর  ট্ঙ্গ সনজ ব নয সমসলত র্সরট্বন। মট্ধ্য র্সদ রু্মার 

জয়স িংট্হর ব নয পান, তট্ব তাাঁহাট্র্ মাট্ঝ জফসলয়া টিসপয়া মাসরট্বন, পট্র দুই জট্ন 

উদয়পুর প্রট্বশ র্সরয়া রাজয েিং  র্সরট্বন। সর্ন্তু পার্বতয পট্থ আট্রাহণ র্সরবার 

পূর্জব  সবস্মট্য় জদস ট্লন জর্, রাজস িংহ ঊট্বথ পর্বট্তর উপতযর্ায় তাাঁহার পট্থর 

পার্জশ্ব ব নয লইয়া বস য়া আট্িন। রাজস িংহ নয়ননামা সগসর িট্ি পার্বতয পথ 

জরাধ্ র্সরয়াসিট্লন, সর্ন্তু অসত দ্রতুমুট্  দতূমুট্  আর্ব্বট্রর  িংবাদ শুসনয়া, 

রণপাঙ্কিট্তযর অদ্ ুত প্রসত ার সবর্াশ র্সরয়া আসমষট্লালুপ জশযনপক্ষীর মত 

দ্রতুট্বট্গ জ না  সহত পূর্বপসরসচত পার্বতযপথ অসতক্রম র্সরয়া এই সগসর ানুট্দট্শ 

 স ট্নয উপসবষ্ট হইয়াসিট্লন। 
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জমাগল জদস ল, রাজস িংট্হর এই অদ্ ুত রণপাঙ্কিট্তয তাহাসদট্গর  র্বনাশ 

উপসস্থত। জর্ন না, জমাগট্লরা জর্ পট্থ র্াইট্তসিল, জ  পট্থ আর চসলট্ল রাজস িংহট্র্ 

পার্জশ্ব রাস য়া র্াইট্ত হয়। শত্রুস নযট্র্ পার্জশ্ব রাস য়া র্াওয়ার অট্পক্ষা সবপদ্ 

অল্পই আট্ি। পাশ্ব থ হইট্ত জর্ আক্রমণ র্ট্র, তাহাট্র্ রট্ণ সবমু  র্রা র্ায় না, জ ই 

জয়ী হইয়া সবপক্ষট্র্ সিিস ি র্সরয়া জফট্ল।  ালামািা ও ঔস্তরসলট্জ ইহাই 

ঘটিয়াসিল। ঔরঙ্গজজবও এ স্বত:স দ্ধ রণতত্ত্ব জাসনট্তন। সতসন ইহাও জাসনট্তন জর্, 

পাশ্ব থসস্থত শত্রুর  ট্ঙ্গ রু্দ্ধ র্রা র্ায় বট্ি, সর্ন্তু তাহা র্সরট্ত জগট্ল সনজ ব নযট্র্ 

সফরাইয়া শত্রুর  ম্মু বর্তী র্সরট্ত হয়। এই পার্বতয পট্থ তাদৃশ মহতী জ না 

সফরাইবার ঘুরাইবার স্থান নাই, এবিং  ময়ও পাওয়া র্াইট্ব না। জর্ন না, জ নার মু  

সফরাইট্ত না সফরাইট্ত রাজস িংহ পর্বত হইট্ত অবতরণপূর্বর্ তাাঁহার জ না দুই 

 ট্ি সব ে র্সরয়া, এর্ এর্  ি পৃথর্্ র্সরয়া সবনষ্ট র্সরট্ত পাট্রন। এরূপ রু্ট্দ্ধ 

 াহ  র্রা অর্র্তবয। তার পর এমন হইট্ত পাট্র, রাজস িংহ রু্দ্ধ না র্সরট্তও 

পাট্রন। সনঙ্কব্ব থট্ঘ্ন ঔরঙ্গট্জব চসলয়া জগট্ল রাজস িংহ পার্বতাবতরণ র্সরয়া 

ঔরঙ্গট্জট্বর পশ্চাদ্গামী হইট্বন। হইট্ল, সতসন জর্ জমাগট্লর পশ্চাির্তী মাল, 

আ বাব লুঠপাি ও জ নােিং  র্সরট্বন, জ ও কু্ষদ্র র্থা। আ ল র্থা, র ট্দর পথ 

বন্ধ হইট্ব।  ম্মুট্  রু্মার জয়স িংট্হর জ না। রাজস িংট্হর জ না ও জয়স িংট্হর জ না 

উ ট্য়র মট্ধ্য পসড়য়া, ফাাঁট্দর স তর প্রসবষ্ট মূসষট্র্র মত, সদিীর বাদশাহ  স নয 

সনহত হইট্বন। 

ফট্ল সদিীশ্বট্রর অবস্থা জালসনবদ্ধ জরাসহট্তর মত,-জর্ান মট্তই সনস্তার নাই। সতসন 

প্রতযাবর্তন র্সরট্ত পাট্রন, সর্ন্তু তাহা হইট্ল রাজস িংহ তাাঁহার পশ্চাির্তী হইট্বন। 

সতসন উদয়পুট্রর রাজয অতল জট্ল ডুবাইট্ত আস য়াসিট্লন–জ  র্থা দটূ্র থারু্র্, 

এ ন উদয়পুট্রর রাজা তাাঁহার পশ্চাৎ র্রতাসল সদট্ত সদট্ত িুটিট্ব–পৃসথবী হাস ট্ব। 

জমাগল বাদশাট্হর অপসরসমত জগৌরট্বর পট্ক্ষ ইহার অট্পক্ষা অবনসত আর সর্ হইট্ত 

পাট্র? ঔরঙ্গট্জব  াসবট্লন–স িংহ হইয়া মূসষট্র্র  ট্য় পলাইব? সর্িুট্তই পলায়ট্নর 

র্থাট্র্ মট্ন স্থান সদট্লন না। 

ত ন আর সর্ হইট্ত পাট্র? এর্ মাত্র  র া–উদয়পুট্র র্াইবার র্সদ অনয পথ থাট্র্। 

ঔরঙ্গট্জট্বর আট্দট্শ চাসর সদট্র্ অশ্বাট্রাহী পদাসত অনয পট্থর  ন্ধাট্ন িুটিল। 

ঔরঙ্গট্জব সনর্মলরু্মারীট্র্ও ঙ্কজজ্ঞা া র্সরয়া পাঠাইল। সনর্মলরু্মারী বসলল, 

“আসম পরদানশীন স্ত্রীট্লার্–পট্থর র্থা আসম সর্ জাসন?” সর্ন্তু অল্পর্াল মট্ধ্য 

 িংবাদ আস ল জর্ উদয়পুট্র র্াইবার আর এর্িা পথ আট্ি। এর্জন জমাগল 

 ওদাগট্রর  াক্ষাৎ পাওয়া সগয়াট্ি, জ  পথ জদ াইয়া সদট্ব। মন বদার জ  পথ 

জদস য়া আস য়াট্ি। জ  এর্টি পার্বতয রেপথ; অসতশয়  িীর্ণ। সর্ন্তু পথিা জ াজা 

পথ, শীঘ্র বাসহর হওয়া র্াইট্ব। জ  সদট্র্ জর্ান রাজপুত জদ া র্াইট্তট্ি না। জর্ জমাগল 

 িংবাদ সদয়াট্ি, জ  বসলট্তট্ি জর্, জ  সদট্র্ জর্ান রাজপুত জ না নাই। 



 রাজস িংহ 

www.bengaliebook.com 

P
ag

e1
3

2
 

ঔরঙ্গট্জব  াসবট্লন। বসলট্লন, “নাই, সর্ন্তু লুর্াইয়া থাসর্ট্ত পাট্র |” 

জর্ মন বদার পথ জদস য়া আস য়াসিল–ব ত  াাঁ–জ  বসলল জর্, “জর্ জমাগল আমাট্র্ 

প্রথট্মই এই পট্থর  ন্ধান জদয়, তাহাট্র্ আসম পর্বট্তর উপট্র পাঠাইয়া সদয়াসি। জ  

র্সদ রাজপুত জ না জদস ট্ত পায়, তট্ব আমাট্র্  ট্িত র্সরট্ব |” 

ঔরঙ্গট্জব ঙ্কজজ্ঞা া র্সরট্লন, “জ  সর্ আমার স পাহী?” 

ব ্ত  াাঁ। না, জ  এর্জন  ওদাগর। উদয়পুট্র শাল জবসচট্ত সগয়াসিল। এ ন সশসবট্র 

জবসচট্ত আস য়াসিল। 

ঔ।  াল, জ ই পট্থই তট্ব জফৌজ লইয়া র্াও। 

ত ন বাদশাহী হুরু্ট্ম, জফৌজ সফসরল। সফসরল–জর্ন না, সর্িু পথ সফসরয়া আস য়া 

তট্ব রেপট্থ প্রট্বশ র্সরট্ত হয়। ইহাট্তও সবট্শষ সবপদ–তট্ব জালসনবদ্ধ বৃহৎ 

জরাসহত আর জর্ান সদট্র্ র্ায়? জর্রূপ পারম্পর্জর্র  সহত জমাগলট্ না আস য়াসিল–

তাহা আর রসক্ষত হইট্ত পাসরল না। জর্  াগ আট্গ সিল, তাহা সপট্ি পসড়ল; র্াহা 

সপিট্ন সিল, তাহা আট্গ চসলল। জ ানার তৃতীয়  াগ আট্গ আট্গ চসলল। বাদশাহ 

হুরু্ম সদট্লন জর্, তাম্বু ও জমাি-ঘাি ও বাট্জ জলার্  র্ল এক্ষট্ণ উদয় াগট্রর পট্থ 

র্ার্্–পট্র জ নার পশ্চাট্ত তাহারা আস ট্ব। তাহাই হইল। ঔরঙ্গট্জব সনট্জ, পদাসত 

ও জিাি র্ামান ও জগালন্দাজ জ না লইয়া রেপট্থ চসলট্লন। আট্গ আট্গ ব ্ত  াাঁ। 

জদস য়া রাজস িংহ, স িংট্হর মত লাফ সদয়া, পর্বত হইট্ত অবতরণ  র্সরয়া জমাগল 

জ নার মট্ধ্য পসড়ট্লন। অমনই জমাগল জ না সি ি হইর্া জগল–িুসরর্াঘাট্ত জর্ন 

ফুট্লর মালা র্াটিয়া জগল। এর্  াগ ঔরঙ্গট্জট্বর  ট্ঙ্গ রেমট্ধ্য প্রসবষ্ট; আর এর্ 

 াগ; এ ন পূর্বপট্থ, সর্ন্তু রাজস িংট্হর  ম্মুট্ । 

জমাগট্লর সবপট্দর উপর সবপদ এই জর্, জর্ াট্ন হাতী, জঘাড়া, জদালার উপর 

বাদশাট্হর জপৌরাঙ্গনাগণ, টঠর্ জ ই াট্ন, জপৌরাঙ্গনাসদট্গর  ম্মুট্ , রাজস িংহ 

 স ট্নয অবতীণ থ হইট্লন। জদস য়া, জর্মন সচল পসড়ট্ল চড়াইট্য়র দল সর্ল-সবল 

র্সরয়া উট্ঠ, এই  স নয গরুড়ট্র্ জদস য়া রাজাবট্রাট্ধ্র র্াল ুজঙ্গীর দল জতমনই 

আর্তনাদ র্সরয়া উটঠল। এ াট্ন রু্ট্দ্ধর নামমাত্র হইল না। জর্  র্ল আহদীয়ান্ 

তাাঁহাট্দর প্রহরায় সনরু্ে সিল–তাহারা জর্হই অস্ত্র ঞ্চালন র্সরট্ত পাসরল না–পাট্ি 

জবগট্মরা আহত হট্য়ন। রাজপুট্তরা সবনা রু্ট্দ্ধ আহদীসদগট্র্ বন্দী র্সরল।  মস্ত 

মসহষীগণ এবিং তাাঁহাসদট্গর অ িং য অশ্বাট্রাসহণী অনুচরীবগ থ, সবনা রু্ট্দ্ধ রাজস িংট্হর 

বঙ্কন্দনী হইট্লন। 

মাসণর্লাল রাজস িংট্হর সনর্ট্ি সনর্ট্ি থাট্র্ন–সতসন রাজস িংট্হর অসতশয় সপ্রয়। 

মাসণর্লাল আস য়া রু্ের্ট্র সনট্বদন র্সরট্লন, “মহারাজাসধ্রাজ! এ ন এই 

মার্জরী  ম্প্রদায় লইয়া সর্ র্রা র্ায়? আজ্ঞা হয় ত উদর পুসরয়া দসধ্দুগ্ধ জ াজট্নর 

জনয ইহাট্দর উদয়পুট্র পাঠাইয়া সদই |” 
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রাজস িংহ হাস য়া বসলট্লন, “এত দই-দুধ্ উদয়পুট্র নাই। শুসনয়াসি, সদিীর 

মার্জরীট্দর জপি জমািা। জর্বল উসদপুরীট্র্ মসহষী চঞ্চলরু্মারীর র্াট্ি পাঠাইয়া 

দাও। সতসন ইহার জনয আমাট্র্ সবট্শষ র্সরয়া বসলয়াট্িন। আর  ব ঔরঙ্গট্জট্বর 

ধ্ন ঔরঙ্গট্জবট্র্ সফরাইয়া দাও |” 

মাসণর্লাল জজাড়হাট্ত বসলল, “লুট্ঠর  ামগ্রী ব সনট্র্রা সর্িু সর্িু পাইয়া থাট্র্ |” 

রাজস িংহ হাস ট্ত হাস ট্ত বসলট্লন, “জতামার র্াহাট্র্ও প্রট্য়াজন থাট্র্, গ্রহণ 

র্সরট্ত পার। সর্ন্তু মু লমানী, সহন্দুর অস্পর্ষীয়া |” 

মা। উহারা নাসচট্ত গাসয়ট্ত জাট্ন। 

রা। নাচ-গাট্ন মন সদট্ল, রাজপুত সর্ আর জতামাসদট্গর মত বীরপনা জদ াইট্ত 

পাসরট্ব?  ব িাসড়য়া দাও। উসদপুরীট্র্ জর্বল উদয়পুট্র পাঠাইয়া দাও। 

মা। এ  মুদ্রমট্ধ্য জ  রত্ন জর্াথায়  ুাঁঙ্কজয়া পাইব? আমার ত জচনা নাই। র্সদ আজ্ঞা 

হয়, তট্ব হনূমাট্নর মত, এ গন্ধমাদন লইয়া সগয়া মসহষীর র্াট্ি উপসস্থত র্সর। সতসন 

বাসিয়া লইট্বন। র্াহাট্র্ রাস ট্ত হয়, রাস ট্বন, বাসর্গুলা িাসড়য়া সদট্বন। তাহারা 

উদয়পুট্রর বাজাট্র  ুরমা সমসশ জবসচয়া সদনপাত র্সরট্ব। 

এমন  মট্য় মহাগজপৃষ্ঠ হইট্ত সনর্মলরু্মারী রাজস িংহ ও মাসণর্লাল উ য়ট্র্ 

জদস ট্ত পাইল। র্ররু্গল উট্িালন র্সরয়া জ  উ য়ট্র্ প্রণাম র্সরল। জদস য়া 

রাজস িংহ মাসণর্লালট্র্ ঙ্কজজ্ঞা া র্সরট্লন, “ও আবার জর্ান্ জবগম? সহন্দু জবাধ্ 

হইট্তট্ি–জ লাম না র্সরয়া, আমাট্দর প্রণাম র্সরল |” 

মাসণর্লাল জদস য়া উচ্চহা য র্সরট্লন। বসলট্লন, “মহারাজ! ও এর্িা বাাঁদী-ওিা 

জবগম হইল সর্ প্রর্াট্র? উহাট্র্ ধ্সরয়া আসনট্ত হইট্ব |” 

এই বসলয়া মাসণর্লাল, হুরু্ম সদয়া, সনর্মলরু্মারীট্র্ হাতীর উপর হইট্ত নামাইয়া 

আপনার সনর্ি আনাইল। সনর্মল র্থা না র্সহয়া হাস ট্ত আরম্ভ র্সরল। মাসণর্লাল 

ঙ্কজজ্ঞা া র্সরল, “এ আবার সর্? তুসম জবগম হইট্ল র্ট্ব?” 

সনর্মল , মু -জচা  ঘুরাইয়া বসলল, “জময়ট্ন হজরৎ ইমসল জবগম। ত ্সলম জদ |” 

মাসণর্লাল। তা না হয় সদট্তসি–জবগম ত তুসম নও জাসন; জতামার বাপ-দাদাও র্ নও 

জবগম হয় নাই–সর্ন্তু এ জবশ জর্ন? 

সন । পট্হলা জমরা হুরু্ম তাসমল র্র্–বাট্জ বাত আব্সহ রা ্। 

মা।  ীতারাম! জবগম  াট্হবার ধ্মর্ জদ ! 

সন। হামাসর হুরু্ম জর্সহ বহ সর্ হজরৎ উসদপুরী জবগম  াট্হবা  াম্জনট্র্া পির্ল –্ 

দার হাওদাওয়াট্ল হাসতপর তশসরফ রা তী জহাঁই। উনজর্া হামারা হুজরু জম হাঙ্কজর 

র্র্। 

বসলট্ত সবলম্ব  সহল না–মাসণর্লাল ত নই উসদপুরীট্র্ হাতী হইট্ত নামাইট্ত বসলল। 

উসদপুরী অবগুেট্ন মু  আবৃত র্সরয়া র্াাঁসদট্ত র্াাঁসদট্ত নাসমল। মাসণর্লাল 

এর্ ানা জদালা  াসল র্সরয়া, জ  জদালা উসদপুরীর হাতীর র্াট্ি পাঠাইয়া সদয়া, জদালায় 
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চসড়য়া উসদপুরীট্র্ লইয়া আস ল। তার পর মাসণর্লাল, সনর্মলরু্মারীট্র্ র্াট্ণ 

র্াট্ণ বসলল, “জী হামলী জবগম  াট্হবা ! আর এর্িা র্থা__” 

সন । চুপ রহ, জবতসমজ ! জমট্র নাম হজরৎ ইমসল জবগম। 

মা। আো, জর্ জবগমই হও না জর্ন, জজব-উসি া জবগমট্র্ জচন? 

সন। জানজত জনসহন? বহ হামাসর জবিী লাগতী বহ। জদ , আগাড়ী জ াট্নর্া সতন র্ল  

জর্া হাওট্দ পর জলুষ জদতা হযায়, ব পর জজব-উসি া ববঠী বহ। 

মাসণর্লাল তাাঁহাট্র্ও হাতী হইট্ত নামাইট্ত জদালায় তুসলয়া লইয়া আস ট্লন। 

জ ই  মট্য় আবার জর্ান মসহষী হাওদার জসরর পরদা িাসনয়া মু  বাসহর র্সরয়া, 

সনর্মলরু্মারীট্র্ ডাসর্ল। 

মাসণর্লাল সনর্মল জর্ ঙ্কজজ্ঞা া র্সরল, “আবার জতামাট্র্ জর্ ডাসর্ট্তট্ি না?” 

সনর্মল র্সহল, “হাাঁ। জর্াধ্পুরী জবগম। সর্ন্তু উাঁহাট্র্ এ াট্ন আনা হইট্ব না। আমাট্র্ 

হাতীর উপর চড়াইয়া উাঁহার র্াট্ি লইয়া চল। শুসনয়া আস  |” 

মাসণর্লাল তাহাই র্সরল। সনর্মলরু্মারী জর্াধ্পুরীর হাতীর উপর উটঠয়া তাাঁহার 

ইন্দ্র নতুলয হাওদার স তর প্রট্বশ র্সরল। জর্াধ্পুরী বসলট্লন, “আমাট্র্ জতামাট্দর 

 ট্ঙ্গ লইয়া চল |” 

সন। জর্ন মা? 

জর্া। জর্ন, তা ত র্তবার বসলয়াসি। আসম এ জম্লোপুরীট্ত, এ মহাপাট্পর স তর আর 

থাসর্ট্ত পাসর না। 

সন । তাহা হইট্ব না। জতামার র্াওয়া হইট্ব না। আজ র্সদ জমাগল  াম্রাজয টিট্র্, তট্ব 

জতামার জিট্ল সদিীর বাদশাহ হইট্ব। আমরা জ ই জচষ্টা র্সরব। তাাঁর রাজট্ত্ব আমরা 

 ুট্  থাসর্ব। 

জর্াধ্পুরী। অমন র্থা মুট্  আসনও না, বািা ! বাদশাহ শুসনট্ল, আমার জিট্ল এর্ 

সদনও বাাঁসচট্ব না। সবষপ্রট্য়াট্গ তাহার প্রাণ র্াইট্ব। 

সন । এ নর্ার র্থা বসলট্তসি না। র্াহা শাহজাট্দর হর্্, র্াট্ল সতসন পাইট্বন। আপসন 

আমাট্র্ আর জর্ান আজ্ঞা র্সরট্বন না। আপসন র্সদ আমার  ট্ঙ্গ এ ন র্ান, 

আপনার পুট্ত্রর অসনষ্ট হইট্ত পাট্র। 

জর্াধ্পুরী  াসবয়া বসলল, “জ  র্থা  তয। জতামার র্থাই শুসনলাম। আসম র্াইব না। 

তুসম র্াও |” 

সনর্মলরু্মারী ত ন তাাঁহাট্র্ প্রণাম র্সরয়া সবদায় গ্রহণ র্সরট্লন। 

উসদপুরী এবিং জজব-উসি া উপরু্ে ব ট্নয জবটষ্টতা হইয়া সনর্মলরু্মারীর  সহত 

উদয়পুট্র চঞ্চলরু্মারীর সনর্ি জপ্রসরতা হইট্লন। 
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চতুথ থ পসরট্েদ : অসিচক্র বড়  ীষণ হইল 

ত ন রাজস িংহ আর  র্ল জপৌরাঙ্গনাগণট্র্–গজারূঢ়া, সশসবর্ারূঢ়া, এবিং 

অশ্বারূঢ়া– র্লট্র্ই, ঔরঙ্গট্জবট্র্ জর্ রেপট্থ প্রট্বশ র্রাইয়াসিট্লন, জ ই পট্থ 

প্রট্বশ র্সরট্ত সদট্লন। তাহারা প্রট্বশ র্সরট্ল পর, উ য় জ না সনস্তব্ধ হইল। 

ঔরঙ্গট্জট্বর অবসশষ্ট জ না অগ্র র হইট্ত পাসরট্তট্ি না–জর্ন না, রাজস িংহ পথ 

বন্ধ র্সরয়া বস য়াট্িন। সর্ন্তু ঔরঙ্গট্জট্বর  াগরতুলয অশ্বাট্রাহী জ না রু্ট্দ্ধর 

উট্দযাগ র্সরট্ত লাসগল। তাহারা জঘাড়ার মু  সফরাইয়া রাজপুট্তর  ম্মু ীন হইল। 

ত ন রাজস িংহ এর্িু হটঠয়া সগয়া তাহাট্দর পথ িাসড়য়া সদট্লন–তাহাট্দর  ট্ঙ্গ রু্দ্ধ 

র্সরট্লন না। তাহারা “দীন্ দীন্” শব্দ র্সরট্ত র্সরট্ত বাদশাট্হর আজ্ঞানু াট্র, 

বাদশাহ জর্  িংর্ীর্ণ রেপট্থ প্রট্বশ র্সরয়াসিট্লন, জ ই পট্থ প্রট্বশ র্সরল। 

রাজস িংহ আবার আগু হইট্লন। তারপর বাদশাহী জতাষা ানা আস য়া উপসস্থত হইল। 

রক্ষর্ নাই বসলট্লই হয়, রাজপুট্তরা তাহা লুটঠয়া লইল। তার পর  যাদযদ্রবয । র্াহা 

সহন্দুর বযাবহার্র্, তাহা রাজস িংট্হর র ট্দর  াসমল হইল। র্াহা সহন্দুর অ বযাবহার্র্, 

তাহা জডাম জদা াট্দ লইয়া সগয়া র্তর্  াইল, র্তর্ পর্বট্ত িড়াইল–শগৃাল-রু্রু্র 

এবিং বনয পশুট্ত  াইল। রাজপুট্তরা দফতর ানা হাতীর উপর হইট্ত নামাইল–

র্তর্ বা পুড়াইয়া সদল, র্তর্ বা িাসড়য়া সদল। তার পর মাল ানা; তাহাট্ত জর্ 

ধ্নরত্নরাসশ আট্ি, পৃসথবীট্ত এমন আর জর্াথাও নাই,-জাসনয়া রাজপুত জ নাপসতগণ 

জলাট্  উন্মি হইল। তাহার পশ্চাট্ত বড় জগালন্দাজ জ না। রাজস িংহ আপন জ না 

 িংর্ত র্সরট্লন। বসলট্লন, “জতামরা বযস্ত হইও না। ও  ব জতামাট্দরই। আজ িাসড়য়া 

দাও। আজ এ ন রু্ট্দ্ধর  ময় নট্হ |” রাজস িংহ সনট্শ্চষ্ট হইয়া রসহট্লন। 

ঔরঙ্গট্জট্বর  মস্ত জ না রেপট্থ প্রট্বশ র্সরল। 

তার পর মাসণর্লালট্র্ সবরট্ল লইয়া সগয়া বসলট্লন, “আসম জ ই জমাগট্লর উপর 

অতযন্ত  ন্তুষ্ট হইয়াসি। এতিা  ুসবধ্া হইট্ব, আসম মট্ন র্সর নাই। আসম র্াহা 

অস ট্প্রত র্সরয়াসিলাম, তাহাট্ত রু্দ্ধ র্সরয়া জমাগলট্র্ সবনষ্ট র্সরট্ত হইত। এক্ষট্ণ 

সবনা রু্ট্দ্ধই জমাগলট্র্ সবনষ্ট র্সরট্ত পাসরব। মবারর্ট্র্ আমার সনর্ি লইয়া 

আস ট্ব। আসম তাহাট্র্  মাদর র্সরব |” 

পাঠট্র্র স্মরণ থাসর্ট্ত পাট্র, মবারর্ মাসণর্লাট্লর হাট্ত জীবন পাইয়া তাহার  ট্ঙ্গ 

উদয়পুর আস য়াসিট্লন। রাজস িংহ তাহার বীরত্ব অবগত  সিট্লন, অতএব তাহাট্র্ 

সনজট্ না মট্ধ্য উপরু্ে পট্দ সনরু্ে র্সরয়াসিট্লন। সর্ন্তু জমাগল বসলয়া তাহাট্র্ 

 ম্পূণ থ সবশ্বা  র্সরট্তন না। তাহাট্ত মবারর্ সর্িু দু:স ত সিল। আজ জ ই দু:জ  

গুরুতর র্ার্জর্র  ার লইয়াসিল। জ  গুরুতর র্ার্র্ র্দ  ু ম্পি হইয়াট্ি, তাহা 

পাঠর্ জদস য়াট্িন। পাঠর্ বুঙ্কঝয়া থাসর্ট্বন জর্, মবারর্ই িদ্মট্বশী জমাগল 

 ওদাগর। 
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মাসণর্লাল আজ্ঞা পাইয়া মবারর্ট্র্ লইয়া আস ট্লন। রাজস িংহ মবারট্র্র অট্নর্ 

প্রশিং া র্সরট্লন। বসলট্লন “তুসম এই  াহ  ও চাতুর্র্ প্রর্াশ র্সরয়া, জমাগল 

 ওদাগর  াঙ্কজয়া, জমাগল জ না রেপট্থ না লইয়া জগট্ল অট্নর্ প্রাণহতযা হইত। 

জতামাট্র্ জর্হ সচসনত পাসরট্ল জতামারও মহাসবপদ উপসস্থত হইত |” 

মবারর্ বসলল, “মহারাজ! জর্ বযঙ্কে  র্ট্লর  মট্ক্ষ মসরয়াট্ি, র্াহাট্র্  র্ট্লর 

 মট্ক্ষ জগার সদয়াট্ি, তাহাট্র্ জর্হ সচসনট্ত পাসরট্লও জচট্ন না–মট্ন র্ট্র, ভ্রম 

হইট্তট্ি। আসম এই  াহট্ ই সগয়াসিলাম |” 

রাজস িংহ বসলট্লন, “এক্ষট্ণ র্সদ আমার র্ার্র্ স দ্ধ না হয়, তট্ব জ  আমার জদাষ। 

তুসম জর্ পুরস্কার চাসহট্ব, আসম তাহাই জতামাট্র্ সদব |” 

মবারর্ র্সহল, “মহারাজ! জব-আদবী মাফ জহৌর্! আসম জমাগল হইয়া জমাগট্লর 

রাজয েিংট্ র উপায় র্সরয়া সদয়াসি। আসম মু লমান হইয়া সহন্দুরাজয স্থাপট্নর 

র্ার্র্ র্সরয়াসি। আসম  তযবাদী হইর্া সমথযা প্রবঞ্চনা র্সরয়াসি। আসম বাদশাট্হর 

জনমর্  াইয়া জনমর্হারামী র্সরয়াসি। আসম মৃতুযর্ন্ত্রণার অসধ্র্ র্ষ্ট পাইট্তসি। 

আমার আর জর্ান পুরস্কাট্র  াধ্ নাই। আসম জর্বল এর্ পুরস্কার আপনার সনর্ি 

স ক্ষা র্সর। আমাট্র্ জতাট্পর মুট্  রাস য়া উড়াইয়া সদবার আট্দশ র্রুন। আমার 

আর বাাঁসচবার ইো নাই |” 

রাজস িংহ সবঙ্কস্মত হইয়া বসলট্লন, “র্সদ এ র্াট্জ জতামার এতই র্ষ্ট, তট্ব এমন র্াজ 

জর্ন র্সরট্ল? আমাট্র্ জানাইট্ল না জর্ন? আসম অনয জলার্ সনরু্ে র্সরতাম। আসম 

র্াহাট্র্ও এত দরূ মন:পীড়া সদট্ত চাসহ না |” 

মবারর্, মাসণর্লালট্র্ জদ াইয়া সদয়া বসলল, “এই মহাত্ম্া আমার জীবন দান 

র্সরয়াসিট্লন। ইাঁহার সনতান্ত অনুট্রাধ্ জর্, আসম এই র্ার্র্ স দ্ধ র্সর। আসম নসহট্লও 

এ র্াজ স দ্ধ হইত না; জর্ন না, জমাগল স ি সহন্দুট্র্ জমাগট্লরা সবশ্বা  র্সরত না। 

আসম ইহা অস্বীর্ার র্সরট্ল অরৃ্তজ্ঞতা পাট্প পসড়তাম। তাই এ র্াজ র্সরয়াসি। 

এক্ষট্ণ এ প্রাণ আর রক্ষা র্সরব না সস্থর র্সরয়াসি। আমাট্র্ জতাট্পর মুট্  উড়াইয়া 

সদট্ত আট্দশ র্রুন। অথবা আমাট্র্ বাাঁসধ্য়া বাদশাট্হর সনর্ট্ি পাঠাইয়া সদন, অথবা 

অনুমসত সদন জর্, আসম জর্ প্রর্াট্র পাসর, জমাগল জ নামট্ধ্য প্রসবষ্ট হইয়া, আপনার 

 ট্ঙ্গ রু্দ্ধ র্সরয়া প্রাণতযাগ র্সর |” 

রাজস িংহ অতযন্ত  ন্তুষ্ট হইট্লন। বসলট্লন, “র্াল জতামাট্র্ আসম জমাগল জ নায় 

প্রট্বট্শর অনুমসত সদব। আর এর্সদন মাত্র থার্। আমার জর্বল এক্ষট্ণ এর্িা র্থা 

ঙ্কজজ্ঞা য আট্ি। ঔরঙ্গট্জব জতামাট্র্ বধ্ র্সরয়াসিট্লন জর্ন?” 

ম। তাহা মহারাট্জর  াক্ষাৎ বেবয নট্হ। 

রা। মাসণর্লাট্লর  াক্ষাৎ? 

ম। বসলয়াসি। 

এই বসলয়া রাজস িংহ মবারর্ট্র্ সবদায় সদট্লন। 
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তার পর, মাসণর্লাল মবারর্ট্র্ সন ৃট্ত লইয়া সগয়া ঙ্কজজ্ঞা া র্সরট্লন, “ াট্হব! র্সদ 

আপনার মসরবার ইো, তট্ব শাহাজাদীট্র্ ধ্সরট্ত আমাট্র্ অনুট্রাধ্ র্সরয়াসিট্ল 

জর্ন?” 

মবারর্ বসলল, “ ুল! স িংহজী  ুল! আসম আর শাহজাদী লইয়া সর্ র্সরব? মট্ন 

র্সরয়াসিলাম বট্ি জর্, জর্ শয়তানী আমার  ালবা ার সবসনমট্য় আমাট্র্ র্াল াট্পর 

সবষদট্ন্ত  মপ থণ র্সরয়া মাসরয়াসিল, তাহাট্র্ তাহার র্র্জমর প্রসতফল সদব। সর্ন্তু 

মানুষ র্াহা আজ চাট্হ, র্াল তাহার ইো থাট্র্ না। আসম এ ন মসরব সনশ্চয় 

র্সরয়াসি–এ ন আর শাহজাদী প্রসতফল পাইল না পাইল, তাহাট্ত আমার সর্? আসম 

আর সর্িুই জদস ট্ত আস ব না |” 

মা। জজব-উসি াট্র্ রাস ট্ত র্সদ আপসন অনুমসত না র্ট্রন, তট্ব আসম বাদশাট্হর 

সনর্ি সর্িু ঘুষ লইয়া তাহাট্র্ িাসড়য়া সদই। 

মবারর্। আর এর্বার তাহাট্র্ আমার জদস ট্ত ইো আট্ি। এর্বার ঙ্কজজ্ঞা া 

র্সরবার ইো আট্ি জর্, জগট্ত ধ্র্মাধ্র্জম তাহার সর্িু সবশ্বা  আট্ি সর্ না? এর্বার 

শুসনবার ইো আট্ি জর্, জ  আমায় জদস য়া সর্ বট্ল? এর্বার জাসনবার ইো আট্ি 

জর্, আমাট্র্ জদস য়া জ  সর্ র্ট্র? 

মা। তট্ব আপসন এ নও তাহার প্রসত অনুরে? 

ম। সর্িুমাত্র না। এর্বার জদস ব মাত্র। আপনার র্াট্ি এই পর্র্ন্ত স ক্ষা। 
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অষ্টম  ি 

আগুট্ন জর্ জর্ পুসড়ল? 

প্রথম পসরট্েদ : বাদশাট্হর দাহনারম্ 

 

এসদট্র্ বাদশাহ বড় জগালট্র্াট্গ পসড়ট্লন। তাাঁহার  মস্ত জ না রেপট্থ প্রট্বশ 

র্সরবার অল্প পট্রই সদবাব ান হইল। সর্ন্তু রট্ের অপর মুট্  জর্হই জপৌৌঁসিল না। 

অপর মুট্ র জর্ান  িংবাদ নাই।  ন্ধযার পট্রই জ ই  িীণ থ রেপট্থ অসতশয় গাঢ় 

অন্ধর্ার হইল।  মস্ত জ নার পথ আট্লার্রু্ে হয়, এমন জরাশনাইট্য়র  রিাম 

 ট্ঙ্গ সর্িুই নাই। বাদশাট্হর ও জবগমসদট্গর সনর্ি জরাশনাই হইল–সর্ন্তু আর  মস্ত 

জ নাই গাঢ় সতসমরােি। তাহাট্ত আবার বনু্ধর পার্বতয তল ূসম, সবর্ীণ থ উপল ট্ি 

 ীষণ হইয়া আট্ি। জঘাড়া  র্ল িক্কর  াইট্ত লাসগল। র্ত জঘাড়া আট্রাহী ট্মত 

পসড়য়া জগল; উপর অট্শ্বর পাদদলট্ন সপষ্ট হইয়া অশ্ব ও আট্রাহী উ ট্য় আহত বা 

সনহত হইল। র্ত হাতীর পাট্য় বড় বড় সশলা ি ফুটিট্ত লাসগল–হঙ্কস্তগণ দুর্দমনীয় 

হইয়া ইতস্তত: সফসরট্ত লাসগল। অশ্বাট্রাসহণী স্ত্রীগণ,  ূপসততা হইয়া অশ্বপট্দ, 

হঙ্কস্তপট্দ দসলত হইয়া, আর্তনাদ র্সরট্ত লাসগল। জদালার বাহর্সদট্গর চরণ  র্ল 

ক্ষতসবক্ষত হইয়া রুসধ্ট্র পসরপ্লুত হইট্ত লাসগল। পদাসতর্ জ না আর চসলট্ত পাট্র 

না–পদস্খলট্ন এবিং উপলাঘাট্ত অতযন্ত পীসড়ত হইল। ত ন ঔরঙ্গট্জব রাঙ্কত্রট্ত 

জ নার গসত বন্ধ র্সরয়া সশসবর  িংস্থাপন র্সরট্ত অনুমসত র্সরট্লন। 

সর্ন্তু তাম্বু জফসলবার স্থান নাই। অসত র্ট্ষ্ট বাদশাহ ও জবগমসদট্গর তাম্বুর স্থান হইল। 

আর র্াহারও হইল না। জর্ জর্ াট্ন সিল, জ  জ ই াট্ন রসহল। অশ্বাট্রাহী অশ্বপৃট্ষ্ঠ–

গজাট্রাহী গজপৃট্ষ্ঠ–পদাসতর্ চরট্ণ  র র্সরয়া রসহল। জর্হ বা র্ট্ষ্ট 

পর্বত ানুট্দট্শ এর্িু স্থান র্সরয়া, তাহাট্ত পা ঝুলাইয়া বস য়া রসহল। সর্ন্তু  ানুট্দশ 

দুরাট্রাহণীয়,-এমন  াড়া জর্, উঠা র্ায় না। অসধ্র্ািংশ জলার্ই এরূপ সবশ্রাট্মর স্থান 

পাইল না। 

তার পর সবপট্দর পর সবপদ– াট্দযর অতযন্ত অ াব।  ট্ঙ্গ র্াহা সিল, তাহা ত 

রাজপুট্তরা লুটঠয়া লইয়াট্ি। জর্ রেপট্থ জ না উপসস্থত–জ  াট্ন অনয  াট্দযর র্থা 

দটূ্র থার্, জঘাড়ার ঘা  পর্র্ন্ত পাওয়া র্ায় না।  মস্ত সদট্নর পসরশ্রট্মর পর জর্হ 

সর্িু  াইট্ত পাইল না; বাদশাহ, সর্ জবগট্মরাও নয়। কু্ষধ্ায়, সনদ্রার অ াট্ব  র্ট্ল 

মৃতপ্রায় হইল। জমাগল জ না বড় জগালট্র্াট্গ পসড়ল। 

এ সদট্র্ বাদশাহ উসদপুরী ও জজব-উসি ার হরণ- িংবাদ প্রাপ্ত হইট্লন। জক্রাট্ধ্ 

অসিতুলয জ্বসলয়া উটঠট্লন। এর্া  মস্ত ব নযসদগট্র্ সনহত র্রা র্ায় না, নসহট্ল 

ঔরঙ্গট্জব তাহা র্সরট্তন। সববট্র সনরুদ্ধ স িংহ, স িংহীট্র্ সপিরাবদ্ধ জদস ট্ল জর্রূপ 

গর্জন র্ট্র, ঔরঙ্গট্জব জ ইরূপ গর্জন র্সরট্ত লাসগট্লন। 
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গ ীর রাট্ত্র জ নার জর্ালাহল সর্িু সনবৃি হইট্ল, অট্নট্র্ শুসনল, অসত দটূ্র অট্নর্ 

পাহাট্ড়র উপর জর্ন বহু িং যর্ বৃক্ষ উন্মূসলত হইট্তট্ি। সর্িু বুঙ্কঝট্ত না পাসরয়া 

অথবা জ ৌসতর্ শব্দ মট্ন র্সরয়া,  র্ট্ল চুপ র্সরয়া রসহল। 
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সিতীয় পসরট্েদ : দাহট্ন বাদশাট্হর বড় জ্বালা 
 

রাঙ্কত্র প্র াট্ত ঔরঙ্গট্জব ব নযচালনার আট্দশ র্সরট্লন। জ ই বৃহতী জ না,-জতাপ 

লইয়া চতুরসঙ্গণী–অসত দ্রতুপট্দ রেমুট্ র উট্েট্শ চসলল। কু্ষৎসপপা ায়  র্ট্লই 

অতযন্ত সক্লষ্ট–বাসহর হইট্ল তট্ব পানাহাট্রর  র া– র্ট্ল জশ্রণী ঙ্গ র্সরয়া িুটিল। 

ঔরঙ্গট্জব সনট্জ উসদপুরী ও জজব-উসি াট্র্ মুে র্সরয়া উদয়পুর সন:জশট্ষ  স্ম 

র্সরবার জনয আপনার জক্রাধ্াসিট্ত আপসন দগ্ধ হইট্তট্িন–সতসন আর সর্িুমাত্র 

বধ্র্ থযাবলম্বন র্সরট্ত পাসরট্লন না। বড় িুিািুটি র্সরয়া জমাগল জ না রেমুট্  

উপসস্থত হইল। উপসস্থত হইয়া জদস ল, জমাগট্লর  র্বনাশ ঘটিবার উপক্রম হইয়া 

আট্ি। রেমু  বন্ধ। রাঙ্কত্রট্ত রাজপুট্তরা  িং যাতীত মহামহীরুহ জিদন র্সরয়া 

পর্বতসশ র হইট্ত রেমুট্  জফসলয়া সদয়াট্ি–পব্ব থতার্ার  পিব সিি বৃক্ষরাসশ 

রেমু  এট্র্বাট্র বন্ধ র্সরয়াট্ি; হস্তী অশ্ব পদাসতর্ দটূ্র থার্, শৃগাল-রু্র্্রু্ট্ররও 

র্াতায়াট্তর পথ নাই। 

জমাগল জ নামট্ধ্য জঘারতর আর্তনাদ উটঠল–স্ত্রীগট্ণর জরাদনেসন শুসনয়া, 

ঔরঙ্গজট্বট্বর পাষাণসনর্সমত হৃদয়ও র্ম্পম্পত হইল। 

ব ট্নযর পথপসরষ্কারর্  ম্প্রদায় অট্গ্র থাট্র্, সর্ন্তু এই ব নযট্র্ সবপরীত গসতট্ত 

রট্ে প্রট্বশ র্সরট্ত হইয়াসিল বসলয়া তাহারা পশ্চাট্ত সিল। ঔরঙ্গট্জব প্রথমত: 

তাহাসদগট্র্  ম্মুট্  আসনবার জনয আজ্ঞা প্রচার র্সরট্লন। সর্ন্তু তাহাট্দর আ া 

র্ালসবলট্ম্বর র্থা। তাহাট্দর অট্পক্ষা র্সরট্ত জগট্ল, হয় ত জ  সদনও উপবাট্  

র্াটিট্ব। অতএব ঔরঙ্গট্জব হুরু্ম সদট্লন জর্, পদাসতর্ ব নয, এবিং অনয জর্ পাট্র, 

বহুট্লার্ এর্ত্র হইয়া, গাট্ির প্রাচীট্রর উপর চসড়য়া, গাি  র্ল জঠসলয়া পাট্শ 

জফসলয়া জদয়, এবিং এই পসরশ্রট্মর  াহার্য জনয হস্তী র্লট্র্ সনরু্ে র্সরট্লন। 

অতএব  হস্র  হস্র পদাসতর্ এবিং শত শত হস্তী বৃক্ষপ্রার্ার  ি র্সরট্ত িুটিল। সর্ন্তু 

র্ ন এ  র্ল বৃক্ষপ্রার্ারমূট্ল  মট্বত হইল, ত ন অমনই সগসরসশ র হইট্ত, জর্মন 

ফাল্গুট্নর বাতযায় সশলাবৃটষ্ট হয়, জতমনই বৃহৎ প্রস্তর ট্ির অসবশ্রান্ত ধ্ারা পসড়ট্ত 

লাসগল। পদাসতর্  র্ট্লর মট্ধ্য র্াহারও হস্ত, র্াহারও পদ, র্াহারও ম ত্র্, 

র্াহারও র্ক্ষ, র্াহারও বক্ষ চূর্ণীরৃ্ত হইল–র্াহারও বা  মস্ত শরীর র্র্েমসপিবৎ 

হইয়া জগল। হস্তী র্ট্লর মট্ধ্য র্াহারও রু্ম্ভ, র্াহারও দন্ত, র্াহারও জমরুদি, 

র্াহারও পির  ি হইয়া জগল; হস্তী  র্ল সবর্ি চীৎর্ার র্সরট্ত র্সরট্ত, পদাসতর্ 

ব নয পদতট্ল সবদসলত র্সরট্ত র্সরট্ত পলায়ন র্সরল, তদ্দ্বারা ঔরঙ্গট্জট্বর  মস্ত 

জ না সবত্রস্ত ও সবেস্ত হইয়া উটঠল।  র্ট্ল ঊর্েদৃটষ্ট র্সরয়া   ট্য় জদস ল, 

পর্বট্তর সশট্রাট্দট্শ  হস্র  হস্র রাজপুত পদাসতর্ সপপীসলর্ার মত জশ্রণীবদ্ধ হইয়া 

আট্ি। র্াহারা প্রস্তর ট্ির আঘাট্ত আহত বা সনহত না হইল, রাজপুতগট্ণর 
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বন্দুট্র্র গুসলট্ত তাহারা মসরল। ঔরঙ্গট্জট্বর ব সনট্র্রা বৃক্ষপ্রার্ারমটূ্ল ক্ষণমাত্র 

সতটষ্ঠট্ত পাসরল না। 

শুসনয়া ঔরঙ্গট্জব ব নযাধ্যক্ষগণট্র্ সতরসৃ্কত র্সরয়া পুনর্বার বৃক্ষপ্রাচীর ট্ঙ্গর 

উদযম র্সরট্ত আট্দশ র্সরট্লন। ত ন “দীন্ দীন্” শব্দ র্সরয়া জমাগল জ না আবার 

িুটিল–আবার রাজপুতট্ নারৃ্ত গুসলর বৃটষ্ট এবিং সশলাবৃটষ্টট্ত বাতযা  মীট্প 

ইকু্ষট্ক্ষট্ত্রর ইকু্ষর মত  ূসমশায়ী হইল। এইরূপ পুন: পুন: উদযম র্সরয়া জমাগল জ না 

দুগ থপ্রার্ার  ি র্সরট্ত পাসরল না। 

ত ন ঔরঙ্গট্জব হতাশ হইয়া, জ ই বৃহতী জ নাট্র্ রেপট্থ সফসরট্ত আট্দশ 

র্সরট্লন। রট্ের জর্ মুট্  জ না প্রট্বশ র্সরয়াসিল, জ ই মুট্  বাসহর হইট্ত হইট্ব। 

 মস্ত জ না কু্ষৎসপপা ায় ও পসরশ্রট্ম অব ি, ঔরঙ্গট্জবও তাাঁহার জট্ন্ম এই প্রথম 

কু্ষৎসপপা ায় অধ্ীর; জবগমরাও তাই। সর্ন্তু আর উপায়ান্তর নাই–পর্বট্তর  ানুট্দশ 

আট্রাহণ র্রা র্ায় না; জর্ন না, পাহাড় জ াজা উটঠয়াট্ি। র্াট্জই সফসরট্ত হইল। 

সফসরয়া আস য়া অপরাট্ি, জর্ মুট্  ঔরঙ্গট্জব  স নয রেমট্ধ্য প্রট্বশ 

র্সরয়াসিট্লন, পুনশ্চ রট্ের জ ই মুট্  আস য়া উপসস্থত হইট্লন। জদস ট্লন, 

জ  াট্নও প্রতযক্ষমূর্সত মৃতুয, তাাঁহাট্র্  স ট্নয গ্রা  র্সরবার জনয দাাঁড়াইয়া আট্ি। 

রট্ের জ  মু ও, জ ইরূপ অলঙ্ঘয পর্বতপ্রমাণ বৃক্ষপ্রার্াট্র বন্ধ; সনগ থট্মর উপায় 

নাই। পর্বট্তাপসর রাজপুতট্ না পূর্ববৎ  জশ্রণীবদ্ধ হইয়া দাাঁড়াইয়া আট্ি। 

সর্ন্তু সনগ থত না হইট্ল ত সনঙ্কশ্চত  স নয মৃতুয। অতএব  মস্ত জমাগল জ নাপসতট্র্ 

ডাসর্য়া ঔরঙ্গট্জব স্তুসত সমনসত, উৎ াহবার্য এবিং  য়প্রদশ থট্নর িারা পথ মুে 

র্সরবার জনয প্রাণ পর্র্ন্ত পতন র্সরট্ত স্বীরৃ্ত র্রাইট্লন। জ নাপসতগণ জ না 

লইয়া পুনশ্চ বৃক্ষপ্রার্ার আক্রমণ র্সরট্লন। এবার এর্িু  ুসবধ্াও সিল–

পথপসরষ্কারর্ জ নাও উপসস্থত সিল। জমাগট্লরা মরণ তৃণজ্ঞান র্সরয়া বকৃ্ষরাঙ্কজ সিি 

ও আরৃ্ষ্ট র্সরট্ত লাসগল। সর্ন্তু জ  ক্ষণমাত্র। পর্বতসশ র হইট্ত জর্ জলৌহ ও 

পাষাণবৃটষ্ট হইট্তসিল– াট্দ্রর বর্ষায় জর্মন ধ্ানযট্ক্ষত্র ডুসবয়া র্ায়, জমাগল জ না 

তাহাট্ত জতমনই ডুসবয়া জগল। 

তারপর সবপট্দর উপর সবপদ,  ম্মু স্থ পর্বত ানুট্দট্শ রাজস িংট্হর সশসবর। সতসন 

দরূ হইট্ত জমাগল জ নার প্রতযাবর্তন জাসনট্ত পাসরয়া, জতাপ  াজাইয়া  ম্মটু্  জপ্ররণ 

র্সরট্লন। 

রাজস িংট্হর র্ামান ডাসর্ল। বৃক্ষপ্রার্ার লসঙ্ঘত র্সরয়া রাজস িংট্হর জগালা িুটিল–

হস্তী, অশ্ব, পসি, জ নাপসত  ব চূণ থ হইয়া জগল। জমাগল জ না রেমট্ধ্য হটিয়া সগয়া, 

র্্রুর  র্প জর্মন অসি ট্য় রু্িলী র্সরয়া সববট্র লুর্ায়, জমাগল জ না রেসববট্র 

জ ইরূপ লুর্াইল। শাহানশাহ বাদশাহ, হীরর্মঙ্কিত জশ্বত উষ্ণীষ মস্তর্ হইট্ত  ুসলয়া 

দটূ্র সনসক্ষপ্ত র্সরয়া, জানু পাসতয়া, পর্বট্তর র্াাঁর্র তুসলয়া আপনার মাথায় সদট্লন। 
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সদিীর বাদশাহ রাজপুত  ুাঁ ইঞার সনর্ি  স ট্নয সপিরাবদ্ধ মূসষর্। এর্িা মসূষট্র্র 

আহার পাইট্লও আপাতত: তাাঁর প্রাণরক্ষা হইট্ত পাট্র। 

ত ন  ারতপসত কু্ষদ্রা রাজপুতরু্লবালাট্র্ উদ্ধারর্াসরণী মট্ন র্সরয়া তাহার 

পারাবত উড়াইয়া সদট্লন। 
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তৃতীয় পসরট্েদ : উসদপুরীর দাহনারম্ভ 

 

সনর্মলরু্মারী, উসদপুরী জবগম ও জজব-উসি া জবগমট্র্ উপরু্ে স্থাট্ন রাস য়া, 

মহারাণী চঞ্চলরু্মারীর সনর্ি সগয়া প্রণাম র্সরট্লন। এবিং আট্দযাপান্ত  মস্ত সববরণ 

তাাঁহার সনর্ি সনট্বদন র্সরট্লন।  র্ল র্থা  সবট্শষ শুসনয়া চঞ্চলরু্মারী আট্গ 

উসদপুরীট্র্ ডার্াইট্লন। উসদপুরী আস ট্ল তাাঁহাট্র্ পৃথর্ আ ট্ন বস ট্ত সদট্লন; 

এবিং তাাঁহাট্র্  ম্মান র্সরবার জনয আপসন উটঠয়া দাাঁড়াইট্লন। উসদপুরী অতযন্ত সবষণ্ণ 

ও সবনীত াট্ব চঞ্চলরু্মারীর সনর্ি আস য়াসিট্লন, সর্ন্তু এক্ষট্ণ চঞ্চলরু্মারীর 

জ ৌজনয জদস য়া মট্ন র্সরট্লন কু্ষদ্রপ্রাণ সহন্দু  ট্য়ই এত জ ৌজনয র্সরট্তট্ি। ত ন 

জম্লের্নযা বসলল, “জতামরা জমাগট্লর সনর্ি মৃতুয বা না র্সরট্তি জর্ন?” 

চঞ্চলরু্মারী ঈষৎ হাস য়া বসলট্লন, “আমরা তাাঁহার সনর্ি মৃতুয র্ামনা র্সর নাই। 

সতসন র্সদ জ   ামগ্রী আমাসদগট্র্ সদট্ত পাট্রন, জ ই আশায় আস য়াট্িন। সতসন 

 ুসলয়া সগয়াট্িন জর্, আমরা সহন্দু; র্বট্নর দান গ্রহণ র্সর না |” 

উসদপুরী ঘৃণার  সহত বসলল, “উদয়পুট্রর  ুাঁ ইঞারা পুরুষানুক্রট্ম ম ুলমাট্নর র্াট্ি 

এ দান স্বীর্ার র্সরয়াট্িন।  ুলতান্ আলাউেীট্নর র্থা িাসড়য়া সদই; জমাগল বাদশাহ 

আর্ব্বর শাহ, এবিং তাাঁহার জপৌট্ত্রর সনর্িও রাণা রাজস িংট্হর র্র্তবযপুরুট্ষরা এ 

দান স্বীর্ার র্সরয়াট্িন |” 

চ। জবগম  াট্হব! আপসন  ুসলয়া র্াইট্তট্িন জর্, জ  আমরা দান বসলয়া স্বীর্ার র্সর 

নাই; ঋণ বসলয়া গ্রহণ র্সরয়াসিলাম। আর্ব্বর বাদশাট্হর ঋণ, প্রতাপস িংহ সনট্জ 

পসরট্শাধ্ র্সরয়া সগয়াট্িন। আপনার শ্বশুট্রর ঋণ এক্ষট্ণ আমরা পসরট্শাট্ধ্ প্রবৃি 

হইয়াসি। তাহার প্রথম সর্ঙ্কস্ত লইবার জনয আপনাট্র্ ডাসর্য়াসি। আমার তামারু্ 

সনসবয়া সগয়াট্ি। অনুগ্রহপূর্বর্ আমাট্র্ তামারু্িা  াঙ্কজয়া সদন। 

চঞ্চলরু্মারী জবগট্মর প্রসত জর্রূপ জ ৌজনয প্রর্াশ র্সরয়াসিট্লন, জবগম র্সদ তাহার 

উপট্র্াগী বযবহার র্সরট্তন, তাহা হইট্ল জবাধ্ র্সর, তাাঁহাট্র্ এ অপমাট্ন পসড়ট্ত 

হইত না। সর্ন্তু সতসন পরুষবাট্র্য জতজসস্বনী চঞ্চলরু্মারীর গর্ব উসদ্রে র্সরয়াট্িন–

র্াট্জই এ ন ফলট্ াগ র্সরট্ত হইল। তামারু্  াজার র্থায়, জ ই তামারু্  াজার 

সনমন্ত্রণপত্র ানা মট্ন পসড়ল। উসদপুরীর  র্বশরীট্র জস্বট্দাদ্গম হইট্ত লাসগল। 

তথাসপ অ য ্ত গর্বট্র্ হৃদট্য় পুন: স্থাপন র্সরয়া র্সহট্লন, “বাদশাট্হর জবগট্ম 

তামারু্  াট্জ না |” 

চ। র্ ন তুসম বাদশাট্হর জবগম সিট্ল, ত ন তামারু্  াঙ্কজট্ত না। এ ন তুসম আমার 

বাাঁদী। তামারু্  াঙ্কজট্ব। আমার হুরু্ম। 

উসদপুরী র্াাঁসদয়া জফসলল–দু:জ  নট্হ; রাট্গ। বসলল, “জতামার এত বড় স্পদ্ধথা জর্, 

আলম্গীর বাদশাট্হর জবগমট্র্ তামারু্  াঙ্কজট্ত বল?” 
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চঞ্চল। আমার  র া আট্ি, আলম ্গীর বাদশাহ স্বয়িং এ াট্ন আস য়া মহারাণার 

তামারু্  াঙ্কজট্বন। তাাঁহার র্সদ জ  সবদযা না থাট্র্, তট্ব তুসম তাাঁহাট্র্ র্াল সশ াইয়া 

সদট্ব। আজ আপসন সশস য়া রা । 

চঞ্চলরু্মারী ত ন পসরচাসরর্াট্র্ আজ্ঞা সদট্লন, “ইহা িারা তামারু্  াজাইয়া লও |” 

উসদপুরী উট্ঠ না। 

ত ন পসরচাসরর্া বসলল, “সিসলম উঠাও |” 

উসদপুরী তথাসপ উটঠল না। ত ন পসরচাসরর্া তাহার হাত ধ্সরয়া তুসলট্ত আস ল। 

অপমান ট্য়, র্ম্পম্পতহৃদট্য় শাহানশাট্হর জপ্রয় ী মসহষী সিসলম তুসলট্ত জগট্লন। 

ত ন সিসলম পর্র্ন্ত জপৌৌঁসিট্লন না। আ ন তযাগ র্সরয়া উটঠয়া, এর্ পা বাড়াইট্ত না 

বাড়াইট্ত থর থর র্সরয়া র্াাঁসপয়া প্রস্তরসনর্সমত হর্ম্মযতট্ল পসড়য়া জগট্লন। 

পসরচাসরর্া ধ্সরয়া জফসলল–আঘাত লাসগল না। উসদপুরী হর্মতট্ল শয়ন র্সরয়া 

মূর্সিতা জগট্লন। 

ত ন চঞ্চলরু্মারীর আজ্ঞামত, জর্ মহাঘ থ পালট্ি তাাঁহার জনয মহাঘ থ শর্যা রসচত 

হইয়াসিল, তথায় সতসন পসরচাসরর্াগট্ণর িারা বাসহত ও নীত হইট্লন। জ  াট্ন 

জপৌরাঙ্গনাগণ তাাঁহার র্থাসবসহত শুশূ্রষা র্সরল। অল্প  মট্য়ই তাাঁহার বচতনয লা  

হইল। চঞ্চলরু্মারী আজ্ঞা সদট্লন জর্, আর জর্হ জর্ান প্রর্াট্র জবগট্মর অ ম্মান না 

র্ট্র। আহারাসদ, শয়ন ও পসরচর্র্া  ম্বট্ন্ধ চঞ্চলরু্মারীর সনট্জর জর্রূপ বট্ন্দাবস্ত, 

জবগম  ম্বট্ন্ধ তট্তাসধ্র্ র্াহাট্ত হয় তাহা র্সরট্ত চঞ্চলরু্মারী সনর্মলরু্মারীট্র্ 

আট্দশ র্সরট্লন। 

সনর্মল বসলল, “তাহা  বই হইট্ব। সর্ন্তু তাহাট্ত ইাঁহার পসরতৃসপ্ত হইট্ব না |” 

চ। জর্ন, আর সর্ চাই? 

সন । তাহা রাজপুরীট্ত অপ্রাপয। 

চ। শরাব? র্ ন তাহা চাসহট্ব, ত ন এর্িু জগাময় সদও। 

উসদপুরী পসরচর্র্ায়  ন্তুষ্ট হইট্লন। সর্ন্তু রাঙ্কত্রর্াট্ল উপরু্ে  ময় উপসস্থত হইট্ল 

উসদপুরী সনর্মলরু্মারীট্র্ ডার্াইয়া সমনসত র্সরয়া বসলট্লন, “ইমসল জবগম–জথাড়া 

শরাব হুরু্ম সর্ ঙ্কজট্য় |” 

সনর্মল “সদট্তসি” বসলয়া রাজসবদযট্র্ জগাপট্ন  িংবাদ পাঠাইট্লন। রাজসবদয এর্ 

সবন্দু ঔষধ্ পাঠাইয়া সদট্লন, এবিং উপট্দশ সদট্লন জর্, শরবৎ  প্রস্তুত র্সরয়া ঔষধ্সবন্দ ু

তাহাট্ত সমশাইয়া শরাব বসলয়া পান র্সরত সদট্ব। সনর্মল তাহাই র্রাইট্লন। উসদপুরী 

তাহা পান র্সরয়া, অসতশয় প্রীত হইট্লন। বসলট্লন, “অসত উৎরৃ্ষ্ট মদয |” এবিং 

অল্পর্াল মট্ধ্যই জনশায় অস  ূত হইয়া গ ীর সনদ্রায় মগ্ন হইট্লন। 
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চতুথ থ পসরট্েদ : জজব-উসি ার দাহনারম্ভ 

 

জজব-উসি া এর্া বস য়া আট্িন। দুই এর্জন পসরচাসরর্া তাাঁহার তত্ত্বাবধ্ান 

র্সরট্তট্ি। সনর্মলরু্মারীও দুই এর্বার তাাঁহার  বর লইট্তট্িন। ক্রমশ: জজব-

উসি া উসদপুরীর সবভ্রািবার্তা শুসনট্লন। শুসনয়া সতসন সনট্জর জনয সচসন্তত হইট্লন। 

পসরট্শট্ষ তাাঁহাট্র্ও সনর্মলরু্মারী চঞ্চলরু্মারীর সনর্ি লইয়া জগট্লন। সতসন না 

সবনীত, না গর্সবত াট্ব চঞ্চলরু্মারীর সনর্ি উপসস্থত হইট্লন। মট্ন মট্ন সস্থর 

র্সরয়াসিট্লন, আসম জর্ আলমগীর বাদশাট্হর র্নযা, তাহা সর্িুট্তই  ুসলব না। 

চঞ্চলরু্মারী অসতশয়  মাদট্রর  সহত তাাঁহাট্র্ উপরু্ে পৃথর্ আ ট্ন ব াইট্লন 

এবিং নানাসবধ্ আলাপ র্সরলন। জজব-উসি াও জ ৌজট্নযর  সহত র্থার উির 

র্সরট্লন। পরস্পট্র সবট্িষ  াব জট্ন্ম, এমন র্থা জর্হই সর্িুই বসলট্লন না। 

পসরট্শট্ষ চঞ্চলরু্মারী তাাঁহার উপরু্ে পসরচর্র্ার আট্দশ সদট্লন। এবিং জজব-

উসি াট্র্ আতর ও পান সদট্লন। 

সর্ন্তু জজব-উসি া, না উটঠয়া বসলট্লন, “মহারাসণ! আমাট্র্ জর্ন এ াট্ন আনা 

হইয়াট্ি, আসম সর্িু শুসনট্ত পাই সর্?” 

চঞ্চল। জ  র্থা আপনাট্র্ বলা হয় নাই। না বসলট্লও চট্ল। জর্ান বদবট্জ্ঞর 

আট্দশমত আপনাট্র্ আনা হইয়াট্ি। আপসন অদয এর্া শয়ন র্সরট্বন। িার  ুসলয়া 

রাস ট্বন। প্রহসরণীগণ অলট্ক্ষয প্রহরা সদট্ব, আপনার জর্ান অসনষ্ট ঘটিট্ব না। বদবজ্ঞ 

বসলয়াট্িন, আপসন আজ রাট্ত্র জর্ান স্বপ্ন জদস ট্বন। র্সদ স্বপ্ন জদট্ ন, তট্ব আমাট্র্ 

র্াল তাহা বসলট্বন, ইহা আপনার সনর্ি প্রার্থনা। 

শুসনয়া সচসন্তত াট্ব জজব-উসি া চঞ্চলরু্মারীর সনর্ি সবদায় গ্রহণ র্সরট্লন। 

সনর্মলরু্মারীর র্ট্ত্ন তাাঁহার আহার ও শর্যার পাসরপািয জর্মন সদিীর রে্মহাট্ল 

ঘটিত, জতমনই ঘটিল। সতসন শয়ন র্সরট্লন, সর্ন্তু সনদ্রা র্াইট্লন না। চঞ্চলরু্মারীর 

আজ্ঞামত িার  ুসলয়া রাস য়া এর্াই শয়ন র্সরট্লন; জর্ন না, অবাধ্য হইট্ল 

চঞ্চলরু্মারী উসদপুরীর দশার মত তাাঁহারও জর্ান দুর্দশা ঘিান, জ   য়ও সিল। সর্ন্তু 

এর্া  মস্ত রাঙ্কত্র িার  ুসলয়া রা াট্তও অতযন্ত শিা উপসস্থত হইল। মট্ন  াসবট্লন 

জর্, ইহাই  ম্ভব জর্, জগাপট্ন আমার উপর জর্ান অতযাচার হইট্ব, এই জনয এমন 

বট্ন্দাবস্ত হইয়াট্ি। অতএব সস্থর র্সরট্লন, সনদ্রা র্াইট্বন না,  তর্র্ থাসর্ট্বন। 

সর্ন্তু সদবট্  অট্নর্ র্ষ্ট সগয়াসিল, এজনয সনদ্রা র্াইব না, জজব-উসি া এরূপ প্রসতজ্ঞা 

র্সরট্লও, তন্দ্রা আস য়া মট্ধ্য মট্ধ্য তাাঁহাট্র্ অসধ্র্ার র্সরট্ত লাসগল। তন্দ্রাস  ূত 

হইট্লও এর্িু জবাধ্ থাট্র্ জর্, আমার ঘুমান হইট্ব না। জজব-উসি া মট্ধ্য মট্ধ্য 

এইরূপ তন্দ্রাস  ূত হইট্তসিট্লন। সর্ন্তু মট্ধ্য মট্ধ্য চমট্র্ চমট্র্ ঘুম  াসঙ্গট্তসিল। 

ঘুম  াসঙ্গট্লই আপনার অবস্থা মট্ন পসড়ট্তসিল। জর্াথায় সদিীর বাদশাহজাদী, 

জর্াথায় উদয়পুট্রর বঙ্কন্দনী! জর্াথায় জমাগল বাদশাহীর রঙ্গ ূসমর প্রধ্ানা অস ট্নত্রী, 
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জমাগল বাদশাহীর আর্াট্শর পূণ থচন্দ্র, তট্ে তাউট্ র  র্জবাজ্জ্বল রত্ন, র্াবলু হইট্ত 

সবজয়পুর জগালরু্িা র্াাঁহার বাহুবট্ল শাস ত, তাাঁহার দসক্ষণ বাহু,-আর জর্াথায় আজ 

সগসরগুহাসনসহত উদয়পুট্রর জর্ািট্র মূসষর্বৎ সপিরাবদ্ধা, রূপনগট্রর  ুাঁ ইঞার 

জমট্য়র বঙ্কন্দনী, সহন্দুর ঘট্র অস্পশীয়া শূর্রী, সহন্দুপসরচাসরর্ামিলীর 

চরণর্লির্ারী র্ীি! মরণ সর্ ইহার অট্পক্ষা  াল নট্হ?  াল বব সর্! জর্ মরণ সতসন 

প্রাণাসধ্র্ সপ্রয় মবারর্ট্র্ সদয়াট্িন, জ   াল না ত সর্? র্া মবারর্ট্র্ সদয়াট্িন, তাহা 

অমূলয–সনট্জ সর্ সতসন জ ই মরট্ণর জর্াগয? হায় মবারর্! মবারর্! মবারর্! জতামার 

অট্মাঘ বীরত্ব সর্  ামানয  ুজঙ্গগরলট্র্ জয় র্সরট্ত পাসরল না? জ  অসনন্দনীয় 

মট্নাহর মূর্সতও সর্  াট্পর সবট্ষ নীল হইয়া জগল! এ ন উদয়পুট্র সর্ এমন  াপ 

পাওয়া র্ায় না জর্, এই র্াল ুজঙ্গীট্র্ দিংশন র্ট্র? মানুষী র্াল ুজঙ্গী সর্ ফসণনী 

র্াল ুজঙ্গীর দিংশট্ন মসরট্ব না! হায় মবারর্! মবারর্! মবারর্! তুসম এর্বার 

 শরীর জদ া সদয়া, র্াল ুজঙ্গী সদয়া আমায় দিংশন র্রাও; আসম মসর সর্ না জদ । 

টঠর্ এই র্থা  াসবয়া জর্ন মবারর্ট্র  শরীর দশ থন র্সরবার মানট্ ই জজব-উসি া 

নয়ন উন্মীসলত র্সরট্লন। জদস ট্লন,  ম্মুট্   শরীর মবারর্! জজব-উসি া চীৎর্ার 

র্সরয়া, চকু্ষ পুনর্সনমীসলত র্সরয়া অজ্ঞান হইট্লন। 
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চতুথ থ পসরট্েদ : জজব-উসি ার দাহনারম্ভ 

 

জজব-উসি া এর্া বস য়া আট্িন। দুই এর্জন পসরচাসরর্া তাাঁহার তত্ত্বাবধ্ান 

র্সরট্তট্ি। সনর্মলরু্মারীও দুই এর্বার তাাঁহার  বর লইট্তট্িন। ক্রমশ: জজব-

উসি া উসদপুরীর সবভ্রািবার্তা শুসনট্লন। শুসনয়া সতসন সনট্জর জনয সচসন্তত হইট্লন। 

পসরট্শট্ষ তাাঁহাট্র্ও সনর্মলরু্মারী চঞ্চলরু্মারীর সনর্ি লইয়া জগট্লন। সতসন না 

সবনীত, না গর্সবত াট্ব চঞ্চলরু্মারীর সনর্ি উপসস্থত হইট্লন। মট্ন মজন সস্থর 

র্সরয়াসিট্লন, আসম জর্ আলমগীর বাদশাট্হর র্নযা, তাহা সর্িুট্তই  ুসলব না। 

চঞ্চলরু্মারী অসতশয়  মাদট্রর  সহত তাাঁহাট্র্ উপরু্ে পৃথর্ আ ট্ন ব াইট্লন 

এবিং নানাসবধ্ আলাপ র্সরলন। জজব-উসি াও জ ৌজট্নযর  সহত র্থার উির 

র্সরট্লন। পরস্পট্র সবট্িষ  াব জট্ন্ম, এমন র্থা জর্হই সর্িুই বসলট্লন না। 

পসরট্শট্ষ চঞ্চলরু্মারী তাাঁহার উপরু্ে পসরচর্র্ার আট্দশ সদট্লন। এবিং জজব-

উসি াট্র্ আতর ও পান সদট্লন। 

সর্ন্তু জজব-উসি া, না উটঠয়া বসলট্লন, “মহারাসণ! আমাট্র্ জর্ন এ াট্ন আনা 

হইয়াট্ি, আসম সর্িু শুসনট্ত পাই সর্?” 

চঞ্চল। জ  র্থা আপনাট্র্ বলা হয় নাই। না বসলট্লও চট্ল। জর্ান বদবট্জ্ঞর 

আট্দশমত আপনাট্র্ আনা হইয়াট্ি। আপসন অদয এর্া শয়ন র্সরট্বন। িার  ুসলয়া 

রাস ট্বন। প্রহসরণীগণ অলট্ক্ষয প্রহরা সদট্ব, আপনার জর্ান অসনষ্ট ঘটিট্ব না। বদবজ্ঞ 

বসলয়াট্িন, আপসন আজ রাট্ত্র জর্ান স্বপ্ন জদস ট্বন। র্সদ স্বপ্ন জদট্ ন, তট্ব আমাট্র্ 

র্াল তাহা বসলট্বন, ইহা আপনার সনর্ি প্রার্থনা। 

শুসনয়া সচসন্তত াট্ব জজব-উসি া চঞ্চলরু্মারীর সনর্ি সবদায় গ্রহণ র্সরট্লন। 

সনর্মলরু্মারীর র্ট্ত্ন তাাঁহার আহার ও শর্যার পাসরপািয জর্মন সদিীর রে্মহাট্ল 

ঘটিত, জতমনই ঘটিল। সতসন শয়ন র্সরট্লন, সর্ন্তু সনদ্রা র্াইট্লন না। চঞ্চলরু্মারীর 

আজ্ঞামত িার  ুসলয়া রাস য়া এর্াই শয়ন র্সরট্লন; জর্ন না, অবাধ্য হইট্ল 

চঞ্চলরু্মারী উসদপুরীর দশার মত তাাঁহারও জর্ান দুর্দশা ঘিান, জ   য়ও সিল। সর্ন্তু 

এর্া  মস্ত রাঙ্কত্র িার  ুসলয়া রা াট্তও অতযন্ত শিা উপসস্থত হইল। মট্ন  াসবট্লন 

জর্, ইহাই  ম্ভব জর্, জগাপট্ন আমার উপর জর্ান অতযাচার হইট্ব, এই জনয এমন 

বট্ন্দাবস্ত হইয়াট্ি। অতএব সস্থর র্সরট্লন, সনদ্রা র্াইট্বন না,  তর্র্ থাসর্ট্বন। 

সর্ন্তু সদবট্  অট্নর্ র্ষ্ট সগয়াসিল, এজনয সনদ্রা র্াইব না, জজব-উসি া এরূপ প্রসতজ্ঞা 

র্সরট্লও, তন্দ্রা আস য়া মট্ধ্য মট্ধ্য তাাঁহাট্র্ অসধ্র্ার র্সরট্ত লাসগল। তন্দ্রাস  ূত 

হইট্লও এর্িু জবাধ্ থাট্র্ জর্, আমার ঘুমান হইট্ব না। জজব-উসি া মট্ধ্য মট্ধ্য 

এইরূপ তন্দ্রাস  ূত হইট্তসিট্লন। সর্ন্তু মট্ধ্য মট্ধ্য চমট্র্ চমট্র্ ঘুম  াসঙ্গট্তসিল। 

ঘুম  াসঙ্গট্লই আপনার অবস্থা মট্ন পসড়ট্তসিল। জর্াথায় সদিীর বাদশাহজাদী, 

জর্াথায় উদয়পুট্রর বঙ্কন্দনী! জর্াথায় জমাগল বাদশাহীর রঙ্গ ূসমর প্রধ্ানা অস ট্নত্রী, 
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জমাগল বাদশাহীর আর্াট্শর পূণ থচন্দ্র, তট্ে তাউট্ র  র্জবাজ্জ্বল রত্ন, র্াবলু হইট্ত 

সবজয়পুর জগালরু্িা র্াাঁহার বাহুবট্ল শাস ত, তাাঁহার দসক্ষণ বাহু,-আর জর্াথায় আজ 

সগসরগুহাসনসহত উদয়পুট্রর জর্ািট্র মূসষর্বৎ সপিরাবদ্ধা, রূপনগট্রর  ুাঁ ইঞার 

জমট্য়র বঙ্কন্দনী, সহন্দুর ঘট্র অস্পশীয়া শূর্রী, সহন্দুপসরচাসরর্ামিলীর 

চরণর্লির্ারী র্ীি! মরণ সর্ ইহার অট্পক্ষা  াল নট্হ?  াল বব সর্! জর্ মরণ সতসন 

প্রাণাসধ্র্ সপ্রয় মবারর্ট্র্ সদয়াট্িন, জ   াল না ত সর্? র্া মবারর্ট্র্ সদয়াট্িন, তাহা 

অমূলয–সনট্জ সর্ সতসন জ ই মরট্ণর জর্াগয? হায় মবারর্! মবারর্! মবারর্! জতামার 

অট্মাঘ বীরত্ব সর্  ামানয  ুজঙ্গগরলট্র্ জয় র্সরট্ত পাসরল না? জ  অসনন্দনীয় 

মট্নাহর মূর্সতও সর্  াট্পর সবট্ষ নীল হইয়া জগল! এ ন উদয়পুট্র সর্ এমন  াপ 

পাওয়া র্ায় না জর্, এই র্াল ুজঙ্গীট্র্ দিংশন র্ট্র? মানুষী র্াল ুজঙ্গী সর্ ফসণনী 

র্াল ুজঙ্গীর দিংশট্ন মসরট্ব না! হায় মবারর্! মবারর্! মবারর্! তুসম এর্বার 

 শরীর জদ া সদয়া, র্াল ুজঙ্গী সদয়া আমায় দিংশন র্রাও; আসম মসর সর্ না জদ । 

টঠর্ এই র্থা  াসবয়া জর্ন মবারর্ট্র  শরীর দশ থন র্সরবার মানট্ ই জজব-উসি া 

নয়ন উন্মীসলত র্সরট্লন। জদস ট্লন,  ম্মুট্   শরীর মবারর্! জজব-উসি া চীৎর্ার 

র্সরয়া, চকু্ষ পুনর্সনমীসলত র্সরয়া অজ্ঞান হইট্লন। 
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ষষ্ঠ পসরট্েদ : শাহজাদী  স্ম হইল 

 

অদ্ধথ রাঙ্কত্র অতীত;  র্ট্ল সন:শট্ব্দ সনসদ্রত। জজব-উসি া বাদশাহ-দুসহতা  ু শর্যায় 

অশ্রুট্মাচট্ন সববশা, র্দাসচৎ দাবাসিপসরট্বটষ্টত বযাঘ্রীর মত জর্াপতীব্রা। সর্ন্তু ত নই 

জর্ন বা শরসবদ্ধা হসরণীর মত র্াতরা। রাঙ্কত্রিা  াল নট্হ; মট্ধ্য মট্ধ্য গ ীর হুিাট্রর 

 সহত প্রবল বাযু় বসহট্তট্ি, আর্াশ জমঘােি, বাতায়নপথলক্ষয সগসরসশ রমালায় 

প্রগাঢ় অন্ধর্ার–জর্বল র্থায় রাজপুট্তর সশসবর, তথায় ব ন্তর্ানট্ন রু্ ুমরাঙ্কজ 

তুলয,  মুট্দ্র জফনসনচয় তুলয, এবিং র্াসমনীর্মনীয় জদট্হ রত্নরাসশ তুলয, এর্ স্থাট্ন 

বহু িং যর্ দীপ জ্বসলট্তট্ি–আর  র্বত্র সন:শব্দ, প্রগাঢ় অন্ধর্াট্র আেি, র্দাসচৎ 

স পাহীর হস্তমুে বন্দুট্র্র প্রসতেসনট্ত  ীষণ। র্ নও বা জমট্ঘর 

“অসদ্রগ্রহণগুরুগর্ঙ্কজত,”–র্ ন বা এর্মাত্র র্ামাট্নর, শৃট্ঙ্গ শৃট্ঙ্গ প্রসতেসনত 

তুমুল জর্ালাহল। রাজপুরীর অশ্বশালায়  ীত অট্শ্বর জেষা; রাজপুরীর উদযাট্ন  ীত 

হসরণীর র্াতট্রাঙ্কে। জ ই  য়িরী সনশীসথনীর  র্ল শব্দ শুসনট্ত শুসনট্ত সবষণ্ণমট্ন 

জজব-উসি া  াসবট্তসিল, “ঐ জর্ র্ামান ডাসর্ল, জবাধ্ হয় জমাগট্লর র্ামান–নসহট্ল 

র্ামান অমন ডাসর্ট্ত জাট্ন না। আমার সপতার জতাপ ডাসর্ল–এমন শত শত জতাপ 

আমার বাট্পর আট্ি–এর্িাও সর্ আমার হৃদট্য়র জনয নট্হ? সর্ র্সরট্ল এই জতাট্পর 

মুট্  বুর্ পাসতয়া সদয়া, জতাট্প আগুট্ন  র্ল জ্বালা জড়ুাই? র্াল ব নযমট্ধ্য 

গজপৃট্ষ্ঠ চসড়য়া লক্ষ ব ট্নযর জশ্রণী জদস য়াসিলাম, লক্ষ অট্স্ত্রর ঝঞ্ঝনা 

শুসনয়াসিলাম–তার এর্ াসনট্ত আমার  ব জ্বালা ফুরাইট্ত পাট্র; বর্, জ  জচষ্টা ত 

র্সর নাই? হাতীর উপর হইট্ত লাফাইয়া পসড়য়া, হাতীর পাট্য়র তট্ল সপসষয়া মসরট্ত 

পাসরতাম–বর্? জ  জচষ্টাও ত র্সর নাই। জর্ন র্সর নাই? মসরবার ইো আট্ি, সর্ন্তু 

মসরবার উট্দযাগ র্সর নাই জর্ন? এ নও ত  ট্ঙ্গ অট্নর্ হীরা আট্ি, গুাঁড়াইয়া  াইয়া 

মসর না জর্ন? আমার মট্নর আর জ  শঙ্কে নাই জর্, উট্দযাগ র্সরয়া মসর |” 

এমন  মট্য় জবগবান বাযু়, মুেিার র্ক্ষমট্ধ্য, অসত জবট্গ প্রট্বশ র্সরয়া  মস্ত বাসত 

সনবাইয়া সদল। অন্ধর্াট্র জজব-উসি ার মট্ন এর্িু  ট্য়র  ঞ্চার হইল। জজব-উসি া 

 াসবট্ত লাসগল, “ য় জর্ন? এই ত মরণ র্ামনা র্সরট্তসিলাম! জর্ মসরট্ত চাট্হ, তার 

আবার সর্ট্ র  য়?  য়? র্াল মরা মানুষ জদস য়াসি, আজও বাাঁসচয়া আসি। বুঙ্কঝ 

জর্ াট্ন মরা মানুষ থাট্র্, জ ই াট্ন র্াইব ইহা সনঙ্কশ্চত; তট্ব  য় সর্ট্ র? তট্ব 

জবট্হস্ত আমার র্পাট্ল নাই–বুঙ্কঝ জাহািায় র্াইট্ত হইট্ব, তাই এত  য়! তা, এত সদন 

এ  র্ল র্থা সর্িুই সবশ্বা  র্সর নাই। জাহািাও মাসন নাই, জবট্হস্তও মাসন নাই; 

জ াদাও জাসনতাম না, দীনও জাসনতাম না। জর্বল জ াগসবলা ই জাসনতাম। আিা 

রসহম! তুসম জর্ন ঐশ্বর্ থয সদয়াসিট্ল? ঐশ্বর্র্ই আমার জীবন সবষময় হইল। জতামায় 

আসম তাই সচসনলাম না। ঐশ্বর্র্  ু  নাই, তাহা আসম জাসনতাম না, সর্ন্তু তুসম ত জান! 
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জাসনয়া শুসনয়া সনর্দয় হইয়া জর্ন এ দু:  সদট্ল? আমার মত ঐশ্বর্ থয র্াহার র্পাট্ল 

ঘটিয়াট্ি? আমার মত দু: ী জর্?” 

শর্যায় সপপীসলর্া, সর্ অনয এর্িা র্ীি সিল–রত্নশর্যাট্তও র্ীট্ির  মাগট্মর সনট্ষধ্ 

নাই–র্ীি জজব-উসি াট্র্ দিংশন র্সরল। জর্ জর্ামলাট্ঙ্গ পুষ্পধ্োও শরাঘাট্তর 

 মট্য় মৃদুহট্স্ত বাণট্ক্ষপ র্ট্রন, তাহাট্ত র্ীি অবলীলাক্রট্ম দিংশন র্সরয়া রে 

বাসহর র্সরল। জজব-উসি া জ্বালায় এর্িু র্াতর হইল। ত ন জজব-উসি া মট্ন মট্ন 

এর্িু হাস ল।  াসবল “সপপীসলর্ার দিংশট্ন আসম র্াতর! এই অনন্ত দু:জ র  মট্য়ও 

র্াতর! আপসন সপপীসলর্াদিংশন  হয র্সরট্ত পাসরট্তসি না, আর অবলীলাক্রট্ম 

আসম, জর্ আমার প্রাণাসধ্র্ সপ্রয়, তাহাট্র্  ুজঙ্গমদিংশট্ন জপ্ররণ র্সরলাম। এমন 

জর্হ নাই জর্, আমাট্র্ জতমনই সবষধ্র  াপ আসনয়া জদয়! হয়  াপ, নয় মবারর্!” 

রাজস িংহ 

প্রায়  র্ট্লরই ইহা ঘট্ি জর্, অসধ্র্ মানস র্ র্ন্ত্রণার  ময়, অসধ্র্ ক্ষণ ধ্সরয়া এর্া, 

মর্মট্ দী সচন্তায় সনমি হইট্ল মট্নর জর্ান জর্ান র্থা মুট্  বযে হয়। জজব-উসি ার 

জশষ র্থা র্য়টি জ ইরূপ বযে হইল। সতসন জ ই অন্ধর্ার সনশীট্থ, গাঢ়ান্ধর্ার 

র্ক্ষমধ্য হইট্ত জ ই বাযু়র হুিার জ দ র্সরয়া জর্ন র্াহাট্র্ ডাসর্ট্লন, “হয়  াপ! 

নয় মবারর্!” জর্হ জ ই অন্ধর্াট্র উির র্সরল, “মবারর্ট্র্ পাইট্ল তুসম সর্ মসরট্ব 

না?” 

“এ সর্ এ!” বসলয়া জজব-উসি া উপাধ্ান তযাগ র্সরয়া উটঠয়া বস ল। জর্মন গীতেসন 

শুসনয়া হসরণী উিসমতানট্ন উটঠয়া বট্ ; জতমনই র্সরয়া জজব-উসি া উটঠয়া বস ল। 

বসলল, “এ সর্ এ? এ সর্ শুসনলাম! র্ার এ আওয়াজ?” 

উির র্সরল, “র্ার?” 

জজব-উসি া বসলল, “র্ার! জর্ জবট্হট্স্ত সগয়াট্ি, তারও সর্ র্েস্বর আট্ি! জ  সর্ িায়া 

মাত্র নট্হ? তুসম সর্ প্রর্াট্র জবট্হস্ত হইট্ত আস ট্তি, র্াইট্তি, মবারর্? তুসম র্াল 

জদ া সদয়াসিট্ল, আজ জতামার র্থা শুসনলাম–তুসম মৃত, না জীসবত? আস রেীন সর্ 

আমার র্াট্ি সমিা র্থা বসলয়াসিল? তুসম জীসবত হও, মৃত হও, তুসম আমার র্াট্ি–

আমার এই পালট্ি মুহর্ূত জনয বস ট্ত পার না? তুসম র্সদ িায়া মাত্রই হও, তবু 

আমার  য় নাই। এর্বার বট্ া |” 

উির র্সরল, “জর্ন?” 

জজব-উসি া  র্াতট্র বসলল, “আসম সর্িু বসলব। আসম র্াহা র্ ন বসল নাই, তাহা 

বসলব |” 

মবারর্–(বসলট্ত হইট্ব না জর্, মবারর্  শরীর উপসস্থত) ত ন অন্ধর্াট্র জজব-

উসি ার পাট্শ্ব থ পালট্ির উপর বস ল। জজব-উসি ার বাহুট্ত তাহার বাহু স্পশ থ হইল,-

জজব-উসি ার শরীর হষ থর্ণ্টসর্ত, আহ্লাট্দ পসরপ্লুত হইল;-অন্ধর্াট্র মুোর  াসর 

গি সদয়া বসহল। জজব-উসি া আদট্র মবারট্র্র হাত আপনার হাট্তর উপর তুসলয়া 
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লইল। বসলল, “িায়া নও প্রাণনাথ! আমায় তুসম র্া বসলয়া  ুলাও, আসম  ুসলব না। 

আসম জতামার; আবার জতামায় িাসড়ব না |” ত ন জজব-উসি া  হ া পালি হইট্ত 

নাসময়া, মবারট্র্র পাট্য়র উপর পসড়ল; বসলল, “আমায় ক্ষমা র্র! আসম ঐশ্বর্জর্র 

জগৌরট্ব পাগল হইয়াসিলাম। আসম আজ শপথ র্সরয়া ঐশ্বর্র্ তযাগ র্সরলাম–তুসম 

র্সদ আমায় ক্ষমা র্র, আসম আর সদিী সফসরয়া র্াইব না। বল তুসম জীসবত?” 

মবারর্ দীর্ঘসনশ্বা  তযাগ র্সরয়া বসলল, “আসম জীসবত। এর্জন রাজপুত আমাট্র্ 

র্বর  হইট্ত তুসলয়া সচসর্ৎ া র্সরয়া প্রাণদান সদয়াসিল, তাহারই  ট্ঙ্গ আসম এ াট্ন 

আস য়াসি |” 

জজব-উসি া পা িাসড়ল না। তাহার চকু্ষর জট্ল মবারট্র্র পা স ঙ্কজয়া জগল। মবারর্ 

তাহার হাত ধ্সরয়া উঠাইট্ত জগল। সর্ন্তু জজব-উসি া উটঠল না; বসলল, “আমায় দয়া 

র্র, আমায় ক্ষমা র্র |” 

মবারর্ বসলল, “জতামায় ক্ষমা র্সরয়াসি। না র্সরট্ল, জতামার র্াট্ি আস তাম না |” 

জজব-উসি া বসলল, “র্সদ আস য়াি, র্সদ ক্ষমা র্সরয়াি, তট্ব আমায় গ্রহণ র্র। গ্রহণ 

র্সরয়া, ইো হয় আমাট্র্  াট্পর মুট্   মপ থণ র্র, না ইো হয়, র্াহা বল, তাহাই 

র্সরব। আমায় আর তযাগ র্সরও না। আসম জতামার সনর্ি শপথ র্সরট্তসি জর্, আর 

সদিী র্াইট্ত চাসহব না; আলমগীর বাদশাট্হর রেমহাট্ল আর প্রট্বশ র্সরব না। আসম 

শাহজাদা সববাহ র্সরট্ত চাসহ না। জতামার  ট্ঙ্গ র্াইব |” 

মবারর্  ব  ুসলয়া জগল– প থদিংশন জ্বালা  ুসলয়া জগল–আপনার মসরবার ইো 

 ুসলয়া জগল–দসরয়াট্র্  ুসলয়া জগল। জজব-উসি ার প্রীসতশূনয অ হয বার্য  ুসলয়া 

জগল। জর্বল জজব-উসি ার অতুল রূপরাসশ তাহার নয়ট্ন লাসগয়া রসহল; জজব-

উসি ার জপ্রমপসরপূণ থ র্াতট্রাঙ্কে তাহার র্র্ণমট্ধ্য ভ্রসমট্ত লাসগল; শাহজাদীর দপ থ 

চূসণ থত জদস য়া মন গসলয়া জগল। ত ন মবারর্ ঙ্কজজ্ঞা া র্সরল, “তুসম সর্ এ ন এই 

গসরবট্র্ স্বামী বসলয়া গ্রহণ র্সরট্ত  ম্মত?” 

জজব-উসি া রু্ের্ট্র  জলনয়ট্ন বসলল, “এত  াগয সর্ আমার হইট্ব?” 

বাদশাহজাদী আর বাদশাহজাদী নট্হ, মানুষী মাত্র। মবারর্ বসলল, “তট্ব সন থট্য়, 

সন: ট্িাট্চ আমার  ট্ঙ্গ আই  |” 

আট্লা জ্বাসলবার  ামগ্রী তাাঁহার  ট্ঙ্গ সিল। মবারর্ আট্লা জ্বাসলয়া ফানুট্ র স তর 

রাস য়া বাসহট্র আস য়া দাাঁড়াইট্লন। তাাঁহার র্থামত জজব-উসি া জবশ ূষা র্সরট্লন। 

তাহা  মাপন হইট্ল, মবারর্ তাাঁহার হাত ধ্সরয়া লইয়া র্ট্ক্ষর বাসহট্র জগট্লন। তথা 

প্রহসরণীগণ সনরু্ে সিল। তাহারা মবারট্র্র ইসঙ্গট্ত দুই জট্ন মবারর্ ও জজব-

উসি ার  ট্ঙ্গ চসলল। মবারর্ র্াইট্ত র্াইট্ত জজব-উসি াট্র্ বুঝাইট্লন জর্, 

রাজাবট্রাধ্ মট্ধ্য পুরুট্ষর আস বার উপায় নাই। সবট্শষ মু লমাট্নর ত র্থাই নাই। 

এই জনয সতসন রাঙ্কত্রট্ত আস ট্ত বাধ্য হইয়াট্িন। তাও মহারাণীর সবট্শষ অনুগ্রট্হই 

পাসরয়াট্িন, এবিং তাই এই প্রহসরণীসদট্গর  াহার্য পাইয়াট্িন। স িংহিার পর্র্ন্ত 
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তাাঁহাট্দর হাাঁটিয়া র্াইট্ত হইট্ব। বাসহট্র মবারট্র্র জঘাড়া এবিং জজব-উসি ার জনয 

জদালা প্রস্তুত আট্ি। 

প্রহসরণীসদট্গর  াহাট্র্য স িংহিাট্রর বাসহর হইয়া, তাাঁহারা উ ট্য় স্ব স্ব র্াট্ন আট্রাহণ 

র্সরট্লন। উদয়পুট্রও দুই চাসর জন মু লমান  ওদাগরী ইতযাসদ উপলট্ক্ষ বা  

র্সরত। তাহারা রাণার অনুমসত লইয়া নগরপ্রাট্ন্ত এর্টি কু্ষদ্র ম ঙ্কজদ সনর্মাণ 

র্সরয়াসিল। মবারর্ জজব-উসি াট্র্ জ ই ম ঙ্কজট্দ লইয়া জগট্লন। জ  াট্ন এর্জন 

জমািা ও উর্ীল ও জগাওয়া উপসস্থত সিল। তাহাট্দর  াহাট্র্য মবারর্ ও জজব-উসি ার 

 রা মত পসরণয়  ম্পাসদত হইল। 

ত ন মবারর্ বসলট্লন, “এ ন জতামাট্র্ জ  ান হইট্ত লইয়া আস য়াসি, জ ই াট্ন 

রাস য়া আস ট্ত হইট্ব। জর্ন না, এ নও তুসম মহারাণার বন্দী। সর্ন্তু  র া র্সর, তুসম 

শীঘ্র মুঙ্কে পাইট্ব। 

এই বসলয়া মবারর্ জজব-উসি াট্র্ পুনর্বার তাাঁহার শর্যাগৃট্হ রাস য়া জগট্লন। 
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 প্তম পসরট্েদ : দগ্ধ বাদশাট্হর জলস ক্ষা 
 

পরসদন পূর্বাির্াট্ল চঞ্চলরু্মারীর সনর্ি জজব-উসি া বস য়া প্রফুিবদট্ন 

র্ট্থাপর্থট্ন প্রবৃি। দুই সদট্নর রাঙ্কত্রজাগরট্ণ শরীর ম্লান–দুঙ্কশ্চন্তার দীঘ থর্াল জ াট্গ 

সবশীণ থ। জর্ জজব-উসি া রত্নরাসশ, পুষ্পরাসশট্ত মঙ্কিত হইয়া সশশমহট্লর দর্পট্ণ 

দর্পট্ণ আপনার প্রসতমূর্সত জদস য়া হাস ত, এ জ  জজব-উসি া নট্হ। জর্ জাসনত জর্, 

বাদশাহজাদীর জন্ম জর্বল জ াগসবলাট্ র জনয, এ জ  বাদশাহজাদী নট্হ। জজব-

উসি া বুঙ্কঝয়াট্ি জর্, বাদশাহজাদীও নারী, বাদশাহজাদীর হৃদয়ও নারীর হৃদয়; 

জেহশূনয নারীহৃদয়, জলশূনয নদী মাত্র–জর্বল বালুর্াময় অথবা জলশূনয তড়াট্গর 

মত–জর্বল পিময়। 

জজব-উসি া এক্ষট্ণ অর্পট্ি গর্ব পসরতযাগ র্সরয়া, সবনীত াট্ব চঞ্চলরু্মারীর 

সনর্ি গত রাঙ্কত্রর ঘিনা সববৃত র্সরয়াসিট্লন। চঞ্চলরু্মারী  র্লই জাসনট্তন।  র্ল 

বসলয়া, জজব-উসি া রু্ের্ট্র চঞ্চলরু্মারীট্র্ বসলট্লন, “মহারাসণ! আমায় আর বন্দী 

রাস য়া আপনার সর্ ফল? আসম জর্ আলম্গীর বাদশাট্হর র্নযা, তাহা আসম 

 ুসলয়াসি। আপসন তাাঁহার র্াট্ি পাঠাইট্লও আমার আর র্াইট্ত ইো নাই। জগট্লও 

জবাধ্ র্সর, আমার প্রাণরক্ষার  ম্ভাবনা নাই। অতএব আমায় িাসড়য়া সদন, আসম 

আমার স্বামীর  ট্ঙ্গ তাাঁহার স্বট্দশ তুর্র্স্থাট্ন চসলয়া র্াই |” 

শুসনয়া চঞ্চলরু্মারী বসলট্লন, “এ  র্ল র্থার উির সদবার  াধ্য আমার নাই। র্র্তা 

মহারাণা স্বয়িং। সতসন আপনাট্র্ আমার র্াট্ি রাস ট্ত পাঠাইয়াট্িন, আসম আপনাট্র্ 

রাস ট্তসি। তট্ব এই জর্ ঘিনািা ঘটিয়া জগল, ইহার জনয মহারাণার জ নাপসত 

মাসণর্লাল স িংহ দায়ী। আসম মাসণর্লাট্লর সনর্ি সবট্শষ বাসধ্ত, তাই তাাঁহার র্থায় 

এতিা র্সরয়াসি। সর্ন্তু িাসড়য়া সদবার জর্ান উপট্দশ পাই নাই। অতএব জ  সবষট্য় 

জর্ান অঙ্গীর্ার র্সরট্ত পাসরট্তসি না |” 

জজব-উসি া সবষণ্ণ াট্ব বসলল, “মহারাণাট্র্ আমার এ স ক্ষা আপসন সর্ জানাইট্ত 

পাট্রন না? তাাঁহার সশসবর এমন অসধ্র্ দটূ্র ত নট্হ। র্াল রাট্ত্র পর্বট্তর উপর 

তাাঁহার সশসবট্রর আট্লা জদস ট্ত পাইয়াসিলাম |” 

চঞ্চলরু্মারী বসলট্লন, “পাহাড় র্ত সনর্ি জদ ায়, তত সনর্ি নয়। আমরা পাহাট্ড় 

জদট্শ বা  র্সর, তাই জাসন। আপসনও র্ািীর সগয়াসিট্লন, এ র্থা আপনার স্মরণ 

হইট্ত পাট্র। তা র্াই জহার্, জলার্ পাঠান র্ষ্ট াধ্য নট্হ। তট্ব, রাণা জর্ এ র্থায়  ম্মত 

হইট্বন, এমন  র া র্সর না। র্সদ এমন  ম্ভব হইত জর্, উদয়পুট্রর কু্ষদ্র জ না 

জমাগল রাজয এই এর্ রু্ট্দ্ধ এট্র্বাট্র েিং  র্সরট্ত পাসরত, র্সদ বাদশাট্হর  ট্ঙ্গ 

আমাট্দর আর  সন্ধস্থাপট্নর  ম্ভাবনা না থাসর্ত, তট্ব অবশয সতসন আপনাট্র্ স্বামীর 

 ট্ঙ্গ র্াইট্ত অনুমসত সদট্ত পাসরট্তন। সর্ন্তু র্ ন  সন্ধ অবশয এর্ সদন না এর্ সদন 

র্সরট্ত হইট্ব, ত ন আপনাসদগট্র্ও বাদশাট্হর সনর্ি অবশয জফরৎ সদট্ত হইট্ব |” 
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জজব। তাহা হইট্ল, আমাট্র্ সনঙ্কশ্চন্ত মৃতুযমুট্  পাঠাইট্বন। এ সববাট্হর র্থা জাসনট্ত 

পাসরট্ল, বাদশাহ আমাট্র্ সবষট্ াজন র্রাইট্বন। আর আমার স্বামীর ত র্থাই নাই। 

সতসন আর র্ নও সদিী র্াইট্ত পাসরট্বন না। জগট্ল মৃতুয সনঙ্কশ্চত। এ সববাট্হ জর্ান্ 

অ ীষ্ট স দ্ধ হইল, মহারাসণ? 

চঞ্চল। র্াহাট্ত জর্ান উৎপাত না ঘট্ি, এমন উপায় র্রা র্াইট্ত পাট্র, জবাধ্ হয়। 

এইরূপ র্ট্থাপর্থন হইট্তসিল, এমন  মট্য় সনর্মলরু্মারী জ  াট্ন সর্িু বযস্ত াট্ব 

আস য়া উপসস্থত হইল। সনর্মল ,চঞ্চলট্র্ প্রণাম র্রার পর, জজব-উসি াট্র্ 

অস বাদন র্সরট্লন। জজব-উসি াও তাাঁহাট্র্ প্রতযস বাদন র্সরট্লন। তার পর চঞ্চল 

ঙ্কজজ্ঞা া র্সরট্লন, “সনর্মল , এত বযস্ত াট্ব জর্ন?” 

সন । সবট্শষ  িংবাদ আট্ি। 

ত ন জজব-উসি া উটঠয়া জগট্লন। চঞ্চল ঙ্কজজ্ঞা া র্সরট্লন, “রু্ট্দ্ধর  িংবাদ না সর্?” 

সন । আজ্ঞা হাাঁ। 

চ। তা ত জলার্পরম্পরায় শুসনয়াসি। ইন্দুর গর্জতর স তর প্রট্বশ র্সরয়াট্ি। 

মহারাণার গর্জতর মু  বুজাইয়া সদয়াট্িন। শুসনয়াসি, ইন্দুর না সর্ গর্জতর স তর 

মসরয়া পসচয়া থাসর্বার মত হইয়াট্ি। 

সন। তার পর, আর এর্িা র্থা আট্ি। ইন্দুর বড় কু্ষধ্ার্ত। আমার জ ই পায়রাটি আজ 

সফসরয়া আস য়াট্ি। বাদশাহ িাসড়য়া সদয়াট্িন–তাহার পাট্য় এর্ াসন জরার্্র্া বাাঁসধ্য়া 

সদয়াট্িন। 

চ। জরার্র্া জদস য়াি? 

সন। জদস য়াসি। 

চ। র্াহার বরাবর? 

সন। ইমসল জবগম। 

চ। সর্ সলস য়াট্ি? 

সনর্মল পত্র াসন বাসহর র্সরয়া সর্য়দিংশ এইরূপ পসড়য়া শুনাইট্লন,- 

“আসম জতামায় জর্রূপ জেহ র্সরতাম, জর্ান মনুষযট্র্ র্ নও এমন জেহ র্সর নাই। 

তুসমও আমার অনুগত হইয়াসিট্ল। আজ পৃসথবীশ্বর দুর্দশাপি–জলাট্র্র মটু্  শুসনয়া 

থাসর্ট্ব। অনাহাট্র মসরট্তসি। সদিীর বাদশাহ আজ এর্ িুর্রা রুটির স  ারী। জর্ান 

উপর্ার র্সরট্ত পার না সর্?  াধ্য থাট্র্, র্সরও। এ নর্ার উপর্ার র্ নও  ুসলব 

না |” 

শুসনয়া চঞ্চলরু্মারী ঙ্কজজ্ঞা া র্সরট্লন, “সর্ উপর্ার র্সরট্ব?” 

সনর্মল বসলট্লন, “তাহা বসলট্ত পাসর না। আর সর্িু না পাসর, বাদশাট্হর জনয আর 

জর্াধ্পুরী জবগট্মর জনয সর্িু  াদয পাঠাইয়া সদব |” 

চ। সর্ রর্ট্ম? জ  াট্ন ত মনুষয  মাগট্মর পথ নাই। 
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সন। তাহা এ ন বসলট্ত পাসর না। আমায় এর্বার সশসবট্র র্াইট্ত অনুমসত সদন। সর্ 

র্সরট্ত পাসর, জদস য়া আস । 

চঞ্চলরু্মারী অনুমসত সদট্লন। সনর্মলরু্মারী গজপৃট্ষ্ঠ আট্রাহণ র্সরয়া, রসক্ষবর্গ 

পসরট্বটষ্টত হইয়া, সশসবট্র স্বাসম ন্দশ থট্ন জগট্লন। র্াইবামাত্র মাসণর্লাট্লর  ট্ঙ্গ 

 াক্ষাৎ হইল। মাসণর্লাল ঙ্কজজ্ঞা া র্সরট্লন, “রু্ট্দ্ধর অস প্রাট্য় না সর্?” 

সন। র্াহার  ট্ঙ্গ রু্দ্ধ র্সরব? তুসম আমার রু্ট্দ্ধর জর্াগয? 

মাসণর্। তা ত নই। সর্ন্তু আলমগীর বাদশাহ? 

সন। আসম তাাঁর ইমসল জবগম–তাাঁর  ট্ঙ্গ সর্ রু্ট্দ্ধর  ম্বন্ধ? আসম তাাঁর উদ্ধাট্রর জনয 

আস য়াসি। আসম র্াহা আজ্ঞা র্সর, তাহা মট্নাট্র্াগপূর্বর্ শ্রবণ র্র। 

তার পর মাসণর্লাট্ল ও সনর্মলরু্মারীট্ত সর্ র্ট্থাপর্থন হইল, তাহা আমরা জাসন 

না। অট্নর্ র্থা হইল, ইহাই জাসন। 

মাসণর্লাল সনর্মলরু্মারীট্র্ উদয়পুট্র প্রসতট্প্ররণ র্সরয়া, রাজস িংট্হর 

 াক্ষাৎর্ারলাট্ র অস প্রাট্য় রাণার তাম্বুট্ত জগট্লন। 
 
 

অষ্টম পসরট্েদ : অসিসনব থাট্ণর পরামশ থ 
 

মহারাণার  াক্ষাৎ পাইয়া, প্রণাম র্সরয়া মাসণর্লাল রু্ের্ট্র সনট্বদন র্সরট্লন, “র্সদ 

এ দা ট্র্ অনয জর্ান রু্দ্ধট্ক্ষট্ত্র পাঠান মহারাট্জর অস প্রায় হয়, তট্ব বড় 

অনুগৃহীত হইব |” 

রাণা ঙ্কজজ্ঞা া র্সরট্লন, “জর্ন, এ াট্ন সর্ হইয়াট্ি?” 

মাসণর্লাল উির র্সরল, “এ াট্ন ত জর্ান র্াজ নাই। র্াট্জর মট্ধ্য কু্ষধ্ার্ত 

জমাগলসদট্গর শুষ্ক মু  জদ া ও আর্তনাদ শুনা। তাহা র্ নও র্ নও পর্বট্তর 

উপর গাট্ি চসড়য়া জদস য়া আস ট্তসি। সর্ন্তু জ  র্াজ, জর্ জ  পাসরট্ব। আসম 

 াসবট্তসি সর্ জর্, এতগুলা মানুষ, হাতী, জঘাড়া, উি, এই রট্ে পসচয়া মসরয়া থাসর্ট্ব,-

দুর্গট্ন্ধ উদয়পুট্রও জর্হ বাাঁসচট্ব না–বড় মড়র্ উপসস্থত হইট্ব |” 

রাণা বসলট্লন, “অতএব জতামার সবট্বচনা এই, জমাগল জ নাট্র্ অনাহাট্র মাসরয়া 

জফলা অর্র্তব?” 

মাসণর্। জবাধ্ হয়। রু্ট্দ্ধ লক্ষ জনট্র্ মাসরট্লও জদস য়া দু:  হয় না। বস য়া বস য়া 

অনাহাট্র এর্জন জলার্ও মসরট্ল দু:  হয়। 

রাণা। তট্ব উহাসদট্গর  ম্বট্ন্ধ সর্ র্রা র্ায়? 

মাসণর্। মহারাজ! আমার এত বুঙ্কদ্ধ নাই জর্, আসম এমন সবষট্য় পরামশ থ সদই। আমার 

কু্ষদ্র বুঙ্কদ্ধট্ত  সন্ধ িংস্থাপট্নর এই উিম  ময়। জঠরাসির দাট্হর  মট্য় জমাগল 
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জর্মন নরম হইট্ব,  রা জপট্ি জতমন হইট্ব না। আমার জবাধ্ হয়, রাজমসন্ত্রগণ ও 

জ নাপসতগণট্র্ ডাসর্য়া পরামশ থ র্সরয়া এ সবষট্য়র মীমািং া র্রা  াল। 

রাজস িংহ এ প্রস্তাট্ব  ম্মত ও স্বীরৃ্ত হইট্লন। উপবাট্  এত মানুষ মারাও তাাঁহার ইো 

নট্হ। সহন্দু, কু্ষধ্ার্জতর অি জর্াগান পরমধ্র্ম বসলয়া জাট্ন। অতএব সহন্দু, 

শত্রুট্র্ও  হট্জ উপবাট্  মাসরট্ত চাট্হ না। 

 ন্ধযার পর সশসবট্র রাজ  া  মট্বত হইল। তথা প্রধ্ান জ নাপসতগণ, প্রধ্ান 

রাজমসন্ত্রগণ উপসস্থত হইট্লন। রাজমসন্ত্রগট্ণর মট্ধ্য প্রধ্ান দয়াল  াহা। সতসনও 

উপসস্থত সিট্লন। মাসণর্লালও সিল। 

রাজস িংহ সবচার্র্্ সবষয়িা  র্লট্র্ বুঝাইয়া সদয়া,   া দগট্ণর মত ঙ্কজজ্ঞা া 

র্সরট্লন। অট্নট্র্ই বসলট্লন, “জমাগল ঐ াট্ন কু্ষধ্া-তৃষ্ণায় মসরয়া পসচয়া থারু্র্–

ঔরঙ্গট্জব জবিাট্র্ ধ্সরয়া আসনয়া উহাট্দর জগার জদওয়াইব। না হয়, জদা াট্দর দল 

আসনয়া মাটি চাপা জদওয়াইব। জমাগল হইট্ত বার বার রাজপুট্তর জর্ অসনষ্ট ঘটিয়াট্ি, 

তাহা স্মরণ র্সরট্ল, র্াহারও ইো হইট্ব না জর্, জমাগলট্র্ হাট্ত পাইয়া িাড়া র্ায় |” 

ইহার উিট্র মহারাণা বসলট্লন, “না হয় স্বীর্ার র্সরলাম জর্, এই জমাগলসদগট্র্ 

এই াট্ন শুর্াইয়া মাসরয়া মাটি চাপা জদওয়া জগল। সর্ন্তু ঔরঙ্গট্জব আর 

ঔরঙ্গট্জট্বর উপসস্থত ব নযগণ মসরট্লই জমাগল সন:জশষ হইল না। ঔরঙ্গট্জব মসরট্ল 

শাহ আলম বাদশাহ হইট্ব। শাহ আলট্মর  ট্ঙ্গ দাসক্ষণাতয-সবজয়ী মহাস নয 

পর্বট্তর অপর পাট্র  শট্স্ত্র উপসস্থত আট্ি। আর দুইিা জমাগলট্ না আর দুই সদট্র্ 

বস য়া আট্ি। আমরা সর্ এই  র্লগুসলট্র্ সন:জশষ েিং  র্সরট্ত পাসরব? র্সদ না 

পাসর, তট্ব অবশয এর্সদন  সন্ধস্থাপন র্সরট্ত হইট্ব। র্সদ  সন্ধ র্সরট্ত হয়, তট্ব 

এমন  ু ময় আর র্ট্ব হইট্ব? এ ন ঔরঙ্গট্জট্বর প্রাণ র্োগত–এ ন তাহার র্াট্ি 

র্াহা চাসহব, তাহা পাইব।  ময়ান্তট্র সর্ জতমন পাইব?” 

দয়াল  াহা বসলট্লন, “নাই পাইলাম। তবু এই মহাপাসপষ্ঠ পৃসথবীর র্ণ্টর্স্বরূপ 

ঔরঙ্গট্জবট্র্ বধ্ র্সরট্ল পৃসথবীট্র্ পুনরুদ্ধার র্রা হইট্ব। এমন পুণয আর জর্ান 

র্ার্জর্ নাই, মহারাজ মতান্তর র্সরট্বন না |” 

রাজস িংহ বসলট্লন, “ র্ল জমাগল বাদশাহই জদস লাম–পৃসথবীর র্ণ্টর্। ঔরঙ্গট্জব 

শাহজাাঁহার অট্পক্ষাও সর্ নরাধ্ম?   ্রু হইট্ত আমাট্দর র্ত অমঙ্গল ঘটিয়াট্ি, 

ঔরঙ্গট্জব হইট্ত সর্ তত হইয়াট্ি? শাহ আলম জর্ সপতৃসপতামহ হইট্তও দুরাচার না 

হইট্ব, তাহার সস্থরতা সর্? আর জতামরা র্সদ এমন  র াই র্র–জ   র া আসমও না 

র্সর, তা নয়–জর্ এই চাসরটি জমাগল জ নাই আমরা পরাঙ্কজত র্সরট্ত পাসরব, তট্ব 

 াসবয়া জদ , র্ত অ িং য মনুষযহতযার পর জ  আশা ফট্ল পসরণত হইট্ব। র্ত 

অ িং য রাজপুত সবনষ্ট হইট্ব। অবসশষ্ট থাসর্ট্ব র্য় জন? আমরা অল্প িং যর্; 

মু লমান বহু িং যর্। আমরা  িং যায় র্সময়া জগট্ল, আবার র্সদ জমাগল আট্ , তট্ব 

র্ার বাহুবট্ল তাট্দর আবার তাড়াইব?” 
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দয়াল  াহা বসলল, “মহারাজ!  মস্ত রাজপুতানা এর্ঙ্কত্রত হইট্ল জমাগলট্র্ স নু্ধ পার 

র্সরয়া রাস য়া আস ট্ত র্তক্ষণ লাট্গ?” 

রাজস িংহ বসলট্লন, “জ  র্থা  তয। সর্ন্তু তাহা র্ ন হইয়াট্ি সর্? এ নও ত জ  জচষ্টা 

র্সরট্তসি–ঘটিট্তট্ি সর্? তট্ব জ   র া সর্ প্রর্াট্র র্সরব?” 

দয়াল  াহা বসলট্লন, “ সন্ধ হইট্লও ঔরঙ্গট্জব  সন্ধ রক্ষা র্সরট্ব, এমন  র া র্সর 

না। অমন সমথযাবাদী,  ি র্ নও জন্মগ্রহণ র্ট্র নাই। মুঙ্কে পাইট্লই, জ   সন্ধপত্র 

সিাঁ সড়য়া জফসলয়া সদয়া, র্া র্সরট্তসিল, তাহাই র্সরট্ব |” 

রাজস িংহ বসলট্লন, “তাহা  াসবট্ল র্ নই  সন্ধ র্রা হয় না। তাই সর্ মত?” 

এইরূপ অট্নর্ সবচার হইল। পসরট্শট্ষ  র্ট্লই রাণার র্থার র্থাথ থয স্বীর্ার 

র্সরট্লন। 

 সন্ধস্থাপট্নর র্থাই সস্থর হইল। 

ত ন জর্হ আপসি র্সরল, “ঔরঙ্গট্জব ত র্ই,  সন্ধর জচষ্টায় দতূ পাঠান নাই। তাাঁর 

গরজ, না আমাট্দর গরজ?” 

তাহাট্ত রাজস িংহ উির র্সরট্লন, “দতূ আস ট্ব সর্ প্রর্াট্র? জ  রেপট্থর স তর 

হইট্ত এর্টি সপাঁপড়া উপট্র আস বার পথ রাস  নাই |” 

দয়াল  াহা ঙ্কজজ্ঞা া র্সরট্লন, “তট্ব আমাট্দরই বা দতূ র্াইট্ব সর্ প্রর্াট্র? জ বার 

ঔরঙ্গট্জব আমাসদট্গর দতূট্র্ বধ্ র্সরবার আজ্ঞা সদয়াসিল, এবার জর্ জ  আজ্ঞা 

সদট্ব না, তার টঠর্ানা সর্?” 

রাজস িংহ বসলট্লন, “এবার জর্ বধ্ র্সরট্ব না, তাহা সস্থর। জর্ন না, এ ন র্পি 

 সন্ধট্তও তাহার মঙ্গল। তট্ব দতূ জর্ াট্ন র্াইট্ব সর্ প্রর্াট্র, তাহার জগালট্র্াগ আট্ি 

বট্ি |” 

ত ন মাসণর্লাল সনট্বদন র্সরল, “জ   ার আমার উপর অর্সপত হউর্। আসম 

মহারাণার পত্র ঔরঙ্গট্জট্বর সনর্ি জপৌৌঁিাইয়া সদব, এবিং উির আসনয়া সদব |” 

 র্ট্লই জ  র্থায় সবশ্বা  র্সরল; জর্ন না,  র্ট্লই জাসনত, জর্ৌশট্ল ও  াহট্  

মাসণর্লাল অসিতীয়। অতএব পত্র সলস বার হুরু্ম হইল। দয়াল  াহা পত্র প্রস্তুত 

র্রাইট্লন। তাহার মর্ম এই জর্–বাদশাহ,  মস্ত ব নয জমবার হইট্ত উঠাইয়া লইয়া 

র্াইট্বন। জমবাট্র জগাহতযা ও জদবালয় ঙ্গ সনবারণ র্সরট্বন, এবিং জজট্জয়ার জর্ান 

দাসব র্সরট্বন না। তাহা হইট্ল রাজস িংহ পথ মুে র্সরয়া সদট্বন, সনরুট্িট্গ 

বাদশাহট্র্ র্াইট্ত সদট্বন। 

পত্র   া দ  র্লট্র্ শুনান হইল। শুসনয়া মাসণর্লাল বসলল, “বাদশাট্হর স্ত্রী-র্নযা 

আমাসদট্গর সনর্ি বন্দী আট্ি। তাহারা থাসর্ট্ব?” 

বসলবামাত্র   ামট্ধ্য এর্িা হাস র ঘিা পসড়য়া জগল।  র্ট্ল এর্বাট্র্য বসলল, “িাড়া 

হইট্ব না |” জর্হ বসলল, “থার্। উহারা মহারাণার আসঙ্গনা ঝাাঁিাইট্ব |” জর্হ বসলল, 

“উহাট্দর ঢার্ায় পাঠাইয়া দাও। সহন্দু হইয়া, ববষ্ণবী  াঙ্কজয়া, হসরনাম র্সরট্ব |” জর্হ 
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বসলল, “উহাট্দর মূলযস্বরূপ এর্ এর্ জক্রার িার্া বাদশাহ সদট্বন |” ইতযাসদ নানা 

প্রর্ার প্রস্তাব হইল। মহারাণা বসলট্লন, “দুইিা মু লমান বাাঁদীর জনয  সন্ধ তযাগ র্রা 

হইট্ব না। জ  দুইিাট্র্ সফরাইয়া সদব, সলস য়া দাও |” 

জ ইরূপ জল া হইল। পত্র াসন মাসণর্লাট্লর ঙ্কজম্মা হইল। ত ন   া ঙ্গ হইল। 
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নবম পসরট্েদ : অসিট্ত জলট্ র্ 

 

  া ঙ্গ হইল, তবু মাসণর্লাল জগল না।  র্ট্লই চসলয়া জগল, মাসণর্লাল জগাপট্ন 

মহারাণাট্র্ জানাইল, “মবারট্র্র ব সশট্শর র্থািা এই  মট্য় মহারাজট্র্ স্মরণ 

র্সরয়া সদট্ত হয় |” 

রাজস িংহ ঙ্কজজ্ঞা া র্সরট্লন, “জ  সর্ চায়?” 

মা। বাদশাট্হর জর্ র্নযা আমাসদট্গর র্াট্ি বন্দী আট্ি, তাহাট্র্ই চায়। 

রা। তাহাট্র্ র্সদ বাদশাট্হর সনর্ি জফরৎ না পাঠাই, তট্ব জবাধ্ র্সর,  সন্ধ হইট্ব না। 

আর স্ত্রীট্লাট্র্র উপর সর্ প্রর্াট্র আসম পীড়ন র্সরব? 

মা। পীড়ন র্সরট্ত হইট্ব না। শাহজাদীর  ট্ঙ্গ মবারট্র্র গত রাট্ত্র  াদী হইয়াট্ি। 

রা। জ ই র্থা শাহজাদী বাদশাহট্র্ বসলট্লই জবাধ্ হয়,  ব জগাল সমটিট্ব। 

মা। এর্ রর্ম–জর্ন না, দুই জট্নরই মাথা র্ািা র্াইট্ব। 

রা। জর্ন? 

মা। শাহজাদীট্দর শাহজাদা স ি সববাহ নাই। এই শাহজাদী এর্জন কু্ষদ্র ব সনর্ট্র্ 

সববাহ র্সরয়া সদিীর বাদশাট্হর রু্ট্লর র্লি র্সরয়াট্ি। সবট্শষ বাদশাট্হর রু্ট্লর 

র্লি র্সরয়াট্ি। সবট্শষ বাদশাহট্র্ না জানাইয়া এ সববাহ র্সরয়াট্ি, এজনয তাহাট্র্ 

সদিীর রেমহাট্লর প্রথানু াট্র সবষ  াইট্ত হইট্ব। আর মবারর্  াট্পর সবট্ষ র্ ন 

মট্রন নাই, ত ন তাাঁহাট্র্ হাতীর পাট্য়, সর্ শূট্ল র্াইট্ত হইট্ব। র্সদ জ  অপরাধ্ও 

মার্জনা হয়, তট্ব সতসন মহারাট্জর জর্ উপর্ার র্সরয়াট্িন, তাহার জনয বাদশাট্হর 

র্াট্ি শূট্ল র্াইবার জর্াগয। জাসনট্ত পাসরট্ল বাদশাহ তাাঁহাট্র্ শূট্ল সদট্ব। তাহা িাড়া 

সতসন সবমাননুমসতট্ত শাহজাদী সববাহ র্সরয়াট্িন, জ  জনযও শূট্ল র্াইট্ত বাধ্য। 

রাজস িংহ। আসম ইহার সর্িু প্রসতর্ার র্সরট্ত পাসর সর্? 

মাসণর্। ঔরঙ্গট্জব, র্নযা-জামাতাট্র্ মার্জনা না র্সরট্ল আপসন  সন্ধ র্সরট্বন না, 

এই সনয়ম র্সরট্ত পাট্রন। 

রাজস িংহ বসলট্লন, “তাহা আসম র্সরট্ত স্বীরৃ্ত হইট্তসি। উহাট্দর জনয আসম 

এর্ াসন পৃথর্্ পত্র বাদশাহট্র্ সলস ট্তসি। তাহাও তুসম ঐ  ট্ঙ্গ লইয়া র্াও। 

ঔরঙ্গট্জব র্নযাট্র্ মার্জনা র্সরট্ত পাট্রন। সর্ন্তু মবারর্ট্র্ মার্জনা র্সরট্ত 

সতসন আপাতত: স্বীরৃ্ত হইট্লও, তাহাট্র্ জর্ সতসন সনষৃ্কসত সদট্বন, এমন আমার  র া 

হয় না। র্াই হউর্, মবারর্ র্সদ ইহাট্ত  ন্তুষ্ট হয়, তট্ব আসম ইহা র্সরট্ত প্রস্তুত আসি 

|” 

এই বসলয়া রাজস িংহ এর্ াসন পৃথর্ পত্র স্বহট্স্ত সলস য়া মাসণর্লালট্র্ সদট্লন। 

মাসণর্লাল পত্র দুই াসন লইয়া জ ই রাঙ্কত্রট্ত উদয়পুর চসলল। 

উদয়পুট্র সগয়া মাসণর্লাল প্রথম সনর্মলরু্মারীট্র্ এই  র্ল  িংবাদ সদট্লন। 

সনর্মল  ন্তুষ্ট হইল। জ ও এর্ াসন পত্র বাদশাহট্র্ এই মর্জম সলস ল– 
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“শাহানশাহ! 

বাাঁদীর অ িং য রু্র্সণশ। হুজরু র্াহা আজ্ঞা র্সরয়াসিট্লন, বাাঁদী তাহা  ম্পি 

র্সরয়াট্ি। এক্ষট্ণ হুজটু্রর  ম্মসত পাইট্লই হয়। আমার জশষ স ক্ষািা স্মরণ 

রাস ট্বন।  সন্ধ র্সরট্বন |” 

জ  পত্রও সনর্মল মাসণর্লালট্র্ সদল। তার পর সনর্মল জজব-উসি াট্র্  র্ল র্থা 

জানাইল, সতসনও তাহাট্ত  ন্তুষ্ট হইট্লন। এ সদট্র্ মাসণর্লাল মবারর্ট্র্  র্ল র্থা 

জানাইট্লন। মবারর্ সর্িু বসলল না। মাসণর্লাল তাহাট্র্  তর্থ র্সরবার জনয বসলল, 

“ াট্হব! বাদশাট্হর সনর্ি সফসরয়া জগট্ল, সতসন জর্ র্থার্থ মার্জনা র্সরট্বন, এমন 

 র া আসম র্সরব না। 

মবারর্ বসলল, “নাই র্রুন |” 

পরসদন প্রাট্ত মাসণর্লাল, সনর্মলরু্মারীর পায়রা চাসহয়া লইয়া সগয়া, পত্রগুসল 

র্াটিয়া জিাি র্সরয়া তাহার পাট্য় বাাঁসধ্য়া সদল। পায়রা িাসড়য়া সদবামাত্র জ  আর্াট্শ 

উটঠল। পাট্য়র  ট্র বড় পীসড়ত। তথাসপ জর্ান মট্ত উসড়য়া জর্ াট্ন ঔরঙ্গট্জব 

ঊর্েমুট্  আর্াশ সনরীক্ষণ র্সরট্তসিট্লন, জ ই াট্ন বাদশাট্হর র্াট্ি পত্র 

জপৌৌঁিাইয়া সদল। 
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দশম পসরট্েদ : অসিসনব থাণর্াট্ল উসদপুরী  স্ম 

 

র্ট্পাত শীঘ্রই ঔরঙ্গট্জট্বর উির লইয়া আস ল। রাজস িংহ র্াহা র্াহা চাসহয়াসিট্লন, 

ঔরঙ্গট্জব  র্ট্লট্তই  ম্মত হইট্লন। জর্বল এর্িা জগালট্র্াগ র্সরট্লন, সলস ট্লন, 

“চঞ্চলরু্মারীট্র্ সদট্ত হইট্ব |” রাজস িংহ বসলট্লন, “তদট্পক্ষা আপনাট্র্ ঐ াট্ন 

 স ট্নয র্বর  জদওয়া আমার মট্নামত |” র্াট্জই ঔরঙ্গট্জবট্র্ জ  বা না িাসড়ট্ত 

হইল। সতসন  সন্ধট্ত  ম্মত হইয়া মুনশীর িারা জ ই মর্জম  সন্ধপত্র জল াইয়া 

আপনার পািা অঙ্কিত র্সরয়া, স্বহট্স্ত তাহাট্ত “মঞ্জরু” সলস য়া সদট্লন। জজব-

উসি া ও মবারর্  ম্বট্ন্ধ এর্ াসন পৃথর্ পট্ত্র তাাঁহাসদগট্র্ মার্জনা র্সরট্ত স্বীরৃ্ত 

হইট্লন, সর্ন্তু এর্টি  র্ত এই র্সরট্লন জর্, এ সববাট্হর র্থা র্াহারও  াক্ষাট্ত র্ ন 

প্রর্াশ র্সরট্ব না। জ ই  ট্ঙ্গ ইহাও স্বীর্ার র্সরট্লন জর্, র্নযা র্াহাট্ত 

স্বাসম ন্দর্শট্ন বঙ্কঞ্চত না হট্য়ন, জ  উপায়ও বাদশাহ র্সরট্বন। 

রাজস িংহ  সন্ধপত্র পাইয়া, জমাগল জ না মুঙ্কে সদবার আজ্ঞা প্রচার র্সরট্লন। 

রাজপুট্তরা হাতী লাগাইয়া গাি  র্ল িাসনয়া বাসহর র্সরল। জমাগট্লরা হঠাৎ 

আহার্র্য জর্াথায় পাইট্ব এই জনয রাজস িংহ দয়া র্সরয়া বহুতর হাতীর সপট্ঠ জবাঝাই 

সদয়া, অট্নর্ আহার্র্য বস্তু উপট্ঢৌর্ন জপ্ররণ র্সরট্লন এবিং জশট্ষ উসদপুরী, জজব-

উসি া ও মবারর্ট্র্ তাাঁহার সনর্ি পাঠাইয়া সদবার জনয উদয়পুট্র আট্দশ 

পাঠাইট্লন। ত ন সনর্মল , চঞ্চলট্র্ ইসঙ্গত র্সরয়া র্াট্ণ র্াট্ণ বসলল, “জবগম, 

জতামার দা ীপনা র্সরল বর্?” এই বসলয়া সনর্মল উসদপুরীট্র্ বসলল, “আসম জর্ 

সনমন্ত্রণ র্সরট্ত সদিী সগয়াসিলাম, জ  সনমন্ত্রণ রক্ষা র্সরট্লন না?” 

উসদপুরী বসলল, “জতামার ঙ্কজব আসম িুর্রা িুর্রা র্সরয়া র্াটিব। জতামাট্দর  াধ্য সর্ 

জর্, আমাট্র্ সদয়া তামারু্  াজাও? জতামাট্দর মত কু্ষদ্র জলাট্র্র  াধ্য সর্ জর্, 

বাদশাট্হর জবগম আির্ রা ? জর্মন, এ ন িাসড়ট্ত হইল ত? সর্ন্তু জর্ অপমান 

র্সরয়াি, তাহার প্রসতফল সদব। উদয়পুট্রর সচি মাত্র রাস ব না |” 

ত ন চঞ্চলরু্মারী সস্থর াট্ব বসলট্লন, “শুসনয়াসি, মহারাণা বাদশাহট্র্ দয়া র্সরয়া 

জতামাট্দর িাসড়য়া সদয়াট্িন। আপসন তাাঁহার জনয এর্িা সমটষ্ট র্থা বসলট্ত জাট্নন 

না। অতএব আপনাট্র্ িাড়া হইট্ব না। আপসন বাাঁদী মহট্ল সগয়া আমার জনয তামারু্ 

প্রস্তুত র্সরয়া আনুন |” 

জজব-উসি া বসলল, “জ  সর্ মহারাসণ! আপসন এত সনর্দয়?” 

চঞ্চলরু্মারী বসলল, “আপসন র্াইট্ত পাট্রন –জর্হ সবঘ্ন র্সরট্ব না। ইহাট্র্ আসম 

এক্ষট্ণ র্াইট্ত সদট্তসি না |” 

জজব-উসি া অট্নর্ অনুনয় র্সরল, জশষ উসদপুরীও সর্িু সবনীত  াব অবলম্বন 

র্সরল। সর্ন্তু চঞ্চলরু্মারী বড় শে। দয়া র্সরয়া জর্বল এইিুরু্ বসলট্লন, “আমার 

জনয এর্বার তামারু্ প্রস্তুত র্রুর্, তট্ব র্াইট্ত পাসরট্ব |” 
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ত ন উসদপুরী বসলল, “তামারু্ প্রস্তুত র্সরট্ত আসম জাসন না |” 

চঞ্চলরু্মারী বসলল, “বাাঁদীরা জদ াইয়া সদট্ব |” 

অগতযা উসদপুরী স্বীরৃ্ত হইল। বাাঁদীরা জদ াইয়া সদল। উসদপুরী চঞ্চলরু্মারীর জনয 

তামারু্  াঙ্কজল। 

ত ন চঞ্চলরু্মারী জ লাম র্সরয়া তাহাট্দর সবদায় র্সরট্লন। বসলট্লন, “এ াট্ন র্াহা 

র্াহা ঘটিয়াট্ি,  মস্তই আপসন বাদশাহট্র্ জানাইট্বন, এবিং তাাঁহাট্র্ স্মরণ র্সরয়া 

সদট্বন জর্, আসমই ত সবট্র নাসথ মাসরয়া নার্  াসঙ্গয়া সদয়াসিলাম। আরও বসলট্বন, 

পুনশচ্ র্সদ সতসন জর্ান সহন্দুবালার অপমাট্নর ইো র্ট্রন, তাহা হইট্ল আসম জর্বল 

ত সবট্র পদাঘাত র্সরয়া  ন্তুষ্ট হইব না |” 

ত ন উসদপুরী সনদাট্ঘর জমট্ঘর মত  জলর্াসন্ত হইয়া সবদায় লইল। 

মসহষী, র্নযা ও  াদয পাইয়া ঔরঙ্গট্জট্বর জবত্রাহত রু্র্্রু্ট্রর মত বদট্ন লাঙু্গল 

সনসহত র্সরয়া রাজস িংট্হর  ম্মু  হইট্ত পলায়ন র্সরট্লন। 
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এর্াদশ পসরট্েদ : অসির্াট্ি তৃসষতা চাতর্ী 
 

জবগমসদগট্র্ সবদায় সদয়া চঞ্চলরু্মারী আবার অন্ধর্ার জদস ল। জমাগল ত পরা ূত 

হইল, বাদশাট্হর জবগম তাহার পসরচর্র্া র্সরল, সর্ন্তু বর্, রাণা ত সর্িু বট্লন না। 

চঞ্চলরু্মারী র্াাঁসদট্তট্ি জদস য়া সনর্মল আস য়া র্াট্ি বস ল। মট্নর র্থা বুঙ্কঝল। 

সনর্মল বসলল, “মহারাণাট্র্ জর্ন র্থািা স্মরণ র্সরয়া দাও না?” 

চঞ্চল বসলল, “তুসম সর্ জক্ষসপয়াি? স্ত্রীট্লার্ হইয়া বার বার এই র্থা সর্ বলা র্ায়?” 

সন । তট্ব রূপনগট্র, জতামার সপতাট্র্ জর্ন আস ট্ত জল  না? 

চ। জর্ন? জ ই পট্ত্রর উিট্রর পর আবার পত্র সলস ব? 

সন । বাট্পর উপর রাগ অস মান সর্? 

চ। রাগ অস মান নয়। সর্ন্তু এর্বার সলস য়া–জ  আমাসর জল া–জর্ অস  ম্পাত প্রাপ্ত 

হইয়াসি, তাহা মট্ন হইট্ল এ নও বুর্ র্াাঁট্প, আর সর্ সলস ট্ত  াহ  হয়? 

সন । জ  ত সববাট্হর জনয সলস য়াসিট্ল? 

চ। এবার সর্ট্ র জনয সলস ব? 

সন । র্সদ মহারাণা জর্ান র্থা না পাসড়ট্লন–তট্ব জবাধ্ র্সর, সপত্রালট্য় সগয়া বা  র্রাই 

 াল–ঔরঙ্গট্জব এ সদট্র্ আর জঘাঁসষট্ব না। জ ই জনয পত্র সলস ট্ত বসলয়াসিলাম। 

সপত্রালট্য় স ি আর উপায় সর্? 

চঞ্চল সর্ উির র্সরট্ত র্াইট্তসিল। উির মু  সদয়া বাসহর হইল না–চঞ্চল র্াাঁসদয়া 

জফসলল। সনর্মল ও র্থািা বসলয়াই অপ্রসত  হইয়াসিল। 

চঞ্চল, চকু্ষর জল মুসিয়া, লজ্জায় এর্িু হাস ল। সনর্মল ও এর্িু হাস ল। ত ন 

সনর্মল হাস য়া বসলল, “আসম সদিীর বাদশাট্হর র্াট্ি র্ ন অপ্রসত  হই নাই–

জতামার র্াট্ি অপ্রসত  হইলাম–ইহা সদিীর বাদশাট্হর পট্ক্ষ বড় লজ্জার র্থা। 

ইমসল জবগট্মরও সর্িু লজ্জার র্থা। তা, তুসম এর্বার ইমসল জবগট্মর মুনশীআনা 

জদ । জদায়াত-র্লম লইয়া সলস ট্ত আরম্ভ র্র–আসম বসলয়া র্াইট্তসি |” 

চঞ্চল ঙ্কজজ্ঞা া র্সরল, “র্াহাট্র্ সলস ব–মাট্র্, না বাপট্র্?” 

সনর্মল বসলল, “বাপট্র্ |” 

চঞ্চল পাঠ সলস ট্ল, সনর্মল বসলয়া র্াইট্ত লাসগল, “এ ন জমাগল বাদশাহ মহারাণার 

হট্স্ত___” “বাদশাহ” পর্র্ন্ত সলস য়া চঞ্চলরু্মারী বসলল, “মহারাণার হট্স্ত” সলস ব 

না–“রাজপুট্তর হট্স্ত” সলস ব। সনর্মলরু্মারী ঈষৎ হাস য়া বসলল, “তা জল  |” তার 

পর সনর্মট্লর র্থন মট্ত চঞ্চল সলস ট্ত লাসগল– 

“হট্স্ত পরা ব প্রাপ্ত হইয়া রাজপুতানা হইট্ত তাসড়ত হইয়াট্িন। এক্ষট্ণ আর তাাঁহার 

আমাসদট্গর উপর বলপ্রর্াশ র্সরবার  ম্ভাবনা নাই। এক্ষট্ণ আপনার  ন্তাট্নর প্রসত 

আপনার সর্ আজ্ঞা? আসম আপনারই অধ্ীন__” 

পট্র সনর্মল বসলল, “মহারাণার অধ্ীন নই |” 
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চঞ্চল বসলল, “দরূ হ পাসপষ্ঠা |” জ  র্থা সলস ল না। সনর্মল বসলল, “তট্ব জল , ‘আর 

র্াহারও অধ্ীন নই’ |” অগতযা চঞ্চল তাহাই সলস ল। 

এইরূপ পত্র সলস ত হইজল, সনর্মল বসলল, “এ ন রূপনগর পাঠাইয়া দাও |” পত্র 

রূপনগট্র জপ্রসরত হইল। উিট্র রূপনগট্রর রাও সলস ট্লন, “আসম দুই হাজার জফৌজ 

লইয় উদয়পুর র্াইট্তসি। ঘাি  ুসলয়া রাস ট্ত রাণাট্র্ বসলট্ব |” 

এই আশ্চর্র্ উিট্রর অর্থ সর্, তাহা চঞ্চল ও সনর্মল সর্িুই সস্থর র্সরট্ত পাসরল না। 

পসরট্শট্ষ তাহারা সবচাট্র সস্থর র্সরল জর্, র্ ন জফৌট্জর র্থা আট্ি, ত ন রাণাট্র্, 

অবগত  র্রা আবশযর্। সনর্মলরু্মারী মাসনর্লাট্লর সনর্ি  িংবাদ পাঠাইয়া সদল। 

রাণাও জ ইরূপ জগালট্র্াট্গ পসড়য়াসিট্লন। চঞ্চলরু্মারীট্র্  ুট্লন নাই। সতসন সবক্রম 

জ ালঙ্কিট্র্ পত্র সলস য়াসিট্লন। পট্ত্রর মর্ম, চঞ্চলরু্মারীর সববাট্হর র্থা। সবক্রম 

স িংহ র্নযাট্র্ শাপ সদয়াসিট্লন, রাণা তাহা স্মরণ র্রাইয়া সদট্লন। আর সতসন জর্ 

অঙ্গীর্ার র্সরয়াসিট্লন জর্, সতসন র্ ন রাজস িংহট্র্ উপরু্ে পত্র সবট্বচনা 

র্সরট্বন, ত ন তাাঁহাট্র্ আশীর্বাট্দর  সহত র্নযা  ম্প্রদান র্সরট্বন, তাহাও স্মরণ 

র্রাইট্লন। রাণা ঙ্কজজ্ঞা া র্সরট্লন, “এ ন আপনার সর্রূপ অস প্রায়?” 

এই উিট্র সবক্রম স িংহ সলস ট্লন, “আসম দুই হাজার অশ্বাট্রাহী লইয়া আপনার 

সনর্ি র্াইট্তসি। ঘাি িাসড়য়া সদট্বন |” 

রাজস িংহ, চঞ্চলরু্মারীর মত  ম যা বুঙ্কঝট্ত পাসরট্লন না।  াসবট্লন, “দুই হাজার 

মাত্র অশ্বাট্রাহী লইয়া সবক্রম আমার সর্ র্সরট্ব? আসম  তর্র্ আসি |” অতএব সতসন 

সবক্রমট্র্ ঘাি িাসড়য়া সদবার আট্দশ প্রচার র্সরট্লন। 
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িাদশ পসরট্েদ : অসি পুনজ্বথাসলত 

 

উদয় াগট্রর তীট্র সফসরয়া আস য়া, ঔরঙ্গট্জব তথায় সশসবর স্থাপন ও রাঙ্কত্র র্াপন 

র্সরট্লন। ব সনর্ ও বাহনগণ  াইয়া বাাঁসচল। ত ন স পাহী মহাট্ল গান, গল্প এবিং 

নানাসবধ্ রস র্তা আরম্ভ হইল। এর্জন জমাগল বসলল, “সহন্দুর রাট্জয আস য়াসি 

বসলয়া আমরা এর্াদশীর উপবা  র্সরয়াসিলাম |” শুসনয়া এর্জন জমাগসলনী বসলল, 

“বাাঁসচয়া আি, তবু  াল। আমরা মট্ন র্সরয়াসিলাম, জতামরা নাই–তাই আমরাও 

এর্াদশী র্সরয়াসিলাম |” এর্জন গাসয়র্া র্তর্গুসল জ ৌ ীন জমাগলসদট্গর  ম্মটু্  

গীত র্সরট্তসিল; গাসয়ট্ত গাসয়ট্ত তাহার তাল র্াটিয়া জগল। এর্জন জশ্রাতা ঙ্কজজ্ঞা া 

র্সরল, “সবসবজান! এ সর্ হইল? তাল র্াটিল জর্?” গাসয়র্া বসলল, “আপনাট্দর জর্ 

বীরপনা জদস লাম, তাহাট্ত আর সহন্দুস্থাট্ন থাসর্ট্ত  াহ  হয় না। উসড়ষযায় র্াইব 

মট্ন র্সরয়াসি–তাই তাল র্াটিট্ত সশস ট্তসি |” জর্হ বা উসদপুরীর হরণবৃিান্ত লইয়া 

দু:  র্সরট্ত লাসগল–জর্ান  ট্য় াাঁ সহন্দুস সনর্ রাবণরৃ্ত  ীতাহরট্ণর  সহত তাহার 

তুলনা র্সরল–জর্হ তাহার উিট্র বসলল, “বাদশাহ এত বানর  ট্ঙ্গ আসনয়াসিল, তব ু

এ  ীতার উদ্ধার হইল না জর্ন?” জর্হ বসলল, “আমরা স পাহী–র্াঠুসরয়া নসহ, গাি-

র্ািা সবদযা আমাট্দর নাই, তাই হাসরলাম |” জর্হ উিট্র বসলল, “জতামাট্দর ধ্ানর্ািা 

পর্র্ন্ত সবদযা, তা গাি র্াটিট্ব সর্?” এইরূপ্ রঙ্গ রহ য চসলট্ত লাসগল। 

এ সদট্র্ বাদশাহ সশসবট্রর রেমহাট্ল প্রট্বশ র্সরট্ল জজব-উসি া তাাঁহার সনর্ি 

রু্ের্ট্র দাাঁড়াইল। বাদশাহ জজব-উসি াট্র্ বসলট্লন, “তুসম র্াহা র্সরয়াি, তাহা 

ইোপূর্বর্ র্র নাই, বুঙ্কঝট্ত পাসরট্তসি। এজনয জতামাট্র্ মার্জনা র্সরলাম। সর্ন্তু 

 াবধ্ান! সববাট্হর র্থা প্রর্াশ না পায় |” 

তারপর উসদপুরী জবগট্মর  ট্ঙ্গ বাদশাহ  াক্ষাৎ র্সরট্লন। উসদপুরী তাাঁহার 

অপমাট্নর র্থা আট্দযাপান্ত  মস্ত বসলল। দশিা বাড়াইয়া বসলল, ইহা বলা বাহুলয। 

ঔরঙ্গট্জব শুসনয়া অতযন্ত র্্রুব্ধ ও সবমর্ষ হইট্লন। 

পরসদন দরবাট্র বস য়া, আমরদরবার  ুসলবার আট্গ, সন ৃট্ত মবারর্ট্র্ ডাসর্য়া 

বাদশাহ বসলট্লন, “এক্ষট্ণ জতামার  র্ল অপরাধ্ আসম মার্জনা র্সরলাম। জর্ন না, 

তুসম আমার জামাতা। আমার জামাতাট্র্ নীচ পট্দ সনরু্ে রাস ট্ত পাসর না। অতএব 

জতামাট্র্ দুই হাজাট্রর মন বদার র্সরলাম। পরওয়ানা আঙ্কজ বাসহর হইট্ব। সর্ন্তু 

এক্ষট্ণ জতামার এ াট্ন থার্া হইট্ত পাসরট্তট্ি না। র্ারণ, শাহজাদা আর্ব্বর, 

পর্বত মট্ধ্য আমার নযায় জাট্ল পসড়য়াট্িন। তাাঁহার উদ্ধাট্রর জনয সদলীর  াাঁ জ না 

লইয়া অগ্র র হইট্তট্িন। জ  াট্ন জতামার নযায় জর্াদ্ধার  াহাট্র্যর সবট্শষ 

প্রট্য়াজন। তুসম অদযই র্াত্রা র্র |” 

মবারর্ এ  র্ল র্থায় আহ্লাসদত হইট্লন না; জর্ন না, জাসনট্তন, ঔরঙ্গট্জট্বর 

আদর শু র্র নট্হ। সর্ন্তু মট্ন র্াহা সস্থর র্সরয়াসিট্লন, তাহা  াসবয়া দু:স তও 
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হইট্লন না। অসত সবনীত  াট্ব বাদশাট্হর সনর্ি সবদায় লইয়া সদলীর  াাঁর সশসবট্র 

র্াইবার উট্দযাগ র্সরট্ত লাসগট্লন। 

তার পর ঔরঙ্গট্জব এর্জন সবশ্বা ী দটূ্তর িারা সদলীর  াাঁর সনর্ি এর্ সলসপ জপ্ররণ 

র্সরট্লন। পট্ত্রর মর্ম এই জর্, মবারর্  াাঁট্র্ দুইহাজাসর মন্ বদার র্সরয়া জতামার 

সনর্ি পাঠাইয়াসি। জ  জর্ন এর্সদনও জীসবত না থাট্র্। রু্ট্দ্ধ মট্র  ালই,-নসহট্ল 

অনয প্রর্াট্র জর্ন মট্র। 

সদলীর মবারর্ট্র্ সচসনট্তন না। বাদশাট্হর আজ্ঞা অবশয পালনীয় বসলয়া সস্থর 

র্সরট্লন। 

তার পর ঔরঙ্গট্জব আমদরবাট্র বস য়া আপনার অস প্রায় প্রর্াশ র্সরট্লন। 

বসলট্লন, “আমরা র্াঠুসরয়ার ফাাঁট্দ পসড়য়াই  সন্ধস্থাপন র্সরয়াসি। জ   সন্ধ রক্ষণীয় 

নট্হ। কু্ষদ্র এর্জন  ুাঁ ইঞা রাজার  ট্ঙ্গ বাদশাট্হর আবার  সন্ধ সর্? আসম  সন্ধপত্র 

সিাঁ সড়য়া জফসলয়াসি। সবট্শষ, জ  রূপনগট্রর রু্োরীট্র্ জফরৎ পাঠায় নাই। 

রূপনগরীট্র্ তাহার সপতা আমাট্র্ সদয়াট্ি। অতএব রাজস িংট্হর তাহাট্ত অসধ্র্ার 

নাই। তাহাট্র্ সফরাইয়া না সদট্ল, আসম রাজস িংহট্র্ ক্ষমা র্সরট্ত পাসর না। অতএব 

রু্দ্ধ জর্মন চসলট্তসিল, জতমনই চসলট্ব। রাণার রাজযমট্ধ্য জগারু জদস ট্ল, ম ুলমান 

তাহা মাসরয়া জফসলট্ব। জদবালয় জদস ট্লই তাহা  ি র্সরট্ব। জজট্জয়া  র্বত্রই 

আদায় র্সরট্ব |” 

এই  র্ল হুরু্ম জাসর হইল। এসদট্র্ সদলীর  াাঁ দাই ুরীর পথ সদয়া মাড়বার হইট্ত 

উদয়পুট্র প্রট্বট্শর জচষ্টায় আস ট্তট্িন শুসনয়া রাজস িংহ, ঔরঙ্গট্জট্বর র্াট্ি জলার্ 

পাঠাইট্লন এবিং ঙ্কজজ্ঞা া র্সরট্লন জর্,  সন্ধর পর আবার রু্দ্ধ জর্ন? ঔরঙ্গট্জব 

বসলট্লন, “ ুাঁ ইঞার  ট্ঙ্গ বাদশাট্হর  সন্ধ? বাদশাট্হর রূপনগরী জবগম জফরৎ না 

পাঠাইট্ল বাদশাহ জতামাট্র্ ক্ষমা র্সরট্বন না |” শুসনয়া, রাজস িংহ হাস য়া বসলট্লন, 

“আসম এ নও জীসবত আসি |” রূপনগট্রর রাজরু্মারীর অপহরণিা ঔরঙ্গট্জট্বর 

 ম্ভাবনা নাই সবট্বচনা র্সরয়া, রূপনগট্রর “রাও  াট্হবট্র্” এর্ পরওয়ানা সদট্লন, 

তাহাট্ত সলস ট্লন, “জতামার র্নযা এ নও আমার সনর্ি উপসস্থত হয় নাই। শীঘ্র 

তাহাট্র্ উপসস্থত র্সরট্ব–নসহট্ল রূপনগট্রর গট্ড়র সচি রাস ব না |” ঔরঙ্গট্জট্বর 

 র া জর্, সপতা ঙ্কজদ র্সরট্ল চঞ্চলরু্মারী তাাঁহার সনর্ি আস ট্ত  ম্মত হইট্ত পাট্র। 

পরওয়ানা পাইয়া সবক্রমস িংহ উির সলস ল, “আসম শীঘ্র দুই হাজার অশ্বাট্রাহী জ না 

লইয়া আপনার হুজটু্র হাঙ্কজর হইব |” 

ঔরঙ্গট্জব  াসবট্লন, “জ না জর্ন?” মনট্র্ এইরূপ বুঝাইট্লন জর্, তাাঁহার  াহার্যার্থ 

সবক্রমস িংহ জ না লইয়া আস ট্তট্ি। 
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ত্রট্য়াদশ পসরট্েদ : মবারট্র্র দহানারম্ভ 

 

জ ৌন্দর্জর্র সর্ মসহমা! মবারর্ জজব-উসি াট্র্ জদস য়া আবার  ব  ুসলয়া জগল। 

গর্সবতা, জেহা াবদট্প থ প্রফুিা জজব-উসি াট্র্ জদস ট্ল আর জতমন হইত সর্ না, বলা 

র্ায় না, সর্ন্তু জ ই জজব-উসি া এ ন সবনীতা, দপ থশূনযা, জেহশাসলনী, অশ্রুময়ী। 

মবারট্র্র পূর্বানুরাগ  ম্পূর্ণরূট্প সফসরয়া আস ল। দসরয়া, দসরয়ায়  াস য়া জগল। 

মনুষয স্ত্রীজাসতর জপ্রট্ম অন্ধ হইট্ল, তাহার সহতাসহত ধ্র্জমধ্র্ম জ্ঞান থাট্র্ না। 

তাহার মত সবশ্বা ঘাতর্, পাসপষ্ঠ আর নাই। 

 হস্র দীট্পর রঙ্কি-প্রসতসবম্ব- মসেত, উদয় াগট্রর অন্ধর্ার জট্লর চতু:পাট্শ্ব থ 

পর্বতমালা সনরীক্ষণ র্সরট্ত র্সরট্ত, পিমিট্পর দুগ থমট্ধ্য ইন্দ্র ুবন তুলয র্ট্ক্ষ 

বস য়া মবারর্ জজব-উসি ার হাত, আপন হাট্তর স তর তুসলয়া লইল। মবারর্ বড় 

দু:জ র  সহত বসলল, “জতামাট্র্ আবার পাইয়াসি, সর্ন্তু দু:  এই জর্, এই  ু  দশ সদন 

জ াগ র্সরট্ত পাসরলাম না |” 

জজব-উসি া। জর্ন? জর্ বাধ্া সদট্ব? বাদশাহ? 

মবারর্। জ   ট্ন্দহও আট্ি। সর্ন্তু বাদশাট্হর র্থা এ ন বসলট্তসি না। আসম র্াল 

রু্ট্দ্ধ র্াইব। রু্ট্দ্ধ মরণ জীবন দুই আট্ি। সর্ন্তু আমার পট্ক্ষ মরণ সনশ্চয় আসম 

রাজপুতসদট্গর রু্ট্দ্ধর জর্  ুবট্ন্দাবস্ত জদস য়াসি, তাহাট্ত আসম সনঙ্কশ্চত জাসন জর্, 

পার্বতয রু্ট্দ্ধ আমরা তাহাসদগট্র্ পরা ব র্সরট্ত পাসরব না। আসম এর্বার হাসরয়া 

আস য়াসি, আর এর্বার হাসরয়া আস ট্ত পাসরব না। আমাট্র্ রু্ট্দ্ধ মসরট্ত হইট্ব। 

জজব-উসি া  জল নয়ট্ন বসলল, “ঈশ্বর অবশয র্সরট্বন জর্, তুসম রু্ট্দ্ধ জয়ী হইয়া 

আস ট্ব। তুসম আমার র্াট্ি না আস ট্ল আসম মসরব |” 

উ ট্য় চকু্ষর জল জফসলল। ত ন মবারর্  াসবল, “মসরব, না মসরব না?” অট্নর্ 

 াসবল।  ম্মুট্  জ ই নক্ষত্র সচতগগনস্পর্শী পর্বতমালাপসরট্বটষ্টত অন্ধর্ার 

উদয় াগট্রর জল–তাহাট্ত দীপমালাপ্র াস ত পি-সনর্সমতা মহানগরীর 

মট্নাট্মাসহনী িায়া–দটূ্র পর্বট্তর চূড়ার উপর চূড়া–তার উপর চূড়া–বড় অন্ধর্ার। 

দুই জট্ন বড় অন্ধর্ারই জদস ল। 

 হ া জজব-উসি া বসলল, “এই অন্ধর্াট্র, সশসবট্রর প্রাচীট্রর তলায়, জর্ লুর্াইল? 

জতামার জনয আমার মন  র্বদা  শঙ্কিত |” 

“জদস য়া আস ” বসলয়া মবারর্ িুটিয়া দুর্গপ্রার্ারতট্ল জগট্লন। জদস ট্লন, এর্জন 

র্থাথ থই লুর্াইয়া শুইয়া আট্ি বট্ি। মবারর্ তাহাট্র্ ধৃ্ত র্সরট্লন। হাত ধ্সরয়া 

তুসলট্লন। জর্ লরু্াইয়াসিল, জ  দাাঁড়াইয়া উটঠল। অন্ধর্াট্র মবারর্ সর্িু ঠাওর 

পাইট্লন না। তাহাট্র্ িাসনয়া দুর্গমট্ধ্য দীপাট্লাট্র্র সনর্ি আসনট্লন। জদস ট্লন 

জর্, এর্িা স্ত্রীট্লার্। জ  মুট্  র্াপড় সদয়া মু  ঢাসর্য়া রসহল–মু   ুসলল না। মবারর্ 

তাহাট্র্ র্ক্ষমট্ধ্য লইয়া আস ট্লন। 
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জজব-উসি া বসলল, “তুসম জর্? জর্ন লুর্াইয়াসিট্ল? মুট্ র র্াপড় জ াল |” 

জ  স্ত্রীট্লার্ ত ন মুট্ র র্াপড়  ুসলল। দুই জট্ন  সবস্মট্য় জদস ল–দসরয়া সবসব! 

বড়  ুট্ র  মট্য়,  হ া সবনা জমট্ঘ  ম্মুট্  বজ্রপতন জদস ট্ল জর্মন সবহ্বল হইট্ত 

হয়, জজব-উসি া ও মবারর্ জ ইরূপ হইল। সতন জট্নর জর্হ জর্ান র্থা র্সহল না। 

অট্নক্ষণ পট্র দীর্ঘসনশ্বা  তযাগ র্সরয়া মবারর্ বসলল, “ইয়া আিা! আমাট্র্ 

মসরট্তই হইট্ব |” 

জজব-উসি া ত ন অসত র্াতরর্ট্ে বসলল, “তট্ব আমাট্র্ও |” 

দসরয়া বসলল, “জতামরা জর্?” 

মবারর্ তাহাট্র্ বসলল, “আমার  ট্ঙ্গ আই  |” 

ত ন মবারর্ অসত দীন াট্ব জজব-উসি ার সনর্ি সবদায় লইল। 
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চতুদথশ পসরট্েদ : অসির নূতন  ্ফুসলঙ্গ 

 

রাজস িংহ রাজনীসতট্ত ও রু্দ্ধনীসতট্ত অসিতীয় পঙ্কিত। জমাগল র্তক্ষণ না  মস্ত 

ব নয লইয়া রাণার রাজয িাসড়য়া অসধ্র্ দরূ র্ায়, ততক্ষণ সশসবর  ঙ্গ র্ট্রন নাই বা 

স্বীয় জ নার জর্ান অিংশ স্থানসবচুযত র্ট্রন নাই। সতসন সশসবট্রই রসহয়াট্িন, এমন 

 মট্য়  িংবাদ আস ল জর্, সবক্রমস িংহ রূপনগর হইট্ত দুই  হস্র জ না লইয়া 

আস ট্তট্িন। রাজস িংহ রু্ট্দ্ধর জনয প্রস্তুত হইট্লন। 

এর্জন অশ্বাট্রাহী অগ্রবর্তী হইয়া আস য়া দতূস্বরূপ, রাজস িংট্হর দশ থন পাইবার 

র্ামনা জানাইল। রাজস িংট্হর অনুমসত পাইয়া প্রসতহারী তাহাট্র্ লইয়া আস ল। জ  

রাজস িংহট্র্ প্রণাম র্সরয়া জানাইল জর্, রূপনগরাসধ্পসত সবক্রম জ ালাঙ্কি মহারাণার 

দশ থন মানট্   স ট্নয আস য়াট্িন। 

রাজস িংহ বসলট্লন, “র্সদ সশসবট্রর স তর আস য়া  াক্ষাৎ র্সরট্ত চাট্হন, তট্ব এর্া 

আস ট্ত বসলট্ব। র্সদ  স ট্নয  াক্ষাৎ র্সরট্ত চাট্হন, তট্ব সশসবট্রর বাসহট্র থাসর্ট্ত 

বসলট্ব। আসম  স নয র্াইট্তসি |” 

সবক্রম জ ালাঙ্কি এর্া সশসবরমট্ধ্য আস য়া  াক্ষাৎ র্সরট্ত  ম্মত হইট্লন। সতসন 

আস ট্ল রাজস িংহ তাাঁহাট্র্  াদট্র আ ন প্রদান র্সরট্লন। সবক্রমস িংহ, রাণাট্র্ 

সর্িু নজর সদট্লন। উদয়পুট্রর রাণা রাজপুতরু্ট্লর প্রধ্ান,-এ জনয এ নজর প্রাপয। 

সর্ন্তু রাজস িংহ ঐ নজর না গ্রহণ র্সরয়া বসলট্লন, “আপনার র্াট্ি এ নজর, জমাগল 

বাদশাট্হরই প্রাপয |” 

সবক্রমস িংহ বসলট্লন, “মহারাণা রাজস িংহ জীসবত থাসর্ট্ত,  র া র্সর, আর জর্ান 

রাজপুত জমাগল বাদশাহট্র্ নজর সদট্ব না। মহারাজ! আমাট্র্ মার্জনা র্সরট্ত 

হইট্ব। আসম না জাসনয়াই জতমন পত্র ানা সলস য়াসিলাম। আপসন জমাগলট্র্ জর্রূপ 

শাস ত র্সরয়াট্িন তাহাট্ত জবাধ্ হয়,  ম ত্ রাজপুত সমসলত হইয়া আপনার অধ্ীট্ন 

র্ার্র্ র্সরট্ল জমাগল  াম্রাট্জযর উট্েদ হইট্ব। আমার পট্ত্রর জশষ  াগ স্মরণ 

র্সরট্বন। আসম আপনাট্র্ জর্বল নজর সদট্ত আস  নাই। আসম আরও দুইটি  ামগ্রী 

আপনাট্র্ সদট্ত আস য়াসি। এর্ আমার এই দুই  হস্র অশ্বাট্রাহী; সিতীয় আমার 

সনট্জর এই তরবাসর;-আঙ্কজও এ বাহুট্ত সর্িু বল আট্ি; আমাট্র্ এ র্ার্জর্ সনরু্ে 

র্সরট্বন, শরীর পতন র্সরয়াও জ  র্ার্র্  ম্পি র্সরব |” 

রাজস িংহ অতযন্ত প্রফুি হইট্লন। আপনার আন্তসরর্ আনন্দ সবক্রমস িংহট্র্ 

জানাইট্লন। বসলট্লন, “আজ আপসন জ ালাঙ্কির মত র্থা বসলয়াট্িন। দুষ্ট জমাগল, 

আমার হাট্ত সনপাত র্াইট্তসিল,  সন্ধ র্সরয়া উদ্ধার পাইল। উদ্ধার পাইয়া বট্ল,  সন্ধ 

র্সর নাই। আবার রু্দ্ধ র্সরট্তট্ি। সদলীর  াাঁ ব নয লইয়া শাহজাদা আর্ব্বট্রর 

উদ্ধাট্রর জনয র্াইট্তট্ি। আপসন অসত  ু মট্য় আস য়াট্িন। সদলীর  াাঁট্র্ পসথমট্ধ্য 

সনর্াশ র্সরট্ত হইট্ব–জ  সগয়া আর্ব্বট্রর  ট্ঙ্গ রু্ে হইট্ল রু্মার জয়স িংট্হর 
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সবপদ ঘটিট্ব। তজ্জনয আসম জগাপীনাথ রাট্ঠারট্র্ পাঠাইট্তসিলাম। সর্ন্তু তাাঁহার 

জ না অসত অল্প। আমার সনজ জ না হইট্ত সর্িু তাাঁহার  ট্ঙ্গ সদব–মাসণর্লাল স িংহ 

নাট্ম আমার এর্জন  ুদক্ষ জ নাপসত আট্ি–জ  তাহা লইয়া র্াইট্ব। সর্ন্তু 

ঔরঙ্গট্জব সনর্ট্ি, আসম সনট্জ এ স্থান িাসড়য়া র্াইট্ত পাসরট্তসি না, অথবা অসধ্র্ 

ব নয মাসণর্লাট্লর  ট্ঙ্গ সদট্ত পাসরট্তসি না। আমার ইো, আপসনও আপনার 

অশ্বাট্রাহী জ না লইয়া জ ই রু্ট্দ্ধ র্ান। আপনারা সতন জট্ন সমসলত হইয়া সদলীর 

 াাঁট্র্ পসথমট্ধ্য  স ট্নয  িংহার র্রুন |” 

সবক্রমস িংহ আহ্লাসদত হইয়া বসলট্লন, “আপনার আজ্ঞা সশট্রাধ্ার্র্ |” 

এই বসলয়া সবক্রম জ ালাঙ্কি রু্ট্দ্ধ র্াইবার উট্দযাগার্জথ সবদায় হইট্লন। চঞ্চলরু্মারীর 

র্থা সর্িু হইল না। 
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পঞ্চদশ পসরট্েদ : মবারর্ ও দসরয়া  স্মী ূত 

 

জগাপীনাথ রাট্ঠার, সবক্রম জ ালাঙ্কি, এবিং মাসণর্লাল সদলীর  াাঁর েিং ার্াঙ্ক্ষায় 

চসলট্লন। জর্ পট্থ সদলীর  াাঁ আস ট্তট্িন, জ ই পট্থ সতন স্থাট্ন সতন জন লুক্কাসয়ত 

রসহট্লন। সর্ন্তু পরস্পট্রর অনসতদটূ্রই রসহট্লন। সবক্রম জ ালাঙ্কি অশ্বাট্রাহী ব নয 

লইয়া আস য়াসিট্লন, র্াট্জই সতসন উচ্চ  ানুট্দট্শ থাসর্ট্ত পাসরট্লন না। সতসন 

পর্বতবা ী হইট্লও তাাঁহাট্র্ অশ্ব রাস ট্ত হইত; তাহার র্ারণ, তিযতীত 

সনম্ন ূসমসনবা ী শত্রু ও দ ুযর পশ্চাদ্ধাসবত হইট্ত পাসরট্তন না। আর এমন  র্ল 

কু্ষদ্র রাজগণ, রাঙ্কত্রর্াট্ল  ুট্র্াগ পাইট্ল, সনট্জ সনট্জও এর্ আধ্িা ডার্াসত–অর্থাৎ 

এ রাঙ্কত্রট্ত দশ পাাঁচ ানা গ্রাম লুেন না র্সরট্তন, এমন নট্হ। পর্বট্তর উপর তাাঁহার 

ব সনট্র্রা অশ্ব িাসড়য়া পদাসতট্র্র র্াজ র্সরত। এক্ষট্ণ জমাগট্লর পশ্চাদনু রণ 

র্সরট্ত হইট্ব বসলয়া, সবক্রমস িংহ অশ্ব লইয়া আস য়াসিট্লন। পার্বতয রু্ট্দ্ধ তাহাট্ত 

অ ুসবধ্া হইল। অতএব সতসন পর্বট্ত না উটঠয়া অট্পক্ষারৃ্ত  মতল ূসমর অট্েষণ 

র্সরট্লন। মট্নামত জ রূপ সর্িু  ূসম পাইট্লন। তাহার  ম্মুট্  সর্িু বন-জঙ্গল 

আট্ি। জঙ্গট্লর পশ্চাৎ তাাঁহার অশ্বাট্রাসহগণট্র্ জশ্রণীবদ্ধ র্সরয়া রাস ট্লন। সতসন 

 র্বাগ্রবর্তী হইয়া রসহট্লন। তৎপট্র মাসণর্লাল রাজস িংট্হর পদাসতর্গণ লইয়া 

লুক্কাসয়ত হইল।  র্বট্শট্ষ জগাপীনাথ রাট্ঠার রসহট্লন। 

সদলীর  াাঁ আর্ব্বট্রর দুর্দশা স্মরণ র্সরয়া এর্িু  তর্থ াট্ব আস ট্তসিট্লন–অট্গ্র 

অট্গ্র অশ্বাট্রাহী পাঠাইয়া  ন্ধান লইট্তসিট্লন জর্, রাজপুত জর্াথাও লুর্াইয়া আট্ি 

সর্ না। অতএব সবক্রম জ ালাঙ্কির অশ্বাট্রাসহগট্ণর  ন্ধান, তাাঁহাট্র্  হট্জ সমসলল। 

সতসন ত ন র্তর্গুসল ব নয অশ্বাট্রাসহসদগট্র্ তাড়াইয়া সদবার জনয পাঠাইয়া 

সদট্লন। সবক্রম জ ালাঙ্কি অনযানয সবষট্য় বড়  ্থূলবুঙ্কদ্ধ, সর্ন্তু রু্দ্ধর্াট্ল অসতশয় 

ধূ্র্ত এবিং রণপঙ্কিত–অট্নর্  মট্য় ধূ্র্ততাই রণপাঙ্কিতয–সতসন জমাগল জ নার 

 ট্ঙ্গ অসত  ামানয রু্দ্ধ র্সরয়া  সরয়া পসড়ট্লন–সদলীর  াাঁর মুিপাত র্সরবার জনয। 

সদলীর মাসণর্লালট্র্ অসতক্রম র্সরয়া চসলট্লন, মাসণর্লাল জর্ পার্জশ্ব লুক্কাসয়ত 

আট্ি, তাহা সতসনও জাসনট্ত পাসরট্লন না–মাসণর্লালও জর্ান  াড়াশব্দ র্সরল না। 

জ ালাঙ্কিট্র্ তাড়াইয়া সবট্বচনা র্সরয়াসিট্লন,  ব রাজপুতই হটঠয়াট্ি–অতএব আর 

পূর্ববৎ  অবধ্াট্নর  সহত চসলট্তসিট্লন না। মাসণর্লাল বুঙ্কঝল, এ উপরু্ে  ময় 

নট্হ–জ ও সস্থর রসহল। 

পট্র, র্থায় জগাপীনাথ রাট্ঠার লুক্কাসয়ত, তাহারই সনর্ি সদলীর উপসস্থত। জ  াট্ন 

পর্বতমধ্যস্থ পথ অসত  িীর্ণ হইয়া আস য়াট্ি। জ ই াট্ন জ নার মু  উপসস্থত 

হইট্ল, জগাপীনাথ রাট্ঠার লাফ সদয়া তাহার উপর পসড়য়া, বাঘ জর্মন পসথট্র্র  ম্মটু্  

থাবা পাসতয়া বট্ , জ ইরূপ  স ট্নয বস ট্লন। 
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সদলীর, মবারর্ট্র্ আজ্ঞা র্সরট্লন, “ ম্মু বর্তী জ না লইয়া ইহাসদগট্র্ তাড়াইয়া 

দাও |” মবারর্ অগ্র র হইট্লন। সর্ন্তু জগাপীনাথ রাট্ঠারট্র্ তাড়াইবার তার  াধ্য সর্? 

 িীর্ণ পট্থ অল্প জমাগলই দাাঁড়াইট্ত পাসরল। জর্মন গর্ত হইট্ত সপপীসলর্া বাসহর 

হইবার  মট্য়, বালট্র্ এর্টি এর্টি র্সরয়া টিসপয়া মাট্র, জতমনই রাজপুট্তরা 

জমাগলসদগট্র্  িীর্ণ পট্থ টিসপয়া মাসরট্ত লাসগল। এ সদট্র্ সদলীর,  ম্মুট্  পথ না 

পাইয়া, জ না লইয়া সনশ্চল হইয়া মধ্যপট্থ দাাঁড়াইয়া রসহট্লন। 

মাসণর্লাল বুঙ্কঝল, এই উপরু্ে  ময়। জ   স নয পর্বতাবতরণ র্সরয়া বট্জ্রর নযায় 

সদলীট্রর উপর পর পসড়ল। সদলীর  াাঁর জ না প্রাণপণ র্সরয়া রু্দ্ধ র্সরট্ত লাসগল। 

সর্ন্তু এই  মট্য় সবক্রম জ ালাঙ্কি জ ই দুই হাজার অশ্বাট্রাহী লইয়া হঠাৎ সদলীট্রর 

ব ট্নযর পশ্চাদ্ভাট্গ উপসস্থত হইট্লন। ত ন সতন সদট্র্ আক্রান্ত হইয়া জমাগল জ না 

আর এর্ দি সতটষ্ঠল না। জর্ পাসরল, জ  পলাইয়া বাাঁসচল। অসধ্র্ািংশই পলাইবার পথ 

পাইল না–রৃ্ষট্র্র অট্স্ত্রর সনর্ি ধ্াট্নযর নযায় সিি হইয়া রণট্ক্ষট্ত্র সনপসতত হইল। 

জর্বল জগাপীনাথ রাট্ঠাট্রর  ম্মুট্ , র্য়জন জমাগল জর্াদ্ধা সর্িুট্তই হটঠল না–

মৃতুযট্র্ তৃণজ্ঞান র্সরয়া রু্দ্ধ র্সরট্তসিল। তাহারা জমাগলট্ নার  ার–বািা বািা 

জলার্। মবারর্ তাহাট্দর জনতা। সর্ন্তু তাহারাও আর টিট্র্ না। পলট্র্ পলট্র্ এর্ 

এর্জন বহু িং যর্ রাজপুট্তর আক্রমট্ণ সনপাত র্াইট্তসিল। জশষ দুই চাসরজন 

মাত্র অবসশষ্ট সিল। 

দরূ হইট্ত ইহা জদস ট্ত পাইয়া মাসণর্লাল জ  াট্ন শীঘ্র উপসস্থত হইট্লন। 

রাজপুতসদগট্র্ ডাসর্য়া বসলট্লন, “ইহাসদগট্র্ মাসরও না। ইহারা বীরপুরুষ। 

ইহাসদগট্র্ িাসড়য়া দাও |” 

রাজপুট্তরা মুহর্ূত জনয সনরস্ত হইল। ত ন মাসণর্লাল বসলল, “জতামরা চসলয়া র্াও। 

জতামাট্দর িাসড়য়া সদলাম। আমার অনুট্রাট্ধ্ জতামাট্দর জর্হ সর্িু বসলট্ব না |” 

এর্জন জমাগল বসলল, “আমরা রু্ট্দ্ধ র্ ন সপিন সফসর নাই। আজও সফসরব না |” 

জ ই র্য়জন জমাগল আবার রু্ট্দ্ধ প্রবৃি হইল। ত ন মাসণর্লাল মবারর্ট্র্ ডাসর্য়া 

বসলট্লন “ াাঁ  াট্হব! আর রু্দ্ধ র্সরয়া সর্ র্সরট্ব?” 

মবারর্ বসলল, “মসরব |” 

মা। জর্ন মসরট্ব? 

ম আপসন সর্ জাট্নন না জর্, মৃতুয স ন্ন অনয গসত নাই? 

মা। তট্ব সববাহ র্সরট্লন জর্ন? 

ম। মসরবার জনয। 

এই  মট্য় এর্িা বন্দুট্র্র শব্দ পর্বট্ত পর্বট্ত প্রসতেসনত হইল। প্রসতেসন র্ট্ণ থ 

প্রট্বশ র্সরট্ত না র্সরট্ত মবারর্ মস্তট্র্ সবদ্ধ হইয়া  ূতলশায়ী হইট্লন। মাসণর্লাল 

জদস ট্লন, মবারর্ জীবনশূনয। মাথায় গুসল সবাঁসধ্য়াট্ি। মাসণর্লাল চাসহয়া জদস ট্লন, 
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পর্বট্তর  ানুট্দট্শ এর্জন স্ত্রীট্লার্ বন্দুর্ হাট্ত দাাঁড়াইয়া আট্ি। তাহার বন্দটু্র্র 

মু সন: ৃত ধূ্ম জদ া জগল। বলা বাহুলয, জ  উন্মাসদনী দসরয়া! 

মাসণর্লাল স্ত্রীট্লার্ট্র্ ধ্সরট্ত আজ্ঞা সদট্লন। জ  হাস ট্ত হাস ট্ত পলাইয়া জগল। 

জ ই অবসধ্ দসরয়া সবসবট্র্ পৃসথবীট্ত আর জর্হ র্ ন জদট্  নাই। 

রু্ট্দ্ধর পর জজব-উসি া শুসনল মবারর্ রু্ট্দ্ধ মসরয়াট্ি। ত ন জ  জবশ ূষা দটূ্র 

সনট্ক্ষপ র্সরয়া উদয় াগট্রর প্রস্তরর্টঠন  ূসমর উপর পসড়য়া র্াাঁসদল– 

ব ুধ্াসলঙ্গনধূ্ রস্তনী 

সবললাপ সবর্ীণ থমূর্ধ্জা । 
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জষাড়শ পসরট্েদ : পূণ থাহুসত–ইষ্টলা  

 

রু্দ্ধাট্ন্ত জয়শ্রী বহন র্সরয়া সবক্রম জ ালাঙ্কি রাজস িংট্হর সশসবট্র সফসরয়া আস ল। 

রাজস িংহ তাাঁহাট্র্  াদট্র আসলঙ্গন র্সরট্লন। সবক্রম জ ালাঙ্কি বসলট্লন, “এর্িা 

র্থা বাসর্ আট্ি। আমার জ ই র্নযািা। র্ায়মট্নাবাট্র্য আশীর্বাদ র্সরয়া 

আপনাট্র্ জ ই র্নযা  ম্প্রদান র্সরট্ত ইো র্সর। গ্রহণ র্সরট্বন সর্?” 

রাজস িংহ বসলট্লন, “তট্ব উদয়পুট্র চলুন |” 

সবক্রম জ ালাঙ্কি জ ই দুই  হস্র জফৌজ লইয়া উদয়পুট্র জগট্লন। 

বলা বাহুলয, জ ই রাট্ত্রই রাজস িংহ চঞ্চলরু্মারীর পাসণগ্রহণ র্সরট্লন। তার পর র্া 

ঘটিল, তাহাট্ত ইসতহা ট্বিারই অসধ্র্ার, উপনযা ট্ল ট্র্র জ   ব র্থা বসলবার 

প্রট্য়াজন নাই। আবার স্বয়িং ঔরঙ্গট্জব রাজস িংট্হর  র্বনাশ র্সরট্ত প্রস্তুত 

হইট্লন। আঙ্কজম আস য়া ঔরঙ্গট্জট্বর  ট্ঙ্গ সমসলত হইয়াসিল। রাজস িংহ সব যাত 

মাড়বারী দুগ থাদাট্ র  ট্ঙ্গ সমসলত হইয়া, ঔরঙ্গট্জবট্র্ আক্রমণ র্সরট্লন। 

ঔরঙ্গট্জব পুনশ্চ পরাঙ্কজত ও অপমাসনত হইয়া, জবত্রাহত রু্র্্রু্ট্রর নযায় পলায়ন 

র্সরট্লন। রাজপুট্তরা তাাঁহার  র্বস্ব লুটঠয়া লইল। ঔরঙ্গট্জট্বর সবস্তর জ না মসরল। 

ঔরঙ্গট্জব ও আঙ্কজম  ট্য় পলাইয়া রাণাসদট্গর পসরতযে রাজধ্ানী সচট্তাট্র সগয়া 

আশ্রয় লইট্লন। সর্ন্তু জ  াট্নও রক্ষা নাই।  ুবলদা  নামা এর্জন রাজপুত 

জ নাপসত পশ্চাট্ত সগয়া সচট্তার ও আজমীট্রর মট্ধ্য জ না স্থাপন র্সরট্লন। আবার 

আহার বট্ন্ধর  য়। অতএব  াাঁ রসহলাট্র্ বার হাজার জফৌট্জর  সহত  ুবলদাট্ র 

 ট্ঙ্গ রু্দ্ধ র্সরট্ত পাঠাইয়া সদয়া ঔরঙ্গট্জব স্বয়িং আজমীট্র পলায়ন র্সরট্লন। আর 

র্ নও উদয়পুরমুট্ া হইট্লন না। জ   াধ্ তাাঁহার জট্ন্মর মত ফুরাইল। 

এ সদট্র্  ুবলদা ,  াাঁ রসহলাট্র্ উিম মধ্যম সদয়া দরূীরৃ্ত র্সরট্লন। পরা ূত হইয়া 

 াাঁ রসহলাও আজমীট্র প্রস্থান র্সরট্লন। সদগন্তট্র রাজস িংট্হর সিতীয় পুত্র রু্মার 

 ীমস িংহ গুজরাি অঞ্চট্ল জমাগট্লর অসধ্র্াট্র প্রট্বশ র্সরয়া  মস্ত নগর, গ্রাম, 

এমন সর্, জমাগল  ুবাদাট্রর রাজধ্ানীও লুঠপাি র্সরট্লন। অট্নর্ স্থান অসধ্র্ার 

র্সরয়া জ ৌরাে পর্র্ন্ত রাজস িংট্হর অসধ্র্ার স্থাপন র্সরট্তসিট্লন, সর্ন্তু পীসড়ত 

প্রজারা আস য়া রাজস িংহট্র্ জানাইল। র্রুণহৃদয় রাজস িংহ তাহাসদট্গর দু:জ  

দু:স ত হইয়া  ীমস িংহট্র্ সফরাইয়া আসনট্লন। দয়ার অনুট্রাট্ধ্ সহন্দু াম্রাজয 

পুন:স্থাসপত র্সরট্লন না। 

সর্ন্তু রাজমন্ত্রী দয়াল  াহ জ  প্ররৃ্সতর জলার্ নট্হন। সতসনও রু্ট্দ্ধ প্রবৃি। মালট্ব 

মু লমাট্নর  র্বনাশ র্সরট্ত লাসগট্লন। ঔরঙ্গট্জব সহন্দুধ্র্জমর উপর অট্নর্ 

অতযাচার র্সরয়াসিল। প্রসতট্শাট্ধ্র স্বরূট্প ইসন র্াঙ্কজসদট্গর মস্তর্ মুিন র্সরয়া 

বাাঁসধ্য়া রাস ট্ত লাসগট্লন। জর্ারাণ জদস ট্লই রু্য়ায় জফসলয়া সদট্ত লাসগট্লন। 
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দয়াল  াহ, রু্মার জয়স িংট্হর ব ট্নযর  ট্ঙ্গ আপনার ব নয সমলাইট্ল, তাাঁহারা 

শাহজাদা আঙ্কজমট্র্ পার্ড়া র্সরয়া সচট্তাট্রর সনর্ি রু্দ্ধ র্সরট্লন। আঙ্কজমও 

হতস নয ও পরাঙ্কজত হইয়া পলায়ন র্সরট্লন। 

চাসর বৎ র  ধ্সরয়া রু্দ্ধ হইল। পট্দ পট্দ জমাগট্লরা পরাঙ্কজত হইল। জশষ ঔরঙ্গট্জব 

 তয  তযই  সন্ধ র্সরট্লন। আরও সর্িু জবশীও স্বীর্ার র্সরট্ত হইল। জমাগল এমন 

সশক্ষা আর র্ নও পায় নাই। 
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উপ িংহার 

গ্রের্াট্রর সনট্বদন 
 

গ্রের্াট্রর সবনীত সনট্বদন এই জর্, জর্ান পাঠর্ না মট্ন র্ট্রন জর্, সহন্দ ুম ুলমাট্নর 

জর্ান প্রর্ার তারতময সনর্জদশ র্রা এই গ্রট্ের উট্েশয। সহন্দু হইট্লই  াল হয় না, 

মু লমান হইট্লই মন্দ হয় না, অথবা সহন্দু হইট্লই মন্দ হয় না, ম ুলমান হইট্লই  াল 

হয় না।  াল মন্দ উ ট্য়র মট্ধ্য তুলযরূট্পই আট্ি। বরিং ইহাও স্বীর্ার র্সরট্ত হয় জর্, 

র্ ন মু লমান এত শতাব্দী  ারতবট্ষ থর প্র ু সিল, ত ন রাজর্ীয় গুট্ণ মু লমান 

 ম ামসয়র্ সহন্দুসদট্গর অট্পক্ষা অবশয জশ্রষ্ঠ সিল। সর্ন্তু ইহাও  তয নট্হ জর্,  র্ল 

মু লমান রাজা  র্ল সহন্দ ুরাজা অট্পক্ষা জশ্রষ্ঠ সিট্লন। অট্নর্ স্থট্ল মু লমানই 

সহন্দু অট্পক্ষা রাজর্ীয় গুট্ণ জশ্রষ্ঠ। অট্নর্ স্থট্ল সহন্দু রাজা মু লমান অট্পক্ষা 

রাজর্ীয় গুট্ণ জশ্রষ্ঠ। অনযানয গুট্ণর  সহত র্াহার ধ্র্ম নাই–সহন্দু জহৌর্, মু লমান 

জহৌর্–জ ই সনরৃ্ষ্ট। ঔরঙ্গট্জব ধ্র্মশূনয, তাই তাাঁহার  ময় হইট্ত জমাগল াম্রাট্জযর 

অধ্:পতন আরম্ভ হইল। রাজস িংহ ধ্াসম থর্, এজনয সতসন কু্ষদ্র রাট্জযর অসধ্পসত হইয়া 

জমাগল বাদশাহট্র্ অপমাসনত এবিং পরাস্ত র্সরট্ত পাসরয়াসিট্লন। ইহাই গ্রট্ের 

প্রসতপাদয। রাজা জর্রূপ হট্য়ন, রাজানুচর এবিং রাজট্পৌরজন প্র ৃসতরও জ ইরূপও 

হয়। উসদপুরী ও চঞ্চলরু্মারীর তুলনায়, জজব-উসি া ও সনর্মলরু্মারীর তুলনায়, 

মাসণর্লাল ও মবারট্র্র তুলনায় ইহা জাসনট্ত পারা র্ায়। এই জনয এ  র্ল র্ল্পনা। 

ঔরঙ্গট্জট্বর উিম ঐসতহাস র্ তুলনার স্থল জস্পট্নর সিতীয় সফসলপ। উ ট্য়ই 

প্রর্াি  াম্রাট্জযর অসধ্পসত; উ ট্য়ই ঐশ্বর্জর্, জ নাবট্ল জগৌরট্ব আর  র্ল 

রাজগট্ণর অট্পক্ষা অট্নর্ উচ্চ। উ ট্য়ই শ্রমশীলতা,  তর্থতা প্র ৃসত রাজর্ীয় 

গুট্ণ সব ূসষত সিট্লন। সর্ন্তু উ ট্য়ই সনষ্ঠুর, র্পিাচারী, কূ্রর, দাসম্ভর্, 

আত্ম্মাত্রসহসতষী, এবিং প্রজাপীড়র্। এজনয উ ট্য়ই আপন আপন  াম্রাজয-

েিংট্ র বীজ বপন র্সরয়া সগয়াসিট্লন। উ ট্য়ই কু্ষদ্র শত্রু িারা পরাঙ্কজত ও 

অপমাসনত হইয়াসিট্লন;-সফসলপ ইিংট্রজ (ত ন কু্ষদ্রজাসত) ও ওলন্দাট্জর িারা, 

ঔরঙ্গট্জব মারহাটা ও রাজপুট্তর িারা। মারহাটা সশবজী ও ইিংলট্ির তৎর্াসলর্ 

জনত্রী এসলজাট্বথ পরস্পর তুলনীয়। সর্ন্তু তদট্পক্ষা ওলন্দাজ উইসলয়ম ও রাজপুত 

রাজস িংহ সবট্শষ প্রর্াট্র তুলনীয়। উ ট্য়র র্ীর্সত ইসতহাট্  অতুল। উইসলয়াম 

ইউট্রাট্প জদশসহসতষী ধ্র্মাত্ম্া বীরপুরুট্ষর অগ্রগণয বসলয়া  যাসত লা  র্সরয়াট্িন–

এ জদট্শ ইসতহা  নাই, র্াট্জই রাজস িংহট্র্ জর্হ জচট্ন না। 


