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িচরত্রস ূহ 
প্রিান চরিত্রসমূহ বাবরিি পরিবাি আি আত্মীয়স্বেন আহরমি, সমিকরেি সুলৈান, 
বাবরিি চাচাোন এসান গিৌলৈ, বাবরিি নানীোন োহাঙ্গীি, বাবরিি সৎ-ভাই। 
খানোিা, বাবরিি বড়রবান। খুৈলাঘ রনোি, বাবরিি আরিোন উমি গশখ, বাবরিি 
আব্বাোন, ফািোনাি সুলৈান 
 
বাবরিি স্ত্রীিা আরয়শা, মাঙ্গরলঘ গোরত্রি প্রিারনি কনো মাহাম, হুমাযূ়রনি মা এবং 
বাবরিি রপ্রয়ৈম স্ত্রী গুলরুখ, কামিান আি আসকািীি মা রবরব মুবািক, ইউসুফোই 
গোত্রপ্রিারনি কনো রিলবাি, রহোরলি মা 
 
বাবরিি পুত্র হুমাযূ়ন। কামিান। আসকািী রহোল 
 
বাবরিি আত্মীয় সম্পকধীয় ভাইরয়িা আোি খান, ফািোনাি অরভোৈ বেরক্ত মাহমুি, 
কুেুরেি সুলৈান রমেধা খান, ফািোনাি এক গোত্রপরৈ ৈামবাল, ফািোনাি অরভোৈ 
বেরক্ত 
 
বাবরিি রবশ্বস্ত পারিষিবেধ বাবুিী, বাোরি বড় হওয়া এক গেরল এবং বাবরিি রবশ্বস্ত 
বনু্ধ বাইসানোি, সমিকরেি এক গসনাপরৈ, পিবৈধীরৈ বাবরিি রবশ্বস্ত অরিনায়ক এবং 
ৈৎপিবৈধীকারল বাবরিি শ্বশুি কারশম, বাবরিি অনেৈম িােননরৈক উপরিষ্টা এবং 
ৈাি হরয় প্রায়শই গিৌরৈেি িারয়ত্ব পালনকািী ওয়ারেি খান, ৈাি রপৈাি িুি-ভাই, 
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বাবরিি পিামশধিাৈা এবং বালেকারল আি সুলৈান হবাি প্রথম রিরক বাবরিি 
অরভভাবক আবিুল মারলক, বেরক্তেৈ রচরকৎসক 
 
ফািোনা বাবা কাশক, শাহী মহারফে বারক গবে, শাহী গেোরৈষ ফারৈমা, প্রিান 
রখিমৈোি কামবাি আলী, উরেি গিহানা, এক বৃিা  াি িািা তৈমূরিি সারথ রিল্লী 
আক্রমরণ অংশ রনরয়রেল গিাক্সানা, বাবরিি রপৈাি িরিৈা এবং োহাঙ্গীরিি মা 
ওয়ারলি বাট্ট, এসান গিৌলরৈি রখিমৈোি ইয়ািোি, ফািোনাি গবশোলরয় বাবরিি 
রপ্রয় েরণকা ইউসুফ, গকাষািেি 
 
বাবরিি অনুেৈ উপোৈীয় গোত্রপরৈ আলী গিাস্ত, পরিম ফািোনাি এক গোত্রপরৈ 
আলী গঘাসৈ, বাবরিি প্রিান অশ্ব-পালক এবং পিবৈধীরৈ প্রিান িসি সিবিাহকািী 
আরল মরেি গবে, শাহরুরখয়াি েরমিাি বাবা ইয়াসাভাল, রহিারটি রনকটবৈধী গকারনা 
স্থারনি গ ািা হুরসরন মরেি, আরল মরেি গবরেি সম্পকধীয় ভাই এবং গোত্রপরৈ 
 
মিে এরশয়ায় বাবরিি প্রিান শত্রু সাইবারন খান, শরক্তশালী উেরবক িলপরৈ এবং 
বাবরিি গোরত্রি আি তৈমূরিি বংশিিরিি এক পিাক্রমশালী শত্রু 
 
পািসে পািরসেি শাহ ইসমাইল গমাল্লা হুসাইন, শাহ ইসমাইরলি অিীনস্ত এক রশয়া 
গমাল্লা 
 
ৈূকধী আরল কুলী, ওস্তাি-গোলোে 
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কাবুল বাহলুল আইযু়ব, গ্রান্ড উরেি হায়িাি ৈকী, িােকীয় রসলরমাহরিি িিক। 
মুহািাি-মুকাঈম আেধহান, হাোিারিি প্রিান ওয়ারল গুল, িােকীয় গকাষাোরিি িিক 
 
রহেুস্তান বুয়া, ইবিারহম গলািীি মা। রফরিাে খান, রহেুস্তানী েরমিাি গোয়ারলয়রিি 
িােপরিবাি, রবখোৈ গকাহ-ই-নূি, পবধরৈি আরলা, হীিক খরণ্ডি মারলক িানা সাঙো, 
িােপুৈ িােে গমওয়াি িাো সুলৈান ইবিারহম গলািী, রিল্লী সালৈানারৈি সুলৈান 
এবং রহেুস্তারনি অরিিাে গিাশান্না, বুয়াি রখিমৈোি 
 
বাবরিি পূবধ–পুরুষ গচরঙ্গস খান। তৈমূি, পরিরম  ারক তৈমূি লঙ বলা হয় 
 
আরলাি পবধৈ 
 
গকারনা অরভর াে োনারৈ আরম গলখনীি আশ্রয় গনইরন; আমাি উরেশে রেরলা সৈে 
বয়ান। রনরেি প্রশংসা কিাও আমাি অরভপ্রায় রেরলা না, গকবল ইরৈহারসি পুনিাবৃরত্ত 
রেরলা আমাি অভীষ্ট। এই ইরৈহারস আরম সরৈেি আশ্ররয় সবরকেু রলরপবি কিরৈ 
গচরয়রে। ৈাি ফলশ্রুরৈরৈ আব্বাোন, আত্মীয় বা আেন্তুরকি রভৈরি  া রকেু ভারলা বা 
মে গিরখরে ৈাি সবই আরম রলরপবি কিাি প্রয়াস রনরয়রে। পা ক আমাি সীমাবিৈা 
িমা কিরবন… 
—বাবিনামা, গমাঘল সাম্রারেেি প্ররৈষ্ঠাৈা 
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প্রর্  খণ্ড – তৈ ূলরর উত্তরাচিকারী 
 

০১. মেলরাবালের িবুৈরায় সংহনন 
 
গেরিাবারেি চবুৈিায় সংহনন 
 
 ১৪৯৪ সারলি গ্রীেকাল, মিে এরশয়াি এক িূরলময় িূরেধি গপাড়া-মারটি প্রাকািরবরষ্টৈ 
সমৈল োি, রিরনি আরলায়  া হারৈি চামড়াি মৈ িূসি গিখায়, সূ ধারস্তি সময় 
বাবরিি গচারখি সামরন এখন গসটাই গোলাপী বণধ িািণ করি। অরনক রনরচ 
োক্সািরটস নিী ক্রমশ অন্ধকাি হরয় উ া ভূখরণ্ডি রিরক বরয়  াবাি সমরয় একটা স্লান 
লাল আভাি েন্ম রিরয়  ায়। পাথুরি িারপি উপরি বাবি নরড়চরড় িাাঁড়ায় এবং ৈাি 
বাবা, এই িূরেধি সুলৈারনি প্ররৈ আবাি মরনার াে গিয়। িূরেধি সমৈল োরি এই 
মুহূরৈধ রৈরন ৈাি পিরনি আলখাল্লাি রফরিাো িরঙি গকামিবন্ধনীরৈ িু’হাৈ িৃঢ়মুরষ্ঠ 
করি পায়চািী কিরেন। ৈাি বারিা বেরিি গেরল আরে বহুবাি গ  েল্প শুরনরে, গসটা 
আবাি রৈরন নৈুন করি বলরৈ শুরু কিরল ৈাি গচারখ মুরখ উরত্তেনাি েে ফুরট উর । 
বাবরিি রকন্তু মরন হয় েল্পটা বািবাি শুনবাি মরৈা। গস, েল্পটা নৈুন করি বলাি সময় 
এি সারথ প্ররৈবাি গ  আনরকািা উপািান গ াে হয়, গসটা গশানাি েনে কান খাড়া করি 
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থারক। ৈাি বাবা। েরল্পি পরিণরৈি রিরক এরেরয় আসরল, গস বাবাি কথা বলাি সারথ 
গ াাঁট গমলায়-েরল্পি এই একটা অংশ কখনও বিলায় না, গৈরোিীি প্ররৈটা শব্দ 
অলঙ্নীয়ভারব প্ররৈবাি উচ্চারিৈ হয়। 
 
 “এবং অবরশরষ বোপািটা এমন িাাঁড়ায় গ , আমারিি পূবধপুরুষ মহান তৈমূি গ ািা 
তৈমূি,  াি নারমি মারন ‘গলাহা’ আি পৃরথবীি উপি রিরয় গঘাড়ায় চরড় িাবরড়  াবাি 
সমরয় ৈাি অশ্বপারলি ো গথরক ঘারমি মৈ িক্ত ঝিরৈা- একটা রবশাল সাম্রােে েয় 
করিন।  ুবক বয়রস  রিও মািাত্মকভারব েখম হবাি কািরণ ৈাি এক পা অনে পারয়ি 
গচরয় লম্বা হরয় রেরয়রেল এবং হাাঁটবাি সমরয় রৈরন সামানে খুাঁরড়রয় হাাঁটরৈন। রৈরন 
ৈািপরিও রিল্লী গথরক ভূমিেসােি, সমৃি পারসধয়া গথরক ভলোি অিণেভূরম প ধন্ত 
একটা রবশাল এলাকা েয় করিরেরলন। রকন্তু প্রশ্ন হরলা গসটা রক তৈমূরিি েনে  রথষ্ট 
রেরলা? প্রশ্নই ওর  না! ৈাি শিীি ৈখনও। শরক্তশালী আি প্রাণবন্ত, পাথরিি মৈ শক্ত 
ৈাি গিহ আি অফুিন্ত ৈাি আকাঙ্ক্ষা, েীবরনি আরিা অরনকগুরলা বেি ৈাি ৈখনও 
উপরভাে কিা বাকী। নব্বই বেি আরে চীরনি রবরুরি অরভ ানই রেরলা ৈাি গশষ 
অরভ ান। িু’লি অশ্বারিাহী বারহনীি রনভধিৈাি বিাভরয় রৈরন অরভ ারন গবরিরয়রেরলন 
এবং অবশেই রবেয় ৈাি পিচুম্বন কিরৈা,  রি আল্লাহৈালা ৈারক গবরহশরৈ রনরেি 
সারন্নরিে গেরক না। রনরৈন। রকন্তু তৈমূি, মহান গ ািারিি রভৈরি মহানৈম- এমন রক 
গৈামাি আরিক পূবধপুরুষ গচরঙ্গস খারনি গচরয়ও মহান- রকভারব এসব সম্ভব 
করিরেরলন? বাো, গৈামাি গচারখ আরম এই প্রশ্নটাই ভাসরৈ গিখরে, এবং গৈামাি 
অরিকাি আরে গসটা রেরেস কিবাি।” 
 

http://www.bengaliebook.com/


 অ্যাম্পায়ার অ্ব দ্য ম াঘল : রাইডারস ফ্র  দ্য নর্থ । অ্যাললক্স রাদ্ারল াডথ 

9 

www.bengaliebook.com                                  সূচিপত্র 
 

 

পিম মমৈায়, সুলৈান ৈাি মাথায় হাৈ বুরলরয় রিরয়, ৈাি রিরক বাবরিি টানটান 
মরনার াে গখয়াল করিন। ৈািপরি রৈরন আবাি বলরৈ শুরু করিন, কুশীলরবি 
পািঙ্গমৈায় ৈাি কণ্ঠস্বরি ৈখন আরবে গখলা কিরৈ থারক। 
 
 “তৈমূি রেরলন সাহসী আি িূৈধ রকন্তু ৈাি বড় পরিচয় রৈরন রেরলন একেন োৈ 
গনৈা। আমাি িািা আমারক বরলরেরলা ৈাি গচাখ রেরলা গমামবারৈি আরলাি মৈ 
িূরৈহীন, রনষ্প্রভ। মানুরষিা স্তব্ধ আরলাি গসই ফাটরলি রিরক একবাি ৈাকারল আি 
গচাখ রফরিরয় রনরৈ পািরৈা না। এবং তৈমূি ৈারিি আত্মাি রিরক ৈারকরয় গসই 
গেৌিরবি কথা গশানারৈন শৈারব্দি পি শৈারব্দ িরি  াি প্ররৈধ্বরন গশানা  ারব এবং 
পৃরথবীি বুরক ৈারিি গথরক  াওয়া গিহারস্থি প্রাণহীন িূরলায় ঘূরণধ ৈুলরব। চকচরক 
গসানা আি িূরৈময় িরেি কথা রৈরন গশানারৈন। ৈাি িােিানী সমিকরেি 
িাসবাোরি গিশরমি মৈ কারলা চুরলি গ সব রনরটাল েড়রনি গমরয়রিি ৈািা গিরখরে, 
রৈরন ৈারিি কথা বলরৈন। এসব োড়াও রৈরন ৈারিি েন্মেৈ অরিকারিি কথা স্মিণ 
করিরয় রিরৈন। পৃরথবীি অরিশ্বি হবাি বরকয়া অরিকারিি কথা ৈারিি মরন করিরয় 
রিরৈন। ৈারিি চািপারশ তৈমূরিি মন্দ্র কণ্ঠস্বি বরয় রেরয়, ৈারিি মানসপরট গসইসব 
িৃরশেি অবৈািণা কিরৈা,  া গকবল ৈারিি পিানৈ হবাি েনে অরপিা করি িরয়রে 
আি শীঘ্রই ৈািা নিরকি জ্বলন্ত গৈািরণি রনরচ ৈাি অনুোমী হরৈা। 
 
“বাো, ৈাই বরল ৈারক ববধি গভরবা না।” সুলৈান প্রচণ্ড ভরঙ্গরৈ মাথা নাড়রল ৈাি 
লালরচ-খরয়িী িরঙি রসরেি পােড়ীি সঞ্জাব এপাশ ওপাশ িুলরৈ থারক। “না। রৈরন 
রেরলন একেন সংসৃ্করৈবান মানুষ। ৈাি রপ্রয় সমিকে রেরলা রুরচ আি গসৌে ধ, োন 
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আি পৃষ্ঠরপাষকৈাি শহি। রকন্তু তৈমূি একটা কথা খুব ভারলা করি োনরৈন গ , 
একেন রবেয়ীি সামরন গকারনা রকেুই প্ররৈবন্ধকৈা সৃরষ্ট কিরৈ পারি না। অরভ ান 
সমাি না হওয়া প ধন্ত রনমধমৈা ৈাি মনপ্রাণ অরিকাি করি িাখরৈ এবং  ৈরবরশ মানুষ 
গসটাি পরিচয় গপরৈা ৈরৈাই মঙ্গল।” রৈরন রনরেি গচাখ বন্ধ করিন এবং পূবধপুরুরষি 
রবস্ময়কি গেৌিবময় রিনগুরলা গ রনা মানসপরট গিখরৈ পান। েবধ আি উরত্তেনাি 
এমন ৈীব্র একটা গিশ ৈারক োরিৈ করম গ , ৈাি কপারল গস্বিরবেু গিখা গিয়। 
একটা হলুি রুমাল গবি করি রৈরন কপারলি ঘাম গমারেন। 
 
 বাবি ৈাি বাবাি বাচননশলীরৈ সৃষ্ট িৃশেকরল্প বিাবরিি মৈই উল্লরসৈ হরয় উর । ৈাি 
রিরক ৈারকরয় হারস, গিখারৈ চায় একই হরষধাৎফুল্ল েরবধি গসও সমান অংশীিাি। রকন্তু 
গস ৈারকরয় থাকা সরেও ৈাি বাবাি মুরখি অরভবেরক্ত বিরল  ায়। ৈাি েভীি গচারখ 
েন্ম গনয়া ঐকারন্তক আরলা ম্লান হরয় আরস এবং গসখারন হৈাশাি েন্ম হয়। গসখান 
গথরক আরস রবষণ্ণৈা। বাবরিি হারস আড়ষ্ঠ হরয় উর । ৈাি বাবাি েল্প সচিাচি 
তৈমূরিি বেনাি রভৈি রিরয় গশষ হয়, রকন্তু আে গ ন সুলৈানরক কথায় গপরয় 
বরসরে। রৈরন কথা চারলরয়  ান ৈাি করণ্ঠি উেীপনা রমরলরয় রেরয় গসখারন রবষণ্ণ 
রনিানেভাব ফুরট উর । 
 
 “রকন্তু আরম  রিও আরম মহান তৈমূরিি উত্তিপুরুষ-আমাি রক আরে? গকবল 
ফািোনা। এমন একটা িােে  া গটরনটুরন িুইশ মাইল লম্বা বা একশ মাইল চওড়া। 
চািরিরক ৈারকরয় গিরখা- রৈনরিরক পাহাড়রবরষ্টৈ একটা উপৈেকা, গ খারন গকবল 
গভড়া আি োেরলি েলাি ঘণ্টাি আওয়াে গশানা  ায়।” গমঘাবৃৈ গবস্তি পবধরৈি সুউচ্চ 
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চূড়াি রিরক রৈরন হাৈ গৈারলন। “অথচ পরিরম রৈনশ মাইল িূরি আমাি ভাইরয়িা 
স্বণধমরণ্ডৈ সমিকরেি শাসক। আি িরিরণ রহেুকুরশি ওপারি আমাি অনে ভাইরয়িা 
সমৃি কাবুল কো করি গিরখরে। েিীব আত্মীয় রহসারব আরম ৈারিি অবো আি 
ৈারিরলেি পাত্র।  রিও আমাি িমনীরৈ- গৈামাি িমনীরৈও ৈারিি মৈ একই িক্ত 
প্রবারহৈ।” 
 
“আব্বাোন-” 
 
 “আমিা সবাই  রিও তৈমূি বংরশি শাহ্োিা।” আরবরেি আরৈশর ে ৈারক থারমরয় 
রিরয় সুলৈান বলরৈ থারকন, ৈাি সারথ আমারিি কারক ৈুলনা কিরব? ৈাি রবশাল 
সাম্রারেেি িুদ্র ভূখণ্ড রনরেরিি আয়রে িাখরৈ আমিা মামুরল গোত্রপরৈরিি মরৈা 
রনরেরিি রভৈরি ৈুমুল ঝেড়ায় বেস্ত। বারক সবাি মরৈা আরমও একই গিারষ গিাষী।” 
ৈাি কণ্ঠস্বরি এবাি গক্রারিি গিশ পরিষ্কাি গটি পাওয়া  ায়। “তৈমূি  রি আে েীরবৈ 
থাকরৈন ৈরব এই মূখধৈাি কািরণ আমারিি মুখ িশধন কিরৈন না। রমেধা বরল 
রনরেরিি পরিচয় রিরৈ আমিা েবধরবাি করি, ‘আরমরিি বংশিি, ৈারক আমারিি 
পূবধপুরুষ রহসারব উরল্লখ কিরৈ বেগ্র হরয় থারক, রকন্তু রৈরন রক আমারিি রনরেি 
বংশিি বরল স্বীকাি কিরৈন? রনরেরিি মহে আি উত্তিারিকাি খুইরয় গফলাি কািরণ 
রক আমারিি ৈাি সামরন নৈোনু হরয় করুণা রভিা কিা উরচৈ না?” 
 
সুলৈান কর াি হারৈ বাবরিি কাাঁি এরৈা গোরি আাঁকরড় িরিন গ  গস বেথা পায়। 
“গবাঝাি মরৈা বয়স গৈামাি এখন হরয়রে। আরম গস কািরণই এসব কথা গৈামারক 
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বলরে। আমিা তৈমূরিি কারে ঋণী। বাো আমাি, রৈরন রেরলন একেন মহান মানুষ। 
গৈামাি িমনীরৈ ৈাি িক্তই বইরে। এটা কখনও ভুরল গ রয়া না।  রি পাি ৈািমরৈা 
হরৈ গচষ্টা কিরব। গৈামাি রনয়রৈি প্রৈোশা গ রনা পূণধ হয়, আি গসটা গ রনানা হয় 
আমাি গচরয় বড়।” 
 
“আব্বাোন আরম গচষ্টা কিরবা… আরম কথা রিলাম।” 
 
 বাবরিি গচারখি রিরক এক মুহূৈধ ৈারকরয় সুলৈান রকেু একটা গিখরৈ চান। ৈািপরি 
সন্তুষ্টরচরত্ত, একটা অবেক্ত শব্দ করি রৈরন ঘুরি িাাঁড়ান। বাবি গসখারনই চুপ করি বরস 
থারক। ৈাি বাবাি অপ্রৈোরশৈ আরবে গবািহয় ৈারকও স্পশধ করিরে। রৈরন এইমাত্র 
 া বরল গেরলন গসটা আত্মস্থ কিাি ফাাঁরক, গস ৈারকরয় গিরখ গ  সূ ধ প্রায় অস্তরমৈ 
হরয়রে। অনোনে রিরনি সন্ধোি মৈ, গোিূরলি গশষ আরলায় গস গিরখ উাঁচু-রনচু িৃশেপট 
আবো হরয় এরসরে। আরিা-অন্ধকাি গপ্রিাপরটি গভৈি গথরক গবি হরয় এরস িাখাল 
বালরকি িল ৈারিি গভড়া আি োেরলি পাল রনরয় গ্রারমি রিরক রফরি  ায়। গসইসারথ 
কবুৈরিি বেগ্র গোিাল োক গভরস আরস। ৈাি বাবাি রপ্রয় সািা পায়িাি িল চবুৈিায় 
রফরি োনা ঝাপটারি। 
 
ৈাি বাবাি গ াাঁট গথরক একটা মৃিু িীঘধশ্বাস গবি হরয় আসবাি শব্দ বাবরিি কারন 
আরস, গ ন গস স্বীকাি করি গ  েীবরনি প্রারি আি অপ্রারিি রহসাব গমলারনা এখনও 
বাকী আরে। গস সুলৈানরক ৈাি গকামরি গঝালান চামড়াি গোট গবাৈল গথরক একর াক 
পারন পান কিরৈ গিরখ এবং মুখাবয়রব আবাি প্রশারন্তি ভাব ফুরট উ রৈ, রৈরন ঘুরি 
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িাাঁড়ান এবং গিয়ারলি শীষধভারে অবরস্থৈ গচাঙাকৃরৈ কবুৈরিি বাসাি রিরক োরিি 
উপি রিরয় ৈরড়ঘরড় করি এরেরয়  ান,  া রনরচি শুষ্ক রেরিখারিি উপরি আংরশক ঝুলন্ত 
অবস্থায় িরয়রে। গপাড়া মারটি গমরঝরৈ ৈাি পারয়ি গসানাি েরি গিয়া লাল মখমরলি 
নােিাি শব্দ গশানা  ায় এবং ৈাি রপ্রয় কবুৈিরক উরড় এরস হারৈ বসাি আমন্ত্রণ 
োরনরয় আি ৈারিি নিি েলায় গপ্ররমরকি গকামলৈায় হাৈ বুরলরয় গিবাি অরভপ্রারয় 
রৈরন ইরৈমরিে িু’হাৈ প্রসারিৈ করি রিরয়রেন। বাবি পুরিা রবষয়টাি রভৈরি গকারনা 
আকষধণ খুাঁরে পায় না। নিি মাংরসি উড়ন্ত গিহ। ৈারিি েনে গশ্রষ্ঠ বেবস্থা হরলা পালক 
োরড়রয় রনরয় আখরিাট গুাঁরড়া আি োরলরমি আখরনরৈ হাো আাঁরচ জ্বাল গিয়া। 
 
বাবরিি কল্পনায় আবাি তৈমূি আি ৈাি পিাক্রমশালী বারহনী রফরি আরস। সািা 
পৃরথবী গৈামাি, এমন অনুভূরৈি আরমেটা গকমন? গকারনা শহি িখরলি পরি শহরিি 
সুলৈানরক গৈামাি পারয়ি কারে কাৈিারৈ গিখা? ৈাি বাবাি কথাই র ক। গোট্ট এই 
ফািোনাি শাসক হবাি গথরক রক আলািা গস অরভেৈা। আব্বাোরনি িিবারিি ৈুি 
িােনীরৈি মািপোাঁচ গিরখ গস রবিক্ত। প্রিান উরেি কামবাি-আলী  াি ঘারম গভো 
আলখাল্লা গথরক সবসমরয় বুরড়া খচ্চরিি মৈ িুেধন্ধ গবি হয়। হলুি হরয়  াওয়া লম্বা 
িাাঁরৈি কািরণ ৈারক অবশে গসিকমই গিখায়। আি সবসমরয়ই গস রবপরিি আাঁচ 
পারি। িক্তলাল গচারখ গস সবসমরয় বেগ্র গকউ ৈারিি কথা শুনরে রক না খুাঁেরৈ। ৈাি 
বাবাি কারনি কারে অনবিৈ রফসরফস করি কথা বরল চরলরে। তৈমূি এই কুৎরসৈ 
রনরবধািটাি মাথা রবেুমাত্র ভাবনাি অবকাশ না রিরয় িড় গথরক আলািা করি রিরৈন। 
বাবি ভারব, অরচরিই,  খন গস সুলৈারনি পরি অরভরষক্ত হরব, সম্ভবৈ গস রনরেই 
গসটা কিরব। 
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শীঘ্রই নামার ি ওয়াক্ত হরব আি ৈািপরি গেনানামহরল গখরৈ  াবাি সময়। গস রসাঁরড়ি 
িাপ গথরক লারফরয় নারম। র ক গসই মুহূরৈধ প্রচণ্ড শরব্দ গস রকেু একটা গভরঙ পড়রৈ 
গশারন, ৈাি পারয়ি রনরচ োরিি গমরঝ গকাঁরপ উর । করয়ক লহমা পরি রকেু একটা 
ধ্বরস পড়াি গভৈা আওয়াে গভরস আরস। একহাৈ রিরয় গিয়াল িরি গস রনরেরক 
আরে িাৈস্থ করি এবং বুঝরৈ পারি গচারখ রকেু গিখরে না। এসব রকরসি আলামৈ? 
মারঝ মারঝ িূেধরক  া কাাঁরপরয় গৈারল গসিকম আরিকটা ভূরমকম্প? না, এবারিি 
শব্দটাি িিণ আলািা রেরলা। অরভঘারৈি উরত্তেনায় গস রনরেি অোরন্তই শ্বাসরিািী 
িূরলকণা বুরক গটরন গনয় আি গচাখ োরপরয় পারনি িািা গনরম আরস িৃরষ্ট স্বি কিাি 
অরভপ্রারয়। সহোৈ প্রবৃরত্তরৈ বাবি মাথা আি মুখ আড়াল করি। এমন সমরয় গস দ্রুৈ 
কারিা গিৌরড় আসবাি শব্দ শুনরৈ পায়। এবং গটি পায় একরোড়া শক্ত হাৈ ৈারক 
আাঁকরড় িরি এবং ৈুরল গপেরন রনরয় আরস। “শাহোিা, আপরন এখন রনিাপি।” 
 
ভািী কণ্ঠস্বিটা ৈাি পরিরচৈ। ৈাি বাবাি গিহিিী বারহনীি প্রিান ওয়ারেি খারনি 
কণ্ঠ। “রক বলরৈ চান আপরন…?” কথা বলরৈ ৈাি িীরৈমৈ কষ্ট হয়: মুরখি গভৈিটা 
শুরকরয় কা  আি গকমন কাাঁকড়ময় একটা অনুভূরৈ এবং রেহ্বাি আকৃরৈ গ রনা সহসা 
মুরখি ৈুলনায় বৃরি গপরয়রে। ৈাি কথা গকমন েড়ান আি িুরবধািে গশানায় এবং গস 
আবাি বলরৈ গচষ্টা করি। “রক হরয়রেরলা…?” অরনক করষ্ট গস বরল। “ভূরমকম্প রেল 
না, ৈাই না?” 
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প্রশ্নটা করি বাবি রনরেই অরনক করষ্ট ৈাি পারনপূণধ গচারখি পাৈা খুরল এবং উত্তিটা 
রনরেি গচারখই গিখরৈ পায়। োরিি গ খারন পায়িাি চবুৈিা রেল গসখারনি একটা 
রবশাল অংশ গবমালুম োরয়ব হরয় গেরে, গ রনা গকারনা অরৈকায় হাৈ রপ াি একটা 
গকাণা গভরঙ রনরয়রে। গ্রীরেি প্রচণ্ড িাবিারহ শুষ্ক আি ফাটল িিা অংশটা আি ভাি 
বহন কিরৈ পারিরন। কবুৈরিি িল বাৈারস ৈুষািকণাি মৈ উড়াউরড় কিরে। 
 
িীঘধকায় তসরনরকি রনিাপি বাহুি গবষ্টনী গথরক গমাচড় গখরয় মুক্ত হরয় বাবি সামরনি 
রিরক এরেরয়  ায়। বাবারক আি গিখরৈ পারব না এই অনুভূরৈটা সহসা ৈাি গপরটি 
গভৈরি একটা রবশাল শূনেৈাি েন্ম গিয়। সুলৈারনি ভারেে রক ঘরটরে? “সুলৈান, 
অনুগ্রহ করি রপেরন সরি আরসন।” 
 
 বাবি িবংসসূ্তরপ পরিণৈ হওয়া োরিি রটরক থাকা অংরশি উপি রিরয় সন্তপরণ 
এরেরয় রেরয় রনরচি রেরিখারৈি রিরক উাঁরক রিরৈ ৈাি কপারল শীৈল ঘারমি সৃরষ্ট হয়। 
িীরি িীরি রথরৈরয় আসা িূরলাি কুয়াশাি রভৈি রিরয় গস কবুৈরিি চবুৈিা আি 
গিয়ারলি গভরঙ পড়া অংশটুকু রনরচি পাথুরি ভূরমরৈ শৈিারবভক্ত হরয় পরড় িরয়রে 
গিখরৈ পায়। গসখারন ৈাি বাবাি গকারনা রচহ্ন গস খুাঁরে পায় না। ৈািপরি বাবি 
পাথরিি ফাটরল েন্ম গনয়া একটা গঝাাঁরপি োরল ৈাি বাবাি লালরচ-খরয়িী িরঙি 
পােরড়টা কাৈ হরয় ঝুরল থাকরৈ গিরখ। চবুৈিাি সারথ গস রনিয়ই রনরচ আেরড় 
পরড়রে। গভৈি গথরক উর  আসা ভরয়ি একটা কাাঁপুরন িমন করি বাবি ভারব, সুলৈান 
ধ্বংসসূ্তরপি রনরচ আহৈ অবস্থায় চাপা পরড়রেন এবং সম্ভবৈ মৃৈ। 
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গস রনরচি রিরক ৈারকরয় িরয়রে। এমন সময় িূরেধি পািরিরশ অবরস্থৈ গৈািণ গথরক 
জ্বলন্ত মশাল রনরয় তসরনরকিা গবরিরয় এরস পাথরিি উপি রিরয় দ্রুৈ রেরিখারিি 
গভৈরি নামরৈ শুরু করি। 
 
 “অপিারথধি িল, েলরি করিা!” ওয়ারেি খান বাবরিি পারশ এরস ৈারক পুনিায় 
রনিাপি গবষ্টনীি মরিে রনরয় তসরনকরিি লিে করি গচাঁরচরয় ওর । ৈািা িুেরন রনিরব 
সন্ধোি ঘরনরয় আসা অন্ধকারি তসরনকরিি মশারলি কমলা আভায় ৈারিি িবংসসূ্তপ 
সরিরয় খুাঁেরৈ গিরখ। একেন একটা মৃৈ কবুৈি খুাঁরে পায় এবং িুদ্র রনথি গিহটা 
অপাংরক্তয়ভারব একপারশ েুাঁরড় গফরল। গকাথা গথরক একটা বােপারখ এরস- গো গমরি 
মৃৈ কবুৈিটা রনরয় আবাি আকারশ উরড়  ায়। 
 
 “আব্বাোন…” বাবি ৈাি গিরহি কাাঁপুরন রকেুরৈই থামারৈ পারি না। রনরচি রেরিখারি 
উিািকািী িল পাথি আি মারটি একটা বড় চাই সিারৈ গস ৈাি রনরচ কাপরড়ি 
টুকরিাি মৈ রকেু একটা গিখরৈ পায়। বাবাি আলখাল্লাি অংশ। রকেুিণ আরেই 
গসটাি িঙ রেল িুসি আকাশী। এখন িরক্ত রভরে গসটা লাল আি নীরলি রমশ্ররণ 
িক্তবণধ িািণ করিরে। আিও রকেু অিীি মুহূৈধ অরৈক্রান্ত হয়। তসরনরকিা ৈাি বাবাি 
গিহ িবংসসূ্তরপি নীচ গথরক গবি করি রনরয় আরস। উপি গথরক বাবরিি কারে গসটা 
কবুৈরিি রনথি গিরহি মৈ গিামড়ারনা প্রাণহীন মরন হয়। তসরনরকিা এবাি উপরি 
িাাঁরড়রয় থাকা গসনাপরৈি রিরক পিবৈধী কিণীয় সম্পরকধ রনরিধরশি েনে ৈাকায়। 
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 ওয়ারেি খান ইশািায় সুলৈারনি গিহটা ৈারিি িূরেধি অভেন্তরি রনরয় আসরৈ বরল। 
আরিশটা রিরয় গস বাবিরক আিও গভৈরিি রিরক রনরয় এরস আলরৈা করি ৈাি িৃরষ্ট 
ধ্বংস রেি রিক গথরক সরিরয় রনরয় আরস। ৈাি গচারখ-মুরখ এখন কর াি অরভবেরক্ত, 
গসই সারথ বাবরিি রিরক ৈাকারৈ গসখারন বুরঝ রচন্তাি রঝরলক গিখা  ায়। ৈািপরি গস 
হাাঁটু গভরঙ মারটরৈ বরস গসেিাি ভরঙ্গরৈ কপাল মারটরৈ গ কায়। “রমেধা বাবি 
ফািোনাি নৈুন সুলৈারনি েয় গহাক। আপনাি রপৈাি রুহ্ পারখি মৈ উরড় গ ন 
গবরহশরৈি িাি অরৈক্রম করি।” 
 
বাবি একিৃরষ্টরৈ ৈাি রিরক ৈারকরয় থারক। গ ন গস এইমাত্র  া বরলরে গসটা বুঝরৈ 
গচষ্টা করি। ৈাি রপৈা- রকেুিণ আরেও প্রাণচাঞ্চরলে ভিপুি একটা মানুষ- ফািোনাি 
সুলৈান, এখন মৃৈ। গস আি কখনও ৈাি কণ্ঠস্বি শুনরৈ পারব না, বা মাথায় ৈাি 
ভািী হারৈি উষ্ণ স্পশধ অনুভব কিরব না, বা ভালুরকি প্রবলৈায় বাবা আি কখনও 
ৈারক আরলঙ্গন কিরব না। ফািোনাি উপৈেকায় রশকারিি অরভ ারন গস আি কখনও 
ৈাি সঙ্গী হরব না। ৈাাঁবুি আগুরনি সামরন ৈাি পারশ গুরটসুরট হরয় বরস িারৈি 
বাৈারস তসনেরিি োরনি গুনগুন শব্দ রমরশ গ রৈ শুনরব না। বাবি রনিরব কাাঁিরৈ শুরু 
করি। ৈািপরি গপরটি েভীি গথরক উর  আসা ৈীক্ষ্ণ রবলারপ ৈাি রকরশাি গিহ গকাঁরপ 
গকাঁরপ উর । 
 
কান্নাি রভৈরিই সরেহ আি অরনিয়ৈা, গসই সারথ ৈীব্র গশাক ৈারক আিন্ন করি 
গফরল। এখন গস সুলৈান… ৈাি বংশরেৌিব, মৃৈুেি আে মুহূরৈধ বাবাি বরল  াওয়া 
আশা রক গস পূিণ কিরৈ পািরব? গকারনা অবেক্ত কািরণ ৈাি বাবাি মুখাবয়রবি বিরল 
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গসখারন কৃশ আরিা বৃি একেরনি মুখ,  াি গচারখি রনম্াংরশি হাড় গবশ গবাঁরক গনরম 
এরসরে এবং শীৈল আি িৃঢ়প্ররৈে গচারখ “িীরিহীন গমারমি আরলা”ি মৈ িৃরষ্ট গভরস 
উর । আি গসটা গভরস উ রৈ গস গ রনা ৈাি বাবাি মন্ত্রগুরিি মরৈা আউড়ারনা 
কথাগুরলা শুনরৈ পায়: “তৈমূরিি িক্ত আমাি িমনীরৈ প্রবারহৈ।” রনরেি অোরন্ত গস 
কথাটাি পুনিাবৃরত্ত শুরু করি, প্রথরম আরস্ত আরস্ত পরি গসখারন প্রৈেরয়ি বিাভয় গবশ 
অনুভব কিা  ায়। তৈমূি আি ৈাি বাবা িু’েরনি প্রৈোশাই গস সফল কিরব। বুক টান 
করি িাাঁরড়রয় িূরলিূসরিৈ অশ্রুরসক্ত মুখ আলখাল্লাি হাৈায় মুরে রনরয় গস ঘুরি িাাঁড়ায়। 
“এইমাত্র এখারন  া ঘরট গেরে গসটা আরমই আিাোনরক বলরবা।” 
 
*** 
 
উরত্তরেৈ হওয়া সরেও কামবাি আরল স্পষ্ট গটি পান ৈাি অল্প বয়সী সুেিী স্ত্রী ফরিিা 
আে অনোনে রিরনি গচরয় অরনক গবরশ  ন্ত্রবৎ সহবারসি িাম্পৈে িারয়ত্ব পালন কিরে। 
নানা কািরণ প্রিান উরেরিি মন আে রবরিি অশান্ত হরয় িরয়রে। সুলৈারনি 
আকরস্মক অসািািণ শাহািাৈবিণ ৈারক েভীি রচন্তায় গফরল রিরয়রে। আি এ গথরক 
লাভবান হরৈ চাইরল রসিান্ত গনবাি েনে ৈাি হারৈ সময় খুবই কম। বারিা বেরিি 
এক বালক সুলৈান হরব? হরৈ পারি… রকন্তু আবাি না হরলই বা রক িরৈ। কুাঁচরকরৈ 
দ্রুৈ পারনি রেরট রিরয় গস েরিি কাে কিা ঘন নীল িরঙি আলখাল্লা োরয় গকারনামরৈ 
েরড়রয় রনরয় গপেরন একবািও না ৈারকরয় ফরিিাি কামিা গথরক গবি হরয়  ায়। 
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িপিপ করি জ্বলরৈ থাকা গৈরলি প্রিীরপ আরলারকৈ িূরেধি আভেন্তিীণ েরলপরথি 
রভৈি রিরয় এরেরয়  াবাি সমরয় শাহী হারিম গথরক গভরস আসা রবলারপি ধ্বরন গস 
শুনরৈ পায়। বাবরিি মা আি নারনোন, আাঁিরিল িুই মরহলা, ৈারিি  ুেল কণ্ঠস্বি 
গভরস আসরৈ সামানে গ টুকু সংশয় অবরশষ্ট রেল গসটাও িূি হয়। আনুষ্ঠারনক 
গশাকপ্রকাশ ৈাহরল শুরু হরয়রে। এই িুেরনি বোপারি সৈধক থাকরৈ হরব। ৈািা 
গশারক এৈটা রিরশহািা হরব না গ , বাবরিি স্বাথধ রকংবা রনিাপত্তাি রবষরয় ৈারিি 
গকারনা গখয়াল থাকরব না। 
 
প্রিান উরেি িােকীয় িিবারিি রিরক এরেরয়  ায়, গ খারন গস অনোনে িােকীয় 
অমাৈেরিি গেরক পার রয়রে। িিবারিি সবুে চামড়াি উপরি রপৈরলি েোল 
আটকারনা িিো িু’েন প্রহিী গভৈরি প্ররবরশি েনে খুরল িিরৈ, গস গিরখ রৈনেন 
িাে-কমধচারি ইরৈমরিে গসখারন এরস উপরস্থৈ হরয়রে: ইউসুফ, িােকীয় গকাষাোরিি 
রনভধীক গকাষািেি, গকাষাোরিি গসানালী চারব একটা লম্বা গচরনি সাহার ে ৈাি চওড়া 
েলায় ঝুলরে; বারক গবে, িাে-গেোরৈষী,  াি রুগ্ন অরস্থি আঙু্গল ৈসবী েপরে; এবং 
গলামশ ভ্রি পাকারনা ৈারিি মৈ শিীরিি বাবা কাশক িােকীয় বাোি সিকাি। 
ওয়ারেি খান গকবল অনুপরস্থৈ। 
 
শূনে রসংহাসরনি রনরচ সুেি নকশা কিা পুরু লাল োরলচাি উপরি অসম িশধন রৈনেন 
আসন-রপাঁরড় হরয় বরস অরপিা কিরে। অরিকাি শূনে রবিায় রসংহাসনটারক গোট, 
গুরুত্বহীন আি মরলন গিখায়, গসানাি রেরিরৈ হাো িাে পরড়রে। আি লাল মখমরলি 
গসানাি টারসল ুক্ত কুশরন সময় আি বেবহারিি োপ স্পষ্ট গবাঝা  ায়। 
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“গবশ,” কামবাি আলী উপরস্থৈ গলাকরিি মুরখি রিরক ৈারকরয় বরল, “এমন ঘটরৈ 
পারি গক আি আরে গথরক গভরবরেরলা?” আরিা রকেু বলবাি আরে গস চুপ করি 
ৈারকরয় গথরক ৈারিি গচারখি ভাষা পড়রৈ গচষ্টা করি। 
 
“আল্লাহৈা’লাি মরেধ গবাঝা ভাি।” বারক গবে রনিবৈা গভরঙ বরল উর । 
 
“রক পরিৈারপি কথা ৈুরম রনয়রৈি েরভধ রক লুরকরয় আরে গিখরৈ পাওরন। অন্তৈ 
একবারিি েনে হরলও ৈািকািারে ৈারিি িহসে গৈামাি কাে গথরক লুরকরয় িাখরৈ 
গপরিরে।” বাবা কাশক বরলন। 
 
িােরেোরৈষী বাোি সিকারিি রবরিষপূণধ বাকেবারণ রিি হরয় কু্রি গচারখ ৈাি রিরক 
ৈাকায়। “ঈশ্বি চান না গ  মানুষ সবসমরয় ৈাি রনয়রৈি কথা োনরৈ পারুক- রবরশষ 
করি একেন সুলৈান, গ  ৈাি প্রোরিি কারে ঈশ্বরিি মরৈাই প্রৈাপশালী আি ৈাি 
মৈই ৈারিি িণ্ডমুরণ্ডি হৈধাকৈধা।” 
 
 “আরম গৈামারক রিি কিরৈ চাইরন, রকন্তু সুলৈান  রি রনরেি মৃৈুেি কথা আরে 
োনরৈ পািরৈন, ৈাহরল রনিয়ই রৈরন বারিা বেরিি বালকরক ৈাি উত্তিারিকািী 
রহসারব মরনানীৈ কিরৈন না,” বাবা কাশক মুিুস্বরি কথাটা বরল আরিরপি সারথ মাথা 
নারড়। 
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কামবাি আলীি নাড়ীি স্পেন সহসা গবেবান হরয় উর । “বরটই গৈা। িােে আি 
িােত্ব রটরকরয় িাখরৈ শরক্তশালী, পরিণৈ গনৈাি প্ররয়ােন। সুলৈারনি মৃৈুে সংবাি 
শুনরৈ গপরল সাইবানী খান আি ৈাি গমাঙ্গল বণধসংকরিি িল আমারিি সীমারন্তি কারে 
এরস হাাঁকোক শুরু কিরব। তৈমূরিি বংরশি সুলৈানরিি গচাখ উপড়ারনা কাটা মুণ্ড 
রিরয় গস একটা রমনাি তৈরি কিরব বরল শপথ রনরয়রে। একটা পুাঁচরক গোকিা ৈাি 
কবল গথরক ফািোনারক গবরশ রিন স্বািীন িাখরৈ পািরব না।” 
 
সবাই মাথা গনরড় সিরৈ োনায়, সবাি মুরখ রবষণ্ণৈাি মুরখাশ আাঁটা। গ রনা ফািোনাি 
কলোণই ৈারিি একমাত্র রবরবচে রবষয়। 
 
“উেরবকিাই গকবল আমারিি একমাত্র ভরয়ি কািণ না। আমারিি মিহুম সুলৈান 
ৈাি রনরেি পরিবারিই অরনক শত্রুি েন্ম রিরয়রেন- সমিকরেি সুলৈান, ৈাি োৈী 
ভাইরয়ি িারেেি পরিমাঞ্চল িখরল ৈাি অরভ ারনি কথা রনিয়ই রৈরন এখনও ভুরল 
 ানরন।” 
 
“অবশেই সমিকরেি সুলৈান রনরে একেন শরক্তমান গ ািা।” কামবাি আলী মৃিু 
করণ্ঠ মরন করিরয় গিয়। “গমাঘুরলস্তারনি খানও কম শরক্তশালী না।” গশষবাি ফািোনা 
সফরি এরস খান স্বণধমুদ্রায়  াসা গবগুনী মখমরলি একটা থরল ৈাি গলাভী হারৈ গুাঁরে 
রিরয়রেল, গসই সৃ্মরৈ মুহূরৈধি েনে উরেরিি মরন গভরস উর । খারনি কথা ৈাি মরন 
আরে: “ফািোনায়  রি কখনও আমাি প্ররয়ােন অনুভূৈ হয়, আমারক গকবল সংবাি 
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পা ারব এবং ঝরড়ি গবরে আরম উপরস্থৈ হব।” রসংহাসন উপহাি রহসারব গপরল খান 
ৈারক রনিয়ই আরিা উিািভারব পুিসৃ্কৈ কিরব। 
 
“আরিা আরে কাবুরলি শাসনকৈধা রৈরনও তৈমূরিি বংশিি, আমারিি প্রয়াৈ সুলৈারনি 
োৈী ভাই।” বাবা কাশক এবাি সিাসরি উরেরিি গচারখি রিরক ৈাকায়। “রৈরন 
রনিয়ই ফািোনারক িিা কিরবন…”। 
 
কামবাি আলী, মাথা নুইরয় ভদ্রৈাসূচক সিরৈ প্রকাশ করি। ৈাৎিরণকভারব রসিান্ত 
গনয় আে িারৈই উত্তরিি পাহাড়ী পরথ গমাঘুরলস্তারনি উরেরশে িূৈ পা ারব নৈুবা গিরি 
হরয়  ারব। আমারিি সৈকধ থাকরৈ হরব, ৈাড়াহুরড়া কিরল আমিা গহাাঁচট গখরৈ 
পারি।” কণ্ঠস্বরি েভীি রচন্তাি বেঞ্জনা ফুরটরয় গস বরল। “শাহোিা বাবরিি স্বাথধ  ারৈ 
রবরিৈ না হয় গসেনে আমারিি ভাবনা রচন্তা করিই রসিান্ত রনরৈ হরব। প্রািবয়স্ক হরল 
রৈরনই হরবন রসংহাসরনি গ ােে হকিাি। আি ৈরৈারিন প ধন্ত ফািোনারক রনিাপি 
িাখরৈ আমিা আমারিি প্ররৈরবশীরিি গভৈি কাউরক িােপ্ররৈভূ রনরয়াে কিরৈ 
পারি।” বাবিরক এ েীবরন আি ৈাহরল রসংহাসরন বসরৈ হরব না, গস মরন মরন ভারব। 
একটা গোট িূঘধটনা ঘটরৈ আি গবরশ গিরি গনই। ঘটনাটা সািািণভারব সাোরৈ হরব 
গ … 
 
িিবারি ওয়ারেি খান প্ররবশ কিরৈ ৈািা চািেন উর  িাাঁড়ায়। ৈারক ক্লান্ত গিখায় 
এবং ৈামারট মুরখি উপরি আড়াআরড় গোলাপী িৈ রচহ্নটা- এক  ুে আরে চালারনা 
ৈিবারিি গোবল  া ৈাি োনরচারখি গেোরৈ রেরনরয় রনরয়রেল। এখন ফুরল থাকায় মরন 
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হয় আঘাৈটা গ ন সিাহখারনরকি পুিারনা। “মুরুব্বীেণ, গিরি। হবাি েনে আমারক 
মােধনা কিরবন।” গস ৈাি োন হারৈি ৈালু রিরয় রনরেি বুক স্পশধ করি এবং 
কামবাি আলী উরেি পরি আসীন থাকায় রৈরন ৈারিি রভৈরি প্রিান গসটা প্রকাশ 
কিরৈ ৈারক মাথা নৈ করি অরভবািন োনায়। “আরম িূরেধি চািপারশ পাহািা রিগুণ 
করিরে রকন্তু এখন প ধন্ত সবরকেু শান্তই আরে। সুলৈারনি মিরিহ গোসল গিয়া হরয়রে 
এবং আোমীকারলি োনাোি সব ইরন্তোম কিা হরয়রে।” 
 
 “ওয়ারেি খান আমিা আপনাি কারে ঋণী থাকলাম। আরম খুরশ হরয়রে।” 
 
“আপনািা ফািোনায় িােপ্ররৈভূ রনরয়ারেি বোপারি আলাপ কিরেরলন?” ওয়ারেি খান 
কামবাি আলীি পারশ বরস এবং উরেরিি রিরক রনরেি ভাল গচাখ রিরয় রনষ্পলক 
িৃরষ্টরৈ ৈারকরয় থাকরল গস রৈক্তৈা অনুভব করি। 
 
“আমিা আরলাচনা কিরেলাম। িারেেি িারয়ত্ব সামলাবাি ৈুলনায় শাহোিা বাবরিি 
বয়স অল্প। আি উেরব কুকুরিি িল আমারিি হুমকী রিরি।” উেরবকরিি নাম 
উচ্চািরণি সমরয় উরেি থুৈু গফলাি ভরঙ্গ করি। 
 
“শাহোিাি বয়স অল্প গসটা সরৈে, রকন্তু রৈরন আমারিি প্রয়াৈ সুলৈারনি একমাত্র 
েীরবৈ সন্তান এবং িােে পরিচালনাি েনে অল্পবয়স গথরকই ৈারক প্রস্তুৈ কিা হরয়রে। 
এটাই ৈাি রনয়রৈ আি ৈাি রপৈা আমারিি মিহুম সুলৈারনি গসটাই ইিা রেরলা। 
বাবি সাহসী, িৃঢ়প্ররৈে আি দ্রুৈ সবরকেু িি কিরৈ পারি। আরম রনরে ৈাি সািী। 
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সুলৈারনি অনুরিারি, রবরশষ করি বাবিই ৈাি একমাত্র উত্তিারিকািী এ রবষয়টা 
রনরিৈ হরৈ, আরম ৈারক অরস চালনা, ৈীিোরে, রকভারব বশধা বেবহাি কিরৈ আি 
িণকু াি েুাঁড়রৈ হয়, এসব রকেু  রথষ্ট সময় রনরয় রশরখরয়রে। বাবি ৈাি বয়রসি অনে 
গেরলরিি ৈুলনায় অরনক পরিণৈ, রবচিণ। আরম রনরিৈ আমারিি পাাঁচেরনি পিামশধ 
ৈারক এই তবিী সময় অরৈক্রম কিরৈ সহায়ৈা কিরব।” ওয়ারেি খান রনিাসক্ত করণ্ঠ 
বরল। 
 
“বনু্ধ ওয়ারেি খান, রবষয়গুরলা  রি এৈ সহে হৈ।” উরেি ম্লান গহরস বরল। 
“শারন্তপূণধ সমরয় গৈামাি পরিকল্পনা অনুসারি কাে হৈ, রকন্তু উেরবকরিি আকািাি 
গকারনা সীমা পরিসীমা গনই। ৈািা গ  মুহূরৈধ শুনরব ফািোনাি সুলৈান ৈাি 
অপ্রািবয়স্ক গেরলরক রসংহাসরন গিরখ মািা গেরেন, ৈািা আমারিি উপরি ঝাাঁরপরয় 
পড়রব, গপট রচরি আমারিি নারড়ভূরড় গবি কিরব আি আমারিি িমণীরিি অসিান 
কিরব।” 
 
“মহামানে উরেি, আপরন রক বরলন?” 
 
“শাহোিা বাবি প্রািবয়স্ক না হওয়া প ধন্ত আমিা মিহুম সুলৈারনি গকারনা আত্মীয়রক 
মসনি িিাি িারয়ত্ব রিরৈ পারি। রকন্তু প্রশ্নটা হরলা আমিা কারক অনুরিাি কিরবা…” 
 
“আরম বুরঝরে। উত্তম প্রস্তাব। আরম মামূরল একেন তসরনক আি আে িারৈ আমাি 
আিও কাে আরে। িােননরৈক রবষরয় আপনািা আমাি গচরয় অরনক অরভে। আমারিি 
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িারেেি েনে সর ক রসিান্ত রনরৈ আল্লাহৈালা আপনারিি গহিারয়ৈ করুন।” ওয়ারেি 
খান উর  িাাঁড়ায়, মাথা নুইরয় শ্রিা োরনরয় িীি পারয় িিবাি ৈোে করি। িিবাি গথরক 
গবি হরয় এরসই ৈাি পারয়ি েরৈ বৃরি পায়। মারঝি আরঙ্গনা অরৈক্রম করি িূরেধি 
অপি প্রারন্ত অবরস্থৈ শাহী হারিরমি রিরক গস এরেরয়  ায়। 
 
*** 
 
বাবি ৈাি আরিোন, খুৈলাঘ রনোরিি পারশ বরস আরে। ৈাি লম্বা কারলা চুরল স্বরস্তি 
পিশ গপরৈ মারয়ি আঙু্গল রবরল কারট। বাবি ইৈস্তৈ ভরঙ্গরৈ গশাকসংবািটা োনাবাি 
পরিই ৈাি মারয়ি গচহািা এরৈাটাই ফোকারশ হরয়  ায় গ  ৈাি ভয় হয় আরিোন বুরঝ 
অোন হরয়  ারব এবং খবিটা গশানাি পরি রৈরন অন্ধ মরহলাি মৈ শূনে িৃরষ্টরৈ ৈাি 
রিরক ৈারকরয় থারক। বাস্তবৈা হৃিয়ঙ্গম কিরৈ গপরি, গস রেরকি কিাি মৈ িুলরৈ 
শুরু করি। ৈাি গভৈি গথরক ৈীব্র গশারকি ৈীক্ষ্ণ ভয়ঙ্কি পরিরিবন রবষারিি মাত্রা 
সঞ্চয় করি গবি হরয় আরস। সুলৈারনি  রিও অরনক িরিৈা রেরলা রকন্তু রৈরনই 
রেরলন ৈাি একমাত্র স্ত্রী। ৈারিি রভৈরি মহব্বরৈি সম্পকধটা গবশ িৃঢ় রেরলা। 
 
গস ৈারকরয় ৈাি নারনোন, এসান গিৌলৈরক, আনমরন বীণাি ৈারি গটাকা রিরৈ গিরখ। 
বীণাি রবষণ্ণ সুি শিণ সন্ধানী পারখি মৈ কামিাি গভৈরি প্ররৈধ্বরন ৈুরল ভাসরৈ 
থারক। ৈাি মাথাি সািা চুল,  া অল্প বয়রস গবশ ঘন রেরলা রকংবা গসিকমই রৈরন িারব 
করিন, কাাঁরিি উপরি গবণী কিা। ৈাি রকশরমরশি নোয় গচাখ লালরচ হরয় আরে রকন্তু 
রৈরন রনরেরক সামরল রনরয়রেন। বাবিরক একটু আরেই রৈরন কান্না গচরপ রস্থিসংকল্প 
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করণ্ঠ বরলরেন, রৈরন একেন খারনম, গচরঙ্গস খান, মানুষ  ারক মহাসােিসম শাসক 
বলরৈা, তৈমূরিি েরন্মি িু’গশা বেি আরে গচনা পৃরথবীি অরিধকটা র রন অরভহিণ 
করিরেরলন, ৈাি সািাৎ বংশিি। 
 
বাবি ৈাি নানীোরনি মুরখি রিরক ৈাকারৈ, গক রেরলন মহান গ ািা- গচরঙ্গস খান 
নারক তৈমূি, গসটা রনরয় বাবাি সারথ নানীোরনি রনিন্তি ৈরকধি কথা ৈাি মরন পরড় 
 ায়। েরন্মি সময় বাবরিি মাথা বড় থাকায়, আরিোরনি  ন্ত্রণািায়ক িীঘধস্থায়ী 
েভধাবস্থাি কথা এসান গিৌলৈ সবসমরয় েল্প করিন। পুরিাটা সময় রৈরন ৈাি গমরয়রক 
আশ্বাস বাণী শুরনরয়রেরলন গ , গচরঙ্গরসি মৈই বাবিও ৈাি িুদ্র হারৈি মুর ায় িরক্তি 
িলা রনরয় ৈাি গ ািা রনয়রৈি প্রৈীক- েন্ম গনরব। রকন্তু ৈাি ভরবষেিাণী ভুল প্রমারণৈ 
হয়। অবশে এরৈ রবেুমাত্র হৈাশ না হরয় রৈরন বলরৈ থারকন, “গস রনিয়ই একেন 
মহান শাসক হরব!” 
 
এসান গিৌলৈ গ রনা ৈাি গচারখি িৃরষ্ট অনুভব করি। রৈরন বাবরিি রিরক ৈাকারল গস 
নানীোরনি গচারখ এমন রকেু একটা গিরখ  া আরে কখনও গিরখরনিঃ অরনিয়ৈা। রৈরন 
এবাি বীণাটা নারমরয় িারখন। “খানোিা, কাউরক বরলা বিফ রিরয় শিবৈ রিরৈ,” 
রৈরন ৈাি গমাল বেরিি নারৈি রিরক ৈারকরয় ৈীক্ষ্ণ করণ্ঠ বরলন। 
 
 বাবি গিরখ ৈাি লম্বা অপূবধ সুেিী গবান দ্রুৈ উর  িাাঁড়ায়, পরিচারিকারক আরিশ 
গিয়। গস কামিাি প্ররবশপরথি কারে গপৌঁোরৈ গ খারন প্রিীরপি আরলাি আগ্রাসন 
সবরচরয় িীণ, গস আরিকটু হরলই হারিরমি প্রিান পরিচারিকা ফারৈমাি সারথ িাক্কা 
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গখৈ। গবচািীি চওড়া, গভাৈা মুখ অশ্রুরসক্ত। “মারলক,” খানোিা বিফ গিয়া শিবরৈি 
কথা বলাি আরে গসই বলরৈ শুরু করি, “মারলক, ওয়ারেি খান আপনাি মহামরহম 
আরিোন আি নানীোরনি সারথ িশধন প্রাথধনা করিরে।” 
 
“আোমীকাল সকাল প ধন্ত গস অরপিা কিরৈ পািরব না? ৈািা গশাকারবভূৈ এবং 
ৈারিি রবশ্রারমি প্ররয়ােন। 
 
 “গস বরলরে বোপািটা গুরুত্বপূণধ।” ফারৈমা হাৈ রিরয় অনুনরয়ি ভরঙ্গ করি গ ন ৈাি 
হরয় রমনরৈ কিরে। 
 
খানোিা ৈাি আরিোন আি নানীোরনি রিরক ৈারকরয় ৈারিি ইরঙ্গৈপূণধ িৃরষ্ট রবরনময় 
কিরৈ গিরখ। ৈািপরি খুৈলাঘ রনোি বরলন, “আমিা ৈাি সারথ গিখা কিরবা। বাবি, 
ৈুরম অনুগ্রহ করি এখন গ রৈ পাি।” 
 
 “রকন্তু গকননা? আরম থাকরৈ চাই।” 
 
 “আরম  া বলরে ৈাই করিা।” ৈাি আিা এবাি উর  বরসন। 
 
 “না।” এসান গিৌলৈ এবাি হস্তরিপ করিন, “গস ফািোনাি নৈুন সুলৈান। ওয়ারেি 
খান  া বলরৈ এরসরে ৈা আমারিি গচরয় গবরশ ৈারক প্রভারবৈ কিরব। ৈারক থাকরৈ 
িাও।” 
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খুৈলাঘ রনোি ৈাি রকরশাি গেরলি রস্থিসংকল্প করচ মুরখি িৃঢ় প্ররৈে মনুরস্থি রিরক 
ৈাকায় এবং মাথা গনরড় সিরৈ গিয়। রৈন িমণী রনরেরিি সামরল রনরয় ৈারিি মুরখি 
গনকাব গটরন গিয়। বরয়ারেেষ্ঠ িমণী ৈাি একপারশ গমরয় অনেপারশ নারৈনরক রনরয় 
িাাঁড়ারৈ, বাবি ৈারিি কাে গথরক িূরি সরি আরস। নারনোরনি কথায় ৈাি রভৈরি 
রকেু একটা বিরল রেরয়রে। গস আশরঙ্কৈ রকন্তু গসইসারথ উরত্তরেৈও বরট। 
 
ওয়ারেি খান রনচু সিিরলি রনরচ রিরয় ঝুাঁরক গভৈরি প্ররবশ করি েভীি শ্রিায় 
রনরেরক ৈারিি সামরন প্রণৈ করি। “এৈ িারৈ অনাহূৈ সািাৎ প্রাথধনাি েনে আমারক 
মােধনা কিরবন, মারলক।” 
 
“রক হরয়রে?” গনকারবি উপি রিরয় এসান গিৌলৈ রবচিণ ৈীক্ষ্ণ গচারখ ৈাি মুখ খুরটরয় 
গিরখ। 
 
 “রবষয়টা আমারিি মহামানে সুলৈানরক রনরয়।” ওয়ারেি পলরকি েনে আাঁিারি িাাঁরড়রয় 
থাকা বাবরিি রিরক ৈাকায়। রৈরন এখারন একটুও রনিাপি নন। আমিা এখন এখারন 
 খন আলাপ কিরে, কুচক্রীি িল ৈখন ৈাি কাে গথরক মসনি গকরড় রনরয় রনরেরিি 
স্বাথধ হারসরলি ষড় ন্ত্র কিরে।” 
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 “গৈামারক আিও খুরল বলরৈ হরব। গক ষড় ন্ত্র কিরে?” এসান গিৌলৈ োনরৈ চান। 
ৈাি গচারখি িঙ বিরল গেরে এবং গচারখি রনরচি উাঁচু হারড় লাল িরঙি গোপ গিখা 
 ায়। 
 
“আমিা গৈামারক রবশ্বাস করি।” খুৈলাঘ রনোি মৃিুকরণ্ঠ বরলন। “ৈুরম রেরল মিহুম 
সুলৈারনি সবরচরয় রবশ্বস্ত গসনাপরৈ। ৈািরচরয়ও বড় কথা, আমাি স্বামীরক রশশুকারল 
গৈামাি আপন মা স্তনেিুগ্ধ িািা লালন করিরেন,  া গৈামারক সুলৈারনি িুি-ভাইরয়ি 
সিান িান করিরে। িরক্তি মৈ অরিিে একটা বন্ধরন গৈামারক আবি করিরে। 
সামরনি অনােৈ রিনগুরলায় আরম গিখরৈ চাই ৈুরম গসই বন্ধরনি সিান িিা করিা… 
আমাি সন্তানরক ৈুরম র ক ৈাি আব্বাোরনি মরৈা আেরল িাখরব… িয়া করি সব 
খুরল বরলা। ৈুরম রক শুরনরো?” 
 
 “অসরহষু্ণ, িােনবিী, কুরটল স্বভারবি গলারকিা আপনারিি রবরুরি চক্রারন্ত রলি 
হরয়রে। উরেি আি িিবারিি অনে সিসেিা মসনরি অনে আরিকেনরক অরভরষক্ত 
কিাি পরিকল্পনা আাঁটরে- ৈািা গভরবরে আরম ৈারিি করথাপকথরনি গশষ অংশটুকু 
শুরনরে। রকন্তু ৈািা োরন না িিবারিি বাইরি রনভৃরৈ িাাঁরড়রয় আরম ৈারিি পুরিা 
আরলাচনা শুরনরে। ৈািা িারেেি মঙ্গরলি উরসলায় কােটা হারসল কিরৈ চায়। 
আপনারিি সন্তান শাসনকা ধ পরিচালনাি পরি রনৈান্ত অল্পবয়সী এবং ৈারক 
রসংহাসরনি অরিরষ্টৈ কিরল ফািোনায় রবশৃঙ্খলা সৃরষ্ট হরব,  রি ৈািা শাহোিা 
প্রািবয়স্ক হরয় উ া প ধন্ত গকারনা িােপ্ররৈভূ রনরয়াে না করি। মুশরকল হল, আমারিি 
প্ররৈরবশী িােেগুরলাি শাসকরিি কারে অরনক আরেই ৈািা রনরেরিি রবরকরয় 
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রিরয়রে। প্ররৈেরক রনে রনে প্রভুি স্বাথধ হারসরলি গচষ্টা কিরে। িারেে শীঘ্রই ৈারিি 
প্ররিাচণায় অশারন্ত শুরু হরব। ৈারিি গলারভি কািরণ, মসনরিি েনে প্ররৈপরিি 
রভৈরি  ুি শুরু হরব। একটা িক্তিয়ী সংঘষধ আরিকটা িক্তিয়ী সংঘরষধি েন্ম গিরব। 
আি সবরশরষ গ ই রবেয়ী গহাক, আপনাি গেরল ৈৈৈরিন েীরবৈ থাকরব না। 
 রৈারিন গস গবাঁরচ আরে- সবাই ৈারক একটা হুমরক রহসারবই গিখরব।” 
 
 “এটা অসম্ভব। সনাৈন ম ধািাি স্মািক তৈমূি বংরশি শাহোিারিি অলঙ্ঘনীয় 
রনিাপত্তা রিরয়রে…” খুৈলাঘ রনোরিি কণ্ঠস্বি গহাাঁচট খায়। 
 
“আমারিি এখন রক কিণীয়?” এসান গিৌলৈ ওয়ারেি খারনি বাহু আাঁকরড় িরি 
রেরেস করি। হাড়সবধস্ব অবয়ব সরেও ৈাি রভৈরি একটা  ুিংরিহী শরক্ত লুক্কারয়ৈ 
িরয়রে। এসান গিৌলৈ িমনীরৈ গচরঙ্গস খারনি িক্ত আি গচৈনায় ৈাি আত্মারক িািণ 
করিন। 
 
“হোাঁ, এখন আমারিি রক কিণীয়?” বাবি অন্ধকাি গেরড় গবি হরয় এরস োনরৈ চায়। 
গিয়ারলি কুলরঙ্গরৈ িরিৈ প্রিীরপি রনভুরনভু আরলায় ৈাি মুরখি রস্থি সংকল্প আি 
রসিান্ত প্ররৈফরলৈ হয়। 
 
 “আমারিি দ্রুৈ কাে কিরৈ হরব। আমারিি চুড়ান্ত রসিান্ত রনরৈ হরব।” ওয়ারেি খান 
সংরিরপ গকবল এটুকুই বরল। “আোমীকাল আপনাি আব্বাোন আমারিি মিহুম 
সুলৈারনি নামারে োনাোি র ক অবেবরহৈ পরিই িূরেধি শাহী মসরেরি আমিা 
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আপনারক সুলৈান রহসারব গঘাষণা কিরবা। গমাল্লা একবাি আপনাি নারম খুবা পা  
কিাি পরি গকউ  রি আপনাি রবরিারিৈা করি ৈরব গস চক্রান্তকািী রহসারব রচরহ্নৈ 
হরব। আি আমারিি গখয়াল িাখরৈ হরব আমারিি শুভাকারিিা গ ন এ সময় 
প্রৈেিিশধী রহসারব উপরস্থৈ থারক। আমাি প্রহিীিা সবাই রবশ্বস্ত। ফািোনাি অরনক 
অরভোৈ বেরক্তও আমারিি পরি িরয়রেন। রবরশষ করি আপরন  রি ৈারিি রবশ্বস্তৈাি 
প্ররৈিান গিবাি প্ররৈশ্রুরৈ গিন।” 
 
 “আমারক কােে, গিায়াৈিারন আি পালক এরন িাও,” এসান গিৌলৈ ৈাি নারৈনরক 
আরিশ করি। “আে িাৈটা আমিা গকবল গশাক পালরন কাটারবা না, আমারিি 
রনরুরিে আিও বড় রবপ ধয় আমারিি উপরি আপরৈৈ কিরব। আরম খুব ভারলা করিই 
োরন কারিি উপরি আমিা রবশ্বাস িাখরৈ পারি আি কািা কপট, অরবশ্বাসী। সবাই 
মরন করি আরম রকেুই বুঝরৈ পারি না, রকন্তু চািপারশ রক ঘটরে আরম খুব ভারলাই 
লিে করি। এইসব গুরুত্বপূণধ রচর  গলখাি িারয়ত্ব আরম গকারনা খুশনরবশরক রিরৈ চাই 
না, রচর গুরলা আরম রনরে রলখরবা। ওয়ারেি খান গৈামাি উপরি প্ররৈটা রচর  রনিাপরি 
আপন আপন েন্তরবে গপৌঁরে গিয়াি িারয়ত্ব িইল। রচর গুরলা গকন পা ান হরি রেরেস 
কিবাি িৃষ্টৈা গকউ গিখারল ৈারক বলরব মিহুম সুলৈারনি োনাো উত্তি গভারেি 
আমন্ত্রণপত্র। কথাটা আংরশক সরৈে রকন্তু গসগুরলা একই সারথ মসরেরি বাবরিি 
অরভরষরকি আমন্ত্রণপত্রও বরট। আকশীি আরশপারশ গঘাড়ায় অিধরিরনি িূিরত্ব 
বসবাসকািী সব রবশ্বস্ত গোত্রপরৈরক আরম গেরক পা ারি। আরম ৈারিি অনুরিাি 
কিরবা োনাো গশরষ গভােসভা আিম্ভ হবাি পরি গোপরন আি রনিঃশরব্দ ৈািা গ ন 
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মসরেরি প্ররবশ করি। বাবি গবটা, আমাি পারশ এরস গৈরলি প্রিীপটা একটু উাঁচু করি 
িরিা।” 
 
 িাৈ েভীি হবাি সারথ সারথ ৈারিি চািপারশ িূেধটা রনিব হরয় আরস। বাবি অপলক 
ৈারকরয় গিরখ নানীোন অক্লান্তভারব রলরখ চরলরেন। মারঝ মারঝ গকবল পালরকি মাথা 
ৈীক্ষ্ণ কিরৈ বা কারল গশষ হরয় গেরল গলখায় সামরয়ক রবিরৈ গিন। অরবশ্বাসে বোপাি, 
গস ভারব, িরক্তি তবিীৈা আি রৈক্ত শত্রুৈাি কথাই নানীোন গকবল োরন না, গচরঙ্গস 
খারনি সময় গথরক গোত্রসমূরহি রভৈরি চরল আসা েরটল তববারহক সম্পকধ আি 
বেরক্তেৈ রবশ্বস্তৈাি েভীি সম্পরকধি রবষরয়ও ৈাি অসীম োন। এই প্রথম গস ৈাি 
প্ররৈ কৃৈেরবাি করি ৈারক গোি করি গোত্রপরৈরিি রভৈরি কািা বনু্ধ আি গক গক 
শত্রু গস রবষরয় নানীোন ৈারক তি ধ িরি রশরখরয়রেন বরল ৈাি গচরয় গুরুত্বপূণধ রবষয়- 
এি গপেরনি কািণগুরলা সম্পরকধও রৈরন ৈারক বরলরেন। ৈাি মুরখি সূক্ষ্ম ভাঙারচািা 
িারেি রিরক ৈারকরয় বাবি স্বরস্ত গবাি করি গ  এসান গিৌলৈ ৈাি রমত্র, শত্রু নন। 
 
 সবগুরলা রচর  গলখা গশষ হরৈ- কােরেি উপরি ৈুকধী রলরপি এরলারমরলা রবনোস 
গসগুরলা ভাে করি লাল গমাম রিরয় সীল করি একেন রবশ্বস্ত গলাক রিরয় রচর গুরলা 
গপৌঁরে গিবাি েনে ওয়ারেি খানরক গিয়া হয়। বাইরিি প্রাঙ্গরণ িূেধ গথরক গবি হরয় 
 াওয়া গঘাড়াি খুরিি শব্দ প্ররৈধ্বরন গৈারল। সুরবহসারিরকি সমরয় ফেরিি নামারেি 
আোরনি ধ্বরন গভরস আসবাি পরিই গকবল এসান গিৌলৈ ৈাি গলখনী বন্ধ করিন। 
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২. প্রর্  রক্তপাৈ 
 
বাবি গঘাড়াি রপর  বরস, ওয়ারেি খারনি মরনানীৈ আটেন প্রহিীরক কাাঁরি করি িূসি-
সবুে গেে পাথরিি শবািারি ৈাি বাবাি মিরিহ বরয় রনরয় আসরৈ গিরখ। ভািী 
পাথরিি কার রনেি েনে ৈারিি প্ররৈেরকি কাাঁরি গভড়াি চামড়াি পুরু আস্তি গিয়া 
থাকরলও শবািািটা অসম্ভব ভািী। ৈারিি বাৈারস পুরড় ৈামারট বণধ িািণ কিা মুখ 
ঘারম রভরে আরে এবং একেন গহাাঁচট গখরয় আরিকটু হরলই কাাঁি গথরক শবািািটা 
গফরল রিরৈা। উপরস্থৈ সবাই আাঁৈরক উর  গোরি শ্বাস টারন শবািািটা  রি মারটরৈ 
আেরড় পরড় ৈরব গসটা একটা অশরনসরঙ্কৈ রহসারব রবরবরচৈ হরব। বাবরিি পাকস্থলীি 
কােটা টানটান হরয়  ায় রকন্তু কামবাি আলীি কিরপি মরৈা মুখ রনরবধকাি থারক। 
 
“হুাঁরশয়াি, গৈামিা আমারিি সুলৈানরক বহন কিরে।” ওয়ারেি খারনি কণ্ঠস্বরিি 
ৈীব্রৈায় প্রহিীটা রনরেরক সামরল রনরয় পুনিায় কাাঁরি শবািারিি ভাি গনয় এবং 
শবািািবাহীিা সৃ্মরৈরসৌরিি গকন্দ্রস্থরল অবরস্থৈ সমারিকরিি রিরক  ালু িিিালান গবরয় 
িীরি িীরি রনরচ নামরৈ থারক। 
 
বাবরিি রপৈা মৃৈুেি অরনককাল আরেই রনরেি সমারিরসৌরিি পরিকল্পনা করিরেরলন। 
বাবি  খন ৈাি রবশাল-স্তরনি িাইরয়ি গকারল রনৈান্ত িুগ্ধরপাষে রশশু, সুলৈান ৈখন 
ফািোনা আি ফািোনাি বাইরি গথরক িােরমস্ত্রী এবং অনোনে কারিেিরিি গেরক 
আরনন। ৈাি বেরক্তেৈ ৈোবিায়রন আকরশ িূরেধি গিড় মাইল পরিরম োক্সািরটস 
নিীি ৈীরি কারিেরিি িল সমিকরে মহান তৈমূরিি গশষ রবশ্রামস্থরলি একটা িুদ্র 
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সংস্কিণ রনমধাণ করি। এখন রেম্বাকৃরৈ েমু্বরেি নীলাভ সবুে টারলি সারথ উজ্জ্বল বরণধি 
রূপারল নীল টারলি রবনোস েুন মারসি ৈীব্র সূ ধারলারক গচাখ িারিরয় গিয়। বাবি ভারব, 
বাবা এসব গিখরল েবধরবাি কিরৈা এবং ভাবনাটা ৈাি উরত্তরেৈ মুখমণ্ডরল আবো 
একটা হারসি অরভবেরক্তি েন্ম গিয়। 
 
 ৈাি গচারখি িৃশেপট গথরক শবািািটা আড়াল হরৈই, উপরস্থৈ েনেরণি মারঝ 
রবলারপি ক্রেন ধ্বরন েমেম করি উর -  ারিি গভৈরি গিশরমি আলখাল্লা পরিরহৈ 
গোত্রপরৈ আি অরভোৈরিি সারথ একই কাৈারি িাাঁরড়রয় িরয়রে মামুরল পশুপালকও, 
 ারিি োরয় ৈারিি পারলৈ পশুি েন্ধ। পারথধব েীবরনি পরিরস্থরৈ  াই গহাক, সব 
মানুষই ৈারিি পিরণি আলখাল্লা গটরন রোঁরড় এবং মাথাি পােরড়রৈ কবরিি মারট 
রেটায়  াি গিওয়াে গচরঙ্গস খারনি অরনক আরে গথরক চরল আসরে। ৈারিি মরন 
ৈখন রক ভাবনা গখলা কিরেরলা? এখারন কৈেন ৈািমরৈা গশাকগ্রস্ত? বাবি ভারব। 
এসান গিৌলরৈি রচর ি কািরণ গোত্রপরৈিা আে এখারন উপরস্থৈ হরয়রে বরট, রকন্তু 
সময়  খন হরব গস ৈারিি কৈেরনি উপরি রনভধি কিরৈ পািরব? 
 
 “ ারিি গকারনা উচ্চাকাঙ্ক্ষা গনই এমন গলাকরিি গথরক সাবিান বোপািটা অস্বাভারবক, 
ৈাি বাবা সবসমরয় ৈারক এই উপরিশটা রিরয়রে। বাবি একবাি ওয়ারেি খারনি 
রিরক আড়রচারখ না ৈারকরয় পারি না, রকন্তু পিমুহূরৈধ রনরেই লরিৈ হয়। বাবা মািা 
 াবাি পরি, আি নানীোন োড়া, লম্বা ঋেু-পৃষ্টরিরশি এই তসরনকরকই পৃরথবীরৈ গস 
ৈাি সবরচরয় রবশ্বস্ত গলাক বরল গেরন এরসরে। রকন্তু ওখারন মুরখ গুরটবসরন্তি িােভরৈধ 
িূসি িারড়অলা গোত্রপরৈ, পাহারড়ি সুিরিৈ আশ্রয় গথরক িারৈি আাঁিারি গবরিরয় 
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এরৈা দ্রুৈ গঘাড়া িাবরড় এরসরে গ  ৈাি োরয়ি আলখাল্লা রনরেি আি গঘাড়াি ঘারম 
মাখামারখ অবস্থা, ৈাি রক মরনাভাব? অথবা ঐ োেরিি মরৈা উাঁচু-িাাঁৈঅলা, গমাঙ্গলরিি 
প্রাচীন িীরৈ অনুসারি  াি মাথা পুরিাটা কামান,  ারক ৈাি মিহুম রপৈা ষড় ন্ত্র, 
কপটৈা আি গলারভি কািরণ একবাি রনবধাসরন পার রয়রেরলন এবং সম্প্ররৈই রফরি 
আসবাি। অনুমরৈ রিরয়রেরলন, গস রক ভাবরে? এসান গিৌলৈরক আমন্ত্রণপত্র পা াবাি 
সমরয় এসব ঝুাঁরক রনরৈ হরয়রে। আশা করিরে গ  গকবল রমত্ররিিই গস গেরক 
পার রয়রে, রকন্তু বাবি ৈাি অল্প বয়রস একটা রবষয় খুব ভারলা করিই োরন, এরিি 
রভৈরি অরনরকই অনায়ারস রপ  গিখারৈ পারি। 
 
 রকন্তু এখন গসসরবি সময় না। ৈাি প্রথম কাে এখন আব্বাোনরক সমারিস্থ কিা। 
ওয়ারেি খান মাথা নৈ করি বাবরিি গঘাড়াি অলঙ্কািখরচৈ মাথাি সাে শক্ত করি 
িিরৈ গস গঘাড়া গথরক নারম। গচারখি গকারণি অশ্রু মুরে গস েভীি একটা শ্বাস গনয় 
এবং ৈাি বাবাি রপ্রয় গমাল্লা আি গশাকাৈধ গুরুত্বপূণধ বেরক্তরিি সমারিেরভধ গশষ শ্রিা 
প্রিশধরনি উরেরশে পথ গিরখরয় রনরয়  াবাি েনে প্রস্তুৈ হয়। এক মুহূরৈধি েনে গস 
ৈাি মারয়ি গকামল হারৈি স্পশধ অনুভব কিরৈ লালারয়ৈ হরয়। উর । রকন্তু খুৈলাঘ 
রনোি, ৈাি গবান আি নানীোরনি সারথ শাহী হারিরম অরপিা কিরেন,  া রবরিসিৈ। 
এসব অনুষ্ঠারন গমরয়রিি উপরস্থৈ থাকবাি গিওয়াে গনই। সুলৈারনি মৃৈরিহ রনরয় 
অনুেমনকািী অনুচিবেধ িূেধ গথরক গবি হরয় চপল েরে বহমান োক্সািটারসি ৈীরিি 
রিরক িওয়ানা হবাি সমরয় ৈািা গিয়াল গথরক ঝুলরৈ থাকা পিধাি আড়ারল িাাঁরড়রয় 
রনিরব গশষ রবিায় োরনরয়রেন। সমারিরসৌরিি অন্ধকািািন্ন প্ররবশপরথি রিরক বাবি 
এরেরয় গ রৈ গস গিরখ গ , কামবাি আলী ৈাি আরেই গসখারন গপৌঁরে রেরয়রে, প্রথরম 
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প্ররবশ কিাি বাসনায়। পিরণি খরয়িী আলখাল্লা ৈাি গিরহি চািপারশ রনশারনি মৈ 
উড়রে। “উরেি!” বাবরিি রকরশাি কণ্ঠ কর াি গশানায়। মানানসই একটা কণ্ঠস্বি। 
থমরক গথরম পারশ সরি িাাঁড়াবাি সমরয় কামবাি আলীি মুরখ রবিরক্তি সামানে গিশ 
ফুরট উর ই রমরলরয়  ায়। 
 
“আমাি বাবাি শবানু াত্রীরিি গনৈৃত্ব আরম গিব। গসটাই বাঞ্ছনীয়।” বাবি ৈারক 
অরৈক্রম করি এরেরয়  াবাি সমরয় উরেরিি পারয়ি নিম চামড়াি নােিা ভারলা করি 
মারড়রয় গিয়। গবশ ৈৃরিকি একটা অনুভূরৈ। 
 
“অবশেই, শাহোিা।” 
 
বাবি  থা থ শ্রিা প্রিশধনপূবধক গমাল্লারক ৈাি সারথ আসরৈ বরল। কামবাি আলী িীঘধ 
অন্ধকাি েরলপরথ ৈারিি অনুসিণ করি। িােিিবারিি অনে সিসেিা, ৈারিি 
পিম ধািা অনুসারি বাবরিি অনুবৈধী হয়। ইউসুফ, িােরকারষি গকাষািেি হবাি। 
কািরণ, মিহুম সুলৈারনি শবািারিি পািরিরশ িাখাি েনে একটা পারত্র চকচক কিরৈ 
থাকা গসানাি আশিরফ বহন করি আরন। বাবা কাশক, শাহী বাোিসিকাি রহসারব 
িারয়ত্ব পালরনি রনরমরত্ত লাল চামড়া রিরয় বাাঁিাই কিা একটা গখরিাখাৈা বরয় রনরয় 
আরস। গ খারন মিহুম সুলৈারনি েীবেশায় কৃৈ সমস্ত শাহী খিরচি রহসাব রলরপবি 
িরয়রে। গখরিা খাৈাটাও ৈাি শবািারি গিয়া হরব,  াি মারন। সুলৈান পিরলারক েমন 
করিরেন ৈাি সমস্ত িারয়ত্ব  থা থভারব পালন গশষ করি। বারক গবরেি হারৈ শাহী 
গেোরৈষরবি রহসারব একটা স্ফরটরকি গোলক গিখা  ায়। গস মরন মরন ভারব, 
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অরন্তেরষ্টরক্রয়া গশষ হবাি পরি, এই চকচরক গোলরকি। েভীিৈায় িৃরষ্টপাৈ করি, রবষাি 
ভািাক্রান্ত করণ্ঠ গস গঘাষণা কিরব গ , একেন অপ্রািবয়স্ক বালকরক সুলৈান রহসারব 
বিণ করি রনরৈ ৈািকািারেি সিরৈ গনই। অমাৈেেণ ভূেভধস্থ সমারিকরিি সাৈরসাঁরৈ 
গিয়াল গঘাঁরষ িাাঁড়ারল অরনেিা  ালু েরলপরথ  াসা ারস করি। অভেন্তরিি ভািী বাৈারস 
মানুরষি ঘারমি েন্ধ ভুিভুি করি। ভীরড়ি চারপ বাবরিি িু’হাৈ নাড়াবাি োয়ো থারক 
না। গমাল্লা মৃিুকরণ্ঠ গমানাোৈ শুরু করি। রকন্তু শীঘ্রই ৈাি কণ্ঠস্বি ৈীব্রৈা লাভ করি 
সমারিকরিি অভেন্তরি ভাসরৈ থাকরল ভরয়ি একটা শীৈল গরাৈ বাবরিি গমরুিণ্ড 
রিরয় বরয়  ায়। গস একটা বিস্থারন অবস্থান কিরে। গকারনা শত্রু  রি এখন হামলা 
কিরৈ মনস্থ করি? গস ৈাি মানসপরট রনরেি রিখরণ্ডৈ েলা গথরক িক্ত রেটরক গেে 
পাথরিি শবািারিি নারেধস আি রটউরলরপি েরটল অলঙ্কিরণ পড়রৈ গিরখ। গস 
রনরেরক প্রাণপরণ রচৎকাি কিরৈ গশারন, রকন্তু েলেল করি গবি হরৈ থাকা িরক্ত 
শ্বাসরুি একটা ঘড়ঘড় শব্দ গভরস আরস। 
 
 মূিধাপ্রবণৈা আি রববরমষা ৈারক আিন্ন করি গফরল। বাবি গচাখ বন্ধ করি প্রাণপরণ 
রনরেরক সামরল রনরৈ চায়। অল্পবয়রসি অনরভেৈা আি এখনও অোৈশত্রু হওয়া 
সরেও, ৈারক প্রািবয়স্ক একেন পুরুরষি ভূরমকা পালন কিরৈ হরব। ফািোনাি 
মসনি ৈাি হরব  রি গস আোমী করয়ক ঘণ্টা, সাহরসকৈাি সারথ রনরেি ভূরমকা 
পালন কিরৈ পারি। তৈমূরিি িক্ত গৈামাি িমনীরৈ বহমান। গস ৈাি বাবাি প্রায়শই 
অসীম েরবধি সারথ উচ্চারিৈ বাকেটা রনিরব মরন মরন আউড়ায়। শব্দগুরলা ৈাি মরস্তরষ্ক 
অনুিরণৈ হরৈ থাকরল বহু বহুকাল পূরবধ সংঘরটৈ মহান গেৌিবময়  ুরিি আি অনােৈ 
অরভ ারনি েরব ৈাি মানসপরট গভরস উর । রস্থিসংকরল্প োরিৈ মন ৈাি িক্ত শারণৈ 
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করি গৈারল- এি সারথ  ুক্ত হয় রকেু মানুষ ৈাি  ুরক্তসঙ্গৈ িারব আগ্রাহে কিরৈ চায়, 
গসই গক্রাি। 
 
অরন্তরষ্টরক্রয়াি গশাভা াত্রা রনরয় িওয়ানা হবাি র ক আেমুহূরৈধ খুৈলাঘ রনোি বাবরিি 
আলখাল্লাি গবগুনী িরঙি পরিকরি গ  িেখরচৈ বাাঁট ুক্ত খঞ্জিটা খুাঁরে রিরয়রে গসটাি 
ভাি অনুভব করি এবং গসটাি বাাঁরট আঙু্গল গচরপ বসরৈ ৈাি শ্বাসপ্রশ্বাস স্বাভারবক হরয় 
আরস। গচারখ রেোসা রনরয় গস চািপারশ ৈাকায়। ওয়ারেি খারনি গলারকিা সমারি 
েরভধ উপরস্থৈ আরে। ৈািা রনিয়ই আৈৈায়ীি হারৈ ৈারিি শাহোিাি গকারনা িরৈ 
হরৈ গিরব না। নারক ৈািাও রবশ্বাসঘাৈকৈা কিরৈ পারি? প্রহিীরিি মুখমণ্ডরলি রিরক 
ৈারকরয় গস বুঝরৈ পারি ৈারিি কারিা সম্বরন্ধই ৈাি গকারনা িািণা গনই। মাত্র 
েৈকালও পরিবারিি প্ররৈ ৈারিি আনুেরৈেি রবষয়টা ৈাি কারে রেরলা প্রশ্নাৈীৈ। 
রকন্তু আে পুরিা রবষয়টাই পারি রেরয়রে। ৈাি আঙু্গল খঞ্জরিি বাাঁট আিও শক্ত করি 
আাঁকরড় িরি। 
 
গস গোি করি ৈাি মরনার াে আবাি গমাল্লাি উপরি রনবি করি। র রন ৈাি েভীি, 
সুরিলা করণ্ঠ গৈলাওয়াৈ কিরেন: “আল্লাহ পিম করুণাময়। আমারিি সুলৈান উমি-
গশরখি আত্মা গ ন গবরহশরৈি উিোরন এখন অরিরষ্ঠৈ থারক। আমিা  ািা ৈাি গপেরন 
িরয় রেরয়রে ৈারিি রবষণ্ণৈা গ ন মুরক্তারবেু হরয় ঝরি এবং আমিা গ ন এটা গভরব 
উল্লরসৈ গবািকরি গ  আমারিি সুলৈান এখন পিম প্রশারন্তি বারিিািা পান কিরেন।” 
গস গমানাোৈ গশষ করি এবং হাৈ ভাাঁে করি রনরয় শবািাি গথরক ঘুরি িাাঁরড়রয়  ালু 
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করিরোি রিরয় উপরি উ রৈ শুরু কিরল, িশধনাথধীিা বহুকরষ্ট িু’পারশ ভাে হরয় রেরয় 
ৈারক বাইরি  াবাি পথ করি গিয়। 
 
বাবি এক মুহূরৈধি েনে গচাখ বন্ধ করি এবং ৈাি রপ্রয় আব্বাোনরক রনিরব রবিায় 
োনায়। ৈািপরি গকারনামরৈ অশ্রু গচরপ গিরখ গস গমাল্লারক অনুসিণ করি গচাখ 
রপটরপট কিরৈ কিরৈ সূ ধারলারক গবি হরয় আরস। বাম কান গঘরষ উড়ন্ত পারখি োনা 
ঝাপটারনাি মরৈা একটা শব্দ ৈারক চমরক রিরৈ গস লারফরয় গপেরন সরি আরস। 
বােপারখ রিরয় গকউ এই অসমরয় রশকাি কিরে? গস চািপারশ কু্রি গচারখ ৈারকরয় 
গিখরৈ চায় ফািোনাি সুলৈানরক ৈাি সমারিরসৌরি অরন্তম শয়ারন শারয়ৈ কিাি সমরয় 
বােপারখ উড়ায়, কাি এৈবড় স্পিধা। বাাঁকারনা গ াাঁরট রশকারিি খুবরল গনয়া অংশ এবং 
পারয়ি নরখ গিশরমি গবণী কিা রফরৈ গঝালারনা, উজ্জ্বল গচাখ আি েলায় অলঙৃ্কৈ 
কলারিি গকারনা পারখ গস গিখরৈ পায় না। ৈাি বিরল নীল কারলা পালকরশারভৈ, লম্বা 
শি রষ্টি একটা ৈীি বাবরিি পারয়ি কারে মারটরৈ োাঁথা অবস্থায় রৈিরৈি করি 
কাাঁপরে। আি করয়ক ইরঞ্চ ৈাহরলই ৈীিটা ৈাি গিরহ রবি হরৈা। 
 
উপরস্থৈ গলাকেরনি রভৈরি আৈরঙ্কৈ গশািরোল শুরু হয় এবং হুরড়াহুরড় করি 
গঝাপঝাড় আি োরেি গপেরন আশ্রয় রনরৈ েুরটােুরট আিম্ভ কিাি আরে, সবাই রবভ্রান্ত 
গচারখ আকারশি রিরক ৈাকায় গ ন রবরকরলি আকাশ অন্ধকাি করি এক পশলা ৈীি 
ৈারিি এখনই রবি কিরব। গোত্রপরৈিা রনে রনে অনুচিরক গঘাড়া আনরৈ বরল, িনুক 
আি ৈূণীরিি রিরক হাৈ বাড়ায়। গভােবারেি মৈ ওয়ারেি খান কখন গ ন বাবরিি 
পারশ এরস িাাঁরড়রয়, রনরেি গিহ রিরয় ৈারক আড়াল করি, ৈীক্ষ্ণ িৃরষ্টরৈ চািপারশি 
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িৃশেপট েরিপ কিরে। আরশপারশি রবিান সমভূরমরৈ লুরকরয় থাকাি োয়ো অল্পই 
আরে, রকন্তু একটা রনিঃসঙ্গ পাথি বা রবরিন্ন গঝাাঁরপি গপেরন সহরেই একেন আৈৈায়ী 
িনুিধি লুরকরয় থাকরৈ পারি  াি হারৈ িরয়রে। কসাইরয়ি রনপূণৈা আি অন্তরিি 
হৈোি েীঘাংসা। ওয়ারেি খান ৈাি িাস্তানা পিা। হাৈ রিরয় গোিাল একটা ইরঙ্গৈ 
কিরৈই অশ্বারিাহী প্রহিীরিি একটা িল সম্ভাবে আৈৈায়ীি গখাাঁরে গবরিরয় পরড়। 
 
 “শাহোিা, এই মুহূরৈধ আপনাি প্রাসারি রফরি  াওয়া উরচৈ।” 
 
বাবি ৈখনও সরিারহরৈি িৃরষ্টরৈ ৈীিটাি রিরক ৈারকরয় িরয়রে। “গিরখা,” গস ঝুাঁরক 
মারটরৈ গোঁরথ থাকা ৈীিটা ৈুরল রনরয় বরল, “পালরকি চািপারশ রকেু একটা আটকারনা 
িরয়রে।” গস গমাটা লাল সূৈাি বাাঁিন রোঁরড় গফরল  া পাচধরমরেি একটা টুকরিা ৈীরিি 
সারথ আটরক গিরখরেল এবং গসটারৈ গলখা হুমরকি রিরক ৈারকরয় থারক। ৈাি 
মাৈৃভাষা ৈুকধীরৈই চামড়াি ফারলরৈ গলখা িরয়রে রকন্তু অিিগুরলা ৈাি গচারখি সামরন 
লাফারৈ থাকাি কািরণ ৈাি এক মুহূৈধ সময় লারে গলখাটাি অথধ উপলরব্ধ কিরৈ। 
 
ওয়ারেি খান পাচধরমেটা ৈাি হাৈ গথরক গকরড় গনয় এবং ৈারৈ  া গলখা িরয়রে গসটা 
উচ্চকরণ্ঠ পরড় গশানায়: “পৃরথবীি অরিশ্বি পিাক্রমশালী সাইবারন খান ৈাি শুরভিা 
পা ারি। রৈন চন্দ্রমারসি সময় অরৈক্রান্ত হবাি আরেই রৈরন ফািোনা নারম পরিরচৈ 
গখায়ারড়ি িখল বুরঝ রনরয় এি রসংহাসন মূরৈ ভারসরয় গিরবন।” 
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“গবেন্মা উেরবক,” অবোি সারথ একেন তসরনক গচাঁরচরয় উ রলও, বাবি ৈাি গচারখ 
আশঙ্কাি গমঘ েমা হরৈ গিরখ। 
 
 “এসরবি অথধ রক?” শাহী গেোরৈষী হন্তিন্ত হরয় এরেরয় এরস ওয়ারেি খারনি হাৈ 
গথরক চামড়াি টুকরিাটা রেরনরয় গনয়। বাকী গবে হুমরকটা পরড় এবং বাবি ৈারক 
আাঁৈরক উর  সশরব্দ শ্বাস রনরৈ শুরন। গোটখাট মানুষটা পারয়ি রেরমি উপরি িাাঁরড়রয়, 
মুরষ্টবি হারৈ সামরন গপেরন িুলরৈ শুরু করি এবং ৈাি কীচকী কণ্ঠ গথরক একটা 
রবলাপ উথরল উর : “সাইবারন খান আসরে, গসই এলারচ খুনী…আরম স্পষ্ট গিখরৈ 
পারি…গস একটা রবশাল কারলা গঘাড়াি রপর  বরস িরয়রে  াি খুরিি িাপরট মানুরষি 
খুরল গুাঁরড়রয়  ারি।” ৈাি রবলাপ এবাি রচল রচোরি পরিণৈ হয়: “সাইবারন খান 
আসরে! ৈাি গপেরন গিরয় আসরে মৃৈুে আি মহামািী!” 
 
কামবাি আলীও ইরৈমরিে বাবরিি পারশ এরস িাাঁরড়রয়রে, ৈাি গপেরনই আরে শাহী 
গকাষািেি আি বাোিসিকাি। ৈািা রৈনেনই মাথা নাড়রৈ থারক। “অরন্তরষ্টরক্রয়াি 
গভাে গশষ হবাি পরি আে িারৈই শাহী পিামশধরকি িল তব রক বসরব। সাইবারন 
খান রমথো হুমরক গিবাি পাত্র না,” উরেি বরলন। ইউসুফ আি বাবা কাশক প্রবল গবরে 
মাথা গনরড় সিরৈ প্রকাশ করি। ৈারিি সারথ এবাি বাকী গবেও ৈাল রমরলরয়রে। 
 
ওয়ারেি খান সিরৈ প্রকারশি গকারনা িিরণি অরভবেরক্ত কিা গথরক রবিৈ থারক। ৈাি 
বিরল গস ৈীক্ষ্ণ িৃরষ্টরৈ কামবাি আলীি রিরক ৈারকরয় থাকরল উরেি গবচািা অস্বরস্তি 
রভৈরি পরড়। “শ্ররিয় উরেি, েনেণরক শান্ত কিরৈ আপরন রনিয়ই ৈারিি উপরি 
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আপনাি সরেহাৈীৈ প্রভাব খাটারবন। আইনশৃঙ্খলা পরিরস্থরৈ স্বাভারবক িাখরৈ আমাি 
তসনেিা আপনাি ৈোবিায়রন সিা প্রস্তুৈ থাকরব।” 
 
“গৈামাি কথা  ুরক্তসঙ্গৈ, ওয়ারেি খান। আবািও গৈামারক িনেবাি োনাই।” কামবাি 
আলী ৈাি পােড়ী পরিরহৈ মাথাটা কাৈ করি কথাটা বরল দ্রুৈ রবিায় রনরল অনোনে 
অমাৈেিা পঙ্গপারলি মৈ ৈারক অনুসিণ করি। বাবি শুনরৈ পায় বাকী গবে ৈখনও 
আসন্ন রবপ ধয় সম্পরকধ রবড়রবড় কিরে, িমকা হাওয়াি মৈ রবিরক্ত ৈারক রঘরি িরি। 
গস একবাি শুিু মসনরি অরিরষ্ঠৈ গহাক, এই গমরুিণ্ডহীন রক্লবটারক িূি করি অনে 
গকারনা গ ােে বেরক্তরক ৈাি বেরক্তেৈ গেোরৈষী রহসারব রনরয়াে কিরব। ৈাি বাবা গকন 
এই গলাকটারক এৈ খারৈি কিরৈন গসটা ৈাি কারে একটা িহসে- আসরলই এৈ 
গেোরৈষী থাকরৈ এই অপিাথধটারক গকন গবরে রনরয়রেরলন। বাকী গবরেি পরিবাি 
হয়ৈ কখনও ৈাি উপকাি করিরেরলা,  াি প্ররৈিান গিয়ারক রৈরন রনরেি কৈধবে বরল 
রবরবচনা করিরেরলন। 
 
আপাৈৈ আক্রমরণি আি গকারনা সম্ভাবনা না থাকায়, শবানুোমীিা গঝাপঝারড়ি আড়াল 
গথরক আলখাল্লাি িূরলা ঝাড়রৈ ঝাড়রৈ গবি হরয় আরস। সাইবারন খারনি নাম মুরখ 
মুরখ েরড়রয় পড়রৈই, বাবি ৈারিি কাউরক এমন আৈধস্বরি রবলাপ কিরৈ গশারন, গ ন 
ৈারিি ভরবৈবে ইরৈমরিে রনিধারিৈ হরয় গেরে। গস ঘাড় উাঁচু করি আকারশি রিরক 
ৈারকরয় গিরখ ৈারিি অোরন্ত সূ ধরক গ রক রিরয় রিেরন্তি উপি রিরয় গমরঘি িল উরড় 
এরস মাথাি উপরি েরড়া হরয়রে। রনরেি ঊধ্বধমুখী কপারল গস বৃরষ্টি গফাাঁটা অনুভব 
করি। 
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“শাহোিা।” ওয়ারেি খান আবাি ৈারক িরি ঝাাঁরক গিয় এবাি এৈ গোরি গ  ৈাি 
মরন হয় কাাঁরিি কাে গথরক পুরিা হাৈটাই খুরল আসরব। কণ্ঠস্বরি েরুরি ভাব ফুরটরয় 
গস রফসরফস করি কথা বরল: “সাইবারন খারনি হুমরক। ৈাি পরি এটা রকভারব সম্ভব? 
পাহারড়ি অনেপ্রারন্ত এৈ দ্রুৈ সুলৈারনি মৃৈুেি খবি গস রকভারব গপরলা। আমাি মরন 
হয় এটা গভৈরিি কারিা কাে, সম্ভবৈ কামবাি আলীি গ ােসােরশ এটা ঘটান 
হরয়রে। গস সম্ভবৈ আপনারক খুন কিাি পায়ৈািা কিরে। রনরিনপরি, গস মানুরষি 
মরন একটা আৈরঙ্কি েন্ম রিরৈ চায়,  ারৈ একেন রকরশািরক সুলৈান রহসারব গ্রহণ 
কিাি বোপারি ৈারিি রভৈরি রিিা-িরেি সৃরষ্ট হয়। রকন্তু এরৈ আমারিি পরিকল্পনাি 
গকারনা গহিরফি হরব না। িূরেধি উরেরশে  াত্রা শুরু করিন। পরথ গকারনা কািরণ বা 
কারিা েনে গঘাড়াি েরৈ হ্রাস কিরবন না। আরম  ৈদ্রুৈ পারি আপনারক অনুসিণ 
কিরে।” 
 
ওয়ারেি খারনি উরিে বাবরিি রভৈরিও সংক্রারমৈ হয়। গস ৈাি গঘাড়া রনরয় আসরৈ 
বরল এবং দ্রুৈ প ধারণ উপরবষ্ট হয়। এক মুহূরৈধি েনে ওয়ারেি খান ৈাি গঘাড়াি 
লাোম িরি থারক। “শাহোিা, আি করয়ক ঘণ্টা ৈািপরি সব র ক হরয়  ারব,” গস 
বরল। ৈািপরি, গিহিিী বারহনীি একটা িলরক বাবরিি সারথ  াবাি রনরিধশ রিরয় গস 
গঘাড়াি মসৃণ পিাদ্ভারে একটা চাপড় বরসরয় রিরৈ গঘাড়াি খুরি েরেি গবাল উর । 
 
 বৃরষ্ট আরিা গোরি পড়রৈ শুরু কিরল এবং বাড়ন্ত ঘারসি গঝাাঁরপি মাঝ রিরয় িুলরক 
চারল এরেরয়  াবাি সমরয়, বাবি কাাঁরিি উপি ঘাড় ঘুরিরয় গপেরন ৈাকায়। গস 
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কামবাি আলীরক উরত্তরেৈ েনৈাি মারঝ িু’হাৈ উাঁচু করি এরেরয় গ রৈ গিরখ। গস 
আসরল রক চায়? ৈারিি শান্ত কিরৈ না উরত্তেনা আরিা উসরক রিরৈ? ৈাি সহোৈ 
প্রবৈধনা বলরে ওয়ারেি খারনি রবরেষরণ গকারনা ফাাঁক গনই: গ  িুিাত্মাি হাৈ ৈীিটা 
েুাঁরড়রে গসটা গকারনা উেরবরকি হাৈ হরৈ পারি না। 
 
বাবি ৈাি ফারিি গমাটা ওভািরটউরনরকি পরকরটি েভীরি হাৈ রিরয় ৈীিটা গবি করি 
রনরয় আরস। গঘাড়াি লাোম িাাঁরৈ কামরড় িরি গস ৈীিটা রিখরণ্ডৈ করি এবং চিম 
অবোি সারথ গসটা মারটরৈ েুাঁরড় গফরল। রিখরণ্ডৈ ৈীিটা মারটরৈ পরড় থাকা গভড়াি 
লারিি উপরি রেরয় পরড়। 
 
*** 
 
“বাো, গকমন অরভেৈা হল।” খুৈলাঘ রনোরিি গচহািায় পরিশ্রান্তভাব, অরবিাম কান্নাি 
কািরণ গচাখ িক্তেবাি মৈ লাল। হারিরমি অরনক গভৈি গথরক বাবি চাপাকান্না গভরস 
আসাি শব্দ গশারন। মৃৈ সুলৈারনি েনে হারিরমি সবাই গশারকি কৃৈোনুষ্ঠান পালন 
কিরে। রবষারিি এই গিারলি রভৈরি অদু্ভৈ একটা ঐকেৈান িরয়রে, গ ন গকারনা 
মরহলাই সাহস পায় না প্রথরম কান্না থামাবাি। 
 
 “সবরকেু রনরবধরি সমাি হরয়রে।” গস রসিান্ত গনয় আিাোনরক ৈীরিি কথা বলরব না- 
অন্তৈ এখনই না। েীবরন এই প্রথম গস মারয়ি কারে রকেু গোপন কিরলা। রকন্তু ৈাি 
প্রাণ সংশয় গিখা রিরয়রেরলা এটা োনরৈ পািরল রৈরন আৈরঙ্কৈ হরয় উ রবন। 
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“আি গৈামাি মিহুম আব্বাোন। রৈরন শারন্তরৈ সমারহৈ হরয়রেন?” 
 
“হোাঁ, মা। আমিা সবাই ৈাি েনে গমানাোৈ করিরে, ৈারক গ ন গবরহশৈ নসীব কিা 
হয়।” 
 
 “এবাি ৈাহরল িুরনয়ািারিি কারেি ৈিািরক শুরু কিরৈ হয়।” খুৈলাঘ রনোি হারৈ 
ৈারল রিরল, ৈাি বেরক্তেৈ পরিচারিকা ফারৈমা োয়াি গভৈি গথরক গবি হরয় আরস। 
ৈাি হারৈ হলুি গিশরমি উপরি গসানা আি রূপাি েরি রিরয় ফুরলি নক্সা গৈালা 
একটা আলখাল্লা আি একই কাপরড়ি একটা পােরড়  াি উপরি একটা মযূ়রিি পালক 
গোাঁো িরয়রে। খুৈলাঘ রনোি রবম্র রচরত্ত আলখাল্লাটা ৈাি হাৈ গথরক গনয়। “এটা 
ফািোনাি সুলৈানরিি মসনরি অরভরষরকি আলখাল্লা। এি আরমে অনুভব করিা, এটা 
এখন গৈামাি।” 
 
 বাবি হাৈ বারড়রয় ভাাঁে কিা চকচরক আলখাল্লাটা স্পশধ করি এবং েরবধি একটা 
রশিরশরি অনভূরৈ ৈাি রভৈরি েরড়রয়  ায়। সুলৈারনি আলখাল্লা- ৈাি আলখাল্লা। 
গিশরমি শীৈল পিশ ৈাি আঙু্গরলি েোয় েরড়রয় পরড়। 
 
ৈাি স্বপ্নরবরশি চটকা গঘাড়াি খুরিি সরিরলৈ গবারল গভরঙ  ায়। বাবি োনালা গথরক 
রনরচি বৃরষ্টস্নাৈ আরঙ্গনাি রিরক ৈাকায়। সরন্ধে প্রায় হরয় এরসরে এবং িারত্রি প্রস্তুরৈ 
রহসারব ইরৈমরিে মশাল জ্বালান হরয়রে। গস ওয়ারেি খান আি গমাল্লারক গঘাড়ায় 

http://www.bengaliebook.com/


 অ্যাম্পায়ার অ্ব দ্য ম াঘল : রাইডারস ফ্র  দ্য নর্থ । অ্যাললক্স রাদ্ারল াডথ 

46 

www.bengaliebook.com                                  সূচিপত্র 
 

 

উপরবষ্ট অবস্থায় িূরেধ প্ররবশ কিরৈ গিরখ। ৈারিি গঘাড়াগুরলা ঘন ঘন নাক টারন আি 
ৈারিি ো গথরক ভাপ গবি হয়। শীঘ্রই বারক শবানুোমীিা িূরেধ রফরি আসরব আি 
ৈািপরিই ৈারিি পরিকল্পনা বাস্তবায়রনি মারহন্দ্রিণ  া ৈারক এই আলখাল্লা 
পরিিারনি অরিকাি িান কিরব। বাবি মুখ ৈুরল ৈাি মারয়ি রিরক ৈাকায়। ৈাি গচারখ 
শঙ্কাি োয়া ফুরট থাকরলও অরভবেরক্তরৈ িৃঢ়ৈাি োপ। “েলরি করিা,” খুৈলাঘ রনোি 
বরলন। “আমারিি হারৈ সময় বড় কম। আলখাল্লাটা গৈামাি বড় হরব রকন্তু এটা রিরয়ই 
আমারিি কাে চারলরয় রনরৈ হরব।” রৈরন ফারৈমাি সাহার ে বাবরিি োরয় আলখাল্লাটা 
পরিরয় পরিকি রিরয় গসটা শক্ত করি গকামরিি কারে গবাঁরি গিন এবং ৈাি পরি ৈাি 
মাথাি লম্বা কারলা চুরল পােরড়টা পিান। “গিরখ আমাি গেরলরক? এই মুহূরৈধ ৈুরম 
গকবল একেন শাহোিা বরট, রকন্তু চাাঁি উ াি পরিই ৈুরম হরব ফািোনাি সুলৈান।” 
রৈরন ৈাি সামরন একটা চকচরক রপৈরল বাাঁিান আয়না ৈুরল িিরল বাবি গসখারন 
রনরেি। কর াি, হয়রৈা সামানে রবরস্মৈ মুরখি প্ররৈরবম্ব ফুরট উ রৈ গিরখ। 
 
“খানোিা!” ৈাি মা গচাঁরচরয় বাবরিি গবানরক োরকন। মসনরিি িারব গঘাষণাি সমরয় 
বাবরিি গপাশাক এবং অনোনে অনুষঙ্গ রক হরব গস রবষরয় স্পষ্টৈই গবাঝ  ায় রৈরন 
 রথষ্ট রচন্তা ভাবনা করিরেন। ৈাি গবান বাইরি অরপিা কিরেল এবং করিরোরি 
িাাঁরড়রয় কান খাড়া করি মারয়ি োরকি প্রৈীিায় রেল। গস দ্রুৈ কামিাি রভৈরি প্ররবশ 
করি। সবুে মখমরল গমাড়ান একটা লম্বা, সরু বস্তু ৈাি হারৈ িিা।  রেি সারথ গস 
ৈাি হারৈি রেরনসটা নারমরয় গিরখ সামানে নাটকীয় ভরঙ্গরৈ মখমরলি ভােটা সরিরয় 
গভৈরিি গকাষ গথরক একটা বাাঁকান ৈিবারি গবি করি আরন। 
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 খুৈলাঘ রনোি গসটা রনরয় বাবরিি রিরক বারড়রয় িরিন। “ফািোনাি প্রৈীক, 
নোয়রবচারিি ৈিবারি- আলমেীি।” 
 
সািা গেে পাথরিি উপরি নানা িামী িরে খরচৈ ঈেরলি মাথাি মৈ বাাঁটটা গিখামাত্র 
বাবি রচনরৈ পারি। পারখটাি রবসৃ্তৈ োনা মুরষ্ঠবি হারৈি রবভঙ্গ লাভ করিরে আি 
বাাঁরটি উপরি উাঁচু হরয় থাকা চুরনি গচাখ সম্ভাবে আক্রমণকািীি রিরক শারণৈ িৃরষ্টরৈ 
ৈারকরয় িরয়রে। ৈাি মৃৈ আব্বাোরনি হারৈ গস গবশ করয়কবািই এটা গিরখরে রৈরন 
অবশে ৈারক এটা কখনও স্পশধ কিরৈ রিরৈন না। “প্রথমবারিি মৈ রনরেি হারৈ 
িিরৈ গপরি গবশ ভাল লােরে।” গস বাাঁটটা িরি অিৃশে শত্রুি উরেরশে গসটা করয়কবাি 
বাৈারস আরোরলৈ করি। 
 
“গৈামাি বাবাি গিরখ  াওয়া সম্পরিি রভৈরি এটা অনেৈম। গলারক বরল গচারখি চুরন 
িুরটা তৈমূরিি, রৈরন রিল্লী গথরক পাথি িুরটা রনরয় এরসরেরলন। ফািোনাি নৈুন 
সুলৈান রহসারব এখন গথরক ৈুরম এগুরলাি মারলক।” খুৈলাঘ রনোি ৈাি সামরন হাাঁটু 
মুরড় বরস ৈিবারিি মরণমুক্তা খরচৈ খাপটা ৈাি গকামরিি সারথ আটরক গিয়, গ  
ইস্পারৈি রশকরলি সাহার ে গসটা ঝুলরে ৈাি তিঘধে র ক করি গিয়। 
 
“নারনোন গকাথায়?” এসান গিৌলৈরক আরশপারশ গকাথাও গিখা  ায় না এবং বাবি 
এই সমরয় ৈাি উপরস্থরৈি প্ররয়ােনীয়ৈা রবরশষভারব অনুভব করি। গস মরন মরন চায় 
রৈরন ৈারক সুলৈারনি এই গবরশ গিখুক ৈারক অরবকল সুলৈারনি মৈ গিখারি বরল 
মন্তবে করুক। 
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 “রৈরন নামারে বরসরেন। রৈরন বরলরেন ফািোনাি সুলৈান রহসারব রৈরন গৈামারক 
স্বােৈ োনারবন।” 
 
 এক মরহলা ভৃৈে রভৈরি প্ররবশ করি প্রণৈ হয়। “মারলক, ওয়ারেি খান সািারৈি 
অনুমরৈ প্রাথধনা করিরেন।” 
 
খুৈলাঘ রনোি মাথা গনরড় সিরৈ গিয়। রৈরন আি খানোিা গনকারবি রনম্াংশ রিরয় 
মুখ  াকরৈ না  াকরৈ ওয়ারেি খান রভৈরি প্ররবশ করি। বাবি গখয়াল করি, এইবাি 
গস প্রণৈ হয় না- সময় এৈ গুরুত্বপূণধ গ  গসসব গসৌেনে প্রকারশি আবরশেকৈা গনই। 
িীঘধরিহী গসনাপরৈ শাহী আলখাল্লা পরিরহৈ বাবরিি রিরক এক ঝলক ৈারকরয় সন্তুরষ্টি 
সারথ মাথা নারড়। “মহামানে শাহী পরিবাি, গমাল্লা আি আমাি তসনেিা কৈধবে পালরন 
প্রস্তুৈ। রকন্তু, এই মুহূরৈধ, কামবাি আলীও অরন্ত  রষ্টরক্রয়াি গভােপবধ গশরষ উপরস্থৈ 
গশাকাহৈ অভোেৈরিি সামরন বকৃ্তৈা গিবাি েনে প্রস্তুরৈ রনরি। গস ৈারিি বলরব গ  
িােে রবপ ধরয়ি সিুখীন, আি এই রবপ ধয় সামাল গিবাি পরি আমারিি সুলৈারনি 
বয়স অরনক অল্প। গস তৈমূরিি বংরশি অনে গকারনা শাহোিারক িােপ্ররৈভূ রহসারব 
মরনানীৈ কিরৈ অনুরিাি কিরব। েৈিারৈ গমাঘুরলস্তারনি খারনি কারে ৈাি পা ান 
একটা চক্রান্তপূণধ রচর  আমাি প্রহিীরিি হস্তেৈ হরয়রে,  াি রবষয়বস্তু ৈারক মসনরি 
অরিরষ্ঠৈ কিান, এোড়াও উরেরিি কুরটল ষড় রন্ত্রি অনোনে প্রমাণ আমারিি হারৈ 
িরয়রে।” 
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 “রকন্তু আমারিি হারৈ এখনও সময় আরে?” খুৈলাঘ রনোি হারিরমি িীরৈনীরৈি 
গৈায়াক্কা না করি ওয়ারেি খারনি বাহু আাঁকরড় িরি বেগ্র করণ্ঠ োনরৈ চান। 
 
“আমারিি হারৈ সময় আরে, রকন্তু শাহোিারক এখন আমাি সারথ গ রৈ হরব নৈুবা 
কামবাি আলী আমারিি আসল উরেশে বুরঝ গফলরৈ পারি। গস গভরব বরস আরে 
শাহোিা িূরেধ রফরি এরস আপনাি সারথ বরস গিায়া’িরূি পা  কিরেন।” 
 
গস এবাি বাবরিি রিরক ৈাকায়। “শাহোিা, অনে আরিকটা আলখাল্লা রিরয় রনরেরক 
অনুগ্রহ করি আবৃৈ করি রনন।” গস ৈাি হারৈ িিা বাবরিি গঘাড়ায় চড়াি িূরল 
িূসরিৈ আলখাল্লাটা ৈাি রিরক এরেরয় রিরল বাবি দ্রুৈ গসটা োরয় চারপরয় গনয়, আি 
ৈাি আরিোন িি হারৈ আলখাল্লাি িাৈব বাকরলসগুরলা আটরক রিরয় অরভরষরকি 
পােরড়ি গ উরৈালা গশাভাবিধক পালকটা রশিাবিণী রিরয় গ রক গিয়। 
 
ৈিবারিি বাাঁরট হাৈ গিরখ ওয়ারেি খান বাবিরক ৈাি গপেরন গপেরন বাইরিি 
করিরোরি আসরৈ ইরঙ্গৈ করি ঘুরি িাাঁড়ায়। খানোিাি পাশ রিরয় এরেরয়  াবাি সমরয় 
গস আঙু্গল রিরয় ভাইরয়ি রচবুরক হাৈ বুরলরয় গিয়। ৈাি গবারনি গচারখ আশঙ্কাি োয়া 
ভািী উপরস্থরৈ। 
 
 আৈি আি উল্লারসি  ুেপৎ উপরস্থরৈ বাবি রনরেি রভৈরি অনুভব করি। আে সন্ধোি 
ঘটনাবলীি উপরি ৈাি পুরিা ভরবষেৎ রনভধি কিরে। বৃি উরেরিি িূৈধৈা গোট করি 
গিখবাি গকারনা অবকাশ গনই। ওয়ারেি খান সম্ভবৈ ৈাি এই আশঙ্কা গটি গপরয় 
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মুহূরৈধি েনে িাাঁড়ায়। “শাহোিা, সাহস িারখন, সব র ক হরয়  ারব।” “সাহস।” বাবি 
শব্দটা রবড়রবড় করি উচ্চািণ কিাি ফাাঁরক ৈিবারিি অলংকৃৈ বারট আঙু্গল বুলায়। 
 
 ৈািা অন্ধকািািন্ন েরলপথ, ৈীক্ষ্ণ িাপ ুক্ত পোচান রসাঁরড়ি কুলরঙ্গরৈ িাখা গৈরলি 
প্রিীরপি আরলায় রকমু্ভৈরকমাকাি োয়াি েন্ম রিরৈ রিরৈ দ্রুৈ এরেরয়  ায়। িূরেধি 
সবরচরয় প্রাচীন অংরশ মসরেিটা অবরস্থৈ, বাবরিি পূবধপুরুষরিি আরিরশ গপেরনি 
পাথুরি পাহাড় গখািাই করি এটা রনমধাণ কিা হরয়রে। গুহা-সিৃশে পাথুরি প্ররকাষ্ঠ 
গকয়ামৈ প ধন্ত রটরক থাকরব- গিারি গপাড়ান মারটি ইরটি তৈরি োরিি মৈ ভঙু্গি না, 
 া ধ্বরস পরড় ৈাি রপৈারক গবরহশরৈি পরথ রনরয় রেরয়রে। 
 
 মসরেরিি সামরনি গোট শান্ত উনু্মক্ত প্রাঙ্গরণ ওয়ারেি খানরক অনুসিণ করি গস 
উপরস্থৈ হয়। বৃরষ্ট গথরম রেরয়রে এবং গমরঘি আড়াল গেরড় চাাঁি গবি হরয় এরসরে। 
চাাঁরিি শীৈল খাপোড়া আরলারৈ গস ওয়ারেি খারনি েয়েন প্রহিীরক মসরেরিি 
বাইরি িাাঁরড়রয় থাকরৈ গিরখ। ৈািা রনিরব ৈারিি গসনাপরৈরক অরভবািন োনায়। 
 
 বাবিরক বাইরি অরপিা কিাি েনে অনুরিাি করি ওয়ারেি খান গকািারনি আয়াৈ 
উত্তীণধ কিা ৈীক্ষ্ণ শীষধরিশ ুক্ত বাাঁকান গৈািণাকৃরৈ রখলারনি নীচ রিরয় মসরেরিি 
রভৈরি প্ররবশ করি। উেরণ্ঠৈ করয়ক মুহূৈধ অরৈক্রান্ত হবাি পরি গস বাইরি গবি হরয় 
আরস। “মহামানে শাহোিা,” গস মৃিু করণ্ঠ বরল, “আপরন এবাি রভৈরি প্ররবশ কিরৈ 
পারিন।” 
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বাবি ৈাি উপরিি আলখাল্লা খুরল গফরল রভৈরি প্ররবশ করি। মক্কাশিীরফি রিরক মুখ 
কিা রমহিারবি িুপারশ িুরটা মশাল জ্বলরে, গ খারন িাাঁরড়রয় ইমাম সারহব রনিরব নামাে 
আিায় কিরেন। আবো আরলারৈ বাবি প্রায় রবশেরনি মৈ গোত্রপরৈরক আসনরসাঁরড় 
অবস্থায় বরস থাকরৈ গিরখ, প্ররৈটা গলাক, গোত্রেৈ তমত্রীি বন্ধন আি িরক্তি সম্বরন্ধি 
কািরণ ৈাি প্ররৈ রবশ্বস্তৈা গঘাষণা কিরৈ প্রস্তুৈ। 
 
 মসরেরিি রভৈরি উপরস্থৈ প্ররৈেরকি গচারখি িৃরষ্ট ৈাি উপরি আপরৈৈ, ৈারক মাপরে 
বুঝরৈ গপরি, বাবি অৈীরৈ-  ািা ফািোনাি সুলৈান রেরলন ৈারিি ওেন রনরেি 
উপরি ভািী হরয় গচরপ বসরে অনুভব করি, মরন হয় ৈাি কাাঁি গসই ভারিি চারপ 
গবাঁরক  ারি। বাবি মসরেরিি গমরঝরৈ কারলা পাথরি রচরহ্নৈ স্থারনি রিরক এরেরয় 
রেরয় গ খারন ৈাি রপৈা ফািোনাি মিহুম সুলৈান নামাে পড়রৈন গসখারন আনৈ হরয় 
পিম শ্রিায় পাথরিি শীৈল গমরঝরৈ কপাল স্পশধ করি। বাইরিি ৈািকারশারভৈ 
আকারশ একটা পোচা ৈীক্ষ্ণ শব্দ করি উরড় গ রৈ, ইমামসারহব খুৈবা পা  আিম্ভ 
করিন, গ  নরসহরৈ বাবিরক আল্লাহৈালা আি পৃরথবীি সামরন ফািোনাি সুলৈান 
রহসারব অরভরহৈ কিা হরব। 
 
*** 
 
“আপনািা বুঝরৈই পািরেন, সিারনৈ ভরদ্রামরহািয়েণ, এই রবষরয় আমারিি 
রবরবচনাি সামানেই অবকাশ িরয়রে। কামবাি আলী ৈাি গচহািায়  রথারচৈ েম্ভীি 
হালোড়া একটা অরভবেরক্ত ফুরটরয় গৈারল। “এমন রক আেই, আমারিি মহামানে মিহুম 
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সুলৈারনি অরন্তেরষ্টরক্রয়াি সমরয়ই, উেরবক হামধাি সাইবারন খান নিরক গ ন স্থান হয় 
গবেন্মাটাি- আমারিি হুমরক গিবাি মৈ িৃষ্টৈা গিরখরয়রে। গকবল কুরটল উেরবকিাই 
না, আমারিি িারেেি প্ররৈ আিও অরনরকি গলালুপ িৃরষ্ট আরে। এই িােে পরিচালনা 
আি িিা কিরৈ চাইরল শাহোিা বাবরিি মৈ অল্পবয়সী রকরশারিি পরিবরৈধ পাশ্ববৈধী 
িারেেি গকারনা অরভে শরক্তশালী বেরক্তরক আমারিি গবরে রনরৈ হরব। আমিা কারক 
রনবধারচৈ কিরবা গসটা এখনই রনরিৈ করি বলা সম্ভব না… আে িারৈি গকারনা এক 
সমরয় শাহী মন্ত্রণা পরিষি রবষয়টা রনরয় আরলাচনা কিাি েনে রমরলৈ হরব।” 
 
 কামবাি আলী ৈাি চািপারশ ৈারকরয় বেধাকাি প্রস্তিখরণ্ডি গমরঝি উপরি রনচু কার ি 
গটরবরলি গপেরন ৈারকয়াি উপরি আসনরসাঁরড় হরয় বরস থাকা গোত্রপরৈরিি উরিগ্ন 
কণ্ঠস্বরিি রফসরফস গুঞ্জন গশারন। রক পরিৈারপি রবষয় ৈাি গবরল্লক ৈীিোে বাবিরক 
শিরবি কিরৈ বেথধ হরয়রে। 
 
শাহী িিবারিি অনে সিসেিা, ইউসুফ, বাবা কাশক, এবং বাকী গবেও চুপ করি গিরখ 
আি অরপিা করি, ৈারিি সবাই রনে রনে পৃষ্ঠরপাষকরক িােপ্ররৈভূ রহসারব রনরয়াে 
রিরয় প্রাি উপর ৌকরনি সম্ভাবে পরিমাণ রবরেষরণি সুখস্বরপ্ন রবরভাি। 
 
 “আল্লাহ সািী, এটা হরৈ পারি না!” ফািোনাি পরিমাঞ্চল গথরক আেৈ গোত্রপরৈ 
আলী-গিারস্তি ককধশ কণ্ঠস্বি কামবাি আলীি স্বপ্নচারিৈায় রবি ঘটায়। কা বািারমি 
সরস ঝলসারনা আস্ত গভড়া িাখা কার ি অস্থায়ী গটরবরলি উপরি আলী- গিাস্ত সরোরি 
ঘুরস বরসরয় গিয়। ৈাি হারৈ িিা গৈল চরবধ মাখান মাংস কাটাি েুরিটা গস বাৈারস 
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আরোরলৈ করি। “শাহোিাি বয়স িােে পরিচালনাি পরি রনৈান্তই অল্প কথাটা সরৈে, 
আি ৈাই বরল আেন্তুরকি িািস্থ হরৈ হরব। আরম তৈমূি বংরশি সন্তান। আমাি বাবা 
রেরলন মৃৈ সুলৈারনি িক্ত-সম্পরকধি ভাই। আরম একেন পিীরিৈ গ ািা- েৈ শীরৈই 
প্রথম ৈুষািপারৈি পরি আরম রনে হারৈ রবশেন উেরবকরক হৈো করিরে আমারিি 
েবারি পশুি পারল হামলা কিাি সমরয়…?! িােপ্ররৈভূ রন ুক্ত কিরৈ হরল আমাি গচরয় 
গ ােে কাউরক খুাঁরে পারব না গভড়াি চরবধ গলপটারনা আরবরে লাল হরয় উ া মুরখ, গস 
েনেরন গচারখ কামিায় উপরস্থৈ সবাি রিরক ৈাকায়। 
 
“ভাইরয়িা, শান্ত গহান।” বাকী গবে হাৈ গৈারল সবাইরক শান্ত কিাি অরভপ্রারয় রকন্তু 
গকউ ৈাি বারকে কণধপাৈ করি না। 
 
আলী-গিাস্ত হাচড়পাাঁচড় করি উর  িাাঁড়ারৈ, ৈাি গলারকিা কু্রি গমৌমারেি মৈ রবড়রবড় 
কিরৈ কিরৈ ৈাি চািপারশ এরস সমরবৈ হয়। রকেুিরণি রভৈরিই এরকি পি এক 
গোত্রপরৈ রনরেি স্বপরি অকাটে িারব আি মসনরি রনরেি অরিকাি োরনরয় উর  
িাাঁড়ারৈ আিম্ভ করি। আলী-গিাস্ত ৈাি োমলাি মৈ হাৈ মুরষ্ঠবি করি ৈারক অপমান 
করিরে গভরব রনরয় পারশ িাাঁড়ারনা একটা গলাকরক আঘাৈ কিরৈ গচষ্টা করি এবং 
গলাকটা উরি পিরৈ গস এবাি অনে হারৈ িিা মাংস কাটাি েুরিি েোটা ৈাি েলায় 
গ কায়। কার ি অস্থায়ী গটরবরলি উপরি রকেুিণ আরে পরিরবশন কিা রঘরয় ভাো 
শুকরনা বািাম রিরয় িান্না কিা মুখরিাচক রবিানী আরশপারশি ৈারকয়াি উপরি রেটরক 
পড়রৈ শুরু করি। 
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কামবাি-আলী কামিাি িূিবৈধী প্রারন্ত রনিাপি স্থারন িাাঁরড়রয় কামিায় রবিেমান 
রবশৃঙ্খলাি রিরক ৈারকরয় থারকন, ৈাি অরভবেরক্তরৈ রবষণ্ণৈাি গকারনা রচহ্ন পরিলরিৈ 
হয় না। এসব ৈথাকরথৈ গ ািািা সব বাচ্চা গেরলি মৈ একটা গভড়া- বা একটা গমরয় 
মানুরষি েনে এিা খুন কিরৈ রপেপা হয় না। ওয়াইরনি মািকৈায় শুরু হওয়া এই 
রবশৃঙ্খলা শীঘ্রই প্রশরমৈ হরব এবং এি ফরল ৈাি পিামরশধি গ ৌরক্তকৈা আিও বৃরি 
পারব। গস ৈারকরয় গিরখ ৈালুরকি মৈ এক গোত্রপরৈ আরিকেরনি েলা গচরপ িরি 
শূরনে ৈুরল ৈারক ইাঁিুরিি মৈ ঝকারৈ থারক  ৈিণ না ভিরপট খাওয়া গলাকটা 
সবরকেু ৈাি মুরখ উেরড় গিয়। 
 
“ফািোনাি সুলৈারনি নারম বলরে এসব বন্ধ করিা!” 
 
কামবাি আলী চমরক ঘুরি ৈাকায়। রবশাল িিোি রনরচ ওয়ারেি খান িাাঁরড়রয় আরে 
আি ৈাি গপেরন বমধ-পরিরহৈ প্রহিীি িল। উরেরিি মুরখ ফুরট উ া রবদ্রুরপি হারস, 
কামিাি রভৈরি ৈারিি অবস্থান গ্রহরণি সমরয় প্রহিীরিি একেরনি িাক্কায় মারটরৈ 
রেটরক পড়াি সারথ সারথ অিৃশে হরয়  ায়। কু্রি িাঙ্গাকািীিা প্রথরম বুঝরৈ পারি না 
রক ঘটরে। প্রহিীিা ৈারিি রঘরি িাাঁরড়রয় গকাষমুক্ত ৈিবারি চামড়াি  ারল আঘাৈ 
কিরৈ, শাপশাপান্ত করি, ধ্বস্তাধ্বরস্ত কিরৈ থাকা গোত্রপরৈিা পিস্পিরক গেরড় রিরয় 
রথৈু হরয় িাাঁরড়রয় চািপারশ ৈারকরয় রনবধাক হরয়  ায়। 
 
“নৈুন সুলৈানরক অরভবািন োনাবাি েনে প্রস্তুৈ হও,” ওয়ারেি খান কর াি করণ্ঠ 
বরল। 
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 “পরিৈারপি রবষয়, এটা আল্লাহি ইিা গ  এই মুহূরৈধ আমারিি গকারনা সুলৈান গনই,” 
উরেি মারট গথরক গকানমরৈ উর  িাাঁরড়রয় ৈাি পিরণি আলখাল্লাি িূরলা ঝাড়রৈ 
ঝাড়রৈ বরল। 
 
 ওয়ারেি খান কামবাি আলীি শীণধ কাি বেমুরষ্ঠরৈ গচরপ িরি। “আমারিি সুলৈান 
আরেন। মসরেরি ৈাি নারম খুৈবা পা  কিা হরয়রে। উপরস্থৈ সবাই এখন মাথা নৈ 
কি।” মরিি প্রভারব রবভ্রান্ত গলাকগুরলা গবকুরবি মৈ ৈারকরয় থারক। প্রহিীিা িাাঁরড়রয় 
থাকা গলাকগুরলাি মারঝ প্ররবশ করি গোি করি ৈারিি হাাঁটু গভরঙ বরসরয় গিয় এবং 
 ািা সামানে োইগুই করি ৈারিি হারৈি ৈিবারিি চোপ্টা প্রান্ত রিরয় লার ি মৈ 
আঘাৈ করি। 
 
 “ফািোনাি নোয়সঙ্গৈ সুলৈান, রমেধা বাবরিি েয় গহাক,” ওয়ারেি খারনি কণ্ঠস্বি 
েরেধ উর  গঘাষণা করি এবং গিরহি মারপি গচরয় বড় হলুি আলখাল্লা আি লম্বা 
মখমরলি পােরড় মাথায় বাবি রভৈরি প্ররবশ কিরৈ গস রনরেরক ৈাি সামরন প্রণৈ 
করি। গোত্রপরৈরিি  ািা ৈাি সালৈানাৈ গমরন রনরয়রে ৈািা ৈাি গপেরন এরস 
িাাঁড়ায়। সবাি গচারখ সৈকধ িৃরষ্ট,  রি প্ররয়ােন পরড় গসেনে সবাি হাৈ ৈিবারিি 
বাাঁরট। 
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 বাবরিি মরন িীণ সরেহ আরে ৈািা ৈাি প্ররৈ রবরশষ গকারনা তমত্রীি বন্ধন অনুভব 
করি রকনা গসটা রনরয়। ৈািা গকবল একটা বারে িরিরে। রকন্তু এখন ৈািা রবেয়ী 
পরি থাকরৈ ইিুক  ারৈ প্ররৈশ্রুৈ প্ররৈিান লাভ কিরৈ পারি। 
 
রবশৃঙ্খলাি রিরক ৈারকরয় বাবরিি কারে পুরিা িৃশেটা হাসেকি মরন হয়- ভািী 
শ্বাসপ্রশ্বাস রনরৈ থাকা গলারকিা মারটরৈ ৈারকয়া, মাংরসি গঝাল আি গপালাও এ 
মাখামারখ অবস্থায় পরড় আরে এবং ৈারিি গপাষা কুকুরিি িল হ াৎ অপ্রৈোরশৈ 
গভারেি সিুখীন হরয় রনরেরিি রভৈরি কামড়াকামরড় কিরে। েড়েড় কিরৈ থাকা 
কুকুরিি িরলি গচরয় আন্তরিক বলা  ারব না কামবাি আলীি অরভবেরক্তরক  খন গস 
িীরি বাবরিি সামরন হাাঁটু গভরঙ বরস কপাল মারটরৈ গ কায়। 
 
“উরেি, আি উপরস্থৈ সবাই এবাি উর  িাাঁড়ারৈ পারিন।” সুলৈান রহসারব বাবি ৈাি 
প্রথম আরিশ গিয়ামাত্র রনরেি রভৈরি গস একটা আরন্ত্রক উরত্তেনা গবাি করি। 
 
 কামবাি আলী িড়ফড় করি উর  িাাঁড়ায়, গভৈরিি আৈঙ্ক িমরনি বেথধ প্রয়ারসি লিণ 
ৈাি গচহািায় স্পষ্ট ফুরট আরে। “সুলৈান, আপনাি িিবারিি সিসেিা আপনাি আরিশ 
পালরন প্রস্তুৈ।” 
 
“ৈাহরল ৈুরম এটা রকভারব বোখো কিরব- গমাঘুরলস্তারনি খারনি কারে পা ান এই 
আমন্ত্রণপত্র?” বাবি হাৈ বাড়ারল ওয়ারেি খান ৈাি হারৈ একটা চামড়াি বাক্স উর রয় 
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গিয়। বাবি গভৈি গথরক একটা কুণ্ডলীকৃৈ কােে গবি করি উরেরিি গচারখি সামরন 
িিরৈ ৈাি রভৈরি গকারনা রবকাি গিখা  ায় না। 
 
“িারেেি ভারলাি েনে আরম এটা পার রয়রেলাম।” উরেরিি শ্বাস-প্রশ্বারসি গবে দ্রুৈ 
হরয় উর রে। 
 
 “রনরেি ভারলাি েনে এটা পার রয়রেরল-” ওয়ারেি খান কু্রি করণ্ঠ শুরু কিরৈ বাবি 
হারৈি ইশািায় ৈারক থারমরয় গিয়। শাসক রহসারব এটা ৈাি প্রথম পিীিা এবং গস 
রনরেি গ ােেৈা প্রমাণ কিরৈ চায় নৈুবা আোমীকাল, আোমী মারস বা আোমী বেি 
গকারনা না গকারনা সমরয় ৈারক ৈাি েন্মেৈ অরিকাি গথরক বরঞ্চৈ কিাি ষড়য়ন্ত্র 
আবাি শুরু হরব। 
 
কামবাি আলীি মুরখ এখন গক্রারিি আভাস এবং বাবি ভয় আি ঘারমি রৈক্ত ঘ্রাণ 
উরেরিি রভৈি স্পষ্ট গটি পায়। রকন্তু ৈাি মৃৈ আব্বাোরনি কারে গ  গলাকটা এৈ 
প্রশ্রয় গপরয়রে ৈাি প্ররৈ সামানেৈম করুণা গস গবাি করি না। গকবল গক্রাি আি 
প্ররৈরশারিি কামনা ৈারক োরিৈ করি। 
 
শাহী গেোরৈষী, শাহী গকাষািেি আি শাহী বাোিসিকািরক একস্থারন িাাঁড় করিরয় িাখা 
হরয়রে এবং হৈাশায় ৈারিি গচাখ মুখ ঝুরল পরড়রে। ৈারিি রনরয়  াও,” বাবি 
প্রহিীরিি আরিশ করি। “আরম পরি ৈারিি রবষয় রবরবচনা কিরবা।” গিয়ারলি অরনক 
উপরি স্থারপৈ একটা িুরি োফিীি রিরক ৈাি নেি  ায় এবং মরন হয় োফরিি 
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গপেরন গস একটা নড়াচড়া লিে করিরে। গসখারন বরসই িােকীয় মরহলািা উৎসরব 
আি গভােসভায় মারেধৈভরঙ্গরৈ সবাি গচারখি আড়ারল গথরক অংশগ্রহণ করিন। 
সহোৈ প্রবরত্তি বরল গস বুঝরৈ পারি গসখারন কািা িরয়রে ৈাি আরিোন আি 
নারনোন গসখান গথরক সুলৈান রহসারব ৈাি প্রথম পিরিপ গিখরে আি ৈারক এরেরয় 
গ রৈ অনুরিাি কিরে। 
 
ৈাি রনরেি কারেই অবাক লারে ভাবরৈ গ  এখন গস মানুরষি েীবন মৃৈুেি বোপারি 
রসিান্ত রনরৈ পারি। গস বহুবাি রনরেি আব্বাোনরক গিরখরে মানুষরক মৃৈুেিণ্ড রিরৈ। 
েৈ িু’এক বেরি গস মৃৈুেিণ্ড কা ধকি কিরৈ গিরখরে রশরিারিি, চামড়া ৈুরল গনয়া, 
গঘাড়া রিরয় গটরন গিহ টুকরিা করি গফলা। ৈারিি আৈধনাি আি িরক্তি েন্ধ এখনও 
ৈাি েলায় গস অনুভব করি রকন্তু  ৈিণ ৈা নোয়রবচাি রনরিৈ কিরে ৈাি কখনও 
মরন হয়রন বোপািটায় গকারনা অসঙ্গরৈ িরয়রে। 
 
 আি এখন গস রনরিৈভারবই োরন ৈাি মা আি নানীমা ৈাি কারে র ক রক প্রৈোশা 
কিরেন। ৈাি নারমি মারন “বাঘ” আি ৈারকও গসই রবশাল মােধারিি দ্রুৈৈায় রসিান্ত 
রনরৈ হরব। “ৈুরম আমাি রবরুরি ষড় ন্ত্র করিরো আমারক হৈো কিরৈ গচরয়রো, ৈাই 
নয় রক?” গস শীৈল করণ্ঠ বরল। কামবাি আলী ৈাি গচারখি রিরক ৈাকায় না। বাবি 
িীরি িীরি ৈাি ৈিবারি গকাষমুক্ত করি। “প্রহিী!” গস ওয়ারেি খারনি িু’েন গলারকি 
উরেরশে ইরঙ্গৈ কিরৈ ৈািা উরেিরক মারটরৈ গ রস িরি ৈাি িু’হাৈ শক্ত করি গিরহি 
গপেরন গচরপ িরি। ৈািপরি ৈািা ৈাি মাথা গথরক পােরড় খুরল গনয় এবং আলখাল্লাি 
গপেনটা রোঁরড় গফরল ৈাি েিধারনি গপেরনি রিক উনু্মক্ত করি। 
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উরেি েিধান টান করি ভােেরক িনেবাি িাও গ  আমাি রবরুরি ষড় ন্ত্র কিা সরেও 
গৈামারক আরম দ্রুৈ মৃৈুে িান কিরে।” বাবি টানটান হরয় িাাঁরড়রয়, মারয়ি কামিায় 
িাাঁরড়রয় করয়ক ঘো আরে গ মন অনুশীলন করিরেরলা গৈমরনভারব একবাি ৈিবারিটা 
বাৈারস আরোরলৈ করি। গস মরন মরন প্রাথধনা করি, আল্লাহ কােটা কিাি শরক্ত 
আমারক িাও। মাথা গ ন রনখুাঁৈভারব রিখরণ্ডৈ হয়। তসনেরিি হারৈি রভৈরি উরেি 
েটফট কিরৈ থারক ৈাি গচারখ রবষাক্ত িৃরষ্ট। বাবি আি একমুহূৈধও ইৈস্তৈ না করি, 
ৈিবারি উপরি ৈুরল িরি ফলাটা সরোরি উরেরিি ঘাড় লিে করি নারমরয় আরন। 
পাকা ৈিমুে রিখরণ্ডৈ কিাি মৈ ৈিবারিি ফলা উরেরিি ঘারড়ি শীষধ, গকামলারস্থি 
রভৈি রিরয় গকরট গবি হরয় আরস। বেধাকৃরৈ পাথরিি গমরঝ, উপি রিরয় রবরিন্ন মুণ্ডটা 
হলুি িাাঁৈ গবি হরয় থাকা েরড়রয়  ায়, ৈিল চুরনি মৈ িক্তিািা েরড়রয় পরড়। 
 
বাবি িীি েরৈরৈ আৈরঙ্কৈ গলাকরিি রিরক ৈাকায়। “আরম হয়ৈ রকরশাি রকন্তু আরম 
তৈমূরিি বংশিি আি গৈামারিি নোয়সঙ্গৈ সুলৈান। উপরস্থৈ কারিা মরন এ রবষরয় 
রিিাি অবকাশ িরয়রে?” 
 
 সািা ঘরি পরিপূণধ রনিবৈা রবিাে করি। ৈািপরি িীরি িীরি একটা আওয়াে গভরস 
উর । “বাবি রমেধা, বাবি রমেধা।” শব্দটা গোিাল হরয় কামিায় ভাসরৈ থারক এবং 
একটা সময় মরন হয় গকবল শব্দটা গ ন পরিপূণধ কিরৈ পািরে না পুরিা বোপািটা, 
গলাকগুরলা ৈারিি ৈিবারিি চোপ্টা রিক রিরয় চামড়াি গোলাকৃরৈ  ারল আঘাৈ কিরৈ 
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থারক বা হাৈ মুর া করি গিয়াল বা গটরবল চাপড়ারৈ শুরু করি,  ৈিণ না পুরিা 
কামিাটা ৈারিি আরবরে মরথৈ হরয় উর । 
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৩. তৈ ূলরর অ্ঙু্গরীয় 
 
বাবি িিবারি প্ররবশ কিরৈ সভাসিবৃে বুরক হাৈ রিরয় উর  িাাঁরড়রয় মাথা নৈ করি 
শ্রিা প্রিশধন করি। বাবি ভারব, গকবল আ ািেন, এবং ৈাি উরেরশে উচ্চারিৈ 
নানীোরনি হুাঁরশয়ািী, ৈারিি আনুেরৈেি রক ভয়ঙ্কি পিীিাি মুরখই না এরন িাাঁড় 
করিরয়রে। গচাখ সরু করি গস প্ররৈেকরক আলািা আলািা করি েরিপ করি। মাত্র 
একমাস আরে,  খন ৈাি আব্বাোন েীরবৈ রেরলন, ৈাি ভাবনারচন্তা রক রবরচত্রভারব 
অনেিকম রেল। গস ৈখন কল্পনা কিরৈ গপাড় খাওয়া এসব গ ািারিি গভৈরি গক 
ৈারক অরস চালনা গশখাি েনে ৈারিি সারথ গ াে রিরৈ আহবান োনারব, গক 
োক্সািটারসি ৈীরি গপারলা গখলাি েরল ৈারিি সারথ গঘাড়সওয়ারিি েনে আমন্ত্রণ 
কিরব। এখন রবষয়টা এরকবারি আলািা। ৈাি বালেকারলি অকাল মৃৈুে হরয়রে। গখলাি 
সময় গশষ। ৈািা এখন  ুরিি মন্ত্রণাসভায় সমরবৈ হরয়রে। 
 
 বাবি ৈাি েনে রনরিধষ্ট মখমরলি রসংহাসরন অরিরষ্ঠৈ হরয়, গোত্রপরৈরিিও বসরৈ 
ইরঙ্গৈ করি, হাৈ উাঁচু করি। “কারশম, রচর টা রনরয় এরসা।” 
 
ৈাি গপেরন গপেরন সভাকরি কারলা আলখাল্লা পরিরহৈ গ  লম্বা, শীণধকায় গলাকটা 
প্ররবশ করিরেরলা, গস এবাি সামরন এরেরয় এরস মাথা নৈ করি অরভবািন োনায় 
এবং আরেি রিন ক্লান্ত বাৈধাবাহক গ  রচর টা রনরয় এরসরে গসটা ৈাি হারৈ ৈুরল গিয়। 
শারন্ত হািাম করি গিয়া রচর টা হারৈ িিরৈ ৈাি আঙু্গরলি সবগুরলা োট সািা হরয় 
আরস। এমনরক এখন ৈাি রনরেি আরিোনও কামিায় বরস কাাঁিরেন, মুখটা রনরেি 
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বুরকি উপরি ঝুাঁরক পরড়রে, বাবরিি গবান খানোিাি গকারনা কথাই কারন ৈুলরেন না 
এমনরক রনরেি মা, ৈাি নানীোন এসান গিৌলরৈি ৈীক্ষ্ণ  ুরক্তও ৈাি কান্না প্রশরমৈ 
কিরৈ পািরে না। আিাোরনি এভারব গভরঙ পড়া গিরখ ৈাি রনরেি আত্মরবশ্বারস রচড় 
গখরয়রে। বাবাি আকরেক িুঘধটনাি পরিও খুৈলাঘ রনোি এভারব গভরঙ পরড়নরন, রকন্তু 
এখন হৈাশা ৈারক আপুৈ করি গফরলরে। 
 
“উরেি সারহব, রচর টা উচ্চকরণ্ঠ পা  করুন  ারৈ উপরস্থৈ সবাই আমাি চাচাোন, 
সমিকরেি সুলৈান আহরমরিি, রবশ্বাসঘাৈকৈাি কথা পরিষ্কাি শুনরৈ পায়।” 
 
কারশম রচর টা পুনিায় ৈাি হাৈ গথরক রনরয় িীরি িীরি গসটা খুরল। বাবি ভারব, ৈারক 
উরেি রনবধারচৈ করি গস ভুল করিরন। পরিবাি পরিেনহীন একেন িরিদ্র বেরক্ত অথচ 
ঈষধণীয় োরনি অরিকািী ৈাি পূবধবৈী উরেি কামবাি আলীি মৈ উচ্চাকারৈ কুচক্রী না 
গলাকটা,  াি মাথা এখন িূরেধি প্ররবশিারি একটা িরণ্ডি শীষধরিরশ সংস্থারপৈ হরয় 
পচরে। 
 
কারশম গকরশ েলা পরিষ্কাি করি। “রবষারিি এই মুহূরৈধ আল্লাহৈালাি আশীবধাি আমাি 
ভারৈোি উপরি অরবশ্রান্ত িািায় বরষধৈ গহাক। আল্লাহৈালা, ৈাি রপৈা আমাি ভাইরক 
পারথধব গবাঝা গথরক মুরক্ত গিয়ারক  ুরক্তসংেৈ মরন করি ৈাি আত্মারক গবরহশরৈি 
উিোরন গেরক রনরয়রেন। আমিা  ািা গপেরন িরয় রেরয়রে  ারিি গশাকাহৈ হবাি 
কািণ িরয়রে রকন্তু েীরবৈরিি প্ররৈ কৈধবেও আমারিি স্মিরণ িাখরৈ হরব। ফািোনা 
আরম গকানমরৈই স্বোরন এই িুদ্র, িারিদ্রপীরড়ৈ এলাকারক িােে রহসারব অরভরহৈ 
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কিরৈ পারি না- অিরিৈ আি একলা হরয় পরড়রে। তৈমূরিি উত্তিসূিীরিি শত্রুিা 
চািপাশ গথরক রঘরি আসরে। আমাি ভাইরয়ি গেরল, রনৈান্তই বালক, নগ্ন আি আক্রমে 
অবস্থায় িরয়রে। ৈারক িিারথধ আরম  রি এখনই গকারনা পিরিপ না গনই, ৈরব 
রনরেি পরিবারিি প্ররৈ  থা থ ভালবাসা প্রিশধরন আরম বেথধ হরয়রে বরল মরন কিরবা। 
রপ্রয় ভারৈো, এই রচর   খন ৈুরম পড়রে, আমাি তসনেিা ৈখন সমিকরেি নীলাভ-
সবুে গৈািণ অরৈক্রম করি ফািোনাি উরেরশে িওয়ানা হরয় গেরে। ফািোনাি 
রনিাপত্তাি েনে আরম এরক অঙ্গীভূৈ কিরে। গৈামাি আন্তরিক িনেবাি এরিরত্র গকবল 
বারকেি অপচয় ঘটারব। গকারনা িিরণি ঝারমলা বা প্ররৈরিাি আরম বিিাশৈ কিরৈ 
িারে নই এবং আশা কিরে খুরি ফািোনা একটা িারুণ রশকারিি গিত্র বরল ভরবষেরৈ 
রবরবরচৈ হরব। গৈামাি প্রসরঙ্গ বরল, রপ্রয় ভারৈো, আরম গৈামারক আমাি আশ্ররয় রনরয় 
আসব এবং রপৈাি আিি কারক বরল আমাি কাে গথরক ৈুরম গসটা আবাি োনরৈ 
পািরব। এবং  খন ৈুরম প্রািবয়স্ক হরব, ৈখন আরমই গৈামাি েনে একটা খুরি 
োয়েীি খুাঁরে গবি কিরবা, গ খারন ৈুরম শারন্তরৈ এবং সন্তুরষ্টরৈ বসবাস কিরৈ 
পািরব।” 
 
 গ ািাি িল অস্বরস্তি সারথ নরড়চরড় বরস, ভুরলও গকউ কারিা গচারখি রিরক ৈাকায় 
না। ৈাম বাল, বাবরিি িুিসম্পরকধি আত্মীয়, অস্পষ্ট করণ্ঠ রকেু একটা বরল এবং আরল 
মারেি গবে, সমিকরেি আগুয়ান বারহনী ৈািই এলাকাি উপি রিরয় সিাসরি এরেরয় 
আসরব, গভড়াি চামড়াি কারুকাে কিা আাঁটসাট েোরকট মরনার াে রিরয় গখাটারৈ শুরু 
করি গ ন সহসা গসটায় গপাকাি সংক্রমণ ঘরটরে। বাবি ৈারিি আশঙ্কা অনুভব কিরৈ 
পারি। তৈমূরিি বংশিিরিি রভৈরি ৈািা চাচাোন সবরচরয় িমৈাবান আি সমিকে 
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চীন আি পািরসেি রভৈরি রবিেমান রসে রুরটি উপরি অবরস্থৈ, চািপারশ উবধি ফরলি 
বাোন, আি েম এবং ৈুলাি গিৈ থাকাি কািরণ তৈমূরিি অরিকৃৈ এলাকাি রভৈরি 
সবরচরয় সমৃিশালী। সমিকে নারমি অথধই হল চরবধি শহি  াব গিয়ারলি পাশ রিরয় 
প্রবারহৈ োিাফশান নিীরক বলা হয় স্বণধ প্রসরবনী। 
 
 “আরম আমাি দ্রুৈোমী অশ্বারিাহীরিি গকন পার রয়রেলাম এরত্তলা রিরৈ আপনািা 
এখন বুঝরৈ পািরেন। ফািোনাি স্বািীনৈাি প্ররৈ এই েঘনে হুমকীি সমুরচৈ েবাব 
রিরৈ হরল আমারিি প্রস্তুৈ হরৈ হরব। আরম অল্পবয়স্ক হরৈ পারি, রকন্তু আরম 
আপনারিি নোয়সঙ্গৈ সুলৈান। আমাি নারম মসরেরি খুৈবা পার ি সমরয় আপনািা 
উপরস্থৈ রেরলন। কামবাি আলী আি ৈাি সহর ােীরিি আরম শারয়স্তা করিরে। এখন 
আরম আপনারিি আহ্বান োনারি, বরহিঃশত্রুি গমাকারবলায় আমাি পারশ এরস িাাঁড়াবাি 
েনে, রনরেরিি সিান িিারথধই  া আপনারিি কিা উরচৈ।” বাবরিি কণ্ঠস্বি শান্ত 
আি পরিষ্কাি, ৈাি উচ্চারিৈ শব্দ পাথরিি গিয়ারল আঘাৈপ্রাি হরয় সুমিুি প্ররৈধ্বরনি 
েন্ম গিয়। ওয়ারেি খারনি সহায়ৈায় বাবি আে  া বলরব গসটা আরে গথরকই 
অনুশীলন করিরে। 
 
 রনিবৈা। বাবরিি আশা রস্তরমৈ হরৈ থারক এবং গস গটি পায় ৈাি গপরটি রভৈিটা 
গকমন ফাাঁপা লােরে। প্ররয়ােন হরল গস ওয়ারেি খানরক গেরক পা ারব কথা বলাি েনে 
ৈাি অকাটে  ুরক্ত গোত্রপরৈিা  রথষ্ট গুরুরত্বি সারথ রবরবচনা কিরব,  রিও বাবি ৈাি 
রবশ্বস্ত গিহিিী বারহনীি প্রিারনি সহায়ৈা োড়াই সফল হবাি আশা গপাষণ করি। 
ৈারক অবশেই কর াি হরৈ হরব…বয়রসি কািরণ  ৈটা সম্ভব র ক ৈৈটাই মন্দ্র করণ্ঠ 
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গস আবাি অনুরিাি করি: “আমারিি অবশেই প্ররৈরিাি েরড় ৈুলরৈ হরব। আমিা  রি 
হাৈ গুরটরয় বরস থারক, ৈরব আোমী পূরণধমাি আরেই সমিকরেি বারহনী আমারিি 
গৈািরণি বাইরি এরস রশরবি গফলরব।” 
 
“মহামানে সুলৈারনি অরভপ্রায় রক োনরৈ পারি?” আরল মরেি গবে মাথা ৈুরল সিাসরি 
বাবরিি গচারখি রিরক ৈাকায়। ৈাি বাবাি সবরচরয় রবশ্বস্ত গোত্রপরৈরিি রভৈরি গস 
অনেৈম এবং বাবি গলাকটাি পরটালরচিা গচারখি িৃরষ্টরৈ সমথধন গিখরৈ গপরয় কৃৈে 
গবাি করি। 
 
“সুলৈারনি বারহনী সমিকে গথরক োিাফশান নিীি ৈীি বিাবি পূবধরিরক এরেরয় 
 ারব। আমিা বৃত্তাকারি ৈারিি পাশ কারটরয় রেরয় উত্তরিি পাহারড়ি রিক গথরক ৈারিি 
আক্রমণ কিরবা। ৈািা গসরিক গথরক আক্রমণ প্রৈোশা কিরব না। আমিা আমাি 
চাচাোনরক গিরখরয় গিরবা গ  ফািোনা রনরেরক িিা কিরৈ োরন।” পরিকল্পনাটা 
ওয়ারেি খান ৈারক বরলরে এবং গস পুরিা রবষয়টা ৈারক এরক গিখারল বাবি বুঝরৈ 
গপরিরে এরৈ কাে হরলও হরৈ পারি। 
 
 আরল মরেি গবে রচরন্তৈ ভরঙ্গরৈ মাথা নারড়। “সুলৈান, আপরন র কই বরলরেন। 
উত্তরিি রেরিপথ গথরক আমিা ৈারিি আক্রমণ কিরৈ পারি এটা বোটারিি মাথারৈও 
আসরব না।” 
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“আমিা আপনাি চাচারক প্ররৈহৈ কিরৈ পািব। এটা সম্ভব- অন্তৈ এখনকাি মৈ 
হরলও। রকন্তু সাইবারন খান আসরল আমিা রক কিরবা- গস আসরবই?” ৈামবাল শান্ত 
করণ্ঠ প্রশ্নটা করি। আরল মরেি গবরেি মৈ গস বাবরিি গচারখি রিরক ৈাকায় না, গচাখ 
সরিরয় গনয়। 
 
বাবি গটি পায় ৈামবারলি কথায় আবাি অস্বরস্তকি পরিরবরশি সৃরষ্ট হরয়রে। তৈমূরিি 
িােরত্ব অরনক আরে গথরকই উেরবক সম্প্রিায় হামলা করি এরসরে, উত্তরিি ৈৃণভূরমি 
মারঝ অবরস্থৈ আশ্রয়স্থল গেরড় ৈািা ঘনঘন আক্রমণ করিরে এবং লু ৈিাে 
চারলরয়রে। রকন্তু সাম্প্ররৈককারল, ৈারিি নৈুন গনৈা সাইবারন খারনি গনৈৃরত্ব ৈারিি 
উচ্চাকাঙ্ক্ষা ক্ররমই গবরড় চরলরে। ৈািা এবাি প্রভূত্ব স্থাপরনি অরভপ্রারয় অরভ ারন গবি 
হরৈ চাইরে। আি িুদ্র ফািোনা  রথষ্ট গলাভনীয় একটা লিেবস্তু রহসারব রবরবরচৈ হরৈ 
পারি। “সময় হরল গসই উেরবক আি ৈাি েুাঁরচারিিও আমিা সমুরচৈ েবাব গিরবা,” 
বাবি রনভধীক করণ্ঠ বরল। 
 
 “রকন্তু আমারিি রমত্র প্ররয়ােন। তৈমূরিি বংশিিরিি অিীরন শারসৈ িােে বা ফািোনা 
গকউই একা রনরেি অরস্তত্ব বোয় িাখরৈ পািরব না। উেরবকিা, গশয়াল গ মন একটা 
একটা করি মুিেী িরি গৈমরন এক এক করি আমারিি পিারেৈ কিরব,” ৈামবাল 
বলরৈ থারক। 
 
 “অবশেই আমারিি রমত্র প্ররয়ােন, রকন্তু আমিা গসটা স্বািীন মানুষ রহসারব গবরে গনব, 
ভাল মরনরবি অিীরন নৈোনু িারসি মৈ নয়,” বাবি ৈারিি গবাঝারৈ গচষ্টা করি। 
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“স্বািীন মানুরষি গচরয় একেন িাস হয়ৈ গবরশ রিন গবাঁরচ থাকরৈ পারি। আি সময় 
 খন অনুকূল হরব গস ৈখন আবাি স্বািীনৈা লারভি েনে প্রয়াস গনরব। আমিা  রি 
আপনাি চাচাি অিীনৈা গমরন গনই ৈরব আমিা উেরবকরিি শারয়স্তা কিরৈ পািব। 
আি সাইবারন খারনি মাথা ৈাি কাাঁরিি উপি গথরক েরড়রয় পড়রল এবং ৈাি রভৈরি 
খড় ভরি হারিরম গঝালাবাি েনে একটা িশধনীয় বস্তুরৈ পরিণৈ হরল ফািোনাি 
স্বািীনৈাি রবষয়টা রবরবচনা কিাি েনে আমারিি পরি গসটা হরব উপ ুক্ত সময়।” 
 
কামিাি রভৈরি একটা ঐকেমরৈি গুঞ্জন ধ্বরনৈ হয় এবং অবরশরষ এবাি ৈামবাল 
ৈাি গচারখি রিরক ৈাকায়। ৈাি মুরখি অরভবেরক্ত রবষণ্ণ রকন্তু গ াাঁরটি সামানে বাাঁক গসটা 
গভরস্ত রিরয় সন্তুরষ্ট র কই ফুরটরয় ৈুরলরে গ  ৈাি কথা গমািম স্থারন আঘাৈ করিরে। 
 
বাবি সহসা উর  িাাঁড়ায় এবং রসংহাসরনি রনরচ একটা পািারন থাকায় ভােেরক মরন 
মরন িনেবাি োনায়  া ৈাি রকরশাি অবয়বরক সামানে বাড়রৈ উচ্চৈা িান করি। 
“অরনক হরয়রে! আমিা আমাি চাচাোরনি বারহনীরক আরে রফরিরয় গিব, এবং 
ৈািপরি গলাকবরলি রভরত্তরৈ আরম- আপনািা গকউ না- রসিান্ত গনব ফািোনা কাি 
সারথ তমত্রীি বন্ধরন আবি হরব।” 
 
গোত্রপরৈিা রকেু না বরল সবাই পরড়মরড় করি উর  িাাঁড়ায়- সুলৈান িাাঁরড়রয় আরেন 
এসমরয় বরস থাকাটা একটা অরচন্তনীয় বোপাি, গস ৈািা মরন মরন  াই ভাবুক না 
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গকন। এমনরক অপরিি বাহু রোঁরড় গনয়াি মৈ শরক্তশালী গ ািাও িিবারিি এসব 
আিবকায়িা সম্বরন্ধ পরিপূণধ ওয়ারকবহাল। 
 
 “আোমী চািরিন পরি আমিা িওনা গিব। আরম গৈামারিি আরিশ কিরে সমস্ত 
গলাকেন রনরয় এখারন এরস আমাি সারথ গ াে গিবাি েনে। ৈারিি সবাইরক  ুরিি 
প্রস্তুরৈ রনরয় আসরৈ বলরব।” সহোৈ প্রবৃরত্তি বরশ বাবি কথাটা গশষ করি ঘুরি 
িাাঁরড়রয় িিবাি গথরক গবি হরয় আসরল, ৈাি উরেি আি ওয়ারেি খান ৈারক অনুসিণ 
করি। 
 
 “সুলৈান আপরন ভালই সামরলরেন রবষয়টা আি ৈরকধি গকারনা অবকাশ না রিরয় 
বুরিমারনি কাে করিরেন।” িিবারিি িিো বন্ধ হরয়  াওয়া মাত্র ওয়ারেি খান মন্তবে 
করি। 
 
“আরম সরৈেই োরন না। আমাি আহবারনি প্ররৈরক্রয়া গিখাি েনে আমারক আোমী 
চািরিন অরপিা কিরৈ হরব। ৈারিি রভৈরি গকউ গকউ সম্ভবৈ সমিকরে আমাি 
চাচাি কারে ইরৈমরিে িূৈ পার রয়রে। আমাি গচরয় রৈরন ৈারিি গবরশ উপর ৌকন 
গিবাি সামথধে িারখন।” বাবি হ াৎ ক্লান্ত গবাি করি আি ৈাি মাথা গ ন বোথায় রোঁরড় 
 ায়। 
 
 “সুলৈান, ৈািা আসরব।” কারশরমি রনরুরিগ্ন কণ্ঠস্বি বাবিরক চমরক গিয়। উরেি 
সারহব সািািণৈ ৈারক গকারনা প্রশ্ন কিা না হরল রনরে গথরক কথা বরলন না। মাত্র 
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চাি সিাহ আরে আপনাি নারম “খুৈবা পা  কিা হরয়রে-আপনাি গোত্রপরৈিা রনরেি 
গলাকরিি কারেই মুখ গিখারৈ পািরব না  রি ৈািা আপনারক এৈ দ্রুৈ আি  ুরি 
রনরেরক প্রমাণ কিাি গকারনা সুর াে না রিরয়ই পরিৈোে করি। আি সুলৈান, এখন 
 রি আমাি েনে আি গকারনা আরিশ না থারক ৈরব আরম আমাি কারে রফরি গ রৈ 
চাই।” গস দ্রুৈ ৈারিিরক গিরখ েরলপথ রিরয় এরেরয়  ায়। “আরম কায়মরনাবারকে 
প্রাথধনা করি গ ন ৈাি কথাই র ক হয়,” বাবি রবড়রবড় করি বরল, ৈািপরি সহসা 
গিরপ উর  পাথরিি গিয়াল একবাি না িুইবাি, লারথ বরসরয় রিরল ৈাি রভৈরি েমা 
হওয়া আরবে অরনকটা প্রশরমৈ হয়। গস  খন ৈারকরয় গিরখ ওয়ারেি খান রবরস্মৈ 
িৃরষ্টরৈ ৈারকরয় আরে, ৈখন রনরেি মুরখ সামানে হারস ফুরটরয় গৈারল এবং এক 
মুহূরৈধি েনে ৈাি মন গথরক িুরিন্তাি সব গমঘ অপসারিৈ হরয়রে। 
 
*** 
 
বাবি গেনানামহরলি রিরক এরেরয় গ রৈ, পরিচািরকি িল আরে আরে গিৌরড়  ায় 
সুলৈারনি আেমন সংবাি গঘাষণা কিরৈ। আেরকি রিনটা গসসব রিন গথরক কৈ 
আলািা,  খন গস এই একই েরলপথ রিরয় গিৌরড় রেরয় ৈাি মারয়ি গকারল ঝাাঁরপরয় 
পড়ৈ, আি রৈরন প্রথরম বকা রিরলও পিিরণই পিম মমৈায় ৈাি োরয় হাৈ বুরলরয় 
রিরৈন। আি এখন কৈ আড়ম্বরিি ঘনঘটা। মিূমরিকাি মৈ ঘরিি রবনোরস প্ররবশ 
কিরৈ, কারলা গচারখি একটা ঝলক আি মসৃণ, সুের ৈ গোড়ারলি গশাভাবিধনকািী 
গসানাি মরলি আভা গস গিখরৈ পায় এবং চেনকার ি েরন্ধ ভািী হরয় থাকা বাৈারস 
শ্বাস গনয়। গস এখনও  রিও নািী সংসেধ করিরন এবং বয়স এখনও অল্প হওয়া সরেও 
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গমরয়িা ৈাি গচারখ পড়াি েনে এখনই প্ররৈর ারেৈা শুরু করিরে- এমনরক ফরিিা, 
কামবাি আলীি ৈরুণী রবিবা স্ত্রী, ৈাি মা িয়াপিবশ হরয় ৈারক হারিরম আশ্রয় রিরল, 
গসও বাি  ায় না। গস  রিও এখনও ৈাি মৃৈ স্বামীি েনে গশাকপালন কিরে, রকন্তু 
বাবি র কই ৈারক ৈাি রিরক ৈারকরয় থাকরৈ গিরখরে। আি বাকীিা ইিা করিই ৈাি 
 াত্রা পরথ উাঁরক গিয়, ৈারিি প্ররৈেরকি গচারখ স্পষ্ট আমন্ত্রণ। 
 
গস গ খারন গিরখ রেরয়রেল গসখারনই ৈাি মারক গিখরৈ পায়, রকন্তু এখন রৈরন ঘুরমরয় 
আরেন। ৈাি গবান খানোিা রপ  গসাো করি মারটরৈ বরস িরয়রে, থুৈরনি রনরচ হাটু 
ভাাঁে কিা, কামিাি একরকারণ বরস আনমরন গমরহিী িাঙান হারৈ, গসানালী গশকরলি 
প্রারন্ত রফরিাো খরচৈ বকরলরস বাাঁিা গপাষা গবেীি সারথ গখলরে। ভাইরক গিখামাত্র গস 
লারফরয় উর  িাাঁড়ায়। “ভারলা?” গস বেগ্র করণ্ঠ োনরৈ চায়, রকন্তু েলাি স্বি রনচু িারখ 
 ারৈ খুৈলাঘ রনোি গেরে না উর ন। 
 
“আমিা অরচরিই োনরৈ পািরবা। আোমী চািরিরনি রভৈরি িওয়ানা গিবাি আরিশ 
রিরয় আরম আসরে। আরিোন গকমন আরেন?” 
 
 খানোিাি ভ্রু কুচরক উর । “ৈারক রকেুরৈই গবাঝারৈ পািরব না। রৈরন িরিই 
রনরয়রেন আমারিি চাচাোন মসনি িখল করি গৈামারক হৈো কিরব। রৈরন একবাি 
ৈারক নারক বলরৈ শুরনরেন গ  ফািোনা সমিকরেি সারথ একটা আকষধণীয় বাড়রৈ 
অংশ রহসারব  ুক্ত হরৈ পারি। আরিোন বািবাি বলরেন রৈরন সবসমরয় আমারিি 
িােেরক িখলর ােে আি ঘৃণাি সারথ অরভরহৈ কিরৈন। আব্বাোন এ কািরণই ৈাি 
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সীমারন্ত মারঝমারঝ হামলা চারলরয়রেল- গেৌিরবি খারৈরি, গিখারৈ গচরয়রেরলন রৈরন 
গমারটই ভীৈ নন।” 
 
 “গবশ, আরম রনরেও অবশে ভীৈ নই। আমিা  রি এই হুমরকি  থা থ উত্তি রিরৈ 
বেথধ হই ৈাহরল তৈমূরিি বংশিি বরল আমারিি মুখ গিখাবাি উপায় থাকরব না। 
পিাভব স্বীকাি কিাি গচরয়  ুিরিরত্র মািা  াওয়াও আরম গমরন গনব।” বাবি ৈাি 
রনরেি করণ্ঠি আরবরে রনরেই চমরক উর । আড়রচারখ ৈারকরয় গিরখ ৈাি মা ঘুম 
গথরক গেরে উর রেন। ৈাি কথা রনিয়ই রৈরন শুনরৈ গপরয়রেন। ৈাি গচাখ  রিও 
এখনও লাল রকন্তু ৈাি অরভোৈ মুখাবয়রব েবধ ঝলরস উর । “আমাি গবটা,” মৃিু করণ্ঠ 
হাৈ বারড়রয় রৈরন বরলন। “আমাি বালক বীি।” 
 
*** 
 
িূরেধি প্রকািরবরষ্টৈ সমৈল োরিি উপরি িাাঁরড়রয় আকারশি রিরক ৈারকরয়, ৈািারিি 
এৈ উজ্জ্বল বা এৈ গবরশ সংখেকরক আকারশি োরয় গভরস থাকরৈ গস আরে কখনও 
গিরখরন। বাৈাস শীৈল আি রনমধল। বুক ভরি ৈাো বাৈাস গটরন রনরৈ আসন্ন শীরৈি 
আরমে বাবি অনুভব কিরৈ পারি  খন নিীগুরলা েরম বিরফ পরিণৈ হরব। আি 
পাহারড়ি উপি গথরক গনকরড়ি িল গ্রামগুরলারৈ এরস হারেি হরব এবং পশুপালরকি 
নিি গভড়াগুরলা রশকাি কিরব। 
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আি করয়কঘণ্টা পরিই গস ৈাি প্রথম অরভ ারন িওয়ানা গিরব। ৈাি বাবাি ঈেরলি 
মৈ বরটি ৈিবারি, আলমেীি ৈাি পরিকি গথরক ঝুলরে রকন্তু সুলৈারনি বমধ ৈাি 
এখনও বড় হয়। ওয়ারেি খান শাহী অস্ত্রশালা গথরক ৈাি েনে একটা িাৈব-শৃঙ্খল 
রনরমধৈ অলঙৃ্কৈ বিাবিণী আি চূড়া ুক্ত রশরয়াস্ত্রাণ খুাঁরে গবি করিরে, গ গুরলা ৈাি 
োরয়ি প্রায় মাপমৈই হরয়রে। তৈমূরিি গকারনা শাহোিাি রেল এসব  ুিসাে, উপরিি 
ৈািকািারেি মৈ বরমধ খরচৈ শীৈল আি উজ্জ্বল পাথরিি উপরি আঙু্গল বুরলরয় গস 
ভারব, আি ৈাি রক পরিণরৈ হরয়রেরলা? 
 
রনরচি আস্তাবল গথরক মৃিু গহ্রষািব গভরস আরস। ওয়ারেি খান ৈারক বরলরে, গঘাড়া 
আরে গথরকই আসন্ন  ুরিি কথা গটি পায়। িূরেধি গিয়ারলি বাইরি, বাবি ঝুরড়সিৃশ 
পা-ওয়ালা বহনর ােে িাৈব পারত্র কয়লাি েনেরন লাল আভা এখান গথরকই গিখরৈ 
পায়। অস্থায়ী রশরবিগুরলা গেরে উ রৈ শুরু করিরে। চামড়াি ৈাবুি গভৈি গথরক 
আবো অবয়ব বাইরি গবি হরয় এরস হাৈ পা গনরড় প্রৈূেরষি শীরৈি আরমে ভাঙরৈ 
গচষ্টা করি। পরিচািরকি িল পারন ভরৈধ েে রনরয় আসা  াওয়া করি আি আলকাৈিায় 
েুবান কাপরড় আগুন িরিরয় মশাল জ্বারলরয় গিয়। 
 
 ৈাি প্রায় সব গোত্রপরৈই এরসরে, বাবি সন্তুষ্ট রচরত্ত ভারব। চািহাোি তসরনেি একটা 
বারহনী রনরয় গস  াত্রা শুরু কিরব। সমিকরেি শরক্তি কারে গনহাৈই গোট, রকন্তু 
রনরেরিি উপরস্থরৈ োনান রিরৈ আি িরৈ সািরনি েনে প ধাি হয়ৈ সরন্ধ আি 
মীমাংসায় সিৈ কিারনাি েনে  রথষ্ট। ৈাি মিহুম আব্বাোরনি গিরখ  াওয়া 
গকৌৈূহলকি আি ঘটনাবহুল সামরিক অরভ ারনি প্ররৈ আিও মরনার াে গিয়া ৈাি 
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উরচৈ রেল। আি গসটা না গিবাি কািরণ ৈারক এখন ওয়ারেি খারনি পিামরশধি উপি 
রনভধি কিরৈ হরি। রকন্তু রনরেরক গস প্ররৈশ্রুরৈ গিয় গ  শীঘ্রই সব রশরখ গনরব। 
ৈারক রশখরৈই হরব। 
 
গভারিি আরলা এখন ফুটরৈ শুরু করিরে, একটা িূসি কমলা িরঙি আরলাি আভা 
পাহারড়ি উপি রিরয় গভরস উর  ৈাি এবরড়ারখবরড়া প্রান্তরিখা আরলারকৈ করি 
গৈারল। বাবি সহসা একিল অশ্বারিাহীরক উপৈেকাি উপি রিরয় দ্রুৈরবরে েুরট 
আসরৈ গিরখ- সম্ভবৈ গিরি করি আসা গকারনা গ ািাি িল। গঘাড়সওয়াড়রিি এরেরয় 
আসবাি দ্রুৈৈায় প্রীৈ হরয় গস পাথরিি রসাঁরড় গবরয় রনরচি আরঙ্গনায় গনরম আরস 
ৈারিি স্বােৈ োনারৈ। 
 
িূরেধি প্ররবশ পরথি  াল িরি গঘাড়াি আগুয়ান বহি ভাপ েড়ারৈ েড়ারৈ উর  আরস। 
ৈারিি িলরনৈা রচৎকাি করি িূরেধি েোল রিরয় মেবুৈ করি গৈালা। িিো খুরল 
ৈারিি রভৈরি প্ররবশ কিরৈ গিবাি অনুমরৈ প্রাথধনা করি। 
 
“িাাঁড়াও!” ওয়ারেি খারনি কণ্ঠস্বি বাৈাস রচরি গভরস আরস। বাবি গিরখ হন্তিন্ত হরয় 
গনরম এরস ৈাি গিহিিী বারহনীি প্রিান সিি িিোি োফরিি ফুরটা রিরয় ৈীক্ষ্ণ 
গচারখ ৈারকরয় আরে। ৈারিি সবুে গিশরমি বুরক গুাঁরড়রমরি থাকা বারঘি রনশান 
গঘাষণা কিরে নৈুন আেৈ অশ্বারিাহী বারহনী ফািোনা নয় সমিকে গথরক আসরে। 
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অশ্বারিাহী বারহনীি িলরনৈাি গঘাড়া লাোরম টান পড়রৈ রপরেরয় আরস। “আমিা 
সংবাি রনরয় এরসরে,” গস ককধশ করণ্ঠ বরল। “আমারিি সুলৈান ইরন্তকাল করিরেন।” 
 
“মহামানে সুলৈান, আপরন অনুগ্রহ করি সরি িাাঁড়ান। আমারক বোপািটা সামলারৈ 
গিন। পুরিাটাই গকারনা িিরণি চালারক হরৈ পারি,” ওয়ারেি খান ৈারক সৈকধ করি 
রিরয় ৈািপরি অশ্বারিাহী বারহনীরক রভৈরি প্ররবরশি সুর াে করি গিবাি েনে 
প্রহিীরিি ইরঙ্গৈ করি িিো খুরল গিবাি েনে। ৈিবারিি বাাঁরট হাৈ গিরখ গস সামরন 
এরেরয় আরস। “গৈামারিি পরিচয় িাও।” 
 
“আরম বাইসানোি, সমিকরেি সুলৈারনি গিহিিী বারহনীি একেন অরিনায়ক। এিা 
আমাি গলাক।” 
 
 বাইসানোরিি মুখ ঘাম আি িূরলায় মাখামারখ রকন্তু বাবরিি গ টা সবরচরয় গচারখ পরড় 
গসটা হল িূরলাি আস্তিরণি রনরচ ৈাি চিম ক্লারন্ত। এটা গকারনা গিাকাবারেি ঘটনা 
হরৈ পারি না। ওয়ারেি খারনি হুাঁরশয়ািী অমানে করি গস সামরন এরেরয় আরস। “আরম 
বাবি, ফািোনাি সুলৈান। আমাি চাচাোরনি রক হরয়রে?” 
 
“আমারিি সুলৈান ফািোনাি মহামানে সুলৈানরক… প্ররৈিিাি অভয় িারনি েনে 
সমিকে গথরক িওয়ানা হরয়রেরলন। িারৈি গবলায় রৈরন ৈাি বারহনীি সারথ একটা 
খিররাৈা নিীি পারশ অস্থায়ী োউরন স্থাপন করিরেরলন এবং ৈাি গলারকি নিীি উপরি 
একটা অস্থায়ী গসৈু রনমধারণি সমরয় উেরবকিা আমারিি অৈরকধরৈ আক্রমণ করি। 
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আরলা গফাাঁটাি িু’ঘণ্টা পরিি ঘটনা এটা। রবস্ময় আি রবভ্রারন্তরৈ আমিা কচুকাটা হরয় 
 াই। আমারিি িণহস্তী, উরটি বহি আি অনোনে ভািবাহী েম্ভি িল আৈরঙ্ক রিরিরিক 
েুরট পালায়, ৈারিি সামরন  া রকেু পরড়রে সব রকেু ৈািা মারড়রয় গেরে। আমারিি 
গলারকিা বীিরত্বি সারথ গমাকারবলা কিরৈ গচষ্টা করি রকন্তু ৈারিি গবরশিভােই মািা 
 ায়। গকউ গকউ অসমাি গসৈুি উপি রিরয় পালারৈ চাইরল ৈারিি ভারি গসৈু গভরঙ 
পরড় এবং পারনি গৈারড় ৈািা গভরস  ায়। নিীি পারন শীঘ্রই লাল হরয় উর - উেরবক 
আি আমারিি িরক্ত, এটা সরৈে- রকন্তু আমিা প ধিস্ত হরয়রে।” 
 
“আি আমাি চাচাোন?” 
 
 “আক্রমণ আিম্ভ হবাি সমরয় রৈরন নিীি ৈীরি ৈাি লাল িরঙি ৈাবুরৈ অবস্থান 
কিরেরলন। রৈরন গসখান গথরক গকানমরৈ গঘাড়ায় গচরপ শত্রুি গমাকারবলা কিরৈ 
এরেরয় আরসন রকন্তু গকাথা গথরক একটা ৈীি এরস ৈাি েলা রবি কিরৈ রৈরন মারটরৈ 
পরড় রেরয়  ন্ত্রণায় েটফট কিরৈ থারকন। আমিা ৈারক গঘাড়াি খুরিি আওৈা গথরক 
সরিরয় রনরয় আরস বরট, রকন্তু গহরকম তবিেরিি গেরক গকারনা লাভ হয়রন- গহরকরমি 
রকেুই কিাি রেল না। ৈািা িক্তপাৈই বন্ধ কিরৈ পারিরন। করয়ক ঘণ্টাি রভৈরিই 
রৈরন ইরন্তকাল করিন। খবিটা আমারিি গলাকরিি রভৈরি েরড়রয় পড়রৈ গকারনা 
গকারনা গোত্রপরৈ, অনােৈ আশঙ্কায় রনরেরিি গলাকরিি গেরক রনরয় গ্রারম রফরি 
গেরে।” গিারভ বাইসানোরিি কণ্ঠস্বি রৈক্ত গশানায়। 
 
“আি গৈামিা গকন এখারন এরসরো?” 
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“আপনাি চাচাোরনি অরন্তম ইিা পূিণ কিরৈ। ফািোনাি েনে গলাভ কিাি কািরণই 
আল্লাহৈালা ৈারক শারস্ত রিরয়রে। েলায় েরম থাকা িরক্তি বুিবুরিি রভৈি রিরয় গশষ 
রনিঃশ্বাস গনবাি রৈরন আপনাি কারে করুণা রভিা গচরয়রেন  ারৈ গবরহশরৈি উিোরন 
প্রশারন্তরৈ রবশ্রাম রনরৈ পারিন।” 
 
বাবি ভারব, আরম গ  চাচাোনরক রচরন গমারটই ৈাি মৈ আচিণ না, রকন্তু হয়ৈ মৃৈুে 
সরন্নকরট উপরস্থৈ বুঝরৈ পািরল মানুষ বিরল  ায়। 
 
 “ৈুরম  া বলরে ৈাি স্বপরি গকারনা প্রমাণ গৈামাি কারে আরে?” ওয়ারেি খারনি এক 
গচারখ এখন জ্বলজ্বল কিরে সরেহ এবং বাবি এবাি গখয়াল করি গস ৈাি গলাকরিি 
এখনও সরি িাাঁড়াবাি রনরিধশ গিয়রন। বাইসানোরিি রিরক ৈাি রৈনেন তসনে এখনও 
িনুক ৈাক করি িাাঁরড়রয় আরে। 
 
 “এই আমাি প্রমাণ।” বাইসানোি ৈাি আাঁটসাট চামড়াি েোরকরটি েভীরি হাৈ 
 ুরকরয় একটা গোট, িাে ুক্ত থরল গবি করি। থরলটাি েলাি কারেি গবণী কিা িরড়ি 
ফাাঁস আলো করি গস গভৈি গথরক একটা কাপরড়ি টুকরিা গবি করি আরন।  রেি 
সারথ, শ্রিাবনৈ রচরত্ত, গস কাপরড়ি ভাাঁে খুলরৈ গভৈরিি বস্তু িৃশেমান হয়: িরক্ত 
িরঞ্জৈ একটা গসানাি গবশ ভািী আংরট। 
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বাইসানোি আংরটটা বারড়রয় িিরল বাবরিি িম আটরক আসরৈ চায়। “গিরখন,” প্রায় 
রফসরফস করণ্ঠ বাইসানোি বরল, “মহান তৈমূরিি অঙু্গিীয়।” হলুি িাৈুি উপি গখািাই 
কিা কু্রি বাঘটা এখনই বুরঝ েরেধ উর  গলে ঝাপটারব। 
 
*** 
 
 ুিকালীন মন্ত্রণা পরিষরিি গমোে এবাি এরকবারিই আলািা। বাবি, একপারশ উরেি 
আি অনেপারশ ওয়ারেি খান পরিরবরষ্টৈ হরয় গভৈরি প্ররবশ কিরৈ, গভৈরি 
অবস্থানিৈ গোত্রপরৈরিি ঘটনাবলীি অসািািণ পরিণরৈ রনরয় উচ্চকরণ্ঠ আলাপ কিরৈ 
গশারন। 
 
 “সুলৈান, রনয়রৈি রলখন পরিষ্কাি।” ৈামবারলি গচাখ উরত্তেনায় চকচক করি। 
“সুলৈান আপনারক উত্তিারিকািী মরনানীৈ করি রেরয়রেন ৈাি গকারনা পুত্র সন্ত রন 
রেল না। অনেিা সমিকে িখল কিরৈ চাইরব, রকন্তু আমিা  রি একটু ৈৎপিৈা 
গিখাই ৈাহরল গসটা আপনাি রনরেি িােত্ব হরৈ পারি।” 
 
 বাবি গচষ্টা করিও মুরখ রবড়ম্বনাি হারস ফুরট উ া গ কারৈ পারি না। আি উেরবকরিি 
রক হরব? করয়করিন আরেই আমিা ৈারিি সম্পরকধ আৈরঙ্ক রেলাম। আি গৈামারিি 
কথাই ফরলরে ৈািা আমাি চাচাোনরক গবরঘারি গমরিরে, ৈাি তসনেবারহনী ৈেনে 
করি রিরয়রে, ৈাি িসরিি বহি কুরিেৈ করিরে। এখন ৈািাও  রি সমিকে 
িখরলি পায়ৈািা করি?” 
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“রকন্তু এখন প্রায় শিৎ কাল। গমৌসুম আমারিি পিম বান্ধব। প্ররৈবেি একই ঘটনা 
ঘুরি রফরি ঘরট। প্ররৈবাি শীরৈি সমরয় সাইবারন খান উত্তরি ৈুরকধস্তারনি রনিাপি 
আশ্ররয় রফরি  ায় আি বিফ না েলা প ধন্ত গসখারনই থারক।” 
 
 “আরল মরেি গবে, আপনাি রক অরভমৈ?” রকন্তু বাবি ইরৈমরিেই ৈাি উত্তিটা গেরন 
গফরলরে। গলাকটাি পুরিা গিহ গথরক ইরৈমরিে উচ্ছ্বাস এবং আত্মরবশ্বাস চুাঁইরয় পড়রৈ 
শুরু করিরে। সম্ভাবে গেৌিব আি েরনমরৈি মারলি কথা রচন্তা করি ৈাি গচারখ উজ্জ্বল 
িীরি ফুরট উর রে। সমিকে িনী সমৃি শহি র কই, রকন্তু ৈাি গচরয়ও বড় কথা এটা 
রেল তৈমূরিি সাম্রারেেি গকন্দ্ররবেু। তৈমূরিি বংরশাদূ্ভৈ প্ররৈটা শাহোিা আি 
অরভোৈ বেরক্ত গসখারন রনরেি উপরস্থরৈ কামনা করি। বাবিও এি বেরৈক্রম না। বয়স 
ৈাি এখনও  রিও অল্প রকন্তু রনয়রৈ ৈারক এমন একটা সুর ারেি মুরখামুরখ িাাঁড় 
করিরয়রে  া হয়ৈ েীবরন রিৈীয়বাি গস পারব না। গস িীঘধেীবন কামনা করি না বা 
গিশরমি ৈারকয়ায় শুরয় রক সুর াে গহলায় হারিরয়রে গসটা গভরব শারন্তরৈ মিরৈও চায় 
না। মরন গকারনা গখি রনরয় গস গবরহশরৈ গ রৈ চায় না। 
 
আরল মরেি গবে ৈারক রনিাশ করি না। “আরম বরল রক শীৈ আসবাি আরেই 
আমারিি িওয়ানা গিয়া উরচৈ।” 
 
“আি ওয়ারেি খান, আপরন রক বরলন?” 
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 ৈাি সারথ পরিকল্পনা আরলাচনাি সময় এখন বাবরিি হারৈ গনই। গস রক ৈাি শিীরি 
ভীষণভারব আরলাড়ন গৈালা উরত্তেনা  া ৈারক িীরৈমৈ কাাঁরপরয় ৈুরলরে ৈা প্রশরমৈ 
কিরৈ রকেু বলরব? ওয়ারেি খান ৈাি একমাত্র গচাখ রিরয় বাবরিি রিরক ভাবুক 
িৃরষ্টরৈ ৈারকরয় থারক। বাবি ভারব এই শুরু কিরলা শীৈল  ুরক্তি রবনোস, আমাি 
উরত্তেনা প্রশরমৈ কিাি অরভপ্রারয়। গস আমারক বলরব আমাি বয়স অল্প রনরেি 
িােত্ব বোয় িাখা এক কথা আি আরিকটা িােে িখল কিা এরকবারিই আলািা কথা। 
গস আমারক বলরব অরপিা করিন, আমারক বলরব অরভেৈারক অবশেই সাহস, তি ধে 
আি উচ্চাশাি সারথ সমরিৈ কিরৈ হরব। 
 
 “ৈামবাল, র কই বরলরে। িরক্তি ৈৃষ্ণা রনবািন করি সাইবারন খান ৈাি সাঙ্গপাঙ্গরিি 
রনরয় এখন উত্তরিি রিরক  ারি, োল্লািটাস নিীি ৈীি বিাবি ফািোনা গথরক 
অরনকিূরি ৈারিি েন্তবেস্থল। আরম গিকী কিরৈ গলাক পা াব। রকন্তু উেরবক রনমধমৈা 
অনুপরস্থৈ থাকা সরেও এিিরণি অরভ ারনি েনে আমারিি তসনে সংখো অপ্রৈুল। 
আমারিি রমত্র িিকাি, গবৈনরভােী- আপরন  ারিি বরলন, ভাড়ারট তসনে। পাবধৈে 
গোত্রগুরলারক আমারিি সারথ গ াে গিবাি েনে প্ররিারচৈ কিরৈ হরব। আমিা  রি 
গবৈন গিই ৈাহরল ৈািা আসরব, এবং ৈািা  রি আরস আমিা ৈাহরল আল্লাহ সহায় 
থাকরল রনিয়ই রবেয়ী হব।” 
 
বাবি এমনভারব ওয়ারেি খারনি রিরক ৈাকায় গ ন গস আরে কখনও ৈারক গিরখরন। 
“আপরন হরবন আমাি সবধারিনায়ক।  া প্ররয়ােন রবনা রিিায় গসটা সম্পন্ন করিন। 
আমিা িু’সিাহ পরি িওয়ানা গিব।” 
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“সুলৈান।” ওয়ারেি খান মাথা নৈ করি। 
 
*** 
 
শীৈল িিণীি বুরক গঘাড়াি খুি আঘাৈ করি, ৈািপরি আবাি, গ ন ৈারিি খুরিি 
গবালই একমাত্র বাস্তবৈা। বাবি ক্লারন্তরৈ টলরৈ থাকরল গস ৈাি গঘাড়াি গকশি আঙু্গল 
রিরয় গপরচরয় িরি রনরেরক সামরল গনয়। আকশী িূেধ ৈোে কিাি পরি, প্ররৈরিন গস 
অগ্রোমী বারহনীি সারথ িওয়ানা হরয়রে, ৈাবু, িান্নাি সিঞ্জাম আি িসিবাহী, ভািবাহী 
পশুি িলরক গেরড় এবং প্ররৈরিন িারৈি গবলা আবাি পিািবৈধী ৈারিি সারথ এরস 
গ াে রিরয়রে। চািরিন আরে ৈাি পুরিা বারহনী ফািোনা অরৈক্রম করি সমিকরেি 
ভূরমরৈ প্ররবশ করিরে রকন্তু রনিঃসঙ্গ করয়কেন পশুপালক োড়া আি কািও গিখা ৈািা 
পায়রন। 
 
বাবি উপরিি রিরক ৈাকায়। এক ঘণ্টাি রভৈরি সূ ধ ৈারিি সামরন অস্ত  ারব রকন্তু 
ৈাি আরেই পাহাড়ী রেরিপথ আি খিররাৈা নিী অরৈক্রম করি পরিরম ৈারিি রৈনশ 
মাইল পথ পরিক্রমা গশষ হবাি কথা। সমিকরেি অট্টারলকাসমূরহি েমু্বে তনরবরিেি 
মৈ ৈারিি সামরন অবারিৈ পরড় িরয়রে। সম্ভবৈ আে িারৈই গস তৈমূরিি িােিানী 
অরিকাি কিরব। বাবি মানসপরট গিখরৈ পায় নৈুন তৈমূি বংশীয় সুলৈান ৈারিি 
িিা কিরৈ উপরস্থৈ হরয়রে গিখরৈ গপরয় শহরিি কৃৈে মানুষ ৈাি চািপারশ এরস 
েরড়া হরয়রে। 

http://www.bengaliebook.com/


 অ্যাম্পায়ার অ্ব দ্য ম াঘল : রাইডারস ফ্র  দ্য নর্থ । অ্যাললক্স রাদ্ারল াডথ 

81 

www.bengaliebook.com                                  সূচিপত্র 
 

 

 
ভাবনাটা মরন উরিৈ হরৈই গস ৈাি গঘাড়ি গপরট গখাাঁচা গিয় এবং ক্লারন্তি গশষ সীমায় 
গপৌঁরে  াওয়া সরেও, েন্তুটা রেটরক সামরন এরোয়, একটা রটলাি  াল গবরয় উর   ায়। 
গসখান গথরক রকেুটা িূরি োিাফশান নিীি টলটরল পারনি ওপারি গিামাঞ্চকি 
আকারশি োরয় আবোভারব ফুরট আরে সমিকে। বাবি সরিারহরৈি নোয় ৈারকরয় 
থারক। ৈাি শ্বাস েলায় আটরক আরস। সম্ভবৈ, এই মুহূরৈধি পূরবধ, গস রবশ্বাসই কিরৈা 
না সমিকে বরল সরৈে রকেু একটাি অরস্তত্ব িরয়রে। এখন আি সরেরহি অবকাশ 
গনই। গকারনা উপকথাি েল্প না, গকারনা অশিীরি গপ্রৈাত্মাি আনারোনায় অরৈষ্ট না, 
গকবল িক্ত মাংরসি মানুরষি বসবাস িরয়রে এখারন,  া গস রনরেি বরল িারব কিরৈ 
এরসরে। 
 
বাবি ৈাি কণ্ঠ রচরি একটা উল্লরসৈ রচৎকাি গবি কিরৈ চায় রকন্তু ৈাি উল্লাস 
েলারৈই শুরকরয় আরস। িরিরণ শহি গথরক করয়ক মাইল িূরি সমিকরেি প্ররসি 
ফরলি বাোরনি পত্রহীন োে  া করয়ক সিাহ আরেই সুেরন্ধ আরপল আি োরলরমি 
ভারি নুরয় রেল গসখারন একটা অস্থায়ী োউরন গিখা  ায়। রহম বাৈারস রনশান উড়রৈ 
গিখা  ায় আি িান্নাি েনে তৈরি উনুন গথরক গিাাঁয়াি কুণ্ডলী গপাঁরচরয় আকারশ উর  
 ারি। ৈারকরয় থাকাি সমরয়ই বাবি গিখরৈ পায় অশ্বারিাহী একটা বারহনী োউরনরৈ 
িুলরক চারল প্ররবশ করিরে, রবরভন্ন ৈাবুি রভৈি রিরয় ৈািা িিৈাি সারথ রবচিণ 
কিরৈ কিরৈ এরেরয় গেরল ট্রারম্পরটি িাৈব শব্দ ৈারিি স্বােৈ োনায়। 
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ৈািমারন, ৈাি সমস্ত বেগ্রৈা সরেও, সমিকরে প্রথরম গপৌঁোন সম্ভাবে সুলৈারনি 
কাৈারি গস পরড় না। গকউ একেন ৈাি আরেই এরস হারেি হরয়রে। েুরিকাহরৈি 
মৈ হৈাশাি একটা অনুভূরৈ ৈারক রবি করি। 
 
ওয়ারেি খান ৈাি পারশই িাাঁরড়রয় িরয়রে এবং সামরনি িৃশোবলী গিরখ গসও উচ্চস্বরি 
োল বকরে। “সুলৈান, আরম আমাি অগ্রোমী তসনেরিি পা াব।” 
 
“সাইবারন খারনি রশরবি এটা?” 
 
“আমাি মরন হয় না। রশরবিটা  রথষ্ট বড় না। আি মরন হয় না গ  শহি গকউ আক্রমণ 
করিরে বা অবরিাি করিরে, সাইবারন খান এখারন উপরস্থৈ থাকরল গস চুপ করি বরস 
থাকরৈা না।” 
 
“ৈাহরল গক?” 
 
 “আরম োরন না। আমারিি আি সামরন এরোরনা র ক হরব না। আমিা ঐ পাহারড়ি 
পািরিরশ রফরি  ারবা, গসখারন বাৈারসি আড়ারল োউরন গফলরবা, আমারিি অরস্তত্ব 
গকউ গটি পারব না, আি আোমীকাল আমারিি মূল বারহনীি এখারন গপৌঁোবাি েনে 
অরপিা কিরবা।” 
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ওয়ারেি খান বাবরিি অরভবেরক্তরৈ ফুরট উ া মূৈধ হৈাশা র কই বুঝরৈ পারি। “এই 
োয়োটাি নাম গকালবা রটলা, আশা আি স্বরপ্নি রমলনস্থল। পাাঁচ বেি আরে আপনাি 
মিহুম আব্বাোরনি সারথ, এখারন, এই স্থারন আমিা িাাঁরড়রয় রেলাম আমারিি রপেরন 
রেল ফািোনাি গসনাবারহনী। সুলৈান, আপনাি মৈ রৈরনও সমিকরেি রিরক ৈারকরয় 
রেরলন এবং  া গিরখরেরলন গসটা ৈাি হৃিরয় শ্বাসরুিকি উচ্চাশা আি কামনাি েন্ম 
রিরয়রেরলা।” 
 
 “ৈািপরি রক হরয়রেরলা?” 
 
“সমিকরেি সুলৈান পরিরম রবরদ্রাহ িমরন বেস্ত রেরলন। আক্রমরণি েনে সময়টা রেল 
রনখুাঁৈ, রকন্তু আল্লাহ্র অরভপ্রায় গবাঝা মুশরকল। গসরিন িারৈই আপনাি আব্বাোন, র রন 
এৈ ৈীব্র েরৈরৈ গঘাড়া িাবরড় এরসরেরলন গ  ৈাি গশ্রষ্ঠ গঘাড়াগুরলাি একটা ক্লারন্তি 
িকল সামলারৈ পারিরন, এমন ভীষণ জ্বরি আক্রান্ত হন গ  গহরকমিা ৈারক বাাঁচাবাি 
আশা প্রায় গেরড়ই রিরয়রেরলা। আমারিি সামরন রফরি  াওয়া োড়া অনে গকারনা 
েৈেন্তি রেল না। আপনাি আব্বাোন কষ্ট গপরয়রেরলন রকন্তু গসটাই রেল ৈাি রনয়রৈ।” 
 
“আমাি আব্বাোন আি চাচাোন পিস্পিরক এৈ ঘৃণা কিরৈা গকন? ৈািা 
িক্তসম্পরকধি ভাই।” 
 
“সৎ-ভাই, রভন্ন মারয়ি েরভধ েন্ম গনয়া এবং গ  মুহূৈধ গথরক ৈািা বুঝরৈ পারি গ  
িু’েরনই একই রেরনস কামনা করি-তৈমূরিি শহি, ৈািা পিস্পরিি প্ররৈিেীরৈ 
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পরিণৈ হয়। আপনাি চাচাোন রেরলন চাি বেরিি বড়। রৈরন সমিকে িখল করিন 
আি বারক েীবনটা গসেনে আপনাি আব্বাোনরক রবব্রৈ কিরৈ বেয় করিরেন। রকন্তু 
আপনাি আব্বাোন এমন রকেু অেধন করিরেরলন গ টা রৈরন পারিনরন। ৈাি অসংখে স্ত্রী 
থাকা সরেও, এবং গহরকরমি গভষে আি মারলশ বেবহাি করিও রৈরন একেন 
উত্তিারিকািীি েন্ম রিরৈ বেথধ হন গ  ৈাি অবৈধমারন মসনরি অরিরষ্ঠৈ হরব। অনে 
গকারনা কািরণ না, গকবল এ েনেই রৈরন আপনাি আব্বাোনরক িমা কিরৈ পারিনরন। 
এেনেই রৈরন আপনাি কাে গথরক ফািোনা রেরনরয় গনবাি পায়ৈািা করিরেরলন। 
সম্ভবৈ আপনারক োরন গশষ করি গিবািও অরভপ্রায় ৈাি রেল।” 
 
 বাবি মানসপরট চাচাোরনি অগ্রসি হবাি সংবারি ৈাি রবহ্বল আরিোনরক ৈীব্র 
 ন্ত্রণায় কাাঁিরৈ গিরখ। চাচাোরনি শত্রুৈাি আসল কািণ রৈরন র কই বুঝরৈ 
গপরিরেরলন। রকন্তু মৃৈুেি সমরয় ৈাি চাচাোন ভুল বুঝরৈ পারিন এবং তৈমূরিি আংরট 
ৈারক রিরয়  ান। এটা রনয়রৈি কািসারে োড়া আি রক? সমিকে শাসন কিাই ৈাি 
রনয়রৈ, এবং ৈাি আব্বাোরনি মৈ সািা েীবন রনরেরক হৈাশাি োরল েরড়রয় িাখরৈ 
হরব না। 
 
 “সুলৈান, রফরি চলুন।” 
 
বাবি বুরনা উন্মত্তৈায় গঘাড়া িাবরড় রেরয় এসব অনাহুৈ আেন্তুকরিি মুরখামুরখ হরয় 
ৈাি স্বরপ্ন বােড়া গিয়াি েনে ৈারিি একটা চিম রশিা গিয়াি অরভপ্রায় অরনক করষ্ট 
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িমন করি। রবষণ্ণ রচরত্ত গস গঘাড়াি মুখ ঘুরিরয় গনয় এবং গকালবা রটলাি উপি গথরক 
বাড়ন্ত ঘারসি র রবি মরিে রিরয় ওয়ারেি খানরক অনুসিণ করি রনরচ গনরম আরস। 
 
শীঘ্রই ৈাবু টাঙারনা হয় রকন্তু গিাাঁয়াি েরন্ধ সমৈরল োউরন গফলা গলাকগুরলা গটি গপরয় 
 ারব গভরব েিম খাবারিি বরোবস্ত কিা হয় না। ৈাপমাত্রা হ্রাস গপরৈ বাবি করয়ক 
পিৈ ভািী ঝাঝারলা েরন্ধি গভড়াি চামড়া োরয় চারপরয়ও শীরৈ কাাঁপরৈ থারক। 
অবরশরষ রনরেি অোরন্ত কখন গ ন গস ঘুরমরয় পরড় ৈারক ঝাাঁরক রিরয় গকউ ৈাি ৈন্দ্রা 
ভাঙারল ৈাি মরন হয় করয়ক রমরনট অরৈক্রান্ত হরয়রে। “সুলৈান, আমাি কারে সংবাি 
আরে।” ওয়ারেি খান ৈাি পারশ হাাঁটু গভরঙ বরস আরে। ৈাি মুরখি অরভবেরক্তও 
অরনকটাই স্বাভারবক। এমনরক গসখারন সামানে হারসি আভাসও গস গ ন গিখরৈ পায়। 
“আপাৈিৃরষ্টরৈ মরন হরি আমিা হৃিয় রবরনমরয়ি গকারনা ঘটনায় বােড়া রিরয়রে।” 
 
 “আপরন রক গবাঝারৈ চাইরেন?” 
 
“পাাঁচরিন আরে, কুনিুরেি শাহোিা, আপনাি োরৈ ভাই মাহমুি এখারন উপরস্থৈ হন। 
পুরিা শহি না গকবল একটা গমরয়রক এখান রনরয়  াবাি অরভপ্রায় ৈাি রেল। 
সমিকরেি রবশৃঙ্খলাি রভৈরি গস গভরবরেল রনিঃশরব্দ গভৈরি প্ররবশ করি ৈারক খুাঁরে 
গবি কিরব। গমরয়টা আি গকউ না প্রিান উরেরিি কনো।” 
 
 “গস বরস আরে গকন?” বাবরিি রনরেি কানরক রবশ্বাস কিরৈ কষ্ট হয়। ৈাি 
আরিোরনি রপ্রয় গবারনি গেরল মাহমুিরক গশষবাি  খন গিরখরে ৈখন গস রেল উিল, 
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িুিন্ত একটা গেরল,  াি মুরখ ৈখনও িারড় েোয়রন আি বাাঁিিারমি কািরণ,  ারক 
প্রায়ই ঝারমলায় পড়রৈ হৈ। বাবি অরন্ধি মৈ ৈাি গপেরন ঘুরি গবড়াৈ। গসই মাহমুি 
একটা গমরয়ি েনে রবিরহ কাৈি হরয় মরনাকরষ্ট ভুেরে এই িািণাটাই ৈাি কারে 
হাসেকি মরন হয়। 
 
ওয়ারেি খারনি মুরখ আবাি রচিাচরিৈ েম্ভীি অরভবেরক্ত রফরি এরসরে। “আপনাি ভাই 
শহরিি প্ররবশ িাি রুি গিখরৈ গপরয়রেন। প্রিান উরেি রনরেরক সমিকরেি সুলৈান 
বরল গঘাষণা করিরে- শহি আি আরশপারশি পুরিা এলাকাি। 
 
 “গস এই অরিকাি রকভারব লাভ কিরলা?” 
 
 “গকানভারবই না। তৈমূরিি সারথ ৈাি গকারনা িরক্তি সম্বন্ধ গনই। রকন্তু গস িমৈাবান। 
গকাষাোি ৈাি রনয়ন্ত্ররণ গস ইিা কিরল গ  কাউরক ঘুষ রিরয় বশ কিরৈ পারি।” 
 
“রকন্তু রৈরন  খন শুনরবন প্রয়াৈ সুলৈারনি ভারস্ত আরম এখারন এরসরে রৈরন রনিয়ই 
ৈাি িারব ৈোে কিরবন। রৈরন ৈাি চািপারশি গলাকরিি উরেরশে  ৈই গমাহি বষধণ 
করুক আমাি িারব ৈাি গচরয় অরনক গোিাল।” 
 
বাবরিি করণ্ঠি বালকসুলভ গক্রাি গটি গপরয় ওয়ারেি খান আবাি গহরস উর । “রৈরন 
সংবাি গপরয়রেন গ  আপরন আসরেন রকন্তু রৈরন গঘাষণা রিরয় বরসরেন গ  গকারনা 
অনরভে রকরশারিি হারৈ রৈরন মসনি গেরড় গিরবন না। আি শাহোিা মাহমুরিি 
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সারথও রনরেি গমরয় রবরয় গিরবন না। রৈরন মরন মরন পরিকল্পনা করিরেন আপনাি 
আরিক োরৈ ভাই- কাবুরলি শাহোিাি সারথ ৈাি গমরয়ি রবরয় গিরবন।” 
 
“আমিা ৈারক রবরয় গিওয়ারি।” বাবি লারফরয় উর  িাাঁড়ারৈ ৈাি োরয়ি গভড়াি 
চামড়াি কম্বল রেটরক  ায়। “আমাি গঘাড়া রনরয় আসরৈ বরলন, আরম আমাি ভাইরয়ি 
রশরবরি  াব।” 
 
আকারশ গভারিি আরলা ফুটরৈ শুরু করিরে এমন সময় বাবি ৈাি গিহিিীরিি সারথ 
রনরয়, মাহমুরিি োউরনি রিরক এরেরয়  ায়, একটা কারলা আলখাল্লায় ৈাি আপািমস্তক 
আবৃৈ। 
 
“হুাঁরশয়াি।” রনেধীব িূসি আরলাি গপেন গথরক এক তসরনরকি কণ্ঠস্বি গভরস আরস। 
“রনরেি পরিচয় গিন।” 
 
“বাবি, ফািোনাি সুলৈান, র রন ৈাি ভাই কুেুরেি শাহোিা মাহমুরিি, সারথ গিখা 
কিরৈ ইিুক।” 
 
রনিবৈা, ৈািপরি রবড়রবড় আরলাচনা, ৈািপরি একটা জ্বলন্ত মশাল উাঁচু করি িিরৈ 
চািপাশ আরলারকৈ হরয় উর । তসনেিা ৈাি গোট িলটা রঘরি িাখরৈ বাবি হাৈ রিরয় 
গচাখ আড়াল করি। অবরশরষ গস একটা পরিরচৈ কণ্ঠস্বি শুনরৈ পায়, গস গশষবাি 
গ মন শুরনরেল ৈাি গচরয় এখন অরনক েম্ভীি হরয়রে রকন্তু আন্তরিকৈা গসই আরেি 
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মৈই আরে। “ভাই, গৈামারক স্বােৈম।” ঘাড় প ধন্ত লম্বা কারলা অরবনেস্ত চুল, বাম 
হারৈি িাস্তানায় একটা বােপারখ রনরয় মাহমুি এরেরয় এরস। োনহাৈ রিরয় বাবরিি 
কাাঁি েরড়রয় িরি। “অসমরয় এরস গভাি গবলা বােপারখ রিরয় রশকারিি বারিাটা 
বারেরয় রিরয়রে। রকন্তু আরম খুরশ হরয়রে গৈামারক গিরখ।” গস একটা রবশাল বেধাকাি 
ৈাবুি রিরক ইশািা করি। 
 
মারটরৈ পুরু োরলচা পাৈা এবং গিয়াল আি োি কাপরড়ি পিধা রিরয় আড়াল কিা। 
মাহমুি ৈাি বােপারখি গচারখ  ুরল পরিরয় গসানালী িাাঁরড় বরসরয় গিয়, আি রনরে 
মখমরলি ৈারকয়াি উপরি ঝাাঁরপরয় পরড়। বাবিও ৈাি গিখারিরখ একই কাে করি। 
“গৈামাি আব্বাোরনি মৃৈুেি সংবাি শুরন আরম িুিঃখ গপরয়রে। রৈরন রেরলন একেন 
খাাঁরট মানুষ আি মহান গ ািা। ৈাি আত্মা শারন্ত লাভ করুক। কুেুরে আমিা ৈাি 
স্মিরণ রনিয়ই গশাক পালন করিরে।” 
 
 “িনেবাি।” বাবি মাথা নারমরয় বরল। 
 
“আি আমাি খুরি ভাইটা এখন ৈাহরল সুলৈান।” 
 
“আপরন গ মন একরিন হরবন।” 
 
 মাহমুি হারস। “সরৈে।” 
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“রকন্তু আে আপনাি ভাবনা অনে খারৈ বইরে।” 
 
 মাহমুরিি হারস কান প ধন্ত রেরয় গ রক। “বাবি, ৈুরম  রি ৈারক গিখরৈ। গিশরমি মৈ 
ত্বক, িনুরকি রেলাি মৈ টানটান গিহ আি প্রায় আমািই সমান লম্বা। আরম ৈারক 
গবেম কিরবা। আরম প্ররৈশ্রুরৈ রিরয়রে আি গসটা ভঙ্গ কিাি গকারনা অরভপ্রায় আমাি 
গনই।” 
 
“গৈামারিি গিখা হরয়রেরলা গকাথায়?” 
 
“গসটা রনরয় িুরিন্তা গকারিা না- আরম গমারটই গমরয়রিি েদ্মরবরশ উরেরিি হারিরম 
গোপরন প্ররবশ করিরন। বোপাি হরয়রে রক, েৈ বেি ৈাি বাবা সমিকে গথরক কুেুে 
আসরেরলা িাষ্ট্রিূরৈি িারয়ত্ব রনরয় ৈখন গস ৈাি সারথ সফিসঙ্গী রহসারব রেরলা। ৈািা 
আমারিি উত্তরিি সীমান্ত রিরয় রভৈরি প্ররবশ কিরৈ িসুেরিি কবরল পরড়। আরম 
আমাি তসনেরিি রনরয়  ারিলাম ৈারিি অভেথধনা োনারৈ। আক্রমণ  খন হয় আমিা 
রনকরটই রেলাম। আমিা গশািরোরলি শব্দ শুরন ৈারিি উিাি কিরৈ েুরট  াই। আি 
ৈখনই আরম ৈারক প্রথম গিরখ- গস একটা পাথরিি গপেন গথরক  াি আড়ারল গস 
লুরকরয় রেল গবি হরয় আরস, ৈাি গনকাব আি পিরণি কাপড় অরিধকই গোঁড়া…” 
মাহমুি চুপ করি  ায় গসই নয়নারভিাম িৃশে আবাি কল্পনা করি। 
 
“প্রিান উরেরিি উরচৈ গৈামাি প্ররৈ কৃৈে থাকা।” 
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 “গস ৈাই রেল। রকন্তু কুেুে কাবুরলি মৈ সমৃি না।” মাহমুি কাাঁি ঝাাঁকায়। “আি, 
ভাইরট ৈুরম রক েনে এখারন এরসরো?” 
 
“উচ্চাশা গনই এমন গলারকি গথরক সাবিান।” বাবরিি মরন ৈাি আব্বাোরনি এই 
কথাটা অনারিষ্টভারবই চরকরৈি েনে উাঁরক গিয়। রকন্তু  াি উচ্চাশা আরে ৈাি গথরকও 
রক সৈকধ থাকা উরচৈ নয়? মাহমুি রক আসরলই এই সমরয় সমিকে এরসরে গকবলই 
একটা গমরয়ি েনে, গহাক না গস  ৈই রূপসী? 
 
বাবি র ক করি সরৈে কথাই বলরব। “সমিকরেি সুলৈান  রিও আমাি আব্বাোরনি 
ভাই রেরলন রকন্তু রৈরন গমারটই ফািোনাি রমত্র রেরলন না আি আমারক মসনি চুেৈ 
কিাি বেবস্থা প্রায় পাকা করি গফরলরেরলন। রকন্তু পরথ মৃৈুে বিণ কিাি সমরয় রৈরন 
ৈাি গলাকরিি আরিশ রিরয়  ায় এটা আমাি কারে গপৌঁরে গিবাি েনে।” বাবি ৈাি 
হাৈ প্রসারিৈ করি গিখায়। ৈাি অনারমকায় তৈমূরিি অঙু্গিীয়, এখন আি ৈারৈ িরক্তি 
িাে গলরে গনই, গশাভা পারি। আংরটটা ৈাি হারৈ সামানে বড় হরলও গস লাল গিশরমি 
সুরৈা রিরয় বোপািটা আপাৈৈ সামরল রনরয়রে। জ্বলন্ত কা  কয়লাি কুলরঙ্গ গথরক গভরস 
আসা আরলায় আংরটটা িুেরৈ েড়ায় আি গস শুনরৈ পায় মাহমুি গোরি শ্বাস গনয়। 
 
“ৈুরম রবশ্বাস কি গ  ৈুরমই তৈমূরিি উত্তিারিকািী?” 
 
 “আমাি িমনীরৈ ৈাি িক্ত বইরে। আরম আমাি শহি র কই আিায় করি গনব।” 
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 “আমাি িমনীরৈও ৈাি িক্তই বইরে,” মাহমুি মৃিু করণ্ঠ বরল। ৈািা পিস্পরিি 
গচারখি রিরক ৈাকায় আি সহসা গ ন িুেরনি গচাখ গথরকই সব বালরখলেৈা উিাও 
হরয়  ায়। বাবি কৃৈে গবাি করি গ  ৈাি খঞ্জিটা িামী িেখরচৈ খাপসহ ৈাি 
গকামরিি গবগুনী পরিকরিি গভৈরি গোো িরয়রে বরল। 
 
 “িুরিন্তা গকারিা না, খুরি ভাইরট-  রিও সম্ভবৈ গৈামারক আি খুরি বলাি অবকাশ 
গনই। গনকরড় মারয়ি মুরখি অনুভূরৈি মৈই রকেু একটা আরম গিখরে  াি শাবক 
সামানে আরেই আমাি হারৈ খুন হরয়রে।” মাহমুি আবাি হাসরৈ শুরু করি। “এটা 
সরৈে গ  আরম সমিকরে এরসরেলাম কািণ মরন হরয়রেরলা শহিটায় একটা রবভ্রারন্ত 
সৃরষ্ট হরব। রকন্তু আমাি োউরন ভারলা করি গিরখা আমাি সারথ একরশাি গবরশ গলাক 
গনই। শহি অবরিারিি গকারনা অরভপ্রায় আমাি রেল না, আরম এরসরেলাম আচমকা 
হামলা চারলরয় রকেু সম্পি বারেরয় গনয়া আি এখারনি আগুন প্রশরমৈ কিরৈ।” গস 
একটা গভংরচ গকরট িুপারয়ি ফাাঁরক উরেশেপ্ররনারিৈ ভরঙ্গরৈ হাৈ বুলায়। 
 
“গৈামাি মরনাবাঞ্ছা পূণধ গহাক। আগুন রনবধারপৈ গহাক।” 
 
 “আি ভাইরট গৈামাি সারথ কৈেন গলাক আরে?” 
 
“আমিা মূল বারহনী  খন এরস গপৌঁোরব ৈখন গসটা হরব েয় হাোরিি গবরশ গ ািাি 
একটা বহি  ারিি রভৈরি অরনরকই ৈীিোে।” বাস্তরব বাবরিি তসনে। সংখো 
গটরনটুরন পাাঁচ হাোি হরব রকন্তু একটু বারড়রয় বলরৈ িরৈ রক। 
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মাহমুি গবশ অবাক হরয়রে গবাঝা  ায়। “আরম ভারবরন গ  ফািোনা এৈ বড় একটা 
তসনেবহি একরত্রৈ কিরৈ পািরব।” 
 
“অরনরকই আমাি গবৈনরভােী আি ৈারিি গলাকেন রকন্তু বাকীিা পাহাড়ী গোত্রগুরল 
গথরক এরসরে।” 
 
 “চরলা আমিা একসারথ আক্রমণ করি।” মাহমুি বাবরিি হাৈ আাঁকরড় বরল। “প্রিান 
উরেরিি মাথা ৈুরম একটা বশধাি ফলায় গেরথ রনরল আরম আমাি গবেমরক লাভ 
কিরবা।” 
 
 “িরৈ রক?” বাবি গহরস বরল। ৈাি প্ররশরিৈ তসনেবহি থাকরৈ মাহমুি গকারনা 
গবেিবাই কিরৈ পািরব না, আি মসনরিি রিরক ৈাকাবাি ৈাি প্রশ্নই উর  না। 
 
*** 
 
িু’মাস পরি ৈাি গলারকিা  খন ক্লান্ত পারয় পূরবধ ফািোনাি রিরক রফরি চরল ৈখন 
বেথধৈাি জ্বালায় জ্বলরৈ থাকা বাবি শীরৈি গকারনা ৈীব্রৈাই গটি পায় না। 
গঘাড়াগুরলাি, আলুথালু গকশরি ৈুষািকণা আটরক আরে, গপেরনি পারয়ি মাঝখারনি 
গোড়া অরব্দ বিরফ গিরব  ায়। নাক গটরন এরেরয়  াবাি েনে ৈািা গচষ্টা কিরৈ থাকরল 
ৈারিি রনিঃশ্বাস গথরক কুয়াশাি গমঘ সৃরষ্ট হয়। গকাথাও গকাথাও বিফ এৈ পুরু গ  
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সওয়ািী ৈখন বািে হয় রনরেি ওেরনি ভাি গথরক পশুটারক গিহাই রিরৈ এবং 
ৈািপরি গসও ৈাি পারশ পারশ কষ্ট কিরৈ থারক। মালপত্র িসরিি গবরশিভােই 
েরড়রয় রেরটরয় পরিৈেক্ত অবস্থায় বিরফি গভৈরি পরড় থারক। 
 
 বাবি রবষণ্ণ মরন ভারব, এবারিি অরভ ান এমনভারব গশষ হবাি কথা রেল না। লাল 
সুরৈা রিরয় গমাটা কিা আংরটটা ৈাি আঙু্গরল ৈািপরিও একটু র রল হয়। পুরিাটাই 
একটা িরপধািৈ অরভেৈা ৈাি বেথধৈা আি অপমারনি সািি। 
 
 ওয়ারেি খান ৈাি পারশই িরয়রে, ভািী উরলি কম্বরল আবৃৈ থাকায় িারড় আি ভুরুরৈ 
বিফ েরমরে। িূসি আকারশ ভািী ৈুষািপারৈি সম্ভাবনায় গমরঘি আনারোনা শুরু হরৈ 
হারেি হরয়রে, ওয়ারেি খান ৈারক অনুরিাি করিরেরলা আক্রমণ স্থরেৈ িাখাি েনে 
রনষু্ঠি রনয়রৈ শীৈকাল এবাি আরেই এরস। রকন্তু বাবি গস অনুরিারি কণধপাৈ করিরন- 
মাহমুিও  খন ৈাি িু’পারয়ি মারঝি আগুন রনবধারপৈ না করিই বারড়ি রিরক িওয়ানা 
হরয়রেরলা ৈখনও না, বা  খন ৈাি টাকা রিরয় গকনা রমত্র আি পাহাড়ী অরিবাসীিা 
লু পারটি কথা বরল গসটা না কিরৈ পািাি েনে োল বকরৈ বকরৈ রফরি  ায় ৈখনও 
ৈাি সরম্বৎ রফরিরন। আি এখন গস ৈাি অহঙ্কাি আি ঔিরৈেি মূলে পরিরশাি কিরে। 
সমিকরেি প্রাকাি ৈািা ভাঙরৈ পারিরন আি শহরিি গভৈরি প্রিান উরেি গ  মসনি 
ৈাি না গসটা আেরল বরস িরয়রে আি সারথ আরে ৈাি গমরয়  াি েনে গস রবশাল 
পরিকল্পনা তৈরি করিরে- মাহমুি না রনরেি গমরয়ি কুমািীত্ব গস কাবুরলি শাহোিাি 
কারে সমপধন কিরব। 
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“মহামানে সুলৈান, আমিা আবাি রফরি আসব।” ওয়ারেি খান বিাবরিি মৈই এবািও 
ৈাি মরনি কথা বুঝরৈ গপরিরে। শীরৈ অসাি হরয় আসা গ াাঁরটি ফাাঁক রিরয় গবি হরয় 
আসা শব্দগুরলা িীরি িীরি গভরস আরস। “এটা রেল গকবল একটা হামলা। আমিা 
একটা সুর াে গিরখ গসটা রনরয়রেলাম রকন্তু পরিরস্থরৈ আমারিি অনুকূরল রেল না।” 
 
“ওয়ারেি খান, গসটাই আমারক কষ্ট রিরি। আরম  খন রচন্তা করি রক হরৈ পািৈ ৈখন 
মরন হয় গকউ গ ন আমাি পােরি জ্বলন্ত খঞ্জি  ুরকরয় রিরয়রে…” 
 
“রকন্তু  ুরিি প্রথম স্বাি আপরন লাভ করিরেন। পরিিবাি আমিা প্রস্তুরৈ রনরয় আসব 
এবং পুরিা সােসিাি সারথ আি ৈখন আপরন োনরবন সাফলে কারক বরল।” রনরেি 
িুরভধাে সরেও, কথাগুরলা বাবিরক উৎফুল্ল করি ৈুরল। গস রকরশাি বয়সী। ইরৈমরিেই 
একটা িারেেি সুলৈান। সমিকে এই শীরৈ গস িখল কিরৈ পারিরন- এই সরৈেটা 
স্বীকাি কিাি রভৈরি গস গকারনা িুবধলৈা খুাঁরে পায় না। িুবধলৈা লুরকরয় থারক হৈাশাি 
রভৈরি,  খন বুরক িম আি বাহুরৈ বল থাকা সরেও, গকউ হাল গেরড় গিয় এবং গসটা 
গস কখনই কিরব না। “আরম আবাি রফরি আসব,” বাৈারসি েেধন োরপরয় গস রচৎকাি 
করি উর  এবং মাথা উাঁচু করি ৈাি বাবাি রশরখরয় গিয়া িণহুঙ্কাি গিয়। স্পরিধৈ শব্দটা 
শীরৈি ঝরড়া বাৈারস রমরলরয়  ায় বরট রকন্তু ৈাি প্ররৈধ্বরন বাবরিি মরস্তরষ্ক অনুিরণৈ 
হরৈই থারক। 
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৪. স ৃচির শহলর 
 
বাবরিি গসৌভারেেই বলরৈ হরব গ  খুনী ৈাড়নায় সমরয়ি আরে হারেি হওয়া শীৈকাল 
এবাি বসরন্তি অকালরবািরন গশষ হরয়রে। বাবি ৈাি কামিায় িাাঁরড়রয় বালরকি িলরক 
েরম থাকা োক্সািটারসি বুরক পাথি েুাঁরড় মািরৈ গিরখ, বিরফি বুরক সৃরষ্ট হওয়া 
ফাটল রিরয় পারন উথরল উর । করয়কটা রনরিন্ত গভড়া েরম থাকা গরারৈি উপি চরড় 
গবড়ারিল, শীৈল গৈারড় ৈািা গভরস  ায়। ৈারিি রমরহ, উচ্চ মাত্রাি আৈধস্বি করয়ক 
গসরকন্ড পরিই রমরলরয়  ায়। 
 
োক্সািটারসি পরি এরেরয়  াওয়া সমভূরমরৈ, ৈাি গোত্রপরৈিা আবাি রনরেরিি 
গলাকেন রনরয় এরস োউরন গফরলরে। এবাি োক পা াবাি সমরয় গস ৈাি 
বাৈধাবাহকরিি আিও িূরি গ রৈ বরলরে, উত্তি, িরিণ, পূবধ, পরিম চািরিক গথরক 
 া াবি গোত্রগুরলরক প্রাচু ধপূণধ লুরণ্ঠৈদ্ররবেি প্ররৈশ্রুরৈ ফুরলি কারে গমৌমারেি মৈ গটরন 
এরনরে। সাইবারন খান ৈাি উত্তরিি শীৈকালীন আশ্ররয় আটরক থাকাি কািরণ, বাবি 
ভারব, আক্রমরণি এটাই উত্তম সময়। শীঘ্রই গস ৈাি বারহনীরক  াত্রাি আরিশ গিরব। 
 
রকন্তু সমিকরেি অরভমুরখ ৈাি অসমাি অরভ ান শুরু কিাি পূরবধ আরিোরনি কাে 
গথরক রবিায় রনরয় আসরৈ হরব গস দ্রুৈপারয় ৈাি কামিাি রিরক এরেরয়  ায়। এইবাি, 
খুৈলাঘ রনোরিি রপৈরলি বারণধশ কিা আয়নায় গস ৈাি রভন্ন। গচহািা গিরখ  াি সারথ 
আব্বাোরনি মািা  াবাি িারৈি গসই অরনরিৈ অন্ধকাি সমরয়ি গচহািাি গকারনা রমল 
গনই। করয়ক সিাহ আরে বাবি ৈাি ত্ররয়ািশ েন্মরিন উি াপন করিরে। ৈাি োরল 
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হাো শত্রু গিখা রিরয়রে আি আরেি গচরয় গস অরনকটাই লম্বা আি চওড়া হরয়রে। 
কণ্ঠস্বরি ভাঙন এরসরে আি তৈমূরিি অঙু্গিীয় এখন আি আঙু্গরল গমারটই র রল হয় না। 
 
“বাো, ৈুরম দ্রুৈ  ুবরক পরিণৈ হরিা।” আরিোন ৈারক রবিায় চুম্বন রিরৈ ৈাি করণ্ঠ 
েরবধি প্রিন্ন গোাঁয়া গটি পাওয়া  ায়। এমন রক সন্তুষ্ট-আি গসই কর াি বুরড়রক প্রীৈ 
কিা গকারনা মামুরল রবষয় না, কুচরক  াওয়া রকশরমরশি মৈই  াি মুরখি ত্বক রকন্তু 
ৈাি িুিিাি গচারখ রকেুই এরড়রয়  াবাি গো গনই। 
 
“শহিটা আমাি িখরল আসবাি পরি আরম গৈামারিি সবাইরক রনরয়  াবাি েনে গলাক 
পা াব।” 
 
 “ৈুরম ওয়ািা কিরো?” খানোিা রনরমরষ রচবুক উাঁচু করি োনরৈ চায়। “ওয়ািা 
কিরে।” গস রনচু হয় গবানরক চুরমা গিয়াি েনে গ  এখন বাবিরক প্রীৈ করি, লম্বায় 
ৈাি গচরয় ইরঞ্চ েরয়ক খারটা। 
 
হারিরমি রভৈি রিরয় রফরি আসাি সমরয় গস একটা গখালা িিো অরৈক্রম করি। 
োনালারবহীন কিটায় গৈরলি প্রিীরপি মৃিু আরলায় এক লম্বা ৈরুণী গকবল কাচুলী 
আি গোলাপী ফুরলি গোপ গৈালা ঘাঘড়া পরিরহৈ অবস্থায় সামরন ঝুাঁরক বরস চুল 
আচড়ারি। বাবি রনচু গচৌকা  অরৈক্রম করি। 
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 গস ৈারক গিখা মাত্র হাাঁটু গভরঙ বরস কপাল মারটরৈ গ কায় আি ৈাি মাথাি চুল 
চকচরক পারনি মৈ চািপারশ েরড়রয় পরড়। “ফািোনাি সুলৈান, বাবিরক আমাি 
অরভনেন। আল্লাহৈালা আপনাি উপি প্রসন্ন গহান।” ৈাি কণ্ঠস্বি চাপা রকন্তু পরিষ্কাি 
উত্তরিি পাহাড়ী মানুরষি টান ৈারৈ স্পষ্ট। 
 
 “আপরন িাাঁড়ারৈ পারিন।” 
 
মারেধৈ ভরঙ্গরৈ গস উর  িাাঁড়ায়। ৈাি গচাখ পটলরচিা, গিহবল্লিী ৈিী এবং মিুি িরঙি 
মৈ ত্বক। বাবি গখয়াল করি ৈাি কামিাি একরকারণ িাখা পুিান িুরটা কার ি রসেুক 
গথরক কাপড় েরড়রয় রেরটরয় িরয়রে। 
 
“আরম ভ্রমণ করি ক্লান্ত। আমাি পরিচািকরিি বরলরে আমারক একটু একা থাকরৈ…” 
গস কথা গশষ না করিই গথরম  ায় এবং বাবি ৈাি গচহািায় অরনিয়ৈা ভি কিরৈ 
গিরখ গ ন গস রকেু একটা গভালা করি গিখরে। গস ঘুরি িাাঁড়ায় গবরিরয় আসাি েনে। 
তসনেবহি  াত্রা শুরু কিাি আরে আরিা অরনক রকেু ৈিািরক কিা বারক। 
 
আমারক এখারন রনরয় আসবাি েনে “সুলৈানরক আমাি কৃৈেৈা োনাই।” গস ৈাি 
রিরক একপা এরেরয় আসরল বাবরিি নারক মৃেনাভীি েন্ধ গভরস আরস। “আমাি বাবাি 
িরিৈািা, অবশেই, আমাি িূরেধ সািরি আমরন্ত্রৈ।” 
 
 “আি গসই িরিৈাি েরভধ ৈাি ঔিসোৈ সন্তান?” 
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একটা রবিরক্তরবাি িরণরকি েনে বাবিরক আপুৈ করি। “অবশেই।” এই গিাক্সানাি 
সামানে গোত্রপরৈি কনোি গকারনা অরিকাি গনই ৈারক এই প্রশ্ন কিাি। ৈাি অরস্তরত্বি 
কথা গস গকবল করয়ক সিাহ আরে োনরৈ গপরিরে। গকারনা িুরবধািে কািরণ ৈাি 
মিহুম আব্বাোন ৈারক িূরেধ রনরয় না এরস ৈাি রনরেি গলাকরিি মারঝই ৈারক 
গিরখরেরলন। রশকারি গেরলই গকবল রৈরন ৈাি সারথ গিখা কিরৈন। গিাক্সানাি কথা 
রৈরন কাউরক বরলনরন। একথাও কখনও বরলনরন, গ  আট বেি আরে  খন ৈাি বয়স 
গচৌে বেরিি গবরশ গকানভারবই না, ৈখন গিাক্সানা ৈারক একরট পুত্রসন্তান উপহাি 
রিরয়রে, োহাঙ্গীি। 
 
ৈুষািপাৈ গশষ হবাি র ক পিপিই,  খন গিাক্সানাি বাবা িূরেধ এরস উপরস্থৈ 
হরয়রেরলন ৈখন গকউই অরবনেস্ত িারড়রশারভৈ মরলন গোত্রপরৈরক ভারলা করি লিেই 
করিরন। গস ৈখন গভড়াি চামড়াি গকারটি গভৈরিি পরকট গথরক বাবরিি বাবাি 
রনরেি হারৈ গলখা একটা রচর  গবি করি গ খারন রৈরন গিাক্সানারক ৈাি িরিৈা আি 
গেরলরক রনরেি বংশিি বরল স্বীকাি করিরেন। গসখারন আিও গলখা আরে ৈাি 
অকালমৃৈুে ঘটরল গিাক্সানারক গ ন শাহী হারিরমি রনিাপত্তায় রনরয় আসা হয়। 
 
খুৈলাঘ রনোি গকারনা উচ্চবাচে করি বোপািটা গমরন গনন। ৈাি স্বামীি অরিকাি আরে 
 ৈ ইিা িরিৈা িাখাি আি বস্তুৈ ৈাি স্ত্রীি সংখো রৈনেন। খুৈলাঘ রনোি রনরে 
গৈা োরনন রৈরনই রেরলন ৈাি ভারলাবাসা, প্ররৈরিরনি সহচিী, ৈাি উত্তিারিকািী 
সন্তারনি মাৈা। পৃরথবীি আি গকারনা িম্পরৈ ৈারিি শািীরিক আি মানরসক বন্ধরনি 
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েুরড় হরৈ পািরব না। ৈারিি রমলরনি আরত্মক অরভরূপ এমনই গ  ৈারিি গকবল িুরট 
সন্তান গবাঁরচ আরে। গিাক্সানা আি বাবরিি সভাইরয়ি অপ্রৈোরশৈ আরবভধাব ৈারক 
গমারটই রবচরলৈ করিরন। আি ৈাই আরিোন  খন বাবিরক অনুরিাি করিন, গস 
অনেসব অল্পবয়সী গেরলি মৈই রনরেি বাবা-মা’ি গপ্ররমি রবষরয় আলাপ কিরৈ অস্বরস্ত 
গবাি করি, আরলাচনাটা সংরিি কিরৈ চায়। ৈারক ৈাি সন্তানরক রনরয় আসরৈ িাও,” 
রৈরন অবরশরষ শীৈল করণ্ঠ আরলাচনা গশষ করিন। বাবি পরি গখয়াল করি গিরখরে গ  
খুৈলাঘ রনোরিি কামিাি পারশই গিাক্সানাি েনে কামিা বিাে কিা হরয়রে। অরচনা 
গলাকরিি মারঝ এরস উপরস্থৈ হওয়া নািীি প্ররৈ সহানুভূরৈ প্রিশধন? গমারটই না। রৈরন 
ৈারক কারে গিরখরেন গ ন ৈাি উপরি লিে িাখরৈ পারিন। 
 
“সুলৈারনি মহানুভবৈাি ৈুলনা হয় না। গিাক্সানা এবাি ৈাি রিরক ৈারকরয় গহরস 
উর । “আপনাি ভাইও আপনারক ৈাি কৃৈেৈা োরনরয়রে।” 
 
সভাই, বাবি ভারব, এবং গমারটই হারসি উত্তি গিয় না। গস ৈারক এখনও গিরখরন। 
গেরলটা গকারনা কািরণ জ্বরি আক্রান্ত সরেহ গনই মশাি বা আটুরলি কামরড়ি ফল। 
খুৈলাঘ রনোি ৈারক এরবষরয় রকেুই বরলরন। “আপনাি সন্তান শীঘ্রই সুস্থ হরয় উ ুক, 
বাবি বরল। গসৌেনেমূলক বাকে রকন্তু বাবি োরন বাকেটায় শীৈল একটা অনুভূরৈ 
িরয়রে। গসটা বাবরিি ইিাকৃৈ। গোড়ারলি উপরি ঘুরি িাাঁরড়রয় বাবি দ্রুৈ গবি হরয় 
 ায়, ৈাি মন ইরৈমরিেই আসন্ন অরভ ারনি উরত্তেনায় বেপৃৈ হরয় পরড়রে। 
 
*** 
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গচারখ প্রিন্ন েবধ রনরয় বাবি ৈাি অশ্বারিাহী বারহনীরক পরিরমি চািণভূরমরৈ েরড়রয় 
পড়রৈ গিরখ, গস ভারব এবারিি অরভ ারনি েনে আট হাোি গলাক আমাি আহবারন 
সাড়া রিরয়রে। অশ্বারিাহী বারহনীি র ক গপেরনই েরমিািরিি বিকোে আি ৈারিি 
গলারকিা। ৈািপরি আরে োট্টারোট্টা গচহািাি গোত্রপরৈি িল, বুরনা চকিারখি মৈ, 
 ািা কাশেড় আি ফািোনাি মিেবৈধী উাঁচু পাহাড়ী এলাকায় বাস করি ৈারিি গঘাড়া, 
গভড়া আি গলামশ ইয়ারকি পাল রনরয়। মালবাহী েরুি োরড়গুরলা  ারৈ লম্বা ৈীক্ষ্ণ 
রশংএি বলি গোৈা হরয়রে মারলি ভারি গসগুরলাি চাকা ৈীব্র শরব্দ প্ররৈবাি োনায়। 
এইবাি ভারেেি উপরি গস রকেুই গেরড় গিয়রন। ৈাি  ুি রবষয়ক মন্ত্রণাসভায় গস লম্বা 
অরভ ারনি েনে প্ররয়ােনীয় সবরকেু বািবাি প ধারলাচনা করিরে, অবরিািী অনুষঙ্গ 
গথরক সমিকরেি গিয়াল টপকাবাি রসাঁরড়, এৈ গলারকি খাবারিি বরোবস্ত, ৈারিি 
শান্ত গিরখ রবেরয়ি েনে উিুি কিরৈ োনবােনাি বেবস্থা সবরকেুি রিরকই লিে িাখা 
হরয়রে।   
 
শীরৈি অলস মাসগুরলারৈ ওয়ারেি খান আি বাবি, ৈারিি অনুপরস্থরৈকালীন সমরয় 
ফািোনাি রনিাপত্তা রকভারব রনরিৈ কিা  ায় গসটাও রবরবচনা করিরে। গস রসিান্ত 
রনরয়রে ৈাি উরেি কারশম,  াি আনুেৈে আি িিৈা প্রশ্নাৈীৈ, ৈারকই িােপ্ররৈভূ 
রহসারব গিরখ  াওয়া হরব। উেরবক অনুপ্ররবরশি গকারনা সংবাি এখনও পাওয়া  ায়রন, 
এবং গকারনা িিরণি রবপি হরল কারশম সারথ সারথ ৈারক সংবাি পা ারব। 
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এই মুহূরৈধ সবরচরয় গুরুত্বপূণধ হল সমিকরেি শত্রুি মরনাভাব আাঁচ কিা, গস রক 
কিরৈ পারি। বাবি োরন গ  প্রিান উরেি এবািও- এখন প্রকারশে রনরেরক 
সমিকরেি সুলৈান রহসারব অরভরহৈ করিন-ৈাি অরভ ারনি খবি আরেই পারব। 
শহরিি শসোোরি েৈ বসরন্তি ফসল এখনও মেুি কিা আরে এবং শহরিি গিয়াল 
সুিরিৈ িাখাি েনে তসনেরিি রবশ্বস্তৈা গকনাি মৈ স্বণধখণ্ড গকাষাোরি মেুি িরয়রে। 
 
 নাোরড় িশরিন পথ চলাি পরি গকালবা রটলা ৈারিি িৃশেপরট গভরস উর । বাবি 
ওয়ারেি খারনি পা ান গিকীিরলি গফিৈ আসা প ধন্ত অরপিা করি না। গস ৈাি িূসি 
স্ট্োরলয়নটা পান্নাি মৈ সবুে ঘাস,  া েৈ শীরৈি ৈুষািপারৈি আদ্রধৈায় এখন ও 
রসক্ত আি মারঝ মারঝ হলুি, গোলাপী আি সািা বসরন্তি ফুরলি নকশায় গশারভৈ, 
উপি রিরয় িাবরড় রনরয়  ায়। ৈাি গঘাড়াি আগুয়ান েরৈরৈ একটা লম্বা গলেরবরশষ্ট 
পারখ, শারন্ত রবরিৈ হরৈ শূরনে োনা ঝাাঁপরট ত্রারহ িব ৈুরল বাৈারসি িবাভরয় রনরেরক 
উর রয় গনয়। রিেরন্তি বুরক আকারশি গপ্রিাপরট সমিকরেি েমু্বে আি রমনারিি 
িৃশেপট সামরন গভরস উ রল বাবি গটি পায় ৈাি নাড়ীি স্পেরন মািরলি গবাল উ রে। 
পুরিা শহিটা রঘরি আরে একটা শরক্তশালী গিয়ারলি বুেহ এবং ৈাি রভৈরি বাবরিি 
গচাখ খুাঁরে গনয় আরিকটা গবষ্টনীি প্রাকাি, শহরিি গভৈরিি রনিাপিৈম স্থান তৈমূি  া 
রনরেি সরবধাচ্চ অট্টারলকা গকাক সিাই এি চািপারশ রনমধাণ করিরেরলা। ৈাি মৃৈুেি পি 
গথরক োয়োটাি একটা বিনাম েরড়রয় পরড়রে। বাবি গোটরবলা গথরক উচ্চাকাঙ্ক্ষী 
শাহোিারিি রন ধাৈন, হৈো আি অন্ধ করি গিয়াি েল্প এবং প্রাসারি রনমরন্ত্রৈ হরয় 
রেরয় হারিরয়  াওয়া অমাৈেরিি কারহনী শুরন এরসরে। 
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বাবি ৈাি আেিাহাটারক এক োয়োয় রস্থি করি িাাঁড় কিায়। এৈ িূি গথরকও বাবি 
গটি পায় একটা অরৈকায় িানরবি মৈ শহিটা সৈকধ আি উিগ্রীব হরয় আরে এবং 
অরপিা কিরে। অসংখে গচাখ বাইরিি রিরক ৈারকরয় িরয়রে, অনুমান কিরৈ গচষ্টা 
কিরে কখন আি গকারনা রিক গথরক বাবি এরস উপরস্থৈ হরব এবং ৈাি সারথ 
গলাকবল কৈ থাকরব। ফািোনা গথরক পরিরম ৈারিি রৈনশ মাইল  াত্রাপরথি 
পুরিাটাই গুিচরিি নেিিারিি রভৈরি রেল। 
 
এইবাি অবশে আরশপারশ অনেরকান অস্থায়ী োউরন গিখা  ায় না। রনরেি রবিহকাৈি 
ভাই মাহমুরিি কথা গভরব বাবি আনমরনই গহরস উর । গকারনা সরেহ গনই রনরেি 
প্রজ্জ্বরলৈ রনম্াঞ্চল রনবধারপৈ কিরৈ গস ইরৈমরিেই আরিকেন িমণীরক খুাঁরে রনরয়রে। 
রকন্তু ৈািপরিও  রি গস ৈারক গবেম কিরৈ চায়, বাবি শপথ গনয় উরেরিি কনো 
ৈািই হরব। গভট রহসারব বাবি ৈারক পার রয় গিরব। 
 
*** 
 
“সুলৈান, আপনারক তি ধেশীল হরৈ হরব,” ওয়ারেি খান েৈ পাাঁচমাস িরি  া বরল 
আসরে গস কথািই পুনিাবৃরত্ত করি। অস্থায়ী রশরবরিি সিাসৈকধ গচাখ কারনি বোরি 
এরড়রয়, একটা ফলবাোরনি রভৈরি ৈািা বরস আরে। ওয়ারেি খান শীরৈি প্ররকাপ 
কমাবাি েনে এক ঝুরড় জ্বলন্ত কয়লা রনরয় এরসরেল  াি রিরক এখন কু্রি িৃরষ্টরৈ গস 
ৈারকরয় আরে। এই উষ্ণৈাটুকু ৈারিি প্ররয়ােন রেল। শিৎকাল আসরে। বাৈারস 
এখনই হাড় কাাঁরপরয় গিয়াি মৈ কনকরন রহম। “আরম রিরবে রিরয় বলরৈ পারি 
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আমারিি গভৈরিই রবভীষণ আরে। আমিা রনকুরচ গশি  খনই শহরিি গকারনা অংরশি 
গিয়াল আক্রমণ কিরৈ  াই বা রনরচ সুড়ঙ্গ বানাই গসখারনই ৈািা আরে এরস বরস 
থারক। খবি পায় রক করি।” বাবি জ্বলন্ত কয়লায় রভৈরি খঞ্জরিি অগ্রভােটা রিরয় 
একটা গুরৈা গিয়। 
 
 “সুলৈান সব রশরবরিই গুিচি থারক। এই বাস্তবৈা গমরন রনরৈ হরব। আি আমারিিও 
রক চি গনই শহরিি গভৈরি।” 
 
 “ৈািা সবাই গঘাড়াি লারি পরিষ্কাি কিরে।” 
 
“আিও অরনক রকেুই কিরব,  খন কিাি সময় হরব। েৈ পাাঁচমাস আমিা শহিটা 
অবরিাি করি গিরখরে। আমারিি পারন আি িসরিি গকারনা ঘাটরৈ গনই রকন্তু শহরিি 
গভৈরিি অবস্থা র ক উরিা। শীঘ্রই ৈািা বািে হরব খাবারিি অরিষরণ গলাক পা ারৈ। 
আমারিি গুিচিরিি এখন গকবল সৈকধ গথরক ৈারিি গোপরন গবি হবাি িাস্তাটা রচরন 
রনরৈ হরব। শরক্ত রিরয়  া কাবু কিা  ায় না েলনায় গসটা সহরেই পিাভূৈ হয়।” 
 
 হৈাশায় বাবি অবেক্ত স্বরি গুরঙরয় উর । রবে আি  াণ্ডা রবচিণ ওয়ারেি খান গ  
গলাক  ুি রবষয়ক কলারকৌশরল অে বাবিরক রনে হারৈ সবরকেু রশরখরয়রেন রৈরন 
ৈারক ভারলা করি মরন করিরয় গিন ৈাি আিও অরনক রকেু গশখাি বারক আরে। 
রবেৈ মাসগুরলা ৈারক অরনক রকেুই রশরখরয়রে। গ্রীরেি প্রচণ্ড িাবিারহ, গস গেরনরে 
গ খারন ঘাস আরশপারশি গথরক গবরশ লম্বা আি সবুে, বুঝরৈ হরব গসখারন লুকান 
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পারনি িািা অবশেই আরে। গস রশরখরে  ুরিি সম্ভাবনা রপরেরয় গেরল রকভারব 
কুচকাওয়াে আি শিীিচচধাি মািেরম তসনেরিি প্রস্তুৈ আি মরনাবল চাঙ্গা িাখরৈ হরব। 
গস ৈারিি আরিশ রিরয়রে সমিকরেি উাঁচু গিয়ারলি বাড়াবারড় িিরণি কারে রেরয় 
গপারলা গখলরৈ এবং শহরিি গশ্রষ্ঠ ৈীিোেরিি গহলায় গমাকারবলা কিরৈ বরল গস 
গঘাড়াি খুরি মত্ত মািরলি গবাল ৈুরল েুরট রেরয় গভড়াি মাথাি বরল ৈাি মোরলট রিরয় 
আঘাৈ করিরে  া ৈািা ৈারিি গখলা গশষ হরল- ইিাকৃৈভারব শহি িিাকািী 
প্রাকারিি উপি রিরয় চিম অবোয় গভৈরি েুাঁরড় রিরয়রে। 
 
বাবি, অন্ধকারি রকভারব রনিরব িলবল রনরয় এরেরয় গ রৈ হয় এবং রকভারব লম্বা মই 
স্থাপন কিরৈ হয় উাঁচু গিয়ারলি সারথ,  াি শীষধভাে গভড়াি চামড়া গমাড়ান িরয়রে 
গকৌৈূহল উরদ্রককািী শব্দ গিাি কিরৈ, আয়ত্ব করিরে। মই গবরয় গস। ৈারিি সারথ 
উপরি উ রৈ রেরয় প্রস্তিখন্ড, ৈীরিি ঝাপটা আি বালরৈ ভরৈধ েিম জ্বলন্ত 
আলকাৈিাি সামরন পরড়রে এবং রপরেরয় এরসরে। গস ৈাি গলাকরিি গখাাঁড়া অন্ধকাি, 
বালুময় সুড়রঙ্গ হামাগুরড় রিরয় এরেরয় রেরয়রে গিয়ারলি রিরক আশা করিরে রনরচ রিরয় 
গ রৈ পািরব রকন্তু ফািোনাি পাহারড়ি মৈ অনড় রভরৈি মুরখামুরখ হরয়রে। 
 
 বাবি রিরনি গবলায় আক্রমণ করিরে, ৈাি গলারকিা ঘারম রভরে অরৈকায় অবরিাি 
অনুষঙ্গ গটরন এরনরে রবশাল প্রস্তিখণ্ড েুাঁরড় মািরৈ। রকন্তু সমিকরেি গলাহা রিরয় 
বািান গেট আি পুরু গিয়াল এসব ঝাপটা আি মাথায় গলাহাি পাৈ গিয়া বড় ভািী 
কার ি লার ি আঘাৈ অনায়ারস সামরল রনরয়রে। 
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 “আরম বুঝরৈ পািরে না। আমাি চাচা সমিকরেি সুলৈান রেল। আরম তৈমূরিি 
সািাৎ বংশিি। আরম আশ্বস্ত করিরে গ  শহরি গকারনা অিােকৈা সৃরষ্ট হরব না। 
গলাকেন রনরেি েিরে িিো খুরল আমারক প্ররবশ কিাি েনে অনুরিাি কিরে না 
গকন? সুিরখাি উরেরিি রভৈরি ৈািা রক গপল?” 
 
 ওয়ারেি খারনি হারস হারস মুখ গিরখ বাবি বুঝরৈ পারি গস আবাি গবফাাঁস কথা বরল 
গফরলরে। “এমন হরৈ পারি গস ৈারিি ভয় গিরখরয় বরশ গিরখরে। একটা কথা মরন 
িাখরবন সািািণ মানুষ আপনারক গচরন না। তৈমূি মািা  াবাি পি গথরক অেরণৈ 
সুলৈান আি গোত্রপরৈি িল রনরেরক মহান গ ািাি আত্মীয় িারব করি সমিকে 
অবরিাি করিরে স্বণধ আি গসৌভারেেি প্রৈোশায়। আপনাি আপন। চাচাও বাহুবরল 
শহিটা অবরিাি করিরেরলন। শহিবাসীিা উপদ্রবকািীি প্ররৈ গকন সিয় হরব? 
হাম্বলিস্তা উরেিরক অন্তৈ ৈািা গচরন।” 
 
 গপাঁচাি োক শুরন ৈািা আকারশি রিরক ৈাকায়, গসখারন ইরৈমরিেই িারৈি ৈািািা 
রবিায় রনরৈ শুরু করিরে। 
 
 “সুলৈান, এবাি আমারিি গফিা উরচৈ।” ওয়ারেি খান কয়লা ভরৈধ ঝুরড়টা লারথ গমরি 
উরি রিরয় জ্বলন্ত কয়লাগুরল পা রিরয় মারট চাপা গিয়। 
 
 বাবি গকাঁরপ উর , রকন্তু গসটাি কািণ গকবল উষ্ণৈাি সমারিি রভৈরি রনরহৈ রেল না। 
“ওয়ারেি খান আমাি িুরিন্তা হরি। আমিা  রি শীঘ্রই শহিটা িখল না করি ৈরব 

http://www.bengaliebook.com/


 অ্যাম্পায়ার অ্ব দ্য ম াঘল : রাইডারস ফ্র  দ্য নর্থ । অ্যাললক্স রাদ্ারল াডথ 

106 

www.bengaliebook.com                                  সূচিপত্র 
 

 

শীৈকাল এরস আবাি আমাি তসনেবারহনীি িফািফা করি গিরব। আরম রবেয় অেধন না 
করিই রিৈীয়বারিি মৈ ফািোনায় রফরি গ রৈ বািে হব। ৈখন আমাি গলারকিা রক 
ভাবরব আমারক?” 
 
 ওয়ারেি খান ৈাি বাহুরৈ হাৈ িারখ। “আমারিি হারৈ সময় আরে। সূ ধ এখনই 
ক্রারন্তকারল আরসরন। আল্লাহৈা’লা সহায় থাকরল, সমিকরেি পৈন হরবই।” বাবি 
ভারব, ৈাি কথাই র ক। ৈাি মিহুম আব্বাোন অরনক রবপ ধরয়ি সিুখীন হরয়রেরলন 
রকন্তু ৈাই বরল কখনও হৈাশ হনরন। রৈরন গ ন রক একটা কথা বলরৈন? “গৈামাি 
তসনেিা  রি গৈামারক রিিাগ্রস্থ গিরখ ৈরব সব গশষ। ৈািা গৈামাি প্ররৈ গনৈৃত্ব আি 
রনয়মানুবরৈধৈাি েনে ৈারকরয় িরয়রে।” হোাঁ, সুলৈারনি কাে হরি শক্ত থাকা। ৈারক 
অবশেই এটা মরন িাখরৈ হরব। 
 
ৈািা গঘাড়ায় চরড় োউরনি উরেরশে িওয়ানা হয়। োউরনি কাোকারে গপৌঁোরল গঘাড়াি 
খুরিি গবাল োরপরয় একটা গলারকি কু্রি কণ্ঠ বাবরিি কারন গভরস আরস। িূরবধনীৈ 
বিমাশগুরলা রক রনরেরিি রভৈরি আবাি ঝারমলা বারিরয়রে,  ািা ৈাি গসনাবারহনীি 
সবরচরয় বড় অংশ? বাৈারস গশািরোরলি আওয়াে আিও গোিাল হরৈ এবং শপথ 
আি প্ররৈোি ঝড় বইরৈ থাকরল, গস ক্লান্ত মরন ভারব। 
 
 হািামখানাি ৈাবুি কাে গথরক গোলমারলি শব্দ আসরে। গস আি ওয়ারেি খান 
আরিকটু সামরন এরেরয় গ রৈ, বাবি গিরখ ৈাি একেন ভাড়ারট গসনাপরৈ বনাঞ্চরল 
রবচিণ কিা  া াবি-রনরেি করয়কেন মাকধামািা সাঙ্গপাঙ্গ রনরয় িুরটা বস্তাি রেরনসপত্র 
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ৈল্লারশ কিরে। আরিকেন গলাক, গপাশাক-আশাক গিরখ মরন হয় আরশপারশি গ্রারমি 
কৃষক, িাাঁরড়রয় গিখরে। “আমাি কাে গথরক এভারব গকরড় গনবাি গকারনা অরিকাি 
গৈামাি গনই। গৈামিা  রি সবই এভারব গিরখ িাও-আমাি শসে এমনরক আমাি 
গভড়াগুরলাও বাি িাওরন, ৈাহরল এই শীরৈ আরম আমাি পরিবািরক রক গখরৈ গিব।” 
গলাকটা ইশািায় কারেই েরড়াসরড়া হরয় থাকা আলুথালু বািামী িরঙি গভড়াি রিরক 
ইশািা করি। গক্রারি গলাকটাি গচারখ পারন টলটল কিরে। 
 
এই গোরবচািা, হাো পাৈলা, রবপ ধস্ত গচহািাি কৃরষেীরব গলাকটা গক্রারি হৈাশায় গ সব 
গ ািারিি সামরন িাপািারপ কিরে ৈািা হারৈি ঝটকায় ৈারক োরন গমরি গফলরৈ 
পারি, রকন্তু ৈাি স্পিধা গচারখ পড়াি মৈ, রকেু একটা আরে গলাকটাি রভৈরি, বাবি 
ভারব। 
 
“োরন গবাঁরচ গেরল বরল কপালরক িনেবাি রিরৈ রিরৈ গৈামাি আস্তাকুরড় রফরি  াও। 
আি গৈামাি স্ত্রীি সারথ গিখা হরল ৈারক আমাি ৈিফ গথরক একটা চুরমা রিরয় গবারলা, 
ৈাি সঙ্গ আরম উপরভাে করিরে, গ ািারিি একেন রখকরখক করি হাসরৈ হাসরৈ 
গলাকটাি গপারি একটা লারথ বরসরয় রিরল গবচািা িূরি রেটরক রেরয় পরড়। গলাকটা 
উ রৈ গচষ্টা কিরল আরিকটা লারথ করষরয় গিয়। 
 
“এখারন রক হরি?” 
 
চমরক উর  গবাকা গবাকা গচারখ গলাকগুরলা বাবরিি রিরক ৈারকরয় থারক। 
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 “মহামানে সুলৈারনি প্ররশ্নি উত্তি িাও,” ওয়ারেি খান বারঘি ঝাপটা রনরয় বরল। রকন্তু 
ৈবুও গকউ উত্তি গিয় না। 
 
“উর  িাাঁড়াও,” বাবি মারটরৈ পরড় থাকা কৃষকরক ইরঙ্গৈ কিরৈ, গস িীরি, গপরট হাৈ 
রিরয় উর  িাাঁড়ায়, ৈাি বরলরিখা পূণধ মুরখ আশঙ্কাি আাঁকারোকা। গস  রি তসনেরিি ঘৃণা 
করি গবাঝাই  ায় ৈারিি সুলৈারনি প্ররৈও ৈাি গকারনা আস্থা গনই। গস কারুকা ধময় 
লাোম সরিৈ গঘাড়ায় উপরবষ্ট কৈৃধত্ববেঞ্জক বালরকি কাে গথরক িূরি সরি আরস। 
 
“গ খারন আরে গসখারনই িাাঁরড়রয় থারকা।” বাবি গঘাড়া গথরক লারফরয় গনরম েীবন্ত 
রচত্রপরটি রিরক ৈারকরয় গিরখ। ৈাি সামরন িুরটা পারটি তৈরি বস্তা অসহারয়ি মৈ 
উরি পরড় গভৈরিি সব মামুরল রেরনসপত্র েত্রাকারি রেরটরয় িরয়রে। বাবি ৈাি 
হারৈি চামড়াি িাস্তানা খুরল গফরল, একটা বস্তায় হাৈ  ুকায় এবং গভৈি গথরক মরলন 
কাপড়রচাপড়, একটা কার ি পাত্র এবং করয়কটা কাপরড়ি বোে গবি করি আরন। 
কাপরড়ি বোেগুরলা খুরল গস গভৈরি ইাঁিুরিি কারলা রবষ্ঠাি সারথ রমরশ্রৈ োৈা িিা 
শসেিানা গিখরৈ পায়। অনে থরলটা ভািী প্ররৈয়মান হয়। গভৈরি েয়টা হারিসাি 
মুিেী,  ারিি সিে মাথা গমাচড়ারনা হরয়রে, এবং একটা। পরনরিি রপণ্ড আি বস্তাি 
আস্তরি মুিেীি পালক আি িরক্ত িলা পারকরয় িরয়রে। গিখা  ায়। 
 
বাবি বস্তাটা একপারশ গ রল সরিরয় গিয়াি সময় লিে করি িাাঁরড়রয় থাকা কৃষক ৈাি 
 থাসবধস্ব িরনি মৈ গসটাি রিরক ৈারকরয় িরয়রে। এগুরলা গকাথা গথরক এরসরে?” 
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বাবি োনরৈ চায়। রনিবৈা। “আরম োনরৈ চাইরে এসব গকাথা গথরক এরসরে?” 
রিৈীয়বাি গস সিাসরি কৃষরকি গচারখি রিরক ৈারকরয় প্রশ্নটা করি। ‘সুলৈান, 
োফিশান নিীি ওপারি আমাি গ্রাম গথরক এরসরে।” 
 
 “আি এসব গৈামাি কাে গথরক গোি করি গকরড় গনয়া হরয়রে?” 
 
“হোাঁ, সুলৈান।” 
 
 “গোি করি?” 
 
“হোাঁ, সুলৈান। এই িুইেন গকরড় রনরয়রে।” 
 
 গলাকটা লিায় মাথা রনচু করি। 
 
বাবি ৈাি গসনাপরৈি রিরক ৈাকায়। “আরম পরিষ্কাি আরিশ রিরয়রেরলাম গ্রাম গথরক 
গকারনা রকেু লু  কিা হরব না, আমিা সব রকেু িাম রিরয় রকরন গনরবা। তৈমূরিি 
উত্তিসূিী েিীব গলাকরিি রনপীড়ন কিরৈ ৈারিি িরক্ত িিণী রসক্ত কিরৈ এখারন 
আরসরন।” 
 
  া াবি গলাকগুরলা ৈাি রিরক েনেরন গচারখ ৈাকায়। “আমিা এখারন করয়ক। সিাহ 
 াবৎ আরে। আমিা রকেুই গোি করি গনইরন। লু  কিাি মৈ গকারনা মালই গনই। 
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আমাি গলারকিা রবিক্ত হরয় পরড়রে। ৈারিি আরমাি িিকাি। আি রক এমন রনরয়রে 
কৃষক নারমি এই লাভধাকীরটি কাে গথরক মামুরল রকেু সামগ্রী।” 
 
 “আি ৈাি স্ত্রীরক িষধণ করিরে।” 
 
 “ৈািা গৈা বলরলা গসই মরহলা খুব একটা অরনিুক রেল না।” িলপরৈ রখকরখক করি 
হাসরৈ ৈাি চওড়া গকািারলি মৈ িাাঁরৈি মরিেখারনি ফাাঁক উনু্মক্ত হরয় পরড়। 
 
 গক্রারিি একটা ঝাপটা বাবিরক আিন্ন করি গফরল। ৈাি ইরি হয় ৈারিি এখনই 
এখারনই ৈিবারিি আঘারৈ রিখরণ্ডৈ করি হৈভাোরিি গিহরবহীন মুণ্ড গোবরিি র রপরৈ 
লারথ গমরি গফরল গিয়। “ওয়ারেি খান এই িুই লুরটিারক এখনই গগ্রফৈাি করিন। 
ৈািা লু ৈিাে আি িষধরণি অরভর ারে গিাষী। ৈািা োরন এি রক শারস্ত। ৈারিি 
গোরত্রি অনে সিসেরিি উপরস্থরৈরৈ আরম চাই এই মুহূরৈধ ৈারিি সাো কা ধকি কিাি 
বেবস্থা গনয়া গহাক।” 
 
ওয়ারেি খান হাৈ উাঁচু করি ইশািা কিরৈই প্রহিীিা এরস িু’েনরক বরে করি  ািা 
গকারনা প্রকারিি বািা গিবাি পরিবরৈধ আহািরকি মৈ িাাঁরড়রয় গচাখ রপটরপট করি গ ন 
আরশপারশ  া ঘটরে গসটা ৈারিি োনেরমেি বাইরি। 
 
 “আি গৈামারক বলরে,” বাবি গোত্রপরৈি রিরক এবাি ৈাকায়  াি মুরখি আমুরি হারস 
অরনক আরেই উরব গেরে। বাবি গখয়াল করি ৈাি আঙু্গল গকামরি খরয়িী িরঙি উরলি 
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গৈলরৈরল মসৃণ কাপরড় েড়ান খঞ্জরিি বারটি আরশপারশ চঞ্চল ভরঙ্গরৈ নড়াচড়া 
কিরে এবং গিহ টানটান হরয় আরে, মূখধটাি মাথায় গকারনা িিরণি িূমধরৈ ভি কিরল 
গসটা গমাকারবলাি েনে গস সমূ্পণধ প্রস্তুৈ। “এই অরভ ারন ৈুরম আমাি আইন গমরন 
চলরব অথবা ৈাি পরিণরৈ গভাে কিরব এই শপথ রনরয়ই ৈুরম আমাি সারথ তমত্রীি 
বন্ধরন আবি হরয়রে। ভরবষেরৈও  রি ৈুরম গৈামাি গলাকরিি সামরল িাখরৈ বেথধ হও 
ৈাহরল গেরনা গৈামািও একই পরিণরৈ হরব।” বাবরিি করণ্ঠ হুমরকি প্রচণ্ডৈা। “ৈুরম 
সবাি সামরন গঘাষণা কিরব এটা নোয়রবচাি-শাহী নোয়রবচাি। আরম আমাি রশরবরি 
গকারনা িিরণি িক্তপাৈ চাই না। এখনই গৈামাি সব গলাকরিি এখারন গেরক পা াও!” 
 
 গোত্রপরৈি িৃরষ্ট বাবি, ওয়ারেি খান আি প্রহিীরিি হারৈ িৃৈ িুই লুণ্ঠনকািীি গচারখি 
মরিয়া-িৃরষ্টি রভৈরি গঘািারফিা করি। বাবি ৈাি গচারখ আি অরভপ্রারয় মৃৈুেি শারণৈ 
সরঙ্কৈ অনুভব করি। রকন্তু অসু্ফট কসম আউরি গোত্রপরৈ ৈিবারিি বাট গথরক হাৈ 
সরিরয় গনয় এবং ৈাি পরিষ্কাি কামান মাথা আনুেৈে প্রিশধরনি অরভপ্রারয় নৈ করি। 
 
িশ রমরনট পরি, অরভ ুক্ত িুেরনি চািপারশ একটা রনিব বৃত্ত তৈরি করি ৈারিি িুদ্র 
গোরত্রি সব সিসে এরস েরড়া হয়। বাবি ইশািায় অনুমরৈ রিরল গস গকরশ েলা 
পরিষ্কাি করি এবং বরেরিি উরেরশে বরল: “আরম গ  আইন িিা কিব বরল প্ররৈশ্রুরৈ 
রিরয়রেলাম, গৈামিা গসটা ভঙ্গ করিরে। আরম, গোত্রপরৈ হবাি কািরণ, রবচারিি েনে 
গৈামারিি গসাপিধ কিলাম। গৈামারিি গিহ টুকরিা করি হায়না আি শকুরনি গখািাক 
রহসারব গফরল িাখা হরব। এখারন উপরস্থৈ সবাই আরিকটা কথা শুরন িারখা, আমাি 
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আরিরশ এটা সংঘরটৈ হরব। িণ্ড কা ধকি  ািা কিরব ৈারিি রবরুরি গকউ গকারনা 
প্ররৈরশািমূলক মরনাভাব গপাষণ কিরব না।” 
 
ওয়ারেি খান ৈাি প্রহিীিলরক সামরন এরোবাি ইরঙ্গৈ গিয়। গকাষমুক্ত ৈিবারি রনরয় 
ৈািা কাাঁপরৈ থাকা বরেি রিরক এরেরয়  ায় এবং ৈারিি হাাঁটু গভরঙ িাাঁড়ারৈ বািে 
করি। ঝকঝরক ৈিবারিি ফলা মৃৈুে মুরখ রনরয় ৈারিি ঘারড়ি উপরি গনরম আসরৈ 
সকারলি ৈাো শীৈল বাৈারস গলাকগুরলাি গশষ আৈধনাি পুকুরি র ল পড়াি মৈ গভরস 
উর  েুরব  ায়। 
 
বাবরিি গপরটি খাবাি গমাচড় গখরয় উর  আসরৈ চায় এবং েভীি শ্বাস রনরয় গস 
রনরেরক শান্ত িারখ। এটাই আইন। শৃঙ্খলা আি শ্রিা বোয় িাখরৈ গকারনা গনৈা  া 
কিরৈা গস গকবল গসটাই করিরে। আৈধনাি প্রশরমৈ হরয় শকুরনি িল আশু গভারেি 
সম্ভাবনায় গকালাহল শুরু না কিা প ধন্ত বাবি রনরেরক গচাখ রফরিরয় গনয়া গথরক রবিৈ 
িারখ। 
 
“গৈামাি রেরনসপত্র গুরেরয় নাও আি এটা িরিা।” বাবি গিৌপে মুদ্রা ভরৈধ উরটি 
চামড়ায় তৈরি একটা থরল হৈভম্ব কৃষরকি রিরক বারড়রয় িিরৈ গস করয়ক মুহূৈধ 
গসটাি রিরক রবভ্রান্ত িৃরষ্টরৈ ৈারকরয় গথরক ৈািপরি গসটা হারৈ গনয়। বাবি রপ  
ঘুরিরয় রনরয় িওয়ানা গিরব এমন সময় গলাকটা েলা পরিষ্কাি করি ইৈস্তৈ ভরঙ্গরৈ রকেু 
একটা বলরৈ চায়। 
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 “আি রকেু বলরব?” চমধসাি আি িুিধশাগ্রস্থ কৃষকটা- বাবরিি মরন রবিক্ত আি ক্লান্ত 
একটা অনুভূরৈি েন্ম গিয়। আে এখারন  া রকেু ঘরটরে ৈারৈ এই গলাকটাি গকারনা 
হাৈ গনই, রকন্তু লুরটিাি িল  খন ৈাি গ্রারম হানা রিরয়রেরলা ৈখন গসই সরৈেকারিি 
মানুরষি মৈ ৈারিি রবরুরি রুরখ িাাঁরড়রয় রেল…বাবি ভাবনাটা অবান্তি বরল গসখারনই 
থারমরয় গিয়। এই গলাকটা গ ািা না, গস একেন পরিশ্রমী মানুষ এবং গস সাহস করি 
ৈাি রশরবরি এরসরেল নোয়রবচারিি প্রৈোশায়। 
 
 “সুলৈান…একটা বোপাি  া আপনাি গবািহয় োনা উরচৈ…রৈন রিন আরে পূরণধমাি 
সমরয়  া আরম রনরেি গচারখ গিরখরে।” 
 
 “রক গিরখরো?…বরলা।” 
 
 “আরম গিরখরে রকেু গলাক…সম্ভবৈ, গুিচি– শহি গেরড় চরল  ারি। আরম ৈখন গভড়া 
চিারৈ রেরয়রেলাম, োরেি আড়ারল লুরকরয় আরম ৈারিি গবি হরৈ গিরখ, এবং গবশ 
করয়ক ঘণ্টা পরি ৈারিি রফরিও আসরৈ গিরখরে। সুইপ্রস্তুৈকািকরিি ফটরকি পারশ 
রিরয় একটা েরলপথ সমিকরেি রিরক চরল গেরে। সুলৈান চাইরল আরম গসটা গিখারৈ 
পারি।” 
 
বাবরিি হৃৎস্পেন হ াৎ গবরড়  ায়। “ৈুরম  রি সরৈে কথা বরল থারকা ৈরব ঐ 
গিৌপেমুদ্রাি করয়কগুণ গবরশ আরম গৈামাি ওেরনি সমান গসানাি গমাহি গৈামারক 
গিব।” 
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*** 
 
 “সুলৈান, এটা গরফ পােলারম।” 
 
“হয়ৈ।” বাবি গটি পায় ৈাি রনরেি গভৈরি উরত্তেনাি িাশ আলো হরি। আি 
করয়ি ঘণ্টা পরি গস সমিকরেি গভৈরি থাকরব। 
 
“অন্তৈ আমারক আপনাি সারথ  াবাি অনুমরৈ গিন।” 
 
 “না, ওয়ারেি খান। রেন্ন বস্ত্র পরিরহৈ একটা রকরশািরক গক ভাল করি গখয়াল কিরৈ 
 ারব? রকন্তু সমিকরেি অরনরকই গৈামায় গচরন। আরম একলাই বিং রনিাপরি 
থাকব।” 
 
 ওয়ারেি খানরক অন্তৈ একবাি হরলও রকংকৈধবেরবমূঢ় গিখায়। ৈাি অন্ধ গচারখি 
উপরিি আড়াআরড় িৈরচহ্ন স্বাভারবক অবস্থাি গচরয় কুরঞ্চৈ হরয় উর । “রকন্তু আপরন 
আমারিি সুলৈান,” গস একগুরয় করণ্ঠ বরল। “ফািোনাি রক হরব  রি আপরন আি 
রফরি না আরসন?” 
 
“আরম রফরি আসরে। এখন আমারক গ রৈ িাও।” 
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বাবি ৈাি রনরেি পেে কিা রনভধির ােে, শক্তরপাক্ত গিখরৈ কারলা টাটু গঘাড়াি রপর  
চরড় বরস এবং গপেন রিরক একবািও না ৈারকরয় িারৈি আাঁিারি অোনাি উরেরশে 
িওয়ানা হয়। 
 
 চাাঁরিি আরলায় পরিমরিরক বরয়  াওয়া নহরিি সমান্তিারল এরেরয়  াওয়া। 
এবরড়ারখবরড়া পথটা আরলারকৈ হরয় আরে,  া আরেি িারৈ গস রনরে ওয়ারেি খান 
আি গসই কৃষকটাি সারথ এরস গিরখ রেরয়রেল। ৈাি মরস্তরষ্ক পথটাি প্ররৈটা নুরড়পাথি 
গ ন োাঁথা হরয় িরয়রে। গস এখন খান উরৈধ ৈৃণভূরমি উপি রিরয় গঘাড়া িাবরড় চরলরে- 
ৈাি মিহুম আব্বাোন ৈারক প্রায়ই এি কথা বলরৈা- গ্রীেকারল তৈমূি একবাি 
এখারন অবকাশ াপরনি উরেরশে োউরন গফরলরেল। গিশরমি োউরনি রনরচ শুরয় পারনি 
িািা বরয়  াবাি শব্দ শুনরব বরল,  া রেল গবরহশরৈি উিোরন প্রবারহৈ েলিািাি নোয় 
শীৈল আি রবশুি। এখন গসই একই েলিািাি চঞ্চল শব্দ গ ন মহান তৈমূরিি কণ্ঠস্বি 
হরয় বরয় চরলরে, ৈারক বলরে: “এরেরয়  াও। সব রকেু ৈুি করি।” 
 
এক ঘণ্টা রনিরবরিন্নভারব পথ চলাি পরি গরাৈিািা রবভক্ত হরৈ বাবি বামরিরকি 
গরাৈ অনুসিণ করি গসটা সমিকরেি রবশাল সবুোভ-নীল গৈািরণি আিমাইল িরিণ 
রিরয় বরয় গেরে। ৈারক খুব সৈকধ থাকরৈ হরব। িূেধ প্রকারিি গপেন গথরক ৈারকরয় 
থাকা সৈকধ িৃরষ্ট রনিঃসঙ্গ অশ্বারিাহীরকও সরেরহি গচারখ গিখরব  রি গস খুব কারে 
এরেরয়  ায়। গস গরাৈিািাি িূিবৈধী পাড় রিরয় এরেরয়  ায়, গ খারন গস পারড় েন্মারনা 
উইরলা োরেি োয়ায় রমরশ রেরয় সবাি িৃরষ্ট এরড়রয় অশিীরিি মৈ এরেরয় গ রৈ 
পািরব। 
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ওয়ারেি খান অবশে র কই বরলরেল। পুরিা বোপািটাই পােলারমি চুড়ান্ত। এৈগুরলা 
মাস শহি অবরিাি করি িাখাি পরি এখন  রি শহরিি িিাবুেরহি িুবধল স্থান আি 
ৈাি অরিবাসীরিি মরনাভাব োনবাি শখ বাবরিি হরয় থারক ৈরব গস রনরে একলা না 
এরস ৈাি অিীনস্থ গকারনা গুিচিরক সুড়ঙ্গ পরথ পা ারৈ পািরৈা। কৃষকটাি ইৈস্তৈ 
ভরঙ্গরৈ উচ্চারিৈ গসই করয়কটা বাকে গশানবাি মুহূৈধ গথরক বাবি োরন রনয়রৈি 
অরমাঘ হাৈ ৈারক সামরন গটরন রনরয় চরলরে। 
 
মাথাি উপরি ঝুাঁরক থাকা উইরলাি শাখাি গভৈি রিরয় িারৈি গমঘহীন পরিষ্কাি আকাশ 
গিখা  ায়। গরাৈরস্বনীি অপি পারড় গস শহরিি আবো অবয়ব গিখরৈ পায়। আি 
করয়ক রমরনট আি ৈািপরিই অন্ধকারিি গভৈি গথরক তিরৈেি মৈ সবুোভ-নীল 
গৈািণিাি প্রকরটৈ হরব। শীঘ্রই একরিন, বাবি রনরেরক কথা গিয়, িারৈি আাঁিারি 
গচারিি মৈ রনরেি শহরি প্ররবরশি বিরল, গস এই গৈািণিারিি নীচ রিরয় রনরেি 
বারহনী রনরয় গভৈরি প্ররবশ কিরব। 
 
একটা িুদ্র েন্তু- ইাঁিুি, খুব সম্ভবৈ নিীি ৈীরি বসবাসকািী ইাঁিুি- ৈাি টাটুি খুরিি 
নীচ রিরয় গিৌরড় গেরল আৈরঙ্ক গহষাধ্বরন ৈুরল গবচািা চঞ্চল ভরঙ্গরৈ পারশ সরি  ায়। 
বাবি নুরয় পরড় ৈাি টাটুি নিম, ঝাকড়া েলায় হাৈ বুরলরয় ৈারক শান্ত করি। এখান 
গথরক পারয় গহাঁরট এরেরয়  াওয়াটাই বুরিমারনি কাে হরব। বাবি গঘাড়াি সাে খুরল 
গনয় এবং রপ  গথরক ভাাঁে কিা কম্বলটা নামায়  াি উপরি গস এৈিণ বরস রেল 
ৈািপরি ওয়ারেি খারনি সারথ ৈাি গ মন কথা হরয়রেরলা, টাট্ট গঘাড়াটা গেরড় গিয় 
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 ারৈ গসটা পথ খুাঁরে োউরনরৈ রফরি গ রৈ পারি। আোমীকাল র ক এই সমরয় 
ওয়ারেি খান এখারনই আরিকটা নৈুন গঘাড়া রনরয় ৈাি েনে অরপিা কিরব। 
 
গকামল অন্ধকারিি রভৈি রিরয় িরিরণ আিও আটশ েে এরেরয়  াবাি পরি গস 
সুইপ্রস্তুৈকািকরিি গৈািণিারিি উভয়পারশ্বধ জ্বলন্ত মশারলি রবিরক্তকি লালরবেু গস 
গিখরৈ পায়। লম্বা আি সংকীণধ, সমিকরেি েয়টা প্ররবশিারিি রভৈরি, এটা সবরচরয় 
গসটা আি রনিাভিণ। এই গৈািণিাি সািািণৈ কৃষক আি বেবসায়ীিা সচিাচি বেবহাি 
করি থারক। তৈমূি কিারচৈ এটা বেবহাি করিরেন। অরৈকায় গলাহাি গৈািণিাি আি 
নীল টাইরল সরিৈ সবুোভ-নীল গৈািণিাি রৈরন সািািণৈ বেবহাি কিরৈন  াি 
প্ররবশ পরথি রখলানাকৃরৈ গৈািরণি উপরিি কামিায় অবস্থানিৈ নকীরবি িল 
কাড়াকাড়া আি ককধশ-সুরিি ৈূ ধনারিি মািেরম ৈাি আেমন গঘাষণা কিরৈা। 
 
সময় হরয়রে এবাি গরাৈরস্বনী অরৈক্রম কিাি,  া এখারন অরনক েভীি প্রায় নিীি 
গিোৈনায় প্রবারহৈ হরি। বাবি প্রায় ৈাি কাাঁি োরপরয় বরয়  াওয়া পারনরৈ িীরি িীরি 
গনরম আরস। প্রায় ৈীরিি কারে গপৌঁরে গস ৈলরিরশি আলো পাথরি গহাাঁচট খায় আি 
ভািসামে হারিরয় গফরল। শীৈল পারনি গরাৈ মাথাি উপরি বরয় রেরয় ৈাি শ্বাসরিাি 
করি গফরল গস গটি পায় পারনি টারন গস গভরস  ারি। েুবন্ত। মানুরষি মৈ অকুলান 
হরয় গস গকানমরৈ একহাৈ পারনি উপরি ৈুরল আি গসটা োরেি োরলি মৈ রকেু 
একটাি সারথ িাক্কা গখরৈ গস বোথায় কুচরক  ায়। আরিকবারিি গচষ্টায় গস একটা োল 
গকানমরৈ িরি আি এবাি িু’হাৈ বেবহাি করি রনরেরক ৈীরি ৈুরল রনরয় আরস। 
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 হাাঁপারৈ হাাঁপারৈ, গস গচারখি উপি গথরক চুল সরিরয় চািপারশ ভাল করি ৈাকায়। 
অন্তৈপরি গস নহরিি অপি পারি এরস গপৌঁরেরে। সহোৈ প্রবৃরত্তি বরশ গস ৈাি। 
তৈমূরিি আংরট গখাাঁরে,  া ৈাি েলায় একটা চামড়াি পাৈলা িরড়ি সাহার ে ঝুরল 
আরে। ৈাি আঙু্গল ভািী, গমাটা িাৈব অরস্তত্ব গটি গপরৈ গস স্বরস্তি রনিঃশ্বাস গফরল। গস 
রনিরব গুরটসুরট গমরি কাাঁপরৈ কাাঁপরৈ কান খাড়া করি। রকেুই না। না গকারনা গফাঁকরড় 
ভাঙাি আওয়াে না বািুরিি নিম োনাি ঝাপটারন। গস এবাি সামরন 
সুইপ্রস্তুৈকািকরিি আবোভারব িৃশেমান গৈািণিারিি রিরক ৈাকায়। গুাঁরড় গমরি 
রনিঃশরব্দ সামরন এরেরয় গস একটা পুিান বাোরনি ধ্বরস পড়া গিয়ারলি কারে। এরস 
গপৌঁরে, গ খারন োরলম োরেি মারঝ মিা োলপালাি সূ্তরপি রনরচ গোপন সুড়রঙ্গ 
প্ররবরশি মুখটা  াকা িরয়রে। 
 
েৈিারৈ পাহািা গিবাি েনে গকারনা প্রহিী রেল না। বাবি কায়মরনাবারকে প্রাথধনা করি 
আেও গ ন গসিকমই থারক। আি ৈাোড়া সুড়রঙ্গি গভৈরিও গস কারিা মুরখামুরখ হরৈ 
চায় না। ৈারক দ্রুৈ কিরৈ হরব- আি গসই সারথ সৈকধও থাকরৈ হরব। গখালা স্থারনি 
রিরক গিৌরড়  াবাি প্রবণৈা েলা রটরপ গমরি গস একটা বুরড়া োরেি গকাটরি ো- াকা 
গিবাি স্থান খুাঁরে গবি করি এবং গসখারন চুপ করি বরস কান খাড়া করি চািপারশ 
লিে িারখ। গৈামাি নারমি অথধ বাঘ, বাবি রনরেি মরন বরল, আে িারৈ ৈাই 
গসিকমই আচিণ করিা। গখালা োয়ো এরড়রয় রেরয় ৈাই আাঁিারিি আরলঙ্গরন রনরেরক 
আবৃৈ করিা আি রনরেি অসরহষু্ণৈা িমন কিরৈ গশরখা। 
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রকেুিণ পরি, একটা বাচ্চা গশয়াল ৈাি পাশ রিরয় অরৈক্রম করি। বাবরিি োরয়ি েন্ধ 
গস র কই গটি পায়, রকন্তু গসটা অগ্রাহে করি সামরন এরেরয়  ায়। গশয়ারলি আচিণ 
গিরখ বাবি রনরিৈ হয় আরশপারশ গকারনা রিপিী প্রাণী গনই। আি গস ৈাি লুরকরয় 
থাকাি স্থান গথরক এবাি ৈাই গবরিরয় আরস। ৈাি পিরণি গমাটা কাপরড়ি তৈরি 
আলখাল্লা আি গভড়াি চামড়াি আাঁটসাট েোরকট- েিীব কৃষরকি গলবাস- এখনও রভরে 
চুপচুরপ হরয় আরে আি ৈাি ত্বরক শীৈল অনুভূরৈি েন্ম রিরি। পারনরৈ গভো 
কুকুরিি মৈ গস রনরেরক ঝাাঁকায়, ৈািপরি রনরেরক ভাল করি িেরড় গনয়। 
 
করম্পৈ বুরক, গস সুড়রঙ্গি মুরখি রিরক এরেরয়  ায় এবং মুখ গথরক োলপালা সরিরয় 
গিয়। ৈািপরি বুরক ভি রিরয় সুড়রঙ্গ প্ররবশ করি এরেরয়  াবাি আরে রনরেি গপেরন 
পুনিায় োলপালাগুরলা আবাি োয়োমৈ গিরখ গিয়। হাৈ বারড়রয় গস সুড়রঙ্গি মুখ 
আটরক িাখা ঝুলিিোি প্রান্ত খুাঁরে। এই গৈা গপরয়রে! িিোটাি হাৈল আাঁকরড় িিরৈ 
একটা গোট গপাকা- সম্ভবৈ রপাঁপরড় বা গপরটি রনরচ রচমরটওয়ালা িুরি গপাকা- ৈাি 
আঙু্গরলি উপি রিরয় গহাঁরট  ায়। বাবি সাবিারন িিোটা খুরল এবং গভৈরি উাঁরক গিয়। 
খরনকূরপি মৈ সরু পথটা ইরটি তৈরি আি িু’পারশ কার ি োসা লাোন িরয়রে। গস 
িু’পারশি োসায় পা রিরয় নামরৈ শুরু করি আি মাথাি উপরি ঝুলিিোটা গটরন 
 থািীরৈ বন্ধ করি গিয়। 
 
ৈাি চািপারশ এখন সূচীরভিে অন্ধকাি এবং গকমন একটা অস্বাস্থেকি, সোাঁৈাসোাঁরৈ, 
মারট মারট েন্ধ ৈাি নারক গভরস আরস গ ন গকানরকেু- বা গকউ একেন- এখারন মািা 
রেরয়রে,  া সম্ভবৈ এখারনই গথরক রেরয়রে। সমিকরেি একটা গেৌিবময় ইরৈহাস 
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িরয়রে, সরৈে রকন্তু গসই সারথ গসটা সংঘাৈময়ও বরট। এই সুড়ঙ্গটা প্রথমরক খুাঁরড়রেল? 
গস কল্পনা কিরৈ গচষ্টা করি। ৈািা রক ভয়ঙ্কি ভরবৈবে এড়ারৈ নারক গভৈরি প্ররবরশি 
েনে এই েৈধটা খুরড়রেল? 
 
 সৈকধৈাি সারথ, বাবি খরনকূপ সিৃশ সুড়ঙ্গটাি ৈলরিরশ রনরেরক নারমরয় রনরয় আরন, 
আরেি িারৈি অরভ ারনি অরভেৈা গথরক গস োরন সুড়ঙ্গটা মাত্র িশ রফট েভীি। 
রকন্তু প্রশ্ন হল সুড়ঙ্গটা এখান গথরক গকাথায় রেরয়রে? গস িুহাৈ রিরয় িু’পারশ শক্ত করি 
িরি পা রটরপ রটরপ সামরন এরেরয়  ায়। ৈাি পারয়ি রনরচি মারটরৈ পোাঁচপোাঁরচ শব্দ 
সৃরষ্ট হয় এবং মরন হয় ক্রমশ  ালু হরয় রনরচি রিরক গনরম গেরে। রপেরল রেরয় টলরৈ 
টলরৈ গস সামরন এরেরয়  ায় এবং করয়ক কিম পরি পারয়ি রনরচ শক্ত পাথরিি 
অরস্তত্ব অনুভব করি স্বরস্তি রনিঃশ্বাস গফরল। 
 
মাথাি উপরিি োি রনচু হরয় আসরৈ বাবি ঝুাঁরক অন্ধকারিি রভৈি রিরয় এরেরয়  ায়। 
এখন গকারনা শত্রুি মুরখামুরখ হরলই হরয়রে, আি গিখরৈ হরব না। গসাো হরয় গস 
িাাঁড়ারৈই পািরে না, শত্রুি গমাকারবলা কিরব রকভারব। আি ৈিবারি চালাবাি গকারনা 
প্রশ্নই উর  না। গস সারথ করি ৈাি মিহুম আব্বাোরনি ঈেরলি মাথাি বাট ুক্ত 
ৈিবারি রনরয় আরসরন। কপাল খািাপ হরল গস  রি িিা পরড় ৈখন। ৈাি মৈ একেন 
কৃষরকি সন্তারনি কারে গসটা রকভারব এল ৈা রনরয় অরনক প্ররশ্নি উরদ্রক হরব। রকন্তু 
মুশরকল হল ৈিবারিটা োড়া ৈাি রনরেরক অিরিৈ মরন হয়। 
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সোাঁৈসোাঁরৈ, পারৈেন্ধময় বাৈারস গস গ ভারব কুাঁরো হরয় িরয়রে, ৈারৈ শ্বাস গনয়া 
িীরৈমৈ কষ্টকি হরয় উর রে। পারয়ি িাপ গুনরৈ গুনরৈ, গস দ্রুৈ এরেরয়  ায়- িশ, 
রবশ, রত্রশ। গস আরে রহরসব করি গিরখরে গ  েয়রশা িাপ ৈারক শহরিি গিয়ারলি 
কারে  ারব। রকন্তু ৈাি গকারনা িািণা গনই সুড়ঙ্গটা আসরল কৈিূি প ধন্ত রবসৃ্তৈ। গস 
গোনাি গচষ্টা চারলরয় গ রৈ গচষ্টা করি। নব্বই, একশ। কপারলি ঘাম েরড়রয় মুরখ 
একটা গনানৈা স্বাি েরড়রয়  ায়। অসরহষু্ণরচরত্ত গস রেহ্বা রিরয় লবণাক্ত ঘারমি গফাাঁটা 
ঘন ঘন টুসরক রিরয় গঝরড় গফলরৈ গচষ্টা করি। একশ পঞ্চাশ…সুড়ঙ্গটা এখন গবশ 
প্রশস্ত হরয় উর রে, িু’েন অনায়ারস গহাঁরট গ রৈ পািরব। বাবরিি েরৈরবে দ্রুৈৈি 
হরয় উর । গস এখন প্রায় গিৌড়ারি। চািশ…. 
 
ৈািপরি গস থমরক িাাঁরড়রয় পরড়। রকরসি শব্দ? পুরুষ করণ্ঠি তহনচ আি ককধশ 
অট্টহারস গস রনরিৈভারবই শুনরৈ পায়। সহসা ৈারক চমরক রিরয় সামরন গথরক কমলা 
আরলাি আভা গভরস আরস। বাবি এবাি অস্পষ্ট গিয়াল গিখরৈ পায় এবং গসটা বাম 
রিরক ৈীক্ষ্ণ বাাঁক রনরয়রে। বিস্থারন েলাি স্বি েমেম করি প্ররৈধ্বরন ৈুলরে। মুহূরৈধি 
রভৈরিই কণ্ঠস্বি  ারিি ৈািা বাাঁক ঘুিরব আি ৈারক গিখরৈ পারব। বাবি পােরলি 
মৈ ঘুরি িাাঁরড়রয় অন্ধকাি গকাণায় েুরট  ায়। হৈাশায় প্রায় গফাাঁপারৈ গফাাঁপারৈ গস 
গিৌড়ারৈ থারক এবং সুড়রঙ্গি একটা ভারেি মারঝ রনরেরক আপ্রাণ গচষ্টা করি রমরলরয় 
রিরৈ। রকন্তু কণ্ঠস্বিগুরলা এখন আবাি রমরলরয় গ রৈ শুরু করিরে। গলাকগুরলারক  রি 
সুড়ঙ্গটা পাহািা গিবাি েনে পা ান হরয় থারক ৈরব বলরৈই হরব ৈািা ৈারিি িারয়ত্ব 
র কমৈ পালন করিরন। একটা মরলন হারস ৈাি মুরখ ফুরট উর । ওয়ারেি খারনি গলাক 
হরল এৈিরণ কারে োরফলরৈি েনে। ৈারিি চামড়া েীবন্ত খারলরয় গনয়া হৈ। 
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বাবি অরপিা করি। পুনিায় অন্ধকাি আি রনিবৈা গনরম এরসরে। গবশ করয়কবাি 
েভীিভারব শ্বাস রনরয়, করয়ক মুহূৈধ অরপিা করি গস আবাি সামরন এরোরৈ শুরু 
করি। বাবি ৈাি পারয়ি িারপি েণনা গুরলরয় গফরলরে রকন্তু গস একটা বোপারি রনরিৈ 
গ  গস শহরি গিয়ারলি কারে রনরিৈভারব গপৌঁরে গেরে। গস এবাি বাম রিরকি ৈীক্ষ্ণ 
বাাঁকটা ঘুরি এবং সামরন এরেরয়  ায়। আিও পাাঁচ রমরনট নাোরড় হাাঁটবাি পরি গস ৈাি 
সামরন আবো আরলাি আভাস বুঝরৈ পারি  া জ্বলন্ত মশারলি কমলা িরঙি আভা না 
বিং চাাঁরিি আি িারৈি ৈািাি একটা শীৈল রবরকিণ। 
 
হারৈি উরিারপ  গস ৈাি কপারলি ঘাম গমারে এবং গিয়ারল রপ  গ রকরয় রনরেরক 
 ৈটা সম্ভব অন্ধকারি রমরশরয় রিরৈ গচষ্টা করি গ ন িূিবৈধী প্রারন্ত িনুরক ৈীরি েুরড় 
তৈরি থাকা সৈকধ প্রহিী ৈারক সহে লিেবস্তুরৈ পরিণৈ কিরৈ না পারি। রকন্তু সামরন 
গকবল রনিবৈা রবিাে কিরে। পুরিা শহি এখন গবািহয় ঘুরম রবরভাি। গস ৈাি রববণধ 
মারটি িাে লাো গপাষাক আি হাৈ সুড়রঙ্গি রভৈরিি আরলারৈ গকানমরৈ গিখরৈ পায়। 
ৈারক তৈমূরিি বংরশি িােপুত্র বরল গকউ রচনরৈ পািরব গস ভয় এখন আি গনই। 
শহরিি রভৈরি গস অনায়ারস ভীরড়ি মারঝ রমরশ গ রৈ পািরব, েৈকারলি বারস রুরটি 
সন্ধারন আরিকেন হৈভােে রকরশাি এরসরে। 
 
 সুড়ঙ্গটা এরস িূরষৈ পারনরৈ পূনধ একটা বৃত্তাকাি েরৈধ এরস গশষ হরয়রে, বাবি ভারব, 
সম্ভবৈ গকারনা অবেবহৃৈ ইাঁিািাি খাড়া ফাাঁকা স্থান। উাঁরক রিরয় গস িারৈি ৈািকাখরচৈ 
আকারশি চাাঁরিায়া গিখরৈ পায়। রনিরব সন্তপধরন গস খাাঁড়া গিয়ারল োাঁথা িাৈব কীলক 
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গবরয় উপরি উ রৈ আিম্ভ করি। এমন সুড়ঙ্গ এই শহরি আি কৈগুরলা আরে? গকারনা 
সরেহ গনই শত্রুিা ৈাি প্ররৈটা পরিকল্পনা সম্পরকধ আরেই অবরহৈ হরয়রে। ৈাি 
োউরন িূরষৈ কিরৈ িরল িরল গুিচরিি িল ইাঁিুরিি মৈ হারেি হরয় ৈাি গোপন ৈথে 
গেরন রনরয় ঘরি রফরি এরসরে। রকন্তু এখন, বাবি ভারব, ইাঁিুি হবাি পালা এবাি 
আমাি। 
 
গিয়ারলি উপরি পাথরিি গোলাকাি িিামূলক গবষ্টনীি উপি রিরয় বাবি রনরেরক 
গটরন ৈুরল এবং োয়াি রভৈরি আলরৈা করি গনরম আরস। চাাঁরিি আরলারৈ বাবি 
গিরখ গস একটা আরঙ্গনাি মৈ োয়োয় উপরস্থৈ হরয়রে গ খারন গকবল িুরটা হারিসাি 
গনড়ী কুত্তা ঘুরমরয় িরয়রে। বাবি ৈারিি পাাঁেরিি হাড় েরোবি ভরঙ্গরৈ উ ানামা 
কিরৈ গিরখ এবং ৈারিি মৃিু গকাঁউ গকউ স্বরি গফাাঁপারন শুনরৈ পায়। পিাক্রমশালী 
সমিকরে তৈমূরিি উত্তিারিকািীি আেমরনি রক অনবিে ৈিীকা গকবল গনড়ী কুকুরিি 
সহচর ধ োরয়ি েরন্ধ ভূৈ পালারব আি কিরণ গোঁড়া ফাটা কাপড়। 
 
এখন প্রশ্ন হল গস র ক গকাথায় আরে? বাবি োনরৈ পািরল বরৈধ গ ৈ। এখন গস 
গকবল গলাকেন উর  চলাচল শুরু কিা প ধন্ত লুরকরয় থাকরৈ পারি। গলারকি আড়াল 
ৈাি প্ররয়ােন। শীরৈ কাাঁপরৈ কাাঁপরৈ গস গিয়ারলি সারথ গ স রিরয় িাখা একটা 
কাপরড়ি সূ্তপ খুাঁরে পায়। এরৈই কাে চলরব। গস কাপরড়ি রনরচ আলরৈা করি  ুরক 
আরস এবং গস মাথাি উপরি গটরন রিরয় রনরেরক পুরিাপুরি গ রক গফরল। গস ভারব, 
সমিকে। সমিকে! ৈািপরি রকেু বুরঝ উ বাি আরেই ঘুম গোয়ারিি মৈ িুরচাখ 
োরপরয় এরস ৈাি ক্লান্ত শিীরিি িখল বুরঝ গনয়। 
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“এটা আমাি োয়ো! গৈামাি পাঁচা োেি রনরয় অনে গকাথাও  াও।” 
 
বাবি ঘুম গভরঙ চমরক উর  এবং কাপরড়ি ফাাঁক রিরয় উাঁরক গিয়। করয়ক ঘণ্টা আরে 
গ  োয়োটা েনমাবনহীন রেল এখন গলাকেরন েমেম কিরে। গভারিি আবো 
আরলারৈ, ৈাি মরন হয় গলাকগুরলা একটা বাোি বসারৈ চাইরে।  াি কণ্ঠস্বরি ৈাি 
ঘুম গভরঙরে গস ৈারকরয় কারলা, িূরল িূসরিৈ আলখাল্লা পরিরহৈ এক লম্বা, শীণধকায় 
বৃিরলারকি। রনরেি পেেসই স্থারনি িখল বুরঝ রনরয়, গস আসনরপরড় হরয় বরস এবং 
গোব্বাি পরকট গথরক করয়কটা োৈা-পড়া গপাঁয়াে গবি করি। 
 
 সৈকধৈাি সারথ, বাবি ৈাি লুকানি স্থান গথরক গবি হরয় আরস। রুি িশধন, রেন্ন বস্ত্র 
পরিরহৈ গলারকি িল ৈরৈারিক কুরঞ্চৈ আনােপারৈি সামানে পরিমাণ কাপরড়ি উপরি 
সারেরয় িাখরে- োেি িঙ রবেরড় রেরয়রে এবং অঙু্করিৈ হরয়রে আি কুচরক  াওয়া 
মুলা। আরিক বৃিা  াি কুরঞ্চৈ মুখ গথরক গনকাব খরস পরড়রে। গবপরড়ায়া অনটরন, 
সমারিস্থ কিাি েনে গ ভারব মৃৈরিহ পরবত্র কিা হয় র ক একই  রে একটা মৃৈ ইাঁিুি 
সারেরয় িাখরে। অরনেিা, গবাঝাই  ায়  ারিি কারে রবরক্র কিাি মৈ রকেু গনই আি 
গকনাি সামরথধেি প্রশ্নই উর  না, ৈািা চািপারশ রভড় করি িাাঁরড়রয় িুিাৈধ গচারখ 
ৈারকরয় িরয়রে। 
 
বাবি রবরস্মৈ হরয় ভারব, এই গলাকগুরলা উপবাস কিরে। অবরিাি অরনক মাস হল 
বোয় আরে এবং গস আশা করিরন গ  িসরিি প ধাি মেুি িরয়রে, রকন্তু ৈাই 
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বরল…এক রশশুি কান্নায় ৈাি রচন্তাি োল রোঁরড়  ায়। এক ৈরুণী মাৈা  াি স্তরনি 
িুগ্ধিািা শুরকরয় গেরে এবং  াি গচারখি ৈািা ভি করিরে অসহায়ৈা। গনকারবি একটা 
গকাণা পারনরৈ রভরেরয় রনরয় গসটাই রনরেি সন্তারনি বুভুি গ াাঁরট গুাঁরে গিয়। 
 
 “রনরেরিি ঘাাঁরটরৈ বোটািা ভালই আরে,” বৃিরলাকটা বরল, ৈািপরি এমন কু্রি 
ভরঙ্গরৈ থুৈু গফরল গ  আরিকটু হরল করফি িলা ৈাি রনরেি সাৈটা গপাঁয়ারেি সূ্তরপ 
রেরয় পড়ৈ। “ৈািা আমারিি কাে গথরক সব রকেু গকরড় রনরয়রে। ৈািা বেরিি পি 
বেি রটরক থাকরৈ পািরব, গিশরমি আলখাল্লাি রনরচি ভূরড় আমারিি খাবাি রিরয় পূণধ 
কিরব। নোয়রবচাি বরল রক রকেু গনই?” 
 
 “বুড়া রময়া, চুপ করিা, মুরখ লাোম িাও, গৈামাি কািরণ আমিা সবাই রবপরি পড়রবা। 
শীৈকাল আসরল েৈবারিি মৈ এবািও আক্রমণকািীিা গিরশ রফরি  ারব।” 
 
 “আি ৈািপরি রক গঘাড়াি রেম হরব? কৃৈেৈায় উরেিরক আরিা গবরশ করি ৈখন 
খােনা রিরৈ হরব! গবশোি গবটাি বি বাড় গবরড়রে! আি সবাই বলরে আমারিি রবরব, 
গবটীরিি গস নারক ভীষণ পেে করি। মিহুম সুলৈান, আল্লাহ ৈারক গবরহশৈ নসীব 
করুন, ৈাি গচরয়ও নারক রিগুণ বড় আমারিি উরেরিি হারিম। আরম শুরনরে একিারৈ 
গস রৈনেন নািীি সারথ সহবাস করি।” 
 
“বুড়া রময়া, শান্ত হও, গৈামাি বসরন্তি িােঅলা স্ত্রী আি গমরয়ি গচরয় ঐ োেলটা 
অরনক গবরশ গ ৌনারবিনময়,” আরিক গলাক গফাড়ন কারট। 
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রনরেি রবরব-গবটীরিি আব্রু িিায়, গপাঁয়াে রবরক্রৈা কু্রি করণ্ঠ সাফাই রিরৈ শুরু 
কিরৈ বাবি আলরোরে গসই চত্বি গথরক সরি আরস এবং একটা েরল িরি হাাঁটরৈ 
শুরু করি। সব োয়োরৈই একই িৃশে। গচারখ মুরখ অনাহারিি রনমধম োপ পড়া, িুিাৈধ 
মানুরষি িল োয়ামূরৈধি মৈ িীিপারয় গহাঁরট চরলরে, গ ন ৈারিি গিরহি গশষ রবেু 
েীবনীশরক্ত রনংরড় গনয়া হরয়রে। গস িাাঁৈহীন মারড় গিরখরয় এক বৃিারক হাসরৈ গিরখ, 
গ  রশশুি মৈ মমৈায় একটা মৃৈ রবড়ারলি রনেধীব গিহ গকারল করি গিরখরে। ইাঁিািাি 
িারি েৈিারৈ ঘুমন্ত কুকুিগুরলা গ  এৈরিন গবাঁরচ িরয়রে গসটা গভরব গস গবশ অবাক 
হয়। 
 
ম্লান কমলা িরঙি উিীয়মান সূর ধি কারিৈ িৃশেপট-  া ৈারক রনরেি অবস্থান সম্পরকধ 
অবরহৈ কিরব। বাবি োরন গ  সূর ধি রিরক রপ  করি হাাঁটরল তৈমূরিি সুিরিৈ 
আস্তানাি গিয়ারলি কারে ৈাি গপৌঁরে  াওয়া উরচৈ। আপাৈভারব মরন হয় ৈাি িািণাই 
র ক। গস দ্রুৈ এরেরয় গ রৈ শুরু করি, গখয়াল করি িাস্তাগুরলা ক্রমশ চওড়া হরয় 
উর রে আি িুপারশি ভবনগুরলা এখন অরনক গবরশ অরভোৈ িশধন। গস সুিৃশে ফুল 
লৈাপাৈা আি েোরমরৈক নকশাি প্রাণবন্ত টাইলরস সরিৈ হািামখানা, েমু্বে ুক্ত 
মসরেি আি অপরূপ সুেিভারব তৈরি কিা মাদ্রাসা গিখরৈ পায়, গ খারন রবিোথধীি িল 
নামাে আিায় করি আি অিেয়ন করি। 
 
ৈাি পূবধপুরুরষিা এৈ সুেি একটা শহি তৈরি করিরে এমন বালকসুলভ একটা 
েবধরবাি ৈাি রভৈরি েন্ম গনয়। গস  খন সমিকরেি সুলৈান হরব, শহরিি 
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আরশপারশি বাোন আি গিৈ গথরক সরে এবং ফল এরস আবাি বাোি গবাঝাই করি 
গফলরব। রুরটঘি আি িন্ধনশালা-  া এখন শূনে আি পরিৈেক্ত গথরক আবািও বাৈারস 
সুবাস েড়ারব। সমৃিশালী আি সুখী নােরিরকি িল, ৈাি প্রশংসায় পঞ্চমুখ হরয় উ রব। 
এবং, তৈমূরিি সমরয়ি মৈ, প্ররৈভাবান মানুরষি িল- করব, রচত্রকি, পরণ্ডৈ- সভে 
িুরনয়াি নানা প্রান্ত গথরক এখারন এরস রমরলৈ হরব। পুরিা রবষয়টাি ৈাৎপ ধ অনুিাবন 
কিরৈ গপরি, বাবি গচাখ বন্ধ করি গফরল। “বাো, আমারিি পথ গথরক সরি িাাঁড়াও।” 
 
বাবরিি রপর ি নােুক অংরশ শক্ত রকেু একটা আঘাৈ করি। সহোৈ প্রবৃরত্তি বরশ, গস 
গকামরি অরস্ত্রি েনে হাৈ রিরয় গিরখ গসখারন রকেু গনই। গস ঘুরি িাাঁরড়রয় গিরখ, 
সমিকরেি িােকীয় পান্না সবুে িরঙি পরিকি পরিরহৈ িুেন তসনে। ৈারিি  াবাি 
মৈ পারশ  রথষ্ট োয়ো িরয়রে রকন্তু ৈািপরিও ৈারিি একেন ৈাি হারৈি বল্লরমি 
বাাঁট রিরয় বাবিরক আবাি আঘাৈ করি, এবাি পাাঁেরি গখাাঁচাটা লারে এবং গস ঘুিরৈ 
ঘুিরৈ গিয়ারল রেরয় আঘাৈ করি। গসাঁরৈা হারস রিরয়, গলাক িুরটা সিরম্ভ সামরন এরেরয় 
 ায়। 
 
বাবি, মােধারিি-মৈ অপলক িৃরষ্টরৈ গপেন গথরক ৈারিি রিরক ৈারকরয় থারক, রকন্তু 
ৈািা গপেরন রফরিও ৈাকায় না। তসনে িু’েন বাাঁক ঘুিরৈ গস ৈারিি রপেু গনয়। ৈািা 
গ রিরক এরেরয় চরলরে, ৈারৈ গস রনরিৈ িু’েন গকাক সিাইরয়ি রিরকই  ারি। 
রনিাপি িূিত্ব বোয় গিরখ, অনুসিণ শুরু কিরৈ গস আরিা গবরশ তসরনেি গিখা গপরৈ 
থারক, ৈারিি গকউ গকউ শহরিি সুনসান, আৈরঙ্কৈ নেরিি িাস্তায় টহল রিরি, 
গকউবা শহি িিাকািী প্রাচীি গথরক রফরি আসা প্ররৈহািী, গসনা। পূরবধি রৈক্ত 
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অরভেৈাি কািরণ, গকউ এরেরয় আসরে বুঝরৈ পািরল গস। েঞ্জারলি আড়ারল রকংবা 
গচৌকার ি গপেরন লুরকরয় পরড় গচষ্টা করি ৈারিি গচারখ আড়ারল থাকরৈ। 
 
আি ৈািপরি, একটা সমরয় গস উপরিি রিরক ৈাকারল তৈমূরিি গিয়াল পরিরবরষ্টৈ 
আস্তানা গিখরৈ পায় এবং এি র ক গকরন্দ্র তৈমূরিি সুউচ্চ িূেধপ্রাসাি, অরৈকায় গকাক 
সিাই। িূরেধি প্রাকাি-গবরষ্টৈ রচরহ্নৈ স্থান গথরক সবুে গিশরমি রনশান বাৈারস পৈপৈ 
করি উড়রে। বাবি ভারব, ওটা আমাি প্রাসাি। অবরচৈন মরন গস তৈমূরিি আংরটটা 
স্পশধ করি এবং গসটা মুর াি রভৈরি আাঁকরড় িরি। 
 
পাথি রিরয় বাাঁিান পরথ তসনেরিি কুচকাওয়ারেি শরব্দ ৈাি রিবা স্বরপ্নি চটকা ভারঙ। 
একটা িল আস্তানায় রফরি আসরে। ৈারিি অরনক গপেরন গথরক বাবি ৈীক্ষ্ণ গচারখ 
তসনেিলটা আি ৈারিি অস্ত্রশস্ত্র খুাঁরটরয় গিরখ। িীঘধকায়, মেবুৈ শিীরিি মানুষ, ৈারিি 
অবয়রব অপুরষ্টি রবেুমাত্র রচহ্ন গনই। আি প্ররৈেরকি হারবভারব গ ািাি অরভবেরক্ত: 
এরিি পিরণও সমিকরেি উজ্জ্বল সবুে পরিকি। গোি করি েুরড় বসা উরেি ৈারিি 
আনুেরৈেি েনে কৈ গমাহি রিরয়রেন? 
 
সহসা গপেন গথরক গকউ একেন ৈাি কাাঁরি হাৈ গিয় এবং আৈরঙ্কৈ বাবি, সব রকেু 
অগ্রাহে করি গিৌড় গিবাি েনে প্রস্তুৈ হয়, রকন্তু হাৈটা ইস্পারৈি মৈ কর ন। অসহায় 
বাবি ঘুরি িাাঁড়ায় ৈাি আক্রমণকািীি মুরখামুরখ হরৈ। 
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 “শুরভিা গনরবন। আরম আশা করিরন এৈ শীঘ্রই আপনারক সমিকরে গিখরবা। 
অবরিাি এখনও গশষ হয়রন।” 
 
বাবি গ াক রেরল। “বাইরসনোি!” তৈমূরিি িক্ত িরঞ্জৈ আংরট ফািোনায় কারে গপৌঁরে 
গিবাি সমরয়ই ৈাি সারথ বাবরিি গশষ গিখা হরয়রেরলা। 
 
 “আপরন অনথধক ঝুাঁরক রনরয়রেন। েৈ রত্রশ রমরনট িরি আরম আপনারক অনুসিণ 
কিরে।” 
 
 বাবরিি মুখ এৈটাই শুরকরয় আরে গ  গস কথা বলরৈ পারি না এবং গস রনরচি রিরক 
ৈাকায়। গস  া গিরখ ৈা গিরখ আবাি গ াক রেরল। বাম হাৈ রিরয় বাইরসনোি  রিও 
ৈারক শক্ত করি িরি গিরখরে, ৈাি োন হাৈ শক্ত হরয় ৈাি পারশ কার ি িরণ্ডি মৈ 
ঝুলরে। 
 
 বাইরসনোি ৈাি িৃরষ্ট অনুসিণ করি। “আপনাি চাচাি গশষ রনরিধশ পালন করি 
তৈমূরিি আংরট গপৌঁরে গিবাি শারস্ত। আরম ভােেবান গ  এখনও মাথাটা আস্ত আরে, 
কািণ সমিকরেি রনিাপত্তাি েনে গ্রান্ড উরেরিি আমারক িিকাি আরে।” গস রনরেি 
হৃৎরপরণ্ডি েরৈ প্রশরমৈ করি এবং চািপারশ ৈারকরয় পালাবাি সম্ভাবনা রবচাি কিরৈ 
গেরল হৈাশায় িরম  ায়  খন গিরখ একিল তসনে ৈারিি রিরক ৈারকরয় আরে। ৈািা 
রনিয় অবাক হরি ৈারিি িলপরৈরক একটা ময়লা গপাশাক পরিরহৈ কৃষক বালরকি 
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সারথ কথা বলরৈ গিরখ। গস এখন  রি পালারৈ গচষ্টা করি ৈরব ৈািা ৈারক এক 
রনরমরষ িরি গফলরব। “এখন রক কিরব?” গস অবরশরষ কথা বরল। 
 
“বোপািটা খুব সািািণ। আরম  রি আপনারক গ্রান্ড উরেরিি কারে িরিরয় গিই ৈরব 
আমাি কপাল রফরি  ারব। রবলাসবহুল প্রাসারি, গ খারন ঝণধা গথরক গোলাপেল 
প্রবারহৈ হরি আি সুেিী িাসীিা আমাি সব ইিা পালরনি েনে মুরখরয় িরয়রে, আরম 
অনায়ারস রনরেরক অরিরষ্ঠৈ কিরৈ পািব।” বাইরসনোরিি গচাখ ৈীক্ষ্ণ িৃরষ্টরৈ ৈাি 
রিরক ৈারকরয় থারক। “েীবন অরনক গবরশ েরটল। আপনাি মিহুম চাচা একেন ভাল 
শাসক রেরলন এবং ৈাি গশষ আরিশ গ  গকারনা মূরলে পালরনি েনে আমারক কৈৃত্ব 
রিরয়রেরলন। উরেি আমাি সিান আি অহংকারি আঘাৈ করিরে। ৈারক আমাি হারৈ 
ৈুরল গিবাি প্ররৈশ্রুরৈ  রি আপরন আমারক গিন, ৈরব আরম আপনাি হারৈ সমিকে 
ৈুরল গিব।” 
 
বাবরিি গচাখ ঝলরস উর । “আরম গৈামারক কথা রিলাম। তৈমূরিি িক্ত িমনীরৈ বইরে 
এমন একেন সুলৈান গৈামারক কথা রিরি।” 
 
 “আমাি সুলৈান।” ৈারিি রিরক  ািা ৈারকরয় িরয়রে সবাি গচাখ এরড়রয় গবাঝা  ায় 
রক  ায় না এমন ভরঙ্গরৈ বাইরসনোি বশেৈা স্বীকাি করি মাথা নৈ করি। 
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৫. মকাক সরাই 
 
সন্ধো গনরম আসরৈ, ওয়ারেি খানরক পারশ রনরয় বাবি, ৈাি গসনাবারহনীি ৈুঙ্গস্পশধী 
উরত্তেনায় রশহরিৈ হরৈ থাকা একটা িরলি উরেরশে বকৃ্তৈা করি, ভিরপট গখরয় 
ৈিবারিরৈ শান রিরয় আি রপর  চামড়াি তৈরি  াল গবাঁরি  ািা পারয় গহাঁরট প্রিান 
োউরন গথরক িওয়ানা গিবাি েনে প্রস্তুৈ হরয়রে। প্রথরম ৈািা রৈন িাৈ আরে নহরিি 
রকনািা িরি বাবরিি অনুসৃৈ পথ অনুসিণ কিরব, রকন্তু ৈািপরি চাহািিাহা গৈািণিাি 
রিরয় সমিকরে প্ররবরশি েনে সংরকরৈি অরপিায় লুরকরয় অরপিা কিরব, শহরি 
প্ররবরশি এই গৈািণিারিি পাহািায় রনরয়ারেৈ আরে বাইরসনোি, আি গস বাবিরক 
গসটা খুরল গিবাি প্ররৈশ্রুরৈ রিরয়রে। 
 
 “আমাি সাথী-গ ািািা, আে িারৈ আমিা আমারিি রনয়রৈি মুরখামুরখ হব। এরসা 
আমিা গ ািাি আত্মায় বলীয়ান হরয় হৃিরয়ি সবটুকু সাহস েরড়া করি- লড়াই কিাি 
শািীরিক সাহস গকবল না, আরম োরন গসটা গৈামারিি ভালই আরে, বিং নহি িরি 
দ্রুৈ এরেরয় রেরয় আমারিি েনে আক্রমরণি সংরকৈ না আসা প ধন্ত অরপিা কিাি 
তি ধে গ ন গৈামারিি থারক। আমিা প্ররৈেরকই ৈাি সহর ািাি বাাঁচা-মিাি িারয়ত্ব বহন 
কিরে। রনরেি অবস্থান গথরক আমারিি রভৈরি একেনও  রি রপরেরয় আরস- 
অরনিাসরেও বা অসরহষু্ণৈাি েনে- গেরন গিরখা, গস আমারিি সবাি সারথই 
রবশ্বাসঘাৈকৈা করিরে। আমাি বয়স কম হরৈ পারি, আরম োরন আরম আমাি ভূরমকা 
র কমৈই পালন কিরবা। গৈামিা রক আমারক। প্ররৈশ্রুরৈ গিরব গ  গৈামারিি িারয়ত্বও 
গৈামিা র কমৈ পালন কিরব?” 
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সমস্বরি সবাই একসারথ রচৎকাি করি বরল উর  “হাাঁ, সুলৈান।” 
 
 সময় আি নষ্ট না করি বাবি অগ্রবৈধী িলটারক  াত্রা কিবাি আরিশ গিয়। পাশাপারশ 
িাাঁরড়রয় কাাঁরি কাাঁি রমরলরয় িুরটা সারি তৈরি করি নহরিি পাশ রিরয় ৈািা কুয়াশাি 
রভৈরি হারিরয়  ায়। পারনি  ৈটা কারে সম্ভব গথরক, ৈীরিি উইরলা োরে োলপালা 
আি গঝাপঝারড়ি সামানে আড়ারলি পুরিাটা সিেবহাি করি ৈািা এরেরয়  ায়। রনিরব 
এভারব পরনি রমরনট এরেরয়  াবাি পরি সহসা, সামরনি কাৈারিি তসনেরিি গভৈরি 
গকউ সামানে গকরশ উর । বাবরিি কারন প্রহিী কুকুরিি হুঙ্কারিি মৈ গোিাল গশানায় 
হরচটা। অবশে সমিকরেি রিক গথরক গকারনা িিরণি নড়াচড়াি আওয়াে পাওয়া  ায় 
না। বাবি আবািও স্বরস্তি রনিঃশ্বাস গফরল। ৈািপরিই তসনেটা আবাি গকরশ উর , এবাি 
মরন হয় আরেি গচরয়ও গোরি এবং মরন হয় অনন্তকাল িরি কাশরৈ থাকরৈ  া 
আিরৈ এক রমরনরটিও অরনক কম। এখনও মশাি ভনভন আওয়াে োড়া আি রকেুি 
শব্দ পাওয়া  ায় না, অন্ধকারি প্ররৈটা মানুরষি উনু্মক্ত ত্বরক ৈািা মহানরে কামড়ারৈ 
শুরু করিরে। 
 
“সুলৈান, আরম ৈারক গফিৈ পা াব,” ওয়ারেি খান রফসরফস করি ৈারক বরল। 
“বাাঁচলাম।” 
 
মূল োউরন গথরক িওয়ানা গিবাি িুই ঘণ্টা পরি, বাবি সাঁইপ্রস্তুৈকািকরিি 
গৈািণিারিি কারেি গসই স্থানটা রচনরৈ পারি, গ খান গথরক সমিকরে গিকী কিাি 
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অরভপ্রারয় গোপন সুড়রঙ্গি উরেরশে গস উর  রেরয়রেল। আে িারৈ অবশে গস ৈাি 
গলাকরিি রনরয় নহরিি রকনািা িরি সামরন এরেরয়  ায়। গেোৎস্নাি আরলায় প্রসন্ন 
রচরত্ত বরয়  াওয়া গরাৈরস্বনী আিও একবাি ৈাি বনু্ধি ভূরমকায় অবৈীণধ হয়,  খন 
উত্তিরিরক বাাঁক রনরয় গসটা চািহািিাহা গৈািণিারিি মাত্র িুইশ েে িূি রিরয় বরয় 
রেরয়রে গিখা  ায়। 
 
বাবি আি ৈাি গলারকিা, নহরিি রকনারিি আোো আি উইরলাি আড়ারলি পুরিা 
সিেবহাি করি গকারনা িিরণি অবারঞ্ছৈ শরব্দি েন্ম না রিরয় গৈািণিারিি খুব 
কাোকারে োয়োয় গপৌঁরে  ায়। ওয়ারেি খারনি সারথ সংরিি পিামশধ করি রনরয়, 
বাবি চাাঁি মাথাি উপরি উর  না আসা প ধন্ত ৈাি গলাকরিি গঝাপঝারড়ি আড়ারল 
আত্মরোপন করি থাকাি আরিশ গিয়- গৈািণিাি খুরল গিবাি বোপারি বাইসানোরিি 
সারথ ৈাি গসিকমই কথা হরয়রে। 
 
*** 
 
অস্বরস্ত িূি কিরৈ বাবি একটু নরড় উর । রকন্তু বোপািটা কর ন। মশাি ঝাাঁক ৈারক 
এখনও গেরক িরি আরে। আি না চুলরক কামরড়ি োয়ো থাকরৈ পািরে না। 
আসনরপরড় হরয় বরস থাকায় ৈাি কাপরড় কািা গলরেরে এবং নড়রলই রনরচ গথরক 
পোাঁচরপরচ শব্দ গভরস আরস, রকন্তু ঘন আোোি কািরণ োয়োটা গবশ ভাল আড়াল 
তৈরি করিরে। গস  রি, র ক ৈাি মাথাি উপরিি চািরকাণা আকারশি ৈািা আি চাাঁরিি 
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আবৈধন গিরখ, র কমৈ সময় আোে করি থারক, ৈাহরল এখারন থানা গনয়াি পরি 
নব্বই রমরনট অরৈবারহৈ হরয়রে। 
 
গস গ খারন গুাঁরড় রিরয় আত্মরোপন করি িরয়রে, গসখান গথরক অবশে আরশপারশি 
এলাকা আি আকারশি এমন গবরশ রকেু অংশ গিখা  ায় না,  াি ফরল গস চাাঁরিি 
অবস্থান সম্পরকধ রনরিৈ হরৈ পািরব। ৈারক রনরিৈভারব োনরৈ হরব আিও কৈিণ 
ৈারিি এখারন অরপিা কিরৈ হরব। ওয়ারেি খারনি রপৈৃবেসুলভ উপরিশ অমানে 
করি, গ  অনে আি সবাি মৈ ৈািও মাথা রনচু করি গিরখ, সমরয়ি রহসারবি ভাি ৈাি 
রনেস্ব আিও অরভে প ধরবিণ িমৈাি উপরি গেরড় গিয়া উরচৈ, বাবি মাথা উাঁচু 
করি। আোোি আড়াল গথরক ভাল করি গিখাি েনে উাঁরক রিরৈ, ওয়ারেি খারনি 
পিামরশধ পরিিান কিা ইস্পারৈি োরলকা গিয়া েোরকট, গ টা ৈাি গিরহি মারপি গচরয় 
অরনক বড়, কুাঁচরক রেরয় ৈাি বাহুি রনরচ গবােরলি কারে গখাাঁচা গিয়। অসরহষু্ণভারব 
বাবি টানারহাঁচড়া শুরু করি, আলখাল্লাি রনরচ হাৈ গিয় এবং গচষ্টা করি কুাঁচরক  াওয়া 
ইস্পারৈি েোরকট গসাো কিরৈ। রকন্তু গস রবষয়টা আিও েরটল করি গৈারল। 
 
ৈাি র ক মুরখি সামরন, আোোি আড়াল গথরক একরোড়া বুরনা হাাঁস আৈধস্বরি োনা 
ঝাাঁপরট উর । বমধ র ক কিরৈ রেরয় ৈাি মাত্রারৈরিক্ত নড়াচড়ায় গবািহয় গবচািািা 
আৈরঙ্কৈ হরয় উর রে। রবব্রৈভরঙ্গরৈ গস আবাি মাথা রনচু করি, রকন্তু আোোি আড়ারল 
মাথা রনচু কিরৈ গস ৈাি করয়ক রফট িূরি পারয়ি আওয়াে গশারন  া দ্রুৈ কারে 
এরেরয় আসরে।  রিও  ুরক্ত ৈারক বরল গ  গসটা ৈািই গকারনা গলারকি পারয়ি 
আওয়াে, রকন্তু সহোৈ প্রবৃরত্তি বরশ গস ৈাি মিহুম আব্বাোরনি ঈেরলি মাথাি 
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বাাঁট ুক্ত আলমেীি আাঁকরড় িরি। লারফরয় উর  িাাঁরড়রয় রনরেি েীবন বাাঁচারৈ লড়রৈ 
প্রস্তুৈ। শব্দটা আিও বাড়রৈ এবাি ওয়ারেি খারনি কািামাখা মুখ আোোি আড়াল 
গথরক উাঁরক গিয়, গপরটি উপরি ভি রিরয় কনুইরয়ি সাহার ে অরনকটা বাইম মারেি 
মৈ এাঁরকরবাঁরক ৈাি রিরক এরেরয় আসরে। বাবি স্বরস্তি রনিঃশ্বাস গফরল এবং গসই সারথ 
গকারনা একটা অদু্ভৈ কািরণ ৈাি মরন হয় গ  রপর   াল আটকারনা এবং প্রায় উপুড় 
হরয় শুরয় থাকাি কািরণ ওয়ারেি খানরক গব প আকৃরৈি কিরপি মৈ গিখারি। 
 
 “সুলৈান, সময় হরয়রে। আরম রক সংরকৈ রিরৈ আরিশ গিব।” 
 
 গকানমরৈ হারস গচরপ বাবি মাথা নারড়। 
 
ওয়ারেি খান গ ভারব এরসরেল গসভারবই মাথা রনচু করি রপেরল গপেরন সরি  ায়। 
মুহূৈধ পরি, ৈাি আরিরশ, িারৈি রনরমধঘ আকারশ একটা জ্বলন্ত ৈীি রবশাল বৃত্তচাপ 
তৈরি করি আকারশ উর  আরস, িূমরকৈুি মৈ জ্বলরে ৈাি জ্বলন্ত পুি। আোোি 
রভৈরি এবাি বাবি উর  িাাঁড়ারল ৈাি গপট গুরলরয় উর  এবং উরত্তেনা আি আশঙ্কায় 
ৈাি পা কাাঁপরে গটি পায়। ৈাি গলারকিা ৈাি চািপারশ, আড়াল গেরড় এরক এরক উর  
িাাঁড়ারৈ থারক। 
 
 ওয়ারেি খানও ৈাি পারশ এরস িাাঁড়ায়। “আমিা শীঘ্রই োনরৈ পািব বাইরসনোি 
এক কথাি মানুষ রকনা।” 
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 “গস ৈাি কথা িাখরব।” বাবি গস বোপারি রনরিৈ রকন্তু গপাড় খাওয়া ওয়ারেি খারনি 
মরনি সংশয় িূি হয় না, উরিগ্ন হরয় উর ন গ  ৈরুণ অনরভে বাবি হয়ৈ প্রৈারিৈ 
হরয়রেন। 
 
বাবি আি ওয়ারেি খানরক সামরন গিরখ, ৈারিি গ ািািা আোোি আড়াল গথরক 
গবরিরয় আরস এবং আক্রমণাত্মক রবনোরস সরিৈ হয় আি েলাভূরমি উপি রিরয় দ্রুৈ 
চািহািিাহা গৈািণিারিি রিরক এরেরয়  ায়, ৈারিি পারয়ি চামড়াি নােিা মারঝমরিেই 
কািায় আটরক  ায় এবং সবাই শান্ত ভরঙ্গরৈ শ্বাস গনয়। ৈািা আিও এরেরয় গ রৈ 
বাবি গিরখ সুউচ্চ সবুোভ-নীল গৈািণ বা পুাঁইপ্রস্তুৈকািকরিি গৈািরণি ৈুলনায় গসটা 
অরনক গোট। গৈািণিারিি িু’পারশ শক্তরপাক্ত পাথরিি গ নরৈনভারব তৈরি কিা বুরুে 
রনমধারনি সময় িশধনীয়ৈাি গচরয় উরেরশেি রবষরয় প্রািানে গিয়া হরয়রে। এবং বাবি 
এখান গথরকই গৈািণিারিি ভািী গলাহাি রগ্রল গিখরৈ পায়,  া শহরি প্ররবরশি সংকীণধ 
েরলপথটা সুিরিৈ করি গিরখরে। ৈাি মরন হয় গফাকলা িাাঁরৈি গকউ ৈাি রিরক 
মুখবোিান করি হাসরে। 
 
সরেহেনক রকেু গচারখ পরড় রকনা গিখরৈ বাবি গচাখ রপটরপট করি চািপারশ ৈাকারল 
বুঝরৈ পারি গকাথাও রকেু নড়রে না- এমন রক গৈািণিারিি উপরিি প্ররকাষ্ঠ গ খান 
গথরক বাইসানোি করপকল রিরয় রগ্রল গৈালাি আরিশ গিরব গসখারনও গকারনা আরলা 
জ্বলরে না। গকারনা রকেু না ঘটরল গস রক কিরব? হয়ৈ পুরিাটাই একটা রনমধম েলনা। 
বা এটাও হরৈ পারি পুরিা পরিকল্পনাই ফাাঁস হরয় রেরয়রে আি বাইসানোি এখন 
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গকারনা অন্ধকাি কু রিরৈ রনপীড়ন সহে কিরৈ না গপরি ৈারিি পায়ৈািা  ন্ত্রণারক্লষ্ট 
করণ্ঠ বয়ান কিরে। 
 
বাবি রনরেরক শান্ত করি রচন্তা কিরৈ থারক। ৈাি সামরন এখন রক পথ গখালা িরয়রে? 
রকন্তু মরন মরন গস োরন ৈাি সামরন এই একটাই পথ িরয়রে। ৈারিি এরেরয়  াওয়া 
োড়া উপায় গনই। এমন রক এখন, জ্বলন্ত ৈীরিি বাাঁকান েরৈপরথি মািেরম  া সূচীৈ 
হরয়রে, বাোই কিা চাি’শ গ ািাি িল ইরৈমরিে ৈাি রৈন িাৈ আরেি  াত্রাপথ 
পুনিায় অনুসিণ করি সোাঁৈসোাঁরৈ সংকীণধ সুড়রঙ্গ গনরমরে,  া ৈারিি শহরিি গভৈরি 
রনরয়  ারব। গস ৈারিি পরিৈোে কিরব না।  াই ঘটুক না গকন, গস ৈাি গলাকরিি 
গনৈৃত্ব রিরয় গৈািণ আক্রমণ কিরবই। 
 
ৈাি মন  খন এসব রবরিি ভাবনাি গিালাচারল আিন্ন, বাবি গৈািণিারিি োন 
পারশি গিয়ারলি উপরি হারৈ মশাল িিা একটা োয়ামূরৈধ গিখরৈ পায়। গ টা 
ইিাকৃৈভারব গস এপাশওপাশ গিালারৈ থারক। একই সারথ বাবি আরশপারশ গকাথাও 
রবশাল একটা পুরলি ঘুিরৈ শুরু কিাি ককধশ খিখি আওয়াে শুনরৈ পায়। গলাহাি 
গ্রীলটা প্রথরম গকাঁরপ উর , ৈািপরি অরনিাসরেও গ ন উপরি উ রৈ শুরু করি। 
ওয়ারেি খারনি রিরক ৈারকরয় গস রবেয়ীি একটা হারস গিয়, ৈািপরি আক্রমরণি েনে 
পূবধ রনিধারিৈ সংরকৈ চাপা স্বরি বরল উর । ৈাি গলারকিা সংরকৈটা পুনিাবৃরত্ত কিরৈ 
গস একটা চাপা েমেরম আওয়াে শুনরৈ পায়। সংরকৈটাি গকামল আরবিন, রথরৈরয় 
আসরৈ রনরেি গভৈরি গস একটা উেীপনা গটি পায়  া ৈারক সামরন এরেরয় গ রৈ 
বািে করি। 
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 োন হারৈ ৈাি মিহুম আব্বাোরনি ৈিবারি, বাম হারৈ খঞ্জি রনরয় বাবি 
গৈািণিারিি বারক পথটুকু গিৌরড় অরৈক্রম করি। গলাহাি গ্রীল ইরৈমরিে এক ৈৃৈীয়াংশ 
উর  এরসরে। ৈাি গলারকিা ৈারক রঘরি িিরৈ গ্রীরলি রনরচি ৈীক্ষ্ণ শলাকাি গখাাঁচা 
গথরক বাাঁচরৈ গস রনরেরক গুরটরয় একটা বরলি মৈ করি এবং নীচ রিরয় েরড়রয় 
আরস। কুণ্ডলাকৃরৈ গথরক মুক্ত হরয় গস লারফরয় পারয়ি উপরি উর  িাাঁড়ায় এবং 
অন্ধকারিি রিরক ৈারকরয় থারক, বাৈাস গকরট মৃৈুে মুরখ রনরয় েুরট আসা ৈীরিি 
অরমাঘ শব্দ বা অন্ধাকারি হুরল্লাড় ৈুরল রেেবারে রিরয় গিরয় আসা কু ারিি সামানেৈম 
আভারসি েনে ৈাি প্ররৈটা ইরন্দ্রয় টানটান হরয় িরয়রে। রকন্তু গৈািণিারিি উপরিি 
প্ররকাষ্ঠ গথরক পাথরিি রসাঁরড় গবরয় দ্রুৈ গনরম আসা পারয়ি শব্দ োড়া আি রকেুই 
গশানা  ায় না। বাইসানোি এরেরয় আরস, মুরখি অরভবেরক্ত ভাবরলশহীন। “স্বােৈম। 
আরম আমাি কথা গিরখরে।” গস বাবরিি সামরন এরস নৈোনু হয়। “আমারিি দ্রুৈ  া 
কিাি কিরৈ হরব। গুিচরিি িল সবধত্র েরড়রয় িরয়রে- এমন রক এখনও হয়ৈ গকউ 
আমারিি গিখরে এবং গ রকান মুহূরৈধ পােলাঘরে গবরে উ রৈ পারি। আমাি রবশেন 
গলাক এই গৈািরণি পাহািায় িরয়রে আি বারকিা গকাক সিাইরয়ি রনকরট অরপিা 
কিরে।” শহরিি রিরক এরেরয়  াওয়া একটা অন্ধকাি েরলি রিরক ইশািা করি গস 
গিখায়। “আমাি সরঙ্গ আসুন।” 
 
বাইসানোরিি কথা গশষ হরৈ, সামরন, নেি প্রাকারিি অভেন্তরি গকাক সিাইরয়ি োরি 
অন্ধকাি রবিীণধ করি সহসা কমলা িরঙি আরলাি আভা গিখা  ায়- মশাল। ৈারিি 
উপরস্থরৈি খবি গসনাোউরনরৈ গপৌঁরে গেরে। রশঙাি েেনরবিািী আৈধনাি এবং ককধশ 
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স্বরি গসনাপরৈরিি রনে রনে গলাকরক োকাি শব্দ গভরস আসরৈ গবাঝা  ায় গ  
রবপিরক চমরক গিবাি সুর াে ৈািা হারিরয়রে। বাবি ইৈস্তৈ করি না। ৈিবারি 
উপরি ৈুরল োরয়ি পুরিাটা শরক্ত বেবহাি করি গস ৈাি গলাকরিি িণহুঙ্কাি গিয়- 
“ফািোনা।” ৈাি কারনি পিধা িপিপ করি, গস সামরনি রিরক। গিরয়  ায়। 
 
েরলটাি িুপারশ লম্বা, উাঁচু, মারটি ইরটি সারিবি বাসা  াি িিো রনরিৈভারবই গভৈি 
গথরক বন্ধ। বাবি এক মুহূরৈধি েনে িিোগুরলাি গপেরন েড়সড় হরয় বসবাসকািী 
পরিবািগুরলাি কথা ভারব,  ািা গিায়া কিরে গ ন এই ঝড় শীঘ্রই গশষ হয়। ৈারিি 
োনবাি কথা না গ  সািািণ নােরিকরিি হৈো বা লুট কিাি উপরি গস কর াি 
রনরষিাো আরিাপ করিরে। ৈাি শত্রুরিি অবশেই উপ ুক্ত মূলে রিরৈ হরব, রনিীহ 
গলাকরিি িরক্ত স্নান করি গস সমিকরে ৈাি শাসনকাল শুরু কিরৈ চায় না। 
 
“সুলৈান, এই পরথ।” বাইসানোি বাবরিি বাহু আাঁকরড় িরি এবং গহাঁচকা টারন 
বামরিরক বাাঁক গনয়া একটা সরু েরলরৈ ৈারক রনরয় আরস। হ াৎ ভািসামে হারিরয় 
গফলরৈ বাবি টরল উর  এবং আরিকটু হরলই গস আোড় গখরৈা। মুহূরৈধি েনে গস 
ৈাি গপেরন ওয়ারেি খারনি রিরক ৈাকায়। েরলটাি িুপারশ উাঁচু গিয়াল আি ভীষণ 
সংকীণধ। পাশাপারশ একেন বড়রোি িুেন গলাক এরেরয় গ রৈ পািরব- অৈরকধৈ 
আক্রমরণি েনে আিশধ স্থান। োঢ় অন্ধকারিি ওপারশ ৈারিি েনে রক অরপিা কিরে? 
 
 “িূরেধ গপৌঁোবাি এটা সবরচরয় সংরিি পথ।” বাইসানোরিি কণ্ঠ ৈীক্ষ্ণ আি ৈারৈ 
আরৈধ ঝরি পরড়। 
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 বাবি গচাখ সরু করি ৈাি রিরক ৈাকায়। গস োরন গ  ৈাি বয়স কম হওয়া সরেও 
ৈাি গলারকিা এখন ৈাি মারঝ একেন গনৈারক গিখরৈ চাইরে। এখন ইৈস্তৈ কিাি 
গকারনা অবকাশ গনই,  খন শত্রুি কণ্ঠস্বি প্ররৈ মুহূরৈধ ৈারিি রিরক। এরেরয় আসরে। 
গস বাইসানোিরক রবশ্বাস করি,  া ৈারক রসিান্ত রনরৈ সাহা ে করি। ওয়ারেি খানরক 
পারশ রনরয় গস ৈাি গলাকরিি বরল অনুসিণ কিরৈ এবং ঘুরি িাাঁরড়রয় বাইসানোরিি 
গপেন গপেন েরলরৈ প্ররবশ করি। বাবি রবরস্মৈ হয় গ  শহি িখরলি লড়াই শুরু হরৈ 
ৈাি রভৈরিি ভয় গকাথায় গ ন উরব গেরে এখন গসখারন গকবল উরত্তরেৈ উল্লাস 
রবিাে কিরে। সব  ুরিই রক একই অনুভূরৈ হয়? সহসা, পূবধরিরক খারনকটা িূি 
গথরক, গস একটা গোিাল হুঙ্কাি গভরস আসরৈ। ৈাি গলারকিা রনিয়ই সুড়ঙ্গ গথরক 
গবি হরয় এরসরে এবং এখন শহরিি গকন্দ্রস্থরলি রিরক েুরট  ারি। ৈািা গ্রান্ড 
উরেরিি অনুেৈ গসনাবারহনীরক বেস্ত িাখরব। 
 
েরলটা এবাি োন রিরক আরিকটা ৈীক্ষ্ণ বাাঁক রনরয়রে, এবং ৈািপরি সহসাই গশষ 
হরয়রে। চািপারশ আরিা-অন্ধকারি ৈারকরয় বাবি গিরখ গস একটা প্রাঙ্গরনি মৈ 
োয়োয় িাাঁরড়রয় িরয়রে,  াি একরিরক, র ক ৈাি উরিাপারশ, তৈমূরিি িূেধপ্রাসারিি 
উাঁচু গিয়াল। েৈবারিি অরভ ারনি সৃ্মরৈ আি ৈাি প ধরবিণ কিা পরিকল্পনাি কথা 
স্মিণ করি, গস বুঝরৈ পারি ৈািা রনিয়ই িরিণ রিরক এরস গপৌঁরেরে। হোাঁ, করয়ক’শ 
েে সামরন গিয়ারলি রভৈরি, পূবধরিরক রবসৃ্তৈ গকাক সিাইরয়ি ৈীক্ষ্ণ িাাঁরৈি মৈ 
প্রাচীরিি গবষ্টনী গিয়া িূেধপ্রাসাি গস গিখরৈ পায়। বাইসানোি ৈারিি ভালই পথ 
গিরখরয় রনরয় এরসরে। আিও খুরশি কথা বাবি র ক ৈাি মাথাি উপরিি গিয়ারল 
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গকারনা প্রহিী গিখরৈ পায় না। সম্ভবৈ ৈািা কল্পনাও করিরন শত্রু এখান রিরয় গবরয় 
উপরি উ রৈ পারি। 
 
 াই গহাক, বাইসানোি আি ওয়ারেি খারনি িৃষ্টান্ত অনুসিণ করি বাবি দ্রুৈ আরঙ্গনাটা 
অরৈক্রম করি এবং িূেধপ্রাসারিি গিয়ারল োরয় রনরেরক রমরশরয় রিরয় িাাঁড়ায়। েরলপরথ 
ৈাি গলারকিা এরস উপরস্থৈ হরল গস ইশািায় ৈারিিও একইভারব িাাঁড়ারৈ বরল। 
গকারনা িিরণি রিিািরে না ভুরে ৈািা ৈাি আরিশ পালন করি। বাইসানোি রনচু স্বরি 
রকেু একটা বলরৈ, কারলা আলখাল্লা পরিরহৈ, েমু্বোকৃরৈ রশরিাস্ত্রাণ মাথায় গিয়া 
োয়ামূরৈধি িল আরঙ্গনাি পরিমরিরকি গকাণায় অবরস্থৈ ভাপ উ রৈ থাকা আবেধনাি 
সূ্তরপি আড়াল গেরড় গবি হরয় আরস। বাইসানোরিি তসনেিল। ৈািা এরস রনিরব 
ৈারিি গসনাপরৈরক রঘরি িাাঁড়ায়। 
 
“সুলৈান, সামরনি বাাঁরকি মুরখ একটা বন্ধ করি গিয়া গৈািণিারিি কারে িূেধপ্রাসারিি 
গিয়ারলি উচ্চৈা সবরচরয় কম,” বাইসানোি রফসরফস করি বরল। “আি আমিা গসখান 
রিরয়ই রভৈরি প্ররবশ কিরবা। আমাি গলারকিা মই রনরয় এরসরে এবং আরম আমাি 
ৈীিোেরিি বলরবা রনিাপত্তাি আড়াল রিরৈ।” বাবি আি ওয়ারেি খান সিরৈ 
োরনরয় মাথা নারড়। গিয়ারলি োরয়ি সারথ প্রায় রমরশ রেরয় এবং বাইসানোরিি 
গনৈৃরত্ব আক্রমণকািী িলটা িূেধপ্রাসারিি গিয়ারলি গকাণাি রিরক আরস্ত আরস্ত এরেরয় 
 ায়। সৈকধৈাি সারথ বাইসানোি একবাি চািপারশ ৈারকরয় গিরখ এবং ৈািপরি 
গপেরন সরি এরস বাবি আি ওয়ারেি খানরক ইরঙ্গৈ করি গিখরৈ। 
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দ্রুৈ একবাি গচাখ বুরলরয় রনরয় ৈািা সবাই রনরিৈ হয় গ  সবরকেু র ক আরে। 
গৈািণিািটা এখান গথরক মাত্র রত্রশ েে িূরি। সহসা এই উরত্তেনা আি উৎকণ্ঠা 
বাবরিি কারে অসহে মরন হরৈ থারক। ওয়ারেি খারনি আেরল িাখা বাহুি গবষ্টনী 
গথরক এক ঝটকায় রনরেরক োরড়রয় রনরয়, গস রচৎকাি করি ৈাি গলাকরিি অনুসিণ 
কিরৈ বরল, গৈািণিাি লিে করি গিৌড়ারৈ শুরু করি। গিয়ারলি আড়ারল লুরকরয় 
থাকাি কথা গস গবমালুম ভুরল  ায় এবং সারথ সারথ গস ৈীরিি বাৈাস গকরট এরেরয় 
 াবাি হুশ শব্দ শুনরৈ পায় ৈািপরিই আরিকটা, গকারনা। সরেহ গনই ৈাি মাৈারলি 
মৈ রচৎকাি শুরন ৈীিোরেি িল িূরেধি োরিি। গবষ্টনীি রপেরন এরস হারেি হরয়রে। 
একটা লম্বা শি রষ্ট রবরশষ্ট ৈীি ৈাি োরল আাঁচড় গকরট  ায় গপেরনি ভূরমরৈ গোঁরথ 
 াবাি পূরবধ। ৈীব্র জ্বালাি প্ররৈ গস ভ্রূরিপ করি না। মুহূরৈধি উল্লাস োড়া আি রকেুই 
গস অনুভব করি না। গস গৈািণিারিি রিরক গিৌরড়  ায়। গকানমরৈ অিৈ গিরহ গস 
গসখারন গপৌঁরে, গ  পাথি রিরয় গৈািণিাি আটকারনা গসটাি সারথ রনরেরক প্রায় 
রমরশরয় গিয়, আশা করি মাথাি উপরি ঝুলন্ত সিিল ৈারক রকেুটা হরলও আড়াল 
গিরব। চািপারশ ৈারকরয় গস ৈাি পারশি পাথরিি গচৌকার  একটা গুরটসুরট গমরি থাকা 
বাঘ গখািাই কিা গিখরৈ পায়, সমিকরেি শাহী প্রৈীক, কান িুরটা মাথাি সারথ 
লাোরনা আি মুখটা কু্রি ভরঙ্গরৈ বাাঁকারনা িরয়রে। 
 
বাইসানোরিি ৈীিোরেি িল এখন অবস্থান রনরয়, গিয়ারলি উপরি িাাঁরড়রয় থাকা 
রনিাপত্তা িিীরিি সমুরচৈ েবাব রিরয় চরলরে। বাবি গটি পায় কপারলি উপি গথরক 
উষ্ণ ৈিরলি একটা িািা েরড়রয় গচারখ এরস পড়রে। আঙু্গল রিরয় স্পশধ করি গস গটি 
পায় রেরনসটা িক্ত রকন্তু ৈাি রনরেি না। উপরিি রিরক ৈারকরয় গস গিরখ েলায় 
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শিরবি এক তসনে গিয়ারলি উপরি উপুড় হরয় পরড় আরে। হাৈ উাঁচু করি গস গলাকটাি 
শিরবি োয়োটা স্পশধ কিরৈ, গস ৈাল হারিরয় গফরল। মুহূৈধ পরি, বাবরিি পারয়ি 
কারে একটা গভাৈা শব্দ করি গলাকটাি গিহ আেরড় পরড়। িক্ত আি গেে রেটরক, 
হৈভােে গলাকটা কুাঁকরড় রেরয় রকেুিণ েটফট করি এবং ৈািপরি ক্রমশ েরড়রয় পড়া 
কারলা িরক্তি মারঝ ৈাি গিহটা রনথি হরয়  ায়। 
 
বাইসানোরিি গলারকি এখন গিয়ারলি োরয় লম্বা লম্বা কার ি মই স্থাপন কিরে। 
কার ি িারপি িু’পারশ চামড়াি ফারল আটরক মইগুরলা তৈরি কিা হরয়রে বরট রকন্তু 
িারুণ কা ধকি মইগুরলা। ৈারিি গলারকিা ইরৈমরিে মই গবরয় উ রৈ শুরু করিরে, 
ৈািা একহারৈ কার ি োসা িরি অনে হারৈ মাথাি উপরি  াল িরি গিরখরে উপি 
গথরক গোাঁড়া ৈীি লিেভ্রষ্ট কিরৈ। 
 
 বাবরিি হৃৎরপণ্ড এখনও িুিন্ত েরৈরৈ স্পরেৈ হরি এবং গস দ্রুৈ রকেু একটা কিরৈ 
মরিয়া হরয় উর । গস চািপারশ ৈাকায় উপরি উ াি অনে গকারনা পথ গখাাঁরে। 
গৈািণিাি ভাঙাি গকারনা সুর াে গনই। প্রথম িৃরষ্টরৈ, পাথরিি গিয়াল। মসৃণ গিখায়, 
প্ররৈটা পাথি রনখুাঁৈভারব গোড়া গিয়া। ফািোনাি বুরনা পাহাড় আি িিীরৈ গস 
খারমাখাই গবরড় উর রন, বাবি রনরেই রনরেরক বরল। ভাল করি ৈাকারৈ গস পাথরিি 
গিয়ারল অরনক ফাটল আি রচড় গিখরৈ পায় গ খারন হাৈ। আি পা রিরয় ৈাি মৈ 
হাো পাৈলা একেন গবরয় উ রৈ পািরব। ৈাি মিহুম। আব্বাোরনি মূলেবান ৈিবারি 
রপর  ঝুরলরয়, বাবি েভীি একটা শ্বাস গনয়। গশষবারিি মৈ চািপারশ ৈাকারৈ গস 
গিরখ ওয়ারেি খান ৈাি রিরক ৈারকরয় িরয়রে। ৈারক িীরৈমৈ উরিগ্ন গিখায়। বাবি 
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দ্রুৈ ঘুরি িাাঁড়ায় এবং গিয়ারলি পািরিশ রিরয় গিৌরড়  াবাি সমরয় ৈারক লিে করি 
গোাঁড়া ৈীি ফাাঁরক রিরয় মইরয়ি কাে গথরক িূরি সরি  ায়। 
 
গস গিয়াল গবরয় উ রৈ শুরু করি, ৈাি হাৈ গিয়ারলি উপরি হাৈড়ারৈ থারক, সামানে 
গবি হরয় থাকা পাথরিি গকাণা, এবং চুরনি আস্তি খরস পড়াি কািরণ িুই পাথরিি 
মারঝ উনু্মক্ত হরয় উ া ফাাঁক রকংবা িােরমস্ত্রীরিি বাটারলি ঘাইরয়ি ফরল সৃষ্ট িাে খুাঁরে- 
গ খারন গস বুরড়া আঙু্গল রকংবা হাৈ বা পারয়ি রকনািা িাখরৈ পারি। গস ৈাি ঊধ্বধমুখী 
েরৈ অবোহৈ িারখ নৈুবা গস পরড়  ারব, এবং প্ররৈমুহূরৈধ ৈাি হাৈ নৈুন অবলম্বন 
খুাঁেরৈ থারক। তৈমূরিি িােরমস্ত্রীিা অসািািণ কাে করিরে- হারৈি কারেি িিৈাি 
কািরণই রক রৈরন ৈারিি সমিকরে রনরয় আরসনরন? বি গবরশ িি সম্ভবৈ, বাবরিি 
ভাবনা সহসা মারট গথরক রবশ রফট উপরি একটা ঝরক খায়,  খন ৈাি পা গকারনা 
অবলম্বন োড়া শূরনে ঝুলরৈ থারক এবং গস গটি পায় গকবল হারৈি উপরি ঝুরল থাকাি 
কািরণ ৈাি নখ উপরি আসরৈ চাইরে। 
 
পাথরিি মৈ শুষ্ক আি িূরলাময় মুরখ, বাবি গকারনা মরৈ ঝুরল থাকরৈ গচষ্টা করি, 
পােরলি মৈ পা রিরয় োরন বারম খুাঁেরৈ থারক গকারনা অবলম্বন পাওয়া  ায় রকনা, 
রকন্তু গকবল মসৃণ পাথরিি গিয়ারল ৈাি পা ঘষা খায়। গিরহি পুরিা ওেন গনবাি 
কািরণ ৈাি বাহুিয় প্ররৈবাি োনারৈ শুরু করি। ৈািপরি,  খন ৈাি মরন হরৈ শুরু 
করি গ  হাৈ গেরড় রিরয় রনরচ েরড়রয় পড়াই গশ্রয়, র ক ৈখনই ৈাি োন পা নিম রকেু 
একটায় রেরয় পরড় শুরকরয় রববণধ হরয়  াওয়া ঘারসি একটা গোো, পাথরিি ফাটরলি 
েভীরি  াি বীে গপ্রারথৈ। স্বরস্তি রনিঃশ্বাস গফরল, বাবি এবাি ৈাি োন পা গোোটাি 
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উপরি গিরখ গিরখ গসটা ভাি রনরৈ পারি রকনা এবং গসটা ৈাি গিরহি ভি রকেুটা 
সামাল রিরল ৈাি হারৈি অসহে বোথা করম আরস। 
 
 এক রনরমরষি েনে গস ৈাি গচাখ বন্ধ করি। রনরেরক ৈাি িুদ্র, অিরিৈ, অসহায়, 
একটা কীরটি মৈ মরন হয়। রকন্তু গস অন্তৈ এক মুহূরৈধি েনে রবশ্রাম রনরৈ পারি। 
পুনিায় গচাখ খুরল, মাথাি অরবনেস্ত চুরলি মাঝ রিরয় ৈারকরয় গস গিরখ গিয়ারলি 
শীষধরিশ বাড়াবারড় িিরণি কারে সম্ভবৈ মাথাি সাৈ রক আট রফট উপরি। সৈকধৈাি 
সারথ, অনুসন্ধানী ভরঙ্গরৈ গস োন হাৈ উপরি বারড়রয় গিয় এবং মাথাি িুই রফট উপরি 
গবি হরয় থাকা একটা পাথরিি খাাঁে খুাঁরে গপরৈ গস স্বরস্তরৈ আরিকটু হরল গোরি 
গহরস উ ৈ। ৈািপরি, োন পা ঘারসি গোেি উপরি গিরখ  া ৈাি প্রাণ বাাঁরচরয়রে, গস 
বাম পা ভাাঁে করি এবং উপরিি রিরক গসটা িাখাি োয়ো পাওয়া  ায় রকনা গিরখ। 
পুনিায় গস আরিকটা খাে খুাঁরে পায়- খুব বড় গকারনা ফাটল না- সংকীণধ একটা খাাঁে, 
পাথরিি োরয় একটা আড়াআরড় ফাটল, রকন্তু গসটাই  রথষ্ট। গশষ একটা গহাঁচকা টারন, 
গিয়ারলি শীষধভারে গস রনরেরক উপরি গটরন গৈারল এবং কায়মরনাবারকে প্রাথধনা কিরৈ 
থারক গ ন ৈিবারিি ফলা ৈাি আঙু্গরলি উপরি গনরম না আরস। 
 
োরিি রকনারিি পোিারপরটি উপি রিরয় টপরক গস রনরেরক গিয়ারলি উপরিি চওড়া 
অংরশ রনরয় আরস গ খারনি পাথি প্রহিীরিি পারয়ি ঘষায় মসৃণ হরয় রেরয়রে। বাবি 
চািপারশ ৈারকরয় অবাক হরয় গিরখ গ  প্রথম  ািা উপরি উর  এরসরে গস ৈারিি 
অনেৈম। গস গভরবরেল ৈাি অরনক সময় গলরেরে রকন্তু রকেুিরণি রভৈরি ওয়ারেি 
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খারনি গনৈৃরত্ব ৈাি আিও গলাক এরস হারেি হয় এবং িরড়ি মই গবরয় উর  আসবাি 
কািরণ সবাই হাাঁসফাাঁস কিরে। 
 
গিয়ারলি রনিাপত্তা িিায়  ািা রনরয়ারেৈ রেল, গবািহয় পারলরয়রে। একপা রপরেরয় 
এরস কপারলি ঘাম মুেরৈ মুেরৈ বাবি পারলরয়  াওয়া গকারনা তসরনেি একপারশ গফরল 
 াওয়া একটা রূপা রিরয় বািান  ারলি সারথ গহাাঁচট খায়। গস ঝুাঁরক  ালটা ৈুলরৈ 
 ারব। রকন্তু গপেন গথরক গভরস আসা একটা শব্দ শুরন গস ঘুরি ৈাকায়। গিয়ারলি 
রভৈরিি রিরক অবরস্থৈ একটা আরঙ্গনা গথরক উপরি উর  আসা একটা সংকীণধ রসাঁরড় 
রিরয় সমিকরেি অরপিাকৃৈ সাহসী তসরনরকি একটা িল হুড়মুড় করি উপরি উর  
আসরে। বাবি, ৈারিি উজ্জ্বল সবুে িরঙি পরিকি আি বশধাি মাথায় উড়রৈ থাকা 
সবুে রনশান গিরখ িািণা করি, গ্রান্ড উরেরিি বেরক্তেৈ গিহিিীি িল। একটা হুঙ্কাি 
রিরয়, বাবি ৈারিি রিরক গিরয়  ায়, োরন গ  ওয়ারেি খান আি ৈাি গলারকিা ৈারক 
অনুসিণ কিরব এবং শপথ, হুঙ্কাি, আি এরলাপাথারড় ৈিবারি িািারলা গ ারৈি রভৈরি 
রনরেরক আরবষ্কাি করি। গিয়ারলি উপরিি অংশটা  রিও গবশ চওড়া- সম্ভবৈ িশ রফট 
প্রশস্ত- িু’পাশ গথরক শীঘ্রই টপাটপ মানুষ রনরচ আেরড় পড়রৈ থারক। গকউ আহৈ হরয় 
রনরচ পরড়, কাউরক আবাি অরপিাকৃৈ শরক্তশালী প্ররৈপি গ রলই গফরল গিয়। ঘারমি 
উষ্ণ, গনাৈা েন্ধ ৈাি নাক প্রায় বন্ধ করি গিয়। গস এিপরি  ৈরিন গবাঁরচ থাকরব ৈাি 
সৃ্মরৈরৈ এটা  ুরিি ঘ্রাণ রহসারব রবিাে কিরব। 
 
কাাঁচাপাকা লম্বা িারড়ি এক িীঘধকায় গ ািা ভীরড়ি রভৈরি বাবিরক আলািা করি, ৈাি 
হাো গিহকা ারমা আি অরপিাকৃৈ ৈরুণ বয়স লিে করি গলাকটাি মাংসল গচারখমুরখ 
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কু্রি রবদ্রুরপি হারস গখরল  ায়। ইাঁিুি রশকারিি আরে বাবি রবড়ারলি গচারখ মুরখ এমন 
ভাব গিরখরে এবং গলাকটাি অবো বাবিরক গিরপরয় গৈারল। ওয়ারেি খান অনুরিাি 
করিরেরল গ  বাবি গ ন এমন রকেু পরিিান না করি  ারৈ ৈারক ফািোনাি সুলৈান 
রহসারব সনাক্ত কিা না  ায় রকন্তু এই গহাাঁকা উিৈ শুরয়ািটারক গস আে ৈাি োৈ 
রচরনরয় গিরব। 
 
“বুরড়া গখাকা গৈামাি বাসায় থাকা উরচৈ রেল, আগুরনি পারশ বরস গথরক গৈামাি 
গভো পাোমা বিরল গিয়াি েনে পরিচািকরক োকরৈ।” 
 
এক মুহূরৈধি েনে উিৈ গ ািাটা হৈবাক হরয়  ায় রকন্তু ৈািপরি বাবি রক বলরে 
গসটা হৃিয়ঙ্গম কিরৈ গপরি ৈাি অরভবেরক্ত গক্রারি গফরট পরড়। গস ৈাি চমধসিৃশ শক্ত 
হারৈ বশধাটা িরি বাবরিি রিরক এরেরয় আরস। “পুাঁচরক ইাঁিুরিি োনা, আরম  রি 
গৈামারক রপরষ না রিরয়রে।”এৈ দ্রুৈ সবরকেু ঘরট গ  বাবি গকারনা প্ররৈরিািই কিরৈ 
পারি না, গস বশধাি মুখটা ঘুরিরয় রনরয় গভাাঁৈা রিকটা বাবরিি গপরট গবমক্কা একটা 
গুরৈা গিয়। 
 
বাবি গটি পায় িাক্কাি গচারট ৈাি পা ভািসামে হারিরয়রে আি গস রপেরন রেটরক 
পরড়রে। েুবন্ত মানুরষি মৈ গস হাৈ নারড়, ভয় পায় গ  আঘারৈি প্রাবলে ৈারক 
গিয়ারলি রনরচ রেটরক গফলরব। রকন্তু গস গটি পায় ৈাি মাথা গপেন রিরক গহচকা টারন 
রনচু পোিারপরটি োরয় বুরক  ায়। িরণরকি েনে ৈাি চািপারশি েেৈ আরলাি 
ফুলঝুরিরৈ ভরি উর , খারনক আরে নহরিি িারি আোোি আড়াল গথরক গ  রবশুি 
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রূপারল নিরত্রি িীরিি রিরক ৈারকরয় রেল, গস িকম না অরনকটা উজ্জ্বল 
এবরড়ারথবরড়া আকৃরৈি একটা েটলা মৈ  া রপরিল িরক্তি মৈ লারল োরিৈ। ৈাি 
মুখ লবণাক্ত পারনরৈ ভরি উ রৈ সহোৈ প্রবৃরত্তি বরশ গস গসটা উেরি গিয়। 
ৈািপরিও গস র কমৈ শ্বাস রনরৈ পারি না- আঘাৈটা ৈাি বুরকি সব বাৈাস গবি করি 
রিরয়রে। 
 
 িারড়অলা গলাকটা ৈাি রিরক আবাি গিরয় আরস। “গখাকা ওটা গকবল শুরু রেল। ঐ 
রবদ্রুরপি কািরণ মািা  াবাি আরে গৈামাি কপারল আরিা গভাোরন্ত আরে, গস থুৈু 
গফরল এবং একই সারথ বশধাটা রিরয় বাবরিি রনৈরম্ব গখাাঁচা রিরৈ চায়। এরকবারি 
সময়মৈ বাবি েরড়রয় পারশ সরি রেরয় আঘাৈটা এড়ায় এবং বশধাি ফলা পাথরিি 
গমরঝরৈ িাক্কা গখরয় আগুরনি ফুলরক গোটায়। ৈাি প্ররৈপি োলবরক। িশাসই ওেন 
হওয়া সরেও রবস্ময়কিভারব গলাকটাি চলারফিা অরনক দ্রুৈ। রবশাল ভালুরকি মৈ গস 
বাবরিি রিরক রস্থি প্ররৈে ভরঙ্গরৈ গিরয় আরস, গস অরিধক ঝুাঁরক এক হারৈ প্রচণ্ড বোথা 
কিরৈ থাকা গপট আাঁকরড় িরি িম রফরি গপরৈ আপ্রাণ গচষ্টা করি। রকন্তু অনে হারৈ 
র কই ৈিবারিটা িিা িরয়রে। ৈাি রনিঃশ্বাস সরব আরেি গচরয় স্বাভারবক হরয় এরসরে 
এবং গস মাত্র সুরস্থি গবাি কিরৈ শুরু করিরে। 
 
 “ৈা ইাঁিুরিি োনা- শীঘ্রই ৈুরম গৈামাি িরলি বারক িারড় ইাঁিুিগুরলাি সারথ রনরচি 
গোবরিি োিায় েড়ােরড় খারব,” গলাকটা কথা বলাি ফাাঁরক বশধাি ফলাি ৈীক্ষ্ণ রিকটা 
সিাসরি বাবরিি মুরখি রিরক রনশানা করি। বাবি হীিক িুেরৈময় শীৈল আভা ুক্ত 
ফলাি রিরক সরিারহরৈি নোয় ৈারকরয় থারক। এক মুহূরৈধি েনে ৈাি রনরেরক 
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পিাঘাৈগ্রস্থ মরন হয় গকারনা িিরণি প্ররৈরক্রয়া গিখারৈ অিম, রকন্তু িানবটা ৈাি 
রিরক বশধাি ফলা রিরয় আঘাৈ করিরে, সহোৈ প্রবৃরত্তি বরল গস র কই বুঝরৈ পারি 
ৈাি রক কিরৈ হরব। রনরেি সবটুকু রিপ্রৈা আি েরৈ েরড়া করি গস মারটরৈ শুরয় 
পরড় এবং ৈাি আৈৈায়ীি নাোরলি কাে গথরক সরি রেরয় আগুয়ান বশধাি রনরচ রিরয় 
ৈাি রিরক েরড়রয় আরস। ৈাি গিহ িানবটাি পারয় এরস িাক্কা গখরৈ গস ৈাি লম্বা 
ফলা ুক্ত খঞ্জি রিরয় বিমারয়শটাি একটা পারয়ি হাাঁটুি গপেরনি মাংসরপশী রিখরণ্ডৈ 
করি গিয়। একটা রবকট আৈধনাি করি, ৈাি প্ররৈপি একপারশ কাৈ হরয় পরড়  ায় 
এবং পারয়ি িৈস্থান গথরক িক্ত রফনরক রিরয় গবি হয়। বাবি টরলামরলা পারয় উর  
িাাঁড়ায় এবং আবাি আঘাৈ করি। এবাি গস গলাকটাি বাম গবােরলি রনরচ পােি লিে 
করি আঘাৈ করি  া ৈাি বমধ আবৃৈ করি িারখরন। গস অনুভব করি ৈাি খঞ্জরিি 
ফলা মাংসরপশী আি গমাটা কারটধরলে গভি গভৈরি প্ররবশ করি, গলাকটাি পাাঁেরিি 
রভৈরি রপেরল  ায়। িানবটা রনচু করণ্ঠ একটা ফোসরফরস আওয়াে করি এবং সামরনি 
রিরক ঝুাঁরক আরস। বাবি ৈাি খঞ্জরিি ফলা গবি করি আনরল িক্ত রেটরক গবরিরয় 
আরস। গস রবরস্মৈ িৃরষ্টরৈ হাৈাহারৈ লড়াইরয় প্রথম হৈো কিা গলাকটাি লারশি রিরক 
ৈারকরয় থারক। 
 
 “সুলৈান! সাবিান!” ওয়ারেি খান এরকবারি র ক সমরয় হুাঁরশয়াি করি গিয়। এক 
ঝটকায় ঘুরি িাাঁরড়রয় হাাঁটু গভরঙ বরস পরড়, বাবি ৈাি ঘাড় লিে করি িণকু াি নারমরয় 
আনা অনে আরিক আক্রমণকািীরক ভীষণভারব আঘাৈ করি। সহসা বাবি আবাি 
োনরৈ পারি ভয় কারক বরল। রক আহািক গস এভারব গপেন গথরক ৈারক আক্রমরণি 
সুর াে রিরয়রেরলা। মওকা গপরয় ওয়ারেি খান ৈাি নৈুন আক্রমণকািীরক লারথ গমরি 
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ভূপারৈৈ করি এবং বাাঁকা ৈিবারিি গমািম গকাপ বরসরয় রিরৈ, োরিি উপরি ৈাি 
রেন্ন মাথা েড়ারৈ থারক। 
 
 রিৈীয় সুর াে লাভ করি কৃৈে, বাবি, োরন অরনক অনরভে গ ািাই এই সুর াে 
লারভ বরঞ্চৈ হয়, ইরৈমরিে উর  িাাঁরড়রয়রে, িু হারৈ খঞ্জি আি ৈিবারি প্রস্তুৈ, রকন্তু 
চািপারশ ৈাকারৈ গিরখ গ্রান্ড উরেরিি িিীবারহনী ইরৈমরিে হয় খুন হরয়রে নয়রৈা 
প্রাণ রনরয় পারলরয় গবাঁরচরে। সবাই ৈািা একেন িু’েরনি িল করি এরক অরনেি 
উপরি পরড় িরয়রে বা পাথরিি উপরি অস্বাভারবক ভরঙ্গরৈ হাৈ পা েরড়রয় পরড় আরে, 
ৈারিি একিা উজ্জ্বল পরিকি এখন িরক্ত গভো। রেন্নরভন্ন নারড়ভূরড় আি েরড়রয় পড়া 
মরলি েন্ধ নারক বাবি ঝাপটা গিয়। 
 
 “আসুন।” বাইসানোি ৈাি পারশ িাাঁরড়রয়। ৈাি কাাঁরিি একটা েভীি িৈ গথরক িক্ত 
চুাঁইরয় পড়রে আি মুখটা বোথায় শক্ত হরয় আরে। রকন্তু গসসব পাত্তা না রিরয় গস 
করয়কশ রফট িূরি গকাক সিাইরয়ি আবো অবয়রবি রিরক বািবাি ইরঙ্গৈ করি। “গ্রান্ড 
উরেি ওখারনই লুরকরয় িরয়রে- আরম  রি ৈারক র ক রচরন থারক ৈাহরল বোটা রেরয় 
গেনানা মহরল আশ্রয় গনরব।” 
 
রনরেি গলাকরিি অনুসিণ কিরৈ বরল, বাবি গহাাঁচট গখরৈ গখরৈ বাইসানোরি রপেু 
রনরয় রসাঁরড়ি রিরক এরেরয়  ায়,  া গিয়াল গথরক রনরচি আরঙ্গনায় গনরম রেরয়রে। পরড় 
থাকা লাশ আি আিা রপরিল েমাট িরক্তি উপি রিরয় গকানমরৈ টপরক  াবাি সমরয় 
একটা মুরখি উপরি ৈাি িৃরষ্ট আটরক  ায়। মুখটা সম্ভবৈ ৈািই বয়সী আরিক রকরশাি 
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গ ািাি। িক্তশূনে, মৃৈুে ন্ত্রণাি রনিব রচৎকারি ৈাি গ াাঁট গপেরন গবাঁরক রেরয় মারড় গবি 
হরয় আরে এবং ৈাি গচারখি লম্বা পাপরড়ি রনরচ রবশাল কারলা গচারখ িৃরষ্টি মায়া 
রমরলরয় রেরয় ফুরট আরে মৃৈুেি রবভীরষকা। বাবি গকাঁরপ উর  এবং দ্রুৈ গচাখ রফরিরয় 
গনয়। ওয়ারেি খান ৈারক হুাঁরশয়াি করি রচৎকাি করি না উ রল ৈািও একই ভােে 
বিণ কিরৈ হরৈা। 
 
বাবি আি ওয়ারেি খান এবং ৈারিি গলারকিা বাইসানোিরক প্রাঙ্গরনি উপি রিরয় 
অনুসিণ করি এরেরয় গেরল িূেধ আস্তানারক রনিব আি শান্ত গিখায়। গিয়ারলি উপরি 
একরচাট লড়াইরয়ি পরি ৈারিি আি রনিরব এরেরয়  াবাি গকারনা মারন হয় না- িূেধ 
আস্তানায় ৈারিি উপরস্থরৈ এখন আি গোপন গনই। রকন্তু বাবরিি গলাকরিি অরনরকই 
েরু আি গভড়া-গচাি হবাি কািরণ ৈািা রনিরব আি গোপরন এরেরয়  ায়। গ্রান্ড 
উরেরিি বাকী গিহিিী এবং তসনেিা সব গকাথায়? বাবি আশঙ্কা করি গ  গকারনা 
সমরয় ৈীরিি একটা ঝাপটা গিরয় আসরৈ পারি, রকন্তু গস িকম রকেুই ঘরট না। 
 
চাি-ৈলা গকাক সিাইরয়ি কারে গোপরন গপৌঁোরল ৈািা গসটারক িহসেেনকভারব রনিব 
গিখরৈ পায়, ড্রােরনি হাৈল  ুক্ত রপৈরলি চকচরক িিোগুরলা গখালা এবং অিরিৈ 
অবস্থায় পরড় আরে। তৈমূরিি রকংবিরন্তি িূেধ। এমন চমৎকাি একটা রকেু রনমধারণি 
েনে না োরন আত্মরবশ্বারসি প্ররয়ােন। িূরেধি প্ররৈটা পাথি গথরক শরক্ত আি িমৈা 
গ ন র করি পড়রে। বাবরিি ৈাি মিহুম আব্বাোরনি বলা অশুভ েল্পগুরলা মরন পরড়। 
“তৈমূরিি সব সন্তান  ািা রবরদ্রাহ করিরে এবং রসংহাসরন বরসরে সবাই গসখারনই 
বরসরে। রসংহাসরনি গমারহ পরড়  ািা রনরেি প্রাণ হারিরয়রে সবাই গসখারনই প্রাণ 
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রিরয়রে। বলা হয় ৈািা ৈারিি শাহোিারক গকাক সিাইরয় রনরয় রেরয়রে’ কথাটাি 
মারন গসই শাহোিা ইরৈমরিে মািা রেরয়রে।” 
 
ওয়ারেি খান আি বাইসানোি রনরেরিি রভৈরি আলাপ করি। রভৈরি প্ররবরশি েনে 
অিীি বাবি ৈারিি সারথ এরস গ াে গিয়। “সুলৈান, আমারিি সৈকধ থাকরৈ হরব,” 
বাবরিি রভৈরিি অরস্থিৈা লিে করি ওয়ারেি খান দ্রুৈ কথাটা বরল। “পুরিা বোপািটা 
একটা ফাাঁিও হরৈ পারি।” বাবি মাথা নারড়। গস র কই বরলরে। গকবল অসৈকধ 
আহািকই হুড়মুড় করি গভৈরি প্ররবরশি মৈ ভুল কিরব। বন্ধ গৈািণিারিি কারে 
ৈাড়াহুরড়াি কািরণ প্রায় মিরৈ বসাি ঘটনা স্মিণ করি বাবি অরনক করষ্ট রনরেি 
অরস্থিৈা রনয়ন্ত্রণ করি। ৈািপরিও ওয়ারেি খান  খন ৈাি েয়েন গলাকরক গিয়ারল 
প্রজ্জ্বরলৈ মশাল খুরল রনরয় সৈকধৈাি সারথ ৈারিি রভৈরি প্ররবশ করি গিখরৈ বরল 
গ  গকারনা িিরণি ফাাঁি পাৈা আরে রকনা, বাবিরক ৈখনও অরস্থিভারব উসখুশ কিরৈ 
গিখা  ায়। 
 
বাবরিি কারে  া করয়ক  ুরেি মৈ মরন হয়, বস্তুৈ পরি, করয়ক রমরনট পরি, 
গলাকগুরলা বাইরি এরস োনায় গ  আপাৈ িৃরষ্টরৈ সবই র ক আরে। বাবরিি হৃৎরপণ্ড 
লারফরয় উর  এবং গস রভৈরি প্ররবশ করি, ৈাি গলারকিা গোটবি ভরঙ্গরৈ ৈারক 
অনুসিণ করি। রপৈরলি িিো অরৈক্রম করি ৈািা একটা উাঁচু রখলানাকৃরৈ োরিি 
প্ররবশ কি গিখরৈ পায় এবং ৈািপরিই র ক সামরন িরয়রে চওড়া রনচু রসাঁরড়ি িাপ। 
িীরি, সৈকধৈাি সারথ িপিপ কিরৈ থাকা মশারলি আরলায় ৈািা রসাঁরড় রিরয় উ রৈ 
শুরু করি, সামরনি অন্ধকারিি রিরক সবাই গচাখ কুাঁচরক ৈারকরয় িরয়রে। রত্রশ িাপ 
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ও াি পরি ৈািা রিৈীয় ৈলায় এরস গপৌঁরে। সামরন রসাঁরড়ি আরিকটা িাপ গিখা  ায়। 
বাবি প্রথম িারপ ইরৈমরিে পা গিরখরে এমন সময় গস একটা রচৎকাি শুনরৈ পায়। 
 
 “সুলৈান, গনরম আসুন, শীঘ্রই গনরম আসুন!” বাবি ঝুাঁরক পড়রৈ সামরনি অন্ধকাি। 
গথরক েুাঁরড় মািা একটা বশধা ৈাি মাথাি উপি রিরয় লিেভ্রষ্ট হরয় চরল  ায়, এৈটাই 
কাে রিরয় গ  ৈাি ঘারড়ি চুল িাাঁরড়রয় পরড়। রনরমষ পরিই, গ্রান্ড উরেরিি িুই েেন 
গিহিিীি আরিকটা িল রসাঁরড় গবরয় ৈারিি রিরক গিরয় আরস। পরিি মুহূরৈধ বাবি 
পােরলি মৈ োরন বারম গমাচড় গখরয় ৈিবারি চালারৈ শুরু করি। রবভ্রারন্তি মারঝ ৈাি 
ৈিবারিি গচরয় এখন খঞ্জিই গবরশ কারে আরস। গস শত্রুি  ারলি রনরচ রিরয় এরেরয় 
রেরয় ৈাি খঞ্জরিি ফলাটা উপরিি রিরক করি গকাপ বরসরয় গিয়, গস োয়োমৈ আঘাৈ 
কিরৈ পািরল হারৈ আি করিরৈ উষ্ণ িরক্তি িািা েরড়রয় পড়রে গটি পায়। ৈাি 
গলারকিা ৈারক চািপারশ গথরক রঘরি গিরখরে, হুঙ্কাি রিরয় এবং গঘাাঁৈরঘাাঁৈ শব্দ কিরৈ 
কিরৈ পুরিা িলটা সামরনি রিরক এরেরয় চরলরে। 
 
 গ্রান্ড উরেরিি গলারকিা রসাঁরড়ি রনরচ গথরক উর  আসা আক্রমরণি চাপ সামলারৈ না। 
গপরি রপেু হটরৈ শুরু করি। শীঘ্রই ৈারিি আিও গপেরন রনরয়  াওয়া হয়। সহসা 
ৈারিি শৃঙ্খলা গভরঙ পরড় এবং গহরি  াওয়া  ুরি প্রাণ না গিয়া আি পালাবাি প্রবণৈা 
গোিারলা হরৈ ৈািা রসাঁরড় গভরঙ পালারৈ আিম্ভ করি। বাবরিি গলারকিা এবাি গিা-
ৈলাি রসাঁরড় গবরয় পলায়মান অবয়বগুরলারক গকাপারৈ গকাপারৈ এরেরয়।  ায় এবং 
ৈৃৈীয় ৈলাি রকেুটা প ধন্ত িাবরড় গিয়। 
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ৈাড়াহুরড়ায়, বাবি একটা অসমান িারপ রপেরল  ায় এবং কাৈ হরয় েরড়রয় পরড়। ৈাি 
আগুয়ান গলাকরিি একেন র ক রপেরনই রেল, গ  রনরেরক সামলারৈ না গপরি বাবরিি 
োরয় গহাাঁচট খায় এবং ৈাি গপলব রপর ি উপি পা রিরয় মারড়রয় গেরল আিও একবাি 
বাবরিি বুক গথরক সব বাৈাস গবি হরয়  ায়। লড়াই ৈৃৈীয় ৈলায় স্থানান্তরিৈ হরৈ 
বাবি গচাখমুখ কুাঁচরক গকারনা মরৈ উর  িাাঁড়ায়। রকেুিরণি েনে ৈাি বরম বরম পায় 
এবং গচারখ ঝাপসা গিরখ। গিয়ারল হাৈ রিরয় গস রনরেরক সামলারৈ গচষ্টা করি এবং 
গোরি শ্বাস রনরৈ গেরল কালরশরট পিা পাাঁেি আি গপরটি টান খাওয়া মাংসরপশী 
বোথায় প্ররৈবাি োনায়। 
 
“সুলৈান।” ওয়ারেি খান রসাঁরড় গভরঙ ৈাি রিরক েুরট আরস। “আপরন রক েখম 
হরয়রেন?” 
 
 বাবি মাথা নারড়। “না, আরম র ক আরে।” 
 
“গ্রান্ড উরেরিি অবরশষ্ট তসনেিা  ািা আমারিি হাৈ গথরক পারলরয় গবাঁরচরে- এই 
ভবরনি োরি রেরয় আশ্রয় রনরয়রে। আমিা প্রায় েয় লাভ করিরে।” ওয়ারেি খারনি 
মুরখ িুলধভ একটা হারস ফুরট উর  এবং গস বাবরিি কাাঁি স্পশধ করি। “আসুন।” 
 
 র ক গসই মুহূরৈধ রনরচ গথরক একটা গোলমারলি শব্দ গভরস আরস এবং পাথরিি 
রসাঁরড়রৈ িুোড় শরব্দ অরনকগুরলা পা ৈারিি রিরক েুরট আরস। বাবি ঝরটরৈ ঘুরি 
িাাঁড়ায় নৈুন িুনিধব গমাকারবলা কিরৈ। রসাঁরড়ি অন্ধকাি গথরক গবি হরয় আসা 
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োয়াগুরলারক গস রচনরৈ পারি, ৈািই গলাক, এরকবারি সামরন িরয়রে আরল মরেি গবে 
ফািোনাি পরিম গথরক আেৈ গপশল গিরহি গোত্রপরৈ,  ারক গস আি ওয়ারেি খান 
সুড়ঙ্গ পরথ আেৈ গলাকরিি গনৈা রহসারব মরনানীৈ করিরে। 
 
 “সুলৈান, িূেধ আি নেি প্রাসাি আমারিি িখরল- গসই সারথ পুরিা শহি।” আরল 
মরেি গবেরক রবধ্বস্ত গিখায়, রকন্তু ঘাম আি িরক্তি রনরচ ৈাি পটল-গচিা গচারখ 
রবেরয়াল্লাস রচকরচক করি। 
 
 “গৈামিা িারুণ  ুি করিরে।” 
 
“সুলৈান।” আরল মরেি গবে  রিও এখনও হাাঁপারি, রনরেি আি অিীনস্থ গলাকরিি 
সাফরলে ৈাি করণ্ঠ েবধ উথরল উর । 
 
 “গৈামিা রক গ্রান্ড উরেিরক গকাথাও গিরখরো?” 
 
 আরিরপি সারথ আরল মরেি গবে মাথা নারড়। 
 
 “ৈাহরল বাইসানোি  া গভরবরে গসটাই র ক। এখারনই গকাক সিাইরয় িরিৈারিি 
আাঁচরলি ৈলায় রেরয় বোটা লুরকরয়রে,  রি না গকানক্ররম শহি গেরড় পারলরয় না  ায়।” 
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“সুলৈান, গস পারলরয়  ারব গকাথায়? গক ৈারক আশ্রয় গিরব?” ওয়ারেি খান প্ররশ্নি 
ভরঙ্গরৈ বরল। 
 
 ওয়ারেি খানরক পারশ রনরয় বাবি রসাঁরড়ি বারক িাপগুরলা অরৈক্রম করি গকাক 
সিাইরয়ি উপরিি ৈলায় উর  আরস। রসাঁরড় গ খারন গশষ হরয়রে র ক ৈাি উরিা 
রিরক, ৈাি উৎফুল্ল গ ািারিি মাঝ রিরয় গস রূপাি উপরি সবুোভ-নীল রমরন আি 
পাথরিি কারুকাে কিা একরোড়া িিো গিখরৈ পায়। 
 
 “গেনানা মহল?” বাবি োনরৈ চায়। 
 
 বাইসানোি সিরৈ প্রকাশ করি মাথা নারড়। 
 
 মানস গচারখ, বাবি সহসা রনরেি গবান খানোিাি ভয়াৈধ গচাখ গিখরৈ পায়। গস 
গকমন অনুভব কিরৈা,  রি ৈাি গবান এমন একটা িিোি গপেরন, রবেরয়াল্লারস 
উন্মাি গ ািারিি হাৈ গথরক। অসহায় ভারব লুরকরয় থাকরৈা? গস ৈাি পারশ িাাঁরড়রয় 
থাকা গলাকরিি রিরক ঘুরি ৈাকায়। “গমরয়রিি গ ন গকউ অপমান না করি। আরম 
সমিকে এরসরে এি নৈুন সুলৈান রহসারব, িারৈি আাঁিারি আসা গকারনা হন্তািক 
আরম নই।” 
 
 গস ৈাি গলাকরিি অরনরকি গভৈরি ৈারিি আরবেৈারড়ৈ মুরখ আশাহরৈি গবিনা 
গিখরৈ পায়। ৈািা সম্ভবৈ রবশ্বাস করি গ , গস এমন কথা বলরৈ গপরিরে কািণ গস 
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একেন গলারকি চারহিা আি হৈাশা সম্পরকধ অসমূ্পণধ িািণা ুক্ত এক রকরশাি।  াকরে 
ৈারিি  া ইিা ৈািা ভাবরৈ পারি। আড়রচারখ ওয়ারেি খারনি রিরক ৈাকারল গস ৈাি 
গসনাপরৈি মুরখ প্রসন্নৈা গিরখ বুঝরৈ আিও একটা পিীিায় গস উৈরি রেরয়রে। 
 
 রনরচি আরঙ্গনা গথরক রনরয় আসা মাথায় গলাহাি পাৈ ুক্ত গিয়াল চূণধকািী িুিমুরশি 
আঘারৈ রূপাি িিো গকাঁরপ উর  এবং সবুোভ-নীল পাথরিি উজ্জ্বল টুকরিা 
গখালামকুরচি মৈ রেটরক মারটরৈ পরড়। রকন্তু িিোটা ৈািপরিও অনড় িাাঁরড়রয় থারক। 
চকচরক রূপাি পারৈি রনরচি কা  রনিয়ই গসিকম মেবুৈ আি হুড়কাও িৃঢ়। ৈাি 
গলারকিা চৈুথধবারিি মৈ িুিমুশটা রিরয় িিোয় িাক্কা গিবাি সময় বাবি মরন মরন 
ভারব। রকন্তু গশষ প ধন্ত িিোি রূপাি আস্তিণ গফরট গবাঁরক  ায় এবং রনরচি কা  
গুাঁরড়রয়  ায়। িু’েন গ ািা ৈারিি িণকু াি রিরয় একেন মানুষ প্ররবরশি মৈ একটা 
বড় গফাকড় তৈরি করি। 
 
 বাবি আি ৈাি গলারকিা করয়ক মুহূৈধ অরপিা করি, অরস্ত্রি িাি পিীিা করি। গস 
রনরিৈ গ  গকারনা মুহূরৈধ হারিম িিা কিরৈ এরেরয় আসা গ ািাি হুঙ্কাি ৈািা শুনরৈ 
পারব রকংবা গভৈি গথরক রনরিি ৈীরিি কািরণ বািে হরব ফাাঁকা স্থানটা গথরক সরি 
িাাঁড়ারৈ। ৈাি বিরল গকবল রনিবৈাই রবিাে করি। আি চেনকার ি ভািী রমরষ্ট েন্ধ 
গভরস আরস  া ৈারক গশষবাি মারয়ি কারে বরস থাকাি কথা স্মিণ করিরয় গিয়। 
েন্ধটা ৈারিি চািপারশ ঘুিপাক খায়, ঘারমি সারথ রমরশ একটা আলািা েরন্ধি েন্ম 
গিয়। 
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ৈাি গলাকরিি চুপ করি থাকাি ইরঙ্গৈ রিরয়, বাবি িিোি গফাকরিি রিরক এরেরয় 
 ায়, গস আবাি পণ করিরে প্রথরম গসই রভৈরি প্ররবশ কিরব। “না। সুলৈান।” 
রনরষিাো োপন কিা ওয়ারেি খারনি হাৈ ৈারক শক্ত করি েরড়রয় িরি। “প্রথরম 
আমারক গভৈরি প্ররবশ কিাি অনুমরৈ গিন।” 
 
বাবি ভারব, আরম ৈাি কারে ঋণী। হৈাশা লুরকরয় গিরখ গস ওয়ারেি খান আি ৈাি 
িু’েন গ ািারক অস্ত্র হারৈ সৈকধৈাি সারথ গভৈরি প্ররবশ কিরৈ গিরখ। রকেুিণ 
পরিই গস শুনরৈ পায় ওয়ারেি খান বলরে, “সুলৈান, আপরন এবাি রভৈরি আসরৈ 
পারিন।” 
 
 বাবি িিোি গফাকড় েরল গভৈরি প্ররবশ করি নিম গিশরমি োরলচায় পা িারখ। 
এমন গকামলৈা গস েীবরনও অনুভব করিরন। ৈারিি ফািোনা োরলচাগুরলারক এি 
ৈুলনায় েীণধ কম্বল মরন হয়। 
 
ওয়ারেি খান ইশািায় ৈারক সৈকধ থাকরৈ বরল। ৈাি বারক গলারকিা গপেন গথরক 
চাপ প্ররয়াে কিরৈ, বাবি সামরন এরেরয়  ায়, রবশাল করিি প্ররৈটা আনারচ কানারচ 
ৈীক্ষ্ণ িৃরষ্টরৈ ৈাকায়, গ রকান আক্রমণ প্ররৈহৈ কিরৈ প্রস্তুৈ। কাাঁচ লাোন কুলুরঙ্গরৈ 
প্রজ্জ্বরলৈ শৈ শৈ গমামবারৈি আরলারৈ কিটা আরলারকৈ। স্বি হলুিাভ আরলা 
গিয়ারল গঝালান হারৈ গবানা পিধায় ফুরটরয় গৈালা রটউরলপ, গসারলামী আি সমিকরেি 
অনোনে ফুল, এবং চকচরক সোরটন বা মখমরলি পুরু ৈারকয়াি উপরি গখলা কিরে। 
অরপিাকৃৈ গোট েয়টা রূপাি িিো এরককপারশ। রৈনটা করি, বাবি অনুমান করি 
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গসগুরলাি গপেরন গমরয়রিি বেরক্তেৈ কামিা িরয়রে। র ক নাক বিাবি সামরন 
আরিকটা িিো, এটা গসানাি পাৈ রিরয় গমাড়ান। আি ৈাি উপরি সমিকরেি বারঘি 
প্ররৈরূপ গখািাই কিা িরয়রে। 
 
ৈাি গলারকিা আবািও ৈাি মুরখি রিরক ৈারকরয় আরে গটি গপরয়, বাবি গকরশ উর  
েলা পরিষ্কাি করি। “উরেি!” গসানায় গমাড়ান িিোি রিরক লিে করি গস বরল, ৈাি 
কণ্ঠস্বি হরৈ পারি এখনও পুরুষালী হয়রন রকন্তু পরিষ্কাি এবং িৃঢ়। “আপরন রনরেরক 
বাাঁচারৈ পািরবন না, রকন্তু রনরেি মৃৈুে দ্রুৈ আি সিানেনক কিরৈ পারিন।” িিোি 
গপেরন একটা মৃিু নড়াচড়াি শব্দ মরন হয় গস শুনরৈ পায় রকন্তু ৈািপরিই আবাি সব 
আরেি মৈ রনিব হরয়  ায়। “উরেি, আপনাি রক লিা বা সিানরবাি বরল রকেু 
গনই?” বাবি অনড় ভরঙ্গরৈ বরল। 
 
এইবাি রনরিৈভারবই একটা ধ্বস্তাধ্বরস্তি আওয়াে আি কু্রি করণ্ঠি রচৎকাি গশানা 
 ায়। সহসা গসানালী িিোটা খুরল গ রৈ গসখারন গ্রান্ড উরেরিি িু’েন গিহিিীরক 
গিখা  ায়, একেরনি োরল আড়াআরড় একটা ৈিবারিি আঘারৈি রচহ্ন। ৈারিি 
প্ররৈবাি কিরৈ থাকা প্রভুি হাৈ িরি গটরন আনরে, ৈাি উজ্জ্বল সবুে িরঙি েরিি 
কাে কিা আলখাল্লা গপেরন গ উরয়ি মৈ িুলরে। গকারনা িকরমি ভরণৈা না করি ৈািা 
গ্রান্ড উরেিরক বাবরিি পারয়ি কারে েুাঁরড় গিয়, ৈািপরি রনরেিা ৈাি সামরন বশেৈা 
স্বীকারিি ভরঙ্গরৈ নৈোনু হয়। অনে গিহিিীিা, অরনরিৈ ভরঙ্গরৈ রনরেরিি প্রণৈ 
করি। কু্রি িৃরষ্টরৈ বাবি পুরিা নাটকটা গিরখ। “বাইসানোি সবাইরক রনিস্ত্র কি।” 
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বাইসানোরিি গলারকিা দ্রুৈ আরিশ পালন শুরু কিরৈ, মরলন নীল িরঙি গিশরমি 
গপাশাক পরিরহৈ এক রকরশািী গসানালী িিো রিরয় েুরট গবি হরয় এরস, 
বাইসানোরিি গলাকরিি নাোল এরড়রয় গসাো গ্রান্ড উরেরিি রিরক েুরট  ায়। ৈাি 
পারশ হাাঁটু গভরঙ বরস গবচািী ৈারক েরড়রয় িিরৈ গচষ্টা করি রকন্তু একটা প্ররৈোি 
কথা স্মিণ করিরয় রিরয় গস ৈাি ৈিী গিহটা এক ঝটকায় িূরি সরিরয় গিয়। গমরয়টা 
সুরস্থি হরয় সিাসরি বাবরিি গচারখি রিরক ৈাকায়। গস গিরখ একটা রেম্বাকৃরৈ মুখ 
এবং গচাখ  া কান্নায় ভিাক্রান্ত হরলও সুেি। “আমাি বাবারক গেরড় িাও। রৈরন 
একেন বৃি মানুষ।” ভয়হীন করণ্ঠ গমরয়টা কথাগুরলা বরল,  রিও িণ ক্লান্ত একিল 
গ ািাি মুরখামুরখ িাাঁরড়রয়,  ারিি কাে গথরক গস রনিয়ই োরন গ  গস সামানেই 
সহানুভূরৈ বা করুণা প্রৈোশা কিরৈ পারি। 
 
 “ৈাি বাাঁচাি গকারনা অরিকাি গনই। ৈাি উচ্চাকাঙ্ক্ষা ৈাি গ ােেৈাি সীমা োরড়রয়রে।” 
বাবি কা রখাট্টাভারব উত্তি গিয়। “অনে গমরয়িা গকাথায়?” 
 
 গমরয়টা প্রথরম ইৈস্তৈ করি ৈািপরি বরল, “সবাই রনে রনে কামিায় িরয়রে।” গস 
েয়টা গোট িিো ইশািায় গিখায়। বাবি ওয়ারেি খারনি উরেরশে মাথা নারড়। 
“সবগুরলা ৈল্লারশ করিন। গকারনা তসনে গ ন গসখারন লুরকরয় না থাকরৈ পারি। 
ৈািপরি গমরয়রিি গসখারনই আটরক িারখন আমিা  ৈিণ ৈারিি রিরক মরনার াে 
গিবাি সময় না পাই।” ওয়ারেি খান দ্রুৈ ৈাি গলাকরিি িিো ভাঙাি রনরিধশ গিয়। 
প্রায় সারথ সারথ বাবি হারিরমি গভৈি গথরক প্ররৈবাি আি রবলারপি সুি গভরস 
আসরৈ শুরন। রকন্তু গস োরন ৈাি আরিশ অিরি অিরি পারলৈ হরব। গমরয়রিি ভয় 
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পাওয়া গথরক গস ৈারিি রবিৈ িাখরৈ পািরব না, রকন্তু ৈারিি গকউ অপমানও কিরব 
না। 
 
উরেরিি কনো এখন ৈাি রিরক সিাসরি ৈারকরয় িরয়রে, ৈাি বািামী গচারখ েরবধৈ 
অরভবেরক্ত। গস ৈাি অরভ ুক্ত চাহনী গথরক ঘুরি িাাঁড়ায়। “ৈারক বেরক্তেৈ কামিায় রনরয় 
 াও এবং ৈালাবন্ধ করি িারখা।” উরেিরক গেরড় গিবাি গকারনা অরভপ্রায় ৈাি গনই। 
রকন্তু বুঝরৈ গমরয়টারক ৈাি বাবাি মৃৈুেিণ্ড গিখা গথরক গস রবিৈ িাখরৈ চাইরৈ। 
গমরয়টারক গকউ িিাি আরেই, গস রনরে গথরকই উর  িাাঁড়ায় এবং গপলব েলাি উপরি 
েরবধৈ মাথা উাঁচু করি গিরখ একটা িিো রিরয়  ুরক গভৈরি হারিরয়  ায়,  াবাি সমরয় 
গকারনা অনুরিাি বা ঘাড় ঘুরিরয় একবািও রফরি ৈাকায় না। বাবি গপেন গথরক ৈাি 
রিরক ৈারকরয় থারক, কল্পনা করি এমন সিান প্রিশধন কিরৈ ৈারক রক মূলে রিরৈ 
হরয়রে। 
 
 “গবশ, উরেি গিখা  ারি আপনাি গমরয় আপনাি গিহিিীরিি গচরয় সাহসী আি 
অরনক গবরশ রবশ্বস্ত। এমন সিান পাবাি গ ােে আপরন নন।” বাবি বুঝরৈ পারি সবাি 
সামরন গমরয়টারক ৈাি বাবা এভারব িাক্কা রিরয় সরিরয় রিরয় অপমান কিায় গস রনরেই 
কু্রি হরয় উর রে। 
 
 “সমিকরেি রসংহাসরন অরিরষ্ঠৈ হবাি গকারনা অরিকাি গৈামাি গনই।” গ্রান্ড উরেি 
রনরেরক গটরন ৈুরল বসাি আসরন রনরয় আরসন এবং বাবরিি রিরক গুরটবসরন্ত 
িৈরবিৈ, চওড়া-গচায়াল রবরশষ্ট মুরখ অশুভ অরভবেরক্ত ফুরটরয় ৈারকরয় থারকন, আসন্ন 
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মৃৈুেি সম্ভাবনা সম্পরকধ ৈারক আপাৈিৃরষ্টরৈ রনরুরিগ্ন গিখায়। “আমাি িমনীরৈ 
তৈমূরিি িক্ত বইরে, গশষ সুলৈারনি আরম ভারস্ত। আমাি গচরয় আি কাি িারব 
গোিাল?” 
 
গ্রান্ড উরেি ৈাি িক্তেবাি মৈ গচাখ কুচরক ৈাকায়। “ৈুরম হয়ৈ ভাবরে সমিকে 
িখল করিরে, রকন্তু গেরন িারখা ৈুরম কখনও এটা রনরেি অরিকারি িাখরৈ পািরব না, 
গস কু্রি করণ্ঠ বরল। “পাহাড়ী েঞ্জাল, কথাটা রচন্তা করি গিরখা। ফািোনায় রনরেরিি 
গনাংিা গভড়াি পারলি কারে রফরি  াও। সম্ভবৈ ৈারিি রভৈরিই ৈুরম রনরেি গ ােে স্ত্রী 
খুাঁরে পারব- আরম শুরনরে গৈামিা রবরশষ গকান…”। 
 
“অরনক হরয়রে!” বাবি কাাঁপরৈ থারক  া গস বুঝরৈ পারি বয়িঃসরন্ধিরণি উরত্তেনা, 
রকন্তু আশা করি ৈাি গলারকিা গ ন গসটারক িােকীয় গক্রাি বরল মরন করি। 
“বাইসানোি,” গস নাটকীয় ভরঙ্গরৈ গচাঁরচরয় উর । 
 
 গসনা অরিপরৈ ৈাি রিরক এরেরয় আরস। “সুলৈান?” 
 
“অনোয়ভারব রসংহাসন অরিকাি কিা োড়াও গশষ সুলৈারনি গশষ আরিশ পালন কিাি 
েনে এই গলাকটা গৈামাি সারথ রনমধম েুলুম করিরে।” বাবি লিে করি বাইসানোি 
ৈাি োন হাৈ গ খারন থাকবাি কথা রেল গসরিরক চরকরৈ ৈাকায়। “পিবৈধী েীবরনি 
পাওনা বুরঝ গনবাি েনে এই পাপীরক গসখারন পা াবাি ভাি গৈামারক গিয়া হল। 
রনরচি প্রাঙ্গরণ ৈাি ভবলীলা সাঙ্গ কিরব এবং ৈাি কনোি সাহরসকৈাি েনে গখয়াল 
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িাখরব পুরিা বোপািটা গ ন দ্রুৈ রনষ্পন্ন হয়। ৈািপরি ৈাি গিহটা সবুোভ-নীল 
গৈািণিাি গথরক রশকল রিরয় ঝুরলরয় গিরব, গ ন গলারকিা গিখরৈ পায় গ  গলাকটাি 
উচ্চাশা আি িনরলপ্সা ৈারিি অভাব আি করষ্ট গফরলরেল ৈারক আরম রকভারব সাো 
রিরয়রে। ৈাি গিহিিীি িল  রি আমারক ৈারিি সুলৈান রহসারব গমরন রনরয় 
আনুেরৈেি শপথ গনয় ৈরব ৈািা প্রারণ গবাঁরচ  ারব।” 
 
বাইসানোরিি গলারকিা উরেিরক টানরৈ টানরৈ রনরয় গ রৈ, সহসা ক্লারন্ত এরস 
বাবিরক আিন্ন করি গফরল। এক মুহূরৈধি েনে গস গচাখ বন্ধ করি এবং গিশমী 
গকামল োরলচাটা স্পশধ কিাি েনে ঝুাঁরক  া আোমীকাল গুরটরয় রনরয় ৈাি মারয়ি কারে 
উপহাি রহসারব পা াবাি আরিশ গিরব বরল র ক করিরে। “সমিকে,” গস রনরেরক 
রফসরফস করি গশানায়। “এখন আমাি।” 
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৬. একশ চদ্বলসর রােত্বকাল 
 
নীল, সবুে আি গসানালী টারলি উজ্জ্বলৈায় সূর ধি আরলা র করি গ রৈ সবুোভ নীল 
গৈািণিাি রঝকরমক কিরৈ থারক। সমিকরে আনুষ্ঠারনক প্ররবরশি উরেরশে 
গৈািণিারিি রিরক এরেরয়  াবাি সমরয় বাবরিি মরন হয় গস বুরঝ সূর ধি গকরন্দ্র 
গঘাড়ায় গচরপ এরেরয় চরলরে। মৃিু বাৈারস ৈাি পিরণি গিশরমি সবুে আলখাল্লা 
চািপারশ আরোরলৈ হরৈ থারক। কু্রি েেধনিৈ বারঘি প্ররৈকৃরৈ খরচৈ তৈমূরিি 
গসানাি আংরট ৈাি আঙু্গরল জ্বলজ্বল কিরে, এবং আকাটা পান্নাি তৈরি েলাি হাি ৈাি 
রনিঃশ্বারসি সারথ বুরকি উপরি উ রে আি নামরে। সহর গচাখ ৈারক খুরটরয় গিখরে, গস 
রবষরয় সরচৈন। বাবি গোি করি গচারখমুরখ একটা কর াি অরভবেরক্ত ফুরটরয় গৈারল, 
 রিও ৈাি ইরি করি মাথাটা গপেন রিরক গহরলরয় রিরয় আকারশি পারন ৈারকরয় 
বুরকি সবটুকু বাৈাস গবি করি রিরয় রচৎকাি করি উর । 
 
অিীনস্ত গোত্রপরৈ আি গসনাপরৈিা ৈাি র ক গপেরনই গঘাড়াি চরড় ৈারক অনুসিণ 
কিরে। ফািোনা গথরক ৈারিি সারথ আেৈ উপোরৈ চাষাভূরষারিি রিরয় েৈ িুরিরন 
ওয়ারেি খান একটা চলনসই গসনাবারহনী িাাঁড় করিরয়রেন  ািা। শহরিি িাস্তা রিরয় 
গহাঁরট  াবাি সমরয় সবাই ঈষধারিৈ গচারখ ৈারিি রিরক ৈারকরয় গথরকরে। গকাক-
সিাইরয়ি বন্ধ প্ররকাষ্ঠগুরলারৈ  রথষ্ট গপাশাক পরিিি ৈািা খুাঁরে গপরয়রেল  া রিরয় 
ৈাি রশিস্ত্রাণ আি গকবল বমধ পরিরহৈ রুি,  া াবি গ ািাি িলরক, রনরেি গলাকরিি 
করষ্ট গিরখ গ্রান্ড উরেরিি েরমরয় িাখা উজ্জ্বল গিশরমি গপাশারক সরিৈ কিা হরয়রে। 
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 বাবি মরন মরন শপথ গনয়, এই মহান শহরিি সমৃরি গস আবাি রফরিরয় আনরব, 
ৈূ ধধ্বরন আি টানটান চামড়া রিরয় বাাঁিান িণিামামাি গুরুেম্ভীি প্ররৈধ্বরনি মারঝ, গস 
গ  গৈািণিাি রিরয় শহরি প্ররবশ করি ৈাি চূরড়া গথরক উরেরিি কবন্ধ গিহ। গলাহাি 
খাাঁচায় ঝুলরে। সূর ধি ৈারপ  া ইরৈমরিেই কারলা হরৈ শুরু করিরে। গস সামরনি রিরক 
এরেরয় গেরল শহরিি নীল েমু্বে আি রমনাি গিখরৈ পায়। শীঘ্রই গস একটা রবশাল 
বাোরিি রভৈি রিরয় এরেরয়  ায়,  াি িুপারশ ভ্রামেমাণ বরণকরিি আশ্রয় গিয়াি েনে 
রনরমধৈ হরয়রে সারি সারি সিাইখানা। ৈাি মিহুম আব্বাোন প্রায়ই তৈমূরিি সমরয়ি 
প্রাচু ধময় কারফলাি কথা বলরৈন- গহরলিুরল নাক ঝাড়রৈ ঝাড়রৈ এরেরয়  াওয়া উরটি 
সারিবি িল আি রিপ্রোমী খচ্চরিি বহি  ািা পরিম গথরক পশম, চামড়া আি মসৃণ 
কাপড়, পূবধ গথরক রনরয় আসৈ রচনামারটি বাসনরকাসন, গসানা রূপাি কারুকাে কিা 
গিশমী বস্ত্র আি ৈীব্র েন্ধ ুক্ত কস্তুরি, এবং রসনু্ধ নিী অরৈক্রম করি িূিবৈধী অঞ্চল 
গথরক সুেরন্ধ োয়ফল, লবঙ্গ, িারুরচরন আি উজ্জ্বল িেপাথি রনরয় আসৈ। 
 
সড়রকি িু’পারশ িাাঁরড়রয় থাকা েনেণরক সৈকধ রকন্তু গমারটই রবরূপ মরন হয় না। 
প্রশস্ত গিরেস্তান চত্বরি, গঘাড়ায় উপরবষ্ট অবস্থায় প্ররবরশি সমরয় বাবি ৈারিি গকৌৈূহল 
অনুভব করি, গ খারন গোিাকাটা সবুে গিশরমি চাাঁরিায়াি রনরচ একটা মারবধরলি মঞ্চ 
িরয়রে। ৈাি প্রয়াৈ চাচাোরনি পারিষিবেধ আি সমিকরেি অরভোৈ বেরক্তিা মরঞ্চি 
সামরন বশংবরিি নোয় নৈমুরখ িাাঁরড়রয় িরয়রে। 
 
বাবি গঘাড়া গথরক সিাসরি মরঞ্চি উপরি নারম এবং এি গকরন্দ্রি রিরক এরেরয়  ায়, 
গ খারন বারঘি পায়া ুক্ত গসানাি রেরি কিা রসংহাসন অরপিা কিরে। গস গ ন সহসাই 
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ৈারক প ধরবিণ কিরৈ থাকা িৃরষ্ট সম্পরকধ সরচৈন হরয় উর । আি ৈাি  াউস 
আলখাল্লা সামরল রনরয় ৈাি পরি  ৈটা সম্ভব ভারিক্কী গিরখরয় গস রসংহাসরন উপরবষ্ট 
হয়। গস এখনও রকরশাি বয়স পুরিাপুরি গচৌেও হয়রন। েনেণ ৈারিি সামরন উপরবষ্ট 
একটা বালরকি রভৈরি রক গিখরৈ চায়? রকন্তু গস রনরেরক প্ররবাি গিয়, সমিকে ৈাি 
উত্তিারিকাি সূরত্র এবং রবেয় গেৌিরব। গস ৈাি রচবুক উাঁচু করি এবং েরবধৈ ভরঙ্গরৈ 
সামরনি রিরক ৈারকরয় থারক। 
 
 েমকারলা রসংহাসরন আড়ষ্ঠ ভরঙ্গরৈ উপরবষ্ট অবস্থায়, গস ৈাি নৈুন প্রোরিি 
আনুেরৈেি শপথ গ্রহণ করি এবং রবরনমরয় ৈারিি গখলাৈ প্রিান করি আি গ্রান্ড 
উরেরিি সরঞ্চৈ িনসম্পি রবরলরয় গিয়। গলাকেন সারিবিভারব রনরেরিি ৈাি সামরন 
প্রণৈ করি রকন্তু গস খুব ভালভারবই োরন গ  এরিি গকউই ৈাি রবশ্বারসি গ ােে নয়। 
রচন্তাটা মাথায় আসরৈই গস সং ৈ হয় আি গ্রান্ড উরেরিি কু্রি উরক্তগুরলা আবাি ৈাি 
মরন পরড়  ায়: “ৈুরম কখনও সমিকে িখরল িাখরৈ পািরব না।” 
 
 েনেণরক গস গিরখরয় গিরব শাসক হবাি গ ােেৈা ৈাি আরে। গস রক ইরৈমরিে  রথষ্ট 
করুণা আি উিািৈা প্রিশধন করিরন?  ািা ৈাি কৈৃধত্ব গমরন রনরয়রে গস ৈারিি 
সবাইরক অকাৈরি িমা করিরে। গ্রান্ড উরেরিি হারিরমি িমণীকুল, রবেরয়ি প্রথম 
মুহূরৈধ বলাৎকারিি রশকাি হবাি বিরল,  থা থ সমরয়, বাবরিি গোত্রপরৈরিি কারে 
 াই পারব। আি উরেিকনো, গস ইরৈমরিে ৈারক কুেুরে ৈাি চাচাৈভাই শাহোিা 
মাহমুরিি কারে পার রয় রিরয়রে। গস  াবাি রবষরয় গকারনা িিরণি অনীহা প্রিশধন 
করিরন। বস্তুৈপরি, গমরয়টাি বিং খুরশ হওয়া উরচৈ। গস গ  গকবল তৈমূরিি সািাৎ 
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বংশিরিি এক শাহোিাি স্ত্রী হরব ৈাই না, এই মাহমুিই ৈারক মাত্র িু’বেি আরে 
িসুেরিি হারৈ সম্ভ্রমহারনি হাৈ গথরক বাাঁরচরয়রেল। গস ৈাি গপ্ররম এৈটাই মরেরেল গ  
ৈারক পাবাি েনে সমিকে প ধন্ত অবরিাি করিরেরলা। 
 
 হোাঁ, বাবি গভরব গিরখ, গস ভালমৈই উৈরি গেরে। েনেরণি ৈারক ভয় পাবাি গকারনা 
কািণই গনই বিং ৈারিি ৈারক শ্রিা কিা উরচৈ। ৈািপরিও, গ্রান্ড উরেরিি কথা 
ৈারক ঘুণরপাকাি মৈ কুরি কুরি গখরৈ থারক… 
 
সহসা বাবি ওয়ারেি খানরক গঘাষণা কিরৈ গশারন, “সমিকরেি সুলৈান, রমেধা বাবি, 
রেোবাি!” গঘাষণাটা রনরমরষ সহর করণ্ঠ ধ্বরনৈ হরল পুরিা প্রাঙ্গন েমেম করি আি 
বাবরিি রচন্তাোল রেন্ন হয়। একেন মৃৈ মানুষ  াি কবন্ধ লাশ এখন খাাঁচায় ঝুলরে 
ৈাি কথাি কািরণ রনরেরক কষ্ট গিয়াটা গবাকামী। এই অনুষ্ঠারনি  খন আরয়ােন কিা 
হয় ৈখন ওয়ারেি খারনি সারথ ৈাি গ  কথা হরয়রেরলা, গসই অনুসারি বাবি এই 
েয়ধ্বরনি গখই িরি। গস উর  িাাঁড়ায় এবং িীরি িীরি মরঞ্চি চািপারশ সমরবৈ হওয়া 
েনেরণি রিরক ৈাকায়, ৈারিি নৈুন সুলৈানরক এক নেি ভাল করি গিখাি সুর াে 
গিয়। ৈািপরি গস েনৈাি উরেরশে বরল, “সমিকরেি প্ররৈটা মানুষ আমাি 
শাসনকারল শারন্ত আি সমৃরি লাভ কিরব। আমাি সরিিাি স্মািক রহসারব, শহরিি 
বাোি গথরক এক মাস গকারনা িিরণি কি আিায় কিা হরব না।” 
 
উপরস্থৈ েনেণ উৎফুল্ল করণ্ঠ ৈারিি সিরৈ োনায়। ৈাি রনরেি অরভবেরক্ত  রিও 
রনরবধকাি থারক, ৈাি গভৈিটা আবািও রবেয়ানরে গমরৈ উর । তৈমূি  খন সমিকে 
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িখল করিন ৈখন ৈাি বয়স রেল একরত্রশ বেি, ৈাি এখনকাি গচরয় রিগুরণিও 
গবরশ। এটাই রেল ৈাি প্রথম গুরুত্বপূণধ রবেয়,  া পিবৈধীরৈ একটা রবশাল সাম্রারেেি 
রভরত্ত রহসারব কাে করিরে। বাবরিি গিরত্রও র ক একই ঘটনা ঘটরব। 
 
আে িারৈ ৈাি উিািৈাি আরিকটা নমুনা রহসারব অবরিািকালীন িুরভধাে প্রশরমৈ 
কিাি উরেরশে গস সািা শহরি খাবাি রবৈিণ কিরব। ৈাি আি ৈাি গলাকরিি েনে 
গভারেি আরয়ােন কিা হরব, এবং এই একটা গিরত্র গস ইরৈমরিে তৈমূিরক ম্লান করি 
রিরয়রে,  াি পেে রেল এরকবারিই অনাড়ম্বি রনিাভিণ: ঝলসারনা গঘাড়াি মাংস, রসি 
গভড়া আি ফুটারনা চাল। বাইরিি ৈৃণভূরম গথরক রনিন্ন শহরি নিি গভড়াি পাল িরি 
আনা হরয়রে  া ৈারিি িসনা রনবৃত্ত কিরব এবং ইরৈমরিে গবচািীরিি রশরক োথা 
অবস্থায় আগুরন ঝলসারনাও শুরু হরয় গেরে। রৈরৈি আি বনরমািে, গৈাঁৈুল আি 
োরলরমি িরস েুরবরয় গফাাঁটান হরি। মিুি মৈ রমরষ্ট িরস টইটুমু্বি কিরৈ থাকা ৈিমুে 
আি গবগুনী আঙু্গরিি সরৈে গথাকা কারুকা ধখরচৈ িাৈুি গট্ররৈ সূ্তপাকারি িাখা। 
বাবরিি রখরি গপরয়  ায়। 
 
আনুষ্ঠারনকৈা প্রায় গশষ হরয় এরসরে রকন্তু রবেয় উি াপন শুরু হবাি আরে। বাবিরক 
আরিকটা কাে কিরৈ হরব। গস িীরি িীরি মঞ্চ গথরক গনরম আরস এবং গঘাড়ায় 
উপরবষ্ট হয়। ওয়ারেি খান আি ৈাি িিীরিি অনুসিরণি ইরঙ্গৈ রিরয়, গস প্রাঙ্গণ 
গথরক গবি হরয় গুি এরমরিি রিরক িওয়ানা হয়। নীল টারলরৈ আবৃৈ খাাঁেকাটা, 
রেম্বাকৃরৈ েমু্বে আি িুরটা সু াম রমনাি গ খারন তৈমূিরক রচিশ োয় শারয়ৈ কিা 
হরয়রে। 
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বাবি, গিয়াল রিরয় গঘিা সমারিভবরনি লম্বা, রখলানাকৃরৈ িারিি কারে গপৌঁোরল, লাফ 
রিরয় গঘাড়া গথরক নারম। বোখোি অৈীৈ গকারনা অোনা কািরণ, গস রকেুিণ একা 
থাকরৈ চায়। ওয়ারেি খান আি ৈাি িিীরিি অরপিা কিরৈ বরল, ৈািপরি গস 
রভৈরি প্ররবশ করি। গস একটা আরঙ্গনা অরৈক্রম করি গ খারন উাঁৈ োরেি োরল 
অসংখে চডু়ই পারখ রকরচিরমরচি কিরে, প্রথা অনু ায়ী পারয়ি কারুকাে কিা বুট েুৈা 
খুরল গস গভৈরিি সমারিকরি প্ররবশ করি। 
 
 গভৈরি বাইরিি উজ্জ্বল আরলাি রবপিীৈ অবস্থা রবিাে কিায় ৈাি গিখরৈ কষ্ট হয় 
এবং গচাখ রপটরপট কিরৈ কিরৈ গস একটা অষ্টাভূোকৃরৈ কামিায় প্ররবশ করি। 
িনুকাকৃরৈ রখলারনি উপরিি নকশা কাটা োফরিি রভৈি রিরয় প্ররবশ কিা আরলাি 
িািায় রবষণ্ণ তবভব গিরখ ৈাি শ্বাসরুি হরয় আরস। মারবধরলি উপরি সবুে 
অোলাবোস্ট্াি বসান এবং মাথাি উচ্চৈায় অরিরিারপৈ গসানালী টারলি গিয়ারল গস 
আনমরন আঙু্গল গবালায়। ৈাি উপরি, নীল আি গসানালী কােরেি গবােধ রিরয় গিয়ারল 
নানান নকশা ফুরটরয় গৈালা হরয়রে এবং চািপারশ পোরনরলি রভৈরি অপরূপ সুেি 
রলরপকলায় পরবত্র গকািারনি নানা আয়াৈ উত্তীণধ কিা িরয়রে। গস েলা উাঁচু করি 
েমু্বরেি োরি অরঙ্কৈ গসানালী ৈািকািারেরক ৈারিি রনেস্ব ভূবরন বাড়াবারড় িকরমি 
রবনেস্ত অবস্থায় গিরখ। 
 
েমু্বরেি সিাসরি রনরচ মারবধরলি সমৈল পাটাৈরন একটা শবািাি গিখা  ায়। শবািািটা 
প্রায় েয় রফট লম্বা এি উপরি সবুে গেে পাথরিি গমিাপ  া এৈটাই সবুে গ  প্রায় 
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কারলা বরল মরন হয় তৈমূরিি উপ ুক্ত সমারিরসৌি, রকন্তু বাবি এখনও োরন না, গস 
গকাথায় শারয়ৈ হরব। সমারিকরিি একপারশ, রখলানাকরৈ একটা পথ  ালু হরয় গনরম 
রনরচি ভূেভধস্থ করি চরল গেরে। করয়ক মুহূৈধ পরি, বাবি গসখারন প্ররবশ করি। 
করিরোিটা এৈটাই সরু গ  িু’পারশি গিয়ারল ৈাি কাাঁি ঘষা খায়  খন গস িীরি িীরি 
রনরচ নামরৈ থারক- খারল পা পাথরিি মসৃণ গমরঝরৈ রপেরল গ রৈ চায়- একটা অরনক 
গোট করি এরস গস উপরস্থৈ হয়। একটা গোট মারবধরলি রৈিস্কিণী পিধা গিয়ারলি 
উাঁচুরৈ স্থারপৈ আি গসটারৈ গমৌচারকি মৈ োফরি কাটা নকশা কিটাি একমাত্র 
আরলাি উৎস, গসখান গথরক হাো আরলাি িািা এরস অলংকৃৈ সািা মারবধরলি 
শবািারি পড়রে, গ খারন তৈমূরিি মৃৈরিহ শারয়ৈ িরয়রে। 
 
চীরনি উরেরশে অরভ ারন  াত্রা কিাি পরি  খন তৈমূি অকস্মাৎ মৃৈুেবিণ কিরল, ৈাি 
অনুচরিিা গেৌিরবি সারথ ৈারক সমিকরে রফরিরয় এরন সমারিস্থ কিাি পূরবধ 
গোলাপেল, কপূধি আি মৃেনারভ রিরয় ৈাি মিরিহ সংিরিৈ করি। আড়ম্বিপূণধ 
অরন্তেরষ্টরক্রয়া অনুরষ্ঠৈ হওয়া সরেও, বলা হরয় থারক মহান এই বীি কবরি প্রথরম শারন্ত 
পানরন। িারৈি পরি িাৈ ৈাি শবািাি গথরক আরক্রাশপূণধ রচৎকাি গভরস এরস 
সমিকরেি গলাকরিি ভীৈসন্ত্রস্ত করি ৈুলৈ। মৃৈ সম্রাট আপাৈ িৃরষ্টরৈ অরন্তম শয়ারন 
শারয়ৈ হরৈ অস্বীকৃরৈ োপন করিন। এই গক্রািারিৈ  ন্ত্রণািগ্ধ রচৎকাি এক বেি 
স্থায়ী হরল শহরিি গলারকিা মিীয়া হরয় তৈমূরিি গেরলি কারে িণধা গিয়। ৈাি সামরন 
হাাঁটু গভরঙ বরস ৈািা, তৈমূি ৈাি  ুি াত্রাি সমরয় গ সব বরেরিি রবরশষ করি রবরভন্ন 
রশরল্প িি কারিেিরিি সমিকরে রনরয় এরসরেরলন এি গসৌে ধবিধরনি উরেরশে 
ৈারিি মুরক্ত রিরৈ অনুরিাি করি।  ারৈ গলাকগুরলা ৈারিি রনরেি মাৈৃভূরমরৈ রফরি 
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গ রৈ পারি। তৈমূিও ৈাহরল অবরশরষ ৈাি মহাপ্রয়ারনি পরথ িওয়ানা হরৈ পািরবন। 
প্রোরিি ভীৈসন্ত্রস্ত আি রবহ্বল মুরখি রিরক ৈারকরয় তৈমূরিি গেরল ৈারিি কথা 
গশারনন। বরেরিি মুরক্ত রিরয় গিরশ রফরি  াবাি বেবস্থা কিা হয় আি এিপরি 
তৈমূরিি আৈধনাি আি গশানা  ায়রন। 
 
নানী- িািীি েল্প, বাবি মরন মরন ভারব। রকন্তু আরিকটা কারহনী আরে  া গস মরনপ্রারণ 
রবশ্বাস করি বলা হরয় থারক তৈমূরিি শবািারিি গমিারপি রনরচ একটা সমারিরলরপ 
গখািাই কিা িরয়রে: “আরম  রি আমাি সমারি গথরক উর  আরস ৈাহরল পৃরথবী 
প্রকরম্পৈ হরব।” 
 
বাবি রবনম্ররচরত্ত শবািারিি রিরক এরেরয়  ায়। প্রায় ভীৈচরকৈ ভরঙ্গরৈ, গস হাৈ বাড়ায় 
গমিাপটা স্পশধ কিরৈ  াি উপরিভারে তৈমূরিি বংশ পরিচয় বয়ান কিা িরয়রে। বাবি 
ভারব, আমািও বংশ পরিচয়। আমাি িক্ত। গস মাথা রনচু করি শীৈল পাথরিি োরয় 
চুমু খায়। “আরম গৈামাি গ ােে উত্তিসূিী হব,” গস রফসরফস করি বরল। মহান তৈমূি 
আি আব্বাোরনি কারে এটা ৈাি প্ররৈশ্রুরৈ। ৈািরচরয়ও বড় কথা এটা ৈাি রনরেি 
কারে রনরেি প্ররৈশ্রুরৈ। 
 
*** 
 
তৈমূরিি হৃিয় প্রশান্ত কিা উিোন, বাে-ই-রিলকুশাি কামিাি মুক্তাি রমরহ োরলি তৈরি 
কারুকাে কিা পিধা গভারিি বাৈারস আরলারড়ৈ হয় গ খারন সমিকরে রবেয়ীি গবরশ 
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প্ররবরশি িুমাস পরি- বাবি ঘুরমরয় িরয়রে। সমিকরেি চািপারশি এলাকা আি 
ৈৃণভূরমরৈ তৈমূি  ৈগুরলা উিোন রনমধাণ করিরেরলন, এটা বাবরিি সবরচরয় রপ্রয়। 
আরেি রিন সন্ধোরবলা, সূ ধ  খন অস্ত গ রৈ বরসরে, হ াৎ গখয়ারলি বরশ গস ওয়ারেি 
খান আি ৈাি গিহিিীরিি ৈলব করি। সবুোভ-নীল গৈািণিাি রিরয় ৈািা গবি হরয় 
এরস িু’মাইল লম্বা বাৈারস আরোরলৈ িােকীয়, মারেধৈ পপলাি োরে গশারভৈ িােপথ 
িরি এরেরয় এখারন এরস উপরস্থৈ হরয়রেরলা। গঘাড়া েুরটরয় ৈািা  খন সিি িিো 
রিরয় গভৈরি প্ররবশ করি ৈৈিরণ িাৈ গনরম এরসরে। বাবি ৈাি গভৈরিই তৈমূরিি 
েমু্বে ুক্ত, সমবেবিারন স্থারপৈ স্তম্ভ ুক্ত গ্রীেকালীন প্রাসাি আি ৈাি চািপারশি 
গখালারমলা ভবরনি আবো অবয়ব অন্ধকাি োরেি মারঝ মুক্তাি মৈ চমকারৈ গিরখ। 
 
বাবি র ক করি গস, রেপরেরপ োঢ় সবুে বরণধি সাইরপ্রস, রচনাি আি গিবিারু গঘিা 
এবং মারবধরলি স্তরম্ভি উপরি চীনা গপারসধরলরনি কারুকাে কিা প্রশস্ত ভবরনি একটায় 
িাৈ কাটারব। গস োরন, তৈমূিও বাোরন িাৈ কাটারৈ পেে কিরৈা। গস িুরটা নহরিি 
সঙ্গমস্থরলি উপরি স্থারপৈ একটা মরঞ্চ রনরেি রসংহাসন স্থাপরনি মৈ রনরিধশও 
রিরয়রেরলা। বহমান চািটা িািা েীবরনি চািরট নিীি স্মািক আি ভূরোলরকি 
চািপ্রারন্ত ৈাি আরিপরৈেি উপস্থাপক। 
 
বাবি তৈমূরিি কথা  ৈই ভাবরে ৈৈই শ্বাসরুিকি বরল প্ররৈয়মান হয় ৈাি িৃরষ্টভরঙ্গ 
আি আকাঙ্ক্ষা। রনরেরক তৈমূরিি উত্তিারিকািী বলাটা সহে, রকন্তু  খন গস এি 
গিোৈনাি কথা রবরবচনা করি, গস একািারি উল্লরসৈ আি অরকরঞ্চৎকি গবাি করি। 
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রকেু একটা সম্ভবৈ রৈরৈরিি োক- ৈারক স্বপ্ন গথরক োরেরয় গৈারল। গস চমরক উর  
বরস এবং চািপারশ ৈাকায়। এই রবলারসৈা- গমরঝরৈ িূসি েেিন্ত আি কারলা 
আবলুস কার ি কারুকাে, মারবধরলি ভাস্ক ধ, গসানাি পানপারত্র পান্না, রফরিাো আি 
চুরনি কারুকাে- এসব অবাস্তব বরল মরন হয়। গসানাি সুৈাি কাে কিা গোলাপী 
িরঙি গ  গিশরমি চািরি গস শুরয় আরে গসটায় হাৈ বুরলরয় গিরখ। গোলাপী পাথরিি 
কারুকাে সংবরলৈ রূপা আি গসানাি েরল সূি রেরি কিা অন্তিঃপট ৈাি আি 
পরিচািকরিি িৃরষ্টি মারঝ একটা আড়ারলি েন্ম রিরয়রে। 
 
গ্রান্ড উরেি  ৈ অপিািই করি থাকুক, গস অন্তৈ তৈমূরিি গ্রীেকালীন প্রাসারিি ভালই 
 ে রনরয়রেরলন। গোলমারলি প্রাথরমক আভাস পাবাি সারথ সারথই রৈরন সব মূলেবান 
োরলচা, ঝালি আি ফুলিানী এবং পাত্রসমূহ সমিকরে রনরয়  াবাি আরিশ 
রিরয়রেরলন,  া রৈরন গসখারনি িূেধপ্রাসারিি ভূেভধস্থ গকাষাোরি গোপরন সংিিণ 
করিরেরলন। উরেরিি পারিষিবেধ নৈুন শাসরকি কারে রনরেরিি গ ােেৈা প্রমারণি 
অরভপ্রারয় দ্রুৈ এসব রকেুি অবস্থান বাবরিি গলাকরিি কারে প্রকাশ করিরে।  রিও 
প্রাসারিি অরনক মূলেবান অলংকিণ কুরপরয় ৈুরল গফলা হরয়রে আি অবরিারিিকারল 
কার ি তৈরি করয়কটা গুরুত্বপূণধ ভবন জ্বালানী কার ি েনে গভরঙ গফলা হরয়রে, বাবি 
গভরব গিরখ প্রাসারিি আসল গসৌে ধ রফরিরয় আনরৈ খুব একটা গবরশ খাটাখাটরনি 
প্ররয়ােন হরব না। 
 
 শহিটা রনিাপি হরল গস  খন ৈাি আিাোন, আি গবানরক এখারন গেরক আনরব, 
ৈখন ৈািা রক বলরব গসটা গভরব বাবি রনরেি মরনই গহরস উর । সমিকরেি প্ররসি 
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পুরু কােরে গলখা ৈাি রচর গুরলারৈ শহরিি ইরৈহাস, মরহমা রকংবা রবশালৈাি প্ররৈ 
গস গমারটই সুরবচাি কিরৈ পারিরন। এই শহিটা আি  াই গহাক আ ািশ বেি আরে 
গসানালী চুরলি, নীল গচারখি রিরিেয়ী বীি আরলকোন্ডাি কৈৃধক স্থারপৈ। র রন সুিূি 
পরিম গথরক ৈাি গসনাবারহনী রনরয় তৈমূরিি মৈই সব প্ররৈপিরক পিাস্ত করি 
এরসরেরলন। চওড়া ি োমপাটধ ুক্ত সমিকরেি বাইরিি গিয়াল বাবি গমরপ গিখরৈ 
বলরল গিখা  ায় একেন প্রািবয়স্ক গলারকি পুরিা চািপাশটা ঘুরি আসরৈ এোি 
হাোি পা হাাঁটরৈ হয়। তৈমূি ৈাি শহরিি রনিাপত্তা বেবস্থাি প্ররৈ আসরলই লিে 
গিরখরেরলন- অবশে বাবরিি প্রথম িােকীয় আরিশ রেল গ  সুড়ঙ্গ পরথ গস গভৈরি 
প্ররবশ করিরেরলা গসটাি মুখ পাথি রিরয় বন্ধ করি গিয়া। গস চায় না অনেিা- এবং 
 ারিি সংখো অরনক  ািা সমিকরেি রিরক শকুরনি িৃরষ্টরৈ ৈারকরয় িরয়রে- 
আিরিক অরথধ ৈাি পিরচহ্ন অনুসিণ করুক। গস আিও গকারনা সুড়ঙ্গ আরে রক না 
গসটা ৈন্নৈন্ন করি খুাঁরে গিখবািও আরিশ গিয়। 
 
বাবি আবাি ৈাি মাথাি চারপ গিরব বরস থাকা বারলরশ শুরয় পরড়। েৈ করয়ক 
সিারহি িৃশেপট আি অরভেৈা এৈটাই সমৃি গ  রবশ্বাস কিরৈ কষ্ট হয় এৈ অল্প 
সময় অরৈবারহৈ হরয়রে। কারে গলখা ৈাি রচর গুরলা, র রন এসব রবষরয় িারুণ আগ্রহী, 
গস শহরিি বাইরি গকাহাক রটলায় অবরস্থৈ রৈনৈলা রবরশষ্ট বৃত্তাকাি মানমরেি 
প্রথমবারিি মৈ গিরখ ৈাি রবস্মরয়ি কথা রচর রৈ ফুরটরয় ৈুলরৈ চায়, গ খারন তৈমূরিি 
নারৈ উলুঘ গবে গসৌি আি চন্দ্র বষধপরঞ্জ রনরয় েরবষণা কিরৈন। বাবি হৈবাক হরয়, 
উলুঘ গবরেি গসক্সটোরেি ইরটি তৈরি মারবধরলি আস্তিণ গিয়া রনখুাঁৈ বৃত্তচাপটা গিরখ, 
প্রায় িুইশ রফট লম্বা এবং একশ রত্রশ রফট ৈাি বোসািধ আি িারশচরক্রি রবরভন্ন রচহ্ন 
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িািা অলংকৃৈ। গসক্সটোরেি উভয় পারশ্বধ িাৈব গিরলি উপরি স্থারপৈ এোররারলাব 
বেবহাি করি উলুঘ গবে ৈাি প ধরবিণ কিরৈন। 
 
 সবুে মার ি উপি রিরয় পঙ্গপারলি মৈ একটা ধ্বংরসি গমরঘি নোয় রবচিণ করি 
তৈমূরিি গ ািািা  রি পৃরথবী েয় করি থারক, ৈরব ৈাি উত্তিসুিী উলুঘ গবে স্বেধ 
িখল করিরেন। সমিকরেি গেোরৈষরবিিা এখনও ৈাি তৈরি কিা িােকীয় 
গেোরৈষরবিোি চাটধ বেবহাি করি। বাবি ৈাি প ধরবিণ আিও গবরশ করি পা  কিরৈ 
চায় রকন্তু ৈািপরিও মানমরেরিি পরিশীরলৈ সূি মাত্রা ৈাি রভৈরি রনরেি পূবধপুরুষ 
সম্পরকধ এক িিরণি েরবধি েন্ম গিয়। উলুঘ গবরেি রনরেি গেরল, বাবাি োন আি 
বীিাি প্ররৈ এই সািনায় অস্বরস্তরবাি রনরেি করি এবং িমধান্ধ গমৌলবািী গমাল্লারিি 
প্ররিাচণায়,  ািা ভয় গপরয়রেল হয়ৈ এি ফরল ৈারিি িহরসেি মূল উরন্মারচৈ হরয় 
পড়রব আি ৈারিি িমধমৈ প্ররশ্নি সিুখীন হরব, রনরেি রপৈারক খুন করি। 
 
উলুঘ গবরেি রনরমধৈ মাদ্রাসা বাবি পরিিশধন করিরে। গিরেস্তান প্রাঙ্গরনি একপারশ 
গসটা অবরস্থৈ এবং আকাশী আি সবুোভ-নীল টারলরৈ গশারভৈ, এি নকশা এৈটাই 
েরটল গ  গলারকিা এরক হাোিবাফ “সহর-গরাৈ” বরল থারক। শহরিি এরকবারি 
গকন্দ্রস্থরল অবরস্থৈ রবরব খানম মসরেি ৈারক পুরিাপুরি অরভভূৈ করি। মসরেিটা ৈাি 
ফািোনাি িূরেধি আড়ম্বিহীন, সািামাটা মসরেরিি গথরক এরকবারিই আলািা, গ খারন 
পূরণধমাি আরলায় গোত্রপরৈিা ৈাি প্ররৈ অনুেৈ থাকবাি শপথ রনরয়রেল, আে 
ঘটনাটারক মরন হয় গ ন বহু ুে আরেি গকারনা কথা। 
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এক গমাল্লা বাবিরক বরলরে, রকভারব তৈমূরিি রপ্রয় স্ত্রী, রবরব খানম, েেিরন্তি মৈ 
গিরহি ৈৃক রবরশষ্ট চীনা িােকুমািী  াি িীি গসৌে ধ অবরলাকন করি তৈমূরিি গচারখ 
েল চরল আসৈ, গকারনা একটা অরভ ান গথরক রফরি আসবাি পরি তৈমূিরক একটা 
চমক গিবাি েনে মসরেিটা তৈরি করিরেরলন। রকন্তু পািসে গথরক মসরেিটা রনমধারণি 
েনে িাণীি গেরক আনা স্থপরৈ, মুহূরৈধি গস্বিাচািী আরবরেৈারড়ৈ হরয়, ৈারক আরলঙ্গন 
করি েলায় একটা কামরড়ি িাে বরসরয় গিয়। এই ঘটনাি মাত্র করয়করিন পরিই 
তৈমূি ৈাি অরভ ান গথরক রফরি এরস ৈাি স্ত্রীি আপাৈ খুাঁৈহীন ত্বরক িােটা লিে 
করি এবং খালুরমি কারে পুরিা ঘটনাটা শুরন গসই গবয়ািপ স্থপরৈরক িরি আনবাি 
েনে গলাক পা ারল, গস ভয়ৈিারস ৈাি সিে তৈরি কিা আকাশ-স্পশধী রমনারিি একটাি 
উপি গথরক লারফরয় পরড়। কারহনীটাি সািবো  াই গহাক, লম্বা অরভোৈ প্ররবশ পরথি 
িু’পারশ গিড়শ ফুরটি গবরশ উাঁচু রমনাি আি ৈাি গচরয়ও উাঁচুরৈ অবরস্থৈ মসরেিটাি 
েমু্বে- গমাোইরকি িািা অলংকৃৈ- গিরখ বাবরিি রভৈরি একটা ভয় োোন সমরবাি 
গেরে উর । 
 
বাবি হাই ৈুরল এবং আড়রমাড়া ভারঙ। ৈাি আরিোন  খন সমিকরে গপৌঁোরব রৈরন 
আনরেৈ আি পুলরকৈ হরবন এবং খানোিা গকৌৈূহল আি উরত্তেনায় গকমন একটা 
গঘারিি গভৈরি থাকরব। রকন্তু এসান গিৌলরৈি বোপািটা গস র ক অনুিাবন কিরৈ 
পারি না। ৈাি খুরশ কিাটা খুব কর ন একটা কাে। গস কল্পনাি গচারখ গিখরৈ পায়, 
বরলরিখায় েেধরিৈ মুরখি সঙ্কটা গমাকারবলায় প্রস্তুৈ কারলা কারলা খুরি িুই গচারখ 
ৈারকরয় রৈরন মাথা নাড়রেন এবং সাফরলেি কািরণ গবরশ উৎফুল্ল না হরয় ৈারক ভাবরৈ 
বলরেন এিপরি রক অরপিা কিরে। 
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 বাবি ভারব, গস  াই গহাক ৈািপরিও গস ৈাি অরিকাি আিায় করি রনরয়রে। রনয়রৈি 
বারড়রয় গিয়া সুর াে গস অকুণ্ঠ রচরত্ত গ্রহণ করিরে। গস হাৈৈারল রিরৈ একেন 
পরিচািক সারথ সারথ একটা রবশাল রূপাি পাত্র  া এক েে গোলাপেল গমশান উষ্ণ 
পারন রিরয় পূণধ রনরয় হারেি হয়। পাত্রটা সাবিারন রনরয় গস বাবরিি রিরক এরেরয় 
আরস, হারৈ িিা একটা কাপড় রিরয় ৈারক পরিষ্কাি কিাি উরেরশে। রকন্তু গস হাৈ 
গনরড় ৈারক রবিায় করি। ৈাি সব কাে অনে গকউ করি গিরব এখনও গস পুরিা এই 
বেবস্থাি সারথ খাপ খাইরয় রনরৈ পারিরন এবং পরিচািকরক গস ৈাি রবোনাি পারশ 
িাখা গোট গটরবরল কাপড় আি পারনি পাত্রটা গিরখ গ রৈ বরল। পারনি সমৈল পৃরষ্ঠ 
গভরস উ া রনরেি অবয়রবি রিরক ৈারকরয় থাকরৈ থাকরৈ ফািোনাি গকারনা একটা 
পাহাড়ী ঝণধাি শীৈল পারনরৈ মাথা গোবারনাি একটা অপ্রৈোরশৈ ইিা ৈারক গপরয় 
বরস। 
 
 রকন্তু ৈাি এই ভাবনাি গিশ সিে তৈরি কিা রুরট আি পরিরেি মন মাৈান েরন্ধ 
গবরশিণ স্থায়ী হয় না। গবরহশরৈ বাস কিাি সমরয় গস  রি বারড়ি কথা গভরব বা অনে 
কািরণ মন খািাপ করি ৈাহরল ৈারক আহািক বলরৈ হরব। ৈাি গলাকরিিও 
আপাৈভারব সন্তুষ্ট মরন হয়-  া একটা রবিল বোপাি, েলা আি কাাঁি েরল পরিষ্কাি 
কিরৈ কিরৈ গস ভারব। অবশে, গস ৈারিি ৈাি প্ররৈশ্রুরৈমৈ বা ৈাি গচরয়ও গবরশ 
পুিসৃ্কৈ করিরে। সমিকরেি গমাহরি  াসা রসেুক ৈারক উিাি হরৈ এরিরত্র  রথষ্ট 
সহায়ৈা করিরে। গস ৈাি সব গোত্রপরৈরক একশটা করি গসানাি আশিরফ আি 
ৈারিি অরিনস্ত গলাকরিি আশাৈীৈ িকরমি গিৌপেমুদ্রা রিরয়রে। বাবি অবশে প্রাি 
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িনসম্পরিি একটা ভাল অংশ ফািোনায় ৈাি প্ররৈরনরি কারশম আি ৈাি অনুসািীরিি 
পুিসৃ্কৈ কিরৈ আি আরশপারশি ঝারমলাবাে গোত্রগুরলাি আনুেৈে  ারৈ গস বোয় 
িাখরৈ পারি গসেনে পা ারৈ ভুল করিরন। বাবরিি অরনক গলাকই নৈুন িাি পরিগ্রহ 
করিরে। গস গ মনটা আশা করিরেরলা, গ্রান্ড উরেরিি হারিরমি ৈরুণীি িল অরনকটা 
আগ্ররহি সারথই ৈাি গলাকরিি সারথ রেরয়রে। টাকাি থরল ভরৈধ রবেয়ী গ ািাি 
আরবিন গোট করি গিখাি উপায় গনই। 
 
 ৈাি এখন গপাশাক পিাি সময় হরয়রে। রনরেি অসরহষু্ণৈা গচরপ গিরখ গস ৈাি 
অনুচিরিি গমাসারহরবি ভরঙ্গরৈ ৈারক রঘরি িরি, নিম হরিরণি চামড়া রিরয় তৈরি 
পাোমা আি সািা গিশরমি কাফৈারন ৈারক সুসরিৈ করি গৈালাি অনুমরৈ গিয়, 
ৈািপরি ৈারিি বারড়রয় িাখা গিশরমি একারিক কারুকাে কিা রটউরনক গথরক একটা- 
ৈাি নৈুন প্রোরিি মন িিারথধ উজ্জ্বল সবুে িরঙি  ারৈ ৈাি ফািোনাি হলুি 
গোিাকাটা িরয়রে সারথ ইস্পারৈি বকরলস- গস পেে করি। ফািোনাি রুি কাপড় 
আি গ নরৈন প্রকারি হরিরণি চামড়া গথরক তৈরি গপাশারকি গচরয় সমিকরেি িরেধি 
রনখুাঁৈ গসলাই কিা গপাশাক একিম আলািা মরন হয়। এক পরিচািক ৈাি গকামরি 
একটা সঞ্জাব ুক্ত পরিকি োরণরৈক রনপূণৈায় পরিরয় গিয়। আরিকেন পারয়ি কারে 
বরস হাাঁটু প ধন্ত লম্বা গসানাি সুৈা রিরয় কারুকাে কিা বুট পিরৈ সাহা ে করি। 
ৈািপরি চেনকার ি একটা বাক্স গথরক বাবি রকেু অলঙ্কাি পেে করি। েয়নাি প্ররৈ 
ৈাি গকারনা রবরশষ আগ্রহ গনই রকন্তু আে রবরব খানম মসরেরি ৈারক গলাকেরনি 
সারথ নামাে পড়রৈ হরব আি উৎসুক েনৈাি গচারখ ৈারক গ ন পুরিািস্তুি একেন 
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সুলৈারনি মৈ গিখায়,  াি প্রাচু ধ– আি একই সারথ ৈাি উিািৈা- সৈৈ 
পরিবৈধনশীল তমত্রী আি আনুেরৈেি িুরনয়ায় গ ন অফুিন্ত। 
 
 সামরন িােিণ্ড-বহনকািী আি গপেরন লম্বা চািেন গিহিিী রনরয় বাবি মারবধল গমাড়া 
পরথি উপি রিরয় গহাঁরট বাোরনি রিরক আরস, গ খারন ফুল লৈা পাৈা গশারভৈ 
চারিায়াি রনরচ রবোন োরলচায় ৈাি পারিষিবেধ আসনরপরড় হরয় বরস ৈাি অরপিা 
কিরে। এইসব িীঘধ তব ক বাবরিি রবিক্ত লারে রকন্তু এখনও অরনক কাে বাকী 
িরয়রে। ৈাি চাচাোরনি মৃৈুেি পরি উদূ্ভৈ অরনিয়ৈা আি িে এবং ৈািপরি ৈাি 
অবরিারি অরনক িরৈ সারিৈ হরয়রে। সমিকরেি চািপারশি গিৈ আি ৈৃণভূরম 
 রথষ্ট উবধি, রকন্তু কৃষকিা ভরয় চাষই করিরন এবং এ বেরিি ফসরলি অরনকটাই নষ্ট 
হরয়রে। ফািোনা গথরক রনরেরিি িসরিি েনে আনা শসেবীে আোমী বসরন্ত চাষীিা 
 ারৈ চারষি কারে বেবহাি কিরৈ পারি গসেনে ৈারিি মারঝ বেরনি আরিশ রিরয়রে 
বাবি। আি এোড়া পশুপালকরিি অরনরকই  ুরিি হাঙ্গামা গথরক িূরি পরিরমি 
রনরেরিি েৃহপারলৈ পশুি পাল রনরয় পারলরয় গেরে। ৈারিিও অভয় রিরয় রফরিরয় 
আনাি বরোবস্ত কিরৈ হরব। 
 
বাবি ভারব, ৈারক সাহা ে কিাি েনে গ ােে গলাক অন্তৈ ৈাি পারশ আরে। ওয়ারেি 
খান, ৈাি ইচরকরসি, পারিষিবরেধি রভৈরি অনেৈম। এোড়াও বাইসানোি আরে, 
সমিকরেি তসনেিা ৈারক প্রচণ্ড শ্রিা করি। শহরিি পৈরনি পরিই গকবল বাবি 
বুঝরৈ গপরিরে বাইসানোরিি গস্তাকবাকে, নাশকৈামূলক ৈৎপিৈা, আি ঘুরষি কািরণ 
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ৈারক এৈ িুবধল প্ররৈপি গমাকারবলা কিরৈ হরয়রে। ৈাি প্ররৈ কৃৈেৈাবশৈ, 
সমিকরেি পুরিা রনিাপত্তাি িারয়ত্ব বাবি বাইসানোরিি উপরি অপধণ করিরে। 
 
আরল মরেি গবরেি গপাড় খাওয়া মুরখি উপরি ৈাি িৃরষ্ট আপরৈৈ হয়। ৈারক 
পারিষিবরেধি অন্তভূধক্ত করি গস বুরিি পরিচয় রিরয়রে। অরনকটা অৈীৈ আনুেরৈেি 
কািরণ পুিষ্কাি গ  করয়কেন গোত্রপরৈ শুরু গথরক িেথধহীনভারব শুরু গথরক বাবিরক 
সমথধন োরনরয় এরসরে, গস ৈারিি অনেৈম। রকন্তু এি গভৈরিও রবচিণৈাি মািপোাঁচ 
িরয়রে। আরল মরেি গবে ফািোনাি অনেৈম প্রভাবশালী গোত্রপরৈ। সমিকরে গস গ  
বাবরিি সারথ অবস্থান কিরে এটা অরনকরকই প্রভারবৈ করিরে- বাবরিি িািণা  ারিি 
রভৈরি অরনরকই এই মুহূরৈধই ফািোনায় রফরি গ রৈ চায়- থাকরৈ। 
 
 রকন্তু, অরনরকই অবশে রফরি রেরয়রে। ৈািা এই অরভ ারন এরসরেরলা লুট কিরৈ আি 
একবাি গসটা পাবাি পরি বারড় রফরি  াবাি েনে ৈািা অিীি হরয় উর রে। বুরনা আি 
উিঙ্খল চকিাস, রনষু্ঠিৈা আি রবশ্বাসঘাৈকৈা গ খারন তনরমরত্তক বোপাি গসখারনও 
ৈািা ৈারিি সৈৈ পরিবৈধনশীল মরনাভাব আি রনমধমৈাি েনে রবখোৈ। ৈারিি িুেধম 
পাহাড়ী আশ্ররয়ি উরেরশে সটরক পড়রৈ শুরু করিরে এবং শিৎ কাল এরস পড়াি 
কািরণ প্ররৈরিনই আিও গবরশ সংখেক গলাক চরল  ারি। বাবরিি পারিষিেণ গস 
এরেরয় আসরৈ নৈোনু হয়। রকন্তু গস হারৈি ইশািায় ৈারিি উর  িাাঁড়াবাি ইরঙ্গৈ 
গিয়। রিরনি কাে শুরু কিাি েনে গস উিগ্রীব হরয় আরে। গস ইরৈমরিে একটা কথা 
হৃিয়ঙ্গম কিরৈ গপরিরে গ , একেন সুলৈানরক বড় বড় বোপারিই মাথা ঘামারল 
গকবল চলরব না। মাত্র েৈকারলি ঘটনা, শকুরনি মৈ গিখরৈ িুই োরলচা বেবসায়ীি 
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রভৈরি উদূ্ভৈ ঝেড়াি মিেস্থৈা ৈারক কিরৈ হরয়রে। সুিূি পািরসেি রৈবরিে গথরক 
আনা লাল, গোলাপী আি নীলিরঙি োরলচাি মূলে রনরয় িুেরনই বালরখলেসুলভ রববারি 
রলি হরয়রেরলা। গসই োরন। রকভারব গস হারস গচরপ গিরখরেরলা। 
 
“সুলৈান, এগুরলা আেরকি রিরনি আরেধ।” ৈাি পরিচািক হারৈি রূপাি গট্রি রিরক 
ইরঙ্গৈ করি। গসখারন একৈাড়া কােে। বাৈারস  ারৈ উরড় না  ায় গসেনে একটা 
রপৈরলি ওেন রিরয় গচরপ িাখা আরে। 
 
উপরিি আরেধরৈ গলখা রববিণীি রিরক ৈারকরয় বাবরিি মন হৈাশায় ভরি ওর । 
সম্ভবৈ কারিা োেল বা গভড়া হারিরয় গেরে বা পাহারড়ি রবিান েরমরৈ পশুচািরণি 
অরিকাি গচরয় গকারনা আরেধ। “আরম ওগুরলা পরি গিখরবা।” এসরবি গচরয় রশকারি 
 াবাি েনে ৈাি গভৈিটা েটফট করি। গস হারৈি ইশািায় ৈাি পারিষিবেধরক বসরৈ 
বরল এবং কার ি রনচু মরঞ্চি উপরি ৈাি েনে রনরিধষ্ট েেিরন্তি কারুকাে কিা টুরল 
উপরবশন করি। ৈারিি মরৈা রনরচ আসনরপরড় হরয় বসা অরনক গবরশ কষ্টকি। 
 
 “শহরিি রনিাপত্তাি প ধারলাচনা করব নাোি গশষ হরব?” গস বাইসানোিরক রেরেস 
করি। 
 
“সুলৈান, প্রায় গশষ হরয় এরসরে। অস্ত্রাোরি অরস্ত্রি মেুরিি চুড়ান্ত রহসাব সম্পন্ন 
হরয়রে। ৈরব িােরমস্ত্রীিা এখনও শহি িিাকািী গিয়াল আি ি োমপারটধি অবস্থা খুাঁরটরয় 
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গিখরে। ৈািা বরলরে িু’বেি আরেি ভূরমকরম্প গিয়ারলি করয়ক োয়োি রভরৈ িরৈ 
হরয়রে  া গমিামৈ কিরৈ হরব।” 
 
 বাবি মাথা গনরড় সন্তুরষ্ট প্রকাশ করি। “গমিামৈ  া রকেু কিাি, সব দ্রুৈ গশষ কিরৈ 
হরব। এরৈা সহরে সমিকরেি পৈন হরয়রে গ  বোপািটা আরিা অরনরকি মরনার াে 
আকষধণ কিরব। ওয়ারেি খান, সাইবারন খান আি ৈাি হারয়নারিি রক খবি?” 
 
“ৈারিি রফরি আসবাি েনে আমিা সবধিা সৈকধ িরয়রে। রকন্তু আমারিি সীমারন্ত টহল 
গিয়া তসনেিা এখনও উেরবক আক্রমণকািীরিি গকারনা আনারোনা লিে করিরন। 
সাইবারন খান োরন শীৈকারলি আরে আক্রমণ কিাি েনে ৈাি হারৈ অল্প সময় 
আরে।” 
 
 “রকন্তু গস অবশেই আসরব।” রচরন্তৈ করণ্ঠ বাবি বরল। সাইবারন খান ইরৈমরিে 
সমিকরেি একেন সুলৈানরক হৈো করিরে: আরিকেনরক রবরশষ করি রকরশাি আি 
সিে রসংহাসরন অরিরষ্ঠৈ হরয়রে এমন একেনরক হৈো কিরৈ ৈাি ইৈস্তৈ কিাি 
গকারনা সঙ্গৈ কািণ গনই। 
 
“হোাঁ, সুলৈান, আরম োরন গসটা। আমিা সবাই োরন। রকন্তু বসরন্তি আরে গস এখারন 
আসরব না। আমিা ৈরৈারিরন ৈারক আি ৈাি বিমারয়শ রশষেগুরলারক একটা ভারলা 
রশিা গিবাি েনে প্রস্তুৈ থাকরবা।” ওয়ারেি খারনি আত্মরবশ্বাস বাবিরক সামানে হরলও 
স্বরস্ত গিয়। 

http://www.bengaliebook.com/


 অ্যাম্পায়ার অ্ব দ্য ম াঘল : রাইডারস ফ্র  দ্য নর্থ । অ্যাললক্স রাদ্ারল াডথ 

183 

www.bengaliebook.com                                  সূচিপত্র 
 

 

 
সহসা অরনকগুরলাি কণ্ঠস্বি শুরন ৈািা সবাই চািপারশ ৈাকায়। উিোরনি রবপিীৈ 
রিরক কমলা িরঙি মোরিরোল্ড আি গোলাপী িরঙি গোলারপি বারেচাি অপিপারশ, 
বাবি একেন প্রহিীি সারথ ঝুাঁরকপড়া িুরি একটা অবয়বরক ৈারিি রিরক গহাঁরট 
আসরৈ গিরখ। গলাকটাি পিরণ ভ্রমরণি গপাশাক এবং গস কারে এরস িাস্তাি িূরলা 
গথরক বাাঁচবাি েনে মুরখি চািপারশ েরড়রয় িাখা গবগুনী িরঙি েলবস্ত্র খুলরৈ বাবি 
ৈাি িািীোরনি বরয়াবৃি রখিমৈোি, ওয়ারলি বারট্টি, বরলরিখায় পূণধ মুখমণ্ডল আি 
পাৈলা হরয় আসা সািা চুল রচনরৈ পারি। ৈারক গিরখ বাবরিি গকমন গ রনা রবপ ধস্ত 
মরন হয়, আি গসটাি কািণ গঘাড়ায় চরড় িীঘধপত্র পরিক্রমা না- ৈাি বয়সী গলারকি 
েনে অবশে গসটাই  রথষ্ট উপলি- বিং গস সারথ করি গ  গলফাফা রনরয় এরসরে 
গসটা। 
 
এক মুহূরৈধি েনে, গ্রীেকারলি সন্ধোরবলা সরেও বাবি গটি পায় একটা রশিরশরি 
অনুভূরৈ ৈারক আিন্ন করি গফরলরে। এসান গিৌলৈ রক ৈরব মৃৈ? দ্রুৈ উর  িাাঁরড়রয় 
গস মঞ্চ গথরক গনরম বৃি গলাকটাি কাাঁি েরড়রয় িরি। “রখিমৈোি রক হরয়রে খুরল 
বরলা? রক সংবাি ৈুরম রনরয় এরসরো?” 
 
 ওয়ারলি বাট্ট ইৈস্তৈ করি, গ রনা বুঝরৈ পারি না গকাথা গথরক শুরু কিরব। বাবরিি 
ইিা করি এক িমরক ৈাি ইৈস্তৈভাব ঘুরচরয় গিয়। রকন্তু েরন্মি পি গথরক গিরখ 
আসা গলাকটাি প্ররৈ ৈাি শ্রিারবারিি কথা স্মিণ গিরখ গস রনরেি অসরহষু্ণৈা িমন 
করি। 
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 “সুলৈান, আপনাি কারে এভারব হারেি হরয়রে বরল আমাি অপিাি মােধনা কিরবন 
রকন্তু আমারক দ্রুৈ আসরৈ হরয়রে।” রখিমৈোি আলখাল্লাি রভৈি গথরক একটা 
চামড়াি থরল গবি করি  া একটা গোট িরড়ি সাহার ে ৈাি েলা গথরক ঝুলরেল এবং 
গসটাি গভৈি গথরক গস ফািোনাি িােকীয় রসলরমাহি কিা একটা রচর  গবি করি। 
 
বাবি রচর টা রনরয় দ্রুৈ গসটা খুরল পড়রৈ শুরু করি। হারৈি গলখা গিরখ গস স্বরস্তি 
রনিঃশ্বাস গফরল রকন্তু ৈাি মানরসক প্রশারন্ত অরচরিই বাষ্পীভূৈ হয়। এসান গিৌলরৈি 
গলখা শব্দগুরলা ৈাি গচারখি সামরন গ রনা নাচরৈ শুরু করি। “ৈুরম  রি আমারিি 
রবপ ধরয় সাড়া না িাও ৈরব আমিা রনরিৈ ধ্বংরসি মুরখামুরখ হরবা।” পুরিা রচর টা গস 
দ্রুৈ পড়া গশষ করি, কথা পুরিাপুরি আত্মস্থ কিরৈ গপরি ৈাি হৈভম্বভাবটা আরিা 
গবরড়  ায়। 
 
 “রক হরয়রে, সুলৈান?” ওয়ারেি খান োনরৈ চায়। 
 
 “আমাি সারথ রবশ্বাসঘাৈকৈা কিা হরয়রে। আমাি োিে সৎ-ভাই োহাঙ্গীিরক 
ফািোনাি রসংহাসরন অরিরষ্ঠৈ কিা হরয়রে- একটা বাচ্চা পুৈুল  ারক রনরয় গখলরে 
আমাি িক্তসম্পকধীয় ভাই ৈামবাল। উপোরৈ গোত্রপরৈরিি বখরশরশি গলাভ গিরখরয় 
গস িরল গটরনরে…রনরেি সুরবিারথধ গস োহাঙ্গীিরক বেবহাি কিরে…” বাবরিি আঙু্গরলি 
ফাাঁক েরল রচর টা মারটরৈ পরড় গেরল বাৈাস গসটারক উরড়রয় রনরয় রেরয় গোলাপ ঝারড় 
আটরক গিয়। গস ভারব আমাি েন্মভূরমি মসনি আরম হারিরয়রে। 
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ওয়ারেি খান রচর টা ৈুরল রনরয় দ্রুৈ পড়রৈ থাকরল আরিকটা আরিা ভয়ঙ্কি সম্ভাবনা 
বাবরিি মাথায় উাঁরক গিয়। আবাি গস ওয়ারলি বারট্টি কাাঁি গচরপ িরি। এবাি এরৈাটাই 
গোরি গ  কবুৈরিি মরৈা পলকা বৃি গলাকটা বোথায় গুরঙরয় উর । আমাি মা, গবান 
আি নানীরক ৈুরম গশষবাি কখন গিরখরো? ৈািা গকাথায় আরে? ৈািা রক রনিাপি 
আরে?” 
 
ওয়ারলি বাট্ট অসহায় িৃরষ্টরৈ ৈাি রিরক ৈারকরয় থারক। “িূরেধ আপনাি উরেি কারশম 
আি ৈারিি সবাইরক বরে করি িাখা হরয়রে। আপনাি নানীোন অরনক করষ্ট এই 
রচর টা আমারক রিরয় বরলরেন আপনাি কারে গপৌঁরে রিরৈ। রকন্তু আরম বলরৈ পািরবা 
না ৈািা েীরবৈ না মৃৈ। আরম োরন না। েৈ িু’সিাহ আমাি িাস্তারৈই গকরটরে।” 
ৈাি কণ্ঠস্বি গভরঙ আরস। 
 
গস সহসা গটি পায় বুরড়া গলাকটারক বোথা রিরি, বাবি ৈাি মুর া আলো করি। 
“রখিমৈোি, ৈুরম গৈামাি িারয়ত্ব পালন করিরে। এখন গখরয়রিরয় রবশ্রাম নাও। 
গৈামাি প্ররৈ আরম কৃৈে।” গপেন গথরক ওয়ারলি বারট্টি রিরক ৈারকরয় ৈাি মরন হয় 
বাৈাস একটু গোরি বইরল গবচািাি িীণকায় গিহ গবািহয় উরড়ই  ারব। 
 
বাবি রবচরলৈ গবাি করি। ৈাি প্রািরম্ভক অরবশ্বারসি োয়োয় েরলািারসি মৈ গক্রাি 
এরস ভি করি। ৈামবারলি এৈ বড় আস্পিধা ৈাি সালৈানাৈ িখল করি ৈািই 
পরিবািরক অন্তিীণ করিরে…? রকন্তু গস রনরেি মরনাভাব রনয়ন্ত্রণ কিরৈ গচষ্টা করি। 
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গস এখন গ  রসিান্ত গনরব ৈাি উপরিই সবরকেু রনভধি কিরে। ৈাি রিরক উিগ্রীব 
গচারখ ৈারকরয় থাকা পারিষিবরেধি রিরক ৈারকরয় গস একটা েভীি শ্বাস গনয়। 
 
 “ওয়ারেি খান, আমাি গিহিিী বারহনীরক প্রস্তুৈ করিন। আমিা এই মুহূরৈধই 
ফািোনাি উরেরশে িওয়ানা হরবা। বাইসানোি একটা বারহনী প্রস্তুৈ করিন। আমাি 
অিীনস্ত গোত্রপরৈ আি ৈারিি গলাকরিি গেরক পা ান- ৈামবাল আি ৈাি অনুেৈ 
উপোৈীয় বারহনীরক শারয়স্তা কিরৈ হরল িু’হাোি গলারকি বারহনীই  রথষ্ট হরব। 
আমাি িািণা একবাি আকরশ গপৌঁোরল ফািোনাি গবরশিভাে গলাকই ৈারিি নোয়সঙ্গৈ 
সুলৈারনি পি সমথধন কিরব।  াই গহাক, সাইবারন খান আসরল  ারৈ রনিাশ না হয়, 
গসেনে এখারন  রথষ্ট গসনা গমাৈারয়ন িারখন এবং এক সিারহি রভৈরি আমারিি 
অনুসিণ কিরবন। আি হোাঁ, িুিমুে আি অবরিাি  ন্ত্র এবং রনরিপক প্রস্তুৈ িাখরবন, 
গ রনা আরম রনরিধশ পা ারল সারথ সারথ পা ারৈ পারিন। আরল মরেি গবে আমাি 
অনুপরস্থরৈরৈ আপরন সমিকরেি িােপ্ররৈরনরি রহসারব িারয়ত্বপালন কিরবন। র কমরৈা 
পাহািা গিরবন আশা করি।” 
 
রৈন বয়স্ক গলাক মাথা গনরড় সিরৈ োনায়। বাবি ৈাি অলংকাি খুলরৈ খুলরৈ ঘুরি 
িাাঁড়ায় এবং ৈাি গঘাড়সওয়ারিি গপাশাক আি হারৈয়াি আনরৈ আরিশ গিয়। 
 
*** 
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ওয়ারেি খারনি সারথ কাাঁরি কাাঁি রমরলরয় গস গ্রীরেি িাবিারহ এখনও ৈৃণহীন 
চািণভূরমি উপি রিরয় গঘাড়া হারকরয়  ায়। বাবরিি মরন রনিারুণ  ন্ত্রণাি ঝড় বরয় 
চরল। রনরেি পরিবারিি েনে অপিািরবাি আি ভয় এবং  ািা নয় বেরিি এক 
বালরকি সাহার ে ৈারক ৈাি সালৈানাৈ গথরক উরিি কিরৈ পািরব বরল গভরবরে 
ৈারিি েনে ৈাি গভৈরি গক্রারিি িাবারগ্ন রিরকরিরক জ্বলরৈ থারক। েৈ করয়ক সিাহ 
গস মূরখি স্বরেধ বাস করিরে। স্বপ্নহরৈি মৈ সমিকরেি চািপারশ রবচিণ করি 
গবরড়রয়রে, রনরেি পরিবািরক রকভারব এই রূপকথাি শহি গিখারব ৈাি পরিকল্পনা 
করিরে। 
 
ঔিরৈেি সারথ সবরচরয় গুরুত্বপূণধ রবষয়টাই গস এরড়রয় গেরে। গভরবরে ফািোনায় 
সবাই ৈারক বীরিি গচারখ গিখরব আি রবরদ্রারহি কথা কল্পনাও কিরব না। ৈামবাল 
আি ৈাি সমথধরকিা গনকরড়ি মরৈা পশুপালরকি রপ  ঘুরিরয় গনয়া প ধন্ত তি ধ িরি 
অরপিা করিরে।  ারৈ ৈািা রনরিরন্ত গভড়াি পারলি উপরি ঝাাঁরপরয় পড়রৈ পারি। 
আি বোটািা অবশেই িূৈধ, নৈুবা ৈাি নানীোন, আরিোন অথবা কারশম র কই রকেু 
একটা গোলমারলি আভাস আাঁচ করি এবং বাবিরক আরেই সৈকধ কিরৈা। ৈাি 
পরিবারিি গমরয়রিি  রি রকেু হয়…গিাক্সানা  রি ফািোনাি নৈুন সুলৈারনি মা 
রহসারব ৈাি প্ররৈপি আি শত্রুরিি রবনাশ কিরৈ চায়… গস রবষয়টা রনরয় আি রচন্তা 
কিরৈ চায় না। 
 
প্ররৈ িারৈ গঘাড়াি রপর  বহু ঘণ্টা কারটরয় ৈািা  খন ক্লান্ত হরয় হরয় অস্থায়ী োউরন 
গফরল, ৈখনও বাবি িুরচারখি পাৈা এক কিরৈ পারি না। পূবধরিরক না এরেরয় বৃথা 
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রবশ্রারম কাটারনা প্ররৈটা মুহূৈধ ৈাি কারে রবষবৎ মরন হয় এবং ৈারক রবশ্রাম রনরৈ 
অনুরিাি কিায় গস খারমাখাই ওয়ারেি খারনি উপরি গিরপ উর । রকন্তু চৈুথধ িারত্র 
ঘুমাবাি গকারনা প্রশ্নই উর  না। মারটরৈ পাৈা রবোনায় রপ  গিয়া মাত্র গস কাাঁপরৈ 
থারক এবং ৈাি কপাল ঘারম রভরে উর । সকাল নাোি ৈাি িাাঁরৈ িাাঁৈ গলরে এমন 
 ক ক কিরৈ থারক গ , গস গকারনা কথাই বলরৈ পারি না। গস  খন উর  িাাঁড়ারৈ 
গচষ্টা করি ৈাি পা গিরহি ভাি রনরৈ অস্বীকাি কিায় গস অসহারয়ি মরৈা আবাি 
মারটরৈ শুরয় পরড়। ওয়ারেি খান রনরমরষ ৈাি পারশ এরস উপরস্থৈ হয়, নাড়ী গিরখ 
গচারখি পাৈা গটরন িরি মরণ গিখরৈ। “সুলৈান আে আপরন অশ্বারিাহন কিরৈ 
পািরবন না।” 
 
 এই প্রথম বাবি ৈকধ কিাি মৈ শরক্ত খুাঁরে পায় না। গস গটি পায় ওয়ারেি খান ৈাি 
গিহ ভািী উরলি কম্বল রিরয় মুরড় রিরি। রকন্তু গচাখ ৈুরল ৈাি রিরক ৈাকারৈ গেরল 
ৈাি গচারখি সামরন পুরিা পৃরথবীটা িুরল উর  এবং আাঁিাি হরয় আরস। ৈািপরি 
পুরিাটা অন্ধকারি গেরয়  ায়। 
 
*** 
 
জ্বরিি উত্তারপ শুরকরয়  াওয়া গ াাঁরটি ফাাঁরক গফাাঁটা গফাাঁটা পারন েরড়রয় পরড়। বাবরিি 
রেহ্বা ৈালুরৈ অরিধক আটরক রেরলা, এখন খুরল এরস আগ্ররহি সারথ পারনি স্পশধ 
গ্রহণ করি। ৈাি গকারনা িািণাই গনই গস গকাথায় আরে। মূলেবান আদ্রধৈা লাভ কিাই 
এখন সবরচরয় গুরুত্বপূণধ। অবরশরষ গকাঁরপ উর  ৈাি গচারখি পাৈা খুরল  ায়। ওয়ারেি 

http://www.bengaliebook.com/


 অ্যাম্পায়ার অ্ব দ্য ম াঘল : রাইডারস ফ্র  দ্য নর্থ । অ্যাললক্স রাদ্ারল াডথ 

189 

www.bengaliebook.com                                  সূচিপত্র 
 

 

খারনি রচিরবশ্বস্ত অবয়ব ৈাি রিরক ঝুাঁরক আরে। এক হারৈ একটা লম্বা সুরৈি 
কাপরড়ি টুকরিা িরি িরয়রে। ৈাি অনে হারৈ একটা পারনি গবাৈল। বাবিরক োন 
রফরি গপরৈ গিরখ গসগুরলা মারটরৈ নারমরয় গিরখ গস হাাঁটু মুরড় বরস অরপিা করি। 
 
 রপপাসায় বাবরিি বুক শুরকরয় কা  হরয় িরয়রে। আরিা পারন।” গস বলরৈ গচষ্টা করি, 
রকন্তু শুকরনা গ াাঁরটি ফাাঁক েরল গকবল একটা ককধশ আৈধনাি গবি হয়। ওয়ারেি খান 
বুঝরৈ পারি। কাপরড়ি টুকরিাি একটা প্রান্ত গস বাবরিি গ াাঁরটি মারঝ স্থাপন করি 
এবং বাবরিি অোরন্ত েৈ এক ঘণ্টা িরি গস  া করি আসরেরলা গসটাই কিরৈ থারক: 
কাপড়টারৈ পারনি একটা িীণ িািা  ালরৈ থারক,  ারৈ বাবরিি মুরখ করয়ক গফাাঁটাি 
গবরশ পারন েরড়রয় না গপৌঁরে। 
 
অরনকিণ পরি, বাবি শ্বাসরুি হরয় পারন রেটরক গফরল এবং গকারনামরৈ উর  বরস। 
ওয়ারেি খান কাপড় আি পারনি গবাৈলটা আবাি একপারশ সরিরয় িারখ এবং ৈাি 
কপারল হাৈ গিরখ উত্তাপ অনুভব করি। “সুলৈান, আপনাি জ্বি অবরশরষ কমরৈ শুরু 
করিরে।” 
 
চািপারশ ৈারকরয় বাবি গিরখ ৈািা একটা গোট গুহাি গভৈরি িরয়রে,  াি গকরন্দ্র 
আগুন জ্বলরে। ৈাি মাথা আবাি ঘুিরৈ শুরু কিরল গস গচাখ বন্ধ করি গফরল। “আরম 
কৈরিন িরি অসুস্থ?” 
 
“সুলৈান, চািরিন হরয় গেরে। আে পঞ্চমরিরনি িুপুিরবলা।” 
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“রক হরয়রেরলা? রনিয়ই রবরষি রক্রয়া না…?” 
 
ওয়ারেি খান অসিরৈি ভরঙ্গরৈ মাথা নারড়। “না। গকবল জ্বি- খুব সম্ভবৈ গভড়াি 
আাঁটুরলি িংশন।” 
 
বাবি প্রায় গহরস গফরল- এই সমরয় গভড়াি আাঁটুরলি িংশন! 
 
“গক আরে, সুরুয়া রনরয় এরসা।” ওয়ারেি খান ৈাি এক গলাকরক উরেশে করি বরল। 
 রবি আটাি তৈরি সুরুয়া ভরৈধ পাত্রটা রনরয় আসরল গস বাবরিি পারশ হাাঁটু গভরঙ বরস 
এক হারৈ পাত্রটা ৈাি মুরখি কারে ৈুরল িরি। অনে হারৈ ৈাি মাথাটা। িরি। উষ্ণ 
ৈিলটাি স্বাি ভালই, রকন্তু সামানে খাবাি পরিই ৈাি পাকস্থলী গমাচড় রিরয় উ রল গস 
পাত্রটা একপারশ সরিরয় গিয়। 
 
“সমিকে গথরক গকারনা সংবাি এরসরে? বাইসানোরিি গসনাবারহনী রনরয় এৈরিরন 
গপৌঁরে  াবাি কথা।” 
 
“না, সুলৈান। গকারনা সংবাি আরসরন।” 
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 “আি ফািোনাি রক খবি?” এভারব অসুস্থ হরয় পড়াি েনে বাবি রনিরব ভােেরক 
অরভশাপ গিয়। কপাল ভারলা হরল এৈরিরন ফািোনা ৈারিি িৃরষ্টসীমায় গপৌঁরে  াওয়া 
উরচৈ রেরলা। 
 
ওয়ারেি খান আবাি মাথা নারড়। “আরম গকারনা সংবারিি প্রৈোশা করিরন। আরম 
আমাি গকারনা গলাকরক গিকী কিরৈও পা াইরন। আমাি একমাত্র অরভপ্রায় রেরলা সুস্থ 
হরয় উ া প ধন্ত আপনারক লুরকরয় িাখা। ফািোনা আি এখারন অরনক গুিচি িরয়রে। 
আপনাি অসুস্থৈাি সংবাি ফািোনায় গপৌঁোরল-…” 
 
গস বাকেটা গশষ না কিরলও বাবি র কই বুঝরৈ পারি। বালক সুলৈারনি গপেরনি 
কুশীলবিা  রি একবাি গভরব গনয় গ  গস মািা গেরে ৈরব ৈাি পরিবারিি গেনানািা 
পরিি রিরনি সূর ধািয় গিখাি েনে গবাঁরচ থাকরব না। 
 
 “িনেবাি, ওয়ারেি খান। আরিা একবাি আমাি িৃরষ্ট এরড়রয় গেরে, এমন সব রকেুি 
প্ররৈ আপরন লিে গিরখরেন।” ওয়ারেি খারনি কথা শুরন রনরেি িুিধশাি কথা ৈাি 
আবাি মরন পরড়  ায়। বাবি আিরশায়া হয়, আশা করি ৈাি গিরহ আবাি শরক্ত রফরি 
আসরব। রকন্তু এই মুহূরৈধ রনরেি িুবধলৈাি বোপারি গস পুরিাপুরি সরচৈন। আে বারক 
রিনটা আরম রবশ্রাম গনরবা, রকন্তু কাল গথরক আমিা আবাি  াত্রা শুরু কিরে।” 
 
 “হোাঁ, সুলৈান আপনাি স্বাস্থে  রি আমারিি গস অনুমরৈ গিয়।” 
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 “আরম র কই রপিরবা।” বাবি পুনিায় গচাখ বন্ধ করি মরন মরন গিায়া করি ৈাি কথাই 
গ রনা র ক হয়। 
 
পুরিা রিনটা আি িারৈি বারক সময়টা গস ঘুরমরয় কাটায়। রকন্তু পরিি রিন সকারলি 
আরলা গুরটগুরট পারয় গুহাি রভৈরি প্ররবশ কিরৈই ৈাি ঘুম গভরঙ  ায়। সৈকধৈাি 
সারথ উর  বরস গস গিরখ, মাথা আরেি গচরয় পরিষ্কাি লােরে এবং িুবধল গবাি কিরলও 
কারিা সাহা ে োড়াই গস উর  িাাঁড়ারৈ পারি। গুহাি তশবারলি প্ররলপ ুক্ত গিয়ারলি 
োরয় হাৈ গিরখ গস আড়ষ্ঠ ভরঙ্গরৈ গহাঁরট এি মুরখি রিরক এরেরয় আরস এবং মাথা রনচু 
করি বাইরি গবি হয়। গভড়াি চরবধ রিরয় জ্বালারনা উজ্জ্বল আরলাি চািপারশ ওয়ারেি 
খান আি ৈাি করয়কেন গিহিিী আসনরপরড় হরয় বরস িরয়রে। একটা অস্থায়ী 
কা ারমা গথরক আগুরনি উপরি একটা গপৈরলি গকৈরল ঝুলরে। 
 
ওয়ারেি খান মারটি কারপ গিাাঁয়াি েন্ধ ুক্ত একটা উষ্ণ পানীয় আি একটুকরিা শুকরনা 
রুরট ৈাি হারৈ িরিরয় রিরল গস রচরবারৈ শুরু করি। গস চািপারশ ৈারকরয় লিে করি 
গঘাড়াি পাল িরড় রিরয় লৈা গঝাাঁরপি সারথ গবাঁরি িাখা হরলও ইরৈমরিে ৈারিি রপর  
মালপত্র আি প ধাণ চাপান গশষ। বিাবরিি মরৈাই ওয়ারেি খান সবরকেু র কমরৈা 
গুরেরয় গিরখরে। আিঘণ্টাি গভৈরিই ৈািা রনভুরনভু আগুরনি উপরি মারট চাপা রিরয় 
কারেি ঝণধা গথরক চামড়াি পারনি গবাৈলগুরলা ভরি রনরয় গঘাড়ায় গচরপ বরস। 
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 বাবি ৈাি রচিাচরিৈ রিপ্রৈা োড়াই গঘাড়াি রপর  উর  বসরল গটি পায় গকবল 
ওয়ারেি খান না, ৈাি িরলি বারক সবাই ৈারকরয় আরে। এক মুহূরৈধি েনে ইৈস্তৈ 
করি গস সূর ধািয় আি ফািোনাি উরেরশে গঘাড়া হাাঁকায়। 
 
*** 
 
োক্সািটাস নিী আি ৈাি বারড় িূি গথরক গচারখ পড়রৈ বাবরিি হৃৎরপরণ্ডি েরৈ দ্রুৈ 
হরয় উর । নিীি উপরিি চূরড়াি অরিধকটা রনরয় রনরমধৈ িুরভধিে আকরশ িূরেধ ৈাি 
বালেকারলি সবরচরয় মিুি সময় গকরটরে। এই মুহূরৈধ সমিকে রবেরয়ি গেৌিবও ৈুি 
মরন হয় এবং গস গটি পায় ৈাি গচারখ অশ্রু েরম উ রে। 
 
“সুলৈান, আে িারৈ আি এরোরনা বুরিমারনি কাে হরব না।” ওয়ারেি খারনি। 
গচারখও অশ্রু টলমল করি। “ৈািা আমারিি েনে অরপিা কিরে। আমারিি অগ্রোমী 
বারহনী পা ারনা প ধন্ত আমিা আত্মরোপন করি থাকরবা।” 
 
 গঘাড়া হাাঁরকরয় িূরেধি ফটরক রেরয় বাবরিি ইিা করি গভৈরি প্ররবশ কিরৈ। রকন্তু 
ওয়ারেি খারনি কথাই র ক। টরলামরলা ভরঙ্গরৈ গস গঘাড়াি রপ  গথরক নারম এবং 
হারৈপারয় জ্বরিি পরিি বোথা অনুভব করি, এবং শুনরৈ পায় ওয়ারেি খান রনরেি 
িুইেন গশ্রষ্ঠ আি দ্রুৈোমী গঘাড়সওয়াড়রক সামরন রেরয় গিকী করি আসবাি েনে 
আরিশ রিরি। 
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িূেধ এখান গথরক কমপরি একঘণ্টাি িূিরত্ব অবরস্থৈ। ক্রমশ ঘরনরয় আসা। অন্ধকারি 
আি অগ্রোমী িলটারক সৈকধ থাকরৈ হরব সম্ভবৈ আিও গবরশ গ রনা গকউ ৈারিি 
গিখরৈ না পায়। ৈারিি রফরি আসরৈ গবশ সময় লােরব। পাহারড়ি শীষধভারে বাবি 
আি ৈাি গলারকিা গ ভারব অবস্থান কিরে আি  ারল রফরি গ রৈ অরনিুক গসখারন 
রনরেরিি উষ্ণ িাখরৈ বা খাবাি িান্না কিাি েনে আগুন জ্বালারনাটা গবাকামীি নামান্তি 
হরব। অবশে এমন না গ , ৈারিি সারথ প ধাি িসি িরয়রে। বাবি আরিােে লাভ কিাি 
পরিি েয় রিন ৈািা রশকারিি অরিষরণ এৈটুকুও সময় নষ্ট করিরন বিং সমিকে 
গথরক রনরয় আসা শুকরনা ফল, আরপল, পরনি আি প্রায় গুরড়া হরয় আসা রুরটি উপরি 
রনভধি করি কারটরয়রে। বাবি একটা কম্বরল রনরেরক ভালমরৈা েরড়রয় রনরয় একটা 
শুকরনা ৈিমুরেি ফারল রচবুরৈ থারক। ফারলটাি রমষ্টত্ব ৈারক িীরৈমৈ রবিক্ত করি 
এবং গস গসটা মুখ গথরক গফরল পারনি গবাৈরল বড় একটা চুমুক রিরয় রমরষ্টি কািরণ 
সৃষ্ট মুরখি অরুরচ িূি কিরৈ গচষ্টা করি। 
 
 গভাি হবাি িু’ঘণ্টা আরে ৈারিি পা ারনা গিকী রফরি আরস। আি বাবি গ মনটা আশা 
করিরেরলা পরিরস্থরৈ র ক ৈরৈাটাই খািাপ। িূরেধি ফটক বন্ধ আি প্রচুি পাহািাি 
বেবস্থা কিা হরয়রে। নিীি পারশি ৈৃণভূরমরৈ আগুন গপাহারৈ থাকা এক পশুপালক 
আি ৈাি িু’গেরলরক গপরয়রেল ৈাি স্কাউটিা, গবচািা ৈারিি গিরখ এৈটাই ভড়রৈ 
রেরয়রেরলা গ  েড়েড় করি ৈািা  া োনরৈ গচরয়রেরলা সব বরল রিরয়রে।  া াবি 
গোষ্ঠীি অরনক গনৈাই বাবরিি সৎ-ভাইরক সমথধন গিরব বরল প্ররৈশ্রুরৈ রিরয়রে। 
সমিকরেি বাইরি কৃষরকি স্ত্রীরক িষধণ আি ৈাি শসে চুরিি অপিারি গ  গোত্রপরৈি 
গলাকরিি গস মৃৈুেিণ্ড রিরয়রেরলা ৈািা রবরদ্রাহীরিি সারথ গ াে রিরয়রে োনরৈ গপরি 
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বাবি গমারটই অবাক হয় না। আি োহাঙ্গীরিি িািাও ৈাি সারথ িরয়রে। গিাক্সানা আি 
ৈাি গেরলরক িূরেধ রনরয় এরসরেরলা গ  আপাৈ রনরবধরিািী বুরড়া গলাকটা বাবি ৈাি 
কথা ভারব। ৈারিি আশ্রয় গিয়াটাই ৈাি ভুল হরয়রেরলা। রকন্তু এোড়া ৈাি আি রকইবা 
কিাি রেরলা? োহাঙ্গীি ৈাি সৎ-ভাই। িক্ত িক্তই। 
 
 ইউসুফ, ৈাি বাবাি সমরয়ি গসই গমাটারসাটা গকাষািিে, সারথ বাবা কাশকা, শাহী 
বাোিসিকাি, এবং ৈাি খবধকায় অরস্থিরচত্ত শাহী গেোরৈষী বাকী গবেও ৈাি সৎ-
ভাইরয়ি সারথ গ াে রিরয়রে শুনরৈ গপরয় গস গমারটই অবাক হয় না- বাবি  রিও 
ৈারিি প্রারণ বাাঁরচরয় রিরয়রেরলা। রকন্তু ৈারিি বািে করিরেরলা লাভেনক শাহী পি 
গথরক ইস্তফা রিরৈ। 
 
 গবান, আরিোন আি কথা ৈাি মরন রভড় করি। অগ্রোমী িল ৈারিি গকারনা খবি 
োনরৈ পারিরন। রনরেি অিমৈারক গস অরভশাপ গিয়। গস রনরে আি সারথি িু’েেন 
গিহিিী আি রকইবা কিরৈ পারি? ৈাি মূল বারহনী এরস পড়া প ধন্ত ৈারক অরপিা 
কিরৈই হরব। 
 
সূ ধ উ রৈ গবশৈি পাহারড়ি শীষধরিরশ েরম থাকা বিফ স্ফরটরকি মৈ চমকারৈ 
থাকরল বাবি ৈাি আলখাল্লা ভারলা করি োরয় েরড়রয় রনরয় ইশািায় গস একা থাকরৈ 
চায় বরল ৈািা গ খারন োউরন গফরলরে গসই রটলা গবরয় উ রৈ শুরু করি। ৈাি পারয়ি 
রনরচি রশরশি রসক্ত পান্না সবুে ঘাস গবশ রপরিল। গবশ ৈাো আি রমরষ্ট একটা েন্ধ। 
রকন্তু অরচরিই শীৈ নামরব আি এই  াল ৈখন েরম শক্ত আি সািা হরয় উ রব। 
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ভাবনাটা ৈারক রবচরলৈ করি গৈারল। শীৈকারল গস রকভারব অরভ ান পরিচালনা 
কিরব? 
 
 পূবধ গথরক বরয় আসা বাৈারস শীরৈি কাাঁপন স্পষ্ট। একটা পাথরিি আড়ারল বরস বাবি 
ৈীক্ষ্ণ গচারখ সামরনি ভূখরণ্ডি রিরক ৈারকরয় থারক,  াি প্ররৈটা  াল গস এরৈা ভারলা 
করি গচরন গ  গসগুরলারক ৈাি রনরেি গিরহি এরককটা অংশ বরল মরন হয় সবুে 
ৈৃণভূরমি প্ররৈটা রবস্তাি, প্ররৈটা খাড়া  াল রবরশষ্ট উপৈেকাি িূসি পাথরিি রবনোস, 
পবধরৈি আাঁকাবাাঁকা চূড়া আি োক্সািটারসি বাাঁক। সবধস্ব হািাবাি গবিনা ৈারক উরিল 
করি ৈুলরল গস মাথা রনচু করি বরস থারক। 
 
 রনরমধঘ, উজ্জ্বল আকারশি অরনক উাঁচুরৈ সূ ধ উর  আসবাি পরি বাবি পরিম গথরক 
গঘাড়াি অস্পষ্ট পারয়ি শব্দ গভরস আসরৈ শুরন। দ্রুৈ উর  িাাঁরড়রয় গস ঘুরি গপেরন 
ৈাকায় এবং অশ্বারিাহী বারহনীি একটা লম্বা সারিরক িূি গথরক উপৈেকাি রভৈি রিরয় 
এরেরয় আসরৈ গিরখ। গচাখ কুাঁচরক ৈারকরয়, গস গুনরৈ গচষ্টা করি সম্ভবৈ িুইরশা 
হয়রৈা আরিা গবরশ এবং সবুে রনশারনি একটা ঝলক গস গিখরৈ পায়। রনিঃসরেরহ 
এটা বাইসানোরিি পা ান অগ্রোমী িল। 
 
রনরেি গভৈরি নৈুন শরক্তি একটা সু্ফিণ অনুভব করি। হৈাশা গঝরড় গফরল গস ঘুরি 
িাাঁড়ায় এবং পাহারড়ি পািরিরশ স্থারপৈ অস্থায়ী োউরনি রিরক গহাাঁচট গখরৈ গখরৈ গনরম 
আরস। “ওয়ারেি খান, আমারিি বারহনী এরস গপৌঁরেরে।” োউরনরৈ গিৌরড় প্ররবরশি 
ফাাঁরক গস রচৎকাি করি গঘাষণা করি। 
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 “আপরন রনরিৈ ৈািা আমারিিই গলাক?” 
 
 “আরম রনরিৈ। সমিকরেি সবুে রনশান ৈািা বহন কিরে।” 
 
 “সুলৈান, আরম পথ গিরখরয় ৈারিি এখারন রনরয় আসবাি েনে একটা অভেথধনা বারহনী 
পা ারি।” 
 
করম্পৈ হৃিরয় বাবি ৈাি গলাকরিি একটা অংশরক এরেরয় গ রৈ গিরখ। এবাি িূেধ 
গথরক অপিাথধ নিাড়গুরলারক ৈারড়রয় গিরবা। ৈামবাল ৈাি রবশ্বাসঘাৈকৈাি েনে 
পস্তারব এবং ৈাি সারথ বারক সবাই… বাবি প ধাণ গথরক ৈাি আব্বাোরনি ৈিবারিটা 
গবি করি আরন। খাপ গথরক গসটা গবি কিরৈ বরটি চুরন সূর ধি আরলারৈ ঝলরস 
উর । হারৈ রনরয় ৈিবারিটাি ওেন পিখ কিরৈ ৈাি ভারলাই লারে এবং মানসপরট 
গস ৈামবারলি গভালা ঘারড় গসটা গস একরকারপ নারমরয় আনরৈ গিরখ, ফািোনা 
শাসরনি প্রথম রিরন গস কামবাি আরলি ঘারড় গ ভারব এটা নারমরয় এরনরেরলা। 
 
অরচরিই বাইসানোিরক সামরন রনরয় অভেথধনাকািী বারহনী রফরি আরস। 
 
বাবি সামরন এরেরয়  ায়। রশরিাস্ত্রারণি রনরচ বাইসানোিরক রবধ্বস্ত গিখায়। “মূল 
বারহনী কখন এরস গপৌঁোরব? ৈািা রক অরনক িূরি িরয়রে?” 
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উত্তি গিবাি আরে বাইসানোি এক মুহূৈধ ইৈস্তৈ করি। “সুলৈান, মূল বারহনী। বরল 
রকেু আি অবরশষ্ট গনই।” 
 
বাবরিি গচারখি আশাি আরলা গ ন িপ করি রনরভ  ায়। “রক বলরৈ চাইরো?” 
 
“আপনাি চাচারৈা ভাই, কুেুরেি মাহমুি, সমিকে অবরিাি করিরেরলা। ৈামবারলি 
সারথ গস রনিয়ই আরেই পরিকল্পনা করিরেরলা এবং রনরেি বারহনীরক গসভারব প্রস্তুৈ 
গিরখরেরলা। অগ্রোমী বারহনীরক সারথ রনরয় আরম শহি ৈোে কিা প ধন্ত গস অরপিা 
করিরে। ৈািপরিই আক্রমণ শারনরয়রে। গ্রান্ড উরেরিি করয়কেন প্রাক্তন পারিষি 
 ারিি উরেরিি কনো, মাহমুরিি স্ত্রী, বাৈধাবাহকরিি মািেরম প্রচুি বখরশরশি গলাভ 
গিরখরয় িরল গটরনরেল, ৈািা ৈারক গভৈি গথরক সাহা ে করিরে। আমিা পাাঁচরিন পথ 
চলাি পরিই গকবল বাৈধাবাহক সমিকে পৈরনি সংবাি রনরয় আমাি কারে গপৌঁরে। 
আরম িুিঃরখৈ সুলৈান। আরম আমাি িারয়ত্ব পালরন বেথধ হরয়রে।” 
 
 “মাহমুি…” বাইসানোরিি কথা গ রনা বাবি রবশ্বাস কিরৈ পারি না। ৈাি সািা 
েীবরনি পরিরচৈ,  ারক গস বনু্ধ মরন কিরৈা, ৈাি গসই ভাই-  ারবা স্ত্রীরক গসই ৈারক 
উপহাি রহসারব পার রয়রে। এভারব ৈাি সারথ রবশ্বাসঘাৈকৈা কিরব এটা গ  
অরবশ্বাসে। “আরল মরেি গবরেি রক অবস্থা?” 
 
 “সুলৈান রৈরন মৃৈ। সবুোভ গৈািণিারি এখন উরেরিি বিরল ৈাি মৃৈরিহ ঝুলরে 
এবং ৈাি সারথ আপনাি প্ররৈ রবশ্বস্ত আরিা অরনরকই মািা রেরয়রে।” বাবি ঘুরি 
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িাাঁড়ায়, চাচাৈ ভাইরয়ি প্ররৈ রবৈৃষ্ণা এবং অনুেৈ আলী মরেি গবরেি মৃৈুে ৈারক 
রবপ ধস্ত করি গফরলরে। একই সারথ অনে আরিকটা বোপারি ৈাি মন িাৈস্থ হরৈ চায় 
ৈাি এই সবধস্ব হািাবাি বোপকৈা। সমিকে গস র ক করৈারিন শাসন করিরেরলা। 
একশ রিন…? আি এখন গস সালৈানাহীন এক সুলৈান, ফািোনাও ৈাি হাৈোড়া 
হরয়রে। ৈাি মিহুম আব্বাোরনি ৈিবারি এখনও গস হারৈ িরি গিরখরে এবং বাাঁরটি 
রনরিট অনুভূরৈ ৈারক রকেুটা হরলও স্বরস্ত গিয়। বাাঁটটা আরিা শক্ত করি িরি গস 
রনরেরক প্ররৈশ্রুরৈ গিয় এটা ৈাি রনয়রৈ হরৈ পারি না। এটা গস রকেুরৈই হরৈ গিরব 
না।  রৈা সময়ই লাগুক,  রৈা িক্তপাৈ প্ররয়ােন গহাক, গস রনরেি অরিকাি আবাি 
আিায় করি গনরব। ৈারক  ািা অপমারনৈ করিরে সবাইরক ৈাি মূলে গশাি কিরৈ 
হরব। 
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চিৈীয় খণ্ড – সালৈানাৎচবহীন এক সুলৈান 
 

০৭. আলয়ািন আর অ্ন্তিথান 
 
 বৃরষ্ট আি ৈুষািপারৈি রমশ্ররণি প্ররকাপ বাবরিি গভড়াি চামড়াি প্ররলপ গিয়া ভািী 
েোরকরটি আবিণও আটকারৈ বেথধ হয়। ফািোনাি উত্তরি উাঁচু পবধৈমালাি অভেন্তরি 
এক প্রৈেন্ত উপৈেকাি রভৈি রিরয় বরয়  াওয়া একটা িুদ্র গরাৈরস্বনীি ৈীরিি প্রায় 
কািা হরয় থাকা বিরফি রভৈি রিরয় ৈাি অবরশষ্ট গলাকরিি সামরন গথরক গঘাড়া রনরয় 
এরেরয় চরলরে, বৃরষ্ট আি ৈুষািপারৈি হাৈ গথরক বাাঁচরৈ মাথা রনচু করি িাখা। 
 
রনরেি িুরটা সালৈানাই হারিরয়রে এটা অনুিাবন কিাি পরিি প্রথম রিরকি মুশরকল 
রিনগুরলারৈ, বাবি আকরশ িূরেধি আরশপারশই থাকরব বরল গভরবরেরলা আশা 
করিরেরলা সব রকেু বারে গিরখ হরলও গস ৈাি পরিবািরক মুক্ত কিরৈ পািরব। 
ওয়ারেি খান অরনক করষ্ট ৈারক গবাঝারৈ সিম হরয়রে গ , ৈাি শত্রুিাও এমনই 
একটা মিীয়া প্ররচষ্টা আশা কিরে আি ৈািা গসেনে পুরিাপুরি প্রস্তুৈ হরয় িরয়রে। 
ওয়ারেি খান, ৈাি রচিাচরিৈ রপৈৃসুলভ ভরঙ্গরৈ ৈারক আশ্বস্ত করি পিামশধ রিরয়রে, 
“আপরন  রি আপনাি আরিোন, নানীোন আি গবানরক বাাঁচারৈ চান ৈাহরল রনরেরক 
রবপরিি মুরখ না গফরল বিং শত্রুরিি ৈটস্থ করি ৈুরলন,  ারৈ ৈািা আপনাি নাম 
শুনরলই ভয় পায়। আি গসটা কিরৈ হরল ৈারিি চারপি রভৈরি িারখন। এখারন 
গসখারন ৈারিি আক্রমণ করি, আপনাি রবরুরি তসনে সমারবশ কিবাি আরেই গসখান 
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গথরক সরি আরসন। িিা গোাঁয়াি বাইরি গথরক সবসমরয় একটা ভীরৈি সঞ্চাি কিরৈ 
থারকন। আপনাি শত্রুিা  ারৈ শারন্তরৈ ঘুমারৈ না পারি। আি এটা কিরৈ পািরলই 
সুলৈান, ৈািা আপনাি পরিবারিি িরৈ কিাি কথা রচন্তাও কিরৈ পািরব না।” 
 
বাবি ওয়ারেি খারনি বক্তবে গমারটি উপরি বুঝরৈ পারি। সাবিারন রবরবচনা করি, গস 
একটা পরিকল্পনাি কথা বরল। আমারিি একটা রনিাপি আশ্রয়স্থল চাই। গ খারন আমিা 
শীৈকালটা কাটারৈ পািরবা এবং প্রথম হামলাি েক কষরৈ পািরবা। আমাি মরন আরে 
গ  প্ররৈবাি গ্রীরেি সমরয় সামরিক প্ররশিরণি অংশ রহসারব আপরন একবাি আমারক 
উত্তরিি পাবধৈে অঞ্চরল একটা অরভ ারন রনরয় রেরয়রেরলন এবং উপৈেকাি গকন্দ্রস্থরল 
একটা মারটি িূরেধ আমিা অবস্থান করিরেলাম। ৈামবারলি অনুেৈ এক োয়েীিিাি 
গসই নেণে গসনাোউরনি প্রিারনি িারয়রত্ব রনরয়ারেৈ রেরলা। গসই িূেধটা আমারিি েনে 
চমৎকাি আশ্রয়স্থল রহসারব প্ররৈপন্ন হরৈ পারি। কারিা মাথারৈই রবষয়টা আসরব না। 
আপরন রক বরলন?” 
 
“োয়োি কথা আমাি মরন আরে। বাস্তরবকই প্রৈেন্ত অঞ্চরল িূেধটা অবরস্থৈ, আি 
আমারিি উরেশও হারসল হরব।” 
 
আি গস েনেই গস ওয়ারেি খানরক রনরয় পাহারড়ি উরেরশে  াত্রা শুরু করিরেরলা। 
ৈারিি সারথ গকবল িুরশা গলাক রেরলা। ওয়ারেি খারনি সাহার ে বাবি অরনক  ে 
রনরয় ৈারিি বাোই করিরে, গস গকবল ৈারিিই বাোই করিরে  ারিি বয়স অল্প আি 
গকারনা পারিবারিক রপেুটান গনই বা বাইসানোরিি মরৈা  ািা ৈাি রবশ্বস্ত অন্তিঙ্গ। 
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বারক সবাইরক বারড় পার রয় রিরয়রে, ৈাি োরকি অরপিা কিরৈ বরলরে,  া ৈািা 
রনরিৈভারবই পারব। ৈারিি  াত্রাি রিৈীয় সিারহ ৈুষািপাৈ শুরু হয় এবং উচ্চৈা 
বাড়বাি সারথ সারথ ৈুষারিি স্তি বৃরি গপরয় ৈারিি  াত্রারক েথ করি ৈুরলরে। 
 
 “ওয়ারেি খান, আপনাি রক মরন হয় আমিা িূেধ গথরক করৈাটা িূরি অবস্থান কিরে?” 
 
“সুলৈান, আবহাওয়া  রি এরৈাটা রবরূপ না হরৈা, আমিা ৈাহরল িূেধটা এৈিরণ 
গিখরৈ গপৈাম। অবশে সুরবিাও হরয়রে, িূরেধি রনিাপত্তা িিীিা আমারিি আরে গথরক 
গিখরৈ পারব না। িূরিি ঐ োেগুরলাি আড়ারল আমিা অবস্থান গনরবা আি সামরনটা 
গিকী কিাি েনে গুিিূৈ পার রয় আমিা প ধারণ গ টুকু শুকরনা মাংস িরয়রে গসটা রিরয় 
আহাি গসরি গনরবা।” 
 
ৈারিি পা ারনা গুিিূরৈিা গিকী করি রফিরৈ গ  নব্বই রমরনট সময় লারে ৈাি পুরিাটা 
সময়ই অরবশ্রান্তভারব ৈুষািপাৈ হয়। কখনও ভািী বা কখনও হাোভারব। ৈাি 
গলারকিা রফরি আসরৈ গিখা  ায়, গঘাড়া আি ৈাি আরিাহী ৈুষারি পুরিা গ রক গেরে 
এবং গুিিূৈরিি িলরনৈা  াণ্ডায় নীল হরয় আসা গ াাঁরট গকারনামরৈ কথা বরল। “এখান 
িু’মাইল িূরি একটা বারকি পরিই িূেধটা অবরস্থৈ। িূরেধি বাইরি আমিা গকারনা 
গঘাড়াি বা পারয়ি োপ গিখরৈ পাইরন  ারৈ গবাঝা  ায়, আে গভৈি গথরক গকউ টহল 
রিরৈ বা প ধরবিণ-ফাাঁরড়রৈ  ায়রন। আমিা  খন গঘাড়া গথরক গনরম িূরেধি কারে 
এরেরয়  াই, িূরেধি এক অংশ গথরক আমিা গিায়া উ রৈ গিরখরে- সম্ভবৈ িসুইখানা- 
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রকন্তু ৈাি গচরয়ও গুরুত্বপূণধ রবষয় হরলা িূরেধি মূল ফটক ৈখন গভালা রেরলা। স্পষ্টৈই 
এই আবহাওয়ায় গকউ আক্রমণ কিরৈ পারি গসই বোপািটা ৈারিি মাথারৈও গনই।” 
 
“চমৎকাি, শীঘ্রই ৈারিি এই রনিয়ৈা নিরক পরিণৈ হরৈ চরলরে। ওয়ারেি খান, 
এটা ইৈস্তৈ কিাি সময় না, সবাইরক এই মুহূরৈধ প্রস্তুৈ হরৈ বলুন এবং ৈুষািপারৈি 
মারঝ আমিা আত্মরোপন করি গুিিূৈরিি সহায়ৈায় িূরেধ গপৌঁোবাি পরথি গশষ বাাঁরক 
দ্রুৈ আি রনিরব রেরয় হারেি হরবা। গসখান গথরক মূল ফটরকি উরেরশে গঘাড়া িাবরড় 
 ারবা।” 
 
 ওয়ারেি খান মাথা গনরড় সিরৈ োনায় এবং পাাঁচ রমরনট পরি অশ্বারিাহী বারহনীি 
একটা সারিরক মন্থি েরৈরৈ পাহাড়ী পথ গবরয় উপরিি রিরক উর  গ রৈ গিখা  ায়। 
ৈুষািাবৃৈ গপ্রিাপরটি মাঝ রিরয় প্রায় িু’মাইল এরেরয়  ায়। ৈুষািপাৈ এখন আরেি 
গচরয় অরনক করম এরসরে। বাবরিি গচারখি সামরন একটা পাথুরি অবয়ব গভরস ওর । 
িূেধটা আি মাত্র হাোিখারনক েে সামরন অবরস্থৈ। এখান। গথরক িূেধ প ধন্ত িাস্তাটা 
গবশ প্রশস্ত। 
 
 “আমিা এখান গথরকই আক্রমণ শুরু কিরবা। গলাকরিি বরলন অপ্ররয়ােনীয় সবরকেু 
এখারন পাথরিি আড়ারল গিরখ গকবল হারৈয়াি রনরয় প্রস্তুৈ হরৈ।  ারৈ বিরফি উপি 
রিরয়  রৈাটা সম্ভব দ্রুৈ গঘাড়া িাবরড় আমিা িূরেধ গপৌঁোরৈ পারি।” ৈাি গলারকিা 
রনিরব প্রস্তুরৈ রনরৈ শুরু করি। রকন্তু ৈািা প্রস্তুৈ হরৈ হরৈ ৈুষািপাৈ এরকবারি বন্ধ 

http://www.bengaliebook.com/


 অ্যাম্পায়ার অ্ব দ্য ম াঘল : রাইডারস ফ্র  দ্য নর্থ । অ্যাললক্স রাদ্ারল াডথ 

204 

www.bengaliebook.com                                  সূচিপত্র 
 

 

হরয়  ায় এবং সামরন- সািা গপ্রিাপরটি মারঝ একটা কারলা আকৃরৈি মৈ িূেধটা গভরস 
উর । 
 
 “ ািা প্রস্তুৈ, গঘাড়ায় আরিাহন করিা! কারিা গচারখ পরড়  াবাি আরেই আমারিি 
আক্রমণ কিরৈ হরব!” বাবি রচৎকাি করি কথাটা বলাি ফাাঁরক ময়ান গথরক আলমেীি 
গবি করি আরন। গস লারফরয় রেরনি উপরি উর  বরস এবং ৈাি রবশাল কারলা 
গঘাড়াটারক িূরেধি রিরক এরোরৈ বরল গপরট গখাাঁচা গিয়  াি ফটক গস গখালা গিখরৈ 
গপরয়রে। িশেন গ ািা পরিরবরষ্টৈ অবস্থায় এবং বাকীিা ৈাি গপেরন সারিবিভারব 
রবনেস্ত। গঘাড়াি কাি িরি ঝুাঁরক েুরট  াবাি সমরয় বাবি গটি পায় ৈাি কারন িরক্তি 
চাপ বৃরি গপরয়রে। িূরেধি ফটক গথরক গস  খন মাত্র িুরশা েে িূরি, ৈখন গভৈি 
গথরক একটা রচৎকাি ৈাি কারন গভরস আরস- শত্রুিা ৈারিি গিরখ গফরলরে। গভৈরিি 
গলারকিা রবপি গটি পায়। ৈািা ফটরকি পাল্লা বন্ধ কিাি গচষ্টা কিরৈ গসটা গকাঁরপ 
উর । রকন্তু নৈুন েমা বিফ পাল্লা নড়রৈ বািা গিয়। িু’েন গলাক বাইরি েুরট আরস, 
বিরফি সূ্তরপ লারথ গিয় এবং বৃথাই গচষ্টা করি পাল্লাটা বিরফি উপি রিরয় সিারৈ। 
 
 “বোটারিি গপরড় গফরলা!” বাবি হুঙ্কাি রিরয় বরল। রকন্তু গঘাড়াি েরৈ রবেুমাত্র হ্রাস 
করি না। রনরমরষি রভৈরি গস একেনরক মারটরৈ পরড় গ রৈ গিরখ, একটা ৈীি ৈাি 
েলায় রবি হরয়রে। একই সারথ গস রনরেও িূরেধি গৈািণিারিি কারে গপৌঁরে  ায়। 
রিৈীয় গলাকটারক গস আলমেীি রিরয় একটা গকাপ বরসরয় গিয়। গটি পায় ৈাি 
ৈিবারি োয়ো মরৈাই নিম মাংসরপশীরৈ কামড় বরসরয়রে। রকন্তু গকাথায় গসটা 
গিখবাি েনে গস গঘাড়াি েরৈ একটুও হ্রাস করি না। ৈাি বিরল, গস ৈাি হারৈ িিা 
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লাোরম একটা ঝাাঁরক রিরয় গঘাড়াি মাথা ৈখনও আংরশক গখালা ফটরকি রিরক ঘুরিরয় 
গিয়। রবশাল কারলা গঘাড়াটা নাক রিরয় একটা শব্দ করি এবং বাবি গটি পায় 
গঘাড়াটাি একটা পা রপেরল গেরে রকন্তু কারলা পাহাড় র কই ঘুরি িাাঁড়ায়। একই সারথ 
ৈাি গপেরন রৈনেন গ ািা এরস হারেি হয়। 
 
রকন্তু চৈুথধেন  ুকরৈ বেথধ হয়। গভৈরি প্ররবশপথ আটরক গঘাড়া আি ৈাি আরিাহীি 
ভূপারৈৈ হবাি শব্দ বাবি শুনরৈ পায়। গস িূরেধি রভৈরি প্ররবশ করিরে বরট। রকন্তু 
ৈারক সহায়ৈা কিবাি েনে মাত্র রৈনেন গ ািা ৈাি সারথ িরয়রে। চািপারশ ৈাকারল 
গস সারি সারি স্থারপৈ উাঁচু িিোি গপেন, সম্ভবৈ িূরেধি প্রিান গসনারনবাস গথরক 
রপলরপল করি গলাকেনরক গবি হরয় আসরৈ গিরখ। গকউ গকউ ইস্পারৈি বমধ োরয় 
চাপারৈ বেস্ত। আি বারকিা ইরৈমরিে অস্ত্রিািণ করিরে। 
 
“আমাি সারথ এরসা! এখনই আক্রমণ কিরৈ হরব!” বাবি গপরট গখাাঁচা রিরয় পুনিায় 
ৈাি গঘাড়াি েরৈ বৃরি করি। আি একটু পরিই ৈারক ৈাি রৈনেন সহর ািারক রনরয় 
আৈরঙ্কৈ গলাকগুরলারক কচুকাটা কিরৈ গিখা  ায়। সহসা একটা লম্বা গলাক বাবরিি 
নেি কারড়,  ারক গিরখ গসনাপরৈরিি একেন বরল মরন হয়। বোটরক মাথা রনচু করি 
পুনিায় ঘরিি রভৈরি প্ররবশ কিরৈ গিখরল গসও গঘাড়াি মুখ ঘুরিরয় গসরিরক এরেরয় 
 ায়। কার ি সিিরলি রনরচ রিরয় ঝুাঁরক পাি হরয় গস গভৈরিি আরিা অন্ধকারি গচাখ 
রপটরপট করি প্ররবশ কিরৈ গ  রবশ রত্রশেন গসখান গথরক গবি হরয় এরসরে, বুঝরৈ 
হরব গসটাই এই িূরেধি গমাট েনবল। গকবল গসনাপরৈরোরেি গলাকটাই এখন গভৈরি 
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িরয়রে। গলাকটা গিৌরড় একটা অস্ত্র সরিৈ ৈারকি রিরক েুরট রেরয় গসখান গথরক 
একটা বশধা আি  াল ৈুরল রনরয় বাবরিি রিরক ঘুরি িাাঁড়ায়। 
 
“ফািোনাি নোয়সঙ্গৈ সুলৈান, আরম বাবি গৈামারক আরিশ রিরি অস্ত্র নারমরয় 
িারখা।” 
 
 “আরম আত্মসমপধন কিরবা না। গৈামারক আরম সুলৈান বরল মারন না। আমাি নাম 
হারনফ খান। আরম ৈামবারলি প্ররৈ অনুেৈ, গসই এখন পুরিা এলাকা রনয়ন্ত্রণ কিরে। 
পািরল সিুখ  ুরি আমারক পিাস্ত করিা।” 
 
বাবি ৈাি কালা পাহারড়ি উপি গথরক লারফরয় নারম এবং আলমেীি হারৈ িিা 
অবস্থায় হারনফ খারনি রিরক এরেরয়  ায়। গ  ৈরক্ক ৈরক্ক রেরলা বাবি ৈাি। কাোকারে 
গ রৈই হারৈি বশধা রিরয় গস বাবিরক আঘারৈি গচষ্টা করি। বাবি লারফরয় একপারশ 
সরি  ায়। রকন্তু গসটা কিরৈ রেরয় অিধভুক্ত খাবারি ভরৈধ একটা রনচু গটরবরলি পায়াি 
সারথ ৈাি বাম পা আটরক  ায়। গবকায়িা ভরঙ্গরৈ গস গটরবরলি উপরি আেরড় পরড়। 
গটরবরলি উপরি থাকা কার ি গপয়ালা আি ৈাি গভৈরিি খাবাি রেটরক গফরল। 
মাংরসি সুরুয়া অরিধকটা ভরৈধ একটা রবশাল িাৈব পারত্রি মুরখ ৈাি ৈিবারি িিা 
হারৈি করি আটরক গ রৈ, আলমেীি ৈাি মুর া গথরক েুরট  ায়। 
 
হারনফ খান বাবরিি অসহায় অবস্থাি সুর ারে ৈারক এরকবারি গশষ করি গিবাি েনে 
েুরট আরস। ৈাি বশধাটা িু’হারৈ মাথাি উপরি ৈুরল বাবরিি উনু্মক্ত েলায় গসটা 
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সবধশরক্তরৈ নারমরয় আনরব। বাবি একটা কার ি বড় বািরকাশ ৈখন ৈুরল রনরয় 
গসটারক  ারলি মৈ বেবহাি করি। বশধা বািরকারশ রবি হয়। ৈরব গসটারক রেন্ন কিরৈ 
পারি না। রেটরক পড়া খাবারিি উষ্ণ চটচরট সুরুয়াি রভৈরি েরড়রয় একপারশ সরি 
 াবাি সমরয় গস বািরকাশটা গফরল রিরয় বশধাি হাৈল িরি গমাচড় গিয় এবং হারনফ 
খারনি হাৈ গথরক গসটা গটরন গনয়। 
 
রবেুমাত্র িরম না রেরয় হারনফ খান, লারফরয় গপেরন সরি রেরয় গকামরিি পরিকি গথরক 
একটা সরু খঞ্জি গটরন গবি করি। আলমেীি গকাথায় পরড়রে গসটা গিখাি সময় গনই 
বাবরিি, হারৈি বশধাটা রিরয় গস গলাকটারক সরোরি আঘাৈ কিরল ফলাি মাথায় 
আটকারনা বািরকাশটা খুরল পরড়। আি একই সমরয়, রনরেি োরল গস একটা ৈীক্ষ্ণ 
বোথা অনুভব করি। হারনফ খান বাবরিি েলা লিে করি খঞ্জিটা চারলরয়রেরলা রকন্তু 
লিেভ্রষ্ট হরয়রে। বাবি এবাি বশাি ফলাটা সরোরি ৈারক লিে করি আঘাৈ করি 
হারনফ খান একপারশ ঘুরি আঘাৈটা এড়ারৈ গচষ্টা করি। রকন্তু ফলাটা ৈারক বামরিরক 
স্পশধ কিরল গস গটরবরলি পারশ িাখা শক্ত কুশরনি উপরি হুমরড় গখরয় পরড়। বাবি 
এবাি বশধাটা গমাচড় গিয় এবং মুহূৈধ মাত্র রচন্তা না করি প্ররৈপরিি কণ্ঠনালী লিে 
করি সরোরি বশধাটা নারমরয় এরন োরলচাি উপরি ৈারক গেরথ গফরল।  া অরচরিই 
রফনরক রিরয় িরক্ত রভরে লাল হরয়  ায়। 
 
ইরৈমরিে ওয়ারেি খান, বাইসানোি আি বাকী গলারকিা এরস ৈারক রঘরি িাাঁরড়রয় ৈাি 
সাহরসকৈাি েনে ৈারক শুরভিা োনায়। িূেধটা এখন ৈারিি িখরল। ফািোনা 
উিারিি বনু্ধি পরথ গস মাত্র প্রথম পিরিপটা সাফরলেি সারথ গিরখরে। বাইরি গবি 
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হরয় এরস বাবি গিরখ আবাি ৈুষািপাৈ শুরু হরয়রে। শত্রুি পরড় থাকা গিরহি 
চািপারশি লাল িঙ ইরৈমরিে অরনকটাই  াকা পরড়রে। একটু আরে ৈামবারলি চামচাি 
ভবলীলা গস গ ভারব সাঙ্গ করিরে, গসভারব পারলি গোিাটারক কখন মুর াি গভৈরি 
পারব গসই মুহূৈধটাি েনে গস অিীি হরয় িরয়রে। 
 
* 
 
আি এভারবই পুরিা ঘটনাটাি সূচনা হয়। বাবি একেন হানািারি পরিণৈ হন। 
ঝরটকারবরে আক্রমণ করিন এবং রফরি  াবাি সময় প্ররৈবািই মৃৈ শত্রুি কারিা 
একেরনি মুরখ িক্ত রিরয় রনরেি নাম গলখা একটা কােে গুাঁরে রিরয়  ান। আি ৈাি 
সাফলে ক্রমশ বাড়রৈ থারক। ৈাি বারহনীি সংখো, রমরষ্ট কথা আি মিুি প্ররৈশ্রুরৈ, 
গসই সারথ শরক্ত বা ৈাি অরভ ারন প্রাি সম্পরিি রবচিণ বেবহাি নৈুন সমথধকরিি 
আকৃষ্ট করি এবং প্ররৈপিরক িরল গটরন, িীরি িীরি বৃরি পায়। মারটি িূেধ িখরলি 
রবশ মারসি মরিে, রনষ্ঠা আি একাগ্রৈাি সারথ একটাি পরি একটা গোট িূেধ আি 
গ্রারমি পি গ্রাম িখল করি ফািোনাি পরিমাঞ্চরলি অরিকাংশই গস িখল করি গনয়। 
ৈাি গকৌশল কা ধকিী বরল প্রৈীয়মান হয়। ৈামবাল আকরশি উত্তি বা পরিরম বাবরিি 
শক্ত ঘাাঁরটি রিরক গবরশিূি অগ্রসি হবাি মরৈা সাহস গিখায় না। আি বাবিও মরন 
করি এবাি সময় হরয়রে রনরেি িারবি কথা প্রকাশ কিবাি। 
 
 প্রথম িারবটা গস েয়মাস আরে োনায় এবং ৈািপরি প্রায়শই ৈাি পুনিাবৃরত্ত 
করিরেরলা ৈাি আরিোন, নানীোন আি গবারনি মুরক্তি বিরল এক বেি আকরশ িূেধ 
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আক্রমণ না কিবাি প্ররৈশ্রুরৈ। রৈনমাস আরে ৈামবাল এক বাৈধাবাহরকি মািেরম 
গপ্ররিৈ এক রচর রৈ অরনক মিুি ভাষায় োনায় এসান গিৌলৈ, খুৈলাঘ রনোি আি 
খানোিা প্ররৈেরকই সুস্থ আরে এবং শাহী পরিবারিি উপ ুক্ত বেবহািই কিা হরি 
ৈারিি সারথ। রকন্তু রচর রৈ গস ৈারিি মুরক্ত গিবাি ৈাি গকারনা অরভপ্রারয়ি কথা 
উরল্লখ করিরন। 
 
 বাবি এখন পূবধরিরক পঞ্চাশ মাইল িূরি অবরস্থৈ শহি োভাি রিরক অগ্রসি হরি 
রকেুরিন আরে ৈামবাল ভাড়ারট চকিাখ গ ািারিি সহায়ৈায় গসখারনি রনিাপত্তা বেবস্থা 
গোিিাি করিরে। গসখারন একটা রহসাব গমলারনা এখনও বারক আরে। গসখানকাি 
িূরেধি চাকিাখ সিধাি ৈাি সৎভাই আি ৈামবালরক শাহী প্ররৈরনরি রহসারব গমরন রনরয় 
প্রথম আনুেৈে প্রিশধনকািীরিি অনেৈম। শহিটা িখল কিরল ৈামবালরক আরিকটা 
গোিারলা সরঙ্কৈ পা ারনা হরব গ , সময় হরয়রে বাবরিি কারে ৈাি পরিবািরক গফিৈ 
পা াবাি। 
 
এক িুদ্র নহরিি পারশ সামরয়ক  াত্রারবিরৈ করি বাবি আি ৈাি গলারকিা 
গঘাড়াগুরলারক পারন পান কিাি সুর াে গিয়। গঘাড়াি িুি গথরক তৈরি টক পরনি 
গকারনাক্ররম েলিিঃকিরণি ফাাঁরক বাবি ৈারকরয় গিরখ ৈাি এক গুিিূৈ গঘাড়ায় চরড় 
এরেরয় আসরে। বাবি চমরক উর  গিরখ ৈাি প ধারন একটা গিহ আড়াআরড়ভারব বাাঁিা 
িরয়রে। গলাকটাি রিরক গিৌরড় রেরয় বাবি রচৎকাি করি োনরৈ চায়, “রক হরয়রেরলা? 
এই গলাকটা গক?” 
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“গলাকটা একটা বেবসায়ী। পরথি পারশ গপরট ৈিবারিি আঘাৈ রনরয় রনরেিই িরক্ত 
অিধরচৈন অবস্থায় পরড় থাকাি সমরয় ৈারক আরম খুাঁরে গপরয়রে। আরম ৈারক আমাি 
গঘাড়াি রপর  ৈুরল গনবাি রকেুিণ পরিই গবচািা মািা  ায়। অবশে মািা  াবাি আরে 
গস আমারক বরলরে গ  আিও রৈনেন বেবসায়ীি সারথ গস। এখান গথরক িশ মাইল 
িূরি একটা গোট সিাইখানাি উরেরশে  াবাি পরথ ৈািা চকিাখ হানািািরিি হামলাি 
রশকাি হয়। ৈাি রৈন সঙ্গীরক হৈো করি ৈারকও মৃৈ গভরব ৈারিি সব মালপত্র রনরয় 
ৈািা চরল গেরে।” 
 
 “চকিাখ হানািািরিি অবশেই খুাঁরে গবি করি ৈাি হৈোি আমিা বিলা গনরবা। 
গৈামাি অিীনস্ত করয়কেন গুিিূৈরক হৈোকািীরিি খুাঁেরৈ পা াও।” 
 
 “সুলৈান, আমাি মরন হয় না ৈাি গকারনা িিকাি আরে। বরণক গলাকটা মািা  াবাি 
আরে আমারক বরলরে গ , গস চকিাখরিি বলরৈ শুরনরে ৈািা সিাইখানায়  ারি, 
গসখারন আিও রশকাি  রি ৈািা খুাঁরে পায়…” 
 
“ৈাহরল আমিা প্রথরম সিাইখানায়  ারবা।” 
 
*** 
 
োরনি সুি বনে আি ককধশ চকিাখরিি রনরেরিি মরৈাই অরনকটা। মরিি গনশায় 
চুিচুি হরয় থাকা পুরুষরিি কণ্ঠস্বি নৈুন মাত্রায় উর  এমন সব অেীল রক্রয়াকলারপি 
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বণধনায় গমরৈরে  া একািারি শারিিীকভারব অসম্ভব আি গমাটািারেি গ  বাবি গচষ্টা 
করিও হারস চাপরৈ পারি না। গস আড়রচারখ ওয়ারেি খারনি রিরক ৈারকরয় গিরখ গসও 
হাসরে। 
 
লম্বা ঘারসি আড়ারল বাবি ৈাি চািপারশ শুরয় থাকা গলাকরিি ইশািা করি। সবাই। 
ৈািমরৈা গপরটি উপরি ভি রিরয় শুরয় আরে, লুরকরয় অরপিা কিরে। ৈািপরি গস 
গুাঁরড় গমরি মারটি ইট রিরয় তৈরি একৈলা সিাইখানাি রিরক এরেরয়  ায় গ টা 
ফািোনাি অনেৈম খিররাৈা একটা নিীি অেভীি অংরশি পারড় অবরস্থৈ। গ খারন 
হল্লাবারেিা মিরব গমরৈরে। নূপুরিি রনক্কন ধ্বরন গভরস আসরৈ গবাঝা  ায় গভৈরি 
বাইরে গমরয়িাও আরে। গসই সারথ কুরপৈ নািী করণ্ঠি সহসা একটা ৈীক্ষ্ণ রচৎকাি 
আি ৈাি সরঙ্গ গভরস আরস- পুরুষ করণ্ঠি অট্টহারস। 
 
িুপুি মাত্র অরৈক্রান্ত হরয়রে। রকন্তু রবশেন বা ৈাি রকেু গবরশ চাকিাখিা ইরৈমরিেই 
গবরহে মাৈাল হরয় পরড়রে। ৈািা এমনরক ৈারিি গঘাড়াগুরলরক র কমরৈা বাাঁিাি কষ্টও 
করিরন এবং রকেু গঘাড়া,  ারিি গকশি পুরু আি গলে এরৈা লম্বা গ  মারটরৈ ঘষা 
খারি, ইরৈমরিেই েুরট পারলরয়রে। চারিা বেবসায়ীি কাে গথরক লুট কিা মালামালও 
ৈািা রভৈরি রনরয়  াবাি েিে গিখায়রন। বরণকরিি মালবাহী িুসি খচ্চিগুরলা িরড় 
রিরয় একরত্র বাাঁিা এবং মরনার াে রিরয় চরি গবড়ারি। ৈারিি রপর  আটকারনা গবরৈি 
ঝুরড়গুরলা গিরখ মরন হয় এখনও চামড়া আি গলারম  াসা। চাকিাখিা মরন হয় গকবল 
মরিি রপরপ রনরয় সিাইখানাি রভৈরি প্ররবশ করিরে। 
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ববধি অসভে, বাবি ভারব। ৈারিি কপারল আে রক গলখা আরে গসটা এখনই বোটািা 
গটি পারব। আি এই ভাবনাটা ৈারিি উৎফুল্ল করি গৈারল। লম্বা ঘারসি উপরি মাথা 
ৈুরল বাবি চািপারশ ৈাকায়। রকন্তু কাউরক গিখরৈ পায় না। গস র ক গ মনটা 
গভরবরেরলা, গঘাড়া বা মালামাল গিখাি েনে বাইরি গকারনা বাচ্চারক িাখাি কথা 
বোটারিি মাথারৈই আরসরন। গস এবাি উর  িাাঁরড়রয়, গুরটগুরট পারয় সিাইখানাি নীচু 
প্ররবশিারিি োন রিরক গমাটা গিয়ারলি োরয় োনালাি মরৈা গিখরৈ একটা ফাাঁকা 
োয়োি রিরক এরেরয় রেরয় গভৈরি সৈকধৈাি সারথ উাঁরক গিয়। ঘিটা প্রায় খারল, 
গকবল গভৈরিি গিয়ারলি োরয় গ কারনা অবস্থায় একটা লম্বা কার ি গটরবল গিখা  ায়। 
করয়কটা গৈপায়া টুল আি একটা আি ভাঙা গবরঞ্চ গিখা  ায়। ঘরিি মারঝ গমাটারসাটা, 
গবাচা-নারকি একটা গমরয় পিরন িঙচটা হলুি িরঙি গ ালা সারলায়ারিি উপরি লাল 
ফুরলি োপ গিয়া একটা আাঁরটাসাাঁরটা কারমে, পারয় আি হারৈি করিরৈ ঘুঙুি বাাঁিা। 
নীল সারলায়াি কারমে পরিরহৈ লম্বা আরিকটা গমরয় ৈাি গনাংিা হারৈ একটা খঞ্জনী, 
বেধাকাি পাথরিি গমরঝি উপরি খারল পারয় সরোরি পিাঘাৈ করি বৃত্তাকারি আবরৈধৈ 
হরি। গস ৈারকরয় থাকরৈ থাকরৈই চকিাখরিি করয়কেন, গভড়াি চামড়াি তৈরি 
টুরপি রনরচ ৈারিি গোলাকাি মুখ ঘারম রভরে আরে, টরলামরলা পারয় গমরয়রিি বুরক 
পাোয় বৃথা গচষ্টা করি থাবা রিরৈ এবং মুখ থুবরড় মারটরৈ আেরড় পড়রল ৈারিি 
সঙ্গীসাথীরিি উেীপনা আিও গবরড়  ায়। 
 
এক গকারণ গিাাঁয়া উ রৈ থাকা অরগ্নকুরণ্ডি উপরি রবশাল একটা গকৈরল ঝুলরৈ গিখা 
 ায়। আরিক গকারণ, বাবি এক চকিাখ িুবৃত্তরক কাপড় খুরল বেস্ত ভরঙ্গরৈ হাো হরৈ 
গিরখ, িুেধরন্ধ ৈাি সঙ্গীসাথীরিি আপাৈভারব গকারনা অসুরবিা হয় না। আরিক বিমাশ 
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উর  িাাঁরড়রয় হলুি বরম বৃত্তচাপ তৈরি করি েুাঁরড় গফরল আবাি বরস পরড় আি 
মরনার াে রিরয় োমাি হাৈায় পড়া বরমি গফাাঁটা বড়বড় নখ রিরয় টুসরক গিয়। বাবি 
পুনিায় মাথা নারমরয় গনয়। গস  া গিখাি ৈা গিরখ রনরয়রে। 
 
 মারটরৈ গুাঁরড় রিরয় গস পুনিায় ওয়ারেি খান গ খারন আরে গসখারন রফরি আরস। 
“মিেপ আহািকগুরলা আমারিি হারৈ মািা  াবাি েনে মুরখরয় িরয়রে। বোটািা ৈারিি 
ৈিবারি আি  াল প ধন্ত িিোি কারে সূ্তপ করি গিরখরে।” 
 
 ওয়ারেি খারনি একটা ক্র উপরি উর   ায়। “সুলৈান, এখনই?” 
 
“হো!” 
 
 বাবি আি ওয়ারেি খান উর  িাাঁরড়রয় ৈারিি গলাকরিিরকও উর  িাাঁড়াবাি ইশািা 
করি। ৈািা এই কােটা আরে এরৈাবাি করিরে গ , গমৌরখক আরিরশি আি গকারনা 
প্ররয়ােন হয় না। গ াাঁরটি উপরি আঙু্গল গচরপ, ওয়ারেি খান ইশািায় ঘুরি করয়কেনরক 
সিাইখানাি গপেরন গ রৈ বরল।  রি গসখান রিরয় পালাবাি গকারনা পথ গথরক থারক। 
ৈািপরিই গকবল বাবি ৈাি রপ্রয় িণহুঙ্কারি চািপাশ প্রকরম্পৈ করি: “ফািোনা!” 
 
 বাবি এরকবারি সামরন গথরক ৈাি গলাকরিি গনৈৃত্ব গিয়। মরিি গনশায় মাৈাল আি 
রবস্মরয় আড়ষ্ঠ চকিাখিা সামানেই প্ররৈরিাি েরড় ৈুলরৈ পারি। বাবি আি ৈাি 
গলারকিা রনমধমভারব প্ররৈপরিি উপরি ঝাাঁরপরয় পড়রল গবাাঁচা-নারকি গসই গমরয়টাি 
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কাে গথরকই গকবল বলাি মরৈা প্ররৈরিারিি সিুখীন হয়। গমরয়টা ৈাি কাচুরলি রভৈি 
গথরক একটা খঞ্জি গবি করি এবং বাবরিি বাহুরৈ গসটা মরিয়া ভরঙ্গরৈ গেরথ রিরৈ 
চাইরল, বাবি অনায়ারস ৈাি ঘুঙুি পিা হারৈি করি িরি এবং ৈারক ঘুরিরয় রিরয় ৈাি 
নিি রনৈরম্ব বুট রিরয় একটা সপাট লারথ বরসরয় রিরৈ গবচািী রেটরক িূরি রেরয় পরড়। 
 
করয়ক রমরনরটি রভৈরি সবরকেু গশষ হয় এবং বাবরিি গলাকরিি হাাঁরপরয় ও াি 
আরেই রনরেরিি ৈিবারিি ফলা পরিষ্কাি করি গকাষবি কিরৈ গিখা  ায়। ৈাি 
গলাকরিি োরয় একটা আাঁচড়ও লারেরন। অবশে ৈাি গলাকরিি সবাই গপাড়খাওয়া 
গ ািা, এসব মিেপ মাৈালরিি গচরয় অরনক িি গলাকরিি সারথ ৈািা আরে লড়াই 
করিরে। “লাশগুরলা বাইরি রনরয়  াও গিখা  াক আমিা কারিি হৈো করিরে,” বাবি 
আরিশটা রিরয় কৃৈেরচরত্ত দ্রুৈ পূরৈেন্ধময়, গিাাঁয়ারট ঘিটা গথরক বাইরিি গখালা 
বাৈারস গবি হরয় আরস। 
 
 ৈাি গলারকিা চকিাখরিি লাশগুরল ৈারিি বুট-পিা পা িরি গহাঁচরড় বাইরি এরন 
সারিবিভারব সাোরল, বাবি লাশগুরলা শুরন গিরখ। গমাট পরনিটা লাশ। কারিা েলা 
িুভাে হরয় আরে, গকারনাটা আবাি কবন্ধ। ৈাি গলারকিা অবশে কাটাপড়া মাথাগুরলা 
সুেি করি সারেরয় গিরখরে। গকারনাটাি মাথায় ৈখনও গভড়াি চামড়াি টুরপ িরয়রে। 
কাটা মুণ্ডগুরলাি রিরক ৈারকরয়  খন বাবি একটা রবরশষ মুখ রচনরৈ পারি, ৈখন ৈাি 
মুখ গথরক সন্তুরষ্টসূচক একটা শব্দ ধ্বরনৈ হয়। ৈাি সারথ রবশ্বাসঘাৈকৈা করিরে এমন 
সব চকিাখরক গস হৈো কিরব বরল মনস্থ করিরে। এবং প্ররৈটা হৈো ে  া ৈারক 
ৈাি লরিেি রনকটবৈধী কিরে প্রচণ্ড ৈৃরিিায়ক। 
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 ৈািস্বরিি রচৎকাি শুরন বাবি ঘুরি ৈাকায়। ৈাি িু’েন গ ািা বাইরে গমরয়রিি িরি 
ৈারিি গটরন সিাইখানাি বাইরি গবি করি আরন। “ৈারিি উপরি বল প্ররয়াে কিরব 
না। আমাি আরিশ গৈামিা োরননা। অরথধি রবরনমরয়  রি ৈািা গস্বিায় গৈামারিি সঙ্গ 
রিরৈ িারে হয় ৈরব গসটা আলািা কথা।” কথাটা বরল বাবি আবাি ঘুরি িাাঁড়ায়। 
 
গিখা  ায় গমরয়গুরলা আিরৈই বেবসায়ী এবং করয়ক মুহূরৈধি দ্রুৈ আরলাচনাি পরি, 
সিাইখানাি গপেরনি এক আরপল বারেচায় ৈািা ৈারিি পথ গিরখরয় রনরয়  ায়। বাবি 
িািণা করি বাইরে িু’েন সিাইখানাি শকুরনি মরৈা গিখরৈ মারলরকি গমরয় হরব। গ  
ঝারমলাি েন্ধ পাওয়া মাত্র গসই গ  গটরবরলি ৈলায় রেরয়  ুরকরে ৈািপরি আি গবি 
হবাি কথা রচন্তাও করিরন। আরপল বারেচায় শীঘ্রই বাবরিি গলাকরিি িল গবাঁরি আসা 
 াওয়া কিরৈ গিখা  ায়। বাোন গথরক হারসমুরখ ৈারিি গবি হরয় আসা গিরখ গবাঝা 
 ায় গমরয় িু’েন ৈারিি বাবাি সিাইখানায় আসা। অরৈরথরিি গখিমৈ কিরৈ ভারলাই 
অভেস্ত। 
 
 ওয়ারেি খান ইরৈমরিে চকিাখরিি পারলরয়  াওয়া গঘাড়াগুরলা িরি আনবাি বরোবস্ত 
করিরেন এবং বরণকরিি কাে গথরক লুট কিা মালপত্রগুরলা প ধরবিণ। কিরেন। 
“সুলৈান, গিরখন,” িুরটা উজ্জ্বল বরণধি োরলচা গবি করি গস বাবরিি। িৃরষ্ট গসরিরক 
আকষধণ করি। োরলচা িুরটাি গেল্লা গিরখ গবাঝা  ায় ৈন্তুবারয়ি িল। গসটা বুনরনি 
সমরয় গিশরমি সারথ উরলি রমশ্রণ ঘরটরয়রে আি োরলচাগুরলাি নকশাও অপরিরচৈ- 
বরণরকি িলটা সম্ভবৈ পূরবধি, কাশেি গথরক এরসরেল। গ খারনি ৈাাঁরৈিা এ িিরণি 
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োরলচা তৈরিরৈ িি। উল আি চামড়া গবরচ ভারলা অথধই পাওয়া  ারব, বাবি ভারব,  া 
রিরয় ৈাি গলাকরিি গস বরকয়া গবৈন রিরৈ পািরব। 
 
ৈাি গ ািারিি েনে একটা গভােসভাি আরয়ােন কিরল মে হয় না। ৈািা ভারলা। 
কাে গিরখরয়রে এবং ৈািও উরচৈ এি মূলোয়ন কিা। পরিরম, শাহরুরখয়ায় রফরি 
 াওয়া মাত্রই গস এই গভােসভাি গঘাষণা গিরব। গসখারন, েয়মাস আরে। ৈামবারলি 
কাে গথরক গস িূেধটা রেরনরয় রনরয়রে এবং রনরেি ঘাাঁরটরৈ পরিণৈ করিরে। সমিকরে 
খুন হবাি আরে শাহরুরখয়াি সিধাি আরল মরেি গবরেি পূণে সৃ্মরৈি প্ররৈ ৈািা ৈারিি 
শ্রিা োনারব। ৈািা ৈাি উপ ুক্ত সন্তারনি আত্মাি মােরফিাৈ কামনা কিরব। গ  
ৈামবারলি চকিাখ গ ািারিি হাৈ গথরক িূেধটা িিা কিরৈ রেরয় শহীি হরয়রে। আরল 
মরেি গবরেি রনহৈ হবাি সংবাি ফািোনায় গপৌঁোরনা মাত্র ৈামবাল িূেধটা িখল 
কিরৈ ৈারিি পার রয়রেরলা। 
 
রনরেি রবশ্বস্ত সিধারিি কথা মরন পড়রৈ বাবরিি ভাবনা রবষণ্ণ হরয় উর । আেকাল 
ৈাি প্রায়ই এমন হরি। সবুোভ-নীল গৈািণিারি আরল মরেি গবরেি মৃৈরিহ প্রিরশধৈ 
হবাি পরিি িু’বেরি গস রক অেধন করিরে? রনরেি পরিবািরক মুক্ত কিাি বোপারি বা 
ফািোনা পুনিায় অরিকাি কিাি বোপারি গস কৈটা অগ্রসি হরয়রে, সমিকরেি কথা 
না হয় গস বািই রিল? আি কৈরিন ৈারক সালৈানাৎরবহীন একেন সুলৈান রহসারব 
রিন কাটারৈ হরব? আকরশ আক্রমণ করি ৈাি পরিবািরক মুক্ত করি রসংহাসন 
পুনরুিাি কিাি মরৈা একটা গসনাবারহনী ে ন কিা একটা সময় সারপি বোপাি। আি 
সমিকে, গসখারন শাসক রহসারব কাটারনা করয়কটা রিন এখন গকবল িূসি সৃ্মরৈ। 
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মারঝ মারঝ ৈাি রবশ্বাস কিরৈই কষ্ট হয় গ  এমন রকেু আসরলই ঘরটরেরলা। গ্রান্ড 
উরেরিি কথাই গশষ প ধন্ত সরৈে হরলা। 
 
ভাবনাটা বাবিরক কু্রি করি গৈারল। গস ৈাি পারয়ি কারে পরড় থাকা একটা করৈধৈ 
মস্তরক লারথ বরসরয় রিরল গসটা রেটরক িূরি রেরয় পরড়। ৈাি গলাকরিি গ মন, ৈািও 
রবরনািরনি িিকাি আরে। করয়কটা োল গকরট গপারলা গখলাি লার  তৈরি করিা।” গস 
রচৎকাি করি বরল। “এইসব িুবৃত্তরিি মাথা রিরয় গপারলা গখলা  াক। গোলরপাস্ট্ হরব 
ঐ িূরিি োেগুরলা।” 
 
পুরিা একটা ঘণ্টাি েনে, উোম গখলায় বাবি রনরেরক েুরবরয় িারখ। চকিাখরিি 
রিপ্রোমী টাটুরঘাড়াি একটা রনরয় গস এরকরবাঁরক িাবরড় গবড়ায় এবং শাখাপ্রশাখা গেরট 
গফলা োরেি োল রিরয় রেন্ন মস্তকগুরলারক সরোরি আঘাৈ করি।  ারৈ ঘারসি উপি 
রিরয় লাফারৈ লাফারৈ গসগুরলা েরড়রয়  ায়। শীঘ্রই গসগুরলারক আি কাটা মাথা বরল 
গচনাি গকারনা উপায় থারক না- নাক, কান গুাঁরড়রয়  ায়, অরিরকাটি গথরক অরিরোলক 
গবি হরয় আরস এবং বাবি আি ৈাি ঘমধাক্ত সাথী গখরলায়ারড়িা আি গসই সারথ 
ৈারিি সবাি গঘাড়া, িরক্তি ফুটরকরৈ রচরত্রৈ হরয় উর । 
 
 অবরশরষ গখলাটাি প্ররৈ ৈাি রবিরক্ত েন্মায় রকন্তু গভৈরিি েরম ও া হৈাশা আি 
গিাভ রনিঃসৃৈ হওয়ায়, বাবি ঘারম রভরে ও া গঘাড়াটারক অবরশরষ গিহাই গিয়। 
চািপারশ ৈাকারৈ গস গিরখ ওয়ারেি খান ৈাি রিরকই ৈারকরয় িরয়রে। এই প্রথম গস 
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ৈাি গচারখ রবিরক্ত গিখরৈ পায়। রকন্তু বাবি ৈারৈ রবেুমাত্র লরি গবাি করি না। 
েীরবৈ বা মৃৈ, গস ৈাি শত্রুরিি সারথ ৈারিি প্রাপে বেবহািই করিরে। 
 
 “চরলা এবাি  াওয়া  াক।” গস আরিশ গিয়। “োভা এখনও অরনক িূরি, আি 
আমারিি েৃহকৈধারক অরপিা করিরয় িাখাটা র ক হরব না।” বাবি গঘাড়াি পাাঁেরি এৈ 
গোরি গখাাঁচা গিয় গ  গসটা েুটরৈ শুরু করি। বাবি সিাইখানা গথরক গসাো নিীি 
অেভীি অংরশি রিরক এরেরয়  ায়।একবািও গপেরন রফরি ৈাকায় না। আরঙ্গনায় পরড় 
থাকা িক্তাক্ত মাথাগুরলারক ইরৈমরিে কারকি িল গ াকিারৈ শুরু করিরে এবং 
সিাইখান গমরয় িুরটা পা ঈষৎ িনুরকি মৈ ফাাঁক করি এরেরয় রেরয় চকিাখরিি 
লাশগুরলা হারৈরয় গিরখ গ  বাবরিি গলারকিা ভুরল রকেু গিরখ। গেরে নারক,  া ৈারিি 
গবশোবৃরত্তি পাওনাি উপরি বরল রবরবরচৈ হরৈ পারি। 
 
*** 
 
রৈন সিাহ পরি। উাঁচু পাহাড়ী এলাকাি ৈৃণভূরমি উজ্জ্বল সবুে ঘারসি মারঝ মারঝ ফুরট 
থাকা হলুি গোলাপী আি সািা ফুরলি মাঝ রিরয় বাবি আি ৈাি গলারকিা িুলরক চারল 
গঘাড়া িাবরড় শাহরুরখয়াি রিরক এরেরয়  ায়। োভাি অরভ ারন িয়িরৈ হরলও ৈািাই 
েয়ী হরয়রে। রৈনশ েে িূরি গঘাড়াি রপর  বরস থাকা অবস্থায় বাবি রনরে ৈীি েুাঁরড় 
িূরেধি গসনাপরৈরক হৈো করিরে। ঘণ্টাি পি ঘণ্টা ৈাি রনরেি বেবহৃৈ গোট 
রনখুাঁৈভারব বাাঁকারনা িনুক রিরয় ৈীি গোাঁড়াি অভোরস কাে হরয়রে। রত্রশটা শি ভরৈধ 
ৈূণীি গস এক রমরনরটি রভৈরি খারল করি গফলরৈ পারি। 
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গসনাপরৈ মািা  াবাি পরি, প্ররৈরিািকািীরিি মরনাবল গভরঙ  ায়। ভরয় কাাঁপরৈ 
কাাঁপরৈ গসনারনবারসি তসনেিা গকবল আত্মসমপধনই করিরন, রনরেরিি লুরটি মাল পুরিা 
ৈারিি হারৈ ৈুরল রিরয়রে।  া বাবি আি ৈাি গলাকরিি গঘাড়াি রপর  গঝালারনা 
চামড়াি থরলি উপরচ পড়া আকৃরৈ সািে রিরি। 
 
 ওয়ারেি খান খুব খুরশ হরব। এবারিি অরভ ান বাবিরক ৈাি বুরড়া বনু্ধরটি সহায়ৈা 
োড়াই পরিচালনা কিরৈ হরয়রে। সিাইখানা আক্রমণ কিাি পরিি রিন ওয়ারেি 
খারনি গঘাড়া সারপি ভরয় গবমাক্কা লারফরয় উ রৈ গস পরড় রেরয় উরুরৈ বেথা 
গপরয়রেরলা। বাবরিি সরনবধন্ধ অনুরিারি রৈরন শাহরুরখয়ায় রফরি গ রৈ িারে হন 
বাইসানোরিি সারথ গ াে রিরৈ,  ারক ৈািা গসখারনি রনিাপত্তাি িারয়ত্ব রিরয় এরসরে। 
 
আে িারৈ ৈািা রবেয় উি াপন কিরব। গস ৈাি গলাকরিি সিান োনারৈ ৈারিি 
মারঝ উলুশ রবৈিণ কিরব। গ ািারিি রভৈরি  ািা সবরচরয় সাহরসকৈা আি বীিত্ব 
প্রিশধন করিরে প্রথা অনু ায়ী আে গস গভােসভাি গশরষ ৈারিি মারঝ লুরটি মারলি 
রসংহভাে রবরলরয় গিরব এবং বাইসানোি আি ওয়ারেি খানরক োভা আক্রমরণি 
কারহনী গশানারব। ৈাি েল্প শুরন ওয়ারেি খান সম্ভবৈ গহরস অরস্থি হরবন এবং সিা 
েম্ভীি বাইসানোরিি মুরখও গস আে হয়রৈা হারসি আভাস গিখরৈ পারব। 
 
 পাথরিি তৈরি িূরেধি অভেন্তিস্থ প্রাঙ্গরন প্ররবরশি সারথ সারথ, বাবি ৈাি গঘাড়াি রপ  
গথরক লারফরয় গনরম ৈারিি গখাাঁরে আরশপারশ ৈাকায়। বাইসানোিরক গস গকাথাও 
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খুাঁরে পায় না। রকন্তু ওয়ারেি খানরক আস্তাবরলি সামরন িাাঁরড়রয় গঘাড়াি খুরিি উপরিি 
আি গপেরনি অংরশি গকশগুি প ধরবিণ কিরৈ গিরখ। ৈাি বুরড়া বান্ধবরক সামানে 
গখাাঁড়ারৈ গখাাঁড়ারৈ ৈাি রিরক এরেরয় আসরৈ গিখরল: বাবি ভ্রূ গকাাঁচকায়। ৈািপরি গস 
ৈারকরয় গিরখ ওয়ারেি খারনি মুখ আনরে আরলারকৈ হরয় িরয়রে। 
 
 “সুলৈান, িারুণ সুখবি আরে! সরৈেই চমরক গিবাি মৈ সুখবি!” 
 
 “রক হরয়রে?” 
 
 “এক সিাহ আরে আকরশ গথরক এক বাৈধাবাহক এরসরে। আপনাি সৎ-ভাই 
োহাঙ্গীরিি পরি ৈামবারলি বাণী রনরয় গস এরসরে। অন্তৈ বাৈধাবাহরকি ৈাই ভাষে 
এবং গস বরলরে ৈািা আপনাি আরিোন, নানীোন আি আপনাি গবানরক আপনাি 
কারে পা ারৈ সিৈ আরেন।” 
 
 “গস রক এি রবরনমরয় রকেু িারব করিরে?” 
 
 “সুলৈান, প্রকারশে ৈািা রকেু িারব করিরন। আপনারক গস করৈাটা শ্রিা করি গকবল 
গস সম্পরকধ রকেু মিুি বাকে োড়া।” 
 
বাবরিি হৃৎরপণ্ড আনরে গনরচ উর । ৈাি পরিবাি শীঘ্রই ৈাি সারথ রমরলৈ হরব। এই 
খবিটা আবাি ৈারক আরবেৈারড়ৈ করি গৈারল। 
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 “ৈািা এখারন করব নাোি গপৌঁোরব?” 
 
“সবরকেু র ক থাকরল আোমীকাল সূ ধাস্ত নাোি ৈারিি এখারন গপৌঁোবাি কথা।” 
 
 পরিি রিন সন্ধোরবলা, গোিূরলি অস্তরমৈ আরলায় বাবিরক িূরেধি প্রকািরবরষ্টৈ সমৈল 
োরি িাাঁরড়রয় থাকরৈ গিখা  ায়। আেরকি রিরনি অরিকাংশ সময় গস এখারনই 
কারটরয়রে। অরস্থিরচরত্ত িাস্তাটা গ খারন একটা রেরিখারিি রিরক বাাঁক রনরয়রে, গসরিরক 
গচাখ কুাঁচরক ৈারকরয় িরয়রে। ঘনায়মান আরিা-অন্ধকারিি রভৈি গথরক গস রপর ি 
িুপারশ ঝুরড় ঝুলরে উরটি এমন একটা ৈিঙ্গারয়ৈ সারিরক বাাঁক ঘুরি এরেরয় আসরৈ 
গিরখ। ৈারিি র ক গপেরনই িরয়রে  াত্রাি গশষ প ধারয় গমরয়রিি অভেথধনা োনারৈ। 
আি ৈারিি রনিাপরি িূরেধ রনরয় আসবাি েনে, ওয়ারেি খারনি পিামরশধ, 
বাইসানোরিি অিীরন পা ারনা তসনেবারহনীি একটা গচৌকষ িল। 
 
বাবি এৈিূি গথরক ঝুরড়রৈ ভ্রমণকািীরিি গচহািা গিখরৈ পায় না। রনরেরক আি 
সামরল িাখরৈ না গপরি, এবং গিহিিীরিি কাউরক োকবাি বা গঘাড়াি রপর  রেন 
চাপাবাি মরৈা তির ধি মািাত্মক অভাব গিখা গিয়ায়, গস লারফরয় একটা খারল গঘাড়াি 
রপর  গচরপ বরস এবং সবুে ঘারস আিারিৈ ৈৃণভূরমি উপি রিরয় গোট কারফলাটাি 
রিরক েুরট  ায়। 
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ৈাি গিারি গপাড়া োল গবরয় িিিি করি কান্না ঝিরৈ থারক। রকন্তু গসসব গস গমারটই 
পরিায়া করি না। আরশপারশ গকউ গনই ৈাি কান্না গিখবাি মরৈা এবং ৈাি গচরয়ও বড় 
কথা, গিখরল গিখুক গস গথাড়াই পরিায়া করি। িুবধলৈাি না, আে এটা আনরেি অশ্রু। 
এক হারৈ গঘাড়াি গকশি আাঁকরড় িরি গস অনে হারৈ োল গথরক কান্না মুরে। বাবি 
গঘাড়াটাি কারন কারন ৈারক এমন েরৈরৈ েুটরৈ বরল,  ারৈ মরন হয় হ াৎ ৈাি পাখা 
েরেরয়রে। 
 
কারফলাটারক পাহািা রিরয় রনরয় আনা তসনেরিি গথরক চািেন সহসা আলািা হরয় বশধা 
রনচু করি ৈাি রিরক এরেরয় আরস।  রিও বাইসানোি সম্ভবৈ িািণা কিরৈ 
গপরিরেরলা খারল গঘাড়াি রপর  এমন উোম ভরঙ্গরৈ গক ৈারিি রিরক েুরট আসরে। 
রকন্তু ৈাি মৈ অরভে গপাড়খাওয়া গ ািা ৈাি কারে এটাই প্রৈোরশৈ গ  গস রনরেি 
গলাকরিি আরিশ রিরয়রে ৈাি পরিচয় রনরিৈ কিরৈ। অশ্বারিাহী িল রনকটবৈধী হরৈ, 
বাবি গোি করি রনরেি গঘাড়াি মুখ ঘুরিরয় রনরয় ৈারক থমরক িাাঁরড়রয় পড়রৈ বািে 
করি। ঘারম েবেব কিরৈ থাকা গিরহ নাক গঝরড় রনরেি রবিরক্ত প্রকাশ করি 
গঘাড়াটা। 
 
 বাবি মাথাটা গপেরন গহরলরয় রিরয় ৈাি পূবধপুরুরষি িণহুঙ্কাি করণ্ঠ ৈুরল গনয়। 
“ফািোনা!” 
 
 অশ্বারিাহী িল এখন আরিা কারে চরল আসায় ৈািা ৈারক রচনরৈ গপরি অরভবািন 
োনায়। বাবি গকারনামরৈ ৈারিি অরভবািরনি েবাব রিরয় উরটি কারফলা গ খারন 
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 াত্রা রবিরৈ করিরে গসরিরক গঘাড়া গোটায়। ৈাি হৃিয়  রি আরবরে ভািাক্রান্ত না 
থাকৈ অনেসময় হরল ৈাহরল গস হয়রৈা বাোরি রনরয়  াওয়া মুিেীি মরৈা ভীরু 
ভরঙ্গরৈ গবরৈি ঝুরড়ি রভৈি গথরক এসান গিৌলরৈি উাঁরক গিবাি হাসেকি ভরঙ্গ গিরখ 
হয়রৈা গহরসই গফলরৈা। ৈাি ওেন এরৈাটাই হাো গ  অনেপারশি ঝুরড়রৈ ভািসামে 
িিাি েনে বাাঁিাকরপি গচরয় ভািী রকেু িাখরৈ হয়রন। আি ৈাি বীণা ঝুরড়ি বাইরি 
চামড়াি ফারল রিরয় আটকারনা িরয়রে। একটা রবশাল পুরু গলারমি িুিসািা িরঙি উট 
 া বাবিরক এরোরৈ গিরখ পচাৎ করি থুৈু গফরল গসটাি িু’পারশ িুরটা ঝুরড়রৈ খুৈলাঘ 
রনোি আি খানোিা আরিাহন করিরেন। উরটি গপেরন বাবি ৈাি আরিোরনি 
পরিচারিকা িরলি করয়কেন পরিরচৈ সিসে,  ারিি রভৈরি ফারৈমাও িরয়রে আি ৈাি 
উরেি কারশমরক গিখরৈ পায়। 
 
উরটি চালকিা লারফরয় গনরম, উরটি গ্ররন্থ ুক্ত হাাঁটুরৈ ৈারিি হারৈি লার  রিরয় আঘাৈ 
করি উটগুরলারক বািে করি মারটরৈ বসরৈ। বরয়াবৃি হবাি কািরণ, বাবি গিৌরড় 
প্রথরম এসান গিৌলরৈি কারে  ায় এবং হাাঁটু মুরড় বরস ৈারক আলরৈা করি ঝুরড় গথরক 
ৈুরল আরন। বাবি গকারনা কথা খুাঁরে পায় না, আি এই প্রথমবারিিমরৈা মুখিা এসান 
গিৌলৈও বাকেহািা হরয় পরড়ন। গস গটি পায় নানীোন ৈাি মাথা আলরৈা স্পশধ 
করিন। গস উর  িাাঁরড়রয় ৈাি গোট গোট উজ্জ্বল গচারখি রিরক ৈাকারল গসখারন ৈাি 
পুিারনা সোি ঝলক গিরখ স্বরস্তি রনিঃশ্বাস গফরল। নানীোনরক এখন রৈরন বিাবি  াি 
েনে েবধ করিন,রসই খারমি- গচরঙ্গস খারনি িরক্তি উত্তিসুিী এক নািীি মরৈাই 
গিখারি। 
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গস এবাি ঘুরি িাাঁরড়রয় ৈাি আরিোনরক ঝুরড় গথরক ৈুরল মারটরৈ নারমরয় গিয় এবং 
ৈারক েরড়রয় িরি ৈাি আনশশব পরিরচৈ চেনকার ি উষ্ণ সুেরন্ধ বুক ভরি শ্বাস 
গনয়। গস ৈাি আরলঙ্গন গথরক রনরেরক োরড়রয় রনরয় ৈারকরয় গিরখ আরিোরনি গচারখ 
অশ্রু টলটল কিরে। “বাো গৈামারক আবাি গিখরৈ গপরয় খুরশ হলাম,” গকারনা িকরমি 
আরবে না গিরখরয় রৈরন বরলন, এবং ৈাি মুরখ একটা হারসি আভাস ফুরট উর   া 
বাবরিি গ মনটা মরন আরে ৈাি গচরয়ও ম্লান এবং বরলরিখায় আকীণধ। 
 
 খানোিা ইরৈমরিে ৈারক বহনকািী ঝুরড় গথরক রনরেই িড়ফড় করি গনরম এরসরে। 
এবং গস গসাো ভাইরক লিে করি ঝাাঁরপরয় পরড়। ৈাি গপাষা গবেী গ টা গস বামহারৈ 
িরি গিরখরে, কুইকুই করি প্ররৈবাি োনায়। গশষবাি বাবি ৈাি গবানরক গিরখরেরলা 
হারিসাি একটা গমরয়,  াি মুরখ করয়কটা িাে িরয়রে। খানোিা এখন িীরৈমৈ 
একেন মরহলারৈ পরিণৈ হরয়রে, ৈাি গিরহ ভিা নিীি গোয়াি বইরে। মুখ আরেি 
গচরয় অরনক িােহীন আি সুেি। রকন্তু রফরচল হারস আরেি মরৈাই আরে গিরখ গস 
স্বরস্তি রনিঃশ্বাস গফরল। গস ৈারক েরড়রয় িরি এবং ৈািপরি গেরড় রিরয় এক পা 
রপরেরয় আরস ভারলা করি ৈারক গিখরব বরল। 
 
 খানোিাও কম  ায় না গসও ভাইরক েরিপ করি। “ৈুরম লম্বা হরয়রে।” গস বরল, 
“আি গৈামাি কাাঁি আরেি গচরয় চওড়া হরয়রে। রকন্তু এরক গচহািা হরয়রে। গৈামাি 
থুৈরনরৈ োেরলি মৈ িারড় আি চুরলি অবস্থা  ারিৈাই- গৈামাি চুল গিখরে আমাি 
মৈ লম্বা! আি নরখি রিরক ৈাকারনা  ারি না- কারলা হরয় আরে।” 
 

http://www.bengaliebook.com/


 অ্যাম্পায়ার অ্ব দ্য ম াঘল : রাইডারস ফ্র  দ্য নর্থ । অ্যাললক্স রাদ্ারল াডথ 

225 

www.bengaliebook.com                                  সূচিপত্র 
 

 

বাবি গপেন গথরক, খানোিাি নাক গকাাঁচকারনা রবরশষণগুরলাি সমথধরন এসান 
গিৌলৈরক রেহ্বা আি টাকিাি সাহার ে একটা শব্দ কিরৈ গশারন এবং গস গহরস 
গফরল। অবরশরষ ৈাি রপ্রয়েরনিা ৈাি কারে এরসরে এবং সবরকেু গ মনটা থাকাি 
কথা গৈমনই িরয়রে। ৈারিি সারথ গস পরি কথা বলরব এবং শুনরব রবেৈ রিনগুরলা 
ৈারিি গকমন গকরটরে। রকন্তু এখনকাি মরৈা এই  রথষ্ট। 
 
ৈািা িূরেধি রিরক অগ্রসি হরৈ শুরু করি। অবরশরষ মুরক্ত লাভ কিা ফািোনাি শাহী 
িমণীরিি অভেথধনা োনারৈ ৈূ ধরননাি আি িণরভিী েমেম আওয়ারে গবরে উর - 
অন্তৈ এখনকাি েনে হরলও ৈািা রনিাপি। 
 
িূরেধি উপরিি ৈলায় প্রস্তুৈ িাখা গেনানামহরল গমরয়রিি গপৌঁরে রিরয়, বাবি ৈাি 
বাঁিুরনরক গেরক পা ায়। ৈাি পরিকরল্পৈ গভােসভাি সব আরয়ােন রক অবস্থায় আরে 
ৈা োনরৈ। এখারনি গভােসভা সমিকরেি মরৈা োাঁকেমকপূণধ হরব না। গ ভারব গস 
ৈারিি অভেথধনা োনারৈ গচরয়রেরলা। অবশে, ৈাহরলও রবশটা গভড়া েবাই কিা হরয়রে 
আি আরঙ্গনায় গসগুরলারক আগুরন ঝলসারনা হরি। মুিেীি পালক োরড়রয়, আখরিাট 
আি খুবারনি সারথ মাখন রিরয় রসি কিা হরি। আস্ত আরপল ঘন গসানালী বরণধি মিু 
আি লাল িরস ভিা োরলরমি িানাি সারথ কা বািাম আি গপস্তাি রমশ্ররণ রচকরচক 
কিরে। ৈারিি গকারনা এক অরভ ারন ৈাি গলাকরিি লুট কিা রূপারল বরণধি 
কা বািারমি সূ্তরপি রিরক গস রবরশষ সন্তুরষ্ট রনরয় ৈারকরয় থারক। এসান গিৌলৈ অনে 
গ  গকারনা রমরষ্টি গচরয় এগুরলা গবরশ পেে করিন। 
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রনরমধঘ, ৈািা-গশারভৈ আকারশ চাাঁি উ রল, এবং গকারনা আকরেক হামলা গথরক আরেই 
সাবিান কিরৈ িূেধপ্রাকারি তসনে গমাৈারয়ন করি গভােসভা শুরু হয়। বাবি আি ৈাি 
গলারকিা রনচুলাি একটা রনচু, লম্বা কামিায় আহাি সারি।  খন উপরি রনরেরিি 
কামিায় গমরয়রিি ৈারিি পেরেি অংশ পরিরবশন কিা হয়। গমামবারৈি কাাঁপা 
আরলারৈ বাবরিি গলারকিা উিাত্ত করণ্ঠ োন শুরু করি। বাকীিা গ  রনচু কার ি 
গটরবরলি চািপারশ আসনরসাঁরড় হরয় বরস আরে ৈারৈ চাকুি বাট রিরয় আঘাৈ করি 
ৈাল গিয়। বাবি ভারব, ৈাি গলারকিা খুরশ হরয়রে। গমরয়রিি মুরক্তরৈ ৈািাও প্রীৈ 
হরয়রে। ৈাি সারথ সারথ ৈাি গলাকরিিও এটা সিানহারনি কািণ হরয় িাাঁরড়রয়রেরলা- 
গ রনা গমরয়রিি মুক্ত কিাি সামথধে ৈারিি গনই। 
 
বাবি গখরৈ গচষ্টা করি রকন্তু রকেুই গখরৈ পারি না। ৈাি ইিা করি এখান গথরক উর  
 ায় এবং ৈাি আরিোন, খানোিা আি এসান গিৌলরৈি সারথ রনভৃরৈ সময় কাটায়। 
রকন্তু ৈাি অনুসািীরিি প্ররৈ গসৌেনেৈাবশৈ ৈারক আিও রকেুিণ অরপিা কিরৈ 
হরব। োরনি মাত্রা িীরি িীরি চড়রৈ শুরু করি এবং ক্রমশ ককধশ হরয় উর । গ ািাি 
িল উচ্চকরণ্ঠ রনরেরিি পূবধপুরুরষি বীিরত্বি কথা বয়ান কিরৈ থারক এবং বাবিও 
এবাি ৈারিি সারথ কণ্ঠ গমলায়। রকন্তু অবরশরষ, গকউ গকউ গটরবরলি উপরি মাথা 
রিরয় শুরয় পরড়। আি অরনেিা ঝাপসা গচারখ টরলামরলা পারয় কামিা গথরক গবি হরয় 
বাইরিি আরঙ্গনায় রনরেরিি হাো কিরৈ শুরু কিরল, বাবি ৈারিি কাে গথরক রবিায় 
রনরয় পাথরিি বাাঁকারনা রসাঁরড় গবরয় গেনানামহরলি রিরক িওয়ানা গিয়। 
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 খুৈলাঘ রনোি িু’হাৈ বারড়রয় রিরয় ৈারক স্বােৈ োনায় এবং গস রভৈরি প্ররবশ করি 
োরলচা পাৈা গমরঝরৈ ৈাি পারশ এরস বরস। ৈারিি সামরনি রপৈরলি থালায় পরড় 
থাকা খাবারিি অবরশষ্টাংশ গিরখ গস বুঝরৈ পারি গমরয়িা ভালমরৈাই গখরয়রে। রকন্তু 
ৈািপরিও গস এখন  খন ৈারিি মুরখি রিরক ৈাকায় গসখারন গস একটা টানটান 
অরভবেরক্ত লিে করি। ৈারিি রৈনেনরকই ফোকারশ আি রববণধ গিখায়। গ রনা বহুকাল 
সূর ধি আরলাি উষ্ণৈা অনুভব করিরন বা ৈাো বাৈারস ৈািা শ্বাস গনয়রন। কাউরক না 
কাউরক অবশেই এি মূলে রিরৈ হরব- িক্ত রিরয়। রকন্তু গমরয়রিি খারৈরি আপাৈৈ গস 
রনরেি অনুভূরৈ প্রকাশ করি না। ৈািা  াই বলুক ৈারক, গস অবশেই সব রকেু শান্ত 
ভরঙ্গরৈ শুনরব। 
 
 রকেুিণ সবাই চুপচাপ বরস থারক। প্রাথরমক উরত্তেনা প্রশরমৈ হরৈ, গকউই বুঝরৈ 
পারি না গকাথা গথরক শুরু কিা উরচৈ। 
 
অবরশরষ এসান গিৌলৈ শুরু করিন: “বাবি ৈুরম ৈাহরল সিমকল িখল করিরেরল।” 
ৈাি রবচিণ মুরখ রবিল একটা হারসি আভাস ফুরট উর । 
 
“অরিকাি করিরেলাম বরট, রকন্তু িখরল িাখরৈ পারিরন।” বাবি ৈাি মাথা রনচু করি। 
এমন রকেু কথা আরে  া ৈারক বলরৈই হরব। “নানীোন, আরম আপনারক হৈাশ 
করিরে। আপরন আমাি সাহা ে গচরয় রচর  পার রয়রেরলন এবং আরম সাহা ে কিরৈ বেথধ 
হরয়রে। আমাি আসরৈ বি গিরি হরয় রেরয়রেল আি গলাকেন রেল অরনক অল্প।” 
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“আমারিি ৈুরম গমারটই হৈাশ কিরন। আি গেরন গিরখা, আমারিি কািরণই ৈুরম 
সমিকে হারিরয়রে। আমারিি সাহা ে কিাি েনে ৈুরম সারথ সারথ  াত্রা করিরেরল। 
ৈুরম এিরচরয় গবরশ আি রকইবা কিরৈ পািরৈ?” 
 
বাবি আরিরপি সারথ মাথা নারড়। “ফািোনা আি আপনািা রেরলন আমাি প্রিান 
িারয়ত্ব। সমিকরে আরম নৈুন গকারনা গখলনা হারৈ পাওয়া রশশুি মরৈা আচিণ 
করিরেলাম। আমাি ৈখন অনে রকেু সম্বরন্ধ ভাববাি সামানেই অবকাশ রেরলা। 
আপনারিি আি ফািোনাি রনিাপত্তা রনরিৈ কিাি েনে আমাি উরচৈ রেরলা ওয়ারেি 
খানরক পার রয় গিয়া।” গস ৈাি মারয়ি োরয় গহলান গিয় এবং বিাবরিি মরৈাই মারয়ি 
আঙু্গল ৈাি চুরল রবরল গকরট রিরি গটি পায়। এরৈ গস রকেুটা শান্ত হয়। 
 
“রকেু রকেু রবষয় ৈামবাল আমারিি কারে কখনও গোপন করিরন।” খুৈলাঘ রনোি 
বরলন। “আমাি মরন হয় এরৈ গস আনেই গপরৈা। আমিা, গৈামাি চাচারৈা ভাই 
মাহমুরিি রবশ্বাসঘাৈকৈাি কথা অবশেই োরন- আমিা োরন গসই সমিকে গৈামাি 
কাে গথরক রেরনরয় রনরয়রে। বাো, গস আি ৈামবাল রমরল গৈামাি েনে একটা ফাাঁি 
গপরৈরেরলা। ৈািা িু’েরন রমরল র ক করিরেরলা, ফািোনায় গস গৈামারক মসনি গথরক 
সরিরয় রিরয় োহাঙ্গীিরক গৈামাি স্থলারভরষক্ত কিরব। ৈািা োনরৈা এি ফরল ৈুরম 
বািে হরব- গৈামাি গবরশিভাে তসনে রনরয় ফািোনায় রফরি আসরৈ। আি মাহমুি এি 
ফরল ৈাি কারঙ্ক্ষৈ সুর াে পায়। ৈুরম ৈখন সিে সমিকরেি সুলৈান হরয়রে। ৈািা 
বরলরে গ  গসখানকাি অরভোৈ বেরক্তিা গৈামাি প্ররৈ গৈমন একটা আনুেৈে গবাি না 
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কিায়, মাহমুি আি ৈাি কলহরপ্রয় স্ত্রী, গ্রান্ড উরেরিি কনো সহরেই ঘুষ রিরয় ৈারিি 
রকনরৈ গপরিরে।” 
 
 রনরেি সবরচরয় েঘনে সরেহটা প্রমারণৈ হরৈ বাবি গচাখ বন্ধ করি গফরল। রক 
আহািকই না গস রেরলা। 
 
“গৈামাি এটাও গেরন িাখা উরচৈ, মাহমুরিি স্ত্রীি কািরণ গস গো িিায় আরল মরেি 
গবেরক হৈো কিা হরয়রেরলা।” এসান গিৌলরৈি কণ্ঠস্বি রৈক্ত গশানায়। রনহৈ 
গোত্রপরৈি মা রেরলা ৈাি বান্ধবী আি রৈরন রনরেও ৈারক পেেই কিরৈন। “গস নারক 
বরলরে গৈামাি রশরিারিি কিরৈ না পািায়, ৈারক রশরিারিি কিরলই আপাৈৈ 
চলরব- ৈাি বাবাি মৃৈুেি প্ররৈরশাি রহসারব। মাহমুি ৈাি কথা গফলরৈ পারিরন। সবাই 
বরল গসই আসরল সমিকরেি নৈুন শাসক। রনরেি বাবাি গচরয়ও গস গবরশ গলাভী 
আি প্ররৈরহংসাপিায়ণ।” 
 
বাবি রবস্মরয় গচাখ রপটরপট করি। গস ভাবরৈও পারিরন গসই সু ামরিহী ৈরুণী, গ  
এমন সাহরসকৈাি সারথ গ্রান্ড উরেরিি প্রাণ রভিা গচরয়রেরলা রকভারব এরৈা 
অনুভূরৈহীন রনষু্ঠি আি রনমধম হরৈ পারি। একরিন ৈারক অবশেই ৈাি এই স্পিধাি 
েনে েবাবরিরহ কিরৈ হরব। রকন্তু গসটা পরিও হরৈ পারি। ৈাি আরে ৈারক অনে 
অরনক রবষয় োনরৈ হরব এবং গসগুরলা গমরন রনরৈ হরব। 
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গস আলরৈা করি িু’হারৈি মারঝ মারয়ি হাৈ েরড়রয় িরি। “আমারক গৈামারিি কথা 
বলল। গৈামিা বরে থাকা অবস্থায় গকমন আচিণ কিরে ৈািা গৈামারিি সারথ?” 
 
 “করয়কেন মাত্র পরিচািকসহ আমারিি একটা গোট োয়োয় আটরক িাখা হরয়রেরলা 
রকন্তু আমারিি বংশ গেৌিব আি ম ধািাি কািরণ ৈািা বািে হরয়রেরলা আমারিি  থা থ 
সিান গিখারৈ। ৈামবাল আমারিি অপমান বা হুমরক গিয়রন।” ৈাি মা বরল, “আি 
সম্প্ররৈ- সম্ভবৈ গৈামাি সাফরলেি কথা  খন গস োনরৈ পারি- আমারিি বড় একটা 
মহরল সরিরয় রনরয়  াওয়া হরয়রেরলা।” 
 
“আি গস গিাক্সানারক আমারিি েহনা গকরড় রনরৈ গিয়রন। অবশে অনেরিি মুরখ শুরনরে 
গস কু্রি হরয় গচাঁচারমরচ করিরে,  রিও গস ৈামবারলি অঙ্কশারয়নী রেরলা।” এসান 
গিৌলৈ কুরপৈ করণ্ঠ কথাগুরলা বরলন। 
 
 “আি আমাি সৎ-ভাই োহাঙ্গীি? এসরব ৈাি ভূরমকা কৈটুকু?” বাবি প্রায়ই ৈাি স্থান 
িখল করি গনয়া বালকটাি কথা ভারব  ারক গস কখনও গিরখরন। গশষবাি আকরশ 
গথরক আসবাি সমরয়, সমিকে অবরিারিি প্রস্তুরৈ গনবাি সমরয়, গোাঁড়া অসুস্থ রেরলা। 
 
 “গবচািা পরিরস্থরৈি রশকাি, আি প্রায়ই অসুস্থ থারক। ৈামবারলি পুরিা শিীরি করয়ক 
চামচ পরিমাণ িােিক্ত থাকায় গস কখনও রনরে রসংহাসন িারব কিরৈ পািরব না। অনে 
গোত্রপরৈিা গসটা ৈারক কিরৈও গিরব না। রকন্তু োহাঙ্গীরিি িােপ্ররৈভূ রহসারব গ  
িমৈাি েনে গস লালারয়ৈ গসটা অেধন কিরৈ পািরব।” এসান গিৌলৈ ভাবারবেশূনে 
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করণ্ঠ কথাগুরলা বরলন। “গস এখন গৈামারক ভয় পায়। গস  রি গৈামারক খুরশ কিরৈ 
না চাইরৈা, ৈাহরল আমারিি এরৈা সহরে মুরক্ত রিরৈা না?” 
 
 সুলৈান রহসারব বাবি রনরেি প্রথম রিনগুরলাি কথা ভারব, ৈাি মরন পরড় ৈামবাল 
ৈখন রকভারব অনে গনৈারিি মরন সরেরহি বীে বপরনি গচষ্টা করিরে। সব সমরয় গস 
রনরেি উচ্চাকাঙ্ক্ষা রনবৃত্ত কিাি গচষ্টািৈ রেরলা। কী সাংঘারৈক সুরবিাবারি এক গলাক- 
কামবাি আলীি ষড় রন্ত্র গ াে গিবাি বোপারি ভীষণ রবচিণৈাি পরিচয় রিরয় সর ক 
সমরয়ি েনে তি ধসহকারি অরপিা করিরে। এেনেই রক সমিকে িুবাি অবরিাি 
কিরৈ গস ৈারক প্ররিারচৈ করিরেরলা? বাইসানোি  খন তৈমূরিি অঙু্গিীয় রনরয় 
এরসরেল ৈখন আগ্ররহ চকচক কিরৈ থাকা ৈামবারলি গচহািা ৈাি এখনও মরন 
আরে। ৈাি আরিা মরন আরে, সমিকে অরিকাি কিাি পরি রক িকম ৈাড়াহুরড়া করি 
গস ফািোনা রফরি এরসরেরলা। 
 
“আমারিি েনে সবরচরয় কর ন সময় রেরলা প্রথম করয়ক মাস,  খন আমিা োনৈাম 
না গৈামাি ভারেে রক ঘরটরে। ফারৈমা- ৈুরম োন গস গকমন েরপাবাে গস একবাি 
একটা কথা শুরন আরস- একটা গুেব রকন্তু গসটাই আমারিি আৈরঙ্কৈ করি গৈালাি 
েনে  রথষ্ট রেরলা- গ  ৈুরম ফািোনায় রফরি আসাি সমরয় পরথ অসুস্থ হরয় মািা 
রেরয়রে। ৈাি মারয়ি কণ্ঠস্বি গকাঁরপ  ায়। রকন্তু ৈািপরিই আমিা শুনরৈ পাই গ  ৈুরম 
সুস্থ আরো, আি পাহারড় আত্মরোপন করি িরয়রে। আমিা োনৈাম না গকানটা সরৈে। 
 ৈরিন না ৈামবাল কু্রি হরয় আমারিি কারে আরস…গস আমারিি বরল ৈুরম গ্রারমি 
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পি গ্রাম আক্রমণ করি, সবরকেু জ্বারলরয় রিি, ৈেনচ করি রিি এবং রনরবধচারি 
হৈো ে চারলরয়  ারিা, কাউরক গিয়াৈ না রিরয়।” 
 
 “ৈামবাল  া বরলরে, গসটাই ৈাহরল সরৈে, ৈাই না বাবি? গ  ৈুরম একেন সািািণ 
িসুে আি েরু-গচারি পরিণৈ হরয়রো?” এসান গিৌলৈ প্রশ্ররয়ি করণ্ঠ বরলন। 
 
বাবি সিরৈ প্রকাশ করি মাথা নারড় এবং মুহূৈধ পরি নানীোরনি রিরক ৈারকরয় গসাঁরৈা 
হারস হারস। ৈাি মা আি নানী ৈাি সম্বরন্ধ রক ভাবরব গসটা রনরয় গস প্রায়ই িুরিন্তা 
কিরৈা। ৈািা রক কখনও বুঝরৈ পািরব গকরনা একেন শাহোিা পাহাড়ী িুবধরত্তি 
েীবন গ্রহণ বাস্তরবক পরি উপরভাে কিরৈ পারি।” 
 
“বাবি, আমারিি গসসব কথা বল।” 
 
পশুি চরবধ রিরয় তৈরি গমামবারৈি িপিপ কিরৈ থাকা রশখা রনভু রনভু হরয় আসরৈ, 
বাবি ৈাি সময় রকভারব গকরটরে গসটা ৈারিি কারে বণধনা কিরৈ গচষ্টা করি। িুইশ 
রক রৈনশ অরভ াত্রীি একটা বারহনী রনরয়, পাহারড়ি উপি গথরক গিরয় আসবাি 
উরত্তেনাই আলািা। িারৈি গবলা ৈামবারলি অনুেৈ বারহনীি িূেধ ঝরটকা আক্রমরণি 
উল্লাস। আি ৈাি পরি িারৈি আাঁিারি হারিরয়  াবাি, ৈাি প ধারণ বািা রশকারিি 
রেন্নমস্তক গথরক টপটপ করি ঝরি পড়া িরক্তি িািাি অনুরপ্রিণা। প্রাচীন গমাঙ্গল 
প্রণালী অনুসিরণ ৈাি িরলি এক গলাক। গঘাড়াি িুি েরেরয় গ  খভাস তৈরি কিরৈা 
গসটা পান কিাি কািরণ মাথা ঘুিরৈ থাকরল সািা িাৈ িরি পারনান্মত্ত অবস্থায় ফুরৈধ 
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কিা। চকিাখরিি রেন্নমস্তক রিরয় উোম গপারলা গখলাি কথা গস গকবল এরড়রয়  ায়। 
 রিও খানোিারক হয়রৈা পরি গস গসটাও বলরব। ৈাি কথা বলাি সমরয় খানোিাি 
গচাখ চকচক কিরৈ থারক। ৈাি হারৈি মুর  গখারল আি বন্ধ হয়, গ রনা গস রনরে 
গসখারন রেরলা। ৈাি সারথ কাাঁরি কাাঁি রমরলরয়  ুি করিরে। এসান গিৌলৈও মগ্ন হরয় 
গশারনন। রকন্তু গস গখয়াল করি মৃৈুেি কিাল থাবাি হাৈ গথরক অরল্পি েনে গবাঁরচ 
 াবাি ঘটনাগুরলা গশানাি সমরয় ৈাি মারয়ি ভ্রু কুাঁচরক উর । 
 
 “আরম রকন্তু গকবল  ািা আমাি সারথ রবশ্বাসঘাৈকৈা করিরে ৈারিিই আক্রমণ 
করিরে। আি আরম কখনও গৈামারিি কথা ভুরল  াইরন। গৈামারিি স্বািীনৈা আমাি 
মসনরিি গচরয়ও গবরশ কামে রেল আমাি কারে।” চািপারশ ৈারকরয়, বাবি গিরখ 
েবারিি সরু ফাাঁক রিরয় ফোকারশ, িুসি আরলাি একটা িািা লুরকরয় কখন গ ন 
কামিায় প্ররবশ করিরে। প্রায় সকাল হরয় এরসরে। 
 
 “ৈুরম এটা অেধন করিরে। রকন্তু  া হরয় গেরে ৈা হরয় গেরে। এখন আমারিি 
ভরবষেরৈি রিরক ৈাকারৈ হরব।” এসান গিৌলরৈি করণ্ঠ একটা সরৈেৈা ফুরট থারক 
এবং ৈাি িৃরষ্ট বাবি রনরেি উপরি অনুভব কিরল গস অস্বরস্তরবাি করি, গ ন গকারনা 
বাচ্চা গেরল এখনই ৈাি ওস্তারিি কারে িমক খারব। “বাবি, ৈুরম এই ক’রিরন রক 
রশরখরো?” নানীোন ৈাি রিরক ঝুাঁরক এরস ৈাি করি আাঁকরড় িরি। “ গৈামাি কথা 
অনু ায়ী মসনিহীন রিনগুরলা গথরক ৈুরম রক রশরখরো?” 
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 ুরক্তসঙ্গৈ একটা প্রশ্ন। এই রবপিনক, মিীয়া সময় ৈারক রক রশিা রিরয়রে? “রবশ্বস্ত 
বনু্ধ আি রমরত্রি গুরুত্ব,” গস অবরশরষ কথা খুাঁরে গপরয় বরল, “এবং ৈারিি গ ােেৈা 
অনুসারি প্ররৈিান গিয়া। এোড়া পরিষ্কাি উরেশে, একাগ্ররচত্ত গকৌশল আি গসটা 
অেধরনি পরথ গকারনা রকেুরক বািা রহসারব েণে না কিাি প্ররয়ােনীয়ৈা।” 
 
এসান গিৌলৈ সন্তুরষ্টি মাথা নারড়ন। “অবশেই। এবং এোড়া আি রক?” 
 
“আরম রশরখরে একেন সুলৈারনি পরি সবসমরয় উিািৈা গিখান সম্ভব না, শ্রিা 
অেধরনি েনে ৈারক কর াি হরৈ হরব- কখনও রনমধম। অনেথায় ৈারক িুবধল মরন হরব। 
গনৈৃত্ব গিবাি বিরল সবাি ভালবাসাি পারত্র পরিণৈ হবাি ঝুাঁরক গিখা রিরৈ পারি। 
আি গসই সারথ রমরষ্টভাষী ষড় ন্ত্রকািীি ফাাঁরি পা রিরয় বসরৈ পারি। আরম রশরখরেিঃ 
আনুেৈে অেধন কিরৈ হরল গকবল কৃৈেৈা আি সম্ভ্রম উরদ্রক কিরলই চলরব না। এি 
সারথ সামানে ভরয়িও রমরশল থাকরৈ হরব। আরম প্রথমবাি ফািোনাি শাসক হবাি 
পরি বাকী গবে, বাবা কাশক, আি ইউসুফরক প্রাণিণ্ড গিয়া উরচৈ রেরলা। ৈাি বিরল 
আরম গকবল ৈারিি শাহী িারয়ত্বপালন গথরক অবোহরৈ রিরয়রেরলাম এবং েীবন 
িািরণি েনে গকারনা বািা না রিরয় বিং মরনি রভৈরি ৈারিি রৈক্তৈা গপাষরণি সুর াে 
রিরয়রে। এোড়া, সমিকে িখল কিাি পরি গ্রান্ড উরেরিি করৈপয় সমথধকরকও 
কড়রক গিয়া উরচৈ রেরলা। 
 
 “ৈািরচরয়ও বড় কথা, আমাি রনয়রৈি প্ররৈ আরম আি কখনও অবরহলা প্রিশধন 
কিরবা না। আমারিি সারথ আমাি সারথ  া ঘরটরে ৈািপরিই গকবল আরম হাো হাো 
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বুঝরৈ পািরে মানুষ তৈমূি গলাক রহসারব গকমন রেরলন। মারঝ মারঝ ৈাি রনরেরক 
গকমন একা মরন হরয়রে- রনরেি রসিান্ত অনু ায়ী কাে কিরৈ রেরয় ৈারক গকমন 
অসুরবিাি সিুখীন হরৈ হরয়রেরলা। আি ৈাোড়া, ৈারিি সব িায়িারয়ত্ব পরি বহুবেি 
িরি ৈারক রনরেি কাাঁরি বহন কিরৈ হরয়রেরলা… আরম গনৈৃত্ব গিবাি মরৈা সাহসও 
অেধন করিরে…ওয়ারেি খারনি মরৈা আমাি  রৈা িি পারিষি থাকুক আমাি রনয়রৈ 
গকবল আরমই রনিধািণ কিরৈ পারি। 
 
বাবি মুখ ৈুরল ৈাি নানীোরনি রিরক ৈাকায়। “গিরখ রনরয়, আরম র ক তৈমূরিি মৈই 
বীি হরবা। আরম শপথ করি বলরে…” 
 
 “কথাগুরলা সরৈেই শুনরৈ ভাল লারে।” এসান গিৌলৈ মন্তবে করিন। “চরলা আমারিি 
অরনক কাে এখনও বারক আরে। একটা নৈুন রিরনি প্রভাৈ হরি।” 
 
রিৈীয় খণ্ড – সালৈানাৎরবহীন এক সুলৈান 
 
০৭. আরয়ািন আি অন্তিধান 
 
 বৃরষ্ট আি ৈুষািপারৈি রমশ্ররণি প্ররকাপ বাবরিি গভড়াি চামড়াি প্ররলপ গিয়া ভািী 
েোরকরটি আবিণও আটকারৈ বেথধ হয়। ফািোনাি উত্তরি উাঁচু পবধৈমালাি অভেন্তরি 
এক প্রৈেন্ত উপৈেকাি রভৈি রিরয় বরয়  াওয়া একটা িুদ্র গরাৈরস্বনীি ৈীরিি প্রায় 
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কািা হরয় থাকা বিরফি রভৈি রিরয় ৈাি অবরশষ্ট গলাকরিি সামরন গথরক গঘাড়া রনরয় 
এরেরয় চরলরে, বৃরষ্ট আি ৈুষািপারৈি হাৈ গথরক বাাঁচরৈ মাথা রনচু করি িাখা। 
 
রনরেি িুরটা সালৈানাই হারিরয়রে এটা অনুিাবন কিাি পরিি প্রথম রিরকি মুশরকল 
রিনগুরলারৈ, বাবি আকরশ িূরেধি আরশপারশই থাকরব বরল গভরবরেরলা আশা 
করিরেরলা সব রকেু বারে গিরখ হরলও গস ৈাি পরিবািরক মুক্ত কিরৈ পািরব। 
ওয়ারেি খান অরনক করষ্ট ৈারক গবাঝারৈ সিম হরয়রে গ , ৈাি শত্রুিাও এমনই 
একটা মিীয়া প্ররচষ্টা আশা কিরে আি ৈািা গসেনে পুরিাপুরি প্রস্তুৈ হরয় িরয়রে। 
ওয়ারেি খান, ৈাি রচিাচরিৈ রপৈৃসুলভ ভরঙ্গরৈ ৈারক আশ্বস্ত করি পিামশধ রিরয়রে, 
“আপরন  রি আপনাি আরিোন, নানীোন আি গবানরক বাাঁচারৈ চান ৈাহরল রনরেরক 
রবপরিি মুরখ না গফরল বিং শত্রুরিি ৈটস্থ করি ৈুরলন,  ারৈ ৈািা আপনাি নাম 
শুনরলই ভয় পায়। আি গসটা কিরৈ হরল ৈারিি চারপি রভৈরি িারখন। এখারন 
গসখারন ৈারিি আক্রমণ করি, আপনাি রবরুরি তসনে সমারবশ কিবাি আরেই গসখান 
গথরক সরি আরসন। িিা গোাঁয়াি বাইরি গথরক সবসমরয় একটা ভীরৈি সঞ্চাি কিরৈ 
থারকন। আপনাি শত্রুিা  ারৈ শারন্তরৈ ঘুমারৈ না পারি। আি এটা কিরৈ পািরলই 
সুলৈান, ৈািা আপনাি পরিবারিি িরৈ কিাি কথা রচন্তাও কিরৈ পািরব না।” 
 
বাবি ওয়ারেি খারনি বক্তবে গমারটি উপরি বুঝরৈ পারি। সাবিারন রবরবচনা করি, গস 
একটা পরিকল্পনাি কথা বরল। আমারিি একটা রনিাপি আশ্রয়স্থল চাই। গ খারন আমিা 
শীৈকালটা কাটারৈ পািরবা এবং প্রথম হামলাি েক কষরৈ পািরবা। আমাি মরন আরে 
গ  প্ররৈবাি গ্রীরেি সমরয় সামরিক প্ররশিরণি অংশ রহসারব আপরন একবাি আমারক 
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উত্তরিি পাবধৈে অঞ্চরল একটা অরভ ারন রনরয় রেরয়রেরলন এবং উপৈেকাি গকন্দ্রস্থরল 
একটা মারটি িূরেধ আমিা অবস্থান করিরেলাম। ৈামবারলি অনুেৈ এক োয়েীিিাি 
গসই নেণে গসনাোউরনি প্রিারনি িারয়রত্ব রনরয়ারেৈ রেরলা। গসই িূেধটা আমারিি েনে 
চমৎকাি আশ্রয়স্থল রহসারব প্ররৈপন্ন হরৈ পারি। কারিা মাথারৈই রবষয়টা আসরব না। 
আপরন রক বরলন?” 
 
“োয়োি কথা আমাি মরন আরে। বাস্তরবকই প্রৈেন্ত অঞ্চরল িূেধটা অবরস্থৈ, আি 
আমারিি উরেশও হারসল হরব।” 
 
আি গস েনেই গস ওয়ারেি খানরক রনরয় পাহারড়ি উরেরশে  াত্রা শুরু করিরেরলা। 
ৈারিি সারথ গকবল িুরশা গলাক রেরলা। ওয়ারেি খারনি সাহার ে বাবি অরনক  ে 
রনরয় ৈারিি বাোই করিরে, গস গকবল ৈারিিই বাোই করিরে  ারিি বয়স অল্প আি 
গকারনা পারিবারিক রপেুটান গনই বা বাইসানোরিি মরৈা  ািা ৈাি রবশ্বস্ত অন্তিঙ্গ। 
বারক সবাইরক বারড় পার রয় রিরয়রে, ৈাি োরকি অরপিা কিরৈ বরলরে,  া ৈািা 
রনরিৈভারবই পারব। ৈারিি  াত্রাি রিৈীয় সিারহ ৈুষািপাৈ শুরু হয় এবং উচ্চৈা 
বাড়বাি সারথ সারথ ৈুষারিি স্তি বৃরি গপরয় ৈারিি  াত্রারক েথ করি ৈুরলরে। 
 
 “ওয়ারেি খান, আপনাি রক মরন হয় আমিা িূেধ গথরক করৈাটা িূরি অবস্থান কিরে?” 
 
“সুলৈান, আবহাওয়া  রি এরৈাটা রবরূপ না হরৈা, আমিা ৈাহরল িূেধটা এৈিরণ 
গিখরৈ গপৈাম। অবশে সুরবিাও হরয়রে, িূরেধি রনিাপত্তা িিীিা আমারিি আরে গথরক 

http://www.bengaliebook.com/


 অ্যাম্পায়ার অ্ব দ্য ম াঘল : রাইডারস ফ্র  দ্য নর্থ । অ্যাললক্স রাদ্ারল াডথ 

238 

www.bengaliebook.com                                  সূচিপত্র 
 

 

গিখরৈ পারব না। িূরিি ঐ োেগুরলাি আড়ারল আমিা অবস্থান গনরবা আি সামরনটা 
গিকী কিাি েনে গুিিূৈ পার রয় আমিা প ধারণ গ টুকু শুকরনা মাংস িরয়রে গসটা রিরয় 
আহাি গসরি গনরবা।” 
 
ৈারিি পা ারনা গুিিূরৈিা গিকী করি রফিরৈ গ  নব্বই রমরনট সময় লারে ৈাি পুরিাটা 
সময়ই অরবশ্রান্তভারব ৈুষািপাৈ হয়। কখনও ভািী বা কখনও হাোভারব। ৈাি 
গলারকিা রফরি আসরৈ গিখা  ায়, গঘাড়া আি ৈাি আরিাহী ৈুষারি পুরিা গ রক গেরে 
এবং গুিিূৈরিি িলরনৈা  াণ্ডায় নীল হরয় আসা গ াাঁরট গকারনামরৈ কথা বরল। “এখান 
িু’মাইল িূরি একটা বারকি পরিই িূেধটা অবরস্থৈ। িূরেধি বাইরি আমিা গকারনা 
গঘাড়াি বা পারয়ি োপ গিখরৈ পাইরন  ারৈ গবাঝা  ায়, আে গভৈি গথরক গকউ টহল 
রিরৈ বা প ধরবিণ-ফাাঁরড়রৈ  ায়রন। আমিা  খন গঘাড়া গথরক গনরম িূরেধি কারে 
এরেরয়  াই, িূরেধি এক অংশ গথরক আমিা গিায়া উ রৈ গিরখরে- সম্ভবৈ িসুইখানা- 
রকন্তু ৈাি গচরয়ও গুরুত্বপূণধ রবষয় হরলা িূরেধি মূল ফটক ৈখন গভালা রেরলা। স্পষ্টৈই 
এই আবহাওয়ায় গকউ আক্রমণ কিরৈ পারি গসই বোপািটা ৈারিি মাথারৈও গনই।” 
 
“চমৎকাি, শীঘ্রই ৈারিি এই রনিয়ৈা নিরক পরিণৈ হরৈ চরলরে। ওয়ারেি খান, 
এটা ইৈস্তৈ কিাি সময় না, সবাইরক এই মুহূরৈধ প্রস্তুৈ হরৈ বলুন এবং ৈুষািপারৈি 
মারঝ আমিা আত্মরোপন করি গুিিূৈরিি সহায়ৈায় িূরেধ গপৌঁোবাি পরথি গশষ বাাঁরক 
দ্রুৈ আি রনিরব রেরয় হারেি হরবা। গসখান গথরক মূল ফটরকি উরেরশে গঘাড়া িাবরড় 
 ারবা।” 
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 ওয়ারেি খান মাথা গনরড় সিরৈ োনায় এবং পাাঁচ রমরনট পরি অশ্বারিাহী বারহনীি 
একটা সারিরক মন্থি েরৈরৈ পাহাড়ী পথ গবরয় উপরিি রিরক উর  গ রৈ গিখা  ায়। 
ৈুষািাবৃৈ গপ্রিাপরটি মাঝ রিরয় প্রায় িু’মাইল এরেরয়  ায়। ৈুষািপাৈ এখন আরেি 
গচরয় অরনক করম এরসরে। বাবরিি গচারখি সামরন একটা পাথুরি অবয়ব গভরস ওর । 
িূেধটা আি মাত্র হাোিখারনক েে সামরন অবরস্থৈ। এখান। গথরক িূেধ প ধন্ত িাস্তাটা 
গবশ প্রশস্ত। 
 
 “আমিা এখান গথরকই আক্রমণ শুরু কিরবা। গলাকরিি বরলন অপ্ররয়ােনীয় সবরকেু 
এখারন পাথরিি আড়ারল গিরখ গকবল হারৈয়াি রনরয় প্রস্তুৈ হরৈ।  ারৈ বিরফি উপি 
রিরয়  রৈাটা সম্ভব দ্রুৈ গঘাড়া িাবরড় আমিা িূরেধ গপৌঁোরৈ পারি।” ৈাি গলারকিা 
রনিরব প্রস্তুরৈ রনরৈ শুরু করি। রকন্তু ৈািা প্রস্তুৈ হরৈ হরৈ ৈুষািপাৈ এরকবারি বন্ধ 
হরয়  ায় এবং সামরন- সািা গপ্রিাপরটি মারঝ একটা কারলা আকৃরৈি মৈ িূেধটা গভরস 
উর । 
 
 “ ািা প্রস্তুৈ, গঘাড়ায় আরিাহন করিা! কারিা গচারখ পরড়  াবাি আরেই আমারিি 
আক্রমণ কিরৈ হরব!” বাবি রচৎকাি করি কথাটা বলাি ফাাঁরক ময়ান গথরক আলমেীি 
গবি করি আরন। গস লারফরয় রেরনি উপরি উর  বরস এবং ৈাি রবশাল কারলা 
গঘাড়াটারক িূরেধি রিরক এরোরৈ বরল গপরট গখাাঁচা গিয়  াি ফটক গস গখালা গিখরৈ 
গপরয়রে। িশেন গ ািা পরিরবরষ্টৈ অবস্থায় এবং বাকীিা ৈাি গপেরন সারিবিভারব 
রবনেস্ত। গঘাড়াি কাি িরি ঝুাঁরক েুরট  াবাি সমরয় বাবি গটি পায় ৈাি কারন িরক্তি 
চাপ বৃরি গপরয়রে। িূরেধি ফটক গথরক গস  খন মাত্র িুরশা েে িূরি, ৈখন গভৈি 
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গথরক একটা রচৎকাি ৈাি কারন গভরস আরস- শত্রুিা ৈারিি গিরখ গফরলরে। গভৈরিি 
গলারকিা রবপি গটি পায়। ৈািা ফটরকি পাল্লা বন্ধ কিাি গচষ্টা কিরৈ গসটা গকাঁরপ 
উর । রকন্তু নৈুন েমা বিফ পাল্লা নড়রৈ বািা গিয়। িু’েন গলাক বাইরি েুরট আরস, 
বিরফি সূ্তরপ লারথ গিয় এবং বৃথাই গচষ্টা করি পাল্লাটা বিরফি উপি রিরয় সিারৈ। 
 
 “বোটারিি গপরড় গফরলা!” বাবি হুঙ্কাি রিরয় বরল। রকন্তু গঘাড়াি েরৈ রবেুমাত্র হ্রাস 
করি না। রনরমরষি রভৈরি গস একেনরক মারটরৈ পরড় গ রৈ গিরখ, একটা ৈীি ৈাি 
েলায় রবি হরয়রে। একই সারথ গস রনরেও িূরেধি গৈািণিারিি কারে গপৌঁরে  ায়। 
রিৈীয় গলাকটারক গস আলমেীি রিরয় একটা গকাপ বরসরয় গিয়। গটি পায় ৈাি 
ৈিবারি োয়ো মরৈাই নিম মাংসরপশীরৈ কামড় বরসরয়রে। রকন্তু গকাথায় গসটা 
গিখবাি েনে গস গঘাড়াি েরৈ একটুও হ্রাস করি না। ৈাি বিরল, গস ৈাি হারৈ িিা 
লাোরম একটা ঝাাঁরক রিরয় গঘাড়াি মাথা ৈখনও আংরশক গখালা ফটরকি রিরক ঘুরিরয় 
গিয়। রবশাল কারলা গঘাড়াটা নাক রিরয় একটা শব্দ করি এবং বাবি গটি পায় 
গঘাড়াটাি একটা পা রপেরল গেরে রকন্তু কারলা পাহাড় র কই ঘুরি িাাঁড়ায়। একই সারথ 
ৈাি গপেরন রৈনেন গ ািা এরস হারেি হয়। 
 
রকন্তু চৈুথধেন  ুকরৈ বেথধ হয়। গভৈরি প্ররবশপথ আটরক গঘাড়া আি ৈাি আরিাহীি 
ভূপারৈৈ হবাি শব্দ বাবি শুনরৈ পায়। গস িূরেধি রভৈরি প্ররবশ করিরে বরট। রকন্তু 
ৈারক সহায়ৈা কিবাি েনে মাত্র রৈনেন গ ািা ৈাি সারথ িরয়রে। চািপারশ ৈাকারল 
গস সারি সারি স্থারপৈ উাঁচু িিোি গপেন, সম্ভবৈ িূরেধি প্রিান গসনারনবাস গথরক 

http://www.bengaliebook.com/


 অ্যাম্পায়ার অ্ব দ্য ম াঘল : রাইডারস ফ্র  দ্য নর্থ । অ্যাললক্স রাদ্ারল াডথ 

241 

www.bengaliebook.com                                  সূচিপত্র 
 

 

রপলরপল করি গলাকেনরক গবি হরয় আসরৈ গিরখ। গকউ গকউ ইস্পারৈি বমধ োরয় 
চাপারৈ বেস্ত। আি বারকিা ইরৈমরিে অস্ত্রিািণ করিরে। 
 
“আমাি সারথ এরসা! এখনই আক্রমণ কিরৈ হরব!” বাবি গপরট গখাাঁচা রিরয় পুনিায় 
ৈাি গঘাড়াি েরৈ বৃরি করি। আি একটু পরিই ৈারক ৈাি রৈনেন সহর ািারক রনরয় 
আৈরঙ্কৈ গলাকগুরলারক কচুকাটা কিরৈ গিখা  ায়। সহসা একটা লম্বা গলাক বাবরিি 
নেি কারড়,  ারক গিরখ গসনাপরৈরিি একেন বরল মরন হয়। বোটরক মাথা রনচু করি 
পুনিায় ঘরিি রভৈরি প্ররবশ কিরৈ গিখরল গসও গঘাড়াি মুখ ঘুরিরয় গসরিরক এরেরয় 
 ায়। কার ি সিিরলি রনরচ রিরয় ঝুাঁরক পাি হরয় গস গভৈরিি আরিা অন্ধকারি গচাখ 
রপটরপট করি প্ররবশ কিরৈ গ  রবশ রত্রশেন গসখান গথরক গবি হরয় এরসরে, বুঝরৈ 
হরব গসটাই এই িূরেধি গমাট েনবল। গকবল গসনাপরৈরোরেি গলাকটাই এখন গভৈরি 
িরয়রে। গলাকটা গিৌরড় একটা অস্ত্র সরিৈ ৈারকি রিরক েুরট রেরয় গসখান গথরক 
একটা বশধা আি  াল ৈুরল রনরয় বাবরিি রিরক ঘুরি িাাঁড়ায়। 
 
“ফািোনাি নোয়সঙ্গৈ সুলৈান, আরম বাবি গৈামারক আরিশ রিরি অস্ত্র নারমরয় 
িারখা।” 
 
 “আরম আত্মসমপধন কিরবা না। গৈামারক আরম সুলৈান বরল মারন না। আমাি নাম 
হারনফ খান। আরম ৈামবারলি প্ররৈ অনুেৈ, গসই এখন পুরিা এলাকা রনয়ন্ত্রণ কিরে। 
পািরল সিুখ  ুরি আমারক পিাস্ত করিা।” 
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বাবি ৈাি কালা পাহারড়ি উপি গথরক লারফরয় নারম এবং আলমেীি হারৈ িিা 
অবস্থায় হারনফ খারনি রিরক এরেরয়  ায়। গ  ৈরক্ক ৈরক্ক রেরলা বাবি ৈাি। কাোকারে 
গ রৈই হারৈি বশধা রিরয় গস বাবিরক আঘারৈি গচষ্টা করি। বাবি লারফরয় একপারশ 
সরি  ায়। রকন্তু গসটা কিরৈ রেরয় অিধভুক্ত খাবারি ভরৈধ একটা রনচু গটরবরলি পায়াি 
সারথ ৈাি বাম পা আটরক  ায়। গবকায়িা ভরঙ্গরৈ গস গটরবরলি উপরি আেরড় পরড়। 
গটরবরলি উপরি থাকা কার ি গপয়ালা আি ৈাি গভৈরিি খাবাি রেটরক গফরল। 
মাংরসি সুরুয়া অরিধকটা ভরৈধ একটা রবশাল িাৈব পারত্রি মুরখ ৈাি ৈিবারি িিা 
হারৈি করি আটরক গ রৈ, আলমেীি ৈাি মুর া গথরক েুরট  ায়। 
 
হারনফ খান বাবরিি অসহায় অবস্থাি সুর ারে ৈারক এরকবারি গশষ করি গিবাি েনে 
েুরট আরস। ৈাি বশধাটা িু’হারৈ মাথাি উপরি ৈুরল বাবরিি উনু্মক্ত েলায় গসটা 
সবধশরক্তরৈ নারমরয় আনরব। বাবি একটা কার ি বড় বািরকাশ ৈখন ৈুরল রনরয় 
গসটারক  ারলি মৈ বেবহাি করি। বশধা বািরকারশ রবি হয়। ৈরব গসটারক রেন্ন কিরৈ 
পারি না। রেটরক পড়া খাবারিি উষ্ণ চটচরট সুরুয়াি রভৈরি েরড়রয় একপারশ সরি 
 াবাি সমরয় গস বািরকাশটা গফরল রিরয় বশধাি হাৈল িরি গমাচড় গিয় এবং হারনফ 
খারনি হাৈ গথরক গসটা গটরন গনয়। 
 
রবেুমাত্র িরম না রেরয় হারনফ খান, লারফরয় গপেরন সরি রেরয় গকামরিি পরিকি গথরক 
একটা সরু খঞ্জি গটরন গবি করি। আলমেীি গকাথায় পরড়রে গসটা গিখাি সময় গনই 
বাবরিি, হারৈি বশধাটা রিরয় গস গলাকটারক সরোরি আঘাৈ কিরল ফলাি মাথায় 
আটকারনা বািরকাশটা খুরল পরড়। আি একই সমরয়, রনরেি োরল গস একটা ৈীক্ষ্ণ 
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বোথা অনুভব করি। হারনফ খান বাবরিি েলা লিে করি খঞ্জিটা চারলরয়রেরলা রকন্তু 
লিেভ্রষ্ট হরয়রে। বাবি এবাি বশাি ফলাটা সরোরি ৈারক লিে করি আঘাৈ করি 
হারনফ খান একপারশ ঘুরি আঘাৈটা এড়ারৈ গচষ্টা করি। রকন্তু ফলাটা ৈারক বামরিরক 
স্পশধ কিরল গস গটরবরলি পারশ িাখা শক্ত কুশরনি উপরি হুমরড় গখরয় পরড়। বাবি 
এবাি বশধাটা গমাচড় গিয় এবং মুহূৈধ মাত্র রচন্তা না করি প্ররৈপরিি কণ্ঠনালী লিে 
করি সরোরি বশধাটা নারমরয় এরন োরলচাি উপরি ৈারক গেরথ গফরল।  া অরচরিই 
রফনরক রিরয় িরক্ত রভরে লাল হরয়  ায়। 
 
ইরৈমরিে ওয়ারেি খান, বাইসানোি আি বাকী গলারকিা এরস ৈারক রঘরি িাাঁরড়রয় ৈাি 
সাহরসকৈাি েনে ৈারক শুরভিা োনায়। িূেধটা এখন ৈারিি িখরল। ফািোনা 
উিারিি বনু্ধি পরথ গস মাত্র প্রথম পিরিপটা সাফরলেি সারথ গিরখরে। বাইরি গবি 
হরয় এরস বাবি গিরখ আবাি ৈুষািপাৈ শুরু হরয়রে। শত্রুি পরড় থাকা গিরহি 
চািপারশি লাল িঙ ইরৈমরিে অরনকটাই  াকা পরড়রে। একটু আরে ৈামবারলি চামচাি 
ভবলীলা গস গ ভারব সাঙ্গ করিরে, গসভারব পারলি গোিাটারক কখন মুর াি গভৈরি 
পারব গসই মুহূৈধটাি েনে গস অিীি হরয় িরয়রে। 
 
* 
 
আি এভারবই পুরিা ঘটনাটাি সূচনা হয়। বাবি একেন হানািারি পরিণৈ হন। 
ঝরটকারবরে আক্রমণ করিন এবং রফরি  াবাি সময় প্ররৈবািই মৃৈ শত্রুি কারিা 
একেরনি মুরখ িক্ত রিরয় রনরেি নাম গলখা একটা কােে গুাঁরে রিরয়  ান। আি ৈাি 
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সাফলে ক্রমশ বাড়রৈ থারক। ৈাি বারহনীি সংখো, রমরষ্ট কথা আি মিুি প্ররৈশ্রুরৈ, 
গসই সারথ শরক্ত বা ৈাি অরভ ারন প্রাি সম্পরিি রবচিণ বেবহাি নৈুন সমথধকরিি 
আকৃষ্ট করি এবং প্ররৈপিরক িরল গটরন, িীরি িীরি বৃরি পায়। মারটি িূেধ িখরলি 
রবশ মারসি মরিে, রনষ্ঠা আি একাগ্রৈাি সারথ একটাি পরি একটা গোট িূেধ আি 
গ্রারমি পি গ্রাম িখল করি ফািোনাি পরিমাঞ্চরলি অরিকাংশই গস িখল করি গনয়। 
ৈাি গকৌশল কা ধকিী বরল প্রৈীয়মান হয়। ৈামবাল আকরশি উত্তি বা পরিরম বাবরিি 
শক্ত ঘাাঁরটি রিরক গবরশিূি অগ্রসি হবাি মরৈা সাহস গিখায় না। আি বাবিও মরন 
করি এবাি সময় হরয়রে রনরেি িারবি কথা প্রকাশ কিবাি। 
 
 প্রথম িারবটা গস েয়মাস আরে োনায় এবং ৈািপরি প্রায়শই ৈাি পুনিাবৃরত্ত 
করিরেরলা ৈাি আরিোন, নানীোন আি গবারনি মুরক্তি বিরল এক বেি আকরশ িূেধ 
আক্রমণ না কিবাি প্ররৈশ্রুরৈ। রৈনমাস আরে ৈামবাল এক বাৈধাবাহরকি মািেরম 
গপ্ররিৈ এক রচর রৈ অরনক মিুি ভাষায় োনায় এসান গিৌলৈ, খুৈলাঘ রনোি আি 
খানোিা প্ররৈেরকই সুস্থ আরে এবং শাহী পরিবারিি উপ ুক্ত বেবহািই কিা হরি 
ৈারিি সারথ। রকন্তু রচর রৈ গস ৈারিি মুরক্ত গিবাি ৈাি গকারনা অরভপ্রারয়ি কথা 
উরল্লখ করিরন। 
 
 বাবি এখন পূবধরিরক পঞ্চাশ মাইল িূরি অবরস্থৈ শহি োভাি রিরক অগ্রসি হরি 
রকেুরিন আরে ৈামবাল ভাড়ারট চকিাখ গ ািারিি সহায়ৈায় গসখারনি রনিাপত্তা বেবস্থা 
গোিিাি করিরে। গসখারন একটা রহসাব গমলারনা এখনও বারক আরে। গসখানকাি 
িূরেধি চাকিাখ সিধাি ৈাি সৎভাই আি ৈামবালরক শাহী প্ররৈরনরি রহসারব গমরন রনরয় 
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প্রথম আনুেৈে প্রিশধনকািীরিি অনেৈম। শহিটা িখল কিরল ৈামবালরক আরিকটা 
গোিারলা সরঙ্কৈ পা ারনা হরব গ , সময় হরয়রে বাবরিি কারে ৈাি পরিবািরক গফিৈ 
পা াবাি। 
 
এক িুদ্র নহরিি পারশ সামরয়ক  াত্রারবিরৈ করি বাবি আি ৈাি গলারকিা 
গঘাড়াগুরলারক পারন পান কিাি সুর াে গিয়। গঘাড়াি িুি গথরক তৈরি টক পরনি 
গকারনাক্ররম েলিিঃকিরণি ফাাঁরক বাবি ৈারকরয় গিরখ ৈাি এক গুিিূৈ গঘাড়ায় চরড় 
এরেরয় আসরে। বাবি চমরক উর  গিরখ ৈাি প ধারন একটা গিহ আড়াআরড়ভারব বাাঁিা 
িরয়রে। গলাকটাি রিরক গিৌরড় রেরয় বাবি রচৎকাি করি োনরৈ চায়, “রক হরয়রেরলা? 
এই গলাকটা গক?” 
 
“গলাকটা একটা বেবসায়ী। পরথি পারশ গপরট ৈিবারিি আঘাৈ রনরয় রনরেিই িরক্ত 
অিধরচৈন অবস্থায় পরড় থাকাি সমরয় ৈারক আরম খুাঁরে গপরয়রে। আরম ৈারক আমাি 
গঘাড়াি রপর  ৈুরল গনবাি রকেুিণ পরিই গবচািা মািা  ায়। অবশে মািা  াবাি আরে 
গস আমারক বরলরে গ  আিও রৈনেন বেবসায়ীি সারথ গস। এখান গথরক িশ মাইল 
িূরি একটা গোট সিাইখানাি উরেরশে  াবাি পরথ ৈািা চকিাখ হানািািরিি হামলাি 
রশকাি হয়। ৈাি রৈন সঙ্গীরক হৈো করি ৈারকও মৃৈ গভরব ৈারিি সব মালপত্র রনরয় 
ৈািা চরল গেরে।” 
 
 “চকিাখ হানািািরিি অবশেই খুাঁরে গবি করি ৈাি হৈোি আমিা বিলা গনরবা। 
গৈামাি অিীনস্ত করয়কেন গুিিূৈরক হৈোকািীরিি খুাঁেরৈ পা াও।” 
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 “সুলৈান, আমাি মরন হয় না ৈাি গকারনা িিকাি আরে। বরণক গলাকটা মািা  াবাি 
আরে আমারক বরলরে গ , গস চকিাখরিি বলরৈ শুরনরে ৈািা সিাইখানায়  ারি, 
গসখারন আিও রশকাি  রি ৈািা খুাঁরে পায়…” 
 
“ৈাহরল আমিা প্রথরম সিাইখানায়  ারবা।” 
 
*** 
 
োরনি সুি বনে আি ককধশ চকিাখরিি রনরেরিি মরৈাই অরনকটা। মরিি গনশায় 
চুিচুি হরয় থাকা পুরুষরিি কণ্ঠস্বি নৈুন মাত্রায় উর  এমন সব অেীল রক্রয়াকলারপি 
বণধনায় গমরৈরে  া একািারি শারিিীকভারব অসম্ভব আি গমাটািারেি গ  বাবি গচষ্টা 
করিও হারস চাপরৈ পারি না। গস আড়রচারখ ওয়ারেি খারনি রিরক ৈারকরয় গিরখ গসও 
হাসরে। 
 
লম্বা ঘারসি আড়ারল বাবি ৈাি চািপারশ শুরয় থাকা গলাকরিি ইশািা করি। সবাই। 
ৈািমরৈা গপরটি উপরি ভি রিরয় শুরয় আরে, লুরকরয় অরপিা কিরে। ৈািপরি গস 
গুাঁরড় গমরি মারটি ইট রিরয় তৈরি একৈলা সিাইখানাি রিরক এরেরয়  ায় গ টা 
ফািোনাি অনেৈম খিররাৈা একটা নিীি অেভীি অংরশি পারড় অবরস্থৈ। গ খারন 
হল্লাবারেিা মিরব গমরৈরে। নূপুরিি রনক্কন ধ্বরন গভরস আসরৈ গবাঝা  ায় গভৈরি 
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বাইরে গমরয়িাও আরে। গসই সারথ কুরপৈ নািী করণ্ঠি সহসা একটা ৈীক্ষ্ণ রচৎকাি 
আি ৈাি সরঙ্গ গভরস আরস- পুরুষ করণ্ঠি অট্টহারস। 
 
িুপুি মাত্র অরৈক্রান্ত হরয়রে। রকন্তু রবশেন বা ৈাি রকেু গবরশ চাকিাখিা ইরৈমরিেই 
গবরহে মাৈাল হরয় পরড়রে। ৈািা এমনরক ৈারিি গঘাড়াগুরলরক র কমরৈা বাাঁিাি কষ্টও 
করিরন এবং রকেু গঘাড়া,  ারিি গকশি পুরু আি গলে এরৈা লম্বা গ  মারটরৈ ঘষা 
খারি, ইরৈমরিেই েুরট পারলরয়রে। চারিা বেবসায়ীি কাে গথরক লুট কিা মালামালও 
ৈািা রভৈরি রনরয়  াবাি েিে গিখায়রন। বরণকরিি মালবাহী িুসি খচ্চিগুরলা িরড় 
রিরয় একরত্র বাাঁিা এবং মরনার াে রিরয় চরি গবড়ারি। ৈারিি রপর  আটকারনা গবরৈি 
ঝুরড়গুরলা গিরখ মরন হয় এখনও চামড়া আি গলারম  াসা। চাকিাখিা মরন হয় গকবল 
মরিি রপরপ রনরয় সিাইখানাি রভৈরি প্ররবশ করিরে। 
 
ববধি অসভে, বাবি ভারব। ৈারিি কপারল আে রক গলখা আরে গসটা এখনই বোটািা 
গটি পারব। আি এই ভাবনাটা ৈারিি উৎফুল্ল করি গৈারল। লম্বা ঘারসি উপরি মাথা 
ৈুরল বাবি চািপারশ ৈাকায়। রকন্তু কাউরক গিখরৈ পায় না। গস র ক গ মনটা 
গভরবরেরলা, গঘাড়া বা মালামাল গিখাি েনে বাইরি গকারনা বাচ্চারক িাখাি কথা 
বোটারিি মাথারৈই আরসরন। গস এবাি উর  িাাঁরড়রয়, গুরটগুরট পারয় সিাইখানাি নীচু 
প্ররবশিারিি োন রিরক গমাটা গিয়ারলি োরয় োনালাি মরৈা গিখরৈ একটা ফাাঁকা 
োয়োি রিরক এরেরয় রেরয় গভৈরি সৈকধৈাি সারথ উাঁরক গিয়। ঘিটা প্রায় খারল, 
গকবল গভৈরিি গিয়ারলি োরয় গ কারনা অবস্থায় একটা লম্বা কার ি গটরবল গিখা  ায়। 
করয়কটা গৈপায়া টুল আি একটা আি ভাঙা গবরঞ্চ গিখা  ায়। ঘরিি মারঝ গমাটারসাটা, 
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গবাচা-নারকি একটা গমরয় পিরন িঙচটা হলুি িরঙি গ ালা সারলায়ারিি উপরি লাল 
ফুরলি োপ গিয়া একটা আাঁরটাসাাঁরটা কারমে, পারয় আি হারৈি করিরৈ ঘুঙুি বাাঁিা। 
নীল সারলায়াি কারমে পরিরহৈ লম্বা আরিকটা গমরয় ৈাি গনাংিা হারৈ একটা খঞ্জনী, 
বেধাকাি পাথরিি গমরঝি উপরি খারল পারয় সরোরি পিাঘাৈ করি বৃত্তাকারি আবরৈধৈ 
হরি। গস ৈারকরয় থাকরৈ থাকরৈই চকিাখরিি করয়কেন, গভড়াি চামড়াি তৈরি 
টুরপি রনরচ ৈারিি গোলাকাি মুখ ঘারম রভরে আরে, টরলামরলা পারয় গমরয়রিি বুরক 
পাোয় বৃথা গচষ্টা করি থাবা রিরৈ এবং মুখ থুবরড় মারটরৈ আেরড় পড়রল ৈারিি 
সঙ্গীসাথীরিি উেীপনা আিও গবরড়  ায়। 
 
এক গকারণ গিাাঁয়া উ রৈ থাকা অরগ্নকুরণ্ডি উপরি রবশাল একটা গকৈরল ঝুলরৈ গিখা 
 ায়। আরিক গকারণ, বাবি এক চকিাখ িুবৃত্তরক কাপড় খুরল বেস্ত ভরঙ্গরৈ হাো হরৈ 
গিরখ, িুেধরন্ধ ৈাি সঙ্গীসাথীরিি আপাৈভারব গকারনা অসুরবিা হয় না। আরিক বিমাশ 
উর  িাাঁরড়রয় হলুি বরম বৃত্তচাপ তৈরি করি েুাঁরড় গফরল আবাি বরস পরড় আি 
মরনার াে রিরয় োমাি হাৈায় পড়া বরমি গফাাঁটা বড়বড় নখ রিরয় টুসরক গিয়। বাবি 
পুনিায় মাথা নারমরয় গনয়। গস  া গিখাি ৈা গিরখ রনরয়রে। 
 
 মারটরৈ গুাঁরড় রিরয় গস পুনিায় ওয়ারেি খান গ খারন আরে গসখারন রফরি আরস। 
“মিেপ আহািকগুরলা আমারিি হারৈ মািা  াবাি েনে মুরখরয় িরয়রে। বোটািা ৈারিি 
ৈিবারি আি  াল প ধন্ত িিোি কারে সূ্তপ করি গিরখরে।” 
 
 ওয়ারেি খারনি একটা ক্র উপরি উর   ায়। “সুলৈান, এখনই?” 
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“হো!” 
 
 বাবি আি ওয়ারেি খান উর  িাাঁরড়রয় ৈারিি গলাকরিিরকও উর  িাাঁড়াবাি ইশািা 
করি। ৈািা এই কােটা আরে এরৈাবাি করিরে গ , গমৌরখক আরিরশি আি গকারনা 
প্ররয়ােন হয় না। গ াাঁরটি উপরি আঙু্গল গচরপ, ওয়ারেি খান ইশািায় ঘুরি করয়কেনরক 
সিাইখানাি গপেরন গ রৈ বরল।  রি গসখান রিরয় পালাবাি গকারনা পথ গথরক থারক। 
ৈািপরিই গকবল বাবি ৈাি রপ্রয় িণহুঙ্কারি চািপাশ প্রকরম্পৈ করি: “ফািোনা!” 
 
 বাবি এরকবারি সামরন গথরক ৈাি গলাকরিি গনৈৃত্ব গিয়। মরিি গনশায় মাৈাল আি 
রবস্মরয় আড়ষ্ঠ চকিাখিা সামানেই প্ররৈরিাি েরড় ৈুলরৈ পারি। বাবি আি ৈাি 
গলারকিা রনমধমভারব প্ররৈপরিি উপরি ঝাাঁরপরয় পড়রল গবাাঁচা-নারকি গসই গমরয়টাি 
কাে গথরকই গকবল বলাি মরৈা প্ররৈরিারিি সিুখীন হয়। গমরয়টা ৈাি কাচুরলি রভৈি 
গথরক একটা খঞ্জি গবি করি এবং বাবরিি বাহুরৈ গসটা মরিয়া ভরঙ্গরৈ গেরথ রিরৈ 
চাইরল, বাবি অনায়ারস ৈাি ঘুঙুি পিা হারৈি করি িরি এবং ৈারক ঘুরিরয় রিরয় ৈাি 
নিি রনৈরম্ব বুট রিরয় একটা সপাট লারথ বরসরয় রিরৈ গবচািী রেটরক িূরি রেরয় পরড়। 
 
করয়ক রমরনরটি রভৈরি সবরকেু গশষ হয় এবং বাবরিি গলাকরিি হাাঁরপরয় ও াি 
আরেই রনরেরিি ৈিবারিি ফলা পরিষ্কাি করি গকাষবি কিরৈ গিখা  ায়। ৈাি 
গলাকরিি োরয় একটা আাঁচড়ও লারেরন। অবশে ৈাি গলাকরিি সবাই গপাড়খাওয়া 
গ ািা, এসব মিেপ মাৈালরিি গচরয় অরনক িি গলাকরিি সারথ ৈািা আরে লড়াই 
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করিরে। “লাশগুরলা বাইরি রনরয়  াও গিখা  াক আমিা কারিি হৈো করিরে,” বাবি 
আরিশটা রিরয় কৃৈেরচরত্ত দ্রুৈ পূরৈেন্ধময়, গিাাঁয়ারট ঘিটা গথরক বাইরিি গখালা 
বাৈারস গবি হরয় আরস। 
 
 ৈাি গলারকিা চকিাখরিি লাশগুরল ৈারিি বুট-পিা পা িরি গহাঁচরড় বাইরি এরন 
সারিবিভারব সাোরল, বাবি লাশগুরলা শুরন গিরখ। গমাট পরনিটা লাশ। কারিা েলা 
িুভাে হরয় আরে, গকারনাটা আবাি কবন্ধ। ৈাি গলারকিা অবশে কাটাপড়া মাথাগুরলা 
সুেি করি সারেরয় গিরখরে। গকারনাটাি মাথায় ৈখনও গভড়াি চামড়াি টুরপ িরয়রে। 
কাটা মুণ্ডগুরলাি রিরক ৈারকরয়  খন বাবি একটা রবরশষ মুখ রচনরৈ পারি, ৈখন ৈাি 
মুখ গথরক সন্তুরষ্টসূচক একটা শব্দ ধ্বরনৈ হয়। ৈাি সারথ রবশ্বাসঘাৈকৈা করিরে এমন 
সব চকিাখরক গস হৈো কিরব বরল মনস্থ করিরে। এবং প্ররৈটা হৈো ে  া ৈারক 
ৈাি লরিেি রনকটবৈধী কিরে প্রচণ্ড ৈৃরিিায়ক। 
 
 ৈািস্বরিি রচৎকাি শুরন বাবি ঘুরি ৈাকায়। ৈাি িু’েন গ ািা বাইরে গমরয়রিি িরি 
ৈারিি গটরন সিাইখানাি বাইরি গবি করি আরন। “ৈারিি উপরি বল প্ররয়াে কিরব 
না। আমাি আরিশ গৈামিা োরননা। অরথধি রবরনমরয়  রি ৈািা গস্বিায় গৈামারিি সঙ্গ 
রিরৈ িারে হয় ৈরব গসটা আলািা কথা।” কথাটা বরল বাবি আবাি ঘুরি িাাঁড়ায়। 
 
গিখা  ায় গমরয়গুরলা আিরৈই বেবসায়ী এবং করয়ক মুহূরৈধি দ্রুৈ আরলাচনাি পরি, 
সিাইখানাি গপেরনি এক আরপল বারেচায় ৈািা ৈারিি পথ গিরখরয় রনরয়  ায়। বাবি 
িািণা করি বাইরে িু’েন সিাইখানাি শকুরনি মরৈা গিখরৈ মারলরকি গমরয় হরব। গ  
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ঝারমলাি েন্ধ পাওয়া মাত্র গসই গ  গটরবরলি ৈলায় রেরয়  ুরকরে ৈািপরি আি গবি 
হবাি কথা রচন্তাও করিরন। আরপল বারেচায় শীঘ্রই বাবরিি গলাকরিি িল গবাঁরি আসা 
 াওয়া কিরৈ গিখা  ায়। বাোন গথরক হারসমুরখ ৈারিি গবি হরয় আসা গিরখ গবাঝা 
 ায় গমরয় িু’েন ৈারিি বাবাি সিাইখানায় আসা। অরৈরথরিি গখিমৈ কিরৈ ভারলাই 
অভেস্ত। 
 
 ওয়ারেি খান ইরৈমরিে চকিাখরিি পারলরয়  াওয়া গঘাড়াগুরলা িরি আনবাি বরোবস্ত 
করিরেন এবং বরণকরিি কাে গথরক লুট কিা মালপত্রগুরলা প ধরবিণ। কিরেন। 
“সুলৈান, গিরখন,” িুরটা উজ্জ্বল বরণধি োরলচা গবি করি গস বাবরিি। িৃরষ্ট গসরিরক 
আকষধণ করি। োরলচা িুরটাি গেল্লা গিরখ গবাঝা  ায় ৈন্তুবারয়ি িল। গসটা বুনরনি 
সমরয় গিশরমি সারথ উরলি রমশ্রণ ঘরটরয়রে আি োরলচাগুরলাি নকশাও অপরিরচৈ- 
বরণরকি িলটা সম্ভবৈ পূরবধি, কাশেি গথরক এরসরেল। গ খারনি ৈাাঁরৈিা এ িিরণি 
োরলচা তৈরিরৈ িি। উল আি চামড়া গবরচ ভারলা অথধই পাওয়া  ারব, বাবি ভারব,  া 
রিরয় ৈাি গলাকরিি গস বরকয়া গবৈন রিরৈ পািরব। 
 
ৈাি গ ািারিি েনে একটা গভােসভাি আরয়ােন কিরল মে হয় না। ৈািা ভারলা। 
কাে গিরখরয়রে এবং ৈািও উরচৈ এি মূলোয়ন কিা। পরিরম, শাহরুরখয়ায় রফরি 
 াওয়া মাত্রই গস এই গভােসভাি গঘাষণা গিরব। গসখারন, েয়মাস আরে। ৈামবারলি 
কাে গথরক গস িূেধটা রেরনরয় রনরয়রে এবং রনরেি ঘাাঁরটরৈ পরিণৈ করিরে। সমিকরে 
খুন হবাি আরে শাহরুরখয়াি সিধাি আরল মরেি গবরেি পূণে সৃ্মরৈি প্ররৈ ৈািা ৈারিি 
শ্রিা োনারব। ৈািা ৈাি উপ ুক্ত সন্তারনি আত্মাি মােরফিাৈ কামনা কিরব। গ  
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ৈামবারলি চকিাখ গ ািারিি হাৈ গথরক িূেধটা িিা কিরৈ রেরয় শহীি হরয়রে। আরল 
মরেি গবরেি রনহৈ হবাি সংবাি ফািোনায় গপৌঁোরনা মাত্র ৈামবাল িূেধটা িখল 
কিরৈ ৈারিি পার রয়রেরলা। 
 
রনরেি রবশ্বস্ত সিধারিি কথা মরন পড়রৈ বাবরিি ভাবনা রবষণ্ণ হরয় উর । আেকাল 
ৈাি প্রায়ই এমন হরি। সবুোভ-নীল গৈািণিারি আরল মরেি গবরেি মৃৈরিহ প্রিরশধৈ 
হবাি পরিি িু’বেরি গস রক অেধন করিরে? রনরেি পরিবািরক মুক্ত কিাি বোপারি বা 
ফািোনা পুনিায় অরিকাি কিাি বোপারি গস কৈটা অগ্রসি হরয়রে, সমিকরেি কথা 
না হয় গস বািই রিল? আি কৈরিন ৈারক সালৈানাৎরবহীন একেন সুলৈান রহসারব 
রিন কাটারৈ হরব? আকরশ আক্রমণ করি ৈাি পরিবািরক মুক্ত করি রসংহাসন 
পুনরুিাি কিাি মরৈা একটা গসনাবারহনী ে ন কিা একটা সময় সারপি বোপাি। আি 
সমিকে, গসখারন শাসক রহসারব কাটারনা করয়কটা রিন এখন গকবল িূসি সৃ্মরৈ। 
মারঝ মারঝ ৈাি রবশ্বাস কিরৈই কষ্ট হয় গ  এমন রকেু আসরলই ঘরটরেরলা। গ্রান্ড 
উরেরিি কথাই গশষ প ধন্ত সরৈে হরলা। 
 
ভাবনাটা বাবিরক কু্রি করি গৈারল। গস ৈাি পারয়ি কারে পরড় থাকা একটা করৈধৈ 
মস্তরক লারথ বরসরয় রিরল গসটা রেটরক িূরি রেরয় পরড়। ৈাি গলাকরিি গ মন, ৈািও 
রবরনািরনি িিকাি আরে। করয়কটা োল গকরট গপারলা গখলাি লার  তৈরি করিা।” গস 
রচৎকাি করি বরল। “এইসব িুবৃত্তরিি মাথা রিরয় গপারলা গখলা  াক। গোলরপাস্ট্ হরব 
ঐ িূরিি োেগুরলা।” 
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পুরিা একটা ঘণ্টাি েনে, উোম গখলায় বাবি রনরেরক েুরবরয় িারখ। চকিাখরিি 
রিপ্রোমী টাটুরঘাড়াি একটা রনরয় গস এরকরবাঁরক িাবরড় গবড়ায় এবং শাখাপ্রশাখা গেরট 
গফলা োরেি োল রিরয় রেন্ন মস্তকগুরলারক সরোরি আঘাৈ করি।  ারৈ ঘারসি উপি 
রিরয় লাফারৈ লাফারৈ গসগুরলা েরড়রয়  ায়। শীঘ্রই গসগুরলারক আি কাটা মাথা বরল 
গচনাি গকারনা উপায় থারক না- নাক, কান গুাঁরড়রয়  ায়, অরিরকাটি গথরক অরিরোলক 
গবি হরয় আরস এবং বাবি আি ৈাি ঘমধাক্ত সাথী গখরলায়ারড়িা আি গসই সারথ 
ৈারিি সবাি গঘাড়া, িরক্তি ফুটরকরৈ রচরত্রৈ হরয় উর । 
 
 অবরশরষ গখলাটাি প্ররৈ ৈাি রবিরক্ত েন্মায় রকন্তু গভৈরিি েরম ও া হৈাশা আি 
গিাভ রনিঃসৃৈ হওয়ায়, বাবি ঘারম রভরে ও া গঘাড়াটারক অবরশরষ গিহাই গিয়। 
চািপারশ ৈাকারৈ গস গিরখ ওয়ারেি খান ৈাি রিরকই ৈারকরয় িরয়রে। এই প্রথম গস 
ৈাি গচারখ রবিরক্ত গিখরৈ পায়। রকন্তু বাবি ৈারৈ রবেুমাত্র লরি গবাি করি না। 
েীরবৈ বা মৃৈ, গস ৈাি শত্রুরিি সারথ ৈারিি প্রাপে বেবহািই করিরে। 
 
 “চরলা এবাি  াওয়া  াক।” গস আরিশ গিয়। “োভা এখনও অরনক িূরি, আি 
আমারিি েৃহকৈধারক অরপিা করিরয় িাখাটা র ক হরব না।” বাবি গঘাড়াি পাাঁেরি এৈ 
গোরি গখাাঁচা গিয় গ  গসটা েুটরৈ শুরু করি। বাবি সিাইখানা গথরক গসাো নিীি 
অেভীি অংরশি রিরক এরেরয়  ায়।একবািও গপেরন রফরি ৈাকায় না। আরঙ্গনায় পরড় 
থাকা িক্তাক্ত মাথাগুরলারক ইরৈমরিে কারকি িল গ াকিারৈ শুরু করিরে এবং 
সিাইখান গমরয় িুরটা পা ঈষৎ িনুরকি মৈ ফাাঁক করি এরেরয় রেরয় চকিাখরিি 
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লাশগুরলা হারৈরয় গিরখ গ  বাবরিি গলারকিা ভুরল রকেু গিরখ। গেরে নারক,  া ৈারিি 
গবশোবৃরত্তি পাওনাি উপরি বরল রবরবরচৈ হরৈ পারি। 
 
*** 
 
রৈন সিাহ পরি। উাঁচু পাহাড়ী এলাকাি ৈৃণভূরমি উজ্জ্বল সবুে ঘারসি মারঝ মারঝ ফুরট 
থাকা হলুি গোলাপী আি সািা ফুরলি মাঝ রিরয় বাবি আি ৈাি গলারকিা িুলরক চারল 
গঘাড়া িাবরড় শাহরুরখয়াি রিরক এরেরয়  ায়। োভাি অরভ ারন িয়িরৈ হরলও ৈািাই 
েয়ী হরয়রে। রৈনশ েে িূরি গঘাড়াি রপর  বরস থাকা অবস্থায় বাবি রনরে ৈীি েুাঁরড় 
িূরেধি গসনাপরৈরক হৈো করিরে। ঘণ্টাি পি ঘণ্টা ৈাি রনরেি বেবহৃৈ গোট 
রনখুাঁৈভারব বাাঁকারনা িনুক রিরয় ৈীি গোাঁড়াি অভোরস কাে হরয়রে। রত্রশটা শি ভরৈধ 
ৈূণীি গস এক রমরনরটি রভৈরি খারল করি গফলরৈ পারি। 
 
গসনাপরৈ মািা  াবাি পরি, প্ররৈরিািকািীরিি মরনাবল গভরঙ  ায়। ভরয় কাাঁপরৈ 
কাাঁপরৈ গসনারনবারসি তসনেিা গকবল আত্মসমপধনই করিরন, রনরেরিি লুরটি মাল পুরিা 
ৈারিি হারৈ ৈুরল রিরয়রে।  া বাবি আি ৈাি গলাকরিি গঘাড়াি রপর  গঝালারনা 
চামড়াি থরলি উপরচ পড়া আকৃরৈ সািে রিরি। 
 
 ওয়ারেি খান খুব খুরশ হরব। এবারিি অরভ ান বাবিরক ৈাি বুরড়া বনু্ধরটি সহায়ৈা 
োড়াই পরিচালনা কিরৈ হরয়রে। সিাইখানা আক্রমণ কিাি পরিি রিন ওয়ারেি 
খারনি গঘাড়া সারপি ভরয় গবমাক্কা লারফরয় উ রৈ গস পরড় রেরয় উরুরৈ বেথা 
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গপরয়রেরলা। বাবরিি সরনবধন্ধ অনুরিারি রৈরন শাহরুরখয়ায় রফরি গ রৈ িারে হন 
বাইসানোরিি সারথ গ াে রিরৈ,  ারক ৈািা গসখারনি রনিাপত্তাি িারয়ত্ব রিরয় এরসরে। 
 
আে িারৈ ৈািা রবেয় উি াপন কিরব। গস ৈাি গলাকরিি সিান োনারৈ ৈারিি 
মারঝ উলুশ রবৈিণ কিরব। গ ািারিি রভৈরি  ািা সবরচরয় সাহরসকৈা আি বীিত্ব 
প্রিশধন করিরে প্রথা অনু ায়ী আে গস গভােসভাি গশরষ ৈারিি মারঝ লুরটি মারলি 
রসংহভাে রবরলরয় গিরব এবং বাইসানোি আি ওয়ারেি খানরক োভা আক্রমরণি 
কারহনী গশানারব। ৈাি েল্প শুরন ওয়ারেি খান সম্ভবৈ গহরস অরস্থি হরবন এবং সিা 
েম্ভীি বাইসানোরিি মুরখও গস আে হয়রৈা হারসি আভাস গিখরৈ পারব। 
 
 পাথরিি তৈরি িূরেধি অভেন্তিস্থ প্রাঙ্গরন প্ররবরশি সারথ সারথ, বাবি ৈাি গঘাড়াি রপ  
গথরক লারফরয় গনরম ৈারিি গখাাঁরে আরশপারশ ৈাকায়। বাইসানোিরক গস গকাথাও 
খুাঁরে পায় না। রকন্তু ওয়ারেি খানরক আস্তাবরলি সামরন িাাঁরড়রয় গঘাড়াি খুরিি উপরিি 
আি গপেরনি অংরশি গকশগুি প ধরবিণ কিরৈ গিরখ। ৈাি বুরড়া বান্ধবরক সামানে 
গখাাঁড়ারৈ গখাাঁড়ারৈ ৈাি রিরক এরেরয় আসরৈ গিখরল: বাবি ভ্রূ গকাাঁচকায়। ৈািপরি গস 
ৈারকরয় গিরখ ওয়ারেি খারনি মুখ আনরে আরলারকৈ হরয় িরয়রে। 
 
 “সুলৈান, িারুণ সুখবি আরে! সরৈেই চমরক গিবাি মৈ সুখবি!” 
 
 “রক হরয়রে?” 
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 “এক সিাহ আরে আকরশ গথরক এক বাৈধাবাহক এরসরে। আপনাি সৎ-ভাই 
োহাঙ্গীরিি পরি ৈামবারলি বাণী রনরয় গস এরসরে। অন্তৈ বাৈধাবাহরকি ৈাই ভাষে 
এবং গস বরলরে ৈািা আপনাি আরিোন, নানীোন আি আপনাি গবানরক আপনাি 
কারে পা ারৈ সিৈ আরেন।” 
 
 “গস রক এি রবরনমরয় রকেু িারব করিরে?” 
 
 “সুলৈান, প্রকারশে ৈািা রকেু িারব করিরন। আপনারক গস করৈাটা শ্রিা করি গকবল 
গস সম্পরকধ রকেু মিুি বাকে োড়া।” 
 
বাবরিি হৃৎরপণ্ড আনরে গনরচ উর । ৈাি পরিবাি শীঘ্রই ৈাি সারথ রমরলৈ হরব। এই 
খবিটা আবাি ৈারক আরবেৈারড়ৈ করি গৈারল। 
 
 “ৈািা এখারন করব নাোি গপৌঁোরব?” 
 
“সবরকেু র ক থাকরল আোমীকাল সূ ধাস্ত নাোি ৈারিি এখারন গপৌঁোবাি কথা।” 
 
 পরিি রিন সন্ধোরবলা, গোিূরলি অস্তরমৈ আরলায় বাবিরক িূরেধি প্রকািরবরষ্টৈ সমৈল 
োরি িাাঁরড়রয় থাকরৈ গিখা  ায়। আেরকি রিরনি অরিকাংশ সময় গস এখারনই 
কারটরয়রে। অরস্থিরচরত্ত িাস্তাটা গ খারন একটা রেরিখারিি রিরক বাাঁক রনরয়রে, গসরিরক 
গচাখ কুাঁচরক ৈারকরয় িরয়রে। ঘনায়মান আরিা-অন্ধকারিি রভৈি গথরক গস রপর ি 
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িুপারশ ঝুরড় ঝুলরে উরটি এমন একটা ৈিঙ্গারয়ৈ সারিরক বাাঁক ঘুরি এরেরয় আসরৈ 
গিরখ। ৈারিি র ক গপেরনই িরয়রে  াত্রাি গশষ প ধারয় গমরয়রিি অভেথধনা োনারৈ। 
আি ৈারিি রনিাপরি িূরেধ রনরয় আসবাি েনে, ওয়ারেি খারনি পিামরশধ, 
বাইসানোরিি অিীরন পা ারনা তসনেবারহনীি একটা গচৌকষ িল। 
 
বাবি এৈিূি গথরক ঝুরড়রৈ ভ্রমণকািীরিি গচহািা গিখরৈ পায় না। রনরেরক আি 
সামরল িাখরৈ না গপরি, এবং গিহিিীরিি কাউরক োকবাি বা গঘাড়াি রপর  রেন 
চাপাবাি মরৈা তির ধি মািাত্মক অভাব গিখা গিয়ায়, গস লারফরয় একটা খারল গঘাড়াি 
রপর  গচরপ বরস এবং সবুে ঘারস আিারিৈ ৈৃণভূরমি উপি রিরয় গোট কারফলাটাি 
রিরক েুরট  ায়। 
 
ৈাি গিারি গপাড়া োল গবরয় িিিি করি কান্না ঝিরৈ থারক। রকন্তু গসসব গস গমারটই 
পরিায়া করি না। আরশপারশ গকউ গনই ৈাি কান্না গিখবাি মরৈা এবং ৈাি গচরয়ও বড় 
কথা, গিখরল গিখুক গস গথাড়াই পরিায়া করি। িুবধলৈাি না, আে এটা আনরেি অশ্রু। 
এক হারৈ গঘাড়াি গকশি আাঁকরড় িরি গস অনে হারৈ োল গথরক কান্না মুরে। বাবি 
গঘাড়াটাি কারন কারন ৈারক এমন েরৈরৈ েুটরৈ বরল,  ারৈ মরন হয় হ াৎ ৈাি পাখা 
েরেরয়রে। 
 
কারফলাটারক পাহািা রিরয় রনরয় আনা তসনেরিি গথরক চািেন সহসা আলািা হরয় বশধা 
রনচু করি ৈাি রিরক এরেরয় আরস।  রিও বাইসানোি সম্ভবৈ িািণা কিরৈ 
গপরিরেরলা খারল গঘাড়াি রপর  এমন উোম ভরঙ্গরৈ গক ৈারিি রিরক েুরট আসরে। 
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রকন্তু ৈাি মৈ অরভে গপাড়খাওয়া গ ািা ৈাি কারে এটাই প্রৈোরশৈ গ  গস রনরেি 
গলাকরিি আরিশ রিরয়রে ৈাি পরিচয় রনরিৈ কিরৈ। অশ্বারিাহী িল রনকটবৈধী হরৈ, 
বাবি গোি করি রনরেি গঘাড়াি মুখ ঘুরিরয় রনরয় ৈারক থমরক িাাঁরড়রয় পড়রৈ বািে 
করি। ঘারম েবেব কিরৈ থাকা গিরহ নাক গঝরড় রনরেি রবিরক্ত প্রকাশ করি 
গঘাড়াটা। 
 
 বাবি মাথাটা গপেরন গহরলরয় রিরয় ৈাি পূবধপুরুরষি িণহুঙ্কাি করণ্ঠ ৈুরল গনয়। 
“ফািোনা!” 
 
 অশ্বারিাহী িল এখন আরিা কারে চরল আসায় ৈািা ৈারক রচনরৈ গপরি অরভবািন 
োনায়। বাবি গকারনামরৈ ৈারিি অরভবািরনি েবাব রিরয় উরটি কারফলা গ খারন 
 াত্রা রবিরৈ করিরে গসরিরক গঘাড়া গোটায়। ৈাি হৃিয়  রি আরবরে ভািাক্রান্ত না 
থাকৈ অনেসময় হরল ৈাহরল গস হয়রৈা বাোরি রনরয়  াওয়া মুিেীি মরৈা ভীরু 
ভরঙ্গরৈ গবরৈি ঝুরড়ি রভৈি গথরক এসান গিৌলরৈি উাঁরক গিবাি হাসেকি ভরঙ্গ গিরখ 
হয়রৈা গহরসই গফলরৈা। ৈাি ওেন এরৈাটাই হাো গ  অনেপারশি ঝুরড়রৈ ভািসামে 
িিাি েনে বাাঁিাকরপি গচরয় ভািী রকেু িাখরৈ হয়রন। আি ৈাি বীণা ঝুরড়ি বাইরি 
চামড়াি ফারল রিরয় আটকারনা িরয়রে। একটা রবশাল পুরু গলারমি িুিসািা িরঙি উট 
 া বাবিরক এরোরৈ গিরখ পচাৎ করি থুৈু গফরল গসটাি িু’পারশ িুরটা ঝুরড়রৈ খুৈলাঘ 
রনোি আি খানোিা আরিাহন করিরেন। উরটি গপেরন বাবি ৈাি আরিোরনি 
পরিচারিকা িরলি করয়কেন পরিরচৈ সিসে,  ারিি রভৈরি ফারৈমাও িরয়রে আি ৈাি 
উরেি কারশমরক গিখরৈ পায়। 
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উরটি চালকিা লারফরয় গনরম, উরটি গ্ররন্থ ুক্ত হাাঁটুরৈ ৈারিি হারৈি লার  রিরয় আঘাৈ 
করি উটগুরলারক বািে করি মারটরৈ বসরৈ। বরয়াবৃি হবাি কািরণ, বাবি গিৌরড় 
প্রথরম এসান গিৌলরৈি কারে  ায় এবং হাাঁটু মুরড় বরস ৈারক আলরৈা করি ঝুরড় গথরক 
ৈুরল আরন। বাবি গকারনা কথা খুাঁরে পায় না, আি এই প্রথমবারিিমরৈা মুখিা এসান 
গিৌলৈও বাকেহািা হরয় পরড়ন। গস গটি পায় নানীোন ৈাি মাথা আলরৈা স্পশধ 
করিন। গস উর  িাাঁরড়রয় ৈাি গোট গোট উজ্জ্বল গচারখি রিরক ৈাকারল গসখারন ৈাি 
পুিারনা সোি ঝলক গিরখ স্বরস্তি রনিঃশ্বাস গফরল। নানীোনরক এখন রৈরন বিাবি  াি 
েনে েবধ করিন,রসই খারমি- গচরঙ্গস খারনি িরক্তি উত্তিসুিী এক নািীি মরৈাই 
গিখারি। 
 
গস এবাি ঘুরি িাাঁরড়রয় ৈাি আরিোনরক ঝুরড় গথরক ৈুরল মারটরৈ নারমরয় গিয় এবং 
ৈারক েরড়রয় িরি ৈাি আনশশব পরিরচৈ চেনকার ি উষ্ণ সুেরন্ধ বুক ভরি শ্বাস 
গনয়। গস ৈাি আরলঙ্গন গথরক রনরেরক োরড়রয় রনরয় ৈারকরয় গিরখ আরিোরনি গচারখ 
অশ্রু টলটল কিরে। “বাো গৈামারক আবাি গিখরৈ গপরয় খুরশ হলাম,” গকারনা িকরমি 
আরবে না গিরখরয় রৈরন বরলন, এবং ৈাি মুরখ একটা হারসি আভাস ফুরট উর   া 
বাবরিি গ মনটা মরন আরে ৈাি গচরয়ও ম্লান এবং বরলরিখায় আকীণধ। 
 
 খানোিা ইরৈমরিে ৈারক বহনকািী ঝুরড় গথরক রনরেই িড়ফড় করি গনরম এরসরে। 
এবং গস গসাো ভাইরক লিে করি ঝাাঁরপরয় পরড়। ৈাি গপাষা গবেী গ টা গস বামহারৈ 
িরি গিরখরে, কুইকুই করি প্ররৈবাি োনায়। গশষবাি বাবি ৈাি গবানরক গিরখরেরলা 
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হারিসাি একটা গমরয়,  াি মুরখ করয়কটা িাে িরয়রে। খানোিা এখন িীরৈমৈ 
একেন মরহলারৈ পরিণৈ হরয়রে, ৈাি গিরহ ভিা নিীি গোয়াি বইরে। মুখ আরেি 
গচরয় অরনক িােহীন আি সুেি। রকন্তু রফরচল হারস আরেি মরৈাই আরে গিরখ গস 
স্বরস্তি রনিঃশ্বাস গফরল। গস ৈারক েরড়রয় িরি এবং ৈািপরি গেরড় রিরয় এক পা 
রপরেরয় আরস ভারলা করি ৈারক গিখরব বরল। 
 
 খানোিাও কম  ায় না গসও ভাইরক েরিপ করি। “ৈুরম লম্বা হরয়রে।” গস বরল, 
“আি গৈামাি কাাঁি আরেি গচরয় চওড়া হরয়রে। রকন্তু এরক গচহািা হরয়রে। গৈামাি 
থুৈরনরৈ োেরলি মৈ িারড় আি চুরলি অবস্থা  ারিৈাই- গৈামাি চুল গিখরে আমাি 
মৈ লম্বা! আি নরখি রিরক ৈাকারনা  ারি না- কারলা হরয় আরে।” 
 
বাবি গপেন গথরক, খানোিাি নাক গকাাঁচকারনা রবরশষণগুরলাি সমথধরন এসান 
গিৌলৈরক রেহ্বা আি টাকিাি সাহার ে একটা শব্দ কিরৈ গশারন এবং গস গহরস 
গফরল। অবরশরষ ৈাি রপ্রয়েরনিা ৈাি কারে এরসরে এবং সবরকেু গ মনটা থাকাি 
কথা গৈমনই িরয়রে। ৈারিি সারথ গস পরি কথা বলরব এবং শুনরব রবেৈ রিনগুরলা 
ৈারিি গকমন গকরটরে। রকন্তু এখনকাি মরৈা এই  রথষ্ট। 
 
ৈািা িূরেধি রিরক অগ্রসি হরৈ শুরু করি। অবরশরষ মুরক্ত লাভ কিা ফািোনাি শাহী 
িমণীরিি অভেথধনা োনারৈ ৈূ ধরননাি আি িণরভিী েমেম আওয়ারে গবরে উর - 
অন্তৈ এখনকাি েনে হরলও ৈািা রনিাপি। 
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িূরেধি উপরিি ৈলায় প্রস্তুৈ িাখা গেনানামহরল গমরয়রিি গপৌঁরে রিরয়, বাবি ৈাি 
বাঁিুরনরক গেরক পা ায়। ৈাি পরিকরল্পৈ গভােসভাি সব আরয়ােন রক অবস্থায় আরে 
ৈা োনরৈ। এখারনি গভােসভা সমিকরেি মরৈা োাঁকেমকপূণধ হরব না। গ ভারব গস 
ৈারিি অভেথধনা োনারৈ গচরয়রেরলা। অবশে, ৈাহরলও রবশটা গভড়া েবাই কিা হরয়রে 
আি আরঙ্গনায় গসগুরলারক আগুরন ঝলসারনা হরি। মুিেীি পালক োরড়রয়, আখরিাট 
আি খুবারনি সারথ মাখন রিরয় রসি কিা হরি। আস্ত আরপল ঘন গসানালী বরণধি মিু 
আি লাল িরস ভিা োরলরমি িানাি সারথ কা বািাম আি গপস্তাি রমশ্ররণ রচকরচক 
কিরে। ৈারিি গকারনা এক অরভ ারন ৈাি গলাকরিি লুট কিা রূপারল বরণধি 
কা বািারমি সূ্তরপি রিরক গস রবরশষ সন্তুরষ্ট রনরয় ৈারকরয় থারক। এসান গিৌলৈ অনে 
গ  গকারনা রমরষ্টি গচরয় এগুরলা গবরশ পেে করিন। 
 
রনরমধঘ, ৈািা-গশারভৈ আকারশ চাাঁি উ রল, এবং গকারনা আকরেক হামলা গথরক আরেই 
সাবিান কিরৈ িূেধপ্রাকারি তসনে গমাৈারয়ন করি গভােসভা শুরু হয়। বাবি আি ৈাি 
গলারকিা রনচুলাি একটা রনচু, লম্বা কামিায় আহাি সারি।  খন উপরি রনরেরিি 
কামিায় গমরয়রিি ৈারিি পেরেি অংশ পরিরবশন কিা হয়। গমামবারৈি কাাঁপা 
আরলারৈ বাবরিি গলারকিা উিাত্ত করণ্ঠ োন শুরু করি। বাকীিা গ  রনচু কার ি 
গটরবরলি চািপারশ আসনরসাঁরড় হরয় বরস আরে ৈারৈ চাকুি বাট রিরয় আঘাৈ করি 
ৈাল গিয়। বাবি ভারব, ৈাি গলারকিা খুরশ হরয়রে। গমরয়রিি মুরক্তরৈ ৈািাও প্রীৈ 
হরয়রে। ৈাি সারথ সারথ ৈাি গলাকরিিও এটা সিানহারনি কািণ হরয় িাাঁরড়রয়রেরলা- 
গ রনা গমরয়রিি মুক্ত কিাি সামথধে ৈারিি গনই। 
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বাবি গখরৈ গচষ্টা করি রকন্তু রকেুই গখরৈ পারি না। ৈাি ইিা করি এখান গথরক উর  
 ায় এবং ৈাি আরিোন, খানোিা আি এসান গিৌলরৈি সারথ রনভৃরৈ সময় কাটায়। 
রকন্তু ৈাি অনুসািীরিি প্ররৈ গসৌেনেৈাবশৈ ৈারক আিও রকেুিণ অরপিা কিরৈ 
হরব। োরনি মাত্রা িীরি িীরি চড়রৈ শুরু করি এবং ক্রমশ ককধশ হরয় উর । গ ািাি 
িল উচ্চকরণ্ঠ রনরেরিি পূবধপুরুরষি বীিরত্বি কথা বয়ান কিরৈ থারক এবং বাবিও 
এবাি ৈারিি সারথ কণ্ঠ গমলায়। রকন্তু অবরশরষ, গকউ গকউ গটরবরলি উপরি মাথা 
রিরয় শুরয় পরড়। আি অরনেিা ঝাপসা গচারখ টরলামরলা পারয় কামিা গথরক গবি হরয় 
বাইরিি আরঙ্গনায় রনরেরিি হাো কিরৈ শুরু কিরল, বাবি ৈারিি কাে গথরক রবিায় 
রনরয় পাথরিি বাাঁকারনা রসাঁরড় গবরয় গেনানামহরলি রিরক িওয়ানা গিয়। 
 
 খুৈলাঘ রনোি িু’হাৈ বারড়রয় রিরয় ৈারক স্বােৈ োনায় এবং গস রভৈরি প্ররবশ করি 
োরলচা পাৈা গমরঝরৈ ৈাি পারশ এরস বরস। ৈারিি সামরনি রপৈরলি থালায় পরড় 
থাকা খাবারিি অবরশষ্টাংশ গিরখ গস বুঝরৈ পারি গমরয়িা ভালমরৈাই গখরয়রে। রকন্তু 
ৈািপরিও গস এখন  খন ৈারিি মুরখি রিরক ৈাকায় গসখারন গস একটা টানটান 
অরভবেরক্ত লিে করি। ৈারিি রৈনেনরকই ফোকারশ আি রববণধ গিখায়। গ রনা বহুকাল 
সূর ধি আরলাি উষ্ণৈা অনুভব করিরন বা ৈাো বাৈারস ৈািা শ্বাস গনয়রন। কাউরক না 
কাউরক অবশেই এি মূলে রিরৈ হরব- িক্ত রিরয়। রকন্তু গমরয়রিি খারৈরি আপাৈৈ গস 
রনরেি অনুভূরৈ প্রকাশ করি না। ৈািা  াই বলুক ৈারক, গস অবশেই সব রকেু শান্ত 
ভরঙ্গরৈ শুনরব। 
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 রকেুিণ সবাই চুপচাপ বরস থারক। প্রাথরমক উরত্তেনা প্রশরমৈ হরৈ, গকউই বুঝরৈ 
পারি না গকাথা গথরক শুরু কিা উরচৈ। 
 
অবরশরষ এসান গিৌলৈ শুরু করিন: “বাবি ৈুরম ৈাহরল সিমকল িখল করিরেরল।” 
ৈাি রবচিণ মুরখ রবিল একটা হারসি আভাস ফুরট উর । 
 
“অরিকাি করিরেলাম বরট, রকন্তু িখরল িাখরৈ পারিরন।” বাবি ৈাি মাথা রনচু করি। 
এমন রকেু কথা আরে  া ৈারক বলরৈই হরব। “নানীোন, আরম আপনারক হৈাশ 
করিরে। আপরন আমাি সাহা ে গচরয় রচর  পার রয়রেরলন এবং আরম সাহা ে কিরৈ বেথধ 
হরয়রে। আমাি আসরৈ বি গিরি হরয় রেরয়রেল আি গলাকেন রেল অরনক অল্প।” 
 
“আমারিি ৈুরম গমারটই হৈাশ কিরন। আি গেরন গিরখা, আমারিি কািরণই ৈুরম 
সমিকে হারিরয়রে। আমারিি সাহা ে কিাি েনে ৈুরম সারথ সারথ  াত্রা করিরেরল। 
ৈুরম এিরচরয় গবরশ আি রকইবা কিরৈ পািরৈ?” 
 
বাবি আরিরপি সারথ মাথা নারড়। “ফািোনা আি আপনািা রেরলন আমাি প্রিান 
িারয়ত্ব। সমিকরে আরম নৈুন গকারনা গখলনা হারৈ পাওয়া রশশুি মরৈা আচিণ 
করিরেলাম। আমাি ৈখন অনে রকেু সম্বরন্ধ ভাববাি সামানেই অবকাশ রেরলা। 
আপনারিি আি ফািোনাি রনিাপত্তা রনরিৈ কিাি েনে আমাি উরচৈ রেরলা ওয়ারেি 
খানরক পার রয় গিয়া।” গস ৈাি মারয়ি োরয় গহলান গিয় এবং বিাবরিি মরৈাই মারয়ি 
আঙু্গল ৈাি চুরল রবরল গকরট রিরি গটি পায়। এরৈ গস রকেুটা শান্ত হয়। 
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“রকেু রকেু রবষয় ৈামবাল আমারিি কারে কখনও গোপন করিরন।” খুৈলাঘ রনোি 
বরলন। “আমাি মরন হয় এরৈ গস আনেই গপরৈা। আমিা, গৈামাি চাচারৈা ভাই 
মাহমুরিি রবশ্বাসঘাৈকৈাি কথা অবশেই োরন- আমিা োরন গসই সমিকে গৈামাি 
কাে গথরক রেরনরয় রনরয়রে। বাো, গস আি ৈামবাল রমরল গৈামাি েনে একটা ফাাঁি 
গপরৈরেরলা। ৈািা িু’েরন রমরল র ক করিরেরলা, ফািোনায় গস গৈামারক মসনি গথরক 
সরিরয় রিরয় োহাঙ্গীিরক গৈামাি স্থলারভরষক্ত কিরব। ৈািা োনরৈা এি ফরল ৈুরম 
বািে হরব- গৈামাি গবরশিভাে তসনে রনরয় ফািোনায় রফরি আসরৈ। আি মাহমুি এি 
ফরল ৈাি কারঙ্ক্ষৈ সুর াে পায়। ৈুরম ৈখন সিে সমিকরেি সুলৈান হরয়রে। ৈািা 
বরলরে গ  গসখানকাি অরভোৈ বেরক্তিা গৈামাি প্ররৈ গৈমন একটা আনুেৈে গবাি না 
কিায়, মাহমুি আি ৈাি কলহরপ্রয় স্ত্রী, গ্রান্ড উরেরিি কনো সহরেই ঘুষ রিরয় ৈারিি 
রকনরৈ গপরিরে।” 
 
 রনরেি সবরচরয় েঘনে সরেহটা প্রমারণৈ হরৈ বাবি গচাখ বন্ধ করি গফরল। রক 
আহািকই না গস রেরলা। 
 
“গৈামাি এটাও গেরন িাখা উরচৈ, মাহমুরিি স্ত্রীি কািরণ গস গো িিায় আরল মরেি 
গবেরক হৈো কিা হরয়রেরলা।” এসান গিৌলরৈি কণ্ঠস্বি রৈক্ত গশানায়। রনহৈ 
গোত্রপরৈি মা রেরলা ৈাি বান্ধবী আি রৈরন রনরেও ৈারক পেেই কিরৈন। “গস নারক 
বরলরে গৈামাি রশরিারিি কিরৈ না পািায়, ৈারক রশরিারিি কিরলই আপাৈৈ 
চলরব- ৈাি বাবাি মৃৈুেি প্ররৈরশাি রহসারব। মাহমুি ৈাি কথা গফলরৈ পারিরন। সবাই 
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বরল গসই আসরল সমিকরেি নৈুন শাসক। রনরেি বাবাি গচরয়ও গস গবরশ গলাভী 
আি প্ররৈরহংসাপিায়ণ।” 
 
বাবি রবস্মরয় গচাখ রপটরপট করি। গস ভাবরৈও পারিরন গসই সু ামরিহী ৈরুণী, গ  
এমন সাহরসকৈাি সারথ গ্রান্ড উরেরিি প্রাণ রভিা গচরয়রেরলা রকভারব এরৈা 
অনুভূরৈহীন রনষু্ঠি আি রনমধম হরৈ পারি। একরিন ৈারক অবশেই ৈাি এই স্পিধাি 
েনে েবাবরিরহ কিরৈ হরব। রকন্তু গসটা পরিও হরৈ পারি। ৈাি আরে ৈারক অনে 
অরনক রবষয় োনরৈ হরব এবং গসগুরলা গমরন রনরৈ হরব। 
 
গস আলরৈা করি িু’হারৈি মারঝ মারয়ি হাৈ েরড়রয় িরি। “আমারক গৈামারিি কথা 
বলল। গৈামিা বরে থাকা অবস্থায় গকমন আচিণ কিরে ৈািা গৈামারিি সারথ?” 
 
 “করয়কেন মাত্র পরিচািকসহ আমারিি একটা গোট োয়োয় আটরক িাখা হরয়রেরলা 
রকন্তু আমারিি বংশ গেৌিব আি ম ধািাি কািরণ ৈািা বািে হরয়রেরলা আমারিি  থা থ 
সিান গিখারৈ। ৈামবাল আমারিি অপমান বা হুমরক গিয়রন।” ৈাি মা বরল, “আি 
সম্প্ররৈ- সম্ভবৈ গৈামাি সাফরলেি কথা  খন গস োনরৈ পারি- আমারিি বড় একটা 
মহরল সরিরয় রনরয়  াওয়া হরয়রেরলা।” 
 
“আি গস গিাক্সানারক আমারিি েহনা গকরড় রনরৈ গিয়রন। অবশে অনেরিি মুরখ শুরনরে 
গস কু্রি হরয় গচাঁচারমরচ করিরে,  রিও গস ৈামবারলি অঙ্কশারয়নী রেরলা।” এসান 
গিৌলৈ কুরপৈ করণ্ঠ কথাগুরলা বরলন। 
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 “আি আমাি সৎ-ভাই োহাঙ্গীি? এসরব ৈাি ভূরমকা কৈটুকু?” বাবি প্রায়ই ৈাি স্থান 
িখল করি গনয়া বালকটাি কথা ভারব  ারক গস কখনও গিরখরন। গশষবাি আকরশ 
গথরক আসবাি সমরয়, সমিকে অবরিারিি প্রস্তুরৈ গনবাি সমরয়, গোাঁড়া অসুস্থ রেরলা। 
 
 “গবচািা পরিরস্থরৈি রশকাি, আি প্রায়ই অসুস্থ থারক। ৈামবারলি পুরিা শিীরি করয়ক 
চামচ পরিমাণ িােিক্ত থাকায় গস কখনও রনরে রসংহাসন িারব কিরৈ পািরব না। অনে 
গোত্রপরৈিা গসটা ৈারক কিরৈও গিরব না। রকন্তু োহাঙ্গীরিি িােপ্ররৈভূ রহসারব গ  
িমৈাি েনে গস লালারয়ৈ গসটা অেধন কিরৈ পািরব।” এসান গিৌলৈ ভাবারবেশূনে 
করণ্ঠ কথাগুরলা বরলন। “গস এখন গৈামারক ভয় পায়। গস  রি গৈামারক খুরশ কিরৈ 
না চাইরৈা, ৈাহরল আমারিি এরৈা সহরে মুরক্ত রিরৈা না?” 
 
 সুলৈান রহসারব বাবি রনরেি প্রথম রিনগুরলাি কথা ভারব, ৈাি মরন পরড় ৈামবাল 
ৈখন রকভারব অনে গনৈারিি মরন সরেরহি বীে বপরনি গচষ্টা করিরে। সব সমরয় গস 
রনরেি উচ্চাকাঙ্ক্ষা রনবৃত্ত কিাি গচষ্টািৈ রেরলা। কী সাংঘারৈক সুরবিাবারি এক গলাক- 
কামবাি আলীি ষড় রন্ত্র গ াে গিবাি বোপারি ভীষণ রবচিণৈাি পরিচয় রিরয় সর ক 
সমরয়ি েনে তি ধসহকারি অরপিা করিরে। এেনেই রক সমিকে িুবাি অবরিাি 
কিরৈ গস ৈারক প্ররিারচৈ করিরেরলা? বাইসানোি  খন তৈমূরিি অঙু্গিীয় রনরয় 
এরসরেল ৈখন আগ্ররহ চকচক কিরৈ থাকা ৈামবারলি গচহািা ৈাি এখনও মরন 
আরে। ৈাি আরিা মরন আরে, সমিকে অরিকাি কিাি পরি রক িকম ৈাড়াহুরড়া করি 
গস ফািোনা রফরি এরসরেরলা। 
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“আমারিি েনে সবরচরয় কর ন সময় রেরলা প্রথম করয়ক মাস,  খন আমিা োনৈাম 
না গৈামাি ভারেে রক ঘরটরে। ফারৈমা- ৈুরম োন গস গকমন েরপাবাে গস একবাি 
একটা কথা শুরন আরস- একটা গুেব রকন্তু গসটাই আমারিি আৈরঙ্কৈ করি গৈালাি 
েনে  রথষ্ট রেরলা- গ  ৈুরম ফািোনায় রফরি আসাি সমরয় পরথ অসুস্থ হরয় মািা 
রেরয়রে। ৈাি মারয়ি কণ্ঠস্বি গকাঁরপ  ায়। রকন্তু ৈািপরিই আমিা শুনরৈ পাই গ  ৈুরম 
সুস্থ আরো, আি পাহারড় আত্মরোপন করি িরয়রে। আমিা োনৈাম না গকানটা সরৈে। 
 ৈরিন না ৈামবাল কু্রি হরয় আমারিি কারে আরস…গস আমারিি বরল ৈুরম গ্রারমি 
পি গ্রাম আক্রমণ করি, সবরকেু জ্বারলরয় রিি, ৈেনচ করি রিি এবং রনরবধচারি 
হৈো ে চারলরয়  ারিা, কাউরক গিয়াৈ না রিরয়।” 
 
 “ৈামবাল  া বরলরে, গসটাই ৈাহরল সরৈে, ৈাই না বাবি? গ  ৈুরম একেন সািািণ 
িসুে আি েরু-গচারি পরিণৈ হরয়রো?” এসান গিৌলৈ প্রশ্ররয়ি করণ্ঠ বরলন। 
 
বাবি সিরৈ প্রকাশ করি মাথা নারড় এবং মুহূৈধ পরি নানীোরনি রিরক ৈারকরয় গসাঁরৈা 
হারস হারস। ৈাি মা আি নানী ৈাি সম্বরন্ধ রক ভাবরব গসটা রনরয় গস প্রায়ই িুরিন্তা 
কিরৈা। ৈািা রক কখনও বুঝরৈ পািরব গকরনা একেন শাহোিা পাহাড়ী িুবধরত্তি 
েীবন গ্রহণ বাস্তরবক পরি উপরভাে কিরৈ পারি।” 
 
“বাবি, আমারিি গসসব কথা বল।” 
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পশুি চরবধ রিরয় তৈরি গমামবারৈি িপিপ কিরৈ থাকা রশখা রনভু রনভু হরয় আসরৈ, 
বাবি ৈাি সময় রকভারব গকরটরে গসটা ৈারিি কারে বণধনা কিরৈ গচষ্টা করি। িুইশ 
রক রৈনশ অরভ াত্রীি একটা বারহনী রনরয়, পাহারড়ি উপি গথরক গিরয় আসবাি 
উরত্তেনাই আলািা। িারৈি গবলা ৈামবারলি অনুেৈ বারহনীি িূেধ ঝরটকা আক্রমরণি 
উল্লাস। আি ৈাি পরি িারৈি আাঁিারি হারিরয়  াবাি, ৈাি প ধারণ বািা রশকারিি 
রেন্নমস্তক গথরক টপটপ করি ঝরি পড়া িরক্তি িািাি অনুরপ্রিণা। প্রাচীন গমাঙ্গল 
প্রণালী অনুসিরণ ৈাি িরলি এক গলাক। গঘাড়াি িুি েরেরয় গ  খভাস তৈরি কিরৈা 
গসটা পান কিাি কািরণ মাথা ঘুিরৈ থাকরল সািা িাৈ িরি পারনান্মত্ত অবস্থায় ফুরৈধ 
কিা। চকিাখরিি রেন্নমস্তক রিরয় উোম গপারলা গখলাি কথা গস গকবল এরড়রয়  ায়। 
 রিও খানোিারক হয়রৈা পরি গস গসটাও বলরব। ৈাি কথা বলাি সমরয় খানোিাি 
গচাখ চকচক কিরৈ থারক। ৈাি হারৈি মুর  গখারল আি বন্ধ হয়, গ রনা গস রনরে 
গসখারন রেরলা। ৈাি সারথ কাাঁরি কাাঁি রমরলরয়  ুি করিরে। এসান গিৌলৈও মগ্ন হরয় 
গশারনন। রকন্তু গস গখয়াল করি মৃৈুেি কিাল থাবাি হাৈ গথরক অরল্পি েনে গবাঁরচ 
 াবাি ঘটনাগুরলা গশানাি সমরয় ৈাি মারয়ি ভ্রু কুাঁচরক উর । 
 
 “আরম রকন্তু গকবল  ািা আমাি সারথ রবশ্বাসঘাৈকৈা করিরে ৈারিিই আক্রমণ 
করিরে। আি আরম কখনও গৈামারিি কথা ভুরল  াইরন। গৈামারিি স্বািীনৈা আমাি 
মসনরিি গচরয়ও গবরশ কামে রেল আমাি কারে।” চািপারশ ৈারকরয়, বাবি গিরখ 
েবারিি সরু ফাাঁক রিরয় ফোকারশ, িুসি আরলাি একটা িািা লুরকরয় কখন গ ন 
কামিায় প্ররবশ করিরে। প্রায় সকাল হরয় এরসরে। 
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 “ৈুরম এটা অেধন করিরে। রকন্তু  া হরয় গেরে ৈা হরয় গেরে। এখন আমারিি 
ভরবষেরৈি রিরক ৈাকারৈ হরব।” এসান গিৌলরৈি করণ্ঠ একটা সরৈেৈা ফুরট থারক 
এবং ৈাি িৃরষ্ট বাবি রনরেি উপরি অনুভব কিরল গস অস্বরস্তরবাি করি, গ ন গকারনা 
বাচ্চা গেরল এখনই ৈাি ওস্তারিি কারে িমক খারব। “বাবি, ৈুরম এই ক’রিরন রক 
রশরখরো?” নানীোন ৈাি রিরক ঝুাঁরক এরস ৈাি করি আাঁকরড় িরি। “ গৈামাি কথা 
অনু ায়ী মসনিহীন রিনগুরলা গথরক ৈুরম রক রশরখরো?” 
 
 ুরক্তসঙ্গৈ একটা প্রশ্ন। এই রবপিনক, মিীয়া সময় ৈারক রক রশিা রিরয়রে? “রবশ্বস্ত 
বনু্ধ আি রমরত্রি গুরুত্ব,” গস অবরশরষ কথা খুাঁরে গপরয় বরল, “এবং ৈারিি গ ােেৈা 
অনুসারি প্ররৈিান গিয়া। এোড়া পরিষ্কাি উরেশে, একাগ্ররচত্ত গকৌশল আি গসটা 
অেধরনি পরথ গকারনা রকেুরক বািা রহসারব েণে না কিাি প্ররয়ােনীয়ৈা।” 
 
এসান গিৌলৈ সন্তুরষ্টি মাথা নারড়ন। “অবশেই। এবং এোড়া আি রক?” 
 
“আরম রশরখরে একেন সুলৈারনি পরি সবসমরয় উিািৈা গিখান সম্ভব না, শ্রিা 
অেধরনি েনে ৈারক কর াি হরৈ হরব- কখনও রনমধম। অনেথায় ৈারক িুবধল মরন হরব। 
গনৈৃত্ব গিবাি বিরল সবাি ভালবাসাি পারত্র পরিণৈ হবাি ঝুাঁরক গিখা রিরৈ পারি। 
আি গসই সারথ রমরষ্টভাষী ষড় ন্ত্রকািীি ফাাঁরি পা রিরয় বসরৈ পারি। আরম রশরখরেিঃ 
আনুেৈে অেধন কিরৈ হরল গকবল কৃৈেৈা আি সম্ভ্রম উরদ্রক কিরলই চলরব না। এি 
সারথ সামানে ভরয়িও রমরশল থাকরৈ হরব। আরম প্রথমবাি ফািোনাি শাসক হবাি 
পরি বাকী গবে, বাবা কাশক, আি ইউসুফরক প্রাণিণ্ড গিয়া উরচৈ রেরলা। ৈাি বিরল 
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আরম গকবল ৈারিি শাহী িারয়ত্বপালন গথরক অবোহরৈ রিরয়রেরলাম এবং েীবন 
িািরণি েনে গকারনা বািা না রিরয় বিং মরনি রভৈরি ৈারিি রৈক্তৈা গপাষরণি সুর াে 
রিরয়রে। এোড়া, সমিকে িখল কিাি পরি গ্রান্ড উরেরিি করৈপয় সমথধকরকও 
কড়রক গিয়া উরচৈ রেরলা। 
 
 “ৈািরচরয়ও বড় কথা, আমাি রনয়রৈি প্ররৈ আরম আি কখনও অবরহলা প্রিশধন 
কিরবা না। আমারিি সারথ আমাি সারথ  া ঘরটরে ৈািপরিই গকবল আরম হাো হাো 
বুঝরৈ পািরে মানুষ তৈমূি গলাক রহসারব গকমন রেরলন। মারঝ মারঝ ৈাি রনরেরক 
গকমন একা মরন হরয়রে- রনরেি রসিান্ত অনু ায়ী কাে কিরৈ রেরয় ৈারক গকমন 
অসুরবিাি সিুখীন হরৈ হরয়রেরলা। আি ৈাোড়া, ৈারিি সব িায়িারয়ত্ব পরি বহুবেি 
িরি ৈারক রনরেি কাাঁরি বহন কিরৈ হরয়রেরলা… আরম গনৈৃত্ব গিবাি মরৈা সাহসও 
অেধন করিরে…ওয়ারেি খারনি মরৈা আমাি  রৈা িি পারিষি থাকুক আমাি রনয়রৈ 
গকবল আরমই রনিধািণ কিরৈ পারি। 
 
বাবি মুখ ৈুরল ৈাি নানীোরনি রিরক ৈাকায়। “গিরখ রনরয়, আরম র ক তৈমূরিি মৈই 
বীি হরবা। আরম শপথ করি বলরে…” 
 
 “কথাগুরলা সরৈেই শুনরৈ ভাল লারে।” এসান গিৌলৈ মন্তবে করিন। “চরলা আমারিি 
অরনক কাে এখনও বারক আরে। একটা নৈুন রিরনি প্রভাৈ হরি।” 
 
রিৈীয় খণ্ড – সালৈানাৎরবহীন এক সুলৈান 

http://www.bengaliebook.com/


 অ্যাম্পায়ার অ্ব দ্য ম াঘল : রাইডারস ফ্র  দ্য নর্থ । অ্যাললক্স রাদ্ারল াডথ 

271 

www.bengaliebook.com                                  সূচিপত্র 
 

 

 
০৭. আরয়ািন আি অন্তিধান 
 
 বৃরষ্ট আি ৈুষািপারৈি রমশ্ররণি প্ররকাপ বাবরিি গভড়াি চামড়াি প্ররলপ গিয়া ভািী 
েোরকরটি আবিণও আটকারৈ বেথধ হয়। ফািোনাি উত্তরি উাঁচু পবধৈমালাি অভেন্তরি 
এক প্রৈেন্ত উপৈেকাি রভৈি রিরয় বরয়  াওয়া একটা িুদ্র গরাৈরস্বনীি ৈীরিি প্রায় 
কািা হরয় থাকা বিরফি রভৈি রিরয় ৈাি অবরশষ্ট গলাকরিি সামরন গথরক গঘাড়া রনরয় 
এরেরয় চরলরে, বৃরষ্ট আি ৈুষািপারৈি হাৈ গথরক বাাঁচরৈ মাথা রনচু করি িাখা। 
 
রনরেি িুরটা সালৈানাই হারিরয়রে এটা অনুিাবন কিাি পরিি প্রথম রিরকি মুশরকল 
রিনগুরলারৈ, বাবি আকরশ িূরেধি আরশপারশই থাকরব বরল গভরবরেরলা আশা 
করিরেরলা সব রকেু বারে গিরখ হরলও গস ৈাি পরিবািরক মুক্ত কিরৈ পািরব। 
ওয়ারেি খান অরনক করষ্ট ৈারক গবাঝারৈ সিম হরয়রে গ , ৈাি শত্রুিাও এমনই 
একটা মিীয়া প্ররচষ্টা আশা কিরে আি ৈািা গসেনে পুরিাপুরি প্রস্তুৈ হরয় িরয়রে। 
ওয়ারেি খান, ৈাি রচিাচরিৈ রপৈৃসুলভ ভরঙ্গরৈ ৈারক আশ্বস্ত করি পিামশধ রিরয়রে, 
“আপরন  রি আপনাি আরিোন, নানীোন আি গবানরক বাাঁচারৈ চান ৈাহরল রনরেরক 
রবপরিি মুরখ না গফরল বিং শত্রুরিি ৈটস্থ করি ৈুরলন,  ারৈ ৈািা আপনাি নাম 
শুনরলই ভয় পায়। আি গসটা কিরৈ হরল ৈারিি চারপি রভৈরি িারখন। এখারন 
গসখারন ৈারিি আক্রমণ করি, আপনাি রবরুরি তসনে সমারবশ কিবাি আরেই গসখান 
গথরক সরি আরসন। িিা গোাঁয়াি বাইরি গথরক সবসমরয় একটা ভীরৈি সঞ্চাি কিরৈ 
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থারকন। আপনাি শত্রুিা  ারৈ শারন্তরৈ ঘুমারৈ না পারি। আি এটা কিরৈ পািরলই 
সুলৈান, ৈািা আপনাি পরিবারিি িরৈ কিাি কথা রচন্তাও কিরৈ পািরব না।” 
 
বাবি ওয়ারেি খারনি বক্তবে গমারটি উপরি বুঝরৈ পারি। সাবিারন রবরবচনা করি, গস 
একটা পরিকল্পনাি কথা বরল। আমারিি একটা রনিাপি আশ্রয়স্থল চাই। গ খারন আমিা 
শীৈকালটা কাটারৈ পািরবা এবং প্রথম হামলাি েক কষরৈ পািরবা। আমাি মরন আরে 
গ  প্ররৈবাি গ্রীরেি সমরয় সামরিক প্ররশিরণি অংশ রহসারব আপরন একবাি আমারক 
উত্তরিি পাবধৈে অঞ্চরল একটা অরভ ারন রনরয় রেরয়রেরলন এবং উপৈেকাি গকন্দ্রস্থরল 
একটা মারটি িূরেধ আমিা অবস্থান করিরেলাম। ৈামবারলি অনুেৈ এক োয়েীিিাি 
গসই নেণে গসনাোউরনি প্রিারনি িারয়রত্ব রনরয়ারেৈ রেরলা। গসই িূেধটা আমারিি েনে 
চমৎকাি আশ্রয়স্থল রহসারব প্ররৈপন্ন হরৈ পারি। কারিা মাথারৈই রবষয়টা আসরব না। 
আপরন রক বরলন?” 
 
“োয়োি কথা আমাি মরন আরে। বাস্তরবকই প্রৈেন্ত অঞ্চরল িূেধটা অবরস্থৈ, আি 
আমারিি উরেশও হারসল হরব।” 
 
আি গস েনেই গস ওয়ারেি খানরক রনরয় পাহারড়ি উরেরশে  াত্রা শুরু করিরেরলা। 
ৈারিি সারথ গকবল িুরশা গলাক রেরলা। ওয়ারেি খারনি সাহার ে বাবি অরনক  ে 
রনরয় ৈারিি বাোই করিরে, গস গকবল ৈারিিই বাোই করিরে  ারিি বয়স অল্প আি 
গকারনা পারিবারিক রপেুটান গনই বা বাইসানোরিি মরৈা  ািা ৈাি রবশ্বস্ত অন্তিঙ্গ। 
বারক সবাইরক বারড় পার রয় রিরয়রে, ৈাি োরকি অরপিা কিরৈ বরলরে,  া ৈািা 
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রনরিৈভারবই পারব। ৈারিি  াত্রাি রিৈীয় সিারহ ৈুষািপাৈ শুরু হয় এবং উচ্চৈা 
বাড়বাি সারথ সারথ ৈুষারিি স্তি বৃরি গপরয় ৈারিি  াত্রারক েথ করি ৈুরলরে। 
 
 “ওয়ারেি খান, আপনাি রক মরন হয় আমিা িূেধ গথরক করৈাটা িূরি অবস্থান কিরে?” 
 
“সুলৈান, আবহাওয়া  রি এরৈাটা রবরূপ না হরৈা, আমিা ৈাহরল িূেধটা এৈিরণ 
গিখরৈ গপৈাম। অবশে সুরবিাও হরয়রে, িূরেধি রনিাপত্তা িিীিা আমারিি আরে গথরক 
গিখরৈ পারব না। িূরিি ঐ োেগুরলাি আড়ারল আমিা অবস্থান গনরবা আি সামরনটা 
গিকী কিাি েনে গুিিূৈ পার রয় আমিা প ধারণ গ টুকু শুকরনা মাংস িরয়রে গসটা রিরয় 
আহাি গসরি গনরবা।” 
 
ৈারিি পা ারনা গুিিূরৈিা গিকী করি রফিরৈ গ  নব্বই রমরনট সময় লারে ৈাি পুরিাটা 
সময়ই অরবশ্রান্তভারব ৈুষািপাৈ হয়। কখনও ভািী বা কখনও হাোভারব। ৈাি 
গলারকিা রফরি আসরৈ গিখা  ায়, গঘাড়া আি ৈাি আরিাহী ৈুষারি পুরিা গ রক গেরে 
এবং গুিিূৈরিি িলরনৈা  াণ্ডায় নীল হরয় আসা গ াাঁরট গকারনামরৈ কথা বরল। “এখান 
িু’মাইল িূরি একটা বারকি পরিই িূেধটা অবরস্থৈ। িূরেধি বাইরি আমিা গকারনা 
গঘাড়াি বা পারয়ি োপ গিখরৈ পাইরন  ারৈ গবাঝা  ায়, আে গভৈি গথরক গকউ টহল 
রিরৈ বা প ধরবিণ-ফাাঁরড়রৈ  ায়রন। আমিা  খন গঘাড়া গথরক গনরম িূরেধি কারে 
এরেরয়  াই, িূরেধি এক অংশ গথরক আমিা গিায়া উ রৈ গিরখরে- সম্ভবৈ িসুইখানা- 
রকন্তু ৈাি গচরয়ও গুরুত্বপূণধ রবষয় হরলা িূরেধি মূল ফটক ৈখন গভালা রেরলা। স্পষ্টৈই 
এই আবহাওয়ায় গকউ আক্রমণ কিরৈ পারি গসই বোপািটা ৈারিি মাথারৈও গনই।” 

http://www.bengaliebook.com/


 অ্যাম্পায়ার অ্ব দ্য ম াঘল : রাইডারস ফ্র  দ্য নর্থ । অ্যাললক্স রাদ্ারল াডথ 

274 

www.bengaliebook.com                                  সূচিপত্র 
 

 

 
“চমৎকাি, শীঘ্রই ৈারিি এই রনিয়ৈা নিরক পরিণৈ হরৈ চরলরে। ওয়ারেি খান, 
এটা ইৈস্তৈ কিাি সময় না, সবাইরক এই মুহূরৈধ প্রস্তুৈ হরৈ বলুন এবং ৈুষািপারৈি 
মারঝ আমিা আত্মরোপন করি গুিিূৈরিি সহায়ৈায় িূরেধ গপৌঁোবাি পরথি গশষ বাাঁরক 
দ্রুৈ আি রনিরব রেরয় হারেি হরবা। গসখান গথরক মূল ফটরকি উরেরশে গঘাড়া িাবরড় 
 ারবা।” 
 
 ওয়ারেি খান মাথা গনরড় সিরৈ োনায় এবং পাাঁচ রমরনট পরি অশ্বারিাহী বারহনীি 
একটা সারিরক মন্থি েরৈরৈ পাহাড়ী পথ গবরয় উপরিি রিরক উর  গ রৈ গিখা  ায়। 
ৈুষািাবৃৈ গপ্রিাপরটি মাঝ রিরয় প্রায় িু’মাইল এরেরয়  ায়। ৈুষািপাৈ এখন আরেি 
গচরয় অরনক করম এরসরে। বাবরিি গচারখি সামরন একটা পাথুরি অবয়ব গভরস ওর । 
িূেধটা আি মাত্র হাোিখারনক েে সামরন অবরস্থৈ। এখান। গথরক িূেধ প ধন্ত িাস্তাটা 
গবশ প্রশস্ত। 
 
 “আমিা এখান গথরকই আক্রমণ শুরু কিরবা। গলাকরিি বরলন অপ্ররয়ােনীয় সবরকেু 
এখারন পাথরিি আড়ারল গিরখ গকবল হারৈয়াি রনরয় প্রস্তুৈ হরৈ।  ারৈ বিরফি উপি 
রিরয়  রৈাটা সম্ভব দ্রুৈ গঘাড়া িাবরড় আমিা িূরেধ গপৌঁোরৈ পারি।” ৈাি গলারকিা 
রনিরব প্রস্তুরৈ রনরৈ শুরু করি। রকন্তু ৈািা প্রস্তুৈ হরৈ হরৈ ৈুষািপাৈ এরকবারি বন্ধ 
হরয়  ায় এবং সামরন- সািা গপ্রিাপরটি মারঝ একটা কারলা আকৃরৈি মৈ িূেধটা গভরস 
উর । 
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 “ ািা প্রস্তুৈ, গঘাড়ায় আরিাহন করিা! কারিা গচারখ পরড়  াবাি আরেই আমারিি 
আক্রমণ কিরৈ হরব!” বাবি রচৎকাি করি কথাটা বলাি ফাাঁরক ময়ান গথরক আলমেীি 
গবি করি আরন। গস লারফরয় রেরনি উপরি উর  বরস এবং ৈাি রবশাল কারলা 
গঘাড়াটারক িূরেধি রিরক এরোরৈ বরল গপরট গখাাঁচা গিয়  াি ফটক গস গখালা গিখরৈ 
গপরয়রে। িশেন গ ািা পরিরবরষ্টৈ অবস্থায় এবং বাকীিা ৈাি গপেরন সারিবিভারব 
রবনেস্ত। গঘাড়াি কাি িরি ঝুাঁরক েুরট  াবাি সমরয় বাবি গটি পায় ৈাি কারন িরক্তি 
চাপ বৃরি গপরয়রে। িূরেধি ফটক গথরক গস  খন মাত্র িুরশা েে িূরি, ৈখন গভৈি 
গথরক একটা রচৎকাি ৈাি কারন গভরস আরস- শত্রুিা ৈারিি গিরখ গফরলরে। গভৈরিি 
গলারকিা রবপি গটি পায়। ৈািা ফটরকি পাল্লা বন্ধ কিাি গচষ্টা কিরৈ গসটা গকাঁরপ 
উর । রকন্তু নৈুন েমা বিফ পাল্লা নড়রৈ বািা গিয়। িু’েন গলাক বাইরি েুরট আরস, 
বিরফি সূ্তরপ লারথ গিয় এবং বৃথাই গচষ্টা করি পাল্লাটা বিরফি উপি রিরয় সিারৈ। 
 
 “বোটারিি গপরড় গফরলা!” বাবি হুঙ্কাি রিরয় বরল। রকন্তু গঘাড়াি েরৈ রবেুমাত্র হ্রাস 
করি না। রনরমরষি রভৈরি গস একেনরক মারটরৈ পরড় গ রৈ গিরখ, একটা ৈীি ৈাি 
েলায় রবি হরয়রে। একই সারথ গস রনরেও িূরেধি গৈািণিারিি কারে গপৌঁরে  ায়। 
রিৈীয় গলাকটারক গস আলমেীি রিরয় একটা গকাপ বরসরয় গিয়। গটি পায় ৈাি 
ৈিবারি োয়ো মরৈাই নিম মাংসরপশীরৈ কামড় বরসরয়রে। রকন্তু গকাথায় গসটা 
গিখবাি েনে গস গঘাড়াি েরৈ একটুও হ্রাস করি না। ৈাি বিরল, গস ৈাি হারৈ িিা 
লাোরম একটা ঝাাঁরক রিরয় গঘাড়াি মাথা ৈখনও আংরশক গখালা ফটরকি রিরক ঘুরিরয় 
গিয়। রবশাল কারলা গঘাড়াটা নাক রিরয় একটা শব্দ করি এবং বাবি গটি পায় 
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গঘাড়াটাি একটা পা রপেরল গেরে রকন্তু কারলা পাহাড় র কই ঘুরি িাাঁড়ায়। একই সারথ 
ৈাি গপেরন রৈনেন গ ািা এরস হারেি হয়। 
 
রকন্তু চৈুথধেন  ুকরৈ বেথধ হয়। গভৈরি প্ররবশপথ আটরক গঘাড়া আি ৈাি আরিাহীি 
ভূপারৈৈ হবাি শব্দ বাবি শুনরৈ পায়। গস িূরেধি রভৈরি প্ররবশ করিরে বরট। রকন্তু 
ৈারক সহায়ৈা কিবাি েনে মাত্র রৈনেন গ ািা ৈাি সারথ িরয়রে। চািপারশ ৈাকারল 
গস সারি সারি স্থারপৈ উাঁচু িিোি গপেন, সম্ভবৈ িূরেধি প্রিান গসনারনবাস গথরক 
রপলরপল করি গলাকেনরক গবি হরয় আসরৈ গিরখ। গকউ গকউ ইস্পারৈি বমধ োরয় 
চাপারৈ বেস্ত। আি বারকিা ইরৈমরিে অস্ত্রিািণ করিরে। 
 
“আমাি সারথ এরসা! এখনই আক্রমণ কিরৈ হরব!” বাবি গপরট গখাাঁচা রিরয় পুনিায় 
ৈাি গঘাড়াি েরৈ বৃরি করি। আি একটু পরিই ৈারক ৈাি রৈনেন সহর ািারক রনরয় 
আৈরঙ্কৈ গলাকগুরলারক কচুকাটা কিরৈ গিখা  ায়। সহসা একটা লম্বা গলাক বাবরিি 
নেি কারড়,  ারক গিরখ গসনাপরৈরিি একেন বরল মরন হয়। বোটরক মাথা রনচু করি 
পুনিায় ঘরিি রভৈরি প্ররবশ কিরৈ গিখরল গসও গঘাড়াি মুখ ঘুরিরয় গসরিরক এরেরয় 
 ায়। কার ি সিিরলি রনরচ রিরয় ঝুাঁরক পাি হরয় গস গভৈরিি আরিা অন্ধকারি গচাখ 
রপটরপট করি প্ররবশ কিরৈ গ  রবশ রত্রশেন গসখান গথরক গবি হরয় এরসরে, বুঝরৈ 
হরব গসটাই এই িূরেধি গমাট েনবল। গকবল গসনাপরৈরোরেি গলাকটাই এখন গভৈরি 
িরয়রে। গলাকটা গিৌরড় একটা অস্ত্র সরিৈ ৈারকি রিরক েুরট রেরয় গসখান গথরক 
একটা বশধা আি  াল ৈুরল রনরয় বাবরিি রিরক ঘুরি িাাঁড়ায়। 
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“ফািোনাি নোয়সঙ্গৈ সুলৈান, আরম বাবি গৈামারক আরিশ রিরি অস্ত্র নারমরয় 
িারখা।” 
 
 “আরম আত্মসমপধন কিরবা না। গৈামারক আরম সুলৈান বরল মারন না। আমাি নাম 
হারনফ খান। আরম ৈামবারলি প্ররৈ অনুেৈ, গসই এখন পুরিা এলাকা রনয়ন্ত্রণ কিরে। 
পািরল সিুখ  ুরি আমারক পিাস্ত করিা।” 
 
বাবি ৈাি কালা পাহারড়ি উপি গথরক লারফরয় নারম এবং আলমেীি হারৈ িিা 
অবস্থায় হারনফ খারনি রিরক এরেরয়  ায়। গ  ৈরক্ক ৈরক্ক রেরলা বাবি ৈাি। কাোকারে 
গ রৈই হারৈি বশধা রিরয় গস বাবিরক আঘারৈি গচষ্টা করি। বাবি লারফরয় একপারশ 
সরি  ায়। রকন্তু গসটা কিরৈ রেরয় অিধভুক্ত খাবারি ভরৈধ একটা রনচু গটরবরলি পায়াি 
সারথ ৈাি বাম পা আটরক  ায়। গবকায়িা ভরঙ্গরৈ গস গটরবরলি উপরি আেরড় পরড়। 
গটরবরলি উপরি থাকা কার ি গপয়ালা আি ৈাি গভৈরিি খাবাি রেটরক গফরল। 
মাংরসি সুরুয়া অরিধকটা ভরৈধ একটা রবশাল িাৈব পারত্রি মুরখ ৈাি ৈিবারি িিা 
হারৈি করি আটরক গ রৈ, আলমেীি ৈাি মুর া গথরক েুরট  ায়। 
 
হারনফ খান বাবরিি অসহায় অবস্থাি সুর ারে ৈারক এরকবারি গশষ করি গিবাি েনে 
েুরট আরস। ৈাি বশধাটা িু’হারৈ মাথাি উপরি ৈুরল বাবরিি উনু্মক্ত েলায় গসটা 
সবধশরক্তরৈ নারমরয় আনরব। বাবি একটা কার ি বড় বািরকাশ ৈখন ৈুরল রনরয় 
গসটারক  ারলি মৈ বেবহাি করি। বশধা বািরকারশ রবি হয়। ৈরব গসটারক রেন্ন কিরৈ 
পারি না। রেটরক পড়া খাবারিি উষ্ণ চটচরট সুরুয়াি রভৈরি েরড়রয় একপারশ সরি 
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 াবাি সমরয় গস বািরকাশটা গফরল রিরয় বশধাি হাৈল িরি গমাচড় গিয় এবং হারনফ 
খারনি হাৈ গথরক গসটা গটরন গনয়। 
 
রবেুমাত্র িরম না রেরয় হারনফ খান, লারফরয় গপেরন সরি রেরয় গকামরিি পরিকি গথরক 
একটা সরু খঞ্জি গটরন গবি করি। আলমেীি গকাথায় পরড়রে গসটা গিখাি সময় গনই 
বাবরিি, হারৈি বশধাটা রিরয় গস গলাকটারক সরোরি আঘাৈ কিরল ফলাি মাথায় 
আটকারনা বািরকাশটা খুরল পরড়। আি একই সমরয়, রনরেি োরল গস একটা ৈীক্ষ্ণ 
বোথা অনুভব করি। হারনফ খান বাবরিি েলা লিে করি খঞ্জিটা চারলরয়রেরলা রকন্তু 
লিেভ্রষ্ট হরয়রে। বাবি এবাি বশাি ফলাটা সরোরি ৈারক লিে করি আঘাৈ করি 
হারনফ খান একপারশ ঘুরি আঘাৈটা এড়ারৈ গচষ্টা করি। রকন্তু ফলাটা ৈারক বামরিরক 
স্পশধ কিরল গস গটরবরলি পারশ িাখা শক্ত কুশরনি উপরি হুমরড় গখরয় পরড়। বাবি 
এবাি বশধাটা গমাচড় গিয় এবং মুহূৈধ মাত্র রচন্তা না করি প্ররৈপরিি কণ্ঠনালী লিে 
করি সরোরি বশধাটা নারমরয় এরন োরলচাি উপরি ৈারক গেরথ গফরল।  া অরচরিই 
রফনরক রিরয় িরক্ত রভরে লাল হরয়  ায়। 
 
ইরৈমরিে ওয়ারেি খান, বাইসানোি আি বাকী গলারকিা এরস ৈারক রঘরি িাাঁরড়রয় ৈাি 
সাহরসকৈাি েনে ৈারক শুরভিা োনায়। িূেধটা এখন ৈারিি িখরল। ফািোনা 
উিারিি বনু্ধি পরথ গস মাত্র প্রথম পিরিপটা সাফরলেি সারথ গিরখরে। বাইরি গবি 
হরয় এরস বাবি গিরখ আবাি ৈুষািপাৈ শুরু হরয়রে। শত্রুি পরড় থাকা গিরহি 
চািপারশি লাল িঙ ইরৈমরিে অরনকটাই  াকা পরড়রে। একটু আরে ৈামবারলি চামচাি 
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ভবলীলা গস গ ভারব সাঙ্গ করিরে, গসভারব পারলি গোিাটারক কখন মুর াি গভৈরি 
পারব গসই মুহূৈধটাি েনে গস অিীি হরয় িরয়রে। 
 
* 
 
আি এভারবই পুরিা ঘটনাটাি সূচনা হয়। বাবি একেন হানািারি পরিণৈ হন। 
ঝরটকারবরে আক্রমণ করিন এবং রফরি  াবাি সময় প্ররৈবািই মৃৈ শত্রুি কারিা 
একেরনি মুরখ িক্ত রিরয় রনরেি নাম গলখা একটা কােে গুাঁরে রিরয়  ান। আি ৈাি 
সাফলে ক্রমশ বাড়রৈ থারক। ৈাি বারহনীি সংখো, রমরষ্ট কথা আি মিুি প্ররৈশ্রুরৈ, 
গসই সারথ শরক্ত বা ৈাি অরভ ারন প্রাি সম্পরিি রবচিণ বেবহাি নৈুন সমথধকরিি 
আকৃষ্ট করি এবং প্ররৈপিরক িরল গটরন, িীরি িীরি বৃরি পায়। মারটি িূেধ িখরলি 
রবশ মারসি মরিে, রনষ্ঠা আি একাগ্রৈাি সারথ একটাি পরি একটা গোট িূেধ আি 
গ্রারমি পি গ্রাম িখল করি ফািোনাি পরিমাঞ্চরলি অরিকাংশই গস িখল করি গনয়। 
ৈাি গকৌশল কা ধকিী বরল প্রৈীয়মান হয়। ৈামবাল আকরশি উত্তি বা পরিরম বাবরিি 
শক্ত ঘাাঁরটি রিরক গবরশিূি অগ্রসি হবাি মরৈা সাহস গিখায় না। আি বাবিও মরন 
করি এবাি সময় হরয়রে রনরেি িারবি কথা প্রকাশ কিবাি। 
 
 প্রথম িারবটা গস েয়মাস আরে োনায় এবং ৈািপরি প্রায়শই ৈাি পুনিাবৃরত্ত 
করিরেরলা ৈাি আরিোন, নানীোন আি গবারনি মুরক্তি বিরল এক বেি আকরশ িূেধ 
আক্রমণ না কিবাি প্ররৈশ্রুরৈ। রৈনমাস আরে ৈামবাল এক বাৈধাবাহরকি মািেরম 
গপ্ররিৈ এক রচর রৈ অরনক মিুি ভাষায় োনায় এসান গিৌলৈ, খুৈলাঘ রনোি আি 
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খানোিা প্ররৈেরকই সুস্থ আরে এবং শাহী পরিবারিি উপ ুক্ত বেবহািই কিা হরি 
ৈারিি সারথ। রকন্তু রচর রৈ গস ৈারিি মুরক্ত গিবাি ৈাি গকারনা অরভপ্রারয়ি কথা 
উরল্লখ করিরন। 
 
 বাবি এখন পূবধরিরক পঞ্চাশ মাইল িূরি অবরস্থৈ শহি োভাি রিরক অগ্রসি হরি 
রকেুরিন আরে ৈামবাল ভাড়ারট চকিাখ গ ািারিি সহায়ৈায় গসখারনি রনিাপত্তা বেবস্থা 
গোিিাি করিরে। গসখারন একটা রহসাব গমলারনা এখনও বারক আরে। গসখানকাি 
িূরেধি চাকিাখ সিধাি ৈাি সৎভাই আি ৈামবালরক শাহী প্ররৈরনরি রহসারব গমরন রনরয় 
প্রথম আনুেৈে প্রিশধনকািীরিি অনেৈম। শহিটা িখল কিরল ৈামবালরক আরিকটা 
গোিারলা সরঙ্কৈ পা ারনা হরব গ , সময় হরয়রে বাবরিি কারে ৈাি পরিবািরক গফিৈ 
পা াবাি। 
 
এক িুদ্র নহরিি পারশ সামরয়ক  াত্রারবিরৈ করি বাবি আি ৈাি গলারকিা 
গঘাড়াগুরলারক পারন পান কিাি সুর াে গিয়। গঘাড়াি িুি গথরক তৈরি টক পরনি 
গকারনাক্ররম েলিিঃকিরণি ফাাঁরক বাবি ৈারকরয় গিরখ ৈাি এক গুিিূৈ গঘাড়ায় চরড় 
এরেরয় আসরে। বাবি চমরক উর  গিরখ ৈাি প ধারন একটা গিহ আড়াআরড়ভারব বাাঁিা 
িরয়রে। গলাকটাি রিরক গিৌরড় রেরয় বাবি রচৎকাি করি োনরৈ চায়, “রক হরয়রেরলা? 
এই গলাকটা গক?” 
 
“গলাকটা একটা বেবসায়ী। পরথি পারশ গপরট ৈিবারিি আঘাৈ রনরয় রনরেিই িরক্ত 
অিধরচৈন অবস্থায় পরড় থাকাি সমরয় ৈারক আরম খুাঁরে গপরয়রে। আরম ৈারক আমাি 
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গঘাড়াি রপর  ৈুরল গনবাি রকেুিণ পরিই গবচািা মািা  ায়। অবশে মািা  াবাি আরে 
গস আমারক বরলরে গ  আিও রৈনেন বেবসায়ীি সারথ গস। এখান গথরক িশ মাইল 
িূরি একটা গোট সিাইখানাি উরেরশে  াবাি পরথ ৈািা চকিাখ হানািািরিি হামলাি 
রশকাি হয়। ৈাি রৈন সঙ্গীরক হৈো করি ৈারকও মৃৈ গভরব ৈারিি সব মালপত্র রনরয় 
ৈািা চরল গেরে।” 
 
 “চকিাখ হানািািরিি অবশেই খুাঁরে গবি করি ৈাি হৈোি আমিা বিলা গনরবা। 
গৈামাি অিীনস্ত করয়কেন গুিিূৈরক হৈোকািীরিি খুাঁেরৈ পা াও।” 
 
 “সুলৈান, আমাি মরন হয় না ৈাি গকারনা িিকাি আরে। বরণক গলাকটা মািা  াবাি 
আরে আমারক বরলরে গ , গস চকিাখরিি বলরৈ শুরনরে ৈািা সিাইখানায়  ারি, 
গসখারন আিও রশকাি  রি ৈািা খুাঁরে পায়…” 
 
“ৈাহরল আমিা প্রথরম সিাইখানায়  ারবা।” 
 
*** 
 
োরনি সুি বনে আি ককধশ চকিাখরিি রনরেরিি মরৈাই অরনকটা। মরিি গনশায় 
চুিচুি হরয় থাকা পুরুষরিি কণ্ঠস্বি নৈুন মাত্রায় উর  এমন সব অেীল রক্রয়াকলারপি 
বণধনায় গমরৈরে  া একািারি শারিিীকভারব অসম্ভব আি গমাটািারেি গ  বাবি গচষ্টা 
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করিও হারস চাপরৈ পারি না। গস আড়রচারখ ওয়ারেি খারনি রিরক ৈারকরয় গিরখ গসও 
হাসরে। 
 
লম্বা ঘারসি আড়ারল বাবি ৈাি চািপারশ শুরয় থাকা গলাকরিি ইশািা করি। সবাই। 
ৈািমরৈা গপরটি উপরি ভি রিরয় শুরয় আরে, লুরকরয় অরপিা কিরে। ৈািপরি গস 
গুাঁরড় গমরি মারটি ইট রিরয় তৈরি একৈলা সিাইখানাি রিরক এরেরয়  ায় গ টা 
ফািোনাি অনেৈম খিররাৈা একটা নিীি অেভীি অংরশি পারড় অবরস্থৈ। গ খারন 
হল্লাবারেিা মিরব গমরৈরে। নূপুরিি রনক্কন ধ্বরন গভরস আসরৈ গবাঝা  ায় গভৈরি 
বাইরে গমরয়িাও আরে। গসই সারথ কুরপৈ নািী করণ্ঠি সহসা একটা ৈীক্ষ্ণ রচৎকাি 
আি ৈাি সরঙ্গ গভরস আরস- পুরুষ করণ্ঠি অট্টহারস। 
 
িুপুি মাত্র অরৈক্রান্ত হরয়রে। রকন্তু রবশেন বা ৈাি রকেু গবরশ চাকিাখিা ইরৈমরিেই 
গবরহে মাৈাল হরয় পরড়রে। ৈািা এমনরক ৈারিি গঘাড়াগুরলরক র কমরৈা বাাঁিাি কষ্টও 
করিরন এবং রকেু গঘাড়া,  ারিি গকশি পুরু আি গলে এরৈা লম্বা গ  মারটরৈ ঘষা 
খারি, ইরৈমরিেই েুরট পারলরয়রে। চারিা বেবসায়ীি কাে গথরক লুট কিা মালামালও 
ৈািা রভৈরি রনরয়  াবাি েিে গিখায়রন। বরণকরিি মালবাহী িুসি খচ্চিগুরলা িরড় 
রিরয় একরত্র বাাঁিা এবং মরনার াে রিরয় চরি গবড়ারি। ৈারিি রপর  আটকারনা গবরৈি 
ঝুরড়গুরলা গিরখ মরন হয় এখনও চামড়া আি গলারম  াসা। চাকিাখিা মরন হয় গকবল 
মরিি রপরপ রনরয় সিাইখানাি রভৈরি প্ররবশ করিরে। 
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ববধি অসভে, বাবি ভারব। ৈারিি কপারল আে রক গলখা আরে গসটা এখনই বোটািা 
গটি পারব। আি এই ভাবনাটা ৈারিি উৎফুল্ল করি গৈারল। লম্বা ঘারসি উপরি মাথা 
ৈুরল বাবি চািপারশ ৈাকায়। রকন্তু কাউরক গিখরৈ পায় না। গস র ক গ মনটা 
গভরবরেরলা, গঘাড়া বা মালামাল গিখাি েনে বাইরি গকারনা বাচ্চারক িাখাি কথা 
বোটারিি মাথারৈই আরসরন। গস এবাি উর  িাাঁরড়রয়, গুরটগুরট পারয় সিাইখানাি নীচু 
প্ররবশিারিি োন রিরক গমাটা গিয়ারলি োরয় োনালাি মরৈা গিখরৈ একটা ফাাঁকা 
োয়োি রিরক এরেরয় রেরয় গভৈরি সৈকধৈাি সারথ উাঁরক গিয়। ঘিটা প্রায় খারল, 
গকবল গভৈরিি গিয়ারলি োরয় গ কারনা অবস্থায় একটা লম্বা কার ি গটরবল গিখা  ায়। 
করয়কটা গৈপায়া টুল আি একটা আি ভাঙা গবরঞ্চ গিখা  ায়। ঘরিি মারঝ গমাটারসাটা, 
গবাচা-নারকি একটা গমরয় পিরন িঙচটা হলুি িরঙি গ ালা সারলায়ারিি উপরি লাল 
ফুরলি োপ গিয়া একটা আাঁরটাসাাঁরটা কারমে, পারয় আি হারৈি করিরৈ ঘুঙুি বাাঁিা। 
নীল সারলায়াি কারমে পরিরহৈ লম্বা আরিকটা গমরয় ৈাি গনাংিা হারৈ একটা খঞ্জনী, 
বেধাকাি পাথরিি গমরঝি উপরি খারল পারয় সরোরি পিাঘাৈ করি বৃত্তাকারি আবরৈধৈ 
হরি। গস ৈারকরয় থাকরৈ থাকরৈই চকিাখরিি করয়কেন, গভড়াি চামড়াি তৈরি 
টুরপি রনরচ ৈারিি গোলাকাি মুখ ঘারম রভরে আরে, টরলামরলা পারয় গমরয়রিি বুরক 
পাোয় বৃথা গচষ্টা করি থাবা রিরৈ এবং মুখ থুবরড় মারটরৈ আেরড় পড়রল ৈারিি 
সঙ্গীসাথীরিি উেীপনা আিও গবরড়  ায়। 
 
এক গকারণ গিাাঁয়া উ রৈ থাকা অরগ্নকুরণ্ডি উপরি রবশাল একটা গকৈরল ঝুলরৈ গিখা 
 ায়। আরিক গকারণ, বাবি এক চকিাখ িুবৃত্তরক কাপড় খুরল বেস্ত ভরঙ্গরৈ হাো হরৈ 
গিরখ, িুেধরন্ধ ৈাি সঙ্গীসাথীরিি আপাৈভারব গকারনা অসুরবিা হয় না। আরিক বিমাশ 
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উর  িাাঁরড়রয় হলুি বরম বৃত্তচাপ তৈরি করি েুাঁরড় গফরল আবাি বরস পরড় আি 
মরনার াে রিরয় োমাি হাৈায় পড়া বরমি গফাাঁটা বড়বড় নখ রিরয় টুসরক গিয়। বাবি 
পুনিায় মাথা নারমরয় গনয়। গস  া গিখাি ৈা গিরখ রনরয়রে। 
 
 মারটরৈ গুাঁরড় রিরয় গস পুনিায় ওয়ারেি খান গ খারন আরে গসখারন রফরি আরস। 
“মিেপ আহািকগুরলা আমারিি হারৈ মািা  াবাি েনে মুরখরয় িরয়রে। বোটািা ৈারিি 
ৈিবারি আি  াল প ধন্ত িিোি কারে সূ্তপ করি গিরখরে।” 
 
 ওয়ারেি খারনি একটা ক্র উপরি উর   ায়। “সুলৈান, এখনই?” 
 
“হো!” 
 
 বাবি আি ওয়ারেি খান উর  িাাঁরড়রয় ৈারিি গলাকরিিরকও উর  িাাঁড়াবাি ইশািা 
করি। ৈািা এই কােটা আরে এরৈাবাি করিরে গ , গমৌরখক আরিরশি আি গকারনা 
প্ররয়ােন হয় না। গ াাঁরটি উপরি আঙু্গল গচরপ, ওয়ারেি খান ইশািায় ঘুরি করয়কেনরক 
সিাইখানাি গপেরন গ রৈ বরল।  রি গসখান রিরয় পালাবাি গকারনা পথ গথরক থারক। 
ৈািপরিই গকবল বাবি ৈাি রপ্রয় িণহুঙ্কারি চািপাশ প্রকরম্পৈ করি: “ফািোনা!” 
 
 বাবি এরকবারি সামরন গথরক ৈাি গলাকরিি গনৈৃত্ব গিয়। মরিি গনশায় মাৈাল আি 
রবস্মরয় আড়ষ্ঠ চকিাখিা সামানেই প্ররৈরিাি েরড় ৈুলরৈ পারি। বাবি আি ৈাি 
গলারকিা রনমধমভারব প্ররৈপরিি উপরি ঝাাঁরপরয় পড়রল গবাাঁচা-নারকি গসই গমরয়টাি 
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কাে গথরকই গকবল বলাি মরৈা প্ররৈরিারিি সিুখীন হয়। গমরয়টা ৈাি কাচুরলি রভৈি 
গথরক একটা খঞ্জি গবি করি এবং বাবরিি বাহুরৈ গসটা মরিয়া ভরঙ্গরৈ গেরথ রিরৈ 
চাইরল, বাবি অনায়ারস ৈাি ঘুঙুি পিা হারৈি করি িরি এবং ৈারক ঘুরিরয় রিরয় ৈাি 
নিি রনৈরম্ব বুট রিরয় একটা সপাট লারথ বরসরয় রিরৈ গবচািী রেটরক িূরি রেরয় পরড়। 
 
করয়ক রমরনরটি রভৈরি সবরকেু গশষ হয় এবং বাবরিি গলাকরিি হাাঁরপরয় ও াি 
আরেই রনরেরিি ৈিবারিি ফলা পরিষ্কাি করি গকাষবি কিরৈ গিখা  ায়। ৈাি 
গলাকরিি োরয় একটা আাঁচড়ও লারেরন। অবশে ৈাি গলাকরিি সবাই গপাড়খাওয়া 
গ ািা, এসব মিেপ মাৈালরিি গচরয় অরনক িি গলাকরিি সারথ ৈািা আরে লড়াই 
করিরে। “লাশগুরলা বাইরি রনরয়  াও গিখা  াক আমিা কারিি হৈো করিরে,” বাবি 
আরিশটা রিরয় কৃৈেরচরত্ত দ্রুৈ পূরৈেন্ধময়, গিাাঁয়ারট ঘিটা গথরক বাইরিি গখালা 
বাৈারস গবি হরয় আরস। 
 
 ৈাি গলারকিা চকিাখরিি লাশগুরল ৈারিি বুট-পিা পা িরি গহাঁচরড় বাইরি এরন 
সারিবিভারব সাোরল, বাবি লাশগুরলা শুরন গিরখ। গমাট পরনিটা লাশ। কারিা েলা 
িুভাে হরয় আরে, গকারনাটা আবাি কবন্ধ। ৈাি গলারকিা অবশে কাটাপড়া মাথাগুরলা 
সুেি করি সারেরয় গিরখরে। গকারনাটাি মাথায় ৈখনও গভড়াি চামড়াি টুরপ িরয়রে। 
কাটা মুণ্ডগুরলাি রিরক ৈারকরয়  খন বাবি একটা রবরশষ মুখ রচনরৈ পারি, ৈখন ৈাি 
মুখ গথরক সন্তুরষ্টসূচক একটা শব্দ ধ্বরনৈ হয়। ৈাি সারথ রবশ্বাসঘাৈকৈা করিরে এমন 
সব চকিাখরক গস হৈো কিরব বরল মনস্থ করিরে। এবং প্ররৈটা হৈো ে  া ৈারক 
ৈাি লরিেি রনকটবৈধী কিরে প্রচণ্ড ৈৃরিিায়ক। 
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 ৈািস্বরিি রচৎকাি শুরন বাবি ঘুরি ৈাকায়। ৈাি িু’েন গ ািা বাইরে গমরয়রিি িরি 
ৈারিি গটরন সিাইখানাি বাইরি গবি করি আরন। “ৈারিি উপরি বল প্ররয়াে কিরব 
না। আমাি আরিশ গৈামিা োরননা। অরথধি রবরনমরয়  রি ৈািা গস্বিায় গৈামারিি সঙ্গ 
রিরৈ িারে হয় ৈরব গসটা আলািা কথা।” কথাটা বরল বাবি আবাি ঘুরি িাাঁড়ায়। 
 
গিখা  ায় গমরয়গুরলা আিরৈই বেবসায়ী এবং করয়ক মুহূরৈধি দ্রুৈ আরলাচনাি পরি, 
সিাইখানাি গপেরনি এক আরপল বারেচায় ৈািা ৈারিি পথ গিরখরয় রনরয়  ায়। বাবি 
িািণা করি বাইরে িু’েন সিাইখানাি শকুরনি মরৈা গিখরৈ মারলরকি গমরয় হরব। গ  
ঝারমলাি েন্ধ পাওয়া মাত্র গসই গ  গটরবরলি ৈলায় রেরয়  ুরকরে ৈািপরি আি গবি 
হবাি কথা রচন্তাও করিরন। আরপল বারেচায় শীঘ্রই বাবরিি গলাকরিি িল গবাঁরি আসা 
 াওয়া কিরৈ গিখা  ায়। বাোন গথরক হারসমুরখ ৈারিি গবি হরয় আসা গিরখ গবাঝা 
 ায় গমরয় িু’েন ৈারিি বাবাি সিাইখানায় আসা। অরৈরথরিি গখিমৈ কিরৈ ভারলাই 
অভেস্ত। 
 
 ওয়ারেি খান ইরৈমরিে চকিাখরিি পারলরয়  াওয়া গঘাড়াগুরলা িরি আনবাি বরোবস্ত 
করিরেন এবং বরণকরিি কাে গথরক লুট কিা মালপত্রগুরলা প ধরবিণ। কিরেন। 
“সুলৈান, গিরখন,” িুরটা উজ্জ্বল বরণধি োরলচা গবি করি গস বাবরিি। িৃরষ্ট গসরিরক 
আকষধণ করি। োরলচা িুরটাি গেল্লা গিরখ গবাঝা  ায় ৈন্তুবারয়ি িল। গসটা বুনরনি 
সমরয় গিশরমি সারথ উরলি রমশ্রণ ঘরটরয়রে আি োরলচাগুরলাি নকশাও অপরিরচৈ- 
বরণরকি িলটা সম্ভবৈ পূরবধি, কাশেি গথরক এরসরেল। গ খারনি ৈাাঁরৈিা এ িিরণি 
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োরলচা তৈরিরৈ িি। উল আি চামড়া গবরচ ভারলা অথধই পাওয়া  ারব, বাবি ভারব,  া 
রিরয় ৈাি গলাকরিি গস বরকয়া গবৈন রিরৈ পািরব। 
 
ৈাি গ ািারিি েনে একটা গভােসভাি আরয়ােন কিরল মে হয় না। ৈািা ভারলা। 
কাে গিরখরয়রে এবং ৈািও উরচৈ এি মূলোয়ন কিা। পরিরম, শাহরুরখয়ায় রফরি 
 াওয়া মাত্রই গস এই গভােসভাি গঘাষণা গিরব। গসখারন, েয়মাস আরে। ৈামবারলি 
কাে গথরক গস িূেধটা রেরনরয় রনরয়রে এবং রনরেি ঘাাঁরটরৈ পরিণৈ করিরে। সমিকরে 
খুন হবাি আরে শাহরুরখয়াি সিধাি আরল মরেি গবরেি পূণে সৃ্মরৈি প্ররৈ ৈািা ৈারিি 
শ্রিা োনারব। ৈািা ৈাি উপ ুক্ত সন্তারনি আত্মাি মােরফিাৈ কামনা কিরব। গ  
ৈামবারলি চকিাখ গ ািারিি হাৈ গথরক িূেধটা িিা কিরৈ রেরয় শহীি হরয়রে। আরল 
মরেি গবরেি রনহৈ হবাি সংবাি ফািোনায় গপৌঁোরনা মাত্র ৈামবাল িূেধটা িখল 
কিরৈ ৈারিি পার রয়রেরলা। 
 
রনরেি রবশ্বস্ত সিধারিি কথা মরন পড়রৈ বাবরিি ভাবনা রবষণ্ণ হরয় উর । আেকাল 
ৈাি প্রায়ই এমন হরি। সবুোভ-নীল গৈািণিারি আরল মরেি গবরেি মৃৈরিহ প্রিরশধৈ 
হবাি পরিি িু’বেরি গস রক অেধন করিরে? রনরেি পরিবািরক মুক্ত কিাি বোপারি বা 
ফািোনা পুনিায় অরিকাি কিাি বোপারি গস কৈটা অগ্রসি হরয়রে, সমিকরেি কথা 
না হয় গস বািই রিল? আি কৈরিন ৈারক সালৈানাৎরবহীন একেন সুলৈান রহসারব 
রিন কাটারৈ হরব? আকরশ আক্রমণ করি ৈাি পরিবািরক মুক্ত করি রসংহাসন 
পুনরুিাি কিাি মরৈা একটা গসনাবারহনী ে ন কিা একটা সময় সারপি বোপাি। আি 
সমিকে, গসখারন শাসক রহসারব কাটারনা করয়কটা রিন এখন গকবল িূসি সৃ্মরৈ। 
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মারঝ মারঝ ৈাি রবশ্বাস কিরৈই কষ্ট হয় গ  এমন রকেু আসরলই ঘরটরেরলা। গ্রান্ড 
উরেরিি কথাই গশষ প ধন্ত সরৈে হরলা। 
 
ভাবনাটা বাবিরক কু্রি করি গৈারল। গস ৈাি পারয়ি কারে পরড় থাকা একটা করৈধৈ 
মস্তরক লারথ বরসরয় রিরল গসটা রেটরক িূরি রেরয় পরড়। ৈাি গলাকরিি গ মন, ৈািও 
রবরনািরনি িিকাি আরে। করয়কটা োল গকরট গপারলা গখলাি লার  তৈরি করিা।” গস 
রচৎকাি করি বরল। “এইসব িুবৃত্তরিি মাথা রিরয় গপারলা গখলা  াক। গোলরপাস্ট্ হরব 
ঐ িূরিি োেগুরলা।” 
 
পুরিা একটা ঘণ্টাি েনে, উোম গখলায় বাবি রনরেরক েুরবরয় িারখ। চকিাখরিি 
রিপ্রোমী টাটুরঘাড়াি একটা রনরয় গস এরকরবাঁরক িাবরড় গবড়ায় এবং শাখাপ্রশাখা গেরট 
গফলা োরেি োল রিরয় রেন্ন মস্তকগুরলারক সরোরি আঘাৈ করি।  ারৈ ঘারসি উপি 
রিরয় লাফারৈ লাফারৈ গসগুরলা েরড়রয়  ায়। শীঘ্রই গসগুরলারক আি কাটা মাথা বরল 
গচনাি গকারনা উপায় থারক না- নাক, কান গুাঁরড়রয়  ায়, অরিরকাটি গথরক অরিরোলক 
গবি হরয় আরস এবং বাবি আি ৈাি ঘমধাক্ত সাথী গখরলায়ারড়িা আি গসই সারথ 
ৈারিি সবাি গঘাড়া, িরক্তি ফুটরকরৈ রচরত্রৈ হরয় উর । 
 
 অবরশরষ গখলাটাি প্ররৈ ৈাি রবিরক্ত েন্মায় রকন্তু গভৈরিি েরম ও া হৈাশা আি 
গিাভ রনিঃসৃৈ হওয়ায়, বাবি ঘারম রভরে ও া গঘাড়াটারক অবরশরষ গিহাই গিয়। 
চািপারশ ৈাকারৈ গস গিরখ ওয়ারেি খান ৈাি রিরকই ৈারকরয় িরয়রে। এই প্রথম গস 
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ৈাি গচারখ রবিরক্ত গিখরৈ পায়। রকন্তু বাবি ৈারৈ রবেুমাত্র লরি গবাি করি না। 
েীরবৈ বা মৃৈ, গস ৈাি শত্রুরিি সারথ ৈারিি প্রাপে বেবহািই করিরে। 
 
 “চরলা এবাি  াওয়া  াক।” গস আরিশ গিয়। “োভা এখনও অরনক িূরি, আি 
আমারিি েৃহকৈধারক অরপিা করিরয় িাখাটা র ক হরব না।” বাবি গঘাড়াি পাাঁেরি এৈ 
গোরি গখাাঁচা গিয় গ  গসটা েুটরৈ শুরু করি। বাবি সিাইখানা গথরক গসাো নিীি 
অেভীি অংরশি রিরক এরেরয়  ায়।একবািও গপেরন রফরি ৈাকায় না। আরঙ্গনায় পরড় 
থাকা িক্তাক্ত মাথাগুরলারক ইরৈমরিে কারকি িল গ াকিারৈ শুরু করিরে এবং 
সিাইখান গমরয় িুরটা পা ঈষৎ িনুরকি মৈ ফাাঁক করি এরেরয় রেরয় চকিাখরিি 
লাশগুরলা হারৈরয় গিরখ গ  বাবরিি গলারকিা ভুরল রকেু গিরখ। গেরে নারক,  া ৈারিি 
গবশোবৃরত্তি পাওনাি উপরি বরল রবরবরচৈ হরৈ পারি। 
 
*** 
 
রৈন সিাহ পরি। উাঁচু পাহাড়ী এলাকাি ৈৃণভূরমি উজ্জ্বল সবুে ঘারসি মারঝ মারঝ ফুরট 
থাকা হলুি গোলাপী আি সািা ফুরলি মাঝ রিরয় বাবি আি ৈাি গলারকিা িুলরক চারল 
গঘাড়া িাবরড় শাহরুরখয়াি রিরক এরেরয়  ায়। োভাি অরভ ারন িয়িরৈ হরলও ৈািাই 
েয়ী হরয়রে। রৈনশ েে িূরি গঘাড়াি রপর  বরস থাকা অবস্থায় বাবি রনরে ৈীি েুাঁরড় 
িূরেধি গসনাপরৈরক হৈো করিরে। ঘণ্টাি পি ঘণ্টা ৈাি রনরেি বেবহৃৈ গোট 
রনখুাঁৈভারব বাাঁকারনা িনুক রিরয় ৈীি গোাঁড়াি অভোরস কাে হরয়রে। রত্রশটা শি ভরৈধ 
ৈূণীি গস এক রমরনরটি রভৈরি খারল করি গফলরৈ পারি। 
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গসনাপরৈ মািা  াবাি পরি, প্ররৈরিািকািীরিি মরনাবল গভরঙ  ায়। ভরয় কাাঁপরৈ 
কাাঁপরৈ গসনারনবারসি তসনেিা গকবল আত্মসমপধনই করিরন, রনরেরিি লুরটি মাল পুরিা 
ৈারিি হারৈ ৈুরল রিরয়রে।  া বাবি আি ৈাি গলাকরিি গঘাড়াি রপর  গঝালারনা 
চামড়াি থরলি উপরচ পড়া আকৃরৈ সািে রিরি। 
 
 ওয়ারেি খান খুব খুরশ হরব। এবারিি অরভ ান বাবিরক ৈাি বুরড়া বনু্ধরটি সহায়ৈা 
োড়াই পরিচালনা কিরৈ হরয়রে। সিাইখানা আক্রমণ কিাি পরিি রিন ওয়ারেি 
খারনি গঘাড়া সারপি ভরয় গবমাক্কা লারফরয় উ রৈ গস পরড় রেরয় উরুরৈ বেথা 
গপরয়রেরলা। বাবরিি সরনবধন্ধ অনুরিারি রৈরন শাহরুরখয়ায় রফরি গ রৈ িারে হন 
বাইসানোরিি সারথ গ াে রিরৈ,  ারক ৈািা গসখারনি রনিাপত্তাি িারয়ত্ব রিরয় এরসরে। 
 
আে িারৈ ৈািা রবেয় উি াপন কিরব। গস ৈাি গলাকরিি সিান োনারৈ ৈারিি 
মারঝ উলুশ রবৈিণ কিরব। গ ািারিি রভৈরি  ািা সবরচরয় সাহরসকৈা আি বীিত্ব 
প্রিশধন করিরে প্রথা অনু ায়ী আে গস গভােসভাি গশরষ ৈারিি মারঝ লুরটি মারলি 
রসংহভাে রবরলরয় গিরব এবং বাইসানোি আি ওয়ারেি খানরক োভা আক্রমরণি 
কারহনী গশানারব। ৈাি েল্প শুরন ওয়ারেি খান সম্ভবৈ গহরস অরস্থি হরবন এবং সিা 
েম্ভীি বাইসানোরিি মুরখও গস আে হয়রৈা হারসি আভাস গিখরৈ পারব। 
 
 পাথরিি তৈরি িূরেধি অভেন্তিস্থ প্রাঙ্গরন প্ররবরশি সারথ সারথ, বাবি ৈাি গঘাড়াি রপ  
গথরক লারফরয় গনরম ৈারিি গখাাঁরে আরশপারশ ৈাকায়। বাইসানোিরক গস গকাথাও 
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খুাঁরে পায় না। রকন্তু ওয়ারেি খানরক আস্তাবরলি সামরন িাাঁরড়রয় গঘাড়াি খুরিি উপরিি 
আি গপেরনি অংরশি গকশগুি প ধরবিণ কিরৈ গিরখ। ৈাি বুরড়া বান্ধবরক সামানে 
গখাাঁড়ারৈ গখাাঁড়ারৈ ৈাি রিরক এরেরয় আসরৈ গিখরল: বাবি ভ্রূ গকাাঁচকায়। ৈািপরি গস 
ৈারকরয় গিরখ ওয়ারেি খারনি মুখ আনরে আরলারকৈ হরয় িরয়রে। 
 
 “সুলৈান, িারুণ সুখবি আরে! সরৈেই চমরক গিবাি মৈ সুখবি!” 
 
 “রক হরয়রে?” 
 
 “এক সিাহ আরে আকরশ গথরক এক বাৈধাবাহক এরসরে। আপনাি সৎ-ভাই 
োহাঙ্গীরিি পরি ৈামবারলি বাণী রনরয় গস এরসরে। অন্তৈ বাৈধাবাহরকি ৈাই ভাষে 
এবং গস বরলরে ৈািা আপনাি আরিোন, নানীোন আি আপনাি গবানরক আপনাি 
কারে পা ারৈ সিৈ আরেন।” 
 
 “গস রক এি রবরনমরয় রকেু িারব করিরে?” 
 
 “সুলৈান, প্রকারশে ৈািা রকেু িারব করিরন। আপনারক গস করৈাটা শ্রিা করি গকবল 
গস সম্পরকধ রকেু মিুি বাকে োড়া।” 
 
বাবরিি হৃৎরপণ্ড আনরে গনরচ উর । ৈাি পরিবাি শীঘ্রই ৈাি সারথ রমরলৈ হরব। এই 
খবিটা আবাি ৈারক আরবেৈারড়ৈ করি গৈারল। 
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 “ৈািা এখারন করব নাোি গপৌঁোরব?” 
 
“সবরকেু র ক থাকরল আোমীকাল সূ ধাস্ত নাোি ৈারিি এখারন গপৌঁোবাি কথা।” 
 
 পরিি রিন সন্ধোরবলা, গোিূরলি অস্তরমৈ আরলায় বাবিরক িূরেধি প্রকািরবরষ্টৈ সমৈল 
োরি িাাঁরড়রয় থাকরৈ গিখা  ায়। আেরকি রিরনি অরিকাংশ সময় গস এখারনই 
কারটরয়রে। অরস্থিরচরত্ত িাস্তাটা গ খারন একটা রেরিখারিি রিরক বাাঁক রনরয়রে, গসরিরক 
গচাখ কুাঁচরক ৈারকরয় িরয়রে। ঘনায়মান আরিা-অন্ধকারিি রভৈি গথরক গস রপর ি 
িুপারশ ঝুরড় ঝুলরে উরটি এমন একটা ৈিঙ্গারয়ৈ সারিরক বাাঁক ঘুরি এরেরয় আসরৈ 
গিরখ। ৈারিি র ক গপেরনই িরয়রে  াত্রাি গশষ প ধারয় গমরয়রিি অভেথধনা োনারৈ। 
আি ৈারিি রনিাপরি িূরেধ রনরয় আসবাি েনে, ওয়ারেি খারনি পিামরশধ, 
বাইসানোরিি অিীরন পা ারনা তসনেবারহনীি একটা গচৌকষ িল। 
 
বাবি এৈিূি গথরক ঝুরড়রৈ ভ্রমণকািীরিি গচহািা গিখরৈ পায় না। রনরেরক আি 
সামরল িাখরৈ না গপরি, এবং গিহিিীরিি কাউরক োকবাি বা গঘাড়াি রপর  রেন 
চাপাবাি মরৈা তির ধি মািাত্মক অভাব গিখা গিয়ায়, গস লারফরয় একটা খারল গঘাড়াি 
রপর  গচরপ বরস এবং সবুে ঘারস আিারিৈ ৈৃণভূরমি উপি রিরয় গোট কারফলাটাি 
রিরক েুরট  ায়। 
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ৈাি গিারি গপাড়া োল গবরয় িিিি করি কান্না ঝিরৈ থারক। রকন্তু গসসব গস গমারটই 
পরিায়া করি না। আরশপারশ গকউ গনই ৈাি কান্না গিখবাি মরৈা এবং ৈাি গচরয়ও বড় 
কথা, গিখরল গিখুক গস গথাড়াই পরিায়া করি। িুবধলৈাি না, আে এটা আনরেি অশ্রু। 
এক হারৈ গঘাড়াি গকশি আাঁকরড় িরি গস অনে হারৈ োল গথরক কান্না মুরে। বাবি 
গঘাড়াটাি কারন কারন ৈারক এমন েরৈরৈ েুটরৈ বরল,  ারৈ মরন হয় হ াৎ ৈাি পাখা 
েরেরয়রে। 
 
কারফলাটারক পাহািা রিরয় রনরয় আনা তসনেরিি গথরক চািেন সহসা আলািা হরয় বশধা 
রনচু করি ৈাি রিরক এরেরয় আরস।  রিও বাইসানোি সম্ভবৈ িািণা কিরৈ 
গপরিরেরলা খারল গঘাড়াি রপর  এমন উোম ভরঙ্গরৈ গক ৈারিি রিরক েুরট আসরে। 
রকন্তু ৈাি মৈ অরভে গপাড়খাওয়া গ ািা ৈাি কারে এটাই প্রৈোরশৈ গ  গস রনরেি 
গলাকরিি আরিশ রিরয়রে ৈাি পরিচয় রনরিৈ কিরৈ। অশ্বারিাহী িল রনকটবৈধী হরৈ, 
বাবি গোি করি রনরেি গঘাড়াি মুখ ঘুরিরয় রনরয় ৈারক থমরক িাাঁরড়রয় পড়রৈ বািে 
করি। ঘারম েবেব কিরৈ থাকা গিরহ নাক গঝরড় রনরেি রবিরক্ত প্রকাশ করি 
গঘাড়াটা। 
 
 বাবি মাথাটা গপেরন গহরলরয় রিরয় ৈাি পূবধপুরুরষি িণহুঙ্কাি করণ্ঠ ৈুরল গনয়। 
“ফািোনা!” 
 
 অশ্বারিাহী িল এখন আরিা কারে চরল আসায় ৈািা ৈারক রচনরৈ গপরি অরভবািন 
োনায়। বাবি গকারনামরৈ ৈারিি অরভবািরনি েবাব রিরয় উরটি কারফলা গ খারন 
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 াত্রা রবিরৈ করিরে গসরিরক গঘাড়া গোটায়। ৈাি হৃিয়  রি আরবরে ভািাক্রান্ত না 
থাকৈ অনেসময় হরল ৈাহরল গস হয়রৈা বাোরি রনরয়  াওয়া মুিেীি মরৈা ভীরু 
ভরঙ্গরৈ গবরৈি ঝুরড়ি রভৈি গথরক এসান গিৌলরৈি উাঁরক গিবাি হাসেকি ভরঙ্গ গিরখ 
হয়রৈা গহরসই গফলরৈা। ৈাি ওেন এরৈাটাই হাো গ  অনেপারশি ঝুরড়রৈ ভািসামে 
িিাি েনে বাাঁিাকরপি গচরয় ভািী রকেু িাখরৈ হয়রন। আি ৈাি বীণা ঝুরড়ি বাইরি 
চামড়াি ফারল রিরয় আটকারনা িরয়রে। একটা রবশাল পুরু গলারমি িুিসািা িরঙি উট 
 া বাবিরক এরোরৈ গিরখ পচাৎ করি থুৈু গফরল গসটাি িু’পারশ িুরটা ঝুরড়রৈ খুৈলাঘ 
রনোি আি খানোিা আরিাহন করিরেন। উরটি গপেরন বাবি ৈাি আরিোরনি 
পরিচারিকা িরলি করয়কেন পরিরচৈ সিসে,  ারিি রভৈরি ফারৈমাও িরয়রে আি ৈাি 
উরেি কারশমরক গিখরৈ পায়। 
 
উরটি চালকিা লারফরয় গনরম, উরটি গ্ররন্থ ুক্ত হাাঁটুরৈ ৈারিি হারৈি লার  রিরয় আঘাৈ 
করি উটগুরলারক বািে করি মারটরৈ বসরৈ। বরয়াবৃি হবাি কািরণ, বাবি গিৌরড় 
প্রথরম এসান গিৌলরৈি কারে  ায় এবং হাাঁটু মুরড় বরস ৈারক আলরৈা করি ঝুরড় গথরক 
ৈুরল আরন। বাবি গকারনা কথা খুাঁরে পায় না, আি এই প্রথমবারিিমরৈা মুখিা এসান 
গিৌলৈও বাকেহািা হরয় পরড়ন। গস গটি পায় নানীোন ৈাি মাথা আলরৈা স্পশধ 
করিন। গস উর  িাাঁরড়রয় ৈাি গোট গোট উজ্জ্বল গচারখি রিরক ৈাকারল গসখারন ৈাি 
পুিারনা সোি ঝলক গিরখ স্বরস্তি রনিঃশ্বাস গফরল। নানীোনরক এখন রৈরন বিাবি  াি 
েনে েবধ করিন,রসই খারমি- গচরঙ্গস খারনি িরক্তি উত্তিসুিী এক নািীি মরৈাই 
গিখারি। 
 

http://www.bengaliebook.com/


 অ্যাম্পায়ার অ্ব দ্য ম াঘল : রাইডারস ফ্র  দ্য নর্থ । অ্যাললক্স রাদ্ারল াডথ 

295 

www.bengaliebook.com                                  সূচিপত্র 
 

 

গস এবাি ঘুরি িাাঁরড়রয় ৈাি আরিোনরক ঝুরড় গথরক ৈুরল মারটরৈ নারমরয় গিয় এবং 
ৈারক েরড়রয় িরি ৈাি আনশশব পরিরচৈ চেনকার ি উষ্ণ সুেরন্ধ বুক ভরি শ্বাস 
গনয়। গস ৈাি আরলঙ্গন গথরক রনরেরক োরড়রয় রনরয় ৈারকরয় গিরখ আরিোরনি গচারখ 
অশ্রু টলটল কিরে। “বাো গৈামারক আবাি গিখরৈ গপরয় খুরশ হলাম,” গকারনা িকরমি 
আরবে না গিরখরয় রৈরন বরলন, এবং ৈাি মুরখ একটা হারসি আভাস ফুরট উর   া 
বাবরিি গ মনটা মরন আরে ৈাি গচরয়ও ম্লান এবং বরলরিখায় আকীণধ। 
 
 খানোিা ইরৈমরিে ৈারক বহনকািী ঝুরড় গথরক রনরেই িড়ফড় করি গনরম এরসরে। 
এবং গস গসাো ভাইরক লিে করি ঝাাঁরপরয় পরড়। ৈাি গপাষা গবেী গ টা গস বামহারৈ 
িরি গিরখরে, কুইকুই করি প্ররৈবাি োনায়। গশষবাি বাবি ৈাি গবানরক গিরখরেরলা 
হারিসাি একটা গমরয়,  াি মুরখ করয়কটা িাে িরয়রে। খানোিা এখন িীরৈমৈ 
একেন মরহলারৈ পরিণৈ হরয়রে, ৈাি গিরহ ভিা নিীি গোয়াি বইরে। মুখ আরেি 
গচরয় অরনক িােহীন আি সুেি। রকন্তু রফরচল হারস আরেি মরৈাই আরে গিরখ গস 
স্বরস্তি রনিঃশ্বাস গফরল। গস ৈারক েরড়রয় িরি এবং ৈািপরি গেরড় রিরয় এক পা 
রপরেরয় আরস ভারলা করি ৈারক গিখরব বরল। 
 
 খানোিাও কম  ায় না গসও ভাইরক েরিপ করি। “ৈুরম লম্বা হরয়রে।” গস বরল, 
“আি গৈামাি কাাঁি আরেি গচরয় চওড়া হরয়রে। রকন্তু এরক গচহািা হরয়রে। গৈামাি 
থুৈরনরৈ োেরলি মৈ িারড় আি চুরলি অবস্থা  ারিৈাই- গৈামাি চুল গিখরে আমাি 
মৈ লম্বা! আি নরখি রিরক ৈাকারনা  ারি না- কারলা হরয় আরে।” 
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বাবি গপেন গথরক, খানোিাি নাক গকাাঁচকারনা রবরশষণগুরলাি সমথধরন এসান 
গিৌলৈরক রেহ্বা আি টাকিাি সাহার ে একটা শব্দ কিরৈ গশারন এবং গস গহরস 
গফরল। অবরশরষ ৈাি রপ্রয়েরনিা ৈাি কারে এরসরে এবং সবরকেু গ মনটা থাকাি 
কথা গৈমনই িরয়রে। ৈারিি সারথ গস পরি কথা বলরব এবং শুনরব রবেৈ রিনগুরলা 
ৈারিি গকমন গকরটরে। রকন্তু এখনকাি মরৈা এই  রথষ্ট। 
 
ৈািা িূরেধি রিরক অগ্রসি হরৈ শুরু করি। অবরশরষ মুরক্ত লাভ কিা ফািোনাি শাহী 
িমণীরিি অভেথধনা োনারৈ ৈূ ধরননাি আি িণরভিী েমেম আওয়ারে গবরে উর - 
অন্তৈ এখনকাি েনে হরলও ৈািা রনিাপি। 
 
িূরেধি উপরিি ৈলায় প্রস্তুৈ িাখা গেনানামহরল গমরয়রিি গপৌঁরে রিরয়, বাবি ৈাি 
বাঁিুরনরক গেরক পা ায়। ৈাি পরিকরল্পৈ গভােসভাি সব আরয়ােন রক অবস্থায় আরে 
ৈা োনরৈ। এখারনি গভােসভা সমিকরেি মরৈা োাঁকেমকপূণধ হরব না। গ ভারব গস 
ৈারিি অভেথধনা োনারৈ গচরয়রেরলা। অবশে, ৈাহরলও রবশটা গভড়া েবাই কিা হরয়রে 
আি আরঙ্গনায় গসগুরলারক আগুরন ঝলসারনা হরি। মুিেীি পালক োরড়রয়, আখরিাট 
আি খুবারনি সারথ মাখন রিরয় রসি কিা হরি। আস্ত আরপল ঘন গসানালী বরণধি মিু 
আি লাল িরস ভিা োরলরমি িানাি সারথ কা বািাম আি গপস্তাি রমশ্ররণ রচকরচক 
কিরে। ৈারিি গকারনা এক অরভ ারন ৈাি গলাকরিি লুট কিা রূপারল বরণধি 
কা বািারমি সূ্তরপি রিরক গস রবরশষ সন্তুরষ্ট রনরয় ৈারকরয় থারক। এসান গিৌলৈ অনে 
গ  গকারনা রমরষ্টি গচরয় এগুরলা গবরশ পেে করিন। 
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রনরমধঘ, ৈািা-গশারভৈ আকারশ চাাঁি উ রল, এবং গকারনা আকরেক হামলা গথরক আরেই 
সাবিান কিরৈ িূেধপ্রাকারি তসনে গমাৈারয়ন করি গভােসভা শুরু হয়। বাবি আি ৈাি 
গলারকিা রনচুলাি একটা রনচু, লম্বা কামিায় আহাি সারি।  খন উপরি রনরেরিি 
কামিায় গমরয়রিি ৈারিি পেরেি অংশ পরিরবশন কিা হয়। গমামবারৈি কাাঁপা 
আরলারৈ বাবরিি গলারকিা উিাত্ত করণ্ঠ োন শুরু করি। বাকীিা গ  রনচু কার ি 
গটরবরলি চািপারশ আসনরসাঁরড় হরয় বরস আরে ৈারৈ চাকুি বাট রিরয় আঘাৈ করি 
ৈাল গিয়। বাবি ভারব, ৈাি গলারকিা খুরশ হরয়রে। গমরয়রিি মুরক্তরৈ ৈািাও প্রীৈ 
হরয়রে। ৈাি সারথ সারথ ৈাি গলাকরিিও এটা সিানহারনি কািণ হরয় িাাঁরড়রয়রেরলা- 
গ রনা গমরয়রিি মুক্ত কিাি সামথধে ৈারিি গনই। 
 
বাবি গখরৈ গচষ্টা করি রকন্তু রকেুই গখরৈ পারি না। ৈাি ইিা করি এখান গথরক উর  
 ায় এবং ৈাি আরিোন, খানোিা আি এসান গিৌলরৈি সারথ রনভৃরৈ সময় কাটায়। 
রকন্তু ৈাি অনুসািীরিি প্ররৈ গসৌেনেৈাবশৈ ৈারক আিও রকেুিণ অরপিা কিরৈ 
হরব। োরনি মাত্রা িীরি িীরি চড়রৈ শুরু করি এবং ক্রমশ ককধশ হরয় উর । গ ািাি 
িল উচ্চকরণ্ঠ রনরেরিি পূবধপুরুরষি বীিরত্বি কথা বয়ান কিরৈ থারক এবং বাবিও 
এবাি ৈারিি সারথ কণ্ঠ গমলায়। রকন্তু অবরশরষ, গকউ গকউ গটরবরলি উপরি মাথা 
রিরয় শুরয় পরড়। আি অরনেিা ঝাপসা গচারখ টরলামরলা পারয় কামিা গথরক গবি হরয় 
বাইরিি আরঙ্গনায় রনরেরিি হাো কিরৈ শুরু কিরল, বাবি ৈারিি কাে গথরক রবিায় 
রনরয় পাথরিি বাাঁকারনা রসাঁরড় গবরয় গেনানামহরলি রিরক িওয়ানা গিয়। 
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 খুৈলাঘ রনোি িু’হাৈ বারড়রয় রিরয় ৈারক স্বােৈ োনায় এবং গস রভৈরি প্ররবশ করি 
োরলচা পাৈা গমরঝরৈ ৈাি পারশ এরস বরস। ৈারিি সামরনি রপৈরলি থালায় পরড় 
থাকা খাবারিি অবরশষ্টাংশ গিরখ গস বুঝরৈ পারি গমরয়িা ভালমরৈাই গখরয়রে। রকন্তু 
ৈািপরিও গস এখন  খন ৈারিি মুরখি রিরক ৈাকায় গসখারন গস একটা টানটান 
অরভবেরক্ত লিে করি। ৈারিি রৈনেনরকই ফোকারশ আি রববণধ গিখায়। গ রনা বহুকাল 
সূর ধি আরলাি উষ্ণৈা অনুভব করিরন বা ৈাো বাৈারস ৈািা শ্বাস গনয়রন। কাউরক না 
কাউরক অবশেই এি মূলে রিরৈ হরব- িক্ত রিরয়। রকন্তু গমরয়রিি খারৈরি আপাৈৈ গস 
রনরেি অনুভূরৈ প্রকাশ করি না। ৈািা  াই বলুক ৈারক, গস অবশেই সব রকেু শান্ত 
ভরঙ্গরৈ শুনরব। 
 
 রকেুিণ সবাই চুপচাপ বরস থারক। প্রাথরমক উরত্তেনা প্রশরমৈ হরৈ, গকউই বুঝরৈ 
পারি না গকাথা গথরক শুরু কিা উরচৈ। 
 
অবরশরষ এসান গিৌলৈ শুরু করিন: “বাবি ৈুরম ৈাহরল সিমকল িখল করিরেরল।” 
ৈাি রবচিণ মুরখ রবিল একটা হারসি আভাস ফুরট উর । 
 
“অরিকাি করিরেলাম বরট, রকন্তু িখরল িাখরৈ পারিরন।” বাবি ৈাি মাথা রনচু করি। 
এমন রকেু কথা আরে  া ৈারক বলরৈই হরব। “নানীোন, আরম আপনারক হৈাশ 
করিরে। আপরন আমাি সাহা ে গচরয় রচর  পার রয়রেরলন এবং আরম সাহা ে কিরৈ বেথধ 
হরয়রে। আমাি আসরৈ বি গিরি হরয় রেরয়রেল আি গলাকেন রেল অরনক অল্প।” 
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“আমারিি ৈুরম গমারটই হৈাশ কিরন। আি গেরন গিরখা, আমারিি কািরণই ৈুরম 
সমিকে হারিরয়রে। আমারিি সাহা ে কিাি েনে ৈুরম সারথ সারথ  াত্রা করিরেরল। 
ৈুরম এিরচরয় গবরশ আি রকইবা কিরৈ পািরৈ?” 
 
বাবি আরিরপি সারথ মাথা নারড়। “ফািোনা আি আপনািা রেরলন আমাি প্রিান 
িারয়ত্ব। সমিকরে আরম নৈুন গকারনা গখলনা হারৈ পাওয়া রশশুি মরৈা আচিণ 
করিরেলাম। আমাি ৈখন অনে রকেু সম্বরন্ধ ভাববাি সামানেই অবকাশ রেরলা। 
আপনারিি আি ফািোনাি রনিাপত্তা রনরিৈ কিাি েনে আমাি উরচৈ রেরলা ওয়ারেি 
খানরক পার রয় গিয়া।” গস ৈাি মারয়ি োরয় গহলান গিয় এবং বিাবরিি মরৈাই মারয়ি 
আঙু্গল ৈাি চুরল রবরল গকরট রিরি গটি পায়। এরৈ গস রকেুটা শান্ত হয়। 
 
“রকেু রকেু রবষয় ৈামবাল আমারিি কারে কখনও গোপন করিরন।” খুৈলাঘ রনোি 
বরলন। “আমাি মরন হয় এরৈ গস আনেই গপরৈা। আমিা, গৈামাি চাচারৈা ভাই 
মাহমুরিি রবশ্বাসঘাৈকৈাি কথা অবশেই োরন- আমিা োরন গসই সমিকে গৈামাি 
কাে গথরক রেরনরয় রনরয়রে। বাো, গস আি ৈামবাল রমরল গৈামাি েনে একটা ফাাঁি 
গপরৈরেরলা। ৈািা িু’েরন রমরল র ক করিরেরলা, ফািোনায় গস গৈামারক মসনি গথরক 
সরিরয় রিরয় োহাঙ্গীিরক গৈামাি স্থলারভরষক্ত কিরব। ৈািা োনরৈা এি ফরল ৈুরম 
বািে হরব- গৈামাি গবরশিভাে তসনে রনরয় ফািোনায় রফরি আসরৈ। আি মাহমুি এি 
ফরল ৈাি কারঙ্ক্ষৈ সুর াে পায়। ৈুরম ৈখন সিে সমিকরেি সুলৈান হরয়রে। ৈািা 
বরলরে গ  গসখানকাি অরভোৈ বেরক্তিা গৈামাি প্ররৈ গৈমন একটা আনুেৈে গবাি না 
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কিায়, মাহমুি আি ৈাি কলহরপ্রয় স্ত্রী, গ্রান্ড উরেরিি কনো সহরেই ঘুষ রিরয় ৈারিি 
রকনরৈ গপরিরে।” 
 
 রনরেি সবরচরয় েঘনে সরেহটা প্রমারণৈ হরৈ বাবি গচাখ বন্ধ করি গফরল। রক 
আহািকই না গস রেরলা। 
 
“গৈামাি এটাও গেরন িাখা উরচৈ, মাহমুরিি স্ত্রীি কািরণ গস গো িিায় আরল মরেি 
গবেরক হৈো কিা হরয়রেরলা।” এসান গিৌলরৈি কণ্ঠস্বি রৈক্ত গশানায়। রনহৈ 
গোত্রপরৈি মা রেরলা ৈাি বান্ধবী আি রৈরন রনরেও ৈারক পেেই কিরৈন। “গস নারক 
বরলরে গৈামাি রশরিারিি কিরৈ না পািায়, ৈারক রশরিারিি কিরলই আপাৈৈ 
চলরব- ৈাি বাবাি মৃৈুেি প্ররৈরশাি রহসারব। মাহমুি ৈাি কথা গফলরৈ পারিরন। সবাই 
বরল গসই আসরল সমিকরেি নৈুন শাসক। রনরেি বাবাি গচরয়ও গস গবরশ গলাভী 
আি প্ররৈরহংসাপিায়ণ।” 
 
বাবি রবস্মরয় গচাখ রপটরপট করি। গস ভাবরৈও পারিরন গসই সু ামরিহী ৈরুণী, গ  
এমন সাহরসকৈাি সারথ গ্রান্ড উরেরিি প্রাণ রভিা গচরয়রেরলা রকভারব এরৈা 
অনুভূরৈহীন রনষু্ঠি আি রনমধম হরৈ পারি। একরিন ৈারক অবশেই ৈাি এই স্পিধাি 
েনে েবাবরিরহ কিরৈ হরব। রকন্তু গসটা পরিও হরৈ পারি। ৈাি আরে ৈারক অনে 
অরনক রবষয় োনরৈ হরব এবং গসগুরলা গমরন রনরৈ হরব। 
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গস আলরৈা করি িু’হারৈি মারঝ মারয়ি হাৈ েরড়রয় িরি। “আমারক গৈামারিি কথা 
বলল। গৈামিা বরে থাকা অবস্থায় গকমন আচিণ কিরে ৈািা গৈামারিি সারথ?” 
 
 “করয়কেন মাত্র পরিচািকসহ আমারিি একটা গোট োয়োয় আটরক িাখা হরয়রেরলা 
রকন্তু আমারিি বংশ গেৌিব আি ম ধািাি কািরণ ৈািা বািে হরয়রেরলা আমারিি  থা থ 
সিান গিখারৈ। ৈামবাল আমারিি অপমান বা হুমরক গিয়রন।” ৈাি মা বরল, “আি 
সম্প্ররৈ- সম্ভবৈ গৈামাি সাফরলেি কথা  খন গস োনরৈ পারি- আমারিি বড় একটা 
মহরল সরিরয় রনরয়  াওয়া হরয়রেরলা।” 
 
“আি গস গিাক্সানারক আমারিি েহনা গকরড় রনরৈ গিয়রন। অবশে অনেরিি মুরখ শুরনরে 
গস কু্রি হরয় গচাঁচারমরচ করিরে,  রিও গস ৈামবারলি অঙ্কশারয়নী রেরলা।” এসান 
গিৌলৈ কুরপৈ করণ্ঠ কথাগুরলা বরলন। 
 
 “আি আমাি সৎ-ভাই োহাঙ্গীি? এসরব ৈাি ভূরমকা কৈটুকু?” বাবি প্রায়ই ৈাি স্থান 
িখল করি গনয়া বালকটাি কথা ভারব  ারক গস কখনও গিরখরন। গশষবাি আকরশ 
গথরক আসবাি সমরয়, সমিকে অবরিারিি প্রস্তুরৈ গনবাি সমরয়, গোাঁড়া অসুস্থ রেরলা। 
 
 “গবচািা পরিরস্থরৈি রশকাি, আি প্রায়ই অসুস্থ থারক। ৈামবারলি পুরিা শিীরি করয়ক 
চামচ পরিমাণ িােিক্ত থাকায় গস কখনও রনরে রসংহাসন িারব কিরৈ পািরব না। অনে 
গোত্রপরৈিা গসটা ৈারক কিরৈও গিরব না। রকন্তু োহাঙ্গীরিি িােপ্ররৈভূ রহসারব গ  
িমৈাি েনে গস লালারয়ৈ গসটা অেধন কিরৈ পািরব।” এসান গিৌলৈ ভাবারবেশূনে 
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করণ্ঠ কথাগুরলা বরলন। “গস এখন গৈামারক ভয় পায়। গস  রি গৈামারক খুরশ কিরৈ 
না চাইরৈা, ৈাহরল আমারিি এরৈা সহরে মুরক্ত রিরৈা না?” 
 
 সুলৈান রহসারব বাবি রনরেি প্রথম রিনগুরলাি কথা ভারব, ৈাি মরন পরড় ৈামবাল 
ৈখন রকভারব অনে গনৈারিি মরন সরেরহি বীে বপরনি গচষ্টা করিরে। সব সমরয় গস 
রনরেি উচ্চাকাঙ্ক্ষা রনবৃত্ত কিাি গচষ্টািৈ রেরলা। কী সাংঘারৈক সুরবিাবারি এক গলাক- 
কামবাি আলীি ষড় রন্ত্র গ াে গিবাি বোপারি ভীষণ রবচিণৈাি পরিচয় রিরয় সর ক 
সমরয়ি েনে তি ধসহকারি অরপিা করিরে। এেনেই রক সমিকে িুবাি অবরিাি 
কিরৈ গস ৈারক প্ররিারচৈ করিরেরলা? বাইসানোি  খন তৈমূরিি অঙু্গিীয় রনরয় 
এরসরেল ৈখন আগ্ররহ চকচক কিরৈ থাকা ৈামবারলি গচহািা ৈাি এখনও মরন 
আরে। ৈাি আরিা মরন আরে, সমিকে অরিকাি কিাি পরি রক িকম ৈাড়াহুরড়া করি 
গস ফািোনা রফরি এরসরেরলা। 
 
“আমারিি েনে সবরচরয় কর ন সময় রেরলা প্রথম করয়ক মাস,  খন আমিা োনৈাম 
না গৈামাি ভারেে রক ঘরটরে। ফারৈমা- ৈুরম োন গস গকমন েরপাবাে গস একবাি 
একটা কথা শুরন আরস- একটা গুেব রকন্তু গসটাই আমারিি আৈরঙ্কৈ করি গৈালাি 
েনে  রথষ্ট রেরলা- গ  ৈুরম ফািোনায় রফরি আসাি সমরয় পরথ অসুস্থ হরয় মািা 
রেরয়রে। ৈাি মারয়ি কণ্ঠস্বি গকাঁরপ  ায়। রকন্তু ৈািপরিই আমিা শুনরৈ পাই গ  ৈুরম 
সুস্থ আরো, আি পাহারড় আত্মরোপন করি িরয়রে। আমিা োনৈাম না গকানটা সরৈে। 
 ৈরিন না ৈামবাল কু্রি হরয় আমারিি কারে আরস…গস আমারিি বরল ৈুরম গ্রারমি 
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পি গ্রাম আক্রমণ করি, সবরকেু জ্বারলরয় রিি, ৈেনচ করি রিি এবং রনরবধচারি 
হৈো ে চারলরয়  ারিা, কাউরক গিয়াৈ না রিরয়।” 
 
 “ৈামবাল  া বরলরে, গসটাই ৈাহরল সরৈে, ৈাই না বাবি? গ  ৈুরম একেন সািািণ 
িসুে আি েরু-গচারি পরিণৈ হরয়রো?” এসান গিৌলৈ প্রশ্ররয়ি করণ্ঠ বরলন। 
 
বাবি সিরৈ প্রকাশ করি মাথা নারড় এবং মুহূৈধ পরি নানীোরনি রিরক ৈারকরয় গসাঁরৈা 
হারস হারস। ৈাি মা আি নানী ৈাি সম্বরন্ধ রক ভাবরব গসটা রনরয় গস প্রায়ই িুরিন্তা 
কিরৈা। ৈািা রক কখনও বুঝরৈ পািরব গকরনা একেন শাহোিা পাহাড়ী িুবধরত্তি 
েীবন গ্রহণ বাস্তরবক পরি উপরভাে কিরৈ পারি।” 
 
“বাবি, আমারিি গসসব কথা বল।” 
 
পশুি চরবধ রিরয় তৈরি গমামবারৈি িপিপ কিরৈ থাকা রশখা রনভু রনভু হরয় আসরৈ, 
বাবি ৈাি সময় রকভারব গকরটরে গসটা ৈারিি কারে বণধনা কিরৈ গচষ্টা করি। িুইশ 
রক রৈনশ অরভ াত্রীি একটা বারহনী রনরয়, পাহারড়ি উপি গথরক গিরয় আসবাি 
উরত্তেনাই আলািা। িারৈি গবলা ৈামবারলি অনুেৈ বারহনীি িূেধ ঝরটকা আক্রমরণি 
উল্লাস। আি ৈাি পরি িারৈি আাঁিারি হারিরয়  াবাি, ৈাি প ধারণ বািা রশকারিি 
রেন্নমস্তক গথরক টপটপ করি ঝরি পড়া িরক্তি িািাি অনুরপ্রিণা। প্রাচীন গমাঙ্গল 
প্রণালী অনুসিরণ ৈাি িরলি এক গলাক। গঘাড়াি িুি েরেরয় গ  খভাস তৈরি কিরৈা 
গসটা পান কিাি কািরণ মাথা ঘুিরৈ থাকরল সািা িাৈ িরি পারনান্মত্ত অবস্থায় ফুরৈধ 
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কিা। চকিাখরিি রেন্নমস্তক রিরয় উোম গপারলা গখলাি কথা গস গকবল এরড়রয়  ায়। 
 রিও খানোিারক হয়রৈা পরি গস গসটাও বলরব। ৈাি কথা বলাি সমরয় খানোিাি 
গচাখ চকচক কিরৈ থারক। ৈাি হারৈি মুর  গখারল আি বন্ধ হয়, গ রনা গস রনরে 
গসখারন রেরলা। ৈাি সারথ কাাঁরি কাাঁি রমরলরয়  ুি করিরে। এসান গিৌলৈও মগ্ন হরয় 
গশারনন। রকন্তু গস গখয়াল করি মৃৈুেি কিাল থাবাি হাৈ গথরক অরল্পি েনে গবাঁরচ 
 াবাি ঘটনাগুরলা গশানাি সমরয় ৈাি মারয়ি ভ্রু কুাঁচরক উর । 
 
 “আরম রকন্তু গকবল  ািা আমাি সারথ রবশ্বাসঘাৈকৈা করিরে ৈারিিই আক্রমণ 
করিরে। আি আরম কখনও গৈামারিি কথা ভুরল  াইরন। গৈামারিি স্বািীনৈা আমাি 
মসনরিি গচরয়ও গবরশ কামে রেল আমাি কারে।” চািপারশ ৈারকরয়, বাবি গিরখ 
েবারিি সরু ফাাঁক রিরয় ফোকারশ, িুসি আরলাি একটা িািা লুরকরয় কখন গ ন 
কামিায় প্ররবশ করিরে। প্রায় সকাল হরয় এরসরে। 
 
 “ৈুরম এটা অেধন করিরে। রকন্তু  া হরয় গেরে ৈা হরয় গেরে। এখন আমারিি 
ভরবষেরৈি রিরক ৈাকারৈ হরব।” এসান গিৌলরৈি করণ্ঠ একটা সরৈেৈা ফুরট থারক 
এবং ৈাি িৃরষ্ট বাবি রনরেি উপরি অনুভব কিরল গস অস্বরস্তরবাি করি, গ ন গকারনা 
বাচ্চা গেরল এখনই ৈাি ওস্তারিি কারে িমক খারব। “বাবি, ৈুরম এই ক’রিরন রক 
রশরখরো?” নানীোন ৈাি রিরক ঝুাঁরক এরস ৈাি করি আাঁকরড় িরি। “ গৈামাি কথা 
অনু ায়ী মসনিহীন রিনগুরলা গথরক ৈুরম রক রশরখরো?” 
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 ুরক্তসঙ্গৈ একটা প্রশ্ন। এই রবপিনক, মিীয়া সময় ৈারক রক রশিা রিরয়রে? “রবশ্বস্ত 
বনু্ধ আি রমরত্রি গুরুত্ব,” গস অবরশরষ কথা খুাঁরে গপরয় বরল, “এবং ৈারিি গ ােেৈা 
অনুসারি প্ররৈিান গিয়া। এোড়া পরিষ্কাি উরেশে, একাগ্ররচত্ত গকৌশল আি গসটা 
অেধরনি পরথ গকারনা রকেুরক বািা রহসারব েণে না কিাি প্ররয়ােনীয়ৈা।” 
 
এসান গিৌলৈ সন্তুরষ্টি মাথা নারড়ন। “অবশেই। এবং এোড়া আি রক?” 
 
“আরম রশরখরে একেন সুলৈারনি পরি সবসমরয় উিািৈা গিখান সম্ভব না, শ্রিা 
অেধরনি েনে ৈারক কর াি হরৈ হরব- কখনও রনমধম। অনেথায় ৈারক িুবধল মরন হরব। 
গনৈৃত্ব গিবাি বিরল সবাি ভালবাসাি পারত্র পরিণৈ হবাি ঝুাঁরক গিখা রিরৈ পারি। 
আি গসই সারথ রমরষ্টভাষী ষড় ন্ত্রকািীি ফাাঁরি পা রিরয় বসরৈ পারি। আরম রশরখরেিঃ 
আনুেৈে অেধন কিরৈ হরল গকবল কৃৈেৈা আি সম্ভ্রম উরদ্রক কিরলই চলরব না। এি 
সারথ সামানে ভরয়িও রমরশল থাকরৈ হরব। আরম প্রথমবাি ফািোনাি শাসক হবাি 
পরি বাকী গবে, বাবা কাশক, আি ইউসুফরক প্রাণিণ্ড গিয়া উরচৈ রেরলা। ৈাি বিরল 
আরম গকবল ৈারিি শাহী িারয়ত্বপালন গথরক অবোহরৈ রিরয়রেরলাম এবং েীবন 
িািরণি েনে গকারনা বািা না রিরয় বিং মরনি রভৈরি ৈারিি রৈক্তৈা গপাষরণি সুর াে 
রিরয়রে। এোড়া, সমিকে িখল কিাি পরি গ্রান্ড উরেরিি করৈপয় সমথধকরকও 
কড়রক গিয়া উরচৈ রেরলা। 
 
 “ৈািরচরয়ও বড় কথা, আমাি রনয়রৈি প্ররৈ আরম আি কখনও অবরহলা প্রিশধন 
কিরবা না। আমারিি সারথ আমাি সারথ  া ঘরটরে ৈািপরিই গকবল আরম হাো হাো 
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বুঝরৈ পািরে মানুষ তৈমূি গলাক রহসারব গকমন রেরলন। মারঝ মারঝ ৈাি রনরেরক 
গকমন একা মরন হরয়রে- রনরেি রসিান্ত অনু ায়ী কাে কিরৈ রেরয় ৈারক গকমন 
অসুরবিাি সিুখীন হরৈ হরয়রেরলা। আি ৈাোড়া, ৈারিি সব িায়িারয়ত্ব পরি বহুবেি 
িরি ৈারক রনরেি কাাঁরি বহন কিরৈ হরয়রেরলা… আরম গনৈৃত্ব গিবাি মরৈা সাহসও 
অেধন করিরে…ওয়ারেি খারনি মরৈা আমাি  রৈা িি পারিষি থাকুক আমাি রনয়রৈ 
গকবল আরমই রনিধািণ কিরৈ পারি। 
 
বাবি মুখ ৈুরল ৈাি নানীোরনি রিরক ৈাকায়। “গিরখ রনরয়, আরম র ক তৈমূরিি মৈই 
বীি হরবা। আরম শপথ করি বলরে…” 
 
 “কথাগুরলা সরৈেই শুনরৈ ভাল লারে।” এসান গিৌলৈ মন্তবে করিন। “চরলা আমারিি 
অরনক কাে এখনও বারক আরে। একটা নৈুন রিরনি প্রভাৈ হরি।” 
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৮. পচরনায়ক 
 
বাবরিি মুনশীি আাঁকা ফািোনাি সীমারিখা রচরহ্নৈ পাচধরমরেি ভাাঁে শীণধ রশবহুল গোট 
গোট হারৈ সমান কিরৈ কিরৈ এসান গিৌলরৈি িৃরষ্টরৈ সন্তুরষ্ট ভারস। গকারনামরৈ 
আাঁকা মানরচরত্র, উত্তি-পূরবধি বিফাবৃৈ পবধৈ গথরক প্রবারহৈ হরয় এি শীৈল েল 
পাহারড়ি মাঝ রিরয় বরয় এরস প্রশস্ত উপৈেকাি উপি রিরয় িুিন্ত গমরয়ি উজ্জ্বলৈায় 
এাঁরকরবাঁরক বরয়  াওয়া গিখাবাি বিরল োক্সািটাসরক পূবধ-পরিরম গসাোসুরে বহমান 
গিখারনা হরয়রে। অবশে গসটাি গকারনা িিকািও গনই। গুরুত্বপূণধ হরলা, রসেুরি িরঙি 
কারলরৈ রচরহ্নৈ শহি আি গ্রারমি মন ভরিরয় গৈালা সংখো  া এখন বাবরিি 
রনয়ন্ত্রণািীন। 
 
িু’বেরিি বরে েীবন কাটারলও ফািোনাি অরভোৈরিি িােননরৈক আনুেৈে, ৈারিি 
িুবধলৈা আি উচ্চাকািা সম্বরন্ধ োন ৈাি রবেুমাত্র রফরক হয়রন। িরক্তি েরটল সম্পকধ 
আি আনুেৈে সম্পরকধ  া রকেু োনবাি সবই এসান গিৌলরৈি নখিপধরণ। রকন্তু 
ৈািরচরয়ও বড় কথা রৈরন গ ন মানুরষি মরনি রভৈিটা পড়রৈ পারিন। এক লহমায় 
ৈারিি িুবধলৈা, অরহৈুক েবধরবাি আি অহরমকা বুরঝ রনরয় রকভারব গসটা রনরেরিি 
সুরবিারথধ কারে লাোরনা  ায়। ৈাি রনরিধশনায়, বাবরিি রভৈরি প্ররিারচৈ কিাি িমৈা 
েন্ম রনরি, গসই সারথ রনপূণভারব রনে উরেশেরসরিি িিৈা, রনরেি এই িিৈা 
সম্পরকধ বাবি এৈরিন অে রেরলা ইরৈমরিে করয়কেন প্রভাবশালী গোত্রপরৈরক রনরেি 
পরি আনরৈ সফল হরয়রে। অরনেিা, িমৈাি ভািসারমে পরিবৈধন আাঁচ কিরৈ গপরি 
রনরেিাই ৈাি সারথ গ াে রিরয়রে। ৈারিি রহসারব বাবি এখনই ৈারিি পুিসৃ্কৈ 
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কিরৈ না পািরলও অরচরিই এমন সময় আসরব,  খন গস উিািভারব ৈারিি আেরকি 
বঞ্চনা ভরিরয় গিরব। 
 
 রনরেি ক্রমবিধমান িােননরৈক প্রো এবং ৈাি সৈৈ রবকাশমান গসনাবারহনীি 
সহায়ৈায় বাবি িীরি িীরি পূবধরিরক চাপ বৃরি কিরৈ থারক। েৈ েয়মারস ৈাি 
গসনাবারহনীি কারে কািনন, কাস্সান আি গসাখ িূরেধি পৈন হরয়রে। গশরষি িুরটা 
আপরস আত্মসমপধন করিরে এবং অবরশরষ গস আকরশরক চািপাশ গথরক রঘরি গফলরৈ 
শুরু করিরে। োহাঙ্গীিরক রসংহাসনচুেৈ কিাটা এখন গকবল সমরয়ি। বোপাি এবং গস 
রনরিৈ শীঘ্রই আবাি ফািোনাি সুলৈান রহসারব গস পরিরচৈ হরব। রকন্তু শীৈকালটা 
গশষ না হওয়া প ধন্ত ৈারক তি ধ িািণ কিরৈই হরব। মানরচরত্রি রিরক ৈারকরয় গ াাঁট 
কামরড় গস ভারব। বিফাবৃৈ গপ্রিাপরটি বুরক েীবন্ত রকেুই গিখা  ায় না- কিারচৎ 
খাবারিি সন্ধারন িু’একটা হরিণ বা রশয়ালরক এরিক ওরিক গিৌরড় গ রৈ গিখা  ায়। 
আি শীৈল আকারশি বুরক রচরলি আাঁক অসৈকধ হাঁিুরিি গখাাঁরে োনা ভারসরয় উরড় 
গবড়ায়। িূেধ প্রাকারি েরম থাকা সূচাগ্র ৈুষারিকা বরল গিয়, অরভ ারনি সময় এটা না। 
আি বাৈাস এরৈা শীৈল গস শ্বাস রনরল গ  গকারনা মানুরষি বুক বোথা কিরব। 
 
“বাবি মরনার াে রিরয় গশান। গৈামাি সারথ আমাি রকেু েরুরি আলাপ আরে। গৈামাি 
আরিোন আি আরম র ক করিরে এবাি গৈামাি রবরয়ি বয়স হরয়রে। গৈামাি এখন 
সরৈি বেি বয়স। রকন্তু ৈাি গচরয়ও গ টা গুরুত্বপূণধ হরলা উপ ুক্ত সম্বন্ধ গৈামাি 
অবস্থানরকই শরক্তশালী কিরব।” 
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এসান গিৌলৈ রবেয়িৃি ভরঙ্গরৈ ৈাি রিরক ৈাকায়। “সব বরোবস্ত সম্পন্ন হরয়রে 
অন্তৈ তনরৈকভারব বলা চরল। আরম আি গৈামাি আরিোন  খন বরে রেলাম, ৈখনই 
আমিা পরিকল্পনা কিরৈ শুরু করি। বরেিশা গথরক মুরক্ত লাভ কিাি সারথ সারথ 
আমিা সম্ভাবে সম্বরন্ধি কথা প্রচাি কিরৈ থারক এবং িুরিন আরে বাৈধাবাহক আমাি 
কারে সুসংবাি রনরয় এরসরে। আরম গ  পরিবারিি সারথ সম্পকধ স্থাপরনি কথা মরন 
মরন গভরব গিরখরেলাম ৈািা ৈারিি সিরৈ োরনরয়রে।  রি ৈুরম সিরৈ িাও এবং 
আরম গৈামাি অখুরশ হবাি গকারনা কািণ অবশে গিখরৈ পারি না- বিফ েলরৈ শুরু 
কিা মাত্র ৈুরম গৈামাি নবপরিণীৈা স্ত্রীরক গ্রহণ কিাি েনে িওয়ানা গিরব।” 
 
বাবি হৈবাক হরয় নানীোরনি রিরক ৈারকরয় থারক, গচায়াল ঝুরল পরড় এবং বলাি 
মরৈা গকারনা কথা খুাঁরে পায় না। এমনরক ৈাি রবচিণ নানীোন এরৈা রচন্তা ভাবনা 
করি কারক ৈাি স্ত্রী রহসারব মরনানীৈ করিরে গসটা প ধন্ত রেরেস কিাি কথা ৈাি 
মরন থারক না। 
 
*** 
 
বাৈারস এখনও শীৈলৈা রবিাে কিরে, রকন্তু শীরৈি প্ররকাপ কমাি সারথ সারথ 
শাহরুরখয়াি গিয়ারলি উপরি উজ্জ্বল সবুে গোরপি আকৃরৈ িীরি িীরি বৃরি পারি। 
গেনানামহরল অরচন্তনীয় উরত্তেনা রবিাে কিরে- খানোিা আসন্ন রবরয় োড়া অনে 
গকারনা রবষরয়ই কথা বলরৈ পািরে না। আস্তাবল গথরক গঘাড়া গিরখ আরঙ্গনাি উপি 
রিরয় গহাঁরট আসবাি পরথ বাবি আমুরি ভরঙ্গরৈ ভারব। শীৈকারলি েনে েমারনা খাবাি 
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গখরয় গঘাড়াগুরলা শীণধ আি রখটরমরট গমোরেি হরয় পরড়রে। আস্তাবরলি গিয়ারলি 
োরয় ৈারিি পারয়ি খুরিি িারে স্পষ্ট ফুরট উর রে পাহারড়ি বুক রচরি আবাি গোটাি 
েনে ৈারিি অসরহষু্ণ আকািা। গঘাড়াগুরলাি েনে বাবরিি মন সহানুভূরৈরৈ ভরি উর । 
ৈাি রনরেিও একই অবস্থা। 
 
বস্তুৈ পরি, অসরহষু্ণৈা োরপরয় অনে রকেু একটা ৈারক আপুৈ করি গফরলরে। গস কু্রি 
হরয় উ রে। শাহী পরিবারিি সিসেরিি রবরয়ি গিরত্র বেরক্তেৈ পেে অপেরেি গচরয় 
িােননরৈক কািণ আি আনুেরৈেি বন্ধনটা গবরশ গুরুত্বপূণধ গেরলরবলা গথরকই গস এই 
কথাটা শুরন বড় হরয়রে। গস  খন রনৈান্তই রশশু, ৈখনই ৈাি েনে সম্ভাবে রববাহাথধ 
বােিারনি কথা হরয়রে। রকেু রকেু গিরত্র এমনরক আনুষ্ঠারনকভারব রবরয়ি কথা 
আরলারচৈ হরয়রেরলা। রকন্তু ৈাি আব্বাোরনি আকরস্মক মৃৈুে এবং ৈাি ভারেেি উত্থান 
পৈরনি কািরণ ৈািা সবাই রপরেরয় রেরয়রে। ৈখন গথরক, গস মরন মরন গভরব 
গিরখরেরলা উপ ুক্ত সময় আসরল রবরয়ি বোপারি গস রনরেই রসিান্ত গনরব। গিখা  ারি 
ৈাি আরিোন আি নানীোন একেন সুলৈারনি গচরয় ৈাি সারথ অবধাচীন রকরশারিি 
মরৈা বেবহাি কিরে। রনরেরিি রভৈরি সবরকেু আরে র ক করি রনরয় এরকবারি গশষ 
মুহূরৈধ পুরিা রবষয়টা অরনবা ধ রহসারব ৈাি সামরন হারেি করিরে।  রিও এসান 
গিৌলরৈি িািণা এই কারেি েনে ৈাি অরভনেন প্রাপে এবং গস ৈারক শ্রিা আি 
পেে কিরলও এই মুহূরৈধ নানীোরনি েলাটা মুচরড় রিরৈ পািরল গস শারন্ত গপৈ। 
 
রকন্তু অনেরিরক আরিোরনি গচারখি রনিব আনে, রৈরন  া রকেু সহে করিরেন এবং 
ৈাি মিহুম আব্বাোরনি সারথ আরিোরনি রবরয় গকবল িােননরৈক কািরণ আরয়ােন 
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কিা হরলও পিবৈধীরৈ ৈা একটা সফল রবরয়রৈ পরিণৈ হওয়া সম্পরকধ ৈাি বোখো 
গশানাি পরি, বাবি প্ররৈবাি কিাি মরৈা গকারনা  ুরক্ত খুাঁরে পায় না। আি রনরেি মরন 
গস োরন গসটা উরচৈও হরব না। এই িুই মরহলাি কথাই র ক: রবরয়ি বন্ধরনি মািেরম 
সৃষ্ট শরক্তশালী তমত্রীি অরৈরিক্ত সমথধন ৈাি প্ররয়ােন। এই েুরড়ি বোপারি ৈাি সব 
অমাৈেই বরলরে এি গচরয় ভারলা পেে আি সমরঝাৈা হরৈ পারি না,  রিও গসটা 
বলাি সমরয় ৈািা বৃথাই ৈাি নাম রনরয়রে। বাবি ওয়ারেি খানরক  খন বরলরে গ  রক 
পরিকল্পনা করি হরি। ৈখন ৈাি মুরখি হারস। আি রবস্মরয়ি অভাব গিরখ গস র কই 
বুঝরৈ পারি গ  পুরিা বোপািটা িানা বাাঁিবাি আরে ৈাি সারথ র কই অন্তৈ আরলাচনা 
কিা হরয়রে। 
 
আি মাত্র করয়করিন পরিই, গস োমমীন প্ররিরশি উরেরশে িওয়ানা হরব। ফািোনাি 
িরিণ-পরিরম িরিণ সীমারন্তি কারে সাৈ রিরনি িূিরত্ব রবরয়ি আরয়ােন কিা হরয়রে। 
সবাই ৈাি েনে  ারক বিূ রহসারব রনবধারচৈ করিরে ৈাি নাম আরয়শা। োমরমরনি 
শাসক আি মাঙ্গরলঘ গোরত্রি সিধাি, ইবিারহম সারুি বড় গমরয়। আরয়শা বয়রস ৈাি 
গচরয় িুই বেরিি বড়। গস গিখরৈ গকমন হরব? গস রক গ্রান্ড উরেরিি গমরয়ি মরৈা 
চমৎকাি গিহ-গসৌষ্ঠরবি অরিকািী, নারক শত্রুিা ৈাি েনে মুরখ েন্ধওয়ালা গকারনা উটনী 
খুাঁরে গবি করিরে? বাবি কাাঁি ঝাাঁকায়। গুরুত্বপূণধ রবষয় হরলা, ইবিারহম সারু একেন 
িমৈাবান সিধাি আি এখন প ধন্ত রবচিণৈাি পরিচয় রিরয় রৈরন গকারনা পি অবলম্বন 
করিনরন। এখন গথরক ৈাি অিীনস্ত গসনাবারহনী। রবরশষ করি ৈাি িুিধষধ ৈীিোে 
বারহনী- বাবরিি গনৈৃরত্ব ৈাি নোয়সঙ্গৈ অরিকাি পুনরুিারিি অরভ ারন অংশ গনরব। 
এই রবষয়টাি রিরক লিে গিরখ, এসান গিৌলৈ ৈারক বািবাি একটা কথাই পারখপড়াি 
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মৈ করি পরড়রয়রে গমরয় গিখরৈ গকমন গসটা গকারনা বোপািই না। িারৈি িারয়ত্ব 
 থা রথি গচরয়ও ভালভারব সমূ্পণধ কিরৈ ৈাি রকরশাি িরক্তি গকারনা অসুরবিাই হরব 
না। আি ৈাোড়া গস অবশেই পরি আরিা িাি পরিগ্রহ কিরৈ বা উপপেী িাখরৈ 
পািরব। বাবি ৈাি আরিোরনি মহরল প্ররবশ কিরল গসখারন খুৈলাঘ রনোি বা এসান 
গিৌলৈ কাউরকই গিখরৈ পায় না। রকন্তু খানোিারক একটা কার ি গোট বাক্স গথরক 
রকেু িুদ্র অলঙ্কাি গমরঝরৈ গ রল আনমরন বােরৈ গিরখ। “আরম রক এগুরলা আয়শারক 
রিরৈ পারি? ৈাি রক এসব পেে হরব?” গস গোট গোট রুরব বসারনা গসানাি সুি 
ৈারিি একটা ঝালরিি মরৈা কারনি িুল এবং িুরলি রনরচ মুক্তাি একটা রৈিরৈি করি 
কাাঁপরে, গিরখরয় োনরৈ চায়। 
 
“গৈামাি ইিা হরল রিও।” বাবি কাাঁি ঝাাঁরকরয় বরল। ৈাি নবপরিণীৈা বিূরক ৈাি 
গিয়া উপহাি সামগ্রী- ফুরলি নকশা কিা গিশরমি োইট, মশলাি বস্তা, গসানাি তৈরি 
ভািী কণ্ঠহাি আি বােুবন্ধ  া বহু শৈারব্দ িরি ফািোনাি শাহী পরিবারিি স্মািক 
রহসারব রবরবরচৈ হরয় আসরে- সবই ৈাি আরিোন আি নানীোরনি পেে কিা এবং 
রৈন সিাহ আরে ভািী প্রহিায় োমমীন পার রয় গিয়া হরয়রে। গস ৈাি সম্ভাবে হবু 
শ্বশুরিি েনে গসানাি গমাহি, রনখুাঁৈ শৃঙ্গ ুক্ত পা া, খুরিি গপেরনি আি সামরনি অংরশ 
সািা গকশগুি িরয়রে এমন কারলা স্ট্োরলয়রনি একটা রনখুাঁৈ গোড়া পার রয়রে। বলরৈ 
রিিা গনই এই একটা উপহাি পা ারৈ ৈাি খুব কষ্ট হরয়রে। 
 
 বৈধমান পরিরস্থরৈরৈ গস ৈাি সািে অনু ায়ী বিপণ রিরয়রে। গসটা অবশে ইবিারহম 
সারুি মরৈা সিধারিি ম ধািা অনুরূপ হয়রন। বাবি আবাি রচন্তা করি সিধাি এই 
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রবরয়রৈ গকরনা মরৈা রিরলা? রৈরন রনিয়ই রবশ্বাস করিন গ  বাবরিি সালৈানাত্তীন 
অবস্থা গবরশ রিন বোয় থাকরব না। রনিঃসরেরহ রৈরন ৈাি গমরয়রক সুলৈানা রহসারব 
গিখরল এবং বাবরিি উত্তিারিকািীি নানা হরৈ পািরল খুরশই হরবন। আি গসেনে গক 
ৈারক অপিািী সাবেস্ত কিরব? উচ্চাকাঙ্ক্ষা বড় সুেি। “বা আরম এটাও রিরৈ পারি?” 
রনরেি অলঙ্কারিি িঙ্গরল ভাইরয়ি হবু বউরয়ি েনে পেেসই উপহাি খুাঁেরৈ বেস্ত 
খানোিাি কারলা চুল সুর াে গপরয় চািপারশ েরড়রয় পরড়রে। 
 
বাবি সহসা রনরেরক রনরয় লরিৈ হরয় পরড়। সাম্প্ররৈক সমরয় খানোিা আনে কিাি 
অবকাশ পায়রন বলরলই চরল। ৈাি েনে গবারনি এরৈা আনে- এবং এরৈাটা উিাি 
আি গভালা-মরনি পরিচয় গিয়ারৈ ৈাি খুরশই হওয়া উরচৈ। আরয়শাি গচরয় গস অবশে 
বয়রস বড়ই হরব। ৈারিি এবাি উরচৈ হরব গবারনি েনে উপ ুক্ত স্বামী গখাাঁো। গস 
আবাি  খন ফািোনাি সুলৈান হরব, ৈখন গস গবারনি েনে ভারলা একটা গেরল খুাঁরে 
গবি কিরব বরল রনরেি কারে রনরে প্ররৈশ্রুরৈবি হয়। এবং রনরেি রবরয়ি সমরয় 
গ মন ৈাি সারথ আরলাচনা কিা হরয়রে এি গচরয় গবরশই গস গবারনি সারথ রবরয়ি 
বোপারি আরলাচনা কিরব। 
 
 িু’সিাহ পরিি ঘটনা। বাবি িাাঁরড়রয় গথরক খুৈলাঘ রনোি, এসান গিৌলৈ আি 
খানোিারক শীরৈি কামড় বসারনা বাৈারসি হাৈ গথরক বাাঁচরৈ ভািী উরলি পিৈ গিয়া 
আলখাল্লায় আবৃৈ অবস্থায় বড় চাকাঅলা, েই গিয়া েরুি োরড়রৈ উ রৈ গিরখ। পুরিা 
োরড়টা গভড়াি চামড়াি গমাটা পিৈ রিরয় গমাড়া আি গভৈরি পুরু োরলচা পাৈা িরয়রে, 
আি গলারকি িৃরষ্ট গথরক আরিাহীরিি আড়াল কিরৈ লাল িরঙি পিধাি ঝালি ঝুলরে 
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োরড়টায়। োরড়টাি সারথ গ  সািা িরঙি চািটা ষাড় গোৈা হরয়রে রবরয়ি উপলরিেি 
ৈারিি সবগুরলাি রশং গসানালী িঙ কিা হরয়রে আি ৈারিি চওড়া, গপষল কাাঁরিি 
উপরিি গোয়ালগুরলা নীল আি গসানালী িরঙি। বাবি ৈাি রপ্রয় কারলা গকশি ুক্ত 
বািামী িরঙি গঘাড়াি রপর  উর  বসরৈ, গঘাড়াটাও উরত্তেনা আাঁচ কিরৈ গপরি 
প্রারণািল, বরল্পৈ ভরঙ্গরৈ িু’পা শূরনে ৈুরল লাফালারফ আিম্ভ করি। আবাি রেরন 
উপরবষ্ট হরৈ গপরি গস বরৈধ  ায় এবং গঘাড়াটাি মারলশ কিা চকচরক ঘারড় পিম 
মমৈায় একটা চাপড় বরসরয় গিয়। গস একটা শরক্তশালী িিীবারহনীি গনৈৃত্ব রিরয় 
বাইসানোিরক শাহরুরখয়ায় গিরখ ওয়ারেি খান আি পাাঁচশ সুসরিৈ গ ািাি একটা 
বারহনী রনরেি সারথ িারখ। রবরয়ি খবি েরড়রয় গেরে এবং অরনরকই-  ারিি মরিে 
রকেু রবরূপভাবাপন্ন োমমীরনি উরেরশে ৈারিি িরিণমুখী  াত্রা আগ্ররহি সারথ 
প ধরবিণ কিরব। রকন্তু এমন একটা সুসরিৈ বারহনী সারথ গুিিূৈ আি অশ্বারিাহী 
প্রহিী িল থাকায় বাবি এবাি গুিহামলাি গকারনা আশঙ্কা করি না। 
 
 িূরেধি গৈািণিারিি কারে িিীরিি েনে রনরমধৈ ভবরনি কারে িাাঁরড়রয় ওয়ারেি খান 
গশষবারিি মরৈা বাইসানোরিি সারথ গশষ মুহূরৈধি রকেু গুরুত্বপূণধ আরলাচনা গসরি 
গনয়। কথা গশষ করি গস অসমান খাড়া রসাঁরড় গবরয় রনরচি আরঙ্গনাি উরেরশে নামরৈ 
শুরু করি। গসখারন এক সরহস ৈাি গঘাড়া অবিরমৈ শরক্তি কািরণ িাপািারপ আি 
নাক ঝাড়রৈ শুরু কিরৈ ৈারক সামরল িাখরৈ রহমরসম গখরয়  ায়। বাবি ভারব, 
বেিখারনক আরেি ৈুলনায় এখন ওয়ারেি খারনি হাাঁটরৈ করৈা কষ্ট হরি। খুাঁরড়রয় 
হাাঁটাি এই উপসেধটা ৈাি সারথ কবি অরব্দ  ারব। 
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অবরশরষ, গহরলিুরল এরেরয় চলা ষারড়ি োরড়ি সামরন গথরক বাবি আি ওয়ারেি খান 
িীরি িীরি িূরেধি  ালু পথ গবরয় গবি হরয় এরস এবং ৈৃণভূরমি মাঝ রিরয় সামরনি 
রিরক এরোরৈ থারক গ খারন অস্থায়ী রশরবি স্থাপরনি েনে খচ্চরি টানা োরড়রৈ 
প্ররয়ােনীয় ৈাাঁবু, িসি আি অনোনে সিঞ্জামারি রনরয় অগ্রবৈধী িল ইরৈমরিে গপৌঁরে 
গেরে। আি অবশেই এসব সামগ্রীি সারথ আরিা আরে রবরয়রৈ পরিরহৈ গপাশাক-
পরিিি, ৈাি হবু স্ত্রীি পরিবারিি গলাকরিি েনে আিও উপহাি উপর ৌকন,  াি 
রভৈরি িরয়রে ৈাি শ্বশুরিি েনে একটা হলুি গচারখি বােপারখ। 
 
পুরিা বহিটা িীরি িীরি িরিণ রিরক অগ্রসি হরৈ শুরু করি। রকেুিণ আরে 
শাহরুরখয়াি িূরেধি প্রাকািরবরশষ্ট োি গথরক রবিায় োরনরয় বাোরনা ড্রারমি আওয়ারেি 
বিরল এবাি িখল করি বরনি মমধি ধ্বরন, চাকাি কোচরকাচ, গোয়ারলি সারথ বাাঁিা 
ঘণ্টা ধ্বরন, মালবাহী খচ্চরিি গঘাৈরঘাৈ শব্দ এবং নিম মারটি উপি রিরয় িুলরকচারল 
েুরট চলা অশ্বারিাহী বারহনীি খুরিি গবাল। 
 
 প্ররৈরিন ওয়ারেি খারনি রনরয়ারেৈ িিীবারহনী কারফলাি চািপারশ সৈধক পাহািায় 
থারক। রকন্তু শান্ত উপৈেকা আি ৈৃণভূরমরৈ আসন্ন প্রসরবনী েভধবৈী গভড়ী আি ৈাি 
পাল োড়া গকারনা নড়াচড়াই গচারখ পরড় না। মারঝ মারঝ িীি েরৈি কািরণ আি 
ভরবষেরৈি েরভধ রক অরপিা কিরে গস েনে অরস্থি হরয় বাবি গিহিিীি একটা গোট 
িল রনরয় গঘাড়া গোটায়। 
 

http://www.bengaliebook.com/


 অ্যাম্পায়ার অ্ব দ্য ম াঘল : রাইডারস ফ্র  দ্য নর্থ । অ্যাললক্স রাদ্ারল াডথ 

316 

www.bengaliebook.com                                  সূচিপত্র 
 

 

মুরখ এরস িাক্কা গিয়া বাৈাস গস িারুণ উপরভাে করি। ৈাি বাবাি ইরন্তকারলি পরি 
গস এমন স্বািীনৈা উপরভাে করিরন। এই মুহূরৈধ, সমিকে হাৈোড়া হওয়া বা 
ফািোনাি রবশ্বাসঘাৈকৈা রকেুই ৈারক স্পশধ কিরৈ পারি না। ৈাি কাাঁরি গচরপ বসা 
িারয়রত্বি গবাঝা- অনেরিি প্ররৈ ৈাি তনরৈক কৈধবে, অবশে পালনীয় িারয়ত্ব আি লিে 
অেধরনি চাপ-  া ৈারক প্রায়শই রনমধমভারব ভািাক্রান্ত করি ৈুরলরে মরন হয় গ রনা 
েরড়রয় গনরম  ায়। অরনকটা বসরন্তি আেমরনি মরৈা একটা অনুভূরৈ,  খন ৈীব্র 
শীরৈি কািরণ মারসি পি মাস গভড়াি করয়ক স্তি পুরু চামড়াি রনরচ কাটাবাি পরি 
গস অবরশরষ সবরকেু গঝরড় গফরল রপর ি উপরি সূর ধি উষ্ণৈা অনুভব কিরৈ পারি। 
ৈারক বহন কিা গঘাড়াি েলাি কারে ঝুাঁরক এরস বাবি ৈাি মন গথরক সব ভাবনা েুাঁরড় 
গফরল গিয়। গস  া রনরয় এই মুহূরৈধ রচন্তা কিরৈ চায় না গসসব রকেুি উপরি রবসৃ্মরৈি 
চািি রবরেরয় গিয়। 
 
 াত্রা শুরু কিাি পরি ষষ্ঠ রিন িুপুরি, ষাাঁরড়ি োরড়ি পারশ প্রশান্ত মরন বাবি  খন 
গঘাড়াি রপর  উপরবষ্ট হরয় এরেরয় চরলরে এবং গ  সমরয় ৈািা একটা পাহারড়ি  ারলি 
পািরিরশি রিরক অগ্রসি হরি। িূরি রিেরন্তি রনরচ কারলা-আলখাল্লা পরিরহৈ একিল 
গঘাড়সওয়ারিি একটা সারি গিখা  ায়। ওয়ারেি খান সারথ সারথ চামড়াি িাস্তানা ুক্ত 
হাৈ উাঁচু করি থামবাি সংরকৈ গিয়। 
 
 “ওয়ারেি খান, রক মরন হয় আপনাি? ওিা কািা? মারলক গঘাড়সওয়াি?” বাবি গচাখ 
কুাঁচরক ৈারকরয় োনরৈ চায়। রকন্তু তবরশষ্টেসূচক রকেু- গকারনা রনশান, বা গকারনা 
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পৈাকা- ৈাি গচারখ রকেুই আটকায় না। গঘাড়সওয়ারিি িলটা রস্থি হরয় িাাঁরড়রয় গথরক 
গকবল ৈারকরয় থারক। 
 
 “সুলৈান, ৈািাই সম্ভবৈ। আমিা রনিয়ই ৈারিি সীমারন্তি কারে গপৌঁরে গেরে। রকন্তু 
আমারিি অগ্রবৈধী িিীবারহনী এরস রকেু না োনারনা প ধন্ত রনরিৈভারব বলা  ারি 
না।” 
 
“র ক আরে। ৈািপরিও, রনরিৈ হরৈ আিও গুিিূরৈি িল পা াও আি একটা 
িিণাত্মক রবনোরস কারফলারক রবনেস্ত কি।” 
 
 ওয়ারেি খারনি বাোই কিা বারিােন গ ািাি একটা িলরক গকামরি ৈিবারি ঝুরলরয়, 
প ধারণ িণকু াি এমনভারব িাখা গ রনা হাৈ বাড়ারলই পাওয়া  ায় এবং এরৈািণ রপর  
বাাঁিা বৃত্তাকাি  াল বাম হারৈ চামড়াি ফারল রিরয় িৃঢ়ভারব আটরক রনরয়, বাবি 
দ্রুৈরবরে রশরবি ৈোে কিরৈ গিরখ। িরলি গশষ িু’েন গ ািা বশধা বহন কিরে। 
সবরকেুি েনেই প্রস্তুৈ থাকা ভারলা। রক হরি গসটা রনরয় গমরয়িা হয়রৈা উরিগ্ন হরয় 
উর রে বুঝরৈ গপরি, বাবি গঘাড়া রনরয় িুলরকচারল ষাাঁরড়ি োরড়ি কারে এরেরয়  ায় 
এবং গঘাড়াি রপ  গথরক ঝুাঁরক পরড় চামড়াি পিধাি গভৈরি মাথা প্ররবশ কিায়। 
“সামরন সম্ভবৈ ইবিারহম সারুি অশ্বারিাহীিা িরয়রে রকন্তু ৈারিি পরিচয় সম্পরকধ 
আমারিি রনরিৈ হরৈ হরব। আমিা আমারিি গুিিূৈরিি রফরি আসবাি েনে অরপিা 
কিরে। রকন্তু গসই অবসরি আমিা রনরেরিি রনিাপত্তা বেবস্থা গোিিাি কিরে।” ৈাি 
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আরিোন আি খানোিা ঘুরম চুল  ুল কিরলও, এসান গিৌলরৈি উজ্জ্বল গচাখরোড়া 
সৈকধ, গস মাথা নারড়। “র ক আরে। গকারনা সুর াে গিবাি প্ররয়ােন গনই।” 
 
করয়ক রমরনট পরি, ওয়ারেি খান ৈাি ৈীিোেরিি আরশপারশি োেপালা আি 
পাথরিি আড়ারল আত্মরোপন করি থাকরৈ আরিশ গিয়। ষারড়ি োরড়ি চািপারশ 
মালবাহী োরড়গুরলারক বৃত্তাকারি রবনেস্ত করি অবরশষ্ট তসনেরিি রিরয় একটা িিণাত্মক 
বুেহ িচনা করি। রকন্তু সব আরয়ােন গশরষ অরপিাি পালা গ রনা আি গশষ হরৈ চায় 
না। বাবি কান খাড়া করি িারখ। বাৈারস গভরস আসা গকারনা অবারঞ্ছৈ শব্দ শুনরৈ 
গচষ্টা করি। গকাথাও রকেু নড়াচড়া শব্দ গশানা  ায় না। ৈািপরি ৈারিি মাথাি উপরি 
পাহারড়ি িারি োেরলি একটা পারলি েলায় বাাঁিা ঘণ্টাি গবসুরিা সুি গশানা  ায়। 
পালটা গখরিরয় আনা িাখাল গেরলটা রনরচি িৃশেপরটি রিরক আৈরঙ্কৈ গচারখ ৈারকরয় 
গিরখ এবং হারৈি লার টা পােরলি মরৈা আরোরলৈ করি োেরলি পালরক পুনিায় 
গচারখি আড়ারল রনরয়  ায়। 
 
 বাবরিি গলারকিা অবরশরষ িুলরকচারল রফরি আরস। ৈারিি গপেন গপেন কারলা 
আলখাল্লা পরিরহৈ গঘাড়সওয়ারিি িল হারেি হয়। বাৈারসি হাৈ গথরক বাাঁচাি েনে 
ৈারিি মুরখ পরট বািা। সব রকেুই রনিয়ই র ক আরে। গঘাড়সওয়ারিি িল কারে 
আসরৈ, বাবি ৈারিি একেরনি বহন কিা রনশারন লাল বােপারখ গিখরৈ পায় গ টা 
গমাঙ্গরলঘ গোরত্রি প্রৈীক। গস রনরেি গঘাড়া করয়ক কিম সামরন রনরয়  ায়। ৈািপরি 
বািামী িানবটাি লাোম গটরন িরি আেন্তুকরিি গপৌঁোবাি েনে অরপিা করি। 
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 “ফািোনাি বাবি রমেধারক স্বােৈ োনাই।” িলটাি গনৈৃত্ব গিয়া অশ্বারিাহী রেরন বরস 
থাকা অবস্থায় ঝুাঁরক পরড় ৈারক অরভবািন োনায়। শরক্তশালী িশধন গলাকটা মুরখি 
কারলা পরট খুলরৈ, বাবি ৈাি কারলা িারড়, গচায়ারলি চওড়া হাড় এবং ৈাি উপরি 
রবশাল কারলা অন্তিৃরষ্টসম্পন্ন একরোড়া গচাখ, অদু্ভৈভারব ৈাি মরণরৈ হলুরিি গোপ 
িরয়রে। গলাকটাি বয়স আনুমারনক চরল্লশ বেি। “আরম ইবিারহম সারু, গমাঙ্গরলঘরিি 
সিধাি। আরম আপনারক আি আপনাি পরিবািরক স্বােৈ োনাই। আে আপনািা আমাি 
অরৈরথ আি আোমীকাল বাবি আপরন আমাি পুরত্র পরিণৈ হরবন।” ইবিারহম সারু 
 রিও বাবরিি মাৈৃভাষা ৈূকধীরৈ কথা বলরে, রকন্তু ৈাি বাচনভরঙ্গি কািরণ শব্দগুরলারক 
গকমন অপরিরচৈ মরন হয়। গমাঙ্গরলঘরিি আরিবাসস্থান রেরলা পািরসে- ফাসধী আেও 
সম্ভবৈ ৈারিি মাৈৃভাষা। 
 
বাবি এবাি ঝুাঁরক রফিরৈ অরভবািন োনায়। “আপনারক িনেবাি। আপরন আমারিি 
সিারনৈ করিরেন।” 
 
“আমারিি অস্থায়ী োউরন এখান গথরক িু’ঘণ্টাি িূিরত্ব অবরস্থৈ। আমিা আপনারিি 
েনে অরপিা কিরেলাম আি পাহািা রিরিলাম। আরম রনরে এরসরে কািণ, আরম 
বেরক্তেৈভারব আপনারক প্রথরম স্বােৈ োনারৈ গচরয়রে।” 
 
বাবি আবাি ঝুাঁরক অরভবািন োনায় এবং পাহারড়ি  াল গবরয় িীরি িীরি ইবিারহম 
সারুরক অনুসিণ কিরৈ ৈাি গঘাড়াি গপরট গখাাঁচা গিয়। 
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*** 
 
 বৃত্তাকাি গ  ৈাাঁবুটা বাবিরক িাৈ কাটাবাি েনে গিয়া হয়, গস পুঙ্খানুপুঙ্খভারব খুাঁরটরয় 
গিরখ স্বীকাি কিরৈ বািে হয় গ   রথষ্ট সুেিভারবই ৈাাঁবুটা সাোরনা হরয়রে। শুকরনা 
চামড়া রিরয় গসলাই কিা িশ ফুট উাঁচু গিয়ারলি পুরিাটা লাল আি নীল বুনরনি পিধা 
রিরয়  াকা। কুণ্ডলীকৃৈ সারপি মরৈা গিখরৈ রপৈরলি গমামিারনরৈ গমামবারৈ জ্বলরে। 
গমামিারনগুরলা আবাি স্বণধালী আভা ুক্ত আস্ত নীলকান্তমরণি রভরত্তি উপরি স্থারপৈ। োঢ় 
নীল িরঙি গ  ৈারকয়ায় গস মাথা রিরয় শুরয় আরে গসটাি উপরি গসানাি েরিি পুরু 
কারুকা ধ ৈাি ঘারড়ি গপেরন সুড়সুরড় গিয় এবং েরিটারক মরন হয় গমাটা কাপরড়ি 
একটা  াউস বোে  াি উপরি পুরু রপরিল রকংখাব গিয়া। ৈাাঁবু গভৈরিি পুরিা গমরঝ 
চামড়াি পুরু আস্তিণ রিরয়  াকা। 
 
সমিকরেি সারথ এি গকারনা ৈুলনাই চরল না রকন্তু ইবিারহম সারু অরৈরথরিি েনে 
এমন োাঁকেমকপূণধ রশরবি স্থাপন কিরৈ ৈাি সারিেি অৈীৈ গচষ্টা করিরে। আরেি 
রিন িারৈ ৈািা  খন এখারন এরস গপৌঁোয়, গিরখ সারি সারি ৈাাঁবু বাবরিি গলাকরিি 
েনে গ  ৈাাঁবুগুরলা গসগুরলাি উপরি ফািোনাি হলুি রনশান উড়রে এবং ৈাি গকরন্দ্র 
িরয়রে বাবরিি রনেস্ব রবশাল আনুষ্ঠারনক ৈবু একটা। িৃরষ্টনেন িৃশে। গকারনা সরেহ 
গনই ইবিারহম সারুও র ক ৈাই গচরয়রে। 
 
 কারুকাে কিা িাৈব বকরলশ রিরয় আটকারনা প্ররবশ িারিি পিধাি ফাাঁক রিরয় 
গুরটগুরট পারয় প্ররবশ কিা আরলাি ৈীব্রৈা গিরখ বাবি িািণা করি অরনক আরেই 
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সকাল হরয়রে। গস েৈ িারৈ ইবিারহম সারুি কারুকাে কিা চারিায়া আি প্ররবশ পথ 
প ধন্ত োরলচা রবোরনা ৈাাঁবুি িিবাি মহরল আরয়ারেৈ গপালাও, গভড়াি মাংরসি কাবাব, 
মারটি রনরচ েন্মারনা সরে আি কড়া পানীয় সহর ারে আরয়ারেৈ তনশরভারেি কথা 
রচন্তা করি। বাবরিি ইিা রেরলা সরন্ধেটা এসান গিৌলৈ, খুৈলাঘ। রনোি আি ৈাি 
গবারনি সারথ গমরয়রিি ৈাবুরৈ কাটায়। রকন্তু গসটা অবশে সম্ভব না। পুরিাটা সন্ধোটা 
ৈারক হারস হারস মুরখ বরস বারেকরিি গভরে, আগুন-গখরকাি িিৈা, রনপূণ িড়াবারেি 
কসিৈ, এবং নািুসনুিুস গিখরৈ বাঈরেরিি গকামরিি িুলুরন গিখরৈ হরয়রে।  ািা 
রনরেরিি ভিাট বুক আি রনৈম্ব আাঁকাবাি ফাাঁরক সিাসরি ৈাি গচারখি রিরক ৈারকরয় 
গথরকরে। এিপরি, গস হারস হারস মুরখ বরস ৈাি রনরেি আি ইবিারহম সারুি 
গলাকরিি একসারথ নাচোন কিাি ফাাঁরক, শীঘ্রই ৈািা এরক অপরিি সহর ািায় 
পরিণৈ হরব বরল পিস্পরিি স্বাস্থে পান কিরৈ গিরখরে।  ৈিণ না ৈািা সুিাি 
গনশায় রবভ্রান্ত হরয় গমরঝরৈই শুরয় ঘুরমরয় না পরড়রে। 
 
 বাবি গ  অনায়ারস গ  গকারনা গলারকি মৈ পান কিরৈ পারি। েৈ িারৈ অল্পই পান 
করিরে, আশা করিরে গ  ইবিারহম সারু হয়রৈা ৈারিি আসন্ন তমত্রীি বন্ধন সম্পরকধ 
ৈাি সারথ কথা বলরৈ চাইরবন। অরনক রকেু আলাপ কিাি বাকী আরে। গস রনরিৈ, 
ৈাি হবু শ্বশুরিি সাহার ে আকরশ আক্রমণ করি করয়ক সিাহ না গহাক অন্তৈ করয়ক 
মারসি রভৈরি গস ৈাি রসংহাসন উিাি কিরৈ পািরব। ৈািপরি সমিকে গথরক ৈাি 
চাচারৈা ভাই মাহমুিরক ঘাড় িাক্কা রিরয় গবি কিাটা গকবল সমরয়ি বোপাি। রকন্তু 
ইবিারহম সারু এসরবি আশপাশ রিরয়  ায় না, গকবল সামারেকৈা িিারথধ মামুরল 
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কথাবাৈধা বরল এবং বাবিও অনুভব করি এমন আনরেি সমরয়  ুরিি আরলাচনা 
কিাটা অভদ্রৈা হরব, গস ৈখন রনরেরক সং ৈ করি। 
 
োরয়ি উপি গথরক বাবি নিম চামড়াি কম্বল,  াি রনরচ গস আিারম িাৈ কারটরয়রে, 
সরিরয় উর  বরস। ভরবষেরৈি েরভধ রক অরপিা কিরে গভরব গস একটা িীঘধশ্বাস 
গফরল। রনরেি পরিরস্থরৈ আি রনরেি উপরি গস  ুেপৎ অরস্থি হরয় উ রে। এই মুহূরৈধ 
এক অরচনা ৈরুণীরক রবরয় কিাি বিরল গস ৈাি গলাকরিি রনরয়  ুরি  াবাি েনে গ  
গকারনা রকেু কিরৈ িারে আরে। রকন্তু গস একেন সুলৈান, বীি আি গ ািা এবং এখন 
গস প্রািবয়স্ক একেন পুরুষ। পাহারড় কাটারনা গসইসব রনিঃসঙ্গ সমরয় গস কৈ িাৈ 
শক্ত মারটি উপরি শুরয় মাথাি উপরিি শীৈল িারৈি আকারশি রিরক ৈারকরয় গকামল, 
উষ্ণ নািীরিরহি কথা কল্পনা করিরে? 
 
 গস গকন ৈারক সঙ্গ রিরৈ কাউরক গেরক পা ায়রন? ৈাি অবশে রনরিধষ্ট গকারনা পেে 
রেরলা না। সম্ভবৈ গসটা রেরলা রপৈৃহীন একমাত্র গেরলি রবনয়ারভমান। এমনও হরৈ 
পারি গসই পরিরস্থরৈরৈ গকারনা সন্তারনি েনক হবাি বোপারি গস। অরনিুক রেল? 
সম্ভবৈ রনরেি ম ধািা িিাি বোপারি অরৈরিক্ত সরচৈন গস চায়রন বািবরণৈারিি সারথ 
রনরেরক সমৃ্পক্ত কিরৈ বা গসিকম গমরয় ৈাি কারে আসুক গস বোপারিও ৈাি আপরত্ত 
রেরলা। ৈাি আরে অরনক শাহোিাই ৈারিি সারথ মানানসই না এমন নািীি কলোরণ 
সালৈানাৎ হারিরয়রে। রকন্তু আে িারৈ একেন নািীরক আরলঙ্গন কিরৈ ৈাি মারলক 
রহসারব রনরেরক কল্পনা কিাি অনুভূরৈ গকমন গস অনুভব কিরব। ৈাি কৃৈে থাকা 
উরচৈ। 
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 ৈাি শ্বশুরিি গসৌেনেৈাবশৈ গোি করি পা ারনা চািেন পরিচািকরক গস হাৈৈারল 
রিরয় োরক। আে ৈাি রবরয় এবং ৈাি অবশেই উরচৈ নীরৈরনয়রমি শুিৈা উি াপন 
কিা। ৈাাঁবুি বাইরি গথরক ৈারিি গভরস আসা আলাপচারিৈাি আওয়াে গস শুনরৈ পায় 
এবং ৈাি ইশািা শুরন ৈািা রভৈরি প্ররবশ করি ৈাাঁবুি পিধা উর রয় রিরল সূর ধি 
আরলায় গভৈিটা আরলারকৈ হরয় উর । 
 
বাবরিি রবরয়ি গপাশাক- হরিরণি নিম চামড়াি তৈরি শারলায়াি, হলুি গিশরমি তৈরি 
খারটা আরস্তন ুক্ত আোনুলরম্বৈ আাঁটসাট বরহবধাস, সারথ ৈাি মিহুম আব্বাোন রনরেি 
রবরয়রৈ গ  গসানাি ভািী গকামিবন্ধনী বেবহাি করিরেরলন গসটা এবং উপরি পিাি 
েনে ৈামাি কারুকা ধখরচৈ আলখাল্লা- আরেি িারৈ সবই োাঁটরি খুরল গবি করি 
েমু্বোকৃরৈ একটা রসেুরক ঝুরলরয় িাখা হরয়রে। একটা উাঁচু নীল মখমরলি টুরপ, 
খানোিা গ টারৈ গোট গোট মুক্তা  ে রনরয় বরসরয়রে এবং সারথ ঈেরলি পালরকি 
তৈরি রশিস্ত্রাণ কারেই একটা টুরলি উপরি িাখা। 
 
 িু’ঘণ্টা পরি হািামখানাি ৈাাঁবুরৈ েিম পাথরিি উপরি গফাাঁটারনা পারনরৈ গোসল 
কিাি পরি ৈাি পরিচািরকি িল টাটকা ৈাো ঔষরি লৈাগুল্ম রিরয় ৈাি গিহ ভারলা 
করি িেরড় মুরে গিয়। ৈাি লম্বা চুল সুেরন্ধ গৈল রিরয় আচরড়রয় গিয় এবং ৈারক ৈাি 
রনবধারচৈ গপাশারক সরিৈ কিরল, বাবি পুরিা রিরনি মরৈা প্রস্তুৈ হয়। সূর ধি আরলায় 
পা িাখরৈ ৈাি উষ্ণীরষি ঈেরলি পালরকি লম্বা োয়া প্ররৈ পিরিরপি সারথ সারথ 
মারটি অরনক িূি প ধন্ত নাচরৈ নাচরৈ এরেরয়  ায়। 
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 সহসা রশরবরিি অনেপ্রান্ত গথরক কণধরবিািী একটা রচৎকাি গভরস উর । “সুলৈান, 
গেনানামহরলি রিক গথরক আসরে।” বাবরিি অরভবেরক্তরৈ রবভ্রারন্তি োয়া গিখরৈ 
গপরয় ৈাি একেন পরিচািক বরল। “বিূরক ৈািা রবিায় োনারি র ক গ ভারব আি 
করয়ক ঘণ্টা পরি গস রনরেি কুমািীত্বরক রবিায় োনারব।” গমরয়ি করণ্ঠি ৈীব্রৈা বৃরি 
গপরয় এখন প্রায় আৈধনারিি মৈ গশানায়। আওয়ােটা গমারটই শ্রুরৈমিুি না- ফািোনাি 
গ্রারম রবরয়ি সময় গ মন হরষধাৎফুল্ল োরনি আওয়াে গশানা  ায় ৈাি সারথ এি গকারনা 
রমলই গনই। রবলারপি সারথই বিং এি রমল গবরশ। 
 
বাবরিি ৈাাঁবুি পারশ তৈরি কিা আরিকটা ৈাাঁবুি রনচু প্ররবশপথ রিরয় সুেি গপাশারক 
সরিৈ ওয়ারেি খানরক ঝুাঁরক গবি হরয় আসরৈ গিরখ বাবরিি মনটা খুরশরৈ ভরি 
উর । “সুলৈান, আপনাি রববাহ রিবরস আমাি অরভবািন গ্রহণ করুন।” ওয়ারেি 
খারনি এক গচারখি িৃরষ্টরৈ উষ্ণৈাি গোাঁয়া এবং গস আে ৈাি পারশ থাকরব গভরব 
বাবি কৃৈেরবাি করি। “সুলৈান, আপরন রক প্রাৈিঃিাশ করিরেন?” 
 
 “আরম গমারটই িুিাৈধ নই। রকেুিণ আরেই আরম পারন পান করিরে।” 
 
ওয়ারেি খারনি অরভবেরক্তরৈ বাবি সহমরমধৈা গিখরৈ পায়। 
 
“আমারিি িিীিল শীঘ্রই এখারন এরস উপরস্থৈ হরব আপনাি সারথ সহচি রহসারব 
রববাহ মণ্ডরপ  ারব বরল।” 

http://www.bengaliebook.com/


 অ্যাম্পায়ার অ্ব দ্য ম াঘল : রাইডারস ফ্র  দ্য নর্থ । অ্যাললক্স রাদ্ারল াডথ 

325 

www.bengaliebook.com                                  সূচিপত্র 
 

 

 
 “ওয়ারেি খান…” বাবি বুঝরৈ পারি না গস রক বলরৈ চায় এবং গস রকেু ভাববাি 
আরেই আকাশ বাৈাস প্রকরম্পৈ করি  াক গ াল গবরে উ রৈ িমণীরিি আৈঙ্কেনক 
রবলারপি শব্দ চাপা পরড়  ায় এবং গস গিরখ ওয়ারেি খারনি গলারকিা ফািোনাি 
উজ্জ্বল হলুি িরঙি গপাশারক সরিৈ হরয় িু’সারিরৈ এরেরয় আসরে এবং ৈারিি 
সামরন িরয়রে ৈাি রনেস্ব  ন্ত্রীিল। একটা সরহস বাবরিি বািামী বরণধি আেিাহাটাি 
লাোম িরি গটরন আরন। আেরকি রবরশষ উপলরিি েনে একটা উজ্জ্বল হলুি িরঙি 
প ধারনি কাপড় ৈাি বস্ত্রাবিণ রহসারব বেবহৃৈ হরয়রে। গলে আি গকশি হলুি রফৈা 
রিরয় গবণী কিা আি মাথায় গসানালী-বািামী বরণধি বারঘি গচাখ পাথরিি তৈরি সাে। 
 
বাবি রেরন উর  বরস এবং ৈাি গলাকরিি গঘাড়াি লাোম িরি েৈ িারৈ গ খারন 
গভােসভা হরয়রেরলা গসই একই ৈাাঁবুি সভােৃরহি রিরক রনরয়  াবাি অনুমরৈ গিয়। 
এখন গসখারন ইবিারহম সারু ৈাি গমরয়রক রনরয় ৈাি েনে অরপিা কিরেন। বাবি 
রেরনি উপি গথরক নামরৈ, কারলা গপাশারক সরিৈ মাঙ্গরলঘ িিীবারহনী ৈারক 
অরভবািন োনায়। ৈূ ধনারিি মারঝ িীরি িীরি গস োঢ় গবগুনী মখমরলি আলখাল্লা 
পরিরহৈ ইবিারহম সারুি রিরক এরেরয়  ায়, গ খারন গস িাাঁরড়রয় িরয়রে ৈারক অভেথধনা 
োনারৈ। 
 
 রৈন ফুট উাঁচু োফরিকাটা কার ি পিধা রিরয় আলািা কিা একপারশ ইবিারহম সারুি 
িিবারিি িমণীিা িরয়রে। ৈারিি মুরখি রনরচি অংশ গনকারবি আড়ারল। রকন্তু হাো 
আবিণীি উপরি ৈারিি ঘন আি লম্বা পাপরড়ি রনরচি কারলা গচাখ ৈারক পরিষ্কাি 
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গকৌৈূহরল েরিপ কিরে। ৈারিি গকরন্দ্র, সিারনৈ স্থারন, গস ৈাি। নানীোন, আরিোন 
আি গবানরক গিখরৈ পায়। মাথা আি ঘাড় ভারলা করি গসানাি ৈািাখরচৈ একটা নীল 
িরঙি শাল রিরয় আবৃৈ করি রপ  গসাো করি বরস আরেন এসান গিৌলৈ। খুৈলাঘ 
রনোরিি পিরণ একটা র রল ালা হলুি গোব্বা এবং করয়ক োরে মুক্তাি মালা েলাি 
গশাভা বারড়রয়রে। েরবধৈ গচারখ বাবরিি রিরক ৈারকরয় আরেন।  খন খানোিাি গচাখ- 
মাঙ্গরলঘ িমণীরিি গচরয় অরনক গবরশ কমনীয়- চকচক করি। 
 
রবশাল ৈাাঁবুটাি র ক গকরন্দ্র, গমরুন িরঙি োরলচা পাৈা মরঞ্চি উপরি ৈাি স্ত্রী গসানালী 
ৈারকয়ায় বরস আরে। িূপ রিরয় সুবারসৈ কিা কয়লা ভরৈধ ঝুরড় ৈাি সামরন জ্বারলরয় 
িাখা হরয়রে। ফরল গসানালী কাপরড়ি তৈরি মস্তকাবিরণি রনরচ গথরক গবি হরয় আসা 
িুিসািা িরঙি ভািী কাপরড়ি গনকাবই ৈারক আড়াল করি িারখরন, মাথাি উপরিি 
োরি অবরস্থৈ েবারিি খুরল িাখা পিধাি রিরক বাৈারসি সারথ পাাঁক গখরয় উর   াওয়া 
গিাাঁয়াি কুণ্ডলীও ৈারক গ রক গিরখরে। বাবি ৈাি রিরক গহাঁরট গ রৈ, আরয়শা স্থাণুি 
নোয় বরস থারক। বাবি গ  শীঘ্রই ৈাি গশৌহি হরব গস রবষরয় গকারনা িিরণি 
সরচৈনৈা ৈাি মারঝ প্রকারশৈ হয় না। আরয়শাি অরভবেরক্ত গিখরৈ ৈাি ইিা করি। 
 
 গভিীি আওয়াে স্লান হরয় আরস এবং মুহূরৈধি েনে চািপারশ রনথি রনিবৈা গনরম 
আরস। 
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 “আরয়শা!” ৈাি বাবাি োক শুরন, গমরয়টা উর  িাাঁড়ায়। ৈারক লম্বাই গিখায় রকন্তু 
সূ্থলকায়া নারক িীণাঙ্গী, গিহরসৌষ্ঠব সাবলীল নারক অনেিকম, বাবি রকেুই বুঝরৈ পারি 
না। গস গকবল গমরয়টাি লম্বা পারয় গমরহিীি ভিাট বিরফকাটা নকশা লিে করি। 
 
“এরিরক এরসা।” ইবিারহম সারু বাবিরক মরঞ্চ উর  ৈাি হবু বিূি মুরখামুরখ হরৈ 
ইশািা করি। এিপরি, রৈরন রনরেি গমরয়রক গবািখাি গভৈি গথরক োন হাৈ গবি 
করি ৈাি রিরক এরেরয় রিরৈ বরল। হাৈটা িরি। রৈরন গসটা বাবরিি োন হারৈি 
উপরি স্থাপন করিন। আরয়শাি হাৈ শুষ্ক আি শীৈল। 
 
কারলা আলখাল্লা পরিরহৈ, শ্মশ্রুমরণ্ডৈ লম্বা এক গমাল্লা এবাি এরেরয় আরস এবং মন্দ্র, 
অনুনািক করণ্ঠ রকেু আবৃরত্ত করি। রকেু সুরিলা করণ্ঠ সুি করি বরল,  া সম্ভবৈ গিায়া 
বা আশীবধাি হরব বরল বাবি মরন করি। গস  রিও পুরিাটা মরনার াে রিরয় শুরন, রকন্তু 
গস বুঝরৈ পারি না গকারনা ভাষায় গলাকটা কথা বলরে। খুব সম্ভবৈ ফাসধী হরব। 
অবরশরষ গমাল্লাি গিায়া গশষ হয় এবং বুরকি কারে গকািান শিীফ িরি গস রপরেরয় 
আসরৈ, ইবিারহম সারু এক মুর া শসে ৈরুণ িম্পরৈি উপরি রেরটরয় গিন। 
পুরুষকরণ্ঠি সরিরলৈ ঐকেৈারন পুরিা ৈাবুটা েমেম করি উর  এবং সহসা মুর  ভরৈধ 
আাঁশ ুক্ত শসেিানা বাৈারস ভাসরৈ থারক। মাঙ্গরলঘ গমরয়িা বাৈারস োনারমলা পারখি 
ঝাাঁরকি মরৈা উাঁচু আি কণধরবিািী উলুধ্বরন রিরৈ শুরু করি। 
 
আরয়শা বাবরিি রিরক ঘুরি িাাঁড়ায়। বাবি হারস এবং আরয়শাি কাে গথরক গকারনা 
িিরণি ইরঙ্গরৈি আশা করি। রকন্তু এক মুহূৈধ রনিরব িাাঁরড়রয় গথরক গস হাৈটা গটরন 
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সরিরয় গনয় এবং মঞ্চ গথরক গনরম  ায়। মাঙ্গরলঘ গমরয়িা সারথ সারথ কার ি 
আবোরলি আড়াল গথরক উর  িাাঁড়ায় এবং সবাই এরেরয় এরস আরয়শাি উপরি 
ঝাাঁরপরয় পরড়। বাবি ৈািব হরয় গিরখ, আনরে ৈীক্ষ্ণ করণ্ঠ গচাঁরচরয় উর , ৈাি কাে 
গথরক ৈািা িুিসািা িরঙি গনকাব গটরন রনরয়, ঘূরণধি বৃত্তাকারি গঘািারৈ শুরু করি এবং 
ৈাি পিরণি গপাশারকি পলকা আবিণ গটরন রোঁরড়। 
 
 সিধাি আি ৈাি পরিবাি এসব রক শুরু করিরে? বাবি ৈারকরয় গিরখ ৈাাঁবুরৈ প্ররবরশি 
মুরখি কারে ওয়ারেি খান িাাঁরড়রয় িরয়রে। বাবি োরন ৈাি রনরেি অরভবেরক্তি মরৈাই 
ৈািও অবশেই রকংকৈধবেরবমূঢ় অবস্থা। আবোরলি আড়ারল এখনও নম্র ভরঙ্গরৈ বরস 
থাকা খানোিাি গচায়াল ঝুরল পরড় আরমািি আভাস গপরয়। এসান গিৌলৈ আি 
খুৈলাখ রনোি গসাো আড়ষ্ঠ ভরঙ্গরৈ সামরনি রিরক ৈারকরয় থারক। গ রনা এসব অদু্ভৈ 
বোপারি আগ্রহী হবাি রশিা ৈারিি গিয়া হয়রন। 
 
আরয়শা ৈখনও অরিধক আবৃৈ। এমন সময়  ন্ত্রীিল ৈারিি রপৈরলি লম্বা বাাঁরশ, 
কিৈাল, ঘণ্টা আি শক্ত করি বাাঁিা চামড়াি গ াল একসারথ বাোরৈ শুরু করি গিয়। 
আরয়শাি কাে গথরক গমরয়িা গপেরন সরি আরস এবং হাৈ রিরয় ৈারল রিরয় পা  ুরক 
ৈারল ৈারল ৈািা োন োইরৈ শুরু করি। বাবি এবাি গটি পায় গ  ঘরি উপরস্থৈ 
গলারকিা ৈাাঁবুি গিয়ারল রপ  রিরয় িাাঁরড়রয়রে এবং গমরয়িা নববিূি চািপারশ একটা 
মানব বুেহ তৈরি করিরে গ , গস আি আরয়শাি বাবাই গকবল ৈারক গিখরৈ পারব। 
আরয়শা এবাি সরপধল ভরঙ্গরৈ নাচরৈ শুরু করি, গমাচড়ায়, বৃত্তাকারি ঘুিরৈ থারক 
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 ৈিণ না মুরখি রনরচি অংশ গ রক িাখা গনকাব োড়া, ঝালরিি গশষ অংশটুকু গিহ 
গথরক খরস পরড়। 
 
বাবি এবাি গিরখ এক গোড়া কয়লাি মরৈা কারলা গচাখ চঞ্চল িৃরষ্টরৈ ৈারক গিখরে। 
ৈাি মাথাি চুল পরিপারট করি গবণী কিা এবং গোট মাথাি চািপারশ। গসটা কুণ্ডলী 
করি গবাঁরি িাখা হরয়রে। ৈাি লম্বা গিহ, পিরনি োঢ় গবগুনী িরঙি শারলায়াি 
গোড়ালীি কারে কুাঁচরক েরম আরে। আি উধ্বারঙ্গি আাঁটসারটা কাাঁচুরলি কািরণ ৈাি 
ৈলরপট উনু্মক্ত হরয় আরে, লম্বা, োরল োরল অন্তবধাস রিরয় ৈাি গবাঁরি িাখা স্তন ুেলরক 
গিরখ মরন হয় গোট আি গপষল। একটা োঢ় িরঙি পাথি- খুব। সম্ভবৈ নীলা- ৈাি 
নারভরৈ িুেরৈ েড়ারি। 
 
 “ৈারক গ্রহণ করিা। গস এখন গৈামাি।” ইবিারহম সারু আরয়শাি রিরক বাবিরক 
গ রল গিন। “রবরয়ি শ ো গৈামারিি েনে অরপিা কিরে-  াও। ৈারক উপরভাে করিা, 
গভােসভা ৈািপরি আিম্ভ হরব…” 
 
 বাবরিি হৈবাক হওয়া অরভবেরক্ত গিরখ ৈাি শ্বশুি গহরস গফরল। “ফািোনাি 
শাহোিারিি িুপারয়ি মারঝ রক আগুন জ্বরল না?” 
 
বাবরিি মুখ লাল হরয় উর  এবং গস আরয়শাি হাৈ িরি। ইবিারহম সারু একটা 
আলখাল্লা রনরেি গমরয়রক পরিরয় রিরয়, িু’বাি হাৈৈারল রিরৈ  ন্ত্রীিল উর  িাাঁড়ায়। 
িু’সারি অবস্থান রনরয় ৈািা এখনও ৈারিি গসই উোম বািে বাোরৈ থারক। 
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 “গৈামাি বাসিশ ো প ধন্ত ৈািা বােনা বারেরয়  ারব। আরম আমাি অরভোৈরিি সারথ 
গৈামারক অনুসিণ কিরবা।” ইবিারহম সারুি মুরখ একটা চওড়া হারস ফুরট আরে। 
 
 ন্ত্রিরলি রবড়ারলি মরৈা রচৎকাি করি বােনাি সারথ রবরয়ি গশাভা াত্রা ইবিারহম। 
সারুি িৃরষ্টনেন ৈাাঁবু গথরক সূ ধারলারক গবি হরয় আসরৈ বাবরিি মাথা িপিপ কিরৈ 
শুরু করি। গেনানামহরলি কারেই বাসিশ োি ৈাবু স্থাপন কিা হরয়রে। ফািোনাি 
হলুি আি োমমীরনি কারলা লাল রনশারন গসটা েমকারলাভারব সাোরনা। বাবি ভারব, 
এটা গমারটই প্রীরৈকি িৃশে নয়। 
 
  ন্ত্রীিল েরড়রয় রেরয়, প্ররবশ পরথি িু’পারশ অবস্থান গনয়। বাবি আরয়শারক রনরয় 
গভৈরি প্ররবশ কিাি সমরয় পরিচািরকি িল ভূরমরৈ কপাল গ রকরয় গসেিাি ভরঙ্গরৈ 
অবস্থান করি। ৈারিি পিরণ লাল আি কারলা গপাশাক। রবশাল ৈাাঁবুটা পুরু োরলচা 
রিরয়  াকা। রকন্তু বাবি গ মনটা আশা করিরেরলা ৈাি গচরয় অরনক গবরশ রনিাভিণ। 
ৈাাঁবুি র ক গকরন্দ্র একটা  াউস েরি িূসি ফুরলি গোপ গিয়া গিশরমি রকংখাব রিরয় 
 াকা।  া িুপারশ িুই রবশাল গমামবারৈি ঝাড় আরলারকৈ করি গিরখরে। েরিি উপরি 
একটা চৈুভূধোকৃরৈ কার ি কা ারমা গথরক সারি সারি কা রবড়ারলি চামড়া ঝুলরে।  া 
গটরন রিরয় শ োি চািপারশ একটা আবোল তৈরি কিা  ায়। পুরিা ৈাাঁবুরৈ আি রকেু 
গনই। না গকারনা আয়না, না গকারনা রসেুক বা না গকারনা বসাি টুল। 
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বাবি পুরিা পরিরস্থরৈি সারথ িাৈস্থ হবাি আরেই গকালাহলিৈ গমরয়িা আরয়শারক 
রনরয় এরস েরিি উপরি বরসরয় চািপারশ পিধা গটরন গিয়।  ারৈ ৈারক গিখা না  ায়। 
এক মুহূৈধ পরি পুরুষ পরিচািকবৃে বাবরিি গপাশাক খুলরৈ শুরু করি। বেগ্র, 
গকৌৈূহলী আঙু্গল মাথা গথরক পােরড় ৈুরল রনরয় ৈাি বরহধবাস আি গোব্বাি বাাঁিন 
আলো করি। শারলায়াি বন্ধনমুক্ত করি িু’পা গথরক প ধায়ক্ররম বুট খুলরৈ শুরু কিরল 
বাবি বহু করষ্ট ৈারিি িমক গিয়া গথরক রনরেরক রবিৈ িারখ। রনরমরষি রভৈরি বাবি 
রনরেরক নগ্ন গিখরৈ পায়। পরিচািরকি িল এবাি একটা গিশরমি আলখাল্লায় ৈারক 
মুরড় রিরয়, রকেু একটা বলরৈ শুরু করি। ৈািা রক বলরে বাবি বুঝরৈ পারি না, রকন্তু 
আোে করি পিধাি গপেরন থাকা গমরয়রিি উরেরশে রকেু একটা বরলরে  ািা দ্রুৈ 
গচারখি িৃরষ্ট অনেরিরক করি ৈাবু গথরক গবরিরয়  ায়। পুরুষ পরিচািরকি িল ৈারিি 
অনুসিণ করি  াবাি আরে ৈাাঁবুি প্ররবশপরথি পিধা শক্ত করি আটরক রিরয়  ায়। 
 
গস আি আরয়শা এখন একা। এক মুহূরৈধি েনে গস ইৈস্তৈ করি। ৈািপরি 
আলখাল্লাটা ৈাি ো গথরক খরস পড়রৈ গিয়, গস বাসিশ োি রিরক এরেরয়  ায় এবং 
পিধা গটরন সরিরয় গিয়। আয়শা নগ্ন গিরহ গভৈরি শুরয় আরে, ৈাি মাথাি চুল এখনও 
শক্ত করি গবণী কিা িরয়রে রকন্তু ৈাি গিরহি গকামল বাাঁক চড়াই উৈিাই পুরিাপুরি 
ৈাি িৃরষ্টি সামরন অবারিৈ হরয় িরয়রে। ৈাি গপলব বাহু, লম্বা সাবলীল উরুরৈ বাবি 
রবরয়ি মণ্ডরপ ৈাি পারয়ি পাৈায় গমরহিীি গ  রবসৃ্তৈ আল্পনা গিরখরেরলা গসই একই 
আল্পনা আাঁকা। ৈাি স্তনবৃন্ত টকটরক লাল িঙ কিা এবং চািপারশ গমরহিীি বৃত্ত আাঁকা। 
বাবরিি নগ্নৈাি রিরক গস গ ভারব ৈারকরয় থারক গস ৈাি রভৈরি রবচরলৈ কিাি মরৈা 

http://www.bengaliebook.com/


 অ্যাম্পায়ার অ্ব দ্য ম াঘল : রাইডারস ফ্র  দ্য নর্থ । অ্যাললক্স রাদ্ারল াডথ 

332 

www.bengaliebook.com                                  সূচিপত্র 
 

 

এক িিরণি শীৈলৈা অনুভব করি। গস রক ভাবরে? ৈাি িৈরচহ্নগুরলা অন্তৈ একটা 
রবষয় প্রমাণ করি গ  গস গকারনা বালক না বিং িক্তপাৈ ঘরটরয়রে এমন গ ািা। 
 
বাবি এবাি ঝুাঁরক ৈাি পারশ বরস এবং ৈাি পারশ এমনভারব গশায়  ারৈ ৈারিি 
পিস্পরিি গিহ পাশাপারশ থাকরলও স্পশধ করি না। এক মুহূৈধ পরি রকেু বরল না। 
কািণ গস বুঝরৈ পারি না রক বলা উরচৈ-গস রনরেি ভদ্র রকন্তু অনুসন্ধানী হাৈ 
আরয়শাি গকামরিি উষ্ণ ৈুরক স্থাপন করি এবং গস গকারনা প্ররৈরক্রয়া না গিখারৈ, 
সাহসী হরয় উর  গস ৈাি হাৈ করটরিরশি নমনীয় বাাঁরক প্রণয়স্পরশধ আরলারড়ৈ করি। 
ৈািপরিও গকারনা প্ররৈরক্রয়া হরি না গিরখ গস উরুি মিেবৈধী রত্রভূোকৃরৈ অন্ধকারিি 
রিরক অরনরিৈ ভরঙ্গরৈ এরেরয়  ায়। 
 
বাবি সহসা গটি পায় ৈাি ৈরুণ িক্ত আি গকারনা বািা মানরৈ চাইরে না। সািা 
রিরনি উরত্তেনা গ রনা ৈাি রভৈরি রনরমরষ রবরস্ফারিৈ হরয় মািাত্মক একটা শািীরিক 
আকাঙ্ক্ষায় পরিণৈ হয়,  া অবশেই রনবৃত্ত কিরৈ হরব। গস এবাি রনরেরক আরয়শাি 
উপরি ৈুরল রনরয় আরস এবং বেগ্র হারৈ ৈাি স্তরনি গকামলৈা আনারড় ভরঙ্গরৈ আাঁকরড় 
িিরৈ চায়। গস ৈাি মারঝ উপেৈ হরৈ চায় রকন্তু অপািে হয়। ৈাি রনরচ শুরয় থাকা 
শিীিটা আড়ষ্ঠ আি িলা হরয় পরড় থারক। গস মাথা ৈুরল আরয়শাি গচারখি রিরক 
ৈাকায়। ৈাি সাহা ে কামনা করি, রকন্তু গসখারন ৈাি েনে গকারনা উষ্ণৈা গিখরৈ পায় 
না। ৈাি রনিব আরবিরন সাড়া গিবাি বা সরক্রয় ভূরমকাি গচরয় গখরলায়াড়ী ভূরমকায় 
আরবভূৈধ হবাি গকারনা আগ্রহ গনই গসখারন গকবল, ৈাি কারে অন্তৈ ৈাই মরন হয়, 
ৈাি অনরভে আনারড় আচিরণি েনে কূরপৈ অরভবেরক্ত। 
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 কামনা ৈারড়ৈ হরয়, গস আবাি গচষ্টা করি এবং কর ািভারব এরেরয় গ রৈ চায়, 
অবরশরষ সাফরলেি সারথ আয়শারৈ উপেৈ হয়। েরোবি ভরঙ্গরৈ নড়াচড়া আিম্ভ 
কিরৈ গস আরয়শাি কার নে গটি পায় এবং ৈািপরি গস ৈীক্ষ্ণ গোিাল করণ্ঠ একবাি 
আৈধনাি কিরল আরয়শাি কার নে িীরি িীরি সহে হরয় আরস। হাাঁফারৈ হাাঁফারৈ গস 
আরিা েভীি অনুসন্ধারন িৈ হয়। আরিা েভীরি, বারক সবরকেু সম্পরকধ রবসৃ্মৈ হরয় 
পরড়। অবরশরষ ঘারম গভো গিরহ রনিঃরশষ হরয় গস আরয়শাি উত্তান গিরহি উপরি 
গনরৈরয় পরড়। 
 
রনরেি রশিা উপরশিায় িরক্তি িাবমান েরৈ ৈখনও হ্রাস না পাওয়ারৈ, বাবরিি করয়ক 
মুহূৈধ সময় িিকাি হয় রনরেরক রফরি গপরৈ। মরন পরড় গস গকাথায় আরে, আি একটু 
আরে রক ঘরট গেরে। রনরেরক রফরি গপরয়, গস আরয়শাি উপি গথরক উর  বরস। ৈাি 
গচারখি রিরক ৈাকারৈ চাইরল িারেেি অনীহা এরস ৈারক রঘরি গফরল। ৈািপরি, গশষ 
প ধন্ত গস ৈাি রিরক ৈাকায়, গিরখ গমরয়টা একটুও নরড়রন, আি ৈাি মুরখি অরভবেরক্ত 
আরেি মৈই িুরবধািে, রনষ্প্রাণ আি স্পরশধি অৈীৈ। গস হয়রৈা রনরেি েনে একটা স্ত্রী 
গপরয়রে রকন্তু পুরিা রবষয়টা এভারব ঘটরব বরল গস কল্পনা করিরন। বাবি উর  বরস 
এবং ৈাি রিরক রপ  রফিাবাি আরে সোরটরনি চািরি আরয়শাি গকামরিি রনরচ চুাঁইরয় 
েমা হওয়া িরক্তি িাে র কমৈ গখয়ালও করি না,  া উপ ুক্ত সমরয় রবরয়ি রিন ৈাি 
গকৌমা ধ ভরঙ্গি স্মািক রহসারব সবধসািািরণি সামরন প্রিরশধৈ হরব। 
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৯. বাবুরী 
 
শাহরুরখয়াি আরশপারশি এলাকা রশকারিি েনে রবখোৈ। ঘন েঙ্গরল হরিণ আি 
সািািণ ভরয় আৈধস্বরি গচাঁচারৈ থাকা নিি শূকি প্রচুি িরয়রে। পশুচািণভূরম আি 
গোট গোট বৃিপ্রিান এলাকাগুরলারৈ খিরোস, গশয়াল আি লম্বা গলরেি িরঙন পারখি 
প্রাচুর ধি কািরণ রশকারিি েনে আিশধ বরল রবরবরচৈ। বাবি গচাখ কুাঁচরক িনুরকি রেলা 
গপেরন গটরন আরন। ৈািপরি  খন ৈারকরয় গিরখ ৈাি গোাঁড়া ৈীি বাৈাস গকরট 
লিেবস্তুরৈ আঘাৈ করিরে। গস হারস- একটা নািুসনুিস হাাঁরসি সািা েলায় ৈীি রবি 
হরৈ গসটা েটফট কিরৈ কিরৈ আেরড় পরড়। িু’মাস আরে োমমীন গথরক রবরয় করি 
আসবাি পরি, অরিকাংশ সময় গস রশকাি করিই কারটরয়রে। 
 
 এখন সন্ধোি অন্ধকাি চািপারশ গেরয় আসরৈ শুরু কিরল, বাবি িূরেধি উরেরশে ৈাি 
গঘাড়া ঘুরিরয় গনয়। ৈাি রশকািী বাে রেরি কিা চামড়াি গটাপরিি রনরচ পুনিায় 
রনরিয় হয়। বাাঁরশ বাাঁিা হরিণ এবং ৈাি সারথ আসা বোরিি প ধাণ গথরক খিরোস, আি 
িরঙন পালরকি রফেোে রনরস্তে ভরঙ্গরৈ ঝুলরৈ থারক। গস গটি পায় একটা অরস্থিৈা 
ৈারক গেরয় আরে। গস ৈাি নানীোরনি সারথ েীবরন কখনও উাঁচু েলায় কথা বরলরন। 
রকন্তু রিন রিন এসান গিৌলরৈি সব রকেুরৈ নাক েলারনাি স্বভাব অসহনীয় হরয় 
উ রে। পারে বুরড় আিরিক অরথধ আরয়শাি সারথ ৈাি রমলরনি রহসাব িাখরৈ আিম্ভ 
করিরে আি অনবিৈ অরভর াে োনারি। প্রথম রিরক ৈুরম সিারহ িু’বাি ৈাি সারথ 
িাৈ কাটারৈ। এখন গকবল সাৈরিন অন্তি কখনও আিও িীঘধসময় পরি ৈুরম ৈাি 
সারন্নরিে িাৈ অরৈবারহৈ করিা… গমরয়টারক ৈুরম অপমান কিরে। ফািোনাি প্ররৈ 
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গৈামাি কৈধরবেি কথা ভুরল গেরল চলরব গকন।” আে সকারলই ৈাি অস্বরস্ত আি 
গক্রারিি গৈায়াক্কা না করি রৈরন রৈিস্কারিি সুরি কথাগুরলা বরলরেন। “গ ািা রহসারব 
গৈামাি রভৈরি গকারনা িিরণি ভয় কাে করি না, ৈাহরল একটা গমরয়ি কাে গথরক 
লুরকরয় থারকা গকরনা…?” 
 
 গখাাঁচা গখরয় গস পািা রচৎকাি করি, “আপরন গমারটই আমাি মারলক নন, আি আরমও 
গকারনা প্রেনন গঘাড়া নই গ  আরিশ কিা মাত্র প্রেনন ঘুরড়ি উপরি উপেৈ হরবা।” 
 
রবরয়ি বোপারি গস গকারনা আপরত্ত করিরন, এবং এি প্ররয়ােনীয়ৈা গস অনুিাবন কিরৈ 
গপরিরে। রকন্তু গস রনরে গ রচ পরড় রবরয় কিরৈ চায়রন এবং ৈাি স্ত্রীি শীৈল অবো- 
ৈারিি রবরয়ি রিনই  া আপাৈভারব প্ররৈয়মান হরয় উর রেরলা একটুও করমরন বিং 
রিন রিন গসটা আিও কর ন হরয়রে। আরয়শা বাবরিি সারথ কিারচৎ কথা বরল, আি  া 
বরল গসটাও ৈাি গকারনা অনুরিাি বা প্ররশ্নি েবারব এক শরব্দি উত্তি। গস কখনও 
ৈাি মুরখ হারস গিরখরন- একবারিি েনেও না। হাসরল হয়রৈা ৈাি গচহািা একটু 
গকামল হয়রৈা এবং আরয়শাি প্ররৈ ৈাি রনরেি অনুভূরৈও হয়রৈা বিলারৈা। আরয়শাি 
সারথ শ োয় ৈাি গকবল মরন হয় একটা। উষ্ণ মৃৈরিরহি সারথ গস শুরয় আরে ৈাি 
অপ্ররৈরিািী গিরহি মারঝ গস রনরেরক  খন রনিঃরশষ কিরে, ৈখন ৈাি আপাৈ 
পলকহীন কারলা গচাখ িুেরনি মারঝি শূনেৈাি রিরক ৈারকরয় িরয়রে, গকারনা আরবে, 
গকারনা প্ররৈরক্রয়া বা গকারনা িিরণি তনকটে বোরৈরিরক। 
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 আরয়শাি মরনি রভৈরি রক গখলা করি? বসরন্তি আেমরন অঙু্করিািেরমি ফরল সবুে 
হরয় উ া বনানীি মারঝ একটা পথ িরি গঘাড়া রনরয় এরেরয়  াবাি সমরয় বাবি 
আবািও কল্পনা কিরৈ গচষ্টা করি মানরসক বা শািীরিক গকারনাভারবই গকননা আরয়শা 
গকারনা িিরণি প্ররৈরক্রয়া ৈাি প্ররৈ প্রিশধন করি না। গিাষটা রক ৈাি নারক আরয়শাি? 
আরয়শািই গিাষ রনিয়ই। গমরয়টাি সমসোটা গকাথায়? আরয়শাি অনুরিারি গেনানামহল 
গথরক িূরি ৈাি আি ৈাি মাঙ্গরলঘু পরিচারিকারিি েনে আলািা বাসস্থারনি বরোবস্ত 
কিা হরয়রে। গস  খনই আরয়শাি মহরলি রিরক গহাঁরট  ায় িূি গথরক ৈারিি রবরচত্র 
ভাষায় কথা বলরৈ গশারন। কখনও ৈারিি। হারসি আওয়ােও গভরস আরস। রকন্তু গস 
 াহা মাত্র রভৈরি প্ররবশ করি ৈািা সারথ সারথ রনিব হরয়  ায়। আরয়শা ৈাি মাথা 
নুইরয় ৈারক আনুষ্ঠারনক অরভবািন োনায়। ৈািপরি ৈাি উরিোরেি েনে, ভাবরলশহীন 
গচাখ রনরচি রিরক নারমরয় রনিরব অরপিা করি। স্ত্রীি গচরয় ক্রীৈিাসীি সারথই ৈখন 
ৈাি সািৃশে গবরশ। অবশে একটা পাথধকে আরে গসটা হরলা ক্রীৈিাসী রবনয়ী হয় রকন্তু 
আরয়শাি মারঝ গসটাও গনই। 
 
 বাবরিি কারে মরন হয় আরয়শা ৈাি অহংকাি বরমধি মরৈা বেবহাি কিরে রনরেরক 
আড়াল করি িাখরৈ। ৈাি এই রনরলধিৈা ৈারক ৈারড়ৈ করি। মারঝমারঝ ৈারিি 
 ারন্ত্রক িমণরক্রয়াি সমরয় অরনিা সরেও গস ৈাি সারথ কর াি আচিণ করি, রনরেি 
শািীরিক শরক্তি রূঢ় প্ররয়াে করি আশা করি গস গকারনা প্ররৈরক্রয়া বেক্ত কিরব- ৈা গস 
 াই গহাক। রকন্তু ৈাি মরনাবাসনা পূণধ হয় না, এবং আরয়শা  রিও ৈারক গকারনা 
িিরণি বািা গিয় না রকন্তু বাবরিি রনরেরক আইনসঙ্গৈ স্বামীি গচরয় নািীি প্ররৈ 
রনপীড়নকািী বরল ৈখন মরন হয়। আবাি কখনও গস ৈাি সারথ নম্র আচিণ করি 
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গপ্ররমক পুরুরষি মরৈা ৈাি গিরহি গকামনীয় বাাঁরক স্পশধ করি, ৈাি স্তনবৃরন্ত চুম্বন রিরয় 
ৈাি রনরটাল উিরি মুখ িারখ- বয়িঃসরন্ধিরণি স্বরপ্ন সুখনমে িমণীরিি প্ররৈ গস গ মন 
আচিণ করিরে। রকন্তু আরয়শা ৈারিি মরৈা গকারনা প্ররৈরক্রয়া প্রিশধন না করি, 
আড়ষ্ঠভরঙ্গরৈ ৈরৈারিক অনীহাি মারঝ রনরেরক আড়াল করি িারখ। 
 
খানোিারক গস  খন লাল হরয় গৈাৈলারৈ গৈাৈলারৈ রেরেস করি- গ  শাহী রবরয়ি 
সহ াত্রী হবাি েনে মুরখরয় রেরলা আি  ে রনরয় বাোই কিা উপহাি সামগ্রীি বোপারি 
রেরলা এৈ উিাি- আরয়শা ৈাি বা ৈাি আচিরণি বোপারি ৈাি সারথ কখনও গকারনা 
আলাপ করিরে রকনা, গস মাথা গনরড় অপািেৈা প্রকাশ করি। গস অবশে ৈারক একটা 
কথা বরল গ , রবরয়ি পি পি গস  খন আরয়শাি সারথ ৈাি মহরল গিখা কিরৈ গ রৈা, 
ৈখন গস সব সমরয় ৈারক শীৈল উিাসীন ভরঙ্গরৈ অভেথধনা োরনরয়রে। গকারনা িিরণি 
আরবে গিখারনা িূরি থাক, আলাপ কিাি গকারনা ইিাই গস গিখারৈা না- গস ৈাই বািে 
হরয় একৈিফা  াওয়া বন্ধ কিরৈ বািে হরয়রে। খানোিা বরল, বোপািটা অরনকটা 
এমন গ , আরয়শা গ রনা অনে গকাথাও থাকরৈ চায়, আি গসখারনই িরয়রে বরল মরন 
মরন িরি রনরয়রে। 
 
শাহরুরখয়াি িূেধপ্রাকারিি রনরচ  ত্রৈত্র েরড় উ া কার ি চালাঘি। মারটি ইরটি বাসা 
এবং চামড়াি গোলাকৃরৈ ৈাাঁবুি িঙ্গরলি রভৈি রিরয় বাবি আি ৈাি গলারকিা গঘাড়া 
েুরটরয় অরৈক্রম কিাি সমরয়ও গস রনরেি ভাবনায় রবরভাি হরয় থারক। হৈিরিদ্র 
কাপড় পরিরহৈ অরিবাসীিা আগুরনি গিায়াি পারশ আসনরপরড় হরয় বরস িারৈি 
খাবারিি আরয়ােন কিরে,  খন ৈারিি বাচ্চািা  ালু েরলপরথ খারল পারয় গিৌরড় 
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গবড়ায়। সংকীণধ নালা, গ খান রিরয় বেধে প্রবারহৈ হয় ৈাি উপি রিরয় লারফরয়  ায় 
আি অনেিা আবেধনা এবং েঞ্জারলি র রপি উপি রিরয় বীিরবক্ররম লাফ গিয়। ৈািা 
পাথি রনরমধৈ গৈািণিারিি গলাহা রিরয় বাাঁিারনা িিোি রিরক এরেরয় গ রৈ, একটা 
বাচ্চা গেরল- িুই রক রৈন বেরিি গবরশ বয়স হরব না সহসা গিৌরড় বাবরিি সামরন 
এরস পরড়। আৈরঙ্ক রচরহ শব্দ করি উর  ৈাি গঘাড়া রপেরনি পারয় লারফরয় িাাঁরড়রয় 
 ায়। 
 
বাবি োরয়ি সবধশরক্ত রিরয় লাোম গটরন িরি বািামী আেিাহাটাি মুখ ঘুরিরয় গনয়। 
 ারৈ আৈরঙ্কৈ হরয় এরলাপাথারড় চালারৈ থাকা গঘাড়াি খুরিি আঘাৈ গথরক বাচ্চাটা 
গবাঁরচ  ায়, গ  এখন গচাখ বড় বড় করি উচ্চস্বরি কাাঁিরে এবং ভরয় অনড় হরয় িাাঁরড়রয় 
িরয়রে। বাবরিি র ক গপেরনি একেন অশ্বারিাহীি বোপািটা বুঝরৈ গিরি হরয়  ায় 
এবং মরন হয় গ রনা গস বাচ্চাটারক মারড়রয়  ারব। রকন্তু। পরথি িারি িাাঁরড়রয় থাকা 
সু ামরিহী এক ৈরুণ সামরন ঝাাঁরপরয় পরড় বাচ্চাটারক েরড়রয় িরি মারটরৈ শুরয় পরড় 
রনরেি গিহ রিরয় ৈারক আড়াল করি িারখ। উচ্চস্বরি অরভশাপ রিরৈ রিরৈ আগুয়ান 
অশ্বারিাহী ৈাি রবশাল কারলা গঘাড়াটা। রনয়ন্ত্রণ কিরৈ গচষ্টা করি। গকারনামরৈ ৈারিি 
উপি রিরয় লারফরয় পাি হরয়  ায়। রকন্তু গঘাড়াি গপেরনি পারয়ি একটা খুি ৈরুরণি 
মাথাি গপেরন খুব গোরি আঘাৈ করি। 
 
 বাবি রেরনি উপি গথরক গনরম অরচৈন ৈরুরণি পারশ হাাঁটু মুরড় বরস বাচ্চাটারক গস 
ৈখনও রনরেি বাহু রিরয় আেরল গিরখরে- বাবি এখন গিখরৈ পায় একটা বাচ্চা 
গমরয়। গমরয়টা ৈখনও গফাাঁপারি। রশকরনি সরু একটা িািা ৈাি উপরিি গ াাঁট গবরয় 
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েরড়রয় পড়রে। বাবরিি গলাকেন ৈারক সরিরয় রনরৈ গস এবাি গেরলটারক রপর ি 
উপি গশায়ায়। বাবি ভারব, আমািই মরৈা বয়স গিখরে। ঈেরলি মৈ বাাঁকারনা নাক, 
গচারখি রনম্াংরশি হাড় উাঁচু এবং থুৈরনরৈ গখাাঁচা গখাাঁচা িারড়। অসংখে  ুরিি অরভেৈা 
সম্পন্ন গচারখ গস গেরলটাি মাথাি আঘাৈ খুরটরয় গিরখ এবং কারলা চুরলি রনরচ একটা 
োয়ো গিরখ গ খানটা গথৈরল রেরয় িরক্ত চটচট কিরে। ৈরুণ গেরলটা  াি ভাসাভাসা 
শ্বাসপ্রশ্বাস গিরখ। মরন হয় েভীিভারব অরচৈন হরয় িরয়রে। বাচ্চা গমরয়টারক বাাঁচারৈ 
রেরয় গবচািা গবশ ভারলাই আঘাৈ গপরয়রে। গমরয়টারক গ  বাাঁরচরয়রে এটা োনাি েনে 
 রি গস েীরবৈ না থারক ৈরব বোপািটা িুিঃখেনক হরব। 
 
 “এরক িূরেধ রনরয় চরলা। গিখা  াক আমারিি গহরকম ৈাি গকারনা রকেু কিরৈ পারি 
রকনা।” বাবি গঘাড়ায় উর  বরস এবং িূরেধি গৈািরণি রিরক এরেরয়  াবাি সমরয় গস 
আরেি গচরয়ও রবষণ্ণ হরয় উর । 
 
*** 
 
গসই িারৈ, বাবি বুঝরৈ পারি ৈাি আরয়শাি কারে  াওয়া উরচৈ। ৈাি নানীোন আি 
আরিোন ৈাহরল খুরশ হরব এবং একবাি েভধবৈী হরল সম্ভবৈ আরয়শা রনরেও 
খারনকটা পরিৈৃরি খুাঁরে পারব। ৈাি গচরয়ও গুরুত্বপূণধ রবষয় হরলা গিৌরহরত্রি সম্ভাবনায় 
হয়রৈা ইবিারহম সারু প্ররৈশ্রুৈ ৈীিোে বারহনী রিরয় বাবিরক ৈাি েন্মস্থান আকরশ 
পুনরুিারিি সহায়ৈা কিরব। এখন ভিা বসন্তকাল। ৈাি সৎ-ভাই োহাঙ্গীরিি রবরুরি 
অরভ ান শুরু কিাি উপ ুক্ত সময়। অথচ গস  খনই োমমীরন ৈাি বাৈধাবাহক পা ায় 
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কখন ৈীিোে বারহনী গপৌঁোরব োনরৈ, প্ররৈবািই গসখান গথরক একই উত্তি আরস: 
ৈীিোে বারহনী শীঘ্রই গপৌঁোরব, শীঘ্রই… 
 
 হািামখানা গথরক গবি হরয় এরস বাবি ৈাি স্ত্রীি মহরলি রিরক কৈধবেপিায়ন ভরঙ্গরৈ 
হাাঁটরৈ শুরু করি। রকন্তু সামরন সবুে চামড়া রিরয় গমাড়া িুই িিো রবরশষ্ট প্ররবশপথ 
গচারখ পিরৈ গস থমরক িাাঁরড়রয়  ায়। না। এসান গিৌলৈরক গ মন বরলরে, গস কারিা 
আরিরশ প্রেনন অরশ্বি ভূরমকা পালন কিরব না। গস একেন পুরুষ গ  রনরেরক োরন 
ৈাি রক ভাললারে এবং গস ৈাই কিরব। গোড়ারলি উপরি ঘুরি িাাঁরড়রয় গস দ্রুৈ রফিরৈ 
পরথ িওয়ানা গিয়। 
 
*** 
 
ৈরুরণি আঘারৈি বোপারি বাবরিি আশঙ্কা অবশে ভ্রান্ত প্রমারণৈ হয়। েয় ঘণ্টা পরি 
এক পরিচািক এরস ৈারক োনায় গ  ৈাি োন রফরি এরসরে। বোপািটা গসখারনই 
গশষ হওয়া উরচৈ রেরলা। রকন্তু গকারনা একটা কািরণ বাবি আিও োনরৈ আগ্রহী হরয় 
উর  এবং িুঘধটনাি রিৈীয় রিন গস আরিশ গিয়  রি সম্ভব হয় ৈরব একটা খাাঁরটয়ায় 
করি গেরলটারক গ রনা ৈাি কারে রনরয় আসা হয়। 
 
গেরলটারক ভীষণ ফোকারশ গিখায়। রকন্তু রনরেি অরিামুখ অবস্থান গথরক হাৈ বুরকি 
উপরি গিরখ মাথা নুইরয় গস বাবিরক অরভবািন োনায়- ভরঙ্গটা কিরৈ ৈাি কষ্ট হয় 
গসটা পরিষ্কাি গবাঝা  ায় কািণ গবচািা বোথায় কুাঁকরড় উর । 
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“বাচ্চা গমরয়টারক ওভারব বাাঁরচরয় ৈুরম িারুণ সাহরসি পরিচয় রিরয়রে। আরম কৃৈে গ  
গৈামাি রনরেি েীবন বখশ রিরয় আল্লাহ গৈামাি প্ররৈ উপ ুক্ত করুণা প্রিশধন 
করিরেন। গৈামাি নাম রক?” 
 
“বাবুিী, সুলৈান।” 
 
 বাবি স্পষ্টৈই রবরস্মৈ িৃরষ্টরৈ এবাি ৈাি রিরক ৈাকায়। বাবুিী একটা অপ্রচরলৈ নাম। 
রকন্তু গসই সারথ ৈাি রনরেি নারমি সারথ িারুণ রমল িরয়রে নামটাি। “ৈুরম 
গকাথাকাি বারসো? গৈামাি গোরত্রি নাম রক?” 
 
“আমাি বাবা রেরলন বািীন গোরত্রি একেন গ ািা এবং আপনাি মিহুম রপৈাি অিীরন 
লড়াই রকন্তু আরম  খন রনৈান্তই রশশু ৈখন রৈরন মািা  ান। আমাি বাবাি কথা আমাি 
মরন গনই। আমাি মা আমারক রনরয় সমিকে চরল  ান। রকন্তু গসখারন আমাি  খন 
সাৈ বেি বয়স, ৈখন গুরটবসরন্ত রৈরন মািা  ান। ৈখন গথরকই আরম একা একা 
মানুষ হরয়রে।” 
 
“ৈুরম রক করিা? গ ািা?” 
 
“না, সুলৈান।” বাবুিী এবাি বাবরিি গচারখি রিরক ৈাকায়। গচারখি মরণ োঢ় প্রায় 
িূম্রনীল। 
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“রকেু রিন আরেও আরম বাোরি বাোরি গফরি করি গবড়াৈাম। সমিকরেি সড়রক 
আরম বাাঁিাকরপ গফরি করিরে।” 
 
 “ৈুরম শাহরুরখয়ায় রকভারব এরসরো?” 
 
 “সুলৈান, আপরন  খন সমিকে অবরিাি করিরেরলন ৈখন আরম আপনাি এক 
সিধারিি অিীরন পারন বাহরকি কাে গনই। রৈরন ফািোনা চরল  াবাি পরি আরম গথরক 
 াবাি রসিান্ত গনই।” গকারনা িকরমি ভরনৈা না করি বাবুিী কথা বরল  ায়। 
 
 “রকন্তু আরম গৈামারক আরে কখনও গিরখরন?” 
 
“এরৈ অবাক হবাি রকেু গনই। আরম এখন িসুইখানায় কাে করি। গভড়াি চামড়া 
োড়াই, মুিেীি নারড়ভূরড় পরিষ্কাি করি। বলবাি মরৈা গকারনা কাে না ৈরব কাে।” 
ৈাি গ াাঁরটি গকারণ একটা আরিা হারস ফুরট উর । “আিও খািাপ রকেু কপারল েুটরৈ 
পািরৈা।” 
 
বাবি রবরস্মৈ হরয় ভারব গস আমারক রনরয় িরসকৈা কিরে। আরম ৈাি কারে আনরেি 
উপকিণ। “আরম রনরিৈ আরিা খািাপ রকেু হরৈ পািরৈা- মারঝ মারঝ রনয়রৈ  া 
রনিধারিৈ করি গিরখরে আমারিি গসটাই গমরন রনরৈ হয়, এমনরক গসটা মুিেীি 
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নারড়ভূরড় গবি কিা হরলও। রকন্তু রনয়রৈ সম্ভবৈ এবাি অনে রকেু র ক করিরে। গৈামাি 
সাহরসকৈা গিরখ মরন হরয়রে তসনে হবাি গ ােেৈা গৈামাি িরয়রে।” 
 
“আমািও গসটা পেে গ …ৈাোড়া, আরম প্রমাণ করিরে আঘাৈ সহে কিাি মরৈা  রথষ্ট 
গমাটা মাথা আমাি িরয়রে…এবং িসুইখানায় কাে কিাি গচরয় গসটা অরনক গবরশ 
কামে- কখনও কখনও  রি আমারক মানুরষি নারড়ভূরড় বা রনরেিও রকেু গখায়ারৈ হয়, 
ৈািপরিও।” গেরলটা এখনও হাসরে। 
 
“খুব ভারলা কথা। ৈুরম দ্রুৈ সুস্থ হরয় উর া, আমাি অশ্বারিাহী বারহনীরৈ ৈুরম গ াে 
গিরব।” 
 
বাবি গভরবরেরলা গেরলটা আনরে অিীি হরয় ৈারক কৃৈেৈা োনারব। রকন্তু গিরখ 
উরিা ৈাি মুরখি হারস উরব  ায়। ৈাি অরভবেরক্তরৈ একটা আড়ষ্ঠৈা ফুরট উর  এবং 
ৈাি ফোকারশ মুখ লাল গিখায়। “রক বোপাি রক হরয়রে?” 
 
“সুলৈান, আরম গঘাড়ায় চড়রৈ োরন না।” 
 
রনরেি রনবুধরিৈায় বাবি রনরেি গ াাঁট কামরড় িরি।  া াবি সমারে গ খারন গকবল 
হৈিরিদ্রিাই গঘাড়াি বোপারি অে হয়, গসখারন গসটা স্বীকাি কিাটা লিােনক। এক 
েিীব গফরিওয়ালা রকভারব অশ্বারিাহী বারহনীরৈ গ াে গিবাি মরৈা িি গঘাড়সওয়াি 
হরব? 
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বাবুিীরক আিও অস্বরস্তরৈ গফলাি আরেই গস দ্রুৈ বরল, “ৈুরম ইরৈমরিে প্রমাণ করিরো 
গ  গঘাড়া গিরখ ৈুরম গমারটই ভীৈ গবাি করিা না। সুস্থ হরয় অশ্বশালাি আরিকারিরকি 
কারে রেরয় বলরব গস গৈামারক প্ররশিণ রিরয় অশ্বারিাহী বারহনীি গ ােে করি ৈুলরব।” 
 
*** 
 
“আমিা ৈাহরল একমৈ। আোমী পূরণধমাি পূরবধ  রি োমমীন গথরক মাঙ্গরলঘ 
ৈীিোরেি িল এরস না গপৌঁরে, আমিা ৈািপরিও আকরশি উরেরশে িওয়ানা গিব।” 
বাবি ৈারক অিধবৃত্তাকারি রঘরি আসনরসাঁরড় হরয় বরস থাকা পারিষিবৃরেি রিরক 
ৈাকায়। 
 
 মাঙ্গরলঘ গথরক আেৈ অরৈরিক্ত তসনেবারহনীি এখনও গকারনা খবি গনই এবং 
বাবরিিও তি ধেচুেরৈ ঘরটরে। ৈাি অরিকৃৈ ভূখণ্ড এখনও রনিাপরি ৈাি আয়রে আরে। 
িূেধগুরলারৈ ৈাি রবশ্বস্ত সিধািরিি অিীরন ভারলামরৈা িিীবারহনী গমাৈারয়ন কিা 
িরয়রে, রকন্তু ৈাি পরি আি অরপিা কিা সম্ভব না। আকরশ ৈারক অরৈসেি পুনিায় 
িখল কিরৈ হরব। ৈািপরিই গস গকবল রনরেরক ফািোনাি সরৈেকারিি সুলৈান বরল 
অরভরহৈ কিরৈ সিম হরব এবং ভরবষেরৈি েনে উচ্চারভলাষী পরিকল্পনা হারৈ রনরৈ 
পািরব। 
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 “সুলৈান ইৈেবসরি আমারিি উরচৈ তসনেবারহনীি কুচকাওয়াে অবোহৈ িাখা। 
অবরিাি  ন্ত্র আি রনরিপক আমারিি  রথষ্ট িরয়রে রকন্তু তসনেবারহনীি একটা রবিাট 
অংশ এখনও সুশৃঙ্খল বারহনী রহসারব েমাট বাাঁরিরন।  ুিাবস্থায় আমিা ৈারিি মাথায় 
 া গ াকারৈ গচরয়রে, গসটা হয়রৈা ৈািা গবমালুম ভুরল বরস থাকরব। আি আমারিি 
উরচৈ িসরিি পরিমাণ বৃরি কিা। আমিা  রিও িীঘধ অবরিারিি পিপারৈ নই, গশষ 
প ধন্ত হয়রৈা গসটাই অবিারিৈ হরয় উ রৈ পারি, ওয়ারেি খান বরলন। 
 
“আপরন র কই বরলরেন। আি আমিা  খন অরভ ান শুরু কিরবা, আমারিি উরচৈ হরব 
আরেই হামলাকািী বারহনী পার রয় েবারি পশুি পাল িখল করি গনয়া। আকরশি 
িিীবারহনী রনরেরিি খাবাি েনে গসগুরলা িখল কিাি আরেই। বাইসানোি, এই 
কারেি উপ ুক্ত বারহনী েরড় গৈালাি েনে আরম আপনাি উপরি রনভধি কিরে- এমন 
গলাক  ারিি আমিা রবশ্বাস কিরৈ পারি। আমাি গলারকিা হৈো রেি রশকাি গ ন না 
হয় বা ৈারিি উপরি গ ন লুটৈিােও চালান না হয়। আমিা সব রকেু অরথধি রবরনমরয় 
রকরন গনব। আরম একেন সুলৈান গ  ৈাি রনরেি িারেে রফরি আসরে, লুটৈিারে 
প্রবৃত্ত গকারনা উেরবক িসুে নই।” 
 
বাবি উর  িাাঁড়ায়, রনরে রনয়ন্ত্রণ গ্রহণ করিরে বরল খুরশ হয় এবং অরপিাি পালা 
শীঘ্রই গশষ হরব। অরস্থিরবাি কিরৈ, গস আরঙ্গনায় গবি হরয় আরস এবং ৈাি রপ্রয় 
গঘাড়ারক প্রস্তুৈ কিরৈ বরল। রবরস্মৈ সরহরসি িল গিৌরড়  ায় ৈাি আরিশ পালন 
কিরৈ। ৈাি গিহিিীি িল রনরেরিি গঘাড়াি েনে গচাঁচারমরচ শুরু কিরৈ রবভ্রারন্ত 
আরিা গবরড়  ায়। সবাই অলস আি অরোোরলা হরয় পরড়রে। গস বাবুিীি চওড়া কাাঁি 
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আি সরু গকামি ুক্ত অবয়ব লিে করি, ঝাডু় হারৈ আস্তাবল গথরক গবি হরয় আসরৈ 
গস ৈারক হারৈি ইশািায় কারে আসরৈ বরল। 
 
“সুলৈান?” আে বাবুিীরক গকারনা কািরণ বাবরিি গচারখি রিরক ৈাকারৈ অরনিুক 
মরন হয়। 
 
“গৈামাি গঘাড়ায় চড়াি প্ররশিণ গকমন চলরে?” 
 
রনিবৈা। 
 
“আরম আরিশ রিরয়রেরলাম অশ্বারিাহী বারহনীি সিসে হবাি েনে ৈুরম প্ররশিণ গনরব?” 
 
আবািও রনিবৈা। 
 
 “আি আরম আরিশ অমানে কিা গিখরৈ অভেস্ত নই।” বাবি রবরস্মৈ হয়। গেরলটারক 
ৈাি আগ্রহী বরলই মরন হরয়রেরলা। রকন্তু গস এখনও প্ররশিণ আিম্ভ করিরন। গস 
বাবুিীরক সাহা ে কিরৈ চায় এবং গভরবরেরলা ৈাি রভৈরি গস একটা আগ্রহ গিখরৈ 
গপরয়রে। রকন্তু ৈাি রনিয়ই গকাথাও ভুল হরয়রে। বাবুিী গ  বাাঁিাকরপ গফরি কিরৈ গস 
গসগুরলাি মৈই অকমধণে। হৈাশ হরয় বাবি ঘুরি িাাঁড়ায়। ঘুরি িাাঁড়ারৈ রেরয় গস 
বাবুিীি গচারখি রনরচি হারড় একটা কালরশরট িাে গিখরৈ পায়। “িাাঁড়াও, িাাঁড়াও। ওটা 
রকরসি িাে?” 
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“আপনাি অশ্বশালাি প্রিান আমারক গমরিরে।” 
 
 “গকন?” 
 
বাবুিী এৈিণ পরি এবাি গচাখ ৈুরল ৈাকায়। “কািণ আরম ৈারক বরলরেলাম 
অশ্বারিাহী বারহনীরৈ গ াে গিবাি েনে গঘাড়ায় চড়া রশখরৈ চাই। গস বরলরে আরম 
গঘাড়াি রবষ্ঠা পরিষ্কাি কিাি গ ােে।” 
 
“ৈুরম রক ৈারক বরলরে গ  আরম বেরক্তেৈভারব এি েনে ইিা গপাষণ করিরে?” 
 
 “সম্ভবৈ এভারব আরম কথাটা ৈারক বরলরন। আরম গভরবরেলাম গস রবষয়টা োরন। আি 
আঘাৈ কিাি আরে গস আমারক গসটা বলবাি গকারনা সুর ােও গিয়রন। পরি, আরম 
গকবল ৈারক পািা আঘাৈ কিা গথরক বহু করষ্ট রনরেরক রবিৈ গিরখরে। বোখো কিাি 
েনে গসটা উপ ুক্ত সময় রেরলা না, বা আরেধ োনাবাি। আপরন  রি সরৈেই চান আরম 
গঘাড়া চালনা রশরখ ৈরব গসটাি বরোবস্ত হরয়  ারব। আি ৈা  রি না হয়, ৈাহরল 
িসুইখানাি গচরয় আস্তাবল অরনক ভাল, বলরৈই হরব।” 
 
বাবি ৈাি এক গিহিিীি রিরক ৈাকায়। “আলী গোসৈরক গেরক আন।” 
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 রকেুিণ পরি, গলাকটারক ৈাি সামরন নৈোনু অবস্থায় বরস থাকরৈ গিখা  ায়। গস 
বাবরিি মৈই, গচরঙ্গস খারনি বংশিি, সােরিরচ গোরত্র অন্তেধৈ আি গঘাড়াি বোপারি 
ৈাি িিৈা সবধেনরবরিৈ। বলা হয় গস একটা স্ট্োরলয়ন মাত্র িু’রিরন বশ মানারৈ 
পারি। বিিােী আি রনরেি বহু করষ্ট অরেধৈ ম ধািা সম্পরকধ সরচৈন আলী গোসৈ 
রবশ্বস্ত আি রবরবকবুরিসম্পন্ন। বাবরিি িািণা বাবুিী রনরেি বক্তবে গপশ কিাি সময় 
বা ৈরিকাি বোপারি খুব একটা সরচৈন রেরলা না। গকারনা সরেহ গনই আলী গোসৈ 
গভরবরে বাবুিী বড়াই কিরে- বািীন গোরত্রি এ বোপারি আবাি িারুণ সুনাম িরয়রে। 
বাবি ভারব, ৈািই ভুল হরয়রে, পরিষ্কাি করি আরিশটা না রিরয়। 
 
 “আরম চাই এই গলাকটা আমাি অশ্বারিাহী বারহনীি একেন সিরসে পরিণৈ গহাক। 
আমিা এখন ৈাি প্ররশিণ আিম্ভ কিরবা। শাহী আস্তাবল গথরক ৈাি েনে একটা 
গঘাড়াি বেবস্থা করিা।” 
 
 “এখনই কিরে, সুলৈান।” 
 
করয়ক রমরনট পরি বাবি, সারথ বাবুিী ৈাি বাহরনি গকশি আাঁকরড়- একটা শান্ত 
গঘাটকী- শাহরুরখয়াি িূেধ গথরক িুলরক চারল গবি হরয় আরস। িিীবারহনী বিাবরিি 
মরৈা একটু গপেরন গথরক ৈারক অনুসিণ করি। চমৎকাি উষ্ণ এক িুপুিরবলা এবং 
ৈৃণভূরমরৈ ফুরট থাকা েবারি পশুি গভােে এক গবাাঁটায় রৈনপাৈা রবরশষ্ট গোট োরেি 
সািা পুষ্ট ফুরল গমৌমারেি িল বেস্ত ভরঙ্গরৈ উড়াউরড় কিরে এবং বাৈারস একটা রমরষ্ট 
েন্ধ গভরস আরে। বাবি লাোম গটরন িরি এবং ঘুরি ৈাকায় বাবুিীি হালহরককৈ 
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গিখরৈ। সামানে গসাো অবস্থায় ৈারক এখন উপরবষ্ট গিখা  ায়, গঘাটকীি গকশি টানা 
বন্ধ করিরে। “হাাঁটু রিরয় আাঁকরড় িরি থারকা। গোড়ারলি োাঁট রভৈরিি মুখ করি রনরচি 
রিরক নারমরয় িাখরব এবং পারয়ি পাৈা থাকরব গিকারবি উপরি।” 
 
বাবুিী মাথা নারড়, মরনাসংর ারেি ৈারেরি ৈাি ভ্রু কুাঁচরক আরে। বাবি ভারব, বোটাি 
রেরন বসাি একটা সহোৈ ভরঙ্গ িরয়রে এবং ভারলা অশ্বারিাহী হরব। ৈাি েীবন 
এরৈারিন গকমন গকরটরে? বাবরিি পরি গসটা কল্পনা কিাটা কর ন। বাবরিি গচারখ 
গকবল সুড়ঙ্গ পরথ লুরকরয় সন্তপধরন সমিকরে প্ররবরশি পরি লুরকরয় থাকাি সমরয় 
প্রাঙ্গরনি গসই হারিসাি বুরড়া আি ৈাি গসই েত্রাক আক্রান্ত গপাঁয়ারেি িৃশে ভাসরৈ 
থারক। গসইরিন সকারল বাবুিীও সম্ভবৈ প্রাঙ্গরণি গকাথাও িাাঁরড়রয় রেরলা। 
 
 “েলরি এরসা।” বাবি ৈাড়া গিয়। “দ্রুৈ গঘাড়া হাাঁকাও।” 
 
 “আরম গসটাই চাইরে, রকন্তু সুলৈান আরম এই গঘাটকীটারক গমারটই িারে কিারৈ 
পািরে না।” 
 
*** 
 
করয়করিন পরিি কথা, আস্তাবরলি বাইরি বাবি ৈাি গঘাড়াি লাোম একেন সরহরসি 
কারে বুরঝরয় রিরি  খন, গস বাবুিীরক আস্তাবরলি রভৈরি গিখরৈ পায়। ৈাি রিরক 
গপেন রফরি ঝুাঁরক রনরেি গঘাড়াি পা মারলশ কিরে। বাবি সন্তপধরন ৈাি রিরক গহাঁরট 
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 ায় এবং ৈাি প্ররশিণ গকমন চলরে োনাি েনে হাৈ বাড়ায় ৈাি কাাঁরি গটাকা গিরব 
বরল। গটাকা রিরৈ রেরয় গস ৈাি কাাঁি আাঁকরড় িরি এবং ৈাি রিরক গমাচড় গিয়। 
বাবুিী িনুরকি রেলাি মরৈা রেটরক ঘুরি িাাঁরড়রয় ৈারক আঘাৈ কিাি েনে েরড়রয় 
িরি। গস কারক িরিরে গসটা গিখা মাত্র অবশে গস বাবিরক গেরড় গিয় এবং হাাঁটু মুরড় 
নৈোনু হয়। “আমারক মােধনা কিরবন, সুলৈান। আরম বুঝরৈ পারিরন।” 
 
 “অবশেই ৈুরম বুঝরৈ পািরন। রকন্তু এমন প্ররৈরক্রয়াি রক রবরশষ গকারনা কািণ 
আরে?” 
 
“সহোৈ প্রবৃরত্ত। আপনাি বালেকাল  রি িাস্তায় কারট এবং গটি পান আপনাি গপেরন 
রকেু একটা ঘাপরট গমরি িরয়রে, আপনাি  থাসবধস্ব হরৈ পারি গসটা একটা ৈামাি 
পয়সা, খাবাি বা হয়রৈা আপনাি রনরেি স্বািীনৈা- বাাঁচারৈ আপনারক দ্রুৈ রসিান্ত 
রনরৈ হরব। অরনক গলাক আরে  ািা বাচ্চারিি অপহিণ করি ক্রীৈিাস বা আরিা 
েঘনে উরেরশে রবরক্র করি গিয়।” 
 
“গৈামাি গখয়াল িাখাি মরৈা গকউই রক রেরলা না?” 
 
 “আমাি আরিোন মািা  াবাি পরি আি গকউ রেল না। রকেু মানুষ আসরলই িয়ালু 
রকন্তু বাকী সবাই সািািণৈ রবরনমরয় রকেু চায় হরৈ পারি গসটা রনৈান্তই কৈেৈা বা 
চাটুবারিৈা রকংবা ৈারিি ইিা অনু ায়ী গকারনা রকেু কিা। আপরন সবরচরয় গবরশ রনভধি 
কিরৈ পারিন- রুরটি টুকরিা চুরি কিরৈ রুরটঘরিি গপেরনি পরথি রিশা বা শীরৈি 
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িারৈ ঘুমাবাি েিম োয়ো গকাথায় পাওয়া  ারব আরিকটা িাস্তাি গেরলি উপরি  রিও 
গসও আরে রনরেি গখয়ালই িাখরব।” “বাইরিি পৃরথবীটা রক আসরলই এমন? মানুষ রক 
এরৈাই স্বাথধপি?” 
 
“হরৈ পারি আরম বারড়রয় বরলরে। আমাি রকেু ভারলা বনু্ধ রেরলা” বাবুিী বরল, ৈািপি 
ৈাি মুরখ একটা িহসেময় হারস ফুরট ওর । “িিবারিি কথা এরকবারিই আলািা? 
আপনাি পারিষিবরেধি রভৈরি করৈােরনি উপরি আপরন রনরিধিায় রনভধি কিরৈ 
পারিন? রনরেি সমরোত্রীয়রিি উপরি উ াি েনে ৈুি সিান বা উপহাি বা মামুলী 
সুরবিাি েনে আপনাি স্বারথধি রবরনমরয় গক এমন আরে গ  রনরেি স্বাথধরক প্রািানে 
গিরব না? আপনাি সমরোত্রীয় কৈেন শাসক- আত্মীয় গহাক বা না গহাক- রুরটঘরিি 
মারলক অনে খরেিরক রবিায় কিরৈ  খন বেস্ত, গসই সুর ারে আরম গ মন রুরটঘরি চুরি 
করিরে, র ক গৈমরন, আপনাি মরনার ােি রবরিিৈাি সুর াে রনরয় আপনািই িারেে 
লুটৈিাে চালারনা গথরক রবিৈ থাকরব?” 
 
বাবি রনরেি সৎভাই োহাঙ্গীি, চাচারৈা ভাই মাহমুি আি ৈামবাল ৈাি সারথ রক 
করিরে গভরব কু্রি ভরঙ্গরৈ ভ্রুকুরট করি। “আরম ৈািপরিও িাস্তাি েীবরনি গচরয় 
িূরেধি েীবনই গবরে গনরবা- আি ৈুরমও ৈাই চাও, নৈুবা আে ৈুরম এখারন থাকরৈ 
না।” 
 
“আমাি অন্তৈ পেে কিাি সুর াে রেরলা। আপরন হয় সিধাি হরবন নৈুবা আপনাি 
েীবন বৃথা। আপনাি পরি কখনও অখোৈ অবস্থায়, রনরূপদ্রব েীবন কাটারনা সম্ভব 
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না। গকউ না গকউ আপনারক হুমরক রহসারব গিখরব আি হৈো কিরব। রনরেি ভােে 
গবরে গনবাি স্বািীনৈা আমাি িরয়রে, আমাি সামরন ৈাই। সম্ভাবনা প্রচুি,  রিও সবই 
কম উরত্তেনাপূণধ। হোাঁ, আরম এখারন থাকরৈ পেে করি, রকন্তু এখারন থাকাটা আরম 
আমাি অরভেরস পরিণৈ কিরবা না।” 
 
“খুবই সরৈে কথা। আমাি মিহুম আব্বাোন প্রায়ই একটা কথা বলরৈন, রনরেি ভারলা 
একেন খুব ভারলাই বুঝরৈ পারি এবং আমাি মরন হয় কথাটা একেন শাহোিা আি 
রভখািীি েনে সমান প্রর ােে।” কথাটা বরলই বাবি ঘুরি িাাঁড়ায় এবং গশষ কথাটাি 
েনে গস রনরেই রনরেরক বাহবা গিয়। 
 
*** 
 
সাম্প্ররৈক সময়গুরলারৈ গস বািবাি  া করিরে, বাবি রনরেি গকামরি আিও একবাি 
গমাটা নীল কাপরড়ি একটা ফারল করষ বাাঁরি। ৈাি পিরণি কারলা সারলায়াি গোঁড়াফাটা 
এবং রপঙ্গল বরণধি গোব্বাি উপরিি পিা চামড়াি আাঁটসাট েোরকট চকচরক আি 
পুিাৈন। 
 
“সুলৈান, সাবিারন থাকরবন।” ওয়ারেি খানরক উরিগ্ন গিখায়। 
 
বাবি িািণা করি, ৈাি এইসব তনশ অরভ ান আি ৈািরচরয়ও বড় কথা বাবুিীি সারথ 
ৈাি ক্রমবিধমান ঘরনষ্ঠৈা, আি িারৈি গবলাি এইসব অরভ ারন ৈাি সঙ্গী হওয়াি 
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বোপািটা রৈরন গমরন রনরৈ পািরেন না। রকন্তু ৈাি গলাকেন রকভারব বসবাস কিরে 
গসটাি এরকবারি আসল অবস্থা গিখাি এইসব অরভ ান বাবরিি কারে ক্রমশ একটা 
গনশাি মরৈা হরয় উ রে। “আরম সৈকধ থাকরবা।” ৈাি বুরড়া হরয় উ া রবশ্বস্ত বনু্ধি 
রিরক ৈারকরয় মুচরক গহরস বাবি চুরপসারি কি গথরক গবি হরয় এরস গপেরনি একটা 
সংকীণধ রসাঁরড় রিরয় িূরেধি গপেরনি অংরশ অবরস্থৈ একটা গোট প্রাঙ্গরণ গনরম আরস, 
গ খারন অন্ধকারি বাবুিী ৈারিি আরে গথরক র ক কিা স্থারন ৈাি েনে অরপিা কিরে। 
 
 ৈািা রনিরব পারশি একটা িিোি রিরক এরেরয়  ায়, গ খারন অবস্থানিৈ ওয়ারেি 
খারনি প্রহিীরক আরে গথরকই সৈকধ করি গিয়া হরয়রে ৈারিি বোপারি। ফরল গস, 
রনিরব ৈারিি বাইরি গ রৈ গিয়। বাবি গচাখ কুাঁচরক ৈারকরয় িূেধ গথরক করয়কশ েে 
িূরি ৈাি আরিশমরৈা িুরটা টাটু গঘাড়ারক রেন চাপারনা অবস্থায় িরড় রিরয় বাাঁিা 
গিখরৈ পায়। 
 
ৈািা গঘাড়াগুরলাি বাাঁিন খুরল লারফরয় রপর  গচরপ বরস এবং টাকিাি সাহার ে একটা 
শব্দ করি আি গঘাড়াগুরলাি পুষ্ট পাাঁেরি গোড়ারল রিরয় ৈবলাি গবাল ৈুরল, অিধবরল্পৈ 
গবরে অন্ধকারি হারিরয়  ায়। অসািািণ একটা বোপাি। বাবুিী গ ভারব মাত্র করয়ক 
সিারহি বেবিারন, বাবি ভারব, ৈাি কখনও রেরলা এমন িক্ত সম্পকধীয় ভাইরয় পরিণৈ 
হরয়রে। গস ৈারক অরস চালনা, আি কুরস্ত কিরৈ রশরখরয়রে। এমন রক রকভারব গঘাড়ায় 
উপরবষ্ট অবস্থায় ৈীি েুাঁড়রৈ হয়- র ক গ মন ওয়ারেি খান ৈারক একসমরয় 
রশরখরয়রেরলা। বাবুিী গ  আসরলই একেন সহোৈ গঘাড়সওয়াি গসটা গস প্রমাণ 
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করিরে এবং করয়কবাি পটকান গখরয় ৈাি গবািবুরিও ভারলাই হরয়রে, এখন গস 
বাবরিি সারথ প্রায় সমান ৈারলই গঘাড়া গোটারৈ পারি। 
 
বাবুিী ৈারক এি বিরল রশরখরয়রে গলাকোন আি নৃৈে- এবং রোঁচরক গচাি হরৈ হরল 
লুরকরয় থাকাি গ  গকৌশল আি পটুৈা িিকাি গসটাও বাবি ৈাি কারে গথরক রশরখরে। 
রকভারব একেন কৃষরকি মরৈা গপাশাক পিরৈ হরব,  া ৈারিি তনশ অরভ ারনি েনে 
গুরুত্বপূণধ গসটাও বাবুিীই ৈারক রশরখরয়রে। ৈািা  খন িারৈি গবলা গঘাড়া রনরয় 
গবড়ারৈ গবি হয়, ৈখন গ্রারম আি অস্থায়ী বসরৈি আরশপারশি বাোরি রেরনসপরত্রি 
িিিাম করি এবং উবু হরয় গ্রারমি বারিায়ািী আগুরনি পারশ বরস িূমারয়ৈ চা পারনি 
ফাাঁরক বয়স্করিি েল্প গশারন। 
 
কখনও ৈাি আি অনোনে গোত্রপরৈরিি রবরুরি বাবি ৈারিি রবরষািোি কিরৈ 
গশারন।  ারিি কলোরণ সািািণ মানুরষি েীবন এখন পুরিাপুরি অরনরিৈ হরয় পরড়রে। 
প্রথম প্রথম এইসব মন্তবে ৈারক কু্রি করি ৈুলরৈা, রকন্তু এখন গস গশানাি গচষ্টা করি 
বুঝরৈ চায়, ৈাি গলাকরিি মরন আি মনরন রক ভাব গখলা কিরে। অবশে িূরেধ 
বসবাসকািীরিি চারিরত্রক িুবধলৈাি রবষরয় গ সব সম্ভব অসম্ভব গুেব বাোরি প্রচরলৈ 
িরয়রে ৈািা িুেরনই গসসব িারুণ উপরভাে করি। কারশম- বাবরিি রনরবধরিািী আি 
িীিরস্থি উরেি- গুেব িরয়রে ৈাি নারক এমন একেন পুরুষ সঙ্গী িরয়রে  াি  ন্ত্র 
নারক প্রেনন অশ্বরকও ঈষধারিৈ কিরব। রকন্তু মুশরকল হরলা গমরয়রিি মরৈা গপাশারক 
সরিৈ হরল আি রবোনায় বািা অবস্থায় গকবল ৈাি িমণ প্রবণৈা োগ্রৈ হয়। 
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অবশে আে িারৈ কারশরমি রুরচ িমরণি গচরয় আরিকটা বী ধবান আকষধণ িরয়রে। 
আে িারৈ ৈািা গ  গ্রারম  ারি, েহাোক, গসটা আসরল একটা গবশোলয়। গ খারন 
ৈািা আরেও অরনকবাি রেরয়রে- কার ি একটা প্রায় ধ্বরস পড়া চালাঘি। গ খারন 
আগুরনি আরলায় গমরয়িা নারচ, সেরবধ রনরেরিি গপাশাক োরহি করি এবং পুরুষিা 
ৈারিি মরিে গথরক পেেসই গমরয় রনরেি অঙ্কশারয়নী কিরৈ গবরে গনয়। এইসব 
গমরয়রিি একেন ইয়ািোি, ৈাি আকষধণীয় স্তন আি প্রশস্ত করটরিরশি কথা রচন্তা 
কিরৈই বাবরিি শ্বাসপ্রশ্বারসি েরৈ দ্রুৈৈি হরয় উর । আেরকি পুরিাটা রিন আসন্ন 
অরভ ারনি প্রস্তুরৈি ভাবনায় ৈাি গকরটরে। রকন্তু এখন িাৈ নামরৈ ইয়ািোরিি গকামল 
আাঁিারি রনরেরক গপ্রারথৈ কিাি ৈাড়না গস গকারনামরৈই িমন কিরৈ পারি না। 
 
ইয়ািোরিি উষ্ণ আি সহেলভে গিহ, অনুসন্ধানী ওষ্ঠ ৈারক একটা নৈুন েেরৈি 
সন্ধান রিরয়রে। আি অরনক গকৌশল এবং গিামাঞ্চকি অনুভূরৈি উপরস্থরৈ সম্পরকধ 
অরভে করি ৈুরলরে। আরয়শাি গথরক গমরয়টা করৈা আলািা, ৈারিি এরৈারিরনি 
গ ৌনসম্পরকধি গবলায় গমরয়টা ৈারক একবািও প্রণয়রসক্ত স্পশধ করিরন। ৈাি িু’হাৈ 
অসারিি মরৈা শ োি িুপাশ আাঁকরড় থারক। ৈাি ওষ্ঠিয় শীৈল আি বাবরিি েনে 
সবসমরয়ই বন্ধ থারক। বাসি শ োয়  রি গস আিও অরভেৈাসম্পন্ন। গপ্ররমরকি 
ভূরমকায় অবৈীণধ হরৈ পািরৈা, সবরকেু ৈখন হয়ৈ অনেভারব ঘটরৈা… রকন্তু গসটা 
এখন অৈীরৈি রবষয়। গস আবাি  খন ফািোনাি সুলৈান হরব ৈখন গস ইয়ািোিরক 
ৈাি উপপেী কিরব। উজ্জ্বল িরেি সমাহারি ইয়ািোরিি বারড়রয়। গৈালা গসৌে ধ গস 
উপরভাে কিরব এবং ৈাি হলুিাভ ত্বরক ঝলমল কিরৈ থাকা গসানাি মালা আি 
ৈারিি প্রণয় অরভসারড়ি ঘারম রসক্ত মুক্তাি িীরি গকামল স্তরনি ভরে উ ানামা কিরে 
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ৈারকরয় গিখরব। ভাবনাটাি গিশ অনুভব করি বাবরিি টাট্ট গঘাড়াটা পাাঁেরি ৈীব্র এৈটা 
গুাঁরৈা গখরয়। 
 
শীঘ্রই ৈািা েহাোরকি প্রান্তরিরশ অবরস্থৈ উইরলাি বরন এরস গপৌঁরে। এবং 
তনশপ্রহিীরক গেরক বরল গ , ৈািা মুসারফি িারৈি মরৈা আশ্রয় চায়। তনশপ্রহিী ৈাি 
হারৈ িিা মশারলি কাাঁপা কাাঁপা আরলা ৈারিি মুরখি কারে িরি ভারলা করি গিরখ রনরয় 
একটা িীঘধশ্বাস গফরল এবং ৈারিি গ রৈ গিয়। ৈািা গঘাড়া গথরক। নারম এবং রনচু, 
কাাঁচা-ইরটি তৈরি বারড়ি মাঝ রিরয় গঘাড়াি িরড় িরি এরেরয়  ায় এবং সরু েরলপথ 
অরৈক্রম করি বাোরি গপৌঁরে, গ খারন সওিােিরিি গৈরলি প্রিীরপি মৃিু হলুি 
আরলারৈ কাকি ভরৈধ, রনম্মারনি চাল আি মারটি রনরচ েন্মান সরেি োৈা পিা একটা 
সূ্তপ আবো আরলারকৈ হরয়রে। পুরিা গমরঝরৈ গভড়া আি োেরলি লারি এবং 
হারিসাি করয়কটা মুিেীি রবষ্ঠা ফুটরকি মৈ পরড় িরয়রে। গবশোলয়টা বাোরিি 
অনেপ্রারন্ত অবরস্থৈ। হাাঁ, ইয়ািোি এখারনই আরে। ঘুাঁরট গপাড়ান আগুরন ওম গপাহারৈ 
থাকা ৈাি হাৈ বাবি এখান গথরকই গিখরৈ গপরয়রে। বাবুিীি বিাবরিি পেরেি 
গমরয়টাও িরয়রে- হাো পাৈলা, বালকসুলভ, বুরনা পাহাড়ী একটা গমরয়। মাথাি চুরল 
লালরচ িীরি এবং প্রেলভ মুখাবয়ব। 
 
 ইয়ািোি ৈারিি গিখামাত্র গিৌরড় এরস বাবরিি উপরি ঝাাঁরপরয় পরড় িু’হাৈ বারড়রয় 
েলা েরড়রয় িিরৈ। ৈাি োট্টারোট্টা গোড়ালীরৈ পিা সস্তা নুপূরিি ঝঙ্কাি উর । ৈাি 
গ াাঁট কারিৈ েন্তবে খুাঁরে রনরৈ বেস্ত। গস রনরেি পুরিা ওেন বাবরিি উপরি চারপরয় 
রিরয় সারথ সারথ ৈাি উরত্তেনা অনুভব করি রখলরখল করি গহরস ওর । হাৈ িরি গস 
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এবাি ৈারক েরণকালরয়ি গভৈি রনরয় আরস, গ খারন একটা কার ি প্ররকারষ্ঠি গমরঝরৈ 
গকারনামরৈ একটা োরলচা পাৈা িরয়রে, গস ত্রস্ত হারৈ রনরেি কাপড় খুরল এবং 
উরুিয় উরন্মারচৈ করি রনরেি উষ্ণ আদ্রধ অভেন্তরি ৈারক প্ররবরশি অনুমরৈ গিবাি 
আরে হাৈ আি গ াাঁট রিরয় িিৈাি সারথ বাবিরক োরেরয় গৈারল। 
 
িুসি গোলাপী বরণধি সকাল হরৈ হরৈ সন্তুষ্ট, আি উজ্জ্বল আি েরণকালরয় পরিরবরশৈ 
শরক্তশালী পানীরয়ি কলোরণ সামানে মাৈাল বাবি এবং বাবুিী শাহরুরখয়াি িৃরষ্টসীমাি 
রভৈরি গপৌঁরে  ায়। রফিরৈ পরথ রনে রনে িরিৈাি আি রনে রনে মাত্রা এবং উদ্ভাবন 
কুশলৈাি রবষরয় রকেু অকপট মন্তবে োড়া পুরিাটা পথ ৈািা রনিরব এরসরে। িূরেধি 
রভৈরি গপৌঁরে বাবি রনরেি মহরল রফরি  ায়, স্বািীনৈা আি গবপরিায়া কাটারনা 
সমরয়ি গশষ গিশটুকু ৈারড়রয় উপরভাে কিাি আরেই গভােবারেি মরৈা গচারখি 
সামরন এরস িাাঁড়ারনা পরিচািরকি িলরক হারৈি ইশািায় গচারখি সামরন গথরক রবিায় 
করি। 
 
রনরেি কামিায় প্ররবশ করি িিো র কমরৈা বন্ধ কিাি আরেই গস পিরণি কাপড় 
খুলরৈ শুরু করিরে। বাম কারন ৈীক্ষ্ণ একটা টান পড়রৈ ভোবাচোকা গখরয় গস ঘুরি 
িাাঁড়ায়। গস ঘুরি িাাঁরড়রয় গিরখ এসান গিৌলৈ। হাৈ ৈখনও উাঁরচরয় গিরখরেন, িু’গচাখ 
িকিক কিরে। ৈাি রনেস্ব কামিায় রৈরন আরে কখনও এভারব এরস হারেি হনরন। 
নানীোরনি গপেরন ৈাি িুই বয়স্ক পরিচারিকা। বাবি োরন িুরটাই পারেি হে। ভাো 
মাে উিারৈ োরন না এমন ভরঙ্গরৈ মারটি রিরক হারস হারস মুরখ ৈারকরয় িরয়রে। 
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 “ৈুরম আি গৈামাি ঐ বাোরু গোকিাি মারেবারে  রি গশষ হরয় থারক, ৈরব আমারিি 
এবাি আলাপ কিাি সময় হরয়রে।” ৈাি নানীোন িমরক উর  বরলন। “েৈিারৈ 
সমিকে গথরক আেৈ বাৈধাবাহক একটা বাৈধা রনরয় এরসরে। গৈামাি প্রাণরপ্রয় চাচারৈা 
ভাই মাহমুরিি মহারফে বাৈধাটা পার রয়রে।” ৈাি মুরখি সামরন নানীোন একটা 
কােরেি টুকরিা গমরল িরিন। 
 
“আমাি ভাইোরনি রক বক্তবে? চুরি করি গনয়া সালৈানাৎ রক রৈরন আমারক উপহাি 
রহসারব রিরৈ চান?” বাবি কান েলরৈ েলরৈ বরল। গস গ  নািী সংসরেধ সময় কারটরয় 
এরসরে, গসটা এসান গিৌলৈ োরন গিরখ বাবি খুব একটা অবাক হয় না। এই বুরড়ি 
কারে রকেু গোপন কিা অসম্ভব। রকন্তু চাষাভূরষাি গবরশ, ইয়ািোরিি আরলঙ্গন গথরক 
সিে আেৈ। সম্ভবৈ এখনও ৈাি েন্ধ োরয় গলরে িরয়রে, এভারব ৈাি হারৈ িিা পরড় 
গস একটু অস্বরস্তরবাি করি। 
 
 “গৈামাি গুণিি ভাই রকেু বরলরন- এবং আি বলরবও না কখনও। ৈুরম গকবল 
েয় ারকি আওয়াে শুনরৈ পারব। সাইবারন খান সমিকে িখল করিরে, আি েীবন্ত 
অবস্থায় মাহমুরিি োল োরড়রয়রে। ৈাি চামড়া রিরয় হািামোিা একটা েয় াক তৈরি 
করি গসটা সবুোভ-নীল গৈািণিারিি শীরষধ স্থাপন করিরে।  া প্ররৈবাি শূরয়ািটা শহরি 
প্ররবশ আি গবি হবাি সময় বাোরনাি আরিশ রিরয়রে। তৈমূি বংরশি এক শাহোিাি 
উেরবক অসরভেি হারৈ এমন অপমারনৈ নারেহাল হওয়ায় এসান গিৌলরৈি রবচিণ 
বয়স্ক গচারখ গক্রারিি সুরনরিৈ সংঘাৈ। 
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“গশান।” গচাখ কুাঁচরক রৈরন পড়রৈ আিম্ভ করিন। পঙ্গপারলি মরৈা উেরবকিা 
আমারিি উপরি ঝাাঁরপরয় পরড়রে। সংখোি ভারি ৈািা শহরিি রনিাপত্তা বেবস্থা ৈেনচ 
করি আমারিি বারসোরিি রনরবধচারি কচুকাটা করিরে। বাোরিি প্রাঙ্গন আি কুরয়াগুরলা 
লারশ গবাঝাই হরয় গেরে, পচরে। আরম আি িিবারিি গুরট করয়ক সিসে এখনও 
ৈারিি নেি এরড়রয় লুরকরয় আরে রকন্তু আমারিি সামরন সমূহ রবপ ধয়…আমারিি 
লুরকরয় থাকাি মরৈা অল্প করয়কটা স্থানই এখন প ধন্ত রটরক আরে। মহান আল্লাহৈালাি 
অপাি করুণা, ৈাি অসীম প্রোি বরল  া রৈরন অনেরিি গিখারনা গথরক রবিৈ রেরলন, 
আমারিি উপরি গ রনা বরষধৈ হয়।” 
 
 বাবরিি মনটা সারথ সারথ িীি-রস্থি হরয়  ায়। গস  খন উরত্তেনায় মরন মরন েটফট 
কিরৈ শুরু করিরে এমন সময় রবিুেৎ চমরকি মরৈা ৈাি রকেু একটা মরন হয়। “ 
আরম এখনই আমাি িিবাি আহ্বান কিরে এবং গসখারনই র ক কিরবা। আমারিি রক 
কিণীয়। রকন্তু ৈাি আরে আমারিি আিও ৈথে প্ররয়ােন। রচর ি এই সংবাি অরনক 
পুিাৈন। পরিম রিরক আরম আমাি গুিিূৈ পা ারবা…” 
 
এসান গিৌলৈ সিরৈ োনান। ৈারক গিরখ মরন হয় রৈরন আি রকেু বলরৈ আগ্রহী 
নন। আঙু্গরলি এক ৈুরড়রৈ ৈাি িু’পারশ পরিচারিকািয় এরস িাাঁড়ায় এবং রৈরন িিোি 
রিরক হাাঁটা িরিন। বাবি রনরে িিো খুরল গিয় এবং গপেরন মাথা নৈ করি 
অনুসিণিৈ পরিচারিকারিি রনরয় মৃিু আরলারকৈ অরলে রিরয় দ্রুৈ গেনানামহরলি 
রিরক গহাঁরট  াওয়া ৈাি ঋেু অবয়রবি রিরক গস অপলক ৈারকরয় িয়। 
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সমিকরেি ঘটনাপ্রবারহ ৈখনও রবরিি বাবি দ্রুৈ হাৈমুখ িুরয় গনয়।  রৈা  াই 
গহাক, মাহমুরিি এমন রনমধম পরিণরৈ বাবি কামনা করিরন এবং সাইবারন খারনি 
গলারকিা তৈমূরিি অপূবধ সুেি শহিটা কলুরষৈ কিরে, এি গলাকরিি হৈো কিরে। 
ভাবরৈই ৈাি মন রবষাি ভািাক্রান্ত হরয় উর । গস  রি ৈাি চাচারৈা ভাই বা 
সমিকরেি গিািুল্লেমান বারসোরিি উপরি প্ররৈরশাি রনরৈ চাইরৈা ৈািপরিও গস 
এমন অেীল কষাইরয়ি ভূরমকায় অবৈীণধ হরৈ পািৈ না…। 
 
গপৌরন এক ঘণ্টা পরি, আরিা একবাি সুলৈারনি উপ ুক্ত গপাশারক সরিৈ হরয় বাবি 
ৈাি পারিষিবরেধি রিরক ৈাকায়। সকারলি এই তব রকি েনে অরনরকই মাত্র ঘুম 
গথরক উর  এরসরে। ৈাি আঙু্গরল তৈমূরিি অঙু্গিীয় গশাভা পায়-  া পরিরস্থরৈি গুরুরত্বি 
মাত্রা রনরিধশ করি। “আপনািা রনিয়ই খবিটা শুরনরেন?” 
 
 পারিষিবেধ মাথা গনরড় সিরৈ োনায়। 
 
 “আমাি আশঙ্কা ঘটনাটা সরৈে। রকন্তু আকরশ আক্রমণ গথরক আমারিি রবিৈ িাখরৈ 
এটা গকারনা ষড় ন্ত্র রক না গসটা োনরৈ, আরম চাই বাইসানোি আপরন পরিরম 
সমিকরেি অরভমুরখ গুিিূরৈি িল পা ারবন। গিখরৈ গ  ৈািা রক োনরৈ পারি। 
ৈারিি অনুসন্ধারনি প্রাৈেরহক প্ররৈরবিন আরম চাই সবরকেু শারন্ত পূণধ হরলও। শহরিি 
কারে ৈািা  খন গপৌঁোরব- আরম ৈাি একটা রবশি রববিণ চাই। উেরবকিা  রি সরৈে 
গসখারন থারক ৈাহরল আরম োনরৈ চাই সাইবারন খান শহিটা িখরল িাখাি পরিকল্পনা 
করিরে, নারক এটা গকবলই একটা ঝরটকা হামলা। এখন আপরন গ রৈ পারিন।” 
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 বাইসানোি  াবাি েনে উর  িাাঁড়ায়। 
 
 বাবি এবাি ৈাি মুনরশি রিরক ৈাকায়। “আরম একটা রচর  পা ারৈ চাই।” কার ি 
গলখাি টুকরিাি উপরি গলাকটা একটা কােে সমান করি রবোয়। ৈািপরি েলায় 
চামড়াি ফারল রিরয় গঝালারনা পাথরিি গিায়াৈিারন কলম গোবায়। গ খারন গস প্ররৈরিন 
সকারল ঘন কারলা কারলি রমশ্রণ প্রস্তুৈ করি িারখ। 
 
“আমাি পিম শ্ররিয় আব্বাোন।” বাবি বলরৈ আিম্ভ করি। ৈািপরি দ্রুৈ 
গসৌেনেমূলক সব রবরশষণ আউরড়  ায়- ইবিারহম সারুি স্বারস্থেি বোপারি গখাাঁে খবি 
গনয়, ৈাি সীমাহীন সমৃরি কামনা করি, আন্তরিকৈাহীন অথচ বলাি েনে অরনক রকেু 
বরল বাবি আসল প্রসরঙ্গ আরস: “আপনাি বিানেৈা, আমাি মসনি পুনরুিারি এবং 
আপনাি গমরয়রক আিরিক অরথধ সালৈানারৈি সুলৈানা হরৈ সাহা ে কিরৈ আপরন 
ৈীিোেবারহনী রিরয় সহায়ৈা কিাি প্ররৈশ্রুরৈ রিরয়রেরলন। আরম মমধাহৈ গ  আমাি 
বািংবাি ৈারেি সরেও গসই প্ররৈশ্রুৈ বারহনী এরস এখনও গপৌঁরেরন। আমাি িিবারি 
কানাঘুরষা শুরু হরয়রে গ  আপনাি কথাি গবািহয় গকারনা িাম গনই। এমন ভাবনা 
আরম আমাি রচন্তারৈও আনরৈ চাই না। আপরন  রি আমারক এখন রনরিৈ কিরৈ না 
পারিন গ , ৈীিোে বারহনী শাহরুরখয়াি পরথ িওয়ানা হরয়রে, ৈাহরল আরম িিরৈ 
বািে হরবা গ  আপরন আসরলই আমারিি মরিে হওয়া চুরক্তি বিরখলাপ করিরেন।” 
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গস স্বািি করি এবং মুনশীরক বরল ৈাি সীলরমাহি সং ুক্ত কিরৈ। ইবিারহম সারুি 
এটাই গশষ সুর াে। ৈাি সারথ একটা গ্রামে গোত্রপরৈি এমন েলনা গমরন গনয়া  ায় 
না। 
 
বাবি আি ৈাি পারিষিবেধ, রচরন্তৈ গচহািায় এবং আন্তরিকভারব আরলাচনা করি। রকন্তু 
ৈারিি হারৈ প ধাি ৈথে না থাকায় ৈািা গকারনা রসিারন্ত উপনীৈ হরৈ বেথধ হয়। ৈািা 
সবাই গকবল প্রশ্ন উত্থাপন করি,  াি উত্তি ৈারিি কারিা োনা গনই। বাবি হৈাশ হরয় 
একটা প ধারয় িিবাি গভরঙ গিয়, গকবল ওয়ারেি খানরক থাকরৈ বরল। 
 
“সুলৈান?” 
 
 “সাইবারন খান  রি সমিকে িখল করিই থারক, ৈাহরল আরম ভাবরে ৈাি োয়োয় 
আরম থাকরল ৈািপরি আরম রক কিৈাম। আি আরম গকবল একটাই উত্তি পারি। 
আরম আমাি তসনেরিি পূরবধ পা াৈাম এখারন আমারিি পিাস্ত কিরৈ। ৈািপরি আকরশ 
রেরয় ৈামবাল আি োহাঙ্গীিরক পিারেৈ কিৈাম। সাইবারন খান তৈমূরিি বংশ রনবধংশ 
কিাি শপথ রনরয়রে। ফািোনাি গশষ িুই বংশিিরক রনমূলধ কিাি এই সুর াে ঘরট 
বুরি থাকরল গস হাৈোড়া কিরব না।” 
 
ওয়ারেি খান আশ্বস্ত কিাি মরৈা গকারনা কথা খুাঁরে পান না। ৈািা িুেরনই চুপচাপ 
বরস থারক। প্ররৈেরকই রনে রনে ভাবনাি িারেে হারিরয় গেরে। 
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 নৈুন সংবারিি েনে অবশে ৈারিি গবরশিণ অরপিা কিরৈ হয় না। শাহরুরখয়াি 
পরিম গথরক প্রলয়ংকিী রবপ ধরয়ি খবি সূ ধারস্তি আরেই এরস গপৌঁরে। সওিােিরিি 
একটা রিি কারফলা  ািা সমিকে োরড়রয় এরস পাহারড় োউরন গফরলরেল ৈািা শহি 
িিাকািী গিয়ারলি বাইরি গঘাড়সওয়াি বারহনীি মারঝ খণ্ড ুরিি খবি গিয়। ৈািা 
 ুরিি ফলাফল গিখাি েনে অরপিা করিরন। রনরেরিি মালবাহী পশুি পাল রনরয় 
গকানমরৈ পূবধরিরক পারলরয় এরসরে। অনে মুসারফিিা চলাি পরথ গশানা েল্প এরস বরল 
গ  উত্তি গথরক সাইবারন খান আি ৈাি িসুে বারহনী এরস সমিকরেি উপি হামরল 
পরড়রে। 
 
বাবি গস িারৈ ঘুমারৈ পারি না, উষ্ণ, গুরমাট বাৈাস ভািী আি িম আটকারনা ৈাি 
অরস্থিৈা আিও বারড়রয় গৈারল। েৈকালই গস হয়রৈা বাবুিীরক গেরক পা ারৈা মোি 
সব েল্প বরল ৈারক উৎফুল্ল িাখরৈ বা ইয়ািোরিি কারে  াবাি সময় ৈারক সঙ্গ রিরৈ। 
রকন্তু এখন সব রকেু বিরল গেরে। গস একাকী োনালায় বরস বাইরিি রিরক ৈারকরয় 
থারক। ৈাি আঙু্গরলি ভািী আংরটটা চকচক করি। তৈমূি ৈাি স্থারন থাকরল রক 
কিরৈা? রৈরন রক রনয়রৈি উপরি রনভধি করি চুপচাপ বরস থাকরৈন, রক হয় গসটা 
গিখাি েনে? না। রৈরন পরিরস্থরৈ রনরেি অনুকূরল আনরৈ গকারনা একটা উপায় র কই 
গবি কিরৈন। 
 
একটাি পরি একটা রনরভ আসা গমামবারৈি আরলায় বাবি োরল হাৈ রিরয় বরস থারক 
এবং একটা সমরয় গস অন্ধকারি েুরব  ায়। বািবাি গস সব রকেু রনরেি মরন রবরবচনা 
করি। পূরবধি আকারশ গসানালী আভা গিখা রিরৈ ৈাি হৈাশ মরনি গকারণ আশাি 
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রঝরলক উাঁরক রিরৈ আিম্ভ করি। সহসা রনরেি কৈধবেকমধ সম্পরকধ গস রনরিৈ হরয় 
 ায়। একটা ঝুাঁরকি কথা গস রবরবচনা কিরে এবং বেথধ হরল ঘুরি িাাঁড়ারনা ৈাি েনে 
মুশরকল হরব। রকন্তু এটাই ৈাি একমাত্র সুর াে… 
 
গভারিি আরলা র কমরৈা গফাাঁটাি সারথ সারথ গস ৈাি সব পারিষিরক গেরক পা ায়। 
“সাইবারন খান তৈমূরিি বংরশি সবাি েনে একটা েলেোন্ত হুমকী। গস  রি আমারক 
পিাস্ত কিরৈ পারি, ৈাহরল ৈাি পিবৈধী লিে হরব আমাি সৎ-ভাই োহাঙ্গীি। গসটা 
ৈখন গকবল সমরয় বোপাি। গস তৈমূরিি পুরিা এলাকা িখল কিরৈ চায় এবং গস র ক 
ৈাই কিরব-  রি না আমিা আমারিি মিেকাি রবরিাি আপাৈৈ ভুরল না  াই। ৈামবাল 
আি োহাঙ্গীরিি সারথ আরম র ক এ কািরণই রমত্রৈা কিরৈ আগ্রহী। এই উেরবক 
বলিটারক সমিকে গথরক রবৈারড়ৈ কিরৈ সরি ৈািা আি ৈারিি অনুেৈ গোত্র 
আমারক সহায়ৈা করি, ৈাহরল আরম কথা রিরি ফািোনাি উপি গথরক আরম আমাি 
িারব প্রৈোহাি করি গনরবা…” 
 
ওয়ারেি খারনি আাঁৈরক উর  শ্বাস গনবাি শব্দ শুরন বাবি আোে করি বুরড়া 
গলাকটারক গস করৈাখারন চমরক রিরয়রে। রকন্তু, সুলৈান-”। 
 
“আমারিি সামরন আি গকারনা পথ গখালা গনই। কারশম, ৈুরম আমাি রবরশষ িূৈ 
রহসারব িারয়ত্ব পালন কিরব।” 
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বাবি কর াি িৃরষ্টরৈ ৈাি পারিষিবৃরেি রিরক ৈাকায়, সহসা রনরেি মারঝ গস নৈুন 
িৃঢ়ৈা অনুভব কিরে। “আকরশ গথরক গকারনা সংবাি না আসা প ধন্ত এ রবষরয় 
আপনািা কারিা সারথ গকারনা িিরণি আরলাচনা কিরবন না। এটা আমাি আরিশ।” 
 
বাবি উর  িাাঁড়াবাি ফাাঁরক ওয়ারেি খারনি রিরক ৈারকরয় গিরখ ৈারক গকমন রবভ্রান্ত 
গিখারি। আরেি রিন হরল গস ৈাি পরিকল্পনা রনরয় বৃি শািুধরলি সারথ রবস্তারিৈ 
আরলাচনা কিরৈ গচষ্টা কিরৈা, ৈারক িারে কিারৈ। রকন্তু এখন গকউ ৈারক সাহা ে 
কিরৈ পািরব না। ৈাি রনয়রৈ এটা, রনরেিই গবরে গনয়া। ৈাি সাহরসকৈায়  রি কাে 
হয়, ৈরব শীঘ্রই গস আবাি সমৃি সমিকরেি মসনরি অরিরষ্ঠৈ হরব। এরক রনরেি 
নোয়সঙ্গৈ সম্পরত্ত রহসারব গস সবসমরয় গভরব এরসরে বা এটা হািাবাি গশাক ৈাি 
কখনও করমরন। ৈাি মিহুম আব্বাোন এই শহিটাি েনে রনরেি মরন গুমরি কষ্ট 
গপরয়রেন এবং  াি কারে পাবধৈেময় িুদ্র ফািোনা আি ৈাি অবািে সিধাি আি ভো 
ভো কিা োেরলি পাল সবসমরয়ই রিৈীয় পেে। ৈাি স্বেধীয় রপৈাি বেথধৈারক  রি গস 
সাফরলে প ধবরসৈ কিরৈ চায়, ৈাহরল আরবরেি বিরল উচ্চাকাঙ্ক্ষা হরব ৈাি মূল 
চারলকাশরক্ত। 
 
*** 
 
পিবৈধী রিনগুরলারৈ শাহরুরখয়াি চািপারশ প্রথরম একেন িু’েন করি শিণাথধী এরস 
হারেি হরৈ শুরু করি। একটা প ধারয় রেরয় গসটা আরশপারশি বসরৈরৈ বািভাঙা 
 রলি মৈ হারেি হরৈ শুরু করি। বাবি ৈাি গলাকরিি পা ায় ৈারিি গেিা কিরৈ 
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এবং োনা  ায় গবরশিভাে গলাকই সমিকরেি আরশপারশি গ্রামাঞ্চল গথরক এরসরে। 
মূল শহি গথরক আেৈ গলাকেরনি সংখো আশঙ্কােনক িকরমি অল্প এবং ৈারিি 
রভৈরি সাহা ে গচরয় আকুল হরয় খবি পা ারনা মাহমুরিি মহারফেরক খুাঁরে পাওয়া  ায় 
না। মাহমুরিি স্ত্রী, গ্রান্ড উরেরিি কনোিও গকারনা খবি গনই… 
 
িূরেধি প্রকািরবরষ্টৈ সমৈল োি গথরক বাবি ভ্রমণ ক্লান্ত গলাকরিি রবষণ্ণ গশাভা াত্রাি 
রিরক ৈারকরয় থারক। হারৈি কারে  া রকেু গপরয়রে ৈাই রনরয় গকারনামরৈ প্রাণ রনরয় 
পারলরয় এরসরে- বৃি আি নারক গেে েমা বাচ্চািা োরড়রৈ,  াি গকারনাটারক গিড়শ 
মাইল পথ হারৈ গটরন আনা হরয়রে। রিরশহািা মারয়রিি শুকরনা স্তনবৃরন্ত নবোৈরকি 
িল মুখ রিরয় বৃথাই িুরিি সন্ধান করি। িুিাৈধ এসব মুখ- গকারনা সাহা ে কিরব না 
বিং ৈািা একটা গবাঝ। বাবি ৈাি সব িূরেধি শসেভাণ্ডাি খুরল রিরৈ বরল। রকন্তু 
গসসবও গবরশ রিন চলরব না। 
 
 বাবি আশা করিরেরলা সমিকরেি রকেু গ ািা অন্তৈ উেরবকরিি নাোল এরড়রয় পূবধ 
রিরক পারলরয় আসরব। রকন্তু বাইসানোরিি গপ্ররিৈ গুিিূরৈি পা ারনা খবি গস আশায় 
পারন গ রল গিয়। রবেরয়ি পথ উেরবকিা কুরপরয় গকরট পরিষ্কাি কিায় একটা রবষয় 
স্পষ্ট গ , গসখারন একটা েণহৈো সংঘরটৈ হরয়রে। সমিকরেি আরশপারশি সমভূরমরৈ 
ৈাি তসনেরিি ফুরলরফাঁরপ উ া বীভৎস লারশ ভরি রেরয়রে। সামানে করয়কেনই পারলরয় 
গবাঁরচরে। বাবরিি সাহার ে গকবল অশিীরি তসনেরিি আত্মাই এখন এরেরয় আসরৈ 
পারি। 
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 োহাঙ্গীি আি ৈামবারলি উপরি এখন সবরকেু রনভধি কিরে। সরন্ধি রনশান উরড়রয় 
ৈাি রক রনরেিই প্রস্তাব রনরয়  াওয়া উরচৈ রেরলা? গস ভারব। কারশম রক োহাঙ্গীি 
আি ৈামবালরক গবাঝারৈ পািরব গ  ৈারিি মঙ্গল গকবল- সম্ভবৈ অরস্তত্ব রটরকরয় 
িাখাি িীণ সম্ভাবনা ৈাি প্রস্তারবৈ শারন্ত চুরক্ত গ্রহরণি মরিে রনরহৈ িরয়রে। এবং 
সাইবারন খারনি রবরুরি গোট ে ন। নারক ৈািা ৈাি উরেরশেি বোপারি সরেহান হরয় 
সাইবারন খারনি হুমরক উরপিা কিরব। 
 
কারশরমি রফরি আসবাি খবি বাবি  খন পায় ৈখন গস ৈাি আরিোন আি 
নানীোরনি সারথ রেরলা। গকারনা িিরণি বোখোি রভৈরি না রেরয় এবং এসান 
গিৌলরৈি ৈীক্ষ্ণ িৃরষ্ট এরড়রয় গস রনরেি কামিাি রিরক এরেরয়  ায়, গ খারন গস 
কারশমরক রনরয় আসবাি আরিশ রিরয়রে। কারশরমি রচিাচরিৈ শান্ত সমারহৈ ভাব ভরঙ্গ 
গিরখ ৈাি বরয় রনরয় আসা বাৈধা সম্পরকধ সামানেৈম উরত্তেনা বা রবরিারভি আাঁচ 
পাওয়া  ায় না। 
 
 “গবশ?” বাবি ৈারক আাঁকরড় িিাি ইিা প্রাণপরণ িমন করি গকারনামরৈ গকবল 
বরল। 
 
“সুলৈান আরম আপনাি প্রস্তারবি উত্তি রনরয় এরসরে। ৈািা আপনাি শৈধ গমরন 
রনরয়রে।” এৈিণ পরি কারশরমি মুরখ একটা মৃিু হারসি আভাস গিখা  ায়। “সুলৈান, 
এই গিখুন।” একটা কৃষ্ণ-লাল বরণধি উরটি চামড়াি থরলি রভৈি গথরক,  াি মুখটা 
হারৈি িাাঁরৈি বন্ধনী রিরয় বন্ধ, গস একটা রচর  গবি করি। 
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 গসটাি রিরক ৈারকরয় বাবরিি হৃৎরপরণ্ডি স্পেন দ্রুৈ হরয় উর । হোাঁ! গসৌেনেমূলক 
সম্ভাষরণি ফালৈু অংশ বাি রিরয় গস  া খুাঁেরেরলা গসটা গিখরৈ পায়। গলখাগুরলা গস 
রনরে বািবাি পরি, শব্দগুরলাি মমধাথধ ৈারিরয় ৈারিরয় উপরভাে করি। “ভাইোন 
আপরন  া প্রস্তাব রিরয়রেন উেরবক হুমরকি হাৈ গথরক বাাঁচবাি গসটাই একমাত্র পথ। 
এই রচর টা আপরন  খন পারবন ৈরৈািরণ আমাি গসনাবারহনী োনরবন শাহরুরখয়াি 
পরথ িওয়ানা হরয় গেরে। আরম আমাি সামথধ অনু ায়ী চাি হাোি অশ্বারিাহী আি 
একহাোি ৈীিোরেি একটা বারহনী পা ালাম।” রচর টা ফািোনাি িােকীয় 
সীলরমাহরিি উপরি োহাঙ্গীরিি িস্তখৈ সম্বরলৈ। 
 
ঘন গমারমি উপি আঙু্গল গবালাবাি সমরয় বাবি একটা  ন্ত্রণাি গখাাঁচা অনুভব করি- 
িােকীয় সীলরমাহি বেবহারিি অরিকাি গকবল ৈািই িরয়রে: েন্মসূরত্র আি িরক্তি 
অরিকাি বরল গসই ফািোনাি সুলৈান। রকন্তু গস ৈাি পেে গবরে রনরয়রে। এবং 
ৈারক অবশেই গসটা মানে কিরৈ হরব। োহাঙ্গীি আি ৈাি রনয়ন্ত্রক ৈামবাল ৈারিি 
কথা িাখরব বরল ৈারক রবশ্বাস কিরৈই হরব। এখন  রি ৈািা ৈাি সারথ 
রবশ্বাসঘাৈকৈা করি ৈাহরল রবপ ধরয়ি হাৈ গথরক গকউ ৈারিি বাাঁচারৈ পািরব না। 
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১০. এক সনাৈন পরুঞ্জয় 
 
বাবি ৈাি গপেরন সারিবিভারব রবনেস্ত গঘাড়সওয়াি বারহনীি রিরক ঘুরি ৈাকায়। 
ৈারিি বহন কিা উজ্জ্বল হলুি বরণধি সেরবধ গঘাষণা কিরে ৈািা সবাই ফািোনা গথরক 
আেৈ গ ািা। আভেন্তিীণ গোত্র সংঘাৈ আি শাহী রববাি ভুরল ৈািা সনাৈন এক 
পুিঞ্জরয়ি রবপরি  ুরি গনরমরে। রৈন ঘণ্টা আরে, িূরেধি গেনানামহরল রনরেরিি 
কামিায় এসান গিৌলৈ আি খুৈলুঘ রনোি ৈারক ৈারিি আশীবধাি োরনরয়রেন আি 
আরিোন বাবরিি বাবাি ৈিবারি আলমেীরিি ঈেল আকৃরৈি বাাঁরট চুরমা গখরয়রেন 
িাৈব- নকশা কিা গবরি গ টা ঝুলরে। গস অবাক হরয়রে এটা গিরখ গ  িু’েরনই 
আসরল গসয়ানা পােল। ৈাি সৎ-ভাইরয়ি সারথ আরপাষিফায় ৈািা গকারনা আপরত্তই 
োনানরন- এসান গিৌলৈ আবাি এক কার  সরিস, রৈরন বাস্তরবক অরথধ ৈাি িূিিরশধৈা 
আি সাহরসি প্রশংসাই করিরেন। খানোিাই গকবল ৈাি আবারলেি পরিরচৈ েন্মভূরম 
আকরশ হয়রৈা আি কখনও গিখরৈ পারব না গসই আশঙ্কায় আপাৈভারব খারনকটা 
রবচরলৈ। 
 
েৈিারৈ গস আয়শাি কারে গশষবারিি মরৈা সংরিি সময় কাটারৈ রেরয়রেরলা। গস 
 রি আি রফরি না আরস, ৈাহরল ৈাি েরভধ অন্তৈ গস একেন উত্তিারিকািী গিরখ 
গ রৈ চায়, রনিানে রকন্তু প্রচণ্ড গবরে, ৈাি অনুভূরৈ শূনে ঈষৎ রফরিরয় গনয়া গচারখি 
রিরক না ৈারকরয় গিয়ারলি রিরক ৈারকরয়, উপেৈ হবাি ফাাঁরক গভরবরেরলা। বাবি শীষধ 
অনুভূরৈি ৈুরঙ্গ গপৌঁোবাি সারথ সারথ- আরয়শা বিাবি  া করি থারক আেও ৈাই 
করিরেরলা ৈাি কাে গথরক েরড়রয় সরি রেরয় রনরেি নগ্ন গিহ চািি রিরয় গ রকরে। 
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দ্রুৈ গপাশাক পিাি অবসরি গস একবািও ৈাি রিরক ৈাকায়রন এবং গকারনা িিরণি 
রবিায় সম্ভাষণ বা অনে গকারনা রকেু না বরল গস আরয়শাি কি গথরক গবি হরয় 
এরসরে। আরবেঘরটৈ আেন্তুক োড়া ৈািা এরক অপরিি কারে কখনও অনে রকেু 
রেরলা না। 
 
একটাই বাাঁরচায়া, আরয়শাি বাবাি অন্তৈ সুমরৈ হরয়রে। লম্বা সামরিক সারিি এরকবারি 
গশষ মাথায়, ফািোনাি হলুি রনশারনি গশরষ, কারলা আি লাল গপাশাক পরিরহৈ 
অশ্বারিাহী মাঙ্গরলঘ ৈীিোে বারহনীি একটা িলরক গিখা  ায়। সাইবারন খারনি 
রবরুরি বাবি আি োহাঙ্গীরিি মারঝ সরন্ধি রবষয়টা আাঁচ কিরৈ পািাি সারথ সারথ 
ইবিারহম সারু ৈারিি শাহরুরখয়ায় পার রয় রিরয়রেন। 
 
ওয়ারেি খান আি বাইসানোি ৈাি িু’পারশ িরয়রে এবং ৈাি অশ্বারিাহী বারহনীি মারঝ 
গকাথাও অবস্থান কিরে বাবুিী। সমিকে পৈরনি সংবাি পাবাি পি গথরক বনু্ধি সারথ 
ৈাি একটা রক িুরটা কথা হরয়রে এবং ৈাি চপল সরঙ্গি অভাব গস গবাি করিরে। রকন্তু 
বনু্ধত্ব- সাহচ ধ- এসব গবািহয় িাোরিি েনে নয়। বাবি ভারব, আিও বড় রকেুি প্ররৈ 
ৈারিি সবধিা িৃরষ্ট সোে িাখরৈ হয়। 
 
গ্রীরেি িাবিারহ শুরকরয় শক্ত হরয়  াওয়া সমভূরমি উপি রিরয় ৈািা গঘাড়াগুরল 
িুলরকচারল িাবরড়  ায়। ৈারিি সরঙ্গ রেরনসপত্রও খুব অল্প িরয়রে। বাবি রসিান্ত 
রনরয়রে েন্ধমািন অবরিাি অনুষঙ্গগুরলাি এবাি ৈারিি প্ররয়ােন হরব না। দ্রুৈ 
অপ্রৈোরশৈ আক্রমরণি উপরিই গস ৈাি বারে গিরখরে। আে প ধন্ত তৈমূরিি গকারনা 
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না গকারনা বংশিি সমিকরেি শাসক রেরলা। সমিকরেি অরিবাসীরিি  ািা গবাঁরচ 
রেরয়রে- সাইবারন খারনি মরৈা অনাহুৈ, রনষু্ঠি লুণ্ঠরকি হাৈ গথরক মুরক্ত গপরৈ মরিয়া 
হরয় উ া উরচৈ। ৈাি বারহনীরক অগ্রসি হরৈ গিখরল, রনপীড়রকি রবরুরি ৈািাও রুরখ 
িাাঁড়ারব বরলই ৈাি িািণা। 
 
সবরকেুি পরি, গশষ কথা হরলা সাইবারন খারনি রনেস্ব পরিকল্পনা। শিৎকাল প্রায় গশষ 
হরয় এরসরে। গস রক সমিকরেই শীৈকাল কাটাবাি ফরে এাঁরটরে? বাবি ৈাি বািামী 
িরঙি আেিাহাটাি েরোবি খুরিি শরব্দ এরেরয় গ রৈ গ রৈ, ভ্র কুচরক ৈাি শত্রুি 
মরন গভৈরি প্ররবশ কিরৈ গচষ্টা করি। গস আসরল রক চায়? সমিকে লুণ্ঠন আি 
িষধরণি অপমারন েুরবরয় রিরয় ৈািপরি গস রক ৈাি লুণ্ঠনকািী গনকরড়ি িল রনরয় রক 
উত্তরিি ৈৃণভূরমরৈ রফরি  ারব লুট কিা মালামাল উপরভারেি অরভপ্রারয়? নারক ৈাি 
অনে গকারনা মহাপরিকল্পনা িরয়রে? সমিকরে ৈাি আক্রমণ রক গকবলই একটা রবরিন্ন 
ঘটনা নারক ৈাি রনরেি একটা িােবংশ আি সাম্রােে স্থাপরনি অরভপ্রায় িরয়রে? 
 
 বাবি ৈাি বালেকারল গ  সব েল্প শুরনরেরলা, ৈা  রি সরৈে হরয় থারক ৈাহরল 
সমিকরেি প্ররৈ সাইবারন খারনি একটা আরক্রাশ িরয়রে। ৈাি মিহুম আব্বাোরনি 
বলা েল্পগুরলা গস মরন করি। রকভারব এক উেরবক বসরৈরৈ সমিকরেি শাহী 
বারহনীি এক হামলাি সময় সাইবারন খান ৈারিি হারৈ িিা পরড়রেরলা, ৈাি ৈখন 
রনৈান্তই অল্প বয়স। ৈাি বাবা আি ভাইরয়িা গসই হামলাি। সমরয় মািা  ায়। রকন্তু 
গকবল িশ বেি বয়স হবাি কািরণ ৈাি েলায় একটা চামড়াি িরড় গবাঁরি গসটা উরটি 
গলরেি সারথ আটরক ক্রীৈিাস রহসারব ৈারক সমিকরেি িাসবাোরি রনরয় আসা হয়। 
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উপরস্থৈ বুরি আি ভীষণ চালাক হবাি কািরণ গস কামািশালাি কর ন পরিরবরশ মারনরয় 
গনয়। গসখারনই ক্রীৈিারসি প্রৈীক ৈাি বাম োরল পুরড়রয় এাঁরক গিয়া হয় এবং গস 
গকাক সিাইরয়ি এক অমারৈেি গচারখ পরড়। 
 
অরভোৈ গসই ভদ্ররলাক ৈাি উপ ুক্ত রশিাি বরোবস্ত করিন এবং মুনরশ রহসারব 
ৈারক একটা ভারলা পরিচয় িান করিন। রকন্তু একই সারথ ৈারক বািে করিন ৈাি 
শ োসঙ্গী হরৈ। এক িারৈ সাইবারন খান ৈাি প্রভুি েলা িু’ফাাঁক করি গিয়। রনহৈ 
প্রভুি িরক্ত আঙু্গল েুরবরয় মুনরশ রহসারব গস ৈাি গশষ বাণীটা রলরখ গিয়ারল গলখা গসই 
বাণী শহিটাি উপরি গ রনা একটা অরভশাপ বরয় রনরয় আরস। গস পুনিায় ৈাি রনরেি 
গলাকরিি মারঝ রফরি  ায়। রনরেি গোরত্রি সারথ পুনিায় রমরলৈ হরয় গস িীরি িীরি 
রনরেরক উেরবকরিি অরবসংবারিৈ অরিিারে পরিণৈ করি এবং ৈখন গথরক তৈমূরিি 
বংশিিরিি প্ররৈ একটা আরক্রাশ গস লালন করি আসরে। গস এখন আনুমারনক 
পাঁয়রত্রশটা গ্রীেকাল গিরখরে এমন একেন পূণধরবকরশৈ পুরুষ। একেন িুিধষধ শত্রু, গ  
সামরন ধ্বংরসি অশুভ োয়া রবস্তাি করি গপেরন গকবল মৃৈুেি বিাভয় গিরখ  ায়। এমন 
একেনরক পিাস্ত কিাটা গমারটই সহে কাে না… 
 
 এরিরত্র শরক্তি গচরয় গকৌশরলি আশ্রয় গনয়াটা বুরিমারনি কাে হরব। আনুমারনক 
চািরিরনি রভৈরি,  রি ৈািা ৈারিি বৈধমান এই েরৈরবে বোয় িাখরৈ পারি ৈরবই, 
ৈািা সমিকরে হামলা চালাবাি মরৈা িূিরত্ব গপৌঁরে  ারব। রকন্তু সাইবারন খানরক ৈাি 
অরভপ্রারয়ি বোপারি একটা িরে িাখাটাই গবািহয় ভারলা হরব- বা, ৈািরচরয়ও ভারলা 
হয়  রি ৈারক ভুল পরথ পরিচারলৈ কিা  ায়। গস  রি োড়লটারক গবাঝারৈ পারি গ , 
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গস ফািোনা গথরক পালারৈ চাইরে সমিকেরক পাশ কারটরয় ৈাি অরভপ্রায় পরিরম 
েমন কিা- গস হয়রৈা ৈাহরল ৈাি শত্রুরক শহি গথরক গবি করি আনরৈ পািরব। 
 
 গসরিন সন্ধোরবলা, বাবি, ওয়ারেি খান, আি বাইসানোরিি সারথ অস্থায়ী রশরবরি 
একটা অরগ্নকুরণ্ডি পারশ বরস, রস্থি িৃরষ্টরৈ আগুরনি রিরক ৈারকরয় থারক। গস এখনও 
রনরেি মারঝ উেীপনাি অভাব গবাি কিরে। ৈািা গ খারন রশরবি স্থাপন করিরে গস 
োয়োটা গকমন বালুময়। সহসা গস উর  িাাঁড়ায়, এবং মারট গথরক একটা কার  ৈুরল 
রনরয় সমিকরেি একটা মানরচত্র অঙ্কন করি- পাাঁচ মাইল রবসৃ্তৈ গিয়ারলি একটা বুেহ 
 া েয়টা গৈািণিাি িািা সমূ্পণধ, আরশপারশ ৈৃণভূরম, ফরলি বাোি আি উিোন, উত্তি 
আি পূবধরিরক নহি আি নিীি আবো িািা বহমান। “আমিা  রি আব-ই-রসয়া নিীি 
অপি পারি, সমিকরেি উত্তি িারিি গিয়ারলি সমান্তিারল, আমারিি গসনািরলি 
একটা অংশ পা াই ৈাহরল রক হরব… গলাহাি িরিাো আি গশখোিা গৈািণিারিি 
পাহািায় রনরয়ারেৈ প্রহিীি িল ৈারিি গিখরৈ পারব বরট রকন্তু উেরবকিা ৈারিি 
শরক্তমত্তা  াচাই কিারনা পরি অরনক িূরিই থাকরব। আমিা হয়রৈা ৈারিি রবশ্বাস 
কিরৈ বািে কিরৈ পারি গ , ওটাই আমারিি পুরিা গসনাবারহনী…” 
 
“এবং, ৈািপরি রক হরব, সুলৈান?” বাইসানোি োনরৈ চায়। 
 
“ভােে  রি আমারিি সহায় থারক, উেরবকিা ৈাহরল িাওয়া কিরব এবং আমিা ৈখন 
আমারিি কারঙ্ক্ষৈ সুর ােটা পারবা। কান-ই-রেল ৈৃণভূরমি লারোয়া গঝাপঝাড় আি 
কিকরট োরেি বরন আমারিি বারক তসনেরিি লুরকরয় িারখ গলাহাি িরিাোি পূবধ 
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রিরক। আমিা ৈাহরল গিখরৈ পারবা গ  র ক রক ঘটরে। আল্লাহৈালা  রি আমারিি 
সহায় থারকন এবং উেরবকিা সরৈেই রবভ্রান্ত হয় সবুোভ-নীল গৈািণিারিি কারে 
শহরিি পূবধ রিরকি গিয়ারল আমিা হামলা কিরবা।” 
 
 বারলি উপরি আাঁকা মানরচত্রটাি রিরক রচরন্তৈ মুরখ ওয়ারেি খান ৈারকরয় থারকন,  াি 
উপি রিরয় লম্বা-গিরহি রপপড়াি একটা সারি, গ ািাি মরৈা রনষ্ঠায় এরেরয় চরলরে। 
গকউ গকউ ৈারিি বাসাি েনে পাৈাি টুকরিা বরয় রনরয় চরলরে। “উেরবকরিি শহি 
গথরক গটরন গবি করি আনরৈ আমিা  ারিি পা ারবা ৈারিি অবশেই আমারিি 
সবরচরয় গশ্রষ্ঠ আি দ্রুৈোমী অশ্বারিাহী িরলি সিসে হরৈ হরব। িাওয়াকািীরিি গ রনা 
ৈািা সহরেই গপেরন গফলরৈ সিম হয়। বৃত্তাকারি ঘুরি এরস মূল বারহনীি সারথ গ াে 
রিরয় শহি আক্রমরণ অংশ রনরৈ পারি।” 
 
“হোাঁ।” বাইসানোি গোরি গোরি মাথা গনরড় সিরৈ োনায়। “িরিরণ আি পূবধ রিরক 
ৈারিি এভারব অগ্রসি হরৈ হরব…” বাবরিি গফরল গিয়া কার টা গস ৈাি বাম হাৈ 
রিরয় ৈুরল গনয় এবং বারলি উপি ৈীিরচহ্ন আাঁকরৈ আিম্ভ করি। চাহািিাহা গৈািণিাি 
অরৈক্রম করি িরিরণি গিয়াল ঘুরি এরস সুইপ্রস্তুৈকািকরিি গৈািণিাি অরৈক্রম করি 
গসটা সবুোভ-নীল গৈািণিারিি কারে এরস গশষ হয়। আি পুরিা পরিকল্পনাটা বারলি 
বুরক আাঁকরৈ রেরয় গস করৈপয় রপাঁপরড়ি ভবলীলা সাঙ্গ করি গফরল। রকন্তু ৈারিি বাকী 
গবাঁরচ থাকা সহর ািাি িল রকেুই হয়রন এমন ভরঙ্গ করি পুনিায় সঙ্ঘবি হরয় ৈারিি 
এরেরয়  াবাি েরৈ অবোহৈ িারখ। 
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“সুলৈান, পুরিা পরিকল্পনাটা রকন্তু সাংঘারৈক রবপিনক।” বাইসানোিরক উরিগ্ন 
গিখায়। আমিা োরন না র ক কৈ উেরবক শহরি অবস্থান কিরে বা এি িিাি 
িারয়রত্ব রনরয়ারেৈ িরয়রে। আমিা  রি ৈারিি একটা অংশরক বাইরি গটরন গবি করি 
আনরৈ পারিও, গভৈরি প্ররৈিিাি িারয়রত্ব গথরক  াওয়া বারহনীি সংখো। ৈখনও 
হয়রৈা আমারিি েনে অরনক গবরশ বরল প্ররৈয়মান হরৈ পারি। আমারিি প্রথরম 
গবািহয় গুিচিরিি সাহা ে গনয়া উরচৈ।” 
 
“আরম গ মন এক সমরয় গুিচি রেলাম?” নিধমায় বাস কিা ইাঁিুরিি মরৈা রকভারব গস 
গুাঁরড় রিরয় শহরি প্ররবশ করিরেরলা, বাবি গস কথা ভারব। “না, আমারিি হারৈ এরৈা 
সময় গনই। আমিা  রি উেরবকরিি ফাাঁরি গফলরৈ চাই ৈাহরল গসটা অবশেই দ্রুৈ 
কিরৈ হরব আি ঝুাঁরকও রনরৈ হরব।” 
 
বাবি রনরিৈ ৈাি গকারনা ভুল হয়রন রকন্তু ৈাি পরিকল্পনা  রি বেথধ হয় ৈাহরল 
রবপ ধরয়ি মাত্রা কৈটা ভীষণ হরৈ পারি? গস মাত্রা রনরয় ভাববাি গকারনা গচষ্টাই করি 
না। ফািোনায় একটা কথা প্রচরলৈ আরে: “সুর াে গনবাি সাহস  াি গনই, বুরড়া বয়স 
প ধন্ত গস এি েনে আফরসাস কিরব।” 
 
বুরড়া বয়স প ধন্ত গবাঁরচ থাকাি গচরয় আফরসাস করি েীবননাশ কিাও গশ্রয়। 
 
*** 
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রৈনরিন পরিি কথা- বাবি গ মন আশা করিরেরলা ৈাি গচরয়ও দ্রুৈেরৈরৈ ৈািা 
গিড়শ মাইল পথ অরৈক্রম করি সামরনি িু’সারি পাহারড়ি গপেরনই,  া এই মুহূরৈধ 
গ্রীরেি িাবিারহ খরয়িী বণধ িািণ করিরে, িরয়রে সমিকে  া করয়ক সিাহ পরিই 
পাহাড়গুরলা আবাি ৈুষািপারৈ রূপারল বণধ িািণ কিরৈ আিম্ভ কিরব। েৈ রৈন ঘণ্টা 
 াবৎ বাবরিি প্রৈেি আরিরশ, ৈাি গলারকিা প্রায় রনিঃশরব্দ গিৌরিৈক চারল গঘাড়া 
হাাঁরকরয়রে। সামরন গকউ ওাঁৈ গপরৈ আরে রকনা োনরৈ গুিিূরৈি িল রনয়রমৈ 
রবিরৈরৈ রফরি এরস োরনরয়রে গ  ৈািা রকেুই গিরখরন, গশারনরন  া ৈারিি মরনার াে 
আকৃষ্ট কিরৈ পারি। 
 
 বাবি, ৈািপরিও গকারনা সুর াে রনরৈ চায় না। উেরবকিা গপাড়খাওয়া সব গ ািা। 
ৈাো মাংরসি েনে গবপরিায়া গশয়ারলি িূৈধৈা ৈারিি সহোৈ। আি ৈািা গসভারবই 
হৈো করি থারক। মুিরেি গখাাঁয়ারড় প্ররবশ কিা গশয়ারলি মরৈা রনরবধচারি ৈািা প্ররৈটা 
মুিরেরক হৈো করি। রকন্তু গচায়ারল করি গকবল একটাই চুরি করি রনরয়  ায়। 
 
 অন্ধকাি িক্তাভ হরৈ িৃশেপট অস্পষ্টভারব আকাি রনরৈ শুরু কিরল, গ ািারিি একটা 
রনিঃশব্দ সারি অবরশরষ গকালবা পাহারড়ি রিরক অগ্রসি হরৈ শুরু করি। সমিকরেি 
আরে গশষ উাঁচু পাহারড়ি সারি। পাাঁচ বেি আরে বাবি গ খান গথরক প্রথমবারিি মরৈা 
শহিটা গিরখরেরলা। এইবাি অবশে চূরড়াি রিরক না উর  গস িলটারক িাাঁড়ারৈ বরল। 
ওয়ারেি খান, বাইসানোি আি অনোনে সিধািরিি গেরক এরন ৈাি গশষ আরিশ গিয়। 
“গকালবা পাহাড়রক আড়াল রহসারব বেবহাি করি। আমিা পরিরম  ারব এবং গকালবা 
ৈৃণভূরমি লারোয়া োরেি সারিি রনরচ োউরন স্থাপন কিরবা। গসখারনই আক্রমরণি 
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চুড়ান্ত প্রস্তুরৈ সম্পন্ন কিা হরব। আমারিি অবস্থান োনাোরন হরৈ পারি। গসেনে 
গকারনা আগুন জ্বালান হরব না। আোমীকাল সূ ধ উ বাি র ক আরে, বাইসানোি ৈুরম 
আমারিি হরয় ফাাঁি পাৈা শুরু কিরব। আমারিি রৈনশ গশ্রষ্ঠ গঘাড়সওয়াি গৈামাি সারথ 
থাকরব। আব-ই-রসয়াি ৈীি িরি রনরচ গনরম ৈািপরি পরিরম িওয়ানা গিরব। শহরিি 
গিয়ারল রনরয়ারেৈ প্রহিীিা গ রনা গৈামারিি গিখরৈ পায় গসটা অবশেই রনরিৈ কিরব। 
সকারলি কুয়াশায় গৈামারিি প্রকৃৈ সংখো প্রহিীি িল বুঝরৈ পািরব না। গকারনা 
িিরণি ঝুাঁরক গনরব না। গশখোিা গৈািণিাি অরৈক্রম না কিা প ধন্ত নিী অরৈক্রম 
কিরৈ গ ও না। আমারিি সারথ গৈামারিি পুনিায় রমরলৈ হবাি উপরি আরম 
অরনকাংরশ রনভধি কিরে এবং আমিা িুরটা িরল রবভক্ত হবাি পরি সবুোভ-নীল 
গৈািণিারিি কারে শহরিি প্ররৈিিা গিয়াল আক্রমণ কিাি সমরয় আমারিি সারথ 
আবাি গ াে রিরৈ গৈামারিি গ রনা চাি ঘণ্টাি গবরশ গিরি না হয়।” 
 
 “ওয়ারেি খান, উেরবকিা গটাপ রেরলরে এবং বাইসানোিরক িাওয়া কিরৈ শুরু 
করিরে এটা গিখামাত্র আমিা পূবধ রিক গথরক শহরিি গিয়াল আক্রমণ কিরবা। আমিা 
শহরি প্ররবশ কিাি পরি, আরম আরিশ রিরি উেরবক গিখামাত্র খুন কিরব- ৈারিি 
গকারনা িিরণি িয়া গিখারব না। কািণ ৈািা আমারিি গলাকরিি। প্ররৈও গকারনা 
িিরণি করুণা গিখায়রন রকন্তু সমিকরেি অরিবাসী আি ৈারিি সম্পরত্তি গহফােৈ 
কিরব। ৈািা আমাি প্রো।” 
 
 “হোাঁ, সুলৈান।” ৈাি গসনাপরৈিা মাথা গনরড় সিরৈ োনায়। সবাই আপন আপন 
ভাবনায় রবরভাি। সম্ভবৈ ভাবরে আোমীকারলি সূর ধািয় গিখবাি েনে রক গস। গবাঁরচ 
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থাকরব।  ুিরিরত্র সাইবারন খান কখনও পিারেৈ হয়রন। রকন্তু অরস্ত্রি িারিি সারথ 
এবাি বুরিি রিপ্রৈাও রবরবচে শরক্ত এবং ভাবনাটা বাবিরক নৈুন সাহরস বলীয়ান করি 
গৈারল। 
 
*** 
 
বাইসানোি আি ৈাি গলারকিা আিঘণ্টা আরে িওয়ানা রিরয়রে। একটা গপাক্ত আরপল 
োরেি গুাঁরড়রৈ,  াি শাখাপ্রশাখা আরপরল ভরৈধ। পাকা আরপরলি েন্ধ বাবিরক 
খারনকিরণি েনে হরলও ইয়ািোরিি কথা মরন করিরয় গিয়। গস রপ  গ রকরয় বরস। 
সকারলি কুয়াশায় োেপালা, গঝাপঝাড় সবরকেু অস্পষ্ট গিখায়। গিয়াল গবরয় উ াি েনে 
মই তৈরি কিা গশষ এবং রৈনেন গলাক পাশাপারশ উ রৈ পারি এমন চওড়া করি 
গসগুরলা বানারনা হরয়রে। িুরটা গঘাড়াি মারঝ ঝুরলরয় মইগুরলা আক্রমণ স্থরল রনরয় 
 াওয়া হরব। ওয়ারেি খান রনিরব নামাে আিায় করিন। গসেিাি সমরয় ৈাি কপাল 
ভরক্ত ভরি মারট স্পশধ করি। 
 
বাবি ভারব, ৈািও রক নামাে পিা উরচৈ। নামাে না পরড় গস করয়ক মুহূৈধ রনিরব 
বরস রচন্তা করি। রকন্তু রকেুিণ পরিই  ুরিি রচন্তা ৈারক আিন্ন করি। ৈাি গুিিূরৈিা 
এরস খবি রিরয়রে শহি িিাকািী গিয়ারলি বাইরি বড়সড় িিরণি গকারনা উেরবক 
োউরন আরশপারশ গকাথাও গনই।  াি মারন সম্ভবৈ সাইবারন খারনি বারহনীি একটা 
অংশ ইরৈমরিে আরশপারশ লুটৈিাে শুরু করিরে। সমিকরেি এখন  খন পৈন 
হরয়রে- গলারভি মাত্রা আরশপারশি গ্রামাঞ্চল আি গলাকালরয় ৈাি রনয়ম-নীরৈি 
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গৈায়াক্কা না করি োকারৈ কিারৈই অরনরক গবরশ আগ্রহ গিখারব। কপাল ভারলা হরল, 
সাইবারন খারনি গিরহি উপিাংরশ সংবি উিৈ মরস্তরষ্ক এটা  ুকরব না গ  ৈারক গকউ 
আক্রমণ কিাি িুিঃসাহস গিখারৈ পারি। আি এ কািরণই গস পরিৈৃি মরন ৈারিি 
গ রৈ রিরয়রে। 
 
 সহসা, বাবরিি মরন হয় গস গকারনা শব্দ শুনরৈ গপরয়রে এবং ৈাি কল্পনাি োল 
রনরমরষ রোঁরড়  ায়। োেপাকা আরপরল অরিধক রপেরল গস উর  িাাঁড়াবাি ফাাঁরক গস 
োরেি ফাাঁক রিরয় উাঁরক রিরয় গিখরৈ গচষ্টা করি। িূরি নিীি উপরি েরম থাকা 
কুয়াশাি উপি রিরয় গস সমিকরেি পরিরচৈ গিয়াল গিখরৈ পায় এবং এখারন গসখারন 
প্রাকািরবরষ্টৈ োরি আরলাি িুদ্র িরশ্ম গচারখ পরড়। 
 
ৈািপরি, গচাখ কান খাড়া কিরৈ, গস আবাি শব্দটা শুনরৈ পায়:  ারকি মন্দ্র েরোবি 
আওয়াে, খারনক পরি আিও  ারকি শব্দ গশানা  ায়। সহসা োরি মানুরষি চলাচল 
গবরড়  ায়। গস গ মনটা গচরয়রেরলা, বাইসানোি আি ৈাি গলারকিা রনিয়ই বৃত্তাকাি 
পরথ পরিরম  াবাি সমরয় প্ররৈপরিি িৃরষ্ট আকষধণ করিরে। এখন প্রশ্ন হরলা সাইবারন 
খান রক গটাপটা রেলরব? 
 
“আপনারিি গলাকরিি গঘাড়া রনরয় প্রস্তুৈ থাকরৈ বরলন, রকন্তু আরম আরিশ না গিয়া 
প ধন্ত গকউ গ রনা ৈাি োয়ো গথরক না নরড়।” বাবি রনচু স্বরি ৈাি গসনাপরৈরিি 
সারথ কথা বরল,  ািা এরস ৈারক রঘরি িাাঁরড়রয় ৈাি মরৈাই  ারকি বারিে শুনরে। 
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 আনৈাবারড় গবাল শীঘ্রই একটা মন্দ্র ভয়ঙ্কি েরে পরিণৈ হয়। বাবি ভারব গস গ  
 ারকি আওয়াে শুনরে গসটা মাহমুরিি চামড়া রিরয় তৈরি  ারকি আওয়াে রনিয়ই না। 
এরককটা মুহূৈধ অরৈক্রম কিাি সারথ সারথ অরনিয়ৈা সবাি উপরি একটা চাপ সৃরষ্ট 
করি। কুয়াশাি আড়ারল আত্মরোপন করি বাবি সামরন এরেরয়  ায়, আরিকটু ভারলা 
করি চািপাশটা গিখাি েনে এবং গিয়ারলি কারেই েন্মারনা গোট োরেি একটা ঝারড়ি 
পারশ গস রনরেরক লুরকরয় িারখ। ৈাি নৈুন সুরবিােনক অবস্থান গথরক গলাহাি 
িরিাো আি ৈাি পরি গশখোিা গৈািণিারিি  রৈাটুকু গস গিখরৈ পায়- বাইসানোি 
আি ৈাি গলারকিা,  ারিি রভৈরি বাবুিীও িরয়রে,  াি। কাে রিরয় অরৈক্রম করিরে– 
বুঝরৈ পারি গসগুরলা এখনও বন্ধ িরয়রে। রকন্তু ৈািপরি, বাবরিি  খন মরন হরৈ শুরু 
করিরে এই উরত্তেনা গস আি সহে কিরৈ পািরে না। গলাহাি িরিাোি উরত্তালন আি 
অিিঃকিরণি উপর ােী গলাহাি েিাি উপরি উ রৈ শুরু করি। েিাি অশ্বারিাহী গবি 
হরয় আসরৈ পারি এমন উচ্চৈায় উ রৈই, পাশাপারশ িুেন করি অশ্বারিাহী বারহনীি 
একটা গরাৈ িুলরকচারল গবি হরয় এরস বরল্পৈরবরে উত্তি-পরিম রিরক িাওয়া করি। 
অশ্বারিাহীিা গবি হরয়। আসা গশষই হরৈ চায় না- চািরশা হরব কম করি হরলও। গস 
গভরব উরত্তরেৈ হরয় উর । অবরশরষ গশষ গ ািাটাও গভৈি গথরক গবি হরয় এরস 
োয়ামূরৈধি মরৈা কুয়াশাি গভৈরি হারিরয় গ রৈ একটা সামরয়ক স্তব্ধৈা এরস ভি করি। 
বাবি আশা করিরেরলা, গলাহাি িরিাোি েিাি এবাি গনরম আসরব রকন্তু এক রনিঃসঙ্গ 
অশ্বারিাহী মন্থি গবরে গভৈি গথরক গবি হরয় আরস। িরিাো গথরক করয়ক কিম 
এরেরয় এরস গস লাোম গটরন িরি মাথা ঘুরিরয় োরন বারম ৈারকরয় গিরখ। রশকারিি 
আরে বাৈারস নাক উাঁরচরয় রশকািী কুকুি গ মন করি, অরবকল গসই ভরঙ্গরৈ গস বাৈারস 
শ্বাস গনয়। মুহূরৈধি েনে ৈাি মরন হয় রনিঃসঙ্গ অশ্বারিাহী রনচু েরম আি ৈৃণভূরমি উপি 
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রিরয় কুয়াশাি চািি গভি করি সিাসরি বাবরিি রিরক ৈারকরয় িরয়রে।  রিও গস 
োরন গসটা অসম্ভব। 
 
বাবরিি মরন গলাকটাি পরিচরয়ি বোপারি সামানেই সরেহ িরয়রে- সাইবারন খান। 
স্বয়ং। উেরবক িলপরৈি রক অরভপ্রায়? অবরশরষ রনিঃসঙ্গ অশ্বারিাহী ৈাি হাৈ উাঁচু 
করি। গলাহাি িরিাোি রভৈি গথরক আরিা গ ািািা এরস ৈাি গপেরন েরড়া হরৈ গস 
গঘাড়াি পােরি গখাাঁচা রিরয় ককধশ করণ্ঠ ৈাি গলাকরিি রচৎকাি করি রকেু একটা বরল, 
 া বাবরিি কারে গপৌঁোরৈ গপৌঁোরৈ একটা অস্পষ্ট গুঞ্জরন পরিণৈ হরলও গস গসটা 
র কই শুনরৈ পায়, উত্তি-পরিম রিরক হারিরয়  ায়। আরিা করয়ক রমরনট পরি, সব 
অশ্বারিাহী গ ািাি িল রবিায় রনরৈ গলাহাি েিাি িীরি িীরি রনরচ গনরম আরস। 
 
রনরেি অরস্থিৈা িমন করি, বাবি ৈাি মূল বারহনীি কারে রফরি এরস ৈাি গলাকরিি 
আরিা একবাি চুপ করি রনিরব িাাঁরড়রয় থাকবাি আরিশ গিয়। ৈািা  রি এখনই শহি 
আক্রমণ কিরৈ  ায় ৈাহরল গকালাহরলি শব্দ শুরন সাইবারন খান। হয়রৈা রফরিও 
আসরৈ পারি। ওয়ারেি খান চুপ করি িাাঁরড়রয় না গথরক রনরেি গঘাড়াি গপরট শক্ত 
করি বাাঁরি এবং রনরেি আযু়রিি িাি পিখ করি গিরখ ৈিবারি, খঞ্জি আি িণকু াি। 
বাবি ৈাি রবে পিামশধিাৈাি রস্থিৈা আি রবচিণৈাি প্ররৈ কৃৈে গবাি করি রনরেও 
ৈারক অনুসিণ করি। ৈাি রপর  চামড়াি ৈূণ ঝুলরে, এবং সিেই কামািশালা গথরক 
তৈরি হরয় আসা লম্বা ৈীরিি ৈীক্ষ্ণ সূচাল েোয় হাৈ বুলারৈ গস আত্মরবশ্বারস ভিপুি 
হরয় উর । গস ৈাি বাাঁকারনা িনুক আলরৈা করি খাপ গথরক িরি গবি করি গৈল রিরয় 
পাকা করি গৈালা গুরণি রস্থরৈস্থাপকৈা পিীিা করি গিরখ। সন্তুরষ্টি সারথ নাক রিরয় 
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গঘাাঁৈ করি অবেক্ত শব্দ করি। গস গবি হবাি আরে গ মন শক্ত করি গবাঁরিরেরলা এখনও 
র ক গৈমনই আরে। 
 
অবরশরষ আক্রমরণি চুড়ান্ত সময় উপরস্থৈ হয়। িূরেধি োরি সবরকেু আবাি আরেি 
মরৈা রনিব হরয় এরসরে এবং সাইবারন খান ৈাি িলবল রনরয় এৈিরণ রনিয়ই শ্রবণ 
সীমাি বাইরি চরল রেরয়রে। 
 
 “ াত্রা শুরু গহাক!” উরত্তেনায় অিীি করণ্ঠ বাবি রচৎকাি করি উর । রনরেি গঘাড়ি 
উপরি লারফরয় উর  বরস গস োরেি আড়াল গথরক গবি হরয় আরস এবং ৈাি গলাকরিি 
আক্রমরণি েরক রবনেস্ত হরৈ গিয়। ওয়ারেি খারনি গনৈৃরত্ব ৈাি গিহিিী বারহনী রবলম্ব 
না করি ৈাি গপেরন এরস অবস্থান গনয়। ৈারিি পরিই থারক আরিাহন সহায়ক মই 
বহনকািী গোড়া গঘাড়সওয়ারিি িল। ৈািপরি থারক অশ্বারিাহী বারহনীি বারক অংশ 
আি ইব্রারহম সারুি ৈীিোে িল থারক এরকবারি গশরষ। 
 
 বাবি গঘাড়াি গপরট গোড়ালী রিরয় গুরৈা রিরৈ গসটা লারফরয় উর  সামরন এরেরয়  ায়। 
ক্রমশ হাো হরয় আসা কুয়াশাি মারঝ ৈািা ৈৃণভূরমি বুক রচরি িরিরণ এরেরয়  ায়। 
সবুোভ-নীল গৈািণিারিি রিরক এরেরয়  াবাি সমরয় শহি িিাকািী গিয়াল ৈারিি 
োন রিরক থারক। ৈািা গিয়ারলি পাশ রিরয় বরয়  াওয়া নিীি িূিবৈধী পাড় িরি 
এরোরৈ থারক এবং এবাি আি অেভীি অংশ রিরয় নিী পাি হবাি িিকাি গনই। 
কািণ কার ি ৈক্তাি তৈরি একটা চওড়া মেবুৈ গসৈু– সিে রনরমধৈ, গকারনা সরেহ 

http://www.bengaliebook.com/


 অ্যাম্পায়ার অ্ব দ্য ম াঘল : রাইডারস ফ্র  দ্য নর্থ । অ্যাললক্স রাদ্ারল াডথ 

383 

www.bengaliebook.com                                  সূচিপত্র 
 

 

গনই উেরবকরিি কীরৈধ- সবুোভ-নীল গৈািণিাি গথরক রৈনশ েে িূরি উোরন গিখা 
 ায়। 
 
বাবি ৈাি ৈাি বারহনী খুরি বরেি গবাল ৈুরল গসটা গপরিরয় আরস এবং গসাো গৈািণ 
গিি রিরক গিরয়  ায়। িূরেধি োি গথরক আৈরঙ্কৈ রচৎকাি শুরু হরৈ, মাঙ্গরলং ৈীিোে 
বারহনী গ উরয়ি পরি গ উ ৈীরিি ঝাপটা শূরনে ভারসরয় গিয়। করয়ক রমরনরটি রভৈরি 
সবুোভ-নীল গৈািণিারিি িুপারশি সবরচরয় রনচু স্থারন আরিাহন মই স্থাপন কিা হয়। 
গঘাড়া গথরক নামাি ফাাঁরক গস উপরিি রিরক ৈারকরয় গসখারন একেনরকও প্ররৈিিাি 
িারয়রত্ব রনরয়ারেৈ গিখরৈ না গপরয় গস রবরস্মৈ হয়। 
 
মই গবরয় উপরি উ রৈ করয়ক রমরনরটি গবরশ সময় লারে না এবং গশষ করয়ক রফট 
ৈািা পাথরিি উপরি হাৈ রিরয় গবরয়ই উর   ায়। ৈাি গ ািািা ৈাি পারশ রভড় কিরল 
নড়াচড়াি োয়ো থারক না। ৈিবারি গকাষমুক্ত কিা গৈা আরিা পরিি কথা। রকন্তু 
উেরবক িিীবারহনীি মাঙ্গরলঘ ৈীিোেরিি রনরিি ৈীরি শোরুি মৈ আকৃরৈ রনরয় 
পরড় থাকা মৃৈ   ািারিি োড়া অবরশষ্টাংরশি গকারনা রচহ্ন গকাথাও গিখা  ায় না। 
 
 ৈািপরি, একশ েে িূরি একটা শরক্তশালী ঘাাঁরট গথরক রনরিি ৈীরিি ঝাপটা বুরঝরয় 
গিয় উেরবক িিীবারহনীি সব সিসেই পারলরয়  ায়রন। কারলা পালক ুক্ত একটা ৈীি 
বাবরিি েমু্বোকৃরৈ রশিস্ত্রারণ আঘাৈ করি রিকভ্রষ্ট হয়। আরিকটা ৈীি ৈাি র ক 
গপেরন িাাঁরড়রয় থাকা এক গিহিিীি উরুি েভীরি কামড় বসায়। ৈৃৈীয় আরিকটা ৈীি 
মই গবরয় উর  এরস প্রাকারিি উপি রিরয় োরি িড়ফড় করি নামরৈ বেস্ত তসরনরকি 
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োরল রবি হয়। ৈাি মুখ রিরয় েলেল করি িক্ত পড়রৈ শুরু কিরৈ, ৈাি হাৈ মই 
গথরক েুরট  ায় এবং ৈাি র ক রনরচ মই গবরয় উর  আসা অপি এক তসনেরক সারথ 
রনরয় রনরচি পাথুরি ভূরমি রিরক মিণ পৈন  াত্রা করি। ৈীরিি পরিি ঝাপটা গথরক 
বাাঁচরৈ বাবি  াল উাঁচু করি রনরেি গলাকরিিও ৈাই। কিরৈ বরল িুরভধিে অবস্থানটাি 
রিরক গিরয়  ায়। আরিা িুরটা ৈীি  ারল এরস আেরড় পরড়। রকন্তু পুরু চামড়া আি 
কার ি কা ারমা িিৈাি সারথ ৈারিি িারয়ত্ব পালন করি। অবশে বাবরিি গপেরনি 
এক তসনে েলায় ৈীিরবি হরয় ভূরম শ ো গনয়। বাবি ৈািপরিই িুরভধিে অবস্থানটায় 
গপৌঁরে  ায়। গসখারন প্ররবশ কিাি েনে গকারনা িরিাো গনই। গস প্রথম  ারক সামরন 
পায় ৈারক গকারনা বােরবচাি োড়া গকাপ বরসরয় গিয়। গবচািা িনুক গেরড় ৈখনও 
ৈরলায়াি গবি কিরৈ পারিরন। অনেেরনি আঙু্গল ৈিবারিি বাট আকরড় িরিরে। রকন্তু 
বাবি ৈাি করি লিে করি ৈিবারি চালারৈ, হাৈ গিহ গথরক প্রায় রবরিন্ন হরয়  ায়। 
গলাকটা ঘুরি িাাঁরড়রয় অপি রিরকি িিো রিরয় গিৌরড় পালায় এবং গিয়ারলি পাশ রিরয় 
পঞ্চাশ েে িূরি অবরস্থৈ সবুোভ-নীল গৈািণিারিি গৈািণ িিীি করিি রিরক েুরট 
 ায়। 
 
 িুরভধিে স্থারনি অনে গ ািািা ৈারক অনুসিণ কিরৈ গচষ্টা করি। রকন্তু হাৈাহারৈ 
লড়াইরয়ি হাৈ গথরক ৈািা পারলরয় গ রৈ চাইরল বাবি আি ৈাি গলারকিা ৈারিি 
রনরিধিায় হৈো করি। ৈাি ৈীিোরেিা আরিা িু’েনরক গৈািণ িিরকি করি গিৌরড় 
 াবাি সমরয় ভূপারৈৈ করি। অবশে ৈারিি মরিে একেন ৈািপরিও টলমল পারয় 
গকারনামরৈ েরড়রয় রনিাপি আশ্ররয় সরি গ রৈ সিম হয়। 
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 “সুলৈান, আমারিি গিরখ বোটারিি পাখা েরেরয়রে!” 
 
 বাবি ঘুরি ৈারকরয় এক হারৈ খঞ্জি অনে হারৈ িক্তাক্ত ৈিবারি হারৈ হাাঁফারৈ হাাঁফারৈ 
রকন্তু েরবধৈ ভরঙ্গরৈ িাাঁড়ারনা ওয়ারেি খানরক গিখরৈ পায়। “এখনও না। গৈািণ আি 
গিয়ারলি এই অংশ পাহািা গিবাি েনে প্রহিী রনরয়াে করিন। আপরন রনরে এখারনি 
িারয়রত্ব থাকরবন। ইৈেবসরি আরম বারকরিি রনরয় গৈািণ িিরকি করি প্ররবশ করি 
গৈািণিাি খুরল আমারিি বারক গলাকরিি গভৈরি প্ররবরশি বেবস্থা কিা  ায় রকনা 
গিরখ।” 
 
ওয়ারেি খানরক বকুরন খাওয়া বালরকি মরৈা অপ্ররৈভ গিখায়। রকন্তু বাবি ক্ররমই 
িুবধল হরয় উ া ৈাি সবরচরয় রবে অমাৈেরক শহরিি িাস্তায় হাৈাহারৈ লড়াইরয়ি মরিে 
গফলরৈ চায় না, গ খারন একেন গলারকি দ্রুৈ গিৌড়াবাি িমৈা অরনক সময় েীবন 
মৃৈুেি মরিে গভি গিখা গটরন রিরৈ পারি। 
 
মাথাি উপরি  াল িরি এবং কুাঁরো হরয় বাবি পঞ্চাশ েে িূরি অবরস্থৈ গৈািণ 
িিরকি করিি রিরক গিৌরড়  ায়। গস গভৈরি এক হাৈ প্রায় কাটা পড়া গসই উেরবক 
গ ািারক পরড় থাকরৈ গিরখ। গিয়ারল গহলান রিরয় গস দ্রুৈ শ্বাস গনয়। ৈাি হারৈি 
িৈস্থান গথরক িক্ত রেটরক এরস পাথরিি গমরঝ লাল করি রিরয়রে।  ন্ত্রণায় গস 
শাপশাপান্ত কিরে। রনরচি গৈািণিারিি রিরক গনরম  াওয়া রসাঁরড় গথরক িুোড় গভরস 
আসা পারয়ি আওয়াে বরল গিয় বাকী িিীরিি গকাথায় পাওয়া  ারব। গস আি ৈাি 
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গলারকিা সন্তপধরন পারয়ি শব্দ অনুসিণ করি। আশঙ্কা করি রসাঁরড় গথরক গবি হওয়া মাত্র 
হামলাি মুরখ পড়রৈ হরৈ পারি, রকন্তু গসিকম রকেুই ঘরট না। 
 
 “ৈালাটা গভরঙ িিোটা খুরল িাও।” বাবি গচাঁরচরয় উর  বরল। 
 
 িণকু াি হারৈ ৈাি িুই গিহিিী আরিশ পালন কিরৈ গিৌরড়  ায়। ৈারিি কু াি 
গৈািরণি ৈালাি উপরি সরোরি গনরম আসরৈ িাৈুি সারথ িাৈুি সংঘরষধি ককধশ শব্দ 
উর  এবং রকেুিণ পরি একটা গশষ ঘাইরয়ি সারথ ৈািা ৈারিি কাে সমাি করি। 
শীঘ্রই প্রাচীন, গলাহাি-কীলক রিরয় সরিৈ িিো গিাল গখরয় খুরল  ায় বাবরিি 
অরবরশষ্ট গ ািাি িলরক গভৈরি প্ররবরশি সুর াে রিরৈ।  ারিি রভৈরি মাঙ্গরলঘ 
ৈীিোরেি িলও িরয়রে। 
 
 আলমেীি হারৈ রনরয় বাবি চািপারশ ৈাকায়। বি গবরশই গ রনা রনেধন চািপাশটা। 
উেরবক গশয়ারলি িল গকাথায় লুরকরয় আরে? বাবি সৈকধৈাি ৈারবে খুরল গিরখ 
চওড়া েরলপথ িরি ফািোনাি নারম েয়ধ্বরন রিরয় সামরন এরেরয় গ রৈ শুরু করি। 
 
রনস্তব্ধৈাি মারঝ বাবরিি রচৎকারিি প্ররৈধ্বরন গশানা  ায়। ৈীরিি গকারনা ঝাাঁক আি 
ৈারিি রিরক গিরয় আরস না বা উেরবক অবোি গকারনা রচৎকািও গশানা  ায় না। 
ৈািপরি বাবিরক চমরক রিরয় বন্ধ িরিাো, োনালাি পাল্লা রখড়রক এরক এরক খুলরৈ 
শুরু করি। গস গিৌরড় আড়াল গখাাঁরে এবং পুনিায় ৈাি ৈীি িনুরকি রিরক হাৈ 
বাড়ায়। রকন্তু গিখা  ায় উাঁরক গিয়া মাথাগুরলা গকারনা উেরবক গ ািাি না। ৈািা সবাই 
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সমিকরেি সািািণ মানুষ বরণক, গিাকানিাি, সিাইখানাি মারলক-  ািা বাবি আি 
ৈাি গলাকরিি রচনরৈ গপরি ৈারিি স্বািীন কিায় ৈাি েনে গিায়া কিরে। শীঘ্রই ৈািা 
রপলরপল করি বাইরিি েরলরৈ গবরিরয় আসরৈ শুরু করি। খুরশরৈ সবাি প্রায় পােল 
হবাি িশা। 
 
“েলরি! এই রিরক!” একটা অপরিরচৈ গলাক রচৎকাি করি বরল। “আরম এক উেরবক 
বিমাশরক এরিরক পালারৈ গিরখরে।” গস একটা সংকীণধ েরলি রিরক ইশািা করি 
গিখায়। গ খারন পরড় থাকা িরক্তি গফাাঁটা ইরৈমরিে িূরলায় েমাট বাাঁিরৈ শুরু করিরে। 
বোপািটা গিখাি েনে বাবি ৈাি গলাকরিি রকেু বলাি আরেই, িু’েন সািািণ 
নােরিক। ৈারিি একেনরক গিরখ মরন হয় কসাই হরব। অনেেন োট্টারোট্টা গিখরৈ 
ৈারিি মরৈা পাকারনা শিীি  াি নারকি পারশ েরুল িরয়রে- েরলি রভৈরি গিৌরড় 
প্ররবশ করি। রকেুিরণি রভৈরি ৈািা এক ৈরুণ উেরবরকি পা িরি টানরৈ টানরৈ 
রনরয় আরস। ফরল গবচািাি মাথা িাস্তায় বরলি মৈ লাফারৈ থারক। ৈাি বুক গভি করি 
একটা মাঙ্গরলঘ ৈীরিি মাথা গবি হরয় আরে এবং বাৈারসি েনে হাাঁসফাাঁস কিাি ফাাঁরক 
গস করুণা রভিা করি। বাবি রকেু বলাি আরেই কসাইি মরৈা গিখরৈ গলাকটা একটা 
চাকু গবি করি গেরলটাি কণ্ঠনালী গথরক কান প ধন্ত গকরট ফাাঁক করি গিয়। ৈাো িক্ত 
রেটরক ৈাি পারয়ি নােিা রভরেরয় রিরৈ ৈাি গচহািা খুরশরৈ বাকবাক কিরৈ থারক। 
চািপারশ সবাই হারৈি কারে গ   া পারি ৈাই রনরয় রনরেরিি  ুরিি েনে সরিৈ 
করি- পাথরিি টুকরিা, কামারিি হাৈুরড়, খড় গৈালাি কাাঁটা লাোরনা িণ্ড…বাবি আি 
ৈাি তসনেরিি সারথ ৈািা গিৌড়ারৈ শুরু কিরল ৈারিি জ্বলজ্বল কিরৈ থাকা গচারখি 
িৃরষ্ট গিরখ বাবরিি বুরনা কুকুরিি কথা মরন পরড়। েরল গথরক েরলরৈ ৈািা 
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উেরবকরিি খুাঁেরৈ থারক এবং ৈারিি ঘৃণাি ৈীব্রৈা এরৈা গবরশ, ৈািা এরৈা অপমান 
সহে করিরে গ , মৃৈ গকারনা উেরবকরক গিখরৈ গপরল ৈারকও রনরবধচারি চাকু রিরয় 
গকাপারৈ থারক। 
 
গিয়ারলি কারে  ািা আহৈ হরয়রেরলা ৈািা গবরশিূি পালারৈ পারিরন। প্ররৈরিারিি 
মাত্রা অরনক অল্প- প্রায় গনই বলরলই চরল। উেরবকিা রনিয়ই ৈারিি আরে আরে 
পারলরয়  ারি। গিরেস্তান চত্বরি গপৌঁরে বাবি গসখারন সামরয়ক  াত্রা রবিরৈি গঘাষণা 
করি। উেরবকিা সম্ভবৈ গভরবরে গ , গস আসরলই অরনক বড় বারহনী রনরয় আক্রমণ 
করিরে। রকংবা পুরিা রবষয়টাই একটা ফাাঁি। সামরনই গকাথাও ৈািা ৈারিি েনে ওাঁৈ 
গপরৈ আরে। বাবি ৈাি গসনাপরৈরিি সারথ একটা সংরিি আরলাচনায় বরস এবং 
ৈািপরি তসনেরিি সাবিারন শহরিি উত্তি, পূবধ আি পরিরম পা ায়। আসরলই 
বোপািটা রক গসটা গিখরৈ। 
 
গভারিি সূ ধ এৈিরণ মিে সকারলি আরলায় সমাসীন এবং রনরমধঘ উজ্জ্বল আকারশি 
রনরচ আরিা গবরশ গবরশ গলাক এরস চত্বরি হারেি হয়। সবাই খাবাি রনরয় এরসরে- 
রুরট, শুকরনা ফল, এমনরক সুিা ভরৈধ মশক-  া বাবরিি গলাকরিি গনবাি েনে 
গোিােুরি কিরে। ৈাি চািপারশ উরত্তরেৈ সব কণ্ঠস্বরিি একটা গকালাহল িীরি িীরি 
িানা গবাঁরি উর । চিম রবশৃঙ্খলা- উেরবকিা  রি শরক্ত সঞ্চয় করি পািা আক্রমণ 
করি ৈাহরল রক হরব? বাবরিি গলারকিা এই হট্টরোরলি রভৈরি গকারনা প্ররৈরিািই 
তৈরি কিরৈ পািরব না। 
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বাবি ৈাি গিহিিীরিি আরিশ গিয় শহরিি েনেণরক একটু িূরি সরিরয় গিয়াি 
েনে। গিহিিীি িল বশধা রিরয় একটা গবষ্টনী তৈরি করি কাাঁরি কাাঁি রমরলরয় চািপারশ 
চাপ রিরৈ শুরু করি এবং িীরি িীরি সাফরলেি সারথ রবশৃঙ্খল েনৈারক গ রল সরিরয় 
রিরৈ সিম হয় এবং চত্বরি প্ররবশ আি বরহধেমরনি েরল ভীড়মুক্ত করি। এই গবশ 
হরয়রে। “আরম চাই আরশপারশি এইসব ভবনগুরলা ভারলা করি ৈল্লারশ কিা গহাক আি 
চত্বরিি চািপারশি প্ররৈটা গকৌশলেৈ স্থারন প্রহিী রনরয়াে কিা গহাক।” বাবি আরিশ 
গিয়। উেরবক ৈীিোরেি িল হয়রৈা এরৈািরণ চত্বরিি আরশপারশি সব প্রাসাি, 
মসরেি আি মাদ্রাসাি রমনাি আি নীল টারল গশারভৈ েমু্বরেি সুরবিােনক স্থারন 
অবস্থান রনরয় সুর ারেি অরপিা কিরে। 
 
 “সুলৈান…” ঘারম গভো চওড়া মুরখি এক ৈরুণ তসনে বাবরিি কনুইরয়ি কারে 
িাাঁরড়রয় রেরলা। ৈাি কণ্ঠস্বি শুরন মরন হয় গস এরৈািণ গোরি গিৌরড় এরসরে। “রক 
হরয়রে?” 
 
 “সাইবারন খারনি সারথ গ াে গিবাি আশায় উেরবকরিি একটা রবশাল সংখো 
গশখোিা গৈািণ রিরয় উত্তি রিরক পারলরয়  াবাি গচষ্টা কিরে। ৈািা গবি হবাি গচষ্টা 
কিরলই আমারিি ৈীিোে বারহনী ৈারিি লিে করি ৈীি েুাঁরড় মািরে। অবশে, স্থানীয় 
গলাকেন গলাহাি িরিাোি প্রহিীি করি রকেু উেরবকরক আটকারৈ সিম হরয়রে।” 
 
‘চমৎকাি। আমিা আমারিি শত্রুি গশষ রনশানাও এই শহি গথরক রবৈারড়ৈ কিরবা 
এবং সাইবারন খান রফরি আসবাি আরেই শহি িিাকািী গিয়াল পাহািা গিবাি 
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বরোবস্ত করিা।” বাবি ৈাি গঘাড়া রনরয় আসরৈ বরল এবং গিহিিীি িল রনরয় গলাহা 
িরিাোি রিরক এরেরয়  ায়। তৈমূরিি মসরেরিি চমৎকাি নীল েমু্বে আরলায় ঝকঝক 
করি। রকন্তু ৈাি গপেরনই গস কুণ্ডলী আকারি গিায়া উ রৈ গিরখ এবং বাবি রচৎকারিি 
আওয়াে শুনরৈ পায়। গলাহা িরিাোি রিরক এরেরয় গ রৈ গস প্রহিীি করিি োি 
গভি করি গবি হরয় আসা আগুরনি রশখা গিখরৈ পায় এবং রচৎকাি কিরে গভৈরি 
আটরক পড়া উেরবক িিীি িল। আরিা কারে গ রৈ, গস গিরখ গবপরিায়া এক 
উেরবক োনালা েরল বাইরি গবি হরয় আসরৈ গচষ্টা কিরল সমিকরেি রকেু গলাক 
ৈারক আবাি গোি করি গভৈরি গ রল রিরয় োনালাি খড়খরড় বন্ধ করি রিরয় গসটা 
বাইরি গথরক ৈক্তা রিরয় বন্ধ করি গিয়। আরিক উেরবক, কাপরড় আগুন রনরয় োি 
গথরক রনরচ লারফরয় পড়রৈ উপরস্থৈ েনৈা সারথ সারথ ৈারক রঘরি িরি উন্মরত্তি মরৈা 
ৈাি গিহ েুরি চাকু রিরয় গকাপারৈ থারক গবচািাি মৃৈুে রনরিৈ কিরৈ। শীঘ্রই উল্লরসৈ 
েনৈা ৈাি কাটা মাথাটা একটা স্মািরকি মরৈা প্রিশধন কিরৈ থারক। 
 
 বাবি গসখারন এরস গপৌঁোরৈ, উপরস্থৈ েনৈাি একেন ৈাি মুখ গিায়ায় কারলা হরয় 
গেরে ৈাি রিরক গিৌরড় আরস এবং বাবরিি গিহিিী িরলি একেরনি হারৈ 
ফািোনাি িােকীয় প্রৈীক গিরখ রচনরৈ গপরি, হাাঁটু মুরড় বরস পরড়। “সুলৈান আমিা 
শয়ৈানগুরলারক আটরক ৈারিি এখন গপাড়ারি। আমারিি গ মন কষ্ট রিরয়রে ৈািা 
এখন ৈাি প্ররৈিান পারি। আরম প্ররৈশ্রুরৈ রিরি, গকউ রবনা করষ্ট মিরব না।” 
বাহবাি েনে বাবরিি রিরক ৈারকরয় থাকা গলাকটাি গচারখ গকবল িক্ত গলালুপৈা গখলা 
কিরৈ থারক। রকন্তু মানুরষি মাংস গপাড়াি রমরষ্ট েরন্ধ বাবরিি ো গুরলরয় উ রল গকারনা 
কথা না বরল গস হাৈ গনরড় ৈারক গ রৈ বরল। প্রজ্জ্বরলৈ প্রহিী করিি রিক গথরক মুখ 
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রফরিরয় নরয়। ইরৈমরিে রভৈরি বরে উেরবকরিি  ন্ত্রণারক্লষ্ট রচৎকারিি মাত্রা করম 
এরসরে। গস গিরেস্তান চৈুরিি রিরক িীরি িীরি রফরি চরল। সমিকে গবািহয় গস 
আবাি রফরি গপরলা, রকন্তু  রৈা দ্রুৈ আি অনায়ারস শহিটাি পৈন হরলা গসটা ৈাি 
গকরনা গ রনা রবশ্বাস কিরৈ কষ্ট হয়। 
 
 সামরন গথরক গঘাড়াি িাবমান খুরিি শব্দ গভরস আরস এবং একটা পরিরচৈ মুখ গস 
গিখরৈ পায়। বাইসানোি এবং ৈাি সহর ািারিি রভৈরি গস বাবুিীরকও গিখরৈ পায়। 
 
“সমিকরেি সুলৈান রমেধা বাবরিি েয় গহাক!” বাইসানোি েলাি সবধশরক্ত রিরয় 
েয়ধ্বরন গিয় এবং বারক গলারকিা ৈাি সারথ েলা গমলায়। বাবি হাৈ উাঁচু করি ৈারিি 
অরভবািরনি েবাব গিয় এবং িীরি িীরি সামরন এরেরয়  ায়। সব রকেু ৈাি কারে 
গকমন স্বরপ্নি মরৈা মরন হয়। ৈাি উৎফুল্ল হবাি কথা, রকন্তু গকমন একটা অদু্ভৈ 
রবরিন্নৈা ৈাি মারঝ ভি করি। সহসা, ভাববাি েনে সময় আি রনেধনৈা ৈাি পিম 
কামে বরল মরন হয়। 
 
*** 
 
গসই িারৈ গকাক সিাইরৈ, বাবি ৈাি রখিমৈোিরক কােে আি কলম রনরয় আসাি 
েনে আরিশ গিয়। রখিমৈোি  খন োনরৈ চায় মুনরশরকও গেরক আনরব রকনা। গস 
মাথা গনরড় রনরষি করি। গস রকেু একটা রসিারন্ত গপৌঁরচরে। গস এখন উরনশ বেরিি 
পূণধ বয়স্ক এক পুরুষ, এবং চাঞ্চলেকি ঈষধণীয় সাফলে গস অেধন করিরে। আে গথরক 
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গস গিােনামচা রলখরব। গ খারন গস ৈাি হৃিরয়ি কথাই গকবল রলরপবি কিরব। গস 
গকবল োনরব গিােনামচায় রক গলখা আরে। গিায়াৈিারনরৈ কলরমি রনব েুরবরয় রনরয় 
এক মুহূৈধ গভরব রনরয় গস রলখরৈ শুরু করি; প্রথরম গলখনীি েরৈ মন্থি থারক রকন্তু 
িীরি িীরি আরবরেি উৎসমুরখ বাাঁি খুরল গ রৈ গলখাি েরৈ বৃরি পায়: 
 
 ুে  ুে িরি সমিকে তৈমূরিি বংশিরিিা শাসন করি এরসরে। ৈািপরি উেরবকিা- 
আমারিি সভে িুরনয়াি বাইরি মানবৈাি প্রারন্ত বসবাসকািী এক বরহিােৈ শত্রু- এটা 
িখল করি এরক রবধ্বস্ত করি। এখন আল্লাহৈা’লাি কৃপায় আমারিি হাৈোড়া হওয়া 
এই শহিটা আবাি আমারিি হারৈ রফরি এরসরে। সমৃি সমিকে আবাি আমাি 
হরয়রে। 
 
একটা েভীি শ্বাস রনরয় গস ফুাঁ রিরয় গমামবারৈ রনরভরয় গিয় এবং গলখনী নারমরয় িারখ। 
গসরিন রবোনায় রেরয় গশায়াি প্রায় সারথ সারথ গস েভীি ঘুরম ৈরলরয়  ায়। 
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১১. অ্প ালনর চৈক্তৈা 
 
 ৈুষািপারৈি প্রথম ঝাপটা সমিকরেি রেম্বাকৃরৈ েমু্বে, সুিৃশে রমনাি আি রচনামারটি 
টারলরশারভৈ গৈািরণি েরটল অবয়ব গকউ রূপাি ৈবক রিরয় গ রক রিরয়রে বরল মরন 
হরৈ থারক। ফরলি বাোরনি পুত্রহীন োলপালাি রভৈি রিরয় শনশন শরব্দ বরয় চলা 
শীৈল বাৈাস আি হুড়মুড় করি গভরঙ পড়া ৈুষারিি সূ্তপ। বাবরিি কারে শহিটারক 
গঘামটাি আড়ারল নববিূি মৈ মরন হয়-  াি গসৌে ধ গচারখি আড়াল হরলও পুরিাপুরি 
 াকা পরড়রন। 
 
ৈাি রপ্রয় বািামী িরঙি আেিাহাটা গফস-গফাাঁস করি রনিঃশ্বারসি সারথ কুয়াশাি গমঘ 
রনেধৈ করি এবং বুরকি কারে পা ৈুরল নিম ৈুষারিি রভৈি গথরক খুি গবি আরন। 
মাথায় গনকরড়ি চামড়াি নিম টুরপ। চামড়াি পিৈ গিয়া আলখাল্লা োরয় শক্ত করি 
আটরক আি পারয় গমরষি চামড়াি বুট পরিরহৈ অবস্থায় বাবি শহি িিাকািী গিয়ারলি 
বাইরিি রিরকি অবস্থা প ধরবিণ গশরষ রফরি আসরে। গিহিিী বারহনী খুব কাে গথরক 
ৈারক অনুসিণ কিরে। েৈ িুসিাহ িরি ওয়ারেি খান জ্বরি ভুেরে। এই প্রথম গস 
ৈাি সারথ গনই, অবশে বাবুিী সারথ িরয়রে। শীরৈি প্ররকাপ গথরক বাাঁচরৈ একটা 
উজ্জ্বল সবুে কাপরড়ি ফারল রিরয় ৈাি মুখটা  াকা। 
 
েলবস্ত্র রিরয় মাথা  াকা থাকা সরেও বাৈারসি প্রবারহি মারঝ ৈািা পিস্পরিি কথা 
শুনরৈ পািরব। রকন্তু  াণ্ডাি কািরণ ৈারিি কথাই বলরৈ ইিা করি না। বাবরিি অবশ 
হরয় থাকা গ াাঁরটি কািরণ একটা শব্দও উচ্চািণ কিরৈ হরল ৈারক  রথষ্ট কসিৈ 
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কিরৈ হরব। রকন্তু সবুোভ-নীল গৈািণিারিি োরিি রনরচ ঝুরল থাকা সুৈীি বিরফি 
শলাকাি রিরক এরেরয় গ রৈ, শীরৈি কথা গস গবমালুম ভুরল  ায়। সাফরলেি উল্লাস, 
কড়া মািরকি উষ্ণ িািাি নোয় ৈাি গভৈিটা চাঙ্গা করি ৈুরল। 
 
গৈািণিারিি রনরচ রিরয় বাবি ৈাি গলাকরিি রনরয় িুলরকচারল গভৈরি প্ররবশ করি 
পরিম রিরক অবরস্থৈ নেিিূরেধি রিরক এরেরয় গ রৈ গ রৈ একটাই িুরিন্তা ৈারক ৈ 
করি। সমিকে িখল কিাি পরি গ  রৈন মাস অরৈক্রম করিরে। গসই পুরিাটা সময় 
 া ৈারক অনবিৈ খুাঁরচরয় আসরে। বৈধমারন শীরৈি কড়াল থাবা আক্রমরণি রবরুরি 
প্ররৈিিাি বিাভয় রিরি রকন্তু বিফ েলরৈ শুরু কিরণ রক হরব? সাইবারন খান  রিও 
সারথ সারথ শহি অবরিাি না করি, উত্তরি রনরেি িূরেধ রফরি রেরয় শীৈকাল গশষ 
হওয়া প ধন্ত অরপিা কিরবন বরল র ক করিরেন। আি বাবি খুব ভারলা করিই োরন 
রনরেি সীরমৈ সম্পি রিরয় সাইবারন খারনি কাে গথরক সমিকে হয়রৈা িখল কিা 
 ায়, রকন্তু গসটা িিা কিা প্রায় অসম্ভব একটা বোপাি। শহি িখল কিাি প্রায় সারথ 
সারথ বাবি ৈাি গলাকরিি এি রনিাপত্তা গোিিাি কিরৈ রনরয়াে করি। অরৈরিক্ত 
প ধরবিণ েমু্বে রনমধাণ কিরৈ বরল এবং শহি িিাকািী গিয়ারলি উচ্চৈা করয়ক স্থারন 
বৃরি কিাি আরিশ গিয়। ৈুষািপারৈি কািরণ কাে বন্ধ হবাি আরে প ধন্ত ৈাি 
গলারকিা সািেমৈ কাে করিরে। 
 
গকাক সিাইরয়ি আরঙ্গনায় গঘাড়া রনরয় প্ররবশ করি বাবি ভারব, নানীোন, আরিোন 
আি খানোিাি রবলাসবহুল মহরল ৈারিি সারথ গিখা কিরৈ  ারব রকনা। গ খারন 
রবেয় অেধরনি অবেবরহৈ পরি সমিকরে আসা অরব্দ ৈািা অবস্থান কিরেন। গস 
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ওয়ারেি খানরক গিখরৈ  ারব বরল র ক করি। ৈাি শািীরিক অবস্থাি রনিয়ই এৈিরণ 
উন্নরৈ হরয়রে… গঘাড়াি রপ  গথরক লারফরয় গনরম ো েিম কিাি অরভপ্রারয় িুহারৈ 
রনরেি শিীরিি িু’পারশ চাপড় রিরৈ রিরৈ পাথরিি তৈরি রনচু কামিাি রিরক এরেরয় 
 ায়, গ খারন ওয়ারেি খান অবস্থান কিরে। বাবরিি ৈারক। এখন বড় প্ররয়ােন, আি 
গস ৈাি আরিােে কামনায় অরস্থি হরয় উর রে। 
 
পারয়ি েুরৈা গথরক বিফ ঝাড়রৈ ঝাড়রৈ এবং মাথা গথরক গনকরড়ি চামড়াি তৈরি 
টুরপ খুরল- গনকরড়ি লম্বা গলাম বিরফ শলাকাি নোয় আকৃরৈ রনরয়রে গস। গভৈরি 
প্ররবশ করি। ওয়ারেি খারনি করিি রনচু িরিাোি নীচ রিরয় ঝুাঁরক প্ররবশ করি গস 
ৈাি বৃি বান্ধবরক রবোনায় রচৈ হরয় শুরয় থাকরৈ গিরখ। একটা হাৈ মুরখি উপরি 
িাখা, গ রনা ঘুরমরয় িরয়রে। কারে আসরৈ গস আাঁৈরক উর  গিরখ হারকরমি পিামরশধ 
োেরলি চামড়াি তৈরি কম্বরলি করয়ক পিৈ রিরয় গ রক রিরয় রবোনাি পারশ একটা 
ঝুরড়রৈ জ্বলন্ত কয়লা িাখাি পরিও ওয়ারেি খান থিথি করি কাাঁপরে। েৈকালও ৈাি 
কাাঁপুরন এরৈা প্রবল রেরলা না। 
 
 “গস গকমন আরে?” 
 
আগুরনি কারে িাাঁড়ারনা হারকম ৈামাি পারত্র তৈরি একটা রমশ্রণ নাড়রে। “সুলৈান, 
ৈাি অবস্থাি আিও অবনরৈ হরয়রে। ৈাি জ্বি প্রশরমৈ কিরৈ আরম দ্রািািস, 
লৈাগুল্ম আি িারুরচরন রিরয় তৈরি একটা এরলরক্সি আগুরন উত্তি কিরে।” গলাকটাি 
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কণ্ঠস্বি রবষণ্ণ এবং মুরখি অরভবেরক্তরৈ রচন্তাি োপ- েৈকারলি সািারৈি ভরক্তপূণধ 
আন্তরিকৈা গথরক এরকবারিই আলািা। 
 
ওয়ারেি খান মািা গ রৈ পারি প্রথমবারিি মরৈা এই সম্ভাবনাি কথা ৈাি মারঝ। উিয় 
হরৈ গপরটি গভৈরি অস্বরস্তি একটা রোঁট িানা বাাঁরি। “ৈারক আপনাি বাাঁচারৈই হরব।” 
 
 “সুলৈান, আরম আমাি সািেমৈ গচষ্টা কিরবা। রকন্তু প্রাণ গিয়া বা গনয়াি অরিকাি 
গকবল সৃরষ্টকৈধাি এরক্তয়ারি। আরম গকবল এটুকুই বলরৈ পারি শীঘ্রই  রি ৈাি অবস্থাি 
উন্নরৈ না হয়, ৈরব গস আমাি সামরথধি বাইরি চরল  ারব…” হারকম ঘুরি িাাঁরড়রয় 
পারত্রি রমশ্রণ আরিা গোরি নাড়রৈ আিম্ভ করি। 
 
 বাবি ওয়ারেি খারনি কারে  ায় এবং আলরৈাভারব ৈাি হাৈ মুরখি উপি গথরক 
সরিরয় গিয়  া ঘারম রভরে চপচপ কিরে। ওয়ারেি খান নরড় উর  এবং এক মুহূরৈধি 
েনে ৈাি একটা গচাখ খুরল ৈাকায়। “সুলৈান…” ৈাি রচিাচরিৈ মন্দ্র কণ্ঠস্বি এখন 
িীণ কষ্টসািে ককধশ আৈধনাি। 
 
 “কথা বলাি িিকাি গনই। রনরেরক অনুগ্রহ করি কারহল কিরবন না।” বাবি 
সৈকধৈাি সারথ ওয়ারেি খারনি কাি গচরপ িরি। ৈাি কাাঁপুরন থামারৈ গচষ্টা করি। 
অসুস্থ বনু্ধি শিীরি রনরেি শরক্তি রকেুটা প্রবারহৈ কিরৈ চায়। ওয়ারেি খারনি 
পিরণি গমাটা আলখাল্লা গভি করি গস ৈাি গিরহি অস্বাভারবক উষ্ণৈা অনুভব কিরৈ 
পারি। 
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 একটা মারটি গপয়ালা রনরয় হারকম এরেরয় আরস। 
 
 “আমারক রিন।” বাবি গপয়ালাটা ৈাি হাৈ গথরক গনয় এবং এক হারৈ ওয়ারেি 
খারনি মাথাটা ৈুরল িরি অনে হারৈ গপয়ালাটা ৈাি গ াাঁরটি কারে িরি। ওয়ারেি খারনি 
গচষ্টা সরেও গপয়ালাি গবরশিভাে উষ্ণ লাল ৈিল ৈাি রচবুরকি গখাাঁচা গখাাঁচা। িারড় 
গবরয় েরড়রয় পরড়। রনরেি অনারড়পনারক গস অরভসম্পাৈ করি। বাবি আবাি গচষ্টা 
করি, ৈাি মরন পরড় রকভারব একটা সোাঁৈরসরৈ গুহাি অভেন্তরি জ্বরিি সমরয় ওয়ারেি 
খান একবাি ৈাি শুশ্রূষা করিরেরলা। কাপরড়ি ফারল পারনরৈ রভরেরয় ভরক্তভরি আি 
তি ধসহকারি ৈাি শুষ্ক মুখ পারনি গফাাঁটায় রসক্ত করি ৈুরলরেরলা। গস ওয়ারেি খারনি 
মাথাটা আরিকটু উাঁচু করি এবাি কাে হয়। হারকরমি তৈরি কিা আিরকি রকেুটা 
েলিিঃকিণ কিরৈ পারি ওয়ারেি খান, ৈািপরি আরিকটু। পুরিাটা গশষ হরৈ বাবি 
ওয়ারেি খারনি মাথা বারলরশ নারমরয় িারখ। 
 
“সুলৈান, ৈাি অবস্থাি উন্নরৈ হরৈই আরম আপনারক োনারবা।” 
 
 “আরম এখারনই থাকরে।” ওয়ারেি খারনি গকারনা রনকটাত্মীয় গনই গ  ৈাি  ে গনরব। 
ৈাি স্ত্রী আি একমাত্র পুত্রসন্তান বহুবেি আরে গুরটবসরন্ত আক্রান্ত হরয় মািা রেরয়রে 
এবং প্রায় িশ বেি আরে সন্তান েন্মিান কিাি সমরয় ৈাি একমাত্র কনো মািা 
রেরয়রে। বাবি করয়কটা েরিি কারুকাে কিা ৈারকয়া রনরয় ওয়ারেি খারনি রবোনাি 
পারশি গিয়ারল গসগুরলা সূ্তপ করি গসখারন আিরশায়া হয়। পৃরথবীি বুরক  রি ওয়ারেি 
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খারনি অবস্থারনি সময় গশষ হরয় আরস, ৈরব অরন্তম মুহূরৈধ গস ৈাি পারশ থাকরৈ 
চায়। 
 
 িাৈ ক্রমশ েম্ভীি হয়। বাবি চুপচাপ ৈারকরয় থারক এবং হারকম ওয়ারেি খারনি 
চািপারশ পায়চারি কিাি ফাাঁরক নারড় পিীিা কিরৈ, গচারখি পাৈা খুরল গচারখি মরণরৈ 
উাঁরক রিরৈ বা বুরক হাৈ গিরখ জ্বরিি মাত্রা পরিমাপ কিরৈ রবোনাি পারশ আসরল গস 
ৈারক সাহা ে করি।  ন্ত্রণায় ঝটফট আি কাাঁপরৈ থাকরলও মারঝ মারঝ ওয়ারেি খান 
রকেুটা শান্তভারব শুরয় থারক। আবাি কখনও প্রলাপ বরক। ৈাি গবরশিভাে কথাই 
গবাঝা  ায় না রকন্তু রবড়রবড় করি বলরৈ থাকা িুরবধািে শরব্দি রভৈরি বাবরিি কারন 
রকেু আটকায়.. 
 
 “কবুৈি…কবুৈি  ারিি পালরক চুরনি মরৈা লাল িক্ত গলরে িরয়রে…সুলৈান গিরখন 
রকভারব গসগুরলা আেরড় পড়রে…” 
 
আকরশ িূরেধি োি গথরক বাবরিি আব্বাোন আি ৈাি রপ্রয় চবুৈিা গ রিন রবস্মিরণি 
অৈরল ধ্বরস পরড়রেরলা ওয়ারেি খান গবািহয় গসরিরনি কথা বলরৈ চাইরে। আে 
এৈরিন পরিও বাবি গসরিন রেরিখারৈি রকনাি,  াি অৈরল ৈাি আব্বাোরনি গিহ 
অষ্টবক্র হরয় পরড় রেরলা, গথরক ৈারক সরিরয় আনা ওয়ারেি খারনি হারৈি শক্ত পাঞ্জাি 
স্পশধ আেও অনুভব কিরৈ পারি… ওয়ারেি খারনি কারে ৈাি কৃৈেৈাি অন্ত গনই। 
ৈাি আব্বাোরনি অকাল মৃৈুেি পি গথরক গলাকটা ৈারক রপৈাি মরৈাই আেরল 
গিরখরে, রকন্তু ৈারক বাাঁচাবাি েনে গস রকেুই কিরৈ পািরে না। 
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ওয়ারেি খান আবাি একটু শান্ত হরৈ বাবরিি গচারখি পাৈা বন্ধ হরয় আরস। ওয়ারেি 
খারনি ভারলামে রকেু একটা হরয় গেরল ৈাি রক হরব? 
 
*** 
 
“সুলৈান…সুলৈান… উ ুন!” 
 
বাবি চমরক উর  বরস। পুরিা ঘিটা প্রায় অন্ধকািািন্ন। গকবল হারকরমি োন হারৈ 
উাঁচু করি িিা একটা গৈরলি প্রিীরপি িপিপ কিরৈ থাকা রশখা  ৈটুকু আরলারকৈ 
কিরৈ পারি। 
 
গচাখ রপটরপট করি বাবি গকারনামরৈ উর  িাাঁড়ায়। রবোনাি রিরক ৈাি ৈাকারৈ সাহস 
হয় না। কািণ োরনই ৈাকারল গস রক গিখরৈ পারব। গস ৈাি বিরল হারকরমি গচারখি 
রিরক ৈাকায়। “রক হরয়রে?” 
 
“সুলৈান, আল্লাহৈালা আমারিি প্ররৈ সিয় হরয়রেন। রচরকৎসক রবোনাি কারে এরেরয় 
 ায় এবং ওয়ারেি খারনি মুখ ৈাি হারৈি প্রিীরপি িুদ্র আভায় আরলারকৈ হরয় উর । 
 
ৈারকয়ায় ভি রিরয় গস আিরশায়া হরয় রবোনায় শুরয় আরে। কাাঁপুরন এরকবারিই গথরম 
গেরে। রটরক থাকা এক গচারখি িৃরষ্ট উজ্জ্বল আি পরিষ্কাি এবং ক্লান্ত মুরখ বুরঝ একটু 
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হারসি আভাসও গিখা  ায়। জ্বি গেরড় গেরে। বাবরিি এক মুহূৈধ গিরি হয় গচারখি 
সামরনি িৃশেটাি মমধ অনুিাবন কিরৈ। ৈািপরিই গস স্বরস্ত আি শ্রিাি বাণভারস 
গোয়ারি আপু্লৈ হরয় রবোনাি কারে গিৌরড় রেরয় ওয়ারেি খানরক িু’হারৈ েরড়রয় িরি। 
 
“সুলৈান, শান্ত গহান। আমাি গিােী এখনও িুবধল…” হারকম প্ররৈবারিি সুরি গচাঁরচরয় 
উর । ৈাি কথা বাবি শুনরৈই পায় না, গস গকবল প্রবল কৈেৈায় ভািাক্রান্ত। 
ওয়ারেি খারনি েীবরনি উপি গথরক রবপি গকরট রেরয়রে… 
 
 ৈারক রবশ্রাম কিরৈ রিরয় বাবি কি গথরক বাইরি আরস। শীৈল বাৈাস সুইরয়ি 
মরৈা গখালা মুরখ হামরল পরড় রকন্তু গস পাত্তাই গিয় না। অসুস্থৈা আি িুরিন্তাি গমঘ 
গকরট গ রৈ, গস রনরেি গভৈরি আপন ৈারুণে আি শরক্তি একটা গোয়াি অনুভব 
করি। আি গসই সারথ ৈরুণ এবং গবপরিায়া সরঙ্গি েনে গস উিগ্রীব হরয় উর । পূবধ 
রিেরন্ত সকাল  রিও গকবল রিন শুরুি সব আরয়ােন মাত্র আিম্ভ করিরে, গস ৈখনই 
বাবুিীরক গেরক পা ায়। 
 
করয়ক রমরনট পরি, সিে ঘুমভাঙা গচারখ গভড়াি চামড়াি োিরকন বাাঁিরৈ বাাঁিরৈ গস 
এরস হারেি হয়। এৈ গভারি গেরক পা ারনাি কািরণ স্পষ্টৈই রবভ্রান্ত বাবি ৈাি মুখ 
গথরক উষ্ণ রনিঃশ্বারসি সািা কুণ্ডলী রনেধৈ হরৈ গিরখ। “এরসা, অরনক 
ঘুরমরয়রো…আমিা একটু বাইরি  ারি।” বাবি ৈারক গেরক বরল। 
 
 “রক?…” 

http://www.bengaliebook.com/


 অ্যাম্পায়ার অ্ব দ্য ম াঘল : রাইডারস ফ্র  দ্য নর্থ । অ্যাললক্স রাদ্ারল াডথ 

401 

www.bengaliebook.com                                  সূচিপত্র 
 

 

 
 “আমাি কথা ৈুরম র কই শুরনরে- এবাি চরলা অলস গকাথাকাি…” 
 
িশ রমরনট পরি, সবুোভ-নীল গৈািণিারিি নীচ রিরয় ৈারিি গঘাড়া েুরটরয় গবি হরৈ 
গিখা  ায়। সূর ধি আরলায় িারৈি ৈুষাি েলরৈ শুরু কিায় ৈারিি গঘাড়াি খুরিি 
কািরণ গুরট বসরন্তি মৈ িাে পরড় মারটি বুরক।  া রকেুই গহাক, গবাঁরচ থাকা আি 
ৈারুরণেি গচরয় মঙ্গলময় আি রকেুই হরৈ পারি না। 
 
*** 
 
প্রথরম রনরিৈভারব রকেু বলা  ায় না। বেরিি এই সমরয়, িুসি প্রায় রনপ্রভ আরলা 
মানুরষি গচাখরক অনায়ারস প্রৈারিৈ কিরৈ পারি। গকালবা পাহারড়ি রিরক বাবি গচাখ 
কুাঁচরক ৈারকরয় থারক। ৈারকরয় থাকাি মারঝই গস ভারব গস আরিা গলাক গিখরৈ 
গপরয়রে- হোাঁ: গস র কই গিরখরে- িূরিি কারলা অবয়বগুরলা গঘাড়সওয়ারিি। 
 
 ওয়ারেি খানও রস্থি গচারখ পাহারড়ি রিরক ৈারকরয় িরয়রে। 
 
 “উেরবক…?” 
 
 “আমািও ৈাই মরন হয়, সুলৈান। সম্ভবৈ অগ্রোমী গুিিূরৈি িল।” 
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 বাবি গঘাড়াি মুখ ঘুরিরয় গনয়। েৈ রৈন সিাহ িরি সমিকরে গুেব- প্রথম প্রথম 
অস্পষ্ট, রভরত্তহীন ৈািপরি অরনক রবশি বণধনা- েড়ারৈ শুরু করিরে। সবাই গিখা  ায় 
িুরটা রবষরয় একমৈ গ , সাইবারন খান সমিকরেি পরিরম গবাখািায় অবস্থান করি 
ভাড়ারট বারহনী েরড় ৈুলরে আি শীৈকালটা রনরেি গলাকরিি সারথ একরত্র অরৈবারহৈ 
কিা সব উেরবক গ ািারক গমাটা পুিষ্কারিি প্ররৈশ্রুরৈ রিরয় গেরক পার রয়রেন। 
 
 বাবরিি আরিরশ সমিকরেি অস্ত্র রনমধাৈািা, পুরিা শীৈকালটা  ািা কর াি পরিশ্রম 
করিরে, এখন ৈারিি প্রয়াস বৃরি করি রিন-িাৈ নাোরড় কাে কিরে। বাৈারস এখন 
গকবল িাৈুি সারথ িাৈুি আঘাৈ কিাি শব্দ ভাসরে। ৈািা চুল্লীরৈ ৈীক্ষ্ণ প্রান্ত রবরশষ্ট 
ফলা আি বশধাি আকৃরৈ তৈরি করি গসটা গনহাইরয় গিরখ গসটারৈ পান রিরি। অরস্ত্রি 
গকারনা কমরৈ ৈাি গনই এবং সািেমৈ গচষ্টা করিরে শহরিি রনিাপত্তা বেবস্থা গোিিাি 
কিরৈ। রকন্তু মানুষ গকাথায় পারব? 
 
 গস ভ্রূকুরট করি। গশষবাি েণনা কিাি সমরয় সংখোটা রেল সাৈ হাোি।  াি রভৈরি 
মাঙ্গরলঘ ৈীিোে বারহনীও িরয়রে  ািা পুরিাটা শীৈকাল শহরিই অরৈবারহৈ করিরে। 
উেরবকিা আক্রমরণি পাাঁয়ৈািা কিরে োনাি পরিই গস এই অঞ্চরলি অনে সিধািরিি 
কারে িূৈ পার রয়রে- এমন রক ৈামবাল আি োহাঙ্গীরিি কারেও গস গলাক পার রয়রে। 
সমিকরেি পৈরনি পরি ৈারিি গসনাবারহনী আকরশ রফরি রেরয়রে- সরিরলৈভারব 
সািািণ শত্রুরক প্ররৈহৈ কিাি আরবিন োরনরয়। এখন প ধন্ত কারিা কাে গথরক 
গকারনা উত্তি আরসরন। 
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“ওয়ারেি খান, আরম উেরবকরিি রফরি আসরৈ গিরখ গমারটই অবাক হরি না। আরম 
োনৈাম ৈারিি রফরি আসাটা গকবল সমরয়ি বোপাি। আপরন  খন অসুস্থ রেরলন 
ৈখন বাবুিী আি আরম প্রায়ই রবষয়টা রনরয় আলাপ কিৈাম…” 
 
“আি গসই বাোরিি গোকিা রক বলরৈা?” 
 
ওয়ারেি খারনি করণ্ঠি অপ্রৈোরশৈ রুিৈায় বাবি অবাক হয়। “হরৈ পারি গস 
বাোরিি গেরল, রকন্তু ৈািপরিও ৈাি কথায়  ুরক্ত আরে…এবং গস সমিকে আি এি 
গলাকরিি ভারলা করিই গচরন…”। 
 
“সুলৈান, ৈাি ভুরল গেরল চলরব না গস গক, এবং আপনাি গিরত্রও গসটা 
প্রর ােে…আপরন হরলন আমারিি সিৈাে…ৈাি মরৈা একেন ভুইরফারড়ি সারথ 
আপরন পিামশধ কিরেন বরয়ারেেষ্ঠ, রবে আি অরভোৈ-বংশীয় কাউরক। রবরবচনায় না 
এরন গসটা ভারলা গিখায় না…আল্লাহৈালা  রি আপনাি রপৈাি হায়াৈ িিাে কিরৈন 
ৈাহরল এসব কথা রৈরনই আপনারক বলরৈন…” 
 
বাবি পািরল ওয়ারেি খানরক িৃরষ্ট রিরয় ভস্ম করি গিয়। সম্ভবৈ এসব ৈাি োরনি 
শত্রু গসই বুরড়ি কাে বাবুিীি প্ররৈ এসান গিৌলৈ ৈাি রবৈৃষ্ণা বা বাবুিীি সারথ ৈাি 
গমলারমশাি বোপারি রনরেি আপরত্তি কথা কখনও গোপন কিাি গচষ্টা করিনরন। 
বাবরিি ৈািপরিই মরন পরড় ওয়ারেি খারনি কারে গস নানাভারব ঋণী আি সম্প্ররৈ 
বুরড়া গলাকটা সুস্থ হরয় উর রে। “তৈমূরিি িরক্তি উত্তিারিকািী আি একেন সুলৈান 
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এই িুরটা রবষয় আরম কখনও ভুলরবা না। বাবুিীি সঙ্গ আমাি ভারলা লারে…রকন্তু ৈাি 
পিামশধ আরম গ্রহণ করি কািণ গসগুরলা  ুরক্তসঙ্গৈ। আপনাি মরৈাই আরম  া শুনরৈ 
চাই বরল গস রবশ্বাস করি গসিকম মন িাখা কথা বরল না…বিং গস রনরে  া রবশ্বাস 
করি গসটাই গকবল বরল। ৈাি মারন এই না গ  সবসমরয় আরম ৈাি সারথ একমৈ 
হই… আরম রনরেি রসিান্ত রনরেই গনই…”। 
 
 “আপনাি বরয়ারেেষ্ঠ মন্ত্রণািাৈা রহসারব আরম আপনারক একটা কথা বলরৈ চাই। হরৈ 
পারি বাবুিী রবচিণ, রকন্তু একই সারথ গস বিিােী আি একটা হামবড়া ভাব ৈাি মরিে 
িরয়রে। আপরন  রি ৈাি সারথ আপনাি বনু্ধরত্বি বোপারি এখনই সৈকধ না হন, অনেিা 
ৈাহরল রনরেরিি অবরহরলৈ মরন করি ঈষধারিৈ আি কু্রি হরয় উ রৈ পারি…আমাি 
স্বীকাি কিরৈ রিিা গনই মারঝ মারঝ আরমও এি উরধ্বধ উ রৈ পারি না…” 
 
 ওয়ারেি খারনি গচাখমুরখি রবব্রৈভাব লিে করি বাবি আলরৈা করি ৈাি কাাঁি স্পশধ 
করি। “আপরন আমাি সবরচরয় বড় সহায় এবং অনেসব ইচরকরসি গচরয় আরম আপনাি 
পিামশধ গবরশ গুরুত্ব গিই। আরম সৈকধ থাকরবা…এখন এসব রনরয় আি শুিু শুিু রবব্রৈ 
হরবন না, মন্ত্রণা সভা আহ্বান করিন। ৈারিি োনা উরচৈ আমিা পাহারড়ি উপরি রক 
গিরখরে…” 
 
পারয়ি বোথো সরেও ওয়ারেি খান দ্রুৈ গহাঁরট  ায়। বাবি পুনিায় গকালবা পাহারড়ি 
রিরক ৈাকায়। রকন্তু কারলা অবয়বগুরলারক আি গিখা  ায় না। বাবুিীি বোপারি ৈারক 
সৈকধ করি ওয়ারেি খারনি বলা কথাগুরলা রক  থাথধ, নারক পুরিাটাই গকবল ৈাি গ  
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রনরেি বয়সী সঙ্গীি প্ররয়ােন িরয়রে গসটা বুঝরৈ ওয়ারেি খারনি অপািেৈা? 
ঘটনাপ্রবাহ ইরৈমরিে ৈারক গিরখরয়রে গ  বাোরিি গেরলি মরৈাই একেন সুলৈারনি 
েীবনও  রথষ্ট তিবািীন। তৈমূরিি মরৈা গসও  রি সমৃরি আি সাফলে অেধন কিরৈ 
চায়, ৈাহরল সবাি সম্ভাবে সাহা ে ৈাি প্ররয়ােন হরব। বৈধমারন, অরস্তত্ব রটরকরয় িাখা 
গুরুত্বপূণধ এবং গস বোপারি বাবুিীি গচরয় িি আি গকউ না… 
 
বাবি দ্রুৈ ৈাি িিবাি করি প্ররবশ করি। গসখারন গস একটা রনচু গটরবরল ৈাি 
আরিরশ মািাি অব পালধ রিরয় সমিকে আি ৈাি আরশপারশি এলাকাি মানরচত্র 
গখািাই কিা গিখরৈ পায়। আি ঘণ্টা পরি ৈাি মন্ত্রণািাৈারিি সবাইরক গটরবরলি 
চািপারশ বরস থাকরৈ গিখা  ায়। 
 
শহিিিা গিয়ারলি রভৈরি আক্রমরণি অরপিা কিাি গকারনা মারন হয় না। আমারিি 
বৈধমান গলাকবল রিরয় সাইবারন খারনি হামলা প্ররৈহৈ কিা সহে হরব না, বা িীঘধস্থায়ী 
গকারনা অবরিাি আমিা সামরল উ রৈ পািরবা না। বসরন্তি শুরুরৈ আমিা  রি ৈারক 
রেরয় আক্রমণ করি রনরেি বারহনী পুরিাপুরি গুরেরয় গনবাি আরে, ৈাহরল আমারিি 
সফল হবাি একটা সম্ভাবনা িরয়রে। আমিা  রিও সংখোয় ৈখনও অরনক কম 
থাকরবা। গস  খন এরকবারিই আক্রমরণি প্রৈোশা কিরে না ৈখন আমিা ৈারক দ্রুৈ 
আি প্রবলভারব আক্রমণ কিরৈ পারি। গস  রি আরম  া গভরবরে ৈাই করি, গবাখািা 
গথরক গস সিাসরি আমারিি আক্রমণ কিরৈ এরেরয় আরস, ৈাহরল পূবধরিক গথরক 
সমিকরেি রিরক বহমান এই নিী বিাবি এরেরয় আসরল গসটাই হরব ৈাি দ্রুৈৈম 
িাস্তা।” বাবি ৈাি গসানাি বাাঁট ুক্ত খঞ্জরিি েোটা রিরয় প্রায় গসাো একটা পথ এাঁরক 
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গিখায়। “রকন্তু সমিকরে গপৌঁোবাি আরে, ৈাি অনে বারহনীি সারথ রমরলৈ হরয় 
সবধশরক্ত রনরয় আমারিি রিরক আসরৈ হরল ৈারক গকাথায়  াত্রারবিরৈ কিরৈ 
হরব…আি আমিা গসই সমরয়ই ৈারক আক্রমণ কিরবা।” 
 
 ৈাি মন্ত্রণািাৈািা সবাই রবড়রবড় করি সিরৈ প্রকাশ করি গকবল বাইসানোিরক 
উরিগ্ন গিখায়। 
 
“বাইসানোি, রক বোপাি…?” 
 
 “সাইবারন খারনি মরৈেরৈ গবাঝা মুশরকল। আমিা ৈাি রবষরয়  া রকেু োরন ৈাি 
রভৈরি এটা অনেৈম- গস েনে আমারিি উপ ুক্ত মূলে রিরৈ হরয়রে। আমাি মরন আরে 
রকভারব ববধিটা ৈাি সাঙ্গপাঙ্গ রনরয় গভােবারেি মরৈা পাহাড় গথরক গনরম এরস 
আপনাি চাচারক হৈো করি, আমারিি বারহনীরক কচুকাটা করিরেরলা…” 
 
“আি এেনেই আরম গবাখািায় গুিচি পা ারি। আরম সাইবারন খানরক গ ভারব গটাপ 
রিরয় সমিকরেি গিয়ারলি গভৈি গথরক গটরন গবি করিরেলাম- গসিকম গকারনা ফাাঁরি 
আরম রনরে পড়রৈ চাই না। রকন্তু আরম  খনই রনরিৈ হরবা গস আমারিি আক্রমণ 
কিরৈ অগ্রসি হরি, আরম আমাি সবধশরক্ত রনরয় পরিরম এরেরয় রেরয় ৈারক চমরক 
গিরবা। গস  রি নিীি ৈীি বিাবি এরেরয় আরস, ৈাহরল আরম প্রস্তাব কিরে আমিা 
এখারন ৈাি েনে ওাঁৈ গপরৈ থাকরবা।” মানরচরত্র সমিকে গথরক গঘাড়ায় রৈন রিরনি 
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িূিরত্ব অবরস্থৈ একটা স্থারনি উপরি বাবি ৈাি খঞ্জরিি েো িারখ। গ খারন সংকীণধ 
রনচু, পাথুরি পবধরৈি মাঝ রিরয় নিীটা প্রবারহৈ হরি। 
 
*** 
 
িশরিন পরি বাবিরক ৈাি গলাকরিি এরকবারি সামরন গঘাড়ায় চরড়, মন্ত্রণা সভায় গস 
র ক গ  োয়োটাি কথা বরলরেরলা গসরিরক এরেরয় গ রৈ গিখা  ায়। এক সিাহ আরে 
ৈাি গুিিূরৈি িল খবি রনরয় আরস গ  সাইবারন খান ৈাি িলবল রনরয় এরেরয় 
আসরে। সারথ রবশাল অশ্বারিাহী বারহনী, নিীি রিরক গস এরেরয় চরলরে। বাবি 
সমিকরে অপ্রৈোরশৈ আক্রমণ প্ররৈরিারিি উপ ুক্ত একটা বারহনী গিরখ, ৈাি 
গসনাবারহনীরক আরিশ গিয় অগ্রসি হরৈ। বাবি ৈাি বারহনী রনরয় নিী গথরক িূরি 
অবস্থান করি এবং গুিিূরৈি িল নিীি ৈীি িরি উেরবকরিি এরেরয় আসাি খবি 
ৈারক রনয়রমৈ অবরহৈ কিরৈ থারক। গসরিন সকারল ৈািা খবি রনরয় আরস গ  
উেরবক ইরৈমরিে ৈারিি িারৈি অস্থায়ী োউরন গুরটরয় রনরয়রে এবং ৈািা  রি ৈারিি 
স্বাভারবক েরৈরৈ এরেরয় আসা অবোহৈ িারখ ৈরব আে িুপুি নাোি ৈািা সংকীণধ 
স্থানটাি কারে গপৌঁোরব। 
 
 বাবি, ওয়ারেি খান, বাইসানোি আি আলী গঘাসৈ, ৈাি অশ্বারিাহী বারহনীি রৈন 
অরিকৈধারক আরিশ গিয়। বাবি আি ৈাি অগ্রোমী বারহনী, বশধাি আকৃরৈরৈ রবনেস্ত 
হরয় বরল্পৈ গবরে গঘাড়া গোটায়। ৈািা পাশ গথরক এরস উেরবকরিি  াত্রা পরথি 
গকরন্দ্র আঘাৈ কিরব এবং রিখরণ্ডৈ করি গবি হরয়  াবাি আরে  রৈাটা সম্ভব িরৈ 
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সািন আি রবশৃঙ্খলাি সৃরষ্ট কিরব। ৈািপরি আবাি রবপিীৈ রিক গথরক একই ভরঙ্গরৈ 
পুনিায় হামলা কিরব। উেরবক বারহনীি মাঝ রিরয় ৈারক গৈরড়ফুরড় অরৈক্রম কিরৈ 
গিখামাত্র ওয়ারেি খান ৈাি মূল বারহনী রনরয় দ্রুৈ এরেরয় এরসা তসনেবারহনীি সামরনি 
অংরশ আক্রমণ কিরব।  খন বাইসানোি আরিকটা বারহনী রনরয় বৃত্তাকারি ঘুরি এরস 
গপেন গথরক উেরবকরিি উপরি ঝাাঁরপরয় পড়রব। আলী গঘাসরৈি অিীরন আরিকটা 
বারহনী থাকরব অরৈরিক্ত রহসারব। 
 
বাবি এখন ৈাি সামরন অনুচ্চ ভূরমরিখা গিখরৈ পায় গ খান গথরক নিীটা গিখা।  ায়। 
ৈাি বািামী আেিাহা ভূরমরিখাি উপরি উর  আরস এবং ৈাি অগ্রোমী িিীিরলি 
সিসেিা পারশ এরস িাাঁড়ারৈ উেরবক অশ্বারিাহী বারহনীি লম্বা সারি গস গিখরৈ পায়। 
ৈাি অবস্থান সম্পরকধ সমূ্পণধ অে িলটা নিীি ৈীি িরি িূরলাি একটা গমঘ উরড়রয় 
এরেরয় চরলরে। এই িণটাি েনেই গস এরৈা প্রস্তুরৈ রনরয়রে।  াল গবরয় প্রায় বারিাশ 
েে িূরি, শত্রুি রিরক গিরয়  াবাি েনে গস ৈাি বারহনীরক আরিশ গিয়। গস ৈাি 
বাহনরক  খন সামরন এরোবাি েনে ইরঙ্গৈ করিরে র ক ৈখনই বাবি প্রথমবারিি 
মরৈা এক রনিঃসঙ্গ উেরবক অশ্বারিাহী, মূল সারি গথরক সামানে িূরি, সম্ভবৈ অনাহুৈ 
অরৈরথি উপরস্থরৈ সম্পরকধ আরেই সৈকধ কিাি েনে রনরয়ারেৈ প্রহিীরক গিখরৈ পায়। 
গলাকটাও ৈারক একই সারথ গিরখ এবং সারথ সারথ রনিাপত্তাি েনে মূল বারহনীি 
উরেরশে গঘাড়া গোটাবাি আরে রশঙ্গায় ফুাঁ রিরয় রবপি সরঙ্কৈ গঘাষণা করি। 
 
রশঙ্গাি আওয়াে গশানাি সারথ সারথ, উেরবক বারহনীি েরৈ মন্থি হরয় আরস, এবং 
অশ্বারিাহী গ ািািা গঘাড়াি মুখ ঘুরিরয় গনয় রবপরিি গমাকারবলা কিরৈ। গকউ গকউ 
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িনুক নারমরয় ৈীরিি একটা ঝাপটা বইরয় গিবাি মরৈা সময় পায় এবং উেরবকরিি 
কাোকারে গপৌঁোবাি আরেই বাবরিি অগ্রোমী িিীিরলি করয়কেন গ ািা মারটরৈ মুখ 
থুবরড় পরড়। বাবরিি গনৈৃরত্ব বারক গ ািািা প্রচণ্ড গবরে গঘাড়া েুরটরয় শত্রুি সারিরৈ 
ঝাাঁরপরয় পরড় এবং চািপারশ এরলাপাথারড় ঘাই রিরৈ শুরু করি। উেরবক গ ািারিি 
সারি রপেু হটরৈ শুরু করি। মরন হয় গ ন। প্রৈোরশৈভারবই ভাঙরে আি বাবরিি মরন 
হয় রবেয় রনরিৈ। 
 
 রকন্তু ৈািপরিই উেরবকিা ৈাি সামরন রবরিি ভরঙ্গরৈ রেটরক সরি  াবাি বিরল 
ৈারক ৈাি বারহনীসহ রঘরি গফলরৈ শুরু করি। বাবি ৈাি ৈরুণ রনশান বাহকরক 
গঘাড়া গথরক সামরন রেটরক পড়রৈ গিরখ। গবচািাি মাথা উেরবকরিি রনেস্ব িাৈব 
পাৈ ুক্ত কস্তনীি আঘারৈ োৈু হরয় গেরে। বাবি ৈাি গঘাড়াি মাথা প্রচণ্ড শরক্ত ঘুরিরয় 
রনরয় ৈরুণ রনশানবাহরকি গিহটা এরড়রয়  ায় এবং হারৈি বশধা রিরয় ৈাি 
হৈোকািীরক গোঁরথ গফরল। রকন্তু আিও উেরবক গ ািা মািমুখী ভরঙ্গরৈ ৈাি রিরক 
এরেরয় আরস। বশধা গফরল রিরয় বাবি এবাি আলমেীি গকাষমুক্ত করি। উেরবক 
গ ািারিি ক্রমবিধমান সংখো আি চাপ ৈারক ৈাি গিহিিীরিি কাে গথরক ক্রমশ িূরি 
সরিরয় রনরয়  ায় এবং বুঝরৈ পারি গস আটকা পড়রৈ চরলরে। প্রারণ বাাঁচরৈ হরল 
ৈারক এই বুেহ গভি করি গবি হরৈ হরব। আলেমীি িিা োন। হাৈ গসাো গিরখ গস 
গঘাড়াি েলাি উপরি ঝুাঁরক আরস এবং ৈাি চািপারশি উেরবক গ ািারিি মারঝ গ  
সামানে ফাাঁক গিখরৈ পায় গসরিরক গঘাড়া গোটায়। 
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 মুহূৈধ পরি, ফাাঁকা োয়োয় গবরিরয় এরস গস গোরি শ্বাস রনরৈ থারক। কপারলি 
উপরিি এক কাটা স্থান গথরক িক্ত ৈাি োন গচারখি উপরি েরড়রয় পরড়। এক 
উেরবক গ ািা আরিকটু হরল বশধা রিরয় ৈাি মাথা গেরথ গফরলরেল। বাবরিি রিপ্রৈা 
আি আঘাৈ পাশ কাটাবাি িিৈা ৈারক বাাঁরচরয় রিরয়রে এবং  রিও বশধাি। ৈীক্ষ্ণ মুখ 
গস এড়ারৈ পারিরন। কপাল গথরক িক্ত মুরে গফলাি অবসরি গচারখ। ঝাপসা িৃরষ্ট রনরয় 
গস বুঝরৈ গচষ্টা করি গকারনা রিরক গেরল মূল বারহনীি সারথ রমরলৈ হরৈ পািরব। 
 
করয়ক রমরনট পরি ৈাি িৃরষ্ট পরিষ্কাি হরয় আসরৈ শুরু করি।  রিও িৈস্থান গথরক 
িক্ত পড়া ৈখনও বন্ধ হয়রন। বাবি দ্রুৈ গঘাড়াি প ধারনি কাপড় গথরক একটা ফারল 
গকরট গনয় খঞ্জি রিরয় এবং মাথায় গসটা রিরয় শক্ত করি পরট্ট গবাঁরি গনয়। চািপারশ 
ৈারকরয় গস বুঝরৈ পারি ৈারিি চমরক গিবাি অরভপ্রারয় কিা হামলা পুরিাপুরি বেথধ 
হরয়রে এবং আৈরঙ্কৈ আেিাহা ৈারক গকাণাকুরণ উেরবক আি ৈাি সরঙ্গি অবরশষ্ট 
গ ািারিি মারঝ একটা খারল প্রান্তরি উরড়রয় রনরয় এরসরে। গস আবাি একটা সম্ভাবে 
রবপিনক পরিরস্থরৈি মুরখামুরখ রনরেরক আরবষ্কাি করি। ৈাি বািামী গঘাড়াি গপরট 
গুরৈা গমরি গস দ্রুৈ বরল্পৈ গবরে রনরেি বারহনীি রিরক এরেরয়  ায়। প্ররৈটা মুহূৈধ 
গপেন গথরক ৈীি বা বশধা এরস রবি হবাি আশঙ্কায় কাাঁটা হরয় থারক। রকন্তু ৈাি 
আশঙ্কা অমূলক প্ররৈপন্ন হয়। 
 
আরল গঘাসৈ ৈাি িুসি গঘাড়ায় উপরবষ্ট হরয় আরিশ অনু ায়ী রনরেি অরিনস্ত অরৈরিক্ত 
তসনেরিি রনরয়  ুি পরিরস্থরৈ প ধরবিণ কিরেরলা। বাবি গসখারন এরস গ াে গিবাি 
পরি ৈাি গসনাপরৈরিি সারথ নৈুন গকারনা পরিকল্পনা আরলাচনাি কিাি আি সুর াে 
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বা সময় গকারনাটাই পায় না। বাবি ৈাি প ধিস্ত গঘাড়াি লাোম গটরন থামাি সমরয়ও 
গপেন গথরক  ারলি উপরি ৈিবারিি আঘারৈি আওয়াে আি বুরনা রচৎকাি শুনরৈ 
পায়। আি করয়ক মুহূৈধ উেরবকিা ৈাি বারহনীি িফািফা করি গফলরব। আরম 
এখারনি গনৈৃত্ব গ্রহণ কিরে।” গস গচাঁরচরয় উর  আরল গঘাসৈরক বরল। “উেরবক 
গ ািাি সারি বিাবি ওয়ারেি খান আি বাইসানোরিি কারে অশ্বারিাহী বাৈধাবাহক 
পা ান। পূরবধি সব আরিশ ৈারিি ভুরল গ রৈ বরলন। উেরবকিা আমারিি 
ৈীিোেরিি আওৈাি রভৈরি আসা মাত্র ৈারিি উপরি নিক নারমরয় আনরৈ আরিশ 
গিন। ৈািপরি, আমাি গনৈৃরত্ব আমারিি পুরিা বারহনী আক্রমরণ  ারব।” 
 
 ৈিবারি উাঁচু করি িরি বাবি ঘারম েবেব কিরৈ থাকা গঘাড়াি মুখ ঘুরিরয় গনয় 
উেরবকরিি মুরখামুরখ হবাি েনে। আিরৈ ৈারিি সামরন অগ্রোমী হবাি গবে হ্রাস 
গপরয়রে এবং এখন গিরচৈ গবরে ৈািা সামরন বাড়রে। ৈারিি র ক গকরন্দ্র লম্বা িুরটা 
গবগুনী ঝাণ্ডাি মারঝ গস একেন অশ্বারিাহীরক সনাক্ত করি, গ  গকবল সাইবারন খানই 
হরৈ পারি। অরনক িূরি অবস্থান কিায় বাবি ৈাি গচহািা ভারলা করি বুঝরৈ পারি 
না। রকন্তু ৈাি স্পরিধৈ আচিণ ৈাি রস্থিৈাি রভৈরি রকেু একটা িরয়রে  া গচারখ 
পরড়। েয় মাস আরে র ক গ মন সমিকে গথরক অবরিারিি আশঙ্কায় রনরেি বারহনীি 
গনৈৃত্ব রিরয় আক্রমরণি উরেরশে গবি হরয়  াবাি সমরয় গস িৃরষ্ট গকরড়রেল। বাবি 
ৈারকরয় থাকাি মারঝই সাইবারন খান িীরি িীরি অরনকটা অরভবািরনি ভরঙ্গরৈ বাম 
হাৈ উাঁচু করি এবং ৈাি গ ািারিি রভৈি গথরক িণহুঙ্কারিি একটা ৈিঙ্গ গভরস উর - 
এমন একটা শব্দ  া িক্ত শীৈল করি গফরল। 
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 বাবরিি গ ািািা প্রৈুেত্তরি গচাঁরচরয় উর  রনরেরিি অবো প্রকাশ করি। রকন্তু ৈারিি 
অবো হুমরকি মাত্রা লাভ কিাি আরেই রনরেি ৈিবারিি এক ঝাপটায় সাইবারন খান 
আক্রমরণি সরঙ্কৈ গিয় এবং উেরবক খুরিি িাপরট ৈািা বরল্পৈ গবরে সামরন এরেরয় 
আসরৈ বারক সব শব্দ চাপা পরড়  ায়। বাবরিি চািপারশ ৈাি গলারকিা একহারৈ 
লাোম িরি গঘাড়া শান্ত িাখাি পাশাপারশ  াল উর রয় আকাশ অন্ধকাি করি গনরম আসা 
ৈীরিি বৃরষ্ট গ কারৈ রহমরশম গখরয়  ায়। বাবরিি ৈীিোে বারহনীও চুপ করি বরস না 
গথরক পািা ৈীি গোরড়। আি গসগুরলা লিেরভিও করি। রকন্তু উেরবকরিি গিরয় 
আসা কারলা ৈিরঙ্গি েেময়ৈায় রবেুমাত্র গেি পরড় না। এমনরক ৈীরিি আঘারৈ রেন 
গথরক রেটরক িাবমান খুরিি রনরচ গ ািািা রপরষ গ রৈও েরৈি গকারনা গহিরফি হয় 
না। 
 
উেরবক বারহনী আরিা কারে এরেরয় আরস। “সমিকরেি েনে!” বাবি রচৎকাি করি 
উর  এবং পািা আক্রমরণি েনে গিরয় গ রৈ ৈাি গলারকিা ৈারক অনুসিণ করি। 
রনরমষ পরি, িু’িল গ ািা গিরয় আসা িুরটা গরারৈি মরৈা পিস্পরিি উপরি ঝাাঁরপরয় 
পরড়। িাৈুি উপরি িাৈুি আপৈরনি শরব্দি সারথ গঘাড়াি রচরহ িব আি মানুরষি 
আৈধনাি, হুঙ্কাি রমরলরমরশ একাকাি হরয়  ায়। সিুখ সমরিি চাপ আি রবভ্রারন্তি 
কািরণ বলা কর ন- গ  আসরলই রক ঘটরে। রকন্তু কচুকাটাি মরৈা করি োরন বারম 
ৈিবারি চালাবাি সমরয় বাবরিি মরন হয় ৈাি গ ািািা বুরঝ উেরবকরিি গচরপ িিরে। 
ভাবনাটা ৈাি রভৈরি নৈুন উিেরমি েন্ম রিরৈ গস লম্বা, বমধ-িািী এক উেরবরকি 
রিরক গিরয় গেরল, ৈারক গমাকারবলা কিাি বিরল গস গঘাড়া রনরয় রপেু হরট। ৈাি 
বারহনীি গচরয় উেরবক বারহনীি সংখো অনায়ারস গবরশ হরব। রকন্তু চািপারশি পরিরস্থরৈ 
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গিরখ মরন হয় ৈািা রপেু হটরে। বাবি আি ৈাি অরমৈ সাহসী গ ািাি িল রস্থি 
সংকরল্প সামরন এরেরয় গ রৈ উেরবক বারহনী োরন বারম রেটরক  ারি। 
 
রকন্তু ৈািপরিও ৈারক গিখরৈ হরব আসল পরিরস্থরৈটা গকমন। বাবি ৈাি বািামী 
আেিাহাি পাাঁেরি গুাঁরৈা রিরয় ৈাি সামরন সহসা উনু্মক্ত হওয়া ফাাঁরকি রভৈি রিরয় 
ৈারক েুরটরয় রনরয়  ায়। ৈাি আরশপারশি গ ািারিি অনুসিণ কিরৈ বরল গস একটা 
রনচু আোোপূণধ রটলাি রিরক গঘাড়া হাাঁকায়,  া গস  রৈাটা গিখরৈ পারি- খারল িরয়রে 
এবং ভারলা প ধরবিণ স্থান রহসারব রবরবরচৈ হরৈ পারি। গসখারন গপৌঁরে গস রনরচি  ুি 
পরিরস্থরৈি রিরক ৈাকায়। লড়াকু, পলায়নপি গ ািারিি মারঝ একটা রবনোস ৈাি 
সামরন আকৃরৈ লাভ কিরৈ থারক। সহসা সবরকেু স্পষ্ট হরয় উর  এবং বাবি রনরেি 
উপরি গিারভ কটুকাটবে করি উর । গস বুঝরৈ পারি উেরবকিা আসরল রক চাইরে। 
গমাঙ্গলরিি একটা প্রাচীন  ুিিীরৈ ৈুলুোমাি উপরি ৈািা রনভধি কিরে। গস গকবল 
পুস্তরক এি কথা পরড়রে কখনও গচারখ গিরখরন। 
 
 বাবরিি গলাকরিি আক্রমরণি মুরখ রপেু হরট  াবাি ভান করি সাইবারন খারনি গ ািািা 
আসরল োরন আি বারম িুরটা আলািা িরল ভাে হরয়  ারি। রকেুিরণি রভৈরি ৈািা 
ঘুরি িাাঁরড়রয় বাবরিি গসনাবারহনীি বাম আি োন বাহু আক্রমণ করি গকরন্দ্রি 
গসনািলরক অিরিৈ এবং রবরিন্ন করি গফলরব। উেরবকিা এিপরি বাবরিি রবরিন্ন 
িুই বারহনী গথরক রনরেরিি পৃথক করি গনরব গকরন্দ্র হামলা কিাি েনে বুেহ তৈরি 
কিরৈ। গকন্দ্র গুাঁরড়রয় গিয়াি পরি ৈািা ৈারিি সহর ািারিি সারথ পুনিায় গ াে গিরব, 
পূরবধ রবরিন্ন গসনাবারহনীি োন আি বাম বাহুরক নাশ কিরৈ। ওয়ারেি খারনি অিীনস্ত 

http://www.bengaliebook.com/


 অ্যাম্পায়ার অ্ব দ্য ম াঘল : রাইডারস ফ্র  দ্য নর্থ । অ্যাললক্স রাদ্ারল াডথ 

414 

www.bengaliebook.com                                  সূচিপত্র 
 

 

গ ািািা বািে হরব নিীি রিরক এরেরয় গ রৈ এবং ৈীরিি  ালু আি বালুময় ভূরমরৈ 
আটরৈ পড়রব। অনেরিরক বাইসানোরিি বারহনী  রি এখনই পালারৈ সিম না হয় 
ৈরব ৈািা পুরিাপুরি উেরবক গবষ্টনীি মারঝ আটরক  ারব। 
 
বাবরিি গপেন গথরক গভরস আসা রশঙ্গা ধ্বরনরৈ  ুরিি োমারোল চাপা পরড়  ায়। 
গসায়া মাইল িূরি একটা পাহারড়ি গপেন গথরক উেরবক গ ািারিি একটা বহি িুলরক 
চারল এরেরয় আসরে। গনকরড়ি পালটা সম্ভবৈ গসখারন লুরকরয় অরপিা কিরেরলা। 
িলটা রনকটবৈধী হরৈ কারলা চামড়া গমাড়া  ারলি উপরি রূপাি গোলাকৃরৈ কারুকাে 
গিরখ বাবি রচনরৈ পারি ৈারিি: সাইবারন খারনি িুিধষধ বারহনী। ৈাি রনরেি গোরত্রি, 
একই িক্ত বহন কিা গ ািাি িল। বাইসানোরিি অিীনস্ত বারহনীি রিরক ৈািা এরেরয় 
 ায়। গকারনা সরেহ গনই ৈারিি পালাবাি গশষ সম্ভাবনাটুকুও ৈািা বন্ধ করি রিরৈ 
চায়। 
 
বাবি সহসা উপলরব্ধ করি ভূরমি চড়াই উৈিাইরয়ি কািরণ বাইসানোি শত্রু পরিি 
আগুয়ান বারহনীরক গিখরৈ পারব না। রকন্তু হামলাকািীরিি গচরয় গস রনরে 
বাইসানোরিি রনকরট অবস্থান কিরে। গস দ্রুৈ, গঘাড়া ৈাো িরয়রে এমন এক 
গ ািারক রনবধারচৈ করি। “বাইসানোিরক সৈকধ করি িাও- ৈারক বল রনরেি অবরশষ্ট 
বারহনী রনরয় গস গ রনা সমিকরে রফরি  াবাি েনে সরবধাচ্চ প্রয়াস গনয়। আমাি কথা 
ৈুরম বুঝরৈ গপরিরো?” 
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ৈরুণ অশ্বারিাহী  াল গবরয় দ্রুৈ গনরম  ায়। বাৈধাবাহক আক্রমণিৈ উেরবক বারহনীি 
নাোল এরড়রয় গ রৈ পািরব, এটা গমাটামুরট রনরিৈ হওয়া প ধন্ত বাবি গসখারন অরপিা 
করি। ৈািপরি গস বারকরিি ৈাি কাোকারে অবস্থান কিরৈ বরল নিীি ৈীরিি রিরক 
গিরয়  ায় গ খারন ওয়ারেি খারনি বারহনী রনরেরিি প্রাণ বাাঁচাবাি মিণপণ 
লড়াইরয়িৈ। 
 
 আক্রমণকািী উেরবক গ ািারিি সারি গ খারন িুবধল, বাবি ঘুরি এরস গসখারন হামলা 
করি। ৈিবারিি আঘারৈ রনরেি পথ করি গনয়। রকন্তু ৈাি সারথ গ  রবশেরনি মরৈা 
গ ািা রেরলা ৈারিি রভৈরি গকবল বারিােন বুেহ গভি করি গবি হরয় আসরৈ পারি। 
হৈাশাবেঞ্জক একটা পরিরস্থরৈ। ওয়ারেি খারনি বারহনীরক আিরৈই নিীি রিরক গ রল 
রনরয় চরলরে উেরবকিা। ৈারিি গকউ গঘাড়াি রপর  উপরবষ্ট অবস্থায় ক্রমােৈ ৈীি 
রনরিপ কিরে, গকউ বালুময় নিী ৈীরি গঘাড়াি পারয়ি নীচ গথরক সরি  াওয়া বালুি 
কািরণ গসাো হরয় িাাঁরড়রয় থাকরৈই রহমরশম গখরৈ থাকা মানুষ আি গঘাড়াি রবশৃঙ্খল 
টালমাটাল িঙ্গরলি রভৈরি ঝাাঁরপরয় পরড় হারৈি বাাঁকারনা ৈিবারিি িারিি সিেবহাি 
করি। বাবি ওয়ারেি খানরক ভীরড়ি মারঝ সনাক্ত কিরৈ পারি না। 
 
বাবি সহসা অনুভব করি ৈাি গঘাড়া থিথি করি কাাঁপরে। বািামী িরঙি সুেি 
আেিাহা বোথায় রচৎকাি করি উর । িুরটা ৈীি একইসারথ েলায় আি ঘারড় রবি হরৈ 
এবং রেন্নরভন্ন হরয়  াওয়া রশিা গথরক ৈাো লাল িক্ত রফনরক রিরয় গবি হরয় আসরৈ 
গবচািী ইরৈমরিে মৃৈুে  ন্ত্রণায় কাৈিারৈ শুরু করি সরোরি মারটরৈ আেরড় পরড়। 
বাবি সময়মৈ রেন গথরক লারফরয় পরড় রবশাল প্রাণীটাি রনরচ চাপা পড়াি হাৈ গথরক 
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গবাঁরচ  ায়। বাবি টলমল কিরৈ কিরৈ রনরেি পারয় িাাঁরড়রয় থারক। হারৈ ৈখনও 
আলমেীরিি বাাঁট িিা। রকন্তু খঞ্জি আি  াল গকাথায় গ রনা রেটরক পরড়রে। মাৈারলি 
মরৈা টলরৈ টলরৈ এবং বাৈারস ক্রমােৈ গোবল রিরৈ থাকা ৈিবারিি ফলা আি 
কস্তনীি মরৈা গঘাড়াি খুরিি থাবা এরড়রয় গস আরিকটা গঘাড়াি আশায় চািপারশ 
ৈাকায়। 
 
“সুলৈান।” বাবুিী ভূরৈি মৈ উিয় হয়, ৈাি মুখ িরক্ত আবৃৈ। গচারখ গবপরিায়া িৃরষ্ট। 
প ধারনি উপরি সামরন ঝুাঁরক এরস, গস বাবিরক ৈাি রবশাল িূসি গঘাড়াি রপর ি 
গপেরন ৈুরল গনয়। 
 
 “নিীি রিরক চরলা!” বাবি রচৎকাি করি বরল।  রৈােন সম্ভব গ ািারক রনরয় পারলরয় 
রেরয় আরিকরিন  ুরিি েনে গবাঁরচ থাকাটাই এখন ৈারিি একমাত্র আশা। ৈিবারি 
মাথাি উপরি আরোরলৈ কিাি ফাাঁরক গস চািপারশ ৈাি বারক গসনাপরৈরিি রিরক 
ৈাকায় এবং রচৎকাি করি রনে রনে বারহনীসহ নিীি রিরক রপরেরয় গ রৈ বরল। 
ওয়ারেি খানরক গস এখনও গিখরৈ পায় না। 
 
পাহারড়ি বিফ েলরৈ শুরু কিায় নিী এখন কানায় কানায় পূণধ। গঘাড়া রনরয় নিীি 
পারনরৈ ঝাাঁরপরয় পড়রল গিখা  ায় পারন প্রচণ্ড  াণ্ডা আি গরাৈও গবশ ৈীব্র। বাবুিীি 
গঘাড়া ৈারিি িুেরনি ওেরনি কািরণ গবশ কষ্ট করি সাাঁৈাি কারট। ৈারিি িুেনরক 
রনরয় গবচািা কখনও ৈীরি গপৌঁোরৈ পািরব না। আলমেীি গকাষবি করি বাবুিী রকেু 
কিাি আরেই গস রপেরল পারনরৈ গনরম  ায়। রকন্তু মাত্র রবশ েে িূরি অবরস্থৈ অপি 
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পারড়ি উরেরশে সাাঁৈাি কাটরৈ আিম্ভ কিরল একটা শরক্তশালী গরারৈি কবরল পরড় গস 
ভারটি রিরক গভরস  ায়। 
 
“সুলৈান…” বাবি ওয়ারেি খারনি কণ্ঠস্বি রচনরৈ পারি। রকন্তু কারনি কাে রিরয় বরয় 
চলা রহমশীৈল পারনি গরাৈ ৈারক রনরেি মারঝ গটরন গনবাি হুমরক ক্রমােৈ রিরৈ 
থাকরল গস চািপারশ ৈারকরয় গিখাি মরৈা সময় পায় না। ৈািপরি গস পারনরৈ একটা 
পাৈলা শক্তমরৈা রকেু অনুভব করি। সহোৈপ্রবৃরত্তি বরশ গস গসটা আাঁকরড় িরি। 
রেরনসটা বশধাি হাৈরলি মরৈা অরনকটা। নিীি গরাৈ এবাি ৈারক িািারলা পাথরিি 
একটা িৃশেমান রশলাস্তরিি মারঝ রনরিি কিরৈ গস বশধাি হাৈল পাথরিি সংকীণধ খাাঁরে 
আটরক গিয়। বাবি এবাি হাৈরলি উপরি ভি রিরয়। রনরেরক পাথরিি কারে গটরন 
রনরয় আরস এবং িৈরবিৈ আি িক্তাক্ত হারৈ গস হাাঁপারৈ হাাঁপারৈ রনরেরক পারনি 
উপরি উর রয় রনরয় আরস। 
 
 ৈাি চািপারশি পারনরৈ বৃরষ্টি মরৈা ৈীি এরস পড়রৈ থারক। নিীি অপি পারড় 
উেরবক ৈীিোরেি িল সারি রিরয় িাাঁরড়রয়, পলায়নিৈ প্ররৈপিরক িুরয়া গিয়, গকউ 
গকউ আবাি ৈীি গোাঁড়াি মারঝ অেীল অঙ্গভরঙ্গ কিরৈ থারক। গস একটা পাথরিি 
গপেরন আড়াল রনরৈ রেরয় ওয়ারেি খানরক গিখরৈ পায়। গবচািা ৈখনও পারনরৈ 
নাস্তানাবুি হরি। ৈাি কারলা গঘাড়াি পাাঁেরি আি পাোি িাবনায় করয়কটা ৈীি রবি 
হরয়রে এবং আৈঙ্ক আি  ন্ত্রণায় গবচািাি গচাখ বড় বড় হরয় আরে। ওয়ারেি খান 
আপ্রাণ গচষ্টা করি গঘাড়াটারক ৈীরিি কারে রনরয় আসরৈ। রকন্তু এখনও অরিধক পথ 
বারক। বাবরিি প্রাণ বাাঁরচরয়রে গ  বশধা, গসটা রক ৈািই েুাঁরড় গিয়া? রনরেি রবপরিি 
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কথা রবসৃ্মৈ হরয়, বাবি পাথরিি আড়াল গথরক উর  িাাঁড়ায় এবং ওয়ারেি খারনি নাম 
িরি রচৎকাি করি োরক। বুরড়া গ ািা গচাখ ৈুরল ৈাকায়। 
 
ৈািপরিই বাবি গিরখ অপি পারড় িাাঁড়ারনা এক ৈীিোে ৈাি রিরক িনুক ৈাক করি 
এবং িনুরকি রেলা কারনি পারশ গটরন রনরয় আরস। রশকাি লিে করি উড়াল গিয়া 
বােপারখি মরৈা কারলা পালক গশারভৈ ৈীি িনুক গথরক রনরিি হরয় বাৈাস গকরট 
অরমাঘ েরৈরৈ এরেরয় আরস। গকারনা অোনা কািরণ, ওয়ারেি খান ঘুরি িাাঁড়ায় এবং 
গসভারব িাাঁড়ারনা অবস্থায়, ৈীিটা ৈাি অিরিৈ েলায় এমন গোরি এরস আঘাৈ করি 
গ  ৈীরিি ফলাটা ৈাি ঘারড়ি গপেন রিরয় গবি হরয় আরস। গস গঘাড়াি উপি গথরক 
িীরি িীরি কাৈ হরয় প্রচণ্ড েেধন করি বহমান খিররাৈা পারনরৈ েরড়রয় পরড়। বাবরিি 
গবপরিায়া, হৈাশ রচৎকাি ৈারক অনুসিণ করি িরক্ত লাল হরয় উ া পারনরৈ ৈাি গিহ 
িীরি বরয়  ায়। 
 
 আকরশি িূরেধ ৈাি আব্বাোনরক অৈল খারি আেরড় পড়রৈ গিরখ গস গ মন স্তরম্ভৈ, 
হৈভম্ব হরয় পরড়রেল আেও ৈাি র ক গসই িশা হয়। গস মারটরৈ হাাঁটু মুরড় বরস পরড় 
গচাখ বন্ধ করি। 
 
“সুলৈান, আমারিি এখান গথরক গ রৈ হরব…” বাবুিীি কণ্ঠস্বি ৈাি কারন আরস। 
বাবি  খন গকারনা উত্তি গিয় না, ৈখন গস রুিভারব ৈারক িরি িাাঁড় করিরয় গিয়। 
এভারব বরস থাকরল চলরব না…গসটা মূখধৈাি সারমল হরব…” 
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“ওয়ারেি খান…ভারটরৈ খুাঁরে গিখাি েনে একটা অনুসন্ধানী িল আরম পা ারৈ চাই…গস 
হয়রৈা এখনও গবাঁরচ আরে।” 
 
“রৈরন মািা রেরয়রেন…এখন মৃৈিাই ৈাি িারয়ত্ব গনরব। রনরেরক বাাঁচারনা োড়া আপরন 
এখন ৈাি েনে রকেুই কিরৈ পািরবন না… গবাঁরচ থাকরল রৈরনও ৈাই চাইরৈন। 
আপরন গসটা োরনন…এখন চলুন…” 
 
*** 
 
“সুলৈান, শসেভাণ্ডাি প্রায় খারল হরয় এরসরে।” বাবরিি অরভে উরেি অবরিাি আিম্ভ 
হবাি পি গথরক সমিকরেি শসে পরিরস্থরৈ রলরপবি করি এরসরে গ  লাল িরঙি 
চামড়া রিরয় বাাঁিাই কিা গখরিা খাৈায়, গসটাি রিরক একবাি ৈারকরয় ৈািপরি বরল। 
 
“আি কৈরিরনি িসি মেুি িরয়রে?” 
 
“পাাঁচ রিরনি মরৈা। খুব গবরশ হরল এক সিাহ চলরব।” 
 
 খারিেি পরিমাণ আিও কমাবাি গকারনা প্রশ্ন উর  না। একেন তসরনরকি েনে এখনই 
তিরনক বিাে রৈনকাপ শসেিানা, পুরুষ নােরিরকি েনে িুইকাপ এবং বাচ্চা আি 
গমরয়রিি েনে এক কাপ করি শসে বিাে কিা িরয়রে। শহরিি অরিবাসীিা ইরৈমরিে 
গচারখি সামরন  া রকেু গিখরে ৈাই গখরৈ শুরু করিরে। গুলরৈ রিরয় রশকাি কিা কাক 
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গথরক আিম্ভ করি োিা বা কুকুরিি মাংস গ সব প্রাণী খারিেি অভারব মািা রেরয়রে বা 
মাংরসি েনে ৈারিি েবাই কিা হরয়রে। শাহী আস্তাবরলি ভািবাহী প্রাণীরিি অরনক 
আরেই তসরনকরিি মাংরসি প্ররয়ােরন হালাল কিা হরয়রে। ৈাি গলারকিা বািে হরয় 
এই সমরয়ি েনে িারুণ মূলেবান অশ্বারিাহী বারহনীি গঘাড়াগুরলরক োরেি পাৈা আি 
কার ি গুরড়া পারনরৈ গুরল গখরৈ রিরি ফরল প্ররৈরিনই প্রাণীগুরলাি অবস্থা আিও 
সঙ্গীন হরয় উ রে। শীঘ্রই এমন সময় আসরব  খন ৈািা বািে হরব গঘাড়াগুরলরক হৈো 
কিরৈ। একবাি গঘাড়াি পাল গশষ হরয় গেরল ৈািা শহরিি চািপারশি গিয়ারল 
উেরবক অবরিাি রেন্ন করি ঝরটকা বারহনী পার রয় িসরিি অরিষণ কিরৈ বেথধ হরব। 
 
েৈ রৈন মাস িরি প্ররৈটা রিন বাবি গকবল একটা রবষয়ই রচন্তা করিরে সাইবারন খান 
রক আরিৌ আক্রমণ কিরব। রকন্তু গস গকন আক্রমণ কিরব? বাবরিি আত্মসমপধন  খন 
গস োরন এখন গকবল সমরয়ি বোপাি। রনিারুণ খািেকরষ্ট রিন অরৈবারহৈ কিা 
শহরিি গলাকরিি গচারখি সামরন গস প্ররৈরিন গিয়ারলি কারে রনরেি গলাকরিি েনে 
ভূরড়রভারেি আরয়ােন করি গস গবািহয় রবকৃৈ আনে লাভ কিরে এবং আরশপারশি 
গ্রাম গথরক লুট করি আনা খািেশরসেি সূ্তপ অবরুি শহিবাসীি গচারখি সামরন পুরড়রয় 
রিরয় গস গ রনা ৈারিি বলরৈ চায়, “নষ্ট কিাি মরৈা  রথষ্ট খাবাি আমাি িরয়রে- 
গৈামারিি অবশে রকেুই গনই।” 
 
 এসরবি গচরয়ও েঘনে রবষয়, রৈন সিাহ আরে বাবরিি গসনাবারহনীি েয়েন 
পিৈোেী সিসে ৈাি হারৈ িিা পরড়রেরলা  ািা শহরিি গিয়াল টপরক পালারৈ গচষ্টা 
করিরেরলা এবং ৈাি আরিরশ শহি িিাকািী গিয়ারলি র ক সামরন ৈাি আরিরশ 
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গবচািীরিি রবশাল ৈামাি পারত্র গৈরল রসি কিা হরয়রে। ৈারিি অরন্তম রচৎকারিি 
একটা সুফল এরসরে আি গকউ এিপরি আি পালাবাি গচষ্টা করিরন। 
 
বাবি কারশমরক রবিায় করি, রসাঁরড় রিরয় আরঙ্গনায় গনরম এরস গিহিিীসহ একটা গঘাড়া 
প্রস্তুৈ কিরৈ বরল। ওয়ারেি খারনি মৃৈুেি গশাক গস এখনও কারটরয় উ রৈ পারিরন- 
গস একেন রবশ্বস্ত বনু্ধি অভাবই গকবল অনুভব করি না, গসই সারথ এই হৈাশাবেঞ্জক 
রবষণ্ণ সমরয় গস ৈাি মরৈা একেন অরভে পিামশধিাৈাি শূনেৈা। আেকাল ৈাি সারথ 
 ািা গঘাড়া রনরয় গবি হয় ৈারিি রভৈরি বাবুিী প্রিান। েৈ করয়ক মারসি অভারবি 
ফরল ৈাি গচারখি রনরচি হাড় আিও উাঁচু হরয়রে। রক ঘটরে গস রবষরয় গস ভালই 
মূলোয়ন কিরৈ পারি এবং গখালাখুরল কথা বলরৈও গস প্রস্তুৈ। 
 
গিরেস্তান চেরি স্থারপৈ, গিশরমি চারিায়াি রনরচ পান্নারশারভৈ হরয় মরঞ্চ উপরবষ্ট 
হরয়রেরলা  খন বাবি- উৎসবমুখি গসসব রিন গথরক আেরকি রিন করৈা আলািা। 
সমিকরেি রচত্তাকষধক টাইলরসরশারভৈ চাকরচকেময় ভবনগুরলারক গসরিন গকমন ম্লান 
মরন হরয়রেরলা। 
 
বাবি গ  িাস্তা রিরয় গঘাড়ায় চরড়  ায় গসখারন পূরৈেন্ধময় েঞ্জাল আি আবেধনা েরম 
সূ্তপ হরয় আরে  া সিাবাি মরৈা গলাক গনই।  রি না গকউ খাবারিি সন্ধারন গসখারন 
হাৈড়ারৈ না আরস। বাবুরি ৈারক বরলরে িুিাি জ্বালায় মরিয়া হরয় রকেু নেিবাসী 
গোবি ঝাাঁঝরিরৈ গফরল গচরল গিরখরে রসি কিাি মৈ শসেিানা পাওয়া  ায় রকনা। 
অরনেিা হারৈি কারে লৈা পাৈা  া পারি ৈাই পারনরৈ রসি কিরে। বাবি গ রিরকই 
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ৈাকায় গস চুপরস  াওয়া মুখ আি গকাটিােৈ মরলন গচাখ গিখরৈ পায়। গ  গলাকগুরলা 
এক সমরয় ৈারক গিরখ উফুল্ল হরয় উ রৈা আে ৈািা ৈারক গিরখ মুখ রফরিরয় গনয়।” 
 
“বাবুরি, গলাকগুরলা রক ভাবরে?” 
 
 “রনরেি রখরি রনবািণ োড়া আি রকেুই ৈািা ভাবরে না। আি সামানে গ  কয়বাি 
ৈািা অনে রকেু ভাববাি মরৈা ফুিসৈ পায় ৈখন সাইবারন খান শহি িখল করি রক 
কিরব, গসটা গভরব ভয় পায়  া ৈারিি িািণা আসন্ন। উেরবকিা েৈবাি গকারনা কািণ 
োড়াই হৈো, িষধণ আি িবংস রে গমরৈরেরলা। সাইবারন খান এবাি মরন িাখরব 
রকভারব শহরিি অরিবাসীিা আপনারক স্বােৈ োরনরয়রে, ৈাি গলাকরিি উপি হামলা 
করিরে এবং গস রনরিৈভারবই এি প্ররৈরশাি রনরৈ চাইরব।” 
 
 “আরম তৈমূরিি সমারিরৈ  ারবা…” বাবি সহসা গঘাষণা করি। বাবুিীরক রবরস্মৈ গিখায় 
রকন্তু গস রকেু বলা গথরক রবিৈ থারক। 
 
 সমারিপ্রাঙ্গরণি প্ররবশ পরথি সামরনি আরঙ্গনায় গঘাড়াি চরড় প্ররবশ করি বাবি। 
লারফরয় গনরম আরস এবং ইরঙ্গরৈ বাবুিীরক ৈাি সারথ গভৈরি আসরৈ বরল। 
সমারিপ্রাঙ্গরণি রখিমৈোিরিি হারৈি ইশািায় চরল গ রৈ বরল। গস দ্রুৈ গভৈরিি 
প্রাঙ্গরণ প্ররবশ করি এবং তৈমূরিি মিরিহ গ খারন শারয়ৈ িরয়রে গসই ভূেভধস্থ করি 
প্ররবশ করি। 
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বাবি শীৈল পাথরিি উপরি হাৈ িারখ। “এখারনই শারয়ৈ আরেন মহাবীি তৈমূি। 
আরম প্রথমবাি  খন এখারন এরসরেলাম, ৈখন শপথ রনরয়রেলাম গ  ৈাি গ ােে 
উত্তিসূিী বরল রনরেরক প্রমাণ কিরবা। গসই প্ররৈশ্রুরৈ িিাি সময় হরয়রে। শহরিি 
গিয়ারলি বাইরি আরম একটা গশষ  ুরি আমাি গলাকরিি গনৈৃত্ব গিরবা। ভরবষেৈ 
প্রেন্ম  ারৈ বলরৈ না পারি, তৈমূরিি শহি আরম গকারনা িিরণি প্ররৈরিাি েরড় না 
ৈুরল ববধিরিি হারৈ সমপধণ করিরে…” 
 
 “রৈল রৈল করি িুরক মিাি গচরয়  খন আমারিি ৈিবারি চালাবাি মরৈা শরক্তও আি 
অবরশষ্ট থাকরব না, ৈািরচরয় এ িিরণি মৃৈুেই ভারলা…” 
 
বাবি সিরৈ োরনরয় মাথা নারড় এবং আরেও গ মন করিরে এবািও শীৈল পাথরিি 
শবািাি চুম্বন কিাি েনে নৈ হয়। 
 
 রকন্তু ৈািা গকাক সিাইরয় রফরি আসবাি সমরয় পরথ বাবি রকেু একটা পরিবৈধন আাঁচ 
কিরৈ পারি। িাস্তায় আরেি গচরয় অরনক গবরশ গলাক গিখা  ায় এবং সবাই উৎসুক 
ভরঙ্গরৈ হাৈ পা গনরড় কথা বলরে, ভাবটা এমন গ রনা আলাপ কিাি মরৈা সংবাি 
ৈািা োনরৈ গপরিরে। গস গ রিরক চরলরে অরনরকই গসরিরক এরেরয়  ায়, চািপারশ 
একটা েনসমুরদ্রি সৃরষ্ট হরৈ ৈাি গিহিিীি িল বাবিরক রঘরি একটা গবষ্টনী েরড় 
ৈুরল এবং ৈারক রনরবধরি অরৈক্ররমি সুর াে রিরৈ ৈািা হারৈি বশধাি হাৈল বেবহাি 
করি গলাকেনরক গ রল গপেরন সরিরয় গিয়। 
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ৈাি এক তসনে বশধা উাঁরচরয় ৈাি রিরক গিরয় আরস। “সুলৈান।” প্রহিী কথা বলাি 
মরৈা িূিরত্ব এরস হারেি হরৈ গচাঁরচরয় উর । “সাইবারন খান একেন বাৈধাবাহক 
পার রয়রে।” 
 
 িশ রমরনরটি রভৈরি বাবি গকাক সিাইরয় রফরি এরস মন্ত্রণা করি, গ খারন সভাসিিা 
ৈাি েনে অরপিা কিরে, িশধন গিয়। 
 
উেরবক িূৈ কারলা পােরড় আি োঢ় গবগুনী িরঙি গোব্বা পরিরহৈ গবশ গমাটারসাটা 
িীঘধকায় এক বেরক্ত। এক িণকু াি গলাকটাি রপর  গঝালারনা, গকামরি ঝুলরে খাাঁরটা, 
বাাঁকা, একিারি ৈরলায়াি এবং কমলা িরঙি পরিকরি গোাঁো িরয়রে রূপাি বাাঁট ুক্ত 
খঞ্জি। বাবি মন্ত্রণা করি প্ররবশ কিরৈ গস হাৈ রিরয় বুক স্পশধ করি। 
 
 “আপরন রক সংবাি রনরয় এরসরেন?” 
 
“আমাি প্রভু আপনাি রবড়ম্বনাি একটা সমািান প্রস্তাব করিরেন।” 
 
“আি গসটা রক?” 
 
 “রৈরন গচারিি মরৈা আপনাি শহি িখল কিাি বোপািটা মােধনা কিরৈ প্রস্তুৈ 
আরেন। ৈাি নোয়সঙ্গৈ সম্পরত্ত ৈারক রফরিরয় রিরল আপনারক, আপনাি পরিবাি আি 
গসনাবারহনীসহ শহি ৈোে কিরৈ গিয়া হরব। রৈরন আপনারক ফািোনা বা পরিরম 
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রকংবা িরিরণ আপনাি গ খারন পেে গসখারন রনিাপরি েমন কিরৈ গিরবন। পরবত্র 
গকািান শিীরফি নারম রৈরন শপথ কিরেন গ  রৈরন আপনারক আক্রমণ কিরবন না।” 
 
 “আি এই শহি আি এি গলাকরিি ভারেে রক ঘটরব? রৈরন রক মানুরষি চামড়া রিরয় 
আিও  াক প্রস্তুৈ কিরৈ চান, গ মনটা রৈরন আমাি ভাই শাহোিা মাহমুরিি চামড়া 
রিরয় তৈরি করিরেরলন?” 
 
“আমাি প্রভু বরলরেন ৈারক অপমারণৈ কিাি েনে শহরিি বারসোরিি অবশেই শারস্ত 
গপরৈ হরব। রকন্তু গসটা হরব কি আরিারপি মািেরম। গ  গকারনা িিরণি িক্তপাৈ 
পরিহাি কিা হরব। রৈরন এ রবষরয়ও গকািান শিীফ সািী গিরখ ওয়ািা কিরেন।” 
 
“এি সারথ রক আি গকারনা শৈধ আরে?” 
 
 “এরকবারিই না। গকবল একটাই কথা আোমী পূরণধমাি আরে ৈাি মারন এখন গথরক 
িু’সিাহকারলি রভৈরি আপরন সমিকে ৈোে কিরবন।” রবশালরিহী িূৈ ৈাি 
ৈরৈারিক রবশাল উিরিি উপরি হাৈ ভাাঁে করি িাাঁড়ায়। 
 
 “সাইবারন খানরক রেরয় বলরবন, আরম ৈাি প্রস্তাব রবরবচনা করি গিখরবা। আি 
আোমীকাল িুপুি নাোি আমাি উত্তি োনারবা।” 
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“আি গসই অবসরি আমাি প্রভুি ৈিফ গথরক আরম আপনাি েনে সামানে উপহাি 
রনরয় এরসরে।” রবশালরিহী উেরবক িূৈ আঙু্গরল ৈুরড় বাোরৈ ৈাি একেন পরিচািক, 
গ  একপারশ রনিরব এৈিণ িাাঁরড়রয় রেরলা এবাি একটা রবশাল ঝুরড় রনরয় সামরন 
এরেরয় আরস। ঝুরড়ি মুরখি গমাচাকৃরৈ  াকনা খুরল গস গভৈরি রেরনস মরঞ্চি রনরচ 
পাৈা োরলচাি উপরি গ রল গিয়- সমিকরেি বাইরি অবরস্থৈ ফলবাোরনি সুপ, মিুি 
মরৈা রমরষ্ট এবং গসানালী িরঙি ৈিমুে েরড়রয় গবি হরয় আসরৈ ৈারিি মুরখ পারন 
রনরয় আসা সুেরন্ধ কিটা মম কিরৈ থারক। “আরম িুরটা োিাি রপর  গবাঝাই করি 
রনরয় এরসরে। রফরিাো িরিাোয় োিাগুরলা িাাঁরড়রয় আরে। আমাি প্রভুি রবশ্বাস 
ফলগুরলা আপনাি িসনা ৈৃি কিরব।” 
 
 “আপরন আপনাি প্রভুরক রেরয় বলরবন আমারিি এসব প্ররয়ােন গনই। সমিকরেি 
গিয়ারলি অভেন্তরি অবরস্থৈ বাোরনি ফরলি োে পাকা ফরল নুরয় পড়রে। আমিা 
এগুরলা আমারিি োিারক খাওয়ারবা…” বাবি উর  িাাঁড়ায় এবং িূরৈি পাশ রিরয় গহাঁরট 
 াবাি সমরয় গস ইিাকৃৈভারব একটা ৈিমুে লারথ রিরয় সরিরয় গিয়। করিি গমরঝরৈ 
েরড়রয় রেরয় গসটা পাথরিি গচৌকার  আঘাৈ কিরৈ গভৈরি নিম গসানালী আাঁশ চুাঁইরয় 
গবি হরয় আরস। 
 
*** 
 
“আমিা রক ৈারক রবশ্বাস কিরৈ পারি?” গসরিন িারৈ, গমামবারৈি আরলারৈ 
আরলারকৈ মন্ত্রণা করি ৈািা রমরলৈ হরৈ, বাবরিি গচাখ ৈাি মন্ত্রণািাৈারিি মুরখি 
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অরভবেরক্ত পড়রৈ গচষ্টা করি। ৈারিি মৈামৈ গশানাি আরে পুরিা রবষয়টা রনরয় ৈারক 
ভারলা করি গভরব গিখরৈ হরব। 
 
“গস একটা ববধি এবং আমারিি োরনি িুশমন। রকন্তু গস কথা রিরয়রে।” বাইসানোি 
অরভমৈ প্রকাশ করি। 
 
“েরু গচারিি কথাি মূলে…” বাবি কর াি ভরঙ্গরৈ প্রৈুেত্তি গিয়। 
 
“রকন্তু পরবত্র গকািান শিীরফি নারম এভারব প্রকারশে শপথ রনরয় গসটা ভঙ্গ কিরল ৈাি 
বিনাম হরব।” 
 
 “রকন্তু ৈাি এমন প্রস্তাব পা াবাি কািণ রক? আমারিি গচরয় ৈাি গসনাবারহনী সংখোয় 
রবশাল এবং  খন োরন গস শহরি ৈুমুল খািোভাব রবিাে কিরে। অরপিা কিরৈ 
চাইরে না গকন? সাইবারন খারনি তির ধি অভাব আরে বরল গৈা োনৈাম না?” 
 
 “সুলৈান, আমাি মরন হয় আরম প্রস্তাব পা াবাি আসল কািণ রক বুঝরৈ গপরিরে।” 
বাবুিী, বাবরিি মরঞ্চি একপারশ গ খারন সৈকধাবস্থায় িাাঁরড়রয়রেরলা গসখান গথরক 
সামরন এরেরয় আরস। 
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‘কািণ বরলা।” বাবি ৈাি চািপারশ ৈারক রঘরি বরস থাকা গলাকরিি সারথ ৈারক 
বসরৈ ইরঙ্গৈ করি। একেন সািািণ তসরনকরক সুলৈান ৈারিি মারঝ বসরৈ আহবান 
করিরেন এেনে গকউ গকউ রবরস্মৈ হরলও গসটা গস অগ্রাহে করি। 
 
“বাোরি গোি গুেব িরটরে-  ািা আে সাইবারন খারনি িূরৈি পরিচািরকি সারথ 
কথা বরলরে ৈািাই গুেবটা েরড়রয়রে- সাইবারন খান উেরবক গোরত্রি রভৈি গথরক 
ৈাি গনৈৃরত্ব প্ররৈ হুমরক অনুভব কিরেন। ৈািা বরলরে গ  ৈৃণভূরমি অরনক অভেন্তরি 
বসবাসিৈ ৈাি এক ভারস্ত, ৈাি রবরুরি একটা সামরিক বারহনী েরড় ৈুলরে। সাইবারন 
খান উত্তরি রেরয় এই রবরদ্রাহ িানা গবাঁরি উ বাি আরেই এরক অঙু্করি রবনষ্ট কিরৈ 
চায়। গস  রি শীঘ্রই িওয়ানা না গিয়, ৈাহরল আবহাওয়া তবিী হরয় উ রব এবং আোমী 
বসরন্তি আরে গস আি রকেুই কিরৈ পািরব না…” 
 
বাবি ভারব, কথাটা  রি সরৈে হয়, ৈাহরল অবরিাি করি সময় নষ্ট কিাটা সাইবারন 
খারনি কারে এখন রবলারসৈাি সারমল। গস এখন  রৈা ৈাড়াৈারড় সম্ভব শহিটা পুনিায় 
িখল রনরয় এি রনিাপত্তায় একটা গসনাবারহনী গমাৈারয়ন করি রনরেি উরেশে রসরিি 
রনরমরত্ত িওয়ানা হরৈ চাইরব। গস এখন ৈাি গলাকবল আি িসি সামগ্রীি গ  গকারনা 
িিরণি িয়িরৈ এরড়রয়  ারব। বাবরিি পিািপসিণকািী বারহনীরক গহনস্থা করি-
তৈমূি বংশীয় অনোনে গোত্রপরৈ আি সুলৈানরিি ঘাটারৈ চাইরব না। 
 
“আরম রসিান্ত রনরয় গফরলরে।” বাবি উর  িাাঁড়ায়। “আরম উেরবকরিি শৈধ গমরন গনব- 
 রি ৈািা আমাি গলাকরিি পুরিাপুরি অস্ত্র সরিৈ অবস্থায় এখান গথরক গ রৈ রিরৈ 
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িারে হয়। ৈািপরি গস ৈাি করণ্ঠ  রৈাটা সম্ভব রনিয়ৈাি গোাঁয়া গ াে করি বরল, 
“েনেণও িিা পারব এবং ইনশাআল্লা- আল্লাহৈালা  রি চান আমিা আবাি রফরি 
আসরবা।” 
 
 পরিি রিন গভািরবলা বাবি গকাক সিাইরয়ি োি গথরক, কারশম ৈাি বাৈধাবাহী িূৈরক, 
সমিকরেি সবুে রনশানাবাহী িুইেন তসনেসহ িীরি িীরি রফরিাো িরয়াো অরৈক্রম 
করি সাইবারন খারনি রশরবরিি রিরক এরেরয় গ রৈ গিরখ। 
 
গস ৈাি গলাকরিি  রৈাই গবাঝারৈ গচষ্টা করুক এটা আসরল আত্মসমপধণ- এমন একটা 
বোপাি  াি মুরখামুরখ গস েীবরন আরে কখনও হয়রন বা কখনও কিরব বরল রবশ্বাসও 
কিরৈা না। আি এই বোপািটা ভাবরলই ৈাি বরম বরম পায়। অবশে গস এই 
অরভ ারনি শুরু গথরকই োরন গ  এবাি ৈারক প্রবল প্ররৈকূলৈাি মুরখামুরখ হরৈ হরব। 
আি গশষ প ধন্ত সাইবারন খারনি শরৈধ িারে না হওয়া োড়া ৈাি সামরন আি গকারনা 
রবকল্পও রেরলা না। সমিকরেি েনেরণি স্বারথধ এটাই রেরলা একমাত্র পথ। রকন্তু 
পিািপসিরণি ভাবনা- চিম ঘৃরণৈ এক শত্রুি হারৈ শহি ৈুরল গিয়া- খুবারন বহুরিন 
োরে থাকরল গ মন রৈরৈ স্বাি হয়, গৈমরন রৈক্ত স্বাি ৈাি মুরখ গস গটি পায়। অবশে 
আরিকরিক রিরয় ভাবরৈ গেরল, এি ফরল গস রনরেও মুক্ত হরব এবং সুর াে পারব 
রনরেি আি রনরেি পরিবারিি সমৃরি পুনিঃরনমধারণি। ৈাি আত্মরবশ্বাস আি একাগ্রৈা 
বোয় থারক, গস োরন গসটা বোয় থাকরব। গস এখনও বয়রস ৈরুণ এবং রবিাট 
সাফলে অেধরন বেথধ হরব এমন রশিা ৈারক গিয়া হয়রন। গস ৈাি রনয়রৈি রলখন সাথধক 
কিরবই। 
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*** 
 
বাবি ৈাি গঘাড়াি রপর  গচরপ বরস উাঁচু গকাক সিাইরয়ি রিরক একবািও রফরি না 
ৈারকরয় গবি হরয় আরস। ৈাি গিহিিী বারহনী,  ারিি রভৈরি বাবুিীও িরয়রে, ৈাি 
গপেরনই িরয়রে এবং সারিি এরকবারি গশরষ, অশ্বারিাহী বারহনী িািা সুিরিৈ এবং 
চামড়াি পিধা রিরয় আড়াল কিা একটা েরুি োরড়রৈ পরিচারিকারিি রনরয় ৈাি 
আরিোন, নানীোন আি গবান আসরে। 
 
ৈাি স্ত্রী আি অনোনে গমরয়রিি আরিকটা োরড়রক মাঙ্গরলঘ ৈীিোে বারহনী,  ািা এখন 
োমমীন রফরি  ারব পাহািা রিরয় রনরয় আসরে। আরয়শা ৈাি বাবাি সারথ গিখা কিাি 
েনে ৈারিি সারথ গ রৈ চাইরল বাবি সানরে সিরৈ রিরয়রে। এখন প ধন্ত ৈাি 
েীবরনি সবরচরয় খািাপ সমরয়ি এটাই একমাত্র উজ্জ্বল রিক বরল ৈাি কারে প্ররৈপন্ন 
হরয়রে। 
 
বাবরিি অবরশষ্ট বারহনী ইরৈমরিে শহরিি রভৈি রিরয় উত্তিরিরক গশখোিা িরিাোি 
রিরক িওয়ানা রিরয়রে। সাইবারন খান আেরি োরি করিরে গ  বাবিরক ৈাি বারহনী 
রনরয় এই িরিাো রিরয় শহি ৈোে কিরৈ হরব। আি করয়ক ঘণ্টা পরি, সাইবারন খান 
ৈাি োঢ় আলখাল্লা সরিৈ উেরবক গ ািা পরিরবরষ্টৈ অবস্থায় মরহমারিৈ রফরিাো 
গৈািণিাি রিরয় শহরি প্ররবশ কিরবন। 
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 পুরিা শহরি একটা গুরমাট আি স্থরবি অবস্থা রবিাে করি। বাবি আি ৈাি বারহনী 
এরেরয় গ রৈ গবরশিভাে বারড়ি িরিাো োনালাি কপাট বন্ধ এবং হুড়রকা গিয়া গিখা 
 ায়।  রিও মারঝ মারঝ কাউরক উাঁরক রিরয় সশরব্দ থুৈু গফলরৈ গিখা  ায়। বাবি 
ৈারিি গকারনা গিাষ গিয় না। বাবি চাইরল গঘাষণা কিরৈ পারি গ , এটা একটা 
সামরয়ক েেপৈন, গস আবাি রফরি আসরব।  া গকারনা রুরচহীন উেরবক অিীরন না, 
তৈমূি বংশীয় সুলৈারনি অিীরন সমিকরেি েনে একটা স্বণধালী  ুরেি সূচনা কিরব। 
রকন্তু ৈাি কথা শহরিি গলারকিা গকন রবশ্বাস কিরব? গঘাড়ায় বরস থাকাি সমরয় 
বাবরিি রপ   রৈাই গসাো হরয় থাকুক,  রৈাই কর াি গহাক ৈাি। মুখভাব, গলাকরিি 
গচাখ ৈাি গিহ গভি কিরৈ পারি না এবং ৈাি হৃিরয় সাফরলেি ইস্পাৈ কর ন প্রৈেয় 
গিখরৈ পায় না। 
 
প্রায় িুপুি হরয় এরসরে এবং সূ ধ গিািধণ্ডরূপ িািণ করিরে। বাবি ভারব আেরকি রিরন 
ৈািা গবরশিূি  ারব না। ৈািা পূবধ রিরক ঘুরি রেরয় গকালবা পাহারড়ি িূিবৈধী প্রারন্ত 
অস্থায়ী রশরবি স্থাপন কিরব। গসখান গথরক অন্তৈ সমিকে ৈাি গচারখ পড়রব না। 
আোমীকাল গস ৈাি মন্ত্রণািাৈারিি রনরয় আরলাচনায় বসরব, গকাথায় গেরল ভাল হরব। 
এসান গিৌলৈ ফািোনা োরড়রয় পূবধরিরক ৈাি গলাকরিি কারে  াবাি েনে ৈারক 
অনুরিাি করিরে। বুরড়ি কথাই সম্ভবৈ র ক।  রিও বাবরিি সহোৈ প্রবৃরত্ত ৈারক 
পাহারড়ি এখান গথরক গবরশ িূরি না, এমন গকারনা রনেধনস্থারন আত্মরোপন করি এবং 
সর ক সমরয়ি েনে অরপিা করি… 
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গস এবাি সামরন গশখোিা গৈািরণি উাঁচু বাাঁকারনা রখলান গিখরৈ পায়। গস 
গৈািণিারিি রিরক িওয়ানা রিরৈ বাইসানোি ৈাি রিরক এরেরয় আরস। ৈারক কর াি 
আি গ রৈ অরনিুক গিখায়। গসটাই হবাি কথা, কািণ এটা ৈাি শহি গস গ খারন েন্ম 
গ্রহণ করিরে: গসই শহিটা উেরবকরিি হারৈ ৈুরল রিরৈ ৈাি গমারটই ভারলা লাোি 
কথা না। বাবরিি গচরয় গকারনা অংরশ কম না ৈাি িরৈি মাত্রা। 
 
 “সুলৈান, গৈািরণি পরি ৈৃণভূরমরৈ গলাকরিি সারিবিভারব িাাঁড় করি িাখা হরয়রে 
এবং আরিা বোপাি আরে। সাইবারন খারনি িূৈ আপনাি সারথ আরিকবাি গিখা কিরৈ 
চায়।” 
 
“গবশ, ভারলা। আরম আমাি গলাকরিি সারথ গ াে গিয়ামাত্র ৈারক আমাি সামরন হারেি 
কিরব।” 
 
বাবরিি বারহনী- িু’হাোরিি গবরশ হরব না সংখোয়-  ারিি রনরয় গস সমিকে েয় 
করিরেরলা, ৈারিি ৈুলনায় রনৈান্তই েিােীণধ, গশাচনীয় অবস্থা এখন। ৈারিি গপেন 
গপেন আসা মৃৈুে, বোরি, পলায়ন আি খািোভাব ৈাি িায় পুরিা উসুল করি রনরয়রে। 
আে আি গকারনা উজ্জ্বল সবুে বা হলুি িরঙি রনশান গিখা  ায় না,  া গিরখ ৈারিি 
সমিকে বা ফািোনাি তসনে বরল সনাক্ত কিা  ারব। অবশে ৈারিি গস পরিচয়ও এখন 
ঘুরচ গেরে। 
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 বাবি ৈাি গলাকরিি রিরক এরেরয় গ রৈ ৈািা রনবধাক হরয় িাাঁরড়রয় থারক। শহরিি 
বাইরি গপৌঁরে  াবাি পরি এরিি গভৈরি করৈােন রনরেি গলাকরিি কারে রফরি  ারব, 
বা ৈারিি আরিা ভালভারব পুিসৃ্কৈ কিরৈ পািরব এমন নৃপরৈি সন্ধান কিরব? 
 
 গিারিরপাড়া মারটি উপি রিরয় গঘাড়া রনরয় গমাটারসাটা উেরবক িূৈরক গস এরেরয় 
আসরৈ গিরখ। বোটা আবাি রক চায়? রনরেি প্রভুি পরি আত্মৈৃরি রনরয় ৈারকরয় 
গিখরৈ? 
 
“গৈা?” 
 
 “আপনাি আি আমাি প্রভুি মারঝ এই নৈুন সমরঝাৈা স্মিণীয় করি িাখরৈ রৈরন 
একটা িারুণ রসিান্ত রনরয়রেন। রৈরন আপনাি গবান, মহামানে শাহোিীরক স্ত্রী রহসারব 
গ্রহণ কিরবন।” 
 
 “রক?” রনরেি অোরন্ত বাবরিি হাৈ ৈিবারিি বাাঁট স্পশধ করি। এক মুহূরৈধি েনে 
ৈাি ইরি করি ৈিমুরে লারথ রিরয় গস গ মন িস গবি করি রিরয়রেরলা গৈমরনভারব 
গহাৈকা ভাড়টাি গিহ গথরক রবরিন্ন মাথা িক্ত রেটারৈ রেটারৈ েড়ারৈ থাকুক। 
 
“আরম বলরৈ চাইরে আমাি প্রভু সাইবারন খান র ক করিরেন আপনাি গবান 
খানোিারক রনকাহ কিরবন… রৈরন এখন ৈারক রনরয়  ারবন…” 
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 “সুলৈান…” বাবি বাইসানোরিি আৈরঙ্কৈ কণ্ঠস্বি শুনরৈ পায়। 
 
বাবি মাথা ৈুরল ৈারকরয় গিরখ গলাহাি িরিাোি রিক গথরক োঢ় িরঙি আলখাল্লা 
পরিরহৈ অশ্বারিাহী বারহনী িনুক প্রস্তুৈ অবস্থায় গিরয় আসরে। রনরমরষি গভৈরি বাবি 
আি ৈাি গলাকরিি ৈািা রৈন রিক গথরক রঘরি গফরল। আরিকরিক আটরক িারখ 
শহরিি গপাক্ত গিয়াল। একটা ফাাঁি… 
 
 “এই ৈাহরল সাইবারন খারনি কথা িাখাি নমুনা…” বাবি গঘাড়া গথরক লারফরয় গনরম 
িূৈরকও গটরন নামায় এবং গলাকটাি নিি েলায় খঞ্জি গচরপ িরি। উেরবক পা াটাি 
োরয় অসুরিি মৈ শরক্ত। গস ৈাি গবষ্টনী গথরক েুটরৈ গচষ্টা করি রকন্তু বাবরিি হারৈি 
খঞ্জরিি ফলা ৈাি চামড়া গকরট বরস। ঘন লাল িরক্তি রবেু িৈস্থারন গিখা রিরৈ ৈাি 
লাফালারফ বন্ধ হয়। 
 
“আমাি প্রভু গমারটই ওয়ািাি বিরখলাপ করিনরন।” িূৈ বোটা হাাঁসফাস করি বরল। 
“রৈরন আপনারক রনিাপরি গ রৈ গিরবন বরল ওয়ািা করিরেন এবং আপরন। ৈাই 
 ারবন। রৈরন গকবল রনরেি েনে একটা স্ত্রী খুাঁেরেন।” 
 
“গকান ববধরিি হারৈ ৈুরল গিবাি আরে আরম রনে হারৈ আমাি গবানরক হৈো 
কিরবা।” বাবি রচৎকাি করি উর  এবং িূৈরক গেরড় রিরল গস হুড়মুড় করি। মারটরৈ 
বরস পরড়। 
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 “আপনাি গবানই ৈাহরল গকবল মািা  ারবন না।” িূৈ বোটা পােরড়ি প্রান্ত রিরয় েলাি 
িৈস্থান গচরপ িরি িারখ। “আপরন  রি আমাি প্রভুি প্রস্তাব প্রৈোখোন করিন, রৈরন 
ৈাহরল এটারক বেরক্তেৈ অপমান বরল মরন কিরবন এবং আপনািা সবাই আপরন, 
আপনাি পুরিা পরিবাি, এবং আপনাি রনরিিাম গসনাবারহনী, ৈাহরল গবরঘারি মািা 
পড়রব। আি রৈরন পুরিা শহি জ্বারলরয় রিরয় শহরিি অরিবাসীরিি কঙ্কারলি উপরি 
গসটা পুনিঃরনমধাণ কিরবন। এখন আপরন র ক করিন রক কিরবন…” 
 
 বাবি, রনরেি আি ৈাি গলাকরিি রিরক ৈাক কিা উেরবক ৈীিগুরলাি রিরক ৈাকায়। 
গস বাইসানোি আি বাবুিীি ফোকারশ মুরখি রিরক ৈাকায়। বাবি িূৈরক আক্রমণ 
কিাি সারথ সারথ ৈিবারি গকাষমুক্ত করি ৈািা সামরন এরেরয় এরসরে। গস গ  গক্রাি 
আি অসহায়ৈা অনুভব করি ৈািই প্ররৈিরব গস ৈারিি মুরখও গিখরৈ পায়। এবািও 
ৈাি পেরেি গকারনা সুর াে গনই। শত্রু পরিরবরষ্টৈ অবস্থায় আকরস্মক এক গেৌিবময় 
 ুরি রনরেি গলাকরিি গনৈৃত্ব গিয়া এক কথা, আি ৈারিি অথধহীন রনষু্ঠিৈাি সামরন, 
গখিারড় গলাকেন বনেঙ্গল রপরটরয় রশকারিি পশু গ মন বৃরত্তি মারঝ রশকািীি ইিায় 
মৃৈুেি মুরখামুরখ িাাঁড় করিরয় গিয়, গসিকম পরিরস্থরৈি মরিে ৈারিি গফরল গিয়া আরিক 
বোপাি। 
 
 উেরবক সারি প ধরবিণ করি বাবি সাইবারন খারনি কৈৃধত্বপূণধ অবয়বটা খুাঁেরৈ গচষ্টা 
করি। ৈারক তিিরথ আমন্ত্ররণি এক বুরনা ভাবনা ৈাি মরন গখলা কিরৈ থারক। অবশে 
উেরবক গনৈারক গসখারন গকাথাও গিখা  ায় নািঃ রৈরন এখন সমিকরে প্ররবরশি 
প্রস্তুরৈ রনরিন। সালৈানাহীন গকারনা সুলৈারনি সারথ সািাৎ কিাটা ৈাি েনে এখন 
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অসিারনি বোপাি।  িু’গশা েে িূরি িাাঁরড়রয় থাকা েরুি োরড়ি রিরক বাবি গহাঁরট 
 ায়। গ খারন এসব ঘটনা সম্পরকধ এরকবারিই অে ৈাি আিরিি আরিোন আি 
নানীোরনি সারথ বরস িরয়রে। গস এক মুহূৈধ ইৈস্তৈ করি ৈািপরি চামড়াি ঝালি 
সিায়  া ৈারিি আড়াল করি গিরখরে। আৈরঙ্কৈ গচারখ রৈনেন ৈাি রিরক ৈাকায়। 
ৈািপরি, গস  া বলরৈ এরসরে গসটা গশানাি পরি অরবশ্বারস ৈািা রচৎকাি করি উর । 
গচারখ টলটল কিরৈ থাকা অশ্রু রনরয় গস ঘুরি িাাঁড়ায়। রকন্তু অসভে উেরবরকি কামনাি 
কারে ৈারক বরল না গিবাি েনে খানোিাি আকুরৈ আি গমরয়রক বখশ গিবাি েনে 
আরিোন খুৈলাঘ রনোরিি কান্না ৈারক গবত্রাহৈ কুকুরিি মরৈা ৈারড়রয় রনরয়  ায়। 
“খানোিা, কথা রিরি আরম গৈামারক রনরৈ আসরবা। আরম ওয়ািা কিরে…আরম 
আসরবাই…” বাবি কাাঁিরৈ কাাঁিরৈ গচাঁরচরয় উর  বরল। রকন্তু এসব রকেুই খানোিা 
শুনরৈ পায় না। 
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১২.  ুল ায় মসানালী হাচৈ এক বৃিা 
 
গফব্রুয়ারিি এক সন্ধোরবলা। বাবি ৈাি সামরনি রবশাল, গখালা অরগ্নকুরণ্ড প্রজ্জ্বরলৈ 
কার ি টুকরিা হারৈি লার  রিরয় গখাাঁচা গিয় গসখান গথরক আরিকটু গবরশ উষ্ণৈা 
গপরৈ। ৈাি গিরহি সামরনি অংশ আি মুখমণ্ডল  রিও সিাসরি উত্তারপি কািরণ উষ্ণ। 
রকন্তু ৈাি পিরণ বািামী িরঙি গমাটা পশরমি আলখাল্লা থাকা সরেও মারটি-ইরটি তৈরি 
বারড়টাি গোট, চাকরচকেহীন, গকানমরৈ বন্ধ কিা োনালাি উপরি ঝুরল থাকা পিধাি 
রভৈি রিরয় প্রবারহৈ কনকরন শীৈল বাৈারসি কামড় রপর  র কই অনুভব করি। এই 
বাযু়প্রবারহি ফরল অবশে একটা লাভ হরয়রে গ  রচমরন রিরয় রকেুটা হরলও কার ি 
গিাাঁয়া গবি হরয় গ রৈ পািরে। গিায়াটা এৈ ঘন আি ঝাঝারলা গ  বাবরিি গচাখ জ্বালা 
কিরে। 
 
 গস ভারব গ  েৈ শিরৈি গসই রিন  খন, চািপারশ বাৈারসি িাপরট উড়রৈ থাকা 
ৈুষারিি িাপরটি রভৈি রিরয় গস ৈাি খুব গবরশ হরল িুইশ গলারকি বহিটা রনরয় 
প্রশস্ত রেরিপথ অরৈক্রম করি গসিারমি এই িুদ্র বসরৈরৈ উপরস্থৈ হরয়রেরলা। ৈাি 
পরি গথরক গস গকবল গচারখি পারনই গফরল চরলরে। সরৈে কথা বলরৈ, োয়োটা 
আসরল একটা গিয়ালরঘিা গোট পশুপালকরিি গ্রাম। গ খারন িুরটা রক রৈনটা 
সিাইখানা িরয়রে কিারচৈ উপরস্থৈ হওয়া আেন্তুকরিি রখিমৈ কিরৈ। রকন্তু িুরটা 
কািরণ স্থানটা বাবিরক আকৃষ্ট করিরে। গ্রারমি োট্টারোট্টা সিধাি, হুরসন। মরেি, 
সমিকরে মাহমুরিি হারৈ রনহৈ আলী মরেি গবরেি চাচাৈ ভাই এবং বাবরিি 
একরনষ্ট অনুেৈ। আরিকটা বোপাি হল বসরৈটা প্রৈেন্ত অঞ্চরল অবরস্থৈ। কাশেি 
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গথরক আেৈ একটা গমাটামুরটভারব প্রচরলৈ বারণেে পরথি িারি গ্রামটা অবরস্থৈ হরলও, 
ফািোনাি সীমান্তরচৌকী আি সাইবারন খারনি বারহনী িু’িরলি কাে গথরকই োয়োটা 
অরনক িূরি। 
 
বাবি োরন সমিকে গথরক রবৈারড়ৈ হবাি পরি োহাঙ্গীরিি প্রস্তারবৈ শিণ প্রৈোখোন 
করি গস গমারটই ভুল করিরন। প্রথমৈ প্রস্তাবটাি আন্তরিকৈা রবষরয় গস ভীষণভারব 
সরেহান এবং রিৈীয়ৈ গস ৈাি সৎ-ভাই আি ৈাি রনয়ন্ত্রক ৈামবারলি খপরড় রেরয় 
পড়রৈ চায়রন। আি ৈাোড়া, োহাঙ্গীি আি ৈাি ফরেবাে মা, গিাক্সানারক একিা গমৌন 
সহনশীলৈা বরল গস গমরন রনরয়রেল। এখন গসই ভঙু্গি সম্পকধ গস বেবহাি কিরৈ চায় 
না। 
 
বাবরিি প্রৈোখোন কিাি অথধ হল গস ৈাি পরিবারিি গমরয়রিিও োহাঙ্গীরিি কারে 
রবশ্বাস করি পা ারৈ পািরব না। ৈাি রনরেি উপরস্থরৈ বোৈীৈ ৈারিি পুনিায় গসই 
বরেিশাি ভােেই বিণ কিরৈ হরব। গস  াই গহাক, খুৈলাঘ রনোি আি এসান গিৌলৈ 
প্রস্তাবটা গশানাি সারথ সারথ গসটা রনরয় আরলাচনা কিরৈও অস্বীকৃরৈ োরনরয়রেন। 
ৈািা বাবরিি রবপিসঙু্কল ভবঘুরি েীবন আি ৈিেরনৈ অভাব হারসমুরখ সহে কিরৈ 
িারে আরেন। 
 
 ৈািা এখন অন্তৈ মাথাি উপরি আবাি োরিি রনিাপত্তা গপরয়রে এবং এই বাসস্থারনি 
শীৈল পরিরবরশ রনভৃরৈ থাকাি েনে গোট হরলও একটা কামিা গপরয়রেন। রকন্তু 
ৈারিি অরবনেস্ত িীঘল চুরলি েট গথরক উকুরনি রেম বােরৈ রেরয় একটা মাত্র হারৈি 
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িাাঁরৈি তৈরি রচরুনী ৈারিি পালাক্ররম বেবহাি কিরৈ গিরখ বাবি গচারখি েল গচরপ 
িাখরৈ পারিরন। ৈারিি গকউই এটা বা রবোনাি োিরপাকা রনরয় একবািও অরভর াে 
োনায়রন। বারস বা অপ্রৈুল খাবারিি বোপারিও ৈারিি গকারনা আপরত্ত গনই- িান্নাঘরি 
চরবধ আস্তিন ুক্ত একটা  াউস ৈামাি পাত্র গথরক প্ররৈরিন গঘাড়াি শক্ত মাংস আি 
শালেম গখরৈ গিয়া হয়। এসান গিৌলৈ, ৈাি শ্ররিয় পূবধপুরুষ, গচরঙ্গস খারনি এটা 
খুবই পেরেি খাবাি রেল বরল োরনরয় রিরয়রেন। 
 
রনরেি উপরিই রনরে িুব্ধ বাবি গভরবরেল, খানোিারক সাইবারন খারনি হারৈ ৈুরল 
গিবাি েনে আরিোন বা নানীোন ৈারক গিাষারিাপ কিরব। রকন্তু বিাবরিি মরৈাই। 
এসান গিৌলৈ ৈারক আবািও রবরস্মৈ করিরে। একরিন সকাল হবাি অরনক পরি রৈরন 
বাবিরক মারটি গিয়ারলি রিরক মুখ রফরিরয় গিরখ ভ্রুরণি অবস্থারন কুাঁকরড় রনরেি 
করি শুরয় রনিরব কাাঁিরৈ গিরখন। “বাবিোন রক হরয়রে গ  রনরেি অবস্থান আি 
গপৌরুষ ভুরল রেরয়রো?” রৈরন োনরৈ চান। গস গকারনা উত্তি না রিরল রৈরন আবাি 
োনরৈ চান। এবাি অরনক গকামল ৈাি কণ্ঠস্বি। “বাবিোন, বলরব না রক হরয়রে?” 
 
গস গকাাঁকড়ারনা অবস্থান গথরক গসাো হয় এবং নানীোরনি রিরক েবাফুরলি মরৈা লাল 
গচারখ ৈাকায়। “আপরন রক োরনন না? অনুমান কিরৈ পািরেন না? সমিকে আরিা 
একবাি হাৈোড়া হরয়রে বরল আরম রনরবধি রকন্তু ৈািরচরয়ও বড় কথা সাইবারন খারনি 
কারে এভারব আরপারষ খানোিারক সমপধন কিায়। আমাি রনরেি রনরেরক চাবকারৈ 
ইিা কিরে। পরিবাি প্রিান রহসারব িারয়ত্ব পালরন বেথধ হওয়ায়, আি ভাই রহসারব 
রনরেি একমাত্র গবানরক  ারক আরম এরৈা ভারলাবারস, ৈারক িিা কিরৈ না পািায় 
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আরম প্রচণ্ড অপমারনৈরবাি কিরে। ৈারক উিাি কিাি েনে এখনও রকেুই কিরৈ 
পািরে না। এরৈাটাই হীনবল আে আরম ভাবরৈই রনরেরক গকমন ক্লীব মরন হরি।” 
 
এসান গিৌলৈ বাবরিি রবশাল হারৈি পাঞ্জা এবাি রনরেি গোট গোট হারৈি মুর ায় 
আাঁকরড় িরি। ৈািপরি রৈরন ৈারক গচরঙ্গস খারনি প্রথম স্ত্রীি ভারেে রক ঘরটরেরলা গসটা 
ৈারক মরন করিরয় গিন। “সমুরদ্রি মহান অিীশ্বি হবাি অরনক আরে রৈরন গবারৈধ নারম 
গকানরগ্রট গোরত্রি এক পৃথুলা সুেিী রকরশািীরক রবরয় করিরেরলন এবং ৈাি গোরত্রি 
সমথধন রনরয় মািরকট নারম এক প্ররৈরবশী গোরত্রি সারথ সংঘারৈি মািেরম রনরেি 
িমৈা বৃরিি প্রয়াস পান। অবশে, ৈখন রৈরন রনৈান্তই অনরভে আি মািরকটিা রেরলা 
ভীষণ িূৈধ। মািরকটিা ৈাি োউরন একবাি অপ্রৈোরশৈভারব আক্রমণ করি গবারৈধরক 
উর রয় রনরয়  ায় এবং গচরঙ্গরসি অনুসািী গ ািারিি হয় হৈো করি বা েত্রভঙ্গ করি 
গিয়। রনিঃসঙ্গ একাকী অবস্থায় রৈরন গকনৈাই পাহারড় পারলরয়  ান গ খারন মািরকটিা 
ৈারক খুাঁরে পায় না। পাহারড়ি আড়াল রৈরন ভারলাই বেবহাি করিন। গচরঙ্গস খান 
এিপরি  ৈরিন গবাঁরচ রেরলন প্ররৈরিন পাহারড়ি গিবৈাি পূো করিরেন এবং 
প্ররৈরিনই ৈাি উরেরশে বরল রিরয়রেন। 
 
“পাহারড় আত্মরোপন কিাি মাত্র এক বেরিি রভৈরিই গকানরগ্রট গোরত্রি ে ন কিা 
আরিকটা বারহনীি সহায়ৈায় রৈরন মািরকটরিি পিারেৈ করিন এবং গবারৈধরক 
বরেিশা গথরক মুক্ত করিন। করয়ক মাস পরি গস  খন ৈাি প্রথম পুত্রসন্তারনি েন্ম 
গিয়,  াি নাম িাখা হয় েরচধ, কারিা সাহস হয়রন গসই গেরলি রপৈৃত্ব রনরয় গকারনা প্রশ্ন 
করি। বড় হরয় এই গেরল গচরঙ্গস খারনি অনেৈম এক গসনাপরৈ হরয়রেরলন। 
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“খানোিা আি বাবি গৈামিা িুেরনই গচরঙ্গস খান আি গবারৈধি িক্ত বহন কিরো। 
কখনও হৈাশ না হরয় কর াি বাস্তরবি গমাকারবলা করি পরিণারম েয়ী হবাি মরৈা 
গৈামাি সাহস।” এসান গিৌলৈ এবাি শক্ত করি ৈাি হাৈ আাঁকরড় িরি। “ রৈা কর ন 
আি কষ্টকিই গহাক রনরেি মরনাবল শক্ত কি। গপেরন না ৈারকরয় সামরনি রিরক 
গকবল সামরন ৈাকাবাি মরৈা ইস্পাৈ কর ন করিা রনরেি মন।” 
 
নানীোরনি গসই সান্ত্বনাবাণী সরেও, আেও সাইবারন খারনি রুক্ষ্ম হাৈ ৈাি গবারনি 
গকামল গিরহি গোপনৈম প্রান্তরি রবচিণ কিরে মরন হরৈই রবৈৃষ্ণা আি রববরমষারবাি 
ৈারক আিন্ন করি গফরল। মুরষ্ঠবি হারৈি ৈালুরক গচরপ বসা নরখ গস রনরেি সমস্ত 
মানরসক শরক্ত একরত্রৈ করি ভাবনাগুরলারক মন গথরক সরিরয় গিয়। ৈািপরি গস 
আল্লাহৈালাি কারে গিায়া করি, ৈাি গবান গ রনা গবাঁরচ থাকাি মরৈা মানরসক শরক্ত 
বোয় িাখরৈ পারি- গ মনটা বোয় গিরখরেরলন গবারৈধ এবং সাইবারন খারনি কথামৈ 
চরল। গস প্ররৈবাি কিরৈ চাইরল গসটা ৈাি মৃৈুেই গেরক আনরব। ৈারিি িুই 
ভাইরবারনি পরি গস একাই সাইবারন খারনি সারথ  ুি কিরব ৈারক পিাভূৈ কিরৈ 
আি ৈারক এবং পরিবারিি হৃৈ গেৌিব পুনরুিাি কিরব। 
 
এখন  রিও মিেিারত্র প্রায় সমােৈ এবং কামিাি রভৈরি ৈাি চািপারশ সবাই ঘুরম 
রবরভাি। মারঝ মারঝ রবরিি নারসকােেধন ৈাি সািী। রনরেি ভাবনা নানা কািরণ 
রবরিি। ৈাি সারথ  া ঘরট রেরয়রে গসসব কািরণ অসহায় আি অরস্থি এবং সরবধাপরি 
ভরবষেরৈি েরভধ ৈাি আি ৈাি পরিবারিি েনে আিও রক গভাোরন্ত অরপিা কিরে 
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গভরব িুরিন্তাগ্রস্থ বাবি ঘুমারৈ গচষ্টা করি। ঘুম পাবাি বিরল কু্রি রকন্তু অিম 
আরক্রারশ িক্ত টেবে কিরৈ থাকরল, গস আলখাল্লাটা োরয় চারপরয় গনয় এবং 
এলারমরলাভারব শুরয় থাকা পরিচািকরিি ঘুমন্ত শিীরিি উপি রিরয় রনরেি 
ভাবনাগুরলারক গুরেরয় রনরৈ, মনরক প্রশরমৈ আি শীৈল কিরৈ গস িারৈি হাড় 
কনকরন শীরৈ গভৈি বাইরি গবি হরয় আরস। 
 
 বাইরি, আকারশ ৈািাি গমলা, এবং একটু আরে গ  ৈুষািপাৈ হরয়রে েরম বিরফি 
কুরচরৈ পরিণৈ হরয়রে। কনকরন রহম বাৈাস প্রাঙ্গরণি উপরি ঝরড়ি মরৈা বইরে। 
গ্রামটা রঘরি িাখা মারটি গিয়ারলি রিরক গস এরেরয়  ায়। মারটি এবরড়ারখবরড়া িাপ 
গবরয় গস গিয়ারলি উপরি উর  এবং সামরনি আবো সািা ভূপ্রকৃরৈি রিরক ৈারকরয় 
থারক। রেরিপরথি উপরি পাহারড়ি চূড়ায় চাাঁরিি আরলা পরড় চমকায়। পুরিা িৃশেপরটি 
অনারবল গসৌের ধি রিরক গস রুিশ্বারস ৈারকরয় থারক। 
 
 সহসা পশুি গখায়ারড়ি রিক গথরক গস একটা রনিঃসঙ্গ কান্নাি আওয়াে গভরস আসরৈ 
শুরন। ৈািপরি হট্টরোরলি রভৈরি আরিকটা আওয়াে গভরস আরস। রমরনটখারনক পরি 
র ক ৈাি রনরচ বিরফি উপি রিরয় একটা কারলা েন্তু েুরট এরস িাাঁড়ায় এবং বিফাবৃৈ 
মারটি উপি রিরয় েুরট অন্ধকারি রমরলরয়  ায়। প্রাণীটা পারলরয় গ রৈ, পশুি গখায়ারড়ি 
িিীিা ৈারক লিে করি ৈীি েুাঁড়রৈ থারক। িাওয়া রিরয় ৈািা েন্তুটারৈ ৈারড়রয় 
এরনরে। বাবি এখন গিরখ প্রাণীটা একটা িূসি বরণধি গবশ লম্বা গনকরড়, মুরখ রকেু 
একটা কামরড় িরি গিরখরে- খুব সম্ভবৈ মুিেী। 
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“বোটারক মািরৈ পািরল…” গিয়ারলি রনচ রিরয় একেন প্রহিী গিৌরড় গ রৈ বাবি ৈাি 
কারে প্রশ্ন করি। 
 
 “না, সুলৈান। েৈ করয়ক িাৈ িরি আমারিি েৃহপারলৈ পশুরিি আক্রমণ কিরে এই 
িূৈধ গনকরড়টা। প্রথরম গঘাড়াি আস্তাবরলি রিরক গস গভৈরি প্ররবরশি একটা িাস্তা 
খুাঁরে গবি করি এবং েৈ বেি েন্ম গনয়া একটা অশ্বশাবকরক আক্রমণ কিাি গচষ্টা 
করি। গসটা অসুস্থ রেরলা বরল আমিা ৈারক রচরকৎসা কিাি েনে আলািা করি 
গিরখরেলাম। গঘাড়াি িল ৈারিি পারয়ি খুি রিরয় বোটারক গস িারৈি মরৈা ৈারড়রয় 
গিয়। েৈকাল সন্ধোরবলা গস গভড়াি গখায়ারড়  ুরক আি আমিা ৈারক ৈারড়রয় গিবাি 
আরে একটা গোট গভড়ীরক এমন বারেভারব কামরড় গিয় গ  আমিা বািে হই ৈারক 
েবাই কিরৈ- আে িারৈ আমারিি মাংরসি সুিা গঘাড়াি মাংরসি রিরল এটাি মাংস 
রিরয়ই তৈরি হরয়রেরলা, স্বাি পরিবৈধরনি েনে। রকন্তু আে িাৈ গনকরড়টা মুিেীি 
গখায়ারড়  ুরক, আি মুিেীরিি রচৎকারি আমিা আসবাি আরেই একটা মুিেী রনরয় 
হািামোিা পারলরয়  ায়। নারোড়বাোি মরৈা গলরে থাকাি পুিস্কাি গস গপরয়রে।” 
 
বাবি আবাি সামরনি অন্ধকাি প্রান্তরিি রিরক ৈাকায়, গ খারন রবেয়ী গনকরড়টা 
হারিরয় গেরে। সম্ভবৈ ৈাি েনে এটা একটা ইরঙ্গৈ। বাস্তবৈাি মুরখামুরখ হরয়, গচরঙ্গস 
খারনি তৈমূরিি মরৈা- অটল থাকরৈ হরব। রনরেি অভীষ্ট রসরিি েনে রভন্ন পন্থা 
অবলম্বন করিা। লিে আিায় না হওয়া প ধন্ত হাল োড়রব না। গনকরড়টা গঘাড়া আি 
গভড়াি গখাাঁয়ারড় হামলা চারলরয় বেথধ হরলও মুিেীি গখায়াড় আক্রমণ করি র কই 
সফলৈা লাভ করিরে। সমিকে আি ফািোনাি প্ররৈ এই মুহূরৈধ কম মরনার াে রিরয় 
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ৈাি উরচৈ সম্ভবৈ অনেরকারনা এলাকাি কথা রবরবচনা কিা, গ খারন গস রনরেরক 
শাসনকৈধা রহসারব প্ররৈরষ্ঠৈ করি পারি, সালৈানাৎ বারড়রয় গৈালাি আরে। ৈাি নায়ক 
তৈমূি চীন গথরক ভািৈবষধ এবং ৈুিস্ক প ধন্ত উন্মরত্তি মৈ হামলা করিরেন। 
 
 বাবি গিয়ারলি উপি গথরক গনরম বাসাি রিরক রফরি আসবাি সমরয় গস রনচু চালা ুক্ত 
মরহলা পরিচারিকারিি বাসস্থান অরৈক্রম করি। বহুরিন পরি গস প্রথমবারিি মরৈা ৈাি 
বাবাি রবশ্বাস গোরি গোরি রনরেরক আউড়ারৈ গশারন: “তৈমূরিি িক্ত আমাি শিীরি।” 
বারক িাৈটুকু গস রনরবধরি আি শারন্তরৈ ঘুরমরয় কাটায়। 
 
*** 
 
িূসি গঘাড়াটা চকিাবকিাটাি গচরয় দ্রুৈোমী…সবাই গসটা গিখরৈ পারব।” 
 
“বাবুিী, ৈুরম ভুল কিরে। ববফ েলাি পরি আমিা  খন আবাি  াত্রা কিরবা ৈখন 
আরম গৈামারক গসটা গিখারবা।” হাৈ েিম কিরৈ আগুরনি উপরি গিরখ গস বরল। 
 
 িিো গখালাি শব্দ আি বাৈারসি একটা শীৈল ঝাপটা অনুভব করি, বাবি ঘুরি 
ৈারকরয় হুরসন মরেিরক এরেরয় আসরৈ গিরখ। উচ্চৈা আি করলবরিি কািরণ ৈাি 
পারশ পারশ এরেরয় আসা োঢ় সবুে িরঙি পশম গিয়া েোরকট পরিরহৈ বৃি মরহলাি 
গবরট কুাঁরো অবয়ব একটা মোিাি েুরট তৈরি করিরে। বয়স আি ভগ্নস্বাস্থে সরেও 
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একটা লার ি উপরি ভি করি গস গবশ ভারলাই হুরসন মরেরিি সারথ ৈাল রমরলরয় 
গহাঁরট আরস। 
 
 অসম েুরড়টা বাবরিি সামরন এরস িাাঁরড়রয় ৈারক প্রথা মারফক অরভবািন োনায়। 
“সুলৈান, এি নাম গিহানা।” বাবরিি রবস্ময় গিরখ হুরসন মরেি ৈারক বরল। “আরম 
 খন বাচ্চা রেলাম ৈখন গস আমাি লালনপালন করিরেরলা এবং এখনও আমাি 
পরিবারিি রখিমৈ করি আসরে। আে খুব সকারল গস আমাি কারে আরস। গস 
আমারক বরল গ  েৈিারৈ মুিেীি গখাাঁয়ারড় গনকরড় হামলাি গোলমারল ঘুম গভরঙ গ রৈ 
গস গমরয় পরিচারিকারিি বাসস্থারনি িান্নাঘরি চা েিম কিরেরলা। ৈখন আপরন পাশ 
রিরয় অরৈক্রম কিাি সমরয় তৈমূরিি রবষরয় রকেু বলরেরলন। গস আমারক মরন করিরয় 
গিয়- গেরলরবলায়  া আরম বহুবাি শুরনরে গ  ৈাি িািাোন রিল্লী আক্রমরণি সমরয় 
তৈমূরিি সারথ রেরলা এবং প্রায়ই ৈারক গসখানকাি কথা বলরৈা। গস োনরৈ চায় 
আপরন ৈাি েল্প শুনরৈ আগ্রহী রকনা। আরম ৈারক বরলরে এক বৃি তসরনরকি মুরখ 
গশানা েল্প আরিক বৃিা মরহলাি কারে শুনরৈ আপরন আগ্রহী হরবন না। রকন্তু 
নারোড়বাোি মরৈা অনুরিাি কিরৈ থাকরল বািে হরয় আরম ৈারক আপনাি কারে রনরয় 
এরসরে।” 
 
কথাটা বলাি সমরয় গিহানা গচাখ ৈুরল বাবরিি রিরক ৈাকারৈ গস বৃিাি গচারখ 
ঝলসারৈ থাকা েবধ গিরখ মুগ্ধ হয়। 
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“পূবধপুরুরষি বীিত্বোাঁথা শুনরৈ আমাি ভারলাই লােরব। গিহানারক আগুরনি পারশ 
আিাম করি বসাি বরোবস্ত করি রিরয় কাউরক বরলন আমারিি চা রিরয় গ রৈ।” 
গিহানা িীরি িীরি ৈাি বৃি শিীিটা রনরয় একটা টুরলি উপরি বরস। 
 
 “বরলন রক বলরৈ চান।” 
 
গিহানা এমন ম ধািাসম্পন্ন গশ্রাৈারিি সামরন একট ভরক্তপূণধ সম্পরকধি বোপারি ৈাি 
কথা বলরৈ চাওয়াি অনুরিাি পূিণ হওয়ায় বুঝরৈ পারি না ৈাি গকাথা গথরক শুরু 
কিা উরচৈ। গস রবড়রবড় করি রকেু বলরৈ রেরয় আবাি চুপ করি বরস থারক। 
“আপনাি িািাোরনি নাম রক রেরলা?” বাবি ৈারক মৃিু স্বরি রেরেস করি। 
 
 “ৈারিক।” 
 
 “তৈমূরিি বারহনীরৈ রৈরন রক রেরলন?” 
 
“রৈরন রেরলন একেন অশ্বারিাহী ৈীিোে- গশ্রষ্ঠরিি মরিে অনেৈম।” 
 
“আি তৈমূিরক রৈরন প্রথম গকাথায় গিরখন?” 
 
 “১৩৯৮ সারলি গ্রীেকারল, সমিকরে, রৈরন রহেুস্তান- উত্তি ভািৈ আক্রমরণি প্রস্তুরৈ 
ৈখন মাত্র শুরু করিরেন। ৈাি বাবা- তৈমূরিি পূবধবৈধী অরভ ারনি গপাড় খাওয়া গ ািা- 
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আমাি িািাোনরক রনরয় এরসরেরলন, সমিকরেি গিয়ারলি র ক বাইরি রিল গখাশ 
বারেচায়। তৈমূি রনরে গসবাি  ারিি রনরয়াে প ধরবিণ করিরেরলন রৈরন গসই িরল 
রেরলন।” 
 
 “তৈমূি ৈখন গিখরৈ গকমন রেরলা গসটা রক রৈরন বরলরেরলন?” 
 
“ৈাি বয়স ৈখন প্রায় ষাট বেি। আমাি এখনকাি বয়রসি গচরয় মাত্র রবশ বেরিি 
গোট,” গিহানা বরল, বয়রসি বিাভয় অেধন কিা বৃিরলাকরিি প্রিন্ন েবধ ৈাি কণ্ঠ 
গথরক ঝরি পরড়। গস চুপ করি থারক গ ন প্রশংসা আশা কিরে। বাবি ৈারক হৈাশ 
করি না। আরম বুঝরৈ পারিরন এৈগুরলা ঋৈু পরিবৈধন গিখাি গসৌভােে আপনাি 
হরয়রে।” 
 
বৃিা এবাি হারসন। “রকন্তু আমাি িািাোন আমারক বরলরেরলন ঘন সািা চুরলি তৈমূি 
ৈখনও লম্বা আি অনৈ। ৈাি রেরলা চওড়া কপাল, মন্দ্র কণ্ঠস্বি আি প্রশস্ত কাাঁি। 
ৈরুণ বয়রস গঘাড়াি রপ  গথরক পরড়  াবাি কািরণ আহৈ োন পারয়ি েনে ৈখন 
রৈরন গবশ খুাঁরড়রয় খুাঁরড়রয়ই হাাঁটরৈন। িূঘধটনাি কািরণ ৈাি এক পা অনে পারয়ি গচরয় 
গবশ খারটা হরয় রেরয়রেরলা…” ভীরুৈা গকরট গ রৈ, সামানে িুলরৈ িুলরৈ গিহানা 
পূরণধািেরম কথা বলরৈ থারক। বাবি অনুমান করি বৃিা ৈাি িীঘধ েীবরন অসংখেবাি 
এই েল্পগুরলা বরলরে। 
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“রনরেি রেরি কিা রসংহাসরন অরিরষ্ঠৈ হরয় তৈমূি ৈাি গলাকরিি উরেরশে ভাষণ 
গিয়। আমিা রহেুকুশ অরৈক্রম করি রেরিপরথি রভৈি রিরয় রেরয় রসনু্ধ অরৈক্রম করি 
রহেুস্তারনি সমৃি িােিানী রিল্লী আক্রমরণি প্রস্তুরৈ রনরয়রে। রসকাোিও গ  শহরি 
গপৌঁোরৈ পারিন নাই। রকংবা গচরঙ্গস খান রৈরন গকবল রসনু্ধ অববারহকা প ধন্ত 
রেরয়রেরলন। প্রারিি সম্ভাবনা অসীম। রহেুস্তান- হীিা, পান্না আি চুরন পাথরি সমৃি। 
সভে িুরনয়াি একমাত্র হীিক খরন গসখারন অবরস্থৈ। রকন্তু গসখারনি অরিবাসীরিি এসব 
িরে গকারনা অরিকাি গনই। গসখানকাি রকেু শাসক  রিও আমারিি আল্লাহৈা’লাি 
অনুসািী, রকন্তু গবরশিভাে গলাকই অরিধক েন্তু আি অরিধক মানুরষি রবকৃৈ মূরৈধি 
পূোিী, ভীরু স্বভারবি কারফি। ৈারিি রবরুরি  ুরি গ  শহীি হরব আল্লাহৈালা ৈারক 
রনিয়ই গবরহশৈ নসীব কিরবন। প্রোরিি রভৈরি রবিেমান অরবশ্বাস িূবধলরচরত্ত গমরন 
গনয়া এসব শাসক আি ৈারিি রবরুরি আল্লাহৈালা অবশেই আমারিি রবপুল ভারব 
রবেয়ী কিরবন। আমিা রবপুল পরিমাণ িনসম্পি লাভ কিরবা।’ 
 
 “রকেুরিন পরিই গসনাবারহনী শহি ৈোে করি। নব্বই হাোি গ ািা- গবরশিভােই 
অশ্বারিাহী- সমিকরেি বাইরি গিারি গপাড়া ৈৃণভূরমি উপরি িূরলাি একটা গমরঘি েন্ম 
রিরয়, কাৈািবরে হরয়  ুি  াত্রা শুরু করি। রৈন রিরনি গভৈরি ৈািা সবুে শহি, 
তৈমূরিি েন্মস্থান শাখরিস অরৈক্রম করি  ায় এবং গলাহাি িরিাো নারম সুপরিরচৈ 
সুিরিৈ রেরিেি রিরয় লালরচ কিকরট মরুভূরম রকরেল খুরম গনরম আরস। 
 
“রবিৈীহীনভারব এরেরয় রেরয় ৈািা অক্সাস, বালখ আি আোিাব অরৈক্রম করি। এই 
পুরিাটা সময় ৈািা তৈমূরিি সাম্রারেেি সীমারন্তি রভৈরিি অবস্থান করিরেরলা। এিপরি 
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তৈমূি রত্রশ হাোি গ ািাি একটা অগ্রোমী িল রনরয় আমাি িািাোন এই বারহনীরৈ 
রেরলা- খাওয়াক রেরিপরথি রভৈি রিরয় পৃরথবীি োরি উর  আরসন এবং রহেুকুরশ 
গপৌঁোন। গসখারন ৈািা প্রথমবারিি মরৈা শীরৈি গমাকারবলা করিন আি সমভূরমি 
গলাকরিি কারে অপরিরচৈ এমন পরিরস্থরৈি সিুখীন হন। বিরফি উপরি ৈারিি 
গঘাড়াি পা রপেরল গ রৈ থারক। আোড় গখরয় রকেু রকেু গঘাড়া আরিাহীসহ মৃৈুেমুরখ 
পরৈৈ হয়। গকারনা গকারনা গঘাড়াি পা গভরঙ গকবল িান্নাি পারত্রি উপ ুক্ত হরয় পরড়। 
 
 “তৈমূি ৈাি গলাকরিি রিরনি গবলা রবশ্রাম রনরয় িারৈি গবলা  খন রিরনি গবলায় 
বিরফি উপরি েরম থাকা বিফেলা পারনি স্তি শক্ত হরয় কম রপরিল থারক ৈখন 
 াত্রা কিাি আরিশ গিন। শীঘ্রই ৈািা একটা পাহাড়ী  ারল গপৌঁরে িরড়ি সাহা ে োড়া 
গ খান গথরক অবৈিণ কিা অসম্ভব। ৈখন আমাি িািাোন আমারক বরলরেন- 
তৈমূরিি গলারকিা ৈারক একটা খাাঁরটয়ায় করি পাথুরি রকনািা গথরক একশ রফট রনরচ 
নারমরয় আরন গ রহৈু ৈাি রনরেি পরি িরড় গবরয় নামা সম্ভব রেরলা না। এসময়  াণ্ডাি 
ফরল ৈাি োন পারয়ি পুিারনা িৈমুখ খুরল  ায় এবং রৈরন ৈাি পুরিা গিরহি ভি এই 
পারয়ি উপরি চাপারৈ সাহস পান না। আি এই পুরিাটা সময় ৈািা স্থানীয় উপোরৈ 
আি কারফিরিি গচািারোিা হামলা প্ররৈহৈ করি চরল। বিফ প্রায়ই উজ্জ্বল িরক্ত রসক্ত 
হরয় উ ৈ… 
 
“রকন্তু অরনক পরিশ্রম করি ৈািা অবরশরষ কাবুরল গপৌঁোয়। আমাি িািাোন আমারক 
বরলরেন, পাহারড়ি উপরি অবরস্থৈ একটা িূেধ িািা সুেি এই শহিটা রেরয় বারলয়ারড়ি 
আড়ারল আত্মরোপন করি থাকরৈ বরলন। অবশে পরি রৈরন রফরি এরস একটা 
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কাাঁটা ুক্ত গঝারপি রনরচ ৈাি গিহটা অরিধক  াকা অবস্থায় পরড় থাকরৈ গিরখন  াি 
আড়ারল গস আত্মরোপন কিরৈ গচরয়রেল রকন্তু গবচািাি মাথাটা রিখরণ্ডৈ হরয় গেরে। 
আমাি মরন আরে আমাি িািাোন সবসমরয় বলরৈন সমিকরেি বাোরি অরিধক কাটা 
পাকা ৈিমুরেি মৈ গিখরৈ লােরেরলা মাথাটা এবং আরশপারশি িবংস রেি রিরক 
ৈারকরয় এবং িুেধরন্ধ ৈাি মরন হরৈা রৈরন গবািহয় কসাইরয়ি গিাকারন িাাঁরড়রয় 
িরয়রেন। 
 
 “তৈমূি আশা করিন এই হৈোকাণ্ড হয়রৈা রিল্লীি সুলৈানরক আরিকবাি আক্রমণ 
কিরৈ প্ররিারচৈ কিরব এবং রৈরন  ুরিি প্রস্তুরৈ গনন। সবরচরয় ভীরৈকি হারৈি 
পালরক প্ররৈহৈ কিরৈ রৈরন ৈাি গলাকরিি- অশ্বারিাহী বা পিারৈক, গসনাপরৈ বা 
তসরনক রনরবধরশরষ সবাইরক রনে রনে অবস্থারনি সামরন েভীি খাি খুাঁড়রৈ আরিশ গিন 
এবং গখাাঁড়া মারট রিরয় অস্থায়ী প্ররৈরিাি বেবস্থা েরড় ৈুলরৈ বরলন। এিপরি রৈরন ৈাি 
কামািরিি বরলন সবরচরয় ৈীব্র আরলা প্রজ্জ্বরলৈ কিরৈ এবং ৈীক্ষ্ণ প্রান্ত ুক্ত রৈন-মাথা 
রবরশষ্ট িণ্ড তৈরি করি হারৈি িরলি গ খারন আক্রমণ কিাি সম্ভাবনা গবরশ গসসব 
োয়োয় েরড়রয় রিরৈ বরলন। রৈরন এবাি মরহরষি পারলি মাথা আি পা চামড়াি িরড় 
রিরয় বাাঁিাি আরিশ রিরয় পরিখাি সামরন এবং সুচাল িরণ্ডি গপেরন ৈারিি িাাঁড় 
করিরয় িারখন। রৈরন উরটি রপর  শুকরনা কা  আি খড় গবাঝাই করি ৈারিি একসারথ 
গবাঁরি আলািা করি িারখন। সবরশরষ রৈরন ৈাি ৈীিোে বারহনীরক আরিশ গিন 
হারৈি রপর  কারনি গপেরন উপরবষ্ট মাহুৈরক লিে করি গকবল ৈীি েুাঁড়রৈ বরলন। 
মাহুৈ মািা গেরল, হারৈি পাল রনয়ন্ত্ররণি বাইরি চরল  ারব। 
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“রেরসম্বরিি মাঝামারঝ নাোি- আমাি িািাোন বলরৈন আকাশ িূসি হরয় উর  এবং 
আবহাওয়া শীৈল হরৈ- সুলৈারনি িল সরৈে সরৈে তৈমূরিি িািণা অনু ায়ী, হারৈি 
রপর  বাাঁিা রপৈরলি রবশাল িামামা বারেরয় িূেধ গেরড় আক্রমণ কিরৈ গবি হরয় আরস, 
ৈারিি পারয়ি রনরচ মারট গ রনা গকাঁরপ গকাঁরপ উর । 
 
 “রকন্তু আমাি িািাোন ৈখন তৈমূরিি পরিকল্পনাি প্রো রনরেি গচারখি সামরন 
গিখরৈ পান। হারৈি পাল ৈারিি অবস্থান প ধন্ত গপৌঁোরৈই পারি না। গলাহাি কাাঁটায় 
গহাহাচট গখরয় ৈািা মরহরষি পারলি সামরন এরস হুমরড় গখরয় িাাঁরড়রয় পরড়। আি 
এিপরিই তৈমূি ৈাি গশষ চালটা গিয়। উরটি রপর  িাখা শুকরনা কা  আি খরড়ি 
োিায় আগুন িরিরয় রিরয় রৈরন ৈারিি হারৈি পারলি রিরক িাবরড় রনরয় গ রৈ বরলন। 
রবশাল প্রাণীগুরলা কাটাি গখাাঁচা সামরল রনরলও এবাি গিায়াি আক্রমরণ প ুধিস্ত হরয় 
আৈরঙ্কৈ হরয় উর  এবং ভরয় পালাবাি সমরয় রপর ি তসনেরিি েুাঁরড় গফরল আি পারয়ি 
রনরচ ৈারিি মাথা রপষ্ট কিরৈ থারক। রবেয় এরস তৈমূিরক বিণ করি। রিল্লী এখন 
ৈাি অিীনস্ত। 
 
 “ রিও তৈমূরিি শাহী ফিমান রেরলা গ  অনুমরৈ োড়া গকউ রিল্লীরৈ প্ররবশ কিরৈ 
পািরব না। রকন্তু ৈাি সব আরিরশি রভৈরি গকবল এই আরিশটাই কড়াকরড়ভারব 
সুিরিৈ এবং বেস্ত বারণেে পরথি রমলনস্থরলি উপরি অবরস্থৈ। সমিকরেি গচরয় গোট 
আি কম চাকরচকেময় অবশেই, রকন্তু ৈািপরিও আপন মহীমায় ভাস্বি।” 
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“রনিয়ই, আমাি রবশ্বাস গসটা এখনও গৈমনই আরে।” বাবি রবড়রবড় করি বাবুিীরক 
বরল। “আমাি বাবাি এক ভাই শহিটাি শাসনকৈধা।” 
 
 “সমিকরে আমাি গ মন প্ররৈটা গিাকারন পরিরচৈ িরয়রে, গৈমরন প্ররৈটা মসনরি 
আপনাি আত্মীয়িা অরিরষ্ঠৈ…” 
 
“গিহানা, আমারিি কথায় কান না রিরয় আপরন বলরৈ থারকন।” 
 
“গসরপ্টম্বি নাোি, তৈমূি চামড়াি ফারল রিরয় বাাঁিা গনৌকা রিরয় তৈরি কিা একটা 
গসৈুি সাহার ে রসনু্ধ নিী অরৈক্রম করিন। রিল্লী গথরক ৈখন ৈািা মাত্র পাাঁচশ মাইল 
িূরি। ৈাি বারহনী  খনই সুর াে গপরয়রে মানুষেন বরে করিরে  ারিি পরি 
সমিকরেি িাসবাোরি রবরক্র কিা হরব। রকন্তু ৈাি আরে ৈািা গসইসব বরেরিি বািে 
করিরে ৈারিি কাে কিরৈ। আমাি িািাোরনি রেরলা পাাঁচেন বরে। িারভ নারমি 
কারলা গচারখি গোট একটা এরৈম গেরল ৈাি খুব রপ্রয় রেরলা। 
 
“রেরসম্বি মারস, তৈমূরিি অগ্রোমী গুিিূরৈিা রিল্লী শহরিি গিয়ারলি গভৈি অবরস্থৈ 
রবশাল েমু্বে আি রমনাি প্রথমবারিি মরৈা গিখরৈ পায়। রকন্তু রিল্লীি সুলৈারনি রেরলা 
একটা শরক্তশালী গসনাবারহনী।  াি রভৈরি অন্তভুধক্ত রেল ৈাি সবরচরয় ভীরৈকি আযু়ি 
গিড়শ িণহস্তীি একটা বারহনী- ইস্পারৈি চকচরক বমধ, একটাি উপরি আরিকটা 
রবনেস্ত, পরিরহৈ হারৈ  ারিি লম্বা েেিরন্তি সারথ বাাঁকারনা একিািী খারটা ৈিবারি 
সং ুক্ত। 
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“তৈমূি গিয়ারলি রনকরট বেয়বহুল আি অরনরিৈ  ুরিি সম্ভাবনা এরড়রয় গ রৈ আগ্রহী 
রেরলন এবং সুলৈারনি বারহনীরক প্ররিারচৈ করিন িূরেধি রনিাপি আশ্রয় ৈোে করি 
গবরিরয় এরস আক্রমণ কিরৈ। রকন্তু সুলৈারনি গসনাবারহনী,  ুরিি গভৈরিই, গ  
িরিাো রিরয় গবি হরয় এরসরেরলা গসই একই িরিাো রিরয় শহরি রফরি  ায়।” 
 
গিহানা একটু চুপ করি িম গনবাি েনে। েরল্পি এই অংশটা রবষািময়।  ুিবরেি িল 
সুলৈারনি বারহনীি সমথধরন রবশাল েরয়াধ্বরন রিরল। ৈারিি িািণা রেরলা সুলৈান েয়ী 
হরল ৈািা মুরক্ত পারব, তৈমূরিি কারন গসটা গপৌঁরে এবং আশঙ্কা করিন গ  পিবৈধী 
আক্রমরণি সমরয় আরবরেি বশবৈধী হরয়  ুিবরেি সংখো রেরলা প্রায় এক লি ৈািা 
হয়রৈা রবরদ্রাহ করি বসরৈ পারি। 
 
 “আরবরেি বশবৈধী না হরয় এবং িৃঢ়রচরত্ত, রৈরন সব  ুিবরে হৈো কিাি আরিশ 
গিন। ৈাি গচরয়ও বড় কথা, প্ররৈেকরক রনে রনে  ুিবরে হৈো কিরৈ হরব। 
 
“ৈাি গলারকিা অশ্রুসেল গচারখ  াণ্ডা মাথায় বরেরিি হৈো করি। এমনরক রপ্রয়পাত্রীরৈ 
পরিণৈ হওয়া মরহলা বরেরিিও গিহাই গিয়া হয় না এবং গকউ গকউ বরল থারক তৈমূি 
ৈাি হারিরমি গমরয়রিি বািে করিরেরলা ৈারিি রখিমৈকািী। বরেরিি হৈো কিরৈ। 
আমাি িািাোন ৈাি প্রািবয়স্ক বরেরিি আরিশ মরৈা হৈো কিরলও িারভি গবলায় 
রৈরন আরিশ পালরন বেথধ হন। রৈরন ৈারক পারলরয় পারলৈ হয়রন। আমারিি তসনেিা 
লুটপারটি আশায়- আমাি বলরৈ রিিা গনই গমরয় মানুরষি গখাাঁরে শহরিি গভৈরি 
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েরড়রয় পরড়। আমাি িািাোনও রেরলন ৈারিি রভৈরি, পরিৈেক্ত সিাইখানায়, শহরিি 
অরিবাসীিা ৈারিি রকেু সাথীরক খুন করিরে এমন গুেব েরড়রয় পড়রৈ গসটাি মারলক 
পারলরয় রেরয়রেরলা, মুফরৈ আকণ্ঠ সুিা পান করিরেন… 
 
 “প্রায় মাৈাল অবস্থায়, তসরনকিা এবাি িাস্তায় নারম। মাথা রঝম িরি থাকাি কািরণ 
ৈািা ৈারিি চািপারশ গকবল শত্রু গিখরৈ পায় এবং সামরন  ারক পায় ৈারকই হৈো 
করি। শীঘ্রই ৈািা গিাকানপাট আি বাসায় অরগ্নসংর াে শুরু করি গকবল মো গিখরৈ। 
 
 “মরিি গনশা গকরট গ রৈ, আমাি িািাোন রনরেি কৃৈকরমধি েনে লরিৈ গবাি 
করিন এবং একটা সংকীণধ লম্বা বাসায় প্ররবশ করি। গসখারন রৈরন প্রায় িারভি 
সমবয়সী এক গেরলরক মারবধরলি তৈরি হািামখানায় লুরকরয় থাকা অবস্থায় খুাঁরে পান। 
িারভ আি ৈাি প্রায় রিখরণ্ডৈ মাথাি কথা মরন পড়রৈ আমাি িািাোন আিও িাৈস্থ 
হন। রৈরন গেরলটারক ইশািা করি ঘরিি এক গকারণ িাখা একটা রবশাল রসেুরক 
লুরকরয় থাকরৈ বরলন এবং ইশািা ইরঙ্গরৈ বরলন পরিরস্থরৈ স্বাভারবক না হওয়া প ধন্ত 
গস গ রনা গসখারনই লুরকরয় থারক।” 
 
গিহানা ৈাি পিরনি পুরু পশরমি স্তি গিয়া গকারটি পরকট হাৈরড় গসানালী েরিি 
কাে কিা গিশরমি কাপরড় গমাড়া রকেু একটা গবি করি। কাপরড়ি আবিণ সিারৈ 
বাবি গিরখ গভৈরি একটা গোট গসানাি তৈরি হারৈি মূরৈধ,  াি গচাখ িুরটা রুরবি। গস 
হারৈটা বাবরিি রিরক এরেরয় িরি। “গসই বাচ্চা গেরলটা আমাি িািাোনরক এটা 
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রিরয়রেরলা এবং ৈাি অনে আি গকারনা নারৈ েীরবৈ না থাকায় এটা আমারক রিরয় 
 ান- বারক সবাই আমাি েরন্মি আরে গুরট বসরন্ত মািা রেরয়রেরলা। 
 
“ভবনটা ৈোে কিাি আরে আমাি িািাোন ৈূকধী ভাষায় একটা ইরস্তহাি রলরখন, 
গ খারন বলা হয় এই ভবনটা ৈল্লারশ কিা হরয়রে মূলেবান আি রকেু এখারন গনই। 
রৈরন এটাও োনরৈন পড়রৈ োনা গুরটকয় গলাকরিি রভৈরি একেন রবিায়, এবাি 
রৈরন একটা েরব আাঁরকন গ খারন গলাকরিি গভৈরি প্ররবশ কিা গথরক রবিৈ িাখা 
হরয়রে। রৈরন িুরটা কােেই িিোয় লটরক গিন। 
 
“িুরিন পরি তৈমূি হৈো ে আি অরগ্নসংর াে বন্ধ কিাি আরিশ গিন। আমাি 
িািাোরনি ইরস্তহাি আি েরব ভারলাই কাে করি গবাঝা  ায়। কািণ িু’রিন পরি রৈরন 
গসই বাসায় রফরি এরস গিরখন বাসাটা অিৈ িরয়রে আি গসই গেরলটা বারড়ি সামরন 
রসাঁরড়ি িারপ বরস িরয়রে… 
 
“আমাি িািাোন- বারক সব তসনেরিি মৈই- অরনক রকেু লুট করিরেরলা।” 
রসরিলারভি অরভপ্রারয় গিহানাি গচাখ প্রায় বন্ধ হরয় আরস। “সুলৈারনি প্রাসারি ৈািা 
মারটি রনরচ মূলেবান িরে পরিপূণধ প্ররকাষ্ঠ খুাঁরে গপরয়রেরলন- মসৃণ িীরিময় মুক্তা, 
আকারশি মরৈা নীল পান্না, িরিরণি খরনেরভধ প্রাি ঝকঝরক হীিকখণ্ড- আি গসানা 
এবং রূপাি গমাহি। র ক গ মন প্ররৈশ্রুরৈ তৈমূি ৈারিি রিরয়রেরলন। আমাি িািাোন 
ৈাি প্রাপে অংশ বুরঝ গপরয়রেরলা। এোড়াও রৈরন অলংকৃৈ বমধ আি একরোড়া সািা 
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রটয়াপারখ  া রৈরন িাস্তাি পারশ এক পরিৈেক্ত বারড়রৈ খাাঁচাবরে অবস্থায় খুাঁরে 
গপরয়রেরলন, সারথ করি রনরয় আরসন। 
 
 “সহসা, রিল্লীরৈ মাত্র রৈনরিন অরৈবারহৈ কিাি পরি, তৈমূি ৈাি বারহনীরক শহি 
ৈোে কিাি আরিশ গিন। ৈাি গসনাবারহনী মন্থি েরৈরৈ উত্তি আি পূবধরিরক রফিরৈ 
 াত্রা শুরু করি। কখনও কখনও রিরন চািমাইল পথ মাত্র অরৈক্রম করি লুরটি 
মালামারল এরৈাটাই ভািী হরয়রেরলা বাহনগুরলা। সমিকে গপৌঁোবাি অরনক আরেই 
আমাি িািাোন ৈাি লুট কিা সব িনসম্পরত্ত েুয়া গখরল গহরি  ায়। গকবল সািা 
রটয়াপারখ গোড়া আি এই হারৈটা গশষ প ধন্ত রৈরন রনরয় আরসন। 
 
“রকন্তু রহেুস্তারনি কথা বলাি সময় ৈাি গচাখ চকচক কিরৈ থাকরৈা।  ুি আি 
রনরেি কৃরৈত্ব সম্বরন্ধ ৈারক খুব অল্পই বলরৈ শুরনরে। রৈরন প্রায়ই পারন প্রবারহি 
কািরণ সবুে মার  চরি গবড়ারনা গমাটা েরু আি গভড়াি পাল। মারবধল আি 
গবরলপাথরি রনরমধৈ সুেি ভবনসমূহ আি রহেুস্তারনি মূলেবান পাথরিি কথা বলরৈন। 
রৈরন বলরৈন গসইস্থারনি অফুিান প্রাকৃরৈক সম্পরিি কথা বরল গশষ কিা  ারব না 
কখনও। রবশ্বাস কিরৈ হরল রনে গচারখ গসসব গিখরৈ হরব…”। 
 
গিহানাি েল্প গশষ এবং ৈাি েরটল গিখাসঙু্কল মুখ হারসরৈ উদ্ভারসৈ হরয় উর । 
 
“গৈামাি কলোরণ তৈমূরিি েীবরনি অনেৈম গশ্রষ্ঠ অেধন আরম আে পুঙ্খানুপুঙ্খ ভারব 
োনরৈ পািলাম।” গিহানাি ফুরটরয় গৈালা িৃশেপট বাবিরক অরভভূৈ করি। “তৈমূরিি 
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 ুি প্রণালী আি রহেুস্তান সম্পরকধ ৈুরম  া বরলরে ৈা এরৈাটাই অরবস্মিণীয় গ , আরম 
আমাি মুনরশরক আরিশ গিরবা পুরিা বণধনাটা রলরখ িাখরৈ  ারৈ অনে গলারকিা ৈাি 
গশ্রষ্ঠত্ব সম্বরন্ধ োনরৈ পারি। আি আরমও প্ররয়ােন হরল এটা পুনিায় আরলাচনা কিরৈ 
পারি। িনেবাি গৈামারক।” 
 
 গিহানা টুল গথরক উর  িাাঁরড়রয় ৈাি লার রৈ ভি রিরয় কি ৈোে করি। রফিরৈ পরথ 
ৈাি পারয়ি েরৈ বাবরিি কারে আরেি গচরয় অরনক চপল বরল মরন হয়। 
 
“সুলৈান।” হুরসন মরেি কথা বরল। “তৈমূি রহেুস্তান ৈাি সাম্রারেেি অন্তভূধক্ত 
করিনরন গকন?” 
 
 “আরম োরন না। তৈমূরিি হামলাি রবষয়বস্তু রনরয় রলরখৈ একটা করবৈাি করয়কটা 
পংরক্ত আমাি মিহুম আব্বাোন প্রায় বলরৈন। হুবহু শব্দগুরলা আমাি মরন গনই, রকন্তু 
রবষয়বস্তু অরনকটা এিকম “রিল্লী লুরণ্ঠৈ হবাি পরি িু’মাস আকারশ একটা পারখও 
গিখা  ায়রন, আি রহেুস্তারনি রভৈি রিরয় তৈমূরিি  াত্রাপরথি আরশপারশ বাৈাস 
িূরষৈ করি গৈালা লারশি সূ্তপ গকবল গিখরৈ পাওয়া গ রৈা”। করবিা প্রায়ই বারড়রয় 
বরল রকন্তু তৈমূিও সম্ভবৈ বুঝরৈ গপরিরেরলন গ খারন রৈরন এরৈা িবংস ে সািন 
করিরেন গসই অঞ্চল শাসন কিাটা কর ন হরব…সম্ভবৈ রৈরন এটাও অনুিাবন 
করিরেরলন ৈাি বয়স হরি এবং ৈখনও অরনক কাে বারক-অরনক অরভ ান আি 
লুটপাট কিা ৈখনও হয়রন। ৈাোড়া রিল্লী গথরক রফরি আসবাি পরি রৈরন সমিকরেি 
গকবল চাি মাস অবস্থান করিন। ৈািপরি পরিরম ভূমিেসােরিি ৈীরি িারমস্ক আি 
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আরলরপা িখল করি িওয়ানা গিন এবং আঙ্কািাি।  ুরি রৈরন অরটামান ৈুকধীরিি মহান 
ম্রাট, বেপাৈ বারয়রেিরক বরে করিন। রৈরন ৈারক আিরিক অরথধই একটা খাাঁচায় 
বরে করি িারখন,  া ভ্রমরণি সমরয়। ৈারিি সারথই থাকরৈা। সবাই বরল খাাঁচায় বরে 
থাকা অবস্থায় মহামানে সুলৈান। নারক বাচ্চারেরলি মৈ কাাঁিরৈা…আি তৈমূি চীন 
অরভ ারনি সমরয় মৃৈুেবিণ করিন… রহেুস্তান ৈাি বহু অরভ ারনি গভৈরি অনেৈম 
একটা অরভ ান োড়া আি রকেুই না…” 
 
“রহেুস্তারনি বহুমূলেবান িেিারে সম্পরকধ গিহানাি কথাই র ক। মারঝ মারঝ 
সওিােরিিা সমিকরে রনরয় আরস রবরক্র কিরৈ এবং মূলেবান পাথিগুরলাি িীরি 
অসািািণ।” বাবুিী বরল। “আরম প্রায়ই কল্পনা করি গিশটা গিখরৈ না োরন গকমন।” 
 
 “গৈামাি আশা হয়রৈা পূিণ হরব।” বাবি রচরন্তৈ করণ্ঠ বরল। “েৈিারৈ আরম গিয়ারল 
িাাঁরড়রয় ভাবরেলাম সমিকে োড়া অনে গকাথাও আরম আমাি সাম্রারেেি রভরত্ত শুরু 
কিরৈ পারি রকনা। তৈমূরিি রহেুস্তান রবেরয়ি কারহনী গিহানা ৈাি পূবধপুরুরষি বয়ারন 
বরল একটা আশীবধারিি মরৈা কাে করিরে।” 
 
*** 
 
“অলস গকাথাকাি।” বাবি রচৎকাি করি। ৈাি খারল পারয়ি রনরচ লৈাগুল্মহীন পাথুরি 
মারট এবং  ালটা গবশ খাড়া। রকন্তু গস ৈাি প্ররৈবাি কিরৈ থাকা গিহ রনরয় উপরি 
উ রৈ থারক। বাবুিী গবশ চটপরট করয়কেে গপেরন গস বাবুিীি হাাঁফারৈ হাাঁফারৈ 

http://www.bengaliebook.com/


 অ্যাম্পায়ার অ্ব দ্য ম াঘল : রাইডারস ফ্র  দ্য নর্থ । অ্যাললক্স রাদ্ারল াডথ 

459 

www.bengaliebook.com                                  সূচিপত্র 
 

 

এরেরয় আসা পারয়ি শব্দ শুনরৈ পায়। রকন্তু গস ৈাি গচরয় দ্রুৈৈি আি রবষয়টা ৈারক 
প্রীৈ করি…বসরন্তি আেমরনি সারথ সারথ অরভ ারন গবরিরয় পড়াি আকাঙ্ক্ষা আবাি 
ৈাি মারঝ প্রবল হরয় উর রে আি গসই সারথ ভরবষেরৈি গ  গকারনা পরিরস্থরৈ 
গমাকারবলা কিাি েনে রনরেরক প্রস্তুৈ আিও গচৌকষ করি গৈালাি সংকল্প। েৈ 
িুসিাহ িরি প্ররৈরিন গস এই প্রৈেন্ত পাবধৈে এলাকাি আি উপৈেকাি উপি রিরয় 
গিৌরড় এরস রহমশীৈল নিীি পারনরৈ খারল োরয় ঝাাঁরপরয় পড়রে। ৈাি সারথ ৈখন 
গকবল বাবুিী থারক। লম্বা রশং ুক্ত োেরলি পাল োড়া রহংর আি কারিা সারথ এখারন 
মুরখামুরখ হবাি সম্ভাবনা গনই। 
 
গস রনরেি মরন পরিকল্পনাি েক করষ। সাইবারন খারনি সারথ ৈাি গবাঝাাঁপড়া এখনও 
গশষ হয়রন- খানোিারক উিাি না কিা প ধন্ত গসটা গশষ হরবও না। ৈািপরিি কথা গক 
বলরৈ পারি? সমিকে ৈাি কারে খুবই গুরুত্বপূণধ একটা রবষয়। রকন্তু ৈুষািাবৃৈ 
পাথুরি চূড়া গশারভৈ রহেুকুরশি অনে পারশি সমৃি আি রবরচত্র অঞ্চরলি ভাবনা মন 
রকেুরৈই গস িূি কিরৈ পািরে না। তৈমূি  রি গসখারন অরভ ান পরিচালনা করি 
থারকন, ৈাহরল গসও  ারব? 
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১৩. পলাৈক েীবন 
 
 রশকাি করি একরিন অরৈবারহৈ কিাি পরি বাবি িীরি গঘাড়া রনরয় গসিাম রফরি 
আসরে। ৈাি চািপারশি কৃরষেরমরৈ গ্রারমি গলারকিা, উজ্জ্বল লাল,নীল আি সবুে 
ঘাঘড়ারচারল পরিিান করি এই মওসুরমি শসে চাষ কিাি েনে েরম প্রস্তুৈ কিরে। 
বাবি সহসা সন্ধোি ম্লান সূ ধ গপেরন গিরখ গসানালী িূরলা উরড়রয় রৈনেন অশ্বারিাহীরক 
বসরৈি রিক গথরক এরেরয় আসরৈ গিরখ। ৈািা এরেরয় আসরৈ বাবি িু’েনরক ৈাি 
গিহিিী িরলি সিসে রহসারব রচনরৈ পারি। ৈৃৈীয়েন একেন অপরিরচৈ আেন্তুক। 
রৈনেন গঘাড়া থামারৈ, আেন্তুক গঘাড়াি রপ  গথরক লারফরয় গনরম বাবরিি সামরন 
শুকরনা মারটরৈ শুরয় পরড় শ্রিা োনায়। 
 
“উর  িাাঁড়াও। গক ৈুরম?” 
 
“আপনাি সৎ-ভাই োহাঙ্গীরিি কাে গথরক আেৈ বাৈধাবাহক। আরম আল্লাহৈালাি প্ররৈ 
কৃৈে গ  গশষ প ধন্ত আপনারক খুাঁরে গপরয়রে। আরম আপনারক গবশ রকেু রিন িরি 
খুাঁেরেলাম। আপনারক খুাঁরে পাওয়া খুব কষ্টকি।” 
 
 “গসটাই স্বাভারবক। খুব কর ন সমরয়ি রভৈি রিরয় আরম অরৈক্রম কিরে। োহাঙ্গীরিি 
কাে গথরক রক বাৈধা রনরয় এরসরো? আরম সরৈে বলরৈ ৈাি কাে গথরক এই মুহূরৈধ 
রবরশষ করি  খন ভােে আমাি প্ররৈ রবরূপ- ৈখন ৈাি কাে গথরক গকারনা বাৈধা 
প্রৈোশা করিরন।” 

http://www.bengaliebook.com/


 অ্যাম্পায়ার অ্ব দ্য ম াঘল : রাইডারস ফ্র  দ্য নর্থ । অ্যাললক্স রাদ্ারল াডথ 

461 

www.bengaliebook.com                                  সূচিপত্র 
 

 

 
“আমাি প্রভুি প্ররৈও ভােে সমান রবরূপ বরল প্ররৈপন্ন হরয়রেন। সাইবারন খান পরিম 
রিক গথরক ফািোনা আক্রমরণি েনে এরেরয় আসরে। সুলৈান োহাঙ্গীি আপনারক 
সরনবধন্ধ অনুরিাি করিরেন  রৈা দ্রুৈ সম্ভব আপরন আপনাি তসনেবারহনী রনরয় গ রনা 
ফািোনায় উপরস্থৈ হন।” 
 
“আরম গকন গসখারন  াব? সমিকে িিাি েনে  খন আরম সাহার েি আরবিন োরনরয় 
রেলাম গস গকারনা তসনেবারহনী পা ায়রন।” 
 
 “সুলৈান, আরম গসসব রকেুই োরন না। আরম গকবল এটুকুই োরন ফািোনাি গলারকিা 
আৈরঙ্কৈ হরয় আরে এবং আপনাি সাহা ে ৈারিি প্ররয়ােন।” 
 
 বাবি সারথ সারথ গকারনা উত্তি গিয় না। ৈািপরি গস বরল, “কািণটা  রথষ্ট 
 ুরক্তসঙ্গৈ। রকন্তু উত্তি গিবাি আরে আমারক একটু ভাবরৈ হরব। ইৈেবসরি আমিা 
বসরৈরৈ রফরি  াই। গসখারন ৈুরম পরিষ্কাি হরয় ভালমরৈা গখরয় নাও।” িু’ঘণ্টা পরি 
বাবি ৈাি আরিোন আি নানীোরনি করিি রিরক এরেরয়  ায়। গস করিি কাোকারে 
আসরৈ গভৈি গথরক এসান গিৌলরৈি বীণাি আওয়াে শুনরৈ পায়। গস গভৈি প্ররবশ 
কিরল রৈরন বািে ন্ত্রটা নারমরয় িারখন এবং খুৈলাঘ রনোি ৈাি সূচীকমধ বন্ধ করিন। 
“োহাঙ্গীরিি কাে গথরক আেৈ বাৈধাি কথা আপনািা শুরনরেন?” গস োনরৈ চায়। 
 
“অবশেই। ৈুরম রক প্রৈুেত্তি গিরব?” 
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 “েৈ এক ঘণ্টা িরি আরম গসটাই ভাবরে। আমাি নোয়সঙ্গৈ মসনি রেরনরয় গনয়ায় 
োহাঙ্গীরিি প্ররৈ আমাি গকারনা িুবধলৈা গনই আি ৈামবারলি প্ররৈ আিও না। অবশে 
সিারনৈ একেন মানুষ রহসারব আরম গকবল একভারবই প্ররৈরক্রয়া োনারৈ পারি। 
আমাি গলাকরিি োরনি শত্রু- ববধি উেরবকরিি হাৈ গথরক আরম অবশেই 
ফািোনারক িিা কিরৈ সাহা ে কিরবা। আমাি েন্মস্থান আরম ভারলাবারস। গসখারনই 
আমাি মিহুম আব্বাোন ৈাি সমারিরৈ শারয়ৈ আরেন। রৈরন  খন। েীরবৈ রেরলন, 
ৈখন ৈাি আি আরিোন আপনাি সারথ গসখারন কাটারনা অরনক আনেময় সৃ্মরৈ 
আমাি িরয়রে। আমাি েন্মভূরম আক্রান্ত আি পিাভূৈ হরব আরম গসটা িাাঁরড়রয় গিখরৈ 
পারি না। আমাি পরি  রৈােন গলাক সংগ্রহ কিা সম্ভব ৈাই রনরয় আরম শীঘ্রই 
আকরশি উরেরশে িওয়ানা গিরবা।” 
 
 “আরম বা গৈামাি আরিোন এি গচরয় রকেু কম গৈামাি কারে প্রৈোশা করিরন,” 
এসান গিৌলৈ বরলন। 
 
*** 
 
গবগুনী িরঙি গমঘ েভধবৈী গমরয়ি মরৈা গপটভরৈধ বৃরষ্ট রনরয় গবশৈি পবধরৈি ৈীক্ষ্ণ 
চূড়া মুকুরটি মরৈা রঘরি গিরখরে- বাবি ৈাি তশশরব এই িৃশে অসংখেবাি গিরখরে। 
পূবধ রিক গথরক একটা ঝড় গিরয় আসরে এবং ঘণ্টাখারনরকি রভৈরি ৈারিি উপরি 
এরস ঝাাঁপরট পড়রব। বাবি ভারব ৈারিি গকাথাও আশ্রয় গনয়া উরচৈ। আি ৈাোড়া 
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প্রায় িশ ঘণ্টা ৈািা গঘাড়াি রপর  িরয়রে। এখন রবশ্রাম গনয়া িিকাি। গস গিকাব 
গথরক পা গবি করি এবং পা আলোভারব ঝুলরৈ গিয়। আড়ষ্ঠ উরু আি পারয়ি রেরমি 
মাংসরপশী আিাম পায়। ৈাি কারলা রবশাল স্ট্োরলয়নটা অরস্থিভরঙ্গরৈ ৈাি িুপারয়ি 
ফাাঁরক নড়াচড়া কিরৈ গস এি ঘারম গভো েলায় আলরৈা করি চাপড় গিয়। 
 
 “আমিা ওখারন োউরন গফলরবা।” িুইশ েে িূরি লাল বাকল রবরশষ্ট রস্পিাই োরেি 
ফুরথি রিরক গস ইরঙ্গৈ করি।  া ৈারিি গুিচি আি বৃরষ্ট িুরটাি হাৈ গথরকই আড়াল 
গিরব। গস  খন গোট রেরলা ওয়ারেি খান ৈখন গঘাড়া চালাবাি েনে বেবহৃৈ চাবুরকি 
হাৈল এই রস্পিাই োরেি কা  গথরক তৈরি করি রিরয়রেরলা  া গিখরৈ অরনকটা গখালা 
গচায়ারলি গভৈি গথরক রেহ্বা গবি হরয় থাকা রশয়ারলি মুরখি মরৈা গিখরৈ। রকন্তু 
মৃৈরিি বা অৈীৈ রনরয় নস্ট্ালরেক হবাি সময় এটা না। রস্পিাই োরেি নমনীয় কা  
ৈীি তৈরিরৈ বেবহৃৈ হয়। আি সামরনি রিনগুরলারৈ এই কা  ৈারিি প্রচুি পরিমারণ 
প্ররয়ােন হরব। “বাইসানোি সামরনি ঐ পাহারড়ি উপরি প্রহিী রনরয়াে করিন।” 
 
 বাবি গঘাড়াি রপ  গথরক গনরম গসটারক চরড় গবড়াবাি সুর াে রিরয় আলো করি 
একটা োরেি সারথ গবাঁরি িারখ। ৈািা গসিাম এরৈা ৈাড়াহুরড়া করি ৈোে করিরে গ  
গকারনা ৈাাঁবু আনরৈ পারিরন। গস ৈাি গবগুনী িরঙি গঘাড়সওয়ািীি আলখাল্লাটা শক্ত 
করি। োরয়ি সারথ েরড়রয় রনরয় একটা পাথরিি োরয় গহলান রিরয় বরস। ৈাি 
গলাকরিি গকউ গকউ ৈীি িনুক রনরয় বনরমািে বা ঘুঘু রশকাি কিরৈ বরনি গভৈরি 
প্ররবশ করি বারকিা আগুন জ্বালাবাি েনে কা  সংগ্রহ করি। 
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গস ভারবরন এভারব ৈারক কখনও ফািোনায় রফরি আসরৈ হরৈ পারি। 
 
“সুলৈান?” 
 
 বাবি গচাখ ৈুরল ৈারকরয় বাবুিীরক গিখরৈ পায়। 
 
 “আপনারক রবষণ্ণ গিখারি।” 
 
“আরম আসরলই রবষণ্ণ বাবুিী, িু’রিরনি গভৈরি আমিা আকরশ গপৌঁোরবা, রকংবা 
ৈািরচরয়ও আরে। রকন্তু আমিা হয়রৈা ইরৈমরিেই গিরি করি গফরলরে।” 
 
 “আমিা  রৈা দ্রুৈ সম্ভব র ক ৈরৈাটাই দ্রুৈ এরসরে…” 
 
 “গসটা র ক আরে। রকন্তু এটা আমাি েন্মভূরম। সমিকরেি স্বপ্ন আমারক এৈটাই 
রবরমারহৈ করি গিরখরেল গ  আরম আমাি েন্মভূরমি কথা রবসৃ্মৈ হরয়রেরলাম। আরম 
 রি গবপরিায়াভারব উচ্চারভলাষী না হৈাম, ৈাহরল আেও হয়রৈা আরম এি সুলৈান 
থাকৈাম। আি সাইবারন খানও আমাি গবানরক কুরিেৈ কিরৈ পািৈ না…” 
 
“হাড়হািামী উেরবকরিি কারে গকউই রনিাপি না। সাইবারন খান আপনাি সারথ 
শত্রুৈা করি  ারব  ৈরিন আপরন বা অনেরকউ- গবেন্মাটাি মাথা ৈাি িড় গথরক 
আলািা না কিরে…” 
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বাবি সিরৈ োনায়। বাবুিীি কথাই সম্ভবৈ র ক। এমন রকেু হয়রৈা রভন্ন হরৈা না। 
রিেরন্তি বুরক গবশৈি পাহারড়ি পরিরচৈ, আাঁকাবাাঁকা আকৃরৈ গচারখ পড়রৈ গ  
অপিািরবাি আি রবষণ্ণৈা গনরম এরসরেরলা ৈা রকেুটা হরলও প্রশরমৈ হয়। 
 
বৃরষ্ট শুরু হয়। বাবি উর  িাাঁরড়রয় উপরিি রিরক মুখ গৈারল, গটি পায় বৃরষ্টি গফাাঁটা ৈাি 
োল গবরয় েরড়রয় পড়রে। বৃরষ্ট এভারব পড়রৈ থাকরল আে িারৈ আি আগুন জ্বালারনা 
 ারব না। ঝলসারনা মাংরসি বিরল, গসিাম গথরক আনা বারস রুরট আি শুকরনা রকন্তু 
রমরষ্ট খুবারন,  া ৈারিি প ধারন িরয়রে ৈাই গখরয় ৈারিি িুিা রনবৃরত্ত কিরৈ হরব এবং 
গভো মারটরৈ গপরটি গুড়গুড় আওয়াে শুনরৈ শুনরৈ ঘুমাবাি গচষ্টা কিরৈ হরব। রকন্তু 
একটাই শারন্ত গস শীঘ্রই ৈাি েন্মভূরম আবাি গিখরৈ পারব এবং ৈাি সরঙ্গি সামানে 
গলাকবল রনরয়ই সাইবারন খানরক হামলা কিাি একটা সুর াে পারব। 
 
*** 
 
বাবরিি গুিিূরৈিা প্রথম রেরনসটা গিখরৈ পায়- আকরশ গথরক চরল্লশ মাইল িূরি 
রৈকান্ড বসরৈ গথরক আগুরনি গিাাঁয়া গিখা  ারি। গ্রামটা গস খুব ভারলা করিই গচরন, 
রবরশষ করি আব্বাোরনি সারথ রশকারি আসবাি কথা ৈাি ভারলাই মরন আরে।  খন 
গস ৈাি সািা িরঙি গোট নািুসনুিস টাটু গঘাড়াটা রনরয় ৈৃণভূরমি সািা রৈনপাৈা 
রবরশষ্ট গক্লাভাি োরেি মারঝ হরিণ ৈাড়া কিরৈা, বা গ্রারমি বাচ্চারেরলরিি সারথ 
রমিরৈমুরি ৈিমুরেি গিৈ গথরক গলেরবরশষ্ট নিি রৈরৈি িাবরড় রিৈ। রৈকান্ড রেরলা 
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সুেি, সমৃি একটা গ্রাম,  াি উবধি েরমরৈ পারন সিবিারহি েনে একটা েরটল 
গসচবেবস্থা রেরলা। 
 
রকন্তু এখনকাি এই রৈকান্ড একিম আলািা। বাবি রনরেও একটু পরি আকারশ কারলা 
আি ঝাাঁঝারলা গিায়া আকারশ গভরস উ রৈ গিরখ। চা েিম কিবাি েনে। গোবরিি ঘুাঁরট 
রিরয় এই আগুন জ্বালারনা হয়রন বা িুপুরিি খাবাি িান্নাি েনেও না। পুরিা গ্রামটাই 
সম্ভবৈ আগুরন পুড়রে। 
 
 গস আি ৈাি গলারকিা অস্ত্র হারৈ সামরন এরেরয়  ায়, গকাথাও রকেুই নড়াচড়া করি না, 
এমনরক গকারনা পারখি োনা ঝাপটারনাি শব্দও গভরস আরস না। ৈারিি সামরন সূর ধি 
আরলা পড়রৈ একটা খারলি পারন রচকরচক করি রকন্তু এি চািপারশি আরপল, 
নাশপারৈ আি খুবারনি একিা সুেি বাোরনি োেগুরলা িবংসসূ্তরপ পরিণৈ হরয়রে। 
প্ররৈটা োরেি কাণ্ড গকরট গফরল আগুন িরিরয় গিয়া হরয়রে। ৈিমুরেি গিরৈও গ রনা 
মত্ত মাৈারলি ৈাণ্ডব। 
 
রকন্তু খািাপটা আিও সামরন রেরলা। একটা োে গকবল িাাঁরড়রয় আরে একটা হৃষ্টপুষ্ট 
আরপরলি োে,  া শীঘ্রই সািা গোলাপী ফুরল ভরি উ রব ভারলা ফলরনি প্ররৈশ্রুরৈ 
রনরয়। রকন্তু োেটা ইরৈমরিে ভরি উর রে পাাঁচটা বাচ্চারেরলি লাশ এি শক্তরপাক্ত োল 
গথরক ঝুরল আরে। ৈারিি রুিভারব কাটা চুল, পিরণি গমাটা সুৈাি রটউরনক, আি 
পারয় পরিরহৈ আিািন গেরলরবলায় গস নিি রৈরৈি।  ারিি সারথ ৈারড়রয় রনরয় 
গবড়ারৈ গসইসব মসৃণ ত্বরকি হারসোজ্জ্বল আি অন্তিঙ্গ গেরলি িরলি মরৈা। গকবল 
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একটাই পাথধকে এরিি মুখ ফুরল গবগুনী হরয় আরে। গকাটি গথরক গচাখ গবি হরয় 
এরসরে এবং রুক্ষ্ম িরড় ৈারিি গকামল ত্বরকি গ খারন কামড় বরসরয়রে, েলাি গসই 
োয়োটায় িক্ত েরম আরে। েমাট বাাঁিা িরক্তি চািপারশ মারে ভনভন কিরে। বাবি 
এরেরয় রেরয় বাৈারস িুলরৈ থাকা একটা বাচ্চারেরলি োল স্পশধ করি। গবচািাি ত্বক 
ৈখনও হাো উষ্ণ িরয়রে। 
 
 “িরড় গকরট এরিি নামাও।” 
 
 “সুলৈান, এরিরক গিরখন।” বাইসানোি, খাল গথরক পারন ৈুরল িাখাি েনে রনরমধৈ 
কারেি একটা ইাঁিািাি রিরক গিখায়। 
 
গঘাড়া গথরক গনরম, বাবি উাঁরক রিরৈ রনরচ নািী আি পুরুরষি িলা হরয় পরড় থাকা 
লারশি সূ্তপ গিখরৈ পায়। গস  রৈাটুকু গিখরৈ পায়, বুঝরৈ পারি সবািই রশরিারিি 
কিা হরয়রে। পঞ্চাশ রফট িূরি, বাোরি রবরক্রি েনে গ ভারব পাকা ৈিমুে সারেরয় 
িাখা হয় গৈমরনভারব মাথাগুরলা একটা রনখুাঁৈ সূ্তরপ সরিৈ। সূ্তরপি এরকবারি উপরিি 
মাথাটা উড়রৈ থাকা সািা িারড়ি এক বৃরিি। প্ররপৈামহ না হরলও সম্ভবৈ একেন 
রপৈামহ। ৈাি করৈধৈ িক্তাক্ত রলঙ্গ িুর াাঁরটি মারঝ খুাঁরে গিয়া হরয়রে আি গচারখি 
গকাটরি  াই গপরয়রে অণ্ডরকাষ িুরট। 
 
 বাবি আি ৈাি গলারকিা রনিরব রটকারন্ডি গকন্দ্রস্থল প ধন্ত এরেরয়  ায়। উেরবক 
ববধিগুরলা বারড় আি আস্তাবল পুরড়রয় গকবল অরগ্নিগ্ধ একটা গখালস গিরখ রেরয়রে। 
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চািপারশ মৃৈরিহ পরড় আরে। রকেু রকেু লাশ এমন অেীল ভরঙ্গরৈ রবনেস্ত গ রনা গিরখ 
মরন হয় মৃৈুেি  ন্ত্রণাি মারঝও ৈািা িমরণ উিেৈ হরয়রেরলা। উেরবকিা রনিয়ই দ্রুৈ 
এরেরয় রেরয়রে, ৈাই পশুি পাল রনরয় গ রৈ পারিরন। গসেনে ৈািা অবলা প্রাণীগুরলাি 
অঙ্গহারন করিরে, ৈারিি গপশীৈ গকরট রিরয় রেরয়রে। বাবি ৈাি গলাকরিি বরল গ সব 
পশু ৈখনও গবাঁরচ আরে ৈারিি গ রনা েবাই কিা হয়। 
 
আি ঘণ্টা পরি, ৈাি গলারকিা  খন আরিশমৈ রনমধম কােটা পালন কিরৈ বেস্ত, ৈাি 
এক গুিিূৈ- একেন তসরনক, কারেি বািা গকাহ পবধরৈি পািরিরশ  ািা পরিবাি 
বসবাস করি, এবং এলাকাটা গ  ভারলা করিই গচরন- বরল্পৈ গবরে গঘাড়া হাাঁরকরয় ৈাি 
রিরক এরেরয় আরস। ৈাি গচারখ মুরখ একটা েরুিীভাব ফুরট িরয়রে। 
 
“রক খবি?” 
 
 “আমিা উেরবকরিি কারফলাি গখাাঁে গপরয়রে। গঘাড়াি ৈাো রবষ্ঠা গিরখ গবাঝা  ারি 
মাত্র িু’ঘণ্টা আরে ৈািা এখান গথরক িওয়ানা রিরয়রে এবং ৈারিি গঘাড়াি পারয়ি োপ 
গিরখ গবাঝা  ারি লুটপাট ভারলাই করিরে কািণ খুরিি িাে মারটরৈ গচরপ বরস আরে 
এবং িীরি িীরি অগ্রোমী হরি। ৈািা মরন হয় আকরশি রিরকই এরেরয় চরলরে। 
 
 “িারুণ। আমিা িওয়ানা রিরি।” 
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 বাইসানোি, আি বাবুিীরক িুপারশ রনরয় বাবি গুিিূৈরিি অনুসিণ আিম্ভ করি। গস 
আি ৈাি গলারকিা  রি উেরবক হানািািরিি অরৈক্রম করি একবাি এরেরয় গ রৈ 
পারি,ৈাহরল গস এখারনি এই রনমধমৈাি রহসাব ৈারিি কাে গথরক কড়ায়েণ্ডায় উসুল 
কিরব- িরক্তি বিরল িক্ত, রচৎকারিি বিরল রচৎকাি। কৃষক গ ভারব কাক গমরি থারক, 
র ক গৈমরন ৈারিরলে হৈো কিা ঐসব বাচ্চারিি মৃৈুেি বিলা অবশেই গনয়া হরব। 
 
 রৈকান্ড গথরক প্রায় পরনি মাইল িূরি এক পাথুরি, আোোপূণধ ভূরম অরৈক্রম। কিরৈ 
রেরয় ৈািা উেরবকরিি পারয়ি রচহ্ন হারিরয় গফরল। উচরবকিা সম্ভবৈ একপারশ সরি 
রেরয় অনে গকারনা গ্রাম আক্রমণ কিরৈ অগ্রসি হরয়রে রকন্তু রৈকান্ড আি আকরশি 
মারঝ হামলা কিাি মরৈা গকারনা েনবসরৈ গনই। বাবি অরপিা। কিাি রসিান্ত গনয়। 
উেরবকিা  রি গটি পায় ৈারিি অনুসিণ কিা হরি ৈাহরল, গসই হয়রৈা উরিা ফাাঁরি 
রেরয় পড়রব। গস িু’েন গুিিূৈ সামরন পা ায় আি চািেনরক ঘুরি গপেনটা গিখরৈ 
বরল। িু’েন বামরিক রিরয় আি িু’েন োনরিক রিরয় ঘুরি আসরব, ৈারিি িারয়ত্ব গিয়া 
হয় উেরবকিা গপেন গথরক আক্রমরণি পায়ৈািা কিরে রকনা গসটা গিখাি িারয়ত্ব 
ৈারিি গিয়া হয়। 
 
 বাবি আি ৈাি বারক গলারকিা রনিরব, গচাখ কান গখালা গিরখ অরপিা কিরৈ থারক। 
গঘাড়াি লাোম শক্ত করি িিা,  ারৈ প্ররয়ােন হরল মুহূরৈধি রভৈরি গিৌড় শুরু কিা 
 ায়। গবশ রকেুিণ পরি সামরন পা ারনা এক গুিিূৈ রফরি আরস। 
 
“সুলৈান, আমিা উেরবকরিি খুাঁরে গপরয়রে। বোটািা েঙ্গরল  ুরকরেরলা।” 
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উেরবকরিি গিরখ  াওয়া সংকীণধ পথ রিরয় গঘাড়া রনরয়  াবাি সময় বাবি ভাবরৈ 
থারক এই ঘন অন্ধকাি অিরণে বোটািা গকন প্ররবশ করিরে। আকরশ গপৌঁোবাি এটা 
দ্রুৈৈম পথ না। ৈািপরি রবিুেৎ চমরকি মরৈা ৈাি মরন পরড়। বহু আরে, ৈাি বাবাি 
সারথ রশকারি আসরল,  া এখন রবসৃ্মরৈি অৈরল ৈরলরয় রেরয়রে, রৈরন ৈারক বনভূরমি 
উত্তরি রনচু রটলাি মারঝ অবরস্থৈ রবখোৈ আয়না পাথি গিরখরয়রেরলন। অরৈকায় 
পাথিটা গিরখ গস রবরমারহৈ হরয়রেরলা। প্রায় রত্রশ রফট লম্বা, এবং মারঝ মারঝ এক 
মানুষ সমান লম্বা পাথিটাি িূসি উপরিভাে গমাটা গমাটা পাথুরি স্ফরটরকি রশিায় 
গশারভৈ। গ খারন িুপুিরবলা সূর ধি আরলা পড়রৈ পাথিটা আয়নাি মরৈা চমকায়, 
উজ্জ্বল আরলাি িরশ রবরকরিৈ করি। বলা হরয় থারক পাথিটাি অরৈন্দ্রীয় িমৈা 
িরয়রে…গকারনা গ ািা  রি পাথিটাি িািারলা প্রারন্ত রনরেি ৈিবারিি ফলা ঘরষ গনয়, 
ৈরব  ুিরিরত্র গকউ ৈারক পিাস্ত কিরৈ পািরব না। উেরবকিা সম্ভবৈ ৈারিি িরক্তি 
লালসা প্রশরমৈ হরৈ- এখন। পাথিটা গিরখ এি শরক্ত পিখ কিরৈ চায়। 
 
আি ঘণ্টা পরি, বাবি আি ৈাি গলারকিা বরনি মারঝ একটা গখালা স্থারন গবি হরয় 
আরস। গসখারন আবাি গঘাড়াি পারয়ি োপ গিখরৈ পায় উত্তি রিরক এরেরয় রেরয়রে। 
বাইসানোি আি বাবুিীরক পারশ গেরক এরন বাবি ৈারিি আয়না পাথরিি কথা বরল। 
“উেরবকিা  রি আসরলই গসখারন রেরয় থারক আমিা ৈাহরল ৈারিি গবকায়িায় 
গফলরৈ পারি। ৈািা রচন্তাও কিরব না গকউ ৈারিি অনুসিণ কিরৈ পারি। রকন্তু 
আমারিি ৈবুও সৈকধ থাকরৈ হরব… আমাি  রি র ক র ক স্মিণ থারক, ৈরব পাথিটা 
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এখান গথরক রৈন মাইল িূরি অবরস্থৈ। আমাি গলাকরিি  রৈাটা সম্ভব রনিবৈা পালন 
করি অস্ত্র হারৈ প্রস্তুৈ থাকাি আরিশ গিন…’ 
 
 বাবি আি ৈাি গলারকিা সন্তপধরণ এরেরয় গ রৈ একটা রনচু রটলাি তশলপ্রারন্তি উপি 
রিরয় উেরবকরিি হট্টরোল আি হারসি শব্দ গভরস আসরৈ শুরন। বাবি ৈাি গলাকরিি 
গঘাড়া গথরক নামাি আরিশ গিয় এবং েয়েন গ ািারক গঘাড়াগুরলা আেরল িাখাি 
িারয়রত্ব গিরখ গ  রটলাি গপেন গথরক ককধশ গকালাহরলি শব্দ গভরস আসরে বারক 
তসনেরিি রনরয় গসটাি উপরি উর  আরস। গুাঁরড় রিরয় অবস্থান করি ৈািা ঝুাঁরক রনরচি 
রিরক ৈাকায়। 
 
ৈখন প্রায় িুপুি হরয় এরসরে এবং সূর ধি আরলায় আয়না পাথি এমন চমকারি গ , 
বাবি গচাখ বন্ধ করি গনয়। ৈািপরিও বন্ধ গচারখি পাৈাি রনরচ উষ্ণ সািা রবেু নাচরৈ 
থারক। পাথিটাি উজ্জ্বলৈাি কথা গস ভুরল রেরয়রেরলা। হাৈ রিরয় গচাখ আড়াল করি, 
গস আবাি রনরচি রিরক ৈাকায়। পাথরিি রনরচ উেরবক িসুেি িলটা অলস ভরঙ্গরৈ 
শুরয় আরে। চামড়াি তৈরি মরিি মশক- রকেু ভরৈধ, রকেু খারল- ৈারিি চািপারশ 
েড়ারনা রেটারনা অবস্থায় পরড় আরে। ৈারিি অস্ত্রশরস্ত্রিও একই িশা। ৈারিি সংখো 
প্রায় পঞ্চাশ েন হরব সব রমরলরয়। পাথরিি োন রিরক োরেি সারিি রনরচ রটকান্ড 
গথরক লুট কিা মালামাল গবাঝাই অবস্থায় িরড় রিরয় বািা। 
 
সহসা বাম রিরক গকাথাও গথরক উচ্চকরণ্ঠি একটা রচৎকারিি আওয়াে গভরস আসরৈ 
বাবি চমরক রফরি ৈাকায়। িুই উেরবক অিধনগ্ন এক মরহলাি িু’হাৈ িরি গটরন ৈারক 
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পাথরিি পািরিরশ রনরয় আসরে। আিও রচৎকারিি গিাল উর  উচ্চসুরি আি ৈীক্ষ্ণ- 
উেরবকিা রনিয়ই পাথরিি আড়ারল ৈারিি মরহলা বরেরিি লুরকরয় গিরখরেরলা 
রনরেরিি অবসি সমরয় ৈারিি সঙ্গ উপরভাে কিরব বরল। 
 
 উেরবকিা আৈরঙ্ক কাাঁপরৈ কাাঁপরৈ রচৎকাি কিরৈ থাকা মরহলাি পিরণি কাপড় রোঁরড় 
ৈাি গকামল িুসি গিহ নগ্ন উনু্মক্ত করি। ৈািপরি একেন হাটু মুরড় বরস ৈাি করি 
মারটরৈ গচরপ িরি িারখ। আি আরিা িু’েন ৈাি িু’পা িু’পারশ গটরন িরি ৈারক 
অসহায় অবস্থায় চাি হাৈপা গমরল িাখা একটা প্ররৈকৃরৈরৈ পরিণৈ করি। ৈখন চৈুথধ 
একেন গসাঁরৈা হারস মুরখ লটরক পাোমাি গবি খুলরৈ আিম্ভ করি। বাবরিি মরস্তরষ্ক 
খানোিাি কথা ঝলরস উর । গস লারফরয় উর  িাাঁরড়রয় রিরনি প্রথম ৈীিটা শূরনে 
ভারসরয় গিয়। গলাকটা ৈখনও ৈাি পিরণি কাপড় রনরয় ধ্বস্তাধ্বরস্ত কিরে, গসই 
অবস্থায় ৈীিটা ৈাি কণ্ঠ রবিীণধ করি। গচারখমুরখ একটা অরবশ্বারসি অরভবেরক্ত রনরয় 
রনরেি গোপনঅঙ্গ আকরড় িরি গস গপেরন উরি পরড়। 
 
বাবরিি রিৈীয় ৈীিটা গমরয়টাি করি আাঁকরড় িাখা উেরবরকি বাম গচারখ রবি হয়, গ  
ৈাি সরঙ্গি অবস্থা গিরখ আহািরকি মরৈা সিাসরি বাবি পাহারড়ি উপরি আকারশি 
রনরচ গ খারন িাাঁরড়রয় িরয়রে গসরিরক ৈারকরয়রেরলা। 
 
 “ফািোনাি েনে!” হুঙ্কাি ৈুরল বাবি ৈাি গলাকরিি রনরয় পাহারড়ি উপি গথরক গনরম 
আরস। ৈারিি সবাি মরনই রটকারন্ডি অরিবাসীরিি হৈোকারণ্ডি বিলা গনবাি উিগ্র 
বাসনা। 
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*** 
 
“আমারিি কলোরণ ভালই গভাে হরব বোটারিি।” বাবুিী আয়না পাথরিি উপরি বাৈারস 
বৃত্তাকারি কারলা োনা গমরল উড়রৈ থাকা পারখগুরলাি রিরক ৈারকরয় বরল। 
 
 “আিও ভারলা গভাে হরৈা  রি গবরশ থাকরৈা,” বাবি রবড়রবড় করি বরল। 
হানািািরিি এই িলটারক রনরিহ্ন কিাটা মশাি কামরড়ি মৈই নেণে বোপাি। সাইবারন 
খান ৈাি িমৈা আি শরক্ত রনরয় সামরন গকাথাও অরপিা কিরে। ৈািপরিও গস ৈাি 
নাম রলরখ গিরখ এরসরে: এক উেরবরকি িাাঁরৈি ফাাঁরক িক্ত রিরয় ৈাি নাম গলখা 
কােে গুাঁরে রিরয়রে। সাইবারন খান শীঘ্রই োনরৈ পািরব এটা কাি কাে। 
 
“আমারিি একেন গলাকও আহৈ হয়রন। আি ৈারিি সব গঘাড়া আি লুট কিা সামগ্রী 
আমিা রনরয় এরসরে।” 
 
বাবি আড়রচারখ িরলি গপেরন আরিাহীশূনে গঘাড়াি সারিি রিরক ৈাকায়। ৈাি 
গলারকিা সাৈেন গমরয়রক খুাঁরে গপরয়রেরলা- সবরচরয় অল্পবয়স্ক গ , ৈাি বয়স 
গকারনামরৈই বারিা বেরিি গবরশ হরব না- ৈািা এখন উেরবকিা রটকান্ড গথরক লুরটি 
মালামাল বহন কিাি েনে গ  িুরটা খচ্চিটানা োরড় রনরয় এরসরেরলা ৈারৈ আলখাল্লা 
মুরড় বরস িরয়রে। আিও এরেরয়  াবাি আরে ৈারিি একটা বরোবস্ত কিরৈ হরব। 
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এখান গথরক পূরবধ একটা বসরৈ িরয়রে গ খারন গমরয়িা আপাৈৈ রনিাপরি থাকরব। গস 
ৈারিি সারথ গলাক রিরয় গসখারন পার রয় গিরব। 
 
বাবুিী কথা বলাি েনে মরিয়া হরয় থাকরলও, বাবি রনিরব এরেরয় চরল। আকরশি 
কাোকারে গস চরল এরসরে। রক অরপিা কিরে গসখারন ৈাি েনে? অনে সিধািিা রক 
োহাঙ্গীিরক সহায়ৈা কিরব? িূেধ গৈািরণি সামরন সাইবারন খান হারেি হবাি আেরই 
রক ৈািা ৈাি সাহার ে হারেি হরব? ওয়ারেি খারনি প্রোি অভাব গস খুব গবরশ করি 
অনুভব করি। রৈরনও, ফািোনায় েন্ম গনয়া আি গবরড় ও া একেন রেরলন। বাবরিি 
মরনাকষ্ট ৈাি গচরয় ভারলা আি গকউ বুঝরৈ পািরৈা না। 
 
অন্ধকাি গনরম আসরৈ ৈািা োক্সািটারসি একটা শাখা নিীি ৈীরি িারৈি মরৈা। 
অস্থায়ী োউরন স্থাপন করি। আকরশি এরৈা কারে ৈািা গ খারন আরে গসখান গথরক 
মাত্র িু’ঘণ্টাি পথ- বাবি অরনক করষ্ট আিও এরেরয়  াবাি আকািা িমন করি। 
িারৈি আাঁিারি এরেরয়  াওয়াটা গমারটই বুরিমারনি কাে হরৈা না। উেরবক প্রহিীিা 
গ রকারনা স্থারন থাকরৈ পারি। 
 
 গরাৈরস্বনীি রকনারি বরস গস পারনি বহমান িািাি রিরক ৈারকরয় থারক। গস গবাকাি 
মরৈা একটা কাে করিরে। আয়না পাথরিি রনরচ উেরবকগুরলারক কচুকাটা কিাি 
আরে ৈারিি কাে গথরক সাইবারন খারনি অবস্থান ৈাি গসনাবারহনীি শরক্তমাত্রা সম্বরন্ধ 
গেরন গনয়াটা উরচৈ রেরলা। ৈািবিরল, প্ররৈরশারিি আগুরন অন্ধ হরয় গস গকবল 
ৈারিি মৃৈুে কামনা করিরেরলা। নাহ্, ৈাি আিও অরনক রকেু গশখাি বারক আরে… 
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 “সুলৈান, আমিা এই গমষপালকরক ৈাি গভড়াি পালসহ কারেই খুাঁরে গপরয়রে। ৈাি 
কথা আপনাি গশানা উরচৈ।” 
 
বাবি ঘুরি ৈারকরয় বাইসানোিরক গিখরৈ পায় এবং ৈাি গপেরন িু’েন তসরনেি মারঝ 
বেি চরল্লরশি সৈধক অরভবেরক্তি এক গলাকরক িাাঁরড়রয় থাকরৈ গিরখ। ৈারক অরস্থি 
গিখারলও রবরস্মৈ গকারনামরৈ বলা  ারব না। গস আশা করিরন এভারব ৈারক িরি 
বাবরিি োউরনরৈ রনরয় আসা হরৈ পারি। 
 
 “আমাি গলাকরিি কারে গ  েল্পটা বরলরো গসটা আবাি বরলা। গকউ গৈামাি গকারনা 
িরৈ কিরব না।” 
 
বাইসানোি গলাকটাি কাি িরি ৈারক বাবরিি মুরখামুরখ িাাঁড় কিায়। 
 
গমষপালক েলা পরিষ্কাি করি। “সাইবারন খান পাাঁচরিন আরে আকরশ িখল করিরে।” 
বাবরিি রিরক গস উরিগ্ন গচারখ ৈারকরয় থারক। “সবাই বলাবরল কিরে। গস সুলৈান 
োহাঙ্গীরিি সারথ প্রৈািণা করিরে। গস োহাঙ্গীিরক নারক বরলরেরলা ফািোনা নয় 
গকবল উপর ৌকন গপরলই গস খুরশ হরব। সুলৈান  রি ৈারক রনরেি সম্রাট বরল স্বীকাি 
করি রনরয় েনসিুরখ বাৎসরিক খােনা রিরৈ সিৈ হয় ৈাহরলই রৈরন ৈাি 
গসনাবারহনী রনরয় সমিকে রফরি  ারবন…” 
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 “বরল  াও।” বাবরিি হাৈ পা সহসা শীৈল হরয় আরস। 
 
 “আরম অবশেই গসখারন রেলাম না। আরম ৈাই  া শুরনরে গকবল গসটাই আপনারক 
বলরৈ পারি… ৈািা বলরে িূরেধি রনরচ োক্সািটারসি ৈীরি অনুষ্ঠানটাি আরয়ােন কিা 
হরয়রেরলা। লাল গিশরমি চাাঁরিায়াি রনরচ আমারিি সুলৈান সাইবারন খারনি সামরন 
নৈোনু হরয় বরস। রৈরন ৈখন গসানাি েরিি কাে কিা চািরি  াকা একটা রনচু 
আসরন উপরবষ্ট অবস্থায় রেরলন, এবং ৈারক “প্রভু” বরল সরম্বািন করিন। সুলৈান 
নৈোনু হরয় বরস থাকা অবস্থায় সাইবারন খান উর  িাাঁরড়রয় মুরখ কুরটল হারস রনরয় ৈাি 
রবখোৈ বাাঁকারনা ৈিবারি গকাষমুক্ত করি। হারস মুরখ রৈরন সুলৈারনি রিরক এরেরয় 
 ান। “এখন ৈুরম  খন আমাি অিীনস্ত প্রো, আরম গৈামাি সারথ  া ইিা আচিণ 
কিরৈ পারি।” কথাটা বরলই রৈরন ৈাি রশরিারিি করিন। সুলৈারনি রশরিারিি 
ঘটাবাি সারথ সারথ মৃৈ সুলৈারনি িাাঁরড়রয় থাকা অমাৈেরিি উপরি সাইবারন খারনি 
গ ািািা ঝাাঁরপরয় পরড় ৈারিি হৈো করি। 
 
“ৈামবাল?” ৈারকও রক হৈো কিা হরয়রে? আি বারক গবে, ইউসুফ আি অনোনেরিিই 
বা রক খবি?” 
 
“সবাই মািা গেরে। আরম আরিা শুরনরে- আকরশ গথরক পারলরয় আসা িুই আস্তাবল 
কমধীি কারে গ  সাইবারন খান িূরেধ প্ররবশ করি হারিরমি মরহলারিি বািে করিরে ৈাি 
সামরন রিরয় গহাঁরট গ রৈ। রকেু গমরয়রিি রনরেি েনে গিরখ বারকরিি গস রনরেি 
গলাকরিি মারঝ রবরলরয় রিরয়রে। সবরশরষ রৈরন মৃৈ সুলৈারনি মা গিাক্সানারক গেরক 
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পা ান। ৈািা বরলরে, মৃৈ সুলৈারনি কাটা মাথা ৈাি সামরন ৈুরল িিরৈ রৈরন ৈারক 
অরভশাপ গিন, আি ৈীক্ষ্ণ করণ্ঠ রবলাপ কিরৈ থারকন। ৈখন ৈাি রবলাপ বন্ধ কিরৈ 
সাইবারন খান ৈাি কণ্ঠনালী রেন্ন কিাি আরিশ গিন। গমষপালক বরল।” 
 
বাবরিি মাথা চক্কি রিরৈ থারক। ৈাি সংবািবাহকিা এসব রকেুই োনরৈ পারিরন, 
এবং েল্পটাও সম্ভবৈ অরৈিরঞ্জৈ। রকন্তু েরল্পি সািবস্তু সম্বরন্ধ বাবরিি মরন গকারনা 
সরেহ গনই- গ  সাইবারন খান চালারক করি োহাঙ্গীি, ৈামবাল আি সবাইরক খুন করি 
ফািোনা িখল করিরে। গিাক্সানাি ভােে রনরয়ও ৈাি মরন গকারনা রিিা গনই এবং এক 
মুহূরৈধি েনে গস ৈাি মিহুম আব্বাোরনি িরিৈাি প্ররৈ করুণা গবাি করি। 
 
সািািাৈ রনঘধম কাটাবাি পরি, সকাল গবলা, বাবি ৈাি গঘাড়াি বাাঁিন খুরল একাকী 
খাড়া  ারলি রিরক এরেরয়  ায়। গ খান গথরক গস োরন আকরশ গিখা  ারব। ৈািা 
চূড়ায় উর  আসরৈ ৈাি স্ট্োরলয়নটাি গিহ ঘারম রভরে  ায়। অরনক রনরচ, ৈাি 
পূবধপুরুষরিি রনরমধৈ ৈারিি এরৈারিরনি আস্তানা, োক্সািটাস নিীি ৈীরি িাাঁরড়রয় থাকা 
িূেধটা গিখরৈ পায়। 
 
 িূরেধি গৈািরণ পৈপৈ করি একটা রনশানা উড়রৈ গিখা  ায়। এৈিূি গথরক বাবি 
িঙটা র কমৈ রচনরৈ পারি না। রকন্তু গস োরন আি  াই গহাক গসটা ফািোনাি উজ্জ্বল 
হলুি বণধ না। গসটা সাইবারন খারনি কারলা রনশান। গ  সমিকে িখরলি মরৈা ৈাি 
পূবধপুরুরষি ভূখণ্ডও চুরি করি রনরয়রে। বাবি ৈাি িুরচাখ গবরয় েরড়রয় পড়া কান্নাি 
গবে গিাি কিরৈ পারি না, বা  ন্ত্রণায় ফুাঁরপরয় উ াও রনয়ন্ত্ররণি গচষ্টা করি না। রকন্তু 
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গসটা গকারনা বোপাি না। পাহারড়ি এই চূড়ায় গকউ ৈারকরয় গনই। গকবল মাথাি উপরি 
বােপারখি িল পাখা গমরল উরড় গবড়ারি। 
 
*** 
 
“আমারিি সামরন এটাই একমাত্র পথ।” এসান গিৌলৈ করণ্ঠ গুরুত্ব ফুরটরয় বরলন। 
োহাঙ্গীি আি গৈামাি চাচারৈা ভাই মাহমুি খানরক গস গ ভারব হৈো করিরে 
গৈামারকও গসভারব গস হৈো কিরব। তৈমূরিি বংরশি প্ররৈেক শাহোিারক খুন কিাি 
শপথ গস রনরয়রে। আি আরম গৈামারক বরল িাখরে গস ৈাি শপথ বোয় িাখরৈ 
বিপরিকি।” 
 
 “আরম ৈাি কাে গথরক পালারবা না। আরম কাপুরুষ নই…”। 
 
 “ৈাহরল গৈামারক গবাকাই বলরৈ হরব। ৈাি গনৈৃরত্ব হাোরিি উপরি গ ািা িরয়রে। 
পুরিাটা গ্রীেকাল েুরড়, গস সমিকে আি ফািোনা িখল কিাি পরি উত্তরিি 
ৈৃণভূরমরৈ বসবাসকািী গোত্রগুরলা ৈাি অিীনৈা গমরন রনরয়রে। প্ররৈরিন ৈাি শরক্ত 
বৃরি পারি আি ৈুরম হৃৈশরক্ত হরিা।” এসান গিৌলৈ আগুরন থুৈু গফরলন- বাবি 
ৈারক আরে কখনও এমন কিরৈ গিরখরন। “গৈামাি সমথধরন করৈােন িরয়রে?” রৈরন 
বলরৈ থারকন। “পঞ্চাশেন? একশেন? বারকিা সবাই রনেরনে গ্রারম রফরি গেরে। 
গৈামাি এমনরক গকারনা স্ত্রী গনই…উত্তিারিকািীি কথা বািই রিলাম।” 
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এসান গিৌলৈ ৈারক সবরকেুি েনে গিাষারিাপ করিন। রকন্তু বাবি কৃৈে গ  আরয়শা 
রচিৈরি রবিায় রনরয়রে। ইবিারহম সারুি কাে গথরক পা ারনা কা রখাট্টা বাৈাটা  ারৈ 
রৈরন বরলরেন গ , গকারনা সালৈানাত্তীন রভরখিীি সারথ রৈরন ৈাি গমরয়ি রবরয় রিরৈ 
চানরন এবং রবরয়ি বািেবািকৈাি পালা চুরক  াবাি ফরল বাবি ৈরৈাটাই উৎফুল্ল 
হরয়রে, র ক  রৈাটা কু্রি হরয়রেন ৈাি নানীোন। রচর টা রনরয় এরসরেরলা গ  
বাৈধাবাহক ৈাি ভাষে অনু ায়ী- গস রবরয়রৈ আরয়শারক গিয়া বাবরিি অলংকািও 
রফরিরয় রনরয় এরসরে- বাবরিি পা ারনা রবরয়ি প্রস্তারবি আরে আরয়শাি সারথ ৈাি 
রনে গোরত্রি  াি রবরয়ি কথা হরয়রেরলা গসই গলারকি সারথই শীঘ্রই ৈাি রবরয় হরব। 
বাবি অবরশরষ ৈাি প্ররৈ আরয়শাি রনরলধিৈাি কািণ খুাঁরে গপরয়রে বরল মরন করি 
রকন্তু ৈাি কারে গ টা গুরুত্বপূণধ গসটা হল আরয়শাি অনে পুরুরষি শ োশারয়নী হরৈ 
পারি- আরয়শারক উষ্ণ কিরৈ পািরব এমন গ  গকারনা পুরুরষি প্ররৈ ৈাি শুরভিা 
িইল। 
 
“আমাি এখন স্ত্রীরক গিবাি মরৈা সময় গনই,” গস কা রখাট্টা ভরঙ্গরৈ বরল। “আমাি 
রনয়রৈ সুলৈারনি রনয়রৈ, আি আরম অবশেই হামলা কিরবা…” 
 
“ৈুরম  রি সরৈেই গৈামাি ভারেে রবশ্বাস করিা ৈুরম কথা শুনরব। এখন প ধন্ত সাইবারন 
খান গৈামারক খুাঁেরে। গস োরন আয়না পাহারড়ি কারে ৈাি গলাকরিি ৈুরমই হৈো 
করিরে এবং ইরৈমরিে গস এটাও গেরন রেরয়রে গ  ৈুরম এখারন, গসিারম রফরি 
এরসরে। ৈাি স্বণধমুদ্রাি গলারভ অরনরকই আরে  ািা গৈামাি সারথ রবশ্বাসঘাৈকৈা 
কিরৈ রিিা কিরব না।” 
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 “আরম খানোিারক প্ররৈশ্রুরৈ রিরয়রেরলাম…” 
 
“গসটা ৈুরম িাখরৈ পািরব না,  রি সাইবারন হািামোিা গৈামাি কাাঁরিি উপি গথরক 
মাথাটাই নাই করি গিয়। আি সাইবারন  খন িরসরয় গৈামাি মৃৈুেি খবি ৈারক বলরব, 
ৈখন রক খানোিাি কষ্ট রকেু কমরব?” বাবরিি গচারখ রৈক্তৈা গিখরৈ গপরয় বৃিাি 
কণ্ঠস্বি রকেুটা গকামল হয়। “গৈামাি বয়স এখনও কম। গৈামারক তি ধশীল হরৈ হরব। 
আমাি মরৈা  খন গৈামাি বয়স হরব ৈখন ৈুরম বুঝরৈ পািরব গ  পরিরস্থরৈ পরিবরৈধৈ 
হয়। কখনও কখনও সবরচরয় সাহসী সবরচরয় কষ্টকি রবষয় হরলা- অরপিা কিা।” 
 
 খুৈলাঘ রনোি মাথা নারড়ন। খানোিারক উর রয় রনরয়  াবাি পরি রৈরন এরৈাটাই 
রনিব হরয় পরড়রেন গ , ৈাি মুখ গথরক কিারচৎ গকারনা শব্দ গশানা  ায়। “গৈামাি 
নানীোন র কই বরলরেন। এখারন থাকরল গৈামাি সামরন গকারনা সুর ােই গনই। গস 
আমারিি সবাইরক ৈাহরল খুন কিরব। আরম রনরেি েনে পরিায়া করি না। রকন্তু 
গৈামারক গবাঁরচ থাকরৈ হরব…ভুরল গ ও না গৈামাি িমনীরৈ কাি িক্ত প্রবারহৈ হরি। 
মামুরল োকারৈি মরৈা সাইবারন খান গ রনা গৈামারক পিাস্ত কিরৈ না পারি।” 
 
খুৈলাঘ রনোি ৈাি ভািী নীল শালটা আিও ভারলা করি োরয় েরড়রয় গনন এবং 
ঝুরড়রৈ জ্বলরৈ থাকা আগুরনি উপরি হাৈটা গমরল িরিন। শীৈকাল আসরৈ আি গবরশ 
গিরি গনই। গসিারমি মারটি বারড় আি রখড়কী রিরয় রভৈরি প্ররবশ কিা বাৈাস গস 
কথাই োনান রিরি। 
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বাবি ৈাি শীণধ োরল চুমু গিয়। “আরম গৈামারিি িুেরনি কথাই রবরবচনা করি 
গিখরবা।” 
 
 এসান গিৌলৈ পুনিায় ৈাি বীণা ৈুরল গনন। বীণাটাি অবস্থা গবশ সঙ্গীন। শুরক্ত রিরয় 
তৈরি নারেধস ফুরলি গোোি িৃরশেি অরনকটাই খরস পরড়রে। রকন্তু ৈাি আঙু্গরলি মৃিু 
গটাকায় সৃষ্ট গকামল মিুি শব্দ বাবিরক আকরশরৈ ৈাি বালেকারল রফরিরয় রনরয়  ায়। 
 
 বাইরি গবি হরয় এরস গস আরঙ্গনাি উপি রিরয় গহাঁরট রেরয় গ্রারমি গিয়ারলি উপরি 
উর  িাাঁড়ায় এবং ঘরনরয় আসা অন্ধকারিি রিরক ৈারকরয় থারক। গস রনরেই রনরেি 
রসিান্ত গনরব। রকন্তু মরন মরন গস োরন ৈাি আরিোন আি নানীোন র কই বরলরেন। 
ৈাি এখন প্রিান রবরবচে রবষয় হওয়া উরচৈ গবাঁরচ থাকা। 
 
‘সুলৈান।” গস ৈাি গপেরন রনরচ গথরক বাবুিীি কণ্ঠস্বি গভরস আসরৈ শুরন। ৈাি 
গকামরিি পরিকরি রৈনটা নিি কবুৈি পা বাাঁিা অবস্থায় ঝুলরে- রনঘধাৈ গস রশকারি 
রেরয়রেরলা। গস রসাঁরড়ি গোট গোট িাপ রনিরব উর  এরস গিয়ারলি উপরি বাবরিি 
পারশ রনিরব িাাঁরড়রয় থারক। 
 
 “বাবুিী, ৈুরম কখনও রক গৈামাি ভােে রনরয় সরেহান হরয়রে?” 
 

http://www.bengaliebook.com/


 অ্যাম্পায়ার অ্ব দ্য ম াঘল : রাইডারস ফ্র  দ্য নর্থ । অ্যাললক্স রাদ্ারল াডথ 

482 

www.bengaliebook.com                                  সূচিপত্র 
 

 

“বাোরিি গেরলি ভােে বরল রকেু থারক না। ভারেে রবশ্বারসি রবলারসৈা গকবল 
সুলৈানরিি সারে।” 
 
 “সািাটা েীবন আরম গকবল শুরন আসরে এই পৃরথবীরৈ আমাি েন্ম হরয়রে রকেু অেধন 
কিরৈ। গসটা  রি সরৈে না হয় ৈাহরল রক হরব…” 
 
“আপরন আমাি কারে রক শুনরৈ চান? গ  আপরন গচরঙ্গস খান আি তৈমূরিি বংশিি? 
গ  কণ্টকহীন েীবরন গকবল আপনািই অরিকাি?” 
 
বাবুিীি কণ্ঠস্বি অনি ধ, রুি আি আরবেবরেধৈ। বাবি ৈাি সারথ ৈারক এভারব আরে 
কখনও কথা বলরৈ গশারনরন। “আমাি কপালটাই খািাপ।” 
 
 “না আপনাি কপাল খািাপ না। েরন্মি কািরণই আপরন ভােেবান। আপনাি সবরকেু 
আরে। আপরন এরৈম নন। আপনারক আমাি মরৈা আস্তাকুরড়ি খাবারিি েনে মািামারি 
কিরৈ হয়রন।” সহসা বাবুিীি নীল গচারখ গক্রাি ঝলরস উর । “আকরশ গথরক রফরি 
আসবাি পি গথরকই আরম আপনারক গখয়াল কিরে, গকমন আত্ম-বঞ্চনাি একটা 
আড়ারল রনরেরক লুরকরয় গিরখরেন। আরশপারশি কারিা সারথ গকারনা কথাই বলরেন 
না। আপরন গকমন বিরল রেরয়রেন। ইয়ািোি  খন আপনাি কণ্ঠলগ্না থাকরৈা, বা 
আমিা  খন একসারথ গঘাড়া রনরয় ঘুরি গবড়াৈাম, আপরন ৈখন এমন রেরলন না। গসটা 
রেরলা বাাঁচাি মরৈা গবাঁরচ থাকা। আপরন ভুরলই গেরেন গকমন রেরলা গসই েীবনটা। 
রবপ ধরয়ি মুরখামুরখ হরল আপরন  রি এভারব মুষরড় পরড়ন, ৈাহরল সম্ভবৈ আপরন এই 
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মহান রনয়রৈ’ি- গখািামালুম গসটা গকমন গ ােে নন,  া আপরন একটা গবাঝাি মরৈা 
বহন করি চরলরেন।” 
 
রকেু বুরঝ উ াি আরেই, বাবি বাবুিীরক লিে করি সপারট িাক্কা গিয় এবং িুেরন 
েড়ােরড় করি গিয়ারলি উপি গথরক রনরচি শক্ত মারটরৈ আেরড় পরড়। িুেরনি 
রভৈরি বাবি ওেরন ভািী এবং গস বাবুিীরক মারটরৈ গ রস িরি। রকন্তু বাইম মারেি 
মরৈা রপরিল বাবুিী একপারশ গমাচড় রিরয় সরি গ রৈ চায় এবং এক হারৈি আঙু্গল 
রিরয় বাবরিি গচারখ একটা গবমক্কা গখাাঁচা গিয় আি অনে হারৈ মাথাি পারশ একটা 
রসক্কা ওেরনি ঘুরস বরসরয় গিয়। বোথায় গুরঙরয় উর  বাবি েরড়রয় সরি রেরয় লারফরয় 
উর  িাাঁড়ায় এবং বাবুিীি উপরি আবাি ঝাাঁরপরয় পরড়, েরড়রয় িরি। বাবুিীি মাথা 
এবাি িু’হারৈ শক্ত করি িরি মারটরৈ  ুকরৈ শুরু করি। রকন্তু মুহূরৈধি রভৈরি বাবুিী 
পা এরস ৈাি উরুিরয়ি সরন্ধস্থরল রনরেি সিম্ভ উপরস্থরৈ োনান গিয়।  ন্ত্রণায় 
গকাাঁকারৈ গকাাঁকারৈ গস বাবুিীরক গেরড় গিয় এবং েরড়রয় সরি  ায়। 
 
ৈারিি িু’েরনিই চুল উসরকাখুসরকা আি এরলারমরলা পিস্পরিি রিরক ৈারকরয় থারক। 
বাবুিীি নাক রিরয় িিিি করি িক্ত ঝিরে, এবং বাবি গটি পায় কারনি উপরিি 
একটা কানা োয়ো গথরক িক্ত েরড়রয় পড়রে। আি বাবুিী বাম গচারখ গ  গখাাঁচাটা 
গমরিরেরলা গস েনে এখনই ওই গচাখটা গখালা িাখরৈ সমসো হয়। 
 
“আপরন িারুণ একেন পরথক িঙবাে হরৈ পািরৈন অনায়ারস।” বাবুিী বরল। 
“আপনারক কখনও অনাহারি থাকরৈ হরব না- ভােে সহায় থাকুক বা না থাকুক।” 
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ৈারিি হাৈাহারৈি শরব্দ সচরকৈ হরয়, গলাকেন দ্রুৈ গিয়ারলি উপি রিরয় ৈারিি 
রিরক গিৌরড় আরস। এরকবারি সামরন িরয়রে উিভ্রান্ত গচহািাি বাইসানোি, িু’েরনি 
ৈাি অরভবেরক্তি রিরক ৈারকরয় গহা গহা করি গহরস উর । 
 
* 
 
বাৈাস এরৈা  াণ্ডা গ  বাবরিি মুরখ গ ন গখাাঁচা মািরে। প্ররৈ িুই রক রৈন পা সামরন 
এরোবাি পরিই ৈাি পারয়ি চামড়াি বুট েুরৈা বিরফ রপেরল  ায়। রকন্তু ৈাি পরিও 
ফািোনা গথরক িরিণমুখী এই খাড়া রেরিপথটা সাইবারন খারনি িাওয়াকািী তসনেরিি 
নাোরলি বাইরি পারলরয় থাকাি েনে একমাত্র বেবহাির ােে পথ এবং ৈাি গলারকিা 
বাবরিি িলবলরক রশয়ারলি মরৈা ৈারড়রয় রনরয় গবড়ারি আি গ খারন পারি রনবধংশ 
করি োড়রে। 
 
ৈারিি সারথ গঘাড়া না থাকাি কািরণ বাবরিি রনরেরক গকমন নাঙ্গা মরন হয়।  রিও 
বিফাকীণধ পাহারড়ি এই উচ্চৈায় কারিা মুরখামুরখ হবাি সম্ভাবনা গনই বলরলই চরল। 
গস আি ৈাি গলারকিা সবসমরয়ই অশ্বারিাহী রেরলা রকন্তু এই মুহূরৈধ রনরেি সহে 
িমৈাি উপরিই ৈারিি রনভধি কিরৈ হরব। রনরচি  াল গবরয়  াত্রা শুরুি প্রথম 
করয়করিন বাবি ৈাি সারথ করি গ  চািটা খচ্চি রনরয় এরসরেরলা ৈাি মালপত্র বহন 
কিাি েনে ৈাি িুরটারৈ খুৈলাঘ রনোি আি এসান গিৌলৈরক উর রয় রিরয়রেরলা। 
রকন্তু  াল ক্রমশ খাড়া হরৈ শুরু কিরৈই আবহাওয়া আিও রবরূপ হরয় উ রৈ, বাবি 
খচ্চিগুরলারক েবাই করি ৈারিি মাংস সংিিরণি আরিশ গিয়। 
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ৈািপরি এসান গিৌলৈ আি খুৈলাঘ রনোিরক কখনও কখনও ৈাি সবরচরয় শরক্তশালী 
গলাকরিি কাাঁরি করি বহন কিা সম্ভব হরয়রে। আি বাকী সময়টা বাবরিি সারথ 
ৈখনও গ  েনা চরল্লরশক গলাক িরয়রে ৈারিি মরৈাই রনরেরিি িুেন পরিচারিকাসহ 
িুেনরকই হাাঁটরৈ হরয়রে। েরম থাকা বিরফি উপরি কার ি লার রক সম্বল করি উপি 
রিরক উ রৈ হরয়রে। খুৈলাঘ রনোি ৈাি ভািসামেরবাি আি চটপরট ভাব রিরয় রনরেি 
গেরলরক রবরস্মৈ করিরেন। রনরেি িুবধল মারয়ি খারৈি গকারনা িিরণি সাহা ে রৈরন 
রনরৈ চানরন। বাবি এখনও ৈারক সামরন এরেরয় গ রৈ গিরখ। গভড়াি চামড়ায় 
আপািমস্তক গ রক থাকাি কািরণ ৈাি রকেুই গিখা  ায়। অরনক গলারকি গচরয় দ্রুৈ 
েরৈরৈ পাথরিি উপি রিরয় এরেরয় চরলরে। কারশরমি গচরয়ও রৈরন ভারলাই অগ্রসি 
হরিন। গস রনয়রমৈ রবিরৈরৈ আোড় খারি আি িৃশেৈই ক্লান্ত হরয় পরড়রে। 
 
আশ্ররয়ি েনে ৈারিি সারথ গকবল চািটা পশরমি আস্তিণ গিয়া ৈাবু িরয়রে। আি 
সামানে রকেু গভড়াি চামড়া একটা লার ি সারথ মুরড়রয় বাাঁিা অবস্থায় আরে  া ৈাি 
রৈনেন গলাক একেরনি গপেরন আরিকেন িাাঁরড়রয় কাাঁরি করি বহন কিরে বহন 
কিরৈ পারি। বাবি রনরেও লার টা বহন করিরে, মারটি উপরি িাাঁড়ারৈ কষ্ট হবাি 
কািরণ ৈাি রপ  গবাঁরক  ায়। 
 
আরিা একরিন পরি, ৈািা রেরিপথ অরৈক্রম কিরব। সামরনি উপৈেকায় অবরস্থৈ গ্রারম 
ৈািা হয়রৈা আশ্রয় রনরৈ পািরব এবং পরি গসখান গথরক গঘাড়াও সংগ্রহ কিরৈ হরব। 
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গসরিন িারৈ ৈাি চািপারশ বাবুিী আি ৈাি সঙ্গীরিি গচরপ থাকা শিীরিি আকি 
উষ্ণৈাি মারঝ বাবি এই ভাবনাটা গথরক স্বরস্ত গপরৈ গচষ্টা করি। 
 
* 
 
রিন িুই পরি, শীরৈ েরম বিফ হরয়  াওয়া একটা নহরি েলরবরয়ােিৈ অবস্থায় 
একটা বাচ্চা গেরল রবস্মরয় হাাঁ করি রেরিপরথি গভৈি রিরয় একটা েবুথবু কারফলারক 
ৈাি রিরক এরেরয় আসরৈ গিরখ। ৈািপরি গস ঘুরি িাাঁরড়রয় গকারনা রিরক আি না 
ৈারকরয় আিও করয়কশ েে সামরন পাহারড়ি  ারল ৈাি রনরেি গ্রারমি রিরক গভা 
গিৌড় গিয়।  াবাি সমরয় বািকরয়ক গস বিরফ বুরঝ আোড়ও খায়। 
 
 ‘সুলৈান, আরম রক সামরনি অবস্থা গিরখ আসাি েনে গলাক পা াব?” বাইসানোি 
োনরৈ চায়। 
 
বাবি মাথা নারড়।  াণ্ডায়  রিও গস আড়ষ্ঠ হরয় আরে, েবধ আি স্বরস্তরবাি ৈারক িীরি 
িীরি উিীরবৈ করি গৈারল। গস গপরিরে। গস ৈাি পরিবাি আি গলাকরিি পাহারড়ি 
রভৈি রিরয় রনিাপরি পাি করিরয় এরনরে।  রিও ৈািা এখন সংখোয় নেণে 
করয়কেন। একসমরয় গস রবশাল গ  গসনাবারহনীি গনৈৃত্ব রিরৈ ৈাি ৈুলনায় সংখোটা 
রকেুই না। এই মুহূরৈধ গসটা গকারনা বোপাি না। 
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করয়ক রমরনট পরি, বাইসানোরিি তসনেিা একেনরক িরি রনরয় আরস।  ারক গিখরৈ- 
করয়ক পিৈ পুরু গোব্বা আি মাথায় কারলা িরঙি পশরমি কাপড় ভারলা করি 
েড়ারনা- একেন বয়স্ক গলারকি মরৈা গিখায়। ৈািা রনিয়ই ৈারক আরে গথরক বরলরে 
গ । গক বাবি, কািণ গস গসাোসুরে এরস ৈাি সামরন নৈোনু হরয়। পারয়ি রনরচ 
েরম থাকা ৈুষারি মাথা গ কায়। 
 
 “এসরবি গকারনা িিকাি গনই।” বহুরিন পরি গকউ বাবিরক এভারব শ্রিা গিখারলা। 
গস গলাকটাি কাাঁি েরড়রয় িরি এবং আলরৈা করি ৈারক িাাঁড় কিায়। “আমিা বহুিূি 
গথরক এরসরে এবং ভীষণ পরিশ্রান্ত। আি আমারিি সারথ শাহী হারিরমি বারসোিাও 
িরয়রেন। আপরন রক আমারিি আশ্রয় গিরবন?” 
 
“বেরিি গশরষি রিরক গুরটকরয়কেন গলাকই এখান রিরয়  াৈায়াৈ করি।” বৃি 
গলাকটা বরল। “আরম এখানকাি সিধাি। আমারিি গ্রারম আরম আপনারক স্বােৈ 
োনারি।” 
 
গসই িারৈ বাবি সিধারিি বাহুলেবরেধৈ মারটি বারড়রৈ আগুরনি পারশ আড়াআরড় পা 
গিরখ বরস আরে। রনরচি ৈলাটায় একটাই বড় ঘি।  াি গমরঝরৈ গভড়াি পশরমি 
ৈারকয়া িাখা গশাবাি েনে- এসান গিৌলৈ, খুৈলাঘ রনোি আি সিধারিি স্ত্রী উপরিি 
ৈলায় একটা গোট ঘরি আরেন। বাইরি অবরস্থৈ কার ি রসাঁরড় রিরয়ই গকবল গসখারন 
গপৌঁোরনা  ায়। বাবুিী ৈাি পারশ একই ভরঙ্গরৈ বরস আরে এবং িু’েরনই েম্ভীি মুরখ 
রনরেরিি পারয়ি গফাস্কা আি রহম-িংশ পিীিা কিরে। 
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 “মারঝ মারঝ আমাি মরন হরয়রে েীবরন বুরঝ আি হাাঁটরৈ পািরবা না- প্রারণ  রি 
গবাঁরচও  াই।” বাবুিী পারয়ি একটা নােুক িৈস্থান স্পশধ করি বোথায় কুাঁকরড় ওর । 
 
“আমারিি কপাল ভারলা। আমিা অনায়ারস পাহারড় পথ হািারৈ বা রেরিকেরি আেরড় 
পড়রৈ পািৈাম।” 
 
 “এটারক রক ভােে বলরবন, নারক আপনাি গসই অরমৈ পিাক্রমশালী ‘রনয়রৈ’?” বাবুিী 
গহরস বরল। 
 
বাবিও হারস, রকন্তু প্রশ্নটাি গকারনা উত্তি গিয় না। 
 
* 
 
সকালরবলাি কুয়াশা থাকা সরেও, বাবি একটা রনচু বিফাবৃৈ গঝারপি গপেন গথরক 
খিরোসটারক মাথা গবি করি, কান খাড়া করি গিরখ একিম রস্থি হরয় বাৈাস েন্ধ 
রনরৈ গিরখ। খিরোসটাি রিক গথরক বাৈাস ৈাি রিরক বরয় আসরে খিরোসটাি পরি 
ৈাি অবস্থারনি কথা োনা সম্ভব না। গস  ে করি িনুরকি রেলায় একটা ৈীি 
সংর ােন করি। খিরোসটাি উপি গথরক রনরমরষি েরনেও গচাখ না সরিরয় রনরয়, 
পরিরস্থরৈ রনিাপি মরন করি গ টা এখন চরকৈ গচারখ ইরৈউরৈ গিখরে, রেলাটা গটরন 
িরি। 
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 সহসা বাবরিি গপেন গথরক িাবমান পারয়ি শব্দ গভরস আরস এবং খিরোসটা রনরমরষ 
উিাও হরয়  ায়। গমোে রবেরড় গ রৈ গস ঘুরি ৈারকরয় গিরখ ৈািই একেন গলাক 
উরত্তরেৈ ভরঙ্গরৈ হাাঁপারি। “সুলৈান, কাবুল গথরক একেন িূৈ এরসরে। েৈ িু’মাস 
িরি, বিফ েলরৈ শুরু কিাি পরি গথরকই গস নারক আপনারক খুাঁেরে। সিধারিি বাসায় 
গস আপনাি েনে অরপিা কিরে।” 
 
বাবরিি রৈক্ত গমোে রনরমরষই প্রশান্ত হরয় উর । বাবি ৈাি নীরিি মুখ বন্ধ করি। 
িনুকটা কাাঁরিি উপি রিরয় েরলরয় রিরয় গমর াপথ িরি গ্রারমি উরেরশে গিৌড়ারৈ শুরু 
করি। কাবুরলি সুলৈান, ৈাি মিহুম আব্বাোরনি চাচারৈা ভাইরয়ি কাে গথরক 
রনিয়ই বাৈধাটা পা ারনা হরয়রে… রকন্তু বাবরিি  রৈািূি মরন পরড় িু’েন রভন্ন োয়োয় 
রেরলা। আি ৈারিি মরিে কিারচৎ গ াোর াে হরয়রে। 
 
মযূ়িকণ্ঠী নীল িরঙি আলখাল্লা পরিরহৈ। িূরৈি গচরয় গকৈািুিস্ত গপাশারক বাবি 
বহুরিন কাউরক গিরখরন। ৈাি ঘন কালরচ নীল পােরড়রৈ ঝুলন্ত স্মািকোরপ পাথি 
বসারনা কোয় পালক আটকারনা িরয়রে এবং ৈাি সারথি িু’েন পরিচািরকি পিরন 
নীরলি উপরি গসানাি েরিি কাে কিা গপাশাক। ৈাি গলারকিা ৈারক খুাঁরে গবি কিাি 
ফাাঁরক ৈািা রনিয়ই গপাশাক বিরলরে। বাবি মরন মরন হারস। পাহাড়ী পরথ গকউ 
এসব িড়াচূড়া পরি ভ্রমণ কিরব না…  াই গহাক েৈ করয়ক মারসি রভৈরি এই প্রথম 
গস রনরেরক গকমন গিখারি গস রবষরয় গকৌৈূহলী হয়- ৈাি কাাঁি প ধন্ত লম্বা চুল, হলুি 
পশরমি মামুলী গোব্বা আি োেরলি নিম চামড়াি গচাস্ত। 
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রকন্তু িূরৈি গচহািায় এসব রনরয় গকারনা গহলরিাল গিখা  ায় না। বাবি ৈাি রিরক 
এরেরয় গ রৈ গ রৈ গখয়াল করি গখাাঁোি পালা গশষ হবাি ৈাি গচারখমুরখ স্বরস্তি একটা 
োপ ফুরট উর রে। িূৈ মাথা রনচু করি অরভবািন োনায়। “সুলৈান, আমাি অরভবািন 
গ্রহণ করুন।” 
 
“গৈামারক স্বােৈ োনাই। আমারক বলা হরয়রে আপরন কাবুল গথরক আসরেন। আমাি 
কারে আপরন রক চান?” 
 
“সুলৈান, আরম রবষািময় আবাি একািারি গেৌিবারিৈ সংবাি বহন করি এরনরে। 
আপনাি মিহুম আব্বাোরনি ভাই, আমারিি সুলৈান, উলুঘ গবে রমেধা, েৈ শীরৈ 
গকারনা উত্তিারিকািী না গিরখ ইরন্তকাল করিরেন। ৈাি ইরন্তকারলি িু’মাস আরে ৈাি 
গশষ গবাঁরচ থাকা পুত্রসন্তান জ্বরিি কবরল পরড় মািা  ান। কাবুরলি শাহী িিবাি 
আমারক এই বাৈধাটা আপনারক গপৌঁরে রিরৈ বরলরে। আপরন  রি গসখারন  ান, ৈরব 
রসংহাসরন আপনারক অরিরষ্ঠৈ কিা হরব। িিবারিি অমাৈেরিি িািণা কাবুরলি 
অরিবাসীিা তৈমূি বংরশি আরিক সন্তানরক ৈারিি শাসক রহসারব স্বােৈ োনারব। 
রবরশষ করি এমন গকউ র রন  ুিরিরত্র পিীরিৈ গসনাপরৈ আি বয়রস ৈরুণ। শাহী 
িিবাি আপনারক সমথধন োনারল,  া পরবত্র গকািারনি নারম ৈািা শপথ করি বরলরে 
আপনাি উপরি অরপধৈ কিরব। আপরন গকারনা প্ররৈিেীি সিুখীন হরবন না।” 
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বাবি ৈাি রবস্ময় গোপন কিরৈ রহমরশম গখরয়  ায়। কাবুরলি সালৈানারৈি গস ৈাি 
অসম্ভব, অবাস্তব কল্পনারৈও কখনও রচন্তা করিরন। বহু িূরি অবরস্থৈ একটা স্থান- 
পাাঁচশ মাইরলিও গবরশ হরব। গসখারন গপৌঁোরৈ হরল ৈারক প্রশস্ত অক্সাস অরৈক্রম 
কিরৈ হরব আি রহেুকুরশি আাঁকাবাাঁকা সরপধল, েুরিি ফলাি নোয় িািারল রেরিপরথি 
রভৈি রিরয় গ রৈ হরব। রকন্তু ৈািপরিও পুরিা বোপািটাই কপারলি উপরি রনভধি 
কিরে। গস গসখারন গপৌঁোবাি মারঝ অরনক রকেুিই বিল হরৈ পারি। শাহী িিবারিি 
অমাৈেিা  ািা এখন ৈারক সমথধন কিরে, আল্লাহৈালাই ভাল বলরৈ পািরবন এি 
কািণ। ৈািাই হয়রৈা িমৈাচুেরৈি ভরয় বা প্ররলাভরনি বশবৈধী হরয় অনে প্রাথধীরক 
সমথধন করি বসরব। 
 
 রকন্তু এটাও র ক একটা বেি হরৈ চলল, বাবি ক্রমশ উরত্তরেৈ আি উেীরপৈ হরয় 
উ রৈ উ রৈ ভারব, গস এখারন বরস গকবল খিরোস আি খিরোরসি োনারপানা রশকাি 
কিরৈ পারি না। রহংর সাইবারন খারনি নাোরলি বাইরি কাবুল অবরস্থৈ। সমৃি আি 
শরক্তশালী একটা গকন্দ্র। আবািও ৈাি চািপারশ গ ািাি িল ভীড় কিরব। গসখারন গস 
ৈাি িমৈা পুনিায় মেবুৈ কিরব ৈািপরি পিবৈধী পিরিপ সম্বরন্ধ ভাবা  ারব। 
 
 “িনেবাি আপনারক।” গস িূৈরক উরেশে করি বরল। “আরম শীঘ্রই আমাি উত্তি 
আপনারক োনারবা।” রকন্তু গস ইরৈমরিে গসটা অনুিাবন করি গফরলরে। ৈাি পিবৈধী 
েন্তবে হরব কাবুল। 
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১৪. মসৌভালেযর সূত্রপাৈ 
 
আমারিি িরক্তি শত্রু ববধি উেরবকরিি প্ররৈ গৈামারিি ঘৃণা এবং আমাি প্ররৈ 
আনুেরৈেি কািরণ গৈামিা রবপি আি কষ্টরক আপন করি রনরয় রনরেরিি েন্মভূরম 
ৈোে করি আমারক অনুসিণ করিরে। আরম গৈামারিি উাঁচু পাহাড় আি বিফাবৃৈ 
রেরিপরথি রভৈি রিরয় পথ গিরখরয় রনরয় এরসরে। বাৈাস  খন আমারিি উরড়রয় 
রবসৃ্মরৈি অৈরল ৈরলরয় রিরৈ গচষ্টা করিরে, ৈখন ৈাাঁবুি রভৈরি আমারিি শিীি 
পিস্পিরক উষ্ণৈা রিরয়রে। আমিা আমারিি সামানে খাবাি ভাে করি রনরয়রে। আরম 
সুলৈান হবাি পরি, েৈ নয় বেরি এৈটা েরবধৈ কখনও গবাি করিরন। হরৈ পারি 
গৈামিা সংখোয় অল্প, রকন্তু গৈামারিি রভৈরি িরয়রে সরৈেকারিি বারঘি সো।” বাবি 
ৈাি চািপারশ বৃত্তাকারি িাাঁরড়রয় থাকা মুখগুরলি রিরক ৈাকারৈ ৈাি সবুে গচাখ চকচক 
কিরৈ থারক। ৈাি গলাকেরনি সংখো এরৈা নেণে গ  গস ৈারিি সবাি নাম, গক 
গকারনা গোত্র গথরক এরসরে আি  ুরি করব গকাথায় আহৈ হরয়রেরলা, োরন। গস 
এরৈািণ গকবল সরৈে কথাই বরলরে। গস ৈাি এই েন্নোড়া িুরি বারহনী রনরয় ভীষণ 
েরবধৈ। 
 
 “আরম শীঘ্রই গৈামারিি এই একরনষ্ঠৈাি প্ররৈিান রিরৈ সিম হব। আমাি মিহুম 
আব্বাোরনি ভাই, কাবুরলি সুলৈান, ইরন্তকাল করিরেন। আমাি বংশপরিচয় আি 
খোরৈ- গৈামারিি সাহার ে অরেধৈ আমারক একেন সাহসী আি অিমে গনৈা রহসারব 
েরড় ৈুরলরে।  ারক কাবুরলি অরিবাসীিা ৈারিি নৈুন সুলৈান রহসারব মরনানীৈ 
করিরে।  রি আরম গসখারন উপরস্থৈ হই। এবং আরম  ারবাই- আমারক  রি একা গ রৈ 
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হয় ৈবুও আরম  াবই। রকন্তু আরম োরন গৈামিা আমারক আরিা একবাি রবশ্বাস করি 
আমাি সারথই  ারব। রকন্তু ৈািরচরয়ও বড় কথা গৈামিা সবাই রনে রনে গ্রারম খবি 
পা াও,  ারৈ অরনেিাও আমারিি সারথ গ াে রিরৈ পারি আমারিি গসৌভারেেি 
অংশীিাি হরৈ এবং আমারিি সবাি গ  েন্মেৈ অরিকাি, গসই রনয়রৈি রলখন সমূ্পণধ 
কিরৈ পারি।” বাবি এখনও গ রনা গকারনা মহান রবেয় উি াপন কিরে এমন ভরঙ্গরৈ 
হাৈ উাঁচু করি। 
 
 ৈাি চািপাশ গথরক একটা মন্দ্র রচৎকাি কণ্ঠ ৈোে করি। গক ভাবরৈ গপরিরেরলা 
করয়ক েেন কণ্ঠ গথরক এমন রচৎকাি গবি হরৈ পারি? বাবি আড়রচারখ ৈারকরয় 
গিরখ ৈাি পারশ িাাঁরড়রয় থাকা বাবুিী, বাইসানোি আি কারশমও বারকরিি সারথ েলা 
রমরলরয়রে। গস রনরেি গভৈি একটা নৈুন শরক্তি উিয় অনুভব কিরৈ পারি… 
 
* 
 
একমাস পরিি কথা। বাবি ৈাি ৈাাঁবুরৈ অবস্থান কিরে। সূর ধি আরলা আি ৈাো উষ্ণ 
বাৈাস  ারৈ গভৈরি প্ররবশ কিরৈ পারি, গসেনে ৈাাঁবুি পিধা খুরল গিয়া হরয়রে। গস 
গ মনটা আশা করিরেরলা, ৈাি ভােে পরিবৈধরনি খবি দ্রুৈ িাষ্ট্র হরয়রে। হৈেীণধ গ  
িলটারক গনৈৃত্ব রিরয় গস ফািোনা ৈোে করিরেরলা, এখন গসটায় চাি হাোরিি গবরশ 
 া াবি গমাঙ্গল গ ািা এরস গ াে রিরয়রে।  ারিি সিধারিিা ৈুে বা ইয়ারকি-গলরেি 
তবরশষ্টেসূচক স্মািক রনরেরিি গঘাড়াি গলরে গবাঁরি িারখ  ুরিি সময়। সাইবারন খারনি 
হারৈ রনহৈ তৈমূিীয় সিধািরিি স্থলারভরষক্ত হরয়রে ৈািা। ৈাি প্ররৈ বা ৈাি নোয়সঙ্গৈ 
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অরিকারিি প্ররৈ এরিি অরিকাংশই আস্থাশীল এমনটা রবশ্বাস কিাি মরৈ নরবশ গস 
আি গনই। ৈািা ৈাি িরল গ াে রিরয়রে গকবল প্রারিি আশায়। রকন্তু গসই সারথ এরৈা 
িীঘধ ঝুাঁরকপূণধ একটা  াত্রায় অংশ গনয়াি প্রস্তুরৈ একটা রবষয়ই প্রকাশ করি গ , গস 
সফল হরবই। ৈাি সুনামই ৈাি পরি কথা বলরব। 
 
 কাবুরলি শাহী িিবারিি পা ারনা স্বণধমুদ্রা  া িূৈ রনরয় এরসরেরলা, গস ইরৈমরিেই গসটা 
অস্ত্রশস্ত্র, শরক্তশালী গঘাড়াি পাল, নিি গভড়াি িল আি গভৈরিি রিরক পশরমি আবিণ 
গিয়া নিম চামড়াি তৈরি ৈাাঁবু,  া বাৈারসি ৈীব্র ঝাপটা সামরল রনরৈ পািরব রকনরৈ 
বেয় করিরে। গস ৈাি তসনেবারহনী রনরয় প্রশস্ত আি শান্ত অক্সাস নিী ঘটনারবহীনভারব 
অরৈক্রম করি। সমৈল-ৈলরিশ রবরশষ্ট অল্প পারনরৈ ভাসরৈ পারি, এমন গনৌকায় 
গঘাড়াি পাল, মালবাহী খচ্চি, উট আি মালবাহী োরড়গুরলা এরক এরক গৈালা হয়। আি 
িি মারঝিা ৈািপরি বালুময় ৈলরিরশ ৈারিি হারৈি লম্বা লরে রিরয় িাক্কা রিরয় ৈািা 
গনৌকাগুরলা ওপারি রনরয়  ায়। এভারব নাোরড় িুই রিন িুই িাৈ িরি ৈািা ক্রমােৈ 
এপাি ওপাি আসা  াওয়া করি পুরিা বহিটারক ওপারি গপৌঁরে গিয়। এসব মারঝরিিই 
গকউ গকউ আবাি বাবরিি বহরিি রবশালরত্ব মুগ্ধ হরয় হারৈি লরে েুাঁরড় গফরল রিরয় 
ৈাি বারহনীি সারথ গ াে গিয়। 
 
 িরিণ-পরিম রিরক ৈাি  াত্রা রবেয়িীি একটা সফরিি অনুভূরৈি মরৈা মরন হরৈ 
শুরু করি। রকন্তু ৈাি উল্লারস উরিল হওয়া সারে না। সাইবারন খান আি  োঙারড় 
বারহনী  রিও গপেরন অরনক িূরি িরয়রে। তৈমূরিি অরভ ারনি রববিণ পরড় আি বৃিা 
গিহানাি েল্প শুরন। বাবি োরন কাবুল আি ৈাি মারঝ অবরস্থৈ মূরৈধমান রহেুকুরশি 
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বিফাবৃৈ েমাট চূরড়াি মারঝ অরনক অোনা রবপি ওাঁৈ গপরৈ িরয়রে। বাবি ৈাি 
আরিোন আি নানীোনরক তসনেরিি প্রহিায় রকশম িূরেধি শক্তরপাক্ত গিয়ারলি 
অভেন্তরি গিরখ আসরৈ গপরি সন্তুষ্ট গবাি করি। িূেধটা ৈাি এক নৈুন রমত্র ৈারক 
বেবহারিি েনে রিরয়রে। গস একবাি কাবুরলি অরিকাি বুরঝ রনরল গস ৈারিি রনরয় 
আসবাি েনে গলাক পা ারব। রকন্তু আপাৈৈ ৈািা রনিাপরি আরে। খানোিাি েনেও 
 রি গস এমনটা ভাবরৈ পািরৈা,  াি  ন্ত্রণারক্লষ্ট মুখ স্বরপ্ন গস প্রায়ই গিখরৈ পায়। 
 
“সুলৈান।” ৈাি গিহিিী িরলি একেন ৈাাঁবুি রভৈরি প্ররবশ করি। “িিবাি আপনাি 
েনে অরপিা কিরে।” 
 
পুনিায় পিামশধিাৈা সম্বরলৈ িিবাি বোপািটাই ৈাি কারে গকমন অদু্ভৈ মরন হয়। 
একটা োরৈম োরেি েড়ারনা োলপালাি রনরচ সবাই উপরস্থৈ হরয়রে কারশরমি পিরণ 
উরলি তৈরি লম্বা সবুে আলখাল্লা। বাইসানোি আি বাবুিীি পিরণ পশরমি সূক্ষ্ণ 
বুনরনি নৈুন গোব্বা। এোড়াও গসিাম গথরক পঞ্চাশেন গলাক রনরয় আেৈ হুরসন 
মরেি আি বাকী রৈনেরনি পিরনও নৈুন গপাশাক গিখা  ায়। এরিি রভৈরি িুেন 
গমাঙ্গল সিধাি মাথায় গভড়াি চামড়াি তৈরি গোলাকাি টুরপ। ৈারিি চকচরক 
িারড়রোাঁফরবহীন মুরখ  ুরিি অসংখে স্মািক রেেরেে করি। ৈৃৈীয়েন বাবরিি িূি 
সম্পরকধি ভাই রমেধা খান, বামরচারখ পরট্ট বাাঁিা, হৃষ্টপুষ্ট মিেবয়সী এক গলাক। 
উেরবকরিি অরভ ারনি ফরল গস বাস্তচুেৈ হরয়রে এবং ৈাি সারথ িরয়রে রৈনশ 
অশ্বারিাহীি সুসরিৈ একটা িল। অরৈরিক্ত গঘাড়াি পালসহ এবং োরড় ভরৈধ শসেিানা। 
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রনরেি এই ভাইরয়ি বুরি বা সাহরসকৈা সম্পরকধ বাবি খুব একটা আস্থাশীল না- 
রনরেি িনসম্পি আি বংশ ম ধািাি কািরণ ৈাি আেরকি সভায়  াই হরয়রে। 
 
 মারটরৈ রবোরনা োরলচায় বাবি ইরঙ্গরৈ সবাইরক বসরৈ বরল, সিাসরি কারেি। কথায় 
চরল আরস: “কাবুল গপৌঁোরৈ হরল আমারিি এখনও আিও িুইশ মাইল পথ অরৈক্রম 
কিরৈ হরব। আমারিি আি শহিটাি রভৈরি বািাি মৈ িাাঁরড়রয় আরে রহেুকুশ। 
আমারিি রভৈরি কািও এই পাহাড় গিখবাি অরভেৈা হয়রন- অরৈক্রম কিা িূরি 
থাক। আমিা গকবল মানসরচারখই গসটা গিরখরে। রকন্তু এই গ্রীেকারলও গসটা গোিাল 
বাাঁিাি কািণ হরব…প্রশ্ন হরলা আমিা রক পাহারড়ি রভৈি রিরয়  ারবা নারক ঘুিপরথ 
অনেরিক রিরয় পাহাড়টারক এরড়রয় গ রৈ গচষ্টা কিরবা…” 
 
 “আমারিি সামরন আি গকারনা রবকল্প উপায় আরে?” রমেধা খান োনরৈ চায়। 
 
নিীি ৈীি রিরয় এরেরয় রেরয় আমিা বৃত্তাকারি িূেধম পাহারড়ি অংশগুরলা এরড়রয় গ রৈ 
পারি। িােিূৈ আমারক খুাঁেবাি সমরয় গ মনটা করিরেরলন…”। 
 
 “রকন্তু গসটা কিরৈ গেরল অরনক গিরি হরয়  ারব- সম্ভবৈ আমিা ৈখন ৈাহরল হয়রৈা 
সুর ােটাই হািারবা,” বাবুিী বরল। “পাহারড়ি গচরয় গিরি কিাটা এখন আমারিি েনে 
অরনক গবরশ ঝুাঁরকপূণধ বরল প্রৈীয়মান হরৈ পারি…”। 
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বাইসানোি মাথা গনরড় সিরৈ োনায়। আরমও ৈাি কথাি সারথ একমৈ। আমারিি 
উরচৈ পাহারড়ি রভৈি রিরয় এরেরয়  াওয়া। রকন্তু গসেনে আমারিি পথপ্রিশধক 
প্ররয়ােন। এমন মানুষ  ািা রেরিপথগুরলা হারৈি ৈালুি মরৈা গচরন এবং আমারিি 
সবরচরয় রনিাপি আি ভারলা রেরিপথ রিরয় পথ গিরখরয় রনরয়  ারব। এমন মানুষ  ারক 
আমিা রবশ্বাস কিরৈ পারি…” 
 
গমাঙ্গল সিধািরিি গচহািায় গকারনা গহলরিাল গনই গ রনা। পৃরথবীি োি রহসারব। 
অরভরহৈ এই অঞ্চল রিরয় হিহারমশাই ৈািা অরৈক্রম করি। বাবরিি মরন একটা 
িািণা আরে, গসটা হরলা ৈািা  রি আরিৌ রবশ্বাস করিরে গ , লুরটি মারলি পরিমাণ 
প্রচুি হরব। ৈাহরল নিরকি আগুরনি গভৈরিও ৈািা ৈারক অনুসিণ কিরব রকন্তু  রি 
ৈািা আশাহৈ হয় গ  লুট কিাি মরৈা গৈমন রকেু পাওয়া  ারব না। ৈাহরল ৈািা 
ৈারক গসখারনই পরিৈোে কিরব… 
 
বাবি ৈাি িিবারি সমরবৈ গলাকরিি রিরক আরিকবাি ৈাকায়। আরিা গিরি কিাি 
গকারনা মারন গস গিখরৈ পায় না। মরন মরন গস পুরিা রবষয়টা বহুবাি খরৈরয় গিরখরে। 
আি প্ররৈবািই গস একই রসিারন্ত উপনীৈ হরয়রে। গস  রি কাবুরলি সুলৈান হরৈ 
চায়, ৈরব ৈারক দ্রুৈ  া কিাি কিরৈ হরব। 
 
 “গবশ। আরম রসিান্ত রনরয়রে। আমিা রহেুকুশ অরৈক্রম কিরবা। পাহারড়ি রনকটবৈধী 
হবাি সারথ সারথ পথ গিখাবাি েনে আমিা পথপ্রিশধক সন্ধান কিরবা আমিা  রি 
গসিকম কাউরক খুাঁরে না পাই, ৈাহরল আমিা রনরেিাই এরেরয়  ারবা…আোমী েরত্রশ 
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ঘণ্টাি রভৈরি আমিা  াত্রা আিম্ভ কিরবা। এই সময়টা সবাই রনরেরিি অিীনস্ত 
গলাকরিি সিঞ্জামারি আি িসিপত্র এবং গঘাড়াি  ে গনরব। বাইসানোি আরম চাই 
বারক সিধািরিি আপরন রনরে সংবািটা গপৌঁরে গিন। এবং আমিা সারথ গকবল গঘাড়া 
আি মালবাহী খচ্চি রনরয়  ারবা মাংরসি েনে। গকারনা প্রাণী আমারিি সারথ থাকরব না, 
এমনরক পাহারড়ি পািরিশ প ধন্তও না। 
 
* 
 
খােকাটা আাঁকাবাাঁকা পাহারড়ি চূরড়া িীরি িীরি কারে এরেরয় আসরৈ থারক। মারঝ 
মারঝ বাবরিি মরন হয় গস ৈাি মুরখ ৈারিি েমাট রহম শ্বাস অনুভব কিরৈ পারি। 
রনরচি  ারল কালরচ সবুরেি একটা গরাৈ গ ন আরোরলৈ হয়। অরনক উাঁচুরৈ 
বিফাবৃৈ শৃঙ্গ হীিক িুেরৈরৈ চকচক কিরে। অরনরকই এই পাহাড়গুরলারক িিণীি 
পাথুরি গবষ্টনী বরল অরভরহৈ করিন। রকন্তু বাবরিি কারে ৈািা স্ফরটক চূড়া োড়া আি 
রকেু না। বাবরিি সৃ্মরৈরৈ এখনও উাঁচু খাড়া পাহারড়ি পাশ্বধরিশ রিরয় তৈমূিরক িরড়ি 
সাহার ে নামারনাি কথা। ৈাি িুিাৈধ আি আড়ষ্ট তসনেিল, বিরফি উপি আৈরঙ্কৈ 
গঘাড়াি পা রপেরল আোড় খাওয়া এবং ববধি কারফিরিি গচািাগুিা আক্রমরণি কথা, 
ভাস্বি হরয় আরে। আট মাস আরে ফািোনাি িরিরণ পাহারড়ি রভৈি রিরয় ৈাি রনে 
পরিবাি আি অনুেৈ মুরষ্টরময় গলাকরিি পথ গিরখরয় রনরয় আসবাি সারথ গকারনাভারবই 
রবশাল একটা বারহনী আি ৈাি পুরিা সােসিঞ্জামসহ উাঁচু চূড়াি রভৈি রিরয় রকংবিন্তী 
আরে গসগুরলা নারক আকাশ স্পশধ করিরে, অরৈক্রম কিাি গকারনা ৈুলনা হয় না। 
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 “আপরন রক ভাবরেন?” বাবুিীি গঘাড়াটা একটা ৈাম্রবরণধি গঘাটকী, গ টা এই মুহূরৈধ 
আপ্রাণ ভরঙ্গরৈ মাথা গনরড় একটা ভনভন কিরৈ থাকা গঘাড়া-মারেি হাৈ গথরক বাাঁচরৈ 
গচষ্টা কিরে। 
 
 “রহেুকুশ অরৈক্রম করি তৈমূি রিল্লীরৈ ৈাি বারহনী রকভারব রনরয় রেরয়রেরলন গস 
সম্বরন্ধ গিহানা  া বরলরে…” 
 
বাবুিী অবোি ভরঙ্গরৈ কাাঁি ঝাাঁকায়। “সবগুরলাই িঙচরঙ েল্প, মনেড়া আি বারনায়াট। 
ৈাি কারে পুরিাটাই আোরোড়া সরৈে কারহনী। রকন্তু ৈাি করৈাটুকু আসরলই সরৈে গস 
রবষরয় আমাি  রথষ্ট সরেহ আরে। ৈাি িািাোরনি কথাটাই িরিন, গ খারন প্রাণ 
বাাঁচাবাি েনে বাচ্চা গেরলটা ৈারক গসানাি গসই হারৈটা রিরয়রেরলা। আরম বারে িরি 
বলরৈ পারি, হারৈটা আসরল লুট কিা হরয়রেরলা এবং অনে গেরলটারক পরিৈোে কিাি 
অপিািী মরনাভাব নাকচ কিাি েনে পরি এই উিাি অরভ ারনি কারহনীি অবৈািণা 
কিা হরয়রে।  াই গহাক, শীঘ্রই আমিা রনরেিাই োনরৈ পািরবা উপরিি িৃশেপট 
গকমন। আমিা একেন গলাক গপরয়রে গস আমারিি পথপ্রিশধক হরৈ িারে হরয়রে।” 
 
 “আরম আশা করি গস  খন বরলরে গ , পাহারড়ি রভৈি রিরয়  াবাি িাস্তা গচরন ৈখন 
গস সরৈে কথাই বরলরে।” 
 
 “গস রমথো কথা বরলরে প্ররৈয়মান হরল ৈুরম বরলরে গ  ৈারক পাহারড়ি উপি গথরক 
েুাঁরড় গফরল গিরব।” 
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 “আরম আসরলই ৈাই কিরবা।” 
 
বাবি ৈাি কাাঁরিি উপি রিরয় গিহিিী বারহনীি রিরক ৈাকায় এবং ৈারিি গপেরন 
রুক্ষ্ম প্রকৃরৈি উপি রিরয় অগ্রসিমান অশ্বারিাহীরিি লম্বা সারিি রিরক ৈাকায়।  া 
আেরস্ট্ি িাবিারহ গকাঁরপ গকাঁরপ উর । ৈাি কপাল গথরক িিিি করি ঘাম ঝিরৈ 
থারক এবং রপর ি অংসফলরকি মাঝ রিরয় বরয়  ায়। গস ৈাি প ধারনি সারথ বাাঁিা 
চামড়াি তৈরি পারনি থরলরৈ একটা গোট চুমুক গিয়। ৈাি ভাবরৈই অবাক লারে 
শীঘ্রই ৈুষাি আি বিরফি িারেে ৈািা প্ররবশ কিরৈ চরলরে। 
 
 “কাবুল শহিটা গকমন?” বাবুিী ৈাি হারৈি িাস্তানা রিরয় সপারট গঘাড়া-মারেটারক 
আঘাৈ করি এবং কর ন মারটরৈ গবচািাি প্রাণহীন গিহ আেরড় পড়রৈ গিরখ গসরিরক 
সন্তুষ্ট গচারখ ৈারকরয় থারক। 
 
“আমাি মিহুম আব্বাোন  রিও রনরে কখনও গসখারন  ানরন। রকন্তু রৈরন বরলরেরলন, 
রৈরন শুরনরেন িুরটা রভন্ন েেরৈি মারঝ আাঁকা পড়া একটা রবরচত্র স্থান গসটা- িুরটা 
েেরৈি একটা শীৈল আি অনেটা উষ্ণ। কাবুল গথরক একরিরনি িূিরত্ব এমন স্থান 
আরে, গ খারন কখনও ৈুষািপাৈ হয় না। আবাি রভন্ন রিরক মাত্র িু’ঘণ্টাি িূিরত্ব এমন 
স্থানও িরয়রে গ খারনি বিফ সািা বেি কখনও েরল না…” 
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“আরম ভাবরে গসখারনি গমরয়িা গকমন…” “ৈািা শীৈল না উষ্ণ? আমিা  রি ভােেবান 
হই ৈাহরল শীঘ্রই গিখরৈ পারবা।” 
 
* 
 
চািপারশি বাৈাস অরনক হাো। বাবরিি শ্বাস রনরৈ িীরৈমৈ কষ্ট হয় এবং স্বাভারবরকি 
গচরয় ৈাি হৃৎরপণ্ড অরনক দ্রুৈ স্পরেৈ হরৈ থারক। গঘাড়াগুরলাও বাৈারসি অভাব 
গবাি করি এবং ৈািা উপরি উ াি সমরয় গথরক গথরকই নাক রিরয় শব্দ কিরৈ থারক। 
শীরৈ অসাড় হরয় আসা আঙু্গরল, বাবি ৈাি পশরমি পিৈ গিয়া আলখাল্লাি মস্তকাবিণ 
আিও ভারলা করি গটরন গিয়। এক ঘণ্টা আরেও আকাশ পরিষ্কাি রেল। রকন্তু সহসা 
আোম োনান না রিরয় বিফ পড়রৈ শুরু করি। আি এখন ৈুষারিি ভািী কণা ৈারিি 
চািপারশ রবষণ্ণ ভরঙ্গরৈ উড়রে। গপেরন ৈারকরয় বাবি মানুষ আি পশুি োঢ় অবয়রবি 
আগুয়ান লম্বা সারি গস বহু করষ্ট আলািা করি রচনরৈ পারি। রকেু গলাক এখনও গঘাড়ায় 
গচরপ এরেরয় চরলরে। রকন্তু অরনরকই ৈাি মরৈা খাড়া বিফাকীণধ  াল গবরয় গঘাড়াি 
লাোম িরি ঝরড়ি মারঝ মাথা রনচু করি এরেরয় চরলরে। ৈাি রনরেি গঘাড়া, কারলা 
গকশি আি গলে রবরশষ্ট িূসি একটা স্ট্োরলয়ন, অস্বরস্তরবাি কিারৈ রচরহাঁ আওয়াে 
করি এবং বাবি ৈাি লাোম িরি ৈারক গটরন রনরয় চলরল গস প্ররৈবাি োনারৈ গচষ্টা 
করি। 
 
 ৈীব্র শীরৈি সারথ ৈাি ভারলাই পরিচয় আরে। রকন্তু গ্রীেকারলি এই ৈুষািঝরড়ি 
আকরেকৈা, বাৈারসি ৈীব্রৈা আি শীৈলৈা একটা সৈকধবাণী বরল মরন হয়। ৈাি 
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চািপারশ পােরলি মরৈা েরে আরোরলৈ হরৈ থাকা ৈুষািকণাি মারঝ গস গ রনা ৈাি 
কল্পনায় তৈমূরিি গ ািারিি বহু করষ্ট উপরি উ াি আবো অবয়ব গিখরৈ পায়। ৈািা 
এই রবপ ধয় সহে করি রটরক রেরলন, এই ভাবনাটা ৈারক শরক্ত গোোয়। 
 
“সুলৈান।” বাবি ৈাি খুব কারেই বাইসানোরিি কণ্ঠস্বি শুনরৈ পায়। “পথ প্রিশধক 
বলরে নারকি র ক সামরনই  খন গিখা অসম্ভব হরয় উর রে, ৈখন এরেরয়  াওয়াটা 
মািাত্মক রবপিনক। গস একটা খাওয়াল পাহারড়ি ফাটরল একটা গুহা। গচরন,  া 
সামরনই করয়কশ েে িূরি অবরস্থৈ। ঝড় না থামা প ধন্ত গস আপনারক গসখারন আশ্রয় 
রনরৈ অনুরিাি করিরে এবং গস আমারিি বারক সবাইরক রশরখরয় গিরব রকভারব 
রনরেরিি আি প্রাণীি বহিরক সবরচরয় ভারলাভারব িিা কিা  ায়।” বাবি মাথা গনরড় 
অসিরৈ প্রকাশ করি। “পথ প্রিশধক  রি বরল থারক গ  আমারিি  াত্রা রবিরৈ কিা 
উরচৈ, ৈরব আমিা ৈাই কিরবা।” গস বরল, “রকন্তু আরম আমাি গলাকরিি বাইরিি 
গখালা প্রান্তরি কষ্ট আি রবড়ম্বনাি মারঝ গিরখ রনরে গুহাি গভৈরি লুরকরয় থাকরবা না। 
গস আমারিি অবশেই রক কিরৈ বরলরে?” 
 
 “সুলৈান, খুাঁড়রৈ বরলরে। এই বাৈারস আমিা ৈাাঁবু খাটারৈ পািরবা না। আি ৈাই 
আমারিি রনরেরিি েনে েৈধ খুাঁড়রৈ বরলরে এবং গসই বিফ রিরয় বাৈাস আটকারৈ 
গিয়াল তৈরি কিরৈ বরলরে গঘাড়াি পালরক আড়াল কিরৈ এবং ৈািপরি ৈুষািঝড় না 
থামা প ধন্ত আমারিি আি রকেুই কিাি গনই…” 
 
“গবশ ৈাই হরব। এবাি আমারক একটা শাবল এরন িাও…” 
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পরিি রিন খুব সকালরবলা, ৈুষারিি গভৈরি একটা েরৈধ বাবরিি ঘুম ভারঙ। বিরফি 
একটা স্তি ৈারক গ রক গিরখরে রকন্তু আপািমস্তক কম্বরল মুরড় গস করৈাটা আিারম 
িাৈ কারটরয়রে গটি গপরয় চমরক উর । গুাঁরড় রিরয় েৈধ গথরক গবি হরয় গস োরয়ি 
উপি গথরক বিরফি কুরচ গঝরড় গফলাি মারঝ, চািপারশ ৈারকরয় ঝড় গথরম রেরয়রে 
গিরখ স্বরস্তি শ্বাস গফরল। আরিেন্ত রবসৃ্তৈ পরিষ্কাি নীল আকারশি রনরচ সািা িৃশেপট 
গচাখ ঝলরস গিয়। 
 
“সুলৈান।” ৈারিি শক্তরপাক্ত েড়রনি লম্বা বেি পাঁয়রত্ররশক বয়রসি পথপ্রিশধক 
শীরৈি হাৈ গথরক বাাঁচরৈ আপািমস্তক গস গবশ ভারলা করি মুরড় গিরখরে। ৈাি গেরল- 
গচৌে রক পরনি বেি হরব বয়স- পারশ িাাঁরড়রয় িু’হাৈ আড়াআরড় করি গিরখ করি 
প ধন্ত গবােরলি রনরচ এাঁরে গিরখরে বাড়রৈ উত্তাপ পাবাি আশায়। 
 
 “আমিা রক  াত্রা আিম্ভ কিরৈ পারি?” 
 
 “হোাঁ, রকন্তু এখন গথরক আমারিি আিও গবরশ সৈকধ থাকরৈ হরব। পূরবধ িৃশেমান 
অরনক রবপিই ৈুষারিি আবিরণ এখন গ রক রেরয়রে।” 
 
গলাকটা র কই বরলরে। বিরফি পুরু স্তি চািপারশি িৃশেপট এখন অরনক গকামল আি 
ঝুাঁরকহীন গিখারি। রকন্তু গসই সারথ পাহারড়ি অসংখে ফাটরলি উপরিিটাও গ রক 
রিরয়রে। পুরিা বহিটা  াত্রা শুরু কিরৈ বাবি ৈারকরয় গিরখ পথপ্রিশধক গলাকটা 
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রকভারব সৈকধৈাি সারথ আরে আরে চরলরে। আি রকেুিণ পরি পরিই আপাৈিৃরষ্টরৈ 
কর ন বিরফি উপরি লম্বা লার  রিরয় গুরৈা রিরি। গসটা সারথ সারথ ধ্বরস পরড় 
রনরচি অৈলস্পশধী রেরিখাি উনু্মক্ত করি ৈুলরে। গ খারন একবাি পড়রল আি গিখরৈ 
হরব না। বাবি  খন ৈাি কারে োনরৈ চায় এই োন গস রকভারব লাভ করিরে। ৈখন 
গলাকটা োনায় বহু শৈারব্দ িরি ৈাি পরিবাি এই পাহাড় অরৈক্রম কিরৈ 
ভ্রমণকািীরিি সাহা ে করি আসরে। তৈমূরিি বারহনীি সারথও ৈারিি বংরশি গকউ 
একেন পথপ্রিশধক রহসারব রেরলা গভরব গনয়াটা রক খুব গবরশ বাড়াবারড় হরব? 
 
শীঘ্রই অলস োলেরল্প সময় কাটাবাি শরক্ত বা অবকাশ গকারনাটাই থারক না। ৈািা িীরি 
িীরি িুরটা চূড়াি মারঝ গঘাড়াি প ধারনি মৈ গিখরৈ একটা উাঁচু ভূখরণ্ডি রিরক এরোরৈ 
থারক। বিরফি স্তি িীরি িীরি আরিা উাঁচু হরয় উ রৈ শুরু করি গ , প্রায়ই গঘাড়াি 
গিকাব প ধন্ত এমনরক কখনও প ধান বাাঁিাি কাপরড়ি গফরট প ধন্ত বিরফ  ুরব গ রৈ 
থারক… 
 
 “সুলৈান…আমাি এবাি পারয় বিফ-মাড়ারনা গলাক লােরব।” পথপ্রিশধক গলাকটা নিম 
ঘন বিরফ প্রায় গকামি প ধন্ত েুরব িাাঁরড়রয় িরয়রে। 
 
রক?… 
 
“বিফ মাড়াবাি েনে গলাক লােরব…রেরিখাি আকীণধ এলাকাটা আমিা পাি হরয় 
এরসরে। গসসব রনরয় আি ভীৈ না হরলও চলরব। এবাি পরনি রক রবশেন শরক্তশালী 
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গলাক আমাি প্ররয়ােন। সামরনি গলাকটাি কাে হরব বিরফি মারঝ োরয়ি গোরি 
এরেরয়  াবাি। আি ৈাি গপেরনি গলারকিা আলো বিফ িারবরয় রিরয় একটা েরল পথ 
তৈরি কিরৈ পািরব।  াি রভৈি রিরয় বারক গলারকিা আি গঘাড়াি পাল গপেন গপেন 
এরেরয়  ারব। গকবল এভারবই আমিা এখন রেরিপরথ গপৌঁোরৈ পারি…” 
 
এক ঘণ্টা পরি বাবরিি ফুসফুরস গকউ গ রনা আগুন িরিরয় রিরয়রে বরল মরন হয়। 
আি ৈাি পা গোড়া আপনা গথরকই গিরহি রনরচ মুরড় আসরৈ চায়। রকন্তু ৈারকই সবাি 
গচরয় গবরশ সহনশীলৈা আি উিেম প্রিশধন কিরৈ হরব। গস রনরেই গোি করি 
বিরফি রভৈি রিরয় প্রথরম সামরন এরেরয়  াবাি িারয়ত্ব রনরয়রে এবং অনেিা গ খারন 
হাাঁরপরয় ও াি আরে আট রক িশ েে িূিত্ব অরৈক্রম কিরৈ গপরিরে গ , র ক করিরে 
ৈাি রিগুণ পথ গস পরিষ্কাি কিরব।  ারৈ  াণ্ডা সরেও গস কুলকুল করি ঘামরৈ শুরু 
করি। রকন্তু প্ররৈটা পিরিপ ৈাি রভৈরি একটা বুরনা উল্লারসি েন্ম গিয় গ , প্রকৃরৈ 
রনরেও ৈারক িরমরয় িাখরৈ পািরে না। 
 
িুপুি নাোি ৈািা বিরফি প্রান্তি গথরক গশষ প ধন্ত গবি হরয় শক্ত উাঁচু েরমরৈ এরস 
িাাঁড়ারৈ সিম হয়। তৈমূরিি মৈ না, গস আি ৈাি গলারকিা ভােেবান। আবাি 
ৈুষািপাৈ শুরু হয় না এবং ৈািা এখন তবিী রকন্তু অপরূপ সুেি িৃশেপরটি রভৈি 
রিরয় অরৈ িীরি সামরনি রিরক এরেরয় চরলরে। বাবি সবসমরয় মরন করিরে গ , ববফ 
গবািহয় গকবল সািা হয়। রকন্তু এখারন পৃরথবীি োরিি উপরি উষ্ণ সূ ধারলারক রফরিাো 
আি মহানীল মরহমায় এটা চকচক কিরে। 
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“রেরিপথ আি করৈা িূরি?” 
 
 পথপ্রিশধক এক মুহূৈধ রক ভারব। “সুলৈান, আমিা  রি এই েরৈরৈ এরেরয় গ রৈ 
পারি, হুরপয়ান রেরিপরথ আমিা আোমীকাল িাৈ হবাি আরেই গপৌঁরে গ রৈ পািরবা।” 
 
বাবি হাৈ ৈারল গিয়। পশরমি পিৈ গিয়া িাস্তানা আি ৈাি উপরি উরলি কাপড় 
রিরয় মুরড় িাখা সরেও েরম আরে এবং বোথায় কুাঁকরড়  ায়। নীল হরয় ও া আঙু্গরল 
পুনিায় িক্ত চলাচল শুরু হরৈ মরন হয় েনেরন সূাঁচ রিরয় গকউ গ রনা গখাাঁচা রিরি। 
“ৈুরম ভারলাভারবই গৈামাি িারয়ত্ব পালন করিরে। আরম গভরবরেলাম আমারিি পশুি 
পারলি অরিকাংশই আমিা হািাব।” 
 
“আপনারক আরম এ কািরণই হুরপয়ান রেরিপরথ রনরয় এরসরে। অনে সব রেরিপথ, গ মন 
খাওয়ারকি মরৈা এটাি উচ্চৈা গবরশ না। আি এটা রিরয় উপরি উ াও খুব একটা 
ঝুাঁরকপূণধ না-  রিও এইসব পাহারড়ি সব োয়োরৈই রবপি ওাঁৈ গপরৈ আরে… 
আপনারক সবসমরয় সৈকধ থাকরৈ হরব-” গলাকটা ৈখনও কথা বলরে। এমন সময় 
রহম বাৈাস রবিীণধ করি একটা োন্তব, মড়মড় শব্দ গভরস আরস। আাঁৈরক উপরিি 
রিরক ৈারকরয় বাবি ৈারিি অরনক উপরি বিফাবৃৈ চূড়াি মসৃণ পৃষ্টরিরশ মাকড়সাি 
োরলি মরৈা ফাটল েন্ম রনরৈ গিরখ। প্রায় মানুরষি মরৈা একটা আৈধনাি করি ওর । 
নীলরচ-সবুে বিরফি একটা আয়ৈাকাি খণ্ড রবচুেৈ হরয় মানুষ আি প্রাণীি লম্বা সারিি 
গশষ প্রারন্ত এরস আেরড় পরড়। 
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একই সারথ এমন রবকট একটা েেধরনি সৃরষ্ট হয় গ , বাবরিি মরন হয় গস বুরঝ বরিি 
হরয়  ারব। সহোৈ প্রবৃরত্তি বরশ গস িু’হারৈ কান গচরপ িরি। গস  খন কান রনরয় 
বেস্ত এমন সময় রকেু একটা ভীষণ গোরি এরস ৈাি বুরক আঘাৈ করি। আি মাথাি 
পাশ রিরয় অনে রকেু একটা গবি হরয়  ায়। ৈাি চািপারশ রবরিি কণা রনরিি হরৈ 
থারক। ৈাি গঘাড়া আৈরঙ্ক রচরহ শব্দ কিরৈ থাকরল বাবি লারফরয় রনরচ গনরম গঘাড়াি 
েলাি িরড় আাঁকরড় িরি ৈাি গপরটি রনরচ আশ্রয় গনয়। ৈুষাি ধ্বস  রৈাটা 
আকরস্মকভারব শুরু হরয়রেরলা র ক ৈরৈাটাই আকরস্মকভারব গশষ হয়। ৈারিি 
চািপারশি ৈুষাি শৃঙ্গ আবাি গমৌন হরয় উ রলও আরশপারশ গথরক আৈরঙ্কৈ মানুষ আি 
পশুি  ুেলবরে গভরস আসরৈ থারক। বাবরিি মাথাটা িপিপ করি এবং পাাঁেরিি হাড় 
আড়ষ্ট হরয় থাকা অবস্থায় গস সন্তপধরণ গঘাড়াি নীচ গথরক গবি হরয় আরস। অরবাি 
েন্তুটা ৈখনও েটফট কিরলও অিৈ িরয়রে মরন হয়। 
 
 “সুলৈান, আপরন সুস্থ আরেন?” বাম হাৈ রিরয় োন হাৈটা আেরল িরি গিরখ বাবুিী 
এরেরয় এরস োনরৈ চায়। গবচািাি মুরখি একপারশ ইরৈমরিে বীভৎস একটা কালরসরট 
েন্ম রনরয়রে। 
 
 বাবি মাথা নারড়। ৈাি পিরণি গমাটা কাপরড়ি েনেই এ াত্রা গস গবাঁরচ রেরয়রে। রকন্তু 
গবচািা পথপ্রিশধক ৈাি পারয়ি কারে হাৈপা েরড়রয় পরড় আরে। গলাকটাি মাথাি 
গনকরড়ি চামড়াি টুরপ ৈাি মাথাি গপেরন আেরড় পড়া বিফ খরণ্ডি প্রচণ্ডৈা গথরক 
ৈারক বাাঁচারৈ পারিরন। হৈভােে গলাকটাি িক্ত আি মেে এখন বিরফি উপরি 
রবরিিভারব রেরটরয় আরে। 
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বাবরিি এবাি গলাকটাি সৈকধবাণীি কথা মরন পরড়। “আপনারক সবসমরয় সৈকধ 
থাকরৈ হরব…” 
 
পৃরথবীরৈ গসগুরলাই রেরলা হৈভােে গলাকটাি উচ্চারিৈ গশষ শব্দ। ৈারিি মাথাি উপরি 
চূড়াি বিফ আবািও সূর ধি আরলায় রচকরচক করি। রকন্তু গ রকারনা মুহূরৈধ আবাি 
মৃৈুেগ্রাসী ৈুষািখণ্ড রনরিি কিরৈ পারি আোম গঘাষণা না রিরয়। ৈাি গলাকরিি 
এখনই এই মৃৈুেউপৈেকা গথরক সরিরয় রনরৈ হরব। 
 
“আহৈরিি একরত্রৈ করিা।” গস মৃিু করণ্ঠ বরল। “আমারিি পরি  ৈদ্রুৈ সম্ভব এই 
এলাকা ৈোে কিরৈ হরব। আরিশটা সারিি গশষপ্রান্ত প ধন্ত গপৌঁরে গিবাি বরোবস্ত 
করিা।” 
 
 গস এবাি আবাি ৈাি পারয়ি কারে িলামুচরড় পরড় থাকা গিহটাি রিরক ৈাকায়। 
আরশপারশ গকাথাও গস গলাকটাি গেরলটারক গিখরৈ পায় না। আি এখন ৈারক গখাাঁোি 
সময়ও গনই। “বাবুিী, আমারক সাহা ে করিা…” 
 
পথপ্রিশধক গলাকটা রবশালরিহী রেরলা। আি বাবুিীি গঘাড়াি উপরি ৈারক উ ারৈ ৈািা 
িুেরন রহমরশম গখরয়  ায়। রকন্তু গলাকটারক এখারন গিরখ  াওয়াটা অমানরবক হরব। 
একটা উপ ুক্ত স্থারন ৈারক সমারিস্থ কিরৈ হরব। গসটা ৈাি প্রাপে। আি বাবি ৈাি 
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েনে গৈমনই একটা স্থান খুাঁরে গবি কিরব- সম্ভবৈ রেরিপরথি গকাথায় গ খারন ৈাি 
আত্মা শারন্তরৈ রবশ্রাম গনরব। 
 
ৈািা  রৈাটা দ্রুৈ সম্ভব এরেরয়  ায়। পরিশ্রান্ত পা বিফাবৃৈ মারটরৈ রপেরল  ায় গহাাঁচট 
খায়। অবরশরষ ৈািা একটা উপৈেকায় এরস উপরস্থৈ হয়। বাবি ভারব, ৈুষািপারৈি 
আক্রমণ গথরক ৈািা এখারন রনিাপি থাকরব এবং িয়িরৈি রহসাব গনবাি আরিশ 
গিয়। গস গ মন ভয় গপরয়রেরলা িয়িরৈি পরিমাণ গৈমন বোপক না- আ াি েন 
গলাক মািা গেরে। এি প্রায় রিগুণ সংখেক আহৈ হরয়রে। গবরশি ভারেিই আঘাৈ 
গৈমন গুরুৈি নয়। এোড়া েয়টা গঘাড়া আি রৈনটা মালবাহী খচ্চি মািা গেরে বা 
চলাি অরনাপর ােীভারব আহৈ হরয়রে। বাবরিি গলারকিা ইরৈমরিে ৈারিি েবাই করি 
ৈারিি মাংস িান্নাি বরোবস্ত করিরে। পরিরস্থরৈ আিও খািাপ হরৈ পািরৈা…. 
 
 “সুলৈান…” একটা রকরশাি কণ্ঠ ৈাি ভাবনাি োল রেন্ন করি। পথপ্রিশধক গলাকটাি 
গেরল। ৈাি গচাখ লাল, রকন্তু কণ্ঠস্বি সং ৈ। “সামরনি িাস্তা আরম রচরন। আরম এখন 
আপনাি পথপ্রিশধরকি িারয়ত্ব পালন কিরৈ প্রস্তুৈ আরে। আমাি আব্বাোন গবাঁরচ 
থাকরল এটাই চাইরৈন…” 
 
“গৈামাি সাহরসি আরম প্রশংসা করি। আি গৈামাি আব্বাোরনি মৃৈুেি েনে আরম 
সরৈেই িুিঃরখৈ।” বাবি মাথা গনরড় বরল।  াত্রা গশরষ ৈারক উপ ুক্তভারব পুিসৃ্কৈ 
কিরব বরল র ক করি। 
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গভারিি র ক আরে ৈািা গসই রকরশাি গেরলটাি গনৈৃরত্ব ৈািা হুরপয়ান রেরিপথ 
অরৈক্রম কিরৈ শুরু করি। িরিরণি আকারশ অরনক রনচুরৈ ৈখনও একটা রনিঃসঙ্গ 
ৈািারক েুলেুল কিরৈ গিখা  ায়। 
 
বাবি ৈািাটাি রিরক ৈারকরয় থারক। “ওটা রক ৈািা? আরম আরে কখনও গিরখরে বরল 
মরন পড়রে না।” 
 
বাবুিী অেৈা প্রকাশ করি। রকন্তু বাইসানোি োরন। “সুলৈান ওটারক বরল 
কোরনাপাস। সমিকে রকংবা ফািোনাি উত্তরিি আকারশ এটা গিখা  ায় না। রকন্তু 
সমিকরে তৈমূরিি গপৌত্র গেোরৈষ উলুঘ গবরেি গলখায় আরম এি কথা পরড়রে। 
গসখারন একটা রবখোৈ করবৈাি পংরক্ত িরয়রে: কোরনাপাস কৈৈিূি রবসৃ্তৈ গৈামাি 
উজ্জ্বলৈা আি গকারনা আকারশ গৈামাি উিয়?  ারিি উপরিই গৈামাি িরশ্ম রনঙরড় 
পরড় ৈারিি সবাি েনেই গৈামাি গচারখি ৈািায় গসৌভারেেি রচহ্ন অংরকৈ থারক। 
 
বাবরিি গচারখি সামরন গভারিি আরলা ফুরট ও ায় ৈািাটা রবলীন হরয়  ায়। রকন্তু 
বাৈধাটা ভারলাই গিরখ  ায়। গসৌভারেেি সূচক এমন একটা সংরকৈই ৈাি প্ররয়ােন 
রেরলা এবং গস উেীি গবাি কিরৈ থারক। আট ঘণ্টা পরি গস আিও উৎফুল্ল হরয় ওর , 
 খন বিফাবৃৈ ভূখণ্ড ৈৃণভূরমরৈ রূপান্তরিৈ হয়। েৈ রৈনরিরন এই প্রথম ৈািা ৈাাঁবু 
খাটারৈ পারি এবং োরয়ি কাপড় আি পারয়ি েুরৈা খুরল আিাম করি বসরৈ পারি। 
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 বাবি, বাবুিী আি বাইসানোিরক সারথ রনরয় ৈাি গলাকরিি অবস্থা পরিিশধন কিরৈ 
গবি হরয় কারিা কারিা অবস্থা গিরখ ৈািা আাঁৈরক উর । ৈািা আরিশ সরেও অরনরকই 
পাহারড়ি েনে উপ ুক্ত প্রস্তুরৈ রনরয় আরসরন। সূর ধি আরলায় মুরখি চামড়া গফরট 
গেরলও গমাঙ্গলরিি প্রাণবন্তই গিখায়। রকন্তু মীেধা খারনি তসনেরিি অবস্থা গশাচনীয়। 
গবশ করয়কেরনি অন্তৈ েেনখারনক হরব ৈারিি সংখো,  ারিি হাৈ পা রহম-িংরশি 
আক্রমরণ কারলা হরয় ফুরল উর রে। 
 
বাবি আরেও এমন ৈীব্র রহম-িংরশি আক্রমণ গিরখরে। ৈাি গলাকরিি বাাঁচারৈ হরল 
এখন গকবল একটা উপায়ই আরে। শীঘ্রই রশরবরি িাউিাউ করি আগুন। জ্বলরৈ থারক। 
আি শান পাথরি ঘরষ খঞ্জরি িাি গিয়া শুরু হয়। ৈারিি এই  ন্ত্রণা গকারনা মািক 
রিরয়ই নাকচ কিা সম্ভব না। এই গলাকগুরলা  ারিি হাৈ বা পারয়ি আঙু্গল সংক্রমরণি 
রশকাি হরয়রে, মুরখি রভৈরি ভাাঁে কিা কাপরড়ি টুকরিা গিরখ  ারৈ ৈািা রেহ্বা 
কামড়ারৈ না পারি, গকরট গফলা। 
 
মীেধা খারনি রনশান বাহক- গমাল বেরিি সুিশধন গিখরৈ এক ৈরুণ  াি োন হাৈ 
কারলা হরয় ফুরল গোট একটা ৈিমুরেি আকৃরৈ রনরয়রে এবং আঙু্গরলি রনরচ রিরয় 
হলুি পুাঁে গবি হরয় আসরে। অরনক গচষ্টা করিও তসনেরিি খঞ্জরিি িাি। পিীিা 
কিরৈ গিরখ রনরেি কান্না গচরপ িাখরৈ পািরেরলা না। 
 
“সাহস িারখা৷” বাবি ৈাি পারশ হাাঁটু মুরড় বরস। “খুব দ্রুৈ এটা গশষ হরব আি ৈুরম 
অন্তৈ প্রারণ গবাঁরচ  ারব… আমাি রিরক ৈারকরয় থারকা আি ভুরলও রনরচি রিরক 
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ৈারকও না।” বাবি শক্ত করি ৈাি কাাঁি গচরপ িরি এবং একেন ৈাি। রহম-িংরশ 
আক্রান্ত হাৈটা কনুইরয়ি উপরি গচরপ িিরৈ আরিকেন ৈাি পারয়ি উপরি গচরপ 
বরস। 
 
 “এবাি- দ্রুৈ করিা!” বাবি আরিশ গিয়। গেরলটাি গচাখ ভরয় বড়বড় হরয় উর , ৈাি 
মুরখি রিরক ৈারকরয় থারক। খঞ্জিটা ৈাি োন করি গকরট গনরম আসরৈ গবচািা বোথায় 
মুচরড় উর । রকন্তু িাাঁরৈি মারঝ কাপরড়ি টুকরিা থাকায় গস গকারনা শব্দ কিরৈ পারি 
না। গেরলটারক ৈখনও িরি গিরখ বাবি একপারশ সরি এরস আরিকেন তসনেরক হাাঁটু 
মুরড় বসরৈ সুর াে গিয় এবং আগুরন পুরড়রয় লাল কিা। একটা ৈিবারিি পাৈ রিরয় 
করিি করৈধৈ স্থারনি িক্তপাৈ বন্ধ কিরৈ গসখানটা পুরড়রয় গিয়। এইবাি কাপরড়ি 
কািরণ চাপা গশানায় রকন্তু গেরলটা অরনক কষ্ট করিও গচাঁরচরয় উ া গথরক রবিৈ থাকরৈ 
পারি না। 
 
 মীেধা খান আগ্রহী, রকন্তু ভাবারবেশূনে গচারখ ৈারকরয় রেরলা। পাহারড়ি রভৈি রিরয় গস 
রনরবধরিই এরসরে- ৈারক এখনও প্রাণবন্ত গিখায়। রকন্তু এই গলাকটাি েনে গস রবেুমাত্র 
পরিায়া করি না। বাবরিি ইিা করি ৈাি মুখটা গুাঁরড়রয় গিয়। এই গেরলটাি নাম রক?” 
গস োনরৈ চায়। 
 
“সাইরয়েরিন।” 
 
 “আরম ৈারক আমাি বারহনীরৈ রনরয়াে কিরৈ চাই।” 
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 “গ মন আপনাি অরভরুরচ।” মীেধা খান কাাঁি ঝাাঁরকরয় বরল, গ ন বলরৈ চায় “হাৈ 
কাটা রনশান বাহক আমাি িিকাি গনই।” 
 
বাবি এবাি িাাঁরড়রয় গথরক একটা আলখাল্লা রোঁরড় গসটা রিরয় িৈস্থারন পরট্ট বাাঁিা 
গিরখ। “এরক আমাি ৈাাঁবুরৈ রনরয়  াও আি পুরষ্টকি রকেু গখরৈ িাও।” গস আরিশ 
গিয়। “আে গস  রথষ্ট সাহরসি পরিচয় রিরয়রে।” 
 
* 
 
আক সিাই ৈৃণভূরম, কাবুরলি গপ্ররিৈ িূৈ ৈারিি সালৈানারৈি সীমারন্তি কারে 
সািারৈি স্থান রহসারব মরনানীৈ করিরেরলন। সবুে ঘারস োওয়া একটা মরনািম স্থান। 
বাবরিি রশরবিও িশধনীয়ভারব স্থাপন কিা হয়। সারি সারি ৈাাঁবু  াি মারঝ ৈাি রনরেি 
রবশাল ৈাবুটা স্থারপৈ। আশাি কথা এই গ , পাহারড়ি পািরিরশি গ্রারমি অরিবাসীিা 
ৈাি বারহনীি প্ররৈ গকারনা িিরণি রবরূপৈা প্রিশধন করিরন এবং িরিণ-পরিম রিরক 
ৈািা  খন উপৈেকাি রভৈি রিরয় এরেরয় এরসরে ৈখনও আরশপারশি গ্রামবাসীিা 
গকবল পাহারড়ি উপি গথরক গকৌৈূহলী িৃরষ্টরৈ ৈারকরয় গথরকরে। 
 
গসটা ৈখন গসরপ্টম্বি মাস। ফসল কাটা গশষ হরয়রে আি শসোোি পরিপূণধ থাকায় 
গ্রামবাসীিা ৈারিি কারে ফসল রবরক্র কিরৈই গবরশ আগ্রহী রেল। িারৈি গবলা 
আগুরনি পারশ বরস নিি গভড়াি মাংস রিরয় আহাি গসরি বাোন গথরক সিে সংেৃহীৈ 
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পাকা আরপল আি নাশপারৈ আি চাকভাঙা মিু খাবাি স্বািই আলািা। োরেি োরল 
ঘুঘু, রৈরৈি আি অনেসব োয়ক পারখি োনা ঝাপটারনা গশানা  ায়। িারৈি গবলা বাবি 
লালরচ-বািামী নাইরটংরেরলি োক শুনরৈ পায়। সমৃি আি উবধি একটা স্থান। আি গস 
 খন এখানকাি সুলৈান হরব, গসও এটারক গসভারবই িাখরব। 
 
 রকন্তু ৈাি আরে ৈারক রশরবরি রনয়মশৃঙ্খলা স্থাপন কিরৈ হরব। গস  রিও লুটপাট 
কিরৈ মানা করিরে। রকন্তু েয়েন গলাক ৈাি আরিশ অমানে করি পারশি গ্রারম হামলা 
চারলরয় রনরেরিি েবারি পশুি পাল িিা কিরৈ গচষ্টা কিায় িু’েন কৃষকরক হৈো 
করিরে। বাবি গিাষী বেরক্তরিি সনাক্ত করি এবং মৃৈ কৃষকরিি পরিবারিি সামরন 
পাথুরি গচারখ ৈারিি চাবরক মৃৈুেিণ্ড কা ধকি কিাটা প ধরবিণ করি। গস এিপরি 
ৈারিি চাবকারনা মৃৈরিহ  া ৈখন আি মানুরষি বরল গচনা মুশরকল আোোপূণধ একটা 
স্থারন মারটচাপা রিরৈ বরল। কাবুল গথরক বাৈধাবাহক  রৈা দ্রুৈ এরস গপৌঁরে ৈৈই 
মঙ্গল।  ৈরবরশ সময় ৈারক অরপিা কিরৈ হরব, ৈরৈাই ৈাি বারহনীরৈ এমন সব 
কুকরমধি সংখো বৃরি পারব। 
 
ৈৃৈীয় রিন গস ৈাি ৈাাঁবুি বাইরি বরস বাবুিীি ৈীি বাোই কিা গিখরে। এমন সময় 
ৈৃণভূরমি উপি রিরয় একটা গোট অশ্বারিাহী িলরক গস ৈাি ৈাাঁবুি রিরক এরেরয় 
আসরৈ গিরখ। 
 
“গৈামাি রক মরন হয়? িূৈ রফরি এরসরে?” গচাখ কুাঁচরক ৈারকরয় বাবি রেরেস করি। 
গলাকগুরলা অরনক িূরি থাকায় ৈারিি র কমরৈা গচনা  ায় না। রকন্তু ৈাি ৈাাঁবুি রিরক 
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খুব অল্প সংখেক গলাকই সিাসরি এরেরয় আসরৈ পারি।  াি মারন ৈািা রমত্রই হরব। 
গলাকগুরলা আরিা কারে আসরৈ বাবি িূরৈি মযূ়িকণ্ঠী নীল িরঙি আচকান আি ৈাি 
পােড়ীরৈ িেখরচৈ রপন রিরয় সং ুক্ত লম্বা পালক রচনরৈ পারি। 
 
“সুলৈান আপনারক স্বােৈম। আপরন রনিাপরি আসরৈ গপরিরেন গিরখ আরম আনরেৈ 
এবং রনরেি অরিকাি প্ররৈষ্ঠা কিরৈ একটা রবশাল বারহনীও আপরন রনরয় এরসরেন। 
শাহী িিবাি আপনারক অরভবািন োনারি।” 
 
বাবি মাথা নারড়। “আরম করব নাোি শহরি প্ররবশ কিরৈ পািরবা?” 
 
িূরৈি বািামী গচাখ রপটরপট করি উর । “সুলৈান একটা সমসো গিখা রিরয়রে। 
গমাহািি মুকুইম আিগুন নারমি এক েবিিখলকািী কাবুল আি কাবুরলি উপরি 
অবরস্থৈ িূেধপ্রাসাি িখল করি রনরয়রে। শাহী িিবাি শহরিি বাইরি অল্প রকেু সংখেক 
অনুেৈ তসনে রনরয় কািাবারে পারলরয় রেরয়রে। রকন্তু ৈািা পুনিায় শহি িখল কিরৈ 
পািরব না।” 
 
 “এই ভুইরফাড়টা গক?” 
 
 “হাোিা গোরত্রি এক সিধাি। গস ৈাি িলবল রনরয় গোি করি শহি িখল করিরে।” 
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“গস রক রনরেরক সুলৈান রহসারব গঘাষণা করিরে? ৈাি নারম রক খুৈবা পা  কিা 
হরয়রে?” 
 
 “না, সুলৈান এখনও হয়রন। ৈাি রনরেি গোরত্রি রভৈরিই অরনক প্ররৈিেী িরয়রে।” 
 
 “ৈাি সারথ করৈা তসনে আরে?” 
 
“সুলৈান সম্ভবৈ এক হাোি হরব, এি গচরয় রকেু গবরশ বা কমও হরৈ পারি।” 
 
 “আমাি সারথ চাি হাোি গ ািা আরে  ািা  ুরিি েনে উনু্মখ হরয় আরে। আপনাি 
শাহী িিবািরক খবিটা রেরয় োনান। না আমারকই কািাবারে রনরয় চলুন। আরম 
রহেুকুশ অরৈক্রম এখারন এেনে আরসরন গ  অনে গকউ লাভবান হরব।” 
 
“হোাঁ, সুলৈান।” কাবুরলি শাহীিূৈ এৈিরণ ৈাি সামরন নৈোনু হয় এবং মারটরৈ 
মাথা স্পশধ করি। বাবি ভারব, এই প্রথমবাি গস ৈারক সুলৈান রহসারব কুরনধশ কিরলা। 
 
*** 
 
“আ-আ-আমাি পিামশধ হরলা আপরন অ-অ-অরপিা করিন।” বাহলুল আইযু়ব 
উরত্তেনাি কািরণ গৈাৈলারৈ গৈাৈলারৈ বরল। িাশভারি বৃি গলাকটা রনরেি রবশাল 
গিশমী িারড়রৈ হাৈ বুলায়। কাবুরলি গ্রান্ড উরেি রহসারব ৈাি পিম ধািা আি বয়রসি 
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কািরণই রৈরন সিারনি অরিকািী। ৈাি মৈামরৈি গুরুত্ব না রিরলও, বাবি অসরহষু্ণ 
রচরত্ত ভারব,  রিও শাহী িিবারিি অনেসব গুরুত্বপূণধ সিসে, ওয়ারল গুল শাহী 
গকাষাোরিি িিক, এবং হায়িাি ৈকী, শাহী সীলরমাহরিি িিক, ৈািাও ৈারিি 
সিরৈ োরনরয় মাথা নারড়। 
 
 “গিরি কিরল রক লাভ হরব? এরৈ করি হাোিািা গকবল উৎসারহৈ হরব এবং রবশ্বাস 
কিরব গ  আরম ৈারিি ভরয় ভীৈ। শাহী িিবারিি কৈৃধত্ব আমাি িরয়রে। আরম 
িােিরক্তি অরিকািী। আমাি সারথ একটা শরক্তশালী গসনাবারহনী আরে। আি রক 
প্ররয়ােন?” 
 
“আ-আ-আমিা কাবুরলি অরিবাসীরিি রনরয় রচরন্তৈ। গমাহািি মুকুইম আিগুন শহরিি 
অরভোৈ রকেু অরিবাসীরক বরে করিরে আমারিি পরিবারিি সিসেও ৈাি রভৈরি 
িরয়রে এবং িূেধপ্রাসারি ৈারিি আটরক গিরখরে।” 
 
 “গস  রি ৈারিি িরৈ কিাি মরৈা িুমধরৈ গিখায় ৈরব ৈারক গসেনে মূলে রিরৈ হরব। 
আরম ৈারক গসটা পরিস্কাি বুরঝরয় গিরবা। আরম ৈারক আিও বুরঝরয় গিরবা গ , আরম 
গকারনা োকাৈ নই। আরম কাবুরলি নৈুন সুলৈান, র রন রনরেি সালৈানারৈি িখল 
বুরঝ রনরৈ এরসরেন।“ 
 
 রৈন বৃি এবাি পালাক্ররম রনরেরিি রিরক ৈাকায়। বাবি ভারব, ৈাি কথা বুরড়া 
গলাকগুরলাি মরন িরিরে। সম্ভবৈ ৈািা ভুরল রেরয়রেরলা কাি সারথ ৈারিি পালা 
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পরড়রে: এমন একেন- ভােে  ারক রবড়ম্বনায় গফলরলও রনরেি প্ররৈভা আি সাহরসি 
বরল ইরৈমরিেই র রন একেন সুলৈান। 
 
 “সুলৈান আমিা আপনাি আ-আরিরশি অনুবৈধী। আমিা গসটা গমরন রনরয়রে।” 
 
শিরৈি উজ্জ্বল আরলায় কাবুরলি চািপারশ অবরস্থৈ শহি িিাকািী গিয়াল আখরিারটি 
মরৈা েনেরন গিখায়। গবষ্টনীকৃৈ গিয়ারলি গপেরন বাবি প্রাসাি, বারড়, মসরেি আি 
সিাইখানা গিখরৈ পায়। সমিকরেি মরৈা মরনািম না। রকন্তু এখানকাি সম্পি 
বেবহাি করি গস এরকই সুেি আি গেৌলুসপূণধ করি ৈুলরব। চীন, ৈুিস্ক, রহেুস্তান 
আি পািরসেি মারঝ অবরস্থৈ কারফলা বহরিি চলাচরলি পরথ একটা গুরুত্বপূণধ 
বারণেেরকন্দ্র হবাি কািরণ কাবুল গবশ সমৃি শহি। শাহী িিবারিি অমাৈেিা ৈারক েবধ 
করি বরলরে গ , প্ররৈবেি রবশ হাোি গঘাড়া, উট আি অনে মালবাহী প্রাণীি বহি 
এখান রিরয় মশলা, রচরন, গিশম আি মূলেবান পাথি রনরয় এখান রিরয় অরৈক্রম করি। 
 
 শহরিি উপরি উত্তরি, রনিঃসঙ্গ পাথরিি একটা সূ্তরপি মাথায় িূেধপ্রাসাি অবরস্থৈ। এি 
মসৃণ গিয়ারল অসংখে িুদ্র িুদ্র ফাাঁকা স্থান গিখা  ায়। বাবি োরন এই মুহূরৈধ অরনক 
গচাখ-  ারিি রভৈরি গমাহািি মুকুইম আিগুনও িরয়রে ৈারিি রিরক ৈারকরয় আরে, 
আি গসও গসটাই চায়। গস ৈাি গলাকরিি  রৈাটা সম্ভব সুসরিৈ হরৈ বরলরে। 
ৈিবারি, বশধা আি িণকু ারিি ফলা আরলায় ঝলরস উর । কাাঁরিি উপরি িনুক ঝুলরে। 
আি রপর  ৈীি ভরৈধ ৈৃনীি। ৈাি ইিা শত্রু গ রনা ৈাি সামরথধেি বোপারি গকারনা ভুল 
িািণা না করি। 
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 ৈাি গলারকিা সমিসিায় ৈাি গপেরন রবনেস্ত হয়, বাবি িীরি িীরি শহি অরৈক্রম 
করি িূেধপ্রাসারিি রিরক এরেরয়  ায় এবং ৈািপরি িাাঁরড়রয় পরড়। রনরেি। গলাকরিি 
শহি রকংবা িূেধপ্রাসাি গথরক আকরস্মক গকারনা আক্রমণ গমাকারবলাি। েনে সমূ্পণধ 
প্রস্তুৈ থাকরৈ বরল, গস কারশমরক ৈাি কারে গেরক পা ায়। “আরিা একবাি আমাি 
িূরৈি িারয়ত্ব গৈামারক পালন কিরৈ হরব। একিল প্রহিী রনরয় িূেধপ্রাসারি রেরয় 
গমাহািি মুকুইম আিগুনরক আমাি চুড়ান্ত হুাঁরশয়ািী গপৌঁরে রিরয় এরসা। সূ ধারস্তি 
রভৈরি গস  রি বরেরিি মুরক্ত রিরয় শহি আি িূেধপ্রাসাি ৈোে করি, ৈাহরল গস 
রনরূপদ্ররব গকারনা িরৈ স্বীকাি না করিই রফরি গ রৈ পািরব। গস  রি এটা মানরৈ 
িারে না হয়, ৈরব আরম ৈারক গকারনা গিয়াৈ কিরবা না।” 
 
 বাবি চািেন তসনে রনরয় কারশমরক িূেধপ্রাসারিি রিরক িুলরকচারল গঘাড়া েুরটরয় গ রৈ 
গিরখ। িূরৈি িারয়ত্ব পালন কিা সব সমরয়ই ঝুাঁরকপূণধ। রকন্তু কারশম এি আরেও এমন 
পরিরস্থরৈরৈ সাহরসকৈাি পরিচয় রিরয়রে এবং বাবি রনরিৈ এই িফা ৈারক গকারনা 
অনাকারঙ্ক্ষৈ পরিরস্থরৈি গমাকারবলা কিরৈ হরব না…আিগুরনি সাহস হরব না ৈাি 
গকারনা িরৈ কিাি। ইৈেবসরি অনে রকেু কাে সম্পন্ন কিরৈ হরব। গস বাইসানোিরক 
গেরক পা ায়। “আরম চাই শহরিি গলারকিা আমাি আরিরশি কথা োনরৈ পারুক। 
আমাি বাৈধাি প্ররৈরলরপ আরম রলরপকিরিি তৈরি কিরৈ বরলরে। আপনাি গসিা 
িনুিধিরিি বরলন ৈীরিি মাথায় গবাঁরি গসগুরলা শহরি েুাঁরড় মািরৈ,  ারৈ গলারকিা 
পড়রৈ পারি ৈারৈ রক গলখা িরয়রে।” 
 

http://www.bengaliebook.com/


 অ্যাম্পায়ার অ্ব দ্য ম াঘল : রাইডারস ফ্র  দ্য নর্থ । অ্যাললক্স রাদ্ারল াডথ 

520 

www.bengaliebook.com                                  সূচিপত্র 
 

 

 এখন অরপিা কিা োড়া আি রকেু কিাি গনই। একটাই অসুরবিা, বি মারে এখারন। 
ৈারিি কািরণ ৈাি িূসি গঘাড়াটা অরস্থি হরয় উর রে এবং গলে রিরয় অনবিৈ রপর ি 
িুপারশ আঘাৈ কিরে। গস রেন গথরক গনরম আরস এবং িুপারয় বাাঁিন েরড়রয় গিয়। 
 ারৈ চরড় গবড়ারৈ পািরলও িূরি সরি গ রৈ না পারি এবং আসনরপরড় করি পাথুরি 
মারটরৈ বরস পরড়। মাথাি অরনক উপি রিরয় বরকি একটা ঝাাঁক উরড়  ায়, 
গবরহশরৈি পারখ। আল্লাহৈালা ৈাি সহায় ৈািই একটা সূচক। 
 
 “আপনাি রক মরন হয়, গস রক কিরব?” বাবুিী গঘাড়াি লাোম িিা অবস্থায় ৈাি পারশ 
বরস পরড় বরল। 
 
 “হাোিা িসুেটা? গস সাইবারন খান না। আমাি িািণা রনরেি গলারকিাই ৈারক সমথধন 
করি না। ৈাি কৃৈে হওয়া উরচৈ। আরম ৈারক গেরড় গিরবা বরল র ক করিরে।” 
 
 “আপরন বিরল রেরয়রেন। আপনাি আমারিি রভৈরি গসই মািামারিি কথা মরন আরে? 
 খন আরম আপনারক আত্ম-করুণাি অরভর ারে অরভ ুক্ত করিরেলাম।” 
 
 “ৈুরম র ক কথাই বরলরেরল। আমাি রনরেি েনে আসরলই করুণা হরিরলা। ৈুরম 
আমারক রনরেি উপরি রবশ্বাস রফরি গপরৈ সাহা ে করিরেরল- গ  অরনক রকেুই ঘটরৈ 
পারি…িাস্তায় বড় হবাি কািরণ ৈুরম আমাি গচরয় অরনক গবরশ অরভে। শাহোিারিি 
ৈরুণ বয়রস ঘি গথরক গবি করি গিয়া উরচৈ,  ারৈ ৈািা রনরেরিি িিা কিরৈ 
রশরখ…”। 
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“সম্ভবৈ অবশে আরম খাবারিি কথা র ক বলরৈ পািরে না…বা বি বুরড়া গলাকগুরলা 
 ািা েরলপরথ আপনারক কুরুরচপূণধ প্রস্তাব গিরব।” 
 
 বাবি হারস। 
 
পরিম আকারশ সূ ধ ৈখন মাত্র এক বশধা উপরি অবস্থান কিরে এবং সময় প্রায় গশষ 
হরয় এরসরে এমন সময় কারশম রফরি আরস। ৈাি গচহািায় উফুল্লভাব ফুরট আরে। 
“হাোিািা রনরেরিি রভৈরি ঝেড়া কিরে গকউ মািামারিও আিম্ভ করিরে। রকন্তু 
গমাহািি মুকুইম আিগুন আপনাি প্রস্তাব গমরন রনরয়রে। গস ৈাি গলাকরিি রনরয় 
িূেধপ্রাসাি ৈোে করি উত্তরি রফরি  াবাি প্রস্তুরৈ রনরি। গস শহরি অবস্থানিৈ 
তসনেরিিও ৈাি সারথ গ াে গিবাি আরিশ রিরয়রে। রৈরন আপনারক িু’ঘণ্টা অরপিা 
কিরৈ বরলরেন। ৈািপরি আপরন শহি আি বরেরিি িারয়ত্ব। গ্রহণ কিরৈ 
পািরবন…” 
 
 “আরম  া গভরবরেলাম গস আমারক ৈািরচরয়ও গবরশ ভয় গপরয়রে। ৈুরম ভারলা কাে 
করিরে।” 
 
খবিটা বাবরিি তসনেরিি মারঝ েরড়রয় পড়রৈ ৈািা  ারলি উপরি ৈিবারি  ুরক ৈুমুল 
উল্লারস গফরট পরড় এবং গসই সারথ আরিা একটা শব্দও গভরস আরস।  রিও অরনক 
িূি গথরক আি হাোভারব গভরস আসরে। রকন্তু রনভুধলভারব গবাঝা  ায় শহরিি রভৈরি 
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গথরক একটা গকালাহল গভরস আসরে। শহিবাসীিা রনরিৈভারবই োনরৈ গপরিরে রক 
ঘরটরে। 
 
 বাবি আবাি গঘাড়ায় গচরপ বরস এবং রনরেি গলাকরিি সামরন রিরয় িীরি িীরি 
এরেরয়  ায়। “আমারিি গিরখই এই হ কািী গলাকটা রনরেি প্ররারব রপেরল পরড়রে। 
রকেুিরণি রভৈরিই মাি খাওয়া কুকুরিি মরৈা গ  োকরৈও ভয় পায়, গস আি ৈাি 
গলারকিা শহি ৈোে কিরব। পড়ন্ত আরলারৈ শহি ৈোে কিাি সমরয় গস গ রনা ভারলা 
করি আমারিি তহহুরল্লারড়ি শব্দ শুনরৈ পায়। ৈারিি ৈিবারি এখন উজ্জ্বল আি িরক্তি 
িােরবহীন, সিান ভূলুরণ্ঠৈ। 
 
 গসই িারৈ, গবগুনী আি গসানালী আলখাল্লা পরিরহৈ অবস্থায় কাবুরলি সুলৈারনি িঙ- 
শাহী িিবারিি অমাৈেিা আি রনরেি গসনাপরৈরিি সারথ রনরয় বাবি কাবুরলি প্রিান 
মসরেরি প্ররবশ করি। রমহিারবি র ক রনরচ সুলৈারনি নামারেি স্থান রনিধারিৈ িরয়রে 
গ খারন তৈমূি রহেুস্তান অরভ ারনি সময় রনিয়ই নামাে আিায় করিরেরলন। বাবি 
পাথুরি গমরঝরৈ কপাল গ রকরয় মরন মরন ভারব। শাহী মসরেরিি ইমান ৈাি নারম 
খুৈবা পা  কিরৈ ৈারক সুলৈান গঘাষণা কিাি পরবত্রিরণ- গস রনরেি গভৈরি আশা 
আি েরবধি একটা উৎসিণ অনুভব করি। এখন আি গস েৃহহীন  া াবি না। 
 
ইমাম নৈুন প্রাথধনা শুরু কিরৈ, বাবি মরনার াে রিরয় শুরন: 
 
পিম করুণাময়, আপরন  ারক ইিা িােত্ব িান করিন 
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 াি কাে গথরক ইিা গসটা গকরড়ও গনন। 
  ারক ইিা করিন ৈারক সমৃরি িান করিন। 
এবং  ারক ইিা করিন ৈারক ধ্বংস করি গিন। 
সকল পরবত্রৈাি উৎস গকবল আপরনই। 
 আপরনই সবশরক্তমান। আল্লাহৈা’লা আসরলই সবধশরক্তমান আি রৈরন বাবরিি প্ররৈ 
সিাশয়। 
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ৈৃৈীয় খণ্ড – ৈরবাচরর বরাভলয় শাসন 
 

১৫. িনুিথর সদ্থার 
 
শহরিি গকাষাোি বাবি গ মনটা আশা করিরেরলা ৈািরচরয়ও গবরশ সম্পরি পূণধ রেরলা। 
শহিিূরেধি আস্তাবরলি রনরচ পুাঁরৈ িাখা রসেুক হাোিািা খুাঁরে পারব না 
 
বরল ওয়ারল গুল গ মন প্ররৈশ্রুরৈ রিরয়রেরলা কা ধৈ ৈাই হরয়রে। “সুলৈান, বোটািা 
 রি গকবল গঘাড়াি লারি সরিরয় গিখরৈা, ৈাহরলই ৈািা হয়রৈা রসেুক গিখরৈ গপরৈা, 
রকন্তু এমন কাে কিাটা হাোিীরিি ম ধািাি পরি অরচন্তনীয়।” বৃি গলাকটা পুরিাটা 
সময় আনরে রখলরখল করি হাসরৈ থারক  খন ভৃরৈেিা হাাঁটু প ধন্ত েভীি ৈাো গিাাঁয়া 
উ রৈ থাকা গঘাড়াি লারি আি খড়কুরটা সরিরয় গোপন িিো আি রসাঁরড়ি িাপ 
উরন্মারচৈ করি  া আটটা ভূেভধস্থ করিি রিরক গনরম গেরে। পুরু গলাহা রিরয় বাাঁিারনা 
ওক কার ি িিোি গপেরন প ধাি গসানা আি রূপাি গমাহি রেল  া রিরয় বাবি ৈাি 
গলাকরিি ভারলামৈ পুিসৃ্কৈ কিরৈ পারি। নৈুন গলাক রনরয়ার ে কিরৈ পারি। আি 
ৈাি নৈুন সাম্রারেেি গসৌে ধবিধন কিরৈ পারি। 
 
গস প ধারলাচনা কিরৈ থাকা রবশাল পরিকল্পনাি েকটা গুরটরয় িারখ। নকশাটায় 
কাবুরলি গকন্দ্রস্থরল সিেপ্রাি সম্পরিি রকেুটা বেয় করি গস গ  রবশাল েমু্বে ুক্ত 
মসরেি রনমধারণি রনরিধশ রিরয়রে। গসটা চািরকাণা প্ররকারষ্ঠি আকারি রচরহ্নৈ কিা 
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হরয়রে। ৈারক  রিও কাবুল আি এি চািপারশ রবশাল অঞ্চরল এখানকাি সিধািটা 
আমন্ত্রণ করি রনরয় এরসরে এবং ৈাি নৈুন প্রোিা ৈারক স্বােৈ োরনরয়রে সমৈরল 
বসবাসকািী আইমাক, পাসারহস, ৈারেক, বািারকস, এবং পাহারড়ি হাোিা আি 
গনগুোরিস, এবং কাবুরলি বারসো- এরিি রভৈি ফািোনাি গোত্রগুরলাি গচরয় ঈষধা 
আি িক্তিয়ী সংঘষধ কা ধৈ গবরশ। ৈারিি মরন করিরয় রিরৈ গকারনা িরৈ গনই- ৈাি 
মরৈা সুন্নী মুসলমান- আল্লাহৈালাি ইিা গ  গস ৈারিি শাসক হরব। 
 
আি ৈাোড়া শহিটায় ৈাি রনরেি একটা স্থায়ী োপ গিরখ  াওয়াি অনুভূরৈই আলািা- 
এমন একটা গসৌি  া আোমী শাসকরিি ৈাি কথা মরন করিরয় গিরব। সমিকরে  া 
তৈরি কিাি সুর াে গস পায়রন। গসখারন গস িীঘধ সময় অবস্থান কিরৈ পারিরন। আি 
ৈাোড়া তৈমূরিি িািা আরেই গসৌে ধমরণ্ডৈ করি গৈালা শহি গস রকভারব নৈুন করি 
অলঙৃ্কৈ কিরৈা। কাবুরল অবরশরষ গস সুর াে গপরয়রে। তৈমূরিি উত্তিসুিী শাহোিাি 
মরহমায় শহিটারক সারেরয় গৈালাি এমন একটা স্থান গ খারন রশল্পী আি সারহরৈেরকিা 
এরস রমরলৈ হরবন। 
 
এখন অবশে ৈারক রকেু অরপ্রয় কাে কিরৈ হরব। একমাস আরে বাইসানোি ৈারক 
বরলরেরলা আলী গঘাসৈ- বাবরিি অশ্বশালাি প্রিান,  ারক গস গসনাবারহনীি িসরিি 
প্রিান ভািপ্রাি অমাৈে রনরয়াে করিরেরলা- কাবুরল রনরিধষ্ট রকেু গঘাড়া আি গঘাড়াি খািে 
সিবিাহকািীরিি কাে গথরক ঘুষ রনরয় ৈারিি প্ররৈ গবরশ উিািৈা গিরখরয়রেন। 
বাবরিি প্রৈেি আরিরশি রবরুরি এটা। গস স্থানীয় গলাকরিি কারে বািবাি প্ররৈশ্রুরৈ 
রিরয়রে গ , গস ৈারিি সারথ না ে আচিণ কিরব। এখন আলী গঘাসরৈি গলারভি 

http://www.bengaliebook.com/


 অ্যাম্পায়ার অ্ব দ্য ম াঘল : রাইডারস ফ্র  দ্য নর্থ । অ্যাললক্স রাদ্ারল াডথ 

526 

www.bengaliebook.com                                  সূচিপত্র 
 

 

কািরণ, সুলৈান এরৈা সহরে ৈাি কথাি বিরখলাপ করিরেন বরল ৈািা গ  রফসরফস 
শুরু করিরেরলা ৈাি  রথাপ ুক্ত প্রমাণ পারব…। 
 
গকারনা পিরিপ গনবাি আরে বাবি আরিা প্রমাণ গচরয়রেরলা- গস গোটরবলা গথরকই 
আলী গঘাসৈরক গচরন, এই গলাকটাি কারেই গস গঘাড়ায় চড়া আি গপারলা গখলা 
রশরখরেরলা। রকন্তু বাইসানোি  খন আরিা প্রমাণ হারেি কিায়, ৈারক এখন বেবস্থা 
রনরৈই হরব। গস ৈাি রখলানাকৃরৈ িিবাি মহরলি রিরক এরেরয়  ায়। গ খারন ৈাি 
রেরি কিা গসানাি রসংহাসরনি িুপারশ ৈাি পারিষিবেধ ম ধািা অনুসারি িাাঁরড়রয় িরয়রে, 
সবরচরয় বয়স্ক আি ম ধািাবান ৈাি রসংহাসরনি কারে িাাঁরড়রয় আরে। রসংহাসরন 
উপরবষ্ট হরয়। বাবি বাইসানোিরক ইরঙ্গৈ করি। “িসরিি িারয়ত্বপ্রাি অমাৈেরক রনরয় 
আসা গহাক।” 
 
গস গচারখমুরখ রনরবধকাি অরভবেরক্ত রনরয় ৈারকরয় গিরখ, আলী গঘাসৈ ৈাি পরিরচৈ 
প্রেৈোনু হাাঁটাি ভরঙ্গরৈ এখন রশকরলি কািরণ অরনক গবরশ প্রকট পা গহচরড় গহচরড় 
এরেরয় আরস। ৈারক আপাৈিৃরষ্টরৈ অবোপূণধ গিখারলও বাবি োরন গলাকটা গভৈরি 
গভৈরি শরঙ্কৈ। ৈাি মুরখ  ুরিি িৈরচহ্ন স্বাভারবরকি গচরয় অরনক গবরশ স্পষ্ট এবং 
ভীৈচরকৈ গচারখ উপরস্থৈ অমাৈেরিি রিরক ৈাকারৈ ৈাকারৈ গস রসংহাসরনি রিরক 
এরেরয় আরস। গস পুরিাটা সময় একবািও বাবরিি রিরক ৈাকায় না এবং ৈাি গপেরন 
িাাঁরড়রয় থাকা প্রহিীিা ৈারক ৈারিি বশধাি উরিারিক রিরয় িাক্কা গিবাি আরেই গস হাাঁটু 
মুরড় বরস পরড়। 
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 “আপরন োরনন আপনাি রবরুরি রক অরভর াে আনা হরয়রে…” 
 
 “সুলৈান আরম-” 
 
 “আমাি প্ররশ্নি উত্তি রিন।” 
 
“হোাঁ, সুলৈান।” 
 
 “আি গসটা রক সরৈে?” 
 
“সবসমরয় এভারবই রবষয়গুরলা চরল এরসরে…” 
 
“রকন্তু আরম আপনারক পরিষ্কাি করি বরলরেলাম, গঘাড়াি বোপািীরিি সারথ নো ে 
আচিণ কিরৈ। আপরন আমাি কথা অমানে করিরেন…”। 
 
আলী গঘাসৈ মাথা ৈুরল ৈারকরয় শুকরনা গ াাঁট রেহ্বা রিরয় গভোরৈ গচষ্টা করি। 
“সুলৈান, গচরঙ্গস খারনি আমল গথরক আমাি গলাকরিি মারঝ প্রচরলৈ প্রথা সম্পরকধ 
সুলৈান আপরন োরনন। িিবারিি সরবধাচ্চ অমাৈে নয় বাি আরিশ অমানে না কিা 
প ধন্ত শারস্ত পায় না।” 
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 “আি আপরন কমপরি বারিাবাি আমাি আরিশ অমানে করিরেন…আমাি কারে পুরিা 
রববিণ আরে।” 
 
গঘাড়াি িিণারবিরণি িারয়ত্বপ্রাি অমাৈে আরিা নৈোনু হরয়  ায়। বাবি ৈাি 
নৈোনু হরয় থাকা মাথাি রিরক ৈারকরয় থারক গমাটা গপষল েিধানটা েল্লারিি খড়রেি 
কারে গকমন অিরিৈ মরন হয়। আলী গঘাসৈও রনিয়ই োরনন পৃরথবীি বুরক ৈাি 
অরন্তম মুহূৈধ ঘরনরয় এরসরে। গস এখন রক ভাবরে? 
 
 িীঘধ মন্দ্র রনিবৈায় বাবরিি মরন হয় ৈাি চািপারশি সব পারিষিবেধ ৈারিি রনিঃশ্বাস 
গচরপ গিরখরেন। 
 
“আপনারক িিবারিি কাে গথরক বিখাস্ত কিা হরলা। আে সূ ধারস্তি পরিও  রি 
আপনারক কাবুরল গিখা  ায়, ৈাহরল গকউ আপনাি মৃৈুে গ কারৈ পািরব না। আমাি 
সামরন গথরক এরক রনরয়  াও।” 
 
 “আপনাি উরচৈ রেরলা ৈারক প্রাণিণ্ড গিয়া।” বাবুিী পরি বােপারখ উড়ারৈ ৈািা 
শহরিি অভেন্তরি অবরস্থৈ প্রাসাি গথরক গবি হরল বরল। বাবরিি বােপারখ একটা 
গসানালী গশকল রিরয় ৈাি িস্তানাি করিি সারথ আটকারনা, মাথায় পিারনা হলুি 
চামড়াি গটাপরিি রনরচ অরস্থিভারব পারখটা মাথা নাড়রে, বুঝরৈ গপরিরে শীঘ্রই আবাি 
গস আকারশ উড়বাি সুর াে পারব। 
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 “ৈুরম কথাটা বলরো কািণ আলী গঘাসৈরক ৈুরম অপেে কিরৈ…গস গৈামারক 
গবিড়ক রপরটরয়রেরলা…” 
 
“গস আমারক আরিা বরলরেরলা গঘাড়াি লারি পরিষ্কাি কিাই আমাি পরি উপ ুক্ত 
কাে…না, অবশেই আরম ৈারক পেে করি না। আপরন োরনন বুরড়া োেলটারক ঘৃণাই 
করি। গস রেরলা একেন উিৈ, আত্মেবধী শূিন্মনে গ  ৈাি উধ্বৈনরিি গৈাষামি করি, 
আি অিস্তনরিি সবসমরয় গৈারপি মুরখ িারখ। রকন্তু আরম কথাটা, গসেনে বরলরন। 
আপনাি রনরেি গলারকিা আি কাবুরলি বারসোিা এি ফরল মরন কিরব আপরন 
আরবেপ্রবণ আি িুবধল।” 
 
বাবি গঘাড়ি উপরি ঝুাঁরক বরস বাবুিীি করি আাঁকরড় িরি। “গকউ  রি এমনটা ভারব 
ৈাহরল ভুল কিরব। ৈারক প্রারণ বাাঁরচরয় রিরয় আরম বিং সাহরসি পরিচয় রিরয়রে। ৈাি 
প্রাণিরণ্ডি আরিশ গিয়াটাই আমাি পরি সহে রেরলা। আমাি  খন মাত্র বারিা বেি 
বয়স, ৈখন আরম আমাি মিহুম আব্বাোরনি কুচক্রী উরেি কামবাি আলীি েিধান 
রনরে রনরয়রেলাম। রকন্তু আলী গঘাসৈ, আরম  খন রসংহাসনরবহীন অবস্থায় ভবঘুরি 
েীবন াপন করিরে, ৈখন আমাি প্ররৈ রবশ্বস্ত গথরকরে এবং গসেনে গস সামানেই অেধন 
করিরে। গস  াই গহাক, ভরবষেরৈ আমাি গকারনা গলাক  রি আমাি আরিশ অমানে 
করি- গস গ ই গহাক- রনঘধাৈ মািা পড়রব।” 
 
* 
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 রিও গসটা রেরলা বসরন্তি শুরুি রিরক, রকন্তু কাবুরলি গলারকিা উত্তরিি রহমশীৈল এই 
বাৈাসরক পািওয়ান বলরৈা। শহরিি আস্তানাি রনরচি হ্ররিি োঢ় সবুে পারনরৈ 
ৈখনও সািা বিরফি রেরটরফাাঁটা গিখা গ ৈ আি লৈাগুরল্মি আড়ারল আশ্রয় গনয়া 
হাাঁরসি পালরক আরলারড়ৈ হয়। রকন্তু বিফ এ বেরিি মরৈা েরল রেরয়রে। ৈৃণভূরম 
আি পশুচািণভূরমরৈ আবাি নৈুন প্রারণি আেমনী ধ্বরনৈ হরি। পাহারড়ি পািরিশ 
লাল রটউরলপ ফুরল ভরি উর রে আি েঙ্গরল রবিহকাৈি বনরমািে সঙ্গীি গখাাঁরে 
অনিবৈ গেরক চরলরে। কৃষকিা েিম কাপরড় গিহ। ভালমৈ আবৃৈ করি দ্রািাকুরঞ্জি 
সারি সারি োরেি  ে গনয়। করয়কমারসি রভৈরি  া গসানালী িরঙি রমরষ্ট আব-আরি 
ভরি উ রব  া গথরক প্রস্তুৈ সুিা গ্রীেকারল আমধৈেিা পাহাড় গথরক রনরয় এরস 
সংিিণাোরি িরিৈ বিরফি। সাহার ে উপরভাে কিরবন। 
 
 বাবি গনকরড়ি চামড়াি কম্বরলি রনরচ গথরক রনরেি গিহ গবি করি আরন। এখনও 
িারৈিরবলা উষ্ণৈাি েনে কম্বলটা ৈাি িিকাি হয়।  রিও গনিারি গমরয়টা গস গ খান 
গথরক এরসরে গসই পাহারড় সংেৃহীৈ উজ্জ্বল ৈামারট িরঙি মিুি মৈ ৈাি ত্বক- সকাল 
প ধন্ত গস ৈাি সারথ রবোনায় অবস্থান করি, িক্ত উষ্ণ িাখাি েনে  া  রথষ্ট। আে পরি 
গকারনা সমরয় গস হয়ৈ বাবুিীি সারথ রশকারি  ারব।  রিও অল্পই রশকাি পাওয়া  ায়। 
পাহাড়ী গভড়াি পাল ৈারিি শীৈকালীন আি গ্রীেকালীন চািণভূরমি মারঝ আনারোনা 
কিরে আি মারঝ মারঝ বনে োিাি গিখা গপরল গবশ ভারলাই আরমাি হয়। 
 
অথবা গস সম্ভবৈ কাবুরলি উপরি পাহারড়ি অবরস্থৈ ৈৃণভূরমরৈ তৈরি কিা বাোন 
প্রিশধরন গ রৈ পারি। পাটমুরনরষি িল ইরৈমরিে মারট পরিষ্কাি কিরৈ শুরু করিরে 
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এবং শীৈল মারট খুরড় পারন সিবিারহি নালা, গকন্দ্রীয় েলািাি এবং কারেি নিী গথরক 
পারন এরন ঝণধা তৈরিি কাে শুরু করিরে। শীঘ্রই ৈাি সাম্রারেেি পূবধরিক গথরক রনরয় 
আসা টক-গচিীি চািা, আরপল, োরলম আি গলবুি চািাি সারথ গিারপৈ হরব। উবধি 
ভূরমরৈ োেগুরলা দ্রুৈ গবরড় উ বাি কথা। ৈাি আরিোন আি নানীোন ৈাি কারে 
এরস গপৌঁোবাি আরেই আশা কিা  ায় গিখাি মরৈা একটা বাোন তৈরি হরব। 
 
বাবি কম্বলটা েুাঁরড় গফরল উর  িাাঁরড়রয় আড়রমাড়া ভারঙ। ৈাি করিি পূবধরিরকি 
চেনকার ি িিোয় গখািাই কিা োফরিি রভৈি রিরয় সূর ধি আরলা রভৈরি প্ররবশ 
কিরে। িিোটা খুলরৈ অনেপারশ একটা পাথরিি বািাো িরয়রে গ খান গথরক রনরচি 
আরঙ্গনা গিখা  ায়। বহু শৈারব্দ িরি কাবুরলি সুলৈারনিা উৎসরবি সমরয় এই বািাোয় 
িাাঁরড়রয় প্রোরিি িশধন রিরৈন। গসই অরিকাি গসও লাভ করিরে ভাবরৈই ৈাি ভারলা 
লারে। 
 
* 
 
“আপরন রক কিরেন? আরম এই রনরয় রৈনবাি গিখলাম আপরন কােরে রক রহরবরেরব 
িাে কাটরেন।” বাবুিীি োয়া বাবরিি কােরেি উপরি পরড়। 
 
 “এটা একটা রিনরলরপ। আরম সমিকে  খন সাইবারন খারনি কাে গথরক িখল করি, 
ৈখনই র ক করিরেলাম আমাি েীবরনি উরল্লখর ােে ঘটনাগুরলা রলরপবি করি 
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িাখরবা… রকন্তু শহিটাি কৈৃধত্ব হািাবাি পরি…আরম  খন প্রারণ ভরয় পারলরয় 
গবড়ারিলাম, আরম এই গলখাি কােটা ৈখন বন্ধ গিরখরেলাম…” 
 
“আপরন গকরনা বন্ধ করিরেরলন? আপরন হয়রৈা মরন শারন্ত গপরৈন…” 
 
 বাবি ৈাি গলখনী নারমরয় িারখ। “রকেু রবষয় আরে  াি সারথ মারনরয় গনয়াটা খুবই 
কষ্টকি রেরলা- খানোিাি পরিণরৈ, ওয়ারেি খারনি মৃৈুে…আি আরম  খন ভবঘুরি 
েীবন াপন কিরে ৈখন বেথধৈা োড়া, গবাঁরচ থাকবাি প্রাণান্তকি প্রয়াস োড়া এবং 
িুিাৈধ অবস্থায় আিবারট বেিাি গুরড়া গকমন মুখরিাচক মরন হয়, এসব োড়া আরম 
আি রক রলখৈাম? এসব কথা রলরখ গকারনা প্রশারন্ত লাভ কিা  ায় না…গকবল লিাই 
প্রকট হরয় উর …গকবলই আত্ম-বঞ্চনা  া গথরক ৈুরম একবাি আমারক িিা 
করিরেরল…” 
 
“আি এখন?” 
 
“আরম এখন আবাি সুলৈান হরয়রে…আমাি মরন হরয়রে আমাি সৃ্মরৈকথাি এখন 
রকেুটা হরলও মূলে িরয়রে…রকন্তু এি সারথ আরিা রকেু আরে। রহেুকুশ পবধৈমালা 
অরৈক্রম করি আসাি সময় গৈামাি রক মরন আরে আমিা কোরনাপাস ৈািা গকমন 
উজ্জ্বল হরয় চমকারৈ গিরখরেলাম। গসই মুহূরৈধ, আরম শপথ রনরয়রেলাম আরম  রি 
কাবুল অরিকাি কিরৈ পারি। ৈাহরল আরম আি কখনও আমাি অরভমন্ত্রণ হািারবা না। 
সাইবারন খারনি মরৈা খুনী, উচ্চাকাঙ্ক্ষী সম্পকধ আি রবরদ্রাহী প্রোরিি আি কখনও 
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আমাি আরশপারশ রভড়রৈ গিব না। আরম রনরেি রনয়রৈি রনয়ন্ত্রক হরবা। আরম এটা 
অেধন কিরৈ পািরবা বরল আমাি মরন হরয়রে…” 
 
“আি আপরন রক এসবই রলরখ িাখরেন?” 
 
“একিকম গসটাই বলরৈ পারিা…আরম চাই আমাি সন্তান, ৈারিি সন্তানিাও গ ন 
োনরৈ পারি আমাি সারথ রক হরয়রেরলা। আমাি শরক্ত আমাি অেধরনি কথা গসই সারথ 
আমাি ভুরলি কথাও…আমাি বেথধৈা…আমাি ভাবনা…গবাঁরচ থাকাি েনে আরম রক 
রসিান্ত রনরৈ বািে হরয়রেরলাম…আে গথরক আরম সবরকেু রলরপবি কিরৈ চাই- ভারলা 
অথবা খািাপ- সরৈাি আি রনষ্ঠাি সারথ…” 
 
 “েৈিারৈ আপরন গনিারি গমরয়টাি সারথ কৈবাি রমরলৈ হরয়রেন গসটাও?” 
 
“গসটাও…একটা মানুষ নানা কািরণ েরবধৈরবাি করি থারক…” বাবি রখকরখক করি 
গহরস উর । রকন্তু পিমুহূরৈধ গস রবষণ্ণ হরয় উর । গস ৈাি উরেরিি সারথ আেরকি 
আরলাচনাি কথাটা রকেুরৈই ভুলরৈ পািরে না। “বাহলুল আইযু়ব আে আমাি সারথ 
গিখা কিরৈ গচরয়রেন।” 
 
 “গসই বকিবাে বৃিাি মরৈা কথা বলরৈ থাকা গলাকটা, গস-গস রক চায়?” বয়স বা 
ম ধািাি প্ররৈ বাবুিীি রবেুমাত্র শ্রিারবাি গনই। আি গ্রান্ড উরেরিি ৈীক্ষ্ণ, করম্পৈ 
কণ্ঠস্বি আি কথা বলাি সমরয় হাৈ নাড়া নকল কিরৈ গস পেেই করি। “গস খািাপ 
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খবি রনরয় এরসরে।  রিও গসটা অপ্রৈোরশৈ রেরলা না। কাবুরল প্ররবশ আি রনেধমরনি 
পরথ সওিােিী কারফলা আক্রমণ কিরে। হাোিািা- আমাি রনরিধশ সরেও গ  
কারফলাগুরলারক গকারনাভারব রবিক্ত কিা  ারব না। আি আমাি েরিমানা বাবি িা ধ 
কিা গমষ আি গঘাড়াি পাল রিরৈও ৈািা অস্বীকৃরৈ োরনরয়রে…মুহািি-মুরকম 
আিগুরনি কারে েরিমানা আিারয়ি ৈাোিা োনারৈ ওয়ারল গুল রেরয়রেরলা। গস আে 
রফরি এরসরে…ৈাি কান গকরট রিরয় হাোিািা আমাি শাসরনি প্ররৈ ৈারিি অনীহা 
োরনরয় রিরয়রে…” 
 
 “ৈাহরল বলরৈই হরব মুহািি-মুরকম আিগুন ৈারক গ মন গিখায় ৈািরচরয়ও মস্ত বড় 
আহািক…” 
 
 “ৈাি ঔিৈে ৈাি মরস্তরষ্কি গচরয়ও বড় আি হাোিািা একটা শৃঙ্খলাহীন গোত্র। আরম 
 রি ৈারিি দ্রুৈ শারয়স্তা না করি, ৈাহরল অনে আরিা অরনক গিরত্র রবরদ্রাহী হরয় 
উ রব। আরম ইরৈমরিে আমাি কিণীয় র ক করিরে…বাৈধাবাহরকি কান কাটাি অপিারি 
বরে সব হাোিা   ািারক মৃৈুেিরণ্ড িরণ্ডৈ কিা হরব। তৈমূি  রৈা বড় তৈরি 
করিরেরলন আরম ৈািরচরয়ও বড় করৈধৈ মুরণ্ডি রপিারমে তৈরি কিববা…” 
 
“আমারক আরিশ রিন একটা বারহনী রনরয় আরম রনরে  াই। আরম হািামোিারিি 
পাহারড়ি গকাটি গথরক ৈারড়রয় গবি করি আনরবা আি ৈারিি গিহ কবন্ধ কিব…”। 
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বাবি ৈাি বনু্ধি রিরক ৈাকায়। ৈাি আন্তরিকৈায় গকারনা সরেরহি অবকাশ গনই: 
আরবরে ৈাি কণ্ঠস্বি কাাঁপরে আি গচারখি পাৈায় একটা উিগ্র িুেরৈ রবিুরিৈ হরি। 
গস একেন ভাল তসনে রকন্তু আরে কখনও গনৈৃত্ব গিয়রন। 
 
 “ৈুরম র ক োরনা গনৈৃত্ব রিরৈ পািরব?” 
 
 অবশেই। গকবল আপনািই রনরেি প্ররৈ আত্মরবশ্বাস গনই অনে কারিাও…” 
 
 বাবি রকেুিণ রচন্তা করি। আরিা অরনরক হয়রৈা রবড়রবড় কিরব, অবাক হরব ৈারিি 
বাি রিরয় বাবুিীরক মরনানীৈ কিায়। এমনরক বাইসানোিও হয়রৈা বোপািটা গমরন 
রনরৈ চাইরব না। রকন্তু রনরেি অনুভূরৈরক প্রািানে রিরয় বাবুিীরক গস গ  সুর ারেি েনে 
মিীয়া হরয় আরে রিরৈ আপরত্ত গকাথায়? 
 
 “র কারে। ৈুরমই  ারব।” 
 
 “আি আপনাি আরিশ গকারনা িয়া গিখারনা চলরব না?” 
 
 “মুহািি-মুকীম আিগুন আি ৈাি সোঙাৈরিি প্ররৈ গকারনা িিরণি করুণা গিখারব 
না। ৈরব গমরয়মানুষ আি বাচ্চারিি গকারনা িরৈ গকারিা না।” 
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 “আরম আপনারক রনিাশ কিরবা না।” বাবুিীি গচারখি রনরচি উাঁচু হারড়ি েনে ৈাি 
গচহািায় একটা রশকািী গনকরড়ি মরৈা অরভবেরক্ত ফুরট উর । 
 
বাবুিী চরল  াবাি পরিও বাবি চুপ করি অরনকিণ ভারব। ৈািপরি বাবুিী এরস রবি 
ঘটাবাি আরে গস  া রলখরেরলা গসটা গশষ কিাি েনে আবাি গলখনী ৈুরল গনয়: “এই 
সাম্রােে গলখনী না ৈিবারিি সাহার ে শারসৈ হরব।” 
 
* 
 
রশকািীরিি িণ্ড গথরক ইরৈমরিে েয়টা োল োড়ারনা হরিণ ঝুলরে, রকন্তু নীলোইটা হল 
গবানাস। বাবি এরেরলারপি নীলরচ-িূসি চামড়া, কারলা গকশি আি েলাি রনরচ লম্বা, 
পুরু, গিশমী গলারমি আবিণ সম্পরকধ আরে পরড়রেরলা, রকন্তু রনরে কখনও গচারখ 
গিরখরন। ৈাি সাম্রারেেি পূবধরিরক ওক আি েলপাই োরেি ঘন অিরণে আত্মরোপন 
করি থাকা প্রাণীি িল- ৈীক্ষ্ণ কণ্ঠী ময়না, মযূ়ি, বানি, আি েমকারলা গৈাৈাপারখ- 
ৈারক রবরমারহৈ করি। বাবুিী হাোিা রবরদ্রাহ িমন করি আসাি পরি গস এই এলাকায় 
রবেয় উি াপরনি েনে শাহী রশকারিি আরয়ােন করিরেরলা বরল গস রনরেি কারেই 
কৃৈে গবাি করি। পাাঁচরিন আরে বাবুিী ৈাি গলাকরিি রনরয় কাবুরল রফরি এরস 
বাবরিি পারয়ি কারে আিগুরনি কাটা মাথাটা অপধণ করিরেরলা। এখন গসও 
নীলোইটাি রিরক ৈারকরয় আরে। 
 
‘গৈামাি পালা।” বাবি রফসরফস করি বরল। গসটাই উপ ুক্ত পুিষ্কাি হরব। 
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বাবুিী েুরনপারিি গঝারপি আড়ারল লুরকরয় থাকা নীলোইটাি রিরক নীলরচারখ ৈারকরয় 
থাকাি অবসরি িনুরক ৈীি  ুক্ত করি রেলাটা কারনি কারে গটরন আনরৈ থারক, 
 ৈিণ না মরন হরৈ থারক গ  িনুকটা গভরঙ  ারব। 
 
বাবি ৈারকরয় গিরখ সািা পালক ুক্ত ৈীিটা অসরেগ্ধ এোরেরলাপটাি গকামল েলায় 
আমূল রবি হয়, গকারনা িিরণ শব্দ বা লম্বা পাপরড় ুক্ত গচারখ গকারনা পলক না গফরল 
মারটরৈ একপারশ কাৈ হরয় উরি পরড়। মুহূরৈধি েনে বাবি গকারনা শিাহৈ প্রাণী 
গিখরৈ পায় না। ৈাি গচারখ ওয়ারেি খান ভাসরৈ থারক, েলায় উেরবক ৈীি রবি 
হরয় গঘাড়া গথরক খিররাৈা নিীরৈ রপেরল পড়রেন এবং গচাখ ঘুরিরয় গনয়। আরবে 
আি সৃ্মরৈ কখন মানুষরক ৈারড়ৈ কিরব রকেু বলা  ায় না। এই একটা রবষয় গস 
এরৈারিরন ভারলাই বুঝরৈ গপরিরে। “চমৎকাি। গৈামাি রনশানরভরিি িিৈা 
অসািািণ।” 
 
 “বাোরিি বালরকি ৈুলনায় বলরেন…’ 
 
 কাবুল রবেয় উি াপরনি পরি গসরিন িারৈি গভােসভাটা রেরলা সবরচরয় গেৌলুসময়। 
মশারলি কমলা আরলারৈ, সািািণ িূেধ গ টারৈ গস এবাি রশকারিি েনে এরস 
উর রেরলা, ৈাি আরঙ্গনায় একটা পাইনকার ি মরঞ্চ বাবি উপরবশন করি ৈাি পারশ 
রেরলা বাবুিী। বাবি শীঘ্রই উলুরসি আরিশ গিরব- রবেয়ীি অংশ- বাবুিীরক প্রথম 
গভড়াটা পরিরবশন কিরৈ বরল। গস কাবুরলি ৈীব্র লাল সুিা ৈাি উরেরশে পান করি 
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বাবুিীরক গকাি গবেী,  ুিরিরত্র ৈাি পািিরশধৈাি েনে, িনুরকি সিধাি উপারিরৈ ভূরষৈ 
কিরব। 
 
 রকন্তু গসরিন েভীি িারৈ, গমারষি রশং আি রূপা রিরয় তৈরি িুই হাৈল  ুক্ত পানািাি 
গথরক পান কিরৈ কিরৈ, মার ি অনেপ্রান্ত গথরক ৈাি গলাকরিি তহ-হুরল্লারড়ি শব্দ 
আি বীিত্ব োাঁথাি আওয়াে এবং রবোনায় ৈারিি প্রবল নাক োকাি শরব্দি মারঝ, গস 
গটি পায় রনরেি গভৈি অসরন্তাষ িীরি িীরি িানা বাাঁিরে। সুিাি পরিমারণি সারথ র ক 
 খন অনে শাসকিা সন্তুরষ্ট গবাি কিরব। বাবুিী হাোিারিি রবরদ্রাহ িমন করিরে এবং 
পরথি পারশ ৈারিি রেন্ন মস্তরকি  রথষ্ট বড় সূ্তপ তৈরি করিরে,  া পরথকরিি মরন ভয় 
আি ভরবষেৈ রবরদ্রাহীরিি প্রশরমৈ কিরৈ সাহা ে কিরব। কাবুল ৈাি স্বেধ ৈাি 
সিারনি শারন্ত প্ররলপ-এখন রনিাপি। ৈাি িােিানীরক সুরশারভৈ কিরৈ গস রনৈে 
নৈুন উিোন আি ভবনরি নকশা পরিকল্পনা কিরে। রকন্তু ৈািপরিও গস গকন শারন্ত 
পারি না? কািণ উচ্চাশা ৈাি অন্তিরক কুরি কুরি খারি প্ররৈরনয়ৈ, সুখ শারন্ত সব 
হিণ করি রনরি। 
 
সুিাি পারত্র আরিকটা লম্বা চুমুক রিরয়, বাবি ভাবরৈ থারক। আি করয়করিন পরিই 
ৈাি আরিোন আি নানীোন রকরশম গথরক এখারন এরস গপৌঁোরবন। আরিোন ৈাি 
সারথ রমরলৈ হরৈ গপরি  ািপিনাই আনরেৈ হরবন সরৈে, রকন্তু ৈাি মরন অবেক্ত 
প্রশ্নটা রৈরন র কই বহন করি  ারবন-করব গবানরক উিারিি প্ররৈশ্রুরৈ গস পূণধ কিরব। 
এসান গিৌলরৈি ৈীক্ষ্ণ গচারখি িৃরষ্টরৈ গস একই প্রশ্ন গিখরৈ পারব  া ৈারক রবব্রৈ 
কিরে: এি পরি রক? নৈুন গকারনা অরভ ান? কখন এবং গকাথায়? তৈমূি রকংবা ৈাি 
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পিম শ্ররিয় গচরঙ্গস খান কখনও একই স্থারন গবরশরিন কাটানরন। রনরেি অেধন কখনও 
ৈারিি সন্তুষ্ট করিরন, গকারনা সরেহ গনই এসব কথাই বৃিা ৈারক আবাি মরন করিরয় 
গিরবন… 
 
 “আপনারক গিরখ অরভ ারনি আরে কারিা রপ্রয় গঘাড়া গখাাঁড়া হরয় গেরল গ মন গিখারব, 
অরবকল গসই িকম গিখারি।” বাবুিীি অরস্থসবধস্ব মুখ সুিাি প্রভারব চকচক কিরে 
এবং হাোিারিি রবরুরি সাহরসকৈা আি চাৈু ধ গিখাবাি পুিষ্কাি রহসারব বাবরিি গিয়া 
গসানাি মালা ৈাি েলায় লটরক আরে। 
 
“আরম ভাবরেলাম… িশ বেি আরে আরম  খন এরকবারিই ভারবরন ৈখন আরম সুলৈান 
হই। রকন্তু আরম সবসমরয় গভরব এরসরে- সুলৈান হবাি আরে রনয়রৈ আমাি ভারেে 
রবরশষ রকেু গিরখরে…” বাবুিীি রচিাচরিৈ সরেহান অরভবেরক্ত বাবি অগ্রাহে করি। গস 
গ ভারব গবরড় উর রে গসটা গবচািা রকভারব বুঝরব, গ খারন ৈাি রপ্রয় েন্মিাৈা  ারক 
ৈুরম ভারলাবাস গস গকবল সম্ভাবে মহরেি আি এখনও অরেধৈ হয়রন গসই সম্ভাবনাি 
কথা বরলন… 
 
“সরৈে কথা হরলা আরম অরস্থি হরয় উর রে- অসন্তুষ্ট। কাবুল র কই আরে, রকন্তু আরম 
আরিা চাই। প্ররৈরিন আরম  খন োরয়িী খুরল বরস রকেু রলখরৈ, আরম ভারব ভরবষেরৈি 
পাৈায় আরম রক রলখরবা…গসখারন রক মহান গকারনা গেৌিব, মহান। গকারনা রবেরয়ি 
কথা গলখা হরব, নারক গসগুরলা ফাাঁকাই থাকরব…? আমাি রবশ্রাম গনবাি সময় গনই, 
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আমারক শক্ত করি রনয়রৈি হাল িিরৈ হরব। আরম আমাি েীবরনি সময়গুরলা 
উরল্লরখৈ রকেু না করি বৃথাই নষ্ট কিরৈ চাই না।” 
 
 “আপরন র ক রক কিরবন বরল ভাবরেন…? সাইবারন খানরক আক্রমণ কিরবন?” 
 
 “আমাি গসনাবারহনী আক্রমরণি গ ােে হরয় উ রল গৈামাি পিামরশধি েনে অরপিা 
কিরবা না। রকন্তু এখনই না। ৈারক এখন আক্রমণ কিরল আহািরক কিা হরব…” 
 
“ৈাহরল আপরন রক কিরৈ চান?” 
 
 বাবি আরিকটা লম্বা চুমুক গিয়, গটি পায় সুিাটা গভৈরি প্ররবশ করি ৈাি বাচন শরক্ত 
আি কল্পনারক মুক্ত করি। সহসা ৈাি মরনি েভীরি থাকা একটা িািণা স্ফরটক স্বি 
রূপ লাভ করি। “রহেুস্তান… আরম গসখারনই গ রৈ চাই। গিহানাি েল্প গৈামাি মরন 
আরে? আরম  রি সম্পি কুরিেৈ কিরৈ পারি, তৈমূি গ মন করিরেরলন। ৈাহরল 
সাইবারন খান বা পািরসেি শাহ্ গকউ আমাি সামরন িাাঁড়ারৈ পািরব না।” গস ৈাি 
আসরন বরস উরত্তেনায় িুলরৈ থারক। বাবুিী ৈাি কাাঁরি একটা হাৈ গিরখ ৈারক সুরস্থি 
কিরৈ চায়। রকন্তু গস এক ঝটকায় ৈাি হাৈ সরিরয় গিয়। গস ৈাি কল্পনাি গচারখ 
রুরবি গচাখ ুক্ত গসানাি হারৈটা গিখরৈ পায়… 
 
“আপনাি উরচৈ হরব রনরেি সহোৈ অনুভূরৈ অনুসিণ কিা।” 
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বাবি ঝাপসা গচারখ ৈাি রিরক ৈাকায়। “রক…?” 
 
 “আরম আপনারক বলরৈ গচরয়রে রনরেি অনুভূরৈি কথা শুনরৈ… আপনাি ৈথাকরথৈ 
ভােে  াি কথা বলরৈ আপরন ভীষণ পেে করিন গসটা আপনারক গকাথায় রনরয়  ায় 
গিখা  াক…” 
 
বাবুিীি কণ্ঠস্বি  রিও অরনক িূি গথরক গভরস আসরে বরল মরন হয় এবং চািপারশি 
হট্টরোরলি রভৈরি  া অরনকটাই হারিরয়  ায়। রকন্তু বাৈধাটা পরিষ্কািভারব বাবরিি 
রভৈরি প্ররবশ করি। ৈাি সুিাি গনশা রনরমরষ ঘুরচরয় গিয়…হোাঁ, গস একটা বারহনী রনরয় 
কাবুল নিী বিাবি িরিরণ রহেুস্তারনি রিরক এরেরয়  ারব। গস প্রশস্ত রসনু্ধি রিরক 
ৈারকরয় গিখরব, অনে ৈীরিি অরবশ্বাসে সম্পরিি কথা রবরবচনা কিরব, এবং সম্ভবৈ 
রনরেি েনে রকেু িখলও কিরৈ পারি। 
 
*** 
 
বাবরিি অনুরিারি শাহী গেোরৈষী গ্রহ-নিরত্রি অবস্থান প ধারলাচনা করি গিরখন। 
িারৈি পরি িাৈ ৈািা ৈারিি চাটধ প ধরবিণ করিন আি কাবুরলি উপরিি অন্ধকাি 
আকাশ আরলারকৈ করি থাকা ৈািকািারেি অসম্ভব েরটল রবনোস পুঙ্খানুপুঙ্খভারব 
রবরেষণ করিন। োনুয়ারি মারস, সূ ধ  খন কুম্ভিারশরৈ অবস্থান কিরে ৈখন অরভ ান 
শুরু কিাি একটা শুভ সময় ৈািা িারড়রৈ গটাকা রিরৈ রিরৈ। অবরশরষ খুাঁরে পান। 
বাবি র ক বুঝরৈ পারি না ৈারিি ভরবষেিাণী গস রনরে রবশ্বাস করি রকনা, রকন্তু ৈাি 
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গলারকিা করি। অোনা অঞ্চরল ৈারিি অরভ ারন গ্রহ-নিরত্রি বিাভয় িরয়রে এটা 
মরনাবল বৃরিরৈ সহায়ক হরব। গেোরৈষরিি পিামশধ অবরশরষ ৈারক অরভ ান শুরুি 
প্রস্তুরৈ রনরৈ সহায়ৈা কিরব: আোমী করয়কটা মাস গস গসনাবারহনী ে ন আি 
অরভ ারনি পরিকল্পনা রনরয় বেস্ত থাকরব। 
 
* 
 
শিরৈি গশষ ফলটাও কাবুরলি চািপারশি বাোন গথরক সংেৃহীৈ হবাি পরিই গকবল 
রকশম গথরক বাবরিি আরিোন আি নানীোন এরস গপৌঁোন। গস আিও আরেই ৈারিি 
আনরৈ গলাক পা ারৈ গচরয়রেরলা রকন্তু হাোিা রবরদ্রারহি কািরণ গস সৈকধৈা অবলম্বন 
করি। রকন্তু ৈূ ধধ্বরন আি গৈািণিারিি উপরি  ারকি আওয়ারেি মারঝ ৈািা ৈারিি 
িলবল রনরয় িূেধপ্রাসারি প্ররবশ কিরৈ ৈাি মনটা েরবধ ভরি উর । খুৈলাঘ রনোরিি 
স্বাস্থে অরনক খািাপ হরয় রেরয়রে এবং িীঘধ ভ্রমরণি িকরলি কািরণ ৈারক ক্লান্ত আি 
িুবধল গিখায়- বাবি গিরখ ফারৈমাি উপরি রৈরন ভীষণভারব ভি রিরয় িাাঁরড়রয় িরয়রেন- 
রকন্তু এসান গিৌলৈ বিাবরিি মরৈাই প্রাণবন্ত িরয়রেন। 
 
ৈািা রনরেরিি করিি অবস্থান গ্রহণ কিা মাত্র রৈরন িু’হারৈ ৈাি মুখ িরি ৈারকরয় 
থারকন। “আমাি বাো গিখরে পুরুষ হরয় উর রে, ৈাি মুখ গেরড় রিরয় সন্তুরষ্টি সারথ 
মাথা গনরড় রৈরন বরলন। “খুৈলাঘ গিরখা গৈামাি গেরল েৈ করয়ক মারস গকমন বিরল 
রেরয়রে- গিরখা ৈাি কাাঁি গকমন চওড়া হরয় উর রে।” রৈরন ৈাি বুরক চাপড় রিরয় ৈাি 
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বাহুি উধ্বাংরশ আঙু্গল রিরয় গখাাঁচা রিরয় গিরখন। গ রনা গকনাি আরে গঘাড়া খুরটরয় 
পিখ কিরেন। “রসংরহি মৈ গপশী।” 
 
খুৈলাঘ রনোি ৈাি রিরক ৈারকরয় থারক রকন্তু রকেু বরল না। রৈরন আরেি গচরয় অরনক 
রনিব হরয় গেরেন- আব্বাোরনি আকরস্মক মৃৈুেি পরি ৈারক গ  মরহলা ফািোনাি 
রসংহাসরনি েনে প্রস্তুৈ করি ৈুরলরেরলন গসই মানরসকভারব শরক্তশালী মরহলা গ রনা 
অনে গকউ রেরলা- িু’বেি আরেও পাহারড় পাহারড় অরবশ্রান্ত ঘুরি গবড়ান গসই মরহলাি 
গচরয় এখন রৈরন অরনক িুবধল একেন। 
 
 “আপনারিি িুেরনি সারথ আমাি েরুরি কথা আরে। আসরে োনুয়ারি মারস আরম 
কাবুল ৈোে করি িরিরণ আমাি বারহনী রনরয় রহেুস্তারন আমাি ভােে পিীিা কিরৈ 
 ারবা। আমাি অবৈধমারন বাইসানোি িােপ্ররৈভূি িারয়ত্ব পালন কিরব…” 
 
ৈাি কথা গশষ হরৈ, এসান গিৌলৈ সিরৈি সারথ মাথা নারড়ন। রকন্তু খুৈলাঘ 
রনোিরক রকেু একটা রবচরলৈ করি ৈুরল। গসানালী েরিি কারুকাে কিা ৈারকয়া, 
গ খারন রৈরন গহলান রিরয় রেরলন গসখান গথরক িীরি িীরি উর  বরস, মাথা নাড়রৈ 
থারকন, গ রনা গকারনা কথা খুাঁরে পারিন না। ৈারক কাাঁিরৈ গিরখ বাবি চমরক উর - 
রৈরন কান্না গমাোি গকারনা গচষ্টাও করিন না। ৈাি সামরন রৈরন প্রবলভারব কাাঁপরৈ 
থারকন এবং হাৈ রিরয় রনরেি মাথাি লম্বা চুল গমাচড়ারৈ থারকন গ খারন এখন সািাি 
গোপ গিখা রিরয়রে। 
 

http://www.bengaliebook.com/


 অ্যাম্পায়ার অ্ব দ্য ম াঘল : রাইডারস ফ্র  দ্য নর্থ । অ্যাললক্স রাদ্ারল াডথ 

544 

www.bengaliebook.com                                  সূচিপত্র 
 

 

 “গমরয়…” এসান গিৌলরৈি কণ্ঠস্বরি স্পষ্ট অসন্তুরষ্ট প্রকাশ পায়। 
 
বাবি ৈাি আরিোরনি হাৈ িরি ৈারক প্ররবাি রিরৈ গচষ্টা করি। গ রনা রৈরন একটা 
বাচ্চা গমরয় আি গস ৈাি বাবা। “আমারক বরলন রক হরয়রে?” 
 
 “খানোিা- বাবি ৈুরম গৈামাি প্ররৈশ্রুরৈি কথা ভুরল গেরো? ৈুরম কথা রিরয়রেরল 
ৈারক উিাি কিরব। িরিরণ গকন ৈুরম গৈামাি সময় নষ্ট কিরো…” 
 
 রৈরন ৈারক আঘাৈ কিরলও হয়রৈা বাবি এৈটা কষ্ট গপরৈা না। লিা, হৈাশা আি 
গবিনাি একটা পরিরচৈ িরঙ ৈাি গচহাি লাল হরয় উর । ৈাি কথা আমাি সবসমরয় 
মরন আরে। আরম আমাি প্ররৈশ্রুরৈ িাখরবা। রকন্তু এখনও সময় হয়রন। সাইবারন 
খানরক গমাকারবলা কিরৈ হরল আমারক আিও তসনে আিও অথধ সংগ্রহ কিরৈ হরব। 
এবারিি অরভ ারন হয়রৈা আরম গসটা অেধন কিরৈ পািরবা। রকন্তু আরম শপথ কিরে 
 রৈা শীঘ্রই সম্ভব আরম খানোিারক খুাঁরে গবি কিরবা…” 
 
 ৈাি আরিোরনি গফাাঁপারন িীরি িীরি প্রশরমৈ হরয় আরস এবং ৈাি শিীি শান্ত হয়। 
বাবি ৈাি কপারল আলরৈা করি চুমু গিয়। রকন্তু রৈরন ৈাি গভৈরি গ  অশারন্তি আগুন 
গজ্বরল রিরলন, গসটা প্রশরমৈ হরৈ অরনক সময় লােরব… 
 
আোমী সিাহগুরলারৈ গস রহেুস্তান অরভ ারনি প্রস্তুরৈরৈ রনরেরক েুরবরয় িাখরৈ গচষ্টা 
করি। গস একই পথ িরি  ারব- কাবুল নিী বিাবি িরিণ-পূবধ রিরক এরেরয় রেরয় 
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খাইবাি রেরিপথ অরৈক্রম কিরব- এক শৈারব্দ আরে তৈমূি গ  পথ রিরয় এরেরয় 
রেরয়রেরলন। 
 
 বিফ পড়া শুরু হবাি আরেি স্বল্প সমরয়, ৈৃণভূরম সািা হরয় উ রৈ আি িৃশেপট 
ঝাপসা হরৈ শুরু কিরৈ,  খন গবাঝা িুস্কি গকাথায় পবধৈমালা গশষ হরয়রে, আি 
গকাথায় িূসি আকাশ শুরু হরয়রে। বাইসানোি আি বাবুিী গলাকরিি অরভ ারনি েনে 
প্ররশরিৈ করি ৈারিি রনেস্ব বারহনী আি স্থানীয় উপোরৈগুরলা গথরক সংেৃহীৈ নৈুন 
তসনে। উপোরৈ গলাকগুরলা খািাপ না… বাবি ৈারিি গঘাড়াি রপর  সওয়াি অবস্থায় 
খরড়ি রনশানায় ৈীি েুাঁড়রৈ বা বশধা রিরয় দ্রুৈ গবরে গঘাড়া িাবরড় ৈিমুে আি গভড়াি 
মাথা রবি কিরৈ গিরখ ভারব…রকন্তু গক োরন ৈারিি ভারেে রক অরপিা কিরে? 
 
অরনক িাৈ বাবি ভ্রামেমাণ বরণকরিি ঝুরলপড়া মুরখি অরবশ্বাসী গশ্রাৈারিি সামরন 
রবরচত্রসব প্রাণীি েল্প বড়াই করি বলরৈ শুরনরে- এমনরক িানরবি েল্প রহেুস্তারনি 
বটোরেি অিরণে ঘুরি গবড়ায়।  ারিি উধ্বমুখী শুড় অসৈকধ পরথরকি েলা রটরপ িরি 
িম আটরক গফরল। নগ্ন সািু সন্নোসীি িল, মুরখ োই ভস্ম মাখা প্ররৈমা পূোিীি িল, 
 ািা অন্ধকাি গুহায় বাস করি আি েীবরনই চুল িারড় কারট না। গবরশিভােটাই 
বালরখলেসুলভ অথধহীন…রকন্তু গস ৈািপরিও খািাপ রকেুি েনেই প্রস্তুৈ থাকরৈ চায়। 
 
 গশষ প ধন্ত োনুয়ািী মাস আসরৈ গস হাাঁফ গেরড় বাাঁরচ।  রিও চািপারশ এখনও পুরু 
বিফ েরম আরে। রকন্তু শীরৈি ভয়ঙ্কি ৈুষািঝড় গশষ হরয়রে এবং ৈািা গঘাড়া রনরয় 
গবরিরয় পড়রৈ পারি। 
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 েয়রিন একটানা অগ্রসি হরয় অগ্রসি হবাি েরৈ রনরিধষ্ট করিরে গ ারলি শব্দ বাবি 
ৈাি িু’হাোি তসরনেি শরক্তশালী বহি রনরয় খাইবাি রেরিপরথি মুরখ এরস উপরস্থৈ 
হয়। রকন্তু সাৈরিরনি রিন, সূ ধ  খন মাথাি উপরি ক্রমশ রুক্ষ্ম হরয় ও া ভূপ্রকৃরৈ 
গথরক িরঙি স্পশধ শুরষ রনরি, বাবরিি মরন হয় গস র ক ৈাি সামরন োনরিরকি 
পাহারড় রকেু একটা নড়াচড়া গিখরৈ গপরয়রে। গস ৈীক্ষ্ণ গচারখ গসরিরক ৈারকরয় গথরক 
থামবাি রনরিধশ গিয়। 
 
 “রক ওটা?” বাবুিীি কথাি মারঝই পাহারড়ি রনরচি  াল গবরয় নুরড় পাথি েরড়রয় 
পড়াি শব্দ হয়। 
 
 “আরম োরন না। আরম সারিি চািরিরক িিামূলক গবষ্টনীরৈ প্রহিী রনরয়াে করিরে। 
ৈািপরিও গুিঘাৈক রকভারব গবষ্টনীি রভৈরি প্ররবশ করিরে? চরলা আমিা সামরনি 
পাহারড় উর  ভারলা করি গিরখ…” 
 
বাবি ৈাি গঘাড়া গথরক লারফরয় নারম। “গৈামিা ৈীি তৈরি িারখা, আি আমারিি িিা 
করিা।” গস ৈাি গিহিিীরিি উরেরশে বরল। বারকিা সবাই আমারিি সারথ এরসা।” 
 
করয়ক রমরনট পরি, বাবি েনমানবহীন, রবিাম পাথুরি চূড়াি রিরক হৈাশ গচারখ 
ৈারকরয় থারক। রকেু গনই, খারল ফাাঁকা সব। মানুষ বা পশুি পাল  াই থাকুক পোড় 
পাড় হরয় রেরয়রে। ৈািপরি গস আবাি িূিবৈধী রকনাি গথরক পাথি েরড়রয় পড়াি 
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আওয়াে পায়। গস আড়াআরড় গিৌরড় রেরয় বািামী গোব্বা আি গ ালা পাোমা পরিরহৈ 
একেনরক নুরড় পাথরিি উপি রিরয় পােরলি মরৈা রপেরল পারলরয় গনরম গ রৈ গিরখ। 
বাবি রনরমরষ ৈাি িনুক নারমরয়, গলাকটারক লিে করি একটা ৈীি েুাঁরড় মারি। 
গলাকটা রচৎকাি করি উর  এবং পাহারড়ি পািরিরশ পাথুরি ভূরমরৈ গকারনামরৈ লুরকরয় 
পরড়। 
 
গপেরন বাবুিী আি গিহিিীি িলরক রনরয় বাবি পাথরিি উপি রিরয় রপেরল রনরেি 
রশকারিি গপেরন িাওয়া করি। পাহারড়ি পািরিরশ গপৌঁরে বাবি গলাকটা আিা গিৌরড় 
আিা গহচড়ারৈ গহচড়ারৈ পাথরিি মাঝ রিরয় এরেরয় গ রৈ গিরখ। ৈীিটা োন বাহুরৈ 
কাাঁরিি র ক রনরচ রবি হরয়রে। দ্রুৈ গিৌরড় বাবি ৈাি কারে গপৌঁরে একটা লাফ রিরয় 
গলাকটারক রনরয় পাথরিি উপরি আেরড় পরড়। শীঘ্রই ৈাি গিহিিীি িল এরস 
উপরস্থৈ হয় এবং গলাকটারক গবাঁরি গফরল। 
 
বাবি উর  িাাঁরড়রয় রনরেি আলখাল্লা গথরক িূরলা ঝারড়। “ৈুরম গক?” 
 
 “রপখী, োরেয়ারনসরিি সিধাি…” গলাকটা হাাঁফারৈ হাাঁফারৈ বরল। 
 
 “ৈুরম এখারন রক কিরেরল?” 
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রপখীি গচাখ- পাহাড়ী রবড়ারলি মরৈা অরনকটা গিখরৈ- রপটরপট করি। রকন্তু গস  রি 
রমথো বলরৈ গচরয়ও থারক রকন্তু গসটা অবান্তি গভরব রবিৈ থারক। “রেরিপরথি রিরক 
আপনারিি েরৈরবরিি উপি নেি িাখরেলাম।” 
 
 “আি গসটা ৈুরম গকরনা কিরেরল?” 
 
“এখারন পা ানিা থারক  ািা লুটপারটি মরৈা কারফলাি সন্ধান রিরৈ পািরল আমারক 
আি আমাি গলাকরিি পুিসৃ্কৈ করি। েৈ বেি ফসল ভাল হয়রন। ৈাি উপরি 
শীৈকালটাও িীঘধস্থায়ী হরয়রে…আমাি গলারকিা কখনও সিল রেল না। রকন্তু এবেি 
আরম  রি লুটপারটি সন্ধান না রিরৈ পারি ৈরব আমারিি সবাইরক না গখরয় থাকরৈ 
হরব।” 
 
 “আরম একেন সুলৈান, আমাি গসনাবারহনীি গনৈৃত্ব রিরি… উরটি বহি রনরয় আসা 
গকারনা গহাৈকা সওিােি না।” 
 
 “আরম রক বোটাি েলা ফাাঁক করি গিরবা?” বাবুিী গকামি গথরক খঞ্জি গবি করি 
গুিচিরিি স্বাভারবক শারস্ত কা ধকি কিরৈ প্রস্তুৈ। 
 
 “না…আমাি মাথায় আরিকটা ভারলা বুরি এরসরে।” 
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বাবি আবাি রপখীি রিরক ৈাকায় গ  সম্ভবৈ সিধাি রহসারব মৃৈুেি েনে রনরেরক প্রস্তুৈ 
করিরে। “ৈুরম এই পাহাড় ভারলা করি গচরনা আি ৈুরম বাাঁচরৈও চাও?” 
 
“হোাঁ অবশেই িুরটাই চাই- আি ৈাোড়া আরম আপনাি রনিাপত্তা গবষ্টনী অনায়ারস 
অরৈক্রম করিরে, ৈাই না?” 
 
“গৈামাি েীবন বাাঁচাবাি রবরনমরয় ৈুরম রেরিপরথি আরশপারশ গৈামাি রমত্ররিি খবি 
পা ারব গ , আরম সুলৈান বাবি রেরিপথ রিরয় আসরে। আমারক  রি গকারনা গোত্র 
আক্রমণ কিাি িুমধরৈ গিখায় ৈরব ৈারিি রনরিহ্ন করি গিয়া হরব…আি ৈুরম আমারিি 
পথপ্রিশধক হরব। গকারনা িিরণি ঝারমলা পাকাবাি গচষ্টা কিরল আরে ৈুরম মািা 
পড়রব। পরিষ্কাি গবাঝারৈ গপরিরে?” 
 
* 
 
রপখীরক বখশ গিবাি রসিান্ত লাভেনক প্ররৈপন্ন হয়। রৈনটা লম্বা  াত্রাি মািেরম গস 
পুরিা বহিটারক খাইবাি রেরিপরথি ববফাবৃৈ, েনশূনে আাঁকাবাাঁকা পাথুরি খাাঁরেি রভৈি 
রিরয় পাি করি রনরয় আরস। োরমি মারটি তৈরি বসৈবারটি বসরৈরৈ ৈািা গনরম 
আসরৈ বাৈাস ৈৈিরণ উষ্ণ হরয় উর রে এবং আরিা রৈনরিরনি ক্রমােৈ  াত্রা ৈারিি 
রসনু্ধি কারে গপৌঁরে গিয়। বাবি প্রশস্ত নিীি রিরক ৈারকরয় থারক। বিফ েলা পারনরৈ 
এৈটাই পূণধ হরয় আরে গ , িু’ৈীি োরপরয় ৈাি গরাৈিািা বরয় চরলরে। ৈাি পৃরথবী 
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আি রহেুস্তারনি উষ্ণ িহসেময় ভূরমি মারঝ সীমানা রচরহ্নৈ করি এই নিীটা বরয় 
চরলরে… 
 
“এটাই ৈাহরল রসনু্ধ নিী?” বাবুিী ৈাি পারশ একটা োট্টারোট্টা গখাাঁো কিা গঘাড়ায় 
উপরবষ্ট।  া পারন খাবাি েনে অরস্থি ভরঙ্গরৈ মাথা নাড়ারি। 
 
 “হোাঁ।” বাবি প্রমত্তা নিীি গরারৈি রিরক ৈারকরয় থারক ৈাি মারঝি পূরবধকাি উল্লাস 
অরনকটাই করম এরসরে। আমিা এখারন নিী অরৈক্রম কিরৈ পািরবা না। আমারিি 
গবরশিভাে গঘাড়া আি মালপরত্রি িশা ৈাহরল আি গিখরৈ হরব না… আমিা সবধসান্ত 
হব। রপখীরক আমাি কারে পা াও। আমাি গলাকরিি লুটপারটি সামানে সুর াে অন্তৈ 
আমাি গিয়া উরচৈ।” 
 
 িশ রমরনট পরি আরিষ্ট গলাকটা ৈাি সামরন হারেি হয়, মাথাি খরয়িী মখমরলি টুরপ 
ৈাি হারৈ িিা। 
 
 “আমিা এখারন নিী পাি হরৈ পািরবা না। আমারক হয় পারন কমা প ধন্ত অরপিা 
কিরৈ হরব, নৈুবা এমন একটা স্থান খুাঁরে গপরৈ হরব গ খারন আমারিি গঘাড়াগুরলা 
রনিাপরি সাাঁৈরি ওপারি গ রৈ পািরব।” 
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 রপখী কাাঁি ঝাাঁকায়। “নিী এ বেি গবশ প্রমত্তা, গিখরৈই পারিন। পারন কমরৈ কমরৈ 
ৈাও করয়ক সিারহি বোপাি। ৈরৈারিন অনেরকারনা োয়ো রিরয় অরৈক্রম কিা অসম্ভব 
বোপাি।” 
 
 “গনৌকাি বরোবস্ত? নিীরৈ গকারনা গেরল গিখরে না গকন?” 
 
“মারঝ রেরলা, সুলৈান রকন্তু রেরিপথ রিরয় আপনাি আেমরনি সংবাি গপরয় গিখরৈই 
পারিন বোটািা গনৌকা রনরয় গভরে রেরয়রে…” 
 
বাবি োলবরক। “নিীি পারন কমাি অরপিা থাকাি সমরয় আমিা এপাি রিরয় আি 
গকাথায় গ রৈ পারি?” 
 
“গকাহাট এখান গথরক িু’রিরনি  াত্রা পথ। শসে আি েবারিপশুরৈ সমৃি একটা 
বসরৈ।” রপখীরক িূৈধ গিখায়। “গসখারনি বারসোিা আমাি োৈ শত্রু। েৈ বেি গ্রীরে 
পাহারড় ৈািা আমাি গ্রারম হামলা করিরেরলা। আমাি গলাকরিি খুন করি, গমরয়রিি 
ৈুরল রনরয়  াবাি সমরয় আমারিি েবারিপশুি পালও ৈারড়রয় রনরয়  ায়। ৈারিি 
গকারনা িরৈ কিরৈ পািরল আমাি ভারলাই লােরব।” 
 
 “আমারিি গসখারন রনরয় চরলা, ৈািপরি ৈুরম মুক্ত।” 
 
* 
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এই রনরয় িশবাি, বাবি রনরেি আহািরকি েনে োল গিয়। মাত্র এরপ্রল মাস, রকন্তু 
এখনই সূর ধি উত্তাপ ৈারক আি ৈাি গলাকরক পােল করি ৈুরলরে। বাৈারসি আদ্রধৈায় 
বৃরষ্টি প্ররৈশ্রুরৈ  া স্থানীয় গলাকরিি মরৈ করয়করিরনি রভৈরি বৃরষ্ট হরয় ঝিরৈ শুরু 
কিরব। বরমধি রনরচ ৈািা গঘরম অরস্থি হরৈ থারক। 
 
এটা সরৈে, েৈ করয়ক সিাহ পরিরম ক্রমােৈ আফোন উপোরৈরিি পাহাড়ী এলাকা 
আি ৈারিি পাথরিি তৈরি আশ্রয়স্থরল হামলা- সাঙোিস ঈেরলি বাসাি মরৈা  া ৈািা 
পাহারড়ি উাঁচুরৈ সৈকধৈাি সারথ রনমধাণ করি সাফলেেনক বরল প্ররৈয়মান হরয়রে। 
কাটা মুরণ্ডি করয়কটা সূ্তপ তৈরি হরৈই গবরশিভাে গোরত্রি লড়াইরয়ি শখ উরব রেরয়রে 
এবং অন্তৈ িশেন সিধাি ৈারিি প্রথা অনু ায়ী চাি হাৈপারয় ভি রিরয়, মুরখ ঘাস 
রনরয় ৈাি প্ররৈ আনুেরৈেি শপথ রনরয়রে।  াি মারন “আরম এখন আপনাি েরুি 
মরৈা। আমাি সারথ আপনাি  া ইিা আচিণ কিরৈ পারিন।” 
 
 রকন্তু গস গকবলই গভড়া, েরু, উট, রচরন, সুেরন্ধ কে আি কাপরড়ি োইট লুট কিরৈ 
গপরিরে। ৈাি গলারকিা আপাৈিৃরষ্টরৈ সন্তুষ্ট। রকন্তু কাবুল গথরক এরৈা হোপা সামরল 
করয়ক হাোি গলাক আি অেরণৈ ভািবাহী পশু রনরয় আসাটা বাবরিি কারে অপবেয় 
বরল মরন হয়। ৈাি আিও অসন্তুরষ্টি কািণ ইৈেবসরি রসনু্ধ নিীি পারন রবেুমাত্র হ্রাস 
পায়রন।  াি ফরল নিী অরৈক্রম করি রহেুস্তারনি েভীরি অরভ ান শুরু কিরৈ পারি। 
উত্তরিি সীমানা বিাবি পাহাড়ী আি সমৈরলি গলাকরিি বশ মানারনা ৈাি কারে 
ম ধািাহারনকি বরল প্ররৈয়মান হরৈ আিম্ভ করিরে। অবশে এসব সরেও এবারিি 
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অরভ ারন একটা উরেশে অন্তৈ হারসল হরয়রে, কপারলি ঘাম গচারখ েরড়রয় পড়াি আরে 
মুেরৈ মুেরৈ বাবি ভারব। ৈাি তসনেরিি একটা মহড়া হরয় গেরলা। গসই সারথ ৈাি 
রনরেিও-একটা বড় অরভ ারনি প্রস্তুরৈ রহসারব। 
 
গস এখন ৈাি গলাকরিি লম্বা সারি, গপেন গপেন আসা ভািবাহী গঘাড়া, োিা আি 
উরটি বহি েেনী নিী বিাবি উত্তি-পরিম রিরক গবাঁরক রেরয় সওয়ািন রেরিপরথি 
রিরক এরেরয় চরলরে।  া ৈারিি পুনিায় পাহারড়ি মাঝ রিরয় রফরিরয় রনরয়  ারব। 
আল্লাহৈা’লা সহায় থাকরল ৈািা শীঘ্রই কাবুরলি গিখা পারব এবং উত্তরিি পাহাড় গথরক 
বরয় আসা শীৈল বাৈারসি পিশ ৈারিি শুষ্ক, গিারিরপাড়া ত্বরক অনুভব কিরব। 
গসখারন গপৌঁরে গস আবাি নৈুন করি পরিকল্পনা কিরব। 
 
 “ওটা রক?” বাবুিীি ৈীক্ষ্ণ গচাখ রিেরন্তি কারে রকেু একটা গিখরৈ পায়। র ক ৈারিি 
মুরখি সামরন একটা রবশাল কমলা িরঙি গোলরকি মরৈা। সূ ধ অস্ত  াবাি কািরণ 
র কমরৈা গিখা  ায় না। রকন্তু বাবি ৈাি গঘাড়াি লাোম রেরনি সারথ গবাঁরি িু’হাৈ 
রিরয় গচারখি সামরন একটা আড়াল তৈরি করি। গসও রকেু একটা গিখরৈ পায়- আরলা 
পরড় খুব সম্ভবৈ িাৈব রকেু একটা চমকারি। রকন্তু ৈািা আিও সামরন এরেরয় 
আসরৈ গিখা  ায় আকাশ আি রিেরন্তি মারঝ ঝুরল থাকা পারনি একটা রবশাল রবস্তাি। 
 
পারনি উপরিভারে লালরচ আরলা এই আরে এই নাই ভরঙ্গরৈ চমকায়। সম্ভবৈ অস্তরমৈ 
সূর ধি প্ররৈফলন। না…বাবি ৈাি পারশ বাবুিীরকও অসািািণ িৃরশেি রিরক ৈারকরয় 
গথরক আাঁৈরক উ রৈ গশারন। হাোি হাোি লম্বা পারয়ি লাল পালরকি পারখ ৈারিি 
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োনা ঝাপটারি, আকারশ উড়রৈ প্রাণবন্ত আকারশি োরয় িরক্তি একটা ঝাপটাি মরৈা 
গিখায় ৈারিি। ভয়ঙ্কি সুেি একটা িৃশে। 
 
 েিরমি ৈাণ্ডব সরেও, বাবি উরত্তেনায় গকাঁরপ উর …িরিরণি ভূখরণ্ডি চমক এখনও 
ৈাি েনে গশষ হয়রন। পারখগুরলাি মরৈাই, গসও এলাকাটা ৈোে কিরে রকন্তু ৈারিি 
মরৈাই গস আবাি রফরি আসরব। আি মানুষ ৈখন গস িৃশে গিরখ আাঁৈরক উ রব। 
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১৬. এক মসৌভােযসূিক েন্ম 
 
গ্রীরেি িাবিাহ কাবুরলি িূেধপ্রাসারিি রনরচ অবরস্থৈ ৈৃণভূরমি ঘাস পুরড়রয় গসানালী 
বরণধ পরিণৈ করিরে। ৈাি ক্লান্ত গঘাড়াি খুরিি রনরচি মারট শক্ত হরয় আরে। হ্ররিি 
পারনি পরিমাণ করম রেরয়রে এবং কািাি ফাটা আস্তিরণি মারঝ সবুে শোওলাি 
শুকরনা িাে ুক্ত একটা স্তি রকনািায় গিখা  ারি পারনরৈ গকমন একটা পচা েন্ধ। প্রায় 
পাাঁচ মাস অনুপরস্থরৈি পরিও অবশে ৈাি রচন্তাি গকরন্দ্র গকবলই ৈাি আরিোন আি 
নানীোরনি ভাবনা ঘুিপাক খায়। ৈারিি কারে রহেুস্তারনি সীমারন্ত ৈাি অরভ ারনি 
অরভেৈাি কথা গশানারৈ গস বোকুল হরয় আরে। বাবি ৈাি গসনাপরৈরিি োউরন 
গফলাি আরিশ রিরয় ভািবাহী পশুগুরলাি রপ  গথরক গবাঝা নামারৈ বরল। গসসব 
রবৈিণ না কিা প ধন্ত পাহািা গিবাি। বরোবস্ত করি গস িূরেধি ি োম্প রিরয় িুলরকচারল 
গঘাড়া রনরয় প্রাসারিি রিরক এরেরয়  ায়। 
 
অন্ধকািািন্ন গৈািণিারিি নীচ রিরয় আরলারকৈ আরঙ্গনায় উপরস্থৈ হরৈ, িূেধ প্রাকারিি 
উপি গথরক বািেবািরকি িল প্রথা অনুসারি ৈারক বােনা বারেরয় রফরি সুলৈারনি 
মরৈা অরভবািন োনায়। বাবি ৈাি গিকাব গথরক পা নারমরয় রনরয়। সন্তুরষ্টি সারথ 
একটা শ্বাস গনয়। এখারন রফরি আসরৈ গপরি ৈাি ভারলাই লােরে। ৈািপরি গস 
হন্তিন্ত হরয় বাইসানোিরক এরেরয় আসরৈ গিরখ ৈারক অরভবািন োনারৈ। ৈাি 
মুরখি অরভবেরক্ত গিরখই বাবি বুঝরৈ পারি গকারনা একটা িুিঃসংবাি ৈাি েনে অরপিা 
কিরে। “রক হরয়রে বাইসানোি? রক বোপাি?” 
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“সুলৈান আপনাি আরিোন অসুস্থ। এখানকাি গলারকিা  ারক গোপ ুক্ত জ্বি বরল। 
পূরবধি সওিােিরিি সারথ এখারন এরসরে, রৈরন গসই জ্বরি আক্রান্ত। শহরি গিাে 
একটা মহামািীি সৃরষ্ট করিরে এবং প্রাসারিি গেনানামহরলও েরড়রয় পরড়রে। হারকম 
ৈাি িক্তপাৈ ঘরটরয়রে রকন্তু গকারনা লাভ হয়রন। এখন ৈিমুরেি িস রিরয় ৈাি িক্ত 
শীৈল কিরৈ রৈরন গচষ্টা কিরেন, রকন্তু ৈাি প্রাণসংশরয়ি আশঙ্কা কিরেন আমারিি 
গহরকম…ৈাি িু’েন পরিচারিকা ইরৈমরিে মািা রেরয়রে একেন করয়ক ঘণ্টা আরে।” 
 
 “এই গিােটা কখন েরড়রয়রে?” 
 
 “প্রায় এক সিাহ আরে। রৈরন জ্বরিি গঘারি গকবল আপনাি কথাই বলরেন। আরম 
গুিিূৈ পার রয়রেলাম আপনাি গখাাঁরে। রকন্তু আপরন গকনরিক গথরক রফরি আসরবন- 
করব নাোি রফরি আসরবন গস সম্বরন্ধ গকারনা িািণা না থাকায়। আল্লাহৈালাি অরশষ 
গমরহিবানী আপরন রফরি এরসরেন…” 
 
একটা শীৈল অসাড়ৈা বাবরিি গিহ আি মনরক গ রনা আড়ষ্ট করি ৈুরল। স্তরম্ভৈ। 
অবস্থায় গস গঘাড়াি রপ  গথরক গনরম, লাোম এক সরহরসি হারৈ িরিরয় রিরয় আরঙ্গনা 
অরৈক্রম করি িীরি িীরি গেনানামহরলি রিরক এরেরয়  ায়। গস লম্বা রূপালী 
আস্তিণ ুক্ত োঢ় নীলকান্ত মরণি কারুকাে কিা িুই িিো রবরশষ্ট প্ররবশিারিি রিরক 
এরেরয় গ রৈ গ খান রিরয় ৈাি আরিোরনি কামিাি রিরক  াওয়া  ায়। বাবরিি পুরিা 
শিীি কাাঁপরৈ থারক এবং গস অসুস্থরবাি করি। 
 

http://www.bengaliebook.com/


 অ্যাম্পায়ার অ্ব দ্য ম াঘল : রাইডারস ফ্র  দ্য নর্থ । অ্যাললক্স রাদ্ারল াডথ 

557 

www.bengaliebook.com                                  সূচিপত্র 
 

 

ৈাি তশশরবি কথা মরন পড়রৈ থারক। গপাষা গবেীরক রবিক্ত কিাি েনে খানোিা 
ৈারক মািায় খুৈলাঘ রনোি ৈারক রৈিস্কাি কিরেন। আরিোন পালক ুক্ত ফািোনাি 
মুকুট ৈাি মাথায় পরিরয় রিরিন আি ৈাি সিেমৃৈ আব্বাোরনি আলমেীি ৈাি হারৈ 
িরিরয় রিরি ৈাি নারম খুৈবা পা  হবাি অবেবরহৈ আরে। রকন্তু এসব োরপরয় ৈাি 
মুরখ ফুরট থাকা কষ্ট গস গিখরৈ পায়।  খন গস ৈারক বরলরেরলা খানোিারক সাইবারন 
খারনি হারৈ সমরপধৈ কিরৈ হরব। অসুস্থৈাি অরনক আরেই গসই ঘটনা ৈাি মাঝ 
গথরক েীবনীশরক্ত শুরষ রনরয়রে… রনরেি উপি গক্রারি বাবি মাথা রনচু করি। 
 
 পরিচারিকাি িল িিো খুরল রিরৈ, অসুস্থ কামিাি বি, ভািী বাৈাস- ঘারমি সারথ 
চেনকা , কপূধরিি রমরশ্রৈ েন্ধ- ৈাি নারক এরস িাক্কা গিয়। গস গভৈি গথরক বীণাি 
রবষািময়, রমরষ্ট সুি গভরস আসরে শুনরৈ পায়। গস গভৈরি প্ররবশ কিরৈ এসান 
গিৌলৈরক ৈাি অসুস্থ গমরয়ি পারশ বীণাি উপি মাথা রনচু করি বরস থাকরৈ গিরখ। 
“নানীোন…” 
 
রৈরন মুখ ৈুরল ৈাকান। রকন্তু বােনা সারথ সারথ বন্ধ না করি িােটা গশষ করি বীণাটা 
ৈাি পারশ অরিামুরখ, কষ্ট গচরপ িাখা মুরখি ফারৈমাি হারৈ গিন। “সঙ্গীৈ গ রনা 
গবচািীরক রকেুটা স্বরস্ত গিয়। আরম গভরবরেলাম গৈামাি গবািহয় আসরৈ গিরি হরয় 
 ারব। হারকম রনিান রিরয় রিরয়রে…” 
 
 বাবি ৈাি আরিোনরক গচাখ বন্ধ করি চুপচাপ শুরয় থাকরৈ গিরখ। ৈাি মুরখ আি 
েলাি কারেি  রৈাটুকু গস গিখরৈ পায় লাল িােী চাকায় ভরৈধ হরয় আরে। গস ৈাি 
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কারে এরেরয় গ রৈ চাইরল এসান গিৌলৈ হাৈ গনরড় ৈারক িূরি থাকরৈ বরল। “জ্বিটা 
মািাত্মক। রবরশষ করি অল্পবয়স্করিি গিরত্র। বাবি ৈাি রিরক ৈাকায়। গস আরিক পা 
সামরন এরেরয় আসরল, এসান গিৌলৈ ৈাি বয়রসি ৈুলনায় অরনক রিপ্র েরৈরৈ উর  
িাাঁরড়রয় ৈাি রিরক গিরয় এরস বাবরিি বাহু আাঁকরড় িরি। “হারকম ৈাি সািেমৈ গচষ্টা 
কিরেন আি আরমও আরে। আমিা এখন গকবল অরপিা আি গিায়া কিরৈ পারি। 
এখন ৈুরমও  রি আক্রান্ত হও ৈরব রক গকারনা লাভ হরব? গৈামাি আরিোন আি 
আমাি েনে ৈুরম  া কিরৈ পারিা, গসটা হরলা গবাঁরচ থাকা, বহাল ৈরবয়রৈ।” 
 
 “রকন্তু আরম রক রকেুই কিরৈ পারি না?” 
 
“একটা রেরনস আরে কিবাি মরৈা। গৈামাি আরিোরনি  খন োন থারক ৈখন গস 
সামানেই কথা বরল। রকন্তু জ্বরিি গঘারি গস অরনক রকেুই বরল। জ্বরিি গঘারি গস 
গকবল আল্লাহৈালাি কারে একটা কথা োনরৈ গচরয়রে, ৈাি গকারনা নারৈ গনই গকন, 
গকন গৈামাি একেন উত্তিারিকািী গনই। আরম ৈারক বলরৈ চাই, ৈুরম আবাি রবরয় 
কিরব এবং সুস্থ হরয় গস গৈামাি আত্মেরিি গকারল রনরয় গখলরৈ পািরব। ৈাি আত্মা 
হৈাশায় গেরয় গেরে। লড়াই কিাি গকারনা ইিাই ৈাি রভৈরি কাে কিরে না। আরম 
ৈারক রকেু একটা বলরৈ চাই  া ৈাি রভৈরি বাাঁচাি আশা োরেরয় ৈুলরব…” 
 
 “আপরন ৈারক বলরবন গস  া বলরব আরম কিরৈ িারে আরে। আরিোনরক বলরবন 
গ , ৈারক অবশেই সুস্থ হরয় উ রৈ হরব, আমাি রবরয়ি গভােসভায় নাচবাি েনে এবং 
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ৈাি অবশেই অসংখে নারৈনাৈরন হরব… ৈারক বলরবন আমাি এখনও ৈারক িিকাি 
আরে…” 
 
এসান গিৌলৈ ৈীক্ষ্ণ িৃরষ্টরৈ ৈাি মুরখি রিরক ৈারকরয় থারক। ৈািপরি-সন্তুষ্ট হরয় ৈাি 
হাৈ গেরড় গিয়। “এখন  াও। আরিোরনি শিীরিি খবি আরমই গৈামারক োনারবা।” 
 
অশ্রু িমন করি গকারনামরৈ বাবি রনরেি করি রফরি আরস। এসান গিৌলৈ আি ৈাি 
মারয়ি কথায়  ুরক্ত আরে- গস ৈাি িারয়ত্ব এরড়রয় গ রৈ পারি না। এখন গস  খন 
কাবুরল রথৈু হরয় বরসরে, ৈখন আরিকেন স্ত্রী গ্রহণ কিরৈ বািা গকাথায়: ৈাি 
প্রোিাও রনিয়ই উত্তিারিকািী গিখরৈ চায়। আি ৈাোড়া রবরয়ি ফরল তমত্রী গোিিাি 
হয়। রকন্তু গসসব এখন অপ্রাসরঙ্গক ৈাি আরিোরনি সুস্থ হরয় উ বাি েনে  রি ৈারক 
িশটা স্ত্রী গ্রহণ কিরৈ হয়, রবশটা গস ৈাই কিরব…। 
 
পিবৈধী করয়কটা রিন মন্থি েরৈরৈ গকরট  ায়। বাবি সংবারিি অরপিায় থারক। 
সবসমরয় একই খবি গস শুনরৈ পায়- “অবস্থা অপরিবরৈধৈ আরে।” অরভ ান গথরক 
রফরি আসবাি পরি অরনক গুরুত্বপূণধ রবষয় ৈাি মরনার াে িারব করিরেরলা। উপোরৈ 
সিধাি  ািা ৈাি সারথ অরভ ারন রেরয়রেরলা ৈািা রনরেরিি প্রাপে ভাে। রনরয় উৎকণ্ঠায় 
িরয়রে এবং অরভ ারন প্রাি সম্পি ভাে করি গিবাি েনে গস বাবুিীরক িারয়ত্ব রিরয়রে। 
ৈাি িিবারিি মুনশীিা শীঘ্রই রহসাব িাখরৈ শুরু কিরব, কৈগুরলা গভড়া বা োেল, 
কৈ োাঁইট উরলি কাপড় এবং কৈ বস্তা শসে রবরলরয় গিয়া হরয়রে। 
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 বাবিরক অবশে এোড়া রনরেি গলাকরিি কথাও ভাবরৈ হরব। ৈারিি অবশেই ম ধািা 
আি পিবী বারড়রয় পুিসৃ্কৈ কিরৈ হরব এবং গসই সারথ লুরটি মারলি নো ে অংশ 
রিরৈ হরব। 
 
গস বাবুিীরক অশ্বশালাি নৈুন আরিকারিক করিরে-আলী গঘাসৈরক বিখাস্ত কিাি পরি 
গথরকই পিটা খারল রেরলা। ৈাি িরসকৈা আি েবধরবাি িুরটাই ভারলাভারব আরলারড়ৈ 
হরয়রে এি ফরল। ৈাি অবৈধমারন কাবুরলি িারয়রত্ব থাকা আি এরৈারিন রবশ্বস্তৈাি 
সারথ িারয়ত্বপালনকািী বাইসানোিরক রনরয় গস রক কিরব গভরব পায় না। ৈাি  রি 
রনরেি গমরয় বা ভারস্ত থাকৈ ৈাহরল গস ৈারিি মাঝ গথরক একেনরক খুরশ মরন স্ত্রী 
রহসারব গ্রহণ কিরৈ পািরৈা। সমিকরেি এক প্রাচীন অরভোৈ পরিবারিি সন্তান 
বাইসানোি এবং বাবি  রি কখনও গসখারন রফরি গ রৈ পারি ৈরব বোপািটা 
গসখানকাি গলাকরিি প্রীৈ কিরব। গস  রৈাই রবষয়টা রনরয় ভারব ৈরৈাই গসটা ৈাি 
মরন িরি… বাইসানোিরক গস কিারচৈ রনরেি পরিবাি সম্পরকধ বলরৈ শুরনরে এবং 
রনরিৈভারবই ৈাি পরিবারিি গকউ সমিকে গথরক ৈাি সারথ আরসরন। অবশে ৈাি 
মারন এই না গ , ৈাি গকউ গনই। এরৈা ঝারমলা না করি রেরেস কিরলই লো া চুরক 
 ায়। বাইসানোিরক রনরেি কামিায় গেরক পার রয় গস সিাসরি কারেি কথা পারড়। 
“আরম আপনাি কারে রবরশষভারব ঋণী। আপরন সমিকরে গ  মুহূরৈধ আমারি কাাঁি 
আাঁকরড় িরিরেরলন ৈািপরি গথরক আপরন সবধিা আমাি প্ররৈ রবশ্বস্ত গথরকরেন…” 
 
 ‘সুলৈান, আরম তৈমূরিি বংরশি প্ররৈ বিাবিই রবশ্বস্ত গথরকরে এবং আোমীরৈও 
থাকরবা।’ 
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 “আি এেনেই আরম আপনারক রকেু রেরেস কিরৈ চাই। আমাি আরিোরনি ইিা 
আরম শীঘ্রই আবাি রবরয় করি। আরমও র ক করিরে ৈাই কিরবা- গসটা গিরখ  াবাি 
েনে  রি রৈরন গবাঁরচ নাও থারকন। ৈািপরিও এবং বাইসানোি গমরয়টা  রি আপনাি 
বংরশি গকউ হয়, ৈরব আরম রনরেরক সিারনৈ মরন কিরবা। আরম এই কথাটা বলবাি 
েনেই আপনারক গেরক পার রয়রেলাম…”। 
 
বাইসানোিরক রবরস্মৈ গিখায়। বাবি এই প্রথমবারিি মরৈা ৈাি িীি-রস্থি, 
আরবেবরেধৈ, সামানে িসকষহীন গসনাপরৈরক- গ  গলাকটা, ৈাি োন হাৈ পঙু্গ হওয়া 
সরেও বাম হারৈি বিাভরয় রবপরিি গ ািারিি মাঝ রিরয় অনায়ারস সাাঁৈাি কাটাি 
মরৈা রপেরল গবি হরয় গ রৈ সিম- োঙায় গৈালা মারেি মরৈা খারব গখরৈ গিখা  ায়। 
 
 “সুলৈান, আমাি একটা গমরয় আরে, রকন্তু েৈ িশ বেি আরম ৈারক গিরখরন। আমাি 
স্ত্রী ৈারক প্রসব কিাি সমরয় মািা  ায়। সাইবারন খান আপনাি চাচাোনরক হৈো কিাি 
পরি এবং সমিকরেি ভরবষেৎ অরনরিৈ মরন হরৈ, আরম রহিারৈ আমাি ভাইরিি 
কারে রনিাপত্তাি স্বারথধ গমরয়টারক পার রয় গিই। ৈাি এখন সরৈি বেি বয়স হরয়রে।” 
 
 “ৈাি নাম রক?” 
 
 “সুলৈান, ৈাি নাম মাহাম।” 
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“আপরন রক ৈারক আনবাি েনে গলাক পা ারবন? আপরন রক আমাি সারথ ৈাি রবরয়রৈ 
সিরৈ গিরবন?” 
 
 “সুলৈান, গসটা আমাি গসৌভােে।” 
 
 “আরম ৈারক আমাি একমাত্র স্ত্রী রহসারব গ্রহণ কিরৈ পািরবা না। তমত্রীি বন্ধন েরড় 
গৈালাি েনে আরম বািে হব আিও স্ত্রী গ্রহণ কিরৈ। রকন্তু বাইসানোি আরম আপনারক 
কথা রিরি গ , ৈাি সারথ সবসমরয় ভারলা বেবহাি কিরবা, আি গস আমাি প্রথম স্ত্রীি 
ম ধািা লাভ কিরব।” 
 
* 
 
“সুলৈান, উ ুন।” বাবি ৈাি কাাঁরি কারিা হারৈি স্পশধ অনুভব কিরৈ সহোৈ প্রবৃরত্তি 
বরশ বারলরশি রনরচ িাখা খঞ্জরিি বাাঁট আাঁকরড় িরি। ৈািপরি বুঝরৈ পারি একটা নািী 
কণ্ঠ ৈাি ঘুম ভারঙরয়রে। গমরয়টাি হারৈ িিা গমারমি আরলা গথরক রনরেি গচাখ 
আড়াল করি বাবি ফারৈমাি গোলাকাি সািারসরি মুখ গিখরৈ পায়। 
 
প্রাসাি িীরৈনীরৈি-এবং রনিাপত্তাি রিক গথরকও, একটা রবিল রবচুেরৈ বলরৈ হরব 
ঘটনাটারক। ৈািপরি ৈাি হৃৎরপরণ্ডি স্পেন আরিকটু হরল বন্ধ হবাি মরৈা উপক্রম 
হয়। ফারৈমা এরৈা িারৈ রনিয়ই আরিোরনি কি গথরক আসরে। গস রনরেি নগ্নৈাি 
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বোপারি এরকবারি গবরখয়াল অবস্থায় রবোনা গথরক লারফরয় নারম। “রক হরয়রে? 
আরিোন গকমন আরেন…?” 
 
ফারৈমা কাাঁিরে, রকন্তু গসটা গবিনাি না আনরেি অশ্রু। “রবপ ধয় অবরশরষ গকরট গেরে- 
হারকম বরলরেন এ  াত্রা মালরকন গবাঁরচ  ারবন।” 
 
 বাবি এক মুহূৈধ গচাখ বন্ধ করি, আল্লাহৈালাি কারে শুকরিয়া আিায় করি। ৈািপরি 
ফারৈমাি িরক্তম রবভ্রারন্ত গখয়াল করি এবং গস গচাখ সরিরয় গিরখরে গিরখ। বাবি ত্রস্ত 
হারৈ রনরেি আলখাল্লা খুাঁরে। গস আলখাল্লাটা গকারনামরৈ েরড়রয় রনরয়, সরু অরলে 
রিরয় গিৌরড় রেরয়, িািিিীরিি িাক্কা রিরয় সরিরয়, রূপাি কারুকাে কিা িিো হুড়মুড় 
করি খুরল মারয়ি করি প্ররবশ করি। পক্ক গকশ গহরকম রেহ্বা রিরয় প্ররৈবািসূচক শব্দ 
করি। রকন্তু বাবি ৈখন গসসব গিখাি মরৈা অবস্থায় গনই। এসান গিৌলৈ ৈাি গমরয়ি 
মুখ ৈখন একটা গভো কাপড় রিরয় মুরেরয় রিরিরলন এবং রৈরন  খন ৈারক সম্ভাষণ 
োনাবাি েনে ঘুরি ৈাকান, বাবি ৈাি। গচারখমুরখ স্বরস্তি একটা অরভবেরক্ত লিে করি। 
 
বাবি এবাি ৈাি আরিোরনি রিরক ৈাকায়। ৈাি একিা মসৃণ ত্বক বৃত্তাকাি লাল 
িারে গফরট আরে এবং িৈরবিৈ হরয় গেরে। রকন্তু ৈাি গচারখি িৃরষ্ট উজ্জ্বল এবং ৈাি 
রিরক ৈাকারৈ িৃরষ্টি উজ্জ্বলৈা আরিা বৃরি পায়। খুৈলাঘ রনোি িুহাৈ প্রসারিৈ কিরৈ, 
বাবি ৈাি শ োি পারশ ঝাাঁরপরয় পরড় এবং ৈারক আরলঙ্গন কিাি সুর াে আরিোনরক 
গিয়। গটি পায় গস আবাি ৈাি গসই গোট্ট বাবরি পরিণৈ হরয়রে এবং েভীি স্বরস্তি 
একটা গিশ ৈারক আপু্লৈ করি গৈারল। 
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* 
 
পাাঁচ হাোি উট আি িু’হাোি খচ্চরিি কারফলাি কাে গথরক গ মনটা প্রৈোরশৈ র ক 
গৈমনটাই িূরলাি গমঘ পরিমাকারশ ঘরনরয় উ রৈ গিখা  ায়। এই রবশাল েটলাি 
মারঝই গকাথাও মাহাম আরে। রহিাৈ গথরক পূরবধ ৈাি  াত্রা রনিাপি কিাি লরিে গস 
 রিও িিীবারহনী পার রয়রেরলা। রকন্তু গস পরি রসিান্ত গনয় বৃহত্তি রনিাপত্তাি স্বারথধ 
িিীবারহনী কারফলাি সারথই গ াে গিরব। 
 
িারৈি আরেই ৈাি হবু স্ত্রীি িূরেধ গপৌঁরে  াবাি কথা। পুরু োরলচা গপরৈ, গিশরমি 
পিধা রিরয় সরিৈ করি, সরবাকৃষ্ট গোলাপেল আি চেনকার ি সুবারস ৈাি েনে 
রনিধারিৈ কি প্রস্তুৈ িাখা হরয়রে। গসই সারথ গসখারন িাখা হরয়রে ৈাি রবরয়ি 
উপহাি- আরয়শারক গস গ  ভািী গসানাি কণ্ঠহাি আি বােুবন্ধ রিরয়রেরলা। এবং গস 
গ টা আবাি গফিৈ পার রয়রেরলা গসসব না। ৈাি গকাষাোরিি সরবধাত্তম নমুনা। মূলেবান 
পাথিখরচৈ সূক্ষ্ম কারুকাে কিা গসানাি মরণহাি আি মানৈাসা। আিা মাহাম এখন রক 
ভাবরে? গস কল্পনা কিরৈ গচষ্টা করি। রনরেি বাবাি সারথ,  ারক গস এরৈা বেি 
গিরখরন ৈাি সারথ রমরলৈ হরৈ পািাি কািরণ উৎফুল্ল? শীঘ্রই  ারক স্বামী রহসারব বিণ 
কিরৈ হরব, গস রবষরয় একটা শঙ্কা ৈাি রভৈরি কাে কিরে…? 
 
সূ ধাস্ত  াবাি র ক আরে, বাবি পুনিায় িূেধপ্রাকারি িাাঁরড়রয় গোিূরলি িূসি আরলায় 
ৈারকরয় গিরখ, কাবুরলি িূেধপ্রাসারিি গৈািণিাি অরৈক্রম করি পাত্রীপি গভৈরিি 
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আরঙ্গনায় প্ররবশ করি। কারফলাটাি সারথ আেৈ রবরশষ  ে রনরয় পিধা গিয়া েরুি 
োরড়ি বহরিি রিরক বাইসানোি উরিগ্ন ভরঙ্গরৈ এরেরয়  ায়। গ খারন ৈাি গমরয় আি 
ৈাি পরিচারিকাি িল ভ্রমণ কিরে। বাবি ভারব গসও  রি গিখরৈ গপরৈা! রকন্তু রবরয়ি 
অনুষঙ্গ গশষ না হওয়া প ধন্ত অেৈো ৈারক অরপিা কিরৈই হরব…। 
 
রবরয়ি আনুষ্ঠারনকৈা গসরিন গথরক এক সিাহ পরি শাহী গেোরৈরষি েণনা কিা শুভ 
রিরন শুরু হয়। একটা মখমরলি চাাঁরিায়াি রনরচ বাবি আি মাহম পাশাপারশ এরস 
বসরল গমাল্লাি িল ৈারিি িাম্পৈেেীবন গ রনা সুরখি হয় গসেনে গমানাোৈ করি। 
নববিূ গবচািা হাাঁরসি নীল রেরমি মরৈা িরঙি গিশরমি কারুকাে কিা করয়ক পিৈ 
গনকারবি আড়ারল  াকা পরড় িরয়রে। গ টা আবাি মূলেবান পাথি সরিৈ গসানাি 
ঝালি গিয়া টুরপি রনরচ গথরক গবি হরয় এরসরে।  া  খন গস মাথা নাড়রে কাাঁপরে 
আি ঝলরস উ রে- রবরয়রৈ খুৈলাঘ রনোরিি উপহাি। বাবি নববিূরক রবরয়ি 
গভােসভায় রনরয়  াবাি েনে ৈাি হাৈ িিরৈ, গকারনা িিরণি রিিা, গকারনা িিরণি 
অনীহা অনুভব করি না বিং একিিরণি উৎসুক কাাঁপুনী  া কামনাৈারড়ৈ একটা 
অনুভূরৈরৈ ৈারক োরিৈ করি গৈারল। 
 
 গসই িারৈ, বাসিঘরি, বাবি পরিচারিকারিি গিরখ ৈারক রনিাভিণ কিরৈ। বিাবরিি 
মরৈা স্বল্পবাক আি অমারয়ক, রকন্তু গসই মুহূরৈধ বাবরিি মরন হয় রমচরক শয়ৈান, 
বাইসানোি ইরি করিই কখনও বরলরন ৈাি গমরয় এরৈা সুেিী। রকন্তু পিমুহূরৈধ ৈাি 
মরন হয় আহা গবচািা (এখন গবচািা!) গমরয়  খন গোট রেরলা ৈখন ৈ গক গিরখরে 
ৈািপরি আি গিরখরন রৈরন (?) রকভারব োনরবন? নববিূি রেম্বাকৃরৈ মুরখ বািামী 

http://www.bengaliebook.com/


 অ্যাম্পায়ার অ্ব দ্য ম াঘল : রাইডারস ফ্র  দ্য নর্থ । অ্যাললক্স রাদ্ারল াডথ 

566 

www.bengaliebook.com                                  সূচিপত্র 
 

 

বরণধি পটলরচিা গচাখই গকবল নেি কারড়। আি ৈাি কারলা চুরলি  ল গকামি োরড়রয় 
রনৈরম্বি ভাাঁে স্পশধ করিরে। ৈাি গিহাবয়ব িুদ্রাকৃরৈ রকন্তু সুের ৈ। মুক্তাি মৈ 
িীরিময় বৈুধলাকাি, উন্নৈ স্তন ুেল, সুরু গকামি আি করটরিরশি েরটল বারকি িখল 
বুরঝ রনরৈ রেরয় বাবি মারলকানাি অরচনা আরবে আি গ রকারনা মূরলে গসটা িিা 
কিাি আকাঙ্ক্ষায় আপু্লৈ হরয় উর । নববিূরক গকউ আঘাৈ কিরৈ পারি এই 
ভাবনাটাি কল্পনা ৈারক এরৈাটাই গক্রািারিৈ করি গৈারল গ  গস বািে হয় রনরেরক 
মরন করিরয় রিরৈ গ  গৈমন গকারনা সম্ভাবনাি উিয় হয়রন আি কখনও হরবও না- 
ৈারক আেরল িাখাি েনে গস সবসমরয় ৈাি পারশ থাকরব… 
 
পিবৈধী রিনগুরলা গ রনা আঙু্গরলি ফাাঁক েরল েরড়রয় পড়া পারনি মরৈা বরয়  ায়। 
আরয়শাি সারথ ৈাি তিরহক রমলরনি পুরিাটাই রেরলা শািীরিক চারহিা রনভধি। অনে 
গকারনা রকেুি গকারনা ভূরমকা গসখারন রেরলা না। ফািোনাি বাোরি আি গবশোলরয় গস 
আি বাবুিী  খন রবচিণ করিরে ৈখন ইয়ািোরিি মরৈা গমরয়রিি সারথ ৈাি ফরষ্টনরষ্ট 
কখনও ভারলা গকারনা রশকাি বা উপারিয় খাবারিি গচরয় গবরশ রকেু রেরলা না- গকবল 
ফুরৈধরৈ সময় কাটারনাই ৈখন মূখে রেরলা। 
 
মাহারমি কারে  াবাি েনে এসান গিৌলৈরক আেকাল আি গচৌরকিারিি ভূরমকা রনরৈ 
হয় না। আরয়শাি কারে ৈারক পা ারৈ রৈরন একটা সমরয় গ  মূরৈধ িািণ কিরৈন। 
অবশে অরনক সমরয় এমনও হরয়রে, সিে রমলন গশরষ, মাহারমি রনখুাঁৈ স্তরন কারলা 
চুরলি বািভাঙা  ল ৈারক রনরমরষই কর ন করি ৈুরলরে। ৈারক ৈখন আলরৈা করি 
রনরেি কারে গটরন এরন, ৈাি অিরিৈ করটরিরশি মসৃণ বাাঁরক হাৈ বুরলরয়, িুষু্ট 
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গমরয়টাি অিীি আকুরৈ অনুভব করিরে এবং দ্রুৈ হরয় উ া রনিঃশ্বারসি শব্দ ৈারক বরল 
রিরয়রে আরবরেি ৈাড়না িু’পরিই প্রবল। 
 
* 
 
“নববিূ গকমন আরেন? হারকরমি কারে আপরন এখনও  ানরন গিরখ আরম গবশ অবাক 
হরয়রে। আরম শুরনরেলাম জ্বালারপাড়া আি নবরববারহৈরিি গোপন অরঙ্গি ঘষধণেরনৈ 
িৈ রনিামরয় িিন্তিী একটা মলম ৈাি কারে আরে…” 
 
 “নববিূ ভারলাই আরেন…” 
 
 “গখািা, আপনাি রক শিীি খািাপ, রক প্ররশ্নি রক উত্তি…?” বাবুিী কপট গচাখ কপারল 
ৈুরল বরল। 
 
 “হোাঁ।” রবরয়ি মাসখারনক হরৈ চরলরে, রকন্তু বাবি এখনও মাহারমি প্ররৈ ৈাি 
অনুভূরৈি কথা আরলাচনা কিরৈ অনীহা গবাি করি। এমন রক বাবুিী  াি সারথ গস 
সবরকেু আরলাচনা করি, ৈাি সারথও না। আলারপি গমাড় ঘুরিরয় রিরৈ আরে গথরকই 
ৈাি মাথায় ঘুিরৈ থাকা রবষয়টা গস উত্থাপন করি। “কাবুরলি অরভোৈ মহল গথরক 
আরম আরিকেন স্ত্রী গ্রহণ কিরৈ চাই। প্রোিা গসটাই চায় এবং এি ফরল ৈারিি 
সারথ আমাি একটা আত্মীয়ৈাি সম্পরকধি সৃরষ্ট হরব।” 
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“আপরন কাউরক পেে করিরেন?” 
 
 “আরম এসব ঝারমলায় গনই। আরম আরিোন আি গসই নাচুরন বুরড়ি উপরি িারয়ত্ব 
চারপরয় রিরয়রে। িু’েরন শাহী গেনানামহরল সম্ভাবে উপ ুক্ত পাত্রীরিি গেরক 
এরনরেন…” 
 
“আি আপনাি পি হরয় পেরেি ভীষণ িারয়ত্ব পালন কিরেন?” 
 
“বাহ্, গৈামাি গিরখ ভারলাই বুরি গখলরে আেকাল। আি ৈািা অৈিঃপি রসিান্ত রনরৈ 
গপরিরেন। েৈিারৈ নানীোন গমরয়টাি নামও আমারক বরলরেরলা…রকন্তু বাবুিী এবাি 
িানাইপানাই োরড়া, চাাঁি? গৈামািও রবরয় কিাি সময় হরয়রে? ৈুরম রক সন্তারনি রপৈা 
হরৈ চাও না?” 
 
“আট বেি বয়স গথরক আরম একা…বন্ধন, রবরয় এসব ভাবনা আমারক আকৃষ্ট করি না। 
আরম শ োয় তবরচত্র পেে করি এবং গসই সারথ এটা পেরেি গ  স্বািীনৈা রনরয় 
আরস।” 
 
 “ৈুরম গৈামাি  রৈাগুরলা স্ত্রী চাও গ্রহণ কিরৈ পারিা। ৈুরম এখন আি গসই েিীব 
গলাকরট নও…” 
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“আপরন বুঝরৈ পািরবন না। পরিবাি, উত্তিারিকাি, সাম্রােে- এসব আপনাি েেরৈি 
অরবরিিে একটা অংশ। বহু আরে আিম্ভ হওয়া একটা েরল্পি অংশ রহসারব আপরন 
রনরেরক গিখরৈ অভেস্ত এবং আপনাি মৃৈুেি পরিও  া চলরৈ থাকরব আি গসখারন 
আপনাি ভূরমকা সবসমরয় স্মিণ কিা হরব। মানুষ আমারক মরন িাখরলা রকনা, গসটা 
আরম গখাাঁড়াই পরিায়া করি। ৈািা গকন আমারক মরন িাখরব?” 
 
 “সব মানুষই চায় পৃরথবীি বুরক রনরেি োপ গিরখ গ রৈ। উত্তিসূিীিা  ারৈ ৈাি কথা 
বলাি েবধ অনুভব করি…এটা গকবল িাোি গিরত্রই প্রর ােে না…” 
 
“ৈাই নয় রক? আমাি মরৈা গলারকিা ইরৈহারসি েরভধ দ্রুৈই হারিরয়  ায়। আমিা 
ইরৈহারসি উপািান রহসারব ৈুি। আরম একটা কথা আপনারক রেরেস করি…আপনাি 
ঐ গিােনামচায় আপরন আমাি রবষরয় রক রলরখরেন…” সাম্প্ররৈক সমরয় রক আমাি 
কথা আরিৌ উরল্লখ করিরেন?” বাবুিীি ঘন নীল গচাখ রঝরকরয় ওর । 
 
 বাবি সহসা বুঝরৈ পারি িাোি ভােে, গেৌিব বা খোরৈি গকারনা সম্পকধ গনই 
রবষয়টাি সারথ। বোপািটা ৈািরচরয় অরনক সিল রকেু একটা। বাবুিী, গবচািা বাবুিী 
আসরল ঈষধারিৈ। গস রেরলা বাবরিি ঘরনষ্ট সহচি, রবশ্বস্ত বনু্ধ, একমাত্র বেরক্ত  াি 
কারে বাবি রকেুই এরৈারিন গোপন করিরন। মাহারমি প্ররৈ বাবরিি আরবে গসটা 
বিরল রিরয়রে। সরৈে কথা বলরৈ, েৈ করয়ক সিাহ বাবুিীি কথা ৈাি সামানেই মরন 
পরড়রে। আি বাবুিী- প্রািবয়স্ক একটা গলাক,  ুিরিরত্র ৈাি মরৈা পিীরিৈ আি 
প্রশংরসৈ গ ািা- এরৈ মরন কষ্ট গপরয়রে। বাোরিি গসই অিরিৈ বাচ্চা গেরলটা, গ  
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উরিরষ্টি েনে লড়াই করিরে এবং বাহুবরলি উপরি রনভধি করি গবাঁরচ গথরকরে। 
ৈেধনেেধন কিা রনরেি প্ররৈ অরৈ আস্থাবান গলাকটাি গখালরসি রনরচ আেও গবাঁরচ 
আরে। 
 
বহুবেি আরে ওয়ারেি খান বাবুিীি সারথ ৈাি ক্রমবৃরিমান অন্তিঙ্গৈাি রবষরয় ৈারক 
সৈকধ করি রিরয়রেরলন এবং গসই গপাড়খাওয়া গলাকটা রনরেি ঈষধা আি অপাংরক্তয় 
অনুভূরৈি কথা অকপরট স্বীকাি করিরেরলন। ওয়ারেি খারনি আহৈ অরভমান প্রশরমৈ 
কিরৈ গস গ  কথাগুরলা বরলরেরলা, বাবি গিখরৈ পায় আেও গস র ক গসই কথাগুরলাই 
আবাি বলরে। “ৈুরম আমাি সবরচরয় প্রিান ইচরকস, আমাি রনকটৈম, সবরচরয় রবশ্বস্ত 
পিামশধিাৈা আি আমাি একমাত্র বনু্ধ। এই কথাটা কখনও ভুরল গ ও না।” গস 
আলরৈা করি বাবুিীি কাাঁি স্পশধ করি। 
 
বাবুিী কাাঁরিি হাৈটাি রিরক ৈাকায় রকন্তু গসটা স্পশধ গথরক গমাচড় গখরয় সরি  ায় না। 
বাবি ভারব, র ক গ রনা একটা গোয়াড় স্ট্োরলয়নরক বশ মানারনা। বশ মানাি  রৈা 
বেিই গহাক বনেৈাি সামানে রেরটরফাাঁটা সব সমরয়ই িরয়  ায়। রকন্তু বাবুিীি গকামল 
হরয় গচারখি িৃরষ্ট বরল গিয় ৈাি কথাগুরলা মলম হরয় োয়োমরৈা প্ররলপ রিরয়রে। 
“গবশ, এবাি ৈাহরল আপনাি পিবৈধী স্ত্রীি কথা বরলন। গক গসই ভােেবৈী?” এক 
মুহূৈধ চুপ করি গথরক বাবুিী োনরৈ চায়। 
 
“বাহলুল আইযু়রবি নারৈ, গুলরুখ। ৈাি বয়স উরনশ বেি এবং আমাি নানীোন 
আমারক বরলরেন, আমাি অরনক সন্তান গস েরভধ িািণ কিরৈ পািরব।” 
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“আিা ৈাহরল গসই আহািক গ্রান্ড উরেি আপনাি শ্বশুি হরিন।” 
 
 “হোাঁ।” 
 
 “গবশ ৈাহরল গৈা হরয়ই গেরলা বাবােীি ক-কথাি জ্বালায় আি রটকরৈ হরব না 
কাউরক। আি আপরনও ৈাি কথা এরড়রয়  াবাি অ-অেুহাৈও পারবন না।” 
 
“গস একটা প্রাচীন সম্ভ্রান্ত বংরশি সন্তান। তৈমূরিি গসনাবারহনী  খন কাবুরল এরসরেল 
ৈখন ৈািই এক পূবধপুরুষ কাবুরলি গ্রান্ড উরেরিি িারয়রত্ব রনরয়ারেৈ রেরলা।” 
 
 “ৈাই গৈা বরল, তৈমূি গকরনা গবরশরিন এখারন অবস্থান করিনরন। ৈা হবুবিূ গিখরৈ 
গকমন?” 
 
বাবি কাাঁি ঝাাঁকায়। “গুলরুখ? আরম ৈারক গিরখরন। সময় হরল আরম আমাি িারয়ত্ব 
পালন কিরবা। রকন্তু মাহাম সবসমরয় আমাি প্রথম স্ত্রীি ম ধািা পারব…” 
 
* 
 
১৫০৮ সারলি এক শীরৈি সন্ধোরবলা। বাবি িূেধপ্রাসারিি প্রাকাি গবরষ্টৈ োরি িাাঁরড়রয় 
আরে। ৈাি রনিঃশ্বাস অনবিৈ একটা কুয়াশাি গমরঘি েন্ম রিরি। গস ৈাি পিরণি 
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আলখাল্লাটা আিও ভারলা করি েরড়রয় গনয়। কাবুরলি আকাশ বেরিি এই সমরয় 
প্রায়ই গ মন হরয় থারক- রনরমধঘ এবং ৈািাি িল এমন উজ্জ্বলভারব চমকায় গ  ৈারকরয় 
থাকরৈ গ ন কষ্ট হয়। এক ঘণ্টা আরে, গস র ক এখারন িাাঁরড়রয় গথরক শাহী গেোরৈরষি 
সারথ আকারশি রিরক ৈারকরয় রেরলা। “সন্তান  রি আে িারৈ ভূরমষ্ট হয়, গ্রহমণ্ডলী 
 খন মীরনি বলরয় অবস্থান কিরে, গস আপনাি বংরশি েনে গসৌভােে বরয় আনরব।” 
বৃি গলাকটা বরল, গ্রহ-নিরত্রি মানরচরত্রি গোো আাঁকরড় িিা ৈাি বয়রসি গোপ পিা 
হাৈ  াণ্ডায় কাাঁপরৈ থারক। বাবি ৈারক আি ৈাি সব পরিচািকরিি গ রৈ বরল- 
এমনরক বাবুিীরকও। রক হরি না োনা প ধন্ত গস একা থাকরৈ চায়। োরিি এই স্থারন 
ৈারক অন্তৈ মাহারমি  ন্ত্রণারক্লষ্ট আৈধনাি শুনরৈ হরি না…ৈাি প্রসব গবিনাি পরনি 
ঘণ্টা অরৈক্রান্ত হরৈ চরলরে। রনরেি সবটুকু আত্মসং ম খিচ করি গস ৈাি কারে েুরট 
 াওয়া গথরক রনরেরক রবিৈ িারখ। আি গসটা একেন পুরুরষি েনে গশাভনীয় গকারনা 
স্থানও না। ৈাি নানীোন িূেধ মাথায় ৈুরল ৈারক িমরক কামিা গথরক গবরিরয় গ রৈ 
বরল, সবরকেু গমরয়রিি হারৈ গেরড় রিরৈ বরলন। গস মাহারমি মুখটা, রবশাল িিো 
ৈাি মুরখি উপরি রবকট শরব্দ বন্ধ হরয়  াবাি আরে একঝলরকি েনে গিখরৈ পায়। 
ঘারম গভো, বেথায় কুাঁচরক আরে, কামরড় িিা গ াাঁট িক্তাক্ত। 
 
 “গেরল বা গমরয়  াই গহাক গকারনা বোপাি না। রকন্তু মাহাম গ ন বাাঁরচ,” গস রনরেরক 
প্রাথধনা কিরৈ গিরখ। “আি কাউরক  রি ৈোে স্বীকাি কিরৈ হয় ৈরব গসটা গ ন 
মাহাম না হয়…” গহরকম গবশ করয়করিন িরিই সৈকধ করি আসরে গ  বাচ্চাি আকৃরৈ 
গবশ বড়- সম্ভবৈ মাহারমি িুদ্র অবয়রবি ৈুলনায় একটু গবরশই বড়। 
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 গুলরুখও েভধবৈী। ৈাি সন্তান ভূরমষ্ট হরৈ এখনও পাাঁচ মাস বাকী। রকন্তু এখনই গস 
ৈিমুরেি মরৈা ফুরল উর রে এবং ৈারক চমৎকাি স্বাস্থেবৈী গিখায়। রকন্তু েভধিািরণি 
ফরল মাহাম গকবল ক্রমােৈ অসুস্থই হরয়রে। গস প্রথমরিরক রকেুই গখরৈ পারিরন এবং 
গুলরুরখি মরৈা রবকরশৈ হবাি বিরল ৈাি মুখ ক্রমশ শুরকরয় রেরয়রেরলা। ৈাি লম্বা-
পাপরড় ুক্ত গচারখি রনরচি গপলব ত্বরক কালরশরট পড়াি মরৈা বৃত্তাকাি কারলা িাে 
গ রনা গকউ এাঁরক রিরয়রে। 
 
বাইসানোিও মাহারমি অবস্থা গিরখ শরঙ্কৈ হরয় উর ন। গসই ৈাি একমাত্র েীরবৈ 
সন্তান। ৈাি েনেও কর ন সময় রেরয়রে… 
 
 “সুলৈান…দ্রুৈ আরসন…” মাহারমি এক পরিচারিকা হাাঁফারৈ থারক এবং িম রফরি 
পাবাি েনে আকুপাকু কিাি ফাাঁরক গকারনামরৈ কথা বরল। গস পাথরিি গচৌকা - াি 
রভৈি রিরয় গস উপরস্থৈ হরয়রে গসটা িরি রনরেরক সুরস্থি কিরৈ গচষ্টা করি। বাবরিি 
মরন হয় গস বুরঝ এখারন গনই, অরনক িূি গথরক সবরকেু গিখরে…”সুলৈান, আপনাি 
একটা পুত্র সন্তান হরয়রে…” 
 
“রক বলরল ৈুরম…?” 
 
“িাণীমা, আপনাি স্ত্রী একটা পুত্রসন্তারনি েন্ম রিরয়রে…রৈরনই আমারক বরলরেন 
আপনারক খুাঁরে গবি কিরৈ…আি বলরৈ গ  সব রকেু র ক আরে…” 
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 “আি আমাি স্ত্রী…গস গকমন আরে?” 
 
 “রৈরন ভয়ানক ক্লান্ত। রকন্তু রৈরন আপনারক খুাঁেরেন।” এই প্রথমবারিি মরৈা 
পরিচারিকাটা ৈাি মুরখি রিরক ৈাকায় এবং সুলৈারনি গচরয় একেন উরিগ্ন রপৈারক 
গিখরৈ গপরয় গস ৈাি ভীরুৈা গঝরড় গফরল হারস। “সুলৈান, সরৈে বলরে, সব রকেু 
র ক আরে এবং আপরন িাণীমাি কারে গ রৈ পারিন।” 
 
পরিচারিকাটা বাাঁকারনা রসাঁরড় গবরয় গেনানামহরলি রিরক দ্রুৈ গহাঁরট  ায়। রকন্তু বাবি 
সারথ সারথ ৈারক অনুসিণ করি না। মুহূরৈধি েনে গস রনমধল আকারশি রিরক মুখ ৈুরল 
ৈারকরয়, গসৌভারেেি প্রৈীক কোরনাপাস খুাঁরে। রহেুকুরশি বিফাবৃৈ রেরিপরথি উপরি 
গস গ  মুহূরৈধ ৈািাটারক আরলাকবরৈধকাি মরৈা চমকারৈ গিরখরেরলা, ৈখন গথরক 
রনরিৈভারব প্ররৈ পিরিরপ ৈািাটা ৈারক পথ গিরখরয় চরলরে। বাবি ৈািাটা খুাঁরে 
গপরৈ, রনিরব রনরেি কৃৈেৈা প্রকাশ করি। 
 
*** 
 
সািা পােড়ী আি কারলা আচকান পরিরহৈ গমাল্লাি িল ৈারিি প্রাথধনা গশষ কিরৈ 
বাবি বাইসানোরিি গকারল নীল মখমরলি োরলচায় রনরিিাম সিধারিি মরৈা শুরয় থাকা 
ৈাি পাাঁচরিরনি পুত্র সন্তারনি মাথাি উপরি িরি থাকা গেে পাথরিি থালা গথরক িুদ্র 
িুদ্র স্বণধ আি গিৌপে মুদ্রা রেরটরয় গিয়। 
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 “ৈুরম আমাি প্রথম ভূরমষ্ট আি রপ্রয়ৈম পুত্র সন্তান। আরম গৈামাি নাম িাখলাম, 
হুমাযু়ন, গসৌভােেবান একেন। আল্লাহৈা’লাি কৃপায় গৈামাি েীবন গসৌভােেপূণধ গহাক, 
আি আমাি বংরশ গৈামাি হাৈ িরি সিান আি ম ধািাি আেমন ঘটুক।” রনরেি 
আত্মরেি কুচকারনা ত্বরকি িুরি মুরখি রিরক ৈারকরয় গ  গস্নহপিায়ণৈা ৈাি রভৈরি 
েন্ম গনয়,  াি সারথ বাবরিি আরে কখনও পরিচয় রেরলা না। গস পুত্র সন্তান কামনা 
করি অরনক পুত্র সন্তান- বংশ পিম্পিায়  ািা ৈাি িক্ত বহন কিরব। রকন্তু রপৈৃরত্বি 
স্বাি গকমন গসটা ভাববাি অবকাশ গস আরে পায়রন। গস ভােেবান গ , ৈারক এখন 
গকারনা বকৃ্তৈা কিরৈ হরব না- ৈাি কণ্ঠস্বি হয়রৈা ৈাি বরশ থাকরৈা না, বা গচারখি 
গকারণ েরম উ া অশ্রুও গস সংবিণ কিরৈ বেথধ হরৈা। 
 
বাবি ৈাি পারশ িাাঁরড়রয় থাকা বাবুিীি হারৈ শূনে থালাটা রিরৈ হুমাযু়রনি িীণ কান্নাি 
শব্দ গশানা  ায়। বাচ্চাটারক মখমরলি োরলচা গথরক ৈুরল গস িু’হারৈ উাঁচু করি িরি। 
 ারৈ ৈাি সব অমাৈে আি সিধািিা ৈারক গিখরৈ পায় এবং ৈারিি নৈুন শাহোিারক 
স্বীকাি করি। 
 
বাবরিি িিবাি হরলি িােকীয় মরঞ্চি োন রিরক গিয়ারলি অরনক উাঁচুরৈ মারবধরলি 
োফরিি রভৈি রিরয় মাহাম, ৈাি আরিোন আি নানীোন ৈারকরয় িরয়রে। ৈািা 
ৈারক প্রথােৈ উপহাি সামগ্রী গ্রহণ কিরৈ গিরখ গসৌভারেেি প্রৈীক বরল করথৈ গিৌপে 
মুদ্রা, গিশরমি বারণ্ডল, অরভোৈ গলাকরিি গিয়া গঘাড়া আি রশকািী কুকুরিি িল। 
উপোরৈ সিধািরিি রনরয় আসা গভড়া আি োেরলি পাল। 
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হুমাযূ়ন মিেিারৈ গভােসভা আি আনে উি াপন গশষ হবাি অরনক আরেই মাহাম 
আি ৈাি িাই-মারয়ি, উজ্জ্বল গচারখি এক ৈরুণী গ  সিে রনরেি গেরলরক িুি 
োরড়রয়রে, ৈোবিায়রন রফরি  ারব। তৈমূরিি বংরশি কারিা িাইমা হরৈ পািাি 
সিানই আলািা, আি গসটা সবাই হরৈ চায়। গস ৈাি নৈুন প্রাি িারয়ত্ব গবশ 
ভারলাভারবই পালন কিরব। 
 
পুরুষ অরৈরথরিি হারসি শরব্দ ৈাি কল্পনাি গিশ রেন্ন হয়। ৈখনও বাইসানোরিি 
গকারল থাকা মখমরলি নীল োরলচায়, হুমাযূ়ন প্রাণপরণ গমাচড়ারৈ গমাচড়ারৈ হলুি 
প্ররারবি একটা বৃত্তচাপ রনেধৈ করি। 
 
“গস গ রনা এভারবই আমারিি সব শত্রুরক মুরৈ ভারসরয় গিয়!” ৈুমূল তহনচরয়ি রভৈরি 
বাবি গচাঁরচরয় উর  বরল। রকন্তু গস এি সারথ আিও রকেু বলরৈ চায়। র ক এখনই 
কথাগুরলা বলবাি ৈাি ইিা রেরলা না, রকন্তু গকরনা োরন একটা নৈুন সংকল্প- ৈারক 
ৈারড়ৈ করি। গস ইরঙ্গরৈ সবাইরক চুপ কিরৈ বরল। 
 
 “আপনািা সবাই আে এখারন সমরবৈ হরয়রেন আমাি গেরলি সিারন, আমাি বংরশি 
শুভাকারি রহসারব-  া তৈমূরিি বংশ। আমাি সময় হরয়রে তৈমূরিি পারিশাহ উপারি, 
পৃরথবীি ঈশ্বি, গ্রহণ কিবাি। আরম, আমাি গেরল হুমাযূ়ন এবং আমাি এখনও ভূরমষ্ঠ 
না হওয়া সন্তারনিা, আমারক এি গ ােে বরল প্ররৈপন্ন কিরব এবং আমারক  ািা সমথধন 
োনারব সবাই এই গেৌিরবি অংশীিাি বরল েণে হরব। 
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১৭. মিচঙ্গলসর ম ােয ৈনয়া 
 
 েয় মাস পরিি কথা। বাবি ৈাি গসানাি রেরি কিা রসংহাসরন রনরবধকাি মুরখ বরস 
আরে। ৈাি চািপারশ সব অমাৈে অরবচল ভরঙ্গরৈ শক্ত হরয় বরস আরে। এিই মারঝ 
বাবুিী ৈাি বরয় আনা বস্তাটা বাবরিি সামরন িারখ। 
 
 “সবাইরক গিখাও।” 
 
বাবুিী ৈাি নীল িরঙি পরিকি গথরক খঞ্জিটা গবি করি, বস্তাি গসলাই খুরল গভৈরি 
রক আরে গিখায়: িক্ত েমাট বাাঁিা িুরটা রেন্ন মস্তক, এবং গবগুনী-নীল গোপ িিা।  াি 
পচনরক্রয়া অরনক আরেই শুরু হরয়রে। পরিিরয়ি পূরৈেরন্ধ বরম উরদ্রককািী রমরষ্ট রমরষ্ট 
আি পচা- পুরিা ঘিটা ভরি  ায়। েলাি কারেি এবরড়ারথবরড়া গপশী, গ খারন একটা 
গভাাঁৈা রকেু রিরয় েলা গথরক মাথাটা গকরট গনবাি রচহ্ন স্পষ্ট গবাঝা  ায়, বরল গ  
মাথাগুরলা  ারিি ৈািা সহরে মৃৈুেবিণ করিরন। সোইরয়রিরমি একিা সুিশধন মুখাবয়ব, 
ৈরুণ রনশান-বাহক, বাবি রনরে  াি রহমিষ্ট হাৈ কৈধরনি সমরয় ৈারক গচরপ িরি 
গিরখরেরলা, ৈাি ফুরল ও া মুখ গকারনামরৈ গচনা  ায়। ৈাি ফুরল টসটস কিরৈ থাকা 
গ াাঁট গবাঁরক রেরয় পুাঁে েরম গপরক ও া মারড়রৈ ৈখনও সরন্নরবষ্ট সািা িাাঁরৈি সারি 
গিখা  ায়। অনে মাথাটা গ  কাি বাবি গসটা র ক রচনরৈ পারি না- বাইসানোরিি 
অিীনস্ত এক তসরনক-রকন্তু সোইরয়রিরমি মরৈা ৈাি মৃৈুেিও বিলা গনয়া হরব। 
 

http://www.bengaliebook.com/


 অ্যাম্পায়ার অ্ব দ্য ম াঘল : রাইডারস ফ্র  দ্য নর্থ । অ্যাললক্স রাদ্ারল াডথ 

578 

www.bengaliebook.com                                  সূচিপত্র 
 

 

মৃৈ তসনে িু’েনরক বাবরিি একটা বাৈধা গখািাসারনি সুলৈারনি কারে ৈাি অরনক 
িূরিি আত্মীয়,  াি িিবাি রহিারৈ অবরস্থৈ। গসখারন গপৌঁরে গিবাি িারয়ত্ব গিয়া 
হরয়রেরলা। গসই বেি কাবুরল সবরচরয় বড় সওিােিী কারফলা রনরয় আসা বরণরকিা 
বলাবরল কিরেরলা, রহেুকুরশি অপি প্রারন্ত সাইবারন খান আবাি একটা রবশাল 
তসনেবারহনী রনরয় অগ্রসি হরৈ শুরু করিরে। গকউ গকউ বরল কাবুরলি পরিরম সমৃি 
গখািাসান ৈাি লিে। আবাি কারিা মরৈ গস কাবুরলই হামলা কিরব। বাবি 
গখািাসারনি সুলৈানরক সৈকধ করি বাৈধাটা পা ারলও, ৈারৈ ৈারিি মারঝ তমত্রীি 
একটা ইরঙ্গৈও গিয়া হরয়রেরলা। মুশরকল হরলা বাৈধাটা আিরৈ গকাথাও গপৌঁোয়রন…. 
 
গভড়া গচাি কারফি সম্প্রিারয়ি রবরুরি পরিচারলৈ একটা রনয়মৈারন্ত্রক অরভ ারনি সময় 
কপালগুরণ বাবুিী বাৈধাবাহকরিি ভারেে রক ঘরটরে গসটা োনরৈ পারি। ৈারিি প্রৈেন্ত 
অঞ্চরল অবরস্থৈ গ্রারমি মারটি বারড়গুরলা ৈল্লারশ কিাি সমরয় গস বাৈধাবাহকরিি রেন্ন 
মুণ্ডগুরলা একটা রবশাল মারটি পারত্র নীল েুরমা মারেি ভনভন ভীরড়ি মরিে খুাঁরে পায়। 
ৈারিি সারথ গিয়া িশেরনি িিীবারহনীি বারক সবাি মাথাও কারেই পরড় িরয়রে। 
গ্রারমি গমাড়রলি কাে গথরক বাবুিী  রৈাটুকু োনরৈ পারি, গসটা হরলা কফুিীিা ৈারিি 
হৈো কিাি আরে গকবল তপশারচক আনে লাভ কিরৈ ৈারিি উপরি অমানুরষক 
রন ধাৈন চারলরয়রে। ৈারিি কারিা কারিা রেহ্বা গকরট গফলা হয়, রকন্তু বাৈধাবাহকরিি 
একেরনি সারথ ৈািা  া করিরে গসটা শুরন। গস গকাঁরপ উর । গসই গবচািা িিা পড়াি 
সমরয় সংঘরটৈ  ুরি গপরট ৈিবারিি আঘাৈ গপরয়রেরলা। কুফিী োরনায়ািগুরলা 
এিপরি ৈাি গপরট হাৈ  ুরকরয় িৈস্থানটা আরিা রচরি গসটাি ফাাঁক রিরয় আংরশক 
নাড়ীভুরড় গবি করি আরন এবং গসই বাৈধাবাহক  খন  ন্ত্রণায় রচৎকাি কিরে ৈখন 
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একটা খুরটি সারথ ৈাি গসই আংরশক গবি হওয়া নাড়ীভুরড় গবাঁরি রিরয় গবচািারক বািে 
করি খুাঁরটি চািপারশ ঘুরি ঘুরি নাচরৈ। গস ঘুিরৈ থাকরল বাকী নাড়ীভূরড়ও গপট গথরক 
নাটাইরয়ি সুৈা গখালাি মরৈা গবরিরয় আসরৈ থারক,  ৈিণ না মৃৈুে এরস ৈাি  ন্ত্রণাি 
রনবৃরত্ত ঘটায়। 
 
বাবুিী সিধািরক গসখারন কবন্ধ কিাি উিগ্র বাসনা অরনক করষ্ট িমন করি। সিধারিি 
গোড়ালীি সারথ করি গিরহি গপেরন গটরন মুিেী বাাঁিাি মরৈা বাাঁরি। আি বাকী কুফিী 
 ারিি গস খুাঁরে পায় সবাইরক গখরিরয় রনরয় কাবুরলি িূেধপ্রাসারি। রনরয় আরস। গস 
মাত্র করয়কঘো আরে এরস গপৌঁরেরে। প্রাসারিি রনরচি অন্ধকাি কািাকরি গক ৈারিি 
এমন নৃশংস কাে কিরৈ প্ররিারচৈ করিরেরলা, গসটা ৈারিি। রিরয় কবুল কিারৈ গবরশ 
কসিৈ কিরৈ হয়রন। 
 
 বাবি রনরবধকাি করণ্ঠ ৈাি অমাৈেরিি উরেরশে কথা বরল। “আরম আমাি সামরন 
আপনারিি উপরস্থৈ হরৈ বরলরে একটা ষড় রন্ত্রি সািেপ্রমাণ শুনরৈ। এই রেন্ন। 
মস্তকগুরলা গখািাসারনি সুলৈারনি কারে পা ারনা আমাি বাৈধাবাহকরিি। ৈারিি হৈো 
কিা হরয়রে এমন একেরনি আরিরশ  ারক আরম রবশ্বাস কিৈাম।  াি িমনীরৈ 
আমািই িক্ত বইরে…ৈারক রনরয় আসা গহাক।” 
 
প্রহিী পরিরবরষ্টৈ অবস্থায় রমেধা খানরক প্ররবশ কিরৈ গিরখ উপরস্থৈ সবাই আাঁৈরক 
উর । তৈমূরিি বংশিি রহসারব ৈারক গিয়াৈ করি শৃঙ্খলাবি কিা হয়রন। ৈাি 
গপাশাক-পরিিি বা অবয়রবি রভৈরি ভীরৈকি বা রবনয়ী গকারনা রকেুই প্রকরটৈ নয়: 
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ৈাি েলায় একটা কলাই কিা হাি ঝুলরে এবং মুক্তাি কারুকাে কিা পরিকরিি 
সাহার ে পিরণি গবগুনী িরঙি গিশরমি গোব্বা রিরয় ৈাি োট্টারোট্টা শিীি গবশ 
ভারলাভারবই আবৃৈ। ৈাি অরভবেরক্ত ঔিৈেপূণধ। 
 
রমেধা খান েরলৈ মাথা িুরটাি রিরক একবাি ৈারকরয় গিরখ, গ রনা গসগুরলা ৈাি লাল 
নােিায় গলরে থাকা িূরলকণা োড়া রকেু না। রনরেি হাৈ রিরয় বুক স্পশধ করি, রকন্তু 
আি গকারনা কথা বরল না। 
 
 “আমাি বাৈধাবাহকরিি  ািা খুন করিরে পাহারড়ি কুফিী কুকুরিি িল- ৈািা ৈারিি 
অপিারিি কথা কবুল করিরে। ৈািা আপনাি নাম বরলরে মূল চক্রান্তকািী রহসারব…” 
 
“আমিা সবাই, কুচক্রী িলও বাি  ারব না, রন ধাৈরনি মুরখ অরনক কথাই স্বীকাি 
কিব…” 
 
“কখনও কখনও সরৈে কথাটাও…ৈািা বরলরে বাৈধাবাহকরিি লাপাত্তা কিাি েনে 
আপরন ৈারিি অথধ রিরয়রেন-  ারিি রভৈরি একেন গকারনা এক সমরয় আপনাি 
রনশান বাহক রেরলা- রশবাৈুধ রেরিপরথ প্ররবরশি পরি আপরন ৈারিি উপরি চড়াও হবাি 
আরিশ রিরয়রেরলন এবং গখািাসারনি সুলৈারনি কারে আমাি পা ারনা বাৈধা গ টা ৈািা 
বহন কিরেরলা গসটা চুরি কিরৈ বরলরেরলন। ৈারিি নাম খিরচি খাৈায় ৈুরল রিরয় 
আপরন বরলরেরলন বরেরিি সারথ ৈািা মরেধমারফক আচিণ কিরৈ পারি। বোটািা 

http://www.bengaliebook.com/


 অ্যাম্পায়ার অ্ব দ্য ম াঘল : রাইডারস ফ্র  দ্য নর্থ । অ্যাললক্স রাদ্ারল াডথ 

581 

www.bengaliebook.com                                  সূচিপত্র 
 

 

আহািক বরলই রনরেরিি অপকরমধি প্রমাণ রহসারব করৈধৈ মস্তকগুরলা সংিিণ 
করিরেরলা…” 
 
 রমেধা খান অবোি ভরঙ্গরৈ কাাঁি ঝাাঁকায়। “কারফিিা রমথো কথা আি েলনাি েনে 
রবখোৈ…” 
 
“আমাি অশ্বশালাি প্রিান ৈারিি নেণে দ্রবোরিি রভৈরি এটা খুাঁরে গপরয়রে।” একেন 
পরিচািক বাবরিি হরৈ ফুরলি গোপ গৈালা গিশরমি একটা বটুয়া িরিরয় গিয়। 
বটুয়াটাি িরড় খুরল বাবি গভৈি গথরক হারৈি িাাঁরৈি তৈরি টুকরিা গবি করি  াি 
ৈলরিরশ একটুকরিা অরনক্স সংবি িরয়রে। “আপনাি সীলরমাহি। রমেধা খান। গ  
রশল্পী আপনাি নাম উৎকীণধ করিরে গস িারুণ একটা কাে করিরে গিরখন রক পরিষ্কাি 
করি আপনাি নাম আি পিবী এখারন গিখা  ারি। ভাড়ারট গুণ্ডারিি কারে ষড় রন্ত্র 
রনরেি সং ুরক্তি প্রমাণ পার রয় আপরন গবাকামী করিরেন। রকন্তু আরম সবসমরয় 
োনৈাম আপনাি রঘলুরৈ হলুি পিাথধ কম আরে…” 
 
রমেধা খারনি গচহািায় ভরয়ি অরভবেরক্ত এবাি ফুটরৈ শুরু করি। কুলকুল করি ঘাম 
ৈাি সুেরন্ধ মাখারনা িারড় গবরয় নামরৈ থারক এবং গবগুনী গিশরমি গোব্বাি বেরলি 
রনরচ োঢ় িাে দ্রুৈ িৃশেমান হরয় উর । 
 
“আরম একটা বোপাি গকবল বুঝরৈ পািরে না, গকন?” 
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 লাইলারকি একটা রুমাল রিরয় রমেধা খান দ্রুৈ ৈাি মুখ মুরে। রকন্তু কথা বলা গথরক 
রবিৈ থারক। 
 
“ৈুরম  রি আমাি প্ররশ্নি উত্তি না িাও, ৈরব আরম বািে হব গৈামারক রন ধাৈন কিাি 
আরিশ রিরৈ।” 
 
 “আপরন গসটা পারিন না- আরম তৈমূরিি বংশিি, সম্পরকধ আপনাি ভাই।” 
 
“আরম পারি এবং প্ররয়ােন হরল গসটা কিরবাও। ৈুরম আমাি রবরুরি ষড় ন্ত্র কিাি 
সমরয়ই গৈামাি অরিকাি হারিরয়ে।” বাবরিি শীৈল শব্দগুরলা গশষ প ধন্ত মরন হয় 
রমেধা খারনি ঔিৈেপনা ঘুরচরয় গিয়। গস বুঝরৈ পারি ৈাি চািপারশ োল ক্রমশ 
গুরটরয় আসরে। 
 
 “সুলৈান…” প্রথমবারিি মৈ রমেধা খান ৈারক এই উপারিরৈ সরম্বািন করি। 
 
“আমাি সামরন আি গকারনা পথ রেল না। আরম  া করিরে বািে হরয়ই করিরে…” 
 
“একেন মানুরষি সামরন সবসমরয়ই গবরে গনবাি সুর াে থারক। ৈুরম কাি পরিি হরয় 
আমাি রবরুরি ষড় ন্ত্র কিরেরল?” 
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রমেধা খান সহসা বরম কিরৈ শুরু করি। ৈাি গ াাঁরটি গকারণ হলুি বরমি সরু একটা 
িািা গবি হরয় এরস েরড়রয় পড়রৈ শুরু করি, ৈাি গবগুনী আচকারনি িফািফা করি 
গিয়। গস মুখটা গমারে, মাথা ৈুরল করুণ িৃরষ্টরৈ বাবরিি রিরক ৈাকায়। “আমিা একই 
িরক্তি উত্তিারিকািী, এটা ভুরল  ারবন না…” 
 
 “আমাি গসটা মরন আরে আি আরম আে গসেনে লরিৈ। আবাি োনরৈ চাইরে কাি 
কারে রনরেি মাথা রবরক্র করিরো?” 
 
 রমেধা খানরক গিরখ মরন হয় গস আবাি বরম কিরব। রকন্তু গস বহুকরষ্ট একটা গোক 
রেরয় এবং রবড়রবড় কিরৈ থারক। 
 
“উত্তি িাও।” 
 
“সাইবারন খান।” 
 
বাবি রনবধাক ৈারকরয় থারক। ৈািপরি সরম্বৈ রফরি গপরৈ গস মঞ্চ গথরক লারফরয় গনরম 
এরস রমেধা খারনি কাি িরি প্রচণ্ড ঝাাঁরক রিরয় ৈাি মুরখি উপরি রচৎকাি করি ওর । 
“গসই উেরবক ববধিটা, সাইবারন খারনি সারথ ৈুরম হাৈ রমরলরয়রে আমারিি বংরশি 
োরনি শত্রু?” 
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“গস প্ররৈশ্রুরৈ রিরয়রে আমাি গ  েরমিারি গস িখল করিরে গসটা রফরিরয় গিরব। 
আপনাি িিবারি গশাভাবিধক রহসারব না, গস আমারক  থাথধ ম ধািা গিরব বরল প্ররৈো 
করিরে। আরম ৈারক োরনরয়রেলাম আপরন গখািাসারনি সুলৈারনি সারথ তমত্রী চুরক্ত 
কিাি গচষ্টা কিরেন। গস গসটা থামারৈ গচরয়রেরলা। সাইবারন খান প্রথরম গখািাসান, 
পরি আপনারক আক্রমণ কিরব বরল র ক করিরে, আমাি সুলৈান। সুলৈান, আপরন 
আমারক এখন ৈাি রবরুরি গুিচি রহসারব রনরয়াে কিরৈ পারিন…সাইবারন খান 
আমারক রবশ্বাস করি। আপনাি পেেমারফক আরম গ  গকারনা বাৈধা ৈারক পা ারৈ 
পািরবা…আমিা সম্ভবৈ ৈারক এভারব ফাাঁরিও গফলরৈ পারি।” 
 
গলাকটাি এই রনলধি কাকুরৈ রমনরৈ ৈাি রনিঃশ্বারসি সারথ গভরস আসা বরমি েরন্ধি 
মরৈাই বাবরিি ো গুরলরয় গৈারল। গস ৈাি কাাঁি গেরড় রিরয় গপেরন সরি আরস। “এই 
রবশ্বাসঘাৈকরক আমাি সামরন গথরক রনরয়  াও এবং িূেধ প্রকারিি উপি গথরক মাথা 
রনরচি রিরক করি ৈারক েুাঁরড় গফলল। ৈারৈও  রি বোটা না মরি, ৈরব আবাি ৈুরল 
এরন আবাি রনরচ েুাঁরড় গফলরব। ৈািপরি ৈাি শবরিহটা বাোরিি আস্তাকুরড় রনরিপ 
কিরব  ারৈ রচল কুকুি ৈাি লাশটা ভিণ করি।” 
 
“সুলৈান বখশ গিন…” রমেধাি পারয়ি নিম চামড়াি নােিা উষ্ণ হলুি প্ররারব রভরে 
উর  এবং িীরি িীরি পাথরিি গমরঝরৈ একটা গোটখাট েলাশরয়ি েন্ম। গিয়। গস 
সহসা আবাি বরম করি এবং বরমি সারথ গ াে হওয়া নৈুন আরিকটা েন্ধ বাবিরক 
বরল গ  রমেধা খারনি উিি আি ৈাি রনয়ন্ত্রণািীন গনই। 
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 “গবরল্লকটারক আমাি সামরন গথরক রনরয়  াও!” বাবি িিবারিি প্রহিীরক রচৎকাি করি 
আরিশ গিয়। “আমাি আরিশ গ রনা এখনই কা ধকি কিা হয়।” 
 
এক ঘণ্টা পরি, বাবি কারফিরিি প্রাণিণ্ডারিশ কা ধকি কিা গিখরৈ গবি হয়। ৈাি 
গলাকরিি সারথ হািামোিািা এমন আচিণ করিরে গ , গস রবশ্বাসঘাৈকরিি েনে 
সবরচরয় পুিাৈন আি ভীরৈকি শারস্ত ৈারিি েনে বিাে করিরে। শহরিি গিয়ারলি 
রনরচ ৈারিি ৈীক্ষ্ণ কার ি িণ্ড,  ারক অরনক স্থারন শূল বরল, ৈারৈ রবি কিা হরব। 
নেিিূরেধ ৈারিি মিণ রচৎকাি গপৌঁোরব না। গস এেনেই কৃৈে। মাহাম, খুৈলাঘ 
রনোি বা ৈাি নানীোন গ রনা ৈারিি  ন্ত্রণারক্লষ্ট মিণ রচৎকাি শুনরৈ না পায়।  রিও 
এখন গস ভারব, এসান গিৌলৈ সম্ভবৈ ৈাি মরৈাই গচারখি পলক না গফরল পুরিা 
বোপািটা ৈারকরয় গিখরৈ পািরব। 
 
রমেধা খারনি প্ররৈ ৈাি গিাভ আি ৈাি গলাকরিি সারথ এমন রনমধম রনষু্ঠিৈা প্রিশধরনি 
েনে কুফিীরিি প্ররৈ ৈাি গক্রারিি কািরণ গস গকারনা িিরণি করুণা প্রিশধন করি না। 
গস ৈারকরয় গিরখ সাোপ্রাি গলাকগুরলারক নূেনৈম কাপড় পরিরহৈ অবস্থায় অরপিমান 
শূরলি কারে রনরয়  াওয়া হরি। েল্লারিি িল ৈারিি গোব্বাি উপরি চামড়াি তৈরি 
কারলা আলখাল্লা েরড়রয় গিরখরে-  া শীঘ্রই িরক্ত লাল হরয় উ রব- মুিেী িিাি মরৈা 
একেন একেন করি বরেরিি শূরল উ ারি। গকারনা গকারনা বরেি পাযু়পরথ শূরলি 
ৈীক্ষ্ণ অগ্রভাে প্ররবষ্ট কিান হয়। আবাি কাউরক শহিবাসীরিি বুরনা উল্লারসি রভৈরি 
রশককাবারিি মরৈা আড়াআরড় োথা হয়। বাবি শহিবাসীি গিাষ গিরখ না- প্ররৈবাি 
 ন্ত্রণারক্লষ্ট গিরহি নিম মাংরস ৈীক্ষ্ণ শূল গেরথ রেরয় িক্ত রঝটরক গবি হরল, সন্তুরষ্ট োড়া 
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গস আি রকেুই অনুভব করি না। গস রমেধা খানরকও একই শারস্ত পািরল রিরৈা- গকবল 
িােপরিবারি েন্ম হওয়ারৈ গবেন্মাটা গবাঁরচ গেরে। 
 
 গসই িারৈ বাবি এরকবারি মনমিা হরয় থারক। হুমাযূ়ন আি ৈাি সিে েন্ম গনয়া ভাই 
কামিানরক,  াি মাথা ভরৈধ ঝাড়ি মরৈা কারলা চুল এরকবারি েোনরেরলয়ন ঔষরি 
োরেি পাৈাি মরৈা গকামল, পাশাপারশ শুরয় থাকরৈ গিরখও-িু’মাস আরে গুলরুরখি 
েরভধ েন্ম রনরয় এখনই গবশ শক্ত করি বাবরিি বুরড়া আঙু্গল আাঁকরড় িিরৈ পারি- ৈাি 
রচত্তচাঞ্চলে ঘরট না। এমনরক মাহারমি কামাৈুি গিরহি উষ্ণ আমন্ত্রণ গসরিন ৈাি আসন্ন 
রবপরিি পূবধানুভব কাটারৈ পারি না। গস প্রস্তুৈ থাকুক বা না থাকুক একটা ঝড় 
আসরে। গেৌিবারিৈ রবেয় আি অমি খোরৈ এবং পিােয় আি রবসৃ্মরৈি অৈরল 
অখোৈ মৃৈুে। গকবল ৈািই না ৈাি পুরিা পরিবারিি, রনভধি কিরে ৈাি রসিারন্তি 
উপরি  া রনরৈ গস শীঘ্রই বািে হরব… 
 
* 
 
এক মাস পরি, বাবরিি পরিবারি বরয় আসা তিবিূরবধপাক রনরেি উপরস্থরৈ এমন এক 
আরঙ্গক গথরক োনান গিয়  া ৈাি অসম্ভব কল্পনারৈও রেরলা না। শব ারনি কার ি 
পাটাৈরন শুরয় থাকা এসান গিৌলরৈি মৃৈরিহটা এরকবারি বাচ্চা একটা গমরয়ি মরৈা 
গিখায়। কপূধি পারনি ৈীব্র েন্ধ ৈাি পরিচারিকাি িল  া রিরয় ৈারক গশষবারিি মরৈা 
গোসল করিরয়রে। ৈাি মামূলী সুরৈি কাফন গভি করি গ রনা উর  আরস। বাবি ঝুাঁরক 
ৈাি নানীোরনি মৃৈরিরহি রিরক ৈাকারৈ, গস রনরেি অশ্রু সংবিণ কিরৈ পারি না। 
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রকভারব গ রনা ৈাি মরন হরয়রেরলা নানীোরনি মানরসক শরক্ত আি একাগ্রৈাি বিাভয় 
বুরঝ আেীবন গস লাভ কিরব। গকারনা গশষ ইিাি কথা না বরল- না গকারনা গশষ 
আরিশ, গকারনা রবচিণ পিামশধ োড়াই ঘুরমি রভৈরি সহসা এমন প্রশারন্তময় মৃৈুেি 
িািণাটাই ৈাি অগ্রহণর ােে অবাস্তব মরন হরৈ থারক। রকন্তু েৈ করয়ক মারসি কথা 
রচন্তা কিরৈ, এখন গস বুঝরৈ পারি অরনক আরে গথরকই রৈরন ৈারক ইরঙ্গৈ রিরৈ শুরু 
করিরেরলন- অরনিয়ৈা আি অস্পষ্টৈা এবং এস্তবেস্তৈাি একটা প্রবণৈা  া আরে 
কখনও ৈাি রভৈরি লিে কিা  ায়রন। ৈাি সৃ্মরৈ গকমন গ রনা রবরিি আচিণ 
কিরেরলা- বাবরিি তশশরবি কথা রৈরন প্রাঞ্জল স্পষ্টভারব বলরৈ পািরৈন। রকন্তু গকউ 
 রি ৈারক গবমক্কা প্রশ্ন কিরৈ েৈকাল রৈরন রক করিরেন, ৈাহরলই অরনিয়ৈাি গমঘ 
এরস ৈারক রঘরি গফলরৈা। 
 
নানীোনরক োড়া েীবন গস কল্পনাই কিরৈ পারি না। ৈারিি সবরচরয় ঝঞ্ঝারবিুব্ধ 
সমরয় রৈরনই পুরিা পরিবািটাি হাল িরি রেরলন।  ুরক্ত আি প্রো সরবধাপরি সাহস 
রিরয় রৈরন ৈারিি আেরল রেরলন। শীঘ্রই গস ৈাি েীবরনি সবরচরয় বড় প্ররৈকূলৈাি 
মুরখামুরখ হরব, আি এখনই রৈরন চরল গেরলন। গস রকরশাি বয়রস ৈাি সারথ 
করথাপকথরনি কথা ভারব: “রনরেি উচ্চাকাঙ্ক্ষা রনরয় কখনও ভয় পারব না। সাহস 
রনরয় ৈাি গমাকারবলা করি, ৈারিি অেধন কিরব। মরন িাখরব, গকারনা রকেুই অসম্ভব 
না…”। 
 
 বাবরিি একটা ইশািায়, ৈাি নানীোরনি রপ্রয় রৈন পরিচািক- রৈনেরনি পিরনই 
ৈাি মরৈা কারলা গশারকি আলখাল্লা- রনচু হয় এবং বাবরিি সারথ, শবািারিি একটা 
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পায়া কাাঁরি গনয়। কাাঁরিি উপরি ৈুরল রনরয়, ৈাি মহরলি অন্ধকাি, বাাঁকান রসাঁরড় রিরয় 
িীরি িীরি বরয় রনরয় খুৈলাঘ রনোরিি গফাাঁপারনি শব্দ, ৈারিি গপেন গথরক গভরস 
আরস- উজ্জ্বল লাল কাপরড় গমাড়ারনা গঘাড়ায় টানা োরড়ি সমৈল পাটাৈরন এরন িারখ। 
এসান গিৌলৈ লাল িঙ পেে কিরৈন, বলরৈন এটা ৈাি শ্ররিয় পূবধপুরুষ: গচরঙ্গস 
খারনি িঙ। 
 
বাবি ৈাি গসনাপরৈ, গমাল্লাি িল আি আমাৈেরিি রনরয় এসান গিৌলৈরক ৈাি গশষ 
রবশ্রারমি স্থরল বরয় রনরয়  াওয়া োরড়টা অনুসিণ করি। গস ৈাি আরিোরনি সিরৈ 
রনরয় ৈারক পাহারড়ি িারি ৈাি ফুল, ফল আি ঝণধািািায় সুরশারভৈ বাোরন সমারিস্ত 
কিরব বরল র ক করিরে। ৈারক উবধি অন্ধকাি মারটি েরভধ গশষবারিি মরৈা শুইরয় 
রিরয়, ৈাি আত্মাি শারন্তি েনে গমানাোৈ গশষ হরৈ বাবি অরন্তরষ্টরক্রয়ায় আেৈ 
গলাকরিি রিরক ৈাকায়। এখারন র রন শারয়ৈ আরেন, রৈরন রেরলন গচরঙ্গস খারনি 
কনো। ৈাি সাহরসকৈা রেরলা প্রবািপ্রৈীম। র রন মরনপ্রারণ রবশ্বাস কিরৈন হৈাশা 
একটা পাপ। আরম ৈাি কথা গকারনারিন ভুলব না। আি একরিন  খন আরম আমাি 
শত্রুরিি পিাস্ত কিরৈ পািরবা, গসরিন এখারন এরস ৈারক শুরনরয়  ারবা আরম রক 
অেধন করিরে, আি ৈাি আশীবধাি চাইরবা।” 
 
*** 
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এসান গিৌলৈ, রহিারৈ ৈারিি শাহী আত্মীরয়ি উপরি আপরৈৈ হওয়া ভয়ঙ্কি রবপ ধরয়ি 
কথা োনবাি আরেই ইহকারলি মায়া ৈোে করিরেন। বাবি করয়ক সিাহ পরি 
অরবশ্বারসি সারথ বাইসানোরিি কথা শুনরৈ শুনরৈ ভারব। 
 
 “সুলৈান, এটাই বাস্তব। উেরবকিা রহিাৈ িখল করি রনরয়রে। রত্রশ হাোি গ ািাি 
একটা রবশাল বহি রনরয় সাইবারন খান মুখৈাি পাহারড়ি  ারল ৈাণ্ডব সৃরষ্ট করিরে। 
শাহী পরিবাি আলা গকােিান িূরেধ পারলরয় রেরয় আশ্রয় রনরয়রে। রকন্তু সুলৈারনি গেরক 
পা ারনা অরৈরিক্ত তসনেবারহনী ৈাি সাহার ে গপৌঁোবাি আরেই ৈারিি পিাস্ত কিা 
হরয়রে।” 
 
 “শাহী পরিবারিি রক খবি?” 
 
বাইসানোি উত্তি না রিরয় গ াাঁট কামরড় থারক। “সাইবারন খান িূেধ অবরিাি করিরেরলা 
এবং িূরেধি কারে অবরস্থৈ গঘাড়াি বাোি গথরক রসাঁি কাটাি ফরল গিয়ারলি অংশ 
রবরশষ ধ্বরস পরড়। ফাটল রিরয় উেরবক ববধরিি িল রপলরপল করি গভৈি প্ররবশ 
করিরেরলা। ৈািা শাহী পরিবারিি সব পুরুষ সিসেরিি, এমন রক ৈারিি েীঘাংসাি 
হাৈ গথরক গোট গেরলটাও বাি  ায়রন, রনরবধচারি হৈো করিরে। সাইবারন খান রনরে 
গোট গেরলটাি গোড়ালী িরি শসে মাড়াইরয়ি মরৈা শাহী কবরিি পাথরিি গিয়ারলি 
উপরি ৈাি মাথা আোড় গমরিরে। মেে রেটরক পাথরিি োরয় গলরেরে। আি ৈািপরি 
ৈাি প্রাণহীন গিহটা পরিবারিি অনে পুরুষ সিসেরিি লারশি সূ্তরপ েুাঁরড় গফরলরে। গস 
এিপরি লাশগুরলা রভৈরি গিরখ পুরিা িূেধ জ্বারলরয় গিবাি আরিশ গিয়…” 
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“আি মরহলারিি ভারেে রক ঘরটরে?” 
 
“সবাই বলাবরল কিরে আলা গকােিান িূরেধ  ারিি লুরকরয় থাকা অবস্থায় ৈািা খুাঁরে 
গপরয়রেরলা- গহাক গস রকরশািী বা বয়রসি ভারি কুাঁরো হরয় আসা বৃিা িািীমা-সবাইরক 
গোি েবিিরস্ত নগ্ন করি রবেয় উি াপরনি গভাে সভায় মাৈাল িখলিািরিি সামরন 
এমন ভরঙ্গরৈ নাচরৈ বািে কিা হরয়রে, গ  উেরবক সিধািিা সবরচরয় সুেিী গমরয়টাি 
সারন্নিে পাবাি েনে রনরেরিি মরিে কুকুরিি মৈ গখরয়ারখরয় শুরু করিরেরলা এবং গকউ 
গকউ নারক ভূরড়রভাে গশষ হবাি আরেই প্রকারশে রনরেরিি লালসা চরিৈাথধ কিরৈ 
আিম্ভ করি রিরয়রেরলা।” 
 
 বাবি ৈাি হারৈি মুর া এমন শক্ত করি বন্ধ করি গ  মরন হয় ৈাি োাঁটগুরলা বুরঝ 
ত্বক গফরট গবি হরয় আসরব। “আি রহিারৈি রক খবি?” 
 
বাইসানোরিি সচিাচি শান্ত মুখমণ্ডরল একটা করষ্টি অনুভূরৈ গখরল  ায়। “উেরবকিা 
শহরি রনরবধচারি লুটপাট করিরে। সািািণ নােরিকরিি হৈো করি ৈারিি স্ত্রীরিি িষধণ 
করিরে এবং ৈারিি গেরলরমরয়রিি ক্রীৈিাস রহসারব রবরক্র করিরে। আমাি গ  
ভাইরয়ি কারে মাহাম মানুষ হরয়রেরলা, রৈরন মািা গেরেন। সাইবারন খারনি রনমধমৈাি 
থাবা গথরক শহরিি রশিক আি গলখকিাও গিহাই পায়রন। রহিারৈি মাদ্রাসাি ভােেবান 
করয়কেন রশিকরক আে গ  কারফলাটা এরস গপৌঁরেরে, রনরয় এরসরে। ৈারিি মরিে 
অনেৈম একেন করব- বরলরেন গ্রন্থাোরি িরিৈ সব পাণু্ডরলরপ নষ্ট করি গফলা হরয়রে 
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এবং সাইবারন খারনি রনরিধরশ ৈাি হারৈ িিা পড়া এক পরণ্ডৈরক গোঁড়া কােরেি 
টুকরিা রেলরৈ বািে কিা হরয়রে  ৈিণ না গবচািা শ্বাসরুি হয়। আি পুরিাটা সময় 
ৈারক ক্রমােৈ রেরেস কিা হরয়রে, “করবৈা গখরয় গবাঁরচ থাকরৈ গকমন লােরে?” 
 
বাইসানোরিি কথা  রিও রবশ্বাস কিরৈ ইিা করি না, রকন্তু বাবি অবাক হয় না। ৈাি 
বাৈধাবাহকরিি বািা গিয়া হরয়রে োনরৈ পািাি পরি গথরকই গস োনরৈা এমন রকেু 
হওয়াটা এখন গকবল সমরয়ি বোপাি। হীিারৈ ৈাি আত্মীয়রক  রি সময়মরৈা সৈকধ 
কিা গ রৈা ৈাহরল রক হরৈা? ৈারিি পরিম রিরক রবসৃ্তৈ সংসৃ্করৈবান, গখালারমলা 
অপূবধ সুেি প্রাসাি, প্রাচীন মসরেি আি মাদ্রাসাগুরলা সহসা গ রনা একটা ঘূরণধঝরড়ি 
কবরল পরড় রেন্নরভন্ন হরয় গেরে। বাবরিি মিহুম আব্বাোন কখনও কখনও এইসব 
িূিসম্পকধীয় আত্মীয়রিি বোপারি আলাপ কিরৈা, বহুিূরি বসবাস কিাি কািরণ রৈরন 
কখনও ৈারিি সারথ গিখা কিরৈ  ানরন। ৈারিি আিামপ্রীরৈ, গসৌের ধি প্ররৈ 
মাত্রারৈরিক্ত আসরক্ত, ৈারিি পুরুষসুলভ আগ্রাসী মরনাভাব আি লড়াকু কুশলৈাি 
কমরৈ রনরয় রৈরন বেঙ্গ কিরৈন এবং ৈারিি সংসৃ্করৈমনা িিবারিি তিনেৈা রনরয় 
িরসকৈা কিরৈন-গ খারন একেন িি গ ািাি গচরয় গলখকরক গবরশ ম ধািা গিয়া হয় 
এবং করবি িল  ুরি েয়লাভ রনরয় কাবে িচনা না করি, িসাল সুপক্ক হাাঁরসি মাংস 
রকংবা “েীবন বারি” রহসারব পরিরচৈ সুিা পারনি আনে রনরয় সারহৈে িচনায় বেস্ত। 
 
 রকন্তু ৈািা রক আসরলই এরৈাটাই মূখধ রেরলা? বাবি ভারব। এৈরিন ৈািা ৈারিি 
কমনীয় েীবন াপন বোয় িাখরৈ গপরিরেরলা। সমিকে, গখািাসান, ফািোনা, কুেে 
উেরবকরিি পিানৈ হবাি পরি তৈমূি বংশীয় শাসকরিি রভৈরি গকবল গসই এখন 
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প ধন্ত েীরবৈ িরয়রে গভরব গস চমরক উর । একটা রবশাল িারয়ত্ব একটা পরবত্র রবশ্বাস 
িিাি িারয়ত্ব এখন ৈাি উপরি অরপধৈ হরয়রে। ৈাি গসনাবারহনীি অবস্থা  াই গহাক, 
িসরিি সিবিাহ থাকুক বা না থাকুক, তৈমূরিি সাম্রারেেি রটরক থাকা অংশটুকু িিা 
কিরৈ বা গসটা কিরৈ রেরয়  ুিরিরত্র গিহিিা কিরৈ হরলও ৈারক অরবলরম্ব সাইবারন 
খারনি রবরুরি  ুি াত্রা কিরৈ হরব। 
 
 শাহী পরিবাি, রবরশষ করি এি িমণীরিি উপরি উেরবকরিি-  া সম্ভবৈ সরৈে 
ৈারিি প্রকৃরৈি সারথ গসটা রমরল- অৈোচারিি রবষয়টা আবািও ৈারক খানোিাি কথা 
ভাবরৈ বািে করি। গস রক এখনও গবাঁরচ আরে? গস এরৈারিন রনরেরক এই বরল সান্ত্বনা 
রিরৈ গচষ্টা করিরে গ , মৃৈ খানোিাি গচরয় েীরবৈ খানোিা িিকষাকরষি গিরত্র 
অরনক কা ধকি ভূরমকা িাখরৈ পািরব। আরিোনরক সাহস রিরৈ গস এই কথাটা ৈারক 
বািবাি বরলরে। রনরেি মা মািা  াবাি পরি, খুৈলাঘ রনোি এখন পূরবধি গচরয় আিও 
গবরশ করি রবশ্বাস কিরৈ চান গ , রৈরন আবাি খানোিারক গিখরৈ পারবন। গস ৈারক 
কখনও ৈাি ভয়ঙ্কি ভাবনাি কথা বলরৈ পািরব না গ  গেরলরবলায় সমিকরে গস গ  
রন ধাৈন সহে করিরেরলা, ৈাি প্ররৈরশাি গনবাি সৃ্পহা কখনও প্রশরমৈ হবাি নয়। আি 
গস রন ধাৈন কিাটারক গেৌিরবি রবষয় বরল মরন করি এবং তৈমূরিি বংরশি একেন 
শাহোিীরক কলরঙ্কৈ কিাটা গস বস্তুৈ পরি উপরভােই কিরব। 
 
 “সুলৈান…” বাইসানোরিি উরিগ্ন কণ্ঠস্বরি বাবরিি রবরিি ভাবনাি োল রেন্ন হয়। 
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বাবি রনরেরক সংবিণ করি। “আরম সাইবারন খারনি কাবুল আসা প ধন্ত অরপিা 
কিরবা না। আোমী সিারহ আমিা আমারিি গসনাবারহনী গ  অবস্থায় আরে ৈাই রনরয় 
ৈাি রবরুরি  ুি াত্রা কিরবা। আমারিি বৈধমান তসনে সংখো এখন করৈা?” 
 
“প্রায় আট হাোি।” 
 
উেরবক পঙ্গপারলি সারথ গকারনামরৈই ৈুলনীয় না সংখোটা। রকন্তু এসান গিৌলৈ সব 
সমরয় রক গ ন বলরৈন?: “ ৈিণ শ্বাস রনরৈ পািরো ৈৈিণ হৈাশ হরয়া না।” 
 
 “সাইবারন খানরক গমাকারবলা কিাি েনে আরম এরৈারিন িরি মরন মরন  া গভরব 
এরসরে সময় হরয়রে গসটারক কা ধকিী কিাি। বাৈধাবাহকরিি এই মুহূরৈধ িওয়ানা হরৈ 
বললা- আে িারৈই সব গোরত্রি কারে, কারফিিাও বাি  ারব না, ৈারিি পা াও।  ািা 
আমাি সারথ এই অরভ ারন সারমল হরব ৈারিি আোমী পাাঁচ বেি ফসল আি েবারি 
পশুি েনে গকারনা খােনা রিরৈ হরব না এবং আরমও ৈারিি ভারলাই পারিশ্ররমক গিব। 
রহিারৈ রক হরয়রে ৈারিি োনারব এবং এটাও বলরব গ  সাইবারন খান আমারিি সবাি 
শত্রু। উেরবক না এমন সবাি গস রবনাশ কিরব…” 
 
 গসই িারৈ, গকবল বাবুিীি সাহচর ধ গস িূেধপ্রাকারিি োরি আরিাহন করি। স্থানটা ৈাি 
খুব রপ্রয় এবং সািািণৈ ৈাি মনরক প্রশান্ত করি ৈুরল। রনরচি ৈৃণভূরম,  া াবি 
পশুপালক আি বরণরকি িল িারৈি খাবাি তৈরিি প্রস্তুরৈ গ্রহণ কিরৈ, িান্নাি আগুরন 
অন্ধকারিি মারঝ মারঝ লালরচ আভা ফুরট িরয়রে। বাবি ৈারিি হারস আি েরল্পি 
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আওয়াে, গভড়াি নাক ঝাড়া আি উরটি কারশি শব্দ শুনরৈ পায়। িূরি, প্ররৈিিা 
গিয়ারলি শরক্তশালী বুেরহি গপেরন কাবুল শব্দহীন পরড় আরে। শহরিি নােরিকরিি 
মরন এই মুহূরৈধ রক ভাব গখলা কিরে? পরিম গথরক আেৈ সওিােিী কারফলা রনিয়ই 
বারণেে দ্ররবেি সারথ সারথ গুেবও বরয় আনরে। শহরিি মানুষ এরৈারিন গখািাসারনি 
রবপ ধরয়ি কথা গেরন রেরয়রে। আি এবাি সাইবারন খান ৈারিি শহরিি অরভমুরখ 
এরেরয় আসরব। 
 
বাবুিীরকও রবষণ্ণ গিখায়। 
 
 “গৈামাি আবাি রক হরলা?” বাবি সহসা আগ্রহী হরয় উর । 
 
 “আরম ভাবরেলাম আে গথরক একমাস বা এক বেি পরি আমিা রক অবস্থায়। 
থাকরবা…”। 
 
 “ৈাি মারন ৈুরম বলরৈ চাইরো গ  আমিা গবাঁরচবরৈধ থাকরব রকনা?” 
 
 “আংরশক, রকন্তু ৈািরচরয়ও বড় কথা রক ঘটরব আমারিি ভারেে।” 
 
 “ৈুরম রক ভীৈ?” 
 
“আরম র ক বুঝরৈ পািরে না। আি গসটাও আমারক ভারবরয় ৈুলরে…আপরন রক ভীৈ?” 
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 বাবি এবাি ভাবুক হরয় পরড়। “না, আরম ভীৈ নই। আরম উরিগ্ন, রকন্তু িুরটা এক 
রেরনস না। আরম রচরন্তৈ আমাি পরিবারিি রনিাপত্তা রনরয়। আরম গ  পরিরবরশ েন্ম 
রনরয়রে। আমাি বাবা, ৈাি বাবা গ  পৃরথবীরক রচনরৈা- ৈা দ্রুৈ বিরল  ারি। 
ফািোনাি কৈৃধত্ব গখায়াবাি পরিি বেিগুরলা, আরম মূলৈ ভবঘুরিি মরৈা ঘুরি 
গবরড়রয়রে। এমনরক, এখারন আরম  রিও আবাি সালৈানাৎ রফরি গপরয়রে। রকন্তু আমাি 
সবরকেু, আমাি সবধস্ব একটা সুরৈাি উপরি িাাঁরড়রয় আরে। আরম  রি সাইবারন খানরক 
পিারেৈ কিরৈ না পারি, ৈরব আরম এখন প ধন্ত  া অেধন করিরে সব রনিথধক হরয় 
পড়রব এবং  া রকেু আরম আেরল িাখরৈ চাই গসসব রকেুই লণ্ডভণ্ড হরয়  ারব…” 
 
 “আপরন ভীৈ গ  গকউ আপনারক মরন িাখরব না?” 
 
 “না, বোপািটা ৈািরচরয়ও বোপক। আরম উরিগ্ন গ  আরম হয়রৈা মানুরষি সৃ্মরৈরৈ 
থাকবাি গ ােে নই…” 
 
অন্ধকাি আি োঢ় হরৈ বাবি বাবুিীি মুখ গিখরৈ পায় না। রকন্তু অনুভব করি গস 
আলরৈা করি ৈাি কাি স্পশধ করিরে। একটা রবিল আচিণ  া ৈাি মরস্তরষ্ক 
রসোবারিি িারনাি মরৈা গচরপ বসা গবাঝাটা হাো করি গিয়। বাবুিী ৈারক গ ন 
বলরৈ চায় আসন্ন লড়াইরয় গস রনরেরক একলা পারব না… 
 
* 
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বাবি মুখ গথরক ঘাম মুরে এবং গিকাব গথরক পা িুরটা গবি করি টান টান করি। আে 
রনরয় েয়রিন ৈািা টানা গঘাড়াি রপর  িরয়রে। সারথ  ুি উপকিণ বহনকািী ভািবাহী 
পশুি বহরিি কািরণ ৈারিি অগ্রসি হবাি েরৈ গবশ েথ রেরলা। শীঘ্রই অবশে ৈািা 
রশবািৈু রেরিপরথ প্ররবশ কিরব,  া ৈারিি পাহারড়ি মাঝ রিরয়। পরিরম গখািাসারনি 
রিরক রনরয়  ারব। রেরিপথ একবাি অরৈক্রম কিরল ৈািা গ  অঞ্চরল প্ররবশ কিরব, 
গসখারন উেরবক হানািাি বারহনীি সারথ ৈারিি সংঘষধ, হবাি সম্ভাবনা িরয়রে…রকন্তু 
ৈারক তি ধ িািণ কিরৈ হরব। সাইবারন খারনি সারথ সিুখ সমরি ৈাি েয়লারভি 
গকারনা সম্ভাবনা গনই। রনরেি বারহনীরক প্রথরম আত্মরবশ্বারস বরলয়ান করি ৈুলরৈ হরব 
এবং ৈাি বয়িঃসরন্ধিরণ পাহাড় গথরক আকরস্মক গনরম এরস ঝরটকা আক্রমরণি িণনীরৈ 
সাফরলেি সারথ বেবহাি করি ৈারক নৈুন নৈুন রমরত্রি সারথ োাঁটেড়া বাাঁিরৈ হরব। গস 
শত্রুবারহনীি উপরি আচমকা আক্রমণ চারলরয় ৈারিি রবপ ধস্ত করি। ৈািা সংঘরটৈ 
হরয় প্রৈোক্রমণ কিাি আরে রনরেি বারহনী রনরয় পারলরয় আসরব। প্রৈেন্ত অঞ্চরল 
অবরস্থৈ িূেধ িখল করি এবং গসখারন প্রাি মালামাল আি অস্ত্রশস্ত্র উপর ৌকন রহসারব 
বেবহাি করি অনেরিি রবশ্বস্তৈা অেধন কিরব।  ৈিণ না গস িীরি িীরি সাইবারন 
খারনি রবশাল বারহনীি গমাকারবলা কিাি মরৈা শরক্তশালী হরয় উর । 
 
রনরেি িূসি গঘাড়াি লাোম গটরন িরি বাবি থামবাি আরিশ গিয়।  ালু পাহারড়ি 
পািরিরশ ৈৃণভূরমরৈ আে িারৈি মরৈা ৈািা  াত্রা রবিরৈ কিরব, পাহারড়ি কািরণ 
গসরিক গথরক আচমকা আক্রমরণি গকারনা সম্ভাবনা গনই। গস গঘাড়া গথরক গনরম ৈাি 
 ুি মন্ত্ররকি সভা আহ্বান করি। সভায় আেমনকািী সবাই সমরবৈ হরল গসটা রবরচত্র 
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একটা সমারবরশ পরিণৈ হয়-বাইসানোরিি নোয় গপাড়খাওয়া গসনাপরৈি পারশ এমন 
অরনক গভড়াি চামড়াি আচকান পরিরহৈ উপোরৈ সিধাি এরস আসন গ্রহণ করি।  ািা 
গকবল একটা রক িুরটা মারটি তৈরি বসরৈি উপরি কৈৃধত্ব করি থারক। ৈাি বারহনীি 
গলাকবল িশ হাোরিি গচরয় কম হওয়ায় গস চায়। ৈাি প্ররৈটা গলাক গ রনা গস্বিায় 
ৈাি সারথ এই অরভ ারন অংশ গনয়। উিল উপোরৈি সিসেিাও গ রনা বাি না  ায়। 
আি গস চায় ৈািা সমস্ত প্ররৈকূলৈা সরেও গ রনা ৈাি উপরি আস্থা িাখরৈ পারি। 
 
“আি করয়করিন, আমিা রেরিপথ অরৈক্রম কিরবা। ভােে ভাল হরল, উেরবক 
বিমাশগুরলা আমারিি উপরস্থরৈ গটি পারব না। আমিা গসটাি উপরিই ভিসা করি 
আরে। ৈািা ভাবরৈ থাকুক কসাইরয়ি গখাাঁয়ারড় বাাঁিা গভড়াি মৈ আমিা কাবুরল 
অসহায়ভারব ৈারিি েনে অরপিা কিরে। আমাি গুিিূরৈি িল আি গুিচরিিিা 
আিও ৈথে উপস্থাপন না কিা প ধন্ত রহিারৈি রিরক এরেরয়  াওয়াটা উরচৈ হরব না। 
রকন্তু ভুলরল চলরব না আমিা পাহারড়ি লড়াকু গ ািাি িল, গনকরড়ি মরৈা িূৈধ  ািা 
হরিরণি পারলি রিরক অরন্ধি মরৈা গিরয়  ায় না। আত্মরোপন করি অরপিা কিরৈ 
থারক, োরন গস  রি তি ধ িরি ৈাহরল পারলি কমরোিী একটারক থাবাি রভৈরি গপরয় 
িরক্তি স্বাি পারব…আমারিিও গনকরড়ি মরৈা হরৈ হরব। গৈামিাও ৈাই রনরেরিি 
গলাকরিি অরস্ত্র শান রিরয় প্রস্তুৈ থাকরৈ বরলা।” 
 
ঘন ঘন মাথা নাড়া আি উৎসুক িৃরষ্ট রবরনময় গিরখ গস বুঝরৈ পারি ৈাি কথা োয়ো 
মরৈা গপৌঁরেরে। “আি পরবত্র গকািারনি বাণী মরন িাখরব: ‘আল্লাহৈালা সিয় হরল, 
িুদ্রারৈিুদ্র বারহনীি পরিও রবশাল শরক্তরক পিাস্ত কিা সম্ভব।” 
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* 
 
“সুলৈান, প্রায় চািরশা উেরবরকি একটা িল, এখান গথরক রৈন রক চাি মাইল িূরি 
একটা নিীি অপি পারড় িরয়রে। িূি গথরক গিরখ মরন হরয়রে ৈািা নিী পাি হরব। 
গসেনে ৈারিি গঘাড়া আি মালবাহী োিাি রপর  মালপত্র সমানভারব রবনেস্ত করিরে 
ৈারিি এপারি সাাঁৈরি রনরয় আসরব বরল…আমিা  রি দ্রুৈ এরেরয়  াই ৈরব নিী 
অরৈক্রম কিাি মারঝ আমিা ৈারিি আক্রমণ কিরৈ পারি…” খবি রনরয় আসা গুিিূৈ 
ভীষণভারব হাাঁপারৈ থারক এবং ৈাি গখাাঁো কিা বািামী িরঙি গঘাড়াটাি গিহ ঘারম 
রভরে েবেব কিরে। 
 
 বাবুিী আি বাইসানোরিি রিরক ৈারকরয় বাবি কু্রি একটা হারস হারস। অবরশরষ, প্রায় 
িু’সিাহ পাহারড়ি  ারল অবরস্থৈ ঘন বরনি আড়ারল পরিম রিরক এরেরয়  াবাি পরি 
ৈািা রনরেরিি গ ােেৈা প্রমারণি সুর াে গপরয়রে। উেরবক িলটা নিী পাি হবাি 
কারে বেস্ত থাকরব,  াল রপর  বাাঁিা থাকরব আি ৈীি িনুক পারনি হাৈ গথরক বাাঁচারৈ 
চামড়া রিরয় গমাড়ারনা থাকরব। আি ৈারিি অনে অস্ত্রগুরলা ৈিবারি, খঞ্জি আি 
িণকু াি পারনরৈ গকারনা কারে আসরব না। 
 
“বাইসানোি অগ্রোমী একটা বারহনী প্রস্তুৈ করিা।” বাইসানোরিি পিামরশধ বাবি 
রনরেি পাাঁচশ গশ্রষ্ঠ গ ািা রনবধারচৈ করি এবং ৈারিি পঞ্চাশেরনি এরককটা িরল 
রবভক্ত করি প্ররৈটা িলরক গনৈৃত্ব গিবাি েনে আলািা আলািা িলরনৈা িরয়রে। 
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উেরবক হানািািরিি গমাকারবলা কিাি েনে  রথষ্ট। বারক তসনে আি িসিপত্র 
এখারনই মেুি থাকরব অরিকৈি তসনে গমাৈারয়ন প্ররয়ােন না হওয়া প ধন্ত। 
 
 িশ রমরনট পরি, গুিিূৈ আরিকটা নৈুন গঘাড়ায় চরড়, বাবরিি পারশ অগ্রোমী িলটাি 
সারথ গভড়া চলাচরলি একটা  ালু পথ িরি পাহারড়ি রভৈি রিরয় নিীি রিরক এরেরয় 
 ায়। ৈারিি কপাল ভারলা েৈ িারৈ বৃরষ্ট হরয়রে এবং মারট গভো থাকায় আগুয়ান 
গঘাড়াি খুরিি শব্দ গশানবাি েনে গকউ কান খাড়া করি থাকরলও ৈাি পরিও শব্দ 
আলািা করি সনাক্ত কিা মুশরকল হরব। আরিা খুরশি খবি, গুিিূৈ ৈারিি উেরবক 
অবস্থান গথরক করয়কশ েে সামরন একটা অশ্বিুিাকৃরৈ বাাঁরকি কারে রনরয় চরলরে 
গ খারন অবরস্থৈ ঘন উইরলা োরেি েঙ্গল ৈারিি উপরস্থরৈ গোপন িাখরব। 
 
বাবি কাবুরলি কামািশালায় ৈাি েনে রবরশষভারব তৈরি ইস্পারৈি বরমধি রিরক 
আড়রচারখ ৈারকরয় গিরখ। ৈাি ইস্পারৈি োরলি তৈরি আলখাল্লা মাপমরৈাই হরয়রে 
আি গকামরি িরয়রে আলমেীি। গস প্রস্তুৈ। ৈাি রভৈরি টেবে কিরৈ থাকা আরবে 
কণ্ঠ রচরি গবি হরয় আসরৈ চায়।  রিও গস োরন গসটা অসম্ভব…অন্তৈ এখনও সময় 
হয়রন… 
 
আরিা িু’মাইল এরেরয়  াবাি পরি গমর া পথটা প্রশস্ত হরৈ শুরু করি- বাবরিি েয়েন 
অশ্বারিাহী তসনে এখন পাশাপারশ এরেরয় গ রৈ পািরে-রকন্তু আরশপারশ। োেপালাি 
আড়াল করম এরসরে। বাবরিি ভ্রু কুাঁচরক উর  গস গুিিূরৈি সারথ। আলাপ করি এবং 
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হাৈ ৈুরল রনরেি গলাকরিি থামবাি রনরিধশ গিয় এবং সম্প্ররৈ ৈাি পথসঙ্গীি িারয়রত্ব 
রনরয়াে পাওয়া, ৈাি রকরশাি করচরক গেরক পা ায়। 
 
“দ্রুৈ বহরিি গশষপ্রারন্ত গঘাড়া রনরয়  াও। আমাি গসনাপরৈরিি বলরব ৈীি িনুক 
প্রস্তুৈ গিরখ গ  গকারনা মুহূরৈধ িওয়ানাি অবস্থায় গ রনা রনরেরিি অিীনস্ত গলাকরিি 
তৈরি িারখ, আি গকউ গ রনা গকারনা কথা না বরল। আমিা নিীি বাাঁরক গপৌঁরে 
 াত্রারবিরৈ কিরবা। আি গসই সমরয় গুিিূরৈিা সামরনি পরিরস্থরৈ েরিপ করি 
আসরব। ৈািা  রি খবি রনরয় আরস গ  উেরবকিা এখনও নিী অরৈক্রম করিরন, 
আমিা ৈাহরল হামলা কিরবা। বুঝরৈ গপরিরো?” গেরলটা দ্রুৈ মাথা নারড় এবং গঘাড়া 
েুরটরয় এরেরয়  ায়। 
 
 ৈািা পুনিায়  াত্রা শুরু কিরৈ বাবরিি বুক উরত্তেনায় িকিক কিরৈ থারক। গস গটি 
পায় অনুভূরৈ অপারথধব িিরণি সোে হরয় উ রে- ঘারসি েোয় গমাচড়ারৈ থাকা এক 
শুয়া গপাকাি গখাাঁচা গখাাঁচা কারলা গলাম গস গখয়াল করি এবং গবগুনী-গোলাপী িরঙি 
নিি বুরকি এক বনে কবুৈি োরেি োরল রবশ্রামিৈ অবস্থায় ৈারকরয় িরয়রে। ঘারমি 
েন্ধ- ৈাি রনরেি এবং ৈাি গঘাড়াি আি ৈাি আরশপারশি গলাকরিি আি ৈারিি 
গঘাড়াি েীবরনি ৈীব্র রন ধারসি ইরঙ্গৈময় একটা গমরঘি মরৈা চািপারশ েরড়রয় পড়রে। 
মৃৈুেি সারন্নিে োড়া গবািহয় একেন মানুষ কখনও রনরেরক এরৈা গবরশ েীবন্ত অনুভব 
কিরৈ পারি না। 
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 “সুলৈান আপরন এখারন রবশ্রাম করিন আরম গসই ফাাঁরক গিকী করি আরস।” গুিিৃৈ 
বরল। আরিা িু’শ েে এরেরয়  াবাি পরি বুরড়া উইরলা োরেি সু াম পালরকি মরৈা 
গশারভৈ োরলি ফাাঁক রিরয় বাবি প্রথমবারিি মরৈা পারনি ঝলক গিখরৈ পায়। 
 
 “গবশ, ৈরব দ্রুৈ রফরি আসরব।” 
 
“হোাঁ, সুল-” কারলা পালরকি তৈরি একটা উেরবক ৈীি গুিিূরৈি োরল রবি হয় এবং 
আরিকটা ৈাি কণ্ঠনালী রবিীণধ কিরল গবচািা আি রকেু বলরৈ পারি না। ৈৃৈীয় 
আরিকটা ৈীি রনরিধাষ ভরঙ্গরৈ এরস মারটরৈ আেরড় পরড়। বুিবুরিি নোয় িক্ত গবি 
হরয় আসরল, গলাকটাি গচাখ গথরক সব ভাব মুরে  ায় এবং গস গঘাড়া গথরক উরি পরড় 
রকন্তু ৈখনও একটা পা গিকারব আটরক থারক। 
 
 বাবরিি চািপারশ রনিাপি আশ্ররয়ি েনে গশািরোল শুরু হরৈ, গস ঝুাঁরক ৈাি গঘাড়াি 
েলা আাঁকরড় িরি। প্ররৈ মুহূরৈধ শত্রু ৈীরিি শীৈল ফলা রনরেি গিরহ রবি হবাি শঙ্কা 
করি। বাম হারৈ গঘাড়াি লাোম িরি, োন হারৈ রপর ি উপি গথরক িাৈব পাৈ গিয়া 
 ালটা গটরন রনিাপত্তাি েনে মাথাি উপরি িরি। রকন্তু আি গকারনা ৈীি বাৈাস গকরট 
গভরস আরস না। বাবি সৈকধৈাি সারথ মাথা ৈুরল ৈাকায়। ৈাি বাম রিরক, িুলরৈ 
থাকা গসানালী উইরলা োরেি মারঝর রিক গথরক ৈীি গোাঁড়া হরয়রে- গস রৈনেন 
উেরবক অশ্বারিাহীরক নিী গ খারন ৈীক্ষ্ণ একটা বাাঁক রনরয়রে ৈীি বিাবি গসরিরক 
এরেরয় গ রৈ গিরখ। 
 

http://www.bengaliebook.com/


 অ্যাম্পায়ার অ্ব দ্য ম াঘল : রাইডারস ফ্র  দ্য নর্থ । অ্যাললক্স রাদ্ারল াডথ 

602 

www.bengaliebook.com                                  সূচিপত্র 
 

 

অশ্বারিাহী রৈনেন সম্ভবৈ উেরবক গুিিূৈ, আরশপারশ নেি িাখরে অরনেিা  খন নিী 
অরৈক্রম কিরৈ বেস্ত। গস অশ্বারিাহী রৈনেনরক গেরড় রিরৈ পারি না। ৈাহরল ৈািা 
রফরি রেরয় সবাইরক সৈকধ করি গিরব। গঘাড়াি পাাঁেরি গখাাঁচা রিরয় বাবি মাথা গপেরন 
রনরয় রচৎকাি করি আক্রমরণি আরিশ গিয়। 
 
উইরলাি বরনি রভৈি রিরয় ৈীব্র গবরে গঘাড়া রনরয় এরেরয়  াবাি সময় চাবুরকি মরৈা 
উইরলাি োল ৈাি মুরখ আেরড় পড়রৈ থারক এবং গ াাঁট গকরট গেরল গস মুরখ িরক্তি 
স্বাি পায়। নিীি প্রশস্ত ৈীরি গপৌঁরে, গস উেরবক অশ্বারিাহীরিি বারকি ওপারশ হারিরয় 
গ রৈ গিরখ এবং অরভশাপ গিয়। গস লাোম গেরড় রিরয় কাাঁি গথরক িনুক নারমরয় ৈূণ 
গথরক একটা ৈীি ৈুরল গনয়। গিকারব অরিধক িাাঁড়ারনা অবস্থায় এবং িুই হাাঁটু রিরয় 
গঘাড়াটারক রস্থি গিরখ গস িনুরকি রেলায় ৈীি পিায় এবং গুণটা কান প ধন্ত গটরন 
আরন। ৈীিটা গসাো আি দ্রুৈ েুরট রেরয় এক উেরবক গঘাড়াি পিািরিরশ আমূল 
রবি হয়। বাবি গঘাড়াটারক রচরহ সুরি আৈধনাি কিরৈ গশারন এবং রপর ি 
আরিাহীসরমৈ রপেরল নিীরৈ আেরড় পড়রৈ গিরখ। বাবুিীও ৈীি েুাঁরড় রকন্তু বারক িুই 
উেরবক হাওয়াি মরৈা গবমালুম োরয়ব হরয়  ায়। 
 
বাবি আি ৈারক রঘরি থাকা অশ্বারিাহী গ ািািা বরল্পৈ গবরে ৈীক্ষ্ণ বাাঁকটা পাি হয়, 
মাথাি চুল বাৈারস উড়রৈ থারক এবং ৈাি হৃৎরপণ্ড লারফরয় উর । গবাঁরচ  াওয়া িুই 
উেরবক অশ্বারিাহী রচৎকাি করি আশপাশ মাথায় ৈুরল এবং পােরলি মরৈা হাৈপা 
নাড়রৈ থারক রকন্তু উেরবক সহর ািািা ৈারিি মরিয়া ভাব গখয়াল করি না। একটা 
গোট িল, ৈখনও িূিবৈধী পারড় অবস্থান কিরেরলা প্রথম রকেু একটা েড়বড় হরয়রে 
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গটি পায় এবং রনরেরিি অরস্ত্রি েনে মরিয়া হরয় উর  রকন্তু গসসব ৈখন অরিকাংশই 
পারনরৈ। বাকীিা রনরেরিি গঘাড়া রনরয় দ্রুৈ বহমান গরাৈরস্বনী অরৈক্রম করি 
অনেপারশ গপৌঁোরৈ চায়। 
 
পারনরৈ রভরে চুপচুরপ অবস্থায় করয়কেন মাত্র এপারি এরস গপৌঁরেরে। গঘাড়ায় উপরবষ্ট 
অবস্থায় বাবি আি ৈাি গলারকিা এক পশলা ৈীি রনরিপ কিরল অরনরক মুথ থুবরড় 
পরড়। বাবি ৈািপরি ৈাি গলাকরিি গঘাড়া গথরক গনরম োে আি পাথরিি আড়াল 
বেবহাি করি ৈীি রনরিপ কিা অবোহৈ িাখরৈ বরল। নিীি অনে পারড় অবস্থানিৈ 
অরনক উেরবকও ৈীরিি আঘারৈ ভূরমশ ো গনয় এবং িরক্ত লাল হরয় উ া নিীি 
পারনরৈ মৃৈ আি মৃৈপ্রায় গলাক আি ৈারিি বাহন একটা অনড় সূ্তরপি েন্ম গিয়,  া 
নিীি গরাৈও ভারসরয় রনরয় গ রৈ বেথধ হয়। 
 
 “সুলৈান।” আৈধনাি আি গোঙারনি আওয়াে োরপরয় বাবুিীি কণ্ঠস্বি পরিষ্কাি গশানা 
 ায়। 
 
বাবি চািপারশ ৈাকারল এরকবারি র ক সময়মরৈা গিরখ গ  গসই িুই অশ্বারিাহী 
উেরবক গুিিূৈরিি একেন,  ারিি কথা গস ভুরল রেরয়রেরলা ৈাি রিরক গিরয় 
আসরে। গলাকটাি হারৈ চকচরক রকেু একটা চমকায়-একটা িণকু াি। গলাকটা হাৈ 
গপেরন রিরয় কু ািটা এমন গোরি েুাঁরড় মারি গ  বাবি গ রনা বাৈাস গকরট গসটাি েুরট 
আসবাি শব্দ শুনরৈ পায়। বাবি একপারশ কাৈ হরল ৈাি োন কান েুাঁরয় কু ািটা 
প্রচণ্ড গবরে গপেরনি কািামারটরৈ রেরয় আেরড় পরড়। 
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গস গমোে খািাপ করি ঘুরি িাাঁরড়রয় কু ািটা মারট গথরক গটরন ৈুরল এবং ওেন পিখ 
করি গিরখ-গবশ ভারলাই ভািসামে িরয়রে। উেরবক গ ািাটা এখন আি মাত্র করয়ক 
েে িূরি। ইস্পারৈি চূড়াকৃরৈ রশরিাস্ত্রারণি রনরচ কর াি অরভবেরক্ত, আি হারৈ বাাঁকারনা 
ৈিবারি রনরয় গস রেরনি উপরি ঝুাঁরক িরয়রে। বাবুিী এবাি সামরনি রিরক গিরয় 
আরস। 
 
“না আমাি েনে গেরড় িাও।” গস রচৎকাি করি উর । হারৈি িনুক গফরল রিরয়, গস 
োন হারৈ কু ািটা রনরয় িাাঁরড়রয় গমািম সমরয়ি েনে অরপিা কিরৈ থারক। ৈাি 
গথরক  খন মাত্র করয়ক পা িূরি গলাকটা, বাবি কু ািটা ৈখন েুাঁরড় মারি। ফলাটা রবি 
না হরয় কু ারিি হাৈলটা রেরয় ৈাি মুরখ আঘাৈ করি নাকটা গথৈরল গিয়। রকন্তু গস 
ৈািপরিও গকারনামরৈ গঘাড়াি রপর  বরস থারক। উেরবক গ ািা ৈাি রিরক গিরয় 
আসরৈ বাবি ৈাি গঘাড়াি উষ্ণ রনিঃশ্বাস গটি পায়। গস এবাি সামরন ঝাাঁরপরয় পরড় 
উেরবকটাি বাম পা হাাঁটুি কারে আাঁকরড় িরি। ৈাি বরমধি িাৈব শৃঙ্খরল বাবরিি 
আঙু্গল গকরট  ায়। রকন্তু ৈারৈ শারপবি হয় গস আিও গোরি আাঁকরড় িরি োরয়ি সব 
শরক্ত রিরয় রনরেি রিরক টারন। উেরবকটাি নাক গথরক রফনরক রিরয় িক্ত পড়রে, উরড় 
রেরয় মারটরৈ আেরড় পরড়। রকন্তু গকারনামরৈ রনরেি আগুয়ান গঘাড়াি িুরিি নাোল 
গথরক েরড়রয় সরি  ায়। 
 
পারয়ি গোড়ারলি উপরি মল্লর ািাি মরৈা িাাঁরড়রয় বাবি আি গলাকটা পিস্পরিি রিরক 
ৈারকরয় থারক। আাঁচ কিরৈ গচষ্টা করি প্ররৈপরিি মরৈেরৈ। িক্ত িরঞ্জৈ উেরবক 
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গ ািা গকারনা বেথা অনুভব কিরলও ৈাি অরভবেরক্তরৈ গসটা প্রকাশ পায় না। 
প্ররৈপিরক গস বিং গচাখ কুাঁচরক মাপরৈ গচষ্টা করি। বাবিরক ৈাি পিরণি গপাশাক 
গিরখ সুলৈান বরল গচনাি গকারনা উপায় গনই- উেরবকটা ৈারক গকবল। আরিকেন 
গ ািা বরল গভরব রনরয়রে। 
 
 বাম হারৈ খঞ্জি আি োন হারৈ আলমেীি রনরয় পোাঁচ গখলাি ভরঙ্গরৈ সামরন এরোবাি 
ভান করি। ৈািপরি উেরবকটা ফাাঁরি পা রিরল লঘু পারয় লারফরয় আবাি গপেরন সরি 
আরস। প্ররৈপরিি চািপারশ বৃত্তাকারি ঘুিরৈ ঘুিরৈ বাবি রিৈীয়, ৈািপরি ৈৃৈীয়বাি 
একই চালারক করি। উেরবকটা প্ররৈবািই প্ররিারচৈ হরয় ৈিবারি চালায় রকন্তু বাবি 
প্ররৈবািই ৈারক উৈেক্ত করি সরি আরস। গিরহি প্ররৈটা গপশী সৈকধ উরত্তরেৈ 
অবস্থায়, বাবি চৈুথধবারিি মরৈা সামরন এরেরয়  াবাি ভান করি। উেরবকটা এবাি 
ইৈস্তৈ করি ভারব এবািও বাবি রপরেরয়  ারব- গ  গস আসরল আক্রমণ কিরব না। 
রকন্তু এবাি রপরেরয়  াবাি পরিবরৈধ, বাবি গলাকটাি অিরিৈ েলা লিে করি ৈিবারি 
চারলরয় োন পারয় ৈাি িুই উরুি সংর ােস্থরল গবমক্কা একটা লারথ বরসরয় গিয়। 
উেরবকটা িুহারৈ উরুি মিেবৈধী অংশ আাঁকরড় িরি হাাঁটু মুরড় বরস পরড়। েলা রিরয় 
েলেল করি িক্ত পড়রে। 
 
 রকন্তু বাবি ৈারক গশষ করি গিবাি অরভপ্রারয় সামরন এরেরয়  াবাি গচষ্টা কিরৈ নিীি 
ৈীরিি আ াল কািায় ৈাি পা রপেরল  ায় এবং মারটরৈ আোড় গখরল হাৈ গথরক 
খঞ্জিটা রেটরক  ায়। আি আলমেীি ৈাি গিরহি রনরচ চাপা পরড়। আহৈ উেরবক 
রনরেি রটরক থাকাি সুর াে র কই রচনরৈ পারি। রনরেরক গটরন ৈুরল গস ৈাি ৈিবারি 
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খুাঁরে রনরয় সামরন এরেরয় আরস আক্রমণ কিরৈ। বাবি রনরেরক িিা কিরৈ বাম হাৈ 
উাঁচু করি এবং সারথ সারথ ৈীব্র একটা  ন্ত্রণা ৈারক আিন্ন করি। রনরচি রিরক ৈাকারল 
গস ৈাি কলাচীি রনরচি অংরশ একটা েভীি িৈ গিখরৈ পায় এবং িক্ত েরড়রয় পড়রৈ 
থাকাি কািরণ বাম হাৈ গবগুনী গিখায় আি িপিপ কিরৈ থারক। 
 
সহোৈ প্রবৃরত্তি বরশ গস উর  িাাঁড়ারৈ গচষ্টা করি এবং গসটা কিরৈ রেরয় গস উেরবক 
গ ািাি কাে গথরক িূরি সরি গ রৈ গচষ্টা কিরল। রনরেি িৈস্থান গথরক িক্তপারৈি 
ফরল িুবধল হরয় পড়াি কািরণ উেরবকটা মন্থি ভরঙ্গরৈ প্ররৈরক্রয়া গিখায়। গিরখ মরন 
হয় হাাঁটু প ধন্ত পারনরৈ গস িাাঁরড়রয় িরয়রে। আলমেীি মুক্ত করি, বাবি এবাি 
ৈিবারিটা োরয়ি সব শরক্ত রিরয় উেরবকটাি কণ্ঠনালী লিে। করি চালায় এবং গসটা 
ৈাি েলাি রপেন রিরয় গবি হরয় আরস। গলাকটাি রেন্ন। হওয়া িমনী গথরক রফনরক 
রিরয় গবি হরয় আসা িক্ত বাবরিি োরয় রেটরক এরস ৈাি রনরেি িরক্তি সারথ রমরশ 
 ায়। 
 
বাবি এবাি সুর াে গপরয় চািপারশ ৈারকরয় গিরখ, লড়াই গশষ হরয় গেরে। উেরবক 
হানািাি িলটাি গলারকিা হয় মৃৈ বা পারলরয় গেরে। িক্তপাৈ হ্রাস কিাি েনে বাবি 
আহৈ বামহাৈ মাথাি উপরি ৈুরল িরি এবং োন হারৈ েলায় েড়ারনা একটা সুরৈি 
কাপড় খুরল রনরয় গসটা বাবুিীি হারৈ গিয়। ৈািপরি গস বামহাৈটা রনরচ নামায়  া 
ইরৈমরিে আড়ষ্ট হরয় উ রৈ আিম্ভ করিরে। গস হাৈটা ৈাি রিরক এরেরয় গিয়। “শক্ত 
করি বাাঁরিা…আে আবাি আমারিি  ুি কিরৈ হরৈ পারি…” ৈাি উল্লাস ইরৈমরিে 
কমরৈ শুরু করিরে রকন্তু গকরনা। খুব সম্ভবৈ এেনে গ  সাইবারন খারনি কারে রৈনশ 
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গলারকি মৃৈুে িারৈি গবলা মশাি কামরড়ি মরৈা নেণে একটা বোপাি…পুরিা বোপািটা 
রনষ্পরত্ত হবাি আরে বাবিরক এখনও অরনক বনু্ধি পথ পারড় রিরৈ হরব… 
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১৮. অ্ননয ভৃঙ্গার 
 
শুকরনা লৈাপাৈা আি গোবরিি আগুন গথরক উদূ্ভৈ ঝাাঁঝারলা গিাাঁয়া, রশরক গবাঁিারনা 
নিি গভড়াি মাংরসি খুশবু, আি েিম পাথরি গসাঁকা রুরটি পরিরচৈ েরন্ধ বাবি শ্বাস 
গনয়। সরন্ধে গশরষ অন্ধকাি ঘরনরয় আসরৈ, ৈাি চািপারশ, সিাহভি খণ্ড ুরিি গশরষ 
রবশ্রারমি অবকাশ গপরয় পিস্পরিি সারথ োলেরল্প গমরৈ উর । িান্নাি আরয়ােন করি 
আি রনরেরিি অস্ত্রশস্ত্র পরিষ্কাি করি গৈল গিয়। ৈাি তসনেবারহনীি সংখো বৃরি গপরয় 
গষাল হাোি হরয়রে ভাবরৈই ৈাি মনটা ভারলা হরয়  ায়। প্ররৈরিনই উেরবকরিি িািা 
রবৈারড়ৈ গলাকেন আিও গবরশ সংখোয় ৈাি বারহনীরৈ এরস গ াে রিরি। 
 
 রহিারৈি পূবধরিরক বারিা রিরনি িূিরত্ব, ঘািরেস্তারনি পবধৈমালাি েহীরন এই 
ৈৃণভূরমরৈ আি গবরশরিন ৈািা অবস্থান কিরৈ পািরব না। বাবরিি গুিিূৈরিি রনরয় 
আসা সংবাি অনুসারি, সাইবারন খান করয়ক সিাহ আরেই শহি ৈোে করিরে। শহি 
ৈোরেি সর ক সময় আি রববিণ  রিও অস্পষ্ট রকন্তু একটা রবষরয়। সবাই রনরিৈ গ , 
রকপচাক গৈািরণি নীচ রিরয় একটা রবশাল বারহনী রনরয় গস উত্তি-পরিম রিরক িওয়ানা 
রিরয়রে। হরৈ পারি পুরিাটাই প্রায় অিরিৈ রহিাৈ আক্রমরণ বাবিরক প্ররিারচৈ কিাি 
একটা গটাপ? বা সাইবারন খান উত্তি-পূবধ রিক গথরক গিরয় এরস বাবিরক পাশ গথরক 
রঘরি গফলরৈ চায়? উেরবক গসনাপরৈি এরৈারিরন গেরন  াওয়া উরচৈ কাবুল গথরক 
পরিরম অগ্রসিমান একটা রবশাল বারহনীি গনৈৃত্ব রিরি বাবি। ৈাি এটাও োনা 
উরচৈ বাবরিি বারহনীরক আচমকা আক্রমণ করি গস সহরে ৈারক পিাস্ত কিরৈ 
পািরব। বা সম্ভবৈ গস বাবিরক এরড়রয় গ রৈ চাইরে। সম্ভবৈ গস এখন ৈাি উেরবক 
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ববধিরিি পাহারড়ি রভৈি রিরয় গনৈৃত্ব রিরয় উত্তি রিরক বাবরিি িােিানী কাবুরলি 
রিরক রনরয় চরলরে। 
 
বাবি ৈাি ৈাাঁবুি বাইরি িাৈব ঝুরড়রৈ িাখা জ্বলন্ত কয়লাি রিরক েম্ভীি মুরখ ৈারকরয় 
থারক। সাম্প্ররৈক সমরয় সুরনরিধষ্ট সংবারিি অভাব গকমন অশুভ একটা অনুভূরৈি েন্ম 
রিরি…বোপািটা এমন, গ রনা সাইবারন খান গবমালুম োরয়ব হরয় রেরয়রে… গস 
আগুরনি উষ্ণৈাি উপরি হাৈ টানটান করি। বাম করি নাড়ারৈ এখনও কষ্ট হয় গিরখ 
গসরিরক ভ্রু কুাঁচরক ৈাকায়। ৈাি কনুইরয়ি কারেি িৈস্থান দ্রুৈ আি সুেিভারব গসরি 
উ রে- পুরিাটাই ৈাি গহরকরমি কৃরৈত্ব- িৈটা েম্ভীি হবাি কািরণ এি চািপারশি 
মাংসরপশী এখনও আড়ষ্ট হরয় আরে। করি সঞ্চালরন নমনীয়ৈা হ্রাস পাওয়ায় গস ক্রমশ 
অরস্থি হরয় উর ; এই হারৈ গস খঞ্জি িরি এবং ৈাি কারে গসটা খুবই গুরুত্ববহ। 
 
গসই িারৈ সাইবারন খান বাবরিি স্বরপ্ন হানা রিরল গস সািা িাৈ প্রায় রনদ্রাহীন কাটায়। 
পিরিন খুব গভারি রিরনি আরলা বাবরিি িােকীয় ৈাাঁবুি চামড়াি অভেন্তিভাে মৃিু 
আরলারকৈ করি ৈুলরল ৈখনও গস অরস্থিভারব রবোনায় এপাশ ওপাশ কিরে। এমন 
সময় অস্থায়ী োউরনি সীমারিখাি কাে গথরক গভরস আসা উরত্তরেৈ করণ্ঠি রচৎকাি 
আি হট্টরোরলি শরব্দ গস সোে হরয় উর । োরয়ি উপি গথরক এক ঝটকায় কম্বল 
সরিরয় গফরল গস লারফরয় িাাঁড়ায় এবং ৈাাঁবুি পিধা সরিরয় গবি হরয় আরস। 
 
 “রকরসি এরৈা আওয়াে…” গস ৈাাঁবুি বাইরি প্রহিািৈ এক রনিাপত্তা িিীরক 
বোপািটা গিখরৈ আরিশ গিয়। সম্ভবৈ রকেুই না- গভড়া বা োেরলি মারলকানা রনরয় 
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মামূরল ঝেড়া। েৈকালই গস পাাঁচেন উপোৈীয় গলাকরক- িু’েন রঘলোইস, বাকী 
রৈনেন পাসাইস- চাবকারৈ আরিশ রিরয়রে। রকন্তু আেরকিটা অনেরকেু। ৈাাঁবুি সারিি 
রভৈি রিরয় প্রায় গিৌরড় রফরি আসা প্রহিীি রবরস্মৈ অরভবেরক্ত গিরখ বাবি বুঝরৈ 
পারি। 
 
“সুলৈান, রবশাল বহি রনরয়…এক িূৈ এরসরে।” 
 
“গকাথা গথরক?” 
 
“সুলৈান, পািসে, স্বয়ং শারহি ৈিফ গথরক…” 
 
“ৈারক আমাি ৈাাঁবুরৈ রনরয় এরসা।” 
 
দ্রুৈ গভৈরি প্ররবশ করি বাবি গপাশাক পরি গনয়। কারুকাে কিা কার ি পািারনি 
উপরি িাখা একটা গোট চামড়া রিরয় গমাড়ারনা রসেুক খুরল গভৈি গথরক একটা 
পাথিখরচৈ মালা েলায় গিয়। আি তৈমূরিি গসানাি ভািী আংরটটা আঙু্গরল পরি। ৈাি 
োরল করয়করিরনি না কামারনা িারড় রকন্তু এখন আি গসটাি রকেু কিা সম্ভব না। 
 াকরে, গস অরভ ারন গবি হওয়া এক গ ািা- গস গ  অবস্থায় আরে। পািরসেি িূৈরক 
ৈারক গসই অবস্থায় গমরন রনরৈ হরব… 
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 পাাঁচ রমরনট পরি, বাবরিি গিহিিীি িল িােিূৈ আি ৈাি চািেন পরিচািকরক পথ 
গিরখরয় ৈাাঁবুি গভৈরি রনরয় আরস। বাবি মুখ ৈুরল ৈারকরয় মাখন িরঙি আলখাল্লা 
পরিরহৈ বেি চরল্লরশক বয়রসি কারলা চাপিারড়ি একেন গলাকরক গিরখ। মাথায় উাঁচু 
করি বাাঁিা গবগুনী মখমরলি পােরড়রৈ সািরসি সািা একটা পালক নীলকান্তমরণি কবচ 
রিরয় আটকারনা থাকায় ৈারক স্বাভারবরকি গচরয় আরিা লম্বা মরন হয়। ৈাি চাি 
পরিচািরকি পিরণ লালরচ গবগুনী িরঙি গোব্বা এবং ৈারিি প্রভুি মরৈা মাথায় উাঁচু 
পােরড়। একেন গসানাি িরড় রিরয় বাাঁিা গবগুনী মখমরলি একটা বড় থরল িরি 
িরয়রে। 
 
িােিূৈ সাবলীল ভরঙ্গরৈ মাথা নৈ করি সম্ভাষণ োনায়। “আরম পৃরথবীি অরিশ্বি, 
পািরসেি মহান শাহ্ ইসমাইরলি শুরভিা বাণী আপনাি কারে রনরয় এরসরে। রৈরন 
আপনাি িীঘধাযু় কামনা করিরেন।” 
 
বাবি ৈাি মাথা সামানে কাৈ করি। “আরম কৃৈে এবং আল্লাহৈালা গ রনা ৈারকও 
িীঘধাযু় িান করিন।” 
 
 “সুলৈান, আপনারক খুাঁরে গবি কিরৈই আমারিি অরনক গিরি হরয়রে।” 
 
 বাবি অরপিা করি। পরিরম এরৈা িূরি গথরক শাহ ৈাি কারে রক চায়? 
 

http://www.bengaliebook.com/


 অ্যাম্পায়ার অ্ব দ্য ম াঘল : রাইডারস ফ্র  দ্য নর্থ । অ্যাললক্স রাদ্ারল াডথ 

612 

www.bengaliebook.com                                  সূচিপত্র 
 

 

“আমাি প্রভু আপনাি কাবুল ৈোে করি অরভ ারন প্রবৃত্ত হবাি কািণ োরনন। উেরবক 
ববধিগুরলা ৈাি সাম্রারেেি পূবধরিরকি সীমান্ত আক্রমণ কিাি স্পিধা। গিরখরয় ৈারকও 
কু্রি করি ৈুরলরে। সাইবারন খান ঔিৈেপনাি চিরম গপৌঁরে েয় সিাহ আরে রহিাৈ 
গথরক গবি হরয় এরস আমাি প্রভুি বেবহারিি েনে আেৈ মালামারলি একটা 
কারফলারক ইয়ােি শহরিি কারে আক্রমণ করি। শাহ্ ইসমাইল ৈাি মালপত্র গফিৈ 
চাইরল, ক্রমােৈ রবেরয় উন্মাি উেরবক গনৈা ৈারক একটা লার  আি রভিাপাত্র 
পার রয় গিয়। ভাবটা এমন গ রনা আমারিি শাহ একেন রভিুক। শাহ ইসমাইল 
প্রৈুেত্তরি রকেু ৈুলা আি একটা চিকাি সারথ একটা বাৈধা পা ান,  াি বক্তবে রেল 
সাইবারন খান একেন গভড়া-গচাি। আি ৈাি গচরয় গশ্রষ্ঠরিি অপমান না করি ৈাি 
উরচৈ চিকা রিরয় সূৈা কাটা। রকন্তু উেরবকরিি অোরন্ত, আমাি প্রভু এই বাৈধা 
পা াবাি সারথ সারথই একিল তসনে পা ান ৈারক আরিা একটা বাৈধা গপৌঁরে গিবাি 
েনে: মুরখ গফনা উ া অবস্থায় বুরনা কুকুি  খন উন্মাি অবস্থায় ঘুরি গবড়ায়, ৈখন 
গসটাি একটাই সমািান আরে। কুকুিটারক ৈখন গমরি গফলরৈ হয়। আমাি প্রভু, 
কা ধৈ  াি তসনে সংখো অেরণৈ, বুরনা কুকুিটাি রবরহৈ করিরেন আি রৈরন গসটা 
আপনারক োনারৈ চান।” 
 
“সাইবারন খান মৃৈ?” 
 
 “হোাঁ, সুলৈান। রহিাৈ রফরি আসবাি সমরয় ৈাি মূল বারহনীরক পািরসেি সরৈি 
হাোি অশ্বারিাহী আক্রমণ করি রনরিহ্ন করি রিরয়রে।” 
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 বাবরিি মরন রচন্তাি ঝড় বরয়  ায়। কথাটা  রি সরৈে হয়…গস িূরৈি মুরখি রিরক 
ৈীক্ষ্ণ িৃরষ্টরৈ ৈাকায়।  াি কারলা বড় বড় গচাখ ৈারক আরয়শাি গোত্র, মাঙ্গরলঘরিি 
কথা মরন করিরয় গিয়। 
 
 ‘সুলৈান।” গলাকটা মাথা নৈ করি, রকন্তু গবাঝা  ায় আিও গুরুেপূণধ রকেু গস বলরৈ 
চায়। আমাি প্রভু এই উপহািটা আপনারক গপৌঁরে রিরৈ বরলরেন।” গস পারশ িাাঁরড়রয় 
থাকা পরিচািরকি হাৈ গথরক গবগুনী মখমরলি থরলটা রনরয় গসটাি গভৈি গথরক গসানা 
রিরয় গমাড়ারনা একটা রেম্বাকৃরৈ বস্তু গবি করি আরন। “আমাি প্রভু  রৈাটা রনখুাঁৈভারব 
এটারক কারুকা ধখরচৈ কিরৈ গচরয়রেরলন সময়াভারব গসটা কিরৈ পারিনরন। রকন্তু 
আপনাি কারে আশা করি উপহািটা গ্রহণর ােে বরল। মরন হরব।” গস িু’হারৈ  ে 
করি িরি রেরনসটা ৈাি রিরক বারড়রয় িরি। 
 
বাবি আগ্ররহি সারথ গসটা পিখ করি। রেরনসটারক গিখরৈ একটা রবশাল, গোলাকাি 
পানপারত্রি মরৈা মরন হয়। মসৃণ, চকচরক বাইরিি রিকটা গিরখ মরন হয় গ ন েরলৈ 
গসানায় গসটা গোবারনা হরয়রেরলা এবং রনরচি রিরক চািটা গোট গোট গসানাি পায়া 
িরয়রে  াি উপরি পাত্রটা অবস্থান কিরৈ পারি। পারত্রি গভৈিটা ম্লান িূসি বরণধি 
এবং বাবি গভৈিটা আঙু্গল রিরয় স্পশধ করি- শক্ত। সম্ভবৈ রশং রিরয় প্রস্তুৈ। না, 
রশংএি উষ্ণৈা আি গপলবৈা গনই পাত্রটাি। হারড়ি তৈরি…বাবি আবাি গখয়াল করি 
এি আকৃরৈ আি আকাি গিরখ…মানুরষি খুরলি মৈ বড়… 
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“হোাঁ, সুলৈান। সাইবারন খারনি খুরলই এটা। রসি করি মাংস োরড়রয় রনরয় পানপারত্র 
রূপান্তরিৈ কিা হরয়রে। খুরলি চামড়াটাও নষ্ট কিা হয়রন। আমাি প্রভু গসটাি রভৈরি 
খড় ভরি গসটা ৈাি রমত্র অরটামান ৈুিরস্কি সুলৈান বারয়রেিরক শুরভিা স্বরূপ 
পার রয়রেন।” 
 
বাবরিি রনরেি কানরকই রবশ্বাস কিরৈ কষ্ট হয়। ৈাি চিম শত্রু মািা গেরে এবং গস 
ৈাি খুরল রনরেি িু’হারৈি মুর ায় িরি িরয়রে। বাবি আবাি গচাখ নারমরয় পাত্রটাি 
রিরক ৈাকায়। রকন্তু এইবাি ৈাি উল্লাস রকেুটা ম্লান হরয় পরড়। গস রনে হারৈ সাইবারন 
খানরক হৈো কিরৈ গচরয়রেরলা। এরকবারি কারে গথরক কখনও গিরখরন গ  গচাখ, গসই 
শীৈল গচারখ ভরয়ি গিশ োরেরয় ৈুরল হারৈি খঞ্জি বা ৈিবারি ৈাি উিরি আমূল 
রবি কিরৈ কিরৈ খানোিাি কথা স্মিণ করিরয় রিরৈ গচরয়রেরলা। ৈাি বিরল, 
অরনক শরক্তশালী, অরনক িনবান এক শাসক সমসোটাি সমািান করিরেন…। 
 
“আরম ইসমাইল খারনি কারে উপহািটাি েনে…কৃৈে।” 
 
“আমাি প্রভু আপনাি েনে আরিা রকেু উপহাি পার রয়রেন। বাইরি গসগুরলা িাখা 
আরে। আপরন  রি আমারক অনুগ্রহ করি অনুমরৈ গিন আরম ৈাহরল আপনারক গিখারৈ 
পারি।” 
 
 “চমৎকাি, অনুমরৈ রিলাম।” 
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বাবরিি গিহিিী বারহনী অস্ত্র প্রস্তুৈ িারখা,  রি পািরসক িূরৈি অনে গকারনা মৈলব 
থারক গসটা সামলারৈ সৈকধ। িুপারশ সরি রেরয় ৈারিি ৈাাঁবুি বাইরি গবি হরয় 
আসবাি পথ করি গিয়। ৈাাঁবু গথরক ৈািা গবি হরয় আসরল, পািরসক িূরৈি আেমন 
সম্বরন্ধ ৈখনও  ািা োরন না-ৈারিি হাই ৈুরল, আড়রমাড়া গভরঙ প্রাৈেরহক রক্রয়াকমধ 
সািরৈ গিখা  ায়। অস্থায়ী োউরনি করয়কশ েে িূরি, ওক োরেি একটা েটলাি 
মারঝ পািরসক িােিূরৈি বারক গলারকিা অরপিা কিরে চমৎকাি গপাশাক আি অরস্ত্র 
সরিৈ সবাই। ৈারিি পা বাাঁিা গঘাড়াি পাল হয় ঘাস খারি, বা কারেি গরাৈরস্বনী 
গথরক পারন পান কিরে। অবশে, একটা গঘাড়া চকচরক কারলা িরঙি শরক্তশালী উাঁচু 
একটা স্ট্োরলয়ন- িুই সরহরসি মারঝ িাাঁরড়রয় অরস্থি ভরঙ্গরৈ েটফট কিরে, গবচািািা 
বহু করষ্ট নাক ফুরলরয় মাথা নাড়রৈ থাকা আেিাহাটা সামরল গিরখরে। বাবি এরৈা 
সুেি গঘাড়া আরে কখনও গিরখরন। “গসাহিাব, আমাি প্রভুি অশ্বশালাি সবরচরয় 
উৎকৃষ্ট প্রেনন-স্ট্োরলয়ন, আপনারক আি কাবুরলি প্রেনন-ঘুরড়ি েনে ৈাি একটা 
উপহাি।” 
 
“শাহরক ৈাি উিািৈাি েনে আমাি পি গথরক িনেবাি োনারবন।” বাবি রবভ্রান্ত 
গবাি করি। সাইবারন খারনি করিারট পা াবাি কািণ গস না হয় বুঝরৈ পারি। রকন্তু শাহ 
এরৈা কষ্ট করি ৈারক গকন এসব পা ারলন? রৈরন ৈাি কারে রক চান? পািসে গকবল 
পৃরথবীি অনেৈম সমৃিশালী সাম্রােেই না, গসখানকাি সংসৃ্করৈি িািা, করব আি 
রশল্পীরিি প্রয়াস সবাই কিি করি। সমিকে বা ফািোনা এি সীমান্ত গথরক এরৈাটাই 
িূরি অবরস্থৈ রেল গ , এি শাসকরিি রভৈরি গকারনা প্রৈেি গ াোর াে সম্ভব রেরলা 
না। রকন্তু বাবি এখন কাবুরল আি িুরটা স্থান পিস্পরিি প্রায় প্ররৈরবশী। শাহ্ 
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ইসমাইল একেন শরক্তশালী নৈুন নৃপরৈ। র রন করয়ক বেি আরে পূবধবৈধী সাম্রারেেি 
উৎখাৈ করি রনরেি সাম্রােে স্থাপন। করিরেন। একেন িারমধক মুসরলম, রৈরন ৈাি 
প্রোরিি উপরি রশয়া িমধমৈ গোি করি চারপরয় রিরয়রেন। রশয়ারিি গকউ গকউ 
খারিেী বরল থারক। কািণ রশয়ািা রবশ্বাস করি গবরশিভাে মুসলমান এমনরক বাবি 
রনরেও  ািা সুন্নী মৈাবলম্বী,  াি গঘাি রবরিািী গ  হয়িৈ মুহািি (সািঃ) এি 
নোয়সঙ্গৈ উত্তিারিকািী ৈাি চাচারৈা ভাই আি োমাৈা হয়িৈ আলী (িািঃ)…রকন্তু এসব 
উপহারিি সারথ শাহ্’ি উরেরশেি প্রাসরঙ্গকৈা গস বুঝরৈ পারি না… বাবি রনরেরক 
কল্পনাি গমাহারবষ্টৈা গথরক গবি করি আরন। 
 
িােিূৈ প্রায় িঙ্গময় একটা ভরঙ্গরৈ ৈাি রিরক ৈারকরয় িরয়রে। এবং এটাও আমাি 
প্রভুি ৈিফ গথরক একটা উপহাি।” বাবি গসাহিারবি গপেরন একটা রবশাল েরুি 
োরড় িাাঁরড়রয় িরয়রে গিখরৈ পায়। েয়টা িুিসািা ষারড়ি একটা িল োরড়টা গটরন 
এরনরে। োরড়টাি চািপারশ উজ্জ্বল হলুি িরঙি পিধা গিয়া িরয়রে,  াি উজ্জ্বলৈা 
ফািোনাি কথা মরন করিরয় গিয়। ফািোনা… 
 
বাবি মন্থি পারয় েরুি োরড়ি রিরক এরেরয়  ায়। সহসা অোনা আশঙ্কায় ৈাি 
শ্বাসপ্রশ্বারসি গবে খাপোড়া হরয় উর রে। বাৈাস শীৈল ৈবুও গস গটি পায় কুলকুল 
করি ঘামরে। গস োরন োরড়রৈ গক আরে- বা আশা করি ৈাি িািণাই সরৈে- রকন্তু 
ৈাি সাৈাশ বেরিি েীবরন গস কখনও এমন আৈরঙ্কৈ গবাি করিরন। োরড়টাি 
ভরক্তভরি নৈোনু হরয় থাকা চালকরিি কারে গপৌঁরে বাবি থমরক িাাঁড়ায়। িীরি িীরি 
গস পিধাি বাাঁিন গখালাি েনে হাৈ বারড়রয় গিয়। ৈািপরি গস আবাি থমরক রেরয় ঘুরি 
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ৈারকরয় ৈাি গপেরন িাাঁরড়রয় থাকা গলাকরিি রিরক ৈাকায় ৈাি রনরেি গলারকিা, 
পািরসেি িূরৈি গলারকিা মূরৈধি মরৈা িাাঁরড়রয় িরয়রে। 
 
“গপেরন সরি  াও সবাই।” গস ৈীক্ষ্ণ করণ্ঠ আরিশ গিয়। সবাই গবশ করয়ক পা গপেরন 
সরি না  াওয়া প ধন্ত গস অরপিা করি। ৈািপরি পিধাি বাাঁিন সরিরয় গস গভৈরি উাঁরক 
গিয়। েইরয়ি এরকবারি গশষ প্রারন্ত ৈারকয়ায় গ স রিরয় একটা ভািী কারলা গঘামটাি 
আড়ারল এক িমণী বরস আরে। সূর ধি আরলা এরস ৈাি উপরি পড়রৈ গনকারবি 
আড়ারল থাকা িমণী গ রনা গকাঁরপ উর । “খানোিা…?” বাবি অসু্ফট করে গকারনামরৈ 
বরল। 
 
 গস লারফরয় োরড়রৈ উর  পিধা গটরন গিয়। পাৈলা গিশরমি আবিণ চুাঁইরয় প্ররবশ কিা 
আরিাআরলারৈ গস গিরখ গমরয়টা ৈাি রিরক সামানে এরেরয় এরসরে। রনরেরক আি 
সামলারৈ না গপরি বাবি হাৈ বারড়রয় গনকাবটা িরি এক ঝটকায় গসটা সরিরয় গিয়। 
খানোিাি বািামী গচাখ ৈাি রিরক ৈারকরয় িরয়রে… 
 
* 
 
পরনি রমরনট পরি বাবি োরড়ি গভৈি গথরক আবাি গবি হরয় আরস। েরুি োরড়ি 
েইরয়ি আড়াল থাকরলও, এরৈাগুরলা উৎসুক িৃরষ্টি সামরন এটা সুখ-িুিঃরখি আলাপ 
কিাি সময় না। বাবি অবশে োরনও না গ  গস গসটা পািরব রকনা- পুরিা বোপািটাই 
এরৈা সহসা এরৈা অপ্রৈোরশৈভারব ঘরটরে গ  গস এখনও পুরিাপুরি িাৈস্থ হরয় উ রৈ 
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পারিরন। গস িােিূৈরক রনরেি কারে গেরক পা ায়। “আপনাি প্রভু আমাি একটা 
রবিাট উপকাি করিরেন।” গস আপাৈ রনরবধকাি করণ্ঠ বরল। 
 
“আমিা আপনাি গবারনি সারথ একেন শাহোিীি মরৈাই আচিণ করিরে। িু’েন 
পরিচারিকা পুরিাটা ভ্রমরণ ৈারক সঙ্গ রিরয়রে এবং আপরন চাইরল ৈািা ৈাি সারথই 
থাকরব।” 
 
বাবি সিরৈ োনায়। “আপরন আমারিি সিারনৈ গমহমান। আরম আমারিি োউরনি 
গকরন্দ্র আমাি ৈাাঁবুি পারশই আপনাি আি আপনাি গলাকরিি েনে ৈাাঁবু টাঙাবাি 
আরিশ রিরি।” 
 
 শারহি গসৌেরনেি কািরণ বাবি সারথ সারথ খানোিাি সারথ একাকী সময় না কারটরয় 
পািরসক গমহমানরিি গমেবারনরৈ বেস্ত হরয় পরড়। ৈাি গবান আি পািরসক 
গমহমানরিি েনে বাসস্থারনি বরোবস্ত হরৈই গস িশটা চামড়াি ৈাবু রিরয় একটা বড় 
রশরবি তৈরি করি। গসটাি গমরঝরৈ গভড়াি চামড়া রবরেরয় রিরৈ বরল। গ খারন গস 
অরৈরথরিি উরেরশে গভােসভাি আরয়ােন কিরৈ পািরব। রুরচশীল পািরসকরিি গচারখ 
ৈাি আরয়ােন রনরিৈভারবই িরিদ্র প্ররৈরবশীি আরয়ােন বরল মরন হরব। রকন্তু পুরু 
োরলচা, কারুকা ধময় বাসনরকাসন আি ভািী পিধাি অভাব গস ৈারিি অরভ ারনি সময় 
িখল কিা নিি গভড়াি মাংস, আি কড়া ওয়াইরনি বোরিল রিরয় ভালই পুরষরয় গিরব। 
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 গভােসভা আিম্ভ হবাি িু’ঘণ্টা পরি বাবি রনরেরক বাহবা গিয়। িােিূৈ, োরলরমি 
মরৈা লাল োল আি চকচক কিরৈ থাকা গচাখ বরল গিয় বাবারেি হরয় গেরে। ৈাি 
কারলা িারড়ি আড়াল গথরক রবড়রবড় করি অনেধল রিপিী গশি বরল চরলরে। শীঘ্রই ৈাি 
মাথা ঝুাঁরক আসরৈ থারক, কারলা গচাখ বন্ধ হরয়  ায় এবং একটা সমরয় গস গ  োরলচাি 
উপরি বরস রেরলা গসখারনই েরড়রয় পরড়। 
 
পুরিা রশরবরি অরনক িাৈ অরব্দ উৎসরবি আরমে রবিাে কিরব। সবাি কারেই 
উেরবকরিি পিােয় আি ৈারিি গনৈা সাইবারন খারনি মৃৈুে একটা স্বরস্তি বাৈাস বরয় 
এরনরে। উেরবকরিি প্ররৈ সািািণ রবরিষ অরনক রবরূপভাবাপন্ন গোত্ররক তমত্রীি 
বন্ধরন আবি হরৈ বািে করিরেরলা। রকন্তু বাবি অবরশরষ একটা রবষাক্ত শৃঙ্খল গথরক 
মুরক্ত গপরয়রে। স্বয়ংরক্রয়ভারব বাবি ৈাি গপেরন সমরবৈ হওয়া িিীিলরক হারৈি 
ইশািায় রনিস্ত করি। গস মত্ত মাৈাল গলাকরিি এরড়রয় আি ৈারিি সারথ আগুরনি 
পারশ গ াে গিবাি উিাত্ত আহবারন কান না রিরয় রশরবরিি মাঝ রিরয় গিৌরড়  ায়। 
 
ৈাি অস্থায়ী রশরবরিি একটা রনেধন স্থারন খানোিাি েনে ৈাাঁবুি বেবস্থা কিা হরয়রে 
এবং গভৈরি প্ররবশ করি গস ৈারক একাকী একটা রনচু গটরবরলি সামরন আসনরসাঁরড় 
হরয় বরস প্রিীরপি আরলায় রনমগ্ন রচরত্ত রকেু একটা রলখরৈ গিরখ। ৈারক গভৈরি 
গিখামাত্র গলখা গেরড় গস উর  িাাঁড়ায়। প্রিীরপি কাাঁপরৈ থাকা আরলায় নয় বেি আরেি 
গসই ৈরুণীি মরৈাই ৈারক মরন হয়। রকন্তু কারে এরেরয় আসরৈ গস ৈাি মুরখ 
বরলরিখাি রচহ্ন গিখরৈ পায়,  াি কথা গস স্মিণ কিরৈ পারি না। আি ৈাি গ াাঁরটি 
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োন পাশ গথরক োন কারনি লরৈ প ধন্ত উর   াওয়া সািা িৈরচহ্নটাও গস আরে 
গখয়াল করিরন। 
 
 “আরম আমারিি আরিোরনি কারে একটা রচর  রলখরেলাম…এৈগুরলা বেরি এই প্রথম 
আরম ৈাি কারে রচর  রলখরৈ পািরে। এরসা আমাি পারশ এরস বরসা…” 
 
 “খানোিা…” গস কৈটা অনুৈি বলাি েনে ৈাি বুকটা গফরট গ রৈ চায়। এরৈাগুরলা 
বেি গস  খন অসহায় বরেি েীবন াপন করিরে ৈখনকাি রৈক্ত অনুভূরৈি কথা, 
রনরেি অিমৈাি কািরণ অনুভূৈ অপিািরবারিি কথা গস বলরৈ চায়…রকন্তু এখন গশষ 
প ধন্ত  খন সুর াে গপরয়রে মরনি ভাি লাঘব কিাি, ৈখন গস রকেুই বলরৈ পারি না। 
খানোিা হাৈ বারড়রয় ৈাি মুরখ আলরৈা করি বুরলরয়। রিরৈ গস রনরেরক গ রনা রফরি 
পায়। “আরম গৈামাি  থার ােে  ে রনরৈ পারিরন। আরম অপ্রািবয়স্ক আি উিৈ 
রেলাম…রনরেি মাথা খাটারনা আমাি উরচৈ রেল…আরম গৈামাি কারে অপিািী গ  
ববধিটাি হারৈ আরম গৈামারক ৈুরল। রিরয়রেরলাম…” 
 
“গৈামাি রকেুই কিাি রেরলা না। গসটাই রেরলা একমাত্র পথ নৈুবা গসখারন সমিকরেি 
গিয়ারলি সামরন গস আমারিি সবাইরক হৈো কিরৈা। আমাি সবরচরয় বড় ভয় রেরলা 
গ , ৈুরম হয়রৈা ৈাই কিরব আরবরেি বশবৈধী হরয়, গশাচনীয় রকেু একটা করি 
বসরব…” 
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“আমাি গসটাই কিা উরচৈ রেরলা। ৈাহরল অন্তৈ আরম রনরেি সিান িিা কিরৈ 
পািৈাম।” 
 
“না- গৈামাি িারয়ত্ব রেল রবচিণৈাি সারথ পরিরস্থরৈি গমাকারবলা কিা…অরপিা 
কিা…” 
 
 “ৈুরম র ক আমারিি নানীোরনি মরৈা কথা বলরো।” 
 
 খানোিাি গচাখ অশ্রুরৈ টলটল কিরৈ থারক। খানোিা বাবিরক প্রথম সুর ারেই। 
ৈারিি আরিোন আি নানীোরনি কথা রেরেস করিরেরলা এবং বাবিরক বলরৈ 
হরয়রে গ  ৈারিি নানীোন আি ইহেেরৈ গনই। “আমাি কথা  রি ৈাি মরৈা গশানায়, 
ৈরব আরম রনরেরক সিারনৈ মরন কিরবা। এই পৃরথবীটাি িীরৈনীরৈ রৈরন ভারলাই 
বুঝরৈন- আমিা গ মনটা পেে করি র ক গসভারব না এবং রৈরনই রশরখরয়রেন সবাই 
আমারিি কারে গকমন আচিণ প্রৈোশা করি।” 
 
“আমাি মারঝ মারঝ মরন হয় আমারিি  রি অনে গকারনা বংরশ েন্ম হৈ…” 
 
 “গমারটই না। ৈুরম  রি আবাি পেে কিাি সুর াে গিয়াও হয়, ৈুরম ৈাহরলও অনে 
গকারনা রকেুই পেে কিরব না- ৈুরম রনরেি মরন গসটা খুব ভারলা করিই োরনা…” 
 
খানোিাি মুখটা আরবরে গকাঁরপ উর । 
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বাবি হাৈ বারড়রয় গবারনি োরলি সািা িৈরচহ্নটা স্পশধ কিরৈ গসটা ৈাি ত্বরকি 
উপরি ফুরল উর । “রকভারব হরয়রেরলা? আমারক রক বলরব…?” 
 
 “গস রেরলা একটা অদু্ভৈ গলাক। প্রচণ্ড গখয়ালী, অরনক সময় খারমাখাই রনষু্ঠি আচিণ 
কিরৈা…ৈাি আচিণ গমারটই…মারেধৈ রেরলা বলা  ারব না, আি আমারক আমাি পরি 
অপমানেনক কাে কিরৈ বািে কিরৈা…আমারক অপিস্ত কিরৈ, গস বলরৈা, গস চায় 
আরম  ারৈ ভুরল  াই গ  আরম তৈমূরিি বংরশি একেন শাহোিী। গকবল মরন িারখ 
গ  আরম ৈাি গখয়ালখুরশি কারে নৈোনু একেন িমণী…আ-আরম গৈামারক গসসব 
কথা বলরৈ পািরবা না। রকন্তু আরম খুরশ গ  সব পবধ গশষ হরয়রে।” ৈাি কণ্ঠস্বি 
কাাঁপরৈ থারক। রকন্তু আরম ৈাি হারিরমি অরনক গমরয়রিি রভৈরি গকবল একেন 
রেলাম। আি আরম ভােেবান গ , গস আমারক ৈাি স্ত্রীরিি একেন করিরেরলা। আমারিি 
সবািই রনরিধষ্ট ম ধািা রেরলা ৈাি সব স্ত্রীই রেরলা সম্ভ্রান্ত বংরশি…গশাবাি ঘরি গস 
আমারিি সারথ  রৈা রনষু্ঠি আচিণ করুক না গকন ভারলা গপাশাক-পরিিি, অলঙ্কাি, 
ভারলা খাবাি আি পরিচারিকাি গকারনা অভাব আমারিি রেরলা না। আমিা রেলাম ৈাি 
িমৈা আি রবেরয়ি স্মািক…অরভ ারন  াবাি সমরয় গস আমারিি সরঙ্গ রনরয় গ রৈা না 
বিং রনিাপি স্থারন আমারিি গিরখ গ রৈা। গকউ  রি আমারিি বরে করি অপমারনৈ 
করি ৈাহরল গসও অপমারনৈ হরব। শারহি গলারকিা গস কািরণই আমারক রহিারৈ খুাঁরে 
গপরয়রেরলা…” 
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“ৈাি উপপরেি িল…ৈারিি সংখো করয়ক’শ হরব…ৈািা এৈটা ভােেবান রেরলা না। 
অরভ ারন  াবাি সমরয় গস ৈারিি গভৈি গথরক করয়কেনরক সারথ রনরয় গ রৈা িারৈি 
গবলা রশরবরি ৈাি সামরন নাচরৈ আি  ুরি  ািা পািিশধীৈা গিখারৈা ৈারিি 
মরনািঞ্জরনি েনে। গকউ  রি ৈারক অসন্তুষ্ট কিরৈা ৈরব গস সারথ সারথ ৈারক হৈো 
কিরৈা। একবাি এক অরভ ারনি সমরয় একটা গমরয় িারৈি গবলা নাচরৈ রেরয় গহাাঁচট 
গখরল গস ৈারক সূর ধি রনরচ বারলরৈ গবােল প ধন্ত পুরৈ গিরখ রিরয়রেরলা। পারন প ধন্ত 
পান কিরৈ গিয়রন। সবাই বরল িু’রিন পরি ৈাি বারহনী রশরবি গুরটরয় চরল  াবাি 
সমরয়ও গমরয়টা গবাঁরচ রেরলা। গ াাঁট আি োরয়ি ত্বক অবশে কারলা হরয় খরস খরস 
পড়রেরলা…সাইবারন খারনি কারে এসব রকেুই না।” 
 
খানোিাি শান্ত, আরবেহীন কণ্ঠস্বি- গসখারন গকান গক্রাি বা রৈক্তৈাি গোাঁয়া গনই- 
বাবিরক অরভভূৈ করি। গস গকাথা গথরক রনরেি এই রবপ ধয় গমরন গনবাি শরক্ত 
গপরয়রে। 
 
 “আরম বুঝরৈ পািরে না…” গস কথা শুরু করি রকন্তু খানোিা রনরেি গ াাঁরটি উপরি 
আঙু্গল গিরখ ৈারক চুপ কিরৈ বরল। গ রনা বাবি এখনও ৈাি গসই আিরিি গোট 
ভাইটাই িরয়রে। 
 
 “গৈামাি গ মন কাে রেরলা তি ধ িািণ কিা। আমাি িারয়ত্ব রেরলা গকারনামরৈ গবাঁরচ 
থাকা। আি আরম র ক গসটাই করিরে। আরম রনরেি অনুভূরৈ আি ভাবনা সব লুরকরয় 
িাখৈাম। আরম কখনও প্ররৈবাি কিৈাম না। সবসমরয় আরিশ পালন কিৈাম- 
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এমনরক কখনও কখনও িারয়ত্ববান। মারঝ মারঝ ৈাি প্ররৈ আমাি করুণা হরৈা। ৈাি 
গভৈরি গকারনা সুখ, গকারনা সন্তুরষ্ট কাে কিরৈা না। গকবল চািপারশি পৃরথবীি প্ররৈ 
একটা অিমে প্ররৈরশািসৃ্পহা  া ৈাি সারথ রনষু্ঠি আচিণ করিরে বরল গস মরন 
কিরৈা…” 
 
 “রকন্তু ৈুরম রনিয়ই আমারিি পরিবািরক প্রচণ্ড ঘৃণা করি এমন একটা গলারকি 
সারন্নরিে সবসমরয় আৈরঙ্কৈ থাকরৈ?” 
 
 “কখনও কখনও, অবশেই। ৈাি মরেধমরৈা চলা রেরলা এক কথায় অসম্ভব। রকন্তু 
সমরয়ি সারথ সারথ ৈাি কাে গথরক রনরেি গকারনা িরৈি শঙ্কা আমাি করম আরস…” 
 
 “ৈাহরল গক, কাি কাে গথরক…?” 
 
খানোিা গচাখ নারমরয় রনরেি গমরহিী িাঙারনা মুরষ্টবি হারৈি রিরক ৈাকায়। গস  খন 
বাচ্চা একটা গমরয়, ৈখনও গস হাৈ আি পারয় গমরহিী রিরৈ পেে কিরৈা। “অনে 
গমরয়রিি। সাইবারন খান  রিও রেরলা লাোমহীন রনষু্ঠি, রকন্তু ৈািপরিও ঈষধা কাে 
কিরৈা। গস রেল সুিশধন, িমৈাবান।  ািা ৈারক প্রীৈ কিরৈ পািরৈা গস ৈারিি প্ররৈ 
উিাি আচিণ কিরৈা। গমরয়িা ৈাি মরনার াে পাবাি েনে মরিয়া থাকরৈা…একেন 
গকারনা কািণ োড়াই আমারক ঈষধা কিরৈা…” 
 
 “গক?” 
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“সমিকরেি গ্রান্ড উরেরিি কনো আমারিি চাচারৈা ভাই মাহমুরিি স্ত্রী হবাি েনে গ  
ৈরুণীরক ৈুরম পার রয়রেরল। সাইবারন খান মাহমুিরক হৈো কিাি পরি ৈারক সমিকে 
রনরয় আরস একেন উপপেী রহসারব। গস গচরয়রেল ৈাি স্ত্রী হরৈ এবং আরম ৈাি স্ত্রী 
রেলাম বরল আমারক রহংসা কিরৈা। রকন্তু গস আমারক রহংসা কিরৈা কািণ ৈুরম ৈাি 
বাবারক হৈোি আরিশ রিরয়রেরল। সাইবারন খান আমারক বরে কিাি েয় মাস পরি গস 
আমারক েুরিকাহৈ কিরৈ গচষ্টা করি…গস আমাি গচারখ আঘাৈ কিরৈ গচরয়রেরলা রকন্তু 
গহরিরমি প্রহিী সময়মরৈা গিরখ গফলায় ৈাি রনশানা বেথধ হয়। রকন্তু ৈািপরিও ৈাি 
খঞ্জরিি ফলা আমাি মুরখ র কই আাঁচড় কারট।” খানোিা আলরৈা করি িৈস্থান স্পশধ 
করি। 
 
বাবি কল্পনায় রেপরেরপ, কু্রি গচারখি এক গমরয়রক রনরেি অপিাথধ বাবাি প্রাণ িিাি 
েনে কাকুরৈ রমনরৈ কিরৈ গিরখ। “ৈাি ভারেে রক ঘরটরেরলা?” 
 
 “সাইবারন খান সমিকরেি গকাক সিাইরয়ি ভূেভধস্থ করি ৈারক েীবন্ত সমারিস্ত 
করিরে। গস বলরৈ ভালবাসরৈা গ  গসই মানুরষি েীবন মৃৈুেি রনয়ন্ত্রাৈা। গস বরলরেরলা 
উরেি কনোি িৃষ্টৈাি েনে গস ৈারক শারস্ত রিরয়রে…”। 
 
 িাৈ ক্রমশ েম্ভীি হরৈ থারক এবং খানোিা ৈাি অরগ্নপিীিাি কথা িীরি িীরি বলরৈ 
থাকরল, বাবি অল্প অল্প করি বুঝরৈ পারি গস রকভারব পােল না হরয় গবাঁরচ গথরকরে। 
বোপািটা এমন গ রনা গস সবরকেু গথরক রনরেরক গুরটরয় রনরয়রে। রনরেরক আশ্বস্ত 
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করিরে চািপারশ অনরভরপ্রৈ  া রকেু ঘটরে- ৈাি সারথ ঘটরে গস সবরকেুই অনে কারিা 
সারথ ঘটরে। অরনকটা আরয়শাি মরৈা মরনাভাব। রকন্তু ৈাি গচরয় অরনক গবরশ 
 ুরক্তগ্রাহে, গস মরনপ্রারণ অনে গকাথাও রনরেরক কল্পনা কিরৈ গচরয়রে এবং রনরেি 
মনরক গস গসভারবই ভাবরৈ রশরখরয়রে। 
 
খানোিাি মুরখি ম্লান হারস গিরখ ৈাি বুকটা গমাচড় রিরয় উর । রকন্তু একই সারথ ৈাি 
মানরসক শরক্ত ৈারক েরবধৈ করি গৈারল। ৈাি নশ্বি গিরহি সারথ  রৈাই অৈোচাি কিা 
গহাক, গসসব ৈাি মনরক নৈোনু কিরৈ বা িমারৈ পারিরন। এসান গিৌলৈ  রি 
গচরঙ্গস খারনি সরৈেকারিি গমরয় হরয় থারকন, ৈরব খানোিাও ৈাি গ ােে 
উত্তিসুিী…ৈাি অরভেৈা রনরিৈভারবই ভীরৈকি, রকন্তু গসসব ৈাি অরস্ত ত্বরক িবংস 
কিরৈ পারিরন। ৈাি বয়স এখন প্রায় একরত্রশ বেি। আি েীবরনি এক ৈৃৈীয়াংশ 
সময় গস এক রনষু্ঠি গস্বিাচািীি হারৈি গখলাি পুৈুল রেরলা। রকন্তু গপাষা গবেীি সারথ 
খুনসুাঁরট কিা গসই গমরয়টা রকভারব গ রনা আেও গবাঁরচ আরে। ৈাি গচাখ অশ্রুসেল 
হরয় উ রৈ চাইরল গস বহুকরষ্ট রনরেরক প্রশরমৈ করি। আে গথরক ৈাি গবারনি 
িুিঃরখি রিন গশষ…. 
 
* 
 
“পৃরথবীি অরিশ্বি একটা প্রস্তাব পার রয়রেন  া রৈরন আশা করিন আপনাি কারে। 
গ্রহণর ােে বরল রবরবরচৈ হরব।” উজ্জ্বল কমলা িরঙি আরিা গেৌলুসময় একটা 
আলখাল্লা আে পািরসেি িােিূরৈি পিরণ এবং কারলা চাপিারড় সুেি করি সুেরন্ধ 
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রিরয় আচড়ারনা। মাথা িিাি গকারনা লিণ ৈাি গভৈরি গিখা  ায় না।  রিও বাবি খুব 
ভারলা করিই োরন গবচািাি মাথা এই মুহূরৈধ  ন্ত্রণায় রোঁরড়  ারি। িােিূরৈি আত্ম-
সং ম, মুরখি আপাৈ পৃষ্ঠরপাষকৈাময় অরভবেরক্ত গিরখ বাবি বুঝরৈ পারি প্রস্তাবটা 
িুিাৈধ মানুরষি কারে রুরটি টুকরিাি মরৈাই গ্রহণর ােে রবরবরচৈ হরব। 
 
বাবি গচাখ সরু করি ৈারকরয় থারক, অরপিা করি। অবরশরষ সময় হরয়রে ৈারক প্রীৈ 
কিরৈ শাহ গকন এরৈা কষ্ট স্বীকাি করিরে গসটা োনবাি। 
 
“শাহ ইসমাইল উেরবক হানািািরিি গকামি গভরঙ রিরয়রেন। ৈাি ইিা নোয়সঙ্গৈ 
সুলৈানিা এবাি ৈারিি সালৈানারৈ রফরি  াক,  ারৈ ৈাি মহান। সাম্রারেেি সীমান্ত 
এলাকায় আরিা একবাি শারন্ত রফরি আরস। তৈমূরিি বংরশি েীরবৈ গশষ শাহোিা 
রহসারব রৈরন আপনারক সমিকরেি শাসনভাি রনরৈ অনুরিাি করিরেন…” 
 
বাবি গটি পায় ৈাি গপরটি গভৈি হ াৎ শক্ত হরয় উর রে। সমিকে ৈাি স্বরপ্নি 
শহি, তৈ নূরিি িােিানী। “আপনাি প্রভুি উিািৈা অৈুলনীয়।” গস সৈধকৈাি সারথ 
কথাটা বরল চুপ করি থারক। ৈাি আব্বাোরনি মৃৈুেি পরি গস  রি রকেু রশরখ থারক 
ৈরব গসটা হরলা তি ধ িািণ কিা। রনিবৈা ভঙ্গ কিাি িারয়ত্ব অনেিা পালন করুক… 
 
িােিূৈ একটু গকরশ উর  েলা পরিষ্কাি করি। বাবি ভারব, বোটা এইবাি আসল। 
কথাটা বলরব। 
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“সাইবারন খানরক  রিও পিাস্ত আি হৈো কিা হরয়রে, রকন্তু সমিকে এখনও ৈাি 
গলারকিা িখল করি গিরখরে। আমাি সুলৈান আপনাি বারহনীি সারথ কাাঁরি কাাঁি 
রমরলরয় ৈারিি রবরুরি লড়াই কিাি েনে পািরসেি গসনাবারহনী রিরয় সহায়ৈা কিরৈ 
চান।” 
 
“এবং ৈািপরি?” 
 
 “আমাি প্রভু আপনারক শ্রিা করিন। রৈরন ভারলা করিই োরনন আপনাি িমনীরৈ 
রবেয়ীি িক্ত প্রবারহৈ হরি। রৈরন রবশ্বাস করিন আপরন ৈাি অিীনস্ত একেন 
সামন্তপ্রভু রহসারব রনরেি গ ােেৈা প্রমাণ কিরবন।” 
 
 “অিীনস্ত সামন্ত প্রভু?” বাবি হৈবাক হরয় িােিূরৈি গচারখি রিরক ৈারকরয় থারক। 
 
িােিূৈও বাবরিি অরভবেরক্ত পড়রৈ গপরিরে গবাঝা  ায়। আপনারক গকারনা িােস্ব 
প্রিান কিরৈ হরব না। আি আপরনই সমিকরেি শাসরকি িারয়ত্ব পালন কিরবন। 
আমাি প্রভু গকবল আশা করিন আপরন ৈারক আপনাি অরিিাে বরল গমরন গনরবন।” 
 
 “আি সমিকে রবেয় সম্পন্ন হওয়ামাত্র পািরসেি গসনাবারহনী গিরশ রফরি  ারব?” 
 
 “অবশেই।” 
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“এবং এি সারথ আি গকারনা শৈধ গনই? “ 
 
 “না, সুলৈান।” 
 
 “আরম প্রস্তাবটা রবরবচনা করি গিখরবা এবং আপনারক সময়মরৈা আমাি রসিান্ত 
োনারবা।” 
 
 িােিূৈ আরিা একবাি মাথা নৈ করি অরভবািন োরনরয় ৈাাঁবু গথরক গবি হরয়  ায়। 
গবাঝা গেরলা গিরড়লটা গকন রনভৃৈ করি ৈাি সািাৎ প্রাথধনা করিরেরলা। ৈাি প্রস্তাবটা 
এরকবারিই নরেিরবহীন। তৈমূরিি বংরশি গকারনা সুলৈান গকারনা রিন পািরসেি 
অিীনৈা স্বীকাি করিরন…রকন্তু প্রস্তাবটা একই সারথ শাহ্ আি ৈাি রনরেি েনে 
সুিিাকবচ রহসারব কাে কিরব। শারহি সীমান্ত বাবরিি বনু্ধভাবাপন্ন। প্রাবি-
সালৈানারৈি এলাকা িািা সুিরিৈ থাকরব এবং বাবি ৈাি স্বরপ্নি সমিকে রফরি 
পারব। গসখারন রনরেরক প্ররৈরষ্ঠৈ করি, বাবি রনরেি গসনাবারহনী প্রস্তুরৈি সারথ সারথ 
অনুকূল সমরয়ি েনে অরপিা কিরব। ভরবষেৈ অরভ ারনি সুর ারেি প্ররৈিা কিরব, 
আি সম্ভবৈ  খন সময় হরব এই অিীনস্ত সামন্তিারেি ভূরমকা েলাঞ্জরল গিরব। 
 
গস বাইরি গথরক কারিা কণ্ঠস্বি গভরস আসরৈ শুরন এবং ৈাি একেন প্রহিী ৈাাঁবুি 
গভৈরি উাঁরক গিয়। “অশ্বশালাি আরিকারিক আপনাি সারথ গিখা কিরৈ চান।” বাবি 
মাথা গনরড় সিরৈ োনায়।  ুি মন্ত্ররকি সভা আহ্বান কিাি পূরবধ বাবুিীি সারথ এ 
রবষরয় আলাপ করি গনয়াটা মে না। 
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 “গবশ, গিরড়ল বোটা রক চায়?” বাবরিি পারশ িাখা একটা কার ি টুরল বসরৈ বসরৈ 
বাবুিী বরল। 
 
“স্ট্োরলয়নটা আি খানোিারক গফিৈ পা ারনাটা রেরলা আসরল আমারক নিম কিাি 
একটা গকৌশল। পািরসেি শাহ আমারক একটা প্রস্তাব পার রয়রেন। সমিকে। গথরক 
বারক উেরবকরিি রবৈারড়ৈ কিরৈ এবং গসখারন আমাি শাসন কারয়ম। কিরৈ রৈরন 
আমারক তসনে পার রয় সাহা ে কিরৈ চান। গকবল ৈাি একটা শৈধ আরে গ , ৈারক 
আমাি অরিিাে রহসারব গমরন রনরৈ হরব।” 
 
বাবুিীি ইস্পাৈ নীল গচারখ রবস্ময় ঝলরস উর । “সমিকে শারহি এরক্তয়ারিি রভৈরি 
পরড় না…ৈাি রক অরিকাি আরে? আি রকভারবই বা রৈরন আপনারক আোবাহক 
সামন্তিাে রহসারব আশা করিন?” 
 
“রৈরন পৃরথবীি অনেৈম শরক্তশালী নৃপরৈ। রৈরন সাইবারন খারনি ভবলীলা সাঙ্গ 
করিরেন… া কিরৈ আমারিি হয়রৈা আরিা করয়ক বেি লােরৈা… া হয়রৈা আমিা 
কখনও সম্পন্নও কিরৈ পািৈাম না…” বাবি মৃিু করণ্ঠ বরল। 
 
 “আপরন রনিয়ই ৈাি শৈধ গমরন রনরৈ চাইরেন না?” 
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 “িরৈ রক? আরম সবসমরয় সমিকে রনরেি করি গপরৈ গচরয়রে- সবরকেুি গচরয় 
ৈারক গবরশ গুরুত্ব রিরয়রে। আি একবাি সমিকে অরিকাি কিরৈ পািরল ফািোনা 
অরিকাি কিা ৈখন গকবল সমরয় বোপাি। সারথ কাবুরলি সালৈানা গ াে কিরল আরম 
রনরেই রনরেি সাম্রারেেি ভীৈ স্থাপন কিরৈ পািরবা… া আরম আমাি অনােৈ 
বংশিিরিি েনে গিরখ গ রৈ পািরবা…”। 
 
“শালা হাড়হািামী পািরসক বানরচাৈ ৈাি নিম নিম কথা, রমরষ্ট রমরষ্ট প্ররৈশ্রুরৈ, আি 
চাটুকািীৈা করি আপনারক রনঘধাৈ োিুরটানা রকেু একটা করিরে। আমিা রক এেনেই 
এরৈা কষ্ট করিরে এরৈারিন? বিফাবৃৈ পাহারড় আমারিি পথ পরিক্রমা, িুিায় 
পরিশ্রান্ত গসইসব রিন  খন এক টুকরিা িান্না কিা মাংস অমৃৈ বরল মরন হরয়রে, কাাঁরি 
কাাঁি রমরলরয় লড়াই কিা… আমারিি িক্তিিণ…আমারিি রবেয় এসব রক ৈরব 
অথধহীন?” 
 
 “সব রকেুি বিরল আমিা রক এখন রকেু প্ররৈিান আশা কিরৈ পারি না? রবেৈ 
বেিগুরলা আমারিি গ রনা ঘূরণধঝরড়ি গভৈরি গকরটরে। আরম  খনই গকাথাও রথৈু হরৈ 
গচষ্টা করিরে আমারক গসখান গথরকই রবৈারড়ৈ হরৈ হরয়রে। রকন্তু আরম এখনও গবাঁরচ 
আরে- আমাি ভাই মাহমুি খারনি মরৈা আমাি চামড়া োরড়রয় গ াল বানারনা হয়রন বা 
রহিারৈ আমাি পুরুষ আত্মীয়রিি নোয় েবাই হইরন, বা ফািোনায় আমাি সৎ-ভাইরয়ি 
মরৈা খুন হরয়  াইরন…আরম অনুভব কিরে অবরশরষ সময় হরয়রে…”। 
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 “ৈাহরল গবাকাি মরৈা রকেু করি বসরবন না। আপনাি গবারনি রফরি আসাি ফরল 
গবািেমে কৃৈেৈারবাি গ রনা আপনাি রবচািবুরিরক প্রভারবৈ না করি। আপনাি এখন 
একটা গসনাবারহনী িরয়রে- িি একটা গসনাবারহনী। পািরসকরিি পািরসেই থাকরৈ 
বরলন। আমিা রনরেরিি বাহুবরল সমিকে অরিকাি কিরৈ পািরবা। রফরিাো িরিাো 
রিরয় আমিা আপনাি গলাক রহসারবই সমিকরে প্ররবশ কিরৈ চাই অরনেি ভাড়ারট 
গোলাম রহসারব না।” 
 
“ৈুরম বুঝরৈ পািরো না…” বাবি ক্রমশ কু্রি হরৈ থারক। বাবুিী সবসমরয়ই এমন 
একগুরয়। 
 
 “আরম বুঝরৈ পািরে না। আরিকেন তৈমূি হবাি উিগ্র আকািা আপনারক অন্ধ করি 
ৈুরলরে- রনরবধারিি মরৈা আপরন সংরিি পরথ সফল হরৈ চাইরেন।” 
 
“ৈুরম গসটা রকভারব বলরো?” 
 
 “কািণ আরম িাস্তা গথরক উর  এরসরে? আপরন গবািহয় গসটাই বলরৈ চাইরেন?” 
বাবুিী উরত্তেনাি বরশ উর  িাাঁরড়রয় টুলটা এক লারথরৈ উরি গফরলরে। আরম গস 
কািরণই রিবারলারকি মরৈা স্পষ্ট সবরকেু গিখরৈ পারি আপনাি গচরয়- আহািক 
গকাথাকাি। আপরন  রি শারহি প্রস্তাব গমরন গনন, ৈাহরল বোপািটা হরব অরনকটা রকেু 
িুবৃরত্তি কুপ্রস্তারব সাড়া রিরয় আমাি কানােরল রিরয় এরেরয়  াবাি মরৈা,  ািা আমারক 
এি রবরনমরয় গপটভরি গখরৈ গিবাি প্ররৈশ্রুরৈ রিরয়রে…শাহ আপনারক গ  প্রেনন 
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স্ট্োরলয়নটা পার রয়রে, আপরন রনরেি অোরন্ত ৈাি শাবক উৎপািরনি গঘাটকীি 
ভূরমকায় অবৈীণধ হরৈ চরলরেন প্রভুি প্ররৈটা আো পালন করি ৈারক সন্তুষ্ট কিরৈ 
বািে…আরম কখনও এরৈাটা গবপরিায়া হৈাম না। আপনাি এমনটা কিা উরচৈ হরব 
না…আপরন একবাি ৈাি প্রভারবি রভৈরি চরল আসরল গস আরিা বড় গকারনা শৈধ রনরয় 
রফরি আসরবই…” 
 
“ৈুরম আহািরকি মরৈা কথা বলরে। আমারক একলা থাকরৈ িাও।” বাবি উর  িাাঁড়ায় 
এবং মুখ অনেরিরক ঘুরিরয় গনয়। বাবুিী অনে আি সবাি মরৈা গকন ৈাি পরিকল্পনায় 
সায় রিরি না? 
 
 বাবুিী ৈাি আরিশ অমানে করি। গস চরল  াবাি বিরল বাবরিি কাাঁি আাঁকরড় িরি, 
েনেরন গচারখ, ৈাি মুখ রনরেি রিরক ঘুরিরয় গিয়। আপরন আপনাি গ  আব্বাোরনি 
কথা এরৈা বরলন, রৈরন গবাঁরচ থাকরল রক বলরৈন? বা আপনাি গসই োিরিল 
নানীোন ইস্পারৈি মরৈা ৈীক্ষ্ণ রেরলা  াি রবচিণৈারবাি? আপনারক এরৈা সহরে 
গকনা  ায় গিরখ, অনে গলারকি অিীনস্ত কিা  ায় গিরখ,– প্রভুি ইিায় পাোি কাপড় 
ৈুরল ৈাি মরেধমৈ গ রকারনা রকেু কিরৈ ইিুক… ৈািা মিরম মরি গ রৈন।” 
 
বাবুিীি ভাষাোন গিরখ গক্রারি অন্ধ হরয় বাবি রনরেরক এক ঝটকায় োরড়রয় রনরয়, 
একপা গপেরন সরি আরস এবং বাবুিীি অবোপূণধ মুরখ োরয়ি সবধশরক্ত রিরয় একটা 
ঘুরষ বরসরয় গিয়। গস বনু্ধি নাক ভাঙাি একটা গভাৈা শব্দ শুনরৈ পায় এবং রফনরক 
রিরয় িক্ত গবি হরৈ গিরখ। 

http://www.bengaliebook.com/


 অ্যাম্পায়ার অ্ব দ্য ম াঘল : রাইডারস ফ্র  দ্য নর্থ । অ্যাললক্স রাদ্ারল াডথ 

634 

www.bengaliebook.com                                  সূচিপত্র 
 

 

 
মুহূরৈধি েনে, বাবুিী রনরেি খঞ্জি আাঁকরড় িরি আি বাবিও সহোৈ প্রবৃরত্তি বরশ 
রনরেি খঞ্জরিি বাাঁট স্পশধ করি। রকন্তু খঞ্জি গথরক হাৈ সরিরয় রনরয় গস োন হাৈ 
ৈুরল রনরেি নাক স্পশধ করি এবং বাবরিি গচাখ গথরক গচাখ না সরিরয় গস ৈাি বাম 
হাৈ রিরয় িরক্ত গভো গোব্বাি গকামরিি চািপারশ েড়ারনা পরিকরিি গশষপ্রান্তটা খুাঁরে 
গনয়। গসটা খুাঁরে গপরৈ আাঁকরড় িরি গচষ্টা করি গসটা রিরয় িক্তপারৈি গবে প্রশরমৈ 
কিরৈ। 
 
“বাবুিী…” 
 
 মুখ গথরক পরিকরিি প্রান্তটা এক পরলি েনে সরিরয় গস বাবরিি পারয়ি কারে থুৈু 
গফরল। ৈািপরি গভড়াি চামড়া রিরয় গমাড়া গমরঝরৈ চুরনি মরৈা লাল িরক্তি। গফাাঁটাি 
একটা িািা গফলরৈ গফলরৈ গস ঝুাঁরক ৈাাঁবুি রনচু পিধা সরিরয় গবি হরয়  ায়। 
 
বাবি বহুকরষ্ট ৈারক অনুসিণ কিা গথরক রনরেরক রবিৈ িারখ। গস একেন। সুলৈান 
এবং বাবুিীি উরচৈ রেরলা গসটা মরন িাখা। ৈারক আঘাৈ কিাটা ৈাি। উরচৈ হয়রন 
রকন্তু বাবুিীও কম  ায় না…বোটা একটা মাথা েিম, োড়ল। গবরল্লকটা  াণ্ডা মাথায়,  ুরক্ত 
রিরয় পুরিা রবষয়টা- ৈািমরৈা- ভাবরল বুঝরৈ পািরব বাবি। র ক রসিান্তই রনরয়রে… 
বাবি মাথা উাঁচু করি, গকারনাভারব লরিৈ না হরয় রফরিাো িরিাো রিরয় শহরি প্ররবশ 
কিরব। 
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 “প্রহিী!” বাবি গচাঁরচরয় উর  োরক। একটা গলারকি মাথা ৈাাঁবুি পিধা সরিরয় গভৈরি 
উাঁরক গিয়। “আমাি  ুি মন্ত্ররকি সভা আহবান করিা।” 
 
* 
 
বাবি পািরসেি িােিূৈ আি ৈাি গলাকেনরক রনরে িাাঁরড়রয় গথরক রবিায় োনায়। 
িােিূরৈি গঘাড়াি প ধারন বাবরিি িস্তখৈ কিা একটা রচর  িরয়রে গ খারন গস শারহি 
কারে রনরেি রবশ্বস্তৈা কবুল করিরে। আে িারৈ ৈাি রশরবরি আিও বড় উৎসরবি 
আরয়ােন কিা হরব। বাবি ৈাি গসনাপরৈরিি কারে আে িারৈ গঘাষণা কিরব গ  
পািরসেি অরৈরিক্ত গসনাবারহনী এরস গপৌঁোরনা মাত্র ৈািা উত্তি-পূবধ রিরক সমিকরেি 
রিরক িওয়ানা গিরব। গসখারনি উেরবকরিি রবৈারড়ৈ করি ৈারিি নোয়সঙ্গৈ অরিকাি 
পুনিঃপ্ররৈষ্ঠা কিরব। ৈাি গলারকিা আিও িনসম্পি প্রারিি সম্ভাবনায় গচাঁরচরয় উর  
রনরেরিি সিরৈ প্রকাশ কিরব। শারহি কারে গস রক প্ররৈশ্রুরৈ রিরয়রে গসটা রনরয় 
ৈরকধ  াবাি সময় এটা না। শীঘ্রই গস আবাি সমিকরেি নীল-েমু্বেঅলা প্রাসাি আি 
মসরেরিি প্রভু বরল স্বীকৃৈ হরব। রবরবচনা কিরব রকভারব ৈাি গলাকরিি কারে 
রবষয়টা উপস্থাপন কিরব। আি ৈািা এসব রনরয় খারমাখা গকন রবব্রৈ হরব? তৈমূি 
বংশীয় এক শাহোিাই ৈারিি শাসন কিরে, গকারনা ববধি পুরুষানুক্ররমক শত্রু না। 
পািরসকিা ৈারিি বহুিূরিি আবাসস্থরল রফরি  ারব। আি গসও অফুিন্ত সময় পারব 
রনরেি পিবৈধী অরভ ান রনরয় ভাবনা রচন্তা কিাি। 
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বাবুিী োিাটা রনিয় গকাথাও একাকী রনরেি আহৈ নাক আি অহরমকাি শুশ্রূষা 
কিরে। এখন ৈাি রনরেি গক্রাি প্রশরমৈ হরৈ আি চুরক্ত সম্পারিৈ হরয়  াবাি পরি 
এবং শারহি প্ররৈরনরি িল রবিায় রনরৈ, বাবি ৈাি বনু্ধি সারথ গিখা করি রনরেরিি 
গভৈিকাি ভুল গবাঝাবুরঝ রমরটরয় গফলরৈ ৈৎপি হয়। বলা হয়রন এমন অরনক কথা 
আরে  া বলরৈ হরব। অরনক রকেু গস বরলরে অ থাই কর ািভারব… ৈাি পিরন 
ৈখনও উজ্জ্বল সবুে আলখাল্লা- সমিকরেি স্মিরণ গস সকারল পরিিান করিরেরলা-  া 
পরিই গস পািরসেি প্ররৈরনরি িলরক রবিায় োরনরয়রে। বাবি আনমরন অস্থায়ী 
রশরবরিি রভৈি রিরয় বাইসানোরিি ৈাাঁবুি রিরক গহাঁরট  ায়  াি পারশই বাবুিীি ৈাাঁবু। 
 
গস পিধা সরিরয় গভৈরি প্ররবশ করি। গমরঝরৈ িরক্তি িাে ুক্ত কাপরড়ি টুকরিা েরড়রয় 
রেরটরয় পরড় আরে এবং মামুরল রেরনসপত্র  াি গবরশিভােই কাপড়রচাপড় এরিক ওরিক 
েুাঁরড় গফলা হরয়রে, গ রনা গকউ ৈাবু ৈোে কিাি আরে সারথ রক গনরব আি গনরব না 
গসটা র ক ৈরড়ঘরড় করি র ক করিরে। ৈাাঁবুি একরকারণ একটা ভাঙা কার ি মরৈা 
গিখরৈ রকেুি টুকরিা পরড় আরে। বাবি কারে গ রৈ বুঝরৈ পারি গসটা আি রকেু না 
বাবুিীরক গস গ রিন, গকারনা গবেী, ওস্তাি িনুিধি উপারিরৈ ভূরষৈ করিরেরলা গসরিন গস 
ৈারক এই ৈীি আি গসানাি কারুকাে কিা ৈূণ রিরয়রেরলা। ৈীিটা গভরঙ িু’টুকরিা 
কিা এবং ৈূণটা গৈাবড়ারনা, গ রনা গকউ গসটা মারটরৈ গফরল ৈাি উপরি লারফরয়রে- 
কারুকাে কিা পাথিগুরলা খুরল রেরয়রে। বাবি একটা পাথি গমরঝ গথরক কুরড়রয় 
গনয়। গোট গোলাকাি পাথিটা শীৈল অনুভূৈ হয়। 
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বাবি দ্রুৈ ৈাাঁবু গথরক গবি হরয় আসরৈ রেরয় বােপারখ উড়াবাি সমরয় বাবুিীি 
বেবহৃৈ কারলা চামড়াি িাস্তানায় আরিকটু হরল গহাাঁচট গখরয় উরি পড়রৈা। বাইসানোি 
ৈাাঁবুি বাইরি িু’েন প্রহিীরক রক সব রনরিধশ রিরি। 
 
 “বাবুিী গকাথায়?” 
 
 “সুলৈান, আে সকাল গথরক আরম ৈারক গিরখরন।” 
 
 “খুাঁরে গিরখা ৈাি গঘাড়া আরে রকনা?” 
 
 বাইসানোি এক উেরবক সিধারিি কাে গথরক বাবুিীি গকরড় গনয়া বািামী িরঙি 
সুেি গঘাড়াটাি গখাাঁরে গলাক পা ায়, রকন্তু বাবি ৈৈিরণ উত্তি গেরন রেরয়রে। 
“োিাটা চরল গেরে…” 
 
“সুলৈান?” 
 
 “বাবুিী- গস চরল রেরয়রে। ৈারক খুাঁরে রফরিরয় রনরয় আসবাি েনে গলাক পা ান। 
এখনই পা ান, এই মুহূরৈধ!” বাবি এরৈািরণ বুঝরৈ পারি গস গচাঁরচরয় কথা বলরে। 
 
বাইসানোি চমরক উর  এবং দ্রুৈ বাবরিি কথামরৈা গলাক পা াবাি েনে িওয়ানা হরল 
বাবি বাবুিীি ৈাাঁবুি রভৈরি আবাি প্ররবশ করি। গস ভাঙা িনুকটা মারট গথরক ৈুরল 
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গনয়। বাইসানোরিি গলারকি গঘাড়া রনরয় ৈারক ৈন্ন ৈন্ন করি খুাঁেরলও গকারনা লাভ 
গনই। বাবুিী  রি হারিরয় গ রৈ চায় ৈরব ৈাাঁরক খুাঁরে পাওয়া  ারব না। 
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১৯. চকচেল-বাশ, টুচপলৈ লাল সাল ু
 
১৫১১ সারলি শিৎকারলি গসই উজ্জ্বল সূ ধারলারকৈ রিনটাি কথা বাবি নামায় রবরশষ 
করি রলখরৈ হরব। বাবি ভারব,  খন গস কারলা উেরবক রনশারনি বিরল রঝিরঝি 
বাৈারস পৈপৈ করি উড়রৈ থাকা উজ্জ্বল সবুে রনশানা সরিৈ রফরিাো িরিাোি নীচ 
রিরয় ৈাি গসনাবারহনী রনরয় শহরি প্ররবশ করিরেরলা। সিে তকরশাি উত্তীণধ এক ৈরুণ 
রহসারব িশ বেি আরে গস গশষবারিিমরৈা সমিকরে একেন সুলৈান রহসারব প্ররবশ 
করিরেরলা। আে ৈাি বয়স উনরত্রশ বেি, গসরিরনি পি গথরক ৈাি েীবরন  া রকেু 
ঘরটরে সবরকেুই ৈারক অরভে আি গপাড়খাওয়া এক গ ািায় পরিণৈ করিরে। 
 
গকারনা সংঘষধ োড়াই শহিটাি পৈন হরয়রে। পািরসেি শারহি অশ্বারিাহী বারহনী এরস 
গ াে গিবাি পরি বাবরিি গঘাড়সওয়ারিি সংখো রবশ হাোরি উন্নীৈ হরৈ িখলিাি 
উেরবকরিি  ুি কিাি ইিা গবমালুম উরব রেরয়রেরলা। বাবরিি শরক্তশালী বারহনীি 
গমাকারবলা কিাি বিরল ৈািা শহি গেরড় উত্তরিি পাহারড় ৈারিি শরক্তশালী ঘাাঁরট 
কািরসরৈ পারলরয়  াওয়ারকই বাঞ্ছনীয় মরন করি। ৈারিি পলায়রনি সংবাি শুরন বাবি 
সাইবারন খারনি করিারট িক্ত লাল সুিায় পূণধ করি ৈারৈ একটা েভীি চুমুক রিরয় ৈাি 
গসনাপরৈরিি প ধায়ক্ররম করিারটপাত্র গথরক পান কিরৈ গিয়। 
 
কাড়া-নাকাড়াি েমেরম আওয়ারেি মারঝ, ঝকঝক কিরৈ থাকা গৈািণিারিি রনরচ 
রিরয় অরৈক্রম কিাি সমরয় গস উৎফুল্ল রচরত্ত ভারব, অবরশরষ আমাি রিন বিলারলা। 
আে িারৈ গস আি মাহাম- শাহী হারিরমি অনে গমরয়রিি সারথ, গসানালী আি সবুে 

http://www.bengaliebook.com/


 অ্যাম্পায়ার অ্ব দ্য ম াঘল : রাইডারস ফ্র  দ্য নর্থ । অ্যাললক্স রাদ্ারল াডথ 

640 

www.bengaliebook.com                                  সূচিপত্র 
 

 

গটাপি গিয়া খচ্চিটানা োরড়রৈ ভ্রমণ কিরে। অরনক রিন পরি রমরলৈ হরব। শাহী 
গেোরৈষরবরিি েণনা অনুসারি, পুত্র সন্তান েভধিািরণি েনে গ্রহ-নিত্র আে ৈারিি 
সর ক অবস্থারন িরয়রে। গস আরিা একেন উত্তিারিকািী লাভ কিরব আি মাহামও 
হুমাযু়রনি পরি আি গকারনা সন্তান েন্ম। রিরৈ না পািাি িুিঃখ গথরক মুরক্ত পারব। 
 
গৈািণিারিি রনরচি আবো অন্ধকারিি রভৈি রিরয় গবরিরয় এরস গস শহরি প্ররবশ 
কিরৈ, ৈাি প্রোরিি উৎফুল্ল সমথধন রচৎকারিি মরহমায় েরেধ উর - উজ্জ্বল আলখাল্লাি 
একটা েীবন্ত িংিনু- ৈাি নাম আি তৈমূরিি নাম এমন উেীপনায় ধ্বরনৈ হয়, গ রনা 
ৈাি মহান পূবধপুরুষ ৈাি পারশই িরয়রেন। িূেধপ্রাসাি এবং গকাক সিাই অরভমুখী 
প্রশস্ত িােপথ রিরয় এরেরয়  াবাি সমরয় গস গিরখ পরথি িুিারি গিাকানিারিিা ৈারিি 
গিাকান সমিকরেি রবখোৈ িক্তলাল মখমল আি ভািী েরিি কাে কিা পিধা রিরয় 
সারেরয়রে। বারড়ি োি আি োনালা গথরক অন্তপুরিি গমরয়রিি েুাঁরড় গিয়া গোলারপি 
শুকরনা পাপরড় গোলাপী ৈুষািকণাি মরৈা বাৈারস ভাসরৈ থারক। 
 
রকন্তু সহসা এই হারসোসু্ফল্ল আবহাওয়ায় গেি পরড়। েনেরণি গভৈি গথরক ককধশ, 
কু্রি কণ্ঠস্বি গভরস আরস: “রকরেল-বাশ! রকরেল-বাশ!” লালসালু! লালসালু! বাবি ঘাড় 
ঘুরিরয় গপেরন ৈারকরয় গিরখ রফরিাো িরিাো রিরয় প্ররবশ কিা পািরসেি অশ্বারিাহী 
বারহনীি রিরক গলারকিা ৈারকরয় িরয়রে। একটা কণ্ঠস্বরিি আওয়াে এখন অসংখে 
কণ্ঠস্বি আপন করি রনরয়রে। সমরবৈ েনৈা উরত্তরেৈ ভরঙ্গরৈ পাসধীরিি মাথাি 
চূড়াকৃরৈ পােরড় আি ৈাি গপেরন ঝুলরৈ থাকা লাল কাপরড়ি ফারলি রিরক ইরঙ্গৈ 
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কিরে,  াি মারন বাবি আি সমিকরেি গলাকরিি মরৈা ৈািা সুন্নী মুসলমান না, বিং 
ৈারিি সম্রাট শারহি মরৈা ৈািাও রশয়া। 
 
গকারনা বোপাি না, বাবি রনরেরক প্ররবাি রিরয়, েরবধৈ ভরঙ্গরৈ সামরনি রিরক ৈাকায়। 
গস শীঘই পািরসকরিি গিরশ গফিৈ পা ারব আি ৈাি প্রোিা ৈাহরল বুঝরৈ পািরব 
গকবল রশয়া হবাি কািরণ ৈারিি ভয় পাবাি গকারনা কািণ গনই। রকন্তু ৈািপরিও গস 
ৈারিি রবিুব্ধ রচৎকাি আি রবড়ারলি মাও োক ভুলরৈ পারি না। 
 
রৈন ঘণ্টা পরি, গকাক সিাইরয়ি আম িিবারি রচরন্তৈ মরন একাকী িাাঁরড়রয় োরিি আি 
গিয়ারলি চকচরক নীল, রফরিাো, হলুি আি সািা টারলি েোরমরৈক নকশাি রিরক 
ৈারকরয় থাকাি সমরয়,  া প্রথমবাি ৈারক ভীষণ রবরমারহৈ করিরেরলা, এই নৈুন 
আশঙ্কা ৈারক আিন্ন করি িারখ। এই মুহূৈধটাি েনে গস অরনকরিন প্রৈীিা করিরে, 
রকন্তু ৈািপরিও ৈাি মরন হয় রফরি আসবাি গেৌিব গ রনা অরনকটাই রফরক হরয়রে, 
বেথধৈাি িাে গলরেরে। 
 
ৈাি চািপারশি এই চমৎকারিত্ব রফরক হরয় গসখারন বাবুিীি মুখ গভরস উর । বাবুিীি 
এখারন এখন নীল গচারখ রনিব রবদ্রূপ রনরয় ৈারকরয় থাকা উরচৈ রেরলা। রকন্তু গস 
উপরস্থৈ থাকরল এই মুহূরৈধ রক মন্তবে কিরৈা? গ  গসই আোরোড়া র ক বরলরে, গ  
বাবি রনরেই এখন আি রনরেি ভােেরনয়ন্ত্রক না, অনে কারিা হারৈি গখলাি পুৈুল? গস 
ভরবষেরৈি কথা ভাবরল  া করৈাটাই না মরহমাময় হরব বরল গস গভরবরেরলা, বাবরিি 
এবাি সরৈেই রনরেরক একা মরন হয়… 
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*** 
 
“সুলৈান ৈািা আপনাি েনে অরপিা কিরে।” বাইসানোরিি কর াি মুরখি 
বরলরিখাগুরলা আরিা েভীি গিখায়। তৈমূরিি আংরট রনরয় গঘাড়া হাাঁরকরয় ফািোনা আসা 
গসই গ ািাি বরলষ্ঠৈা ৈাি আি গনই। বাবি ভারব, ৈারক গ্রান্ড উরেরিি িারয়ত্ব রিরয় 
গস ভারলাই করিরে। গ ািা রহসারব ৈাি লড়াকু মরনাভাব আি রবশ্বস্ত ৈা এমনই 
উপ ুক্ত প্ররৈিান আশা করি এবং মাহামও রনরেি রপৈারক এভারব সিারনৈ হরৈ 
গিরখ খুরশই হরয়রে। 
 
বাইসানোি রক আেকাল রনরেি গভৈরি উাঁরক গিয়া হৈাশা গটি পায়? মুরখি উপরি 
শীৈল বাৈারসি ঝাপটা অনুভব কিরৈ কিরৈ চন্দ্রারলারকৈ িারৈ পাহারড়ি উপি গথরক 
শত্রুি উপরি ঝাাঁরপরয় পড়রৈ রক গস এখনও আগ্রহী? বা ৈািাি রকংখারবি রনরচ, 
ৈিবারি পারশ রনরয়,  খন আোমীকারলি েরভধ রক আরে ৈা অোনা। রকন্তু আেরকি 
গচরয়ও ৈা রবপিসঙু্কল আি অরনরিৈ হরব গসটা রনরিৈ গেরন, ঘুমারৈ  াওয়া? বাবি 
োরন অরভ ারন গবরিরয় পড়াি েনে ৈাি এই হোংলারমাি গকারনা মারন হয় না। রকন্তু 
সরৈে কথা হরলা সমিকরে মাত্র েয় সিাহ কাটাবাি পরিই গস আবাি গবরিরয় পড়াি 
েনে অরস্থি হরয় উর রে। গস কাবুরল রফরি রেরয় গিখরৈ চায় গসখারন সবরকেু র ক 
আরে।  রিও গসখারনি প্ররৈিিা বেবস্থা গস  রথষ্ট সুিরিৈ করিই এরসরে। গস 
ফািোনা পুনরুিাি কিরৈ চায়। উেরবকরিি নারেহাল িশা হবাি পরি স্থানীয় 
গোত্রপরৈিা,  ারিি িরল গ ািাি গচরয় কুকুরিি সংখো গবরশ,  া রনরেরিি রভৈরি 
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সুরবিামৈ ভাে করি রনরয়রে। সমিকে গেরড় গবি হরৈ পািরল গস একটা গমািম 
আঘারৈ ৈারিি িাো হবাি শখ রমরটরয় রিরৈ পারি। রকন্তু ৈাি আরে ৈারক শহরি 
আইরনি শাসন প্ররৈষ্ঠা কিরৈ হরব। শহরিি অরভোৈ নােরিকরিি গস গেরক 
পার রয়রেল রকভারব সমিকে আোমীরৈ শারসৈ হরব, গসটা গঘাষণা কিরব বরল এবং 
এখন ৈািা ৈাি েনে অরপিা কিরে- গকারনা সরেহ গনই সবাই িারয়ত্বরবহীন 
পিম ধািাি পারিশ্ররমরকি েনে মুরখরয় আরে। 
 
বাবি ৈাি িিবাি মহরল প্ররবশ করি মরঞ্চ উর  িাাঁড়ায়। বাইসানোরিি রনরিধরশ 
অরপিমান প্রোিা সবাই নিম োরলচাি উপরি নৈোনু হরয় কুরনধশ করি। উেরবকিা 
পারলরয়  াবাি সমরয় ৈাড়াহুরড়াি কািরণ োরলচাগুরলা রনরয় গ রৈ পারিরন। বাবি 
 ারন্ত্রকভারব ৈারিি কুরনধরশি েবাব গিয়, অনে গকারনা একটা ভাবনা ৈাি মন আিন্ন 
করি গিরখরে। পািরসেি অশ্বারিাহী বারহনীি এরৈারিরন গিরশ রফরি  াওয়া উরচৈ 
রেরলা। বাবিরক সুলৈান রহসারব স্বীকাি করি খুৈবা পা  গশষ হওয়ামাত্র  রিও 
গবরশিভাে তসনেই গিরশি উরেরশে িওয়ানা রিরয়রেরলা। সাঁইপ্রস্তুৈকািকরিি িরিাোি 
বাইরি ৈৃণভূরমরৈ এখনও হাোিখারনক গঘাড়সওয়াি ৈাাঁবু খাাঁরটরয় অরপিা কিরে। 
গসখারন ৈারিি সারথ শারহি বেরক্তেৈ মাওলানা গমাল্লা হুরসন অবস্থান কিরেন। গস 
 খনই ৈাি কারে োনরৈ গচরয়রে পাসধীিা ৈারিি গসনাপরৈরক- শারহি োট্টারোট্টা 
গচহািাি কর াি িশধন এক চাচারৈা ভাই রনরয় করব পািরসে রফরি  ারব। ৈারক 
প্ররৈবািই শুনরৈ হরয়রে রৈরন রনরিধরশি েনে অরপিা কিরেন। আরিশ পাওয়ামাত্রই 
গস ৈাি গলাকরিি রনরয় রফরি  ারব। 
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 বাবি ৈারিি রফরি  াবাি আরিশ রিরৈ না পািরলও সমিকরেি িাস্তায় ৈািা  ারৈ 
চলারফিা না করি গস রবষরয় সৈকধ করি রিরয়রে। েনেরণি রবরূপৈা এখনও হ্রাস 
পায়রন। বাবি শারহি আনুেৈে গমরন রনরয়রে োনাোরন হবাি পরি ৈারিি রভৈরি, গস 
গ মন আশা করিরেরলা গ  একেন শরক্তশালী সম্রাটরক রমত্র রহসারব লাভ করি ৈািা 
আশ্বস্ত হরব। উরিা হরয়রে। একটা সরেহ শহরিি নােরিকরিি মরন িানা বাাঁিরৈ শুরু 
করিরে। শহরিি গমাল্লািা ইরৈমরিে করয়কবাি ৈাি সারথ গিখা করি রনরিৈ হরৈ 
গচরয়রে গ  শাহ ৈারিি িরমধি বোপারি আরিৌ নাক েলারব না। শহরিি মাদ্রাসাি এক 
বরয়াবৃি গমাল্লা,  াি মুখ ৈাি পিরণি আলখাল্লাি মরৈাই ফোকারশ িূসি, রৈরন গৈা 
বাবিরক খারিেী পাসধীরিি সারথ সরন্ধ কিায় ৈারক িীরৈমৈ রৈিস্কাি করিন। আি 
পাসধীরিি শহি গথরক গবি করি রিরৈ বরলন। “এমনরক উেরবকিা-  রিও আমারিি 
শহি ৈািা লণ্ডভণ্ড করিরে ৈািা আল্লাহৈালাি সরৈেকারিি অনুসািী অন্তৈ রেরলা…” 
রৈরন বরলন। “উেরবকিা…” বাবি স্বরপ্নও কল্পনা করিরন ৈারক এই কথা কখনও 
শুনরৈ হরৈ পারি। পাসধীরিি গ ভারবই গহাক গফিৈ পা ারৈ হরব। 
 
“সুলৈান।” বাইসানোরিি কথায় ৈাি রচন্তাি োল রেন্ন হয়। “আপনাি প্রোিা অরপিা 
কিরে আপনাি বক্তবে গশানাি েনে।” 
 
বাবি ৈাি হারৈি কােরেি ভাাঁে খুরল গ খারন সবধরশষ শাহী রনরয়ারেি ৈারলকা গলখা 
িরয়রে- মযূ়িকণ্ঠী নীল িরঙি আলখাল্লা পরিরহৈ এক গমাটারসাটা সওিােি উৎসুক 
িৃরষ্টরৈ ৈাি রিরক ৈারকরয় আরে রকন্তু গস  খন কােরেি ভাাঁে খুলরে, ৈখন মখমল 
আবৃৈ রেরি কিা রসংহাসন গ   ারৈ উপরবষ্ট গসটা একপারশ গহরল পরড়। বাবি গশষ 
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মুহূরৈধ গচষ্টা করি রনরেরক আি রসংহাসন গসাো কিরৈ রকন্তু ৈারৈ ফল হয় রবপিীৈ 
গস আলুি বস্তাি মরৈা রসংহাসন রনরয় গমরঝরৈ আেরড় পরড়। বাৈারস মড়মড় শব্দ আি 
িিবারিি সবরকেুই গ রনা গকাঁরপ উর । উজ্জ্বল। টারল ুক্ত চুনসুড়রকি একটা িলা ৈাি 
পারশ আেরড় পরড়। 
 
কটু-স্বারিি গিাাঁয়ায় বাৈাস আিন্ন হরয় পরড় এবং বাবি গটি পায় ৈাি শ্বাস আটরক 
আসরে। রকন্তু গস মিীয়া হরয় রনিঃশ্বাস রনরৈ গচষ্টা কিরৈ মুখ পাথরিি কণায় ভরি 
উর । ৈাি গচাখ খুরল িাখরৈও কষ্ট হয়। িু’হারৈ মাথা গ রক গস অরপিা করি এই 
বুরঝ আরিক টুকরিা চুনসুিরকি িলা ৈাি মাথায় গভরঙ পড়রলা। রকন্তু উরিগ্ন করয়ক 
মুহূৈধ কাটাবাি পরি গ মন আকরস্মকভারব কম্পন শুরু হরয়রেরলা র ক গসভারবই সব 
শান্ত হরয়  ায়। ৈাি চািপারশ বাড়রৈ থাকা গোঙারনি শরব্দ বাবি সৈকধৈাি সারথ মাথা 
ৈুরল এবং অরঝারি পারন ঝিরৈ থাকা গচাখ গকারনামরৈ সামানে ফাাঁক করি ৈাকায়। 
করয়ক স্থারনি পাথি স্থানচুেৈ হরলও গকাক সিাইরয়ি োি আি গিয়াল ভূরমকরম্পি 
িাক্কা সামরল রনরয়রে। তৈমূরিি রনমধাৈািা িারুণ কাে করি রেরয়রে। রকন্তু চািপারশ 
ভারলা করি ৈাকারল গস গমরঝরৈ বাইসানোিরক অরচৈন অবস্থায় পরড় থাকরৈ গিরখ 
ৈাি উজ্জ্বল সবুে িরঙি শাহী আলখাল্লা এখন িূসি হরয় রেরয়রে। 
 
“প্রহিী!” বাবি রচৎকাি করি। রকন্তু বুঝরৈ পারি না সাড়া গিবাি মরৈা অবস্থায় গকউ 
আরে রকনা। অবশে ৈাি আশঙ্কা অমূলক প্রমাণ করি সারথ সারথ গস িাবমান পারয়ি 
আওয়াে শুনরৈ পায়। পারশি করি িারয়ত্বিৈ গিহিিী িরলি িুেনরক গস উড়রৈ 
থাকা িূরলাি রভৈি রিরয় গিৌরড় আসরৈ গিরখ। “আমাি বেরক্তেৈ গহরকমরক গেরক 
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পা াও। আি অনে কাউরক খুাঁরে গপরল ৈারকও রনরয় এরসা। গ্রান্ড উরেি সারথ আিও 
অরনরক আহৈ হরয়রেন।” বাবি রনরেি পারয় ভি রিরয় উর  িাাঁড়ায়। এবং টরলামরলা 
পারয় বাইসানোরিি পারশ রেরয় বরস ৈাি েলাি পারশ আঙু্গল রিরয় স্পশধ করি। 
 ুিরিরত্র বহুবাি আহৈ সহর ািাি েলায় গস এভারব হাৈ গিরখরে। হোাঁ, গ্রান্ড উরেি 
েীরবৈ- গস ৈাি িরক্তি িীণ রকন্তু েরোবি িািা অনুভব কিরৈ পারি। ৈাি কপারল 
একটা রবশাল কালরশরট িাে গবগুনী বণধ িািণ কিরৈ শুরু করিরে। বাইসানোরিি 
গচাখ রপটরপট করি এবং গস গচাখ খুরল রবভ্রান্ত িৃরষ্টরৈ বাবরিি রিরক ৈাকায়। 
 
“ভূরমকম্প হরয়রেরলা… গহরকম আসরে।” বাবি ৈাি আলখাল্লাি বাইরিি অংশ রোঁরড় 
গসটা গোল করি মুরড় একটা বারলরশি মরৈা করি গসটা বাইসানোরিি মাথাি রনরচ 
গুাঁরে গিয়। “আরম গেনানামহরলি অবস্থা গিখরৈ  ারি।” 
 
 িিবাি করি ৈাি চািপারশ রবভ্রান্ত গলারকিা উর  িাাঁরড়রয় অপিরক িাাঁড়ারৈ সাহা ে 
কিরে। রকন্তু অরনরকই ৈখনও অনড় অবস্থায় পরড় িরয়রে। চুনসুড়রকি িলাি উপি 
রিরয় হড়বড় কিরৈ কিরৈ বাবি গবি হরয় এরস চওড়া রসাঁরড় রিরয় উপরি 
গেনানামহরলি রিরক গিৌড়ারৈ শুরু করি। এরককবারি িুরটা করি িাপ টপরক  াবাি 
ফাাঁরক গস কারলা পাথরিি োরয় চওড়া ফাটল গখয়াল করি এবং মশালসমূহ ৈারিি 
রনিধারিৈ স্থান গথরক পরড় গমরঝরৈ েড়ােরড় খারি- গস লারথ। গমরি ৈারিি একপারশ 
সরিরয় গিয়। রকন্তু তৈমূরিি গিয়াল এখারনও ভূরমকরম্পি িাক্কা সামরল রনরয়রে। 
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রসাঁরড়ি গশষ প্রারন্ত গস লম্বা তিৈিরিাো গিখরৈ পায়- রকরশাি বয়রস বাবি আি ৈাি 
গলারকিা িিোটা ভাঙাি পরি পুনিায় নৈুন করি রূপাি আস্তিণ আি টারল রিরয় 
সরিৈ কিা হরয়রে- অিৈই িাাঁরড়রয় আরে।  রিও িিোি উপরিি পাথরিি সিিরল 
একটা ফাটল গিখা রিরয়রে এবং কারুকা ধময় টারলি োরিি অংশ রবরশষ খরস গমরঝরৈ 
প্রোপরৈি োনাি মরৈা উজ্জ্বল টুকরিা হরয় েরড়রয় রেরটরয় পরড় িরয়রে। বাইরি 
অবস্থানিৈ পরিচািক িরলি কাউরকই গস গিখরৈ পায় না। িারয়ত্ব পালরন অবরহলাি 
েনে গস পরি ৈারিি উপ ুক্ত শারস্ত গিরব ভাবরৈ ভাবরৈ বাবি কাাঁি রিরয় িিোি 
পাল্লায় িাক্কা গিয় এবং খুরল গভৈরি প্ররবশ করি। 
 
গস গভৈরি গ  মুখটা প্রথম গিখরৈ পায় গসটা মাহারমি, গকামি প ধন্ত লম্বা চুল মাথাি 
চািপারশ আলুথালু হরয় ঝুরল আরে। রবভ্রান্ত ভরঙ্গরৈ গস কামিাি মারঝ িাাঁরড়রয় আরে, 
উরি পড়া আসবাবপত্র, ভাঙা বাসনরকাসন আি রেটরক পড়া খাবাি োড়া পুরিা 
কামিাটা অিৈই আরে বলা চরল। গফাাঁপারৈ থাকা হুমাযু়নরক গকারল রনরয় িাাঁরড়রয় 
মাহাম চকচরক গচারখ ৈারকরয় িরয়রে। 
 
“হুমাযূ়ন গিরখরো? আরম বরলরেলাম না, ভয় পাবাি রকেু গনই… এক গবাকা তিৈে 
গকবল পা িারপরয় আমারিি ভয় গিখারৈ গচষ্টা করিরেরলা…আরম বরলরেলাম না গৈামাি 
আব্বাোন র কই আসরবন।” বাবি মাহারমি কপারল আলরৈা করি চুমু খায় এবং 
হুমাযূ়নরক ৈাি গকাল গথরক রনরয় বুরক েরড়রয় িরি ৈাি গিরহি উষ্ণৈা অনুভব করি। 
রৈন বেি বয়স হবাি কািরণ গবচািাি নািুসনুিুস ভাব অরনকটাই করম এরসরে। 
গেরলটাি বািামী গচাখ- এরকবারি ৈাি মারয়ি মরৈাই- বাবরিি গচারখি রিরক ৈারকরয় 
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থারক। ভাবী সুলৈান কান্না থারমরয় েুলেুল গচারখ বাবরিি রিরক ৈারকরয় হাসরৈ 
থারক। 
 
* 
 
“িয়িরৈি পরিমাণ কৈৈটা ভয়াবহ?” 
 
 “গবশ ভারলাই িরৈ হরয়রে। অরনক বাসস্থান আি শসেরোলাি িরৈ হরয়রে, সুলৈান। 
গকাক সিাইরয়ি মরৈা শক্ত রেরলা না গসগুরলা। প্রায় একশেন মরৈা গলাক িবংসসূ্তরপি 
রনরচ চাপা পরড় মািা গেরে এবং আিও রৈনশ েন গলাক আহৈ হরয়রে।” 
বাইসানোরিি মাথাি রবশাল উরেরিি পােরড়ি রনরচ, ৈাি মুখ এখনও রবশ্রীভারব ফুরল 
িরয়রে  রিও গস দ্রুৈই আরিােে লাভ কিরে। 
 
 “পুনেধ রনি েনে শাহী গকাষাোি গথরক সব িিরণি সুরবিা গিয়া হরব শহিবাসীরিি 
গসভারবই োরনরয় িাও- আি কারিা প্ররয়ােন হরল ৈারক আমারিি শসেভাণ্ডাি গথরক 
সাহা ে িাও…শীৈকাল এরস পরড়রে। আরম চাই না আমাি গলারকিা এসময় অভুক্ত 
থাকুক।” 
 
“হোাঁ, সুলৈান।” 
 

http://www.bengaliebook.com/


 অ্যাম্পায়ার অ্ব দ্য ম াঘল : রাইডারস ফ্র  দ্য নর্থ । অ্যাললক্স রাদ্ারল াডথ 

649 

www.bengaliebook.com                                  সূচিপত্র 
 

 

 বাইসানোি রবিায় রনরৈ বাবি ৈাি অষ্টভূোকৃরৈ গসানাি পারন রিরয় কারুকাে কিা 
বেরক্তেৈ সািারৈি েনে বেবহৃৈ করি চুপচাপ বরস থারক। রনরেরক ৈাি ভােেবান 
বরল মরন হয়। ৈাি িুই গবেমই- মাহাম আি গুলরুখ- আি ৈাি িুই নয়রনি মরণ 
হুমাযূ়ন এবং কামিান সুস্থ আরে। খানোিা, কাবুরল খুৈলাঘ রনোরিি সারথ রনিাপরি 
িরয়রে। রকন্তু ৈাি শাসনকারলি প্রািরম্ভ এমন রবপ ধয় একটা অশুভ সংরকৈ রহসারব 
রবরবরচৈ হরব। শহরিি গলাকেন ইরৈমরিে ভূরমকরম্পি েনে পাসধীরিি উপরস্থরৈরক 
িায়ী কিরৈ শুরু করিরে। েুিাি নামারেি েনে মুয়ারিরনি আ ারনি ধ্বরন বাবরিি 
রবষণ্ণ ভাবনাি োল বািবাি রেন্ন করি। গস ভুরলই। রেরয়রেরলা আে শুক্রবাি এবং বড় 
মসরেরি সবাি সারথ ৈারক নামাে আিায় কিরৈ হরব। শহরিি গলারকিা এরৈ প্রীৈ 
হরব। আি গসও খারনকটা আিোরত্মক স্বরস্ত খুাঁরে পারব,  া হয়রৈা ৈাি অরস্থিৈা আি 
অস্বরস্ত কাটারৈ সাহা ে কিরব। 
 
 রবশ রমরনট পরি, েরিি কাে কিা সবুে একটা গোব্বা, গকামরি োঢ় সবুে গবণী। 
কিা পশরমি পরিকি, আি ৈাি উপরি নিম গলারমি আস্তিণ গিয়া আলখাল্লা পরিরহৈ 
অবস্থায়, েলায় গসানাি কলাই কিা একটা কণ্ঠহাি, পারয়ি হরিরণি হলুি চামড়াি তৈরি 
নােিা আি গকামরি আলমেীি ঝুরলরয় িােকীয় সারে সরিৈ হরয় বাবি গঘাড়াি গচরপ 
গকাক সিাই গথরক গবি হরয় এরস তৈমূরিি মসরেরিি সুউচ্চ িনুকাকৃরৈ রখলান, 
ইওয়ান, বিাবি এরেরয়  ায়। ৈাি গিহিিীি িল বশধাি ফলা রিরয় সামরনি েনাকীণধ 
সড়ক পরিষ্কাি কিরৈ থারক। রকন্তু েুিাি নামারে বেস্ত ভরঙ্গরৈ এরেরয়  াওয়া 
নামােীরিি কলিরবি বিরল আে চািপারশ গকমন একটা রনিানে রবষণ্ণৈা রবিাে 
কিরে। 
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মসরেরিি বাইরি আরঙ্গনায় গপৌঁরে োরেি উড়রৈ থাকা গসানালী ঝিা পাৈাি মারঝ 
বাবি গঘাড়াি রপ  গথরক নারম এবং অনুসিণিৈ গিহিিী িল রনরয় গভৈরি প্ররবশ 
করি। ইমাম সারহব- বৃিরলাকটা র রন পাসধীরিি বোপারি ৈারক রৈিস্কাি কিরৈ গকাক 
সিাই রেরয়রেরলন- গমহিারবি কারুকাে কিা মারবধরলি গবিীি একপারশ িাাঁরড়রয় ওয়াে 
নরসহৈ কিরেন। মসরেরি নামােীরিি প্রথম সারিি র ক মিেস্থরল সুলৈারনি েনে 
রনিধারিৈ স্থারন রেরয় হাাঁটু মুরড় বরস এবং মাথা রনচু করি গসেিা গিয়। ইমাম সারহব 
মানব েীবরনি নশ্বিৈা রনরয় আরলাচনা কিরেন এবং ভূরমকরম্প  ািা িরগ্রস্থ হরয়রে 
ৈারিি সান্ত্বনা রিরিন। বাবি গটি পায়, অসংখে গচাখ ৈাি রিরক উৎসুক ভরঙ্গরৈ 
ৈারকরয় ইমাম সারহরবি কথা শুনরে। 
 
ইমাম সারহব সহসা কথা বন্ধ করিন। চমরক মাথা ৈুরল ৈারকরয় বাবি গিরখ রৈরন 
মসরেরিি প্ররবশ পরথি রিরক ৈারকরয় িরয়রে। ঘাড় ঘুরিরয় ৈারকরয় গস িিোয় 
শারহি বেরক্তেৈ গমাল্লা ইমাম হুরসরনি লম্বা, চাপিারড়অলা োট্টারোট্টা অবয়বটা িাাঁরড়রয় 
িরয়রে গিখরৈ পায়। ৈাি মাথায় চূড়াকৃরৈ লাল টুরপ আি পিরণ রশয়ারিি আোনুলরম্বৈ 
লাল আলখাল্লা। ৈাি অনুোমী েয়েন পাসধী অশ্বারিাহী সিসেরিি মাথারৈও লাল সালুি 
সুস্পষ্ট রকরেল-বাশ টুরপ। রমম্বারি িাাঁরড়রয় থাকা বয়স্ক গমাল্লাি রবরস্মৈ িৃরষ্ট উরপিা 
করি রৈরন ৈাি রিরক এরেরয়  ান চািপারশ ক্রমশ বাড়রৈ থাকা অসরন্তারষি শরব্দ 
কণধপাৈ না করি। 
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 হুরসন সিাসরি বাবরিি গচারখি রিরক ৈাকান। “আপনাি অরৈরথ রহসারব, রশয়া আি 
সুন্নী, সব মৈাবলম্বী রবশ্বাসীরিি কারে পরবত্র বরল রবরবরচৈ এই রিরন আরম রক ওয়াে 
কিরৈ পারি?” 
 
বহু করষ্ট রনরেি গক্রাি িমন করি  া অনায়ারস প্ররিাচণা আি অভবেৈাি রনিশধন। 
রহসারব েণে হরৈ পারি। বাবি কা রখাট্টাভারব মাথা গনরড় সিরৈ োনায় এবং বয়স্ক 
গমাল্লারক রমম্বাি গথরক গনরম আসরৈ ইরঙ্গৈ করি। 
 
হুরসন ৈাি স্থারন রেরয় িাাঁড়ায়। “আমারক কথা বলাি সুর াে গিবাি েনে আরম 
সুলৈারনি কারে কৃৈে। পিম করুণাময় আল্লাহৈালাি অপাি করুণা ৈাি উপরি 
বরষধৈ গহাক। করয়কমাস আরে, পৃরথবীি অরিশ্বি পািরসেি শাহ্ ইসমাইরলি সহায়ৈায় 
আপনািা এক অশুভ শরক্তি হাৈ গথরক গিহাই গপরয়রেন। আপনারিি শত্রু উেরবকিা 
গলে ৈুরল পারলরয়রে এবং আপনািা আপনারিি সুলৈানরক রফরি গপরয়রেন। শাহ্ 
এেনে খুবই খুরশ হরয়রেন। রৈরন আি খুরশ হরয়রেন গ  মহামানে সুলৈান বাবি শাহ্ 
ইসমাইলরক অরিিাে রহসারব স্বীকাি করি রনরয়রেন…শাহ্ আপনারিি সুলৈানরক 
রনরেি ভাইরয়ি মরৈা মরন করিন। রকন্তু, গস েনে অবশে, ভাইরিি একই রবশ্বারস 
রবশ্বাসী হরৈ হয়। শাহ্ আমারক আরিশ রিরয়রেন। আপনারিি সুলৈানরক একেন 
রবশ্বাসী রশয়া রহসারব স্বীকাি করি রনরৈ।  ারৈ ৈাি প্রোিাও একই রবশ্বারসি আরলায় 
আরলারকৈ হরয় উ রৈ…” একটা সরিরলৈ আাঁৈরক উ াি শব্দ মসরেরি গভরস উর … 
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“না!” বাবি লারফরয় উর  িাাঁড়ায়। “আরম শারহি প্ররৈ আমাি আনুেৈে গঘাষণা করিরে 
বরট, রকন্তু আমাি িমধরবশ্বাস একান্তই আমাি রনেস্ব বোপাি। আরম কখনও গসটা 
বিলারবা না বা আমাি গলাকরিিও গোি করি মৈ পরিবৈরনি রশকাি হরৈ গিরবা না। 
বহু শৈারব্দ িরি তৈমূরিি বংশিি এখারন শাসক রহসারব িরয়রে। ৈারিি ভয়ভীরৈ 
গিরখরয় গকারনা লাভ হয়রন। আমারকও হরব না। গৈামাি প্রভুরক গসটা বরল গিরব…”। 
 
 হুরসরনি কারলা গচারখি মরণ ঝলরস উর , গস রমম্বারিি গিরলং আাঁকরড় িরি। গবাঝাই 
 ায়, গস কারিা চড়া কণ্ঠস্বি, এমন গসটা সুলৈারনি হরল, শুনরৈ অভেস্ত না। “আমাি 
প্রভু অরনক উিািৈা গিরখরয়রেন। ভুরল  ারবন না আপরন আপনাি সালৈানারৈি েনে 
ৈাি কারে কৃৈে।” 
 
বাবি সৈকধৈাি সারথ ৈাি বাকে চয়ন করি। “আরম অরনক বোপারিই শারহি কারে 
কৃৈে। আরম আিও োরন রৈরন একেন রবচিণ মানুষ, র রন ৈাি রবশ্বস্ত বনু্ধি উপরি 
অসম্ভব রকেু চারপরয় গিরবন না। স্পষ্টৈই গকাথাও একটা ভুল গবাঝাবুরঝি সৃরষ্ট হরয়রে। 
আরম অরবলরম্ব পািরসে বাৈধাবাহক পা ারবা ৈা রনিসন কিাি অরভপ্রারয়। আরম 
আপনারকও পািরসে রফরি  াবাি পিামশধ গিরবা। আপনাি আিোরত্মক রিকরনরিধশনাি 
অভাব রৈরন রনিয়ই অনুভব কিরেন এবং আপনাি অনুপরস্থরৈি েনে উরিগ্ন হরয় 
উর রেন।” 
 
হুরসন ৈাি চাপিারড়অলা রবশাল মাথাটা আরিরপ এপাশ ওপাশ করি। বাবি ভারব, 
অরনক হরয়রে। রনরেি গিহিিীরিি ইশািায় অনুসিণ কিরৈ বরল গস মসরেি গথরক 
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গবি হরয় আরস। মসরেরিি উপরস্থৈ নামােীিা এরৈািণ প ধন্ত চুপচাপ সব রকেু 
গিখরেরলা আি শুনরেরলা। রকন্তু এখন গস ৈাি গপেরন একটা গুঞ্জন শুনরৈ পায়- 
ভীমরুরলি কু্রি েেধরনি মরৈা গসটা বাড়রৈ থারক। গস গহাঁরট আরঙ্গনা অরৈক্রম করি 
গঘাড়ায় গচরপ বসরৈ, গলাকেন রপলরপল করি মসরেি গথরক গবি হরয় আসরৈ থারক। 
গকউ গকউ শাহ আি ৈাি গমাল্লাি রবরুরি কু্রি। করণ্ঠ রকেু বলরে এবং অরনেিা বাবি 
বুঝরৈ পারি ৈারক উরেশে করি অপমানসূচক মন্তবে কিরে। 
 
 মসরেি গথরক গবি হরয় আসা নামােীরিি সারথ শীঘ্রই গকালাহরলি কািণ খুাঁেরৈ 
আরশপারশি বারড়ঘি গথরক গবি হরয় আসা গলাকেন গ াে গিয় এবং রক ঘটরে। 
োনরৈ আগ্রহী হরয় উর । ৈাি গিহিিী িরলি সবধাত্মক প্রয়াস সরেও এবং বাবরিি 
করচধি উাঁচুরৈ িরি থাকা সমিকরেি সবুে িরঙি শাহী রনশানও। ৈািা গকাক সিাইরয়ি 
উরেরশে রফিরৈ পথ িিরল মসরেরিি উরেরশে আগুয়ান গলাকেরনি চারপ প্রায় অবরুি 
হরয় পরড়। 
 
 পুরিা পরিরস্থরৈ একটা িাঙ্গাি রূপ রনরৈ চরলরে। মসরেরিি পাসধী েিধভগুরলারক 
গ রকারনাভারব িিা কিরৈ হরব নৈুবা সমিকে আক্রমণ কিরৈ শারহি গকারনা 
অেুহারৈি প্ররয়ােন হরব না। “দ্রুৈ গকাক সিাইরয় রেরয় বাড়রৈ গলাকবল রনরয় এরসা। 
এখনই!” বাবি ৈাি িু’েন গলাকরক আরিশ গিয়। ৈািপরি ৈিবারিি বাাঁরট হাৈ গিরখ 
গঘাড়াি মুখ ঘুরিরয় রনরয় ভীরড়ি রভৈি রিরয় মসরেরিি রিরক এরেরয়  াবাি ফাাঁরক, 
বারকরিি ৈারক অনুসিণ কিরৈ বরল। মসরেরিি সামরন িাাঁরড়রয় গস উপরস্থৈ কু্রি 
গলাকরিি শান্ত কিরৈ একটা বক্তবে িারখ। 
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“পরবত্র গকািারনি নারম কসম করি আরম বলরে গ  একেনও নািী, পুরুষ বা রশশুরক 
গোি করি গোত্রান্তরিৈ কিা হরব না!” গস েলাি সবধশরক্ত রিরয় বরল। রকন্তু গকউ ৈাি 
কথায় কান গিয় না। বিং একটা কু্রি রচৎকারি চািপাশ েমেম করি উর । বাবি ঘাড় 
ঘুরিরয় ৈারকরয় গিরখ, গমাল্লা হুরসন মসরেরিি প্ররবশ িাি রিরয় গবি হরয় আসরেন, 
পাসধী গিহিিীি িল উিেৈ ৈিবারি হারৈ ৈাি র ক গপেরনই িরয়রে। একটা পচা 
ৈিমুে বাৈারস গভরস হুরসরনি রিরক এরেরয় গেরল গস গসটা কাটাবাি গকারনা গচষ্টাই 
করি না। ৈিমুেটা ৈাি পারয়ি কারে আেরড় পড়রৈ ৈাি আলখাল্লায় কমলা িরঙি 
আাঁশ আি রবরচ রেটরক এরস লারে। এি র ক পিপিই রকেু একটা উরড়  ায়  া গিখরৈ 
অরনকটা কাাঁচা গোবরিি মৈ। গলাকরিি সাহস গবরড় গেরল একটা পাথরিি টুকরিা 
গমাল্লাি বাম কান েুাঁরয় রেরয় মসরেরিি গিয়ারল আেরড় পরড় গিয়ারলি কারুকাে কিা 
নীল টারলি একটা চটা খরসরয় গিয়। 
 
গলাকেন এবাি আিও সাহসী হরয় উর , হারৈি কারে  া পায় ৈুরল রনরয় 
োরলোলারেি ৈুবরড় েুরটরয় সামরন এরেরয় আরস এবং েুাঁরড় মািরৈ থারক। ঘৃণায় 
ৈারিি মুখগুরলা রবকৃৈ হরয় আরে, গ াাঁট উিান আি গচাখ গ রনা রেটরক গবি হরয় 
আসরব। ৈিবারি গবি করি বাবি ৈাি গিহিিীরিি পাসধী আি কু্রি শহিবাসীরিি 
মারঝ একটা গিয়াল সৃরষ্ট কিরৈ বরল। ৈািপরি, ৈাি গঘাড়াি পােরি গখাাঁচা রিরয় 
করয়ক পা এরেরয় এরস গস গশষবারিি মরৈা গচষ্টা করি কুি েনৈারক শান্ত কিরৈ। 
রকন্তু ৈািা ৈৈিরণ গকারনা কথা গশানাি অবস্থায় আি গনই। পাসধীরিি গপরড় গফলরৈ 
বিপরিকি গলাকগুরলা ৈারক পাত্তা না রিরয় সামরন এরেরয় গ রৈ গচষ্টা করি। কমলা 
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পােরড় পরিরহৈ রবশালরিহী এক গলাক ৈাি গঘাড়াি লাোম আাঁকরড় িরি। গলাকটা 
ৈারক িাক্কা রিরয় সরিরয় রিরৈ গচরয়রেরলা নারক ৈারকই আক্রমণ কিরৈ এরসরেরলা 
বাবি পরিষ্কাি বুঝরৈ পারি না। রকন্তু সহোৈ প্রবৃরত্তি বরশ গস খঞ্জি গবি করি 
গলাকটাি বাহুরৈ আঘাৈ করি। বোথায় কুাঁকরড় রেরয় গলাকটা লাোম গেরড় গিয় এবং 
সামরন গহাাঁচট গখরয় পরড়। বাবরিি ভীৈ গঘাড়াটা গপেরনি পারয় ভি রিরয় লারফরয় উর  
এবং এক পারয়ি খুি রিরয় গলাকটাি মুরখ ঘুরষি মরৈা আঘাৈ করি। একটা পাথরিি 
মরৈা টুপ করি সংোহীন গলাকটা মারটরৈ আেরড় পরড়। 
 
অরনেিা এরৈািরণ ৈাি গঘাড়াি লাোম িরি টানাটারন শুরু করিরে ৈারক গঘাড়াসুি 
মারটরৈ আেরড় গফলাি মৈলব। ৈািা রক োরন ৈািা কারক আক্রমণ করিরে? বাবি 
পােরলি মৈ চািপারশ ৈিবারি চালারৈ থারক। রনরেি গিহিিী িরলি কারে রফরি 
গ রৈ গচষ্টা করি। রকন্তু ৈাি আক্রমণকািীিা সংখোয় অরনক গবরশ। ৈারিি একেরনি 
হারৈ কসাইরয়ি চাপারৈি মরৈা গিখরৈ রকেু একটা ঝলসায়। বাবিরক আঘাৈ কিাি 
বিরল গস চাপারৈটা রিরয় ৈাি গঘাড়াি েলায় একটা গমািম গকাপ বরসরয় গিয়। রবশাল 
পশুটা সামরনি পা মুরড় একটা রবকট আৈধনারিি মরৈা থিথি শব্দ করি মারটরৈ 
আেরড় পরড়। 
 
 বাবি গিকাব গথরক পা গবি করি লারফরয় পারশ েরড়রয়  ায়। গস অসংখে কণ্ঠস্বিরক 
বলরৈ শুরন, “রবশ্বাসঘাৈক!” এবং “খারিেী; নবেৈারন্ত্রক!” ৈািপরি গলাকরিি সাাঁড়ারশি 
মরৈা হাৈ রনরেি গিরহ অনুভব কিরৈ গস গমাচড় গকরট গকারনামরৈ পারয়ি ভীরড়ি 
রভৈি রিরয় হামাগুরড় রিরৈ থারক  ৈিণ না চািপারশ পারয়ি িঙ্গরলি চাপ পাৈল। 
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হরয় আরস। বাবি ৈাি গিহিিীরিি গথরক কু্রি েনৈাি চারপ আলািা হরয় পড়রৈ 
বুঝরৈ পারি  রৈা শীঘ্র সম্ভব ৈারক গকাক সিাইরয় রফরি গ রৈ হরব। একটা েভীি 
শ্বাস রনরয় বাবি লারফরয় উর  িাাঁড়ায় এবং মাথা রনচু করি িুহারৈ উিেৈ অস্ত্র রনরয় 
গিৌড়ারৈ শুরু করি। 
 
একটা বাাঁক ঘুরি গস একটা গোট ফাাঁকা চত্বরি এরস উপরস্থৈ হয় এবং গস গপেরন গ  
হট্টরোল গফরল এরসরে এখনও  াি আওয়াে শুনরৈ পারি ৈাি ৈুলনায় োয়োটা 
অরনকটা শান্ত গিখায়। ভূরমকরম্পি কািরণ িু’পারশি বারড়ঘি মািাত্মকভারব িরৈগ্রস্থ 
হরয়রে; গিামড়ারন গমাচড়ারনা কো গথরক গলাহা গথরক বাাঁিান িিোগুরলা হাসেকি 
ভরঙ্গরৈ ঝুলরে এবং গিয়ারল ফাটল িিরে রকেু রকেু এরৈাটাই রবশাল গ  অনায়ারস 
প্রািবয়স্ক একেন গলাক প্ররবশ কিরৈ পািরব। বারড়ি মারলক ৈারিি পরিৈোে করিরে 
আি গ সব এখনও বাসর ােে অবস্থায় আরে গসগুরলাি মারলকও ভরয়ি কািরণ গসখারন 
আপাৈৈ বাস কিরে না। 
 
 প্রাঙ্গনটাি এক গকারণ, একটা পুিাৈন বারড়ি োরিি প্রান্তভারেি কারে পুরিা বারড়টাই 
রবধ্বস্ত হরয়রে- একটাি উপরি আরিকটা োি রনখুাঁৈভারব ধ্বরস পরড়রে। একটা কুাঁরয়া 
িরয়রে। বাবি গিৌরড় গসখারন  ায় এবং চামড়াি মশকটা পারনরৈ েুরবরয় ঈষৎ গলানা 
পারন আেলা ভরি পান করি। মুখ মুরে গস চািপারশ ঘাড় ঘুরিরয় ৈাকায়।  ুিরিরত্র বা 
হামলাি সমরয় গ মন আৈেরন্তক লরিে সবরকেু রবরবচনা কিরৈ থারক, গৈমরনভারব 
এখনও ৈাি মরস্তষ্ক কাে কিরে। ৈাি ভাবরৈ অবাক লারে বরস গথরক গথরক গস রবিক্ত 
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হরয় উর রেরলা আি রকেু কিাি েনে মরিয়া হরয় উর রেরলা আি এরৈা ৈাড়াৈারড় ৈাি 
মরনাবাসনা এভারব পূণধ হরব। 
 
ৈারক দ্রুৈ এখান গথরক সরি পড়রৈ হরব। গ রকারনা সমরয় রচৎকাি কিরৈ থাকা, 
কু্রি েনৈা- পারশি রকংবা ৈাি পারশি েরলপথ অরৈক্রম করি ৈারক খুাঁরে পারব। ৈাি 
োনপারশ প্রাঙ্গন গথরক একটা সরু েরলপথ এরেরয় গেরে। গস েরলপথটা িরি এরেরয় 
 াবাি গচষ্টা কিরৈ রেরয় গিরখ গ  ভূরমকরম্পি ফরল গসটা গভরঙ পড়া বারড়ঘরিি 
িবংসসূ্তরপ এরকবারি আটরক আরে। 
 
 “ঐ গ  ওখারন- হািামোিা আমারিি সবাইরক খারিেী কিরৈ গচরয়রেরলা।” েরলি 
গিয়ারল গহলান রিরয় বাবি গপেরন প্রাঙ্গরনি রিরক রফরি ৈাকায়, গিরখ আটিশেন 
গলারকি একটা িল, পিরণি কাপড় গঘাঁড়া, মুরখ িক্ত গলরে আরে। হারৈি কারে 
লার রসাটা গ   া গপরয়রে রনরয় েুরট আসরে। রনিঃসরেরহ গবচািািা প্রাণপরণ গিৌরড় 
এরসরে কািণ সবাি মুরখই রবিুব্ধৈা আি ক্লারন্তি োপ স্পষ্ট। সিে খুন করিরে এমন 
গ ািাি অরভবেরক্ত ৈারিি গচারখমুরখ, বাবি বহুবাি  া গিরখরে। গিাকানিাি বা 
কািখানাি কারিেি এই গলাকগুরলা- গ  গপশািই গহাক না গকন খুন করিরে আি 
িরক্তি স্বাি গপরয়রে। 
 
 রকন্তু ৈািা ৈারক গিখরে না। বস্তুৈ পরি গস বুঝরৈ পারি ৈািা ৈারক গিরখইরন। ৈািা 
বাবরিি িৃরষ্টসীমাি বাইরি এবং উাঁচুরৈ রকেু একটাি রিরক ৈারকরয় িরয়রে। সৈকধৈাি 
সারথ গস প্রাঙ্গরনি রিরক রপরেরয় আরস। ৈািপরিই গস গকবল গিখরৈ পায় গলাকগুরল 
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রক গিখরে। ৈািা গ  “হািামোিা”গক িাওয়া কিরে রৈরন আি গকউ নন, গমাল্লা হুরসন, 
প্রাঙ্গরনি একটা উাঁচু অিৈ ভবরনি উপি ৈলা গথরক রৈরন রনরচি রিরক ৈারকরয় 
আরেন। ৈাি লাল টুরপ গকাথায় গ রনা পরড় গেরে, কারলা চাপিারড়ি উপরি মুখ 
ফোকারশ হরয় আরে। রকন্তু িাওয়াকািীরিি রিরক গচাখ পড়রৈই ৈাি কারলা গচারখি 
মরণ র কই ঝলরস উর । 
 
“সব সুন্নীিাই খারিেী।” গস উপি গথরক েরেধ উর । “গৈামারিি গকউই গবরহশরৈ 
গ রৈ পািরব না। গৈামারিি আত্মা গোবরি পরৈৈ হরব। সাহস থাকরল আমারক হৈো 
কিরৈ পাি। আরম শহীরিি িেধা পাব, আি আে িারৈ আরম গবরহশরৈ আমাি রশয়া 
ভাইরিি সারথ রমরলৈ হরবা…” 
 
 গলাকগুরলারক উসকারনাি গকারনা প্ররয়ােন রেরলা না, ৈািা ভবনটাি কার ি 
প্ররবশিারিি রিরক এরেরয়  ায়।  া গকউ- সম্ভবৈ, হুরসন রনরেই বন্ধ করি গিরখরে। 
গলাকগুরলা িিো ভাঙাি েনে  ুৈসই রকেু খুাঁেরৈ থারক। বাবি রনরেও গমাল্লারক ঘৃণা 
করি রকন্তু ৈািপরিও গবচািারক গস খুন হরৈ রিরৈ পারি না। উপরিি রিরক ৈারকরয়, 
গস গিরখ গ  চত্বরিি িুপারশ গ  বারড়গুরলা ৈখনও িাাঁরড়রয় িরয়রে গসগুরলাি োি 
কার ি পাটাৈন িািা পিস্পি সং ুক্ত িরয়রে,  াি উদ্ভব হরয়রেরলা তৈমূরিি সমরয় 
শহরিি গমরয়িা  ারৈ আরলা বাৈারস হাাঁটবাি পাশাপারশ গলাকচিুি অন্তিারল 
পিস্পরিি সারথ গিখা কিরৈ পারি। 
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গিয়ারলি রটরক থাকা অংরশি কাোকারে অবস্থান করি এবং িবংসসূ্তরপি উপরি  ারৈ 
আেরড় না পরড় গসরিরক লিে গিরখ, হুরসন গ  বারড়ি উপরি িাাঁরড়রয় ৈখনও ৈড়পারনা 
চারলরয় রেরয় ৈাি রনরেি কমধকাণ্ডরক গলাকচিুি অন্তিারল িাখরৈ সাহা ে কিরে, গসই 
বারড়ি রত্রশ েে িূরি গবরড় উ া একটা লম্বা োে গবরয় গস উপরি উ রৈ গচষ্টা করি। 
োেটাি োরন বারম প্রসারিৈ োলপালা গস িাখাি অবলম্বন রহসারব বেবহাি করি এবং 
 রিও োেটাি লালরচ গসানালী িরঙি গবরশি ভাে পাৈা ঝরি পরড়রে। ৈািপরিও 
 রৈাটুকু রটরক আরে গসগুরলা ৈারক ভারলাই আড়াল করি িারখ। হাাঁসফাাঁস কিরৈ 
কিরৈ বাবি োে গবরয় উ রৈ থারক এবং শীঘ্রই গমাল্লা গ খারন িাাঁরড়রয় ৈখনও সমারন 
গচাঁরচরয় চরলরে ৈাি পারশি বারড়টাি োরি উর  আরস। 
 
িুরটা বারড়রক  ুক্ত করি িাখা কার ি পাটাৈরনি উপি রিরয় গিায়ািুরূি পড়রৈ পড়রৈ 
 ারৈ গসটা ৈাি ওেন রনরৈ পারি। বাবি িুলরৈ থাকা পাটাৈনটা অরৈক্রম করি। 
ৈািপরি আলরৈা পারয় গহাঁরট রেরয়  ারৈ হুরসন ৈাি উপরস্থরৈ গটি না পায়। গস 
সামরনি কার ি পাটাৈটা গটরন খুরল এবং সৈকধৈাি সারথ গসটাি গপেরন অবরস্থৈ 
সংকীণধ রসাঁরড় রিরয় সািা িঙ কিা একটা গোট রচরলরকা ায় এরস উপরস্থৈ হয়। 
রচরলরকা াি এক গকারণ আরিক প্রস্থ চওড়া রসাঁরড়, হুরসন সম্ভবৈ গ খারন িরয়রে 
গসরিরক গনরম গেরে। খঞ্জিটা হারৈ রনরয় বাবি রবড়ারলি মরৈা আলরৈা পারয় রসাঁরড়ি 
রিরক এরেরয় রেরয় রনরচ নামরৈ থারক। করয়ক িাপ নামাি পরি, গস রনরচি রিরক উাঁরক 
গিয়। গমাল্লা বাবারে একটা োনালাি সামরন িাাঁরড়রয়, কু্রি ভরঙ্গরৈ হাৈপা নাড়রেন। 
বাবি সামরন এরেরয়  ায় এবং ৈাি হারৈ িিা খঞ্জরিি অগ্রভাে আলরৈা করি 
গলাকটাি রপর  গ কায়। 
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 “রনরচি গকউ গ রনা বুঝরৈ না পারি আরম এখারন িরয়রে।” গস রফসরফস করি বরল। 
“ভারলা মানুরষি মরৈা োনালাি কাে গথরক সরি এরসা- এখনই!” খঞ্জিটা এই উিৈ 
মূরখি পাাঁেরি আমূল গোঁরথ রিরৈ পািরল বা ৈারক রনরচি গলাকগুরলাি মারঝ েুাঁরড় 
গফরল রিরলও ৈাি িাে রকেুটা কমরৈা- বোটাি গসটাই প্রাপে। রকন্তু সমিকরেি স্বারথধ 
গসিকম রকেুই গস কিরৈ পািরব না। 
 
 বাবিরক রবরস্মৈ করি হুরসন ৈাি কথামরৈা োনালা গথরক সরি আরস। 
 
 “ঘুরি িাাঁড়াও।” 
 
গমাল্লা ঘুরি িাাঁরড়রয় বাবিরক গপেরন িাাঁরড়রয় থাকরৈ গিখরল ৈাি গচারখ িরণরকি েনে 
স্বরস্ত ফুরট উর । সম্ভবৈ একটু আরে শহীরিি িেধা রনরয় গবরহশরৈ রশয়া ভাইরিি সারথ 
খানারপনা কিাি বোপারি গস হয়রৈা র ক ৈরৈাটা উৎসুক না। এমন সমরয়, একটা 
প্রচণ্ড আঘারৈি শব্দ, সারথ বুরনা উল্লাস আি উৎসাহী রচৎকাি বরল গিয় গ  রনরচি কু্রি 
েনৈা িিোটা প্রায় গভরঙ গফরলরে। 
 
 “রসাঁরড় রিরয় েলরি োরি  ান- এখনই।” 
 
গমাল্লা ৈাি আলখাল্লা সামরল রনরয় আিা গিৌড় আিা গহাাঁচট গখরৈ গখরৈ আরিশ 
অনু ায়ী কাে করি। 
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 বাবি ৈাি পরিকরি খঞ্জিটা গুাঁরে িাখরৈ িাখরৈ বুঝরৈ পারি গমাল্লারক সামলারৈ ৈাি 
আি গকারনা ঝারমলা হরব না, গস ৈারক অনুসিণ করি। োরি উর  এরস কার ি 
পাটাৈন বন্ধ কিাি ফাাঁরক গস রচন্তা কিরৈ গচষ্টা করি গকানরিরক  ারব। োে গবরয় 
নামবাি গচষ্টা কিরল আি গিখরৈ হরব না, আি গস র ক বুঝরৈও পারি না গমাল্লা োে 
গবরয় নামরৈ পািরব রকনা। 
 
বাবি োরিি উপি রিরয় গিৌরড় আরিক প্রারন্ত  ায় এবং রনরচি রিরক ৈাকায়। রনরচ 
একটা চওড়া িাস্তাি িুপারশ গস সারি রিরয় কামািশালাি মরৈা রকেু গিখরৈ পায়- 
সম্ভবৈ শহরিি অস্ত্রশালা এরিরকই। শুক্রবাি হওয়ারৈ গিাকানগুরলা বন্ধ আি এরকবারি 
রনেধন। োি গথরক শান বাাঁিারনা িাস্তা কমপরি পাঁরচশ রফট রনরচ আি িুপারশি মারটি 
গিয়ারলও গস আশাবেঞ্জক রকেু গিখরৈ পায় না। রকন্তু নীচ গথরক গভরস আসা আরিকটা 
গোিারলা আওয়াে হরল গস বুঝরৈ পারি ভাববাি েনে ৈাি হারৈ গবরশ সময় গনই। 
প্ররবশিাি আি গবরশিণ উরত্তরেৈ েনৈারক আটরক িাখরৈ পািরব না। গস রসিান্ত 
রনরয় গফরল। “আপনাি পরিকি খুরলন এখনই।” 
 
গচাখ রপটরপট করি, গমাল্লা ৈাি কথা মরৈা কাে করি। গকামি গথরক প্রায় নয় রফট 
লম্বা ভািী েরিি কাে কিা গিশরমি গমাটা পরিকি খুরল গিয়। বাবি এবাি রনরেি 
পরিকি গথরক খঞ্জিটা খুরল রনরয় হাাঁটু প ধন্ত লম্বা েুরৈাি গভৈরি খুাঁরে গিরখ, গমাটা, 
শরক্তশালী উরলি তৈরি গবশ গোট সাৈ ফুট লম্বা পরিকিটা খুরল গনয়। ৈারিি 
এিপরিও লাফ রিরৈ হরব। রকন্তু এই মুহূরৈধ গস এিরচরয় ভারলা রকেু উপায় ভাবরৈ 
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পািরে না…গস পরিকি িুরটা একসারথ গবাঁরি রনরয় উরলি রিকটা ৈাি কারে শরক্তশালী 
মরন হরয়রে- োরি স্থারপৈ করপকরলি, শসেিানা বা অনে িসি সংিিরণি েনে োরি 
গৈালাি কারে বেবহৃৈ, সারথ আটকায়। ৈািপরি অনেপ্রান্তটা রনরচি রিরক েুাঁরড় গিয়। 
 
 “আপরন প্রথরম নামরবন। আমারিি িুেরনি রভৈরি আপনাি ওেন গবরশ- আরম 
আপনাি ওেন রকেুটা সামলারৈ গচষ্টা কিরবা।” 
 
 গমাল্লা গকারনািকম ইৈস্তৈ করি না। বাবি রকনািাি রিরক রপ  করিরয় রনরে িাাঁড়ায় 
এবং পরিকরিি অনে প্রান্তটা িরি ৈাি রপর ি গপেন রিরয় ঘুরিরয় এরন োন হারৈ িরি 
এবাি শক্ত করি িাাঁড়ায়। বাবি ইরঙ্গৈ কিরৈ হুরসন সৈকধৈাি সারথ োরিি রকনািা 
টপরক রনরচ নামরৈ শুরু করি। গোড়া গিয়া পরিকি গ রনা হাল গেরড় রিরৈ মরিয়া 
হরয় ওর  এবং রোঁটটা গ রনা রোঁরড়  ারব। 
 
 “ৈাড়াৈারড়!” বাবি গচাঁরচরয় ওর  এবং গটি পায় ৈাি হারৈ িিা পরিকিটা সহসা র লা 
হরয় রেরয়রে। গস রনরচি িাস্তায় উাঁরক রিরয় গিরখ গমাল্লা বাবারে রনরচি লাল আলখাল্লাি 
সূ্তরপ েবুথবু ভরঙ্গরৈ পরড় িরয়রে এবং কাাঁি েলরে। কু্রি উরত্তরেৈ রচৎকাি আি 
কার ি পাটাৈন গখালাি শব্দ শুরন বাবি বুঝরৈ পারি ৈাি হারৈ আি গবরশ সময় গনই। 
গস আবাি পরিকি িুরটা রোঁট রিরয় গবাঁরি শক্ত করি িরি ভারেেি উপি ভিসা করি 
লাফ গিয়…গস লারফরয় নামাি সমরয় পা রিরয় গিয়ারলি োরয় িাক্কা গিয় পৈরনি গবে 
কমারৈ গচষ্টা করি রকন্তু সহসা ৈাি হাৈ রপেরল  ায়। 
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রনরচি একটা কার ি সূ্তপ সামানে হরলও ৈাি পৈরনি গবে সামরল গনয়। গমাল্লা গ খারন 
আেরড় পরড়রেরলা গসখারনই পরড় গথরক কাৈিারি এবং োরিি উপি গথরক উাঁরক গিয়া 
মুখ ৈাি রিরক ৈারকরয় িরয়রে। গলাকগুরলা কুৎরসৈ ভাষায় োলমে করি চরলরে। 
গ রকারনা মুহূরৈধ ৈািা গোড়াৈারল গিয়া িরড় গবরয় রনরচ নামরৈ শুরু কিরব। বাবি 
গমাল্লারক িরি িাাঁড় কিাবাি ফাাঁরক গপেন গথরক িাবমান গঘাড়াি খুরিি আওয়াে গভরস 
আসরৈ শুরন। এক সারিরৈ বাবরিি গিহিিী বারহনী িাস্তাটা রিরয় েুরট আরস। ৈারিি 
মরিে িু’েন ইরৈমরিে িনুরক ৈীি সংর ারেৈ করিরে, োরি িাাঁরড়রয় থাকা 
আক্রমণকািীরিি বাড়াবারড় কিরৈ গিখরল েুাঁরড় মািরব, ৈািা অবশে ৈরৈািরণ গপেরন 
সরি রেরয় িৃশেপট গথরক হারিরয় গেরে। 
 
“সুলৈান, রবরিন্ন হবাি পরি গথরকই আমিা আপনারক পােরলি মরৈা খুাঁেরে। 
আমারিি দ্রুৈ কিরৈ হরব। পুরিা শহরি কু্রি েনৈা পােরলি মরৈা ঘুিরে…” ৈাি 
গিহিিীি একেন গঘাড়া গথরক গনরম লাোমটা ৈাি রিরক এরেরয় গিয়। বাবি ক্লান্ত 
ভরঙ্গরৈ টরলামরলা পারয় উর  িাাঁড়ায় এবং গঘাড়ায় গচরপ বরস। ৈাি িুেন গ ািা একটা 
গঘাড়ায় চারপ এবং ৈখনও কাৈিারৈ থাকা গমাল্লা আরিকেরনি রপেরন গচরপ বসরল 
গোট িলটা গকাক সিাইরয়ি রনিাপি আশ্ররয়ি রিরক দ্রুৈ গঘাড়া গোটায়। 
 
* 
 
“আরম আমাি তসনেবারহনী পরিরম আমাি রনরেি সীমান্ত িিাি উরেরশে সরিরয় রনরি 
এবং আপনারক আপনাি কারঙ্ক্ষৈ সহায়ৈা কিরৈ অপািে। বস্তুৈপরি আরম আপনারক 
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গকনই বা সহায়ৈা কিরবা? আপরন আমাি উিািৈাি মুরখ থুৈু রনরিপ করি আমাি 
িমধরবশ্বাসরক অপমারনৈ করিরেন। সমিকরে রক হরয়রে গমাল্লা হুরসন আমারক সব 
খুরল বরলরে-রকভারব ৈারক অপমারনৈ, লারঞ্ছৈ করি গসখারনি িাস্তায় কুকুরিি মরৈা 
ৈাড়া কিা হরয়রে। ৈারক আি ৈাি সরৈেকারিি িমধমৈ প্রৈোখোন করি আপরন আি 
আপনাি প্রোিা কা ধৈ আমারকই প্রৈোখোন করিরে। ৈাি রবরুরি কিা অনোরয়ি েনে 
পিম করুণাময় আল্লাহৈালা গ রনা আপনারক িমা করি গিন।” 
 
 বাবি শাহ্ ইসমাইরলি রচর ি রিরক ৈারকরয় থারক। ৈাি মরন হয় বি গমাল্লাটা শাহরক 
বরলরন গ  বাবি- রনরে বেরক্তেৈভারব ৈাি গমাটা েিধানটা িিা করিরে। িীরি িীরি, 
ইিাকৃৈভারব গস রচর ি রনরচি রসংহ রচরহ্নৈ লাল গমারমি শীলরমাহিটা রোঁরড় রনরয় 
শারহি বেরক্তেৈ স্মািক- টুকরিা টুকরিা করি। ৈািপরি টুকরিাগুরলা, শীৈকারলি 
মাঝামারঝ শহরিি গিয়ারল মাথা কুটরৈ থাকা ৈুষারিি ঝাপটাি রহম  াণ্ডা,  া গকাক 
সিাইরয়ি পাথুরি গিয়াল গভি করি গভৈরি প্ররবশ কিরে, প্রশরমৈ কিরৈ ৈাি করি 
রিন িাৈ প্রজ্জ্বরলৈ কার ি আগুরনি উষ্ণ সবুে রশখায় েুাঁরড় গিয়। 
 
 “সুলৈান, আমিা এমন রকেুই আশা কিরেলাম…” বাইসানোি মৃিু করণ্ঠ কথাটা বরল। 
 
“আরম োরন। রকন্তু আমাি রবশ্বাস কিরৈ কষ্ট হরি শাহ্ উেরবকরিি হামলাি মুরখ 
শহিটা অিরিৈ গিরখ রিরিন- আরম কল্পনাও করিরন ৈাি েীঘাংসা এরৈাটা প্রবল হরৈ 
পারি…” বাবি ৈারকরয় গমাম েলরৈ গিরখ এবং আগুরনি গভৈরি কােরেি টুকরিা 
উজ্জ্বল হরয় িপ করি জ্বরল উর  ৈাি সারথ সব আশাও ভে করি গিয়। “রৈরন সব 
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সমরয় ৈাি আরিশ পালন হরয়রে গিখরৈই অভেস্ত। রৈরন একবাি আপনাি আনুেৈে 
পাবাি পরি ৈাই আশা করিরেরলন আপরনও ৈাি সব আরিশই পালন কিরবন।” 
 
“বাবুিী র ক এই কথাটাই আমারক বরলরেরলা… এরৈা সিল রেলাম আরম। রকন্তু আমাি 
রবশ্বাস হয়রন শারহি গকারনা িুিরভসরন্ধ আরে… রৈরন একবািও বরলনরন আমারক বা 
আমাি প্রোরিি গোি করি গোত্রান্তরিৈ কিা হরব এবং ৈাি োনা উরচৈ রেরলা রবনা 
িক্তপারৈ রৈরন ৈাি অভীষ্ট রসি কিরৈ পািরবন না। গমাল্লা হুরসরনি ওয়ারেি পরি 
শহরিি উরত্তেনা প্রশরমৈ কিরৈই আমারিি একমাস সময়। গলরেরেরলা।” 
 
‘সুলৈান, অন্তৈ মরেি ভারলা, পাসধীিা রবিায় হরয়রে…”। 
 
“র ক আরে, রকন্তু ৈািা আমারিি রবপরি গফরল রেরয়রে। আরম সুলৈান হবাি পরি 
পরিই ৈারিি গিরশ পার রয় গিয়া উরচৈ রেরলা। আমাি প্রোিা ৈাহরল আমাি বোপারি 
কম সরেহান গবাি কিরৈা। রকন্তু আরম গসটা না করি ৈারিি োমাই খারৈি করি 
সমিকরে গিরখরেলাম,  ারৈ আমাি কৈৃধত্ব রনরয় প্রশ্ন উ রৈ পারি এবং ৈািপরি র ক 
 খন ৈারিি সাহা ে আমাি সবরচরয় গবরশ প্ররয়ােন সমিকে িিা কিরৈ ৈখন ৈািা 
গিরশ রফরি রেরয়রে। উেরবকিা ইরৈমরিে গবাখািা আবাি িখল করি রনরয়রে। 
শীৈকাল রবিায় গনয়া মাত্র ৈািা আমারিি উপরি ঝাাঁরপরয় পড়রব। আমাি রনরয়াে কিা 
গুিিূরৈি িল  রিও খবি রনরয় এরসরে গ , কাবুল পড়রব। আমাি রনরয়াে কিা ও আি 
ৈাি আরশপারশি এলাকা শান্ত িরয়রে। রকন্তু আরম গসখান গথরকও অরৈরিক্ত বারহনী 
এখারন রনরয় আসরৈ পািরবা না। ৈাহরল প্রথমবাি সমিকে অরিকাি কিাি পরি না 
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গভরবই আরম গ রনা ফািোনারক রবপরিি মারঝ গ রল রিরয়রেরলাম এবািও র ক 
গসভারবই কাবুলরক রবরদ্রাহ বা বরহিঃশত্রুি আক্রমরণি হুমরকি রভৈরি গফরল গিরবা। 
আরম অবশে শহিটা সুিরিৈ আি িসি মেুি কিরৈ পারি। রকন্তু শহরিি গলাক রক 
আমারক সমথধন করি? শহি িিাকািী গিয়ারলি রভৈরি আি বাইরি একই সারথ আরম 
শত্রুি গমাকারবলা কিরৈ পািব না।” 
 
 “সুলৈান, এই প্ররশ্নি উত্তি আমাি োনা গনই।” 
 
“বাইসানোি, আরম রনরেও এি উত্তি োরন না…”। 
 
* 
 
গপেরন রফরি ৈারকরয় রক লাভ? সূ ধারস্তি গোলাপী, গবগুনী আি কমলা আভা 
সমিকরেি রবস্ময়কি, চমকপ্রি িৃশেপট আড়াল করি গফরলরে। প্রকৃরৈই গ রনা ৈাি 
রনিমরন উল্লাস প্রকাশ কিরে। কাল সকারল হয়রৈা আেরকি সূ ধারস্তি মরৈাই 
আরিকটা মরহমারিৈ সকাল পাাঁচ মাইল িূরি রশরবি স্থাপনকািী উেরবকরিি স্বােৈ 
োনারৈ রবকরশৈ হরব। 
 
গক ভাবরৈ গপরিরেরলা সাইবারন খান মািা  াবাি পরি ৈািা আরিকেন গ ােে গনৈাি 
অিীরন এরৈাদ্রুৈ রনরেরিি সংঘরটৈ কিরব? উেরবকিা আসরল রপাঁপরড়ি মরৈা একটা 
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োরৈ; গকউ  খন পারয়ি রনরচ রপরষ  ায় ৈখন গপেন গথরক অরনেিা সামরন এরেরয় 
আরস এবং ৈারিি রনিন্তি সামরন এরেরয় চলাি েরৈ বোয় থারক… 
 
 গকবল শাহই ৈারক- খারিেী সুলৈারনি ৈকমা রিরয় সাহা ে কিরৈ অপািেৈা প্রকাশ 
করিরন, সমিকরেি গলাকরিি গস রনরে এিরচরয় গবরশ কু্রি করিরে। প্রায় একমাস 
আরে, বসরন্তি প্রথম রিরন, পািরসেি বারহনী গবাখািাি পরিরম শীৈকাল অরৈবারহৈ 
কিাি উরেরশে স্থারপৈ উেরবক রশরবরি হামলা করি। ৈারিি বরে করি পািরসেি 
বারহনী প্রমাণ কিরৈ গচরয়রে শাহ্ আি ৈাি সাম্রারেে অৈীৈ আক্রমরণি েনে গকবল 
না, রশয়া আি সুন্নীরিি রভৈরি মৈরভরিি েনেও ৈারিি শারস্ত রিরৈ ৈািা এবাি 
বিপরিকি। শাহ্ ইসমাইরলি অনুরিারি, পািরসেি মসরেরি, গমাল্লাি িল এখন সব 
সুন্নীরক আল্লাহৈালাি শত্রু রহসারব গঘাষণা কিরে। আি উেরবকিা- বাবি আি 
সমিকরেি অরিবাসীরিি মরৈা সুন্নী মুসলমান। পািরসেি গসনেবারহনী বরে 
উেরবকরিি রশয়া িমধমৈ গ্রহরণি আরিশ গিয় এবং ৈািা মানরৈ িারে না হরল 
রনমধমভারব ৈারিি হৈো করি। 
 
সমিকরেি অরিবাসীিা বাবরিি প্ররৈ রনরেি মরনাভাব গোপরনি গকারনা গচষ্টাই 
করিরন। উেরবকিা  রি রফরি আসরৈ চায় ৈরব ৈারিি আসরৈ গিয়া গহাক। িমধ 
রবশ্বারসি শত্রুি গচরয় িরক্তি শত্রু অন্তৈ মরেি ভারলা। রনমধম সৈেটা হরলা ৈািা 
শারহি হাৈ গথরক আি ৈাি রশয়া িমধমৈ গথরক ৈারিি িিা কিাি েনে উেরবকরিি 
গবরশ রবশ্বাস করি- বাবিরক ৈািা এরকবারিই রবশ্বাস করি না। শারহি সারথ পূবধবৈধী 
সরন্ধি েনে বাবিরক চিম মূলে গশাি কিরৈ হরয়রে। বাবি। বৃথাই ৈারিি সাইবারন 
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খারনি রনষু্ঠিৈাি কথা স্মিণ করিরয় রিরৈ গচষ্টা করিরেন রকন্তু গিখা গেরে ৈারিি 
সৃ্মরৈশরক্ত বড়ই িুবধল। শহরিি রভৈরি প্রায় রবরদ্রাহী পরিরস্থরৈ আি শহি ৈোে কিাি 
েনে, উত্তরিি কািশী এবং অনোনে শক্ত ঘাাঁরট গথরক গিরয় আসা লিারিক উেরবক 
তসরনেি মহড়াি সামরন রবপ ধস্ত বাবি, শহরিি নােরিকরিি উরেরশে চিমপত্র গঘাষণা 
করি: শহি আি আমারিি সভেৈা এবং সংসৃ্করৈ িিা কিরৈ আমারক সাহা ে করিা- 
নৈুবা আমারক কাবুরল রফরি গ রৈ হরব।” ৈাি োরক শহিবাসী সাড়া গিয়রন। 
 
 কাবুরল ৈাি শাসন অন্তৈ বলবৎ িরয়রে আি ৈাি পরিবািও গসখারন রনিাপরিই 
আরে। গস মাহাম, গুলরুখ আি ৈাি সন্তানরিি, একটা শরক্তশালী অনুোমী িল 
সহকারি আরেই িওয়ানা করিরয় রিরয়রে। এবাি ৈািও  াবাি সময় হরয় এরসরে। েৈ 
করয়ক সিাহ ৈাি গকবলই বাবুিীি কথা মরন পরড়রে। ৈাি বনু্ধ র কই বুঝরৈ 
গপরিরেরলা। সমিকরেি েনে বাবরিি গমাহ-  া কখনই ৈাি রনরেি রেরলা না ৈারক 
অন্ধ করি গফরলরেরলা। ৈারক এবাি ৈাি রনরেি রনবুধরিৈাি মূলে পরিরশাি কিরৈ 
হরব। সমিকরেি কথা এরকবারি ভুরল রেরয় কাবুল গথরক অনোনে অঞ্চরল ৈাি রনরেি 
সাম্রােে রবস্তারিি আকাঙ্ক্ষা রনবৃত্ত কিাি উপায় অনুসন্ধান কিরৈ হরব। 
 
রকন্তু একটা রবষরয় গস অন্তৈ সন্তুরষ্টরবাি কিরৈ পারি। গস শারহি প্রেনন স্ট্োরলয়নটা- 
রনবধী  করি গফিৈ পার রয়রে। 
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িৈুর্থ খণ্ড – হীরক আর ভলের ভূখণ্ড 
 

২০. ৈূকী নাি 
 
১৫২২ সারলি গ্রীেকারলি এক িাবিাহপূণধ রিন। বাবরিি গেরলিা কাবুল শহরিি 
গিয়ারলি বাইরি অবরস্থৈ ৈৃণভূরমরৈ গখলা কিরে। গচৌে বেরিি হুমাযূ়ন- খুরিি কারে 
সািা গফরট্ট গিয়া বািামী িরঙি চকচরক চামড়াি গঘাটকী- লম্বা গসানালী ঘারসি রভৈি 
রিরয় িাবরড় রনরয়  াবাি ফাাঁরক প ধারন বসা অবস্থায় খরড়ি একসারি লিেবস্তুরক রস্থি 
করি রনশানা মকরশা করি। প ধারনি উপরি রনখুাঁৈ ভািসামে বোয় গিরখ গস ৈূণীি 
গথরক একটাি পরি একটা ৈীি গবি করি হারৈি িুই বাাঁক রবরশষ্ট িনুরক সরন্নরবরশৈ 
করি এবং বাৈারসি বিাভরয় ভারসরয় গিয়। প্ররৈটা ৈীি লিেবস্তুরৈ আঘাৈ করি। 
কামিান ৈাি িূসি িরঙি টাটুরৈ বরস গচারখ ভরক্ত রনরয় ৈারকরয় গিরখ। হুমাযূ়ন এক 
ঝটকায় আকারশি রিরক ৈারকরয় এবং গকারনা েেপৈন না ঘরটরয় ৈীি েুাঁরড় অবলীলায় 
একটা উড়ন্ত পারখরক রবি কিরল বাবি ৈারক গ াক রেলরৈ গিরখ। 
 
 বাবি গহরস গফরল। িূেধপ্রাকারিি এই সুরবিােনক স্থান গথরক গস হুমাযু়রনি ফুরৈধ আি-
গঘাড়ায় ঋেু ভরঙ্গরৈ বরস, সুিশধন মাথাটা গিরহি উপরি রস্থি গিরখ অনায়ারস গঘাড়াি 
লাোম িরি গিরখ-রনরেরক োরহি কিাি প্রবণৈা র কই অনুভব কিরৈ পারি। ৈারক 
পুরিািস্তুি একেন শাহোিা গ ািা মরন হয়, আি গসটা গসও োরন। রকন্তু ৈাি গচরয় 
মাত্র পাাঁচ মারসি গোট কামিান বড় হরি। সৎ-ভাইরয়ি মরৈা গসও লম্বাই হরব এবং 
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ৈাি মরৈা শরক্তশালী না হরলও গসটা পুরষরয় রিরয়রে ৈাি িুিধান্ত সাহস-  াি কািরণ 
ইরৈমরিে গবশ করয়কবাি গস বড় িিরণি িুঘধটনাি হাৈ গথরক গকারনামরৈ গবাঁরচ গেরে। 
 
 বাবি কৃৈে গ  ৈাি আরিোন এই িুেরনি বড় হওয়া প ধন্ত আি খানোিাি সারথ 
রমরলৈ হওয়াি মৈ িীঘধাযু় মরন মরন রৈরন ভারলা করি োনরৈন  া ৈারক প্রায়শই 
হৈাশ করি ৈুলরৈা- লাভ করিরেরলন। গ্রীরেি খাণ্ডবিাহরনি পরি বৃরষ্টপারৈ ৈৃণভূরম 
গ মন আবাি সবুে হরয় উর , গমরয় কাবুরল রফরি আসরৈ খুৈলাঘ রনোি গৈমনই 
প্রাণবন্ত হরয় উর রেরলন। সাইবারন খারনি হারৈ অৈোচারিৈ হবাি বোপারি গস ৈারিি 
আরিোনরক রক বরলরেরলা বাবি গসটা কখনও োনরৈ পারিরন। মারঝ গকবল ৈারক 
রবষণ্ণ গচারখ গমরয়ি রিরক ৈারকরয় থাকরৈ গস গিরখরে। খানোিািও রনিয়ই গসটা িৃরষ্ট 
এড়ায়রন। গস লিে করিরে মারয়ি কারে থাকবাি সমরয় খানোিা ইিা করিই গকমন 
উেুল আি প্রাণবন্ত থাকরৈা। গ রনা গবাঝারৈ চাইরৈা ৈাি সারথ  াই ঘরট থাকুক, 
গসসব রকেু ৈাি মানরসকৈা বিরল রিরৈ পারিরন। গকবল একটা বোপারিই গস খুৈলাঘ 
রনোিরক গকারনা িিরণি প্রশ্রয় গিয়রন। খুৈলাঘ রনোি মরনপ্রারণ চাইরৈন অৈীরৈি 
ঘটনাি সমারিি স্মািক রহসারব খানোিা গ রনা আবাি রবরয় করি। রকন্তু গস ৈাি 
গকামল অনমনীয় ভরঙ্গরৈ, পাত্র  রৈাই ভারলা মানুষ বা বংশ  রৈাই সম্ভ্রান্ত গহাক, নাকচ 
করি রিরয়রে। 
 
সাৈ বেি আরে খুৈলাঘ রনোিও ৈাি নানীোন এসান গিৌলরৈি মরৈাই 
আকরেকভারব ইরন্তকাল করিন। রৈরন ৈাি করি বরস একটা সুরৈি আলখাল্লাি পারড় 
কারুকাে কিরেরলন  খন খানোিা ৈাি পারশ বরস ৈারক পরড় গশানারিল এবং গসই 
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অবস্থায় রৈরন একটা গোট িীঘধশ্বাস গফরল সামরন ঝুাঁরক পরড়ন। গিখা  ায় গসটাই 
পৃরথবীি বুরক ৈাি গশষ রনিঃশ্বাস রেরলা। ৈাি আত্মা গিরহি খাাঁচা ৈোে করিরে আি 
গহরকমরক রকেু কিাি গকারনা সুর ােই রৈরন গিনরন। করয়ক ঘণ্টা পরি, বাবি কান্না 
িমন করি, কাবুরল প্রথমবাি আেমরনি পরি গস পাহারড়ি পািরিরশ গ  উিোনটা তৈরি 
করিরেরলা গসখারন এসান গিৌলরৈি পারশ ৈারক সমারহৈ করি। গস শপথ রনরয়রে, 
রকভারব ৈাি সবরচরয় অন্ধকািািন্ন, সবরচরয় রবপিনক সমরয়, ৈাি নানীোন আি 
আরিোন রকভারব ৈারক সাহা ে করিরে, পথ গিরখরয়রে, এবং এই িুই নািীি সাহা ে 
োড়া গস আরিৌ গকারনা রসংহাসরন আসীন হরৈ পািরৈা না, এই বোপািগুরলা কখনও 
রবসৃ্মৈ হরব না… ৈাি পরিি সন্তানরিি ৈািা গিরখ গ রৈ পারিনরন এই রবষয়টা ৈারক 
সবসমরয় রবষণ্ণ করি গৈারল। 
 
 গস এবাি গসরিক গথরক েয় বেরিি আসকারিি রিরক িৃরষ্ট গফিায়। রবেুটা একটা 
গচাখা লার  রনরয় ৈাি রৈন বেরিি সৎ-ভাই রহোলরক সমারন খুাঁরচরয় চরলরে। ৈারিি 
আয়া লার টা গকরড় গনবাি গচষ্টা কিরে এবং বাবি ৈারকরয় গিরখ আসকারিি টানাটানা 
গোট মুখটা অরনিুক একটা রচৎকারি গবাঁরকচুরি  ায়,  া গকবল কারন একটা মৃিু টান 
গেরক আনরৈ গস ৈাি অস্ত্র সমপধরন বািে হয়। আি এবাি ৈািস্বরি রচৎকাি শুরু 
করি। রহোল- ৈাি আয়া ৈারক রন ধাৈরনি হাৈ গথরক বাাঁচারৈ ভাইরয়ি নাকাল অবস্থা 
গবশ ৈাি নািুসনুিুস গোলাকাি মুরখ, উৎসারহি সারথ ৈারকরয় গিখরেরলা। 
 
বাবি ভারব, ৈারক ভােেবানই বলা চরল। এৈগুরলা স্বাস্থেবান সন্তারনি গস রপৈা। এবং 
একটা সমৃি, রনিাপি সালৈানারৈি অরিকািী। সমিকে পরিৈোরেি পরি েৈ িশ 
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বেি, গস একনাোরড় কাবুল শাসন করিরে। রবরদ্রারহি গ রকারনা সম্ভাবনা দ্রুৈ িমন 
করি এবং কাবুরলি চািপারশ উাঁচু, সংকীণধ রেরিপরথ- গকাটাল সওিােিী কারফলায় 
িাহাোরন করি গবড়ারনা উপোরৈ গোষ্ঠীগুরলারক সাফরলেি সারথ িমন করি গস ৈাি 
প্রোরিি শ্রিা অেধন করিরে। খুরেয়ানী, রখরিেী, ৈুিী আি লোন্ডাি োকাৈ গোষ্ঠীি 
সবাই নারক খৈ রিরয় োকারৈ গেরড় রিরয়রে। রেরিপরথ উাঁচু িরণ্ডি মাথায় সরন্নরবষ্ট 
ৈারিি শূনে িৃরষ্টরৈ ৈারকরয় থাকা করৈধৈ মস্তক অনেরিি েনে সৈকধবাণী রহসারব কাে 
করিরে আি আেৈ বরণকরিি আশ্বস্ত করিরে গ  ৈািা এমন একটা িারেে প্ররবশ 
কিরে গ খারন সুলৈারনি শাসন বোয় আরে। 
 
রনিব িি, রবশ্বস্ত কারশম- শাহী গকাষাোরিি িিক রহসারব বয়স্ক ওয়ারল গুরলি 
স্থলারভরষক্ত হরয়রে। প্ররৈ চন্দ্রমারসি শুরুরৈ েরবধৈ ভরঙ্গরৈ গকাষাোরি প্রাচু ধ উপরচ 
পড়াি কথা বাবরিি কারে গঘাষণা করি। কাবুরলি বেবসায়ীিা, প্ররৈবাি রনিাপরি 
বারণেে কারফলা রনরয় গফিৈ আসাি পরি উরটি ঝলসারনা মাংস রিরয় ভূরড়রভাে করি, 
রনরেরিি রনিাপি আি িনবান ভারব। ৈািা রনরেরিি রনরয় সুখী। রকন্তু গসও রক 
রনরেরক সুখী িারব কিরৈ পারি? এসান গিৌলৈ- ৈারক সবরচরয় ভারলা বুঝরৈ 
পািরৈন র রন- সহোৈ প্রবৃরত্তি বরশ উত্তিটা র কই গটি গপরৈন গ  গস গমারটই সুখী 
না। 
 
রনরেরিি গেরলরিি রিরক ৈারকরয়, বাবি এৈরিন চাপা পরড় থাকা ৈাি অপূণধ 
আকািটাি গখাাঁচা আবাি নৈুন করি অনুভব করি। ভরবষেরৈি েরভধ ৈারিি েনে রক 
িরয়রে? মানুরষি গনৈা রহসারব, একেন গ ািা রহসারব গস অরনক রকেু রশরখরে। 
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অরনক চড়াই উৈিাই অরৈক্রম করিরে। কখনও হৈাশ না হরৈ, রবপ ধরয়ি কািরণ 
কখনও রনরেরক লিেচুেৈ না হরৈ, ৈাি অরভেৈা ৈারক রশরখরয়রে। আি কাবুরলি 
গচরয় গসটা অরনক বড় রকেু একটা লিে…ৈাি সন্ত রনরিি, এবং ৈারিি সন্তানরিি 
েনে চমকপ্রি একটা স্মািক… 
 
 “সুলৈান, পরিম গথরক একিল আেন্তুক কাবুরলি রিরক এরেরয় আসরে বরল আমিা 
সংবাি গপরয়রে।” বাবরিি কল্পনারবলাস বাইসানোরিি কথায় বোহৈ হয়। ৈারক 
বিাবরিি মরৈাই উরিগ্ন গিখায়। ঘুরমি গভৈরি বরয়াবৃি বাহলুল আইযু়ব মািা গেরল, 
বাবি বাইসানোিরক কাবুরলি গ্রান্ড উরেরিি পরি রনরয়াে রিরৈ রবেুমাত্র রচন্তা করিরন- 
বোপািটা রেরলা সমিকরেি গ্রান্ড উরেি রহসারব ৈাি স্বল্পকালীন রনরয়ারেি একটা 
সান্ত্বনা। 
 
 “আেন্তুরকি িরলি পরিচয় োনা গেরে? বরণরকি কারফলা?”। 
 
“সুলৈান, আরম রনরিৈ বলরৈ পািরে না। ৈািা কারফলা চলাচলকািী পথ িরি এরেরয় 
আসরে। রকন্তু িলটাি সারথ মালবহনকািী খচ্চরিি সংখো অরনক কম অস্থায়ী রশরবি 
স্থাপন কিরৈ প্ররয়ােনীয় মালামাল বহরনি েনে  রৈাগুরলা িিকাি : র ক ৈরৈাগুরলা। 
অবশে আমারিি গুিিূরৈি িল বরলরে ৈারিি সারথ িুরটা রবশাল বলরি টানা মালবাহী 
োরড় িরয়রে  া রবরচত্র িশধন িাৈব অনুষরঙ্গ গবাঝাই। প্ররৈটা োরড় রত্রশটা বলরিি পাল 
গটরন আনরে…” 
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“িলটারৈ গলাকেরনি সংখো করৈা?” 
 
 “পঞ্চাশেন হরব সম্ভবৈ এবং ৈারিি পিরণ িরয়রে রবরচত্রিশধন চামড়াি গোব্বা। আি 
মাথায় উজ্জ্বল কমলা িরঙি চূড়াকৃরৈ পােরড়…” 
 
 “ৈািা সম্ভবৈ ভ্রামেমাণ িড়াবারেি িল…” 
 
 “সুলৈান, আমাি রকন্তু ৈা মরন হয় না।” 
 
“বাইসানোি, আরম  াট্টা কিরেলাম। ৈারিি উপরি নেিিারি বোয় িারখন। ৈািা করব 
নাোি এখারন এরস গপৌঁোরব?” 
 
 “রৈন রিরনি গভৈরি, খুব গবরশ গিরি হরল চািরিন।” 
 
 “ৈািা গপৌঁোরল আমারক খবি গিরবন।” িারেেি গলাক কাবুরল এরস ভীড় করি, এখান 
রিরয় অরৈক্রম করি- গিশরমি উপরি েরিি কারুকাে কিা গোব্বা আি রপর  সবুে 
চামড়াি ৈূণীি এবং একই িরঙি প ধান, িুরবধনীৈ অহংকািী গখাাঁচা গখাাঁচা িারড়ি চীনা 
বরণরকি িল। আফোন উপোরৈি গলাকরিি মরৈা নারক মারে বসরৈ রিরৈ নািাে। 
আি গ রকারনা েুরৈায় লড়াই বািারৈ ওস্তাি। শোমবরণধি নািুসনুিুস পাসধী বরণরকি িল, 
আি রহেুস্তারনি এরকবারি গভৈি গথরক মশলা আি রচরনি পসিা রনরয় আেৈ িঙচরঙ 
পােড়ী পরিরহৈ কৃষ্ণবরণধি বরণক। নৈুন আেৈ এই িলটা  রি গকৌৈূহল উরদ্রককািী 
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হয়, ৈরব গস ৈারিি িূেধপ্রাসারি গেরক পা ারব…বহুিূি গথরক আেৈ আেন্তুকরিি গিরখ 
কামিান আি হুমাযূ়ন হয়রৈা খুরশই হরব। 
 
বাইসানোরিি েণনা কা ধৈ ভুল প্রমারণৈ হয়। িুরিন পরি, রঝিরঝি বৃরষ্টি মারঝ, 
আেন্তুক িলটারক ৈারিি িহসেময় োরড়ি বহি রনরয় কাবুরলি রিরক এরেরয় আসরৈ 
গিখা  ায়। ৈািা শহরিি রিরক না রেরয় িূেধপ্রাসাি অরভমুখী খাড়া পথটা গবরে গনয়। 
বাবি ৈাি বেরক্তেৈ করিি বািাো গথরক বৃরষ্টি ফরল িূরলাি স্তি গথরক সৃষ্ট কািায় 
মালবাহী রবশাল োরড় িুরটা রপেরল রেরয় আটরক গ রৈ গিরখ। আবহাওয়াি কািরণ 
োরড়রৈ রনরয় আসা মালামাল গমাটা চামড়া রিরয় ভারলা করি গমাড়ারনা। ভািী কার ি 
গোয়ারলি রনরচ মাথা রনচু করি বলরিি পাল প্রাণপরণ গচষ্টা কিরে োরড়টা গটরন 
ৈুলরৈ। ৈারিি গপষল কাাঁি রৈিরৈি করি কাাঁপরে। 
 
বৃরষ্টি কািরণ িলটাি কারলা কাপড় রিরয় মুখ  াকা, লম্বা চওড়া গিখরৈ িলপরৈ। ঘাড় 
ঘুরিরয় পরিশ্রান্ত েন্তুগুরলাি রিরক ৈারকরয় গিরখ। বাবি বািাো গথরক গখয়াল করি 
গলাকটা হাৈ নাড়রে। গকারনা সরেহ গনই গস গচাঁরচরয় রকেু একটা বরলরে। কািণ ৈাি 
আটেন গৈাক সারথ সারথ গঘাড়া গথরক লারফরয় নারম এবং গপেন গথরক োরড়টা িাক্কা 
রিরৈ শুরু করি। ৈারিি একেন পা রপেরল মারটরৈ মুখ থুবরড় পরড়  ায়। 
 
 িলরনৈা গলাকটা গ রনা তির ধি গশষপ্রারন্ত গপৌঁরে  ায়। গস ৈাি িূসি গঘাড়াটাি মুখ 
ঘুরিরয় রনরয় এবং  াল গবরয় উ াি েনে গসটাি গপরট গখাাঁচা গিয়। িূেধপ্রাসারিি 
প্ররবশিাি প ধন্ত উর   াওয়া খাড়া, পাথি রিরয় বাাঁিারনা  ালু পথটায় উর  গস গ রনা 
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ৈাি বাহনরক আিও দ্রুৈ এরেরয়  াবাি েনে ৈাোিা গিয়। িু’েন। গৈািণ িিী 
লারফরয় ৈাি েরৈরিাি কিরৈ গস গকবল লাোম গটরন ৈাি বাহনরক সহসা টলরৈ 
টলরৈ িাাঁড় কিায়। বািাোয় িাাঁরড়রয় বাবি রনরচি গকারনা কথা শুনরৈ পায় না। রকন্তু 
গলাকটাি সবরকেুই গকবল একটা রবষরয়ই ইরঙ্গৈ করি গ , গস বরণক নয় একেন 
গ ািা। প্রহিীি প্ররশ্নি উত্তি গিবাি সময় ৈাি মাথাটা স্পরিধৈ ভরঙ্গরৈ বাাঁকারনা থারক 
এবং গস অসরহষু্ণ ভরঙ্গরৈ ৈাি বৃরষ্টরৈ গভো গঘাড়সওয়ািীি আলখাল্লী ঝটকা রিরয় 
কাাঁরিি গপেরন সরিরয় রিরল বাবি অদু্ভৈ িশধন ময়ারন গকাষবি ৈিবারিি বাাঁট এক 
ঝলরকি েনে গিখরৈ পায়- একিারি ৈিবারিি মরৈা বাাঁকারনা রকন্তু আরিা অরনক গবরশ 
সরু। 
 
 “প্রহিী।” বাবি বািাো গথরক োক গিয়, “গলাকটারক এখনই আমাি কারে রনরয় 
এরসা।” 
 
 পাাঁচ রমরনট পরি, সামরন চািেন আি গপেরন েয়েন প্রহিী পরিরবরষ্টৈ অবস্থায় 
গলাকটা ৈাি করি প্ররবশ করি। ৈাি পিরণি আলখাল্লা খুরল গনয়া হরয়রে এবং ৈাি 
ময়ানও শূনে- গকামরি একটা সরু িাৈব রশকরলি সাহার ে আটকারনা ইস্পারৈি 
বাাঁকারনা শূনে খাপটা ঝুলরে। রকন্তু গলাকটাি মুরখি রনম্াংশ ৈখনও কাপড় রিরয়  াকা 
এবং ৈাি মাথাি চূড়াকৃরৈ পােড়ী গটরন ভুরু প ধন্ত নামান। প্রহিীিা ৈারক বাবরিি রবশ 
রফরটি গবরশ কারে গ রৈ গিয় না। 
 
 “সুলৈারনি সামরন হাাঁটু মুরড় বরসা!” 
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গলাকটা বাবরিি সামরন গকবল নৈোনুই হয় না গস গমরঝরৈ পূণধাঙ্গ, আনুষ্ঠারনক 
তৈমূিীয় অরভবািন িীরৈ কুরনধরশি ভরঙ্গরৈ হাৈ পা েরড়রয় রনরেরক প্রণৈ করি। 
 
“আেন্তুক ৈুরম এবাি উর  িাাঁড়ারৈ পারিা।” বাবি এবাি আরেি গচরয় গকৌৈূহলী হরয় 
উর রে। গ  গলাকটা রকেুিণ আরে িূেধপ্রাসারি প্ররবশ গ রনা ৈাি অরিকাি এমন 
ভরঙ্গরৈ প্রহিীরিি সারথ ৈকধ কিরেরলা, গস রনরে গথরক গকরনা এভারব শ্রিা প্রকাশ 
কিরে? এবং ৈাি গচরয়ও গ টা ৈারক গকৌৈূহলী করি গৈারল গসটা হরলা এখনও গকন 
গস মুখ রনরচ গিরখ, বাহু প্রসারিৈ করি গিরখরে? গস রক বাবি  া। বরলরে গসটা বুঝরৈ 
পারিরন? 
 
 বাবরিি এক গিহিিী ৈাি হারৈি বশধাি হাৈরলি প্রান্তভাে রিরয় আেন্তুক গলাকটারক 
গখাাঁচা রিরৈ  ারব, রকন্তু বাবি ৈাি আরেই হাৈ ৈুরল ৈারক রবিৈ করি। হাৈ রিরয় 
খঞ্জরিি বাাঁট স্পশধ করি গস িীরি িীরি গলাকটাি রিরক এরেরয়  ায় এবং ৈাি মাথাি 
কারে রেরয় িাাঁড়ায়। “আরম এবাি গৈামারক উর  িাাঁড়ারৈ আরিশ কিরে।” 
 
শারয়ৈ গিহটাি সবধাঙ্গ গকাঁরপ উর । এক মুহূৈধ ইৈস্তৈ করি, গলাকটা হাাঁটুরৈ ভি রিরয় 
উর  বরস রকন্তু ৈখনও গস রনরচি রিরক ৈারকরয় িরয়রে। ৈািপরি িীরি িীরি গস মুখ 
ৈুরল ৈাকায় এবং গনাংিা, ঘারমি িাে লাো কাপড়টাি উপরি বাবি গিরখ একরোড়া 
নীল গচাখ ৈাি রিরক ৈারকরয় িরয়রে। 
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 “বাবুিী!” এরৈাবেি পরি ৈাি গ ন বোপািটা র ক রবশ্বাস হরৈ চায় না। গস। রনরে 
এবাি ঝুাঁরক ৈাি কাাঁি েরড়রয় িরি এবং ৈারক গটরন িাাঁড় কিায়। মুখটায় আরেি গচরয় 
অরনক গবরশ গপাড়খাওয়া বরলরিখা গিখা  ায়। রকন্তু গচারখি রনরচি উাঁচু হাড়, োঢ় নীল 
গচারখি ৈীক্ষ্ণ িৃরষ্ট গকারনামরৈই ভুলবাি মরৈা না। 
 
 বাবি ৈাি রিরক  ায় ৈারকরয় থাকরল, বাবুিী ৈাি বৃরষ্টরৈ গভো পােরড়টা এবাি খুলরল 
িূসি গোপিিা লম্বা কারলা চুল কাাঁি প ধন্ত গনরম আরস। “আমারক িমা করিন…” 
শব্দগুরলা বলরৈ বাবুিীি গ রনা েলা গভরঙ আরস এবং ৈাি গচাখ চকচক কিরৈ থারক। 
 
বাবি হাৈ ৈুরল ৈারক রবিৈ করি। “অরপিা করিা…” গস ইরঙ্গরৈ ৈাি গিহিিীরিি 
গ রৈ বরল এবং ৈািা গবি হরয় রেরয় িুই পাল্লাি ভািী ওক কার ি িিোটা বন্ধ কিাি 
পরি গস ৈাি রবশ্বস্ত বনু্ধি রিরক ঘুরি ৈাকায়। “আরম গৈামাি কথা বুঝরৈ পারিরন…”। 
 
 বাবুিীি গচাখমুখ লাল হরয় উর । “আরম আপনাি কারে িমা রভিাি েনে রফরি 
এরসরে। আমারক  খন আপনাি সবরচরয় গবরশ প্ররয়ােন রেরলা আরম গসই সমরয়। 
আপনারক পরিৈোে করি চরল রেরয়রেলাম। প্রথম গথরকই আরম এটা োনৈাম রকন্তু 
আমাি অহংকাি আমারক রফরি আসরৈ বািা রিরয়রে…” 
 
“না…” বাবি এবাি আরিা শক্ত করি বাবুিীি বাহু আাঁকরড় িরি। “আমাি উরচৈ 
গৈামাি কারে ভুল স্বীকাি কিা। ৈুরমই র ক- ৈুরম  া বরলরেরল সব র কই বরলরেরল। 
ৈুরম নও, আরমই রেলাম েরবধৈ োিা। আরম গভরবরেলাম সমিকে আমাি, গভরবরেলাম 

http://www.bengaliebook.com/


 অ্যাম্পায়ার অ্ব দ্য ম াঘল : রাইডারস ফ্র  দ্য নর্থ । অ্যাললক্স রাদ্ারল াডথ 

679 

www.bengaliebook.com                                  সূচিপত্র 
 

 

এটাই আমাি রনয়রৈ, গ রকারনা মূরলে, এমনরক শারহি কারে নৈোনু হরয় হরলও, 
শহিটাি শাসক হবাি েনে গসটা িৈধরবেি রভৈরি পরড় না। গৈামাি কথা গশানা আমাি 
উরচৈ রেরলা… আরম এক বেিও শহিটা িখরল িাখরৈ পারিরন। শহরিি গলারকিা 
আমাি গচরয় ববধি উেরবকরিি স্বােৈ োনানটা গমরন রনরয়রেল,..” 
 
 “রকন্তু আরম রেলাম আপনাি বনু্ধ… আরম োনৈাম আমারক আপনাি ৈখন িিকাি 
রেরলা এবং আরম গসটা থাকরৈ পারিরন। এই লিাটা রবেৈ বেিগুরলারৈ আমারক 
কুরড়কুরড় গখরয়রে…” বাবুিীি কণ্ঠস্বি সামানে গকাঁরপ  ায়। 
 
 “ৈুরমই একমাত্র গৈাক গ  সবসমরয় আমাি প্ররৈ রবশ্বস্ত গথরকরো ৈুরমই আমাি সারথ 
সুলৈান রহসারব না, একেন সািািণ মানুষ রহসারব আচিণ করিরে, আি আরমও  াি 
সারথ অকপরট সবরকেু বলরৈ পািৈাম… আি গৈামারক আমাি প্ররয়ােন রেরলা। আরম 
গৈামারক করৈা খুাঁরেরে… গৈামাি কথা কখনও ভুরলরন…আরম প্রথমরিরক সবসমরয় 
গভরবরে ৈুরম একরিন রফরি আসরব। রকন্তু আমাি গসই আশা িীরি িীরি িীণ হরয় 
আরস…ৈখন আমাি ভয় হরৈা ৈুরম বুরঝ আি গবাঁরচ গনই।” 
 
 “মাশুরলি উপায় না খুাঁরে গবি করি আরম রকভারব রফরি আরস আপনাি কারে?” 
 
 বাবি ৈাি কাাঁি গেরড় গিয়। “আরম গৈামারক কখনও বুঝরৈ পারিরন…” 
 
“না। আমারিি িৃরষ্টভরঙ্গ সবসমরয় আলািা রেরলা, আি গসিকমই থাকা বাঞ্ছনীয়।” 
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 “গৈা, বিমাশ এবাি বলল এরৈারিন পরি হ াৎ গকন রফরি আসবাি কথা মরন 
পড়রলা?” 
 
 “কািণ এরৈারিন পরি আপনারক গিবাি উপ ুক্ত রকেু একটা আরম খুাঁরে গপরয়রে। েৈ 
আটটা বেি আরম ৈুিরস্কি সুলৈারনি গসনাবারহনীরৈ কমধিৈ রেলাম। গসনাবারহনীরৈ 
আরম অরনক উপরি উর রেলাম আি রৈরন একটা বোপারি আমাি কারে কৃৈে রেরলন। 
 ুরি আরম একবাি শাহোিাি প্রাণ বাাঁরচরয়রেলাম। রৈরন আমাি কারে োনরৈ 
গচরয়রেরলন রকভারব রৈরন আমারক পুিসৃ্কৈ কিরবন। আি গসই সমরয় আরম বুঝরৈ 
পারি এবাি আমাি রফরি  াবাি সময় হরয়রে। গশারনন…” বাবুিীি গচাখ  া একটু 
আরেও রবষণ্ণ গিখারিরলা ৈা এখন চকচক কিরৈ থারক। “ৈৃকধীরিি কারে এমন 
একটা অস্ত্র আরে,  া আমারিি এই অঞ্চরল এরকবারি অপরিরচৈ। গসই অরস্ত্রি সাহার ে 
আপরন  া ইিা কিরৈ পািরবন।  ারক ইিা পিারেৈ কিরৈ পািরবন। আরম আপনাি 
েনে গসই অস্ত্র রনরয় এরসরে। আি ভাড়ারট ৈূকধী গ ািাি িল এরসরে আমাি সারথ  ািা 
আমাি মরৈা এই অস্ত্র চালনায় পািিশধী। আমিা আপনাি গসনাবারহনীরক প্ররশরিৈ করি 
ৈুলব… ারৈ আপরন েেেল পাথরিি মরৈা কাাঁরি বরয় রনরয় গবড়ারনা আপনাি গসই 
রনয়রৈ পরিপূণধ কিরৈ পারিন…” গশষ কথাগুরলা বলাি সমরয় বাবুিীি গচারখমুরখ একটা 
গসাঁরৈা হারস ফুরট উর । আি বাবি ৈারকরয় গিরখ ৈাি কৃরিৎকমধা বনু্ধি,  াি উপরস্থৈ 
বুরিি ঝলক গিখরৈ পারি,  া হরৈ পারি কাাঁটাৈারিি মরৈা গখাাঁচা গিয়, রকন্তু ৈারক 
উরপিা কিা অসম্ভব। “গৈামাি এই হারমহাল অস্ত্রটা আবাি রক দ্রবে?” 
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 “আপরন রক গবামারু বা ৈািা মারঝ মারঝ  ারক কামান বরল, ৈাি কথা রক শুরনরেন বা 
রনরিনপরি মোচলক মারস্কট?” 
 
 বাবি মাথা নারড় অেৈা োনারৈ। 
 
“অস্ত্রটা এরৈাটাই শরক্তশালী গ  আট বেি আরে আরম সুলৈারনি বারহনীরৈ গ াে 
গিবাি র ক আরে আরে- ৈাি গসনাবারহনী পািরসেি শাহ ইসমাইরলি বারহনীরক 
চালৈারনি  ুরি এমন গো-হািান হািায় গ  পািরসেি অরিকাংশ এলাকা ৈাি হাৈোড়া 
হয়। আি সীমারন্তি নকশা প ধন্ত বিরল  ায়। গসরিন  ািা  ুিরিরত্র উপরস্থৈ রেরলা 
আরম ৈারিি সারথ পরি কথা বরলরে। ৈািা বরল শারহি রকরেল-বাশ- লাল পােড়ী 
পরিরহৈ অশ্বারিাহী বারহনী গসরিন হাোরি হাোরি গরফ কচুকাটা হরয় রেরয়রেরলা। 
আমিা শহি অবরিারিি সমরয় গ  কারলা গুরড়া বেবহাি করি শহি িিাকািী গিয়ারলি 
রনরচ মাইন স্থাপরনি েনে, এই অরস্ত্র গসই কারলা গুরড়াই বেবহাি কিা হয়। রকন্তু 
ৈূকধীিা এি একটা রভন্ন নাম রিরয়রে বারুি’। আি গসই সারথ বেবহারিি একটা নৈুন 
পিরৈ উদ্ভাবন করিরে। আপরন গিখরল রবরস্মৈ হরবন…” 
 
রকন্তু এসব রকেুই বাবি শুনরৈ পায় না। এৈগুরলা বেি গ  বনু্ধি অভাব গস অনুভব 
করিরে, ৈাি অপরিবৈধনীয় সহর ািা গস রফরি এরসরে, এই বোপািটা এরৈািরণ গ রনা 
গস িীরি িীরি হৃিয়ঙ্গম কিরৈ পারি। বাবুিীি রিরক ৈারকরয়, সুলৈারনি িারয়রত্বি 
গবাঝা, হৈাশা আি রনিাশা সব গ রনা রনরমরষ িূিীভূৈ হয়। সবরকেু োরপরয় একটা 
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উোম আরবে, বুরনা উল্লাস ৈারক আপুৈ করি গ , ৈাি মরন হয় ৈারক বুরঝ শ্বাসরুি 
করি গফলরব। বাবুিী রক বলরে বলরৈ থাকুক, গসটা পরি শুনরলও চলরব… 
 
বাবরিি মরনি ভাব বুঝরৈ গপরিই গ রনা বাবুিীও কথা বন্ধ করি। রকেুটা সময় ৈািা 
রনবধাক ভরঙ্গরৈ এরক অপরিি রিরক ৈারকরয় থারক। ৈািপরি কখন গ রনা আরিা কান্না 
আি আরিা হারসরৈ পিস্পিরক েরড়রয় িরি। বাবরিি আবাি রনরেরক ৈরুণ মরন হয়। 
বৈধমারনি প্রাচুর ধ চঞ্চল আি আোমীকারলি গকারনা ভাবনা গসখারন  াই পায় না। 
 
*** 
 
 “বাবুিী আমারক বলরলা এরৈাগুরলা বেি গৈামাি গকমন গকরটরে। ৈুরম রক রবরয় 
করিরো…গকারনা সন্তান?” গসরিন িারৈ বাবরিি বেরক্তেৈ করি একারন্ত বসাি পরি গস 
োনরৈ চায়। ৈাি ৈখনও রবশ্বাস কিরৈ কষ্ট হয় গ  সরৈে সরৈে বাবুিীই ৈাি পারশ 
বরস আরে। ৈাি ভয় হয় গ  গচারখি পলক পড়রলই বুরঝ বাবুিী মরিচীৎকাি মরৈা 
রমরলরয়  ারব। 
 
 “আরম আপনারক বহু বেি আরে বরলরেলাম, স্ত্রী বা সন্তারনি গকারনা আকাঙ্ক্ষা আমাি 
গনই…” 
 
 “রকন্তু ৈুরম রক চাও না গ  গৈামাি পরিও গৈামাি বংশিরিিা পৃরথবীরৈ গবাঁরচ থাকুক? 
ৈুরম চরল  াবাি পরি গক গৈামাি কথা স্মিণ কিরব?” 
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“হয়রৈা, আপনাি মৈ বনু্ধিা। গসটাই আমাি েনে  রথষ্ট…” বাবুিী কথা গশষ করি না। 
গস  াই গহাক, গকউ  রি রবরয় করি রথৈু হরৈ চায় ৈরব ৈারক আমাি গচরয় অরনক 
গবরশ সুরস্থি হরয় অবস্থান কিরৈ হরব।” 
 
 “কাবুল ৈোে কিাি পরি ৈুরম গকাথায় রেরয়রেরল?” 
 
“আরম িািণা করিরেলাম আপরন আমারক গচাি গখাাঁোি মরৈা খুাঁেরবন। আি ৈাই আরম 
এমন স্থারন রেরয়রেলাম গ খারন আপরন আমারক খুাঁরে পারবন না। আরম একটা 
সওিােিী কারফলাি সারথ পরিরম ইস্পাহারন চরল  াই। গসটা রেরলা একটা িীঘধ, 
কষ্টকি আি কখনও রবপিনক একটা ভ্রমণ- পরি পরি উেরবক আি  া াবি োকাৈ 
িলরক আমারিি গমাকারবলা কিরৈ হরয়রে। আমিা গশষ প ধন্ত  খন ইস্পাহারন গপৌঁোই 
ৈৈরিরন বরণক িরলি অরনক মািা রেরয়রে। ৈারিি মালপরত্রি একটা ভারলা অংশ 
গখায়া রেরয়রে। রকন্তু গ ািা রহসারব আমাি কুশলৈা সবাি নেি গকরড়রে। কারফলা 
িরলি সিধাি উত্তরি ৈাবরিরে পশম আি গিশরমি পসিা রনরয়  ারব এমন একটা 
কারফলাি সারথ আমারক গ রৈ অনুরিাি করি। আরম গসখারন রেরয় োনরৈ পারি আপরন 
সমিকে হারিরয়রেন। আি পািরসেি শাহ্’ি সারথ আপনাি তমত্রীি বন্ধন ঘুরচ রেরয়রে। 
আরম রফরিই আসৈাম রকন্তু রকেু একটা আমারক রফরি আসরৈ বািা গিয়… সম্ভবৈ 
আরম হয়রৈা ভীৈ রেলাম আপরন আমারক রকভারব গ্রহণ কিরবন গস রবষরয়…সম্ভবৈ 
আমাি েবধ আমারক রফরি আসরৈ বািা রিরয়রেরলা…ৈািপরি আমাি কারন আরস 
ৈুিরস্কি সুলৈান ৈাি গসনাবারহনীরৈ ভাল গবৈরন গলাক রনরয়াে কিরে। আরম আমাি 
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মরৈা আরিা রকেু ভােোরিষীি সারথ গ াে গিই।  ারিি গকউ গকউ উত্তরি কারস্পয়ান 
হ্ররিি ৈীি গথরক এরসরেরলা। আি আমিা একসারথ ইস্তামু্বরলি উরেরশে িওয়ানা হই। 
‘সুলৈারন  ুি াত্রায় অংশ গনবাি েনে…” 
 
 “হোাঁ,  রিও আমাি এখারন আপনাি পারশ থাকা উরচৈ রেরলা… সমিকে আি শারহি 
বোপারি আমাি ভরবষেিাণী ফরল গ রৈ বোপািটা আমারক অরস্থি করি ৈুরলরেরলা। আরম 
প্রায়ই ভাবৈাম সমিকে পুনিায় আপনাি হাৈোড়া হরৈ আপরন করৈাটা কষ্ট 
গপরয়রেরলন…”। 
 
“আমাি গসটা প্রাপে রেরলা…” 
 
 ৈািা মাথা নৈ করি চুপচাপ বরস গথরক সৃ্মরৈ গিামন্থন করি। ৈািপরি বাবুিী গোি 
করি মাথা ঝাাঁরকরয় রনরেরক এি বাইরি গবি করি আরন। “আরম শুরনরে আপরন আরিা 
স্ত্রী গ্রহণ করিরেন এবং হুমাযু়ন আি কামিান োড়া আিও িুরটা স্বাস্থেবান সন্তারনি 
েনক হরয়রেন?” 
 
“র কই শুরনরো।” 
 
“আপরন গিখরে পুরিাপুরি সংসািী মানুরষ পরিণৈ হরয়রেন। গ্রারমি রনরষিপল্লীরৈ 
িু’পারয়ি মারঝ আগুন রনরয় আরম আি আপরন  খন গঘাড়া রনরয় িাবরড় গবড়াৈাম, গসটা 
কৈ  ুে আরেি কথা বরল আে মরন হয়…ইয়ািোিরক আপনাি মরন আরে?” 
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 “অবশেই।” বাবি মুচরক গহরস বরল। “আরম মারঝ মারঝ ভারব গস এখন গকাথায় 
আরে? আশা করি উেরবকরিি হারৈ গস িিা পরড়রন।” 
 
 “মাহাম রক এখনও আরেি মরৈাই সুেিী আরে?” 
 
 “গস আরেি মরৈাই আরে- একটুও গমাটা হয়রন- আি গুলরুখও গৈমনই আরে। ৈুরম 
রক আশা করিরেরল…? আরম আেও মাহামরক সবরচরয় গবরশ পেে করি। ৈারকই 
অনেরিি গচরয় গবরশ কামনা করি, রকন্তু…” বাবি ইৈস্তৈ করি “…আরম প্রথরম গ মন 
আশা করিরেলাম, গস আমাি গৈমন সহচিীরৈ পরিণৈ হরৈ পারিরন। আমারিি গিহ 
আি কামনা রমরলৈ হয়, রকন্তু আমারিি মন সবসমরয় পিস্পিরক স্পশধ কিরৈ পারি 
না… আরম আমাি নানীোন, আরিোন বা খানোিাি কারে সবরকেু খুরল বলরৈ পারি- 
অরভ ান, গুরুত্বপূণধ শাহী রনরয়াে- রকন্তু মাহারমি সারথ না। গস আসরলই এসব রকেুই 
গবারঝ না…গমারটই আগ্রহী নয় এসব রনরয়…” 
 
“আপরন সম্ভবৈ একটু গবরশই আশা কিরেন। আপনাি পরিবারিি গমরয়িা এমন 
পরিরস্থরৈি মারঝই গবরড় উর রে।” 
 
“এরৈা সহে না বোপািটা।” 
 
 “আপরন রক গবাঝারৈ চাইরেন?” 
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 “মাহাম অসুখী। হুমাযু়রনি পরি ৈাি আি গকারনা সন্তান বাাঁরচরন। পিবৈধীরৈ রৈনবাি 
েভধবৈী হরলও, িুইবাি েরভধই সন্তান মািা  ায়। আি ৈৃৈীয়বাি-গসটাও গেরল- হারকম 
আমারক মাহারমি করি গেরক পা াবাি করয়ক রমরনরটি রভৈরি আমাি গকারল মািা 
 ায়। মাহাম ক্লান্ত হরয় শুরয় রেল। গ  সন্তারনি েন্ম আমিা েভীিভারব কামনা 
করিরেলাম গস আমারিি িুেরনি গচারখি সামরন রনিঃশ্বারসি েনে হাাঁসফাাঁস কিরৈ 
কিরৈ স্তব্ধ হরয় গেরল আরম মাহারমি গচাখ গথরকও িীরি িীরি িীরি রনরভ গ রৈ গিরখ। 
আে গপেরন রফরি ৈারকরয় আমাি মরন হয় গসই মুহূরৈধ ৈাি সোি একটা অংশও 
মািা রেরয়রেরলা।” 
 
 “ৈাি হুমাযু়ন গবাঁরচ আরে…” 
 
 “হোাঁ, রকন্তু ৈািপরিও ৈাি মরন হয় গস বেথধ… রিও গস আমারক আিরিক অরথধই 
ভালবারস। আি আরমও মাহামরক খারৈি করি। রকন্তু আমারিি িুেরনি মারঝ এটা 
একটা অস্পষ্টৈাি আড়াল তৈরি করিরে।” 
 
 “আপরন রক এেনেই আিও স্ত্রী গ্রহণ করিরেন? সঙ্গীি েনে? আত্মাি-সহচি খুাঁরে 
গপরৈ?” 
 
 “আমাি গসিকম গকারনা প্রৈোশা রেরলা না। আমাি আবািও রবরয় কিাি গপেরন বাস্তব 
রবষয়বুরি কাে করিরে। একেন সুলৈারনি অরনক উত্তিারিকািী থাকাটা উত্তম। আি 
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রবশ্বস্ত অনুসািী এবং শরক্তশালী গোরত্রি সারথ আত্মীয়ৈা কিাি েনে এোড়া আি গকারনা 
উপায় গনই।” 
 
 “আপনাি নৈুন স্ত্রীিা গক গকমন?” 
 
বাবি কাবুরলি কারে পাহাড়ী এলাকাি ইউসুফোই গোরত্রি শরক্তশালী সিধারিি কনো 
িীঘধারঙ্গ, ৈিী গিখরৈ রবরব মুবািরকি কথা ভারব এবং গোট চোপ্টা নারকি নািুসনুিুস 
রিলবাি,  াি বাবা উেরবক আক্রমরণি কািরণ রহিাৈ গথরক িীঘধ পথ অরৈক্রম করি 
পারলরয় কাবুরল এরস রনরেি আনুেৈে গঘাষণা করিরেরলন। ৈুরম  রি োনরৈ গচরয় 
থারকা ৈরব বরল, ৈািা গকউই অসািািণ সুেিী না। রকন্তু ভারলা গমরয়…”। 
 
“শ োসরঙ্গনী রহসারব ভারলা?” 
 
 “ রথষ্ট ভারলা…” 
 
 “এিাই রক আপনাি গোট িুই গেরলি মা?” 
 
 “েয় বেি আরে গুলরুরখি েরভধ কামিারনি এক ভাই হরয়রে, রপরচ্চ আসকািী। 
ৈািপরি রৈন বেি পরি, রিলবারিি একটা গেরল হরয়রে।” 
 
 “আি মাহাম? ৈাি েনে এটা অবশেই কষ্টকি।” 
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বাবরিি মুখটা শক্ত হরয়  ায়। বহু বেি আরে…নববিূ রহসারব ৈাি সামরন  খন পুরিা 
েীবনটা পরড় রেরলা, গস ৈখন গকারনা প্রশ্ন না করিই গুলরুরখি সারথ আমাি রবরয়টা 
গমরন গনয়। রকন্তু আরম  খন অনে স্ত্রী গ্রহণ করি ৈখন ৈাি রবষািময়ৈা অস্বাভারবক। 
আমাি নবপরিণীৈা স্ত্রীিা েভধবৈী হবাি খবি চাউি হরল ৈাি করষ্টি গকারনা 
সীমাপরিসীমা থারক না। বাইসানোি, ৈাি রনরেি বাবা, রকংবা খানোিা ৈারক শান্ত 
কিরৈ পারিরন। একিারৈ গস কারপি ভাঙা টুকরিা রিরয় গস রনরেি করি কাটরৈ গচষ্টা 
করি। আমাি গহরকম মািকদ্রবে কামারল আি সুিাি সাহার ে। প্রস্তুৈ শরক্তশালী রমশ্রণ 
তৈরি করি ৈারক ঘুম পারড়রয় িারখ…” 
 
“আি গস এখনও অসুখী?” 
 
“না…অবশে ৈাি একটা কািণ আরে। চাি বেি আরে, রহেুস্তারনি সীমারন্তি কারে 
আরম একটা অরভ ারন  াই, মাহাম ৈখন আমারক রচর  রলরখ োনায় গ  রিলবাি 
সন্তানসম্ভবা। গস রচর ি গশরষ রলরখরেরলা, “ৈাি গেরল রক গমরয় হরব, আরম োরন না। 
ৈাি সন্তান আমারক রিন, আরম রনরেি সন্তারনি মরৈা ৈারক মানুষ করি আমাি িুিঃখ 
ভুরল থাকরৈ চাই।” 
 
“আপরন রক বরলরেরলন?” 
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 “রসিান্তটা গনয়াটা কর ন রেরলা। আরম োনৈাম রিলবারিি সারথ আরম অনোয় কিরে। 
রকন্তু মাহাম খুরশ হরব এমন রকেু একটা গথরক আরম ৈারক রকভারব না বরল? আরম 
ৈারক রলরখ পা াই রিলবারিি সন্তান এখনও ভূরমষ্ঠ না হরলও, গসটা মাহারমিই সন্তান। 
আি গ মনটা সবাই গভরবরেরলা, গসবাি রিলবারিি গেরলই হরয়রেরলা…”। 
 
“ৈাি নাম রক?” 
 
 “রহোল।” 
 
বাবুিী রবস্মরয় গচাখ রপটরপট করি। ৈাি মারন রহেুস্তারনি রবরেৈা।” 
 
“মুহূরৈধি উরত্তেনাি বরশ আরম নামটা গিরখরেলাম। আরম অরভ ারন থাকাকালীন 
অবস্থারৈই আরম রহোরলি েরন্মি খবি পাই। হয়রৈা পুরিাটাই আমাি কল্পনা রেরলা, 
রকন্তু গসই মুহূরৈধ আমাি মরন হরয়রেরলা গ  সমস্ত সম্পি আি সম্ভাবনা রনরয় 
রহেুস্তারনই আমাি ভােে রনরহৈ আরে। গকবল আরম  রি একটা উপায় খুাঁরে গবি 
কিরৈ পারি…” 
 
 “বহু বেি আরে আরম আি আপরন  খন রহেুস্তারনি সীমারন্তি কারে অরভ ান 
পরিচালনাি সমরয় আলাপ করিরেলাম। আপনাি রক গসই অনন্ত আকাশ আি কমলা 
িরঙি ৈীব্র সূর ধি কথা মরন আরে?” 
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 “অবশেই- আি আমারিি গিখা গসই হ্ররিি কথা গ খারন লাল োনাি পারখি ঝাাঁক গিরখ 
মরন হরয়রেরলা গকউ বুরঝ গসটা িরক্ত িারঙরয় রিরয়রে…গসসব সৃ্মরৈ ভুরল  াওয়াটা গবশ 
কষ্টকি।” বাবি হলুি েরিি কারুকাে কিা ৈারকয়ায় গহলান গিয়া অবস্থা গথরক উর  
গখালা োনালাি কারে রেরয় িাাঁড়ায়। িারৈি আাঁিারি গ মনটা থাকাি কথা, রনরচি 
প্রাঙ্গরনি িুপারশি প্ররবশপরথ জ্বলরৈ থাকা মশারলি আরলারৈ সবরকেু থমথম কিরে। 
“রকন্তু মুশরকল হরলা রহোরলি এখন রৈন বেি বয়স। আি আরম রহেুস্তান বা অনে 
গকাথাও আমাি স্বরপ্নি সাম্রােে স্থাপরনি কাে রকেুই আিম্ভ কিরৈ পারিরন…আরম োরন 
আমাি  া আরে ৈারৈই সন্তুষ্ট থাকা উরচৈ। আমাি অরভোৈ অমাৈধ আি গসনাপরৈিা 
 খন আমারক গিরখ- এমনরক বাইসানোি প ধন্ত গ  বহুরিন আমাি সারথ িরয়রে আমাি 
মারঝ রসংহাসরন অরিরষ্ঠৈ এমন একেন সুলৈানরক গিখরৈ পায়  ারক রবব্রৈ কিাি 
মরৈা ৈাি গকারনা প্ররৈপি গনই। ৈািা কখনও আমারক রঘরি থাকা হৈাশা বা অপূণধৈা 
গটি পায় না। আি ৈাি গটি পারবই বা রকভারব? আরম কখনও ৈারিি গসটা বলরৈ 
পািরবা না…” 
 
“খানোিা এসব রকেু গটি পায় না? আমাি িািণা আপনাি গবারনি গচারখ এসব  ারব 
না।” 
 
 “গস আমাি রভৈরিি অরস্থিৈা গটি পায়- আরম রনরিৈ। রকন্তু ৈাি রনরেি গসই ভােে 
রবপ ধরয়ি পরি আরম ৈারক আমাি আকাশচুম্বী স্বপ্ন আি স্বাথধপি ভাবনাি গবাঝা ৈাি 
উপরি চারপরয় রিরৈ চাই না- ৈাি রনরেি সহে কিা মানরসক করষ্টি সারথ এি গকারনা 
ৈুলনাই চরল না…আি মাহারমি সারথও আরম এসব রনরয় আরলাচনা কিরৈ পািরবা না। 
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ৈাহরল গস এমনই রবষণ্ণ হরয় উ রব গ , আমাি ৈখন মরন হরব আরম বুরঝ ৈািই 
সমারলাচনা কিরে। শুিু ৈুরম  রি এখারন থাকরৈ ৈাহরল সবরকেু হয়রৈা আলািা 
হরৈা। গৈামারক আরম গবাঝারৈ পািরবা না গ , আমাি েীবনটা গকমন অসহনীয় হরয় 
উর রে। আরম রনিঙু্কশ িমৈাি অরিকািী। এবং প্রাচুর ধি মারঝ েীবন কাটারি, রকন্তু 
কখনও কখনও ভরবষেরৈি রিরক ৈারকরয় এই একই ঈষধণীয় েীবন াপন কিরৈ গিরখ 
এরক কলুি বলরিি মরৈা েীবন াপন মরন হয়। মারঝ মারঝ রনরেি হৈাশাি গবাঝা 
লাঘব কিরৈ আরম সুিাপারনি আসি আরয়ােন করি। গসখারন আমাি অমাৈেরিি সারথ 
রমরলৈ হরয় আমিা আমাি িারেেি রবরভন্ন শরক্তশালী সুিাি স্বাি পিখ করি- গ মন এই 
মুহূরৈধ আমিা েেনীি লাল ওয়াইন পান কিরে। আমিা গভাি প ধন্ত পানাহারি মত্ত 
থারক।  খন আমাি পরিচািরকি িল আমারক বহন করি আমাি করি গপৌঁরে গিয় মাথা 
রবসৃ্মরৈি অৈরল েুরব আরে। কখনও কখনও আরম আরফম আি ভাঙ- োাঁো গসবন 
করি। ৈািা আমারক একটা উজ্জ্বল, প্রাণবন্ত সব সম্ভরবি িুরনয়ায় রনরয়  ায়।” 
 
“এরৈ লরিৈ হবাি রকেু গনই।” 
 
“রকন্তু এই েীবরন গকারনা মহে গনই। আমাি আত্মা আেঅরব্দ গ  গেৌিরবি েনে 
লালারয়ৈ, গসটা গকাথায়? আমাি প্রায় িুই কুরড় বয়স হরৈ চলরলা। আি আরমও আমাি 
মিহুম আব্বাোন গ মন ফািোনায় আটরক রেরয়রেরলন র ক গৈমনই রনয়রৈ বিণ 
কিরৈ চরলরে। ৈাি গচরয়ও বড় কথা আমারিি রচি পরিরচৈ গসই পুিাৈন তৈমূিীয় 
েেৈ িবংস হরয় গেরে। উেরবক ববধরিি িল রচিৈরি ৈা রনরিহ্ন করি রিরয়রে। 
আমাি েনে ৈাি রকেুই আি গবাঁরচ গনই।” বাবরিি কণ্ঠস্বি গকাঁরপ  ায়। গস বাবুিীি 
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রিরক ৈারকরয় রকেুিণ চুপ করি গথরক বরল, “আরম োরন আমাি কথাগুরলা স্বাথধপি, 
অকৃৈরেি মরৈা গশানারি… আরম এই কথাগুরলা কখনও কাউরক বরলরন, আি 
গৈামারকও বলাটা গবািহয় র ক হরি না…ৈুরম সবসমরয় আমাি রিিািরেি মুহূৈধগুরলা 
রনরয় রনমধম িরসকৈা করিরো…” 
 
“না, আপনাি রিিা রনরয় িরসকৈা করিরন কখনও। গকবল আপনাি আত্ম-বঞ্চনাি 
অনুভূরৈ আমাি অসহে মরন হয়। রকন্তু রবেৈ বেিগুরলা আমারক অরনক রকেু 
রশরখরয়রে। রনরেি মৈামরৈি উপরি আমাি অরশষ আস্থা রেরলা,  া ঔিরৈেি প ধারয় 
পরড়। আরম আপনাি গচরয়ও অহংকািী রেলাম।  রিও আপরনই রেরলন আমারিি 
সুলৈান, আরম নই। এখন আরম বুঝরৈ পারি…আরম এখন োরন মরনপ্রারণ রকেু কামনা 
করি গসটা অেধরনি পথ খুাঁরে না গপরল গকমন কষ্টকি গসই অরভেৈা।” 
 
“ৈুরম আবাি রকরসি গমারহ পড়রল?” 
 
 “রফরি আসবাি…” 
 
“ৈুরম থাকরৈ এরসরো?” 
 
 “হো…একসারথ অন্তৈ আরিকটা  ুি লড়াই না কিা প ধন্ত…” 
 
* 
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বাবুিী পাাঁচ রফট লম্বা একটা গব্রারঞ্জি নরলি একপ্রারন্ত আলরৈা করি চাপড় গিয়। 
“এটারক বোরিল বরল। প্রথরম বারুি ভরৈধ কাপরড়ি বোে আি গোলা এটাি রভৈরি 
গ রস ভিা হয়। আি এটা,” গস বোরিরলি গশষ প্রারন্ত ফুরল থাকা একটা োয়োি রিরক 
ইরঙ্গৈ করি, “এটারক বরল ব্রীচ। এই গোট ফাটলটা গখয়াল করিরেন? ৈূকধীিা এটারক 
বরল স্পশধ-ি। এখারনই- আগুন গিবাি র ক আরে গোলোরেি িল একটা ৈীক্ষ্ণ িাৈব 
শলাকা প্ররবষ্ট কিায়- গোাঁে- বারুরিি বস্তা রোঁরড় রিরৈ। ৈািপরি একেন একটা জ্বলন্ত 
গমাম মাখারনা শলাকা স্পশধ-িরে প্ররবষ্ট করি বোরিরলি রভৈরিি মূল বারুরি 
অরগ্নসংর াে কিরৈ।” 
 
“একটা গোলা কৈিূরি রনরিপ কিা সম্ভব?” 
 
 “পুরিা বোপািটা বোরিরলি তিঘধ আি েহ্বরিি বোরসি উপরি-  ারক গবাি বলা হয়। 
বোরিল  ৈ লম্বা আি গবাি  রৈা বড় হরব, রনরিপণ পাল্লা ৈরৈারবরশ হরব। ৈূকধী 
সুলৈারনি অরনক কামান আরে গ গুরলাি বোরিল িশরফট বা ৈািরচরয় গবরশ লম্বা এবং 
ওেন রবশ হাোি পাউরন্ডি গবরশ। রকন্তু ইস্তামু্বল িখল কিাি সমরয় সত্তি বেি আরে 
গ  অরৈকায় ৈূকধী গবামারু বেবহাি করিরেরলন ৈাি ৈুলনায় এগুরলা সবই িুগ্ধরপাষে। 
আপরন  রি গসটা একবাি গিখরৈন! রত্রশ ইরঞ্চ গবারিি সরৈি ফুট লম্বা বোরিল। আি 
গসটা রিরয় বারিারশা পাউরন্ডি গোলা এক মাইল িূরি রনরিপ কিা  ায়। ৈািা বরল িশ 
মাইল িূি গথরক এি আওয়াে গশানা  ায়। রকন্তু গসটা রিরয় রিরন মাত্র পরনি বাি 
গোলাবষধণ কিা  ায় আি িুইশ গোলোে প্ররয়ােন হয় গসটা পরিচালনা কিরৈ। এৈই 
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ভািী গসটা গ  িশ হাোি গলাক রমরল গসটা উরত্তালন কিরৈ পারি এবং সত্তিটা 
শরক্তশালী আাঁড় গসটা স্থানান্তরিৈ কিরৈ পারি, এগুরলাি মরৈা না।” 
 
“আমারক এি গকিামরৈ গিখাও…” বাবি অরলৌরকক অস্ত্রটাি কারিশমা গিখরৈ আগ্রহী 
হরয় উর । রৈনশ েে িূরি বাবরিি গলাকরিি তৈরি কিা একটা িশ রফট উাঁচু সূ্তপরক 
রনশানা রহসারব রনবধাচন কিা হয়। 
 
মাথায় এাঁরট বসা চামড়াি গোলাকাি টুরপ, চামড়াি গোব্বা আি গচাো পরিরহৈ পাাঁচেন 
গ ািারক বাবুিী আরিশ গিয়। গপারলা গখলাি মোরলরটি মরৈা অরনকটা গিখরৈ, 
একটাই পাথধকে গ  এি মাথাি রিকটা গভড়াি চামড়া রিরয় গমাড়া। একটা লম্বা লার ি 
সাহার ে একেন বারুরিি থরল বোরিরলি রভৈরি গ রস ভরি। ৈািপরি অনে িু’েন 
হাাঁফারৈ হাাঁফারৈ একটা গোলাকাি পাথরিি খণ্ড উাঁচু করি বোরিরল প্ররবশ কিায় আবাি 
গসই লার টাি সাহার ে- ব্রীরচি রভৈি রিরয় গসটা েরড়রয় গিয়। এরিি কাে গশষ হরৈ, 
চৈুথধ আরিকেন গোাঁে হারৈ এরেরয় আরস বারুরিি থরল ফাটারৈ গসটা ফাটরলি 
রভৈরি প্ররবষ্ট কিায় এবং স্পশধ-িরেি চািপারশ সামানে আলো বারুি েরড়রয় গিয়- 
“রনরিৈ হবাি েনে,” বাবুিী বোখো করি। 
 
 “গপেরন সরি িাাঁড়ান।” বাবি রনিাপি িূিরত্ব এরস িাাঁরড়রয়রে রনরিৈ হবাি পরিই 
গকবল গস কামারনি রিরক এরেরয়  ায় এবং বোরিরলি নরৈ পিীিা করি। সন্তুষ্ট হরয় 
গস রপেরন সরি এরস, পঞ্চম গোলোেরক ইশািা করি। ৈাি হারৈ একটা অঙু্করশি মৈ 
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রেরনস। গ টাি সারথ গৈরল গভোরনা একটা সুৈা লাোরনা,  াি একপ্রারন্ত আগুন 
জ্বলরে। গলাকটা বাবুিীি রিরক ৈাকায়। 
 
“আগুন িাও!” 
 
গলাকটা ৈাি হারৈ িিা প্রজ্জ্বরলৈ সলরৈ স্পশধ-িরে খুাঁরে রিরয়ই লারফরয় গপেরন সরি 
 ায়। মুহূৈধ পরি, একটা রবকট বুম শরব্দি সারথ বোরিল গথরক পাথিটা রনরিি হরয় 
ৈৃণভূরমি উপি রিরয় উরড় রেরয় লিেবস্তুরৈ আেরড় পরড়। একটা গিাাঁয়াি গমরঘি েন্ম 
হয় এবং গসটা গকরট গ রৈ, বাবি ৈারকরয় গিরখ পাথরিি চূড়াটা এখন একটা ভগ্নসূ্তরপ 
পরিণৈ হরয়রে। 
 
 “নমুনাটা একবাি গিখুন!” বাবুিী েরবধৈ করণ্ঠ বরল। “চালৈারন, সুলৈান গসরলম র ক 
এিিরণি একসারি কামান, েরুি োরড়ি বহরিি িািা সুিরিৈ অবস্থায়, বেবহাি 
করিরেরলন ফরল পািরসেি গসনাবারহনীি রকেুই কিাি রেরলা না…এিপরি ৈূকধী 
পিারৈক সামরন এরেরয় রেরয় হারৈি মোচলক রিরয় ৈখন প্ররৈরিাি েড়রৈ ইিুক 
বাকী পাসধী তসনেরিি িিাশায়ী করি…” 
 
 বাবুিী হাৈৈারল রিরৈ ৈাি গলারকিা একটা লম্বা সরু কার ি বাক্স বরয় এরস ৈাি 
পারয়ি কারে নারমরয় িারখ। “আপরন বহুরিন আরে আমারক ৈীিোরেি প্ররশিণ 
রিরয়রেরলন। আপরন আমারক ওস্তাি িনুিধি, গকাি গবরে, বারনরয়রেরলন। আরম এবাি 

http://www.bengaliebook.com/


 অ্যাম্পায়ার অ্ব দ্য ম াঘল : রাইডারস ফ্র  দ্য নর্থ । অ্যাললক্স রাদ্ারল াডথ 

696 

www.bengaliebook.com                                  সূচিপত্র 
 

 

আপনারক এটাি সাহার ে রনশানারভি কিরৈ গশখারবা।” বাবুিী ঝুাঁরক পরড় বাক্স গথরক 
একটা লম্বা িাৈব বস্তু ৈুরল গনয়। “সরবধাৎকৃষ্ট ইস্পাৈ রিরয় এটা রনমধাণ কিা হরয়রে।” 
 
“আকৃরৈ গিরখ গোট কামান বরল মরন হরি।” 
 
“র ক ৈাই। এটারক বরল মারস্কট- িুদ্রাকৃরৈ কামান। ভাল করি গখয়াল করি গিরখন 
এি একটা লম্বা বোরিল িরয়রে িাৈব গোলা রনরিপ কিাি েনে। এি মোচলক  ারন্ত্রক 
বেবস্থা, এই নারমই এটারক অরভরহৈ কিা হয়। এটা অরনকটা এভারব কাে করি। 
আপরন এখারন বারুি গিরবন, এই পারত্র, ৈািপরি একটুকরিা পাৈলা িরড়ি প্রারন্ত অরগ্ন 
সংর াে কিরবন। আগুরনি রশখা বারুি স্পশধ করি গসটারক প্রজ্জ্বরলৈ কিরব এবং 
উৎপন্ন শরক্ত বোরিল গথরক িুদ্র গোলকটা প্রচণ্ড গবরে রনরিরপ সাহা ে কিরব।” 
 
 “করৈা িূরি?” 
 
“কমরবরশ িুইশ েে িূিরত্ব। রকন্তু পঞ্চাশ েরেি রভৈরি সবরচরয় কা ধকিী এি 
রনশানা। পিীিা করি গিরখন!” 
 
ৈূকধীরিি একেন একটা িরণ্ডি মাথায় লিেবস্তু রহসারব ৈিমুে স্থাপন কিরৈ, বাবুিী 
পারত্র বারুি গ রল গুরলটা বোরিরল প্ররবশ কিায়। “ওেরনি কািরণ সৃষ্ট অসুরবিা 
রনশানা রস্থি কিাি সমরয় এই হাৈরলি উপি আপরন বোরিলটা স্থাপন কিরবন। বাবুিী 
চািরফট লম্বা একটা িাৈব িরণ্ডি রিরক,  াি মাথাি রিকটা িুভাে হরয় অরনকটা 
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অঙু্করশি আকাি রনরয়রে, গসরিরক ইরঙ্গৈ করি। িণ্ডটাি একপ্রান্ত মারটরৈ গপ্রারথৈ করি 
গস বাবিরক গিখায় রকভারব বোরিলটা গসটায় স্থাপন কিরৈ হরব। “বোরিরলি উপি 
রিরয় গসাো রনশানাি রিরক ৈাকান, এবং মরন িাখরবন  খন গুরল কিরবন ৈখন একটা 
িাক্কা অনুভব কিরবন ৈাই গসেনে প্রস্তুৈ থাকরবন।” 
 
বাবি মারস্কটটা রনরয় গসটাি বাট রনরেি কাাঁরি স্থাপন করি বাম গচাখ বন্ধ করি োন 
গচারখ চকচরক বোরিলটা বিাবি ৈাকায়। গস ৈিমুেটা িৃশেপরট গিখরৈ গপরয়রে 
গবাঝাি পরি মাথা গনরড় ইরঙ্গৈ করি। বাবুিী িরড়ি প্রারন্ত অরগ্নসংর াে করি  া রনরমরষ 
েুলরৈ শুরু করি। 
 
“মারস্কটটা রস্থি িাখরবন…” বাবুিীি কথা গশষ হবাি আরেই একটা ৈীক্ষ্ণ শরব্দ িাৈব 
বলটা রনরিি হয় এবং ৈিমুরেি উধ্বাংশ রনরমরষ কমলা িরঙি োৈুরৈ পরিণৈ হয়… 
“িারুণ। রকন্তু আমাি অরভে বেুকবােিা এি সাহার ে রক গভরে গিখারৈ পারি গসটা 
আপনারক গিখাই…” গস আরিকপ্রস্ত লিেবস্তুি রিরক ইরঙ্গৈ করি: পঞ্চাশ েে িূরি 
একটা কার ি পায়াি উপরি স্থারপৈ গটরবরল িাখা পরনিটা খরড়ি পুৈুল। বাবুিীি সমান 
সংখেক বেুকবাে সারি রিরয় িাাঁরড়রয় রনশানা রস্থি করি। মারস্করট বারুি ভরি এবং 
এরকি পি এক রনখুাঁৈ িিৈায় লিেরভি করি। ৈািপরি রপরেরয় এরস চটপরট ভরঙ্গরৈ 
মারস্করট বারুি ভরি এবং সাবিান হরয় িাাঁরড়রয় থারক। পরনি েরনি বারুি ভিা গশষ 
হরৈ ৈািা একশ আরশ রেগ্রী ঘুরি িাাঁরড়রয় হাৈরলি উপরি বোরিল স্থাপন করি আরিা 
িূরি স্থারপৈ মারটি পাত্র লিে করি গুরল গোরড়। এবািও প্ররৈটা গলাকই লিেরভি 
করি। 
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“অবশে  ুরিি োমারোরলি মারঝ, আঙু্গল কাাঁপরৈ পারি, লিেবস্তু নড়াচড়া করি রকন্তু 
আরম এই বেুক রিরয় আগুয়ান তসনেরিি সারি রেন্ন রভন্ন কিরৈ গিরখরে।” 
 
ৈাি বনু্ধি প্রিরশধৈ এই অরলৌরকক অরস্ত্রি িমৈা প ধরবিণ করি বাবরিি মরন িীরি 
িীরি িানা বাাঁিরৈ থাকা ভাবনা কথায় প্রকাশ কিরৈ রেরয় গস বাবুিীি কাাঁি েরড়রয় 
িরি রনরেি শব্দ সৈকধৈাি সারথ রনিধািণ করি। ৈাি আি ৈাি সাম্রারেেি উপরি 
গ রনা আরিা একবাি উজ্জ্বল েনেরন কোরনাপাস গমরঘি আড়াল সরিরয় উদ্ভারসৈ 
হরয়রে। 
 
“ৈুরম গকবলই আমাি বনু্ধ নও। ৈুরম আমাি গপ্রিণা। ৈুরম অরস্ত্রি গচরয়ও গবরশ রকেু 
আমাি েনে রনরয় এরসরো…এখন প ধন্ত, আমাি, রহেুস্তারন একটা পুরিািস্তুি আক্রমরণি 
আকািাি গকারনা বাস্তব রভরত্ত রেল না। আমাি না রেরলা গলাকবল, না রেরলা গকারনা 
বাড়রৈ সুরবিা। প্ররৈপি রেরলা অেরণৈ আি শরক্তশালী। ৈারিি অরিিাে রিল্লীি েরবধৈ, 
অহংকািী ইবিারহম গলারি। রহেুস্তান িখল কিরৈ হরল আমারক ৈাি রবশাল 
গসনাবারহনী আি  ুিবাে হারৈি বহিরক পিাস্ত কিরৈ হরব। এই নৈুন অরস্ত্রি সাহার ে 
আরম রিবে িৃরষ্টরৈ গিখরৈ পারি রকভারব ৈারক পিারেৈ কিা সম্ভব। আমাি েন্মস্থারন 
আরম হয়রৈা তৈমূরিি মরৈা মহান সম্রারট পরিণৈ হরৈ পািরবা না। রকন্তু এই কামান 
আি বেুরকি সাহার ে আরম ৈাি রসনু্ধ গথরক রিল্লী অরভ ারনি মাত্রা োরপরয় গ রৈ 
পািরবা। এরৈাগুরলা বেি আমিা গ  স্বপ্ন গিরখরে এবাি গসটা পূণধ হরব।” 
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২১. রক্ত আর বলের হুঙ্কার 
 
মহরেি স্বপ্ন গিখা সহে। গসটা অেধন কিা কর ন। কাবুরল রনরয় আসা কামান আি 
মারস্কট চালনায় িি একিল তসনেবারহনী ে রন বাবুিী আি ৈাি ভাড়ারট ৈুকধী 
  ািারিি েয় মাস গলরে  ায়। ইৈেবসরি কাবুরলি অরিবাসীিা  খন িীরি িীরি 
কামারনি েেধন আি মারস্করটি ৈীক্ষ্ণ আরলাি ঝলকারনি সারথ পরিরচৈ হরয় উ রে 
ৈখন বাবি বাবুিীি একটা রচর  আি স্বণধমুদ্রা রিরয় ৈাি বেরক্তেৈ িূৈ ৈুিরস্কি 
সুলৈারনি কারে পা ায় ইস্তামু্বরলি বেুক-রনমধাৈা আি  ালাই কািখানা গথরক আরিা 
চািশ মারস্কট আি েয়টা কামান পা াবাি অনুরিাি োরনরয়। 
 
বাবরিি েনে আরিা সুখবি অরপিা কিরেরলা। গস োনরৈ পারি বাবুিীি সারথ কাবুরল 
আসা িূসি িারড় গশারভৈ ওস্তাি ৈূকধী গোলোে আলী কুলীি িি রনরিধশনায় ৈাি 
রনেস্ব অস্ত্র রনমধাৈািা নৈুন অস্ত্র রনমধারণ দ্রুৈ কুশলৈা অেধন কিরে। মারস্কট আি 
কামারনি বোপারি ৈাি অসািািণ িিৈা- রবরশষ করি পাাঁচ বেি আরে, মোচলরকি 
রচড় িিা বোরিল রবরস্ফারিৈ হরয় ৈাি োন হারৈি িুরটা আঙু্গল উরড় রেরয়রে। 
 
 িারৈি পি িাৈ, বাবি বাবুিীি সারথ বরস কথা বরলরে, ৈারক খুাঁরটরয় প্রশ্ন করি 
কামান আি মোচলক বেবহৃৈ হরয়রে এমন সব  ুরিি বোপারি সম্ভাবে সবরকেু োনরৈ 
গচষ্টা করিরে। গকারনা পরিরস্থরৈরৈ এই আযু়ি সবরচরয় গবরশ কা ধকি? সিুখ সমরি 
নারক অবরিাি প্রয়ারস? গঘাড়সওয়াি বারহনী আি ৈীিোেরিি হাৈ গথরক মোচলক 
বেুকিািী আি গোলোেরিি রকভারব সুিরিৈ িাখা সম্ভব? সনাৈন আক্রমরণি িািায় 
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এই অস্ত্র রক পরিবৈধন এরনরে?  ুরি এই অস্ত্র বেবহারিি আরে গস এরিি রবষরয় 
সবরকেু ভারলামরৈা গেরন রনরৈ চায়। 
 
শহরিি রবশাল রখলানাকৃরৈ সিাইখানা। গ খারন রবরভন্ন অঞ্চল গথরক আেৈ বরণরকি 
িল গখালা প্রাঙ্গরণি মারঝ অবরস্থৈ উাঁচু পাথরিি মরঞ্চ পসিা সারেরয় রবরক্র কিাি 
পাশাপারশ েল্পগুেব করি থারক। গসখারন বাবি ৈাি গলাকরিি খবি সংগ্ররহি েনে 
পা ায়। বাবরিি গলারকিা মরনার াে রিরয় কথা গশারন কখনও কখনও রবরিন্ন প্রশ্ন 
করি। রহেুস্তান গথরক আেৈ বরণকরিি কাে গথরক ইবিারহম গলািীি িিবারিি 
গেৌলুস, গোলাপী গবরলপাথি রিরয় সরিৈ রবশাল প্রাসাস রনরয় বািফট্টাই কিরৈ গশানা 
 ায়। রকন্তু রৈরন- বা রহেুস্তারনি অনে গকারনা শাসক কামান বা মোচলরকি অরিকািী গস 
রবষরয় ৈারিি কাে গথরক সামানেৈম েল্পও ৈািা গবি কিরৈ পারি না। 
 
রকন্তু, এখন োনুয়ারি মারসি এক ঝকঝরক শীৈল রিরন, বাবি অবরশরষ এসব অরস্ত্রি 
বোপারি এরকবারিই অে এমন শত্রুি রবপরি এি প্ররৈরক্রয়া রনরেি গচারখ গিখবাি 
েনে বাবি একটা অরভ ারন গবি হয়। কাবুরলি কিি িােে, বাোরিি নৈুন সুলৈানরক 
গস শত্রু রহসারব গবরে গনয়। গ  নৈুন িােত্ব গপরয় গ ৌবরনি উেীপনায় বাবিরক প্রথা 
অনুসারি বাৎসরিক শসে, ষাাঁড় আি গভড়াি পাল উপর ৌকন রহসারব রিরৈ অসিরৈ 
োরনরয়রে। 
 
পাহারড়ি অরনক উাঁচুরৈ ওক, েলপাই আি গসামিাে োরেি ঘন অিরণে, ময়না পারখি 
কলিরব মুখরিৈ স্থারন বসবাসিৈ, বাোউিীিা রবরচত্র িমধরবশ্বারসি অরিকািী গপৌত্তরলক 
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সম্প্রিায়। গকারনা বাোউি িমণী মািা গেরল, ৈািা ৈাি শবরিহ একটা খাাঁরটয়ায় শুইরয় 
রিরয় গসটাি চাি পায়া িরি উাঁচুরৈ ৈুরল। মৃৈ িমণী  রি আচািরনষ্ঠ েীবন াপন করি 
থারক, বাোউিিা রবশ্বাস করি ৈাহরল গলাকরিি উাঁচুরৈ ৈুরল িিা খাাঁরটয়া এমন 
ভীষণভারব গকাঁরপ উ রব গ  শবরিহ মারটরৈ রনরিি হরব। ৈখনই গকবল ৈািা গশারকি 
কারলা গলবাস পরিিান করি রবলাপ কিা শুরু কিরব। রকন্তু  রি, মৃৈ িমণীি শবরিহ 
গকারনা িিরণি কম্পন সৃরষ্ট কিরৈ বেথধ হয়। ৈািা গসটারক অশুভ েীবরনি ইরঙ্গৈ বরল 
রবরবচনা করি এবং মৃৈরিহটা ৈখন িায়সািা ভরঙ্গরৈ আগুরন রনরিপ কিা হয় পুরড় 
োই হবাি েনে। 
 
অদু্ভৈ এসব গলাকরিি শাসক ৈারক একটা গমািম সুর াে রিরয়রে। বাবুিীরক পারশ 
রনরয়, পিারৈক আি গোলোে বহরিি একটা গচৌকষ িরলি গনৈৃত্ব রিরয় কাবুল গথরক 
গবি হরয় আসবাি সমরয় বাবি ভারব, সিে প্ররশরিৈ িলটারৈ মোচলকিািী তসনে আি 
গোলোেিা িরয়রে।  ারিি প্ররৈেকরক আলী কুলী রনরে আেরকি অরভ ারনি েনে 
মরনানীৈ করিরে। আি চািটা কামান িরয়রে। ৈািা উত্তিরিরক বাাঁক রনরয় পাহাড়ী 
এলাকাি রভৈি রিরয় বাোউরিি রিরক এরেরয়  ায়। আরেকাি রিরন, এিিরণি হামলাি 
সমরয় বাবি আি ৈাি অনুেৈ বারহনী দ্রুৈ রনমধম ভরঙ্গরৈ এরেরয় এরস অৈরকধরৈ 
শত্রুি উপরি ঝাাঁরপরয় পড়রৈা। রকন্তু  াাঁরড়ি োরড়ি গপেরন গবাঁরি েরড়রয় গনয়া কামারনি 
কািরণ ৈারিি অগ্রসি হবাি েরৈ হ্রাস গপরয়রে  া প ধরবিকরিি সৈকধ সংরকৈ 
পা াবাি সুর াে খারমাখাই বারড়রয় রিরয়রে। 
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বাবি গঘাড়াি রপর  এরেরয়  াবাি সমরয় কল্পনাি িারেে হারিরয়  ায়। মুরখি উপরি 
এরস আেরড় পড়া শীৈল বাৈারস ৈাি গকারনা ভাবান্তি ঘরট না। কাবুল ৈোে কিাি 
র ক আরে আরে একটা রিনপরঞ্জকায় পা  কিা অনুরিরিি কথা ৈাি মরন ঘুিপাক 
গখরৈ থারক: “তৈমূি সাহসী আি পিাক্রমশালী গ ািারিি রবরশষ খারৈি কিরৈন। 
 ারিি সাহার ে রৈরন আৈঙ্ক আি রবভীরষকাি ঝড় বইরয় রিরৈন এবং রসংরহি মরৈা 
রোঁরড় টুকরিা টুকরিা করি গফলরৈন প্ররৈপিরক এবং এইসব গ ািা আি  ুিরিরত্র 
ৈারিি তনপূণে বেবহাি করি রৈরন পবধৈপ্রমাণ প্ররৈবন্ধকৈা অনায়ারস টপরক গ রৈন…” 
অনুরিিটায় কাপুরুষরিি েনে তৈমূরিি রৈিস্কারিি কথাও বলা হরয়রে। গকারনা গ ািা, 
ৈাি পিম ধািা  াই গহাক,  ুি গিরত্র কৈধবে পালরন বেথধ হরল রৈরন ৈারিি মাথা 
মুরড়রয় পুরিা গিহ লাল িরঙ িারঙরয় রিরৈন। ৈািপরি ৈারিি গমরয়রিি কাপড় পরিরয় 
গবিড়ক রপটারৈ রপটারৈ সহর ািারিি োরলোলারেি মারঝ অস্থায়ী রশরবরিি রভৈি 
রিরয় গটরন রহাঁচরড় বিেভূরমি রিরক রনরয়  াওয়া হরৈা। তৈমূি িমা কিরৈ োনরৈন 
না। 
 
বাবি রনমধমৈাি প্ররয়ােনীয়ৈা গবারঝ। মাত্র রৈন িারত্র আরেি কথা। িারৈি গবলা 
আকরস্মকভারব রশরবি পরিিশধরন গবি হরয় গস প্রহিাি িারয়রত্ব রনরয়ারেৈ পাাঁচেনরক 
ঘুমারৈ গিরখ ৈারিি িৃষ্টান্তমূলক শারস্ত গিবাি আরিশ গিয়। ৈারিি বাম কান গকরট 
গফলা হয় এবং গসটা েলায় ঝুরলরয় বাবরিি বারক তসনেরিি সামরন ৈািা িক্তাক্ত 
অবস্থায় গহাঁরট  ায়। রকন্তু তৈমূরিি মরৈা একটা সাম্রােে সৃরষ্ট করি রটরকরয় িাখরৈ গস 
 রি সফল হরৈ চায়, ৈাহরল ৈারক আরিা কর াি হরৈ হরব। এবং রনরেি উচ্চাকাঙ্ক্ষা 
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সফল কিরৈ হরল রিৈীয়বাি না গভরবই ৈারক কর ািৈম রসিান্ত রনরৈ অভেস্ত হরৈ 
হরব। 
 
 “সুলৈান।” বাবরিি একেন গুিিূৈ, শীরৈি ৈীব্রৈাি হাৈ গথরক বাাঁচরৈ গভড়াি 
চামড়া রিরয় ভারলামরৈা গমাড়ান অবস্থায় ৈাি রিরক এরেরয় আরস। “আমারিি 
আেমরনি সংবাি গপরয় এখান গথরক রবশ মাইল পূবধরিরক পাহাড়ী এলাকায় বাোউি 
নিীি ৈীরিি এক িূরেধ সুলৈান ৈাি িােিানী ৈোে করি পারলরয় রেরয়রে।” 
 
“ৈুরম রনরিৈ োরনা- এটা গকারনা ফাাঁি না?” 
 
“আমিা ৈারক ৈাি তসনেবারহনী, সারথ শহরিি গলাকেন আি রশরবরি বসবাসকািীিাও 
িরয়রে, রনরয় গবরিরয় আসরৈ গিরখ পুরিাটা পথ অনুসিণ করিরে।” 
 
 “আমারক িূেধটা গকমন বরলা।” বাবি গঘাড়াি প ধারনি উপরি ঝুাঁরক বরস, ৈাি 
োলপাট্টাি উপরি গিখা  াওয়া সবুে গচাখ িকিক করি। 
 
“িূেধটা একটা রবশাল চৈুভূধোকৃরৈ মারটি তৈরি স্থাপনা। গিাৈলাি সমান উাঁচু, নিীি 
ৈীরি একটা রেরিসঙ্করটি পারশ অবরস্থৈ…আরম আপনারক এাঁরক গিখাই।” 
 
গুিিূৈ ৈাি গঘাড়া গথরক গনরম, পারয়ি কারেি মারট পরিষ্কাি করি এবং রনরেি 
খঞ্জরিি েো রিরয় উত্তরিি রেরিসঙ্করটি নীচ রিরয় বরয়  াওয়া নিীি পারশ একটা 
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চািরকাণা রমনারিি নকশা আাঁরক। “সুলৈান, অনুগ্রহ করি গিরখন। বাকী রৈনরিক উাঁচু 
উাঁচু কিকট োরেি বন রিরয় গঘিা। িরিণ রিরকি গিয়ারল এই িিোটাই গভৈরি 
প্ররবরশি বা বাইরি গবি হবাি একমাত্র পথ…” 
 
বাবি আি বাবুিী রনরেরিি রভৈরি িৃরষ্ট রবরনময় করি। এি গচরয় ভারলা সংবাি আি 
হরৈ পারি না। সুলৈান ভাবরে রৈরন একটা িুরভধিে ঘাাঁরটরৈ অবস্থান রনরয়রেন। আসরল 
রৈরন একটা ফাাঁরি আাঁকা পরড়রেন। 
 
* 
 
চািরিন পরি, িূেধ গথরক সামানে িূরি গ  সংরিি সমৈল ভূরম িরয়রে। গসখারন স্থারপৈ 
সামরিক রশরবরি বাবি ৈাি লাল িরঙি গসনাপরৈি ৈাাঁবুরৈ িাাঁরড়রয় হারৈ চামড়াি 
িাস্তানা পরিিান করি। গস গ মন আশা করিরেরলা, আরেি রিন সন্ধোরবলা সুলৈান ৈাি 
পা ারনা আত্মসমপধন আি িমা রভিাি সুর াে প্রৈোখোন করিরে। এবাি সময় হরয়রে 
ৈারক ৈাি অবািেৈাি েনে রশিা গিবাি। িারৈি আাঁিারি ৈাি গলারকিা ষাাঁরড়ি োরড়ি 
গপেরন গবাঁরি রনরয় আসা চািটা কামান িূরেধি প্ররবশিাি গথরক চািশ েে িূরি স্থাপন 
করিরে।  রৈাটা রনিরব সম্ভব, আলী কুলীি গলারকিা মারটি র রব তৈরি করি ৈারৈ 
কামানগুরলা স্থারপৈ করি ৈািপরি গসগুরলা লৈাপাৈা, গঝাপঝাড় রিরয় গ রক রিরয়রে 
 রৈািণ না আক্রমরণি সময় হয়। 
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আক্রমণ শুরু কিাি সময় দ্রুৈ এরেরয় আসরে। বাবরিি সব গসনাপরৈরক আলািা 
আলািা আরিশ গিয়া হরয়রে। িূরেধি িরিণ রিরকি সমভূরমি উপি রিরয় মূল বারহনী 
এরেরয় রেরয় প্রথরমই সামরন গথরক আক্রমণ শুরু কিরব। গসই ফাাঁরক, মোচলকিািী 
তসনেিা ৈারিি অনুসিণ কিরব, িূেধপ্রাকারিি উপরি অবস্থানিৈ প্ররৈরিািকািীরিি 
রনরিয় কিরৈ। অবরশরষ বাবি  খন সময় হরয়রে বরল মরন কিরব, গস কামানগুরলারক 
কা ধকিী করি ৈুলরব। 
 
 ইস্পারৈি মরৈা িূসি আকারশি রনরচ, বাবি আক্রমণ শুরু কিাি রনরিধশ গিয়। িূরেধি 
পরিম গকারণি রৈনশ েে রনরচ অবরস্থৈ একটা নৈুন সুরবিােনক স্থারনি প্রারন্ত, বাবি 
আি বাবুিী পাশাপারশ গঘাড়ায় উপরবষ্ট অবস্থায়, পাথুরি  াল গবরয় িূরেধি রিরক 
অশ্বারিাহী ৈীিোেরিি েুরট গ রৈ গিরখ। আগুয়ান গঘাড়াি েরেি সারথ ৈাল রমরলরয় 
ৈাি ক্রমােৈ ৈীি েুাঁড়রে। িূরেধি গিয়ারলি কারে গপৌঁরে, ৈািা সারথ রনরয় আসা 
মইগুরলা িূরেধি প্ররবশপরথি বামরিরকি গিয়ারল স্থাপন করি। ৈািা  খন এসব কিরে, 
আলী কুলী আি ৈাি মোচলকিািীি িল িূেধ প্রাকারিি গিয়ারলি উপরি প্ররৈরিািী 
গ ািারিি গকউ উাঁরক রিরল ৈারিি লিে করি গুরল করি। 
 
িু’েন বাোউরি গ ািা সারথ সারথ িিাশায়ী হয়। বাবি গ খারন অবস্থান কিরে। গসখান 
গথরকই গস প্ররৈরিািকািীরিি হৈাশা আি গিাভ অনুভব কিরৈ পারি। আরিা অরনক 
গ ািা িিাশায়ী হয়। বাোউরি গ ািাি িল  খন বুঝরৈ পারি েনেরন লাল িাৈব 
বলগুরলা ৈারিি  াল আি বমধ গভি কিরৈ সিম ৈখন িূেধ প্রাকারিি গপেন গথরক 
ৈািা টুপটাপ খরস পড়রৈ শুরু করি। 
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 বাবরিি গলারকিা ৈরৈািরণ কাাঁরি কাাঁি রমরলরয় পাশাপারশ িুেন করি মই গবরয় উপরি 
উ রৈ শুরু করিরে। মই আি গিয়ারলি সারথ  রৈাটা সম্ভব রনরেরিি গচরপ িরি গিরখ 
ৈািা ৈারিি গোলাকৃরৈ  াল রিরয় মাথা গ রক িারখ উপি গথরক রনরিি পাথরিি 
আঘাৈ গথরক বাাঁচরৈ। আলী কুলী ইরৈমরিে রনরেি গলাকরিি গুরলরবি হবাি আশঙ্কায় 
মোচলকিািীরিি গুরল বন্ধ িাখাি আরিশ রিরয়রেন। বাবা ইয়াসাভাল, রহিাৈ গথরক 
আেৈ অসীম সাহসী এক গ ািা। প্রথরম িূরেধি োরি উর  িাাঁড়ায় এবং িািিিীি 
প্ররকারষ্ঠি রিরক অরমৈ রবক্ররম এরেরয় রেরয়, প্রিান প্ররবশিাি আটরক িাখা কারলা 
িরঙি িাৈব গবষ্টনী গস ৈাি সারথি গ ািারিি রনরয় গুটারনাি কারে বেস্ত হরয় পরড়। 
রকন্তু মারস্করটি ৈাণ্ডব বন্ধ হরৈ প্ররৈরিািকািীিা এবাি পুনিায় সাহসী হরয় উর । বাবি 
ৈারিি গিৌরড় িূেধপ্রাকারি উর  এরস, বাবা ইয়াসাভারলি সারথি মুরষ্টরময় সংখেক 
গ ািারিি উপরি কাাঁটাওয়ালা েিা আি িণকু াি রনরয় ঝাাঁরপরয় পরড় ৈারিি িািিিীি 
প্ররকাষ্ঠ গথরক রপরেরয় গ রৈ বািে করি। 
 
বাবি আড়রচারখ বাবুিীি রিরক একবাি ৈাকারল, গস সারথ সারথ বনু্ধি মরনি কথা 
বুঝরৈ গপরি,  ারলি আরিা রকেুটা সামরন লুরকরয় িাখা কামান আি গোলোে বারহনীি 
রিরক এরেরয়  ায়। বাবি ৈারিি কামানগুরলাি চািপাশ গথরক লৈাপাৈাি আড়াল 
সরিরয় রনরয় প্ররৈটা বোরিরলি নরৈ র ক কিরৈ গিরখ। 
 
 ৈািা ৈািপরি দ্রুৈ বারুরিি থরল আি পাথরিি গোলা বোরিরল গ রস  ুরকরয় রিরয় 
স্পশধ-িরে গোাঁে প্ররবষ্ট করিরয় ফাটরলি চািপারশ আরিা রকেু বারুি রেরটরয় গিয়। 
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অবরশরষ, গোলোে বারহনীি রভন্ন চািেন গৈাক সামরন এরেরয় আরস সলরৈরৈ আগুন 
িিারব বরল- বাবি এরৈািূি গথরক গকবল গৈরল গভোরনা িরড়ি তিরঘধি মাথাি 
অংশটুকু গিখরৈ পায়। বাবুিী এবাি ৈাি রফরি ৈাকারল গস ৈরিায়াল মাথাি উপরি 
ৈুরল বৃত্তাকারি আরোরলৈ করি, আগুন জ্বালাবাি আরিশ গিয়। সহসা,  ুিরিরত্রি 
পরিরচৈ শব্দ োরপরয় বাোউিবাসীরিি অশ্রুৈপূবধ েমেরম ৈীক্ষ্ণ একটা আওয়াে বাৈাস 
রচরি ফালা ফালা করি গিয়। 
 
প্রথম কামারনি গোলাটা আরে গথরক রনিধারিৈ িূরেধি প্ররবশপরথি োনপারশ িরিণ-
পূবধরিরকি রবশ রফট উাঁচু গিয়ারলি রনম্াংরশ আেরড় পরড়। ভূরম সমৈল গথরক প্রায় িশ 
রফট উাঁচুরৈ গোলাটা আঘাৈ হানরল ইরটি ভাঙা টুকরিা আি িূরলাি গমরঘ চািপাশটা 
অন্ধকাি হরয়  ায়। রিৈীয় গোলাটা প্রথমটাি র ক রনরচ, ৈৃৈীয় আি চৈুথধটাও একই 
স্থারন আঘাৈ করি। গিায়া আি িূরলাি গমঘ সরি গেরল, গিয়ারলি একটা সামানে 
অংশরক ভূপারৈৈ অবস্থায় এবং আরশপারশি গিয়ারল রবশাল সব ফাটরলি েন্ম হরয়রে 
গিখা  ায়। বাবরিি গসনাবারহনীি একটা অংশ, এরৈািণ  ারিি রনরিয় করি িাখা 
হরয়রেরলা, ৈািা এবাি ধ্বংসসূ্তরপি উপি রিরয় হুড়মুড় করি িূরেধি অভেন্তরি প্ররবশ 
কিরৈ শুরু করি। 
 
 হৈভম্ভ প্ররৈরিািকািীিা পালারৈ শুরু করি। গকউ গকউ ৈারিি গবািাৈীৈ আযু়ি  া 
ইরৈমরিে িূরেধি গিয়ারলি একাংশ গুাঁরড়রয় রিরয়রে ৈা পুনিায় েরেধ উ বাি আরে, 
িূরেধি োি গথরক িরড়ি সাহার ে দ্রুৈ নামরৈ রেরয় ৈাড়াহুরড়াি কািরণ রপেরল  ায় 
এবং রনরচ আেরড় পরড়। 
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 বাবরিি ৈীিোে বারহনীি রনরিপ কিা ৈীরিি আড়াল আিািরনি মরৈা বেবহাি 
করি মোচলকিািীিা এরেরয় রেরয় ৈারিি অঙু্কশ স্থাপন করি এবং পলায়নপি গ ািারিি 
লিে করি গুরলবষধণ কিরৈ থারক। বাবি িু’েন বাোউি গ ািারক মুখ থুবরড় পড়রৈ 
গিরখ। একেরনি কপারল মারস্করটি িাৈব গোলক আঘাৈ করি ৈারক রচিৈরি স্তব্ধ 
করি রিরয়রে। অনেেন- হলুি পােরড় পরিরহৈ এক িানব বুরকি কােটা খামরচ িরি 
আৈঙ্ক আি  ন্ত্রণায় ঝটফট কিরৈ কিরৈ রচৎকাি কিরে। ৈাি কুাঁকরড় থাকা আঙু্গরলি 
ফাাঁক রিরয় েলেল করি িক্ত গবি হরি। রকন্তু বাকী অরনরকই গহাাঁচট গখরৈ গখরৈ 
গিৌরড় রেরয় িূরেধি পূবধরিরকি গিয়াল টপরক রনরচি  ারল লারফরয় পড়ায় বাবরিি 
মোচলকিািী রনশানাবােরিি পরি ৈারিি সবাইরক ঘারয়ল কিা সম্ভব হয় না। 
 
“ৈারিি ৈাড়া করিা!” বাবি ৈাি িিীবারহনীি একাংশরক আরিশ গিয়। ৈািপরি, 
গকাষমুক্ত ৈিবারি হারৈ রনরয়, গস িূরেধি প্রিান গৈািরণি  াল রিরয় িুলরকচারল গঘাড়া 
গোটায়। গ খারন ৈাি গলারকিা ইরৈমরিে িািিিীি প্ররকাষ্ঠ সাফরলেি সারথ িখল করি 
রনরয়রে এবং গলাহাি গবষ্টনী ৈুরল রিরয়রে। গস প্ররবশপরথি রনকরট গপৌঁোরল বাবুিী 
ৈাি সারথ এরস গ াে রিরল ৈািা একসারথ গভৈরি প্ররবশ করি। 
 
 “সুলৈারনি েয় গহাক!” বাবি িূেধ প্রাঙ্গরন উপরস্থৈ হরল, ঘারম গভো মুখ আি বাম 
কারনি উপরি একটা আাঁকাবাাঁকা িৈস্থান গথরক িক্ত েরড়রয় পড়া অবস্থায় বাবা 
ইয়াসাভাল ৈারিি স্বােৈ োনায়। “বাোউরি’ি সুলৈান মৃৈ- িূেধপ্রাকারিি উপি গথরক 
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রৈরন রেরিসঙ্করটি অৈরল লারফরয় পরড় আত্মাহুরৈ রিরয়রেন। আমিা অসংখে গলাকরক 
বরে করিরে। আপনাি পিবৈধী আরিশ রক?” 
 
“তৈমূি আৈরঙ্কি সবধগ্রাসী গরাৈ বইরয় রিরয় পাহাড়সম প্ররৈবন্ধকৈা প ধিস্ত 
কিরৈন…” শব্দগুরলা- সম্ভবৈ রনষু্ঠি, রকন্তু উরেশে রিবারলারকি মরৈা পরিষ্কাি বাবরিি 
মরস্তরষ্ক অনুিরণৈ হয়। “শাহী মন্ত্রণা সভাি সবাইরক হৈো করিা। ৈািা আত্মসমপধরণি 
সুর াে গপরয়ও গসটা গ্রহণ কিরৈ অস্বীকৃরৈ োরনরয়রে। বাকীরিি গগ্রফৈাি করি নািী 
আি রশশুরিিও- কাবুরল গপ্রিণ করিা। ৈািা গসখারন আমাি গলাকরিি িাস রহসারব 
কাে কিরব। 
 
“এবাি বরলন? আপনাি রক মরন হয়? আমিা গকমন গিরখরয়রে?” ৈািা অরিকৃৈ িূেধ 
আি কামারনি গোলায় ৈাি িরৈগ্রস্থ অংশ প ধরবিণকারল বাবুিী রেরেস করি। 
 
 বাবি ৈাি মরনাভাব প্রকাশ কিাি মৈ শব্দ খুাঁরে গপরৈ সময় গনয়। ৈাি নৈুন অরস্ত্রি 
বিাভরয় িূেধটা করয়করিন, বা সিাহ রকংবা মারসি বিরল মাত্র করয়ক ঘণ্টায় িখল কিা 
সম্ভব হরয়রে। অসীম সম্ভাবনাি একটা িাি গ রনা খুরল রেরয়রে। গস বাবুিীি কাাঁি 
আাঁকরড় িরি। “আে আমিা এমন একটা িীরৈরৈ  ুি করিরে  া আমাি পূবধপুরুষরিি 
কারে এরকবারিই অোনা রেরলা।  া গিরখ ৈািা হয়রৈা অরভভূৈ হরৈা…” 
 
“গবশ কথা, রকন্তু আপনারক ৈাহরল উফুল্ল গিখরে না গকরনা?” 
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“প্রায়ই এমন হরয়রে গ  আরম অসীম সম্ভাবনাি আরলারক রনরেরক স্নাৈ করিরে  া 
কখনও অরেধৈ হয়রন। ৈুরম রনরেও রক গসটা প্রায়শই বরলা না? আরম  রৈািণ না 
রনরিৈ হরি গ  আমিা প্রস্তুৈ হরয়রে, ৈাি আরে আরম ৈাড়াহুরড়া করি রহেুস্তান 
আক্রমণ কিরৈ চাই না।” 
 
“রকন্তু আে গসই প্রস্তুরৈি সূচনা হরয়রে, ৈাই না?” 
 
* 
 
পিবৈধী সিাহগুরলা বাবিরক ৈাি  ুিাস্ত্র আি  ুি গকৌশল শারনরয় গনবাি আরিা সুর াে 
িান করি। রবরেৈ আি নৈোনু বাোউি গথরক বাবি ৈাি গসনাবারহনী রনরয় িরিণ-
পূবধরিরক রহেুস্তারনি সীমান্ত বিাবি বুরনা, পাহারড় এলাকাি রিরক এরেরয়  ায়। এবািও 
প্ররৈপি ৈাি কামারনি হুঙ্কাি রকংবা মারস্করটি েেধরনি সামরন িাাঁড়ারৈই পারি না। 
 
বস্তুৈপরি, বাবরিি আেমরনি সংবাি গপরৈ, ভীৈসন্ত্রস্ত গোত্রপরৈিা নিি গভড়া, মটকা 
ভরৈধ শসেিানা, গৈেী গঘাড়া রকংবা সুেিী িমণীি সারথ গৈাষামিপূণধ আনুেরৈেি বাৈধা 
পার রয় রনরেরিি বশংবি প্রমারণি প্ররৈর ারেৈায় গমরৈ উর । ৈারক ৈুষ্ট করি 
পাহারড়ি মাথায় অবরস্থৈ রনরেরিি গ্রাম আি মারটি িূেধসমূহ িিা কিরৈ ৈারিি 
আগ্রহ গিরখ বাবরিি গ াাঁরটি গকারণ একটা বাাঁকা হারস ফুরট উর । গকউ গকউ এমনরক 
মুরখ ঘাস রনরয় ৈাি সামরন উপরস্থৈ হয়- বাবি ৈাি ৈরুণ বয়রস অনেসব বুরনা 
উপোরৈি রভৈরি আত্মসমপধরণি এই অরভবেরক্ত লিে করিরেরলা। 
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রকন্তু এই সব ৈুি সিধািরিি বশ মানাবাি আকাঙ্ক্ষা ৈাি মারঝ ইরৈমরিেই কমরৈ শুরু 
করিরে। িারৈি গবলা গস ঘুমাবাি গচষ্টা কিরল নানা িৃশেকল্প ৈাি স্বরপ্ন এরস হানা 
গিয়। এক রবরেৈাি গচহািা-”গমামবারৈি মরৈা গচাখ গ খারন গকারনা উজ্জ্বলৈা গনই”- 
ৈাি আি ৈাি উরেরশেি মাঝ রিরয় বহমান রসনু্ধ নিী প ধরবিণ কিরে। মানুষরক 
পিাস্ত কিরৈ তৈমূি রসিহস্ত রেরলন। কখনও গকারনা পারথধব বাাঁিা ৈাি সামরন মাথা 
ৈুরল িাাঁড়ারৈ পারিরন গকারনা পাহাড় বা নিী ৈারক কখনও হরৈািেম কিরৈ পারিরন। 
বাবিও র ক গৈমনই হরব। পরনি বেি আরে, গ্রীরস্মি প্রচণ্ড িাবিারহ, গস আি বাবুিী 
রসনু্ধি রিরক ৈারকরয় রেরলা। চমরক উর  ঘুম গভরঙ গেরল গস আবািও রনরেি গভৈরি 
গসই একই কাে কিাি একটা উিগ্র বাসনা অনুভব করি।  া গস পরি কখনও 
র কমরৈা বোখো কিরৈ পারিরন- না বাবুিীি কারে, না রনরেি কারে…রকন্তু বাসনাটা রিন 
রিন ৈাি গভৈরি গকবল গবরড়ই চরল। ভরবষেৈ অরভ ারনি ভাবনা মন গথরক সরিরয় 
গিরখ, বাবি ৈাি গসনাবারহনীরক পূবধরিরক ঘুরিরয় গনয় এবং মাচধ মারসি এক শীরৈি 
সকারল, প্রশস্ত, দ্রুৈ বহমান একটা নিীি িৃশেপট গচারখি সামরন গভরস উর । রনরেি 
গলাকরিি অনুসিরণি েনে অরপিা না করি গস  াণ্ডা, কর ন েরমি উপি রিরয় ৈুড়ে 
গবরে গঘাড়া িাবরড়  ায়। ৈীরিি কারে গপৌঁরে, গস ৈাি গঘাড়াি রপ  গথরক লারফরয় 
নারম, পিরণি কাপড় গটরন খুরল এবং বিফেলা নিীি পারনরৈ ঝাাঁরপরয় পরড়  া সুিূি 
রৈব্বরৈি গকারনা পাহারড়ি চূড়া গথরক বরয় আসরে। 
 
পারন প্রচণ্ড  াণ্ডা হওয়ারৈ আগ্ররহি প্রথম ঝাপটা ৈাি রনরমরষ গকরট  ায় এবং 
বিফশীৈল পারন করয়ক গ াক রেরল গফলরৈ ৈাি মরন হয় েলায় বুরঝ বিফ েরম 
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রেরয়রে। ৈীব্র গরাৈ ৈারক ইরৈমরিে অরনকিূি ভারসরয় রনরয় রেরয়রে এবং ৈীরি 
িাাঁরড়রয় থাকা ৈাি গলারকিা আৈরঙ্ক গচাঁচারমরচ শুরু করি রিরয়রে। আরিকবাি েভীি 
শ্বাস রনরয় এবাি গস মুখ পারনি অরনক উপরি িারখ- গস ৈারক ভারসরয়। রনরৈ চাওয়া 
প্রাকৃরৈক শরক্ত নাকচ করি গিরহি পুরিা শরক্ত রিরয় সাাঁৈাি কাটরৈ শুরু করি। গভরস 
 াওয়া গথরম রেরয় গপেরনি রিরক এরেরয়  াওয়া শুরু হরৈ গস উফুল্ল হরয় উর । গস 
রবেয়ী হরয়রে। রকেু একটা পারনরৈ আেরড় পরড় এবং বাবুিীি মাথা পারনি রনরচ গথরক 
ৈাি পারশ গভরস উর । 
 
“মূরখধি বািশা, এসব আপরন রক শুরু করিরেন?” বাবুিীি মুখ  াণ্ডায় প্রায় নীল হরয় 
উর রে। “আি পােরলি মৈ হাসরেন গকন?” 
 
 “আমাি সারথ সাাঁৈরি অপি পারড় চরলা, গসখারন রেরয় আরম গৈামারক খুরল বলরবা।” 
 
েলাবৈধ আি ৈীব্র গরারৈি রভৈি রিরয় ৈািা একসারথ এরেরয়  ায়  রৈািণ না অপি 
পারড় রেরয় গপৌঁরে এবং রুক্ষ্ম, অনুজ্জ্বল িুসি-হরিৎ বরণধি ঘারসি গোে িু’হারৈ আাঁকরড় 
িরি রনরেরিি পারন গথরক গটরন ৈুরল। বাবি মারটরৈ শুরয় পরড়, ৈখনও রখকরখক 
শরব্দ হাসরে।  রিও ৈাি পুরিা গিহ শীরৈ  ক ক করি কাাঁপরে। এবং ৈাি শীৈল ত্বক 
কাটা কাাঁটা হরয় উর রে। 
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“এবাি বরলন এসরবি মারন রক?” মাথা ঝাাঁরকরয় গচারখি উপি গথরক চুল সরিরয়, 
বাবুিী ঘাড় রনচু করি ৈাি রিরক ৈাকায় এবং িু’হারৈ রনরেরক চাপড় গমরি উষ্ণ 
িাখরৈ গচষ্টা করি। 
 
“েৈিারৈ আরম ভারলা করি ঘুমারৈ পারিরন। রসনু্ধি এরৈা কারে িরয়রে এই ভাবনাটাই 
আমাি কারন নিীি গরারৈি মরৈা িরক্তি েেধন সৃরষ্ট করি। আরম একটা মানৈ 
করিরেলাম, আল্লাহৈালা  রি রহেুস্তারন আমারক রবেয়ী করিন ৈরব আমাি নৈুন 
সাম্রারেেি প্ররৈটা নিী আরম সাাঁৈরি অরৈক্রম কিরবা।” 
 
 “আপরন এরৈা ৈাড়াৈারড় সাাঁৈাি শুরু না কিরলও পািরৈন…গকারনা রকেু েয় কিা 
গথরক আপরন এখনও অরনক িূরি িরয়রেন।” 
 
বাবি উর  বরস। “আমারক এটা কিরৈই হরৈা। আরম রকভারব রসনু্ধ নিী গিরখ গসটা 
অরৈক্রম না করি থাকরৈ পারি…? অবশে আমারিি এবাি কাবুরল রফরি গ রৈ হরব। 
রকন্তু শীঘ্রই আবাি আমিা রফরি আসরবা। আরম এবাি  খন রফরি আসরবা ৈখন এই 
ভূখণ্ড োনরব গ  আরম এটা অেধন করিরে। এই অঞ্চল আমারক স্বােৈ োনারব…” 
 
 “আি ৈাি আরে আমাি িািণা আমারিি গবািহয় আবাি সাাঁৈরি রফরি গ রৈ হরব?” 
 
“অবশেই।” 
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* 
 
বিফশীৈল রসনু্ধ নরিি পারনরৈ সাাঁৈাি কাটবাি আট মাস পরি একরিন গভারিি প্রথম 
প্রহরি, বাবি মাহারমি কি গথরক গবি হরয় আরস। গ খারন গস গশষবারিি মরৈা ৈাি 
গিশম গকামল গিরহি ভাাঁরে আি ৈাি চেন সুবারসৈ িীঘল গকরশি েটলায় রনরেরক 
হারিরয় গফলরৈ গচরয়রে এবং গসখান গথরক একাকী গস রনরেি রনভৃৈ কামিায় রফরি 
আরস। কাবুরলি িূেধপ্রাসারিি রনরচ অবরস্থৈ ৈৃণভূরম গথরক গভরস আসা িণিামামাি 
গুরুেম্ভীি আওয়াে গস মরনার াে রিরয় গশারন। বািাোয় িাাঁরড়রয় গস গভারিি আরিা- 
আরলারৈ জ্বলজ্বল কিরৈ থাকা গসনাোউরনি অরগ্নকুরণ্ডি রিরক ৈারকরয় থারক। েৈকাল, 
এই একই বািাো গথরক, বাবুিী রপেরন িাাঁরড়রয় থাকা অবস্থায়, গস ৈাি গলাকরিি েনে 
রনরেি মহাপরিকল্পনাি কথা গঘাষণা করিরেরলা। 
 
“তৈমূরিি রহেুস্তান আক্রমরণি সময় গথরক ৈাি উত্তিারিকািীরিি েনে এটা একটা 
নোয়সঙ্গৈ সম্পরত্ত। ৈাি প্রিান উত্তিারিকািী রহসারব আরম আোমীকাল  াত্রা আিম্ভ 
কিরবা।  ািা আমারক আমাি েন্মেৈ অরিকাি গথরক বরঞ্চৈ গিরখরে ৈারিি কবল 
গথরক গসটা উিারিি রনরমরত্ত। চািমাস আরে আরম রহেুস্তারনি অরিকাংশ স্থারনি 
স্বরঘারষৈ শাসরকি- রিল্লীি ইবিারহম গলািীি কারে একটা বােপারখ উপহাি রহসারব 
পার রয়রেলাম। আরম ৈারক বরলরেলাম, গস  রি আমারক ৈাি অরিিাে রহসারব স্বীকাি 
করি গনয়, ৈরব আমাি অিীনস্ত কিি িারেেি শাসক রহসারব আরম ৈারক মরনানীৈ 
কিরবা। গস বােপারখটাি মাথা গকরট আমাি কারে গফিৈ পার রয়রে। গস এবাি 
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কাবুরলি সুলৈান এবং তৈমূরিি বংশিিরক অপমারনৈ কিাি েনে রনরেি রসংহাসন 
গখায়ারব।” 
 
 বাবরিি প্রোিা ৈাি করণ্ঠি গৈরোিীি স্বরিি প্ররৈ েরেধ উর  সিরৈ প্রকাশ করি। 
 রিও সুলৈান ইবিারহম গকবলই একটা ৈারিি কারে এবং আগ্রা ও রিল্লীরৈ ৈাি 
প্রাসাি এবং িূেধ সম্বরন্ধ, ৈাি রবপুল তবভব এবং রবশাল গসনাবারহনী রকংবা শাসকরিি 
গোট-  ারিি গকউ ৈািই মরৈা মুসলমান, গকউবা মূরৈধ উপাসক-  ািা ৈাি অিীনস্ত 
সামন্তিাে এসব রকেু সম্বরন্ধই ৈারিি গকারনা িািণাই গনই। বাবি ৈাি বক্তরবেি প্ররৈ 
ৈারিি এইিকম রকেু ভাবনা রচন্তা না করিই সমথধন কিরৈ গিরখ মরন মরন হারস। 
একথা সরৈে গ  রহেুস্তারনি প্ররৈ ৈাি একটা েন্মেৈ অরিকাি িরয়রে। রকন্তু ৈাি 
সরৈেকারিি েন্মেৈ অরিকাি রেরলা সমিকে। গসখানকাি সৃ্মরৈ ৈারক আপুৈ করি 
গৈারল রকন্তু গস এটাও োরন গসখারন গস আি কখনও শাসন কিরৈ পািরব না। 
 
 “সুলৈান, আপনাি গবান কথা বলরৈ চান আপনাি সারথ।” একেন পরিচািক এরস 
বাবরিি কল্পনায় গেি গটরন গিয়। 
 
 “অবশেই। রৈরন রক আমারক ৈাি কারে গ রৈ বরলরেন?” 
 
 “না, সুলৈান। রৈরন রনরেই এরসরেন।” 
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খানোিা বািাো ৈাি পারশ এরস িাাঁড়ায়। বাবি আি গস গসখারন একা হওয়া মাত্র, 
খানোিা গনকারবি আড়াল অপসারিৈ করি। গিয়ারলি কুলরঙ্গরৈ িাখা মশারলি আরলা 
ৈাি মুরখি েড়ন আি ত্বরকি বরলরিখা অরনকটাই গকামনীয় করি গৈারল। বাবি গ  
িারৈ আকরশি িূরেধ ফািোনাি রসংহাসরন রনরেি অরিকাি গঘাষণা গঘাষণা করিরেরলা, 
গসরিন গ  গমরয়টা ভাবেম্ভীি ভরঙ্গরৈ ৈাি মিহুম আব্বাোরনি ৈিবারি আলমেীি এরন 
ৈাি হারৈ ৈুরল রিরয়রেরলা, গসই গমরয়টারকই গ রনা এখন আবাি গিখরৈ পায়। 
 
“আরম োরন ৈুরম একটু পরি গেনানামহরল আমাি আি গৈামাি স্ত্রীরিি কাে গথরক 
রবিায় রনরৈ  ারব। রকন্তু আরম গৈামাি সারথ রকেুটা সময় একাকী কাটারৈ চাইরেলাম। 
ফািোনায় আমারিি তকরশারি েীবন  খন অরনক গবরশ রনিাপি আি প্ররৈশ্রুরৈপূণধ 
রেরলা, গসই সুখী রিনগুরলা স্মিণ কিরৈ গকবল আমিা িু’েনই আে গবাঁরচ আরে। 
আমারিি উপি রিরয় এিপরি অরনক ঝড়ঝাপটা বরয় রেরয়রে, ভারলা মে িু’িিরণি…” 
গস িম গনবাি েনে থারম। “আমারিি েীবন হয়রৈা অরনক। সহে আি ঘটনাহীন হরৈ 
পািরৈা, রকন্তু রনয়রৈি গসটা কামে না। ৈুরম রহেুস্তারন গৈামাি েীবরনি সবরচরয় 
গুরুত্বপূণধ অরভ ান শুরু কিাি প্রস্তুরৈ সম্পন্ন করিরে।  া ইরৈহারসি পাৈায় আমারিি 
পরিবারিি ম ধািা রনষ্পন্ন কিরব। আমারিি মিহুম। আব্বাোন, আরিোন আি 
নানীোন আে গবাঁরচ থাকরল গ মনটা চাইরৈন, আরম আশা করি এই অরভ ারন ৈুরম 
গসসব রকেু অেধন করিা। আমিা গ  েনে গবাঁরচ আরে- রবেয় আি প্রভুত্ব স্থাপন ৈারক 
ইরঙ্গৈপূণধ করি ৈুলরব… রকন্তু আমাি আিরিি গোট ভাই রনরেি প্ররৈ  ে রনরৈ ভুরল 
গ ও না। “ খানোিাি রকশরমরশি মরৈা গচাখ অরনকটা ৈারিি নানীোরনি মরৈাই 
রকন্তু অরনক গবরশ োঢ়- অশ্রুরৈ টলটল করি। 
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 “আরম, আমাি প্রথম টাটু্ট গঘাড়াটারক আচমকা বাাঁক গনওয়ারৈ রেরয় পরড় গেরল ৈুরম 
গ মন আমারক বকুরন রিরয়রেরল সাবিান হরৈ। র ক গসভারব, রনরেি গখয়াল িাখরবা।” 
বাবি ৈারক এক হারৈ েরড়রয় িরি। “আমাি ভারেে  াই ঘটুক একটা কথা আে িারৈ 
গেরন িারখা, আরম গকবল আমিা রনয়রৈ অনুসিণ কিরে আি গ  কািরণ আমাি েন্ম 
হরয়রে গসটা পরিপূণধ কিরৈ চাইরে। গ্রহ নিরত্রি অবস্থান আমাি পরি িরয়রে। শাহী 
গেোরৈষরবি রক ভরবষেিাণী করিনরন গ  নরভম্বরিি গশষপ্রারন্ত  রি আরম আমাি 
অরভ ান শুরু করি। সূ ধ  খন িনুিারশরৈ অবস্থান। কিরে ৈাহরল রবেয় আমাি 
রনরিৈ?” 
 
খানোিা িু’হারৈ বাবরিি মুখটা পলরকি েনে িরি গিরখ ৈাি কপারল আলরৈা করি 
চুমু খায়। “আবাি আমারিি গিখা না হওয়া প ধন্ত রবিায়, আমাি ভাই।” 
 
 “রবেয় অরেধৈ হওয়ামাত্রই আরম গৈামারক রনরয়  াবাি েনে গলাক পার রয় গিরবা।” 
 
ৈািপরি গস রবিায় গনয়, দ্রুৈ গেনানামহরলি রিরক রফরি  ায়। গ খারন বাবি োরন গ  
আোমী মাসগুরলারৈ রনরেি িুরিন্তা গোপন করি- গস সবাইরক আেরল িাখরব, সাহস 
গ াোরব। এবারিি অরভ ারন হুমাযূ়ন ৈাি সারথ  ারব। আি গসেনে কামিানরক গস 
কাবুরলি িােপ্ররৈভূ রনরয়াে করিরে। বাইসানোি আি কারশরমি মরৈা অরভে বেরক্ত, 
এবারিি অরভ ারন ৈািা অংশ রনরি না। িিবারি থাকরবন ৈারক পিামশধ গিবাি েনে। 
রকন্তু বাবি োরন ৈাি অনুপরস্থরৈরৈ কাবুরলি রনিাপত্তা আি সুশাসরনি রনিয়ৈা, 
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অরনকটাই খানোিাি রবে পিামরশধি উপি রনভধি কিরব। গস আিও োরন ৈাি 
স্ত্রীরিি রভৈরি ঈষধােরনৈ কািরণ উদূ্ভৈ নানা েরটলৈা, এসান গিৌলৈ গবাঁরচ থাকরল 
গ ভারব সামরল রনরৈন, খানোিাও র ক গসভারব ৈারিি সারথ কথা বরল, সান্ত্বনা রিরয়, 
আরপাষ করিরয়, সামরল গনরব। 
 
অন্ধকাি গথরক গভরস আসা ৈূ ধধ্বরন আবািও স্মিণ করিরয় গিয় গ , িূেধপ্রাসারিি 
রনরচি ৈৃণভূরমরৈ িশ হাোি অশ্বারিাহী অরভ ান শুরু কিাি েনে উনু্মখ হরয় অরপিা 
কিরে। অরচরিই ৈািা ৈারিি অস্ত্র আি সমিসিা গশষবারিিমরৈা পিখ করি রনরয় 
গঘাড়াগুরলারক  াত্রাি েনে প্রস্তুৈ কিরব। রনশান-বাহরকি িল বাবরিি মরনানীৈ সবুে 
আি হলুি গোিা কাটা- হলুি িঙ ৈাি েন্মভূরম ফািোনাি, আি সবুে তৈমূরিি 
িােিানী সমিকরেি স্মািক- পটভূরমরৈ রৈনটা জ্বলজ্বল কিরৈ থাকা বৃত্ত,  া তৈমূি 
রনরেি েরন্মি সমরয় গ্রহসমূরহি রনখুাঁৈ অবস্থান প্রকাশ কিাি েনে অংকন কিরৈন, 
সম্বরলৈ রনশারনি ভাাঁে খুরল। 
 
কর াি আি রনরবড় প্ররশিরণি ফরল িি হরয় ও া গোলোে আি মোচলকিািীিাও, 
গশষ মুহূরৈধি প্রস্তুরৈ সম্পন্ন করি। কামান, মারস্কট, বারুরিি থরল, আি কামারনি গোলা 
ইরৈমরিে োরড়রৈ গৈালা গশষ হরয়রে। অস্থায়ী োউরন স্থাপরনি েনে প্ররয়ােনীয় সামগ্রী- 
চামড়াি তৈরি ভািী ৈাাঁবু, ৈবু স্থাপরনি খুাঁরট, রবশালাকৃরৈ িান্নাি পাত্র- সবরকেুই 
মালবাহী োরড়রৈ গৈালা হরয়রে। 
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আকারশি গভারিি আরলা গফাাঁটাি সারথ সারথ ষড়গুরলা োরড়ি গোয়ারলি সারথ বািা 
হরব। মালবাহী পশুি রবশাল সারি- িুই কুে রবরশষ্ট উট, োিা আি খচ্চি খািে শরসেি 
বস্তা, শুকরনা মাংস, আি অনোনে িসি সামগ্রী বহন কিাি েনে প্রস্তুৈ িরয়রে। বাবরিি 
গসনাবারহনীরক অনুসিণ কিরব বরল মরনানীৈ বরণরকি িল  ািা োউরনরৈ অস্থায়ী 
বাোি বসারব ৈািাও ৈারিি মালপত্র আি ৈা বহনকািী পশুি পাল প্রস্তুৈ করি িীঘধ 
আি সফল অরভ ান মারন রবপুল মুনাফাি সম্ভাবনা। ৈারিি গপেন গপেন  ারব গসনা 
োউরন অনুসিণকািী সািািণ মানুরষি িল- রিনমেুি, গমথি, পারনবধাহক, রশশু সন্তান 
গকারল রনরয় উরিগ্ন স্ত্রী, গ  ৈাি অরভ ারন অংশ গনয়া স্বামীি কাোকারে থাকরৈ আগ্রহী, 
বািবরণৈাি িল, িড়াবাে, বাঈরে আি বািে ন্ত্রীি িল  ািা োরন তসনেরিি মন  ুরিি 
ভাবনা গথরক সরিরয় িাখরৈ পািরল রবপুল বখরশশ পাওয়া  ারব। একটা পুরিা শহিই 
গ রনা ভ্রমণ কিরে তসনেবারহনীি সারথ। 
 
করয়ক ঘণ্টা পরি, িুপুরিি র ক আরে আরে, শীরৈি সূ ধ িৃশেপরটি উপরি অকাৈরি 
রূপারল আরলা রবরকরিৈ কিাি মারঝ, বাবি আঙু্গরল তৈমূরিি গসানাি অঙু্গিীয়, গকামরি 
গকাষবি আলমেীি, আি উোম ৈূ ধনারিি মারঝ কাবুরলি িূেধপ্রাসাি গথরক গঘাড়ায় 
উপরবষ্ট অবস্থায় গবরিরয় আরস। শহরিি উাঁচু গিয়ারলি বাইরি গবি হরয় আসাি সমরয় 
ৈাি গপরটি গভৈরি গকমন িলা পারকরয় উর । আশঙ্কা, উরত্তেনা নারক পূবধাভাষ? ৈাি 
বহু পরিরচৈ, বহুবাি অনুভব কিা অনুভূরৈ। রকন্তু এবারিি বোপািটা আলািা। প্রচণ্ড 
একটা ঐকারন্তকৈা ৈারক আপুৈ করি িারখ। সরৈে সরৈে ভােেরিবী এবাি ৈাি প্ররৈ 
প্রসন্ন হরয়রেন…ৈারক গকবল সুর ারেি সিেবহাি কিরৈ হরব, আরে  া রকেু হরয়রে- 
ফািোনাি রসংহাসরনি িারবরৈ ৈাি লড়াই, উেরবকরিি পিাস্ত করি সমিকে িখরল 
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িাখাি প্রয়াস। ৈাি কাবুল শাসন- সবই ৈাি রনরেি অপাি ভােে এবং ৈাি ভাবী 
সাম্রারেেি রভরত্তপ্রস্তি বরল পরিেরণৈ হরব… 
 
* 
 
“গেোরৈষ র কই বরলরেরলা। ভােে আমারিি সহায়।” বাবি চঞ্চল গবরে বহমান কাবুল 
নিীি উপরি রবশাল গভলায় চামড়াি চারিায়াি রনরচ রবরেরয় গিয়া োরলচাি উপরি ৈাি 
িু’পারশ বরস থাকা বাবুিী আি হুমাযূ়নরক লিে করি বরল। িারড়ি িল িাাঁড় গবরয় 
গভলাটা পরিচালনা কিরে। ৈারিি চািপারশ রবশাল সব গনৌকাি একটা বহি। 
কামানগুরলা আি ভািী মালপরত্রি অরিকাংশ বহন কিরে। গসনাবারহনীি মূল অংশ 
নিীি ৈীি িরি এরেরয় চরলরে। 
 
“হুমাযূ়ন, উত্তরিি  া াবিরিি মাঝ গথরক রবশাল একটা বারহনী েরড় ৈুরল ৈুরম িারুণ 
একটা কাে করিরে। বাবি ৈাি মূল বারহনী রনরয় কাবুল ৈোে কিাি িশ রিন পরি 
হুমাযু়ন বখশারনি বনভূরম এলাকা গথরক সংেৃহীৈ িু’হাোরিি গবরশ তসরনেি একটা 
বারহনী রনরয় ৈাি সারথ এরস গ াে রিরয়রে। 
 
“আব্বাোন–আপরন আমারিি সারথ ৈারিি গিবাি েনে  রৈা স্বণধমুদ্রা পার রয়রেরলন, 
গসটাি কথা রবরবচনা কিরল, বোপািটা গমারটই কর ন রেরলা না।” “বিখশানীিা ভাল 
গ ািা, অবশে রনরেরিি গভৈরি বা অরনেি সারথ ঝেড়া বািাবাি বোপারিও ৈারিি 
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িিৈা প্রশ্নাৈীৈ।” পারনি উপি রিরয় প্রবারহৈ শীৈল বাৈারসি হাৈ গথরক বাাঁচরৈ 
পিরনি নীল আলখাল্লাটা োরয় ভারলা করি েরড়রয় রনরয় বাবুিী বরল। 
 
 “আমারিি অগ্রসি হবাি েরৈি সারথ ৈাল িাখরৈ রেরয় ৈারিি লড়াই কিাি েনে 
বাড়রৈ শরক্ত থাকরব না।” বাবি মন্তবে করি। 
 
 সবুে পারনি বহমান িািা ৈাি মনরক কলহরপ্রয় উপোরৈি গথরক ভারটরৈ রহেুস্তারনি 
পারন িারবৈ করি এবং খুরশরৈ ভরিরয় গৈারল। শীঘ্রই গস আরফম রমরশ্রম ভাঙ রিরয় 
গ রৈ বরল। বাস্তবৈা গথরক পলায়রনি একটা উপায় রহসারব গস একসমরয় এটা বেবহাি 
কিরৈ। রকন্তু এখন এটা বৈধমানরক আনরে ভরিরয় ৈুরল আি ভরবষেৈরক আশাবেঞ্জক 
করি। প্ররৈবাি গস এটা গ্রহণ কিরল, ৈািা গ  রনিস পাথুরি িৃশেপরটি রভৈি রিরয় 
এরেরয় চরলরে, গসটারক গসানালী আরলায় গ রনা উদ্ভারসৈ করি গৈারল এবং এি প্ররৈটা 
অনুষঙ্গ- প্ররৈটা বৃি, প্ররৈটা ফুল, নিি গভড়াি পারলি প্ররৈটা গভড়া- ৈাো, 
মরনামুগ্ধকি গসৌের ধ ভরি উর । গস  খন গচাখ বন্ধ করি, ৈখন অনে সব অবয়ব ৈাি 
মানসপরট রভড় করি ৈাি গলারকিা  ুিরিরত্র শত্রু গসনাি ভূপারৈৈ মৃৈরিরহি রভৈি 
রিরয় উৎফুল্ল ভরঙ্গরৈ গঘাড়া েুরটরয় চরলরে। ৈারিি িাবমান গঘাড়াি পা গ রনা মারট 
স্পশধই করি না, অনন্ত আকারশি রনরচ গস একটা গসানাি রসংহাসরন উপরবষ্ট এবং 
মাথায় একটা হীিা পান্নাখরচৈ গসানাি মুকুট চকচক কিরে… 
 
“রক পােরলি মরৈা রমটরমট করি হাসরেন?” বাবুিী োনরৈ চায়। 
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 “আরম ভাবরে আোমী, আমারিি কপারল রক আরে। আে গথরক এক বেি পরি আমিা 
গকাথায় থাকরবা।” 
 
 “আরম আশা কিরে রিল্লীরৈ…” 
 
 “আি হুমাযূ়ন গৈামাি রক মরন হয় আমিা গকাথায় থাকরবা?” 
 
“আব্বাোন আরম র ক োরন না…রকন্তু আল্লাহৈা’লা চাইরল আমিা আপনাি শত্রুরিি 
পিাস্ত করি একটা সাম্রারেেি অরিকািী হরবা।” 
 
 ৈাি অকপট মন্তবে শুরন বাবি আি বাবুিী রনরেরিি মরিে উৎফুল্ল িৃরষ্ট রবরনময় করি। 
রকন্তু পিমুহূরৈধই ৈািা ৈারিি গচহািা স্বাভারবক করি ৈুরল। একেন ৈরুরণি েনে হরৈ 
পারি শব্দগুরলা গবশ োলভিা, রকন্তু ৈারিি মরনও রক একই আরবে গখলা কিরে না? 
 
* 
 
“সুলৈান, গুিিূরৈি িল রফরি এরসরে। ৈািা রসনু্ধ নি অরৈক্ররমি একটা উপ ুক্ত 
োয়োি খবি রনরয় এরসরে।” 
 
বাবরিি বুকটা িক করি উর । কাবুল নিী ৈোে কিাি পরি গথরকই, খাাঁ খাাঁ নুড়ীপাথরি 
পূণধ খাইবাি রেরিপরথি রভৈি রিরয় িরিণ-পূবধরিরক ৈাি তসনেবারহনী রনরয় অগ্রসি 
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হরৈ শুরু করি গস এই খবিটা গশানাি েনেই অরপিা কিরেরলা। গস আি বাবুিী 
রশকারি  ারব বরল প্রস্তুৈ হরয়রেরলা- পাশ্ববৈধী গ্রারমি গলারকিা পাাঁচ মাইল িূরি ওক 
বরনি পিস্পি সংবি োলপালাি মারঝ িুরটা েণ্ডাি চরড় গবড়ারি। বরল খবি রনরয় 
এরসরেরলা। রকন্তু আপাৈৈ ৈািা আরিা রকেুরিন রনরূপদ্ররব ঘাস গখরৈ পািরব। 
 
 “আমাি সারথ এরসা!” বাবুিীরক অনুসিণ কিরৈ বরল গস ৈাি অরভ ারনি সমরয়ি 
লাল ৈাাঁবুি বাইরি গ খারন গুিিূরৈিা অরপিা কিরে গসরিরক গঘাড়া হাাঁরকরয় এরেরয় 
 ায়। 
 
“সুলৈান, এখান গথরক একরিরনি িূিরত্ব একটা স্থান আরে। গ খারন গভলা বারনরয় 
আমিা ভািী রেরনসপত্র ভারসরয় ওপারি রনরয় গ রৈ পািরবা।” গুিিূৈরিি িলপরৈ 
ৈারিি রনরয় আসা খবি বয়ান করি। 
 
“গসখারন গরাৈ রকিকম?” 
 
“নিীি একটা ৈীক্ষ্ণ বাাঁরকি পরি অরৈক্ররমি েনে রনিধারিৈ স্থানটা অবরস্থৈ। ফরল 
গরারৈি েরৈরবে এখারন অরপিাকৃৈ কম- আমিা রৈনটা মালবাহী খচ্চি পারনরৈ 
 
নারমরয় পিীিা করি গিরখরে। ৈািা গবশ ভারলামরৈাই ওপারি রেরয় গপৌঁরেরে। আি 
নিীি ৈীরিি এই অঞ্চলটায় গকারনা গলাকবসরৈও গনই। আমিা গকারনা িিরণি রবি 
োড়াই নিী অরৈক্রম কিরৈ পািরবা।” 
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পরিি রিন, বাবি আি বাবুিী ৈৃৈীয়বারিিমরৈা রসনু্ধ নরিি গিখা পায়। 
 
“গিাহাই আপনাি, আপরন রনিয়ই এবািও সাাঁৈরি নিী অরৈক্ররমি মৈলব ভাাঁেরেন 
না?” করণ্ঠ কৃরত্রম উৎকণ্ঠা ফুরটরয় বাবুিী রেরেস করি। কািণ এবাি আরম আি 
আপনাি গপেরন গলরেি মরৈা পারনরৈ লাফ রিরি না…”। 
 
“আরম সাম্রােে না পাওয়া প ধন্ত সাাঁৈাি কাটা বন্ধ। আমারিি কপাল ভারলা আমিা 
গশষবাি গ মন গিরখ রেরয়রেলাম নিীরৈ পারনি স্তি, এখন ৈাি গচরয় অরনক কম।” 
বাবি ঝুাঁরক একটা শুকরনা োল ৈুরল রনরয় পারনরৈ েুাঁরড় মারি। “গুিিূরৈিা র ক 
খবিই রনরয় এরসরে। নিীি এই বাাঁকটা আসরলই গরারৈি গবে অরনক করমরয় রিরয়রে- 
োলটা গিরখা গকমন িীরি সুরস্থ গভরস  ারি…” 
 
“আপনাি কণ্ঠস্বি গকমন হৈাশ গশানারি। আপরন রক রূপকাশ্রয়ী গকারনা সংগ্রাম। আশা 
কিরেরলন নিী অরৈক্রম কিবাি সমরয়?” 
 
 “আরম চাইরন রকন্তু আশা করিরেলাম। আমিা এখারন োউরন স্থাপন কিরবা আি 
েুরৈারিি িল প ধাি গভলা তৈরি কিাি পরি আমিা নিী অরৈক্রম কিরবা।” 
 
গভলা বানারৈ- োে গকরট, রচরি ৈক্তা করি, িরড় রিরয় গবাঁরি এবং চামড়াি অরৈরিক্ত 
ৈাাঁবু গকরট উপরিভাে আিারিৈ কিরৈ রৈনরিন সময় লারে। চৈুথধ রিন ৈািা নিী 
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অরৈক্রম করি।  রিও রঝিরঝি রহম বৃরষ্টি একটা পাৈলা চািরি চািপাশ আবৃৈ থাকায়, 
নিীি ৈীরিি মারট রচটরচরট কািায় রূপান্তরিৈ হরয়রেরলা এবং গভলাি উপরিভাে 
রপরিল করি ৈুরলরেরলা ৈবুও রবপুল সংখেক মানুষ আি ভািবাহী পশুি পাল অনেপারড় 
রনরয় গ রৈ গভারিি আরলা গফাাঁটাি পি গথরক িুপুি প ধন্ত সময় লারে। প্রথরম নিী 
অরৈক্রম করি অগ্রোমী প্রহিীি িল, ৈািপরি গঘাড়া, মরহষ, উট আি সবরচরয় 
গুরুত্বপূণধ কামান এবং মারস্করটি বাক্সগুরলা। এিপরি পিারৈক বারহনীি সিসেরিি। 
সওিােি আি অস্থায়ী রশরবরিি মালপত্র ওপারড় রনরয়  াওয়া হয়। গসনাবারহনীরক 
অনুসিণ কিরৈ থাকা গলাকগুরলারক রনরেরিি বরোবস্ত রনরেরিিই কিরৈ হয়। পুরিা 
বহিটা পাি কিরৈ রেরয় গকবল রৈনটা মালবাহী উট ৈািা হািায়। গভলায় ভারলামরৈা 
গবাঁরি না িাখাি কািরণ গবচািািা গভলা রনরয় উরি গরারৈি সারথ গভরস  ায়। 
 
নিীি অপি পারড় গপৌঁোরনা মাত্র, বাবি একটা গোট ৈাবু স্থাপন কিাি আরিশ গিয়। 
গস ৈাাঁবুি গভৈরি একলা প্ররবশ করি এবং পিধা গটরন গবাঁরি গিয়। ৈািপরি গস িুই 
িাকাৈ নফল নামাে পরড় এবং মারটরৈ গসেিাি ভরঙ্গরৈ অরনকিণ মাথা গ রকরয় 
িারখ। “আরম একবাি গৈামাি আনুেৈে িারব করিরেলাম এবং আরম আরিা একবাি 
গসই িারব রনরয় এরসরে।” গস রফসরফস করি বরল। “আরম তৈমূরিি রিরবে, আমাি আি 
আমাি বংশিিরিি রিরবে রিরয় বলরে এই মারট আরম চাই।” গস েলায় গচরনি সারথ 
গঝালারনা একটা আরকক পাথরিি ৈারবে হারৈ রনরয় গসটাি মুখটা খুরল এবং গকামি 
গথরক খঞ্জিটা গবি করি গসটাি েো রিরয় খুব সাবিারন সামানে পরিমাণ মারট ৈুরল 
রনরয় গভৈরি িারখ। ৈািপরি ৈারবরেি মুখটা ভারলা করি বন্ধ করি গস আবাি ৈাি 
গোব্বাি রভৈরি বুরকি কারে ঝুরলরয় িারখ। 
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* 
 
গফব্রুয়ারি মারসি গকারনা একরিন সন্ধোরবলা, বাবরিি স্থারপৈ োউরনি পাশ রিরয় 
হলুিাভ একটা আভাি েন্ম রিরয় শৈদ্রু নিী বরয় চরল। রহেুস্তারনি উত্তি-পরিম 
অংরশি সমভূরম আি সুলৈান ইবিারহম গলারিি সবরচরয় গুরুত্বপূণধ শহি রিল্লীি মারঝ 
এটাই গশষ বড় নিী। বাবি ভারব, এই প ধন্ত ৈািা দ্রুৈই অগ্রসি হরয়রে বলরৈ হরব। 
রসনু্ধ নি অরৈক্ররমি পরি, শীরৈি গসই রঝিরঝি বৃরষ্ট ৈারিি রকেু রিন ভারলাই 
ভুরেরয়রে। নিম মারটরৈ গঘাড়া আি মালবাহী পশুগুরলাি রবরশষ করি কামান বহনকািী 
ষাাঁড়গুরলাি গবশ কষ্ট হরয়রে সামরন এরেরয় গ রৈ। রকন্তু ৈািপরি একটা সমরয় 
বৃরষ্টপাৈ বন্ধ হরয়রে এবং ৈািাও রসনু্ধি রবরভন্ন শাখানিী অরৈক্রম করি সাবলীল 
ভরঙ্গরৈ সামরন এরেরয় রেরয়রে। 
 
 এরৈারিন প ধন্ত গকবল বনে, আইন অমানেকািী উপোরৈি সারথই ৈারিি সংঘষধ 
হরয়রে। একটা উপোরৈ- গুেি- পাহারড়ি উপি গথরক গনরম এরস বাবরিি গলাকরিি 
আক্রমণ করিরেরলা  খন ৈািা একটা সংকীণধ রেরিপথ অরৈক্ররম বেস্ত গসই সমরয়। 
রকন্তু ৈাি পিারৈ অবরস্থৈ প্রহিীি িল ৈারিি এরকবারি িাাঁৈভাঙা েবাি রিরয়রে। 
গুেিরিি করৈধৈ মাথাি একটা গবশ িশধনীয় সূ্তপ কা ধকিী প্ররৈরষিরকি কাে করিরে 
এবং অনে গকারনা উপোরৈ ভুরলও আি এরিরক নাক েলারৈ আরসরন। একবাি শৈ 
অরৈক্রম কিরল, পুরিা বোপািটা ৈখন একটা রভন্ন মাত্রা গ্রহণ কিরব। ৈািা ৈখন 
ইবিারহম গলািীি শরক্তশালী সামন্ত িাোরিি অঞ্চরল প্ররবশ কিরব। করয়করিন আরে 
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গস নিীি অপি পারড় ৈারিিই একেনরক রফরিাে খান- িূরৈি হারৈ চিমপত্র রিরয় 
পার রয়রেরলা। রিল্লী গ রৈ হরল ৈাি ভূখরণ্ডি উপি রিরয়ই গ রৈ হরব: “আপনাি 
এলাকা এক সমরয় তৈমূরিি সাম্রারেেি অংশ রেরলা এবং আরম আমাি েন্মেৈ, 
নোয়সঙ্গৈ অরিকাি িারব কিরে। আত্মসমপধণ করি আমাি প্ররৈ আনুেৈে গঘাষণা 
করিন। আপরন ৈাহরল আমাি অিীনস্ত সামন্ত িাো রহসারব রনরেি শাসন বোয় 
িাখরৈ পারিন এবং আরম প্ররৈশ্রুরৈ রিরি গকারনা িয়িরৈি রশকাি আপনাি িােে 
হরব না।” 
 
 িাোটা এি উত্তরি ৈারক একটা িূসি বািামী িরঙি মিধা গঘাড়া আি সারথ একটা বাৈধা 
পা ায়: “আপনাি িারব কৃরত্রম। আরম রিল্লীি সুলৈান ইবিারহম গলািীি অনুেৈ, র রন 
রহেুস্তারনি নোয়সঙ্গৈ সম্রাট। রনরেি ভূখণ্ড গেরড় এরৈািূি ভ্রমণ কিাি কািরণ গবািহয় 
আপনাি গঘাড়া িুবধল হরয় পরড়রে। আমাি পা ারনা এই গঘাড়াটা আপনারক দ্রুৈ কাবুরল 
রফরিরয় রনরয়  ারব।” বাবি গলাকটাি ঔিৈে গিরখ গকবল গহরসরে আি গঘাড়াটা 
বাবুিীরক রিরয় রিরয়রে। 
 
 বাবি ৈাি গসনাপরৈি ৈাাঁবুি রিরক গহাঁরট  াবাি সমরয় ভারব, রফরিাে শাহ রনরেি 
অরবমৃষেকািীৈাি েনে পস্তারব। রফরিাে খারনি শক্তঘাাঁরটি উরেরশে মূল বারহনী এরেরয় 
 াবাি আরে শৈদ্রি ওপারড়ি এলাকাটা গোপরন গিকী কিাি েনে হুমাযূ়ন ৈাি 
বিখশান  া াবি বারহনীি একটা িুদ্র অংশ রনরয় গ রৈ চাইরল বাবি অনুমরৈ গিয়। 
আল্লাহ সহায় থাকরল, শীঘ্রই নিী অরৈক্রম কিাি পরি গেরলি সারথ ৈাি গিখা হরব 
এবং রফরিাে খানরক এমন রকেু অস্ত্র গিখারব  া গস ৈাি েীবরনও গিরখরন… গস 
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রনরেি ৈাাঁবুরৈ অরস্থি ভরঙ্গরৈ পায়চারি কিরৈ থারক। গস ভারলা করিই োরন ৈাি বহু 
প্ররৈরিৈ উচ্চাকাঙ্ক্ষাি ভােে খুব শীঘ্রই রনষ্পরত্ত হরব। মাঝিারৈি রিরক, গস ৈাি 
পরিচািকরক আরফম গমশারনা সুিা রনরয় আসরৈ বরল। এটা ৈাি অরস্থিৈা প্রশরমৈ 
কিরব। এমনরক গস একটু ঘুরমরয়ও রনরৈ পারি-  া। রকেু রিন  াবৈ ৈাি কারে অিিা 
হরয় উর রে। 
 
 কড়া পানীয়টা ৈাি রক্রয়া শুরু করি এবং বাবরিি মরৈা প্রশারন্তি িারেে রবচিণ কিরৈ 
থারক…গস বলরৈ পািরব না কৈিণ সময় গস গঘারিি রভৈরি রেরলা।  খন সহসা ৈাি 
স্বরপ্ন বেপারৈি ধ্বরন এরস সবরকেু লণ্ডভণ্ড করি রিরৈ চায়। রিনটা গবশ েিম আি 
সোাঁৈসোাঁরৈ। বৃরষ্ট হরলই সম্ভবৈ এই গুরমাট ভাবটা কাটরব। শীঘ্রই ভািী বৃরষ্ট ৈাি ৈাাঁবুি 
োরি  াক বাোরৈ শুরু করি। রকেুিণ পরি, চামড়াি মারঝি গসলাই রিরয় চুাঁইরয় পারন 
পড়রৈ থারক। গস গুনরৈ শুরু করি- এক, িুই, রৈন, ঝপাস…এই, িুই, রৈন, ঝপাস… 
ৈাি গচারখি পাৈা বন্ধ হরয় আসরৈ চায়। এমন সময় বাবুিীি কণ্ঠস্বি গস শুনরৈ পায় 
এবং গটি পায় গকউ ৈারক শক্ত করি আাঁকরড় িরি োোরৈ চাইরে। “নিীি ৈীি 
পারনরৈ উপরচ পড়রে! পুরিা রশরবি পারনরৈ সয়লাব হরয় রেরয়রে।” 
 
“রক?” আরফরমি গনশায় বুি, গস বাবুিীি কথা প্রথরম বুঝরৈ পারি না। 
 
“আমিা পারনি রভৈরি আটরক পরড়রে। পুরিা নিী একটা হ্ররিি রূপ রনরয়রে। 
আমারিি দ্রুৈ এই এলাকা ৈোে কিরৈ হরব।” 
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আলমেীি ৈুরল রনরয় গসটা গকামরি বাাঁিরৈ বাাঁিরৈ বাবি ৈাাঁবুি বাইরি গবি হরয় আরস 
এবং গচারখি সামরন  া গিরখ ৈাি গসটা রবশ্বাস কিরৈ কষ্ট হয়: পুরিা রশরবি ইরৈমরিে 
এক রফট গঘালা পারনরৈ ৈরলরয় রেরয়রে। চািরিক গথরক ৈাি গসনাপরৈিা পারন গভরঙ 
অরনক কষ্ট করি ৈাি ৈাাঁবুি রিরক এরেরয় আসরে, আরিরশি েনে ৈারকরয় িরয়রে। 
 
ৈাি আরফরমি গনশা এক লহমায় েুরট  ায়। “ৈাাঁবু পরিৈোে করিা এবং ভািী 
রেরনসপত্রও গনবাি িিকাি গনই। গঘাড়া আি মানুষরিি উচ্চভূরমরৈ সরি গ রৈ বরলা।” 
বৃরষ্টি অরঝাি িািাি মারঝ এৈ গোরি বৃরষ্ট পড়রে গ  সূরচি মৈ রবি করি- গস ৈারিি 
গপেরন অবরস্থৈ রনচু রটলা গিখরৈ পায়। “গৈামিা  রৈাগুরলা সম্ভব মারস্করটি বাক্স আি 
বারুরিি থরল সারথ রনরয়  াও। কামানগুরলা রনরয় বেস্ত হবাি িিকাি গনই- পারন 
ৈারিি ভারসরয় রনরয় গ রৈ পািরব না। মালবাহী পশুগুরলাি বাাঁিন খুরল িাও। ৈািা 
রনরেিা বাাঁচাি পথ খুাঁরে গনরব, োউরনি সবাইরক এই একই কথা বরল িাও…আমারিি 
হারৈ সময় খুব অল্প।” 
 
বাবি অরঝাি বৃরষ্টি রভৈরি ৈাি পরিচািকরিি বরল ৈাি আি বাবুিীি গঘাড়া রনরয় 
আসরৈ। ক্রমশ বাড়রৈ থাকা পারনি রভৈি রিরয় ৈািা একসারথ গঘাড়া চারলরয়  ায়। 
গলাকরিি উৎসাহ গিয় সািেমৈ  া রকেু পারি বাাঁচারৈ। রকন্তু ৈািপরি পারন ৈরৈািরণ 
গিকাব স্পশধ করিরে। ৈািা রটলাি রিরক এরেরয় গ রৈ শুরু করি। ৈারিি ভীৈসন্ত্রস্ত 
গঘাড়া িু’রট, পারনরৈ প্রথরম আিা সাাঁৈারিি ভরঙ্গরৈ েটফট করি। বাবি আি বাবুিী 
ৈারিি কাাঁরিি উপরি ঝুাঁরক এরস আলরৈা করি চাপড় রিরয় কারন রফসরফস করি সাহস 
গোোয়। রশরবি গথরক গভরস আসা নানা রেরনস ৈারিি চািপারশ ভাসরৈ থারক-িান্নাি 
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পাত্র, গঘাড়ায় চড়াি েুৈা, মৃৈ গভড়া আি মুিেী। ৈািা অবরশরষ  খন উাঁচু োয়োয় 
গপৌঁরে গিরখ ৈাি অরিকাংশ অশ্বারিাহী আরেই গসখারন গপৌঁরে রেরয়রে। ৈারিি গকউ 
গকউ আবাি রনরেরিি সারথ অনেরিিও রনরয় এরসরে- নািী আি রশশুি িল োরেি 
রনরচ পারনরৈ রভরে চুপচুরপ অবস্থায় ৈািা বরস আরে। 
 
সকাল নাোি বৃরষ্ট গথরম  ায় এবং করয়ক ঘণ্টাি রভৈরি বারণি েলও গনরম  ায়। 
বাবি গচাখ বন্ধ করি, গশাকিানা োনায়। ৈাি পুরিা গসনাবারহনীই বলা  ায় অিৈ 
িরয়রে। পারন গনরম  াওয়া মাত্র ৈািা রশরবরি রফরি রেরয় গফরল আসা  া রকেু উিাি 
কিা  ায় ৈাি গচষ্টা কিরব- কামানগুরলা, ৈারিি বমধ, অস্ত্রশস্ত্র, ৈাাঁবুগুরলা আি  া রকেু 
খাবাি গ ােে আরে। ৈািপরি মালবাহী পশুগুরলারক ৈারড়রয় আনরৈ হরব। রহেুস্তান 
রবেয় সম্পন্ন না হওয়া প ধন্ত আরফম আি না।  ৈাি গিারি গপাড়া েলায় একটা মশা 
গুনগুন কিরৈ কিরৈ এরস বসরল বাবি রবিক্ত হয় এবং এক চাপরড় গসটা গথবরড় 
রিরল িরক্তি িাে েলায় গলরে থারক ৈাি রনরেি িক্ত। রকন্তু শীঘ্রই অনেরিি িক্তপাৈ 
শুরু হরব। শাহী গেোরৈরষি সাহা ে লােরব না গসটা গবাঝাি েনে। প্রথরম রফরিাে খান 
ৈািপরি ৈারক রিল্লী গ রৈ  ািা বািা রিরৈ চায়, ৈারিি সবাইরক িক্ত রিরয় মূলে গশাি 
কিরৈ হরব। ৈাি সামরন গকউ বাাঁিা হরয় িাাঁড়ারৈ পািরব না। 
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২২. পাচনপর্ 
 
রিল্লীি উত্তি-পরিরমি সমভূরমরৈ পারনপরথি গোট গ্রামটাি কারে বাবি ৈাি বারহনী 
রনরয় িুরিন আরে রশরবি স্থাপন কিাি সমরয় ৈাি গলারকিা রশরবরিি র ক মাঝখারন 
ৈাি রবশাল লাল িরঙি রনয়ন্ত্রক ৈাাঁবুটা স্থাপন করিরে। বাবি আি ৈাি চািপারশ 
সমরবৈ সামরিক পষধরিি সিসেরিি এরপ্রল মারসি ৈীব্র িাবিারহি হাৈ গথরক ৈাবুটা 
সামানেই স্বরস্ত িান কিরৈ পািরে। ৈাবুি পিধা গটরন গিয়া হরল গভৈরিি পরিরবশ 
রনরমরষই শ্বাসরুিকি হরয় উর । চামড়াি িরড় রিরয় গবাঁরি পিধা সরিরয় গিয়া হরল ৈীব্র 
বাৈারসি সারথ বরয় আসা িূরলকণা গচারখ গখাাঁচা রিরয় নারক গুরৈা গমরি রনরমরষই 
অরস্থি করি গৈারল। বাৈারসি েরৈ গিাি কিরৈ ৈাবু গথরক করয়ক েে িূরি স্থারপৈ 
গমাটা খরয়িী চািরিি গবড়া রিরয় পরিরবরশি সামানেই উন্নরৈ হয়। 
 
বাৈারসি রিরক রপ  রিরয় বাবি ৈাি রনিধারিৈ গসানাি রেরি কিা আসরন উপরবষ্ট। 
স্থানীয়ভারব উৎপন্ন গলবুি সারথ পারন এবং পাহাড় গথরক নামবাি সমরয়  রেি সারথ 
সংিিণ করি রনরয় আসা বিরফি গবাঁরচ থাকা অংরশি রকেুটা রমরশরয় তৈরি শিবরৈ 
চুমুক গিয়। বাবুিী বাবরিি বামপারশ আসনরপরড় হরয় শিবরৈি গপয়ালা হারৈ বরস 
আরে এবং প্ররৈবাি চুমুক গিবাি আরে িূরলাি হাৈ গথরক বাাঁচরৈ মুরখি রনম্াংরশ গস 
গ  পাৈলা হলুি কাপরড়ি োলপাট্টা গবাঁরি গিরখরে গসটা সাবিারন ৈুরল িরি। 
 
আ ািৈম েন্মরিন পালরনি মাত্র একমাস পরি হুমাযূ়ন ৈাি বাবাি োনপারশ বসবাি 
েনে একটা টুল গপরয়রে। পাৈলা ৈুরলা রিরয় তৈরি সুরৈি সবুে িরঙি কাপরড় তৈরি 
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একটা গোব্বা আি একই কাপরড়ি তৈরি গ ালা গচাো ৈাি পিরন। ৈাাঁবুরৈ উপরস্থৈ 
আরিা অরনক গসনাপরৈরিি মরৈা ৈাি মাথাি উপরিও মযূ়রিি পালরকি তৈরি একটা 
রবশাল টানা পাখা, গকামি প ধন্ত নগ্ন। কুলকুল করি ঘামরৈ ঘামরৈ টানরৈ থাকা 
পরিচািরকি িল, অনবিৈ বাৈাস কিরে। “বাবুিী, আমারিি গুিিূরৈিা সুলৈান 
ইবিারহরমি গসনাবারহনীি অগ্রসি হবাি রক খবি রনরয় এরসরে?” 
 
 “ৈািা এখনও আমারিি রিরক এরেরয় আসরে রকন্তু বড় েিাইলস্কিী চারল। একরিন 
অন্তি ৈািা ৈাাঁবু গুরটরয় গনয় রকন্তু ৈািপরিই পাাঁচ রক েয় মাইল পরি আবাি রশরবি 
স্থাপন করি।  াি একটা কািণ হরৈ পারি ৈারিি মালপরত্রি রবপুল পরিমাণ। রকন্তু 
আমাি মরন হয় ৈািা আে বারড়রয় আক্রমণ কিরৈ খুব একটা ইিুক না। ৈারিি ইিা 
আমিা আমারিি িসিপত্র সব গশষ করি গফরল রকংবা অরস্থি হরয় উর  রনরেিাই 
ৈারিি আরে আক্রমণ কিাি রনবুধরিৈা গিখাই।” 
 
“আরম আশা করি গসিকম গকারনা সম্ভাবনা গনই। আমিা ৈারিি প্রথরম আক্রমণ কিরৈ 
প্ররিারচৈ কিরবা,  ারৈ কামান আি মারস্কট রিরয় সুিরিৈ অবস্থান গথরক ৈারিি 
উপরি পািা আক্রমণ কিা  ায়। আি ৈারিি সংখোরিরকি সুরবিা  রৈাটা সম্ভব হ্রাস 
কিা  ায়। আিা আরলাচনা  খন হরি, ৈারিি সবধরশষ গলাকবরলি পরিমান কৈ?” 
বাবি শিবরৈি গ্লাস নারমরয় গিরখ োনরৈ চায়। 
 
 “প্রায় এক লি- সত্তি হাোি অশ্বারিাহী আি বারক পিারৈক। পিারৈক তসনেিা 
 রৈাটা না লুটপারট আগ্রহী,  ুি কিরৈ ৈরৈাটা নয়। আি ৈারিি িণহরস্তি কথা ভুরল 
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গেরল চলরব না। আমারিি চরিিা বরলরে প্রায় এক হাোি হরব ৈারিি সংখো, 
এরককটা পাহারড়ি মরৈা পাকাাঁরপাক্ত। সবগুরলাই  ুরিি েনে প্ররশরিৈ আি বমধ িািা 
আবৃৈ। এরিি রনরয়ই আসল িুরিন্তা। আমিা িিণাত্মক অবস্থারন থাকরলও, আমারিি 
কাোকারে আসবাি আরেই ৈারিি হামলা আমারিি প্ররৈহৈ কিরৈ হরব। অনেথায়, 
ৈািা  রি আমারিি রভৈরি একবাি এরস উপরস্থৈ হরৈ পারি, ৈারিি সামরল িাখাই 
ৈখন আমারিি গলাকরিি মুশরকল হরয় পড়রব। আমারিি গবরশিভাে গলাকই েীবরন 
কখনও হারৈ রক রেরনস গিরখরন, ৈাি সারথ লড়াই কিা গৈা িূরিি কথা-”। 
 
 “আমিা কামারনি সাহা ে গনরবা, হুমাযূ়ন কথাি মারঝ বরল উর । 
 
“হোাঁ, রকন্তু আমিা  রি গোলাবষধরণি পরি ৈারিি পুনিায় প্রস্তুৈ কিরৈ চাইরল আি 
 ুিরিরত্র এি প্রভাব গফলরৈ চাইরল কামানগুরলারকও আমারিি আেরল িাখরৈ হরব। 
করয়ক পশলা গোলা বষধরণি পরিই গ রনা গসগুরলা গবহাৈ হরয় না  ায়।” 
 
“রনিাপত্তাি েনে আমারিি োউরনি র ক মাঝখারন, গ মন এই ৈাাঁবুটা স্থাপন কিা 
হরয়রে আমিা কামানগুরলারকও গৈমরনভারব আমারিি সমিসিাি এরকবারি গকন্দ্রস্থরল 
স্থারপৈ কিরৈ পারি।” হুমাযূ়ন বলরৈ গচষ্টা করি। 
 
 “রকন্তু গোলা বষধরণি েনে পরিষ্কাি রনশানা পথ প্ররয়ােন…” বাবুিীও বলরৈ থারক। 
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“আমাি কথা গশারনা।” বাবি বাবুিী আি হুমাযূ়নরক ইরঙ্গরৈ চুপ কিরৈ বরল। “বাবুিী 
গৈামাি গসই বৃিাি কথা মরন আরে- গিহানা- বহু বেি আরে আমারিি রক বরলরেরলা, 
 খন আমারিি বয়স হুমাযু়রনি এখনকাি বয়রসি মরৈাই রেরলা, তৈমূরিি রিল্লী 
রবেরয়ি গকৌশল সম্পরকধ? েৈ িারৈ আরম আমারিি  ুি পরিকল্পনা আি আমাি মহান 
পূবধপুরুষ এমন পরিরস্থরৈরৈ রক কিরৈন ভাবরৈ রেরয় আমাি গিহানাি কথা মরন পরড় 
এবং আমাি গসৌভােে বলরৈ হরব আরম ৈাি ভাষে রলরপবি করি গিরখরেলাম এবং 
আেও আরম গ খারন গুরুত্বপূণধ শাহী িস্তারবেসমূহ আি আমাি গিােনামচা িারখ গসই 
রসেুরক িাখা আরে…। 
 
“গসটা আবাি পড়রৈ রেরয় আরম গসখারন হারৈি রবরুরি  ুরিি মূল গকৌশল খুাঁরে 
গপরয়রে। তৈমূি পরিখা খনন করিরেরলন এবং গসই মারট রিরয় ৈাি তসনেবারহনীি 
সামরন মারটি েড় রনমধাণ করিরেরলন। ৈািপরি রৈরন োরড় টানাি বলিগুরলারক িরড় 
রিরয় গবাঁরি আরিকপ্রস্থ রনিাপত্তা গবষ্টনী রনমধাণ করিন। আরম গভরবরে আমিাও পরিখা 
খনন করি গসই মারট রিরয় গবষ্টনী তৈরি কিরবা। রকন্তু োরড় টানাি বলিগুরলারক না 
গবাঁরি মালবহরনি োরড়গুরলারক িরড় রিরয় পিস্পরিি সারথ গবাঁরি গিরবা। ৈরব মারঝ 
মারঝ ফাাঁক থাকরব গ খারন রিরয় আমারিি কামানগুরলা গৈামাি পিামশধ অনু ায়ী স্থাপন 
কিা হরব, আমারিি অবস্থারনি গকরন্দ্র গোলাবষধণ কিরৈ পািরব। আি আমারিি 
অশ্বারিাহী বারহনীও প্ররয়ােরনি সমরয় হামলা কিরৈ পািরব। এই মালবাহী োরড়ি 
মিেবৈধী শূনেস্থানগুরলা িিা কিাি েনে আমিা আমারিি রকেু মারস্কটিািী তসনে আি 
অশ্বারিাহী ৈীিোেরিি গমাৈারয়ন কিরবা। রভন্ন রভন্ন অবস্থান গথরক ৈািা ৈীি আি 
গুরলবষধণ কিরব।” 
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সবাই মাথা গনরড় সিরৈ োনায় রকন্তু বাবুিী সন্তুষ্ট হয় না। “সবই বুঝলাম, রকন্তু 
আপরন রকভারব রনরিৈ হরবন গ  বোটািা আমারিি আক্রমণ কিরবই। আমারিি 
সিবিাহ বেবস্থা রবপ ধস্ত করি আমারিি রপেু হটরৈ বািে কিাি পরিবরৈধ।” 
 
“আমিা একবাি আমারিি অবস্থান সুসংহৈ করি। ৈািপরি করয়করিন অরপিা কিাি 
পরি ৈািা  রি আক্রমণ না করি ৈরব ৈখন আমিা ৈারিি প্ররিারচৈ কিরবা। আমিা 
িু’পাশ গথরক ৈারিি রশরবি বা গসখারনি গকাষাোি লিে করি আপাৈ ভরঙ্গরৈ অগ্রসি 
হরবা- ৈািরচরয়ও ভারলা হয়- সীরমৈ পরিসরি আক্রমণ করি ৈািপরি রপরেরয় আসবাি 
ভান কিরল। আমিা ৈারিি ভাবরৈ বািে কিরবা গ  ৈািা আমারিি মরনাবল গভরঙ 
রিরয়রে এবং এখন পািা আক্রমণ কিরল ৈািা অনায়ারস রবেয়ী হরব…” 
 
* 
 
পিবৈধী করয়কটা রিন। বাবরিি তসনেিা, গভারিি শীৈল পরিরবরশ কাে আিম্ভ করি, 
রিরনি উষ্ণৈম অংশটায় এক নাোরড় কাে কিরৈ থারক।  খন িাবিারহি কািরণ 
রিেরন্ত গ উ গখরল  ায়।  ৈৈিণ না সন্ধো গনরম আরস, শুকরনা মারট কুরপরয় পরিখাি 
আিল তৈরি করি। আি গসই মারট রিরয় েড় রনমধাণ করি। মন্থি এবং পরিশ্রান্ত করি 
গৈালা একটা কাে। গকউ গকউ সূর ধি প্ররকাপ সহে কিরৈ না গপরি মারটরৈ লুরটরয় 
পরড়। অরনরকই প্রলাপ বকরৈ শুরু করি- রেহ্বা েরড়রয় আরস, গচাখ উরি  ায়- 
গ খান গথরক ৈািা আি কখনও সুস্থ হরব না। 
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রনরেি গলাকরিি মরনাবল বৃরি কিরৈ, বাবি আি হুমাযূ়ন িু’েরন গকািাল হারৈ রনরয় 
ৈারিি সারথ কাাঁরি কাাঁি রমরলরয় মারট কারট। গসটা ঝুরড়রৈ ভরৈধ করি গসই ঝুরড় কার ি 
গোয়ারলি িুপারশ ঝুরলরয় েরড়ি উপরি উর   ায়। রৈনরিন পরি েড় সরন্তাষেনক 
উচ্চৈা লাভ করি। মারটি এই গবষ্টনীি গপেরন োরড়গুরলারক পিস্পরিি সারথ ভারলা 
করি বাাঁিা হয় এবং ৈারিি মিেবৈধী ফাাঁকা োয়োয়  ে করি রনিধারিৈ অবস্থারন 
কামানগুরলা ষাড় রিরয় গটরন আনা হয়। প্ররৈটা কামারনি পারশ ভািী পাথরিি গোলাি 
একটা সূ্তপ তৈরি কিা হয় এবং ৈূকধী গোলোরেি িল ৈারিি গলাকরিি রনরয় 
গোলাবষধরণি কুচকাওয়াে করি। কামারিি গনহাইরয়ি আওয়াে এবং অসংখে কণ্ঠস্বরিি 
রমরশ্রৈ গকালাহল- শরঙ্কৈ আি উরত্তরেৈ রশরবরিি চািপারশ গুঞ্জন গৈারল। 
 
 বাবুিীরক পারশ রনরয় বাবি গঘাড়ায় গচরপ রশরবি পরিিশধরন গবি হরল, কণ্ঠস্বিগুরলা 
রনরমরষি েনে স্তব্ধ হরয়  ায় এবং তসনেিা মাথা নৈ করি চুপচাপ িাাঁরড়রয় থারক। বাবুিী 
বাবরিি রিরক ঝুাঁরক আরস। “সবধরশষ খবি অনু ায়ী রিল্লীি গসনাবারহনী  রিও আি মাত্র 
রৈন মাইল িূরি অবস্থান কিরে। রকন্তু এখনও ৈারিি রভৈরি আক্রমণ কিাি গকারনা 
আগ্রহ লিে কিা  ারি না।” 
 
 “রকন্তু রনরিন পরি- আমারিি সংবািিাৈািা  রি র ক খবি রনরয় এরস থারক অসরন্তাষ 
িানা বাাঁিরে এবং ইবিারহম ৈাি তসনেরিি গবৈন রিরৈ কাপধণে কিরে এই অরভর ারে 
প্ররৈরিন রশরবি ৈোরেি সংখো বাড়রে। আি ভরবষেৈ পুিষ্কারিি প্ররৈশ্রুরৈ গঘাষণা 
কিরৈও গস েরড়মরস কিরে। একৈাবি বারহনীি গচরয় রিিারবভক্ত বারহনীরক পিাস্ত 

http://www.bengaliebook.com/


 অ্যাম্পায়ার অ্ব দ্য ম াঘল : রাইডারস ফ্র  দ্য নর্থ । অ্যাললক্স রাদ্ারল াডথ 

737 

www.bengaliebook.com                                  সূচিপত্র 
 

 

কিাটা সহে এবং আরিকটা গুরুত্বপূণধ বোপাি। ৈারিি হ কািী রসিান্ত গ্রহরণ 
প্ররিারচৈ কিা সম্ভব।” 
 
 “সরৈে কথা।” 
 
 “ইবিারহরমি োনা উরচৈ গ  আরিা অরপিা কিরল মরনাবল গভরঙ  ারব এবং 
অরভর াে আি গকােরলি মাত্রা বৃরি পারব এবং সম্ভবৈ ৈারৈ রশরবি ৈোরেি ঘটনাই 
গকবল বাড়রব।” 
 
 “রকন্তু আমিা রবলরম্বি কািণ  রৈাই বোখো করি এবং আমারিি গলারকিা  রৈাই 
শৃঙ্খলাবি গহাক না গকন ৈারিি গবরশরিন আি সামরল িাখা  ারব না।” 
 
“একটা ঝরটকা হামলাি পরিকল্পনা করিা,  ারৈ গস আমারিি আক্রমণ করি।” 
 
 “করব?” 
 
 “আোমীকাল। সামরিক মন্ত্রণা সভা আহ্বান করিা।” 
 
* 
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পরিি রিন সূ ধারস্তি ঘণ্টাখারনক আরে, বাবি ৈাি রবশাল কারলা গঘাড়ায় উপরবষ্ট 
অবস্থায়, ৈাি বাো বাো চািহাোি তসনেরক অরিধকই  াি অশ্বারিাহী ৈীিোে। েরড়া 
হরৈ গিরখ এবং ৈািপরি গসনাপরৈরিি রচৎকাি আি গঘাড়াি রচরহ িব, নাক ঝাড়াি 
আওয়ারেি মারঝ, গ রনা গঘাড়াগুরলাও ৈারিি আরিাহীরিি উরত্তেনা আি স্নায়রবক চাপ 
অনুভব কিরৈ পািরে। ৈািা সারিবি হরয় নানা িুদ্র িুদ্র উপিরল রবভক্ত হরয় িওয়ানা 
গিবাি েনে প্রস্তুৈ হয়। ৈািা প্রস্তুৈ হরৈই বাবি পরিখা আি গবষ্টনীি রভৈি রিরয় ৈাি 
এই িুদ্র বারহনীরক রনরয় রশরবি গথরক গবি হরয় এরস বৃত্তাকারি ঘুরি পরিম রিক 
গথরক সুলৈান ইবিারহরমি অবস্থারনি রিরক এরেরয় আসরৈ থারক। বাবি অস্তরমৈ 
সূর ধি রিক গথরক আক্রমণ কিাি রসিান্ত রনরয়রে।  ারৈ গঘাড়াি খুরিি ঘারয় সৃষ্ট 
িূরলাি গমঘ আি সূর ধি গশষ িরশ্মি আভা রমরলরমরশ প্ররৈপিরক আক্রমণকািীরিি 
সর ক সংখো অনুিাবন কিরৈ বািা গিয়। সুলৈান ইবিারহরমি োউরনি পরিম রিরকি 
সীমারিখাি মাইলখারনরকি রভৈরি উপরস্থৈ হরৈ, বাবি ৈাি গলাকরিি িাাঁড় কিায় 
এবং বাবুিীি রিরক ঘুরি ৈাকায়। “ৈুরম রক রকেু শত্রুরক বরে কিাি েনে তসনেরিি 
িারয়ত্ব রিরয়রো?” 
 
 “হোাঁ, আরম রনরে গসই িরলি গনৈৃত্ব গিরবা।” 
 
 “ৈাহরল চরলা শুরু কিা  াক।” 
 
 “চুড়ান্ত লড়াইরয়ি েনে রনরেরক গহফােৈ কিরবন।” 
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 হারৈি একটা ইশািায় বাবি আক্রমণ শুরু কিাি আরিশ গিয়। ৈাি কারলা গঘাড়াি 
গপরটি চকচরক চামড়ায় গোড়ালী রিরয় গখাাঁচা রিরয় গস দ্রুৈ ৈাি গলাকরিি গথরক 
সামরন এরেরয়  ায়। শীঘ্রই ৈারক একশ েে সামরন গথরক গঘাড়া িাবড়ারৈ গিখা  ায়। 
গস বুঝরৈ পারি ৈাি রভৈরি গকারনা ভয় কাে কিরে না। গকবল িাবমান গঘাড়াি 
েরৈময়ৈাি রশহিণ এবং এখনও  ুবক বয়রসি মরৈা বলশালী অনুভব কিাি আনে। 
ৈািপরি বাবুিীি গশষ কথাগুরলা ৈাি মরন পরড়: ৈাি রনয়রৈ রনিধািক চুড়ান্ত  ুি এটা 
না, গকবল ৈারক ত্বিারিৈ কিাি েনে একটা হামলা। ৈারক রনরেি অসরহষু্ণৈা আি 
উেীপনাি িাশ িমন কিরৈ হরব এবং ৈারক অনুসিণকািী গ ািািা  ারৈ ৈাি কাে 
গথরক আরিশ গ্রহণ কিরৈ পারি গসই সুর াে ৈারিি রিরৈ হরব। গস গঘাড়াি েরৈ 
কমাবাি ফাাঁরক সামরন ইবিারহরমি রবভ্রান্ত গলাকরিি অরস্ত্রি গখাাঁরে হুরড়াহুরড় কিরৈ 
গিরখ। গকউ গকউ ইরৈমরিে গঘাড়ায় চরড় বরসরে এবং ৈাি তসনেরিি লিে করি ৈীরিি 
প্রথম ঝাপটা উরড় আসরৈ শুরু করিরে। 
 
 রনরমরষি রভৈরি বাবরিি কারলা গঘাড়াটা ৈারক শত্রুরিি মারঝ রনরয় হারেি করি এবং 
সহোৈ প্রবৃরত্তি বরশ গস  ুরিি উন্মািনায় আলমেীি রিরয় োরন বারম রনরবধচারি 
আঘাৈ হানরৈ থারক।  ুিটা ৈাি কারে মুহূরৈধি রভৈরি পিস্পি সং ুক্ত রচত্রকরল্পি 
একটা ঝাপসা গকালারে পরিণৈ হয়: নীল পােরড় পরিরহৈ এক রহেুস্তানী ৈাি গঘাড়াি 
খুরিি রনরচ রপষ্ট হরয়  ায়। মুরখি িৈস্থান গথরক,  া রিরয় গভৈরিি িাাঁৈ গিখা  ায়। 
েলেল করি িক্ত ঝরি পরড়; একটা বািামী িরঙি ৈাাঁবু সহসা সামরন ভূরৈি মরৈা 
গিখা গ রৈ গস ৈাাঁবুি সারথ  ারৈ ৈািা েরড়রয় না  ায় গসেনে রনরেি গঘাড়াি মুখ 
সরিরয় গনয়; বাৈাস গকরট একটা িণকু াি উরড় এরস ৈাি পারশি একটা গঘাড়াি 
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েলায় আমূল রবি হরৈ, গসটা িীরি ৈাি আরিাহীি গিহ রনরয় মারটরৈ আেরড় পড়রৈ 
একটা গভাাঁৈা শব্দ গভরস আরস। 
 
বাবি সহসা রনরেি সামরন খারনকটা গখালা স্থান গিখরৈ পায়। 
 
গস শত্রুপরিি প্রথম সারি অরৈক্রম করিরে। ৈাি গলাকরিি এখন আিও গভৈি 
প্ররবশ কিাি বিরল রফিরৈ পরথ ঘুরি  াওয়া উরচৈ। নৈুবা প্ররৈপরিি গবষ্টনীি 
রভৈরি আটরক পড়াি সম্ভাবনা সৃরষ্ট হরব। রনরেি উরত্তরেৈ গঘাড়াি লাোম বহুকরষ্ট 
গটরন িরি গস রফরি  াবাি েনে। আরে গথরক রনিধারিৈ সংরকৈ গঘাষণা করি এবং 
ৈারিি গঘাড়াি কািরণ সৃষ্ট িূরলাি গমরঘি রভৈি রিরয়  া ইবিারহরমি গলাকরিি 
পুরিাপুরি গ রক গিরখরে, িুলরকচারল গঘাড়া েুরটরয় রফরি চরল। 
 
বাবি োরন রফরি  াবাি েনে গঘাড়াি মুখ ঘুরিরয় গনয়াটা সবরচরয় রবপিনক সময়। 
 খন ৈাি িাবমান তসনেিা গঘাড়াি মুখ গঘািারৈ রেরয় এরক অপরিি সারথ িাক্কা গখরয় 
ইবিারহরমি ৈীিোেরিি সহে রনশানায় প ধবরসৈ হরৈ পারি। অবশে, আশাি কথা, 
ৈাি অশ্বারিাহী বারহনী  রথষ্ট প্ররশরিৈ এবং িুই একেন  রিও আচমকা গঘাড়াি 
েরৈমুখ পরিবৈধন কিরৈ রেরয় মারটরৈ আেরড় পরড় গবরশিভােই সাফরলেি সারথ 
গঘাড়াি মুখ উরিা রিরক ঘুরিরয় রনরৈ সিম হয় এবং বাবিরক অরচরিই িূরলা আি 
রবভ্রান্ত শত্রুরসনাি মাঝ রিরয় গপেরন গিরয় আসা ৈীরিি ঝাপটারক বৃিাঙু্গরল গিরখরয় 
রনরেি োউরনি রিরক গঘাড়া গোটারৈ গিখা  ায়। আক্রমণ শুরু কিাি আরে গস গ মন 
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আরিশ রিরয়রেরলা, ৈাি গলারকিা অনরৈরবলরম্ব েত্রভঙ্গ হরয়  ায় এবং আৈরঙ্কৈ হবাি 
ভান করি  াল েুাঁরড় গফরল রিরয় এরলাপাথারড় গঘাড়া গোটায়। 
 
সমভূরমরৈ গ মন হরয় থারক, বাবি ৈাি োউরনি েরড়ি আড়ারল  খন গঘাড়া গথরক। 
নারম। ৈৈিরণ দ্রুৈ চািপারশ অন্ধকাি গনরম আসরে। ৈারক গবরশিণ অরপিা কিরৈ 
হয় না। বাবুিী সন্ধোি আরঘা-অন্ধকারিি গভৈি গথরক ৈাি রিরক এরেরয় আরস। ৈাি 
বাম হারৈি আঙু্গরলি োাঁরট একটা সািা কাপরড়ি ফারল শক্ত করি বাাঁিা আি গসটারৈ 
িরক্তি িাে ফুরট থাকায় স্পষ্টই গবাঝা  ায় গবচািা রহেুস্তারনি ৈিবারিি িাি পিখ 
করি এরসরে। অবশে গস সব পাত্তা না রিরয় কান প ধন্ত হারস রনরয় গস বাবরিি রিরক 
এরেরয় আরস। 
 
 “ৈুরম বরে রনরয় এরসরো?” 
 
“এিরচরয় ভারলা রনিধািণ আি হরৈ পারি না- গকারনা পারনবধাহক না আরম অশ্বারিাহী 
গ ািাি একটা িল ৈারিি িলরনৈাসহ রনরয় এরসরে  ারক পিাস্ত কিরৈ আমারিি ঘাম 
েুরট রেরয়রেরলা।” 
 
“গসই ৈাহরল আমারিি বাৈধাবাহরকি িারয়ত্ব পালন কিরব। পাাঁচ রমরনরটি রভৈরি ৈারক 
আমাি ৈাাঁবুরৈ হারেি করিা। আি গিরখা গস আি ৈাি গলাকরিি গচাখ গ রনা বাাঁিা 
থারক। আরম চাই না রফরি রেরয় ৈািা আমাি রশরবরিি বণধনা রিরয় গবড়াক।” 
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 পাাঁচ রমরনট পরি বাবুিী বরেরক বাবরিি সামরন রনরয় আরস। বরে কারলা বরণধি রবশাল 
আকৃরৈি গপষল গিরহি একটা গলাক। গস ৈাি রিরক এরেরয় আসরৈ, বাবি গখয়াল 
করি গিরখ রহেুস্তানীরিি রপ্রয় ঝাকড়া গোফ িরয়রে গলাকটাি এবং ভারব গ  ৈাি 
মাৈৃভূরমি অরনক গলারকি  াি গভৈরি গসও অন্তভূধক্ত- গোফ িাখাি উপ ুক্ত িারড় 
িরয়রে। 
 
 “ৈাি গচারখি বাাঁিন অপসারিৈ করিা। গৈামাি নাম রক?” 
 
 “আরসফ ইকবাল।” 
 
“গবশ, আরসফ ইকবাল, আমারক বলা হরয়রে গ  ৈুরম ভােেবান আি গসই সারথ 
সাহসীও বরট। সুলৈান ইবিারহরমি কারে একটা বাৈধা ৈুরম বরয় রনরয়  ারব।” 
গলাকটাি গভৈরি গকারনা গহলরিাল গিখা  ায় না। গস গ  কথাটা বুরঝরে গসটা 
গবাঝাবাি েনেও মাথা নৈ করি রক করি না। 
 
“আে আমিা  রিও আমারিি আক্রমণ গথরক রপেু হরট এরসরে এবং আমারিি অরনক 
হৈাহৈ হরয়রে। রকন্তু ৈুরম ৈারক বলরব গ  আমিা ৈারক সিুখ সমরি আহ্বান কিরে। 
আমারিি কারে গস একটা কাপুরুষ। কািণ সংখোয় আমারিি গচরয় অরনক গবরশ হওয়া 
সরেও আমারিি আক্রমণ কিরৈ ৈাি সাহস হয়রন। ৈাি কারে োনরৈ চাইরব 
গসনাপরৈিা ৈাি কথা শুনরব না বরলই রক ৈাি এই আক্রমরণ অনীহা- ৈুরম ৈারক 
আিও বলরৈ পারিা ৈাি গসনাপরৈরিি অরনরকই পুিস্কারিি রবরনমরয় আমাি সারথ 
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গ াে রিরব বরল প্রস্তাব পার রয়রে। নারক গস োরন গ  ৈাি গসনাবারহনীরৈ কারফরিি 
সংখো প্রকৃৈ রবশ্বাসীরিি গচরয় গবরশ হবাি কািরণ গস োরন গ  আল্লাহৈালা ৈাি প্ররৈ 
সহায় হরব না? ৈারক বলরব ‘হয় আক্রমণ করুক নৈুবা আেীবন কাপুরুষ নামটা ৈারক 
ৈাড়া করি রফিরব।” 
 
বরে গসনাপরৈি গচারখ আবাি কারলা কাপড় গবাঁরি গিয়া হয় এবং ইবিারহরমি োউরনি 
কারে রনরয় রেরয় গেরড় রিরয় এরস, বাবুিী বাবরিি ৈাাঁবুরৈ রফরি আরস। “আশা কিা 
 ায় আমারিি আেরকি হামলায় পারলরয় আসবাি ভরনৈা করি আমিা গ  িুবধলৈা 
অরভবেরক্ত প্রকাশ কিরৈ গচরয়রে, আি এই বাৈধা ইবিারহমরক আক্রমরণ উৎসারহৈ করি 
ৈুলরব।” 
 
 “িুরটারৈই কাে হরব। গকউ কাপুরুষ সরম্বািন শুনরৈ পেে করি না। ইবিারহম ভারলা 
করিই রনরেি গসনাবারহনীি অভেন্তিীণ অসরন্তারষি কথা োরন। আি ৈাি 
গসনাপরৈরিি গকউ গকউ গোপরন পিৈোে কিরৈ চাইরে এই আভাস পাবাি পরি গস 
ৈাি গসনাবারহনীি শৃঙ্খলা গভরঙ সংখোরিরকেি সুরবিা নাকচ হরয়  াবাি আরেই 
আক্রমণ কিরব।” 
 
 “আরম মানরে গস কথা। আমাি গলাকরিি সকারলি আরলা গফাাঁটাি একঘণ্টা আরে 
 ুরিি েনে প্রস্তুৈ হরৈ বলরব। ইবিারহম আক্রমণ কিরল রিরনি ৈাপমাত্রা বৃরি পাবাি 
আরেই কিরব।” 
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 বাবুিী চরল  াবাি েনে ঘুরি িাাঁরড়রয়, ৈািপরি রক মরন হরৈ সহসা বাবিরক আরলঙ্গন 
করি। “আোমীকাল আমারিি িুেরনি েনেই একটা ঘটনাবহুল রিন হরব। আরম অনুভব 
কিরৈ পািরে।” 
 
“ভারলামরৈা ঘুরমরয় নাও। আরম রনরিৈ, ভারলামরৈা রবশ্রাম রনরল ভােে ৈারক সহায়ৈা 
করি।” 
 
বাবুিী গকারনা উত্তি না রিরয় ৈাাঁবু গথরক গবি হরয়  ায় এবং বাইরিি অন্ধকারিি 
রভৈরি হারিরয়  ায়। 
 
* 
 
গভাি হবাি সারথ সারথ সুলৈান ইবিারহরমি রশরবরি বোপক কমধচাঞ্চরলেি সৃরষ্ট হয়- 
রচৎকাি, হারৈি োক আি গঘাড়াি রচাঁরহ িরব চািপাশ প্রকরম্পৈ হরৈ থারক। করয়ক 
রমরনট আরেই ইবিারহরমি বািক িল  ারক  ুরিি গবাল ৈুলরৈ শুরু করিরে। 
 
বাবি ভারব, গস সরৈেই আক্রমণ কিরব।  রি ৈাই হয়, ৈরব বাবরিি েীবরন আেরকি 
রিনটা হরব সবরচরয় গুরুত্বপূণধ রিন। আি রবেয় লারভি েনে সম্ভাবে সব প্রস্তুরৈ গস 
রনরয়রে। িারৈ গস সামানেই ঘুরমরয়রে, সািা িাৈ গেরে রনরেি  ুি পরিকল্পনাি 
িুবধলৈা বা খুাঁৈ খুাঁরে গবি কিরৈ গচরয়রে। রকন্তু রকেুই পায়রন। ৈাি আি রকেু কিাি 
গনই…। 
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 গস বাবুিী আি হুমাযু়রনি সারথ গশষবারিিমরৈা আলাপ কিাি েনে ৈারিি গেরক 
পা ায়। হুমাযূ়ন আেরকি  ুরি োনপারশি সমিসিাি গসনাপরৈি িারয়ত্ব পালন 
কিরব। আি বাবুিী থাকরব বামপারশি িারয়রত্ব।  ুি একবাি ভারলামরৈা শুরু হরল 
এবং ইবিারহরমি তসনেিা বাবরিি রনরমধৈ মারটি প্ররৈবন্ধকৈা আি োরড়ি বহরিি বািা 
আক্রমরণ বেস্ত হরয় উ রল ৈািা িু’পাশ গথরক বৃত্তাকারি ৈারিি রঘরি গফলাি েনে 
অগ্রসি হরব। ৈািপরি আল্লাহ সহায় থাকরল রবেয় ৈারিি নাোরলি রভৈরি আসরল 
ৈািা ৈখন পলায়নপি তসনেরিি রনিন্তি িাওয়া করি ৈারিি পুনিায় সংের ৈ হরৈ 
বািা গিরব। 
 
ৈাি সন্তান আি একমাত্র বান্ধব ৈারিি রনেরনে অবস্থারনি উরেরশে িওয়ানা রিরল, 
বাবি মারটি গিয়াল িিায় রনরয়ারেৈ তসনে পরিিশধরন গবি হয় এবং ৈারিি গোট গোট 
িরলি সারথ কথা বরল। গস সবাইরক একটা কথাই ভারলা করি গবাঝারৈ চায়: 
“গৈামারিি অবস্থানটা সবরচরয় গেৌিরবি। গৈামিাই  ুরিি েরৈপ্রকৃরৈ রনিধািণ কিরব। 
মরন সাহস িারখা। রনরেি উপরি আি রনরেি সুলৈারনি উপরি রবশ্বাস িারখা। 
আমারিি নৈুন অস্ত্র, কামান আি মারস্করটি সামথধ গৈামিা গিরখরো। শত্রুি হাৈ গথরক 
ৈারিি সুিরিৈ িাখাি িারয়ত্ব গৈামারিি উপরি,  ারৈ গসগুরলা ধ্বংস উেরি রিরৈ 
পারি।” 
 
একবাি গস একিল ৈরুণ রবচরলৈ অশ্বারিাহী তসনেরিি একটা েটলা লিে করি 
রনরেরিি গঘাড়াি পারশ িাাঁরড়রয় বািবাি অস্ত্রশস্ত্র পিীিা কিরে। প্রথমবাি  ুি াত্রাি 
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কারল রনরেি অরভেৈাি কথা আমাি মরন আরে। সবরচরয় েঘনে বোপাি রললা  ুি 
শুরু হবাি েনে অরপিা কিাটা। আরম োরন  খন সময় হরব গৈামিা সবাই বীরিি 
মরৈাই লড়রব। সামরনি শত্রুি প্ররৈ মরনারনরবশ কিরব, োনরব হ  ািািা পাশ গথরক 
গৈামারক র কই আেরল িাখরব।” 
 
প্ররৈিিা বুেরহি আরিক স্থারন গস মারটি প্ররৈবন্ধকৈাি একটা গিয়ারলি পারশ গঘাড়া 
গথরক নারম এবং চুলরবহীন চারিরৈ িৈরচহ্ন  ুক্ত শক্তরপাক্ত গিখরৈ এক গপাড়খাওয়া 
ৈীিোরেি িনুরকি রেলা পিখ করি গিরখ গ  মারটি গিয়ারলি গপেরন রনরেি 
অবস্থারন প্রস্তুৈ িরয়রে। “এই িনুক রিরয় করৈািূরি ৈুরম ৈীি েুাঁড়রৈ পারিা?” 
 
“সুলৈান, পাাঁচশ েে।” 
 
 “িারুণ, গৈামাি মরৈা গপাড়খাওয়া গ ািারক আমাি রনিয়ই অরপিা কিাি কথা মরন 
করিরয় রিরৈ হরব না গ , শত্রু গসনা চািশ রনিানব্বই েে কারে আসবাি পরি ৈুরম 
ৈারিি লিে করি ৈীি েুাঁড়রব। রকন্তু আমাি গবািহয় গৈামারক মরন করিরয় গিয়া উরচৈ 
গ , আরম শুরনরে ওখারন হারৈি পাল প্রস্তুরৈ রনরি আি ৈারিি কারনি গপেরন বরস 
থাকা আরিাহীরিি লিে করি ৈীি রনরিপ করি ৈুরম আমারক িারুণ সহায়ৈা কিরৈ 
পারিা। গলাকগুরলা মািা গেরল, রবশালাকৃরৈ প্রাণীগুরলা রিকভ্রান্ত হরয় পড়রব আি 
রনরেরিি গলাকরিিই রপরষ রিরৈ শুরু কিরব।” 
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প্ররৈবন্ধকৈাি গকরন্দ্র রনরেি রনিধারিৈ স্থারন গস রফরি  াবাি আরে ৈূকধী গোলোেরিি 
সিধাি আলী কুলীি সামরন গশষবারিিমরৈা থারম। “রনরেি মাৈৃভূরম গথরক এরৈািূরি 
ভ্রমণ করি এরস আমাি পরি লড়াই কিাি েনে আপনারক িনেবাি। আরম োরন  রৈাই 
ভীরৈকি গিখাক, প্ররৈপরিি পঞ্চাশটা হারৈি সমান আপনাি এরককটা অস্ত্র। ৈারিি 
পিাস্ত করুন আি আরম আপনারক  থা থভারব পুিসৃ্কৈ কিরবা।” 
 
 বাবি রনরেি অবস্থারন রফরি এরস গঘাড়া গথরক নারম এবং ৈাাঁবুরৈ প্ররবশ করি নফল 
নামাে আিায় করি। নামাে গশষ হরৈ, ৈাি মিহুম আব্বাোন, আরিোন, নানীোন, 
এসান গিৌলৈ, ওয়ারেি খান, আি বাইসানোরিি গচহািা ৈাি মানসপরট গভরস উর । 
গকবল এসান গিৌলরৈি অরভবেরক্তই ৈাি কারে গ ািাি উপ ুক্ত মরন হয়। গস রনিরব 
প্ররৈো করি, আে আরম আপনারিি সবাইরক সিারনৈ কিরবা। আি প্রমাণ কিরবা 
আরম আপনারিি আি তৈমূি এবং গচরঙ্গস খারনি উপ ুক্ত বংশিি।” 
 
 “সুলৈান, ৈািা রনরিৈভারবই এবাি আক্রমণ কিরৈ এরেরয় আসরে।” 
 
বাবরিি রনশানবাহক করচধ ৈাি ভাবনায় গেি ঘটায় এবং রনরেি রনয়রৈরক বিণ কিরৈ 
গস শান্ত আি আত্মরবশ্বাসী ভরঙ্গরৈ উর  িাাঁড়ায়। ৈাি পরিচািক ৈারক ইস্পারৈি বমধ 
পরিরয়, গকামরি ৈাি মিহুম আব্বাোরনি ৈিবারি ঝুরলরয় গিয় এবং হারৈ হলুি আি 
সবুে পুি ুক্ত েমু্বোকৃরৈ রশিস্ত্রাণ িরিরয় রিরয় চামড়াি খারপ গমাড়ারনা একটা খঞ্জি 
এরেরয় গিয়। বাবি গসটা ৈাি খরয়িী িরঙি চামড়াি গঘাড়সওয়ারিি েুরৈাি উপরিি 
অংরশ গুাঁরে িারখ। 
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গস এবাি সামরনি রিরক ৈারকরয় ইবিারহরমি তসনেবারহনীরক দ্রুৈ এরেরয় আসরৈ 
গিরখ। গস গ মনটা আশা করিরেরলা, িণহরস্তি িলরক সামরন গনৈৃত্ব রিরৈ গিরখ। 
গবরশিভােই মরন হয় িুই মানুষ পরিমাণ উাঁচু আি ৈারিি একপারশ প্রসারিৈ হরয় 
অংশৈ আবৃৈ ইস্পারৈি বমধ সূর ধি আরলায় ঝকঝক কিরৈ থারক। বাাঁকান ৈিবারিি 
সারি- প্ররৈটা েয় রফট লম্বা- লাল িঙ কিা শুরড়ি সারথ বাাঁিা। ৈারিি পরিচালনাকািীিা 
হারৈ িিা লম্বা কার ি লার রৈ ফুাঁ রিরয় হারৈগুরলারক আিও দ্রুৈ অগ্রসি হবাি ৈারেি 
গিয়। হাওিায় হারৈি রপর  স্থারপৈ অরনকটা িূরেধি মরৈা গিখরৈ একটা স্থাপনা 
অবস্থানিৈ ৈীিোরেি িল ইরৈমরিে ৈীি রনরিপ কিরৈ শুরু করিরে। রকন্তু 
ৈীিগুরলা লিেবস্তু গথরক অরনক িূরি ভূপারৈৈ হয়। ৈািা এখনও পাল্লাি বাইরি 
অবস্থান কিরে। 
 
বাবি আশা করি ৈাি গলারকিা ৈাি আরিশ মানে করি লিেবস্তুরৈ আঘাৈ কিরৈ 
পািাি মরৈা িূিত্ব সৃরষ্ট না হওয়া প ধন্ত ৈীি রনরিপ গথরক রবিৈ থাকরব। রকন্তু ৈাি 
আরে ইবিারহরমি গলারকিা আি পশুি পাল বাবরিি পরিম গথরক রনরয় আসা নৈুন 
অরস্ত্রি প্ররৈরক্রয়া অনুভব কিরব: কামান। বাবি আলমেীি মাথাি উপরি ৈুরল িু’বাি 
আরোরলৈ করি- আলী কুলী আি ৈাি গলাকরিি গোলা বষধণ শুরু কিাি েনে এটা 
একটা পূবধরনিধারিৈ সংরকৈ। গস স্পশধ-িরন্ধি বারুরি গোলোে গসনারিি একেনরক 
ঝুাঁরক জ্বলন্ত শলাকা স্পশধ কিারৈ গিরখ। ৈািপরি একটা ঝলক, একটা েেধন এবং 
কামারনি নল গথরক সািা আরলা গবি হরয় এরস কামারনি গোলাটা শক্ত অবস্থারনি 
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রিরক েুাঁরড় গিয়। বাকী কামানগুরলা গথরক ক্রমািরয় আরলাি ঝলক গিখা  ায় এবং 
মারটি তৈরি পুরিা প্ররৈবন্ধকৈা মাঝ রিরয় গিায়াি একটা গমঘ ভাসরৈ থারক। 
 
 বাবি গিায়াি গমরঘি মাঝ রিরয় সামরনি সারিি একটা হারৈরক হাওিাসহ মারটরৈ 
হুমরড় গখরয় পড়রৈ গিরখ এবং এি আরিাহীিা মারটরৈ হাৈ-পা েরড়রয় আেরড় পরড়। 
ৈািপরি আহৈ প্রাণীটা টরলামরলা কিরৈ কিরৈ আবাি সটান উর  ঘুরি িাাঁড়ায়, শুড়টা 
বোথাি ৈূিীি মরৈা শূরনে ৈুরল িরি এবং পারশি হারৈি রিরক উন্মরত্তি মরৈা েুরট 
রেরয় ৈারক রনরয় পুনিায় মারটরৈ আেরড় পরড়। সামরনি আহৈ পা গথরক েলেল করি 
িক্ত গবি হরয় আসরে। মারটরৈ পরড় থাকা অবস্থায় রবশাল মাথাটা  ন্ত্রণায় আেড়ারৈ 
থাকরল এি শুরড়ি সারথ আটকারনা ৈিবারি। গপেন গথরক এরেরয় আসা আরিকটা 
হারৈরক আঘাৈ কিরল ভরয় আি বোথায় গসটা রিরিরিক োনশূনে হরয় গিৌড়ারৈ শুরু 
করি। রকন্তু  রিও আগুয়ান সারিি প্রস্থ বিাবি এমন ঘটনা ঘটরৈ থারক রকন্তু সুলৈান 
ইবিারহরমি গসনাবারহনী সামরনি রিরক চাপ প্ররয়াে কিা অবোহৈ িারখ। 
 
বাবি সহসা মারস্করটি গুরলবষধরণি মড়মড় আওয়াে শুনরৈ পায়। ৈাি আিও শত্রু 
ভূরমশ ো গনয়। এবাি ৈাি ৈীিোরেি িল ৈীি রনরিপ কিরৈ শুরু করি। গকউ গকউ 
মারটি গিয়ারলি আড়াল গেরড় লিেবস্তুি কাোকারে এরেরয়  ায়- হারৈি সািা িঙ কিা 
কারনি গপেরন বরস থাকা চালকগুরলা ৈারিি রনশানা। ইবিারহরমি সামরনি সারি এবাি 
এরলারমরলা হরয় পরড়। ভরয় আিও অরনক হারৈ শুড় ৈুরল রনরয় গপেরনি রিরক ঘুরি 
গিৌড়ারৈ শুরু করি এবং গপেরন থাকা গলাকগুরলাি উপি হুমরড় গখরয় পরড় ৈারিি 
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থারমরয় রিরয় আিও আৈরঙ্কি সৃরষ্ট করি এবং ৈািা পালারৈ থাকরল ৈারিি রবশাল 
পারয়ি চারপ রনরেরিি গলারকিাই অসহারয়ি মরৈা রপরষ গ রৈ থারক। 
 
বাবি আিও অশ্বারিাহী ৈীিোেরিি আড়াল গেরড় গবরিরয় এরস দ্রুৈ পলায়নপি 
শত্রুরিি লিে করি ৈীি রনরিপ কিাি আরিশ গিয়। গস  খন এই আরিশ রিরি। 
ৈখন ৈাি খুব কারেই গস একটা রবকট রবরস্ফািরণি আওয়াে শুনরৈ পায় এবং ৈাি 
চািপারশ িাৈুি উত্তি টুকরিা এরস আেরড় পরড় আি ৈাি মুরখ নিম রকেু একটা 
আঘাৈ করি। রবভ্রান্ত আি আংরশক বরিি অবস্থায়, গস বুঝরৈ পারি না র ক রক 
ঘরটরে। ৈািপরি গস গটি পায় ৈাি একটা কামান রবরস্ফারিৈ হরয়রে এবং আলী কুলী 
রেন্নরভন্ন হরয় রেরয়রে। গস োরল হাৈ রিরয় গটি পায় গসটা ওস্তাি গোলোরেি মাংরসি 
টুকরিা। পৃরথবীরৈ না, আলী কুলী গবরহশরৈ ৈাি প্রাপে গ্রহণ কিরব। রকন্তু গস ৈাি 
কাে ভারলামরৈাই সম্পন্ন করি রেরয়রে। মওকা বুরঝ সুলৈান ইবিারহরমি তসনেিা 
আরিা আরিা গবরশ সংখোয় পালারৈ শুরু করিরে।  ারিি গভৈরি খারল পারয়ি গকামরি 
গকবল একটা গনংরট পরিরহৈ পিারৈকরিি সংখোই গবরশ। বশধা োড়া আক্রমরণি বা 
আত্মিিাি গকারনা অবলম্বন ৈারিি গনই। 
 
রনরেরক সুরস্থি করি রনরয়, বাবি ৈাি গসিা অশ্বারিাহীরিি এবাি অগ্রসি হবাি ইরঙ্গৈ 
করি এবং রনরেি কারলা গঘাড়াি পাাঁেরি গুরৈা রিরয় িূরলা আি গিাাঁয়াি গমরঘি মারঝ 
ৈারিি গনৈৃত্ব রিরয় আি মাইল িূরি আৈরঙ্কৈ পলায়নপি গলাকরিি গকালাহলপূণধ 
েটলাি রিরক গিরয়  ায়। 
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 ইবিারহরমি বারহনীি রকেু অংশ অরনক গবরশ প্ররশরিৈ আি ৈািা রনরেরিি িিণাত্মক 
অবস্থারন সরন্নরবরশৈ করি সরৈেকারিি বীরিি মরৈা আক্রমণ প্ররৈহৈ কিরৈ থারক। 
বাবি একটা রটলাি উপরি এমনই একটা অশ্বারিাহী িলরক সংখোয় শৈারিক হরব। 
সবাি মাথায় গসানালী পােরড়- সাফরলেি সারথ সব আক্রমণ প্ররৈহৈ কিরৈ গিরখ। 
 
“ইবিারহরমি গিহিিী বারহনী। ৈাি এক তসনে রচৎকাি করি বরল। বাবি এবাি 
সিাসরি ৈারিি মারঝ লম্বা এক গ ািাি রিরক এরেরয়  ায়।  ারক এই িুরি িলটাি 
গনৈৃত্ব িানকািী গসনাপরৈ বরল প্ররৈয়মান হয়। গশষমুহূরৈধ বাম পারশ সরি রেরয় বাবি 
ৈারক পাশ রিরয় এরেরয় গ রৈ রিরয়, ৈাি োন হাৈ লিে করি ৈিবারি চালায়। রকন্তু 
গসানালী পােরড় পরিরহৈ গসনাপরৈ সময়মরৈা  াল ৈুরল ৈাি আঘাৈ প্ররৈহৈ করি 
এবং অনে হারৈ িিা ৈিবারি রিরয় বাবরিি কারলা গঘাড়াি পাোয় একটা গমািম গকাপ 
বরসরয় গিয়। গঘাড়াটা  ন্ত্রণায় রপেরন সরি আরস এবং বাবিরক মারটরৈ আেরড় গফরল। 
গস উর  িাাঁড়াবাি গচষ্টা কিাি ফাাঁরক আড়রচারখ ৈারকরয় গিখরৈ পায় শত্রু গসনাপরৈ 
রনরেি সািা গঘাড়াটারক এরেরয় গ রৈ ইশািা করি সামরন ঝুাঁরক িরয়রে বাবিরক গশষ 
করি গিবাি অরভপ্রারয়। 
 
গশষ মুহূৈধ প ধন্ত বাবি অনড় িাাঁরড়রয় থারক ৈািপরি লারফরয় একপারশ সরি  ায় এবং 
একই সারথ ৈীব্র গবরে আলমেীি রিরয় গকাপ বসারনাি ভরঙ্গরৈ আঘাৈ করি। সািা 
গঘাড়াি েলাি বাম পারশ ৈাি ৈিবারি আড়াআরড়ভারব আঘাৈ করি এবং ৈািপরি ৈাি 
আরিাহীি উরুরৈ েভীি একটা িৈ তৈরি করি। গবাঝাই  ায় গলাকটা আিরৈই িি 
গঘাড়সওয়াি এবং আঘারৈি ভয়াবহৈা সরেও গস রেরনি উপরি অরিরষ্ঠৈ থারক। 
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গঘাড়াটারক রনয়ন্ত্রণ করি মুখ ঘুরিরয় গনয়- সািা চামড়া এখন লাল িরক্ত রভরে উর রে- 
বাবিরক আরিা একবাি আক্রমণ কিাি েনে এরেরয় আরস। 
 
এই িফা, শত্রু গসনাপরৈ ৈারক কবন্ধ কিাি অরভপ্রারয় ৈিবারি চালারৈ গস রনচু হরয় 
আঘাৈটা এরড়রয়  ায় এবং আলমেীি রিরয় িাবমান গঘাড়াি সামরনি পারয়ি রশিা 
গকরট রিরৈ গচষ্টা করি। গস ৈাি রনশানা গভি কিরৈ সমথধ হয় এবং গঘাড়াটা ৈাি 
আরিাহীি উপরি আেরড় পড়রল গবচািাি মুর  গথরক ৈিবারিটা েুরট  ায়। গলাকটা ৈাি 
ৈিবারিি কারে গপৌঁোবাি েনে হাাঁসফাাঁস কিরৈ থাকরল বাবি এরেরয় এরস ৈাি 
করিরৈ পা গিরখ আলমেীরিি েো ৈাি েলায় স্পশধ করি। “আত্মসমপধণ করিা। 
গৈামাি সাহরসকৈাি েনেই ৈুরম গবাঁরচ থাকাি িারবিাি।” গস ৈাি সারথ কথা বলাি 
সমরয় বাবরিি আরিা গলাক এরস ৈাি পারশ িাাঁড়ায়। গসানালী পােরড় পরিরহৈ 
গ ািারিি অরিকাংশই হয় ৈারিি হারৈ মািা পরড়রে। রকংবা পারলরয়রে। প্ররৈরিারিি 
গচষ্টা কিা বৃথা বুঝরৈ গপরি, গলাকটা চুপচাপ শুরয় থারক। “আরম কথা রিরি আমাি 
ৈিফ গথরক আি  ুরিি গকারনা প্রয়াস গনয়া হরব না।” গস বরল। 
 
“ৈারক উর  িাাঁড়ারৈ সাহা ে করিা… ৈুরম আি গৈামাি গলারকিা এরৈা মরিয়া হরয় রক 
িিা কিরৈ গচষ্টা কিরেরল?” 
 
“সুলৈাম ইবিারহম গলারিি মৃৈরিহ। রটলাি মাথায় িাখা আরে। আপনাি নৈুন অরস্ত্রি 
গোবরল রৈরন শুরুরৈই মািাত্মকভারব আহৈ হন। সাহরসকৈাি গকারনা মূলেই গনই এি 
সামরন।” 
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 “গকারনা অস্ত্রই গসটা গ  রনশানা কিরে ৈাি গচরয় গবরশ িমৈািি হরৈ পারি না।” 
ৈািা  খন কথা বলরে গসনাপরৈি সািা গঘাড়াটা ৈখন  ন্ত্রণায় ঝটফট কিরৈ থারক 
আি আৈধনাি করি। েলাি িৈস্থান গথরক িক্ত পড়রে। সামরনি পারয় বাবরিি 
আঘারৈি ফরল গসখানকাি রশিা গকরট গ রৈ গবচািা সামরনি পারয় ভি রিরয় িাাঁড়ারৈও 
পািরে না। এখন মুখ গথরক িক্ত েরড়রয় পড়রৈ থাকরল এবং কথা বলটা ক্রমশ কষ্টকি 
হরয় উ রৈ- সম্ভবৈ রনরেি গঘাড়াি রনরচ চাপা পড়াি ফল গসনাপরৈ গকারনামরৈ বরল, 
“আমারক আমাি গঘাড়াটাি  ন্ত্রণা লাঘব কিাি অনুমরৈ রিন। আমাি সারথ অরনক  ুরি 
গস অংশ রনরয়রে। অরনক শান্তভারব গস মৃৈুেরক বিণ কিরব  রি গসটা আমাি কাে 
গথরক আরস।” 
 
 বাবি ৈাি গলাকরিি একেনরক গসনাপরৈি ৈিবারি রফরিরয় রিরৈ বরল। গসনাপরৈ- 
উরুি িরৈি কািরণ হাাঁটরৈ ৈাি রনরেিই কষ্ট হয় আি শ্বাস রনরৈ অপািেৈাি মারঝ- 
গঘাড়াটাি কারে এরেরয়  ায়। গসানাি কারুকাে কিা চামড়াি লাোম িরি গস গঘাড়াটাি 
নারক আলরৈা করি চাপড় গিয়। মাথাটা আাঁকরড় িরি এবং কারনি কারে মুখ রনরয় 
রফসরফস করি সান্ত্বনা গিয়। ৈািপরি দ্রুৈ ৈিবারিটা েলাি উপরি আড়াআরড়ভারব 
গিরখ গস এক গপারচ শ্বাসনালী আি িমনী গকরট রিরল েলেল করি আিও িক্ত গবি 
হরয় আরস। গঘাড়াটা সারথ সারথ গনরৈরয় পরড় এবং রকেুিরণি রভৈরিই রনথি হরয় 
 ায়। েলাি কাটা োয়ো গথরক িক্ত গবি হরয় এরস িূরলায় েমরৈ থারক। অবশে 
গসনাপরৈি কাে ৈখনও গশষ হয়রন। গস ৈাি হারৈি ৈিবারি রিরয় এবাি রনরেি গপট 
রচরি গিয়। “আমাি গঘাড়াি গচরয় পঙু্গ অবস্থায় আরম গবাঁরচ থাকরৈ চাই না।” 
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“আল্লাহৈালা গৈামাি গবরহশৈ নসীব করুন।” 
 
“আরমও গসই গিায়াই কিরে। রকন্তু মরন িাখরব রহেুস্তানরক পিানৈ কিরৈ হরল 
গৈামারক আমাি গচরয় অরনক গবরশ সাহসী গলাকরিি পিাভূৈ কিরৈ হরব।” 
 
ৈাি েলায় িরক্তি বুিবুরিি মারঝ গশষ কথাগুরলা অস্পষ্ট গশানা  ায়। গসও মািা  ায়। 
ৈাি গিহটা বহুরিরনি সঙ্গী গঘাড়াটাি পারশ এরলরয় পরড় থারক এবং গসানালী পােরড় 
পরিরহৈ মাথাটা িক্ত িরঞ্জৈ মারটরৈ নুইরয় আরস। 
 
 “সুলৈান,  ুরি আপনাি েয় হরয়রে।” 
 
 রনশানবাহক করচধি কথাগুরলা বাবিরক ৈাি সামরনি িৃশোবলীি সম্পরকধ েভীি ভাবনা 
গথরক বাস্তরব রনরয় আরস। চািপারশ ৈারকরয় গস বুঝরৈ পারি,  ুিরিত্র রনিব হরয় 
এরসরে।  ুি গশষ হরয়রে…গস রবেয়ী হরয়রে। “সব প্রশংসা আল্লাহ’ি।” একটা স্বরস্তি 
পিশ ঝরড়ি মরৈা এরস ৈারক ভারসরয় রনরয়  ায়। ৈািপরি রনরেি েয়লারভি মাহাত্ব 
বুঝরৈ গপরি গস খুরশরৈ শূরনে ঘুরষ চালাবাি ভরঙ্গরৈ হাৈ নাড়ায়। গস- তৈমূরিি মরৈা- 
রিল্লীরৈ রবেয়ীি গবরশ প্ররবশ কিরৈ পািরব… 
 
রনরেি মনরক আবাি গস বৈধমারন রফরিরয় রনরয় আরস। বাবি ৈাি চািপারশি 
অশ্বারিাহীরিি উরেরশে রনরেি প্রথম অরভবেরক্ত প্রকাশ করি। “আমিা িারুণ একটা 
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কাে করিরে। এখন আশা করি হুমাযু়ন আি বাবুিীও ইবিারহরমি পলায়নপি তসনেরিি 
আমূল রবনাশসািন করি বা ৈারিি বরে কিরৈ সিম হরব। ৈারিি সুলৈান মৃৈ হবাি 
কািরণ ৈািা সহসাই অনে কারিা গনৈৃরত্ব একরত্রৈ হরয় পািরব না। ইবিারহম আি- এই 
সাহসী গ ািাটারক-  থা থ ম ধািায় সমারহৈ কিরব। আরম এবাি রশরবরি রফরি রেরয় 
রপেু িাওয়া কিাি ফলাফল োনবাি েনে অরপিা কিরবা।” 
 
 রবেয় এৈ দ্রুৈ অরেধৈ হরয়রে গ  ৈখনও িুপুিই হয়রন। বাবি  খন রনরেি গঘাড়াি 
মুখ রশরবরিি উরেরশে ঘুরিরয় গনয় এবং অরৈকায় পাথরিি টুকরিাি মরৈা ইৈস্তৈ 
রবরিি পরড় থাকা হারৈি পাল আি ৈারিি রপর ি উপরিি হাওিাি িবংসাবরশষ আি 
ৈারিি পৈরনি ফরল রপষ্ট হরয়  াওয়া তসনেরিি মৃৈরিরহি একটা িঙ্গরলি রভৈি রিরয় 
গস রশরবরি রফরি চরল। েিরমি মারঝ, ৈাি গলারকিা ইরৈমরিে রনরেরিি আহৈ 
  ািারিি গকারনামরৈ তৈরি কিা খাাঁরটয়ায় শুইরয় রিরৈ শুরু করিরে এবং পারন রিরয় 
বা অনে গ ভারব পারি ৈারিি শুশ্রূষা কিাি গচষ্টা কিরে। 
 
রনরেি লাল ৈাাঁবুি রভৈরি আরিা একবাি বাবি অরস্থি ভরঙ্গরৈ পায়চারি কিরৈ থারক। 
বাবুিী আি হুমাযূ়রনি রক খবি? গস রনরেি গপাড়খাওয়া বনু্ধি গচরয় ৈাি অনরভে 
গেরলি েনেই গবরশ উরিগ্ন গবাি করি। হুমাযূ়রনি  রিও এি আরে খণ্ড  ুরি লড়াই 
কিাি অরভেৈা িরয়রে, রকন্তু এবািই গস একটা বড়  ুরি রনরে গসনাপরৈি িারয়ত্ব 
পালন কিরে এবং প্ররৈিিা বুেরহি োনপারশি তসনেরিি গনৈৃত্ব গিয়াটা ৈাি েনে 
একটা রবশাল আি অনুপম িারয়ত্বরবাি। 
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বাবি িুরিন্তা ভুরল থাকবাি েনে আহৈরিি গিখরৈ  ায় এবং রবরশষ সাহরসকৈাি 
সারথ লড়াই করিরে এমন গ ািারিি পুিসৃ্কৈ করি এবং একই সারথ ইবিারহরমি 
রশরবি গথরক েব্দ কিা মালামারলি রববিণ গশারন। এখনই মরন হরি স্বণধমুদ্রা আি 
মূলেবান পাথরিি একটা রবশাল সংগ্রহ ৈাি কুরিেৈ হরয়রে। 
 
আরিা েয় ঘণ্টা উৎকণ্ঠায় কাটাি পরি একেন প্রহিী রভৈরি প্ররবশ করি গঘাষণা করি, 
“ শাহোিা হুমাযূ়রনি রনশান আি ঝাণ্ডা বহনকািী তসনেবারহনী রশরবরিি রিরক এরেরয় 
আসরে।” 
 
প্রহিীি কথা গশষ হবাি আরেই পরিশ্রান্ত হুমাযু়ন ৈাবুরৈ প্ররবশ করি, ৈাি রপৈাি 
রিরক গিৌরড় রেরয় ৈারক আাঁকরড় িরি। “আমারিি রবেয় সমূ্পণধ হরয়রে। আমিা এখন 
রহেুস্তারনি িণ্ডমুরণ্ডি কৈধা। আমিা িরিণ-পরিরম প্রায় িশ মাইল ইবিারহরমি একটা 
রবশাল বারহনীরক িাওয়া কিরৈ অবরশরষ ৈািা নিীি ৈীরি একটা মারটি িূরেধ অবস্থান 
রনরয় আমারিি মুরখামুরখ হয়। এক ঘণ্টাি িক্তিয়ী সংঘরষধি পরি আমিা ৈারিি 
আত্মসমপধরণ বািে করি। আরিা খারনকটা পরিরম আমিা অরভোৈরিি একটা িরলি 
একসারি ৈাবু আরবষ্কাি করি। মুরষ্টরময় সংখেক প্রহিী বা পরিচািরকি িল এি পাহািায় 
রনরয়ারেৈ রেরলা। গিখরৈ োকাৈ বা লুরটিারিি মরৈা গিখরৈ গকারনাভারবই ৈারিি 
তসনেবারহনীি সিসে বলা  ারব না। এমন একিল  োঙারড়ি গমাকারবলা কিরে। 
 
 “আক্রমণকািীরিি আমিা হৈো কিরল ৈাাঁবুি রভৈি গথরক আমাি আরিোরনি বয়সী 
একেন মরহলারক িুিসািা িরঙি আি রঘরয় এবং গসানালী কাপরড়ি শারময়ানা টাঙারনা 
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একটা ৈাাঁবুি গভৈি গথরক গবি হরয় আসরৈ গিরখ। ৈাি পিরন রহেুস্তানীিা  ারক শারড় 
বরল গৈমন একটা পরিরিয়। গসটা উত্তম গিশরমি তৈরি আি অসংখে মুক্তা আি অনোনে 
িামী পাথি ৈারৈ গসলাই করি লাোরনা িরয়রে। রৈরন োনরৈ চান গক গনৈৃত্ব রিরি 
এবং আমাি নাম আি পরিচয় োনরৈ গপরি রৈরন আমাি কারে ৈারক রনরয় গ রৈ 
বরলন। আমাি কারে এরস রনরেি পরিচয় রিরয় বরলন গ  রৈরন গোয়ারলয়রিি, রিল্লীি 
িরিরণ অবরস্থৈ একটা সমৃি িােে, শাসরকি মাৈা। রৈরন োনরৈ গপরিরেন 
ইবিারহরমি পরি বীরিি মরৈা লড়াই করি ৈাি পুত্র মািা রেরয়রে। 
 
“খবিটা গশানাি পরি রৈরন পারলরয় না রেরয় গেরলি অরন্তরষ্টরক্রয়া সুসম্পন্ন কিাি েনে 
ৈাি মৃৈরিহ গ্রহণ কিরবন বরল অরপিা কিাি রসিান্ত গনন। ৈািা গপৌত্তরলক,  ািা 
গবিীি উপরি মৃৈরিহ গিরখ আগুরন পুরড়রয় থারক। ৈািপরি এক পলায়নপি তসনে 
ৈারিি রশরবরিি পাশ রিরয় পারলরয়  াবাি সময় বরল  ায় গ  আমারিি তসনেিা 
বরেরিি হৈো কিরে। ৈখন মুরষ্টরময় সাহসী করয়কেন তসনে োড়া বারকিা ৈারক 
গসখারন গফরল পারলরয়  ায়। এবং িসুেি িল- ৈাি ভাষায় োকাৈ-  ারিি আমিা 
পিারেৈ করিরে সুর াে গটি গপরয় ৈাি রশরবি আক্রমণ করি। রৈরন রনরেি েীবন 
আি সম্ভ্ররমি গচরয়ও ৈাি েয় মারসি নারৈ, আি ৈাি ৈরুণী মাৈা, মৃৈ শাসরকি 
রপ্রয়ৈমা স্ত্রী, গ  ৈাি সারথই রশরবরি অবস্থান কিরেরলা, ৈারিি রনিাপত্তাি েনে গবরশ 
রচরন্তৈ হরয় পরড়ন। 
 
 “আরম ৈারক ভয় গপরৈ মানা করি। বরল গ  আমিা সুসভে, সংসৃ্করৈবান মানুষ, এই 
োকাৈরিি মরৈা ববধি নই। কৃৈেৈাি অশ্রুরবেুরৈ ৈাি মুখ রসক্ত হরয় উর  এবং 
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রৈরন আমারক এটা গিন  া আরম আপনারক আমারিি মহান রবেরয়ি স্মািক রহসারব 
এখন আপনারক রিরি।” কথাি মারঝই হুমাযূ়ন বাবরিি রিরক লাল চামড়াি একটা থরল 
এরেরয় গিয় গ টাি মুখ গসানালী েরিি কাে কিা চামড়াি রিরয় বাাঁিা। বাবি মুরখি 
বাাঁিনটা খুরল এবং গভৈি গথরক একটা গবশ বড় পাথি গবি করি আরন, পাথিটা ৈাাঁবুি 
আরিা-অন্ধকারিি রভৈরি অপরূপ রবভায় ঝলরস উর । “আব্বাোন এটা একটা হীিক 
খণ্ড এখান গথরক হাোি মাইল িরিরণ গোলকুণ্ডাি খরনরৈ গকবল এই পাথি পাওয়া 
 ায়। আরম এরৈা বড় হীিকখণ্ড আরে গিরখরন। গোয়ারলয়রিি িােপরিবারিি িোকি 
একবাি এি মূলে রনিধািণ কিরৈ রেরয় বরলরেরলা গ  পুরিা পৃরথবীি অিধরিরনি বেয় 
রনবধাহ কিা  ারব এটা রিরয়। এরক ৈািা বরল গকাহ-ই-নূি, আরলাি পবধৈ…” 
 
 বাবি পাথিটাি রবশুিৈা আি উজ্জ্বলৈা গিরখ মুগ্ধ হয়। একটা নিরত্রি মরৈা পাথিটা 
গথরক আরলা র করি আসরে। র ক গ রনা কোরনাপাস। বাবি ভারব, রনরেি ভাবনায় 
রনরেই গহরস গফরল…ৈািপরিও পাথিটাি ৈীব্র উজ্জ্বলৈা গিরখ এরক গবরহশরৈি 
প্রস্তিখণ্ড বরল মরন হয়। পৃরথবীি মারট খুাঁরড় এটা পাওয়া গেরে। বরল মরনই হয় না…. 
 
 “বাো, ৈুরম আসরলই গৈামাি গসৌভােেবান নারমি সাথধকৈা প্রমাণ করিরে। আশা করি 
আরিা বহুরিন এই িািা বোয় থাকরব-” বাবি ৈাি কথাি মারঝই গথরম  ায়। ৈাাঁবুি 
উনু্মক্ত প্ররবশপথ রিরয় গস িু’েন পরিচািকরক সািা কাপরড় গমাড়া একটা খাাঁরটয়া ৈাি 
ৈাাঁবুি রিরক বরয় রনরয় আসরৈ গিরখ। চািপাশ গথরক গভরস আসা রচৎকাি আি 
গকালাহরলি শরব্দ গবাঝা  ায় বাবুিীি বারহনীও রফরি এরসরে। গকাথায় গস? রবেরয়ি 
আনে ভাে করি গনয়াি েনে গস রনরে গকন আসরে না? ৈািপরি ৈাি চািরিি রনরচ 
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গথরক িূরলারৈ লুটারৈ থাকা হারৈি গসানাি ভািী কাে কিা রুরব বসারনা আংরটটাি 
রিরক ৈাি িৃরষ্ট আটরক  ায়। বহুবেি আরে বাবুরিরক। গস এই আংরটটা রিরয়রেরলা 
ৈারিি একটা অরভ ারন েয়লারভি স্মািক রহসারব। পরিচািক িুেন আলরৈা করি 
খাাঁরটয়াটা মারটরৈ নারমরয় িাখাি সময় বাবি ৈারিি বাবুিীি পরিচািক বরল রচনরৈ 
পারি। 
 
বাবি  ারন্ত্রক ভরঙ্গরৈ ঝুাঁরক এরস করম্পৈ হারৈ িরক্ত গভো চািিটা সরিরয় রিরয় ৈাি 
সহর ািা ভাইরয়ি িলারমাচড়ারনা গিহটাি রিরক ৈারকরয় থারক। 
 
 “আমিা সামরন গপেরন চরল্লশটা করি হারৈি বহি রনরয় রিল্লীি রিরক পলায়নপি 
ইবিারহরমি একটা রবশাল সুশৃঙ্খল বারহনীি সিুখীন হরয়রেরলাম। আমারিি প্রভু বাবুিী 
সারথ সারথ আক্রমরণি আরিশ গিন। আি আমারিি িাপট সহে কিরৈ না গপরি ৈািা 
গ  গ রিরক পারি পারলরয়  ায়। রকন্তু  ুরিি এরকবারি গশষ মুহূরৈধ মুরখ আমূল গপ্রারথৈ 
হরয় কু্রি আি আহৈ একটা হারৈ ৈারক গঘাড়া গথরক গফরল রিরয় রপরষ গফরল।” 
পরিচািকরিি একেন বরল। 
 
বাবুিীি মুখটা গকবল প্রাণহীন আি ফোকারশ হরয় আরে- অিৈ িরয়রে। ৈাি ৈীব্র নীল 
গচারখি পাৈা গভালা অবস্থায় ৈখনও বাবরিি রিরক ৈারকরয় িরয়রে। আি গ াাঁরটি 
গকারণ একটা আলরৈা হারস ৈখনও ফুরট আরে। বাবি রনরেি কান্না চাপবাি গকারনা 
গচষ্টাই করি না, খাাঁরটয়াি উপরি ঝুাঁরক গস ৈাি আিরখালা গচারখি পাৈা বন্ধ করি গিয় 
এবং কপারল আলরৈা করি চুমু খায়। “রবিায়, ভাই আমাি…” 
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২৩. প্রর্  ম াঘল নৃপচৈ 
 
 সূর ধি আরলাি িাৈব িীরি বাবরিি গচারখ জ্বালা িরিরয় গিয়। বৃরষ্টহীন শুষ্ক ভূপ্রকৃরৈি 
উপি রিরয় এরেরয়  াবাি সমরয় গ খারন গঝাপঝারড়ি উপরি িূরলাি ভািী প্ররলপ পরড় 
আরে। বাবি ৈাি চািপারশ চাি অশ্বারিাহীি হারৈ িিা গসানালী িরণ্ডি উপরি স্থারপৈ 
হলুি আি সবুে েরিি কাে কিা শারময়ানাি োয়াি েনে গস, কৃৈে গবাি করি। 
একটা ৈীব্র বাৈাস মারট গথরক চাবরক িূরলা ৈুরল- গস ইরৈমরিে গেরনরে ৈাি নৈুন 
প্রোিা এরক আরন্ধ বরল আি এি মারন বৃরষ্ট হরৈ গবরশ গিরি গনই। 
 
পারনপরথি  ুি সমাি হবাি সারথ সারথ, বাবি হমাযু়ন আি ৈাি চাি গসনাপরৈরক ভািী 
অস্ত্রশস্ত্র গিরখ রনে রনে বারহনী রনরয় দ্রুৈ েরৈরৈ ইবিারহরমি আগ্রায় অবরস্থৈ 
িােিানী অরভমুরখ পার রয় রিরয়রে। শহিটা  মুনাি ৈীরি রিল্লী গথরক একশ রবশ মাইল 
িরিণ-পূরবধ অবরস্থৈ। গসখারন অবরস্থৈ গসনাবারহনী রনরেরিি সংঘরটৈ কিাি আরেই 
িূেধ আি িােরকাষ িখল কিরৈ। এখন রৈন রিন পরি, বাবি ৈাি রবেয়ী বারহনী রনরয় 
রিল্লীি িরিরণ িওয়ানা রিরয়রে। সবরশরষ, িূরলাি গমরঘি আড়ারল প্রায়  াকা পরড় 
আরে। িরয়রে িণহস্তীি িল- এখনও লাল িরঙ িরঞ্জৈ- ৈাি গলাকেন  ুি গশরষ 
প্রাণীগুরলারক আটক করিরে। 
 
বাবরিি  ুি েরয়ি আনে বাবুিীি মৃৈুেরৈ অরনকটাই মরলন হরয় রেরয়রে। ৈাি। মৃৈুে 
সংবাি গশানাি সারথ সারথ গস রনরেি ৈাাঁবুরৈ রফরি রেরয় একাকী বরসরেরলা। 
রহেুস্তারনি নৈুন সম্রাট রহসারব কারিা সারথ গিখা কিরৈ বা গকারনা রসিান্ত োনারৈ 
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গস অপািেৈা প্রকাশ করি। বাবুিীি মৃৈুেরৈ গস গকবল একেন ভারলা বনু্ধরকই 
হািায়রন- ৈাি মরন হরি একটা  ারপৈ েীবরনি গ রনা সমারি ঘরটরে। গস আি 
কখনও কখনও ৈাি মরৈা বনু্ধ পারব না গ  ৈাি গ ৌবরনি সহচি, আি ভােে রবড়ম্বনাি 
প্রৈেিিশধী এবং অংশীিাি রেরলা। 
 
 বাবুিীি সারথ  খন ৈাি প্রথম গিখা হয় ৈখন ৈাি রনরেি বয়স রবশ বেিও হয়রন। 
ফািোনাি একটা গোট অংরশি শাসক, সুলৈারনি গচরয়  াি সারথ  ুিবাে সিধারিি 
রমল গবরশ। এখন গস সন্তারনি রপৈা আি এক রবশাল সাম্রারেেি সম্রাট।  ারক 
সবসমরয় রনরেি ম ধািা সম্পরকধ সরচৈন থাকরৈ হরব এবং অনেরিি সারথ ৈাি 
সামারেক ম ধািা  াই গহাক সবসমরয় একটা িূিত্ব বোয় িাখরৈ হরব। এখন। গথরক 
ৈাি সবরচরয় ঘরনষ্ঠ সঙ্গী হরব ৈাি সন্তারনিা। গস ৈারিি খুবই ভারলাবারস, রকন্তু 
বাবুিীি মরৈা সম্পকধ ৈারিি সারথ হরব না। ৈারিি রভৈরি বয়স আি অরভেৈাি 
পাথধকে। ৈাি প্ররৈ ৈারিি শ্রিা আি সন্তারনারচৈ আনুেৈে। আি গসই সারথ ৈারিি 
আেরল িাখাি েনে ৈাি অনবিে প্রয়াস এবং রকভারব েীবন াপন আি শাসন কিরৈ 
হরব গসসব ৈারিি রশিািারনি প্রয়াস এসবই ৈারিি সম্পরকধি রভৈরি অরমাঘভারব 
অবস্থান কিরব। ৈািা কখনও ৈাি রবরিারিৈা কিরৈ বা ৈারক ৈারিলে কিাি ৈাি 
সারথ িরসকৈা কিাি সাহস পারব না-  া বাবুিী প্রায়ই কিরৈা… 
 
বাবরিি মরন সহর ভাবনা, অনুভূরৈ আি কল্পনাি গবরনােরল প্লারবৈ হরয় উর । বাবুিীি 
কাটা কাটা গচহািা আি ৈীব্র নীল গচাখ প্রথমবাি গিখাি সময়  খন গস বাবরিি 
িাবমান গঘাড়াি খুরি রপষ্ট হবাি হাৈ গথরক একটা বাচ্চারেরলরক বাাঁচারৈ লাফ 
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রিরয়রেরলা; বাবুিীি প্রথমবাি গঘাড়ায় চড়াি গচষ্টা; ৈারিি গ ৌবরনি প্রথম স্বািীনৈা; 
ফািোনাি গবশোলরয় ৈারিি বুরনা মাৈাল িাৈ কাটারনা; বনু্ধত্ব আি সাহচর ধ কাটারনা 
এৈগুরলা বেি। ৈাাঁবুি গভৈরি শীরৈি বাৈারসি ৈীব্রৈাি হাৈ গথরক বাাঁচাি েনে 
পিস্পিরক েরড়রয় থাকা,  ুি আি অরভ ারনি সৃ্মরৈ  াি গকারনাটা সাফলেমরণ্ডৈ আবাি 
গকারনাটা… 
 
এসব ঘটনা এমন একটা গপ্রিাপরট ঘরটরে বাবুিী আি ৈাি গসটা েন্মভূরম, শীৈল, 
চঞ্চল, সরপধল নিী, পিস্পিরক েরড়রয় থাকা পাহারড়ি সারি, ৈীক্ষ্ণ-পাশ্বধরিশ ুক্ত 
উপৈেকা এবং অবারিৈ সমভূরমি গিশ। গ খারনি বাৈাস গ্রীেকারল লবরঙ্গি েন্ধ ভারস 
আি শীরৈি সমরয় েরম ইস্পারৈি মৈ শক্ত হরয় থারক। সবুে আি রফরিাো রমনাি 
এবং েমু্বরে সমৃি শহি। প্রাচীন মাদ্রাসা আি পা াোি গ খারন তৈমূিীয় িীরৈ সবাই 
গবারঝ, আি শ্রিাি গচারখ গিরখ। এখন বনু্ধহীন অবস্থায় বাবি এমন একটা নৈুন 
োয়োয় উপরস্থৈ হরয়রে, গ খারন ৈারক গকউ গচরন না। আি গসও এখানকাি িীরৈনীরৈ 
রকেুই গবারঝ না। গকবল একটা রবষরয়ই গস রনরিৈ গ , এখানকাি আবহাওয়া ৈাি 
পেে হয়রন। ঘারম মুখ সবসমরয় রভরে থাকরে, আি ভািী বাৈারস শ্বাস গনয়াটাই 
একটা কষ্টসািে প্রয়াস। ৈাি পালকরশারভৈ পােড়ীি রনরচ মাথা িপিপ করি। 
 
ৈািা এরেরয়  াবাি সমরয় অন্তৈ আি গকারনা রবরূপৈাি গমাকারবলা কিরৈ হয় না। 
মারঝ মারঝ বাবি ৈাি অশ্বারিাহী বারহনী আি মালবাহী োরড়ি রবশাল বহি এরেরয় 
চলাি সমরয় িূরি গোট গোট িলরক গকৌৈূহলী িৃরষ্টরৈ িাাঁরড়রয় থাকরৈ গিরখ। এখন 
গচারখি উপরি হাৈ রিরয় ৈািা গ  চওড়া িাস্তা িরি এরেরয় চরলরে ৈাি একপারশ 
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মারটি তৈরি বারড়ঘি গিখরৈ পায়। সূর ধি আরলায় গোবরিি সূ্তপ পরড় আরে। গলামহীন, 
হারিসাি কুকুরিি িল সামানে োয়া খুাঁরে রনরয় রবশ্রাম কিরে। এবং হারিসাি মুিেীি 
িল ঘুরি গবড়ারি। বারড়গুরলারৈ বা আরশপারশি মার  গকারনা গলাকেন গিখা  ায় না। 
গসখারন গকবল সরু পারয়ি সািা সািরসি িলরক মরহরষি রপ  গথরক হলুি গ াাঁট রিরয় 
গপাকামাকড় খুাঁরট গখরৈ গিখা  ায়। 
 
আপাৈিৃরষ্টরৈ একটা হৈিরিদ্র গ্রাম। বাবি মুখ ঘুরিরয় গনয়াি র ক আেমুহূরৈধ গস রনচু 
গিয়াল পরিরবরষ্টৈ অবস্থায় একটা রবশাল গবরলপাথরিি অদু্ভৈিশধন ভবন গিখরৈ পায়। 
গ্রারমি ৈুলনায় ভবনটারক রবসিৃশে গিখায়। গস কারে এরেরয় রেরয় গিরখ মূল ভবরনি 
সামরনি প্রান্ত হাৈ, পা আি অবয়রবি পিস্পি সংবি গখািাই। কিা একটা রনিশধন 
চািপারশ েরড়রয় িরয়রে। পারনপরথি িীঘধ পরথ বহুবাি গস এিিরণি ভবন গিখরৈ 
গপরয়রে। রকন্তু ৈখন ৈাি সময় বা ইিা গকারনা রেরলা না কারে রেরয় ভারলা করি 
গিখবাি। 
 
গস ইশািায় থামরৈ বরল। গস ৈাি করচরক বরল, “গিরখ এরসা ওটা রক?” 
 
পরনি রমরনট পরি ৈাি করচধ এক গোটখাট গলাকরক রনরয় রফরি আরস,  াি মুখটা 
আখরিারটি মরৈা কুরঞ্চৈ আি ভাাঁেপড়া এবং গচারখ বয়রসি োপ। ৈারিি সারথ িরয়রে 
বাবরিি এক গসনাপরৈ েুনারয়ি বািলাস। কাবুরল বসবাসকািী এক রহেুস্তানী কারপধট 
বেবসায়ীি কাে গথরক েুনারয়ি ৈরুণ বয়রস রহেুস্তানী ভাষা রশরখরেরলা। ভারলা কাউরক 
খুাঁরে না পাওয়া প ধন্ত গস ৈারকই ৈাি গিাভাষীি পরি রনরয়াে করিরে। 
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“সুলৈান, এই গলাকটা বলরে ওটা একটা রহেু মরেি।” েুনারয়ি বোখো করি। 
 
“আমাি মরন হয় গস ঐ মরেরিি একেন পুরিারহৈ।” 
 
 “আরম গিখরৈ চাই।” বাবি গঘাড়া গথরক গনরম ৈীক্ষ্ণ িৃরষ্টরৈ পুরিারহরৈি রিরক 
ৈাকায়। গলাকটাি গকামরি গকবল একটা গনংরট পিা িরয়রে  া ৈাি গকামরি একটা 
িরড় রিরয় বাাঁিা আি পুরিা োরয় গকারনা কাপরড়ি বালাই গনই। ৈাি বাম কাাঁরিি উপি 
রিরয় এরস োন বাহুি রনরচ রিরয় একটা লম্বা সুরৈি সূরৈাি ফাাঁস ঝুলরে। ৈাি রুক্ষ্ম 
সািা চুল আি িারড় লম্বা এবং েটপাকারনা আি কপারল োইরয়ি মরৈা রকেু একটা 
গলপরট িরয়রে। ৈাি োন হারৈ একটা লার  িিা আরে, ৈাি মরৈাই গ্ররন্থ ুক্ত। 
 
 পুরিারহৈ িীি পারয় ৈারক গভৈি রনরয় আরস। মূল ভবনটাি মরৈা রকেু বাবি আরে 
কখনও গিরখরন। ভবনটাি সামরনি রিকটা সাৈ ৈলা রবরশষ্ট একটা কা ারমা,  াি 
রনরচি রিকটা রত্রশ রফট চওড়া আি উপরিি রিরক উর  গসটা একটা বেধাকাি চূড়াি 
আকৃরৈ রনরয়রে। গখািাই কিা মানুরষি নািী এবং পুরুষ- রবশালাকৃরৈ গিহ এবং বড় 
বড় গচারখ ৈারকরয় িরয়রে। ৈারিি পিরন আপাৈিৃরষ্টরৈ গিরহি সারথ আাঁটসাাঁট অিধস্বি 
গপাশাক, কপারল, েলায় আি বাহুরৈ অলঙ্কাি পুরিা গিয়াল েুরড় গখািাই কিা। এসরবি 
মারঝ মারঝ অদু্ভৈ, ভয়ঙ্কিিশধন, আি  ুিবাে চরিত্র  ারিি গকউ গকউ মরন হয় নাচরে 
আবাি গকউ িমরণ রলি- মূরৈধ গখািাই কিা। কারিা কারিা পশুি মাথা- বানি এবং 
হারৈি। 
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 বাবি ৈারকরয় থারক। েীবন আি প্রাণশরক্তি উপািানবাহী ইরঙ্গৈ। রকন্তু এসরবি মারন 
রক? একটা িিো রিরয় ৈািা ভবরনি রভৈরি প্ররবশ করি। একপারশ একসারি সংকীণধ 
রসাঁরড় ওপরিি ৈলায় উর  রেরয়রে। গভৈরি অপরিরচৈ ৈীব্র একটা েন্ধ, চেনকার ি 
গচরয় ৈীব্র ভািী আি রমরষ্ট একটা েন্ধ। পুরিারহৈ কাাঁরিি উপি রিরয় গপেন রিরক 
ৈাকায়। বাবিরক গপেরনই গিখরৈ গপরয় পাথরিি উপরি হারৈি লার   ুকরৈ  ুকরৈ 
গস সামরনি রিরক আবাি এরেরয় গ রৈ শুরু করি। বাবি ৈারক অনুসিণ করি 
গভৈরিি বেধাকাি আরঙ্গনায় এরস িাাঁড়ায়।  াি চািপাশ রিরয় গবষ্টনী গিয়া বািাো 
িরয়রে। গিয়ালগুরলারক রহেু রকংবিন্তী বা গলাকোথাি িৃশে গখািাই কিা িরয়রে। 
বানরিি মরৈা গিখরৈ গ ািাি িল, হারৈ িিা খারটা ৈিবারি আরোরলৈ করি একটা 
গসৈু অরৈক্রম করি  ুরিি েনে একটা িীরপ েমন কিরে। 
 
বািাোয় িািণ করি থাকা গবরলপাথরিি স্তরম্ভ আিও সুের ৈ গিরহি মূরৈধ গখািাই কিা 
িরয়রে- চাি, েয় রক আট হাৈরবরশষ্ট। আরঙ্গনাি একপারশ একটা সািা পাথরিি হাাঁটু 
মুরড় বরস থাকা ষাাঁরড়ি মূরৈধ। েলায় োাঁিা ফুরলি মালা ঝুলরে। আি সামরন িাখা 
রপৈরলি িূপিারন িূপ গপাড়াি েন্ধ আসরে। কারেই একটা মামুরল কারলা পাথরিি- 
সম্ভবৈ করষ্টপাথি- স্তরম্ভি চািপারশ গমামবারৈ জ্বালারনা িরয়রে  াি উপরিি রিকটা 
গোলাকাি এবং রকেু রকেু স্থান এমন মসৃণ গ  পাথিটা মারবধরলি িীরি েড়ারি। স্তম্ভটাি 
সামরন গৈল, খাবাি আি পদ্মফুরলি তনরবিে সাোন িরয়রে। 
 
“ওটা রক?” বাবি োনরৈ চায়। 
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 েুনারয়ি বািলাস পুরিারহৈরক রেরেস করি। রকন্তু স্পষ্টৈই গবাঝা  ায় উত্তিটা বুঝরৈ 
ৈাি রনরেিই কষ্ট হরি। অবরশরষ গস বরল, “ৈািা এটারক রলঙ্গম বরল থারক, 
সুলৈান। এটা রিরয় পুরুষাঙ্গ গবাঝারনা হয় আি এটা উবধিৈাি প্রৈীক।” রকন্তু বাবরিি 
িৃরষ্ট ৈরৈািরণ আরঙ্গনাি অনেপ্রারন্ত একটা চারিায়াি রনরচ আসনরপরড় অবস্থায় হাৈ উাঁচু 
করি গিরখ উপরবষ্ট এক শরক্তশালী গলারকি প্রমাণ আকৃরৈি গচরয় বড় মূরৈধি রিরক 
আকৃষ্ট হরয়রে। ৈাি অলঙৃ্কৈ মুকুরটি রনরচ কর াি মুরখি ভীষণিশধন, রস্থিপ্ররৈে 
গচারখি িৃরষ্ট সামরনি রিরক ৈারকরয় িরয়রে। 
 
“এটা ৈারিি একটা গিবৈা- ৈািা এরক রশব বরল,” পুরিারহরৈি সারথ আরিা একবাি 
আরলাচনা করি রনরয় গিাভাষী োনায়। রকন্তু িৃশেৈ পুরিারহরৈি আরিা রকেু বলবাি 
িরয়রে। কািণ গস ৈখনও রবড়রবড় কিরৈ থারক। েুনারয়ি বািলাস ঝুাঁরক ৈাি কথা 
শুনরৈ গচষ্টা করি। “পুরিারহৈ ৈারিি এক পরবত্র গ্ররন্থ রলরপবি রকেু গোক আপনারক 
বলরৈ চায়, সাবিান, আরম স্বয়ং প্রলয়। আরম রশব, ধ্বংরসি বাহক…” 
 
 পুরিারহৈ আড়রচারখ ৈাি রিরক ৈারকরয় থারক। বোটা রক বলরৈ চায়? বাবি 
িবংসকািী গ  এখারন ৈারিি মারঝ এরস হারেি হরয়রে নারক রহেু আি ৈারিি 
গিবৈািা ৈারক ধ্বংস কিরব…?” 
 
গস ঘুরি িাাঁরড়রয় গভৈরিি আরঙ্গনা গথরক প্রিান ভবরনি রভৈি রিরয় বাইরি গবি হরয় 
এরস মরেরিি এলাকা ৈোে করি। গস গঘাড়ায় গচরপ বরস ৈাি পরিচািরকি বারড়রয় 
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িিা পাত্র গথরক পারন পান করি ইশািায় োনায় পুনিায়  াত্রা শুরু কিাি েনে গস 
প্রস্তুৈ। রনরেি গিহিিীরিি গপেরন গিরখ গস একবাি গপেরনি মরেি বা ৈাি 
িহসেময় মূরৈধি রিরক না ৈারকরয় সামরনি রিরক িওয়ানা গিয়। 
 
করয়ক েে সামরন  াবাি পরি ৈারিি র ক পরথি উপরি একটা েরু মারটরৈ গথবরড় 
বরস িরয়রে গিখরৈ পায়। লম্বা পাপরড় ুক্ত গচারখি চািপারশ ভনভন কিরৈ থাকা 
মারেি িঙ্গরল ৈাি খুব একটা অসুরবিা হয় না। লম্বা রশং ুক্ত একটা। প্রাণী এবং 
বাবরিি মাৈৃভূরমি েরুি ৈুলনায় হারিসাি, ফোকারশ খরয়িী চামড়াি রনরচ পাো আি 
পােরিি হাড় পরিষ্কাি গোনা  ায়। বাবরিি গিহিিী িরলি একেন সামরন এরেরয় 
রেরয় বশধাি হাৈল রিরয় ৈারক একটা গুরৈা গিয়। েরুটা হাম্বা িরব প্ররৈবাি োনায় 
রকন্তু উর  িাাঁড়াবাি গকারনা লিণ গিখা  ায় না। গলাকটা এবাি বশধাটা ঘুরিরয় গনয় এবং 
ৈীক্ষ্ণ রিক রিরয় গখাাঁচা রিরৈ চায়  ারৈ গবয়ািব েরুটা অবস্থাি গুরুত্ব অনুিাবন কিরৈ 
পারি, এমন সময় বাবরিি গপেন গথরক কুি রচৎকারিি শব্দ গভরস আরস। 
 
চািপারশ ৈারকরয় গস গসই বৃি পুরিারহৈরক ৈাি হাড় রেিরেরি গিরহি ৈুলনায় রবিুেৎ 
গবরে গিৌরড় আসরৈ গিরখ। রচৎকাি কিাি কািরণ বুরড়া গলাকটাি মুখ রবকৃৈ হরয় 
আরে। গিৌড়াবাি ফাাঁরক লার  িিা হাৈ ৈুরল প্রবল গবরে আরোরলৈ কিরে। বাবরিি 
িু’েন গিহিিী লারফরয় গঘাড়া গথরক গনরম িাাঁড়ায় এবং বাবরিি কাোকারে গপৌঁোবাি 
আরেই ৈারক আটরক গিয়। 
 
বাবি েুনারয়ি বািলারসি রিরক রেোসু িৃরষ্টরৈ ৈাকায়। “রক চায় গস?” 
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 “সুলৈান গস আপনারক অরভশাপ রিরি।” 
 
 “ৈাি এই স্পিধাি েনে আরম চাবরক ৈাি রপর ি চামড়া ৈুরল গনরবা।” 
 
“সুলৈান আপরন বুঝরৈ পারিনরন, গস বলরৈ চাইরে রহেুিা েরুরক পরবত্র প্রাণী রহসারব 
রবরবচনা করি  া গ খারন ইিা ঘুরি গবড়ারৈ পারি। গস ভয় গপরয়রে গ  আপরন 
গবািহয় েরুটারক আঘাৈ কিরবন…” 
 
 বাবি বুরড়া গলাকটাি রিরক ৈাকায়। “ওরক গেরড় িাও। আি ৈারক বলল গ  আরম 
বুঝরৈ পারিরন। ৈারক আরিা বরলা গ  ৈাি িমধরক অসিান কিাি গকারনা ইিাই 
আমাি গনই।” 
 
েুনারয়ি বািলারসি ভাষান্তরিৈ কথা শুরন বৃি গলাকটাি অরভবেরক্ত স্বাভারবক হরয় 
আরস। েরুটাও ৈৈিরণ রবিক্ত হরয় পরড়রে এবং অরনিা সরেও উর  িাাঁরড়রয় িূরি 
একটা োরেি োয়াি উরেরশে হাাঁটা িরি। বাবরিি গসনাবারহনী ৈারিি সিে িখল কিা 
ভূখরণ্ডি উপি রিরয় আবািও অবারি এরেরয় গ রৈ শুরু করি। 
 
* 
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চািরিন পরি, বাবি আি ৈাি বারহনী রিল্লী গপৌঁোরল গসখারনি শাসনকৈধা গকারনা 
প্ররৈরিাি প্রিশধন করি না। ৈাি গিখা এটা সবরচরয় েনবহুল আি বড় শহি। 
সমিকে বা রহিারৈি মরৈা আরভোৈে গনই বরট শহিটাি, রকন্তু রকেু রকেু অংশ 
গিখরৈ খািাপ না। গস রবশাল গবরলপাথরিি তৈরি মসরেি, সূি রখলান ুক্ত প্রাসাি, 
এবং গকৌৈূহলকি গখািাই ুক্ত িুইশ চরল্লশ রফট উাঁচু উপরিি রিরক ক্রমশ সরু হরয় 
 াওয়া স্তম্ভ- কুৈুব রমনাি পরিিশধন করি। শৈারব্দ পূরবধ গকারনা অোনা কািরণ রনরমধৈ 
হরয়রেরলা। িােকীয় সমারিস্থল- েমু্বে ুক্ত, রখলানসংবরলৈ, স্ত  ুক্ত- সব োয়োয় েরড়রয় 
িরয়রে। এসব গিরখ বাবি ভাবরৈ বািে হয়- রিল্লীি সুলৈারনিা গ মন গেৌলুসপূণধ 
েীবন াপন করিরেরলন, মৃৈুেি পরি গৈমরন আড়ম্বিপূণধ সমারিস্থরলি ভক্ত রেরলন। 
এখন মৃৈুে নেিীি গকবল বারসো রহসারবই ৈািা সৃ্মরৈরৈ গবাঁরচ আরে… 
 
 বাবি শহরি গবরশিণ অরপিা করি না- েুিা মসরেরি ৈাি নারম খুৈবা পড়ারনা গশষ 
হরৈ গস শাহী গকাষাোি পরিিশধন করি। মরণমুরক্তা আি গমাহি ভরৈধ রসেুকগুরলা ৈাি 
রহেুস্তারনি অরভ ারনি সাথধকৈা প্ররৈপন্ন করি। অবশে রিল্লীরৈ ইবিারহরমি প্রাক্তন 
পরিচািরকি ভীৈসন্ত্রস্ত িল- বাবরিি সামরন ৈারিি হারেি কিা হরল- বাবরিি ভাবনাি 
সারথ ৈাল রমরলরয় বেগ্র করণ্ঠ রনরেিাই বরল উর  মূল গকাষাোি আগ্রায় অবরস্থৈ। গস 
হুমাযু়নরক গসখারন পার রয় ভারলাই করিরে। গকাষাোরিি রহসাব গনবাি পরি রনরেি 
একেন গসনাপরৈরক শহরিি নৈুন শাসক রহসারব রনরয়াে করি আগ্রায় হুমাযু়রনি সারথ 
গ াে গিবাি েনে গস  মুনাি ৈীি বিাবি িরিণ-পূবধ রিরক িওয়ানা গিয়। 
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আবহাওয়ায় উষ্ণৈা এরৈা গবরশ গ  বাবি অবাক হয় এই েিরম েীরবৈ রকেু চলারফিা 
করি রক করি। অবশে ৈাি  াত্রা অবোহৈ থাকরল িীরি িীরি গলাকেন গিখরৈ পাওয়া 
 ায়। শীঘ্রই িাস্তাঘাট আি মার  ৈারিি রনভধীকভারব চলারফলা কিরৈ আি ৈারকরয় 
থাকরৈ গিখা  ায়। গস গ  কর াি রনয়মশৃঙ্খলা আরিাপ করিরে ৈাি প্রভাব রনিয়ই 
পরড়রে…ৈাি নৈুন প্রোিা- গেরলরিি পিরন গনংরটি মরৈা কাপড় আি গমরয়রিি 
পিরন িঙচরঙ লম্বা কাপড় ৈারিি শিীরি গপরচরয় মাথাি উপি রেরয় গশষ হরয়রে। আি 
কপারল লাল রচহ্ন আি নারক গসানাি নাকফুল- ৈারিি রনরিৈভারবই ভীৈ মরন হয় না। 
সূর ধি িাবিারহ ঝলরস  াওয়া গ্রারমি রভৈি রিরয় বাবি ৈাি বারহনী রনরয় এরেরয় 
 াবাি সমরয় ৈািা গকৌৈূহলী ভরঙ্গরৈ চািপারশ এরস ভীড় করি। গ্রামগুরলারৈ শুকরনা 
গোবি, মশলা আি িূরপি রমরষ্ট সুেরন্ধ ভিা। ৈািা বস্তা ভরৈধ শসে, ফলমূল আি সরে 
রনরয় এরস বাবরিি তসনেরিি কারে রবরক্রও করি। 
 
 রিন অরৈক্রম কিাি সারথ সারথ সূর ধি অরবিাম আরলাি রনরচ সমৈল, খরয়িী আি শুষ্ক 
ভূপ্রকৃরৈ আি ৈাি রেেরেে কিরৈ থাকা গলারকি ভীড় বাবিরক অরস্থি করি গৈারল। 
প্রাণশরক্ত আি উিেরমি অভাব গস অনুভব কিরৈ থারক। িারৈি গবলারৈও স্বরস্ত গনই। 
ৈখন শুরু হয় মশাি গুঞ্জন এবং ৈাি পরিচািরকি িল শীরৈি গিরশি েনে রনরমধৈ 
ৈাাঁবু আবহাওয়া রকেুরৈই শীৈল কিরৈ পারি না। মন্থিেরৈ  মুনাও ৈাি গচাখরক 
রবেুমাত্র আনে রিরৈ বেথধ হয়।  মুনাি ৈীরিি শুকরনা েমাট কািাি রিরক ৈারকরয় 
রসনু্ধ নরিি ওপারশ রনরেি গিরশি খিররাৈা নিী আি বলকািী বাৈারসি েনে ৈাি 
মনটা আনচান কিরৈ থারক। 
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ষষ্ঠরিন সন্ধোরবলা। কাবুল গথরক আেৈ এক বাৈধাবাহক একটা উপহাি রনরয় উপরস্থৈ 
হয়। িাৈব আস্তিণ গিয়া কার ি বাক্সটাি গভৈরি,  াত্রাি শুরুরৈ রনরিৈভারবই বিফ 
রিরয় পূণধ কিা হরয়রেরলা। গস গিরখ ৈিমুে িরয়রে, খানোিা ৈাি রপ্রয় ফল 
পার রয়রে। রনরেি ৈাাঁবুি গভৈরি একাকী বরস গস ৈিমুেটা গকরট গসটাি িসাল রমরষ্ট 
শারশি স্বাি রনরৈ ৈাি গচাখ জ্বালা কিরৈ থারক। রনরেি গিশৈোরেি অনুভূরৈ ৈাি 
রভৈরি প্রবল হরয় উর । খানোিা ৈারক সামানে আনে রিরৈ গচরয়রেরলা, রকন্তু ৈাি 
পা ারনা উপহাি গকবল ৈারক আিও রনিঃসঙ্গ করি গৈারল। 
 
 বাবি হাৈ বারড়রয় কারল, কলম আি গিােনামচাি খাৈা ৈুরল গনয়। সাম্প্ররৈক 
সময়গুরলারৈ গস গলখাি সময়ই পায়রন। বাবি রলখরৈ শুরু করি: 
 
রহেুস্তান গিশটায় গকারনা তবরচত্র গনই। এখানকাি গলাকেনও গিখরৈ সুিশধন 
না…এখারন ভারলা গঘাড়া, বা রশকািী কুকুি, মাংস, আঙু্গি, সুস্বািু ৈিমুে বা অনে 
গকারনা স্বািু ফল পাওয়া  ায় না। এখারন গনই গকারনা বিরফি বা শীৈল পারনি 
বরোবস্ত। বা বাোরিও ভারলারকেু রেরনরসি বড় অভাব। েিম পারনি হািাম বা 
মাদ্রাসাও গনই। ৈারিি নিী বা গোট গরাৈরস্বনী, গ গুরলা রেরিেি রিরয় প্রবারহৈ, 
এখারনি বাোরন বা বাসস্থারন পারন প্রবারহি গকারনা বরোবস্ত গনই… 
 
গস গলখা থামায়। বাবুিী গ  ৈারক রহেুস্তান রবেয়ী উপাত্ত এরন রিরয়রেরলা গস। ৈারক 
রক বলরৈা? গস এই মাত্র  া রলরখরে ৈারৈ গকবলই রৈক্তৈা আি রেদ্রারিষরণি 
অরভপ্রায় প্রকট। গ রকারনা িিরণি আত্ম-করুণাি লিরণি প্ররৈ বাবুিীি রেল চিম 
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রবৈৃষ্ণা এবং শীঘ্রই গস এই লিণ খুাঁরে গপরৈা। গস থাকরল বাবিরক হয়রৈা বলরৈা 
এটা গথরক গবি হরয় আসরৈ…বলরৈা গস একটা িারুণ সুর াে গপরয়রে এবং ৈাি 
িারয়ত্ব হরলা এই সুর ারেি সিেবহাি কিা। রকন্তু সম্ভবৈ বাবুিী এখন ৈাি সারথ 
থাকরল গস হয়রৈা এমন রবষণ্ণ গবাি কিরৈা না…। 
 
রনরেি গোব্বাি গভৈি হাৈ  ুরকরয়রস নিম চামড়াি থরলরৈ বরে গকাহ-ই-নূি, আরলাি 
পবধৈ গবি করি। ৈাবুি আরিা আরলারৈও পাথিটা চমকারৈ থারক। এই নৈুন গিরশি 
শরক্তশালী প্রৈীক,  া ৈাি মারঝ শরক্ত আি প্ররৈোি নব ফরুিািা প্রবারহৈ কিরে। 
আরিপ কিাি সময় এটা নয়। রহেুস্তান  রি গস গ মন গিশ পেে করি গৈমনটা না 
হরয়ও থারক, ৈরব গস আি ৈাি সন্তারনিা ৈারক ৈারিি মরনি মরৈা গিরশ পরিণৈ 
কিরব। ৈািা এমন একটা সাম্রারেেি েন্ম গিরব  া রনরয় মানুষ সম্ভ্ররমি সারথ শৈারব্দি 
পরি শৈারব্দ আরলাচনা কিরব। 
 
োরয়িীি একটা নৈুন পাৈা খুরল বাবি আবাি রলখরৈ শুরু করি: 
 
কাবুরল আরম  খন প্রথমবাি আরস গসই বেি গথরক আরম মরন মরন গকবল রহেুস্তারনি 
েপ করিরে। এখন আল্লাহৈালাি পিম করুণায়, আরম পিাক্রমশালী প্ররৈপি সুলৈান 
ইবিারহমরক পিাস্ত করিরে এবং আমাি সাম্রারেেি েনে একটা নৈুন িােত্ব েয় 
করিরে। 
 
আরিা রকেুিণ রচন্তা করি গস রলরখ। 
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 রহেুস্তারনি সবরচরয় উরল্লখর ােে তবরশষ্টে হল গিশটাি রবশালত্ব। গসই সারথ গসানা আি 
অনে সম্পরিি প্রাচু ধ… 
 
একেন মানুষ ইিা কিরল অরনক রকেুই এখারন কিা সম্ভব… 
 
* 
 
িরিণ-পূবধরিরক ক্রমােৈ অগ্রসি হওয়া অবোহৈ থাকরল বাবরিি গমোে রকেুটা প্রফুল্ল 
হয়। গস এবাি লিে করি গ  গিশটা গস  ৈটা রবিাণ গভরবরেরলা ৈরৈাটা রবিাণ না। 
শুষ্কৈা আি উষ্ণ বাৈাস সরেও, এখারন িারুণ সব ফুল গফারট, গ মন োরলম ফুরলি 
গচরয় োঢ় লাল িরঙি গুিাল, এবং পীচ ফুরলি মরৈা পাাঁচ পাপরড় ুক্ত মৃিু রকন্তু অপূবধ 
েন্ধ ুক্ত কিবী। 
 
 ৈাি এই নৈুন আশাবািী মরনাভারবি সারথ আরিকটা ভাবনা ৈারক রচরন্তৈ করি 
গৈারল- গস  রি সরৈেই রনরেরক এখারন প্ররৈরষ্ঠৈ কিরৈ চায়- ৈারক ৈাহরল এই নৈুন 
গিশ আি ৈাি িীরৈনীরৈ গবাঝাি গচষ্টা কিরৈ হরব। গিাভাষী েুনারয়ি বািলারসি 
সহায়ৈায় গস িাস্তায়  ারক গিখরৈ পায় ৈারকই গেরক প্রশ্ন কিরৈ শুরু করি।  া গিরখ 
গস রবষরয় কৃষক বা বরণকরক প্রশ্ন করি। একরিন গস একটা েলািারিি উপরি িাখা 
একটা রপৈরলি তৈরি িুই আঙু্গল পুরু বাসরন মস্তুি রিরয় গবগুনী পােড়ী পরিরহৈ এক 
গলাকরৈ বারড় রিরৈ গিরখ। গস োনরৈ পারি এরিি বলা হয় ঘরড়য়ালী- সময়িিক। 
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বাবরিি মাৈৃভূরমরৈ প্ররৈরিন চরব্বশ ঘণ্টায় রবভক্ত আি প্ররৈ ঘণ্টায় আরে ষাট রমরনট। 
রকন্তু গস গখয়াল করি গিরখ রহেুস্তারন ৈাি। নৈুন প্রোিা রিনিাৈরক ষাটটা অংরশ–
ঘরড়রৈ রবভক্ত করিরে, চরব্বশ রমরনরট এক ঘরড়, রিনিারৈ িরয়রে চািটা সময়ভাে 
 ারক বলা হয় প্রহি। ঘরড়য়ালরিি কারে এক িিরণি পাত্র আরে  াি রনরচ রেদ্র কিা। 
প্ররৈঘণ্টায় এটা পারনরৈ ভরৈধ কিা হয়। ঘরড়য়ালী এই পারত্রি পারনি উপি নেি 
িারখ। পাত্র ভিা মাত্র গস ঘরড়য়ারলি উপরি কার ি গোট মস্তুি রিরয় বারড় গিয়, ক্ররম 
পারন পড়া গশষ হরয়  ায়। ৈািপরি পারত্র আবাি পারন গিয় এবং ঘরড়য়ারল বারড় গিয়। 
িারৈি প্রথম প্রহি গশষ হরল ঘরড়য়ালী খুব দ্রুৈ করয়কটা বারড় রিরয় গশরষ গোরি 
একটা বারড় গিয়। িাৈ িুই প্রহি হরল একইভারব দ্রুৈ করয়কটা আঘাৈ করি গোরি 
িুটা বারড় গিয়। এভারব রৈন প্রহি আি চাি প্রহি গঘাষণা কিা হয়। 
 
একেন অথধ-বেবসায়ীি কারে গথরক বাবি বাোরি মুদ্রােণনা রহসাব প ধরবিণ করি 
গিখরৈ পায় রহেুস্তানীরিি রহসাব কিাি সুস্পষ্ট রনয়ম আরে: একশ হাোরি ৈারিি এক 
লাখ; একশ লারখ এক গকারট; একশ গকারটরৈ এক অবধ এভারব েণনাি মাত্রা বাড়রৈ 
থারক। কাবুরল েণনাি েনে ৈারিি এমন সংখোিীরৈি প্ররয়ােন পরড় না। রকন্তু 
রহেুস্তারন, গ খারন সম্পি- অন্তৈ ৈাি শাসকরিি কারে মাত্রাহীন, গসখারন এটা চালু 
আরে। ভাবনাটা গবশ প্রীরৈকি। 
 
বাবি কৃষকরিি শ্রমসািে প্রয়ারস ৈারিি কৃরষেরমরৈ গসচ রিরৈ গিরখ। কুাঁরয়া গথরক 
ষাড় রিরয় চামড়াি মশরক পারন গটরন উপরি গৈালা হয় এবং গখেুি আি ৈাল োরেি 
রমরষ্ট মািকৈাময় পানীয় গস পান করিরে, ৈাল োে গস আরে কখনও গিরখরন। গস 
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সবরচরয় গবরশ গচষ্টা করি রহেুস্তারনি িরমধি সািবস্তু বুঝরৈ। োনরৈ পারি রহেুিা 
পূণধেরন্ম রবশ্বাস করি এবং ৈারিি ভীরৈকি গিখরৈ অসংখে গিবৈা  ারিি রভৈরি 
বহুভূো নািী িরয়রে। নিমুরণ্ড সরিৈ িরয়রে োলাি মরৈা গপরটি হারৈি মুখঅলা 
গিবৈা- সবাই আসরল একটা গকন্দ্রীয় রত্রমূরৈধি বরহপ্রকাশ, ব্রহ্মা, রবশ্বব্রহ্মারণ্ডি রষ্টা; 
রবষু্ণ, ভািসারমেি গিবৈা আি রশব ধ্বংরসি প্ররৈভূ। রকন্তু পুরিা বোপািটাই গকমন 
গঘালারট, রবভ্রান্তকি আি গকমন রবব্রৈকি। সুলৈান ইবিারহম ৈাি মরৈাই একেন 
মুসলমান- এসব গথরক রক বুরঝরেরলন? বাবি আবাি গসই মরেরিি পুরিারহরৈি কথা 
ভারব: “আরমই গসই ধ্বংসকািী…”। 
 
গস শীঘ্রই আরবষ্কাি করি গ  গকবল ৈাি কারেই রহেুস্তান রবব্রৈকি বরল প্ররৈয়মান 
হয়রন। একিারৈ ৈাাঁবুি বাইরি বাৈারসি আশায় বরস আরে গস, বাবা ইয়াসাভালরক 
এরেরয় আসরৈ গিরখ। 
 
“সুলৈান।” ৈাি গসনাপরৈ হাৈ রিরয় বুক স্পশধ করি ভরক্ত প্রিশধনপূবধক িাাঁরড়রয় থারক। 
 
“রক বোপাি?” 
 
 বাবা ইয়াসাভালরক ইৈস্তৈ কিরৈ গিখা  ায়। 
 
“বরলা।” 
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 “সুলৈান আমাি গলারকিা অরস্থি হরয় উর রে…এই নৈুন অঞ্চলটা ৈািা এরকবারিই 
পেে কিরে না…এরৈা েিম আি রবিামহীন বাৈাস এখারন…অরনরকই অসুস্থ হরয় 
পরড়রে…” গস িম গনবাি েনে থারম, ৈাি মশাি কামরড় িেিরে মুখটা মশারলি 
আরলারৈ চকচক করি। “আমিা কাপুরুষ নই  ুরি কখনও আমিা রপেপা হই না। রকন্তু 
এই এলাকাটা আমারিি কারে অপরিরচৈ…আমিা কাবুরল রফরি গ রৈ চাই। আরম 
গকবল আমাি রনরেি কথাই বলরে না, অনে গসনাপরৈরিি ৈিফ গথরক আরম কথা 
বলরে। ৈািা ৈারিি পি হরয় আমারক িারয়ত্ব রিরয়রে আপনাি সারথ কথা বলরৈ।” 
 
 “সবাইরক এখনই এখারন আসরৈ বরলা।” 
 
বাবা ইয়াসাভাল রনরেি মরন কথাই বরলরে। করয়করিন আরে বাবরিি মরনও এই সব 
কথাই গখলা কিরৈা। রকন্তু অনে মানুরষি মুরখ রনরেি মরনি কথা উচ্চারিৈ হরৈ গিরখ 
গস গটি পায় রক েভীিভারব গস  া িখল করিরে গসটা রনরেি অরিকারি িাখরৈ চায়। 
অরপিা কিাি সময়টায় গস মরন মরন গুরেরয় গনয় রক বলরব। গসনাপরৈিা ৈাি ৈাাঁবুি 
সামরন েরড়া হরৈ, গকউ গকউ ৈাি গচারখি রিরক সিাসরি ৈাকারনা গথরক রবিৈ 
থারক। গস ইিাকৃৈভারব ৈারিি রিরক সিাসরি ৈারকরয় িীরি িীরি কথা বলরৈ থারক। 
 
 “ ুরিি উপকিণ োড়া রবেয় ও সাম্রােে অেধন সম্ভব না। িােপি ও আমীি িঈস 
অিীনস্ত িাো-প্রো োড়া রটকরৈ পারি না। বহু বেরিি সািনায় বহু িুিঃখ-কষ্ট সরয়, বহু 
রবপরিি সিুখীন হরয়, বহু িক্তিয়ী  ুি করি আমিা এক রবশাল সাম্রারেেি অিীশ্বি। 
বুরকি িক্ত রিরয় গ  সাফলে আমিা অেধন করিরে আে রক এমন অঘটন ঘরটরে গ  
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গসই পিম আিািে রবেয় গহলায় গফরল গিরখ আমিা গিরশ রফরি গ রৈ এরৈা বেস্ত হরয় 
উর রে? আমিা রক ৈরব মহে অেধরনি গ ােে নই…” বাবি একটু থারম অরপিা করি 
সময় গিয় কথাগুরলা ৈারিি মমধমূরল প্ররবশ কিাি। “গ  গকউ চাইরল ৈাি প্রাপে অংশ 
রনরয় রসনু্ধ অরৈক্রম করি গিরশ রফরি গ রৈ পারি। আরম একটা কথা বরল িাখরে। 
 খন বৃি অবস্থায় নারৈ নাৈরন পরিরবরষ্টৈ হরয় আগুরনি পারশ বরস থাকরব এবং ৈািা 
 খন গৈামাি কারে োনরৈ চাইরব রক িুিধষধ গ ািা ৈুরম রেরল। ৈখন গিখরব বলাি 
মরৈা রকেুই গৈামাি থরলরৈ েমা গনই। ৈুরম লরিৈ হরব বলরৈ গ , গৈামাি 
সুলৈানরক ৈুরম ৈোে করিরেরল- না, গৈামাি সম্রাটরক- গ  গৈামারিি সুর াে 
রিরয়রেরলা রবশ্ব েয় কিাি…ৈুরম ৈখন মাথা রনচু করি চুপ করি বরস থাকরব। আি 
গৈামাি নারৈ নাৈরনিা গৈামাি কাে গথরক িূরি সরি  ারব…”। 
 
 গচারখ অস্বরস্ত রনরয় গসনাপরৈিা এরক অরনেি রিরক ৈাকায় এবং রকেুিণ পুরিা 
েটলাটায় রনিবৈা রবিাে করি। ৈািপরি বাবা ইয়াসাভারলি গনৈৃরত্ব, একটা গুনগুরন 
গুঞ্জন শুরু হয়। এমন একটা গুঞ্জন ফািোনায় রকরশাি সুলৈান রহসারব গসই রিনগুরলাি 
পরি গস আি কখনও গশারনরনিঃ “বাবি রমেধা! বাবি রমেধা!” গুঞ্জনটা ক্ররমই গোিারলা 
হরৈ থারক, ভািী বাৈাস মরথৈ করি। ৈািা তৈমূরিি উত্তিসূিী আি রনরেরিি সুলৈান 
রহসারব ৈাি প্ররৈ ৈারিি আনুেৈে গঘাষণা কিরে। ৈািা ৈারক গেরড়  ারব না। অন্তৈ 
এখনই না। 
 
* 
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রনরেি গসনাপরৈরিি গপেরন রনরয় হুমাযূ়ন িূেধপ্রাঙ্গরন ৈাি েনে অরপিা করিরেরলা। 
করয়করিন পরি  খন বাবি  ালু পথটা রিরয় শরক্তশালী আগ্রা িূরেধ প্ররবশ করি। গস 
গঘাড়া গথরক নামরৈ ৈাি গেরল আনুষ্ঠারনকভারব ৈাি সামরন হাাঁটু মুরড় বরস। রকন্তু 
বাবি সারথ সারথ ৈারক ৈুরল রনরয় বুরক েরড়রয় িরি। 
 
“আব্বাোন, গকাষাোি সুিরিৈ িরয়রে। হারিরম আমিা সুলৈান ইবিারহরমি মা বুয়া, 
ৈাি স্ত্রী আি উপপেীরিি গপরয়রে। বুয়া আমারিি ববধি বরলরে- গস বরলরে গস 
আমারিি ঘৃণা করি…” আরম ৈাি অপমানেনক কথাবাৈধা আমরল না রনরয় ৈারক আি 
হারিরমি অনে বারসোরিি সারথ ভারলা বেবহাি কিরৈ বরলরে…স্থানীয় গলাকরিি কাে 
গথরক গকারনা প্ররৈরিারিি আমিা সিুখীন হইরন। বস্তুৈপরি আইনশৃঙ্খলা প্ররৈরষ্ঠৈ 
হরৈ গিরখ ৈািা বিং স্বরস্তি শ্বাস রনরয়রে। প্রথম  খন খবি আরস গ  আপনাি কারে 
সুলৈান ইবিারহম পিাস্ত হরয়রে। োকারৈি িল অবস্থাি সুর াে রনরয় গচষ্টা করিরে 
গ্রারম লুটৈিাে চালাবাি। ৈারিি গমরয়, শসে আি গভড়াি পাল চুরি গচষ্টা করিরে। 
আমারিি হারৈ রকেু িিা পড়রৈ আমিা ৈারিি প্রকারশে প্রাণিণ্ড গিই। এখারনই ঐ 
কুচকাওয়াে ময়িারন, িূরেধি সকল অংশ গথরক গ রনা সবাই ফাাঁরস গিয়াটা গিখরৈ 
পায়। 
 
“ৈুরম িারুণ কাে গিরখরয়রে। িােরকারষ রক খুাঁরে গপরল?” 
 
 হুমাযু়রনি কান প ধন্ত হারসরৈ ভরি উর । “আরম কখনও এমন রকেু গিরখরন সবগুরলা 
রসেুকই গসানাি গমাহি আি িামী পাথরি পরিপূণধ…এরৈা পাথি িরয়রে। গ  আমাি 
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রবশ্বাসই হরৈ চায়রন গ  পৃরথবীি মারট খুাঁরড় এরৈা পাথি গবি কিা সম্ভব। সবরকেুি 
রহসাব রনরয় নথীবি করি ওেন কিা হরয়রে…” 
 
“গবশ। আরম কাবুরল আমাি গলাকরিি ৈাহরল অকৃপণ হারৈ উৎসব কিাি েনে িান 
কিরৈ পািরবা। করয়ক রিরনি রভৈরি আমিা রবেয় উপলরি একটা ভূরড়রভারেি 
আরয়ােন কিরব। রকন্তু ৈাি আরে আপনারিি সারথ আরম রকেু আরলাচনা কিরৈ চাই 
এবং রকেু রবষয় োনরৈ চাই আপনারিি কারে। রিল্লী আসবাি পরথ আরম ভাববাি 
অরনক সময় গপরয়রে…আমারিি মরৈা আরিা অরনক মহান গ ািা,  ািা রহেুস্তারন 
এরসরেরলা আরম ৈারিি কথা গভরবরে গমরসরোরনয়াি রসকাোি, র রন রসনু্ধ অরৈক্রম 
করি ৈাি বারহনী রনরয় এপারি এরসরেরলা রকন্তু পরি রফরি  ায় এবং তৈমূি র রন রিল্লী 
আক্রমণ করিরেরলন রকন্তু গসখারন অবস্থান করিনরন…আরম ভাবরে আমিা এখারন উন্নরৈ 
কিরৈ পািরবা রকনা…আমাি অরনক গসনাপরৈ  ারিি সাহস প্রশ্নাৈীৈ। রকন্তু ৈারিি 
মরনও এই একই প্রশ্ন উিয় হরৈ শুরু করিরে…ৈািা এই অঞ্চলটা পেে কিরে 
না…আমিা এইসব সম্পি মালবাহী খচ্চরিি রপর  চারপরয় বারড় রফরি গ রৈ পারি। রকন্তু 
আমিা  রি এখারন অবস্থান করি ৈাহরল অরনক রবপি আি সমসোি সিুখীন হরৈ 
হরব। 
 
 “পারনপরথ আমিা রবশাল রবেয় অেধন করিরে রকন্তু গসটা রেরলা গকবল সূচনা। এই 
অঞ্চরলি গকবল সামানে অংশ আমিা িখল করিরে- সরৈে বলরৈ িুইশ মাইল চওড়া 
এক ফারল ভূখরণ্ডি গচরয় গবরশ রকেু না।  রিও এলাকাটা খাইবাি রেরিপথ গথরক হাোি 
মাইল প ধন্ত রবসৃ্তৈ। পারনপরথি  ুরিি পরি আমিা গৈমন গকান প্ররৈরিারিি সিুখীন 
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হইরন। রকন্তু ৈাি কািণ অনে রকেু না রহেুস্তারনি বারক সব িমৈাবান নৃপরৈিা 
রনরেরিি শরক্তশালী িূরেধ রফরি রেরয় অরপিা কিাি রসিান্ত রনরয়রে বরল। ৈািা 
আমারিি ববধি োকারৈি িল বরল গভরবরে  া াবরিি িল।  ারিি শাসন গভারিি 
সূ ধারলারক রশরশি রবেুি মরৈা উরব  ারব। ৈািা ইরৈমরিেই আমারিি রবরুরি  ুি 
পরিকল্পনাি সারথ এখান গথরক আমারিি রবৈাড়রনি পাাঁয়ৈািা কষরৈ শুরু করিরে। 
আে আরম সবাি সামরন একটা প্রশ্ন িাখরৈ চাই। আমারিি রক  ুরি পি  ুি কিাি 
মানরসকৈা িরয়রে,  াি ফরল এক সমরয় আমিা রনরেরিি এখারন রনিাপি বরল মরন 
কিরৈ পারি। আমাি মরৈা এখারন উপরস্থৈ সবাি রভৈরি গসই ইিা গসই িৃঢ়ৈা রক 
আরে?” 
 
 “আব্বাোন আমাি আরে।” হুমাযূ়ন ৈাি বািামী গচারখ অপলক িৃরষ্টরৈ বাবরিি রিরক 
ৈারকরয় গথরক বরল। 
 
“ৈাহরল আমিা বেথধ হরবা না, আরম এই রবষরয় রনরিৈ। আরম আমারিি নৈুন সাম্রােে 
আি ভূখরণ্ডি েনে একটা নাম পেে করিরে। রিল্লী আসবাি পরথ, পািরসেি শারহি 
গলখা একটা অরবরবচক বাৈধা আমাি হস্তেৈ হয়। বাৈধাটা আমারিি পারনপরথি রবেয় 
অেধরনি আরে রলরখৈ হরয়রেরলা। রৈরন ৈারৈ রলরখরেন গ  আমাি অরভ ারনি কথা 
রৈরন শুরনরেন রৈরন এরক ‘ৈস্কিরিি হামলা’ বরল অরভরহৈ করিরেন। রৈরন আমারক 
‘গমাঘল’ নারম অরভরহৈ করিরেন বাৈধাটায়- ফাসধীরৈ শব্দটাি মারন গমাঙ্গল’- আমারক 
অসভে হানািাি রহসারব অপমান কিাি অরভপ্রারয়। রকন্তু আরম ৈারক রলরখ পা াই গ  
গচরঙ্গস খারনি, সবধকারলি সবধরশ্রষ্ঠ গমাঙ্গরলি, বংশিি রহসারব, গ মন আরম েবধরবাি 
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করি, গৈমরন তৈমূরিি বংশিি রহসারবও আরম েরবধৈ। গমাঙ্গল’ সরম্বািরনি রভৈরি 
গকারনা অপমান গনই। আরম ৈারক বরলরে গ  আরম েরবধি সারথ এই সরম্বািনটা িািণ 
কিরবা। আি আল্লাহৈা’লাি কৃপায় শীঘ্রই আমারিি নৈুন সাম্রােে ৈাি রনরেি 
সাম্রােেরকও আকাি আি সমৃরিরৈ োরড়রয়  ারব।” 
 
*** 
 
উিেৈ আনুষ্ঠারনক ৈিবারি হারৈ িুই প্রহিীি গপেরন বাবি িীরি িীরি গসানাি 
কারুকাে কিা চামড়া রিরয় গমাড়া িুই িিোরবরশষ্ট প্ররবশিারিি রিরক এরেরয়  ায়।  া 
সুলৈান ইবিারহরমি কামিা গথরক িিবাি করি প্ররবরশি একান্ত প্ররবশপথ। গ খারন 
 ুরি েয়লারভি েনে আরয়ারেৈ ভূরড়রভারে অংশ গনবাি েনে ৈাি গসনাপরৈিা ৈাি 
েনে অরপিা কিরে। ৈাি গলারকিা ইরৈমরিে নিীি ৈীি বিাবি স্থারপৈ ৈাাঁবুগুরলারৈ 
আি রনরচি আরঙ্গনায় উৎসব আিম্ভ করিরে।  ুরি েয়লারভ সাহা ে করিরে এমন 
একেনও আে িারৈ বরঞ্চৈ হরব না। 
 
মশারলি আরলারৈ বাবরিি পােরড়রৈ সংবি পান্না গথরক আরলা র করি আরস। ৈাি 
েলায় আিও মূলেবান পান্নাি সারথ মারঝ মারঝ মুক্তা গিয়া রৈনেড়া রবরশষ্ট একটা মালা 
ঝুলরে এবং ৈাি হারৈ অবশেই তৈমূরিি অঙু্গিীয় গশাভা পায়। ৈাি েরিি কারুকাে 
কিা সবুে গোব্বাটা একপারশ মুক্তাি েড়া রিরয় বাাঁিা এবং একটা ভািী গসানাি গচরনি 
সারথ আটকারনা আলমেীি ৈাি গকামরি ঝুলরে। করয়ক রমরনট আরে রনরেি ঝকঝরক 
অবয়রবি রিরক গস সন্তুষ্ট রচরত্ত ৈারকরয় রেরলা িমৈা আি গেৌলুরসি মূরৈধমান প্ররৈভূ। 
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ৈূ ধনারিি সারথ পরিচািরকি িল িিো খুরল গিয় এবং বাবি গভৈরি প্ররবশ করি। 
সারথ সারথ গভৈরি রপনপৈন রনিবৈা গনরম আরস। ৈাি গচৌকষভারব সরিৈ 
গসনাপরৈি িল মারটরৈ শুরয় পরড় প্রথামারফক আনুেৈে প্রকাশ কুরনধরশ আনৈ হয়। 
বাবরিি র ক সামরন কামিাটাি র ক মরিেখারন একটা স্তিরবরশষ্ট সািা মারবধরলি গবিী 
গিখা  ায়। একিম উপরিি স্তরি সবুে আি হলুি চারিায়াি রনরচ িেখরচৈ গসানালী 
রসংহাসন গশাভা পায়। ৈাি গসনাপরৈিা মরঞ্চি সামরন সারিবি অবস্থায় প্রণৈ হরয় 
থারক। বাবি ৈারিি মাঝ রিরয় মাথা উাঁচু করি, রপ  গসাো গিরখ, মরঞ্চ আরিাহন করি 
এবং রনিধারিৈ আসরন উপরবষ্ট হয় এবং হুমাযূ়নরক এক স্তি রনরচ ৈাি োন পারশ নীল 
মখমরলি একটা আসরন ইরঙ্গরৈ বসরৈ বরল। 
 
“আপনািা এবাি উর  িাাঁড়ারৈ পারিন।” সবাি গচাখ আবাি রনরেি উপি অনুভব না 
কিা প ধন্ত বাবি চুপ করি থারক। “মহান আল্লাহৈালা পারনপরথ আমারিি প্ররৈ রবরশষ 
গমরহিবান রেরলন। রৈরন আমারিি রবেয়ী করিরেন। কািণ আমারিি  ুরিি কািণ 
নোয়সঙ্গৈ রেল। রহেুস্তারনি রসংহাসরন আমারিি েন্মেৈ অরিকাি। সুলৈান ইবিারহম 
আমারিি বািা রিরৈ গচষ্টা করি  ুরি মািা গেরেন। আমিা সবাই আমাি সব গসনাপরৈ, 
 ািা আমারক আগুন আি পারনি মাঝ রিরয় অনুসিণ করি এরসরেন। সবাই রবেয়ী। 
আমারিি ইরৈহারসি এটা একটা নৈুন অিোয়। আমাি গলাকরিি নৈুন রনয়রৈ  খন 
আমিা রনরেরিি রহেুস্তারনি প্রভু প্ররৈপন্ন করিরে। রকন্তু এখনও আিও মহান গেৌিব 
আমারিি সামরন হাৈোরন রিরি। রকন্তু আে িারৈ আমিা সবরকেু ভুরল রেরয় গকবল 
আমারিি রবেরয়ি মিুি স্বাি উপরভাে কিরবা…” বাবি উর  িাাঁরড়রয় এক হাৈ মুরষ্ঠবি 
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করি মাথাি উপরি ৈুরল িরি এবং রচৎকাি করি উ রল, “আমারিি নৈুন সাম্রারেেি 
উরেরশে!” ৈাি চািপারশ সিরৈি একটা েমেম আওয়াে িিবারিি গিয়াল গভি করি 
েরড়রয় পড়রৈ চায়। 
 
সুলৈান ইবিারহম গবশ গসৌরখন েীবন াপন কিরৈন। রকেুিণ পরি বাবি রেোসু 
িৃরষ্টরৈ চািপারশ ৈারকরয় ভারব। রনখুাঁৈভারব গখািাই কিা লাল গবরলপাথরিি স্তম্ভ, 
মারঝি িুদ্র েমু্বে, লালরচ-গোলাপী রসরেি পিধায় গশারভৈ এই কামিাটাি মরৈা 
চমকপ্রি রকেু সমিকরেি বাইরি গস গিরখরন। মরঞ্চি িুপারশ মযূ়রিি মরৈা গিখরৈ 
িুরটা গসানালী িরঙি লম্বা িূপিারন গথরক সুেরন্ধ গিায়া কুণ্ডলী পারকরয় উর  আসরে। 
মযু়ি িুরটাি েড়ারনা গপখরম আবাি পান্না আি নীলাি কারুকাে কিা। বাবরিি 
োনপারশ একটা কারুকাে কিা চেনকার ি গবষ্টনী পাশ্বধবৈধী হারিমরক িিবাি গথরক 
পৃথক করিরে। 
 
 বাবি আি ৈাি পরিশ্রান্ত বারহনীি আগ্রায় আেমরনি পিবৈধী সিাহগুরলারৈ ৈাপমাত্রা 
সামানে হ্রাস গপরয়রে এবং গশষ প ধন্ত বাৈাস বইরৈ শুরু- সম্ভবৈ বৃরষ্ট শুরু হবাি আরে 
এমনই বাৈাস বয়, অথবা এটা ৈারিি গসৌভােে। বাবি ঝুলন্ত গিশরমি পিধা মৃিু ভরঙ্গরৈ 
আরোরলৈ হরৈ গিরখ। 
 
ৈারক আি ৈাি অরৈরথরিি পাঙ্খ িািা, কারুকাে কিা গিশরমি আয়ৈাকাি টুকরিা 
লম্বা গিশরমি িরড়ি সাহার ে ঝুলরে। িরড়টা আবাি োরি স্থারপৈ একসারি গলাহাি 
রিরঙি রভৈি রিরয় রেরয় গিয়ারলি উাঁচুরৈ স্থারপৈ একটা গফাকি েরল গবি হরয় 
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রেরয়রে। পাঙ্খ ওয়ালািা গিয়ারলি ওপারশ  ািা অবস্থান কিরে, ৈারিি টানবাি েনে, 
 ারৈ খাবাি সমরয় কাপরড়ি টুকরিাটা িীরি িীরি আহািিৈ অরৈরথরিি মাথাি উপরি 
িীরি িীরি আরোরলৈ হরয় ৈারিি শীৈল িাখরৈ পারি। বাবরিি গিয়াল বিাবি 
স্থারপৈ রনচু গটরবরল ঝলসারনা গভড়াি মাংস, িান্না কিা মুিেী এবং চাপারট সূ্তপ করি 
িাখা। সবই ৈারিি মাৈৃভূরমি খাবাি। রকন্তু এি সারথ আরিা িরয়রে রহেুস্তারনি 
ফলমূল: কমলা িরঙি আশ ুক্ত আম, িরস টইটুম্বি, আি নিম িসারলা গপাঁরপ আি 
গখেুি। 
 
ৈাি মরৈা অরনরকই তৈমূি আি গচরঙ্গস খারনি বংশিি। সবাই ৈারক িারুণ সাহা ে 
করিরে। গভাে শুরু হবাি আরে, গস সবাি মারঝ উপহাি রবৈিণ করি লাল গিশরমি 
রখলাৈ, সোরবরলি চামড়াি তৈরি েোরকট  াি সামরনি রিকটা নীল িরঙি, িেখরচৈ 
খঞ্জি, ৈিবারি, কারুকাে কিা গসানাি প ধান। বাবি ৈারিি গচারখমুরখ সন্তুরষ্টি োয়া 
গিখরৈ পায়। গস গিরখ বাবা ইয়াসাভাল হাৈরল পান্না খরচৈ একটা বাাঁকারনা ৈিবারিি 
হাৈল ঘুরিরয় রফরিরয় গিখরে। 
 
 ৈািা গখরৈ শুরু কিরৈ বাবি আড়রচারখ একবাি ৈাি োনপারশি পিধাি রিরক 
ৈাকায়। সািািণৈ িােকীয় গভােসভাি সমরয় িােপরিবারিি গমরয়িা ৈাি গপেরন। 
অবস্থান করিন। এবং রনরেিা গখরৈ গখরৈ োফিীি ওপারশ রক ঘটরে গসরিরক লিে 
িারখন। বুয়া রক রনরেি করি বরস ৈাি মৃৈ সন্তারনি কামিা গথরক গভরস আসা এই 
আনে উল্লারসি শব্দ শুনরৈ পারি? বাবি কামনা করি গ রনা না পায়। ৈাি সাহস আি 
িুিঃখরবাি আি গসই সারথ িরক্তি কািরণ গস ৈারক সিান করি। রৈরন হুমাযু়নরক গ সব 
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কটুবাকে বরলরেন গসেনে ৈারক শারস্ত গিবাি গকারনা মারন। হয় না। বাবি রনহৈ হরল 
এবং ৈাি রসংহাসন অনে গকউ িখল কিরল এসান। গিৌলৈও রক একই আচিণ 
কিরৈন না। গস আরিশ রিরয়রে গ  বুয়া ৈাি অলংকাি এবং পরিচারিকারিি িাখরৈ 
পািরব এবং গস ৈাি েনে একটা ভাৈাি বরোবস্ত করি রিরয়রে। গস আশা করি 
সমরয়ি সারথ ৈাি এই উিািৈা ৈারক প্রশরমৈ কিরব। 
 
গসরিন সকারলি রিরক, নিীি ৈীরি, বাবি সুলৈান ইবিারহরমি হারৈশালাি িুরটা মিধা 
হারৈি,  ারিি নাম  থাক্ররম পবধৈরবিািক আি অনন্ত সাহসী, মারঝ লড়াই উপরভাে 
করি। রবরশষভারব রনরমধৈ মারটি  ালু পরথি উপরি রবশাল িঙ কিা েন্তুগুরলাি কারনি 
গপেরন বরস থাকা মাহুৈ ৈারিি পিস্পরিি রিরক িারবৈ হরৈ উৎসারহৈ কিরল, ৈািা 
শুড় আরোরলৈ করি ঝাাঁরপরয় পরড় লড়াই ৈরৈািণই চরল।  রৈািণ না একটা হারৈ 
রপেুহরট আরস। ৈাি রভন্ন রকেু উপরভারেি সময় আরস বাবি হাৈৈারল রিরয় 
ইবিারহরমি প্রাসারিি রনয়রমৈ িড়াবাে আি বাঈরেরিি আসরৈ ইরঙ্গৈ করি। 
 
িু’েন ৈরুণ, ৈারিি গৈলচকচরক গিরহ গকবল কমলা িরঙি গনংরট িরয়রে, কাাঁি প ধন্ত 
লম্বা চুল মাথাি উপরি চুরড়া করি বাাঁিা বাবরিি মরঞ্চি সামরন পরিষ্কাি কিা। স্থারনি 
রিরক গিৌরড় আরস। ৈািা িুেরন হলুি িরঙি একটা আয়ৈাকাি বাক্স বরয় আরন। 
বাক্সটা রৈন রফট লম্বা আ াি ইরঞ্চ চওড়া এবং উভয়পারশ িহসেময় একটা গচাখ লাল 
িরঙ আাঁকা িরয়রে। ৈািা বাক্সটা গিরখ চরল  ায়। বাবরিি গলারকিা। রবরস্মৈ িৃরষ্টরৈ 
ৈারকরয় গিরখ- বারক্সি  াকরনটা গ রনা রনরে গথরকই খুরল গ রৈ শুরু করিরে। গভৈি 
গথরক একটা গোট হাৈ গবি হরয় আরস। ৈািপরি আরিকটা এবং ৈািপরি এক 
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ঝটকায়  াকরনটা পুরিা খুরল রেরয় গভৈি গথরক একটা গেরল গবি হরয় আরস  াি পা 
িুরটা উরিা করি কাাঁরিি উপরি আাঁকরড় িরয়রে। অরবশ্বাসে একটা বোপাি গ  গকারনা 
মানুরষি পরি গহাক না গসটা একটা বাচ্চা গেরল রনরিৈভারবই ৈাি গকামরিি কােটা 
িু’ভাে কিা  ায়- এৈ গোট একটা স্থারন রনরেরক প্ররবশ কিারনা সম্ভব। রনরেরক গবি 
করি এরন গেরলটা বাক্স গথরক গবি হরয় িাাঁড়ায় এবং অনে িুই িড়াবাে এবাি ৈারিি 
কপারল, হাাঁটুরৈ, হারৈ আি পারয়ি উপরি বল গঘািারৈ গঘািারৈ ঘরিি রভৈরি 
রেেবারে গখরৈ থারক। ৈারিি রচকন পা এরৈা দ্রুৈ আরোরলৈ হয় গ  ঝাপসা একটা 
িৃশেকরল্পি েন্ম হয়। 
 
এিপরি একেন িড়াবাে লারফরয় আরিকেরনি কাাঁরি উর  পরড় এবং গেরলটা 
ৈািপরি আরপল োরে উ বাি মরৈা অনায়ারস ৈারিি গিহ গবরয় উর   ায়। উপরিি 
গলাকটাি মাথায় ভি রিরয় গস রনরেি মাথা গপেরনি রিরক গহরলরয় রিরয় এবং মুখ 
গথরক আগুরনি সু্ফরলঙ্গ েুাঁরড় গিয়। বাবরিি গসনাপরৈিা গচাঁরচরয় রনরেরিি সন্তুরষ্ট প্রকাশ 
করি। গচারখি পলরক গেরলটা আবাি মারটরৈ গনরম আরস। রনরেরক আবাি গুরটরয় 
রনরয় গস বারক্স  ুরক পরড় এবং রবিায় সম্ভাষণ োনাবাি ভরঙ্গরৈ গস রনরেই বারক্সি 
 াকরনটা বন্ধ করি গিয়। বারক িুেন িড়াবাে বাবরিি সামরন মাথা নৈ করি সিান 
োনারল গস ৈারিি রিরক গসানাি গমাহি েুাঁরড় গিয়। ৈািপরি ৈািা বাক্সটা ৈুরল রনরয় 
ৈুমুল হাৈৈারলি রভৈরি কামিা ৈোে করি। 
 
 রিরনক ৈাৈা আওয়াে আি েরোবি পিাঘারৈ রনরেরিি আেমন গঘাষণা করি। 
পরিচািকরিি প্ররবরশি িিো রিরয় খারল পারয় আটেন গমরয় নাচরৈ নাচরৈ কামিায় 
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প্ররবশ করি। আরিকটা প্ররবশ পথ রিরয় বািে ন্ত্রীি িল প্ররবশ করি। গমরয়িা বাবরিি 
সামরন একটা বৃত্ত তৈরি করি। ৈারিি ঘন কারলা চুল রমরষ্ট েন্ধ ুক্ত সািা ফুল রিরয় 
গবণী করি বাাঁিা। লাল আি গবগুনী িরঙি অরনক স্তি রবরশষ্ট ঘাঘড়াি উপরি ৈারিি 
উিরিি অংশটা নগ্ন। আাঁটসাাঁরটা গিশরমি কাচুরল ৈারিি স্তরনি অরিকাংশই গ রক 
িাখরৈ বেথধ হরয়রে এবং ৈারিি করি আি পারয়ি গোড়ালীরৈ গোট গোট ঘণ্টা 
সারিবিভারব আটকারনা। গ ালা সািা পাোমা আি বুক গভালা গসানালী িরঙি আটসাট 
বারন্ড পরিরহৈ েয়েন বািরকি িল ৈারিি েলা। গথরক গঝালারনা সরু গ ারল হাৈ রিরয় 
বারড় রিরৈ রিরৈ ৈারল ৈারল িুলরৈ আি লাফারৈ থারক। বাঈরে গমরয়রিি গিহ 
বােনাি সারথ সারথ আরোরলৈ হরৈ শুরু করি। শীঘ্রই ৈািা দ্রুৈ েরৈরৈ ঘুিরৈ 
থারক, ঘাঘড়া উর  রেরয় ৈারিি সুেি সুের ৈ পা উনু্মক্ত করি ৈুরল, আি হাৈ গহলান 
মাথাি রপেরন গিয়া। নারচি ৈারল ৈারল ৈািা োন োইরৈ থারক। ৈারিি সুরিলা 
রকন্নিী কণ্ঠ গ উরয়ি মরৈা উ রৈ আি নামরৈ থারক। 
 
অনে বািে ন্ত্রীিা এবাি বািে ন্ত্র রনরয় গ াে গিয়। এসব বািে ন্ত্র বাবি কখনও গিরখরন- 
বীণাি মৈ গিখরৈ। রকন্তু মাথাি রিকটা এক রমটাি লম্বা। বাবি শুরনরে এরক ৈানপুিা 
বলা হয়। আরিকটা ৈারিি বািে ন্ত্র  াি উপরি রনরচ িুরটা গবাল লাোরনা এি নাম 
রুদ্রবীণা। আরিকটা বাাঁরশি মৈ  ন্ত্র গিখরৈ অরনকটা গোটখাট সূর ধি মরৈা গিখরৈ, 
এরক বরল সানাই। বাবি অনুভব করি সাবলীল, ৈরুণী নারচরয়, েরোবি গ ারলি 
আওয়াে, সুরিলা ৈন্ত্রীি মূিনা, আি সুরিলা করণ্ঠি উত্থানপৈন সব রমরলরয় পুরিা 
নাচটাি আরবিন ৈাি নােরনকৈাি মরৈা গকারনা রকেু ৈাি মাৈৃভূরমরৈ গস গিরখরন। 
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গবশ রকেুিণ পরি বাবি বুঝরৈ পারি গ  ৈাি গলাকরিি িরক্ত কাাঁপন িরিরয়রে 
বাঈরেি িল, ৈািা এবাি নাচরৈ শুরু করিরে। গকউ গকউ ৈারিি গেরড় আসা পাহাড় 
আি ৈৃণভূরমি োন গহরড় েলায় োইরৈ শুরু করি। বারকিা উর  িাাঁরড়রয় হাৈ হাৈ 
আাঁকরড় বুরনা উোম নাচ শুরু করি পা রিরয় ৈাল  ুরক উল্লারস গচাঁরচরয় উর  রবেয় আি 
আনরেি মুহূৈধ উি াপি কিরৈ থারক। হুমাযু়ন অরনকিণ উসখুস করি গশরষ গসও 
রেরয় ৈারিি সারথ গ াে গিয়। 
 
বাবি এসব এসব রকেু গিরখ না। গস রনরেি ভাবনাি িারেে হারিরয় রেরয়রে। গস 
রবেরয়ি গচরয়ও বড় রকেু একটা উি াপন কিরে। আে িারৈ ৈাি েীবরনি একটা 
নৈুন অিোরয়ি সূচনা হরয়রে।  খন গস এরৈারিন  া রকেু রশরখরে,  া রকেু অেধন 
করিরে। সবরকেুরক একটা চূড়ান্ত রূপ িান কিরে। রকন্তু উল্লারসি মারঝ একটা 
রবষারিি সুি ধ্বরনৈ হয়। এই গভােসভায় আরিকেরনিও উপরস্থৈ থাকবাি কথা 
রেরলা। সবরকেু উপরভাে কিাি কথা রেরলা ৈাি সরৈেকারিি বনু্ধ এবং সবরচরয় অরভে 
গসনাপরৈ। বাবি ৈাি হারৈি পানপাত্রটা ৈুরল রনরয় গসই অনুপরস্থৈ বনু্ধি স্মিরণ 
রনিরব একচুমুক পান করি। 
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২৪. প্রচৈচহংসাপরায়ণ বুয়া 
 
শুক্রবারিি এক সন্ধোরবলা আগ্রা িূরেধি প্রকািরবরষ্টৈ প ধরবিণ বুরুরেি গবষ্টনীি রভৈি 
গথরক িাাঁরড়রয় বাবি আকারশি রিরক ৈারকরয় থারক। আকারশি োরয় োঢ় িূসি, প্রায় 
গবগুনী গমরঘি িারশ অরবিল িািায় বৃরষ্ট িািা ঝরি পড়রে। আরঙ্গনাি শানবাাঁিারনা 
পাথরিি উপরি বৃরষ্টি গফাাঁটা রেটরক উর  এবং গবরলপাথরিি গিয়ারল কাটা েরৈধি 
গভৈি রিরয় বৃরষ্টি পারন েরড়রয় পড়রে। িূরেধি উত্তি আি পূবধরিরকি গিয়ারলি গফাকড় 
েরল নীচ রিরয় পূণধরবরে প্রবারহৈ  মুনা নিীরৈ ঝণধািািাি মরৈা আেরড় পড়রে। িরিণ 
আি পরিম রিরক পারন েরম ইরৈমরিে রবরল পরিণৈ হওয়া কুচকাওয়াে ময়িারন 
নৃৈেিৈ ভরঙ্গরৈ রেরয় েমা হরি। মারঝ মারঝ রবিুেচ্চমক রনচু হরয় আসা, গিাাঁয়ারট 
রিেরন্তি বুরক আাঁচড় গকরট গিয়। সারথ সারথ িূি গথরক বেপারৈি গুরুেম্ভীি ধ্বরন 
গভরস আরস। 
 
 বাবি ৈারকরয় থাকাি মারঝ গটি পায় বাৈারস গকমন উষ্ণ আি আদ্রধৈাি আরৈশ ে। 
মিে এরশয়ায় বেরিি এই সমরয় গ্রীেকারল সূর ধি িাবিারহ অরৈষ্ঠ হরয় েিরমি গথরক 
ভীষণ আলািা। এখারন রহেুস্তারন বৃরষ্টি কাল স্থানীয়িা  ারক গমৌসুম বরল, ইরৈমরিে 
রৈন মাস স্থায়ী হরয়রে। সবরকেু সোাঁৈারসরৈ করি ৈুরলরে। সুর াে গপরল কাপড়রচাপড় 
আি আসবাবপত্রও িয়কি েত্রারকি প্ররকাপ গথরক গিহাই পায় না। ৈারক ৈাি অমূলে 
গিােনামচাও আগুরন শুরকরয় রনরৈ হয় আদ্রধৈাি হাৈ গথরক বাাঁচবাি েনে। িাৈব 
আস্তিণ গিয়া রসেুরকি গভৈরিও গসগুরলা আদ্রধৈাি প্ররকাপ গথরক গিহাই পায় নাই। 
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  াই গহাক, গস ভারব, রকেুিরণি রভৈরিই রনরেি কামিায় গস হুমাযূ়রনি সারথ আহারি 
বসরব। এটা অন্তৈ একটা সুসংবাি- গস এই মুহূরৈধ গবরশ গলারকি সঙ্গ পেে কিরে 
না। গস ৈাি প্রিান িাাঁিুনীরক রনরেি রপ্রয় পি িান্না কিরৈ বরলরে: করচ খিরোরসি 
মাংস, অল্প আাঁরচ িারুরচরন, এলাচ আি রকশরমস রিরয় িান্না করি পরিরবশরনি আরে 
টকিই রমরশরয় গিয়া হরয়রে। সুলৈান ইবিারহরমি গহরশল গথরক গ  চািেন িাাঁিুরনরক 
রনরয়াে গিয়া হরয়রে গস ৈারিি বরলরে ৈাি নৈুন সাম্রারেেি স্বাি উপস্থাপনকািী 
গুরুপাক মশলা ুক্ত, িসুন গিয়া পি িান্না কিরৈ। গস দ্রুৈ ৈারিি এই িান্নাি ভক্ত হরয় 
উ রে। মুখরিাচক খাবারিি রচন্তা ৈাি ক্রমােৈ মাথাবোথা অরনকটাই িূি করি,  া এই 
বষধাকারল ৈারক গবশ গভাোরি। গস ঘুরি িাাঁরড়রয় বুরুে গথরক গনরম রনরেি কামড়াি 
রিরক হাাঁটা গিয়। 
 
হুমাযু়ন ইরৈমরিে রফরিাো িরঙি চািরি  াকা আি রূপাি খাবাি পাত্র সরিৈ রবশাল 
রনচু গটরবরলি সামরন আসনরসাঁরড় হরয় বরস আরে। গটরবরলি মরিেখারন একটা রবিাট 
বািরকারশি উপরি মাখন রিরয় িান্না কিা গপালাও।  ারৈ নানা পরিি বািাম গিয়া 
হরয়রে। বাবি কামিাি গভৈরি প্ররবশ কিরৈ হুমাযূ়ন উর  িাাঁরড়রয় ৈারক আরলঙ্গন 
করি। বাবরিি গচরয় সামানে লম্বা, গস ইরৈমরিেই চওড়া আি গপশল গিরহি অরিকািী 
হরয় উর রে রহেুস্তান অরভ ান ৈারক পরিণৈ করি ৈুরলরে। বাবি মৃিু গহরস ৈারক 
বসরৈ ইরঙ্গৈ করি। ৈািপরি হাৈৈারল রিরয় আপািমস্তক সািা গপাশাক পরিরহৈ িুই 
পরিচািকরক গস বারক খাবাি পরিরবশরনি অনুমরৈ গিয়। রনরমরষি রভৈরি ৈািা আরিা 
চািেনরক রনরয় রফরি আরস, সবাি হারৈ কাপরড় আবৃৈ রবশালাকৃরৈ িাৈব পাত্র। 
কাপড় সরিরয় রনরৈ ঘরিি গভৈিটা সুস্বািু মশলাি েরন্ধ ভরি উর । 
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 “সুলৈান এগুরলা ইবিারহরমি িাাঁিুরনরিি িান্না কিা গুরড়া িরন আি বাটা সরষধ, আিা, 
িারুরচরন আি এলারচি ঘন রমশ্ররণ মাখা মাখা করি িান্না কিা মুিেীি মাংস। হলুি, 
গপাঁয়াে আি োল রিরয় িান্না কিা খারসি মাংস। ৈািপরি শাক রিরয় িান্না কিা মুিেীি 
আরিকটা পি- আিা আি োয়ফল রিরয় একটা পারত্র আবি করি আগুরনি মারঝ গসটা 
পুাঁরৈ িাখাি কািরণ গকমন গিায়ারট একটা েন্ধ তৈরি হরয়রে। ৈািপরি িরয়রে গবগুন 
আি ওকিাি গঝাল- প্ররৈটা পরিি স্বাি অপূবধ। 
 
“সবগুরলা পিই সুস্বািু এবং মুখরিাচক। রকন্তু আমাি খিরোরসি মাংস গকাথায়?” 
 
“আপনাি পরিরবশনকািী গসটা রনরয় আসরে।” পরিচািরকি কথা গশষ হবাি আরেই- 
লম্বা, মাথা ভরৈধ িুসি চুরলি-এক পরিরবশনকািী একটা পাত্র বাবরিি সামরন রনরয় 
এরস গসটাি উপি গথরক কাপড় সরিরয় গনয়। 
 
 “আহরমি, বিাবরিি মরৈাই হরয়রে বরল মরন হরি।” 
 
“িনেবাি, সুলৈান।” 
 
“আমাি গেরল রহেুস্তানী পিগুরলা গচরখ গিখুক,  ারৈ গস পিবৈধীরৈ আমারক বলরৈ 
পারি গকানটা গখরৈ ভারলা হরয়রে। রকন্তু আরে আমারক আমাি খিরোরসি মাংস 
িাও।” 
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 িু’েরন রনিরব গখরৈ শুরু করি। “আমারক এবাি বরলা গুেিারটি সুলৈারনি কারে 
িূৈ পা াবাি েনে রক বরোবস্ত কিরল।” মুখ ভরৈধ খিরোরসি মাংস রনরয় বাবি 
োনরৈ চায়। 
 
 “আরম বৃরষ্ট থামবাি সারথ সারথ  ারৈ ৈািা িওয়ানা রিরৈ পারি গসেনে ৈারিি প্রস্তুৈ 
থাকরৈ বরলরে। আমারক োনান হরয়রে অরটাবরিি আরে  াত্রা কিা অসম্ভব। ৈখন 
হরল রক গকারনা অসুরবিা হরব?” 
 
“আরম িুিঃরখৈ- গৈামাি গশষ কথাগুরলা শুনরৈ পাইরন। আমাি গপরটি গভৈিটা 
আচমকা গমাচড় রিরয় ও ারৈ আমাি মন গুেিাট গথরক এরকবারি সরি রেরয়রেল।” 
 
“আব্বাোন- আরম রক সুস্থ গবাি কিরেন?” 
 
বাবি গমারটই সুস্থ গবাি কিরে না। ৈাি সািা মুখ শীৈল আি চটচরট ঘারম ৈাি মুখটা 
রভরে উর রে এবং ৈাি গপরটি গভৈরি েনেরন উত্তি একটা হাৈ গ রনা আবাি 
নাড়ীভুরড় সব িরি মুচরড় গিয়। গস বোথায় কুাঁকরড়  ায় এবং হুমাযু়ন আি এক 
পরিচািকরক ইশািা করি ৈারক ৈুরল িাাঁড় কিারৈ বরল। ৈািা ৈারক িাাঁড় কিাবাি 
গচষ্টা কিাি সমরয় আরিকটা গমাচড় ৈারক কাাঁরপরয় গিয় এবং গস মুরখ বরমি টকটক 
স্বাি অনুভব করি। গস বরমটা রেরল গফলরৈ গচষ্টা করি ৈািপরি আবাি ৈাি অন্ননালী 
গুরলরয় উ রৈ গস আবাি গ াক রেরল। খাবাি গটরবল গথরক রৈনপাও এরেরয় গ রৈ 
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পারিরন গস পাকস্থলী মুচরড় বরম করি। সিে খাওয়া খিরোরসি মাংস, সারথ লাল 
ওয়াইন আি আরে খাওয়া রমষ্টান্ন গোলাপী আি গবগুনী িরঙি েরলচায় রেটরক পরড়। 
 
বাবি আরিকটা গমাচরড়ি সারথ সারথ আবািও গভৈরিি সবরকেু উেরড় গিয়। বরমি 
সারথ এবাি িক্ত আি গেে এবং পাাঁচকিস উর  আরস।  ন্ত্রণায় গস গপট গচরপ িরি। 
“আমারক মােধনা কিরব। আরম বুঝরৈ পািরে না রক হরলা। আরম কখনও এভারব অসুস্থ 
হইরন- অৈোরিক মিেপানও আমারক অসুস্থ কিরৈ পারিরন। আমারক ঐ রবোনায় রনরয় 
শুইরয় িাও।” 
 
হুমাযু়ন আি পরিচািক বাবিরক িরি রনরয় রেরয় মাথাি রনরচ ৈারকয়া রিরয় শুইরয় গিয় 
এবং হুমাযূ়ন গহরকম গেরক পা ায়। “আব্বাোন, পারনটা পান করিন।” বাবি সুরবাি 
বালরকি মরৈা হুমাযূ়রনি হারৈ িিা পাত্র গথরক চুমুক গিয় রকন্তু পারন ৈাি পাকস্থলীরৈ 
গপৌঁোরনা মাত্র আবাি রখচুনী শুরু হয় এবং রপচকািীি মরৈা বাবি বরম করি। 
 
 “আমারক গশৌচাোরি রনরয় চরলা- আমাি গপট গ  গকারনা মুহূরৈধ োনান গিরব।” বাবি 
উর  বসরৈ গচষ্টা করি। হুমাযু়ন ৈাি বাবারক আিা পাাঁোরকারল করি, আিা িরি 
গশৌচাোরি রনরয়  ায়। গ খারন গস ৈাি গপরটি গভৈরিি সব রকেু প্রচণ্ড শরব্দ, িুেধন্ধ 
সৃরষ্টকািী ৈিল রহসারব রনেধৈ করি। পাাঁচটা কষ্টকি রমরনরটি পরি বাবি গশৌচাোি 
গথরক গবি হরয় আরস। আরেি গচরয় সামানে সুরস্থি হরয় িাাঁড়ারৈ পারি। এখন রকন্তু মুখ 
এখনও ফোকারশ হরয় আরে, আি ঘারম গভো। “হুমাযূ়ন- ওরিি বরলা বরম গ রনা 
পরিষ্কাি না করি আমাি িািণা আমারক রবষ গিয়া হরয়রে োরলচা গথরক বরম ৈুরল গসটা 
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একটা কুকুিরক গখরৈ িাও। খিরোরসি মাংস আরিকটা কুকুিরক গখরৈ িাও। 
িািুনীরিি, স্বািপিখকািী আি অনে পরিচািকরিি পাহািায় িারখা। আমারক এবাি 
শুরৈ হরব। ভীষণ ক্লান্তরবাি কিরে।” 
 
* 
 
পরিি রিন সকালরবলা, হুমাযূ়ন ৈাি বাবাি শ োপারশ বরস আরে। বাবরিি গচহািা 
ৈখনও ফোকারশ এবং গচারখি রনরচ একরিরনই কারলা িাে পরড়রে। রকন্তু ৈারক 
েৈরিরনি গচরয় রকেুটা ভাল গিখায়। 
 
“রৈরন বরম না করি আে রকেু ৈিল পান কিরৈ গপরিরেন।” খরয়িী আলখাল্লা 
পরিরহৈ আবিুল মারলক কাবুল গথরক বাবরিি সারথ আেৈ শক্তরপাক্ত গচহািাি, িূসি 
গচারখি গহরকম বরলন বাবরিি পুরিা পরিবারিি বহুবেি  াবৈ গস রচরকৎসা করি 
আসরে। 
 
“ আব্বাোন, আমিা আপনাি কথামরৈা কাে করিরে। বরমটা একটা কুকুিরক গখরৈ 
রিরয়রেরলাম। আি খিরোরসি মাংস আরিকটা কুকুিরক এবং সািািাৈ ৈারিি উপরি 
নেি গিরখরেলাম। প্রথম কুকুিটা অসুস্থ হরয় পরড় এবং ভয়ঙ্কি োয়রিয়ায় আক্রান্ত 
হয়- র ক আপনাি মরৈা- ৈািপরি িীরি িীরি সুস্থ হরয় উর । রিৈীয়টা রনিল হরয় 
পরড় থারক এবং করুণ স্বরি োকরৈ থারক, গবচািাি গপট ফুরল উর । আমিা পাথি 
েুাঁরড় ৈারক মািরলও ৈারক নড়ারৈ পারিরন বা একটা োকও ৈাি েলা রিরয় গবি কিরৈ 
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পারিরন। ৈািপরি ঘণ্টাখারনক আরে-এই কুকুিটাও বরম করি এবং এখন িীরি িীরি 
চরলরফরি গবড়ারি। রবে গহরকরমি িল সািািাৈ রনিুম কারটরয়রে ৈারিি বইপুস্তক 
রনরয়। ৈািা একমৈ হরয়রে গ , আপনাি সারথ এই কুকুি িুরটাি উপসেধ রনিঃসরেরহ 
রবষ প্ররয়ারেি ফলাফল। 
 
 “আরমও ৈাই গভরবরেলাম।” 
 
 “রকন্তু আপনারক রকভারব রবষ প্ররয়াে কিা সম্ভব? আপনাি রনেস্ব খািে পিীিাকািী 
িরয়রে আি িাাঁিুরনরিি উপরি সবসমরয় নেি িাখা হয়…” 
 
 “টাকা খুব দ্রুৈ আনুেরৈেি পরিবৈধন ঘটারৈ পারি। আমারিি খুাঁরে গবি কিরৈ হরব 
এি গপেরন কািা িরয়রে। আি ৈারিি কর াি শারস্ত রিরৈ হরব- এরৈা কর াি আি 
রনমধম শারস্ত রিরৈ হরব  ারৈ এই ঘটনাি পুনিাবৃরত্ত আি না ঘরট। প্রথরম িাাঁিুরন 
ৈািপরি খািেপিীিাকািীরক রেোসাবাি করিা। গকউ রবেুমাত্র আমৈা আমৈা কিরল 
ৈারক রনপীড়ন করিা। প্রথরম আহরমিরক রেরেস করিা, গস কারক সরেহ করি। 
ৈারিি রিরয় প্রথরম শুরু করিা। আি গৈামাি প্ররশ্নি উত্তি না পাওয়া প ধন্ত থামরব না। 
আরম অরনক কষ্ট সহে করিরে। এবাি ৈারিি পালা।” 
 
িু’ঘণ্টা পরি হুমাযূ়ন েম্ভীি মুরখ রফরি আরস। “আপনাি কথাই র ক… আপনারক 
রবষপ্ররয়াে কিা হরয়রেরলা… অপিািীিা গিাষ স্বীকাি করিরে এবং ৈারিি মূলরহাৈাি 
নাম বরলরে।” 
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 “বরলা আমারক।” 
 
 “আহরমি বরলরেরলা আমারিি প্রথরম রহেুস্তানী িাাঁিুরনরিি একেনরক রেোসাবাি 
কিা উরচৈ- গোটখাট গিখরৈ এক গলাক। ইবিারহরমি অিীরন িশ বেি িরি িাাঁিুরনি 
কাে কিরে এবং আোমী করয়করিরনি রভৈরি ৈাি রনরেি আত্মীয়স্বেরনি সারথ গিখা 
কিরৈ  াওয়াি কথা রেরলা। গলাহাি েনেরন লাল রশক গিরখ ৈারক আি রকেু বলরৈ 
হয়রন। গস েড়েড় করি  া োরন সব বরল রিরয়রে। গিাসান্নািা, ইবিারহরমি মা বুয়াি 
এক বৃি পরিচারিকা। ৈাি সারথ গিখা করিরেরলা। গস ৈারক বরল গ  বুয়া ববধিরিি’, 
রৈরন আমারিি এই নারমই সরম্বািন করি থারকন। একটা রশিা রিরৈ চান। ৈাি 
গেরলি মৃৈুেি েনে- িাাঁিুরনি পুিাৈন প্রভু। আপনারক রবষপ্ররয়াে কিাটা একটা েরবধি 
আি অথধকিী কাে বরল রবরবরচৈ হরব এবং গস ৈারক িুরটা স্বণধ মুদ্রা গিয়। গস গমাহি 
িুরটা গনয় এবং বৃিা ৈখন ৈারক একটা কােরেি পুটরলরৈ গমাড়ারনা রবষ গিয়। 
 
“এই গলাকটা ভীষণ চৈুি। গস সময় গিপণ করি এবং আপনাি একেন 
খািেপিীিাকািীরক হাৈ করি-আমারিি গলাক গ  রনরেি গিরশ রফরি  াবাি েনে এৈ 
বোকুল হরয় রেরলা গ , গস ৈারক সহরেি ঘুষ রিরয় হাৈ করি।  ারৈ গস আপনাি 
খিরোরসি মাংস পিীিা না করি…ব্াাঁিুনী িূৈধৈাি সারথ রহেুস্তানী পরি রবষ গমশায়রন, 
 ারৈ সরেহ এড়ারৈ পারি। ৈািপরি এরকবারি গশষ সমরয় খিরোরসি মাংরস রবষ 
গমশাবাি সমরয় গস বািাগ্রস্থ হরয়রেরলা। গস গকবল উপরিভারে রবষ েড়ারৈ পারি এবং 
আগুরন গফরল গিয়। 
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“আমিা খািে পিীিাকািী আি বৃিারক প্রশ্ন করিরে। পিীিাকািী অরচরিই করুণা রভিা 
চাইরৈ থারক। রকন্তু বৃিা অরনক কর ন রচরড়য়া। রকন্তু েিম গলাহাি রশক ৈারক অরচরিই 
বশ মানায় গ , গস রনরেি ভূরমকা স্বীকাি করি। রকন্তু ৈারক গক আরিশ রিরয়রেরলা ৈাি 
নাম োনবাি েনে ৈারক আমারিি গশষপ ধন্ত পারনরৈ গচাবারৈ হরয়রে।” 
 
 “ৈুরম িারুণ কাে করিরে।” 
 
“আমিা এই রবশ্বাসঘাৈকরিি রনরয় রক কিরবা?” 
 
“ৈারিি েনসিুরখ প্রাণিরণ্ড িরণ্ডৈ কিা হরব।” 
 
 “বুয়ারকও?” 
 
 “না, গস শাহী পরিবারিি সিসে। ৈারক আপাৈৈ একটা প ধরবিণ বুরুরে আটরক 
িারখা। গ খান গথরক গস প্রাণিণ্ড কা ধকি কিা চািুষ কিরৈ পারি।” 
 
 “অনেরিি মৃৈুেিণ্ড রকভারব কা ধকি কিা হরব?” 
 
“িািুনীি অঙ্গপ্রৈেঙ্গ রেন্ন করিা। খািেপিীিাকািী, রবশ্বাস ভরঙ্গি কািরণ ৈাি অপিাি 
সবরচরয় গবরশ। আি সরবধাপরি গস আমারিি রনরেরিি গলাক। চাবরক ৈাি মৃৈুেিণ্ড 
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কা ধকি কিরব। এবং বৃিারক হারৈি পারয়ি রনরচ রপরষ রহেুস্তানী িীরৈরৈ প্রাণিণ্ড 
কা ধকি কিরব। মৃৈুেিণ্ডারিশ িুপুিরবলা কা ধকি কিরব- আি গিরখা গহাঁরশরলি 
িাাঁিুরনিাসহ গবশ ভারলা গলাক গ রনা েমারয়ৈ হয় মৃৈুেিণ্ড কা ধকি কিা গিখরৈ। 
গৈামারকই িারয়ত্ব রনরৈ হরব। আরম এখনও ভীষণ িুবধল।” 
 
* 
 
বৃরষ্ট বন্ধ হরয়রে রকন্তু আকারশ ৈখনও গমঘ িরয়রে। হুমাযূ়ন  খন কুচকাওয়াে 
ময়িারনি কািাি রভৈরি লাল শারময়ানাি রনরচ ৈরড়ঘরড় করি তৈরি কিা মরঞ্চ আসন 
গ্রহণ করি মৃৈুেিণ্ড কা ধকি কিা প ধরবিণ কিরৈ। িািুনীি মৃৈুেিণ্ড দ্রুৈ কা ধকি কিা 
হয় এবং ৈাি করৈধৈ অঙ্গপ্রৈেঙ্গ রনরয়  াওয়া হয় িূরেধি গৈািরণ প্রিশধন কিাি েনে। 
চাবুরকি আঘারৈ খািেপিীিাকািীি- মারটরৈ হাৈপা টানটান করি বািা অবস্থায় শারয়ৈ 
উচ্চকরণ্ঠি আৈধনাি প্রায় পাশরবক গশানায়। অরনকিণ িরি গস রচৎকাি কিরৈ থারক। 
রকন্তু একটা সমরয় গস রনিব হরয় পড়রল ৈাি মৃৈরিহ পারয়ি গোড়ালী িরি কািাি 
উপি রিরয় রহাঁচরড় রনরয়  াওয়া হয় িূেধপ্রাকারি গসটা প্রিরশধৈ কিা হরব বরল। এবাি 
গিাশন্নািাি পালা। 
 
িূরেধি বুরুরেি রনরচ অবরস্থৈ একটা গোট প্ররবশপথ রিরয় চািেন প্রহিী ৈারক গবি 
করি রনরয় আরস। ৈাি পিরন একটা সািা সুরৈি আলখাল্লা। ৈাি সািা চুল আি শান্ত 
অরভবেরক্তি েনে ৈারক িয়ালু িািীমাি মরৈা সম্ভবৈ গস আসরলও ৈাই- গিখায়। 
সমরবৈ েনেরণি েঞ্ছনা উরপিা করি গস মাথা উাঁচু গিরখ িীি পারয় হুমাযূ়রনি িশ 
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েে সামরন স্থারপৈ সামানে উাঁচু পাথরিি মরঞ্চি রিরক এরেরয়  ায়। প্রহিীরিি গকউ 
ৈারক স্পশধ কিাি আরেই পাথরিি উপরি রপ  রিরয় শুরয় পরড়। প্রহিীি িল এবাি 
পাথরি স্থারপৈ চািটা গলাহাি আংটাি সারথ ৈাি চাি হাৈপা বাাঁরি, আংটাগুরলাি কােই 
এটা। রবষারণি ধ্বরনি সারথ সারথ লাল িরঙ িরঞ্জৈ কুচকাওয়াে মার ি রবপিীৈ রিরক 
অবরস্থৈ হারৈশালা গথরক গহরলিুরল গবি হরয় আরস ভীরড়ি মারঝ। প্রহিীিা ৈাি েনে 
িাস্তা পরিস্কাি করি গিয়। 
 
হারৈটা একটা রবশাল মিধা- প্রাণিণ্ড কা ধকি কিাি েনে রবরশষভারব প্ররশরিৈ। 
ইবিারহরমি আমরল এমন শারস্তি রবিান একটা রনৈেননরমরত্তক বোপাি রেরলা। মাহুরৈি 
একটা সংরকরৈ, গস এখনও কারনি গপেরনই বরস িরয়রে। হারৈটা ৈাি রবশাল োন পা 
ৈুরল গসটা বৃিাি শিীরি উপরি িারখ। গস গকারনা শব্দও করি না। ৈািপরি আরিকটা 
সংরকরৈি সারথ হারৈটা সুরবাি ভরঙ্গরৈ গিাসান্নাি উপরি পুরিা পারয়ি ভি চারপরয় 
গিয়। হুমাযূ়ন গকারনা আৈধনাি শুনরৈ পায় না। গকবল পারয়ি চারপ একটা গভাৈা শব্দ- 
সারথ গিাসান্নাি গপট গফরট রেরয় নারড়ভুরড় গবি হরয় আসরৈ এবং পােরিি হাড় আি 
গমরুিণ্ড ভাঙাি একটা মড়মড় শব্দ গশানা  ায়। ৈািপরি গস প্রাণহীন আি অসাড় 
ভরঙ্গরৈ পরড় থাকরল ৈাি পিরনি সািা কাপড় িক্ত আি রবষ্ঠায় গমরখ গেরল মাহুরৈি 
আরিরশ হারৈটা ঘুরি িাাঁরড়রয় হৈবাক গলাকরিি মাঝ রিরয় আবাি হারৈশালায় রফরি 
চরল। গস গবশ িীরিসুরস্থ গিরহি উপি গথরক িক্তাক্ত পা ৈুরল গনয়। 
 
হারৈশালাি রিরক পাাঁচ পা রফরি  াবাি আরেই হুমাযূ়ন ৈাি গপেরন িূেধপ্রাকারি একটা 
গোলমারলি আওয়াে শুনরৈ পায়। গস ঘাড় ঘুরিরয় ৈাি উপি রিরয় এক বৃিারক 
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রচৎকাি কিরৈ কিরৈ গিৌড়ারৈ গিরখ, পিরনি কারলা কাপড় বাৈারস উড়রে: “আমাি 
রপ্রয় ইবিারহম, রপ্রয় গিাসান্নািা গৈামিা শারন্তরৈ গবরহশরৈ রবশ্রাম নাও। বাবি আি 
ৈাি সন্তানরিি অরভশাপ রিরয় আরমও গৈামারিি সারথ রমরলৈ হরৈ আসরে। রহেুস্তান 
ৈাি বশ কখনও হরব না। ৈাি গেরলিা এরক অরনেি সারথ লড়াই করি ধ্বংস হরব। 
ৈািা সবাই িূরলায় রবলীন হরয়  ারব।” 
 
 বুয়া, হুমাযূ়ন বুঝরৈ পারি। গস ৈারকরয় গিরখ, িাওয়াকািী প্রহিীরিি ফাাঁরক রিরয় গস 
োরিি রকনািায় গপৌঁরে এবং রনরচি প্রমত্তা  মুনাি বুরক ঝাাঁরপরয় পরড় এবং পারনি 
গরারৈ কারলা চুরলি েটলায় গপাঁরচরয় রেরয় গভরস  ায়। পারনরৈ পুরিাপুরি েুরব  াবাি 
আরে র ক ৈাি মাথাি উপরি বেপারৈি শব্দ গশানা  ায়। বহু প্ররৈরিৈ ঝড় অবরশরষ 
শুরু হরয়রে। মুষলিারি বৃরষ্ট পড়রৈ শুরু করি। কুচকাওয়াে ময়িারনি েমাট কািাি 
উপরি আেরড় পড়রৈ থাকরল হুমাযূ়ন দ্রুৈ িূরেধি অভেন্তরি প্ররবশ করি। 
 
গসই িারৈ বুয়াি িূরেধি োি গথরক লারফরয় পড়াি িৃশে হুমাযূ়রনি স্বরপ্ন বাবরিি কারে 
গশানা ৈাি িািাোরনি আকরশি িূরেধি গিয়ারলি উপি গথরক কবুৈরিি চবুৈিা রনরয় 
রনরচি রেরিকরি আেরড় পড়াি িৃরশেি সারথ রমরলরমরশ একাকাি হরয়  ায়। 
 
* 
 
“আরম এখন অরনকটা সুস্থ,” রৈনরিন পরি বাবি হুমাযূ়নরক বরল। “িুরিি সারথ 
রমরশরয় গ  আরফম আমারক আবিুল মারলক গখরৈ রিরয়রেরলা গপরটি বোথা গসটা 
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অরনকটাই প্রশরমৈ করিরে। এই প্রথমবারিিমরৈা আমাি মরন হরয়রেরলা গ রনা মিরৈ 
বরসরে…অরনকবাি এমন হরয়রেরলা গ , আরম অনায়ারস মািা গ রৈ পারি এমন 
পরিরস্থরৈি সৃরষ্ট হরয়রেরলা। রকন্তু পিবৈধীরৈ গস সব পরি কখনও আমাি ভাবনায় 
আরলাড়ন ৈুরলরন। এইবাি আরম কৃৈে গ  এখন প্রারণ গবাঁরচ আরে। গোটখাট বোপািও 
আমারক আনরেৈ কিরে- েবাি রিরয় গিখরৈ পাওয়া ফুরলি গসৌে ধ, পারখি কলৈান, 
সবরকেু। আরম আমাি গিােনামচায় আমাি ভাবনাি কথা রলরখ িাখরেলাম- গশারনা… 
 
“আল্লাহৈালা  ৈরিন আমাি হায়াৈ গিরখরেন প্ররৈটা রিরনি েনে আরম ৈাি কারে 
শুকরিয়া োনাই। েীবন এৈ মিুি আরম আরে এটা বুঝরৈ পারিরন। মৃৈুেি মুরখামুরখ 
হরয়ই গকবল একেন েীবরনি স্বাি অনুভব কিরৈ পারি। আমারক আি আমাি 
সন্তানরিি িীঘধ েীবন িান কিাি েনে আরম আল্লাহৈালাি কারে কৃৈেৈা োনাই।” 
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২৫. চেহাদ্ 
 
গকরন্দ্র অবরস্থৈ একটা পারনি হাউরে পারনি নালাগুরলা এরস রমরলৈ হরব, গ খারন ঝণধা 
আি পদ্মফুল থাকরব। আরম বাোরন আরপল, নাশপারৈ োে লাোই,  া আমারক 
মাৈৃভূরমি কথা স্মিণ করিরয় গিরব। মালীিা আমারক বরল গ , এসব োে বাাঁচারৈ হরল 
প্ররৈরিন পারন গিয়াি বেবস্থা কিরৈ হরব। আি এখারন মেুি প্রচুি পাওয়া  ায় আি 
সহেলভেও বরট। 
 
বাবি আি হুমাযূ়ন  মুনাি উত্তি ৈীরি িাাঁরড়রয় গ খারন আগ্রা িূেধ গথরক মাইলখারনক 
ভারটরৈ নিীটাি খরয়িী পারন সহসা োনরিরক একটা ৈীক্ষ্ণ বাাঁক রনরয়রে। বাবি 
হুমাযূ়নরক আগ্রায় ৈাি আিম্ভ কিা প্রথম বারেচাি অগ্রেরৈ গিখায়। “আি রক রক 
আপরন তৈরি কিাি পরিকল্পনা করিরেন?” 
 
 “সুেন্ধ েড়ারব এমন অসংখে সুেরন্ধ োেপালা লাোরবা আরম-  ারৈ সন্ধোরবলা উিোরন 
সময় কাটাবাি আমাি রপ্রয় সমরয় োয়োটা সুিরভরৈ ভরি থারক। প্রিান মালী আমারক 
বরলরে অরনক োে আরে  াি রভৈরি িারৈি গবলা গফারটা সািা িরঙি চম্পা আমাি 
উরেরশেি পরি রবরশষ উপর ােী। গলাকটা কাে গবারঝ। আি আরম রক চাই গসটা 
চটপট িিরৈ পারি।  রিও গস এক সমরয় সুলৈান ইবিারহরমি প্রিান মালীি কাে 
করিরে।” বাবি িম রনরৈ থারম। “আমাি একটাই আশা আমারিি সীমারন্তি রভৈরি 
আি বাইরি বসবাসকািী গলারকিা দ্রুৈ আমারিি রহেুস্তারনি নৈুন প্রভু রহসারব স্বীকাি 
করি রনক। সুলৈান ইবিারহরমি সারথ  ারিি ঘরনষ্ট সম্পকধ রেরলা ৈারিি তবিীৈাি 
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কািণ – রিও আরম গসটা বিিাশৈ কিরৈ গমারটই প্রস্তুৈ নই আরম বুরঝ। ৈাি মা  া 
করিরে গসেনে আরম ৈারক গিাষ গিই না- আমাি িািণা গসটা রৈরন এক িিরণি 
আনুেৈে গথরকই করিরেরলন। আরম এই মুহূরৈধ পািরসেি শাহ’গক রনরয়ও খুব একটা 
রচরন্তৈ নই।  রিও আফোরনস্তারন আমারিি উত্তি-পরিম সীমারন্ত রৈরন সবসমরয়ই 
একটা গঘাাঁট পাকারৈ গচষ্টা কিরেন, গকারয়টা আি কাোহারি রনরেি সমথধরকি সংখো 
বৃরিি মািেরম। আমারিি কারে কৃপণ ইবিারহরমি উপরচ পড়া িােরকারষ সরঞ্চৈ অরথধি 
েনে এখন শারহি গচরয় গবরশ উৎরকাচ গিবাি িমৈা িরয়রে অন্তৈ এখনকাি মরৈা।” 
 
“ৈাহরল আপরন কারিি রনরয় গবরশ রচরন্তৈ?” 
 
“আগ্রাি পরিরম বসবাসকািী িােপুৈরিি রনরয়। পাহারড় অবরস্থৈ িূেধ আি শরক্তশালী 
ঘাাঁরট গথরক ৈািা ইবিারহরমি সারথ একিিরণি সশস্ত্র রনিরপিৈা বোয় গিরখরেরলা। 
এমনরক মারঝ মারঝ ৈাি অনেসব অরভ ারন ৈািা ৈারক অরথধি রবরনমরয় তসনেও 
সিবিাহ করিরে। ৈািা ভীষণ, ভীষণ সাহসী তসনে- গ ািাি োৈ  ািা কখনও পিাভব 
স্বীকাি না কিা। আি  ুিরিরত্র রপেু না হটাি বীরিারচৈ সািারনক স্মািরক রবশ্বাস 
করি।” 
 
বাবি আবাি চুপ করি। “িােপুৈ িােেগুরলাি রভৈরি সবরচরয় সমৃি আি শরক্তশালী 
উিয়পুরিি শাসক িানা শঙ্ক েৈ করয়ক সিাহ িরি ৈাি ঔিরৈেি খবি রনয়রমৈ 
আমাি কারে আসরে গ , গস আমারিি মৈ উাঁইরফাড় হামলাকািীরিি হাৈ গথরক 
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রহেুস্তানরক মুক্ত করি, রৈনশ বেরিি রভৈরি প্রথমবারিি মরৈা একেন সরৈেকারিি 
রহেুরক- গসটা অবশেই গস রনরেরক বুরঝরয়রে- এি রসংহাসরন অরিরষ্ঠৈ কিরব।” 
 
 “বাকী িােপুৈ িােেগুরলা রক ৈারক এ বোপারি সমথধন কিরব?” 
 
“সম্ভবৈ না। ৈািা স্বািীনরচৈা, একই সারথ ঈষধাপিায়ণ মানুষ। রনরেরিি সিারনি 
বোপারি গ মন খুাঁৈখুাঁরৈ, গৈমরন পিস্পরিি বোপারি সরেহপ্রবণ। আি আফোন 
সিধািরিি মরৈা গ রকারনা েুরৈায়  ুি শুরু কিরৈ ওস্তাি। অনে িােপুৈ শাসকিা 
ৈারক আিও শরক্তশালী গিখরৈ পেে কিরব না।” 
 
 “গস রনরে ৈাহরল কৈটা ঝারমলা কিরৈ সিম?” 
 
“প্রচুি। ৈাি অিীরন একটা রবশাল আি সুিি গসনাবারহনী িরয়রে।  রিও ৈাি বয়স 
হরয়রে। রকন্তু এখনও গস ভারলা গকৌশলে আি িি গ ািা, গ  সবসমরয় রনরে সামরন 
গথরক গনৈৃত্ব রিরৈ পেে করি। গস  রৈাবাি  ুরি আহৈ হয়, আি গিরহি গকারনা 
অংশ হািায়, গসটারক গস পূরণেি রবষয় রহসারব রবরবরচৈ করি। আরম শুরনরে ৈাি 
সভাকরব ৈাি হরয় বীিোথা রলরখরে গ  গস মানুরষি একটা খরণ্ডৈাংশ মাত্র, রকন্তু 
খরণ্ডৈাংশই বরট। ভাইরয়ি সারথ  ুরি ৈাি এক গচাখ নষ্ট হরয়রে। সুলৈান ইবিারহরমি 
সারথ  ুরি গস এক হাৈ হারিরয়রে। এবং পারয় ভয়াবহ িৈ হবাি কািরণ এখন খুাঁরড়রয় 
হাাঁরট। ৈাি হারিসাি গিরহি অবরশষ্টাংরশ আরশটা িৈরচহ্ন িরয়রে এবং ৈাি সভাকরব 
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রলরখরে গ  প্ররৈটা িৈরচরহ্নি েনে বুরড়া পা াটা একেন করি পুত্র সন্তারনি েন্ম 
রিরয়রে।” 
 
“আরমও গসটা শুরনরে। ৈাি রনিয়ই অসংখে স্ত্রী আরে- আি িৃশেৈ ৈাি গিরহি একটা 
অংশ এখনও অিৈ িরয়রে। ৈারক গমাকারবলা না করি করৈারিন আমিা ৈারক এভারব 
বড়াই কিরৈ গিরবা?” 
 
 “এই প্রশ্নটাি উত্তিই আরম মরন মরন গখাাঁোি গচষ্টা কিরে। মাত্র নয় মাস হরয়রে। 
আমিা ইবিারহমরক পিারেৈ করিরে। আমারিি রবেয় এখনও সুিরিৈ হয়রন এবং 
রহেুস্তারন আমারিি সাম্রারেেি ভরবষেৎ এখনও একটা গিািুলেমান অবস্থায় িরয়রে। 
আরম চাই ৈুরম, গৈামাি অনে ভাইরয়িা আি গৈামারিি সন্তারনিা গ রনা এই উিোরনি 
গশাভা উপরভাে কিরৈ পারিা। আে সকারলই আরম োনরৈ গপরিরে রবরদ্রাহী ৈাড়া 
কিবাি েরল িানা শঙ্ক আমারিি সীমারন্তি অভেন্তরি আরিকিফা অনুপ্ররবশ করিরে। 
 রিও এক সিারহি রভৈরিই গস রনে িারেে রফরি রেরয়রে। রকন্তু এইবাি গস 
আরেিবারিি গচরয় অরনক অভেন্তরি প্ররবশ করিরেরলা…” 
 
“ৈাি ইিামরৈা আমিা ৈারক আমারিি এলাকায় রবচিণ কিরৈ রিরৈ পারি না। আমিা 
 রি ৈারক রনরেি িারেেি মরৈা ৈারক রবচিণ কিরৈ গিই, ৈরব গসটা আমারিি 
িুবধলৈা রহসারব রবরবরচৈ হরব। আি গসটাই স্বাভারবক। ৈারক একটা রশিা গিবাি সময় 
হরয়রে।” 
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 “ ুরিি প্ররৈ গৈামাি মরৈা উষ্ণ আরবে আরম হারিরয় গফরলরে। রকন্তু গৈামাি কথাই 
র ক। এক সমরয় না একসমরয় ৈারক আমারিি গমাকারবলা কিরৈই হরব। রনরেরিি 
গ ািা খোরৈ িিারথধ গসটা  ৈ ৈাড়াৈারড় হয়, ৈরৈাই ভারলা। আি ৈাি গচরয়ও বড় 
কথা রহেুস্তারন মারস্কট আি কামান বেবহারি  রৈারিন গকবল আমারিিই একরচরটয়া 
অরিকাি িরয়রে। অদু্ভৈ আরিকটা অরভ ান আমারিি রনরেরিি ৈরুণ গ ািারিি 
অরস্থিৈা অরনকটা প্রশরমৈ কিরব।  ুি আি লুটপারটি সম্ভাবনা ৈারিি অনে রকেু ভাবা 
গথরক রবিৈ িাখরব। আমারিি প্রস্তুরৈ আিম্ভ কিাি েনে আরম আোমীকাল সকারলই 
এক  ুিকালীন প্রস্তুরৈ সভাি আহবান কিরবা…” 
 
* 
 
বাবি ৈাি গঘাড়াি প ধারন নরড়চরড় বরস। হুমাযু়ন  রিও র ক ৈাি গপেরনই িরয়রে, 
রকন্তু ৈাি রনরেি গিহিিীি িল গবশ খারনকটা রপরেরয় পরড়রে। গস েিরম িিিি করি 
ঘামরে। আি ৈাি গচারখি চািপারশি উনু্মক্ত অংরশি চািপারশ প্ররৈটা গিামকূপ িূরলায় 
 াকা পরড়রে। চুয়ারল্লশ বেি বয়রস মাত্র আড়াই রিরন গিড়শ মাইল পথ গঘাড়ায় পারড় 
রিরৈ গপরি এবং পাহারড়ি উপরি এই সুরবিােনক স্থারন ৈারিি আরে গঘাড়া েুরটরয় 
হারেি হরৈ গপরি গস রনরেই রনরেি কৃরৈরত্ব উৎফুল্ল হরয় উর । 
 
এই পাথুরি রশলাস্তি গথরক রনরচ িােস্থারনি শুকরনা মরুভূরমি একটা গবশ ভারলা িৃশে 
গচারখ পরড়। গসখারন প্রীৈ হবাি মরৈা উপািারনি সংখো বড়ই অল্প। গস গিড়শ মাইল 
গঘাড়া িাবরড় এরসরে িানা শঙ্করক িাওয়া করি। রকন্তু ৈারক বা ৈাি গলাকরিি এমনরক 
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রিেরন্ত িূরলাি গকারনা রচহ্নও এখনও প ধন্ত গস গিখরৈ পায়রন। েৈ েয় সিাহ িরি গস 
িাওয়া করি চরলরে। পুরিাটা সমরয় গস ৈাি শত্রুপিরক মুরখামুরখ  ুরি আবি কিরৈ 
পারিরন, গ খারন ৈাি মারস্কট বা কামান- রবরশষ করি ৈাি নৈুন তৈরি কিা কামান, 
 াি সাহার ে গপৌরন এক মাইল িূিরত্ব গোলা রনরিপ কিা সম্ভব- িিৈাি সারথ কারে 
আসরব। 
 
চৈুি িানা রবচিণৈাি সারথ দ্রুৈেরৈি  ুি গবরে রনরয় রনরেি অরিক দ্রুৈোমী 
বারহনীি সহায়ৈায় বাবরিি িূেধ আি িসি সিবিারহি পরথ ঝরটকা আক্রমণ বোয় 
গিরখরে। অরনক রিন আরে বাবি গ মন আক্রমণ ফািোনাি পাহাড়ী এলাকা গথরক ৈাি 
সৎ-ভাই োহাঙ্গীরিি গলাকরিি রবরুরি পরিচালনা করিরেরলা। আক্রমরণি ফরল বাবরিি 
বারহনীি মরনাবল িুবধল হরয় পরড়রে। ৈারিি অরস্থি করি ৈুরলরে। এবং ৈািা এখন 
সবসমরয় আক্রমরণি আশঙ্কায় ৈটস্থ থাকরে। ঝরটকা আক্রমরণি ফরল বাবিরক 
ক্রমােৈভারব ৈাি গশ্রষ্ঠ বারহনীি একটা রবশাল অংশরক মালামাল বহনকািী বহরিি 
রনিাপত্তাি েনে রনরয়ারেৈ কিরৈ হরয়রে। 
 
হুমাযু়ন এখন ৈাি পারশ এরস গপৌঁোয়। “িশ বেি আরে গৈামাি গসই সািা টাট্ট 
গঘাড়ারক আরম গ মন রপেরন গফরল এরেরয় গ ৈাম, এখনও গৈামারক গসভারব আরম 
হারিরয় রিরৈ পারি…” 
 
 “আপনাি গঘাড়াটা গসিা। আি ফলাফল রভন্ন হরৈা  রি আমিা রনরেরিি পারয়ি উপরি 
ভিসা কিৈাম।” রনরেি বাবাি সারথ বয়িঃসরন্ধিরণি প্ররৈর ারেৈা আি পিােয় 
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উপলরব্ধ করি এই বয়রসি স্পশধকাৈিৈায় প্ররিারচৈ হরয় গখরপ রেরয়, হুমাযু়ন উত্তি 
গিয়। 
 
 “আরম  াট্টা কিরেলাম।  াই গহাক, আমিা িুেরনই আপাৈিৃরষ্টরৈ িানারক পাকড়াও 
কিরৈ বেথধ হরয়রে। গস  রিও আমারিি গচরয় বয়রস বড় আি পঙু্গ। রনরচি ঐ সমভূরম 
েনমানবশূনে। আমারিি পুনিায় ভাবরৈ হরব। আে িারৈ আমিা একাকী আহাি 
কিরবা,  ারৈ গখালাখুরল আরলাচনা কিরৈ পারি। 
 
* 
 
সািা গোব্বা আি গ ালা পাোমা পরিরহৈ পরিচািক িু’েন খাবারিি গশষ পি রনরয় 
আসবাি েনে ৈাাঁবুি পিধা উর রয় গবি হরয়  ায়- কমলা, বািাম আি আ াল রমষ্ঠান্ন। 
বাবি আি হুমাযূ়ন রনচু গটরবল গথরক গপেরন সরি এরস, একিা ইবিারহরমি রিল্লীি 
প্রাসারিি গশাভাবিধন কিরৈা এমন হারৈ আি মযূ়রিি নকশা কিা ৈারকয়ায় গহলান 
রিরয় বরস। কাবুরলি িরিরণ অবরস্থৈ েেনীি দ্রািাকুঞ্জ গথরক সিে আেৈ ওয়াইরন পূণধ 
িুরটা গসানাি পানপাত্র িুেরনি হারৈ। 
 
“আরম ভাবরেলাম িানারক রকভারব আমিা  ুরি প্রলুব্ধ কিরৈ পারি।” হুমাযূ়ন ৈাি 
পানপাত্র নারমরয় িারখ। “আমিা িুেরনই োরন িােপুরৈি কারে সিানই- ৈাি রনরেি 
আি রনরেি পরিবারিি সিান- সবরকেু। আমিা িানাি কারে রবরশষ গুরুত্বপূণধ গকারনা 
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স্থান িখল কিরবা,  ারৈ গস ভাবরৈ বািে হয় স্থানটা দ্রুৈ পূনিধখল কিরৈ না পািরল 
ৈাি সিানহারন ঘটরব।” 
 
 “নীরৈেৈভারব ভারলা পরিকল্পনা। রকন্তু গসিকম গকারনা স্থারনি কথা রক গৈামাি োনা 
আরে?” 
 
“আরম আমারিি স্থানীয় রমত্ররিি রভৈরি গবশ করয়কেন সিধারিি সারথ কথা বরলরে। 
ৈািা আমারক বরলরে শরঙ্কি মা আগ্রাি উত্তি-পরিরম ৈাি এলাকা গথরক রবশ মাইল 
িূরি একটা গোট গ্রাম খানুয়ারৈ েরন্মরেরলন- এখান গথরক োয়োটা পাঁচাত্তি মাইল 
িরিণ-পরিরম অবরস্থৈ। মারয়ি সিারন গস গসখারন ৈারিি কূলরিবৈাি মরেি রনমধাণ 
করিরে এবং এখনও বেরি একবাি পূরো রিরৈ  ায়।” 
 
 “ৈুরম রনরিৈভারবই এ রবষরয় ভারলামরৈা ভাবনারচন্তা করিরে। আরম আোমীকাল 
সকারলই খানুয়া আি এখারনি মিেবৈধী এলাকা গিকী কিাি েনে গুিিূৈ পা ারবা এবং 
ৈারিি আরিা গিরখ আসরৈ বলরবা এলাকা আমারিি লড়াইরয়ি েনে উপ ুক্ত রকনা। 
সবরকেু র ক থাকরল আরম আমাি তসনেরিি করয়ক রিরনি রভৈরি গসখারন েরড়া হবাি 
আরিশ গিরবা। রকন্তু ৈুরমই গকবল এ রবষরয় রচন্তা কিরে না। আরম রচরন্তৈ িানা শরঙ্কি 
ঝরটকা আক্রমরণি ফরল মরনাবল িুবধল হরয় পড়া আমারিি গ ািারিি রকভারব চাঙ্গা 
করি ৈুলরবা।” 
 
“আপরন গভরব রক র ক করিরেন?” 
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 “আমাি রসিান্তটা একটু উদ্ভটই গশানারব হয়রৈা। অৈীরৈ আমাি সব অরভ ানই রেরলা 
এমন শত্রুি রবরুরি,  ারিি রভৈরি সামানে সংখেক হরলও রকেু গলাক রেরলা  ািা 
আমাি িমধমরৈ রবশ্বাসী। এইবাি আমাি প্ররৈপরিি সবাই রহেু- মারন বলরৈ গেরল 
কারফি। আমিা একটা পরবত্র িমধ ুি গঘাষণা কিরবা- রেহাি।” 
 
 “রকন্তু আমিা এখন রহেুস্তারন আি স্থানীয় শাসকরিি রভৈরি আমারিি রমত্র  ািা 
ৈারিি গভৈরি অরনরকই রহেু িমধাবলম্বী।” 
 
 “এইবারিি  ুরি ৈারিি মূল বারহনী গথরক আরেই পৃথক করি গফলরৈ হরব। আরম 
অবশে এখনকাি মরৈা ৈারিি অরনরকি আনুেৈে বা রনরিন পরি, ৈাি কা ধকারিৈাি 
রবষরয় গবরশ রচরন্তৈ। ৈািা গপেরনি রিরক তসনে গমাৈারয়ন কিরৈ পািরব।” 
 
 “এরৈ কাে হরৈ পারি।” 
 
 “এরৈ কাে হরবই…আরম গভরব গিরখরে রকভারব এই পরিবৈধন প্রৈীকীভারব প্রকাশ 
কিরবা। েেনীি এই লাল ওয়াইনই আমাি স্পশধ কিা গশষ এোলরকাহল। আমাি 
গলাকরিি সামরন আরম বারক মি আোমীকাল মারটরৈ গফরল রিরয় ৈারিি আরম 
রেহারিি োক গিরবা।” 
 
“রকন্তু আরম আপনারক সািা েীবন পান কিরৈ গিরখ এরসরে…” 
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 “হোাঁ, আি আরম োরন মি, ভাঙ আি পরপোরেি ফল আরফমও আরম পেেই করি। 
আমিা,  ারিি িমনীরৈ তৈমূরিি িক্ত প্রবারহৈ এবং গচরঙ্গরসি গমাল্লািা আমারিি কারে 
সরৈেকারিি িমধ প্রচাি কিাি বহু আরে গথরকই কড়া পানীয় পারন অভেস্ত। োাঁোরনা 
গঘাড়াি িুি খাভাশ উাঁচু ৈৃণভূরমরৈ গচরঙ্গরসি গলাকরিি শীৈকারল  াণ্ডাি প্ররকাপ গথরক 
বাাঁরচরয় িাখরৈা। কর াি গমাল্লািাও বুঝরৈ গপরিরেরলন গ  মানুষরক পুরিাপুরি আি সারথ 
সারথ বিরল গফলাটা অসম্ভব। রবিৈ থাকারক ৈািা আিশধ বরল প্রচাি করিন এবং 
িারমধক আি ৈপস্বীরিি মিপান কিা গথরক রবিৈ িাখরৈ সহায়ৈা করিন। রকন্তু একই 
সারথ গভােরবলাসীরিি পানাহারিি প্রবণৈা গমরনও গনন। ৈািা আমারিি সামানে সমরয়ি 
েনে রবিৈ থাকরৈ উৎসারহৈ করিন- গ মন িমোরনি পরবত্র মারস এবং বৃি হবাি 
পরি  খন রষ্টাি সারথ রমরলৈ হবাি সময় ঘরনরয় এরসরে।” 
 
বাবি আরিক চুমুক পান করি। “হোাঁ, মিটা ভারলা এবং আরম ৈৃরি করি এটা উপরভাে 
কিরৈও োরন। আি গস কািরণই আরম মি ৈোে কিরল গসটা মরনাবরলি উপি রবিাট 
প্ররৈরক্রয়া সৃরষ্ট কিরব। আরম গসেনে চাই ৈুরমও পানাহারিি অরভেস পরিৈোে করিা।” 
 
 হুমাযু়ন গ াক রেরল। 
 
 “ৈুরম অন্তৈ রকেুরিরনি েনে হরলও…আরম করয়করিরনি রভৈরিই গমাল্লারিি সারথ 
আরলাচনা করি রনরয় আমাি তসনেরিি সামরন এই গঘাষণা রিরবা এবং আমারিি রহেু 
রমত্ররিি অনে কারে রনরয়াে কিরবা।” 
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* 
 
একটা চৈুরস্কাণাকৃরৈ শূনেস্থারনি চািপারশ বাবরিি গসনাবারহনী সুসরিৈ অবস্থায় 
সরন্নরবরশৈ কিা হয়,  াি মারঝি শূনেস্থারন একটা কার ি মঞ্চ স্থারপৈ কিা হরয়রে। 
পুরিাটা গসানালী কাপরড় গমাড়ারনা এবং এখন ৈারিি সম্রাট গসখারন সবুে আলখাল্লা 
পরিরহৈ অবস্থায় িাাঁরড়রয় িরয়রেন। ৈাি গকামিবরন্ধ মুক্তাখরচৈ এবং েলায় আকাটা চুরন 
আি পান্নাি েরেধট গশাভা পায়। ৈাি মাথায় গসানাি মুকুট আি গকামরি আলমেীি 
ঝুলরে। ৈাি পারশ উপ ুক্ত িােকীয় পরিিরি সরিৈ হরয় হুমাযূ়ন িাাঁরড়রয় িরয়রে 
এবং ৈারিি রঘরি িাাঁরড়রয় িরয়রে বরয়ারেেষ্ঠ গমাল্লাি িল। সবাি পিরন কারলা 
আলখাল্লা আি োন হারৈ গকািান শিীফ। 
 
বাবি কথা বলরৈ আিম্ভ করি: “ভাইরয়িা, আমারিি এলাকায় অনুপ্ররবরশি িুিঃসাহস 
গিরখরয়রে উিয়পুরিি গ  উাঁইরফাড় িানা। আোমীকাল আমিা ৈাি রবরুরি চূড়ান্ত 
লড়াইরয়ি উরেরশে  াত্রা কিরবা। গস আমারিি িরমধি অনুসািী না। গস সরৈেকারিি 
এক আল্লাহ্র উপাসনা করি বহু গিবৈাি পূো করি থারক। ভ্রান্ত িািণাি বশবৈধী হরয় 
গস মরন করিরে পৃরথবীি বুরক বহুবাি গস েন্ম লাভ কিরব। আি এেনেই গবািহয় গস 
আরিা গবপরিায়া হরয় উর রে। আমিা ৈারক আমারিি িরমধি গশ্রষ্ঠত্ব এবং আমারিি 
সাহস প্রমাণ করি গিখারবা। আমিা আমারিি একমাত্র েীবন ৈোে কিরৈ রবেুমাত্র 
ভীৈ নই। ৈাি কািণ কারফরিি রবরুরি  ুিরিরত্র শহীি হরল আমারিি গবরহশৈ 
রনরিৈ। আরম আমারিি গমাল্লারিি সারথ, আমাি চািপারশ গ সব োনী আি 
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পূণেবানরিি গৈামিা িাাঁরড়রয় থাকরৈ গিখরো, আরলাচনা করি গিরখরে। ৈািা একমৈ 
হরয়রে গ , আমিা গ রহৈু কারফিরিি সারথ লড়াই কিরে, আমারিি আল্লাহি গপ্ররম 
উিীরবৈ সাহরসি গশ্রষ্ঠত্ব প্রকারশি রনরমরত্ত, এই  ুিরক আমিা পরবত্র িমধ ুি বা রেহাি 
গঘাষণা কিরৈ পারি। আমিা আল্লাহি েনে, আমারিি রবশ্বারসি েনে  ুি কিরবা। ৈাি 
নারমি মহীমায় ইনশাল্লাহ আমিা রবেয়ী হরবা। আল্লাহু আকবি! আল্লাহ মহান!” 
 
তসনেবারহনীি সামরনি সারি গথরক উচ্চকরণ্ঠ সিরৈি আওয়াে গভরস আরস এবং মাত্রা 
আি উেীপনায় বৃরি গপরয় িীরি িীরি পুরিা বারহনীি রভৈরি েরড়রয় পরড়। তসনেিা 
শূরনে ৈারিি ৈিবারি ৈুরল িরি এবং উন্মরত্তি মরৈা  ারল আঘাৈ কিরৈ থারক। 
 
করয়ক রমরনট পরি, বাবি হারৈি ৈালু রনরচি রিরক করি অনবিৈ আরোরলৈ করি 
সবাইরক আরিা একবাি চুপ কিরৈ বরল। উপরস্থৈ সবাই চুপ কিরৈ গস পুনিায় 
বলরৈ শুরু করি: “গৈামিা সবাই োরনা আরম এমন একেন মানুষ, গ  এখনও 
আল্লাহি রনরিধশ পুরিাপুরি পালন কিরৈ সমথধ হয়রন। আমিা সবাই গ মন আরমও 
িুবধলৈাি কািরণ রিপুি কারে আত্মসমপধণ করিরে। গৈামিা োরনা আরম মিেপান পেে 
করি। গৈামিা েেনীি সুিাি কথা শুরন থাকরব- বেরিি গসিা আঙু্গি গথরক প্রস্তুৈ-  া 
করয়ক সিাহ আরে আরম খাইবাি রেরিপরথি রভৈি রিরয় রনরেি গভােসৃ্পহা চরিৈারথধি 
েনে আরনরয়রে। পরবত্র  ুরিি প্ররৈ আমাি রনষ্ঠা প্রকারশি রনরমরত্ত আরম আে গথরক 
মিেপান ৈোে কিাি কথা গঘাষণা কিরে এবং আমাি গেরল হুমাযূ়নও একই শপথ 
রনরি। আমাি এই শপরথি প্রৈীকী প্রকাশ রহসারব বহু করষ্ট রহেুস্তারন আমাি রনরয় 
আসা েেনীি সুিা আমিা এখন মারটরৈ গ রল গিরবা।” 
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 বাবি কথা গশষ কিাি মারঝই, গস আি হুমাযূ়ন মাথাি উপরি কু াি ৈুরল িরি মরঞ্চি 
সামরন সুিা িাখাি কার ি রপরপরৈ আঘাৈ কিরল রপরপ ফুরটা হরয় গভৈরিি চুরনি 
মরৈা লাল মি গবি হরয় িূরলাি সারথ রমরশ মািকৈাময় কািাি সৃরষ্ট করি। এবারিি 
উল্লারসি ৈীব্রৈা প্রথমবারিি গচরয়ও গবরশ। বাবরিি অমাৈে আি গসনাপরৈিা, সারথ 
অরনক সািািণ তসনেও পিস্পরিি সারথ রচৎকারি প্ররৈর ারেৈায় নারম গ  ৈািাও 
রনরেরিি বিলারৈ ইিুক এবং মিপান গথরক রবিৈ থাকরব…গ  পরবত্র আি পরিশুি 
হরয় ৈািা রনিয়ই রবেয়ী হরব… 
 
* 
 
বাবি একটা রনচু রটলাি উপরি িাাঁরড়রয় খানুয়াি রনকটবৈধী িােস্থারনি মরুভূরমি লাল 
বারলিারশি রিরক ৈারকরয় থারক। ৈাি র ক গপেরনই িরয়রে, মূলৈ মারটি ইরটি তৈরি 
বারড়ঘিসমৃি খানুয়া গ্রামটা। গ্রারমি মরিেখারন মারয়ি পূণে সৃ্মরৈি উরেরশে িানা শঙ্ক 
রনরমধৈ গবরলপাথরিি উপরি েরটল কারুকা ধখরচৈ রহেুিীরৈি মরেিটা অবরস্থৈ। বাবি 
নোড়া মাথাি সািা আলখাল্লা পরিরহৈ পুরিারহৈরিি িাাঁরড়রয় গথরক, মরেি োরয় িানা বা 
ৈাি মারয়ি স্মিরণ গখািাই কিা সব রনিশধন ৈাি গলারকিা গুাঁরড়রয় রিরয়রে বা রবকৃৈ 
করিরে, গিখরৈ বািে করিরে। ৈািপরি গস পুরিারহৈরিি গ্রাম গথরক গবি করি 
রিরয়রে। গস োরন গ  ৈািা গবত্রাহৈ কুকুরিি মরৈা সংবািটা রনরয় িানাি কারে েুরট 
 ারব। 
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 গ মন আশা কিা হরয়রেরলা, িানা শরঙ্কি িােপুৈ সিান এই অপমান বিিাশৈ কিরৈ 
বেথধ হয় এবং এই মুহূরৈধ িানা বাবারে রনরচি সমৈরল রৈন মাইল িূরি এরস রশরবি 
স্থাপন করি অবস্থান কিরে। ৈাি রশরবি এখনও  রিও গভারিি প্রথম কুয়াশাি চািরি 
গমাড়া। রকন্তু গভািিারৈ পা ারনা গুিিূরৈি িল একটু আরে রফরি এরস বাবিরক 
োরনরয়রে গ  ৈািা শত্রু রশরবরি আক্রমরণি প্রস্তুরৈ গ্রহরণি সুরনরিৈ িৃশে আি 
আওয়াে শুনরৈ গপরয়রে- িান্নাি আগুন গনভারনা হরয়রে, ৈিবারিরৈ গশষ মুহূরৈধি শান 
গিয়া চলরে, গঘাড়াগুরলারৈ রেন চাপান হরয়রে এবং সারিবি হবাি সংরকৈ ধ্বরন 
হরি। 
 
বাবরিি রনেস্ব গসনারশরবি করয়করিন আরে র ক- খানুয়ায় ৈাি বারহনী হারেি হবাি 
অবেবরহৈ পরিই আরেি মরৈাই ৈাি লাল ৈাাঁবুটা গকন্দ্রস্থরল গিরখ রবনেস্ত হরয়রে। 
 
 “আমাি িািণা পারনপরথি মরৈা একই  ুিরকৌশল আমারিি অবলম্বন কিা উরচৈ।” 
গস কথা শুরু করি, “রকন্তু আমারিি উরচৈ হরব পাহারড়ি উচ্চৈা বেবহাি করি 
আমারিি অবস্থান আরিা সমুন্নৈ কিা। আমিা কামানগুরলা পাহারড়ি মাথায় স্থাপন 
কিরৈ পারি এবং পাহারড়ি চািপারশ পরিখা আি মারটি গবষ্টনী রনমধাণ করি ৈারিি 
সুিিাি বরোবস্ত কিরৈ পারি।” 
 
 বাবরিি বহুরিরনি পুিাৈন গসনাপরৈ সািািণৈ রমৈভাষী, হাসান রহোিী, বিখশান 
গথরক আেৈ এক ৈারেক। প্রায় রবশ বেি গস বাবরিি অিীরন গসনাপরৈি িারয়ত্ব 
পালন করি আসরে- ৈখন কথা বরল উর । “গসটা উত্তম প্রস্তাব, সুলৈান, রকন্তু শরঙ্কি 
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কারে আনুমারনক িুইশ’ি মরৈা হারৈ িরয়রে। আি গস মূলৈ ৈাি অশ্বারিাহী বারহনীি 
উপরি রনভধিশীল। পারনপরথি গচরয় এখারন আমারিি গসনারবনোস অরনক লম্বা হরব। 
রহমবারহি মরৈা গিরয় আসা হারৈি গচরয় গঘাড়া অরনক গবরশ দ্রুৈোমী,  রিও কম 
ভীরৈকি। কামারনি গোলারৈ িােপুৈরিি অশ্বারিাহী বারহনী হৈাহরৈি রশকাি হরলও 
এি ফরল ৈারিি িমারনা  ারব না। আমারিি গসনারবনোরসি গকাথাও গকাথাও ৈািা 
গভৈরি  ুরক পড়রৈ পারি, গসেনে আমারিি প্রস্তুৈ থাকা িিকাি।” 
 
 “আপরন র কই বরলরেন। পাহারড়ি মাঝামারঝ ৈীিোে আি মারস্কটিািীরিি একটা 
সারি বাড়রৈ প্ররৈিিা বুেহ রহসারব আমিা গমাৈারয়ন কিরৈ পারি।” 
 
 “আমারিি ওখারন অশ্বারিাহী বারহনীও প্রস্তুৈ িাখরৈ হরব। প্ররৈিিা বুেরহি গকাথাও 
 রি ফাটল গিখা গিয়, ৈরব গসটা সামলাবাি েনে।” হুমাযু়ন মন্তবে করি। “আমারক 
গসটা সামলাবাি িারয়ত্ব গিয়া গহাক।” বাবি ৈারক রনরষি কিরৈ পারি না। 
 
েৈ করয়করিন বাবরিি তসনেিা পরিকল্পনা বাস্তবায়রনি েনে পরিশ্রম কিরৈ থারক। 
পরিখা খনন করি, কামানগুরলারক ষাাঁড় রিরয় গটরন পাহারড়ি মাথায় গৈারল। ৈািা 
মালবাহী োরড়গুরলাি পারশ কার ি ৈক্তা রিরয় চাকা আড়াল করি গসগুরলারক 
স্থানান্তির ােে প্ররৈবন্ধকৈায় রূপান্তরিৈ করি। 
 
হুমাযু়ন করয়ক রমরনট আরে বাবরিি সারথ পুরিা প্ররৈিিা বেবস্থা প ধরবিণ কিরৈ 
এরস সামানে রকেু পরিবৈধন োড়া গকারনা খুাঁৈ খুাঁরে পায় না। বাবারক আরলঙ্গন করি 
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পাহারড়ি সামানে রনরচ অবরস্থৈ অশ্বারিাহী বারহনীি সারথ গ াে গিবাি েনে গনরম  ায়। 
পাহারড়ি উপরি িাাঁরড়রয় বাবি আসন্ন  ুরি হুমাযূ়রনি কুশল কামনা করি। হুমাযূ়রনি 
প্ররৈবাি সরেও গস  ুিবাে ৈরুরণি রনিাপত্তা েনে ৈাি সারথ একটা শরক্তশালী 
গিহিিী বারহনী রিরয়রে- হাসান রহোিীি ৈারেকরিি গভৈি গথরক বাোই কিা চরল্লশ 
েন গ ািা। গস এি গবরশ আি রকেু কিরৈ পািরব না। রকন্তু এিপরিও গস উরিগ্ন 
থারক- পারনপরথি  ুরিি গশরষ বাবুিীি মারটরৈ ঘষটারৈ থাকা হারৈি সৃ্মরৈ এখনও 
িেিরে হরয় আরে… 
 
 কুয়াশাি আবিণ গকরট গ রৈ শুরু করিরে এবং বাবি গিখরৈ পায় গ  িােপুরৈিা 
পুরিাপুরি  ুরিি েনে প্রস্তুৈ হরি। সারিি পরি সারি অশ্বারিাহী বারহনী গিখা  ায়। 
বাবরিি গুিচরিিা রহসাব করিরে গ  িানাি তসনেরিি সারথ ৈারিি বারহনীি অনুপাৈ 
কমপরি চািেরন একেন। 
 
সহসা এক লম্বা িােপুৈ অশ্বারিাহী গঘাড়া েুরটরয় বাবরিি তসনেবারহনীি রিরক এরেরয় 
আরস। ৈাি পিরণ কমলা িরঙি গপাশাক, ৈাি গঘাড়াি রেন আি লাোমও একই িরঙি 
টারসল রিরয় সরিৈ। ৈাি সািা গঘাড়াটাি মাথা একটা চকচরক ইস্পারৈি রশরিাস্ত্রান 
রিরয় সুিরিৈ কিা,  া সকারলি গিারি িীরৈমৈ চমকারি। বাবরিি প্ররৈিিা বুেহ 
গথরক মাত্র একশ েে িূরি গস গঘাড়াটা বৃত্তাকারি গঘািারৈ থারক আি রচৎকাি করি 
অরনকটা  ুি শুরুি গঘাষণাি ভরঙ্গরৈ। বাবি ৈাি মারস্কটিািীরিি অশ্বারিাহীি ভবলীলা 
সাঙ্গ কিাি আরিশ রিরয় রনরেি প্ররৈরক্রয়া বেক্ত করি। ৈািা রনরিধশ পালন করি। 
গলাকটা গুরলি আঘারৈ গঘাড়া গথরক পরড়  ায়। রকন্তু ৈাি পা গিকারব আটরক  ায় 
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এবং গঘাড়াটা ৈারক গসই অবস্থায় গেচড়ারৈ গেচড়ারৈ িােপুৈ অবস্থারনি রিরক গটরন 
রনরয়  ায়। পাথুরি মারটরৈ ক্রমােৈ আেড়ারৈ থাকাি কািরণ কমলা পােরড় পরিরহৈ 
মাথা শীঘ্রই িক্তাক্ত মরণ্ড পরিণৈ হয়। 
 
 বাবি র ক  া আশা করিরেরলা, প্রথােৈ আক্রমণ শুরুি আহবারনি প্ররৈ ৈাি গক্রারিি 
বরহিঃপ্রকাশ িােপুৈরিি মারঝ রবশৃঙ্খল হ কািী একটা আক্রমণ প্রবণৈাি সৃরষ্ট করি। 
ৈারিি অশ্বারিাহী বারহনী শীঘ্রই িানা শরঙ্কি গমাৈারয়ন কিা একশ িণহরস্তি গথরক 
অরনকটাই এরেরয় সামরন চরল আরস। বাবি ৈাি ৈিবারি নারমরয় গোলোে বারহনী, 
মারস্কটিািী আি রৈিোেরিি সংরকৈ গিয় শত্রুপি পাল্লাি রভৈরি প্ররবশ কিা মাত্র 
গুরলবষধণ কিরৈ। পাহারড়ি উপরি ৈাি অবস্থান গথরক, িােপুৈ বারহনীরক একটা 
রবশাল গ উরয়ি মরৈা মরন হয় ৈাি অবস্থান গ্রাস কিাি েনে গিরয় আসরে। এখারন 
গসখারন একটা গঘাড়া রক িুইটা তসনে মারটরৈ আেরড় পরড়। কখনও কখনও কামারনি 
গোলা আপাৈিৃরষ্টরৈ েিাই লস্কিী রকন্তু আসরল দ্রুৈেরৈরৈ িাবমান হারৈি েরৈ রুি 
করি। রকন্তু রকেুরৈই ৈারিি সামরন এরেরয় আসবাি েরৈ থামবাি লিণ গিখা  ায় না, 
 ৈিণ না ৈািা পরিখা আি গবষ্টনীি উপরি আেরড় পরড়।  াি আড়াল গথরক বাবরিি 
ৈীিোরেি িল  ারন্ত্রক ভরঙ্গরৈ ৈীি রনরিপ করি চরলরে। 
 
বাবি পাহারড়ি  াল গথরক মারস্কটিািীরিি নল গথরক গিাাঁয়া রনিঃসরিৈ হরৈ গিরখ এবং 
ৈাি কারে কামারনি মুখ গথরক ৈীব্র কটুেন্ধ ুক্ত সািা গিায়া রনেধৈ হয়। ৈাি প্ররৈিিা 
বুেরহি পরিমবাহুি এক স্থারন বাবি গিখরৈ পায় িােপুৈ অশ্বারিাহীরিি একটা িল 
গভৈরি  ুরক পরড়রে ৈাি বারহনীরক েত্রভঙ্গ করি রিরয় এবং গবষ্টনীি। সামরন 
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রিরশহািা হরয় পরড় রপরেরয়  ায় পুনিায় সংের ৈ হরৈ। অবশে পূবধরিরকি বাহুরৈ গস 
গিরখ িােপুৈ অশ্বারিাহীরিি একটা িল মারটি গবষ্টনীি উপরি লারফরয় অবৈিণ করি 
বা, গঘাড়া িাবরড়  ারল উর  এরস গসখারন অবরস্থৈ মারস্কটিািী আি রৈিোেরিি 
েত্রভঙ্গ করি গিয়। বাবি গবশ করয়কেনরক িােপুৈরিি ৈিবারিি ঘারয় ভূরমশ ো 
রনরৈ গিরখ।  ািা এিপরি কামারনি রিরক এরেরয় গ রৈ শুরু করি। 
 
 বাবি সারথ সারথ, হুমাযূ়নরক ইশািায় ৈাি অশ্বারিাহী বারহনী রনরয় এরেরয় গ রৈ বরল। 
হুমাযূ়ন, ৈাি ৈারেক গিহিিীরিি িািা পরিরবরষ্টৈ অবস্থায় ৈাড়াহুরড়া করি রবশৃঙ্খল 
ভরঙ্গরৈ পাহারড়ি  াল গবরয় িােপুৈরিি উপরি ঝাাঁরপরয় পরড়। হুমাযূ়রনি আক্রমরণি 
িাপরটি সামরন রটকরৈ না গপরি অরনক িােপুৈ অশ্বারিাহী গঘাড়াি রপ  গথরক মারটরৈ 
পরড়  ায়। অনেিা ৈাি সারথ হাৈাহারৈ  ুরি রলি হয় এবং গবষ্টনীি গপেন গথরক 
প্ররৈিিাি িারয়রত্ব রনরয়ারেৈ তসনেিা সরি গ রৈ গসখান রিরয় লারফরয় আরিা িােপুৈ 
তসনে এরস গ াে গিয়। হুমাযূ়ন বীিরত্বি সারথ লড়াই করি। রকন্তু গিায়াি আড়াল সরি 
গ রৈ বাবি ৈারকরয় গিরখ িােপুৈ তসনেিা ৈারক চািপাশ গথরক রঘরি গফলরে। 
ৈািপরি আবাি গিায়া এরস ৈারক আি ৈাি গিহিিীরিি পুরিাপুরি গ রক গফরল। 
 
বাবরিি কারে মরন হয় এক  ুে পরি গ রনা আবাি গিায়াি আড়াল সরি  ায়। রকন্তু 
বস্তুৈপরি গিায়া রকেুিণ পরিই সরি রেরয়রেরলা।  খন গস গিরখ গ  িােপুৈিা পাহাড় 
গবরয় পারলরয়  ারি এবং গবষ্টনীি ওপারশ সরি পড়রে। পাাঁচ রমরনট পরি হুমাযূ়ন  াল 
গবরয় ৈাি কারে উর  আরস। 
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“এরৈা গিায়া আরম র কমরৈা বুঝরৈ পারিরন, রক ওখারন রক ঘটরে?” 
 
 “আমারিি প্রথম আক্রমরণি ঝাপটা ৈারিি সামানেই রপেু হরটরয় রনরয়  ায়। রকন্তু ৈািা 
পুনিায় সংঘরটৈ হয় এবং আমারক িলরনৈা বুঝরৈ গপরি বারকরিি গথরক আলািা করি 
রিরৈ গচষ্টা করি।” 
 
 “এই প ধন্ত আরমও গিরখরে।” 
 
 “গবশ, আমাি গিহিিীিা ৈারিি প্রয়াস বেথধ করি গিয়। আি আরম িােপুৈরিি সুরি 
আসরল ৈারিি এই প্রয়ারসি উত্তি গিই। আমিা েটলাি গভৈি গথরক গবি হরয় এরস 
ৈারিি একেন গসনাপরৈরক আক্রমণ করি- রবশাল কারলা গোফঅলা এক গ ািা  াি 
পােরড়রৈ মযূ়রিি পালক গোাঁো রেরলা। আরম প্রথরম ৈাি কারে গপৌঁোই এবং ৈাি েলা 
আি মুখ লিে করি একবাি ৈিবারি চালারৈই গস রেরনি রপ  গথরক উরি রেরয় 
মারটরৈ রনথি অবস্থায় পরড় থারক। বারক গ ািািা কা ধৈ এি ফরল উৎসাহ হারিরয় 
গফরল এবং মারস্কটিািীিা পারশ নৈুন অবস্থান গ্রহণ কিায় ৈারিি সহায়ৈায় আমিা 
ৈারিি রপেু হরটরয় গিই। শীঘ্রই আমারিি বুেহ আবাি সুিরিৈ হয় এবং সামরনি 
গবষ্টনীরৈ আবািও তসনেরবনোস কিা হয়।” 
 
“ৈুরম িারুণ গিরখরয়রে।” 
 
“আমারিি রক এরেরয় রেরয় ৈারিি আক্রমণ কিা উরচৈ না?” 
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“এখনও সময় হয়রন। ৈারিি উিেম বা শরক্ত গকারনাটাই এখনও প্রশরমৈ হয়রন। 
গিরখা? ৈািা পুনিায় আক্রমরণি েনে একরত্রৈ হরি। আমাি গলাকরিি কারে পারনি 
থরল আি ৈীি গপৌঁরে রিরৈ সিবিাহকািীরিি রনরিধশ পা াও।  ুি গকবল শুরু 
হরয়রে।” 
 
বাবরিি আশঙ্কাই র ক প্রমারণৈ হয়। সািা রিন প্রচণ্ড েিরমি রভৈরি িােপুৈ বারহনী 
গথরক গথরকই আক্রমণ চালারৈ থারক। প্ররৈবািই প্ররৈিিা বুেরহ ফাটল িিাবাি আরেই 
ৈারিি প্ররৈহৈ কিা হয়। গবষ্টনীি কারে মৃৈ, আহৈ মানুষ আি গঘাড়াি সূ্তপ েরম 
উর । বাবি আহৈ এক িােপুৈ গ ািারক আিা হামাগুরড় আিা পারয় গহাঁরট িােপুৈ 
রশরবরিি রিরক এরেরয় গ রৈ গিরখ। িীরি িীরি প্রচণ্ড কষ্ট সহে করি গস সাৈশ েে 
গপেরনি রিরক এরেরয়রে  খন, িােপুৈ অশ্বারিাহী বারহনীি একটা নৈুন ঝরটকা 
আক্রমণ ৈারক অগ্রাহে করি গিরয় আরস এবং গবচািাি লাশ পাথুরি মারটরৈ 
িুমরড়মুচরড় িৈরবিৈ অবস্থায় পরড় থারক। ৈাি মাথাি পােরড় অরিধক খুরল রেরয়  ায় 
এবং মারঝ মারঝ বাৈারসি আরোলরন একমাত্র গসটারকই নড়াচড়া কিরৈ গিখা  ায়। 
 
 সূ ধ  খন প্রায় অস্তরমৈ হরয় আসরে এমন সময় হুমাযু়ন ৈাি বাবাি পারশ িাাঁরড়রয় 
আরিকটা আক্রমরণি প্রস্তুরৈি রিরক আঙু্গল ৈুরল গিখায়। “ৈািা সম্ভবৈ আরিকটা 
আক্রমরণি পাাঁয়ৈািা কিরে। হারৈ আি অশ্বারিাহী বারহনী আরেি মরৈাই সরিৈ কিা 
হরয়রে। রকন্তু ৈারিি মারঝ পিারৈক বারহনীি একটা রবশাল অংশ সমরবৈ হরয়রে। 
এমন আে সািারিরন গিখা  ায়রন। আি এবাি আরেি গচরয় অরনক গবরশ পরিমারণ 
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ৈািা তসনে সমারবশ ঘরটরয়রে। ভাব গিরখ মরন হরি পরিচািক আি রশরবরি অস্ত্র 
িিরৈ পারি এমন সবাই এরস েরড়া হরয়রে।” 
 
“সম্ভবৈ ৈািা ৈাই। আরম শুরনরে মামুরল পারন বহনকািীও নারক পিারেৈ হরয় রফরি 
 াবাি গচরয় একটা গশষ আক্রমণ করি রনরেি েীবন উৎসেধ কিরৈ পেে করি। ৈািা 
এই আক্রমণরক বরল েহি। আক্রমরণি আরে ৈািা পূরো করি এবং ৈারিি সংকল্প 
িৃঢ় কিরৈ গিবৈাি সামরন বরল গিয়।” 
 
“আমারিি এক রহেু রমত্র আমারক বরলরে এই িিরনি আক্রমরণি আরে ৈািা আরফম 
গখরয় গনয় ভয় আি আঘারৈি  ন্ত্রণা লাঘব কিরৈ… “ 
 
 “গকারনা সরেহ গনই। ঐ ৈািা এরেরয় আসরে…” 
 
 ৈূ ধধ্বরন, গ ারলি সরিাহনী গবাল আি গখাল, কিৈারলি রবকট শরব্দ িােপুৈ বারহনী 
এরেরয় আসরৈ থারক। এবাি ৈারিি অগ্রসি হবাি গবে অরনক েথ সারথ পিারৈক 
তসনে িরয়রে বরল। 
 
“সরহসরক আমাি গঘাড়া প্রস্তুৈ িাখরৈ বলল।” রচৎকাি করি হুমাযূ়নরক বরল। “সময় 
হরল এবাি আক্রমরণি গনৈৃত্ব আরমই গিরবা।” 
 
 “আরমও আপনাি পারশ থাকরৈ চাই।” 
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“রকন্তু ৈাি আরে আমারিি বািে ন্ত্রীরিি বরলা গ  িােপুৈ বারহনীি গচরয় গবরশ 
আওয়াে কিরৈ এবং আমারিি সব গসনাপরৈরক োরনরয় িাও গ  িােপুৈিা প্ররৈবাি 
িণ হুঙ্কাি গিয়াি সারথ সারথ ৈািাও গ ন উত্তরি, আল্লাহু আকবি’ বরল গচাঁরচরয় উর - 
এটা ৈারিি মরনাবল বৃরি কিরব।” 
 
অরোোরলা িােপুৈ বারহনী সামরন এরেরয় আরস। বাবরিি গোলোে বারহনী কামারনি 
গোলা বষধণ করি ৈারিি প্রভূৈ িরৈসািন করি। মারস্কট আি ৈীিোরেি িল গঘাড়াি 
রপ  খারল কিরৈ থারক। মারঝ মারঝ একটা হারৈ হয়রৈা কাৈ হরয় উরি পরড়  ায় বা 
আহৈ এবং আৈরঙ্ক ঘুরি িাাঁরড়রয় চািপারশি সবাইরক রবপ ধস্ত করি গৈারল। িােপুৈ 
বািরকি িল এখনও ৈারিি সরিাহনী বােনা অবোহৈ গিরখরে। সারিি মারঝ সৃষ্ট 
ফাাঁকা স্থান পূণধ হওয়া বোয় থারক। বাবরিি মাথায় “গমওয়াি” আি “আল্লাহু আকবি 
ধ্বরন ৈালরোল পারকরয়  ায়। কামারনি শব্দ আি আহৈরিি আৈধনাি গ রনা ৈাি রনরচ 
চাপা পরড়। 
 
গবষ্টনী গথরক মাত্র িুরশা েে িূরি  খন িােপুৈ বারহনী। ৈারিি অশ্বারিাহী বারহনী 
পূবধবৈধী আক্রমরণ রনহৈরিি লারশি উপি রিরয় গঘাড়া েুরটরয় গিরয় আরস। পিারৈক 
বারহনী ৈারিি মৃৈ সহর ািারিি লাশ গকামল পািারনি মরৈা বেবহাি। করি পরিখা 
অরৈক্রম কিরৈ এবং গবষ্টনী টপরক গ রৈ। পুরিা প্ররৈিিা বুেহ েুরড় বেরক্তেৈ আি 
িৃঢ়প্ররৈে হাৈাহারৈ  ুি শুরু হয়। রকন্তু বাবি আি হুমাযূ়ন গ খারন িাাঁরড়রয়, র ক ৈাি 
পািরিরশ সবরচরয় ভয়ঙ্কি সংঘষধ শুরু হয়। 
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 “আমিা ঐখারন আমারিি বারহনী রনরয় ঝাাঁরপরয় পড়রবা।” গকাষ গথরক আলমেীি গটরন 
গবি করিবাবি ৈাি অশ্বারিাহী বারহনীরক আরিা একবাি সামরন এরেরয় গ রৈ আরিশ 
গিয়। ৈািপরি ৈারিি গনৈৃত্ব রিরয় পাহারড়ি  াল গবরয় অবরশষ্ট গবষ্টনী অরৈক্রম করি 
সিাসরি লড়াইরয় অবৈীণধ হয়। এবাি পাহারড়ি উপি গথরক ৈারিি গিরয় আসা 
আক্রমরণি গৈারড়ি সামরন িােপুৈ বারহনী রপেু হরট গ রৈ বািে হয়। ৈারিি গঘাড়া 
গপেরন সরি রেরয় পিারৈক বারহনীরক রপষ্ট করি। গস এরেরয় গ রৈ গ রৈ গখয়াল করি 
এক িােপুৈ ৈীিোে ৈারক লিে করি িনুক উর রয়রে এবং গস এরেরয় রেরয় ৈারক 
রনরিয় কিাি আরেই িনুক গথরক রনরিি ৈীি ৈাি গঘাড়াি রেরনি চামড়াি হাৈরল 
এরস গোঁরথ  ায়। বাবি িােপুৈ ৈীিোরেি অিরিৈ গিহ লিে করি ৈিবারি চালায়। 
অল্প সংখেক িােপুৈ গ ািাই সামথধ থাকা সরেও ইস্পারৈি তৈরি রমরহ বমধ পরিিান 
করি এবং গস বাবরিি গঘাড়াি পারয়ি কারে আেরড় পরড়। 
 
 িােপুৈ বারহনীি রভৈি গথরক গবি হরয় এরস বাবি ৈাি গঘাড়াি মুখ ঘুরিরয় রনরয় 
অরপিা কিরৈ থারক।  খন হুমাযূ়ন আি অনে গ ািািা, বাবি উরিগ্ন িৃরষ্টরৈ ৈারকরয় 
গিরখ হুমাযূ়রনি রশিস্ত্রাণ গকাথায় গ রনা পরড় গেরে। ৈািা পারশ এরস একরত্রৈ হয়। 
ৈািপরি ৈািা আবাি িােপুৈ বারহনীি রিরক গিরয়  ায়, অবশে এবাি গপেন গথরক। 
 রিও ৈািা বীরিিমরৈাই  ুি করি। রকন্তু কমলা িরঙি গপাশাক পরিরহৈ গ ািাি িল 
শীঘ্রই গবষ্টনীি রভৈরি িুদ্র িুদ্র িরল আটরক পরড় এবং রনরিহ্ন হরয় গ রৈ থারক। 
পাাঁচেরনি একটা িলরক আত্মসমপধরণি সুর াে গিয়া হরল ৈািা পিস্পিরক েরড়রয় িরি 
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এরক অনেরক ৈিবারি রবি করি। রকন্তু সবধত্রই  ুরিি ৈীব্রৈা হ্রাস গপরৈ শুরু করিরে। 
বাবি এবাি বুঝরৈ পারি রবেয় ৈাি কুরিেৈ হরয়রে। 
 
ৈািপরি গস গখয়াল করি ৈাি একশ েে োরন, হুমাযূ়ন মারটরৈ পরড় িরয়রে এবং 
ৈাি রৈনেন গিহিিী ৈাি গিরহি রনম্াংরশি বস্ত্র গকরট সরিরয় রনরি। গস গসরিরক 
এরেরয় গ রৈ থাকরল রপৈৃসুলভ আশঙ্কা রনরমরষ রবেরয়ি আনে ম্লান করি গিয়। গস 
হুমাযূ়নরক সোে গিখরৈ গপরয় স্বরস্তি রনিঃশ্বাস গফরল।  রিও গবচািা বোথায় কুাঁচরক 
িরয়রে। “রকেু না উরু একটা ৈীি রবি হরয়রে- পলাৈক িােপুৈরিি কারিা গোাঁড়া 
একটা ৈীি কপালগুরণ এরস গলরেরে।” 
 
ৈীিটা এখনও ৈাি গেরলি পারয় গথরক গবি হরয় িরয়রে এবং িক্ত ৈীিটাি িাৈব 
ফলা গবরয় চুাঁইরয় গবি হরি,  রিও গকবল অরিধকটা হুমাযু়রনি গিরহি রভৈরি প্ররবশ 
করিরে। গিরখ মরন হরি খুব একটা েভীরি প্ররবশ করিরন। রকন্তু ৈািপরিও দ্রুৈ গবি 
কিরৈ হরব- বহু বেরিি  ুরিি অরভেৈা গথরক এটা আরম গেরনরে। আরম আমাি 
গেরলি কাাঁি গচরপ িিরে।” বাবি হুমাযূ়রনি গিহিিীরিি বরল। “গৈামারিি একেন 
ৈাি গোড়ারল গচরপ িি। গৈামারিি রভৈরি গ  শরক্তশালী গস ৈীিটা গবি করি আনরব। 
মরন িাখরব একিম গসাো টান গিরব গকারনা িিরণি গমাচড় গিরব না। হুমাযূ়ন শক্ত 
হও।” 
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বাবি ৈাি গেরলি কাাঁি গচরপ িরি। সারথ সারথ আরিকেন ৈাি পা গচরপ িিরল 
অনেেন ঝুাঁরক পরড় িুহারৈ ৈীিটাি বাহু িরি এবং একটারন গবি করি আরন। িক্ত 
রফনরক রিরয় গবি হয় রকন্তু শীঘ্রই বন্ধ হরয়  ায়। 
 
“একটা কাপড় শক্ত করি িৈস্থারন গবাঁরি িাও। আল্লাহ গমরহিবান, গস আমারিি সারথ 
রবেয় উি াপরনি েনে উপরস্থৈ থাকরৈ পািরব। একটা খাাঁরটয়া তৈরি করি ৈারক 
ৈাাঁবুরৈ গপৌঁরে িাও।” 
 
 “না আব্বাোন, পরট বাাঁিা হরৈ আি পরিষ্কাি গপাশাক পিা হরল আরম আপনাি সারথ 
আমারিি বারহনীি অবস্থা প ধরবিরণ গবি হরৈ চাই।” 
 
 আি ঘণ্টা পরি, সন্ধোি আরলা আাঁিারিি রভৈরি বাবি আি হুমাযূ়ন  ুিরিরত্র ঘুরি 
গবড়ায়। মশারলি আরলারৈ বাবরিি খাাঁরটয়া বাহরকি িল রনরেরিি গলাকরিি উপরি 
ঝুাঁরক পরড় আহৈরিি মৃৈ গ ািারিি গথরক আলািা করি। রশরবি অনুসিণকািী আি 
মুোফিারসি িল ময়িারনি চািপারশ আাঁিারিি আড়াল বেবহাি করি মৃৈ িােপুৈ 
গ ািারিি লাশ গথরক মূলেবান সামগ্রী খুরল গনবাি েনে হারয়নাি মরৈা কামড়াকামরড় 
কিরৈ থারক। বাবি আি হুমাযূ়ন ৈারিি িলবল রনরয় হারেি হরৈ ৈািা আাঁিারি 
রমরলরয়  ায়। 
 
রপৈা ও পুত্র রনিরব ৈারিি আহৈ গ ািারিি গ খারন িাখা হরয়রে গসইসব ৈাাঁবুি কারে 
উপরস্থৈ হয়। গকউ গকউ অসাড় হরয় শুরয় আরে, গকউবা িৈস্থান গথরক মারে ৈাড়ায়, 
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গকউ  ন্ত্রণায় আৈধনাি কিরে, গকউ আৈধনাি কিা গথরক রবিৈ থাকরৈ হাৈ কামড়ারি 
এবং অনেিা সাহা ে প্রাথধনা কিরে। 
 
“আব্বাোন এটা ৈাহরল সরৈে মািাত্মক আহৈ  ািা, ৈািা হয় মারয়ি েনে নৈুবা 
আল্লাহি েনে কান্নাকারট করি।” 
 
“ৈারিি মারয়িাই ৈারিি েনে রনিঃশৈধ আি প্রশারন্তিায়ক স্থান এবং আল্লাহ ৈারিি 
পিবৈধী েীবরনি েনে রবিাট আশাি স্থল।” বাবি চুপ করি গথরক রক ভারব ৈািপরি 
আবাি বরল, “আমারিি কৃৈে থাকা উরচৈ, এই গলাকগুরলাি সাহরসকৈা আি 
আত্মৈোরেি কািরণই আমিা আে রহেুস্তারনি একিত্র অরিপরৈ হরৈ গপরিরে। আমিা 
ৈারিি এই বরলিারনি বিরল ৈারিি পরিবাি গ রনা সুরখ শারন্ত গৈ থারক ৈাি বেবস্থা 
কিরবা এবং  ািা গবাঁরচ আরে ৈারিি  রথাপ ুক্ত প্ররৈিান গিবাি বেবস্থা গনরবা। 
সবরচরয় বড় কথা আমিা এেনে ৈারিি কারে ঋণী এবং ৈারিি এই আত্মিান রনরয় 
রেরনরমরন গখলাি অরিকাি আমারিি গনই। রকন্তু একই সারথ আত্মৈোে আি মৃৈুেি 
মারঝ আটরক থাকরল চলরব না। সবাই শাসক বা প্রো রনরবধরশরষ-সাম্রারেেি েনে 
গুরুত্বপূণধ। এ রবষরয় গবরশ সরচৈন হরয় উ বাি অথধ হল িুবধল আি রিিাগ্রস্ত হরয় উ া। 
আে িারৈ আমিা আমারিি রবেয় উি াপন কিরবা। আমিা আমারিি সবরচরয় বড় 
শত্রুরক পিারেৈ করিরে। ৈাি সমূরল ধ্বংস হবাি খবি  খন অনে শাসকিা োনরৈ 
পািরব, ৈখন ৈািা আমারিি। আক্রমরণি কথা রচন্তাও কিরব না। আমারিি সাম্রারেেি 
েনে আে আমিা একটা উজ্জ্বল ভরবষেৈ রনরিৈ করিরে।” 
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* 
 
পরিি রিন িুপুি নাোি োয়া িীঘধ হরৈ শুরু কিরল, বাবি আিও একবাি ৈাি 
চািপারশ তসনেরিি উরেরশে ভাষণ গিয়। অরনরকি শিীরি পরট্ট বাাঁিা, গকউ আবাি 
লার রৈ ভি রিরয় িাাঁরড়রয় িরয়রে। 
 
“ভাইরয়িা আল্লাহৈালাি কারে হাোি শুকরিয়া। রৈরন আমারিি নোয়সঙ্গৈ কািরণি 
প্ররৈ গৈামারিি রবশ্বাস আি গৈামারিি সাহরসি েনে আমারিি মহান এক রবেয় িান 
করিরেন। আমিা আরিা একবাি তৈমূরিি গ ােে উত্তিসূিী রহসারব রনরেরিি  থাথধৈা 
প্রমাণ করিরে এবং ইরৈহাস আমারিি এভারবই স্মিণ কিরব েৈিারৈ আমিা 
রবেরয়াল্লাস করিরে এবং আগ্রায় রফরি  াবাি পরি,  া গকবল চািরিরনি িূিরত্ব 
অবরস্থৈ, আরম আরিা একবাি আমাি গকাষাোি উলঙ্গ করি গৈামারিি সবাইরক 
উপ ুক্তভারব পুিসৃ্কৈ কিরবা। 
 
আরম েৈিারৈ এক বরেি কারে োনরৈ গপরিরে গ ,  ুরিি এরকবারি গশষ প ধায় িানা 
শঙ্ক- আমারিি উিৈ প্ররৈপি গ , আমারিি সামরন িাাঁড়াবাি সাহস গিরখরয়রেরলা- 
গপরট মািাত্মক আঘাৈপ্রাি হবাি কািরণ ৈারক চািটা গঘাড়াি মারঝ একটা হাো 
খাাঁরটয়ায় করি  ুিরিত্র গথরক সরিরয় গনয়া হয়। আে গুিিূরৈিা, িােপুরৈিা আবাি 
 ুরিি েনে একরত্রৈ হরি রকনা গিখরৈ রেরয় এখান গথরক িশ মাইল িূরি একটা 
িােকীয় অরন্তরষ্টরক্রয়াি মঞ্চ তৈরি কিা হরয়রে গিখরৈ পায়। মার  কাে কিরৈ থাকা 
এক কৃষক ৈারিি োনায় গ , গসটা িানা। শরঙ্কি েনে রনরমধৈ হরয়রে। র রন রনকরটই 
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গিহৈোে করিরেন। আি ৈাি গিহিিীিা ৈাি েনে মঞ্চটা তৈরি করিরে। আমারিি 
গুিিূরৈিা গিরৈি রভৈরি লুরকরয় গথরক গিরখ গ , সরৈে সরৈে ৈাি গিহ মরঞ্চি উপরি 
স্থাপন কিা হরয়রে। কার ি সূ্তরপি রনরচ আগুন জ্বালাবাি পরিই গকবল ৈািা গস স্থান 
ৈোে করি। গপেরন ৈারকরয় ৈািা কমলা আগুরন আকাশ উজ্জ্বল হরয় উ রৈ গিরখরে। 
িানা ৈাি একারশৈম িৈরচহ্ন উি াপরনি েনে গবাঁরচ গনই। আগুরনি রশখা আমারিি 
এই নৈুন ভূরম গথরক উরিরিি িােপুৈানা আশা ভে করি রিরয়রে। 
 
“বারক  ািা গবাঁরচ আরে।  ািা এখন আমারিি রবরুরি মরন মরন আমারিি সাম্রারেেি 
রবরুরি রবরিষ গপাষণ করি। ৈািা আমারিি গমাকারবলা কিাি ফরল রক িুেধরৈ হরৈ 
পারি এবাি বুঝরৈ পািরব। আমিা আবািও তৈমূরিি িীরৈ অনুসিণ। কিরবা। আরম 
শত্রুপরিি মৃৈ গ ািারিি মাথা কৈধরনি হুকুম রিরয়রে এবং এখান গথরক আগ্রা প ধন্ত 
প্ররৈটা গচৌিাস্তায় একটা করৈধৈ মুরণ্ডি সূ্তপ তৈরি কিরৈ বরলরে। আশা কিা  ায় 
আমারিি শত্রুিা এি সারথ সারথ পরচ মিরব।” 
 
* 
 
গসরিন সন্ধোরবলা হুমাযু়ন ৈাি আব্বাোরনি রবশাল লাল িরঙি  ুরিি েনে রনিধারিৈ 
ৈাাঁবু গ খারন ৈাি বেরক্তেৈ কামিা অবরস্থৈ গসখারন প্ররবশ করি।  ুরিি সৃ্মরৈ এখন 
ৈাি মরন ৈাো এবং নৈুন সাম্রারেে রনরেি অবস্থান সম্পরকধ ৈাি মরন উৎকণ্ঠা েন্ম 
রনরয়রে। ৈাি উরচৈ আব্বাোরনি উত্তিারিকািী হওয়া। কািণ গস বড় গেরল-  রিও 
তৈমূিীয় প্রথা অনু ায়ী বড় গেরল সবসমরয় অরিকাি বরল উত্তিারিকািী হয় না এবং 
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বাবরিি রপ্রয় স্ত্রীি সন্তান। এখন  ুিরিরত্রও গস রনরেি গ ােেৈা প্রমাণ করিরে। এখন 
হয়রৈা সময় হরয়রে আব্বাোরনি সারথ উত্তিারিকািীি রবষরয় আলাপ কিাি। 
রনরিনপরি নৈুন গকারনা িারয়ত্ব গ খারন গস রনরেি গ ােেৈা আিও প্রমাণ কিরৈ 
পািরব। 
 
 বাবরিি কামিাি গসানাি কারুকাে কিা ভািী পিধা সরিরয় গভৈরি প্ররবশ করি গস। 
গিরখ ৈাি রপৈা একটা রনচু রেভারন গসানাি কারুকাে গবগুনী আি সািা ৈারকয়ায়। 
মাথা রিরয় শুরয় আরে। আি পারশই একটা রূপাি হুাঁরকা িাখা। হুমাযূ়রনি গভৈরি 
প্ররবরশি শব্দ বা ৈারক গস গিখরৈ গপরয়রে বরল মরন হয় না। ভাবরলশহীন গচারখ গস 
ৈারকরয়ই থারক। হুমাযূ়ন কারে এরস গিরখ বাবরিি গচারখি ৈািায় িৃরষ্টহীন অরভবেরক্ত 
এবং ৈাি সবুে গচারখি মরণ প্রসারিৈ হরয় আরে। গস বাবরিি কাাঁরি হাৈ গিরখ 
আলরৈা করি ৈারক একটা ঝাাঁরক রিরল ৈাি গচারখি পাৈা রপটরপট করি উর  এবং 
গসখারন ভাষা রফরি আরস। “হুমাযু়ন গবটা, ৈুরম কখন এরল?” 
 
“রকেুিণ আরে।” 
 
 “িারৈি আহারিি পরি আরম ভাঙ আি আরফম রমরশ্রৈ একটা হুাঁরকা গটরন থারক,  া 
আমারক এই গপাড়া মারটি গিশ আি এি অসংখে মানুরষি ভীড় গথরক আি সব িিরণি 
রবেরয়ি আকাঙ্ক্ষা গথরক িূরি সরিরয় রনরয়  ায়। আরম আবাি ফািোনাি পাবধৈে 
এলাকায় রফরি  াই। পান্নাি মরৈা সবুে ঘারসি গিালা,  াি মারঝ মারঝ লাল রটউরলপ 
আি নীল আইরিস ফুরট আরে। আরম চঞ্চল নহরিি স্বি আি ঝকঝরক পারনি িািা 
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বইরৈ গিরখ- প্ররৈটা গফাাঁটায় একটা পৃরথবী িািণ করি আরে। আরম আবািও ৈরুণ 
বয়রসি মরৈা রনভধাি, আি গবপরিায়া হরয় উর । আমাি উপরি গ রনা শারন্তি বারিিািা 
বরষধৈ হয় এবং আমারক সব িিরনি িারয়ত্ব আি িুরিন্তা গথরক মুরক্ত গিয়। বাবি 
প্রশারন্তরৈ হারস, সামানে ক্লারন্তি গোাঁয়া িরয়রে ৈাি হারসরৈ। “ৈুরম রক বরলা? আমিা 
রক গোলাপপারনি েন্ধ ুক্ত গসই অসািািণ রমরষ্ট আরিকবাি গখরয় গিখরবা?” 
 
 হুমাযূ়ন বুঝরৈ পারি ৈাি স্বরপ্নি কথা আরলাচনাি সময় এটা না। ৈাি আব্বাোন এখন 
অৈীৈ গিামন্থন কিরেন। ৈািও হয়রৈা ৈাই কিা উরচৈ। েেনীি লাল মি আসরলও 
িারুণ। পুনিায় পান শুরু কিাি েনে ৈারক অন্তৈ গবরশরিন অরপিা কিরৈ হরব না। 
আরম গকবল বলরৈ এরসরেলাম আোমীকাল আগ্রাি উরেরশে  াত্রাি সব প্রস্তুরৈ সম্পন্ন 
হরয়রে আি অবশেই শুভিারত্র োনারৈ।”  ৈাাঁবু গথরক গবি হরয় এরস বাবি ৈািকা 
খরচৈ িারৈি আকারশি রিরক ৈাকায়। গস ৈারকরয় থাকরল গবরহশরৈি অনেবিে 
নকশাি েন্ম রিরয় আরিা ৈািা ফুরট উর । সহসা রশরবরিি গকালাহল, মানুষ আি পশুি 
হাাঁকোক, আগুরনি রশখাি উজ্জ্বলৈা আকারশি স্বেধীি আরলাি কারে  ারক সূ্থল মরন হয় 
ৈারক অরস্থি করি গৈারল। গস ৈাি গঘাড়া রনরয় আসরৈ বরল এবং রনিরব ৈািা রনরচ 
অন্ধকারি একাকী ভাবনাি িারেে হারিরয়  ারব বরল গঘাড়ায় গচরপ বরস। 
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২৬. রােলত্বর দ্ায়ভার 
 
 েঙ্গাি পারন গবশ উষ্ণ এবং বাবি গৈরত্রশ গরারক গবশ আনরেই নিীটা অরৈক্রম 
করি। ৈাি শপরথি গশষ অংশ পালন কিরৈ গপরি রনরেরক ৈাি হাো মরন হয়। েয় 
বেি আরে বাবুিীরক রনরয় বিফশীৈল রসনু্ধ নরি গস ঝাাঁপ রিরয়রেরলা এবং গসরিনই 
মরন মরন পণ করিরেরলা ৈাি নৈুন সাম্রারেেি সব প্রিান নিী গস সাাঁৈরি অরৈক্রম 
কিরব। গচাখ আি চুল গথরক পারনি গফাাঁটা গঝরড় গফরল বাবি ৈীরি উর  এরস সূর ধি 
নীরচ টানটান হরয় শুরয় পরড়। নিীি অপি ৈীরি একটা ঝাকড়া রনম োরেি নীরচ সবুে 
ঘারসি বুরক আগ্রা গথরক গিড়শ মাইল িূরি, করনৌরেি কারে অবরস্থৈ রশরবি গথরক 
ৈাি সারথ আেৈ গিহিিী আি রশকািীি িল গঘাড়া রনরয় অরপিা করি। আে িারৈ 
অন্ধকাি হরল গস আি ৈাি গলারকিা পারনি উপরি গমামবারৈ িরি মাে মািরৈ  ারব। 
গকারনা একটা অোনা কািরণ ঝকঝরক আরলাি গমাহ মাে গকারনামরৈই এড়ারৈ পারি 
না, ৈারিি পারনি উপরি ৈুরল আরন, গ খারন সহরেই ৈখন ৈারিি হাৈ রিরয় িিা 
 ায়। 
 
বাবি গচাখ বন্ধ করি নিীটাি কথা ভারব। ৈাি আরিরশ রবিগ্ধেরনিা রহেুস্তারনি গ  
মানরচত্র অংকন করিরে, গসখারন েঙ্গা পূবধরিক গথরক প্রবারহৈ হরয় বাংলা মুলুরকি উপি 
রিরয় বরয় রেরয় রবশাল নীল সােরি পরৈৈ হরয়রে। একরিন বাবি রনরেরক প্ররৈশ্রুরৈ 
গিয়, গস পারনি রবশাল ঝকঝরক রবস্তাি গিখরৈ  ারব, গস পুরিা বোপািটা র কমরৈা 
কল্পনাই কিরৈ পারি না… গকমন গিখরৈ গসটা, গ খারন পারনি বুরক রিেন্ত গনরম 
এরসরে? 
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রহেুস্তান এখন ৈাি কারে রবস্ময়কি, রবভ্রান্তকি একটা স্থারনি নাম। ৈাি মাৈৃভূরমি 
সারথ ৈুলনা কিরল এটা আসরলও গ রনা রভন্ন একটা েেৎ। এখারনি পবধৈ, নিী, 
বনাঞ্চল আি েনহীন প্রান্তি, এখানকাি গ্রাম আি পিেনা, এি প্রাণী আি োেোোরল, 
মানুষ আি ৈারিি ভাষা, এমনরক বৃরষ্ট আি বাৈাসও এরকবারিই আলািা…রকন্তু গস 
 খন প্রথমবাি রসনু্ধ অরৈক্রম করিরেরলা, ৈখন গস রহেুস্তানরক অপরিরচৈ এমনরক 
রনপীড়ক বরল গভরবরেরলা। আি এখন গস এই োয়োটা আিরৈই উপরভাে কিরৈ শুরু 
করিরে। িানা শঙ্করক পিারেৈ কিাি পরি গথরক, গবরশিভাে সময়ই ৈাি ভ্রমণ করি 
গবরটরে। গোটখাট একটা শহরিি আিরল তৈরি কিা রবশাল সব রশরবরি, ৈাি লাল 
ৈাবুটা গসইসব রশরবরিি এরকবারি গকন্দ্রস্থরল স্থারপৈ- সমিকে গথরক তৈমূি। গ মন 
একিা পরিিশধরন গবি হরৈন। এইসব ভ্রমরণি ফরল বাবি সুর াে গপরয়রে রনরেরক 
প্রোরিি সামরন উপস্থাপরনি, রকন্তু একই সারথ গস োনবাি সুর ােও গপরয়রে। 
 
িারৈি গবলা গস অরিক আগ্ররহি সারথ গিােনামচা রলখরৈ বরস। কৃষকরিি মার  চাষ 
কিাি রববিণ গথরক গিউরৈি িল,  ািা ৈারিি লাউরয়ি গখালরসি পারত্র ভরৈধ গৈল 
আি িাৈব গৈপায়ায় সং ুক্ত গমাটা সলরৈ রিরয় শহি আি গ্রারমি িাস্তায় আরলা গজ্বরল 
গবড়ায়, সবরকেুই গস রলরখ িারখ। গস গ সব প্রাণী ৈাি কারে নৈুন গিখরে বরল মরন 
হয়, ৈাি বণধনা রলখরৈ গচষ্টা, গ মন আনরোিল, লাফারৈ পেে কিা নিীি শুশুক, 
রহেুস্তারনি সব নিীরৈ এরিি গিখা  ায়। গচায়াল কুমীরিি গচায়ারলি মরৈা। 
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শীঘ্রই গস আগ্রায় রফরি  ারব, গ খারনি উিোরন ৈাি লাোরনা োেগুরলা গবরড় উর রে 
এবং প্রথমবারিি মরৈা কাবুল গথরক আেৈ মালীি িল আঙুি আি ৈিমুে ফরলরয়রে। 
এোড়া সাৈশ রহেুস্তানী পাথরিি কারিেি আগ্রায় িানা সঙ্করক পিাস্ত কিাি খুরশরৈ গ  
মসরেি রনমধাণ শুরু করিরে, গসটা রনমধারণ বেস্ত িরয়রে। মসরেরিি উাঁচু কুলুরঙ্গ ুক্ত 
রখলান- ইউয়ান- মারেধৈ ভরঙ্গরৈ ক্রমশ সরু হরয় উর   াওয়া রমনাি এবং ৈাি রপ্রয় 
ফুরলি উিেৈ রশল্পকমধ রহেুস্তানী কারিেরিি িল এরৈাটাই রনখুাঁৈভারব রটউরলপ আি 
আইরসস এাঁরকরে, গ  মরন হরব বাৈারসি গঝাকায় গপলব ফুলগুরল বুরঝ এখন মাথা 
গনরড় উ রব-একটা সুেি ভবন রনরমধৈ হরৈ চরলরে। গস আগ্রা আি কাবুরলি রভৈরি 
রচর  চালাচারলি একটা বেবস্থাি সৃরষ্ট করিরে। প্ররৈ আ াি মাইল পরি পরি রবশ্রারমি 
স্থান  ুক্ত কিা হরয়রে। পূরবধই ভাড়া কিা গঘাড়াি বহি আি ৈাি চালকরক 
সাবধিরণকভারব প্রস্তুৈ িাখা হয়।  ারৈ রচর পত্রগুরলা রহেুস্তারন বাবরিি িােিানী এবং 
খাইবাি রেরিপরথি ওপারশ ৈাি ভূখরণ্ড দ্রুৈ রচর পত্র আনা গনয়া কিা  ায়। 
 
এরৈা রকেু অরেধৈ হবাি কািরণ, আেকাল ৈাি গিােনামচাি আরেি পাৈাগুরলা 
পুনিায় পরড় গিখরৈ ভারলাই লারে, রবরশষ করি সালৈানাহীন, আশাহীন অবস্থা এবং 
সমিকরেি প্ররৈ িুরনধবাি আকাঙ্ক্ষা গথরক গলখা হৈাশ রবষণ্ণ রবলাপধ্বরন। রনয়রৈি রক 
রনমধম পরিহাস। গস তৈমূরিি শহি এরৈারিন িখল করি িাখরৈ পারিরন  ারৈ গসখারন 
স্থায়ী রকেু তৈরি কিরৈ পারি। রহেুস্তারন গস গটকসই ইমািৈ তৈরিরৈ হাৈ রিরয়রে। 
মৃৈুেি সমরয়, আল্লাহ সহায় থাকরল গস ৈাি সন্তানরিি েনে একটা সমৃি সাম্রােেই 
গিরখ  ারব। 
 

http://www.bengaliebook.com/


 অ্যাম্পায়ার অ্ব দ্য ম াঘল : রাইডারস ফ্র  দ্য নর্থ । অ্যাললক্স রাদ্ারল াডথ 

835 

www.bengaliebook.com                                  সূচিপত্র 
 

 

বাবি উর  বরস পাশ রিরয় প্রবারহৈ নিীি রিরক ৈারকরয় থারক। একটা সবুে 
কা র াকিা গঝাপঝারড়ি মারঝ গোাঁ রিরৈ ৈাি োনায় সূর ধি আরলা পরড় পান্নাি িঙ 
ঝলরস উর । ৈাি গেরলরিি বোপারি রক কিা  ায়? বাবি মাহাম, গুলরুখ, খানোিা, 
ৈারিি চাচী, কামিান, আকসািী আি রহোরলি েনে রনিাপি গভরব এখন ৈারিি 
আনরৈ গলাক পার রয়রে। অরচরিই ৈািা িরিণ-পূবধ রিরক গথরক আগ্রায় উপরস্থৈ হরব। 
ৈারিি আেমন উপলরি গস রবশাল এক  রেি আরয়ােন করিরেরলা এবং ৈাি বড় 
িুই গেরলরক চািরকাব, ইয়ারকি গলরেি স্মািক, েয়ঢ়াক, উৎকৃষ্ট গঘাড়া, িশটা করি 
হারৈ এবং অসংখে উট, খচ্চি িান করিরে। 
 
গস ৈারিি রপৈা রহসারব েরবধৈ। খানোিা ৈারক বরলরে গ , কামিান-এখন ৈাি রবশ 
বেি বয়স এবং মুরখ িারড় গিখা রিরয়রে ৈাি আি বাইসানোরিি কথামরৈা কাবুল 
ভারলাই শাসন করিরে। বাইসানোি বহুরিন গসখারনি িােপ্ররৈভূ রহসারব িারয়ত্বিৈ 
রেরলা। গৈরিা বেরিি আসকািীও রনরেি গ ােেৈা আি উচ্চাশাি পরিচয় রিরৈ শুরু 
করিরে। আি গকরনা হরব না? বাবি এই বয়রস ফািোনাি সুলৈান হরয়রেরলা। ৈািা 
এরস গপৌঁোবাি পরি বাবি ৈারিি উপর ােীৈা ভিপুি বেবহাি কিরে। রনয়রমৈভারব 
এলাকা পরিিশধরন আি রবরিি রবরদ্রাহ িমন কিরৈ পার রয়রে। 
 
ৈারিি সন্তুষ্ট থাকা উরচৈ। রকন্তু হুমাযু়রনি প্ররৈ ৈারিি আচিণ- রবরশষ করি 
কামিারনি- গিরখ বাবি মারঝ মারঝ মমধাহৈ হয়। ৈারিি িুব্ধ এমনরক ঈষধারিৈ মরন 
হয়। রকন্তু এটাই স্বাভারবক, গস রনরেরক গবাঝারৈ চায়। রহেুস্তান অরভ ারন পুরিাটা 
সময় হুমাযু়ন বাবরিি সারথ রেরলা। হুমাযু়ন আি ৈাি মারঝ একটা ঘরনষ্ঠ সম্পকধ েরড় 

http://www.bengaliebook.com/


 অ্যাম্পায়ার অ্ব দ্য ম াঘল : রাইডারস ফ্র  দ্য নর্থ । অ্যাললক্স রাদ্ারল াডথ 

836 

www.bengaliebook.com                                  সূচিপত্র 
 

 

উ রৈ গিরখ কামিান, বয়রস গ  হুমাযু়রনি প্রায় সমবয়সী ৈাি রনরেরক বরঞ্চৈ মরন 
হওয়াটা স্বাভারবক। বাবি রবষয়টা রনরয় খানোিাি সারথ আরলাচনা করিরে। ৈাি 
পিামশধ রেরলা, গস গ রনা হুমাযু়নরক বরল রনরেি ভাইরিি সারথ একটু কুশলী আচিণ 
করি। 
 
মাহারমি গচারখও বোপািটা িিা পরড়রে এবং গস কামিান আি আসকািীি মা 
গুলরুখরক গিাষী করিরে রনরেি গেরলরিি হুমাযু়রনি রবরুরি গখরপরয় গৈালাি েনে। 
হুমাযু়নরক ৈাি নোয়সঙ্গৈ উত্তিারিকািী গঘাষণা কিাি েনে মাহারমি অনুরিাি রিন রিন 
গবরড়ই চরলরে। রকন্তু গকবল গস রনরেই এ রবষরয় রসিান্ত গনবাি িমৈা িারখ। এবং 
গস রনরেরক  খন এ বোপারি প্রস্তুৈ মরন কিরব। রনরেি গেরলরিি গভৈি গথরক 
রনরেি নোয়সঙ্গৈ উত্তিারিকািী মরনানীৈ কিাি বোপািটা িাোি অরিকািভুক্ত 
বাস্তরবকপরি, প্রাচীনকারল ৈািা এেনে পিস্পরিি সারথ প্ররৈিরেৈা কিরব বরল আশা 
কিা হরৈা…গকবল সবরচরয় শরক্তমানরক মরনানীৈ কিা হরৈা। কািণ গসই রনরেি 
গোত্ররক িিা কিরৈ পািরব। রনিঃসরেরহ হুমাযু়ন ভারলা গ ািা, রকন্তু আেকাল একেন 
িাোরক আনুেৈে অেধন আি রমত্র তৈরিি মরৈা গুণাবলীও প্রিশধন কিরৈ হয় 
সমিিিৈাি পাশাপারশ। গকারনা চুড়ান্ত রসিান্ত গনবাি আরে বাবি রনরেি মরন 
সরেরহি গকারনা অবকাশ িাখরৈ চায় না। 
 
একটাই বাাঁরচায়া, িশ বেরিি রহোল ভাইরিি রভৈরিি এইসব প্ররৈর ারেৈাি মারঝ 
গনই। মাহাম এখনও ৈারক কারে কারেই িারখ।  রিও বাবি শীঘ্রই ৈাি েনে একেন 
রশিক রনরয়াে কিরব। রহোরলি েন্মিাত্রী-মা, রিলবাি আগ্রা আরসরন। গস অসুস্থ, আি 
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কাবুরল রহোরলি গবান গুলবিরনি সারথ অবস্থান কিরে। গস সুস্থ হরয় উ রল বাবি 
ৈারক রনরয় আসবাি েনে গলাক পা ারব। আি ৈাহরল ৈাি পুরিা পরিবাি আবাি ৈাি 
পারশ থাকরব। র ক গ মনটা হবাি কথা। 
 
বাবি উর  িাাঁড়ায়। আবাি পারনরৈ ঝাাঁরপরয় পরড় এবং েঙ্গাি পারনি রভৈি রিরয় 
শরক্তশালী ভরঙ্গরৈ সাাঁৈাি গকরট এরেরয়  ায়। এবাি গকবল রত্রশটা গরাক প্ররয়ােন হয়- 
গ খারন ৈাি গলারকিা তি ধ িরি অরপিা কিরে। 
 
* 
 
“আরম চাই ৈুরম এটা নাও।” বাবি ৈাি গিােনামচাি একটা প্ররৈরলরপ হারৈি িাাঁরৈি 
নকশা কিা মলাট রিরয় বাাঁিারনা এরেরয় গিয়। “আমাি েীবরনি কথা এখারন গলখা 
আরে,  া বহু বেি িরি আরম রলরখ আসরে এবং ভরবষেরৈও রলরখ  ারবা। আরম আমাি 
অনুরলরপকািীরক আরিশ রিরয়রে প্ররৈরলরপ তৈরি কিাি েনে…” 
 
 হুমাযু়ন হাৈ বারড়রয় গিােনামচাটা গনয়। ৈাি বািামী গচাখ- অরবকল মাহারমি মরৈা- 
রবস্মরয় বড়বড় হরয় উর রে। “আব্বাোন এটা একটা রবশাল সিারনি রবষয়।” 
 
 “ৈািরচরয়ও বড় কথা, আরম আশা কিরবা ৈুরম এটা পরড় রশিা গনরব। অরভ ান আি 
 ুিটা ৈুরম ভারলাই গবারঝ। রকন্তু আরম গ  অরভেৈাি রভৈি রিরয় রেরয়রে গসসব 
সম্পরকধ গৈামাি গকারনা িািণাই গনই… গৈামাি গচরয় অরিধক  খন আমাি বয়স, ৈখন 
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আরম সুলৈারনি িারয়ত্বপ্রাি হই। আরম আেও গবাঁরচ আরে আরম আমাি গুরটকয় 
গলারকি আনুেৈে, আমাি আরিোন আি নানীোরনি রবচিণৈা আি আমাি উপরস্থৈ 
বুরিি গোরি। একটা সময় রেরলা,  খন আমাি রকেুই রেরলা না এবং একপাত্র মাংরসি 
সুিা গিরখ আমাি গচারখ খুরশি বান োকরৈা…গসসব রেরলা রনিানে রিন। রকন্তু আমারক 
সাম্রােে শাসরনি েনে িি আি গ ােে করি ৈুরলরে আমাি প্ররৈোরক িৃঢ়ৈা রিরয়রে 
গ , আরম একটা সাম্রােে ে ন কিরবাই… অরনকরবরশ রনিাপত্তাি মারঝ ৈুরম গবরড় 
উর রে। গৈামারক গিরখ িাখাি েনে ৈুরম গৈামাি রপৈারক গপরয়রো, ভাইরিি গপরয়রো 
তকরশারিি উজ্জ্বলৈা ভাে করি গনবাি েনে…গৈামাি উরচৈ এসরবি গুরুত্ব গিয়া…” 
 
 “আরম গিই আব্বাোন।” হুমাযু়নরক রবভ্রান্ত গিখায়। 
 
 বাবি গচাখ সরিরয় গনয়। বোপািটা কর ন। গস ৈাি এই লম্বাচওড়া, গপশীবহুল 
গেরলটারক রনরয় েরবধৈ, গ  রনরেি সাহরসকৈা আি িিৈাি গবশ ভারলাই পরিচয় 
রিরয়রে। 
 
“ভাইরিি প্ররৈ গৈামাি আচিণ গকমন উন্নারসকৈাপূণধ। কামিান গৈামাি গচরয় মাত্র 
করয়কমারসি গোট। রহেুস্তান অরভ ারন গস অংশ গনয়রন, এরৈ ৈাি গকারনা গিাষ গনই। 
গস কাবুরল রনরেি িারয়ত্ব পালন করিরে, গবশ ভারলামৈ পালন করিরে। রকন্তু 
ৈািপরিও ৈুরম ৈাি উপরি েরড় গঘািারৈ গচষ্টা কিরে। ৈুরম আসকািীি সারথ 
এরকবারি বাচ্চা গেরলি মরৈা আচিণ,  া গস আি গনই এবং গস এটা রনরয় রিি। 

http://www.bengaliebook.com/


 অ্যাম্পায়ার অ্ব দ্য ম াঘল : রাইডারস ফ্র  দ্য নর্থ । অ্যাললক্স রাদ্ারল াডথ 

839 

www.bengaliebook.com                                  সূচিপত্র 
 

 

গৈামারিি মারঝ সামানে প্ররৈর ারেৈা স্বাস্থেকি, রকন্তু ভাইরিি প্ররৈ গৈামাি আিও 
সহনশীল হওয়া উরচৈ…” 
 
 হুমাযু়ন গকারনা উত্তি গিয় না। 
 
 “এই নৈুন ভূখরণ্ড আমারিি শরক্তই হরলা আমারিি একৈা। নৈুবা আমারিি পৈন 
ঘটরব। ভাইরিি সারথ আিও সময় কাটাও, ৈুরম রশরখরো এমন রকেু ৈারিি সারথ ভাে 
করি নাও…ৈুরম অরনকরিন একাকী কারটরয়রে। অরনকরিন সন্ধোরবলা আরম গৈামারক 
গেরক পা ারল োনরৈ পািৈাম ৈুরম গঘাড়া রনরয় একাকী গবি হরয়রে…গৈামাি অরনক 
গসনাপরৈও আমারক অরভর াে করিরে গৈামাি কারে পিামশধ চাইরৈ রেরয় বা গকারনা 
খবি োনারৈ রেরয়ও ৈািা গৈামারক পায়রন। এই একাকীরত্বি রক প্ররয়ােন?” 
 
“আরম রনরবধরি একটু রচন্তা কিাি সুর াে গচরয়রেলাম…রনরেরক আি রনরেি চািপারশি 
এই পৃরথবী সম্পরকধ গবাঝাি েনে। এসরবি রক মারন, গকন আমারিি েন্ম হরয়রে…আরম 
রবরশষ করি গবরহশরৈি িািণা গবাঝাি গচষ্টা কিৈাম। আি গসেনেই আরম সন্ধোরবলা 
আি িারৈ একাকী গবি হরয় গ ৈাম।” 
 
 “আি ৈািাি রিরক ৈারকরয় গৈামাি রক গবারিািয় হরয়রে?” 
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 “আল্লাহৈালাি ইশািায় ৈািকািারে আমারিি রনয়রৈ রনিধািণ করি। আপরন আমারক 
প্রায়ই ৈুষািাবৃৈ পাহারড়ি চূড়াি উপরি কোরনাপাসরক জ্বলজ্বল কিরৈ গিখাি কথা 
বরলন এবং বুঝরৈ গপরিরেরলন গসটা একটা আলামৈ…?” 
 
 “আরম রবশ্বাস করি আল্লাহৈালাি মরেধ ৈািাি মারঝ ফুরট উর । রকন্তু আরম এটাও 
রবশ্বাস করি গ , মানুরষি রনরেি ভােে েরড় গনবাি সািে িরয়রে। গবরহশরৈ সম্ভাবে। 
পরিণারমি ইরঙ্গৈ থারক। রকন্তু রসিান্ত, পেে কিাি িারয়ত্ব আমারিি…” বাবরিি 
কণ্ঠস্বি একটু গবরশ কড়া গশানায়। কািণ হুমাযু়নরক গিরখ গস বুঝরৈ পারি গবটাি 
মাথায় ৈাি কথা র কমরৈা প্ররবশ কিরে না। 
 
“আব্বাোন, আরম আপনারক কখনও বরলরন, রকন্তু পারনপরথ লড়াইরয়ি আরেি িারৈ 
আমাি বোরক্তেৈ গেোরৈষ আমারক বরলরেরলা পরিি রিন র ক িুপুি গবলা আকারশ  রি 
রৈনটা বােপারখ  ুিরিরত্র গিখা  ায়, আমিা একটা রবশাল রবেয় অেধন কিরবা। িূরলা 
আি  ুরিি োমারোরলি মারঝ, আরম আকারশি রিরক গচাখ ৈুরল ৈাকাই, কামাি আি 
মারস্করটি গিাাঁয়াি উপরি আরম আমারিি মাথাি উপরি রৈনটা বােপারখরক রনিল হরয় 
গভরস থাকরৈ গিরখ। এখারনই গশষ না। আমাি গসই গেোরৈরষ রহেুস্তারন গমাঘলরিি 
রবপুল সম্ভাবনা গিখরৈ পারিন…এেনেই আরম ৈািকািারেি রিরক ৈারকরয় বুঝরৈ গচষ্টা 
কিৈাম পিবৈধীরৈ রক ঘটরৈ চরলরে।” 
 
 বাবি মৃিু হারস। “আমারিি রনয়রৈি প্ররৈ গৈামাি রবশ্বাস গিরখ আরম প্রীৈ হরয়রে। 
আরম অনে রকেু আশাও করিরন। রকন্তু গবরহশরৈ সবরকেু রনিধারিৈ হয় না। গস রক 
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বরলরেল গ  বুয়া আমারক রবষপ্ররয়ারেি গচষ্টা কিরব? আি ৈাোড়া নৈুন ভূখণ্ড িখরল। 
িাখরৈ হরল আমারিি নমনীয় আি িিৈাি পিাকাষ্ঠা গিখারৈ হরব। গনৈৃত্ব আি 
একাগ্রৈা এরিরত্র ৈািকািারেি গচরয় গবরশ সাহা ে কিরব…আমাি গিােনামচাি এই 
অনুরিিটা পরড় গিরখা…” বাবি গেরলি হাৈ গথরক প্ররৈরলরপটা রনরয় দ্রুৈ একটা পাৈা 
খুাঁরে গবি করি: “একেন শাসকরক সবসমরয় সৈকধ থাকরৈ হরব, ৈাি অমাৈেরিি 
কথা শুনরৈ হরব এবং রবশ্বাসঘাৈকৈা গ  গকারনা ঘটনা কর াি হারৈ িমন কিরৈ 
হরব।” 
 
“মরন গিরখা, হুমাযু়ন, শাসরকি িারয়রত্বি গচরয় বরড়া িাসত্ব আি হরৈ পারি না। আমাি 
গেরল রহসারব- এটা মরন গিরখা- সব সমরয় সবাই গৈামাি রিরক ৈারকরয় িরয়রে। 
একাকী এরৈা সময় কাটারনাটারক গৈামাি িুবধলৈা রহসারব রবরবচনা কিা হরব। আমিা 
গখালাখুরল আরলাচনা করি। আরম োরন গৈামাি মরন রক ভাবনা ঘুিপাক খারি। কািণ, 
গৈামাি মুরখ আরম গসই োয়া সবসমরয় গিখরৈ পারি। ৈুরম োনরৈ চাও আরম 
গৈামারক আমাি উত্তিারিকািী মরনানীৈ কিরবা রকনা। আমাি উত্তি হরলা আরম এখনও 
গসটা র ক কিরৈ পারিরন…এখন প ধন্ত আরম রসিান্ত গনইরন। গৈামাি সাহরসকৈা রনরয় 
আমাি মরন গকারনা রিিা গনই। রকন্তু আমারক গিখরৈ হরব গনৈৃত্ব, িূিিৃরষ্ট, একাগ্রৈা 
আি িিৈাি মরৈা মানরসক তবরশষ্টে গৈামাি িরয়রে …আমাি িরক্তি মরৈা গৈামাি 
িরক্তও তৈমূি আি গচরঙ্গরসি িরক্তি গৈে আি রনষ্ঠা প্রবারহৈ হরি, আমাি কারে গসটা 
প্রমাণ করিা…” 
 
* 
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“সুলৈান, গঘাড়রিৌরড়ি প্রথম রহট এখন অনুরষ্ঠৈ হরব।” 
 
আগ্রা িূরেধি োরিি প্রাকারি িাাঁরড়রয় নিীি ৈীি বিাবি হলুি আি সবুে রনশান গপাৈা 
গিখরৈ পায়, গ খান গথরক গঘাড়রিৌড় শুরু হরব। েয় সারিরৈ িশ রফট পি পি লার  
গপাৈা হরয়রে।  া চািশ েে প ধন্ত রবসৃ্তৈ– গঘাড়রিৌরড়ি সীমানা। প্ররৈর ােীরিি 
এরকাঁরবাঁরক এি গভৈি রিরয় এরেরয় গ রৈ হরব এবং গশষ প্রারন্ত গশষ লার ি আট রফট 
পরি মারটরৈ িাখা গভড়াি কাটা মাথা বশধাি েোয় গেরথ ৈীক্ষ্ণ বাাঁক রনরয় ঘুরি আবাি 
একই পরথ রফরি আসরৈ হরব। বাাঁক গনয়াটাই সবরচরয় কর ন আি িিৈা এবং 
 াণ্ডামাথা িিকাি হরব দ্রুৈ বাাঁক রনরৈ। 
 
রহেুস্তারন বাবরিি আেমরন চৈুথধ বারষধকী উি াপরনি েনে রৈনরিন বোপী উৎসরবি 
অংশ প্ররৈর ারেৈাটা। পরি মল্ল ুরিি আরয়ােন কিা হরব। ৈািপরি ৈাি রৈন গেরলি 
রভৈরি রনশানরভরিি প্ররৈর ারেৈা হরব: বাবি সম্প্ররৈ ৈাি গিহিিীি কাে গথরক 
একটা উন্নৈ মারস্কট ক্রয় করিরে। গসটা রিরয় গ  প্রথরম মারটি ভারণ্ড গুরল লাোরৈ 
পািরব, গস একটা পান্নাি আংরট পারব। আংরটি পাথরি তৈমূরিি েরন্মি সমরয় 
ৈািকািারেি করল্পৈ অবস্থান গবাঝারৈ বেবহৃৈ রৈনটা পিস্পি সং ুক্ত বৃত্ত গখািাই কিা 
িরয়রে,  া বাবি ৈাি নৈুন সাম্রারেেি প্রৈীক রহসারব গ্রহণ করিরে। 
 
 হুমাযু়ন, আসকািী আি কামিান, বাবরিি সামরন িাাঁরড়রয় িরয়রে। ৈারিি গকউ 
গঘাড়রিৌরড় অংশ রনরল অনায়ারস েয়লাভ কিরৈা। রকন্তু আেরকি গিৌড় গকবল 
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বাবরিি গসনাপরৈরিি েনে রনিধারিৈ। রনরেরিি সম্রারটি কারে আপন আপন গ ােেৈা 
প্রমারণি এটাই সুর াে। পুিষ্কাি রহসারব িরয়রে গসানাি কারুকাে কিা প ধারন সরিৈ 
একটা রবশাল সািা স্ট্োরলয়ন এবং লাোমটা খাাঁরট গসানাি পাৈ রিরয় গমাড়া। 
 
বাবা ইয়াসাভাল, সম্প্ররৈ ৈারক বাবরিি অশ্বশালাি িারয়ত্ব গিয়া হরয়রে। গিৌড় শুরুি 
স্থারন িাাঁরড়রয় িরয়রে। িু’পারশ িাাঁরড়রয় থাকা িশধনাথধীরিি রভরড় ৈারক প্রায় গিখাই  ায় 
না। সবাই ভারলা করি গিখাি েনে রনরেরিি গভৈরি গুরৈাগুরৈ কিরে। গস ৈাি হারৈ 
িিা বশধা উাঁচু কিরৈ িিরৈ প্রথম েয়েন প্ররৈর ােী এরেরয় আরস। বাবরিি রিরক 
ৈাকারল, গস ইশািায় শুরু কিাি ইরঙ্গৈ রিরল, ইয়াসাভাল হারৈি বশধা নারমরয় গনয়। 
প্ররৈর ােীিা ৈীব্র গবরে গঘাড়া গোটায়। গঘাড়াি েলাি প্রায় সমান্তিারল শুরয় ৈািা 
কার ি িরণ্ডি রভৈি রিরয় এাঁরকরবাঁরক গঘাড়া িাবড়ায়। বাবরিি, রকরশাি বয়রস গভড়াি 
মাথা রনরয় গপারলা গখলাি কথা মরন পরড় এবং নস্ট্ালরেয়াি একটা িাশ ৈারক আপু্লৈ 
করি। 
 
প্ররৈর ােীিা িরণ্ডি গশষপ্রারন্ত গপৌঁরে গেরে এবং হারৈি বশধা নীচু করিরে। প্রথরম 
এরেরয় থাকা অশ্বারিাহী- িূসি িারড়রশারভৈ ৈারেক, হাসান রহোিী- বশধাি মাথায় 
রনপূনভারব গভড়াি মাথাটা গোঁরথ রনরয় রনখুাঁৈভারব গঘাড়াি মুখ ঘুরিরয় গনয়। ৈাি র ক 
গপেরনি অশ্বারিাহী ৈাি মরৈা পািিশধী না। ৈাি বশধাি েো লিেরভরি বেথধ হয় এবং 
মারটরৈ রবি হয়, এবং িশধকরিি আরমারিৈ করি ৈারক গঘাড়াি রপ  গথরক রেটরক 
ৈুরল রনরয় বনবন করি পাক খাইরয় পিািরিরশি উপরি মারটরৈ আেরড় গফরল। বারক 
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চািেন রনিাপরি গঘাড়া ঘুরিরয় গনয়। একেন বারি সবাই রনশানা গভি কিরৈ 
গপরিরে। 
 
 প্রায় এক ঘণ্টা পরি বারক পাাঁচটা রহট গশষ হয় এবং রবেয়ীিা আবাি পিস্পরিি সারথ 
গিৌড়ারৈ একেন রবেয়ী রহসারব আরবভূধৈ হয়। আি গস হাসান রহোিী না। বাবি 
গ মনটা গভরবরেরলা বিং কাবুরলি এক ৈরুণ গ ািা। গস ৈাি বািামী িরঙি মািী 
গঘাড়াটারক রবিুেচ্চমরকি মরৈা িাবরড়রে। আে িারৈ আরয়ারেৈ গভােসভায় বাবি 
ৈারক পুিসৃ্কৈ কিরব। লার গুরলা এবাি ৈুরল গফলা হয় এবং বাবরিি গলারকি িৃরেধি 
রিরক ৈাড়াৈারড় িওয়ানা গিয় মল্ল ুি গিখাি েনে। গ খারন িূরেধি প্রিান আরঙ্গনায় 
পাথরিি গমরঝি উপরি করয়ক পিৈ োরলচা পাৈা হরয়রে। 
 
 “বাবা আরম মল্ল ুরি অংশ রনরৈ চাই।” হুমাযু়ন চমৎকাি মল্লরবি এবং গস গসটা োরন। 
বাবি সায় রিরৈ গস প্রস্তুরৈ গনয়াি েনে রবিায় গনয়। কামিান আি আসকািীরক রনরয় 
নীরচি প্রাঙ্গরন গনরম এরস বাবি রবরশষভারব রনরমধৈ কার ি মরঞ্চি উপি স্থারপৈ একটা 
গচয়ারি আসন গ্রহণ করি। 
 
 শাহোিা মল্ল ুরি অংশগ্রহণ কিরব। এটা োনাোরন হরৈ হুমাযু়নরক প্রথম পরবধই 
 ুরিি েনে মরনানীৈ কিা হয়। গস আি ৈাি প্ররৈিেী সাকী গমাহসীন। রহিারৈি 
অরিবাসী চওড়া আি চটপরট এক মল্লর ািা। গ  নারক প্রায়শই েবধ করি বরল থারক। 
গস একাই চাি পাাঁচেরনি মহড়া রনরৈ পারি। মরঞ্চি রিরক এরেরয় রেরয় রনে রনে 
অরভবািন োপন করি। িুই েরনিই পা খারল, গকামি প ধন্ত উনু্মক্ত, এবং পিরন 
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গোিাকাটা আাঁটসাট ব্রীরচস,  া হাাঁটুি কারে রেরয় গশষ হরয়রে। সাকী গমাহসীরনি গচরয় 
অরনক গবরশ িৈরচহ্ন ুক্ত, রনরিট স্বাস্থে িারুণ আকষধক গিখায়। রকন্তু হুমাযু়নরক গিখরৈ 
ৈাি গচরয় িারুণ লারে। প্ররৈপরিি গচরয় অন্তৈ চাি ইরঞ্চ লম্বা বুক, রপ , গপট, কাাঁি 
আি বাহুি রনখুাঁৈ গৈল চকচরক- গপষল গিহ থরিারব্রে গঘাড়াি মরৈা সুষমা আি 
গসৌে ধ মরণ্ডৈ। ৈাি কাাঁি প ধন্ত লম্বা চুল রপর ি উপরি লাল কাপড় রিরয় গমাড়ারনা। 
 
বাবরিি ইরঙ্গরৈ  ুি শুরু হয়। িু’েন বৃত্তাকারি পিস্পিরক রঘরি ঘুিরৈ থারক, হুমাযু়ন 
পারয়ি গোড়ালীি উপরি ফণা গৈালা সারপি মরৈা িুলরৈ থারক। ৈাি গচাখ প্ররৈপরিি 
উপি রস্থি। সহসা সাকী গমাহরসন ৈাি রিরক গিরয় আরস। হুমাযু়ন এক লারফ সরি 
রেরয় প্ররৈপরিি হাটু রনরেি পা রিরয় আকরড় িরি ৈারক আেরড় মারটরৈ গফরল গিয়। 
মুহূরৈধি রভৈরি হুমাযু়ন ৈাি প্ররৈপরিি রপর ি উপরি গচরপ বরস, একহারৈ ৈাি েলা 
গপরচরয় িরি মাথা গপেরনি রিরক টানরৈ থারক। অনেহারৈ গস প্ররৈপরিি োন হাৈ 
িরি গসটা গমাচড় রিরয় প্রায় কাাঁি প ধন্ত ৈুরল আরন। সাকী গমাহসীরনি ঘাম েুরট  ায়, 
আি ৈাি মুখ বোথায় রবকৃৈ হরয় উর । “আরম হাি মানরে…” গস গকারনামরৈ িম রনরয় 
বরল। 
 
 হুমাযু়ন পিবৈধী রৈনটা লড়াইও রেরৈ,  াি মারন গস প্ররৈর ারেৈা গথরক অপিারেরৈি 
গখৈাব রনরয় সরি িাাঁড়ারৈ পারি। বাবি আরিা রকেুিণ লড়াই গিরখ। রকন্তু গচারখি 
গপেরন একটা ৈীব্র আি িপিপ কিরৈ থাকা বোথা ৈারক গবশ কষ্ট গিয়। গস রনরেি 
কামিায় রফরি রেরয় রকেুিণ রবশ্রাম গনরব বরল র ক করি। কামিান আি আসকািী 
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ৈারক ৈাি করিি িিো প ধন্ত এরেরয় গিয়, কথা গিয় রৈনঘণ্টা পরি ৈািা এরস। 
ৈারক হুমাযু়রনি সারথ ৈারিি রনশানাবারেি প্ররৈর ারেৈা গিখাি েনে রনরয়  ারব। 
 
 বাবি ৈাি পরিচািকরিি আরফম গমশারনা িুি রনরয় আসরৈ বরল। গস িূসি গিখরৈ 
রমরষ্ট পানীয়টা পান করি এবং রবোনায় রপ  গ কায়। মাথাি বোথা কমরৈ শুরু কিরল, 
গস ঘুরমরয় পরড়। ঘুরমি রভৈরি স্বরপ্ন গস গিরখ হুমাযু়ন ৈাি শরক্তশালী মারেধৈ গিরহি 
সাহার ে প্ররৈর ােীি পরি প্ররৈর ােীরিি পিারেৈ কিরে। গিরখ গস রনরে আবাি ৈরুণ 
হরয় রেরয়রে এবং সবুে আি হলুি িরণ্ডি রভৈি রিরয় গঘাড়া িাবরড় প্ররৈর ারেৈা 
রেৈরে। প্রথমবাি মাহামরক গ মন গিরখরেরলা, অরবকল গস িকম রূরপ ৈারক িাাঁরড়রয় 
থাকরৈ গিরখ। আকরশি িূরেধ খানোিারক গমরহিী িাঙারনা খারল পারয় গপাষা গবেীি 
গপেরন গিৌড়ারৈ গিরখ। ওয়ারেি খান ৈারক তির ধি সাহার ে রশখারি রকভারব িনুরক 
রেলা পিারৈ হয় এবং সবরশরষ বাবুিী কাবুরলি িূেধ প্রাসারিি নীরচি সমভূরমরৈ কামান 
আি মোচলরকি গকৌশল ৈারক গিখারি। 
 
 বাবি ঘুম ভাঙরৈ গিরখ সূর ধি আরলা ৈখন কামিাি োনালাি মারবধরলি োফরি রিরয় 
গভৈরি প্ররবশ কিরে। সন্ধোি আরে রনশানাবারেি প্ররৈর ারেৈা অনুরষ্ঠৈ হরব না। ৈাই 
ৈাি হারৈ এখনও প্রচুি সময় আরে। আড়রমাড়া গভরঙ গস উর  পরড় এবং ৈাি 
পরিচািক রিরন চািবাি পারন বিরল গিয়। গ  গেে পাথরিি গবারলি গসটাি 
গোলাপেল রিরয় মুখ গিায়। শীৈল পারনরৈ মুখ িুরৈ ভালই লারে এবং গস গটি পায় 
ৈাি মাথাবোথা গসরি গেরে। 
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গস পারশি অরপিমারনি েনে রনিধারিৈ কামিা গথরক মৃিু আলারপি আওয়াে গভরস 
আসরৈ শুরন। ৈাি ঘুরমি বোঘাৈ না ঘটাবাি েনে চাপা স্বরি কথা বলরে। পিধাি কারে 
রেরয় গস গসটা সিারৈ  ারব রকন্তু ওপারশ কথাবাৈধা শুরন িাাঁরড়রয় পরড়। রনরিৈভারব 
কামিারনি েলা গস শুনরৈ পায়। গস  রিও চাপা স্বরি কথা বলরে, রকন্তু ৈাি মন্ত্র, 
উল্লরসৈ আওয়াে গকারনামরৈই ভুল হবাি নয়। 
 
“সাকী গমাহসীন একটা আহািক। আরম ৈারক করৈাবাি বরলরেলাম হুমাযু়নরক মল্ল ুরি 
হািারৈ হরল বলরিি মরৈা ৈাি রিরক কখনও গিরয়  ারব না- হুমাযু়ন অরনক গবরশ 
চটপরট। হুমাযু়রনি প্রথম আক্রমরণি েনে ৈাি অরপিা কিা উরচৈ রেরলা। ৈাহরল 
আমিা একটা িারুণ লড়াই গিখরৈ গপৈাম। হুমাযু়ন রচৈ হরয় পাোি উপরি ভি রিরয় 
পরড় আরে গিখরৈ গপরলও শারন্ত… রকংবা ৈািরচরয়ও ভারলা লােরৈা  রি ওি পাাঁেরিি 
হাড় ভাঙাি আওয়াে শুনরৈ গপৈাম…’ 
 
 “রনশানাবারেি প্ররৈর ারেৈাি রক হরব?” ভাইরয়ি গচরয় উচ্চকরণ্ঠ আসকারি এবাি কথা 
বরল এবং ৈাি কণ্ঠস্বি সামানে উরিগ্ন গশানায়। “গসই রক রেৈরব নারক আমারিি 
গকারনা সুর াে আরে?” 
 
 “গোট ভাইরট, গসটাি বেবস্থা গনয়া হরয়রে।” 
 
 “রক বলরৈ চাও?” 
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 “আমাি একেন গলারকি উপরি িারয়ত্ব িরয়রে মারস্করট গুরল ভিাি। আরম ৈারক 
বরলরে হুমাযু়রনি বেুরকি বারুরি গভোল গমশারৈ।  ারৈ গসটা গথরক র কমরৈা গুরল 
না হয়। গস  রি আহৈ নাও হয় লিেরভি ৈারক আে কিরৈ হরি না। আব্বাোরনি 
পান্নাি আংরট হুমাযু়রনি ভারেে গনই…” 
 
 বাবি রপরেরয় আরস। এক মুহূরৈধি েনে ৈাি মরন হয় গস স্বপ্ন গিখরে। রকন্তু গস  া 
শুরনরে গসটা পুরিাপুরি বাস্তব। গস এবাি ইিা করিই গেে পাথরিি গবারলি 
গোলাপেল গমরঝরৈ গফরল গিয়। শব্দটাি ফরল গস  া আশা করিরেরলা ৈাই হয়। 
কামিান আি আসকািী পিধা সরিরয় গভৈরি প্ররবশ করি। “আমিা আপনারক রবিক্ত 
কিরৈ চাইরন আব্বাোন, ৈাই আপনাি পরিচািকরিি পার রয় রিরয় আমিাই আপনাি 
েনে অরপিা কিরেলাম। রনশানাবারেি প্ররৈর ারেৈাি সময় হরয় এরসরে। রনশানা 
স্থাপন কিা হরয়রে এবং মারস্কটও তৈরি আরে। হুমাযু়ন প্রস্তুৈ হরয় িূেধ প্রাঙ্গরন অরপিা 
কিরে।” 
 
“কামিান আে রনশানাবারে হরব না, আরম মৈ পরিবৈধন করিরে।” 
 
 “রকন্তু আব্বাোন গকন…?” 
 
 “ৈুরম রক আমাি কারে তকরফয়ৈ চাইরো?” 
 
 “অবশেই না আব্বাোন।” 
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 “গৈামিা িুেরনই এখন রবিায় হও। আি আমাি পরিচািকরিি পার রয় িাও। 
গভােসভায় গৈামারিি সারথ আমাি গিখা হরব।” 
 
সন্ধোরবলাি অনুষ্ঠারনি েনে ৈাি পরিচািকিা ৈারক প্রস্তুৈ কিরৈ থাকরল, বাবি 
গখয়ালই করি না ৈািা ৈািা গসানালী প্রান্ত ুক্ত োঢ় নীল িরঙি গোব্বা ৈাি োন কাাঁরি 
রফরিাো িরঙি রেট রিরয় আটকারি বা হাাঁটু প ধন্ত লম্বা বুট েুৈাি সারথ গসানালী 
েরিি কাে কিা পাোমা পিারি।  ারন্ত্রক ভরঙ্গরৈ গস েলাি মালা, পােরড়ি অলংকাি, 
পেে করি গিয়। ৈাি হারৈি তৈমূরিি আংরট গ টা গস কখনও গখারল না- চমকায়। 
িৃশেটা সািািণৈ ৈারক প্রীৈ করি রকন্তু গসটা অনে িারৈি কথা। 
 
গস চাি বেি িরি রহেুস্তারন িরয়রে। আে িারৈ গস ৈাি রনরেি গলাকরিি সারথ 
আহাি কিরব। পরি  মুনাি উপরিি আকারশ সুিূি কাশেি গথরক গস গ সব 
োিুেিরিি রনরয় এরসরে ৈািা আৈশবারে নারম একটা বস্তুি সাহার ে আকারশ কৃরত্রম 
ৈািাি সৃরষ্ট কিরব। গস ইরৈমরিে রনরে একবাি গিরখরে এবং চকচক কিরৈ থাকা 
আরলাি ঝণধা িািা িারৈি রনকষ আকারশ েুরট গবড়ারি গিরখ ৈাি শ্বাসরুি হরয় 
এরসরেরলা। 
 
 রকন্তু এখন সবরকেুই ৈাি কারে কলঙ্কপূণধ আি গবকাি মরন হয়। ৈাি গেরলরিি 
অপরিণৈ, রনরবধাি আি হ কািী কথায় গস কষ্ট পায়রন ৈারিি করণ্ঠি রবষ ৈারক বেরথৈ 
করিরে। গস গ টারক ভাই ভাইরয়ি রভৈরি স্বাভারবক প্ররৈর ারেৈা গভরবরেরলা গসটা 
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আসরল অনে রকেু এবং গস রনরেই এি েনে িায়ী। রনরেি নৈুন সাম্রারেেি প্ররৈ গবরশ 
মরনার াে গিবাি কািরণ গস গখয়ালই করিরন ৈাি চািপারশ রক ঘটরে। 
 
একেন শাসকরক সবসমরয় সৈকধ থাকরৈ হরব। 
 
এই কথাটা রক গস রনরেি গিােনামচায় রলরখরন এবং এি কথাই রক গস হুমাযু়নরক 
গবাঝারৈ গচষ্টা করিরন। আি গস রনরেই রকনা রনরেি উপরিশমরৈা কাে কিরৈ বেথধ 
হরয়রে। 
 
বাবরিি গচায়াল কর াি হরয় উর । অনুষ্ঠান গশষ হবাি সারথ সারথ, গস কামিান আি 
আসকািীরক রহেুস্তারনি গকারনা প্ররিরশি শাসক রনরয়াে কিরব। ৈারিি মরস্তষ্ক বেস্ত 
িাখাি মরৈা প্রচুি কাে আরশপারশ িরয়রে এবং গস রনরে ৈারিি এখন গথরক গচারখ 
গচারখ িাখরব। আি হুমাযু়নরক গস আগ্রাি আরশপারশি এলাকাি শাসরকি িারয়ত্ব গিরব 
গ খারন গস রনরে ৈারক কারে গথরক গিখরৈ পারব। গস এখন গথরক ৈারক ৈাি 
গসইসব ক্লারন্তকি আিোরত্মক আি রনিঃসঙ্গৈাি প্রবণৈা পরিহাি কিরৈ উৎসারহৈ কিরব 
এবং সাম্রারেেি কারেি িারয়ত্ব রনরৈ বলরব। হুমাযু়ন  রি রনরেি গ ােেৈা প্রমাণ কিরৈ 
পারি, ৈরব গস প্রকাশে িিবারি ৈারক ৈাি উত্তিারিকািী গঘাষণা কিরব। কামিান আি 
আসকািীরক গসটা গমরন রনরৈ হরব। আি গসই সারথ ভাইরয়ি সারথ খারমাখা লড়াই 
কিাি প্রবণৈাও ৈারিি পরিহাি কিরৈ হরব। রহেুস্তান অরমৈ সম্ভাবনাি একটা গিশ। 
এি অরিকাংশ স্থানই এখনও েয়লাভ কিা হয়রন। আি ৈািা এখারন হুমাযু়রনি অনুেৈ 
রহসারবই রনরেরিি েনে উপ ুক্ত স্থান সৃরষ্ট কিরৈ পািরব। রপৈরলি বারনধশ কিা 
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আয়নাি রিরক ৈারকরয় রনরেি সােসিাি রিরক ৈারকরয়, বাবি ভারব, ভােে ভারলা 
ৈাি রনরেি বয়স এখনও অল্প। ইনশাল্লা, আল্লাহৈালাি করুণায়, গস ৈাি সন্তানরিি 
মারঝ রবিেমান গিষারিরষ িূি কিরৈ পািরব এবং ৈারিি পিস্পি রবরিািী উচ্চাকাঙ্ক্ষাি 
রভৈরি একটা সমিয় সািন কিরৈ পািরব। 
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২৭. চনলভ আসা আললার দ্ীচি 
 
 বাবরিি মাথাি গভৈি গকউ গ রনা অরবিাম হাৈুরড় রপরটরয় চরলরে  া বষধাকারলি শুরু 
গথরকই ৈারক রবব্রৈ কিরে। আে রনরয় রৈনরিন মুষলিারি বৃরষ্ট পড়রে। রকন্তু এখনও 
ভািী বাৈারস স্বরস্তি গকারনা গখাাঁে গনই। করয়করিন এমনরক মাসবোপী নাোরড় বৃরষ্ট 
পড়রৈ পারি। আগ্রা িূরেধ ৈাি শয়নকরি গিশমী ৈারকয়ায় গহলান রিরয় গস ফািোনাি 
গবশৈি পবধরৈি রুক্ষ্ম চূড়াি উপি রিরয় বরয় আসা রমরহ শীৈল বৃরষ্টি কথা ভাবরৈ 
গচষ্টা করি এবং বেথধ হয়। ৈাি মাথাি উপরিি পাঙ্খা িািা সামানেই বাৈাস আরলারড়ৈ 
হয়। েিম অনুভব না কিাি অনুভূরৈ গকমন গসটাই আেকাল কল্পনা কিাটা কর ন। 
ৈাি রনরেি হারৈ তৈরি কিা উিোরনও এখন আি গবড়ারৈ ভারলা লারে না। কািায় 
পোাঁচরপরচ মারট, পারনরৈ রভরে ভািী হওয়া ফুল এবং নহি রিরয় উপরচ বইরৈ থাকা 
পারনি গরাৈ ৈারক আিও রবষণ্ণ করি গৈারল। 
 
বাবি রবোনায় উর  বরস এবং গিােনামচাি পাৈায় রকেু একটা রলখরৈ গচষ্টা করি। 
রকন্তু শব্দ খুাঁরে না গপরয় গস ৈাি িেখরচৈ গিায়াৈিানী অরস্থি ভরঙ্গরৈ গ রল সরিরয় 
গিয়। গেনানামহরল গেরল গস হয়রৈা একটু স্বরস্ত গপরৈ পারি। গস মাহামরক োন 
োইরৈ বলরৈ পারি। গস মারঝ মারঝ এসান গিৌলরৈি বৃত্তাকাি গপট আি রমরহ েলা 
রবরশষ্ট বীণা বাোয়। মাহাম ৈাি নানীোরনি মরৈা িি না, রকন্তু ৈািপরিও ৈাি হারৈ 
বীণাটা গথরক রমরষ্ট আওয়াে র কই গবরিরয় আরস। আবাি হুমাযু়রনি সারথ এক হাৈ 
িাবাও গখলা  ায়। ৈাি এই গেরলটা রবচিণ আি ৈীক্ষ্ণিী- রকন্তু হরলও, গস েরবধৈ গবাি 
করি, গসই বা কম রকরস এমন একটা ভাব ৈাি রভৈরি কাে করি এবং গস এখনও 
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ৈারক হািারৈ সিম। প্রথােৈ ভরঙ্গরৈ শাহ মাৈ বরল গস  খন রবেরয়ি গঘাষণা গিয়, 
ৈখন হুমাযু়রনি গচারখি রবভ্রান্ত িৃরষ্ট গিখরৈ ৈাি ভারলাই লারে। ৈািা গখলা গশরষ 
বাংলাি শাসকরিি রবরুরি বৃরষ্ট থামাি পরি  ুি  াত্রাি রবষরয় আরলাচনা করি। োরঙ্গয় 
অববারহকায় ৈারিি নিীরবরষ্টৈ ভূখরণ্ড গথরক ৈািা মরন করিরে গ  গমাঘল আরিপৈে 
ৈািা অস্বীকাি কিরৈ পািরব এবং বাবরিি সবধময় কৈৃধত্ব নাকচ কিরব। 
 
 “আমাি গবটা হুমাযু়নরক গেরক পা াও, আি িাবাি েক রনরয় আসরৈ বরলা।” বাবি 
এক পরিচািকরক গেরক বরল। আলসে িূি কিাি অরভপ্রারয় গস উর  িাাঁড়ায় এবং নিী 
গিখা  ায় এমন একটা েবারিি সামরন িাাঁরড়রয় প্রমত্তা  মুনাি বুরক উপরচ পড়া 
পরলমারট রমরশ্রৈ পারন বরয় গ রৈ গিরখ। প্রায় উপরচ পড়া নিীি পাড় রিরয় এক কৃষক 
ৈাি হারেেসাি েরুি পাল রনরয় এরেরয়  ারি। 
 
পারয়ি শব্দ শুনরৈ গপরয় বাবি ঘুরি িাাঁড়ায়, রনরেি গেরলরক গিখরব বরল আশা করি, 
রকন্তু সািা গোব্বা পরিরহৈ পরিচািকরক গিখরৈ পায়। 
 
“সুলৈান, আপনাি গেরল আপনাি মােধনা প্রাথধনা করি বরলরেন গ , ৈাি শিীিটা 
খািাপ এবং রৈরন রনরেি কি ৈোে কিরৈ অপািে।” 
 
 “ৈাি আবাি রক হরলা?” 
 
 “সুলৈান আরম সর ক োরন না।” 
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 হুমাযু়ন কখনও অসুস্থ হয় না। গসও সম্ভবৈ বৃরষ্টি সারথ আেৈ অসাড়ৈা গথরক কষ্ট 
পারি,  া প্রাণশরক্ত শুরষ গনয় এবং প্রচণ্ড প্রাণবন্ত গলাকরকও ক্লান্ত করি গৈারল। 
 
 “আরম ৈারক গিখরৈ  ারবা,” বাবি োরয় একটা হলুি আলখাল্লা েরড়রয় রনরয় োেরলি 
চামড়াি তৈরি একটা নােিা পারয় েরলরয় গনয়। ৈািপরি গস রনরেি কি গথরক 
স্তম্ভ ুক্ত আরঙ্গনাি উরিারিরক অবরস্থৈ হুমাযু়রনি কামিাি রিরক এস্ত পারয় এরেরয়  ায়। 
আরঙ্গনায় পদ্মফুরলি মরৈা আকৃরৈি মারবধরলি গভালা গবরসরন স্থারপৈ ঝণধা গথরক পারনি 
িািা চকচরক বৃত্তচাপ তৈরি করি রনেধৈ হরি না, গ মনটা হবাি কথা বিং এখন বৃরষ্টি 
গৈারড় কানা উপরচ েরড়রয় পড়রে। 
 
 হুমাযু়ন রনরেি রবোনায় শুরয় আরে। হাৈটা মাথাি উপরি গিয়া, গচাখ বন্ধ, কপারল 
িানা িানা ঘাম েরম িরয়রে,  ক ক করি কাাঁপরে। গস ৈাি আব্বাোরনি পারয়ি শরব্দ 
গচাখ খুরল ৈাকায়। রকন্তু গচাখ েবাফুরলি মরৈা লাল হরয় আরে। গচারখি মরণ জ্বরিি 
গঘারি েলেল কিরে। বাবি িূি গথরকই ৈাি ভািী শ্বাসপ্রশ্বারসি আওয়াে পায়। 
প্ররৈবাি রনিঃশ্বাস গনবাি সময় ৈারক িীরৈমৈ প্রাণান্তকি পরিশ্রম কিরৈ হয়,  া ৈারক 
প্রায় কুাঁকরড় গফরল। 
 
“কখন গথরক গৈামাি এই অবস্থা?” 
 
 “আব্বাোন, আে সকাল গথরক।” 
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“আমারক গকন োনারনা হয়রন?” বাবি ৈাি গেরলি পরিচািরকি রিরক কু্রি িৃরষ্টরৈ 
ৈারকরয় োনরৈ চায়। “এখুরন আমাি গহরকমরক গেরক আনরৈ গলাক পা াও!” ৈািপরি 
গস ৈাি রনরেি গিশরমি রুমাল পারনরৈ রভরেরয় রনরয় হুমাযু়রনি কপাল মুরে গিয়। 
কপাল সারথ সারথ গঘরম উর - বস্তুৈপরি, ঘারম ৈাি সািা মুখ রভরে িরয়রে এবং 
এখন গ রনা ৈাি কাাঁপুরন আরেি গচরয় আিও গবরড় রেরয়রে এবং িাাঁরৈ িাাঁরৈ  ক ক 
করি বারড় খায়। 
 
 “সুলৈান, গহরকম এরসরেন।” 
 
 আবু্দল-মারলক গকারনা কথা না বরল সারথ সারথ হুমাযু়রনি শ োি পারশ রেরয় িাাঁড়ায়। 
কপারল হাৈ িারখ, গচারখি পাৈা গটরন গিরখ এবং নাড়ী পিীিা করি। ৈািপরি ৈাি 
ভ্রু কুাঁচরক উর , গস হুমাযু়রনি আলখাল্লাি সামরনি অংশটা খুরল, এবং ঝুাঁরক রনরেি 
রনখুাঁৈভারব পােরড় বাাঁিা মাথাটা ৈাি বুরকি উপরি গিরখ হৃৎস্পেন মরনার াে রিরয় 
গশারন। 
 
“ৈাি রক হরয়রে?” 
 
আবু্দল-মারলক চুপ করি থারক। “সুলৈান, এই মুহূরৈধ বলা িুষ্কি। আমারক আরিা ভারলা 
করি পিীিা কিরৈ হরব।” 
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“গৈামারক গকবল গৈামাি ঐ অলিুরণ মুখটা ফাাঁক করি কথা বলরৈ হরব…” 
 
“আরম আমাি সহকািীরক গেরক পার রয়রে। সুলৈান, অভয় রিরল বরল আপরন বিং 
এখান গথরক এখন  ান। আরম শাহোিারক ভারলামরৈা পিীিা করি আপনারক রেরয় 
োনারবা- রকন্তু বোপািটা গুরুৈি সম্ভবৈ প্রাণঘাৈী। ৈাি নাড়ী আি হৃৎস্পেন িুবধল 
আি দ্রুৈ।” বাবরিি সারথ আি গকারনা কথা না বরল গস ৈাি গিােীি রিরক রফরি 
িাাঁড়ায়। বাবি ইৈস্তৈ করি এবং গেরলি ঘারম গভো কাাঁপরৈ থাকা মুরখি রিরক এক 
ঝলক ৈারকরয় কামিা গথরক গবরিরয়  ায়। পরিচািক ৈাি গপেরন িিো গটরন বন্ধ 
করি রিরল গস বুঝরৈ পারি গস রনরেও কাাঁপরে। 
 
একটা রহমশীৈল অনুভূরৈ ৈাি হৃৎরপণ্ডরক েরড়রয় িরিরে। হুমাযু়রনি েনে গস কৈবাি 
শরঙ্কৈ হরয়রে। পারনপরথ ইবিারহম গলািীি একটা হারৈি পারয়ি নীরচ গস চাপা পড়রৈ 
পড়রৈ গবাঁরচ রেরয়রেরলা। খানুয়ারৈ গসই িােপুৈ গ ািাি ৈিবারিি গকারপ ৈাি প্রাণ 
সংহাি হরৈ পািরৈা। রকন্তু গস কখনও ভারবরন গ  হুমাযু়ন- এরৈা স্বাস্থেবান আি 
শরক্তশালী- অসুস্থৈাি কারে পিাভব মানরব। ৈাি রপ্রয় গেরল োড়া গস রকভারব গবাঁরচ 
থাকরব? হুমাযু়ন মািা গেরল রহেুস্তারনি এই রবপুল তবভব মূলেহীন হরয়  ারব। এই 
হাাঁসফাাঁস কিা েিম আি রবষবৎ গিরশ গ খারন গকবল বৃরষ্ট আি বৃরষ্ট এবং িক্তরখরকা 
মশাি ভনভনারন োড়া আি রকেু গনই। গস কখনও আসরৈা না,  রি একবাি োনরৈ 
পািরৈা ৈারক এভারব এি মূলেরশাি কিরৈ হরৈ পারি। 
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পিবৈধী আিঘণ্টা বাবি রঝিরঝি বৃরষ্ট পড়রৈ থাকা আরঙ্গনায় অরস্থি ভরঙ্গরৈ পায়চারি 
করি কাটায় এবং গহরকম হািামোিাি ঘাড় িরি রহড়রহড় করি গটরন এরন ৈাি মুখ 
গথরক রক হরয়রে গশানাি আকাঙ্ক্ষা বহু করষ্ট িমন করি। রকন্তু আবু্দল-মারলকই গশষ 
প ধন্ত এরস উপরস্থৈ হয়। বাবি বৃথাই ৈাি মুরখি ভাষা পড়াি গচষ্টা করি। 
 
 “শাহোিাি প্রচণ্ড জ্বি আি রৈরন প্রলাপ বকরেন…” 
 
“রক হরয়রে? গকউ রবষ গিয়রন রনিয়ই?” 
 
 “না, সুলৈান, বরম হরি না। আরম অবশে কািণও বলরৈ পািরবা না। আমিা গকবল 
ঘারমি সারথ সংক্রমণটা গবি করি গিবাি গচষ্টা কিরৈ পারি। আরম ৈাি ঘরি আগুন 
জ্বালাবাি আরিশ রিরয় এরসরে এবং ৈাি িক্তরক আিও উত্তি করি গৈালাি েনে আরম 
রবরভন্ন মশলা রিরয় একটা আিক তৈরি কিরবা…” 
 
“আি রকেু কিাি গনই? আরম রক কাউরক গেরক পা ারবা?” 
 
 “না, সুলৈান। আমারিি তি ধিািণ কিরৈ হরব। আল্লাহৈালা গ মন আমারিি সবাি 
ভােে রনিধািণ করিন, গৈমরন গকবল রৈরনই ৈাি ভারেেি বোপারি রসিান্ত গনরবন।” 
 
 সািািাৈ িরি, আবু্দল-মারলক আি ৈাি সহকািীিা হুমাযু়রনি শুশ্রূষা করি। কামিাি 
গভৈরিি প্রায় শ্বাসরিািকািী েিরমি রভৈরি, বাবি রবোনাি কারে বরস গিরখ ৈাি 
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গোয়ান মিধ গেরল এপাশ ওপাশ কিরে, েটফট কিরে। গহরকরমি রনরিধরশ ৈাি োরয় 
গস ভািী কম্বল চাপারনা হরয়রে গসটা গফরল রিরৈ গচষ্টা কিরে। হুমাযু়ন গথরক গথরকই 
রবড়রবড় করি মারঝ মারঝ গসটা রচৎকারি পরিণৈ হয়। বাবি অবশে শব্দগুরলা রকেুই 
বুঝরৈ পারি না। 
 
গভাি হবাি র ক আরে, পূবধাকারশ হলুিাভ রূপালী আরলাি আভা ফুরট উ রৈ হুমাযু়রনি 
রচত্তনবকলে আরিা বৃরি পায়। ৈাি রখচুরন শুরু হয়। গ রনা প্রচণ্ড  ন্ত্রণা পারি এবং 
এরৈা গোরি কাাঁপরৈ থারক গ , আবু্দল-মারলরকি সহকািী ৈারক গোি করি গচরপ িরি 
না থাকরল, গস হয়রৈা রবোনা গথরক নীরচ পরড় গ রৈা। ৈাি গচাখ গকাটি গথরক গবি 
হরয় এরসরে এবং ৈাি রেহ্বা- হলুি আি গফালা গফালা- শুকরনা গ াাঁরটি মারঝ গবরিরয় 
িরয়রে। 
 
আচমকা গেরলি করষ্টি এই িৃশে আি আৈধনাি বাবরিি সরহেি সীমা অরৈক্রম করি 
 ায়। গস ঘুরি িাাঁরড়রয় কামিা গথরক গবরিরয় আরস। বাইরিি আরঙ্গনায় গস ঝণধাি এটা 
পদ্মফুরলি গবরসরনি উপরি ঝুাঁরক এবং পারনি নীরচ মাথা েুরবরয় গিয়। শীৈল পারন ৈাি 
নাক আি কারন প্ররবশ কিরৈ, মরন হয় গ রনা- অন্তৈ এক মুহূরৈধি েনে হরলও-গস 
পৃরথবীি  াবৈীয় উৎকণ্ঠা আি  ন্ত্রণা গথরক রনরেরক আড়াল কিরৈ গপরিরে। 
অরনিাসরেও গস পারনি গভৈি গথরক মাথা ৈুরল এবং গচাখ গথরক পারন গমারে। 
 
 “সুলৈান, মােধনা কিরবন…”। 
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বাবি ঘুরি ৈাকায়। হুমাযু়রনি গেোরৈষীি গোটখাট অবয়ব পিরণ মরিচা িরঙি 
আলখাল্লা,  া ৈাি আকৃরৈি ৈুলনায় বড় গিখায় ৈাি পারশ িাাঁরড়রয় িরয়রে। বাবি 
মুরখি উপি গথরক গভো চুল সরিরয় গিয়। “রক বলরৈ চাও?” 
 
“সুলৈান, আরম গ্রহ নিরত্রি অবস্থান প ধারলাচনা কিরেলাম, আমাি প্রভুি ভারেে 
রবিাৈা রক রলরখরেন গবাঝাি েনে। আরম আপনারক একটা কথা বলরৈ চাই। আপনাি 
গেরলি েীবন এখন আপনাি হারৈ। আপরন  রি ৈারক েীরবৈ গিখরৈ চান আপনারক 
অবশেই মহান আত্মৈোে কিরৈ হরব…” 
 
 “ৈারক বাাঁচাবাি েনে আরম সব কিরৈ িারে আরে।” বাবি গেোরৈষীি কথা ভারলাভারব 
না বুরঝই ৈাি করি গচরপ িরি। 
 
 “আপনাি সবরচরয় মূলেবান সম্পি আপনারক উৎসেধ কিরৈ হরব…” 
 
 “গসটা রক, রক গসটা?” 
 
 “সুলৈান, গসটা গকবল আপরনই োরনন।” 
 
 বাবি ঘুরি িাাঁড়ায় এবং মাৈারলি মরৈা টলরৈ টলরৈ িূরেধি মসরেরিি রিরক এরেরয় 
 ায়। রমহিারবি গখািাই করি কারুকাে কিা কুলরঙ্গি সামরনি পাথরিি গমরঝরৈ গস 
নামাে পড়রৈ শুরু করি। গচাখ বন্ধ রনরেি সমস্ত একাগ্রৈা একরত্রৈ করি গস। 
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আল্লাহৈা’লারক প্ররৈশ্রুরৈ গিয়: “আমাি আত্মৈোে স্বীকাি করিা। আমাি সন্তারনি 
করষ্টি গবাঝা আমারক বহন কিরৈ িাও। গস না, আরম, আমারক মৃৈুেবিণ কিরৈ 
িাও…আমাি েীবন কবুল করিা…” 
 
* 
 
রৈন রৈনটা িীঘধ রিন আি িাৈ, বাবি রনরেি কামিা রনরেরক বরে করি িারখ। সব 
িাষ্ট্রীয় কাে বারৈল করি েলপারন স্পশধ না করি বরস থারক গস োরন ৈাি মাহারমি 
কারে  াওয়া উরচৈ। রকন্তু গেরলি েনে ৈাি িুরিন্তাি কথা গভরব- গবচািীি একমাত্র 
গেরল- রনরেি উরিরেি উপরি গসটাি কথা গভরব গস রবহ্বল হরয় পরড়। কামিান আি 
আসকািীরক ৈারিি িূিৈম প্ররিরশও গস খবি পা ায় না। গস ৈারিি রক বলরব? 
হুমাযু়রনি অসুস্থৈাি কথা, নারক বলরব গ  গহরকম সামানেই আশা রিরয়রেন? গস  রি 
রচর  পা ায়ও ৈািা সময়মরৈা আগ্রায় উপরস্থৈ হরৈ পািরব না। আি ৈাোড়া বাবরিি 
গকন োরন একটা সরেহ হয়,  াি কািণ গস বলরৈ পািরব না, গ  কামিান আি 
আসকািী ৈারিি সৎ-ভাইরয়ি অসুস্থৈাি খবি গপরল গমারটই বোরথৈ হরব না। 
 
আল্লাহৈা’লা ৈাি উৎসেধ গকন গ্রহণ কিরেন না? গস গকন এখনও শ্বাসপ্রশ্বাস রনরি, 
 খন হুমাযু়রনি েীবন প্রিীপ রনরভ আসরে…? সময় েরড়রয় গ রৈ বাবি হৈাশ হরয় 
পরড়। গ  িিরণি হৈাশাি সারথ ৈাি পরিচয় রেরলা না। গস মরন মরন  াই ভাবরৈ 
গচষ্টা করুক, সময় েরড়রয়  াবাি সারথ সারথ, ৈাি েীবন প্রিীপ রনভুরনভু হবাি কািরণ 
ৈাি মন ঘুিপাক গখরয়।  রিও বাবুিীি মৃৈুেি পরি ৈাি গিরহি একটা অংশ মরি 
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রেরয়রে বরল মরন হরয়রেরলা, গ টা রেরলা বেরক্তেৈ গশাক প্রস্তাব। হুমাযু়ন  রি এখারন 
মািা  ায়, ৈরব গসটা হরব একটা বেরক্তেৈ িরৈ- রনরেি অনে গেরলরিি গচরয় হুমাযু়ন 
ৈাি সারথ অরনক ঘরনষ্ঠ- রকন্তু একই সারথ আরিা গবরশ রকেু। আল্লাহৈালাি এটাি 
কুিিৈ এই গ  লার ি মাথাটা আেই বারনরয়রে, হুমাযু়ন  রি মািা  ায় গসটা হরব 
বোরক্তেৈ অপূিণীয় িরৈ। আল্লাহৈালাি বলবাি িীরৈরক সবরকেু বরল, বাবি 
কায়মরনাবারকে  া প্রাথধনা কিরে,  া রকেু অেধন করিরে গসসরবি গকানই মূলে গনই…গস 
েীবরনও রহেুস্তারন গকারনা সাম্রােে বা রনয়রৈ গকারনাটাি উপরিই ভিসা িাখরৈ পািরব 
না… ৈাি এখারন আসাটাই ভুল হরয়রে…বা রনরিনপরি তৈমূিরক গপেরন গফলাি 
অরভপ্রারয় এখারন গথরক রেরয় ভুল করিরে। ৈাি উরচৈ রেরলা অহঙ্কাি না করি, রনরেি 
িম্ভ প্রশরমৈ করি খাইবাি রেরিপরথি ওপারি রনরেি িূিূ কিরৈ থাকা গৈপান্তি রনরয় 
সন্তুষ্ট থাকাটা উরচৈ রেরলা। 
 
 বাবি ৈাি গিােনামচাি পাৈাি রিরক ৈাকায়, নীচু গটরবরলি উপরি গখালা পরড় 
িরয়রে। রক আহািরক না গস করিরেরলা হুমাযু়নরক এটাি প্ররৈরলরপ গিয়াটা গুরুত্বপূণধ 
রবরবচনা করি, গ  একরিন এটা ৈারক শাসনকার ধ সহায়ৈা কিরব। ৈাি মরনই হয়রন 
গ , গস শাসন িমৈা গ্রহণ কিাি মরৈা িীঘধ রিন েীরবৈই থাকরব না। ৈাি ইিা করি 
হুমাযূ়রনি কামিায় জ্বলরৈ থাকা েনেরন আগুরন গিােনামচাটা রনরয় রেরয় েুাঁরড় গফরল 
গিয়…রকন্তু হুমাযু়রনি কামিায়  াবাি মরৈা সাহস ৈাি রভৈরি আি অবরশষ্ট গনই গ , 
গসখারন রেরয় রচত্তনবকরলেি  ন্ত্রণায় কাাঁপরৈ গিরখ। 
 
“সুলৈান…” 
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বাবি ঘুরি িাাঁড়ায়। গহরকরমি এক সহকািী ৈাি সারথ গিখা কিরৈ এরসরে। গলাকটারক 
ক্লান্ত গিখায়, ৈাি গচারখি নীরচি ত্বক এরৈাটাই কারলা গ রনা কালরশরট পরড়রে। 
“আমাি প্রভু বরল পার রয়রেন গ  আপনাি একবাি  াওয়া উরচৈ…” 
 
 বাবি গিৌরড় হুমাযু়রনি কামিায়  ায়। 
 
আবু্দল-মারলক করিি িিোয় ৈাি েনে অরপিা কিরে। হাৈ গপরটি উপি আড়াআরড় 
করি িাখা। “সুলৈান…আপনাি গেরল রবকট রচৎকাি করিরেরলা…এবং আরম 
গভরবরেলাম- আরম সরৈেই গভরবরেলাম-ৈাি অরন্তম সময় ঘরনরয় এরসরে…ৈািপরি গস 
গচাখ খুরল ৈাকায় এবং আমারক রচনরৈ পারি…এবং গ মন আকরস্মকভারব জ্বি 
এরসরেরলা, র ক গৈমরন আকরেকভারব গসটা গেরড় রেরয়রে…” গহরকম ৈাি মাথা নারড়, 
ৈারক একািারি রবরস্মৈ আি উফুল্ল গিখায়। “আরম আমাি েীবরন এমন রকেু গিরখরন, 
সুলৈান…এটা একটা অরলৌরকক ঘটনা।” 
 
* 
 
আগ্রা িূরেধি পািরিরশ সূ ধারলারকৈ নিীি ৈীরি গঘাড়া গোটায় হুমাযু়ন। ৈাি িাস্তানা 
পরিরহৈ হারৈ লাল চামড়াি গঘামটা মাথায় রিরয় চুপ করি কারলা বােপারখটা বরস 
িরয়রে। বাবি ভারব পরি গস ৈাি সারথ গ াে গিরব। বহুরিন হয় গস বােপারখ 
উড়ায়রন। রকন্তু ৈাি আরে গস  মুনাি ৈীরি ৈাি উিোন পরিিশধরন  ারব। গসখারন গস 
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মারলরিি সারথ আখরিারটি োে লাোবাি রবষরয় শলাপিামশধ কিরব। গস িীরি িীরি 
হুমাযু়রনি উপি গথরক িৃরষ্ট সরিরয় গনয়। অসুস্থৈা গথরক অরলৌরককভারব গসরি ও াি 
মাত্র চািমাস পরি ৈারক আবাি আরেি মরৈা প্রাণবন্ত আি শরক্তশালী গিখারি। 
 
বাবি িূরেধি গিয়ারলি পািরিরশ গনরম  াওয়া গবরল পাথরিি বাাঁকারনা রসাঁরড়ি রিরক 
এরেরয়  ায়। রসাঁরড়ি করয়ক রফট িূরি, আরিা করয়কটা েত্রারক োওয়া এবং সংকীণধ 
িারপি পরি গসটা নিীি ঘারট রেরয় রমরশরে। গ খারন ৈাি গসানাি পারন রিরয় নকশা। 
কিা বেিা অরপিা কিরে নিীি ওপারি ৈারক গপৌঁরে গিবাি েনে। হ াৎ ৈাি গপরট 
প্রচণ্ড একটা  ন্ত্রণা হরৈ গস কুাঁকরড়  ায় এবং হাৈ বারড়রয় পাথরিি গিরলরয়ি পরিরিপ 
আাঁকরড় িরি। বোথা কমরৈ শুরু কিরল, গস েভীিভারব িম রনরৈ থাকরল বোথাটা 
আবাি রফরি আসা গ উরয়ি মরৈা ৈাি পুরিা শিীিরক আিন্ন করি গফরল। গস 
মাৈারলি মরৈা টলরৈ থারক…”আমারক িরিা…’ 
 
 শক্ত হাৈ ৈাি বাহুি নীরচ ৈারক েরড়রয় িরি, গটরন গৈারল। গক এটা? গস কৃৈে 
রচরত্ত মুখ ৈুরল ৈারকরয় কাউরক গিখরৈ পায় না, গকবল চিাচিগ্রাসী একটা অন্ধকাি। 
 
* 
 
“ৈাি গপরট বাযু় চলাচল কিরে না…রৈরন প্রশ্রাবও করিনরন…রৈরন রকেু খারিনও না। 
েরত্রশ ঘণ্টা গকবল সামানে পারন োড়া আি রকেুই রৈরন মুরখ গিনরন…বুয়াি গসই রবরষি 
ফরল এটা হরি রকনা আরম বলরৈ পািরবা না…”। 
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বাবি ৈাি চািপারশ উরিগ্ন, চাপা কণ্ঠস্বি শুনরৈ পায়। এিা কারক রনরয় কথা বলরে? 
ৈাি মুখ আি েলা শুরকরয় কা  হরয় আরে…ৈাি শুকরনা গ াাঁরটি মারঝ করয়ক গফাাঁটা 
পারন েরড়রয়  ায়। গস গ াক রেলরৈ গচষ্টা করি, রকন্তু গসটা কষ্টকি বরল প্ররৈপন্ন। 
হয়…সামানে সমরয়ি েনে ৈাি গচারখি পাৈা রমটরমট করি। ৈাি মুরখি উপরি ঝুাঁরক 
থাকা অবয়বগুরলা গিাাঁয়ারট আি অস্পষ্ট। গস আিও পারনি স্বাি অনুভব করি- গকউ 
একেন আলরৈা করি ৈাি মুরখ একটা চামচ প্ররবশ কিায়…গস এবাি বুঝরৈ পারি 
গলাকটা গক, আি গস গকাথায় আরে…গস একটা গুহাি রভৈরি লুরকরয় িরয়রে গ খারন 
শত্রুিা ৈারক খুাঁরে পারব না। ওয়ারেি খান হাাঁটু মুরড় ৈাি পারশ বরস িরয়রে, গফাাঁটা 
গফাাঁটা পারন ৈাি গ াাঁরট রিরি। গস সুস্থ হরয় উ রল ৈািা একসারথ ফািোনায় রফরি 
 ারব… 
 
“ওয়ারেি খান…? গস গকারনামরৈ গুরঙরয় উর । “ওয়ারেি খান…” গস আবাি গচষ্টা 
করি। এবাি আরেি গচরয় স্পষ্ট গবাঝা  ায় ৈাি কণ্ঠস্বি। 
 
 “না, আব্বাোন আরম হুমাযু়ন।” 
 
হুমাযু়ন আবাি গকাথা গথরক এি গভৈি এরলা, বাবি র ক বুঝরৈ পারি না। 
 
“আপনাি গবটা।” 
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এইবাি গস বুঝরৈ পারি। অরনক করষ্ট বাবি রনরেরক বৈধমারন রফরিরয় আরন। সবুে 
গচাখ খুরল এবং আৈরঙ্কৈ গেরলরক পারশ বরস থাকরৈ গিরখ। “রক…আমাি রক 
হরয়রে…?” 
 
 “আব্বাোন, আপরন অসুস্থ। আপরন গচৈন অরচৈরনি মারঝ গঘািারফিা কিরেন…অসুস্থ 
হবাি পরি আপনাি চািবাি আক্রমণ হরয়রে। প্ররৈটা আরেিটাি গচরয় ভয়ঙ্কি। আরম 
প্রচণ্ড ভয় গপরয়রে…রকন্তু িুরিন্তা কিরবন না…আবু্দল-মারলক এখনও আশাবািী। রৈরন 
ৈাি সািেমরৈা গচষ্টা কিরেন।” 
 
 করয়ক গ াক পারন পান করি- গস এটাই গকারনামরৈ রেলরৈ পািরে- বাবি আবাি 
রবোনায় এরলরয় পরড়, গস গটি পায় অসম্ভব ক্লান্ত হরয় পরড়রে। রকন্তু ৈাি ইরন্দ্ররয়ি 
সাড়া আবাি রফরি আসরে। গস রনিয়ই মািাত্মক অসুস্থ… সম্ভবৈ এরৈাটাই গ , ৈাি। 
মৃৈুেও হরৈ পারি… সম্ভাবনাটা ৈাি মারঝ অরনিাসরেও একটা কাাঁপুরনি েন্ম গিয়। 
আসরলই রক অবস্থা এরৈাটাই খািাপ? ৈাি রবকাশমান সাম্রারেে  খন অরনক কাে 
বারক ৈখনই ৈারক চরল গ রৈ হরব…েীবনটা উপরভােই কিা হরলা না। গস ৈাি 
গেরলরিি পরিণৈ অবস্থায় গিখরৈ চায়। আল্লাহৈা’লা রনিয়ই ৈারক গস সুর াে গথরক 
বরঞ্চৈ কিরবন না… 
 
ৈািপরি আরিকটা ভাবনা ৈাি মনরক আপুৈ করি। আল্লাহৈালা সম্ভবৈ হুমাযু়রনি 
প্রারণি রবরনমরয় ৈাি রনরেি েীবন উৎসরেধি প্ররৈশ্রুরৈি কথা ৈারক স্মিণ করিরয় 
রিরলন। সম্ভবৈ ৈাি িািণাই র ক, হুমাযু়রনি অরলৌরকক আরিােে লারভ স্বরস্ত আি 
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উল্লারস রিক্ত হরয় গস গভরবরেরলা আল্লাহ গবািহয় ৈাি আকুল প্রাথধনা শুরনরেন… রি 
ৈাই হরয় থারক ৈরব ৈাি েীবরনি গসিা কীরৈধ বরল এটা রবরবরচৈ হবাি গ ােেৈা 
িারখ। কািণ আল্লাহৈালা হুমাযু়রনি রভৈরিই সাম্রারেেি ভরবষেৈ রনিাপি বরল। 
রবরবচনা করিরেন। সম্ভবৈ এটা রষ্টাি লীলারখলাি একটা মরহমা। অবরশরষ ৈাি েীবন 
একটা পরিণরৈ লাভ কিরলা। ভাবনাটা ৈারক আরবেপ্রবণ করি গৈারল। বাবি শুরয় 
থারক। অবো আোয় রূপান্তরিৈ হরৈ থারক, ৈাি ক্লান্ত মরন একটা রবেরয়ি 
অনুভূরৈও মারঝ মারঝ উাঁরক গিয়। সাম্রারেেি রভরত্ত স্থাপরনি পরি ৈাি মৃৈুেরৈ এখন 
আি রকেু আটরক থাকরব না। 
 
ৈািপরি ৈাি মনরক একটা নৈুন ভাবনাি গিোৈনা সহসা আরিা পিম মাত্রায় অসাড় 
করি গফরল। ভারেেি রলখন বা প্ররৈোি পালন গ ভারবই ৈাি মৃৈুে গহাক, হুমাযু়রনি 
অবস্থান ৈারক সুিরিৈ করি গ রৈ হরব। নৈুবা গমাঘল সাম্রােে কুরড়রৈই রবনষ্ট হরব। 
র ক তৈমূরিি সাম্রারেেি মরৈা রনরেি সন্তান আি অনুেৈ শাসকরিি রবরদ্রারহি ফরল। 
হুমাযু়নরক ৈাি একমাত্র উত্তিারিকািী গঘাষণা কিরৈ হরব…ৈাি গসনাপরৈ আি 
অমাৈেরিি হুমাযু়রনি প্ররৈ আনুেৈে রনরিৈ কিরৈ হরব… রৈাটুকু সময় ৈাি হারৈ 
আরে এি গভৈরিই ৈারক সম্ভব সব পিামশধ রিরয় গ রৈ হরব…। 
 
 বাবি আবাি ঘামরৈ শুরু করি। ৈাি নাড়ীি গবে বাড়রৈ থারক এবং বোথাি প্ররকাপ 
পাল্লা রিরয় বাড়রৈ শুরু করি। রনরেি পুরিাটা মানরসক িৃঢ়ৈা প্ররয়াে করি… া গকারনা 
 ুি েরয়ি গচরয় কম না…রনরেি গিরহি উপরি মরনি আরিপৈে রবস্তাি কিা রকন্তু গস 
রনরেরক প্ররবাি গিয় ৈারক গকউ কাপুরুষ বলরব না। গস রবোনাি উপরি উর  বরস। 
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“আমাি মন্ত্রণাসভা আহ্বান করিা। ৈারিি সারথ আমারক কথা বলরৈ হরব… একেন 
প্ররৈরলরপকািীরক উপরস্থৈ থাকরৈ হরব। আমাি প্ররৈটা কথা রলরপবি কিাি েনে। 
রকন্তু ৈাি আরে আমারক খানোিাি সারথ রনভৃরৈ কথা বলরৈ হরব…ৈারক দ্রুৈ আমাি 
কারে রনরয় এরসা।” 
 
 গস অরপিা কিাি সমরয় রক বলরব মরন মরন গুরেরয় রনরৈ গচষ্টা করি। রকন্তু ৈাি মন 
বািবাি রবরিি হরয় উর । 
 
“বাবি…” খানোিাি কণ্ঠস্বরি ৈাি গঘাি কারট। 
 
“গবান, বহুবেি আরে ৈুরমই প্রথম আমাি গিালনায় আমারক সবাি আরে আমারক 
গিরখরেরল…ৈািপি গথরক আমিা অরনক কষ্ট সহে করিরে, আি অরনক রকেু অেধনও 
করিরে। অরনক ভাইরয়ি মরৈাই আরম কখনও গৈামারক বরলরন গ , আরম গৈামারক 
করৈাটা ভালবারস…পেে করি…আরম এখন গসটা বলরে…এখন  খন আমাি মরন হরি 
মৃৈুে খুব রনকরট ওাঁৈ গপরৈ আরে। আমাি েনে িুিঃখ গকারিা না…মিরৈ আরম ভয় পাই 
না, আরম রচরন্তৈ আমাি মৃৈুেি পরি এই সাম্রারেেি পরিণরৈ রনরয়। আমাি ইিা হুমাযু়ন 
আমাি উত্তিসূিী গহাক। রকন্তু আমাি মরন হয় ৈাি ভাইরয়িা গসটা গমরন গনরব 
না…ৈািা ৈাি রবরুরি রবরদ্রাহ গঘাষণা কিরৈ পারি। আমাি সব সন্তানরিি কারে ৈুরমই 
ৈারিি একমাত্র িরক্তি সম্পরকধি আত্মীয়। ৈািা গৈামারক শ্রিা করি…পরিবারিি েনে 
গৈামাি আত্মৈোরেি কথা বরল গৈামারক গোট কিরবা না…আি ৈাই ৈািা গৈামাি কথা 
শুনরব…আমারক গ মন একসমরয় গিরখ গিরখরেরল, ৈারিিও গসভারব গিরখ 
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গিরখা…ৈারিি ঐরৈরহেি কথা সবসমরয় ৈারিি স্মিণ করিরয় গিরব। আি ৈারিি 
অবশেই ৈারিি কৈধরবেি কথাও…আি ৈারিি মারয়িা গ রনা রবরদ্রারহি উসকারন রিরৈ 
না পারি…” 
 
বাবি ক্লান্ত হরয় পড়রল, একটু চুপ করি। 
 
“গোট ভাইরট আমাি আরম গৈামারক কথা রিরি।” খানোিা আলরৈা করি ৈাি কপারল 
চুমু গখরল গস আদ্রধৈা গটি পায়- খানোিাি অশ্রু- ৈাি োরল স্পশধ কিরে। 
 
 “গবান, আমিা অরনকিূি পথ অরৈক্রম করিরে, ৈাই না?” গস রফসরফস করি বরল। 
িীঘধ আি কখনও কষ্টিায়ক পথ। রকন্তু গসটাই আমারিি পরিবািরক একটা মরহমারিৈ 
েন্তরবে গপৌঁরে রিরয়রে…এখন আমাি পরিচািকরিি বরলা আমারক িিবারিি আনুষ্ঠারনক 
আলখাল্লা পরিরয় রিরৈ। আমাি হারৈ সময় বড় অল্প। আরম ৈাি আরেই আমাি 
অমাৈেরিি সারথ কথা বলরৈ চাই…”। 
 
গসায়া ঘণ্টা পরি, অমাৈেিা  খন িিবারি প্ররবশ করি বাবিরক ৈাি সবুে আলখাল্লা 
পরিরহৈ অবস্থায় রসংহাসরন উপরবষ্ট গিখা  ায়, ৈারকয়ায় গহলান রিরয় বরস আরে। ৈািা 
গভৈরি প্ররবশ কিরৈ বাবি গচাখ বন্ধ করি এবং বহু করষ্ট রনরেরক সোে িারখ। 
ৈারক পরিষ্কাি করি রচন্তা কিরৈ হরব। গস ৈাি চািপারশ একটা গুঞ্জন শুনরৈ পায়। 
“আব্বাোন, সবাই এরসরে।” 
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 গচাখ খুরল ৈারকরয় বাবি বুঝরৈ পারি ৈাি গচারখি িৃরষ্ট পুরিাপুরি পরিষ্কাি না…গকারনা 
বোপাি না। বোপাি হরলা ৈািা ৈাি কথা গ রনা পরিষ্কাি শুনরৈ পায়। গস ৈাি হাাঁসফাাঁস 
কিরৈ থাকা বুক ভরি শ্বাস গনয় এবং শুরু করি: “আপনািা গিখরৈই পারিন আরম 
অসুস্থ…আমাি েীবন এখন আল্লাহি হারৈ। আরম  রি মািা  াই, ৈাহরল আমারিি এই 
এরৈা পরিশ্রম গ রনা উত্তাপ আি িূরলারৈ রবলীন না হরয়  ায়…গসটা িিা কিাি িারয়ত্ব 
আপনারিি উপরি থাকরব। আভেন্তিীণ কলহ পাত্তা না রিরয় এখনকাি মরৈাই সবাই 
একৈাবি থাকরব। গসটা অেধন কিরৈ হরল গৈামারিি োনা উরচৈ গক আমাি 
উত্তিারিকািী হরব।” 
 
বাবি িম গনবাি েনে একটু চুপ করি। “আরম রকেুরিন  াবৎ হুমাযু়রনি সাহস আি 
ৈাি প্রোি েনে ৈারকই আমাি উত্তিারিকািী বরল মরন মরন ভাবরেলাম…রকন্তু রনরে 
প্রাণশরক্ত, কামনা বাসনাি কািরণ প্রৈারিৈ হরয় গসটা আরম গৈামারিি োনারৈ পারিরন। 
আরম এখন গসটা বলরে। আরম হুমাযু়নরক আমাি উত্তিারিকািী মরনানীৈ কিলাম। 
গৈামারিি সামরন ৈাি নাম সুপারিশ কিরে। আমারক গ মন আনুেৈে আি সাহরসকৈাি 
সারথ অনুসিণ করিরো, কথা িাও ৈারকও গসভারব অনুসিণ কিরব। ৈাি প্ররৈ অনুেৈ 
থাকাি শপথ নাও।” 
 
িিবাি এক মুহূৈধ রনিুপ থারক ৈািপরি একটা সরিরলৈ কণ্ঠস্বি গশানা  ায়: “সম্রাট 
আমিা আনুেরৈেি শপথ রনলাম।” 
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 “হুমাযু়ন আমাি হাৈ গথরক তৈমূরিি আংরটটা খুরল নাও। এটা এখন গৈামাি। েরবধি 
সারথ এটা পরিিান কিরব। আি কখনও রনরেি প্রো আি সাম্রারেেি প্ররৈ িারয়রত্বি 
কথা রবসৃ্মৈ হরয়া না। গৈামিা সবাই আমাি কথা শুনরৈ গপরয়রো?” 
 
“হোাঁ, সম্রাট।” 
 
 “গবশ, আমারক এবাি হুমাযু়রনি সারথ রকেুিণ একলা থাকরৈ িাও। আরম আমাি 
গেরলি সারথ একটু একা থাকরৈ চাই…”। 
 
বাবি গচাখ বন্ধ করি অরপিা করি। গস োরলচাি উপরি দ্রুৈ পারয়ি শব্দ শুনরৈ পায় 
এবং ৈািপরি িিো বন্ধ হবাি শরব্দ সবরকেু রনিব হরয়  ায়। ৈািা রক রবিায় 
রনরয়রে?” 
 
 “হোাঁ, আব্বাোন।” 
 
 “আমাি কথা মন রিরয় গশারনা। আরম গৈামারক অনে রবষরয় রকেু বলরৈ চাই। প্রথরম 
রনরেরক ভারলা করি োনরৈ গচষ্টা কিরব এবং রকভারব গকারনা িুবধলৈা থাকরল গসটারক 
অরৈক্রম কিা  ায়…রকন্তু ৈািরচরয় বড় কথা, গ রকারনা মূরলে সাম্রারেেি ঐকে িিা 
কিরব। আরম গবাকা নই, আরম োরন গৈামাি সৎ-ভাইিা ঈষধারিৈ হরব। ৈারিি প্রাপে 
ৈারিি রিরব এবং  রৈািণ সম্ভব ৈারিি সহে কিরব গৈামাি পরি  ৈটা সম্ভব। 
ৈারিি রভৈরি সমরঝাৈা তৈরিি প্রয়াস রনরব, ৈারিি বড়ভাইরয়ি মরৈা ভারলাবাসরব। 
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মরন গিরখা তৈমূি গ  আরি সাম্রারেেি প্ররৈষ্ঠা করি রেরয়রে, গসখারন শাহোিারিি প্রাণ 
পরবত্র বরল েণে কিা হয়…হুমাযু়ন আমারক কথা িাও…আমাি কথা ৈুরম পালন কিরৈ 
গচষ্টা কিরব।” 
 
বাবরিি আবাি মাথা রঝমরঝম কিরৈ থারক। গস হুমাযু়রনি গকারনা কথা শুনরৈ পায় 
না। “আমাি প্ররশ্নি উত্তি রিরল না।” 
 
 “আব্বাোন আপরন শান্ত গহান, আরম আপনারক কথা রিলাম।” 
 
 বাবরিি গিহ ৈারকয়াি উপরি গনরৈরয় পরড়। ৈাি মুরখ প্রশারন্তি ভাব ফুরট উর । রকন্তু 
ৈািপরি গস আবাি কথা বলরৈ থারক। আি একটা রবষয়। আমারক এখারন রহেুস্তারন 
সমারহৈ কিরব না। এটা গৈামাি আি গৈামাি সন্তানরিি মাৈৃভূরমরৈ পরিণৈ হরব। 
রকন্তু এটা আমাি মাৈৃভূরম না। আমাি গিহ কাবুরল রফরিরয় রনরয়  ারব…আরম আমাি 
গিােনামচায় আমাি গশষ ইিাি কথা রলরখ রেরয়রে…” 
 
হুমাযু়ন এবাি গফাাঁপারৈ শুরু করি। 
 
“আমাি েনে িুিঃখ গকারিা না। ৈুরম  খন অসুস্থ হরয়রেরল আরম এটাই কামনা 
করিরেলাম। গৈামাি গেোরৈরষ আমারক বরলরেরলা রক কিরৈ হরব- আমারক আমাি রপ্রয় 
রেরনসটা উৎসেধ কিরৈ হরব। আরম গৈামাি েীবরনি বিরল আল্লাহরক আমাি েীবন 
সমপধণ করিরে এবং এেনে আমাি মরন গকারনা রিিা গনই। আল্লাহ করুণাময়। রৈরন 
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ৈাি কারে আমারক গেরক গনবাি আরে গৈামাি সারথ রনভৃরৈ সময় কাটাবাি সুর াে 
রিরয়রেন…” 
 
হুমাযু়ন ৈাি বাবাি ক্লান্ত মুরখি রিরক ৈাকায়। গস ৈারক রকভারব বলরব গ  গেোরৈরষ 
এটা গবাঝারৈ চায়রন। গলাকটা পরি ৈারিি রভৈরিি করথাপকথরনি কথা হুমাযু়নরক 
বরলরে। গলাকটা ৈারক ৈাি সম্পি, গকাহ-ই-নূি িান কিাি কথা গবাঝারৈ গচরয়রেরলা 
ৈাি রনরেি েীবন উৎসেধ কিরৈ বরলরন… 
 
রকন্তু ৈাি আব্বাোরনি শুকরনা গ াাঁরট একটা হারসি গিখা ফুরট উর  এবং গস আবাি 
কথা বলরৈ চায়। “িুিঃখ গকারিা না। এি মারন রষ্টা আমাি কথা শুরনরেন…আরম কৃৈে 
রচরত্ত ৈাি সারন্নরিে  াব… আরম এখন োরন আমাি শুরু কিা কাে ৈুরম এরেরয় রনরয় 
 ারব। ৈািা সবাই,  ািা আমাি আরে মািা রেরয়রে, গবরহশরৈ আমাি েনে অরপিা 
কিরে…আমাি বাবা-মা, নানীোন, ওয়ারেি খান, আমাি বনু্ধ বাবুিী…এমনরক গচারখ 
গমামবারৈি আরলাি মরৈা ম্লান আভা রনরয় তৈমূিও অরপিা কিরে…ৈাি সারথ আমাি 
গিখা হরল ৈারক আমারিি অেধরনি কথা। োনারবা…রকভারব ৈািই মরৈা আমিা রসনু্ধ 
অরৈক্রম করি রবশাল একটা রবেয় রেরনরয় রনরয়রেলাম…রকভারব আমিা…” 
 
বাবি অনুভব করি একটা উষ্ণ শারন্ত ৈারক আবৃৈ করি গনয়। গস েুবরৈ শুরু করি, 
গভরস গ রৈ থারক, ৈাি গচৈনা লুি হরৈ শুরু করি। বাবি আি রক বলরৈ হুমাযু়ন 
গসটা আি কখনও োনরৈ পািরব না। একটা মৃিু িীঘধশ্বারসি মািেরম ৈাি আব্বাোন 
হইিাম ৈোে করি এবং ৈাি মাথাটা সামরন ঝুাঁরক আরস। 
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হুমাযু়ন রনরেি মাথা নীচু করি গিায়া কিরৈ থারক: “আমাি আব্বাোনরক দ্রুৈ 
গবরহশরৈি প্রশারন্তময় বারেচায় গপৌঁরে িাও। আমারক ৈাি আিািে কাে সমাি কিাি 
গৈৌরফক িান কি, গ রনা উপি গথরক আমাি রিরক ৈারকরয় রৈরন েবধ অনুভব 
করিন…আমারক শরক্ত িাও…” 
 
 অবরশরষ উর  িাাঁরড়রয় হুমাযু়ন গশষবারিি মরৈা বাবরিি রিরক ৈাকায়। ৈািপরি গচাখ 
রফরিরয় গনয়। ৈাি গচারখ আবাি অশ্রু টলটল কিরৈ থারক এবং গস বহু করষ্ট রনরেি। 
কণ্ঠস্বি সং ৈ িারখ। “আবু্দল-মারলক,” গস োরক, “সম্রাট মািা গেরেন…সবাইরক খবি 
পা াও…” 
 
* 
 
িুইরিন পরি, হুমাযু়ন কপূধরি গিায়া বাবরিি মৃৈরিহ নিম উরলি কাপরড় মুরড়রয় রূপাি 
করফরন নানা সুেরন্ধি সারথ েয়েন গসনাপরৈ স্থাপন কিরল িাাঁরড়রয় গিরখ, করফনটা 
বারিাটা কারলা ষাাঁরড় টানা োরড়ি উপরি িাখা। ৈািপরি গ ারলি মৃিু শরব্দি সারথ 
রহেুস্তারনি িূিূ প্রান্তি, রসনু্ধ নি অরৈক্রম করি খাইবাি রেরিপরথি আাঁকাবাাঁকা পথ 
অরৈক্রম করি উত্তি-পরিরম কাবুরলি রিরক শববাহী বহিটা  াত্রা শুরু করি। হুমাযু়ন 
োরন মৃৈুেি পরি ৈাি বাবাি রনরেি রপ্রয় পাহাড়ী এলাকায় রফরি  াবাি ইিাি রভৈরি 
গকারনা রবরিাি গনই। 
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 বাবরিি কথামরৈা, ৈাি গিহ কাবুরল গপৌঁোবাি পরি পাহারড়ি িারি বাবরিি রনরেি 
তৈরি উিোরন একটা সািািণ মারবধরলি ফলরকি নীরচ ৈাি বনু্ধ বাবুিীি পারশ গ রনা 
ৈারক সমারহৈ কিা হয়। গসখারনই ৈাি আরিোন আি নানীোরনি কবি। বাবরিি 
ইিা অনুসারি ৈাি কবরিি উপরি গকারনা বড় সমারিরসৌি রনমধাণ কিা হরব না। 
আকারশি রবশাল শারময়ানাি রনরচ প্রথম গমাঘল সম্রারটি সমারি বাৈাস আি বৃরষ্টি 
মারঝ অবারিৈ থাকরব। 
 
হুমাযু়ন আড়রচারখ ৈাি পারশ িাাঁরড়রয় থাকা কামিান, আসকািী আি রহোরলি রিরক 
ৈাকায়। ৈারিি রবষণ্ণ মুখ বরল গিয় ৈািাও ৈাি মরৈা িুিঃখী এবং এখনকাি মরৈা 
ৈারিি রভৈরি গকারনা রবরভি গনই। রকন্তু এই একৈাি স্থারয়ত্ব করৈারিন? ৈািা রক 
সাম্রােে ৈারিি রভৈরি ভাে না করি একা হুমাযু়নরক সবধময় িমৈাি অরিকািী করি 
রেরয়রেন বরল িুব্ধ হরয় উ রব না। উচ্চাশা অরভ ারনি আকািা আি ৈাি ফরল প্রাি 
িমৈাি গমাহ ৈারক বহুরিন িরিই ৈারড়ৈ কিরে- গসই একই িুিা ৈারিি রভৈরিও 
োগ্রৈ হরব। রবরশষ করি কামিারনি মারঝ, গ  বয়রস প্রায় ৈািই সমান। কামিারনি 
স্থারন থাকরল রক গসও িুব্ধ হরৈা না? রকংবা আসকািী? এমনরক রপরচ্চ রহোলও শীঘ্রই 
পৃরথবীরক রভন্ন িৃরষ্টরৈ গিখরৈ শুরু কিরব। সম্রারটি সব সন্তানই চাইরব রনরেি গনৈৃরত্ব 
সাম্রােেরক নৈুন মরহমায় রসক্ত কিরৈ। বাবরিি সৃ্মরৈ আি ভাই ভাইরয়ি রভৈরি 
রবিেমান ভ্রাৈৃত্বরবাি করৈারিন বোয় থাকরব। ৈািা হয়রৈা মাংরসি চািপারশ ঘুিঘুি 
কিরৈ থাকা কুকুরিি পারল পরিণৈ হরব। হুমাযু়ন রক কিরে বুঝরৈ গপরি গস সরি 
আরস। ৈখনও ৈাি বারক ভাইরয়িা শববাহী বহরিি রিরক ৈারকরয় িরয়রে। বহিটা 
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একটা বাাঁরকি কারে গপৌঁরে আগ্রা শহরিি রভৈি রিরয় সামরন এরেরয়  ায়। গপেরন 
গকবল একটা কমলা িরঙি িূরলাি গমঘ পরড় থারক। 
 
“গৈামাি সৎ-ভাইরিি রবরুরি গকারনা গিাভ গপাষণ কিরব না…ৈারিি 
ভারলাবাসরব…ৈারিি রভৈরি সমরঝাৈা বোয় িাখরব…” হুমাযু়রনি মাথাি গভৈরি 
গস্নহপিায়ণ বাবাি গশষ আরিরশি কথা ঘুিরৈ থারক। গস বাবরিি কারে প্ররৈশ্রুরৈবি 
এবং গসটা গস বোয় িাখরব। গসটা বোয় িাখাটা একটা কর ন কাে হরব এবং ৈারক 
সং রমি পিাকাষ্ঠা প্রিশধন কিরৈ হরব। বাবরিি কথাগুরলা একভারব গিখরৈ গেরল 
একটা সৈকধবাণী…পুরুষানুক্ররম তৈমূরিি বংশিরিিা রনরেরিি রভৈরি লড়াই করি গশষ 
হরয় রেরয়রে। ভাই ভাইরয়ি রবরুরি অস্ত্র িরিরে, এবং রনরেরিি মরিে  ুি করি ৈািা 
িুবধল হরয় পরড়রে। উেরবকরিি মরৈা বরহিঃশত্রুি সহে রশকারি ৈখন ৈািা পরিণৈ 
হরয়রে। নৈুন গমাঘল সম্রাট রহসারব গস রহেুস্তারন এই িীরৈি সূচনা কিরৈ রিরব না। 
এটা ৈাি পরবত্র িারয়ত্ব। 
 
হুমাযু়ন ৈাি হারৈি তৈমূরিি ভািী আংরটটা গিরখ, একটা অনভেস্ত ওেন, গ খারন 
একটা বারঘি মূরৈধ গখািাই কিা িরয়রে। অরনক লড়াই, অরনক রবেয়, আংরটটা 
গিরখরে…ৈাি হারৈ আংরটটা আি নৈুন রক গিখরব। ৈাি হারৈ থাকা অবস্থায় এটা রক 
রবপ ধয় নারক গেৌিরবি অংশীিাি হরব। গসটা ৈাি এখনই োনবাি প্ররয়ােন গনই। রকন্তু 
 াই ঘটুক গস ৈাি বাবাি সৃ্মরৈ বা ৈাি সাম্রারেেি েনে কখনও অসিান বরয় আনরব 
না। আংরটটা গ াাঁরটি কারে ৈুরল এরন ৈারৈ আলরৈা চুমু গখরয় গস রনিরব একটা 
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প্ররৈো করি: “আরম রনরেরক আব্বাোরনি গ ােে উত্তিসূিীরৈ পরিণৈ কিরবা এবং 
সািা পৃরথবী আমারক গসেনে স্মিণ কিরব।” 
 
. 
 
ঐরৈহারসক িায়বিৈা 
 
বাবরিি েীবন রেরলা  ুরিি িরক্ত িাঙারনা এক মহাকাবে। ৈাি েীবরন এৈ  ুি 
সংঘরটৈ হরয়রেরলা গ  রৈরন স্বয়ং সবরকেু ৈাি স্বিরচৈ বাবিনামায় রলরপবি কিরৈ 
পারিনরন। বাবিনামা রেরলা ইসলারমি ইরৈহারসি প্রথম আত্মেীবনী। বাবিনামায় ৈাি 
েীবরনি গবশরকেু সমরয়ি ঘটনাি অনুপরস্থরৈ পরিলরিৈ হয়। এই সামানে ত্রুরট বাি 
রিরল বাবরিি েীবরনি সকল প্রিান ঘটনাই বাবিনামায় পাওয়া  ায়। গ মন রৈনবাি 
সমিকে িখল, উেরবকরিি সারথ বাবরিি সংঘাৈ, উত্তি-পরিম ভািরৈ রহেু 
আরিপৈে খবধ করি গমাঘল সাম্রােে প্ররৈষ্ঠা। সবরকেুই বাবিনামা আি অনোনে 
ঐরৈহারসক উৎস গথরক োনা  ায়। আরম এই সব উরল্লখর ােে ঘটনা, ৈারিি 
ঐরৈহারসক প ধায়ক্রম, রবচাি রবরেষণ, সংর ােন, পরিমােধন করি এই গ্ররন্থ বণধনা 
করিরে। 
 
বাবরিি নানী রেরলন- এসান গিৌলৈ,  াি উপরিশ বাবি ৈরুণ বয়রস গমরন চলরৈা। 
বাবরিি আরিোন- খুৈলাঘ রনোি, গবান খানোিা, ৈাি তবমারত্রয় ভাই োহাঙ্গীি, সবাি 
অরস্তত্বই পাওয়া  ায়। বাবরিি রপৈা আসরলই কবুৈরিি চবুৈিা গভরঙ পরড় রনহৈ হন। 
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বাবরিি ঐরৈহারসক শত্রু পািরসেি শাহ ইসমাইল, সাইবারন খান, রিল্লীি ইবিারহম 
গলািী এইসব ঐরৈহারসক চরিত্র রনরয় এই উপনোস রলরখৈ হরয়রে। েরল্পি ঘটনা 
প্রবারহি খারৈরি আরিা রকেু নৈুন চরিত্র সৃরষ্ট করিরে, বাবরিি েীবরন প্রভাবশালী 
গলাকরিি আিরল। ওয়ারেি খান, বাইসানোি, বাবুিী গৈমনই সব চরিত্র। অবশে 
বাবিনামারৈ বাবুিী নারম একটা বাোরিি গেরলি কথাি উরল্লখ পাওয়া  ায়। সামারেক 
আি িােননরৈক গপ্রিাপট  রৈাটা সম্ভব এই উপনোরস উরলখ কিা হরয়রে। গ মন সুন্নী 
মুসলমান হওয়া সরেও সুিা, চিস, ভাণ প্রভৃরৈি প্ররৈ ৈাি আসরক্তি বণধনা বাবিনামায় 
পাওয়া  ায়। এই উপনোরস অরটামান সাম্রােে হরৈ প্রাি অস্ত্র আি গসটা বেবহারি 
বাবরিি িিৈাি ৈথে সৈে ঘটনাি উপরি প্ররৈরষ্ঠৈ। 
 
একটা সময় আরম বাবরিি েীবরনি সব উরল্লখর ােে স্থান ভ্রমণ করিরে। বাবরিি আরি 
েন্মভূরম ফািোনা,  া বৈধমান উেরবরকস্তান আি কারেরকস্তারন অবরস্থৈ। আেও 
এলাকাটা আরপল, নাশপারৈ আি এোরপ্রকরটি বাোন গশারভৈ। এখনও গসখারন ফুটবল 
আকৃরৈি ৈিমুে হয়। এখনও এই অঞ্চরলি নািী পুরুষ গ্রীেকাল গশষ হরল হারৈ িিা 
কারস্ত রিরয় ফসল কারট। এখনও গভালা আকারশি নীরচ গভড়া, ইয়াক চরড় গবড়ায়। 
 
বাবরিি কবি কাবুরল অবরস্থৈ।  া বৈধমারন ইউরনসরকাি আরথধক সহায়ৈায় নৈুন করি 
সংস্কাি কিা হরয়রে। আরম খাইবাি রেরিপথ রিরয় উত্তি ভািরৈি মালভূরমি উপি রিরয় 
রিরল্ল, আগ্রা রেরয়রে। 
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আমাি এই িীঘধ  াত্রায় আরম  া গিরখরে, উপলরব্ধ করিরে ৈাই রলরপবি করিরে বাবরিি 
প্ররৈ শ্রিা আি ভারলাবাসাি রনিশধন রহসারব। বাবরিি প্ররৈ আমাি এই ভারলাবাসা 
গ ািা রহসারব গমাঘল সাম্রােে প্ররৈষ্ঠাি কািরণই না বিং ৈাি গলখনী, ৈাি উিোনপ্রীরৈ, 
রশল্পসংসৃ্করৈি প্ররৈ উৎসাহ সবরকেুরক অনুপ্রারণৈ করিরে। 
 
বাবি মুসলমান চান্দ্র মারসি রিনপরঞ্জ বেবহাি কিরলও আরম গসগুরলা রিস্ট্ান 
রিনপরঞ্জরৈ রূপান্তরিৈ করিরে গকবলই গবাঝাি সুরবিারথধ। 
 

http://www.bengaliebook.com/

