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০১. বাঘ-নখ 
 
একদট সমর সিায ব াগ দিদ্ে িাদিণাদ্েুর পাহাদড পথ দিদ্য পাশাপাদশ বঘাডায চদ্ড 
ব দ্ে ব দ্ে িাদডওযািা মারাঠা বসনানাযক োর সঙ্গীর সাদ্থ কথা বিদিি–দবখুাে 
দবজাপুরী বসনাপদে আিজাি খান দশবাজীদ্ক সামদযক অস্ত্রদবরদের আহবান 
জাদনদ্যদিদ্িন,  াদ্ে ওরা পরস্পর সািাৎ কদ্র  ুদ্ধ থামাবার শেত দনদ্য দবজাপুরীদ্ির 
সাদ্থ একমে হদ্ে পাদ্রন। দশবাজী সামদযক অস্ত্রদবরদে এবিং বিখা করার দবেদ্য রাদজ 
হদ্িন। েদ্ব আিজাি খানদ্ক োর দবশ্বাস বনই, োই সেকতোর সদ্ঙ্গ প্রস্তুদে দনদ্িন। 
দেদন পাহাদ্ডর উপদ্র অবদিে োর িুদ্গতর দনদ্চ ঘন জঙ্গদ্ির মাদ্ে গাি বকদ্ট পদরষ্কার 
কদ্র একদট বখািা জাযগায সািাদ্ের িান দনধতারণ করদ্িন। আিজাি খাদ্নর 
অহদমকার কথা বিদ্ব দেদন এই িানদটর দঠক মােখাদ্ন বরশদম পিতা েুিাদ্না একদট 
জমকাদ্িা োাঁবু খাডা করদ্িন। োরপর জঙ্গদ্ির মধু দিদ্য িাাঁকা িানদট প তন্ত িুদট পথ 
তেদর করদ্িন। একদট োর দনদ্জর িুদ্গতর দিক বথদ্ক, অপরদট আিজাি খাদ্নর 
দশদবদ্রর দিক বথদ্ক। দেদন োর শত্রুদ্ক দচদঠ দিদ্খ জানাদ্িন–এরকম একদট 
জাাঁকজমকপূণত পদরদ্বশ এমন িুইজন দবখুাে বনোর গুরুত্বপূণত সািাদ্ের জনুই 
অদ্পিা করদ্ি। দেদন আিজাি খানদ্ক প্রথদ্ম এদ্স এই চমৎকার পদরদ্বশ উপদ্িাগ 
করদ্ে আহ্বান জানাদ্িন। োর এসব করার উদ্েশু,  াদ্ে দেদন জানদ্ে পাদ্রন 
আিজাি খান বকান পথ দিদ্য আদ্সন এবিং দনদ্জ আসার আদ্গ পাহাদ্ডর উপদ্রর িুগত 
বথদ্ক পদরষ্কারিাদ্ব শত্রুর আগমন িি করদ্ে পাদ্রন। 
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এদ্েও সন্তুষ্ট না হদ্য দেদন পঞ্চাশজন পিাদেক তসনু পাদঠদ্য বখািা জাযগাদটর 
চারদিদ্ক ঘন জঙ্গদ্ি িুদকদ্য থাকদ্ে বিদ্িন। আদম আমার বিাকজনসহ োদ্ির মদ্ধু 
দিিাম। অস্ত্রসহ িাদ্িািাদ্ব িুদ্কাবার জনু দেদন আমাদ্িরদ্ক পাোসহ গাদ্ির ডািপািা 
শরীদ্র বাাঁধার দনদ্িতশ দিদ্িন। সািাৎকাদ্রর দনদিতষ্ট সময ঘদনদ্য আসদ্েই, দশবাদজ োর 
িুদ্গতর উাঁচু প্রাকার ববদষ্টে িাি বথদ্ক বিখদ্ে বপদ্িন–আিজাি খান প্রায একদ্শা বিাক 
দনদ্য আসদ্িন। সাদ্থ সাদ্থ দেদন বগাদপনাথ ব্রাহ্মণ নামক িূেদ্ক পাঠাদ্িন। আিজাি 
খানদ্ক স্মরণ কদরদ্য বিওযা হি ব , োরা উিদ্যই শুধু একজন সশস্ত্র বিহরিী সাদ্থ 
দনদ্য আসার দবেদ্য সম্মে হদ্যদিদ্িন। োই োদ্ক প্রস্তাব বিওযা হি বাদক বসনাদ্িরদ্ক 
এক মাইি িূদ্র একদট দটিার কাদ্ি থামাদ্ে। এই িানদট আদ্গই তিবাৎ িাি ক্রস দচহ্ন 
দিদ্য বরদ্খদিদ্িন। 
 
 থাসমদ্য দবজাপুরী বসনাপদে দটিার কাদ্ি োর বিাকজনদ্ির বিদ্ড বাদক পথটুকু 
বকবি একজন বিহরিীসহ পািদকদ্ে চদ্ড োবুদ্ে বপৌঁিদ্িন। আদম আমার 
বিাকজনসহ পদ্থর কাদ্িই িম্বা ঘাদ্সর জঙ্গদ্ির মাদ্ে িুদকদ্য দিিাম। সবাই দির 
থাকদ্ে বচষ্টা করদিিাম, েদ্ব একটা কথা দক জান, বুাপারটা এদ্ো সহজও দিি না। 
এদ্ক বো গরম োর উপর চারদিদ্ক মশা-মাদি িন িন করদিি। আমাদ্ির উপর 
দনদ্িতশ দিি, আিজাি খান বকাদ্না চািাদক করার বচষ্টা করদ্ি আমরা ববর হদ্য 
আসদ্বা। বসানার কাজকরা চার ববহারার পািদকদ্ে চদ্ড দেদন আমাদ্ির পাশ কাদটদ্য 
 াওযার সময বিখিাম, োর বিদ্হ বকাদ্না বমত বনই। বকবি একদট িুধসািা ব ািা 
আিখাল্লা পদ্র রদ্যদ্িন, বকামদ্র রত্নখদচে বকামরবন্ধ বাাঁধা। োদ্ক অনুসরণ করা মাথা 
কামাদ্না বদিষ্ঠ বিহরিীদ্ক আদম দচনদ্ে পারিাম। বচনার িাি কারণ, বস দিি সাঈি 
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বান্দা। বোমার ওখান বথদ্ক আমার নাদ্কর উপর ব  কাটা িাগটা বিখদ্ে পাদ্ছা, বসটা 
এই মাথা কামাদ্না িানবদটর েদ্রাযাদ্ির আঘাদ্ের িদ্ি হদ্যদ্ি। আদম ব খাদ্ন িুদকদ্য 
দিিাম বসখান বথদ্ক প্রায একদ্শা গজ িূদ্র বিাট িিদট োবুর কাদ্ি বপৌঁিাবার পর 
ববহারারা পািদক দনদ্চ নাদমদ্য একটু দপদিদ্য মাদটদ্ে আসন বপদ্ে বসদ্িা। আিজাি 
খান োর বিহরিী সাঈি বান্দাদ্ক োবুদ্ে  ুকদ্ে ইশারা করদ্িন। বস বিেদ্র  ুদ্ক 
এক মুহূেত পদ্রই ববদরদ্য এি। আপােে সবদকিু দঠকঠাক আদ্ি বিদ্খ সন্তুষ্ট হদ্য 
আিজাি খানদ্ক ইশারা করদ্িা। আিজাি খান পািদক বথদ্ক ববদরদ্য োাঁবুদ্ে 
 ুকদ্িন। 
 
এরপরই আদম পাহাদ্ডর উপদ্র িুগত বথদ্ক েু তধ্বদনর শব্দ শুনদ্ে বপিাম। কদ্যক দমদনট 
পর দশবাদজ পাদ্য বহাঁদ্ট এদগদ্য এদ্িন। দেদনও নীি সুদের সাধারণ একদট বপাশাক 
পদ্র দিদ্িন। আিজাি খাদ্নর মদ্ো দেদনও একজন মাত্র বিহরিী সাদ্থ দনদ্য 
এদ্সদ্িন। দশবাদজ োাঁবু বথদ্ক কদ্যক পা থাকদ্েই আিজাি খান িরজার কাদ্ি হাদজর 
হদ্িন। ওরা একদট ববমানান জুদট দিি আিজাি খান চওডা, গাট্টাদ্গাট্টা ধরদ্নর আর 
িািুদ্কর মদ্ো বিামশ বিহ। আর আমাদ্ির বনো দিদ্িন বিাটখাট হািকা-পােিা 
গডদ্নর, োদ্রর মদ্ো পাকাদ্না বিহ। বসনাপদের কাদ্ি এদ্স দশবাদজ একটু েুাঁকদ্িন। 
আর বসনাপদে মুদ্খ চওডা হাদস দনদ্য িুই হাে িুই দিদ্ক বমদ্ি এদগদ্য বগদ্িন, ব ন 
োদ্ক আদিঙ্গন করদ্ে  াদ্ছন। দঠক েখনই একদট ধােুর দেদিক বচাদ্খ পডদ্িা। 
আিজাি খান োর চওডা আদস্তদ্নর মদ্ধু একদট বিারা িুদকদ্য বরদ্খদিদ্িন, এখন বসটা 
বাদগদ্য দশবাদজর বুক বরাবর আঘাে হানদ্িন। দকন্তু েুদম বো জান দশবাদজ দকরকম 
দ্রুে আর দিপ্রোসম্পন্ন। দেদন েট কদ্র বপিদ্ন শরীর বিািাদ্িন। ধারাদ্িা িুদরদ্ে 
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বকবি োর নীি আিখাল্লাদট সামানু বকদ্ট বগি। আদম আমার বিাকজনসহ এক িাদ্ি 
িাাঁদডদ্য অস্ত্র দনদ্য সামদ্ন িুটিাম। এদিদ্ক দশবাদজ আিজাি খাদ্নর উপর োাঁদপদ্য 
পডদ্িন। আিজাি খান আেতনাি কদ্র মাদটদ্ে িুদটদ্য পডদ্িন, সািা আিখাল্লা িাি 
টকটদ্ক রদ্ক্ত দিদ্জ বগি। 
 
 োহদ্ি এটা সদেু–দশবাদজ বাঘ-নখ বুবহার কদ্রদিদ্িন? 
 
হুাাঁ, ওটা দেদন োর ডান হাদ্ে িুদকদ্য বরদ্খদিদ্িন। আর োর ধারাদ্িা ইস্পাে দিদ্য 
কাজদট সমাধা কদ্রন।  খন দশবাদজ আিজাি খাদ্নর বিহরিী সাঈি বান্দার দিদ্ক 
দিরদ্িন, েখন পািদকর বসই সাহসী ববহারাগুদ্িা িুদ্ট এদ্স বসনাপদেদ্ক ধরাধদর কদ্র 
পািদকদ্ে েুদ্ি দনি। োরপর বপিদ্ন রদ্ক্তর ধারা বিদ্ি বরদ্খ পািদক দনদ্য পদ্থ 
নামদ্িা। আদম দচৎকার কদ্র আমার বিাকদ্িরদ্ক ববহারাদ্ির পাকডাও করদ্ে বিিাম, 
এদিদ্ক আিজাি খানদ্ক। পািদক বথদ্ক বটদ্ন নামািাম। েখন োর মুমূেত অবিা, 
কাদ্জই খুব সহদ্জই োর দবশাি িূাঁদডদ্ে েদ্রাযাি  ুদকদ্য োদ্ক বশে কদ্র দিিাম। 
োরপর দশবাদজর দিদ্ক িুদ্ট বগিাম, বিদ্বদিিাম সাঈি বান্দাদ্ক হেুা কদ্র অপমাদ্নর 
প্রদেদ্শাধ বনদ্বা, এদ্ে দশবাদজদ্কও সাহা ু করা হদ্ব। দকন্তু েদ্রাযািধারী বিাকদট 
েেিদ্ণ মর মর অবিায হাাঁটু বিদ্ঙ্গ পদ্ড  াদছি। বাঘ-নদ্খর আঘাদ্ে োর গিা দচদ্র 
িুিাাঁক হদ্য দগদ্যদিি, বস িু-হাদ্ে গিা ধদ্র বরদ্খদিি। োর কণ্ঠনািী দচদ্র দিনদক 
দিদ্য রক্ত েদ্র িাদিণাদ্েুর িাি মাদট দিদ্জ  াদছি। প্রায শাসরুদ্ধ হদ্য বসনানাযক 
কথা থামাদ্িা, বস ব ন আবার বসই িডাইদ্য দিদ্র বগদ্ি। 
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কদ্যক মুহূেত পর োর সঙ্গী বিদ্িা, এই গল্প বার বার শুদ্নও আমার ক্লাদন্ত বনই। দকন্তু 
আপনার দক মদ্ন হয, দশবাদজ আমাদ্িরদ্ক আজ বকন এখাদ্ন বডদ্কদ্িন? নেুন বকাদ্না 
অদি াদ্নর পদরকল্পনা হদ্ছ নাদক? 
 
বসটা শীঘ্রই জানদ্ে পারদ্বা। 
 
বিাক িুদট দশবাদজর প্রধান োাঁবুর কাদ্ি বপৌঁদ্ি বঘাডা বথদ্ক নামদ্েই বগাধূদি হদ্য 
এদ্িা। োাঁবুর বিেদ্র  ুদ্ক ওরা বিখদ্িা মারাদঠ বনো ইদ্োমদ্ধুই জ্বািামযী িােণ দিদ্য 
চদ্িদ্িন। মারাদঠদ্ির ধমতদবশ্বাদ্সর প্রদে  ার বকাদ্না শ্রদ্ধা বনই, বসই বমাগি সম্রাট 
আওরঙ্গদ্জবদ্ক মারাদঠদ্ির বিদ্শ একজন দিনদ্িদশ হানািার দহদ্সদ্ব দধক্কার জানাদ্ে 
দগদ্য প্রচণ্ড আদ্বদ্গ োর িু-বচাখ দিদ্য ব ন আগুন েরদিি। দেদন আমাদ্িরদ্ক বদ্িন, 
পাহাদড ইাঁিুর, অথচ দেদন দনদ্জই একজন পরজীবী কীট। িমোর বিাদ্ি দনদ্জর 
িাইদ্িরদ্ক বশে কদ্র দিদ্যদ্িন। অনুাযিাদ্ব দসিংহাসন িখদ্ির জনু এদ্োগুদ্িা বির 
োাঁর দপোদ্ক বন্দী কদ্র বরদ্খদ্িন,  া োাঁর দনজ ধমত দবশ্বাদ্স একদট গদহতে অপরাধ। 
ইাঁিুর হই বা না হই, আমরা োাঁর হাে কামদ্ড দিদ্যদি আর বার বার কামডাদ্েই 
থাকদ্বা  েিণ না আমরা োাঁর কবি বথদ্ক সমূ্পণত মুক্ত হই। 
 
 জ্বািামযী িােণ এবিং নাটকীয অঙ্গিদঙ্গ দিদ্য দশবাদজ োর বিাকদ্ির মদ্ন উদ্ত্তজনার 
আগুন জ্বাদিদ্য দিদ্য োর পদরকল্পনা খুদ্ি বিদ্িন। আমরা উত্তর পদিদ্ম  াদ্বা, বিাট 
বিাট িদ্ি দবিক্ত হদ্য রাদ্ে চিদ্বা,  াদ্ে বিাকজদ্নর বচাদ্খ না পদড। োরপর সবাই 
একদত্রে হদ্য বমাগিদ্ির সম্পিশািী সুরাট বন্দর আক্রমণ কদ্র িুণ্ঠন চািাদ্বা। আমার 
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গুপ্তচদ্ররা জাদনদ্যদ্ি গদবতে আওরঙ্গদ্জব ববাকার মদ্ো এই বন্দদ্রর প্রদেরিা বুবিা 
িুবতি বরদ্খদ্িন। োাঁর দবশ্বাস বকউ এখাদ্ন আক্রমণ করদ্ে সাহস করদ্ব না। শীঘ্রই 
জানদ্ে পারদ্বন, োর দনদ্জর আর আমাদ্ির বিাকদ্ির সামদ্ন োদ্ক নেজানু হদ্ে 
হদ্ব। এখন সবাই  াও,  ুদ্দ্ধর জনু আর বসই সাদ্থ অদজতে পুরস্কার ও দচরিাযী দবজয 
বগৌরদ্বর জনু প্রস্তুে হও! োর কথায সায দিদ্য োর বসনানাযদ্করা গদ্জত উঠদ্িা। 
 
বিদরদ্ে আসা িুই বসনাদন ববর হওযার সময, একজন অপরজনদ্ক বিদিি, এবার 
আওরঙ্গদ্জদ্বর গিাদ্ক বাঘ-নখ বথদ্ক সেকত হদ্ে হদ্ব। 
 
* 
 
বঘাডায চদ্ড দশবাদজ বিদ্িন, এখনই সময। বমাগিদ্িরদ্ক োদ্ির অপরাধ আর দবজয 
অদি াদ্নর জনু রক্ত দিদ্য মূিু দিদ্ে হদ্ব। োদ্িরদ্ক মদ্ন কদরদ্য দিদ্ে হদ্ব দহনু্দস্তান 
আমাদ্ির, োদ্ির নয। োরপর দেদন পাদ্যর বগাডাদি দিদ্য কাদ্িা বঘাডাদটর পাাঁজদ্র 
গুাঁদ্ো দিদ্িন। একদট বোাঁদ্পর আডাি বথদ্ক িাি দিদ্য ববর হদ্য বঘাডাদট তসকদ্ের 
নরম বািুর উপর দিদ্য িুদ্ট চিদ্িা। পাাঁচদ্শা বিাক দনদ্য দশবাদজ সুরাদ্টর চারপাশ 
দঘদ্র থাকা দনচু মাদটর বিযাদ্ির দিদ্ক িুদ্ট চিদ্িন। পদিম দিদ্ক োর মাসবুাপী  াত্রা 
ববশ দ্রুে হদ্যদিি এবিং অদধকািংশ সময োরা কারও বচাদ্খ পদ্ডদন। োরা বিাট বিাট 
িদ্ি িাগ হদ্য চিদিি। ব সব বমাগি বসনানাযক এসব বিাট বিাট িদ্ির কথা 
শুদ্নদিি োরা এদ্িরদ্ক ঘুদ্র ববডাদ্না ডাকাে মদ্ন কদ্র খুব একটা পাত্তা না দিদ্য 
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দনদ্জদ্ির আরাম আদ্যদ্শ মত্ত হদ্য পদ্ড। অবশু শীঘ্রই োরা এবিং োদ্ির মদ্ো 
অনুরাও দনদ্জদ্ির িুি বুেদ্ে পারদ্ব। 
 
ঘাদ্ম বিজা বিহ দনদ্য বঘাডাদট প্রদেরিার প্রথম বাধা-দেনিুট উাঁচু বিযািদট টপকাদ্ে 
এক িাি দিদ্েই দশবাদজ োর েদ্রাযাি সামদ্ন বাদগদ্য বঘাডাদটর ঘাদ্ডর দিদ্ক একটু 
েুাঁকদ্িন। বিযাদ্ির বপিন বথদ্ক আত্মরিার জনু িাদডওযািা একজন বমাগি তসনু 
এক হাে উঠাদ্েই দশবাদজ োর েদ্রাযাদ্ির এক বকাদ্প তসনুদটর হাে কদি বথদ্ক 
দবদছন্ন কদ্র বিিদ্িন। তসনুদটদ্ক বপিদ্ন বিদ্ি দশবাদজ আবার েদ্রাযাি চািাদ্িন। 
দিেীয আঘােদট পডদ্িা একজন বমাগি বসনা কমতকেতার মুদ্খ। বিাকদটর িাাঁে বিদ্ঙ্গ 
রক্তাক্ত বচাযাি বুদ্কর উপর েুদ্ি পডদ্িা। সামানু ব  কজন বমাগি বসনা বাইদ্রর 
বিযাি প্রদেরিার িাদযদ্ত্ব দিি, োরা শহদ্রর বিেদ্রর বিযাদ্ির দিদ্ক িুদ্ট চিদ্িা। 
কদ্যকজন োদ্ির অস্ত্র বিদ্ি িুদ্ট পািাদ্িা। োরপর দশবাদজ এদ্কর পর এক গািা 
বনু্দদ্কর গুদি বিাাঁডার িট িট আওযাজ শুনদ্ে বপদ্িন। োর পাদ্শর ববগুদন রদ্ের 
পাগদডপরা মারাদঠ তসনুদট বুদ্ক হাে বচদ্প ধীদ্র ধীদ্র বঘাডার দপঠ বথদ্ক মাদটদ্ে 
িুদটদ্য পডদ্িা। বপিন বথদ্ক িুদ্ট আসা বঘাডাগুদ্িা খুর দিদ্য োদ্ক মাদডদ্য বগি। 
কািাকাদি আদ্রকদট বঘাডা পা িাাঁজ কদ্র বািুর উপর িুদটদ্য পডদ্িা, সাদ্থ সাদ্থ এর 
আদ্রাহীও দিটদ্ক মাদটদ্ে পডদ্িা। োরপর আদ্রা িুই-দেনজন মারাদঠ মাদটদ্ে পদ্ড 
বগি। েদ্ব বািবাদকরা িৃঢ়োর সাদ্থ বঘাডা িুদটদ্য চিদ্িা। 
 
 সুরাদ্টর উপদ্রর দিদ্ক োদকদ্য দশবাদজ শহদ্রর িদিণ দিদ্কর বন্ধ িটদ্কর দঠক 
বপিদ্ন একদট িুই-দেনেিা িবদ্নর সমেি িাদ্ি গািা বনু্দকধারী একিি বমাগি 
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বসনার িাযামূদেত বিখদ্ে বপদ্িন। বিাহার িণ্ড দিদ্য বঠদ্ি বঠদ্ি বনু্দদ্কর নদ্ি বারুি 
িদ্র োরা আবার গুদি বিাাঁডার জনু প্রস্তুদে দনদছি। বামহাদ্ে বঘাডার মুখ বসদিদ্ক 
ঘুদরদ্য দশবাদজ দচৎকার কদ্র উঠদ্িন, ওরা বনু্দদ্ক বারুি িরার আদ্গই িটদ্কর দিদ্ক 
বিাদ্টা। বসই সাদ্থ ডান হাদ্ের েরবাদর দিদ্য িুদ্ট পািাদ্না একজন বমাগি বসনার 
দপদ্ঠ আঘাে করদ্িন। শীঘ্রই োর কদ্যকজন বিাকসহ দেদন িটদ্কর কাদ্ি বপৌঁিদ্িন। 
দেদন আশা করদিদ্িন, বিেদ্র  ারা আদ্ি োরা হযদ্ো িটদ্কর িরজা একটু িাাঁক 
করদ্ব  াদ্ে োদ্ির িুদ্ট আসা সঙ্গীরা বিেদ্র  ুকদ্ে পাদ্র। দকন্তু না, কদঠন মদ্নর 
আত্মরিাকারীরা  দ্থষ্ট দবচারবুদদ্ধসম্পন্ন, োরা বরিং োদ্ির সাদথদ্িরদ্ক িাদ্গুর হাদ্ে 
বিদ্ড বিদ্ব, দকন্তু োদ্ক বিেদ্র  ুকার সুদ্ াগ বিদ্ব না। 
 
দশবাদজ দ্রুে িাবদ্ে িাগদ্িন, োহদ্ি দকিাদ্ব দেদন বিাকজনসহ শহদ্রর বিেদ্র 
 ুকদ্বন? 
 
একবার িাবদ্িন বঘাডার দপঠ বথদ্ক বিযাদ্ি চডদ্ি বকমন হয? না, প্রায বার িুট 
উচ্চো খুব ববদশ হদ্য  ায। একজদ্নর উপর একজন িাাঁদডদ্য মানব-দসাঁদড তেদর করদ্ি 
বকমন হয? না, এটাও খুব েুাঁদকপূণত আর অদ্নক সময িাগদ্ব। োরপর হঠাৎ োর 
বচাদ্খ পডদ্িা একদট জিংধরা বিাট কামাদ্নর নি মাদটর বিযাদ্ির িাযায পদ্ড রদ্যদ্ি। 
দেদন দচৎকার কদ্র বিদ্িন, ঐ কামাদ্নর নিটা নাও, ওটাদ্ক িুরমুশ দহদ্সদ্ব বুবহার 
করা  াদ্ব। বঘাডার দপঠ বথদ্ক এক িাদ্ি বনদ্ম দেদন মাদটদ্ে পদ্ড থাকা কামাদ্নর 
নিদটর দিদ্ক িুটদ্িন। োর কদ্যকজন বিহরিীও োদ্ক অনুসরণ করদ্িা। এদ্ির মদ্ধু 
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একজন হুমদড বখদ্য পদ্ড আবার উদ্ঠ িাাঁডাি। একটু পরই বদ্মতর দনদ্চ ঘামদ্ে ঘামদ্ে 
আটজন বিাকসহ দশবাদজ কামাদ্নর নিদট েুদ্ি িটদ্কর সামদ্ন বদ্য দনদ্য এদ্িন। 
 
একজন মারাদঠ বিদ্িা, রাদ্েরদ্বিা ওরা বামদিদ্কর ব  বিাট িরজাটা বুবহার কদ্র 
বসটার উপর আঘাে করদ্ি হদ্ো না? 
 
 দশবাদজ উত্তর দিদ্িন, িাদ্িা কথা বদ্িদ্ি। দেন বিার সাদ্থ সাদ্থ এর কজা িিু 
কদ্র আঘাে কর। হাাঁপাদ্ে হাাঁপাদ্ে ওরা কামাদ্নর িাদর নিদট একবার বপিদ্নর দিদ্ক 
দনদ্য সমস্ত শদক্ত দিদ্য বিাট িরজাদটর কজা িিু কদ্র আঘাে করদ্িা। বকাদ্না িি 
বনই। আবার! এবার িরজার দকিু কাদ্ঠর টুকরা িাঙ্গদ্িও, িরজাদট জাযগা মদ্োই 
রইি। আদ্রা বজাদ্র! েৃেীয আঘাদ্ে িরজাদট কজা বথদ্ক খুদ্ি এি। শদক্তশািী গডদ্নর 
একজন েরুণ বিহরিী প্রথদ্ম  ুকদ্িা, োরপর দশবাদজ আর োর প্রায দবশজন বসনা 
োদ্ক অনুসরণ করদ্িা। একটু দনচু হদ্য ওরা িািানদটর দিদ্ক িুদ্ট চিদ্িা, ব খান 
বথদ্ক বমাগিরা গুদি িুাঁডদিি। হঠাৎ একজন বমাগি বসনা গুদি িুাঁডদ্েই েরুণ 
বিহরিীদটর পাদ্য গুদি িাগদ্েই বস মাদটদ্ে িুদটদ্য পডদ্িা। একজন মারাদঠ বসনার 
হাদ্ে বারুিিরা গািা বনু্দক দিি, বস ধীদ্র সুদ্ি িিু দির কদ্র গুদি িুাঁডদ্িা। সবুজ 
জুাদ্কটপরা একজন বমাগি বসনার শরীর মুচদ্ড উঠদ্িা, হাে পা িুাঁদ্ড িাদ্ির উপর 
বথদ্ক বস মাদটদ্ে পদ্ড বগি। মাদটদ্ে পদ্ড োর মাথা বিদ্ট দঘিু ববদরদ্য বগি। 
বািবাদকরা িাি বথদ্ক িাদিদ্য বনদ্ম পািাবার বচষ্টা করদ্ে িাগদ্িা। েদ্ব মারাদঠরা 
োদ্ির উপর চডাও হদ্য েদ্িাযার চািাদ্ে িাগদ্িা, বকউ িাডা বপি না। 
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দশবাদজ আর োর বিাকজদ্নরা একটু িম বনবার জনু থামদ্েই একজন মারাদঠ। বিৌদ্ড 
উপদ্র এদ্স বিদ্িা, মহারাজ, বমাগিরা শহর বিদ্ড পািাদ্ছ। অস্ত্রসহ বড একদট িি 
বঘাডায চদ্ড উত্তর দিদ্কর িটক দিদ্য পািাদ্ছ। মদ্ন হি ওদ্ির মদ্ধু কদ্যকজন বসনা 
কমতকেতাও আদ্ি। অনুরা বনৌকা ববদ্য বন্দদ্র অদ্পিমাণ বমাগি জাহাদ্জর দিদ্ক 
 াদ্ছ। জাহাজগুদ্িা ইদ্োমদ্ধু পাি েুিদ্ে শুরু কদ্রদ্ি। 
 
কাপুরুদ্ের িি। ওদ্ির টাকা-কদড বকাথায আদ্ি বখাদ্জা–দনিতযিাদ্ব আওরঙ্গদ্জব ব  
কদ্রর ববাো আমাদ্ির উপর চাদপদ্য দিদ্যদ্ি…েদ্ব শহদ্রর সাধারণ মানুদ্ের বকাদ্না 
িদে কদ্রা না। আমাদ্ির মদ্ো ওরাও বমাগিদ্ির হাদ্ে অেুাচাদরে হদ্যদ্ি। েদ্ব 
দনযমানু াযী অনুসন্ধান করদ্ব। বমাগিরা ওদ্ির রত্নিাণ্ডার িাদ্িামদ্োই িুদকদ্য রাদ্খ। 
 
 দশবাদজ দনদ্জ কদ্যকজন বিাক দনদ্য বন্দদ্রর সামদ্নর দিদ্ক মুখ করা গুিামগুদ্িার 
একদটর দিদ্ক চিদ্িন। েদ্ব ওরা সাবধাদ্ন িািাদ্নর বিযাি বঘাঁদ্স চিদ্িা, বকননা 
বমাগিদ্ির পাদিদ্য  াওযাটা একদট িাাঁিও হদ্ে পাদ্র। দকিংবা িাদ্ি আদ্রা বমাগি বসনা 
ওাঁৎ বপদ্ে থাকদ্ে পাদ্র। েদ্ব তসকদ্ে বপৌঁদ্ি ওরা বিখদ্িা সব এদ্কবাদ্র নীরব। 
সকাদ্ির বরাদ্ি সাগদ্রর পাদন দচকদচক করদ্ি। ওরা জনশূনু জাহাজঘাট ঘুদ্র বিখদ্িা, 
অনুসময জাযগাদট জনসমাগদ্ম সরগরম থাকদ্ো। বড বড কেগুদ্িা উজ্জ্বি হিুি 
রদ্ের কাপদ্ডর গাাঁট জাহাজঘাদ্ট পদ্ড রদ্যদ্ি। কুদিরা ব খাদ্ন বিদ্ি বরদ্খ পাদিদ্যদ্ি, 
বসখাদ্নই পদ্ড রদ্যদ্ি। বিদ্ি রাখা িুদ্টা দপপা বথদ্ক মদরচ ধুিায পদ্ড রদ্যদ্ি। 
তসকদ্ে আিদ্ড পডা বিাট বিাট ব উদ্যর শব্দ আর মাদ্ে মাদ্ে িু একটা গািংদচদ্ির 
দচৎকার িাডা আর বকাদ্না শব্দ বনই। 

http://www.bengaliebook.com/


ট্রেইটরস ইন দ্য শ্যাড াস : এম্পায়ার অব দ্য ট্র াগল । অযাডলক্স রাদ্ারড া ড 

13 

www.bengaliebook.com                                  সূচিপত্র 
 

 

 
দশবাদজ োর বিাকজনসহ দনিঃশদ্ব্দ ববদ্িপাথদ্রর কদ্যকদট বড বড িািাদ্নর চারপাশ 
দঘদ্র থাকা একদট উাঁচু ইদ্টর বিযাদ্ির দিদ্ক এদ্গাদ্িন। হঠাৎ একদট বনু্দদ্কর গুদি 
দশবাদজর কাদ্নর পাশ দিদ্য িুদ্ট বগি। আদ্রা কদ্যকদট গুদি োর পাদ্যর চারপাদ্শ ধুদি 
উদডদ্য বগি। একজন মারাদঠ োর রক্তাক্ত পাদ্যর দডম ধদ্র মাদটদ্ে পদ্ড বগি। 
দশবাদজ বচাঁদচদ্য উঠদ্িন, সবাই ব  ব খাদ্ন পাদ্রা িুকাও। গুদি আসদিি ইদ্টর 
বিযািদ্ঘরা আদেনাদট বথদ্ক। গুপ্তচদ্রর কাি বথদ্ক পাওযা েথুানুসাদ্র দশবাদজ অনুমান 
করদ্িন এই িািানগুদ্িাদ্ে দনিযই ইউদ্রাপীয বদণকরা থাদ্ক। োর ধারণা সেু 
প্রমাদণে হি  খন একদট িািাদ্নর উপদ্রর েিা বথদ্ক সািা চামডার একজন মানুে 
জানািা দিদ্য মুখ ববর কদ্র সাবধাদ্ন উাঁদক দিি। গািা বনু্দক হাদ্ে আদ্রকদট বিাক 
জানািার সামদ্ন এদ্স দ্রুে একবার গুদি কদ্রই বদ্স পডদ্িা। আদ্রকজন মারাদঠ বসনা 
পদ্ড বগি, রদ্ক্ত োর সািা জামা িাি হদ্য বগি। োর একজন সঙ্গী সামদ্ন িুদ্ট এি, 
োরপর োর কাাঁদ্ধর দনদ্চ হাে দিদ্য ধদ্র োদ্ক কাপদ্ডর গাাঁটদরর আডাদ্ি বটদ্ন দনদ্য 
বগদ্িা। 
 
দশবাদজ একমুহূেত িাবদ্িন। িািান-বকাঠাগুদ্িার চারপাশ দঘদ্র থাকা উাঁচু বিযাদ্ির 
চারদিদ্ক অন্তে পঞ্চাশ িুট বখািা জাযগা রদ্যদ্ি। োর বিাদ্করা এই জাযগাটুকু পার 
হদ্ে িীে নয, েদ্ব দনসদ্ন্দদ্হ কদ্যকজন মারা পডদ্ব। শুধু শুধু োদ্ির প্রাণ দবসজতন 
দিদ্য কী িাি? োই দেদন বিদ্িন, দপিু হদ্ট পুদ্রা বিযািদট দঘদ্র বিি আর নজর 
রাখা বকউ ব ন এখান বথদ্ক ববর হদ্ে দকিংবা  ুকদ্ে না পাদ্র। আমরা এখন 
বমাগিদ্ির বকাোগাদ্রর অনুসন্ধান করদ্বা, োরপর দবদ্িদশদ্ির বুাপাদ্র দসদ্ধান্ত বনব। 
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 ঘণ্টা িুদ্যক পার হি, েদ্ব পুদ্রাদ্না নগর িুগতদটদ্ে কদ্যকদট রূপার মুরা িাডা আর 
দকিুই পাওযা বগি না। দশবাদজ বুেদ্ে পারদ্িন ওরা আসি ধনিাণ্ডাদ্রর সন্ধান এখনও 
পাযদন,  া অবশুই আদ্ি। িুদ্টা বড পাম গাদ্ির িাযায িাাঁদডদ্য হেবুদদ্ধ হদ্য দেদন 
িাবদিদ্িন মূি ধনরত্নগুদ্িা ওরা বকাথায িুদকদ্য বরদ্খদ্ি। এমন সময পাকাচুদ্ির 
একজন মারাদঠ বসনা-কমতকেতা োর কাদ্ি এদ্স বিদ্িা, মহারাজ, আমার একজন বিাক 
বিদ্ি,  খন বস ঐ কুযাদটর দকনারায চারপাদ্শ পাথদ্রর আস্তরণ বিওযা অিংশদটর উপর 
পা ঠুকদিি েখন এক জাযগায িাপা আওযাজ শুনদ্ে বপদ্যদ্ি। োর ধারণা এর দনদ্চ 
হযদ্ো বকাদ্না বগাপন কুঠদর থাকদ্ে পাদ্র। কুযাদটর পাদনদ্ে আদম একদট পাথর বিদ্ি 
বিদ্খদি, ব রকম ধারণা কদ্রদিিাম েেটুকু গিীর মদ্ন হি না। বিাকদটর কথাই 
হযদ্ো সদঠক। 
 
দঠক আদ্ি, োহদ্ি ঐ পাথদ্রর আস্তরণগুদ্িা েুদ্ি বিি। 
 
 মারাদঠরা দ্রুে কাদ্জ বিদ্গ পডদ্িা। হাদ্ের কাদ্ি  া বপি োই দিদ্য খুাঁদচদ্য খুাঁদচদ্য 
পাথদ্রর আস্তরণগুদ্িা েুিদ্ে শুরু করদ্িা। িশ দমদনদ্টর মদ্ধু ওরা একটা খাডা দসাঁদড 
বিখদ্ে বপি, বসাজা কুযাদটর দনদ্চর দিদ্ক বনদ্ম বগদ্ি। োিা বিওযা একদট ধােব 
ববষ্টনী দিদ্য ব াকার পথদট বন্ধ করা দিি। গািা বনু্দকধারী একজন মারাদঠ োিাদটর 
মদ্ধু একটু বারুদ্ির গুাঁডা ব দ্ি, আগুন িাদগদ্য দিদ্য বপিদ্ন সদ্র িাাঁডাি। িপ কদ্র 
আগুন জ্বদ্ি উঠদ্েই একটা িুম শব্দ হি, োরপর োদ্রর জািদট খুদ্ি বগি। বধাাঁযা 
আর অন্ধকাদ্রর মধু দিদ্য দশবাদজ বিেদ্র কদ্যকদট বিাহার দসনু্দক বিখদ্ে বপদ্িন। 
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দেদন দচৎকার কদ্র বিদ্িন, দসনু্দকগুদ্িা বখাি। োর হুকুম োদমি করদ্ে োর 
বিাদ্করা িুদ্ট এি। একটু পরই িাদর ডািাগুদ্িা খুিদ্েই বিেদ্র থদ্র থদ্র সাজাদ্না 
বসানা রূপার মুরা পাওযা বগি। 
 
 বঠাাঁদ্ট মৃিু হাদস দনদ্য দশবাদজ সবদ্চদ্য বড দসনু্দকদটর মুরাগুদ্িা পরীিা করদ্ে 
িাগদ্িন। বসানা-রূপার মুরাগুদ্িা োর আেুদ্ির িাাঁক দিদ্য গদ্ি পডদিি। এমন সময 
বমাটাদ্সাটা একজন মারাদঠ বসনা-কমতকেতা োর কাদ্ি িুদ্ট এি। এই বিাকদট 
ইউদ্রাপীযদ্ির আবাদ্সর চেুদিতক বঘরাও করা বসনািদ্ির বনেৃদ্ত্ব দিি। বস হাাঁপাদ্ে 
হাাঁপাদ্ে বিদ্ে শুরু করদ্িা, মহারাজ, ইউদ্রাপীযরা … এেটুকু বদ্িই বস িম দনদ্ে 
থামদ্িা। 
 
বি, ইউদ্রাপীযরা কী? 
 
 ওরা োদ্ির জান-মাি রিার দবদনমদ্য মুদক্তপদ্ণর টাকা বিবার প্রস্তাব দিদ্যদ্ি। 
 
হুাাঁ বি, োরপর। 
 
আদ্রকবার িম দনদ্য বিাকদট আবার বিা শুরু করদ্িা। সািাচুদ্ির িাদডওযািা একজন 
ইউদ্রাপীয বদণক িুই হাে মাথার উপর েুদ্ি জানািার সামদ্ন এদ্স িাাঁডাি। বস 
আমাদ্ির িাোয বচাঁদচদ্য বিদ্িা, এখাদ্ন ব  িাদযদ্ত্ব আদ্ি, োর সাদ্থ বস কথা বিদ্ে 
চায। আদম বাইদ্র এদ্স বিিাম আদমই এখাদ্ন িাদযদ্ত্ব আদি। েখন বস বকবি বিদ্িা, 
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আমরা োদ্ির বকাদ্না িদে না করদ্ি বদণদ্করা আমাদ্িরদ্ক কদ্যক িাখ মুরা বিদ্ব। 
আদম োদ্ক জানািাম আপদনই একমাত্র বুদক্ত, দ দন এ দবেদ্য দসদ্ধান্ত দিদ্ে পাদ্রন, 
েদ্ব আদম এখুদন আপনাদ্ক কথাদট জানাদছ। 
 
দশবাদজ একটু বথদ্ম দচন্তা করদ্িন। ইউদ্রাপীযরা উন্নে অস্ত্রশদ্স্ত্র সুসদিে। শদক্তপ্রদ্যাগ 
কদ্র ওদ্িরদ্ক পরাদজে করদ্ে প্রচুর িযিদে িাডাও অদ্নক সময বিদ্গ  াদ্ব। আর 
এই িাাঁদ্ক বমাগিরাও আদ্রা তসনু দনদ্য দিদ্র আসদ্ে পাদ্র। মুদক্তপদ্ণর টাকার 
পদরমাণদট দবশাি। আর োর সাদ্থ এই দসনু্দকগুদ্িার টাকা দমদিদ্য োর বিাকদ্ির 
িুটপাদ্টর িুধা বমটাদ্না িাডাও দহনু্দস্তাদ্নর অেুাচারী শাসকদ্ির দবরুদ্দ্ধ োর 
সমরাদি াদ্নর খরচও িীঘতদিন চািাদ্না  াদ্ব। োিাডা এই দবদ্িদশদ্ির শত্রু বাদনদ্য দক 
িাি, ব খাদ্ন বশানা  ায বমাগিদ্ির সাদ্থ এদ্িরও সুসম্পকত বনই? এদ্ির সমথতন–
দবদ্শেে ওরা ব সব আধুদনক অস্ত্রশস্ত্র ব াগান দিদ্ে পারদ্ব, ো আমাদ্ির মােৃিূদমদ্ক 
স্বাধীন করার িদবেুৎ িডাইদ্য ববশ কাদ্জ িাগদ্ব। ওদ্িরদ্ক বি আদম ওদ্ির প্রস্তাব 
গ্রহণ কদ্রদি। 
 
* 
 
দিদল্লর িাি বকল্লায সন্ধুা ঘদনদ্য আসদ্েই কাকগুদ্িা োদ্ির বাসার বখাাঁদ্জ কা কা 
দচৎকার করদ্ে করদ্ে দিদ্র আসদ্ে িাগদ্িা। খাস মহি বথদ্ক ববর হদ্য সম্রাট 
আওরঙ্গদ্জব িুই পাদ্শ সারদ্বাঁদ্ধ মাথা নুইদ্য থাকা অমােু এবিং দসপাহসািারদ্ির মধু 
দিদ্য বহাঁদ্ট দেনদিক বখািা দিওযান-এ-আম-এর দিদ্ক বহাঁদ্ট চিদ্িন। ডাদ্ন বাদ্ম না 
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োদকদ্য মাদ্বতি পাথদ্রর মদ্ঞ্চ উদ্ঠ দেদন োর দপোর রত্নখদচে বসানার মযূর দসিংহাসদ্ন 
বসদ্িন। িুধ সািা সাধারণ আিখাল্লা পরা িীঘত, হিকা-পােিা গডদ্ন োর কদ্ঠার 
আত্মসিং মী বুদক্তত্ব প্রকাদশে হদ্ছ। িম্বা সুন্দর হাদ্ের আেুিগুদ্িা দসিংহাসদ্নর 
েিমদ্ি হােদ্ি রাখদ্িন। কাাঁচা-পাকা িাদড সুন্দরিাদ্ব িাাঁটা। বাজপাদখর মদ্ো বাাঁকা 
নাদ্কর উপদ্র হাদসহীন কাদ্িা বচাখিুদ্টা হিুি বরশদম বপাশাকপরা সুরাদ্টর সুদ্বিাদ্রর 
দিদ্ক দির হদ্য রদ্যদ্ি। িুজন প্রহরী োদ্ক এদগদ্য দনদ্য আসদিি। মদ্ঞ্চর বাদ্রা িুট 
িূরদ্ত্ব এদ্স সুবিার মাদটদ্ে িুদটদ্য পদ্ড উপুড হদ্য িম্বা হি। 
 
শান্ত িাবদ্িশহীন কদ্ণ্ঠ আওরঙ্গদ্জব বিদ্িন, উঠুন। এ ধরদ্নর অসিং ে, বিাক 
বিখাদ্না দবনয বিখাবার প্রদ্যাজন বনই। আমার  া িরকার, ো হি সুরাদ্ট আপনার 
কা তকিাদ্পর সদঠক বুাখুা। দকিাদ্ব আপদন িূাঁইদ্িাড দশবাদজ আর োর পাহাদড 
িসুুদ্ির শহর িুট করদ্ে দিদ্িন? 
 
জাহাপনা, শহর রিার জনু আমার প তাপ্ত বসনা দিি না। হাজার হাজার মারাদঠ হঠাৎ 
আক্রমণ কদ্র বদ্স। ওরা ধদ্মতাম্মাি, দনদ্জর জীবদ্নর প্রদে ওদ্ির বকাদ্না িযামাযা 
বনই। োিাডা সুরাদ্টর প্রদেরিা বুবিা আপনার দসিংহাসদ্ন বসার শুরু বথদ্কই দঠক 
দিি না। 
 
আপনার আসদ্ি বমাট কেজন বিাক দিি? 
 
 িযদ্শা পঞ্চাদ্শর ববদশ না। 
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আর কামান? 
 
িশদট। েদ্ব সবকদটই বিাট আর পুদ্রাদ্না আমদ্ির। 
 
বাইদ্র বথদ্ক বকাদ্না দবপি আসার খবর জানাদ্ে নগদ্রর সীমানার বাইদ্র প্রেুন্ত 
এিাকায বঘাডসওযার টহদ্ির বুবিা বননদন বকন? 
 
টহিিার দিি…েদ্ব বঘাডসওযার দিি না। এখন বুেদ্ে পারদি জাহাপনা, ো  দ্থষ্ট 
দিি না। 
 
আরওরঙ্গদ্জব নীরদ্ব সুদ্বিাদ্রর দিদ্ক োদকদ্য রইদ্িন। 
 
সুদ্বিার বোেিাদ্ে শুরু করদ্িা, জাাঁহাপনা, আদম সকি নগরবাসীদ্ক দনদ্িতশ দিিাম, 
 ার  ার মূিুবান দজদনসপত্র দনদ্য জান বাাঁচাদ্ে গ্রাদ্ম দগদ্য আশ্রয দনদ্ে। 
 
 আপদনও োই করদ্িন, োই না? 
 
 সুদ্বিার মাথা দনচু কদ্র বিদ্িা, হুাাঁ। 
 
সুরাট বিদ্ড চদ্ি বগদ্িন আর এদিদ্ক চারদিন ধদ্র নগদ্র িুটপাট চিদ্িা। 
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সুদ্বিার মাথা বনদ্ড সায দিি। হঠাৎ গিা শুদকদ্য  াওযায োর মুখ বথদ্ক কথা ববর 
হদছি না। সারা মুদ্খ িরির কদ্র ঘাম েরদ্ি, হিুি বরশদম আিখাল্লার কাাঁধ ঘাদ্ম 
দিদ্জ বগদ্ি। 
 
 ইউদ্রাপীযরা দক কদ্র োদ্ির সম্পি রিা করদ্ে পারদ্িা, অথচ আপদন পারদ্িন না? 
 
আেদ্ে সুদ্বিাদ্রর িুদ্চাদ্খর মদণ কাাঁপদিি, িুহাে ঘেদ্ে ঘেদ্ে বস বিদ্িা, জাহাপনা, 
ওদ্িরদ্ো বিাট একদট জাযগা দিি, আর আমাদ্ক বগাটা শহদ্রর প্রদেরিা বিখদ্ে হয। 
োরপর বথদ্ম একবার ব াক দগদ্ি আবার বিা শুরু করদ্িা, দবদ্িদশদ্ির হাদ্ে নেুন 
নেুন অস্ত্র দিি…আর আমার বিাকও দিি খুব কম…ওরা িয পাদছি মারাদঠরা হযদ্ো… 
 
আওরঙ্গদ্জব মদ্ন মদ্ন িাবদ্িন, পদরষ্কার বুো  াদ্ছ সুদ্বিার বুেদ্ে পাদ্র দন। ব , 
দেদন কেটুকু জাদ্নন আর োর গুপ্তচদ্রর জাি কেিূর িদডদ্য রদ্যদ্ি। দেদন বিদ্িন, 
আপনার আদ্গর বণতনা অনু াযী শহর রিার জনু, ব  দেন হাজার তসনু দন ুক্ত করার 
কথা দিি োর দক হি? োরপর আওরঙ্গদ্জব এক টুকরা কাগজ ববর কদ্র বিদ্িন, 
আপনার স্বাির করা এই রদশিদট আমার খাজাদঞ্চ আমাদ্ক দিদ্যদ্িন। রাজকীয 
বকাোগার বথদ্ক বসনাবাদহনীর খরচ বজাগাদ্ে আপনাদ্ক বাদেতক ব  িাো বিওযা হে 
এদট োর রদশি। এই স্বাির আর দসিদ্মাহর কী আপনার নয? 
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এবার সুদ্বিার থর থর কদ্র, কাাঁপদ্ে কাাঁপদ্ে আওরঙ্গদ্জদ্বর সামদ্ন হাাঁটু বিদ্ঙ্গ বদ্স 
পডদ্িা। বকাদ্না উত্তর দিদ্ে পারদ্িা না। িাো গ্রহণ কদ্র বসই টাকা দিদ্য বসনা 
দনদ্যাগ করা, োদ্ির ববেন বিওযা আর োদ্িরদ্ক  থা থ অস্ত্রশদ্স্ত্র সদিে না কদ্র 
পুদ্রা টাকাটা বস আত্মসাৎ কদ্রদ্ি। এটা বুেদ্ে বপদ্র আওরঙ্গদ্জব কদঠন বচহারা দনদ্য 
বসাজা হদ্য িাাঁদডদ্য বিদ্িন, আপদন শুধু আপনার ম্রাদ্টর সাদ্থ ববইমাদন কদ্রন দন, োর 
বচদ্যও গুরুত্বপূণত হি পদবত্র কুরআদ্নর দশিা িঙ্গ কদ্র আল্লাহর সাদ্থও ববইমাদন 
কদ্রদ্িন, ব খাদ্ন চুদর এবিং িুনতীদে দনদ্েধ করা আদ্ি। উদ্ধে একজন কাদ্ির এবিং 
দকিু দবদ্িদশ,  ারা ইদ্োমদ্ধুই আমাদ্ির শাসদ্নর প্রদে অবজ্ঞা বিদখদ্যদ্ি, োদ্ির 
সামদ্ন আমাদ্ক আর আপনার ধদ্মতর অপমান কদ্রদ্িন।  দি মারা ব দ্েন োহদ্ি 
আপদন একজন শদহি হদ্েন। আর এখন কী হদ্যদ্িন? একজন হীন কাপুরুদ্ের মদ্ো 
আপনার প্রিুর সামদ্ন কাের স্বদ্র কাাঁিদ্িন। েদ্ব আদম িযািু োই আপনাদ্ক পরকাদ্ি 
পাঠাদ্বা না, েদ্ব আপনার আর আপনার পদরবাদ্রর সমস্ত সম্পি রাজদ্কাদ্ে সমপতণ 
করদ্বন। ব  পাপ কদ্রদ্িন ো বথদ্ক শুদ্ধ হদ্ে একজন গদরব এবিং নগণু েীথত াত্রীর 
মদ্ো মক্কায হজ করদ্ে  াদ্বন। পদ্থ ব দ্ে ব দ্ে দিিা কদ্র  া পাদ্বন ো দিদ্য 
জীবন ধারণ করদ্বন। এখন আমার বচাদ্খর সামদ্ন বথদ্ক িূর হদ্য  ান! 
 
 সুদ্বিার মাদটদ্ে বদ্স পদ্ডদিি, একবার িাাঁডাবার বচষ্টা কদ্র আবার  দ্ি পডদ্িা। 
িুজন প্রহরী োর িুই বাহু জাপদ্ট ধদ্র োদ্ক বটদ্ন দনদ্য চিদ্িা। বস বপিন বপিন 
মাদটদ্ে হিুি েরদ্ির িাগ বরদ্খ ব দ্ে িাগি। কাপুরুে বিাকদট োর প্রস্রাব সামিাদ্ে 
পাদ্র দন। 
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আওরঙ্গদ্জব এবার োর সিাসি আর বসনাপদেদ্ির দিদ্ক দিরদ্িন। এই বিাকদটর 
পদরণদের কথা মদ্ন রাখদ্বন। সাম্রাদ্জু বকাদ্না ধরদ্নর িুনতীদে আদম সহু করদ্বা না। 
আপনাদ্ির মদ্ধু বকউ ো িঙ্ঘন করদ্ি আদম বকাদ্না িযা বিখাদ্বা না। আর ঐ 
ববইমান দশবাদজদ্ক দনমূতি করদ্ে আদম ইদ্োমদ্ধুই একদট শদক্তশািী বসনাবাদহনী 
পাদঠদ্যদি। বমাগি বিংদ্শর প্রদে বস ব  অপমান কদ্রদ্ি, োর জনু িুদনযার বুক বথদ্ক 
োদ্ক মুদ্ি বিিা হদ্ব। এবার আপনারা ব দ্ে পাদ্রন। নদ্বািুম দনদ্য আর 
দনিঃস্বাথতিাদ্ব িৃঢ়সিংকল্প হদ্য  ার  ার িাদযত্ব পািদ্ন বিদ্গ পডুন। 
 
 রাে বনদ্ম এদ্সদ্ি আর এখন কাদ্কর বিদ্ি আকাদ্শ বািুর ঘুদ্র ববডাদ্ছ। 
আওরঙ্গদ্জব খাসমহদ্ির দিদ্ক দিদ্র চিদ্িন। বসখাদ্ন বপৌঁদ্ি একাকী একদট চাদব দনদ্য 
বিাট একদট হাদের িাাঁদ্ের বাক্স খুদ্ি একটা কাগদ্জর টুকরা ববর করদ্িন। বসখাদ্ন 
িাাঁদডদ্যই দশবাদজর কাি বথদ্ক ব  দচদঠটা বপদ্যদিদ্িন, ো আদ্রকবার পডদ্িন। দচদঠটা 
কাউদ্ক বিখান দন। 
 
আপনারা, বমাগিরা মদ্ন কদ্রন আপনারা কুশিী ব াদ্ধা। দকন্তু আপনাদ্ির সবতদ্শ্রষ্ঠ 
ব াদ্ধারাও আমার বিদ্শ ববদশদিন দটকদ্ে পাদ্র দন। মারাদঠদ্ির িূদম রুি আর কদঠন 
হদ্িও ো আমাদ্ির। আমরা আমাদ্ির বিশদ্ক িাদ্িাবাদস আর বশে মানুেদট আর 
িুগতগুদ্িা থাকদ্ে ো রিা করদ্বা। এখাদ্ন অনুপ্রদ্বশ করদ্ি আপনারা দনদ্জদ্ির রদ্ক্তর 
সাগদ্র ডুদ্ব  াদ্বন। 
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অনু বকউ হদ্ি এধরদ্নর িাদিকোপূণত আর ঔদ্ধেু মন্তদ্বু িুব্ধ হদ্য বোাঁদ্কর মাথায 
হঠকারী দকিু একটা কদ্র বসদ্ো। দনিঃসদ্ন্দদ্হ দশবাদজও আওরঙ্গদ্জব সম্পদ্কত োই 
বিদ্বদিদ্িন। েদ্ব অদিজ্ঞো আওরঙ্গদ্জবদ্ক আদ্বগ দনযন্ত্রদ্ণ রাখার মূিু আর এখন 
দক করা িরকার বসদিদ্ক মদ্নাদ্ াগ দিদ্ে দশদখদ্যদ্ি। এদ্িদ্ত্র  ারা প্রকাদ্শু োাঁর 
দবদ্রাদধো করার স্পধতা বিদখদ্যদ্ি, োদ্িরদ্ক অবশুই দবচাদ্রর আওোয আনদ্ে হদ্ব। 
এটা দেদন দনজস্ব পদ্ধদেদ্ে  থাসমদ্যই করদ্বন। েদ্ব দবজয  খন আসদ্ব, েখন ো 
হদ্ব পদরপূণত ও দচরকাদ্ির জনু,  া হঠাৎ গদজদ্য উঠা উচ্চাদিিােী ব  বকাদ্না দবদ্রাহীর 
জনু একদট দশিণীয দবেয হদ্য থাকদ্ব। 
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২. ট্রবগ  পাচদ্শ্াহ 
 
রুপা আর দিদ্রাজা দিদ্য বাাঁধাদ্না কুরআনদট নাদমদ্য বরদ্খ রওশনআরার দিদ্ক োদকদ্য 
আওরঙ্গদ্জব বিদ্িন, দক বুাপার ববান? রওশনআরা েখনও হাাঁপাদছদ্িন, মদ্ন হদছি 
ব ন দেদন িুটদ্ে িুটদ্ে বহদ্রম বথদ্ক আওরঙ্গদ্জদ্বর খাসকামরায এদ্সদ্িন বকাদ্নামদ্ে 
বকবি এেটুকু বিদ্ে পারদ্িন, িুজন কাদসি-বােতাবাহক–আগ্রা বথদ্ক এদ্সদ্ি। ওরা 
জাহানারার কাি বথদ্ক আমার জনু একদট বােতা দনদ্য এদ্সদ্ি। 
 
 জাহানারা? উদন বো অসুি দিদ্িন, োই না? 
 
না…জাহানারা নন, আমাদ্ির বাবা অসুি। দেদন জাদনদ্যদ্িন, বাবা এখন মৃেুুশ ুায। 
দেদন অনুদ্রাধ কদ্রদ্িন, আদম ব ন বোমাদ্ক রাদজ কদরদ্য োর কাদ্ি দনদ্য  াই। বাবা 
বোমাদ্ক দকিু বিদ্ে চাদ্ছন। 
 
আওরঙ্গদ্জব উদ্ঠ িাাঁডাদ্িন, দক বিদ্বন? 
 
জাহানারা দকিু বদ্িন দন, েদ্ব ববশ বজার দিদ্য এটা জাদনদ্যদ্িন েুদম  দি এখুদন না 
 াও োহদ্ি খুব বিদর হদ্য  াদ্ব। 
 
বিদর হদ্ব, কার জনু? আমার না বাবার? 
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রওশনআরা বচাখ দপটদপট করদ্িন। অদ্নকসময আওরঙ্গদ্জদ্বর মন ববাো খুব কদঠন 
হয। োরপর সাহস কদ্র বিদ্িন, হযদ্ো বোমাদ্ির িুজদ্নর জনু। 
 
 দেদন বহুদিন আদ্গ আমার শ্রদ্ধা হাদরদ্যদ্িন। োিাডা এখন আমরা একজন 
আদ্রকজদ্নর সাদ্থ দক কথা বিদ্বা? দেদন আমাদ্ক িৎতসনা করদ্বন। আর আদম োদ্ক 
বিদ্বা, আদম  া কদ্রদি ো সাম্রাদ্জুর িাদ্িার জনু কদ্রদি। এদ্ে আমাদ্ির িুজদ্নর 
দক িাি হদ্ব? 
 
রওশনআরার বচাদ্খ পাদন এি। োর খুব ইদ্ছ হদছি, আওরঙ্গদ্জব োদ্ক িুহাদ্ে 
জদডদ্য ধরদ্বন, দকন্তু ো হবার নয। মুখ দির কদ্র দেদন বসাজা সামদ্নর দিদ্ক োদকদ্য 
রইদ্িন, োর মুখ বিদ্খ দকিুই ববাোর উপায বনই। রওশনআরা বিদ্িন, বোমার মদ্ন 
আদ্ি  খন আদম এদ্কবাদ্র বিাট দিিাম েখন বাবা আমাদ্ক একবার দকিাদ্ব নিী 
বথদ্ক উদ্ধার কদ্রদিদ্িন? আমার অবশু এঘটনার দকিুই মদ্ন বনই। অবশু েখন বো 
আদম খুব বিাট দিিাম– জাহানারার দকন্তু দঠক মদ্ন আদ্ি।  খন আমরা বড হদছিাম 
েখন দেদন আমাদ্ক প্রাযই বিদ্েন দকিাদ্ব আমাদ্ির বঘাডার গাদডটা উদ্ে পাদনদ্ে 
পডদ্েই আদম মাদ্যর হাে বথদ্ক দিটদ্ক পাদনদ্ে পদ্ড দগদ্য প্রায বিদ্স  াদছিাম, দকন্তু 
বাবা আমাদ্ক উদ্ধার কদ্রন। শুধু োর কারদ্ণই আজ আদম ববাঁদ্চ আদি। 
 
এই কাদহনী আদম বহুবার শুদ্নদি। আর  খন আমাদ্ির মা ববাঁদ্চ দিদ্িন, েখনকার 
সমদ্যর বাবার অদ্নক সৃ্মদে আমার দনদ্জরও মদ্ন আদ্ি। েদ্ব আমরা িুজদ্নই জাদন মা 
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মারা  াবার পদ্রর বিরগুদ্িাদ্ে সবদকিু দকরকম বিদ্ি দগদ্যদিি। আমাদ্ির ববদশ 
আদ্বগপ্রবণ হওযা উদচে নয। দবদ্শেে একজন সম্রাট দহদ্সদ্ব আদম চাই না বকাদ্না 
ধরদ্নর আদ্বগ আমার দবচারবুদদ্ধদ্ক বঘািা কদ্র দিক। 
 
েদ্ব অদ্নকসময আমার দক মদ্ন হয জাদ্না, আমরা হযদ্ো সদঠকিাদ্ব োাঁদ্ক দবচার 
করদ্ে পাদরদন। মদ্ন হয দেদন আমাদ্ির জনু  া িাদ্িা বিদ্বদিদ্িন, োই করদিদ্িন। 
 
আওরঙ্গদ্জব োর ববাদ্নর িুহাে ধদ্র বিদ্িন, এটা খুবই স্বািাদবক ব  এরকম একদট 
মুহূদ্েত আমরা বসই বন্ধদ্নর কথা িাদব,  া আমাদ্িরদ্ক পদরবারদ্ক একসাদ্থ ববাঁদ্ধ 
বরদ্খদিি। েদ্ব আমরা দনদ্জদ্ির সাদ্থই প্রোরণা করদ্বা,  দি আমরা িাদব ব , আমরা 
 া কদ্রদি ো িুি দিি। োিাডা দক করদ্ে হদ্ব বস দসদ্ধান্ত েুদম নাওদন। বসটা আমার 
দনদ্জর িাদ্িার জনু দকিংবা সুদবধার জনু দিি না, বসটা করা হদ্যদিি সাম্রাদ্জুর স্বাদ্থত। 
িুদনযা এবিং আল্লাহর সামদ্ন এর সমূ্পণত িাদযত্ব আদম দনদ্জ দনদ্যদি। বোমার মদ্ন রাখা 
উদচে, েখন আদম  দি সাদ্থ সাদ্থ দকিু না করোম, োহদ্ি দক হদ্ে পারদ্ো? িারা 
দশদ্কাহ শুধু খাদ্রদজ দিদ্িন না, দেদন োাঁর িাইদ্িরদ্ক ঘৃণা করদ্েন। দেদন খুব িুবতি 
দচদ্ত্তর মানুে দিদ্িন।  ার জনু আমাদ্ির পূবতপুরুেরা িডাই কদ্রদিদ্িন, হাদ্ে সময 
বপদ্ি দেদন োর অদধকািংশই ধ্বিংস কদ্র বিিদ্েন। আর এদিদ্ক আমাদ্ির বাবার োাঁর 
দপ্রযপুদ্ত্রর বকাদ্না বিােই বচাদ্খ পদ্ড না। ব ন একজন মানুে িরিুপুদ্রর সূদ্ তর দিদ্ক 
বখাশদ্মজাদ্জ োদকদ্য রদ্যদ্িন। 
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রওশনআরা মাথা নাডদ্িন। োাঁর িাই হযদ্ো দঠকই বদ্িদ্িন–সাধারণে দেদন োই 
বদ্িন। বসই  খন বথদ্ক শাহজাহাদ্নর হাে বথদ্ক দসিংহাসন দিদনদ্য দনদ্য আওরঙ্গদ্জব 
োর বড ববান জাহানারার জাযগায োদ্ক সাম্রাদ্জুর প্রধান সম্রাজ্ঞী কদ্রদিদ্িন, োরপর 
এদ্োবির ওরা এসব দবেয দনদ্য কখনও বকাদ্না কথা বদ্িন দন। আর দেদন এদ্েই 
সন্তুষ্ট দিদ্িন। মসৃণগদেদ্ে আর ববশ আনদ্ন্দ োাঁর জীবন বকদ্ট  াদছি, পিদব, 
সম্পি…এিুদনযার জীবদ্ন  া দেদন বচদ্যদ্িন োর অদধকািংশ এখন োাঁর হদ্যদ্ি। দেদন 
বহদ্রম শাসন কদ্রন।  দিও মাদ্ে মাদ্ে এমনিাদ্ব দনদ্জর ইছাপূরণ কদ্রন,  া দেদন 
জাদ্নন োর িাই অনুদ্মািন করদ্বন না, েদ্ব এসব দবেদ্য দেদন খুবই সেকত থাদ্কন। 
দেদন একজন িাদ্িা সম্রাজ্ঞী দিদ্িন, দঠক ব রকম একজন িাদ্িা কনুাও দিদ্িন। 
োরপর একসময বুেদ্ে পারদ্িন িারা দশদ্কাহ এবিং জাহানারার েুিনায োর বাবার 
কাদ্ি দেদন দকিুই না। েদ্ব এজনু োাঁর অবশুই অপরাধ ববাধ করা উদচে নয। হাদ্ের 
দপদ্ঠ বচাদ্খর পাদন মুদ্ি দেদন দজদ্জ্ঞস করদ্িন, োহদ্ি এখন েুদম দক করদ্ব 
আরওরঙ্গদ্জব? েুদম দক আগ্রা  াদ্ব? 
 
 আওরঙ্গদ্জব ধীদ্র ধীদ্র োাঁর ববাদ্নর হাে বিদ্ড দিদ্য বিদ্িন, জাদন না। 
 
দেদন বুেদ্ে পারদ্িন োাঁদ্ক এখন সাবধাদ্ন িাবদ্ে হদ্ব। োাঁর বাবার অসুিোর খবরদট 
অপ্রেুাদশে নয। আর ো হদ্বই বা বকন? শাহজাহান বৃদ্ধ হদ্যদ্িন, আর কারাধুি 
দনযদমে োদ্ক ব  খবর জানাদ্ো, োদ্ে ববাো  াদছি সাম্প্রদেক মাসগুদ্িাদ্ে দেদন 
আদ্রা িুবতি হদ্য পডদিদ্িন।  দি আওরঙ্গদ্জব সিদ্ব দচন্তা কদ্রন আর দনদ্জর মদ্নর 
সদেুকার অনুিূদে দনদ্জর কাদ্ি না িুকান, োহদ্ি এটা দঠক ব , বসই  খন দেদন োর 
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বাবাদ্ক দসিংহাসনচুুে কদ্র োদ্ক বন্দী কদ্রদিদ্িন, েখন বথদ্কই গে িয বিদ্র দেদন 
ববশ কদ্যকবার োাঁর বাবার মৃেুু কামনা কদ্রদিদ্িন। অন্তে আন্তদরকিাদ্ব এটাও 
িাবদ্েন ব …. 
 
দকন্তু এখন ব দ্হেু োাঁর বাবার বশে সময আসদ্িই ঘদনদ্য এদ্সদ্ি, েখন দেদন দঠক 
বুেদ্ে পারদ্িন না দক করদ্বন। রওশনআরাদ্ক  াই বিুন না বকন, শাহজাহানদ্ক বন্দী 
কদ্র দেদন দক একটু অপরাধ ববাধ করদ্িন না? বকন একবারও োদ্ক বিখদ্ে 
কারাগাদ্র  ানদন? এটা দক এ কারদ্ণ ব , দেদন দনদ্জদ্ক দবশ্বাস করদ্ে পারদিদ্িন না, 
 দি োাঁর বাবা োদ্ক িমা কদ্র বিন, োর প্রদে িাদ্িাবাসা বিখান আর এদ্ে বাবার 
প্রদে োাঁর মন নরম হদ্য  ায? দকন্তু িুজদ্ন দমটমাট কদ্র বিিদ্ি োর পদরণদেটা দক 
হদ্ব? শাহজাহান আবার দসিংহাসদ্ন দিদ্র আসদ্বন নাদক োর িাই িারা দশদ্কার জীদবে 
পুত্র বসদ্ব? না, সাম্রাদ্জুর স্বাদ্থত এটা কখনও দেদন হদ্ে বিদ্বন না। দকিংবা এটা হযদ্ো 
অনুদকিু : োর িয হদ্ছ শাহজাহাদ্নর বচাদ্খ না জাদন দক বিখদ্ে পাদ্বন। শুধু ঘৃণাই 
বিখদ্ে পাদ্বন, িাদ্িাবাসা নয,  া দেদন বিাটদ্বিায একজন দপোর কাি বথদ্ক আশা 
করদ্েন। অথচ োর বাবা োর সমস্ত িাদ্িাবাসা োর খাদ্রদজ বজুষ্ঠ পুদ্ত্রর জনু 
সিংরিণ কদ্র বরদ্খদিদ্িন। 
 
এমনদক  খন দেদন দিদল্ল বথদ্ক বজরায  মুনা নিীর উপর দিদ্য োজমহদ্ি ব দ্েন 
প্রাথতনা করদ্ে, ব খাদ্ন রত্নখদচে সািা মাদ্বতি পাথদ্রর কবদ্র োর মা শুদ্য আদ্িন, 
েখনও দেদন একবারও বচাখ েুদ্ি আগ্রা িুদ্গতর দিদ্ক োকানদন। িুদ্গতর িাি 
ববদ্িপাথদ্রর বিযাদ্ির িাযার দনচ দিদ্য  াওযার সময, সদ্চেন হদ্য িাবদ্েন ব , 
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শাহজাহান হযদ্ো িুদ্গতর প্রকারদ্বদষ্টে সমেি িাদ্ির উপদ্র োাঁর কারাগাদ্রর অষ্টদ্কাণ 
টাওযাদ্রর বিের বথদ্ক দনদ্চর দিদ্ক োদকদ্য রদ্যদ্িন। এমন একদট মাস  াযদন ব , 
শাহজাহান োদ্ক দচদঠ দিদ্খ আদ্িশ কদ্রদ্িন দকিংবা অদ্নক সময দমনদেও কদ্রদ্িন 
অন্তে একবারও োদ্ক বিখদ্ে ব দ্ে। দকন্তু দেদন দনদ্জদ্ক সিং ে বরদ্খদ্িন, বকাদ্না 
উত্তর বিনদন। িুই-একদিন এই দবেযদট দনদ্য একবারও িাবার বচষ্টা কদ্রনদন। দেদন 
দনদ্জদ্ক বুোদ্েন এই দচদঠগুদ্িা একধরদ্নর িদন্দ,  াদ্ে দেদন দনদ্জদ্ক অপরাধী 
িাদ্বন। োাঁদ্ক বিখার জনু বাবার বমাদ্টই বকাদ্না আকুিো বনই। 
 
সুেরািং দেদন বকাদ্নাদিন োর বাবাদ্ক বিখদ্ে  ানদন। আর একজন সন্তান দহদ্সদ্ব 
এখন করুণা বিখাবার জনুইবা বকন  াদ্বন? আর বাবার মৃেুুশ ুায এখন উপদিে 
হদ্ি দক উদ্েশু সাধন হদ্ব? শুধু আবার বজদ্গ উঠদ্ব সদ্ন্দদ্হর অনুিূদে, দকিংবা হযদ্ো 
অপরাধ ববাধ,  া ইদেমদ্ধুই োর মদ্ন বজদ্গ উঠদ্ি আর বসই সাদ্থ সিবে সদেুকার 
িুিঃখ ববাধ। একটু আদ্গই অদেদরক্ত িাবাদ্বগ সম্পদ্কত রওশনআরাদ্ক দক সাবধান 
কদ্রনদন? স্বিাব সুিিিাদ্ব বচাখ বুদ্জ দচন্তা করার পর দেদন একদট িীঘতশ্বাস দনদ্িন। 
মদ্ন হয উপায একটা খুাঁদ্জ পাওযা বগদ্ি। 
 
শাহজািা মুযািমদ্ক একটা দচদঠ বিদ্খা। বস আগ্রা বথদ্ক বকবি দবশ মাইি িূদ্র 
দশদবর িাপন কদ্রদ্ি। োদ্ক বদ্িা বঘাডায চদ্ড িুদ্গত ব দ্ে, বসখাদ্ন দগদ্য দপোমহদ্ক 
বিখার পর দিদ্র এদ্স আমাদ্ক জানাদ্ব দেদন বকমন আদ্িন। আমার বিদ্িদ্ক বসখাদ্ন 
পাদঠদ্য আদম আমার বাবার প্রদে সম্মান ও শ্রদ্ধা িুদ্টাই প্রিশতন করদ্বা। আর এই 
িাাঁদ্ক একটু দচন্তা করার সুদ্ াগ পাদ্বা ব , বসখাদ্ন আদম দনদ্জ  াদ্বা দক  াদ্বা না। 
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আওরঙ্গদ্জব ব  োর উপর আিা বরদ্খদ্িন এই কথাদট বিদ্ব রওশনআরা কৃেজ্ঞ ববাধ 
করদ্িন। দেদন সাদ্থ সাদ্থ বিদ্িন, এখনই দিখদি। এই কথাদট বদ্ি োর খাডা বরশদম 
ঘাগডার খসখস শব্দ কদ্র ঘুদ্র চদ্ি বগদ্িন। 
 
একা হওযার পর আওরঙ্গদ্জব আবার কুরআন শদরি েুদ্ি দনদ্িন। পাো খুদ্ি সূরার 
দিদ্ক োকাদ্িও পদবত্র আযাদ্ের দিদ্ক মদ্নাদ্ াগ দিদ্ে পারদ্িন না। দপোর সাদ্থ 
বিখা করার দসদ্ধান্তদট আপােে িদগে করার কারদ্ণ মদ্ন হয োাঁদ্ক আর হযদ্ো 
জীদবে বিখদ্ে পারদ্বন না। আর বসই সাদ্থ একদট মুদ্খামুদখ অবিা এডাদ্ে বপদ্রদ্িন, 
ব খাদ্ন দেদন হযদ্ো োাঁর আদ্বগ সামিাদ্ে পারদ্েন না, পদরণদে বো িূদ্রর কথা। 
একমুহূদ্েতর জনু বচাখ বুজদ্েই অন্ধকাদ্রর বিদ্ি পদরষ্কার োাঁর সবদ্চদ্য বড ববান 
জাহানারার মুখটা বিখদ্ে বপদ্িন, ব ন দেদন এখাদ্নই দিদ্িন। জাহানারা োাঁর বাবার 
সাদ্থ বস্বছায কারাবরণ কদ্রদিদ্িন আর োই োর দবদ্রাদ্হর সময বথদ্কই 
আওরঙ্গদ্জব োাঁর বড ববানদ্ক বিখদ্ে পাদ্রনদন। এখন োর মদ্নর অবিা দক বক জাদ্ন 
আর োাঁদ্কই বা দকিাদ্ব দেদন দবচার করদ্বন? 
 
* 
 
দেন সপ্তাহ পর বশাদ্কর শািা বপাশাক পদ্র আওরঙ্গদ্জব বঘাডায চদ্ড ধীদ্র ধীদ্র বাাঁকা 
 াি ববদ্য উপদ্রর দিদ্ক উদ্ঠ েীক্ষ্ণ কীিক বসাদ্না আগ্রা িুদ্গতর দবশাি প্রথম িটদ্কর 
বিের দিদ্য এদ্গাদ্িন। বশে  খন দেদন এখাদ্ন এদ্সদিদ্িন, োরপর অদ্নক বির পার 
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হদ্য বগদ্ি, োরপরও সবদকিু বচনা মদ্ন হদ্ছ। িাি ববদ্িপাথদ্রর িুগত, উঠান আর 
বাগান সবদকিু বসই আদ্গর মদ্োই আদ্ি। দসিংহাসদ্ন বসার পর  খন োাঁর বাবা নেুন 
পদরবার দনদ্য এখাদ্ন বসবাস করদ্েন দঠক েখনকার মদ্ো। ঐ থামগুদ্িার মাদ্ে 
আওরঙ্গদ্জব োর িাইদ্ির সাদ্থ েদ্রাযাি দনদ্য বখিদ্েন…আর োাঁদ্ির অপরূপ সুন্দর 
দপ্রয মা বগািাপ সুরদিে কামরায বদ্স সারািণ োাঁদ্ির জনু অদ্পিা করদ্েন…? 
 
মমোদ্জর মৃিু হাদসর কথা মদ্ন পডদ্েই আওরঙ্গদ্জব ভ্রু কুাঁচকাদ্িন। োর সৃ্মদে দিি 
অম্ল-মধুর। োজমহি বথদ্ক মাত্র আসার পর এখন ো আদ্রা ববদশ মদ্ন পডদ্ি, ব খাদ্ন 
এখন োাঁর বাবা োাঁর মাদ্যর পাদ্শ শুদ্য রদ্যদ্িন। সমাদধর পাদ্শ বদ্স দেদন একা 
বকাঁদ্িদিদ্িন, বসটা দক মমোদ্জর জনু এবিং োাঁর মৃেুুর পর দেদন ব  একাকীদ্ত্ব 
িুগদ্িন বস জনু, নাদক শাহজাহাদ্নর জনু অথবা োর দনদ্জর জনু, ো দনদিে নয। 
 
আওরঙ্গদ্জব দচবুক েুিদ্িন। বকউ ব ন োর বচহারায একজন সম্রাদ্টর উপ ুক্ত গািী ত 
িাডা আর দকিুই না বিখদ্ে পায, দ দন োাঁর বাবার মৃেুুদ্ে বশাক পািন করদ্িন। 
চারপাদ্শ োদকদ্য বিখদ্িন, সবদকিু দঠকঠাক আদ্ি। ব রকম দেদন দনদ্িতশ দিদ্যদিদ্িন; 
 খন একজন বােতাবাহক মুযািদ্মর কাি বথদ্ক খবর দনদ্য এদ্সদিি ব , বস আগ্রা 
বপৌঁদ্ি বিদ্খ শাহজাহান ইদেমদ্ধুই মারা বগদ্িন। িুদ্গতর উপদ্র সবুদ্জর জাযগায সািা 
পোকা উডদ্ি। বিাযারাগুদ্িা স্ত ব্ধ। এমনদক বগািাপোড বথদ্ক সমস্ত বিাাঁটািুি বকদ্ট 
বিিা হদ্যদ্ি। বকউ ব ন বিদ্ে না পাদ্র ব , দেদন োাঁর বাবার প্রদে  থা থ শ্রদ্ধা 
বিখান দন, দ দন শুধু োাঁর বাবাই নন, দেদন এককাদ্ি বমাগি সম্রাটও দিদ্িন। 
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বহু স্তি বশাদিে বিওযান-ই-আদ্ম বপৌঁিার পর দেদন বঘাডার দপঠ বথদ্ক নামদ্িন। 
বসখাদ্ন সািা বপাশাক পরা সিাসি ও বসনাপদের একদট িি নীরদ্ব োাঁদ্ক অিুথতনা 
করার জনু অদ্পিা করদিি। বঘাডা বথদ্ক বনদ্ম দেদন ডাদ্ন-বাাঁদ্য োকাদ্ে োকাদ্ে 
অদ্পিমাণ িিদটর সাদরর মধু দিদ্য ধীদ্র ধীদ্র বহাঁদ্ট চিদ্িন। ওরা সবাই বুদ্ক 
ডানহাে বরদ্খ মাথা েুাঁদকদ্য োাঁর প্রদে আনুগেু ও বাধুো প্রকাশ করদিি। মাদ্বতি 
পাথদ্রর মদ্ঞ্চর কাদ্ি বপৌঁদ্ি আওরঙ্গদ্জব ধীদ্র ধীদ্র দসাঁদডর দেনদট ধাপ ববদ্য মদ্ঞ্চ 
উদ্ঠ ঘুদ্র োকাদ্িন। আওরঙ্গদ্জব দিদল্লদ্ে সদরদ্য দনদ্য  াওযার আদ্গ এই মদ্ঞ্চই 
মযূর দসিংহাসনদট দিি। দেদন িুই হাে েুদ্ি শুধু বিদ্িন, আজদ্কর এই দবোিময দিদ্ন 
আমার কাদ্ি, আপনাদ্ির সম্রাদ্টর কাদ্ি আসার জনু আদম আপনাদ্ির সকিদ্ক 
ধনুবাি জানাদছ। আজ রাদ্ে  খন আপনারা প্রাথতনা করদ্বন, আদম অনুদ্রাধ করদ্বা 
েখন এই কথাদট মদ্ন রাখদ্বন, ব রকম আদমও স্মরণ করদ্বা ব , এই পাদথতব জীবন 
িণিাযী এবিং আমরা এখন ব রকম আদি োর জনু সবাই মহাপরাক্রমশািী আল্লাহর 
কাদ্ি কৃেজ্ঞোপাদ্শ আবদ্ধ এবিং আমরা ব  অবিাদ্নই থাদক না বকন, সকিদ্ক োাঁর 
কাদ্ি জবাবদিদহ করদ্ে হদ্ব। োরপর আওরঙ্গদ্জব বপিন দিরদ্েই একজন িৃেু–
বকারদচ িরজা বমদ্ি ধরদ্েই দেদন বিেদ্র খাসমহদ্ির দিদ্ক এদগদ্য চিদ্িন। 
 
 বাদনতশ করা চকচদ্ক বসানাদি শাদমযানার দনদ্চ সািা মাদ্বতি পাথদ্রর কামরাদট ম্লান 
আদ্িায মৃিু িীদপ্ত িডাদ্ছ। একদট মুহূেত োর মদ্ন হি ব ন, োাঁর মাদ্যর সুন্দর মূদেতদট 
একদট ধনুকাকৃদে দখিাদ্নর দনদ্চ িাাঁদডদ্য োর স্বামী আর সন্তানদ্ির জনু অদ্পিা 
করদ্িন, ব ন সবাই একসাদ্থ তনশ আহার করদ্ে পাদ্রন। 
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োরপর দেদন কামরায  ুদ্ক োর জনু বপদ্ে রাখা একদট দনচু, নরম আসদ্ন বদ্স 
একদট বরশদম বাদিদ্শ বহিান দিদ্িন। বিযাদ্ি আযনা বসাদ্না কুিুদঙ্গদ্ে বমামবাদের 
দশখা বকাঁদ্প বকাঁদ্প উঠদ্ি। খানসামারা োাঁর সামদ্ন একদট সািা কাপড দবদিদ্য োর 
উপর খাবাদ্রর থািা সাদজদ্য রাখদ্ে শুরু করদ্িা। বিার বথদ্ক দেদন দকিুই খান দন, 
োরপরও োর বমাদ্টই দখদ্ি পায দন। বকবি সামানু সািা িাে, ডাি আর েনু্দদর 
বথদ্ক মুরদগর মািংস দনদ্িন। োরপর  মুনা বথদ্ক আনা বরি-শীেি পাদন বখদ্িন। 
বকারদচ োাঁর দনজস্ব বপযািায পাদন ব দ্ি দিি। এই বপযািাদট দেদন ব খাদ্ন  ান 
বসখাদ্নই োাঁর বকারদচ সাদ্থ বদ্য দনদ্য  ায। আদ্িাকদ্িিু দকন্তু অস্বছ একদট বজড 
পাথর বকদ্ট বগািাদ্পর আকৃদে বিওযা হদ্যদিি। পাদনদ্ে দবে থাকদ্ি সাদ্থ সাদ্থ এদট 
দববণত হদ্য  াদ্ব। 
 
খাওযা বশে কদ্র আওরঙ্গদ্জব ববিকদনদ্ে বগদ্িন।  মুনা নিীর বাাঁদ্কর উপদ্র পূদণতমার 
চাাঁি উঠদ্ি। োজমহদ্ির মুক্তার মদ্ো গমু্বজ রূপাদি আদ্িায িদ্র বগি। কদ্যকমুহূেত 
আওরঙ্গদ্জব এই িৃশুদটর দিদ্ক োদকদ্য রইদ্িন… িাোয বণতনা করা  ায না এমন 
একদট দবেণ্ণ অথচ অপরূপ িৃশু। োরপর বপিন দিরদ্িন। এখন দেদন সািাৎকারদট 
করদ্ে চাদ্ছন ো আর বিদর করা  ায না আবার োর িীেণ িযও করদিি। একবার 
হােোদি দিদ্িন। 
 
 মসদিদ্নর পিতা সদরদ্য বকারদচ ববিকদনদ্ে  ুদ্ক বিদ্িা, জাাঁহাপনা? 
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আমার ববান শাহজাদি জাহানারার কাদ্ি  াও। আমার েরি বথদ্ক সািাম। জাদনদ্য 
োদ্ক এখাদ্ন আসদ্ে বি। 
 
অদ্পিা করদ্ে করদ্ে আওরঙ্গদ্জব ববিকদনদ্ে পাযচাদর করদ্ে িাগদ্িন আর বসই 
সাদ্থ োর িম্বা আেুি দিদ্য সবুজ বজড পাথদ্রর েসদবহ জপ করদ্ে িাগদ্িন। এটা 
সবসময োাঁর বকামরবন্ধ বথদ্ক েুদ্ি থাদ্ক। বসই সাদ্থ োাঁর বুকও দ পদ প করদিি 
ব ন এখুদন বকাদ্না  ুদ্দ্ধ িুটদ্বন। একটুপরই বপিদ্ন মানুদ্ের পাদ্যর শব্দ বশানা বগি 
আর বকারদচ বদ্ি উঠদ্িা, জাাঁহাপনা, দেদন এদ্সদ্িন। 
 
দঠক আদ্ি। েুদম এখন  াও আর িুাদ্খা বকউ ব ন আমাদ্ির দবরক্ত না কদ্র। 
 
 দেদন ঘুদ্র বিখদ্িন সািা মসদিন বপাশাক পরা শীণত একদট মূদেত, মাথা সািা শাদ্ির 
বঘামটায  াকা, িাযায মুখ বিখা  াদ্ছ না। িাই, ববান, এদ্ক অপদ্রর দিদ্ক োদকদ্য 
রইদ্িন, োরপর আওরঙ্গদ্জব নীরবো িঙ্গ কদ্র বিদ্িন, আপদন বকমন আদ্িন 
জাহানারা? একটু কাদ্ি আসুন আপনাদ্ক বিদখ। 
 
 োাঁর ববান কদ্যক পা সামদ্ন এদগদ্য ধীদ্র ধীদ্র মাথার বঘামটা নাদমদ্য দিদ্িন। বশে 
 খন আওরঙ্গদ্জব োাঁদ্ক বিদ্খদিদ্িন, োরপর এই সাে বিদ্র োর বযস ববশ ববদ্ড 
বগদ্ি মদ্ন হি। োাঁর একান্ন বির বযস বথদ্কও োদ্ক আদ্রা বযস্ক মদ্ন হদছি। বমাটা 
ববদন করা চুি প্রায সািা হদ্য বগদ্ি আর দচবুক চামডা বথদ্ক বঠদ্ি উদ্ঠদ্ি। বাম গাদ্ি 
আর গিায এখনও আগুদ্ন বপাডার িাগগুদ্িা রদ্যদ্ি। অল্পবযদ্স বসই আগুদ্ন দেদন 
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প্রায পুদ্ড মরদিদ্িন। বচাদ্খর দনদ্চ কাদি। আওরঙ্গদ্জব দক বিদ্বন, ো মদ্ন মদ্ন দঠক 
কদ্র বরদ্খদিদ্িন, দকন্তু োর এই জীণতশীণত মূদেতদটর দিদ্ক োদকদ্য োাঁর মুখ বথদ্ক 
বকাদ্না কথা ববর হি না। োাঁদ্ক ইেস্তে করদ্ে বিদ্খ জাহানারা আদ্রা কাদ্ি এদগদ্য 
মাথা েুাঁদকদ্য একজন সম্রাদ্টর উপ ুক্ত সম্মান বিখাদ্ে শুরু করদ্িন। 
 
আওরঙ্গদ্জব োাঁদ্ক কাদ্ি বটদ্ন দনদ্য বিদ্িন, না? দেদন বাধা দিদ্িন না, আর  খন 
োাঁদ্ক িাডদ্িন েখন আওরঙ্গদ্জব বিখদ্িন োর বচাদ্খর পাদন গাি ববদ্য গদডদ্য 
পডদ্ি। আর এটা বিদ্খ োাঁর দনদ্জর বচাদ্খর পাোও খচখচ কদ্র উঠদ্িা, দেদন বহু 
কদ্ষ্ট ো সামদিদ্য বিদ্িন, এখাদ্ন এদ্স আমার পাদ্শ বসুন। অদ্নকদিন হি আপদন 
আমার পাদ্শ বদ্সন না। োাঁদ্ক আদ্বদ্গ বিদ্স বগদ্ি চিদ্ব না। জাহানারা বস্বছায োর 
বাবার সাদ্থ কারাবরণ ববদ্ি দনদ্যদিদ্িন, অথচ দেদন এখাদ্ন ম্রাজ্ঞী হদ্ে পারদ্েন। আর 
োর বচদ্য ববদশ খাদ্রদজ িারাদ্ক িাদ্িাবাসদ্েন… আর এই কথাটাই োর সবসময মদ্ন 
পডদ্ো,  খনই দেদন জাহানারার কথা িাবদ্েন। আর এটাই োদ্ক শদক্ত ব াগাদ্ো এই 
কথাদট িুদ্ি ব দ্ে ব ,  েদকিুই বহাক োর বড ববান োাঁর কাদ্ি মাদ্যর মদ্ো দিদ্িন 
আর দেদন সব বুাপাদ্র োর সম্মদে চাইদ্ে পারদ্েন। 
 
জাহানারা মৃিুকদ্ণ্ঠ বিদ্িন, আদম খুদশ ব , বশে প তন্ত আমাদ্ির বাবা, আমাদ্ির মাদ্যর 
পাদ্শই শাদন্তদ্ে শুদ্য রদ্যদ্িন।  া  া করার িরকার সবদকিুই আদম কদ্রদি–বমাল্লারা 
সারাদিনরাে োাঁর আত্মার শাদন্তর জনু মঙ্গি কামনা কদ্র বিাযা কদ্রদ্িন। 
 
 ধনুবাি। 
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 বশে মুহূদ্েত দেদন আমাদ্ক বদ্িদিদ্িন, ব  বোমার দবরুদ্দ্ধ োাঁর বকাদ্না অদিদ্ াগ 
বনই… দেদন বোমাদ্ক িমা কদ্রদ্িন। 
 
একথাদট বশানার পর আওরঙ্গদ্জব সমুদচে জবাব দিদ্য বিদ্ে চাদছদ্িন : দক জনু 
দেদন আমাদ্ক িমা করদ্বন? োাঁর অদ্ াগু হাে বথদ্ক সাম্রাজু রিা করার জনু আর 
আমার ধমতভ্রষ্ট িাইদ্যর হাে বথদ্ক বাাঁচাবার জনু, দ দন এটা ধ্বিংস কদ্র দিদ্েন? আদম 
োাঁদ্ক িমা কদর দন…দেদন কখনও আমার কাদ্জর প্রশিংসা কদ্রন দন। 
 
দকন্তু দেদন এই কথাগুদ্িা উচ্চারণ না কদ্র বরিং দজদ্জ্ঞস করদ্িন, আর দকিু বদ্িদ্িন? 
 
দেদন আমাদ্ক বদ্িদ্িন, আদম ব ন বোমাদ্ক অনুদ্রাধ কদর, ব দ্কাদ্না উপাদ্যই বহাক 
েুদম ব ন বোমার বিদ্িদ্ির সাদ্থ সুসম্পকত বজায রাদ্খা আর বিদ্িদ্িরদ্ক পরস্পদ্রর 
সাদ্থ িডাই করদ্ে অনুমদে দিও না। দেদন েখে ইযা েক্তা–দসিংহাসন দকিংবা শবাধার–
একজন ব াদ্ধার এই বগাপন নীদেমািা বা সিংদ্কে দিদপর কথা বদ্িদ্িন,  া আমরা 
েৃণিূদমদ্ে আমাদ্ির পুদ্রাদ্না বিশ বথদ্ক দনদ্য এদ্সদি। দেদন বদ্িদ্িন  খন আমরা 
দহনু্দস্তাদ্ন প্রদ্বশ কদ্রদি েখন বথদ্কই এটা আমাদ্ির বিংদ্শর দবপ তদ্যর বহেু হদ্য 
িাাঁদডদ্যদ্ি। এদ্কবাদ্র বশে দনশ্বাস বনওযার সময দেদন দিসদিস কদ্র আমাদ্ক বিদ্িন 
ব , আমাদ্ির রাজবিংদ্শর সবদ্চদ্য বড হুমদকটা সবসময বিের বথদ্ক এদ্সদ্ি।  দি 
আমরা সাবধান না হই, োহদ্ি আমরা দনদ্জরাই দনদ্জদ্িরদ্ক ধ্বিংস করদ্বা আর 
আমাদ্ির শত্রুদ্ির দকিুই করদ্ে হদ্ব না, ওরা বকবি আমাদ্ির একিা দবশাি সাম্রাজু 
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বথদ্ক িুদ্টর িাগ দনদ্য  াদ্ব। দেদন বিদ্িন, দেদন বচষ্টা কদ্রদিদ্িন প্রদেিদিো 
থামাদ্ে, েদ্ব বুথত হদ্যদ্িন। দেদন দক শুধু এ দবেয দনদ্যই দনদ্জদ্ক িৎতসনা কদ্রদ্িন? 
 
না। দেদন উদিগ্ন দিদ্িন ব , জীবদ্ন দেদন িুি কদ্রদ্িন…অবশু আমরা সবাই োই 
কদর। 
 
 আওরঙ্গদ্জব অনুিব করদ্িন জাহানারা োাঁর িুহাদ্ের মাদ্ে োর হােটা ধদ্রদ্িন। 
দেদন দজদ্জ্ঞস করদ্িন, আপনার দক মদ্ন হয, আদম  া কদ্রদি ো িুি দিি? 
 
েুদম জাদ্না আদম োই মদ্ন কদর। একজন পুত্র এবিং একজন িাই দহদ্সদ্ব েুদম বোমার 
িাদযত্ব পািন করদন। েুদম িারাদ্ক বোমার শত্রু বাদনদ্যি, দমত্র বানাও দন। োরপর 
 খন োাঁদ্ক পরাদজে করদ্ি, েখন োাঁদ্ক আর োাঁর বিদ্িদ্ক বমদ্র বিিার িরকার দিি 
না। দকিংবা অনু িাইদ্ির দবরুদ্দ্ধ না বগদ্িও পারদ্ে। কথাগুদ্িা বিার সময দেদন 
হযদ্ো অনুিব করদ্ে পারদিদ্িন ব , োাঁর িুহাদ্ের মদ্ধু আওরঙ্গদ্জদ্বর হােদট শক্ত 
হদ্য বগদ্ি, োই দেদন আদ্রা বজাদ্র োর হােটা বচদ্প ধদ্র বিদ্িন, দকন্তু আওরঙ্গদ্জব, 
 া হবার হদ্যদ্ি। ব  বাবার সাদ্থ েুদম এে অনুায কদ্রদ্ি, দেদন  দি বোমাদ্ক িমা 
করদ্ে পাদ্রন, আমারও ো করা উদচে। আমরাদ্ো এখনও িাই আর ববান, োই না? 
বোমার প্রদে আমার িাদ্িাবাসা কখনও কদ্ম  ায দন।  দিও আদম বাবার সাদ্থ থাকার 
দসদ্ধান্ত দনদ্যদিিাম। আদম এটা কদ্রদি, বকননা আদম মদ্ন কদ্রদিিাম এটাই আমার 
জনু দঠক–একজন কনুা দহদ্সদ্ব এটা আমার িাদযত্ব দিি। 
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আওরঙ্গদ্জব োর মাথা এমনিাদ্ব দনচু করদ্িন,  াদ্ে জাহানারা োাঁর মুখটা বিখদ্ে না 
পাদ্রন। ব  ববানদ্ক দেদন সবসময িাদ্িাবাসদ্েন, োর সাদ্থ আবার বনু্ধত্বপূণত সম্পকত 
দিদ্র বপদ্য দেদন আনদ্ন্দ আত্মহারা হদ্য বিদ্িন, আপদন এখুদন আমার সাদ্থ দিদল্লদ্ে 
আমার িরবাদ্র চিুন। আমাদ্ির মাদ্যর মৃেুুর পর বাবা ব মন আপনাদ্ক সম্রাজ্ঞী 
কদ্রদিদ্িন, এখন আপদন আবার এই সাম্রাদ্জুর সম্রাজ্ঞী হদ্বন। আদম আপনাদ্ক 
পাদিশাহ ববগম–শাহজাদিদ্ির রাদন করদ্বা। ইদ্ছ করদ্ি আপদন আপনার দনদ্জর জনু 
আিািা মহি…িাদসচাকর… আমার ধনিাণ্ডাদ্রর সবতদ্শ্রষ্ঠ রত্ন, সব দনদ্ে পাদ্রন। 
 
জাহানারা মৃিু হাসদ্িন, ব  হাদসর কথা আওরঙ্গদ্জদ্বর িাদ্িা মদ্ন আদ্ি। দেদন 
বিদ্িন, উপাদধ দকিংবা দবিাদসো নয, সবদ্চদ্য িাদ্িা হয  দি েুদম কথা িাও ব , 
সাম্রাদ্জুর মঙ্গি করদ্ব আর পদরবাদ্রর বাদক আমরা  ারা আদি োদ্ির দিদ্ক বখযাি 
রাখদ্ব। বহ আল্লাহ, এটাই হদ্ব আমাদ্ির বিংদ্শর নেুন সূচনা। 
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৩. বন্দ্ী 
 
আগ্রা িুদ্গতর বিওযান-ই-আম-এর মদ্ঞ্চর উপর আওরঙ্গদ্জব একদট বসানাদি বচযাদ্র 
খুদশমদ্ন বসদ্িন। একপাদ্শ বিযাদ্ির উাঁচু জাযগা বথদ্ক জািদরর আডাি বথদ্ক 
জাহানারা োদকদ্য রদ্যদ্িন। ববাদ্নর সাদ্থ দমটমাট কদ্র বিিার পর গে দেনদট মাস 
বকবি িাি খবরই পাওযা  াদছি আর এখন জাহানারা এবিং পুদ্রা সিাসি 
আওরঙ্গদ্জদ্বর সবতদ্শে দবজয বিখার জনু অদ্পিা করদ্িন। ব  দশবাদজ সুরাট বন্দর 
েিনি করার সাহস বিদখদ্যদিি, ১৫০,০০০ বসনার দবশাি একদট বাদহনী এবিং 
উন্নেের বকৌশি দিদ্য োদ্ক পরািূে করা হদ্যদ্ি। দেদন বশুো স্বীকার করদ্ে বাধু 
হদ্যদ্িন। মারাদঠ বনো বেইশদট িুগত বিরে বিওযাসহ ৪০০,০০০ রুদপ িদেপূরণ 
দিদ্যদ্িন। শুধু োই নয, একটু পরই োর বািক পুত্র সিাদজদ্ক দনদ্য িরবাদ্র এদ্স 
আওরঙ্গদ্জদ্বর সামদ্ন নেজানু হদ্বন। 
 
দশঙ্গা ববদ্জ উঠদ্েই আওরঙ্গদ্জব বুেদ্িন, বশে প তন্ত বসই মুহূেতদট এদ্স বগদ্ি, এবার 
এই মরুিূদমর ইাঁিুরদ্জাডা আসি বমাগি জাকজমক বটর পাদ্ব। দেদন ওদ্িরদ্ক বাইদ্র 
িাাঁড কদরদ্য বরদ্খ বরাজকার প্রথামাদিক এদ্কর পর এক রাজকীয দডদক্র জাদর করদ্ে 
শুরু করদ্িন এবিং আদজতিারদ্ির দবরাট একদট সাদরর অদিদ্ াগ ইেুাদি সমাধান করদ্ে 
িাগদ্িন। পাদথতব জগদ্ের প্রেীক জাাঁকাদ্িা বপাশাক-অিোর ইেুাদি বুবহারদ্ক দেদন 
সাধারণে অসার িদ্ির প্রদ্রাচনা এবিং ধমতদ্রাদহোপূণত অহিংকার দহদ্সদ্ব ঘৃণা কদ্রন। 
েদ্ব অদ্নক সময এগুদ্িা কাদ্জ িাদ্গ আর এখন বসই সমযদট এদ্সদ্ি। অেুন্ত 
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 ত্নসহকাদ্র বসানাদি এমব্রযডাদর করা িুধ-সািা বব্রাদ্কদ্ডর আিখাল্লা পদ্রদ্িন। 
আিখাল্লাদটর গিায আর হাদ্ে মুক্তার মািা বসিাই করা, বখািাই করা পান্না আর 
রক্তিাি রুদবর মািা গিায বপাঁদচদ্যদ্িন। হীরকখদচে বকামরবন্ধ বথদ্ক আিমদগর 
েদ্রাযািদট েুিদ্ি। দবখুাে এই েদ্রাযািদট োর পূবতপুরুে বাবর, িারগানা বথদ্ক 
এদ্নদিদ্িন আর আেুদ্ি েিমি করদ্ি তেমুদ্রর বসানার বাদ্ঘর মাথাওযািা একদট 
আিংদট। দেদন মদ্ন মদ্ন োাঁর দনদ্জর প্রদেছদবদট এিাদ্ব আাঁকদ্িন : বিচদল্লশ বির 
বযদ্স জাগদেক সবতময িমো ও কেৃতদ্ত্বর অদধকারী পূণতোপ্রাপ্ত সম্রাট আওরঙ্গদ্জব। 
েষ্ঠেম এবিং আল্লাহর বমদ্হরবাদণদ্ে হযদ্ো সমগ্র বমাগিদ্ির মদ্ধু সবতদ্শ্রষ্ঠ সম্রাট। এই 
িাবমূদেতদট োাঁদ্ক পদরেৃপ্ত করদ্িা। 
 
িুপাদ্শ িযজন কদ্র বমাগি বিহরিীিি দশবাদজ আর োর পুত্রদ্ক দঘদ্র সিাসিদ্ির 
সাদরর মধু দিদ্য এদগদ্য দনদ্য এি। বিহরিীদ্ির পরদ্ন সবুজ বপাশাক, বুদ্ক চকচদ্ক 
পাদিশ করা বমত আর হাদ্ে িম্বা বশতা। সবাই ঘুদ্র উৎসুক িৃদষ্টদ্ে িাদিণাদ্েুর বনোর 
দিদ্ক োকাি। আওরঙ্গদ্জদ্বর বচদ্য মারাদঠ বনো অন্তে িয ইদঞ্চ ববাঁদ্ট আর হািকা-
পােিা গডদ্নর। দশবাদজ মদ্ঞ্চর সামদ্ন এদ্স থামদ্িন, োর বিদ্ি কদ্যক পা বপিদ্ন 
িাাঁডাি। একজন পরািূে শত্রু দহদ্সদ্ব দবনদ্যর সাদ্থ মাদটর দিদ্ক বচাখ না বরদ্খ দেদন 
অপিকিাদ্ব সরাসদর সম্রাদ্টর মুদ্খর দিদ্ক োকাদ্িন। সাদ্থ সাদ্থ আওরঙ্গদ্জব 
োদছদ্িুর সাদ্থ মাথা ঘুদরদ্য অনু দিদ্ক োকাদ্িন। আদ্রকবার েূ তধ্বদন হি, 
আওরঙ্গদ্জদ্বর সদচব সামদ্ন এদগদ্য দশবাদজর সামদ্ন একদট কাগজ বমদ্ি ধরদ্িা। 
দেদন এখন ব  আনুগদ্েুর শপথ বনদ্বন, বসই বাকুগুদ্িা এদ্ে বিখা দিি। 
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দশবাদজ আর োর দিদ্ক োদকদ্য বনই, এটা বুেদ্ে বপদ্র আওরঙ্গদ্জব আবার মদ্ঞ্চর 
উপর বথদ্ক দনদ্চর দিদ্ক োকাদ্িন। বাকুগুদ্িা বজাদ্র বজাদ্র না পদ্ড দেদন ভ্রু 
কুাঁচদকদ্য খুাঁদটদ্য খুাঁদটদ্য বসগুদ্িা পরীিা করদিদ্িন। োরপর দেদন ঘুদ্র সদচদ্বর দিদ্ক 
োদকদ্য বিদ্িন, ‘শব্দগুদ্িা িারদসদ্ে বিখা হদ্যদ্ি– িাোদট আদম িািই জাদন, আপদন 
শুনদ্েই পাদ্ছন, েদ্ব আদম আমার বিশীয িাোয শপথ দনদ্ে চাই।’ 
 
আওরঙ্গদ্জদ্বর বিহ কদঠন হদ্য বগি। পরাদজে হদ্যও দক বিাকটার দশিা হয দন? 
দেদন বিদ্িন, আপদন আমার িরবাদ্রর িাো–িারদসদ্ে শপথ বনদ্বন। 
 
 দশবাদজ বিদ্িন, দঠক আদ্ি। োরপর দেদন গিীর কদ্ণ্ঠ সাবদিিিাদ্ব িারদসদ্ে 
শপথবাকু পাঠ করা শুরু করদ্িন, আদম দশবাদজ, মারাদঠ বগাষ্ঠীর বনো এই মদ্মত সম্রাট 
আরঙ্গদ্জদ্বর প্রদে আনুগেু বঘােণা করদি,  াদ্ক আদম আমার অদধরাজ স্বীকার করদি 
এবিং দবশ্বস্তো এবিং সম্মাদ্নর সাদ্থ োর বসবা করদ্বা। একই সাদ্থ আমার পুত্র 
সিাদজও এই শপথ বাকু বমদ্ন চিদ্বন। 
 
আওরঙ্গদ্জব শুদ্নদিদ্িন ব , দশবাদজ দনদ্জদ্ক একজন দশদিে বুদক্ত দহদ্সদ্ব িাদব 
করদ্েন। শপথবাকু পাঠ করার পর আওরঙ্গদ্জব একবার মাথা বনদ্ড োাঁর স্বীকৃদে 
জানাদ্িন, োরপর িরবাদ্র নীরবো বনদ্ম এি। মারাদঠ বিাকদটদ্ক বুেদ্ে হদ্ব ব , 
বমাগি সাম্রাদ্জু বস কেটা গুরুত্বহীন। আর এই পূণত িরবার িাডা আর বকাথায বসটা 
িাদ্িা হয বিখান, ব খাদ্ন হাদজর রদ্যদ্ি ঐ কমিা রে-এর বপাশাকপরা রাজপুেদ্ির 
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মদ্ো অনুানু সামন্তরাজা,  াদ্িরদ্ক দেদন আগ্রায বডদ্ক এদ্নদিদ্িন। অবশু মাদ্ে মাদ্ে 
ঐ রাজপুে রাজাদ্ির অহোরও োর কাদ্ি অসহু মদ্ন হে। 
 
দেদন িরবাদ্রর সদচদ্বর দিদ্ক োদকদ্য বিদ্িন, “আমার এই সবতদ্শে সামন্ত রাজাদ্ক 
ঐ বসনাপদেদ্ির বপিদ্ন দনদ্য  াও,  াদ্ে দেদন িি করদ্ে পাদ্রন দকিাদ্ব আমরা 
িরবাদ্রর কাজ চািাই আর বসখান বথদ্ক দেদন দশখদ্ে পাদ্রন। দশবাদজ ঘুদ্র বিখদ্িন, 
আওরঙ্গদ্জব িরবার কদ্ির এদ্কবাদ্র বপিন দিদ্ক বিখাদছদ্িন, ব খাদ্ন সবতকদনষ্ঠ 
কমতকোরা সার ববাঁদ্ধ িাাঁদডদ্য রদ্যদ্ি। এটা বিদ্খ অপমাদ্ন োর মুখ িাি হদ্য বগি। 
আওরঙ্গদ্জদ্বর সামদ্ন  ারা উপদিে দিি োরা সবাই শাসরুদ্ধ হদ্য োদকদ্য রইি। 
দেদন বুেদ্ে পারদ্িন ওরা িাদ্িািাদ্বই োর উদ্েশু বুেদ্ে বপদ্রদ্ি ব , দেদন এই 
হঠাৎ গদজদ্য উঠা পরািূে শত্রুর িপতচূণত করদ্ে চদ্িদ্িন। অনু বকাদ্না অিূরিশতী মানুে 
হদ্ি োদ্ক িাাঁদস দিদ্য দিে, অথচ দেদন োর সাদ্থ কে মহানুিবোই না বিদখদ্যদ্িন। 
একজন বীর শদহি হদ্ি িদবেুদ্ে োর জাদেদ্ক দবদ্রাদ্হ অনুদ্প্ররণা ব াগাদ্ো, অথচ 
োর বিদ্ি বচাদ্খর সামদ্ন নেজানু হদ্য থাকা একজন অধীনস্ত সামন্ত রাজা দনিযই 
অদ্নক িাি। 
 
আওরঙ্গদ্জব অদ্পিা করদিদ্িন বিখার জনু ব  দশবাদজ োর জনু দনধতাদরে জাযগায 
 ান দক-না, দকন্তু োর বিদ্ি মারাদঠ বনো সদচদ্বর বাধা এদডদ্য সামদ্ন এদ্কবাদ্র 
মদ্ঞ্চর দকনারায এদ্স বিদ্িন, ‘জাহাপনা, আপনার মদ্ো আদমও একজন শাসক। 
আমার শরীদ্র রাজরক্ত বইদ্ি, অথচ আপদন আমাদ্ক আমার বচদ্য দনচু স্তদ্রর মানুদ্ের 
সাদরদ্ে িান দিদ্ছন। বকন আমাদ্ক অপমান করদ্িন? 
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 দশবাদজ এে কাদ্ি এদ্স পদ্ডদ্িন ব , আওরঙ্গদ্জব োর দ্রুে শ্বাস-প্রশ্বাদ্সর শব্দ 
শুনদ্ে পাদছদ্িন আর োর বচাদ্খ আগুন বিখদ্ে পাদছদ্িন। কামরায নীরবো আদ্রা 
গাঢ় হদ্য এদ্সদিি। ধীদ্র ধীদ্র আওরঙ্গদ্জব উদ্ঠ িাাঁডাদ্িন। ইদ্ছ কদ্রই কণ্ঠস্বর শান্ত 
বরদ্খ বিদ্িন, আপদন এিুদন আমার আনুগেু বঘােণা কদ্র শপথ বাকু পাঠ কদ্রদ্িন, 
অথচ োরপরও আমার কথা অমানু কদ্র প্রকাদ্শু আমার দবদ্রাদধো করদ্িন। 
 
 দশবাদজ সাদ্থ সাদ্থ উত্তর দিদ্িন, আর আপদন সবার সামদ্ন আমায অবমাননা 
করদ্িন। আদম আর এখাদ্ন বথদ্ক অপমান সহু করদ্বা না। এই কথাদট বদ্িই সাদ্থ 
সাদ্থ বপিন দিদ্ক ঘুদ্র দশবাদজ োর বিদ্ির হাে ধদ্র টানদ্ে টানদ্ে সিাসিদ্ির মধু 
দিদ্য পথ কদ্র দনদ্য বাইদ্রর দিদ্ক চিদ্িন। আওঙ্গদ্জব আদ্িশ দিদ্িন, ‘প্রহরী, ঐ 
বিাকদটদ্ক থামাও! োদ্ক আর োর বিদ্িদ্ক বগ্রিোর কর। িাওিাি খান, ব  প তন্ত না 
আদম এদ্ির িাগু দনধতারণ না কদর, েেদিন আপদন আগ্রার সুদ্বিার দহদ্সদ্ব এদ্িরদ্ক 
আপনার বহিাজদ্ে রাখদ্বন। 
 
দশবাদজ ঘাড দিদরদ্য োর দিদ্ক অবজ্ঞার িৃদষ্টদ্ে োকাদ্িন, েদ্ব প্রহরীরা োদ্ক আর 
োর বিদ্িদ্ক দ্রুে বাইদ্র দনদ্য ব দ্েই দেদন বাধা দিদ্িন না। আওরঙ্গদ্জব আবার 
দসিংহাসদ্ন বসদ্িন। বকউ োর দিদ্ক না োকাদ্িও অনুমান করদ্ে পারদিদ্িন ব , 
বিেদ্র বিেদ্র দেদন বরদ্গ বিদ্ট পডদিদ্িন। দেদন বিদ্িন, ‘চিুন আমরা িরবাদ্রর 
কাদ্জ দিদ্র  াই–বািংিা বথদ্ক খাজনা দকরকম আিায হি…।’ 
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* 
 
দশবাদজ ববশ সাবধাদ্ন োর কাাঁধ সমান উাঁচু দবশাি আকৃদের ববদ্ের েুদডগুদ্িার 
বিেদ্রর মািামাি পরীিা করদ্িন–নানরুদট, বাক্সিরা শুকদ্না খুবাদন আর দকসদমশ, 
চাউি আর ডাদ্ির বিাট বিাট থদ্ি। োরপর মৃিু হাসদ্িন–ব রকম বদ্িদিদ্িন সবদকিু 
বসরকমই এদ্সদ্ি। 
 
বশে ডািাদট বন্ধ করার পর োর নাদ্যব একুদজ বিদ্িা, “মহারাজ, আগ্রার গদরব 
মানুদ্েরা বরাজ আপনার নাম গান গায। আদম প্রহরীদ্িরদ্ক দজদ্জ্ঞস করদ্বা োরা 
েুদডগুদ্িা পরীিা করদ্ব দক-না। োরপর ববহারাদ্িরদ্ক েুদডগুদ্িা গাদডদ্ে েুিদ্ে 
বিদ্বা। 
 
 ‘খুব িাি। প্রহরী আর ববহারাদ্িরদ্ক বরাজকার মদ্ো পাওনা দমদটদ্য দিদ্ে িুদ্িা না। 
আদম দনদিে হদ্ে চাই ব ন খাবারগুদ্িা  াদ্ির জনু পাঠাদ্না হদ্ছ। োদ্ির কাদ্ি 
দঠকমদ্ো বপৌঁিুক। শুদ্নদি বাজাদ্র রুদটর িাম খুব ববদ্ড বগদ্ি আর আমাদ্ির 
সম্প্রিাদ্যর অদ্নক মানুে অনাহাদ্র রদ্যদ্ি। দশবাদজ এর ববদশ বিদ্িন না। 
আওরঙ্গদ্জদ্বর বচাখ আর কান রদ্যদ্ি সবজাযগায আর বসজনুই দেদন ববশ সাবধাদ্ন 
কথা বদ্িন। 
 
গে দেনমাস ধদ্র ওদ্িরদ্ক িুদ্গতর সিংকীণত ব  ঘদ্র আবদ্ধ রাখা হদ্যদিি বসখান বথদ্ক 
প্রদেদিন দবদ্কদ্ি দেদন একুদজদ্ক িুদ্গতর বাজাদ্র পাদঠদ্য আসদ্িন। োর নাদ্যদ্বর 
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বসখাদ্ন  াওযার অনুমদে দিি। বসখান বথদ্ক বস আগ্রার গদরব মানুদ্ের মাদ্ে দবদিদ্য 
বিবার জনু খাবার দকনদ্ে ব ে। শুকদ্না খাবার িদেত দেনদট েুদড দশবাদজ শহদ্রর 
একদট মদন্দদ্র পাঠাদ্েন। প্রথম প্রথম প্রহরীরা এই িানকমত করার অনুমদে দিদ্ে রাদজ 
দিি না, ওরা সুদ্বিার িাওিাি খাদ্নর কাি বথদ্ক অনুমদে আনার কথা বদ্িদিি। 
সুদ্বিারও সদ্ন্দহ কদ্রদিদ্িন, প্রথম কদ্যকদিন খাবার িদেত েুদডর বিেদ্র খুাঁদচদ্য 
খুাঁদচদ্য বিখদ্িন আর বিরার সময আবার পরীিা করদ্িন ব , বিেদ্র বকউ দশবাদজর 
জনু বকাদ্না অস্ত্র িুদকদ্য বরদ্খদ্ি দক-না। েদ্ব দশবাদজ ব রকম আশা কদ্রদিদ্িন, 
বরাজ বরাজ একই রকম পরীিা করদ্ে করদ্ে সুদ্বিার দবরক্ত হদ্য বগদ্িন। দেদন 
সন্তুষ্ট হদ্য এই কাদ্জর িার প্রহরীদ্ির উপদ্রই বিদ্ড দিদ্িন। আর দশবাদজর কাি 
বথদ্ক প্রদেদিন রূপার মুরা বপদ্য ওরা খুদশ মদ্নই এই কাজদট কদ্র চিদ্িা। 
 
 এখন ওরাও ওদ্ির িাদযদ্ত্ব দশদথি হদ্ে শুরু কদ্রদ্ি। ববদশরিাগ সময ওরা বপটদ্মাটা 
ববদ্ের েুদডগুদ্িার বিেদ্র একবার উাঁদক বমদ্রই বিদ্ড দিে। বিাট একদট উঠাদ্নর 
চেুদিতদ্ক চারদট কামরা দনদ্য দশবাদজর কারাগার। এখান বথদ্ক ববর হবার ব  িটক 
রদ্যদ্ি োর বাইদ্র একদট গাধার গাদডদ্ে েুদডগুদ্িা বোিা হি। মাি বোিার পর হিুি 
পাগদডপরা গদ্ডাযান িাগামদট একবার োাঁদক দিদ্েই গাধার গাদডদট িুদ্গতর আাঁকাবাাঁকা 
পথ দিদ্য গদডদ্য গদডদ্য চিদ্িা। বগট পার হদ্য শহদ্রর রাস্তা ধদ্র মদন্দদ্রর দিদ্ক 
চিদ্ে শুরু করদ্িা। খাবারগুদ্িা বসখাদ্ন দবেরণ করা হদ্ব। দশবাদজ দনদ্জদ্ক বাহবা 
দিদ্িন, প্রহরীগুদ্িা দক ববাকা। শুকদ্না িদ্ির বিেদ্র িুদকদ্য বরদ্খ মদন্দদ্রর 
পুদ্রাদহদ্ের কাদ্ি দেদন ব  দিদখে বােতাদট পাদঠদ্যদ্িন, ো ওরা বিখদ্ে পায দন। আর 
পুদ্রাদহে ব  উত্তরদট পাদঠদ্যদিদ্িন োও ওরা বিদ্খ দন। দচদঠর উত্তর বিখা বিাট 
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কাগজদট বপাঁদচদ্য ববদ্ের েুদডর ববদ্ের িাাঁদ্ক গুাঁদ্জ রাখা দিি। দশবাদজ  া জানদ্ে 
বচদ্যদিদ্িন, োর উত্তদ্র ওরা দিদ্খ জাদনদ্যদিি, ওরা োর কদ্যকজন বসনাপদের সাদ্থ 
ব াগাদ্ াগ কদ্রদিি আর োদ্িরদ্ক বদ্িদিি ওরা ব ন দ্রুেগামী িুদট বঘাডা দনদ্য 
শহদ্রর বাইদ্র দনদিতষ্ট িাদ্ন তেদর হদ্য থাদ্ক। দশবাদজর পাদিদ্য ববর হওযা প তন্ত ওরা 
োর জনু অদ্পিা করদ্ব। 
 
েদ্ব বসই মুহূেতদট কখন আসদ্ব? দেদন সুদ্ াদ্গর অদ্পিা করদিদ্িন। অদ্পিা 
করদিদ্িন বিখদ্ে ব , বরাজকার খাবার দবেরদ্ণর কাজদট গোনুগদেক হদ্ে হদ্ে 
একসময প্রহরীরা পুদ্রাপুদর কখন এ বথদ্ক সমূ্পণত আগ্রহ হাদরদ্য বিদ্ি। োর মদ্ন 
একটু অহোর দিি ব , তধ ত ধরা আর বসই সাদ্থ দঠক কখন আঘাে হানদ্ে হদ্ব বসদট 
জানাটাও োর একদট শদক্ত। একুদজ বাজাদ্র বজার গুজব শুদ্ন এদ্সদ্ি ব , কদ্যক 
সপ্তাদ্হর মদ্ধুই আওরঙ্গদ্জব কান্দাহার অদি াদ্ন বসনাবাদহনী পাঠাদ্বন আর বসই সাদ্থ 
োর মারাদঠ বন্দীদ্িরদ্কও োদ্ির সমসুাসেুি দনদ্জর বিশ বথদ্ক কাবুদ্ি দনবতাসদ্ন 
পাদঠদ্য বিদ্বন। একথাদট  দি সদেু হয েদ্ব মাদ্হন্দ্রিণদট এদগদ্য আসদ্ি। 
 
েুদডগুদ্িা পাদঠদ্য বিবার পর একুদজ একদট দপেদ্ির ঘদটদ্ে োর প্রিুর পাদ্নর জনু 
পাদন ব দ্ি একজন িৃেুদ্ক পান করদ্ে দিি। খাবাদ্রর স্বাি গ্রহদ্ণর জনু দশবাদজ 
কদ্যকজন িৃেু রাখার অনুমদে বপদ্যদিদ্িন। এই অনুষ্ঠানদট িি কদ্র দশবাদজ মুখ 
বাাঁদকদ্য হাসদ্িন। কারাগাদ্র বন্দী হওযার পর প্রথম প্রথম দেদন সদ্ন্দহ করদ্েন ব , 
আওরঙ্গদ্জব হযদ্ো োদ্ক দবেপ্রদ্যাগ করদ্ে বচষ্টা করদ্বন দকিংবা োর গিায িুদর 
চািাবার জনু একজন গুপ্তঘােক পঠাদ্বন। দকন্তু দকিুই হয দন। এ ধরদ্নর কাাঁচা কাজ 
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কদ্র একজন শহীি সৃদষ্ট না কদ্র আওরঙ্গদ্জব দবচিণোর পদরচয দিদ্যদ্িন। দশবাদজ 
এখন বুেদ্ে বপদ্রদ্িন িুদ্গত থাকাকািীন হযদ্ো দেদন  দ্থষ্ট দনরাপি থাকদ্বন। োর 
জীবন নাদ্শর ব দ্কাদ্না বচষ্টা সিবে আগ্রা বথদ্ক কান্দাহাদ্রর পদ্থ হদ্ে পাদ্র। 
বিাকজদ্নর বচাখ-কান এদডদ্য অদ্নক িূদ্র এমনিাদ্ব কাজদট করা হদ্ব ব ন, বকাদ্না 
ডাকাে দকিংবা দবদ্রাহীর ঘাদ্ড বিাে চাপানা  ায। সম্রাদ্টর দিদ্ক বকউ আেুি বিখাদ্ে 
না পাদ্র। এই আদ্রকদট কারদ্ণ আওরঙ্গদ্জব োদ্ক কান্দাহার পাঠাবার আদ্গই োদ্ক 
অবশুই পািাদ্ে হদ্ব। 
 
এখন মদ্ন হদ্ছ ব ন, বিবোরা োদ্ক সাহা ু করার জনু এদগদ্য এদ্সদ্িন। 
ঘণ্টাখাদ্নক আদ্গ একুদজ  খন বাজাদ্র দিি েখন দেদন প্রহরীদ্িরদ্ক দকিু বিাবদি 
করদ্ে শুদ্নদিদ্িন,  া  েশীঘ্র সিব োর নাদ্যবদ্ক জানাদ্ে হদ্ব। পাদনর পাত্রদট 
একুদজর হাে বথদ্ক বনবার সময দেদন োর গিায েুিাদ্না একটা চামডার দিো বথদ্ক 
েুদ্ি থাকা দপেদ্ির গদ্নদ্শর মূদেতদট িুদ্িন। বগাপন সদ্েেদট বটর বপদ্য একুদজ 
বুেদ্ে পারদ্িা ব , দেদন প্রহরীদ্ির কান এদডদ্য োদ্ক গুরুত্বপূণত বকাদ্না কথা বিদ্ে 
চাদ্ছন। কাদ্িা পাগদডপরা মাথাটা সামানু বহদ্ি বস সায দিি। 
 
পাদন খাওযা বশে কদ্র দশবাদজ ধীদ্র ধীদ্র উঠান বপদরদ্য উাঁচু একটা বিযাদ্ির বপিদ্ন 
িুকাদ্না বিাট প্রস্রাবখানার দিদ্ক এদ্গাদ্িন। একুদজও দ্রুে বসখাদ্ন বগি। িুজদ্নই 
কানখাডা কদ্র একমুহূেত অদ্পিা করদ্িন, েদ্ব উঠান বথদ্ক বকাদ্না শব্দ বশানা বগি 
না। দশবাদজ সশদ্ব্দ প্রস্রাব করদ্ে শুরু কদ্র দিসদিস কদ্র োর নাদ্যবদ্ক বিদ্িন, 
েুদম  খন বাইদ্র দিদ্ি েখন আদম শুনিাম একজন প্রহরী বিদিি, পাদনপথ  ুদ্দ্ধ 
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বমাগিদ্ির দবজদ্যর বাদেতকী পািদ্নর জনু আগামীকাি দবরাট বিাজ আর আেশবাদজর 
উৎসব হদ্ব। বসদিন বথদ্কই োদ্ির দহনু্দস্তাদ্নর অদিশপ্ত দবজয াত্রা শুরু হদ্যদিি। 
 
‘হা মহারাজ। আদমও বাজাদ্র বিাকজনদ্ির এটা বিাবদি করদ্ে শুদ্নদি। আর বিরার 
পদ্থ বিখিাম বড একদট মাদ্ঠ সবুজ মখমদ্ির োাঁবু খাটাদ্না হদ্ছ। মদ্ন হয বসখাদ্নই 
বিাজ হদ্ব।’ 
 
 ‘চমৎকার। পুদ্রা িুদ্গত সবার মদ্নাদ্ াগ দিন্নমুখী থাকদ্ব। পািাবার বচষ্টা করার জনু 
এটাই সুবণত সুদ্ াগ। দশবাদজ শরীর বাাঁকা কদ্র চওডা গিার একদট মাদটর ঘডা বথদ্ক 
পাদন ব দ্ি দনদ্য হাে ধুদ্িন। আর দকিু বিার প্রদ্যাজন বনই। দকিাদ্ব পািাদ্ে হদ্ব 
বসটা ওরা কদ্যকদ্শা বার আদ্িাচনা কদ্রদ্িন মাদ্ে মাদ্ে এই প্রস্রাবখানায, আবার 
অদ্নকসময গিীর রাদ্ে দিসদিস কদ্র পুদ্রা পদরকল্পনার প্রদেদট খুাঁদটনাদট দবেয দনদ্য 
আদ্িাচনা কদ্রদ্িন। 
 
 রাদ্ে দবিানায শুদ্য দশবাদজ দিসদিস কদ্র োর পাদ্শ বশাযা বিদ্িদ্ক খবরটা 
জানাদ্িন। এই প্রথম দেদন োর নয বির বযদস বিদ্ি সিাদজদ্ক এই পদরকল্পনার কথা 
জানাদ্িন আর অনুিব করদ্িন কথাটা শুদ্নই োর বিদ্ির বিহ শক্ত হদ্য বগি। দেদন 
োদ্ক আশ্বাস দিদ্য বিদ্িন, বকাদ্না দচন্তা কদ্রানা, শুধু আদম আর একুদজ বোমাদ্ক  া 
 া করদ্ে বিদ্বা দঠক োই করদ্ব, সব দঠক হদ্য  াদ্ব।’ 
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 পরদিনদট এে ধীদ্র কাটদিি ব , দশবাদজ প্রায অদির হদ্য উঠদ্িন। েদ্ব দবদ্কি 
গডাদ্েই োর চার বিযাি বঘরা আবাদ্সর বাইদ্র বথদ্ক মানুদ্ের উদ্ত্তদজে কণ্ঠস্বর 
বশানা বগি, সিবে বিাদ্জর অদেদথরা এদ্স বগদ্ি। সূ ত দিগদ্ন্ত ডুদ্ব  াওযার আদ্গই 
প্রচণ্ড শদ্ব্দ প্রথম আেশবাদজ আকাদ্শ উডদ্িা। বিাট বিাট োরাগুদ্িা িািিাদ্ব বিখা 
 াদ্ছ না। োরপর পরই উল্লদসে দচৎকার। একুদজ বরাজকার মদ্ো দঠক সমদ্যই 
বাজাদ্র দগদ্যদ্ি। দেদন আশা করদ্িন উৎসব চিাকািীন বাজার হযদ্ো বিািা থাকদ্ব, 
 াদ্ে একুদজ শুকদ্না খাবাগুদ্িা দকনদ্ে পাদ্র আর গাধার গাদডদট িুদ্গত  ুদ্ক ববদ্ের 
েুদডগুদ্িা দনদ্ে পারদ্ব। নাদ্যদ্বর দিদ্র আসার জনু অদ্পিা করার সময দেদন ধীর 
দির থাকার বচষ্টা করদ্িন, অদ্হেুক উঠাদ্ন পাযচাদর দকিংবা অস্বািাদবক দকিু করা বথদ্ক 
দবরে থাকদ্িন  াদ্ে িুই প্রহরীর িৃদষ্ট আকৃষ্ট না হয। প্রহরী িুজন একটা দনম গাদ্ির 
িাযায বদ্স পান দচবুদছি। বশেপ তন্ত একুদজ িটদ্ক এদ্স হাদজর হি আর োর বপিদ্ন 
িুজন কুদির মাথায িুদ্টা েুদড  থারীদে বিখা  াদ্ছ। এবার োর শ্বাসপ্রশ্বাস স্বািাদবক 
হদ্য এি। এপ তন্ত দঠক আদ্ি, েদ্ব কদঠন কাজদট এখনও বাদক রদ্য বগদ্ি। 
 
একুদজ দজদ্জ্ঞস করদ্িা, “মহারাজ, মািামািগুদ্িা এদ্স বগদ্ি। আপদন দক বরাজকার 
মদ্ো বিদ্খ বনদ্বন? 
 
‘অবশুই বিখদ্বা। েদ্ব বাইদ্রর আেশবাদজর শব্দ আর তহহুদ্ল্লাদ্র কান োিাপািা হদ্য 
বগদ্ি। েুদডগুদ্িা বরিং বিেদ্র আমার কামরায দনদ্য এদ্সা। নাদ্যদ্বর দপিু দপিু কুদিরা 
েুদডগুদ্িা মাথায কদ্র দনদ্য বিেদ্র  ুকদ্িা। েদ্ব দশবাদজ ব খাদ্ন দিদ্িন, বসখাদ্নই 
রইদ্িন, প্রহরীরা দকিু বদ্ি দক-না বশানার জনু। দঠক েখনই আদ্রকদট আেশবাদজ 
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িুদ্ট উঠদ্েই প্রহরী িুজন দশবাদজর দিদ্ক বপিন দিদ্র একটা পাথদ্রর ববদ্ঞ্চর উপর 
উদ্ঠ িাাঁদডদ্য গিা বাদডদ্য আেশবাদজর বখিা বিখার জনু আকাদ্শর দিদ্ক োকাি। 
 
বমাট দেনদট েুদড বিেদ্র কামরায বনওযা প তন্ত দশবাদজ অদ্পিা করদ্িন। বসখাদ্ন 
সিাদজ োর জনু অদ্পিা করদিি। আর একুদজ িুই কুদিদ্ক দবিায কদ্র দিদ্েই ওরা 
বাইদ্র এদ্স প্রাযান্ধকার আকাদ্শ আেশবাদজর বসানাদি রদ্ের োরা বিখদ্ে িাগদ্িা। 
দনিঃশদ্ব্দ দেদন এক বথদ্ক পাাঁচদ্শা প তন্ত গুণদ্ে শুরু করদ্িন, এই সমদ্যর মদ্ধু িুদট 
েুদড বথদ্ক  দ্থষ্ট পদরমাণ শুকদ্না খাবার নাদমদ্য একুদজ একটা েুদডর বিের 
সিাদজদ্ক  ুকাদ্িা। োরপর দশবাদজ উঠদ্িন এবিং দনচু হদ্য সুাদ্েি বথদ্ক দকিু ধুিা 
োডার িান কদ্র োরপর ধীদ্র ধীদ্র বিেদ্রর দিদ্ক বহাঁদ্ট চিদ্িন। 
 
একুদজ দিসদিস কদ্র বিদ্িা, ‘জিদি করুন, মহারাজ!’ দশবাদজ িরজার কাদ্ি রাখা 
বখািা েুদডটার বিেদ্র  ুকদ্িন। েুদডর বিেদ্র গুাঁদডসুদর বমদ্র বসদ্েই একুদজ োর 
মাথা, ঘাদ্ড রুদট, আর খাবাদ্রর পুাদ্কট িরদ্ে শুরু করদ্িা।  েিূর সিব খাবার 
সামগ্রী দিদ্য োদ্ক পুদ্রাপুদর ব দ্ক  াকদনটা বন্ধ করার আদ্গ একুদজ কুদিদ্িরদ্ক 
ডাকদ্িা, ‘ববযারা, এখাদ্ন এস!’ েদ্ব বাইদ্রর প্রচণ্ড হট্টদ্গাদ্ির শদ্ব্দ কুদিরা োর ডাক 
শুনদ্ে বপি না। দশবাদজ অনুিব করদ্িন, একুদজ োর েুদডদট পাশ কাদটদ্য িরজার 
কাদ্ি দগদ্য আবার বজাদ্র দচৎকার কদ্র কুদিদ্ির ডাকদ্িা। োরপর আেশবাদজর শব্দ 
হঠাৎ বথদ্ম ব দ্েই দশবাদজ পাথদ্রর বমদ্েদ্ে কুদিদ্ির খাদি পাদ্য হাাঁটার শব্দ শুনদ্ে 
বপদ্িন। োরপর অনুিব করদ্িন েুদডদট উপদ্রর দিদ্ক উঠদ্ি, দেদন িুপাদ্শ োর 
বপদশবহুি িুই হাে বঠকা দিদ্য বসদ্িন। কুদিদট েুদডদট মাথায কদ্র উঠান পার হদ্য 
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দনদ্চ পাথদ্রর বমদ্েদ্ে রাখদ্িা। োরপর িুবার ধপ কদ্র শব্দ হদ্েই বুেদ্িন অনু 
েুদডগুদ্িাও োর পাদ্শ এদ্স বগদ্ি। 
 
দেদন শুনদ্িন একুদজ বচাঁদচদ্য বিদ্ি, আপনারা দক েুদডগুদ্িার বিেদ্র বিখদ্বন? আদম 
দকন্তু এখনও এর মুখ বাাঁদধদন।’ দশবাদজ বচাখ বুজদ্িন। এে ধীদ্র কখনও সময পার 
হয দন। োর দপঠ দিদ্য িরির কদ্র ঘাম েরদ্ে িাগদ্িা। সিাদজ দকিাদ্ব সামিাদ্ছ 
বক জাদ্ন? বস সাহদস বিদ্ি, েদ্ব বযস মাত্র নয বির… 
 
 বকউ কথা বিদ্িা না। বুাপার দক? দক হদ্ছ? হযদ্ো ব  বকাদ্না মুহূদ্েত েুদডর  াকদন 
খুদ্ি  াদ্ব আর োরপর দেদন অনুিব করদ্বন একটা আেুদ্ি বখাাঁচা বমদ্র বমদ্র বিখদ্ি, 
একসময োর গাদ্য বখাাঁচা মারদ্ব। োরপর োর চুি ধদ্র োদ্ক বটন ববর করদ্ব। দকন্তু 
োরপর আবার আেশবাদজ আকাদ্শ উডদ্িা। প্রায একই সাদ্থ সাদ্থ এক েটকা বমদ্র 
েুদডটাও উপদ্রর দিদ্ক উঠদ্িা। দশবাদজ আবার চিদ্ে শুরু কদ্রদ্িন। আেশবাদজর 
নেুন প্রিশতনীর দিদ্ক অবশ হদ্য োদকদ্য ওরা হযদ্ো েুদডগুদ্িা দনদ্য চদ্ি ব দ্ে 
কুদিদ্িরদ্ক ইশারা কদ্রদিি। আেশবাদজর শা শা আর দহস দহস শব্দ হদ্িও দশবাদজ 
ওদ্ির হাাঁটার িন্দ বুেদ্ে পারদিদ্িন আর গুণদ্ে বচষ্টা করদিদ্িন কয পা বগি। আট, 
নয, িশ …একজন কুদি দবডদবড কদ্র বিদ্িা, এই দশবাদজ দিন দিন আদ্রা িানশীি 
হদ্ছন। আদম শপথ দনদ্য বিদ্বা এই েুদডটা িীেণ িাদর। দকন্তু ওরা ওদ্ির চিা থামাি 
না…এগার, বাদ্রা, বেদ্রা…এখন মদ্ন হয ওরা বিেদ্রর বগদ্টর বচৌকাদ্ঠর দনচ দিদ্য 
 াদ্ছ। এখাদ্নই গাধার গাদডটা অদ্পিা করার কথা। হাউই বাদজর শাাঁ শাাঁ দহস দহস 
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শদ্ব্দর বিের দিদ্য কান খাডা কদ্র দেদন িাগাদ্মর মৃিু টুিংটািং শব্দটা দঠকই ধরদ্ে 
পারদ্িন। গাধার গাদডটা এদ্স বগদ্ি। 
 
 দঠক েখনই কুদি োর েুদডটা মাদটদ্ে বিদ্ি দিি। এক মুহূেত েুদডটা সামদ্ন বপিদ্ন 
িুিদ্ে িাগদ্িা– দি উদ্ে পদ্ড  াকদনটা খুদ্ি  ায োহদ্ি দেদন ধরা পদ্ড  াদ্বন। 
দশবাদজ দনদ্জর বিহ কুণ্ডদি পাদকদ্য শক্তিাদ্ব একটা বদ্ির মদ্ো কদ্র রাখদ্িন আর 
আশা করদ্িন ব ন েুদডটার িুিুদন বথদ্ম  ায। একুদজ দচৎকার কদ্র উঠদ্িা, এই বুনু্ধ 
সাবধাদ্ন রাখ!  দি আমার প্রিুর কাি বথদ্ক রূপার মুরা বপদ্ে চাও, োহদ্ি অসাবধান 
হদ্যা না। নাও েুদডটা বোি আবার। েুদডটা আবার উঠদ্িা।  খন অনুিব করদ্িন 
গাদডদ্ে রাখার জনু েুদডটা আদ্রা একটু উঠদ্িা, েখন দশবাদজ বহুকদ্ষ্ট একটা দবজয 
উল্লাদ্সর দচৎকার িমন করদ্িন। গাদডটা ব িাদ্ব োর দনদ্চ পর পর িুবার িুদ্ি উঠদ্িা, 
োদ্ে বুো বগি োর েুদডটাই প্রথদ্ম বোিা হদ্যদ্ি। এক মুহূেত পর গাদ্ডাযান চাবুক 
হাাঁকাদ্েই গাদডটা িুগত বথদ্ক ববর হওযার  ািু পথ ববদ্য নামা শুরু করদ্েই দশবাদজ 
বটর বপদ্িন োর েুদডটা সামদ্নর দিদ্ক সামানু টাি বখি। 
 
সবদকিু িাদ্িািাদ্ব চিদ্ি শীঘ্রই ওরা মদন্দদ্র বপৌঁদ্ি  াদ্বন। বসখাদ্ন পুদ্রাদহে োদ্ক 
আর োর বিদ্িদ্ক িবঘুদ্র দিিুদ্কর িদ্মদ্বশ দনদ্ে সাহা ু করদ্ব। োরপর আগ্রার 
সরু গদির মধু দিদ্য পথ বিদখদ্য শহদ্রর বিযাদ্ির বাইদ্র আমবাগাদ্নর কাদ্ি দনদ্য 
 াদ্বন, ব খাদ্ন োর বিাকজন বঘাডা দনদ্য োর জনু অদ্পিা কদ্র রদ্যদ্ি। োরপর 
গরম বাোদ্স চুি উদডদ্য অন্ধকাদ্রর মধু দিদ্য ওরা িাদিণাদ্েুর পাহাদ্ডর দিদ্ক 
বজাদ্র বঘাডা িুদটদ্য চিদ্বন। 
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আগ্রা িুদ্গতর বুরুদ্জর উপদ্র িাাঁদডদ্য আওরঙ্গদ্জব দনদ্চ কুচকাওযাজ মযিাদ্নর দিদ্ক 
োদকদ্য রদ্যদ্িন। বসখাদ্ন পাকাদ্না চাবুক বার বার প্রহরীদ্ির বখািা দপদ্ঠর উপর 
পডদিি। ওরা আেতনাি করদিি আর ওদ্ির িেদবিে বিদ্হর দনদ্চ বািু রদ্ক্ত িাি 
হদ্য  াদছি। িুই হাে পা িুই দিদ্ক িদডদ্য একটা কাদ্ঠর বেদ্মর উপর কু্রদ্শর মদ্ো 
শুইদ্য হাে-পা চামডার দিো দিদ্য বাাঁধা দিি। ওরা টানাটাদন কদ্র আপ্রাণ বচষ্টা করদিি 
হােপাদ্যর বাাঁধন দিাঁডদ্ে। 
 
 একদ্শা চাবুক মারা হি সদঠক শাদস্ত। এই বিাকিুদ্টার িাদযদ্ত্ব অবদ্হিার কারদ্ণ 
মারাদঠ বনো পািাদ্ে বপদ্রদ্িন। এর িদ্ি দশবাদজ আবার একজন বীর হদ্বন আর 
দেদন দনদ্জ হদ্বন একজন হাসুাস্পি বুদক্ত। আর শুধু োই নয। দশবাদজ ব  
পাদিদ্যদ্িন বসটা বকবি আজ সকাদ্ি ওরা আদবষ্কার কদ্রদ্ি। অথচ পদরষ্কার গে 
সন্ধুায দেদন আর োর বিদ্ি ববশ চেুরোর সাদ্থ প্রদেদিন ব  িান সামগ্রী ববদ্ের 
েুদডদ্ে কদ্র মদন্দদ্র পাঠাদ্েন, োর মদ্ধু িুদকদ্য পাদিদ্যদ্িন। আর োর নাদ্যব, ব  
দনিযই োর পািাবার সমস্ত বুবিা কদ্রদিি, বসও গেরাদ্ে চুদপসাদ্র দশবাদজর 
চাকরবাকরসহ পাদিদ্যদ্ি। আওরঙ্গদ্জব সাদ্থ সাদ্থ োদ্িরদ্ক ধরার জনু কদ্যকজন 
বঘাডসওযাড পাদঠদ্যদিদ্িন, েদ্ব পিােকদ্ির ধরার বেমন আশা বনই। 
 

http://www.bengaliebook.com/


ট্রেইটরস ইন দ্য শ্যাড াস : এম্পায়ার অব দ্য ট্র াগল । অযাডলক্স রাদ্ারড া ড 

53 

www.bengaliebook.com                                  সূচিপত্র 
 

 

আেতদচৎকার বথদ্ম বগদ্ি। মন হি প্রহরী িুজন জ্ঞান হাদরদ্যদ্ি। োরপরও চাবুকমারা 
চিদ্ি–দেদন হুকুম দিদ্যদিদ্িন  দি ওরা জ্ঞান হারায েবুও চাবুক মারা চিদ্েই থাকদ্ব। 
কাদ্ঠর আডাআদড খুাঁদট বথদ্ক বিহগুদ্িা এখন কশাইদ্যর হুক বথদ্ক েুিাদ্না 
মািংসদপদ্ণ্ডর মদ্ো দনদ্স্তজ হদ্য েুিদিি।  দি ববাঁদ্চও থাদ্ক–হযদ্ো থাকদ্ব–েদ্ব 
জীবদ্নর বাদক দিনগুদ্িা চাবুদ্কর ঘাদ্যর িে বদ্য ববডাদ্ব। সবসময মদ্ন থাকদ্ব 
দকিাদ্ব ওরা িাদযত্ব অবদ্হিা কদ্রদিি। আর িুদ্গতর সুদ্বিার িাওিাি খানদ্ক কাবুদ্ি 
দনবতাসদ্ন পাঠাদ্না হদ্ব। 
 
বপিন দিদ্র আওরঙ্গদ্জব ধীদ্র ধীদ্র োাঁর মহদ্ির দিদ্ক বহাঁদ্ট চিদ্িন। 
পদরচারকদ্িরদ্ক বিদ্সর সুোর তেদর টাদট পিতাদট নাদমদ্য দিদ্ে বদ্ি দেদন শক্ত মাদ্বতি 
পাথদ্রর বমদ্েদ্ে হাাঁটুদ্গদ্ড বদ্স প্রাযান্ধকাদ্র নামাজ পডা শুরু করদ্িন। সব সমদ্যর 
মদ্ো  খনই আল্লাহর ধুাদ্ন মগ্ন হন, েখন অদনদিে এই পৃদথবীদ্ে একমাত্র দনদিে 
এই সত্তাই সান্ত্বনা হদ্য িাাঁডায। বশেবাদ্রর মদ্ো মাদটদ্ে কপাি বঠদকদ্য বসজিার পর 
 খন উদ্ঠ িাাঁডাদ্িন, েখন অনুিব করদ্িন োর মন অদ্নক শান্ত এবিং পদরষ্কার 
হদ্যদ্ি। দশবাদজ োদ্ক ববাকা বাদনদ্যদ্িন। েদ্ব োর পাদিদ্য  াওযার বপিদ্ন হযদ্ো 
বকাদ্না ঐশী উদ্েশু রদ্যদ্ি। হযদ্ো আল্লাহ োদ্ক সেকত কদ্র দিদ্ছন ব , দেদন একটু 
ববদশ গদবতে হদ্য  াদ্ছন, দনদ্জর সিমো সম্পদ্কত ববদশ আিাবান হদ্যদ্িন এবিং এক 
ও অদিেীয সবতজ্ঞাো আল্লাহর উদ্েদ্শু ধমতীয রীদেনীদে পািদ্ন অদেদরক্ত দ দ্িদম 
দিদ্যদ্িন। অবশুই এটাই প্রথম নয ব  দেদন দনদ্জদ্ক প্রশ্ন কদ্রদ্িন দেদন কেটুকু 
িাদ্িা মুসদিম। অদ্নক সময  খন রাদ্ে ঘুম আসদ্ো না, েখন দেদন ধমতদবশ্বাদ্সর প্রদে 
োাঁর একাগ্রো প্রমাদ্ণর জনু উপায খুাঁদ্জ ববডাদ্েন– আদ্রা মসদজি দনমতাণ করদ্বন, 
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গদরবদ্ির উদ্েদ্শু অনুিান আদ্রা বাদডদ্য বিদ্বন, মক্কায আদ্রা ববদশ উপদ্ ৌকন 
পাঠাদ্বন…। 
 
েদ্ব এসব কাজ োর মদ্ন আনন্দ এদ্ন দিে। েদ্ব এই প্রথমবার োর মদ্ন হি, 
আল্লাহদ্ক সন্তুষ্ট করার কাদ্জ োাঁদ্ক োাঁর দপ্রয দকিু বকারবাদন দিদ্ে হদ্ব। েদ্ব বসটা 
দক? নারীর মদ্ধু দেদন ব  আনন্দ খুাঁদ্জ বপদ্েন? োর ববগমদ্ির মদ্ধু দিিরাস বানু 
অদ্নক দিন আদ্গ মারা দগদ্যদ্িন আর নওযাব বাঈদ্যর কাদ্ি আকেতণ করার মদ্ো 
বেমন দকিু বনই। েদ্ব রাদ্ের পর রাে উদিপুরী মহদ্ির বাহুর উষ্ণোয দেদন িুদনযার 
কষ্ট বিািার বচষ্টা কদ্র চদ্িদ্িন। ইদন্দ্রযপরাযণ উদিপুরী োর সুগদন্ধময বিহ দিদ্য 
আদ্ষ্টপৃদ্ষ্ঠ োদ্ক জদডদ্য ধদ্র ব  সুখ বিন, ো বথদ্ক দনদ্জদ্ক বদঞ্চে করদ্ি দক 
আল্লাহর প্রদে োর কেতবু সমাধা হদ্ব? না, আল্লাহ নারীদ্ক সৃদষ্ট কদ্রদ্িন একদট 
উদ্েদ্শু–পুত্র জন্ম বিবার জনু। ইদেমদ্ধু োাঁর চারদট পুত্রসন্তান হদ্যদ্ি, োর মদ্ধু 
বমাহাম্মি সুিোন োর বাবা আর িাইদ্ির সাদ্থ িডাই চিার সময োর সাদ্থ 
দবশ্বাসঘােকো কদ্রদ্ি।  ার পদরণদেদ্ে বস বাদক জীবন অন্ধকূদ্প বন্দী হদ্য কাটাদ্ব। 
আর বাদক দেনজন–মুযািম, আজম আর আকবর বেতমাদ্ন োদ্ির বিােত্রুদট থাকা 
সদ্েও ওরা োাঁর গবত। েদ্ব বক জাদ্ন িদবেুদ্ে দক হদ্ব?  দি ওদ্ির মদ্ধুও বকউ 
দবশ্বাসঘােক হদ্য িাাঁডায দকিংবা বকাদ্না একজন  ুদ্ধদ্িদ্ত্র দকিংবা অসুদ্খ মারা  ায? 
সাম্রাজু দটদকদ্য রাখদ্ে হদ্ি োাঁর আদ্রা পুত্রসন্তাদ্নর প্রদ্যাজন; কাদ্জই এখন ব ৌনকমত 
বথদ্ক দবরে হওযার সময নয। োদ্ক অনু দকিু েুাগ করদ্ে হদ্ব। োর মদ্ধু সিংগীে 
হি একদট। েবিা আর বসোদ্রর আওযাজ সবসময োদ্ক ইদন্দ্রযসুখ দিে, েদ্ব বসদট 
দক চপিো এবিং স্বাথতপরো নয? দনদ্জদ্ক খুদশ করা িাডা সিংগীদ্ের আর বকাদ্না 
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উদ্েশু বনই। োদ্ক এটাই িাডদ্ে হদ্ব। রাদ্ের বকাদ্না অনুষ্ঠাদ্নর প্রদ্যাজন িাডা সুন্দর 
িাদম বপাশাক আর রত্নািোর পরা বাি দিদ্ে হদ্ব। ঈশ্বরদ্প্রমী একজন মানুদ্ের এসব 
বপাশাক পদরছদ্ির অনাবশুক অিোর বকাদ্না প্রদ্যাজন বনই। িদবেুদ্ে সরিোই হদ্ব 
োর বুদক্তগে বলাগান। োহদ্িই আল্লাহ োর বজতন এবিং আত্মেুাগ অনুদ্মািন করদ্বন 
এবিং অদবশ্বাসী দশবাদজর দবরুদ্দ্ধ োাঁদ্ক দবজয এদ্ন বিদ্বন। 
 
 মারাদঠ বনোর কথা মদ্ন পডদ্েই োর মুখ অন্ধকার হদ্য বগি। দেদন কল্পনা করদ্িন, 
পাদিদ্য  াওযার পর বস উল্লাস করদ্ি …আত্মেৃদপ্তর হাদস দিদ্য আর গবত কদ্র োর 
অনুসারীদ্ির কাদ্ি বণতনা করদ্ি দকিাদ্ব বমাগিদ্িরদ্ক বুদদ্ধর বখিায ববাকা বাদনদ্যদ্ি। 
দঠক আদ্ি, বস, োর অনুসারী আর অনুানু  ারা একই ধমতদবশ্বাসী োরা সবাই এই 
স্পধতা বিখাদ্নার কারদ্ণ অনুেপ্ত হদ্ব। 
 
* 
 
 িুইদিন পর িজদ্রর নামাদ্জর পর আওরঙ্গদ্জব বিওযান-এ-খাদ্স এদ্িন। বসখাদ্ন 
োর অনুদ্রাদ্ধ ধমতীয উপদ্িষ্টা, উিামারা োাঁর জনু অদ্পিা করদিদ্িন। কাদ্িা 
আিখাল্লা পরা কাদ্িা িাদডওযািা বমাল্লারা োদ্ক বিদ্খ মাথা নুইদ্য অিুথতনা জানাদ্েই 
দেদন োদ্িরদ্ক বসদ্ে ইদঙ্গে করদ্িন। োাঁদ্ক দঘদ্র অধতবৃত্তাকাদ্র ওরা িারী িাি-নীি 
কাদ্পতদ্টর উপর বসদ্িন। 
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আপনারা বো জাদ্নন ব , রাজদ্রাহী মারাদঠ বনো দশবাদজ পাদিদ্যদ্ি। োর পিাযন 
আমার আর আমার সাম্রাদ্জুর জনু একদট অবমাননার দবেয হদ্য িাাঁদডদ্যদ্ি। বসজনুই 
আদম আপনাদ্িরদ্ক এখাদ্ন আসদ্ে আহ্বান জাদনদ্যদি। সমস্ত রাজদ্রাহী আর অসন্তুষ্ট 
বুদক্তরা এখন দশবাদজদ্ক বমাগি শাসদ্নর দবরুদ্দ্ধ িডাইদ্য একজন দবজযী বুদক্ত মদ্ন 
করদ্ব। এিাডা ওদ্ির মদ্ধু  ারা দবধমতী োরা এই দবেযদট েুদ্ি ধরদ্ব ব , োরা সবাই 
একই ধমতদবশ্বাসী আর োর পিাযদ্ন মদন্দদ্রর পুদ্রাদহেরা ব  সাহা ু কদ্রদ্ি 
বসকথাদটও বিদ্ব। আর এসব কথা বদ্ি ওরা অনু দহনু্দদ্িরদ্কও দবদ্রাদ্হ সাদমি হদ্ে 
আহ্বান জানাদ্ব। আদম এটা হদ্ে বিদ্বা না। অদ্নক দচন্তািাবনার পর আদম দসদ্ধান্ত 
দনদ্যদি ব , এখন সময এদ্সদ্ি বসই কাজদট করার,  া আমরা প্রাযই আদ্িাচনা 
কদ্রদি। আপনাদ্ির মদ্ধু অদ্নদ্কই ব  কাজদট করার জনু প্রাযই আমাদ্ক চাপ দিদ্েন, 
ো হি–দহনু্দ প্রজাদ্িরদ্ক আমার িমো এবিং কেৃতত্ব বিখাদ্না। আদম োদ্িরদ্ক বিখাদ্ে 
চাই, োদ্ির ধদ্মতর উপর দবদধদনদ্েধ কম আদ্রাপ কদ্র বমাগিরা কেটুকু সহনশীিো 
আর মহানুিবো বিদখদ্যদ্িন। েদ্ব োরা  দি আমার দবরুদ্দ্ধ বকাদ্না দবদ্রাদ্হ সমথতন 
কদ্র োহদ্ি আদ্রা কদঠন দবদধদনদ্েধ আদ্রাপ করা হদ্ব।’ 
 
অদ্নক বমাল্লা মাথা বনদ্ড সায দিদ্িন। আবার বকউ বকউ োদ্ির বনো দহরাে বথদ্ক 
আগে আদ্িম, সািা িাদডওযািা আবু হাদকদ্মর দিদ্ক োকাদ্িন। দেদন হাে েুদ্ি 
বিদ্িন, ‘আদম কী একটা কথা বিদ্ে পাদর, জাহাপনা? 
 
 ‘অবশুই বিুন, আবু হাদকম।’ 
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‘আপনার কথা আমাদ্িরদ্ক আনন্দ দিদ্যদ্ি আর এ বথদ্ক আপনার দবসৃ্তে এবিং গিীর 
জ্ঞাদ্নর পদরচয পাওযা  াদ্ছ। আমরা িীঘতদিন ধদ্র বিখদি ব , কাদ্িররা দকিাদ্ব 
আপনার মহান পূবতপুরুে, আল্লাহ োর ববহশে নসীব করুন–সম্রাট আকবদ্রর কাি 
বথদ্ক পাওযা স্বাধীনো আর সমদ্ াগুো বথদ্ক অনুায সুদবধা দনদ্ছ। দহনু্দ ধমত’দটর,  দি 
আমরা এটাদ্ক একটা ধমত বদ্িই থাদক, এর  ারা বপৌরদহেু কদ্র থাদ্কন, োরা হদ্ছ 
বাাঁচাি ধরদ্নর দকিু পুদ্রাদহে। আদম  েিূর খবর বপদ্যদি, ো বথদ্ক জানদ্ে বপদ্রদি, 
ওরা মদ্ন কদ্র ধূপ-ধুনার বধাাঁযায আদ্ধা-অন্ধকার মদন্দরগুদ্িা ওদ্ির জনু দনরাপি আর 
বসখান বথদ্কই ওরা আপনার আশীবতাি ধনু শাসদ্নর দবরুদ্দ্ধ মানুেজনদ্ক বিদপদ্য 
বোিার মদ্ো হঠকাদরো করদ্ি। বমাগিদ্িরদ্ক ওরা দিনদ্িদশ হানািার দহদ্সদ্ব 
অদি ুক্ত কদ্র আর িাদব কদ্র ব , দহনু্দ প্রজাদ্ির উপর আপনার বকাদ্না আইনগে 
কেৃতত্ব বনই,  াদ্িরদ্ক আপদন এবিং আপনার পূবতপুরুেরা োদ্ির মাদট বথদ্ক 
অদধকারচুুে কদ্রদ্িন। োদ্ির উপর করাদ্রাপ করা দকিংবা োদ্িরদ্ক শাদস্ত বিবারও 
বকাদ্না অদধকার আপনার বনই, কাদ্জই ওরা আপনার হুকুম এবিং বকাদ্না েিব মানদ্ে 
বাধু নয। অবশুই আমরা সকদ্ি এই জঘনু মানুেগুদ্িাদ্ক আপনার িমো আর 
শাসদ্নর বিানুো বুোদ্ে মহামানু জাহাপনাদ্ক  থাসাধু বচষ্টা করদ্বা। আর এর মধু 
দিদ্য আমাদ্ির ধদ্মতর বিানুোও দশিা বিদ্বা,  ার প্রকৃষ্ট উিাহরণ হদ্ছন আপদন। 
 
মাথা দনচু কদ্র বিাকদটর কথাগুদ্িা শুনদ্ে শুনদ্ে আওরঙ্গদ্জব িাবদিদ্িন, আবু হাদকম 
একজন বাাঁচাি আর অদেদবগদিে বমাসাদ্হব, দনদ্জর কণ্ঠস্বর শুদ্ন বস দনদ্জই ধনু 
হদ্ছ। ববদশরিাগ সময োর িীঘত এবিং গুরুিার নদসহেগুদ্িা দবশ্বাসীদ্ির অনুপ্রাদণে 
করার বিদ্ি দনদ্জর পাদণ্ডেু জাদহর করার উদ্েদ্শু করা হে। েদ্ব োদ্ক উদ্িমাদ্ির 
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প্রধান দন ুক্ত করার সময আওরঙ্গদ্জব বুেদ্ে বপদ্রদিদ্িন ব , দেদন  দ্থষ্ট বুদদ্ধমান। 
সম্রাদ্টর মদ্নর ইছা আগাম . িদবেুিাণী করদ্ে পাদ্রন এবিং োর তবধো িাদ্নর জনু 
দনদ্জ দনদ্জই  থা ে ধমতীয  ুদক্ত খুাঁদ্জ ববর করদ্ে পাদ্রন। এই আবু হাদকমই োদ্ক 
আশ্বস্ত কদ্রদিদ্িন ব , খাদ্রদজ িারাদ্ক িাাঁদস দিদ্য দেদন আল্লাহর কাজই করদ্িন আর 
এই কাদ্জর জনু নরকপ্রাদপ্তর বিদ্ি বরিং োদ্ক পুরসৃ্কে করা হদ্ব। 
 
 ‘ধনুবাি আবু হাদকম। খুবই িাদ্িা হয  দি আপদন আর অনুানু উদ্িমারা আমার 
সাম্রাদ্জুর সকি মসদজি, মারাসায আপনাদ্ির িাইদ্িরদ্ক বুোন, ব ন োরা ওযাজ-
নদসহে করার সময আমার শাসদ্নর আইনানুগ এবিং সিাশয দিকদট এবিং আমাদ্ির 
ধদ্মতর সদঠক পদ্থ এর আনুগদ্েুর কথাদটও েুদ্ি ধদ্রন। আমার সকি প্রজাদ্ির সামদ্ন 
আমার কেৃতত্ব স্পষ্ট করার উদ্েদ্শু আদম বহাদি আর বিওযাদির মদ্ো দহনু্দ উৎসব 
দনদেদ্ধ করদ্ে রাজকীয িরমান জাদর করদ্বা। এিাডা দহনু্দদ্ির পদবত্র িাপনাগুদ্িা 
ধ্বিংস করার আদ্িশ …’ 
 
একজন েরুণ বমাল্লা দজদ্জ্ঞস করদ্িা, ‘সবকদট দনিযই নয জাহাপনা?’ সাদ্থ সাদ্থ 
আবু হাদকদ্মর ঘন ভ্রুর দনচ বথদ্ক কডা বচাদ্খ োর দিদ্ক অদগ্ন িৃদষ্টদ্ে োকাদ্েই বস 
বুেদ্ে পারদ্িা সম্রাদ্টর কথার মাদ্ে কথা বদ্ি বস িুি কদ্রদ্ি। এখন বস বচাখ নাদমদ্য 
বসাজা কাদ্পতদ্টর দিদ্ক োদকদ্য রইি। 
 
 ‘িাদ্িা প্রশ্ন কদ্রদ্িন, অবশুই সবকদট নয। সবকদট ধ্বিংস করার বচষ্টা করাটা অবাস্তব 
আর অদবজ্ঞ হদ্ব। আদম প্রথদ্ম মথুরার মদন্দরটা দিদ্য শুরু করদ্ে চাই, এটা দহনু্দদ্ির 

http://www.bengaliebook.com/


ট্রেইটরস ইন দ্য শ্যাড াস : এম্পায়ার অব দ্য ট্র াগল । অযাডলক্স রাদ্ারড া ড 

59 

www.bengaliebook.com                                  সূচিপত্র 
 

 

একটা প্রধান েীথতদ্কন্দ্র আর এখান বথদ্কই বিাকজদ্নর অসন্তুদষ্টর খবর এদ্সদ্ি আর 
ওখাদ্ন খাজনা আিায করদ্ে দগদ্য আমার বিাদ্করা ওদ্ির হাদ্ে নাদ্জহাি হদ্যদ্ি। 
এদ্েও  দি প্রজারা আমার কেৃতত্ব িমোর প্রদে নে না হয োহদ্ি ওদ্িরদ্ক দশিা 
বিবার জনু আদম আদ্রা মদন্দর ববদ্ি বনব। হযদ্ো নেুন দকিংবা বমরামে করা 
মদন্দরগুদ্িা ববদ্ি বনব। আর পাদথতব অদ্থত আমার শাসন এবিং আমাদ্ির দনজ ধদ্মতর 
প্রাধানু প্রমাণ করদ্ে ব সব মদন্দর বিদ্ঙ্গ বিিা হদ্ব বসসব জাযগায নেুন নেুন 
মসদজি দনমতাণ করা হদ্ব।’ 
 
আওরঙ্গদ্জব একটু বথদ্ম োাঁর কথার প্রদেদক্রযা িি করদ্িন। োর কথায উদ্িমারা 
একটু অবাক হদ্িও োদ্ির মুদ্খর িাব বিদ্খ বুো বগি ওরা কেটা োর কথায সায 
দিদ্যদ্ি। দেদনই প্রথম বমাগি সম্রাট, দ দন োাঁর ধমতদ্ক শাসন কাদ্জ বুবহার করদ্িন। 
োাঁর পূবতপুরুদ্েরা,  ে বডই হন না বকন, সবাই আপস কদ্রদিদ্িন। বকউ বকউ, 
দবদ্শেে আকবর–এমনিাদ্ব কাজ কদ্রদিদ্িন ব ন, োাঁদ্ির প্রকৃে বকাদ্না ধমত বমাদ্টই 
দিি না। অনুরা পাদথতব জীবদ্ন ধমতদ্ক উদ্পিা কদ্র বকবি মুদ্খ মুদ্খ ধমতদবশ্বাদ্সর কথা 
বদ্িদিদ্িন। এরা বুদক্তগে জীবদ্ন মি, আদিম আর অনুানু আদ্মািপ্রদ্মাদ্ি বুস্ত 
দিদ্িন। েরুণ বযদ্স দেদন এ ধরদ্নর আচরণ িি কদ্রদিদ্িন,  খন োাঁর দপোমহ 
জাহাঙ্গীর আর োাঁর বাবা শাহজাহাদ্নর মদ্ধু িডাই চিদিি, েখন োাঁর দপোমহ 
জাহাঙ্গীর, শাহজাহান িদবেুদ্ে িাদ্িা বুবহার করদ্বন এই আশায োদ্ক আর িারা 
দশদ্কাহদ্ক দজদম্ম কদ্র বরদ্খদিদ্িন। রাদ্ের পর রাে দপোমদ্হর েোবধাদ্ন থাকার 
সময োরা বিদ্খদ্িন, সম্রাজ্ঞী নূরজাহান মদ্ির গ্লাদ্স আদিদ্মর বদড দমদশদ্য দিদ্ছন। 
আর প্রদে চুমুদ্কর সাদ্থ জাহাঙ্গীর োাঁর ধমতদ্ক অমানু কদ্রদ্িন, সুরার প্রিাদ্ব োর 
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মাথা ঘুদিদ্য দগদ্যদিি আর োর নামকাওযাদ্স্ত কুচক্রী স্ত্রীদ্ক সাম্রাজু শাসন করার 
অনুমদে দিদ্য সাম্রাজুদ্ক দবপন্ন কদ্র েুদ্িদিদ্িন। 
 
 দেদন আবার বিদ্িন, আমার আদ্রা দকিু বিার আদ্ি। আদম  দি আমার প্রজাদ্ির 
সামদ্ন আমাদ্ির ধমতদবশ্বাস আর বসই সাদ্থ আমার কেৃতদ্ত্বর প্রাধানু েুদ্ি ধরদ্ে চাই, 
োহদ্ি আমার দনদ্জদ্কও বুদক্তগেিাদ্ব ধদ্মতর প্রদেদট আচার-আচরণ পািদ্ন 
বিাকজদ্নর সমাদ্িাচনার ঊদ্ধ্বত থাকদ্ে হদ্ব।’ 
 
 আবু হাদকম বিদ্িন, দকন্তু জাহাপনা, এই িুদনযায আপনার বচদ্য ধমতিীরু– এবিং 
দনযম-কানুন দনষ্ঠার সাদ্থ পািন কদ্র এমন মুসদিম সন্তান আর বকউ বনই।’ 
 
 ‘আপদন িুি বদ্িদ্িন। একদট িৃষ্টান্ত রাখার জনু আমাদ্ক আদ্রা দকিু অবশুই করদ্ে 
হদ্ব। আদম জাদন ব , অদ্নক সময আদম ববশ অসেকত হদ্য পদড। িৃষ্টান্তস্বরূপ ব মন, 
সিংগীদ্ের প্রদে আমার অনুরাগ আমার মনদ্ক আমার িাদযত্ব-কেতবু বথদ্ক িূদ্র সদরদ্য 
বিয। শদক্তর অপচয হয এবিং আমাদ্ক আিদ্স কদ্র বিয। কাদ্জই এখন বথদ্ক আদম 
রাজিরবাদ্র বািু ন্ত্র বাজাদ্না দনদেদ্ধ করদ্ে চাই। এিাডা অেুন্ত গুরুত্বপূণত রােীয 
বকাদ্না উপিি িাডা িাদম বপাশাক আর রত্নািিংকার বুবহার করদ্বা না আর 
সিাসিদ্িরও ো করদ্ে ববাোদ্বা। এই ধরদ্নর অিেরণ অদেমাত্রায বুদক্তগে অহোর 
আর অসার িদ্ির বদহিঃপ্রকাশ িাডা আর দকিুই না, আর এটা আধুাদত্মক জীবন  াপন 
বথদ্ক আমাদ্িরদ্ক দবচুুে কদ্র বিয। আর আদম আমার জীবদ্নর কািানুক্রদমক 
ঘটনাপদি দিদপবদ্ধ করার বগামর বিখাদ্নার দনযম বথদ্ক িরবাদ্রর দিদপকারদ্ক দবরে 
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করদ্ে চাই। আমার দবচারক হদ্ছন আল্লাহ,  ার এ ধরদ্নর বিখু প্রমাদ্ণর প্রদ্যাজন 
বনই, োই আমারও বনই। আপনাদ্ির আর  দি দকিু বিার না থাদ্ক োহদ্ি আপনারা 
এখন আসদ্ে পাদ্রন। িরমানগুদ্িা তেদর হবার পর আবার আপনাদ্ির েিব করদ্বা, 
 াদ্ে আমরা সবাই আবার আদ্িাচনা করদ্বা দকিাদ্ব আমার পদরকল্পনা কাদ্জ িাগাদ্না 
 ায।’ 
 
সন্ধুায কামরায একাকী বদ্স আওরঙ্গদ্জব একটু পদরেৃদপ্ত অনুিব করদ্িন। দশবাদজর 
পিাযদ্নর ঘটনাদট এখনও োর মদ্ন পীডা দিদ্ছ, েদ্ব এটা হযদ্ো একদট আশীবতাি 
হদ্য এদ্সদ্ি। বকননা এটা োর িপতচূণত কদ্র দিদ্য োাঁদ্ক কদঠন দসদ্ধান্ত বনবার দিদ্ক 
বঠদ্ি দিদ্ছ। োিাডা সিংগীে সুখ দবসজতন বিবার মদ্ো শদক্ত খুাঁদ্জ বপদ্য দেদন খুদশ 
হদ্যদ্িন। বপাশাক-পদরছদ্ির বুাপাদ্র কদ্ঠার দনযমানুবদেতো আর িরবাদ্রর ঘটনাপদি 
দিদপবদ্ধ পদরেুাগ করার েুিনায এটা করদ্ে োাঁর অদ্নক বচষ্টা করদ্ে হদ্যদ্ি। আর 
একবার জনসমদ্ি বঘােণা বিওযার পর আর দিদ্র  াওযার উপায বনই। েদ্ব 
অনুরকম তবধ আনদ্ন্দর উৎস এখনও আদ্ি োর কাদ্ি। একটু পর দেদন উদিপুরী 
মহদ্ির কাদ্ি  াদ্বন…েদ্ব একজন বকারদচ হঠাৎ উিয হদ্য োাঁর এই সুখ-িাবনায 
বিি ঘটাি। 
 
 ‘জাাঁহাপনা, শাহজাদি জাহানারা ববগমসাদহবা এদ্সদ্িন। দেদন আপনার সাদ্থ একটু কথা 
বিদ্ে চাদ্ছন।’ 
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 ‘অবশুই। োদ্ক এখাদ্ন দনদ্য এস। জাহানারা কামরায  ুকদ্েই আওরঙ্গদ্জব োাঁদ্ক 
স্বাগে জাদনদ্য বিদ্িন, ‘আসুন ববান। দেদন েখনও োাঁর বাবার জনু বশাদ্কর সািা 
বপাশাক পদ্রদিদ্িন,  দি দনযমমাদিক বস সময পার হদ্য বগদ্ি। 
 
 দেদন আওরঙ্গদ্জদ্বর হাে একমুহূেত ধদ্র বরদ্খ োরপর বিদ্িন, ‘ধনুবাি আওরঙ্গদ্জব, 
আমার সাদ্থ বিখা করদ্ে রাদজ হদ্যি, বসজনু ধনুবাি। 
 
 আওরঙ্গদ্জব োাঁর দিদ্ক োদকদ্য মৃিু বহদ্স বিদ্িন, আপনার বচহারা আদ্গর বচদ্য 
িাদ্িা বিখাদ্ছ। আসদ্িই এটা সদেু। গে কদ্যকমাদ্স োর বচহারা অনুরকম দিি। 
েদ্ব একটু কাদ্ি এদগদ্য দেদন বিখদ্িন আজ রাদ্ে োর অদিবুদক্তদ্ে ববশ টান টান 
আর উদিগ্ন িাব বিখা  াদ্ছ। আওরঙ্গদ্জব বিদ্িন, ‘দক বুাপার আপদন এে রাদ্ে 
এখাদ্ন জাহানারা? 
 
 ‘বোমার সাদ্থ আমার অদে জরুদর দকিু কথা বিার প্রদ্যাজন দিি। একটু আদ্গ  া 
শুনদ্ে বপিাম, ো আমার দবশ্বাস হদ্ছ না। েুদম নাদক দহনু্দদ্ির ধমতীয উৎসব পািন 
দনদেদ্ধ করদ্ে  াছ আর ওদ্ির কদ্যকটা মদন্দর বিদ্ঙ্গ বিিদ্ে চাছ। আমার একজন 
পদরচাদরকা বিদ্িা োর স্বামী নাদক আজ সন্ধুার নামাদ্জ মদে মসদজদ্ি বমাল্লাদ্ক এই 
বঘােণা দিদ্ে শুদ্নদ্ি। এটা দক আসদ্ি সদেু? 
 
হুাাঁ, কথাটা সদেু। ববশ দকিুদিন ধদ্র আদম এই ধরদ্নর বুবিা বনওযার কথা 
িাবদিিাম। েদ্ব দশবাদজর অবাধুো প্রমাণ কদ্রদ্ি ব , অনুরা োর বিখাদ্িদখ দবদ্রাহ 
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শুরু করার আদ্গই আমার কেৃতত্ব দহনু্দদ্ির সামদ্ন বিখাবার এদটই সদঠক সময। 
প্রজাদ্িরদ্ক বিখাদ্ে হদ্ব ব , আমার সদ্হুর একটা সীমা আদ্ি আর োিাডা বিের-
বাইদ্রর ব  বকাদ্না ধরদ্নর হুমদক বথদ্ক সাম্রাজুদ্ক রিা করা আমার কেতবু। 
 
‘দকন্তু দহনু্দরা বো বোমার প্রজাদ্ির মদ্ধু অদ্নক সিংখুাগদরষ্ঠ। আর অদ্নদ্কই সাম্রাদ্জুর 
িাি এবিং দবশ্বাসী বসবক। আমাদ্ির পূবতপুরুেদ্ির আমি বথদ্কই ওরা আমাদ্ির প্রদে 
দবশ্বস্ত। দবদ্রাদ্হর সাদ্থ ধদ্মতর বকাদ্না সম্পকত বনই। বিদ্ব িুাদ্খা আমাদ্ির দনজ ধমত 
বথদ্কই বো অদ্নক শত্রু এদ্সদ্ি বসই দবজাপুর আর বগািকুোর সুিোন বথদ্ক শুরু 
কদ্র পারদ্সুর শাহ, আর আমাদ্ির উত্তর-পদিম সীমাদ্ন্তর উছঙ্খি আিগান বগাত্র 
প তন্ত কেজন আদ্ি বি। এদ্ির েুিনায আমাদ্ির দবশ্বস্ত দহনু্দ প্রজারা এমন দক 
কদ্রদ্ি ব , োদ্ির বিদ্ত্র এটা হদ্ব? ওদ্ির ধদ্মতর দবরুদ্দ্ধ  াওযা মাদ্নই ওদ্িরদ্ক 
সরাসদর দশবাদজর মদ্ো রাজদ্রাহীর দশদবদ্র বঠদ্ি বিওযা। েুদম দক বিখদ্ে পাদ্ছা না, 
ব  আশিংকা েুদম এডাদ্ে চাইদ্িা এদ্ে বরিং ো আদ্রা সৃদষ্ট হদ্ব? আওরঙ্গদ্জদ্বর বঠাাঁট 
বথদ্ক হাদস মুদ্ি দগদ্য বচহারা কদঠন হি। োর ববাদ্নর সাদ্থ মাত্র বদনবনা হদ্যদ্ি, 
অথচ ো কে িঙু্গর…োদ্ক আদ্রা সাবধান হদ্ে হদ্ব  াদ্ে এই সম্প্রীদেটা নষ্ট না হয। 
অথচ দেদন আওরঙ্গদ্জদ্বর দবচার দবদ্বচনাদ্ক চুাদ্িি করদ্িন– া আর বকউ করার 
সাহস করদ্ব না। আর োর এই দসদ্ধাদ্ন্ত দেদন কাউদ্কই নাক গিাদ্ে বিদ্বন না, 
এমনদক জাহানারাদ্কও নয। 
 
দেদন শান্তিাদ্ব বিদ্িন, আদম আপনার সাদ্থ একমে নই। আদম চাই এমনিাদ্ব আমার 
িমো প্রকাশ করদ্বা ব ন বকউ ো উদ্পিা করদ্ে না পাদ্র।  াদ্ে োরা বুেদ্ে পাদ্র 
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ব , দশবাদজর সাদ্থ দবদ্রাদ্হ সাদমি হদ্ি আমার প্রদেদ্শাধ দকরকম প্রবি হদ্ে পাদ্র। 
আপদন একজন নারী এবিং িীঘতদিন দনজতদ্ন জীবন- াপন কদ্রদ্িন। সাম্রাজু শাসদ্নর 
বাস্তবো আর শত্রুর মনদ্মজাজ আপদন দক আমার মদ্ো বুেদ্ে পারদ্বন? 
 
জাহানারা বিদ্িন, আদম দঠকই বুদে! আদম দক বাবাদ্ক একসময রাদ্ের কাদ্জ সহাযো 
কদর দন? দেদন দক আমার মাদ্যর নামাদেে দসিদ্মাহর আমার হাদ্ে েুদ্ি বিনদন,  া 
দিদ্য আদম িরমান জাদর করদ্ে পারোম? দেদন দক মাদ্ে মাদ্ে আমার পরামশত বচদ্য 
ো আমদ্ি বনন দন?’ এক মুহূদ্েতর জনু োাঁর বচাখিুদ্টা জ্বদ্ি উঠদ্িা, োরপর আবার 
বিদ্িন, “বোমাদ্ক সাবধান না করদ্ি, আদম আমার বাবা আর পূবতপুরুেদ্ির প্রদে 
আমার কেতবু পািদ্নর িাদযদ্ত্ব বুথত হব। আর  দি বোমার রাজননদেক উদ্েদ্শু ধমতদ্ক 
বুবহার করার দবেদ্য েুদম দনদ্জর অবিাদ্ন অনড থাদ্কা, োহদ্ি বমাগিরা এেদিন 
সিংগ্রাম কদ্র  া গদ্ড েুদ্িদিি ো অদির, হযদ্ো ধ্বিংস কদ্র বিিদ্ব। এেকাি ব খাদ্ন 
বকাদ্না দবদ্িি দিি না, এখন ো গদ্ড উঠদ্ব এবিং প্রজদ্ন্মর পর প্রজন্ম চিদ্ে থাকদ্ব। 
োদ্ির ধদ্মতর প্রদে তবেমু বিদখদ্য োদ্িরদ্ক িূদ্র বঠদ্ি বিওযার পদরবদ্েত অদিজাে 
দহনু্দ পদরবাদ্রর সাদ্থ তববাদহক সম্পকত গদ্ড েুদ্ি আমরা দক দহনু্দস্তাদ্ন আমাদ্ির 
অবিান সিংহে কদ্র েুদি দন? োদ্ির রক্ত দক আমাদ্ির ধমদনদ্ে বইদ্ি না–বোমার 
বিদ্ির ধমদনদ্ে দক বনই? একজন রাজপুে অদিজাে নারীর গদ্িত দক বোমার একদট 
পুত্র সন্তান বনই? এজনু দক মুযািমদ্ক েুদম অনুদ্ির বচদ্য কম িাদ্িাবাস? একজন 
মানুদ্ের ধদ্মতর দিদ্ক না োদকদ্য আমাদ্ির রাজবিংশ আর সাম্রাজু দক উন্নদে িাি কদ্র 
দন?’ 
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 ‘আপদন আপনার উিার সুদি দবশ্বাদ্স অদেদরক্ত প্রিাদবে হদ্যদ্িন। আপদন এটাদ্ক 
আপনার জনু উপ ুক্ত িশতন মদ্ন করদ্ে পাদ্রন, েদ্ব এগুদ্িা আমার মদ্ন িৃঢ় দবশ্বাস 
উৎপািন করা বথদ্ক অদ্নক িূদ্র রদ্যদ্ি।’ 
 
 ‘হুাাঁ, আদম একজন সুদি। সব সমযই ো থাকদ্ব আর এটাই আমাদ্ক সহনশীি হদ্ে 
আর অনুদ্ক শ্রদ্ধা করদ্ে বশখায। েদ্ব শুধু একারদ্ণই আদম বোমাদ্ক একাজ বথদ্ক 
দবরে থাকার জনু অনুদ্রাধ করদি না। আদম বোমাদ্ক এসব বিদি বকননা এটা 
আমাদ্ির শাসন কাজ চাদিদ্য  াবার বুাপাদ্র অদ্নক দবপিনক হদ্য িাাঁডাদ্ব। 
আওরঙ্গদ্জব, বোমাদ্ক বক এই পরামশত দিদ্যদ্ি? উদ্িমারা দিদ্যদ্ি? আমার মদ্ন হয 
বমাল্লারা বোমার আর বোমার রাজদ্ত্বর িাদ্িা করার বিদ্ি দনদ্জদ্ির িমোর বুাপারদট 
দনদ্য ববদশ িাদ্ব। 
 
 আরঙ্গদ্জদ্বর বঠাাঁট বথদ্ক হাদস মুদ্ি বগি, দেদন বিদ্িন, এটা আমার একার দসদ্ধান্ত 
দিি। এমনদক বমাল্লাদ্ির সাদ্থ আদ্িাচনা করদ্িও দসদ্ধান্ত একা আদমই বনব। আল্লাহর 
নাদ্ম বিদি জাহানারা, আদম জাদন ব  আদম দঠকই করদি।’ 
 
েুদম  খন বিাট বিদ্িদট দিদ্ি, েখন েুদম খুব একদ্রাখা দিদ্ি।  া সদঠক মদ্ন করদ্ে 
োর জনু বোমার বচদ্য বযদ্স অদ্নক বড বড বিদ্িদ্ির সাদ্থ িডাই করদ্ে। আদম 
বোমার সাহস বিদ্খ বোমাদ্ক আদ্রা িাদ্িাবাসোম আবার বসই সাদ্থ বোমার জনু 
িুদিন্তাও করোম।  খন বকাদ্না বুাপাদ্র মনদির কদ্র বিদ্িা েখন েুদম খুব সরি 
মদ্ন িুদনযাদ্ক দবচার কর–িাদ্িা আর মন্দ বোমার কাদ্ি সািা আর কাদ্িার মদ্ো। 
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েুদম সব সময আশা কর। পৃদথবী ব ৌদক্তক পদ্থ নয বরিং বোমার  ুদক্তমদ্ো চিুক। 
 দি দহনু্দ প্রজারা বোমার িমো প্রিশতদ্নর সামদ্ন মাথা নে না কদ্র, োহদ্ি দক হদ্ব? 
েুদম বকবি বোমার আর বোমার উত্তরাদধকারীদ্ির জনু েকদিি আর অসন্তুদষ্ট সৃদষ্ট 
করদ্ব  ার বকাদ্না প্রদ্যাজন বনই। 
 
দমনদে দনদ্য আওরঙ্গদ্জদ্বর মুদ্খর দিদ্ক োকাদ্েই োাঁর বচাদ্খ পাদন চদ্ি এি। েদ্ব 
আওরঙ্গদ্জদ্বর বচহারায বকাদ্না ধরদ্নর আদ্বগ দকিংবা প্রদেদক্রযা বনই বিদ্খ দেদন 
পদরষ্কার বুেদ্ে পারদ্িন, এেিণ ব  কথাগুদ্িা বদ্িদ্িন ো পদ্রাপুদর দবিদ্ি বগদ্ি। 
বপিদ্ন দিদ্র দেদন দ্রুে কামরা বথদ্ক ববর হদ্য বগদ্িন। আওরঙ্গদ্জব োদ্ক অনুসরণ 
করদ্ে উিুে হদ্িন–দেদন বুেদ্ে পারদ্িন োাঁর মদ্ন বুথা দিদ্যদ্িন,  া দেদন কখনও 
চান দন। েদ্ব দনদ্জদ্ক থামাদ্িন। আর দকই বা দেদন বিদ্ে বা করদ্ে পাদ্রন? 
জাহানারার জানা উদচে দিি ব , জাগদেক দবেদ্য োর দসদ্ধাদ্ন্তর বুাপাদ্র োদ্ক 
দজজ্ঞাসা কদ্র বকাদ্না িাি বনই। এটা োদ্ক দশখদ্ে হদ্ব। 
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৪. চবডরাহ ধূচলসাৎ হল 
 
রওশনআরা মাথা নাডদ্ে নাডদ্ে বিদ্িন, মদ্ন বরদ্খা জাদন হদ্ছ–িারার বমদ্য! ব  
দবশ্বাসঘােকদ্ক েুদম ঘৃণা কর োর বমদ্যদ্ক বকন বিদ্ির বউ বানাছ? অদ্নক সময 
আদম বোমাদ্ক দঠক বুদ্ে উঠদ্ে পাদর না।’ 
 
আওরঙ্গদ্জব িাবদ্িন, েদ্ব আদম বোমাদ্ক দঠক বুদে। ব দ্হেু জাহানারা এই প্রস্তাবদট 
এদ্নদ্ি শুধু একারদ্ণই আজম আর জাদনর মদ্ধু এই দবদ্যদ্ে দেদন রাদজ হদ্ছন না। 
বড ববানদ্ক সাম্রাদ্জুর পাদিশাহ ববগদ্মর পদ্ি পুনবতহাি করায রওশনআরা োর বিাি 
বচদ্প রাখদ্ে পাদ্র দন। একটা বাচ্চাদ্মদ্যর মদ্ো অদিরিাদ্ব বঠাাঁট িুদিদ্য দেদন 
বিদ্িন, এটা দঠক না। বস নয, আদমই বোমার প্রদে দবশ্বস্ত দিিাম! আগ্রা িুগত বথদ্ক 
পাদিদ্য এদ্স বক বোমার দশদবদ্র ব াগ দিদ্যদিি? বসটা জাহানারা নয–বসটা দিিাম 
আদম! বক বোমাদ্ক জাদনদ্যদিি আগ্রা িুদ্গতর প্রদেরিার জনু আমাদ্ির বাবা কেজন 
প্রহরী আর কযটা কামান বরদ্খদ্িন? আদম!’ প্রথম প্রথম আওরঙ্গদ্জব দমদষ্ট কথায োদ্ক 
সান্ত্বনা বিবার বচষ্টা কদ্রদিদ্িন, োরপর চমৎকার বগািকুো হীরা বসাদ্না সুন্দর একটা 
বসানার হার দিদ্যদিদ্িন। রওশনআরা সাগ্রদ্হ বসটা গ্রহণ কদ্রদিদ্িন–আর করদ্বন না 
বকন? দেদন রত্ন খুব িাদ্িাবাদ্সন। ো সদ্েও রাজিরবার দিদল্লদ্ে দিদ্র আসার পর 
দেদন মুখ বগামডা কদ্র বহদ্রদ্ম দনদ্জর ঘদ্রই বদ্সদিদ্িন আর একবারও জাহানারাদ্ক 
বিখদ্ে োর প্রাসাদ্ি  ান দন। আর এখন… 
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আওরঙ্গদ্জব বিদ্িন, ‘ববান, আমাদ্ক দবচার করদ্ে দিন বকানদট আমাদ্ির পদরবাদ্রর 
জনু সবদ্চদ্য িাদ্িা হদ্ব। এমনদক আগ্রা থাকাকািীন আদম িি কদ্রদি আজম োর 
চাচাদ্ো ববাদ্নর প্রদে একটু ববদশ আগ্রহী হদ্য উদ্ঠদিি– আর আপদন দনদ্জও এ 
সম্পদ্কত মন্তবু কদ্রদিদ্িন, োই না? 
 
হুাাঁ–সেকত হওযার জনু বদ্িদিিাম! েদ্ব আদম কখনও একথা িাদব দন ব  েুদম োদ্ির 
দবদ্য দিদ্ে চাইদ্ব। 
 
আওরঙ্গদ্জব বিদ্িন, ‘িারার বমদ্যর সাদ্থ আমার একজন বিদ্ির সম্পকত করদ্ি 
আমার অবিান আদ্রা শদক্তশািী হদ্ব, কমদ্ব না। আর এদ্ে িুদনযার সবাই জানদ্ব ব , 
অেীদ্ে আমাদ্ির সম্পদ্কত ব  িাটি ধদ্রদিি ো আদম বমটাদ্ে চাই।’ কথাগুদ্িা বিার 
সময আওরঙ্গদ্জব সদ্চেন হদ্িন ব , প্রায একই কথা জাহানারা োদ্ক বদ্িদিদ্িন। 
 
দকন্তু েুদম আমাদ্ক সব সময বিদ্ে ব , আজদ্মর সাদ্থ বকাদ্না অদিজাে বুদক্তর বমদ্য 
দকিংবা দবদ্িদশ বকাদ্না শাহজাদির দবদ্য বিদ্ব…? 
 
‘ো এখনও করা  ায…শুধু জাদনই আজদ্মর একমাত্র স্ত্রী হদ্ব বকন? 
 
  াই বহাক বোমার উদচে দিি অন্তে এই দবদ্যর বুাপারটা আমাদ্কই প্রথদ্ম বিা, অথচ 
আমাদ্ক বহদ্রদ্মর অদ্নুর কাি বথদ্ক খবরটা শুনদ্ে হি। বিদ্ব বিদ্খি এদ্ে আমার 
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মদ্নর অবিা দক হদ্যদ্ি? অনু আদ্রকজন মদহিার দিদ্ক োদকদ্য আমার দকরকম 
বিদ্গদিি বদ্িা বো?” 
 
 ‘আদম িুিঃদখে, সদেু আমার িুি হদ্য বগদ্ি। বোমাদ্কই আমার প্রথদ্ম বিা উদচে 
দিি।’ 
 
 ‘এখন ব  বসটা বুেদ্ে বপদ্রি বসজনু আদম খুদশ হদ্যদি।’ 
 
‘বসদ্িদ্ত্র আদমও আশা কদর ব , েুদম বুেদ্ব বকন আদম দবদ্যটা দিদ্ে চাদছ।  াই 
বহাক, বোমাদ্ক বিদ্খ আদম খুদশ হদ্যদি, কারণ একটা বুাপাদ্র আমার বোমার সাহা ু 
প্রদ্যাজন।’ 
 
 ‘আমার সাহা ু? 
 
 ‘চাকদর করার সময আমাদ্ির ব সব কমতকেতা মৃেুুবরণ কদ্র, োদ্ির দবধবা স্ত্রী আর 
পদরবাদ্রর সাহা ু করার জনু আদম একটা প্রদেষ্ঠান গদ্ড েুদ্িদিিাম। খাজাঞ্চী আমাদ্ক 
জাদনদ্যদ্ি এখাদ্ন প্রচুর বিনা হদ্যদ্ি, অথচ আদম প্রদেবির এদ্ে হাজার হাজার রুদপ 
অনুিান বিই। সিবে এটা দঠক মদ্ো চািাদ্ে পারদ্ি না দকিংবা বকউ েহদবি েিরূপ 
করদ্ি। বোমাদ্ক িাডা আর কাউদ্ক আদম উপ ুক্ত িাবদ্ে পারদি না, ব  দবেযটা েিন্ত 
কদ্র আমাদ্ক জানাদ্ব। েুদম কী কাজটা করদ্ব? 
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এক মুহূেত পর রওশনআরা বিদ্িন, হুাাঁ। োর মুদ্খ খুদশর মৃিু হাদস বিদ্খ আওরঙ্গদ্জব 
বুেদ্িন ব , োাঁর পদরকল্পনায কাজ হদ্যদ্ি। দেদন সব সময জানদ্েন দকিাদ্ব োর 
ববানদ্ক সামিাদ্না  ায। বিাটদ্বিা বথদ্কই দেদন একা থাকদ্ে পিন্দ করদ্েন না, সব 
সময চাইদ্েন বকউ না বকউ োদ্ক সঙ্গ দিক, সবাই োদ্ক বিখুক আর োদ্ক গুরুত্ব 
দিক। আর এদ্ে োর মদ্ধু এমন একদট িাব হে ব , বোোদ্মাদ্ি সহদ্জই িুদ্ি 
ব দ্েন আর বকউ অবজ্ঞা করদ্ি বিদ্ঙ্গ পডার মে অবিা হে। জাহানারা রাজিরবাদ্র 
দিদ্র আসার আগ প তন্ত দেদন দনদ্জর শদক্তদ্ে আিাহীন দিদ্িন–এমনদক আওরঙ্গদ্জদ্বর 
প্রদেও শ্রদ্ধাবান দিদ্িন। সব সময োাঁদ্ক খুদশ করদ্ে বচষ্টা করদ্েন। পরবেতীদ্ে বড 
ববাদ্নর প্রদে োাঁর দবরদক্ত আর ঈেতা োর উপর বচদ্প বদ্স। এখন বথদ্ক োর সাদ্থ ঘন 
ঘন বিখা করদ্ে হদ্ব, োর প্রশিংসা করদ্ে হদ্ব দবদ্শেে সবার সামদ্ন আর প্রচুর 
উপহার দিদ্ে হদ্ব। আওরঙ্গদ্জব োর দিদ্ক োদকদ্য মৃিু বহদ্স বিদ্িন, এখন আমাদ্ক 
িমা কর। মাগদ্রদ্বর নামাদ্জর আদ্গ আমাদ্ক প্রচুর কাজ করদ্ে হদ্ব। 
 
 আবার একা হওযার পর আওরঙ্গদ্জব জানািার ধাদ্র একটা বকৌদ্চ বদ্স বচাখ। বুদ্জ 
িুই হাে দচবুদ্কর দনদ্চ বরদ্খ দচন্তায মগ্ন হদ্িন। দবদ্যটা িশ সপ্তাদ্হর মদ্ধু হদ্ব আর 
দেদন  থাসাধু বচষ্টা করদ্বন এটাদ্ক জমকাদ্িা করদ্ে। সম্প্রদে দেদন ব  প্রদেজ্ঞা 
কদ্রদ্িন, সাধারণ বপাশাক পরদ্বন আর রত্নািোর পিিদিে করদ্বন, বসই কারদ্ণ এই 
উৎসবদটদ্ক সবতদ্শ্রষ্ঠ করা বথদ্ক থামাদ্না  াদ্ব না। এমন উৎসব করদ্ে হদ্ব  া োাঁর 
প্রজারা কখনও বিদ্খদন। দবদ্যর উৎসবদট জমকাদ্িা করার এক মাত্র উদ্েশু হি, সারা 
পৃদথবীদ্ক বমাগি সাম্রাদ্জুর সম্পি আর িাদযত্ব বিখান আর সদ্বতাপদর এই সাম্রাজুদ্ক 
ব  দেদন িৃঢ়মুদষ্টদ্ে ধদ্র বরদ্খদ্িন োও সকিদ্ক বিখান। 
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* 
 
দিদল্লর িাি বকল্লায জাহানারার চমৎকার মহদ্ির দসাঁদডর সবদ্চদ্য উাঁচু ধাদ্প িাাঁদডদ্য 
আওরঙ্গদ্জব বশািা াত্রা সহকাদ্র বদ্রর আগমন বিখদিদ্িন। বমাগি কাযিার সবুজ 
বপাশাকপরা পাশাপাদশ িশজন কদ্র বমাট িুইদ্শাজন ববহারা খাাঁদট বসানার থািায 
মদণমুক্তা, স্বণতমুরা আর িাদম মশিা বগািমদরচ, িারুদচদন আর িবঙ্গ দনদ্য সমান োদ্ি 
পা বিদ্ি বহাঁদ্ট সবার সামদ্ন এদগদ্য আসদ্ি। ওদ্িরদ্ক অনুসরণ করদ্ি রূপাদি 
দশরস্ত্রাণ আর বুদ্ক বমতপরা রাজকীয অশ্বাদ্রাহী বাদহনীর একদট িি। ওদ্ির কাদ্িা 
বঘাডার বকশর বরশদ্মর মদ্ো দেকদমক করদ্ি। 
 
এর বপিদ্নই বসানাদি জুাদ্কটপরা বচৌে বির বযদস আজম িম্বা গিা, বড বড বচাখ 
আর িাাঁকাদ্স পশদ্মর একদট আখািদ্টক বঘাডায চদ্ড আসদিি। আওরঙ্গদ্জব এই 
বঘাডাদট োদ্ক দবদ্যর উপহার দহদ্সদ্ব দিদ্যদিদ্িন। আমু িদরযার ওপাদ্র জন্ম বনওযা 
আখািদ্টক বঘাডাগুদ্িা পৃদথবীর সবদ্চদ্য দ্রুেগামী এবিং বটকসই বঘাডা। এই বঘাডায 
চদ্ডই োদ্ির পূবতপুরুে বচদঙ্গস খান োর দবজয অদি ান চাদিদ্যদিদ্িন। আজদ্মর 
একপাদ্শ চদিশ বির বযদস মুযািম, ব  ইদেমদ্ধুই দববাদহে আর অনুপাদ্শ নয বির 
বযদস আকবর। িুজদ্নই রুপাদি রদ্ের পাগদড আর জুাদ্কট পদ্র রদ্যদ্ি। ওদ্ির 
বপাশাক আর পাগদডদ্ে বসাদ্না হীরাগুদ্িা বরাদ্ি আগুদ্নর মদ্ো দেকদমক কদ্র 
জ্বিদিি। আওরঙ্গদ্জব বসাজা হদ্য িাাঁডাদ্িন। পাদথতব দজদনদ্সর দবেদ্য গবত করাটা দঠক 
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না হদ্িও, মযূর দসিংহাসদ্ন বসার পর আর কখনও এমন অনুিূদে োর হযদন  া আজ 
এই প্রথম হি… 
 
প্রথম সাদরর কুদিরা মহি বথদ্ক চদল্লশ িুট িূদ্র থাকদ্েই ওদ্িরদ্ক বসখাদ্নই থামার 
জনু মহদ্ির িাি বথদ্ক সূ তধ্বদনর সিংদ্কে বশানা বগি। কুদিরা সাদ্থ সাদ্থ বথদ্ম পদ্ড 
থািাসুদ্ধ হাে সামদ্ন বাদডদ্য বসাজা হদ্য িাাঁডাি। োরপর িুই সাদরদ্ে দবিক্ত হদ্য 
পাাঁচজন ডাদ্ন আর পাাঁচজন বাদ্ম দেন পা এদগদ্য বগি। ওদ্ির বপিদ্ন বিহরিীবাদহনীও 
বঘাডার রাশ বটদ্ন িুই দিদ্ক িাগ হদ্য বঘাডা িাাঁড করাদ্িা। িুই িাইদ্ক বপিন বপিন 
িুই পাদ্শ দনদ্য মােখাদ্নর পথ দিদ্য আজম ওর বঘাডা দনদ্য এদগদ্য এি। মহদ্ির 
দসাঁদডর বগাডায এদ্স দেনজনই বঘাডা বথদ্ক বনদ্ম িাাঁডাি আর আজম দসাঁদড ববদ্য উদ্ঠ 
আওরঙ্গদ্জদ্বর সামদ্ন হাাঁটু বগদ্ড বদ্স বিদ্িা, আপনার বিাযা দিন বাবা। 
 
 ‘আমার বিাযা বোমার উপর রদ্যদ্ি। এখন উদ্ঠ আমার সাদ্থ বিেদ্র এস। বোমার 
কদ্ন বসখাদ্ন বোমার জনু অদ্পিা করদ্ি। 
 
এখন  দিও দিদ্নর আদ্িা রদ্যদ্ি, োসদ্েও জাহানারার মহদ্ি বসানার বাদেিাদ্ন িম্বা 
সুগদন্ধ ুক্ত বমামবাদে জ্বিদ্ি। এর সুগদ্ন্ধর সাদ্থ ধূপ আর চাপা ও উাঁই িুদ্ির মািার 
বসৌরি দমদ্শ িাি ববদ্িপাথদ্রর স্তিগুদ্িার চারপাদ্শ পাক বখদ্য ববডাদ্ছ। মূি 
অনুষ্ঠানদট হদ্ব মহদ্ির প্রি বরাবর এপাশ বথদ্ক ওপাদ্শ চদ্ি  াওযা উাঁচু িাি আর 
মাদ্বতি পাথদ্রর বমদ্ের দবরাট একদট কামরায। অদেদথরা বসখাদ্নই সমদ্বে হদ্যদ্িন। 
আওরঙ্গদ্জব  ুদ্কই িুইপাদ্শ নজর বুদিদ্য বিখদ্িন সমস্ত আদ্যাজন দঠক আদ্ি দক-না। 
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অসিংখু োরা এমব্রযডাদর করা বসানাদি রদ্ের বরশদম কাপদ্ডর বঘামটার আডাদ্ি িুি 
আাঁকা একদট মদ্ঞ্চ জাদন বদ্স রদ্যদ্ি। মদ্ঞ্চর পাদ্শই একদট মাদ্বতি পাথদ্রর োদ্কর 
উপর দবদ্যর মুকুট রাখা দিি, ব টা আওরঙ্গদ্জব আজদ্মর মাথায পরাদ্বন। এই মঞ্চদট 
কাদির বথদ্ক প্রজারা উপহার পাদঠদ্যদ্ি। জাদনর বকাদ্ির উপর আিংদট পরা িুদট হাে 
িাাঁজকরা রদ্যদ্ি আর বমদ্হদি িাগাদ্না িুই পা বিখা  াদছি। 
 
মদ্ঞ্চর বপিদ্ন পিতা বঘরা জাযগা বথদ্ক জাহানারাসহ রাজপ্রাসাদ্ির মদহিারা অনুষ্ঠান 
বিখদ্বন। োাঁর কথাদ্েই এই দবদ্যর আদ্যাজন করা হদ্যদ্ি, এটা রাজবিংদ্শর অেীদ্ের 
ঘা দনরাময করা িাডাও সাম্প্রদেক দবদ্রাদ্ধর মীমািংসার পথ মসৃণ করদ্ব। দহনু্দদ্ির 
সাদ্থ োর আচরণ দনদ্য জাহানারার সাদ্থ মেদ্িি হওযার পর বথদ্কই দেদন অনুিব 
করদিদ্িন ব , িুজদ্নর মদ্ধু একটা িূরত্ব সৃদষ্ট হদ্যদ্ি–এমনদক দেদন বিদ্বদিদ্িন 
হযদ্ো জাহানারা োাঁর সাদ্থ দিদল্ল দিদ্র  াদ্বন না। আগ্রা িুদ্গত বন্দী জীবন কাটাবার 
বিরগুদ্িাদ্ে জাদন োর সাদ্থই দিদ্িন। আর ব িাদ্ব দেদন জাদনর সম্পদ্কত কথা 
বদ্িদিদ্িন, োদ্ে মদ্ন হদছি জাদনদ্ক দেদন দনদ্জর বমদ্যর মদ্োই িাদ্িাবাদ্সন। এই 
দবদ্যদ্ে সম্মদে দিদ্য আর দিদল্লদ্েই দবদ্যর অনুষ্ঠান করার পদরকল্পনা কদ্র আওরঙ্গদ্জব 
চাদছদ্িন ব , জাহানারা রাজিরবাদ্র দিদ্র আসুন। 
 
আজম কদ্নর পাদ্শ োর দনদিতষ্ট আসদ্ন বসদ্েই আওরঙ্গদ্জব বমাল্লাদ্ক দবদ্য পডাদ্ে 
ইশারা করদ্িন। 
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 বমাল্লা প্রথম জাদনদ্ক দজদ্জ্ঞস করদ্িন, আপদন এই মানুেদ্ক আপনার স্বামী দহদ্সদ্ব 
গ্রহণ করদ্ে রাদজ?” 
 
কদ্যকপ্রি বঘামটার আডাি বথদ্ক োর পদরষ্কার জবাব বশানা বগি, হুাাঁ।’ 
 
এরপর বমাল্লার কথায আজমও দবদ্যদ্ে োর মে দিদ্িন এবিং  থারীদে দবদ্যর বিাযা 
পডদ্ে শুরু করদ্িন। োরপর আওরঙ্গদ্জব চকচদ্ক দবদ্যর টাযরা মুকুটদট োক বথদ্ক 
েুদ্ি োর বিদ্ির মাথায পদরদ্য দিদ্িন। মুকুদ্টর বসানার োদ্র বসাদ্না মুক্তাগুদ্িা 
হাওযায িুদ্ির মদ্ো কাাঁপদিি। সবদ্শদ্ে দেদন খানসামার হাে বথদ্ক এক বাদট 
বগািাপজি দনদ্য োদ্ে আিদ্োিাদ্ব িুই হাে ধুদ্িন, এরপর আদ্রকজন পদরচারক 
এক গ্লাস পাদন দিদ্েই দেদন দবদ্যর আনুষ্ঠাদনক প্রথানু াযী ো সমূ্পণত পান কদ্র 
বরকদ্নর পদবত্র দমিন দনদিে করদ্িন। 
 
 নববধূ আর বর িীঘতজীবী বহাক। োদ্ির দমিদ্ন আল্লাহর রহমে বদেতে বহাক। আর 
োরা অদ্নক সন্তাদ্নর জন্ম দিক! 
 
রাজকীয বিাদ্জ অিংশ গ্রহদ্ণর জনু  াদ্িরদ্ক অবশুই আমন্ত্রণ করার কথা োদ্ির 
সবার জনু জাহানারার বিাট্ট মহদ্ি িান সিংকুিান হওযার কথা নয। বসজনু 
আওরঙ্গদ্জব দিওযান-এ-আদ্মর সামদ্ন িুদ্গর দবশাি দখিাদ্ন  াকা উঠাদ্ন দবশািাকায 
চারদ্কাণা োাঁবু টাোবার বুবিা কদ্রদিদ্িন। িুিবাগান আর বগািাপজদ্ির বুিুি উঠা 
বিাযারা পার হদ্েই দেদন জািরান, দঘ আর মাখন দিদ্য রান্নাকরা খাবাদ্রর খুশবু 
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অনুিব করদ্িন। সম্রাদ্টর বাবুদচতরা গে কদ্যকসপ্তাহ বথদ্কই রান্নার প্রস্তুদের জনু 
সাম্রাদ্জুর দবদিন্ন জাযগা বথদ্ক সদ্বতাৎকৃষ্ট সামগ্রী আনার জনু বাযনা দিদ্য চদ্িদিি। 
দহরাদ্টর চারপাদ্শর দবদিন্ন বাগান বথদ্ক দমদষ্ট রসাদ্িা েরমুজ, সুদমষ্ট আঙু্গর আর 
ডাদিম, পািাব বথদ্ক কাঠবািাম আর আখদ্রাট, কাদির বথদ্ক শুকদ্না খুবাদন আর 
বচদর, রাজকীয দশকাদ্রর জঙ্গি বথদ্ক দেদের পাদখ, বকাদ্যি জুান্ত ধদ্র দিদল্ল দনদ্য 
আসা হদ্ব, উত্তদ্রর পাহাদড এিাকা বথদ্ক খাদ্িুর স্বািগন্ধ বাডাদ্ে পুদিনা, বমৌদর এবিং 
ধদ্নপাো, এবিং িদিণ বথদ্ক গরম মশিা… 
 
গুম গুম কদ্র ববদ্জ ওঠা নাকাডা আর দশোধ্বদনর সাদ্থ সাদ্থ সামদ্ন বপিদ্ন 
বিহরিীিি দনদ্য আওরঙ্গদ্জব োাঁবুদ্ে  ুকদ্িন। োাঁবুর দঠক মােখাদ্ন মখমদ্ি  াকা 
একদট মদ্ঞ্চর উপর একদট দনচু বটদবি পাো হদ্যদিি, দেদন এই বটদবদ্ির বপিদ্ন োর 
আসদ্ন বসদ্িন। আবার নাকাডা বাদজদ্য আজম আর অনু শাহজািাদ্ির আগমন 
বঘােণা করা হি। বর আওরঙ্গদ্জদ্বর পাদ্শ বসদ্িন আর মুযািম আর আকবর একটু 
দনদ্চ একদট দডিাদ্ন বসদ্িন। দেনজনদ্কই খুব সুন্দর বিখাদছি। বপদশবহুি মুযািম 
োর কাদিদর রাজপুে মাদ্যর কাি বথদ্ক চওডা কপাি, িম্বা দটদ্কদ্িা নাক এবিং শক্ত 
বচাযাি বপদ্যদ্িন। মাত্র দকিুদিন আদ্গ শাহজাহান বজার কদ্র োদ্ক ব  নওযাব 
বাঈদ্যর সাদ্থ দবদ্য দিদ্যদিদ্িন, োর বচদ্যও মুযািদ্মর কপাি আর নাক অদ্নক 
সুন্দর। আজম আর বািক আকবদ্রর সাদ্থ োদ্ির পারদসক মা দিিরাস বানুর বচহারার 
খুব একটা দমি বনই। দেদন আওরঙ্গদ্জদ্বর প্রধান মদহেী দিদ্িন, পুত্র আকবরদ্ক জন্ম 
দিদ্ে দগদ্য মারা  ান। েদ্ব এদ্ির িুজদ্নর মদ্ধুই দবদ্শেে–আজদ্মর মাদ্ে দেদন 
দনদ্জর িাযা খুাঁদ্জ পান। একদট মুহূেত োর মদ্ন সবদ্চদ্য বডদ্িদ্ি বমাহাম্মি সুিোদ্নর 
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বচহারাটা বিদ্স উঠদ্িা। োর সাদ্থ দবশ্বাসঘােকো না করদ্ি ইাঁিুদ্রর সাদ্থ অন্ধকার 
কারাকদ্ি পাঁদ্চ মরার বিদ্ি, আজ বসও এই উৎসদ্ব সাদমি হে। েদ্ব বমাহাম্মি 
সুিোদ্নর পদরণদে আল্লাহর সামদ্নই রদ্যদ্ি আর পৃদথবীর সামদ্নও রদ্যদ্ি। এজনু 
োর মদ্ন বকাদ্না আিদ্সাস বনই… 
 
বসানাদি এমব্রযডাদর করা োদকযায বহিান দিদ্য বদ্স আওরঙ্গদ্জব বিাজ শুরু করার 
ইদঙ্গে দিদ্িন। সবুজ বপাশাকপরা খানসামারা সবতপ্রথম বড বড বসানার বারদ্কাদ্শ 
বরাস্ট করা মযূর দনদ্য এি। মযূদ্রর িম্বা উজ্জ্বি পািক িদডদ্য রদ্যদ্ি। আদ্রা আনদ্িা 
খাদস আর হদরদ্ণর মািংদ্সর বরাস্ট। এরপর এি বপািাও,  ার উপদ্র িডান রদ্যদ্ি 
বসানার পাো বমাডাদ্না িি আর বািাম। আদ্রা এি জািরান বিওযা িাে, কাঠবািাম 
আর দকসদমস বিওযা সুগদন্ধ ুক্ত সিু বসাঁকা রুদট আর  াকনা বিওযা বসানাদি আর 
রুপাদি রদ্ের সুুপিাদ্ণ্ড আখদন বিওযা মৃিু িুটন্ত অবিায বাবুদচতর মন-পসন্দ দবদ্শে 
ধরদ্নর রান্না। আওরঙ্গদ্জব বখদ্ে পিন্দ কদ্রন, েদ্ব দেদন অনুদ্ির আদ্গই খাওযা 
বশে। কদ্রন,  াদ্ে বকউ োদ্ক বপটুক মদ্ন না করদ্ে পাদ্র। োরপর  খন স্ফদটদ্কর 
পাদ্ত্র দবদিন্ন িি আর বসানাদিপাদ্ে বমাডাদ্না দমদষ্ট বটদবদ্ি বটদবদ্ি পদরদ্বশন শুরু 
হি, েখন দেদন উদ্ঠ পডদ্িন এবিং সবুজ বরশদম োির বিওযা কাদ্ঠর পাদটতশদ্নর 
ওপাদ্র বমদ্যমহদ্ির দিদ্ক বগদ্িন। 
 
 দেদন খুদশ হদ্য বিখদ্িন ব , জাহানারা বশাদ্কর বপাশাক খুদ্ি অনু বপাশাক পদ্রদ্িন। 
গাঢ়নীি বপাশাক পদ্র দেদন কদ্নর একপাদ্শ একদট কুশদ্ন বদ্স রদ্যদ্িন। আর 
আওরঙ্গদ্জদ্বর বমদ্য বজবুদন্নসা আর োাঁর বিাট ববান গওহারা আদ্রক পাদ্শ বদ্স 
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রদ্যদ্ি। জাহানারাদ্ক বিদ্খ মদ্ন হি দেদন বখাশদ্মজাদ্জই আদ্িন, বজবুদন্নসা দকিু 
একটা বদ্ি উঠদ্েই দেদন বহদ্স উঠদ্িন। েদ্ব রওশনআরা বকাথায? দেদন চারপাদ্শ 
বচাখ বুিাদ্িন, দকন্তু বকাথাও োদ্ক বিখা বগি না। 
 
 োদ্ক বিদ্খই িিাবনে জাদন বঘামটাটা আদ্রকটু বটদ্ন নাদমদ্য দিি, েদ্ব দেদন 
এদ্গাদ্েই জাহানারা বিদ্িন, বোমার শ্বশুদ্রর সামদ্ন বোমার মুখ  াকার িরকার বনই। 
একথার পর জাদন ধীদ্র ধীদ্র বসানাদি রদ্ের পােিা বরশদম বঘামটাদট বঠদ্ি সদরদ্য 
োর দিদ্ক োকাি। এদ্কবাদ্র িারার মদ্ো বিখদ্ে, বসই একই দডম্বাকৃদে মুখ, একই 
রকম ঘন আর কাদ্িা বচাখ, মসৃণ কদ্পাি,  া োর িাইদ্যর ববিায ববশ বমদ্যদি মদ্ন 
হে। দক িাবদিি বমদ্যদট? দেদন ব  উিারো বিদখদ্য স্বামী দহদ্সদ্ব োদ্ক একজন 
শাহাজািাদ্ক দিদ্ছন, এজনু দক বস োর সদঠক মূিুাযন করদ্ি, নাদক বস োর বাবার 
চরম পদরণদের কথা স্মরণ করদ্ি? জাহানারা হযদ্ো োদ্ক বদ্িদ্িন অেীেদ্ক িুদ্ি 
দগদ্য সবদকিু িমাসুন্দর িৃদষ্টদ্ে বিখদ্ে,  া দেদন দনদ্জই কদ্রদ্িন। আর বেতমাদ্ন  া 
হদ্ছ োর জনু কৃেজ্ঞ হদ্ে। 
 
দেদন জাদনর দিদ্ক োদকদ্য দস্মে বহদ্স বিদ্িন, ‘জাদন, আদম বোমাদ্ক আমার বমদ্য 
দহদ্সদ্ব স্বাগে জানাদছ। ইনশাল্লাহ আমার বিদ্ির সাদ্থ বোমার দবদ্যদ্ে আল্লাহর 
রহমে বদেতে হদ্ব আর বোমরা এই দবদ্যদ্ক িিপ্রসূ কদ্র েুিদ্ব। 
 
 ‘ধনুবাি, জাহাপনা। 
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 ‘এই উপিদ্ি আদম বোমাদ্ক, আমার ববান আর বমদ্যদ্ির সবাইদ্ক উপহার দহদ্সদ্ব 
বিবার জনু রাজদ্কাোগার বথদ্ক দনজ হাদ্ে বািাই কদ্র দকিু রত্ন এদ্নদি।’ দেদন ঘাড 
কাে করদ্েই পাাঁচজন বাদি, প্রদ্েুদ্ক একদট কদ্র চামডার কাসদ্কট বদ্য দনদ্য এি। 
গমু্বজ আকৃদের  াকদন খুিদ্েই বিেদ্র হীরা, রুদব, পান্না আর সমুরনীি নীিকান্তমদণ 
েিমি কদ্র উঠদ্িা। একটা কাসদ্কট একটু বড দিি–বসটা নববধূর জনু আর 
অনুগুদ্িা োর ববান আর বমদ্যদ্ির জনু। েদ্ব একজন ববানদ্ক বসখাদ্ন বিখা  াদ্ছ 
না। দেদন দজদ্জ্ঞস করদ্িন, রওশনআরা বকাথায? 
 
গওহরা উত্তর দিি, ‘দবদ্য পডাদ্নার সময দেদন বদ্িদিদ্িন, োাঁর মাথা ধদ্রদ্ি– আর 
োই োাঁর ঘদ্র দিদ্র  াদ্ছন। 
 
 ‘আদম দনদিে মাথাধরার কথা িুদ্ি দগদ্য হাদকম োদ্ক আমাদ্ির সাদ্থ ব াগ দিদ্ে 
বিদ্বন, োহদ্ি ো দনরাময হদ্ব। একজন বনাকর পাদঠদ্য োদ্ক জানাও ব  আদম 
অনুদ্রাধ কদ্রদি দেদন ব ন এখুদন এখাদ্ন চদ্ি আদ্সন, আদম োর আসা প তন্ত এখাদ্ন 
অদ্পিা করদি।’ 
 
আওরঙ্গদ্জব জাহানারার পাদ্শ বসদ্িন। ওদ্ির চারপাদ্শ মদহিারা দনদ্জদ্ির মদ্ধু 
মৃিুকদ্ণ্ঠ কথা বিদিদ্িন, বকউ বকউ সামদ্ন এদগদ্য নববধূ আর শাহজাদিদ্ির 
উপহারগুদ্িা বিখদিদ্িন। জুই িুদ্ির দমদষ্ট সুবাস উদিপুরী মহদ্ির কথা মদ্ন কদরদ্য 
দিি। োর সন্তানসিবা স্ত্রী বহদ্রদ্মর অনুানু মদহিাদ্ির সাদ্থ এখাদ্ন আসদ্ে পাদ্রন 
দন, েদ্ব দেদনও এই দবদ্য উপিদ্ি োর কাি বথদ্ক উপহার পাদ্বন। আওরঙ্গদ্জব দনজ 
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হাদ্ে োর সুন্দর আসন্নপ্রসবা বিহ রত্নািোর দিদ্য সাদজদ্য বিদ্বন…এমন সময হঠাৎ 
োবুর পুরুেমহদ্ির দিক বথদ্ক বিাকজদ্নর উচ্চকদ্ণ্ঠর আওযাজ বশানা বগি। 
পাদটতশদ্নর অপর পাশ বথদ্ক োর খানসামা বিদ্িা, জাহাপনা, জরুদর সিংবাি এদ্সদ্ি। 
 
আওরঙ্গদ্জব দ্রুে বমদ্যমহি বথদ্ক ববর হদ্য এদ্স দজদ্জ্ঞস করদ্িন, কী। খবর?’ 
 
 ‘একজন কাদসি-সিংবািবাহক এই মাত্র বঘাডায চদ্ড এদ্সদ্ি। প্রায দবশ হাজার জাট 
বসনা মথুরা আক্রমণ কদ্র চারদিদ্ক িুটপাট চািাদ্ছ। 
 
মথুরা এখান বথদ্ক আগ্রার পদ্থ মাত্র নিই মাইি িূদ্র! জাটদ্ির হঠাৎ দক হি? 
আওরঙ্গদ্জব জাদ্নন জাহানারা এখন বিদ্বন, দহনু্দ ধদ্মতর দবরুদ্দ্ধ দেদন ব  কমতকাণ্ড 
শুরু কদ্রদ্িন োর িিশ্রুদেদ্ে োাঁর শাসদ্নর দবরুদ্দ্ধ জাটদ্ির ধূমাদযে অসদ্ন্তাে এখন 
প্রকাশু প্রজাদবদ্রাদ্হ রূপ দনদ্যদ্ি। দঠক আদ্ি োই  দি হয বহাক বসটা। এদ্ে আদ্রা 
িাদ্িা হদ্ব। এর অথত োর শত্রুরা এখন জ্বিন্ত বগািা বথদ্ক ইাঁিুদ্রর মদ্ো ঘর বিদ্ড 
বাইদ্র চদ্ি এদ্সদ্ি। আর দেদন োদ্িরদ্ক ধ্বিংস করদ্বন,  ার জনু ওরা উপ ুক্ত! 
 
* 
 
এক একটা দমদনট  াদ্ছ আর দিগদ্ন্তর উপর িাি ধূদির বমঘদট সগজতদ্ন আদ্রা বড 
হদ্ছ। দবশািদ্িহী রণ-হদস্তর দপদ্ঠ হাওিায বসাজা হদ্য বদ্স আওরঙ্গদ্জব হাে দিদ্য 
বরাি আডাি কদ্র সামদ্ন িূদ্র বৃিশূনু বািুকাময সমেিিূদমর উপর দিদ্য িুদ্ট আসা 
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বঘাডসওযাড িিদটর দিদ্ক োদকদ্য রদ্যদ্িন। একটু পরই দেদন এক এক কদ্র আিািা 
বিাকগুদ্িার অবযব আর সবার আদ্গর বঘাডসওযাদডর বশতার চকচদ্ক ডগাদট বিখদ্ে 
বপদ্িন। দেদন জানদ্েন জাটরা অনদিজ্ঞ উছঙ্খি জনো আর মদ্ন হদ্ছ বসিাদ্বই 
ওরা হঠকারীর মদ্ো োাঁর দনদ্জর সুশৃঙ্খি বাদহনীর উপর োাঁদপদ্য পডদ্ে  াদ্ছ। 
আসুক ওরা। 
 
দবদ্রাদ্হর কথা কাদ্ন আসদ্েই দেদন োর বসনাবাদহনীদ্ক প্রস্তুে হবার দনদ্িতশ 
দিদ্যদিদ্িন এবিং দ্রুে হঠাৎ গদজদ্য উঠা দবদ্রাধী পদ্ির দিগুণ সিংখুক বসনা দনদ্য 
গদঠে িুদট িি সামদ্ন পাঠাদ্িন। একদট বসনািি বগি আগ্রা বথদ্ক আর অপরদট দিদল্ল 
বথদ্ক। দেদন দনদ্জ পরবেতী বসনািদ্ির সাদ্থ চিদ্িন। েদ্ব দেদন ব রকম আশা 
কদ্রদিদ্িন বসরকম দ্রুে ববদ্গ ওরা চিদ্ে পারদ্িা না। িাদর িাদর কামান বনওযার 
কারদ্ণ োদ্ির চিার গদে একটু সুথ হদ্য পদ্ডদিি। েদ্ব কামান বনওযার দসদ্ধান্তদট 
সদঠক দিি, বকননা জাটদ্ির বকাদ্না কামান বনই আর এদ্ে ওদ্ির দবরুদ্দ্ধ একটু ববদশ 
সুদবধা পাওযা  াদ্ব। সময বাাঁচাবার জনু দেদন রাদ্েও চিার দনদ্িতশ দিদ্িন, েদ্ব 
কামান বটদ্ন দনদ্য চিা বড বড সািা োাঁডগুদ্িা চিার গদে থাদমদ্য ধপ কদ্র বদ্স 
পডদ্িা। িম্বা চাবুক দিদ্য গাদ্ডাযানরা বার বার আঘাে কোদ্িও, সারাদিন িীঘতপথ 
চিায ক্লান্ত পশুগুদ্িা আর উদ্ঠ িাাঁডাি না। বগািন্দাজ বাদহনী, পিাদেক বাদহনী, 
রসিবহর টানা গাদড আর দশদবদ্রর অনুানু বিাকজন সবাই একসাদ্থ দমদ্শ জট 
পাকাদ্ে শুরু করদ্িা। প্রায দবশৃঙ্খি হদ্য দপদিদ্য পডা বসনািিদট ঘন জঙ্গদ্ির মধু 
দিদ্য পথ কদ্র  াওযার সময োর কাদ্ি খবর এি ব , শত্রুর গদেদবদধ িি করার 
জনু মূি িদ্ির আদ্গ এদ্কবাদ্র সামদ্নর প্রাদ্ন্ত বিাট অগ্রবেতী িিদটর উপর িুদট বাঘ 
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উপদর আক্রমণ কদ্র িুজনদ্ক বমদ্র বিদ্িদ্ি। এই খবরদটর উপর দেদন খুব একটা 
আিা রাখদ্ে পারদ্িন না, বকননা বাঘ সাধারণে একাই দশকাদ্রর উপর আক্রমণ 
কদ্র। এধরদ্নর গুজব বরিং আদ্রা দবভ্রাদন্ত সৃদষ্ট করদ্িা। িিদট পুদ্রাপুদর দবশৃঙ্খি হদ্য 
পডার আদ্গই দেদন রাদ্ে চিা বাি দিদ্িন। 
 
আধখানা চাাঁদ্ির ববমানান আদ্িায োর বসনা কমতকেতারা বঘাডায চদ্ড এদিক বসদিক 
বঘারাঘুদর করদিি, োদ্ির দিদ্ক িি করদ্ে করদ্ে দেদন িাবদিদ্িন এই সুদ্ াদ্গ 
জাটদ্ির আক্রমণ করার আশিংকা বনই, বকননা ওরা এখনও অদ্নক িূদ্র রদ্যদ্ি। েদ্ব 
বসনাবাদহনী দনদ্য োর এদগদ্য ব দ্ে বিদর হওযার সুদ্ াগটা দনদ্য ওরা সমস্ত িুদণ্ঠে 
মািামাি দনদ্য অদ্নক িূদ্রর জঙ্গি আর মথুরা আর রাজপুেনার মাদ্ের মরুিূদমদ্ে 
হাদরদ্য  াদ্ব। েদ্ব ওরা  ায দন। ওদ্ির বনো বগাকিা বমাগি নগররিী বাদহনী আর 
বকাোগাদ্রর উপর হামিা চাদিদ্যই চিদ্িা। োরপর আগ্রা বথদ্ক আওরঙ্গদ্জব ব  
বসনািিদট পাদঠদ্যদিদ্িন, োদ্িরদ্ক বকৌশদ্ি এদডদ্য বগাকিা সরাসদর সম্রাদ্টর 
মুদ্খামুদখ হদ্য  ুদ্ধ করার ঔদ্ধেু বিদখদ্য সামদ্ন এদ্গাদ্ে শুরু করদ্িা। 
 
পদরকল্পনা মাদিক োাঁর দনদ্জর বসনাসিংখুা শত্রুর চারগুণ না হদ্িও, িডাই আসন্ন 
হদ্েই আওরঙ্গদ্জব দনদিে হদ্িন ব  োাঁর কাদ্ি এখনও ব  পদরমাণ তসনু রদ্যদ্ি, ো 
বগাকিাদ্ক োর হঠকাদরোর জনু অনুেপ্ত হদ্ে বাধু করদ্ব। োাঁর হাদের কাদ্ি িাাঁডান 
িুজন বসনাদ্ক দেদন দচৎকার কদ্র দনদ্িতশ দিদ্িন, আমার বসনাপদেদ্ির কাদ্ি  াও। 
ওদ্িরদ্ক বি জাটদ্ির আক্রমণ বমাকাদ্বিা করার জনু প্রস্তুে হদ্ে। সামদ্নর সাদরদ্ে 
অশ্বাদ্রাহীিি রাখদ্ে বি,  াদ্ে ওদ্ির দঠক বপিদ্ন আমাদ্ির বশ্রষ্ঠ গািা বনু্দকধারী 
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বসনািিদটদ্ক ওরা ব দ্ক রাদ্খ। আর বসই সাদ্থ আমাদ্ির সাদ্থ আনা কামানগুদ্িাও 
সাজাদ্ে বি। জাটরা আক্রমদ্ণ সামদ্ন এদ্িই আমাদ্ির অশ্বাদ্রাহীিিদট িুই পাদ্শ সদ্র 
দগদ্য শত্রুদ্িরদ্ক আমাদ্ির বনু্দকধারী বসনা আর বগািন্দাজদ্ির মুদ্খামুদখ করদ্ব। 
োরপর শত্রুদ্সনার আক্রমণ  খন বিাো হদ্য  াদ্ব আর ওরা দবভ্রান্ত হদ্য পডদ্ব, েখন 
অশ্বাদ্রাহীবাদহনী ওদ্ির উপর চডাও হদ্য ওদ্িরদ্ক কচুকাটা করদ্ব। আদম ঐ দনচু 
দটিার উপর বথদ্ক  ুদ্দ্ধর গদেদবদধ িি করদ্বা। ইনশাল্লাহ, আল্লাহ আমাদ্ির সহায 
হদ্বন আর আমরা জযী হব।’ 
 
প্রায আধাঘণ্টা পর আওরঙ্গদ্জব োর পিদ্ন্দর জাযগা বথদ্ক িি করদ্িন উনু্মক্ত জাট 
আশ্বাদ্রাহীদ্সনার প্রথম িিদট রণহুোর দিদ্ে দিদ্ে দ্রুেদ্বদ্গ বঘাডা িুদটদ্য মাথা দনচু 
কদ্র বশতা বাদগদ্য এি। োাঁর দনদ্িতশমে বনু্দকধারী আর বগািন্দাজবাদহনীদ্ক ব দ্ক রাখা 
সামদ্নর সাদরর বমাগি অশ্বাদ্রাহী বসনািিদটর দিদ্ক ওরা িুদ্ট এি। আবার োাঁর 
দনদ্িতশ বমাোদ্বক এদ্কবাদ্র বশে মুহূদ্েত বমাগি অশ্বাদ্রাহীরা ডাদ্ন আর বাদ্ম বঘাডা 
দনদ্য সদ্র বগি। ওরা সদ্র  াওযার সাদ্থ সাদ্থ োাঁর দনদ্িতশ অনুসরণ কদ্র দিেীয 
সাদরর বসনারা গািা বনু্দক আর কামাদ্নর বগািা িুাঁডদ্ে শুরু করদ্িা। রণদ্িত্র গািা 
বনু্দদ্কর পট পট আর কামাদ্নর প্রচণ্ড শদ্ব্দ িদ্র বগি। একিুই দমদনট সািা বধাাঁযায 
দেদন দকিুই বিখদ্ে পারদ্িন না, অথচ োর মদ্ন হদছি ব ন অদ্নকিণ ধদ্র এটা 
হদছি। হঠাৎ মৃিু হাওযায বধাযার পিতাটা পােিা হদ্য ব দ্েই, দেদন বিখদ্িন অদ্নক 
জাট অশ্বাদ্রাহীদ্সনা মাদটদ্ে িুদটদ্য পদ্ড রদ্যদ্ি। আদ্রাহীদবহীন বঘাডাগুদ্িা দ্রুে িুদ্ট 
পািাদছি। আহে বঘাডাগুদ্িা মাদটদ্ে গডাগদড দিদ্ছ দকিংবা োদ্ির সওযাদরদ্ির মদ্ো 
িাঙ্গা পা দনদ্য িাাঁডাদ্ে বচষ্টা করদ্ি। 
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 োর দনদ্জর বমাগি অশ্বাদ্রাহীদ্সনাদ্ির সবুজ বপাশাদ্ক বচনা  াদছি। ওরা আবার এই 
এদ্িাদ্মদ্িা িডাইদ্য িুদ্ট দিদ্র এদ্স শত্রুদ্সনাদ্ির উপর এদ্িাপাোদড েদ্রাযাদ্ির 
বকাপ চািাদ্ে িাগদ্িা। েদ্ব ওরা বকাদ্নািাদ্বই ববদশ সুদবধা করদ্ে পারদিি না। 
জাটদ্ির ববপদ্রাযা আক্রমদ্ণর েীব্রো এে প্রবি দিি ব , ওরা বমাগি বনু্দকধারী আর 
বগািন্দাজদ্ির সাদরর কদ্যক জাযগা বিি কদ্র বিেদ্র  ুদ্ক পডদ্িা। এরপর জাটরা 
কাদ্স্ত দিদ্য কাটার মদ্ো কদ্র বকদ্ট বমাগি বনু্দকধারীদ্ির একদট সাদরর তসনুদ্িরদ্ক 
রক্তাক্ত কদ্র মাদটদ্ে বিদ্ি দিি। ো সদ্েও অনু বনু্দকধারীরা উদ্ত্তদজে হদ্য 
ইস্পাদ্ের িম্বা িণ্ড দিদ্য োদ্ির বনু্দদ্ক বারুি আর বগািা  ুদকদ্য আবার গুদি বিাাঁডার 
জনু প্রস্তুে হি। আবার বকাথাও বকাথাও জাট অশ্বাদ্রাহীদ্ির োডা বখদ্য দকিু দকিু 
বনু্দকধারী অস্ত্র বিদ্ি দিদ্য বপিদ্নর দিদ্ক ঘুদ্র িুদ্ট পািাদ্ে িাগদ্িা। এ িৃশুদট বিদ্খ 
দেদন অেুন্ত দবরক্ত হদ্িন। িি করদ্িন পািাদ্ে দগদ্য একজন বনু্দকধারী বহাাঁচট বখদ্য 
পদ্ড বগি, োরপর বস আবার উদ্ঠ িাাঁডাবার বচষ্টা করদ্েই একজন জাট োর বশতা 
দিদ্য োদ্ক বগাঁদ্থ বিিদ্িা, উপ ুক্ত শাদস্ত হদ্যদ্ি এই কাপুরুদ্ের। েদ্ব পিাদেক 
বসনারা বকন এটা বুেদ্ে পাদ্র না ব , জ্বিন্ত চুদল্লদ্ে বিিা পাদখর মে বশতার ডগা দিদ্য 
অশ্বাদ্রাহী শত্রুরা োদ্ির দবদ্ধ করদ্ব এই িদ্য িুই হাে েুদ্ি আেদ্ে দচৎকার করদ্ে 
করদ্ে প্রাণ িদ্য পািাদ্নার বচদ্য ওরা  দি একসাদ্থ িাাঁদডদ্য অশ্বাদ্রাহীদ্ির বমাকাদ্বিা 
করদ্ো োদ্ে ওদ্ির জীবদ্নর উপর বেমন েুাঁদক দিি না, বরিং এদ্ে সম্মান দিি। 
 
শুধু বনু্দকধারীই িত্রিঙ্গ হযদন, জাটরা বগািন্দাজ বাদহনীর উপর োাঁদপদ্য পদ্ড 
কদ্যকজন বগািন্দাজ বসনাদ্ক বমদ্র কদ্যকদট কামানও িখদ্ি দনি। কদ্যকজন শত্রু 
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বসনা বঘাডার দপঠ বথদ্ক বনদ্ম সাদ্থ আনা িদড দিদ্য কামাদ্নর নদ্ির সাদ্থ ববাঁদ্ধ 
কামাদ্নর মুখ উদ্োদিদ্ক ঘুদরদ্য বমাগি বসনাদ্ির দিদ্ক কামান িাগার বচষ্টা করদ্ে 
িাগদ্িা। এে দ্রুে বকমন কদ্র এে জাট তসনু োর বসনাদ্ির মদ্ধু  ুকদ্ে পারদ্িা? 
সিবে ওরা একদট বঘাডার দপদ্ঠ িুজন কদ্র সওযার হদ্যদিি।  ুদ্দ্ধ সিি হদ্ব এই 
বিদ্ব জাটরা িদডসহ এদ্সদিি  াদ্ে কামানগুদ্িা হস্তগে করদ্ে পাদ্র। 
 
 িডাইদ্যর মযিাদ্নর সবদ্চদ্য দবপিনক অবিা বকাথায ো বিখদ্ে দগদ্য 
আওরঙ্গদ্জদ্বর হৃেস্পন্দন ববদ্ড বগি। েদ্ব দেদন অদবচি থাকার বচষ্টা করদ্িন, 
ধীরদিরিাদ্ব নডাচডা করদ্িন, বকান ধরদ্নর অদিরো প্রকাশ করদ্িন না,  াদ্ে োর 
হাবিাব বিদ্খ োর চারপাদ্শর তসনুরা ঘাবদ্ড না  ায। োৎিদণক দবপিদট বটর বপদ্িন 
 খন বিখদ্িন কমিা রদ্ের রণদ্বদ্শ একিি জাট অশ্বাদ্রাহী বসনা সিংঘবদ্ধ হদ্য দ্রুে 
োর দিদ্কই এদগদ্য আসদ্ি। এদ্ির দঠক মােখাদ্ন িুজন পোকাবাদহ তসনু বড একদট 
কমিা রদ্ের পোকা বজার হাওযায বপিদ্ন বহদ্ি  াওযা বথদ্ক ধদ্র রাখার বচষ্ট 
করদ্ি। িি করদ্িন এদ্ির মাদ্ে িাদর বগাাঁিওযািা একজন বিাক োাঁদ্ক বিদখদ্য 
ইশারা করদ্ি। এই বিাক জাটদ্ির বনো বগাকিা িাডা আর বকউ নয। 
 
হঠাৎ প্রথম সাদরর িুজন জাট অশ্বাদ্রাহী বঘাডার পািাদনদ্ে িাাঁদডদ্য ওদ্ির িম্বা নদ্ির 
গািা বনু্দক োর দিদ্ক োক করদ্িা। ওরা গুদি িুাঁডদ্েই দেদন সািা বধাাঁযা ববরুদ্ে 
বিখদ্িন, েদ্ব দেদন নডাচডা না কদ্রই দির রইদ্িন, বকননা দেদন জানদ্েন দেদন 
ওদ্ির বনু্দদ্কর পাল্লা বথদ্ক অদ্নক িূদ্র রদ্যদ্িন।  ুদ্দ্ধর হট্টদ্গাদ্ির মদ্ধু দেদন োাঁর 
হাদের কাাঁদ্ধ বসা িুই মাহুদ্ের উদ্েদ্শু দচৎকার কদ্র বিদ্িন, ‘সামদ্ন চি।’ িুই 
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মাহুদ্ের মদ্ধু পাকা চুদ্ির বযস্ক বিাকদটর সারা মুখ বসদ্ন্তর িাদ্গ িরা দিি। বস 
আিংকা–একদট ইস্পাদ্ের িণ্ড দিদ্য হাদেদটর গাদ্য বখাাঁচা বমদ্র দনচু পাহাড বথদ্ক বনদ্ম 
সমেিিূদমদ্ে িডাইদ্যর মযিাদ্নর দিদ্ক দনদ্য চিদ্িা। শুড েুদ্ি হাদেদট উচচনাি 
কদ্র  াি ববদ্য দনদ্চর দিদ্ক নামদ্ে শুরু করদ্িা। পাহাদ্ডর পািদ্িদ্শ নামদ্েই োাঁর 
অশ্বাদ্রাহী বিহরিীবাদহনীর সিসুরাও োর চারপাদ্শ কািাকাদি অবিান দনি। দেদন 
দচৎকার কদ্র বিদ্িন, ‘সমস্ত দবজয পোকা উদডদ্য িাও আর দশঙ্গা আর 
নাকাডাবািকদ্ির আক্রমদ্ণর ইদঙ্গেসূচক নাকাডা আর বিরী বাজাদ্ে বি। আদম আমার 
তসনুদ্ির বিখাদ্ে চাই ব , আদম শত্রুদ্ির বমাকাদ্বিা করার জনু সামদ্ন এদ্গাদছ। 
এদ্ে োদ্ির মদ্নাবি বৃদদ্ধ পাদ্ব। সবুজ পোকাগুদ্িা বমদ্ি ধরদ্েই বাোদ্স পেপে 
কদ্র উডদ্ে শুরু করদ্িা। সাদ্থ সাদ্থ বিরী ববদ্জ উঠদ্িা আর শান্ত বঘাডার দপদ্ঠর 
িুইপাদ্শ েুিাদ্না শক্ত উাঁদ্টর চামডার ব ািদ্কর উপর দ্রুে কাদঠর ঘা পডদ্েই  ুদ্দ্ধর 
িামামা ববদ্জ উঠদ্িা। 
 
আওরঙ্গদ্জব োাঁর বিহরিীিি দনদ্য বগাকিার অশ্বাদ্রাহীিিদটর দিদ্ক এদ্গাদ্ে 
িাগদ্িন। োরপর আদ্রকজন জাট বসনা পািাদনদ্ে িাাঁদডদ্য োর গািা বনু্দক োক 
করদ্িা। এবার ওরা বনু্দদ্কর পাল্লার মদ্ধু দিি। পাকাচুদ্িা মাহুেদট শরীর মুচদ্ড 
আওরঙ্গদ্জদ্বর হাদের কাাঁধ বথদ্ক সামদ্নর দিদ্ক পদ্ড বগি। োর সারা মুখ রক্তাক্ত 
হদ্য বগি। িীঘতদিদ্নর মাহুে মাদটদ্ে পদ্ড ব দ্েই হাদেদট একপাদ্শ বহদ্ি োর উপর 
পা বিিা এডাি। এদ্ে হাওিাদট িীেণিাদ্ব িুদ্ি উঠদ্েই আওরঙ্গদ্জব িুই হাদ্ে 
হাওিার িুই ধার আাঁকদ্ড ধদ্র মাদটদ্ে পদ্ড  াওযা সামিাদ্িন। প্রায সাদ্থ সাদ্থ দিেীয 
মাহুে প্রথম মাহুদ্ের জাযগায বদ্স হাদেদটদ্ক দির করদ্িা। 
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 আওরঙ্গদ্জব োর বপিদ্ন বসা খানসামাদ্ক বিদ্িন, দশগদগর আমাদ্ক একটা বনু্দক 
িাও।’ বিাকদট সাদ্থ সাদ্থ োাঁর হাদ্ে একদট বনু্দক েুদ্ি দিি। হাদের িাাঁদ্ের নকশা 
করা বাাঁট শক্ত কদ্র ধদ্র ববশ সাবধাদ্ন দেদন বগাকিার দিদ্ক িি দির করদ্িন। বস 
েখন োর বাাঁকা েদ্রাযাি দিদ্য একজন বমাগি বিহরিী বসনার উপর বকাপ বমদ্র 
চিদিি। আওরঙ্গদ্জব গুদি িুাঁডদ্েই োাঁর বিহরিীর বঘাডাদট বপিদ্নর দিদ্ক িাি 
দিদ্েই এর আদ্রাহী মাদটদ্ে পদ্ড বগি। মাদটদ্ে পডার আদ্গ বগাকিার েদ্রাযাদ্ির 
আঘাদ্ে বস আহে হি। আওরঙ্গদ্জদ্বর বগািাদট বগাকিাদ্ক আঘাে না করদ্িও এদট 
বপিদ্নর পাদ্য ির দিদ্য িাাঁডান আদ্রকদট বঘাডার মাথায আঘাে করদ্িা। সাদ্থ সাদ্থ 
বঘাডাদট োর আহে আদ্রাহীদ্ক দপদ্ঠ দনদ্য মাদটদ্ে িুদটদ্য পডদ্িা। বগাকিা োর 
বঘাডার রাশ বটদ্ন ধদ্র মাদটদ্ে পদ্ড পা িুাঁডদ্ে থাকা বঘাডাদট এডাদ্িা, োরপর 
আওরঙ্গদ্জদ্বর হাদের দিদ্ক বঘাডা িুটাি। কদ্ঠার বচহারার কদ্যকজন জাট বসনা মৃেুু 
দনদিে বজদ্নও োদ্ক অনুসরণ করদ্িা। 
 
আওরঙ্গদ্জব আবার খানসামাদ্ক বিদ্িন, োডাোদড আমার আদ্রকটা বনু্দক িাও।’ 
বিাকদট দ্রুে দিেীয বনু্দকদট োর হাদ্ে েুদ্ি দিদ্েই দেদন আবার এর িম্বা নি বরাবর 
সেকতোর সাদ্থ িিুদির করদ্িন। এমনসময োর হাদেদট মাদটদ্ে পদ্ড থাকা একদট 
মানুদ্ের বিদ্হর সাদ্থ বহাাঁচট বখদ্েই আওরঙ্গদ্জদ্বর বিাাঁডা বগািাদট এবার বগাকিার 
কাদ্িা বঘাডাদটর ঘাদ্ম বিাঁজা বিদ্হ আঘাে করদ্িা। বঘাডাদট মাদটদ্ে পডদ্েই বগাকিা 
এক িাদ্ি বঘাডার দপঠ বথদ্ক মাদটদ্ে নামদ্িা। বমাগিদ্ির েদ্রাযাি আর বনু্দদ্কর 
হামিায বস োর সমস্ত সঙ্গী হাদরদ্যদ্ি। মাদটদ্ে বনদ্মই বস োর কমিা রদ্ের আিখাল্লা 
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উদডদ্য বাাঁকা েদ্রাযাি হাদ্ে সামদ্নর দিদ্ক িুদ্ট চিদ্িা। িিুবস্তু বথদ্ক বস একদ্শা 
িুদ্টর মদ্ধু বপৌঁিদ্েই আওরঙ্গদ্জব োাঁর রত্নখদচে খাপ বথদ্ক েদ্রাযাি ববর করদ্িন। 
দঠক েখনই োর একজন বিহরিী উজদ্বক বসনা বঘাডার দপঠ বথদ্ক জাট বনোর 
উপর িাদিদ্য পডদ্িা। বগাকিার হাে বথদ্ক েদ্রাযাি পদ্ড বগি আর বমাগি বসনাদট 
োদ্ক বটদ্ন মাদটদ্ে বিিদ্িা। 
 
কদ্যকমুহূেত বিাকিুদ্টা মাদটদ্ে গডাগদড দিদ্য সুদ্ াগমদ্ো আাঁকদ্ড ধরার বচষ্টা করদিি। 
োরপর একসময বগাকিা োর বকামদ্রর খাপ বথদ্ক বিারা ববর কদ্র উজদ্বক 
বসনাদটর কুাঁচদকর গিীদ্র  ুদকদ্য দিি। দিনদক দিদ্য রক্ত ববর হদ্েই বিাকটা বকাঁদ্প 
উদ্ঠ িুই হাদ্ে িেিান বচদ্প ধরদ্িা। বগাকিা বকাদ্নামদ্ে উদ্ঠ িাাঁডাি। চারপাদ্শ 
োদকদ্য বস বুেদ্িা বস এখন একা এবিং শীঘ্রই োদ্ক বমদ্র বিিা দকিংবা বন্দী করা 
হদ্ব। জাট বনো হাে বপিদ্ন িুদিদ্য হাদ্ের বিারাদট বসাজা আওরঙ্গদ্জদ্বর দিদ্ক িুাঁদ্ড 
মারদ্িা। োর দনশানা খুব িাি দিি। ডগা উদেদ্য িুদরদট বসাজা উদ্ড বগি, এবার 
আওরঙ্গদ্জব শরীদ্র একটা বমাচড দিদ্য সদ্র বগদ্িন। োরপরও িুদরদট োাঁর 
বামকনুইদ্যর দনদ্চর অিংশ বঘদ্স দপিদ্ি বগি। হাওিার একপাদ্শ কাদ্ঠর দকনারায ধপ 
কদ্র বদ্স পডার আদ্গ দেদন বাম হােদট উাঁচু কদ্র দনদ্জদ্ক বাাঁচাবার বচষ্টা করদিদ্িন। 
 
আওরঙ্গদ্জদ্বর বাম হাে আর িুই আেুদ্ির িাাঁক দিদ্য টপ টপ কদ্র রক্ত েদ্র পডদ্ে 
িাগদ্িা। এদিদ্ক োাঁর িুই তসদনক বগাকিাদ্ক িুদিক বথদ্ক শক্ত কদ্র বচদ্প ধরদ্িা, 
োরপরও বস িাডা পাওযার জনু ধস্তাধদস্ত করদ্ে িাগদ্িা। দেদন ওদ্িরদ্ক বিদ্িন, 
োদ্ক বমদ্র বিদ্িা না। বপিদ্ন দনদ্য  াও। দবজয দনদিে করার পর আদম োর 
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বুাপাদ্র বুবিা বনব। োদ্ক বন্দী করার খবর একবার িদডদ্য পডদ্ি আমাদ্ির কাজ 
সহজ হদ্য  াদ্ব। একজন বসনা কমতকেতা োাঁদ্ক উদ্েশু কদ্র বিদ্িা, ‘জাহাপনা, 
আপনার হাে বকদ্ট বগদ্ি, একটু অদ্পিা করদ্ি হে না,  াদ্ে হাদকম িেিানটা 
পদরষ্কার কদ্র একটা পদট্ট ববাঁদ্ধ দিদ্ে পাদ্রন।’ 
 
না, সামানু িদ্ড বগদ্ি। োর বচদ্য বরিং ওদ্ির বনো ধরা পডার পর ওদ্ির মাদ্ে ব  
দবশৃঙ্খিা বিখা দিদ্যদ্ি, বস সুদ্ াগটা এখন আমাদ্ির দনদ্ে হদ্ব। ঘণ্টা িুদ্যক পর সূ ত 
 খন মধুগগদ্ন এদ্সদ্ি আর বাোস মাদট বথদ্ক িাি ধুদি উদডদ্য দনদছি, েখন 
িুইজন দসপাদহ বগাকিাদ্ক বঠদ্ি দনদ্য এদ্স আওরঙ্গদ্জদ্বর সামদ্ন নেজানু কদ্র 
বসাদ্িা। দেদন একটু িূদ্র সবতাদধনাযদ্কর িাি টকটদ্ক োাঁবুর সামদ্ন িাাঁদডদ্যদিদ্িন। 
হােমুখ ধুদ্য পদরষ্কার হদ্য দেদন রাজকীয আিখাল্লা পদ্রদ্িন আর হাদকম োর হাদ্ের 
িেিান বসিাই কদ্র দনখুাঁেিাদ্ব পদট্ট ববাঁদ্ধ দিদ্যদিদ্িন। অবশুই দেদন দঠক 
বদ্িদিদ্িন। বগাকিা বন্দী হবার খবর িদডদ্য পডার সাদ্থ সাদ্থ োর ববদশরিাগ বসনা 
িডাই থাদমদ্য পাদিদ্য ব দ্ে শুরু করদ্িা। েদ্ব পািবার সমযও ওরা শৃঙ্খিা বজায 
বরদ্খদিি। আওরঙ্গদ্জব হোশ হদ্য বিখদ্িন অদধকািংশ জাট বসনাই পাদিদ্য বগদ্ি, 
দেদন ব  আশা কদ্রদিদ্িন, দিেীয আদ্রকজদ্নর বনেৃদ্ত্ব সিংগদঠে হদ্য ওরা আবার 
আক্রমদ্ণ দিদ্র আসদ্ব, ো আর হি না। দেদন োাঁর তসনুদ্ির বিদ্িন, জাটদ্ির ধাওযা 
করদ্ে আর বকাদ্না গ্রামবাসী  দি পিােক বকাদ্না জাট বসনা আশ্রয বিয, েদ্ব পুদ্রা 
গ্রাম জ্বাদিদ্য বিদ্ব ব ন আর বকউ োাঁর দবরুদ্দ্ধ দবদ্রাহ করার সাহস না পায। 
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আওরঙ্গদ্জব এবার বগাকিার দিদ্ক দিদ্র বিদ্িন, েুদম বকন আমার দবরুদ্দ্ধ দবদ্রাহ 
কদ্রদিদ্ি বস সম্পদ্কত বোমার সম্রাটদ্ক বোমার দকিু বিার আদ্ি? বগাকিা োর 
িেদবিে মুখ েুিদ্িা। োর বাহাদর বমাচ রক্ত বমদ্খ জট পাদকদ্য বগদ্ি েদ্ব চাউদনদ্ে 
এখনও দনিঃশে স্পধতা বিখা  াদ্ছ। বস বিদ্িা, ‘আপদন আমাদ্ির জীবন আর এখন 
আমাদ্ির ধদ্মতর উপর ব  অেুাচার অনাচার চািাদ্ছন, ো বথদ্ক আমার বিশবাসীদ্ক 
রিা করার জনু আদম  া করণীয কদ্রদি। জাটদ্িরদ্ক আপনার শাসন করার অদধকার 
আমরা স্বীকার কদর না। আমার একমাত্র িিু দিি আপনাদ্ক হেুা করা। বসজনু 
সুদ্ াগ থাকা সদ্েও আদম আমার বিাকদ্িরদ্ক দপিু হটদ্ে বিই দন আর বসজনুই আদম 
সামদ্ন এদ্গাই। আমার কাদ্ি আপদন অশুদ্ির একদট প্রদেমূদেত।  দি পৃদথবী বথদ্ক 
আপনাদ্ক সদরদ্য দিদ্ে পারোম, েদ্ব আমার জীবদ্নর ববাঁদ্চ থাকা সাথতক হে। েদ্ব 
আমার একমাত্র গিীর িুিঃখ ব , আদম বুথত হদ্যদি।’ কথাগুদ্িা বিার পর বগাকিা 
িাাঁডাদ্ে বচষ্টা করদ্িা, েদ্ব িুই প্রহরী োদ্ক আবার বঠদ্ি দনদ্চ বচদ্প ধরদ্িা। 
 
আওরঙ্গদ্জব অদেকদ্ষ্ট রাগ সামিাদ্িন। একজন সম্রাট দহদ্সদ্ব একজন পরাদজে 
দবদ্রাহীর সাদ্থ আর ববদশিণ কথা বিাটা বশািা পায না। বসরকম দকিু করার অথত 
বগাকিা আর োর ঘৃণাদ্ক এমন প তাদ্য দনদ্য  াওযা  া হওযাটা দঠক হদ্ব না। দেদন 
বিদ্িন, আদম নই, েুদম এখন মরদ্ব। বোমার দবশ্বাসঘােক বিদ্হর প্রদেদট অঙ্গ আিািা 
আিািা কদ্র বকদ্ট টুকদ্রাগুদ্িা আগ্রা শহদ্রর িটদ্ক েুদিদ্য রাখা হদ্ব। োরপর োর 
বপিদ্ন িাাঁডান বিহরিীর দিদ্ক োদকদ্য বিদ্িন, ‘এখুদন োদ্ক বকােি করার বুবিা 
কর। আর আমার দনদ্িতশ মদ্ো সাদ্থ সাদ্থ োর বিহদটর বুবিা দনদ্ে বিদ্ব। এই 
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সাধারণ দবশ্বাসঘােকদ্ক দনদ্য আদম আর সময নষ্ট করদ্ে চাই না,  েই বস উদ্ধে 
বহাক। 
 
এইকথা বদ্ি সম্রাট ধীদ্র ধীদ্র বহাঁদ্ট োর িাি োবুর দিদ্ক দিদ্র বগদ্িন, একবারও 
বপিন দিদ্র বগাকিার দিদ্ক োকাদ্িন না। োদ্ক েখন প্রহরীরা বটদ্ন দনদ্য  াদছি 
বকােি করার জনু আর বস দচৎকার কদ্র িাডা পাওযার জনু ধস্তাধদস্ত করদ্ে িাগদ্িা। 
আওরঙ্গদ্জব মন শান্ত হওযার পর িাবদ্িন, দবজযিাদ্ির জনু োদ্ক আল্লাহর কৃেজ্ঞো 
আিায করদ্ে হদ্ব। োরপর োাঁদ্ক িাবদ্ে হদ্ব দকিাদ্ব অনু িযের দবদ্রাহী 
দশবাদজদ্ক ধরা  ায। 
 
* 
 
রওশনআরা, বোমাদ্ক বিদ্খ খুব খুদশ হিাম। আজকাি বোমার বিখাই পাওযা  াদ্ছ 
না।’ জাহানারা িাবদ্িন, বস দনিযই শুদ্নদ্ি আওরঙ্গদ্জব জাটদ্ির পরাদজে কদ্রদ্িন 
আর শীঘ্রই দিদল্ল দিদ্র আসদ্িন। েদ্ব রওশনআরাদ্ক বিদ্খ খুব একটা খুদশ মদ্ন হি 
না। রিক দিদ্য িাি করা োর পােিা বঠাাঁদ্টর বরখা আর বচহারা বিদ্খ মদ্ন হি ববশ 
চাদ্প রদ্যদ্িন আর বকাদ্না দবেদ্য খুব িুদিন্তায আদ্িন। জাহানারার পদরচাদরকা োদ্ক 
একটা দমদষ্ট বখদ্ে সাধদ্িও দেদন হাে বনদ্ড মানা করদ্িন। োরপর বদ্স চারপাদ্শ 
োদকদ্য বিদ্িন, “বোমার ঘরটাদ্ো আদ্গর বচদ্য অদ্নক সুন্দর বিখাদ্ছ। বিযাদ্ি 
েুিাদ্না ঐ বরশদম পিতাগুদ্িা নেুন, োই না? অবশু আওরঙ্গদ্জব বোমাদ্ক সবদ্চদ্য 
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িাদ্িা দজদনস িাডা অনু দকিু দনদ্ে বিদ্বন না, োই না? কথাটা বিদ্ে দগদ্য োর 
গিার স্বর বিদ্ঙ্গ  াদছি। 
 
রওশনআরা, বোমার দক হদ্যদ্ি বিদ্ো? 
 
 ‘এমন িাণ বিখাছ ব ন েুদম দকিুই জাদ্না না!’ 
 
 ‘সদেু, আদম জাদন না…বি না বোমার দক হদ্যদ্ি? 
 
রওশনআরা োর বকামরবদ্ন্ধ গুাঁদ্জ রাখা িাাঁজ করা একদট কাগজ বটদ্ন ববর কদ্র 
বিদ্িন, এটা! এটাই হি বুাপারটা! 
 
 ‘দক এটা? 
 
িাবাদ্বদ্গ কাাঁপদ্ে কাাঁপদ্ে দেক্তকদ্ণ্ঠ রওশনআরা বিদ্িন, আওরঙ্গদ্জদ্বর কাি বথদ্ক 
পাওযা একটা দচদঠ…সব বিাে বোমার! আদম জাদন োর উপর বোমার দকরকম প্রিাব 
আদ্ি। বস বোমাদ্ক িাম বিয আর শুধু বোমার কথা শুদ্ন, দকন্তু বোমার দক িরকার 
দিি বোমার পিবী বুবহার কদ্র আমার বুাপাদ্র নাক গিাবার? এখন এমন দনদ্িতাে 
সাজার বচষ্টা কদ্রা না। আমাদ্ক েুদম ববাকা বানাদ্ে পারদ্ব না। আদম দঠক জাদন েুদম 
দক কদ্রি… আওরঙ্গদ্জবদ্ক আমার সম্বদ্ন্ধ নানারকম গল্প বদ্িি। 
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‘েুদম দক বিদ্িা আদম দকিুই বুেদ্ে পারদি না। 
 
“জাদ্না না? আওরঙ্গদ্জব  খন বোমাদ্ক িরবাদ্র দিদরদ্য দনদ্য এি আর েুদম আমার 
জাযগাটা িখি কদ্র পাদিশাহ ববগম হদ্ি, একবারও আমার কথা িাবদ্ি না ব , আদম 
দক িাবদ্ে পাদর…আদম…’ 
 
 রওশনআরা, আদম জাদন এটা বোমার জনু কষ্টকর হদ্যদিি। দবেযটা দনদ্য আমার 
উদচে দিি বোমার সাদ্থ আদ্রা কথা বিা, দকন্তু আদম দঠক বুদ্ে উঠদ্ে পাদরদন ব  দক 
বিদ্বা, সদেু বিদ্ে দক আদম ববশ অস্বদস্ত ববাধ করদিিাম। আর একই সাদ্থ কখনও 
িাদবদন ব  েুদম এেটা উদিগ্ন হদ্য পডদ্ব।’ 
 
রওশনআরা োদ্ক থাদমদ্য দিদ্য বিদ্িন, ‘বকন এটা হদ্যদিি? আদম বিদি বশান! েুদম 
ধদ্র দনদ্যদিদ্ি, ব রকম িারাও সবসময মদ্ন করদ্েন ব , সবার বড হওযার কারদ্ণ 
সমস্ত সম্মান বোমার প্রাপু আর বাদক আমাদ্ির সাদ্থ বিাট বাচ্চা মদ্ন কদ্র বসরকম 
বুবহার করদ্ব,  খন ইছা একটু খাদের করদ্ব…’। 
 
িাইদ্যর কথা বিদ্েই জাহানারা অনুদিদ্ক মুখ বিরাদ্িন,  াদ্ে োর ববান োর 
বচহারায কষ্ট আর রাগ বিখদ্ে না পায। আওরঙ্গদ্জদ্বর উত্থানদ্ক রওশনআরা ব িাদ্ব 
বণতনা করদিি, োদ্ে মদ্ন হদছি এটা ভ্রােৃঘােী িডাই নয,  া রক্তপাে আর মৃেুু 
ঘদটদ্যদিি বরিং এটা বাচ্চাদ্ির একটা েগডা। রওশনআরা সবদকিুদ্ক একটা সিংকীণত, 
আত্মদ্কদন্দ্রক িৃদষ্টদ্ে দবচার করদ্েন– হযদ্ো এিাডা োর আর উপায দিি না, োিাডা 
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দেদন স্পষ্টেই মানদসকিাদ্ব দবপ তস্ত হদ্য আদ্িন। দনদ্জর অনুিূদেদ্ক দনযন্ত্রদ্ণ এদ্ন 
জাহানারা োর ববাদ্নর কাদ্ি হাটুদ্গদ্ড বদ্স োর হাে ধরার বচষ্টা করদ্িন, েদ্ব 
রওশনআরা োর িুহাে শক্ত কদ্র দনদ্জর বকাদ্ি িাাঁজ কদ্র রাখদ্িন। 
 
 জাহানারা শান্তস্বদ্র বিদ্িন, ‘ ে ইছা আমার সমাদ্িাচনা কর, েদ্ব িারাদ্ক নয। 
দেদন এখন মৃে আর েুদম জান দেদন আমাদ্ক কেটা আপন িাবদ্েন…’ োরপর বিদ্ে 
চাদছদ্িন, বোমাদ্কও োই িাবার কথা; বকননা দেদন বোমারও িাই দিদ্িন, দকন্তু োর 
বিদ্ি বিদ্িন, ‘এখন বিদ্ো, একটু আদ্গ ব  আমাদ্ক বিাে দিদ্ি, আদম বোমার 
বুাপাদ্র নাক গদিদ্যদি, একথাটার মাদ্ন দক? 
 
‘আওরঙ্গদ্জব অদি াদ্ন  াওযার দঠক আদ্গ আদম োর সাদ্থ বিখা করদ্ে দগদ্যদিিাম, 
েুদম জাদ্না দনিযই বসটা। 
 
না জাদন না, োরপর বি। 
 
‘আদম োদ্ক বদ্িদিিাম আমার পিবী বকদ্ড দনদ্য বস আমার মদ্ন কেটা কষ্ট দিদ্যদ্ি। 
বস বিদ্িা বস বসটা বুেদ্ে বপদ্রদ্ি…োই বস আর েুদম িুজদ্ন দমদ্ি আমার জনু অনু 
বকাদ্না িাদযত্ব বিদ্ব…বস আমাদ্ক মূিু বিয আর আমাদ্ক িাদ্িাবাদ্স। আদম োর কথা 
দবশ্বাস কদ্রদিিাম, দকন্তু এখন বিখিাম কথাগুদ্িা বস আসদ্ি বসই অদ্থত 
বদ্িদন…বকাদ্নাটাই না!’ রওশনআরার কপাদ্ি একটা দশরা িপিপ করদ্ে িাগদ্িা, 
বচাদ্খ পাদন এদ্স বগদ্ি। 
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 ‘বকন নয? 
 
কারণ োদ্ক আদম দজদ্জ্ঞস কদ্রদিিাম বোমার মদ্ো িুদ্গতর বিেদ্র আদমও একটা 
মহি বপদ্ে পাদর দক-না। বস কথা দিদ্যদিি দবেযটা দবদ্বচনা করদ্ব…এমনদক এও 
বদ্িদিি বকানটা আমার জনু িাদ্িা হদ্ব…োরপর িুাদ্খা আজ একজন সিংবািবাহক 
এই দচদঠটা দনদ্য এদ্সদ্ি,  াদ্ে আওরঙ্গদ্জব দিদ্খদ্ি বস আমার কথা রাখদ্ে পারদ্ব 
না। বোমার মদ্ো আমাদ্ক দনজস্ব আিািা মহি দিদ্য বস আমাদ্ক দবশ্বাস করদ্ে 
পারদ্ি না। বস নাদক খবর বপদ্যদ্ি  খন বস িূদ্র দিি, েখন আদম মদ্ির আসর 
বদসদ্যদিিাম। আদ্রা জানাি ববশ দকিুদিন আদ্গ বথদ্ক বস জানদ্ো ব  আদম মি খাই–
েদ্ব এ দবেদ্য বস বচাখ বুদ্জ রাখদ্ে বচদ্যদিি, েদ্ব ইিানীিং আমার বাডাবাদড করার 
খবর বপদ্যদ্ি–একদিন না-দক আমাদ্ক ববাঁহুশ অবিায দবিানায বদ্য দনদ্য ব দ্ে 
হদ্যদিি আর এদ্েই বস দসদ্ধান্ত বিদ্িদ্ি। বস আমাদ্ক মি বখদ্ে সমূ্পণত দনদ্েধ 
কদ্রদ্ি আর বদ্িদ্ি, আদম ব ন কখনও আিািা মহদ্ির জনু আর োদ্ক অনুদ্রাধ না 
কদর! দকন্তু সবদ্চদ্য খারাপ ব  দবেযটা ো হদ্ছ …’ 
 
িাদসরা সবাই কামরা বথদ্ক ববর হদ্য দগদ্যদিি আর ওরা একা দিদ্িন। োরপরও 
রওশনআরা গিা নাদমদ্য কথা বিদিদ্িন আর জাহানারা োর খুব কাদ্ি এদ্স কথাগুদ্িা 
শুনদিদ্িন। বস বিদ্িা, বস না-দক শুদ্নদ্ি আমার বগাপন বপ্রদমক আদ্ি। বস আমাদ্ক 
সেকত কদ্র বিদ্িা,  দি বকউ োদ্ক এর প্রমাণ দিদ্ে পাদ্র োহদ্ি িযাবহ পদরণদে 
হদ্ব আর আমাদ্ক জানাি, বস আমার কদ্যকজন চাকরদ্ক সদরদ্য দিদ্য োর দবশ্বস্ত 
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বিাকদ্ির বস জাযগায বহাি করদ্ব,  ারা োদ্ক আমার সমস্ত গদেদবদধর খবরাখবর 
োদ্ক জানাদ্ব। এটা অদ্নকটা কারাগাদ্রর মদ্ো হদ্য িাাঁডাদ্ব আর এর সবদকিু বোমার 
কীদেত। েুদম আমাদ্ক শাদস্ত দিদ্ে চাও, বকননা আদম বোমার পদ্ি িাাঁডাই দন। েুদম 
আসার আদ্গ আওরঙ্গদ্জব আমাদ্ক দবশ্বাস করদ্ো…আমার উপর দনিতর করদ্ো …আর 
এখন সবদকিু বিদ্ি বগদ্ি। রওশনআরা এখন দিসদিস করা বিদ্ড ককতশকদ্ণ্ঠ 
জাহানারাদ্ক বিাোদ্রাপ কদ্র কথা বিদিদ্িন। োরপর কাাঁিদ্ে কাাঁিদ্ে বিদ্িন, 
‘আওরঙ্গদ্জব  খন দিদ্র আসদ্ব, েখন েুদম োর কাদ্ি দগদ্য বিদ্ব ব , েুদম  া 
বদ্িদ্ি ো সদেু নয…বকাদ্নাটাই নয! 
 
 োর ববান োদ্ক এিাদ্ব বিাোদ্রাপ করায জাহানারা হেিম্ব হদ্য িাবদ্ে শুরু 
করদ্িন। দক কদ্র দেদন োদ্ক ববাোদ্বন ব , এগুদ্িা বকাদ্নাটাই োর কাজ নয? 
অবদ্শদ্ে দেদন বিদ্িন, আমার কথা বশান। েুদম দনদিে হদ্য বিদ্বি। ব , 
আওরঙ্গজদ্বর বচাদ্খ আদম বোমাদ্ক খারাপ বিখাদ্ে চাই, েদ্ব আসদ্ি এটা আদম 
কখনও চাই না। আগ্রা িুদ্গত এেগুদ্িা বির বাবার বসবায একাকী কাটাবার সময, শুধু 
জাদন আমার সঙ্গী দিি। েখন আদম সব সময আমাদ্ির বসই দিনগুদ্িার কথা িাবোম, 
 খন আমরা সবাই একসাদ্থ দমদ্ি হাদসখুদশ আর আনদ্ন্দ দিন কাটাোম। বসই 
সমযগুদ্িা আর দিদ্র আসদ্ব না, ব মন মৃেও আর জীদবে হয না। েদ্ব েখন আদম 
দবশ্বাস করোম আর এখনও কদর ব , এককাদ্ি আমরা ব রকম দিিাম োর দকিুদ্ো 
উদ্ধার করদ্ে পাদর। বসজনুই আওরঙ্গদ্জব  খন আমাদ্ক িরবাদ্র আসদ্ে বিদ্িা, 
েখন আদম োর কথায রাদজ হিাম,  দিও আমার দকিুটা সদ্ন্দহ দিি। আদম আর 
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বকাদ্না দবিদক্ত চাই না আদম সমস্ত িে দনরাময করদ্ে চাই  াদ্ে, শাহজাহান আর 
মমোদ্জর আর ব সব বিদ্িদ্মদ্য আদ্ি োরা ব ন একদট পদরবার হদ্য থাদ্ক। 
 
রওশনআরা এখন োর কান্না থাদমদ্য একাগ্র হদ্য জাহানারার দিদ্ক োকাি। এবার 
একটু সাহস কদ্র জাহানারা আবার রওশনআরার হাে ধরদ্ে চাইদ্ি দেদন বাধা দিদ্িন 
না। 
 
 ‘ববান, আদম আমার মাদ্যর জীবদ্নর কসম বখদ্য বিদি, আওরঙ্গদ্জব বোমার সম্বদ্ন্ধ  া 
 া শুদ্নদ্ি ো আদম বদি দন। েদ্ব এ ধরদ্নর গুজব বশানার পর বস এরকম কদ্ঠার 
প্রদেদক্রযা বিখাদ্ে আদম অবাক হইদন। েুদম িি করদন বস দকরকম বিদ্ি  াদ্ছ? 
ধমতীয দবশ্বাদ্স বস সবসময বগাাঁডা আর কদ্ঠার নীদেপরাযণ দিি, েদ্ব এখন– া, আমার 
মদ্ন হদ্ছ সমস্ত িুদনযাই বিখদ্ে পাদ্ছ–এগুদ্িা আদ্রা কদ্ঠারো আর সমস্ত দকিু বুাপী 
হদ্ছ। ব টাদ্কই বস ইসিাদ্মর সদঠক পথ মদ্ন করদ্ি, োদ্েই বস আদ্রা কদ্ঠারিাদ্ব 
বিদ্গ থাকদ্ি। আদম দবশ্বাস কদর োর িাবনা দঠক নয। আদম োাঁদ্ক বার বার বুোদ্ে 
বচষ্টা কদ্রদি ব , এটা একটা দবপিনক পথ। এটা খুবই সিংকীণত, এদ্ে বকাদ্না ধরদ্নর 
আপস করার সুদ্ াগ বনই আর এদট মানুদ্ের িুবতিোদ্ক বকাদ্না ধরদ্নর িাড বিদ্ব না। 
দকন্তু বস আমার কথা শুদ্নদন–েুদম হযদ্ো বিদ্বি োর উপর আমার খুব প্রিাব আদ্ি, 
দকন্তু আসদ্ি ো না। এখন ব  বস বোমার উপর এে কদঠন হদ্ছ, এর কারণ বোমার 
আচরণ সম্পদ্কত বস  া শুদ্নদ্ি, োর মদ্ে এটা আমাদ্ির ধমতদবশ্বাদ্সর নীদের সাদ্থ খাপ 
খায না। েুদম িুাদ্খা বস দকিাদ্ব গানবাজনা বাি দিদ্যদ্ি, কারণ বস মদ্ন কদ্র এটা ব  
আনন্দ বিয ো আত্মপ্রশ্রযী আর বসই কারদ্ণ এটা বশানা গুনাহ। েদ্ব এসদ্বর মাদ্ন 
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এই নয ব  আওরঙ্গদ্জব বোমাদ্ক িাদ্িাবাদ্স না…বস মদ্ন কদ্র বস  া করদ্ি ো 
বোমার িাির জনুই করদ্ি। 
 
 জাহানারা োর হাে বিদ্ড দিদ্য উদ্ঠ িাাঁডাদ্েই, রওশনআরা গাি বথদ্ক ঘদ্স বচাদ্খর 
পাদন মুিদ্িন। োরপর গিায েুিাদ্না একটা দরবন বথদ্ক িাদম পাথর বসাদ্না বিাট্ট 
আযনাটা দনদ্য মুখ পরীিা করদ্িন। বিদ্ে  াওযা সুমতার িাগ মুদ্ি উদ্ঠ িাাঁডাদ্িন। 
জাহানারা িাবদ্িন, দেদন দক োাঁর ববানদ্ক বুোদ্ে বপদ্রদ্িন? েদ্ব একটা কথা োদ্ক 
অবশুই দজদ্জ্ঞস করদ্ে হদ্ব। মি খাওযা একটা বুাপার েদ্ব একজন শাহজাদির 
বগাপন প্রণযী বনওযাটা …োদ্ির পূবতপুরুেদ্ির  ুদ্গ এ ধরদ্নর ঘটনায সাদ্থ সাদ্থ 
পাথর িুাঁদ্ড বমদ্র বিিা হে। এমনদক এখনও ধদ্মতর বুাপাদ্র আওরঙ্গদ্জব ব রকম 
কদ্ঠার মদ্নািাব বিখাদ্ছ, বসদ্িদ্ত্র বক জাদ্ন বস দক কদ্র বিিদ্ব,  দি হাদ্ে-নাদ্ে 
রওশনআরাদ্ক পরপুরুদ্ের সাদ্থ অদ্শািন অবিায ধদ্র বিদ্ি? োাঁদ্ক অবশুই োর 
ববানদ্ক সাবধান করদ্ে হদ্ব, েদ্ব কথাগুদ্িা বিার সময োদ্কও বুদ্ে শুদ্ন বিদ্ে 
হদ্ব। হযদ্ো দেদন রওশনআরাদ্ক বুোদ্ে বপদ্রদ্িন ব , োর িাই োাঁর সম্পদ্কত  া  া 
শুদ্নদ্ি, ো জাহানারা বদ্িন দন, েদ্ব এর মাদ্ন এই নয ব  োর প্রদে রওশনআরার 
তবদর মদ্নািাব বকদ্ট বগদ্ি। দবশ্বাস অজতন বো অদ্নক িূদ্রর কথা। 
 
 ‘রওশনআরা, একটা কথা আদম বোমাদ্ক দজদ্জ্ঞস করদ্ে চাই। আমার কথায দকিু মদ্ন 
কদ্রা না, েদ্ব েুদম দকন্তু বদ্িদ্ি ব , আওরঙ্গদ্জব গুজব শুদ্নদ্ি ব  বোমার বগাপন 
প্রণযী আদ্ি। আছা…েুদম দক এমন দকিু কদ্রি ব  কারদ্ণ বিাদ্ক হযদ্ো িাবদ্ে পাদ্র 
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ব  দবেযটা আসদ্িই োই?’ রওশনআরা োাঁর দিদ্ক োকাদ্িন েদ্ব দকিুই বিদ্িন না 
আর জাহানারার মনটা িদ্ম বগি। দেদন আবার বিদ্িন, রওশনআরা–িযা কদ্র…’ 
 
 ‘িযা কদ্র দক বিদ্বা? বোমাদ্ক এমন কথা বিদ্বা  া বোমার দবেয নয?  দি আমার 
বগাপন বপ্রদমক থাদ্কও–এর মাদ্ন বিদি না ব  আদ্ি–আর থাকদ্িই বা দক? বমাগি 
সম্রাদ্টর কনুারা ব দ্হেু দবদ্য করদ্ে পাদ্র না, োর মাদ্ন এই নয ব  োরা জীবদ্নর 
আনন্দ বথদ্ক দনদ্জদ্ির বদঞ্চে করদ্ব–এরকমিাদ্ব আমার দিদ্ক োদকও না। েুদম বক 
দবচার করার? েুদম আর বোমার বসই ইিংদ্রজ–দনদ্কািাস বুাদ্িনটাইদ্নর বুাপারটাই বা 
দক? েুদম বো সবসময িাণ করদ্ে ব  েুদম এদ্কবাদ্র শুদ্ধ, দকন্তু আদম জাদন েুদম 
করদ্ে। আর বসজনু আদম বাবাদ্ক কথাটা বদ্িদিিাম, েদ্ব একারদ্ণ নয ব  বুাপারটা 
আদম অনুদ্মািন কদর না। েুদম একজন িণ্ড-েপস্বী দিদ্ি, োই বোমাদ্ক শাদস্ত দিদ্ে 
বচদ্যদিিাম। এখনও ব রকম হদ্যদ্ি! 
 
রওশনআরা েুদম বুেদ্ে পারদ্ি না…আদম এখাদ্ন বকান দবচার করদ্ে বদস দন, আদম 
শুধু বোমাদ্ক সাহা ু করদ্ে চাদছ। বোমাদ্ক অবশুই সেকত হদ্ে হদ্ব…’। 
 
দকন্তু োাঁর ববান োর কথায কান দিদ্িন না। বরিং দেদন বপিদ্ন ঘুদ্র কামরা বথদ্ক ববর 
হদ্য বগদ্িন। জাহানারা োাঁর ববাদ্নর দিদ্ক োদকদ্য রইদ্িন, েদ্ব একমুহূেত পর দেদন 
আর োর ববাদ্নর রাজকীয অবযবটা বিখদিদ্িন না, োাঁর বচাদ্খ েখন বিদ্স উদ্ঠদ্ি 
একদট  ুবদ্কর বচহারা। চুি আর গাদ্যর রে গদ্মর মে আর বচাখ িুদ্টা গ্রীদ্ের 
আকাদ্শর মে নীি। রওশনআরা িুি বদ্িদিদ্িন। দেদন আর দনদ্কািাস বপ্রদমক-
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বপ্রদমকা দিদ্িন না। েদ্ব িুজদ্নর মাদ্ে দবদ্ছদ্ির পর এেগুদ্িা বিদ্র দেদন কখনও 
োর কথা িুিদ্ে পাদ্রন দন আর িাবদ্েন অনু জীবদ্ন দক হদ্ব বক জাদ্ন…’ 
 
* 
 
বািাদম বঘাডায চদ্ড আওরঙ্গদ্জব িাদ্হার িরজা দিদ্য দিদল্লর িািদ্কল্লায প্রদ্বশ 
করদ্িন। োর আদ্গ আদ্গ চিা বিহরিীবাদহনীর বুদ্কর বদ্মত দবদ্কদ্ির বরাি দঠকদ্র 
পদ্ড দেকদমক করদিি, মূি বসনাবাদহনী আদ্রা বপিদ্ন রদ্যদ্ি। জাটদ্ির দবরুদ্দ্ধ দবজয 
িাি করায দেদন নীরদ্ব আল্লাহর শুকদরযা আিায করদ্িন। দকিুিণ পর সূ ত দিগদ্ন্তর 
দনদ্চ ডুদ্ব  াওযার পর দেদন হাদের দপদ্ঠ চদ্ড শহদ্রর রাস্তা দিদ্য জাদ্ম মসদজদ্ি দগদ্য 
আন্তদরকোর সাদ্থ নামাজ আিায করদ্বন। সািা কারুকাজ করা ববদ্ি পাথদ্রর 
মসদজিদট পুদ্রা সাম্রাদ্জুর মদ্ধু সবদ্চদ্য সুন্দর আর সবদ্চদ্য বড। োাঁর বাবা 
শাহজাহাদ্নর আমদ্ি পাাঁচহাজার শ্রদমক আর কাদরগদ্রর িয বির বিদ্গদিি এটা দনমতাণ 
করদ্ে আর িশ িি রুদপরও ববদশ খরচ পদ্ডদিি। এদট োর বাবার এমন একদট 
কীদেত  ার জনু দেদন সদেু গবতদ্বাধ কদ্রন। 
 
আওরঙ্গদ্জব বঘাডা দনদ্য বকল্লার দবশাি আদেনায  ুকদ্িন। পদ্র দেদন োর বসনা 
কমতকেতাদ্ির বডদ্ক এদ্ন পুরস্কারস্বরূপ, টাকা, বঘাডা, সুন্দর েদ্রাযাি আর সম্মানসূচক 
আিখাল্লা দবেরণ করদ্বন,  ারা বগাকিার দবরুদ্দ্ধ  ুদ্ধাদি াদ্ন দবদ্শে বীরত্বসূচক 
অবিান বরদ্খদিি। েদ্ব এখন োাঁর মন বকবি উদিপুরী মহদ্ির দিদ্ক বকন্দ্রীিূে হদ্য 
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রদ্যদ্ি, দ দন মাত্র চার দিন আদ্গ োাঁদ্ক একদট পুত্র সন্তান উপহার দিদ্যদ্িন। এটা 
আদ্রকদট শুি িিণ ব , উপর বথদ্ক োাঁর উপর আশীবতাি বদেতে হদ্ছ। 
 
 দেদন বহদ্রদ্ম  ুকদ্েই একটার পর একটা িরজা খুদ্ি বগি আর োর কাদ্ন বাজদ্ে 
িাগদ্িা, ‘সম্রাট আসদ্িন’ দচৎকারদট। রওশনআরার মহদ্ি ব াকার িরজার কািাকাদি 
বপৌঁিার পর দেদন বসখাদ্ন িাাঁডাদ্িন না। এখন োর ববাদ্নর সাদ্থ বিখা করার ইছা 
বনই আর দেদন হযদ্ো বসখাদ্ন বনই। খুব সিব অনুানু ববানদ্ির সাদ্থ দেদন এখনও 
জাদি বিওযা ববিকদনদ্ে রদ্যদ্িন, ব খান বথদ্ক রাজকীয মদহিারা োাঁর আনুষ্ঠাদনক 
আসা- াওযা িি করদ্ে পাদ্রন। েদ্ব উদিপুরী োাঁর জনু অদ্পিা কদ্র রদ্যদ্িন… 
 
 মহদ্ি  ুকদ্েই দেদন বগািাপ আেদ্রর খুশবু বপদ্িন, এটা উদিপুরী মহদ্ির দপ্রয 
সুগদন্ধ, দঠক ব রকম োাঁর মা মমোদ্জর ো দিি। িরজার বাইদ্র বহদ্রদ্মর িাাঁডান 
পদরচারদ্কর প্রদে ইশারা কদ্র োদ্ক চদ্ি ব দ্ে বদ্ি দেদন বিেদ্রর কামরায ব াকার 
িরজা বঠদ্ি খুিদ্িন। বচৌকাদ্ঠ পা দিদ্যই দেদন থমদ্ক িাাঁডাদ্িন। উদিপুরী বকৌদ্চর 
উপর আধদ্শাযা হদ্য রদ্যদ্িন। িম্বা কাদ্িা চুি কাাঁদ্ধর উপর এদ্স পদ্ডদ্ি আর দেদন 
একমদ্ন োর বাচ্চার িুধ খাওযা বিখদ্িন। বসই সুিূর কদ্কশাস পবতে এিাকায োাঁর 
দনজ বিশ জদজতযায  ে উচ্চ পদরবাদ্ররই বহান, বকাদ্না মা োর বাচ্চাদ্ক িুধ খাওযাবার 
জনু ধাত্রী রাদ্খন না। দক সুন্দর িৃশুদট–মা আর োাঁর সন্তান োর মাদ্যর নীি 
দশরাওযািা শুভ্র মসৃণ স্তন বথদ্ক িুধ চুদ্ে খাদ্ছ। 
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োাঁদ্ক বিদ্খই উদিপুরীর িুদ্চাদ্খ খুদশর েিক বিখা দিি। দেদন বিদ্িন, ‘আওরঙ্গদ্জব 
আসুন, আপনার বিদ্িদ্ক বিখুন। পােিা কাদ্িা চুদ্ির বিাট্ট মাথাটা বকাদ্ি ধদ্র দেদন 
দশশুদটদ্ক বুক বথদ্ক সদরদ্য দনদ্য আওরঙ্গদ্জদ্বর দিদ্ক েুদ্ি ধরদ্িন। িুধ খাওযা 
বথদ্ক সদরদ্য দনদ্েই দশশুদট বিাট বিাট পাগুদ্িা িুাঁডদ্ে িুাঁডদ্ে কান্না জুদ্ড দিি। 
আওরঙ্গদ্জব োদ্ক বকাদ্ি দনদ্িন। 
 
দেদন উদিপুরীর দিদ্ক োদকদ্য দস্মে বহদ্স বিদ্িন, আদম এর নাম দিদ্ে চাই কম বক্স। 
বমাল্লারা বদ্িদ্ি এই নামদট শুি। েুদম খুদশ বো এই নাদ্ম? 
 
 উদিপুরী ঘাড কাে কদ্র সায দিদ্িন। 
 
কম বদ্ক্সর বিাট্ট দনষ্পাপ মুদ্খর দিদ্ক োকাদ্েই আওরঙ্গদ্জব আনদ্ন্দ আত্মহারা হদ্য 
বগদ্িন, োর িম বন্ধ হদ্য এি। পৃদথবীর অশুি বকাদ্না দকিুর বিাাঁযা এই দশশুদটর গাদ্য 
এখনও িাদ্গদন। এই বিদ্িদট োর অনুানু িাইদ্ির বচদ্য বযদ্স অদ্নক বিাট, হযদ্ো–
বৃদ্ধবযদ্স এই বিদ্িই োাঁর অবিম্বন হদ্ব। েদ্ব একমাত্র আল্লাহই জাদ্নন িদবেুদ্ে 
োর দনদ্জর আর এই দশশুদটর কপাদ্ি দক বিখা আদ্ি। েদ্ব দেদন প্রাথতনা করদ্িন ব ন 
কম বদ্ক্সর প্রদে োর অনুিূদে সবসময ব ন এরকমই থাদ্ক। বিদ্িদট ব ন কখনও 
জানদ্ে না পাদ্র, শীেিো আর প্রেুাখুাদ্নর কষ্ট,  া দেদন দনদ্জ োর বাবার হাদ্ে সহু 
কদ্রদিদ্িন। 
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৫. জাদু্করী রওশ্নআরা 
 
‘জাাঁহাপনা শীঘ্র উঠুন, খাজাসারা–বখাাঁজা এখুদন আপনার ববান রওশনআরার ঘদ্র ব দ্ে 
আপনাদ্ক অনুদ্রাধ কদ্রদ্িন। 
 
 আওরঙ্গদ্জব বটর বপদ্িন, উদিপুরী োর পাদ্শই নদ্ড উঠদ্িন। বজার কদ্র িুদ্চাখ খুদ্ি 
দেদন দপটদপট কদ্র োদকদ্য বিখদ্িন বহদ্রদ্মর পদরচারক একটা বমামবাদে উাঁচু কদ্র 
ধদ্র রদ্যদ্ি। দেদন দজদ্জ্ঞস করদ্িন, দক হদ্যদ্ি? 
 
 দেদন হঠাৎ অসুি হদ্য পদ্ডদ্িন, জাাঁহাপনা। 
 
 ‘আদম এখুদন  াদছ।’ োডাোদড উদ্ঠ, আদ্রকজন পদরচারদ্কর বাদডদ্য ধরা আিখাল্লা 
গাদ্য জদডদ্য দেদন বহদ্রদ্মর নীরব কদরদ্ডাদ্রর মধু দিদ্য বহাঁদ্ট রওশনআরার ঘদ্রর 
দিদ্ক চিদ্িন। কছদ্পর বখাদ্ির মদ্ো কারুকাজ িরজাদট হাট কদ্র বখািা রদ্যদ্ি। 
বিেদ্র জাহানারা, গওহরা আর কদ্যকজন মদহিা দিড কদ্র িাাঁদডদ্য রদ্যদ্িন। িুজন 
পাগদডপরা বহদকম রওশনআরা ব  দবিানায শুদ্য রদ্যদ্িন, োর উপর েুাঁদ্ক রদ্যদ্িন। 
আওরঙ্গদ্জব সামদ্ন এদ্গাদ্েই কাাঁপা কাাঁপা বমামবাদের আদ্িায োাঁর িীঘত বিদ্হর িাযা 
বিিদ্িা। িাদর কাাঁদ্চর চশমাপরা বযস্ক বহদকমদট বসাজা হদ্য িাাঁডাদ্িন এবিং বুদ্ক এক 
হাে বরদ্খ োদ্ক সম্মান জানাদ্িন। আওরঙ্গদ্জব বিখদ্িন অনু কমবযদস দচদকৎসকদট 
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োর ববাদ্নর ডান কদির কাদ্ি একদট ইস্পাদ্ের পাত্র ধদ্র রদ্যদ্িন োদ্ে উজ্জ্বি িাি 
বিাাঁটা বিাাঁটা রক্ত ধরদ্িন। 
 
আওরঙ্গদ্জদ্বর দবশ্বাসই হদছি না, দেদন দজদ্জ্ঞস করদ্িন, ‘এনার দক হদ্যদ্ি? খুব 
খারাপ দকিু হদ্যদ্ি? োর  েিূর মদ্ন পদ্ড বিচদল্লশ বিদ্রর জীবদ্ন দেদন একদিদ্নর 
জনুও রওশনআরাদ্ক বেমন অসুি হদ্ে বিদ্খন দন। 
 
 ‘আমরা এখনও বকান দকিুদ্ে দনদিে হদ্ে পাদর দন, জাাঁহাপনা। মাত্র কদ্যকদমদনট 
আদ্গ আমরা এদ্সদি। েদ্ব একটা বুাপার পদরষ্কার বুেদ্ে বপদ্রদি োর শরীদ্রর 
োপমাত্রা খুব ববদ্ড বগদ্ি আর দেদন একটু পর পর জ্ঞান হারাদ্ছন। হৃৎস্পন্দনও খুব 
দ্রুে হদ্ছ। হৃৎস্পন্দদ্নর গদে কমাবার জনু আদম আমার সহকমতীদ্ক সামানু রক্ত ববর 
করদ্ে বদ্িদি। োিাডা োদ্ক শান্ত কদ্র জ্বর কমাবার জনু আদিম গাদ্ির রস দিদ্য 
একটা দন তাস বাদনদ্যদি।’ 
 
আওরঙ্গদ্জব দবিানার অনুপাদ্শ হাাঁটুদ্গদ্ড বদ্স রওশনআরার বামহােদট োর দনদ্জর 
হাদ্ে েুদ্ি দনদ্য বিদ্িন, রওশনআরা…’ হােটা খুব িারী আর প্রাণহীন মদ্ন হদ্িা 
ব ন, োাঁর আত্মা োর বিহ বিদ্ড চদ্ি বগদ্ি। রওশনআরার িুদ্চাখ বন্ধ আর বহদকমরা 
ব রকম বদ্িদিদ্িন, ঘাদ্ম বিজা পােিা চািদ্রর দনদ্চ োর বুক দ্রুে উঠানামা করদিি। 
দেদন োাঁর হােটা একটু মুচদ্ড ধরদ্েই রওশনআরার িুদ্চাদ্খর পাোগুদ্িা দেরদের 
কদ্র বকাঁদ্প উঠদ্িা। রওশনআরা এটা আদম …আওরঙ্গদ্জব।’ 
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ধীদ্র ধীদ্র মদ্ন হি অদ্নক কষ্ট কদ্র রওশনআরা বচাখ খুিদ্িন। োাঁর দিদ্ক সরাসদর 
োদকদ্য থাকা সদ্েও োদ্ক একটু দবভ্রান্ত মদ্ন হদছি। দেদন বকাদ্নামদ্ে বিদ্িন, 
আওরঙ্গদ্জব…এটা দক আসদ্িই েুদম? 
 
হুাাঁ অবশুই আদম। েুদম এখনও অসুি ববান। বহদকমসাদ্হবরা এদ্সদ্িন, ওরা বদ্িদ্িন 
শীঘ্রই বোমাদ্ক সুি কদ্র েুিদ্বন।’ কথাটা বিদ্িও োদ্ে খুব বজার দিি না, এমনদক 
দনদ্জর কাদ্নও বেমন মদ্ন হি না। বহদকম না বিদ্িও দেদন বিখদ্ে পাদছদ্িন ব  
োাঁর ববান খুবই অসুি–এটা োর বচহারা বিদ্খ পদরষ্কার বুো  াদ্ছ। 
 
 ‘আওরঙ্গদ্জব…আদম বোমার সাদ্থ একটু একা কথা বিদ্ে চাই। িযা কদ্র অনুদ্িরদ্ক 
চদ্ি ব দ্ে বি। 
 
আওরঙ্গদ্জব বপিন দিদ্র নীরদ্ব িাাঁদডদ্য থাকা িিদটর দিদ্ক োদকদ্য বিদ্িন, ‘িযা 
কদ্র দকিুিদ্ণর জনু আমাদ্িরদ্ক একা বরদ্খ আপনারা বাইদ্র  ান। োরপর বহদকম 
িুজদ্নর দিদ্ক মাথা বনদ্ড বিদ্িন, আপনারাও একটু বাইদ্র দগদ্য অদ্পিা করুন। 
েরুণ দচদকৎসকদট েখন মাত্র রওশনআরার রক্ত বনওযা বশে কদ্রদিদ্িন। এখন দেদন 
সািা মসদিদ্নর কাপড দিদ্য দ্রুে রওশনআরার হাদ্ে একটা পদট্ট ববাঁদ্ধ দিদ্িন, 
োরপর  ন্ত্রপাদের চামডার বুাগটা গুদিদ্য দনদ্য অনুাদ্নুর অনুসরণ কদ্র বাইদ্র চদ্ি 
বগদ্িন। 
 
 ‘এখন আমরা একা, রওশনআরা বি। 
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দেদন আবার বচাখ বুজদ্িন। আওরঙ্গদ্জব োর মুদ্খর উপর বথদ্ক বমদ্হদি রিং করা 
একগুছ চুি বটাকা দিদ্য সদরদ্য দিদ্েই রওশনআরা আবার কথা বিা শুরু করদ্িন। 
েদ্ব এে আদ্স্ত বিদিদ্িন ব , কথাগুদ্িা বশানার জনু আওরঙ্গদ্জব োর কাদ্ি 
আদ্রকটু েুাঁকদ্িন। দক বিদ্ে চাদ্ছন দেদন? আওরঙ্গদ্জদ্বর মদ্ন হি দেদন শুনদ্ে 
বপদ্িন, “আদম িুিঃদখে…খুবই িুিঃদখে… আদম এটা বুোদ্ে চাই দন…বোমাদ্ক বুেদ্ে 
হদ্ব। 
 
 রওশনআরা অদির হদ্যা না। চুপ কদ্র বশাও। 
 
না, আমাদ্ক বিদ্েই হদ্ব,,’ এবার োর কণ্ঠস্বর পদরষ্কার হি আর দেদন বচাখ খুিদ্িন। 
বকাদ্নামদ্ে শদক্তসঞ্চয কদ্র দনদ্জদ্ক একটু উপদ্রর দিদ্ক উদঠদ্য বাদিদ্শ বহিান 
দিদ্িন। োরপর একটু িম দনদ্য বিদ্ে শুরু করদ্িন, ‘আওরঙ্গদ্জব, িযা কদ্র আমার 
কথা বশান। আদম জাদন আদম… আদম বোমাদ্ক হোশ কদ্রদি। দকন্তু আমার দকিুই 
করার দিি না…আদম মি বখদ্যদিিাম, বকননা এদ্ে আদম আনন্দ বপদ্যদিিাম। আর 
আদম বোমার সাদ্থ প্রোরণা করদ্বা না, এমন একসমদ্য  খন মৃেুু আমার কাদ্ি চদ্ি 
এদ্সদ্ি… িুই-একবার আদম বগাপন প্রণযী দনদ্যদিিাম, দঠক  া েুদম সদ্ন্দহ কদ্রদিদ্ি। 
খুব কদঠনিাদ্ব আমাদ্ক দবচার কদ্রা না… আদম শুধু বচদ্যদিিাম বকউ আমাদ্ক দনদ্য 
িাবুক… কারও কািাকাদি হদ্ে বচদ্যদিিাম… একটু উষ্ণো অনুিব করদ্ে বচদ্যদিিাম। 
 াইদ্হাক আদম বচষ্টা কদ্রদিিাম–এমনদক  খন জাহানারা বাবার সাদ্থ আগ্রা িুদ্গতদিদ্িন 
আর আদম দিিাম বোমার পাদ্শ।  দিও আমার মদ্ন সদ্ন্দহ দিি বোমার আসদ্ি 
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আমাদ্ক প্রদ্যাজন বনই দকিংবা আমার বুাপাদ্র বোমার বকাদ্না মাথাবুথা বনই। বোমার 
জনু এেদকিু করার পরও েুদম শুধু আমাদ্ক সদ্য কদ্র বগি। এটা দঠক নয, 
আওরঙ্গদ্জব। এমনদক জাহানারা মুক্ত হওযার আদ্গও আদম অনুিব কদ্রদি ব  েুদম 
আমাদ্ক একপাদ্শ বঠদ্ি সদরদ্য দিছ, ব ন আমার বকাদ্না গুরুত্ব বনই। আদম একা হদ্য 
পডিাম, ব রকম প্রায সারাজীবন দিিাম–মা মারা  াওযার পর বথদ্ক। এরকম িাবা দক 
িুি দিি? আমার মদ্ন হদ্ছ আমার বিেরটা জ্বদ্ি  াদ্ছ…আমার মদ্ন হয আমার আর 
ববদশ সময বনই। আদম কী জাহানারার মদ্ো বোমার কাদ্ি আপন? িযা কদ্র বি? 
 
আওরঙ্গদ্জব হেবাক হদ্য বগদ্িন, োর মুদ্খ বকাদ্না কথা বজাগাি না। োহদ্ি বগাপন 
বপ্রদমক বনবার কথাটা োহদ্ি সদেু…দেদন বুেদ্ে পারদ্িন দেদন আর রওশনআরার 
কপাদ্ি হাে বুিাদ্ছন না। োাঁর  ন্ত্রণাকাের মুখ বিদ্খ অদ্নক বচষ্টার পর এক হাে 
বাদডদ্য আবার োর কপাি িুাঁদ্িন। এমনদক ব  সমদ্য োাঁর দনদ্জর কৃেকদ্মতর জনু 
আল্লাহর কাদ্ি িমা প্রাথতনা করার কথা, েখনও োর মদ্ন জাহানারার সাদ্থ প্রদেিদিো 
চিদ্ি। োাঁদ্ক দমনদে করদ্িন বিার জনু ব , জাহানারা নয দেদনই োাঁর কাদ্ি ববদশ 
গুরুত্বপূণত। এই পৃদথবীদ্ে োাঁর বশে মুহূদ্েত হযদ্ো কদ্যকদট দমদষ্ট কথা োদ্ক শান্ত 
করদ্ব, েদ্ব দেদন দমথুা কথা বিদ্ে পারদ্বন না, বিদ্বনও না, দবদ্শেে বসই নারীদ্ক 
ব  এমন বঘারের পাপ কদ্রদ্িন। 
 
রওশনআরা দিরিৃদষ্টদ্ে োাঁর দিদ্ক োদকদ্য অদ্পিা করদিদ্িন। োাঁদ্ক দকিু একটা 
বিদ্েই হদ্ব। 
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 দেদন বিদ্িন, রওশনআরা, েুদম সমূ্পণত িুি বিদ্বি ব , আদম বোমার প্রদে কৃেজ্ঞ 
নই। আদম অবশুই বোমার প্রদে কৃেজ্ঞ। বসই শুরু বথদ্কই আমার সিংগ্রাদ্মর 
দিনগুদ্িাদ্ে েুদম আমার পাদ্শ এদ্স িাাঁদডদ্যি  খন খুব কম বিাকই ো কদ্রদিি। আর 
হুাাঁ, আদম অবশুই বোমাদ্ক িাদ্িাবাদস… একথাটা দজদ্জ্ঞস করার িরকার পদ্ড না। 
আদম…’ একটা মুহূেত দেদন অনুিব করদ্িন দেদন িুবতি হদ্য বিদ্ে  াদছদ্িন বসই 
কথাটা,  া রওশনআরা োর মুখ বথদ্ক শুনদ্ে চাদছদ্িন। োরপর দনদ্জর মনদ্ক শক্ত 
কদ্র বিদ্িন, আমাদ্ক এখন ব দ্ে হদ্ব। েদ্ব আদম বোমার আদ্রাগুিাদ্ির জনু 
আল্লাহর কাদ্ি বিাযা চাইদ্বা, আমার বমাল্লাদ্িরদ্কও বিাযা করদ্ে বিদ্বা। এক টুকরা 
কাপদ্ডর বকাণা বগািাপজদ্ি দিদজদ্য োর মুখ বথদ্ক ঘাম মুিদ্িন োরপর োর কপাদ্ি 
একটা চুমু বখদ্য উদ্ঠ িাাঁদডদ্য িরজার দিদ্ক এদ্গাদ্িন। 
 
 ‘আওরঙ্গদ্জব…’ 
 
দেদন োাঁর দিণ কদ্ণ্ঠর ডাক শুনদ্িন, েদ্ব আর দিদ্র োকাদ্িন না। আর দক বিদ্বন 
োদ্ক? দেদন োাঁর ববান এবিং দেদন োদ্ক িাদ্িাবাদ্সন, েদ্ব এর ববদশ আর দেদন 
োাঁদ্ক সান্ত্বনা দিদ্ে পাদ্রন না। োাঁর দনদ্জর কথাদ্েই দেদন স্বীকার কদ্রদ্িন ব , দেদন 
একজন পাপী। 
 
পাদ্শর বিাট ঘরদটদ্ে সবাই অদ্পিা করদিদ্িন, জাহানারা একটু েিাদ্ে 
িাাঁদডদ্যদিদ্িন। আওরঙ্গদ্জব োাঁর একহাে ধদ্র বিদ্িন, োাঁর অবিার বকাদ্না ধরদ্নর 
পদরবেতন হদ্ি আপদন সাদ্থ সাদ্থ আমাদ্ক খবর বিদ্বন। জাহানারা মাথা কাে কদ্র 
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সায দিদ্িন। মদহিারা সবাই আবার বরাগীর কামরায  ুকদ্েই দেদন বসখান বথদ্ক ববর 
হদ্য উদিপুরীর মহদ্ি না দগদ্য োাঁর দনদ্জর কামরায বগদ্িন। দেদন কথা দিদ্যদিদ্িন, 
োই বসখাদ্ন বপৌঁদ্ি মাদ্বতি পাথদ্রর বমদ্েদ্ে জাযনামাজ দবদিদ্য রওশনআরার জনু 
নামাদ্জ বসদ্িন।  খন নামাজ বশে করদ্িন, একটুকদ্রা বসানাদি আদ্িার িটা 
জানািার খডখদড দিদ্য বিেদ্র এদ্স পডদ্িা। মুদ্খ সূদ্ তর আদ্িার প্রদ্যাজন অনুিব 
কদ্র দেদন বারান্দায ববর হদ্য এদ্িন। দিগদ্ন্তর উপর সূদ্ তর বসানাদি চাকাদট উদ্ঠ 
আসদ্েই নেুন একদট দিদ্নর শুরু হি। একটু সময দেদন দনদবষ্টিাদ্ব অবদ্িাকন 
করদ্িন, ব  দিদল্ল নগরী োাঁর সামদ্ন িদডদ্য রদ্যদ্ি। প্রথম উনাদ্নর ধুযা চক্রাকাদ্র 
বিাদ্রর বাোদ্স বিদ্স ববডাদ্ছ। 
 
একটুপরই োদ্ক সিাসদ্ির সাদ্থ আদ্িাচনায বসদ্ে হদ্ব। ববাদ্নর এমন অসুিো োর 
উপর োর িিানক স্বীকৃদের কথা বাি দিদ্িও, রাজকাদ্জ মন বসাদ্ে োর খুব কষ্ট 
হদছি। দকন্তু িাদযত্ব পািন করদ্েই হদ্ব। এটা োাঁর িাদযত্ব-কেতবু, োিাডা আদ্রা দকিু 
জরুদর দবেয দনদ্য োাঁদ্ক কথা বিদ্ে হদ্ব। দবদ্শেে দহনু্দ কৃেক আর বিাট বিাট 
বদণকদ্ির দিন্ন মাদ্গতর এক সম্প্রিাদ্যর খবর এদ্সদ্ি,  ারা দিনদ্িশী প্রথা অনুসরণ 
কদ্র, োর একজন সুদ্বিার সেকতবােতা পাদঠদ্য জাদনদ্যদ্ি ব , এরা প্রজাদবদ্রাহ প্রচার 
করদ্ি। 
 
 বিের দগদ্য সুদ্বিাদ্রর পাঠাদ্না প্রদেদ্বিনদট েুদ্ি দনদ্িন,  াদ্ে মন্ত্রণাসিায  াওযার 
আদ্গ আদ্রকবার পদ্ড দনদ্ে পাদ্রন। েদ্ব রওশনআরার দচন্তা োর মদ্নাদ্ াগ বার বার 
বসদিদ্ক দনদ্য  াদছি। িুজদ্নর মাদ্ে বযদ্সর বুবধান মাত্র একবিদ্রর বিাটদ্বিায 
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োরা কে কািাকাদি দিদ্িন। ব রকম োদ্ির বড িারা আর জাহানারা দিদ্িন। 
রওশনআরার একদট বপাদ্ ো ববাঁদজ দিি,  া দনদ্য দেদন মাদ্ে মাদ্ে বখিা করদ্েন। 
োদ্ির মাদ্যর মৃেুুর পর িুজদ্নর মদ্ন ব  িুিঃখ ােনা হদ্যদিি, ো ওদ্ির িুজনদ্ক 
আদ্রা দনদবড বন্ধদ্ন আবদ্ধ কদ্রদিি…অথচ একটু আদ্গ রওশনআরা অদিদ্ াগ করদ্িন 
ব , দেদন একাকীদ্ত্ব িুগদিদ্িন আর এর জনু োদ্কই িাযী করদ্িন। কখন দেদন এটা 
বুেদ্ে পারদ্িন ব , একদট দবদ্শে উদ্েশু সাধদ্নর জনু আল্লাহ োাঁদ্ক দনদিতষ্ট কদ্র 
বরদ্খদিদ্িন আর ো অজতদ্নর জনু দেদন কাউদ্ক আিায দনদ্ে পারদ্বন না–
রওশনআরাসহ আর সবাইদ্ক বাি দিদ্য সমস্ত িাবনা দনদ্জর মদ্ন রাখদ্ে হদ্ব?  দিও 
োরপর বথদ্কই কারও প্রদ্যাজন দকিংবা কারও উপর দনিতর না করার জনু দেদন 
দনদ্জদ্ক প্রদশদিে কদ্র েুদ্িদিদ্িন, দকন্তু োর মাদ্ন এই নয ব  দেদন োাঁর ববানদ্ক 
িাদ্িাবাদ্সন না। দনিযই রওশনআরা ো বুেদ্েন? দনদ্জর শািীনোর সীমা অদেক্রম 
করার কারদ্ণ দেদন আওরঙ্গদ্জবদ্ক বিাোদ্রাপ করদ্ে পাদ্রন না। এর জনু িাযী োাঁর 
দনদ্জর িািসা, আওরঙ্গদ্জদ্বর বুথতো নয। 
 
‘আওরঙ্গদ্জব…’ ডাক শুদ্ন ঘুদ্র দেদন জাহানারার দিদ্ক োকাদ্িন। সব বশে। আমার 
হাদ্ে মাথা বরদ্খই বস মারা বগদ্ি। েদ্ব মারা  াওযার আদ্গ বকবি বোমার নাম 
উচ্চারণ করদিি। আর বশে মুহূেতদটদ্ে োর মুদ্খ মৃিু হাদসর বরখা দিি–এমন দমদষ্ট বস 
হাদস–আর এমনিাদ্ব আমার দিদ্ক োকাি দঠক ব রকম বিাটদ্বিায োকাে…’। 
জাহানারার িুগাি ববদ্য বচাদ্খর পাদন বনদ্ম এি, দেদন োর িাইদ্যর কাদ্ি এদগদ্য 
োাঁদ্ক িুহাদ্ে জদডদ্য ধরদ্িন। 
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* 
 
‘বচদ্য বিখুন জাাঁহাপনা। ওদ্ির বচহারা সম্পদ্কত  া শুদ্নদিিাম ো সদেু। পাদ্টর বস্তার 
বিের বথদ্ক কাটা মুণু্ডটা সািা মাদ্বতি পাথদ্রর বমদ্েদ্ে পদ্ড সামানু গদডদ্য োরপর 
থামি। বখািা দবদ্স্ফাদরে বচাখিুদ্টা আওরঙ্গদ্জদ্বর দিদ্ক োদকদ্য রদ্যদ্ি। মুণু্ডটা 
বিখদ্ে একটু অদু্ভে ধরদ্নর। ব  কমতকেতাদট বিাকদটদ্ক একজন গুপ্তচর দহদ্সদ্ব 
পাকডাও কদ্র বকােি কদ্রদিি, বস বদ্িদিি এদ্িরদ্ক ‘সেনাদম’ বিা হয। এরা 
মাথার চুি আর ভ্রূ কাদমদ্য বিদ্ি। গুপ্তচরদটর ববশ আদ্গ মৃেুু হদ্যদিি, মুণু্ডদটর 
চামডায দবদিন্ন ধরদ্নর নকশা দিি আর ইদ্োমদ্ধু এদ্ে পচন ধরদ্ে শুরু কদ্রদ্ি। গা 
বদম বদম করা মৃেুুর গন্ধ আওরঙ্গদ্জবদ্ক অসুি কদ্র েুিদ্িা। 
 
দেদন বিদ্িন, ‘ দ্থষ্ট হদ্যদ্ি! আদম বোমাদ্ক অদবশ্বাস করার কথা িাদব দন। মাথাটা 
বস্তায িদ্র বিি। আমার কমতচারী এটা সদরদ্য দনদ্য পুদডদ্য বিিদ্ব। বিাট বিাট 
িাদডওযািা ববিুদচ বসনা কমতকেতাদট–মুদট বোিার জনু হােদডদ্য ববডাি। মাথায বকাদ্না 
চুি না থাকায কাজটা সহজ দিি না। বশেপ তন্ত এটা েুদ্ি বস বস্তায িরদ্িা আর 
একজন চাকর মাথাসুদ্ধ বস্তাটা এক হাে েিাদ্ে বরদ্খ েুদিদ্য েুদিদ্য কামরা বথদ্ক 
ববর হদ্য বগি। 
 
আওরঙ্গদ্জব বিদ্িন, “আমার দবশ্বাস করদ্ে কষ্ট হয না ব  এধরদ্নর অদু্ভে সম্প্রিায 
আদ্ি–দহনু্দস্তাদ্ন দবদিন্ন ধরদ্নর িুি ধমতীয দবশ্বাস গদজদ্য উদ্ঠদ্ি। শুকর, গরু বথদ্ক 
শুরু কদ্র মাি, মুরদগ সবদকিু ব সব মানুে খুদশমদ্ন খায আর  াদ্ির এধরদ্নর উদ্ভট 
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প্রথা আদ্ি, ব খাদ্ন নারী-পুরুে একসাদ্থ অিংশ গ্রহণ কদ্র, োরা কখনও আমার 
িমোর দবরুদ্দ্ধ বমাদ্টই হুমদক নয। বস িানীযিাদ্ব বহাক আর িণিাযীিাদ্বই বহাক।’ 
 
 ‘জাহাপনা এটা সদেু ওরা দক খায ো দনদ্য ওরা মাথা ঘামায না আর নারী ও পুরুে 
একসাদ্থ িি ববাঁদ্ধ থাদ্ক। েদ্ব সমসুা হদ্ছ এখান বথদ্ক ববদশ িূদ্র নয এই 
দিদল্লদ্েই নারনউি নাদ্ম একদট িাদ্ন ওরা একজন ধদ্মতান্মাি বনো বপদ্যদ্ি–োও 
আবার পুরুে নয, জটপাকাদ্না চুদ্ির একজন বযস্ক মদহিা। জ্বিজ্বদ্ি বচাদ্খর মদহিাদট 
দনদ্জদ্ক একজন জািুকরী দহদ্সদ্ব বঘােণা করদ্ি। বস এমন েীব্র িাবাদ্বগ আর এমন 
বাচনিদঙ্গ বুবহার কদ্র ব , োর অনুসারীরা সমূ্পণত বমাহগ্রস্ত হদ্য পদ্ড। বস ওদ্িরদ্ক 
দবশ্বাস করদ্ে বাধু কদ্রদ্ি ব ,  দি ওরা োর কথামদ্ো কাজ কদ্র োহদ্ি োর 
 ািুমন্ত্র আর  ািুর ওেুধ বখদ্ি েদ্িাযাদ্রর আঘাে আর বনু্দদ্কর গুদি ওদ্ির দকিুই 
করদ্ে পারদ্ব না। োর শদক্তদ্ে ওদ্ির এে গিীর দবশ্বাস জদ্ন্মদ্ি ব , বাহুদ্ে োর 
বাদনদ্য বিওযা মন্ত্রপূে কবচ পদ্র ওরা োর বনেৃদ্ত্ব একদট-িুদট নয, আমাদ্ির ববশ 
কদ্যকদট বিাট আকাদ্রর নগররিী বাদহনীদ্ক পরািূে কদ্রদ্ি। অেুন্ত ধীদ্র ধীদ্র 
বগাপদ্ন, িদ্মদ্বদ্শ দকিংবা অদ্নক সময নিতমার মধু দিদ্য এমনদক মি-নিতমার মধু দিদ্য 
 ুদ্ক ওরা বিের বথদ্কই হামিা কদ্রদ্ি। দবশ্বাস করুন জাাঁহাপনা, গাদ্য মিিূেণ হওযা 
দনদ্য ওদ্ির বকাদ্না পদ্রাযা বনই। বমাদ্টই পদ্রাযা কদ্র না। 
 
 কমতকেতাদট একমুহূেত িম বনওযার জনু বথদ্ম আবার হুডমুড কদ্র বিা শুরু করদ্িা, 
‘আচমকা ব ন জািুমদ্ন্ত্র হঠাৎ উিয হদ্য দচৎকার কদ্র বিদ্ে থাদ্ক ব , জািুকরীর 
জািুর মাযায ওরা বিযাি বিি কদ্র এদ্সদ্ি আর ওরা অিঙ্নীয। এদ্ে দহনু্দ মুসদিম 
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দনদবতদ্শদ্ে আমাদ্ির সমস্ত বসনা আর বসনা কমতকেতারা িুবতি হদ্য সাহস হাদরদ্য বিদ্ি। 
োরপর ওরা চেুতদিদ্ক িদডদ্য পদ্ড পাদিদ্য  ায। এই সেনাদমদ্ির আেে এমন 
িযিংকর হদ্য উদ্ঠদ্ি ব , ওরা এখনও মাত্র পাাঁচহাজার হদ্িও পাদ্য বহাঁদ্ট প্রকৃেপদ্ি 
বকাদ্না বাধা িাডাই দিদল্লর দিদ্ক এদগদ্য আসদ্ি। আর চিার পদ্থ িদ্ি িদ্ি কৃেকরা 
ওদ্ির সাদ্থ ব াগ দিদ্ছ। গুপ্তচদ্রর ব  মুণু্ডটা আদম আপনাদ্ক বিদখদ্যদি, োদ্ক এখান 
বথদ্ক মাত্র দত্রশ মাইি িূদ্র একটা গ্রাম বথদ্ক ধদ্রদিিাম। আদম খবর বপদ্যদি ওদ্ির 
মূি িিদট দিদল্ল বথদ্ক এর দিগুণ িূরদ্ত্ব রদ্যদ্ি। এিাদ্ব োডাোদড আিুথািু ববদ্শ 
আপনার সামদ্ন হাদজর হওযার জনু অনুগ্রহ কদ্র আমাদ্ক মাজতনা করদ্বন সাঁহাপনা। 
েদ্ব আমার মদ্ন হয আত্মরিা করার মদ্ো  দ্থষ্ট তসনু আমাদ্ির হাদ্ে বনই। কারণ 
আমাদ্ির মূি বসনাবাদহনী এখন পািাদ্ব দশখদ্ির বমাকাদ্বিা করদ্ি। আদম সদেু 
আেদেেদ্বাধ করদি। োরপর বস নীরব হি। 
 
আওরঙ্গদ্জব কদ্ঠার িৃদষ্টদ্ে োর দিদ্ক োদকদ্য বিদ্িন, ‘শান্ত হও, জওযান। আমাদ্ির 
দসপাদহদ্ির আেে মদ্ন হদ্ছ এমন বিাাঁযাদ্চ ব , ো বোমার গিায বচদ্প বদ্সদ্ি। 
একজন বসনা কমতকেতার মদ্নর বিেদ্রর উদ্িগ  াইদ্হাক, ো বাইদ্র প্রকাশ করা  াদ্ব 
না। এটা েুদম দঠক বদ্িি ব  আমাদ্ির বসনাবাদহনীর মূি অিংশ গুরু বেগ বাহািুদ্রর 
বনেৃদ্ত্ব দশখদ্ির বমাকাদ্বিা করদ্ি। েদ্ব ওদ্ির োই করার কথা। দশখরা আমাদ্ির 
শাসদ্নর দবরুদ্দ্ধ একদট িীঘতিাযী হুমদক। ওরা সাহসী, সুশৃঙ্খি আর উন্নে অস্ত্রশদ্স্ত্র 
সদিে। ওদ্ির ধমতমে–আমাদ্ির মদ্ো না হদ্িও, েুদম ব  জািুকরীর প্রিাপ বকার 
কথা বদ্িি োর বচদ্য অদ্নক সুসঙ্গে। বসনা কমতকেতাদট কাাঁধ বসাজা কদ্র িাাঁডাি, েদ্ব 
োর বচহারায েখনও উদ্িদ্গর িাপ রদ্য বগদ্ি। বস বিদ্িা, জাহাপনা, আদম অসঙ্গে 
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আপনাদ্ক আেদেে করদ্ে দকিংবা দনদ্জদ্কও অদেদরক্ত আেেগ্রস্ত বিখাদ্ে চাই দন। 
বসনাবাদহনীদ্ক বকাথায আপদন বমাোদ্যন করদ্বন, বস বুাপাদ্র আপনার দসদ্ধান্ত দনদ্য 
বকাদ্না প্রশ্ন বোিা আমার উদ্েশু নয। আদম উদিগ্ন–আর স্বীকার করদি এখনও োই 
বুেদ্ে পারদি না বকমন কদ্র এই সেনাদমদ্ির প্রদেদ্রাধ করদ্বা। 
 
আওরঙ্গদ্জব বিদ্িন, ‘বস িাবনা আমার। এখন েুদম  াও, দবেযটা দনদ্য আমাদ্ক 
িাবদ্ে িাও।’ োরপর বসনা কমতকেতাদট েুাঁদ্ক োাঁদ্ক সািাম জাদনদ্য িরজার দিদ্ক 
এদ্গাদ্েই আওরঙ্গদ্জব নরম কদ্ণ্ঠ বিদ্িন, ‘এে োডাোদড িুদ্ট এদ্স খবরটা দিদ্যি, 
বসজনু বোমাদ্ক ধনুবাি। এধরদ্নর হুমদকর খবর  ে োডাোদড আদম পাদ্বা েে 
দ্রুে আদম ওদ্ির বমাকাদ্বিা করার জনু কা তকর বুবিা দনদ্ে পারদ্বা।’ 
 
বিাকদট চদ্ি  াওযার পর আওরঙ্গদ্জব কদ্যক দমদনট ববিকদনদ্ে িাাঁদডদ্য দিদল্ল শহদ্রর 
দিদ্ক োদকদ্য রইদ্িন। বিাকজদ্নর দবশ্বাসপ্রবণো বিদ্খ দেদন দবস্মযাদিিূে হদ্য 
বগদ্িন। বকাদ্না শুি বা অশুি িিণ, জািু আর িদকদ্রর দবদিন্ন ধরদ্নর বকরামদে ও 
প্রিাপ বকার উপর োদ্ির অন্ধ দবশ্বাস োদ্ির বকাদ্না আধুাদত্মক উন্নদে না করদ্িও 
োদ্ির অসুি মদ্ন দঠকই প্রিাব বিদ্ি। দহনু্দস্তাদ্নর মানুেদ্িরদ্ক োদ্ির িুি বিদখদ্য 
দিদ্য সদঠক পদ্থ আনাটা োর কেতবু। এটা করাটা োাঁর শাসদ্নর সবদ্চদ্য গুরুত্বপূণত 
কাজ হদ্ব,  া দেদন দনদ্জর জীবদ্ন কদ্রদ্িন। েদ্ব োাঁর এখনকার কাজ হি এই অদু্ভে 
সেনাদম আর োদ্ির জািুকরীদ্ক দ্রুে সমূ্পণতরূদ্প িমন করা। বকননা একবার এরা 
িদডদ্য পডদ্ি োর সাবতদ্িৌমদ্ত্বর উপর হুমদক হদ্য িাাঁডাদ্ব। দকন্তু দক কদ্র এটা করা 
সিব, ব খাদ্ন োর ববদশরিাগ বসরা বসনা পািাদ্ব রদ্যদ্ি, এটা একটা প্রশ্ন হদ্য 
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িাাঁদডদ্যদ্ি। ঐ বসনা কমতকেতাদটর আচরণ োদ্ক পদরষ্কার বিদখদ্যদ্ি ব , উদ্িগ আর প্রায 
আেে কে দ্রুে সবদ্চদ্য অনুগে বুদক্তদ্কও প্রিাদবে করদ্ে পাদ্র। 
 
শহদ্রর দিদ্ক োদকদ্য দেদন মদ্ন মদ্ন এদ্কর পর এক সিাবনার কথা িাবদ্ে 
িাগদ্িন। সন্ধুা ঘদনদ্য এি আর রান্নার চুিার আগুন অন্ধকার বিি কদ্র িুটদক দিদ্য 
জ্বদ্ি উঠদ্ে িাগদ্িা। োরপর োাঁর মদ্ন ধারণাটা এি। প্রচণ্ড অদগ্নকাণ্ড এডাদ্ে হদ্ি 
োদ্ক আগুন দিদ্যই আগুদ্নর সাদ্থ িডাই করদ্ে হদ্ব। োাঁর দনদ্জর বিাকজন আর 
তসনুরা  দি জািুমন্ত্র আর োদবজ-কবদ্চ দবশ্বাস কদ্র, োহদ্ি দেদনও োদ্িরদ্ক 
বিখাদ্বন ব , দেদনও এসব প্রদ্যাগ করদ্ে পাদ্রন। মুসদিম তসনুদ্ির রিা করার জনু 
ইমামদ্ির বিদ্বন  থারীদে বিাযাকািাদ্মর বুবিা করদ্ে আর ব সব দহনু্দ দবদিন্ন 
বিবদ্িবীদ্ে দবশ্বাস কদ্র োদ্ির বুাপাদ্রও দহনু্দ পুদ্রাদহেরাও বসরকম বুবিা বনদ্ব। 
 ারা একটু অদনছুক হদ্ব, োদ্ির বিদ্ত্র ‘িান করদ্ি দঠকই কাজ বিদ্ব। সেনাদমদ্ির 
বমাকাদ্বিা করার উদ্েদ্শু তসনুরা দিদল্ল েুাগ করার আদ্গ এসব বিাযা আর মন্ত্র 
পাচতদ্মন্ট কাগদ্জ দিদ্খ কাগজগুদ্িা পোকায বসিাই কদ্র ইমাম আর পুদ্রাদহেরা 
বসনািদ্ির সামদ্ন প্রিশতন করদ্ব। পদ্রর দিন বসনাবাদহনী  খন রওযানা বিদ্ব, েখন 
সবার আদ্গ এগুদ্িা থাকদ্ব। আর োদ্ির মদ্ন সাহস ব াগাদ্নার জনু দেদন দনদ্জ এই 
বসনািদ্ির বনেৃত্ব বিদ্বন। এই বাদহনী মূিত্ব অশ্বাদ্রাহী তসনু দনদ্য গদঠে হদ্ব,  াদ্ে 
পাদ্য বহাঁদ্ট আসা সেনাদমদ্ির দবরুদ্দ্ধ দ্রুে এবিং কা তকরিাদ্ব প্রদেদ্রাধ করা  ায। 
োিাডা এদ্ির ববদশরিাগই মাত্র দকিুদিন পূদ্বত সাধারণ কৃেক দিি। 
 
* 
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আদ্রকবার োাঁর দবশাি  ুদ্ধহস্তীর দপদ্ঠ বসানার পাদ্ে বমাডা হাওিায বদ্স আওরঙ্গদ্জব 
মাথার উপর হাে েুদ্ি অশ্বাদ্রাহী বাদহনীদ্ক সেনাদমদ্ির উপর আক্রমণ করার ইদঙ্গে 
দিদ্িন। ওরা েখনও এদিক-ওদিক িুটািুদট কদ্র অস্ত্র হাদ্ে বনবার বচষ্টা করদিি। দিদল্ল 
বথদ্ক প্রায দবশ মাইি িূদ্র ধীদ্র বদ্য চিা  মুনার একদট উপনিীর কিতমাক্ত েীদ্র ওরা 
 খন রাদ্ের জনু দশদবর িাপন করদ্ে  াদছি, েখন দেদন োাঁর বসনািি দনদ্য 
অেদকতদ্ে ওদ্ির উপর আক্রমণ করদ্িন। োাঁর কথাই দঠক দিি। মুসদিম আর দহনু্দ 
ধমতগুরুরা ব  প্রাথতনা তেদর কদ্র দিদ্যদিদ্িন, োদ্ে বসনািদ্ির মদ্নাবি বৃদদ্ধ বপদ্যদিি। 
ওরা মাত্র িয ঘণ্টায দিদল্ল বথদ্ক এই িূরত্ব বপদরদ্য এদ্সদিি। এখন োর তসনুদ্ির 
মদ্ধু বকাদ্না আেে বিখা  াদ্ছ না। বরিং ওরা উল্লাদ্স দচৎকার করদ্ে করদ্ে বল্লম 
বসাজা কদ্র দকিংবা েদ্রাযাি খাপমুক্ত কদ্র বঘাডা িুদটদ্য চদ্িদ্ি। দবদ্শেে িখদ্নৌ 
বথদ্ক আসা মুসদিম আর রাজিান বথদ্ক আসা দহনু্দ বসনারা োদ্ির  ার  ার ধমতীয 
পোকা উদডদ্য চিদিি। িূরিদশতো বিদখদ্য দেদন োদ্িরদ্ক এদ্কবাদ্র সামদ্ন না বরদ্খ 
মােখাদ্নর সাদরদ্ে বরদ্খদিদ্িন, বকননা বকাদ্না একজন পোকাবাহীর মৃেুু দকিংবা বিাযা 
এবিং মন্ত্রদ্িখা পোকা কািায পদ্ড বগদ্ি দবরূপ প্রদেদক্রযা হদ্ে পাদ্র। 
 
 মুদষ্টদ্ময কদ্যকজন সাদম িুদ্ট আসা বমাগিদ্ির দিদ্ক েীর িুাঁডদ্িা। ঘাদ্ড েীদ্রর 
আঘাদ্ে আহে হদ্য এদ্কবাদ্রর সামদ্নর একদট বঘাডা মাদটদ্ে িুদটদ্য পডদ্িা, সাদ্থ 
সাদ্থ এর সওযাদরও দডগবাদজ বখদ্য বঘাডাদটর মাথার উপর দিদ্য মাদটদ্ে পদ্ড বগি। 
আদ্রকজদ্নর পাদ্য েীর দবধদ্েই বস োর বঘাডার দনযন্ত্রণ হারাদ্েই বঘাডাদট একপাদ্শ 
ঘুদ্র বগি।  াইদ্হাক আওরঙ্গদ্জব োর মাহুেদ্ক বিদ্িন োর অশ্বাদ্রাহীবাদহনীদ্ক 
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অনুসরণ করদ্ে,  াদ্ির প্রথম িিদট ইদ্োমদ্ধুই সেনাদমদ্ির মাদ্ে  ুদ্ক পদ্ডদিি। 
েদ্ব ববিুদচ বসনা কমতকেতাদট  া অনুমান কদ্রদিি োর বচদ্য সেনাদমদ্ির সিংখুা অদ্নক 
ববদশ মদ্ন হি। এদ্ির ববদশর িাদ্গরই হাদ্ে দিি েীর-ধনুক আর কৃদেকাদ্জ বুবহৃে 
 ন্ত্রপাদে দিদ্য তেদর করা সাধারণ মাদ্নর দবদিন্ন হাদেযার। 
 
দকিুিদ্ণর মদ্ধুই সেনাদমদ্ির পেন শুরু হি। বকউ বকউ বমাগি বসনাদ্ির বঘাডার 
চাদ্প দপষ্ট হি আর অদ্নদ্ক বমাগি বসনাদ্ির েদ্রাযাদ্ি কাটা পডদ্িা। অদ্নদ্কই 
মরদিি, েদ্ব আহে হদ্িও বকউ বপিন দিদ্র পািাদ্ে বচষ্টা করদ্িা না। অধতনগ্ন 
কিংকািসার বিদ্হর একজন সেনাদমর মুখ বোযাদ্ি বকদ্ট বগদ্িও বস োর কাদ্স্ত দিদ্য 
বিদ্ে ধান কাটার মদ্ো ধীদ্র সুদ্ি িুদ্ট চিা বঘাডার পাদ্য আঘাে কদ্র চিদ্িা। 
মািংসদ্পদশ বকদ্ট  াওযায িুদট বঘাডা হুমদড বখদ্য মাদটদ্ে পদ্ড বগি, োরপর একজন 
বমাগি বসনা বশতা দিদ্য োদ্ক বগাঁদ্থ বিিদ্িা। 
 
বনিংদটপরা িম্বা, বদিষ্ঠ গডদ্নর আদ্রকজন সেনাদম িাি দিদ্য বমাগি বাদহনীর একদট 
কাদ্িা বঘাডার ঘাদ্ডর উপর চদ্ড বদ্স বকবি গাদ্যর বজাদ্র আর ইছাশদক্ত দিদ্য বটদ্ন 
আদ্রাহীসহ বঘাডাদটদ্ক মাদটদ্ে বটদ্ন নামাি। োরপর হেবুদদ্ধ হদ্য পডা বমাগি 
তসনুদটর হাে বথদ্ক েদ্রাযাি বকদ্ড দনদ্য োর গাদ্য  ুদকদ্য দিি। োর বিখাদ্িদখ 
অনুানু সেনাদমরাও োদ্ক অনুসরণ করার বচষ্টা করদ্িা। সবাই সিি হি না, বকউ 
ধাক্কা বখদ্য পদ্ড বগি আবার বকউ বঘাডর পাদ্য দপষ্ট হি। েদ্ব প্রায দবশজন বমাগি 
বসনা মাদটদ্ে পদ্ড বগি। বকউ বকউ নিীর েীদ্র কািার উপর হােপা িদডদ্য পদ্ড 
রইি আবার বকউ বকউ চারপাশ বথদ্ক িুদর আর বশতা দনদ্য একনাগাদ্ড কুদপদ্য চিা 
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সেনাদমদ্ির প্রদেহে কদ্র ব দ্ে িাগদ্িা।  াইদ্হাক শীঘ্রই নিীর েীদ্র সূ্তপ হদ্য পদ্ড 
থাকা সেনাদমদ্ির িাদ্শর সিংখুা বিদ্খ বুো বগি িডাই বমাগিদ্ির সপদ্িই  াদ্ছ। 
োরপরও শরীদ্রর কদ্যক জাযগায আহে হদ্য পদ্ড  াওযা প তন্ত বাদক সেনাদমরা মাদট 
কামদ্ড ধদ্র িডাই কদ্র চিদ্িা। 
 
 আওরঙ্গদ্জদ্বর  ুদ্ধহস্তীদট সেনাদম দশদবদ্রর বকন্দ্র বথদ্ক সামানু িূদ্র বমাগি অশ্বাদ্রাহী 
বাদহনীর প্রথম সাদরর কািাকাদি বপৌঁিদ্েই বড একদট োাঁবু বথদ্ক িশবাদ্রাজন বিাক 
তহ তহ কদ্র িুদ্ট ববদরদ্য এি। এদ্ির কদ্যকজদ্নর হাদ্ে গািা বনু্দক দিি আর ো 
ওরা আওরঙ্গদ্জদ্বর দিদ্ক দনশানা করার বচষ্টা করদ্ে িাগদ্িা। আওরঙ্গদ্জদ্বর িুজন 
বিহরিী ওদ্িরদ্ক আক্রমণ করদ্িা, েদ্ব োর আদ্গই একজন সেনাদম গুদি িুাঁডদ্িা। 
মাথায গুদির আঘাে বিদ্গ একজন বিহরিী োর বঘাডার ঘাদ্ডর উপর িুদটদ্য পডদ্িা। 
আেিংদকে বঘাডাদট িুদ্ট নিীদ্ে দগদ্য োাঁদপদ্য পডদ্িা আর আদ্রাহীর বিহদট মুখ দনচু 
কদ্র কািািরা পাদনদ্ে পদ্ড বগি। সবুজ পাগদডপরা িীঘতদ্িদ্হর অপর বিহরিীদট োর 
বীরত্ব বিদখদ্য চিদ্িা। বস দেনজন সেনাদম বনু্দকবাজদ্ক ঘাদ্যি করদ্িা। বিাকগুদ্িা 
োদ্ির িম্বা নদ্ির বনু্দক বসাজা কদ্র ধরার আদ্গই বস বঘাডার দপঠ বথদ্ক েুাঁদ্ক 
েদ্রাযাি দিদ্য অধতনগ্ন সেনাদমদ্ির হাদিসার শরীদ্র কুদপদ্য চিদ্িা। 
 
 একজন সেনাদম গািা বনু্দক িুাঁডদ্েই দিপ্রগামী বঘাডাদট ঘুদরদ্য বস ধাক্কা দিদ্য 
বনু্দদ্কর নিদট সদরদ্য বিাকদটর কামাদ্না মাথায েদ্রাযাদ্ির বকাপ বমদ্র মাথাটা বকদ্ট 
িুিাগ কদ্র দিি। দিেীয সেনাদমদট দ্রুে োর প্রাচীন বনু্দকদট ঘুদরদ্য বনু্দদ্কর বাট 
দিদ্য বিহরিীর বঘাডাদটর গিায আঘাে করদ্িা।  ন্ত্রণায দচদহদহ কদ্র বঘাডাদট বপিদ্নর 
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পা উাঁচু কদ্র আদ্রাহীদ্ক দপঠ বথদ্ক বিদ্ি দিি। সেনাদমদটর পাদ্যর কাদ্ি বমাগি 
বিহরিীদট মাদটদ্ে িুদটদ্য পডদ্িা, বোযাি হাে বথদ্ক িুদ্ট বগি। সেনাদমদট আবার 
বনু্দদ্কর কুাঁদ্িা উাঁচু কদ্র বিহরিীদটর েিদ্পদ্ট আঘাে করদ্িা। শরীর িাাঁজ কদ্র 
বমাগি বসনাদট উদ্ঠ বসদ্েই সদমদট োর পাগদডপরা মাথা িি কদ্র বনু্দদ্কর কুদ্িা 
চািাদ্িা, েদ্ব বমাগিদ্সনাদট দঠক সমদ্য শরীর মুচদ্ড সদ্র বগি। োরপর বস বকামর 
বথদ্ক িুদর ববর কদ্র সেনাদমদটর নগ্ন ঊরুদ্ে বাটপ তন্ত িুদরর িিাদট  ুদকদ্য দিি। 
বিাকদট বসদিদ্ক বমাদ্টই বখযাি না কদ্র আবার োর বনু্দদ্কর কুাঁদ্িা উদঠদ্য আঘাে 
করদ্িা। েদ্ব বিহরিী বনু্দদ্কর কুাঁদ্িাটা ধদ্র বিদ্ি এক টাদ্ন সেনাদমদটর হাে বথদ্ক 
দিদনদ্য দনি। োরপর অদেকদ্ষ্ট উদ্ঠ িাাঁদডদ্য বনু্দদ্কর কুাঁদ্িাটা দিদ্য সবতশদক্ত দিদ্য 
কদ্যকবার সেনাদমদটর মুদ্খ আঘাে কদ্র োর নাকমুখ বথেদ্ি দিি। 
 
 ইদ্োমদ্ধু অনু সেনাদমদট আওরঙ্গদ্জদ্বর দিদ্ক গুদি িুাঁডদ্িা। গুদি বিদ্গ হাওিার 
কাদ্ঠর িাদ্ির একদট অিংশ বিদ্ঙ্গ বগি। আওরঙ্গদ্জব দচৎকার কদ্র মাহুেদ্ক বিদ্িন, 
‘ঐ বিাকটা আবার গুদি িরার আদ্গই োর উপর হাদে চাদিদ্য িাও। সাদ্থ সাদ্থ মাহুে 
োর দনদ্িতশ বমদ্ন হাদে এদগদ্য দনি। েদ্ব হাদেদট সেনাদম বনু্দকধারীর কাদ্ি 
বপৌঁিাবার আদ্গই, ব  বিহরিীদট িডাই করদিি, বস বিাকদটর উপর োাঁদপদ্য পডদ্িা। 
বিাকদটর পাদ্যর বগাডাদি ধদ্র োদ্ক বটদ্ন মাদটদ্ে নাদমদ্য োর হাে বথদ্ক গািা 
বনু্দকটা দিদনদ্য দনি। োরপর ঘুদস বমদ্র োদ্ক অজ্ঞান কদ্র বিিদ্িা। 
 
ব  োাঁবুর আডাদ্ি বনু্দকধারীরা িুদকদ্য দিি, এখন বসই োাঁবুর কাপড এক টাদ্ন সদরদ্য 
বিাটখাট কদ্ঠার বচহারার িম্বা পাকাচুদ্ির একদট নারী মূদেত িুই হাে িুই দিদ্ক িদডদ্য 
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ববর হদ্য এি। বস বার বার উচ্চারণ কদ্র চিদ্িা, ‘আদম জািুকরী! আদম জািুকরী!’ 
জািুকরীদট ডাদ্ন বাদ্ম না োদকদ্য মাথা উাঁচু কদ্র বসাজা আওরঙ্গদ্জদ্বর হাদেদটর দিদ্ক 
বহাঁদ্ট চিদ্িা। কদ্যকজন বিহরিী িদ্য দপদিদ্য এি। বকউ োদ্ক থামাদ্ে এদগদ্য এি 
না। আওরঙ্গদ্জদ্বর হাদের সামদ্ন এদ্স বথদ্ম বস সম্রাদ্টর দিদ্ক মুখ েুদ্ি োদকদ্য 
দচৎকার কদ্র বিদ্িা, আপদন আমার বকাদ্না িদে করদ্ে পারদ্বন না। আপনার অস্ত্র 
দিদ্য আমাদ্ক আর আমার অনুসারীদ্ির উপর আঘাে করদ্ি, ো আবার বসদ্র  াদ্ব 
আর আমরা আবার বজদ্গ উঠদ্বা। েদ্ব আদম ব খাদ্ন আঘাে করদ্বা, ো কখনও 
সারদ্ব না। আদম মদ্ন আঘাে করদ্বা। আদম অদিশাপ দিদছ আপদন িীঘতকাি ববাঁদ্চ 
থাকদ্বন, েদ্ব কখনও আপনার পদরবাদ্র দকিংবা রাজদ্ত্ব শাদন্ত খুাঁদ্জ পাদ্বন না। 
 
আওরঙ্গদ্জব বকাদ্না উত্তর না দিদ্য বপিদ্ন বসা আিতাদিদ্ক বনু্দকটা দিদ্ে বিদ্িন। 
হাদ্ে েুদ্ি দনদ্য জািুকরীর বিদ্হর দিদ্ক িিুদির করদ্িন। বস বমাদ্টই ঘাবডাি না, 
বরিং আওরঙ্গদ্জদ্বর বচাদ্খর দিদ্ক দির িৃদষ্টদ্ে োদকদ্য আবার োর বসই সদ্ম্মাহনকর 
মন্ত্র আউডাদ্ে শুরু করদ্িা। একদট মুহূেত আওরঙ্গদ্জব থমকাদ্িন, োরপর দনদ্জদ্ক 
সামদ্ি দনদ্য গুদি িুডদ্িন। জািুকরীর হাডদজরদজদ্র বুক বথদ্ক দিনদক দিদ্য িাি 
টকটদ্ক রক্ত ববর হদ্য োর পুদ্রাদ্না পােিা মসদিদ্নর বপাশাক রাদেদ্য দিি, দকন্তু 
োর বচহারায বকাদ্না প্রদেদক্রযা বিখা বগি না এমনদক বচাদ্খর পাোও কাাঁপদ্িা না। বস 
দির িৃদষ্টদ্ে আওরঙ্গদ্জদ্বর দিদ্ক োদকদ্য রইি। োর মুখ বথদ্ক গি গি কদ্র রক্ত 
ববর হদ্য দচবুক দিদজদ্য দিদ্িও বস েখনও বসই মন্ত্র আউদ্ড চিদ্িা। োরপর ধীদ্র 
ধীদ্র হাাঁটু বিদ্ঙ্গ সামদ্নর দিদ্ক মুখ কদ্র িুই হাে িুই দিদ্ক প্রসাদরে কদ্র কািার 
উপর মুখ থুবদ্ড পডদ্েই মন্ত্র বথদ্ম বগি। 
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আওরঙ্গদ্জব দনদ্িতশ দিদ্িন, োর বিহদট দনদ্য ব সব শহর আর গ্রাম বস িখি কদ্রদিি 
বসসব জাযগায ঘুদরদ্য বিখাও। প্রদ্েুক জাযগায একজন কদ্র সেনাদম বন্দীদ্ক 
বকােি করদ্ব আর িাশগুদ্িা দশকদ্ি ববাঁদ্ধ বিদ্ি রাখদ্ব পচার জনু,  াদ্ে কারও 
মদ্ন সদ্ন্দহ না থাদ্ক ব  ওরা মারা দগদ্যদ্ি আর োর অনুসারীরা ব  বকাদ্না মানুদ্ের 
মদ্োই মরণশীি। োরপর মাহুদ্ের দিদ্ক দিদ্র বিদ্িন, ‘হাদে ঘুরাও। আমরা এখন 
দিদল্ল দিদ্র  াদ্বা। সন্ধুার অন্ধকার পথ দিদ্য হাদে চিা শুরু করদ্েই দেদন সামদ্ন ব  
কাজগুদ্িা বাদক আদ্ি বসগুদ্িার কথা িাবদ্ে শুরু করদ্িন পািাদ্ব দশখ দবরাহীদ্ির 
িমন করদ্ে হদ্ব, দশবাদজ িদিদ্ণ ধীদ্র ধীদ্র োর শদক্ত সিংহে করদ্ি, োদ্ক আবার 
ধরদ্ে হদ্ব, আর সাম্রাদ্জুর উত্তর-পদিম সীমাদ্ন্ত পারদ্সুর সহাযোয উছশৃঙ্খি 
উপজাদেরা ব  দবদ্রাহ শুরু কদ্রদ্ি োও িমন করদ্ে হদ্ব। এেদকিু িাবনার পরও 
বসই মদহিার কথাগুদ্িা োাঁর মাথায েখনও প্রদেধ্বদনেৃ করদিি।  েই দেদন দনদ্জদ্ক 
মদ্ন কদরদ্য দিদছদ্িন ব , ঐ মদহিাদট একজন দবকৃেমদস্তষ্ক কাদ্ির আর দেদন একজন 
দবচার বুদদ্ধসম্পন্ন মানুে এবিং এমন একদট ধদ্মতর অনুসারী ব খাদ্ন এই ধরদ্নর 
অদিশাদ্পর বকাদ্না িান বনই, োরপরও োাঁর মন বথদ্ক কথাগুদ্িা চদ্ি  াদছি না। 
 
* 
 
দসদিরদ্ক বিদ্খ একটু অদির মদ্ন হদছি, দবদ্যর মুকুদ্টর দনদ্চ োর বচাদ্খ সেকত িৃদষ্ট 
বিখা  াদ্ছ। োদ্ক দনরীিণ কদ্র আওরঙ্গদ্জব িাবদ্িন, িীঘত বাদ্রা বির বগাযাদিযদ্রর 
িুদ্গত আটক থাকার পর োাঁর ভ্রােুষ্পদ্ত্রর একটু সন্ত্রস্ত থাকাটাই স্বািাদবক। িাি বকল্লায 
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মূি মযিাদ্ন দবদ্যর অনুষ্ঠান েখন বশে প তাদ্য চদ্ি এদ্সদ্ি। দসদিদ্রর বচৌদ্কাণা চওডা 
কপাি আর মুদ্খর সাদ্থ োর বাবা িারা দশদ্কাহর বচহারার বকাদ্না দমি বনই। অথচ 
োর ববান জাদনর সাদ্থ োর বাবার ববশ দমি রদ্যদ্ি। হযদ্ো বস োর প্রযাে মা 
নাদিরার মদ্ো বিখদ্ে হদ্যদ্ি। আওরঙ্গদ্জব ভ্রু কুাঁচকাদ্িন। অদ্নক বচষ্টা কদ্রও দেদন 
নাদিরার কথা দকিুই মদ্ন করদ্ে পারদ্িন না, শুধু এটুকু মদ্ন পডদ্িা ব , োাঁর িাই 
সবার বচদ্য োাঁদ্কই ববদশ িাদ্িাবাসদ্েন আর  খন দেদন আর িারা োাঁর বসনািদ্ির 
োডা বখদ্য পািাদছদ্িন, েখন পািাবার সময পদ্থই দেদন মৃেুু বরণ কদ্রন। 
 
এই দবদ্যর ধারণাদটও জাহানারার মাথা বথদ্ক এদ্সদিি। দেদন আওরঙ্গদ্জবদ্ক বুদেদ্য 
বদ্িদিদ্িন, বন্দী দসদিদ্ক বগাযাদিযর িুগত বথদ্ক মুক্ত কদ্র োদ্ক দবদ্য করার অনুমদে 
দিদ্য েুদম আবার সবার কাদ্ি প্রমাণ করদ্ব ব , আমাদ্ির পাদরবাদরক কিদ্হর 
দিনগুদ্িার অবসান হদ্যদ্ি। আর আমাদ্ির মদ্ধু  দি বকউ আবার প্রদেিদিো শুরু 
করদ্ে চাইদ্িও, এই দবদ্য ো অনুৎসাদহে করদ্ব। েদ্ব এই দসদ্ধান্তদট দনদ্ে 
আওরঙ্গদ্জব ববশ িম্বা সময দনদ্িন। িারার অদ্নক সমথতক এখনও রদ্যদ্ি। োাঁর 
সাম্রাদ্জুর মদ্ধু অদ্নদ্কই োাঁদ্ক হদটদ্য িারার একমাত্র জীদবে বিদ্িদ্ক দসিংহাসদ্ন 
বসাবার েড ন্ত্র করদ্ে পাদ্র। বমাগি রাজবিংদ্শর মাদ্ে ব  দবিদক্ত হদ্যদ্ি োর অবসান 
ঘটাবার জনু দেদন ব   থাসাধু বচষ্টা করদ্িন, ো জাহানারাদ্ক বিখাবার জনু দেদন 
িারসামু বজায বরদ্খ ইছার দবরুদ্দ্ধ দসদিরদ্ক মুক্ত করার েুাঁদক দনদ্িন। অবদ্শদ্ে 
অদ্নক বিদ্ব একদট উপায ববর করদ্িন,  াদ্ে জাহানারার ইছা পূরদ্ণর সাদ্থ সাদ্থ 
োাঁর দনদ্জর দনরাপত্তাও দনদিে করা  ায।  দিও দসদিরদ্ক বগাযাদিযর দিদ্র ব দ্ে 
হদ্ব না, েদ্ব বস সমূ্পণত স্বাধীনোও পাদ্ব না–অন্তে এখুদন নয। নববধূদ্ক দনদ্য বস 
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বরিং দিদল্লর  মুনা নিীর বসদিমগড িীদ্প থাকদ্ব। আরাম আযাদ্সই জীবন কাটাদ্ব আর 
বকাদ্না দকিুর অিাব হদ্ব না, েদ্ব বাইদ্রর পৃদথবীর সাদ্থ ব াগাদ্ াগ সমূ্পণত দবদছন্ন 
থাকদ্ব আর গুপ্তচদ্ররা সবসময োর উপর নজর রাখদ্ব। 
 
 রুপাদি সুো দিদ্য ববানা দেকদমক করা দবদ্যর বঘামটায  াকা িীঘতাদঙ্গ ব  েরুণীদট 
দসদিদ্রর পাদ্শ বদ্স রদ্যদ্ি, বস আওরঙ্গদ্জদ্বর দনদ্জরই বমদ্য জুবিােুদ্ন্নসা। সম্রাট 
আকবদ্রর সময বথদ্ক শুরু কদ্র এই প্রথম একজন বমাগি সম্রাদ্টর বমদ্যর দবদ্য হি। 
অবশু এদটও জাহানারার কারদ্ণই হদ্যদ্ি। দেদন  ুদক্ত বিদখদ্য বদ্িদিদ্িন, এটা দঠক 
নয ব , একজন সম্রাদ্টর বমদ্য দবদ্য করদ্ে পারদ্ব না? স্বামী-সন্তাদ্নর সুখ বথদ্ক বকন 
োদ্িরদ্ক বদঞ্চে করা হদ্ব?’ আওরঙ্গদ্জব অনুিব করদ্িন, এই কথাগুদ্িা 
রওশনআরার মৃেুুর দঠক আদ্গর কথাগুদ্িা প্রদেধ্বদন করদ্ি। দেদন জাহানারার বচাদ্খ 
ববিনার আিাস বিখদ্ে বপদ্িন–বসটা দনদ্জর জনু দকিংবা রওশনআরার জনু দকিংবা 
হযদ্ো উিদ্যর জনুই হদ্ে পাদ্র। 
 
দসিংহাসদ্নর সিাবু িাদবিার প্রদেিিীদ্ির জন্ম সীদমে করার জনু সম্রাট আকবর ব  
দনযম প্রচদিে কদ্রদিদ্িন, এ াবে দেদন ো দনদ্য কখনও প্রশ্ন েুদ্িন দন। েদ্ব এই 
বমাল্লারা োাঁদ্ক জানাদ্িন ব , বকারআদ্ন এর বকাদ্না দিদত্ত বনই। োিাডা দেদন বিখদ্িন 
ব , এদট ব ৌন অপরাধ উৎসাদহে করদ্ে পাদ্র। রওশনআরা োর ব ৌনাচাদ্রর কারণ 
দহদ্সদ্ব এদ্কই িাযী কদ্রদিদ্িন। েদ্ব সবদ্চদ্য গুরুত্বপূণত দবেযদট হদ্ছ, সিবে এই 
দনযমদট এর উদ্েশু সাধদ্ন বুথত হদ্যদ্ি। প্রজদ্ন্মর পর প্রজন্ম রাজবিংদ্শর বিেদ্র ব  
সিংঘাে চদ্িদ্ি, এদট ো প্রদেদ্রাধ করদ্ে পাদ্র দন। দবেযদট দনদ্য অদ্নক দবদ্বচনা 
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কদ্র দেদন দনদিে হদ্িন ব , আদ্বগ দনিতর এবিং অদ্ ৌদক্তক আইন দিদ্য সাম্রাদ্জুর 
িাদযত্ব দনদিে করা  াদ্ব না। সাম্রাজু িৃঢ়িাদ্ব দটদকদ্য রাখার সদ্বতাত্তম এবিং একমাত্র 
উপায হদ্ছ ধমতীয দশিার উপর দিদত্ত কদ্র সরকার ও পদরবার, উিদ্যর উপর কদ্ঠার 
এবিং অটি দনযন্ত্রণ বজায রাখা। োাঁর অদ্নক পূবতপুরুে োদ্ির জীবদ্নর পরবেতী 
বিরগুদ্িাদ্ে িুবতি হদ্য পদ্ডদিদ্িন–মি, আদিম এমনদক বমদ্য-মানুদ্ে মদ্জ দগদ্য 
এদ্ির িারা প্রিাদবে হদ্য সাম্রাজু শাসন কদ্রদিদ্িন। অথচ োদ্ির উদচে দিি 
দনমতমিাদ্ব দনদ্জদ্ির কেৃতত্ব বঘােণা করা। দেদন বস িুিদট করদ্বন না। রাজদ্ত্বর শুরুদ্ে 
দেদন ব রকম কদ্ঠার হাদ্ে সবদকিু দনযন্ত্রণ কদ্রদিদ্িন, বশদ্েও বসরকম দনযন্ত্রণ বজায 
রাখদ্বন। কাদ্জই োাঁর বমদ্যদ্ির দবদ্য হদ্ি দেদন বসরকম বকাদ্না হুমদকর আশিংকা 
কদ্রন না। 
 
আওরঙ্গদ্জব উদ্ঠ িাাঁদডদ্য নববধূ আর বরদ্ক বশেবাদ্রর মদ্ো বিাযা কদ্র হাদ্সুাজ্জ্বি 
অদেদথদ্ির মধু দিদ্য বহাঁদ্ট দবদ্যর আসর বথদ্ক ববর হদ্য বগদ্িন। খাওযা-িাওযা আর 
আনন্দ উৎসদ্বর মধু দিদ্য দবদ্যর আসর অদ্নক রাে প তন্ত চিদ্ব। োদ্ক এখন অদ্নক 
জরুদর দবেয দনদ্য িাবদ্ে হদ্ব। বপদ্শাযার বথদ্ক োাঁর সুদ্বিার খবর পাদঠদ্যদ্ি ব , 
পারদ্সুর শাহ-এর কাি বথদ্ক অস্ত্রশস্ত্র বপদ্য উত্তর-পদিম সীমাদ্ন্তর দবদ্রাহীরা দিন দিন 
আদ্রা শদক্তশািী আর অবাধু হদ্য উদ্ঠদ্ি। সব সমদ্যর মদ্ো বমাগি সাম্রাদ্জুর িদে 
করার উদ্েদ্শু ওরা বমাগি সাম্রাজু এিাকার বিেদ্রর গ্রামগুদ্িার উপর আক্রমণ 
চাদিদ্য ধূদিসাৎ করদ্ি আর শাদন্তদপ্রয বদণকদ্ির কাদ্িিার উপরও িুটপাট চািাদ্ছ। 
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শীঘ্রই োাঁদ্ক আবার সামদ্ন বথদ্ক বসনাবাদহনীর বনেৃত্ব দিদ্য  ুদ্ধাদি াদ্ন ববর হদ্ে 
হদ্ব। েদ্ব আল্লাহর ইছায এবার দেদন িাদ্িাবাসা ও সহমদমতোর বন্ধদ্ন ঐকুবদ্ধ 
একদট রাজপদরবার বরদ্খ  াদ্ছন। োাঁর দসিংহাসদ্ন আদ্রাহদ্ণর পর বথদ্ক ব  বকাদ্না 
সমদ্যর েুিনায এবারই প্রথম ওরা এরকম একোবদ্ধ। হদ্যদ্িন। এই দবদ্যদট এই 
একোর একদট বজারাদ্িা প্রেীক হদ্য থাকদ্ব। 
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৬. উত্তডরর দ্সুযদ্ল 
 
আওরঙ্গদ্জব চাির বটদ্ন েুদ্ি নাক-মুখ  াকদ্িন। উত্তর দিক বথদ্ক বদ্য আসা িমকা 
হাওযার সাদ্থ ধূদি আর কাাঁকর চাবুদ্কর মদ্ো মুদ্খ এদ্স পডদিি। পারদ্সুর সহাযোয 
আিগান এিাকায ব  দবদ্রাহ চিদ্ি, ো িমন করার জনু দেদন বসনাবাদহনী দনদ্য 
অমসৃণ পাহাদ্ডর মধু দিদ্য চদ্ি  াওযা একদট দগদরপথ দিদ্য সামদ্ন এদ্গাদছদ্িন। 
অন্তে এখনকার মদ্ো দেদন পািাদ্বর িডাকু দশখদ্ির হুমদক বশে কদ্র এদ্সদ্িন। 
োদ্ির প্রধান বনো বেগবাহািুর এখন দিদল্লদ্ে োাঁর িাি বকল্লার মূি িটদ্কর 
বশািাবধতন করদ্ি। অবশু এখনও বাদক আদ্িন দশবাদজ। েদ্ব জানমাদ্ির প্রচুর 
িযিদের পরও বমাগি বসনারা মারাদঠদ্ির হুমদক-ধামদক িাদিণাদ্েুর মাদ্ে সীদমে 
কদ্র বরদ্খদ্ি। 
 
 ধূদিময বাোস ববশ ঠাণ্ডা দিি, আওরঙ্গদ্জব পশদম আিখাল্লাটা শক্ত কদ্র গাদ্য জদডদ্য 
দনদ্িন। এসময বমাগি সাম্রাদ্জুর প্রদেষ্ঠাো পূবতপুরুে বাবদ্রর কদ্যকদট কথা োর মদ্ন 
পডদ্িা,  া দেদন বিাটদ্বিায পদ্ডদিদ্িন। দহনু্দস্তাদ্নর গরদ্মর প্রদে অপিন্দ আর 
ওক্সাস নিীর ওপাদ্র োাঁর দনজদ্িশ িারগানার শীেি পবতে আর বরদ্ি  াকা নিীর 
জনু োাঁর আকুিোর কথা বাবর দিদ্খদিদ্িন। বসই েখনকার দিদ্ন দক সুিীঘত পথ 
বমাগিরা পাদড দিদ্যদিদ্িন… োরপর দকরকম বিদ্ি বগদ্িন। রুি, হাওযায উদডদ্য 
বনওযা এই পাহাডগুদ্িা ব মন োাঁর কাদ্ি দিনদ্িশী মদ্ন হদছি, দঠক বেমদন বিডদ্শা 
বির আদ্গ দহনু্দস্তাদ্নর উষ্ণ সমেিিূদমও বাবদ্রর কাদ্ি োই মদ্ন হদ্যদিি। 
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েন্ময হদ্য আওরঙ্গদ্জব এসব িাবদিদ্িন, োরপর হঠাৎ বাস্তদ্ব দিদ্র এদ্স বিখদ্িন 
োাঁর সামদ্নর বঘাডসওযারীদ্ির চিার গদে ধীর হদ্য এদ্সদ্ি। আদ্রা সিংকীণত িুই ধার 
উাঁচু একদট দগদরপদ্থ ব াকার বচষ্টা করদ্ে দগদ্য ওরা এদ্ক অপদ্রর সাদ্থ ধাক্কাধাদক্ক শুরু 
কদ্রদ্ি। এই দগদরপথদটদ্ে চারজদ্নর ববদশ অশ্বাদ্রাহী চিার মদ্ো জাযগা বনই। 
আধঘণ্টা পর োদ্িরদ্ক অনুসরণ কদ্র  খন দেদন রাজকীয হাদের দপদ্ঠ চদ্ড িাযাদ্ঘরা 
দগদরপদ্থর মাদ্ে  ুকদ্িন– বসনাবাদহনীর পূদ্বতকার দবনুাদ্স দিদ্র আসার জনু একটু 
সময বিদ্গদিি আর অগ্রগামী িিদটও োাঁর আদ্গ প্রায এক মাইি িূদ্র চদ্ি দগদ্যদিি। 
মােখাদ্ন একা পদ্ড দগদ্য আওরঙ্গদ্জব একটু শীেিো অনুিব করদ্িন। উপদ্রর দিদ্ক 
োদকদ্য বিখদ্িন পাথর আর বিাট বিাট নুদডপাথদ্র  াকা পাহাদ্ডর চূডার আডাদ্ি 
শরদ্ের সূ ত  াকা পদ্ডদ্ি। একদচিদ্ে ব  আকাশ বিখা  াদছি বসখাদ্ন হঠাৎ প্রচণ্ড 
দচৎকার করদ্ে করদ্ে কেগুদ্িা কাদ্িা পুাচা এদ্স অন্ধকাদ্র ব দ্ক দিি। একদট মুহূেত 
োর মদ্ন হি উপদ্রর পাথদ্রর মাদ্ে দকিু একটা নডাচডা করদ্ি। ওটা দক গািা 
বনু্দদ্কর গুদি চািাদ্নার ক্রমাগে পট পট শব্দ? নাদক শুধু িুদ্ট চিা বমঘ িাযা সৃদষ্ট 
কদ্রদ্ি আর অদ্নক িূদ্র বাজ পডার মৃিু গুডগুড শব্দ? োরপর হঠাৎ োর সমস্ত 
বিহরিী োদ্ক চারপাশ বথদ্ক দঘদ্র োদ্ির বঘাডার রাশ বটদ্ন ধরদ্িা। বঘাডাগুদ্িা 
েখন মৃিু বহোধ্বদন কদ্র দবপিসদ্েে দিি। 
 
সামদ্ন দক হদ্যদ্ি বিখার জনু আওরঙ্গদ্জব োর বিহরিীবাদহনীর একজন বসনা 
কমতকেতাদ্ক বিদ্ে  াদ্বন, এমন সময দেদন একদট দচৎকার শুনদ্ে বপদ্িন, “আমার 
পথ িাড। আমাদ্ক জাাঁহাপনার কাদ্ি দগদ্য খবর বপৌঁিাদ্ে হদ্ব। োরপর বিখদ্িন 
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সামদ্নর একটু হট্টদ্গাদ্ির মধু বথদ্ক একজন েরুণ অশ্বাদ্রাহী ববদরদ্য এদ্স োাঁর 
সামদ্ন িাাঁডান বিহরিীদ্ির সাদরর সামদ্ন থামদ্িা। আওরঙ্গদ্জব আদ্িশ করদ্িন, 
“ওদ্ক আসদ্ে িাও। সাদ্থ সাদ্থ বিহরিীরা িুপাদ্শ সদ্র িাাঁডাি। একমুহূেত পর দেদন 
হাে েুদ্ি েরুণদটদ্ক প্রথানু াযী সম্রাটদ্ক কুদণতশ করা বথদ্ক দবরে কদ্র বিদ্িন, 
‘ঐসব বিৌদককো এখন থাক। সামদ্ন দক হদ্যদ্ি? বকউ হামিা কদ্রদ্ি? 
 
 ‘হা জাহাপনা। আমার বাবা ইউসুি খান আজ অগ্রগামী িদ্ির বনো। সামদ্নর বাাঁক 
ঘুদ্র দগদরপদ্থর সবদ্চদ্য সিংকীণত পদ্থ  ুকদ্েই পাহাদ্ডর চূডা বথদ্ক একপশিা গুদিবৃদষ্ট 
হি। সামদ্নর সাদরর কদ্যকজন বঘাডসওযার বঘাডার উপর বথদ্ক পদ্ড বগি। আমার 
মদ্ন হয িু-দেনজন আহে হদ্যদিি–ওদ্ির বঘাডাগুদ্িা িয বপদ্য সওযাদরসহ দ্রুে 
দগদরপদ্থর উপদ্রর দিদ্ক দকিুটা পথ িুদ্ট বগি। আমার বাবা িদ্ির পরবেতী সাদরর 
রিী বসনাদ্িরদ্ক বঘাডা বথদ্ক বনদ্ম আক্রমণ বমাকাদ্বিা করার জনু প্রস্তুে হদ্ে 
বিদ্িন। দবদ্শেে দেদন বরকন্দাজদ্ির বিদ্িন গািা বনু্দদ্ক গুদি িদ্র প্রস্তুে হদ্ে। 
গুদিগুদ্িা বকাথা বথদ্ক এদ্সদিি ো বিখার জনু োরপর আমরা উপদ্রর দিদ্ক েন্ন েন্ন 
কদ্র খুাঁজিাম। েদ্ব কাউদ্ক বিখা বগি না–োরপর হামিাকারীরা দিেীযবার গুদিবেতণ 
কদ্র আমাদ্ির কদ্যকজনদ্ক হোহে করদ্িা। হট্টদ্গাদ্ির মদ্ধু আদ্রা কদ্যকটা বঘাডা 
িুদ্ট পািাি। 
 
 ‘পদ্ররবার আমাদ্ির শত্রুরা গুদি বিাাঁডার সময ব সব জাযগা বথদ্ক বধাাঁযা ববর 
হদ্যদিি, বসদিদ্ক িিু কদ্র বাবা আমাদ্ির বনু্দকধারী বসনাদ্িরদ্ক গুদি িুাঁডদ্ে 
বিদ্িন। উপদ্র উদ্ঠ শত্রুপদ্ির গদেদবদধ সম্বদ্ন্ধ েথু সিংগ্রহ করার জনু োরপর দেদন 
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চারজন গুপ্তিূেদ্ক খাডা পাহাদ্ডর গা ববদ্য উঠদ্ে বিদ্িন।  াইদ্হাক ওরা পাথুদ্র 
পাহাদ্ডর গাদ্য পা রাখার জাযগা খুাঁদ্জ বকাদ্নামদ্ে উঠার বচষ্টা করদ্েই উদ্োদিদ্কর 
চূডা বথদ্ক আবার গুদি বেতণ হি। িুইজন িুই হাে িুই দিদ্ক িুাঁদ্ড দনদ্চ পদ্ড বগি। 
একজন দনদ্চ দগদরপদ্থর পাথুদ্র পদ্থ পদ্ড দগদ্য মাথা িাটাি। অনুজদ্নর বিহদট 
পাহাদ্ডর পাথুদ্র গা ববদ্য গদডদ্য দনদ্চ পদ্ড দির হদ্য রইি। আমার বাবা দচৎকার 
কদ্র বাদক গুপ্তিূেদ্ির দিদ্র আসদ্ে বিদ্িন, োরপর রিীবাদহনীর বাদক সিসুদ্ির 
দপিু হদ্ট বাাঁক বপদরদ্য দনরাপদ্ি অবিান দনদ্ে বিদ্িন। োরপর দেদন আমার কাদ্ি 
এদ্স বিদ্িন দ্রুে িুদ্ট দগদ্য আপনাদ্ক খবরটা জানাদ্ে। ‘ওখাদ্ন কযজন হামিাকারী 
আদ্ি?’ 
 
 ‘আদম দঠক জাদন না। েদ্ব এক একবার গুদিবেতদ্ণর সময মদ্ন হদ্যদিি একসাদ্থ 
অদ্নক গািা বনু্দক বুবহার করা হদ্যদিি। আর প্রদ্েুকবার দবশ বথদ্ক দত্রশজন মানুে 
দকিংবা বঘাডা আহে হদ্য পদ্ড দগদ্যদিি। ব  িূরত্ব বথদ্ক হামিাকারীরা গুদি িুাঁডদিি 
োদ্ে আমার ধারণা, িশদটর মদ্ধু একটা গুদি িি বিি করার কথা। বস দহদ্সদ্ব 
শত্রুর সিংখুা দেনদ্শার কম হদ্ব না।’ 
 
 ‘েুদম  া বিদ্ি, োদ্ে আমার মদ্ন হদ্ছ সিংখুাটা আদ্রা ববদশ হদ্ব। দগদরপথদট ওরা 
বন্ধ কদ্র দিদ্যদ্ি? 
 
 ‘আমারও োই মদ্ন হয। এখাদ্ন আসার দঠক আদ্গ আদম একজন বসনাদ্ক উপদ্র উদ্ঠ 
বিখদ্ে বদ্িদিিাম। বস উপদ্রর  াি বথদ্ক দচৎকার কদ্র জানাি সামদ্নর আদ্রকদট 

http://www.bengaliebook.com/


ট্রেইটরস ইন দ্য শ্যাড াস : এম্পায়ার অব দ্য ট্র াগল । অযাডলক্স রাদ্ারড া ড 

129 

www.bengaliebook.com                                  সূচিপত্র 
 

 

বাাঁদ্কর কাদ্ি পদ্থর উপর গাদ্ির গুাঁদড-ডািপািা আর বড বড পাথর বিদ্ি 
প্রদেবন্ধকো সৃদষ্ট কদ্র রাখা হদ্যদ্ি। েদ্ব োর বিখার িুিও হদ্ে পাদ্র। 
 
 ‘আমার ো মদ্ন হয না।’ এই কথাদট বদ্ি আওরঙ্গদ্জব বথদ্ম দকিুিণ িাবদ্িন। 
অজানা সিংখুক েদ্ব  দ্থষ্ট পদরমাদ্ণ হামিাকারী আর সামদ্ন  াওযার রাস্তা বন্ধ থাকার 
অবিায দপিু হটাই এখন বুদদ্ধমাদ্নর কাজ হদ্ব। দেদন েরুণদটদ্ক বিদ্িন, েুদম বোমার 
বাবার কাদ্ি দিদ্র  াও। োদ্ক বি দপিু হদ্ট আসদ্ে। োরপর সম্রাট োর 
বিহরিীদ্িরদ্ক বিদ্িন, তসনুসাদর ধদ্র বপিদ্ন দগদ্য অনু অদধনাযকদ্িরদ্ক বি 
বপিদ্ন দিদ্র ব দ্ে, েদ্ব সেকত কদ্র বিদ্ব ওরা ব ন সামদ্ন আর বপিদ্নর িদ্ির 
সাদ্থ সিংদ্ াগ দবদছন্ন না কদ্র শৃঙ্খিা বমদ্ন চদ্ি। বসনািদ্ির বকাদ্না অিংশ ব ন 
অনুদ্ির বথদ্ক দবদছন্ন না হদ্য পদ্ড। 
 
* 
 
বসদিন সন্ধুায দগদরপদ্থর ব াকার মুদ্খ একদট সমেি জাযগায েবু িাপন করা হি। 
আগুন জ্বািাবার পর আওরঙ্গদ্জব একদট সমরসিা বডদ্ক অদধনাযকদ্ির আসার 
অদ্পিা করদিদ্িন। ব রকম আশা করা হদ্যদিি, বসনা প্রেুাহার বসরকম হদ্িও দেদন 
প্রায একদ্শা বসনা হাদরদ্যদিদ্িন। ববদশরিাগ পাহাদ্ডর উপর বথদ্ক গািা বনু্দদ্কর গুদি 
বিদ্গ দনহে হদ্যদিি। এিাডা হঠাৎ িু একজন উন্মত্ত হামিাকারী দচৎকার করদ্ে 
করদ্ে োদ্ির িুদ্কাদ্না জাযগা বথদ্ক ববর হদ্য আিগান েদ্িাযার হাদ্ে তসনুিদ্ির 
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উপর হঠাৎ হামিা কদ্রদিি। কদ্যকজনদ্ক হোহে করার পর ওরাও  থারীদে দনহে 
হি। 
 
 ইউসুি খাদ্নর বনেৃদ্ত্ব অগ্রগামী বাদহনীর বশেিিদট  খন দগদরপথ বথদ্ক ববর হদ্য 
আসদিি, েখন দেনদট বঘাডা দগদরসেট ধদ্র ওদ্ির দিদ্ক িুদ্ট আসদিি। প্রদেদট 
বঘাডার দজদ্নর উপর সবুজ বপাশাকপরা বমাগি তসদ্নুর বিহ বশাযা অবিায দিি। 
ওদ্ির হাে-পা একসাদ্থ বঘাডার বপদ্টর সাদ্থ রদশ দিদ্য বাাঁধা দিি। ইউসুি খাদ্নর 
বসনারা রদশ বকদ্ট বিহগুদ্িা আেদেে বঘাডাগুদ্িার দপঠ বথদ্ক নাদমদ্য বিখদ্ে বপি 
ওরা োদ্িরই বিাক, প্রথম আক্রমদ্ণর সময  াদ্ির বঘাডাগুদ্িা সামদ্নর দিদ্ক িুদ্ট 
দগদ্যদিি। ওদ্িরদ্ক িযেরিাদ্ব দবকিাঙ্গ করা হদ্যদ্ি। একজদ্নর দিঙ্গ বকদ্ট োর 
মুদ্খ পুদ্র বিওযা হদ্যদ্ি। অনু িুজদ্নর বচাখ খুবদ্ি বনওযা হদ্যদ্ি, নাদ্কর দির বকদ্ট 
িাাঁক কদ্র বিওযা হদ্যদ্ি আর কান আর দজহ্বাও বকদ্ট বনওযা হদ্যদ্ি। মৃেদ্িহগুদ্িার 
সাদ্থ বকাদ্না বােতা দিি না, েদ্ব এর অথত পদরষ্কার বুো  াদ্ছ। এই পাহাদড এিাকার 
বনু মানুদ্ের মাদ্ে বমাগি আইন চিদ্ব না। 
 
বসনাপদেরা এদগদ্য আসদিদ্িন। সবার আদ্গ দিদ্িন মারওযাদ্রর শাসক, রাজা  শবন্ত 
দসিং। কমিা রিং-এর  ুদ্ধদ্বশপরা োর একজন ব াদ্ধা আদ্গ আদ্গ একদট অদগ্নদশখার 
প্রেীক সম্বদিে পোকা বদ্য দনদ্য আসদিি। োদ্ক বিখার সাদ্থ সাদ্থ আওরঙ্গদ্জদ্বর 
আদ্রকজন রাজপুে বসনাপদে–আম্বাদ্রর অদ্শাক দসিং-এর কথা মদ্ন পদ্ড বগি। 
কদ্যকবির আদ্গ  খন বিখ আর সমরকদ্ন্দর দবরুদ্দ্ধ  ুদ্ধাদি ান হদ্যদিি, েখন 
একই রকম পদরদিদেদ্ে বসনা প্রেুাহার করার দনদ্িতশ দেদন অমানু কদ্রদিদ্িন। বরিং 
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দেদন এবিং োর অদ্নক তসনু অদু্ভে এক ধারণার বশবেতী হদ্য দনদ্জদ্ির সম্মান রাখার 
উদ্েদ্শু শত্রুর দবরুদ্দ্ধ সমু্মখ সমদ্র প্রাণ দিদ্যদিদ্িন। 
 
ব সব অঞ্চি সরাসদর বমাগি শাসদ্ন রদ্যদ্ি, বকবি বসসব জাযগার আওরঙ্গদ্জব দহনু্দ 
প্রজাদ্ির উপর দবদিন্ন ধরদ্নর দবদধদনদ্েধ আদ্রাপ কদ্রদিদ্িন। োর অধীনি সামন্ত 
রাজুগুদ্িা এর আওোর বাইদ্র দিি। এর মদ্ধু অনুেম দিি রাজিান,  ারা আদ্গর 
দনযদ্মই চিদ্ো। িূরিদশতো বিদখদ্য দেদন এই পিদ্িপদট দনদ্যদিদ্িন, েদ্ব সব 
সমদ্যর জনু নয। সময সুদ্ াগ এদ্ি দেদন এই বেজস্বী রাজপুেদ্ির উপদ্রও োাঁর 
কেৃতত্ব প্রদেষ্ঠা করদ্বন। িীঘতদিন বথদ্ক এদ্ির উপর োর আিা বনই। এদ্ির 
পদরবেতনশীি বুদক্তদ্ত্বর েি পাওযা ববশ কদঠন। বকননা এদ্ির মৃেুু অথবা দবজয’–এই 
বকৌশিদট সামদরক বা  ুদ্ধদবিুা সিংক্রান্ত বকৌশদ্ির সাদ্থ খাপ খায। আর ওদ্ির কুিদর 
ধমতদবশ্বাস সম্পদ্কত বিার দকিুই বনই, এদ্ির ধমতীয প্রথানু াযী নারীরা স্বামীর সাদ্থ 
জিন্ত দচোর আগুদ্ন োাঁপ দিদ্য প্রাণদবসজতন বিয। 
 
বকান রাজপুে রাজা অবশু এ প তন্ত োদ্ির স্বধদ্মতর বিাকদ্ির প্রদে দেদন ব  আচরণ 
করদ্িন, বস দবেদ্য আনুষ্ঠাদনকিাদ্ব বকাদ্না প্রদেবাি কদ্র দন। েদ্ব োাঁর গুপ্তচদ্ররা 
োদ্ির আশো সম্পদ্কত োাঁদ্ক জাদনদ্যদিি। বসকারদ্ণই উত্তদ্র মুসিমানদ্ির দবরুদ্দ্ধ 
এই  ুদ্ধাদি াদ্ন সাধারণে  া করা হে োর বচদ্য অদ্নক ববদশ রাজপুে তসনু এবিং 
বসনাপদে দেদন োাঁর বসনািদ্ি সিং ুক্ত কদ্রদিদ্িন। োাঁর উদ্েশু দিি এদ্ির বিহমনদ্ক 
অনু বকাদ্না কাদ্জ বুস্ত রাখা, আর বকাথাও দহনু্দ বকাদ্না সশস্ত্র দবদ্রাহ বিখা দিদ্ি ো 
বথদ্ক ওরা ব ন িূদ্র থাদ্ক। দবদ্শেে  শবন্ত দসিং-এর দবশ্বস্তো দনদ্য িীঘতদিন বথদ্ক 
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োাঁর সদ্ন্দহ দিি। গৃহ ুদ্দ্ধর সময দেদন অদেদ্রুে, ববশ সহজিাদ্ব পিবিি কদ্র 
আওরঙ্গদ্জদ্বর পদ্ি চদ্ি এদ্সদিদ্িন। 
 
আওরঙ্গদ্জব এবার বিদ্িন, োাঁবুর বিেদ্র আসুন  শবন্ত দসিং রাজপুে রাজা মাথা 
নুইদ্য অদিবািন কদ্র বিেদ্র  ুকদ্িন, োদ্ক অনুসরণ কদ্র অনুানু বসনাপদেও 
 ুকদ্িন। সবাই বিেদ্র ব াকার পর আওরঙ্গদ্জব ঘুদ্র দনদ্জও  ুদ্ক োরপর বিদ্িন, 
আপনারা সবাই বসুন। আমাদ্িরদ্ক এখন দসদ্ধান্ত দনদ্ে হদ্ব সামদ্ন এদ্গাবার সবদ্চদ্য 
িাি উপায বকানদট। েদ্ব সবার আদ্গ জানদ্ে হদ্ব, আজ রাদ্ে আমাদ্ির এই 
দশদবদ্রর দনরাপত্তা দনদিে করার জনু  দ্থষ্ট প্রহরী আর পাহারা-বচৌদকর বুবিা করা 
হদ্যদ্ি দক-না। 
 
 শবন্ত দসিং উত্তর দিদ্িন, অবশুই করা হদ্যদ্ি, জাাঁহাপনা। আমরা প্রহরীর সিংখুা 
স্বািাদবদ্কর বচদ্য দেনগুণ বৃদদ্ধ কদ্রদি আর সীমানা বরখার চারপাশ দঘদ্র অশ্বাদ্রাহী 
বসনািি টহি দিদ্ছ।’ 
 
 ‘ববশ িাি। আর আগামীকাদ্ির জনু আপনাদ্ির মোমে কী? 
 
 শবন্ত দসিং আবার উত্তর দিদ্িন, পাহাদড এই উপজাদেদ্ির সম্পদ্কত আমার  দ্থষ্ট 
অদিজ্ঞো রদ্যদ্ি। ো বথদ্ক আদম বিদ্ে পাদর, রাদ্ের ববিা ওরা ধীদ্র ধীদ্র দমদিদ্য 
 াদ্ব। আর ো  দি ওরা নাও কদ্র, োসদ্েও বজার কদ্র দগদরপথ পার হওযার বচষ্টা 
করা ববাকাদম হদ্ব। আমাদ্িরদ্ক ওদ্ির পাশ কাদটদ্য বা এদডদ্য ব দ্ে হদ্ব। এটা খুব 
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একটা কদঠন হদ্ব না। এখাদ্ন ইদ্োপূদ্বতকার আমার কদ্যকদট সিি অদি াদ্নর কথা 
মদ্ন পদ্ড, এই পাহাডগুদ্িার মধু দিদ্য আদ্রা অদ্নক দগদরপথ আদ্ি। 
 
 আওরঙ্গজব মৃিু হাসদ্িন।  শবন্ত দসিং-এর উপদ্িশদট ববশ িাি। সামদরক িিো আর 
অদিজ্ঞো দনদ্য োর ববশ গবত রদ্যদ্ি। োর এই আত্মেৃপ্ত মোমেদট সম্রাটদ্ক একদট 
ধারণা দিদ্যদ্ি  া এই রাজপুে রাজাদট পিন্দ করদ্বন না। েদ্ব এদ্ে িদেকর দকিু 
করা বথদ্ক দেদন িূদ্র থাকদ্বন আর কদ্যক বিদ্রর জনু সম্রাদ্টর িমোর বকন্দ্র 
বথদ্কও িূদ্র থাকদ্বন। এই অদি ানদট দবজয িাদ্ির পর দেদন এই পাবতেু এিাকায 
 শবন্ত দসিং-এর দনজ িাদবকৃে অদিজ্ঞোর কথা েুদ্ি ধদ্র োদ্ক জানাদ্বন, নেুন এই 
পদ্ির জনু দেদনই একমাত্র উপ ুক্ত প্রাথতী আর বসজনু  শবন্ত দসিংদ্কই দেদন 
দবদ্রাহীসুিি উত্তর-পদিম সীমান্ত প্রদ্িদ্শর সুদ্বিার দন ুক্ত করদ্িন। 
 
* 
 
খাইবার দগদরপদ্থর কাদ্িই োাঁবুদ্ে  শবন্ত দসিং শুদ্য রদ্যদ্িন, োর বচাদ্খ ঘুম বনই। 
োাঁবুর চারপাশ দঘদ্র শীদ্ের হাওযার গজতন বশানা  াদ্ছ, বাোদ্স োাঁবুর কুানিাদ্সর 
বিযাি কাাঁপদিি। পারদ্সুর মিদ্ি ব  দবদ্রাহী আর িসুুিি উত্তদ্রর দগদরপথ িখি 
কদ্রদিি আওরঙ্গদ্জদ্বর বসনাবাদহনী অদেদ্রুে োদ্িরদ্ক হদটদ্য দিদ্য দগদরপথগুদ্িা 
মুক্ত করদ্িা। েদ্ব একাদ্জ সহাযোর জনু রাজপুেরা ধনুবাি পাওযার ব াগু। েদ্ব 
োদ্ক এখানকার সুদ্বিার দন ুক্ত করায দবদস্মে হওযার সাদ্থ সাদ্থ দেদন ববশ হোশও 
হদ্যদিদ্িন। েদ্ব সম্রাট  খন োর অদিজ্ঞোর গিগি প্রশিংসা করদিদ্িন আর 
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বজারাদ্িািাদ্ব বদ্িদিদ্িন ব  এই পদ্ির জনু দেদনই বশ্রষ্ঠ, েখন োাঁর সম্রাদ্টর এই 
দসদ্ধাদ্ন্ত প্রশ্ন করার বকাদ্না কারণ দেদন খুাঁদ্জ পাদছদ্িন না। 
 
এটা ববশ কদ্যকমাস আদ্গর কথা। এখানকার শাসনকেৃতত্ব পাওযার পর োর 
পূবতসুদরদ্ির মদ্ো দেদনও আদবষ্কার করদ্িন ব , এই পাবতেু উপজাদেদ্ির উপর পূণত 
কেৃতত্ব প্রদেষ্ঠা করা দক কদঠন বুাপার। উপজাদেরা োর সীমান্তবেতী িুদ্গত আক্রমণ 
চািাদ্ো, আর োর রসি সরবরাহ বুবিার উপর অেদকতে হামিা করদ্ো। প্রদেদট 
হামিার পর োদ্িরদ্ক ধরার আদ্গই ওরা অিৃশু হদ্য ব ে। োদ্ির গািা বনু্দদ্কর 
পাল্লা োর দনদ্জর বসনাদ্ির বচদ্য ববদশ দিি আর পাহাদড িাগদ্ির মদ্ো ওরা খাডা 
পাহাদ্ডর গা ববদ্য উঠানামা করদ্ো। এিাডা বকাদ্না বমাগি তসনু োদ্ির হাদ্ে ধরা 
পডদ্ি ওরা বন্দী বসনার উপর অেুন্ত জঘনুিাদ্ব ববতর নৃশিংসো চািাে। আর এদ্ে 
অনুদ্িরদ্ক বাধু করদ্ো িদ্ি িারী হদ্য োদ্ির দপিু করদ্ে। বকবি ব  বকাদ্না িুোয 
ওদ্ির দনদ্জদ্ির মদ্ধু িডাই করার স্বািাদবক প্রবণোই ওদ্িরদ্ক সমূ্পণত প্রদ্িদ্শ িদডদ্য 
পডা ও িখি করা বথদ্ক দবরে বরদ্খদ্ি। দবদ্শেে োর রাজপুে বসনারা পাবতেু অঞ্চি, 
এর আবহাওযা আর িানীয অদধবাসীদ্িরদ্ক সমানিাদ্ব ঘৃণা কদ্র। সমেি এিাকার 
অনুদ্ির মদ্ো দেদন দনদ্জও ববশ কদ্যকবার সদিত-কাদশদ্ে আক্রান্ত হদ্যদ্িন আর দিন 
দিন এটা এখন ঘন ঘন হদ্ছ। 
 
 নেুন কদ্র েদ্ডা হাওযার োাঁপটায োাঁবুদট আবার বকাঁদ্প উঠদ্িা।  শবন্ত দসিং বকাঁদ্প 
উঠদ্িন। এক গািা বিডার চামডার কম্বি শরীদ্র জদডদ্য আর োাঁবুর এক বকাদ্ণ 
দপেদ্ির পাদ্ত্র কাঠ-কযিার আগুন জ্বিা সদ্েও ঠাণ্ডায োর হাড প তন্ত বকাঁদ্প উঠদ্ে 
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িাগদ্িা। বচাখ বুদ্জ দেদন মুদ্খ বরাদ্ির উত্তাদ্পর কথা মদ্ন করার বচষ্টা করদ্ে 
িাগদ্িন। োর মদ্ন পডদ্িা বসই বহুিূর চদ্ি  াওযা অপূবত সুন্দর রাজিাদন মরুিূদমদ্ে 
সূ তাদ্স্তর সময োর দবশাি ববদ্ি পাথদ্রর িুগত বমহরানগড দকরকম িাি হদ্য ব ে। 
আর দক কখনও দেদন োর স্বদ্িশ বিখদ্ে পাদ্বন? বকান কারদ্ণ োর এদ্ে সদ্ন্দহ 
হদ্ছ। এখানকার আবহাওযা আর অসুখদবসুখ োদ্ক কাবু কদ্র বিিদ্ি। সূ ত, চন্দ্র আর 
আগুদ্নর অদধবাসীর একজন পুদ্ত্রর দক পদরণদে হদ্যদ্ি, এই ঠাণ্ডা, রুি বিদ্শ অরাজক 
উপজাদেদ্ির সাদ্থ িডাই করার জনু োদ্ক িণ্ডাদ্িশ বিওযা হদ্যদ্ি। এমন একজন 
সম্রাট এই িণ্ডাদ্িশ দিদ্যদ্িন,  াদ্ক দেদন কখনও িাদ্িাবাদ্সন দন, শুধু দনদ্জর স্বাথত বা 
সুদবধার কারদ্ণ োাঁর কাজ করদ্িন। অথচ োদ্ক এখাদ্ন বিদ্ি বরদ্খ দেদন দনদ্জ দিদল্ল 
চদ্ি বগদ্িন। হযদ্ো বিবোরা োদ্ক এই শাদস্ত দিদ্যদ্িন, বকননা শাহজাহান জীদবে 
থাকদ্েই দেদন আওরঙ্গদ্জদ্বর প্রদে আনুগেু বিদখদ্যদ্িন। েদ্ব সবদ্চদ্য িুিঃখজনক 
বুাপার হি দেদন অনুিব করদ্েন ব , সম্রাট োদ্ক পুদ্রাপুদর দবশ্বাস কদ্রন না–েদ্ব 
োর মাদ্ন এই নয ব  সম্রাট কাউদ্ক দবশ্বাস কদ্রন। আর দবদ্শেে  শবদ্ন্তর দনদ্জর 
জাদে বা ধদ্মতর কাউদ্কই দবশ্বাস কদ্রন না। 
 
আর  দি দেদন এই শীেি সুিূর পাহাদড অঞ্চদ্ি মারা  ান োহদ্ি মারওযাদ্রর দক 
হদ্ব? োর একমাত্র পুত্র জগে দসিং োর সাদ্থ উত্তদ্রর  ুদ্ধাদি াদ্ন এদ্সদিি, বসও 
িযমাস আদ্গ দনহে হদ্যদ্ি। শত্রুদ্ির অেদকতে আক্রমদ্ণ োর বঘাডাদট আহে হদ্য 
োদ্ক গিীর খাদ্ি বিদ্ি বিয। োর বিংদ্শর অদ্নক রাজপুত্র দসিংহাসদ্ন বসদ্ে চাইদ্ব। 
দেদন বকাদ্না একদট বুবিা না করদ্ি বসখাদ্ন গৃহ ুদ্ধ ববাঁদ্ধ  াদ্ব আর বসই সুদ্ াদ্গ 
বমাগিরা োর রাজু িখি কদ্র বনদ্ব। িীেণ উদিগ্ন হদ্য দেদন আবার কাশদ্ে শুরু 
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করদ্িন, কাদশর সাদ্থ বিনার মদ্ো রক্ত ববর হদ্য এি। সাদ্থ সাদ্থ বিজা একটা 
কাপদ্ডর টুকরা দিদ্য বঠাাঁট মুিদ্িন। এই কাপডটা আজকাি সব সময োর কাদ্িই 
থাদ্ক। আর বিদর করা  াদ্ব না। দেদন পদরচারকদ্ক বডদ্ক বিদ্িন, একটা কাগজ আর 
কিম দনদ্য এস।’ 
 
 বিডার চামডার কম্বি গাদ্য জদডদ্য বদ্স দেদন কাাঁপা কাাঁপা হাদ্ে োর মুখু মন্ত্রীর 
উদ্েদ্শু একদট দচদঠ দিখদ্ে শুরু করদ্িন। োর উত্তরাদধকার বক হদ্ব বস দবেদ্য োর 
ইছার কথা দিখদ্িন। োর িুইজন স্ত্রী এখন সন্তানসিবা।  দি একজদ্নর বিদ্ি হয 
েদ্ব বস হদ্ব পরবেতী রাজা। িুজদ্নরই বিদ্ি হদ্ি, প্রথম  ার জন্ম বস হদ্ব 
উত্তরাদধকারী। আর  দি কারও পুত্র সন্তান না হয, েদ্ব োর িাইদ্যর বিদ্ি 
দসিংহাসদ্নর উত্তরাদধকারী হদ্ব। দচদঠ বিখা বশে করার পর কাগদ্জ গরম বমাদ্মর 
প্রদ্িপ দিদ্য োর সীিদ্মাহর দিদ্য িাপ বমদ্র দিদ্িন। োরপর  শবন্ত দসিং শুদ্য 
পডদ্িন, বাইদ্র েদ্ডা বাোস প্রচণ্ড বশা বশা শব্দ কদ্র চিদ্িা। পদরদ্শদ্ে এখন মৃেুু 
 দি শীঘ্রই চদ্িও আদ্স দেদন োর রাদ্জুর িদবেুৎ দনদিে করদ্ে বপদ্রদ্িন, অবশু 
োর মদ্ন হদ্ছ মৃেুু আসদ্িই সদন্নকদ্ট। 
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৭. একজন রাজার চসিংহাসডন আডরাহণ- 
রাজযাচিডেক অনুষ্ঠান 

 
দিদল্লর িাি বকল্লার বিওযান-ই-খাদ্স আওরঙ্গদ্জব োাঁর সামদ্ন পা িাাঁজ কদ্র বদ্স থাকা 
সিাসিদ্ির দিদ্ক োকাদ্িন। এদ্ির মাদ্ে োর িুই মধুম পুত্রও বদ্স রদ্যদ্ি। 
উপদ্িষ্টাদ্ির সিায আজম আর আকবরদ্ক আমন্ত্রণ জাদনদ্য দেদন িূরিদশতোর পদরচয 
দিদ্যদ্িন। োদ্ির উপদিদেদ্ে দেদন োদ্ির বুদদ্ধমত্তা  াচাই করদ্ে পারদ্বন আর বসই 
সাদ্থ োদ্িরদ্ক সরকার পদরচািনার বকৌশি বশখাদ্বন,  া োর বাবা োদ্ক বশখাদ্ে 
বুথত হদ্যদিদ্িন। এিাডা শীঘ্রই দেদন োদ্িরদ্ক সুদ্বিার দহদ্সদ্ব দন ুক্ত করদ্বন, 
ব রকম বড বিদ্ি মুযািমদ্ক গুজরাদ্টর সুদ্বিার দন ুক্ত কদ্রদ্িন। েদ্ব এখন োাঁদ্ক 
আদ্রা জরুদর একদট দবেদ্য মদ্নাদনদ্বশ করদ্ে হদ্ব। গেকাি একজন কাদসি কাবুদ্ির 
কাদ্ি  শবন্ত দসিং-এর মৃেুু সিংবাি দনদ্য এদ্সদ্ি। 
 
 আওরঙ্গদ্জব বিদ্িন, আপনারা সকদ্ি জাদ্নন আজ বকন আপনাদ্িরদ্ক এখাদ্ন আদম 
বডদ্কদি।  শবন্ত দসিং মারা বগদ্িন। এমন একজন মানুে  ার আনুগেু প্রশ্নােীে দিি 
না, োর মৃেুুদ্ে আদম খুব ববদশ বশাক প্রকাশ করার িান করদ্ে পাদর না। কাদ্জই শুধু 
শুধু দমথুা িাবাদ্বগ না বিদখদ্য আদম সময নষ্ট করদ্বা না। োর বচদ্য বরিং মারওযাদ্ডর 
িদবেুৎ শাসন বুবিার দবেদ্যর দিদ্ক আমরা কথা বিদ্বা। োরপর দেদন োাঁর 
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বকাোধুি সািাচুদ্ির আবিুি আদসদ্ির দিদ্ক োদকদ্য বিদ্িন,  শবন্ত দসিং-এর 
কমতকেতারা দক বাৎসদরক বদ্কযা কর রাজদ্কাদ্ে জমা কদ্রদ্ি? 
 
না জাহাপনা।’ 
 
 ‘োহদ্ি ওরা বদ্কযা কর পদরদ্শাধ করা প তন্ত প্রশাসদ্নর িার দনদ্ে মারওযাদ্র 
আপনার বিাক পাঠাদ্বন। 
 
 আজম দজদ্জ্ঞস করদ্িন, মারওযাদ্রর অদধরাজ দহদ্সদ্ব দসিংহাসদ্নর উত্তরাদধকাদ্রর 
দবেদ্য আপদন কী করদ্বন? 
 
‘ব  কাদসি  শবন্ত দসিং-এর মৃেুু সিংবাি দনদ্য এদ্সদিি, বস সাদ্থ কদ্র োর বশে 
ইছাপত্র আর উইদ্ির একদট অনুদিদপও দনদ্য এদ্সদিি। হঠকাদরো কদ্র বস এই 
উইদ্ি বক উত্তরাদধকারী হদ্ব ো দিদ্খদ্ি অথচ একদট করি রাদ্জুর চুদক্তর দনযদ্ম 
রদ্যদ্ি, োর ইছার কথা পদরষ্কার উদ্ল্লখ কদ্র বশে দসদ্ধান্ত অদধরাজ দহদ্সদ্ব আমার 
হাদ্ে বিদ্ড বিওযার কথা। একাজদট কদ্র বস োর দনদ্জর এবিং স্বজাদের চদরত্রানু াযী 
ঔদ্ধেু বিদখদ্যদ্ি।  শবন্ত দসিং অবশু আমার কাজ করদ্ে দগদ্য প্রাণ দিদ্যদ্ি, োই 
আদম প্রদেদহিংসাপরাযণ হব না। োর িুই দবধবা স্ত্রী শরৎকাদ্ি কাবুি বথদ্ক বিরার 
পদ্থ িাদ্হাদ্র িুদট পুত্র সন্তাদ্নর জন্ম দিদ্যদ্ি। আদম ওদ্িরদ্ক দিদল্লদ্ে বডদ্ক পাঠাদ্বা 
 াদ্ে নুায দসদ্ধান্ত দনদ্ে পাদর। ইদ্োমদ্ধু আদম অিাযীিাদ্ব প্রশাসক দহদ্সদ্ব 
মারওযাদ্র আমার রাজকমতচারী দন ুক্ত করদ্বা  াদ্ে রাজপুেরা বুেদ্ে পাদ্র ব , আমার 
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সাম্রাদ্জু আমার শাসনিমোর বশ্রষ্ঠত্ব বিখাবার বিদ্ত্র োরা বুদেক্রম নয। মারওযাদ্র 
 াওযার জনু ব  রাজ কমতচারীদ্িরদ্ক বািাই করা হদ্ব, োদ্িরদ্ক অবশুই শক্ত 
মুসদিম, কদঠন চদরদ্ত্রর অদধকারী, দবশ্বস্ত এবিং িাদযত্ব-কেতদ্বু দনদ্বদিে প্রাণ বুদক্ত হদ্ে 
হদ্ব। সাম্রাদ্জুর অনুানু অঞ্চদ্ির মদ্ো দহনু্দ ধমতীয উৎসব দনদেদ্ধ কদ্র ওরা িরমান 
জাদর করদ্ব। এিাডা আদম ওদ্িরদ্ক আদ্িশ করদি একদট দবখুাে দহনু্দ মদন্দর ববদ্ি 
দনদ্য ো ধ্বিংস করদ্ব। এদট মারওযাদড আর রাজপুেনার অনুানু রাজুগুদ্িার 
অদধবাসীদ্ির মদ্ধু একটা সেকতবােতা দহদ্সদ্ব কাজ করদ্ব।  াদ্ে ওরা আমার প্রদে 
 দ্থাপ ুক্ত সম্মান প্রিশতন কদ্র,  া জীদবেকাদ্ি  শবন্ত দসিং-এর আচরদ্ণ আর মৃেুুর 
আদ্গ োর বশে ইছাযও বিখা  ায দন। 
 
আকবর বিদ্িন, দকন্তু বাবা, বমাগি কমতকেতাদ্ির আগমদ্ন মারওযাদডরা খুবই উদিগ্ন 
হদ্য পডদ্ব। আর আপদন  দি ওদ্ির একদটও পদবত্র িান বিদ্ঙ্গ বিদ্িন, েদ্ব বসটা 
আগ্রাসন দকিংবা দবনা উস্কাদনদ্ে একদট িডাইদ্যর নমুনা দহদ্সদ্ব বিখা হদ্ব না? এই 
বিাকগুদ্িাদ্ে আমাদ্ির দমত্র। আর দবদ্শেে এমন একদট সমদ্য আমরা ওদ্িরদ্ক িুব্ধ 
কদ্র েুিদি,  খন ওরা ওদ্ির মৃে রাজার বশাকপািন করদ্ি। োিাডা এমদনদ্েই 
আমাদ্ির দবরুদ্দ্ধ দবদ্রাহ চিদ্ি–িাদিণাদ্েু দশবাদজ িাডাও সাম্রাদ্জুর অনুানু 
এিাকাদ্েও দবদ্রাহ চিদ্ি, োই না? এধরদ্নর পিদ্িপ বনওযার আদ্গ আমাদ্ির দক 
আদ্রা দবদ্বচনা করা উদচে না? 
 
এমন সময আজম বদ্ি উঠদ্িা, েুদম সব সময কাদ্জ না বিদ্গ বিদর করার কারণ খুাঁদ্জ 
ববডাও। েুদম দক কখনও বকাদ্না দসদ্ধান্ত দনদ্ে পাদ্রা না িাই? 
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আওরঙ্গদ্জব িাবদ্িন, ধীরদির এবিং সবার দপ্রয আকবদ্রর েুিনায আজম োর মৃে 
ইরাদন মাদ্যর িুিতমনীয বমজাজ বপদ্যদ্ি। আ ম অবশু দঠকই বদ্িদ্ি। আকবরদ্ক 
দশখদ্ে হদ্ব ব , বকাদ্না বকাদ্না বিদ্ত্র কদ্মতর চূডান্ত দসদ্ধান্ত বনওযাটাই একমাত্র উপায। 
েদ্ব অনধ ত আর উগ্র আজদ্মরও দকিু বশখার িরকার আদ্ি–সিাসিদ্ির সামদ্ন োর 
দজহ্বা সামিাদ্ে হদ্ব। খুাঁদটনাদট দবেয দনদ্য শাহজািাদ্ির েগডা করা উদচে নয। ভ্রু 
কুাঁচদ্ক দেদন এক হাে েুিদ্িন। বাবার বচাদ্খ িৎতসনার আিাস বপদ্য আজম চুপ 
করদ্িা। আকবরদ্ক বিদ্খ মদ্ন হদছি িাইদ্যর মন্তবু শুদ্ন বস মদ্ন কষ্ট বপদ্যদ্ি। 
আওরঙ্গদ্জব আকবদ্রর দিদ্ক দিদ্র বিদ্িন, ‘আকবর, ব টা বোমার কাদ্ি তবধ প্রশ্ন 
মদ্ন হদ্যদ্ি ো েুদম আদ্িাচনায বপশ কদ্রি, েদ্ব একবার দনদ্জদ্ক প্রশ্ন কর : 
রাজপুেরা দক আসদ্িই আমাদ্ির দমত্র? ওরা আমাদ্ির ধদ্মতর নয আর আমাদ্িরদ্ক 
সামন্তপ্রিু স্বীকার কদ্রদ্ি, বকননা আমাদ্ির উিারো বথদ্ক ওরা উপকৃে হদ্ছ। ওদ্ির 
উপর প্রাথদমক দবজযিাদ্ির পর আমার প্রদপোমহ সম্রাট আকবর ওদ্ির প্রদে খুব 
ববদশ উিারো বিদখদ্যদিদ্িন। আর োই কদ্রদিদ্িন বোমার দপোমহ–দেদন ওদ্ির কাি 
বথদ্ক বকবি িাসা-িাসা আনুগদ্েুর শপথ খুাঁদ্জদিদ্িন। আর োরপর  খন নেুন 
একজন রাজপুে রাজা দসিংহাসদ্ন বসদ্িা, ওরা সবাই োদ্ির ঔদ্ধেু আর অহোর 
বিখাদ্ে উৎসাদহে করদ্িা। রাজপুেরা একদট উচ্চণ্ড এবিং দবশৃঙ্খি জাদে। ওদ্ির সাদ্থ 
প্রশিংসা আর আপসমূিক আচরণ না কদ্র, আমাদ্ির পূবতপুরুেদ্ির উদচে দিি ওদ্ির 
উপর আমাদ্ির প্রাধানু প্রদেষ্ঠা করা। এখন  শবন্ত দসিং-এর মৃেুুর পর োদ্ির 
কাজকদ্মত দবশৃঙ্খি পদরদিদে সৃদষ্ট হদ্যদ্ি, কাদ্জই এই সুদ্ াদ্গ মারওযাদডদ্িরদ্ক ওদ্ির 
উপদ্র আমার িমোর কথা মদ্ন কদরদ্য দিদ্ে হদ্ব। আর  দি ওরা আমাদ্ক অমানু 
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কদ্র োহদ্ি ওরা নয, আমরা উপকৃে হব। আশা কদর েুদম বসটা বুেদ্ে বপদ্রি 
আকবর?’ 
 
আকবর শান্তিাদ্ব উত্তর দিি, ‘হুাাঁ, বুদ্েদি বাবা। 
 
* 
 
দিদল্ল বকল্লার বকন্দ্রীয উঠাদ্নর পাদনর বিাযারার পাশ দিদ্য দ্রুে বহাঁদ্ট আওরঙ্গদ্জব 
বহদ্রদ্মর চন্দনকাদ্ঠর িটদ্কর দিদ্ক চিদ্িন। িটদ্কর সামদ্ন িাাঁডান িুজন েুদকত নারী 
প্রহরী িটক খুদ্ি ধরদ্েই বমদ্যমহদ্ির বরাজদ্মদর, পুাচুদি আর কস্তুদরর মৃিু সুগন্ধ 
োদ্ক ব দ্ক বিিদ্িা। িাি মখমদ্ির পিতা েুিাদ্না উদিপুরী মহদ্ির আদ্বিনময 
প্রদ্মািমহদ্ির দিদ্ক না ঘুদ্র জাহানারা বহদ্রদ্ম এদ্ি ব  অনাডম্বর কামরাগুদ্িা বুবহার 
কদ্রন বসদিদ্ক চিদ্িন। জাহানারা োাঁর পদরচাদরকাদ্ক পাদঠদ্য োাঁদ্ক বিখা করার জনু 
অনুদ্রাধ জানাবার সাদ্থ সাদ্থ দেদন এখাদ্ন চদ্ি এদ্সদ্িন। জাহানারাদ্ক বিখদ্ি দেদন 
খুদশ হদ্বন। দেদন  া বিদ্বদিদ্িন, সাম্রাদ্জুর পাদিশাহ ববগম দহদ্সদ্ব জাহানারা োর 
িাদযত্ব অেুন্ত অধুবসায সহকাদ্র পািন করদিদ্িন। দেদন  থা থ আনুষ্ঠাদনকোর সাদ্থ 
রাষ্টিূে এবিং করিরাদ্জুর রাজাদ্ির স্ত্রীদ্ির অিুথতনা জানাদছদ্িন, োাঁর কথা ও বুদদ্ধ 
দিদ্য োদ্িরদ্ক মুগ্ধ করদিদ্িন। এিাডা দবপিগ্রস্ত রাজ কমতকেতা ও অনুানু দবধবার 
সাহাদ্ ুর আদ্বিদ্নর জবাব দিদছদ্িন। বহদ্রদ্মর বখাাঁজাদ্ির প্রশাসন িিোর সাদ্থ 
পদরচািনা করদিদ্িন। এেগুদ্িা নারী ব খাদ্ন একদ্ত্র বসবাস করদ্িন, স্বিাবেই 
বসখাদ্ন োদ্ির পরস্পদ্রর মাদ্ে িুি বুোবুদে আর দহিংসাদবদ্িে হদ্ে পাদ্র, দেদন 
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বসগুদ্িারও সমাধা করদিদ্িন। োাঁর আিািা িবদ্নর দনজতনোয আশ্রয বনওযায সিবে 
পরবেতী কাজদট সহজ হদ্যদিি। 
 
আওরঙ্গদ্জব কামরায  ুদ্ক বিখদ্িন জাহানারা জানািা দিদ্য বাইদ্রর দিদ্ক োদকদ্য 
রদ্যদ্িন। োাঁর পাদ্যর আওযাজ শুদ্ন দেদন মাথা উাঁচু কদ্র ঘুদ্র োকাদ্িন। আওরঙ্গদ্জব 
অবাক হদ্য বিখদ্িন দেদন ভ্রু কুাঁচদ্ক রদ্যদ্িন, মুদ্খর হাদসদ্ে আর কাদ্িা বচাদ্খ 
বকাদ্না উষ্ণো বনই। বকাদ্না িদনো না কদ্র, বকাদ্না ধরদ্নর সিােণ না কদ্র দেদন 
প্রথদ্ম কথা বিদ্িন, ‘আদম গুজব শুনদ্ে বপিাম, মারওযাদ্ডর দবরুদ্দ্ধ পিদ্িপ বনওযা 
আর দহনু্দ ধদ্মতর দবরুদ্দ্ধ নানা-ধরদ্নর দবদধ-নদ্েধ আদ্রাপ করার পরও েুদম সন্তুষ্ট না 
হদ্য  ারা বোমার স্বধদ্মতর নয োদ্ির সবার উপর দজদজযা কর আদ্রাপ করদ্ে চাছ। 
দবধমতীদ্ির উপর করাদ্রাদ্পর প্রথা সম্রাট আকবর উদঠদ্য দিদ্যদিদ্িন। আমার এটা 
দবশ্বাস হদ্ছ না। এটা সমূ্পণত পাগিাদম। 
 
 হঠাৎ এরকম প্রচণ্ড আক্রমদ্ণ আওরঙ্গদ্জব একটু ইেস্তে করদ্ে িাগদ্িন। ব িাদ্বই 
বহাক িুি বুোর কারদ্ণ জাহানারা  া সদেু দবশ্বাস কদ্রন োই বিদিদ্িন। োাঁর 
চারপাদ্শ আর  ারা আদ্িন–এমনদক োাঁর পদরবাদ্রর সিসুদ্ির মদ্োও জাহানারা 
দনদ্জর স্বাদ্থত প্রদ্ণাদিে হদ্য চদ্িন না। দেদন  েিূর সিব কণ্ঠস্বর শান্ত এবিং দনচু কদ্র 
বিদ্িন, হুাাঁ। আদম আমাদ্ির ধমতীয রীদে অনু াযী দজদজযা কর আদ্রাপ করদ্ে  াদছ। 
এটা করার জনু আমাদ্ক সমাদ্িাচনা না কদ্র বরিং বোমার উদচে আমাদ্ির 
পূবতপুরুেদ্ির সমাদ্িাচনা করা  ারা এ প্রথা দবদ্িাপ কদ্রদিদ্িন। 
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জাহানারা প্রায দচৎকার কদ্র বদ্ি উঠদ্িন, “আওরঙ্গদ্জব, েুদম দক কদ্র এটা করদ্ে 
পারদ্ি? আর আমাদ্ক আদ্গ বদ্িদন বকন? আমাদ্ির পূবতপুরুেরা  া করার জনু 
প্রাণপদ্ণ বচষ্টা কদ্র বগদ্িন েুদম োর সমস্ত পদরেুাগ করদ্ি। এই কর উদঠদ্য দিদ্য 
োরা আমাদ্ির জনগদ্ণর মাদ্ে একো আর সমো আনার বচষ্টা করদিদ্িন। েুদম িুদ্ি 
বগি এটা মুসদিম বিশ নয–আদম বোমাদ্ক আদ্গই বদ্িদি এখানকার দবপুি সিংখুাগদরষ্ঠ 
মানুেই দহনু্দ। দকন্তু েুদম এমন আচরণ করদ্ি,  া দবিদক্ত আর দবদ্রাহ বডদ্ক আনদ্ি। 
আমাদ্ির পূবতপুরুেরা  দি এমন আচরণ করদ্েন, োহদ্ি আমাদ্ির সাম্রাজু কখনও 
দটদ্ক থাকদ্ে পারদ্ো না। েুদম আমার কথা বশান…আমার কেতবু বোমার সাদ্থ 
মনদ্খািা হওযা। নাদ্িাডবান্দার মদ্ো  দি এদ্ে অটি থাক, োহদ্ি বোমার অদ্নক 
দবশ্বস্ত প্রজাদ্ক িূদ্র সদরদ্য বিদ্ব। আর োদ্ির েীব্র বক্রাধ আমাদ্ির মাথায আঘাে 
হানদ্ব। শূনু বথদ্ক েুদম এমন একদট েড বডদ্ক আনদ্ব,  া সবদকিু িাদসদ্য দনদ্য 
 াদ্ব। বকন েুদম এটা বিখদ্ে পাছ না?’ জাহানারা থামদ্িন, োর বচাখমুখ িাি হদ্য 
রদ্যদ্ি। 
 
‘আদম আবার বিদি, করাদ্রাপ করাটা আমাদ্ির ধমতীয প্রথানু াযী একজন শাসদ্কর 
অবশু পািনীয। আর আদম প্রচদিে মদ্ে দবশ্বাসী একজন মুসদিম শাসক।’ কথাদট 
বিার সময অদ্নক বচষ্টা কদ্রও আওরঙ্গদ্জব োর কণ্ঠস্বদ্র উদ্ত্তজনা িুকাদ্ে পারদ্িন 
না। োরপর বদ্ি চিদ্িন, আদম িুিঃদখে ব  কথাটা আদ্গই বোমাদ্ক বিা হযদন, েদ্ব 
এ বুাপাদ্র বোমার প্রদেদক্রযা আদম আদ্গ বথদ্ক আাঁচ করদ্ে বপদ্রদিিাম। োিাডা 
বোমার সাদ্থ েগডা করার আমার বকাদ্না ইদ্ছ দিি না। এজনু আদম আন্তদরকিাদ্ব 
বোমার কাদ্ি িমা চাদছ। েদ্ব বোমাদ্ক একটা দবেয বুেদ্ে হদ্ব ব , এগুদ্িা বোমার 
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দবদ্বচনার দবেয নয। একজন নারী দহদ্সদ্ব বাইদ্রর পৃদথবীর বুাপাদ্র আমার দিক 
দনদ্িতশনা বোমার গ্রহণ করা উদচে, ব রকম আমাদ্ির পাদরবাদরক দবেদ্যও বোমার 
উপদ্িশ আদম প্রাযই বমদ্ন চদি।’ 
 
জাহানারা োাঁর দিদ্ক এদগদ্য এদ্িন। একটা মুহূেত োর মদ্ন হদছি দেদন হযদ্ো োাঁদ্ক 
আঘাে করদ্ে  াদ্ছন। দকন্তু দেদন আওরঙ্গদ্জদ্বর সামদ্ন হাাঁটুদ্গদ্ড বদ্স োর দিদ্ক 
োদকদ্য অনুনয কদ্র বিদ্িন, িযা কদ্র দবযেদট আদ্রকবার দবদ্বচনা কর! আমার জনু 
আর আমাদ্ির বিংদ্শর খাদেদ্র।’ এবার দেদন োর িুই পা বচদ্প ধদ্র বিদ্িন,  দি েুদম 
এদবেদ্য অটি থাক েদ্ব আমাদ্ির সাম্রাজু ধ্বিংস হদ্য  াদ্ব।’ 
 
 আওরঙ্গদ্জদ্বর আর দকিুই বিার দিি না। এদনদ্য আর েকত করা মাদ্ন দনদ্জদ্ির মদ্ধু 
ব  শূনুো সৃদষ্ট হদ্যদ্ি ো আদ্রা গিীর কদ্র বোিা। িুজদ্নর মদ্ধু বকউ হযদ্ো এমন 
দকিু বদ্ি বিিদ্বন– ার জনু হযদ্ো পদ্র অনুেপ্ত হদ্ে হদ্ব। কাদ্জই অেীদ্ের কথা 
না বোিাই িাি। ববাদ্নর হাে বথদ্ক অেুন্ত ধীদ্র ধীদ্র নম্রিাদ্ব দনদ্জদ্ক িাদডদ্য দনদ্য 
দেদন বপিদ্ন ঘুদ্র আডষ্টিাদ্ব বহাঁদ্ট কামরা বথদ্ক ববর হদ্য বগদ্িন। 
 
জাহানারা বডদ্ক উঠদ্িন, ‘আওরঙ্গদ্জব! িাাঁডাও…’ দকন্তু দেদন একবারও দিদ্র োকাদ্িন 
না। 
 
* 
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দিদল্লর িািদ্কল্লায আওরঙ্গদ্জব রাজমুকুট খুদ্ি একদট কাপদ্ডর টুকরা দিদ্য কপাদ্ির 
ঘাম মুিদ্িন। একজন েরুণ পদরচারক–বকারদচ িম্বা গিার একদট জগ বথদ্ক একদট 
রত্নখদচে বপযািায শীেি েরমুদ্জর শরবে ব দ্ি োাঁর হাদ্ে েুদ্ি দিি। এইমাত্র দেদন 
আনুষ্ঠাদনকিাদ্ব দজদজযা কর পুনরায চািু করার বঘােণা দিদ্য এদ্সদ্িন। দহনু্দদ্ির 
োৎিদণক দবরূপ প্রদেদক্রযা এডাদ্ে দেদন ব  েদ্রাকা ববিকদন বথদ্ক বঘােণাদট 
দিদ্যদিদ্িন িরবাদ্রর কমতকেতারা োর দনদ্চর প্রথম সাদরদ্ে উদ্িমা আর িরবাদ্রর 
মুসদিম সিসুদ্ির বসার বুবিা কদ্রদিদ্িন। মুসদিম পেন বথদ্ক প্রচুর বসনা হাদ্ের 
কাদ্ি অদ্পিমাণ দিি। বঘােণাদট বিওযার পর দিদ্ডর বপিন দিক বথদ্ক সামানু 
প্রদেবাদ্ির দচৎকার বশানা দগদ্যদিি। োর ধারণা, একই রকম প্রদেদক্রযা অনুানু 
িাদ্নও হদ্ব। 
 
 আওরঙ্গদ্জব শরবদ্ে একটা িম্বা চুমুক দিদ্িন। ববিকদনর হাওযা ববশ গরম আর 
গুদ্মাট দিি। এমনদক পাদখরাও আকাদ্শ না উদ্ড োাঁক ববাঁদ্ধ িাদ্ি বদ্স রদ্যদ্ি। বেতা 
আসার আর ববদশ দিন বাদক বনই, বৃদষ্টর সাদ্থ সাদ্থ শীেি স্বদস্ত দমিদ্ব। হঠাৎ োর 
শরীর বকাঁদ্প উঠদ্েই বপযািা বথদ্ক শরবে িিদ্ক পডদ্িা। দেদন বো অসুি নন, দকন্তু 
আসদ্িই কী োই? গরদ্ম দকিংবা এখুদন  া কদ্র এদ্সদ্িন োর কারদ্ণ কী মানদসক চাপ 
হদ্যদ্ি? না, আবার আদ্রা বজাদ্র বকাঁদ্প উঠদ্িা–িূদমকম্প হদ্ছ, ববশ বড ধরদ্নর 
িূদমকম্প। দনচু বটদবদ্ির উপর রাখা শরবদ্ের জগদট মাদটদ্ে পদ্ড বগি। বিদনি 
বগািাদপ রিং-এর শরবে নীি আর বািাদম রিং-এর ইরাদন গাদিচার উপর পদ্ড দিদজদ্য 
দিি। একই সাদ্থ েুিন্ত িুদ্টা বেদ্ির বাদে মাদটদ্ে পডদ্েই কাাঁচ বিদ্ঙ্গ চারদিদ্ক 
িদডদ্য পডদ্িা। আওরঙ্গদ্জব একটা থাম আাঁকদ্ড ধদ্র দনদ্জদ্ক সামিাদ্িন। হাদের 
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িাাঁদ্ের কাজকরা একদট আযনা মাদটদ্ে পদ্ড বিদ্ঙ্গ বচৌদচর হদ্য বগি। বাইদ্র ধপ কদ্র 
একটা শব্দ হি। ববিকদনর চেুদিতদ্ক সূক্ষ্ম কারুকাজ করা ববদ্ি পাথদ্রর বরদিিং-এর 
একটা অিংশ বিদ্ঙ্গ পদ্ডদ্ি। এর পরপরই ববিকদনর িরজার ববদ্ি পাথদ্রর বচৌকাদ্ঠ 
আাঁকাবাাঁকা িাটি বিখা দিদ্েই দকিু বিাঁদ্ট  াওযার িারী আদ্রকদট শব্দ পাওযা বগি। 
আর দবশ িুট দনদ্চ মাদটদ্ে পদ্ড ববিকদনর ববদশরিাগ অিংশই অিৃশু হদ্য বগি। 
কম্পন বথদ্ম বগদ্ি, েদ্ব আদ্রা কদ্যকবার ধুপ কদ্র দকিু পদ্ড  াওযার শব্দ বশানা 
বগি। িাদ্ির দকিু অিংশ আর িুদ্গতর িাদ্ি কামান-বগািা দনদ্িদ্পর জনু দিরদবদশষ্ট 
ববদ্িপাথদ্রর বুরুদ্জর সমেি িাি নডবদ্ড হদ্য বিদ্ঙ্গ মাদটদ্ে পদ্ড বগি। 
 
 থাম বিদ্ড আওরঙ্গদ্জব একটা জানািার কাদ্ি িুদ্ট দগদ্য বাইদ্র োকাদ্িন। পাদখগুদ্িা 
চক্রাকাদ্র আকাদ্শ উডদ্ি আর িীে হদ্য দচৎকার করদ্ি, উডন্ত পাদখগুদ্িার কারদ্ণ 
আকাশ কাদ্িা হদ্য রদ্যদ্ি। বুরুদ্জর িাদ্ির একদট বড টুকরা সািা মাদ্বতি পাথর 
পাদনর বিাযারার উপর পডদ্েই বিাযারাদট বিদ্ঙ্গ বগি। িডিড কদ্র প্রবি ববদ্গ পাদন 
পদ্ড মাদ্বতি পাথদ্রর উঠান িাদসদ্য দিি। িাদ্ির িাি টাদি বিদ্ঙ্গ টুকদ্রা টুকদ্রা হদ্য 
মাদ্বতি পাথদ্রর পাদ্য চিা পদ্থর উপর িদডদ্য পডদ্িা। উঠাদ্নর এক বকাদ্ণ একজন 
শ্রদমক সিবে একজন মাদি বিযাদ্ির গাদ্য বঠস দিদ্য রদ্যদ্ি আর আদ্রকজন মাদি 
োর মাথার সািা পাগদডর পুাাঁচ খুিদিি। খুব সিব এটা দিদ্য বস অপর বিাকদটর 
পাদ্যর দনদ্চর ব  জাযগায বকদ্ট রক্ত েরদিি োদ্ে বাাঁধন বিদ্ব। িুদ্গতর  েটুকু অিংশ 
আওরঙ্গদ্জব বিখদ্ে পাদছদ্িন, োদ্ে বকবি এই একজনদ্ক িুঘতটনায আহে মদ্ন 
হদ্ছ। দকন্তু বহদ্রম আর জাহানারার অট্টাদিকার দক অবিা? োর দনদ্জর িািানদটর 
মদ্ো জাহানারার িবনদটও একইরকমিাদ্ব দনদমতে হওযায আশা করা  ায বসদট হযদ্ো 
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অিে রদ্যদ্ি, েদ্ব োদ্ক বসটা জানদ্ে হদ্ব। দেদন ঘুদ্র বকারদচর দিদ্ক োকাদ্িন, বস 
েখন কাাঁপা কাাঁপা হাদ্ে মাদট বথদ্ক জগদট েুিদিি। 
 
 ‘ওটা এখন থাক। েুদম এক িুদ্ট দগদ্য িুাদ্খ এস বহদ্রম আর জাহানারা ববগদ্মর 
িািাদ্নর বকাদ্না িদে হদ্যদ্ি দক-না। োরপর োর মদ্ন পডদ্িা, বকল্লার বিযাদ্ির 
চারদিদ্ক সাধারণ মাদ্নর বাদডঘর িদডদ্য রদ্যদ্ি। োরপর বিদ্িন, ‘আর বিহরিী 
িদ্ির বসনা কমতকেতাদ্ির শহদ্র দগদ্য বিখদ্ে বি বসখাদ্ন দকরকম িযিদে হদ্যদ্ি।’ 
 
 ঘণ্টাখাদ্নক পর দেদন খবর বপদ্য দনদিন্ত হদ্িন ব , বহদ্রম আর জাহানারার মহদ্ি 
বেমন িযিদে হয দন। বহদ্রদ্ম সবাই আেদেে হদ্য পদ্ডদিি, েদ্ব গুরুের িদে 
বিদ্ে বকবি, উপর বথদ্ক চুনসুরদক খদ্স পদ্ড একজন পদরচারদ্কর পাদ্য বড ধরদ্নর 
আঘাে বিদ্গদ্ি। বহদকমরা োর িাঙ্গা পা বকদ্ট বিিদ্ে  াদ্ছন। 
 
োরপর োাঁর বিহরিী িদ্ির প্রধান োাঁদ্ক শহদ্রর অবিা বিদ্িা, ‘জাহাপনা, শহদ্র 
ববশ িযিদে হদ্যদ্ি। শহদ্রর উত্তদ্রর িটদ্কর একদট অিংশ বিদ্ঙ্গ পদ্ডদ্ি। দখিাদ্নর 
উপদ্রর মূি পাথরদট বিদ্ঙ্গ পদ্ড একদট গাধা-গাদড আর এর গাদ্ডাযানদ্ক চাপা 
দিদ্যদ্ি। িটদ্কর একজন িাদ্ডাযান মাথায সািংঘাদেক আঘাে বপদ্যদ্ি, এখনও কথা 
বিদ্ে পারদ্ি না। বাাঁচদ্ব বদ্ি মদ্ন হয না।  মুনা নিীর েীদ্রর কাদ্ি শহদ্রর 
বিযাদ্ির িশিুট অিংশ বিদ্ঙ্গ পদ্ডদ্ি। এর কাদ্ি একদট মসদজদ্ির দমনার বিদ্ঙ্গ 
পদ্ডদ্ি আর একদট দহনু্দ মদন্দদ্রর বপিদ্নর বিযািও বিদ্ঙ্গ িুই টুকরা হদ্য বগদ্ি। 
ববদশরিাগ কািা-মাদটর ইদ্টর তেদর ঘরবাদড বিদ্ঙ্গ ধূদিসাৎ হদ্য বগদ্ি। কদ্যকদট ঘদ্রর 
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ধ্বিংসাবদ্শদ্ের দনদ্চ বিাকজন আটকা পদ্ডদ্ি। অনুানু জাযগায কাদ্ঠর িাঙ্গা টুকরা 
আর িাদ্ির খড ঘদ্রর বিেদ্র চুিার আগুদ্ন পদ্ড িাউ িাউ কদ্র জ্বিদ্ি। বকাদ্না 
বকাদ্না জাযগায আগুন দনযন্ত্রদ্ণর বাইদ্র চদ্ি বগদ্ি।’ 
 
আওরঙ্গদ্জব বিদ্িন, ‘আগুন দনিাদ্ে আর বিদ্ঙ্গ পডা বাদড-ঘদ্রর দনদ্চ চাপাপডা 
বিাকজনদ্ক উদ্ধার করদ্ে তসনু পাঠাও। আগুন বনিাবার জনু িরকার পডদ্ি অনু 
বাদডও িাঙ্গদ্ে বিদ্ব। আর বকাোধুিদ্ক বি  ারা ববদশ িদেগ্রস্ত হদ্যদ্ি োদ্ির মদ্ধু 
টাকা দবেরণ করদ্ে। 
 
 ‘আদম এখুদন বুবিা দনদ্ে  াদছ, জাাঁহাপনা। েদ্ব একটা কথা আপনাদ্ক জানাদ্ে 
চাদছিাম। দহনু্দদ্ির মদ্ধু দকিু বিাক দচৎকার কদ্র বিদিি, আপদন আবার দজদজযা কর 
চািু করায িগবান রুষ্ট হদ্য িূদমকম্প ঘদটদ্যদ্িন।’ 
 
‘এটা পুরািস্তুর অদ্ ৌদক্তক আর বাদ্জ কথা। দহনু্দ মুসিমান দনদবতদ্শে সকদ্িই িদেগ্রস্ত 
হদ্যদ্ি–আর বসই সাদ্থ ওদ্ির সবারই ঘর-বাদড ধ্বিংস হদ্যদ্ি। বরিং আদম বিদ্বা এটা 
আল্লাহর কাি বথদ্ক অদবশ্বাসীদ্ির জনু একটা সেকত বােতা হদ্য এদ্সদ্ি,  াদ্ে ওরা 
দনদ্জর আত্মা আর ধনদ্িৌিদ্েরও স্বাদ্থত সদঠক পদ্থ দিদ্র আদ্স। 
 
‘জাাঁহাপনা আপদন  া বদ্িদ্িন, ো অবশুই সদঠক। েদ্ব আদম বখািা মদ্ন বিদ্ে চাই, 
এই সহজ সরি বিাকগুদ্িার োদ্ির দহনু্দ ধদ্মতর প্রদে গিীর দবশ্বাস রদ্যদ্ি। বকাদ্না 
 ুদক্ত-েকত, ো  েই  ুদক্তসিংগে বহাক োদ্িরদ্ক টিাদ্ে পারদ্ব না।’ 
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আওরঙ্গদ্জব মাথা নাডদ্িন। দজদজযা কর পুনরায চািু কদ্র দেদন আল্লাহর সামদ্ন 
সদঠক রদ্যদ্িন, পদরণদে  াই বহাক না বকন। এ দনদ্য দিদল্লর দকিংবা সাম্রাদ্জুর অনু 
বকাথাও বকাদ্না ধরদ্নর দবদ্রাহ বিখা দিদ্ি িরকার পডদ্ি ো িমন করার জনু দেদন 
তসনুদ্ির প্রস্তুে থাকদ্ে বিদ্বন। 
 
* 
 
বিাদ্রর একটু আদ্গ রাযগড িুদ্গতর মদন্দদ্রর ঘণ্টা ধ্বদন শুদ্ন দশবাদজর ঘুম বিদ্ঙ্গ বগি। 
োর বপট গুডগুড কদ্র উঠদ্িা। অবশু এর কারণ হদ্ছ এর আদ্গর দিনদট দেদন 
উপবাস আর প্রাথতনায কাদটদ্যদ্িন–েদ্ব বিাজন আর উৎসদ্বর সমযও হদ্য এদ্সদ্ি। 
গে চার মাস ধদ্র দেদন োর অদিদ্েদ্কর দিনদট দনদ্য পদরকল্পনা কদ্র আসদিদ্িন।  ে 
সামানুই বোক খুাঁদটনাদট প্রদ্েুকটা দবেয দেদন দনদ্জ বিখাশুনা করদিদ্িন। এমনদক 
এসম্পদ্কত দহনু্দ ধমতশাদ্স্ত্রর দবশি দবেয পদ্ডদ্িন  াদ্ে দসিংহাসদ্ন আদ্রাহদ্ণর ব  ধমতীয 
দনযমাবদি রদ্যদ্ি ো খুাঁদ্জ ববর কদ্র পুনিঃপ্রচিন করদ্ে পাদ্রন। বমাগিদ্ির অেুাচারী 
শাসদ্ন এগুদ্িা সবাই প্রায িুদ্ি দগদ্যদিি। রাজু শাসদ্নর পদবত্র স্বিাব ধমতদট ব  দেদন 
কে িাি বুদ্েন, ো সবার সামদ্ন েুদ্ি ধরার জনু জনসমদ্ি ববশ কদ্যকদট গুরুত্বপূণত 
েীথতিাদ্ন দগদ্য পদরদ্শাধদ্নর  াবেীয ধমতীয আচারানুষ্ঠান পািন কদ্রদ্িন। এর িদ্ি 
ব্রাহ্মণ পুদ্রাদহেরা োদ্ক তপো প্রিান করদ্িন। োদ্ির সহদ্ াদগোর কৃেজ্ঞোস্বরূপ 
দেদন সারা দহনু্দস্তান বথদ্ক পঞ্চাশ হাজার ব্রাহ্মণদ্ক আমন্ত্রণ কদ্র এদ্ন োদ্ির থাকা-
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খাওযার বুবিা কদ্রদ্িন,  াদ্ে োরা মারাঠার রাজা দহদ্সদ্ব োর রাজুাদিদ্েক প্রেুি 
করদ্ে পাদ্র। 
 
দশবাদজ উঠদ্িন, অদ্পিমাণ বসবকদ্ির সহাযোয পদবত্র গঙ্গাজি দিদ্য মাথা আর সারা 
বিহ ধুদ্িন। পুদ্রাদহেরা এই গঙ্গাজদ্ি মদ্ন্ত্রাচ্চারণ কদ্র পদবত্র কদ্র দিদ্যদিি। োরপর 
দেদন ধবধদ্ব সািা আর দ িা িম্বা একদট বপাশাক পরদ্িন। বসবকরা োর গিায িুদ্ির 
মািা পদরদ্য দিি, োরপর বাহুদ্ে বাজুবন্ধ, পাদ্য নূপুর আর গিায খাাঁদট বসানার হার 
পদরদ্য দিি। োরপর  খন দেদন একা হদ্িন, েখন কদ্যকদট ধূপকাদঠ বজ্বদ্ি ঘদ্রর 
একদ্কাদ্ণ একদট বিাট্ট ববদির সামদ্ন এদ্স হাাঁটুদ্গদ্ড বদ্স মাথা েুাঁকদ্িন। প্রাথতনা শুরু 
করদ্েই োর মাথাটা একটু টদ্ি হািকা হদ্য এি, বুেদ্ে পারদ্িন এটা িুধার কারদ্ণ 
নয …এটা হদ্ছ উদ্ত্তজনা আর প্রেুাশার একদট দমশ্রণ, েদ্ব একদট অবাস্ত বোর 
অনুিূদেও রদ্যদ্ি। োর দবশ্বাসই হদছি না ব , অবদ্শদ্ে এই দিনদট এদ্সদ্ি। 
 
একমদ্ন েখনও ধুান কদ্র  াদছদ্িন, এমন সময কামরায কাদ্রাও ব াকার শব্দ বপদ্য 
ঘুরপাক বখদ্য উঠা ধূদ্পর বধাযার মধু দিদ্য ব্রাহ্মণ পুদ্রাদহে গগা িদ্ট্টার দিপদিদ্প িম্বা 
বিহ আর েীক্ষ্ণ কাদ্িা বচাখিুদ্টা বিখদ্ে বপদ্িন। পুদ্রাদহে বিদ্িন, আসুন প্রিু। িগ্ন 
উপদিে হদ্যদ্ি। 
 
রাজা দহদ্সদ্ব োদ্ক পদবত্র বঘােণা করার জনু পুণু নগরী বানারদস বথদ্ক এই দবখুাে 
পদণ্ডে এবিং ঋদেদ্ক িাদিণাদ্েুর পাহাদড এিাকার রাযগদ্ড আমন্ত্রণ জাদনদ্য দেদন 
িাদ্িা কদ্রদ্িন। গগা িদ্ট্টর উপদিদে োর দনজ মারাদঠ জনগদ্ণর উপর োর শাসদ্ন 
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একদট পদবত্র কেৃতত্ব এদ্ন দিদ্যদ্ি আর দহনু্দধমতাবিম্বী অনুানু  ারা আদ্িন োরা সবাই 
নেুনিাদ্ব উিীদবে হদ্য োর কাদ্ি সমদ্বে হদ্বন। 
 
পুদ্রাদহেদ্ক অনুসরণ কদ্র দশবাদজ উঠান পার হদ্য মদন্দদ্র  ুকদ্িন। বিেদ্র গাাঁিািুদ্ি 
 াকা দশদ্বর বাহন নদন্দর-োাঁদ্ডর একদট পাথদ্রর মূদেতর কাদ্িই বসানাদি রিং-এর একদট 
দনচু বসার বচৌদক রাখা দিি। োর স্ত্রী সযরা বাঈ আর বড বিদ্ি শিাদজ অদিদ্েক 
আসদ্নর বপিদ্ন িাাঁদডদ্যদিি। পুদ্রাদহে আর সিাসিরা সবাই িিদ্বাঁদ্ধ মদন্দদ্রর 
বিেদ্র চারদিদ্ক িাাঁদডদ্য রদ্যদ্ি। 
 
 দশবাদজ বসার পর গগা িট্ট োর সামদ্ন একদট বসানার বাদট এদগদ্য দনদ্য বিদ্িন, 
‘দশবাদজ, মা গঙ্গার এই পদবত্র জি দিদটদ্য আদম আপনাদ্ক মারাদঠদ্ির রাজা দহদ্সদ্ব 
পদবত্র করদি। আপনার শাসন সুিীঘত আর নুাযপরাযণ বহাক,  াদ্ে আপদন প্রজাদ্ির 
আশীবতাি ধনু হদ্য উঠুন আর বিবোরা আপনার অনুকূি বহান। োরপর একদট বসানার 
চামচ দিদ্য বাদট বথদ্ক গঙ্গাজি েুদ্ি দশবাদজর মুদ্খ আর মাথায দেনবার দিদটদ্য 
দিদ্িন। োরপর পদবত্র জদ্ি িরা বসানার জগ হাদ্ে মুখু মন্ত্রীরা এদগদ্য এদ্িন, োরাও 
নেুন রাজার গাদ্য গঙ্গাজি দিটাদ্িন। োরপর বোিজন ব্রাহ্মণ নারী, অশুি আত্মাদ্ক 
িূর করার উদ্েদ্শু প্রদ্েুদ্ক হাদ্ে একদট কদ্র বসানার থািায পাাঁচদট বেদ্ির প্রিীপ 
দনদ্য োাঁদ্ক দঘদ্র মদ্ন্ত্রাচ্চারণ করদ্ে করদ্ে প্রিদিণ করদ্িা। 
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োরপর এি ওজন বনওযার অনুষ্ঠান–এদট রাজুাদিদ্েদ্কর একদট প্রাচীন দহনু্দ প্রথা,  া 
দেদন আবার এখাদ্ন চািু করদ্িন। ওজদ্নর িাদ্র দহমদশম বখদ্ে বখদ্ে চারজন 
পুদ্রাদহে ওজন মাপার দবশাি একদট িাাঁদডপাল্লা দনদ্য মদন্দদ্রর বিেদ্র  ুকদ্িা। 
 
 ‘আসুন মহারাজ। 
 
 গগা িট্ট স্মরণ কদরদ্য দিদ্েই দশবাদজ উদ্ঠ িাাঁডাদ্িন–বিজা বপাশাকদট গাদ্যর সাদ্থ 
বিদ্ে রদ্যদ্ি, োরপর বহাঁদ্ট িাাঁদডপাল্লার কাদ্ি দগদ্য একদট পাল্লায উদ্ঠ আসন বগদ্ড 
বসদ্িন। মদ্ন মদ্ন িাবদ্িন, দক িুিঃখ আদম কে হািকা, এরকম একদট িাবগিীর 
অনুষ্ঠাদ্নর মদ্ধুও োর বঠাাঁদ্ট মৃিু হাদসর উপক্রম হদছি। আদম  দি আদ্রা বমাটা আর 
িারী হোম োহদ্ি ব  গদরবরা এই িান পাদ্ব োরা হযদ্ো আদ্রা উপকৃে হে। 
অনুষ্ঠান শুরু হদ্েই কদ্যকজন পুদ্রাদহে কদ্যকদট বসানার বাট অপর পাল্লার উপর 
রাখদ্িা। দেদন বজদ্নদ্িন এককাদ্ি এ ধরদ্নর অনুষ্ঠাদ্ন সােদট মূিুবান ধােুর মদ্ধু 
এদটই প্রথদ্ম বিওযার প্রথা দিি। দেদন উপদ্রর দিদ্ক উঠদ্েই একটু বকাঁদ্প উঠদ্িন। 
োরপর এি রূপার মুরা, এরপর োমা, িস্তা, দটন, দসসা এবিং সবদ্শদ্ে বিাহা। এরপর 
বিওযা হি জাযিি আর িবঙ্গ, োরপর িবণ, কপূতর এবিং দমদহ সুদেবস্ত্র এবিং সবার 
বশদ্ে খািুসামগ্রী। পাকা হিুি কিা বথদ্ক শুরু কদ্র পাকা আম, রসাি দমদষ্ট, দঘ এবিং 
উজ্জ্বি সবুজ পান পাো। 
 
 মদন্দদ্রর সমস্ত অনুষ্ঠান বশে হওযার পর দশবাদজ োর স্ত্রী-পুত্রসহ দনদ্জর মহদ্ি দিদ্র 
বগদ্িন। সািা বপাশাকদট খুদ্ি িারী এমব্রযডাদর করা একদট িাি টকটদ্ক বরশদ্মর 
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বপাশাক পরদ্িন। সযরা বাঈ দনদ্জও িাদম বরশদম বপাশাক এবিং প্রচুর অিোর 
পদ্রদিদ্িন। দেদন দশবাদজর শরীর বথদ্ক সািামাটা অিোরগুদ্িা খুদ্ি উজ্জ্বি রত্নখদচে 
গািা গািা বািা, আিংদট পদরদ্য দিদ্িন। োর হাদ্ের চামডা বিখা  াদছি না। সবদকিু 
পদরদ্য বিবার পর দেদন বিদ্িন, এবার আপনাদ্ক একজন সদেুকার রাজার মদ্ো 
বিখাদ্ছ,  া আপদন আসদ্িই োই। এরপর গিায িাদমপাথর বসাদ্না একদট হার 
পদরদ্য দিদ্িন আর মাথায পরাদ্িন দেকদমক করা মুক্তাখদচে একদট িাি পাগদড। 
সযরা বাঈ দশবাদজর মদ্োই িীঘতাঙ্গী দিদ্িন, োই পাগদডদট পরাবার সময োদ্ক পাদ্যর 
আেুদ্ির ডগায ির দিদ্য িাাঁডাদ্ে হযদন। োরপর স্ত্রী ও পুত্রদ্ক দপিদ্ন দনদ্য দশবাদজ 
দসিংহাসন িরবাদ্রর দিদ্ক এদগদ্য বগদ্িন। সবার বপিদ্ন একজন বাহক োর েরবাদর, 
েীর এবিং ধনুক বদ্য দনদ্য আসদিি। োর চিার সাদ্থ সাদ্থ দশঙ্গা আর ব ািক ববদ্জ 
উঠদ্িা। োরপর বজুাদেেীদ্ির গণনা বমাোদ্বক কাাঁটায কাাঁটায সদঠক মুহূদ্েত িরবাদ্র 
 ুকদ্িন। োরপর দেদন দসাঁদড ববদ্য অষ্টিুজ দসিংহাসদ্ন উঠদ্েই, বসবকরা অদ্পিমাণ 
অদেদথদ্ির উপর বিাট বিাট বসানাদি ও রুপাদি পদ্মিুি দিদটদ্য দিি। সমাগে 
অদেদথদ্ির মদ্ধু দিি িুগত এবিং এর চারপাদ্শর গ্রামগুদ্িার হাজার হাজার মানুদ্ের মদ্ধু 
বািাই করা অদে গুরুত্বপূণত দকিু বিাক,  ারা োর অদিদ্েক উৎসব পািন করদ্বন। 
আর রাজ দসিংহাসদ্নর বপিদ্ন গগা িট্ট িাাঁদডদ্য দিদ্িন। 
 
দশবাদজ দসিংহাসদ্ন বসদ্েই গগা িট্ট োর মাথার উপর একদট িাি িাো বমদ্ি ধদ্র 
বচাঁদচদ্য উঠদ্িন, ‘জয বহাক মহারাজার!’ এবার দশবাদজদ্ক একজন রাজা দহদ্সদ্ব প্রথম 
কথা বিদ্ে হদ্ব। 
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দেদন হাে েুদ্ি সবাইদ্ক চুপ হদ্ে ইশারা করদ্িন। োরপর বিদ্িন, ‘িাইসব, আদম 
এখাদ্ন রাযগদ্ড আপনাদ্ির সামদ্ন আপনাদ্ির রাজা দহদ্সদ্ব এদ্সদি। এদট একদট 
পদবত্র িূদমকা। আমার দনজ মারাদঠ িাইদ্যরা িাডাও সমস্ত দহনু্দ 
 
১০৭ 
 
িাইদ্ির রিা করার পদবত্র িাদযত্ব এদট আমার উপর েুদ্ি দিদ্যদ্ি। েদ্ব বকমন কদ্র 
আদম িাদযত্ব পািন করদ্বা,  খন একদট দিনদ্িদশ হানািার আমাদ্ির বিশ, আমদ্ির 
জীবন আর আমাদ্ির আত্মার উপর োদ্ির িাযা বিদ্িদ্ি? বমাগি তস্বরশাসক আমাদ্ির 
ইছামে দনজ ধমত পািদ্ন আমাদ্িরদ্ক দনদ্েধ কদ্রদ্ি। োর কাদ্ি আমরা মারাদঠরা 
হিাম পরজীবী কীট। দেদন আমাদ্িরদ্ক ইাঁিুর বদ্িন–েদ্ব আমরা োদ্ক বিদখদ্য বিদ্বা 
ব , আমরা হিাম দসিংহ। আদম উপদিে সবার সামদ্ন–আর অনুানু  ারা এই অেুাচারী 
শাসদ্কর দনপীডদ্ন িুক্তদ্িাগী োদ্ির সবার সামদ্ন প্রদেজ্ঞা করদি ব , এই 
বমাগিদ্িরদ্ক দবোদডে করদ্বা। ইদ্োমদ্ধু আদম দক প্রমাণ কদরদন ব , বুদদ্ধদ্ে আদম 
োদ্িরদ্ক হারাদ্ে পাদর? দেদন আমাদ্ক োর িমোর আওোর মদ্ধু দনদ্যদিদ্িন, দকন্তু 
আদম এই বিদ্শর মাদটর দমদহ বািুর মদ্ো োর আেুদ্ির িাাঁক গদ্ি ববর হদ্য এদ্সদি, 
ব  বিদ্শ োর বকাদ্না অদধকার বনই। আপনাদ্ির সহাযোয আদম দবজযী হদ্বা আর 
দহনু্দস্তাদ্ন শাদন্ত আর নুাযদবচার দিদরদ্য আনদ্বা!’ োরপর দশবাদজ উদ্ঠ িাাঁডাদ্িন, োর 
অস্ত্রগুদ্িা হাদ্ে দনদ্য িাাঁডাদ্না অদ্পিমাণ বসবকদ্ক ইশারা করদ্িন কাদ্ি আসদ্ে। 
োরপর োর েরবাদর হাদ্ে দনদ্য মাথার উপর দিদ্য ঘুদরদ্য দচৎকার কদ্র উঠদ্িন, 
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ধ্বিংস বহাক বমাগি সাম্রাজু!’ সাদ্থ সাদ্থ চারপাদ্শ সবাই োর প্রদেধ্বদন কদ্র উঠদ্িা, 
ধ্বিংস বহাক বমাগি সাম্রাজু!’ 
 
 হঠাৎ দশবাদজ পটকা িাটার মদ্ো কড কড আর কামাদ্নর িারী বগািার মদ্ো গুম গুম 
শব্দ শুনদ্ে বপদ্িন–দক বুাপার কামাদ্নর বগািার শব্দ নযদ্ো? প্রজাদ্ির মাথার উপর 
দিদ্য িরবাদ্রর বখািা িরজা দিদ্য বাইদ্র উঠাদ্নর বাইদ্র বিখদ্ে বপদ্িন বৃদষ্ট পডা 
শুরু হদ্যদ্ি। শব্দদট দিি বজ্রপাদ্ের। িীঘত প্রেীদিে বেতা, আশীবতািস্বরূপ বসই বৃদষ্ট 
এদ্সদ্ি,  া দহনু্দস্তাদ্নর মাদট আর মানুেদ্ক পদরপুষ্ট কদ্র–এেদিন পর আজ এি। এটা 
বিবোদ্ির কাি বথদ্ক আসা একদট সিংদ্কে, ব  দেদন, দশবাদজ, বমাগিদ্িরদ্ক ধুদ্য-
মুদ্ি সাি কদ্র বিদ্বন–ব ন এর বকাদ্না অদস্তত্বই বকাদ্নাকাদ্ি দিি না। 
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৮. রাচনগণ 
 
মারওযাদডদ্ির গািা বনু্দদ্কর গুদি এডাদ্ে আকবর বঘাডার ঘাদ্ডর দিদ্ক সামদ্ন 
েুাঁকদ্িন। দেদন বিখদ্ে পাদছদ্িন িাি পাগদডপরা মারওযাদড তসনুরা োাঁবু বথদ্ক িুদ্ট 
পািাদ্ছ। ওরা ধূদিময প্রান্তদ্রর মাদ্ে একদট দনচু পাথুদ্র পাহাদ্ডর চারপাদ্শ োাঁবু 
খাদটদ্যদিি। োাঁর চেুদিতদ্ক োর তসনুরাও ো বিখদ্ে পাদ্ছ। দেদন পূবতদিক বথদ্ক 
আক্রমণ কদ্রদিদ্িন,  াদ্ে বমাগিরা  খন ওদ্ির উপর হামিা করদ্ব েখন উিীযমান 
সূ ত ওদ্ির বচাদ্খর সামদ্ন থাকদ্ব। এে োডাহুডা কদ্র কাজ কদ্র ওরা ববাকাদমর 
পদরচয দিদ্যদ্ি। োদ্ির িাদ্িািাদ্ব জানা উদচে দিি ব , োর বাবা কখনও প্রকাশু 
অবাধুোদ্ক শাদস্ত না দিদ্য িাদ্ডন না…উদচে শাদস্ত সমদ্যর বুাপার মাত্র। 
 
  খন আওরঙ্গদ্জব  শবন্ত দসিং-এর িুই দবধবাদ্ক নবজাে পুত্র সন্তানদ্িরদ্ক দনদ্য দিদল্ল 
আসদ্ে বিদ্িন, েখন মদ্ন হদ্যদিি ওরা োাঁর কথায রাদজ হদ্যদ্িন। রাদনরা  াত্রা শুরু 
কদ্র পাদনপথ প তন্ত বপৌঁদ্িদিদ্িন। এরপর একজন মারওযাদড সিংবািবাহক 
আওরঙ্গদ্জদ্বর কাদ্ি এদ্স জানাি ব , একজন রাদন অসুি হদ্য পদ্ডদ্িন এবিং োদ্ক 
আবার  াত্রা শুরু করার আদ্গ দকিুদিন দবশ্রাম দনদ্ে হদ্ব। এর এক সপ্তাহ পর বমাগি 
চর খবর আনদ্িা ব , রাদ্ের অন্ধকাদ্র মারওযাদডরা দশদবর গুদটদ্য োদ্ির বিদ্শর 
দিদ্ক দ্রুে দিদ্র  াদ্ছ। 
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আওরঙ্গদ্জব সাদ্থ সাদ্থ আকবরদ্ক দনদ্িতশ দিদ্িন পাাঁচদ্শা অশ্বাদ্রাহী বসনার একদট 
বাদহনী দনদ্য পিােকদ্ির ধদ্র আনদ্ে।  থারীদে তসনু জদ্ডা কদ্র  াত্রা শুরু করদ্ে 
করদ্ে আকবর একটু ববদশ সময দনদ্িন। বমাগি চদ্ররা খবর পাঠাি পিােকরা 
ইদ্োমদ্ধুই মারওযাদ্ডর সীমানায বপৌঁদ্ি বগদ্ি। বমাগি বসনার অগ্রবেতী িিদট 
মারওযাদডদ্ির অবিাদ্নর আট মাইি পূবতদিদ্ক একদট পাহাদ্ডর বপিদ্ন িুদকদ্য 
আকবদ্রর জনু অদ্পিা করদিি। এদিদ্ক রাদনরা োদ্ির িিবিসহ একই জাযগায 
দেনদিন ধদ্র োাঁবু খাদটদ্য বদ্স। রদ্যদ্িন আর বকাদ্না কারণবশে ওদ্ির আর সামদ্ন 
এদ্গাবার বকাদ্না িিণ : বিখা  াদ্ছ না। ব দ্হেু ওরা মারওযাদ্ডর কাদ্িই বপৌঁদ্ি 
বগদ্িন, োই হযদ্ো বিদ্বদ্িন ব  আওরঙ্গদ্জদ্বর হাে বথদ্ক দনরাপি হদ্যদ্িন। দকিংবা 
একজন রাদন হযদ্ো আসদ্িই গুরুের অসুি হদ্য পদ্ডদ্িন। আকবর একবার 
বিদ্বদিদ্িন ওদ্িরদ্ক একটা সুদ্ াগ বিদ্বন,  াদ্ে ওরা রাদন আর বাচ্চাদ্িরদ্ক োর 
হাদ্ে েুদ্ি বিয–বকননা োর চদ্ররা োাঁদ্ক খবর দিদ্যদিি ব , দশদবর রিায বকবি োট 
বথদ্ক সত্তর জন তসনু রদ্যদ্ি। েদ্ব দেদন রাজপুে ব াদ্ধাদ্ির নীদে িাদ্িািাদ্ব 
জানদ্েন ব , ওরা কখনও ো করদ্ব না। কাদ্জই অেদকতদ্ে আক্রমণ করদ্ি োর 
দনদ্জর িযিদে কম হওযার সিাবনা রদ্যদ্ি…। 
 
োর চারপাদ্শ িাি বািু উডদিি আর মারওযাদডদ্ির প্রথম োাঁবুটা মাত্র পঞ্চাশ গজ 
সামদ্ন বিখা  াদ্ছ, কাদ্জই দবেযটা দনদ্য দচন্তা করার মদ্ো আর সময আকবদ্রর 
হাদ্ে বনই। গািা বনু্দদ্কর গুদি বিাাঁডার আওযাদ্জ বাোস িারী হদ্য এদ্সদ্ি। োর বাম 
পাদ্শ একজন বসনা কমতকেতা বঘাডার দজন বথদ্ক উদ্ে পদ্ড বপিন বপিন আসা 
তসনুদ্ির বঘাডাগুদ্িার দনদ্চ অিৃশু হদ্য বগি। আদ্রকজন অশ্বাদ্রাহী তসনু ঊরুদ্ে 
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গুদির আঘাদ্ে ঘুদ্র পদ্ড বগি। দেদন ব  রকম আশা কদ্রদিদ্িন, মারওযাদডরা সিংখুায 
মুদষ্টদ্ময হদ্িও রাদনদ্ির জীবন রিায দনদ্জদ্ির প্রাণ দবসজতন দিদ্ে প্রস্তুে আদ্ি। 
রসিবাহী িুদ্টা গাদডর মাদ্ে কদ্যকটা দপপা রাখা দিি, আকবদ্রর বঘাডা সহদ্জই 
দপপাগুদ্িা টপদ্ক বগি। আকবর েদ্রাযাি ববর কদ্র বাদগদ্য ধরদ্িন,  াদ্ে সামদ্ন 
বকাদ্না আক্রমণকারী এদ্ি আঘাে করদ্ে পাদ্রন। বপিদ্ন বঘাডার খুদ্রর শদ্ব্দ বুো 
বগি, বিহরিী িি োর সাদ্থই রদ্যদ্ি। একজন বিহরিী দচৎকার কদ্র উঠদ্িা, 
জাহাপনা, আপনার বাদ্ম োকান!’ িাগাম বটদ্ন দনদ্য আকবর োর বঘাডাদট ঘুরাদ্েই 
কদ্যকদট পাথদ্রর আডাদ্ি গুদটসুদট বমদ্র বদ্স থাকা একজন মারওযাদড একটা বল্লম 
িুাঁদ্ড মারদ্িা। দঠক সমযমদ্ো আকবর সামদ্নর দিদ্ক িাি দিদ্েই বল্লমটা োর উপর 
দিদ্য উদ্ড দগদ্য একটা গাদডর গাদ্য দবধদ্িা। বিহরিী োর বঘাডার দপঠ বথদ্ক একটু 
দনচু হদ্য েদ্রাযাদ্ির এক বকাপ মারদ্েই আক্রমণকারী হাে-পা িুাঁদ্ড পাথদ্রর উপর 
পদ্ড বগি। োর গিা বথদ্ক দিনদক দিদ্য রক্ত েরদ্ে িাগদ্িা। 
 
োর চারপাদ্শ দেদন ইস্পাদ্ের সাদ্থ ইস্পাদ্ের বঠাকাঠুদকর আওযাজ শুনদ্ে বপদ্িন। 
প্রচণ্ড িডাই চিদ্ি। বচাদ্খর এক বকাণ দিদ্য আকবর িি করদ্িন একজন মারওযাদড 
বরকন্দাজ োর গািা বনু্দদ্কর িম্বা ইস্পাদ্ের নিদট একদট গাদডর পাদ্শ বরদ্খ একজন 
বমাগি বকারদচর দিদ্ক ধীদ্র সুদ্ি োক করদ্ি। ববচাদর বমাগি বসনাদট বঘাডা বথদ্ক 
পদ্ড দগদ্য হেবুদদ্ধ হদ্য টিমিিাদ্ব হাাঁটদিি। বঘাডা িুদটদ্য সামদ্ন এদগদ্য আকবর 
বিদ্িদটদ্ক এক ধাক্কা দিদ্য মাদটদ্ে বিদ্ি দিদ্েই বিদ্িদটর জীবন রিা হি। েদ্ব 
একই সাদ্থ বনু্দকধারী গুদি িুাঁডদ্েই গুদিটা আকবদ্রর গাি বঘাঁদ্স উদ্ড বগি। বজাদ্র 
একবার দনশ্বাস দনদ্য আকবর ঘুদ্র োকাদ্িন। মারওযাদডরা দপিু হটদ্ে শুরু কদ্রদ্ি। 
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ববদশর িাগই দশদবদ্রর মােখাদ্ন পাহাদ্ডর চূডায সািা িুদ্টা োাঁবুর দিদ্ক  াদছি। এই 
োাঁবুগুদ্িা অনুানু োাঁবুর েুিনায ববশ বড। রাদনরা দনিযই এই েবুগুদ্িার মদ্ধু 
রদ্যদ্িন…. 
 
আকবর আবার বঘাডা িুদটদ্য োর বিাকদ্ির সাদ্থ োাঁবু িুদ্টার দিদ্ক িুটদ্িন। প্রায 
িযিুট িূদ্র মাদটদ্ে সূ্তপকরা কেগুদ্িা বঘাডার দপদ্ঠ েুিাদ্না থদ্ির বপিন বথদ্ক 
খাদ্টা, বমাটা এবিং বিশািী একজন মারওযাদড িাি দিদ্য ববর হদ্য এি। বিাকদট োর 
ডান হাে বপিন দিদ্ক দনদ্েই আকবর একদট িুদরর ধােব িিার েিকাদন িি 
করদ্িন। েদ্ব মারওযাদড বিাকদট িুদরদট িুাঁদ্ড মারার আদ্গই একজন বিহরিীর 
েদ্রাযাদ্ির আঘাদ্ে বিাকদটর দচবুক বকদ্ট িাাঁক হদ্য িাাঁে ববর হদ্য বগি। সারা মুখ 
িাি টকটদ্ক রদ্ক্ত িদ্র দগদ্য বিাকদট বপিন দিদ্ক পদ্ড বগি। আকবর স্বদস্তর দনশ্বাস 
বিিদ্িন। এই হদ্ছ  ুদ্দ্ধর বসৌিাগু–োাঁর বপিন বিরারও অবকাশ দিি না। 
 
এবার প্রায দত্রশ-চদল্লশজন মারওযাদড বসনা বমাগিদ্ির দিদ্ক অস্ত্র োক কদ্র েবু িুদ্টা 
দঘদ্র বগাি হদ্য অবিান দনি। সিবে এরাই বকবি বাদক দিি। অবশু ওদ্ির আর 
বকাদ্না সুদ্ াগ বনই, সকদ্িই মারা পডদ্ব… দি ওরা  ুদক্তর কথায কান না বিয। 
আকবর আর হোহদ্ের সিংখুা বাডাদ্ে চাইদিদ্িন না, দেদন দনদ্জই গে কদ্যক দমদনদ্ট 
অন্তে দেনবার ববাঁদ্চ এদ্সদ্িন। 
 
দেদন োর বিাকদ্ির বডদ্ক বিদ্িন, “থাদ্মা!’ বঘাডা বথদ্ক বনদ্ম কদ্যক পা এদগদ্য 
বগদ্িন। েদ্ব  দি বকউ আক্রমণ কদ্র, সাদ্থ সাদ্থ একদিদ্ক িাি দিদ্য সদ্র  াওযার 

http://www.bengaliebook.com/


ট্রেইটরস ইন দ্য শ্যাড াস : এম্পায়ার অব দ্য ট্র াগল । অযাডলক্স রাদ্ারড া ড 

160 

www.bengaliebook.com                                  সূচিপত্র 
 

 

জনু প্রস্তুে হদ্য মারওযাদডদ্ির উদ্েদ্শু দচৎকার কদ্র বিদ্িন, “বকন বোমরা 
দনদ্জদ্ির প্রাণ দবসজতন বিদ্ব? বোমরা  দ্থষ্ট সম্মান দনদ্য িদ্ডি, েদ্ব বিখদ্ে পাছ 
বোমরা সিংখুায কে কম। আদম কথা দিদছ। রাদনদ্ির বকাদ্না সম্মান হাদন হদ্ব না। 
োদ্িরদ্ক আমাদ্ির হদ্ে েুদ্ি িাও, আদম দনিযো দিদছ োদ্িরদ্ক দিদল্লর 
রাজিরবাদ্র দনদ্য  াওযা হদ্ব আর বসখাদ্ন এরা মারওযাদ্ডর রাজপদরবাদ্রর উপ ুক্ত 
 থা থ ম তািা পাদ্বন। 
 
োর কথায সবাই চুপ হি। মদ্ন হদ্ছ রাজপুেরা অস্ত্রগুদ্িা আদ্রা শক্ত কদ্র ধরদ্িা। 
 
আকবর আবার বচষ্টা করদ্িন, “আমার কথা বশান। শে শে বির ধদ্র বমাগি আর 
রাজপুেরা দক পাশাপাদশ িডাই কদ্র দন? আমরা দক িাই িাই নই? বোমাদ্ির রক্ত দক 
আমার দনদ্জর পদরবাদ্র বইদ্ি না? েদ্ব  দি আর প্রদেদ্রাধ করার বচষ্টা কর, োহদ্ি 
বোমাদ্িরদ্ক ধ্বিংস করা িাডা আমার হাদ্ে আর বকাদ্না পথ বখািা থাকদ্ব না।’ 
 
দঠক বসই মুহূদ্েত একদট োাঁবুর োাঁপ খুদ্ি বগি আর একজন মদহিা কমিা রিং এর 
কাপদ্ড জডাদ্না বিাট একদট দশশুদ্ক বকাদ্ি দনদ্য ববর হদ্য এদ্িন। এমব্রযডাদর করা 
োর জািরাদন রেদ্যর শাদডর আাঁচদ্ির বঘামটা োর মুখ ব দ্ক এে দনদ্চ নামাদ্না দিি 
ব , আকবর োর বচহারা বিখদ্ে বপদ্িন না, েদ্ব দেদন োর সরু হাদ্ে িারী বসানার 
চুদড আর বািা বিখদ্ে বপদ্িন। 
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িযা কদ্র…এই িডাই এখাদ্নই বশে বহাক। অদ্নক মৃেুু হদ্যদ্ি, আদম চাই না আর 
বকাদ্না স্ত্রী আর োদ্ির দপ্রযজনদ্ক হাদরদ্য বশাক করুক, ব রকম আদম আমার স্বামী 
 শবন্ত দসিংদ্ক হাদরদ্য বশাক করদি। রাদনদ্ির বাাঁচাদ্ে এই বীর তসদনকরা োদ্ির জীবন 
দবসজতন দিদ্ে চাইদ্ি, দকন্তু আদম ো হদ্ে দিদ্ে চাই না। আদম আপনার কাদ্ি 
আত্মসমপতণ করদি। আপদন ব  কথা দিদ্যদ্িন োদ্ে আদম দবশ্বাস রাখদ্বা। আদম আর 
আমার পুত্র অদজে দসিং আপনার কাদ্ি আত্মসমপণত করদি আর আমার তসনুদ্িরদ্ক 
বিদি হাদেযার নাদমদ্য রাখদ্ে। রাজপুে তসনুরা এদ্ক অদ্নুর দিদ্ক িৃদষ্ট দবদনময 
করদ্িা আর একজন বদ্ি উঠদ্িা, বকমন কদ্র আমরা আমাদ্ির ধমতদবশ্বাস আর 
ঐদেদ্হুর শত্রুর কাদ্ি আত্মসমপতণ করদ্বা? 
 
 মদহিাদট আবার বদ্ি উঠদ্িন, ‘আদম হাদি, আমার প্রযাে স্বামীর বজুষ্ঠ রাদন। আদম  া 
আদ্িশ করদি ো বোমরা পািন করদ্ব। কমবযসী হদ্িও োর কণ্ঠস্বর িৃঢ় এবিং 
কেৃতত্ববুিক দিি। আকবর িাবদ্িন, এরা সদেু একদট ব াদ্ধা জাদে, দক নারী দক 
পুরুে। োদকদ্য বিখদ্িন বাচ্চাদট বজদ্গ উদ্ঠ বকাঁদ্ি উঠদ্েই বসাজা হদ্য িাাঁডান হািকা-
পােিা গডদ্নর মদহিাদট বাচ্চাদটদ্ক শান্ত করার বচষ্টা করদ্িন। 
 
িদ্র, আদম ব  কথা দিদ্যদি ো অিদ্র অিদ্র পািন করার প্রদেশ্রুদে দিদছ।’ 
 
অনু সািা েবুদটর োাঁপ উদঠদ্য ববগুদন রদ্ের শাদড পরা দিেীয আদ্রকজন মদহিা 
বঘামটায মুখ ব দ্ক ববর হদ্য এদ্িন। দেদনও হাদির মদ্ো িারী িারী গহনা পদ্র 
রদ্যদ্িন। আদম আমার ববাদ্নর কথা আর আপনার উত্তরও শুদ্নদি। আর আদমও োর 
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মদ্ো আপনার কাদ্ি আত্মসমপতণ করদ্ে এদ্সদি। আদম রাদন দশল্পা, আমার বাচ্চা োাঁবুর 
বিেদ্র বসদবকার কাদ্ি রদ্যদ্ি। োর কণ্ঠস্বর শুদ্ন রাদন হাদির বচদ্য একটু বযস্ক মদ্ন 
হি। একটু ববাঁদ্ট হদ্িও োর আচরণ একজন রাদনর মদ্োই। 
 
আকবর নরম স্বদ্র বিদ্িন, ‘অনুগ্রহ কদ্র আপনারা োাঁবুদ্ে দগদ্য আরাম করুন। 
েেিদ্ণ আদম আপনাদ্ির সন্তান আর অনুানু মদহিাসহ আপনাদ্ির দিদল্ল দনদ্য  াওযার 
জনু  দ্থষ্ট সিংখুায উদ্টর বুবিা করদি। রাদনরা োাঁবুদ্ে দিদ্র  াওযার সাদ্থ সাদ্থই 
আকবর মারওযাদডদ্িরদ্ক দনরস্ত্র করার জনু োর বিাকদ্ির দনদ্িতশ দিদ্িন। আর 
োাঁবুগুদ্িার বিেদ্র আর বকউ িুদকদ্য রদ্যদ্ি দক-না ো বিখার জনু বসখাদ্নও েল্লাদশ 
চািাদ্ে বিদ্িন। োর তসনুরা আহে বমাগি বসনাদ্ির  ত্ন দনদ্ে শুরু করদ্েই দেদন 
মারওযাদডদ্িরদ্কও োদ্ির আহে সহদ্ াদ্ধাদ্ির বসবা আর মৃেদ্ির িাহ করার সুদ্ াগ 
দিদ্িন। 
 
 দচোর আগুন দনিু দনিু হদ্য এদ্সদ্ি আর সূ তও পদিদ্ম ডুবদ্ে শুরু কদ্রদ্ি। 
আকবরও  াত্রা শুরু করার জনু তেদর হদ্যদ্িন। নারী আর দশশুদ্িরদ্ক উদ্টর দপদ্ঠর 
িুইপাদ্শ েুিাদ্না বড বড েুদডদ্ে বসান হি। আকবদ্রর বিাদ্করা কাদ্ির গ্রাম বথদ্ক 
এগুদ্িা দকদ্ন এদ্নদিি। বািবাদক দনরস্ত্র মারওযাদড তসনুরা দনদ্জদ্ির বঘাডার দপদ্ঠ 
চিদ্িা। োদ্ির মদ্ধু ববশ কদ্যকজদ্নর জখদ্ম বড ধরদ্নর পদট্ট িাগান দিি। বমাগি 
অশ্বাদ্রাহী বসনারা পুদ্রা িিদটদ্ক দঘদ্র চিদ্িা। বকাদ্না মারওযাদড তসনু রাদনদ্ির 
উদ্ধার করার জনু বকাদ্না ধরদ্নর বচষ্টা করদ্ি ো প্রদেহে করার জনু ওরা সেকত 
রইি। আকবর ববশ সন্তুষ্ট হদ্যদ্িন। একজন সম্মানীয মানুে ব  ধরদ্নর কাজ করা 
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উদচে দেদন শুধু োই কদ্রন দন, োর বাবাও খুদশ হদ্বন বিদ্খ ব , দেদন পিােকদ্ির 
পাকডাও কদ্র দিদল্লদ্ে দনদ্য এদ্সদ্িন। 
 
* 
 
দেন সপ্তাহ পর অস্পষ্ট দিগদ্ন্ত দিদল্লর বিযাি আর দমনাদ্রর চূডার আকৃদে বিখা বগি। 
সিরদট ক্লাদন্তকরিাদ্ব ধীর হদ্িও, উটগুদ্িার ধীর গদের জনু ধনুবাি দিদ্ে হয, 
বকননা এদ্ে বমদ্যদ্ির কষ্ট হযদন। দবেযদটর দনষ্পদত্ত করার শুরু বথদ্কই আকবদ্রর মন 
প্রিুল্ল দিি, এখনও োই রদ্যদ্ি। মারওযাদড বকাদ্না ব াদ্ধািি োদ্ির দপিু বনযদন। শুধু 
একবার একদট দবপিনক মুহূেত এদ্সদিি, এক সন্ধুায  খন টহিিাররা টহি দিদছি, 
েখন একদট বাঘ চমদ্ক দগদ্য একদট জঙ্গি বথদ্ক ববর হদ্য দশদবদ্র  ুদ্ক পদ্ডদিি। 
আকবর োবুর চাদ্িাযার দনদ্চ বদ্স মশাদ্ির আদ্িায দকিু একটা পডদিদ্িন, বাঘদট 
োর কাি দিদ্য আবার অন্ধকাদ্র অিৃশু হদ্য  াওযার সময দেদন বাদ্ঘর বডারাকাটা 
োমাদ্ট বিহদট আর িণ্ঠদ্নর মদ্ো জ্বিজ্বদ্ি বচাখ িুদ্টা বকবি এক েিক বিখদ্ে 
বপদ্িন। 
 
 অবদ্শদ্ে অশ্বাদ্রাহী িি আর িারী ওজন বদ্য দনদ্য আসা উটগুদ্িা ধুাঁকদ্ে ধুাঁকদ্ে 
িাদ্হার িটদ্কর দনচ দিদ্য িুদ্গত  ুকদ্েই আকবদ্রর মন খুদশদ্ে িদ্র উঠদ্িা।  দিও 
দেদন আদ্গই োর সিিোর খবর দিদ্য সিংবািবাহক পাদঠদ্যদিদ্িন, োরপরও দনদ্জ 
বাবাদ্ক পুদ্রা দবেযদট বিার জনু োর মদ্ন ববশ আগ্রহ দিি। োদ্ক িাডাও সম্রাট োাঁর 
সকি বিদ্িদ্ক প্রাযই োদ্ির কাদ্জর সমাদ্িাচনা করদ্েন। এবার আওরঙ্গদ্জবও োদ্ক 
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প্রশিংসা না কদ্র । পারদ্বন না। বিেদ্রর একদট উঠাদ্ন বপৌঁিার পর আকবর পুদ্রা 
িিদটদ্ক থামদ্ে বদ্ি বঘাডার দপঠ বথদ্ক িাদিদ্য বনদ্ম িাগাম একজন সদহদ্সর দিদ্ক 
িুাঁদ্ড মারদ্িন। োরপর একজন বকারদচদ্ক বডদ্ক বিদ্িন, ‘বহদ্রম বথদ্ক প্রহরীদ্ির 
বডদ্ক এদ্ন এই উটগুদ্িাদ্ক বমদ্যমহদ্ি দনদ্য ব দ্ে বি,  াদ্ে মদহিারা বিাদ্কর 
নজদ্রর আডাদ্ি উট বথদ্ক নামদ্ে পাদ্রন। োরপর োদ্িরদ্ক বসাজা বহদ্রদ্ম আমার 
ববান বজবুদন্নসার কাদ্ি দনদ্য ব দ্ে বি। আদম আদ্গই োদ্ক দচদঠদ্ে দিদ্খ জাদনদ্যদি 
এদ্ির থাকার জনু উপ ুক্ত কামরার বুবিা করদ্ে। আর োদ্িরদ্ক খুবই 
সম্মানসহকাদ্র বিখাশুনা করদ্ব। এই মদহিারা মারওযাদ্ডর রাদন। 
 
রাদনদ্ির আরাম-আদ্যদ্সর সব বুবিা দনদিে করার পর সন্তুষ্ট হদ্য আকবর হাে-মুখ 
ধুদ্য আর এক গ্লাস পাদন বখদ্য বাবার মহদ্ির দিদ্ক রওযানা দিদ্িন। সম্রাট েখন দনচু 
একদট বডদ্ক্সর সামদ্ন বদ্স দকিু পডদিদ্িন, বকারদচ আকবদ্রর উপদিদের খবর দিদ্েই 
দেদন মুখ েুদ্ি বিদ্িন, ‘োহদ্ি বোমার অদি ান সিি হদ্যদ্ি? 
 
 ‘হুাাঁ, বাবা।  দিও মারওযাদডদ্ির কাবু করদ্ে আদম  া আশা কদ্রদিিাম োর বচদ্য 
ববদশ সময বিদ্গদিি। েদ্ব আমার িাগু িাদ্িা বিদ্ে হদ্ব ব , োদ্ির সীমদ্ন্তর প্রায 
কাদ্ি বপৌঁদ্ি ওরা বসখাদ্নই বথদ্ম োাঁবু খাদটদ্য কদ্যকদিন অবিান কদ্রদিি। 
 
 ‘হুাাঁ, দচদঠদ্ে বসকথা েুদম জাদনদ্যি। েদ্ব দবেযদট একটু অস্বািাদবক মদ্ন হদ্ছ। এখন 
আমাদ্ক সবদকিু খুদ্ি বি, দবদ্শেে ঐ দশদবরদট সম্পদ্কত বসখাদ্ন কেজন মারওযাদড 
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তসনু দিি, অস্ত্র দক দিি, ওদ্িরদ্ক কাবু করদ্ে কে সময বিদ্গদিি। বকাদ্নাদকিু বাি 
দিও না। েুদম বো জান খুাঁদটনাদট দবেযদ্ক আদম খুবই মূিু বিই। 
 
  েিূর মদ্ন পডদ্িা, আকবর সবদকিু খুদ্ি বিদ্িা, োরপর োর বাবার অদিনন্দদ্নর 
জনু অদ্পিা কদ্র রইি। দকন্তু আওরঙ্গদ্জব গিীর দচন্তায মগ্ন হদ্য রইদ্িন, োর ি 
কুাঁচদ্ক রদ্যদ্ি। অবদ্শদ্ে বিদ্িন, কেজন রাজপুে বসনা েুদম বিদ্ি দশদবদ্রর 
প্রদেরিায দিি? 
 
‘প্রায সত্তর জন। এর ববদশ নয।’ 
 
 ‘এই দবেযদট বোমার কাদ্ি অদু্ভে মদ্ন হয দন ব , মারওযাদডরা োদ্ির রাদন আর 
দসিংহাসদ্নর িদবেুৎ উত্তরাদধকাদ্রর প্রদেরিার জনু এে কম বসনা বকন বরদ্খদিি? 
 
না। সিংখুায কম হদ্িও মারওযাদডরা তিদ্েুর মদ্ো িডাই কদ্রদিি…আমার দত্রশজন 
বিাক দনহে হদ্যদিি। আদম সব সময িাবোম একজন রাজপুে অনু ব দ্কাদ্না 
পাাঁচজন তসদ্নুর সমান। 
 
 হুাাঁ, োরা আসদ্িই িাদ্িা ব াদ্ধা। েদ্ব অদ্নক সময বুথত বগৌরদ্বর কাজদ্ক িাদ্িা 
বকৌশি দহদ্সদ্ব মদ্ন কদ্র িুি কদ্র। েদ্ব ো দনদ্য আমার বকাদ্না মাথা বুথা বনই।’ 
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আকবর সম্রাদ্টর দিদ্ক োদকদ্য প্রশ্ন করদ্িা, েদ্ব বকান দবেযদট দনদ্য আপদন উদিগ্ন 
বাবা? োর বপদ্ট একটু অস্বদস্তকর অনুিূদে হি। েদ্ব োর প্রশ্নদট এদডদ্য আওরঙ্গদ্জব 
োদ্ক একদট প্রশ্ন করদ্েই োর অস্বদস্ত আদ্রা ববদ্ড বগি। 
 
েুদম বদ্িি সীমাদ্ন্তর প্রায কািাকাদি বপৌঁিার পর মারওযাদডরা বসখাদ্নই বথদ্ম পদ্ড। 
এ খবরদট েুদম দক িাদ্ব জানদ্ে বপদ্রদিি? 
 
 ‘আমার অগ্রবেতী িদ্ির সিসুদ্ির কাি বথদ্ক খবরদট বজদ্নদি। ওদ্ির একজন আমার 
কাদ্ি এদ্স খবর দিি ব  ওরা মারওযাদডদ্ির খুাঁদ্জ বপদ্যদ্ি আর বািবাদকরা আডাদ্ি 
িুদকদ্য ওদ্ির প্রদে নজর রাখদ্ি। মূি বসনািি দনদ্য আদম  খন ওখাদ্ন বপৌঁিিাম, 
োর আদ্গ ওরা দেনদিন ধদ্র মারওযাদডদ্ির উপর নজর রাখদিি।’ 
 
োরপরও বুাপারদট বোমার কাদ্ি একটু অস্বািাদবক মদ্ন হয দন? বকন মারওযাদডরা 
অদে দ্রুে ওদ্ির িুদ্গত চদ্ি বগি না? ওরা বো জানদ্োই ব  আদম ওদ্ির বপিদ্ন বসনা 
পাঠাব। োহদ্ি বকন এমন জাযগায রদ্য বগি, ব খাদ্ন ওরা অরদিে হদ্যদিি? 
 
হযদ্ো বকাদ্না একজন রাদন দকিংবা বাচ্চাগুদ্িার মদ্ধু বকাদ্না একজন অসুি হদ্য 
পদ্ডদিি আর োদ্ির দবশ্রাম বনবার প্রদ্যাজন দিি। মরুিূদমদ্ে প্রচণ্ড গরম দিি আর 
…’। 
 
আওরঙ্গদ্জব োদ্ক বাধা দিদ্য বিদ্িন, মদহিারা এখন বকাথায রদ্যদ্ি? 
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 ‘বহদ্রদ্ম বজবুদন্নসার েোবধাদ্ন রদ্যদ্ি। 
 
 “দঠক আদ্ি, আদম একবার ওদ্ির সাদ্থ বিখা করদ্ে  াব। এমদন বসৌজনুমূিক 
সািাৎ। েুদমও সাদ্থ আসদ্ে পার। আওরঙ্গদ্জব উদ্ঠ দ্রুে কামরা বথদ্ক ববর হদ্য 
বগদ্িন। আকবর প্রথদ্ম একটু ইেস্তে করদ্িন, োরপর দেদনও োাঁর বাবাদ্ক অনুসরণ 
করদ্িন। দেদন বজবুদন্নসার মহদ্ি বপৌঁদ্ি শুনদ্িন আওরঙ্গদ্জব োর ববানদ্ক বিদ্িন, 
‘ঐ মদহিাদ্ির এখাদ্ন আসদ্ে বি। আদম এখুদন োদ্ির সাদ্থ বিখা করদ্ে চাই।’ 
 
 ‘োরা মদ্ন হয ববশ ক্লান্ত…এখনও দনদ্জদ্িরদ্ক দঠকমদ্ো ঘদ্র গুদিদ্য উঠদ্ে পাদ্র 
দন…’ 
 
আওরঙ্গদ্জব একটু কডা কদ্ণ্ঠ বিদ্িন,  াই বহাক। আদম  া বিদি ো কর বজবুদন্নসা। 
 
‘দঠক আদ্ি আপদন  া বদ্িন। আদম দনদ্জ দগদ্য ওদ্িরদ্ক দনদ্য আসদি। 
 
দকিুিদ্ণর মদ্ধু বজবুদন্নসা িুই রাদনদ্ক দনদ্য দিদ্র এদ্িন। এখন িুজদ্নই মারওযাদ্ডর 
জােীয রিং উজ্জ্বি হিুি শাদড পদ্র রদ্যদ্িন–আর িুজদ্নরই মাথা বসানাদি বরশদম 
কাপদ্ডর বঘামটায কদ্যক িাাঁদ্জ  াকা রদ্যদ্ি। 
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বকাদ্না ধরদ্নর আনুষ্ঠাদনকো িাডাই আওরঙ্গদ্জব বিদ্িন, আপনারা িুজদ্নর বঘামটা 
খুদ্ি মুখ বিখান। 
 
আকবর হোশার অনুিূদে দনদ্য কথা শুনদিদ্িন। এরা রাজ পদরবাদ্রর মদহিা। দেদন 
কথা দিদ্যদিদ্িন এদ্ির  থা থ ম তািা রিা করা হদ্ব। এখন বকাথায বগি বসই 
প্রদেশ্রুদে? 
 
 মদহিা িুজন দির হদ্য িাাঁদডদ্য রইদ্িন। আওরঙ্গদ্জব শীেি কদ্ণ্ঠ বিদ্িন, ‘আদম 
সম্রাট। আদম আপনাদ্িরদ্ক আদ্িশ করদি মুখ বিখাদ্ে আর নযদ্ো অনু কাউদ্ক দিদ্য 
করাদ্বা।’ 
 
 রাদন দশল্পা প্রথদ্ম সম্রাদ্টর আদ্িশ পািন করদ্িন। বমদ্হদি িাগান হাে দিদ্য বঘামটা 
বঠদ্ি মুখ বথদ্ক সদরদ্য দিদ্িন, েদ্ব বমদ্ের দিদ্ক োদকদ্য রইদ্িন। আওরঙ্গদ্জব 
আদ্িশ করদ্িন, “আমার দিদ্ক োকান। ধীদ্র ধীদ্র দেদন মুখ েুিদ্িন। আকবদ্রর 
মদ্ন হি, োর বযস প্রায দত্রশ, বিখদ্ে ববশ সুন্দরী। বগািাকার মুখ আর িারী বঠাাঁট। 
 
এরপর আওরঙ্গদ্জব রাদন হাদির দিদ্ক দিদ্র বিদ্িন, এবার আপদন। মাথা বথদ্ক 
বঘামটা সদরদ্য আওরঙ্গদ্জদ্বর আদ্িদ্শর জনু অদ্পিা না কদ্র দেদন সরাসদর োাঁর 
দিদ্ক োকাদ্িন। আকবর কল্পনা কদ্রদিদ্িন–দডম্বাকৃদে মুখ আর বড বড উজ্জ্বি বচাখ 
দনদ্য দেদন খুবই সুন্দরী। ঠাণ্ডা বচাদ্খ আওরঙ্গদ্জব ব িাদ্ব োদ্িরদ্ক দনরীিণ 
করদিদ্িন, োদ্ে মদ্ন হি দশল্পার মদ্ো দেদন বেমন ঘাবডানদন। 
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 ‘আপনাদ্ির মদ্ধু বড রাদন বক? 
 
 হাদি সাদ্থ সাদ্থ উত্তর দিদ্িন, ‘আদম।’ 
 
 ‘আপনাদ্ক বিদ্খ ববশ কমবযসী মদ্ন হদ্ছ।  শবন্ত দসিং-এর সাদ্থ দবদ্যর কে বির 
হি? 
 
‘চার বির। 
 
দকিুকাি আদ্গ আমার সাম্রাদ্জুর হদ্য  ুদ্ধ করার সময োর শরীদ্র বড ধরদ্নর একদট 
 খম হদ্যদিি। বসটা শরীদ্রর বকান জাযগায হদ্যদিি বিদ্ে পাদ্রন? 
 
এই প্রথম হাদিদ্ক বিদ্খ একটু অদনদিে মদ্ন হি। 
 
 শবন্ত দসিং-এর সন্তান গদ্িত ধারণ কদ্রদ্িন, কাদ্জই  দ্থষ্ট অন্তরঙ্গ দনিযই দিদ্িন। 
বসদ্িদ্ত্র আপনার এটা জানার কথা, োই না? আদম আবার বিদি,  খমটা বকাথায 
হদ্যদিি? 
 
এক মুহূেত পর হাদি বিদ্িন, এটা…এটা বুদ্ক হদ্যদিি।’ 
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 আওরঙ্গদ্জব এবার দশল্পার দিদ্ক দিদ্র বিদ্িন, আপনার দক মদ্ন হয? ইদন দক দঠক 
বদ্িদ্িন? 
 
ব াক দগিদ্ে দগিদ্ে দশল্পা হাদির দিদ্ক োদকদ্য োরপর বিদ্িন, ‘হা…হুাাঁ …বুদ্ক 
হদ্যদিি। হাদি েখনও এক িৃদষ্টদ্ে সামদ্নর দিদ্ক োদকদ্য রদ্যদ্িন। োর বচহারা শান্ত 
হদ্িও আকবর বিখদ্িন দেদন দ্রুে দনশ্বাস-প্রশ্বাস দনদ্ছন। আওরঙ্গদ্জব সামদ্ন হাদির 
দিদ্ক এদগদ্য সরাসদর োর দিদ্ক োকাদ্িন। হাদি দপিু হটদ্িন না, বরিং গদবতেিাদ্ব 
আওরঙ্গদ্জদ্বর বচাদ্খর দিদ্ক োদকদ্য রইদ্িন। এরপর আওরঙ্গদ্জব দশল্পার কাদ্ি দগদ্য 
োদ্কও একইিাদ্ব দনরীিণ করদ্িন। 
 
 পদরদ্শদ্ে সম্রাট বিদ্িন, আপনারা আমার বিদ্িদ্ক ববাকা বানাদ্ে পারদ্িও এক 
মুহূদ্েতর জনুও আমাদ্ক দবশ্বাস করাদ্ে পাদ্রন দন। 
 
 ‘এ আপদন দক বিদ্িন? আমরা মারওযাদ্ডর রাদন। আপনার বিদ্ি আমাদ্ির কথা 
দিদ্যদিদ্িন ব , আমাদ্ির সাদ্থ িাদ্িা বুবহার করা হদ্ব। অথচ আপদন আমাদ্ির মুখ 
ব দ্ক রাখার অদধকার িঙ্ঘন কদ্রদ্িন। আর এখন আদ্রা অপমান করদ্িন। 
 
 ‘চমৎকার অদিনয কদ্রদ্িন। েদ্ব আর িান কদ্র িাি বনই। আদম  েিূর জাদন 
 শবন্ত দসিং-এর একমাত্র  খম হদ্যদিি োর উরুদ্ে। আপনারা আসদ্ি বক? 
মারওযাদ্ডর বাজার বথদ্ক বমাটা ঘুে দনদ্য আনা অদিদ্নত্রী দনিযই? 
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হাদির িুই বচাখ জ্বদ্ি উঠদ্িা। দেদন বিদ্িন, “এদট সদেু আমরা রাদন নই। েদ্ব 
আমরা মারওযাদ্ডর উচ্চ অদিজাে ঘদ্রর মদহিা। আমরা  দ্থাপ ুক্ত সম্মান পাওযার 
ব াগু। 
 
 ‘ দি বসরকম বুবহার আমার কাি বথদ্ক আশা কদ্রন, েদ্ব সবদকিু বিুন। আর  দি 
আমার কথা অমানু কদ্রন েদ্ব পদরণদে খুবই খারাপ হদ্ব। 
 
 ‘আমরা িুই রাদনর সহচরী এবিং োদ্িরদ্ক আমরা িাদ্িাবাদস।  খন আমাদ্ির চদ্ররা 
খবর আনদ্িা ব , আপনার বিদ্ি তসনু দনদ্য দ্রুে আমাদ্ির অনুসরণ করদ্িন আর 
কদ্যকদিদ্নর মদ্ধুই বপৌঁদ্ি  াদ্বন, েখন আমরা আসি রাদনদ্ির বিদ্ি দনদ্জরা রাদন 
সাজদ্ে রাদজ হিাম।  খন আমরা োাঁবু খাদটদ্য অদ্পিা করদিিাম কখন আপনার 
তসনুরা এদ্স আমাদ্ির ধদ্র বিিদ্ব, েখন বাচ্চাসহ আসি রাদনরা আমাদ্ির ববদশরিাগ 
তসনু দনদ্য মারওযাদড পাবতেু এিাকার গিীদ্র বঘাডা িুদটদ্য আপনাদ্ির ধরাদ্িাাঁযার 
বাইদ্র চদ্ি দগদ্যদিদ্িন। আমরা সম্মান দনদ্য আমাদ্ির িাদযত্ব পািন কদ্রদি। এখন 
ইছা করদ্ি আমাদ্িরদ্ক বমদ্র বিিদ্ে পাদ্রন, েদ্ব বাচ্চাগুদ্িাদ্ক িযা কদ্র বরহাই 
দিন। ওরা আমাদ্ির সন্তান আর এে বিাট ব , এই প্রেরাণার ঘটনায োদ্ির িূদমকা 
দনদ্য আপদন োদ্িরদ্ক বিােী করদ্ে পাদ্রন না। 
 
 হাদির কথা বিা বশে হদ্ি আকবর োর বাবার দিদ্ক োকাদ্িন। ববদশরিাগ ব রকম 
হয, দেদন োর বাবার মুদ্খর দিদ্ক োদকদ্য আন্দাজ করদ্ে পারদ্িন না োর মদ্ন দক 
িাবনা চিদ্ি। বশেপ তন্ত আওরঙ্গদ্জব বিদ্িন, দঠক আদ্ি। আদম আপনার কথা দবশ্বাস 

http://www.bengaliebook.com/


ট্রেইটরস ইন দ্য শ্যাড াস : এম্পায়ার অব দ্য ট্র াগল । অযাডলক্স রাদ্ারড া ড 

172 

www.bengaliebook.com                                  সূচিপত্র 
 

 

করিাম। বজবুদন্নসা, এই মদহিাদ্িরদ্ক োদ্ির কামরায আটদ্ক রাখ, আর ব  প তন্ত 
আদম এদ্ির বুাপাদ্র বকাদ্না দসদ্ধান্ত না বনই েেদিন এদ্িরদ্ক কডা পাহারা দিদ্য 
রাখদ্ব। আকবর েুদম এদ্সা আমার সাদ্থ। 
 
বাবাদ্ক অনুসরণ কদ্র োাঁর মহদ্ির দিদ্ক চিদ্ে চিদ্ে আকবদ্রর আবার মন খারাপ 
হদ্য বগি। এই মদহিারা োদ্ক দকরকম ববাকা বাদনদ্যদ্িন।  দি দেদন বসখাদ্ন 
োদ্িরদ্ক প্রশ্ন করদ্েন, োহদ্ি হযদ্ো সদেুটা আদবষ্কার হে আর দেদন আসি রাদন 
আর োদ্ির বাচ্চাদ্ির ধরদ্ে পারদ্েন। বাবার সাদ্থ একা হওযার পর দেদন অদ্পিা 
করদিদ্িন, কখন োর সমাদ্িাচনা করদ্বন, েদ্ব অবাক হদ্িন  খন বিখদ্িন দচন্তামগ্ন 
হদ্িও োদ্ক বিদ্খ মদ্ন হি না ব  বরদ্গদ্িন। িুদট বপযািায আনাদ্রর রস ব দ্ি একদট 
আকবদ্রর হাদ্ে দিদ্য োদ্ক বসদ্ে ইশারা করদ্িন। 
 
োরপর এমন বকামি কদ্ণ্ঠ কথা বিদ্িন ব , আকবর ববশ অবাক হদ্িন, ‘আশা কদর 
এটা বোমার জনু একটা দশিা হদ্য থাকদ্ব।  দিও েুদম বিদ্বদিদ্ি ব , েুদম বোমার 
িাদযত্ব পািন কদ্রি, দকন্তু আসদ্ি ো কদ্রা দন। বকন? কারণ েুদম বোমার শত্রুর 
মদ্নর বিেদ্র  ুকদ্ে পাদ্রাদন, এটাই হি  ুদ্দ্ধর প্রথম দনযম। বরিং েুদম ববাকার মদ্ো 
দবশ্বাস করদ্ি,  া দবশ্বাস করদ্ে বচদ্যদ্ি,  া বিখদ্ে বচদ্যদ্িা োই বিদ্খদ্ি। আর োই 
মারওযাদডরা ববশ সহদ্জ বোমার সাদ্থ চািাদক কদ্রদ্ি, ব রকম একজন বসদবকা 
একজন দশশুর সাদ্থ কদ্র। এক হাদ্ে একদট দমঠাই িুদকদ্য রাখার িান কদ্র, অথচ 
ওটা আসদ্ি সব সময অনু হাদ্েই দিি। েুদম একজন প্রাপ্ত বযস্ক মানুে। এখন 
বোমার গিীরিাদ্ব দচন্তা করা বশখার সময হদ্যদ্ি…। 
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আকবর মদ্নাদ্ াগ দিদ্য োর বাবার উপদ্িশবাণী শুদ্ন চিদ্িন–একই বযদ্স দেদন 
দনদ্জ দকরকম োর বিদ্ির দবপরীে আচরণ করদ্েন, োাঁর দনদ্জর দবচিণো আর 
িূরিদশতোর এদ্কর পর এক উিাহরণ দিদ্য োদ্ক একদট বােতা দিদ্িন। ধীদ্র ধীদ্র 
আকবদ্রর মন বথদ্ক দেক্তো িূর হদ্য স্বদস্ত দিদ্র এি। োর বাবা দঠকই বদ্িদ্িন–োর 
আদ্রা সাধারণ জ্ঞান খাটান উদচে দিি। দকন্তু আওরঙ্গদ্জদ্বর এিাদ্ব োর সাদ্থ কথা 
বিার প্রদ্যাজন দিি না, ব ন দেদন একজন েরুণ বকারদচ ব  কখনও  ুদ্ধ কদ্রদন। 
বসই সাদ্থ দেদন বুেদ্ে শুরু করদ্িন, নারী আর দশশুদ্ির দপিু বনওযার অদি ানদট 
দকরকম দেক্ত মদ্ন হি,  খন নকি রাদন হাদি আদ্রা রক্তপাে এডাদ্ে োর কাদ্ি 
আত্মসমপতণ করদ্িন েখন দেদন দক খুদশ হদ্যদিদ্িন। সিবে দেদন আশ্বস্ত হওযার 
কারদ্ণ চািাদকর সিাবনাদট োর বচাদ্খ পদ্ডদন। 
 
..আমার জাযগায হদ্ি এখন েুদম দক করদ্ে আকবর? 
 
 ‘বসনাবাদহনী পাদঠদ্য আসি রাদনদ্িরদ্ক ধদ্র দিদল্ল দনদ্য আসোম। 
 
 ‘এটা একটা সহজ উত্তর। েুদম একবারও দবেযটা দনদ্য িাবার বচষ্টা কদ্রাদন দকিংবা 
আদম এেিণ দক বদ্িদি োও দঠকমদ্ো বশানদন। আদম বোমাদ্ক বদ্িদি সব সময 
জানার বচষ্টা করদ্ব অদ্নুরা দক িাবদ্ি আর এটা দনদ্জর পদরবাদ্র ব মন ঘদ্ট বেমদন 
শত্রুর ববিাযও একইিাদ্ব খাদ্ট। আমাদ্ক  েটুকু েুদম বজদ্নি, োরপর বোমার 
দনদ্জদ্ক প্রশ্ন করা উদচে আদম দক আদ্িৌ এ ধরদ্নর বসাজা কাজ করদ্ে পাদর দক-না। 
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আর বোমার বিদ্ব বিখা উদচে দিি আর বকাদ্না উপায আদ্ি দক-না আর এও বিখদ্ে 
হদ্ব বকানটা বোমার কাদ্ি সবদ্চদ্য িাদ্িা মদ্ন হদ্ে পাদ্র। 
 
 দকিংকেতবুদবমূঢ় হদ্য আকবর বিদ্িন, দকন্তু বকন রাদনদ্ির দপিু বনদ্বন না? 
 
‘দবেযটা দনদ্য একবার বিদ্ব িুাদ্খা! আর ববদশ দিন নয, িুই রাদনর মদ্ধু েগডা বিদ্গ 
 াদ্ব আর োরা  ার  ার দনজ সন্তানদ্ক দসিংহাসদ্ন বসাবার বচষ্টা করদ্ে দগদ্য িুই পি 
িডাই কদ্র মারওযাডদ্ক িুই িাদ্গ দবিক্ত কদ্র বিিদ্ব। এসব কদ্র ওরা মারওযাডদ্ক 
আদ্রা িুবতি কদ্র বিিদ্ব আর আমাদ্িরদ্ক প্রদেহে করার িমো ধ্বিংস কদ্র বিিদ্ব। 
 
‘োই  দি হয, েদ্ব আপদন বকন আমাদ্ক রাদনদ্ির বগ্রিোর কদ্র আনদ্ে পাঠাদ্িন?’  
‘িুদট কারদ্ণ। প্রথমে,  দি আদম বকাদ্না বুবিা না দনোম োহদ্ি ওরা আমাদ্ক িুবতি 
িাবদ্ো। দিেীযে, বমাগিদ্ির রক্তপাে করার জনু আদম মারওযাদডদ্িরদ্ক উদ্স্ক দিদ্ে 
বচদ্যদিিাম। আদম মদ্ন মদ্ন খুদশ হদ্যদিিাম,  খন রাদনরা আমাদ্ক অমানু কদ্র 
মারওযাদ্ড দিদ্র ব দ্ে দসদ্ধান্ত দনদ্যদিি। এমনদক োদ্ির পাদিদ্য ব দ্েও প্রদ্রাদচে 
কদ্রদিিাম োদ্ির দশদবদ্র আমার গুপ্তচর পাদঠদ্য গুজব িদডদ্য দিদ্যদিিাম ব , দিদল্লর 
আসার পর আদম রাদনদ্িরদ্ক কারাগাদ্র বন্দী কদ্র রাখদ্বা আর বাচ্চাগুদ্িাদ্ক হেুা 
করদ্বা। আর  েটা আশা কদ্রদিিাম এই িদন্দটা োর বচদ্য আদ্রা িাদ্িা কাদ্জ বিদ্গ 
বগি। বোমার কদ্যকজন তসনু হেুা কদ্র আর বোমার সাদ্থ প্রোরণা কদ্র 
মারওযাদডরা োদ্ির বিদ্শ আমার অদি ান চািাবার  দ্থষ্ট কারণ তেদর করদ্িা। এই 
গদবতে রাজপুেদ্ির িীঘতদিন প্রশ্রয দিদ্যদি, পিবী আর সম্মান দিদ্যদি  া ওদ্ির প্রাপু 
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নয। এবার োদ্িরদ্ক অবনে আর বাধু হদ্ে বশখাব আর োদ্ির রাজুদ্ক আমার 
সাম্রাদ্জুর একদট অিংশ কদ্র বনদ্বা। আর েুদম, আমার বিদ্ি হদ্ব এই দবজদ্যর ঘটক। 
েুদম আবার মারওযাড দিদ্র  াদ্ব, এবার শদক্তশািী একদট বমাগি বসনাবাদহনীর বনেৃত্ব 
দনদ্য দবজযী হদ্য দিরদ্ব। আকবর দকিু বিদ্িন না। এই প্রথম বড একদট অদি াদ্ন 
বসনাবাদহনীর বনেৃত্ব পাওযার উল্লাদ্স মারওযাদডদ্ির দবরুদ্দ্ধ োর বাবার চক্রান্ত সম্পদ্কত 
োর মদ্ন ব  সিংশয দিি ো এখনকার মদ্ো মুদ্ি বগি। 
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৯. িূডের রাজয 
 
গরম এে েীব্র দিি ব , চামডার হাওিার িাউদনর িাযার দনদ্চ বথদ্কও আকবদ্রর মাথা 
টন টন করদিি। বসই একদ্ঘদ্য কমিা রিংদ্যর মরুিূদম, সবুজ পাো দকিংবা িুদ্ির 
এেটুকু দচহ্ন বনই। োর কাদ্ি বমাদ্টই আকেণতীয মদ্ন হদ্ছ না। ২০,০০০ বসনার 
শদক্তশািী একদট বাদহনীর বনেৃত্ব দিদ্য মারওযাদ্ড এদ্সদ্ি–িুই সপ্তাহ হি। এই িুই 
সপ্তাদ্হর মাদ্ে বমাগিরা একদটও গুদি িুাঁদ্ডদন দকিংবা একবারও েদ্রাযাি খাপ বথদ্ক 
ববর করদ্ে হযদন। বরিং মদ্ন হদ্ছ ব ন ওরা একদট িূেুদ্ড রাদ্জু এদ্স পদ্ডদ্ি প্রদেদট 
গ্রাম, প্রদেদট মাদটর বকল্লা পদরেুক্ত, প্রদ্েুকটা কূপ পাথর দিদ্য িদেত। একমাত্র জীদবে 
প্রাণী বিদ্ে কদ্যকটা বনদড কুকুর আর দকিু মযূর দনচু ধূদিময গাদ্ির ডাদ্ি বদ্স 
বপখম োাঁপদ্ট আেদেে হদ্য ককতশ কদ্ণ্ঠ দচৎকার করদ্ি। েদ্ব শীঘ্রই দেদন োর 
বসনাবাদহনী দনদ্য মারওযাদ্ডর শাসকদ্ির শে শে বির ধদ্র গবত দবশাি বমহরানগড 
িুদ্গত বপৌঁদ্ি  াদ্বন। মূি মারওযাদড বসনাবাদহনী দনিযই বসখাদ্ন অবিান দনদ্য রদ্যদ্ি। 
আত্মসমপতণ করার আহ্বান জাদনদ্য চারদিন আদ্গ দেদন িূে পাদঠদ্যদিদ্িন, দকন্তু ওরা 
িূেদ্ক খাদি হাদ্ে দিদরদ্য দিদ্যদিি। মারওযাদডরা দক পদরকল্পনা করদ্ি? িুদ্গতর 
বিযাদ্ির দনদ্চ োর সাদ্থ িডাই করদ্ব নাদক োদ্ক বাধু করদ্ব িুগত অবদ্রাধ করার? 
সিবে বশদ্েরটাই হদ্ব–েদ্ব ওদ্িরদ্ক উৎখাে করদ্ে অদ্নক মাস ধদ্র অবদ্রাধ 
চিদ্ব… 
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 ঘণ্টাখাদ্নক পর আকবদ্রর  ুদ্ধহদস্তদটর পা নরম বািুর গিীদ্র বডদ্ব ব দ্েই হাদেদট 
এমনিাদ্ব িুদ্ি উঠদ্িা ব , োদ্ক হাওিার িুপাদ্শর কারুকাজ করা দকনারা আাঁকদ্ড 
ধদ্র োি সামিাদ্ে হি। কদ্যকদট বাদিযাদডর চূডার পর িূদ্র বমহরানগড বিখা বগি। 
দেকদমক করা কুযাশার মধু দিদ্য দঠক বুো  াদছি এর চূডাদট বকাথায দগদ্য বশে 
হদ্যদ্ি আর বকাথা বথদ্ক িুদ্গতর খাডা ধূসর বিযাি শুরু হদ্যদ্ি। এমন সময বঘাডা 
িুদটদ্য একজন বমাগি চর এদ্স োর সামদ্ন হাদজর হি। োর বঘাডাদট বজাদ্র বজাদ্র 
শ্বাস দনদছি। 
 
বিাকদট বিদ্িা, “জাাঁহাপনা, িযজদ্নর একদট িি বঘাডা িুদটদ্য বমহরানগদ্ডর দিক 
বথদ্ক সমেি িূদম পার হদ্য আমাদ্ির দিদ্ক আসদ্ি। প্রায বাদিযাদডর বগাডার কাদ্ি 
বপৌঁদ্ি বগদ্ি, েদ্ব এখান বথদ্ক আপদন ওদ্িরদ্ক বিখদ্ে পাদ্বন না। আমরা দক ওদ্ির 
বাধা বিদ্বা?” 
 
 ‘আদম দনদ্জ একবার ওদ্িরদ্ক বিখদ্ে চাই। একটা বঘাডা দনদ্য এদ্সা।’ কদ্যকদমদনট 
পর োমাদ্ট রেদ্যর একদট বঘাডায চদ্ড িুজন বিহরিীসহ আকবর চদ্রর বপিন বপিন 
বাদিযাদডর মধু দিদ্য এদগদ্য চিদ্িন। োরপর ওরা একদট পাহাদ্ডর আডাদ্ি এদ্স 
বপৌঁদ্ি বিখদ্িন আদ্রা দেনজন বমাগি চর সামদ্ন উাঁদক দিদ্ছ। বঘাডার দপঠ বথদ্ক 
বনদ্ম দ্রুে আকবর োদ্ির সাদ্থ ব াগ দিদ্িন। ওদ্ির একজন বিদ্িা, “ঐ ব  বিখুন 
জাহাপনা। 
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আকবর োর আেুদ্ির দনদ্িতশ বরাবর োকাদ্িন। হুাাঁ, োদ্ির প্রায দঠক দনদ্চ অশ্বাদ্রাহী 
িিদট বাদিযাদডদ্ে উঠদ্ে শুরু কদ্রদ্ি। ওরা দনিযই জাদ্ন োর বসনাবাদহনী অনু পাদ্শ 
রদ্যদ্ি…ধুিার বমঘ অবশু অদ্নক িূর বথদ্ক বিখা  ায। ওরা দক চাদ্ছ? দেদন 
সেকতিৃদষ্টদ্ে ওদ্িরদ্ক িি করদ্িন। বিাকগুদ্িার গাদ্যর জামা দববণত কমিা রদ্ের, 
প্রায বািুর মদ্ো একই রিং। এে কম বিাদ্কর সাদ্থ িডাই করা  ায না আর ব দ্হেু 
ওরা বমাদ্টই দনদ্জদ্িরদ্ক িুকাদ্ে বচষ্টা করদ্ি না, োর মাদ্ন গুপ্তচর হওযার সিাবনাও 
কম। ওরা হযদ্ো আিাপ আদ্িাচনা করদ্ে এদ্সদ্ি। আকবর বিদ্িন, ‘ওরা 
মারওযাদড, আদম দনদিে। োরপর একজন চদ্রর দিদ্ক ঘুদ্র বিদ্িন, “আমার মদ্ন হয 
ওরা কথা বিদ্ে এদ্সদ্ি। েদ্ব নজর রাখদ্ব আর  দি সদ্ন্দহজনক দকিু বিদ্খা োহদ্ি 
সাদ্থ সাদ্থ খবর পাঠাদ্ব। এমনও হদ্ে পাদ্র আমাদ্ির মদ্নাদ্ াগ অনুদিদ্ক সরাবার 
জনু ওদ্িরদ্ক পাঠান হদ্যদ্ি,  াদ্ে মূি বসনািি আমাদ্ির উপর আক্রমণ করদ্ে 
পাদ্র। েদ্ব বসরকম আমার মদ্ন হদ্ছ না–বকননা  দি ওদ্ির বসনাবাদহনী আমাদ্ির 
কািাকাদি হবার বচষ্টা কদ্র, এই অবিান বথদ্ক আমরা সহদ্জই ওদ্ির বিখদ্ে পাদ্বা। 
 
মাথা বুথার কথা িুদ্ি দগদ্য আকবর মূি বসনািদ্ির কাদ্ি দিদ্র দগদ্য বিাট একদট িি 
পাঠাদ্িন শত্রুর অশ্বাদ্রাহী িিদটদ্ক দনরস্ত্র কদ্র োর কাদ্ি দনদ্য আসদ্ে। োরপর 
আবার হাদের দপদ্ঠ চদ্ড প্রচণ্ড গরদ্ম ঘামদ্ে ঘামদ্ে অনধ ত হদ্য অদ্পিা করদ্ে 
িাগদ্িন। আধ ঘণ্টা পর োর বিাদ্করা মারওযাদডদ্িরদ্ক দনদ্য দিদ্র এি। বাদিযাদডর 
উপর চডার পদরশ্রদ্ম ওদ্ির চমৎকার কাদ্িা বঘাডাগুদ্িার নাক দিদ্য বিনা ববর হদছি। 
ওদ্ির হাদ্ে িুদর, েদ্রাযাি, বল্লম দকিুই বনই, সব োর বিাদ্করা ওদ্ির কাি বথদ্ক 
বকদ্ড দনদ্যদ্ি। োরপরও বুো  াদ্ছ এরা ব াদ্ধা। এখন ওরা বািুর উপর িদডদ্য 
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িাাঁডাদ্েই ওদ্ির হাাঁটা, চিা, িাাঁডাবার ধরন বিদ্খই ো বুো  াদ্ছ। আকবর বিদ্িন, 
“আদম আকবর, সম্রাট আওরঙ্গদ্জদ্বর পুত্র। বোমরা বক আর দক উদ্েদ্শু এখাদ্ন 
এদ্সি? 
 
অশ্বাদ্রাহীরা এদ্ক অদ্নুর দিদ্ক োকাি। অনুদ্ির বচদ্য একজদ্নর পরদ্ন দিি িাদম 
বপাশাক, গিায িারী বসানার হার েুিদিি এবিং কাদ্ন বসানার িুি। বস বিদ্িা, আমরা 
মারওযাদ্ডর দবদ্শে িূে। আপদন ব  িাদব কদ্রদ্িন োর জবাব দনদ্য আমরা এদ্সদি, 
আমরা আমাদ্ির িুগতসহ আত্মসমপতণ করদি। দজদ্নর সাদ্থ েুিাদ্না একদট বরশদম 
কাপদ্ডর থদ্ি বথদ্ক বস একদট িাাঁজ করা কাগজ ববর করদ্িা। োরপর আকবদ্রর 
ইশারা করদ্েই একজন বকারদচর হাদ্ে েুদ্ি দিি। 
 
আকবর দচদঠটা দনদ্য বমামিাগাদ্না দসিদ্মাহরদট খুাঁদটদ্য খুাঁদটদ্য বিখদ্িন : একজন 
রাজপুে ব াদ্ধাদ্ক দপদ্ঠ দনদ্য একদট বঘাডা বপিদ্নর পাদ্য ির দিদ্য খাডা হদ্য রদ্যদ্ি। 
োরপর দসিমাহরদট িাঙ্গদ্িন। দেদন আশা কদ্রদিদ্িন দচদঠর িাো হদ্ব, অবাধুো, 
এমনদক অপমানজনক। েদ্ব বােতাদট দিি চমৎকার িাদসতদ্ে বিখা সহজসরি, আপদন 
িুগত বচদ্যদ্িন। ইছা করদ্ি ো িখি কদ্র দনন। এটা এখন আপনার। দনদ্চ সই 
কদ্রদ্ি, িুগতািাস রাদ্থার, মারওযাদ্ডর রাজপ্রদেিূ। মারওযাদডরা অদিজােরা আসি 
রাদন হাদির বিদ্িদ্ক রাজা কদ্র, বস প্রাপ্ত বযস্ক হওযা প তন্ত িুগতািাসদ্ক োর 
রাজপ্রদেিূ দন ুক্ত কদ্রদ্ি। মারওযাদ্ডর হদ্য বকউ োর বচদ্য ববদশ অদধকার দনদ্য কথা 
বিদ্ে পাদ্র না। 
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 “বোমরা দচদঠদ্ে কী বিখা আদ্ি, ো জান?’ বিাকগুদ্িা মাথা বনদ্ড সায দিি। 
 
‘শুধু এই বােতা দনদ্য এদ্সি? আর বকাদ্না বােতা বনই? 
 
কাদ্নর বসানার িুিপরা বিাকদট বিদ্িা, আর দকিুই বনই। 
 
 “দঠক আদ্ি। িুগতািাসদ্ক বি আদম িুগতসহ োর আত্মসমপতদ্ণর প্রস্তাব গ্রহণ করিাম। 
আর আশা কদর অদে শীঘ্রই মারওযাদ্ডর বসনাবাদহনীও আত্মসমপতণ করদ্ব,  াদ্ে সবার 
িাদ্িা হদ্ব আর আমরা এই রাদ্জু শাদন্ত-শৃঙ্খিা দিদরদ্য আনদ্ে পাদর। আমার 
বিাদ্করা বোমাদ্িরদ্ক সমেি িূদম প তন্ত এদগদ্য দনদ্য  াদ্ব। বসখাদ্ন দগদ্য বোমরা 
বোমাদ্ির অস্ত্র দিদ্র পাদ্ব আর বকাদ্না বাধা িাডাই চদ্ি ব দ্ে পারদ্ব। 
 
মারওযাদডরা বঘাডায চদ্ড চদ্ি ব দ্েই োর বাবার কথাগুদ্িা আকবদ্রর মদ্ন পডদ্িা: 
শত্রুর মদ্ন দনদ্জদ্ক ব াকাও। দনিঃশেতিাদ্ব মারওযাদডরা বকন োদ্ির প্রধান িুগতদট 
বিদ্ড দিি? এর মাদ্ন দক শুরু হওযার আদ্গই  ুদ্ধ বশে হদ্য বগদ্ি? এিাদ্ব মুদ্খর 
কথায বমহরানগড বিদ্ড দিদ্য োদ্ক এে সহদ্জ ববাকা বানাদ্না  াদ্ব না। দেদন দনদ্জ 
োর অদধকািংশ বিাক দনদ্য এখাদ্ন বথদ্ক প্রচুর বরকন্দাজসহ একদট শদক্তশািী অগ্রবেতী 
িি সামদ্ন পাঠাদ্বন। সমেি িূদম পার হদ্ে দগদ্য বকাদ্না প্রদেদ্রাদ্ধর সামদ্ন না 
পডদ্ি আদ্রা সামদ্ন এদগদ্য িুদ্গত  ুদ্ক পুদ্রাপুদর েল্লাদস চািাদ্ব। 
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বাদিযাদডর একদট সুদবধামে জাযগায িাাঁদডদ্য দেদন িি করদ্িন ঘণ্টাখাদ্নক পর 
অগ্রবেতী িিদট পাহদ্ডর বগাডায বপৌঁদ্িদ্ি। োরপর আাঁকাবাাঁকা খাডা পথ ববদ্য চারদ্শা 
িুট উচ্চোয িুদ্গতর দিদ্ক উঠদ্ে শুরু কদ্রদ্ি। িুদ্গতর বুরুজ বথদ্ক কামাদ্নর বগািার 
অদগ্নসু্ফদিঙ্গ দকিংবা গািা বনু্দদ্কর শব্দ বশানার জনু দেদন অদ্পিা কদ্র রইদ্িন, েদ্ব 
একটু পরই িুগত-প্রাচীর হদ্ে আদ্গ বথদ্ক দনধতাদরে করা িশদট জ্বিন্ত মশাদ্ির সদ্েে 
দিদ্য োর বিাদ্করা জানাি ব , িুগত িখি করা হদ্যদ্ি। 
 
সন্ধুা ঘদনদ্য আসদ্েই দিগ্ধ বাোস বইদ্ে শুরু করদ্িা, আকবর েখনও হাদের দপদ্ঠ 
বসা অবিায িুদ্গতর িুেিা দসিংহ িুযাদ্রর দিদ্ক এদগদ্য চিদ্িন। িুগতািাদ্সর 
দসিদ্মাহদ্রর মদ্ো এখাদ্নও িরজার উপদ্রর পাথদ্রর বচৌকাদ্ঠর উপর অশ্বাদ্রাহীসহ 
একদট বেজস্বী বঘাডার মূদেত বখািাই করা রদ্যদ্ি। পাথদ্রর কাজগুদ্িা বিদ্খ মদ্ন হি 
ববশ প্রাচীন। কযদ্শা বির ধদ্র মারওযাদডরা এই রাজু শাসন কদ্র এদ্সদ্ি? বমাগিরা 
দহনু্দস্তাদ্নর শাসক হওযার অদ্নক আদ্গ বথদ্ক হদ্ব দনিযই…। 
 
 দিেীয আদ্রকদট িটদ্কর দনচ দিদ্য  াওযার পর আকবর োর বাম পাদ্শ সািা চুনকাম 
করা একদট বিযাি বিখদ্ে বপদ্িন। বিযািদটর উপর এক সাদর বিাট বিাট িাি হাদ্ের 
িাপ বিখা  াদ্ছ। এগুদ্িা দক দেদন জাদ্নন–এগুদ্িা হদ্ছ দবধবা রাজমদহেীদ্ির হাদ্ের 
িাপ। স্বামীর দচোয সহমরদ্ণ  াওযার পদ্থ ওরা এই িাপ বরদ্খ  ান। এদ্ক বিা হয 
সদে।  শবন্ত দসিংদ্যর মৃেুুর পর সন্তান সিব না হদ্ি হাদি আর দশল্পারও কী একই 
দনযদে হে? বিাটদ্বিায দেদন একদট কাদহনী শুদ্নদিদ্িন, দকিাদ্ব োর মদ্ো একই 
নাদ্মর সম্রাট আকবর  খন শুনদ্ে বপদ্িন, িদ্েহপুদ্র একজন দবধবাদ্ক স্বামীর দচোয 
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বপাডাদ্না হদ্ব, েখন দেদন সাদ্থ সাদ্থ বঘাডায িুদটদ্য বসখাদ্ন দগদ্য মদহিাদটদ্ক উদ্ধার 
কদ্রন। 
 
িাযাদ্ঘরা পাথর বসাদ্না পাদ্য চিা পথসহ উঠান আর মাথার উপদ্রর কারুকাজ করা 
ববিকদনদ্ে কাউদ্ক বিখা  াদ্ছ না। আকবর হাদের দপদ্ঠ চদ্ড ববদ্িপাথদ্রর িুদ্গতর 
মধুখাদ্ন এদ্স উপদিে হদ্িন। িারী কিংদক্রদ্টর বিযাি, শত্রুর আক্রমণ বঠকাদ্ে েীক্ষ্ণ 
খাাঁজকাটা। আর হাদে  াদ্ে িটক বিদ্ঙ্গ  ুকদ্ে না পাদ্র, োই িটদ্কর উপর েীক্ষ্ণ খুাঁটা 
বসাদ্না হদ্যদ্ি। আদ্রকদট িটদ্কর মধু দিদ্য  াওযার পর দেদন একদট বখািা জাযগায 
এদ্স বপৌঁিদ্িন,  ার চারদিদ্ক সুন্দর কদ্যকদট বচৌদ্কাণা ঘর রদ্যদ্ি। এগুদ্িা দনিযই 
রাজার থাকার ঘর। 
 
 ব  ঘদ্র  শবন্ত দসিং থাকদ্েন, বস ঘদ্র এদ্স দিে হওযার পর আকবর শরীর মন 
দশদথি করার বচষ্টা করদ্িন। বমহরানগড োর অধীদ্ন এদ্সদ্ি, োসদ্েও দেদন মন 
বথদ্ক এই দচন্তাটা বেদ্র বিিদ্ে পারদিদ্িন না ব , বকাদ্না না বকাদ্নািাদ্ব বহাক 
মারওযাদডরা আবার হযদ্ো নেুন বকাদ্না িদন্দ এাঁদ্ট োদ্ক ববাকা বানাবার বচষ্টা 
করদ্ি। আর আদ্গর মদ্োই দেদন অন্ধ হদ্য রদ্যদ্িন, ো বিখদ্ে পাদ্ছন না। িীঘতদিন 
ধদ্র বমহরানগড অবদ্রাধ করদ্ে হদ্ব বিদ্ব দেদন উদিগ্ন দিদ্িন। আর এখন হযদ্ো 
োদ্ক অবদ্রাধ কদ্র বিিদ্ব এ দচন্তায োদ্ক উদিগ্ন হদ্ে হদ্ব। দকন্তু ো হদ্ে পাদ্র না। 
বকবি পাাঁচহাজার তসনু িুদ্গত এদ্স ঘাাঁদট বগদ্ডদ্ি। বাদক বসনারা পাহাদ্ডর বগাডার 
চারপাদ্শ দশদবর িাপন কদ্রদ্ি। জানািা দিদ্য বিখদ্িন বাইদ্র অসিংখু চুিার আগুন 
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অন্ধকার বিি কদ্র জ্বিদ্ি। দেদন পাহাড দঘদ্র দেনগুণ পাহারা আর খুাঁদটর ববডা বসাদ্ে 
দনদ্িতশ দিদ্িন। না, এবার মারওযাদডরা এখাদ্ন োদ্ক আর চমদ্ক দিদ্ে পারদ্ব না। 
 
োহদ্ি ওরা দক করদ্ে চাদ্ছ? আগামীকাি আদ্রা কদ্যকজন চর পাঠাদ্বন; পাহাদ্ডর 
দনদ্চ চারদিদ্ক এদ্িাদ্মদ্িািাদ্ব ব  মাদটর ঘরগুদ্িা রদ্যদ্ি, বসখাদ্ন হযদ্ো বকউ 
এখনও আদ্ি, ব  হযদ্ো বকাদ্না খবর দিদ্ে পাদ্র। োরপর োর কদ্যকজন বুদ্ডা 
কমতচারীর কথা মদ্ন পডদ্িা,  ারা োদ্ির িুবতি শরীদ্রর কারদ্ণ িুদ্গতই বথদ্ক দগদ্যদ্ি। 
এদ্ির মদ্ধু বকউ হযদ্ো মারওযাদড বসনাবাদহনী বকাথায আদ্ি বস সম্পদ্কত বকাদ্না 
ধারণা দিদ্ে পাদ্র। িরজার কাদ্ি দগদ্য দেদন একজন বকারদচদ্ক বডদ্ক বিদ্িন, আদম 
শুদ্নদি কদ্যকজন মারওযাদড চাকর এখাদ্ন আদ্ি। ওদ্িরদ্ক এখাদ্ন বডদ্ক আন। 
 
 দেনজন বুদ্ডা বিাকদ্ক সাদ্থ দনদ্য বকারদচ দিদ্র এি। কুাঁচকাদ্না মুদ্খর বিাকগুদ্িাদ্ক 
িীে মদ্ন হদছি। আকবর বিদ্িন, ‘িয বপদ্যা না। বোমরা কারা বি? 
 
 সবদ্চদ্য বুদ্ডা বিাকদট উত্তর দিি। বিাকদটর দপঠ এদ্ো কুাঁদ্জা ব , বকবি চার িুট 
হদ্ব বস িম্বায। কছদ্পর মদ্ো সামদ্ন গিা বাদডদ্য বস হাদের িাাঁদ্ে বাাঁধাদ্না একটা 
িাদঠর উপর ির দিদ্য িাাঁদডদ্যদিি। বস বিদ্িা, আমরা  শবন্ত দসিংদ্যর কমতচারী। ববদশ 
বযদ্সর কারদ্ণ অিম হদ্য পডার পর আর কাজ করদ্ে পাদর দন। দেদন আমাদ্িরদ্ক 
িুদ্গত থাকার অনুমদে দিদ্যদিদ্িন। আমরা এখাদ্ন খাবার আর িাো বপদ্য থাদক। 
 
 দি আমার প্রদ্শ্নর সদঠক উত্তর িাও, েদ্ব বিখদ্ব ব  আদমও একজন িযাশীি মানুে। 
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আকবদ্রর কথা শুদ্ন কছদ্পর মদ্ো গিা ব  বিাকদটর, বস োর সঙ্গীদ্ির দিদ্ক 
োকাি। িম্বা, হাড দজরদজদ্র একদট বিাক, দ িা কদ্র পরা দবশাি একদট িাি 
পাগদডদ্ে োর মাথা প্রায  াকা পদ্ডদিি। িাদন পডা বচাদ্খ বস দঠকমদ্ো বিখদ্ে 
পাদছি না। বস বিদ্িা, আদম এককাদ্ি আমার প্রযাে প্রিুর বপযািা দিিাম। আদম 
আপনার প্রদ্শ্নর উত্তর দিদ্ে বচষ্টা করদ্ে পাদর।’ 
 
‘আদম শুধু জানদ্ে চাই মারওযাদড বসনারা বকাথায আদ্ি?’ প্রশ্নদট করদ্িও আকবর 
িাবদ্িন দেদন খামাখা প্রশ্নদট করদ্িন। দকিু জানদ্িও বুদ্ডা বিাকদট বকনই বা এমন 
কথা বিদ্ব,  াদ্ে োর স্বজাদের িদে হদ্ে পাদ্র। 
 
েদ্ব আকবর অবাক হদ্িন,  খন বিাকদট িাাঁেহীন মাদড ববর কদ্র বহদ্স বিদ্িা, 
োহদ্ি আপদন জানদ্ে চান আমাদ্ির তসনুরা বকাথায আদ্ি? একটু পরই বো আপদন 
োদ্িরদ্ক খুাঁদ্জ পাদ্বন, কাদ্জই এখনই ো বিদ্ি িদে কী? ওরা সবাই আরাবদল্ল 
পাহাদ্ড চদ্ি বগদ্ি–সমস্ত তসনু আর োদ্ির পদরবার। সাদ্থ রাজদ্কাদ্ের সমস্ত 
ধনদ্িৌিে দনদ্য বগদ্ি।…আপদন একদট খাদি িুগত িখি কদ্রদ্িন, েদ্ব মারওযাড পান 
দন।’ বুদ্ডা বিাকদট দজহ্বা দিদ্য চুকচুক আওযাজ করদ্িা। 
 
 আবার  খন একা হদ্িন, েখন গিীর দচন্তায ডুদ্ব বগদ্িন। োর বাবাও আদ্গ বথদ্ক 
একথা িাদ্বন দন। রাজপুেদ্ির বগাযােুতদম আর বৃথা সাহদসকো সম্পদ্কত আওরঙ্গদ্জব 
 া িাদব করদ্েন, োর দবপরীদ্ে মারওযাদডরা একান্ত বাধু না হদ্ি  ুদ্দ্ধ প্রাণ দবসজতন 
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দিদ্ে বমাদ্টই ইছুক মদ্ন হদ্ছ না। অিৃশু একদট শত্রুদ্ক দেদন দকিাদ্ব পরাস্ত 
করদ্বন? োর বাবার সমাদ্িাচনামুখর বচহারাটা মদ্ন পদ্ড বগি…শুনদ্ে বপদ্িন োর 
বুথতোয োদ্ক অপমানজনক কথা বিদ্িন। না, োদ্ক পাহাদ্ড দগদ্য মারওযাদডদ্ির 
সাদ্থ  ুদ্ধ করদ্ে হদ্ব। 
 
* 
 
বমঘ শূনু আকাদ্শর সূ ত ওদ্ির উপর প্রচণ্ড োপ িডাদছি আর আকবদ্রর বচাখ ববদ্য 
টপ টপ কদ্র ঘাম েরদিি। িুই মাইি িম্বা কাদ্িিার এদ্কবাদ্র বশে মাথায মািবাহী 
উটগুদ্িার বিাাঁস বিাাঁস কদ্র িুগতন্ধ ুক্ত দনিঃশ্বাস বিিার শব্দ ধীদ্র ধীদ্র োর কাদ্ন কদ্ম 
এি। দেদন বপিদ্ন এদ্স বিখদিদ্িন মািপত্র দনদ্য পশুগুদ্িা দঠকমদ্ো োদ্ির দপিু দপিু 
আসদ্ি দক-না। খুদশ হদ্িন বিদ্খ ব , বকবি গুদটকদ্যক বিাক দপদিদ্য পদ্ডদ্ি আর 
কদ্যকদট মাত্র উট অসুি হদ্য মরুিূদমদ্ে পদ্ড রদ্যদ্ি। ওদ্ির মাথার উপর আকাদ্শ 
চক্কর বিওযা শকুনগুদ্িা শীঘ্রই পশুগুদ্িাদ্ক দনদ্য বিদ্জ বসদ্ব আর হযদ্ো কদ্যকদট 
মানুেও এর মদ্ধু থাকদ্ব। 
 
োরপর হঠাৎ দেনবার দশঙ্গা ববদ্জ উঠার শব্দ শুনদ্ে বপদ্িন। বসনাপদেদ্ির বিা দিি, 
বকাদ্না দবপি এদ্ি এিাদ্ব সেকত সদ্েে দিদ্ে। শব্দদট অগ্রবেতী িি বথদ্ক এদ্সদিি, 
ওরা সামদ্ন আরাবদল্ল পাহাদ্ডর বপিদ্ন োর িৃদষ্টর আডাদ্ি দিি। বঘাডার বপদ্ট পা 
দিদ্য বো বমদ্র আকবর কাদ্িিার পাশ দিদ্য সামদ্ন িুটদ্ে িুটদ্ে বিহরিী িিদ্ক 
দচৎকার কদ্র কািাকাদি থাকদ্ে বিদ্িন। পাথুদ্র জদমদ্নর উপর দিদ্য বঘাডার খুদ্রর 
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ঠকাঠক শব্দ কদ্র এদগদ্য একদট পাহাড ঘুরদ্েই সামদ্ন বিখা বগি জািরাদন রিংদ্যর 
বপাশাকপরা একিি বঘাডসওযার গরম কুযাশার মধু বথদ্ক ববর হদ্য আসদ্ি। বমাগি 
অগ্রবেতী িদ্ির প্রথম সাদরর উপর আক্রমণ করদ্ে উিুে শত্রুদ্ির বখািা েদ্রাযাদ্ির 
উপর বরাি পদ্ড েিকাদ্ছ। 
 
বমাগি অগ্রবেতী িিদট ববশ ধীরগদেদ্ে এদ্গাদছি, েদ্ব কদ্যকমুহূেত পর মারওযাদডদ্ির 
আকদস্মক হামিার ধাক্কায অগ্রবেতী িিদট টিমি কদ্র সামানু দপিু হদ্ট এি। আেদেে 
হদ্য কদ্যকদট বঘাডা বপিদ্নর পাদ্য ির দিদ্য খাডা হি। অনু কদ্যকদট পাাঁজদ্র আঘাে 
বপদ্য পদ্ড বগি, আদ্রাহীদ্িরদ্ক মাদটদ্ে িুাঁদ্ড বিিদ্িা। দেনজন মারওযাদড একজন 
বমাগি পোকা বাহকদ্ক দঘদ্র ধরদ্িা। েরবাদরর এক বকাদ্প বস একজন মারওযাদডদ্ক 
বঘাডার দপঠ বথদ্ক বিদ্ি দিি, েদ্ব এদ্ে োর দনদ্জর বঘাডার িাগাম োর হাে বথদ্ক 
িুদ্ট  াওযায বস দনযন্ত্রণ হাদরদ্য বিিদ্িা। বঘাডাটা একপাদ্শ বহিদ্েই আদ্রকজন 
মারওযাদড োর েদ্রাযাদ্ির ডগা বমাগি পোকাবাহদ্কর গিায দবাঁদধদ্য দিি। বিাকদট 
বঘাডার দপঠ বথদ্ক দিটদ্ক পডদ্িা, েদ্ব োর বাম পা পািাদনদ্ে আটদ্ক বগি। 
আেদেে বঘাডাদট আদ্রাহীর বিহদট বপিন বপিন বটদ্ন দনদ্য িুদ্ট চিদ্িা, বিাকদটর 
মাথা মাদটদ্ে ঠুকদ্ে ঠুকদ্ে চিদ্িা। আদ্রকজন মারওযাদড মাদটদ্ে পদ্ড থাকা বমাগি 
পোকাদট েুদ্ি দনদ্য দবজদ্যাল্লাদ্স বচাঁদচদ্য বঘাডা িুদটদ্য চিদ্িা। বমাগি অশ্বাদ্রাহীদ্ির 
প্রথম সাদরর বপিদ্ন গািা বনু্দকধারী একদট বমাগি পেনও আসদিি। েদ্ব দবপি 
সদ্েে পাওযার পর ওরা বনু্দদ্ক বগািা িরারও সময পাযদন আর বনু্দক রাখার জনু ব  
বেপাযা কাঠাদ্মা ওরা দপদ্ঠ ববাঁদ্ধ বহন করদিি, বসগুদ্িা নাদমদ্য প্রস্তুে হওযাদ্ো িূদ্রর 
কথা। কদ্যকজন বমাগি বনু্দকধারী অবশু দ্রুে হাদ্ে বনু্দক িুাঁদ্ড িুইদেনজন 
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মারওযাদডদ্ক বঘাডার দপঠ বথদ্ক বিদ্ি দিি। দকন্তু দকিুিদ্ণর মদ্ধুই অনুানু 
মারওযাদডরা ওদ্িরদ্ক দঘদ্র বিদ্ি কাদ্স্ত দিদ্য ধান কাটার মদ্ো ওদ্িরদ্ক বকাপাদ্ে 
িাগদ্িা। 
 
 সিবে পাাঁচদমদনটও পার হয দন, এদিদ্ক আকবর েখনও মাথা দনচু কদ্র ঘমতাক্ত 
বঘাডাদট িুদটদ্য ব দিদ্ক িডাই হদছি বসদিদ্ক িুদ্ট চিদিদ্িন। োরপর োর সবুজ 
বপাশাকপরা বিহরিী িি দনদ্য চারদিদ্ক দচৎকার-বচাঁচাদ্মদচ আর  ুদ্দ্ধর বকািাহদ্ির 
মদ্ধু িডাইদ্য োাঁদপদ্য পডদ্িন। িারী বগাাঁিওযািা একজন রাজপুে অশ্বাদ্রাহীর উপর 
েদ্রাযাি চাদিদ্য আকবর বিাকদটর উরু  খম করদ্িন েদ্ব বসই সাদ্থ একদট রাজপুে 
বল্লম োর বুদ্কর বদ্মত আঘাে করদ্েই দেদন বপিদ্নর দিদ্ক টদ্ি পডদ্িন। িাদগুস 
িারী ইস্পাদ্ের বমতদট বকবি সামানু ববাঁদ্ক দগদ্যদিি। আদ্রকজন রাজপুে বসাজা-িম্বা 
েদ্রাযাি দনদ্য বঘাডা িুদটদ্য োর দিদ্ক এদ্গাদ্েই দেদন োদ্ক আঘাে করদ্িন। েদ্ব 
োডাহুডার কারদ্ণ আকবদ্রর েদ্রাযাি বিাকদটর গাদ্য না িাগদ্িও আঘাে এডাদ্ে বস 
একদিদ্ক সদ্র  াওযায বস দনদ্জও োর েদ্রাযাি চািাদ্ে পারদ্িা না। োরপর বস 
আবার োর বঘাডার মুখ ঘুদরদ্য দনদ্য িম্বা েদ্রাযািদটদ্ক বল্লদ্মর মদ্ো সামদ্ন োক 
কদ্র আকবরদ্ক আক্রমণ করদ্ে িুদ্ট এি। েদ্ব আকবদ্রর কাদ্ি বপৌঁিার আদ্গই 
একজন বিহরিী োর ধারাদ্িা েদ্রাযাি দিদ্য এমন বজাদ্র বিাকদটর গিায আঘাে 
করদ্িা ব , োর মুণ্ডদট ধর বথদ্ক দবদছন্ন হদ্য মাদটদ্ে পদ্ড বগি আর োর জািরান 
রিংদ্যর বপাশাকপরা মুণু্ডহীন ধডদট কদ্যক মুহূেত বঘাডার দপদ্ঠ খাডা হদ্য বথদ্ক োরপর 
মাদটদ্ে পদ্ড বগি। আকবর িি করদ্িন আদ্রকজন মারওযাদড োর বঘাডার দনযন্ত্রণ 
হাদরদ্য বিদ্িদ্ি। বিাকদট োর সামদ্ন দিদ্য িুদ্ট  াওযার সময দেদন হাওযায উডদ্ে 
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থাকা বিাকদটর আিখাল্লার একপ্রান্ত খামদ্চ ধদ্র টান দিদ্িন। মারওযাদডদট বঘাডার দপঠ 
বথদ্ক বপিদ্ন মাদটদ্ে আকবদ্রর বঘাডার খুদ্রর দনদ্চ পদ্ড বগি। এ ঘটনায আকবদ্রর 
বঘাডাদটও আেদেে হদ্য বপিদ্নর পাদ্য ির দিদ্য খাডা হি। আকবর োর োমাদ্ট 
রিংদ্যর বঘাডাদটর গিা আাঁকদ্ড ধদ্র দনদ্জদ্ক সামিাদ্িন েদ্ব আেদেে পশুদটদ্ক শান্ত 
করদ্ে োর দকিু সময িাগদ্িা। 
 
বঘাডাদট শান্ত হওযার পর দেদন আর বকাদ্না িিুবস্তু আদ্ি দক-না বিখার জনু চারপাদ্শ 
োদকদ্য বিখদ্িন মারওযাদডরা রদ্ণিঙ্গ দিদ্য বঘাডায চদ্ড িুদ্ট পািাদ্ছ। ওদ্ির হামিা 
করার এখনও এক ঘণ্টাও পার হয দন। িুদ্যকজন অশ্বাদ্রাহী বথদ্ম দনচু হদ্য আহে 
আর বঘাডা বথদ্ক পদ্ড  াওযা সঙ্গীদ্ির েুিদ্ে বচষ্টা করদিি। একজন মারওযাদড 
বামহাদ্ে বঘাডার িাগাম ধদ্র ডান হাে দিদ্য মাদটদ্ে পদ্ড থাকা োর এক সঙ্গীদ্ক 
েুিদ্ে  াদছি, এমন সময একজন বমাগি বরকন্দাজ োর দপদ্ঠ গুদি করদ্িা। বিাকদট 
িুই হাে শূদ্নু িুাঁদ্ড বঘাডার দপঠ বথদ্ক মাদটদ্ে োর সঙ্গীর উপর পদ্ড বগি। োরপর 
মৃেুু  ন্ত্রণায বািুদ্ে পা িুাঁডদ্ে িাগদ্িা। 
 
চারপাদ্শ োকাদ্ে োকাদ্ে আকবর িাবদ্িন, এই দনিঃস্বাথত রাজপুে ব াদ্ধাদ্ির বুদক্তগে 
সাহদসকো দনদ্য বকউ সদ্ন্দহ প্রকাশ করদ্ে পারদ্ব না। দেদন চাদছদ্িন োর 
বিাকজনদ্ির জদ্ডা কদ্র দ্রুে অিৃশু হদ্য  াওযা শত্রুর দপিু দনদ্ে। েদ্ব অদ্নক মানুে 
আর বঘাডা আহে হওযায আর চারদিদ্ক দবশৃঙ্খিা আর দবভ্রাদন্তর কারদ্ণ প্রায এক 
ঘণ্টার ববদশ সময বিদ্গ বগি  দ্থষ্ট অশ্বাদ্রাহী দনদ্য আবার তেদর হদ্ে। আদ্রক ঘণ্টা 
পর দেদন ব উদ্যর মদ্ো উাঁচুদনচু বািুময পাহাদড এিাকার বিেদ্র  ুদ্ক বকবি 
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মারওযাদডদ্ির বঘাডার খুদ্রর িাপ বপদ্িন। েদ্ব িাপগুদ্িা দবদিন্ন িাদ্গ দবিক্ত দিি। 
মদ্ন হি মারওযাদডরা বিাট বিাট িদ্ি দবিক্ত হদ্য িদডদ্য পদ্ডদ্ি। 
 
 আকবর োর বিহরিী িদ্ির প্রধানদ্ক দজদ্জ্ঞস করদ্িন, আমরা কী সবদ্চদ্য বড 
িিদটর দপিু বনব।’ 
 
বস বিদ্িা, আমার মদ্ন হয ো দঠক হদ্ব না, জাাঁহাপনা। োরা হযদ্ো আমাদ্িরদ্ক 
প্রদ্িািন বিদখদ্য পাহাদড এিাকার আদ্রা গিীদ্র দনদ্য ব দ্ে চাইদ্ি। ব খাদ্ন ওরা 
আবার একদত্রে হদ্য অেদকতদ্ে আমাদ্ির উপর হামিা করদ্ে পাদ্র। োিাডা একটু 
পরই সূ ত ডুদ্ব  াদ্ব। অন্ধকার হদ্ে আর ববদশ সময বনই। 
 
আকবর মাথা বনদ্ড সায দিদ্িন। বিাকদট দঠক বদ্িদ্ি। োর বচদ্য িাদ্িা হয মূি 
বাদহনীর কাদ্ি দিদ্র দগদ্য পরদিন বিাদ্র চর পাদঠদ্য মারওযাদড িিদটর অবিান খুাঁদ্জ 
বিখা। এই িদেদটর কথা বিার পর োর বাবা দকরকম প্রদেদক্রযা বিখাদ্বন, দেদন ো 
আন্দাজ করদ্ে পারদ্িন। েদ্ব আদ্রা িযিদে দকিংবা রাদ্ের ববিা আকদস্মক আক্রমদ্ণ 
দনদ্জর জীবন হারাদ্নার বচদ্য বসটা িাদ্িা। 
 
* 
 
আওরঙ্গদ্জদ্বর েরুণ বকারদচ কুদনতশ কদ্র োদ্ক জানাদ্িা, ‘জাহাপনা, এখুদন একজন 
কাদসি-বােতাবাহক আপনার পুত্র শাহজািা আকবদ্রর কাি বথদ্ক জরুদর বােতা দনদ্য 
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এদ্সদ্ি। একদট িীঘতশ্বাস বিদ্ি সম্রাট সাম্রাদ্জুর পূবতাঞ্চদ্ির সুবাহগুদ্িা বথদ্ক ব  
খাজনার দহসাব এদ্সদ্ি ো একপাদ্শ সদরদ্য রাখদ্িন। এগুদ্িা পদ্ড দেদন খুব একটা 
খুদশ হনদন। অনু রাজুগুদ্িাদ্েও ব  পদরমাণ ব মন হওযার কথা দিি োর বচদ্য কম 
খাজনা আিায হদ্ছ। োাঁর আশিংকা অবাধ িুনতীদে এর জনু িাযী। োর সুদ্বিাররা আর 
োদ্ির কমতকেতারা মদ্ন কদ্রদ্ি ব  োাঁর সমস্ত মদ্নাদ্ াগ দবদ্রাহ িমদ্ন আর দবদ্িদশ 
আক্রমদ্ণর দিদ্ক আছন্ন থাকায ওরা োর নজর বথদ্ক অদ্নক িূদ্র রদ্যদ্ি। কাদ্জই 
ওরা এই সুদ্ াদ্গ ঘুে দনদ্ে পারদ্ব দকিংবা ব  অথত খাজনা দহদ্সদ্ব আিায হদ্ছ োর 
দকিু অিংশ সবার অজাদ্ন্ত দনদ্জদ্ির পদ্কদ্ট  ুকাদ্ে পারদ্ব।  খনই দেদন দিদল্লর 
বকাোগাদ্রর িপ্তর বথদ্ক অনুসন্ধান করার জনু বকাদ্না বগামস্তা বা কর পদরিশতক 
পাঠাদ্েন, োরা সাধারণে োদ্ক আশ্বস্ত করদ্ে ব  সব দঠক আদ্ি। েদ্ব অদধকািংশ 
মানুেই অদ্থতর জনু অসৎ কাজ করদ্ে তেদর আর সদেুকার দবশ্বস্তো আজকাি 
এদ্কবাদ্র দবরি আর োদ্িরদ্কও হযদ্ো ঘুে দিদ্য বকনা  ায। একমাত্র সমাধান হদ্ছ 
োর দনদ্জদ্ক একদট রাজকীয েিন্ত ও অনুসন্ধান কমত চািাদ্ে হদ্ব আর দকিু দনম্নপিি 
কমতকেতাদ্ক পুরস্কার দকিংবা শাদস্ত কদমদ্য বিওযার বিাি বিদখদ্য োদ্ির ঊধ্বতেন 
কমতকেতাদ্ির অননদেক কমতকাণ্ড প্রকাশ করার জনু রাদজ করাদ্ে হদ্ব। 
 
 দকন্তু দেদন দনদ্জ সব জাযগায ব দ্ে পাদ্রন না। দেদন এখাদ্ন আজদমদ্র এদ্সদ্িন 
রাজিান আর মারওযাদ্ডর দবরুদ্দ্ধ আকবদ্রর অদি াদ্নর কািাকাদি থাকদ্ে। বড 
ধরদ্নর বকাদ্না দবপ তয না হদ্িও দেদন  া আশা করদিদ্িন অদি ানদট বসরকম হদ্ছ 
না। েদ্ব ববশ দকিুদিন হি োর বিদ্ির কাি বথদ্ক বকাদ্না খবর আসদ্ি না, কাদ্জই 
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এই কাদসদ্ির কাদ্ি দনিযই বকাদ্না খবর থাকদ্ে পাদ্র। দেদন বকারদচদ্ক বিদ্িন, 
আদম এখুদন খবরটা বিখদ্বা। 
 
 েরুণ বকারদচদট বহুবুবহৃে একদট চামডার থদ্ি বথদ্ক একদট দসিদ্মাহর করা কাগজ 
ববর কদ্র োর সামদ্ন ধদ্র বিদ্িা, আদম এটা দনদ্য এদ্সদি জাাঁহাপনা। 
 
আওরঙ্গদ্জব কাগজটা দনদ্য দ্রুেহাদ্ে দসিদ্মাহরদট িাঙ্গদ্িন। দচদঠর উপদ্রর আনুষ্ঠাদনক 
সািাম ইেুাদি বাি দিদ্য দেদন সরাসদর বােতাদটর মূি দবেযবস্তু জানার জনু পডা শুরু 
করদ্িন।  েই পডদ্ে িাগদ্িন েেই োর ভ্রু কুাঁচকাদ্ে শুরু করদ্িা। 
 
 আকবদ্রর অদি াদ্ন দকিুই িি হয দন। দচদঠর শুরুদ্ে দেদন মারওযাদডদ্ির িডাই 
করার কাযিা বণতনা কদ্রদ্িন। ওরা অেদকতদ্ে আক্রমণ করদ্ি, আজ এখাদ্ন, কাি 
ওখাদ্ন আর সবসময বিাট বিাট িদ্ি হামিা কদ্র োর বসনাবাদহনীর অদ্নক বিাকদ্ক 
হোহে কদ্র আবার অিৃশু হদ্য  াদ্ছ। অদ্নক সময হামিাগুদ্িা সন্ধুার পর হদ্ছ, 
 াদ্ে ওরা সহদ্জ পাদিদ্য ব দ্ে পাদ্র। বমাগি তসনুরা একদট দনযদমে বসনাবাদহনীর 
বিদ্ি এ ধরদ্নর শত্রুর সাদ্থ িডাই করদ্ে অিুস্ত নয,  ারা িসুুর মদ্ো আচরণ 
করদ্ি। দেদন মারওযাদডদ্িরদ্ক প্রিুব্ধ কদ্র পাহাদড অঞ্চদ্ির বিের বথদ্ক সমেি 
িূদমদ্ে আনদ্ে পারদ্িন না,  াদ্ে ওদ্ির সাদ্থ পদরকদল্পে ও সুসদিে তসনুবাদহনী 
সমন্বদ্য মুদ্খামুদখ িডাই করা  ায। বসখাদ্ন োর অদধক তসনুসিংখুা আর উন্নে অস্ত্রশস্ত্র 
িাডাও, দবদ্শেে কামানগুদ্িার বুবহার প্রিাব বিিদ্ে পারদ্ো। োর তসনুরা 
মারওযাদডদ্ির দপিু দনদ্য পাহাদড এিাকায  ুকদ্ে অদনহা প্রকাশ করদ্ি। অেদকতে 
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হামিার িদ্য ওরা এ ধরদ্নর িূখদ্ণ্ড িডাই করদ্ে সেকত, অদিজ্ঞো বথদ্ক এই িীদেদট 
অিংশে  ুদক্তদ্ াগু। দিন দিন ওরা আদ্রা সেকত হদ্য কািাকাদি িিবদ্ধ হদ্য থাকদ্ি। 
দবপদ্ির প্রথম বকাদ্না ইদঙ্গে পাওযার সাদ্থ সাদ্থ োর চর আর পাহারািাদ্ররা দপিু 
হদ্ট মূি বসনাবাদহনীর কািাকাদি চদ্ি আসদ্ি। কাদ্জই শত্রুর কািাকাদি হওযার জনু 
দেদন  দ্থষ্ট েথুও পাদ্ছন না।  খনই বকাদ্না বকল্লা িখি করদ্িন েখনই বিখদ্িন 
বসটা খাদি। আর রাজপুেদ্ির আক্রমদ্ণর িদ্য োর বিাদ্করা এ ধরদ্নর িাদ্ন ঘাাঁদট 
গাডদ্েও অদনছুক হদ্য পডদ্ি। আকবর পুদ্রা দবপাদ্কর একদট সারািংশ এিাদ্ব েুদ্ি 
ধরদ্িন : 
 
 রাজপুে রণদ্কৌশি আর দনজদ্িদ্শর অদিগদি-সবজাযগা সম্পদ্কত োদ্ির সমুক 
জ্ঞাদ্নর সামদ্ন আমাদ্ির বসনাবাদহনীর সিংখুাদধকু আর উন্নে অস্ত্রশস্ত্র অকা তকর 
প্রমাদণে হদ্যদ্ি। আদম অবশুই স্বীকার করদি–আর বসই সাদ্থ িমা চাদছ ব  আপনার 
জনু ব  দবজয আদম অজতন করদ্ে বচদ্যদিিাম ো বথদ্ক এখনও অদ্নক িূদ্র রদ্যদি। 
 
সবতাদধনাযদ্কর িাি রেদ্যর োাঁবুর মদ্ধু প্রায এক ঘণ্টা ধদ্র পাযচাদর করদ্ে করদ্ে 
আওরঙ্গদ্জব, একটার পর একটা দবকল্প বুবিা দনদ্য বিদ্ব চিদ্িন। সবজাযগায 
দবদ্রাহ চিদ্ি–দশবাদজ দনদ্জদ্ক মারাঠার রাজা বঘােণা করার মদ্ো ধৃষ্টো বিদখদ্যদ্ি 
আর পবতদ্ে োর সুরদিে আশ্রয বথদ্ক এখনও সমস্ত িাদিণােু জুদ্ড িুটেরাজ চাদিদ্য 
ববডাদ্ছ। েদ্ব এিাডাও োদ্ক পুদ্রা প্রশাসন ব দ্ি সাজাদ্ে হদ্ব এবিং িুনতীদেপরাযণ 
কমতকেতা-কমতচারীদ্ির দবচাদ্রর আওোয আনদ্ে হদ্ব। এর মাদ্ন মারওযাদডদ্ির 
প্রদেদ্রাধ িমো দ্রুে বশে কদ্র দিদ্ে হদ্ব। আকবর দক োর হদ্য এই কাজদট করদ্ে 
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পারদ্ব? দেদন খুব একটা দনদিে হদ্ে পারদ্িন না। সবতদ্োিাদ্ব োাঁর বিদ্ি একজন 
িি বসনাপদে বদ্ট আর আজম ব রকম মাদ্ে মাদ্ে হঠকাদরো কদ্র বসরকমও নয। 
েদ্ব মদ্ন হয না ব , োর বাবার হাদ্ে বস একদট দবপ তয েুদ্ি বিদ্ব, েদ্ব দনদিে 
দবজযও দক এদ্ন দিদ্ে পারদ্ব? বস দক দনদ্জদ্ক িুবতি বিখাদ্ছ? োর উপর ব  িাদযত্ব 
বিযা হদ্যদ্ি, ো পািদ্ন বস কেটুকু অঙ্গীকারবদ্ধ এবিং দনদ্বদিে প্রাণ? বস দিদ্খ 
জাদনদ্যদ্ি ব , োর বাবার জনু বস দবজয আনদ্ে চাদ্ছ, েদ্ব োদ্ক দনদ্জর এবিং োর 
িদবেুদ্ের জনু দবজয অজতন করদ্ে হদ্ব। দেদন ব  প্রদেদ্বিন বপদ্যদ্িন, ো বথদ্ক 
জানা  াদ্ছ ব , বকাদ্না দবেদ্য দসদ্ধান্ত বনওযার আদ্গ োাঁর বিদ্ি বুাপকিাদ্ব োর বসনা 
কমতকেতাদ্ির সাদ্থ আদ্িাচনা করদ্ে, োদ্ির মোমে দবদ্বচনা করদ্ে এবিং োদ্ির 
সাদ্থ এ দবেদ্য দবেকত করদ্ে পিন্দ কদ্র। ঐকমদ্েুর এ ধরদ্নর ইছা োদ্ক জনদপ্রয 
কদ্রদ্ি, েদ্ব একজন অদধনাযদ্কর জনু িিো এবিং চূডান্ত দসদ্ধান্ত গ্রহণ িমোর 
সুস্পষ্টো জনদপ্রযোর বচদ্য ববদশ গুরুত্বপূণত। 
 
অদ্নক িাবনা-দচন্তার পর আওরঙ্গদ্জব োর বকারদচদ্ক বডদ্ক কাগজ-কিম আনদ্ে 
বিদ্িন। োরপর আকবরদ্ক একদট দচদঠ দিখদ্ে শুরু করদ্িন। দচদঠর প্রথম 
কথাগুদ্িাই দিি িৎতসনার…. 
 
* 
 
বোমার বিাদ্করা বোমার কথা মানদ্ে দবমুখ, একথা স্বীকার কদ্র েুদম দনদ্জদ্ক ব মন 
িদিে কদ্রি বেমদন আমাদ্কও িিায বিদ্িি। একজন বমাগি শাহজািা কখনও 
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োর অধীনি বিাকদ্িরদ্ক োদ্ক প্রিাদবে করদ্ে অনুমদে দিদ্ে পাদ্র না। আর 
দকিাদ্ব, কখন  ুদ্ধ হদ্ব বস সম্পদ্কত দকিু দনদ্িতশ করাদ্ো িূদ্রর কথা। একজন 
বনোদ্ক বনেৃত্ব দিদ্ে হদ্ব, আর েুদম ো করদ্ে অদনছুক মদ্ন হদ্ছ। মারওযাদডদ্ির 
রণদ্কৌশি নেুন দকিু নয,  া বোমার দবশ্বাস। বরিং এগুদ্িা দশবাদজ আর উত্তর-পদিম 
সীমান্ত প্রদ্িদ্শর উপজাদে, উিদ্যর বকৌশদ্ির মদ্ো একই রকম। কাবুদ্ির বদণকদ্ির 
উপর ব  িুবৃত্তরা িুণ্ঠন চািাদছি, োদ্িরদ্ক িমন করার জনু আদম দক দনদ্জ 
সিিিাদ্ব আমার বসনাদ্িরদ্ক বনেৃত্ব দিদ্য বপদ্শাযাদ্রর বাইদ্র দগদরপদ্থ দনদ্য  াই 
দন? িৃঢ়প্রদেজ্ঞ হদ্য আর দবদ্রাহীদ্ির কদঠন শাদস্ত দিদ্য কী বসখাদ্ন সবদকিু অবসান 
কদর দন? 
 
আমার দবশ্বাস মারওযাদডদ্ির দবরুদ্দ্ধ বড ধরদ্নর এই আক্রমদ্ণ বনেৃত্ব বিওযার মদ্ো 
শদক্তশািী বনো দহদ্সদ্ব েুদম দনদ্জদ্ক েুদ্ি ধরদ্ে পাদ্রা দন। দবকল্প বুবিা দহদ্সদ্ব 
বোমার বিদ্ি মুযািম গুজরাদ্টর সুদ্বিাদর বিদ্ড বোমার বসনাবাদহনীর বনেৃত্ব গ্রহণ 
করদ্ে  াদ্ব।  াইদ্হাক আদম বোমাদ্ক এখুদন আদ্রকটা সুদ্ াগ দিদছ,  াদ্ে েুদম 
দনদ্জদ্ক িাযমুক্ত করদ্ে পার আর প্রমাণ করদ্ে পার ব , বোমার সম্পদ্কত আদম ব  
আপদত্ত েুদ্িদি, ো দিদত্তহীন। 
 
আমার কাদ্ি খবর এদ্সদ্ি ব , বমওযাদররা োদ্ির জ্ঞাদেিাই আর মারওযাদ্ডর একই 
ধমতাবিম্বী িাইদ্ির সাদ্থ দমদ্ি সশস্ত্র দবদ্রাহ করদ্ে  াদ্ছ। আদম িুদট বসনাবাদহনীর 
সমাদ্বশ করদ্ে  াদছ, এরা বমবাদ্র  ুদ্ক োদ্িরদ্ক িমন করদ্ব। একদট অগ্রসর হদ্ব 
পূবতদিক বথদ্ক আর অনুদট  াদ্ব িদিণ দিক বথদ্ক। েুদম এখাদ্ন দিদ্র এদ্স িদিদ্ণর 
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বাদহনীর বনেৃত্ব বনদ্ব। আর বোমার িাই আজম পূবতদিক বথদ্ক অগ্রসর হওযা বাদহনীর 
বনেৃত্ব বিদ্ব। আদম দনদ্জ পুদ্রা সমরাদি াদ্নর েোবধান করদ্বা। আল্লাহর কাদ্ি 
প্রাথতনা কদর ব ন, এবার েুদম বোমার নেুন বনেৃত্ব দনদ্য আমাদ্ক আর হোশ করদ্ব 
না। দসদ্ধান্তদট দনদ্য োদ্ক জানাদ্ে বপদ্র খুদশ হদ্য আওরঙ্গদ্জব দ্রুে দচদঠটা বশে 
করদ্িন। বকাদ্না ধরদ্নর আনুষ্ঠাদনক দকিংবা বুদক্তগে দবিায সিােণ না দিদ্য বকবি 
সই করদ্িন। োরপর দিখদ্িন–আল্লাহর বমদ্হরবাণীদ্ে দহনু্দস্তাদ্নর সম্রাট। 
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১০. আওরঙ্গডজব সাবধান 
 
বিাট্ট বমাগি িুগতদট বথদ্ক েখনও কমিা রিংদ্যর অদগ্নদশখা োরা-িরা সন্ধুার আকাদ্শর 
দিদ্ক উঠদিি। দশবাদজ বসদিদ্ক োদকদ্য রইদ্িন। েপদে নিীর একদট উপশাখা ব খাদ্ন 
মূি নিীর সাদ্থ দমদ্শদ্ি, োর উপকূিদ্রখা বথদ্ক অগ্রবেতী উচ্চিূদমর উপর িুগতদটর 
অবিান। িুগত বথদ্ক সামদ্নই একদট জিািূদম বিখা  ায। িুইদিন আদ্গ দেদন োর 
বিাকজনসহ পাহাদ্ডর আশ্রয বথদ্ক ববর হদ্য এখাদ্ন উপদিে হদ্যদিদ্িন। অগ্রবেতী িি 
দনদ্য োর বিদ্ি সিাজী িুগত আক্রমণ করার আদ্গই িুগতরিাকারী বমাগি বসনািি 
িুদ্গতর ইদ্টর িুই বিযাদ্ির িারী িটক বন্ধ কদ্র দিদ্যদিি।  াইদ্হাক োরপর অবশু 
বমাগিরা খুব একটা প্রদেদ্রাধ কদ্রদন। পরবেতী আটচদল্লশ ঘণ্টা ওরা োর দনদ্জর 
বসনািিদ্ক উদ্েশু কদ্র অেুন্ত দবদিপ্তিাদ্ব বগািাবেতণ কদ্রদিি। মুদ্খামুদখ আক্রমণ 
কদ্র প্রাণহাদন করার োর খুব একটা ইছা দিি না। োই দেদন িুগতরিাকারী বমাগি 
বসনাদ্ির মদ্নাবি পরীিা করার উদ্েদ্শু োর বসনািিদ্ক িুগত অবদ্রাধ কদ্র রাখার 
দনদ্িতশ দিদ্যদিদ্িন। আজ সামদযক অস্ত্রদবরদের পোকা তবঠদ্কর দেদন প্রস্তাব দিদ্িন, 
বমাগিরা অস্ত্রসহ আত্মসমপতণ করদ্ি োদ্িরদ্ক দনরাপদ্ি িুগত বিদ্ড ব দ্ে বিওযা হদ্ব। 
বমাগিরা সাগ্রদ্হ প্রস্তাবদট গ্রহণ করদ্িা। দেদন োর প্রদেশ্রুদে রিায  ত্নবান দিদ্িন 
এবিং আত্মসমপতণকারী বসনাদ্িরদ্ক বকান ধরদ্নর তিদহক দন তােন দকিংবা এমনদক 
দটটকারী বিওযা বথদ্কও োর বিাকদ্ির দবরে বরদ্খদিদ্িন। এদ্ে বরিং িাদ্িাই হদ্ব, 
কারণ  দি এরা আবার বমাগি বসনাবাদহনীর চাকদরদ্ে দিদ্র  ায, েদ্ব োর উিারোর 
কথা োদ্ির অদধনাযকদ্ির জানাদ্ব। েদ্ব োর সদ্ন্দহ সবাই হযদ্ো বমাগিদ্ির অধীদ্ন 
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চাকদরদ্ে নাও দিদ্র ব দ্ে পাদ্র। এদ্ির কাদহনীদ্ে উিীদবে হদ্য অনুানু বমাগি 
বসনারা োর আক্রমণ বদিষ্ঠিাদ্ব প্রদেহে করার প্রদ্যাজনীযো দনদ্য প্রশ্ন েুিদ্ব। 
 
িুগতসহ এদ্ে আর ব সব অপ্রদ্যাজনীয সামগ্রী আর অস্ত্রশস্ত্র োর প্রদ্যাজন দিি না, 
বসগুদ্িা বপাডাদ্না প্রায বশে হদ্য এদ্সদ্ি। এরপর িুদ্টর মাি োর তসনুদ্ির মদ্ধু 
দবদি-বণ্টদ্নর বুবিা করা হদ্ব। োরপর পাদ্শ পুত্র সিাদজদ্ক দনদ্য দবজয-বিাদ্জ 
বপৌরাদহেু করার কথা। সাধারণে এসব আদ্যাজদ্নর দিদ্ক দেদন সব সময উনু্মখ হদ্য 
োদকদ্য থাদ্কন, েদ্ব আজ দেদন খুব একটা সুিদ্বাধ করদ্িন না। মাথায  ন্ত্রণা আর 
জিািূদমর অসিংখু মশার কামদ্ড সারা গাদ্য চুিকাদছি আর বপদ্ক উদ্ঠ পুাঁজ হদছি। 
সন্ধুায ঠাণ্ডা পডদ্েই দেদন বিখদ্িন োর তসনুরা অদ্নদ্কই গাদ্য কম্বি জদডদ্যদ্ি অথচ 
দেদন গরদ্ম ঘামদিদ্িন। কপাদ্ি হাে দিদ্য বিখদ্িন বসখাদ্ন ঘাম জদ্মদ্ি। এিাডা িুগত 
আত্মসমপতদ্ণর ঘটনার উদ্ত্তজনার পর োর হৃৎস্পন্দন এখনও স্বািাদবক প তাদ্য দিদ্র 
আদ্স দন। এখনও বুক ধুকপুক করদ্ি। োর মদ্ন হদছি দেদন বুদ্কর ধুকপুকাদনর 
শব্দদট শুনদ্ে পাদছদ্িন। 
 
  াইদ্হাক। একটু পরই দেদন সুি হদ্য উঠদ্বন। বপিদ্ন ঘুদ্র োাঁবুর বিেদ্র  ুদ্ক 
দবজদ্যাৎসদ্ব ব াগ বিওযার জনু তেদর হদ্ে িাগদ্িন। োাঁবুর বিেদ্র একটু ঠাণ্ডা মদ্ন 
হি। ববশ িাি। োর পদরচারক একদট বেপাযা োদ্কর উপর একদট মাদটর বাদটদ্ে 
পাদন বরদ্খ দগদ্যদিি। পাদ্শই রাখা একটুকরা সুদের কাপড েুদ্ি দনদ্য েুাঁদ্ক পাদনদ্ে 
বিজাদ্িন। োরপর বিজা কাপডটা দিদ্য কপাদ্ির ঘাম মুিার জনু কাপদ্ডর টুকরাদট 
েুিদ্ে দগদ্যই হঠাৎ োর মদ্ন হি পাদনর বাদটটা ব ন ঘুদ্র ঘুদ্র োর দিদ্ক উদ্ঠ 
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আসদ্ি। োর মাথায রক্ত চদ্ড বগি, দেদন জ্ঞান হাদরদ্য পাদনর বাদটদটর উপর হুমদড 
বখদ্য পদ্ড ব দ্েই বাদটটা বেপাযার উপর বথদ্ক মাদটদ্ে পদ্ড বিদ্ঙ্গ খানখান হদ্য 
বগি। আর দেদনও মাদটদ্ে িুদটদ্য পডদ্িন। 
 
আবার বচাখ খুিদ্েই দশবাদজ বিখদ্িন, সিাদজ, োর বহদকম আর োর কদ্যকজন 
পদরচারক োর দিদ্ক োদকদ্য রদ্যদ্ি। দেদন দজদ্জ্ঞস করদ্িন, ‘দক হদ্যদ্ি? 
 
বহদকম উত্তর দিি, “আপদন জ্ঞান হাদরদ্য মাদটদ্ে পদ্ডদিদ্িন প্রায দেনঘণ্টা  াবে। 
আপনার পদরচারক আপনাদ্ক এ অবিায বিখদ্ে বপদ্য দবিানায শুইদ্য োরপর আমাদ্ক 
বডদ্ক এদ্নদ্ি। 
 
দশবাদজ উদ্ঠ বসার বচষ্টা করদ্িন, েদ্ব আবার ক্লান্ত হদ্য দবিানায পদ্ড বগদ্িন। োর 
গাদ্যর পােিা সুদের চাির আর পরদ্নর সমস্ত জামা-কাপড মদ্ন হদ্ছ বিজা। ওরা দক 
োর জ্ঞান বিরাবার জনু গাদ্য পাদন দিদটদ্যদিি? মুদ্খ হাে বুদিদ্য বিখদ্িন ঘাদ্ম 
বিজা। সারা গা কাাঁপদ্ি, দনিযই খুব জ্বর হদ্যদ্ি। খুব কষ্ট কদ্র বচাখ বমদ্ি ওদ্ির 
দিদ্ক োকাদ্িন। স্পষ্ট বুো  াদ্ছ সবাই খুব উদিগ্ন হদ্য আদ্ি। হাাঁপাদ্ে হাাঁপাদ্ে দেদন 
বিদ্িন, আদম দক খুব অসুি? সদেু কথা বি…আমাদ্ক জানদ্ে হদ্ব…আদম দক মারা 
 াদছ? 
 
‘জাদন না…মহারাজ। েদ্ব আমার মদ্ন হয আপদন গুরুের অসুি। 
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 দশবাদজ আবার বচাখ বুজদ্িন, শরীদ্র শদক্ত সঞ্চয করার বচষ্টা করদ্িন। োর এখনও 
অদ্নক দকিু করা বাদক রদ্য বগদ্ি। েদ্ব দেদন অনুিব করদিদ্িন ব , োর হাে-পাদ্যর 
আেুি আসাড হদ্য  াদ্ছ। একজন মানুদ্ের  খন মৃেুু হয। েখন দক এরকম অনুিূে 
হয? দেদন সবসময িাবদ্েন োর জীবদ্নর বশেদিনদট একদট  ুদ্দ্ধর মযিাদ্ন কাটদ্ব–
একজন ব াদ্ধার সম্মানজনক মৃেুু, এরকম কাাঁপদ্ে কাাঁপদ্ে জিািূদমর জ্বদ্র িুদ্গ জীবন 
বশে হওযা নয। 
 
আবার বচাখ খুদ্ি বিদ্িদ্ক ইশারা করদ্িন কাদ্ি আসদ্ে। োরপর বিদ্িন, ‘আমার 
হযদ্ো আর ববদশ সময বনই সিাদজ। মদ্নাদ্ াগ দিদ্য বশান। বমাগি দনপীডন বথদ্ক 
আমার বিশবাসী আর আমার ধমতদ্ক মুক্ত করার পদ্থ আদম অদ্নক িূর এদগদ্যদি…েদ্ব 
আদ্রা অদ্নক অদ্নক িূর পথ পাদড দিদ্ে হদ্ব। েদ্ব আমার আশিংকা একা পাদড দিদ্য 
এই অদি ান সমূ্পণত করার জনু বোমাদ্ক বিদ্ড দিদ্য আমার চদ্ি ব দ্ে হদ্ব। এদট 
সহজ পথ নয, েদ্ব পুত্র, আমাদ্ক কথা িাও, েুদম সমস্ত মানদসক দবভ্রাদন্ত আর 
দবহ্বিো এদডদ্য দহনু্দস্তাদ্নর মানুেদ্ির বোমার বপিদ্ন দনদ্য  ে দ্রুে সিব এপদ্থ 
এদগদ্য  াদ্ব।’ কথাগুদ্িা বিদ্ে দগদ্য োর দনিঃশ্বাস দনদ্ে আদ্রা কষ্ট হদছি। োরপর 
বদ্ি চিদ্িন, বোমরা সবাই দমদ্ি একদট অপ্রদেদ্রাধু বজাযার সৃদষ্ট কদ্র বমাগি হুমদক 
ধুদ্য-মুদ্ি সাি কদ্র দিও। বোমাদ্ক  া  া দশদখদ্যদি সব মদ্ন বরদ্খা…আঘাে করদ্ব 
বজাদ্র এবিং দ্রুে, একবার এখাদ্ন আদ্রকবার ওখাদ্ন। একদট িাযার মদ্ো িিনাময 
হদ্ব আর েখন বহাঁচদডদ্য চিা োদ্ির বসই দবশাি বসনাবাদহনী কখনও বোমাদ্ক ধরদ্ে 
পারদ্ব না।’ দশবাদজর বচাদ্খর আদ্িা দনদ্ি এি। োর আত্মা বিহ বিদ্ড চদ্ি ব দ্েই 
শরীদ্র একবার দখচুদন উঠদ্েই শরীর োাঁদক দিদ্য উঠদ্িা। োরপর দেদন দচরদিদ্নর জনু 
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দির হদ্িন। সিাদজ দনচু হদ্য োর বাবার কপাদ্ি চুমু বখি। োরপর বস বিদ্িা, আদম 
মদ্ন রাখদ্বা বাবা।’ 
 
* 
 
সব সময  ুদ্ধ শুরু হদ্েই আওরঙ্গদ্জব োর দবশ্বস্ত হাদের দপদ্ঠ কারুকাজ করা হাওিায 
শান্ত হদ্য বদ্স থাকদ্েন। িুজন মাহুে হাদেদটর কাাঁদ্ধর িুইপাদ্শ বসদ্ো আর হাওিায 
আওরঙ্গদ্জদ্বর বপিদ্ন োর গািা বনু্দকগুদ্িা দনদ্য একজন চাপরাদশ আর একজন 
বিহরিী বদ্স থাকদ্ো। হাদেদটর চেুদিতদ্ক অশ্বাদ্রাহী বিহরিীবাদহনী োাঁদ্ক পাহারা 
দিদ্য চিদ্ো। এরা সবাই অদিজ্ঞ ব াদ্ধা এবিং ধমতপ্রাণ মুসদিম। োাঁর মদ্ো ওদ্ির সবার 
মদ্নাদ্ াগ সামদ্নর দিদ্ক, মুযািদ্মর বসনাবাদহনী আরাবল্লী পাহাদ্ড একদট মারওযাদড 
িুদ্গত। আক্রমণ করার জনু প্রস্তুদে দনদছি। 
 
 আওরঙ্গদ্জদ্বর দনদ্িতশনায মুযািম একজন ধৃে বন্দীর উপর দন তােন চাদিদ্যদিদ্িন। 
 া করদ্ে আকবদ্রর দবদ্বক বমদ্ন বনয দন। বিাহার শিাকা বুবহার কদ্র েরুণ 
মারওযাদড চদ্রর কাি বথদ্ক েথু বটদ্ন ববর করা হদ্যদিি। োর েথু বমাোদ্বক 
বমাগি বসনার উপর আদ্রকদট হামিা করার আদ্গ মারওযাদডরা প্রাথতনা করদ্ে এই 
িুদ্গত সমদ্বে হদ্ছ। আবার োর বাবার দনদ্িতশনায মুযািম সাদ্থ সাদ্থ আক্রমদ্ণ না 
দগদ্য োর চরদ্ক বিখদ্ে পাঠাদ্িন, মারওযাদডদ্ির সমদ্বে প্রাথতনা বশদ্ের দিদ্ক 
আসদ্েই বস মুযািমদ্ক সেকত করদ্িা। োরপর মুযািম দ্রুে োর বসনািিদ্ক 
এদগদ্য দনদ্য আক্রমদ্ণর জনু অবিান দনদ্য প্রস্তুে হদ্িন। 
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আওরঙ্গদ্জব বিদ্খ খুদশ হদ্িন ব , মুযািম সুস্পষ্টিাদ্ব কাজ করার জনু প্রস্তুদে 
দনদ্যদিদ্িন, েদ্ব বসই সাদ্থ  দ্থষ্ট িূরিদশতো বিদখদ্য কাদ্জ বনদ্মদ্িন, আজদ্মর মদ্ো 
নয। আজম োডাহুডা কদ্র পদিদ্ম বমওযাদ্ডর দিদ্ক এদগদ্য দগদ্যদিদ্িন। বসখাদ্ন 
দেদন অনধ ত হদ্য আর বোাঁদ্কর বদ্শ ব  বকৌশি দনদ্যদিদ্িন োদ্ে বরিং উদ্ো িি হদ্য 
প্রচুর প্রাণহাদন ঘদ্টদিি। আওরঙ্গদ্জব োর বিদ্িদ্ক বািংিায সুদ্বিার কদ্র পাদঠদ্য দিদ্য 
োর জাযগায একজন দবশ্বস্ত উজদ্বক বসনাপদেদ্ক দনদ্যাগ দিদ্যদিদ্িন। এদিদ্ক িদিণ 
দিক বথদ্ক আকবর ধীর গদেদ্ে বমওযাদ্ডর দিদ্ক এদ্গাদ্িও, োর বাবা দবদস্মে হদ্য 
িি করদ্িন ব , মারওযাদ্ডর বুথতোর পর দেদন সিিোর সাদ্থ প্রচুর এিাকা িখি 
কদ্র ধদ্র বরদ্খদ্িন। 
 
 েদ্ব এখন আওরঙ্গদ্জদ্বর সমস্ত মদ্নাদ্ াগ মুযািদ্মর দিদ্ক। দেদন োর হাদের দপদ্ঠ 
হাওিায বদ্স সদ্বমাত্র সবুজ পোকা উদডদ্য কামান িাগার জনু দনদ্িতশ দিদ্ে শুরু 
কদ্রদিদ্িন। এই অদি াদ্ন বুবহার করার জনু দেদন পাহাদড এিাকার মধু দিদ্য দ্রুে 
কদ্যকদট কামান আনদ্ে বপদ্রদিদ্িন। প্রধানে েুদকত বগািন্দাজ তসদনকরা দবধ্বস্ত 
গ্রামাঞ্চদ্ির উপর দিদ্য কামানগুদ্িা বটদ্ন দনদ্য এদ্সদিি। এই কামাদ্নর বগািায িুদ্গতর 
বিযাি  দি িদেগ্রস্ত হয েদ্ব বো িািই হদ্ব। েদ্ব এই কামানগুদ্িা িাগার িদ্ি ব  
পদরমাণ বধাযা ববর হদ্ব ো পিাদেক তসদনকদ্ির সামদ্ন এদ্গাবার সময োদ্ির আডাি 
বিদ্ব। কদ্যকজন পিাদেক বসনা সাদ্থ গািা বনু্দক দনদ্যদিি  াদ্ে, বকাদ্না মারওযাদড 
িুদ্গতর িাদ্ির কাদনতদ্শর উপর দিদ্য মাথা উাঁচু করদ্িই োদ্ক গুদি কদ্র বিদ্ি বিদ্ব। 
আর অনুরা চারজন চারজন কদ্র িি ববাঁদ্ধ কাাঁদ্ধ মই দনদ্য এদ্গাছি আর অনুিিদট 
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বারুদ্ির পাত্র িটদ্কর গাদ্য বরদ্খ োদ্ে আগুন বজ্বদ্ি উদডদ্য বিওযার বচষ্টা করদ্ব। 
আওরঙ্গদ্জব আর মুযািম বিদ্বদিদ্িন বধাাঁযা আক্রমণকারীদ্ির রিা করার জনু অেুন্ত 
গুরুত্বপূণত হদ্ব, োই ওরা আশপাদ্শর এিাকার বোাঁপোড বথদ্ক ডািপািা এদ্ন বকদ্ট 
জ্বািাদন দহদ্সদ্ব বুবহাদ্রর জনু একজাযগায সূ্তপ করার দনদ্িতশ দিদ্যদিদ্িন। কামাদ্নর 
বধাাঁযার সাদ্থ আদ্রা বধাাঁযা বাডাবার জনু এই জ্বািাদনদ্ে আগুন ধদরদ্য বিওযা হদ্যদিি। 
বোপ িাগা শুরু হদ্েই শুকদ্না ডািপািার িূদ্প কমিা রিংদ্যর অদগ্নদশখা বিখা বগি। 
বধাযার চািদ্রর দনদ্চ ব দ্ক তসনুরা িুদকদ্য এদ্গাবার আদ্গই আওরঙ্গদ্জব বিখদ্িন 
বগািার আঘাদ্ে িটদ্কর পাদ্শর বিযাি বথদ্ক কদ্যকদট পাথদ্রর টুকরা বিদ্ঙ্গ পদ্ডদ্ি। 
ঘন বধাযার পিতায  াকা আডাদ্ির মধু দিদ্য বরকন্দাজ বাদহনী এদগদ্য চিদ্িা, 
োদ্িরদ্ক অনুসরণ করদ্িা মই বাহক আর পিাদেক বসনা,  ারা মই ববদ্য আক্রমদ্ণ 
 াদ্ব। িুই পাদ্শ বারুদ্ির বিাট বিাট পাত্র েুদিদ্য বজাযাি কাাঁদ্ধ একিি তসনু েখনও 
সামদ্ন এদ্গাবার দনদ্িতদ্শর জনু অদ্পিা করদিি। 
 
একটু পরই আওরঙ্গদ্জব গািা বনু্দদ্কর িট িট আওযাজ শুনদ্ে বপদ্িন। কমিা 
রদ্েদ্যর পাগদডপরা মারওযাদড তসনুরা বুরুদ্জর িাদ্ির দির দিদ্য গািা বনু্দদ্কর নি 
ববর কদ্র গুদি করদ্ি আর বমাগি বরকন্দাজরাও সমাদ্ন োর প্রেুুত্তর দিদ্ছ। একজন 
মারওযাদডর প্রথদ্ম মাথা োরপর হাে-পা শূদ্নু িুাঁদ্ড মাদটদ্ে পডদ্িা। বধাযার উপদ্র 
িুদ্গতর বিযাদ্ির গাদ্য একদট মইদ্যর মাথা বিখা বগি। োরপর পরই একজন বমাগি 
পিাদেক বসনাদ্ক বিখা বগি িুদ্গতর দকনারা ববদ্য বুরুদ্জ উঠার বচষ্টা করদ্ি। িুজন 
মারওযাদড োর দিদ্ক িুদ্ট এদ্স ধাক্কা দিদ্য মইসহ বমাগি তসনুদটদ্ক দনদ্চ মাদটদ্ে 
বধাাঁযা মাদ্ে িডাইদ্যর মযিাদ্ন বিদ্ি দিি। একই প্রদক্রযায িু-দেনবার বচষ্টা করার পর 
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অবদ্শদ্ে একজন বমাগি বসনা িুদ্গতর িাদ্ি উদ্ঠ পডদ্িা। বস আদ্রক জনদ্ক মই বথদ্ক 
উপদ্র উঠার জনু সাহা ু করদিি, এমন সময একজন মারওযাদড বসনা েদ্রাযাদ্ির 
আঘাদ্ে োদ্ক বিযাি বথদ্ক বিদ্ি দিি আর অপর বমাগি বসনাদটদ্কও বিদ্ি বিওযার 
পর বস দনদ্জও বমাগি গািা বনু্দদ্কর গুদির আঘাদ্ে দনদ্চ পদ্ড বগি। 
 
বাোদ্স বিদ্স বধাাঁযা ধীদ্র ধীদ্র পদরষ্কার হদ্য  াদছি। আগুন জ্বািাবার জনু বমাগিরা 
খুব ববদশ পদরমদ্ণ খডকুটা জমা করদ্ে পাদ্র দন। আর দনদ্জদ্ির বিাকদ্িরদ্ক আহে 
করার িদ্য কামান বথদ্কও ঘন ঘন বগািা বিাাঁডা সিব দিি না, কাদ্জই বসখান বথদ্কও 
বধাাঁযা কদ্ম এদ্সদিি। বধাাঁযা কদ্ম আসদ্েই আওরঙ্গদ্জব বিখদ্িন িুদ্গতর বিযাদ্ির দনদ্চ 
মাদটদ্ে অদ্নক মৃেদ্িহ পদ্ড রদ্যদ্ি। দকিু বমাগি বসনা িাদ্শর সূ্তদ্পর আডাদ্ি িুদকদ্য 
িুদ্গতর িাদ্ির দিদ্ক গুদি িুাঁডদিি। োরপর দ্রুে কদ্যকবার আগুন জ্বদ্ি উঠার সাদ্থ 
সাদ্থ িুদ্গতর মূি িটদ্কর কাি বথদ্ক এদ্কর পর এক কানিাটা গুডুম গুডম শব্দ 
পাওযা বগি। কামাদ্নর বগািার আঘাদ্ে বিযাদ্ির ব  জাযগায পাথর বিদ্ঙ্গ দগদ্যদিি 
বসখাদ্ন বারুদ্ির পাত্র বহন কদ্র ব  বমাগি তসনুরা িটক উডাদ্ে দগদ্যদিি ওরা 
োদ্ির কাদ্জ সিি হদ্যদ্ি। প্রচণ্ড দবদ্স্ফারদ্ণ মানুদ্ের বিহ,পাথর আর িাঙ্গা কাদ্ঠর 
টুকরা শূদ্নু উদ্ড বগি। বধাাঁযা কদ্ম আসার পর বিখা বগি মূি িটদ্কর একদট পাল্লা 
আিংদশক বিদ্ঙ্গ চুরমার হদ্য একদট মাত্র কজা বথদ্ক বকাদ্নামদ্ে েুিদ্ি। আর 
এরপাদ্শর বিযািও বিদ্ঙ্গ বগদ্ি। 
 
 বমাগি পিাদেক বসনারা এখন বখাযর উপর দিদ্য হুডাহুদড কদ্র িুদ্গত ব াকার বচষ্টা 
করদ্ে িাগদ্িা। মারওযাদডরা েখনও আপ্রাণ িদ্ড চদ্িদ্ি। িুদ্গতর উপর বথদ্ক বিাাঁডা 
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মারওযাদডদ্ির গািা বনু্দদ্কর গুদির আঘাদ্ে কদ্যকজন বমাগি বসনা মাদটদ্ে িুদটদ্য 
পডদ্িা। আবার বশতা হাদ্ে কদ্যকজন মারওযাদড িটদ্কর পাদ্শ িাঙ্গা বিযাদ্ির কাদ্ি 
িুদ্ট এদ্স বমাগি বসনাদ্ির িম্বা বশতা িুাঁদ্ড দবদ্ধ করদ্িা। িাঙ্গা বিযাদ্ির িাাঁক দিদ্য 
িুদ্গত ব াকার জনু মুযািম হাদ্ের ইশারায কদ্যকজন বমাগি অশ্বাদ্রাহী বসনাদ্ক 
সামদ্ন এদগদ্য ব দ্ে বিদিদ্িন। মুহূদ্েতর মদ্ধু ওরা দ্রুে বঘাডা িুদটদ্য সামদ্ন এদ্গাি। 
দ্রুে িুদ্ট  াওযার সময ওরা মাদটদ্ে পদ্ড থাকা দকিু বমাগি বসনার মৃেদ্িহ মাদডদ্য 
বগি আর আহে ব সব তসনু োদ্ির  খদম-বিহ বকাদ্নামদ্ে বটদ্ন গদডদ্য গদডদ্য 
দনরাপি আশ্রদ্য  াওযার বচষ্টা করদিি, োদ্িরদ্কও বঘাডার খুদ্রর আঘাদ্ে ধাক্কা বমদ্র 
মাদটদ্ে বিদ্ি দিি। দ্রুে িুবার িুদ্গতর িাদ্ির দিক বথদ্ক গািা বনু্দদ্কর গুদিবেতণ হি। 
গুদির আঘাদ্ে সাদ্থ সাদ্থ কদ্যকজন অশ্বাদ্রাহী বসনা বঘাডাসহ মাদটদ্ে িুদটদ্য 
পডদ্িা।  ারা ববাঁদ্চদিি োরা আবার ঘুদ্র নেুনিাদ্ব আক্রমণ করার জনু িিদ্বাঁদ্ধ 
প্রস্তুে হি। 
 
আক্রমণকারী বমাগি অশাদ্রাহী বসনারা িুদ্গত ব াকার বচষ্টা করার সময মারওযাদড 
বনু্দকধারীরা িাদ্ির আডাি বথদ্ক ববর হদ্য োদ্িরদ্ক গুদি করার বচষ্টা করদ্েই দনদ্চ 
বথদ্ক বমাগি বরকন্দাজরাও িুদ্গতর িাদ্ির ববশ কদ্যকজন মারওযাদড বনু্দকধারীদ্ক 
গুদি িুাঁদ্ড মারদ্ে সিম হদ্যদিি। কাদ্জই আবার  খন বমাগি অশ্বাদ্রাহীরা আক্রমণ 
করদ্িা েখন উপর বথদ্ক গািা বনু্দক বিাাঁডার শব্দ ববশ কদ্ম এদ্সদিি। োরপরও 
অশ্বাদ্রাহী বসনারা িাঙ্গা ইট সুরদকর সূ্তপ, মানুে, পশু আর আহেদ্ির দডদঙ্গদ্য বিেদ্র 
 ুকদ্ে না বপদ্র আবার বঘাডার মুখ ঘুদরদ্য দপদিদ্য দগদ্য পুনরায হানা বিওযার জনু 
প্রস্তুে হি। 
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েদ্ব ওরা সামদ্ন এদ্গাবার আদ্গই িাঙ্গা বিযাদ্ির কাদ্ি কমিা রেদ্যর রণদ্বশ পরা 
একিি মারওযাদড এদ্স উপদিে হি। দকিু বিাক বঘাডার দপদ্ঠ আর বাদকরা বহাঁদ্ট। 
উপদ্র িাদ্ির দিদ্ক োদকদ্য আওরঙ্গদ্জব বিখদ্িন বসখাদ্ন এখন বকউ বনই আর 
বমাগি পিাদেক বসনারা মই বথদ্ক দবনাবাধায িাদ্ি নামদিি। োরপর িটদ্কর িাঙ্গা 
পাল্লাদট সদরদ্য আদ্রা দকিু মারওযাদড বসখাদ্ন হাদজর হদ্য প্রায সাদ্থ সাদ্থ িাঙ্গা 
বিযাদ্ির পাদ্শ জমাদ্যে অনুানু মারওযাডীদ্ির সাদ্থ দমদ্ি ওরা একদ্ াদ্গ বমাগিদ্ির 
উপর োাঁদপদ্য পডদ্িা। উিুে অস্ত্র হাদ্ে রণহুোর দিদ্ে দিদ্ে ওরা িুদ্ট এি। 
মারওযাদডরা পাগদ্ির মদ্ো প্রাণ দিদছি, আওরঙ্গদ্জব িাবদ্িন, দঠক একই রকমিাদ্ব 
অদ্নক বির আদ্গ আমু িদরযার ওপাদ্র অদ্শাক দসিং োর বিাকজনসহ প্রাণ দিদ্যদিি। 
বমাগি বরকন্দাজ আর বগািন্দাজ বসনারা িুদ্ট আসা ববশ কদ্যকজন মারওযাদড 
বসনাদ্ক বগািার আঘাদ্ে মাদটদ্ে বিদ্ি দিি। েদ্ব ওদ্ির কদ্যকজন কামানগুদ্িার 
মাদ্ে এদ্স কদ্যকজন েুদকত বগািন্দাজ বসনাদ্ক বশতা দিদ্য দবদ্ধ করদ্িা। েদ্ব এরপর 
ওরাও মারা পডদ্িা। ক্রমান্বদ্য মারওযাদড তসদ্নুর সিংখুা কদ্ম এি। 
 
হঠাৎ িশ-বাদ্রা জন মারওযাদড অশ্বাদ্রাহী তসনু সম্রাদ্টর হাদেদট বিখদ্ে বপদ্য আক্রমণ 
করার জনু বসদিদ্ক িুদ্ট বগি। সাদ্থ সাদ্থ বমাগি বরকন্দাজরা গুদি িুাঁদ্ড 
কদ্যকজনদ্ক বঘাডা বথদ্ক বিদ্ি দিি।  ারা জীদবে দিি, োরা আওরঙ্গদ্জদ্বর কাদ্ি 
আসার আদ্গই োর বিহরিী বাদহনীর সিসুরা বঘাডা িুদটদ্য, োদ্িরদ্ক দঘদ্র ধদ্র 
সকিদ্ক েদ্রাযাদ্ির আঘাদ্ে হেুা কদ্র মাদটদ্ে বিদ্ি দিি। আওরঙ্গদ্জব িাবদ্িন, 
এই রাজপুেরা অপদরণে দশশুর মদ্ো দকরকম দবচারবুদদ্ধহীন ববাকা। 
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বসদিন সন্ধুায সবতাদধনাযদ্কর টকটদ্ক িাি োবুদ্ে দেদন আর মুযািম চুপচাপ বদ্স 
দিদ্িন। বাইদ্র ওদ্ির বিাকজন আনন্দ উৎসদ্ব বমদ্েদিি। এই দবজযদট গুরুত্বপূণত 
দিি। এদ্ে মারওযাদ্ডর িরজা োর বসনাবাদহনীর সামদ্ন খুদ্ি  াদ্ব। এই একবাদ্রর 
জনু আওরঙ্গদ্জব োর তসনুদ্ির মি খাওযার দিদ্ক বচাখ বন্ধ কদ্র রইদ্িন, অথচ অনু 
সময এর জনু দেদন চাবুক মারার শাদস্ত দিদ্েন। দেদন  ুিদ্ে শুরু করদ্িন,  েই বযস 
হদ্ছ খাওযা-িাওযার পর এই প্রবণোও ববদ্ড  াদ্ছ। হঠাৎ একজন বকারদচ বিেদ্র 
 ুকদ্েই দেদন চমদ্ক বজদ্গ উঠদ্িন। বস বিদ্িা, “দিদল্ল বথদ্ক একজন কাদসি একদট 
বােতা দনদ্য এদ্সদ্ি আর োদ্ক বিা হদ্যদ্ি বপৌঁিার সাদ্থ সাদ্থ বস ব ন বােতাদট শুধু 
আপনার হাদ্ে েুদ্ি বিয।’ 
 
আওরঙ্গদ্জব িাাঁদডদ্য বিদ্িন, ‘দনদ্য এস োদ্ক। 
 
কদ্যক মুহূেত পর বকারদচ বােতাবাহকদ্ক বিেদ্র দনদ্য এি। িীঘত পথ চিার পদরশ্রদ্ম 
ঘমতাক্ত বিাকদট আওরঙ্গদ্জবদ্ক কুদনতশ কদ্র বােতাদট োাঁর হাদ্ে েুদ্ি দিি। 
 
দ্রুে িুদ্ট আসার জনু বোমাদ্ক ধনুবাি।  াও, বাইদ্র দগদ্য সবার সাদ্থ আনন্দ কর। 
এটা বেমার পাওনা হদ্যদ্ি। 
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কাদসি আর বকারদচ ববর হদ্য  াওযার পর আওরঙ্গদ্জব দসিদ্মাহর বিদ্ঙ্গ দচদঠটা 
পডদ্ে শুরু করদ্িন। সাধারণে কদ্ঠার বচহারার আওরঙ্গদ্জদ্বর মুদ্খ মৃিু হাদস বিখা 
দিি, দেদন বিদ্িন, ‘আনন্দ কর মুযািম। দশবাদজ জ্বদ্র িুদ্গ মদ্রদ্ি। 
 
 ‘খুদশর কথা। এটা আমাদ্ির সাম্রাদ্জুর জনু দবরাট একদট খবর। েদ্ব সিাদজ দক 
আমাদ্ির দবরুদ্দ্ধ িডাই চাদিদ্য  াদ্ব না বো? 
 
‘আমাদ্ির োই ধদ্র দনদ্ে হদ্ব। েদ্ব বস োর বাবার মদ্ো বেমন বনো নয। কেৃতত্ব 
িৃঢ়িাদ্ব বঘােণা করদ্ে োর সময িাগদ্ব আর বস হযদ্ো মারাদঠদ্ির একদত্রে কদ্র 
রাখদ্ে পারদ্ব না। ঐ নারকী কাদ্ির দশবাদজর মৃেুুদ্ে দনদিেিাদ্ব রাজপুে আর 
মারাদঠদ্ির আমাদ্ির দবরুদ্দ্ধ বকাদ্না আদ্ন্দািদ্ন একদত্রে হওযার েুাঁদক িূর হদ্য বগি। 
আওরঙ্গদ্জদ্বর মুদ্খ চওডা হাদস বিখা দিি। সবদকিু োর অনুকূদ্ি ঘদ্ট চদ্িদ্ি। 
দনিযই আল্লাহ োর সহায হদ্যদ্িন। 
 
* 
 
আকবর িুহাদ্ে বচাখ আডাি কদ্র সূদ্ তর দবপরীদ্ে োকাদ্িন। দেদকদমদক োদ্পর 
কুযাশার মধু দিদ্য বিাট্ট বমবাদর শহর বিসুদরর বাদডঘদ্রর িাি আর িািান-বকাঠা বিখা 
 াদ্ছ। চদ্ররা খবর দিদ্যদ্ি শত্রুদ্সনারা শহর বিদ্ড চদ্ি বগদ্ি। োর ইদ্ছ এখাদ্ন 
ঘাাঁদট কদ্র োর তসনুদ্িরদ্ক দবশ্রাম বিদ্বন, োরপর বমবাদ্রর রানার শক্ত ঘাাঁদট 
কুিগদ্ডর দিদ্ক এদ্গাদ্বন। বমবাদ্র োর সমরাদি ান সিি হদ্যদ্ি, বমওযাদডদ্িরদ্ক 
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োদ্ির বকদ্ন্দ্রর দিদ্ক বঠদ্ি দিদ্যদ্িন। দেদন সবসময বচষ্টা কদ্রদ্িন, চিার পদ্থ ব সব 
জাযগা দেদন িখি কদ্রদিদ্িন, বসখাদ্ন জদম আর সম্পদত্তর িযিদে ব ন কম হয। 
োর আশা ব  দবদ্রাহ চিদ্ি, ো শীঘ্রই বশে হদ্য  াদ্ব। আর দবদ্রাহ িমন করদ্ে 
দগদ্য দেদন ব রকম নরম থাকার বচষ্টা কদ্রদ্িন, োদ্ে আশা করা  ায ব , 
বমওযাদডদ্ির সাদ্থ দবদ্রাধও হযদ্ো সহদ্জ দমদটদ্য বিিা  াদ্ব। োর বাবা  াই িাবুন, 
বমাগিদ্ির উত্থাদ্ন রাজপুেদ্ির সহাযো অেুন্ত গুরুত্বপূণত দিি। আর োর ধারণা 
উিদ্যর স্বাদ্থতই োরা আবার তমদত্রবন্ধদ্ন আবদ্ধ হদ্বন। োর িুিু জাহানারারও োই 
দবশ্বাস। দেদন মমোিদ্র োদ্ক ব সব দচদঠ দিখদ্েন োদ্ে প্রাযই সুদি দশিকদ্ির 
বিখার উদৃ্ধদে দিদ্েন  াদ্ে োদ্ির উিদ্যর দবশ্বাস আদ্রা িৃঢ় হয ব , দকিু সময পার 
হদ্িই রাজপুে আর বমাগি–দহনু্দ আর মুসদিম সবাই একদিন আবার ঐকুবদ্ধ হদ্য 
বসবাস করদ্ব। বকবি োদ্ির মনদ্মজাজ ঠাণ্ডা হদ্ে আর িুিঃসমদ্যর সৃ্মদে ম্লান হওযার 
জনু দকিু সময প্রদ্যাজন। 
 
োর বকবি ইছা হে োর বাবার ঘন ঘন পাঠান বােতাগুদ্িা ব ন োর িুিুর দচদঠগুদ্িার 
মদ্ো একই রকম মদ্নামদ্ো বহাক। আজ সকাদ্িই আওরঙ্গদ্জদ্বর কাি বথদ্ক িীঘত, 
গুরুগিীর বশে দচদঠদট এদ্সদ্ি। দচদঠদ্ে োর বাবা মারওযাদ্ড মুযািদ্মর বগৌরবময 
অদি াদ্নর কথা েুদ্ি ধদ্রদ্িন। বিদ্ির িৃঢ় দসদ্ধান্ত দনদ্য শত্রুদ্ক ধ্বিংস করা আর োর 
ব  বকাদ্না ধরদ্নর দিন্নমে প্রকাশ কদ্ঠার হাদ্ে থাদমদ্য বিওযার সিমোরও 
উচ্চপ্রশিংসা কদ্রদ্িন। আবার বসই সাদ্থ মদ্ন হি ব ন, আওরঙ্গদ্জব ধদ্রই দনদ্যদ্িন 
ব , বমবাদ্র আকবদ্রর দনদ্জর সমরাদি ানও সিি হদ্ব। দনদিেিাদ্বই দেদন অবশু 
োর সািদ্িু বেমন প্রশিংসা কদ্রন দন, বরিং আদ্রা িািিাদ্ব প্রদ্চষ্টা চাদিদ্য ব দ্ে 
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উিুদ্ধ কদ্রদ্িন আর োর অদি ান পদরচািনার বুাপাদ্র অদ্হেুক উপদ্িশ আর 
বমওযাদডদ্ির প্রদে আদ্রা কদ্ঠার আচরদ্ণর প্রদ্যাজনীযোর কথা েুদ্ি ধদ্রদ্িন। 
মারওযাদ্ডর বসনাবাদহনীর অদধনাযদ্কর পি বথদ্ক সদরদ্য বিওযার দবেযদট এখনও োর 
মদ্ন পীডা দিদ্ছ। অনুাদ্নুর উপদ্িশ শুনদ্ে আর োদ্ির সাদ্থ পরামশত করদ্ে পিন্দ 
কদ্রন, এটা দনদ্য োর বাবার োদ্ক দেরস্কার করাটা সদঠক হয দন। ধমতীয দবেয িাডাও 
অনু সব দবেদ্য আওরঙ্গদ্জব বকবি োাঁর দনদ্জর মে খাটাদ্নাটাই একমাত্র উপায মদ্ন 
করদ্েন। অদ্নক সময উপকারী মন্তবু করদ্িও োর বাবা বসটাদ্ক রাজনবরীর 
কািাকাদি সমাদ্িাচনা মদ্ন করদ্েন। দেদন চাইদ্েন োাঁদ্ক সবসময এমন বিাকজন 
দঘদ্র থাকুক,  ারা সামদরক বকৌশি আর ধমতীয গ্রদ্ের দবেদ্য োর বুাখুার সাদ্থ 
সমিাদ্ব অিংশীিার বহাক। বকাদ্না দবেদ্য দিেীযবার িাবার জনু বকউ োদ্ক অনুদ্রাধ 
করুক, ো দেদন চাইদ্েন না। এদ্ে দেদন সাম্রাদ্জুর অদ্নক অিংদ্শর সাদ্থ ব াগাদ্ াগ 
আর মূিুবান উপদ্িদ্শর অদ্নক উৎসও হাদরদ্য বিদ্িন। 
 
োরপরও োর আশা, একবার কুিগড িখি করদ্িই োর বাবা দনিযই োর 
সিগুণাবদির বশ্রষ্ঠো স্বীকার করদ্বন। েদ্ব প্রথদ্ম োদ্ক বিসুদর িখি করদ্ে হদ্ব। 
োহািুর খান ব খাদ্ন িাাঁদডদ্য দিি দেদন বসখাদ্ন এদগদ্য বগদ্িন। এই বসনা 
কমতকেতাদ্কই প্রথদ্ম বসনাবাদহনীর বমবার আক্রমদ্ণর এই শাখার িারপ্রাপ্ত বসনানাযক 
কদ্র পাঠাদ্না হদ্যদিি। আকবরদ্ক োর উপদ্র বিওযায োদ্ক অসন্তুষ্ট মদ্ন হয দন। 
েদ্ব বসরকম হওযারও বকাদ্না কারণ দিি না। ওরা এদ্ক অপরদ্ক সারাজীবন ধদ্র 
বজদ্ন এদ্সদ্ি। োহািুর খাদ্নর মা, দশশুকাদ্ি আকবদ্রর স্তনুিান করার কাদ্জ দন ুক্ত 
ধাত্রী দিদ্িন আর োই িুজদ্ন িুধ িাই দিদ্িন। অদ্নক সময রদ্ক্তর বন্ধদ্নর বচদ্যও 
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এই সম্পকত শদক্তশািী মদ্ন করা হয। দনদিেিাদ্ব ওরা এদ্ক অপদ্রর সঙ্গ পিন্দ 
করদ্েন আর ওদ্ির পরস্পদ্রর মাদ্ে দবশ্বাদ্সর বন্ধনও অটুট দিি। সদ্বতাপদর ওদ্ির 
অদি াদ্নর সিিোয োহািুর খাদ্নর সামদরক কুশিোর  দ্থষ্ট অবিান দিি। আকবর 
োর বাবাদ্ক দনযদমে ব  খবর পাঠাদ্েন োদ্ে মুক্তকদ্ণ্ঠ একথা জানাদ্েন। 
 
আকবর দজদ্জ্ঞস করদ্িন, “আমরা কী বিসুদরদ্ে  ুকদ্ে পারদ্বা? 
 
‘হুাাঁ পারদ্বা। অেদকতদ্ে আক্রমণ করার জনু বকউ বকাথাও ঘাপদট বমদ্র আদ্ি। দক-না 
দকিংবা এ ধরদ্নর আর দকিু বিখার জনু আদম চর পাদঠদ্যদিিাম। ওরা দকিুই খুাঁদ্জ 
পাযদন–বমওযাদর বসনাদ্ির বকাদ্না দচহ্নই বকাথাও বনই। 
 
 ‘খুব িাি। োহদ্ি চি আমরা এদ্গাই।’ 
 
এক ঘণ্টার একটু আদ্গ ওরা বঘাডার দপদ্ঠ চদ্ড বিািা িটক দিদ্য বিসুদর শহদ্রর 
মধুখাদ্ন ধূদিধূসর একদট বখািা মযিাদ্ন বপৌঁিদ্িা। জাযগাদট জনমানব শূনু, বকবি 
িুদ্টা পদ্থর কুকুর িাযায বদ্স দজহ্বা ববর কদ্র দনদ্জদ্ির শরীর চাটদ্ি। ওদ্ির 
অগ্রগদের সিিোয ওরা িুজন এদ্ক অপদ্রর দিদ্ক োদকদ্য মৃিু হাসদ্িা। হঠাৎ 
আকবদ্রর মদ্ন হি োর বাবা দকিংবা োর পদরবাদ্রর অনুানু পুরুে সিদ্সুর েুিনায, 
োহািুর খাদ্নর সাদ্থ দেদন অদ্নক সছন্দদ্বাধ কদ্রন। 
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দেনদিন পর আকবর বিসুদরর খাদি পদ্ড থাকা সবদ্চদ্য বড বাদডদটর উাঁচু িাদ্ির একদট 
কামরায একদট দনচু পািদ্ে শুদ্য দবশ্রাম দনদছদ্িন। এখাদ্নই দেদন োর সির িিের 
িাপন কদ্রদ্িন। কামরাদটর বিযািগুদ্িাদ্ে উজ্জ্বি িাি, হিুি আর কমিা রেদ্যর পিতা 
টাোদ্না দিি। এই রেগুদ্িা রাজপুেদ্ির খুব দপ্রয। কামরার দেন বকাণায কুিুদঙ্গদ্ে 
আযনা বঘরা কাাঁদ্চর বাদেিাদ্ন বমামবাদে জ্বিদিি। আর চেুথত বকাদ্ণ একদট দহনু্দ 
বিবোর মূদেত দিি। আকবর োর পদরচারকদ্ির এটা নষ্ট করদ্ে দকিংবা এর সামদ্ন 
উৎসগত করা ধূপ। আর সামদ্ন িদডদ্য থাকা শুদকদ্য  াওযা গাাঁিা িুিগুদ্িা সরাদ্ে 
দনদ্েধ কদ্রদিদ্িন। বকারদচ  ুকদ্েই দেদন উদ্ঠ বসদ্িন। 
 
জাহাপনা, বমবাদ্রর রানার কাি বথদ্ক  ুদ্ধদবরদের পোকা দনদ্য একজন িূে এদ্সদ্ি। 
 
আকবদ্রর মন বনদ্চ উঠদ্িা। একজন রাজিূে বকবি শাদন্ত চুদক্তর শেত আদ্িাচনা 
করার জনু আসদ্ে পাদ্র–ব  শাদন্তর জনু দেদন দনদ্জ অদে উৎসাহী দিদ্িন। 
অনুা ুিাদ্ব কদ্ঠার হদ্বন না। 
 
দেদন বিদ্িন, “োহািুর খান আর অনুানু বজুষ্ঠ বসনা নাযকদ্ির এখাদ্ন আসদ্ে বি, 
োরপর আদম িূদ্ের সাদ্থ কথা বিদ্বা। 
 
বকারদচ বিদ্িা, “জাহাপনা, বস বদ্িদ্ি; রানা োদ্ক পদরষ্কার দনদ্িতশ দিদ্যদ্িন, বস ব ন 
একা আপনার সাদ্থ বিখা কদ্র।’ 
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 ‘বকন ো দক বদ্িদ্ি? 
 
না। েদ্ব বস আমাদ্ক দবদ্শেিাদ্ব বদ্িদ্ি রানা বুদক্তগেিাদ্ব োদ্ক এই দনদ্িতশ 
দিদ্যদ্িন।’ 
 
আকবর প্রথদ্ম বিদ্বদিদ্িন প্রস্তাবদট প্রেুাখুান কদ্রন। দেদন দবদ্শে কদ্র োহািুর 
খাদ্নর কাদ্ি বকাদ্নাদকিু বগাপন করদ্ে চান না। েদ্ব এমনও হদ্ে পাদ্র, রানার 
আত্মসম্মান এে ববদশ ব , আনুষ্ঠাদনক আদ্িাচনা করার আদ্গ সিাবু শদ্েতর দবেদ্য দেদন 
বুদক্তগেিাদ্ব োদ্ক বাদজদ্য বিখদ্ে চান। 
 
“দঠক আদ্ি। োদ্ক বি আদম একাদ্ন্ত োর সাদ্থ বিখা করদ্বা। োরপর একটা কথা 
মদ্ন পডদ্েই দেদন বিদ্িন, েদ্ব োদ্ক বিদ্ব, োর সাদ্থ বকাদ্না অস্ত্র আদ্ি দক-না ো 
বিখার জনু আমার কাদ্ি আসার আদ্গ োর বিহেল্লাসী করা হদ্ব।’ 
 
আধঘণ্টা পর রাজপুে িূে এি। িীঘতদ্িহী সািা বগাাঁিওযািা একজন বিাক। পঞ্চাদ্শর 
উপর বযস, সুন্দরিাদ্ব মাথায কমিা রেদ্যর পাগদডপরা, গাদ্য জুাদ্কট আর সািা 
পােিুন পরা বিাকদটদ্ক পথ বিদখদ্য আকবদ্রর বকারদচ বিেদ্র দনদ্য এি। বিেদ্র 
এদ্স বস মাথা নুইদ্য শাহজািাদ্ক সম্মান বিখাি। বকারদচ কামরা বথদ্ক ববর হদ্য 
 াওযার পর প্রথদ্ম আকবর কথা বিদ্িন, ‘রানার একজন িূে দহদ্সদ্ব আদম আপনাদ্ক 
স্বাগে জানাদছ। আমাদ্ির মদ্ধু। এখন দবদ্রাধ চিদ্িও আদম োর এবিং োর 
বিাকজদ্নর প্রদে আমার শ্রদ্ধাদ্বাধ হাদরদ্য বিদি দন। 
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‘একথা শুনদ্ি দেদন অবশুই খুদশ হদ্বন, জাহাপনা। 
 
‘এখন বিুন, বকন দেদন আপনাদ্ক আমার কাদ্ি পাদঠদ্যদ্িন। 
 
 দেদন আমাদ্ক দকিুই বিদ্ে বদ্িন দন, শুধু এই দচদঠটা আপনার হাদ্ে দিদ্ে বদ্িদ্িন। 
এটা পডার পর আপদন  দি বকাদ্না উত্তর দিদ্ে চান, ো বিরে দনদ্য আসদ্ে 
বদ্িদ্িন। এই কথা বদ্ি বস োর বপাশাদ্কর বিের বথদ্ক একদট দসিমাহর করা 
কাগজ ববর করদ্িা। 
 
 ‘বকন দেদন চাননা ব  আদম আর আপদন আমাদ্ির িুই সম্প্রিাদ্যর সম্পদ্কতর দবেদ্য 
আদ্িাচনা কদর? 
 
সদেু বিদ্ে কী, দেদন মদ্ন কদ্রন আপনার বাবার সাম্রাদ্জু বিযাদ্িরও কান আদ্ি। 
এর ববদশ আদম দকিু বিদ্ে পাদর না।’ 
 
আকবর ভ্রু কুাঁচকাদ্িন। এই দচদঠর দবেযবস্তু দক হদ্ে পাদ্র? এটা জানদ্ে চাইদ্ি োদ্ক 
িূদ্ের প্রস্তাদ্ব রাদজ হদ্ে হদ্ব। এটা না করার বকাদ্না কারণ দেদন বপদ্িন না। দঠক 
আদ্ি। দচদঠটা দিন। আমার বিাক শহদ্রর আরামিাযক বকাদ্না জাযগায আপনার থাকার 
বুবিা করদ্ব। েদ্ব আশা কদর আপদন দনিযই বুেদ্ে বপদ্রদ্িন ব , বসখান বথদ্ক 
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আদম আপনাদ্ক ববর হবার অনুমদে বিদ্বা না। কারণ বস বচষ্টা করদ্ি আপদন আমার 
বসনাবাদহনী আর অস্ত্রসিার বিদ্খ বিিদ্বন। 
 
‘আদম বুদ্েদি, জাহাপনা। আদম অদ্পিা করদ্বা,  েিণ না আপদন বকাদ্না ধরদ্নর 
উত্তর দিদ্ে ইছা কদ্রন। 
 
িূদ্ের চদ্ি  াওযার পর আকবর দসিদ্মাহর বিদ্ঙ্গ দচদঠটা পডদ্ে শুরু করদ্িন। দচদঠটা 
পডদ্ে পডদ্ে োর বচাখ বড বড হদ্য বগি আর হৃৎ স্পন্দন দ্রুে হদ্ে িাগদ্িা। 
 
* 
 
আদম এই দচদঠদট দিখদি গিীর িুিঃখ দনদ্য, বকননা আমরা ব   ুদ্ধ করদি বস  ুদ্ধ 
বমবাদ্রর সৃদষ্ট নয। বকন আমরা আমাদ্ির দনদ্জদ্ির মানুদ্ের রক্ত েরাদছ,  ারা 
িীঘতকাি  াবে শত্রু নয দমত্র দিি? আমার মদ্ন হয আপদন আমার অনুিূদের অিংশীিার 
হদ্বন আর আশা করদ্বা আমাদ্ক অদেদবশ্বাসী িাবদ্বন না,  দি বদি ব , আপনার 
নামদট সদঠক হদ্যদ্ি। আপনার মদ্ো একই নাদ্মর এবিং আপনার মহান পূবতপুরুে সম্রাট 
আকবর,  ার সৃ্মদে দচরদিন দহনু্দস্তাদ্ন অম্লান থাকদ্ব, োাঁর মদ্োই আপনার পরাক্রম 
আর নুাযদ্বাধ সুদবদিে। মহান আকবর জাদে-ধমত দনদবতদ্শদ্ে সকি মাদন বিাদ্কর বনু্ধ 
দিদ্িন। দহনু্দ প্রজাদ্ির দবরুদ্দ্ধ আদ্রাদপে ঘৃণু আইন দবদ্িাপ কদ্র দেদন োাঁদ্ির দিদ্ক 
সাহাদ্ ুর হাে বাদডদ্যদিদ্িন। আদম শুদ্নদি আপনার বাবা ঐ আইদ্নর অদ্নক আবার 
চািু করায আপদন অখুদশ হদ্যদ্িন। 
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মহান আকবর রাজপুে রাজুগুদ্িার একজন দবদ্শে বনু্ধ দিদ্িন। দেদন বুেদ্ে 
বপদ্রদিদ্িন ব , বমাগিদ্ির মদ্ো রাজপুেরাও একদট ব াদ্ধা জাদে। দেদন আমাদ্িরদ্ক 
োাঁর বসনাবাদহনীর বনেৃতদ্ত্বর পদ্ি বদসদ্যদিদ্িন। আমাদ্ির রাজকুমাদরদ্ির স্ত্রী দহদ্সদ্ব 
গ্রহণ কদ্রদিদ্িন। আপনার শরীদ্রও রাজপুে রক্ত বইদ্ি। আপনার প্রদপোমহ ম্রাট 
জাহাদঙ্গর একজন রাজপুে রাজকুমাদরর গিতজাে সন্তান দিদ্িন, ব রকম দিদ্িন 
আপনার দপোমহ সম্রাট শাহজাহান। আদম দনদিে আপদন এগুদ্িা বুেদ্ে পারদ্িন আর 
মদ্ন মদ্ন আপদন বমাগি এবিং অনুানু রাজপুে রাজুগুদ্িার মদ্ধু শাদন্ত চান, দঠক 
ব রকম আদমও চাই। েদ্ব দনযদের কী পদরহাস, অদ্নক রাজপুে শাসক বদ্ি থাদ্কন 
ব , আজ আপনার বাবা আওরঙ্গদ্জব দসিংহাসদ্ন বদ্স আদ্িন, অথচ বস জাযগায আপদন 
থাকদ্ি সূ ত, চন্দ্র এবিং োরার সন্তানদ্ির মাদ্ে নুাযদবচার আর ঐকু এদ্ন সম্রাট 
আকবদ্রর মদ্ো বগৌরব ও নুাদ্যর সাদ্থ রাজত্ব করদ্ে পারদ্েন। আদম বনু্ধদ্ত্বর হাে 
বাদডদ্য দিখদি আর আশা কদর ব , আপদন আমার সাদ্থ বিখা করদ্ে রাদজ হদ্বন,  াদ্ে 
আমরা আিাপ-আদ্িাচনা কদ্র আমাদ্ির মদ্ধু ব  দবিদক্ত আদ্ি ো িূর কদ্র সবার 
িাগু উন্নে করার সদ্বতাত্তম একটা উপায খুাঁদ্জ ববর করদ্ে পাদর। আপনার কাি বথদ্ক 
একদট উত্তর পাওযার জনু আদম আগ্রহ দনদ্য অদ্পিা করদি,  াদ্ক সম্প্রদে আদম শত্রুর 
বিদ্ি একজন বনু্ধ মদ্ন করদি। আমার দবশ্বাস দবপ তয বথদ্ক সাম্রাজুদ্ক রিা কদ্র  দি 
দেদন ো প্রমাণ করদ্ে পাদ্রন, োহদ্ি আদম োই মদ্ন করদ্বা। 
 
* 
 

http://www.bengaliebook.com/


ট্রেইটরস ইন দ্য শ্যাড াস : এম্পায়ার অব দ্য ট্র াগল । অযাডলক্স রাদ্ারড া ড 

216 

www.bengaliebook.com                                  সূচিপত্র 
 

 

আকবর বারবার দচদঠটা পডদ্িন। সম্রাট আকবদ্রর সাদ্থ েুিনা করার আনন্দ আর 
রানার বশে বাকুদটদ্ে দবদ্রাদ্হর উদ্ত্তজনা, এ িুইদ্যর দমশ্রণ রদ্যদ্ি। আছা রানা দক 
একথার ইদঙ্গে দিদ্ছন ব , ওরা িুজদ্ন আওরঙ্গদ্জদ্বর দবরুদ্দ্ধ একদত্রে হদ্য োদ্ক 
িমো বথদ্ক সদরদ্য আকবরদ্ক দসিংহাসদ্ন বসাদ্বন? কথায ো পদরষ্কার প্রকাশ না 
করদ্িও, অথতদট োই িাাঁডায আর িূে ব  চরম বগাপনীযোর প্রদে বজার দিদ্যদিি, 
োরও একটা বুাখুা এদ্ে পাওযা  ায। এমনদক প্রস্তাবদট দবদ্বচনা করার দবেদ্য োর 
দনদ্জর ইছা বিদ্খ আকবর অবাক হদ্য বগদ্িন। রানা মদ্ন কদ্রন, দেদন আওরঙ্গদ্জদ্বর 
বচদ্য িাদ্িািাদ্ব সাম্রাজু শাসন করদ্ে পারদ্বন আর োর বাবা ব  দবিদক্ত সৃদষ্ট 
কদ্রদ্িন ো সিংদ্শাধন করদ্ে পারদ্বন…দকন্তু আসদ্িই দক ো পারদ্বন? েদ্ব মদ্ন 
মদ্ন দবশ্বাস করদ্িও োর দনদ্জর ইছার দবেদ্য এ ধরদ্নর কা তক্রম গ্রহদ্ণর কথা দেদন 
কখনও িাদ্বন দন। েদ্ব দেদন দকিাদ্ব দনদিে হদ্বন ব , রানার কথাগুদ্িার মাদ্ন 
আসদ্ি এই? আদ্রা কথা হি, বমাগি সাম্রাদ্জুর বসনাবাদহনী আর সিাসিদ্ির সমথতন 
পাদ্বন, একথা বিদ্ব দক দনদ্জর সাদ্থ প্রোরণা করদ্িন না বো? বকাদ্নািাদ্বই দেদন 
দনদিে হদ্ে পারদ্িন না…আদ্রকদট মোমদ্ের প্রদ্যাজন। বসদ্িদ্ত্র িুধিাই োহািুর 
খান িাডা আর বক িাদ্িা হদ্ে পাদ্র? 
 
 আধঘণ্টা পর োহার খান শান্তিাদ্ব বিদ্িা, আদমও একমে ব , এই দচদঠদ্ে মদ্ন হদ্ছ 
আপনার বাবার দবরুদ্দ্ধ একদট তমত্রী করার ইদঙ্গে বিওযা হদ্যদ্ি। ওরা িুজদ্ন একা 
শহদ্রর বিযাদ্ির চারদিদ্ক বঘাডায চদ্ড ববডাদ্ে ববডাদ্ে আিাপ করদিি। বিদ্বদচদ্ন্ত 
ওরা দঠক কদ্রদিি এ ধরদ্নর স্পশতকাের দবেদ্য বখািা জাযগায বঘাডায দপদ্ঠ বদ্স 
কথা বিাই সবদ্চদ্য িাদ্িা হদ্ব। 
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 ‘বোমার কী মদ্ন হয, এ-দবেদ্য আমার কী করা উদচে? 
 
 ‘আমার মদ্ন হয সবার আদ্গ আপনাদ্ক দবদ্বচনা করদ্ে েদ্ব, রানা আপনার জনু 
একটা িাাঁি বপদ্েদ্ি দক-না। একটা েড দ্ন্ত্রর মদ্ধু আপনাদ্ক বটদ্ন দনদ্য, বস বুাপারটা 
আপনার বাবার কাদ্ি িাাঁস কদ্র দিদ্য আপনাদ্ক আর অদি ানদ্ক ধ্বিংস কদ্র দিদ্ে 
পাদ্র। 
 
আকবর বিদ্িন, দেদন একজন সম্মানীয বিাক। আমার দবশ্বাস হয না এরকম একটা 
কাজ দেদন করদ্ে পাদ্রন। এখন োর মদ্ন ব  সদ্ন্দদ্হর সুো িানা ববাঁদ্ধ উঠদ্ি োর 
সাদ্থ মদ্ন ব  েীব্র আকাঙ্ক্ষা একসময বজদ্গ উদ্ঠদিি এই িুইদ্যর মাদ্ে প্রদেিদিো 
বচদ্প রাখা কষ্টকর হদ্য উদ্ঠদ্ি। োরপর আবার বিদ্িন, বোমার কী মদ্ন হয আদম 
 দি বাবার দবরুদ্দ্ধ  াই োহদ্ি কী বকাদ্না ধরদ্নর সমথতন পাদ্বা? 
 
োহািুর খান দকিুিণ চুপ বথদ্ক অবদ্শদ্ে বিদ্িা, আমার দবশ্বাস আপদন পাদ্বন। 
আদম জাদন আপদন আমার সমথতন পাদ্বন। েদ্ব োডাহুডা করাটা দঠক হদ্ব না। 
 
‘আদম বোমার প্রদে কৃেজ্ঞ, োহািুর খান। সামদরক দবেদ্য েুদম অদ্নক সময আমাদ্ক 
সদঠকিাদ্ব সেকত কদ্রি। েদ্ব এখন  দি বকাদ্না বুবিা না বনই। োহদ্ি আর হযদ্ো 
বকাদ্না সুদ্ াগ পাওযা  াদ্ব না। অন্তে রানার সাদ্থ বিখা করদ্ে রাদজ হদ্য বিদখ না, 
দেদন কী বিদ্ে চান? 
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আর আপনার অদে-সদন্দগ্ধ বাবা  দি সািাদ্ের কথাটা বজদ্ন  ান? সব জাযগায োাঁর 
গুপ্তচর িদডদ্য আদ্ি। আমরা জাদন দেদন আপনার সির িিেদ্র কমতকেতা দনদ্যাগ 
দিদ্যদ্িন–ইকবাি ববগ আর হাদনি খান, এিুদ্টা নাম করা  ায। এদ্ির কাজ হদ্ছ 
বকবি সব খবর োাঁদ্ক জানাদ্না। আপদন দক আপনার সবদ্চদ্য বড িাই বমাহাম্মি 
সুিোদ্নর িুিতাদ্গুর অিংশীিার হদ্ে চান? বাদক। জীবন কারাগাদ্র কাদটদ্য বসখাদ্নই 
মৃেুু বরণ করদ্ে চান? 
 
আকবর একটু িাবদ্িন। চেুদিতদ্ক িডাদ্না োর বাবার গুপ্তচদ্রর জাদ্ির কথা োহািুর 
খান দঠকই বদ্িদ্ি। োরপর একটা ধারণা োর মাথায এি– া বিদ্ব দেদন দনদ্জদ্ক 
সাবাস দিদ্িন, এমনদক োর বাবার মদ্ো চেুর এবিং সূক্ষ্মবুদদ্ধর মানুেও এই 
পদরকল্পনাটার কথা বিদ্ব গবত ববাধ করদ্েন। আমরা িুজন িাডা আর বকউ রানার এই 
দচদঠর দবেযবস্তু সম্পদ্কত জাদ্ন না। েদ্ব অদ্নদ্ক জানদ্ব ব , একজন বমওযাদর িূে 
এদ্সদ্ি আর োর আসার কারদ্ণর দবেযদট দনদ্য জল্পনা-কল্পনা করদ্ব। আদম দচদঠটা 
পুদডদ্য বিিদ্বা আর সকদ্ি জানদ্ব ব , আত্মসমপতদ্ণর শেত দনদ্য আদ্িাচনা করার জনু 
রানা আমার সাদ্থ সািাৎ করার প্রস্তাব দিদ্যদ্ি। োরপর আদম বাবাদ্ক দিদ্খ জানাব 
ব , আদম োর সাদ্থ সািাৎ করদ্ে রাদজ হদ্যদি। এদ্ে োর কাদ্ি বকাদ্না সদ্ন্দদ্হর 
অবকাশ থাকদ্ব না আর এদিদ্ক রানার সাদ্থও বগাপদ্ন সািাৎ করার প্রদ্যাজন হদ্ব 
না।’ 
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এক মুহূেত পর োহািুর খান মাথা বনদ্ড সায দিদ্য বিদ্িা, এদ্ে কাজ হদ্ে পাদ্র। 
আর ব  পুরস্কার পাওযা  াদ্ব োর কারদ্ণ বাদক েুাঁদক বনওযা ব দ্ে পাদ্র। 
 
আধঘণ্টা পর আকবর োর কামরায দিদ্র রানাদ্ক উদ্েশু কদ্র বিখা বিাট দচদঠটা 
দসিদ্মাহর করদ্িন। এদ্ে শুধু বিখা করার জনু দেদন রাদজ একথা বিা হদ্যদ্ি, দক 
উদ্েশু বস দবেদ্য বকাদ্না মন্তবু করা হয দন। এই দচদঠটা োর বাবার হাদ্ে পডদ্িও 
আর এর দবেযস্তু পডদ্ি বকাদ্না িদে হদ্ব না, বকননা এর আদ্গই আওরঙ্গদ্জব োদ্ক 
উদ্েশু কদ্র বিখা অনু দচদঠটাও বপদ্য  াদ্বন,  াদ্ে আকবর দিদ্খদ্িন ব , 
আত্মসমপতদ্ণর শেত আদ্িাচনা করার জনু একদট সািাৎকাদ্রর বুবিা করা হদ্যদ্ি। 
িুদ্টা দচদঠই জাযগামদ্ো পাঠাবার জনু বকারদচর হাদ্ে দিদ্য আকবর কামরাদটর 
একদ্কাদ্ণ একদট আযনা িাগাদ্না কুিুদঙ্গর কাদ্ি বগদ্িন ব খাদ্ন একদট বমামবাদে 
জ্বিদিি। বসখাদ্ন োদ্ক উদ্েশু কদ্র বিখা রানার দচদঠটা জ্বিন্ত বমামবাদের দশখায 
বপাডাদ্িন। োরপর পুদ্রাপুদর এটা নষ্ট দনদিে করার জনু বপাডা িাইগুদ্িা মাদটদ্ে 
বরদ্খ জুোর েদি দিদ্য দপেদ্িন। োরপর দেদন বুেদ্ে পারদ্িন ব , দেদন োর বাবার 
শাসদ্নর দবরুদ্দ্ধ গুরুের দকিু করা পদরকল্পনা করদ্িন! 
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১১. েখেইয়া েক্তা!–চসিংহাসন না-চক কচ ন! 
 
কাদ্িা একদট বঘাডার উপর িীঘতদ্িহী একজন মানুেদ্ক বিদখদ্য স্বদস্তর দনশ্বাস বিদ্ি 
আকবর োহািুর খানদ্ক বদ্িদ্িন, ‘িুাদ্খা! বমবাদ্রর রানা বকবি একজন উপদ্িষ্টা 
সাদ্থ দনদ্য এদ্সদ্িন। এ দবেদ্য আমরা িুজদ্নই একমে হদ্যদিিাম। পামগাদ্ি িাওযা 
বিাট মরুিুানদটর দিদ্ক রানা এদ্গাদ্েই োর বঘাডার রত্নখদচে িাগাদ্ম সকাদ্ির বরাি 
পদ্ড দেকদমক কদ্র উঠদ্িা। িুই বসনাবাদহনীর মধুখাদ্ন এই জাযগাদ্েই ওরা োদ্ির 
সািাদ্ের িান দহদ্সদ্ব ববদ্ি দনদ্যদিদ্িন। রানার সাদ্থর একমাত্র অশ্বাদ্রাহী সঙ্গীদটদ্ক 
বিদ্খ ববশ কমবযদস মদ্ন হি। অবশু বসটা রানার দবেয। পামগাদ্ির িাযার দনদ্চ এদ্স 
রানা ধীদ্র ধীদ্র বঘাডা বথদ্ক নামদ্িন। োরপর বপিন বপিন োর সঙ্গীদ্ক দনদ্য বহাঁদ্ট 
সামদ্ন ব খাদ্ন আকবর আর োহািুর খান িাাঁদডদ্যদিদ্িন বসদিদ্ক এদ্গাদ্ে শুরু 
করদ্িন। ওরা একদট শাদমযানার দনদ্চ িাাঁদডদ্য অদ্পিা করদিদ্িন। এর আদ্গর সন্ধুায 
আকবদ্রর বিাদ্করা শাদমযানাদট এখাদ্ন খাদটদ্যদিি। 
 
 আকবর এক পা সামদ্ন এদ্গাদ্েই অবাক হদ্য বিখদ্িন রানা মাথা নুইদ্য োদ্ক সম্মান 
বিখাদ্ে শুরু করদ্িন। আকবর বিদ্িন, এখন বিৌদককো বাি দিন। আপদন দক বিদ্ে 
চান ো জানদ্ে আদম আগ্রহী। বকৌেূহদি মানুদ্ের বচাখ-কাদ্নর নজর বথদ্ক আমরা 
এখন অদ্নক িূদ্র। কাদ্জই মন খুদ্ি কথা বিুন  াদ্ে, আমরা পরস্পদ্রর উদ্েশু 
পদরষ্কার বুেদ্ে পাদর।’ 
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 ‘আদম অবশুই সবদকিু পদরষ্কার কদ্র বিদ্বা। আদম এদ্সদি মারওযাদ্ডর রাজপ্রদেিূ 
আর আমার দনদ্জর েরি বথদ্ক। আমরা উিদ্যই মদ্ন কদর আপনার নাদ্ম  ার নাম, 
বসই মহান সম্রাট আকবদ্রর মদ্োই সাম্রাদ্জুর সকি মানুদ্ের প্রদে আপনার 
সহনশীিো এবিং দবদ্বচনাদ্বাধ রদ্যদ্ি।’ 
 
আদ্রকবার রানা োদ্ক প্রশিংসা করায আকবর মৃিু বহদ্স বিদ্িন, আমার বসই মহান 
পূবতপুরুদ্ের প্রদে আমারও গিীর শ্রদ্ধাদ্বাধ আদ্ি। আমার শুধু কামনা  দি আদম োাঁর 
মহদ্ের সামানু পদরমাণও অজতন করদ্ে পারোম, োহদ্ি দনদ্জদ্ক ধনু মদ্ন করোম। 
েদ্ব োর েুিনায আদম দকিুই না।’ 
 
‘আপনার এই দবনয আপনাদ্কই মানায, জাহাপনা। েদ্ব এর দবচাদ্রর িার অনুগ্রহ কদ্র 
আমার হাদ্ে বিদ্ড দিন। আপদন আমাদ্ক মন খুদ্ি কথা বিদ্ে বদ্িদ্িন। আদম আমার 
এখাদ্ন আসার উদ্েশু বুাখুা করদি। দহনু্দ প্রজাদ্ির দবরুদ্দ্ধ আপনার বাবার বগাাঁডাদম 
সাম্রাজুদ্ক ধ্বিংস কদ্র বিদ্ব। রাজপুে রাজুগুদ্িার মদ্ো িীঘতদিদ্নর দমত্রদ্ক শত্রুদ্ে 
পদরণে করদ্ব আর েুছ অিুন্তরীণ দবদ্রাদ্ধর কারদ্ণ ধন-সম্পদ্ির অপচয হদ্ব। এদট 
করদ্ে দগদ্য দেদন দবদ্িদশ হামিাকারীদ্ির জনু দহনু্দস্তানদ্ক একদট অরদিে, সহজ 
িিুবস্তু কদ্র েুিদ্বন। নীদেগেিাদ্ব দেদন  া সদঠক মদ্ন কদ্রন এবিং এর বপিদ্ন ব  
কদঠন দবশ্বাস রদ্যদ্ি োর চরম প্রকৃদের দবেদ্য দেদন অেুন্ত দবশ্বস্ত। আর দেদন এমন 
একগুাঁদ্য ব  োর মে বিিাদ্না  ায না। এিাডা আমাদ্ির দবরুদ্দ্ধ আর আমাদ্ির অনু 
দহনু্দিাইদ্ির দবরুদ্দ্ধ োাঁর সাম্প্রদেক কমতকাদ্ণ্ডর অথত এই িাাঁডায ব , অদ্নদ্কই আর 
বস্বছায োাঁদ্ক োদ্ির শাসক দহদ্সদ্ব বমদ্ন বনদ্ব না।  দিও আমরা দবশ্বাস কদর আদ্গ 
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আমরা পরস্পদ্রর মদ্ধু িডাই করদ্িও েখনকার সমদ্যর েুিনায দহনু্দস্তাদ্নর 
রাজুগুদ্িা বমাগি অদধরাজদ্ত্ব অদ্নক শদক্তশািী হদ্যদ্ি, েবুও োদ্ক সরাদ্ে হদ্ব আর 
আকবর, আপদনই হদ্ছন সবার স্বািাদবক পিন্দ। 
 
রানা োর অদিপ্রায এবার সুদনদিে কদ্র বিার পর আকবর এমন অদিিূে হদ্িন ব , 
োর মুদ্খ সাদ্থ সাদ্থ বকাদ্না উত্তর ব াগাি না। রানার দচদঠ োর মাদ্ে ব  আকািা 
জাদগদ্য েুদ্িদিি ো দনদ্য দেদন খুব একটা িাদ্বন দন। োহািুর খাদ্নর সাদ্থ 
আদ্িাচনা আর দনদ্জর মদ্নর সাদ্থ িীঘত েকত-দবেদ্কতর পর োর আকাঙ্ক্ষা পূরদ্ণর ইছা 
আদ্রা গিীর হয। েদ্ব  খন এদ্সদ্ি ো মুদ্খ প্রকাশ করার দেদন ইস্তেে করদ্ে 
িাগদ্িন। দবেযদট দনদ্য োর মদ্ন  খন েড চিদিি, েখন োহার খান বদ্ি উঠদ্িা, 
আমাদ্ক মাজতনা করদ্বন, েদ্ব আমরা কী কদ্র জানদ্বা ব  আপদন আমাদ্ির 
প্রদেশ্রুদেদ্ক সম্মান জানাদ্বন? 
 
রানার কাদ্িা বচাদ্খ আগুন জ্বদ্ি উঠদ্িা। একজন রাজপুদ্ের বিযা কথা দক সব সময 
দঠক হয দন? েদ্ব আপনারা  দি আমাদ্ক সদ্ন্দহ কদ্রন, বসজনু বিদি, আমার পাদ্শ 
ব  েরুণদ্ক বিদ্খদ্িন বস আমার বিদ্ি।  দি দেদন চান, োহদ্ি আমার প্রদেশ্রুদের 
আন্তদরকো প্রমাদ্ণর জনু োদ্ক আদম শাহজািার দজম্মায বিদ্ড বিদ্বা।’ 
 
অবদ্শদ্ে আকবর পুদ্রাপুদর মনদির কদ্র কথা বিদ্িন, আদম দনদ্জও মদ্ন কদর আমার 
বাবা োাঁর কমতকাণ্ড দিদ্য সাম্রাদ্জুর িদে করদ্িন। আপনার কথা আর আমার উপর ব  
আিা বরদ্খদ্িন ো প্রকাশ করায, ো বথদ্ক আদম শদক্ত বপদ্যদি। এখন োহািুর খান 
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আর আদম িুজদ্ন দমদ্ি আপনাদ্ির আর সাম্রাদ্জুর অনুানু জাযগা বথদ্ক  াদ্িরদ্ক 
আমাদ্ির পোকার েদ্ি বটদ্ন আনদ্ে পারদ্বা, োদ্ির সকিদ্ক বনেৃত্ব দিদ্ে প্রস্তুে।’ 
 
বশে প তন্ত কথাদট দেদন বদ্িই বিিদ্িন। োর বাবার দবরুদ্দ্ধ চূডান্ত এবিং অপদরবেতনীয 
পিদ্িপদট বনবার জনু রাদজ হদ্িন,  দিও জাদ্নন ব , োর বাবা এজনু কখনও োদ্ক 
িমা করদ্বন না। ব মন বমাহাম্মি সুিোনদ্ক কদ্রনদন। েদ্ব দেদন ব রকম প্রেুাশা 
কদ্রদিদ্িন, বসরকম িদ্য বকাঁদ্প উদ্ঠন দন, বরিং োর মাদ্ে এক নেুন শদক্তর সঞ্চার 
হি আর বসই সাদ্থ আত্মদবশ্বাসও বজদ্গ উঠদ্িা। দেদন োর বাবাদ্ক বিদখদ্য বিদ্বন 
োদ্ক বিাট কদ্র, োর সহনশীিো আর সাম্রাদ্জুর মঙ্গদ্ির জনু মানুদ্ের সাদ্থ আপস-
মীমিংসা আর োদ্িরদ্ক ঐকুবদ্ধ করার ইছাদ্ক অবজ্ঞা কদ্র দেদন িুি কদ্রদ্িন। 
 
আকবর বিদ্িন, আদম আপনার তমত্রীর প্রস্তাব গ্রহণ করদি। আমরা সবাই দমদ্ি আমার 
পূবতপুরুে আকবদ্রর সমদ্য বমাগি সাম্রাজু ব রূপ বগৌরবময অবিায দিি, ো আবার 
দিদরদ্য আনদ্বা। আদম জাদন রাজপুেরা কথা দিদ্য কথা রাদ্খ। কাদ্জই রাজপুেদ্ির 
আন্তদরকো প্রমাদ্ণর জনু আপনার বিদ্িদ্ক দজদম্ম দহদ্সদ্ব রাখার প্রদ্যাজন বনই।’ কথা 
বিা বশে কদ্র আকবর বহাঁদ্ট সামদ্ন এদগদ্য রানাদ্ক আদিঙ্গন করদ্িন। কদ্যক মুহূেত 
পর োদ্ক বিদ্ড দিদ্যই আবার বিদ্িন, এখন আমাদ্ির অদি াদ্নর পদরকল্পনা শুরু 
করদ্ে হদ্ব, োই না? প্রথম পিদ্িপ দহদ্সদ্ব আদম  েদ্বদশ সিব আমার দনদ্জর 
বসনাবাদহনীর সিসুদ্ির আমার পোকােদ্ি আনার বচষ্টা করদ্বা। আর োহািুর খান 
আর আদম আশা কদর ওদ্ির সবাই আমার িদ্ি আসদ্ব, দক বি োহাির?’ োর িুধ-
িাই মাথা বনদ্ড সায দিি। 
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 রানা বিদ্িন, আদম  খন জানদ্বা আপদন এটা করদ্ে সিি হদ্যদ্িন, েখন আদমও 
আমার বসনাবাদহনী দনদ্য আপনার সাদ্থ ব াগ বিব। এিাডা মারওযাড আর অনু 
ব দ্কাদ্না রাজপুে রাজুদ্ক রাদজ করাদ্ে পারদ্ি োদ্িরদ্কও এদ্ে সাদমি করদ্বা। 
েদ্ব আমাদ্িরদ্ক দ্রুে কাজ করদ্ে হদ্ব। আমার চদ্ররা আমাদ্ক দনদিে কদ্র 
জাদনদ্যদ্ি–এটা আপনারও জানা উদচে ব , আপনার বাবা মুযািদ্মর বসনাবাদহনীর কাি 
বথদ্ক দবিায দনদ্য আজদমদ্র দিদ্র বগদ্িন। আপনার িাই আ ম বািংিার সুদ্বিার পদ্ি 
ব াগ বিবার জনু চদ্ি  াওযার পর আওরঙ্গদ্জদ্বর সাদ্থ এখন বডদ্জার আটদ্শার 
মদ্ো তসনু রদ্যদ্ি। আপনার দনদ্জর দবপুি সিংখুক বসনা অনুদ্ির েুিনায আজদমর 
আর আপনার বাবার অদ্নক কাদ্ি রদ্যদ্ি। এটা আপনার জনু একটা বড সুদ্ াগ, দেদন 
দকিু বুোর আদ্গই আপদন এখুদন োদ্ক বন্দী কদ্র দসিংহাসন িখি করদ্ে পাদ্রন। আর 
এদ্ে দনদিে অদ্নক কম প্রাণহাদন হদ্ব। 
 
* 
 
আকবর বিসুদরদ্ে োর শীেি কামরায দিদ্র বগদ্িন। মাত্র িুই ঘণ্টা আদ্গ োর বসনা 
কমতকেতারা োর বাবাদ্ক দসিংহাসনচুুে করার পদরকল্পনায রাজপুেদ্ির সাদ্থ তমত্রী করার 
দবেদ্য োদ্ক প্রায সবতসম্মে সমথতন দিদ্যদ্ি। দেদন োর তসনুদ্ির সামদ্ন দগদ্যদিদ্িন। 
রণহদস্তর হাওিার উপর িাাঁদডদ্য দেদন অঙ্গীকার করদ্িন  খন দেদন সম্রাট হদ্বন েখন 
সকিদ্ক পুরসৃ্কে করা হদ্ব আর এর দনিশতনস্বরূপ পরদিন সকাদ্ি বিসুদর বিদ্ড 
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 াওযার আদ্গ আজ সন্ধুায একদট বিাদ্জর বঘােণা দিদ্িন। োর কথা শুদ্ন সবাই প্রবি 
উল্লাদ্স দচৎকার কদ্র উঠদ্িা। 
 
েদ্ব এরপরই জানা বগি ইকবাি ববগ োর কদ্যকজন তসনুসহ বঘাডা িুদটদ্য ববর হদ্য 
বগদ্ি–সিবে দবদ্রাদ্হর খবর োর বাবাদ্ক বিওযার জনুই বস চদ্ি বগদ্ি। োদ্ির চদ্ি 
 াওযার খবরদট হাদনি খান দিদ্যদিি। বসই সাদ্থ বস ইকবাি ববদ্গর চদ্ি  াওযাদ্ক 
দনন্দা জাদনদ্য আকবদ্রর প্রদে োর দনদ্জর আনুগদ্েুর কথা বিদ্িা, আবার বসই সাদ্থ 
আওরঙ্গদ্জদ্বর দবরুদ্দ্ধ োর অবিানও েুদ্ি ধরদ্িা। অবশু আকবর োদ্ক পুদ্রাপুদর 
দবশ্বাস করদ্ে পাদ্রন দন। হাদনি খানদ্ক সেকত নজরিাদরদ্ে রাখদ্ে হদ্ব। আর এটা 
োদ্ক দনদিে করদ্ে হদ্ব। 
 
এটা জানাকথা ব  দবদ্রাদ্হর খবরদট শীঘ্রই োর বাবার কাদ্ন দগদ্য বপৌঁিাদ্ব। সদেু 
বিদ্ে দক এই দবদ্রাহদট শাহজাহাদ্নর দবরুদ্দ্ধ আওরঙ্গদ্জব ব  দবদ্রাহ কদ্রদিদ্িন দঠক 
বসরকমই। এখাদ্ন ইকবাি ববগ না হদ্ি অনু বকউ হে। আর োদ্ে কী আদ্স  ায? 
রাজপুেদ্ির সাদ্থ দনদ্য দেদন আজদমর বপৌঁিার আদ্গ োর বাবা অদেদরক্ত বসনা বডদ্ক 
আনার সময পাদ্বন না। েদ্ব বাবাদ্ক সম্মান বিদখদ্য অবশুই একটা দচদঠ দিদ্খ সমস্ত 
দবেয বুাখুা কদ্র জানাদ্ে হদ্ব, দেদন কী করদ্ে  াদ্ছন আর বকনইবা করদ্ে চাদ্ছন। 
দনচু বটদবদ্ির সামদ্ন বদ্স আকবর একটা টুকরা কাগজ দনদ্িন। দ্রুে দচদঠ দিদ্খ বঘাডা 
বিি কদ্র কদ্র রাজকীয সিংবািবাহক পাঠাদ্ি োর দচদঠটা ইকবাি ববদ্গর আদ্গই োর 
বাবার হাদ্ে বপৌঁদ্ি ব দ্ে পাদ্র। 
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* 
 
জানািা দিদ্য অস্তগামী সূদ্ তর আদ্িা আজদমর িুদ্গতর বিওযান-ই-আদ্মর বিেদ্র এদ্স 
পডদ্ি আর অদ্নক থাদ্মর িম্বা িম্বা অন্ধকার িাযা সািা মাদ্বতি পাথদ্রর বমদ্ের উপর 
পডদিি। আওরঙ্গদ্জব োর বিদ্ির সিংদিপ্ত দচদঠদট পডদিদ্িন। দেদন এই প্রথম 
আকবদ্রর দবদ্রাদ্হর কথা শুনদ্িন আর দচদঠদ্ে  া পডদিদ্িন ো োর দবশ্বাসই হদছি 
না। েদ্ব হাদ্ের বিখা আকবদ্রর আর দসিদ্মাহরও োর।  েই দেদন দবেযটা দনদ্য 
িাবদ্িন েেই োর মদ্ন শীেি রাগ বিখা দিি। দক কদ্র োর এই বিদ্ি–ব  দক-না 
মারওযাদ্ডর দবরুদ্দ্ধ একদট সমরাদি ানও সিি করদ্ে পাদ্র দন বস আওরঙ্গদ্জদ্বর 
বচদ্য দনদ্জদ্ক সাম্রাজু শাসন করার উপ ুক্ত মদ্ন করদ্ে পারদ্িা? োর কী িুিঃসাহস 
ব , এমন দবশ্বাসঘােকো কদ্র োর বাবা আর োর ধদ্মতর শত্রু রাজপুেদ্ির সাদ্থ হাে 
বমিাদ্ে পারদ্িা? দেদন সব সময আকবরদ্ক নমনীয আর িুবতি িাবদ্েন, দবদ্রাহ করা 
বো িূদ্রর কথা বস কখনও সবার আডাদ্িও োর বাবার মদ্ের দবরুদ্দ্ধ বকাদ্নাদিন উদ্ঠ 
িাাঁডায দন। এটা দনিযই রাজপুেদ্ির দবশ্বাসঘােকো, োরা োদ্ক মহান বাদনদ্য োর 
মদেভ্রম ঘদটদ্যদ্ি। পুদ্রা দচদঠ জুদ্ড দহনু্দ আর মুসদিদ্মর মাদ্ে ঐদ্কুর প্রদ্যাজনীযো 
আর দজদজযা কর েুদ্ি বিবার দবেদ্য বমদক আর বিাক বিখাদ্না ধাদমতক বিাদ্কর মদ্ো 
মন্তবু করা হদ্যদ্ি। োর মদ্োই একই নাদ্মর সম্রাট আকবদ্রর প্রদে োর গিীর শ্রদ্ধা 
আর পাদনর মদ্ো পােিা সুদিবাদ্ির প্রদে োর দবশ্বাদ্সর কারদ্ণ বস রাজপুেদ্ির 
কথায সহদ্জই প্রিাদবে হদ্য পদ্ডদ্ি। োরা োদ্ক আদ্গকার সমদ্যর েথাকদথে সমো 
এবিং ধমতসদহষু্ণোর দিদ্ক দিদ্র ব দ্ে অনুদ্রাধ কদ্রদ্ি। 
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েদ্ব োর বিদ্ি োর বচদ্যও ববদশ মদ্নর আসি িাবনা বগাপন বরদ্খ চদ্িদিি? এটা 
দেদন কখনও সিব হদ্ে পাদ্র িাদ্বন দন। এটা হযদ্ো নীদে দববদজতে রাজপুেদ্ির 
চেুরো দিদ্য প্রদ্রাদচে আদ্বগ োদডে একদট দবদ্রাহ শুধু নয। হযদ্ো আকবর ববশ 
আদ্গ বথদ্ক এটা পদরকল্পনা কদ্র বরদ্খদিি। বস োর িাইদ্িরও োর সাদ্থ জদডে 
কদ্রদন বো? এখন মদ্ন পদ্ড বগি োর দনদ্জর পদরকল্পনার কথা, দকিাদ্ব দেদন 
সাম্রাদ্জুর একদট অিংশ বিবার বিাি বিদখদ্য, োর িাই মুরাি আর শাহ সুজাদ্ক রাদজ 
কদরদ্যদিদ্িন, িারা দশদ্কা আর োাঁদ্ির বাবার দবরুদ্দ্ধ োাঁর সাদ্থ হাে বমিাদ্ে। োর 
দমথুা প্রদেশ্রুদেদ্ে কে সহদ্জ োরা োর প্রস্তাবদট িুদ্ি দনদ্যদিদ্িন। 
 
েদ্ব মুযািম ববশ সেকত আর আত্মদবশ্বাসহীন। মারওযাদডদ্ির দবরুদ্দ্ধ অদি াদ্নর 
সময ববশ সেকতোর সাদ্থ বাবার দিক দনদ্িতশনা বমদ্ন চদ্িদিি আর রাজিরবাদ্র 
সহদ্জ মুখ খুিদ্ে না–োদ্ক মদ্ন হয এদ্ো সহদ্জ সন্তাদ্নাদচে িাদযত্ব পািদ্নর পথ 
বথদ্ক প্রিুব্ধ কদ্র কুকদ্মত প্রদ্রাদচে করা  াদ্ব না। আর এর পদরণদেদ্ে কী হদ্ে পাদ্র 
বস িযদ্ো আদ্িই। 
 
 েদ্ব আজদ্মর বুাপাদ্র কী হদ্ে পাদ্র? আজম আর আকবর একই মাদ্যর বপদ্টর 
আপন িাই আর বযদ্সও কািাকাদি, মুযািম ো নয। বস ববশ বিদ্মজাদজ আর 
আকদস্মক আদ্বদ্গ চদ্ি।  দিও জাদনর সাদ্থ দবদ্যর পর মদ্ন হয বস একটু শান্ত 
হদ্যদ্ি। েদ্ব োাঁর বসনাপদেদ্ির সূত্র বথদ্ক দেদন জানদ্ে বপদ্রদ্িন ব , আজম 
ইদ্োমদ্ধুই এিাহাবাি িাদডদ্য োর তসনুিি দনদ্য গঙ্গার বুদ্ক বনৌকা ববদ্য বািংিার 
সুদ্বিাদ্রর নেুন পদ্ি ব াগ বিওযার জনু চদ্ি বগদ্ি। এদ্ে বুো  াদ্ছ আকবদ্রর 
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িাইদ্যরা হযদ্ো এদ্ে জদডে নয আর এই দবদ্রাহ আসদ্ি বকবি রাজপুে আর োর 
বিদ্ির মদ্ধুই সীদমে। এই হঠকাদরোর জনু োদ্িরদ্ক অবশুই িুগদ্ে হদ্ব। 
 
 এই পদরদিদেদ্ে কী কী বুবিা বনওযা ব দ্ে পাদ্র, বস সম্পদ্কত ঠাণ্ডা মাথায দচন্তা 
করদ্ে দগদ্য দেদন মদ্ন একদট ধাক্কা বখদ্য বুেদ্ে পারদ্িন, আকবদ্রর বসনাবাদহনী 
রাজপুে িুদ্টরা বজাদ্টর সাদ্থ দমদ্ি োদ্ক বাইদ্রর সাহা ু বথদ্ক সমূ্পণত দবদছন্ন কদ্র 
বিিদ্ে পাদ্র। োর বচদ্য িাি হদ্ব বরিং আজদমর িুদ্গত অবিান কদ্র োাঁর বসনািিদ্ক 
িুগত রিায বমাোদ্যন করদ্বন, োরপর সুদ্ াগ বুদ্ে বিাকজনসহ এখান বথদ্ক ববর 
হওযার একটা পথ খুাঁজদ্বন। িুগতদট ববশ সুরদিে এবিং োাঁর আটদ্শা বসনাও এখান 
বথদ্ক বড ধরদ্নর বসনাবাদহনীর আক্রমদ্ণর দবরুদ্দ্ধ প্রদেদ্রাধ  ুদ্ধ চািাদ্ে পারদ্ব। 
আজদমর বকাোগার বথদ্ক বসানা দবদিদ্য তসনুদ্ির মদ্নাবি চাঙ্গা রখার বুবিা করদ্বন। 
আর এখুদন মুযািমদ্ক খবর দিদ্ে হদ্ব, ব ন বস োর তসনু দনদ্য অদবিদ্ম্ব োর কাদ্ি 
চদ্ি আদ্স, েদ্ব োদ্ক এর কারণদট বিা  াদ্ব না। োর বিদ্ির প্রদেদক্রযা বথদ্ক শীঘ্রই 
বুো  াদ্ব এই দবদ্রাদ্হ বস জদডে দক-না। 
 
 এিাডা োদ্ক বিদ্ব ববর করদ্ে হদ্ব োর স্বপদ্ি আদ্রা সমথতক ব াগাড করা  ায দক-
না আর বসই সাদ্থ আকবর আর োর দমত্রদ্ির পদরকল্পনা দকিাদ্ব বানচাি করা  ায 
োও বিদ্ব ববর করদ্ে হদ্ব। িডাইদ্যর মযিাদ্ন ব মন  ুদ্ধ হয বেমদন ো মানুদ্ের 
মদ্নও হয। সুেীক্ষ্ণ বুদদ্ধ আর আল্লাহর সহাযো দনদ্য দেদন ব দ্কাদ্না দবদ্রাহীর বচদ্য 
বশ্রযের প্রমাদণে হদ্বন। এমন সময িরজায বকউ করাঘাে করদ্েই োাঁর দচন্তার সূত্র 
বকদ্ট বগি। একজন বকারদচ হাদজর হদ্য বিদ্িা, ‘জাাঁহাপনা, ইকবাি ববগ এদ্সদ্িন। 
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দেদন এখুদন আপনার সাদ্থ বিখা করদ্ে চাদ্ছন। দেদন বদ্িদ্িন োর কাদ্ি আপনার 
জনু অেুন্ত জরুদর খবর রদ্যদ্ি। 
 
‘োদ্ক বি বস অদ্নক বিদর কদ্র বিদ্িদ্ি। আদম আমার বিদ্ির দবশ্বাসঘােকোর সমস্ত 
খবর বপদ্যদি আর বস বুাপাদ্র বুবিাও দনদছ।’ 
 
 বসই সন্ধুায আজদমর িুদ্গত োাঁর কামরায একাকী আওরঙ্গদ্জব বিডার মািংদ্সর েনু্দদর 
মশিা, িই আর নান রুদট দিদ্য অদে সাধারণ রাদ্ের খাবার খাদছদ্িন। খাবার দচদ্বাদ্ে 
দচদ্বাদ্ে দেদন োাঁর বিদ্ির দবদ্রাহ দকিাদ্ব সবদ্চদ্য িাদ্িািাদ্ব িমন করা  ায ো 
দনদ্য িাবদিদ্িন, এমন সময কামরার িাযাদ্ঘরা িরজার োির বকাঁদ্প উঠদ্িা আর 
আপািমস্তক চািদ্র  াকা একদট মূদেত উিয হি। বক আসদ্ে পাদ্র এসমদ্য না বদ্ি 
কদ্য? োর হাে চদ্ি বগি বকামদ্র বগাাঁজা বিারার দিদ্ক, োরপর সাদ্থ সাদ্থ বিখদ্িন 
োাঁর ববান জাহানারা এদ্সদ্িন। মুযািদ্মর দশদবর বথদ্ক বিরার পর জাহানারাও 
আজদমদ্র োাঁর কাদ্ি চদ্ি এদ্সদিদ্িন। দেদন এদগদ্য কামরার আদ্রা বিেদ্র আদ্িার 
কাদ্ি আসদ্েই বিখা বগি োর বচাদ্খ পাদন আর িুই হাে দবদিপ্তিাদ্ব অনবরে 
কচিাদ্ছন। দেদন বিদ্িন, “আওরঙ্গদ্জব, আদম এইমাত্র আকবদ্রর বুাপারটা শুনিাম। 
আদম সবসময োদ্ক একজন ম তািাবান মানুে িাবোম…বি বুাপারটা আসদ্ি সদেু 
না। আমার মদ্ন হযনা আদম এটা সহু করদ্ে পারদ্বা…এটা দক কদ্র হদ্ে পাদ্র…’ োর 
মুখ বথদ্ক কথা হাদরদ্য বগি। 
 
 ‘হুাাঁ, এটা সদেু। আকবর দবদ্রাহ কদ্রদ্ি। 
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 ‘েুদম এখন কী করদ্ব? আমরা আবার আমাদ্ির পদরবাদ্র রক্তপাে আর ঘৃণা আনদ্ে 
দিদ্ে পাদর না..অবশুই না..’। 
 
 োর শক্ত মদ্নর ববানদ্ক এরকম বিদ্ঙ্গ পডদ্ে দেদন আর কখনও বিদ্খন দন। 
আওরঙ্গদ্জব োাঁর ববাদ্নর িুই হাদ্ের কদি ধরদ্িন। োর সারা শরীর কাাঁপদিি, 
আওরঙ্গদ্জব োাঁর বচাদ্খর দিদ্ক সরাসদর োদকদ্য বিদ্িন, ‘শান্ত বহান। আমার উপর 
দবশ্বাস রাখুন। আদম ইদ্োমদ্ধুই োদ্ক ধদ্র বিিার পদরকল্পনা কদ্র বিদ্িদি। সব দঠক 
হদ্য  াদ্ব।’ 
 
ো বকমন কদ্র হদ্ব? 
 
কারণ আদম এটা কদ্র িাডদ্বা। আকবর দকিংবা হঠাৎ গদজদ্য উঠা আর বকউ আমাদ্ক 
িয বিখাদ্ব দকিংবা আমার সাম্রাজুদ্ক েুাঁদকর মদ্ধু বিিদ্ব, ো আদম হদ্ে বিব না। বস 
োর কৃেকদ্মতর জনু অবশুই িুগদ্ব। 
 
 ‘আকবর বোমার বিদ্ি, অথচ েুদম এমনিাদ্ব োর সম্পদ্কত কথা বিদ্িা, ব ন। বস 
একজন বাইদ্রর বিাক। 
 
 ‘এখন বস আমার কাদ্ি একজন অদ্চনা মানুে। 
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 ‘আওরঙ্গদ্জব, িযা কদ্র…এে শীেি হইও না। োদ্ক দকিু হদ্িও িযা বিখাও। 
 
‘বকন.হব? আমার কাি বথদ্ক দসিংহাসন িখি করার জনু বস দবধমতী রাজপুেদ্ির আমার 
দবরুদ্দ্ধ দিদডদ্যদ্ি। আমার কাদ্ি এদ্স বস, আদম বোমাদ্ক সবদকিু খুদ্ি বিদি বস দক 
কদ্রদ্ি। োরপর বিদ্ব বিদ্খা বস কদঠন শাদস্ত পাওযার ব াগু দক-না।’ 
 
দবদ্রাদ্হর দবেযদট আর এর সমথতকদ্ির সম্বদ্ন্ধ দেদন  া জানদ্েন সবদকিু বিার পর 
োর ববাদ্নর অদিরো মদ্ন হি একটু কদ্ম এি। এখন আর োর িুই হাে একবার 
মুদ্ঠা কদ্র আবার খুদ্ি বিওযা বিদ্ড দির হদ্য বকাদ্ির উপর পদ্ড রইি। 
আওরঙ্গদ্জদ্বর বিা বশে হওযার পর দকিুিণ সময পার হওযার পর জাহানারা কথা 
বিদ্িন, আমাদ্ক িমা কর। বোমার মদ্নর এই অদির অবিায আমার এখাদ্ন আসাটা 
উদচে হয দন। েদ্ব…’ এেটুকু বদ্ি একটু থামদ্িন, ব ন দক িাদ্ব কথাটা বিদ্বন ো 
মদ্ন মদ্ন সাজাদ্ছন। োরপর বিদ্িন, “আমার অবশু বোমাদ্ক দকিু কথা বিা উদচে, 
 া আদম জাদন েুদম শুনদ্ে চাও না। 
 
বি। 
 
জাহানারা ববশ ধীদ্র সুদ্ি আর বিদ্ব দচদ্ন্ত োাঁর কথা শুরু করদ্িন আর বসই সাদ্থ 
ডান হাদ্ের আেুি দিদ্য শাদ্ির এক প্রান্ত বপাঁচাদ্ে িাগদ্িন। আকবদ্রর দবদ্রাহ করাটা 
িুি হদ্যদ্ি। সমূ্পণত িুি। বিদ্ি হদ্য এিাদ্ব বাবাদ্ক প্রকাদ্শু দবদ্রাদধো করা বকাদ্না 
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 ুদক্ত দিদ্য দবচার করা  ায না। আদম এটা োদ্ক বিদ্বা, দঠক ব রকম অদ্নক বির 
আদ্গ েুদম আমাদ্ির বাবার দবরুদ্দ্ধ একটা বসনাবাদহনী গদ্ড েুদ্িদিদ্ি। আর আদম–’। 
 
 ‘দকন্তু বসটা সমূ্পণত দিন্ন বুাপার। আদম  খন বাবার দবরদ্দ্ধ দগদ্যদিিাম, েখন বসটা 
কদ্রদিিাম আমাদ্ির সাম্রাজু রিা করার জনু। দেদন িুবতি হদ্য পদ্ডদিদ্িন আর িারা 
আর োর খাদ্রদজ মেবাদ্ি প্রিাদবে হদ্য পদ্ডদিদ্িন। এটা দিি আল্লাহর প্রদে আমার 
কেতবু। 
 
এ দবেদ্য আমরা কখনও একমে হদ্ে পারদ্বা না, েদ্ব পুদ্রাদ্না  খম খুাঁদচদ্য বোিার 
এখন সময নয। েুদম কেতদ্বুর কথা বিদ্িা? বেতমান আর িদবেুৎ েগডা দনবারণ করা 
কী আমাদ্ির কেতবু নয? আদম বোমাদ্ক সাহা ু করদ্ে পাদর… দি আমরা একসাদ্থ 
কাজ কদর োহদ্ি এই দবদ্রাহ শুরু হওযার আদ্গই আমরা থামাদ্ে পাদর। আমাদ্ক 
আকবদ্রর দশদবদ্র ব দ্ে িাও…আদম োদ্ক বিখাদ্বা বস দকরকম িুিিাদ্ব চাদিে 
হদ্যদ্ি।’ 
 
না। আদম এটা সমূ্পণত দনদ্েধ করদি। 
 
জাহানারা িদ্ম বগদ্িন। আওরঙ্গদ্জদ্বর বচহারা একগুাঁদ্য বিখাি। জাহানারার মদ্ন 
পডদ্িা বিাটদ্বিায দেদন এরকমই বজদি দিদ্িন। দেদন বিদ্িন, েুদম  দি আমাদ্ক দকিু 
করদ্ে না িাও, েদ্ব িযা কদ্র ববদশ বিদর হওযার আদ্গই েুদম দনদ্জ বোমার েরি 
বথদ্ক দমটমাদ্টর প্রথম পিদ্িপদট নাও।  দি এটা কর, আদম দনদিে আকবর আর 
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রাজপুেরাও আসদ্ি এদ্ে সাডা বিদ্ব। োরা হযদ্ো ইদ্োমদ্ধু এ ধরদ্নর োডাহুডা 
করার জনু আিদ্সাস করদ্ি। 
 
 ‘েুদম  া করদ্ে বিদ্ি, ো করদ্ি আমাদ্ক ওরা িুবতি মদ্ন করদ্ব। দবদ্রাহীদ্ির প্রদে 
এদগদ্য  াওযাটা আমার কাজ নয। বরিং োদ্িরদ্কই আত্মসমপতণ কদ্র উদচে দবচাদ্রর 
জনু দনদ্জদ্িরদ্ক উপিাপন স্বীকার করদ্ে হদ্ব,  াদ্ে পুদ্রা সাম্রাজু–পুদ্রা পৃদথবী 
বুেদ্ে পাদ্র দবশ্বাসঘােদ্কর কী হয। 
 
 দি োদ্ির বনো বোমার বিদ্ি হয োও? 
 
 বরিং আদ্রা ববদশ, কারণ, বস শুধু শাসদ্কর সাদ্থ একজন প্রজার ব  আনুগদ্েুর বন্ধন 
আদ্ি ো দিন্ন কদ্র দন, বস বিদ্ির সাদ্থ বাবার সম্পদ্কতর বন্ধনও দিন্ন কদ্রদ্ি। আদম 
বোমাদ্ক দমথুা আশ্বাস বিব না–সবদ্চদ্য ববদশ আকবর আশা করদ্ে পাদ্র, ো হি োর 
িাই বমাহাম্মি সুিোদ্নর মদ্ো বাদক জীবন বগাযাদিযর িুদ্গত বন্দী হদ্য কাটান। 
 
 ‘েুদম দক বিদ্িা একবার বিদ্ব বিখ। শুধু একজন শাসদ্কর মদ্ো নয বাবার মদ্োও 
আচরণ কর। এককাদ্ি েুদম দবশ্বাস করদ্ে, বসটা সদঠক বহাক আর িুি বহাক, ব  
বোমার আর বোমার মোমদ্ের প্রদে বাবার বকাদ্না শ্রদ্ধা দিি না। আকবরও হযদ্ো 
বোমার বুাপাদ্র োই িাবদ্ে পাদ্র। আদম জাদন বস অসন্তুষ্ট হদ্যদ্ি, কারণ েুদম োর 
খুব ববদশ সমাদ্িাচনা কর। েুদম  দি োদ্ক আদ্রা িাদ্িাবাসদ্ে, োর প্রদে আদ্রা আিা 
রাখদ্ে, োহদ্ি হযদ্ো বস কখনও অদ্নুর কথায কান দিে না দকিংবা োর প্রশিংসা 
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শুনদ্ে তেদর থাকদ্ো না। আদম প্রাযই এ বুাপাদ্র বোমার সাদ্থ কথা বিদ্ে বচদ্যদি, 
দকন্তু বোমাদ্ক  েটুকু জাদন োদ্ে িয হে ব , এদ্ে হযদ্ো িাদ্িা না হদ্য বরিং আদ্রা 
িদে হদ্ে পাদ্র। োই দবেযটা আদম দনদ্জর মদ্ধু বচদ্প রাদখ। এখন দনদ্জদ্ক বিােী 
মদ্ন হদ্ছ বকন, আদ্রা কদঠনিাদ্ব বচষ্টা করিাম না। 
 
‘এদ্ে খুব একটা িদে-বৃদদ্ধ হে না। প্রশিংসার পদরবদ্েত দনন্দাই ববদশরিাগ সময 
আকবদ্রর প্রাপু দিি। আদম বকবি বচষ্টা কদ্রদিিাম োদ্ক সদঠক পদ্থ আনদ্ে–েদ্ব 
মদ্ন হয সিি হদ্ে পাদর দন। 
 
োই  দি বোমার উদ্েশু হে, বসদ্িদ্ত্র েুদম  দি এে কদ্ঠার না হদ্ে োহদ্ি হযদ্ো 
বস রাজপুেদ্ির চাটুবাদ্কু এে সহদ্জ প্রিাদবে হে না। বোমার বিদ্িদ্ির মদ্ধু 
একমাত্র কমবদ্ক্সর প্রদে েুদম  া দকিু আির িাদ্িাবাসা বিখাও। 
 
োর কারণ বস একটা দশশু মাত্র।  খন কমবক্স বড হদ্ব েখন আদম আশা করদ্বা বসও 
আমাদ্ক মানু করদ্ব আর আমার মোমদ্ের প্রদে সম্মান। বিখাদ্ব। 
 
 ‘বোমার বচহারা বিদ্খ আদম বুেদ্ে পারদি এে কথা বদ্ি আদম বোমার তধ তচুুদে 
ঘটাদছ। আর এও জাদন এবার  া বিদ্ে  াদছ ো বোমাদ্ক আদ্রা দবরক্ত কদ্র েুিদ্ব। 
এটা আদম আদ্গও বদ্িদি আর অবশুই আবারও বিদ্বা। এই দবদ্রাহর জনু দহনু্দদ্ির 
প্রদে বোমার আচরণও দকিুটা িাযী। েুদম দক বিখদ্ে পাছ না,  দি েুদম আদ্রা 
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সদহষু্ণো বিখাদ্ে, োহদ্ি সাম্রাজু শাসন করাটা আদ্রা স্বছন্দ হে, আর েুদম আর 
রাজপুেদ্ির মদ্ো বোমার প্রজারা, উিদ্যই আদ্রা সন্তুষ্ট থাকদ্ে? 
 
 ‘শাসদ্নর সাদ্থ স্বাছন্দু আর সন্তুদষ্টর কী সম্পকত? নুায আর কেতবু হদ্ছ এখাদ্ন 
একমাত্র গুরুত্বপূণত দবেয। 
 
‘আদম বো কেতদ্বুর কথাই বিদ্ে চাদছ–িাদ্িািাদ্ব শাসন করার কেতবু, বোমার 
অধীনি সমস্ত মানুদ্ের কিুাণ দনদিে করা, শুধু দকিু মানুেদ্ক শাদস্ত বিওযা দকিংবা 
বকউ বকউ ব মন বদ্ি দন তােন করা নয।’ 
 
 ারা শাদস্ত পাওযার ব াগু নয োদ্িরদ্ক আদম কখনও শাদস্ত বিই না।’ 
 
 ‘পৃদথবী সম্পদ্কত বোমার ধারণা কখন এে শীেি হি? একজন সম্রাট দহদ্সদ্ব বোমার 
অদ্নক িাদ্িা দকিু করার িমো আদ্ি। োরপরও েুদম বকবি িাযা িডাদ্ে পিন্দ 
করদ্ি। আমার কথায েুদম কষ্ট বপদ্ি আদম িুিঃদখে, েদ্ব এখাদ্ন বোমার মা থাকদ্ি 
দেদনও একথা বিদ্েন। েুদম অদে সহদ্জ দনন্দা করদ্ে পার, েদ্ব প্রশিংসা করার 
ববিায ববশ ধীর…এমন রুঢ় আর িমাহীন আচরণ কর ব , বোমার বিদ্িরাসহ 
বিাকজন সবাই বোমাদ্ক িয পায। বসজনুই োরা মন খুদ্ি কথা বদ্ি না দকিংবা 
সুপরামশতও বিয না। আজ্ঞাবহ মানুদ্ের মদ্ো বকবি বোমার কথায সায বিয। 
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আওরঙ্গদ্জব দকিু বিদ্িন না। এদ্ে সাহস বপদ্য জাহানারা আবার বিদ্ে শুরু 
করদ্িন, ‘িযা কর আওরঙ্গদ্জব– দি েুদম বিখ ব  আকবরদ্ক িমা করা কদঠন, োহদ্ি 
এই দবদ্রাহ িমন করদ্ে  াদ্ে রক্তপাে না হয বসজনু  া দকিু েুদম করদ্ে পার কর। 
আমাদ্ির পদরবার আবার বিদ্ঙ্গ টুকরা টুকরা বহাক। আদম আর ো সহু করদ্ে পারদ্বা 
না।  ে বচষ্টাই করুন োর গিা বিদ্ঙ্গ বগি, একটু িযা কর, আদম বোমার কাদ্ি দিিা 
চাদছ…’। 
 
জাহানারা আপনার মদ্নর অবিা আদম বুদে। আপদন সারা জীবন আমাদ্ির পদরবারদ্ক 
এক কদ্র রাখার বচষ্টা কদ্র কাদটদ্যদ্িন। আদম বসটা জাদন,  দিও অদ্নক সময ো 
প্রকাশ কদর দন। েদ্ব,  াইদ্হাক, এেটুকু বিার পর আওরঙ্গদ্জব একটা িীঘতশ্বাস বিদ্ি 
োরপর বিদ্িন,  া ঘটদ্ি োর জনু আমার বিাে খুাঁজদ্ে দগদ্য আপদন একজন 
পুরুদ্ের জগৎ সম্পদ্কত একজন নারীর অজ্ঞোর সাদ্থ প্রোরণা করদ্িন। আদম সম্রাট 
আর আমাদ্ক একাই দসদ্ধান্ত দনদ্ে হদ্ব, ো  েই ববিনািাযক বহাক। আকবর আর 
োর দবধমতী দমত্রদ্িরদ্ক বকাদ্না ধরদ্নর িযামাযা বিখাদ্না হদ্ব না, োদ্িরদ্ক অবশুই 
শাদস্ত বপদ্ে হদ্ব। একটু থামদ্িন, োরপর বচাখ নাদমদ্য বমদ্ের দিদ্ক োদকদ্য গিার 
স্বর নরম কদ্র বিদ্িন, এই দবেয দনদ্য আর েকত-দবেকত করা অনথতক বরিং আমরা 
উিদ্যই কষ্ট পাব। োর বচদ্য িাদ্িা হয  দি আপদন িযা কদ্র আপনার ঘদ্র দিদ্র 
 ান।’ জাহানারা উদ্ঠ ধীদ্র ধীদ্র কামরা বথদ্ক ববর হদ্য বগদ্িন। দনদ্জর ঘদ্র দিদ্র 
মদ্ন সান্ত্বনা পাওযার জনু একদট সুদিবাদ্ির বই েুদ্ি দনদ্িন। েদ্ব োাঁর িুই-বচাখ 
িদ্র পাদন চদ্ি আসায বইদ্যর শব্দগুদ্িা দঠকমে বিখদ্ে পারদিদ্িন না। সারাদট জীবন 
দেদন োাঁর পদরবারদ্ক এক কদ্র রাখার বচষ্টা কদ্র এদ্সদ্িন আর বার বার বুথত 
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হদ্যদ্িন। শাহজাহান আর মমোজ সারাজীবন পরস্পরদ্ক িাদ্িাদ্বদ্স আর একসাদ্থ 
িুিঃখ-কষ্ট বিাগ কদ্র কাদটদ্যদিদ্িন, অথচ োাঁদ্ির সন্তানদ্ির একদিন এই পদরণদে হদ্ব 
বক ো বিদ্বদিি? 
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১২. সম্রাট চিেীয় আকবর 
 
জাাঁহাপনা, সিাসিরা আপনার জনু অদ্পিা করদ্ি। 
 
 চকচদ্ক রত্নখদচে রাজিরবাদ্রর আিখাল্লা পরা আমবাদ্রর রাজার কথাগুদ্িা ২৩ 
বিদ্রর আকবদ্রর কাদ্ন মধুবেতণ করদ্িা। রাজা আর োহািুর খানদ্ক সাদ্থ দনদ্য 
দেদন বািুময মাদটর উপর দিদ্য োর োাঁবুর দিদ্ক বহাঁদ্ট চিদ্িন। একজন পদরচারক 
মাথার উপর দবরাট একদট সািা িাো ধদ্র রদ্যদ্ি। োাঁবুর কাদ্ি বপৌঁদ্ি বিখদ্িন োর 
রাজপুে দমত্ররা োাঁবুদটদ্ক ঐদেহুবাহী বমাগি সবতাদধনাযদ্কর িাি টকটদ্ক রদ্ে 
রাদেদ্যদ্ি। োাঁবুর িাউদনর দনদ্চ িাপন করা মখমদ্ি  াকা দনচু বসানার দসিংহাসনদটর 
দিদ্ক এদ্গাদ্েই িুইপাদ্শ সাদরবদ্ধিাদ্ব িাাঁডান রাজপুে রাজারা একদ্ াদ্গ োদ্ক কুদনতশ 
করদ্িা। এই সদিছাজ্ঞাপক িদঙ্গ দিদ্য ওরা োর প্রদে ব  আিা আর শ্রদ্ধা বিখাদ্ছ ো 
দেদন উপদ্িাগ করদ্িও, রাজপুেদ্ির গবত আর সামাদজক অবিান ও পিম তািা 
সম্পদ্কতও দেদন সদ্চেন। দেদন জাদ্নন োর এই নেুন অবিাদ্নর অহিংকাদ্র োদ্ক ডুদ্ব 
থাকদ্ি চিদ্ব না। দেদন দ্রুে রাজাদ্িরদ্ক উঠদ্ে ইশারা কদ্র বিদ্িন,  দিও আদম 
আপনাদ্ির বনো, েদ্ব আমার এই অবিাদ্ন বপৌঁিাবার জনু আপনারা ব  সমথতন আর 
উৎসাহ  ুদগদ্যদ্িন োর জনু আদম আপনাদ্ির কাদ্ি ঋণী। আপনারা আমার সহদ্ াদ্ধা-
িাই। আমরা একসাদ্থ দমদ্ি বমাগি সাম্রাজুদ্ক এর বেতমান খদণ্ডে অবিা বথদ্ক 
নেুনিাদ্ব আবার এর ঐকুবদ্ধ বগৌরবময অবিায দিদরদ্য আনদ্বা। েদ্ব ো করার 
আদ্গ আমার বাবা আর োর বগাাঁডাদমপূণত হামসাচ্চা সমথতকদ্ির মদ্ধু দবিাজন করার ব  

http://www.bengaliebook.com/


ট্রেইটরস ইন দ্য শ্যাড াস : এম্পায়ার অব দ্য ট্র াগল । অযাডলক্স রাদ্ারড া ড 

239 

www.bengaliebook.com                                  সূচিপত্র 
 

 

শদক্ত মূেত রদ্যদ্ি ো আমাদ্িরদ্ক িমন করদ্ে হদ্ব। োদ্ির সবতদ্শে সামদরক 
েৎপরো সম্পদ্কত আমরা কী জাদন? 
 
 বমবাদ্রর রানা বিদ্িন, “আমাদ্ির চরদ্ির কাি বথদ্ক আমরা ব  খবর বপদ্যদি োদ্ে 
বুো  াদ্ছ ব , আওরঙ্গদ্জব আজদমদ্রই রদ্যদ্িন এবিং আমরা বসখাদ্ন বপৌঁিার আদ্গ 
োাঁর বাইদ্র বথদ্ক বসনাবাদহনীর সহাযো পাওযার খুব একটা সিাবনা বনই। আর এখান 
বথদ্ক আজদমর ব দ্ে দেন বথদ্ক চারদিন িাগদ্ব। ‘বস  াইদ্হাক, আজদমর িুগত খুবই 
সুরদিে। 
 
েদ্ব শহদ্রর অদ্নক বাদসন্দা রাজপুে বিংশীয আর আমরা দবশ্বাস কদর ওরা আমাদ্ির 
প্রদে সহানুিূদেশীি। ওদ্ির সাহা ু দনদ্য আমরা প্রদেরিা বিি কদ্র বিেদ্র  ুদ্ক 
আপনার বাবাদ্ক কজা করদ্ে পাদর। 
 
রানার িুই সাদর বপিন বথদ্ক বমাটামদ্ো একজন বসনা কমতকেতা বদ্ি উঠদ্িা, ‘আর 
আমাদ্ির বিাকজনদ্ির সাদ্থ দেদন  া বুবহার কদ্রদ্িন, োদ্ে োদ্ক বমদ্র বিিাই 
দঠক হদ্ব। 
 
রানা ঘুদ্র বিাকদটর দিদ্ক ইস্পােকদঠন িৃদষ্টদ্ে োদকদ্য বিদ্িন, ‘থাম রদব। এসব 
দবেদ্য বোমার দবচার করার অদধকার বনই। আর ো বোমার িাির জনুই বিদি। 
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 আকবর বিদ্িন, একটা বুাপার আদম আপনাদ্িরদ্ক জানাদ্ে চাই। আদম কখনও 
আমার বাবার মৃেুুিণ্ড দিদ্ে রাদজ হব না। োদ্ক আরামিাযক অবিায আটক কদ্র 
রাখদ্ে হদ্ব।’ 
 
 ‘আমার বপিদ্ন এই রদবর মদ্ো মাথা-গরম িু-একজন বিাদ্করা রাজিরবাদ্রর সিায 
ব াগ বিওযার জনু উপ ুক্ত নয, এদ্ির িান বকবি  ুদ্দ্ধর মযিান। আপনার কাদ্ি 
প্রস্তাব দনদ্য আসার আদ্গ বথদ্কই আমরা জানোম ব , আপদন োাঁর মৃেুুিদ্ণ্ডর বুাপাদ্র 
রাদজ হদ্বন না। োাঁদ্ক কারাগাদ্র বন্দী কদ্র রাখার দবেদ্য আমরা একমে। 
 
 ‘শুদ্ন আদম খুদশ হিাম। 
 
েদ্ব আপনাদ্ক অনুদ্রাধ করদ্বা,  ে আরাদ্মই োাঁদ্ক বন্দী রাখুন, জাযগাদট অবশুই 
িমোর বকন্দ্র বথদ্ক অদ্নক িূদ্র বকাথাও হদ্ে হদ্ব। আগ্রা দকিংবা দিদল্লদ্ে রাখদ্ি 
দেদন োাঁর অদেসূক্ষ্ম বুদদ্ধ আর কূটচাি দিদ্য বকাদ্না একটা িদন্দ ববর কদ্র মেদবদ্রাধ 
জাদগদ্য েুিদ্বন। সবদ্চদ্য িাি হয োদ্ক কদ্যকদ্শা মাইি িূদ্র বকাথাও দনবতাসন 
দিদ্ি। 
 
‘বকাথায বসটা হদ্ে পাদ্র বেমন বকাদ্না জাযগার কথা বিদ্বদ্িন? 
 

http://www.bengaliebook.com/


ট্রেইটরস ইন দ্য শ্যাড াস : এম্পায়ার অব দ্য ট্র াগল । অযাডলক্স রাদ্ারড া ড 

241 

www.bengaliebook.com                                  সূচিপত্র 
 

 

‘রাজিাদ্নর মরুিূদমর মাদ্ে বকাদ্না িুগত দকিংবা জযসিদমর িুগত-নগরী সিবে দঠক হদ্ব। 
বসখাদ্ন ব  কদঠন পদরশ্রমী আর ধমতপ্রাণ দহনু্দরা থাদ্ক, োদ্ির মদ্ধু দেদন খুব একটা 
সমথতক পাদ্বন না। 
 
মােখান বথদ্ক োহার খান বিদ্িন, জাাঁহাপনা, আমরা সবাই এই দবেদ্য বমাটামুদট 
একমে ব , আপনার বাবাদ্ক বন্দী করা হদ্ব। বকাথায োদ্ক রাখা হদ্ব বসটা 
িদবেুদ্ের বুাপার। প্রথদ্ম োদ্ক আমাদ্ির পাকডাও করদ্ে হদ্ব। আর রানা  াই বিুন 
আমার মদ্ন হয না বুাপারটা এে সহজ হদ্ব। আমাদ্িরদ্ক দ্রুে কাদ্জ বিদ্গ পডদ্ে 
হদ্ব। 
 
 ‘েুদম দঠক বদ্িি োহাবুর খান। রানা, আজদমর িুগতদ্ক বাইদ্রর সাহা ু বথদ্ক দবদছন্ন 
করদ্ে আর আমার বাবাদ্ক বন্দী করার জনু আপনার বসনাবাদহনী। কখন রওযানা 
বিদ্ব? 
 
‘আগামীকাি বিাদ্রর আদ্িা বিাাঁটার সাদ্থ সাদ্থ। 
 
‘আমার বসনারাও োই করদ্ব। োহািুর খান, েুদম প্রদ্যাজনীয দনদ্িতশ িাও। কাি 
বিাদ্র আমরা বমাগি সাম্রাদ্জুর একদট নেুন প্রিাে সৃদষ্ট করার জনু রওযানা বিব।’ 
এই প্রথম সম্রাদ্টর িমোর স্বাি আর বসই সাদ্থ সদঠক শব্দ চযন করদ্ে বপদ্র 
আকবর ববশ খুদশ হদ্িন। োর বঠাাঁদ্ট মৃিু হাদস বিখা দিি। 
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* 
 
আজদমর িুদ্গতর মূি আদেনায একদট িডাদ্না দনম গাদ্ির িাযার দনদ্চ বদ্স আওরঙ্গদ্জব 
চাপরাদশদ্ক হুকুম করদ্িন, ‘ওযাদজম খানদ্ক আমার কাদ্ি পাঠাও।’ ওযাদজম খান 
দিদ্িন োাঁর পুদ্রাদ্না একজন উদজদ্রর বিদ্ি। আওরঙ্গদ্জদ্বর গুপ্তচর চদ্ক্রর বকদ্ন্দ্র বস 
দিন দিন একজন দনিতরদ্ াগু ও দবশ্বস্ত বুদক্ত হদ্য উদ্ঠদিি। দেদন খুব আশা করদ্েন 
োাঁর বািবাদক উপদ্িষ্টা আর বজুষ্ঠ কমতকেতারাও োর মদ্ো কমতঠ, উদ্ভাবনপটু আর 
দবচিণ বহাক। 
 
 কদ্যক দমদনট পর কাদ্িা বপাশাক পরা বদিষ্ঠ ওযাদজম খান হাদজর হি। প্রিুর কাদ্ি 
িুদ্ট আসার কারদ্ণ বস েখনও একটু একটু হাাঁপাদছি। আওরঙ্গদ্জব হাদ্ের ইশারায 
োদ্ক োর পাদ্শ বসদ্ে বিদ্িন, এখাদ্ন আমার কাদ্ি এদ্স বস। 
 
 ওযাদজম খান ভ্র বথদ্ক ঘাম মুদ্ি আসন বগদ্ড োর পাদ্শ বসদ্েই ম্রাট দজদ্জ্ঞস 
করদ্িন, ‘আকবর আর োর রাজপুে দমত্রদ্ির খবর কী? 
 
‘ওরা প্রচুর তসনু দনদ্য আজদমদ্রর পদ্থ রদ্যদ্ি। 
 
 ‘োই আশা কদ্রদিিাম। আছা, িুদিন আদ্গ েুদম  খন আমার সাদ্থ বিখা কদ্রদিদ্ি, 
েখন আমার বিদ্ির দশদবদ্রর একজন গণদ্কর কথা বদ্িদিদ্ি। েুদম বদ্িদিদ্ি োদ্ক 
ঘুে দিদ্ি বস পদিকা বথদ্ক গণনা কদ্র ওদ্িরদ্ক জানাদ্ব ব , বাদ্রা দিন পর নেুন চাাঁি 
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উঠার আদ্গ আজদমর আক্রমণ করা শুি নয। আর এদ্ে আমরা মূিুবান দকিু সময 
হাদ্ে পাব। 
 
হুাাঁ, আদম বিাক পাদঠদ্যদি। ওরা ইদ্োমদ্ধুই দকিু সিিোর খবর জাদনদ্যদ্ি। 
 
  ুদক্তসম্পন্ন বকাদ্না মানুে দক কদ্র ব  এইসব আদ্জবাদ্জ দবেদ্য দবশ্বাস কদ্র ো আদম 
বুদে না।  াই বহাক, োহদ্ি আমরা আশা করদ্ে পাদর ব , ওরা এটা দবশ্বাস কদ্র 
সামদ্ন এদ্গান আপােে িদগে কদ্রদ্ি। আর োই  দি হয োহদ্ি বাইদ্র বথদ্ক 
আমাদ্ির বসনারা হযদ্ো োদ্ির আক্রমদ্ণর আদ্গই এখাদ্ন বপৌঁিদ্ে পারদ্ব। ওরা 
কেিূর এদ্গাি, বজদ্নি দকিু? 
 
কাদসিরা দনদিে কদ্রদ্ি, দবদিন্ন দিক বথদ্ক আপনার দবশ্বস্ত বসনারা দ্রুে এদিদ্কই 
িুদ্ট আসদ্ি। েদ্ব ওরা এখনও ববশ িূদ্র রদ্যদ্ি আর নেুন চাাঁি উঠার আদ্গ 
অদ্নদ্কই এখাদ্ন বপৌঁিদ্ে পারদ্ব না।’ 
 
‘ঐ দবশ্বস্ত বসনাবাদহনীর মদ্ধু কী মুযািম আদ্ি? 
 
হুাাঁ, আপনার বিদ্ি সবার আদ্গ বঘাডায চদ্ড এদিদ্কই আসদ্িন। আদ্রা কদ্যকজদ্নর 
সাদ্থ দেদন হযদ্ো ববশ আদ্গই আপনার কাদ্ি বপৌঁদ্ি  াদ্বন। আমার গুপ্তচদ্ররা 
জাদনদ্যদ্ি োর সির িিেদ্রর কদ্যকজন েরুণ বসনানাযক োদ্ক োর িাইদ্যর সাদ্থ 
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ব াগ বিবার জনু অনুদ্রাধ কদ্রদিি, েদ্ব দেদন োদ্িরদ্ক জাদনদ্যদ্িন ব , দেদন প্রথদ্ম 
োর বাবা আর দনজ ধদ্মতর প্রদে দবশ্বস্ত থাকদ্বন। 
 
আওরঙ্গদ্জব স্বদস্তর দনিঃশ্বাস বিিদ্িন। োর বিদ্িরা োর দবরুদ্দ্ধ এক হদ্ছ না। 
োরপর বিদ্িন, িাদ্িা কথা বদ্িি। আদম োদ্ক নেুন িাদযত্ব দিদ্য পুরসৃ্কে করদ্বা 
আর োর িাইদ্যর অধীদ্ন ব সব জাযগাজদম আদ্ি বসগুদ্িা োদ্ক বিব। েদ্ব 
মুযািদ্মর দশদবদ্র  ারা আমার দবরুদ্দ্ধ দবশ্বাসঘােকো করার জনু োদ্ক উদ্স্ক দিদ্ে 
বচদ্যদিি োদ্ির একটা োদিকা আমাদ্ক িাও। সময এদ্ি আদম োদ্িরদ্ক কদঠন শাদস্ত 
বিব।’ 
 
‘অবশুই জাাঁহাপনা। শাহজািা আকবদ্রর এদগদ্য আসা থামাদ্ে আর দকিু দক আদম 
করদ্ে পাদর? আদম ইদ্োমদ্ধুই আপনার বসনা কমতকেতাদ্ির বদ্িদি মুসাদিদ্রর 
িদ্মদ্বদ্শ দকিু চর পাঠাদ্ে,  াদ্ে ওরা োর দশদবদ্র ব াকার বচষ্টা কদ্র ওদ্ির পদরকল্পনা 
জানার বচষ্টা কদ্র। বসনা কমতকেতারা জাদনদ্যদ্ি, আপনার হুকুদ্ম বকাোগার বথদ্ক 
তসনুদ্ির মাদ্ে অথতপুরস্কার দবেরণ করা হদ্যদ্ি, আর ো বপদ্য ওরা খুব খুদশ হদ্যদ্ি। 
এদ্ে ওদ্ির মদ্নাবি চাঙ্গা হদ্যদ্ি আর ওরা নেুন উিুদ্ম অনুশীিন করদ্ি,  দিও 
সিংখুায ববশ কম। রসদ্ির িারপ্রাপ্ত কমতকেতা জাদনদ্যদ্ি অস্ত্রিাণ্ডাদ্র বারুি, গািা বনু্দক 
আর কামাদ্নর বগািা  দ্থষ্ট পদরমাদ্ণ মজুি রদ্যদ্ি। শসুিাণ্ডার আর পাদনর 
আধারগুদ্িাও িদেত রদ্যদ্ি। কাদ্জই ওরা  দি িুগত অবদ্রাধ কদ্র োহদ্ি আমরা 
প্রদেদ্রাধ করদ্ে পারদ্বা।’ 
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‘বোমার কথা শুদ্ন আদম খুদশ হিাম। এই মুহূদ্েত বোমার জনু আর বকাদ্না কাজ বনই। 
আদ্রা িু-একটা দবেয দনদ্য আদম িাবদি, েদ্ব ো বোমাদ্কও বিার আদ্গ আমাদ্ক 
আদ্রা িাবদ্ে হদ্ব দকিাদ্ব আকবদ্রর এদগদ্য আসা বুাহে করা  ায। 
 
* 
 
বশতার ডগায কমিা রদ্ের িম্বা সরু পোকা উদডদ্য অশ্বাদ্রাহী িদ্ির প্রথম সাদরদট 
সামদ্ন এদ্গাদ্েই আকবর মন্তবু কদ্র উঠদ্িন, দক সুন্দর িাগদ্ি বিখদ্ে। িুই পাদ্শ 
োহািুর খান আর বমবাদ্রর রানাদ্ক দনদ্য দেদন োর  ুদ্ধহদস্তর বখািা হাওিার উপর 
িাাঁদডদ্যদিদ্িন। দত্রশ হাজার অশ্বাদ্রাহী বসনার ববদশরিাগই দিি আম্বার ও দবকাদনদ্রর 
রাজপুে আর মারওযাড এবিং বমবাদ্রর অশ্বাদ্রাহী বসনা। ক্রমাগে আদ্রা বসনা 
আসদিি। ওরা সবই চকচদ্ক কমিা, হিুি আর িাি রদ্ের রণদ্বশ আর পাগদডপরা 
দিি। সূ ত আর চদ্ন্দ্রর প্রোাঁদ্কর দনদ্চ অদগ্নদশখা সম্বদিে পোকা ওরা বহন করদিি। 
বঘাডার দপদ্ঠ বািকিি  াক আর দশোয রক্ত গরম করা রণসঙ্গীে বাদজদ্য চিদিি। 
আকবদ্রর হাদের সামদ্ন দিদ্য কুচকাওযাজ কদ্র  াওযার সময তসনুরা একদ্ াদ্গ খাপ 
বথদ্ক েদ্রাযাি ববর কদ্র বঠাাঁদ্ট িাগাদ্েই সকাদ্ির বরাি পদ্ড েদ্রাযাদ্ির পাদ্ে 
দেদিক দিদ্য উঠদিি। এক এক সাদরদ্ে পঞ্চাশজন বঘাডসওযার থাকদ্িও প্রায এক 
ঘণ্টা িাগদ্িা সবাইদ্ক হাদের সামদ্ন দিদ্য পার হদ্য ব দ্ে। 
 
 এরপর এি বগািন্দাজ বাদহনী। প্রথদ্ম এি পাদন দনদ্রাধক কাপদ্ড  াকা বারুি আর 
কামাদ্নর বগািা বহনকারী শকটগুদ্িা। োরপর এি আট দকিংবা িশ চাকার গরুর 
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গাদডদ্ে বটদ্ন আনা িম্বা নদ্ির কামান। কামান বটদ্ন আনা আাঁডগুদ্িার দশিংদ্য িাি নীি 
রদ্ের দিো বাাঁধা দিি। বগািন্দাজদ্ির মদ্ধু অদ্নক েুদকত িাডাদ্ট বসনা দিি। কাাঁদ্ধ 
বিাহার িণ্ড দনদ্য ওরা কামাদ্নর পাদ্শ পাদ্শ হাাঁটদিি। িুই দেনজন ইউদ্রাদপযদ্ক বিদ্খ 
আকবর ববশ মজা বপদ্িন। োর কাদ্ি আসদ্েই কামাদ্নর নদ্ির উপর চদ্ড বদ্স ওরা 
োদ্ির টুদপ নাডদিি। বরাদ্ি পুদ্ড ওদ্ির মুখ িাি হদ্য রদ্যদ্ি। 
 
কামাদ্নর সাদর চদ্ি  াওযার পর আকবর োহবু্দর খানদ্ক বিদ্িন, আজদমর িুদ্গতর 
অবদ্রাধ  দি শুরু করদ্ে হয েদ্ব এগুদ্িাই োর জনু  দ্থষ্ট। এমন সময ধূদিধূসদরে 
পদ্থ পিাদেক বসনারা আসদ্ে শুরু করদ্িা। পুদ্রা বসনাবাদহনীর মদ্ধু এরা দিি 
সবদ্চদ্য সাধারণ। অদ্নদ্ক খাদি পাদ্য পুদ্রাদ্না ধরদ্নর অস্ত্রশস্ত্র, বল্লম আর েীর-ধনুক 
দনদ্য এদ্সদ্ি। োসদ্েও এদ্িরদ্কও  দ্থষ্ট সুশৃঙ্খি মদ্ন হি আর োর সামদ্ন দিদ্য 
 াওযার সময ওরা োর জযধ্বদন করদ্ে করদ্ে বগি। 
 
পদরিশতন বশে হওযার পর আকবর হাদের দপঠ বথদ্ক নামদ্িন। রানা আর। োহািুর 
খানদ্ক সাদ্থ দনদ্য দেদন একদট অিাযী কাদ্ঠর মদ্ঞ্চর দিদ্ক বহাঁদ্ট চিদ্িন। বসখাদ্ন 
অনুানু রাজপুে রাজা আর োর দনদ্জর বমাগি বজুষ্ঠ বসনানাযকরা োর জনু অদ্পিা 
করদিি। দনম্নপিি বসনা কমতকেতারা মদ্ঞ্চর চারপাদ্শ িাাঁদডদ্য প্রচণ্ড গরদ্ম ঘামদিি। 
সকািদ্বিা ব  কাদ্িা বমঘ দিগদ্ন্ত বিখা দগদ্যদিি, ো এখন মাথার উপর অদ্ধতক 
আকাশ ব দ্ক বিদ্িদ্ি। েড আসদ্ে আর ববদশ বিদর বনই। আকবর িীপ্রগদেদ্ে 
কাদ্ঠর দসাঁদড ববদ্য মদ্ঞ্চ উদ্ঠ রাজপুে রাজা আর োর বসনাপদেদ্ির োর বপিদ্ন 
অধতবৃত্তাকাদ্র িাাঁডাদ্ে বিদ্িন। োরপর কদ্যক পা বহাঁদ্ট মদ্ঞ্চর সামদ্ন দগদ্য একহাে 
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েুদ্ি সবাইদ্ক চুপ হদ্ে বদ্ি উপদ্রর দিদ্ক মুখ কদ্র দনদ্চ িাাঁডান দনম্নপিি 
বসনাপদেদ্ির উদ্েদ্শু িােণ দিদ্ে শুরু করদ্িন। 
 
িুই হাে েুদ্ি দনদ্চর সবাইদ্ক আদিঙ্গদ্নর িদঙ্গদ্ে দেদন বিদ্িন, “আজ আপনাদ্ির 
শৃঙ্খিা আর দবদিন্ন শাখার অস্ত্রিাণ্ডার বিদ্খ আদম আর আমার সহদ্ াদ্ধা িাইদ্যরা সদেু 
অদিিূে হদ্যদি। শুধু োই নয আপনারা সবাই আমাদ্ক ব  দিিদ্খািা সািাম 
জাদনদ্যদ্িন োও অেুন্ত দচত্তাকেতক দিি। আজদমর িুগত বথদ্ক এই বিওযারাই মাত্র িশ 
মাইি িূদ্র। আগামীকাি আমরা সামদ্ন এদগদ্য িুগত দঘদ্র বিদ্ি আমার বাবা আর োর 
মুদষ্টদ্ময সমথতকদ্ির আত্মসমপতণ করদ্ে শদক্ত প্রদ্যাগ করদ্বা। দহনু্দ, মুসদিম আর দশখ, 
সবার কাি বথদ্ক সমথতদ্নর বােতা এদ্সদ্ি। কাদ্জই একবার আমার বাবা আমাদ্ির 
কজায এদ্ি সমস্ত দবরাদধো অিৃশু হদ্য  াদ্ব। দবজয আমাদ্ির হদ্ব আর এই সাম্রাজু 
আবার একোবদ্ধ হদ্ব। 
 
আকবদ্রর বকৃ্তোর সাদ্থ সাদ্থ আকাশ বথদ্ক েমেম কদ্র বৃদষ্ট পডা শুরু হি। 
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১৩. চ ষ্টিােী িালবাজ/কপট উপডদ্ষ্টা 
 
ঘুদ্মর বঘাদ্র আকবর এপাশ-ওপাশ করদিদ্িন। রাদ্ে োাঁবুর িাদ্ি প্রচণ্ড বৃদষ্ট পডার 
শদ্ব্দ আর েদ্ডা হাওযার গজতদ্ন িু-একবার োর ঘুম বিদ্ঙ্গদিি। একদট হাে োর কাধ 
ধদ্র আদ্স্ত আদ্স্ত োাঁদক দিদ্ে দিদ্ে োদ্ক বিদ্িা, “জাহাপনা, রাজপুেরা চদ্ি বগদ্ি। 
 
এটা হযদ্ো একটা স্বদ্ের অিংশ–ব  স্বদ্ে চরম িীদে আর উদ্িগ এদ্কবাদ্র সামদ্ন চদ্ি 
আদ্স। োদ্ক এখুদন বজদ্গ উদ্ঠ বিখদ্ে হদ্ব ব  এটা সদেু নয। দেদন বচাখ খুদ্ি, 
বচাদ্খ আেুি ঘদ্ে ঘুম কাটাদ্ে বচষ্টা করদ্িন। েদ্ব হোশ হদ্িন বাস্তদ্ব দিদ্র এদ্স। 
োর েরুণ বকারদচ োর বরশদম আিখাল্লা এক হাদ্ে বাদডদ্য ধদ্র কথা বিদিি। 
রােদ্পাশাদ্কর উপর এটা পদ্র োদ্ক অনুসরণ কদ্র োাঁবুর িরজার কাদ্ি এদ্িন। 
িাউদনর দনচ বথদ্ক সামদ্ন উাঁদক দিদ্য বিাট বিাট খানাখদ্ন্দর উপর দিদ্য সামদ্ন 
োকাদ্িন। বসখাদ্ন রাজপুেদ্ির  ুদ্দ্ধর জনু প্রস্তুে হওযার কথা দিি। দকন্তু সাহসী 
আর উিুমী বসই ব াদ্ধাদ্ির বসরকম বকাদ্না হাাঁকডাক, বশারদ্গাি দকিুই বশানা  াদ্ছ 
না। বকাদ্না চুিার আগুন বনই আর সূ্তপ করা অস্ত্রশস্ত্রও বিখা  াদ্ছ না। োিাডা মদ্ন 
হি রাজপুেদ্ির ববদশর িাগ োবুই বনই। 
 
এটা বকমন কদ্র হদ্ে পাদ্র? োবুর বিেদ্র একদট বটদবদ্ির উপর পাদনর জগ রাখা 
দিি। বসখান বথদ্ক দকিু পাদন দনদ্য মাথায দিদটদ্য এই িযিংকর িুিঃস্বে বথদ্ক ববর হদ্য 
আসার বচষ্টা করদ্িন। বিাদ্রর ঠাণ্ডা পাদনদ্ে মাথা দিদ্জ বগদ্িও োর বচাদ্খর সামদ্নর 

http://www.bengaliebook.com/


ট্রেইটরস ইন দ্য শ্যাড াস : এম্পায়ার অব দ্য ট্র াগল । অযাডলক্স রাদ্ারড া ড 

249 

www.bengaliebook.com                                  সূচিপত্র 
 

 

িৃশুদটর বকাদ্না পদরবেতন হি না। এটা বাস্তবো। আকবর থরথর কদ্র বকাঁদ্প উঠদ্িন। 
রাজপুেরা োদ্ক বিদ্ড চদ্ি বগদ্ি। োর সমস্ত আশা-আকাঙ্ক্ষা ধুিায দমদ্শ বগদ্ি। োর 
বাবা োদ্ক ধরদ্ে পারদ্ি োর জীবন অথতহীন হদ্য  াদ্ব। দনবতাক হদ্য বসখাদ্ন িাাঁদডদ্য 
দেদন বুোর বচষ্টা করদ্িন কী হদ্যদ্ি, এমন সময ব  কদ্যকদট োবু েখনও দিি বসখান 
বথদ্ক কমিা রদ্ের বপাশাকপরা একজন রাজপুে োর দিদ্ক এদগদ্য এি। আকবর 
সাদ্থ সাদ্থ বিাকদটদ্ক দচনদ্ে পারদ্িন–আম্বাদ্রর রাজার বিাট বিদ্ি জাদগন্দর। এদ্ক 
দেদন োর প্রায সারা জীবন ধদ্র দচনদ্েন। জাদগন্দর কাদ্ি এদ্স প্রণাদ্মর িদঙ্গদ্ে বিজা 
মাদটদ্ে িুদটদ্য পডদ্েই আকবর োদ্ক উদ্ঠ িাাঁডাদ্ে ইশারা কদ্র বিদ্িন, ‘এসদ্বর 
িরকার বনই। দক হদ্যদ্ি বি?” 
 
‘আমার ববদশরিাগ রাজপুে বনু্ধরা চদ্ি বগদ্ি। শুধু আদম আমাদ্ির কদ্যকজন 
অশ্বাদ্রাহীসহ রদ্য বগদি আপনাদ্ক দবেযটা জানাবার জনু। বকননা আদম  েটুকু 
আপনাদ্ক জাদন, োদ্ে আদম বুদে, ব  কারণ বিদখদ্য ওরা চদ্ি বগদ্ি ো আমার দবশ্বাস 
হয দন। 
 
 ‘েুদম কী বিদ্ে চাছ? 
 
 মাদটর দিদ্ক োদকদ্য বথদ্ম বথদ্ম জাদগন্দর বিদ্ে শুরু করদ্িা, গেকাি আপদন  খন 
বসনাবাদহনী পদরিশতন করদিদ্িন, েখন দবকাদনদ্রর রাজা দশদবর সুরিা দনদিে করার 
জনু একদট প্রহরীিিদ্ক চারপাশ টহি দিদ্ে পাদঠদ্যদিদ্িন। ওরা েখন বিখদ্ে বপি 
িুজন দনরস্ত্র বিাক দনিঃশদ্ব্দ বচাদ্রর মদ্ো দশদবদ্রর দিদ্ক আসদ্ি। টহিিিদট সামদ্ন 
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এদ্গাদ্েই ওরা দ্রুে োদ্ির কাদ্ি আত্মসমপতণ করদ্িা। বিাকিুদট দশদবদ্রর দিদ্ক চুদপ 
চুদপ আসদিি। ওদ্িরদ্ক  খন দজজ্ঞাসা করা হি এখাদ্ন ওরা দক করদ্ি, েখন ওরা 
প্রায সাদ্থ সাদ্থ স্বীকার করদ্িা ব , ওরা আপনার চাকর, আপদন ব  দচদঠ আপনার 
বাবাদ্ক দিদ্খদিদ্িন োর উত্তর দনদ্য ওরা আপনার বাবার কাি বথদ্ক আসদিি। 
োরপর ওরা আওরঙ্গদ্জদ্বর দসিদ্মাহরসহ দচদঠটা টহিিদ্ির হাদ্ে দিি। ওরা দচদঠটা 
দনদ্য দবকাদনদ্রর রাজার কাদ্ি দিি। দেদন দসিদ্মাহর বিদ্ঙ্গ দচদঠটা পডদ্িন, োরপর 
সাদ্থ সাদ্থ অনু রাজাদ্িরদ্ক একদট সিায ডাকদ্িন। বসখাদ্ন আদমও আমার বাবার 
সাদ্থ উপদিে দিিাম। বসখাদ্ন বিখিাম দবকাদনদ্রর রাজা বরদ্গ বিদ্ট পদ্ড বিদ্িন, 
“আদম অদ্নক আদ্গ বথদ্ক উদিগ্ন দিিাম ব , বমাগিদ্িরদ্ক বনু্ধ দহদ্সদ্ব দবশ্বাস করা 
 ায দক-না। োরপরও আদম সিায ব াগ দিদ্যদি আর আমাদ্ির জনগদ্ণর একোর 
স্বাদ্থত আপনারা আকবরদ্ক ব  সমথতন দিদ্যদ্িন োদ্ে দবনা আপদত্তদ্ে সায দিদ্যদি। 
আর এখন বাবার কাি বথদ্ক বিদ্িদ্ক বিখা এই দচদঠদ্ে আমার সদ্ন্দহই সদঠক 
প্রমাদণে হি। এটা অবশুই সম্রাদ্টর দনদ্জর হাদ্ের বিখা–আমাদ্ক বিখা োর দচদঠ 
বথদ্ক এ বিখা আদম খুব িাি কদ্র দচদন। এটা এিাদ্ব শুরু হদ্যদ্ি শুনুন, “খুব 
চমৎকার কাজ কদ্রি, আমার সাহসী বিদ্ি। অসিু আর ববতর রাজপুেদ্িরদ্ক িাাঁদ্ি 
বিিার জনু েুদম ব  িিো আর চােুদর বিদখদ্যি, োর জনু আদম বোমাদ্ক অদিনন্দন 
জানাদছ।” আওরঙ্গদ্জব দবশিিাদ্ব দচদঠদটদ্ে বণতনা কদ্রদ্িন, দকিাদ্ব আপনারা িুজদ্ন 
দমদ্ি আজ আমাদ্ির সাদ্থ দবশ্বাসঘােকো করার জনু কী পদরকল্পনা কদ্রদিদ্িন… 
দকিাদ্ব আপদন আমাদ্ির বসনাদ্িরদ্ক পথ বিদখদ্য এখান বথদ্ক আজদমর িুদ্গত  াওযার 
মােপদ্থ জঙ্গি আর বোাঁপোদ্ডর আডাদ্ি িুকাদ্না আপনার বাবার সবদ্চদ্য বড 
কদ্যকদট কামাদ্নর সামদ্ন দনদ্য  াদ্বন। 

http://www.bengaliebook.com/


ট্রেইটরস ইন দ্য শ্যাড াস : এম্পায়ার অব দ্য ট্র াগল । অযাডলক্স রাদ্ারড া ড 

251 

www.bengaliebook.com                                  সূচিপত্র 
 

 

 
আকবদ্রর মাথা ঘুরদ্ে শুরু করদ্িা, জদগন্দর দক বিদ্ি ো বুোর বচষ্টা করদ্ে 
িাগদ্িন, েখনও দনদ্জদ্ক বুোদছদ্িন ব  এটা বাস্তবো দক-না। োরপর বিদ্ট পদ্ড 
বিদ্িন, এটা দমথুা, সমূ্পণত দমথুা। উদ্ত্তজনায োর গিা কাাঁপদিি। আদম কখনও আমার 
বাবার সাদ্থ দচদঠ আিান-প্রিান কদর দন। আমার একটা সম্মান আদ্ি,  খন বকাদ্না কথা 
বিই ো অবশুই রাদখ। এটা োর আদ্রকদট জঘনু চাি…বুেদ্ে পারদ্িা না? 
 
‘হুাাঁ, জাাঁহাপনা। আদম ো দবশ্বাস কদ্রদি বদ্িই এখাদ্ন রদ্য বগদি। প্রথদ্ম সিার সবাই 
দচদঠটার দবেযবস্তু দবশ্বাস কদ্র দন, েদ্ব সিার সবার সামদ্ন দজজ্ঞাসাবাদ্ির সময 
পরবেতীদ্ে বন্দী বিাক িুদ্টা আদ্রা দকিু েথু জানাি। ব মন, সাদরর এদ্কবাদ্র প্রথদ্ম 
বঘাডায চদ্ড  াওযার সময আপদন হঠাৎ ঘুদ্র  াদ্বন আর োর দঠক আদ্গই আপনার 
পাদ্শ পাদ্শ চিা বকারদচ োর হাদ্ের পোকাদট মাদটদ্ে বিদ্ি দিদ্য আপনার বাবার 
বগািন্দাজদ্ির সিংদ্কে বিদ্ব। েখন কামাদ্নর বগািা বেতণ শুরু হদ্ব। েেিদ্ণ প্রায 
সবাই এটা দবশ্বাস করদ্িন। আমার বাবা অবশু প্রস্তাব করদ্িন আপনার মুদ্খামুদখ হদ্য 
আত্মপি সমথতন করার জনু আপনাদ্ক একটা সুদ্ াগ দিদ্ে। আপনার সাদ্থ কথা বিার 
জনু দেদন একজন বসনা কমতকেতাদ্ক পাঠাদ্িন। েদ্ব আপনার বিহরিী িদ্ির একজন 
বসনানাযক বিদ্িা, আপদন ঘুমাদ্ছন আর োর কদ্ঠার দনদ্িতশ আদ্ি, ঘুমন্ত অবিায 
আপনাদ্ক ব ন দবরক্ত না করা হয। দবদ্শেে রাজপুেরা ব ন বকাদ্না মদ্েই আপনার 
দশদবদ্রর কাদ্ি আসদ্ে না পাদ্র। বসনা কমতকেতা দিদ্র  খন জানাি আপনার বিহরিী 
িদ্ির বনো দক বদ্িদ্ি েখন ো সিাসিদ্ির সদ্ন্দহ আদ্রা উসদ্ক দিি। পদরদ্শদ্ে 
ওরা একমে হি ব , সবাই দমদ্ি আপনার সাদ্থ আজদমর  াওযার েুাঁদক বনওযার বচদ্য 
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এই মুহূদ্েত এখান বথদ্ক সদ্র পডাটাই বরিং দনরাপি হদ্ব। আমার বাবার মদ্ো আদ্রা 
কদ্যকজন কািাকাদি থাকদ্ে বচদ্যদিদ্িন, েদ্ব অনুাদ্নু  ার  ার রাদ্জু দিদ্র  াওযার 
পদ্ি দিদ্িন। রাদ্ে েদ্ডর আডাদ্ি ববদশরিাগই দশদবর উদঠদ্য চদ্ি বগদ্িন। আমার 
বাবা এখান বথদ্ক কদ্যক মাইি পদিদ্ম পাহাদ্ডর আডাদ্ি িুদকদ্য রদ্যদ্িন। েদ্ব 
অনুদ্ির বুাপাদ্র আদম দনদিে নই।’ 
 
‘দকন্তু আমার দনদ্জর অনুানু বমাগি বসনা বকাথায? 
 
 ‘আমাদ্ির চদ্ি  াওযার প্রস্তুদে আর পুদ্রা দবেযদট শুদ্ন ওদ্ির মদ্ধু দকিু বিাক 
আেদেে হদ্য িাবদ্িা ব , আপদন আপনার বাবার সাদ্থ দবশ্বাসঘােকো করার জনু 
ওদ্িরদ্ক িাাঁদ্ি বিদ্িদ্িন, আর ধরা পডদ্ি ওদ্িরদ্ক শাদস্ত বিওযা হদ্ব। েখন ওরা 
োদ্ির বসনাপদে, আপনার বনু্ধ োহািুর খাদ্নর োাঁবুদ্ে দগদ্য বিখদ্িা উদনও বসখাদ্ন 
বনই। েখন এই চক্রাদ্ন্ত সম্পদ্কত দনদিে হদ্য অদ্নদ্কই ইদ্োমদ্ধু চদ্ি বগি আর 
বািবাদক  ারা এখনও রদ্যদ্ি ওরাও চদ্ি  াওযার জনু প্রস্তুদে দনদ্ছ–েদ্ব আমার মদ্ন 
হয অদ্নদ্কই আপনার বাবার কাদ্ি আত্মসমপতণ করার জনু  াদ্ব। আর দবদ্িদশসহ 
অনুাদ্নু বিাট বিাট িদ্ি দবিক্ত হদ্য রসিবহর বথদ্ক  া পারদ্ি িুট কদ্র দনদ্য 
পািাদ্ছ। 
 
আকবদ্রর েরুণ বকারদচদট সারািণ োর পাদ্শই িাাঁদডদ্যদিি। দেদন োর দিদ্ক দিদ্র 
বিদ্িন, ‘বিহরিী িদ্ির বসনানাযকদ্ক বডদ্ক আন। বিদ্িদট চদ্ি বগি োরপর 
একটুপরই দিদ্র এদ্স বিদ্িা, দেদনও চদ্ি বগদ্িন, জাাঁহাপনা। 
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আকবর মাথা নাডদ্িন। অবাক হদ্িন না। এটা পদরষ্কার ব , োর বাবা োদ্ক ঘুে দিদ্য 
বশ কদ্রদ্িন। কাউদ্ক োর সাদ্থ বিখা করদ্ে না বিওযাটা দিি চক্রাদ্ন্তরই 
পদরকল্পনার একদট অিংশ,  াদ্ে রাজপুেদ্ির সদ্ন্দহ এদ্ে ববদ্ড  ায–আর ো-ই আসদ্ি 
হদ্যদিি। েখনও স্তদিে অবিায দেদন জদগন্দর আর োর বকারদচদ্ক োর দপিু দপিু 
আসদ্ে ইশারা করদ্িন। কিতমাক্ত মাদ্ঠ পদরেুক্ত অস্ত্রশস্ত্র আর সমরসিাদ্রর পাশ দিদ্য 
োহািুর খাদ্নর োাঁবুর দিদ্ক বহাঁদ্ট চিদ্িন। ব  কজন তসনু েখনও রদ্য দগদ্যদিি, 
োরা োদ্ক বিদ্খ সািাম দিি, েদ্ব ববদশরিাগই িুোড কদ্র িুদ্ট পািাি, বুোই  াদ্ছ 
বকদ্ট পডার োদ্ি রদ্যদ্ি। 
 
োহািুর খাদ্নর োাঁবুদ্ে  ুদ্ক আকবর বিখদ্িন, োর িুধ-িাইদ্যর বুবহাদ্রর 
ববদশরিাগ দজদনসপত্র বনই, েদ্ব একটা দনচু বটদবদ্ির উপর দসিদ্মাহর মারা িাাঁজ করা 
একটা কাগজ খাডা কদ্র রাখা আদ্ি। উপদ্র োর নাম বিখা। কাাঁপা কাাঁপা হাদ্ে 
কাগজটা েুদ্ি দনদ্য দেদন িজ খুিদ্িন। 
 
* 
 
দপ্রয িুধ-িাই, আপনাদ্ক বিদ্ড ব দ্ে হি বদ্ি িমা চাদছ। জাদন এটা কদ্র আদম 
আমার সম্মান হাদরদ্যদি। েদ্ব আর বকাদ্না উপায দিি না। গেরাদ্ে আপনার বাবার 
উপদ্িষ্টা দমষ্টিােী চািবাজ ওযাদজম খান িদ্মদ্বদ্শ আমার কাদ্ি এদ্সদিি।  খন আমরা 
একা হিাম, েখন বস আজদমর িুগত বিদ্ড বিবার শেত দনদ্য আদ্িাচনা না কদ্র বিদ্িা, 
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আপনার বাবা আমার জনু একটা বােতা পাদঠদ্যদ্িন। সম্রাট োদ্ক বদ্িদ্িন আমাদ্ক 
জানাদ্ে ব , আমার দবশাসঘােকোর কারদ্ণ আমার আসন্নপ্রসবা স্ত্রী, বিাট িুই বিদ্ি 
আর বাবা মাদ্ক বন্দী করা িাডা োর আর বকাদ্না উপায দিি না। োদ্িরদ্ক বন্দী 
করার প্রমাণ দহদ্সদ্ব ওযাদজম খান োদ্ির আিংদট বিখাি।  দি আদম োাঁর আনুগদ্েু 
দিদ্র না  াই, োহদ্ি সম্রাট পদরবারসহ আমার একমাত্র িাই আর সকিদ্ক হেুা 
করার দনদ্িতশ বিদ্বন। অথতাৎ এই পৃদথবীর বুক বথদ্ক আমাদ্িরদ্ক দনবতিংশ করা হদ্ব। 
আপদন দনিযই অনুমান করদ্ে পারদ্িন আদম ওযাদজম খানদ্ক হেুা করদ্ে 
বচদ্যদিিাম, দকন্তু জাদন ো করদ্ে পারদ্বা না। আদম অদ্নক অনুনয-দবনয করিাম, 
দকন্তু বস োদ্ে বমাদ্টই কান দিি না, বরিং বিা শুরু করদ্িা হেুা করার আদ্গ োদ্ির 
উপর দক ধরদ্নর অেুাচার করা হদ্ব। আর বিদ্িা,  দি আদম োদ্ির প্রস্তাদ্ব রাদজ 
হদ্য আওরঙ্গদ্জদ্বর কাদ্ি দিদ্র দগদ্য সদঠক িাদযত্ব পািদ্নর পদ্থ  াই েদ্ব আমাদ্ক 
পুরসৃ্কে করা হদ্ব। বস আদ্রা জানাি ব , শুধু আমার কাদ্িই এই ধরদ্নর প্রস্তাব বিওযা 
হযদন… োিাডা বস শুদ্নদ্ি ব , রাজপুেরাও আপনাদ্ক বিদ্ড চদ্ি  াদ্ব। বস আমাদ্ক 
দনিযো দিদ্য বিদ্িা ব , আপনার বাবা কথা দিদ্যদ্িন ব  আপনাদ্ক বন্দী করা হদ্ি 
দেদন আপনাদ্ক িমা কদ্র বিদ্বন। বস বিদ্িা আপনাদ্ক েুাগ করদ্ি খারাদ্পর বচদ্য 
বরিং আপনার িাদ্িা হদ্ব। আদম িুবতি হদ্য বশে প তন্ত োর কথায রাদজ হিাম। অনুিব 
করিাম পদরবাদ্রর স্বাদ্থত এিাডা আর দকিু আমার করার দিি না। কুচকাওযাজ 
পদরিশতদ্নর সময সারাদিন আদম আপনাদ্ক দকিু বিদ্ে বচদ্যদিিাম, দকন্তু পাদর দন। 
িযা কদ্র আমাদ্ক িমা করদ্বন। 
 
* 
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আকবর দচদঠটা একপাদ্শ িুাঁদ্ড বিিদ্িন। োহািুর খান আর রাজপুেদ্ির দেদন বকাদ্না 
বিাে দিদ্ে পারদ্িন না। োর বাবা বকৌশি করদ্ে দগদ্য এমন দনদ্চ বনদ্মদ্িন  া, দেদন 
দনদ্জ কখনও করদ্ে পারদ্েন না। েদ্ব দেদন আকবরদ্ক দঠকই ববাকা বাদনদ্যদ্িন। 
দহনু্দ আর মুসদিম, রাজপুে আর বমাগিদ্ির সম্পদ্কতর মদ্ধু ব  িাটি ধদ্রদিি, ো 
এে গিীর দিি ব , দেদন এে অল্প সমদ্য ো কাদটদ্য উঠদ্ে পাদ্রন দন। আওরঙ্গদ্জব 
ববশ সহদ্জই পুদ্রাদ্না িেদট আবার খুাঁদচদ্য েুদ্িদ্িন। েদ্ব আকবর এে সহদ্জ হাি 
বিদ্ড বিদ্বন না। কারণ একদট দবেয হি, দেদন দবশ্বাস কদ্রন না ব  োর বাবা োদ্ক 
িমা করদ্বন। এটা দিি োহািুর খানদ্ক বশ করার আদ্রকদট চাি। োর বাবা সব 
সময োর কাদ্ির মানুেদ্ির প্রদে িমাহীন দিদ্িন। গৃহ ুদ্দ্ধর সময আওরঙ্গদ্জব 
প্রোরণা কদ্র োাঁর িাই মুরািদ্ক বন্দী কদ্রদিদ্িন, োরপর োদ্ক হেুা কদ্রন। োাঁর 
সবদ্চদ্য বড বিদ্িদ্ক আওরঙ্গদ্জব দনদ্জ কারাগাদ্র আটক কদ্রদিদ্িন, ব খাদ্ন বশে 
প তন্ত োর মৃেুু হয।  দি আকবর োর বসনািিদ্ক হাদরদ্যও বিদ্িন, োরপরও দেদন 
দনদ্জদ্ক এ ধরদ্নর পদরণদের কাদ্ি সাঁদ্প বিদ্বন না। 
 
 োিাডা দেদন  দি হাি বিদ্ড বিন, োহদ্ি এই আত্মসমপতণ হদ্ব দচরদিদ্নর জনু 
দনদ্জর আশা-আকাঙ্ক্ষা দবসজতন বিওযা আর বসই সাদ্থ সমগ্র সাম্রাজুদ্ক দবদিন্ন দবিদক্ত, 
সদ্ন্দহ, ধমতীয আর োর বাবার বুদক্তগে উদ্েশু চদরোথত করার মাদ্ে বিদ্ঙ্গ টুকদ্রা 
টুকদ্রা হদ্য ব দ্ে বিওযা। দেদন বরিং োর প্রদ্চষ্টা আদ্রা েীব্রের করদ্বন। োর 
পূবতপুরুে বাবর এবিং হুমাযুন োদ্ির উচ্চাকাঙ্ক্ষা পূরণ করদ্ে দগদ্য এর বচদ্যও খারাপ 
পদরদিদের সমু্মখীন হদ্যদিদ্িন। োর দপোমহ শাহজাহাদ্নরও একই অদিজ্ঞো 
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হদ্যদিি। োদ্ির অদিজ্ঞো আর দনদ্জর সদঞ্চে সাহস বথদ্ক অনুদ্প্ররণা দনদ্য বচষ্টা 
চাদিদ্য  াদ্বন সাম্রাজুদ্ক নেুন কদ্র ঐকুবদ্ধ করদ্ে  া, োর দনদ্জর নাদ্মর মহান 
সম্রাট আকবর প্রথম কদ্রদিদ্িন। েরুণ বকারদচর দিদ্ক ঘুদ্র দেদন বিদ্িন,  ারা 
এখনও আমার অনুগে আদ্ি োদ্িরদ্ক বডদ্ক আন। আমরা এখুদন আমবাদ্রর রাজার 
কাদ্ি  াব  দি, এেটুকু বদ্ি জদগন্দদ্রর দিদ্ক দিদ্র োরপর বিদ্িন, দেদন আমাদ্ির 
দনরাপত্তা বিন। 
 
‘দেদন ো অবশুই বিদ্বন, আদম আপনাদ্ক দনিযো দিদছ, জাাঁহাপনা। 
 
‘োহদ্ি এখনই রওযানা বিওযা  াক। কদ্যক দমদনদ্টর মদ্ধু  া  া দজদনসপত্র বনওযা 
 ায, দনদ্য বাদক সব দকিু বিদ্ি ব দ্ে হদ্ব। 
 
‘বকাদ্না খবর পাওযা বগি? 
 
 ববাদ্নর গিার আওযাজ বপদ্য আওরঙ্গদ্জব ঘুদ্র বিখদ্িন একদট দখিান ুক্ত িরজার 
মধু দিদ্য জাহানারা আজদমর িুদ্গতর প্রাচীর বঘরা িাদ্ির একদট দনজতন অিংদ্শর দিদ্ক 
এদগদ্য আসদ্িন। এখান বথদ্কই আওরঙ্গদ্জব দনদ্চ সমেি িূদমর দিদ্ক োদকদ্য 
রদ্যদ্িন, ব খান দিদ্য আকবদ্রর দশদবদ্রর অশ্বাদ্রাহী িি আসার কথা। দেদন এখনও 
খাডা হদ্য িাাঁডাদ্ে পারদ্িও োর ৬৭ বির বযসী ববান একটু কুাঁদ্জা হদ্য হাদের িাাঁদ্ের 
হােিওযািা একদট িাদঠর উপর ির দিদ্য িাাঁদডদ্যদিদ্িন। সকাি ববিার ঠাণ্ডা এডাদ্ে 
োর গাদ্য একদট শাি জডান দিি। না দকিুই না। 
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জাহানারার বচাযাি েুদ্ি পডদ্িা। আকবদ্রর দবদ্রাদ্হর কারদ্ণ োাঁর বিহ-মন িুবতি হদ্য 
পদ্ডদিি। দেদন আওরঙ্গদ্জদ্বর কাদ্ি স্বীকার কদ্রদ্িন ব , োর জনু দচন্তা আর বসই 
সাদ্থ সাম্রাদ্জুর ঐদ্কুর সাদ্থ োর িাইদ্যর বিদ্ির প্রদে োর িাদ্িাবাসার িি, এসব 
দমদ্ি িুদিন্তায দেদন ঘুমাদ্ে পারদ্িন না। িুই এক মুহূেত পর দনদ্জর অদিরো িমন 
করদ্ে না বপদ্র আওরঙ্গদ্জব িাদ্ির উপর পাযচাদর করদ্ে িাগদ্িন। একটু পর পর 
দিগদ্ন্তর দিদ্ক োকাদ্ছন, েদ্ব বৃদষ্টর কারদ্ণ বস জাযগাদট োপসা বিখাদ্ছ। োরপর 
বৃদষ্টর মধু দিদ্য বিখা বগি িুজন অশ্বাদ্রাহী এদিদ্ক আসদ্ি। মাঠ বথদ্ক  ািু পথ ববদ্য 
উপদ্রর দিদ্ক িুদ্গতর প্রধান িটদ্কর কাদ্ি আসদ্ে িাগদ্িা। দনিযই বােতাবাহক। 
 
 িীঘত িশ দমদনদ্টর অদনিযোর পর িুই অশ্বাদ্রাহী হাদজর হি। আপািমস্তক বৃদষ্টদ্ে 
বিজা আর কািা দিটা। পদরষ্কার বধাপিুরস্ত কাদ্িা বপাশাকপরা ওযাদজম খান ওদ্িরদ্ক 
সাদ্থ দনদ্য এি। চওডা মুদ্খ হাদস দনদ্য বস বিদ্িা, ‘আপনার পদরকল্পনায কাজ হদ্যদ্ি, 
জাাঁহাপনা। রাজপুেরা প্রায সবাই পাদিদ্য বগদ্ি, বসই সাদ্থ আকবদ্রর অদধকািংশ তসনু। 
োহািুর খান আর অনুানু িিিুট তসনুরা আপনার অনুমদের জনু অদ্পিা করদ্ি। 
আপনার অনুমদে বপদ্ি ওরা এদ্স আপনার কাদ্ি আত্মসমপতণ করদ্ব। 
 
দনরুদ্িগ হদ্য আওরঙ্গদ্জব শরীর মন দশদথি কদ্র হাাঁটু বগদ্ড মুনাজাদ্ে বদ্স পডদ্িন। 
এই ধারণাদট আমাদ্ক বিওযার জনু আল্লাহর শুকদরযা আিায করদি। একদট নুা ু 
কারণ আর শদক্তশািী মন প্রচুর অস্ত্রশদ্স্ত্র সদিে দকন্তু িুবতিদচত্ত এবিং দবশ্বাসঘােক 
একদট িিদ্ক পরাস্ত কদ্রদ্ি। 
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 উদিগ্ন কদ্ণ্ঠ জাহানারা দজদ্জ্ঞস করদ্িন, আর আকবদ্রর খবর কী? 
 
আওরঙ্গদ্জব ওযাদজম খানদ্ক দজদ্জ্ঞস করদ্িন, আমার মদ্ন হয বস। রাজপুেদ্ির সাদ্থ 
চদ্ি বগদ্ি, োই না? ওযাদজম খান মাথা বনদ্ড সায দিি। ‘দঠক আদ্ি। িুই-দেন দিদ্নর 
মদ্ধু মুযািম চদ্ি আসদ্ব। কারণ বস মূি বসনাবাদহনীর আদ্গই রওযানা দিদ্যদ্ি। বস 
এদ্িই োদ্ক আদম োর িাইদ্যর বখাাঁদ্জ পাঠাব। বসখান বথদ্ক বস আকবরদ্ক ধদ্র 
দশকদ্ি ববাঁদ্ধ দিদল্ল দনদ্য আসদ্ব।’ 
 
োর িাই  খন বােতাবহদ্ির ধনুবাি দিদছদ্িন আর ওযাদজম খানদ্ক আদ্রা দকিু 
দনদ্িতশনা দিদছদ্িন, জাহানারা েখন চুপ কদ্র িাাঁদডদ্যদিদ্িন। োর মদ্ন পদ্ড বগি বসই 
কাদহনীর কথা  া দেদন শুদ্নদিদ্িন ব , আওরঙ্গদ্জদ্বর তসনুরা িারাদশদ্কাদ্ক ধরার পর 
বন্দী কদ্র িািার বপাশাক পদরদ্য একদট হাদের দপদ্ঠ চদডদ্য সারা দিদল্ল ঘুদরদ্য োরপর 
োদ্ক হেুা কদ্রদিি। হায আল্লাহ আকবদ্রর ব ন এই অবিা না হয। বোক দেনদট 
চদ্ি  াওযার পর দেদন আদ্স্ত আদ্স্ত আওরঙ্গদ্জবদ্ক বিদ্িন, আওরঙ্গদ্জব, আদম 
বোমার কাদ্ি কৃেজ্ঞ ব  বোমার বকৌশদ্ির কারদ্ণ রক্তপাে এডাননা বগদ্ি। আদম সদেু 
আমার পদরবার আর রাজপুেদ্ির মাদ্ে আমাদ্ির বনু্ধ আর বসই সাদ্থ আমাদ্ির 
তসনুদ্ির জনু িয পাদছিাম…। 
 
আওরঙ্গদ্জব োদ্ক থাদমদ্য দিদ্য বিদ্িন, আপদন খুব ববদশ িযািু। কেজন রাজপুে 
মারা ব ে বসটা বকাদ্না দবদ্বচনার দবেয নয আর বসই জঘনু নীচ অপরাধী আকবর 

http://www.bengaliebook.com/


ট্রেইটরস ইন দ্য শ্যাড াস : এম্পায়ার অব দ্য ট্র াগল । অযাডলক্স রাদ্ারড া ড 

259 

www.bengaliebook.com                                  সূচিপত্র 
 

 

আমার বিদ্ি নয। েদ্ব আমাদ্ির কৃেজ্ঞো প্রকাশ করদ্ে হদ্ব,  ারা আল্লাহর প্রদে 
আর সাম্রাদ্জুর প্রদে দবশ্বস্ত, োরা বকউ আজ মারা  ায দন আর বসজনু আল্লাহর 
শুকদরযা আিায করদ্ে হদ্ব। 
 
আওরঙ্গদ্জদ্বর কণ্ঠস্বদ্র ঘৃণার আিাস বপদ্য জাহানারা ব   ুদক্তগুদ্িা মদ্ন মদ্ন 
সাজাদছদ্িন ো আর প্রকাশ করদ্িন না। োাঁর ইছা দিি দেদন আওরঙ্গদ্জবদ্ক  ুদক্ত 
দিদ্য বুোদ্বন ব , সাম্রাদ্জুর মাদ্ে নেুন কদ্র ঐকু আনার প্রেীদক দচহ্ন দহদ্সদ্ব 
আকবর আর রাজপুেদ্ির িমা কদ্র বিওযা  ায। েদ্ব এখন এসব কথা বিা বৃথা। 
োর বচদ্য বরিং সময আর সুদ্ াদ্গর জনু অদ্পিা করদ্ে হদ্ব। প্রযাজন হদ্ি গওহরা, 
জাদন, বজবুদন্নসা আর সিব হদ্ি উদিপুরী মহদ্ির সমথতন দনদ্য এক ধরদ্নর বমদ্যদি 
িরখাদ্স্তর মদ্ো বুবিা দনদ্ে হদ্ব। দেদন শুধু বিদ্িন, ‘আকবরদ্ক বখাাঁজার জনু 
মুযািমদ্ক পাঠাদ্না এিাডা এরপর আর কী বুবিা বনদ্ব? 
 
‘আকবরদ্ক বিদ্ড  ারা চদ্ি এদ্সদ্ি, োদ্ির আত্মসমপতণ আদম গ্রহণ করদ্বা, েদ্ব 
সময মদ্ো ওদ্ির মদ্ধুকার বসনা কমতকেতাদ্িরদ্ক এমন জাযগায বিদি করদ্বা  াদ্ে 
ওরা আর বকাদ্না সমসুা সৃদষ্ট করদ্ে না পাদ্র। আর ব  কথা দিদ্যদিিাম বস অনু াযী 
োহার খানদ্ক সবার সামদ্ন বখািাখুদিিাদ্ব পুরসৃ্কে করদ্বা,  াদ্ে সবাই বিখদ্ে পাদ্র 
ব , আদম আমার কথা রাদখ। আর এদ্ে িদবেুদ্ে  দি কাউদ্ক বকাদ্না কথা বিই ো 
বিাদ্ক দবশ্বাস কদ্র। েদ্ব োর উপর নজর রাখা হদ্ব। োর মন আকবদ্রর কাদ্ি পদ্ড 
থাকদ্ব আর োর দবশ্বাসঘােকো োর মনদ্ক দবোক্ত কদ্র েুিদ্ব। বক জাদ্ন বস কী 
করদ্ব? োদ্ক আদম আর কখনও দবশ্বাস করদ্ে পারদ্বা না। 
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োর পদরবাদ্রর সবাইদ্ক দনিয বকােি করা হদ্ব না, োই না? 
 
 ‘বমদ্যদ্িরদ্ক হযদ্ো করা হদ্ব না–েদ্ব োদ্ির এমন িুরবিা করা  াদ্ব  াদ্ে ওরা 
চাকদ্রর মদ্ো বিাট কাজ করদ্ে বাধু হয। পুরুেগুদ্িাদ্ক বকােি কদ্র আদম বকাদ্না 
আনন্দ পাদ্বা না, েদ্ব িুবতি দচত্ত মানুেদ্ির উদচে নয কখনও কাউদ্ক িয বিখান,  দি 
ো ওরা পািন করদ্ে পারদ্ব না।’ 
 
একঘণ্টা পর িাইদ্বান আবার একসাদ্থ সকাদ্ির নাস্তা বখদ্ে বদ্সদ্িন। আওরঙ্গদ্জব 
ববশ েৃদপ্তর সাদ্থ রুদট আর সদজর েরকাদর খাদছদ্িন, েদ্ব জাহানারা পারদিদ্িন না। 
দেদন বকবি খাবারগুদ্িা আেুি দিদ্য নাডাচাডা কদ্র বেদ্টর উপর চারপাদ্শ ঘুরাদছদ্িন 
আর আেুি দিদ্য রুদটর টুকরাগুদ্িা দিাঁডদিদ্িন। আওরঙ্গদ্জদ্বর দবজয পদরকল্পনা 
আকবর আর সাম্রাজুদ্ক বকাথায দনদ্য বিদ্িদ্ি বসকথা বিদ্ব োর মদ্ন ব  িারুণ 
িুদিন্তা চিদ্ি, বস এ অবিায বকমন কদ্র মুদ্খ খাবার েুিদ্বন। এমন সময ওযাদজম 
খান কামরায  ুকদ্েই দেদন মুখ েুদ্ি োকাদ্িন। এই দমষ্টিােী চক্রান্তকারী বিাকদটদ্ক 
দেদন অেুন্ত অপিন্দ কদ্রন। বস োর েড ন্ত্রমূিক পরামশতগুদ্িা দিদ্য োর িাইদ্যর 
সদ্ন্দপ্রবণ মদ্ন একদট আিার আসন গদ্ড েুদ্িদ্ি। এখন বস অদ্ধতক বপাডা কেগুদ্িা 
কাগজ হাদ্ে দনদ্য গিীরমুদ্খ িাাঁদডদ্য রদ্যদ্ি। 
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 ‘জাহাপনা এগুদ্িা আপনার বিখা িরকার। আমার বিাদ্করা আপনার বিদ্ির পদরেুক্ত 
োাঁবুদ্ে এগুদ্িা খুাঁদ্জ বপদ্যদ্ি। আমার মদ্ন হয শাহজািা খুব োডাহুডা কদ্র চদ্ি 
 াওযার সময এগুদ্িা পুদ্রাপুদর পুডাদ্ে পাদ্রন দন। 
 
 ‘দক এগুদ্িা? 
 
োর কাদ্ি বিখা োর ববান বজবুদন্নসার দচদঠ। 
 
 জাহানারার শীণত শরীদ্রর মধু দিদ্য একদট শীেি বস্রাে বদ্য বগি। 
 
দনচু ব  খাওযার বটদবদ্ি বদ্স িাই-ববান নাস্তা খাদচিদ্িন, আওরঙ্গদ্জব বসখান বথদ্ক 
উদ্ঠ হাে বাদডদ্য বিদ্িন, ‘বিদখ দচদঠগুদ্িা। ইিানীিং দেদন গিায একটা সবুজ দিোয 
চশমা েুদিদ্য রাদ্খন। কম আদ্িায বকাদ্না দকিু পডদ্ে হদ্ি এই চশমাদট বুবহার 
করদ্েন, আজও বস প্রদ্যাজন হওযায চশমাদট উদঠদ্য বচাদ্খ িাগাদ্িন। কদ্যকমুহূেত পর 
দচদঠগুদ্িা মাদটদ্ে বিদ্ি দিদ্য বিদ্িন, ‘আদ্রা দবশ্বাসঘােকো। আর এমন এক জাযগা 
বথদ্ক  া কখনও আশা কদর দন! 
 
 বুাপারটা অনুমান করদ্ে পারদ্িও জাহানারা  দ্ন্ত্রর মদ্ো দজদ্জ্ঞস করদ্িন, ‘বজবুদন্নসা 
দচদঠদ্ে দক দিদ্খদ্ি? 
 
‘বস আকবরদ্ক োর দবদ্রাদ্হ সমথতন আর উৎসাহ দিদ্য োর দবজয কামনা কদ্রদ্ি। 
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বজবুদন্নসা ব  এরকম ধারণা বপােণ করদ্ি ো বজদ্ন জাহানারা অবাক হদ্িন না। োাঁর 
িাইদে আকবদ্রর অদ্নক সদহষু্ণ মেবাদ্ির অিংশীিার দিি,  া োাঁর দনদ্জর 
মেবািগুদ্িারও ববশ কািাকাদি। েদ্ব ববাকার মদ্ো োর দবদ্রাদ্হ উৎসাদহে করা দঠক 
হয দন, আবার কাগদ্জ-কিদ্ম দিদ্খ ো জানান দিদ্যও আদ্রা ববাকাদম কদ্রদ্ি। 
আওরঙ্গদ্জদ্বর বচাদ্খ এখন ব  আগুন জ্বিদ্ি, দক বদ্ি ো উপশম করদ্বন? োরপরও 
বিদ্িন, িাই, বজবুদন্নসা খুবই ববাকা একদট বমদ্য–না, োর বচদ্যও ববদশ, দনদ্জর 
িাইদ্ক উৎসাহ দিদ্য বস আপনার অবাধু হদ্যদ্ি–েদ্ব িযা কদ্র োর প্রদে ববদশ 
কদ্ঠার হইও না। েুদম জান আর আদমও জাদন, আমাদ্ির মদ্ধু মদ্ের পাথতকু থাকদ্িও 
িাই ববাদ্নর িাদ্িাবাসার সম্পকত অেুন্ত গিীর। ব  কারদ্ণ রওশনআরা বাবার দবরুদ্দ্ধ 
বোমার সাদ্থ হাে দমদিদ্যদিি। এখন  দি েুদম মদ্ন কর রওশনআরা দঠক কাজই 
কদ্রদিি, োহদ্ি হযদ্ো এখন েুদম বুেদ্ে পারদ্িা দেদন েখন দক অনুিব করদিদ্িন। 
 
িাই-ববাদ্নর িাদ্িাবাসার সম্পদ্কতও কথা শুদ্ন োর বঠাাঁদ্ট মৃিু হাদসর বরখা বিখা 
দিদ্যদিি, দকন্তু বজবুদন্নসার সাদ্থ রওশনআরার েুিনা করায োাঁর ভ্র কুাঁচদ্ক উঠদ্িা। 
এই েুিনাদট করা হযদ্ো োর দঠক হয দন, েদ্ব না কদ্রও পাদ্রন দন। এখন  দি দেদন 
োর উদ্েদ্শু সিি হদ্ে চান, োহদ্ি োদ্ক অনু রাস্তা ধরদ্ে হদ্ব। কাদ্জই আবার 
বিদ্িন, “আমরা হযদ্ো ঘটনার পুদ্রাপুদর দববরণ না বজদ্নই দসদ্ধান্ত দনদ্য বিিদি ব , 
বস বোমার সাদ্থ দবশ্বাসঘােকো কদ্রদ্ি। আমাদ্ির বাবা একবার িুি কদ্র দনদ্কািাস 
বুাদ্িন্টাইন নাদ্ম একজন ইিংদ্রদ্জর সাদ্থ আমার সম্পকত দনদ্য বিাোরূপ কদ্র 
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আত্মপি সমথতদ্নর বকাদ্না সুদ্ াগ না দিদ্য আমাদ্ক গৃহবন্দী কদ্রদিদ্িন। েুদম অন্তে 
বজবুদন্নসাদ্ক বডদ্ক োর কথাটাও বশান। 
 
 না, এই দচদঠগুদ্িাদ্েই োর অপরাধ পদরষ্কার বুো  াদ্ছ। োরপর এক মুহূেত পর 
বিদ্িন, ‘ববান, োদ্ক বিখদ্ি হযদ্ো আমার মন নরম হদ্য  াদ্ব আর োদ্ে আদম 
সদঠক এবিং নুায দবচার কদ্র োদ্ক উপ ুক্ত শাদস্ত দিদ্ে পারদ্বা না। কারণ সদঠক শাদস্ত 
হদ্ি ো িদবেুদ্ে কাদ্ির বা িূদ্রর বকাদ্না নারী দকিংবা পুরুে আত্মীয  দি 
দবশ্বাসঘােকোর কথা িাদ্ব োদ্ির জনু একদট িৃষ্টান্ত হদ্য থাকদ্ব। 
 
 জাহানারা আর দকিু বিদ্িন না। আর বদ্িই বা দক িাি? োাঁদ্ক এখন বমদ্ন দনদ্ে 
হদ্ব, বজবুদন্নসা আর রাজপদরবাদ্রর অনুানু মদহিা দনদ্য দেদন আকবদ্রর পদ্ি 
ওকািদে করার ব  আশা কদ্রদিদ্িন ো এখন ধূদিসাৎ হদ্য বগি। 
 
* 
 
িুই দিন পর আবার জাহানারা আর আওরঙ্গদ্জব এক বটদবদ্ি বখদ্ে বসদ্িন। দেদন 
জাহানারা আর মুযািমদ্ক োর সাদ্থ খাবার বখদ্ে বডদ্কদিদ্িন। মুযািম বসদিন 
সকাদ্িই পাাঁচদ্শা অশ্বাদ্রাহী তসনু দনদ্য িুদ্গত বপৌঁদ্িদিি। আকবদ্রর ববদশর িাগ তসনু 
িত্রিঙ্গ হদ্য বগদ্ি বশানার পর দেদন আকবরদ্ক ধরার জনু নেুন কদ্র একদট তসনুিি 
গঠন করদিদ্িন। আর আকবরদ্ক বিখা বজবুদন্নসার দচদঠটা পডার কদ্যক ঘণ্টার মদ্ধুই 
োদ্ক হাদের দপদ্ঠ একদট চারদিক বন্ধ হাওিায চদডদ্য আজদমর বথদ্ক বগাযাদিযদ্র 
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কারাগাদ্র পাদঠদ্য দিদ্িন। ক্রন্দনরে িাদেদজদ্ক দবিায বিওযার সময জাহানারা োদ্ক 
চুমু বখদ্য দিসদিস কদ্র বিদ্িন ব , োর বাবা  াদ্ে োদ্ক িমা কদ্রন বসজনু দেদন 
 থাসাধু বচষ্টা করদ্বন। বসই সাদ্থ োর হাদ্ে একদট সুদি দকোবও গুাঁদ্জ দিদ্িন এই 
আশায ব  হযদ্ো এটা পদ্ড বস মদ্ন সান্ত্বনা পাদ্ব। োরপর শীঘ্র দেদন আওরঙ্গদ্জবদ্ক 
অনুদ্রাধ করদ্বন বজবুদন্নসার পিদ্ন্দর বুদক্তগে দকিু দজদনসপত্র োর কাদ্ি পাদঠদ্য 
দিদ্ে  াদ্ে োর কারাবাস একটু সহনীয হয। 
 
োর দনদ্জর খাওযার রুদচ দিি না। প্রকৃেপদ্ি বজবুদন্নসার বুাপারদট জানার পর 
বথদ্কই দেদন মুদ্খ প্রায দকিুই বিন দন আর সামানু  া দকিু বখদ্যদিদ্িন, সাদ্থ সাদ্থ 
ো বদম কদ্র বিদ্ি দিদ্যদিদ্িন। দেদন শুদ্নদিদ্িন বসনা কমতকেতারা বিাবদি করদ্ো 
ব , োদ্ির িুবতি দচদ্ত্তর তসনুরা  ুদ্দ্ধর কথা শুনদ্িই আিদরক অদ্থতই অসুি হদ্য 
পডদ্ো। দেদনও দনিযই আেদ্ে অসুি হদ্য পদ্ডদ্িন–েদ্ব বসটা  ুদ্দ্ধর িদ্য নয, 
দেদন অসুি হদ্যদ্িন োাঁর পদরবাদ্রর িদবেুদ্ের কথা বিদ্ব। োাঁর এই আেে  াদ্ে 
সদেু সদেু বাস্তবরূপ িাি না কদ্র, বসজনু োদ্ক  থাসাধু বচষ্টা করদ্ে হদ্ব ো 
থামাদ্ে। প্রকৃেপদ্ি একটু হদ্িও বস বচষ্টা করদ্বন। 
 
 বেদ্ট ব  সামানু ডাি আর খাদসর মািংদ্সর কাবাব দিি, ো িুাঁদ্যও বিদ্খন দন। মুখ 
েুদ্ি বিখদ্িন আওরঙ্গদ্জব খাওযা বশে কদ্র একদট সুদের কাপড দিদ্য মুখ মুদ্ি 
পাদ্শর বেদ্ট রাখদ্িন। োরপর দেদন মুযািদ্মর দিদ্ক দিদ্র বিদ্িন, েুদম ব  এে 
োডাোদড আমার কাদ্ি এদ্স বপৌঁিদ্ে বপদ্রি বসজনু আদম বোমাদ্ক আবার অদিনন্দন 
জানাদছ। আর বসই সাদ্থ মারওযাদ্ড ব  সিি অদি ান কদ্রি বসই জনুও। 
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মুযািম মৃিু বহদ্স বিদ্িন, ‘ধনুবাি, বাবা। েদ্ব আদ্গ আওরঙ্গদ্জদ্বর সাদ্থ থাকদ্ি 
দেদন ব রকম নরম হাদস দিদ্েন আজদ্কর হাদসদট বসরকম মদ্ন হি না। 
 
‘এখন আদম চাই েুদম বোমার রাজিদক্ত আদ্রকবার প্রমাণ কর। েুদম বসই দবশ্বাসঘােক 
আকবদ্রর বখাাঁদ্জ দগদ্য োদ্ক ধদ্র দিদল্ল দনদ্য আসদ্ব।  দি োদ্ক ধরার জনু বমদ্রও 
বিিদ্ে হয েদ্ব, সমস্ত মম তন্ত্রণা বেদ্ড বিদ্ি োই করদ্ব। বস জীদবে থাকদ্ি ব  
রকম োদ্ক সারা দিদল্ল ঘুদরদ্য বিখাোম বসরকম োর িাশও োই করদ্ে পারদ্বা।’ 
 
 আেদ্ে জাহানারা জদ্ম বগদ্িন। মুযািদ্মর বচহারাও বিদ্ি বগি আর োর কপাদ্ি 
একদট দশরা িপ িপ করদ্ে িাগদ্িা। বস বিদ্িা, “দঠক আদ্ি। েদ্ব আদম  থাসাধু 
বচষ্টা করদ্বা  াদ্ে বস আত্মসমপতণ কদ্র। োদ্ক আদম মারদ্ে চাই না…বস আমার িাই।’ 
 
 ‘েুদম িুি বিদ্িা। বস আর বোমার িাই নয। বজবুদন্নসার মদ্ো োর কা তকিাপ 
োদ্কও পদরবাদ্রর বাইদ্র দনদ্য বগদ্ি।’ 
 
মুযািম মাথা দনচু কদ্র বটদবদ্ির উপর থদ্র থদ্র সাজান নানারকম সুস্বািু খাবাদ্রর 
দিদ্ক োদকদ্য বিদ্িা, আদম আপনার দনদ্িতশ পািন করদ্বা, ব রকম মারওযাড আর 
অনুানু জাযগায করার বচষ্টা কদ্রদি।’ 
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‘িাদ্িা। এবার  াও প্রস্তুদে দনদ্ে শুরু কর,  াদ্ে আকবদ্রর বখাাঁদ্জ  ে োডাোদড 
সিব ব দ্ে পার। 
 
মুযািম উদ্ঠ িাাঁডাি, একটু ইেস্তে কদ্র োর বাবার দিদ্ক মাথা েুাঁদকদ্য োরপর ববর 
হদ্য বগি। 
 
জাহানারাও উঠদ্িন। িাদঠদ্ে ির দিদ্য দেদন োর ভ্রােুসু্পত্রদ্ক অনুসরণ কদ্র িরজা 
প তন্ত দগদ্য বটদ্ন দনদ্য বুদ্ক জদডদ্য ধরদ্িন। গাদ্ি চুমু খাওযার সময দিস দিস কদ্র 
কাদ্ন কাদ্ন বিদ্িন, “আমার খাদেদ্র, বোমার দনদ্জর জনু আর বসই সাদ্থ বোমার 
িদবেদ্বুর জনু বিদি অদে-উৎসাহী হইও না। সময দনদ্য ধীদ্র সুদ্ি প্রস্তুদে দনদ্ে 
থাক আর বসিাদ্ব িাইদ্যর বখাাঁদ্জও  াও। 
 
চদ্ি  াওযার সময মুযািদ্মর বচহারায স্বদস্ত দিদ্র এি। উিযসেদ্ট পদ্ড বস মদ্ন ব  
কষ্ট পাদছি, োর িুিুর কথায োর একটা সমাধান খুাঁদ্জ বপি। 
 
* 
 
হাদ্ের দপদ্ঠ ভ্রূ বথদ্ক ঘাম মুদ্ি আকবর বঘাডর পািাদনদ্ে িাাঁদডদ্য জঙ্গিদ্ঘরা নিীর 
েীদ্রর বিাট বিাট বোাঁপোদ্ডর উপর দিদ্য ওপাদ্র োদকদ্য বিদ্িা, আমার মদ্ন হয 
দিদ্নর আদ্িা এখনও  দ্থষ্ট আদ্ি, কাদ্জই আমরা সহদ্জই নিী পার হদ্য োরপর 
রাদ্ের জনু োাঁবু খাটাদ্ে পাদর, দক বি জদগন্দর? 
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জদগর সায দিদ্য বিদ্িা, আমাদ্ির চদ্ররা বদ্িদ্ি নিীর পার খুব ববদশ খাডা নয আর 
এসমদ্য নিী প্রায শুকদ্না থাকায সহদ্জই পার হওযা  ায।’ 
 
আকবর মৃিু বহদ্স বিদ্িন, দঠক আদ্ি চি এদগদ্য  াই। দ্রুে িদিণ দিদ্ক  াওযার 
সময বস আর জদগন্দর ববশ কািাকাদি হদ্যদ্ি। আকবদ্রর বসনাবাদহনীর ব  কজন 
তসনু োর সাদ্থ রদ্য দগদ্যদিি আর জদগন্দদ্রর বাবা, আম্বাদ্রর রাজা োদ্ির সাদ্থ ব  
৫০০ রাজপুে অশ্বাদ্রাহী বসনা োদ্ির সাদ্থ দিদ্যদিদ্িন সবাই দমদ্ি ওরা িদিণ দিদ্ক 
 াদছি। আকবদ্রর বসনািিদট এখন ববশ বিাট হদ্িও বস দনিঃসদ্ন্দহ হদ্যদ্ি ব , এরা 
োর প্রদে দবশ্বস্ত। বকননা মুখ দিদরদ্য চদ্ি  াওযার অদ্নক সুদ্ াগ বপদ্িও ওরা চদ্ি 
 ায দন। গৃহীে িাদযদ্ত্বর প্রদে োদ্ির অঙ্গীকার আর একোর কারদ্ণ ওর বাবা ওদ্ির 
বপিদ্ন ব  বসনািিদ্ক পাদঠদ্যদিদ্িন ওরা োদ্ির বথদ্ক িূরত্ব বজায রাখদ্ে বপদ্রদিি। 
কদ্যকদিন আদ্গ আকবর সিাদজর কাদ্ি একজন িূে পাদঠদ্যদিদ্িন, বস দিদ্র এদ্স 
খবর দিদ্যদিি ব , মারাঠা রাজা িাদিণাদ্েু এদ্স ওদ্ির সাদ্থ ব াগ দিদ্য আওঙ্গদ্জদ্বর 
দবরুদ্দ্ধ সবার সাদ্থ িডদ্বন। এই খবদ্র আকবদ্রর তসনুদ্ির মদ্নাবি আদ্রা ববদ্ড 
 ায। 
 
 সিাদজ দচদঠ দিদ্খ জাদনদ্যদিদ্িন, সবাই দমদ্ি আমরা োদ্ক বিদখদ্য বিব ব , 
দহনু্দস্তাদ্নর বৃহত্তর স্বাদ্থত জাদে-ধমত দনদবতদ্শদ্ে সকদ্ি একসাদ্থ কাজ করদ্ে পাদ্র। এ 
ধরদ্নর একজন শাসক, দ দন োরই মদ্ো মদ্নািাব বপােণ করদ্িন োদ্ক োর 
দমশদ্নর অিংশীিার করাটা কে চমৎকার হদ্ব।  খন সময হদ্ব, েখন সিাদজ আর বসই 
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সাদ্থ জদগন্দদ্রর বাবার সমথতন দেদন আবার অনুানু রাজপুে রাজুগুদ্িাদ্কও োর 
সমথতদ্ন দবদ্রাদ্হ বজদ্গ উঠদ্ে রাদজ করাদ্ে পারদ্বন। এরপর ওরা সবাই দমদ্ি 
সাম্রাদ্জুর অনুানু করি রাজুগুদ্িার মধু বথদ্কও আদ্রা দমত্র আকেতণ করদ্ে পারদ্বন। 
আর োর বগাাঁডাদমপূণত বাবার সাদ্থ ব সব রাজ কমতকেতা আর বসনাপদের নামকাওযাদ্স্ত 
সমথতন রদ্যদ্ি োদ্িরদ্কও প্রিুব্ধ কদ্র িদ্ি টানা ব দ্ে পাদ্র। েদ্ব এখনই পদ্র দক 
হদ্ব বস দচন্তা করার িরকার বনই। োর প্রথম কাজ হদ্ব সিাদজর সাদ্থ এক জাযগায 
দমদিে হদ্য সবদ্চদ্য গুরুত্বপূণত সম্পকতদট সুপ্রদেদষ্ঠে করা। 
 
 ‘জদগর েুদম পঞ্চাশজন রাজপুে ব াদ্ধা দনদ্য নিী পার হদ্য েীদ্রর একটু িূদ্র খুাঁদট 
পুদ্ে বিি। োরপর আমরা নিীর এপার বথদ্ক ওপার প তন্ত একদট রদশ বটদ্ন বনব। 
এদ্ে আমাদ্ির বিাকজন আর িুবতি বঘাডাগুদ্িার নিী পাড হওযা সহজ হদ্ব।’ 
 
জদগন্দর সাদ্থ সাদ্থ বপিন দিদ্র একজন কদনষ্ঠ বসনা কমতকেতাদ্ক বডদ্ক োর 
বিাকজনসহ োদ্ক অনুসরণ করদ্ে বিদ্িা। োরপর বস বঘাডা িুদটদ্য বোাঁপোদ্ডর মধু 
দিদ্য নিীর েীদ্রর দিদ্ক চিদ্িা। পদ্নদ্রা দমদনদ্টর মদ্ধু একজন রাজপুে জদগন্দদ্রর 
কাি বথদ্ক বােতা দনদ্য এি প্রস্তুদে বনওযা হদ্যদ্ি, এখন মূি বসনািি নিী পাড হওযা 
শুরু করদ্ে পাদ্র। আকবর সাদ্থ সাদ্থ োর বিাকদ্ির দনদ্িতশ দিদ্িন পাাঁচজন পাাঁচজন 
কদ্র পাশাপাদশ হদ্য নিী পাড হওযা শুরু করদ্ে। 
 
 চারপাদ্শ বিহরিী িি দনদ্য দেদন সাদরর আদ্গ অবিান দনদ্িন। নিীর েীদ্রর গাদ্ির 
জঙ্গদ্ি  ুকদ্েই রাদ্ের জনু বাসায বিরা পাদখগুদ্িা দবরক্ত হদ্য দকদচরদমদচর করদ্ে 
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করদ্ে শূদ্নু িাসদ্িা। চর ব রকম জাদনদ্যদিি নিীর বসরকম পাড ববশ মসৃণ আর 
দনদ্চ নিীর বুদ্ক বঘাডার খুদ্রর দনদ্চ শক্ত মাদট দিি। নিীদ্ে দেনিুট গিীর পাদনর 
বস্রাে ববশ ধীর গদেদ্ে বদ্য চিদিি। দেদন বঘাডা দনদ্য নিীদ্ে নামদ্েই একদ্জাডা 
সারস ডানা োাঁপটাদ্ে োাঁপটাদ্ে োর মাথার উপর দিদ্য উদ্ড বগি। একটু পরই দেদন 
নিীর ওপাদ্র বপৌঁিদ্বন আর োরপর ক্লান্ত শরীরদ্ক দবশ্রাম দিদ্য দকিু খাবার মুদ্খ দিদ্ে 
পারদ্বন। একটানা সারাদিন বঘাডার দপদ্ঠ কাদটদ্য োর হাে-পাদ্য বুথা হদ্য দগদ্যদিি। 
োর বঘাডাদট একটু বহাাঁচট বখদ্য মাথা োাঁকাদ্ে শুরু করদ্িা। সিবে নিীর বস্রাে পাদ্য 
িাগদ্েই ঘাবদ্ড দগদ্য একটু অসেকত হদ্য উদ্ঠদিি। দেদন বঘাডার রাশ শক্ত কদ্র ধদ্র 
সামদ্ন েুাঁদ্ক বঘাডাদটর কাদ্ন সান্ত্বনাসূচক কথা বিদ্ে শুরু করদ্িন। দঠক েখনই 
কডাৎ কদ্র একদট আওযাদ্জর সাদ্থ সাদ্থ োর উরুদ্ে হুি বিাাঁটাদ্নার মে  ন্ত্রণা হি। 
দেদন হাে দিদ্য বিখদ্িন রক্ত ববর হদ্ছ। দক বুাপার কী হদ্ছ? োর বিাকদ্ির 
দবশ্বস্তো দনদ্য দেদন দক িুি ধারণা কদ্রদিদ্িন? োর বাবার দনদ্িতদ্শ এক বা একাদধক 
বিাক দক তধ ত ধদ্র অদ্পিা করদিি, সুদ্ াগ বপদ্িই োদ্ক বশে কদ্র বিিার? 
 
না। আদ্রা গুদির শব্দ হদ্েই দেদন খাপ বথদ্ক েদ্রাযািদট ববর করদ্িন। োরপর হঠাৎ 
দচৎকার করদ্ে করদ্ে একিি অশ্বাদ্রাহী নিীর অপর েীদ্রর জঙ্গি বথদ্ক ববর হদ্য 
বঘাডাসহ িুটদ্ে িুটদ্ে নিীদ্ে বনদ্ম পডদ্িা এবিং চারদিদ্ক পাদন দিদটদ্য এদ্স োর 
বিাকদ্ির উপর আক্রমণ করদ্িা। হামিাকারীদ্ির সবার আদ্গ একদট বািাদম বঘাডায 
চদ্ড মুখিরা িাদড দনদ্য একজন বিাক োর হাদ্ে ধরা দপস্তি দিদ্য একজন েরুণ 
রাজপুে অশ্বাদ্রাহীদ্ক গুদি করদ্িা। গুদির আঘাদ্ে আহে হদ্য বস বঘাডার দপঠ বথদ্ক 
মুখ থুবদ্ড নিীর অগিীর পাদনদ্ে পদ্ড বগি। আকবদ্রর একজন বিহরিী োর দিদ্ক 
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বঘাডা িুটাদ্েই বস দপস্তদ্ি আবার গুদি না িদ্র, উদ্ো কদ্র ধদ্র কদ্যকিুট িূদ্র 
থাকদ্েই বিহরিীদটর দিদ্ক িুাঁদ্ড মারদ্িা। দপস্তদ্ির িারী ইস্পাদ্ের বাট বিহরিীর 
বঘাডাদটর বচাদ্খর মােখাদ্ন আঘাে করদ্িা।  ন্ত্রণায দচদহদহ দচৎকার কদ্র বঘাডাদট 
সামদ্নর িুই পা েুদ্ি বপিদ্নর পাদ্য ির দিদ্য খাডা হদ্েই োর আদ্রাহী সদ্মে 
পাদ্শর বিহরিীদ্কও পাদনদ্ে বিদ্ি দিি। োরপর বকাদ্নামদ্ে চার পাদ্য খাডা হদ্য গা 
োডা দিদ্য  ন্ত্রণায েখনও দচদহদহ করদ্ে করদ্ে নিী বথদ্ক উদ্ঠ িুদ্ট পািাি। 
 
 িাদডওযািা হামিাকারীদট এবার োর েদ্রাযাি বকােমুক্ত কদ্র আকবদ্রর প্রায 
কািাকাদি এদ্স পদ্ডদিি। আওরঙ্গদ্জব দজন্দাবাি–সকি ববঈমান দনপাে  াক’ দচৎকার 
করদ্ে করদ্ে বস উন্মদ্ক্তর মদ্ো আকবদ্রর দিদ্ক েদ্রাযাি চািাি। আকবর দ্রুে োর 
েদ্রাযাি েুদ্ি োর হামিা বঠকাদ্িন আর োরপর বিাকদট আবার োি সামদিদ্য 
আবার আক্রমণ করার আদ্গই আকবর োর েদ্রাযাদ্ির ডগা বিাকদটর বগদ্ির কাদ্ি 
বসাঁদধদ্য দিদ্িন। িেিান বথদ্ক রক্ত েরা সদ্েও হামিাকারী আবার আক্রমণ করার 
বচষ্টা করদ্িা। েদ্ব রক্তিরদ্ণর কারদ্ণ বস িুবতি হদ্য পডদিি আর এবার আকবর 
ববশ সহদ্জই োর েদ্রাযাি োর বপদ্ট  ুদকদ্য দিদ্েই বস বঘাডার দপঠ বথদ্ক উদ্ে 
নিীদ্ে পদ্ড বগি। 
 
 আকবর চেুদিতদ্ক দচৎকার, ইস্পাদ্ের পাদ্ের বঠাকাঠুদক আর মাদ্ে মাদ্ে দপস্তি আর 
গািা বনু্দদ্কর গুদি বিাাঁডার শব্দ শুনদ্ে বপদ্িন। োরপর হঠাৎ োর বঘাডাদট সামদ্নর 
িুই পা শূদ্নু েুদ্ি বপিদ্নর পাদ্য ির দিদ্য খাডা হদ্েই দেদন বঘাডার দজন বথদ্ক 
বপিদ্নর দিদ্ক হডদ্ক পডদ্িন। িুই হাে শূদ্নু েুদ্ি পাদনদ্ে পডদ্িও েদ্রাযাদ্ির বাট 
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হাদ্েই ধদ্র রাখদ্িন। বঘাডার খুদ্রর আঘাে এডাদ্ে দেদন নিীর কািািরা েিদ্িদ্শ পা 
বরদ্খ িাাঁডাদ্ে বচষ্টা করদ্ে িাগদ্িন। হঠাৎ োর বচাদ্খ পডদ্িা প্রায িশ িুট িূদ্র 
পাদনর উপদ্র বড বড িুদ্টা হিুি বচাখ োর দিদ্ক োদকদ্য রদ্যদ্ি। পাদনদ্ে মানুে আর 
পশুর রদ্ক্তর গন্ধ বপদ্য একদট কুদমর দত্রমুখী ধারাদ্িা বচাযাি হা কদ্র োর বঘাডার পা। 
কামদ্ড ধরদ্ে বুথত হি। এটা বিদ্খই হযদ্ো োর বঘাডাদট িয বপদ্য চমদ্ক উদ্ঠদিি। 
এবার কুদমরদট আবার বচাযাি হা কদ্র োর দিদ্ক বিদ্স এি। সামদ্ন োাঁদপদ্য পদ্ড 
আকবর বিদ্হর সমস্ত শদক্ত দিদ্য োর েদ্রাযাদ্ির ডগা কুদমদ্রর িাাঁদ্ের মাদ্ে গিায 
দবদধদ্য দিদ্িন। দিনদক দিদ্য রক্ত েরদ্ে শুরু করদ্িা। কাটাওযািা বিজদট পাদনদ্ে 
কদ্যকবার োাঁপদটদ্য কুদমদ্রর বিহ দির হি। েদ্ব আদ্রকদট কুদমর বিদ্স আসদ্েই 
দেদন আবার েদ্রাযাি দিদ্য বকাপ মারদ্েই কুদমরদট ঘুদ্র চদ্ি বগি। 
 
োরপর বপিদ্ন দচৎকার বচাঁচাদ্মদচর সাদ্থ অনুিব করদ্িন িুদ্টা বদিষ্ঠ বাহু োদ্ক 
জাপদ্ট ধদ্র বপিদ্নর দিদ্ক বটদ্ন দনদ্ছ। জদগন্দর োর একজন বিহরিীদ্ক সাদ্থ দনদ্য 
আবার বঘাডসহ নিীদ্ে বনদ্ম োদ্ক বটদ্ন েীদ্রর দিদ্ক দনদ্ে বচষ্টা করদ্িা। েীদ্র 
বপৌঁদ্ি বকাদ্নামদ্ে দনদ্জদ্ক সামদ্ি খাডা হদ্িন, সারা শরীর বথদ্ক পাদন েরদিি। হাদ্ে 
েখনও েদ্রাযািদট ধরা দিি, চারদিদ্ক োদকদ্য বিখদ্িন আর বকাদ্না বঘাডা পাওযা 
 ায দক-না  াদ্ে িডাইদট চাদিদ্য ব দ্ে পাদ্রন। েদ্ব হামিাকারীরা েখন বঘাডা িুদটদ্য 
সন্ধুার অন্ধকাদ্র পািাদ্ে শুরু কদ্রদ্ি আর আকবদ্রর দকিু বসনা োদ্ির দপিু দপিু 
িুটদ্ি। নিীর পাদন রদ্ক্ত িাি হদ্য রদ্যদ্ি আর কদ্যকদট বিহ পাদনদ্ে িাসদিি। দেদন 
িি করদ্িন একদট কুদমর ধীদ্র একদট মানুদ্ের বিদ্হর দিদ্ক এদগদ্য মুখ হা কদ্র ঊরু 
কামদ্ড ধরদ্িা। সাদ্থ সাদ্থ প্রচণ্ড আেতদচৎকার বশানা বগি। বিাকদট েখনও জীদবে 
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দিি। কুদমর োদ্ক পাদনর দনদ্চ বটদ্ন দনদ্েই বস বুথতিাদ্ব পাদনদ্ে হাে িুাঁডদ্ে 
িাগদ্িা। েদ্ব আল্লাহদ্ক ধনুবাি, বিাকদট শীঘ্রই মারা  াদ্ব। োর জনু করার দকিুই 
বনই, েদ্ব অনু বকউ ববাঁদ্চ থাকদ্ি োদ্িরদ্ক সাহা ু করদ্ে হদ্ব। 
 
কারও কাদ্ি শুকদ্না দপস্তি দকিংবা গািা বনু্দক থাকদ্ি এই দবিৎস পশুগুদ্িাদ্ক গুদি 
কদ্র মার। আর অনুরা বকউ জীদবে থাকদ্ি োদ্িরদ্ক উদ্ধার কর। দেদন দনদ্জ বিৌদ্ড 
নিীদ্ে বনদ্ম রদশ ধদ্র সাাঁোর বকদ্ট একদট বিাদ্কর কাদ্ি বগদ্িন। বিাকদট িুবতিিাদ্ব 
বহাঁদ্ট েীদ্রর দিদ্ক আসার বচষ্টা করদিি। েখনও বস বাদ্রা িুট িূদ্র দিি। বিাকদটর 
বাদডদ্য ধরা এক হাে জাপদ্ট ধদ্র দেদন োদ্ক পাদ্ডর দিদ্ক বটদ্ন দনদ্য চিদ্িন, এমন 
সময একটা গুদির শব্দ বশানা বগি আর এক মানুে িূরদ্ত্ব নিীর পাদন ঘুরদ্ে শুরু 
করদ্িা। একটা বড কুদমর সবার অজাদ্ন্ত এদগদ্য আসদিি, েদ্ব পাড বথদ্ক একজন 
রাজপুে বসনার নজর এডাদ্ে পাদ্র দন। বস সবার আদ্গ েীদ্র উঠায োর গািা বনু্দক 
আর বারুি শুকদ্না দিি। কদ্যক মুহূদ্েতর মদ্ধু আকবর ব  বিাকদটদ্ক বাাঁদচদ্যদিদ্িন 
োদ্ক বটদ্ন দনদ্য েীদ্র উঠদ্িন। বিাকটাদ্ক দেদন দচনদ্ে পারদ্িন না, োর পরদ্ন দিি 
বমাগি তসনুদ্ির সবুজ বপাশাক। োর মাদ্ন বস দনিয হামিাকারীদ্ির একজন। োর 
বাহুর উপদ্রর অিংদ্শ একদট গিীর িে হদ্যদ্ি, চামডা দিাঁদ্ড দগদ্য িাি মািংসদ্পদশর 
দনদ্চ সািা চদবত বিখা  াদছি। কদ্যকবার বনািংরা পাদন বদম কদ্র বিিার পর বস ধীদ্র 
ধীদ্র সুি হদ্ে িাগদ্িা। আকবর োদ্ক দজদ্জ্ঞস করদ্িন, “বকন আমাদ্ির উপর 
আক্রমণ কদ্রি? 
 

http://www.bengaliebook.com/


ট্রেইটরস ইন দ্য শ্যাড াস : এম্পায়ার অব দ্য ট্র াগল । অযাডলক্স রাদ্ারড া ড 

273 

www.bengaliebook.com                                  সূচিপত্র 
 

 

‘এখান বথদ্ক িশ মাইি িূদ্র একদট বমাগি ঘাাঁদটদ্ে আমরা দিিাম। আমাদ্ির 
অদধনাযক সম্রাদ্টর একজন একদনষ্ঠ সমথতক। আপনার এদিদ্ক আসার খবর বপদ্য 
পুরস্কার পাওযার আশায দেদন আমাদ্িরদ্ক অেদকতদ্ে আপনাদ্ির উপর আক্রমণ করার 
দনদ্িতশ দিদ্িন। এখন বিাকদট পাদন বথদ্ক উদ্ঠ আসার পর োর িে বথদ্ক রক্ত উপদ্চ 
উঠদিি, সারা শরীর কাাঁপদ্ে শুরু করদ্িা। বস দজদ্জ্ঞস করদ্িা, এখন আপদন আমাদ্ক 
দক করদ্বন? 
 
 ‘আমার বহদকমদ্ক বডদ্ক বোমার িেিাদ্ন বসিাই কদ্র পদট্ট ববাঁদ্ধ দিদ্ে বিদ্বা, 
োরপর বোমাদ্ক মুক্ত কদ্র বিব  াদ্ে েুদম সম্রাদ্টর কাদ্ি দিদ্র দগদ্য বিদ্ে পার–ব  
বিদ্িদ্ক দেদন অধিঃপদেে আর জঘনু নীচ বুদক্ত বদ্িদ্িন, বস বোমার জীবন 
বাাঁদচদ্যদ্ি। আর এও জানাদ্ে পার এর আদ্গ আমার জীবন বাাঁদচদ্যদিি একজন দহনু্দ 
রাজপুে আর একজন মুসদিম বিহরিী। োদ্ক জানাদ্ব এদ্ে বুো  ায,  ারা দহনু্দস্তাদ্ন 
বসবাস কদ্র, োরা বকমনিাদ্ব একসাদ্থ দমদ্িদমদ্শ কাজ করদ্ে পাদ্র আর আবার 
করদ্ব  খন আদম োর বিদ্ি দসিংহাসদ্ন বসদ্বা। 
 
এবার আকবর ঘুরদ্েই বটর বপদ্িন োর উরুর িেিান বথদ্ক রক্ত চুাঁইদ্য চুাঁইদ্য দনদ্চ 
পাদ্যর জুো প তন্ত পডদ্ি। োদ্কও বহদকদ্মর কাদ্ি ব দ্ে হদ্ব। দেদন জাদ্নন এিাদ্ব 
একজন তসনুদ্ক মুক্ত কদ্র দিদ্য োর কাদ্ি সাম্রাদ্জুর ঐদ্কুর দবেদ্য একদট বােতা 
বিওযা সহজ এবিং জনদপ্রয হদ্িও োর িি অজতন বথদ্ক দেদন এখনও অদ্নক, অদ্নক 
িূদ্র।  েদিন োর বাবা ববাঁদ্চ আদ্িন োদ্ক সব সময সেকত থাকদ্ে হদ্ব। দেদন 
বকবি  া সদঠক দবশ্বাস কদ্রন োর জনু বচষ্টা কদ্র  াদ্বন। কেিূর সিি হদ্বন ো 
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অদ্নকািংদ্শ দনিতর করদ্ি সিাদজর সাদ্থ তমদত্রর উপর। োদ্ক এটা অবশুই দনদিে 
করদ্ে হদ্ব। 
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১৪. চবদ্ায় িাই 
 
‘আমার কাদ্ি বোমাদ্ক জবাবদিদহ করদ্ে হদ্ব। আমার সবদ্চদ্য প্রদশদিে এবিং 
অস্ত্রশদ্স্ত্র সুসদিে বসনািদ্ির অদধনাযকত্ব বোমাদ্ক দিদ্যদিিাম। অদ্নক আদ্গই 
বোমার দবশ্বাসঘােক িাইদ্যর দবরুদ্দ্ধ বোমার দবজয এবিং োর মৃেুু দকিংবা োদ্ক বন্দী 
অবিায বিদ্খ আদম আল্লাহর কাদ্ি শুকদরযা আিায করদ্ে বচদ্যদিিাম। েদ্ব আদম 
আশা কদর দন ব , েুদম োদ্ক োর তসনুসহ মযিাদ্ন মুক্ত হদ্য ঘুদ্র ববডাদ্ে বিদ্ড দিদ্য 
আজদমর দিদ্র আসদ্ব। বকন এটা করদ্ি? দিওযান-এ-আদ্ম  ারা উপদিে হদ্যদ্িন, 
োদ্ির মদ্নর িাবনা মুযািম অনুিব করদ্ে পারদ্িা। সন্ধুা হওযা সদ্েও োর বাবা 
সকি উপদ্িষ্টা আর বসনাপদেদ্ির এখাদ্ন উপদিে থাকার দনদ্িতশ দিদ্যদিদ্িন। বকন 
োর বাবা এিাদ্ব োদ্ক বহনিা করদ্িন? োদ্ক অন্তে কািামাখা বপাশাক বিদ্ি আসার 
সুদ্ াগ দিদ্ে পারদ্েন। আর এিাদ্ব সমস্ত সিাসিদ্ির সামদ্ন োদ্ক হাদজর করারই বা 
দক িরকার দিি? ব ন দেদন োাঁর বিদ্ি নন, িিাজনক কাজ করা বকাদ্না কমতকেতা। 
পাাঁচমাস হি দেদন বাইদ্র কাদটদ্যদ্িন। এমন অবিায ব দ্কাদ্না বাবা প্রথদ্ম একাদ্ন্তই 
বিখা করার কথা। 
 
বসানার পাদ্ে বমাডা একটা দনচু দসিংহাসদ্ন আওরঙ্গদ্জব দপঠ খাডা কদ্র গ্রুানাইট 
পাথদ্রর মদ্ো মুখ দনদ্য োর সামদ্ন বদ্সদিদ্িন। দচবুক উাঁচু কদ্র মুযািম োর বাবার 
দিদ্ক োদকদ্য বিদ্িন, বাবা আদম আপনাদ্ক আমার বােতাবদ্হর মাধুদ্ম জাদনদ্যদিিাম 
ব , আদম খুব দ্রুে অগ্রসর হদ্ে বচষ্টা কদ্রদিিাম, দকন্তু আকবর োর বািবাদক বসনা 
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আর রাজপুে দমত্রদ্ির দনদ্য ববশ আদ্গই রওযানা দিদ্য অদ্নক িূর এদগদ্য দগদ্যদিি। 
বসজনু আদম বগািন্দাজ আর রসিবহর বিদ্ড দ্রুেগামী বঘাডসওযার দনদ্য আিািা িদ্ি 
িুদ্টদিিাম। েদ্ব অদ্নক দ্রুে িুদ্টও োদ্ির নাগাি পাই দন। আমার অগ্রবেতী চদ্ররা 
োদ্ির পিদ্িপ অনুসরণ করদিি, েদ্ব ওরাও আমাদ্ির সব সময আমাদ্ির িুই-
দেনদিন িূরদ্ত্ব এদগদ্যদিি। আদম ধারণা কদ্রদিিাম, ব দ্হেু োর গুপ্তচদ্ররাও আমাদ্ির 
গদেদবদধ িি করদ্ি, কাদ্জই  খন আদম আমার বসনািিদ্ক িুইিাদ্গ দবিক্ত করিাম, 
েখন এ খবর বপদ্য আমার িাই হযদ্ো বপিন দিদ্র আমাদ্ির উপর আক্রমণ করদ্ব। 
দকন্তু বস হুাঁদশযার হদ্য আমার বটাদ্প পা দিি না। 
 
 ‘োরপরও আদম বচষ্টা চাদিদ্য বগিাম। মূি বাদহনীর জনু অদ্পিা কদ্র, োরপর 
োদ্িরক দনদ্য সবাই দমদ্ি োর বপিদ্ন মারাঠা পাহাদড অঞ্চদ্ির দিদ্ক এদ্গািাম। দকন্তু 
আবহাওযা বাি সাধদ্িা। দিদ্নর পর দিন গরম ববদ্ডই চিদ্িা। িানীযরা খুব দবরূপ 
আর অসন্তুষ্ট দিি, আমাদ্িরদ্ক আসদ্ে বিদ্খই সমস্ত গবাদিপশু আর খাবার-িাবার দনদ্য 
গ্রাম বিদ্ড পািাদ্ে িাগদ্িা। সুদ্পয পদরষ্কার পাদন পাওযা খুব কষ্টকর হদ্য পডদ্িা। 
আমার িাইদ্যর তসনুরা আর সিবে িানীয বিাকজন অদ্নক কূদ্পর পাদনদ্ে দবে 
দমদশদ্য দিদ্যদিি দকিংবা পাদনর বডাবায মরা গবাদিপশু বিদ্ি বরদ্খদিি। এই িূদেে 
পাদন পান কদ্র আমার বিহরিী িদ্ির অদধনাযক সাঈি আদজজ বদম করদ্ে করদ্ে 
আর কাপড মযিা কদ্র মারা  ায। আপদনদ্ো জাদ্নন বস দকরকম বদিষ্ঠ বিাক দিি। 
 
বৃদষ্ট শুরু হদ্েই স্বদস্তর বিদ্ি আদ্রা সমসুা দনদ্য এি। জদমন কিতমাক্ত হদ্য–  াওযায 
আমাদ্ির চিার গদে ধীর হদ্য বগি। আমার দশদবদ্র আদহ্নক জ্বর আর অনুানু বরাগ 
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িদডদ্য পডদ্িা–বহদকম দকিুই করদ্ে পারদ্িা না। এরপর বথদ্ক আমরা তিদনক িুই 
দেন মাইদ্ির ববদশ চিদ্ে পারিাম না। এরপর  খন বিখিাম আমার প্রায অদ্ধতক 
বিাক অসুি হদ্য পদ্ডদ্ি আর অদ্নদ্ক মারা বগদ্ি, েখন দসদ্ধান্ত দনিাম এরপর আর 
অনুসরণ চাদিদ্য  াওযাটা অপদরণামিশতী হদ্ব। প্রাণহাদনর কথা বিদ্ডই দিিাম। এ 
অবিায আকবর আর মারাঠারা একদত্রে হদ্য উপদর আক্রমণ করদ্ি আমার বিাদ্করা 
ো সামিাদ্ে পারদ্ব দক-না বস বুাপাদ্রও আদম দনদিে হদ্ে পারিাম না। কারণ 
ইদ্োমদ্ধু আদম খবর বপদ্যদিিাম ব , মারাঠারাও োর সাদ্থ ব াগ দিদ্যদ্ি। কাদ্জই 
অদনছাসদ্েও আদম উত্তরমুদখ দপিু বিরার দনদ্িতশ দিিাম। জানোম আপদন আমার 
উপর অসন্তুষ্ট আর হোশ হদ্বন, বসজনু আদম আদ্গই রওযানা দিিাম  াদ্ে  েদ্রুে 
সিব বুদক্তগেিাদ্ব সমস্তদকিু আপনাদ্ক জানাদ্ে পাদর। আমার মূি বাদহনী আগামী 
মাদ্সর মদ্ধুই চদ্ি আসদ্ব। েখন আপদন দনদ্জই োদ্ির িুরবিা আর কেজন সিংখুায 
কদ্ম বগদ্ি বিখদ্ে পারদ্বন। আপনার আদ্িশ পািন করার জনু আদম  থাসাধু বচষ্টা 
কদ্রদি, েদ্ব আদম বিখদ্ে বপিাম কাজটা অসিব আর দবনা কারদ্ণ আমার বিাদ্করা 
প্রাণ হারাদ্ছ। 
 
আওরঙ্গদ্জব দির হদ্য বদ্স রইদ্িন, োর বচহারা বিদ্খ দকিুই বুো  াদ্ছ না দক 
িাবদ্িন। মুযািদ্মর হৃৎস্পন্দন ববদ্ড বগি। োর বাবা দক দকিু অনুমান করদ্ে 
বপদ্রদ্িন? আওরঙ্গদ্জব মানুদ্ের মদ্নর গিীদ্র  ুদ্ক োদ্ির মদ্নর গূঢ়েম দচন্তাও খুাঁদ্ড 
ববর করদ্ে পারদ্েন। েদ্ব বস অেুন্ত সেকত দিি…কাউদ্কই োর আসি উদ্েশু বদ্ি 
দন। োর িুিুদ্ক একদট শব্দও দচদঠ দিদ্খ জানায দন  াদ্ে আওরঙ্গদ্জদ্বর সদ্ন্দহ হদ্ে 
পাদ্র। িদিদ্ণ এই িীঘত  াত্রায বহাঁদ্ট চিার সময প্রদ্েুকবার  খন োর রণ হস্তী 
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এপাশ-ওপাশ িুিদ্ো, েখন প্রদে িুিুদনর সাদ্থ োর িুিুর দিস দিস কদ্র বিা 
কথাগুদ্িা োর মাথায প্রদেধ্বদনেৃ হে। আমার খাদেদ্র, বোমার দনদ্জর জনু আর বসই 
সাদ্থ বোমার দনযদের কথা বিদ্ব, বিদি অদে-উৎসাহী হইও না। সময দনদ্য ধীদ্র সুদ্ি 
প্রস্তুদে দনদ্ে থাক আর বসিাদ্ব িাইদ্যর বখাাঁদ্জও  াও। আর বস োর কথা পািন 
কদ্রদিি, কারণ োর দনদ্জর মদ্নও বস োই করদ্ে চাইদিি। আকবর ববাকা আর 
দনদ্জর সম্পদ্কত োর অেুদধক উচ্চ ধারণা দিি। বকন বস িাবদ্ে পারদ্িা ব , োই 
িাইদ্ির বচদ্য বমাগি দসিংহাসদ্ন বসার অদধকার। োর ববদশ?–েদ্ব আকবর রক্তদপপাসু 
দকিংবা কদঠন মদ্নর মানুে দিি না। আসদ্ি বস দঠক উদ্ো দিি,  দি বস দসিংহাসন 
িখি করদ্েও চাইদ্ো। োর দবশ্বাসই হযনা ব  আকবদ্রর পদরকল্পনা সিি হদ্ি বস 
োদ্ক হেুা করদ্ো আর দেদন দনদ্জও োর িাইদ্যর হেুাকারী হদ্ে পারদ্েন না। 
োরপর বসই শুষ্ক, শাসরুদ্ধকর গরম, োরপর বমৌসুদম বৃদষ্টর কারদ্ণ সারািণ দিদ্জ 
থাকা–এগুদ্িাই োর অগ্র াত্রা ধীর হওযা আর োরপর দিদ্র আসার দসদ্ধান্ত বনওযার 
জনু  দ্থষ্ট অজুহাে দিি। এিাডা োর বিাকজন আসদ্িও ক্লান্ত আর অসুি হদ্য 
পদ্ডদিি। মুযািদ্মর বপিন বথদ্ক দবচদিে হদ্য বকউ বকদ্শ উঠদ্িা আর দেদন 
অনুদ্ির পা ঘোরও শব্দ বপদ্িন, েদ্ব আওরঙ্গদ্জব দকিুই বিদ্িন না। অদ্নকিণ 
চুপ। থাকাটা োর বাবার একদট বকৌশি। দেদন অসিংখুবার োর বাবাদ্ক এই বকৌশি 
বুবহার করদ্ে বিদ্খদ্িন…আর এদ্ে বিাকজন এে দবচদিে হদ্য পদ্ড ব , োরা 
দনদ্জরাই নীরবো বিদ্ঙ্গ উদ্োপাো দকিংবা অথতহীন বকাদ্না কথা মুখ িদ্স্ক ববর কদ্র 
বিদ্ি।  ার িদ্ি দনদ্জদ্ক বিাোদ্রাপ কদ্র দকিংবা এমন বকাদ্না িুবতিো প্রকাশ কদ্র 
 ার সুদ্ াগদট বনন আওরঙ্গদ্জব। েদ্ব োর বাবা োদ্ক িয বিখাদ্ে পারদ্বন না। আর 
 দি োদ্ক সদ্ন্দহও কদ্রন, বকাদ্না প্রমাণ পাদ্বন না। 
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অবদ্শদ্ে আওরঙ্গদ্জব দসিংহাসদ্ন একটু নদ্ডচদ্ড বদ্স সামদ্ন েুাঁদ্ক বিদ্িন, ‘েুদম 
বদ্িি, বোমার িমোনু াযী  থাসাধু বচষ্টা কদ্রি, দকন্তু ো আসদ্ি করদন।  দি োই 
করদ্ে োহদ্ি, ব  দবশ্বাসঘােক দনদ্জদ্ক আমার বিদ্ি বদ্ি। িাদব করদ্ো, োদ্ক 
জীদবে অথবা মৃে আমার হাদ্ে েুদ্ি দিদ্ে। বরিং েুদম আমার মদ্ো িাদিণােু 
িাদ্িািাদ্ব জানা সদ্েও োদ্ক আর রাজপুে দবশ্বাসঘােকদ্িরদ্ক বোমার হাে এদডদ্য 
মারাদঠদ্ির সাদ্থ ব াগ বিবার সুদ্ াগ কদ্র দিদ্যি। অদি ান সিি করদ্ে েুদম  দ্থষ্ট 
দনদিে এবিং িৃঢ়প্রদেজ্ঞ দিদ্ি না। আদ্রা খারাপ দক কদ্রি, আমার অনুমদে না দনদ্য 
অদি ান বিদ্ড চদ্ি এদ্সি। েুদম বিাট একদট ব  বােতা কাদসদ্ির মারিে পাদঠদ্যদিদ্ি, 
োদ্েই প্রথম আদম জানদ্ে পাদর ব , বোমার বাদহনী নমতিা নিী পাড হদ্য উত্তর েীদ্রর 
দিদ্ক আসদ্ি। 
 
 মুযািম আবার বিদ্ে শুরু করদ্িন, বাবা…’ দকন্তু আওরঙ্গদ্জব একদট আেুি 
েুিদ্িন। এই আেুদ্ি এখন সব সময দেদন তেমুদ্রর বাঘমুদ্খর িারী আিংদটদট 
পরদ্েন। আর এটাই একমাত্র রত্ন  া দেদন বুবহার করদ্েন। বমামবাদের আদ্িায 
বসানা চকচক কদ্র উঠদ্িা, েদ্ব োর বাবার কাদ্িা বচাদ্খর িৃদষ্টদ্ে বকাদ্না ধরদ্নর 
আদ্বগ অনুিূদের দচহ্ন বনই। দেদন সরাসদর োর বিদ্ির বচাদ্খর দিদ্ক োদকদ্য 
রদ্যদ্িন। প্রদেদ্রাধ করার জনু িৃঢ়সিংকল্প হদ্িও, বসই বচাদ্খর প্রবি চাউদন এডাদ্ে না 
বপদ্র মুযািম বচাখ নাদমদ্য বমদ্ের দিদ্ক োকাদ্েই, আওরঙ্গদ্জব বিদ্িন, 
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 ‘আদম আবার বিদি, েুদম অদে সেকত দিদ্ি। এই ধরদ্নর তবদশষ্টু আমার বকান 
বসনাপদের মদ্ধু আদম সহু করদ্ে পাদর না, বিদ্ি হদ্ি বো বকাদ্না কথাই বনই। 
আমার মদ্ন একটা অনুকূি ধারণা সৃদষ্ট করার এটা বোমার জনু একটা সুদ্ াগ দিি, 
দকন্তু েুদম প্রমাণ কদ্রি ব , একদট বসনাবাদহনীর বনেৃত্ব বিবার মদ্ো বমধা দকিংবা সাহস 
বোমার মদ্ধু বনই। সাম্রাজু শাসন করাদ্ো িূদ্রর কথা। 
 
এই কথাটার মাদ্ন দক? োর বাবা দক এেদিন োদ্কই োাঁর উত্তরাদধকার মদ্ন করদ্েন 
আর এখন মে বিদ্িদ্িন? এদনদ্য মুযািম আর দকিু দচন্তা করার আদ্গই আওরঙ্গদ্জব 
আবার বদ্ি চিদ্িন, “আদম বোমাদ্ক বোমার বেতমান অদধনাযদ্কর পি বথদ্ক সদরদ্য 
দিদছ আর বোমার সাধারণ মাদ্নর ব াগুোনু াযী কম গুরুত্বপূণত পি বিব। এখন আদম 
বিখদি একমাত্র উপায হি আমার অপরাধী বিদ্ির বপিদ্ন অদি াদ্নর বনেৃত্ব একমাত্র 
আমাদ্কই দিদ্ে হদ্ব। এখন েুদম  াও। বোমার বুাপাদ্র দকিু একটা দসদ্ধান্ত বনবার পর 
বোমাদ্ক জানাব।’ 
 
 াওযার জনু ঘুরদ্েই মুযািদ্মর মদ্ন হি বিযাদ্ির গাদ্য িাপন করা জািদরর বপিদ্ন 
দেদন এক নজর কারও বচাখ দকিংবা একদট মুক্তার মৃিু েিক বিখদ্ে বপদ্িন। এখাদ্ন 
বদ্সই জািদরর িাাঁক দিদ্য রাজপদরবাদ্রর মদহিারা িরবাদ্রর কা তকিাপ বিদ্খ থাদ্কন। 
োর িুিু জাহানারা দক োদ্ক িি করদিদ্িন?  দি বিদ্খ থাদ্কন োহদ্ি দেদন দনিযই 
জানদ্ে বপদ্রদ্িন ব , মুযািম দিসদিস কদ্র বিা োর অনুদ্রাধদ্ক সম্মান দিদ্যদ্ি। 
আকবরদ্ক খুাঁদ্জ ববর করার অদি াদ্ন দেদন আসদ্ি ধীরগদে দিদ্িন। 
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* 
 
আওরঙ্গদ্জদ্বর গাদ্ির দকনারায আিদ্ো কদ্র হাে বুদিদ্য উদিপুরী মহি মৃিু বহদ্স 
বিদ্িন, আপনার সাদ্থ ব দ্ে বপদ্র আমার খুব আনন্দ হদ্ছ। আপদন জাদ্নন  খন 
আপদন আমাদ্ক বিদ্ি বকাথাও  ান েখন আমার খুব খারাপ িাদ্গ। এেবির পার 
হওযার পরও দেদন এখনও  দ্থষ্ট সুন্দরী। মাদ্ে মাদ্ে আওরঙ্গদ্জব িাবদ্েন সাদটদ্নর 
মে োর নমনীয বিহ ধদ্র দেদন ব  আনন্দ পান বসটা দক বকাদ্না পাপ আর োর 
হযদ্ো ঘন ঘন উদিপুরী মহদ্ির সাদ্থ বিহদমিন করাও দঠক না। প্রথম  খন দেদন 
োদ্ক োর স্ত্রী দহদ্সদ্ব গ্রহণ কদ্রদিদ্িন, েখন উদিপুরী মহি ব রকম িাদ্িাবাসদ্েন, 
এখনও আওরঙ্গদ্জদ্বর প্রদে োর িাদ্িাবাসা বেমদন উজ্জ্বি আর বসরকমই আন্তদরক। 
বসজনুই দেদন োদ্ক আজদমদ্র বিদ্ি বরদ্খ ব দ্ে পারদ্িন না…এক আল্লাহই জাদ্নন, 
সামদ্ন  ুদ্ধ বমাকাদ্বিা করার সময োর দনিঃশেত আর প্রশ্নােীে িাদ্িাবাসার প্রদ্যাজন 
দেদন কেটা অনুিব কদ্রন। 
 
উদিপুরী োর গাদ্যর সাদ্থ আদ্রা বচদ্প বসদ্েই দেদন োর নরম স্তদ্নর দিদে অনুিব 
করদ্িন, েদ্ব এখন বিহদমিদ্নর সময নয। আর কদ্যক ঘণ্টার মদ্ধুই োদ্ক একদট 
বসনাবাদহনীর বনেৃত্ব দিদ্য মুযািদ্মর অসমাপ্ত অদি াদ্ন ববর হদ্ে হদ্ব। োর বিদ্িদ্ক 
ধদ্র আনদ্ে হদ্ব আর মারাদঠদ্ির দবরুদ্দ্ধ  ুদ্ধ িাি করদ্ে হদ্ব। দেদন দনচু হদ্য োর 
রদক্তম মুদ্খ চুমু বখদ্য বিদ্িন, ‘আমাদ্ক এখন ব দ্েই হদ্ব।  াওযার আদ্গ অদ্নক 
দকিু করা বাদক আদ্ি। েদ্ব আমার খুব িাি িাদ্গ  খন মদ্ন হয প্রদেদিন ববিাদ্শদ্ে 
দিদ্র এদ্স বিখদ্বা বহদ্রম োাঁবুদ্ে েুদম আমার জনু অদ্পিা করদ্ি।’ 
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 কামরা বথদ্ক ববর হদ্য বহদ্রম মহদ্ির বিের দিদ্য ব দ্ে ব দ্ে োর মাথায চওডা 
বুাদ্সর নদ্ির নেুন কামাদ্নর কথাটা ঘুরপাক বখদ্ে থাকদ্িা। োদ্ক দনদিে করদ্ে 
হদ্ব ব , এগুদ্িা দঠকমে গাদডদ্ে বোিা হদ্যদ্ি দক-না, নযদ্ো এগুদ্িার সামদ্নর 
নমনীয অিংশ বিদ্ঙ্গ ব দ্ে পাদ্র। জাহানারার কামরার কাদ্ি বপৌঁিদ্েই বিখদ্িন িরজা 
বখািা আর একজন পদরচাদরকা বাইদ্র িাাঁদডদ্য রদ্যদ্ি। োাঁদ্ক বিদ্খ বস বিদ্িা, 
‘জাহাপনা, আপনার ববান দজদ্জ্ঞস কদ্রদ্িন বহদ্রম বথদ্ক ববর হদ্য  াওযার আদ্গ দেদন 
দক আপনার সাদ্থ একবার বিখা করদ্ে পারদ্বন? 
 
‘অবশুই, একথা বদ্ি আওরঙ্গদ্জব চন্দনকাদ্ঠর িরজার মধু দিদ্য জাহানারার ঘদ্রর 
দিদ্ক এদ্গাদ্িন। সদেু বিদ্ে দক গে কদ্যক সপ্তাহ দেদন োর সাদ্থ একা সািাৎ করা 
এদডদ্য চিদিদ্িন। আকবদ্রর দবদ্রাহ দনদ্য দেদন আর বকাদ্না কথা বদ্িন দন, েদ্ব 
 খনই োর সাদ্থ বিখা হে দেদন িি করদ্েন োর মুখ বিদ্খ মদ্ন হে দেদন খুব কদ্ষ্ট 
আদ্িন, বকমন ব ন িূেুদ্ড বচহারা হদ্যদ্ি। দকন্তু ো সদ্েও দেদন দবরক্তদ্বাধ করদ্েন। 
আওরঙ্গদ্জব  া করদ্ে  াদ্ছন বকন দেদন োর প্রদ্যাজনীযো বুেদ্ে বচষ্টা করদ্িন না, 
শুধু দনদ্জর  ুদক্ত দনদ্য বদ্স আদ্িন? 
 
জাহানারা একদট দববণত রদ্ের শাি গাদ্য দিদ্য জানািার ধাদ্র বদ্সদিদ্িন। আওরঙ্গদ্জব 
ঘদ্র  ুকদ্েই দেদন োর হাদের িাাঁদ্ের হােিওযািা িাদঠদ্ে ির দিদ্য উঠদ্ে বচষ্টা 
করদ্িন। 
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না, না, আমার জনু ওঠার িরকার বনই। 
 
জাহানারা আবার বদ্স পডদ্িন, োরপর বিদ্িন, এে বুস্তো সদ্েও ব  আমার সাদ্থ 
বিখা করদ্ে এদ্সি বসজনু ববশ িাদ্িা িাগদ্ি। কখন রওযানা দিছ? 
 
 ‘সবদকিু দঠকঠাক করার পর দেন-চার ঘণ্টার মদ্ধুই রওযানা বিব। 
 
 ‘িূদ্র  াছ, বসজনু আদম বোমার জনু বিাযা করদ্বা, েদ্ব একটা বুাপার বোমাদ্ক 
আমার বিা িরকার। গে কদ্যক সপ্তাহ ধদ্র আদম অনুিব করদি। ব , আদম কমদ্জার 
হদ্য  াদছ।’ 
 
 ‘এর মাদ্ন দক? আপদন কী অসুি? বকন আমাদ্ক জানান দন? বহদকমদ্ক বডদ্ক 
আনাদ্বা? 
 
 জাহানারা মৃিু বহদ্স মাথা বনদ্ড বিদ্িন, আমার বেমন অসুখ হযদন  া বহদকম িাি 
করদ্ে পাদ্র…আদম অসুি নই েদ্ব খুব ক্লান্ত। আওরঙ্গদ্জব… জীবন দনদ্য আদম খুব 
ক্লান্ত হদ্য পদ্ডদি। অদ্নকসময সকাদ্ি ঘুম বথদ্ক ওঠারও শদক্ত থাদ্ক না। 
 
‘আপদন  াই বদ্িন, আদম বহদকমদ্ক পাঠাদছ। োদ্ির কাদ্ি দনিযই এমন িাওযাই 
আদ্ি,  া আপনাদ্ক শান্ত কদ্র বিদ্হ শদক্ত দিদ্ে পাদ্র। আল্লাহর ইছায আমার 
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অদি ান ববদশ সময বনদ্ব না। আর আদম আজদমদ্র দিদ্র এদ্িই আপদন িাদ্িা হদ্য 
 াদ্বন। 
 
হযদ্ো োই, েদ্ব আমার মন বিদ্ি আর হযদ্ো আমাদ্ির এ পৃদথবীদ্ে বিখা হদ্ব না। 
 
আওরঙ্গদ্জব অনুিব করদ্িন োর েিদ্পট খামদ্চ ধদ্রদ্ি। োাঁর পাদ্শ হাাঁটু বগদ্ড বদ্স 
দেদন োাঁর একহাে ধরদ্িন। শুষ্ক পােিা চামডার দনদ্চ হাড মদ্ন হদ্ছ পাদখর মদ্ো 
িঙু্গর। দেদন বিদ্িন, ‘ববান, বক কেদিন বাাঁচদ্ব আল্লাহ ো কাউদ্ক জানার অনুমদে 
বিন দন। 
 
 ‘আদম বসটা জাদন। েবুও আমার কথা  দি দঠক হয বসজনু বিদি,  দি আর কখনও 
সুদ্ াগ না পাই, বসজনু দকিু কথা বোমাদ্ক বিদ্ে চাই। না, আমার কথা থাদমদ্য দিও 
না। বোমাদ্ক শুনদ্েই হদ্ব, আমার জনু না হদ্িও আমাদ্ির মাদ্যর জনু, দ দন 
আমাদ্ির িুজনদ্কই িাদ্িাবাসদ্েন। আদম বোমাদ্ক অনুদ্রাধ করদি, আকবর আর 
বজবুদন্নসাদ্ক মাি কদ্র িাও। বোমার মদ্ন খুাঁদ্জ বিখ োদ্িরদ্ক িমা করা  ায দক না। 
 
‘আল্লাহর ওযাদ্স্ত বিদি, ো আদম পাদর না। আকবর অদ্নক িূর এদগদ্য বগদ্ি। োদ্ক 
আদম িমা করদ্ে পাদর না। আর বজবুদন্নসার দবশ্বাসঘােকোও উদ্পিা করদ্ে পাদর 
না। 
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 ‘োহদ্ি বসই চক্র আবার ঘুরদ্ে শুরু করদ্ি,  া আর থামান  াদ্ব না। েখে ইযা েক্তা 
দসিংহাসন দকিংবা কদিন–বসটাই েুদম সবসময বিদ্ব এদ্সি োই না? ববাকার মদ্ো 
আদম বিদ্বদিিাম ব , হযদ্ো বোমাদ্ক বাধা দিদ্ে পারদ্বা, েদ্ব এটা দিি আমার 
িাদযত্ব–সদেু বিদ্ে দক পদবত্র িাদযত্ব। সবসময বচষ্টা কদ্র  াব, দঠক ব রকম আবার 
আদম বোমাদ্ক মদ্ন কদরদ্য দিদ্ে চাদছ ব , মুসিমানদ্ির মে বোমার দহনু্দ প্রজাদ্িরও 
বোমার উপর িাদব আদ্ি ব , েুদম োদ্ির প্রদে বখযাি রাখদ্ব, োদ্ির দনরাপত্তা বিদ্ব। 
 দিও আদম জাদন েুদম ো শুনদ্ব না। েদ্ব আদম আদ্রকদট কথা বোমাদ্ক বিদ্ে 
চাই…আমাদ্ির মদ্ধু  েই মেপাথতকু থাকুক আদম বোমাদ্ক িাদ্িাবাদস। বসই  খন 
েুদম একদট বিাট্ট বিদ্ি দিদ্ি েখন বথদ্ক। েখন েুদম িাবদ্ে ব  প্রদেটা সমসুার 
একটাই সমাধান আদ্ি আর েুদম ো জান। আর বকউ  দি ো না শুনদ্ে চাইদ্ো েখন 
েুদম বোমার মুদঠ দিদ্য োর উপর ো চাদপদ্য দিদ্ে বচষ্টা করদ্ে। আদম বিাযা কদর 
ব ন, েুদম এই জীবদ্ন আর পরবেতী জীবদ্নও শাদন্ত পাও। 
 
 জাহানারা একটু সামদ্ন েুাঁকদ্িন আর আওরঙ্গদ্জব অনুিব করদ্িন োাঁর বঠাাঁট োর 
কপাি একবার স্পশত করদ্িা। োর বচাদ্খ পাদন এদ্স  াদছি, অদে কদ্ষ্ট কণ্ঠস্বর 
সামদিদ্য দেদন দিস দিস কদ্র বিদ্িন, ‘িযা কদ্র আমার কথা বুোর বচষ্টা করুন। 
আপদন ব  পদ্থর কথা বিদ্ে চাদ্ছন ো আদম অনুসরণ করদ্ে পাদর না–বসটা এজনু 
নয ব , আপনার প্রদে আমার িাদ্িাবাসা আর শ্রদ্ধার ঘাটদে আদ্ি। শুধু আমার ধমতীয 
দবশ্বাস আর পুরুে মানুদ্ের জগদ্ের কদঠন বাস্তবোর কারদ্ণ আদম এসব করদ্ে বাধু 
হদ্যদি।’ 
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 ‘আদম জাদন েুদম দক অনুিব করদ্িা, আর বকন। আর বকবি বসই দনমতম অদনবা তোই 
আমাদ্ক িুিঃখী কদ্রদ্ি। 
 
 ‘জাহানারা, আদম…’ কুচকাওযাদ্জর মযিান বথদ্ক দশোর আওযাজ বিদ্স এি। েীক্ষ্ণ 
কানিাটা আওযাজদট োাঁদ্ক বাাঁদচদ্য দিি। দেদন বিদ্িন, “আদম আর থাকদ্ে পারদি না। 
েদ্ব আদম আমার বশ্রষ্ঠ বহদকমদ্ির পাঠাব আর  েদিন িূদ্র থাকদ্বা বরাজ বোমার জনু 
প্রাথতনা করদ্বা ব ন েুদম সুি হদ্য ওঠ।’ 
 
‘আর আদম বোমার দনরাপত্তা আর সুদ্খর জনু প্রাথতনা করদ্বা, ব রকম পদরবাদ্রর আর 
সবার সুখশাদন্ত আর দনরাপত্তা কামনা কদ্র বিাযা চাইদ্বা। আওরঙ্গদ্জব, িাই আমার, 
আল্লাহ বোমার সহায বহান। 
 
আওরঙ্গদ্জব োাঁর ববাদ্নর বদিদ্রখাদেে কপাদ্ি চুমু বখদ্য উদ্ঠ িাাঁডাদ্িন। এক মুহূেত 
ইস্তেে করদ্িন, োরপর দিদ্র োকাবার ইদ্ছটা িমন কদ্র দ্রুে কামরা বথদ্ক ববর 
হদ্য বহদ্রদ্মর মধু দিদ্য বশে মাথায বপৌঁদ্ি দসাঁদড ববদ্য বনদ্ম উঠাদ্ন চদ্ি এদ্িন। োাঁর 
দপ্রয হাদেদট একদট দনম গাদ্ির িাযায িাাঁদডদ্য রদ্যদ্ি। এর এাঁদ্ড  ুদ্দ্ধর িাি রে করা 
হদ্যদ্ি আর িািওযািা হাওিা দপদ্ঠ ববাঁদ্ধ বিওযা হদ্যদ্ি। সদহসরা বঘাডায দজন 
পরাদছি আর োাঁর বিহরিী িদ্ির বরকন্দাজরা োদ্ির গািা বনু্দদ্ক বগািা িদ্র 
সবদকিু পরীিা করদিি। আওরঙ্গদ্জদ্বর নাদ্ক  ুদ্দ্ধর পদরদচে গন্ধ বিদ্স এি গা-গরম 
বঘাডার গাদ্যর গন্ধ, বেি বিওযা নেুন দজন আর িাগাম, বারুি আর মানুদ্ের ঘাদ্মর 
গন্ধ। িম্বা একদট িম দনদ্য দেদন স্বদস্তর সাদ্থ দবশ্বাস করদ্িন ব , দেদন োর জগদ্ে 
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দিদ্র এদ্সদ্িন, ব খাদ্ন দসদ্ধান্ত আর কমতই হদ্ছ বশ্রষ্ঠের–দনদিতষ্ট আকারহীন, িুথতক 
আদ্বগপ্রবণো নয। 
 
দেন ঘণ্টা পর  খন প্রধান িটদ্কর িািাদ্নর বিােিা বথদ্ক বুম বুম শদ্ব্দ নাকাডা 
ববদ্জ উঠদ্িা, েখন আজদমদ্রর উাঁচু বিওযাদ্ির উপদ্র জাদি বিওযা ববিকদনদ্ে 
একসাদ্থ িাাঁদডদ্য জাহানারা আর গওহরা োদ্ির িাইদ্যর হাদের দপদ্ঠ কদ্র বাইদ্র চদ্ি 
 াওযা বিখদিদ্িন। িুদ্গতর বাইদ্র অশ্বাদ্রাহী আর পিাদেক বসনারা িীঘত সাদরদ্ে িাাঁদডদ্য 
রদ্যদ্ি। জাহানারা গওহারার এক হাে ধরদ্িন।  াদ্িরদ্ক দেদন িাদ্িাবাদ্সন কেবার 
োদ্ির  ুদ্দ্ধ ব দ্ে বিদ্খদ্িন? কেবার দেদন এর অন্তিঃসার শূনুো আর অনাবশুকোর 
কথা বিদ্বদ্িন? আওরঙ্গদ্জদ্বর চদ্ি  াওযার বশে মুহূেতদট পার হওযার সময দেদন 
িাবদিদ্িন, দেদন দক বশেবাদ্রর মদ্ো োাঁর সাদ্থ আদ্রকবার বিখা করদ্ে আসদ্বন 
দকিংবা দেদন দনদ্জ োাঁর সাদ্থ বিখা করার বচষ্টা করদ্বন। দকন্তু দেদন জাদ্নন োদ্ির 
িুজদ্নরই  া  া বিার দিি বদ্িদ্িন। বকাদ্নাদকিুদ্েই ধমত, সাম্রাজু আর পাদরবাদরক 
িাদযত্ব সম্পদ্কত োদ্ির মদ্ধু ব  মেপাথতকু রদ্যদ্ি োর আর দমি হদ্ব না। 
 
আওরঙ্গদ্জদ্বর বনেৃদ্ত্ব অগ্রবেতী িি  খন িদিণ দিদ্ক চিদ্ে শুরু করদ্িা, েখন 
অসমদ্যর গুাঁদড গুাঁদড বৃদষ্ট পডা শুরু হদ্েই মাদট দিদ্জ বগি। জাহানারা িাদঠদ্ে ির 
দিদ্য একটু েুাঁদ্ক বিখদ্ে িাগদ্িন আওরঙ্গদ্জদ্বর হাদে োাঁদ্ক দপদ্ঠ দনদ্য একদট দনচু 
পাহাদ্ডর দকনারা ঘুরদ্েই অবদ্শদ্ে িৃদষ্টর বাইদ্র চদ্ি বগদ্িন। অিৃশু হাে উদঠদ্য দেদন 
দিস দিস কদ্র বিদ্িন, ‘দবিায, িাই… েুদমসহ বোমার বিাকজদ্নর উপর শাদন্ত বদেতে 
বহাক।’ 
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* 
 
বপিদ্ন শক্তিাদ্ব হাে বাাঁধা আটজন মারাদঠ আওরঙ্গদ্জদ্বর সামদ্ন নেজানু হদ্য 
বদ্সদিি। দেদন বিদ্িন, “এরা আমার রসিবাহী গাদডবহদ্রর বিাকজনদ্ির হেুা 
কদ্রদ্ি। এদ্ির জনু একমাত্র শাদস্ত হদ্ছ–হাদের পাদ্যর দনদ্চ দপদ্ে মারা। আর আদম 
চাই এটা এখুদন করা বহাক। আওরঙ্গদ্জদ্বর কথার সাদ্থ সাদ্থ আটজদ্নর মদ্ধু িযজন 
প্রাণদিিা কদ্র কােরিাদ্ব দমনদে করদ্ে। িাগদ্িা। আদ্রকজন– াদ্ক বিদ্খ মদ্ন হদ্ছ 
বযদ্স সবার বিাট, বস বচাখ বন্ধ কদ্র ওযাক ওযাক কদ্র বদম করার বচষ্টা করদ্ে 
করদ্ে সামদ্ন বপিদ্ন িুিদ্ে িাগদ্িা। সবদ্শদ্ের মারাদঠ বিাকদট দচৎকার কদ্র অবাধু 
হদ্য উদ্ঠ িাাঁডাবার বচষ্টা করদ্েই িুজন তসনু িাদথ বমদ্র োদ্ক মাদটদ্ে বিদ্ি দিি। 
োরপরও িম্বাচুদ্ির, মুদ্খ কাটািাগসহ বদিষ্ঠ গডদ্নর বিাকদট আওরঙ্গদ্জদ্বর দিদ্ক 
অদগ্নিৃদষ্টদ্ে োকাি। োরপর বস হঠাৎ একিিা হিদ্ি রদ্ের চটচদ্ট বেো মুখ বথদ্ক 
ববর কদ্র থুথু কদ্র বিিদ্েই কদ্ির িিাদট আওরঙ্গদ্জদ্বর সবুজ আিখাল্লার একটু 
উপদ্র পদ্ড ধীদ্র ধীদ্র বপাশাক ববদ্য দনদ্চ নামদ্ে িাগদ্িা। থুথুর িিাদট আিখাল্লার 
কাপদ্ডর গাদ্য িম্বা, সরু একদট িাগ বরদ্খ বগি। একজন তসদনক োর গািা বনু্দদ্কর 
কুাঁদ্িা েুিদ্েই আওরঙ্গদ্জব মাথা বনদ্ড বিদ্িন, ‘পরজীবী এই কীটাণুকীদ্টর জনু 
বোমার শদক্তিয কদ্রা না, ব  দক-না মৃেুুর এে কািাকাদি এদ্সও আল্লাহ আর 
মানুদ্ের সামদ্ন অপরাধ করদ্ি। 
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োকডা চুদ্ির বিাকদট দচৎকার কদ্র উঠদ্িা, আপদন আমাদ্িরদ্ক পরজীবী কীট বিদ্িন, 
আপদন দনদ্জ কী? েখনও োর বঠাাঁদ্ট থুথু বিদ্গ রদ্যদ্ি। ‘একজন দিনদ্িদশ হামিাকারী 
িাডা আপদন দকিুই না, ব  বজার কদ্র আমাদ্ির বিদ্শর উপর দনদ্জর ইদ্ছ চাদপদ্য 
দিদ্ে চাদ্ছ। ব  বিশ আপনার নয–ব  বিশ কখনও আপনার বিাকদ্িরও দিি না। 
আপনারা বমাগিরা কারা? উত্তদ্রর পবতদ্ের জিংদি এিাকা বথদ্ক আসা একিি িসুু। 
বচার ব মন সুদ্ াগ বপদ্িই চুদর কদ্র, বেমদন আপনারাও বচাদ্রর মদ্ো একদট সুদ্ াগ 
বপদ্য হামিা কদ্রদ্িন– াদ্িরদ্ক সিাদজর বনেৃদ্ত্ব আমরা এদ্িশ বথদ্ক উদ্ছি 
করদ্বা।’ 
 
আওরঙ্গদ্জব দনদ্চ বিাকদটর দিদ্ক োকাদ্িন। োর ঘাদ্ডর শক্ত বপদশ আর ঘাদ্ম বিজা 
কপাদ্ির িুদ্ি উঠা দশরাগুদ্িা িি করদ্িন। ববিনািাযকিাদ্ব  খন োর প্রাণ চদ্ি 
 াদ্ছ, দঠক োর আদ্গ এমন আদ্বগ, এমন দবদ্রাদধো, আর দবদ্শে একদট উদ্েদ্শুর 
প্রদে োর এমন দবশ্বাস–বিখার মদ্ো দবেয বদ্ট। দক কারদ্ণ বিাকদট দবশ্বাস করদ্ি ব , 
সিাদজর মদ্ো বনোর জনু প্রাণ দবসজতন বিওযা  ায? োাঁর গুপ্তচদ্ররা বদ্িদ্ি, বস োর 
বাবার বচদ্যও অদ্নক বিাগদবিাসী আর খুব একটা উিুমী নয? েদ্ব োাঁর গুপ্তচদ্ররা দক 
সমূ্পণত সেু কথাদট বদ্ি দন, না-দক দেদন  া শুনদ্ে পিন্দ কদ্রন শুধু বস কথাই 
বদ্িদ্ি? সিাদজর দনিযই দবদ্শে বকাদ্না গুণ আদ্ি, আর বসজনুই বস এমন সাহস 
ব াগদ্ছ আর আত্মদবসজতন করদ্ে বিাকদ্ক অনুপ্রাদণে করদ্ি। আর োই  দি হদ্য 
থাদ্ক, েদ্ব োদ্ক বিাট কদ্র বিখা িুি হদ্ব। োদ্ক িাদ্িািাদ্ব জানার জনু একটা 
উপায ববর করদ্ে হদ্ব। দেদন ওযাদজম খাদ্নর সাদ্থ কথা বদ্ি োদ্ক জানাদ্বন মারাদঠ 
দশদবদ্র  ুদ্ক সিাদজর সম্পদ্কত সবদকিু জানার জনু আদ্রা বচষ্টা করদ্ে। 
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 বচাদ্খর একদ্কাণ দিদ্য দেদন বসই দবশাি হাদেদটদ্ক এদগদ্য আসদ্ে বিখদ্িন, এই 
হাদে দিদ্যই অপরাধীদ্ির দপদ্ে মারা হয। একদট মাত্র মাহুে হাদেদটর কাাঁদ্ধ চদ্ড 
এটাদ্ক চাদিদ্য দনদ্য আসদ্ি। মাথা েুদ্ি বিখদ্িন কদ্যক িুট িূদ্র োর কদ্যকজন 
বিাক একটা গরুর গাদড বথদ্ক একদট পাথদ্রর চওডা টুকরা ধরাধদর কদ্র নামাদ্ছ। 
এই পাথদ্রর উপর বিদ্িই অপরাধীদ্ক হাদের পা দিদ্য দপদ্ে বিিা হদ্ব। রক্ত শুদকদ্য 
পাথরদটর রে বািাদম হদ্য রদ্যদ্ি। আর এর চার বকাণায একদট কদ্র বিাহার আিংটা 
িাগান রদ্যদ্ি। পাথরদট দঠকজাযগা মদ্ো িাপন করার পর আওরঙ্গদ্জব োর বিহরিী 
িদ্ির অদধনাযকদ্ক ইদঙ্গে কদ্র বিদ্িন, ‘ঐ বিাকদট!’ ব  বিাকদট োর গাদ্য থুথু 
বিদ্িদিি োদ্ক বিখাদ্িন। মারাদঠ বিাকদট হযদ্ো িাবদ্ি বস থুথু বিদ্িদিি বদ্ি দেদন 
োর উপর প্রদেদ্শাধ দনদ্ছন। আসদ্ি ো নয। বিাকদটদ্ক প্রথদ্ম মরার সুদ্ াগ দিদ্য 
দেদন োর সাহদ্সর প্রশিংসা করদিদ্িন। 
 
 তসনুরা দ্রুে বিাকদটর জামা-কাপড খুদ্ি বিিদ্িা, বস এখন চুপ কদ্র রদ্যদ্ি। োরপর 
োদ্ক দচৎ কদ্র পাথরদটর উপর শুইদ্য দিদ্য চারদট আিংটার সাদ্থ িুই হাদ্ের কদি আর 
পাদ্যর বগাডাদি ববাঁদ্ধ দিি। হাদেদট একদট পা েুিদ্েই এর িাযা বিাকদটর উপর 
পডদ্িা, োরপর মাহুদ্ের ইশারায হাদেদট পা ধীদ্র ধীদ্র বিাকদটর শরীদ্রর উপর 
নাদমদ্য আনদ্িা। বপদ্টর নাদডিূদড ববর হদ্য ব দ্েই মারাদঠ বিাকদট একদট বনু পশুর 
মদ্ো আেতনাি কদ্র উঠদ্িা। বি বাযু আর মানুদ্ের মদ্ির বদম উদ্রক করা িুগতন্ধ 
এডাদ্ে আওরঙ্গদ্জব োাঁর পাদ্শ িাাঁডান েরুণ বকারদচর কাি বথদ্ক একদট কাপদ্ডর 
টুকরা দনদ্য নাদ্ক বচদ্প ধরদ্িন। বকারদচ বিদ্িদট হঠাৎ উবু হদ্য মাদটদ্ে বদ্স পডদ্িা, 
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োরপর আওরঙ্গদ্জব শুনদ্ে বপদ্িন বস বদম করদ্ি, েদ্ব দকিু বিদ্িন না। বিদ্িটার 
বযস খুব কম। সময হদ্ি বস জানদ্ে পারদ্ব এই ধরদ্নর কাজ  ে খারাপই। বহাক না 
বকন, একজন শাসদ্কর প্রজাদ্ির মদ্ন িয জাগাবার জনু এটা প্রদ্যাজনীয আর 
এিাদ্বই োর কেৃতত্ব বজায রাখদ্ে হদ্ব। 
 
সােজন মানুদ্ের বিহাবদ্শে পাথদ্রর টুকরা বথদ্ক এদ্ক এদ্ক সদরদ্য মাদটদ্ে িদডদ্য 
রাখা পাদন দনদ্রাধক কাপদ্ড এদ্ন মুদ্ড রাখা হি। োরপর বিহগুদ্িা দশদবর বথদ্ক ববশ 
িূদ্র মাদটদ্ে গেত খুাঁদ্ড বসখাদ্ন মাদট চাপা বিওযা হদ্ব। ইদ্োমদ্ধু বাোদ্স প্রচণ্ড িুগতন্ধ 
িদডদ্য পদ্ডদিি। সবদ্শে বন্দীদট দিি কমবযসী একদট েরুণ, তসনুরা োদ্ক বটদ্ন িাাঁড 
করাদ্েই বস একজন পিাঘােগ্রস্ত বুদ্ডা মানুদ্ের মদ্ো ঠক ঠক কদ্র কাাঁপদ্ে িাগদ্িা। 
একজন তসনু অসেকতিাদ্ব ইস্পাদ্ের িুদর দিদ্য েরুণদটর হাদ্ের বাাঁধন কাটদ্ে দগদ্য 
োর হাদ্ের চামডাও একটুখাদন বকদ্ট দগদ্য োর ডান হাে ববদ্য িরির কদ্র রক্ত 
েরদ্ে িাগদ্িা। তসনুরা োর বপাশাক বখািা শুরু করদ্েই আওরঙ্গদ্জব এক হাে 
েুিদ্িন। 
 
দেদন ধীদ্র ধীদ্র বিদ্িন, ‘থাম। এর সাদ্থ আমার দকিু কথা আদ্ি। বোমার বযস কম 
বদ্ি বোমার মৃেুু হদ্ব না ো নয। েদ্ব আদম বোমাদ্ক বাাঁচার জনু একদট সুদ্ াগ 
দিদ্ে পাদর।’ 
 
েরুণ মারাদঠ বিদ্িদট েখনও থরথর কদ্র কাাঁপদ্ে কাাঁপদ্ে োাঁর দিদ্ক োকাি। 
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সিাদজ সম্পদ্কত খবদ্রর দবদনমদ্য আদম বোমার প্রদে িমা বিখাদ্ে পাদর। আদম সবদকিু 
জানদ্ে চাই, বস কী বখদ্ে আর পান করদ্ে পিন্দ কদ্র, বসখান বথদ্ক শুরু কদ্র কী 
বিখদ্ি বস হাদ্স আর বকমনিাদ্ব োর বিাকদ্ির সাদ্থ কথা বদ্ি সবদকিু। এমনিাদ্ব 
বিদ্ব ব ন, আদম মদ্ন করদ্ে পাদর ব ন োদ্ক আদম দচদন। ব ন আদম োর সাদ্থ োর 
দশদবদ্রই আদি। পারদ্ব এটা করদ্ে? হা..হুাাঁ, পারদ্বা আদম।’ 
 
‘বোমার নাম কী? 
 
 ‘সন্তাদজ। 
 
 “দঠক আদ্ি সন্তাদজ। আমাদ্ক বিখাও। েদ্ব আদম হযদ্ো এটা জানদ্ে পাদর ব , েুদম 
কখনও সিাদজর সাদ্থ বিখা কর দন। ‘প্রায িুই বির আদম োর বিহরিী িদ্ির সিসু 
দিিাম। োরপর বেতার দঠক আদ্গ আমার বডিাই বসন্তদ্রাদ্গ মারা  াবার পর আমার 
বাবার অনুদ্রাদ্ধ সিাদজ আমাদ্ক বাদড বিরার অনুমদে বিন। 
 
 ‘বোমার বাবা এখন বকাথায? 
 
 “দেদন…দেদন…এখাদ্ন মারা  াওযা দিেীয বুদক্ত। 
 
কথাটা আওরঙ্গদ্জব দবদ্বচনা করদ্িন। সন্তাদজ এই মাত্র োর বাবার হেুাকাণ্ড বিদ্খদ্ি, 
এরজনু বস হযদ্ো এর প্রদেদ্শাধ দনদ্ে চাইদ্ব। কাদ্জই োদ্ক িুি পদ্থ চাদিে করদ্ে 
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হদ্ব। অনুদিদ্ক োর মদ্ন এখন ব  আেে চিদ্ি, োর দবপরীদ্ে ব  আশার আদ্িা 
োর বচাদ্খ বিখা দিদ্যদ্ি োদ্ে বস মদ্ন করদ্ি হযদ্ো বস হযদ্ো মরদ্ব না, এদ্ে বুো 
 াদ্ছ বস বাাঁচদ্েই চাইদ্ি। 
 
“দঠক আদ্ি আমরা বিখদ্বা। প্রদ্েুকদিন বসনা কমতকেতারা বোমাদ্ক প্রশ্ন কদ্র সবদকিু 
আমাদ্ক জানাদ্ব। বোমার কথায  দি আদম সন্তুষ্ট হই োহদ্ি বোমার বন্দীজীবন সহজ 
হদ্ব। আর ো নাহদ্ি.. মদ্ন বরখ আজ দক বিদ্খি। 
 
আওরঙ্গদ্জব দ্রুে বহাঁদ্ট োাঁর বঘাডার কাদ্ি বগদ্িন, সদহসদ্ক ইশারা করদ্েই বস িুদ্ট 
সামদ্ন এদগদ্য োাঁদ্ক বঘাডায চডদ্ে সাহা ু করদ্িা।  ুবক বযদ্স ব রকম একিাদ্ি 
দজদ্ন বচদ্প বসদ্েন এখন আর বসরকম পাদ্রন না। েদ্ব এখনও  দ্থষ্ট চটপদ্ট 
আদ্িন। দশদবদ্রর বচৌহেীর চারপাদ্শ পাহারা বিখার জনু বঘাডায চদ্ড ঘুদ্র ববডাদ্ে 
শুরু করদ্িন। 
 
 সন্ধুায সবতাদধনাযদ্কর োাঁবুদ্ে নামাজ বশে কদ্র উদ্ঠ অবাক হদ্য বিখদ্িন োর 
বকারদচ োাঁবুর পিতার কাদ্ি িাাঁদডদ্য অদ্পিা করদ্ি। বস দনিযই দনিঃশদ্ব্দ  ুদ্কদিি, োই 
দেদন োর আসা শুনদ্ে পান দন। বিদ্িদট বিদ্িা, জাাঁহাপনা, আপনার ববান গওহারা 
ববগম সাদ্হবার সদচব ইকবাি কদরম এই মাত্র আজদমর বথদ্ক একদট জরুদর দচদঠ দনদ্য 
এদ্সদ্িন। দেদন দচদঠটা এখুদন আপনার হাদ্ে দিদ্ে চাদ্ছন। 
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দেদন বিদ্িন, “দঠক আদ্ি।’ কথাটা বিার সাদ্থ সাদ্থ ইকবাি কদরম োাঁবুর িরজায 
এদ্স দচদঠটা এক হাদ্ে ধদ্র মাথা নুইদ্য িাাঁডাি। বস দনিযই োাঁবুর বাইদ্রই অদ্পিা 
করদিি। দসি বমাহদ্র গওহারার বুদক্তগে দসিদ্মাহর– িাদিদ্য উঠা একদট মাদ্ির 
প্রদেকৃদে বিখা  াদ্ছ। আওরঙ্গদ্জব দসিদ্মাহর বিদ্ঙ্গ দচদঠটা পডদ্ে শুরু করদ্িন। দপ্রয 
িাই, আমাদ্ির শ্রদ্দ্ধয ববান জাহানারা মারা বগদ্িন… 
 
বকানমদ্ে দনদ্জদ্ক সামদ্ি দনদ্য দেদন শান্তিাদ্ব বিদ্িন, ‘ধনুবাি, ইকবাি কদরম। 
েুদম এখন  াও, পদ্র বোমাদ্ক খবর বিব।’ 
 
একা হদ্েই আওরঙ্গদ্জদ্বর হাে বথদ্ক দচদঠটা খদ্স পডদ্িা োাঁর হাাঁটুর উপর। 
জাহানারার আত্মার মাগদ্িরাে কামনা কদ্র বিাযা শুরু করদ্েই োর িুই বচাখ ববদ্য 
অদ্োর ধারায পাদন পডদ্ে িাগদ্িা। বিাযা পডদ্ে দগদ্য দক দক উচ্চারণ করদ্িন োর 
দকিুই কাদ্ন  ুকদিি না। োাঁর সমস্ত দচন্তা দিি োাঁর এই ববাদ্নর জনু  াদ্ক দেদন সকি 
িাই-ববাদ্নর মদ্ধু সদ্বদ্চদ্য ববদশ িাদ্িাবাসদ্েন। মাদ্যর মৃেুুর পর দেদনই োদ্ক 
সান্ত্বনা দিদ্যদিদ্িন। একমাত্র োাঁর মোমেদ্কই দেদন মূিু দিদ্েন। িদবেুৎ দনদ্য োর 
মদ্ন খুব িয দিি, োাঁদ্ক দনদ্য, পদরবারদ্ক দনদ্য আর সাম্রাজুদ্ক দনদ্যও োর মদ্ন 
আেে দিি। মদ্ন হদছি দেদন ববাঁদ্চ থাকার ইদ্ছ হাদরদ্য বিদ্িদিদ্িন। দেদন এটা োাঁর 
বচাদ্খ বিদ্খদিদ্িন, োর কণ্ঠস্বদ্র শুদ্নদিদ্িন।  দি দেদন োদ্ক একটু সান্ত্বনা, একটু 
আশা দিদ্ে পারদ্েন, দকন্তু দেদন ো পাদ্রন দন। োর উদ্িগ িূর করদ্ে হদ্ি োাঁদ্ক 
দনদ্জর দবদ্বদ্কর দবরুদ্দ্ধ ব দ্ে হে আর োাঁর দবশ্বাদ্সর সাদ্থ প্রোরণা করা হে। আর 
বসটা করা কখনও োর পদ্ি সিব দিি না। 
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এসব কথা বিদ্ব দেদন একটু শান্ত হদ্িন, োরপর এক মুহূেত ইেস্তে করার পর 
গওহারার দচদঠটা েুদ্ি পডদ্ে শুরু করদ্িন। 
 
* 
 
আপদন চদ্ি  াওযার পর আমাদ্ির ববান দিন দিন আদ্রা িুবতি হদ্য পডদ্িন, ঘর বথদ্ক 
খুব কম ববর হদ্েন, সারাদিন বসখাদ্ন দেমুদ্েন।  খন বজদ্গ থাকদ্েন েখন সুদিেে, 
বকারাদ্নর দবদিন্ন সূরা আর অদ্নক সময োাঁর দপ্রয িাদসত কদবো পদ্ড সময কাটাদ্েন। 
দিদ্ধ এদ্কবাদ্র কদ্ম দগদ্যদিি। আমরা বকাদ্নামদ্েই োাঁদ্ক বিাট এক বাদট সুরুযা 
দকিংবা সামানু িােও খাওযাদ্ে পারোম না। বহদকম  া বিদ্েন মদ্নাদ্ াগ দিদ্য সব 
শুনদ্েন, মৃিু বহদ্স সায দিদ্েন োরপর বহদকমরা চদ্ি বগদ্ি আবার দঠক আদ্গর 
মদ্োই চিদ্েন। িশ দিন আদ্গ দেদন খাওযা-িাওযা এদ্কবাদ্রই বিদ্ড বিন। আমার 
বচাদ্খর সামদ্ন দেদন শুদকদ্য  াদছদ্িন। আদম আপনাদ্ক দিদ্খ জানাদ্ে বচদ্যদিিাম, 
দকন্তু দেদন কদ্ঠারিাদ্ব আমাদ্ক দচদঠ দিখদ্ে দনদ্েধ করদ্িন। আপদনদ্ো জাদ্নন, শান্ত 
হদ্িও দেদন দকরকম বজদি হদ্ে পাদ্রন। 
 
বশেদিন োাঁর শাসপ্রশাস আদ্স  ায এমন হদছি আর দনশাস এে িাসািাসা হদছি 
ব , োর পদরচাদরকা বিাদ্রর আদ্গ আমাদ্ক বডদ্ক পাঠাি। বশেমুহূেত প তন্ত অবশু 
জাহানারার জ্ঞান দিি। খুব ধীদ্র ধীদ্র েদ্ব পদরষ্কারিাদ্ব কথা বদ্ি দেদন আমাদ্ক 
বিদ্িন, আদম ব ন অবশুই আপনাদ্ক জানাই, আপনার প্রদে োাঁর িাদ্িাবাসা সবসময 
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অটুট আর দনিঃশেত দিি,  দিও আপনার বকান বকাদ্না কাদ্জ দেদন মদ্ন বুথা বপদ্যদ্িন। 
োরপর োাঁদ্ক একটু উদ্ত্তদজে মদ্ন হি। বাদিশ বথদ্ক মাথা সামানু েুদ্ি দেদন 
আমাদ্িরদ্ক অনুদ্রাধ করদ্িন, আমরা ব ন আপনাদ্ক অনুদ্রাধ কদর পদরবাদ্রর সব 
সিসুদ্ক একইরকম িাদ্িাবাসার িৃদষ্টদ্ে বিখদ্ে আকবর আর বজবুদন্নসার প্রদে,  াদ্ির 
জনু দেদন বশে আদ্রক বাদ্রর জনু িমাদিিা চাদ্ছন। আর োদ্ির প্রদেও  াদ্িরদ্ক 
দেদন আপনার বৃহত্তর পদরবার মদ্ন কদ্রন–জােপাে ও সামাদজক অবিান দনদবতদ্শদ্ে 
বসই প্রজাদ্ির প্রদেও। কথাগুদ্িা বিা বশে করার পর োাঁর অসুি মাথা আবার বাদিদ্শ 
পদ্ড বগি আর োরপর পদিমদিদ্ক মুখ কদ্র বচহারায প্রশাদন্ত দনদ্য দেদন বশেদনশ্বাস 
েুাগ করদ্িন। 
 
আমাদ্ির ববান একদট দচদঠ দিদ্খ অনুদ্রাধ কদ্র  ান, োদ্ক ব ন দিদল্লদ্ে বখািা 
আকাদ্শর দনদ্চ বিট একদট সমাদধদ্ে িািন করা হয। দঠক ব রকম প্রাচীন মুসদিম 
অনুশাসদ্ন বিা হদ্যদ্ি আর আমাদ্ির পূবতপুরুে বাবর ব মন কাবুদ্ি একদট পাহাদ্ডর 
ধাদ্র সমাদহে আদ্িন। দেদন দকিু উইি িারা অদপতে সম্পদত্ত বরদ্খ বগদ্িন, েদ্ব 
জাদনদ্যদ্িন োর বাদক সব বুদক্তগে সম্পি দবদক্র কদ্র বসই অথত দিদল্ল আর আগ্রার 
গদরব দহনু্দ-মুসদিম জনসাধারদ্ণর মদ্ধু দবদিদ্য দিদ্ে। আদম োর প্রদ্যাজনীয বুবিা 
দনদছ। 
 
কামনা কদর আল্লাহ আপনাদ্ক এই বশাক সহু করার শদক্ত দিক আর আদমও আল্লাহর 
কাদ্ি বিাযা প্রাথতনা করদি আমার িুিঃদ্খ শাদন্ত দিদ্ে। দেদন সব সময আমাদ্ির মদ্ধু 
বশ্রষ্ঠ দিদ্িন। 
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* 
 
আওরঙ্গদ্জব খুব  ত্ন কদ্র দচদঠটা িাাঁজ করদ্িন। নীরব বশাদ্ক কাের অবিায হাাঁটুদ্গদ্ড 
বদ্স জাহানারার একদট কথা োাঁর মদ্ন পদ্ড বগি। একবার দেদন বদ্িদিদ্িন, িাদ্িা 
এবিং মহৎ চদরদ্ত্রর মানুেদ্ক দহনু্দরা : ‘একদট মহৎ আত্মা’, নাম দিদ্যদিি। বসই 
শব্দগুদ্িা জাহানারার জনু এদ্কবাদ্র সদঠক। 
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১৫. রাজকীয় ট্র ারগ শ্াবডকর লডাই 
 
ববারহানপুদ্রর িুগত-প্রাসাদ্ির প্রধান বোরদ্ণর দনদ্চ দিদ্য  াওযার সময আওরঙ্গদ্জব 
উপদ্র োদকদ্য িটদ্কর ববদ্িপাথদ্রর বচৌকাদ্ঠর উপর  ুদ্ধরে হদস্তর প্রদেকৃদে বখািাই 
করা বিখদ্ে বপদ্িন। দেদন এই িানদটদ্ক ঘৃণা করদ্েন, দঠক ব রকম োর বাবাও 
করদ্েন। এই একদট দবেদ্য োরা িুজদ্নই একমে দিদ্িন। োর কাদ্ন বাজদ্িা, 
পত্নীদ্শাদ্ক কাের সম্রাট শাহজাহাদ্নর বসই কথাগুদ্িা। সম্রাট আকবদ্রর সমযকার 
কািক্রদমক ঘটনাপদিদ্ে দিদপবদ্ধ করা একদট অিংদ্শর কদ্যকদট িাইন দেদন বার বার 
বদ্ি  াদছদ্িন : 
 
োরা মহান সম্রাটদ্ক জানাি, ববারহানপুর একদট দনকৃষ্ট, অিিুদ্ণ এবিং অন্ধকার 
জাযগা। এখাদ্ন বকাদ্না মানুে উন্নদে করদ্ে পাদ্র না…। 
 
সূ ত েখনও দিগদ্ন্ত ডুদ্ব  ায দন। আর সারাদিন অনবরে প্রচণ্ড গুদ্মাট গরম দিি, ো 
সদ্েও আওরঙ্গদ্জব বকাঁদ্প উদ্ঠদিদ্িন। বসই সমদ্য দেদন একদট বাদ্রা বির বযদ্সর 
সহজসরি বািক দিদ্িন। দেদন োাঁর বাবাদ্ক সান্ত্বনা বিওযার পাশাপাদশ দনদ্জদ্কও 
সান্ত্বনা বিওযার আশা করদিদ্িন। েদ্ব শাহজাহান এমন আচরণ করদিদ্িন, ব ন 
দপ্রযজন হারাদ্নার ব  বুথাদ্বিনা পুদ্রা পদরবারদ্ক বশাকাহে কদ্রদিি বসদট ব ন োর 
একারই িুিঃখ দিি। 
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অবশু োাঁর মা মমোদ্জর মৃেুুর পর দেদন আদ্রা ববশ কদ্যকবার ববারহানপুর 
এদ্সদিদ্িন, েদ্ব এবারকার আসাটা একটু অনুরকম।  েই এর কািাকাদি হদ্ে 
িাগদ্িন েেই োর মদ্ন একটা আেে বজদ্গ উঠদ্ে িাগদ্িা। আেদ্ের এই অনুিূদে 
এে প্রবি দিি ব , দেদন োাঁর সাদ্থ উদিপুরী মহিদ্কও আসদ্ে অনুমদে বিন দন। দেদন 
োদ্ক োর সিরসঙ্গীর অদধকািংশ, সিসুদ্ির সাদ্থ দবশ মাইি িূদ্র একদট পাহাদ্ডর 
উপর আদসরগড িুদ্গত বরদ্খ এদ্সদিদ্িন। 
 
এখন োাঁর মদ্ন ব  অমঙ্গিাশো বজদ্গদ্ি োর সাদ্থ দক জাহানারার মৃেুুর বকাদ্না 
সম্পকত আদ্ি? হদ্ে পাদ্র। এটা অনুিদ্বর পর বথদ্ক গে িয সপ্তাহ ধদ্র অেীদ্ের 
অদ্নক িদব োাঁর মদ্ন দিড কদ্রদ্ি। বসইসব সৃ্মদের মদ্ধু সবদ্চদ্য প্রবি দিি এখাদ্ন 
এই ববারহানপুদ্র এক গ্রীদ্ের বসই রাদ্ের সৃ্মদেদট,  খন োাঁর মাদ্যর দনিারুণ  ন্ত্রণা-
দচৎকাদ্র বাোস িারী হদ্য উদ্ঠদিি। েখন োাঁর মাদ্যর কামরার অদ্ধতক বখািা িরজার 
িাাঁক দিদ্য দেদন বিদ্খদিদ্িন, জাহানারা োর মাদ্যর পাদ্শ বদ্স কপাদ্ি হাে বুদিদ্য 
োাঁদ্ক সান্ত্বনা বিওযার বচষ্টা করদিি। েখন জাহানারার িু’গাি ববদ্য িরির কদ্র 
বচাদ্খর পাদন গদডদ্য পডদিি আর িম্বা চুি েুদ্ি রদ্যদিি। জাহানারা  খন ঘুদ্র বিখদ্ে 
বপদ্িন আেদেে হদ্য আওরঙ্গদ্জব বচাখ বড বড কদ্র িৃশুদট বিখদ্িন, েখন িুদ্ট 
বগদ্িন িরজা বন্ধ করদ্ে, দকন্তু েেিদ্ণ অদ্নক বিদর হদ্য দগদ্যদিি, আওরঙ্গদ্জব 
বিদ্খ বিিদ্িন মমোজ পাগদ্ির মদ্ো আেতদচৎকার করদিদ্িন আর এমনিাদ্ব 
দবিানায আিডাদছদ্িন ব , োাঁর সবদ্চদ্য কাদ্ির বসদবকা সদত্ত আি-দনসাও োদ্ক ধদ্র 
রাখদ্ে পারদিদ্িন না। োরপর োর মদ্ন পডদ্িা োাঁর বাবা  ুদ্দ্ধর মযিাদ্ন খবর বপদ্য 
দিদ্র এদ্স বসই বপাশাদ্কই োদ্ক বঠদ্ি সদরদ্য দিদ্য কামরায  ুকার সাদ্থ আবার 
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ঘদ্রর িরজা বন্ধ কদ্র বিওযা হদ্যদিি। দেদন উঠাদ্নর একদট থাদ্মর গাদ্য বহিান দিদ্য 
বদ্স রইদ্িন  েিণ না োর মাদ্যর আেতদচৎকার বথদ্মদিি। দেদন েখন বিদ্বদিদ্িন 
এটা িাি হদ্যদ্ি–হযদ্ো সবদকিু দঠক হদ্য বগদ্ি, এই নীরবোর অথত, অবদ্শদ্ে দেদন 
একদট নেুন দশশুর জন্ম দিদ্যদ্িন। দকন্তু োর বশাদ্কর দবিাপ শুদ্ন দেদন বুেদ্ে 
পারদ্িন ব , সবদকিু দঠক নয… 
 
 দেদন আর কখনও মাদ্যর কামরায  ুদ্কন দন। োাঁর মৃেদ্িহ েপদে নিীর অপর েীদ্র 
অিাযী সমাদধদ্ে দনদ্য  াবার পর, শাহজাহান বসই বাদডদ্ে ব াকার মূি িরজা বন্ধ 
কদ্র বিবার দনদ্িতশ দিদ্যদিদ্িন। েখন বথদ্ক এে বির েপদে নিীর দিদ্ক মুখ করা 
িুগত-প্রাসাদ্ির সৃ্মদে দবজদডে দেনেিার বসই ঘরগুদ্িা িূেুদ্ড পদরদ্বশ দনদ্য নীরব হদ্য 
রদ্যদ্ি। েখন বথদ্ক আজ প তন্ত এই িানদট বকউ বিখদ্েও আদ্সদন। 
 
 আজ প্রথম মদ্ন হি বসটা দঠক হয দন। দেদন প্রাযই োজমহদ্ির একদ্িাাঁটা নযনার 
প্রদেকৃদের মদ্ো গমু্বদ্জর দনদ্চ োাঁর মাদ্যর জনু বমানাজাে করদ্েন। েদ্ব কখনও 
এখাদ্ন প্রাথতনা কদ্রন দন, ব  জাযগায োর মাদ্যর আত্মা বিহ বিদ্ড চদ্ি দগদ্যদিি। 
দেদন এখুদন কামরাগুদ্িা বখািার বুবিা করদ্বন। বঘাডা বথদ্ক বনদ্ম দেদন 
ববারহানপুদ্রর নাদ্যবদ্ক খবর দিদ্িন। 
 
িুই ঘণ্টা পর বশাদ্কর ধবধদ্ব সািা বপাশাদ্ক হাওযায উডদ্ে থাকা িাি ধুিা আর 
েুিকাদি বমদ্খ আওরঙ্গদ্জব োাঁর মাদ্যর বসই ঘরদটদ্ে হাাঁটুদ্গদ্ড বদ্স বমানাজাে করদ্ে 
িাগদ্িন। প্রায পাঁদচশ বিদ্র পিতাগুদ্িা বরাদ্ি জ্বদ্ি নুাকডার মদ্ো রিংচটা হদ্য পে পে 
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কদ্র জানািায উডদিি। গাদিচা আর আসবাবগুদ্িা অদ্নক আদ্গই ইাঁিুদ্র আর 
ঘুণদ্পাকায বকদ্ট নষ্ট হদ্য দগদ্যদিি। আর বািুদ্ডর মদ্ির িাো পডা িুগতদ্ন্ধ বিেদ্রর 
বাোস িূদেে হদ্য রদ্যদ্ি। োসদ্েও দেদন এক ধরদ্নর দবস্ময দনদ্য চারপাদ্শ 
োকাদ্িন–এখন কামরাগুদ্িা ব  অবিায আদ্ি বসটা নয, দেদন বিখদিদ্িন একসময 
কীরকম দিি, সুন্দর রুদচশীি আসবাব আর সুগদন্ধ বমামবাদে দিদ্য সাজান দিি। 
বমদ্েদ্ে পদ্ড থাকা দকিু একটা োর বচাদ্খ পডদ্েই দনচু হদ্য দেদন দজদনসটা েুদ্ি 
ধুদ্িা বেদ্ড বিখদ্িন, দজদনসটা একদট হাদের িাাঁদ্ের দচরুদন। দজদনসটা োর মাদ্যর? 
দেদন অদ্নক সময বিদ্খদ্িন োাঁর মাদ্যর পদরচাদরকা সাদে আি দনসা োর বগািাপ 
আেদ্রর সুগদন্ধমাখা িম্বা বরশদ্মর মদ্ো চুি আাঁচডাদ্ছন। এই সুগদন্ধদট োর মাদ্যর খুব 
দপ্রয দিি। 
 
হঠাৎ দেদন অনুিব করদ্িন োাঁর িম বন্ধ হদ্য আসদ্ি। হাাঁটু বিদ্ঙ্গ সামদ্ন দনচু হদ্য 
সােিাপডা ববদ্িপাথদ্রর বমদ্েদ্ে কপাি বঠদকদ্য দেদন বিাযা করদ্ে শুরু করদ্িন 
প্রথদ্ম োর মাদ্যর আত্মার জনু, োরপর জাহানারা আর রওশনআরার জনু…োরপর 
দনদ্জর অজাদ্ন্তই কখন ব  শুধু োর বাবার জনুই নয, এেগুদ্িা বিদ্র দেদন  া কখনও 
কদ্রন দন–োাঁর িাই মুরাি, শাহ সুজা আর িারা দশদ্কার জনুও বিাযা করদ্িন, ো 
বটরও বপদ্িন না। এেগুদ্িা বিদ্র  া দেদন কখনও কদ্রনদন। দক কারদ্ণ এটা 
করদ্িন? বুেদ্ে পারদ্িন না। বকবি আল্লাহই জাদ্নন, দ দন মানুদ্ের মদ্নর বিেরটা 
বিখদ্ে পাদ্রন। 
 
* 
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হিুি বরশদম োদকযায বহিান দিদ্য আকবর আদ্রক ব াক সরাব বখদ্িন। এটা বপদ্ট 
পডদ্েই োর শরীর মন চাঙ্গা হদ্য উঠদ্িা। সিাদজর কাি বথদ্ক দেদন োাঁর বিাকজনসহ 
আর জদগন্দদ্রর রাজপুেরা উষ্ণ আদেথু বপদ্যদিদ্িন। সিাদজ এখন োর পাদ্শই 
আধদ্শাযা হদ্য রদ্যদ্িন। মারাঠা রাদ্জু  ুকদ্েই োর মন উেীপ্ত হি আর োর দসদ্ধাদ্ন্ত 
দেদন অটি হদ্য উঠদ্িন। এই মুহূদ্েত অন্তে দেদন োর বাবার হাদ্ের বাইদ্র রদ্যদ্িন। 
ববচারা মুযািম…দেদন কখনও োর কািাকাদিও আসদ্ে পাদ্রন দন, ধরা বো িূদ্রর 
কথা। অনুমান করদ্ে পারদ্িন এদ্ে োর বাবার দক প্রদেদক্রযা হদ্যদিি। আওরঙ্গদ্জব 
সব সময িাবদ্েন মুযািম অদেমাত্রায সেকত আর োর মদ্ধু আত্মদবশ্বাদ্সর অিাব 
রদ্যদ্ি। সবার সামদ্ন োদ্ক সমাদ্িাচনা করদ্েন, ব রকম অনু সব বিদ্িদ্ির 
সমাদ্িাচনা কদ্রন, কমবক্স িাডা। েদ্ব দেদন কখনও িাদ্বন দন ব , োর বাবা। দনদ্জর 
বমদ্যর প্রদেও এরকম প্রদেদহিংসা পরাযণ হদ্বন। বজবুদন্নসার কারারুদ্ধ হবার খবর শুদ্ন 
দেদন মদ্ন বড ধরদ্নর বচাট বপদ্যদিদ্িন। দেদন দনদ্জদ্ক বিােী মদ্ন কদ্রদিদ্িন। 
বকননা োদ্ক সমথতন করাদ্েই োর বাবা এর প্রদেদ্শাধ দনদ্যদিদ্িন। দবজযী হওযার 
পর অবশুই হদ্বন–োর প্রথম কাজ হদ্ব দনদ্জ বঘাডায চদ্ড বগাযাদিযর দগদ্য োদ্ক 
মুক্ত করা। দেদন হদ্বন সাম্রাদ্জুর সম্রাজ্ঞী–পাদিশাহ ববগম, দঠক ব রকম োর িুিু 
জাহানারা ববগম হদ্যদিদ্িন। 
 
 বনিংদটপরা িুজন কসরেবাজ কামরায  ুদ্ক আকবর আর সিাদজর সামদ্ন মাথা নুইদ্য 
অদিবািন করদ্িা। বিাক িুদটর নমনীয, মসৃণ বপদশবহুি সারা গাদ্য বেি মাখায 
চকচক করদিি। োরপর ওরা িাদিদ্য, বমাচড দিদ্য আর এমনিাদ্ব িুটািুদট কদ্র 
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উদ্ে পদ্ড কসরে করদিি ব ন, ওদ্ির বিদ্হ বকাদ্না হাড বনই। একজন শূদ্নু িাি 
দিদ্য দেনবার দডগবাদজ বখদ্েই সিাদজ োর পাদ্শ রাখা একদট চামডার থদ্ি বথদ্ক 
স্বণতমরা ববর কদ্র ওদ্ির দিদ্ক িুাঁদ্ড দিদ্িন। োরপর এি মাথাকামাদ্না আর দপপার 
মদ্ো বুদ্কর একজন বিাক, োদ্ক অনুসরণ কদ্র িুজন বিাক িারী একদট জ্বিন্ত কাঠ-
কযিার চুদল্ল কাাঁদ্ধ বদ্য দনদ্য এদ্স সাবধাদ্ন বমদ্েদ্ে রাখদ্িা। মাথা-কামাদ্না বিাকদট 
খাপ বথদ্ক একদট িুদর ববর করদ্িা। িুদরদট একদট িাি রদ্ের কাপদ্ড কদ্যক িাঁদ্জ 
বমাডাদ্না দিি। িাদ্িািাদ্ব বিখার জনু আকবর সামদ্ন একটু েুাঁকদ্েই বিাকদট িুদরদট 
চুদল্লর আগুদ্ন  ুদকদ্য কাপডদটদ্ে আগুদ্ন বিদ্গ িপ কদ্র জ্বদ্ি ওঠা প তন্ত ধদ্র 
রাখদ্িা। োরপর িুদরটা মাথার উপর দিদ্য িুই দেনবার ঘুরাি,  েিণ না অদগ্নদশখা 
িক িক কদ্র জ্বদ্ি উঠদ্ে শুরু কদ্র। োরপর মাথা বপিদ্নর দিদ্ক বহদ্ি, ধীদ্র ধীদ্র 
জ্বিন্ত িুদরর িিাদট মুদ্খর বিেদ্র  ুকাি। সিাদজ আর োর বসনানাযকরা করোদি 
দিদ্য উঠদ্িা। বস িুদরর িিাদট  ুকাদ্ে  ুকাদ্ে বশেপ তন্ত শুধু হােিটা বাইদ্র রইি। 
োরপর বস জ্বিন্ত িুদরদট মুখ বথদ্ক ববর কদ্র োর সহকারীর হাদ্ে দিি। এরপর 
আদ্রা িুদট িুদর খাপ বথদ্ক ববর কদ্র একই প্রদক্রযায মুদ্খ  ুকাি, েদ্ব এবার িুদট 
িুদরই োর হা করা মুদ্খর বিেদ্র অিৃশু হদ্য বগি। আকবর সিাদজর দিদ্ক োদকদ্য 
হাসদ্িন। বমাগি িরবাদ্র এরকম তহনচ কদ্র আনদ্ন্দাপদ্িাগ করা আওরঙ্গদ্জব অদ্নক 
আদ্গই বন্ধ কদ্র দিদ্যদ্িন। আগুন বখদ্কা আর োর সহকারীরা োদ্ির সামদ্ন মাথা 
নুইদ্য অদিবািন করদ্েই আকবর হােোদি দিদ্য োদ্িরদ্ক অদিনন্দন জানাদ্িন। েদ্ব 
মদ্ন হি অনুষ্ঠান এখনও বশে হয দন। 
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সিাদজ োদ্ক বিদ্িন, আমার মন্ত্রী আপনার জনু দবদ্শে একদট অনুষ্ঠাদ্নর বুবিা 
কদ্রদ্িন…এটা আপনার পিন্দ হদ্ব। োর শত্রুহীন েরুণ মুদ্খ িুষু্টদমর হাদস বখদ্ি 
বগি। কথাটা বিদ্েই পদরচারকরা বিযাদ্ির চারদিদ্কর জ্বিন্ত মশািগুদ্িা দনদিদ্য 
দিদ্েই আদ্িাদকে কামরাদট দনকে কাদ্িা অন্ধকাদ্র বিদ্য বগি। োর মদ্ন হদছি ব  
বকাদ্না মুহূদ্েত দেদন অনুিব করদ্বন একদট ধারাদ্িা িুদরর িিা োর গিা বকদ্ট বিিদ্ব 
দকিংবা বুদ্ক দবাঁধদ্ব। এখাদ্ন দবশ্বাসঘােকো হদ্ছ না বো? দকিংবা োর বাবার বকাদ্না 
গুপ্তঘােক? সম্রাদ্টর চর বো সবতত্র রদ্যদ্ি। দেদন উদ্ঠ িাাঁডাবার বচষ্টা করদ্েই অন্ধকাদ্র 
সিাদজর সাদ্থ োর ধাক্কা িাগদ্িা। মারাঠারাজ বিদ্িন, ‘একটু তধ ত ধরুন!’ োরপর 
িুইবার হােোদি দিদ্য দচৎকার করদ্িন, এবার শুরু কর! 
 
ধীদ্র ধীদ্র একদট িরজা খুিদ্েই একদট িাযামূদেত বিেদ্র হাদজর হি। োর বপিদ্ন 
আদ্রা িুদট িাযামূদেত পাাঁচদট উাঁদটসহ একদট বাদেিাদ্ন পাাঁচদট বমামবাদে দনদ্য  ুকদ্িা। 
ওরা কাদ্ি এদগদ্য আসদ্েই বমামবাদের আদ্িা আদ্রা বজারাদ্িা হদ্েই আকবর 
বিদ্খিন, সবার আদ্গ িাযামূদেতদট একজন নারী। োর চুি কাাঁদ্ধ িুদটদ্য পদ্ডদ্ি, 
পরদ্নর বপাশাকদট শরীদ্রর সাদ্থ বসাঁদ্ট থাকায বিদ্হর বরখাগুদ্িা স্পষ্ট হদ্য উদ্ঠদ্ি। 
বপাশাকদট এমন একদট উপািাদ্ন তেদর ব  এর উপর আদ্িা পডদ্েই দেকদমক কদ্র 
উঠদ্ি। এবার বিখা বগি িুদট বািক বাদেিানগুদ্িা বদ্য দনদ্য আসদ্ি। আকবদ্রর 
বুদ্কর ধুকপুকাদন এবার স্বািাদবক হদ্য এি। 
 
 ব  মদ্ঞ্চ আকবর আর সিাদজ িাাঁদডদ্যদিদ্িন, োর কাদ্ি এদ্স নারীদট মাথা নুইদ্য 
অদিবািন করদ্িা। সিাদজ বিদ্িন, স্বাগেম িাযিা।’ রুপাদি সুো দিদ্য তেদর িাযিার 
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বপাশাকদট এেই স্বছ দিি ব , এর মধু দিদ্য োর সুদ্ডৌি স্তন, ক্রমাগে সরু হদ্য 
 াওযা বকামর আর দনেম্ব পদরষ্কার িুদ্ট উদ্ঠদ্ি। সিাদজ ইশারা করদ্েই বস 
বমামবাদের আদ্িায বকাদ্না বািু ন্ত্র িাডাই নাচদ্ে শুরু করদ্িা। 
 
 িুপাদ্যর উপর িাাঁদডদ্য বস এমনিাদ্ব পুদ্রা বিহ বাাঁকাদছি ব ন, হাওযায বকাদ্না গাি 
িুিদ্ি। োরপর বস ঘুরদ্ে শুরু করদ্িা। বমামবাদের মৃিু আদ্িায আকবর বিখদ্িন বস 
দবদিন্ন িদঙ্গমায োর হাে পুদ্রা বিদ্হর উপর বুিাদ্ছ। বমদ্যদট জাদ্ন োর দক িমো 
আর এদ্ে বস আনন্দ উপদ্িাগ করদ্ি। আকবদ্রর হৃৎস্পন্দন দ্রুেের হি। কামরায 
গিীর নীরবো…এমন বকাদ্না মানুে হদ্ে পাদ্র না ব  োদ্ক বপদ্ে না চাইদ্ব। আকবর 
বুেদ্িন, এবার িাযিা োর কাদ্ি এদগদ্য আসদ্ি। োর কাদ্ি এদ্স বস হাাঁটু বগদ্ড 
বসদ্িা, মাথা বপিদ্ন বহদিদ্য িুই হাে েুদ্ি বমদ্হদি িাগাদ্না চুদ্ি বুিাদ্িা। বস এখন 
োর এে কাদ্ি ব , দেদন োর বুদ্কর উঠানামা পদরষ্কার বিখদ্ে পাদছদ্িন। সিাদজ 
দিস দিস কদ্র বিদ্িন, ‘এদ্ক আপনার পিন্দ হদ্যদ্ি, োই না? আকবর মাথা বনদ্ড 
সায দিদ্িন। োহদ্ি এর সাদ্থ  ান, আর িুজদ্ন দমদ্ি আমাদ্ির তমদত্রবন্ধন আর সামদ্ন 
ব  সুমধুর দিনগুদ্িা আমাদ্ির সবার জনু রদ্যদ্ি ো উি াপন করুন। আপদন বিখদ্বন 
বস বমাদ্টই আপদত্ত করদ্ব না। িাযিা িাাঁদডদ্য আকবদ্রর দিদ্ক একহাে বাদডদ্য 
বিদ্িা, “জাহাপনা। োরপর পুরুষু্ট িাি বঠাাঁট সামানু িাাঁক কদ্র মৃিু হাসদ্িা। সিাদজর 
বিাদ্করা দচৎকার কদ্র োদ্ক উৎসাদহে করদ্েই দেদন োর হাে ধদ্র কাদ্িই সিাদজ 
োর থাকার জনু ব  ঘদ্রর বুবিা কদ্রদ্িন বসদিদ্ক এদগদ্য চিদ্িন। চাাঁপািুদ্ির 
সুগদ্ন্ধর সাদ্থ োর ঘাম দমদশ্রে মাোি করা বসৌরি নাদ্ক দনদ্য দেদন োর সাদ্থ 
চিদ্িন। িরজা বন্ধ হদ্ে না হদ্েই দেদন োদ্ক িুই হাদ্ে কাদ্ি বটদ্ন দনদ্িন। িাযিা 
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দিস দিে কদ্র বিদ্িা, তধ ত ধরুন জাহাপনা। োরপর এক পা দপদিদ্য এক টাদ্ন 
দেকদমক করা বপাশাকদট মাথার উপর দিদ্য দনদ্য খুদ্ি মাদটদ্ে বিদ্ি দিি। 
 
এমন দনখুাঁে আর সুন্দর বিহ আকবর কখনও বিদ্খন দন। দেদন সব িুদ্ি অবাক হদ্য 
োদকদ্য রইদ্িন। োরপর হাদস শুদ্ন দেদন বুেদ্ে পারদ্িন ব , দেদন একদট বাচ্চা 
বিদ্ির মে হেবাক হদ্য োদকদ্য দিদ্িন। দেদন আবার োদ্ক কাদ্ি বটদ্ন দনদ্য োর 
সারা বিদ্হ হাে বুিাদ্ে িাগদ্িন। িাযিাও োর বঠাাঁদ্ট গিীর চুম্বন করদ্িা। 
 
 িাযিা োদ্ক তধ ত ধরদ্ে বদ্িদিি, দকন্তু ো অসিব দিি। দেদন োদ্ক বকাদ্ি উদঠদ্য 
কাদ্িই দনচু দবিানায দনদ্য দগদ্য বশাযাদ্িন। িাযিা োদ্ক কাদ্ি বটদ্ন দনি। এরপর 
পদরপূণত দমিদ্নর ব  আনন্দ দেদন বপদ্িন োদ্ে খুদশদ্ে বহদ্স উঠদ্িন। এখান বথদ্কই 
নেুন জীবদ্নর শুরু–োর বাবার িাযার বাইদ্র একদট জীবন, ব খাদ্ন দেদন  া ইছা 
কদ্রন ো অজতন করদ্ে পারদ্বন। 
 
* 
 
আকবর সিাদজর দিদ্ক োদকদ্য বিদ্িন, আপনার কী মদ্ন হয? এখন আমরা আক্রমণ 
করদ্ে পাদর? 
 
 ‘বকন নয? আমার বাবা হদ্ি বমাদ্টই ইেস্তে করদ্েন না…’ 
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আকবর দবডদবড কদ্র বিদ্িন, ‘আমার বাবাও করদ্েন না। চক্রান্ত করার। সময োর 
বাবা সাদ্পর মদ্ো সদপতি আর দপদছি হদ্িও  ুদ্ধদ্িদ্ত্র আওরঙ্গদ্জদ্বর সাহস দকিংবা 
সামদরক বকাদ্না সুদ্ াগ খুাঁদ্জ ববর করার ধীশদক্ত দনদ্য বকউ সদ্ন্দহ প্রকাশ করদ্ে 
পারদ্ব না। সিাদজর সাদ্থ ব াগ বিওযার পর আকবর গে কদ্যক মাদ্স এ ধরদ্নর 
একটা সুদ্ াগ খুাঁজদিদ্িন। ববারহানপুদ্র আওরঙ্গদ্জদ্বর ঘাাঁদট বথদ্ক দবদছন্ন হদ্য ব  
অগ্রবেতী বসনািিদট সামদ্ন এদগদ্য এদ্সদ্ি, োর উপর একদট অেদকতে হামিা করা 
 ায। শীঘ্র দেদন োর বাবাদ্ক োর শদক্ত বিদখদ্য বিদ্বন। 
 
আকবর বপদ্টর উপর শুদ্য বমাচডাদ্নার িদঙ্গদ্ে ধীদ্র ধীদ্র সামদ্ন এদগদ্য উাঁচু 
পাহাডদটর চূডার দকনারা বথদ্ক একহাজার িুট দনদ্চ কািা-মাদটর ইদ্টর তেদর িুগতদটর 
দিদ্ক োকাদ্িন। আদ্রকটু িাদ্িািাদ্ব বিখার জনু বুদ্ক বহাঁদ্ট সামদ্ন আদ্রকটু 
এদ্গাদ্িন। দেদন আর সিাদজ একদট পাহাদ্ডর চূডায উদ্ঠ পাহাদ্ডর পািদ্িশ বথদ্ক 
এক মাইি িূদ্র েপদে নিীর মােখাদ্ন একদট দনচু িীদ্প অবদিে িুগতদটর উপর নজর 
রাখদিদ্িন। বিখদ্ে পুদ্রাদ্না মদ্ন হদ্িও এখনও ববশ শদক্তশািী। েদ্ব সিাদজর 
িুইজন চর বিদরওযািার িদ্মদ্বদ্শ িুদ্গত  ুদ্ক জাযগাদটদ্ে ঘুদ্রদিদ্র বিদ্খ এদ্স 
জাদনদ্যদ্ি, িুগত রিার জনু একদট বসনািি একমাস আদ্গ বথদ্ক এখাদ্ন অবিান 
করদ্ি আর মূি ব  বসনাবাদহনীদট আদ্রা িদিণ দিদ্ক অনুসন্ধান করদ্ে এদগদ্যদ্ি 
বসদটও খুব ববদশ বড নয–বড বজার একপঞ্চাশ জন তসনু হদ্ব। নিীদট চওডা হদ্িও, 
পাদন খুব কম, সহদ্জই পার হওযা  াদ্ব। আর বগািন্দাজ বাদহনী বথদ্কও আক্রমদ্ণর 
িয বনই। িুদ্গতর পুদ্রাদ্না বিযাদ্ি ব  সরু দিরগুদ্িা রদ্যদ্ি বসগুদ্িা েীর ধনুদ্কর 
উপদ্ াগী কদ্র করা হদ্যদিি, কামাদ্নর বগািার জনু নয। একমাত্র প্রধান িটদ্কর 
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বচো িাদ্ি কামান িাপন করা ব ে, দকন্তু বসরকম বকাদ্না দচহ্ন বসখাদ্ন বিখা  াদ্ছ 
না। 
 
 আকবর দজদ্জ্ঞস করদ্িন, “আমরা কখন আক্রমণ করদ্বা? 
 
 ‘এখন হদ্ি িদে দক? আমরা ওদ্ির একজদ্নর জাযগায িুইজন রদ্যদি। আর নেুন 
চাাঁদ্ির আদ্িাও খুব কম, কাদ্জই অেদকতদ্ে আক্রমণ কদ্র আমরা ওদ্িরদ্ক চমদ্ক দিদ্ে 
পাদর।’ 
 
 অবদ্শদ্ে আক্রমণ শুরু হি। গে কদ্যক সপ্তাহ ধদ্র আকবর িাবদ্েন সিাদজ এে 
অদেদথপরাযণ আর োদ্ক স্বাগে জানাদ্িও,  ে দ্রুে সিব বমাগিদ্ির বমাকাদ্বিা 
করার বুাপাদ্র দেদন দনদ্জ ব রকম িৃঢ়প্রদেজ্ঞ হদ্যদ্িন, োর সাদ্থ দেদনও অিংশীিার 
হদ্বন দক-না। েদ্ব বসটা দঠক নয…সিাদজ বকবি সদঠক মুহূদ্েতর জনু অদ্পিা 
করদিদ্িন। কাদ্জই  খন োর গুপ্তচদ্ররা খবর দিি বমাগিরা এই িুগত িখি কদ্র 
এখাদ্ন প্রচুর রসি জমা কদ্রদ্ি, েখন দেদন আর ইেস্তে করদ্িন না। োর বাবার 
বসনািদ্ির দবরুদ্দ্ধ প্রথম  ুদ্দ্ধ জযিাি করদ্ি দক চমৎকার অনুিূদে হদ্ব। আওরঙ্গদ্জব 
কখনও িাবদ্ে পারদ্েন না ব , োর বিদ্ির এমন সাহস হদ্ব আর কল্পনা করদ্ে 
পারদ্ব ব , অগ্রবেতী মূি বমাগি বাদহনীদ্ক পাশ কাদটদ্য এমন একদট িুগত আক্রমণ 
করদ্বন,  া োর বসনাপদেরা বপিদ্ন সুরদিে কদ্র বরদ্খ এদ্সদ্ি… 
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োরপরও পাহাদ্ডর কাদ্ি বপৌঁিদ্ে বপৌঁিদ্ে িুপুর হদ্য বগি। োরপর পাহাদ্ডর দনদ্চ 
গাদ্ির আডাদ্ি আকবদ্রর দনদ্জর বসনািি আর মারাদঠরা অিাযী দশদবর বগদ্ড বসখাদ্ন 
প্রস্তুদে দনদ্ে ব  সময দনদছি, আকবদ্রর েখন মদ্ন হদছি সময ব ন কাটদ্িই না। 
 খনই আকবর আকাদ্শর দিদ্ক োকাদ্েন েখনই োর মদ্ন হে সূ ত ব ন একই 
জাযগায রদ্যদ্ি। দনদ্জর মদ্নাদ্ াগ অনুদিদ্ক বিরাদ্ে দেদন সিাদজ আর োর 
বসনানাযকদ্ির সাদ্থ আক্রমদ্ণর িকদট দনদ্য বারবার আদ্িাচনা করদ্ে িাগদ্িন। ওরা 
সবাই এদ্ে একমে হদ্যদিি। পদরকল্পনাদট ববশ সহজ দিি। অন্ধকার নামদ্িই ওরা 
প্রস্তুদে দনদ্য পাহাদ্ডর চূডায উঠদ্ব। োরপর একটু পরই  খন িুদ্গতর অদধকািংশ বিাক 
খওযা-িাওযা আর ঘুমাবার কথা দচন্তা করদ্ব েখন ওরা বিাট বিাট িদ্ি বহাঁদ্ট পাহাড 
বথদ্ক নামদ্ে শুরু করদ্ব। বঘাডা দনদ্ি ববদশ শব্দ হদ্ব–বহাঁদ্ট নিী পার হদ্য ব  িীদ্প 
িুগতদট অবদিে বসখাদ্ন  াদ্ব। বসখাদ্ন বপৌঁদ্ি িুদ্গতর প্রধান িটদ্কর িুইদ্শা গজ িূদ্র 
একদট আমগাদ্ির জঙ্গদ্ির আডাদ্ি সবাই একদত্রে হদ্ব। োরপর  খন বমাটামুদট 
দনদিে হদ্ব ব , ওদ্িরদ্ক বকউ বিখদ্ি না েখন িুজন বিাক চুদপ চুদপ িটদ্কর  েিূর 
সিব কািাকাদি দগদ্য একদট বড বস্তা িদেত বারুি বরদ্খ আসদ্ব। একইসাদ্থ অনুরা 
িশজন কদ্র িদ্ি দবিক্ত হদ্য িুদ্গতর সীমানার চেুদিতদ্ক বিযাি বঘাঁদ্স অবিান বনদ্ব, 
 াদ্ে সময মদ্ো বিযাি ববদ্য উঠদ্ে পাদ্র। প্রদ্যাজন ববাদ্ধ গুদিবেতণ কদ্র ওদ্িরদ্ক 
সহাযো করার জনু প্রদে িদ্ি িুজন বরকন্দাজ থাকদ্ব। োরপর দসদ্ধান্ত বমাোদ্বক 
একবার দশঙ্গা ববদ্জ উঠদ্িই বারুদ্ির বস্তা দনদ্য ব  িুজন িটদ্কর কাদ্ি থাকার কথা 
ওরা দ্রুে বারুদ্ির বস্তার পদিোয আগুন িাদগদ্য বিদ্ব। এর দবদ্স্ফারদ্ণর িদ্ি 
িটদ্কর পাল্লাগুদ্িা কজা খুদ্ি উদ্ড  াদ্ব আশা করা  ায। কদ্যকজন কুশিী ব াদ্ধা 
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দনদ্য আকবর বকাদ্না বাধা এদ্ি ো সামিাদ্ব আর সিাদজর দনদ্িতদ্শ অনুরা বিযাি 
দিদ্য আক্রমণ করদ্ব। 
 
পদিম আকাদ্শ কমিা রে মুদ্ি ব দ্েই আকবর পাহাদ্ডর খাডা গা ববদ্য চূডায 
আদ্রাহণ করদ্ে শুরু করদ্িন। োর বকারদচ োর িম্বা েদ্রাযািদট দনদ্য োর পাশাপাদশ 
উঠদিি আর বপিন বপিন আসদিি োর বিহরিী িি। সামানু ব  আদ্িা দিি োদ্ে 
বস বিখদিি জদগন্দদ্রর রাজপুে তসনুরা িম্বা িম্বা পা বিদ্ি আসদ্ি। ওরা দপদ্ঠ 
অস্ত্রশস্ত্র ববাঁদ্ধ দনদ্যদিি। সিাদজর মারাদঠদ্ির মদ্ধু বকউ বকউ কাাঁদ্ধ কুণ্ডিী করা িদড 
দনদ্য উঠদিি, অনুরা মই, বারুদ্ির বস্তা আর গািা বনু্দদ্কর গুদি বহন করদিি। 
 
 পাহাদ্ডর চূডা বথদ্ক সরু এক িাদি চাাঁদ্ির মান আদ্িায েপদে নিীর পাদন হািকা 
দচকদচক কদ্র উঠদ্িা। আর িুদ্গতর অন্ধকার আকৃদেদট প্রায বিখাই  াদছি না, শুধু 
িটদ্কর িািান আর তসদনকদ্ির আবাসিি বথদ্ক মাদ্ে মাদ্ে কমিা রদ্ের আদ্িার 
বিাাঁটা বিখা  াদ্ছ। বকবি িূর বথদ্ক রাখাি গরুর পাি দনদ্য রাদ্ের জনু বগাযাদ্ি 
দিরদ্েই গরুর গিার ঘণ্টার টুিংটািং আওযাজ বশানা  াদছি। আকবর একদট িম্বা শ্বাস 
দনদ্িন। একটু পরই সিাদজ হাদজর হদ্িন। একদট রুপার পাদ্নর বাক্স ধদ্র মারাদঠ 
বনো বিদ্িন, ‘পান চিদ্ব? আকবর মাথা নাডদ্িন, োর বচাখ েখন দনদ্চর দিদ্ক। 
 
োরপর আকবর বিদ্িন, ‘দনদ্চ ববশ চুপচাপ মদ্ন হদ্ছ। েদ্ব আমার বাবার বচাখ কান 
সবদিদ্ক আদ্ি, োই আদম আমার দনরস্ত্র িুজন চর পাদঠদ্যদি গ্রামবাসীর বপাশাদ্ক। ওরা 
বিদ্খ দনদিে হদ্ব ব , আমরা বকাদ্না িাাঁদ্ি পা দিদছ দক-না। 
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সিাদজ বিদ্িন, আপদন কী োদ্ক িয পান? 
 
 আকবর এেিণ বপদ্টর উপর উপুড হদ্য শুদ্যদিদ্িন, প্রশ্নদট শুদ্ন উদ্ঠ বদ্স। বিদ্িন, 
কী? 
 
মাদ্ে মাদ্ে  খন আপদন আপনার বাবার কথা বদ্িন, েখন আপনাদ্ক ববশ আেদেে 
মদ্ন হয। 
 
‘আদম োদ্ক িয পাই না, েদ্ব আদম জাদন দেদন কী করদ্ে সিম। োাঁর িমোদ্ক 
আমাদ্ির বিাট কদ্র বিখা দঠক হদ্ব না।’ 
 
 ‘ো কদর না। েদ্ব আদম কখনও বস কথা িুদিদন ব , আমার বাবা দকিাদ্ব োদ্ক ববাকা 
বাদনদ্য দমদষ্টর েুদডদ্ে িুদকদ্য আগ্রা িুগত বথদ্ক আমাদ্ক দনদ্য পাদিদ্যদিদ্িন!’ কথাটা 
বদ্ি সিাদজ দজহ্বা দিদ্য চুক চুক শব্দ করদ্িও আকবর োদ্ে সুর বমিাদ্িন না। দেদন 
দক কদ্র বুেদ্বন–দেদন োর বাবার সম্পদ্কত দক অনুিব কদ্রন, ব খাদ্ন সিাদজ োর 
দনদ্জর বাবার সাদ্থ অেুন্ত ঘদনষ্ঠ দিদ্িন। এক মুহূেত দেদন কী একটু ঈেতা অনুিব 
করদ্িন? না ো খুব ববদশ হদ্য  ায, এটাদ্ক অনুোপ বিা চদ্ি। আওরঙ্গদ্জব  দি অনু 
ধরদ্নর বাবা হদ্েন, েদ্ব আজ দেদন এই পাহাদ্ডর চূডায থাকদ্েন না। পদরবার আর 
োহািুর খাদ্নর মদ্ো বনু্ধদ্ির বথদ্ক অদ্নক িূদ্র এমন বিাকদ্ির উপর দনিতর কদ্র 
থাকদ্েন না, দিন্ন পদরদিদ্ে  ারা োর শত্রু বদ্ি গণু হদ্েন। েদ্ব এখন এ ধরদ্নর 
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দচন্তার অবকাশ বনই। আকবর আকাদ্শর দিদ্ক োদকদ্য আবার সমযটা বুোর বচষ্টা 
করদ্িন। দঠক বসই মুহূদ্েত োর বপিদ্ন একটু শব্দ বশানা বগি। বপিন দিদ্র বিখদ্িন 
অদ্শাক এদ্সদ্ি। ব  কদ্যকজন চরদ্ক িুদ্গত পাঠান হদ্যদিি ‘অদ্শাক োদ্ির একজন। 
 
‘দনদ্চ দক আদবষ্কার করদ্ি অদ্শাক?” 
 
 ‘সবদকিু চুপচাপ আর শান্ত মদ্ন হদ্ছ, জাহাপনা। ওরা রাদ্ের জনু প্রধান িটক বন্ধ 
কদ্র দিদ্যদ্ি, েদ্ব বাইদ্র বকাদ্না প্রহরী রাদ্খদন। মদ্ন হয ওরা দকিু সদ্ন্দহ কদ্রদন। 
নিীদ্ে দগদ্য আবার বিখিাম খুব ববদশ হদ্ি বকামর প তন্ত পাদন হদ্ব। 
 
আকবর সিাদজর সাদ্থ িৃদষ্ট দবদনময কদ্র বিদ্িন, োহদ্ি চিুন, আমরা  াই!’ 
 
 দিস দিস কদ্র দনদ্িতশ চদ্ি বগি অদ্পিমাণ বিাদ্কর সাদরর বশে প তন্ত। প্রথম িিদট 
পাহাদ্ডর দকনারা দিদ্য  াি ববদ্য দনদ্চ িুদ্গতর দিদ্ক নামদ্ে শুরু করদ্িা। আকবর োর 
বিাকজনসহ প্রথদ্ম বগদ্িন। প্রথদ্ম বিদ্বদিদ্িন দ্রুে বিৌদ্ড নাদ্মন, দকন্তু দেদন ববশ 
সাবধাদ্ন নামদ্ে িাগদ্িন ব ন বকাদ্না আিগা পাথর গদডদ্য না পদ্ড। হঠাৎ রাদ্ের 
তনিঃশব্দ বিি কদ্র পুাচার ডাক আর পরপরই এর দশকাদ্রর েীব্র আেতদচৎকার শুদ্ন 
দেদন চমদ্ক বগদ্িন। অন্ধকাদ্র শব্দগুদ্িা খুব বজাডাদ্িা বশানাি। 
 
আধঘণ্টা পর আকবর নিীর েীদ্র বপৌঁিদ্িন। বিাকজন োর চারপাদ্শ আসা প তন্ত 
অদ্পিা করদ্িন। আশো করদিদ্িন, ব  বকাদ্না মুহূদ্েত হযদ্ো বকউ সেকত কদ্র 
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দচৎকার করদ্ব আর িুদ্গতর িাি বথদ্ক মশাদ্ির আদ্িা বিখা  াদ্ব, এমনদক  খন িুজন 
বিাদ্কর হাে বথদ্ক বিাহার আাঁকদশিরা একদট ধােুর দটন পদ্ড বগি, োরপরও দকিু 
হি না। এরপর অদ্শাকদ্ক অনুসরণ কদ্র আকবর োর বিাকজনসহ েপদে নিীর উষ্ণ 
পাদনদ্ে বনদ্ম পডদ্িন। অদ্শাক দঠকই বদ্িদিি। নিী পারাপাদ্রর িানদটদ্ে পাদন ববশ 
কম দিি। পাদনর উপর গািা বনু্দক আর বারুদ্ির দশিং হাদ্ে দনদ্য ব দ্ে খুব একটা 
কষ্টকর দিি না। োিাডা নিীর েিদ্িদ্শ বািুময আর বকাদ্না বস্রাে না থাকায পা 
দপিদ্ি পদ্ড  াবার দকিংবা পাদন িিদ্ক উদ্ঠ শত্রুপিদ্ক সেকত কদ্র বিওযারও িয 
বনই। িীদ্প বপৌঁদ্ি আকবর োর বিাকজন দনদ্য আমগাদ্ির িডাদ্না ডািপািার ঘন 
পাোর িাউদনর দনদ্চ বগদ্িন, বসখাদ্নই সবার দমদিে হওযার কথা। একটুপরই মারাদঠ 
আর রাজপুে তসনুরা এদ্স ওদ্ির সাদ্থ দমদিে হি। োরপর সিাদজর িুই বিাক 
বারুদ্ির বস্তা, িম্বা পদিো আর চকমদকর বাদ্ক্সর ওজদ্নর িাদ্র দনচু হদ্য মূি িটদ্কর 
দিদ্ক দনিঃশদ্ব্দ এদ্গাি। আর একই ধরদ্নর দজদনসপত্র দনদ্য আদ্রা িুজন অদ্পিা 
করদিি,  দি বকাদ্না কারদ্ণ আদ্গর িুই বিাদ্কর বকাদ্না ধরদ্নর অঘটন ঘদ্ট। 
োরপরও সবদিক দনিুপ। 
 
 ইদ্োমদ্ধু িদড আর মই দনদ্য িশজন কদ্র এক একদট িি িুদ্গতর বিযাদ্ির দনদ্চ 
অবিান বনওযার জনু প্রস্তুদে দনদছি। ওরাও দনিঃশদ্ব্দ এদগদ্য বিযাদ্ির দনদ্চ বপৌঁিি। 
এবার িটদ্ক বারুি বসাবার বিাক িুজদ্নর কাি বথদ্ক একদট সািংদ্কদেক দনচু ডাক 
বশানা বগি, অথতাৎ ওদ্ির কাজ হদ্যদ্ি, বারুদ্ির বস্তাগুদ্িা জাযগামে বসান হদ্যদ্ি। 
আকবদ্রর দিদ্ক একবার োদকদ্য মাথা বনদ্ড সিাদজ দিস দিস কদ্র ‘শুিকামনা 
জাদনদ্য িুদ্গতর বিযাদ্ির দনদ্চ একদট আক্রমণকারী িদ্ির কাদ্ি চদ্ি বগদ্িন। এবার 
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আকবর সদ্েে করদ্েই একবার দশঙ্গা কুাঁকা হি। প্রায সাদ্থ সাদ্থ িুদ্গতর বিের বথদ্ক 
দচৎকার বচাঁচাদ্মদচ বশানা বগি। কদ্যক মুহূেতপর িুদ্গতর িাদ্ি মশাি জ্বদ্ি উঠদ্িা। 
োরপর একদট প্রচণ্ড দবদ্স্ফারদ্ণর শব্দ বশানা বগি। আকবদ্রর কাদ্ন ঘণ্টার মদ্ো 
বাজদ্ে িাগদ্িা আর প্রচণ্ড ধুিায দেদন কাশদ্ে শুরু করদ্িন। বারুি দনদ্য  ারা 
দগদ্যদিি ওরা ওদ্ির কাজ সিিিাদ্ব কদ্রদ্ি। 
 
েদ্রাযাি হাদ্ে দনদ্য আকবর ধুিা আর বধাযার মধু দিদ্য প্রধান িটদ্কর দিদ্ে িুদ্ট 
চিদ্ে চিদ্ে দচৎকার কদ্র উঠদ্িন, “এদ্সা আমার সাদ্থ! দবদ্স্ফারদ্ণর ধাক্কায িটক 
িািাদ্নর একপাদ্শর মাদটর বিযাি বিদ্ঙ্গ পদ্ডদ্ি আর বিাহার িটদ্কর একদট পাল্লা 
মাদটদ্ে পদ্ড দগদ্যদিি। িুটদ্ে িুটদ্ে দেদন োর অনুিদ্ির বিাকজদ্নর দচৎকার শুনদ্ে 
বপদ্িন। ওরা বিযাদ্ির উপর দিদ্য িদড আর আকদশ িুাঁদ্ড দ্রুে মই ববদ্য বিযাদ্ি 
উঠদ্ে শুরু কদ্রদ্ি। োরপর একজাযগায জমাকরা আবজতনার উপর পা বিদ্গ বহাাঁচট 
বখদ্য সামদ্ন হুমদড বখদ্য পডদ্েই োর মাথার উপর দিদ্য একদট বগািা দশে দিদ্য উদ্ড 
চদ্ি বগি। 
 
 দনদ্জদ্ক সামদ্ি দনদ্য আকবর বিখদ্িন আদ্ধা-অন্ধকাদ্র কদ্যক িুট সামদ্ন সবুজ 
বপাশাকপরা একজন বরকন্দাজ একদট িাঙ্গা ইদ্টর বিযাদ্ির আডাদ্ি অদ্ধতক িুদকদ্য 
রদ্যদ্ি। দিেীযবার বগািার জনু বিাকদট মদ্নাদ্ াগ দিদ্য োর গািা বনু্দদ্কর িম্বা নদ্ি 
বারুি আর বগািা িরদিি। আকবর িুদর ববর কদ্র সামদ্ন বিাাঁডার জনু হাে বপিদ্ন 
দনদ্েই বিাকদট মুখ েুদ্ি োকাি। পাকা চুদ্ির বিাকদটদ্ক বিদ্খ দচনদ্ে বপদ্র 
আকবদ্রর িম বন্ধ হদ্য এি।  ুবক বযদ্স কদরম খান আওরঙ্গদ্জদ্বর দবশ্বস্ত 
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বিহরিীিদ্ির একজন সিসু দিি। আকবর একটু ইেস্তে করদ্িন, প্রায হাে নাদমদ্য 
বিিদ্ে  াদছদ্িন। োরপর বিখদ্িন কদরম োদ্ক বিদ্খই পদরষ্কার দচনদ্ে বপদ্র গিীর 
মুদ্খ দ্রুেহাদ্ে বনু্দদ্ক বগািা িরার কাদ্জ বুস্ত হদ্য পডদ্িা। আকবর আর বিদর না 
কদ্র িুদরটা িুাঁদ্ড মারদ্িন। িুদরর ডগাদট কদরম খাদ্নর গিায দবধদ্িা, বস েখন বনু্দক 
খাডা কদ্র আকবদ্রর দিদ্ক োক করদিি। দিনদক দিদ্য রক্ত ববর হদ্েই প্রবীণ 
বিাকদট সামদ্ন পদ্ড বগি, আর োর হাে বথদ্ক গািা বনু্দকদট দিটদ্ক আকবদ্রর 
পাদ্যর কাদ্ি পদ্ড বগি। 
 
 ন্ত্রণায িটিট করা কদরম খাদ্নর বিদ্হর উপর দিদ্য িাি দিদ্য আকবর কদ্যকগজ 
সামদ্ন োর বিাকজদ্নর দিদ্ক িুটদ্িন। ওরা েখন িুদ্গতর আদ্রা বিেদ্র ব াকার জনু 
িডাই কদ্র  াদছি। একজন েরুণ বসনা কমতকেতা েদ্রাযাি হাদ্ে দনদ্য ওদ্ির আদ্গ 
আদ্গ িুদ্ট বিেদ্রর একদট িটদ্কর দিদ্ক  াদছি। োরপর বস হঠাৎ দচৎকার কদ্র 
ঘুদ্র পদ্ড বগি। েদ্রাযাি বিদ্ি দিদ্য একহাদ্ে দনদ্জর গিা বচদ্প ধরদ্িা। শত্রুপদ্ির 
বরকন্দাজদ্ির গািা বনু্দদ্কর বগািা িিভ্রষ্ট করার জনু আকবর োর বিাকদ্ির সাদ্থ 
দমদ্ি এদ্িাপাোদড বমাগি বসনাদ্ির দিদ্ক েদ্রাযাি চািাদ্ে শুরু করদ্িন। ওরা ওদ্ির 
আবাস বথদ্ক ববর হদ্য অস্ত্র হাদ্ে দনদ্য তেদর হওযার জনু বচষ্টা করদিি। রদ্ক্ত দপদছি 
পাথদ্রর বমদ্েদ্ে কদ্যকবার োর পা দপিদ্ি বগি। োসদ্েও আকবর োর বিাকদ্ির 
সাহাদ্ ু এদগদ্য বগদ্িন, সিংখুাগদরষ্ঠ হওযায ওরা েখন িৃঢ়সিংকল্প অল্প সিংখুক 
বমাগিদ্িরদ্ক ধীদ্র ধীদ্র দপিু হটদ্ে বাধু করদিি। োরপর ওরা একদট দখিাদ্ন  াকা 
চওডা বোরদ্ণর মধু দিদ্য িুদ্গতর অিুন্তরি উঠাদ্নর দিদ্ক িুদ্ট বগি। বিহ শক্ত কদ্র 
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দেদন আদ্রা শত্রুর বখাাঁদ্জ চারপাদ্শ োকাদ্িন, েদ্ব অদধকািংশই িুদ্গতর িািাদ্নর 
বিেদ্র পাদিদ্য বগদ্ি, আর কদ্যকজন অস্ত্র মাদটদ্ে বিদ্ি আত্মসমপতণ করদ্িা। 
 
িুদ্গতর িাদ্ি েখনও প্রচণ্ড িডাই চিদিি। আকবর মুখ েুিদ্েই বিখদ্িন একজন বিাক 
উপর বথদ্ক মাথা দনদ্চর দিদ্ক কদ্র কদঠন পাথদ্রর বমদ্েদ্ে পডদ্েই োর মগজ ববর 
হদ্য িদডদ্য পডদ্িা। চাাঁদ্ির আদ্িায শত্রু না দমত্র দেদন বুেদ্ে পারদ্িা না। োর 
দনদ্জর তসনু আর সিাদজর তসনুরা মদ্ন হি িাদ্িাই িডাই করদ্ি। দশরস্ত্রাদ্ণর সািা 
পািক বিদ্খ সিাদজদ্ক সহদ্জই বচনা  াদছি। দেদন সবার সমদ্ন িাাঁদডদ্য োর বচদ্য 
আকাদ্র দিগুণ িািুদ্কর মদ্ো একজন বিাদ্কর সাদ্থ িদ্ড  াদছদ্িন। দিপ্রগদেদ্ে 
বিাকদটর েদ্রাযাদ্ির বকাপ এদডদ্য দেদন হঠাৎ সামদ্ন িাি দিদ্য বিাকদটর উপদ্র 
উঠান হাদ্ের দনদ্চ দিদ্য এদগদ্য োর চওডা বুদ্ক েদ্রাযাি দবদধদ্য দিদ্িন। োর শত্রু 
কদ্যকমুহূেত টিমি করদ্ে করদ্ে িুই হাে শূদ্নু েুদ্ি দনদ্চ উঠাদ্ন পদ্ড বগি। 
 
আকবর বিখদ্ে বপদ্িন োর একজন বসনা কমতকেতা িাদ্ির খাডা দসাঁদড ববদ্য দনদ্চ 
বনদ্ম োর দিদ্ক িুদ্ট আসদ্ি। বস এদ্স বিদ্িা, ‘জাহাপনা, িুদ্গতর সুদ্বিার কদ্যকজন 
বসনাসহ উপদ্রর একদট কামরায দনদ্জদ্ক আবদ্ধ কদ্রদ্ি। েদ্ব বস বসখান বথদ্ক 
দচৎকার কদ্র বদ্িদ্ি, আপদন  দি োর তসনুদ্িরসহ োর প্রাণ বাাঁচাবার অঙ্গীকার 
কদ্রন, েদ্ব বস িুগত খুদ্ি দিদ্য সমস্ত রসি আপনার হাদ্ে েুদ্ি বিদ্ব। েদ্ব বস 
বদ্িদ্ি সিাদজ নয আপনাদ্ক কথা দিদ্ে হদ্ব। 
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 ‘োদ্ক বি আদম আর সিাদজ এক, েদ্ব আদম োর কথায রাদজ হদ্ে পাদর। একদট 
শদ্েত। বস িুদ্গত  ে বমাগি পোকা আদ্ি বসগুদ্িা আমার হাদ্ে েুদ্ি বিদ্ব। আদম 
সম্রাট। এটা আমার জনু উপ ুক্ত। 
 
* 
 
আদম আপনার িুগত আর এই পোকাগুদ্িা িখি কদ্রদি। দঠক বসিাদ্ব আপনার 
দসিংহাসন িখি করদ্বা। আমার দমত্রদ্ির সাদ্থ আপদন অনুায আচরণ কদ্রদ্িন, ব মন 
কদ্রদ্িন আমার সাদ্থ। আদম িডাই চাদিদ্যই  াব  েদিন না দনদ্জর জনু আর আমার 
অেুাচাদরে জনগদ্ণর নুাযদবচার দনদিে করদ্ে পারদ্বা।–আকবর। 
 
* 
 
আওরঙ্গদ্জদ্বর হাদস বপি। দেদন বিদ্িন, ‘আকবর ব  একটা ববাকা আর সািাদসধা ো 
এই দচদঠদ্েই প্রমাদণে হদ্ছ। বস দক আসদ্িই বিদ্বদ্ি ব , এরকম একটা বিাট্ট 
গুরুত্বহীন, অরদিে িুগত িখি করদ্িই আমার হাাঁটু কাাঁপদ্ে থাকদ্ব? 
 
 শরবদ্ের গ্লাদ্স একটু চুমুক দিদ্য উদিপুরী বিদ্িন, কী এটা? কী বিখা আদ্ি এদ্ে? 
আওরঙ্গদ্জব জাদ্নন উদিপুরী শরবে নাদ্ম  া পান করদ্িন, োদ্ে সিবে শরাব 
বমশাদ্না আদ্ি। কদ্ঠার ধমতীয দবশ্বাস পািন করদ্িও দেদন এদবেদ্য এখনও আপদত্ত 
করদ্ে পাদ্রন দন। একবার োদ্ক এ দবেদ্য দজদ্জ্ঞস করায দেদন বদ্িদিদ্িন ব , োর 
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বিশ জদজতযায, ব খাদ্ন দেদন জন্ম গ্রহণ কদ্রদ্িন বসখাদ্নই মি আদবষৃ্কে হদ্যদ্ি। আর 
এর স্বাি োদ্ক োর দনদ্জর বিদ্শর কথা মদ্ন কদরদ্য বিয আর োর বপদ্টর শূি 
ববিনার ব  প্রবণো আদ্ি োর দবরুদ্দ্ধ কাজ কদ্র। ববারহানপুদ্র োর সাদ্থ আসার 
জনু দেদন আবিার শুরু করদ্ি দেদন োদ্ক আসদ্ে দনদ্েধ কদ্রন দন। ব  রাদ্ে দেদন 
োর মাদ্যর ঘরগুদ্িা উনু্মক্ত কদ্রদিদ্িন, েখন বথদ্ক অনুিব করদিদ্িন ব , এই 
িানদটদ্ে ব  দবেণ্ণ সৃ্মদে আর অশুিসূচক িিণ দিি োর দকিুটা দেদন িদডদ্য দিদ্য 
অিৃশু কদ্রদ্িন। এর িদ্ি জাহানারার মৃেুুর পর দবেণ্ণোর কারদ্ণ োর মদ্ন ব  
অসাডিাব হদ্যদিি ো বেদ্ড বিিদ্ে বপদ্রদিদ্িন। 
 
 দেদন বিদ্িন, একটা বিাট্ট জদ্যর পর আকবর একটা মুরদগর বাচ্চার মদ্ো খুদশদ্ে 
বচাঁচাদ্ছ। আর দবজযস্মারক দহদ্সদ্ব কদ্যকটা পোকা িখি কদ্র বসগুদ্িা আমার কাদ্ি 
পাঠাবার মদ্ো ধৃষ্টো বিদখদ্যদ্ি। বস ব রকম ববাকা বসরকম উদ্ধে আর দনদ্জর 
সম্পদ্কত অদেমাত্রায উচ্চ ধারণা বপােণ কদ্র। 
 
 ‘আদম জাদন বস সীমািঙ্ঘন কদ্রদ্ি আর আদম কখনও োর স্বপদ্ি দকিু বিদ্বা না। 
েদ্ব দনদ্জর রক্তমািংদ্সর সন্তান সম্পদ্কত এিাদ্ব আপনার কথা বিাটা আমার পিন্দ 
হদ্ছ না। এদ্ে আমার িয হদ্ছ  দি আমাদ্ির বিদ্ি কমবক্স কখনও আপনাদ্ক 
অসন্তুষ্ট কদ্র, োহদ্ি োর কী হদ্ব।’ 
 
‘েুদম জান আদম কমবক্সদ্ক িাদ্িাবাদস। েদ্ব বড হদ্ি োদ্ক দশিা দনদ্ে হদ্ব,  া 
আকবর বনয দন; আর বসটা হি আমাদ্ক মানু করা আর কেতবুপরাযণ হওযা। আশা 
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কদর বড হওযার পর কমবক্স আমাদ্ক দনরাশ করদ্ব না। েদ্ব োর িাগু োর হাদ্েই 
রদ্যদ্ি, বস দক করদ্ে চাইদ্ব োর উপর। োদ্ক এটা বুদেদ্য আর এটা কদ্র মা 
দহদ্সদ্ব েুদম একজন সন্তাদ্নর জনু সবদ্চদ্য িাদ্িা কাজই করদ্ব–দবদ্শেে ব  বিদ্ি 
একজন শাহজািা। 
 
উদিপুরী গ্লাস বথদ্ক আদ্রক চুমুক শরবে বখদ্িন। আওরঙ্গদ্জব োর সুন্দর বচহারা 
এরকম দবেণ্ণ হদ্ে খুব একটা বিদ্খন দন, েদ্ব োদ্ক বাস্তবো বুেদ্ে হদ্ব–দেদন 
একজন সম্রাট। িি িি মানুদ্ের দনযদে োাঁর হাদ্ে। িযা এবিং সমদ্বিনা–এসব হদ্ছ 
িুবতিো এবিং নারীসুিি িাবাদ্বগ– া জাহানারা কখনও স্বীকার কদ্রন দন। এমনদক দনজ 
পদরবাদ্রর প্রদেও বিখাদ্না  াদ্ব না। উদিপুরী দজদ্জ্ঞস করদ্িন, এখন আপদন কী 
করদ্বন? মাদ্ন আকবদ্রর কথা বিদি।’ 
 
 ‘এখাদ্ন  া করদ্ে এদ্সদি োই করদ্বা। মূি বসনাবাদহনী দনদ্য অগ্রবেতী বাদহনীর সাদ্থ 
দমদিে হব। োরপর োদ্ির বনেৃত্ব দিদ্য োদ্ক পরাদজে কদ্র দচরদিদ্নর জনু োর 
ঔদ্ধেু বসখাদ্নই বশে কদ্র বিব। দেনদিদ্নর মদ্ধু ববারহানপুর বিদ্ড চদ্ি  াব। 
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১৬. ইসলাড র  াডে শ্ত্রু 
 
আওরঙ্গদ্জব মৃিু বহদ্স োাঁর দবশ্বস্ত গুপ্তচরবাদহনী প্রধান ওযাদজম খানদ্ক বিদ্িন, 
‘ওযাদজম খান, ওদ্ির বসনাবাদহনী বিদ্ড ব  বিাকদট পাদিদ্য এদ্সদ্ি, োদ্ক এখাদ্ন 
দনদ্য এস। আর োদ্ক আশ্বস্ত কর োর বকাদ্না িয বনই। েুদম োদ্ক ব  কথা দিদ্যি 
ো আদম অবশুই রাখদ্বা।’ বস  ে দ্রুে সিব সবতাদধনাযদ্কর িাি োাঁবু বথদ্ক ববর 
হদ্য বগি। ওযাদজম খান োাঁদ্ক ইদ্োমদ্ধু োর দবশ্বাসঘােক বিদ্ির সাদ্থ সিাদজর 
সুদবধাজনক দমত্রোর কথা জাদনদ্যদ্ি। এখন বস কথা দেদন এবিং োাঁর বসনাপদেরাও 
আবার শুনদ্বন। 
 
 িযমাস আদ্গ ববারহানপুর বথদ্ক ববর হদ্য দেদন োর তসনুবাদহনী দনদ্য বকাদ্না বাধা 
িাডাই িাদিণাদ্েুর বিেদ্র বগািাবদর নিীর েীর প তন্ত বপৌঁদ্িদ্িন। এখন বসখাদ্নই 
বসনাবাদহনীসহ োাঁবু বগদ্ডদ্িন। দকন্তু আসদ্ি দক অজতন কদ্রদ্িন? বকবি োর 
বিাকজদ্নর চরম পদরশ্রাদন্ত আর বকাোগার খাদি হদ্যদ্ি। আকবর, সিাদজ আর োর 
তসনুরা রুি পাহাদড এিাকায িুদকদ্য রদ্যদ্ি আর সরাসদর  ুদ্ধ না কদ্র মাদ্ে মাদ্ে 
বচারাদ্গাপ্তা হামিা কদ্র পাদিদ্য  াদ্ছ। এমনদক োর গুপ্তচদ্ররাও বকাদ্না দকিু খুাঁদ্জ 
আনদ্ে পাদ্র দন। েদ্ব এবার মদ্ন হদ্ছ ওযাদজম খান িয বিদখদ্য আর প্রদেশ্রুদে 
দমদিদ্য ব  ধরদ্নর কাজ কদ্র থাদ্ক, ো কাদ্জ বিদ্গদ্ি। দঠক এরকম করা হদ্যদিি 
োহািুর খাদ্নর সাদ্থ। বস এখন উত্তর কাদিদ্র একদট অখুাে বচৌদকদ্ে অপরাধদ্বাদ্ধ 
পীদডে দবদ্বক দনদ্য ক্রমশ দনজতীব আর িীণ হদ্য দিন কাটাদ্ছ। 
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 একটু পরই সুন্দর কদ্র িাদড িাাঁটা হািকা-পােিা গডদ্নর একজন  ুবকদ্ক দনদ্য 
ওযাদজম খান হাদজর হি। বস আওরঙ্গদ্জবদ্ক কুদনতশ করদ্েই ওযাদজম খান বিদ্িা, 
“জাাঁহাপনা, এ হদ্ছ দিদ্রাজ ববগ। কদ্যকদিন আদ্গই বস আপনার বিদ্ির সাদ্থ দিি। 
 
‘ওঠ দিদ্রাজ ববগ। এখাদ্ন সবাই বোমার পদরচয জাদ্ন না। সবাইদ্ক জানাও েুদম বক 
আর দবশ্বাসঘােক আর নীচ আকবদ্রর কাদ্ি বোমার কী অবিান দিি।’ 
 
 ‘আদম আপনার পুদ্রাদ্না সহকারী বকাোধিু বমাহাম্মি ববদ্গর একমাত্র পুত্র। আমাদ্ির 
পদরবার আপনার পূবতপুরুে বাবদ্রর সাদ্থ িারগানা বথদ্ক এদ্িদ্শ এদ্সদ্ি। 
 
আওরঙ্গদ্জব মাথা নাডদ্িন। বমাহাম্মি ববদ্গর জীবদ্নর বশে বিরগুদ্িা দনিযই খুবই 
কষ্টকর হে,  দি োর বিদ্ি সহদ্ াদগো না করদ্ো। এবুাপাদ্র ওযাদজম খাদ্নর 
চািাদকর চাদবকাদঠ এখাদ্নই দিি। োরপর দেদন বিদ্িন, ‘দবদ্রাহী দশদবদ্র বোমার কী 
িূদমকা দিি। 
 
 ‘আদম একজন উপদ্িষ্টা দিিাম। সিাবু দমত্র বখাাঁজার জনু আকবর মাদ্ে মাদ্ে আমাদ্ক 
োর িূে দহদ্সদ্ব দবদ্িদশদ্ির কাদ্ি পাঠাদ্েন।’ কথাটা বিার সময দিদ্রাজ ববদ্গর 
গিার স্বর একটু ইেস্তে করদিি, োর কথা দঠকমদ্ো বশানা  াদছি না। 
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বি, আর বকান িাদযত্ব দিি বোমার? আওরঙ্গদ্জব জানদ্েন, দিদ্রাজ ববদ্গর বুাপাদ্র 
ওযাদজম খান প্রথদ্ম েখনই বখাাঁজখবর দনদ্ে শুরু কদ্র,  খন জানা দগদ্যদিি ব , বস 
আওরঙ্গদ্জদ্বর একজন বসনাপদেদ্ক ঘুে দিদ্য হাে করার বচষ্টা করদিি। কারও 
আনুগেু বিািুিুমান হদ্য ব দ্ে পাদ্র বিদ্ব, দেদন োদ্িরদ্ক বুেদ্ে দিদ্যদিদ্িন ব , 
আকবর ব  কারও সাদ্থ ব াগাদ্ াগ করার বচষ্টা করদ্ি এ সম্পদ্কত দেদন সজাগ। 
দিদ্রাজ ববগ বিদ্িা, অদ্নক সময আদম আপনার রাজিরবাদ্রর কারও কারও সাদ্থ 
ব াগাদ্ াগ করার বচষ্টা কদ্রদিিাম, দকন্তু পরবেতীদ্ে ওযাদজম খানদ্ক সাহা ু কদ্রদিিাম 
োদ্ির নাম প্রকাশ করদ্ে,  ারা আপনার প্রদে দবশ্বাসঘােকো করদ্ে  াদ্ছ। এটা 
আদম শপথ কদ্র বিদ্ে পাদর, জাাঁহাপনা।’ 
 
 ‘আদম বোমার কথা দবশ্বাস কদর।’ কথাদট বদ্ি আওরঙ্গদ্জব োর চারপাদ্শ বসা 
বসনাপদেদ্ির দিদ্ক োকাদ্িন, দকন্তু মাত্র কদ্যকজন োর বচাদ্খ বচাদ্খ োকাদ্ে 
পারদ্িা। োরপর দেদন আবার দিদ্রাজ ববদ্গর দিদ্ক ঘুদ্র বিদ্িন, ‘এখন আকবদ্রর 
দশদবদ্রর খবর কী বি? 
 
‘আপদন অগ্রসর হদ্েই ওরা িাদিণাদ্েুর পাহাদড এিাকার আদ্রা বিেদ্র  ুদ্ক ব দ্ে 
বাধু হদ্ছ, আর এদ্ে গে কদ্যক মাদ্স আকবর আর সিাদজ, এদ্ক অপদ্রর উপর 
অসন্তুষ্ট হদ্য উঠদ্িন। দবদ্শেে সিাদজর অদেসেতকো বিদ্খ আকবর তধ ত হাদরদ্য 
বিিদিদ্িন…’ 
 
‘েুদম কী কদ্র ো জানদ্ি? 
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 এবার আত্মদবশ্বাস দিদ্র বপদ্য দিদ্রাজ ববগ ববশ বজারাদ্িা গিায বিদ্িা, ‘মাত্র িয 
সপ্তাহ আদ্গ আদম একদট বগাপন সমরসিায উপদিে দিিাম। বসখাদ্ন আকবর আর 
সিাদজসহ বমাট বাদ্রাজন উপদিে দিি। বসখাদ্ন আকবর প্রস্তাব করদ্িন, িাদিণাদ্েুর 
পাহাদড এিাকা বথদ্ক ববর হদ্য আপনার এিাকায দগদ্য আপনার বসনাবাদহনীর 
মুদ্খামুদখ হদ্ে। এিাডা দেদন আদ্রা দমত্র বখাাঁজার জনু ওদ্িরদ্ক আহ্বান করদ্িন। 
এমনদক দেদন আমার নাম উদ্ল্লখ কদ্র বিদ্িন, রাজপুেদ্িরদ্ক আবার োর সাদ্থ ব াগ 
বিবার জনু উৎসাদহে করদ্ে আমাদ্ক বসখাদ্ন পাঠাদ্না ব দ্ে পাদ্র। দেদন প্রবি 
উৎসাহ বিদখদ্য ওদ্ির সামদ্ন একদট দচত্র েুদ্ি ধরদ্িন, দ্রুে এদগদ্য ওদ্ির সদম্মদিে 
আক্রমদ্ণর মুদ্খ আপনার বাদহনী দিন্নদিন্ন হদ্য  াদ্ব আর এিাদ্ব সহজ জয পাওযা 
 াদ্ব। েদ্ব এ প্রস্তাদ্ব সিাদজ একটু সদন্দহান দিদ্িন। দেদন আকবরদ্ক প্রশ্ন করদ্িন 
ব , কেজন দমত্র দেদন দনদিে করদ্ে বপদ্রদ্িন, আর দেদন  ুদ্ধ দবজদ্যর বুাপাদ্রও 
দনিযো চাইদ্িন, কারণ োর তসনুদ্িরদ্ক  দি অদেপদরদচে পাহাদড এিাকার আশ্রয 
বিদ্ড উষ্ণ সমেিিূদম আর মরু এিাকায ব দ্ে হয, বসদ্িদ্ত্র  ুদ্দ্ধ জযিাদ্ির 
দনিযো কেটুকু আদ্ি। োিাডা বসখাদ্ন োরা শদক্তশািী আর িারী অস্ত্রশদ্স্ত্র সদিে 
বমাগি বসনাবাদহনীর সামদ্ন অরদিে হদ্য পডদ্ব। আকবর োদ্ক উত্তদ্র বিদ্িন, 
দহনু্দস্তাদ্নর সকি মানুদ্ের স্বাদ্থত আপনার কাি বথদ্ক বমাগি দসিংহাসন বকদ্ড বনওযার 
দমশদ্নর প্রদে োর দবশ্বাস থাকদ্ে হদ্ব। 
 
 ‘সিাদজ বহদ্স বিদ্িন, “আপনার এই মহান ব্রদ্ের কারদ্ণ আপদন সামদ্ন এদ্গাদ্ে 
চাদ্ছন দকন্তু এদ্ে বকাদ্না বুাখুা পাওযা  াদ্ছ না, আদম বকন  াব। বকন আদম একদট 
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মাত্র েুাঁদকর কারদ্ণ আমার বাবার সকি অজতন নষ্ট করদ্বা? দেদন বাস্তবোর কথা দচন্তা 
কদ্র সবদকিু পদরকল্পনা কদ্রদিদ্িন। আমার হযদ্ো আমার বাবার মদ্ো সামদরক 
কুশিো বনই, েদ্ব আদম জাদন দেদন কখনও আপনার এধরদ্নর প্রস্তাদ্ব রাদজ হদ্েন 
না, আর আদমও হদ্বা না। আমাদ্িরদ্ক বিাট বিাট দনদিে পিদ্িপ দনদ্ে হদ্ব।” 
 
আকবর প্রদেবাি করদ্িন, দকন্তু এদ্ে বো অদ্নক সময বিদ্গ  াদ্ব।’ 
 
সম্বাদজ উত্তদ্র বিদ্িন, ‘সময আমাদ্ির অনুকূদ্ি আদ্ি। আমরা আপনার বাবার বচদ্য 
বযদ্স অদ্নক বিাট।  েই দিন  াদ্ব েেই দেদন জনগদ্ণর কাি। বথদ্ক িূদ্র সদ্র 
 াদ্বন আর এদ্ে আমাদ্ির কাজও সহজ হদ্য আসদ্ব। আমরা  দি োর বসনাবাদহনীদ্ক 
ববদশদিন এখাদ্ন আটদ্ক রাখদ্ে পাদর, োহদ্ি োদ্ির মদ্নাবি িুবতি হদ্য পডদ্ব আর 
এর খরচ চািাদ্ে দগদ্য োাঁদ্ক খাজনার ববাো বাদডদ্য দিদ্ে হদ্ব। 
 
এিাদ্ব েকতােদকত করদ্ে করদ্ে এক প তাদ্য উদ্ত্তদজে হদ্য সিাদজ আকবরদ্ক োর 
ববাকাদম আর অপদরণামিশতী আশাবাদ্ির জনু বিাোদ্রাপ করদ্িন। েখন আপনার 
শান্তস্বিাদ্বর বিদ্ি গদ্জত উঠদ্িন, “আদম বো িডাই না করবার স্বপদ্ি  ুদক্ত না বিদখদ্য 
অন্তে িডাই করদ্ে বো চাদছ। এদ্ে বরদ্গ দগদ্য সিাদজ আকবদ্রর দিদ্ক িুদ্ট দগদ্য 
োদ্ক একটা ঘুদে মারদ্িন। আকবর একপাদ্শ সদ্র দগদ্য োর ঘুদে এদডদ্য োদ্ক 
জাপদ্ট ধদ্র মাদটদ্ে বিদ্ি মল্ল ুদ্ধ শুরু করদ্িন। োরপর ওরা বসখাদ্ন বিাট বিদ্িদ্ির 
মদ্ো মাদটদ্ে গডাগদড বখদ্য িদ্ড ব দ্ে িাগদ্িন। বশে প তন্ত আমরা সবাই দমদ্ি 
োদ্িরদ্ক আিািা করিাম। পদ্র ওরা দনদ্জদ্ির মদ্ধু দমটমাট করদ্িন। েদ্ব বসটা 
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আনুষ্ঠাদনকিাদ্ব করদ্িন, বকননা ওরা বুেদ্ে বপদ্রদিদ্িন, ওদ্ির পরস্পদ্রর সহাযোর 
প্রদ্যাজন আদ্ি। েদ্ব সিাদজ শদক্তিদ্যর  ুদ্ধ এদডদ্য চিার নীদে অনুসরণ কদ্র 
চিদ্িন আর িাদিণােু বথদ্ক ববর হদ্য মাদ্ে মাদ্ে সিংদিপ্ত হামিা িাডা অনুদ্কাদ্না 
দকিু করার বুাপাদ্র অনীহা বিখাদ্িন। আকবর এদ্ে আদ্রা হদ্োিুম আর দনরাশ হদ্য 
পডদ্িন। প্রকৃেপদ্ি োর মন এে খারাপ হদ্য বগি ব , দেদন পারদ্সু দগদ্য শাদ্হর 
সহাযো কামনা করার কথা বিদ্ে শুরু করদ্িন, ব রকম আপনার পবতপুরুে হুমাযুন 
কদ্রদিদ্িন। এমনদক দেদন প্রস্তাব করদ্িন, আমাদ্কই িূে দহদ্সদ্ব পাঠাদ্বন। 
 
 আওরঙ্গদ্জব উত্তদ্র বিদ্িন,  দি আমার বিদ্ি পারদ্সু  ায েদ্ব বস দনদ্জদ্ক আদ্রা 
দবশ্বাসঘােক দহদ্সদ্ব প্রমাণ করদ্ব। েদ্ব একথাটা শুদ্ন বিেদ্র বিেদ্র একটু আশ্বস্ত 
হদ্িন ব , আকবর হযদ্ো দহনু্দস্তান বথদ্ক পাদিদ্য  াদ্ব। এদ্ে দেদন একটা উিয-
সেদ্ট পদ্ড দগদ্যদিদ্িন ব , ধরা পডদ্ি োদ্ক বকােি করা হদ্ব দক-না। েদ্ব বস  দি 
িাদিণাদ্েু রদ্য  ায েদ্ব অবশুই করদ্বন। েদ্ব আদ্রকদিদ্ক দহদ্সব করদিদ্িন, শাহ 
আর আকবদ্রর মৃে মাদ্যর শদক্তশািী পারদসক সম্পকত কেটা কাজ বিদ্ব আর ওরা 
একসাদ্থ দমদ্ি োর সিা অশান্ত উত্তর-পদিম সীমান্ত প্রদ্িদ্শ অসদ্ন্তাে সৃদষ্টদ্ে কেটুকু 
ইন্ধন বজাগাদ্ে পারদ্ব।  াইদ্হাক এসব দচন্তা একপাদ্শ সদরদ্য দেদন দজদ্জ্ঞস করদ্িন, 
“আমার বসনাবাদহনী এদডদ্য আকবর আর সিাদজ দকিাদ্ব অথত আর বসনাবাদহনীর 
অস্ত্রশস্ত্র আর রসি বজাগাড করদ্ি? ‘ওরা দবজাপুর আর বগািকুোর সাহা ু পাদ্ছ, 
জাাঁহাপনা। দবজাপুদররা মারাদঠ তসনুদ্িরদ্ক োদ্ির এিাকা দিদ্য আসা- াওযার দনরাপি 
পথ দিদ্ছ আর আপনার বসনাবাদহনী ওদ্ির দপিু দনদ্ি ওদ্িরদ্ক আশ্রয দিদ্ছ। এর 
দবদনমদ্য ওরা আপনার এিাকা বথদ্ক িুটপাট কদ্র  া পায, োর একদট অিংশ 
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দবজাপুদররা বপদ্য থাদ্ক। আর বগািকুদেরা োদ্ির কদ্যকদট হীরার খদন বথদ্ক হীরা 
পাদঠদ্য িানীয বব বঘাডা বকনার অথত বজাগাড করদ্ি। আর উপকূদ্ির নেুন একদট 
বন্দর িাপনা–ববাদ্ম্ব (মুম্বাই) হদ্ে ইিংদ্রজদ্ির কাি বথদ্ক সবতাধুদনক কামান আর গািা 
বনু্দক দকনদ্ি। বগািকুদেরা মারাদঠদ্িরদ্ক আপনার দবরুদ্দ্ধ প্রদেরিার প্রথম বুুহ মদ্ন 
কদ্র। 
 
আওরঙ্গদ্জব োর বচযাদ্রর হােদ্ি একটা ঘুদে বমদ্র বিদ্িন, ইসিাদ্মর অনুসারীদ্ির 
মদ্ধু কী বকাদ্না সিংহদে বনই? 
 
 ‘িুই শাসকই মদ্ন কদ্রন সিাদজর বচদ্য আপদন ওদ্ির বড িীদে। এিাডা ওরা ওদ্ির 
দনদ্জদ্ির জীবন দকিংবা প্রদেদ্বশীদ্ির প্রদে োদ্ির রাদ্জুর নীদে আমাদ্ির ধদ্মতর রীদে 
অনু াযী পদরচাদিে কদ্র না। ওরা অনু দবেযদ্ক অগ্রাদধকার দিদ্য থাদ্ক। 
 
 ‘োর মাদ্ন কী বিদ্ে চাছ েুদম? 
 
োর পূবতবেতী অদ্নক শাসদ্কর মদ্ো বগািকুোর শাসক আদিি হাসান ধমতীয অনুশাসন 
মানার দবেদ্য অেুন্ত দশদথি। দেদন িাম্পটু বুবহাদ্রর সুদ্ াগ বিন আর দনদ্জর প্রদেদট 
কামনা-বাসনা বমটাদ্ে দগদ্য োর সম্পি উদডদ্য তহনচ কদ্র আনদ্ন্দাপদ্িাগ কদ্র 
বিশদ্ক উছদ্ন্নর দিদ্ক দনদ্য  াদ্ছন। িূদেযাদির কাদ্জ হাযিারাবাদ্ি একবার দগদ্য 
আদম দনদ্জর বচাদ্খ  া বিদ্খদি োর একটা উিাহরণ দিদ্ে পাদর। শুক্রবার পদবত্র দিন 
হদ্িও আদিি বহাদ্সন োর ববিকদন বথদ্ক একদট অনুষ্ঠান উপদ্িাগ করদিদ্িন। 
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সিংদিপ্ত আর আাঁদ্টাসাদ্টা স্বছ বচাদি আর গাদ্য বসাঁদ্ট থাকা পাযজামা পরা প্রায এক 
হাজার নেতকী উঠাদ্ন  ুকদ্িা। বগািকুদে ব ািদ্কর োদ্ি োদ্ি ওরা  খন দনেম্ব বঠদ্ি 
চক্রাকাদ্র ঘুদরদ্য ঘুদরদ্য নাচদ্ে শুরু করদ্িা, েখন আদিি হাসাদ্নর দনদ্িতদ্শ বড বড 
দপপায োদড এদ্ন মাদ্ঠর প্রদ্েুক বকাদ্ণ রাখা হি। বসখান বথদ্ক োদড জদ্গ ব দ্ি 
মাদ্ঠর চেুদিতদ্ক বসা োর দকিু দপ্রয বসনাপদে আর সিাসিদ্ির পদরদ্বশন করা হি। 
ওরা সাদ্থ সাদ্থ বসই কডা োদড বখদ্ে োাঁদপদ্য পডদ্িা। 
 
 ‘অন্ধকার হদ্েই পদরচারকরা িম্বা িম্বা বমামবাদে বজ্বদ্ি দিি আর ব ািদ্কর বাজনা 
আদ্রা উত্তাি হদ্য উঠদ্িা। আর এদিদ্ক বমদ্যরা গান অনুানুরাও গাইদ্ে শুরু করদ্িা, 
আর দকিু দকিু বমদ্য বুদ্ক হাে বরদ্খ উছঙ্খি িদঙ্গ করদ্ে িাগদ্িা। কামনায উদ্ত্তদজে 
হদ্য দকিু পুরুে মাদ্ঠ বনদ্ম পডদ্েই বমদ্যরা বচাদি পুদ্রাপুদর খুদ্ি ঘাদ্ম দিদ্জ চকচক 
করা বুক উনু্মক্ত কদ্র দিি। একটু পরই দকিু নারী-পুরুে দনিতিিাদ্ব সবার সামদ্ন 
বিহদমিন করদ্ে িাগদ্িা। আর অনুরা উঠাদ্নর মােখাদ্ন ব  বিাযারা দিি বসখাদ্ন 
িািাদ্ে শুরু করদ্িা। বিাযারাদ্েও োদডর বনুা বিদ্ি সযিাব করা হদ্যদিি। এরকম 
িািসাপূণত িৃশু আদম আর কখনও বিদখদন, জাহাপনা। এমনদক আদিি হাসানও ওদ্ির 
সাদ্থ ব াগ দিদ্িন। দেদন আর োর এক পত্নী ববিকদনদ্ে িাাঁদডদ্য জডাজদড করা শুরু 
করদ্িন–’ 
 
  দ্থষ্ট হদ্যদ্ি বগািকুোর বকছা! এ ধরদ্নর অধাদমতক অননদেক ঘটনার দবশি বণতনা 
বিওযার আর িরকার বনই। এখন বি দবজাপুদররা বকন সিাদজ আর আকবরদ্ক সাহা ু 
করদ্ি? 
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 ‘ওদ্ির রাজা দসকান্দার একজন িুবতিদচদ্ত্তর  ুবক আর ওদ্ির বকাোগার প্রায শূনু হদ্য 
 াওযায শাসক পদরবাদ্রর দনদ্জদ্ির মদ্ধু দবদ্িি দিন দিন গুরুের হদ্ে শুরু কদ্রদ্ি। 
দবদিন্ন দবদছন্ন িদ্ির ববদশরিাগই োদ্ির অিুন্তরীণ দববাদ্ি মারাদঠদ্িরদ্ক সিাবু দমত্র 
এবিং বসই সাদ্থ আপনার দবরুদ্দ্ধ একদট প্রদেরিা শদক্ত দহদ্সদ্ব দবদ্বচনা কদ্র। 
আপনার দবরুদ্দ্ধ আকবর আর মারাদঠদ্ির িডাইদ্য সুদ্ াগ-সুদবধা বিওযার জনু ওরা 
দনদ্জদ্ির মদ্ধু প্রেদ্ াদগো করদ্ি,  াদ্ে এর দবদনমদ্য োদ্ির সমথতন িাি কদ্র। 
দসকান্দার দনদ্জ দবশ্বাস কদ্রন োর িমো ধদ্র রাখার জনু মারাদঠদ্ির সহাযোই োর 
জনু বশ্রষ্ঠ উপায। 
 
আওরঙ্গদ্জব এবার উদ্ঠ িাাঁদডদ্য বিদ্িন, “এই শাসকরা এখন দশখদ্ব হঠাৎ গদজদ্য 
উঠা এক দবশ্বাসঘােদ্কর সঙ্গী হওযাটা দঠক নয। আদম দঠক কদ্রদি আমরা দবজাপুর 
আর বগািকুো দবজয করদ্বা। এর িদ্ি দবধমতী পাহাদড ইাঁিুর সিাদজ আর আমার 
দবশ্বাসঘােক বিদ্ি োদ্ির সহাযো হারাদ্ব আর বসই সাদ্থ আমাদ্ির সাম্রাদ্জুর 
পদরদধও ববদ্ড  াদ্ব। 
 
সাদ্থ সাদ্থ আওরঙ্গদ্জদ্বর কদ্যকজন বসনাপদে সমস্বদ্র দচৎকার কদ্র উঠদ্িা, ‘আল্লাহু 
আকবর। আওরঙ্গদ্জব দজন্দাবাি। সম্রাট িীঘতজীবী বহান! অনুরাও োদ্ির সাদ্থ সুর 
দমদিদ্য মুদষ্টবদ্ধ হাে উাঁচু কদ্র োর দসদ্ধান্তদ্ক অকুণ্ঠ সমথতন জানাি। 
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 পুদ্রা আদ্িাচনার সময মুযািম োর বাবার বচযাদ্রর পাদ্শ চুপ কদ্র িাাঁদডদ্য দিদ্িন। 
বশারদ্গাি বথদ্ম  াবার পর দেদন ধীদ্র ধীদ্র বিদ্িন, ‘বাবা, আপনার দনিযই মদ্ন 
আদ্ি িদিদ্ণ আমার অদি াদ্নর অগ্রগদে দকরকম ধীরগদের দিি।  দিও আপদন মদ্ন 
কদ্রন এর ববদশরিাগ আমার বিাদ্ে হদ্যদ্ি, েদ্ব আদম ো সদেুকার দবশ্বাস কদর না। 
ঐ এিাকাদট অেুন্ত রুি। আর সিাদজর প্রদে দবশ্বস্তোর বুাপাদ্র মারাদঠরা সবাই 
প্রচণ্ডিাদ্ব ঐকুবদ্ধ। আর ওরা ববশ কদ্যকবার প্রমাণ কদ্রদ্ি ব , ওরা িুধতেত ব াদ্ধা। 
আর বস দহদ্সদ্ব ওরা দবজাপুর এবিং দবদ্শেে বগািকুোরও ব াদ্ধা। আমার মদ্ন হয 
দবজয দনদিে করদ্ে হদ্ি আমাদ্িরদ্ক একদট বড ধরদ্নর বসনাবাদহনীর বুবিা করদ্ে 
হদ্ব–এমনদক সিাদজর দবরুদ্দ্ধ অদি াদ্ন ব  বসনািি এখন রদ্যদ্ি োর বচদ্যও বড। 
এ ধরদ্নর একদট তসনুবাদহনী গদ্ড েুিদ্ে ববশ সমদ্যর প্রদ্যাজন আর হযদ্ো খাজনার 
পদরমাণ আদ্রা বাদডদ্য দিদ্ে হদ্ব। আর এদ্ে প্রজাদ্ির কষ্ট ববদ্ড  াদ্ব আর ওদ্ির 
মদ্ধু আদ্রা অসন্তুদষ্ট বিখা দিদ্ে পাদ্র। 
 
 ‘মুযািম, েুদম সবসময বকন এরকম িদ্য িদ্য থাক? েুদম দনিযই আমাদ্ক িাি 
কদ্রই জান, সুেরািং বুেদ্েই বপদ্রি, দবজাপুর আর বগািকুোর শাসকদ্ির দবরুদ্দ্ধ 
আমার এই বক্রাদ্ধর বদহিঃপ্রকাশ আর ওদ্িরদ্ক হদটদ্য দিদ্য সাম্রাদ্জুর পদরদধ বাডাদ্নার 
দসদ্ধান্তদট ব রকম হঠাৎ কদ্র বনওযা মদ্ন হদ্ছ, আসদ্িই ো নয। ববশ দকিুদিন 
বথদ্কই আদম ওযাদজম খাদ্নর গুপ্তচরদ্ির কাি বথদ্ক ব সব খবর পাদছিাম, োর 
সাহাদ্ ু ওদ্ির দবরুদ্দ্ধ আমাদ্ির বসনাবাদহনীর েুিনামূিক শদক্ত  াচাই কদ্রদি। 
কাদ্জই আদম বোমাদ্ক আশ্বস্ত করদি বেতমাদ্ন আমাদ্ির ব  বসনা আদ্ি ো এরজনু 
 দ্থষ্ট। 
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োরপর বিদ্ির দিদ্ক কদঠন িৃদষ্টদ্ে োদকদ্য আবার বিদ্িন, প্রথদ্ম দবজাপুদ্রর দবরুদ্দ্ধ 
আক্রমণ করদ্ব ব  মূি বসনাবাদহনী, োর বনেৃত্ব থাকদ্ব বকবি আমার হাদ্ে। েদ্ব 
আদম বোমাদ্ক একটা সুদ্ াগ বিব,  াদ্ে েুদম দনদ্জদ্ক আবার ব াগু প্রমাণ করদ্ে 
পার। েুদম একদট প্রাথদমক অদি াদ্ন বনেৃত্ব দিদ্য বগািকুো িুগত, োদ্ির বসনাবাদহনীর 
শদক্ত আর োদ্ির মদ্নাবি পরীিা কদ্র বিখদ্ব।’ 
 
* 
 
কামান বটদ্ন আনার সময োর ধােব েীক্ষ্ণ শব্দ আওরঙ্গদ্জদ্বর মাথার চারপাদ্শ 
প্রদেধ্বদন করদ্ে িাগদ্িা। মাদটর ব  প্রদেরিা বাাঁধ গদ্ড বোিা হদ্যদিি, বসখান বথদ্ক 
বকবি কামাদ্নর নিগুদ্িা ববর হদ্য রদ্যদ্ি। োরপর ওরা দবজাপুর িুদ্গতর পাথদ্রর 
বুরুদ্জর দিদ্ক কামান িাগার জনু প্রস্তুে হি। একবার বগািা বিাাঁডার পর কামাদ্নর 
বপিন দিদ্কর ব  ধাক্কা হয, ো সামাি দিদ্ে বগািন্দাজ বসপাইরা বমাটা রদশ দিদ্য ববাঁদ্ধ 
রাখার বুবিা করদ্িা। ঘাদ্ম বিজা শরীদ্রর বকামর প তন্ত জামা খুদ্ি ওরা কদ্ঠার 
পদরশ্রম করদিি। োরপর বারুি আর বগািা িম্বা নদ্ির বিেদ্র িরদ্িা। এরপর ওরা 
ধরাধদর কদ্র কামানদট েুদ্ি দনদ্য এর িারী সামদ্নর অিংশদট বগািা বিাাঁডার অবিাদ্ন 
রাখদ্িা। 
 
দবজাপুর িুগত অবদ্রাধ করা শুরু করার পর গে িয সপ্তাদ্হ ববদশ গরম হদ্য  াওযার 
কারদ্ণ দকিংবা এর  ািাইদ্যর বকাদ্না সমসুা থাকায কদ্যকবার কামাদ্নর নি বিাঁদ্ট 
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দগদ্যদিি। বগািন্দাজ তসদনক আর  ািাই কারখানার কাদরগরদ্িরদ্ক োদ্ির কাজ 
সদঠকিাদ্ব জানদ্ে হদ্ব। োরপরও কামাদ্নর সামদ্নর অিংশ নেুন কদ্র তেদর কদ্র, 
অদেদরক্ত বিাকজনদ্ির প্রদশিণ দিদ্য, োরপর বেতার পর িারী িারী কামান আর 
অনুানু দজদনসপত্র িাদিণাদ্েুর পাহাদড এিাকা দিদ্য বটদ্ন আনা মাদ্ন দবজাপুর আর 
বগািকুো দবজয কদ্র োর সাম্রাদ্জুর অন্তিুতক্ত করদ্ে করদ্ে প্রায একবির বিদ্গ 
 াদ্ব। এরপরই দেদন আকবর আর সিাদজর দিদ্ক মদ্নাদ্ াগ বিরাদ্ে পারদ্বন। 
 
একবার কামাদ্নর বগািা বিাাঁডার পর হাওযায বধাাঁযার কুণ্ডদি সদ্র ব দ্েই দেদন কামান 
বিাাঁডার দিরসহ দবজাপুদ্রর বিযাি আর োর উপদ্র উাঁচু প্রাসাদ্ির দবখুাে সািা মাদ্বতি 
পাথদ্রর তেদর গমু্বজগুদ্িা বিখদ্ে বপদ্িন। শহদ্রর বিযাদ্ির দবদিন্ন জাযগায কামাদ্নর 
বগািার আঘাদ্ে গদ্েতর মে িাগ বিখা বগদ্িও বিযািদট প্রায অিেই রদ্য বগদ্ি। মূি 
িটদ্কর িািান ব িাদ্ন রদ্যদ্ি বসই জাযগার বিযািদটদ্ে অদ্নক বগািা বিাডদ্িও 
বকাদ্না বহরদ্ির হয দন। এখান বথদ্কই এাঁদ্কদ্বাঁদ্ক একদট  ািু পথ শহদ্রর দিদ্ক চদ্ি 
বগদ্ি। শদক্তশািী বিযাি িাডাও দবজাপুদ্রর চারপাশ দঘদ্র একদট িুগতপদরখা রদ্যদ্ি। 
পদরখাাঁদট অদ্ধতক গিীরো প তন্ত পাদন িরা। এিাডা বমাগিদ্ির হামিার কথা শুদ্ন 
পদরখার সামদ্ন ববশদকিু জাযগার ঘাস আর বোাঁপোড পুদডদ্য পদরষ্কার করা হদ্যদ্ি। 
এর িদ্ি বকাদ্না হামিাকারী এদ্গাদ্ি বিযাি বথদ্ক কামাদ্নর বগািা আর গািা বনু্দদ্কর 
গুদিও সহদ্জ বিাাঁডা  াদ্ব। অগেুা গািা বনু্দদ্কর পাল্লা এডাদ্ে োদ্ক োর কামানগুদ্িা 
আদ্রা বপিদ্ন ববশ িূদ্র িাপন করদ্ে হদ্যদিি। এর িদ্ি সবদ্চদ্য বড কামান বথদ্ক 
বগািা বঘাডদ্িও িূরদ্ত্বর কারদ্ণ পাথদ্রর বিযাদ্ি আঘাে করার আদ্গ এর শদক্ত কদ্ম 
 াদছি। দবজাপুদররা শহদ্র খািু আর অস্ত্রশস্ত্র, বগািাবারুি ইেুাদি প্রচুর পদরমাদ্ণ 
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মজুি করার  দ্থষ্ট সময বপদ্যদিি। আর বৃদষ্টর পাদন বথদ্কও  দ্থষ্ট পদরমাদ্ণ পাদন 
ধদ্র রাখদ্ে বপদ্রদিি। ওরা বকবি মাদ্ে মাদ্ে আওরঙ্গদ্জদ্বর তসনুদ্ির দিদ্ক বগািা 
বিাাঁডদ্ো, খন দনদিে হে ব  িিদ্িি করদ্ে পারদ্ব। আর এদ্ে ওদ্ির 
বগািাবারুদ্িরও অপচয হদছি না। বগািকুো দকিংবা মারাদঠরা সাহা ু পাঠাবার আদ্গ 
োদ্ক দবজয িাি করদ্ে হদ্ি একমাত্র সামনাসামদন আক্রমণ িাডা আর বকাদ্না উপায 
বনই। 
 
 দেদন ঘুদ্র ওযাদজম খাদ্নর দিদ্ক োদকদ্য বিদ্িন, বোমার বকাদ্না ধারণা আদ্ি 
িটদ্কর সামদ্ন ব  পদরখাাঁদট আদ্ি বসটা দকিাদ্ব িরাট কদ্র আমরা একবার িটদ্কর 
দিদ্ক আক্রমণ চািাদ্ে পাদর? 
 
 ‘আমার প্রথম িাবনা হি জাহাপনা, এ ধরদ্নর বকাদ্না প্রদ্চষ্টা করদ্ে হদ্ি আমাদ্িরদ্ক 
অন্ধকার দকিংবা বধাাঁযার আডাদ্ি কাজ করদ্ে হদ্ব। 
 
বধাযা  দ্থষ্ট নয, আর এটা বাোদ্সর মদজতর উপর দনিতর কদ্র। েদ্ব অন্ধকার বো 
হদ্বই।’ 
 
 কদ্যকদিন পরই পূদণতমা। আমাদ্ির মদ্ন রাখদ্ে হদ্ব পূদণতমার আদ্িা আমাদ্ির জনু 
সমসুা সৃদষ্ট করদ্ব।’ 
 
 ‘আদমও োই িাবদি। আশা কদর এর আদ্গই কাজ শুরু করদ্ে পারদ্বা। 
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ওযাদজম খান দকিুিণ চুপ বথদ্ক আবার বিদ্িা, জাহাপনা, পদরখাাঁদট একটা কদঠন বাধা, 
েদ্ব আমার কাদ্ি একটা িদন্দ আদ্ি। একসাদ্থ কাজ কদ্র আমরা অদ্নকবার 
পুরস্কাদ্রর শদক্তর প্রমাণ বপদ্যদি। ধনী-গদরব সকদ্িই অদ্থতর জনু িািাদযে। দশদবর 
িাপন আর মাদটর কাজ বশে হদ্য  াওযার পর আমাদ্ির সাদ্থ অদ্নক ববকার মজুর 
রদ্য বগদ্ি। ওরা গদরব আর প্রায অনাহাদ্রই রদ্যদ্ি। আমরা ওদ্িরদ্ক আর বকাদ্না 
কাজই দিদ্ে পারদি না। ওদ্িরদ্ক  দি বদি এক েুদড মাদট পদরখার পাদনদ্ে বিিদ্ি 
কদ্যকদট মুরা। পাদ্ব োহদ্ি বকমন হয? 
 
চমৎকার বদ্িি! েুদম ব রকম বদ্িি, ওদ্িরদ্ক বিওযার মদ্ো বকাদ্না কাজ আমাদ্ির 
হাদ্ে বনই বসদ্িদ্ত্র এ প্রস্তাবদট দিদ্ে িদে কী? আর আমার মদ্ন হয বোমার কথাই 
দঠক, ওদ্িরদ্ক আমাদ্ির দশদবর বথদ্ক অদ্স্ত্রর িয বিদখদ্য োদডদ্য বিওযার িরকার 
বনই। োর বচদ্য বরিং অথতপুরস্কার দিদ্ি ওরা খুদশ মদ্নই জীবন বাদজ বরদ্খ কাজটা 
করদ্ব। েদ্ব একাদ্জ সিিো বপদ্ে বগদ্ি একসাদ্থ অদ্নক জনদ্ক অন্ধকাদ্র এদগদ্য 
ব দ্ে হদ্ব।’ 
 
অবশুই। আর ওদ্িরদ্ক বিযাি বথদ্ক বকউ বিদ্খ বিিদ্ি, বসিদ্ত্র োদ্িরদ্ক 
বগািন্দাজ আর বরকন্দাজদ্ির সহাযো দিদ্ে হদ্ব। অবশু বিখা বো  াদ্বই। 
 

http://www.bengaliebook.com/


ট্রেইটরস ইন দ্য শ্যাড াস : এম্পায়ার অব দ্য ট্র াগল । অযাডলক্স রাদ্ারড া ড 

334 

www.bengaliebook.com                                  সূচিপত্র 
 

 

‘একবার বচষ্টা কদ্রই বিখা  াক। আগামীকাি মধুরাদ্ের পরপরই এই অদি ান শুরু 
করদ্বা। এই সমদ্যর মদ্ধু ওরা  দ্থষ্ট পদরমাদ্ণ মাদট বকদ্ট বজাগাড কদ্র রাখদ্ে 
পারদ্ব। 
 
িদত্রশ ঘণ্টা পর অন্ধকাদ্র িাাঁদডদ্য আওরঙ্গদ্জব িাবদ্িন, ওযাদজম খান দঠকই বদ্িদ্ি। 
টাকার বিাদ্ি কদ্যক হাজার শ্রদমক েুদডিদেত মাদট দনদ্য সমদ্বে হদ্যদ্ি। এদ্ির সাদ্থ 
দকিু িানীয বাদসন্দাও ব াগ দিদ্যদ্ি। অদ্নদ্কই বকবি বনিংদট পদ্র খাদি পাদ্য এদ্সদ্ি। 
আর সবার মুখ শুকদ্না। কদ্যকজন বিাক একটু সামদ্নই রাখা দসনু্দকিদেত মুরাগুদ্িার 
দিদ্ক োকাদছি। সিি হদ্ি ব  ওরা পুরস্কার পাদ্ব োর প্রমাণ দহদ্সদ্ব কডা পাহারায 
বখািা দসনু্দকগুদ্িা সমদ্বে শ্রদমকদ্ির একটু সামদ্নই সাদজদ্য রাখা হদ্যদিি। 
 
োর পদরকল্পনাদট বঘােণা করার পর দেদন বসনা-নাযকদ্ির সাদ্থ দবেযদট একটু িাদ্িা 
কদ্র সাদজদ্য দনদ্যদিদ্িন। প্রথম সাদরর মজুররা পদরখা বথদ্ক অদ্ধতক িূরদ্ত্ব বখািা 
মাদ্ঠ মাদট বিিদ্ি অথত পাদ্ব। এদ্ে বরকন্দাজরা আত্মরিার জনু মাদটর দনচু বিযাি 
বপদ্য িুদ্ট দগদ্য বসখান বথদ্ক শত্রুর উদ্েদ্শু গুদি বিাাঁদ্ড ওদ্িরদ্ক সহাযো বিদ্ব। 
বসই সাদ্থ কামান বথদ্কও বগািা বিাাঁডা হদ্ব। পরবেতী সাদরর মজুররা পদরখা প তন্ত 
দেন-চেুথতািংশ িূরত্ব পার হদ্য মাদট বিিদ্ব,  াদ্ে বরকন্দাজরা আদ্রা সামদ্ন এদ্গাদ্ে 
পাদ্র। এরপর েৃেীয এবিং এর পদ্রর সাদরর মজুদ্ররা সরাসদর পদরখাদ্ে মাদট বিিদ্ব। 
এর পর প্রদে সাদরদ্ে িুইদ্শাজন কদ্র বমাট বাদ্রাদট সাদরর মজুর বাদক থাকদ্ি,  ারা 
সবাই পদরখাদ্েই মাদট বিিদ্ে পারদ্ব। 
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আওরঙ্গদ্জব োাঁর এক বসনাপদের দিদ্ক োদকদ্য বিদ্িন, কাজ শুরু করার দনদ্িতশ 
িাও।’ কদ্যকদমদনট পর িম্বা সরু পাদ্য প্রথম সাদরর মজুররা বমাগি দশদবর এিাকা 
বথদ্ক িুদ্ট ববর হি। ববদশরিাগই মাথায মাদটিদেত েুদড দনদ্য িুটদিি আবার অদ্নদ্কই 
িুজন কদ্র বড একটা ববদ্ের েুদডদ্ে মাদট দনদ্য ধরাধদর কদ্র িুটদিি। অন্ধকাদ্র  ে 
িূর বিখা  ায, দেদন বিখদ্ে বপদ্িন প্রথম সাদরর বিাকগুদ্িা পদরখার প্রায একচেুথতািংশ 
িূরত্ব পার হদ্যদ্ি। এমন সময দবজাপুদ্রর বিযাদ্ি মশাি জ্বদ্ি উঠদ্িা। এর দকিুিদ্ণর 
মদ্ধুই গািা বনু্দদ্কর িট িট শদ্ব্দর সাদ্থ দবজাপুদর কামাদ্নর বগািা বেতণ শুরু হি। 
সাদ্থ সাদ্থ োাঁর দনদ্জর গািা বনু্দকধারী আর কামান বথদ্কও প্রেুুত্তর বিওযা শুরু হি। 
 
ঘন ঘন কামাদ্নর বগািার আদ্িায দেদন বিখদ্িন দকিু শ্রদমক মাদটসুদ্ধ েুদড মাদটদ্ে 
িুাঁদ্ড বিদ্ি মুখ থুবদ্ড মাদটদ্ে পদ্ড বগদ্ি। িু-একজন আবার উদ্ঠ বমাগি দশদবদ্রর 
দিদ্ক খুাঁদডদ্য খুাঁদডদ্য বিরার বচষ্টা করদ্িা। বাদকরা মাদটদ্ে দির হদ্য পদ্ডদিি দকিংবা 
মৃেুু ন্ত্রণায িটিট করদিি।  ারা অিে দিি োদ্ির মদ্ধু কদ্যকজন মাথার েুদড 
বিদ্িই ঘুদ্র িুদ্ট পািাি। োরপরও অদ্নদ্ক পুরস্কাদ্রর বিাদ্ি মাদটর েুদড দনদ্য বধাযা 
আর অন্ধকাদ্রর মধু দিদ্য িুটদিি। ওরা দঠকই অদ্ধকত পথ প তন্ত দগদ্য মাদট বিদ্ি 
বপিন দিদ্ক ঘুরদ্িা। অন্ধকাদ্র বিাট বিাট িদ্ি বমাগি বরকন্দাজরা কাদ্িা বপাশাক 
পদ্র দনচু হদ্য মজুররা েুদডর মাদট বিদ্ি ব , বিাট বিাট মাদটর সূ্তপ তেদর কদ্রদিি 
োর বপিদ্ন অবিান বনবার জনু িুটদ্ে শুরু করদ্িা। কাদ্িা বপাশাদ্কর িরুন 
অন্ধকাদ্র ওদ্িরদ্ক পদরষ্কার বিখা  াদছি না। মাদটবহনকারী দিেীয িিদট দ্রুে িুটদ্িা। 
কদ্যকজন শ্রদমক মাদটদ্ে পদ্ড থাকা প্রথম সাদরর শ্রদমকদ্ির শরীদ্রর সাদ্থ ধাক্কা বখদ্য 
বহাাঁচট বখদ্য পডদ্িা। েদ্ব ববদশরিাগই কামাদ্নর বগািা দকিংবা গািা বনু্দদ্কর গুদির 
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আঘাদ্ে পদ্ড বগি। েৃেীয আর চেুথত সাদরদট প্রচণ্ডদ্বদ্গ িুটদ্ে শুরু করদ্িা। আদ্রা 
অদ্নদ্ক পদ্ড বগি, োরপরও ববশ কদ্যকজন সামদ্নর দিদ্ক িুদ্ট বগি। মাত্র 
কদ্যকজন সামদ্ন ব দ্ে রাদজ হি না। পদরখার দকিুিূর প তন্ত ওরা এদ্গাদ্ে পারদ্িা, 
অন্ধকার আর বধাাঁযার কারদ্ণ আওরঙ্গদ্জদ্বর বিখদ্ে কষ্ট হদছি, েদ্ব িািই অগ্রগদে 
হদছি। 
 
* 
 
চারদিন পর আওরঙ্গদ্জব একা োর িাি োবুদ্ে বদ্স প্রােরাশ করদিদ্িন। োর 
পদরকল্পনা আিংদশক সিি হদ্যদ্ি। বসই প্রথম রাদ্ে প্রায একদ্শা শ্রদমক পদরখায মাদট 
বিিদ্ে বপদ্রদিি। কথামদ্ো দেদন োদ্ির সকিদ্ক পুরস্কাদ্রর মুরা দিদ্যদিদ্িন আর 
বসই সাদ্থ প্রথম িুই সাদরর শ্রদমদ্করাও মাদট বিিার জনু পুরস্কার বপি। ওদ্ির 
প্রদ্চষ্টায পদরখার বগাঁজিা উঠা পাদনদ্ে একদট বিাট দ দবর মদ্ো িীপ তেদর হি। 
পরবেতী রাদ্ে দেদন পুরস্কার দিগুণ কদ্র আবার মাদট দনদ্য শ্রদমক পাদঠদ্যদিদ্িন। এদ্ির 
সাদ্থ কদ্যকদট হাদে কাদ্ঠর গুাঁদড বটদ্ন দনদ্য দগদ্যদিি পদরখায বিিার জনু। েদ্ব 
এবার দবজাপুদররা তেদর দিি। এবার খুব কম শ্রদমক পদরখা প তন্ত বপৌঁিদ্ে বপদ্রদিি। 
আর একদট িাডা আর সমস্ত হাদে কামাদ্নর বগািার আঘাদ্ে মদ্র মাদটদ্ে িুদটদ্য 
পদ্ডদিি। এই হাদেগুদ্িার মৃেদ্িহ এখন পদরখার দকনারায মাদটদ্ে পদ্ড রদ্যদ্ি। ব  
হাদেদট পদরখা প তন্ত বপৌঁিদ্ে বপদ্রদিি, বসটা বপদ্ট কামাদ্নর বগািার আঘাদ্ে আহে 
হদ্য উদ্ে পদরখার পাদনদ্ে পদ্ড দগদ্যদিি। সবতত্র মানুে আর হাদের িাদ্শর িুগতদ্ন্ধ 
বাোস িারী হদ্য এদ্সদ্ি। েদ্ব আহেদ্ির বগাোদনও কদ্ম এদ্সদিি। দেদন কাউদ্ক 
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উদ্ধার করদ্েও দনদ্েধ করদ্ে বাধু হদ্যদিদ্িন, বকননা উদ্ধার প্রদ্চষ্টায আদ্রা প্রাণহাদন 
হদ্ে পাদ্র। 
 
খাওযার বটদবি বথদ্ক উদ্ঠ দেদন োাঁবুর বিেদ্র পাযচাদর শুরু করদ্িন। সূ ত মাথার 
উপদ্র উদ্ঠ  াওযায োবুর বিেদ্র এদ্কবাদ্র হাওযা বনই। পরবেতী পিদ্িপ কী হদ্ব? 
এই মুহূদ্েত তধ ত ধদ্র িুধা আর েৃষ্ণায প্রদেপিদ্ির বিহ আর মন িুবতি হদ্য পডার 
জনু অদ্পিা কদ্র বিখদ্ে হদ্ব আর পদ্থ গুপ্তচর বসাদ্ে হদ্ব  াদ্ে সাহা ুকারী বসনা 
এদগদ্য আসার সাদ্থ সাদ্থ দশদবদ্র খবর দিদ্ে পাদ্র। এিাডা আর দকিুই করার বনই। 
 
একজন বকারদচ  ুদ্ক মাথা েুাঁদকদ্য বিদ্িা, “ওযাদজম খান আপনার সাদ্থ বিখা করদ্ে 
এদ্সদ্িন, জাহাপনা। 
 
 প্রায সাদ্থ সাদ্থই ওযাদজম খান  ুকদ্িা। এক টুকরা সািা কাপড দিদ্য মুদ্খর ঘাম 
মুিদ্ে মুিদ্ে বস বিদ্িা, ‘জাহাপনা, দবজাপুদ্রর প্রধান িটদ্কর চারপাদ্শ একটু 
উদ্ত্তজনা বিখা  াদ্ছ। 
 
 দক ধরদ্নর উদ্ত্তজনা?” 
 
 ‘িুই-দেনজন দবজাপুদর পদরখার পাদ্শ োদ্ির েীদ্র ববর হদ্য এদ্সদ্ি। আর মদ্ন হদ্ছ 
পদরখা পার হওযার প্রস্তুদে দনদ্ছ। ওরা একটা বিিা বদ্য এদ্নদ্ি। 
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আওরঙ্গদ্জব ওযাদজম খানদ্ক পাশ কাদটদ্য োাঁবুর বাইদ্র ববর হদ্ে হদ্ে বিদ্িন, 
‘আমাদ্ির বিাকদ্ির বগািাগুদি করদ্ে দনদ্েধ কর। 
 
িুজন বিাক বিিায চদ্ড পদরখা পার হদ্য আসদ্ি। এে িূর বথদ্ক বিদ্খও োদ্িরদ্ক 
িূে মদ্ন হদ্ছ। এর একমাত্র অথত দবজাপুদররা বকাদ্না শেত দনদ্য আদ্িাচনা করদ্ে 
আসদ্ি। িূে পাঠাদ্না মাদ্নই োদ্ির মদ্নাবদ্ির উপর একটা প্রচণ্ড আঘাে আর 
দবজাপুরবাসীরা বিখদ্ি ব  োদ্ির শাসদ্কর চরম দবজদ্যর প্রদে কে কম আিা রদ্যদ্ি। 
আওরঙ্গদ্জব বিদ্িন,  দি ওরা সদেুই িৃে হদ্য থাদ্ক েদ্ব ওদ্িরদ্ক জানাও আদম 
বকাদ্না শেত দনদ্য আদ্িাচনা করদ্বা না, েদ্ব দবজাপুর আত্মসমপতণ করদ্ি ওদ্ির প্রদে 
িযাশীি হব। বকাদ্না হেুা জ্ঞ হদ্ব না, বকাদ্না িাি বমদ্যদ্ক ধেতণ করা হদ্ব না, 
বকাদ্না ঘরবাদড িুট করা হদ্ব না।’ ওযাদজম খান োর দনদ্িতশ জানাদ্ে বমাগি দশদবদ্রর 
সামদ্নর দিদ্ক চদ্ি বগি। আওরঙ্গদ্জব ঘুদ্র োবুর দিদ্ক চিদ্িন, দেদন োাঁর মদ্নর 
খুদশ বচদ্প রাখদ্ে পারদিদ্িন না। েদ্ব অদে কদ্ষ্ট বচদ্প রাখদ্িন, বকননা দবজাপুদরদ্ির 
আসি উদ্েশু না জানা প তন্ত োদ্ক বাইদ্র উল্লাস প্রকাশ করা চিদ্ব না। এদ্ে োাঁর 
বিাকজন োদ্ক ববাকা আর। অপদরপক্ক মদ্ন করদ্ব। 
 
িুপুদ্রর দিদ্ক োাঁবুর িাউদনর বিের বথদ্ক আওরঙ্গদ্জব বিখদ্িন িুই জন বিাক 
দবজাপুদ্রর প্রদেরিা ববষ্টনীর বিের বথদ্ক ববর হি। ওদ্িরদ্ক অনুসরণ কদ্র িশজন 
বোক একদট বনৌকা বদ্য দনদ্য এি। বনৌকাদট ওরা িুগতন্ধময, জিাি আর রক্ত িরা 
পদরখার পাদনদ্ে নামাি। োরপর সািা বপাশাকপরা একজন হািকা-পােিা বিাক ববর 
হদ্য বনৌকার মােখাদ্ন একদট দনচু টুদ্ি বসদ্িন। এরপর িশজন বিাক িদগ বঠদ্ি 
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বনৌকাদট বমাগিদ্ির দিদ্ক বঠদ্ি দনদ্য চিদ্িা। েীদ্র বপৌঁদ্ি পােিা বিাকদট মরা হাদের 
িুদ্ি ওঠা বিদ্হর কাদ্ি এদ্স পা দপিদ্ি পদ্ড  াদছ, েদ্ব সাদ্থ সাদ্থ সামদ্ি দনদ্য 
উদ্ঠ িাাঁডাি। এ দনিযই দসকান্দার। সবুজ পাগদডপরা িুইজন বমাগি বসনা োর িুই 
পাদ্শ অবিান দনি। োরপর োদ্ক পথ বিদখদ্য গদ্িপদ্চ  াওযা িাদ্শর পাশ কাদটদ্য 
এদগদ্য দনদ্য এি। শকুদ্নর িি বাাঁকা বঠাাঁট দিদ্য িাদ্শর মািংস দিাঁদ্ড বিাদ্জ বুস্ত দিি। 
িশ দমদনট পর দসকান্দার আওরঙ্গদ্জদ্বর োবুর কাদ্ি এদ্িন। আওরঙ্গদ্জব ব খাদ্ন 
িাাঁদডদ্যদিদ্িন, োর পাাঁচগজ িূরদ্ত্ব এদ্স দেদন থামদ্িন, োরপর িুহাদ্ে একদট 
রত্নখদচে বসানার িাদঠ ধদ্র োর দিদ্ক হাে বাদডদ্য দমদহ েদ্ব পদরষ্কার কদ্ণ্ঠ বিদ্িন, 
‘দবজাপুর এবিং এর সমস্ত এিাকা আপনার হাদ্ে সমপতণ কদ্র বিবার প্রমাণ দহদ্সদ্ব 
আদম এই িাদঠদট,  া আমার পূবতপুরুদ্ের শাসকিণ্ড দিি ো আপনার হাদ্ে েুদ্ি 
দিদছ।’ কথাগুদ্িা বিার সময দেদন মাথা দনচু করদ্িন। 
 
আওরঙ্গদ্জব িি করদ্িন, দসকান্দাদ্রর ডান হাদ্ে িারী পদট্ট িাগাদ্না রদ্যদ্ি, আর 
বসখান বথদ্ক রক্ত চুাঁইদ্য পদ্ড পদট্টর কাপড িাি হদ্য  াদ্ছ। দেদন বিদ্িন, ‘আমাদ্ির 
গািা বনু্দদ্কর গুদি দক আপনাদ্ক আত্মসমপতণ করার জনু দশিা দিদ্যদ্ি? 
 
না, গেরাদ্ে আমার একজন চাচা, ইকবাি খান আমাদ্ক িুদর বমদ্র হেুা করার বচষ্টা 
কদ্রদিদ্িন। আমার বিহরিীদ্ির সাহাদ্ ু আদম োর সাদ্থ িডাই কদ্র োদ্ক থামাই। 
দেদন এখন মৃে। েদ্ব আমার বহদকম  খন িেদট পদরষ্কার কদ্র পদট্ট িাগাদছদ্িন 
েখন আদম বুেিাম দেদনই বশে বিাক নন ব  এই ধরদ্নর বচষ্টা করদ্ব। ঈেতা আর 
উচ্চাকাঙ্ক্ষার কারদ্ণ ব  দবিদক্ত করার প্রদ্চষ্টা চিদ্ি, োদ্ে দবজাপুদ্রর পেন হদ্বই। 
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আপনার শুনদ্ে খারাপ িাগদ্ে পাদ্র, েদ্ব আদম আমার জীবনদ্ক দনদ্জর কাদ্ি অদ্নক 
দপ্রয মদ্ন কদর দসিংহাসদ্নর বচদ্যও মধুর–আদম অদ্নকদিন এই জীবন উপদ্িাগ করদ্ে 
চাই। বসজনু আদম বুেদ্ে বপদ্রদি ব , প্রকৃদের দনযমদবদ্রাধী আর দনকট আত্মীযদ্ির 
হাে বথদ্ক আমার জীবন দনরাপি হদ্ব,  দি আদম দনদ্জদ্ক আর আমার রাজু এখুদন 
আপনার হাদ্ে েুদ্ি বিই।  দিও আপদন একজন আগন্তুক এবিং আমার বিদ্শর মানুদ্ের 
শত্রু, োরপরও আদম আমার অদবশ্বস্ত পদরবার আর  ুদ্ধরে আত্মীযদ্ির বচদ্য এখাদ্ন 
দনরাপি থাকদ্বা। আওরঙ্গদ্জব োর বপিদ্ন িাাঁডান ওযাদজম খাদ্নর দিদ্ক োকাদ্িন। 
দবজাপুদর রাজপদরবাদ্রর ব সব সিসুদ্ির কাদ্ি বােতা পাঠান হদ্যদিি ইকবাি খান 
োদ্ির একজন। ওদ্ির কাদ্ি প্রস্তাব করা হদ্যদিি,  ারা বমাগিদ্ির সহাযো করদ্ব 
োদ্িরদ্ক  দ্থষ্ট পুরস্কারসহ িাি পি বিওযা হদ্ব। বকউ উত্তর বিয দন, েদ্ব ইকবাি 
খান মদ্ন হয োর কথা শুদ্নদিি। োর কা তকিাপ আর এর িিশ্রুদেদ্ে পরবেতীদ্ে 
োর মৃেুুর কারদ্ণ বমাগিরা োদ্ির দবজয দনদিে করদ্ে পারদ্িা, প্রদেশ্রুদে 
বমাোদ্বক বকাদ্না পাদরদ্োদেক দিদ্ে হি না। 
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১৭. বাই-দ্ওলে 
 
হাযরাবাদ্ি আদিি হাসাদ্নর মাদ্বতি-প্রাসাদ্ির একদট শীেি কামরায পাশাপাদশ বদ্স 
আওরঙ্গদ্জব আর মুযািম কথা বিদিদ্িন। দেদন োদ্ক বিদ্িন, “এই শহর বথদ্ক 
আদিি হাসান আর বগািকুো বাদহনীদ্ক োদডদ্য দিদ্য েুদম খুব িাি কাজ কদ্রি 
মুযািম। দসকান্দারদ্ক পরাদজে কদ্র দবজাপুরদ্ক বমাগি সাম্রাদ্জুর অন্তিুতক্ত করার পর 
আওরঙ্গদ্জব বসদিন সকাদ্িই োর অগ্রবেতী বসনািি দনদ্য মুযািদ্মর সাদ্থ ব াগ 
দিদ্যদিদ্িন। 
 
মুযািম মৃিু বহদ্স বিদ্িন, ‘ধনুবাি, বাবা। হাযরাবাদ্ির বেমন প্রদেরিা বুবিা না 
থাকায আমার কাজ সহজ হদ্য পদ্ড। প্রকৃেপদ্ি আমার বসনাবাদহনীর শদক্ত আর 
িৃঢ়ো বুেদ্ে বপদ্র আদিি হাসান োর বসনাবাদহনীসহ োদ্ির অস্ত্রশস্ত্র আর 
বকাোগাদ্রর সমস্ত সম্পি দনদ্য সুশৃঙ্খিিাদ্ব দপিু হদ্ট  ান। শহদ্রর অদ্নক বাদসন্দা 
োদ্ির সম্পি দনদ্য োদ্ক অনুসরণ কদ্রদ্ি। দেন সপ্তাহ আদ্গ  খন আদম এখাদ্ন  ুদক 
েখন বিদখ প্রায দনজতন একদট শহদ্র বকবি দকিু গদরব মানুে রদ্য বগদ্ি। োরপর 
শহদ্রর চারদমনার মসদজদ্ি শহদ্রর নেুন শাসক দহদ্সদ্ব বমাল্লাদ্ক দিদ্য আপনার নাদ্ম 
বখােবা পডাই।’ 
 
‘বোমার অজতন সম্পদ্কত েুদম ব  দবনয বিদখদ্যি ো বোমাদ্ক মহৎ কদ্র েুদ্িদ্ি। 
োিাডা েুদম শহরদটও দনদ্জর আযদ্ত্ত আনদ্ে সিি হদ্যি। আদম িি কদ্রদি েুদম 
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প্রেুাঘাে প্রদেদ্রাধ করদ্ে মুদস নিীর েীদ্র আর অনুানু জাযগায মাদটর বাাঁধ দনমতাণ 
করদ্ি।’ বাবার এই ধরদ্নর দবরি প্রশিংসায মুযািদ্মর মন বচহারা খুদশদ্ে উজ্জ্বি হদ্য 
উঠদ্িা। োরপর আওরঙ্গদ্জব বিদ্িন, “েদ্ব এখাদ্ন ববদশদিন থাকা  াদ্ব না। আমার 
মূি বসনাবাদহনী এখাদ্ন বপৌঁিার পর েুদম ব  সিিো বপদ্যি োর িাযিা উঠাদ্ে হদ্ব। 
আদিি হাসান োর তসনুসামন্ত দনদ্য বকাথায বগদ্ি? 
 
 ‘দেদন োর অদধকািংশ বসনা, পত্নী আর উপ-পত্নীদ্ির দনদ্য এখান বথদ্ক পাাঁচমাইি িূদ্র 
বগািকুো িুদ্গত আশ্রয দনদ্যদ্িন। এটাই আদম শুদ্নদি। আর দকিু তসনু পাদঠদ্যদ্িন 
হীরার খদনগুদ্িা পাহারা দিদ্ে। 
 
‘হীরার খদনর দিদ্ক আমাদ্ির মদ্নাদ্ াগ দিদ্ি চিদ্ব না। বগািাকুো িুগত িখি করা আর 
আদিি হাসানদ্ক পাকডাও করার কাজদটদ্ক আমাদ্ির অগ্রাদধকার দিদ্ে হদ্ব। িুগতদট 
সম্পদ্কত কী জানদ্ে বপদ্রি? 
 
‘এদট একদট চারদ্শা িুট উাঁচু বকৌদণক আকৃদের িুগত  া পাহাদ্ডর চারধার দঘদ্র দনমতাণ 
করা হদ্যদ্ি। এর চেুদিতক দঘদ্র িুদট চক্রাকার শদক্তশািী পাথদ্রর বাাঁধ রদ্যদ্ি। আর 
এই বাাঁদ্ধ িযিুট উাঁচু কদ্যকদট মজবুে বুরুজ রদ্যদ্ি। এগুদ্িা এমন অবিাদ্ন দনমতাণ 
করা হদ্যদ্ি ব , বাইদ্র বথদ্ক বিযাদ্ির উপর বকাদ্না আক্রমণ এদ্ি িুপাশ বথদ্ক 
বগািাবেতণ করা  াদ্ব। একমাত্র প্রদ্বশ পথদট একদট আাঁকাবাকা বপাঁচাদ্না  ািু পথ  া 
একদটর সাদ্থ আদ্রকদট সিং ুক্ত এক সাদর িটদ্কর বিের দিদ্য চদ্ি বগদ্ি।’ 
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 ‘পাদন আর খাবার সরবরাহ বকমন কদ্র হয? 
 
‘িুদ্গত  দ্থষ্ট পাদন মজুে আদ্ি। েদ্ব এখন মানুদ্ের দিড ববদ্ড  াওযায পাদন আর 
 দ্থষ্ট বিা  াদ্ব না। ওরা কদ্যক মাদ্সর জনু খািু মজুে করার সময বপদ্যদ্ি। খািু 
দনযন্ত্রণ কদ্র চিদ্ি এদ্ে কদ্যক মাস চিার কথা। 
 
 ‘আমাদ্িরদ্ক  ে শীঘ্র সিব িুগতদট চেুদিতক বথদ্ক দঘদ্র বিিদ্ে হদ্ব। োরপর আমার 
মদ্ন হয প্রাথদমকিাদ্ব দকিু আক্রমণ চাদিদ্য প্রদেপদ্ির মদ্নাবি  াচাই কদ্র বিখদ্ে 
হদ্ব িীঘতকািবুাপী অবদ্রাধ এডাদ্না  ায দক-না। আদিি হাসাদ্নর িাম্পটু চদরদ্ত্রর ব  
খবর আদম বপদ্যদি, োদ্ে আমার দবশ্বাস হয না ব , বস একজন িৃঢ়প্রদেজ্ঞ বনো হদ্ব 
দকিংবা োর বিাকজনও একান্তিাদ্ব োদ্ক অনুসরণ করদ্ব না। এ  াবৎ বোমার 
িৃঢ়সিংকল্প বিদখদ্য েুদম আমাদ্ক অবাক কদ্রি মুযািম। োই আদম বোমাদ্কই এই 
অদি াদ্নর প্রথম অিংদ্শর বনেৃত্ব দিদ্ে চাই।  াদ্ে েুদম বোমার ব াগুো আদ্রা প্রমাণ 
করদ্ে পার। 
 
* 
 
িয সপ্তাহ পর আওরঙ্গদ্জব ওযাদজম খানদ্ক পাদ্শ দনদ্য িি করদিদ্িন সীসার মদ্ো 
রদ্ের আকাদ্শর দনদ্চ বঘাডায চদ্ড মুযািম এদগদ্য দগদ্য বগািকুোর বিযাদ্ি 
বগািাবেতণ করার জনু বমাগি বগািন্দাজ তসদনকদ্ির দনদ্িতশ দিদছদ্িন। োাঁর বিদ্ি 
অেুন্ত কুশিোর সাদ্থ আক্রমণ পদরচািনা করদিদ্িন। দেদন বাইদ্রর সাদ্থ িুগতদটর 
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ব াগাদ্ াগ সমূ্পণত দবদছন্ন কদ্র দিদ্িন। োরপর এমন িান করদ্ে িাগদ্িন ব ন এখুদন 
মুদ্খামুদখ আক্রমণ করদ্বন। এরপর বগািকুদেরা কা তকর বকাদ্না প্রদেদ্রাধ বুবিা 
বনওযার আদ্গই শদক্তশািী ও দ্রুেগামী িুই িি তসনু পাদঠদ্য বিদ্ির মাথার দশিংদ্যর 
মদ্ো িুদিক বথদ্ক িুগতদট দঘদ্র বিিদ্িন। োর বিাদ্করা মাদটর েদ্ি একদট মাদটর নি 
আদবষ্কার কদ্র নিদট বকদ্ট বিিদ্িা। এই নিদটর মাধুদ্ম পাহাদ্ডর পাদনর জিাধাদ্রর 
সাদ্থ িুদ্গতর সিংদ্ াগ দিি। গ্রীদ্ের োপমাত্রা চরদ্ম উঠদ্ি িুদ্গতর বিেদ্র গািাগাদি কদ্র 
থাকা বিাকদ্ির জীবন কদঠন হদ্য িাাঁডাদ্ব। আর খাবার পাদনর পদরমাণ কদ্ম ব দ্েই 
দকিাদ্ব ো িাগািাদগ করা হদ্ব ো দনদ্য দনিযই োদ্ির মদ্ধু েকতদবেকত বিদ্গ  াদ্ব। 
 
আওরঙ্গদ্জব ওযাদজম খাদ্নর দিদ্ক ঘুদ্র বিদ্িন, ‘দিদ্নর পর দিন অদিজ্ঞো িাি কদ্র 
মদ্ন হদ্ছ মুযািম একজন পদরপক্ক বসনাপদে হদ্য উঠদ্ি, দসদ্ধান্ত দনদ্ে দগদ্য দকরকম 
শান্তিাব আর কেৃত্ব বিখাদ্ছ। দবদ্শেে কদঠন পদরদিদেদ্ে োই না, দক বি? ওযাদজম 
খান মাথা বনদ্ড সায দিদ্য বিদ্িা, সম্প্রদে আপদন োদ্ক ব  ধরদ্নর সমথতন দিদ্যদ্িন, 
োদ্ে উদন দবকদশে হদ্য উঠদ্িন, জাঁহাপনা। প্রশিংসা করদ্ি মানুদ্ের মদ্নাবি ববদ্ড 
 ায। এটা সবার বিদ্ত্র িাি কাজ বিয বকবি  ারা অদেমাত্রায আত্মগবত কদ্র আর 
অপদরণামিশতী িাডা। 
 
গুম গুম কদ্র বমাগি কামাদ্নর গুরুগিীর গজদ্ন আর আদ্িাচনা করা বগি না। প্রায 
একইসাদ্থ সত্তরদট কামান গদ্জত উদ্ঠদ্ি। সািা বধাাঁযার দবরাট ব উ পুদ্রা  ুদ্ধদ্িদ্ত্র 
িদডদ্য পডদ্িা, বগািকুোর িুদট বিযাি আর বমাগি দশদবদ্রর অবিানও বধাাঁযায  াকা 
পদ্ড বগি। প্রেুুত্তদ্র বগািকুোর কামাদ্নর প্রচণ্ড গজতনও আওরঙ্গদ্জদ্বর কাদ্ন এি। 
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বধাাঁযা সদ্র ব দ্েই ধীদ্র ধীদ্র একটা িাাঁক ববর হদ্য এি, আওরঙ্গদ্জব বিখদ্িন, 
বগািকুোর বিযাি প্রায অিে বিখা  াদ্ছ, বকবি প্রধান িটক-িািাদ্নর কদ্ি 
বুরুদ্জর উপর বথদ্ক কদ্যকটা পাথদ্রর টুকরা দনদ্চ মাদটদ্ে খদ্স পদ্ডদ্ি। 
বগািকুদেরাও দকিু সিিো িাি কদ্রদ্ি। বগািকুোর বগািার আঘাদ্ে বমাগিদ্ির 
সবদ্চদ্য বড কামানগুদ্িার একদট বব্রাদ্ির নি এর বাদ্রা-চাকার কাদ্ঠর কাঠাদ্মা বথদ্ক 
খুদ্ি পদ্ড বগদ্ি। মাদটদ্ে পডার সময িারী নিদটর দনদ্চ িুজন বগািন্দাজ তসদনক চাপা 
পদ্ডদ্ি। োদ্ির একিি সহদ্ াদ্ধা কামাদ্নর িারী নিদট োদ্ির পাদ্যর উপর বথদ্ক 
বটদ্ন সরাদ্ে আপ্রাণ বচষ্টা করদ্ে িাগদ্িা, েদ্ব আবার বধাযার চািদ্র  াকা পডার 
আদ্গ দেদন বিখদ্ে বপদ্িন ওরা সিি হদ্ে পাদ্র দন। 
 
 ‘ওযাদজম খান, আমার  ুদ্ধ হস্তী আনদ্ে বি। এ অবিায আদম আর িডাইদ্যর মযিান 
বথদ্ক িূদ্র থাকদ্ে পাদর না।  দিও আদম আমার বিদ্িদ্ক কথা দিদ্যদিিাম বনেৃত্ব োর 
হাদ্েই থাকদ্ব।’ 
 
কদ্যকদমদনট পর আওরঙ্গদ্জদ্বর হাদে বমাগি তসনুরূদ্হুর কািাকাদি বপৌঁিি। বধাযার 
িাাঁক দিদ্য সামদ্ন িডাই বিখার জনু দেদন োদকদ্য বিখদ্িন, আহে বসনারা বসখান 
বথদ্ক ববর হদ্য োাঁদ্ক পাশ কাদটদ্য বপিদ্নর দিদ্ক  াদ্ছ। বকউ বকউ আদ্রকজদ্নর 
কাাঁদ্ধ হাদ্ে ির দিদ্য চিদিি। অনুরা হাদ্ে বানাদ্না ক্রাদ্চ ির দিদ্য বখাাঁডাদ্ে বখাাঁডাদ্ে 
 াদ্ছ।  ারা ববদশ আহে হদ্যদ্ি োদ্িরদ্ক গাদ্ির ডাি বকদ্ট বানাদ্না খাদটযায শুইদ্য 
ববহারারা বদ্য দনদ্য  াদ্ছ। একদট িাদডওযািা বিাক োর বপদ্টর বড একদট িে 
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বথদ্ক ববর হদ্য আসা িাি-নীি নাদডিূদড বচদ্প ধদ্র  ন্ত্রণায োরস্বদ্র দচৎকার করদ্ে 
করদ্ে  াদছি। 
 
আওরঙ্গদ্জব দবডদবড করদ্িন, আল্লাহ ব ন োদ্ক শীঘ্রই পরকাদ্ি দনদ্য  ান। এ 
অবিায বকাদ্না বহদকমই দকিু করদ্ে পারদ্ব না। 
 
কদ্যকদমদনদ্টর মদ্ধু আওরঙ্গদ্জব োাঁর কামাদ্নর সাদরর কাদ্ি বপৌঁিদ্েই দচৎকার কদ্র 
বগািন্দাজ বসনাদ্ির উদ্েদ্শু বিদ্িন,  ে দ্রুে পার বগািা ির। বসনাবাদহনীর বাদক 
সবার জীবন বোমাদ্ির উপর দনিতর করদ্ি!’ খাদি গাদ্য বারুদ্ির দিটা দনদ্য ওরা দনচু 
হদ্য বগািা িরার কাজ করদ্ে করদ্ে না বথদ্ম োর কথার জবাদ্ব বদ্ি উঠদ্িা, ‘সম্রাট 
িীঘতজীবী বহান! আওরঙ্গদ্জব বিখদ্িন বগািন্দাজ সাদর বপদরদ্য একটু সামদ্ন একদট উাঁচু 
দ দবর উপর একজন েরুণ বমাগি বসনা কমতকেতা দপঠ খাডা কদ্র একদট ধূসর বঘাডার 
দপদ্ঠ বদ্স রদ্যদ্ি। োর পাদ্শ োর বচদ্যও বযদ্স বিাট েরুণ বকারদচও দনদ্জর চঞ্চি 
হদ্য ওঠা বঘাডাদ্ক বশ করদ্ে দহমদশম খাদছি। আওরঙ্গদ্জব োর মাহুেদ্ক বসনা 
কমতকেতারদট পাদ্শ হাদে থামাদ্ে বিদ্িন। োরপর দেদন োদ্ক দজদ্জ্ঞস করদ্িন, 
এখাদ্ন কী হদ্ছ? 
 
 ‘জাহাপনা, আপনার বিদ্ি আমাদ্ক এখাদ্ন অদ্পিা করার দনদ্িতশ দিদ্যদ্িন। দেদন 
বগািকুোর মূি িটদ্কর উপর একদট আক্রমদ্ণ বনেৃত্ব দিদ্ে বগদ্িন। হামিা সিি 
হদ্ি দেদন আমাদ্ক খবর পাঠাদ্বন। সবদকিু দঠকঠাক মদ্ো চিদ্ি, আশা কদর োই 
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হদ্ব, আদম বরকন্দাজ আর আপনার বাঙ্গাদি পেন বথদ্ক আদ্রা পিাদেক বসনা দনদ্য 
এদ্গাব,  াদ্ে উদন–’ 
 
কথা বশে না হদ্েই প্রচণ্ড একদট শদ্ব্দ োর কথা বথদ্ম বগি। আওরঙ্গদ্জদ্বর হাওিা 
বকাঁদ্প উঠদ্িা আর োর হাদেদট মাথা বপিদ্ন বহদিদ্য শূড েুদ্ি বৃিংহণ কদ্র উঠদ্িা। 
আওরঙ্গদ্জব দনদ্জর অজাদ্ন্ত বচাখ বুজদ্েই উষ্ণ েরি দকিু একটা োর মুদ্খ থপ কদ্র 
এদ্স পডদ্িা আর এর সাদ্থ নরম স্পদ্ির মদ্ো দকিু েুদ্ি রইি। বচাখ খুদ্ি দেদন 
হাদ্ের দপদ্ঠ মুখ মুিদ্িন। েরিদট দিি রক্ত আর নরম পিাথতদট দিি োর বসনা 
কমতকেতা দকিংবা োর বঘাডার মািংস। উিদ্যর বিহই মাদটদ্ে দিন্নদিন্ন হদ্য িদডদ্য পদ্ড 
রদ্যদ্ি। আওরঙ্গদ্জদ্বর হাদের িুজন মাহুদ্ের মদ্ধু একজন হাদের দপঠ বথদ্ক মাদটদ্ে 
পদ্ড দির হদ্য রদ্যদ্ি। েদ্ব োর শরীদ্র বকাদ্না  খম বিখা  াদ্ছ না। েরুণ বকারদচর 
বঘাডাদট আদ্রাহীসহ বিদ্গ বগদ্ি। কামাদ্নর অন্তে কদ্যকটা বগািার আঘাদ্ে এটা 
হদ্যদ্ি। োর দনদ্জর বসনাদ্ির মদ্ো বগািকুদে বগািন্দাজ বসনারাও িি হাদ্ে কামান 
চাদিদ্যদ্ি। 
 
 দিেীয মাহুেদট দ্রুে আওরঙ্গদ্জদ্বর হাদেদটদ্ক শান্ত করদ্িা। আওরঙ্গদ্জব িাবদ্িন, 
দেদন দক োর বিহরিী িিসহ মৃে বসনা কমতকেতার কাদ্ি অদ্পিা করদ্বন, নাদক 
আদ্রা সামদ্ন এদগদ্য  াদ্বন। োরপর িুটন্ত বঘাডার খুদ্রর শব্দ বপিদ্ন আসদ্েই 
বিখদ্িন আদ্রা িুজন বসনা কমতকেতা িুদ্ট এদ্সদ্ি। প্রথম বিাকদট একটু বযস্ক আর 
োর এক বচাদ্খ পদট্ট বাাঁধা। বস বিদ্িা, জাহাপনা, আমরা বিদ্খদি আমাদ্ির সহদ্ াদ্ধা 
পদ্ড বগদ্িন, োর বিদি দহদ্সদ্ব আমরা এদ্সদি।’ 

http://www.bengaliebook.com/


ট্রেইটরস ইন দ্য শ্যাড াস : এম্পায়ার অব দ্য ট্র াগল । অযাডলক্স রাদ্ারড া ড 

348 

www.bengaliebook.com                                  সূচিপত্র 
 

 

 
 ‘বোমরা বোমাদ্ির দনদ্িতশ জান? 
 
 “জ্বী, জাদন জাহাপনা। 
 
আওরঙ্গদ্জব মাথা নাডদ্িন। ব  মাহুেদট দনদ্চ পদ্ডদিি, োর জ্ঞান দিদ্র এদ্সদ্ি, শুধু 
ধাক্কার কারদ্ণ বস জ্ঞান হাদরদ্যদিি। এবার বস টিমি পাদ্য উদ্ঠ িাাঁডাি, োরপর এক 
হাে বাদডদ্য অপর মাহুদ্ের বাদডদ্য ধরা হাে ধদ্র আবার হাদের কাদ্নর কাদ্ি োর 
জাযগায উদ্ঠ বসদ্িা। আওরঙ্গদ্জব আবার সামদ্ন এদ্গাবার দনদ্িতশ দিদ্েই হঠাৎ িমকা 
হাওযা বদ্য বগি। কদ্যক মুহূেত পর োর মাথার উপর আবার কানিাটা গজতন বশানা 
বগি, আর োর মুদ্খ েরি পডদ্িা। েদ্ব রক্ত নয বৃদষ্টর বিাাঁটা পডদ্িা আর গজতনদট 
দিি বজ্রপাদ্ের। বৃদষ্ট আর বাোদ্স বধাাঁযা অদ্নকটা কদ্ম এদ্ি আওরঙ্গদ্জব সামদ্নর 
িৃশু বিখদ্ে বপদ্িন। 
 
প্রথদ্ম োর মদ্ন হি োর বিদ্ির তসনুরা মূি িটক-িবদ্নর দিদ্ক চদ্ি  াওযা  ািু 
পদ্থর দিদ্ক না এদগদ্য বথদ্ম পদ্ডদ্ি। আসদ্ি ওরা বিাট বিাট িদ্ি িদডদ্য পদ্ড রুি 
জদমর উপর ব  বকাদ্না ধরদ্নর আডাি খুাঁদ্জ োর বপিদ্ন িুদকদ্য িুদ্গতর দিদ্ক এদ্গাদ্ে 
বচষ্টা করদিি। োরপর দেদন বিখদ্িন োদ্ির একটু বপিদ্ন একসাদর বিাট বিাট 
পাহাদ্ডর বপিদ্ন সবুজ বমাগি পোকা িুটদ্ি। হঠাৎ মুযািম আর বড একদট 
অশ্বাদ্রাহী িি উিয হি। ওরা চডাই ববদ্য  ািু পথদটর দিদ্ক িুটদিি। পোকাগুদ্িা 
হাওযায বপিন দিদ্ক উডদ্ি। ওরা সামদ্ন িুটদ্েই বাদক তসনুরাও রণহুোর দিদ্য 
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োদ্িরদ্ক অনুসরণ করদ্িা। বকবি বরকন্দাজরা কদ্যকদট উোদ্না গরুর গাদডর 
বপিদ্ন োদ্ির অবিান দনি। বধাাঁযার আডাদ্ি গরুর গাদডগুদ্িা এদ্ন উদ্ো কদ্র বিিা 
হদ্যদিি। ওরা একনাগাদ্ড গুদি কদ্র বুরুদ্জর উপদ্র বগািকুদে প্রদেরিা বসনাদ্ির 
মাথা েুিদ্ে দিদছি না। 
 
োদ্ির এে বচষ্টা সদ্েও বগািকুদে কামান আর গািা বনু্দক গুদি িুাঁদ্ডই চিদ্িা। একটা 
বগািা এদ্স একদট গরুর গাদডর উপর আঘাে হানদ্িা। এর বপিদ্ন িশজন গািা 
বনু্দকধারী গুাঁদড বমদ্র বদ্স অবিান দনদ্যদিি। বগািার আঘাদ্ে কাদ্ঠর টুকরার সাদ্থ 
একজন তসদ্নুর বিহ উদ্ড বগি। ইদ্োমদ্ধু বগািকুদে বরকন্দাজরা োদ্ির দনকটি 
িিুবস্তু িুদ্ট  াওযা অশ্বাদ্রাহীিদ্ির উপর গািা বনু্দদ্কর গুদি িুাঁডদ্ে শুরু কদ্রদ্ি। 
কদ্যকদট বঘাডা আদ্রাহীসহ হুমদড বখদ্য পডদ্েই আদ্রাহীরা বঘাডার দপঠ বথদ্ক মাদটদ্ে 
দিটদ্ক পডদ্িা। বৃদষ্ট আর বধাাঁযার মধু দিদ্য আওরঙ্গদ্জব বিখদ্িন একজন পোকাবাহী 
মাদটদ্ে পডার সময োর হাদ্ে ধরা বড সবুজ পোকার ডাণ্ডা োর হােিাডা হদ্য বগি। 
ডাণ্ডাদট োর পাদ্শর বঘাডার সামদ্নর পাদ্য দিটদ্ক পডদ্েই বঘাডাদটও মাদটদ্ে পদ্ড 
বগি। বপিদ্ন  ারা অনুসরণ করদিি োরা পাশ বকদ্ট মাদটদ্ে পডা বিহগুদ্িা এডাদ্ে 
বচষ্টা করদ্িা। োরপরও আদ্রাহীসহ অদ্নক বঘাডা পদ্ড বগি। বকবি বিাট একদট িি 
িটক-িবদ্নর দিদ্ক পাক বখদ্য উদ্ঠ  াওযা  ািু পদ্থর বগাডায বপৌঁদ্ি মাথা দনচু কদ্র 
বঘাডা িুদটদ্য চিদ্ে িাগদ্িা। আওরঙ্গদ্জব আর মুযািমদ্ক বিখদ্ে পাদ্ছন না। োর 
বিদ্ি দক পদ্ড বগদ্ি? না, ঐ ব  োদ্ক বিখা  াদ্ছ। আক্রমণকারী বসনাদ্ির প্রথম 
সাদরর সাদ্থ উিুে েদ্রাযাি হাদ্ে বস িুটদ্ি। চেুদিতক বথদ্ক কদ্যকজন বিহরিী 
োদ্ক দঘদ্র রদ্যদ্ি। 
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 কদ্যকমুহূেত পর মুযািদ্মর পাদ্শর একজন দশঙ্গাবািক োর বঠাাঁদ্ট দশঙ্গাটা েুিদ্িা। 
এে িূর বথদ্ক আওরঙ্গদ্জব দশঙ্গার আওযাজ শুনদ্ে বপদ্িন না। েদ্ব োর অথত বুো 
বগি  খন সাদ্থ সাদ্থ সমস্ত জীদবে অশ্বাদ্রাহী বসনা বপিন দিদ্র বঘাডা িুদটদ্য 
দনদ্জদ্ির দশদবদ্রর দিদ্ক রওযানা দিি। দশঙ্গাবািদ্কর হাে বথদ্ক দশো পদ্ড বগি, বস 
িুই হাে শূদ্নু েুদ্ি বঘাডার দপঠ বথদ্ক বপিদ্ন পদ্ড বগি। আদ্রাহীহীন একদট বঘাডা 
িুদ্ট  াওযার সময একজন পোকাবাহীর বঘাডাদ্ক ধাক্কা মারদ্েই বস মাদটদ্ে পদ্ড 
বগি। বপিদ্ন বমাগি দশদবদ্র বপৌঁিদ্ে হদ্ি োর বিদ্ি আর অনুানু তসনুদ্ক বখািা 
মযিানদট পার হদ্ে হদ্ব। বৃদষ্টর িাাঁট কদ্ম ব দ্েই বধাাঁযা আবার োর িৃদষ্ট পথ। ব দ্ক 
দিি। দেদন প্রাথতনা করদ্িন মুযািম ব ন ববাঁদ্চ থাদ্ক। আক্রমণ সিি না হদ্িও বস 
একজন সদেুকার বমাগি শাহজািার মদ্ো  ুদ্ধ কদ্রদ্ি। 
 
* 
 
িুই ঘণ্টা পর দনরাপদ্ি দনদ্জদ্ির দশদবদ্র দিদ্র এদ্স, মুযািম োর হাাঁটু আর বাহুদ্ে 
সামানু ব  বচাট বিদ্গদিি, োদ্ে পদট্ট িাদগদ্য োর বাবার িাি োবুদ্ে এদ্স সম্রাদ্টর 
সামদ্ন িাাঁডাদ্িন। 
 
আওরঙ্গদ্জব োদ্ক বিদ্িন, েুদম সদেু আজ সাহস বিদখদ্যি মুযািম। আক্রমণ সিি 
না হওযার জনু বোমাদ্ক বকউ বিাোদ্রাপ করদ্ে পারদ্ব না।’ বাবার কথার উত্তদ্র 
দেদন বিদ্িন, ‘ধনুবাি, বাবা। োরপর োর ডান হাদ্ে ধরা শরবদ্ের গ্লাদ্স একদট 
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চুমুক দিদ্য আবার বিদ্িন, আদম আমার  থাসাধু বচষ্টা কদ্রদি, আর তসনুরাও জানপ্রাণ 
দিদ্য িদ্ডদ্ি। ওদ্ির অদ্নকদ্ক হাদরদ্য আদম খুবই িুিঃখ বপদ্যদি, দবদ্শেে আমার িুধ-
িাই উমরখানদ্ক।  াি ববদ্য উপদ্র উঠার সময বুরুদ্জর দকনারা বথদ্ক বগািকুদেরা 
োর উপর গরম বেি ব দ্ি বিয। োর সারা গা পুদ্ড  ায, দিদ্র আসার সময বস 
 ন্ত্রণায কােরাদ্ে কােরাদ্ে মারা  ায। দক িযের–োর গাদ্যর সমস্ত চামডা আর চুি 
পুদ্ড দগদ্যদিি। 
 
 ‘োর আত্মা আজ রাদ্ে ববদ্হশদ্ে শাদন্তিাি করদ্ব। আর ব  দবশ্বাসীরা আজ আমাদ্ির 
জনু প্রাণ দিদ্যদ্ি োরাও। আদম োর স্ত্রী আর পদরবার পদরজনদ্ির িরণ-বপােদ্ণর 
বুবিা করদ্বা। োরপর এক মুহূেত বথদ্ম আওরঙ্গদ্জব আবার বিা শুরু করদ্িন, আবার 
বোমার অদি াদ্নর কথায আসদি, দ্রুে সিিো বপদ্ে হদ্ি মুদ্খামুদখ হামিার বিদ্ি 
আমাদ্িরদ্ক অনু বকাদ্না উপায ববর করদ্ে হদ্ব। আদম ওযাদজম খানদ্ক আমাদ্ির 
সাদ্থ ব াগ দিদ্ে ডাকদি। অদ্নক সময বস খুব িাি পরামশত দিদ্ে পাদ্র। 
 
‘এটা করার আদ্গ বুদক্তগেিাদ্ব আদম দক আপনার সাদ্থ দকিু কথা বিদ্ে পাদর? 
 
‘অবশুই। 
 
 ‘বগািকুদেদ্ির সাদ্থ বকাদ্না ধরদ্নর আিাপ-আদ্িাচনা চািাদ্ি বকমন হয? 
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 ‘োরা  দি োদ্ির িুগত আর জদম আমার কাদ্ি বিদ্ড দিদ্ে চায েদ্ব আদম োদ্ির কথা 
শুনদ্বা। েদ্ব বসরকম বকাদ্না আিামে বো বিখদি না।’ 
 
 মুযািম একটা িম্বা শ্বাস দনদ্য গিা নাদমদ্য প্রায দিস দিস কদ্র বিদ্িন, না, আদম 
বিদি সমাদ্ন সমাদ্ন বকাদ্না আদ্িাচনা। আপদন জাদ্নন আদিি হাসাদ্নর উদজদ্রর স্ত্রী 
আমার স্ত্রীর আত্মীয? ঐ িুই মদহিার মাধুদ্ম দেদন আমার সাদ্থ ব াগাদ্ াগ কদ্র 
দজদ্জ্ঞস কদ্রদ্িন, “বকন দবশ্বাসীরা অনু দবশ্বাসীদ্ির হেুা করদ্ব? বকন এে দবশ্বাসী 
আত্মা ববদ্হশদ্ে  াদ্ব? বকন এে দবধবা আর বিদ্িদ্মদ্য কাাঁিদ্ব? আমরা কী বকাদ্না 
আপস মীমািংসায আসার জনু আদ্িাচনা করদ্ে পাদর না?” আদম উত্তদ্র জাদনদ্যদিিাম 
দবনা প্রদ্যাজদ্ন এে প্রাণ দবসজতন বিওযা বহাক ো আদমও চাই না।  দি আমরা রাদজ 
হই েখন আপস মীমািংসায আসার জনু শদ্েতর দবেযগুদ্িা আদম আপনাদ্ক জানাোম। 
এমনদক শেতগুদ্িার দকিু ধারণাও োদ্ক দিদ্যদিিাম। েদ্ব আদ্িাচনা আদ্রা দকিুিূর 
এদ্গাবার আদ্গ আপনাদ্ক জানাদ্ে চাইদন। েদ্ব উমর খাদ্নর মৃেুু আর আজ আপদন 
আমার সাহদ্সর প্রশিংসা করায আদম কথাটা বিার সাহস বপদ্যদি। 
 
প্রচণ্ড রাদ্গ আওরঙ্গদ্জদ্বর মুখ কুাঁচদ্ক বগি, দেদন হাে মুদ্ঠা কদ্র োাঁর বিদ্ির মুদ্খ 
একটা ঘুদে বমদ্র োদ্ক বমদ্েদ্ে বিদ্ি দিদ্িন। োর বাবার আেুদ্ি পরা তেমুদ্রর 
আিংদটদ্ে োর দচবুক বকদ্ট দগদ্য ইরাদন গাদিচায বিাাঁটায বিাাঁটায িাি টকটদ্ক রক্ত 
পডদ্ে িাগদ্িা। আওরঙ্গদ্জব গদ্জত উঠদ্িন, ‘প্রহরী! এখুদন এখাদ্ন এস! এখান বথদ্ক 
এই দবশ্বাসঘােকদ্ক সদরদ্য দনদ্য  াও। 
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* 
 
িুই ঘণ্টা পর অন্ধকার হদ্েই আওরঙ্গদ্জব িুই সাদর প্রহরীর মধু দিদ্য বহাঁদ্ট োর োাঁবুর 
সামদ্ন িাপন করা একদট মদ্ঞ্চর দিদ্ক দ্রুে এদগদ্য চিদ্িন। বসখাদ্ন োর দত্রশজন 
উচ্চপিি বসনাপদেদ্ক বডদ্ক আনা হদ্যদিি। কদঠন বচহারা দনদ্য দেদন বিদ্িন, আদম 
বোমাদ্িরদ্ক বডদ্কদি বিখার জনু, এখাদ্ন একজন দবশ্বাসঘােদ্কর দবচার করা হদ্ব। 
দনদ্য এস োদ্ক! 
 
িুজন বদিষ্ঠ প্রহরী মুযািদ্মর হাে-পা বাাঁধা অবিায টানদ্ে টানদ্ে দনদ্য এি, োদ্ক 
বিদ্খই সমদ্বে বসনাপদেরা আাঁেদ্ক উঠদ্িা। মদ্ঞ্চর কাদ্ি বপৌঁদ্ি প্রহরীর োদ্ক 
মাদটদ্ে বিদ্ি দিি। সারাদিদ্নর বৃদষ্টদ্ে মাদটদ্ে কািািরা দিি। মুযািম উদ্ঠ িাাঁডাদ্ে 
পারদিদ্িন না। োর বচাযাদ্ি রক্ত জদ্ম কাদ্িা হদ্য রদ্যদ্ি। 
 
আওরঙ্গদ্জব োদ্ক বিদখদ্য বিদ্িন, এই বাই-িওিে, এই জঘনু নীচ আমার কাদ্ি 
প্রায গবত কদ্র স্বীকার কদ্রদ্ি ব , বস বগািকুদে শত্রুদ্ির সাদ্থ বগাপদ্ন ব াগাদ্ াগ 
কদ্রদ্ি। দঠক দক-না বি? 
 
োর বিদ্ি দবড দবড কদ্র বিদ্িন, হুাাঁ কদ্রদি। োরপর সাহস সঞ্চয কদ্র মাথা েুদ্ি 
বিদ্িন, দকন্তু  খন আদম িাবিাম এটা আমাদ্ির সাম্রাজু আর আমাদ্ির বিংদ্শর জনু 
মঙ্গিজনক হদ্ব। 
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 ‘এ ধরদ্নর গুরুত্বপূণত দবেদ্য দকদ্স আমাদ্ির সাম্রাদ্জুর স্বাথত রিা হদ্ব, ো েুদম দক 
কদ্র িাবদ্ে পারদ্ি! এই দসদ্ধান্ত একমাত্র আদম দনদ্ে পাদর–েুদম দকিংবা আমার সিাসি 
আর বসনাপদেদ্ির বকউ নয…’ 
 
‘আদম সদেু িুিঃদখে বাবা। আমার উদ্েশু মহৎ দিি।’ 
 
 ‘বোমার িুিঃখ আর বোমার উদ্েশু বকাদ্নাটারই আমার কাদ্ি মূিু বনই। আর বসই 
সাদ্থ আমার সাদ্থ বোমার সম্পকতও– া আদম এই মুহূদ্েত অস্বীকার করদি। বোমার 
সাজা বঘােণা করার আদ্গ বোমার আর দকিু বিার আদ্ি? েুদম জান ব , একজন 
দবশ্বাসঘােদ্কর শাদস্ত মৃেুুিণ্ড।’ 
 
মুযািম শান্তকদ্ণ্ঠ বিদ্িন, হুাাঁ জাদন। আর োই  দি আমার কপাদ্ি বিখা থাদ্ক েদ্ব 
আদম ো বমদ্ন বনব। আদম আপনার প্রদে আর সাম্রাদ্জুর প্রদে অনুগে বথদ্ক মৃেুুবরণ 
করদ্বা।’ 
 
 আওরঙ্গজব একটু ইেস্তে করদ্িন। প্রথদ্ম রাদ্গর বদ্শ দেদন োর মৃেুুিণ্ড দিদ্ে 
বচদ্যদিদ্িন। দকন্তু এখন জনসমদ্ি রায দিদ্ে দগদ্য দেদন েেটা দনদিে হদ্ে পারদ্িন 
না। গৃহ ুদ্দ্ধর সময োর বিদ্ি বমাহাম্মি সুিোন  খন োাঁর দবরুদ্দ্ধ োাঁর চাচা শাহ 
সুজার সাদ্থ ব াগ দিদ্য োর দবরুদ্দ্ধ িডাই কদ্রদিি, েখন দেদন োর মৃেুুিণ্ড না দিদ্য 
োদ্ক কারাগাদ্র বন্দী কদ্র। বরদ্খদিদ্িন। আর বসই  ুদ্দ্ধর পদরণদেদ্ে দেদন দসিংহাসদ্ন 
আদ্রাহণ করদ্ে বপদ্রদিদ্িন। োর বিদ্ি আকবর পাদিদ্য প্রথদ্ম সিাদজর কাদ্ি 
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োরপর, োর গুপ্তচরদ্ির খবর অনু াযী পারদ্সু চদ্ি  াওযায োর িাগু দনধতারণ করার 
সুদ্ াগ দেদন পান দন। বমাহাম্মি সুিোন আর আকবর, উিদ্যর অপরাধই দিি সমূ্পণত 
দবশ্বাসঘােকো, অথচ মুযািম বকবি োর বাবার স্বাদ্থত এই িুিঃসাহস বিদখদ্যদিি, 
োরপরও বস এ কাজদট করদ্ে দগদ্য অদ্ ৌদক্তকিাদ্ব োর িমোর অপবুবহার 
কদ্রদ্ি। অনুদিদ্ক বমাহাম্মি সুিোন আর আকবর  খন অপরাধ কদ্র েখন োদ্ির 
বযস কম দিি। অথচ মুযািদ্মর বযস ববদশ–চদল্লদ্শর উপদ্র, আর বস ওদ্ির বচদ্য 
অদ্নক পদরপকৃো বিদখদ্যদ্ি। পরস্পরদবদ্রাধী এসব  ুদক্তেকত োদ্ক বকাথায দনদ্ছ? 
হঠাৎ জাহানারার কথা োর মদ্ন পডদ্িা, দেদন আকবদ্রর পদ্ি অনুদ্রাধ কদ্রদিদ্িন। 
দেদন জাদ্নন,  দি এখন জাহানা জীদবে থাকদ্েন েদ্ব দেদন মুযািদ্মর জনুও করুণা 
দিিা করদ্েন। 
 
মুযািম, মৃেুুই বোমার জনু উপ ুক্ত শাদস্ত, েদ্ব আদম িমাশীি হব। বোমাদ্ক 
বগাযাদিযদ্র কারাগাদ্র বন্দী কদ্র রাখা হদ্ব। প্রহরী োদ্ক আমার বচাদ্খর সামদ্ন বথদ্ক 
দনদ্য  াও। কথাটা বিদ্েই আবার এক পশিা বৃদষ্ট পডদ্ে শুরু করদ্িা, বচাদ্খর পাদনর 
মদ্ো বড বড বৃদষ্টর বিাাঁটা পদ্ড আওরঙ্গদ্জদ্বর গাি দিদজদ্য দিি। 
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১৮. এক থালা চ ষ্টান্ন 
 
‘ওযাদজম খান, এটা অেুন্ত প্রদ্যাজনীয একটা েথু।  দি এটা দনদিে করদ্ে পার, 
োহদ্ি গে আটমাস ধদ্র আমরা ব  অবদ্রাধ করদি োর অবসান ঘটাবার একটা 
চমৎকার সুদ্ াগ পাওযা  াদ্ব। এই আিগান বিাকদটর সম্পদ্কত আদ্রা দকিু েথু বি…’ 
 
হঠাৎ একটা কান িাটাদ্না দবদ্স্ফারদ্ণর শব্দ আওরঙ্গদ্জদ্বর োবুর বাইদ্র বশানা বগি। 
োবুর িাউদনদ্ে কেগুদ্িা দজদনস পডদ্েই োর পাদ্যর দনদ্চর মাদট বকাঁদ্প উঠদ্েই 
দেদন োাঁবুর একটা খুাঁদট ধদ্র দনদ্জদ্ক সামিাদ্িন। এটা আবার দক? িূদমকম্প বো 
এরকম বস্তু িুাঁদ্ড বিদ্ি না। কাাঁপুদনদট কদ্ম ব দ্েই দক হদ্যদ্ি বিখার জনু আওরঙ্গদ্জব 
োবুর বাইদ্র িুদ্ট বগদ্িন। হাদেগুদ্িা ব খাদ্ন িাাঁদডদ্যদিি বসখান বথদ্ক হাদের ডাক 
বশানা বগি। কদ্যকজন বসনাপদে োদ্ির োবু বথদ্ক ববর হদ্য হেিম্ব হদ্য চারদিদ্ক 
োকাি। সবতত্র বড বড পাথদ্রর টুকরা আর মাদট িদডদ্য রদ্যদ্ি। োরপর দেদন এর 
কারণদট বিখদ্িন। 
 
োর চারদ্শা গজ সামদ্ন মাদটদ্ে একদট দবরাট িাটি বিখা বগি। বগািকুো িুদ্গতর 
সবদ্চদ্য বুরুদ্জর দিদ্ক  াওযার জনু োর অদ্ধতক িূরদ্ত্ব একিি বমাগি প্রদ্কৌশিী 
মাদটদ্ে একদট সুরঙ্গ খুাঁডদিি। োদ্ির উদ্েশু দিি সুরঙ্গ দিদ্য এর দনদ্চ বপৌঁদ্ি 
 েদ্বদশ সিব বারুি বচদ্প এটাদ্ক বিদ্ঙ্গ বিিা,  াদ্ে বগািকুদেদ্ির প্রদেরিায একটা 
িাটি ধরান  ায,  া বমাগিদ্ির সিিোর জনু প্রদ্যাজনীয দিি। এখন বসই সুরদ্ঙ্গর 
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সরু আর দনচু মুখ বথদ্ক রক্তাক্ত আর কািামাখা বিদ্হ কদ্যকজন প্রদ্কৌশিী বকাদ্নামদ্ে 
ববর হদ্য এি। দনিযই বকাথাও বকাদ্না একটা বগািমাি হদ্যদ্ি, দকন্তু কী বসটা? 
 
আওরঙ্গদ্জব োর পুদ্রাদ্না বিহরিীিদ্ির প্রধান উমর আদিদ্ক বিদ্িন, ‘একজন 
প্রদ্কৌশিীদ্ক বডদ্ক আন, ব  কথা বিার অবিায আদ্ি। কদ্যক দমদনট পর মুখ, মাথায 
আর বপাশাদ্ক কািামাখা একজন বিাকদ্ক োর কাদ্ি। দনদ্য আসা হি। 
 
সুরদ্ঙ্গ বদ্য দনদ্য  াওযার সময কী বোমাদ্ির বারুি বিদ্ট দগদ্যদিি? 
 
 ‘না, জাাঁহাপনা, এটা বগািকুদেদ্ির বারুদ্ির দবদ্স্ফারণ। 
 
কী বিদ্ে চাও? কী িাদ্ব হি? 
 
 ‘ওরা হযদ্ো বকাদ্নািাদ্ব আমাদ্ির সুরঙ্গ খুাঁডা বটর বপদ্যদিি। আমাদ্ির শ্রদমকরা সুরঙ্গ 
দিদ্য আসা  াওযার শব্দ দকিংবা নডাচডার কারদ্ণ হযদ্ো ওরা বটর বপদ্যদিি। োিাডা 
সুরদ্ঙ্গর উপদ্রর মাদটও একটু বিদ্ব দগদ্যদিি। বুরুজর দনদ্চ আমরা বারুি বপদ্ে 
িাটাবার প্রস্তুদে বনবার আদ্গই ওরাও একটা সুরঙ্গ বকদ্ট আমাদ্ির সুরঙ্গ বারুি দিদ্য 
উদডদ্য বিয। 
 
আওরঙ্গদ্জব মাথা বনদ্ড বিদ্িন, “আছা োই বি।’ বগািকুদেরা দনিযই এখনও 
অদ্নক সুসিংগদঠে আর সুশৃঙ্খি। আর একই সাদ্থ িৃঢ়প্রদেজ্ঞ আর সেকত। আমাদ্ির 
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সুরঙ্গ খুাঁডা বটর পাওযার জনু ওরা চর বদসদ্যদিি। ব  আিগান বিাকদটর কথা ওযাদজম 
খান বদ্িদিি, এখন োর গুরুত্ব অদ্নক ববদ্ড বগি। োর সম্পদ্কত আদ্রা দকিু জানদ্ে 
হদ্ব। েদ্ব োদ্ক আদ্গ সুরঙ্গ খুাঁডার কাদ্জ দন ুক্ত বিাকজনদ্ির প্রদে কৃেজ্ঞো আর 
সমথতন জানদ্ে হদ্ব। দেদন কল্পনাও করদ্ে পারদ্িন না মাদটদ্ে বপট িাদগদ্য হামাগুদড 
দিদ্য একদট সরু সুরদ্ঙ্গর বিের দিদ্য এদগদ্য  াওযা দক কষ্টকর হদ্ে পাদ্র। িাি বঠকা 
বিবার উপ ুক্ত বকাদ্না দজদনসপত্র বনই। আর বারুদ্ির থদ্ি বটদ্ন দনদ্য  াওযা দক 
দবপিনক, সবতিণ আেদ্ের মদ্ধু থাকা, ব দ্কাদ্না মুহূদ্েত একদট সু্ফদিঙ্গ বারুদ্ি আগুন 
ধদরদ্য বিদ্ব দকিংবা উপর বথদ্ক মাদট পদ্ড দিদ্র  াওযার একমাত্র পথ বন্ধ হদ্য ধীদ্র 
ধীদ্র শ্বাসরুদ্ধ হদ্য করুণ মৃেুু। 
 
 ‘বোমরা সবাই বীদ্রর মদ্ো কাজ কদ্রি। আমাদ্ির উদ্েদ্শুর প্রদে একান্ত আনুগেু 
বিদখদ্যি। আদম কথা দিিাম  ারা ববাঁদ্চ রদ্যদ্ি োদ্ির সবাইদ্ক  দ্থাপ ুক্ত পুরসৃ্কে 
করা হদ্ব আর  ারা হোহে োদ্ির পদরবারদ্ক সহাযো বিওযা হদ্ব।’ 
 
বিাকদট মাথা েুাঁদকদ্য বিদ্িা, ‘ধনুবাি জাহাপনা।’ 
 
আওরঙ্গদ্জব বপিদ্ন ঘুদ্র ওযাদজম খানদ্ক সাদ্থ দনদ্য দ্রুে োবুর দিদ্ক দিদ্র চিদ্িন। 
বসখাদ্ন বপৌঁদ্ি বসার আদ্গই দেদন ওযাদজম খানদ্ক বিদ্িন, “েুদম বিদ্ি, এই 
আিগান বিাকদট বগািকুদে বসনাবাদহনীর সহকারী প্রধান বসনাপদে। োরপরও বস 
দবশ্বাসঘােকো কদ্র আমাদ্ির জনু িুদ্গত ব াকার পথ কদ্র বিদ্ব? 
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‘হা, জাাঁহাপনা। এই বিাকদটর নাম রদশি খান। আপনার মদ্ন আদ্ি এক বােতাবাহকদ্ক 
আমরা ধদ্রদিিাম  খন বস বগাপদ্ন রাদ্ে িুগত বথদ্ক ববর হদ্য এি? োর কাি বথদ্ক 
বােতাগুদ্িা বকদ্ড না দনদ্য, োদ্ক বমদ্র না বিদ্ি দকিংবা বন্দী না কদ্র আমরা োদ্ক ঘুে 
দিদ্য বিিাম বস োর কাজ চাদিদ্য ব দ্ে পারদ্ব, েদ্ব সমস্ত বােতা আমাদ্িরদ্ক 
বিখাদ্ে হদ্ব। এই বােতাগুদ্িার মদ্ধু একটা বােতা রদশি খান োর চাচাে িাইদ্ক 
দিদ্খদিি। বস একদট হীরার খদনদ্ে তসনুদ্ির বনেৃদ্ত্ব রদ্যদ্ি। আিগান বিাকদট োর 
বােতায আদিি খাদ্নর চাকদরদ্ে ব াকার জনু এখন আিদ্সাস করদিি।  দিও বস 
অদ্নক উাঁচু পদ্ি উঠদ্ে বপদ্রদ্ি আর োর অদ্নক সম্পি িাি হদ্যদ্ি। েদ্ব োর 
আশো বাইদ্র বথদ্ক িুদ্গত বকাদ্না সাহা ু আসদ্ব না। বগািকুোর বকাদ্না বসনািি 
বেমন শদক্তশািী নয। কাদ্জই বকাদ্না বসনাপদে এই েুাঁদক বনদ্ব না।  দিও িীঘতদিন 
োরা প্রদেদ্রাধ করদ্ে পারদ্ব েদ্ব পদরদ্শদ্ে দঠকই এর পেন হদ্ব। বস দনদ্জও মারা 
ব দ্ে পাদ্র, আর ব  সম্পি এেদিন জদমদ্যদিি ো সমস্ত হারাদ্ব। আদম োর চাচাে 
িাইদ্যর হদ্য োদ্ক একটা উত্তর দিখিাম, োদ্ে োদ্ক সমদ্বিনা জানািাম আর 
বিিাম ব , এখাদ্ন বন্দীরা বিাবদি করদ্ি,  দি বকউ বমাগিদ্ির িুদ্গত ব াকার পদ্থর 
বখাাঁজ দিদ্ে পাদ্র েদ্ব োদ্ক পুরসৃ্কে করা হদ্ব। আর বস  দি এদ্ে আগ্রহী হয েদ্ব 
ব ন একই বােতাবাহদ্কর মাধুদ্ম োর উত্তর পাঠায। োরপর োর িাই আমাদ্ির কাদ্ি 
প্রস্তাব পাঠাদ্ব। এই বােতাদট বসই বােতাবাহদ্কর হাদ্ে দিদ্য োর কাদ্ি পাঠািাম। বস 
সাদ্থ সাদ্থ উৎসাদহে হদ্য উত্তর দিি, বসটা পাওযার সাদ্থ সাদ্থই আদম আপনার কাদ্ি 
এিাম  াদ্ে আপদন দনদ্জ োদ্ক একটা িমা আর পুরস্কাদ্রর প্রস্তাব দিদ্য দচদঠ দিখদ্ে 
পাদ্রন।’ 
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 ‘আদম দচদঠ দিখদ্ে রাদজ আদি, দকন্তু এখাদ্ন কী দনিযো আদ্ি ব , বস আমাদ্িরদ্ক 
একটা িাাঁদ্ি বিিদ্ব না? োর সম্পদ্কত আর োর চদরত্র সম্পদ্কত আমরা কেিূর জাদন? 
 
‘বস সারাজীবন একজন িাডাদ্ট বসনা দহদ্সদ্ব কাদটদ্যদ্ি। বকাদ্না অিাযী প্রিুর বচদ্য 
িাডাদ্ট বসনাদ্ির দনদ্জর আর দনদ্জদ্ির সম্পদ্ির প্রদে  দ্থষ্ট মাযা আদ্ি। আমার 
দবশ্বাস বস এর আদ্গ অন্তে একবার হদ্িও োর আনুগেু বিি কদ্রদ্ি। িুদ্গতর বিেদ্র 
োর বকাদ্না পদরবার বনই। দনদ্জদ্ক িাডা আর কারও জনু িাবার মদ্ো োর বকউ 
বনই। আর োর প্রথম দচদঠ বথদ্ক আমরা জানদ্ে বপদ্রদি চূডান্ত প তাদ্য োদ্ির পরাজয 
অবধাদরে। 
 
‘বস সব দঠক আদ্ি। েদ্ব বস  দি আমাদ্ির সাদ্থ দবশ্বাসঘােকো কদ্র বদ্স, বসজনু 
িুগতটা োদ্ক আমাদ্ির হাদ্ে েুদ্ি বিবার জনু, আমাদ্িরদ্ক এমন একটা পথ খুাঁদ্জ ববর 
করদ্ে হদ্ব,  াদ্ে আমাদ্ির খুব ববদশ বিাকবি প্রদ্যাজন না পদ্ড। এটা বিার পর 
আদম একটা দচদঠ দিদ্খ োদ্ক িমার প্রস্তাব বিব আর বসই সাদ্থ উত্তদ্র পািাদ্বর 
দবরাহী দশখদ্ির কাি বথদ্ক আমরা ব  জাযগা িখি কদ্রদি, বসখান বথদ্ক োদ্ক বড 
একটা জাযদগর বিব।’ 
 
* 
 
বিাদ্রর একটু আদ্গ  খন বািুদ্ডরা দনদ্চ ঘুদ্র ববডাদ্ছ, েখন আওরঙ্গদ্জদ্বর বিহরিী 
িদ্ির দত্রশজন সিসু, োদ্ির িিপদে উমর আদির বনেৃদ্ত্ব কাদ্িা বপাশাক পদ্র আর 
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মুদ্খ কাদি বমদ্খ বমাগি সীমানা বথদ্ক ববর হদ্য বগািকুো িুদ্গতর দিদ্ক চুদপসাদ্র 
রওযানা দিি। বকউ বকাদ্না ধােব বমত দকিংবা দশকদ্ির বমতও পরদ্িা না এই িদ্য ব , 
এর টুিংটািং আওযাদ্জ ওদ্ির অদস্তত্ব প্রকাশ হদ্য ব দ্ে পাদ্র, দবদ্শেে বকউ  দি 
মাদটদ্ে পদ্ড  ায। বিাট বিাট বারুদ্ির দপপার ওজদ্ন পাাঁচজন দনচু হদ্য হাাঁটদিি। 
বগািকুো িুদ্গতর মূি িটদ্কর দিদ্ক দগদ্য ওরা পূবতদিদ্কর একদট বুরুদ্জর দিদ্ক 
চিদিি। আিগান বসনাপদে বসখাদ্ন মাদটর কাদ্ি বগাডায বিাহার দশদ্কর বিাট িরজা 
দিদ্য ওদ্িরদ্ক বিেদ্র ব াকার বুবিা করার কথা বদ্িদিদ্িন। সবদকিু প্রস্তুে হওযার 
পর বস িরজাদট সামানু খুদ্ি একদট িণ্ঠন দিদ্য ওদ্িরদ্ক পথ বিখাদ্ব। 
 
 দত্রশজন বিাক এক সাদরদ্ে দনিঃশদ্ব্দ বহাঁদ্ট চিদ্িা। বকবি মাদ্ে মাদ্ে অন্ধকাদ্র 
একটা পাথর দকিংবা মরা গাদ্ির গুাঁদডদ্ে বহাাঁচট খাদছি। দকিুিদ্ণর মদ্ধুই ওরা 
পূবতদিদ্কর বুরুদ্জর কািাকাদি বপৌঁিি। এখাদ্ন পাাঁচ-িযজন বমাগি শ্রদমদ্কর মৃেদ্িহ 
পদ্চ িদডদ্য দিদটদ্য পদ্ডদিি। গে সপ্তাদ্হ বুরুদ্জর প্রাকার বথদ্ক বগািকুদে 
বরকন্দাজরা গুদি িুাঁদ্ড এদ্িরদ্ক বমদ্রদিি। ওরা মাদট খুাঁদ্ড একদট সুরঙ্গ খুাঁদ্জ ববর 
করার বুথত বচষ্টা করদিি। গুজব দিি ব  এখান দিদ্যই বগািকুো িুদ্গত রসি সরবরাহ 
করা হে। অন্ধকাদ্র শবদ্িহ বথদ্ক মািংস দিাঁদ্ড খাদছি একদট বনদড কুকুর। ওদ্িরদ্ক 
বিদ্খ হঠাৎ কুকুরদট িাাঁে দখাঁদচদ্য বেদ্ড এদ্স একজন তসদনদ্কর ঊরুদ্ে িাাঁে বদসদ্য 
দিি। অদেকদ্ষ্ট দচৎকার িমন কদ্র বস একটা িুদর ববর কদ্র কুকুরদটর ঘাদ্ড িুইবার 
আঘাে করদ্েই কুকুরদট সাদ্থ সাদ্থ মারা বগি। োরপর অনুানু প্রহরীর মদ্ো বসও 
মাদটদ্ে শুদ্য পডদ্িা।  দি বকউ িুদ্গতর বিযাি বথদ্ক কুকুরটার গজতন দকিংবা মরণ 
আেতনাি শুদ্ন থাদ্ক বস িদ্য। েদ্ব ওরা এখনও িুগত বথদ্ক ববশ িূদ্র রদ্যদ্ি। 
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উমর আদি সাবধাদ্ন উদ্ঠ িাাঁডাি, োরপর োর বিাকদ্িরদ্ক অনুসরণ করদ্ে ইশারা 
কদ্র আবার চুদপসাদ্র সামদ্ন এদ্গাদ্ে িাগদ্িা। দিগদ্ন্ত বিাদ্রর ববগুদন আদ্িার বিাাঁযা 
বিখা  াদ্ছ। ওরা এবার রুি আর কদঠন গ্রুানাইট পাথদ্রর উপর উদ্ঠ এদ্সদ্ি,  ার 
উপর িুগতদট দনমতাণ করা হদ্যদিি। উমর আদি িুদ্গতর দিদ্ক োকাি  দি বকাদ্না িণ্ঠদ্নর 
ম্লান আদ্িা বিখা  ায,  া ওদ্িরদ্ক িুদ্গত ব াকার পথ বিখাদ্ব। দকন্তু দকিুই বিখা বগি 
না। হযদ্ো সম্রাট দঠকই বদ্িদিদ্িন ব , ওদ্িরদ্ক িুদিদ্য-িাদিদ্য একটা িাাঁদ্ি বিিার 
বুবিা করা হদ্যদ্ি। েদ্ব ওদ্ির উপর আক্রমণ করার আদ্গ বগািকুদেরা দক ওদ্িরদ্ক 
বিেদ্র  ুকদ্ে বিদ্ব না? 
 
 োরপর প্রায একদ্শা গজ িূদ্র সবদ্চদ্য উাঁচু বুরুদ্জর দনদ্চ একটা আদ্িা বিখা বগি। 
বাদক বিাকদ্িরদ্ক সাবধান হদ্ে বদ্ি উমর আদি ববশ দ্রুে পাথদ্রর উপর দিদ্য 
আদ্িাটার দিদ্ক িুটদ্িা। বিযাদ্ির িাযার কাদ্ি বপৌঁিদ্েই োর নাদ্ক একটা প্রচণ্ড 
িুগতন্ধ এি, আর পা ডুদ্ব বগি নরম আঠাি পিাদ্থত– সিবে এর উপদ্র একদট পাযখানা 
রদ্যদ্ি। পা উদঠদ্য বস আবার দ্রুে আদ্িার কাদ্ি অদ্ধতক বখািা িরজাদটর কাদ্ি বগি, 
চার িুদ্টর ববদশ উাঁচু হদ্ব না। বস কাদ্ি বপৌঁিদ্েই িরজাটা পুদ্রাপুদর খুদ্ি বগি। 
েদ্রাযাদ্ির বাদ্ট হাে বরদ্খ বস মাথা দনচু কদ্র বিেদ্র  ুদ্ক বিখদ্িা বিাট একদট 
িূগিতি কামরার মদ্ো জাযগায একজন বিাক িাাঁদডদ্য রদ্যদ্ি। বাজপাদখর মদ্ো বাকা 
নাদ্কর বিাকদটর হাদ্ে একদট বড িণ্ঠন। 
 
বিাকদট বিদ্িা, আদম রদশি খান। 

http://www.bengaliebook.com/


ট্রেইটরস ইন দ্য শ্যাড াস : এম্পায়ার অব দ্য ট্র াগল । অযাডলক্স রাদ্ারড া ড 

363 

www.bengaliebook.com                                  সূচিপত্র 
 

 

 
আর আদম উমর আদি, সম্রাট আওরঙ্গদ্জদ্বর বিহরিী িদ্ির প্রধান। আপদন একা?’ 
 
 ‘হুাাঁ। আর আপদনও োই। আপনার বাদক বিাক বকাথায? 
 
 ‘ওরা কাদ্িই আদ্ি। আদম বিখদ্ে এদ্সদি ব  এটা একটা িাাঁি দক-না। 
 
 ‘আদম দনিযো দিদছ বসরকম দকিু বনই। েদ্ব আমার কথা না শুদ্ন আপদন দনদ্জ 
িণ্ঠন দনদ্য িাদ্িামদ্ো বিদ্খ আসুন। 
 
একহাদ্ে িণ্ঠনটা উাঁচু কদ্র ধদ্র অনু হাে েদ্রাযাদ্ির বাদ্ট বরদ্খ, উমর আদি দ্রুে 
জানািাহীন বগািাকার কামরাদটর চেুদিতক অন্ধকাদ্র উাঁদক দিদ্য ঘুদ্র বিখদ্িা। একবার 
একটা ইাঁিুর োর সামদ্ন দিদ্য িুদ্ট ব দ্েই বস চমদ্ক উঠদ্িা, েদ্ব কামরাদট খাদি, 
দকিুই বনই, এমনদক একটা আসবাবও বনই  ার বপিন বথদ্ক বকাদ্না হামিাকারী 
িুদকদ্য থাকদ্ে পাদ্র। বস কামরার বিের বথদ্ক ববর হবার সময পাথদ্রর দসাঁদডর 
কদ্যকদট ধাপ ববদ্য উদ্ঠ বিখদ্িা উপদ্র একদট শক্ত িরজা বিেদ্রর দিক বথদ্ক দখি 
আটদ্ক রাখা আদ্ি, োর মাদ্ন বাইদ্র বথদ্ক বকউ বিেদ্র আসদ্ে পারদ্ব না। বপিন 
দিদ্র রদশি খাদ্নর দিদ্ক োদকদ্য বস বিদ্িা, আদম সন্তুষ্ট। আদম আমার বিাকদ্িরদ্ক 
এখাদ্ন আসার জনু সিংদ্কে বিব। ওদ্ির সাদ্থ আমার কথা হদ্যদ্ি, আদম দ্রুে 
দেনবার িরজাটা খুিদ্বা আর বন্ধ করদ্বা  াদ্ে আদ্িাটা দেনবার সিংদ্কে বিয। 
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একটু পরই উমর আদির সঙ্গীরা চদ্ি এি। উমর আদি দজদ্জ্ঞস করদ্িা, বারুদ্ির 
দপপাগুদ্িা বকাথায িাপন করদ্ি সবদ্চদ্য িাদ্িা িি পাওযা  াদ্ব? বাইদ্রর বিযাি 
বঘাঁদ্স িরজার কাদ্ি। 
 
 উমর আদির বিাকজন  থারীদে িারী দপপাগুদ্িা বটদ্ন দনদ্য  থািাদ্ন বরদ্খ বারুি 
দবদ্স্ফাদরে করার জনু সু্ফদিঙ্গবহ িদড িাগাদ্ে িাগদ্িা। জাযগামদ্ো বারুি িাপন 
করার পর উমর আদি বিদ্িা, বারুি দবদ্স্ফাদরে হওযার সাদ্থ সাদ্থ আমাদ্ির কদ্যকদট 
পেদ্নর বচৌকশ তসনুরা িাটদ্ির দিদ্ক িুদ্ট আসদ্ব।’ 
 
আিগান বসনাপদে দজদ্জ্ঞস করদ্িা, খুব িাি। েদ্ব পদিোর রদশদট দক  দ্থষ্ট িম্বা, 
 াদ্ে দবদ্স্ফারদ্ণর সাদ্থ সাদ্থ আমরা দনরাপি আশ্রদ্য চদ্ি ব দ্ে পাদর? 
 
 ‘হুাাঁ, ো আদ্ি। েদ্ব এখান বথদ্ক আমরা বকানদিদ্ক  াব বসটা আপনাদ্ক বিখাদ্ে 
হদ্ব। 
 
রদশি খান মাথা নাডদ্েই উমর আদি োর বিাকদ্িরদ্ক পদিোয আগুন িাগাদ্ে ইশারা 
করদ্িা। চকমদক পাথদ্রর বাক্স বথদ্ক আগুদ্নর সু্ফদিঙ্গ ববর হদ্েই চারটা পদিোয দহস 
দহস কদ্র উঠদ্িা, েদ্ব পঞ্চম চকমদক পাথদ্রর বাক্সদট ব  বিাকদট জ্বািাদছি বসটা 
োর হাে িদ্স্ক অন্ধকাদ্র বমদ্েদ্ে পদ্ড বগি। বস বাক্সটা বখাাঁজার জনু অন্ধকার 
বমদ্েদ্ে হােডাদ্ে িাগদ্িা। 
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উমর আদি বিদ্িা, “বোমরা সবাই রদশি খানদ্ক অনুসরণ কর। আদম কাজটা বশে 
কদ্র আসদি। সাদ্থ সাদ্থ বসনাপদে অনুদ্িরদ্ক দনদ্য দসাঁদড ববদ্য উপদ্রর দিদ্ক দনদ্য 
চিদ্িা। উমর আদি দনচু হদ্য চকমদক পাথদ্রর বাক্সদট খুাঁজদ্ে শুরু করদ্েই শুনদ্ে 
বপি উপদ্রর দসাঁদডর িরজার দখি বটদ্ন বখািা হদ্ছ। বস চকমদকর বাক্সদট খুাঁদ্জ 
বপদ্যই পঞ্চম পদিোয আগুন জ্বাদিদ্য দিি। অনু পদিোগুদ্িা পুডদ্ে পুডদ্ে বারুদ্ির 
দপপাগুদ্িার কািাকাদি বপৌঁদ্ি বগদ্ি, পঞ্চমদট দঠকমে জ্বিদ্ি দনদিে হদ্য বস দসাঁদডর 
িুদ্টা কদ্র ধাপ পার হদ্য উপদ্রর িরজার দিদ্ক িুটদ্িা। উপদ্র উদ্ঠ বখািা িরজার 
কাদ্ি বপৌঁিদ্েই োজা বাোস োর দিদ্ক বিদ্স এি। িরজা বথদ্ক ববর হদ্য বস দ্রুে 
িুই সাদর বগািাকার পাথদ্রর বাাঁদ্ধর মােখাদ্ন সমেি জাযগায এি। োরপর বিখদ্িা 
কদ্যকদট পাথদ্রর আডাি বথদ্ক রদশি খান িণ্ঠন দিদ্য োদ্ক ইশারা করদ্ি, বস 
বসদিদ্ক িুদ্ট বগি। বসখাদ্ন বপৌঁদ্ি োাঁপ দিদ্য মাদটদ্ে শুদ্য পডদ্েই বারুদ্ির দপপায 
দবদ্স্ফারণ ঘটদ্িা। বুরুজদট প্রথদ্ম একটা মাোদ্ির মদ্ো এদিক বসদিক টিদ্ে টিদ্ে 
োরপর প্রচণ্ড শদ্ব্দ বিদ্ঙ্গ পডদ্িা। বািু আর পাথদ্রর টুকরার একটা জিাদ্ি পদরণে 
হি। একটা বড পাথদ্রর টুকরা উমর আদির কাদ্িই ধপ কদ্র মাদটদ্ে পডদ্িা, েদ্ব 
রদশি খান ইদ্োমদ্ধুই উদ্ঠ িাাঁদডদ্য বমাগিদ্িরদ্ক োর সাদ্থ বিেদ্রর বিযাদ্ির 
ববষ্টদনর দিদ্ক  াওযার জনু হাে বনদ্ড ইশারা করদ্িা। 
 
 উমর আদি আর োর বিাকজন িুটদ্ে শুরু করদ্েই িুদ্গতর বাইদ্রর আর বিেদ্রর 
িুইদিদ্কর বুরুদ্জর িাি বথদ্ক গািা বনু্দক আর কামাদ্নর বগািা বেতণ শুরু হি। েদ্ব 
মদ্ন হয বগািাগুদি ওদ্ির দিদ্ক হদ্ছ না, বাইদ্র বথদ্ক বমাগি তসনুরা বুরুদ্জর 
িাটদ্ির দিদ্ক িুদ্ট আসদ্ি বিদ্খ ওরা বসদিদ্ক গুদি বেতণ করদিি। উমর আদি োর 
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িিদনদ্য দনরাপদ্ি বিেদ্রর বিযাদ্ির কাদ্ি বপৌঁদ্ি বিযাদ্ির সাদ্থ গা বঘদ্স িাাঁডাি। 
রদশি খান দিস দিস কদ্র উমর আদিদ্ক বিদ্িা, বিযাদ্ি ঘুরদ্িই এখান বথদ্ক বাম 
দিদ্ক দেনদ্শা িুট সামদ্ন একটা বুরুদ্জর মদ্ধু একটা প্রহরা কি আদ্ি। আদম 
বসখাদ্ন একা  াব, োরপর ব  রিীরা বসখাদ্ন আদ্ি োদ্িরদ্ক বিদ্বা বসখান বথদ্ক 
ববর হদ্য বাইদ্রর বিযাদ্ির প্রদেরিার জনু িুদ্ট ব দ্ে। বকউ  দি ব দ্ে অমানু কদ্র 
দকিংবা বাইদ্র বঘারাদ্িরা কদ্র োদ্ক বমদ্র বিিদ্ে হদ্ব। প্রহরীকদ্ি ব াকার পর 
বিের বথদ্ক িাদ্িািাদ্ব সবদিক বন্ধ কদ্র আপনাদ্ির মূি বাদহনী আসা প তন্ত 
আপনাদ্িরদ্ক অদ্পিা করদ্ে হদ্ব। 
 
উমর আদি মাথা বনদ্ড বিদ্িা, দঠক আদ্ি বুদ্েদি।’ রদশি খান চদ্ি ব দ্েই বস িাবদ্িা 
এই আিগান বিাকদট দকিাদ্ব পুদ্রাপুদর োর আনুগেু পাদ্ে বিিদ্িা। ব  বসনাদ্ির 
বস বনেৃত্ব দিদ্যদ্ি আর দনিঃসদ্ন্দদ্হ  ারা োদ্ক দবশ্বাস কদ্র দকিাদ্ব এে সহজিাদ্ব 
োদ্ক বমদ্র বিিার কথা বিদ্ে পারদ্িা। বস দনদ্জ কখনও এটা করদ্ে পারদ্ো 
না…আিগান বিাকদটর বকাদ্না দবদ্বক বনই আর বস অেুন্ত স্বাথতপর।  াইদ্হাক বস োর 
নেুন প্রিু-সম্রাদ্টর জনু  া  া করার জনু প্রদেশ্রুদে দিদ্যদ্ি ো সবই করদ্ি, কাদ্জই 
বস আর োর বিাকজন অবশুই োর দনদ্িতশ অনু াযীই কাজ করদ্ব। কদ্যকদমদনট পর 
উমর আদি বিখদ্িা আিগান বসনাপদে আদ্রকদট িণ্ঠন হাদ্ে দনদ্য ওদ্িরদ্ক বসদিদ্ক 
এদ্গাদ্ে ইশারা করদ্ি। েখনও বিযাি বঘাঁদ্স ওরা অস্ত্র হাদ্ে দনদ্য বুরুদ্জর বাাঁক ঘুদ্র 
চুদপসাদ্র এদ্গাি। বকউ প্রদেদ্রাধ করদ্িা না আর দ্রুে বিাট পাহারা কদ্ি  ুদ্ক ওরা 
বিখদ্িা রদশি খান একা বসখাদ্ন রদ্যদ্ি। এখাদ্ন আদ্গ  ারা দিি োদ্ির বুবহৃে 
কদ্যকদট গুদটদ্য রাখা দবিানা, বমাটা কম্বি আর একটা িম্বা বিাহার বটদবদ্ির উপর 
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আধখাওযা রুদটর টুকরা পদ্ড রদ্যদ্ি। রদশি খাদ্নর দনদ্িতদ্শ প্রহরীরা দনিযই িডাই 
করার জনু সাদ্থ সাদ্থ িুদ্ট চদ্ি বগদ্ি। 
 
উমর আদি োর বিাকদ্িরদ্ক বুরুদ্জর কামরায ব াকার সমস্ত পথ বন্ধ করদ্ে দনদ্িতশ 
দিি। ওরা সাদ্থ সাদ্থ কাদ্জ বিদ্গ পডদ্িা। বটদবি উদ্ে বাইদ্রর িরজায বঠস দিদ্য 
িাাঁড কদরদ্য দখি আটদ্ক দিি। োরপর বস উপদ্র িাদ্ি উদ্ঠ বিযাদ্ির গাদ্য গািা 
বনু্দক বিাাঁডার জনু বড একটা দিদ্রর িাাঁক দিদ্য বাইদ্রর বিযাদ্ির িাটদ্ির দিদ্ক 
োকাি। বিাদ্রর িুদট িুদট আদ্িায বস বিখদ্ে বপি বমাগি পিাদেক বসনারা পোকা 
উদডদ্য জিাদ্ির উপর দিদ্য এদিদ্ক আসদ্ি। বগািকুদেরা েখনও প্রাণপদ্ণ িদ্ড 
চদ্িদ্ি। েদ্ব ধীদ্র ধীদ্র ওরা দপিু হটদ্ে বাধু হদ্ছ। 
 
োরপর বমাগি অশ্বাদ্রাহীর একদট বড িি বিযাদ্ির িাটদ্ির কাদ্ি িুদ্ট এি। জিাি 
টপদ্ক পার হদ্ে দগদ্য একটা বঘাডা আদ্রাহীসহ ঘুদ্র পডদ্িা। আদ্রকদট বঘাডা িাি 
দিদ্ে দগদ্য োর আদ্রাহীদ্ক দপঠ বথদ্ক বিদ্ি দিি। েদ্ব ববশ দকিু িযিদে হদ্িও 
শীঘ্রই অদ্নক বমাগি অশ্বাদ্রাহী জিাি পার হদ্য বিেদ্র  ুকদ্িা। বিেদ্র  ুদ্ক ওরা 
বঘাডার মুখ ঘুদরদ্য বপিন দিক বথদ্ক বগািকুদেদ্ির উপর হামিা করদ্িা। বঘাডার দপঠ 
বথদ্ক দনচু হদ্য ওরা েদ্রাযাি দিদ্য ওদ্ির বপিন দিদ্ক বকাপাদ্ে শুরু করদ্িা। িুই 
দিক বথদ্ক আক্রান্ত হদ্য বগািকুদেরা বকাদ্নারকদ্ম বপিন দিদ্ক বিেদ্রর বুরুদ্জর 
দিদ্ক িুটদ্ে শুরু করদ্িা, ব খাদ্ন উমর আদি িাাঁদডদ্য দিি। বমাগি অশ্বাদ্রাহীরাও 
োদ্িরদ্ক অনুসরণ করদ্িা। কদ্যকজন অবশু বগািকুদেদ্ির বুরুদ্জর িাি বথদ্ক বিাাঁডা 
গািা বনু্দদ্কর গুদিদ্ে আহে হদ্য বঘাডার দপঠ বথদ্ক পদ্ড বগি। 
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উমর আদি উপর বথদ্ক দনদ্চ োর বিাকদ্ির উদ্েদ্শু দচৎকার কদ্র বিদ্িা, িরজাগুদ্িা 
খুদ্ি িাও! ব  বগািকদেরা দিদ্র আসদ্ি োদ্ির উদ্েদ্শু গুদি বিাাঁড। ব িাদ্ব বহাক 
আমাদ্ির অশ্বাদ্রাহী বসনাদ্ির এদিদ্ক িৃদষ্ট আকেতণ কর। বুরুদ্জর মধু দিদ্য ওদ্িরদ্ক 
বিেদ্রর উঠাদ্ন ব াকার সুদ্ াগ কদ্র িাও। আর আমাদ্ির পোকাটা এদ্ন িাও 
আমাদ্ক। একজন তসদনক োর কাদ্িা বপাশাদ্কর দনদ্চ একটা পোকা বপাঁদচদ্য 
দনদ্যদিি। বস দসাঁদড ববদ্য উপদ্র িুদ্ট বগি োরপর বস আর উমর আদি দমদ্ি বিযাদ্ির 
গািা বনু্দক বিাাঁডার দির দিদ্য পোকাটা বিািাদ্ে িাগদ্িা। 
 
শীঘ্রই বমাগি বসনারা বঘাডার দপঠ বথদ্ক িাি দিদ্য বনদ্ম বুরুদ্জর দিদ্ক িুটদ্িা। 
বপিন দিদ্র বাইদ্রর বিযাদ্ির িাটদ্ির দিদ্ক োদকদ্য উমর আদি বিখদ্ে বপি িডাই 
প্রায বথদ্ম বগদ্ি। পিাদেক আর অরাহী বমাগি বসনারা িদ্ি িদ্ি আসদিি। 
ববদশরিাগই বিেদ্রর বুরুদ্জর দিদ্ক বচদ্প এি। বকউ বকউ মাদটদ্ে পদ্ড থাকা োদ্ির 
সহদ্ াদ্ধাদ্ির দিদ্ক োকাি, বকউ ববাঁদ্চ আদ্ি দক-না বিদ্খ োর িেিাদ্ন পদট্ট ববাঁদ্ধ 
োদ্িরদ্ক সান্ত্বনা বিবার বচষ্টা করদ্িা। োরপর আদ্রকিি অশ্বাদ্রাহী বিযাদ্ির 
িাটদ্ির কাদ্ি এি। এেিূর বথদ্কও বস োদ্ির কদ্যকজনদ্ক দচনদ্ে পারদ্িা, ওরা 
োর অধীনি সম্রাদ্টর বিহরিীিি। োদ্ির মােখাদ্ন স্বযিং সম্রাটও রদ্যদ্িন। দেদন 
একদট কাদ্িা বঘাডার দপদ্ঠ চদ্ড এদ্সদ্িন, োর বুদ্কর বমত চকচক করদিি। প্রায সত্তর 
বির বযস হদ্িও দেদন  ুদ্দ্ধর এই মুহূদ্েত োর দবজদ্যর মুহূদ্েত োর তসনুদ্ির মাদ্ে 
আসদ্ে অধীর দিদ্িন। সম্রাটদ্ক স্বাগে জাদনদ্য িুদ্গতর বিেদ্র পথ বিদখদ্য দনদ্য 
 াওযার জনু উমর আদি দ্রুে দসাঁদড ববদ্য বনদ্ম িুদ্ট এদ্গাি। 
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আধঘণ্টা পর উমর আদি আর োর চারপাদ্শ বািবাদক বিহরিীিদ্ির সিসুদ্ির দনদ্য 
আওরঙ্গদ্জব একদট বড পাথদ্রর িািাদ্ন  ুকদ্িন। সিু ধৃে বন্দীরা বদ্িদ্ি এটা আদিি 
হাসাদ্নর বুদক্তগে আবাসিি আর িডাই  খন োর বসনািদ্ির দবরুদ্দ্ধ ব দ্ে শুরু 
কদ্রদ্ি েখন দেদন বসখাদ্ন আশ্রয দনদ্যদ্িন। প্রকৃেপদ্ি বগািকুদে বসনারা প্রায সবাই 
অস্ত্র বিদ্ি দিদ্য বমাগিদ্ির কাদ্ি আত্মসমপতণ কদ্রদ্ি। বমাগি তসনুরা োদ্ির হাে 
দপিদ্মারা কদ্র ববাঁদ্ধ িদ্ি িদ্ি িাগ কদ্র মাদটদ্ে উবু কদ্র বদসদ্য রাখদিি। 
 
আওরঙ্গদ্জদ্বর বিহরিীিদ্ির প্রথম সাদরদট  খন একদট মাদ্বতি পাথদ্রর স্তিদ্শাদিে 
উঠান পার হদছি েখন িুদট গািা বনু্দদ্কর গুদির আওযাজ বশানা বগি। একজন 
বিহরিী মাদটদ্ে পদ্ড দগদ্য োর পাদ্যর দডম বচদ্প ধরদ্িা, বসখাদ্ন একদট িে বথদ্ক 
রক্ত েদ্র পডদ্ে িাগদ্িা। োর সঙ্গীরা থামগুদ্িার দপিদ্ন িুদ্ট বগি ব খান বথদ্ক 
বনু্দদ্কর গুদি বিাাঁডা হদ্যদিি। থাদ্মর আডাি বথদ্ক িািুদ্কর মদ্ো আকৃদের একজন 
বগািকুদে হাদ্ের গািা বনু্দকদটর নি ধদ্র একদট িাদঠর মদ্ো মাথার উপর ঘুরাদ্ে 
ঘুরাদ্ে িুদ্ট এি। োর প্রথম আঘাদ্ে সামদ্নর বমাগি বসনাদটর মাথা বিদ্ঙ্গ বচৌদচর 
হদ্য ব ে,  দি বস সমযমদ্ো মাথা না সরাে। বিাকদট আবার আঘাে করার আদ্গই 
আদ্রকজন বিহরিী োর েদ্রাযাদ্ির এক বকাদ্প বিাকদটর মাথা বকদ্ট ধর বথদ্ক প্রায 
আিািা কদ্র বিিদ্িা। 
 
ইদ্োমদ্ধু দিেীয বগািকুদে বসনাদট োর বনু্দক িুাঁদ্ড বিদ্ি দিদ্য বপিদ্নর দিদ্ক একদট 
পিতায  াকা িরজার বিের দিদ্য অিৃশু হদ্য বগি। পিতার বপিন বথদ্ক গানবাজনার 
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আওযাজ বশানা  াদছি। ঐ বিাকদটদ্ক অনুসরণ কদ্র বিেদ্র  ুকদ্েই আওরঙ্গদ্জব 
আর োর বিহরিীরা একদট অদু্ভে িৃশু বিখদ্ে বপদ্িন। এমব্রযডাদর করা িুধসািা 
রদ্ের আিখাল্লা আর মাথায েিমদ্ি হীরকখদচে িাি পাগদডপরা একজন বিাক 
কামরার মােখাদ্ন একদট বসানার দসিংহাসদ্ন বদ্স একদট রূপার বে বথদ্ক দমদষ্ট েুদ্ি 
আদ্যস কদ্র খাদছদ্িন। োর চারপাদ্শ দঘদ্র  দবশজন নেতদক বপিদ্ন িাাঁডান পাাঁচজদ্নর 
একদট বািকিদ্ির সাদ্থ োি দমদিদ্য ঘুদ্র ঘুদ্র গান গাইদিি। ওদ্ির চুদ্ি উাঁইিুি 
আর পরদ্ন পােিা মসদিদ্নর বপাশাক। দসিংহাসদ্ন বসা বিাকদট আদিি হাসান িাডা 
আর বকউ নয। আওরঙ্গদ্জব োর বিহরিীদ্ির মাে দিদ্য োর দিদ্ক এদ্গাদ্িন। দেদন 
দকিু বিার আদ্গই আদিি হাসান মুদ্খ বাাঁকা হাদস দনদ্য বিদ্িন, “আমার ধারণা আপদন 
দনিযই সম্রাট আওরঙ্গদ্জব। আসুন আমার সাদ্থ একটু আদ্মাি িুদেতদ্ে ব াগ দিন। 
বশে সমযটুকু প তন্ত আদম উপদ্িাগ কদ্র দনদ্ে চাই আর োরপর বসই আনন্দময সৃ্মদে 
আমার মদ্ন সিংরিণ কদ্র রাখদ্বা। োরপর আমার িাদ্গু আপদন  া বরদ্খদ্িন ো সহু 
করার সময  াদ্ে ো আমার মদ্ন সান্ত্বনা দহদ্সদ্ব কাজ কদ্র। একথা বদ্ি দেদন োর 
আিংদটপরা হাে দিদ্য ইশারা করদ্েই  ন্ত্রীরা োদ্ির বাজনা দ্রুে িদ্য বাজাদ্ে শুরু 
করদ্িা। আর নেকীরা বসই োদ্ি আদ্রা বজাদ্র ঘুদ্র ঘুদ্র নাচদ্ে িাগদ্িা, োদ্ির 
খাদ্টা জামা বিদ্হর চারদিদ্ক উডদ্ে িাগদ্িা। 
 
 আওরঙ্গদ্জব গদ্জত উঠদ্িন, বগ্রপ্তার কর এই অধিঃপদেেদ্ির। মাদটর দনদ্চ সবদ্চদ্য 
গিীর কারাগাদ্র এদ্ির বন্দী কদ্র রাখ। 
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বসদিন সন্ধুায সূ তাদ্স্তর পর নামাজ বশদ্ে আওরঙ্গদ্জব বহাঁদ্ট ববিকদনদ্ে এদ্স ওযাদজম 
খাদ্নর পাদ্শ এদ্স িাাঁদডদ্য বিখদ্িন, বস দনদ্চ বমাগিদ্ির দবজয উৎসব বিখদ্ি। দেদন 
বিদ্িন, “আমরা এখন গবত করদ্ে পাদর ওযাদজম খান, বমাগি সাম্রাজু এখন সবদ্চদ্য 
ববদশ দবসৃ্তে হদ্যদ্ি। আর সামানু দকিু বগািকুদে বসনা আর মারাদঠদ্ির িমন করদ্ে 
হদ্ব। োরপর আদম বসনাবাদহনী দনদ্য উত্তদ্র দিদ্র ব দ্ে পাদর। োরপর িূদম সিংক্রান্ত 
প্রশাসদ্নর শৃঙ্খিা দিদরদ্য আনদ্ে হদ্ব। আমার অবেতমাদ্ন বসখাদ্ন ব  িুনতীদে হদ্ছ 
আর অদ্থতর জনু অসৎ কাজ করার প্রবণোর কারদ্ণ বকাোগার শূনু হদ্ছ আর কেৃতত্ব 
দবনষ্ট হদ্ছ, ো সমূদ্ি উপদ্ড বিিদ্ে হদ্ব। 
 
ওযাদজম খান বিদ্িা, আজদ্কর দিনদট সদেু আপনার জনু এক দবশাি দবজদ্যর দিন, 
জাহাপনা। আজ সন্ধুায আমার জনু বকাদ্না কাজ আদ্ি?” 
 
না, আজ রাদ্ে বোমাদ্ক আমার প্রদ্যাজন বনই। সারাদিদ্নর পদরশ্রদ্ম আদম ক্লান্ত হদ্য 
পদ্ডদি। আমার পদরচারকরা মূি োবুদ্ে আমার জনু ব  বশাযার বুবিা কদ্রদ্ি বসখাদ্ন 
দগদ্য এখন দবশ্রাম বনব। েুদম বরিং ঐ উৎসদ্ব ব াগ িাও।’ 
 
মােরাে প তন্ত ঘুম না আসায আওরঙ্গদ্জব অবাক হদ্িন। োর বিহ ক্লান্ত হদ্িও মদ্নর 
মদ্ধু িাবনা চিদিি কে দ্রুে সিব আর জান-মাদ্ির বেমন িদে না কদ্র দকিাদ্ব 
বগািকুোর বাদক এিাকা, দবদ্শেে হীরার খদনগুদ্িা োর আযদ্ত্ত আনা  ায। আিগান 
বসনাপদের মদ্ো বাদক বগািকুদে বসনাপদেদ্ির মধু বথদ্ক কাউদ্ক দক ঘুে দিদ্য বশ 
করা  াদ্ব? ওযাদজম খান বদ্িদিি, রদশি খাদ্নর একজন চাচাে িাই হীরার খদনর 
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প্রদেরিায দন ুক্ত বগািকুো বাদহনীর একজন বসনানাযক। োদ্ক দক বাদ্গ আনার জনু 
প্রস্তাব পাঠাদ্বন? বিাকদটর কী অবিান এখাদ্ন? কেটুকু িমো বস ধদ্র? ওযাদজম খান 
দনিযই এসব জাদ্ন আর হযদ্ো দকিাদ্ব এদ্গান  ায বস বুাপাদ্র িাদ্িা বকাদ্না 
পরামশতও দিদ্ে পাদ্র। এই দবেযদট দনদ্য আদ্িাচনার এখনই িাদ্িা সময। দবিানা 
বথদ্ক উদ্ঠ আওরঙ্গদ্জব োবুর িরজার কাদ্ি দগদ্য বাইদ্র ব  িুজন িীঘতদ্িহী বিহরিী 
পাহারায দন ুক্ত দিি, োদ্ির একজনদ্ক বডদ্ক বিদ্িন, ‘ওযাদজম খানদ্ক এখাদ্ন 
আসদ্ে বি। 
 
প্রায আধঘণ্টা পর ওযাদজম খান হাদজর হি। োর চুি আর মুখ ঘাদ্ম বিজা আর োাঁবুর 
বিেদ্র দনচু হদ্য ব াকার সময একবার বহাাঁচট বখি আর কুদনতশ করার সময 
আদ্রকবার–সিবে বস এখনও ঘুদ্মর বঘাদ্র রদ্যদ্ি। 
 
 আওরঙ্গদ্জব বিদ্িন, আদম আমাদ্ির পরবেতী অদি াদ্নর কথা িাবদিিাম আর বোমার 
পরামশত িরকার। 
 
 বস বিদ্িা, হুাাঁ, জাাঁহাপনা…আদম আমার  থাসাধু বচষ্টা করদ্বা।’ োর কথা জদডদ্য 
 াদছি আর একটু পর পর বথদ্ম  াদছি। একহাে দিদ্য ভ্রূ বথদ্ক ঘাম মুিদ্িা। 
 
‘বগািকুদে বসনাবাদহনীর অনুানু বসনাপদেদ্ির সম্পদ্কত েুদম কেটুকু জান, দবদ্শেে 
রদশি খাদ্নর চাচাে িাইদ্যর সম্পদ্কত? 
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 ‘জাহাপনা…হা…জাহাপনা…ওদ্ির বসনাপদে…’ ওযাদজম খাদ্নর মদ্ন হি মাথা ঘুরাদছি 
আর বস টিদিি। হঠাৎ আওরঙ্গদ্জব দবেযটা বুেদ্ে পারদ্িন, োরপর োর কাদ্ি একটু 
এদগদ্য বগদ্িন। হুাাঁ সারা গাদ্য মদ্ির গন্ধ িুর িুর করদ্ি। 
 
‘ওযাদজম খান, েুদম মি বখদ্যি?” 
 
ওযাদজম খান প্রথদ্ম বিদ্িা, না, জাাঁহাপনা…’ োরপর  খন োর মাথায একথাটা  ুকদ্িা 
এটা বস অস্বীকার করদ্ে পারদ্ব না, েখন বস বিদ্িা, আদম িুিঃদখে…জাহাপনা…হুাাঁ, 
আমাদ্ির এই মহান দবজয উৎসদ্ব বমদ্ে উদ্ঠ… আদম জাহাপনা, িমা করুন। 
 
‘সদেু কদ্র বি েুদম দক প্রাযই মি খাও দক-না? আর বকউ না হদ্িও েুদম দনিযই 
জান েথু পাওযার আমার কে উৎস আদ্ি, কাদ্জই সদেু কথাটা বি।’ 
 
মাদ্ে মাদ্ে জাাঁহাপনা,…সপ্তাদ্হ একবাদ্রর ববদশ না, শপথ কদ্র বিদি।  খন ববদশ দচন্তা 
কদর, েখন এটা মদ্নর চাপ কদমদ্য বিয। আমার কদ্যকটা িাদ্িা পদরকল্পনা…’ 
ওযাদজম খাদ্নর কথা বথদ্ম বগি। 
 
‘দক কদ্র েুদম এটা পারদ্ি! মি পান করার বুাপাদ্র আমার কদ্ঠার দনদ্েধ অমানু 
করদ্ি? েুদম কী সমস্ত বুাপাদ্র আমার অনুগে নও? 
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 ‘আদম আপনার একান্ত অনুগে আর দবশ্বস্ত, জাাঁহাপনা…আপনার মদ্ন আদ্ি ঐ আিগান 
বিাকদটদ্ক আদম খুাঁদ্জ ববর কদ্রদি…িযা কদ্র…’। 
 
 আওরঙ্গদ্জব অেুন্ত দবরক্ত হদ্য বপিন দিদ্ক ঘুরদ্িন। ওযাদজম খান  দি বুদক্তগে 
জীবদ্ন োাঁর দনদ্েধাজ্ঞা অমানু কদ্র থাদ্ক োহদ্ি রােীয বুাপাদ্র দকিাদ্ব োদ্ক দবশ্বাস 
করা  ায? িুষ্টিদ্ের মদ্ো অদবশ্বস্তো আর অবাধুো একবার মানুদ্ের মদ্ন  ুকদ্ি 
এটা দ্রুে সবাদ্ঙ্গ িদডদ্য পদ্ড। 
 
 ‘বোমার এই অসিাচরদ্ণর শাদস্ত দহদ্সদ্ব পুদ্রা িরবাদ্রর সামদ্ন বোমাদ্ক পাাঁচবার 
চাবুদ্কর ঘা বখদ্ে হদ্ব। োরপর েুদম বোমার জাযদগদ্র বোমার পদরবাদ্রর কাদ্ি দিদ্র 
দগদ্য আদম আর না বিা প তন্ত বসখাদ্নই থাকদ্ব। 
 
না, জাাঁহাপনা…আদম দমনদে করদি িযা করুন, না…! আমার মান সম্মাদ্নর দক হদ্ব…? 
 
‘আমার দনদ্েধ অমানু করার আদ্গ একথা বোমার িাবা উদচে দিি। োবুর বাইদ্র 
পাহারারে ব  িীঘতদ্িহী প্রহরীদ্িরদ্ক দেদন বডদ্ক এদ্নদিদ্িন, বমাটাদ্সাটা টিমি 
করদ্ে থাকা ওযাদজম খানদ্ক ওরা েবু বথদ্ক ববর কদ্র দনদ্য ব দ্েই আওরঙ্গদ্জব োর 
বশাযার ঘদ্রর দিদ্ক দিরদ্িন। বকন দেদন কাউদ্ক দবশ্বাস করদ্ে পারদ্িন না? বকন 
োর অদে ঘদনষ্ঠরা বকাদ্না প্রশ্ন না কদ্র শুধু োর দনদ্িতশ মানদ্ি না আর বুেদ্ে পারদ্ি 
না ব , োদ্িরসহ বকানটা োর সাম্রাজু, আর সমস্ত প্রজাদ্ির জনু িাি দেদন ো িাি 
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কদ্রই জাদ্নন। এটা ওদ্ির িাদযত্ব। দক পাপ দেদন কদ্রদিদ্িন ব , মাদ্ে মাদ্ে এরকম 
খারাপ বুাপার োর সাদ্থ হদ্ছ? 
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১৯. জল্লাদ্ 
 
কামরান ববগ হাাঁপাদ্ে হাাঁপাদ্ে বিদ্িা, জাহাপনা, িমা করদ্বন অসমদ্য আপনাদ্ক ঘুম 
বথদ্ক উঠাবার জনু বকারদচদ্ক বদ্িদি বদ্ি। েদ্ব আমার কাদ্ি ব  খবরদট আদ্ি োর 
জনু আর বিদর করা  ায না। আমার িুজন চর সিাদজদ্ক খুাঁদ্জ বপদ্যদ্ি–বস 
সিংঘাদ্মশ্বদ্র আদ্ি!’ আওরঙ্গদ্জব োর গুপ্তচর প্রধানদ্ক এরকম উদ্ত্তদজে হদ্ে কখনও 
বিদ্খন দন। 
 
 ‘সিংঘাদ্মশ্বর? এটা কী? বকাদ্না িুগত? 
 
না জাহাপনা। শাদস্ত্র আর বসানদি নিী ব খাদ্ন দমদ্শদ্ি, বসখাদ্ন একদট প্রদ্মাি উিুাদ্নর 
মাদ্ে এদট একদট প্রাসাি। জাযগাটা ববশ বিাট আর বেমন প্রদেরিা বুবিাও বনই। 
আমার বিাদ্করা এটা ঘুদ্র বিদ্খ এদ্সদ্ি। জাযগাদটর মাদিক কদব-কুদ্িশ নাদ্ম সিাদজর 
একজন বসনাপদে। বস সিাদজদ্ক অদেদথ দহদ্সদ্ব বসখাদ্ন আমন্ত্রণ জাদনদ্যদ্ি। আমার 
বিাদ্করা চুদডদিোর বিদরওযািা দহদ্সদ্ব বসখাদ্ন কদ্যকদিন কাদটদ্যদ্ি। ওরা বসখান 
বথদ্ক শুদ্ন এদ্সদ্ি, সিাদজ বসখাদ্ন কদব-কুদ্িদ্শর সাদ্থ আদ্মাি-িুদেত করদ্ি। োর 
সাদ্থ কদ্যকজন মাত্র বসনা রদ্যদ্ি।’ 
 
 ‘এে কম তসনু বকন বস বসখাদ্ন দনদ্য বগদ্ি? 
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কারণ োর ইদ্ছ দিি খুব কম সময বসখাদ্ন কাটাদ্ব। োর ববদশর িাগ বসনা বস 
বসখান বথদ্ক একটু িূদ্র বিবরুখ নাদ্ম একদট িাদ্ন বিদ্ড এদ্সদ্ি। ওরা বসখান বথদ্ক 
অস্ত্রশস্ত্র, রসি বনদ্ব আর প্রদশিদ্ণর জনু দকিুদিন অবিান করদ্ি। েদ্ব সিংঘাদ্মশ্বদ্রর 
এমন প্রচণ্ড আকতেণ ব , বস এক মাদ্সরও ববদশ সময বসখাদ্ন রদ্যদ্ি আর বসখান 
বথদ্ক োর চদ্ি আসারও বকাদ্না নামগন্ধ বিখা  াদ্ছ না। 
 
আওরঙ্গদ্জব বচাখ বুদ্জ একটু িাবদ্িন। সিাদজ সম্পদ্কত দেদন  া  া শুদ্নদ্িন এটা 
োর সাদ্থ খাদ্প খাদ্প দমদ্ি  ায। বাবার মদ্ো সাহসী ব াদ্ধা হদ্িও বস  ুদ্দ্ধর প্রস্তুদে 
আর পদরকল্পনার কাজদট োর অধীনি বসনা কমতকেতাদ্ির উপর খুদশ মদ্ন বিদ্ড বিয, 
 া দশবাদজ করদ্েন না। োাঁর মদ্ন একটা প্রশ্ন জাগদ্েই দেদন বিদ্িন, “বোমার চদ্ররা 
সিাদজদ্ক সিংঘাদ্মশ্বদ্র বকমন কদ্র খুাঁদ্জ বপি? 
 
কামরান ববগ একটু অপ্রস্তুে হদ্য একমুহূেত ইেস্তে করদ্িা, োরপর বিদ্িা, ‘এটা 
প্রথদ্ম ওযাদজম খান বদ্িদিদ্িন ব , বস ঐ জাযগায থাকদ্ে পাদ্র। সন্তাদজ নাদ্ম ব  
েরুণ মারাদঠ বন্দীদটদ্ক আপদন বিদ্ড দিদ্যদিদ্িন, প্রথমবার দজজ্ঞাসাবাদ্ির সময ঐ 
েরুণদট বদ্িদিি ব  সিাদজ সিংঘাদ্মশ্বর জাযগাদট পিন্দ কদ্রন…এমনদক বস দনদ্জও 
োর সাদ্থ বসখাদ্ন সময কাদটদ্যদ্ি। 
 
োহদ্ি ওযাদজম খান আসদ্িই খুব গুরুত্বপূণত একজন বিাক দিি …োর প্রধান 
গুপ্তচরদ্ক বরখাস্ত করার পর বথদ্ক আওরঙ্গদ্জব কদ্যকবার আিদ্সাস কদ্রদিদ্িন ব , 
বস আর োর পাদ্শ বনই। োর মন দিি খুব েীক্ষ্ণ আর পরামশতগুদ্িাও সবসময খুবই 

http://www.bengaliebook.com/


ট্রেইটরস ইন দ্য শ্যাড াস : এম্পায়ার অব দ্য ট্র াগল । অযাডলক্স রাদ্ারড া ড 

378 

www.bengaliebook.com                                  সূচিপত্র 
 

 

বুদদ্ধিীপ্ত দিি। আর এখন মদ্ন হদ্ছ ওযাদজম খান োদ্ক একটা সুদ্ াগ উপহার দিি 
ব  োদ্ক বিািা  ায না। দেদন বিদ্িন, কামরান ববগ, েুদম দনিযই এখান বথদ্ক 
সিংঘাদ্মশ্বর প তন্ত ব  এিাকাদট আদ্ি ো িাদ্িা কদ্রই জান। আমাদ্ির তসনুদ্ির 
বসখাদ্ন বপৌঁিদ্ে কে সময িাগদ্ব? 
 
‘এই িুগত বথদ্ক িদিণ-পদিম দিদ্ক সিংঘাদ্মশ্বর প্রায একদ্শা মাইি িূদ্র। িাদ্িা বঘাডা 
আর সুসদিে একদট অশ্বাদ্রাহী বসনাবাদহনীর বসখাদ্ন বপৌঁিদ্ে প্রায িুই দিন িাগদ্ব 
আর বকাদ্না সাহা ু বপৌঁিার আদ্গই সিাদজদ্ক ধদ্র আনা  াদ্ব–আদম আমার জীবন 
বাদজ বরদ্খ একথা বিদ্ে পাদর! 
 
 ‘একদট বসনািি কী  দ্থষ্ট হদ্ব?’ 
 
িানদট খুব একটা সুরদিে নয। োিাডা একদট বিাট বসনািি মারাদঠ এিাকায  ুকদ্ি 
খুব একটা িৃদষ্ট আকেতণ করদ্ব না। 
 
‘দঠক বদ্িি, কামরান ববগ। েুদম একজন িাদ্িা ব াদ্ধা আর বসনানাযক আর আমার 
প্রধান গুপ্তচর। আদম বোমাদ্কই এই অদি াদ্নর িাদযত্ব দিদছ। মারাদঠ বন্দীদটদ্ক 
বোমার সাদ্থ নাও। সিংঘাদ্মশ্বর সম্পদ্কত োর জ্ঞান কাদ্জ িাগদ্ে পাদ্র। আর বোমার 
জনু রদ্যদ্ি উত্তম পুরস্কার  দি েুদম সিি হদ্ে পার। আর  দি বুথত হও েদ্ব একজন 
শহীি দহদ্সদ্ব আমাদ্ির মহৎ উদ্েশু আর ধমতদবশ্বাদ্সর জনু প্রাণ দবসজতন বিদ্ব। িুই 
দিদ্কই বোমার জনু বগৌরবজনক সম্মান অদ্পিা করদ্ি। প্রস্তুদে বনবার জনু কামরান 
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ববগ দ্রুে চদ্ি ব দ্েই আওরঙ্গদ্জব মুখ দবকৃে কদ্র মৃিু হাসদ্িন। োাঁর গুপ্তচর 
প্রধাদ্নর বাাঁচামরা দনিতর করদ্ি োর চরদ্ির প তদ্বিদ্ণর দনিুতিো, গুণ আর োর 
দনদ্জর দনদ্িতশনার উপর। আসদ্ি এিাদ্বই এটা হওযার কথা। 
 
* 
 
কামরান ববগ োর বিাকদ্িরদ্ক দনদ্িতশ দিি, আমরা এই জঙ্গদ্ির দকনারায থামদ্বা। ঐ 
গািগুদ্িার গুাঁদডদ্ে বঘাডা বাাঁধ। আর েুদম ইব্রাদহম আদি চারজন বিাকসহ এখাদ্ন বথদ্ক 
বঘাডাগুদ্িা পাহারা বিদ্ব। আর অনুরা বহাঁদ্ট  াওযার জনু তেদর হও।’ দ্রুে আদ্িা কদ্ম 
আসদ্ি, অশ্বাদ্রাহী বসনারা চটপট কাদ্জ বিদ্গ পডদ্িা। বড চামডর মশক বথদ্ক 
বপটপুদ্র পাদন বখদ্য আবার বঘাডার দজদ্নর সাদ্থ ববাঁদ্ধ বরদ্খ অস্ত্রশস্ত্র পরীিা কদ্র 
দনি। কামরান ববগ ওদ্ির মাদ্ে ঘুদ্র ঘুদ্র বিদ্খ দনি সবদকিু দঠক আদ্ি দক-না।  খন 
সবাই তেদর হি েখন বস খুদশ হদ্য একবার বঘাৎ কদ্র একটা শব্দ করদ্িা। বুদদ্ধ কদ্র 
বস োর বিাকজনদ্ির মারাদঠদ্ির মদ্ো বপাশাক পদরদ্যদিি। এদ্ে পদ্থ আসার সময 
ব মন িদ্মদ্বশ দহদ্সদ্ব কাজ কদ্রদ্ি বেমদন এখন প্রাসাদ্ি  ুকদ্েও সাহা ু করদ্ব। 
 
বস একজন তসনুদ্ক বিদ্িা, ‘সন্তাদজদ্ক দনদ্য এস। োদ্ক আমার সাদ্থ রাখদ্বা। 
কদ্যকমুহূেত পর সন্তাদজ োর সামদ্ন হাদজর হি। কামরান িৃঢ়হাদ্ে োর কাাঁধ জাপদ্ট 
ধদ্র োর মুদ্খর দিদ্ক োদকদ্য বিদ্িা, “বশান, এখন সামদ্ন  া হদ্ব োদ্ে বোমার 
িাগু দনধতারণ হদ্ব।  দি আদম বিদখ ব  সিংঘাদ্মশ্বর সম্পদ্কত েুদম বকাদ্না দকিু দমথুা 
বদ্িি, োহদ্ি আদম বোমার গিা কাটদ্বা। বুেদ্ে বপদ্রি? 
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 সন্তাদজ মাথা নাডদ্িা। 
 
েদ্ব  াওযার আদ্গ আদম বোমাদ্ক একটা বশে সুদ্ াগ দিদ্ে চাই। েুদম  া বদ্িি ো 
সব সদেু? 
 
হুাাঁ, জনাব।’ 
 
“দঠক আদ্ি। আমরা  খন পথ খুাঁদ্জ প্রাসাদ্ির দিদ্ক  াব, েখন আমার বচাখ আর কান 
হদ্য েুদম সারািণ আমার পাদ্শ থাকদ্ব। হাে বাডাও। িুদর ববর কদ্র কামরান ববগ 
বিদ্িদটর হাদ্ের বাাঁধন বকদ্ট দিি। এটা করিাম,  াদ্ে কারও িৃদষ্ট আকেতণ না হয। 
বকাদ্না দকিু করার বচষ্টা কর না। এখন চি। 
 
 োটজন বিাক দনিঃশদ্ব্দ জঙ্গদ্ির পথ দিদ্য এদগদ্য চিদ্িা। মাদ্ে মাদ্ে বকবি। মাদটদ্ে 
পদ্ড থাকা গাদ্ির ডাি আর পাো মাদডদ্য চিার সময মচ মচ শব্দ িাডা আর বকাদ্না 
শব্দ বনই। চাাঁি উঠদ্েই দকিু আদ্িা পাওযা বগি েদ্ব একটু পরই গাি কদ্ম আসদ্েই 
কামরান ববগ খুদশ হদ্য বিখদ্িা এখন িািিাদ্ব পথ বিখা  াদ্ছ। একটা বখািা 
জাযগার কাদ্ি বপৌঁিার পর োর মদ্ন হি সামদ্ন পাদনর আিা বিখা  াদ্ছ। বসানদি 
নাদক শাদস্ত্র নিী? বস দনদিে হদ্ে পারদ্িা না, েদ্ব এদ্ে দকিু  ায আদ্স না। বস নিীর 
েীদ্রর দিক বথদ্ক প্রাসাদ্ি ব দ্ে চাদ্ছ না। োর ব  িুই চর সিাদজদ্ক খুাঁদ্জ ববর 
কদ্রদিি, োরা বদ্িদিি িুই নিী ব খাদ্ন এক হদ্য সাগদ্রর দিদ্ক চদ্ি বগদ্ি, বসই 
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বকাদ্ণ কদব-কুদ্িশ একদট উাঁচু মাদ্বতি চত্বর দনমতাণ কদ্রদিি। আর বসই চত্বদ্রর 
বপিদ্নই প্রথদ্ম প্রাসাি আর োরপর প্রদ্মাি উিুান। আর এই পথ দিদ্য অদেদথরা 
বিেদ্র  ুদ্ক, এ ধরদ্নর কথাও সন্তাদজ বদ্িদিি। 
 
ওরা এখন গম বিদ্ের মধু দিদ্য দ্রুে িুটদিি। বশে মাথায প্রায িয িুট উাঁচু একটা 
পাথদ্রর বিযাদ্ির কাদ্ি বপৌঁিি। িযজনদ্ক বপিদ্ন পাহারায বরদ্খ কামরান ববগ বাদক 
বিাকদ্িরদ্ক বিযাি টপকাদ্ে দনদ্িতশ দিি। বিযাি টপদ্ক িাি দিদ্য ওরা দনদ্চ নরম 
ঘাদ্সর জদমদ্ন পডদ্েই নাদ্ক িুদ্ির সুঘ্রাণ বপি। কামরান ববদ্গর বনেৃদ্ত্ব ওরা 
সেকতিাদ্ব চুদপসাদ্র সামদ্নই একদট বগািাপবাগাদ্নর দিদ্ক এদ্গাি। কামরান সন্তাদজর 
কনুই ধদ্র সামদ্ন হাাঁটদিি। গাদ্য কাাঁটার বখাাঁচা বখদ্ে বখদ্ে ওরা বগািাপ বাগান পার 
হদ্য একদট বখািা জাযগায বপৌঁিি। এখাদ্ন একদট বড আর চারদট বিাট আকাদ্রর 
মাদ্বতি পাথদ্রর বিাযারার পাদনদ্ে চাাঁদ্ির আদ্িায রূপাদি রে িডাদছি। ঘন গাদ্ির 
পাোর িাাঁক দিদ্য কামরান ববগ উদ্ঠদ্ি বিখদ্ে বপি– সামদ্ন অন্ধকার বিি কদ্র বিাট 
বিাট আদ্িার বিাাঁটা িুদ্ট রদ্যদ্ি। এখাদ্ন বসখাদ্ন একটা িুদ্টা–খুব ববদশ নয। আদ্স্ত 
দশস দিদ্য বস ওদ্িরদ্ক থামদ্ে বদ্ি সন্তাদজদ্ক দজদ্জ্ঞস করদ্িা, ‘ঐ আিাগুদ্িা কী? 
পাহারািারদ্ির ববডার আদ্িা?’ 
 
না, ো মদ্ন হয না। জনাব। এই বাগাদ্ন কদ্যকদট ঘর আদ্ি ব খাদ্ন কদব কুদ্িদ্শর 
বিাকরা মাদ্ে মাদ্ে এদ্স নেতকীদ্ির নাচ-গান উপদ্িাগ কদ্র। রাদ্ে চাকদ্ররা এখাদ্ন 
মশাি আর বমামবাদে জ্বাদিদ্য দিদ্য  ায, ব রকম সমস্ত প্রাসাদ্ি, মাদ্বতি চত্বরসহ 
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সবজাযগায ওরা জ্বািায। এই আদ্িাগুদ্িা নিীর পাদনর উপর প্রদেিদিে হদ্য দচকদচক 
কদ্র ব ন, এর উপর হীরা। িাসদ্ি। 
 
কামরান ববগ মুদ্খ বিিংদচ কাটদ্িা। এই কদব-কুদ্িশ মদ্ন হয িাবদ্ি বস পৃদথবীদ্ে 
একদট স্বগত বাদনদ্য বসখাদ্ন থাকদ্ি– ব রকম বগািকুোর শাসকও বিদ্বদিি। আর 
আল্লাহ চাদ্হ বো োরও বস িুি শীঘ্রই বিদ্ঙ্গ  াদ্ব। সন্তাদজ েুদম আমাদ্িরদ্ক বাগাদ্নর 
মধু দিদ্য দ্রুেেম পথ বিদখদ্য প্রাসাদ্ি দনদ্য চি, েদ্ব ঐ প্রদ্মাি ঘরগুদ্িা এদডদ্য 
চি। 
 
 েরুণদট মাথা বনদ্ড ডান দিদ্ক ইদঙ্গে করদ্িা। এরপর কামরান ববগ িুবার দশস দিদ্য 
ইদঙ্গে দিদ্েই বমাগি িিদট আবার সামদ্ন এদ্গাি। দঠকই ওদ্ির বামদিদ্কই বকাদ্না 
এক জাযগা বথদ্ক গিার আওযাজ পাওযা বগি। মাথা ঘুদরদ্য কামরান ববগ এবার 
বোাঁদ্পর মাথার দকনারায বিাট বিাট থাদ্মর মাথা বিখদ্ে বপি। এর চারপাদ্শ মাদটদ্ে 
জ্বিন্ত মশাি পুাঁদ্ে রাখা হদ্যদ্ি। বস বসোদ্রর টুিং টািং আর োর সাদ্থ েবিার িন্দময 
ববাি শুনদ্ে বপি। এই বিাকগুদ্িার বকাদ্না পদরকল্পনাই বনই।  দি এটা বমাগি 
এিাকা হে, োহদ্ি বকাদ্না অবাদঞ্চে প্রদ্বশকারী দবনাবাধায বকাদ্নািাদ্বই বিযাদ্ির 
কাদ্ি বপৌঁিদ্ে পারদ্ো না, আর বিযাি টপদ্ক প্রাসাদ্ির আদেনায ব াকা বো িূদ্রর 
কথা। 
 
েদ্ব এে আত্মেুদষ্ট িাি করাটা একটা িুি হদ্ব। সিাদজ হযদ্ো িুদেত করদ্ে 
িাদ্িাবাদ্সন, েদ্ব দেদন এে ববাকা নন। আর কদব-কুদ্িশও নয, একজন বসনাপদে 
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দহদ্সদ্ব চেুদিতদ্ক  ার ববশ সুখুাদে রদ্যদ্ি। বমাগিদ্ির বগাপন হামিার খবর ওদ্ির 
কাদ্নও বপৌঁিদ্ে পাদ্র, বকননা শুধু আওরঙ্গদ্জদ্বরই ব  গুপ্তচর আর বখাাঁজ-খবর 
বনওযার মদ্ো বিাক আদ্ি ো নয। এই দনস্তব্ধো হযদ্ো একটা িাাঁি হদ্ে পাদ্র, 
বমাগিদ্িরদ্ক িুদিদ্য-িাদিদ্য এখাদ্ন এদ্ন োদ্িরদ্ক ধ্বিংস করার একটা িদন্দ। 
সন্তাদজদ্ক কািাকাদি বরদ্খ কামরান ববগ োর বিাকদ্িরদ্ক দ্রুে চিদ্ে বিদ্িা আর 
একটু পরই বসোদ্রর আওযাজ দমদিদ্য ব দ্ে শুরু করদ্িা। 
 
দনচু হদ্য চুদপসাদ্র চিদ্ে চিদ্ে আদ্রা দকিু সুগদন্ধ িুিগাদ্ির জঙ্গদ্ির মধু দিদ্য 
এদগদ্য ওরা দঠক সামদ্নই একদট দনচু সািা িািান বিখদ্ে বপি। এটাই দনিযই 
সিংঘাদ্মশ্বদ্রর প্রাসাি। এর িাদ্ি কদ্যক িুট পর পর পাদ্ত্র আগুন বজ্বদ্ি োর দশখায 
রাদ্ের আকাশ আদ্িাদকে কদ্র রাখা হদ্যদ্ি। এর বিােিার জানািাগুদ্িা বথদ্ক আদ্রা 
আদ্িা বিখা  াদ্ছ। এিাডা মূি প্রদ্বশ পদ্থর বখািা িরজার বিের বথদ্ক আদ্িা এদ্স 
িািাদ্নর বাইদ্রর অধতবৃত্তকার উঠাদ্নও কমিা রদ্ের আদ্িার আিা বিখা  াদ্ছ। 
কামরান ববগ আবার োর বিাকদ্িরদ্ক থামদ্ে ইশারা করদ্িা োরপর মাদটদ্ে বদ্স 
পডদ্ে ইদঙ্গে করদ্িা। চাাঁদ্ির অবিান বিদ্খ আন্দাজ করা  ায, রাে ববদশ হযদন–বড 
বজার রাে নযটা। ববদশ োডাহুডা করার িরকার বনই। শীঘ্রই েীক্ষ্ণ িৃদষ্টদ্ে বস মূি 
িটদ্কর পাদ্শ িুজন মারাদঠ প্রহরী বিখদ্ে বপি। গািা বনু্দক বিযাদ্ি বঠস দিদ্য বরদ্খ 
ওরা মাদটদ্ে আসনদ্পদ্ে বদ্স কথা বিদিি। কদ্যকদমদনট পর পরস্পদ্রর কাাঁদ্ধ হাে 
বরদ্খ িুজন বিাক প্রাসাদ্ির বিের বথদ্ক ধীদ্র ধীদ্র ববর হদ্য এদ্স একজন প্রহরীদ্ক 
দকিু একটা বিদ্েই বিাকদট বজাদ্র বহদ্স উঠদ্িা। বিাকিুদ্টা আবার বিেদ্র চদ্ি 
বগি। দকিুিণ আর দকিুই ঘটদ্িা না। োরপর একজন প্রহরী উদ্ঠ োর সঙ্গীর দিদ্ক 
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বপিন দিদ্র ির ির শব্দ কদ্র প্রস্রাব কদ্র আবার দিদ্র দগদ্য আসনদপদড হদ্য বদ্স 
পডদ্িা। 
 
 োরপর অন্ধকাদ্র বকাথা বথদ্ক প্রাসাদ্ির বপিদ্নর ডান দিক বথদ্ক নুদডপাথদ্রর পথ 
দিদ্য বিাহার চাকাওযািা গাদড আসার ঘঘতর শব্দ বশানা বগি। বসদিদ্ক উাঁদক দিদ্য 
কামরান ববগ বিখদ্ে বপি, প্রাসাদ্ির এক বকাণ ঘুদ্র িযদট বিি একদট বড গরুর 
গাদড বটদ্ন আনদ্ি। বিদ্খ মদ্ন হদ্ছ গাদডদট নিীর দিক বথদ্ক এদ্সদ্ি। গাদ্ডাযান িম্বা 
চাবুক হাাঁকাদ্েই, দপপা আর বস্তা ববাোই গাদডদট প্রহরীদ্ির পাশ কাদটদ্য িটক দিদ্য 
প্রাসাদ্ির বিেদ্র  ুদ্ক বগি। প্রহরীরা একবারও এর দিদ্ক দিদ্র োকাি না। 
কদ্যকদমদনট পর দিেীয আদ্রকদট মািদ্বাোই গরুরগাদড অন্ধকার বথদ্ক উিয হি 
আর একইিাদ্ব প্রথম গাদডদটদ্ক অনুসরণ কদ্র িটদ্কর মধু দিদ্য প্রাসাদ্ির বিেদ্র 
চদ্ি বগি। 
 
কামরান ববগ সন্তাদজদ্ক দজদ্জ্ঞস করদ্িা, এই গাদডগুদ্িা কী নিী বথদ্ক মািামাি 
আনদ্ি? 
 
 ‘হুাাঁ, জনাব। প্রাসাদ্ির রসি নিীপদ্থ এদ্ন এখান বথদ্ক প্রায আধামাইি িূদ্র নিীর 
একদট ঘাদ্ট এদ্ন রাখা হয, োরপর গরুর গাদডদ্ে বদ্য প্রাসাদ্ি দনদ্য আসা হয। নিীর 
প্রবি বস্রাে আর িুই নিীর সঙ্গমিদ্ির েীব্র বস্রাদ্ের কারদ্ণ বনৌকাগুদ্িা আসদ্ে 
অদ্নক সময বিদর হয। 
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‘গাদডর মাি বকাথায খািাস করা হয? 
 
‘প্রাসাদ্ির মূি উঠাদ্ন খািাস করা হয, বসখান বথদ্ক দসাঁদড বসাজা মাদটর দনদ্চ মদ্ির 
িাাঁডাদ্র বনদ্ম বগদ্ি। 
 
 কদ্যক দমদনট পর গরুরগাদডগুদ্িা আবার প্রাসাি বথদ্ক ববর হদ্য নিীর দিদ্ক চদ্ি 
বগি। কামরান একমুহূেত দচন্তা করদ্িা। োর পদরকল্পনা দিি বিাট বিাট িদ্ি দবিক্ত 
হদ্য অন্ধকার আর িদ্মদ্বদ্শর উপর দনিতর কদ্র োর বিাদ্করা প্রাসাদ্ি ব াকার বচষ্টা 
করদ্ব–েদ্ব এখন একটা আদ্রা িাদ্িা পথ ববর হদ্য এদ্সদ্ি…। বস বিদ্িা, “আছা 
গাদ্ির আডাদ্ি আডাদ্ি গা  াকা দিদ্য বাগাদ্নর মধু দিদ্য আমরা খুব োডাোদড নিীর 
ঘাদ্ট বপৌঁিদ্ে পাদর না?’ সন্তাদজ মাথা বনদ্ড সায দিদ্েই বস আবার বিদ্িা ‘চমৎকার, 
োহদ্ি বসখাদ্ন আমাদ্িরদ্ক পথ বিদখদ্য দনদ্য চি। 
 
 প্রায আধাঘণ্টা পর কামরান ববদ্গর বিাদ্করা অেদকতে আক্রমণ কদ্র িুই গাদ্রাযানদ্ক 
িুদর বমদ্র িাশগুদ্িা বোাঁদ্পর আডাদ্ি বটদ্ন দনদ্য বগি। সাদ্থ সাদ্থ কামরান ববগ 
িশজনদ্ক এক একটা গাদডদ্ে চডদ্ে বিদ্িা। িুজন বসদ্ব গাদ্রাযাদ্নর আসদ্ন আর 
বািবাদকরা দপপা আর বস্তার আডাদ্ি িুকাদ্ব। োর বাদক তসনুদ্িরদ্ক িটদ্কর 
উদ্োদিদ্ক আদ্গর জাযগায দগদ্য িুদকদ্য অদ্পিা করদ্ে বিদ্িা, আর িডাইদ্যর শব্দ 
পাওযার সাদ্থ সাদ্থ ওরা প্রাসাদ্ি  ুদ্ক পডদ্ব। োরপর বস সন্তাদজদ্ক বঠিা দিদ্য প্রথম 
গাদডদ্ে উদ্ঠ বদ্স একটা পাদন দনদ্রাধক কাপড গাদ্যর উপর বটদ্ন দনি। 
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গাদ্ডাযাদ্নর আসদ্ন বসা বিাকদট চাবুক হাাঁকাদ্েই গাদড চিদ্ে শুরু করদ্িা। নিীর পথ 
ধদ্র চিদ্ে চিদ্ে প্রাসাদ্ির এক পাশ দিদ্য ঘুদ্র মূি িটদ্কর দিদ্ক এদ্গাি। িাদ্গুর 
দক পদরহাস, কামরান ববগ িাবদ্িা।  খন বস দনদ্জ বিাট দিি, েখন সিাদজ আর 
দশবাদজ ববদ্ের েুদডদ্ে িুদকদ্য আগ্রা িুগত বথদ্ক পাদিদ্যদিি। আর এখন সিাদজদ্ক 
আবার ধরদ্ে বস দনদ্জ িুদকদ্য একদট প্রাসাদ্ি  ুকদ্ি। আর এক দমদনট, োরপরই ওরা 
উঠাদ্ন  ুদ্ক পডদ্ব…িুদরর বাদ্ট হাে বরদ্খ শক্ত হদ্য বসদ্িা, বকউ দকিু বিদ্িই িাি 
দিদ্য উঠদ্ব। শুনদ্ে বপি একজন প্রহরী দকিু একটা বদ্ি উঠদ্েই োর এক বিাক 
উত্তর দিি। সন্তাদজ আদ্গই ওদ্িরদ্ক দশদখদ্য বরদ্খদিি ওরা দকিাদ্ব নমস্কার কদ্র আর 
দক উত্তর দিদ্ে হদ্ব। গাদডটা একটা বাাঁক দনদ্যই উঠাদ্ন  ুদ্ক বথদ্ম িাাঁডাি। 
 
 কামরান ববগ দিস দিস কদ্র সবাইদ্ক বিদ্িা, ব খাদ্ন আি বসখাদ্নই বদ্স থাক! অনু 
গাদডটাদ্ক আসদ্ে িাও।’ েদ্ব প্রায সাদ্থ সাদ্থ বপিন বথদ্ক োদ্ডর মৃিু ডাদ্কর সাদ্থ 
সাদ্থ গরুর গাদডর কাাঁচকাাঁচ শদ্ব্দ বুো বগি দিেীয গাদডটাও এদ্স পদ্ডদ্ি। 
 
োরপর কামরান ববগ একটা দচৎকার আর বসই সাদ্থ অেতনাি শুনদ্ে বপি। গাদ্যর 
উপর বথদ্ক কাপডটা বিদ্ি দিদ্য বস িাি দিদ্য গাদড বথদ্ক বনদ্ম পডদ্িা। বপিদ্নর 
দিেীয গাদডটার দিদ্ক োদকদ্যই বুেদ্ে পারদ্িা দক ঘদ্টদ্ি। একজন মারাদঠ মাদটর 
উপর হাে-পা িদডদ্য গিা কাটা অবিায দচৎ হদ্য পদ্ড রদ্যদ্ি আর োর িুই বিাক 
োর কাদ্িই িাাঁদডদ্য রদ্যদ্ি, বস হযদ্ো গাদডর বিেদ্র উাঁদক দিদ্য ওদ্িরদ্ক বিদ্খ 
বিদ্ি দচৎকার করদ্ে  াদছি। কামরান ববগ দচৎকার কদ্র বিদ্িা, সবাই গাদড বথদ্ক 
বনদ্ম পড, এখুদন! 
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দঠকই মারাদঠ বিাকদটর দচৎকার বশানা দগদ্যদিি। প্রায িশজন মারাদঠ উঠাদ্ন িুদ্ট এি। 
কামরান ববদ্গর বিাকদ্ির িদ্মদ্বশ বিদ্খ ওরা একটু থেমে বখদ্েই বমাগিরা একটু 
সময বপি। সািা পাগদডপরা িম্বা-চওডা একজন মারাদঠ একটু ইেস্তে করদ্েই 
কামরান ববগ বিাকদটর ডান বচাখ িিু কদ্র িুদর চািাি। বিাকদট আেতদচৎকার কদ্র 
মাদটদ্ে িুদটদ্য পডদ্িা। 
 
এমন সময একজন েরুণ বমাগি বসনা সাবধান কদ্র দচৎকার দিদ্য উঠদ্িা, ‘উপদ্র 
োকান! সাবধান! কামরান ববগ মাথা দনচু কদ্র সরাদ্েই িাদ্ির উপর বথদ্ক একজন 
মারাদঠ োর দিদ্ক িিু কদ্র গািা বনু্দদ্কর গুদি িুডদ্িা। গুদিটা োর মাথর উপর 
দিদ্য সাাঁৎ কদ্র উদ্ড দগদ্য একটা গরুর গাদডর কাদ্ঠ িাগদ্িা। মারাদঠ বিাকদট আবার 
গুদি করার প্রস্তুদে দনদ্েই বমাগি বসনাদট োর দপস্তি ববর কদ্র োদ্ক একটা গুদি 
করদ্িা। মারাদঠ বিাকদটর হাদ্ে গুদি িাগদ্েই বস োর বনু্দক বিদ্ি দিদ্য িুদ্ট পািাি। 
 
কদ্যকগজ িূদ্র ইব্রাদহম আদি িুজন মারাদঠর সাদ্থ িডাই করদিি। ওদ্ির েদ্রাযাদ্ির 
আঘাে এদডদ্য বস িাদথ দিদ্য একজনদ্ক বিদ্ি দিদ্েই বস োর সঙ্গীর গাদ্যর উপর 
পডদ্েই িুজদ্নই মাদটদ্ে পদ্ড বগি। এবার ইব্রাদহম আদি প্রথম জদ্নর বপদ্ট 
েদ্রাযাদ্ির ডগা  ুদকদ্য দিি। োরপর দিেীযজন উদ্ঠ িাাঁডাবার বচষ্টা করদ্েই 
েদ্রাযাদ্ির এক বকাদ্প োর মাথা ধড বথদ্ক দবদছন্ন কদ্র বিিদ্িা। 
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 ইদ্োমদ্ধু ব  তসনুদ্িরদ্ক কামরান ববগ প্রাসাদ্ির উদ্োদিদ্ক অদ্পিা করদ্ে বদ্িদিি 
ওরাও উিুে েদ্রাযাি হাদ্ে িুদ্ট এি। ওদ্ির কদ্যকজদ্নর েদ্রাযাদ্ি রদ্ক্তর িাগ 
বিদ্খ ববাো  াদ্ছ ব  বাইদ্র ব  িুজন প্রহরী দিি ওরা োদ্িরদ্কও বশে কদ্র এদ্সদ্ি। 
সন্তাদজর হাে শক্ত কদ্র ধদ্র কামরান ববগ সামদ্ন কেগুদ্িা িারী থাদ্মর উপর একটা 
ববিকদনর দিদ্ক িুটদ্ে িুটদ্ে সবাইদ্ক বিদ্িা, সবাই আমার বপিদ্ন বপিন এস! 
জিদি কর!’ এর দনদ্চ দগদ্য আশ্রয দনদ্য বিখদ্ে হদ্ব কেজন মারাদঠ প্রদেপি এখাদ্ন 
রদ্যদ্ি। েদ্ব চওডা থাদ্মর আডাি বথদ্ক উাঁদক দিদ্য বস বিখদ্িা উঠানদট এখন দনজতন 
মদ্ন হদ্ছ, িাি টকটদ্ক রদ্ক্তর মদ্ধু পদ্ড থাকা বকবি বগাটা িদ্যক মানুদ্ের মদ্ধু 
চারজন দির হদ্যদ্ি আর িুজদ্নর বিদ্হ েখনও প্রাণ দিি। এদ্ির মদ্ধু োর বকাদ্না 
বিাকদ্ক বিখা বগি না। উপদ্র োদকদ্য বকবি জ্বিন্ত মশাদ্ির অদগ্নদশখার নাচন আর 
িাযা িাডা আর দকিুই বচাদ্খ পডদ্িা না। 
 
েদ্রাযাি হাদ্ে ইব্রাদহম আদি কামরান ববদ্গর মদ্নর কথাটা উচ্চারণ করদ্িা, বুেিাম 
না। মারাদঠরা বকাথায বগি? আর ওরা কযজন দিি? 
 
 কামরান ববগ বিদ্িা, “জাদন না। হযদ্ো বকউ বকউ পাদিদ্য বগদ্ি আর অনুরা কদব-
কুদ্িশ আর সিাদজদ্ক সাবধান করদ্ে বগদ্ি। োরপর বস বপিন দিদ্র একটা থাদ্মর 
গাদ্য দপঠ দিদ্য িাাঁডান সন্তাদজর দিদ্ক োদকদ্য বিদ্িা, কদব কুদ্িদ্শর বুদক্তগে আবাস 
বকাথায? 
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েরুণদট একটু ইেস্তে করদ্িা, োরপর উপদ্রর দিদ্ক বিদখদ্য বিদ্িা, “উপদ্র। 
কামরান ববগ বিদ্িা, “দনদ্য চি আমাদ্ির। িশজন বিাক দনদ্চ পাহারায বরদ্খ 
বািবাদক বিাকজনদ্ির দনদ্য োরপর বস সন্তাদজদ্ক অনুসরণ কদ্র ববদ্ি পাথদ্রর চওডা 
দসাঁদড ববদ্য উপদ্র একদট মাদ্বতি পাথদ্রর ঘদ্রর দিদ্ক উদ্ঠ চিদ্িা।, উপদ্র উদ্ঠ ডান 
দিদ্ক ঘুদ্র সন্তাদজ ওদ্িরদ্ক একদট িরজার কাদ্ি দনদ্য এি। িরজার উপর মানুদ্ের 
মূদেত বখািাই করা দিি। ওরা িাবদ্িা ব াদ্ধা? না…আদ্রা কাদ্ি এদ্স কামরান ববগ 
বিখদ্িা বপদশবহুি বিদ্হর অদধকারী পুরুে আর উন্নেবিা নারীর তমথুন িৃশু। চওডা 
কদরদ্ডাদ্রর িুপাদ্শর বিযাদ্িও আদ্রা অদ্নক রদেন তমথুন িৃশু আাঁকা রদ্যদ্ি। েদ্ব 
এই পদ্থর বশে মাথায কদব-কুদ্িদ্শর ঘদ্রর িুই পাল্লার িরজার প্রদে কামরান ববগ 
আগ্রহ বিখাি। 
 
 সন্তাদজ দিস দিস করদ্িা, এখাদ্নই কদব-কুদ্িশ থাদ্কন।’ 
 
 ‘দকরকম বিখদ্ে? কযটা কামরা আদ্ি?” 
 
বড একদট দডম্বাকৃদে ঘর, িুই পাদ্শ পিতাদ্ঘরা িুদট বচারা কুঠদর আদ্ি আর বশে মাথায 
একটা মাদ্বতি পাথদ্রর িানাগার। 
 
 ‘বকাদ্না জানািা আদ্ি? 
 
 ‘প্রদ্েুক বচার কুঠদরর উপর একটা জানািা আদ্ি। িানাগাদ্র বকাদ্না জানািা বনই।’ 
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কামরান ববগ একমুহূেত িাবদ্িা। িরজার বপিদ্ন বকাদ্না সাডাশব্দ পাওযা  াদ্ছ না। 
বকউ থাকদ্িও বস সাবধান হদ্য বগদ্ি। বিাকজনসহ বস একটা িাাঁদ্ির মদ্ধু  ুকদ্ে 
চায না, দবদ্শেে ব খাদ্ন মদ্ন হদ্ছ আসা- াওযার একটাই মাত্র পথ। েদ্ব িরজার 
ওপাদ্শ দক আদ্ি ো বকবি সন্তাদজর কথাদ্ে জানা  াদ্ছ। বস সন্তাদজদ্ক বিদ্িা, আদ্গ 
েুদম  াও, দগদ্য িরজাটা বখািার বচষ্টা কর। আর মদ্ন বরখ  দি কাউদ্ক সাবধান করার 
বচষ্টা দকিংবা অনু দকিু কর েদ্ব আমার বিাদ্করা বোমাদ্ক গুদি করদ্ব। 
 
সন্তাদজ বড একটা ব াক দগিদ্িা েদ্ব দকিু বিদ্িা না, কদরদ্ডার দিদ্য ধীদ্র ধীদ্র বহাঁদ্ট 
িরজার দিদ্ক বগি। কামরান ববগ োর তসনুদ্ির দনদ্য বপিদ্নই রইি। িরজার কাদ্ি 
বপৌঁদ্ি বঠিা দিদ্েই িরজাদট খুদ্ি বগি। কামরান ববগ। অবাক হদ্য বিখদ্িা সন্তাদজ  া 
বণতনা দিদ্যদিি ওপাদ্শ দঠক বসরকম একদট বড কামরা বিখা  াদ্ছ। কদ্যকটা দনচু 
বটদবি পদ্ড রদ্যদ্ি, োর উপর বথদ্ক খাবাদ্রর থািা আর শরবদ্ের গ্লাস িদডদ্য 
দিদটদ্য পদ্ড রদ্যদ্ি এমব্রযডাদর করা গাদিচার উপর পাো হিুি আর িাি রদ্ের কুশণ 
আর বকািবাদিদ্শর উপর। োরপর বস বচাদ্খর এক বকাণ দিদ্য বিখদ্ে বপি বামদিদ্ক 
বচারা কুঠদরর হািকা রদ্ের বরশদম পিতাটা একবার িুদ্ি উঠদ্িা। 
 
বস এদগদ্য দগদ্য েদ্রাযাদ্ির ডগা দিদ্য পিতাটা িাাঁক করদ্িা। িুইজন সুন্দরী বমদ্য, 
পরদ্ন স্বল্পবসন বিদ্খ মদ্ন হদ্ছ সিবে নেতকী, আেদ্ে বড বড বচাখ কদ্র ওদ্ির 
দিদ্ক োদকদ্য রদ্যদ্ি। 
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 ‘সন্তাদজ এদিদ্ক এস! এদ্িরদ্ক বি আমরা ওদ্ির বকাদ্না িদে করদ্বা না, েদ্ব আদম 
জানদ্ে চাই সিাদজ আর কদব-কুদ্িশ বকাথায আদ্ি। 
 
সন্তাদজ দ্রুে কামরান ববদ্গর কথাগুদ্িা েজতমা কদ্র ওদ্িরদ্ক বশানাি। োরপর একদট 
বমদ্যর উত্তর বশানার পর কামরান ববদ্গর দিদ্ক ঘুদ্র বিদ্িা, ‘এরা কদব-কুদ্িদ্শর 
বাদডর পদরবার পদরজন। বস বিদ্িা, কদব-কুদ্িশ আর সিাদজ এখাদ্ন দিদ্িন, েদ্ব 
ওদ্িরদ্ক এখাদ্ন পিতার আডাদ্ি িুদকদ্য থাকদ্ে বদ্ি ওরা চদ্ি বগদ্ি। বকাথায বগদ্ি 
বস বিদ্খদন।’ 
 
কামরান ববগ বমদ্যদটর দিদ্ক োকাি। ব  বমদ্যদট কথা বদ্িদিি ববশ িম্বা, বকাাঁকডাদ্না 
চুদ্ি বমদ্হদি রে করা আর িাি বঠাাঁট–বস োর দিদ্ক োকাি। োর িারী বুদ্কর দ্রুে 
উঠানামা বিদ্খ মদ্ন হি বস সন্ত্রস্ত হদ্যদ্ি। বস দক সদেুকথা বিদিি? হযদ্ো বিদিি। 
 
 োই  দি হয েদ্ব সিাদজ বকাথায বগি? বহুবির ধদ্র গুপ্তচদ্রর কাজ করদ্ে করদ্ে 
বস দশদ্খদ্ি  ুদক্ত িাডাও অন্তজতাদ্নরও একদট মূিু আদ্ি। সমস্ত দকিু দবদ্বচনা কদ্র 
ববাো  াদ্ছ সিাদজ ববদশ িূর  ায দন– াওযার বস সময পাযদন। িরজার োিা বখািা 
বরদ্খ ওরা বমাগিদ্িরদ্ক ববাকা বানাবার বচষ্টা কদ্রদ্ি,  াদ্ে ওরা ধদ্র বনয ব , দশকার 
এখান বথদ্ক পাদিদ্য বগদ্ি। হযদ্ো বস পাদিদ্যদ্ি দকিংবা পািাযদন…কামরান ববগ দ্রুে 
দচন্তা করদ্িা। োরপর বিদ্িা, ইব্রাদহম আদি, ঘদ্রর বাইদ্র বিাক রাখ নজর রাখার 
জনু,  দি কাউদ্ক আসদ্ে বিদ্খ েদ্ব ব ন আমাদ্িরদ্ক সাবধান কদ্র। আর বাদক  ারা 
আি, বোমরা েন্ন েন্ন কদ্র এই কামরার সবদকিু খুাঁদ্জ বিখ। প্রদ্েুকটা পিতা আর 
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আসবাদ্বর বপিদ্ন উদ্ে বিখ ব খাদ্ন বকউ িুদকদ্য থাকদ্ে পাদ্র। সবদকিু বটদ্ন খুদ্ি 
বিি। বিযাদ্ি বটাকা িাও। বিদ্খা এমন বকাদ্না দচহ্ন পাওযা  ায দক-না ব খাদ্ন ওরা 
িুদকদ্য থাকদ্ে পাদ্র। 
 
েদ্ব আধঘণ্টা পর জমকাদ্িা কামরাদটর সবদকিু েিনি ওিটপািট করদ্িও দকিুই 
পাওযা বগি না। বিাকগুদ্িার মুখ দিদ্য িরির কদ্র ঘাম পডদিি। িানাগাদ্র দগদ্য 
বিযাি বথদ্ক টাইি উপদ্ড বিিদ্িা, পাাঁচিুট গিীর শূনু পাদনর বচৌিাচ্চার উপর 
িাদিদ্য বিখদ্িা, েদ্ব এটা ববশ শক্ত মদ্ন হি। আর সবদকিু নীরব বকবি ওদ্ির 
দনিঃশ্বাস আর দবরদক্ত প্রকাশ করা িাডা আর বকাদ্না শব্দ বনই। আর বাইদ্র  ারা দিি 
দকিংবা দনদ্চ উঠাদ্ন  ারা দিি োরাও দকিু বিদ্খদন দকিংবা দকিু শুদ্নদন। পুদ্রা প্রাসািদট 
মদ্ন হদ্ছ দনজতন, এমনদক একজন চাকরও বনই, প্রহরী বো িূদ্রর কথা… 
 
সিাদজ ওদ্িরদ্ক ববাকা বাদনদ্যদ্ি। আওরঙ্গদ্জদ্বর মুদ্খামুদখ হদ্য  খন বস বিদ্ব িুজন 
নেকী িাডা আর কাউদ্কই পায দন, েখন োর বচহারার কথা বিদ্ব কামরান ববদ্গর 
বুক বকাঁদ্প উঠদ্িা। আওরঙ্গদ্জব বুথতো পিন্দ কদ্রন না। োদ্ক আবার বচষ্টা চািাদ্ে 
হদ্ব। প্রদ্যাজন হদ্ি পুদ্রা প্রাসাি বিদ্ঙ্গ বিিদ্ব। 
 
 েদ্ব এখুদন নয। োর সমস্ত বিাকজদ্নর চুি, িাদড আর কাপডদ্চাপড ঘাদ্ম দিদ্জ 
রদ্যদ্ি। িুই একজদ্নর গাদ্যর চামডায বকদ্ট বগদ্ি…আছা আবার পদরশ্রম শুরু করার 
আদ্গ হােমুখ ধুদ্য দনদ্ি হয না? কামরান ববগ সন্তাদজর দিদ্ক দিদ্র আদ্িশ করদ্িা, 
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েুদম বকাদ্না কাজ করদন। বচৌবাচ্চায পাদন ির। েরুণ মারাদঠদ্ক একটু ইেস্তে করদ্ে 
বিদ্খ বস অবাক হদ্য বিদ্িা, “শুনদ্ে পাও দন আদম দক বদ্িদি? 
 
 সন্তাদজ মাথা নাডদ্িা। িানাগাদ্ররর বিযাদ্ির কাদ্ি দগদ্য বস বব্রাদ্ির একটা চাকা িুই 
হাে দিদ্য ঘুরাদ্ে শুরু করদ্েই পাথদ্রর একটা  ািু পথ ববদ্য পাদন এদ্স বচৌবাচ্চায 
পডদ্ে শুরু করদ্িা। কামরান ববগ মূি কামরায দগদ্য োর বিাকদ্ির সাদ্থ কথা বিদ্ে 
িাগদ্িা। দকিুিণ পর দিদ্র এদ্স অবাক হদ্য বিখদ্িা বচৌবাচ্চায পাদন িরদ্ে বকন 
এে সময িাগদ্ি। আর এর বমদ্েটাও সমান নয। একদিদ্ক চার-পাাঁচ ইদঞ্চ গিীরোর 
পাদন িদ্রদ্ি আর অনু প্রাদ্ন্ত টাইিও  াকা পদ্ড দন। অগিীর অিংদ্শর কাদ্ি দগদ্য 
কামরান ববগ িি করদ্িা, দনদ্চর একধাদ্র বচৌবাচ্চার বিযাি আর বমদ্ে ব খাদ্ন 
দমদ্শদ্ি। বসখাদ্ন বকাদ্না চুনকাম করা হযদন। িাটি দিদ্য পাদন দনদ্চ চুাঁইদ্য পডদ্ি। 
দমদস্ত্র দক দঠক মদ্ো কাজ কদ্রদন…? 
 
োরপর পাদন পডার শদ্ব্দর উপর দিদ্য োর মদ্ন হি ব ন একটা আজব অনু ধরদ্নর 
চাপা শব্দ বস শুনদ্ে বপদ্যদ্ি। বচৌবাচ্চাদট খাদি করার পর বকাদ্না ইাঁিুর হযদ্ো পাদনর 
নদ্ির বিেদ্র  ুদ্ক পদ্ডদ্ি? বস আদ্িশ করদ্িা, ‘চুপ!’ োরপর হাাঁটু বগদ্ড বচৌবাচ্চার 
দকনারায দগদ্য সামদ্ন েুাঁদ্ক আবার বশানার বচষ্টা করদ্িা। বকাদ্না শব্দ বনই… া হদছি 
ো বথদ্ম বগদ্ি। োরপর শুনদ্ে বপি সন্তাদজ দচৎকার কদ্র বিদ্ি, িযা কদ্র থামুন! 
আপনারা ওদ্িরদ্ক পাদনদ্ে চুদবদ্য মারদ্বন!’ োরপর মুখ েুদ্ি বিখদ্ি েরুণ মারাদঠ 
বিৌদ্ড বব্রাদ্ির চাকাদটর কাদ্ি দগদ্য উদ্োদিদ্ক ঘুদরদ্য এটা বন্ধ করদ্িা। কামরান ববগ 
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উদ্ঠ িাাঁদডদ্য োর কাধ ধদ্র োাঁকুদন দিদ্য দজদ্জ্ঞস করদ্িা, বুদেদ্য বি। দক বিদ্ে 
চাছ? বক ডুদ্ব মরদ্ি?’  দিও োর মদ্ন হি উত্তরটা বস জাদ্ন। 
 
‘বচৌবাচ্চার দনদ্চ এক বকাদ্ণ একদট গেত করা হদ্যদ্ি। কদব-কুদ্িশ এটা একটা 
িুদ্কাবার জাযগা দহদ্সদ্ব তেদর কদ্রদিি। এর আদ্গ আদম  খন এখাদ্ন আদস েখন 
বিদ্খদিিাম…জাদননা ওরা এখাদ্ন আদ্ি দক-না, েদ্ব এখুদন দকিু শব্দ বপদ্য কথাটা 
বিিাম–পাদনদ্ে িরা থাকদ্ি িুদ্কাদ্নার জাযগাটা বুবহার করার কথা নয। বকননা 
পাদন চুাঁইদ্য দনদ্চ চদ্ি  াদ্ব। 
 
 ‘বিখাও বকমন কদ্র গেতটা বখািা হয। 
 
সন্তাদজ বচৌবাচ্চায বনদ্ম পডদ্িা, োরপর এর বমদ্ের এক বকাণায অনুানু টাদি বথদ্ক 
একটু বড আকাদ্রর চারদ্কাণা একদট সবুজ মদণখদচে মুািাকাইট পাথদ্রর টাদির িুই 
দকনাদ্র আেুি  ুদকদ্য ধদ্র উপদ্রর দিদ্ক বটদ্ন উঠাদ্ে বচষ্টা করদ্িা। প্রাণপণ বচষ্টার 
পর বস এটা খুদ্ি আনদ্িা। োরপর বসটা কামরান ববদ্গর একদট বিাদ্কর হাদ্ে দিদ্য 
আবার উবু হদ্য বচৌবাচ্চায বদ্স ববশ সহদ্জই দিেীয টাদিটা খুদ্ি আনদ্িা। একটু েুাঁদ্ক 
বিেদ্র উাঁদক দিদ্য কামরান ববগ আাঁেদ্ক উঠদ্িা। বচৌবাচ্চার অগিীর অিংদ্শর দনদ্চ 
একটা গেত বিখা  াদ্ছ। বসখাদ্ন গিা প তন্ত পাদনদ্ে ডুদবদ্য েদ্রাযাি হাদ্ে িুজন 
মানুে উবু হদ্য বদ্স আদ্ি। 
 
 কামারান ববগ আদ্িশ করদ্িা, “ওদ্িরদ্ক জীদবে বটদ্ন ববর কদ্র আন!’ 
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 চুি ধদ্র বটদ্ন আনদ্েই একটু বযস্ক, প্রথমজন উপদ্র উদ্ঠ মাদটদ্ে েদ্রাযাি বিদ্ি 
সহদ্জই উদ্ঠ িাাঁডাি। েদ্ব দিেীয জনদ্ক বটদ্ন েুিার বচষ্টা করদ্েই বস েদ্রাযাি 
দিদ্য কামরান ববদ্গর একজন তসদনদ্কর গাদ্ি েদ্রাযাি চাদিদ্য বকদ্ট দিি। োরপর 
োদ্ক ধদ্র কাবু কদ্র েদ্রাযাি বকদ্ড বনওযা হি। োর বিজা বপাশাক বথদ্ক ের ের 
কদ্র পাদন েরদিি, বস জ্বিন্ত িৃদষ্টদ্ে চারদিদ্ক োকাি। েদ্ব কামরান ববগ দকিংবা 
বমাগি বসনাদ্ির দিদ্ক না োদকদ্য বসাজা সন্তাদজর দিদ্ক বচাখ রাখদ্িা। োরপর 
বিদ্িা, আদম জাদন েুদম একজন মারাদঠ, োরপরও েুদম দবশ্বাসঘােকো করদ্ি! 
 
সন্তাদজ বোেিাদ্ে শুরু করদ্িা, ‘সিাদজ…মহারাজ…আদম জানোম গেতটা পাদনদ্ে িদ্র 
 াদ্ব। িাবিাম আপদন আর কদব-কুদ্িশ পাদনদ্ে ডুদ্ব মরদ্বন, বসজনু আদম কথা বদ্ি 
উঠিাম!’ 
 
সিাদজ োর দির িৃদষ্টদ্ে োদকদ্য বিদ্িন, ‘দমথুা কথা বদ্িা না। দক ঘুে দিদ্য ওরা 
বোমাদ্ক হাে কদ্রদ্ি? 
 
‘ওরা কথা দিদ্যদ্ি আমার প্রাণ রিা করদ্ব। েদ্ব আদম কখনও একজন দবশ্বাসঘােক 
হদ্ে চাই দন…’ 
 
োর কথা শুদ্ন সিাদজ োর দিদ্ক োদকদ্য অবজ্ঞা িদ্র হাসদ্েই, সন্তাদজ হঠাৎ সামদ্ন 
এদগদ্য মারাদঠ বনোদ্ক ব  িুজন বমাগি বসনা ধদ্র বরদ্খদিি, োদ্ির একজদ্নর 
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বকামদ্র বগাাঁজা িুদর ববর কদ্র দনদ্জর গিায একটা বপাচ দিি। োর কাটা গিা বথদ্ক 
দিনদক দিদ্য রক্ত ববর হদ্ে িাগদ্িা, োরপর বস হুমদড বখদ্য মাদ্বতি পাথদ্রর বমদ্েদ্ে 
পদ্ড বগি। এক মুহূেত বিহদট মুচডাদ্িা োরপর দির হদ্য বগি। 
 
দনদ্চ োদকদ্য কামরান ববগ বিখদ্িা োর জুোয রদ্ক্তর দিটা পদ্ডদ্ি। বস বিদ্িা, এই 
বিহটা দনদ্য  াও আর প্রথামে বশেকৃেু কর। েদ্ব আদ্গ িুজন সিংবািবাহকদ্ক 
দ্রুেগামী বঘাডায সম্রাদ্টর কাদ্ি পাঠাও। আওরঙ্গদ্জদ্বর জনু োরা বকবি এই বােতা 
দনদ্য  াদ্ব–আল্লাহু আকবর। োর শত্রু সিাদজ বশে প তন্ত আমাদ্ির হাদ্ে ধরা পদ্ডদ্ি। 
 
* 
 
কুাটকুাদ্ট উজ্জ্বি রদ্ের বডারাকাটা বপাশাক আর মাথায ডগাদ্চাখা টুদপপরা বিাক িুদটর 
চারপাদ্শ মাদি িনিন করদিি। একটা বরাগা উদ্টর দপদ্ঠ ওদ্িরদ্ক ববাঁদ্ধ রাখা 
হদ্যদিি, উটদট ধীদ্র ধীদ্র চিদিি। িূর দিগদ্ন্ত বাহািুরগড িুদ্গতর বুরুজ বিখা  াদ্ছ। 
আওরঙ্গদ্জব বসখাদ্ন বন্দীদ্ির জনু অদ্পিা করদ্িন। একমুহূেত একজন বন্দী মাথা 
েুদ্ি সামদ্ন োকাি, োরপর আবার োর মাথা বুদ্ক েুদ্ি পডদ্িা। বন্দীদ্ির দক করা 
হদ্ব বস সম্পদ্কত। আওরঙ্গদ্জদ্বর পদরষ্কার দনদ্িতশ দিি।  দি বকউ উদ্ধার অদি ান 
চািাবার বচষ্টা কদ্র, বসজনু প্রথম িুদিন  েিণ না কামরান ববগ োর বিাকজনসহ 
সিংঘাদ্মশ্বর আর মারাদঠ এিাকা বথদ্ক ববর হদ্য না আসদ্ব, েেদিন ওরা। রাদ্ে চিদ্ব 
আর বন্দীদ্িরদ্ক কাদ্িিার মাদ্ে িুদকদ্য রাখদ্ব। েদ্ব েৃেীযদিন বমাগি এিাকায 
ব াকার পর সাদ্থ সাদ্থ সরাসদর সম্রাদ্টর কাদ্ি না এদ্ন সিাদজ আর কদব-কুদ্িশদ্ক 
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রাজিরবাদ্রর অবদ্হিা আর ঘৃণার পাত্র সাদজদ্য সদ্ের বপাশাক পদরদ্য গ্রাদ্মর মধু 
দিদ্য দনদ্য আসদ্ব। োরপর োর কাদ্ি বাহািুরগাঁদ্ড দনদ্য আসদ্ব। 
 
এিাডা আওরঙ্গদ্জদ্বর দনদ্িতশ বন্দীদ্িরদ্ক কামরান ববগ বকাদ্না খাবার বিয দন, বকবি 
বরাজ এক বপযািা পাদন দিদ্যদিি। এেিদ্ণ োদ্ির বঠাাঁট বিদ্ট দগদ্য শুকদ্না হদ্য 
রদ্যদ্ি আর অদ্নক সময বিদ্খ মদ্ন হদছি ওরা জ্ঞান হাদরদ্য বিিদিি। েদ্ব  ে 
অপমানই করা বহাক না বকন ওরা দনদবতকার রইি। িুই ঘণ্টার পর কাদ্িিাদট িুদ্গতর 
প্রধান বোরদ্ণর দনচ দিদ্য বিেদ্র  ুকদ্েই নাকাডা ববদ্জ ওদ্িরদ্ক অদিবািন জানান 
হি। কামরান ববগ স্বদস্তর দনিঃশ্বাস বিিদ্িা। োর অদি ান বশে হদ্যদ্ি। বস সিি 
হদ্যদ্ি। বিাকজনসহ চারদ্কাণা উঠাদ্ন  ুকদ্েই বিখদ্িা বশে মাথায একদট বড কাদ্ঠর 
মঞ্চ দনমতাণ করা হদ্যদ্ি। বামপাদ্শ একদট আগুন জ্বািাবার পাদ্ত্র জ্বিন্ত কাঠকযিা প 
করা রদ্যদ্ি। মােখাদ্ন চামডার পাজামা আর হাোকাটা জামাপরা একজন বিাক একদট 
িম্বা িুদরর িিা শান দিদ্ছ। বস একজন রাজকীয জল্লাি। কামরান ববগ আদ্গও োদ্ক 
োর কাজ করদ্ে বিদ্খদ্ি। োর পাদ্শ একটা বটদবদ্ির উপর আদ্রা ববশ কদ্যকদট 
বিাটবড িুদর রাখা হদ্যদ্ি, বরাদ্ি এর িিাগুদ্িা চকচক করদ্ি। ডান পাদ্শ প্রায িযিুট 
উাঁচু িুদট শক্ত কাদ্ঠর কাঠাদ্মা পাশাপাদশ খাডা কদ্র রাখা হদ্যদ্ি। মদ্ঞ্চর িুদিদ্ক 
আওরঙ্গদ্জদ্বর কদ্যকজন বসনাপদে আর সিাসি মুদ্খামুদখ বদ্স রদ্যদ্িন। 
 
সবার বচাখ োর উপর, এটা বুেদ্ে বপদ্র কামরান ববগ োর বিাকদ্িরদ্ক থামদ্ে 
বিার পর সবাই বঘাডা বথদ্ক নামদ্িা। সদহসরা বঘাডাগুদ্িাদ্ক সদরদ্য দনদ্ে শুরু 
করদ্িা, এমন সময উপর বথদ্ক দশঙ্গা িুাঁকদ্েই পদরশ্রান্ত বঘাডাগুদ্িা চঞ্চি হদ্য 
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উঠদ্িা। মাথা ঘুদরদ্য কামরান ববগ বিখদ্িা উঠাদ্নর প্রায পদ্নদ্রা িুট উপদ্র মদ্ঞ্চর 
দিদ্ক মুখ করা কারুকাজকরা ববদ্িপাথদ্রর একদট ববিকদনদ্ে আওরঙ্গদ্জব এদ্স 
িাাঁডাদ্িন। োর পরদ্ন সািাদসধা বপাশাক। দেদন ব  আসদ্ন বসদ্িন োর িুপাদ্শ দবশাি 
আকাদ্রর সবুজ রদ্ের বমাগি পোকা উডদিি। োর বপিদ্ন িাাঁদডদ্য থাকা একজন 
পদরচারক সদ্ঙ্গ সদ্ঙ্গ মযূদ্রর পািদ্কর একদট দবশাি পাখা দনদ্য োদ্ক বাোস করদ্ে 
শুরু করদ্িা। দেদন বিদ্িন, ‘স্বাগেম কামরান ববগ। েুদম আর বোমার সাহসী বিাদ্করা 
আমার সাম্রাদ্জুর জনু দবশাি একদট কাজ কদ্রি। েুদম বসই নারদক দবধমতী দশবাদজর 
দবধমতী বিদ্ি আর োদ্ক ব  আশ্রয দিদ্যদিি বসই অধিঃপদেে বিাকদটদ্কও ধদ্র এদ্নি। 
ওদ্িরদ্ক সামদ্ন দনদ্য এস  াদ্ে আদম িাি কদ্র বিখদ্ে পাদর। সম্রাদ্টর চারজন 
বিহরিী ব খাদ্ন উদ্টর উপর বন্দীদ্ির ববাঁদ্ধ রাখা হদ্যদিি বসদিদ্ক িুদ্ট বগি। উদ্টর 
দপঠ বথদ্ক বনদ্ম নাদমদ্য বন্দীদ্িরদ্ক টানদ্ে টানদ্ে আওরঙ্গদ্জদ্বর সামদ্ন এদ্ন ধাক্কা 
দিদ্য মাদটদ্ে বিদ্ি দিি। ‘এখন েুদম ব খাদ্ন আি বসটাই বোমার সদঠক িান–
ধূদিমাদট,  ারা সদেুকার বখািাদ্ক মাদ্ন না আর োাঁর দবশ্বাসী বান্দা, আমার দবদ্রাদধো 
কদ্রদ্ি। বকবি একদট কারদ্ণ েুদম বাাঁচদ্ে পারদ্ব সিাদজ, আর ো হি বোমার িুি 
স্বীকার করা আর ইসিাম ধমত গ্রহণ করা। 
 
িাটা বঠাাঁট দনদ্য সিাদজ দচৎকার কদ্র বিদ্িন, ‘দহনু্দ বিবোরাই আসি িগবান….। 
একজন সদেুকার ঈশ্বর দক কদ্র আপনাদ্ক এসব অনুায করার অনুমদে দিি? 
 
োহদ্ি আর বকাদ্না কথা বনই। বোমরা িুজদ্নই মরদ্ব। েদ্ব এর আদ্গ েুদম আমাদ্ক 
বি, আদম  া জানদ্ে চাই–বোমার িুদ্কাদ্না সম্পি বকাথায আদ্ি, বোমার কাি বথদ্ক 

http://www.bengaliebook.com/


ট্রেইটরস ইন দ্য শ্যাড াস : এম্পায়ার অব দ্য ট্র াগল । অযাডলক্স রাদ্ারড া ড 

399 

www.bengaliebook.com                                  সূচিপত্র 
 

 

ঘুে বখদ্য ব সব বমাগি কমতকেতা আর বসনাপদেরা বোমাদ্ক েথু দিদ্যদ্ি োদ্ির 
নামসহ আর  া দকিু জান সব বি। আদম বোমার নুাযসঙ্গে শাসক বোমাদ্ক জানাদ্ে 
দনদ্িতশ দিদছ।’ 
 
সিাদজ ববিকদনদ্ে বসা আওরঙ্গদ্জদ্বর দিদ্ক অবাধুিাদ্ব ঘৃণা দনদ্য োদকদ্য রইি। 
োরপর দেদন বিদ্িন, “আমার  াই বহাক, আমার বিদ্শর বিাদ্করা দহনু্দস্তান বথদ্ক 
আপনাদ্ক আর আপনার সাম্রাজুদ্ক বেদটদ্য দবিায করদ্ব… আদম বিখদ্ে পাদছ আপদন 
মৃিু হাসদ্িন। বকন হাসদ্িন? োর কারণ প্রোরণা আর দবশ্বাসঘােকোর মধু দিদ্য 
আপদন আমাদ্ক আপনার িমোর মদ্ধু এদ্নদ্িন। োর মাদ্ন আপদনই সদেুকার বুথত। 
দনদ্জদ্কই দজদ্জ্ঞস করুন আপনার এই ঘৃদণে রাজত্বকাদ্ি আপদন আসদ্ি কী অজতন 
কদ্রদ্িন? দকিুই না! আপনার সাম্রাজু দবদ্রাদ্হ উত্তপ্ত হদ্য উঠদ্ি। আমার বাবা,  াদ্ক 
আপদন পরািূে করদ্ে পাদ্রন দন োর নাম দচরদিন দহনু্দস্তাদ্ন ববাঁদ্চ থাকদ্ব, বকননা 
দেদন দিদ্িন একজন বীর এবিং মানুদ্ের জনু অনুদ্প্ররণা। আর আপনার নাম েখনই 
উচ্চাদরে হদ্ব  খন বিাদ্ক আপনার অনুায আর অেুাচাদ্রর কথা স্মরণ কদ্র 
আপনাদ্ক অদিশাপ বিদ্ব। 
 
চুপ কর!’ 
 
না, আদম চুপ করদ্বা না! আপদন মদ্ন কদ্রন আদম আপনাদ্ক িয পাই? ব  মানুে োর 
দনদ্জর িাইদ্ির হেুা কদ্রদ্ি আর োাঁর বিদ্িদ্ির কাি বথদ্ক সম্মান আিায করদ্ে 
পাদ্র দন? আদম জাদন আকবর আপনার সম্পদ্কত দক িাদ্বন দেদন আমাদ্ক প্রাযই 
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বিদ্েন। দেদন বিদ্েন দকিাদ্ব আপদন আপনার ঈশ্বদ্রর নাদ্মর বিাহাই দিদ্য আমার 
স্বধদ্মতর বিাকদ্ির দবরুদ্দ্ধ প্রদেটা দবদ্িেপূণত আচরদ্ণর দবশ্বাসদ্ াগুো বিদখদ্যদ্িন। 
আকবর জাদ্নন আপদন দক দেদন আপনাদ্ক একজন “বক ধাদমতক” বিদ্েন,  া এখন 
আদমও বিদি! আর োর মদ্ো আদমও আপনাদ্ক আর আপনার সাদ্থ আর  ারা বনািংরা 
কাজগুদ্িা কদ্র োদ্ির সকিদ্ক ঘৃণা কদর। পরবেতী জীবদ্ন আপদন এমনদক একদট 
কীট দকিংবা ইাঁিুর নন বরিং একদট মাদি দকিংবা একদট পরজীবী কীট…’ 
 
আওরঙ্গদ্জব উদ্ঠ িাাঁদডদ্য বিদ্িন,  দ্থষ্ট হদ্যদ্ি! আদম অদ্নকিণ বোমার প্রিাপ 
শুনিাম। জল্লাি বোমার কাজ শুরু কদ্র িাও। সিাদজদ্ক দিদ্য শুরু কর, ধীদ্র সুদ্ি 
সময দনদ্য কর। েদ্ব োর শরীদ্রর ব  অঙ্গই প্রথদ্ম কাদ্টা, দজহ্বাটা বশে প তন্ত বরদ্খ 
দিও। এটা বশে হওযার আদ্গ বস আমাদ্ক বিদ্ব আদম  া জানদ্ে চাই। োরপর আদম 
বোমাদ্ক বিদ্বা এটা বকদ্ট বিিদ্ে,  াদ্ে োর িযাদিিা আমাদ্ক শুনদ্ে না হয! 
 
িুজন প্রহরী সিাদজর িুইবগদ্ির দনদ্চ হাে দিদ্য োদ্ক টানদ্ে টানদ্ে মদ্ঞ্চর দিদ্ক 
বনওযা শুরু করদ্েই দেদন দচৎকার কদ্র উঠদ্িন, আদম কখনও আপনার কাদ্ি 
িমাদিিা করদ্বা না বরিং োর আদ্গ আদম আমার দজহ্বা কামদ্ড দিাঁদ্ড বিিদ্বা।’ মদ্ঞ্চ 
োদ্ক বিদ্ি বিওযার পর সম্রাদ্টর কাি বথদ্ক ইদঙ্গে বপদ্য সবার সামদ্ন িাাঁডান 
একজন বজুষ্ঠ বসনাপদে এবার সামদ্ন এদ্গাদ্িন। োর হাদ্ে একদট িম্বা কাগদ্জর 
টুকরা দিি। দেদন ববশ বজাদ্র কাগজদট বথদ্ক পডদ্ে শুরু করদ্িন,  াদ্ে সবাই শুনদ্ে 
পাদ্র। 
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সিাদজ, েুদম একজন খাদ্রদজ দবশ্বাসঘােক। েুদম সম্রাট আওরঙ্গদ্জব আর োাঁর 
প্রজাদ্ির দবরুদ্দ্ধ চক্রান্ত কদ্রি। বোমার অপরাদ্ধর কারদ্ণ দনষ্পাপ মানুদ্ের রক্ত 
েদ্রদ্ি। বোমার মৃেুুর আদ্গ বোমাদ্ক বোমার অপরাদ্ধর জবাবদিদহ করদ্ে হদ্ব আর 
আদম  া  া প্রশ্ন করদ্বা োর উত্তর দিদ্ে হদ্ব। উত্তর দিদ্ে েুদম  ে বিদর করদ্ব 
েেই বোমার কদ্ঠার শাদস্তর  ন্ত্রণা ববদ্ড  াদ্ব। 
 
 ‘আদম অপরাদধ নই, আদম একজন বিশদ্প্রদমক। আদম বকাদ্না কথার উত্তর বিব না! 
 
বসনাপদে বিদ্িন, দঠক আদ্ি। োরপর দেদন মাথা নাডদ্েই জল্লাি সিাদজর িীণদ্িদ্হর 
দিদ্ক এদ্গাি। দেদন েেিদ্ণ বকাদ্নামদ্ে িুপাদ্যর উপর খাডা হদ্যদ্িন। সদ্ের জামার 
কিার বাম হাদ্ে ধদ্র জল্লাি োদ্ক বটদ্ন েুদ্ি ডান হাদ্ে োর বপদ্ট একদট ঘুদে 
চািাি। োদ্ক ধদ্র না রাখদ্ি সিাদজ মাদটদ্ে িুদটদ্য পডদ্েন। জল্লাদ্ির বজ্রমুদষ্টদ্ে 
ধদ্র থাকা অবিায দেদন একটা িাঙ্গা পুেুদ্ির মদ্ো িুিদ্ে িাগদ্িন। োরপর আবার 
ঘুদে মারদ্েই সিাদজ রক্তবদম করদ্ে শুরু করদ্িন। 
 
‘প্রথম প্রশ্ন। মারাদঠদ্ির মূি ধনাগার বকাথায? আমরা জানদ্ে বপদ্রদি িযমাস আদ্গ 
েুদম প্রচুর পদরমাদ্ণ বসানা আর রত্ন নেুন একটা জাযগায িানান্তর কদ্রি।’ 
 
সিাদজ হাাঁপাদ্ে হাাঁপাদ্ে বকাদ্নামদ্ে উত্তর দিদ্িন, “আদম কখনও বোমাদ্িরদ্ক ো 
জানাব না আর বোমরা কখনও ো খুাঁদ্জ পাদ্ব না।’ 
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‘আবার প্রশ্নটা করদি। ধনরত্ন বকাথায বরদ্খি? 
 
 ‘েুদম দনিযই কািা। বশানদন আদম দক বদ্িদি? 
 
বসনাপদে এবার মাথা নাডদ্েই জল্লাি সিাদজদ্ক বিদ্ড দিদ্েই দেদন মদ্ঞ্চ টদ্ি পদ্ড 
বগদ্িন। োরপর োর উপর েুাঁদ্ক জল্লাি িুদরর কদ্যক বপাদ্চ োর বিহ বথদ্ক বনািংরা 
বপাশাকটা বকদ্ট বিদ্ি দিি। সিাদজর োদ্রর মদ্ো শদক্তশািী এবিং পাকাদ্না শরীদ্রর 
কদ্যক জাযগায িডাইদ্যর কদ্যকদট িে দচহ্ন দিি। োর বুদ্কর বাম পাশ বথদ্ক 
বপদ্টর উপর দিদ্য কুচদক প তন্ত একদট িম্বা কাটা িাদ্গর দচহ্ন দিি। বাম দিদ্কর উরুর 
দনেম্ব বথদ্ক হাটু প তন্ত আদ্রকদট িাগ দিি। জল্লাি োর চুি ধদ্র োদ্ক বটদ্ন েুদ্ি 
কাদ্ঠর কাঠাদ্মার দিদ্ক দনদ্য চিদ্িা। কাঠাদ্মাদটর চার মাথায োর িুই পা আর হাে 
িুই দিদ্ক িদডদ্য শক্ত কদ্র ববাঁদ্ধ দিি। 
 
বসনাপদে আবার প্রদ্শ্নর োদিকা বিদ্খ বিদ্িন, “আমরা জানদ্ে বপদ্রদি েুদম 
রাজিরবাদ্রর কদ্যকজন সিাসিদ্ক ঘুে বিবার বচষ্টা কদ্রদিদ্ি। কাদ্ির সাদ্থ বোমার 
ব াগাদ্ াগ হদ্যদিি? এবার োর কণ্ঠস্বর পদরষ্কার এবিং কেৃতত্ববুিক বশানাি। 
 
সিাদজ আবার হাাঁপাদ্ে হাাঁপাদ্ে বিদ্িন, “আওরঙ্গদ্জবদ্ক এক পযসা দিদ্য দহনু্দস্তান 
বিদ্ড চদ্ি  াওযার প্রস্তাব দিদ্যদিিাম।’ 
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েৃেীযবার বসনাপদের ইদঙ্গে বপদ্য জল্লাি কাদ্ঠর ববদ্ঞ্চর কাদ্ি এদ্গাি এবিং ধীদ্র সুদ্ি 
একটা পােিা ধারাি িিার িুদর ববদ্ি দনি। োরপর সিাদজর বপিদ্ন দগদ্য একজন 
শিু দচদকৎসদ্কর িিো দনদ্য োর বমরুিণ্ড বরাবর িুদরটা একবার িম্বািদম্বিাদ্ব 
আদ্রকবার আডাআদডিাদ্ব চািাি। রদ্ক্তর একদট বিাট নিী বইদ্ে শুরু করদ্েই 
সিাদজর শরীর মুচদ্ড উঠদ্িা, েদ্ব বকাদ্না দচৎকার করদ্িন না। োরপর জল্লাি এবার 
িুদরর বকাদ্না বিদ্ি দপদ্ঠর দনদ্চ ব  জাযগায কাটা অিংশগুদ্িা দমদ্িদ্ি বসখাদ্ন িুদরর 
ডগাদট ধীদ্র ধীদ্র  ুদকদ্য দিি। োরপর বস কাদ্স্ত চািাবার িদঙ্গদ্ে মািংসদ্পদশ আর চদবত 
বথদ্ক োর শরীদ্রর চামডা দিিদ্ে শুরু করদ্িা। অবদ্শদ্ে সিাদজ প্রচণ্ডিাদ্ব একবার 
আেতদচৎকার কদ্র উঠদ্িন। 
 
প্রায নয ইদঞ্চ িম্বা আর দেন ইদঞ্চ চওডা চামডার একদট িাদি েুদ্ি বনবার পর জল্লাি 
আবার বসনাপদের দিদ্ক োকাি। দেদন আবার বমাগি িরবাদ্রর েড ন্ত্রকারীদ্ির নাম 
জানদ্ে চাইদ্িন। েদ্ব ব িাদ্ব োর শরীর েুদ্ি পডদ্িা, োদ্ে পদরষ্কার বুো বগি 
সিাদজ জ্ঞান হাদরদ্যদ্িন। জল্লাি োর গাদ্য এক বািদে ঠাণ্ডা পাদন ব দ্ি দিদ্েই দেদন 
চমদ্ক উদ্ঠ জ্ঞান দিদ্র বপদ্িন। আবার প্রশ্নকেতা োদ্ক প্রশ্নটা দজদ্জ্ঞস করদ্িন, েদ্ব 
সিাদজ বকবি মাথা নাডদ্িন। 
 
জল্লাি আবার িুদর েুিদ্েই কামরান ববদ্গর বপট উগদ্ি উঠদ্িা, বস বদম করদ্ে 
একপাদ্শ ঘুরদ্িা। দনদ্জদ্ক সামিাবার বচষ্টা করদ্ে দগদ্য বস িি করদ্িা মদ্ঞ্চর এই 
িযিংকর কা তকিাপ বিদ্খ শুধু োর একারই বদম বদম িাব হয দন। সম্রাদ্টর বপিদ্ন 
োর বিহরিী প্রধান উমর আদি বঠাাঁট কামদ্ড মাদটর দিদ্ক োদকদ্য রদ্যদ্ি। 
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 দনদবতকার বচহারা দনদ্য জল্লাি দনযমদনষ্ঠিাদ্ব োর দবিীদেকাময কাজদট কদ্র ব দ্ে 
িাগদ্িা, আওরঙ্গদ্জব এবার কদব-কুদ্িদ্শর দিদ্ক োকাদ্িন। বস েখন োর শাদস্তর 
জনু অদ্পিা করদিি। মানুদ্ের চদরত্র বুোর ব  িমো োর আদ্ি, ো বথদ্ক দেদন 
বুেদ্ে পারদ্িন, সিাদজ রাদজ না হদ্িও এই বসনাপদে কথা বিদ্ে হযদ্ো রাদজ হদ্ব। 
এটা এমন নয ব  এই প্রশ্নগুদ্িার উত্তর আসদ্ি খুব একটা গুরুত্বপূণত। োাঁর গুপ্তচরদ্ির 
কাি বথদ্ক অদবশ্বস্তোর েথু বপদ্য দেদন  াদ্িরদ্ক সদ্ন্দহ কদ্রদ্িন োদ্ির উপর নজর 
রাখা হদ্ছ। আর এখন বগািকুো আর দবজাপুর োদ্িরদ্ক আর অথতসাহা ু বিদ্ব না, 
কাদ্জই এই ধনাগার সম্পদ্কত বজদ্নই বা দক িাি? বমাগি সম্পদ্ির েুিনায এদট সাগর 
তসকদ্ে এক কণা বািুর মদ্ো। সবদ্চদ্য জরুদর দবেযদট দিি জনসমদ্ি সিাদজর 
অপমান আওরঙ্গদ্জদ্বর ইছার কাদ্ি নদেস্বীকার কর। এটা করদ্ে  ে দিন িাগুক 
দেদন সন্তুষ্ট হদ্ে চাইদ্িন ব , সাম্রাদ্জুর প্রদেদট মানুে বুেুক এে বির পার কদ্রও 
োদ্ির সম্রাট এখনও একদট বিবী ত শদক্ত দহদ্সদ্ব রদ্যদ্িন।  াদ্ক বকবি একদট ববাকা 
দকিংবা মূখত অমানু করার সাহস বিখায। 
 
* 
 
েদ্ব মদ্ন হি বশে প তন্ত দেদন বসই সন্তুদষ্ট পাদ্বন না। িুই সপ্তাহ পর আওরঙ্গদ্জব 
আবার ববিকদনদ্ে বদ্স জল্লাদ্ির কাজ িি করদ্িন, জল্লাি সিাদজ আর কদব-
কুদ্িদ্শর শরীদ্রর দবদিন্ন অঙ্গ কাটদ্ি। মািংসদপণ্ড আর হাড বিদ্খ োদ্িরদ্ক আর মানুে 
দহদ্সদ্ব বচনা  াদ্ছ না। এখন বশে অপমানজনক কাজদট বাদক রদ্যদ্ি, কাটা মুণু্ডটা 
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দনদ্য িাদিণাদ্েুর গ্রাদ্ম গ্রাদ্ম ঘুদরদ্য বিখান। ব  বকাদ্নািাদ্বই বহাক এেদিন অেুাচার 
করার পরও সিাদজ আর কদব-কুদ্িশ োর দবদ্রাদধো করার শদক্ত আর সাহস খুাঁদ্জ 
বপদ্যদিি।   খন সিাদজর ধরা পডার খবর োাঁর কাদ্ি বপৌঁদ্িদিি েখন আওরঙ্গদ্জব 
হাাঁটুদ্গদ্ড বদ্স আল্লাহর শুকদরযা আিায কদ্রদিদ্িন ব , োাঁর সাম্রাজু এখন দনরাপি 
হদ্যদ্ি এবিং োর দবজয সমূ্পণত হদ্যদ্ি। েদ্ব এখন মদ্ন হদ্ছ পূণত দবজয অদজতে হয 
দন আর হযদ্ো দেদন দশবাদজর মদ্ো আদ্রকদট মারাদঠ বীর সৃদষ্ট কদ্রদ্িন। 
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২০. রাজদূ্ে 
 
মহামানু, আদম, সুর উইদিযাম নদরস দসদপও জাহাজ বথদ্ক আপনাদ্ক এই দচদঠ দিখদি। 
মদরশাস বথদ্ক পাদড দিদ্য িুই সপ্তাহ পার কদ্র আমার দপ্রযমােৃিূদম ইিংিুাদ্ের পদ্থ 
রদ্যদি। ঘন ঘন পােিা পাযখানা হওযার কারদ্ণ আমার শরীর এেটা িুবতি হদ্য 
পদ্ডদ্ি ব , মদ্ন হদ্ছ আমার বযস বকবি ববযাদল্লশ বির হদ্িও, বশেপ তন্ত হযদ্ো 
আদম আর বসই েীরিূদম বিখা প তন্ত ববাঁদ্চ থাকদ্বা না। আর োই আশা করদি মহান 
বমাগি সম্রাট আওরঙ্গদ্জদ্বর িরবাদ্র একজন িূে দহদ্সদ্ব আমার প্রদেদ্বিন একদট 
দচদঠ আকাদ্র বপশ করায আপদন আমাদ্ক িমা করদ্বন। ১৬৯৮ দিস্টাদ্ব্দর শরৎকাদ্ি 
আদম এই িাদযত্ব দনদ্য দব্রদ্টন বথদ্ক রওযানা দিদ্যদিিাম। 
 
আপদন ব সব উপদ্িষ্টার সাদ্থ এদবেদ্য আদ্িাচনা করদ্ে চান আর  ারা ডাকদ্ াগ 
পাঠাদ্না আমার েথু সম্পদ্কত অবদহে নন োদ্ির জ্ঞাোদ্থত আদম জানাদছ, আমার 
িূদেযাদির উদ্েশু দিি আমাদ্ির বিদ্শর বদণকদ্ির দবদ্শে সুদবধা বিবার জনু সম্রাটদ্ক 
রাদজ করান। এিাডা আপনার েরি বথদ্ক আদম োাঁর কাি বথদ্ক প্রিত্ত প্রদেশ্রুদের 
দনিযো বচদ্যদিিাম ব , অসাধু কমতকেতা আর দবদ্রাহীর িদ্মদ্বদ্শ িসুুদ্ির িুণ্ঠন বথদ্ক 
দেদন আমাদ্ির বদণকদ্ির দনরাপত্তা বিদ্বন। 
 
 িীঘত সমুর াত্রার পর আদম ১৬৯৯ দিস্টাদ্ব্দর ২৫ বসদ্েম্বর দহনু্দস্তাদ্নর পূবত উপকূদ্ি 
মসুদিপত্তদ্ন অবেরণ কদর। বসখাদ্ন আমাদ্ির িূে দপট আমাদ্ক উষ্ণ সম্বধতনা বিন। 
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িীঘত এই সমুর াত্রার কষ্ট আর একদ্ঘদ্যদম অদিজ্ঞোর দববরণ আদম েুিদ্ে চাই না। 
েদ্ব রােিূে দহদ্সদ্ব আমার কাজ শুরু করার বুবিা করদ্ে দগদ্য দবদিন্ন প্রদক্রযা, 
ব মন উপ ুক্ত বিািােী আর বমাগি এিাকায ব াকার অনুমদে ইেুাদি বপদ্ে ববশ সময 
িাগদ্িা। পদরদ্শদ্ে এই সব প্রদক্রযার পর ক্লান্ত হদ্য আদম আবার জাহাদ্জ চদ্ড ১৭০০ 
দিস্টাদ্ব্দর আগদ্স্ট দহনু্দস্তাদ্নর পদিম উপকূদ্ি সুরাট বন্দদ্রর উদ্েদ্শু পাদড দিিাম। 
চারমাস পর বসখাদ্ন বপৌঁিিাম। বসখাদ্ন অবিানরে ইিংদ্রজ বদণকদ্ির সহাযোয ববশ 
শীঘ্রই সম্রাদ্টর কাদ্ি  াওযার প্রস্তুদে দনদ্ে পারিাম। ওরা আমাদ্ক জানাি, দেদন 
বেতমাদ্ন িাদিণাদ্েুর েপদে নিীর েীদ্র িুগতনগর ববারহানপুর বথদ্ক একদট অদি াদ্নর 
বনেৃত্ব দিদ্ছন। অেুন্ত দবপিসেুি এিাকার মধু দিদ্য পথ চদ্ি আদম ববারহানপুর 
বপৌঁদ্ি বিখিাম, দেদন আদ্রা িদিদ্ণ দশদবর িাপন কদ্রদ্িন। এখাদ্ন উদ্ল্লখু ব , মাদ্ে 
মাদ্ে আমাদ্ক প্রকৃেপদ্ি মারাদঠদ্ির দনযন্ত্রণাধীন এিাকা পার হদ্ে হদ্যদিি। েদ্ব 
ওদ্ির প্রশিংসা করদ্ে হয এজনু ব , ওরা আমার সাদ্থ  দ্থষ্ট ির বুবহার কদ্রদিি। 
িুবতি শরীর দনদ্য আদম সাদ্থ সাদ্থ আবার রওযানা দিদ্য ১৭০১ দিস্টাদ্ব্দর ১৭ এদপ্রি 
সম্রাদ্টর দশদবদ্র বপৌঁিিাম। পানহািা িুদ্গতর বাইদ্র দেদন দশদবর িাপন কদ্রদিদ্িন। 
বকননা িশ বির মারাদঠ কজায থাকার পর দেদন আবার এই িুগতদট অবদ্রাধ কদ্র 
পুনরুদ্ধার করার বচষ্টা করদিদ্িন। 
 
োর অধীদ্ন প্রায ১৫০, ০০০ তসনু এবিং প্রায সমসিংখুক দশদবর শ্রদমক থাকা সদ্েও 
অবদ্রাধ খুব ধীর গদেদ্ে চিদিি। ইদ্োমদ্ধু কদ্যক মাস পার হদ্য বগদ্ি এবিং গুজব 
রদ্টদিি  া পরবেতীদ্ে আদম সেু বজদ্নদিিাম ব , সম্রাট সামদরক দবজয সম্পদ্কত হোশ 
হদ্য িুদ্গতর সামদরক বনোদ্িরদ্ক ঘুে দিদ্য িুগত োর হাদ্ে েুদ্ি বিবার পদরকল্পনা 
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করদিদ্িন। দবশাি বমাগি দশদবর প্রায দত্রশ মাইি এিাকাজুদ্ড দবসৃ্তে দিি। জানদ্ে 
পারিাম ওদ্ির কাদ্ি ৫০,০০০ উট, ৩০,০০০ হাদে আর বসই সাদ্থ ২৫০দট ভ্রামুমাণ 
বাজারও রদ্যদ্ি। বস  াইদ্হাক জাযগাদটর বকাদ্না বকাদ্না িাদ্ন হাাঁটু প তন্ত কািা আর 
বড বড সবুজ শুাওিািরা পাদনর বডাবা িদডদ্যদিি। এসব জাযগায প্রচুর মশা িন িন 
করদ্ো। সম্রাদ্টর অদ্নক সিাসি আর বসনাপদে অসুি হদ্য পদ্ডদিদ্িন। দকিুদিন পর 
আদমও অসুি হদ্য পডিাম আর চাি বধাযা পাদনর মদ্ো আমার পােিা পাযখানা শুরু 
হি। সম্রাদ্টর একজন আদমদ্রর আমার দমশন সম্পদ্কত  দ্থষ্ট সমদ্বিনা দিি, দেদন 
আমাদ্ক আদিম বমশাদ্না টক িই বখদ্ে দিদ্িন,  াদ্ক ওরা িাসদস বদ্িন। এটা 
খাওযার পর দকিুটা আরাম বপিাম, েদ্ব আবার িীেণিাদ্ব এবিং ঘন ঘন  ন্ত্রণাদট শুরু 
হি। আমার ববাঁদ্চ থাকার বুাপাদ্র আদম সদন্দহান হদ্য পডিাম। েদ্ব আমার পীডার 
দবেদ্য দবশি দববরণ দিদ্য মহামানুদ্ক দবরক্ত করদ্ে চাই না। 
 
দকিুটা আদ্রাগু িাি করার পর শরীর একটু সুি হদ্েই আদম সম্রাদ্টর সািাৎ প্রাথতনা 
কদ্র আদজত বপশ করা শুরু করিাম। ববশ কদ্যকবার কদ্যকজন িুনতীদেপরাযণ অমােু 
অদ্থতর দবদনমদ্য সম্রাদ্টর সাদ্থ সািাদ্ের বুবিা করার কথা বদ্ি বুথত হি। োদ্ির এই 
আচরদ্ণর একটা কারণ আদম বিদ্ে পাদর ব , ববদশরিাগ বমাগি বসনার মদ্ো এরাও 
িীঘতকাি–কদ্যক মাস দকিংবা বকাদ্না বকাদ্না বিদ্ত্র কদ্যক বির  াবে োদ্ির বসবার 
দবদনমদ্য সম্রাদ্টর কাি বথদ্ক বকাদ্না ববেন দকিংবা পুরস্কার পায দন। দবরাট এিাকাজুদ্ড 
দশদবর িাপন করায আদ্শপাদ্শর এিাকার বিাকদ্িরও  দ্থষ্ট বিাগাদন্ত হয  ার কারদ্ণ 
ওরা বমাগিদ্ির শত্রুদ্ক সমথতন করদ্ে উৎসাদহে হয। 
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 সম্রাদ্টর বযস প্রায দেরাদশ হওযায োর উত্তরাদধকাদরত্ব দনদ্য নানা ধরদ্নর জল্পনা-
কল্পনা বহুি প্রচদিে দিি। শাহজািা মুযািদ্মর সমথতকরা আমার সহদ্ াদগো কামনা 
কদ্র জানাি দেদন িমোয এদ্ি আমাদ্িরদ্ক দবদ্শে বাদণজু সুদবধা বিযা হদ্ব। আমার 
এখাদ্ন আসার পাাঁচবির আদ্গ সম্রাট োদ্ক বগাযাদিযর কারাগার বথদ্ক মুদক্ত বিন। 
বগািকুদে শত্রুদ্ির সাদ্থ ব াগাদ্ াগ করার অপরাদ্ধ োদ্ক কারািণ্ড বিওযা হদ্যদিি। 
আদমও  দ্থষ্ট িরিাদ্ব োদ্িরদ্ক ইিংরদ্জদ্ির বিানুোর কথা স্মরণ কদরদ্য দিিাম। 
েদ্ব  খন শাহজািার সাদ্থ বিখা হি েখন বিখিাম োরও  দ্থষ্ট বযস হদ্যদ্ি এবিং 
োর মদ্নাবি দকিুটা বিদ্ঙ্গ বগদ্ি মদ্ন হি। েদ্ব োর বাবার রাগ এডাদ্ে এটাও এক 
ধরদ্নর িান হদ্ে পাদ্র, েদ্ব এদ্ে আমার সদ্ন্দহ হি। সম্রাট বিৌহকদঠন হদ্স্ত োাঁর 
বিদ্ি এমনদক বমদ্যদ্িরদ্কও শাসন কদ্রন। এমনদক দেদন োর একান্ত দপ্রয পুত্র 
কমবখসদ্কও অসিাচরদ্ণর জনু একবার সিংদিপ্ত কারািণ্ড দিদ্যদিদ্িন। পদ্র জানদ্ে 
বপদ্রদিিাম এই অসিাচরণ দিি মাোি হওযা। বিাদ্ক বিাবদি কদ্র োর মা, সম্রাদ্টর 
দপ্রযেমা স্ত্রী উদিপুরী মহি োর হাাঁটুর উপর মাথা বরদ্খ বিদ্ির মুদক্তর জনু 
কাকুদেদমনদে কদ্র বদ্িদিদ্িন ব , োর দনদ্জর কারদ্ণই োর বিদ্ি এটা কদ্রদ্ি, বিাে 
োরই। বস বকবি োর মাদ্যর বিিুাস অনুসরণ করদিি। 
 
আদম প্রথম সম্রাটদ্ক বিখদ্ে বপিাম  খন দেদন একদট দশদবদ্রর মধু দিদ্য  াদছদ্িন, 
অবদ্রাধ পদরিশতদ্নর জনু োদ্ক পািদকদ্ে চদডদ্য দনদ্য  াওযা হদছি। োর পুদ্রা 
অবযব দিি সািা ধবধদ্ব, বপাশাদ্ক, পাগদড, চুদ্ি এমনদক িাদডও সািা দিি। দেদন 
দিদ্িন একজন ম তািাজ্ঞাপক বুদক্তত্ব, কারও দিদ্ক োকাদছদ্িন না, সারািণ পদবত্র 
কুরআদ্নর উপর বচাখ বরদ্খ পদ্ড  াদছদ্িন, একবারও এদিক ওদিক োকান দন। 
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অদ্নদ্কই োর ধাদমতকোর প্রশিংসা কদ্র, েদ্ব অনুানু ধমতাবিম্বীদ্ির প্রদে কদ্ঠার ধমতীয 
অনুশাসন চাদপদ্য বিওযার কারদ্ণ দেদন অদ্নদ্কর কাি বথদ্ক িূদ্র সদ্র দগদ্যদিদ্িন। 
 
২৮ এদপ্রি োর সাদ্থ আদম বিখা করার অনুমদে পাই। দেদন অেুন্ত িরোর সাদ্থ 
আপনার উপহাদ্রর জনু ধনুবাি জানান আর আপনার িীঘত শাসন কামনা কদ্রন। 
এধরদ্নর িূদমকার পর দেদন অেুন্ত পদরষ্কারিাদ্ব আমাদ্ক জানান োাঁর কাি বথদ্ক 
আদম বসরকম বনু্ধত্ব দকিংবা স্বাধীনো আশা করদ্ে পাদর না  া, োাঁর দপোমহ সম্রাট 
জাহাঙ্গীর আমার পূবতসূদর সুর টমাস বরা’এর সাদ্থ কদ্রদিদ্িন। আদ্রা বিদ্িন দেদন 
দবদ্িদশ মি দকিংবা গিীর রাদ্ে দিনদ্িশী িশতন দনদ্য আদ্িাচনা করার বুাপাদ্রও আগ্রহী 
নন। 
 
 েদ্ব আমাদ্ক প্রদেশ্রুদে দিদ্িন ব , দেদন আমাদ্ির অনুদ্রাদ্ধর প্রদে দবদ্শে সুনজর 
বিদ্বন,  দি আমরা িারে মহাসাগর বথদ্ক জিিসুুদ্ির উদ্ছি কদর– ার মদ্ধু 
অদ্নদ্কই ইিংিুাে আর আমাদ্ির উপদনদ্বশ বথদ্ক আগে। দবদ্শেে ববাদ্ম্ব (মুম্বাই) 
বন্দদ্রর অিূদ্র হাদজবাহী বমাগি জাহাজ গনজ-এ সাওযাই বথদ্ক বহনদর এিাদর োাঁর 
দহদ্সদ্ব প্রায ২০০,০০০ পাউদ্ের সম্পি িুট কদ্র দনদ্য  াওযার ঘটনার দবেদ্য দেদন 
অেুন্ত কু্রদ্ধ প্রদেদক্রযা বিখাদ্িন। সম্প্রদে জিিসুুরা কাদ্যিাহ মাদ্চতন্ট জাহাজদট িখি 
করার দবেদ্যও অদিদ্ াগ করদ্িন। আদম োদ্ক আশ্বস্ত কদ্র জানািাম ব , োাঁর মদ্োও 
আমরাও সাগর বথদ্ক জিিসুুদ্ির উৎখাে করদ্ে দবদ্শে আগ্রহী। আর জানািাম 
অদ্নক প্রদ্চষ্টার পরও এিাদরদ্ক ধরদ্ে না পারদ্িও উইদিযাম দকডদ্ক বগ্রপ্তার করা 
হদ্যদ্ি ব , কাদ্যিাহ মাদ্চন্ট জাহাদ্জর উপর আক্রমণ কদ্রদিি। আমাদ্ির বনৌ-বাদহনীর 
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শদক্ত আর উিদ্যর স্বাদ্থত এদট বুবহার বুাপাদ্র দেদন খুব একটা আিা িাপন করদ্ে 
পারদ্িন না। োরপর আমাদ্ক দবিায জাদনদ্য আমার অনুদ্রাদ্ধর দবেয দনদ্য োাঁর 
রাজকমতকেতাদ্ির সাদ্থ আদ্িাচনা করদ্ে বিদ্িন। 
 
এই অথতদ্িািুপ বিাকগুদ্িার সাদ্থ বহুবার আদ্িাচনায বসিাম। প্রায সকদ্িই আমার 
কাি বথদ্ক বনু্ধত্ব এবিং সুদ্িছার দনিশতন কামনা করদ্িা পদরষ্কারিাদ্ব বিা  ায ঘুে 
চাইি। সম্রাদ্টর দনদ্েধ সদ্েও অদ্নদ্কই মদ্ির প্রদে দবদ্শেে ‘উত্তর দব্রদটশ মি’এর 
প্রদে দবদ্শে আগ্রহ বিখাি। োরপর অদ্নক সময আর অথতবুদ্যর পর আদম োদ্ির 
কাি বথদ্ক ববশ দকিু সুদবধা আিায করিাম, ব মন কর এবিং শুদ্ের পদরমাণ কমান 
হি এবিং আমাদ্ির বদণক এবিং মািামাদ্ির দনরাপত্তার প্রদেশ্রুদে আিায করিাম। েদ্ব 
আমার বকাদ্না সদ্ন্দহ বনই ব , পরবেতী প্রদেশ্রুদেদট কা তদ্িদ্ত্র ঘুে িাডা বাস্তবাদযে 
হদ্ব না। 
 
 বমাটামুদট গে িযমাদ্সর আমার অদিজ্ঞো বথদ্ক আদম বিদ্ে পাদর, বমাগি সাম্রাজু 
এর অিুন্তরীণ শত্রুর কারদ্ণ িৃঢ়ো হাদরদ্য বিিদ্ি। সবার আদ্গ শদক্তশািী মারাদঠদ্ির 
কথা বিদ্ে হয, োদ্ির শাসক সিাদজর মৃেুুর পরও োরা দটদ্ক থাকদ্ে বপদ্রদ্ি। 
োরপর একসময  খন োরা িত্রিঙ্গ হদ্য  াদছি, েখন আবার দশবাদজর বিাট বিদ্ি 
এবিং সিাদজর িাই-রাজারাদ্মর বনেৃদ্ত্ব সিংগদঠে হি। এরা অদবরে সম্রাট এবিং োর 
বসনাবাদহনীর প্রদে একদট িীদে হদ্য রইি এবিং দবদ্শেে িাদিণাদ্েু ওদ্িরদ্ক আটদ্ক 
রাখদ্িা। আদম বিশ িাডার আদ্গ জানদ্ে বপদ্রদি ব  রাজারাম মারা বগদ্ি, েদ্ব োর 
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দবধবা স্ত্রী বকাদ্না রক্তপাে িাডাই োদ্ির নাবািক বিদ্িদ্ক োর উত্তরাদধকার দন ুক্ত 
করদ্ে সিি হদ্যদ্িন। 
 
আদ্রা অদ্নক দবদ্রাহ রদ্যদ্ি দবদিন্ন জাযগায–উত্তদ্র, উিাহরণস্বরূপ, পািাদ্বর দশখ 
আর জাটরা। আদম শুদ্নদি দশখদ্ির একদট আিািা ধমতদবশ্বাস রদ্যদ্ি, োরা এক ঈশ্বদ্র 
দবশ্বাস কদ্র। আওরঙ্গদ্জব োদ্ির বনো_ াদ্ক োরা োদ্ির গুরু বদ্িন,–বসই বেগ 
বাহািুরদ্ক ১৬৭৫ দিস্টাদ্ব্দ বকােি করার পর, দশখরা বেগ বাহািুদ্রর বিদ্ি গুরু 
বগাদবন্দ দসিং-এর বনেৃদ্ত্ব োদ্ির দনদ্জদ্ির বন্ধন সুিৃঢ় কদ্র। গুরু বগাদবন্দ ইদ্োপূদ্বত 
বমাগি এবিং অনুানু প্রদেদ্বশী শদক্তর সাদ্থ ববশ কদ্যকবার  ুদ্ধ কদ্রদিদ্িন। আদম 
 খন দহনু্দস্তান দিিাম, েখন ১৬৯৯ দিস্টাদ্ব্দর এদপ্রি মাদ্সর বাৎসদরক িসি কাটার 
দিন, আনািপুদ্র দশখদ্ির একদট দবশাি সমাদ্বদ্শর খবর শুদ্ন বমাগি বসনাপদেদ্ির 
মদ্ধু আেে বজদ্গ উদ্ঠদিি। োদ্ির গুরু বগাদবন্দ খািসা নাদ্ম দশখদ্ির একদট সিংগঠন 
প্রদেষ্ঠা কদ্রন। এখন বথদ্ক সকি সিসু োদ্ির নাদ্মর সাদ্থ দসিং’ অথতাৎ দসিংহ  ুক্ত 
করদ্বন, আধুাদত্মক ঐকু বজায রাখদ্বন এবিং োদ্ির দনদ্জদ্িরদ্ক এবিং ধমতদ্ক  ারা 
িদমদ্য রাখার বচষ্টা করদ্ব োদ্িরদ্ক প্রদেদ্রাধ করদ্ব। আদম  খন দহনু্দস্তান বিদ্ড আদস 
েখন বমাগিরা দশখদ্ির দবরুদ্দ্ধ একদট দবশাি  ুদ্ধাদি াদ্নর প্রস্তুদে দনদছি। 
 
জাটরাও সাহসী ব াদ্ধা। ওরা অেদকতে হামিা কদ্র পাদিদ্য ব দ্ে পারঙ্গম। সম্প্রদে ওরা 
আগ্রার কাদ্ি সম্রাট আকবদ্রর জাাঁকজমকপূণত দবশাি সমাদধদ্সৌদ্ধ হামিা চাদিদ্য এর 
ববদশরিাগ বসানার সাজসিা আর আসবাব িুট কদ্র দনদ্য  ায। সাম্রাদ্জুর উত্তর-
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পদিম সীমাদ্ন্ত পারদ্সুর শাহ সবসময একদট আেে দিি। দনদ্জর সাম্রাদ্জুর পদরদধ 
বাডাবার জনু দেদন সবসময বমাগি সাম্রাদ্জুর দিদ্ক হাে বাডাবার সুদ্ াগ খুাঁজদ্েন। 
 
 দবদ্রাহী এবিং বদহিঃশত্রুর হামিার আশিংকা িাডাও আওরঙ্গদ্জদ্বর সাম্রাজু আদ্রা 
অনুদিক বথদ্ক চাদ্পর মুদ্খ দিি। িূরবেতী প্রদ্িশগুদ্িার িুনতীদেপরাযণ রাজকমতকেতারা 
মদ্ন করদ্ো সম্রাট মারাদঠদ্ির দনদ্য বুস্ত আদ্িন, কাদ্জই বসই সুদ্ াদ্গ ওরা দহনু্দস্তাদ্নর 
িুিতশাগ্রস্ত জনগদ্ণর কাি বথদ্ক অনুাযিাদ্ব অথত আিায করদ্ো। অদবরে  ুদ্ধ চিার 
কারদ্ণ বমাগি সাম্রাদ্জুর বকাোগাদ্রর উপর চাপ পডায সম্রাট কর বাদডদ্য দিদ্ে বাধু 
হন,  ার িদ্ি প্রজাদ্ির িুিতশা আদ্রা ববদ্ড  ায। 
 
আমার মদ্ে সম্রাট োর শদক্তশািী বুদক্তত্ব দিদ্য একা োর সাম্রাজুদ্ক ধদ্র বরদ্খদ্িন। 
োাঁদ্ক ব মন সবাই িয পায বেমদন সম্মানও কদ্র। োর বযস হওযা সদ্েও বকউ োাঁর 
বুদদ্ধর সূক্ষ্মো আর অনুদ্ির মদ্নর বিেদ্র  ুদ্ক দগদ্য োদ্ির কা তকিাপ আদ্গ বথদ্ক 
বুদ্ে বনওযার িমোর বুাপাদ্র বকাদ্না সদ্ন্দহ প্রকাশ কদ্র না। বুদক্তগে দনরাপত্তার 
প্রদ্যাজদ্ন দেদন সবদ্চদ্য কাদ্ির পদরচারক আর বিহরিীদ্ির দবশ্বস্তো অজতদ্নর জনু 
দবদ্শে  ত্নবান থাদ্কন। আর অদ্নক সময সাধারণ মানুেদ্ির প্রদেও বিাটখাট িযা-
িাদিণু আর োদ্ির প্রদে মদ্নাদ্ াগ বিদখদ্য োদ্ির আিা অজতন কদ্রন। আবার োদ্ির 
প্রদে োাঁর আগ্রহ আর োদ্ির জীবন সম্পদ্কত োাঁর জ্ঞান বিদখদ্য দেদন োদ্িরদ্ক অবাক 
কদ্র দিদ্েন। 
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 আদম বিখদ্ে পাদছ,  খন দেদন মারা  াদ্বন েখন আবার দসিংহাসদ্নর িখি দনদ্য 
প্রদেিিীদ্ির মাদ্ে একদট সিংঘেত শুরু হদ্ব। োাঁর জীদবে চার বিদ্ির মদ্ধু বক োাঁর 
উত্তরাদধকার হদ্ে পারদ্ব ো আদম বিদ্ে পারদ্বা না। এর আদ্গ আদম বণতনা কদ্রদি 
শাহজািা মুযািমদ্ক বাইদ্র বথদ্ক একজন সাধারণ মানুে মদ্ন হদ্যদ্ি। আকবর 
এখনও পারদ্সু দনবতাদসে জীবন কাটাদ্ছন এবিং আদম বজদ্নদি োদ্ক আদেথু বিওযা 
হদ্যদ্ি েদ্ব োর মাদ্যর েরদ্ির আত্মীয দকিংবা শাদ্হর েরি বথদ্ক বকাদ্না ধরদ্নর 
সামদরক সাহাদ্ ুর প্রদেশ্রুদে বিওযা হযদন। োিাডা োর উপর শাদ্হর বেমন আিাও 
বনই। আকবদ্রর আপন িাই আজম বেতমাদ্ন গুজরাদ্টর সুদ্বিার। সাধারণে সবাই 
জাদ্ন দেদন বোাঁদ্কর বদ্শ চদ্িন এবিং অেুন্ত অপদরণামিশতী, োর িারা বকাদ্না সিি 
অদি ান সিব নয। সবার বিাট কমবখদ্সর একমাত্র ব াগুো হদ্ছ, োদ্ক োাঁর বাবার 
অেুন্ত দপ্রযপাত্র মদ্ন করা হয আর বসজনু োর পথদট হযদ্ো সহজ। েদ্ব োর সাদ্থ 
বমশার পর োদ্ক আমার অবতাচীন আর অিস মদ্ন হদ্যদ্ি,  দিও োর মদ্ধু  দ্থষ্ট 
রসদ্বাধ আদ্ি। হযদ্ো এমনও হদ্ে পাদ্র, আওরঙ্গদ্জদ্বর শদক্তশািী বসনাপদেদ্ির 
মদ্ধু বকউ োদ্ির সবাইদ্ক িাদডদ্য দনদ্জই দসিংহাসন িখি করদ্ে পাদ্র। েদ্ব  াই 
বহাক, এই অবশুসিাবী দবভ্রাদন্ত আর অন্তিঃকিহ আমাদ্ির জনু একদট সুবণত সুদ্ াগ 
সৃদষ্ট করদ্ব। বসদ্িদ্শর সাদ্থ আমাদ্ির বাদণজু বথদ্ক বদধতেহাদ্র ব  িাি হদ্ছ, ো 
কাদ্জ িাদগদ্য সুদবধাজনক এিাকার গিনতরদ্ির ঘুে দিদ্য হাে কদ্র এই সম্পিশািী 
আর দবশাি বিদ্শ ইিংিুাদ্ের অবিান আদ্রা সুপ্রদেদষ্ঠে করা ব দ্ে পাদ্র। ব খাদ্ন 
বকন্দ্রীয সরকার িাঙ্গদ্নর মুদ্খ রদ্যদ্ি। 
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আমার আশিংকা আমার িদযষু্ণ স্বািু আমাদ্ক আর দিখদ্ে অনুমদে বিদ্ব না।  দি 
ঈশ্বর আমার আযু বাদডদ্য বিন েদ্ব আবার আদম কাজ শুরু করদ্বা। আর  দি ো না 
হয, েদ্ব আদম সুর উইদিযাম নদরস, আপনার অনুগে প্রজা এবিং দহনু্দস্তাদ্নর রােিূে,  
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২১. চহন্দু্স্তান আ াডদ্র ট্রদ্শ্! 
 
‘উমর আদি আমার  ুদ্দ্ধর হাদে আনদ্ে বি। আদম  ুদ্ধ সীমান্ত অদ্গ্র দগদ্য আক্রমণ 
পদরচািনা করদ্বা। আমাদ্ক বিদ্খ তসনুদ্ির মদ্নাবি ববদ্ড  াদ্ব।  দগনগদ্ডর মদ্ো 
এই িুগতদটর এে বড একদট বসনাবাদহনীদ্ক এেদিন থাদমদ্য রাখার কথা নয। আদম 
ববারহানপুর বথদ্ক আসার আদ্গই আমার বসনাপদেদ্ির এটা িখি করা উদচে দিি।’ 
 
 উমর আদি উত্তর দিি, জাাঁহাপনা, আপনার প্রদ্যাজন পডদ্ি আদম অবশুই আপনার 
 ুদ্ধহস্তী দনদ্য আসার দনদ্িতশ বিব। েদ্ব আপদন  দি অনুমদে বিন। বো বদি, জাাঁহাপনা, 
এখাদ্ন আসার মাত্র দকিুদিন হদ্যদ্ি, আপদন কী  দ্থষ্ট শদক্তশািী ববাধ করদ্িন? আর 
জাাঁহাপনা,  দি আপদন সমু্মখ সাদর বথদ্ক  ুদ্ধ শুরু করার ইদঙ্গে দিদ্ে চান, ো কী 
হাদের দপদ্ঠ বদ্স করদ্ে হদ্ব? হাওিায বসদ্ি আপদন মারাদঠ বগািন্দাজ বসনা আর 
বরকন্দাজদ্ির সহজ িিুবস্তু হদ্বন। পািদকদ্ে বসাই বরিং অদ্নক আরামিাযক আর 
কম দবপিনক হদ্ব।’ 
 
‘েুদম আমার জনু উদিগ্ন হদ্যি, ো আদম বুেদ্ে বপদ্রদি। েদ্ব আল্লাহর শুকদরযা 
আিায করদি, আদম এখনও এই কাজ করদ্ে  দ্থষ্ট শদক্ত রাদখ। আদম  ুদ্ধহস্তী বুবহার 
করদ্বা।  দিও এদ্ে আদম স্বিাবেই একদট িিুবস্তুদ্ে পদরণে হব, েদ্ব বসই সাদ্থ 
আমার তসনুরা আমাদ্ক বিখদ্ে পাদ্ব আর বসটাই আমার উদ্েশু। 
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আধাঘণ্টা পর সবুজ রদ্ের বমাগি  ুদ্ধদ্বশ পদ্র আওরঙ্গদ্জব োর বসানা বাাঁধান হাদ্ের 
িাদঠটা োাঁর পাদ্শ িাাঁডান েরুণ বকারদচর হাদ্ে দিদ্য োর সাহা ু দনদ্য দসাঁদড ববদ্য 
মদ্ঞ্চ উঠদ্ে শুরু করদ্িন। এই মঞ্চ বথদ্ক দেদন োাঁর  ুদ্দ্ধর হাদের দপদ্ঠ চডদ্বন। 
দবশাি প্রাণীদটর নাম বজ্রদ্িব। এই পুরুে হাদেদট োর অেুন্ত দপ্রয। হাদেদট শান্তিাদ্ব 
মদ্ঞ্চর সামদ্ন িাাঁদডদ্যদিি। িুই মাহুে হাদেদটর কাদ্নর বপিদ্ন বদ্সদিি। হাদের িাাঁদ্ের 
হােদ্ির একদট িযিুট িম্বা গািা বনু্দক হাদ্ে দনদ্য উমর আদি সবুজ মখমদ্ির 
গদিওযািা রাজকীয আসদ্নর বপিদ্ন িাাঁদডদ্য রদ্যদ্ি। োর িাদড এখন সািা হদ্য 
এদ্সদ্ি। অদ্নক তসনু ব ন োাঁদ্ক বিখদ্ে পাদ্র এজনু আওরঙ্গদ্জব হাওিার িাি 
সদরদ্য দিদ্ে বদ্িদ্িন। হাদের দঠক বপিন বপিন ব  বিহরিী বঘাডায চদ্ড আসদ্ব বস 
একদট বড িাো বহন করদ্ব। বিরার সময প্রদ্যাজন ববাদ্ধ বরাদ্ির োপ বথদ্ক 
সম্রাটদ্ক রিা করার জনু বস িাোদট উমর আদির হাদ্ে বিদ্ব। 
 
আওরঙ্গদ্জব ধীদ্র ধীদ্র মদ্ঞ্চর উপর চডদ্িন, োরপর উমর আদির সাহা ু দনদ্য 
হাদের দপদ্ঠ চদ্ড হাওিায বসদ্িন। মাহুদ্ের দনদ্িতদ্শ বজ্রদ্িব ধীদ্র সুদ্ি গদ্জন্দ্রগমদ্ন 
চিদ্ে শুরু করদ্িা, োর হাাঁটার এই িদঙ্গর সাদ্থ আওরঙ্গদ্জব ববশ পদরদচে দিদ্িন। 
একটু পরই দেদন কামাদ্নর বপিদ্নর সাদরর কাদ্ি এদ্স থামদ্িন, োরপর বগািন্দাজ 
বসনাদ্িরদ্ক আপ্রাণ প্রদ্চষ্টা চাদিদ্য ব দ্ে উিুদ্ধ করদ্িন। োরপর দেদন অশ্বাদ্রাহী, 
বরকন্দাজ আর পিাদেক তসনু সাদরর কাদ্ি বপৌঁিদ্িন, সকদ্িই েখন  ুদ্দ্ধ োাঁদপদ্য 
পডার জনু তেদর হদ্য অদ্পিা করদিি। মাহুে োর ইস্পাদ্ের আিংকা দিদ্য বখাাঁচা দিদ্য 
ব্রজদ্িবদ্ক সাদরবদ্ধিদ্ব িাাঁদডদ্য থাকা তসনুদ্ির মধু দিদ্য ঘুদরদ্য দনদ্য চিদ্িা। 
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আওরঙ্গদ্জব হাে েুদ্ি তসনুদ্ির সিােণ জানাদ্েই তসনুরা ‘আওরঙ্গদ্জব দজন্দাবাি! 
আওরঙ্গদ্জব িীঘতজীবী বহান!’ বদ্ি দচৎকার কদ্র উঠদ্িা। 
 
কদ্যকদমদনট পর দেদন একিি বজুষ্ঠ বসনানাযদ্কর সামদ্ন এদ্িন, োাঁর অনুদ্রাদ্ধ োরা 
এখাদ্ন োাঁদ্ক স্বাগে জানাদ্ে সমদ্বে হদ্যদিি। বজ্রদ্িব োদ্ির সামদ্ন এদ্স থামদ্িা, 
োরপর উমর আদির সাহা ু দনদ্য আওরঙ্গদ্জব আসন বথদ্ক উদ্ঠ িাাঁদডদ্য প্রধান 
বিহরিীর হাে বিদ্ড দিদ্য বসনানাযকদ্ির মুদ্খামুদখ হদ্িন। কদ্যকজন োর বচাদ্খর 
দিদ্ক োকাদ্ে পারদ্িা না। অনুরা এক পা বথদ্ক অনু পাদ্য ির দিদ্য িাাঁডাি। 
পদরষ্কার বুো  াদ্ছ ওরা অস্বদস্তদ্ে রদ্যদ্ি। দেদন িাবদ্িন, হওযারই কথা, অবদ্রাধ 
করদ্ে দগদ্য ইদ্োপূদ্বত োরা ব  অবিার সৃদষ্ট কদ্রদ্ি, োদ্ে এরকমই হওযার কথা। 
দেদন পদরষ্কার বজারাদ্িা কণ্ঠ বিদ্ে শুরু করদ্িন, আদম আজ আশা করদ্বা বোমরা পূণত 
শদক্ত ও মদ্ন সাহস, আমাদ্ির উদ্েশু আর আমাদ্ির অদ্স্ত্রর উপর সমূ্পণত আিা দনদ্য 
িুগত আক্রমণ করদ্ব। এ াবৎ এই মারাদঠদ্ির বোমরা বহিাদ্িিা কদ্রি। এখন ওদ্ির 
বিদখদ্য িাও বক বশ্রষ্ঠ আর আমার কাদ্ি বোমাদ্ির সদেুকার ব াগুো প্রমাণ কর। 
আজই এই িুগত িখি কর! 
 
এদ্ক এদ্ক োরপর একদ্ াদ্গ বসনানাযকরা দচৎকার কদ্র োর প্রদে সমথতন বঘােণা 
করদ্িা। আওরঙ্গদ্জব এক হাে েুদ্ি োদ্িরদ্ক চুপ করার দনদ্িতশ দিদ্িন। োরপর 
বিদ্িন, এখন বোমাদ্ির কাজ হি  ার  ার পেদ্নর কাদ্ি দগদ্য বোমাদ্ির 
তসনুদ্িরদ্ক নেুন উৎসাহ আর উেীপনা দনদ্য উৎসাদহে করা, ব রকম এখন দচৎকার 
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কদ্র আমাদ্ক সমথতন কদ্র বিদখদ্যি। আধাঘণ্টার মদ্ধু তসনুদ্ির সামদ্ন আদম আমার 
গািা বনু্দক বথদ্ক একবার গুদি িুাঁদ্ড আক্রমণ শুরু করার ইদঙ্গে বিব।’ 
 
 দত্রশ দমদনট পর বজ্রদ্িব ধীদ্র ধীদ্র একদট বিাট দটিার উপর চডদ্িা। োদ্ক এখন 
আওরঙ্গদ্জদ্বর তসনুদ্ির অদ্নদ্কই বিখদ্ে পাদ্ছ, শুধু োই নয  দগনগড িুগত বথদ্কও 
োদ্ক বিখা  াদছি। িুগতদট আদ্রা বড একদট পাহাদ্ডর উপর অবদিে দিি, এর িুই 
পাদ্শ পাহাড চূডা দিদ্য ববদষ্টে এবিং পাদ্শই একদট চওডা খরদ্স্রাো নিী বদ্য  াদ্ছ। 
িুগতদট বড না হদ্িও, পাথদ্রর চওডা বিযািদট অেুন্ত শক্ত প্রমাদণে হদ্যদিি। বজ্রদ্িব 
দটিার সমেি চূডায উদ্ঠ িাাঁডাি। িুজন অশ্বাদ্রাহী পোকাবাহক বসানাদি বঘদ্রর িুদট 
সবুজ দবশাি পোকা হাদেদটর বপিদ্ন বমদ্ি ধরদ্িা। আওরঙ্গদ্জব আদ্িশ করদ্িন, 
উমর আদি আমাদ্ক আবার িাাঁডাদ্ে সাহা ু কর। 
 
 প্রধান বিহরিী োদ্ক িাাঁডাদ্ে সাহা ু কদ্র োর হাদ্ে গািা বনু্দকটা েুদ্ি দিি। এর 
হাদের িাাঁদ্ের বাদ্ট িডাইদ্যর িৃশু বখািাই করা দিি। উমর আদি বিদ্িা, আপদন দক 
আমার কাাঁদ্ধ বরদ্খ বনু্দকটা দনশানা করদ্বন, জাাঁহাপনা?’ আওরঙ্গদ্জব বিদ্িন, ‘না, 
আদম এটা ধদ্র দনশানা করদ্ে পারদ্বা। দঠকই দেদন োর কথামদ্োই কাজ করদ্িন। 
সমস্ত শদক্ত দিদ্য গািা বনু্দকটা বসাজা কদ্র িুদ্গতর দিদ্ক একদট গুদি করদ্িন। 
 
সাদ্থ সাদ্থ োর সমু্মখ সাদর বথদ্ক গুদির আওযাজ বশানা বগি। কামানগুদ্িা বগািা 
িুাঁডদ্েই অশ্বাদ্রাহী বসনারা প্রবি উৎসাদ্হ সামদ্ন এদ্গাি। োদ্ির বঘাডাগুদ্িা বিাটা 
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শুরু করদ্েই পোকাগুদ্িা বাোদ্স পে পে কদ্র িাসদ্ে িাগদ্িা। োদ্িরদ্ক অনুসরণ 
করদ্িা পিাদেক বাদহনী, োদ্ির মদ্ধু দকিু তসনু িম্বা মই বহন করদিি। 
 
 উমর আদি আবার আওরঙ্গদ্জবদ্ক োাঁর গদিওযািা আসদ্ন বসাদ্েই কাদ্িই পাহাদ্ডর 
মাদটদ্ে একদট কামাদ্নর বগািা এদ্স পডদ্িা। আওঙ্গদ্জব আর োর হাদের গাদ্য মাদট 
িদডদ্য পডদ্িা। প্রদশদিে বজ্রদ্িদ্বর দকিুই হি না, েদ্ব পেকাবাহকদ্ির একদট বঘাডা 
আেদেে হদ্য বপিদ্নর পাদ্য ির দিদ্য িাাঁডাদ্েই এর আদ্রাহীদ্ক দপঠ বথদ্ক প্রায 
বিদ্ি দিদছি। ঘন বধাাঁযার মধু দিদ্য আওরঙ্গদ্জব বিখদ্িন িুদ্গতর দিদ্ক অদ্ধতক পথ 
 াওযার আদ্গই মারাদঠদ্ির কামান আর গািা বনু্দদ্কর বগািার আঘাদ্ে িুজন 
পোকাবাহকসহ কদ্যকজন অশ্বাদ্রাহীদ্সনা হাে-পা িদডদ্য মাদটদ্ে পদ্ড রদ্যদ্ি। আদ্রা 
কদ্যকজন আহে অশ্বাদ্রাহীদ্সনা দপিু হটদ্ি।  দিও অনুরা ইদ্োমদ্ধুই িুদ্গতর 
বিযাদ্ির দনদ্চ বপৌঁদ্ি বগদ্ি, কদ্যকজন বঘাডার পািাদনদ্ে িাাঁদডদ্য একহাদ্ে বঘাডার 
রাশ ধদ্র অনু হাদ্ে দপস্তি দনদ্য িুদ্গতর িাদ্ির উপর শত্রুপদ্ির বসনাদ্ির িিু কদ্র 
গুদি িুডদ্ি। এদ্ির বপিদ্ন ব  বরকন্দাজ বসপাইরা দিি, োরা মাদটদ্ে শুদ্য গািা 
বনু্দক দনশানা করদিি। 
 
একদট আেদেে বঘাডা হঠাৎ আদ্রাহীসহ িুদ্গতর বপিদ্নর পাহাড চূডার উপর দিদ্য 
িুটদ্িা। পিাদেক বসনারা উপদ্র উঠার আদ্গই বাদ্রাজদ্নরও ববদশ বমাগি বরকন্দাজ 
হোহে হি। ওদ্ির মদ্ধুও অদ্নদ্ক হোহে হদ্যদিি। কদ্যকজন দির হদ্য পাহাদ্ডর 
খাডা  াদ্ি পদ্ডদিি আর অনুরা হামাগুদড দিদ্য দকিংবা খুাঁদডদ্য খুাঁদডদ্য বমাগি দশদবদ্রর 
দিদ্ক দিদ্র আসদিি। েদ্ব  ারা বিযাদ্ির কাদ্ি বপৌঁদ্িদিি, োরা দ্রুে মই খাডা কদ্র 
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বিযাদ্ি উঠদ্ে শুরু করদ্িা। িুদ্গতর িাদ্ি থাকা মারাদঠরা কদ্যকদট মই বঠদ্ি বিদ্ি 
দিি। মইদ্যর সাদ্থ বিদ্গ থাকা বমাগি বসনারা বপিদ্ন োদ্ির সহদ্ াদ্ধাদ্ির গাদ্যর 
উপর পডদ্িা। এদ্ির সাদ্থ সাদ্থ িুই-দেনজন মারাদঠ বসনাও বমাগি গািা বনু্দদ্কর 
গুদিদ্ে আহে হদ্য িাি বথদ্ক দনদ্চ পদ্ড বগি। 
 
 েদ্ব দেদন ব রকম আশা কদ্রদিদ্িন, বমাগি বসনারা  দ্থষ্ট মদ্নাবি বিখাদ্ে িাগদ্িা। 
দ্রুে প্রচুর বসনা বিযাদ্ির কাদ্ি বপৌঁিদ্েই আদ্রা অদ্নক মই িাগান হি। মই বথদ্ক 
ওরা অদ্নদ্ক িাদ্ি উঠদ্ে সিি হি। এখান বথদ্ক বিখা  াদ্ছ িাদ্ির উপর 
উিযপদ্ির মদ্ধু হাোহাদে িডাই চিদ্ি। ধীদ্র ধীদ্র মারাদঠরা বিযাি ধদ্র দপিু 
হটদ্ি। প্রচুর হোহে করা িাডাও বমাগিরা ওদ্িরদ্ক বিাট বিাট িদ্ি এদ্ক অপদ্রর 
কাি বথদ্ক আিািা কদ্র বিিদিি। ইদ্োমদ্ধু ওরা মারাদঠদ্ির বড একদট কামান িখি 
কদ্র কামাদ্নর মুখ দপিন দিদ্ক ঘুদরদ্য িুদ্গতর দিদ্ক বগািা বিাাঁডার বচষ্টা করদিি। এর 
কাদ্িই একজন বমাগি বসনা িাদ্ির একদট দিদ্রর সাদ্থ দবশাি একদট বসানাদি-সবুজ 
বমাগি পোকার িণ্ড ববাঁদ্ধ দিদ্েই পোকাদট হাওযায পেপে কদ্র উডদ্ে িাগদ্িা। 
 
আওরঙ্গদ্জব বিদ্িন, “আল্লাহর রহমদ্ে  ুদ্দ্ধর গদে আমাদ্ির অনুকূদ্ি  াদ্ছ। গরদ্ম 
আমার মাথা িপিপ করদ্ি উমর আদি। চি আমরা বড োবুদ্ে দিদ্র  াই। ঐ িাোটা 
নাও। বরাি সহু হদ্ছ না।’ 
 
বসদিন সন্ধুায বহদ্রম োাঁবুদ্ে আওরঙ্গদ্জব একদট বরশদম বাদিদ্শ মাথা বরদ্খ একদট 
দডিাদ্নর উপর শুদ্য বচাখ বুদ্জ দিদ্িন। উদিপুরী মহি োর দিদ্ক োদকদ্য শান্তিাদ্ব 
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বিদ্িন, আপনাদ্ক খুব ক্লান্ত বিখাদ্ছ। অবশু আজ আপদন  া কদ্রদ্িন, োদ্ে ক্লান্ত 
হবারই কথা। 
 
দেদন বিদ্িন, হুাাঁ আদম ক্লান্ত। েদ্ব আমার পদরশ্রম সাথতক হদ্যদ্ি। আমার উপদিদেদ্ে 
আমার বিাদ্করা উিীদবে হদ্যদ্ি। িুইঘণ্টারও কম সমদ্য আমরা পুদ্রা িুগত িখি 
করদ্ে বপদ্রদি।  দিও দকিু তসনুসহ এর অদধনাযক মাদটর দনদ্চর একদট বগাপন পথ 
দিদ্য পাদিদ্য বগদ্ি। এবার আদম  দগনগড িুগত সদঠকিাদ্ব সুরদিে করদ্বা। মারাদঠরা 
আর এটা পুনিতখি করদ্ে পারদ্ব না, আর নযদ্ো আমার বসনাপদেদ্ির এর জনু 
জবাবদিদহ করদ্ে হদ্ব। 
 
 ‘আপনার সিিোয আদম খুদশ হদ্যদি, েদ্ব দনদ্জর শরীদ্রর উপর ববদশ চাপ বনদ্বন 
না।’ 
 
‘বসটা হযদ্ো পুদ্রাপুদর সিব নয। আদম একদট দসদ্ধান্ত দনদ্যদি, বসটা বসনাপদেদ্ির 
সামদ্ন বঘােণা করার আদ্গ বোমাদ্ক বিদ্ে চাই। দকিু তসনু দনদ্য আদম উত্তদ্র আগ্রা 
আর দিদল্লর দিদ্ক দিদ্র  াব। বেইশ বির  াবৎ িদিদ্ণ বথদ্ক আমাদ্ির সাম্রাদ্জুর 
পদরদধ এ াবৎকাদ্ির মদ্ধু সবদ্চদ্য ববদশ বাদডদ্যদি। এখাদ্ন ব  দবরাট বসনাবাদহনী 
থাকদ্ব োর বনেৃত্ব বিবার জনু মুযািমদ্ক বডদ্ক আনদ্বা। বস একজন কুশিী 
বসনাপদে আর একদট িুদ্ির পর দনদ্িতদ্শর প্রদে বস আদ্রা অনুগে হদ্যদ্ি। োর কাজ 
হদ্ব আমাদ্ির এখানকার অবিান ধদ্র রাখা। আর বকাদ্না এিাকা িখি করার িরকার 
বনই। আজম গুজরাদ্টই থাকদ্ব।’ 
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 ‘এসব দসদ্ধান্ত এখন বকন দনদ্ছন? 
 
‘অদ্নক কারদ্ণ। উত্তদ্র অশাদন্ত চিদ্ি। রাজপুেরা উদ্ধে হদ্য উদ্ঠদ্ি আর দশখরাও 
আদ্রা ববদশ স্পধতা বিখাদ্ছ। এমনদক জাটরাও আগ্রায আমার মাদ্যর সমাদধদ্সৌদ্ধ 
িুটপাট চাদিদ্যদ্ি। োর উপর আমার দনদ্জর ব  কমতকেতাদ্ির বচাদ্খর আডাদ্ি বরদ্খ 
আদম দবশ্বাস কদ্রদিিাম, ওরাও িুনতীদেপরাযণ আর অথতদ্িািুপ হদ্য উদ্ঠদ্ি। আদম 
এদ্ির কদ্যকজনদ্ক িৃষ্টান্তমূিক শাদস্ত বিব,  াদ্ে অনুরা সাবধান হদ্য  ায। আর 
খাজনার পদরমাণ বাদডদ্য েুিদ্বা,  া আমার বসনাবাদহনীদ্ক দটদকদ্য রাখার জনু অেুন্ত 
প্রদ্যাজনীয। আওরঙ্গদ্জব এেিণ বসাজা হদ্য বদ্স কথা বিদিদ্িন, এবার একটু 
থামদ্িন, োরপর আবার বদ্ি চিদ্িন, আর সদেু বিদ্ে দক, উত্তদ্র আবার পদরদচে 
বিাকািয আর িািানদ্কাঠাগুদ্িা আমার খুব বিখদ্ে ইছা হদ্ছ। ইছা হদ্ছ দিদল্লদ্ে 
আমার ববান জাহানারার মাজাদ্র বিাযা করার, আর আগ্রায োজমহদ্ি মাদ্যর মাজাদ্র 
আর হযদ্ো বসখাদ্ন বাবার কবদ্রও বিাযা করদ্বা। আবার একটু থামদ্িন। 
আওরঙ্গদ্জদ্বর এরকম দবোিময বচহারা উদিপুরী মহি আর কখনও বিদ্খন দন। দেদন 
অবাক হদ্য বিখদ্িন োর িাি হদ্য আসা বচাদ্খ িু একদ্িাাঁটা পাদন বিখা  াদ্ছ, ধীদ্র 
ধীদ্র গাি ববদ্য বনদ্ম বচাদ্খর পাদন সািা িাদড দিদজদ্য দিদ্ছ। দেদন োডাোদড বচাদ্খর 
পাদন মুদ্ি আবার বিদ্িন, ‘ েই বযস হদ্ছ েেই োর কথা আমার ববদশ মদ্ন 
পডদ্ি। গে বির পারদ্সু আকবর মারা  াবার পর আর োর আদ্গ কারাগাদ্র 
বজরুদন্নসার মৃেুুর খবদ্রর পর আমার মদ্ন ব  বশাক বজদ্গদিি, ো আমাদ্ক অবাক 
কদ্রদ্ি। বযস আমাদ্ক বুেদ্ে দশদখদ্যদ্ি দপোমাোর সাদ্থ োদ্ির সন্তাদ্নন বন্ধন কে 
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অসমান। বড হদ্িই সন্তান োর বাবা-মার কাি বথদ্ক আিািা হদ্য  ায, দনদ্জর 
পদরকল্পনা আর উচ্চাকাঙ্ক্ষা দনদ্য বুস্ত হদ্য পদ্ড। অথচ বাবা-মা েখনও বসই বন্ধন 
অনুিব কদ্র আর ওদ্িরদ্ক বিাট বিদ্িদ্মদ্য দহদ্সদ্ব বিদ্খ। বুেদ্ে বুথত হয বকন 
সন্তান োর কথামদ্ো চদ্ি না।  দিও আমার মদ্ন বকাদ্না সদ্ন্দহ বনই ব ,…বমাদ্টই 
বনই…ব  আদম সবসময সদঠক কাজই কদ্রদি … খন বাবার দবরুদ্দ্ধ পিদ্িপ 
দনদ্যদিিাম, আর এখন একটু একটু বুেদ্ে শুরু কদ্রদি দেদন েখন বকমন অনুিব 
কদ্রদিদ্িন। 
 
কথা বিা বশে করদ্েই একদট কদ্ষ্টর হাদস আওরঙ্গদ্জদ্বর মুদ্খ বিখা দিদ্যই আবার 
দমদিদ্য বগি। উদিপুরী োর কাদ্ি দগদ্য িুই হাদ্ে োর কাাঁধ ধরদ্িন। কদ্যকদমদনট 
নীরবোর পর দেদন বিদ্িন, কমবখস্ দক আমাদ্ির সাদ্থ উত্তদ্র ব দ্ে পারদ্ব? 
 
 ‘হুাাঁ,  দি েুদম চাও।’ 
 
 ‘আদম আপনার কাদ্ি কৃেজ্ঞ। বস আমার বড আিদ্রর আর আমার মদ্ন হয আপনারও 
একজন দপ্রযপাত্র। বসজনু অদ্নক সময আমার িুদিন্তা হয হযদ্ো োর িাইদ্যরা োর 
দবরুদ্দ্ধ েড ন্ত্র করদ্ে পাদ্র, দবদ্শেে  খন বস আপনার দনরাপি আশ্রয বথদ্ক িূদ্র 
থাদ্ক…’ 
 
‘আদম  েদিন ববাঁদ্চ আদি আর আদম এে োডাোদড মরদ্েও চাই না, এ ধরদ্নর 
েড ন্ত্র হদ্ে বিব না।’ 
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উদিপুরী মহদ্ির মািংসি মুদ্খ একদট মৃিু হাদস বখদ্ি বগি। আর ো আওরঙ্গদ্জবদ্ক 
মদ্ন কদরদ্য দিি ব ৌবদ্ন দেদন বিখদ্ে বকমন দিদ্িন। োর বুদ্ক মাথা বরদ্খ ধীদ্র 
ধীদ্র দেদন ঘুদমদ্য পডদ্িন। উদিপুরী মহি োর পােিা হদ্য  াওযা চুদ্ি হাে বুিাদ্ে 
বুিাদ্ে োর মােৃিূদম জদজতযার একদট তনশকাদ্ির ঘুমপাডাদন গান গুন গুন কদ্র গাইদ্ে 
শুরু করদ্িন। আগামীকাি দেদন চাকরদ্ির বিদ্বন োর দসনু্দদ্ক মািপত্র িরদ্ে, 
বকবি সিদ্রর উপদ্ াগী দকিু বপাশাক আর অিোর,  া োর স্বামীদ্ক খুদশ করদ্ব 
বসগুদ্িা আিািা কদ্র রাখদ্বন। েদ্ব বপাশাকগুদ্িাদ্ে দকিু পদরবেতন করদ্ে হদ্ব, 
বকননা দেদন আদ্গর বচদ্য ববশ বমাটা হদ্যদ্িন। আর সামানু ব  মি িুদকদ্য 
বরদ্খদিদ্িন ো বিদ্ি দিদ্ে হদ্ব, বকননা োর স্বামী এটা খুবই অপিন্দ কদ্রন। উত্তদ্র 
বপৌঁিান প তন্ত োদ্ক ধীর-দির থাকদ্ে হদ্ব। আওরঙ্গদ্জদ্বর বযস এখন সাোদশ, 
কষ্টকর সিরকাদ্ি োর স্বাছদ্ন্দুর জনু উদিপুরীর সাহা ু প্রদ্যাজন হদ্ব। কমবখও 
োর কমতেৎপরো আর দসিংহাসদ্নর িদবেুৎ উত্তরাদধকার দহদ্সদ্ব োর ব াগুো প্রমাণ 
করার একদট সুদ্ াগ পাদ্ব। েদ্ব দেদন দনদিে অবশুই বস সময আসদ্ব…। 
 
* 
 
অশ্বাদ্রাহীিদ্ির সবার আদ্গ অগিীর নিীর পাদন দিদটদ্য কমবখস্ বীদ্রর মদ্ো 
আক্রমদ্ণ িুদ্ট চিদ্িা। বশে দবদ্কদ্ির আদ্িায নিীর পাদনর রে বসানাদি হদ্য দচক 
দচক করদিি। এক হাদ্ে বরাি আডাি কদ্র আওরঙ্গদ্জব িি করদ্িন োর বিদ্ির 
বপিদ্নর একজন অশ্বাদ্রাহী োর সািা বঘাডার দপঠ বথদ্ক িুই হাে িুাঁদ্ড পাদনদ্ে পদ্ড 
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বগি। েদ্ব কম বখস্ ইদ্োমদ্ধু নিী পার হদ্য পাহাদ্ডর বপিদ্নর পদরেুক্ত িুগতদট 
প তন্ত অদ্ধতক পথ পার হদ্যদ্ি। এর দনচু মাদটর বিযািদট বৃদষ্ট পদ্ড জাযগায জাযগায 
বিদ্ঙ্গ পদ্ডদ্ি, সহদ্জই বঘাডাগুদ্িা টপদ্ক ব দ্ে পারদ্ব। শীঘ্রই িুদ্গত ব  মারাদঠ 
তসনুগুদ্িা িুদকদ্যদ্ি োরা ধরা পডদ্ব এবিং মারা পডদ্ব। ওরা ধীর গদেদ্ে চিা বমাগি 
বসনাবাদহনীর অগ্রবেতী িদ্ির উপর অেদকতদ্ে হামিা কদ্র এখাদ্ন িুদকদ্যদিি। 
মারাদঠদ্ির হাদ্ে োর ব  বিাদ্করা মারা দগদ্যদিি, োদ্ির মৃেুুর প্রদেদ্শাধ বনওযা 
হদ্ব। িুই মাইি িীঘত বমাগি কাদ্িিার উপর এটা সবতদ্শে অেদকতে হামিা দিি, 
এমদনদ্েই ধীদ্র চিা কাদ্িিাদটর অগ্রগদে আদ্রা ধীর হদ্য পডদ্িা, বকননা এখন 
োদ্িরদ্ক প্রদেদট বিাদ্কর উপর কডা নজর রাখদ্ে হদ্ছ। েদ্ব এখন পাহাদ্ডর  াি 
আদ্রা খাডা হদ্য চদ্িদ্ি, কমবখস োর বািাদম বঘাডায চদ্ড বিহরিীদ্ির আদ্গ আদ্গ 
িুদ্ট প্রায িুদ্গতর বিযাদ্ির কাদ্ি বপৌঁদ্ি বগদ্ি। হঠাৎ োর বঘাডাদট পা িাাঁজ কদ্র 
মাদটদ্ে িুদটদ্য পডদ্েই বসও দজন বথদ্ক দিটদ্ক মাদটদ্ে পদ্ড দির হদ্য রইি। 
 
চার-পাাঁচজন বিহরিী বঘাডার রাশ বটদ্ন োদ্ির বঘাডা থামাি। োরপর দ্রুে বঘাডার 
দপঠ বথদ্ক বনদ্ম শাহজািার উপদ্র েুাঁকদ্িা। বাদক বমাগি তসনুরা  াি ববদ্য িুদ্গতর 
দিদ্ক িুদ্ট চিদ্িা। মাদটর বিযাি টপকাদ্ে দগদ্য িুদট বঘাডা পদ্ড বগি, অনুরা বিযাি 
টপদ্ক িুদ্গতর বিেদ্র  ুদ্ক পডদ্িা। 
 
আওরঙ্গদ্জব দচৎকার কদ্র বিদ্িন, ‘বহদকমদ্ক পাদঠদ্য আমার বিদ্িদ্ক বপিদ্নর 
সাদরদ্ে দনদ্য আসদ্ে বি। আর বিদ্খা োর পদ্ড  াওযার খবরটা ব ন বমদ্যদ্ির কাদ্ন 
না  ায। ওরা কাদ্িিার বপিদ্ন পিতাদ্ঘরা হদ্য আসদিি আর  খন মারাদঠরা অেদকতদ্ে 
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আক্রমণ কদ্রদিি েখন প্রহরীরাও ওদ্িরদ্ক দঘদ্র দিি, কাদ্জই উদিপুরী মহি বিখদ্ে 
পাদ্রন দন দক ঘদ্টদ্ি। আদম আমার বিদ্ির কেটুকু জখম হদ্যদ্ি বিখার পর দনদ্জ 
োদ্ক খবরটা জানাব।’ 
 
হুমাযুদ্নর আমি বথদ্ক বকাদ্না বমাগি শাহজািা  ুদ্ধদ্িদ্ত্র মারা  ান দন। দেদন আল্লাহর 
কাদ্ি প্রাথতনা করদ্িন, দেদন ব ন কমবখদ্সর প্রাণ রিা কদ্রন। োর মদ্ন পডদ্িা বিাট 
বিদ্ির জদ্ন্মর সময দেদন বিদ্বদিদ্িন একজন সম্রাদ্টর ববশ কদ্যকদট বিদ্ির 
প্রদ্যাজন, কারণ বকউ হযদ্ো মারাও ব দ্ে পাদ্র দকিংবা বকউ দবশ্বাসঘােকোও করদ্ে 
পাদ্র। বসই েখন বথদ্কই দেদন আকবদ্রর দবশ্বাসঘােকো সহু কদ্র এদ্সদ্িন। এখন 
দক োদ্ক আদ্রকদট মৃেুু সহু করদ্ে হদ্ব? অবশু বসটা এখনই জানা  াদ্ব। 
কমবখদ্সর চারদিদ্ক ব  বিহরিীরা দিড কদ্রদিি, োদ্ির মদ্ধু একজন বঘাডায চদ্ড 
দশদবদ্রর দিদ্ক দিদ্র আসদিি। শীঘ্রই বস আওরঙ্গদ্জদ্বর সামদ্ন এদ্স বঘাডা বথদ্ক 
নামদ্িা। োর মুখ বিদ্খ দকিু ববাো বগি না। 
 
‘আমার বিদ্ি বস বকমন আদ্ি? 
 
‘আমরা দনদিে দকিু বিদ্ে পারদি না জাহাপনা। একদট মারাদঠ বগািা োর বঘাডাদ্ক 
আঘাে কদ্রদিি, োদ্ক নয। েদ্ব মাদটদ্ে পদ্ড  াওযার সময োর দশরস্ত্রাণদট খুদ্ি 
পদ্ড এবিং শক্ত পাথুদ্র জদমদ্ন োর মাথা ঠুদ্ক  ায। োর নাক, মুখ আর এক কান 
দিদ্য রক্ত পডদ্ি। জ্ঞান হারাদ্িও োর দনশ্বাস-প্রশ্বাস দঠকই বইদ্ি। আর আমাদ্ির 
একজন সাদথ বদ্িদ্ি দেদন নাদক একবার বচাদ্খর পাো বিদ্িদিদ্িন। বহদকম বদ্িদ্িন 
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োদ্ক এখন ব খাদ্ন আদ্িন বসখাদ্ন রাখাই িাি। ওরা বরি আর কম্বি আনদ্ে 
বদ্িদ্ি। 
 
 দকন্তু ওদ্ক ওখাদ্ন রাখদ্ি মারাদঠরা দকিু করদ্ব না? 
 
িুগত বথদ্ক  ারা পািাদ্ে পাদ্র দন োদ্ির সকিদ্ক বন্দী করা হদ্যদ্ি। সবদকিু এখন 
শান্ত। 
 
কযজনদ্ক ধদ্রি? 
 
 ‘প্রায পাঁদচশজন হদ্ব, জাহাপনা। 
 
‘ওদ্িরদ্ক কডা পাহারায রাদ্খ। পদ্র আদম ওদ্ির সাদ্থ কথা বিদ্বা। এখন আমাদ্ক 
আমার বিদ্ির কাদ্ি ব দ্ে হদ্ব। উমর আদি, একটা পািদক আনদ্ে বি। 
 
িশ দমদনট পর িযজন ববহারা পিতাদ্ঘরা পািদকদট কমবখদ্ক দঘদ্র থাকা বসনািিদটর 
কাদ্ি এদ্স নামাি। দিদ্ডর িাাঁক দিদ্য দবদ্শে দকিু বিখা  াদ্ছ না। োট বিদ্রর উমর 
আদি পািদকর সাদ্থ সাদ্থ িুদ্ট এদ্সদ্ি। বস আওরঙ্গদ্জবদ্ক উদ্ঠ িাাঁডাদ্ে সাহা ু 
করদ্িা। 
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 ‘আমাদ্ক বিখদ্ে িাও আমার বিদ্িদ্ক।  ারা কমবখসূদ্ক দঘদ্র িাাঁদডদ্যদিি োরা সদ্র 
িাাঁডাি। আওরঙ্গদ্জব দনদ্চ োদকদ্য বিখদ্িন কমবখস্ এখন মদ্ন হি অজ্ঞান হদ্য 
রদ্যদ্িন। নাক মুখ বথদ্ক রক্ত পডা বন্ধ হদ্যদ্ি, েদ্ব অন্তে দেনদট িাাঁে বিদ্ঙ্গ বগদ্ি 
আর োর বাম হাদ্ের কদির একদট রক্ত মাখা হাড ববদরদ্য রদ্যদ্ি। কাদ্িা বপাশাকপরা 
একজন বহদকম কাপদ্ড বমাডান একদট বরদ্ির টুকরা দনদ্য োর িদ্ড  াওযা কপাি, 
আর িুদ্ি ববগুদন হদ্য  াওযা বাম বচাদ্খ ধদ্র বরদ্খদিদ্িন। েদ্ব সকি প্রশিংসাই 
আল্লাহর, োর বিদ্ির বুক উঠানামা করদিি। বস দঠকমদ্োই দনশ্বাস দনদছি। 
 
আওরঙ্গদ্জব বহদকমদ্ক দজদ্জ্ঞস করদ্িন, “বস দক একবারও নদ্ডদ্ি? 
 
 ‘িুই দেন দমদনট আদ্গ দেদন একবার বচাখ বমদ্ি োদকদ্যদিদ্িন, এমনদক মদ্ন হদ্িা 
মৃিু বহদ্সদিদ্িন। েদ্ব এর পর আবার জ্ঞান হাদরদ্য বিদ্িন। বহদকম কথা বিদ্ে 
বিদ্েই কমবখ মাথাটা সামানু নদ্ড উঠদ্িা। দেদন আবার বচাখ খুিদ্িন আর মদ্ন হি 
োর বাবার দিদ্ক োকাদ্িন। 
 
আওরঙ্গদ্জব দজদ্জ্ঞস করদ্িন, কমবখস্, েুদম আমার কথা শুনদ্ে পাছ?” োর বিদ্ি 
বকাদ্না উত্তর দিি না, েদ্ব োর বঠাাঁদ্টর িাাঁক দিদ্য কদ্যক বিাাঁটা রক্ত ববর হদ্য োর 
কাদ্িা িাদডর উপর গদডদ্য ববর হি–সিবে মাথা নাডাচাডার কারদ্ণ বকাদ্না একদট 
জখম খুদ্ি বগদ্ি। আবার বচাখ বন্ধ করদ্িন। আদ্রা পাাঁচ দমদনট বকদ্ট বগি, োরপর 
আবার কমবখদ্সর বচাদ্খর পাো বকাঁদ্প উঠদ্িা, দেদন আবার বচাখ খুিদ্িন। এবার 
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আওরঙ্গদ্জব দনদিে হদ্িন দেদন োর দিদ্কই োদকদ্য রদ্যদ্িন। দেদন বডদ্ক উঠদ্িন, 
‘কমবখস্…? 
 
দেদন আর দকিু বিার আদ্গই কমবখদ্সর রক্তমাখা বঠাাঁট নদ্ড উঠদ্িা। মৃিুস্বদ্র েদ্ব 
পদরষ্কারিাদ্ব দেদন বদ্ি উঠদ্িন, ‘বাবা?’ 
 
হাাঁটুর বুথা দনদ্য আওরঙ্গদ্জব সাদ্থ সাদ্থ বসখাদ্নই হাাঁটুদ্গদ্ড বদ্স পডদ্িন, সকি 
প্রশিংসাই আল্লাহর! 
 
িুই ঘণ্টা পর কমবখদ্সর িাঙ্গা কদিদ্ে পদট্ট িাগাবার পর োদ্ক একদট নেুন োবুদ্ে 
বদসদ্য পাদ্শ উদিপুরী মহিদ্ক বরদ্খ আওরঙ্গদ্জব আবার পািদকদ্ে চদ্ড নিীর েীদ্র 
দিদ্র এদ্িন। বসখাদ্ন চদিশ জন মারাদঠ বন্দী হাে-পা দপিদ্মারা বাাঁধা অবিায একই 
বিহরিীিদ্ির পাহারায অদ্পিা করদিি। পািদকদ্ে বনদ্ম দেদন িাদঠদ্ে ির দিদ্য 
বন্দীদ্ির কাদ্ি বহাঁদ্ট বগদ্িন। প্রায সবাই োর দিদ্ক অম্লানবিদ্ন োদকদ্য রইি। 
 
 “বোমরা সবাই বোমাদ্ির সম্রাট–আমার কাদ্ি দবশ্বাসঘােক। বোমাদ্ির মদ্ো বিাদ্করা 
আমার শাসদ্ন বার বার উপরব সৃদষ্ট কদ্রি। বকউ বোমাদ্ির মৃেুু বঠকাদ্ে পারদ্ব না, 
েদ্ব বোমরা  দি ইসিাম ধমত গ্রহণ কর, েদ্ব ঘােদ্কর েদ্রাযাদ্ির এক বকাদ্প 
বোমাদ্ির মৃেুু দ্রুে,  ন্ত্রণাহীন এবিং  েিূরসিব ম তািাপূণত হদ্ব। এটা জানার পর 
বোমাদ্ির মদ্ধু বকউ কী সদেু ধদ্মত িীদিে হদ্ে রাদজ আি? 
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 বকাদ্না উত্তর বনই। 
 
 “দঠক আদ্ি, বোমাদ্িরদ্ক একজন একজন কদ্র ঐ কামাদ্নর কাদ্ি দনদ্য  াওযা হদ্ব। 
োরপর কামাদ্নর মুদ্খ বোমাদ্িরদ্ক ববাঁদ্ধ বগািা বিাাঁডা হদ্ব, বোমাদ্ির বিহ টুকরা 
টুকরা হদ্য উদ্ড  াদ্ব। োরপর একদট মুণ্ড ঐ িুদ্গতর বকাদ্না একদট চূডায দসদ্মন্ট কদ্র 
রাখা হদ্ব,  াদ্ে এটা বিখার পর অনুরা সাবধান হয আর আমার কেৃতত্বদ্ক মানদ্ে 
বাধু হয। প্রহরী, বগািন্দাজ বসপাই, কাজ শুরু কদ্র িাও!’ 
 
 নিীর ওপাদ্র সূ ত অস্ত ব দ্েই িুইজন িীঘতদ্িহী প্রহরী িম্বাচুদ্ির একজন মারাদঠদ্ক 
ধদ্র োদ্ক বটদ্ন-দহাঁচদ্ড কামাদ্নর দিদ্ক দনদ্য চিদ্িা। বিাকদট বকাদ্না বাধা দিি না, 
েদ্ব মাথা বসাজা কদ্র রইি আর আওরঙ্গদ্জদ্বর কাদ্ি। আসদ্েই দচৎকার কদ্র 
উঠদ্িা, দহনু্দস্তান আমাদ্ির বিশ। এক দিন আমরা আপনার এবিং সকি দবদ্িদশ 
হামিাকারীদ্ির দবরুদ্দ্ধ দবজযী হব। এখন আদম  ে  ন্ত্রণা আর অপমান ববাধ করদ্বা, 
বহ বৃদ্ধ, আপনার বিংশধদ্ররা োর বচদ্য িশগুণ ববদশ  ন্ত্রণা বিাগ করদ্ব। একজন 
প্রহরী োর েিদ্পদ্ট প্রচণ্ড আঘাে করদ্েই বস উদ্ে পডদ্িা, েদ্ব একটুও শব্দ 
করদ্িা না। কামাদ্নর কাদ্ি বপৌঁদ্ি প্রহরীরা কামাদ্নর মুদ্খর উপর োর শরীর বাাঁকা 
কদ্র ধরদ্িা আর হাে-পা রদশ দিদ্য কামাদ্নর নদ্ির সাদ্থ বাাঁধদ্িা। কামাদ্নর পাদ্শ 
িাাঁডান দেনজন বগািন্দাজ বসনা ইদ্োমদ্ধু কামাদ্ন বগািা িদ্র বরদ্খদিি। বিাকদট 
োরপরও বকাদ্না ধরদ্নর নডাচডা করদ্িা না দকিংবা দচৎকার করদ্িা না। প্রধান 
বগািন্দাজ বসনা বারুদ্ি আগুন ধরাদ্েই কামাদ্নর বগািাদট মারাদঠ বিাকদটর বিহ 
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দিন্নদিন্ন কদ্র দিি। অদ্নক িূদ্র চেুদিতদ্ক রক্ত, মািংস আর হাড িদডদ্য পডদ্িা। আর 
মাথাদট গডাদ্ে গডাদ্ে নিীর েীদ্রর দিদ্ক দগদ্য বপৌঁিি। 
 
আওরঙ্গদ্জব উমর আদিদ্ক বিদ্িন, ‘ববহারাদ্ির ডাক। আমার এসব বিখার িরকার 
বনই। এই বিাকগুদ্িার মদ্নাবি বিদ্ঙ্গ বিবার জনু দেদন আর দক করদ্ে পাদ্রন? 
 
* 
 
বিবপুর িুগত-প্রাসাদ্ির ধূদিধূসদরে উঠাদ্ন পািদকর পাদ্শ হাাঁটুদ্গদ্ড বসা বিহরিী 
প্রধানদ্ক আওরঙ্গদ্জব বিদ্িন, আমাদ্ক কদ্যকটা দিন অবশুই দবশ্রাম দনদ্ে হদ্ব। 
আমার মদ্ন হয আদম আমার শদক্তর বশে সীমায এদ্স বগদি, দিদল্ল রওযানা বিবার 
আদ্গ আমাদ্ক সুিসবি হদ্য উঠদ্ে আদ্রা দকিু সময দিদ্ে হদ্ব। েদ্ব দিদল্ল ব দ্েই 
হদ্ব। উমর আদি প্রদ্যাজনীয দনদ্িতশ িাও।’ 
 
“জ্বী, জাাঁহাপনা। আদম বসনাপদেদ্ির বিদ্বা ওরা ব ন তসনুদ্ির ববশ দকিু দিন থাকার 
মদ্ো রসদ্ির মজুি এবিং বমাটামুদট িাদযিাদ্ব থাকার বদ্ন্দাবস্ত দনদিে কদ্র।’ 
 
‘আর দবদিন্ন প্রদ্িদ্শর সুদ্বিার আর বসনাপদেরা ব ন জাদ্ন…’ হঠাৎ কাদশর িমদ্ক 
আওরঙ্গদ্জব বথদ্ম বগদ্িন। এক টুকরা মসদিন কাপড দিদ্য  াকা পাদ্শ রাখা 
দচনামাদটর একদট বপযািায এক িিা কি থুক কদ্র বিদ্ি দেদন আবার ককতশ স্বদ্র 
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বিদ্ে িাগদ্িন, “ওদ্িরদ্ক জানাও আদম এখাদ্ন আদি, বকাদ্না ধরদ্নর সমসুা হদ্ি 
ব ন দ্রুে আমাদ্ক খবর বিয। 
 
 ‘আদম বিদ্বা জাাঁহাপনা। আদম দক আপনাদ্ক পািদক বথদ্ক উঠদ্ে সাহা ু করদ্বা,  াদ্ে 
আপদন বহাঁদ্ট আপনার থাকার কামরায ব দ্ে পাদ্রন? আমার মদ্ন হয পদরচারকরা 
কামরাগুদ্িা সাদজদ্য বরদ্খদ্ি। 
 
না, এখন আদম হাাঁটদ্ে পারদ্বা না, এবার খুব ক্লান্ত হদ্যদি। ববহারাদ্ির বি পািদকটা 
বিেদ্র বদ্য দনদ্য ব দ্ে আর চাকরদ্ির বি দকিু বরি পাদন প্রস্তুে করদ্ে।  দিও ঘাম 
বনই, োরপরও আমার শরীদ্রর বিেদ্র আগুদ্নর মদ্ো গরম মদ্ন হদ্ছ। 
 
‘অবশুই জাাঁহাপনা। আদম দনদিে বরিঘরদটদ্ে প্রচুর বরি রদ্যদ্ি। উদিপুরী মহি 
খবর পাদঠদ্যদ্িন, দেদন আপনার জনু আপনার কামরায অদ্পিা করদ্িন। আদম 
পদরচারকদ্ির বিদ্বা জানািায বিইদ্সর সুোর পিতা িাদগদ্য পাদন দিদ্য ব ন দিদজদ্য 
রাদ্খ। 
 
 “দঠক আদ্ি। এখন ববহারাদ্ির বি পািদকটা ঘদ্রর ঠাণ্ডায আমাদ্ক দনদ্য ব দ্ে।’ 
কথাগুদ্িা বিদ্েই আবার কাদশর িমদ্ক োাঁর শীণত বিহদট বকাঁদ্প উঠদ্িা। 
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 প্রদ্যাজনীয দনদ্িতশ দিদ্ে দিদ্ে উমর আদি িাবদ্িা দেদন দনিযই অসুি হদ্যদ্িন। 
আওরঙ্গদ্জবদ্ক দেদন কখনও এরকম োাঁর কমতচারীদ্ির সামদ্ন দনদ্জর শারীদরক 
িুবতিো প্রকাশ করদ্ে বিদ্খন দন। 
 
বসদিন সন্ধুায উদিপুরী মহি আওরঙ্গদ্জদ্বর উপর েুাঁদ্ক োাঁর দিদ্ক োকাদ্িন। 
বিবপুদ্রর সন্ধুার বাোদ্স ঘদ্র বিরা মযূদ্রর ককতশ বককা ধ্বদন বশানা  াদ্ছ। িুদ্গতর 
সািা মাদ্বতি পাথদ্রর ব  প্রাসাদ্ি োাঁর থাকার বুবিা করা হদ্যদিি, বসখাদ্ন বপৌঁিার 
দকিুিণ পরই আওরঙ্গদ্জব ঘুদমদ্য পদ্ডদিদ্িন। ঘুদ্মর মাদ্ে বার বার মাথা উাঁচু কদ্র 
এদিক ওদিক পাশ দিরদিদ্িন। পাদ্শ রাখা রূপার বাদট বথদ্ক পাদন দনদ্য উদিপুরী োর 
শুকদ্না বঠাাঁট দিদজদ্য দিদছদ্িন। দেদনও খুব ক্লান্ত হদ্য পদ্ডদিদ্িন আর ঘুদ্ম োর বচাখ 
বুদ্জ আসদিি এমন সময হঠাৎ আওরঙ্গদ্জবদ্ক কথা বিদ্ে শুদ্ন দেদন চমদ্ক বজদ্গ 
উঠদ্িন। মা, আমাদ্ক বাাঁচাও। আমার  ন্ত্রণা হদ্ছ। চারপাদ্শ শুধু সাপ…সাপ আমার 
মাথায…সাপ আমার পদরবাদ্র…দবে েদ্র পডদ্ি োদ্ির দবেিাাঁে বথদ্ক। আমাদ্ক বিদ্ড 
চদ্ি ব ও না, সাপ আমাদ্ক কামডাদ্ব। বাাঁচাও! বাাঁচাও আমাদ্ক!’ দেদন চারপাদ্শ হাে 
েুদ্ি িুডদিদ্িন। িুদ্চাখ বখািা আর বচাদ্খর মদণ উন্মাদ্ির মদ্ো ঘুরদিি। দেদন প্রিাপ 
বকদ্ে শুরু কদ্রদ্িন। দেদন কী মারা  াদ্ছন? 
 
পাদ্শ িাাঁডান একজন েরুণ বকারদচদ্ক উিপুদর মহি বিদ্িন, ‘বহদকমদ্ক বডদ্ক আন 
আর কাউদ্ক পাদঠদ্য বিাযা পডার জনু ইমামদ্ক খবর িাও।’ োরপর দেদন পাদ্শ রাখা 
বড একদট ববাি বথদ্ক বড এক টুকরা বরি দনদ্য আওরঙ্গদ্জদ্বর কপাদ্ির উপর 
ধরদ্িন। বরিগিা পাদন বিাাঁটায বিাাঁটায োর মুখ ববদ্য সািা িাদডদ্ে পডদ্েই দেদন 
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আবার এক মুহদ্েতর জনু প্রচণ্ডিাদ্ব বকাঁদ্প উঠদ্িন োরপর আবার দবিানায শুদ্য দির 
হদ্য রইদ্িন। কপাদ্ি হঠাৎ ঠাণ্ডা বরি বরদ্খ দক দেদন োাঁদ্ক প্রচণ্ডিাদ্ব একটা ধাক্কা 
দিদ্য বমদ্র বিদ্িদ্িন? না, োর বুক বো দঠকই উঠানামা করদ্ি। 
 
 হঠাৎ আওরঙ্গদ্জব োর দিদ্ক োদকদ্য বদ্ি উঠদ্িন, বক, উদিপুরী মহি? 
 
দেদন বিদ্িন, “জ্বী, আদম এখাদ্ন আদি। সব দঠক হদ্য  াদ্ব।’ কথাটা বিা বশে করার 
আদ্গই আওরঙ্গদ্জদ্বর সারা শরীর ঘাদ্ম দিদ্জ বগি, বপাশাদ্ক গাঢ় িাগ বিখা দিি। 
আল্লাহদ্ক শুকদরযা ব  জ্বর চদ্ি বগদ্ি। দেদন হযদ্ো ববাঁদ্চ  াদ্বন। উদিপুরী মহি োর 
বিজা গাদ্ি চুমু বখদ্িন। এখন আর কাদ্িা বপাশাকপরা ইমাদ্মর বিাযা পডার প্রদ্যাজন 
বনই। 
 
 িুদিন পর সকািদ্বিা উদিপুরী মহি আবার আওরঙ্গদ্জদ্বর দবিানার পাদ্শ 
বদ্সদিদ্িন। দেদন সদ্ব মাত্র বজদ্গ উদ্ঠদিদ্িন আর উদিপুরী পাদ্শ রাখা রুপার ববাি 
বথদ্ক একদট চামদ্চ কদ্র বহদকদ্মর তেদর করা পাদন, মধু আর বিেদ্জর দমশ্রণ েুিদ্ে 
 াদছদ্িন। োাঁর কাদশ কমাবার জনু বহদকম এটা দিদ্যদিদ্িন। আওরঙ্গদ্জব বিদ্িন, 
‘চামদ্চর িরকার বনই। েুদম ববািটা িাও, আদম ওটা বথদ্ক চুমুক দিদ্য খাব। 
 
মৃিু বহদ্স দেদন ববািটা আওরঙ্গদ্জদ্বর হাদ্ে েুদ্ি দিদ্িন। কাাঁপা কাাঁপা হাদ্ে দেদন 
ববািটা ধরদ্িন। োরপর বিেদ্জর দমশ্রণটা খাওযার পর বিদ্িন, ‘আমাদ্ক ধদ্র 
বাদিদ্শ বহিান দিদ্য বসাও। সামানু বচষ্টাদ্েই উদিপুরী োদ্ক বটদ্ন েুদ্ি বাদিদ্শ 
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বহিান দিদ্য প্রায খাডা কদ্র বসাদ্িন। বপিদ্ন কদ্যকটা বমাটা বরশদম বাদিশ রাখদ্েই 
দেদন বিদ্িন, ‘জিদি কাদিদর শািটা িাও আমার হাদ্ে! ববশ শীে করদ্ি সকাদ্ির 
বাোদ্স। 
 
 দেদন োর পুরদ্না কেৃতত্ববুিক আচরণ দকিুটা দিদ্র বপদ্যদ্িন বিদ্খ উদিপুরী মহি 
খুদশ হদ্য বিদ্িন, আপদন আবার শদক্ত দিদ্র পাদ্ছন বিদ্খ আমার িাি িাগদ্ি।’ 
 
 ‘হুাাঁ। আজ সকাদ্ি আবার নামাজ পডদ্ে পারদ্বা। দবদ্কদ্ি বপাশাক পদ্র পািদকদ্ে 
চদ্ড দিওযান-এ-খাদ্স দগদ্য সিাসিদ্ির সাদ্থ একদট সিায দমদিে হব। 
 
সিায অিংশগ্রহণ কদ্র শরীদ্রর উপর চাপ বিবার িরকার বনই। 
 
‘অবশুই প্রদ্যাজন আদ্ি। এখন বথদ্ক প্রদেদিন আদম সিাসিদ্ির সাদ্থ অদ্িাচনায 
ব াগ দিদ্ে চাই। এদ্ে আমার অমােু, উপদ্িষ্টারা জানদ্ব আদম শুধু ববাঁদ্চ বনই পুরাপুদর 
মন দিদ্য কা তকরিাদ্ব শাসনকাজ চািাদ্ে সিম। গে রাদ্ে  খন আদম বজদ্গ দিিাম 
েখন আমার মদ্ন পদ্ডদিি, পঞ্চাশ বির আদ্গ  খন খবর এি আমার মধু োদ্টর বাবা 
গুরুের অসুি হদ্যদ্িন, েখন আদমসহ আমার িাইদ্যরা সবাই মদ্ন করিাম দেদন আর 
শাসন করার উপ ুক্ত নন। আর দসিংহাসদ্নর জনু দনদ্জদ্ির িাদব দনদ্য এদ্গাবার সময 
এদ্সদ্ি। পুদ্রাদ্না কথা আর বিদ্বা না। এখন মুযািম আর আজমদ্ক দচদঠ দিদ্খ 
জানাব আদম সুি হদ্যদি।’ 
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উদিপুরী মহি মাথা নাডদ্িন। োদ্ক সুি হদ্ে বিদ্খ আর োর মদ্নাবি দিদ্র এদ্সদ্ি 
বিদ্খ দেদন খুদশ হদ্িন। শুধু োই নয, এ খবরদট বপদ্যও খুদশ হদ্িন ব , দেদন 
উত্তরাদধকারীর দবেযদট দনদ্য এখন অগ্রসর হদ্ে পাদ্রন। চাকর বাকর আর বহদ্রদ্মর 
অনুাদ্নুর কাি বথদ্ক কানাঘুো শুদ্নও দেদন এ দবেদ্য আদ্রা দনদিে হদ্যদিদ্িন। এখন 
োদ্ক সুদ্ াগ বুদ্ে উত্তরাদধকার দহদ্সদ্ব কমবখদ্স্র ব াগুোর কথাটা েুদ্ি ধদ্র োাঁদ্ক 
রাদজ করাদ্ে হদ্ব। োদ্ক এখন োর স্বামীর বসবা ত্ন কদ্র োদ্ক সুি কদ্র েুিদ্ে 
হদ্ব। 
 
* 
 
বার বার বৃদষ্ট হওযায বিবপুর আর এর আদ্শপাদ্শর এিাকা আদ্রা গাঢ় সবুজ হদ্য 
উদ্ঠদ্ি। বাইদ্র িুদ্গত বাগাদ্ন সবুজ িদ্ির গাদ্ির মাদ্ে বিাযারায পাদনর বুিবুি উঠদ্ি 
আর প্রথম বগািাপ িুদ্টদ্ি। বসদিদ্ক োদকদ্য উদিপুরী মহি িাবদ্িন, এখনও 
রাজিরবার এখাদ্নই রদ্যদ্ি।  খনই আওরঙ্গদ্জব হাজার মাইি িূরদ্ত্ব দিদল্ল  াওযার 
িীঘত সিদ্রর কথা েুদ্িন, েখনই দেদন আবার অসুি হদ্য পদ্ডন। েদ্ব প্রথম বাদ্রর 
জ্বদ্রর পর িাডা প্রদেদিন দেদন িরবাদ্রর সিায ব াগ দিদ্যদ্িন, েদ্ব মাদ্ে মাদ্ে এমন 
শদক্ত িয হয ব , এরপদ্র সারাদিন দবিানায শুদ্য কাটান। এই ধরদ্নর মদ্নাবি 
বিখাবার কারদ্ণ দেদন অসুি হদ্য পডদ্িও, এদ্ে একদট উদ্েশু সাধন হদ্যদিি। 
উত্তরাদধকারত্ব দনদ্য ববদশরিাগ বগাপন েড ন্ত্র িমন করা বগদ্ি। এমনদক  খন একজন 
বসনাপদে ববাকার মদ্ো মন্তবু কদ্রদিি ব , বস আর োর তসনুরা দসদ্ধান্ত বনদ্ব বক 
দসিংহাসদ্ন বসদ্ব, েখন দেদন একথা বশানার পর োদ্ক মৃেুুিদ্ণ্ড িদণ্ডে কদ্রদিদ্িন। 
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 এই মুহূদ্েত দেদন দকিু সমদ্যর জনু িাদ্িা ববাধ করদিদ্িন। কাদশ কদ্ম দগদ্যদ্ি আর 
িুধাও ববদ্ডদ্ি। আবার সির শুরু করার কথা েুিদ্িন। এবার উদিপুরী মহি আদ্গর 
বচদ্য আদ্রা উৎসাদহে হদ্য উঠদ্িন। বিদ্রর এই সময সিদ্রর জনু খুবই উপ ুক্ত, 
দিদ্নর ববিা ববশ ঠাণ্ডা হদ্ছ, বৃদষ্ট আর গুদ্মাট আবহাওযার আশোও বেমন বনই। 
 
 িীঘতদ্িহী একজন েরুণী পদরচাদরকা োর দচন্তার সূত্র বিদ্ঙ্গ দিদ্য বিদ্িা, ‘ববগম 
সাদ্হবা, সম্রাট আপনাদ্ক োর কাদ্ি ব দ্ে বদ্িদ্িন। 
 
‘দেদন কী আবার অসুি হদ্যদ্িন? 
 
‘আমার মদ্ন হয না ববগম সাদ্হবা। আদম শুনিাম, আপনাদ্ক বডদ্ক পাঠাবার দঠক আদ্গ 
একজন কাদসি এদ্সদ্ি–সিবে এমন বকাদ্না খবর এদ্সদ্ি  া দেদন আপনাদ্ক জানাদ্ে 
চান। 
 
হাদ্ের কাদ্ি সবসময ব  বিাট রূপার আযনাদট দেদন রাদ্খন, োদ্ে একবার বচহারা 
বিদ্খ দঠক কদ্র দনদ্িন,  াদ্ে স্বামীর কাদ্ি োদ্ক সুন্দর বিখায। োরপর দেদন োর 
ঘর বথদ্ক ববদরদ্য পিতাদ্ঘরা কদরদ্ডার দিদ্য আওরঙ্গদ্জদ্বর কামরার দিদ্ক চিদ্িন। 
একজন প্রহরী পিতা সদরদ্য দিদ্েই দেদন বিেদ্র  ুকদ্িন। আওরঙ্গদ্জব একদট বচযাদ্র 
বসাজা হদ্য বদ্স রদ্যদ্িন, বাম হাদ্ে একটা কাগজ ধদ্র রদ্যদ্িন, বচাদ্খ পাদন। 
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“দক হদ্যদ্ি জান? 
 
‘আমার ববান গওহারা মার বগদ্িন। একজন কাদসি খবরদট এদ্নদ্ি। 
 
 ‘শুদ্ন খুব খারাপ িাগদ্ি। আল্লাহ োর ববহশে নদসব করুন। উদিপুরী সামদ্ন এদগদ্য 
োর স্বামীর কাাঁধ এক হাে দিদ্য জদডদ্য ধরদ্িন। আওরঙ্গদ্জবদ্ক হঠাৎ িুাঁদপদ্য উঠদ্ে 
বিদ্খ দেদন অবাক হদ্য বগদ্িন। োর সবদ্চদ্য বিাট ববানদ্ক দেদন অদ্নক বির বিদ্খন 
দন আর োরা বেমন ঘদনষ্ঠও দিদ্িন না। সিবে োদ্ক জন্ম দিদ্ে দগদ্য োর মা মারা 
দগদ্যদিদ্িন এই কারদ্ণ। দেদন বিদ্িন, কাাঁিদ্বন না। আল্লাহ দসদ্ধান্ত বনন বক কখন 
এই পৃদথবী বিদ্ড  াদ্ব। দেদন একজন িাদ্িা মানুে দিদ্িন ধাদমতক এবিং অদ্নক িাাঁেবু 
কা তকিাদ্প জদডে দিদ্িন। োর অবশুই ববদ্হশদ্ে িান হদ্ব, আদম দনদিে। 
 
 ‘আদমও োই মদ্ন কদর। েদ্ব বশাকটা শুধু ববান হারাবার জনু নয,  দিও এই বশাকও 
গিীর। আমরা িুজন দিিাম, আমার বাবা আর মাদ্যর িাদ্িাবাসা বথদ্ক জন্ম বনওযা 
বচৌেজন সন্তাদ্নর মদ্ধু সবতদ্শে জীদবে সন্তান। আমার মদ্ন হয আমার িুিঃখ হদ্ছ 
োদ্িরদ্ক আর োদ্ির দকিু সন্তানদ্ির হাদরদ্য,  ারা অল্পবযদ্স মারা দগদ্যদিি আর বাি 
বাদকদ্ির িাদ্গু দক হদ্যদিি েুদম জান…’ 
 
 ‘আপনার একথা বিদ্ব খুদশ হওযা উদচে ব  আপনার বাবা আর মাদ্যর মাদ্ে এমন 
চমৎকার বন্ধন দিি আর োদ্ির মৃেুুর পর  া হদ্যদিি ো আপদন বিিাদ্ে পাদ্রন না। 
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‘আমার এই বযদ্স আমার মদ্ন মৃেদ্ির কথাই বকবি দিড করদ্ি। বসটা সবসময মন্দ 
নয। েদ্ব এই মাসগুদ্িাদ্ে  খন অসুি হদ্য বজদ্গ থাকোম, েখন অদ্নক সময 
িাবোম, পদরবাদ্রর মাদ্ে আমার অদ্নক দকিু বিার ইছা দিি দকিংবা করার ইছা 
দিি–দকিংবা  া বিা হযদন দকিংবা করা হযদন–বসসব বিদ্ব এখন মদ্ন িুিঃখ হদ্ছ। 
অদ্নক সময আদম িাবোম, গওহারাদ্ক জন্ম বিবার সময আমার মা  দি মারা না 
ব দ্েন, েদ্ব হযদ্ো দেদন োর বিদ্িদ্ির মাদ্ে এই দববাি হদ্ে দিদ্েন না। েদ্ব 
বশ্রষ্ঠত্ব প্রদেষ্ঠার জনু বাদ্ঘর বাচ্চারা ব মন দনদ্জদ্ির মদ্ধু িমোর িডাই কদ্র 
বসরকম এদটও দক অবশুসিাবী দিি? 
 
 ‘আপনার পদরবাদ্র িাইদ্য িাইদ্য প্রাযই িডাই কদ্র থাদ্কন। েৃণিূদমদ্ে আপনার 
পূবতপুরুেরা প্রাযই উচ্চারণ করদ্েন, “দসিংহাসন দকিংবা কদিন” একথাটা আপদন প্রাযই 
আমাদ্ক বিদ্েন, মদ্ন আদ্ি?” 
 
 ‘েদ্ব ো দিদ্য এই ধরদ্নর িডাইদ্য আমার অিংশগ্রহণদ্ক সদঠক দকিংবা নুা ু প্রদেপন্ন 
করা  ায না। আদম বার বার িুিঃস্বে বিদ্খদি ব , আমার মা িারা দশদ্কার খদণ্ডে মাথা 
বকাদ্ি দনদ্য কাাঁিদ্িন আর আমার বাবা, জাহানারাদ্ক পাদ্শ দনদ্য কারাগাদ্রর দশদ্কর 
িাাঁক দিদ্য িুহাে বাদডদ্য আমার কাদ্ি িমা দিিা চাদ্ছন। সমস্ত মন আর শরীর 
কাাঁপদ্ে কাাঁপদ্ে আদম বজদ্গ উদঠ আমার সত্তার এদ্কবাদ্র অন্তিঃিদ্ি এক দবশাি শূনুো 
দনদ্য…’ 
 

http://www.bengaliebook.com/


ট্রেইটরস ইন দ্য শ্যাড াস : এম্পায়ার অব দ্য ট্র াগল । অযাডলক্স রাদ্ারড া ড 

441 

www.bengaliebook.com                                  সূচিপত্র 
 

 

 ‘বহদকম আপনাদ্ক ব  ওেুধ দিদ্যদ্ি বস কারদ্ণ এটা হদ্ছ। আদম জাদন ওরা আপনাদ্ক 
ঘুম পাডাদ্ে অদ্নক সময আদিম দমদশদ্য বিয আর এদ্ে আপদন এ ধরদ্নর অদু্ভে স্বে 
বিখদ্িন। 
 
হযদ্ো োই। েদ্ব একজন মানুদ্ের স্বে োর দচন্তার িসি। এই মাসগুদ্িাদ্ে আদম 
কদ্যকবার জীবন দিদ্র বপদ্যদি। সাম্রাজু ব িাদ্ব শাসন কদ্রদি, োদ্ে আদম বমাদ্টই 
অনুেপ্ত নই,  দিও মাদ্ে মাদ্ে ববশ কদ্ঠার হদ্ে হদ্যদিি। আমার দপ্রয ববান জাহানারা 
বিদ্েন দবদ্শেে দবধমতীদ্ির প্রদে আমার আচরণ কদ্ঠার দিি। েদ্ব সাম্রাজু আর 
আমার ধমতদবশ্বাদ্সর জনু  া সদঠক মদ্ন কদ্রদি োই কদ্রদি। একমাত্র আল্লাহই এর 
দবচার করদ্বন। েদ্ব আমার পদরবাদ্রর প্রদে আমার আচরদ্ণর বুাপাদ্র একই কথা 
বিদ্ে পারদ্বা না…হুাাঁ, িারাদ্ক আদম খাদ্রদজ বা নবুোদন্ত্রক সদ্ন্দহ কদ্রদিিাম আর 
আমার বাবা োাঁর বজুষ্ঠ পুদ্ত্রর বিদ্হ অন্ধ হদ্য োর বকাদ্না ত্রুদট খুাঁদ্জ পান দন। েদ্ব 
আদম  া কদ্রদিিাম ো দক করা উদচে দিি? োদ্িরদ্ক দক বুোদ্ে পারোম না? মুরাি 
আর শাহ সুজা দনদ্বতাধ দিদ্িন, েদ্ব োদ্ির বমদ্র বিিার বকাদ্না প্রদ্যাজন দিি না। 
আদম দক িাি দকিংবা তনদেকোর কারদ্ণ কাজগুদ্িা করার িান করদিিাম না? 
প্রকৃেপদ্ি আদম দক একজন বমানাদ্িদ্কর মদ্ো আমার উচ্চাকাঙ্ক্ষা আর িমোর 
বিািদ্ক ব দ্ক রাখদিিাম না?  া আমাদ্ক বঠদ্ি দনদ্য চিদিি সুদনপুণ িাবাদ্বগ 
দনদ্য…আদম দক আমার বাবার দসিংহাসন িখি করদ্ে উিগ্রীব দিিাম না? 
 
 ‘বকবি আল্লাহই আপনার মদ্নর িাবনা পডদ্ে পাদ্রন।’ 
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 ‘আমার িয হয  খন দেদন আমার মদ্নর কথা পডদ্বন। দেদন বিখদ্বন এদ্কর পর 
এক আদম শুধু বচদ্যদি। পরকাি আমার কদঠন শাদস্তর আর  ন্ত্রণাময হদ্ব।’ 
 
 ‘আপনার িাদ্িাকাজগুদ্িা দনিযই আপনার পাপদ্ক ব দ্ক বিদ্ব। 
 
 ‘এটা বকবি আশাই করদ্ে পাদর। আর ব  কদিন ববাঁদ্চ থাকদ্বা োর অনুগ্রহ পাওযার 
জনু সদ্চষ্ট থাকদ্বা। আমার পদরবাদ্রর মৃে সিসুদ্ির আত্মার শাদন্তর জনু োদ্ির 
কবদ্র প্রাথতনা কদ্র  াব। এমনদক দিদল্লদ্ে সম্রাট হুমাযুদ্নর দবশাি মাজাদ্রর চত্বদ্র 
িারা দশদ্কার কবরও বজযারে করদ্বা। েদ্ব ঘাদ্ডর উপর মৃেুুর কিংকািসার হাদ্ের 
স্পশত অনুিব কদ্র মদ্ন হয, ো হযদ্ো  দ্থষ্ট নয…বসজনু আমার িীনো বিখাবার 
জনু ইসিাদম টুদপ বসিাই কদ্র দবদক্র করদ্বা। আর এই টুদপগুদ্িা দবদক্র কদ্র ব  অথত 
পাওযা  াদ্ব োর ববদশ ব ন আমার মৃেুুর পর িািন-কািদ্ন খরচ করা না হয। আদম 
চাই না আমার কবদ্রর উপর দবশাি বকাদ্না সমাদধদ্সৌধ দনমতাণ করা বহাক, দঠক প্রথম 
সম্রাট বাবদ্রর ব মন কাবুদ্ি বখািা আকাদ্শর দনদ্চ কবর হদ্যদ্ি, বসরকম একদট 
অদেসাধারণ কবর আমার জনু হদ্ব। এিাডা আল্লাহর আর োর দনদ্িতদ্শর প্রদে আমার 
িাদ্িাবাসা বিখাদ্ে আদম দনজ হাদ্ে পদবত্র কুরআদ্নর নকি দিখদ্ে শুরু কদ্রদি। 
োরপরও আমার মদ্ন স্বদস্ত বনই।’ 
 
স্বামীদ্ক সান্ত্বনা বিওযা দকিংবা োর মদ্ন ব  অশাদন্ত চিদ্ি ো বথদ্ক োর মন অনু 
দিদ্ক ঘুদরদ্য বিবার মদ্ো বকাদ্না দকিু খুাঁদ্জ না বপদ্য এবার উদিপুরী মহি দনদ্জই 
কাাঁিদ্ে শুরু করদ্িন। োরপর োর একদট কথা মদ্ন পডদ্েই দেদন বিদ্িন, আপদন 
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পাদরবাদরক কবরগুদ্িা বজযারে করদ্ে বচদ্যদিদ্িন। আর গেকাি বদ্িদিদ্িন 
সাম্রাদ্জুর শাসন বুবিা আদ্রা বজারিার করার জনু উত্তদ্র ব দ্ে হদ্ব। োহদ্ি দিরদে 
সিদ্রর প্রস্তুদে বনবার দিদ্ক মদ্নাদ্ াগ দিদ্ছন না বকন? এদ্ে ব মন আপনার 
সাম্রাদ্জুর িাদ্িার জনু দকিু করদ্ে দগদ্য জাগদেক উদ্েশু সাধন হদ্ব আবার ব  
জাযগায আপদন অদ্নক আদ্গ বিাটদ্বিায সবার সাদ্থ সুদ্খ-শাদন্তদ্ে বসবাস করদ্েন, 
বসখাদ্ন দগদ্য আত্মার শাদন্তও পাদ্বন। আওরঙ্গদ্জব একদট দনষ্প্রাণ হাদস দিদ্িন আর 
োাঁর বচাদ্খর পাদনও বথদ্ম এি। দেদন বিদ্িন, হুাাঁ। একজন মানুে  েই বৃদ্ধ আর 
অনাচারী পাপী বহাক না বকন, োর দকিু করার থাদ্ক, দবদ্শেে  দি বস একজন শাসক 
হয। আদম দনরাশ হব না–দনরাশ হওযাটা পাপ। আজই রাজিরবাদ্র বঘােণা বিব এক 
সপ্তাদ্হর মদ্ধু আমরা উত্তদ্রর দিদ্ক  াত্রা শুরু করদ্বা। 
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২২. ট্রজ  পাথডরর েসচবহ্ 
 
মাদ্চতর বশেদিদ্কর দবদ্কদ্ি আহদ্মিনগদ্র প্রচণ্ড গরম পদ্ডদ্ি। আওরঙ্গদ্জব কারও 
সাহা ু না দনদ্য হাদের িাাঁদ্ের হােিওযািা িুদট ববদ্ের িাদঠর উপর ির দিদ্য 
নগরিুদ্গত োাঁর কামরার ববিকদনদ্ে এদ্িন। গদিওযািা বচযাদ্র বসদ্েই বরাি বঠকাবার 
জনু একজন পদরচারক োাঁর মাথার উপর একদট সবুজ বরািদনবারক িাো বমদ্ি 
ধরদ্িা। আদ্রকজন পদরচারক এক গ্লাস বরি বিওযা শরবে পাদ্শ রাখদ্িা আর 
েৃেীযজন মসদিন কাপদ্ড  াকা দপকিাদনদট হাদ্ের কাদ্িই রাখদ্িা। দেন মাস আদ্গ 
োর বুদ্কর অসুখদট আবার এমন গুরুের আকার ধারণ কদ্রদিি ব , জ্বদ্র দেদন কাবু 
হদ্য পদ্ডন। েখন দেদন উদিপুরী মহদ্ির অনুদ্রাদ্ধ উত্তদ্রর দিদ্ক  াত্রা িদগে করদ্ে 
রাদজ হদ্িন। আবার পদরপূণত সুি হদ্ি রওযানা বিওযা  াদ্ব। োরপর ববশ দকিু দিন 
দবশ্রাম দনদ্য স্বািু দকিুটা িাি হদ্িও এখনও বেমন শদক্ত পান দন ব , সিদ্রর ধকি 
বপাহাদ্ে পারদ্বন। ইদ্োপূদ্বত ধূদিধূসদরে পদ্থ পািদক দিদ্য এক মাইি চিার পর 
দেদন ব রকম কাদহি হদ্য পদ্ডদিদ্িন, বসরকম কাদহি ব ৌবদ্ন বঘাডায চদ্ড অন্তে 
একদ্শা মাইি বগদ্ি হদ্েন। প্রদেদট ধাক্কা োর বিহমদ্নর উপর এমন প্রিাব বিদ্িদিি 
ব  এর িদ্ি মাথায  ন্ত্রণা হে আর প্রদেদট হাদ্ডর বুথায দনঘুম কাটদ্ো। বৃদ্ধ বযদ্সর 
এই হদ্ছ পদরণদে। 
 
 দিদল্ল এখনও প্রায আটদ্শা মাইি িূদ্র রদ্যদ্ি আর োর আশো হদছি, দেদন ববাধ হয 
আর কখনও োর িাি ববদ্িপাথদ্রর রাজধানী বিখদ্ে পাদ্বন না। অনুরাও োই 
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িাবদিি। দেন সপ্তাহ আদ্গ একজন কাদসি খবর দনদ্য এদ্সদিি ব , বাবার গুরুের 
অসুিোর খবর বপদ্য োর পাদ্শ থাকার জনু বিদ্ি আজম গুজরাট বথদ্ক দ্রুেগামী 
বঘাডায চদ্ড রওযানা দিদ্যদ্ি। আজ দবদ্কদ্িই োর বপৌঁিার কথা আর বসজনুই 
আওরঙ্গদ্জব োর আগমন বিখার জনু ববিকদনদ্ে এদ্সদ্িন। আবার গেকাি 
িাদিণােু বথদ্ক খবর এদ্সদ্ি ব , মুযািমও োর অসুি বাবাদ্ক বিখদ্ে আসার 
পদরকল্পনা করদ্ি। স্বিাবসুিিিাদ্ব সাবধানী মুযািম বদ্িদ্ি বস ধীদ্র সুদ্ি সাদ্থ োর 
অদ্নক বিাক দনদ্য আসদ্ব। পদরষ্কার বুো  াদ্ছ, োর িুই বিদ্িরই মদ্ন উত্তরাদধকাদ্রর 
িাবনা চিদ্ি। 
 
একই িাবনাও কমবখস্ আর োর মা উদিপুরী মহদ্ির মদ্নও চিদিি। মাত্র গেকািই 
দেদন বিদ্িদ্ক োর সামদ্ন হাদজর কদ্র বদ্িদিদ্িন ব , বািংিার ব  অশাদন্ত চিদ্ি, ো 
িমন করার জনু দেদন দবদ্িদশ বদণকদ্ির কাদ্ি সামদরক সহাযোর দবদনমদ্য পূবত 
উপকূদ্ি আদ্রা বন্দর খুদ্ি বিদ্বন। অদেদরক্ত বাদণদ্জুর িদ্ি রাজস্ব ববদ্ড  াদ্ব আর 
এদ্ে িানীয জনসাধারদ্ণর কদ্রর ববাো দকিু িাঘব হদ্ব। কমবখস্ োর প্রস্তাবদট েুদ্ি 
ধরার পর, োর বাবার দবদিন্ন প্রদ্শ্নর উত্তর দিদ্ে দগদ্য বার বার বহাাঁচট বখদ্ে িাগদ্িন। 
স্পষ্ট বুো  াদ্ছ োদ্ক দশদখদ্য পদডদ্য সামদ্ন খাডা করা হদ্যদ্ি। দেদন বার বার 
সমথতদ্নর জনু োর মাদ্যর দিদ্ক োকাদছদ্িন। উদিপুরী মহদ্ির প্রদে আওরঙ্গদ্জদ্বর 
আকেতদ্ণর একদট প্রধান কারণ দিি োর সরিো আর রাজননদেক বুাপাদ্র োর 
অনাগ্রহ। োর সুন্দর বাহুদ্ে দেদন জাগদেক সমসুা িুদ্ি ব দ্ে পারদ্েন। দেদন জাদ্নন 
এখনও দেদন োর সন্তাদ্নর িদবেুৎ দনদ্য উদিগ্ন হদ্িও, কমবখদ্সর বার বার বহাাঁচট 
খাওযা সদ্েও োদ্ক বসরকম সমথতন ব াগাদ্ে পাদ্রন দন। 
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আওরঙ্গদ্জব োদ্িরদ্ক জানাদ্িন না ব , পাাঁচবির পূদ্বত ইিংদ্রজ রােিূে নদরস  খন 
োদ্ক একই ধরদ্নর প্রস্তাব দিদ্যদিদ্িন, েখন দেদন োর প্রস্তাব নাকচ কদ্র 
দিদ্যদিদ্িন। বকননা বদণকরা ইদ্োমদ্ধুই উদ্ধে হদ্য উদ্ঠদিি আর বমাগি শাসনদ্ক 
অবজ্ঞা করদ্ে শুরু কদ্রদিি, কাদ্জই োদ্ির সামদরক শদক্ত বৃদদ্ধ করার জনু আর 
উৎসাদহে করার প্রদ্যাজন বনই। এরপর কমবখস্ আর োর মা দকিু উদ্ভট আর 
অদবশ্বাসু পদরকল্পনার কথা বিদ্ে শুরু করদ্িন। কমবখস্ দনদ্জ অবশু োর মাদ্যর 
কাি বথদ্ক িূদ্র সদ্র  ুদ্ধদ্িদ্ত্র ব  ববশ সিিো অজতন কদ্রদ্ি ো জাদনদ্য দনদ্জর 
অবিান আদ্রা সুদবধাজনক করদ্ে পারে। সম্প্রদে দেদন দবদ্রাহীদ্ির দবরুদ্দ্ধ বিাট 
বিাট কদ্যকদট িডাইদ্য জয বপদ্যদিদ্িন। 
 
 অবশু কমবখস্ আর উদিপুরী মহি বকবি কমবখদ্সর প্রদে োর আগ্রহ বাদডদ্য 
বোিার বচষ্টা করদিদ্িন, ওরা দসিংহাসন জবরিখি করার বচষ্টা করদিদ্িন না। েদ্ব 
আজদ্মর দবেদ্য দেদন একই কথা বিদ্ে পারদ্িন না। োর স্ত্রী জাদনর মৃেুুর পর দেদন 
আবার োর পুদ্রাদ্না স্বিাদ্ব দিদ্র বগদ্িন। একবার দেদন আর োর অশ্বাদ্রাহীদ্সনারা 
গুজরাদট দবদ্রাহীদ্ির োডা করদ্ে দগদ্য দবদ্রাহীদ্ির অেদকতে হামিার মুদ্খ পদ্ড  ান। 
বকবি োর বুদক্তগে সাহদসকোর কারদ্ণ বসবার প্রাদ্ণ ববাঁদ্চ  ান। োরপরও 
দবনাকারদ্ণ দেদন োর িাদ্িা কদ্যকজন বসনা হাদরদ্যদ্িন। আবার এদিদ্ক মুযািম 
বগাযাদিযর বথদ্ক মুদক্ত পাবার পর বাবার সামদ্ন এদ্ি এদ্কবাদ্র বমৌদন হদ্য থাদ্কন। 
োর মদ্নািাব বুো কদঠন। মুযািম প্রকাশুিাদ্ব এমন বকাদ্না কাজ করদ্বন না  াদ্ে 
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সামানুেম িুি হওযার আশো আদ্ি আর োর বাবা োদ্ক আবার কারাগাদ্র বন্দী 
কদ্রন দকিংবা এমনদক প্রাণিণ্ড বিবারও আশো আদ্ি। 
 
 াই বহাক সবার আদ্গ আজমদ্কই সামিাদ্ে হদ্ব। আর  দি োর িুি না হদ্য থাদ্ক 
এখন উত্তর-পদিম দিগদ্ন্ত ব  ধুিার বমঘ বিখা  াদ্ছ, ো দনিযই োর পুদ্ত্রর 
আগমদ্নর ইদঙ্গে দিদ্ছ। োদ্ির সািাৎকাদ্রর জনু োাঁর ব  সামানু মানদসক আর 
শারীদরক শদক্ত এখনও অবদশষ্ট আদ্ি ো েুদ্ি ধরদ্ে হদ্ব। 
 
 িুই ঘণ্টা পর আওরঙ্গদ্জব রাজিরবাদ্রর উপদ্ াগী বপাশাক আর তেমুদ্রর বাদ্ঘর 
আিংদটদট আেুদ্ি পদ্র আহদ্মিনগর িুদ্গতর একদট রাজকীয কামরায একদট বসানাদি 
দগদে করা দসিংহাসদ্ন বসদ্িন। উমর আদি আর পাাঁচজন বিহরিী বপিদ্ন দনদ্য বিদ্ির 
জনু অদ্পিা করদ্ে িাগদ্িন। দশো িুকার সাদ্থ সাদ্থ আজম কামরায  ুদ্ক 
দসিংহাসদ্নর সামদ্ন এদ্স িাাঁডাদ্িন। োদ্ক ববশ স্বািুবান আর বেদ্জািীপ্ত মদ্ন হদ্ছ। 
েদ্ব একদ্যক বিদ্র োর বচহারায বযদ্সর িাপ পদ্ডদ্ি। বচাদ্খর দনদ্চ কাদ্িা কাদি 
পদ্ডদ্ি। োর শরীদ্রর অনুানু অদ্ঙ্গর মদ্ো মুখও মািংসি হদ্য উদ্ঠদ্ি আর িাদডদ্ে 
সািা দিদ্টদ্িাাঁটা বিখা  াদ্ছ। 
 
‘স্বাগেম ববটা। এদ্সা, আমার বুদ্ক এদ্স আমাদ্ক জদডদ্য ধর। প্রাণপণ বচষ্টা কদ্র 
আওরঙ্গদ্জব ববদ্ের িাদঠ বাি দিদ্য দসিংহাসদ্নর হােদ্ির উপর ির দিদ্য বকাদ্নামদ্ে 
উদ্ঠ িাাঁডাদ্িন। োরপর োর বিদ্ির বমাটাদ্সাটা শরীর িুহাদ্ে জদডদ্য ধরদ্িন। কদ্যক 
মুহূেত পর োদ্ক বিদ্ড দিদ্য দেদন আবার ধপ কদ্র দসিংহাসদ্ন বদ্স পডদ্িন। 
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 ‘এে দিন পর আপনাদ্ক বিদ্খ আমার খুব িাি িাগদ্ি বাবা। আর খবদ্র  া শুদ্নদি 
োর বচদ্য আপনাদ্ক অদ্নক িাদ্িা বিখাদ্ছ। 
 
 ‘আদম এখনও আদ্রা দকিুদিন ববাঁদ্চ থাকদ্ে চাই। আমার এখনও অদ্নক পদরকল্পনা পূণত 
করার আদ্ি। 
 
 আজম বিদ্িন, আপনার স্বে পূরণ করার জনু আমাদ্ক সাহা ু করদ্ে দিন। আদম 
আমার  থাসাধু িমো দিদ্য আপনাদ্ক সাহা ু করদ্বা। 
 
‘কদ্যকদিন পর বস দবেদ্য কথা বিদ্বা। এে োডাহুডার দকিু বনই। িীঘত সিদ্রর পর 
বোমার আর বোমার বিাকজদ্নর দবশ্রাম বনওযার প্রদ্যাজন আদ্ি। োরপর 
রাজিরবাদ্রর পুদ্রাদ্না বনু্ধদ্ির সাদ্থ বমািাকাে কর। 
 
* 
 
সম্রাদ্টর বুদক্তগে কামরায একা বদ্স উমর আদি আওরঙ্গদ্জবদ্ক বিদ্িা, ‘জাাঁহাপনা, 
আপনার কথামদ্ো আদম আপনার বিদ্ির কদ্যকজন বসনা কমতকেতার সাদ্থ 
বুদক্তগেিাদ্ব আিাপ করদ্ে বপদ্রদি। 
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‘বি, দক জানদ্ে পারদ্ি?’ অদ্নক বির আদ্গ উমর আদির দবশ্বস্তো আর বসইসাদ্থ 
োর সামদরক কুশিো আর সাহসীকোর কারদ্ণ দেদন োদ্ক োর প্রধান বিহরিী 
দন ুক্ত কদ্রদিদ্িন। ম্রাদ্টর বুদক্তগে দনরাপত্তার প্রদ্যাজদ্ন এমন একদট গুরুত্বপূণত পদ্ি 
মদ্নর সূক্ষ্ম বুদদ্ধ দকিংবা চেুরোর প্রদ্যাজন বনই দকিংবা আকাদিেও নয।  াইদ্হাক 
এমুহূদ্েত আর বকউ বনই  াদ্ক দেদন দবশ্বাস করদ্ে পাদ্রন, আর  াদ্ক দিদ্য দেদন 
জানার বচষ্টা করদ্বন ব , আজদ্মর আহদ্মিনগদ্র আসার বপিদ্ন কারণ দক োর বাবার 
স্বাদ্িুর জনু বুাকুিো না দক আদ্রা দকিু আদ্ি। 
 
 ‘জ্বী, জাহাপনা, আমার প্রথম স্ত্রীর পদরবাদ্রর সাদ্থ সম্পকত ুক্ত একজন বসনা কমতকেতার 
সাদ্থ আিাপ হদ্যদ্ি। বস বিদ্িা, আজম বখািাখুদিিাদ্ব উত্তরাদধকার দবেয দনদ্য কথা 
বদ্িদ্িন। আর আপনার মৃেুুর পর দসিংহাসদ্ন োর অদধকাদ্রর িাদব েুদ্ি ধরার কথা 
বদ্িদ্িন। োিাডা বস আদ্রা বদ্িদ্ি, গুজরাট বিদ্ড আসার আদ্গ দেদন ব সব বজুষ্ঠ 
বসনা কমতকেতাদ্িরদ্ক বসখাদ্ন বরদ্খ এদ্সদ্িন, োদ্িরদ্ক তেদর থাকদ্ে বদ্িদ্িন,  াদ্ে 
প্রদ্যাজন পডদ্ি োর সমথতদ্ন োরা ব ন অল্পসমদ্যর ডাদ্ক রওযানা দিদ্ে পাদ্র।’ 
 
 ‘আছা োই নাদক? আর দকিু জানদ্ে পারদ্ি? 
 
‘জ্বী। িাদিণাদ্েু আমার সাদ্থ িডাই কদ্রদিি, বেমন একজন  ুদ্ধ বিরে বসনা-
কমতকেতা বিদ্িা আজম োদ্ক জাদনদ্যদ্িন ব , োর িাইদ্ির সদরদ্য োদ্ক িমোয 
বসাবার কাদ্জ বস  দি োদ্ক সাহা ু কদ্র েদ্ব দেদন োদ্ক পদ্িান্নদেসহ জাযদগর 
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বিবার প্রদেশ্রুদে দিদ্যদ্িন। বস বিদ্িা শুধু বস একা নয আদ্রা অদ্নক কমতকেতাদ্কও 
এ ধরদ্নর প্রস্তাব বিওযা হদ্যদ্ি।’ 
 
আওরঙ্গদ্জব িীঘতশ্বাস বিদ্ি বিদ্িন, েুদম খুব িাি কাজ বিদখদ্যি উমর আদি।’ 
 
* 
 
বিদ্ির আসার িশদিন পার হওযার পর আওরঙ্গদ্জব পুদ্রা িরবাদ্রর সামদ্ন োদ্ক 
হাদজর হদ্ে বিদ্িন। এই সিায ব াগ বিবার প্রস্তুদে দনদ্ে শদক্তর জনু প্রাথতনা করদ্িন 
আর শদক্ত সঞ্চয করদ্ে দেদন  েিণ পাদ্রন ঘুদমদ্য দনদ্িন, োরপরও প্রচণ্ড কাদশ 
আর বসই সাদ্থ শাসকষ্ট রদ্যই বগি। 
 
সকদ্ি োর দসিংহাসদ্নর সামদ্ন সমদ্বে হওযার পর দেদন শুরু করদ্িন, ‘আজদ্কর 
এই সিায সকিদ্ক আদম বডদ্কদি, কারণ আজ একদট গুরুত্বপূণত বঘােণা বিব। আমাদ্ক 
শারীদরক অসুিেোয আমাদ্ক বিখার জনু আমার বিদ্ি আজম এদ্স আমার প্রদে ব  
উদ্িগ বিদখদ্যদ্ি, বস জনু আদম োর কাদ্ি কৃেজ্ঞ। 
 
 োর দঠক বামপাদ্শ সামদ্ন িাাঁডান আজম মৃিু হাসদ্িন। 
 
 ‘আদম  েিূর শুদ্নদি গুজরাদ্টর সুদ্বিার দহদ্সদ্ব বস চমৎকার কাজ বিদখদ্যদ্ি, 
একারদ্ণ বস এবিং োর অনুগে কমতকেতাদ্ির সদেু গদবতে হওযা উদচে। োদ্ির কমতকাণ্ড 
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এে চমৎকার হদ্যদ্ি ব , আদম আজমদ্ক অনু এক পদ্ি বিদি করদ্ে চাদছ আর োর 
দবশ্বস্ত কমতকেতারা গুজরাদ্ট বথদ্কই োদ্ির কাজ চাদিদ্য  াদ্ব।’ 
 
‘অনু পদ্ি বাবা? দক পদ্ি? 
 
‘মািওযার সুদ্বিাদর। এদটও সমান গুরুত্বপূণত একদট প্রদ্িশ আর বসখাদ্ন রাজস্ব 
বাডাদ্না, িুনতীদেদ্রাধ আর ডাকাে িমদ্নর জনু অদ্নক দকিু করার আদ্ি।’ 
 
দকন্তু বাবা। আদম বো গুজরাট দিদ্র ব দ্েই পিন্দ করদ্বা…’ 
 
 ‘এখাদ্ন আসার পর প্রথদ্ম েুদম আমাদ্ক বদ্িদিদ্ি আমার অসমাপ্ত কাজগুদ্িা বশে 
করার জনু েুদম সাধুানু াযী বচষ্টা করদ্ব আমার মদ্ন হয োই বদ্িদিদ্ি েুদম–এখন 
বসটা কর।’ 
 
 ‘মািওযার  দি ব দ্েই হয, েদ্ব আমার ঘদনষ্ঠ কদ্যকজন কমতকেতাদ্ক সাদ্থ দনদ্ে 
চাই।’ 
 
আওরঙ্গদ্জব ঘুদ্র আজদ্মর দিদ্ক োকদ্িন। আর োর বিদ্ি োর বাবার বচাদ্খ বসই 
পুদ্রাদ্না আগুন বিখদ্ে বপদ্িন। দেদন বিদ্িন, আদম  েদিন শাসন করদি, ওরা আমার 
অধীনস্ত কমতকেতা, বোমার নয। আর ওরা বকাথায  াদ্ব না  াদ্ব বস দসদ্ধান্ত আদম বনব 
েুদম নয। আদম বোমাদ্ক বদ্িদি গুজরাদ্ট ব  িাদ্িা কাজ হদ্যদ্ি ো চাদিদ্য ব দ্ে 
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ওরা ওখাদ্নই থাকদ্ব। এখন  াও কদ্যকদিদ্নর মদ্ধু বোমার নেুন প্রদ্িদ্শ  াওযার 
জনু প্রস্তুদে নাও।’ এমন সময প্রচণ্ড কাদশর িমদ্ক সম্রাদ্টর কথা একটু বথদ্ম বগি, 
োরপর কাদশ সামদ্ি দেদন আবার বিদ্িন, আমার কথামদ্ো নেুন জাযগায িাদযত্ব 
বনবার জনু চদ্ি দগদ্য েুদম প্রমাণ করদ্ব ব  সব সমদ্যর মদ্ো েুদম আমার প্রদে 
দবশ্বস্ত আর অনুগে। 
 
আজম মাথা নুইদ্য কুদনতশ করদ্িন, বকাদ্না কথা বিদ্িন না। েদ্ব োর মুদ্খর িাব 
বিদ্খ আওরঙ্গদ্জব বুেদ্ে পারদ্িন দেদন ব  বােতা োর বিদ্িদ্ক দিদ্যদ্িন, ো দেদন 
বুেদ্ে বপদ্রদ্িন। 
 
 দনদ্জর কামরায বিরার পর আওরঙ্গদ্জব উদিপুরী মহদ্ির বাহুদ্ে প্রায  দ্ি পডদ্িন। 
দেদন োদ্ক ধদ্র দবিানায দনদ্য বগদ্িন। আওরঙ্গদ্জব মন্তবু করদ্িন, ‘আল্লাহর 
শুকদরযা ব , আদম োদ্ির বিদখদ্যদি, বুদ্ডা বাঘ এখনও গজতন করদ্ে পাদ্র। 
 
* 
 
এক সপ্তাহ আদ্গ রাজিরবাদ্রর সিায আওরঙ্গদ্জব ব  শদক্ত বিদখদ্যদিদ্িন, োরপর 
মাত্র ধীদ্র ধীদ্র বসই ধকি কাদটদ্য উঠদিদ্িন। উদিপুরী মহি োদ্ক দজদ্জ্ঞস করদ্িন, 
 দিও আজম চদ্ি বগদ্ি–োরপরও আদম আমাদ্ির বিদ্ির জনু িুদিন্তায আদি। আপদন 
দক কমবখদ্স্ত্র জনু আর দকিু করদ্ে পাদ্রন না?” 
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আওরঙ্গদ্জব একটু উদ্ত্তদজে কদ্ণ্ঠ উত্তর দিদ্িন, আদম আজদ্মর উচ্চাকাঙ্ক্ষা িদমদ্য 
দিদ্যদি আর মুযািমদ্ক কদ্ঠার িাোয দিদ্খ বদ্িদি োর বসনাসামন্ত দনদ্য িাদিণাদ্েু 
থাকদ্ে? আর কী চাও েুদম? একটু বথদ্ম োরপর আবার বিদ্িন, কমবখস্ দনদ্জদ্ক 
আমার সামদ্ন েুদ্ি ধরার জনু বোমার সাহা ু দনদ্য দনদ্জর িুবতিো প্রকাশ করদ্ি। 
 খন আদম থাকদ্বা না েখন োর দনদ্জদ্ক আদ্রা শদক্তশািী বিখাদ্ে হদ্ব।’ 
 
‘বস এর দকিুই জাদ্ন না, আদম হিি কদ্র বিদি। োদ্ক ববদশ িমো বিওযার জনু 
নয আপনাদ্ক আদম অনুদ্রাধ করদি না, আদম শুধু চাই োদ্ক আপদন োর িাইদ্ির কাি 
বথদ্ক িূর বকাদ্না প্রদ্িদ্শ আপনার দবশ্বস্ত দকিু কমতকেতা সাদ্থ দিদ্য পাঠান,  াদ্ে ওরা 
োদ্ক দনরাপত্তা দিদ্ে পাদ্র। আমার উদ্েশু হদ্ছ রাজিরবার আর এর চারপাদ্শ ব  
েড ন্ত্র ঘুরপাক খাদ্ছ, ো বথদ্ক োদ্ক িূদ্র সদরদ্য রাখা। আর আপনার  খন মৃেুু 
হদ্ব প্রাথতনা কদর ো ব ন অদ্নক বিদরদ্ে হয, েখন এই েড ন্ত্র দিগুণ হদ্ব। 
আপনাদ্ির িুজদ্নর মৃেুু আমার সহু হদ্ব না। আদম চাই বস ব ন এখদন দনরাপি 
বকাদ্না জাযগায চদ্ি  ায। কথা বশে কদ্রই উদিপুরী মহি  ুাঁদপদ্য কাাঁিদ্ে শুরু 
করদ্িন। 
 
দেদন  দি সদেুই োর বিদ্িদ্ক িূর বকাদ্না প্রদ্িদ্শ পাঠাদ্ে চান, োহদ্ি দেদন দনিযই 
উচ্চাকাঙ্ক্ষার বিদ্ি োর জীবন দনদ্য উদিগ্ন। োর বড সৎ িাইদ্ির েুিনায কমবখদ্সর 
খুব একটা সমথতক দিি না। সিবে এটা োর মাদ্যর সাধারণ বিংশ ধারার কারদ্ণ 
আবার বসই সাদ্থ িাইদ্ির েুিনায োর বযসও কম।  দিও এখন োর বযস চদল্লদ্শর 
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কািাকাদি। এিাডা োর  ুদ্ধাদি াদ্নর  দ্থষ্ট অদিজ্ঞো দিি না। বস প্রাযই উদিপুরী 
মহদ্ির ইছার কাদ্ি নদেস্বীকার কদ্র রাজিরবাদ্রই থাকদ্ে রাদজ হে। 
 
 “দঠক আদ্ি। আদম োর জনু একটা প্রদ্িশ খুাঁদ্জ ববর করদ্বা আর সাদ্থ দবশ্বস্ত বিাক 
দিদ্য োদ্ক বসখাদ্ন পাঠাব।’ 
 
আওরঙ্গদ্জব ব  কথাদট প্রকাশ কদ্রন দন, ো হি উত্তরাদধকাদ্রর দবেযদট দনদ্য দেদন 
ববশ কদ্যক মাস  াবে িুদিন্তায আদ্িন। বাবা আর িাইদ্ির সাদ্থ োর আচরদ্ণর 
কারদ্ণ, ব  সদ্ন্দহ আর অপরাধদ্বাধ দিন-রাে োর মনদ্ক আছন্ন। কদ্র বরদ্খদিি, 
বসই িার মন বথদ্ক নামাদ্ে পারদিদ্িন না। আর বসই সাদ্থ উদিগ্ন দিদ্িন দসিংহাসদ্নর 
জনু োর বিদ্িদ্ির পরস্পদ্রর মাদ্ে সিংঘেত দকিাদ্ব এডান  ায,  া দেদন দনদ্জও োর 
িাইদ্ির সাদ্থ কদ্রদিদ্িন। …দকিাদ্ব আবার বসই ‘দসিংহাসন দকিংবা কদিন’–এই 
প্রবািদট এডাদ্না  ায। দেদন িীঘতদিন গিীরিাদ্ব দচন্তা কদ্র িুদনযার সামদ্ন একজন 
উত্তরাদধকার বঘােণা করদ্ে বচদ্যদিদ্িন, দকন্তু বিদ্িদ্ির উপর োর বেমন আিা দিি 
না, ব  বক এদ্ে সিি হদ্ব। দেদন সবসময বিদ্িদ্ির কাি বথদ্ক িূরত্ব বজায 
বরদ্খদিদ্িন, কাউদ্ক দবদ্শে দপ্রয দহদ্সদ্ব মদ্ন কদ্রন দন। মুযািম আর কম বখস্, 
উিযদ্কই কারািণ্ড দিদ্যদিদ্িন–একজনদ্ক রাজননদেক দবশ্বাসঘােকো অপরজনদ্ক 
তনদেক িিদ্নর কারদ্ণ। ওরা দেনজনই দবদিন্ন সমদ্য দবদিন্ন কারদ্ণ োাঁদ্ক হোশ 
কদ্রদ্ি। এিাডা শাহজাহান িারা দশদ্কাদ্ক োর িদবেুৎ উত্তরাদধকার মদ্নানীে করদ্িও 
ওদ্ির কাউদ্কই োদ্ির দনজ উচ্চাকাঙ্ক্ষা বরাধ করদ্ে পাদ্র দন। 
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একমাত্র ব  সমাধানদট োর মদ্ন বজদ্গদিি বসকথাদট িাবদ্ি মদ্ন হয এই পদরকল্পনাদট 
হযদ্ো োর ব ৌবদ্ন োদ্ক দনযন্ত্রণ করদ্ে পারদ্ো। দেদন বঘােণা করদ্বন ব , োাঁর 
মৃেুুর পর পুদ্রা সাম্রাজু োাঁর বিদ্িদ্ির মদ্ধু িাগ কদ্র বিওযা হদ্ব। এদ্ে হযদ্ো 
রক্তপাে বন্ধ হদ্ব আর সাম্রাদ্জুর দবদিন্ন অিংদ্শর মাদ্ে িৃঢ়িাদ্ব শাসন দনদিে করার 
সুদবধা পাওযা  াদ্ব। দেদন ব িাদ্ব সাম্রাদ্জুর পদরদধ বাদডদ্যদিদ্িন, োদ্ে পুদ্রা সাম্রাজু 
শাসন করা োর ব  বকাদ্না একজন বিদ্ির িমোর বাইদ্র। দেদন দনদ্জ োর সমস্ত 
কুশিো দিদ্য এদট অজতন কদ্রদিদ্িন। েদ্ব োর মদ্ন িয হদ্ছ, োরপরও োর 
বিদ্িরা একদট অদবিক্ত দসিংহাসদ্নর জনু িডাই করদ্ব। 
 
 াই বহাক, কমবখস চদ্ি  াওযার পর দেদন বিদ্িদ্িরদ্ক দচদঠ দিদ্খ উত্তরাদধকারত্ব 
দেনিাদ্গ দবিক্ত করার দসদ্ধান্ত জাদনদ্য বিদ্বন। োরপর খবরদট োদ্িরদ্ক হজম করার 
সময দিদ্য রাজিরবাদ্র আর প্রজাদ্ির সামদ্ন বঘােণা করদ্বন। 
 
* 
 
আওরঙ্গদ্জব উদিপুরী মহিদ্ক বিদ্িন, ‘আহমিনগদ্র এদ্স বথদ্মদি প্রায একবির হি। 
আদম এখন এই সদেুটা স্বীকার করদি ব , এখাদ্নই আমার মৃেুু হদ্ব।’ উদিপুরী মহি 
োর কপাি বথদ্ক ঘাম মুদ্ি দিদছদ্িন। জ্বদ্রর প্রদ্কাপটা এখন একটু কদ্ম এদ্সদ্ি, 
েদ্ব আহমিনগদ্র আসার পর আদ্রা কদ্যকবার জ্বর কদ্ম আবার ববদ্ডদিি আর মদ্ন 
হয এবারও বশেও নয। সারা বিরই োর স্বাদ্িুর অবিা উঠানামা কদ্রদ্ি। এখন প্রচণ্ড 
গরদ্মর পর বমৌসুদম বাযুর প্রিাদ্ব বৃদষ্ট হদ্য আবহাওযাও ঠাণ্ডা হদ্ছ, দকন্তু দেদন জাদ্নন 
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দেদন দিন দিন িুবতি হদ্য পদ্ডদ্িন আর ঘন ঘন জ্বর হদ্ছ। আর ঘন ঘন কাদশটা 
থামদ্িই না। ইসিাদমক টুদপ বসিাই করা আর পদবত্র দকোব হাদ্ে দিদ্খ নকি করার 
কাদ্জ দেদন োর সমস্ত শদক্ত দনদ্যাদজে কদ্রদিদ্িন। 
 
 উদিপুরী উত্তর দিদ্িন, আপনার কথা হযদ্ো দঠক। েদ্ব এখাদ্ন আপদন আরাম 
পাদ্ছন। কাদসিরা দ্রুে পুদ্রা সাম্রাদ্জুর খবর এদ্ন দিদ্ছ। খামাকা বকন কষ্টকর 
সিদ্রর কথা বিদ্ব মদ্ন কষ্ট পাদ্ছন? 
 
কারণ আদম অনুিব করদি আমার দকিু অসমাপ্ত পাদরবাদরক কাজ রদ্য বগদ্ি। একদট 
দবরাট অপরাদ্ধর ববাো কখনও প্রশদমে করদ্ে পারদ্বা না। বরিং এই িারী ববাো দনদ্য 
আর বিােী সাবুস্ত হদ্য আদম এখাদ্নই মরদ্বা। োরপর দেদন মাথা এপাশ ওপাশ করদ্ে 
িাগদ্িন আর সাদ্থ সাদ্থ আবার ঘামদ্ে শুরু করদ্িন। কদ্যকদমদনট পর আবার 
বিদ্িন,  খনই আদম একটু িাি ববাধ কদর েখন আদম ইদ্োপূদ্বতকার পাাঁচজন সম্রাদ্টর 
ইদেহাস পদড। ওরা সবাই োাঁদ্ির পদরবাদ্রর সাদ্থ িডাই কদ্রদ্িন, বশে দেনজন 
োদ্ির বিদ্িদ্ির কাি বথদ্ক দবদছন্ন দিদ্িন। আমার বাবাসহ বশে িুইজনও পদরবাদ্রর 
সাদ্থ িডাই কদ্রদ্িন। আর আমার রাজদ্ত্ব িুই বিদ্ি আমার সাদ্থ িডাই কদ্রদ্ি। 
আমাদ্ির রাজবিংশ দবদ্িদশ শত্রুদ্ির পরাদজে কদ্রদ্ি আর সাম্রাদ্জুর সীমানা বাদডদ্যদ্ি 
দকন্তু কখনও দনদ্জদ্ির মাদ্ে শাদন্ত আদ্সদন। বকন আমরা আর ..দ্কন আদম কখনও 
ইদেহাস বথদ্ক দশিা বনই দন? আদম দবশ্বাস কদ্রদিিাম, ধমতীয সেো না থাকাটাই 
বিােী হওযার জনু  দ্থষ্ট আর বচষ্টা কদ্রদি আমার সন্তানদ্িরদ্ক কদ্ঠার ধমতীয 
দবশ্বাদ্সর সীমার মাদ্ে আবদ্ধ রাখদ্ে আর বচদ্যদিিাম বাবা দহদ্সদ্ব ওরা আমাদ্ক মানু 
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করুক  া আমাদ্ির ধমতমদ্ে বিা হদ্যদ্ি, দকন্তু বকাদ্না িি হি না। এখন মৃেুু  খন 
কাদ্ি এদগদ্য এদ্সদ্ি, েখন আদম আমার বিদ্িদ্িরদ্ক একসাদ্থ আমার পাদ্শ আনদ্ে 
পারদি না, এই িদ্য ব  ওরা আমার দসিংহাসন দনদ্য িডাই করদ্ব। আর  দি আদ্সও, 
বসটা আমাদ্ক িাদ্িাবাদ্স বদ্ি নয, আসদ্ব আমার দসিংহাসদ্নর বিাদ্ি। 
 
 ‘এটা কমবখদ্সর ববিায সদেু নয।’ 
 
‘আদম শুধু আশা করদ্ে পাদর ব ন, একথাটা সদেু হয। েদ্ব বস অনু িুজদ্নর মদ্োই 
োর প্রদ্িদ্শর সবদ্চদ্য কাদ্ির সীমাদ্ন্ত অদ্পিা করদ্ি, ব ন খবর পাওযার এক 
মুহূদ্েতর মদ্ধু রওযানা বিবার জনু তেদর থাদ্ক। 
 
 ‘উত্তরাদধকারত্ব দেনজদ্নর মদ্ধু িাগ কদ্র বিওযায বস আপনার প্রদে কৃেজ্ঞ, এ 
বুাপাদ্র আদম আপনাদ্ক দনিযো দিদ্ে পাদর–বস বকবি োর িাইদ্ির উদ্েশুদ্ক িয 
পায। 
 
‘এধরদ্নর িীদের িান করা অদ্নক সময উচ্চাকাঙ্ক্ষার বখািস প্রমাদণে হদ্যদ্ি। েদ্ব 
আমার বিংশ রিা করার জনু আদম আর কী করদ্ে পাদর? প্রদেদিন আমার শদক্ত কদ্ম 
 াদ্ছ আর বৃদ্ধ বযদ্সর ক্লাদন্ত আমার মন আর বিহদ্ক আদ্রা অবসাি এদ্ন দিদ্ছ। 
স্মরণশদক্ত মাদ্ে মাদ্ে এমনিাদ্ব কদ্ম  ায ব , গেকাি দক হদ্যদ্ি ো মদ্ন করদ্ে 
কষ্ট হদ্ছ। আর ব ৌবদ্নর ঘটনাগুদ্িা আদ্রা পদরষ্কার মদ্ন পদ্ড। েুদম আমার এে  ত্ন 
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বনওযা সদ্েও আদম একাকীত্ব অনুিব কদর…অপরাধ ববাদ্ধর ববাো দনদ্য আেদেে হদ্য 
একা হদ্য  াই।’ আবার আওরঙ্গদ্জব মাথা এপাশ-ওপাশ করদ্ে িাগদ্িন। 
 
 ‘শান্ত বহান, জান। আপনার সৃ্মদে হযদ্ো সামানু কদ্মদ্ি, েদ্ব এটা অদধকািংশ মানুদ্ের 
মদ্ো এখনও েীক্ষ্ণ আদ্ি। অন্তে বিদ্িদ্িরদ্ক উপদ্িশ দিদ্যও বো আপদন দচদঠ দিখদ্ে 
পাদ্রন, োই না? ওদ্ির সামদ্ন ব  দবপি আপদন বিখদ্ে পাদ্ছন, ো এডাদ্ে আপনার 
অদিজ্ঞো বথদ্ক ওদ্িরদ্ক আপদন সাহা ু করদ্ে পাদ্রন। সদ্বতাচ্চ িমোর পুরস্কাদ্রর 
সাদ্থ সাদ্থ দক ববাো আর িাদযত্ব কেতবু চদ্ি আদ্স বস বুপাদ্র ওদ্িরদ্ক পথ বিখান। 
 
আওরঙ্গদ্জব একদট িীঘতশ্বাস বিদ্ড বিদ্িন, ‘ো পাদর…েদ্ব ওরা এদ্ে কেটুকু 
মদ্নাদ্ াগ বিদ্ব? আর ওদ্ির জাযগায হদ্ি আদমই বা েদ্ে দক মদ্নাদ্ াগ দিোম?’ 
 
উদিপুরী মহদ্ির সাদ্থ আদ্িাচনার পর অদনছা সদ্েও দেদন বসই সন্ধুায দচদঠগুদ্িা 
দিখদ্িন। োরপর দচদঠগুদ্িা একবার পডদ্িন, দেন বিদ্িদ্ক আিািা আিািা কদ্র 
বিখা দচদঠ। প্রদেদট দচদঠদ্ে দেদন োদ্িরদ্ক বজার দিদ্য বদ্িদ্িন ব , সাম্রাজু দবিক্ত 
করার দেদন ব  দসদ্ধান্ত দনদ্যদ্িন, ো ব ন ওরা বমদ্ন বনয। আর োরা ব ন িাদ্িািাদ্ব 
এবিং দবশ্বস্তোর সাদ্থ শাসন কদ্র এবিং দনদিে কদ্র ব ন, োদ্ির প্রজারা োদ্ির মদ্ো 
ধমতীয রীদেনীদে বমদ্ন চদ্ি। চাপা স্বিাদ্বর মুযািমদ্ক আর দকিু বিদ্িন না, েদ্ব 
অনু িুজনদ্ক দিখার সময োর ইদ্ছ হি মন খুদ্ি োদ্িরদ্ক দকিু বিদ্ে,  া এর 
আদ্গ জীবদ্ন কখনও কদ্রন দন। আর ওরা সামদ্ন থাকদ্ি বো কখনও না। োর মন 
বথদ্ক িয আর অনুোপ হুডমুড কদ্র ববর হদ্য ব দ্েই দেদন এক ধরদ্নর মুদক্ত অনুিব 
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করদ্িন। দেদন আজমদ্ক সেকত কদ্র বিদ্িন, রােনাদ্যাকদচে আচরণ করদ্ে আর 
দকিু করার আদ্গ একটু বিদ্ব দনদ্ে। দবদ্শেে শত্রুর মন বুোর বচষ্টা করদ্ে হদ্ব–োর 
মদ্ন পডদ্িা কথাদট দেদন অদ্নক বির আদ্গ আজদ্মর িাই আকবরদ্ক বদ্িদিদ্িন। 
দেদন দিখদ্িন : 
 
* 
 
আদম একা এদ্সদি আর একজন আগন্তুদ্কর মদ্ো চদ্ি  াদছ। ব  মুহূদ্েত িমো 
বপদ্যদি েখন বথদ্ক িুিঃখই বপদ্যদি। ব  জীবন এে মূিুবান ো আদম অপবুয কদ্রদি। 
জীবন িণিাযী। অেীে চদ্ি বগদ্ি আর িদবেদ্েুর বকাদ্না আশা বনই। আদম িয 
পাদছ আমার পাপ বমাচন হদ্ব দক-না। আদম শাদস্তর িয পাদছ। আদম আল্লাহর রহমে 
আর করুণায দবশ্বাস কদর েদ্ব আমার িয হয আদম  া কদ্রদি োর জনু। 
 
* 
 
কমবখসদ্ক দিখদ্ে অদ্নক ববদশ সময বিদ্গদিি। কাদশর কারদ্ণ মাদ্ে মাদ্ে থামদ্ে 
হদ্যদ্ি, আবার শদক্ত সঞ্চয করার জনুও থামদ্ে হদ্যদ্ি। 
 
* 
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সবসময দনদ্জর মদ্নািাব বগাপন রাখদ্ব। িাদ্িা উপদ্িষ্টা ববদ্ি বনদ্ব, ব  বোমার 
সিমোয, ব খাদ্ন েুদম িুবতি বসখাদ্ন ঘাটদে পূরণ করদ্ব। েদ্ব োদ্িরদ্ক পুদ্রাপুদর 
দবশাস কদ্রা না। মদ্ন বরখ দবশ্বাসঘােক সবসময িাযার মদ্ধু রদ্যদ্ি। কখনও দনদ্জর 
বিদ্িদ্ির দবশ্বাস কদ্রা না, দকিংবা খুব ববদশ ঘদনষ্ঠ হইও না। বকননা আমার বাবা  দি 
িারা দশদ্কাদ্ক অদেদরক্ত প্রশ্রয না দিদ্েন, েদ্ব োর সমস্ত দবেয এরকম বিদ্স্ত ব ে 
না। আমার জাদ্নর জান, আদম একা চদ্ি  াদছ। বোমার অসহাযোর জনু আমার িুিঃখ 
হদ্ছ। আদম  ে পাপ কদ্রদি,  ে িুি কদ্রদি, োর পদরণদে দনদ্জ বহন করদি। আদম 
এই পৃদথবীদ্ে দকিুই দনদ্য আদস দন। আর এখন পাদ্পর এই প্রকাণ্ড কাদ্িিা দনদ্য 
 াদছ। ব দিদ্ক োকাই বকবি বসদিদ্ক আল্লাহদ্ক বিখদি। আদম িযের পাপ কদ্রদি, 
জাদন না দক শাদস্ত আমার জনু অদ্পিা করদ্ি। 
 
সবদ্শদ্ে আদম বোমার মা উদিপুরী মহিদ্ক বোমার হাওিায েুদ্ি দিদ্য  াদছ। আমার 
জীবদ্নর বশে বিরগুদ্িাদ্ে দেদন আমার জনু এক দবশাি সান্ত্বনা হদ্যদিদ্িন। োাঁদ্ক 
িাদ্িাদ্বদ্স খুব িাদ্িািাদ্ব োাঁর  ত্ন দনও। 
 
* 
 
ববহারারা আওরঙ্গদ্জবদ্ক পািদকদ্ে কদ্র মসদজি বথদ্ক োাঁদ্ক োর ঘদ্রর দিদ্ক দিদ্র 
দনদ্য চিদ্িা। শুষ্ক বাগান বথদ্ক বজার হাওযায ধুিার বিাট বিাট বপাঁচাদ্িা আকৃদে 
উপদ্রর দিদ্ক উদডদ্য দনি। বিব্রুযাদর মাদ্সর বশদ্ের শুক্রবার জুম্মার নামাজ পডদ্ে 
বপদ্র দেদন খুব খুদশ হদ্িন। সবসময ব রকম হদ্ো আজও বসরকম শাদন্ত আর তনদেক 
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অনুদ্প্ররণা বপদ্িন। ঘদ্রর িুই-দেন গজ আদ্গ থাকদ্েই দেদন ববহারাদ্ির বিদ্িন, 
‘থাম! বাদক কদ্যক পা আদম বহাঁদ্টই  াব।’ 
 
 িুজন বকারদচ োাঁদ্ক িাাঁডাদ্ে সাহা ু কদ্র োর হাদ্ে িুদ্টা ববদ্ের িাদঠ দিি। ধীদ্র 
ধীদ্র েদ্ব িৃঢ়োর সাদ্থ বহাঁদ্ট দেদন ঘদ্রর দিদ্ক এদগদ্য দগদ্য বিেদ্র  ুকদ্িন। প্রখর 
সূদ্ তর আদ্িা বথদ্ক কামরার আদ্ধা অন্ধকার আদ্িায োর িুবতি বচাখ সদ্য দনদ্ে এক 
মুহূেত থামদ্িন, োরপর হাদ্ের ইশরায িুই বকারদচ আর অনুানু পদরচারকদ্ক দবিায 
করদ্িন। বোমরা  াও। আদম এখন দবশ্রাম বনব।’ 
 
ওরা চদ্ি  াওযার পর দেদন দবিানার দিদ্ক এদগদ্য বগদ্িন। দবিানার কাদ্ি বপৌঁিদ্েই 
অনুিব করদ্িন বুদ্ক চাপ চাপ িাগদ্ি আর দনশ্বাস দনদ্ে দগদ্য হাাঁপাদ্ে শুরু করদ্িন। 
বুেদ্িন, দেদন মরদ্ে চদ্িদ্িন…িাদঠগুদ্িা বিদ্ি হাাঁটুদ্গদ্ড দবিানার পাদ্শ বদ্স 
পডদ্িন। সবসময োর বকামদ্র গুাঁদ্জ রাখা বজড পাথদ্রর েসদবহটা আাঁকদ্ড ধরদ্িন। 
দেদন এক শুক্রবাদ্রই মারা  াদ্ছন,  া সব সময কামনা আর প্রাথতনা করদ্েন…শীঘ্রই 
দেদন জানদ্ে পারদ্বন োর জীবন সম্পদ্কত আল্লাহ োর জনু দক রায দিদ্যদ্িন। ববশ 
দকিুসময দেদন োাঁর শুকদ্না বঠাাঁদ্ট বিাযা পডদ্ে থাকদ্িন আর বসই সাদ্থ িম্বা প্রায 
হাডসবতস্ব আেুি দিদ্য েসদবহ গুদ্ণ চিদ্িন। একটু পরই েসদবহ বথদ্ম বগি… ষ্ঠ 
বমাগি সম্রাদ্টর মৃেুু হি। 
 
. 
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উপসিংহার 
 
দিদল্লর িরবার প্রাঙ্গদ্ণর সামদ্ন একদট সুন্দর বাদডর সমেি িাদ্ি উমর আদি বদ্স 
রদ্যদ্ি। একদট বড িাো োদ্ক মধু বসদ্েম্বদ্রর বরাি বথদ্ক িাযা দিদ্ছ। আডাই বির 
আদ্গ সম্রাট আওরঙ্গদ্জদ্বর মৃেুুর সাদ্থ সাদ্থ োর রাজকীয বিহরিীিদ্ির প্রধাদ্নর 
পিদটরও অবসান হদ্যদিি। সাদ্থ সাদ্থ উমর আদি দিদল্ল দিদ্র এদ্স এই বাদডদটদ্ে 
োর একমাত্র বমদ্য আর বমদ্যর জামাই এবিং োদ্ির একমাত্র কনুাসন্তান বরহানাদ্ক 
দনদ্য থাকদ্ে শুরু কদ্র। উমর আদির স্ত্রী অদ্নক দিন হি মারা বগদ্ি। োর বমদ্যর 
জামাই একজন বহদকম। বিাট্ট বরহানা এখন োর দহনু্দ প্রদেদ্বশীর পাাঁচবিদ্রর বিদ্ি 
রদবর সাদ্থ বখিা করদ্ি। 
 
আহমিনগর বথদ্ক বিরার দকিুদিন পর এদ্কর পর এক ঘটনার খবর োর কাদ্ন 
আসদ্ে থাদ্ক– া বমাদ্টই অপ্রেুাদশে দিি না আর ববদশর িাগই দিি িুিঃখজনক। 
সম্রাদ্টর বিদ্িরা সাম্রাজু দবিক্ত করা দনদ্য সন্তুষ্ট দিদ্িন না। শাহজািা আজম 
আহমিনগদ্র রাজিরবাদ্র দিদ্র এদ্স দনদ্জদ্ক সম্রাট বঘােণা কদ্রন। এর দেনমাদ্সর 
মদ্ধু শাহজািা মুযািম, আজমদ্ক  ুদ্দ্ধ পরাদজে কদ্র োদ্ক হেুা কদ্রন। আর বসই 
সাদ্থ দেদনও বাহািুর শাহ নাম দনদ্য দনদ্জদ্ক সম্রাট বঘােণা কদ্রন। প্রায একই সমদ্য 
উদিপুরী মহি মারা  ান– কদথে আদ্ি আওরঙ্গদ্জবদ্ক হাদরদ্য োর বশাদ্ক দেদন মারা 
দগদ্যদিদ্িন। 
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োর বিদ্ি কমবখস্ অবশু দনদ্জদ্ক একজন শদক্তশািী এবিং িৃঢ়দ্চো মানুে দহদ্সদ্ব 
প্রমাদণে কদ্রন,  া বকউ িাবদ্ে পাদ্র দন। একজন কুশিী বসনাপদের মদ্ো দেদন 
িুইবির ধদ্র শাহজািা মুযািম আর োর বসনাবাদহনীর সাদ্থ িডাই কদ্রন।  খন 
সিইরা সিংঘদ্েত দিপ্ত দিদ্িন, েখন সাম্রাজু বিদ্ঙ্গ পডদ্ে শুরু কদ্র। মারাদঠ আর দশখরা 
আদ্রা শদক্তশািী হদ্য উদ্ঠ আর ‘ধূেত বিদরওযািা’ দহদ্সদ্ব  াদ্িরদ্ক আওরঙ্গদ্জব 
একদিন বাদেি কদ্রদিদ্িন, বসই ইিংদ্রজরা সাম্রাদ্জুর এই িুদ্ তাদ্গর সময  েটা পাদ্র 
সুদবধা আিায কদ্র দনি। এখন বথদ্ক দঠক চার মাস আদ্গ হাযিরাবাদ্ির কাদ্ি 
শাহজািা মুযািম অথবা সম্রাট বাহািুর শাহ,  াদ্ক এখন বথদ্ক এ নাদ্ম ডাকদ্ে হদ্ব, 
বশেপ তন্ত কমবখসূদ্ক পরাদজে করদ্িন।  ুদ্দ্ধ গুরুের আহে হদ্য পরদিন দেদন মারা 
 ান। দসিংহাসন দকিংবা কদিন’-এর িডাই, বমাগি শাহজািারা ব িাদ্ব দসিংহাসদ্নর জনু 
প্রদেিদিো করদ্েন, ব  কথা সম্রাট আওরঙ্গদ্জব বিদ্েন। কথাদট আবার সদঠক 
প্রমাদণে হি। 
 
 আর কদ্যকদমদনদ্টর মদ্ধু নেুন সম্রাট আওরঙ্গদ্জদ্বর একমাত্র জীদবে পুত্র-িরবার 
প্রাঙ্গদ্ণ এদ্স একদট মদ্ঞ্চর উপর বথদ্ক প্রজাদ্ির উদ্েদ্শু িােণ বিদ্বন। উমর আদি 
োর বাদডর িাদ্ির উপর বথদ্ক পদরষ্কার বিখদ্ে পাদ্ছ। হুাাঁ ঐ ব  বশতার ডগায সবুজ 
পোকা পে পে কদ্র উদডদ্য সম্রাদ্টর কুচকাওযাদ্জর প্রথম অশ্বাদ্রাহী িিদট মাদ্ঠ 
 ুকদ্ি। এর বপিদ্ন বঘাডায চদ্ড আসদ্ি নাকাডা আর দশঙ্গাবািক আর োরপর এক 
রাজকীয দবশাি হাদের চারপাশ দঘদ্র আদ্রা অশ্বাদ্রাহী আসদ্ি। হাদের দপদ্ঠ একদট 
রত্নখদচে বখািা হাওিা বিখা  াদ্ছ। হাদেদট বিদ্খ বজ্রদ্িব মদ্ন হদ্ছ, দকন্তু বস দনিযই 
অদ্নক বুদ্ডা হদ্য বগদ্ি? সুন্দর আিখাল্লা আর িম্বা পাদখর বিজদবদশষ্ট পাগদড পদ্র 
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মুযািম হাওিায বদ্স রদ্যদ্িন। োর বপিদ্ন ব  িাাঁদডদ্য রদ্যদ্ি, বস দনিযই োর 
প্রধান বিহরিী। এই জাযগাযদট দিি উমর আদির,  খন বস প্রাযই আওরঙ্গদ্জদ্বর 
সাদ্থ হাদের দপদ্ঠ চডদ্ো। 
 
একটু পরই দশঙ্গা িুাঁকদ্েই বাহািুর শাহ একটু আডষ্ট হদ্য হাদের দপঠ বথদ্ক নামদ্িন। 
পাঁযেদট্ট বির বযসী সম্রাট উমর আদির বচদ্য মাত্র কদ্যক বিদ্রর বিাট। এখন দেদন 
মদ্ঞ্চর দিদ্ক  াদ্ছন। িােদ্ণ দেদন কী বিদ্বন? োর শাসদ্ন সাম্রাজু কী আবার সমৃদদ্ধ 
িাি করদ্ব? েদ্ব োর নােদন বরহানা আর োর বিাট্ট বখিার সাথী রদবর কাদ্ি 
এসদ্বর মূিু কী? 
 
. 
 
ঐদেহাদসক টীকা 
 
এম্পাযার অি দি বমাগি দসদরদ্জর আদ্গর পাাঁচদট পুস্তদ্কর মদ্ো এদট একদট 
ঐদেহাদসক উপনুাস। অথতাৎ, কাদহনীদট ইদেহাদ্সর উপর দিদত্ত কদ্র রদচে হদ্িও এর 
চদরত্রগুদ্িার কদ্থাপকথন, দচন্তাদ্চেনা এবিং প্রেুি কা তকিাপ কল্পনাপ্রসূে।  খন আদম 
একদট চদরদ্ত্রর মুদ্খ বকাদ্না শব্দ বসাই, েখন ো এমনিাদ্ব সাজাই ব ন, চদরত্রদট বস 
সমদ্য দক িাবদ্ে অথবা দক বিদ্ে পারদ্ো, ো এদ্ে প্রদেিদিে হয। অদ্নক সময 
কথাগুদ্িা আমার কল্পনার সমূ্পণত দবপরীে হদ্ো, অথতাৎ আদম ব  ইউদ্টাদপযান দকিংবা 
স্বগতরাদ্জুর কল্পনা করোম, ব খাদ্ন জাদে-ধমত দনদবতদ্শদ্ে সকি মানুে পাশাপাদশ 
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শাদন্তদ্ে বসবাস করদ্ব এবিং এদ্ক অপদ্রর সিংসৃ্কদে ও ঐদেহুদ্ক সম্মান করদ্ব, োর 
দবপরীে। দবদ্শেে আওরঙ্গদ্জদ্বর মদ্ো একজন দবেদকতে চদরদ্ত্রর বুাপাদ্র এটা খুবই 
গুরুত্বপূণত  া,  দ্থষ্ট আদ্বদ্গর বদহপ্রকাশ ঘটাদ্ব। 
 
 আওরঙ্গদ্জদ্বর জীবন সম্পদ্কত ববশ দকিু েদ্থুর উৎস রদ্যদ্ি। োর পূবতপুরুেদ্ির 
মদ্ো দেদনও োর শাসনামদ্ির প্রদেদিনকার ঘটনাপদি দিদপবদ্ধ কদরদ্যদিদ্িন। এর 
নাম আিমগীর-নামা আর এদট রচনা কদ্রদিদ্িন বমাহাম্মি কাদজম। েদ্ব িশ বির 
শাসন করার পর আওরঙ্গদ্জব োদ্ক এদট রচনা করদ্ে দনদ্েধ করদ্িন। বকননা দেদন 
মদ্ন করদ্েন ঘটনাপদি রচনা এক ধরদ্নর িাদিকো। সমসামদযক অনুানু ঘটনাপদির 
মদ্ধু দিি : মুিািি খান রদচে োদরখ-ই-মুিািদি, এটা রদচে হদ্যদিি পৃদথবীর 
সূচনা বথদ্ক আওরঙ্গদ্জদ্বর শাসদ্নর িশ বির প তন্ত; রাই ির মদ্ির িুব আি-
োওযাদরখ-ই-দহন্দ, আদ্রকদট দিি িারা দশদ্কার একজন সিাসি রদচে দহনু্দস্তাদ্নর 
সকি শাসদ্কর ইদেহাস। দমরাে-ই-আিম রচনা কদ্রদিদ্িন বখদেযার খান নাদ্ম 
আওরঙ্গদ্জদ্বর অধীদ্ন চাকদররে একজন বখাাঁজা; েদ্ব অদ্নদ্ক মদ্ন কদ্রন এর 
রচদযো হদ্ছন োর বনু্ধ বমাহাম্মি বাকা। ঈশ্বরিাস নগর নাদ্ম আওরঙ্গদ্জদ্বর একজন 
সিাসি রচনা কদ্রদিদ্িন, িুেুহাে-ই- আিমদগদর। মুনোখাব আি-িুবাব নাদ্ম তেমুর 
আর োর বিংশধরদ্ির একদট ইদেহাস বগাপদ্ন রচনা কদ্রদিদ্িন কাদি খান নাদ্ম 
আওরঙ্গদ্জদ্বর একজন সিাসি। আওরঙ্গদ্জদ্বর মৃেুুর দকিুকাি পর দেদন এদট সমূ্পণত 
কদ্রন। দসিংহাসদ্ন আদ্রাহদ্ণর পর মুযািদ্মর দনদ্িতদ্শ আওরঙ্গদ্জদ্বর িরবাদ্রর 
একজন দিদপকার মাদসদর-ই-আিমদগদর রচনা কদ্রন। এিাডা বকাদ্না এক অজ্ঞােনামা 
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বুদক্ত আখাম-ই-আিমদগদর নাদ্ম আওরঙ্গদ্জবদ্ক দনদ্য দকিু কাল্পদনক কাদহদন রচনা 
কদ্র। 
 
িারদস িাোয বিখা আওরঙ্গদ্জদ্বর দকিু দচদঠ সিংরদিে এবিং অনূদিে হদ্যদিি। 
আওরঙ্গদ্জদ্বর শাসনামদ্ি কদ্যকজন ইউদ্রাপীয প তটক িারেীয উপমহাদ্িশ সির 
কদ্রদিদ্িন। োরা বমাগি সাম্রাজু সম্পদ্কত োদ্ির ধারণার কথা দিদপবদ্ধ কদ্রদিদ্িন। 
এদ্ির মদ্ধু দনদ্কাদ্িা মানুদস বস্টাদরযা িু বমাগি নাদ্ম একদট রদেন বখাশগদ্ল্পর মদ্ো 
কাদহদন রচনা কদ্রদিদ্িন। মানুদস ১৬৫৬ দিস্টাব্দ বথদ্ক োর মৃেুু ১৭১৭ সাদ্ি প তন্ত 
িারেবদ্েত দিদ্িন। এিাডা োদিস বারদনযার নাদ্ম একজন িরাদসও রচনা কদ্রন, 
োদ্িিস ইন িু বমাগি এম্পাযার এবিং দজন-বুাদপস্ট রচনা কদ্রন োদ্িিস ইন 
ইদেযা। ১৭ শেদ্কর বশে দিদ্ক বমাগি সাম্রাদ্জু দব্রদটশ রােিূে সুর উইদিযাম নদরস 
ববশদকিু অপ্রকাদশে দিনদিদপ বিদ্খ  ান,  ার দকিু অিংশ দনদ্য এইচ িাস রচনা কদ্রন 
দি নদরস এম্বুাদস টু আওরঙ্গদ্জব। 
 
আমার দনদ্জর গদ্বেণা িাডাও আদম আধুদনক ঐদেহাদসকদ্ির মদ্ধু দবদশষ্ট িারেীয 
ঐদেহাদসক আব্রাহাম এরাদির দি বমাগি বগ্রন বথদ্ক প্রচুর দবেযবস্তু বুবহার কদ্রদি 
আর বসই সাদ্থ বুামবার গুাসদ্কাইদ্নর দি বগ্রট বমাগি, ওযাদ্েমার হুাাঁনদ্সদ্নর দি 
দপকক বরান এবিং বকমদব্রজ দহদি অি ইদেযার সাহা ু দনদ্যদি। 
 
আদ্গই উদ্ল্লখ করা হদ্যদ্ি অদধকািংশ চদরত্র ইদেহাস বথদ্ক বনওযা হদ্যদ্ি। েদ্ব ববশ 
কদ্যকজন, ব মন–আমবাদ্রর জদগন্দর দসিং, ওযাদজম খান, উমর আদি, ইউসুি খান, 
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কামরান ববগ, রদশি খান এবিং দবদবধ গিনতর ও অদে সাধারণ দকিু চদরত্র মূিে 
জনগদ্ণর অিংশ দকিংবা সমূ্পণত কাল্পদনক। একই কথা দনদ্কািাস বুাদ্িনটাইন আর 
আমবাদ্রর অদ্শাক দসিং সম্পদ্কতও বিা  ায। এদ্িরও সম্পদ্কত এই পুস্তদ্ক খুব সামানু 
উদ্ল্লখ করা হদ্িও এই দসদরদ্জর অনুানু পুস্তদ্ক এরা গুরুত্বপূণত চদরত্র দিদ্িন। 
 
আওরঙ্গদ্জব একজন বগাাঁডা সুদন্ন মুসিমান দিদ্িন। অবশু োর ধমতীয কমতসূদচগুদ্িা 
দবদ্শেিাদ্ব দবেদকতে দিি। বকাদ্না বকাদ্না বিখক  ুদক্ত বিদখদ্যদ্িন ব , দহনু্দ ধমত এবিং 
মদন্দর দবেদ্য আওরঙ্গদ্জদ্বর কমতসূদচগুদ্িা মূিে রাজননদেক বাস্তবধদমতো িারা 
পদরচাদিে হদ্যদিি এবিং এগুদ্িা পদরকল্পনা করা হদ্যদিি মুখুে রাজননদেক সাবতদ্িৌম 
িমো জাদহর করার উদ্েদ্শুই। োরা বদ্িন ব , োাঁর জীবদ্নর অনু সমদ্য দেদন দহনু্দ 
মদন্দদ্রর জনু জদম প্রিান কদ্রদিদ্িন। রাজপুেদ্ির দবরুদ্দ্ধ দেদন অদ্নক পিদ্িপ বনন 
দন। োদ্ির দবরুদ্দ্ধ দেদন ব সব অদি ান কদ্রদিদ্িন, বসগুদ্িা ধমতীয কারদ্ণ নয, 
সিবে োদ্ির সমযগে িমোদ্ক দনযন্ত্রণ করার ইদ্ছ বথদ্কই কদ্রদিদ্িন। এদট 
অবশুই সদেু ব  রষ্টবু এরাদি, পৃ. ৪০১] দবখুাে এবিং তধ তশীি সম্রাট আকবদ্রর 
েুিনায আওরঙ্গদ্জব অদ্নক ববদশ দহনু্দ কমতকেতাদ্ক চাকদর দিদ্যদিদ্িন। োাঁদ্ক  খন 
প্রশ্ন করা হদ্যদিি বকন দেদন এে দশযা মুসদিম সম্প্রিাযদ্ক দনদ্যাগ দিদ্যদ্িন, এর 
উত্তদ্র দেদন  দ্থষ্ট সহনশীিো বিদখদ্য বদ্িদিদ্িন, “জাগদেক দবেদ্যর সাদ্থ ধদ্মতর কী 
সম্পকত?…আপনার কাদ্ি আপনার ধমত আর আমার কাদ্ি আমার ধমত। িপ্তর বথদ্ক িি 
কমতকেতা। সরাদ্না দবজ্ঞজদ্নরা অনুদ্মািন কদ্রন না। 
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 এই  ুদক্তর দবপরীদ্ে অদ্নক ঐদেহাদসক আওরঙ্গদ্জদ্বর অদ্নক পিপােমূিক 
রাজুশাসন প্রণাদির কথা েুদ্ি ধদ্রন। ১৬৭৯ দিস্টাদ্ব্দর ১২ এদপ্রি দেদন দবধমতীদ্ির 
উপর দজদজযা কর পুনরায চািু কদ্রন  া, সম্রাট আকবর মওকুি কদ্রদিদ্িন। দেদন 
নেুন এবিং সম্প্রদে পুনদনদমতে দহনু্দ মদন্দরগুদ্িা ধ্বিংস করার আদ্িশ বিন। দেদন বহাদি 
এবিং দিওযাদির মদ্ো উৎসব দনদেদ্ধ কদ্রন এবিং এরাদির বণতনা অনু াযী–অনুমদে িাডা 
দহনু্দদ্ির পািদক ও আরদব বঘাডা বুবহাদ্রর বুাপাদ্র দনদ্েধাজ্ঞা জাদর হয। 
 
োাঁর ধমতীয দবশ্বাদ্স একজন খাাঁদট মানুে দহদ্সদ্ব আদম আওরঙ্গদ্জদ্বর চদরত্র দচত্রণ 
কদ্রদি এবিং দবদ্শেে োর ধমতীয কমতসূদচর মদ্ধু প্রকৃে ঘটনা সম্পদ্কত এরাদির রচনা 
অনুসরণ কদ্রদি। প্রকৃে সেু দক ো ইদেহাদ্স উপিদব্ধ করা অবশুই কদঠন, দবদ্শেে 
 খন দবেদকতে চদরদ্ত্রর মূিুাযন করা হয–এর একদট চমৎকার িৃষ্টান্ত ইিংিুাদ্ের রাজা 
েৃেীয দরচাডত। আমার মদ্ন হয এদটও মদ্ন রাখা উদচে ব , ব  কাদ্ি আওরঙ্গদ্জব 
রাজত্ব কদ্রদিদ্িন–বসই ১৭ শেদ্কর ইউদ্রাদ্প দিস্ট ধদ্মতর বপ্রাদ্টস্টুান্ট এবিং কুাথদিক 
সম্প্রিায পরস্পদ্রর দবরুদ্দ্ধ নৃশিংস  ুদ্দ্ধ দিপ্ত দিি,  াদ্ে দিন্ন ধমতদবশ্বাসীদ্ির দনদবতচাদ্র 
হেুা করা হে। ইিংিুাদ্ে রাজা প্রথম চািতসদ্ক মৃেুুিণ্ড বিওযার পর ইিংিুাদ্ের রিক’ 
অদিিার ক্রমওদ্যি দকিু ধমতীয উৎসব, দথদ্যটার এবিং বমদ্পাি নৃদ্েুর মদ্ো আদ্রা 
অদ্নক দবদ্নািনমূিক কমতকাণ্ড দনদেদ্ধ কদ্রন। োর মূদেতপূজা-দবদ্রাধী অনুসারীরা 
কুাথদিক প্রদেমূদেতগুদ্িা দবকৃে কদ্র বিয। কুাথদিক প্রাথতনা অনুষ্ঠান দনদেদ্ধ করা হয 
এবিং বকাদ্না কুাথদিক বকাননা িিেদ্রর পিাদধকারী হদ্ে পারদ্ো না। 
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অনুানু বমাগদ্ির মদ্ো আওরঙ্গদ্জব মুসদিম চান্দ্র বেতপদি বুবহার কদ্রদ্িন, েদ্ব আদম 
পদিমা জগদ্ের সাধারণ অব্দ অনুসরণ কদ্রদি। আওরঙ্গদ্জদ্বর শাসনকাি িীঘতসময 
জুদ্ড দিি এবিং বকাদ্না বকাদ্না বিদ্ত্র সমদ্যর মাপকাদঠদ্ক বুবহাদ্রাপদ্ াগী এবিং 
সিংদিপ্ত করা হদ্যদ্ি। আর অবশু বণতনার সুদবধার উদ্েদ্শু অদ্নক ঘটনা বাি বিওযা 
হদ্যদ্ি। ঐদেহাদসক টীকায প্রকৃে োদরখ উদ্ল্লখ করা হদ্যদ্ি। 
 
. 
 
অদেদরক্ত টীকা 
 
অধুায :১ 
 
দশবাদজর জন্মোদরখ সমূ্পণত দনদিে নয, েদ্ব সাধারণে দবদ্বচনা করা হয ব , ১৬২৭ 
দিস্টাদ্ব্দর ৬ এদপ্রি পদিম ঘাদ্টর দশবদ্নদর িুদ্গত োর জন্ম হয। দশবাদজ এবিং 
আিজাি খাদ্নর মদ্ধুকার িডাই সম্পদ্কত ববশ কদ্যকদট িােু রদ্যদ্ি, েদ্ব সাধারণে 
বিা হয ঘটনাদট ১৬৫৯ দিস্টাদ্ব্দর ২০ নদ্িম্বর ঘদ্টদিি। দশবাদজর আদ্রকদট 
উদ্ল্লখদ্ াগু কৃদেত্ব দিি। আওরঙ্গদ্জব োদ্ক িমন করার জনু োাঁর চাচা এবিং মমোজ 
মহদ্ির িাই শাদ্যস্তা খানদ্ক পাঠান, েখন দশবাদজ একদট বিাট িি দনদ্য পুনরায 
শাদ্যস্তা খাদ্নর দশদবদ্র  ুদ্ক বহদ্রম প তন্ত বপৌঁদ্ি শাদ্যস্তা খানদ্ক আহে কদ্র পাদিদ্য 
 ান। এিাডা ১৬৬৪ দিস্টাদ্ব্দর জানুযাদর মাদ্স দশবাদজ সুরাট আক্রমণ কদ্রন। 
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. 
 
অধুায : ২ 
 
আরঙ্গদ্জদ্বর জন্ম ১৬১৮ দিস্টাদ্ব্দর নদ্িম্বর মাদ্স। োাঁর দপো সম্রাট শাহজাহাদ্নর জন্ম 
১৪৯২ দিস্টাদ্ব্দ। দেদন দিদ্িন সম্রাট জাহাঙ্গীদ্রর পুত্র এবিং সম্রাট আকবদ্রর বপৌত্র। 
এই দসদরদ্জর পঞ্চম পুস্তক দি সাদ্পতন্টস টুথ-এ বদণতে হদ্যদ্ি, ১৬৫৭ দিস্টাদ্ব্দর 
বসদ্েম্বর মাদ্স  খন শাহজাহান পীদডে হন, েখন দপোর মৃেুুদ্ে োদ্ির বড িাই 
িারাদশদ্কার-জন্ম ১৬১৫, দসিংহাসদ্ন আদ্রাহদ্ণ বাধা বিবার জনু শাহজাহাদ্নর দেন 
পুত্র– থাক্রদ্ম মুরাি–জন্ম ১৬২৪, শাহ সুজা-জন্ম ১৬১৬ এবিং আওরঙ্গদ্জব দবদ্রাহ 
বঘােণা কদ্রন। িারা দশদ্কা োাঁর দপোর পিদ্ন্দর িদবেুৎ উত্তরাদধকার দিদ্িন। 
দবদ্শেে আওরঙ্গদ্জব িারা দশদ্কাদ্ক একজন নবুোদন্ত্রক বা খাদ্রদজ দবদ্বচনা করদ্েন। 
দবদ্রাহী দেন িাই একদট প তায প তন্ত ঐকমেু দিদ্িন মুরািদ্ক বিখা আওরঙ্গদ্জদ্বর 
একদট দচদঠ সিংরদিে হদ্যদিি, োদ্ে দেদন একদট ধারণা েুদ্ি ধদ্রদিদ্িন–দকিাদ্ব 
োদ্ির মদ্ধু সাম্রাজু িাগ করদ্বন। বম ১৬৫৮ আগ্রা বথদ্ক আট মাইি িদিণপূদ্বত 
সমুদ্ড আওরঙ্গদ্জব এবিং মুরাি িারাদ্ক পরাদজে কদ্রন। পদরদ্শদ্ে আওরঙ্গদ্জদ্বর 
তসনুরা িারা দশদ্কাদ্ক বন্দী কদ্র এবিং ১৬৫৯ দিস্টাদ্ব্দর আগদ্স্ট দিদল্লদ্ে আওরঙ্গদ্জব 
োাঁদ্ক মৃেুুিণ্ড বিন। োাঁর বিাট কবরদট দিদল্লদ্ে সম্রাট হুমাযুদ্নর কবর-মদ্ঞ্চ রদ্যদ্ি। 
 
ইদ্োমদ্ধু আওরঙ্গদ্জব মুরািদ্কও সদরদ্য বিন। বকৌশদ্ি োাঁদ্ক োাঁর দশদবদ্র, োরপর 
একা োাঁর োাঁবুদ্ে  ুদকদ্য, বসখান বথদ্ক োাঁদ্ক বগ্রিোর কদ্র বন্দী করা হয এবিং োর 
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প্রাণিণ্ড বিওযা হয। দসিংহাসদ্নর জনু োাঁর িাদব দনদ্য এদ্গাবার সময প্রথম প তাদ্য 
মুরাি োর অথতমন্ত্রীদ্ক হেুা কদ্রদিদ্িন, োাঁর মৃেুুিণ্ডদ্ক নুা ুো প্রিাদ্নর জনু এই 
সেুদট বুবহার করা হয। আওরঙ্গদ্জব দবনদ্যর সাদ্থ মন্ত্রীর পদরবারদ্ক আমন্ত্রণ জাদনদ্য 
োদ্িরদ্ক নুায দবচার িাদব করার জনু আহ্বান জানান। মুসদিম আইন অনু াযী োরা 
আদথতক িদেপূরণ দকিংবা  দি োরা চায, েদ্ব প্রাদ্ণর বিদ্ি প্রাণ–এই িাদব করদ্ে 
পাদ্র। মন্ত্রীর বজুষ্ঠ পুত্র আদথতক দকিংবা শারীদরক, ব  বকাদ্না ধরদ্নর িদেপূরণ গ্রহদ্ণ 
অস্বীকৃদে জানায, েদ্ব বকউ বকউ বদ্িন দিেীয পুত্র সিবে ঘুে বখদ্য আদথতক 
িদেপূরদ্ণর অথত গ্রহণ না কদ্র মুরাদ্ির প্রাণিণ্ড িাদব কদ্র। অবদ্শদ্ে ১৬৬১ 
দিস্টাদ্ব্দর ৪ দডদ্সম্বর মুরাদ্ির মৃেুুিণ্ড কা তকর করা হয। রদ্ক্তর িাদব না করার 
দবেযদটদ্ক দবদ্শেিদ্ব দচদহ্নে কদ্র আওরঙ্গদ্জব বড বিদ্িদটদ্ক পুরসৃ্কে কদ্রন। 
 
উত্তরাদধকার দনদ্য সিংঘদটে  ুদ্দ্ধ শাহ সুজা প্রথম দিদ্কই পরাদজে হদ্যদিদ্িন, েদ্ব 
োরপরও মােখাদ্ন দেদন ববশ কদ্যকবার হস্তদ্িপ করার বচষ্টা কদ্রন। ববশ কদ্যকবার 
পরাদজে হওযার পর দেদন বািংিার পুদ্ব আরাকাদ্নর জিিসুু রাজার বিদ্শ পাদিদ্য 
 ান। বসখাদ্ন সিবে োদ্ক হেুা করা হয। আওরঙ্গদ্জদ্বর সাদ্থ শাহ সুজার সিংঘদ্েতর 
সময আওরঙ্গদ্জদ্বর বজুষ্ঠ পুত্র বমাহাম্মি সুিোন দকিু সমদ্যর জনু শাহ সুজার সাদ্থ 
ব াগ দিদ্যদিদ্িন। োর শাদস্তস্বরূপ আওরঙ্গদ্জব োদ্ক বগাযাদিযদ্র িুগত-প্রাসাদ্ি বন্দী 
কদ্র রাদ্খন। বোি বির পর বসখাদ্ন োর মৃেুু হয। একই সমদ্য আওরঙ্গদ্জব িারা 
দশদ্কার বজুষ্ঠ পুত্র বসািাযমান বশদ্খর মৃেুুর জনুও িাযী দিদ্িন। মৃেুু না হওযা প তন্ত 
প্রদেদিন োদ্ক বজার কদ্র দবদ্শে পদরমাদ্ণ আদিদ্মর একদট রবণ–বপাস্তা খাওযাদ্না 
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হে। এিাডা িারা দশদ্কার দিেীয পুত্র দসদিরদ্কও বগাযাদিযর িুদ্গত বন্দী কদ্র রাখা 
হয। 
 
সমুগদ্ডর  ুদ্দ্ধর সময বথদ্কই আওরঙ্গদ্জদ্বর তসনুরা শাহজাহানদ্ক দঘদ্র বিদ্ি, 
োরপর োাঁদ্ক আগ্রা িুদ্গত বন্দী কদ্ন রাদ্খ। োাঁর সবতদ্জুষ্ঠ কনুা জাহানারার জন্ম 
১৬১৪–শুরু বথদ্ক বশে অবদধ োাঁর দপোর সাদ্থই দিদ্িন। েদ্ব অনু িুই 
কনুারওশনআরা (জন্ম ১৬১৭) এবিং গওহরা (জন্ম ১৬৩১) োদ্ক বিদ্ড চদ্ি  ান। 
রওশনআরা আওরঙ্গদ্জদ্বর িীঘতকাদ্ির সমথতক দিদ্িন। এই পুস্তদ্ক উদ্ল্লখ করা 
শাহজাহাদ্নর সকি সন্তাদ্নর মাো মমোজ মহি গওহরাদ্ক জন্ম দিদ্ে দগদ্য ১৬৩১ 
দিস্টাদ্ব্দর জুদ্ন ববারহানপুদ্র মারা  ান। োাঁর মৃেুু শাহাজাহাদ্নর মদ্ন গিীর িাগ 
কাদ্ট, দেদন োাঁদ্ক অেুন্ত িাদ্িাবাসদ্েন। আর আমার দবশ্বাস োর সন্তানরাও 
একইিাদ্ব বশাকগ্রস্ত হদ্য পদ্ডন। োাঁদ্ক োজমহদ্ি সমাদহে করা হয,  া দবদ্শ্বর 
অনুেম বশ্রষ্ঠ িাদ্িাবাসার সৃ্মদেদ্সৌধ। 
 
আওরঙ্গদ্জব অেুন্ত সাধারণ একদট অনুষ্ঠাদ্নর মাধুদ্ম জুিাই ১৬৫৮ দসিংহাসদ্ন 
আদ্রাহণ কদ্রন। পরবেতীদ্ে দিদল্লদ্ে ১৫ জুন, ১৬৫৯ অেুন্ত জাাঁকজমদ্কর সাদ্থ োাঁর 
অদিদ্েক হয। 
 
শাহজাহাদ্নর বন্দী হদ্য কারাগাদ্র থাকার প্রথম বিদ্র দপো-পুদ্ত্রর মদ্ধু পত্র দবদনময 
হয। শাহজাহাদ্নর েরদ্ির দচদঠগুদ্িা বকবি িৎতসনায পদরপূণত দিি আর আওরঙ্গদ্জব 
োর দচদঠদ্ে ধমতীয িৃদষ্টদ্কাণ বথদ্ক োাঁর কাদ্জর স্বপদ্ি  ুদক্ত বিখান। একদট দচদঠদ্ে 
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আওরঙ্গদ্জব সরাসদর মূদ্ি চদ্ি আদ্সন। একজন অবদ্হদিে সন্তাদ্নর গিীর িুিঃখ দনদ্য 
দেদন দিদ্খন, জাাঁহাপনা, আদম দির দনদিে দিিাম ব , আপদন আমাদ্ক িাদ্িাবাদ্সন না। 
দেদন শাহজাহানদ্ক দনদ্জর ভ্রােৃহেুার জনু দবদ্রূপ কদ্রন। আমার মদ্ন হয 
আরঙ্গদ্জদ্বর দবশ্বাস ব , োদ্ক োর দপো িাদ্িাবদ্সন না আর মাদ্ক হারাবার বশাকই 
োর চদরদ্ত্রর মূি চাদবকাদঠ। 
 
জানুযাদর ১৬৬৬ শাহজাহান বশেবাদ্রর মদ্ো আগ্রা িুদ্গত অসুি হদ্য পদ্ডন। বকাদ্না 
বকাদ্না বণতনা মদ্ে, দেদন  খন বুেদ্ে পারদ্িন ব , দেদন মারা  াদ্ছন েখন দেদন 
োাঁদ্ক কাদ্ির ববিকদনদ্ে দনদ্য ব দ্ে বিদ্িন,  াদ্ে বসখান বথদ্ক সহদ্জ োজমহি 
বিখদ্ে পাদ্রন। বসখাদ্নই কাদিদর শাি গাদ্য জদডদ্য, পাদ্শ ক্রন্দনরে জাহানারাদ্ক 
দনদ্য দেদন ২২ জানুযাদর ১৬৬৬ বিাদ্র মারা  ান। পদরচারকরা কপূতদ্রর পাদনদ্ে োাঁদ্ক 
বগাসি করাি, োরপর মদিন কািদ্ন োর বিহ জদডদ্য একদট চন্দনকাদ্ঠর কদিদ্ন 
বশাযাি। পরদিন সকাদ্ি দনদ্চর েিায একদট নেুন িটক খুদ্ি প্রথানু াযী আদ্গ মাথা 
দিদ্য োাঁদ্ক নিীর েীদ্র দনদ্য  াওযা হি। োরপর গুদটকদ্যক শবানু াত্রীসহ বনৌকাদ্বদ্য 
 মুনা নিী পার হি। 
 
 জাহানারা জাাঁকজমক এবিং  থা থ সম্মাদ্নর সাদ্থ োাঁর দপোদ্ক িািন করদ্ে 
বচদ্যদিদ্িন, দকন্তু পাদ্রন দন। আওরঙ্গদ্জব রােীযিাদ্ব োাঁদ্ক িািদ্নর অনুমদে বিন 
দন। বিাযা পডার সাদ্থ সাদ্থ বৃদ্ধ সম্রাদ্টর মৃেদ্িহ অেুন্ত দ্রুে এবিং নীরদ্ব 
োজমহদ্ির িূগিতি মাদ্বতি পাথদ্রর কদ্ি মমোদ্জর পাদ্শ সমাদহে করা হয। আমার 
দবশ্বাস শাহজাহান োর দনদ্জর জনু  মুনার অপর পাদ্ড মাহোব বাগ নাদ্ম একদট 
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সুন্দর চন্দ্রাদ্িাদকে বাগাদ্ন আিািা একদট চমৎকার সমাদধদ্সৌধ দনমতাণ করদ্ে 
বচদ্যদিদ্িন। 
 
১৭৩৯ দিস্টাদ্ব্দ দিদল্ল িখদ্ির সময পারসুসম্রাট নাদির শাহ মযূর দসিংহাসন েুদ্ি 
পারদ্সু দনদ্য  ান। োরপর এদট অিৃশু হদ্য  ায, সিবে বসটা বিদ্ঙ্গ বিিা হয। 
পরবেতীদ্ে পারসুসম্রাটরা ব  মযূর দসিংহাসদ্ন বসদ্েন বসটা ১৯ শেদ্ক দনমতাণ করা 
হয। এর সাদ্থ বমাগি মযূর দসিংহাসদ্নর বকাদ্না সম্পকত বনই। এিাডা নাদির শাহ 
বমাগি বকাোগার বথদ্ক দবখুাে বকাদহনূর হীরাদটও োর সাদ্থ দনদ্য  ান। এই হীরা 
বগািকুোর হীরার খদন বথদ্ক উদ্ত্তািন করা হদ্যদিি। ১৯ শেদ্কর বশে দিদ্ক িদিণ 
আদেকায হীরা আদবষৃ্কে হওযার আগপ তন্ত বগািকুোই একমাত্র হীরার খদন দিি। 
কদথে আদ্ি, বগাযাদিযদ্রর রাজপদরবাদ্রর সিসুরা এই হীরাদট িদবেুৎ সম্রাট 
হুমাযুনদ্ক দিদ্যদিদ্িন। পাদনপদ্থর  ুদ্দ্ধ প্রথম বমাগি সম্রাট বাবর  খন উত্তর-পদিম 
িারে িখি কদ্র বমাগি সাম্রাজু প্রদেষ্ঠা করদিদ্িন, েখন বগাযাদিযদ্রর রাজা পরাদজে 
পদ্ির হদ্য  ুদ্ধ করদ্ে দগদ্য দনহে হন। পরবেতীদ্ে হুমাযুন রাজপদরবাদ্রর সাদ্থ 
িাদ্িা বুবহার করায, কৃেজ্ঞোস্বরূপ হীরাদট োাঁর হাদ্ে েুদ্ি বিন। এই দসদরদ্জর 
দিেীয পুস্তক ব্রািাসত অুাট ওযার-এ উদ্ল্লখ করা হদ্যদ্ি ব , পরবেতীদ্ে হুমাযুন হীরাদট 
পারদ্সুর শাদ্হর হাদ্ে েুদ্ি বিন,  াদ্ে দসিংহাসন পুনরুদ্ধাদ্রর সময দেদন পারদ্সুর 
সমথতন পান। োরপর অবশু রত্নদট আবার দহনু্দস্তাদ্ন দিদ্র আদ্স এবিং শাহজাহাদ্নর 
রত্ন িাণ্ডাদ্র িান পায। িরাদস রত্নকার বটিুরদনদ্যর এটা বসখাদ্ন বিদ্খ এর প্রশিংসা 
কদ্রন। নাদির শাহই এই রত্নদটর নাম রাদ্খন বকাদহনূর-’বজুাদের পবতে’। নাদির শাহ 
দনহে হওযার পর একজন পারদসক বসনাপদে হীরাদট আিগাদনস্তাদ্ন দনদ্য  ান। 
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বসখাদ্ন দেদন দনদ্জদ্ক একজন শাসক দহদ্সদ্ব বঘােণা কদ্রন। ১৯ শেদ্কর প্রথম 
দিদ্ক োর একজন বিংশধর শাহ শুজাহ পিােক অবিায থাকাকাদ্ি হীরাদট পািাদ্বর 
শাসক রণদজে দসিংদ্ক বিন। রণদজে দসিং োর বব্রসদ্িদ্ট হীরাদট পরদ্েন। দব্রদটশরা 
পািাব িখি করার পর গিনতর-বজনাদ্রি হীরাদট রাদন দিদ্টাদরযার কাদ্ি পাদঠদ্য বিন, 
োরপর বসদট দব্রদটশ রাজার মুকুদ্টর একদট অিংদ্শ পদরণে হয। 
 
৪ এদপ্রি ১৬৪৪ এক িুঘতটনায জাহানারার মুখ িীেণিাদ্ব আগুদ্ন পুদ্ড দগদ্যদিি। োর 
মুদ্খর বপাডা িাগদটর কথা আওরঙ্গদ্জদ্বর েখনও মদ্ন দিি। শাহজাহাদ্নর একদট 
ঘটনাপদিদ্ে দবেযদট এিাদ্ব েুদ্ি ধরা হদ্যদ্ি : 
 
…কামরার মােখাদ্ন মাদটদ্ে রাখা একদট জ্বিন্ত প্রিীদ্পর সাদ্থ োাঁর বপাশাদ্কর আাঁচি 
ঘো িাগদ্িা। রাজপ্রাসাদ্ির বমদ্যদ্ির বপাশাক অেুন্ত সূক্ষ্ম কাপড দিদ্য তেদর করা হে 
আর োদ্ে সুগদন্ধ বেি মাখা হে। কাদ্জই োর বপাশাদ্ক আগুন িাগবার সাদ্থ সাদ্থ 
পুদ্রা বিদ্হর বপাশাদ্ক আগুদ্নর দশখা িদডদ্য পডদ্িা। োর কাদ্িই চারজন পদরচাদরকা 
দিি, োরা সাদ্থ সাদ্থ আগুন বনিাদ্ে বচষ্টা করদ্িা। েদ্ব পুদ্রা বপাশাদ্ক আগুন 
িদডদ্য পদ্ড িাউ িাউ কদ্র জ্বিদ্ে থাকায ওদ্ির বচষ্টায বকাদ্না কাজ হি না। পুদ্রা 
ঘটনাদট এে দ্রুে ঘদ্টদিি ব , কাউদ্ক জাদনদ্য পাদন আনার আদ্গই আমার সবতদ্শ্রষ্ঠ 
দপ্রযজদ্নর দপঠ হাে আর শরীদ্রর িুইপাশ িযেরিাদ্ব পুদ্ড বগি। 
 
. 
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অধুায :৩ 
 
আওরঙ্গদ্জব ব  তেমুদ্রর আিংদট পরদ্েন, বসই তেমুর (১৩৩৬-১৪০৫) পদিমাদবদ্শ্ব 
টমবুরদ্িইন নাদ্ম পদরদচে। তেমুর দি বিইম’ নামদট দবকৃে হদ্য টমবুরদ্িইন হদ্যদ্ি। 
দক্রদ্স্টািার মাদ্িতার নাটদ্ক োদ্ক “ঈশ্বদ্রর গজব’ দহদ্সদ্ব দচত্রাদযে করা হদ্যদ্ি। দেদন 
একজন দবখুাে ব াদ্ধা দিদ্িন। পদিমা জগদ্ের অদধকািংশ এবিং মধু এদশযা দেদন 
দবজয কদ্রন। ১৩৯৮ দিস্টাদ্ব্দ দেদন দিদল্ল আক্রমণ কদ্র েিনি কদ্র বিন। োর 
রাজধানী সমরকন্দদ্ক সুন্দর কদ্র সাজানার জনু দেদন এখান বথদ্ক প্রচুর রত্ন এবিং 
কাদরগর সাদ্থ দনদ্য দিদ্র  ান। প্রকৃেপদ্ি দেদন প্রথম বমাগি সম্রাট বাবদ্রর একজন 
পূবতপুরুে দিদ্িন। বচদঙ্গস খাও ো-ই দিদ্িন। 
 
 ১৬৬৬’র বম মাদ্স দশবাদজ আগ্রা আদ্সন। আওরঙ্গদ্জব োদ্ক বন্দী কদ্র। ওই বিদ্রর 
আগদ্স্টর বশদ্ে দেদন একদট ববদ্ের েুদডদ্ে িুদকদ্য পাদিদ্য  ান। আওরঙ্গদ্জব োর 
মদ্ো সাধারণ বপাশাক পরার অনুশাসন বমদ্ন চিার দবেদ্য োর সিাসিদ্ির উপর 
কদ্ঠার দনদ্িতশ দিদ্যদিদ্িন। একবার একজন সিাসি একদট বপাশাক পদ্র োর সামদ্ন 
হাদজর হন,  ার েুি অদ্নক িম্বা দিি এবিং সম্রাদ্টর বচাদ্খ অদে অিেৃে দিি। 
আওরঙ্গদ্জব সাদ্থ সাদ্থ োর সামদ্ন বপাশাদ্কর েুি কাটার দনদ্িতশ দিদ্িন। 
 
এই দসদরদ্জর আদ্গর পুস্তকগুদ্িাদ্ে উদ্ল্লখ করা হদ্যদ্ি, বমাগি সম্রাটরা েদ্রাকা 
ববিকদন বথদ্ক প্রজাদ্ির সামদ্ন িশতন দিদ্েন। এই প্রথা আওরঙ্গদ্জব বাদেি করদ্িন। 
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দেদন এ-ধরদ্নর িশতন বিওযাদ্ক সম্রাটদ্ক পূজা করার খুব কািাকাদি একদট প্রথা মদ্ন 
করদ্েন। 
 
োাঁর ধদ্মত মানুে এবিং প্রাণীর প্রদেকৃদে আাঁকার দবরুদ্দ্ধ কদ্ঠার সমাদ্িাচনা করা হদ্িও, 
আওরঙ্গদ্জব িদব আাঁকার অনুমদে দিদ্যদিদ্িন এবিং সম্রাদ্টর দনদ্জর আাঁকা অপরূপ 
সুন্দর িু-একদট িুরাকৃদের দচত্রকমত পাওযা  াওযার কথা বশানা বগদ্ি। 
 
সম্রাট জাহাঙ্গীদ্রর উপর োাঁর ধূেত সম্রাজ্ঞী নূরজাহান দকরকম প্রিাব দবস্তার কদ্রদিদ্িন 
এবিং দকিাদ্ব দেদন োাঁদ্ক আদিম বসবন আর সুরা পাদ্ন অিুস্ত কদ্র েুদ্িদিদ্িন, ো 
দবশিিাদ্ব এই দসদরদ্জর চেুথত পুস্তক–দি বটইদ্টড বরাদ্ন উদ্ল্লখ করা হদ্যদ্ি। 
একইিাদ্ব বদণতে হদ্যদ্ি–দকিাদ্ব িদবেুদ্ে িাদ্িা আচরণ করার নাদ্ম োাঁদ্ির দপো 
শাহজাহান োাঁদ্িরদ্ক দজদম্ম কদ্র বরদ্খদিদ্িন। 
 
. 
 
অধুায : ৪ 
 
আজম এবিং জাদনর দবদ্য অনুদষ্ঠে হয জানুযাদর ১৬৬৯। মুযািদ্মর জন্ম অদ্টাবর 
১৬৪৩, আজদ্মর জুন ১৬৫৩ এবিং আকবদ্রর বসদ্েম্বর ১৬৫৭। 
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আওরঙ্গদ্জব দবদিন্ন সমদ্য ববশ কদ্যকজন স্ত্রী গ্রহণ কদ্রদিদ্িন। এই কাদহদনদ্ে 
দেনজদ্নর কথা উদ্ল্লখ করা হদ্যদ্ি। োরা হদ্ছন–দিিরাস বানু, নওযাব বাঈ এবিং 
উদিপুরী মহি। দিিরাস বানু দিদ্িন পারদ্সুর সািাদিি রাজবিংদ্শর একজন শাহজািী। 
দেদন দিদ্িন শাহজাদি বজবুদন্নসা এবিং জাবেুদন্নসার মাো,  াদ্ির কথা এই পুস্তদ্ক 
উদ্ল্লখ করা হদ্যদ্ি। এিাডা দেদন শাহজািা আজম ও আকবদ্ররও মাো দিদ্িন। 
অদ্টাবর ১৬৫৭ পাঁযদত্রশ বির বযদ্স দেদন আকবরদ্ক জন্ম বিবার একমাস পর 
মৃেুুবরণ কদ্রন। সিবে প্রসবকািীন বকাদ্না জদটিো হদ্যদিি। একজন কাদিদর 
রাজকুমারী-নওযাব বাঈ দিদ্িন শাহজািা মুযািম ও বমাহাম্মি সুিোদ্নর মাো,  াদ্ক 
োর দপো কারারুদ্ধ কদ্র বরদ্খদিদ্িন। দেদন ১৬৯০ দিস্টাদ্ব্দ মারা  ান। 
 
উদিপুরী মহদ্ির বিংশ সম্পদ্কত ববশ কদ্যকদট বণতনা রদ্যদ্ি। আদম বসই িােুদট 
অনুসরণ কদ্রদি,  াদ্ে বিা হদ্যদ্ি–োর জন্ম কদ্কশাস পবতে এিাকার প্রাচীন জদজতযা 
রাদ্জু। আদ্রা অদ্নক দবদশষ্টোর মদ্ধু িাদব করা হয–এরাই প্রথম মি আদবষ্কার 
কদ্রন। দিস্টপূবত ৬০০০ অদ্ব্দ এখাদ্ন প্রথম মি বচািাই করা হয। উদিপুরী মহি 
সম্পদ্কত অনুানু দববরদ্ণ জানা  ায– দেদন ব াধপুর অথবা কাদির বথদ্ক এদ্সদিদ্িন। 
দিিারা বানুর মৃেুুর পর দেদন আওরঙ্গদ্জদ্বর দপ্রযেমা স্ত্রীদ্ে পদরণে হন। 
 
আওরঙ্গদ্জব ব সব উদ্ল্লখদ্ াগু িবন দনমতাণ কদ্রদিদ্িন, োর মদ্ধু অনুেম দিি–
আওরঙ্গাবাদ্ি দিিরাস বানুর জনু দনদমতে দবদব কা মকবরা’ নাদ্ম একদট সমাদধদ্সৌধ। 
এর সাদ্থ োজমহদ্ির দকিুটা দমি রদ্যদ্ি। এই িবদ্নর নকশার পদরকল্পনা অনুদ্মািন 
করার সময আওরঙ্গদ্জব সিবে োাঁর দপ্রয মাো মমোদ্জর সমাদধর কথা দবদ্বচনা 
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কদ্রদিদ্িন। নকশাদট তেদর কদ্রদিদ্িন ওস্তাি আহদ্মি িাদ্হারীর পুত্র আোউল্লাহ। 
ওস্তাি আহদ্মি িাদ্হারী োজমহদ্ির প্রধান নকশাকার দহদ্সদ্ব স্বীকৃে। 
 
 সিবে সবতাদধক সুন্দর ব  িবনদট আওরঙ্গদ্জব দনমতাণ কদ্রদিদ্িন, বসদট হি বমাদে 
মসদজি। দনদ্জর বুবহাদ্রর জনু দিদল্লর িাি বকল্লার বিেদ্র ১৬০০ দিস্টাদ্ব্দর দিদ্ক 
এদট দেদন দনমতাণ কদরদ্যদিদ্িন। আদম প্রথম  খন িারে ভ্রমদ্ণ দগদ্যদিিাম, েখন 
সহদ্জই এই মসদজদ্ি  াওযা ব ে। এদট সদেুই চমৎকার একদট িাপনা। 
 
আওরঙ্গদ্জব ব সব ধমতীয দবধান বিবৎ কদ্রদিদ্িন, ো এরাদি রদচে দি বমাগি বরান 
পুস্তদ্ক বদণতে হদ্যদ্ি। জাহানারা এর প্রদেবাি কদ্রদিদ্িন। বগাকিার অিুুত্থান হয 
১৬৬৯ দিস্টাদ্ব্দ এবিং োর িযাবহ পদরণদে হয। এই িডাইদ্য আওরঙ্গদ্জদ্বর 
অিংশগ্রহদ্ণর দবেযদট কাল্পদনক। 
 
 মানুদস এবিং ববরদনযার উিদ্যই রওশনআরার মি পান এবিং প্রণযঘদটে বুাপারদট 
বণতনা কদ্রদিদ্িন। োদ্ির মদ্ে একবার দেদন বগাপন বপ্রদমকসহ ধরা পদ্ডদিদ্িন। এই 
বপ্রদমকদ্ির মৃেুুিণ্ড বিযা হদ্যদিি। উদিপুরী মহদ্ির গদ্িত কমবখদ্শর জন্ম হয মাচত 
১৬৬৭ দি.। 
 
. 
 
অধুায : ৫ 
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রওশনআরা মারা  ান বসদ্েম্বর ১৬৭১ দিস্টাদ্ব্দ। বকউ বকউ অদিদ্ াগ কদ্রদিদ্িন 
আওরঙ্গদ্জব োদ্ক দবে প্রদ্যাগ কদ্রদিদ্িন, েদ্ব এই অদিদ্ াদ্গর স্বপদ্ি বকাদ্না 
প্রমাণ পাওযা  ায দন। 
 
 সেনাদম দবদ্রাহ ঘদ্ট ১৬৭২ দিস্টাদ্ব্দ। সেনাদমদ্ির প্রথা এবিং োদ্ির জািুিুৎকাদরণীর 
বণতনা ঐদেহাদসক সূত্র বথদ্ক বনওযা হদ্যদ্ি। োদ্ির সম্পদ্কত আদ্রা পদরষ্কারিাদ্ব 
ঈশ্বরিাস নগর দিদ্খদ্িন, “এরা অেুন্ত বনািংরা, অশুদচ এবিং দনম্নদ্শ্রদণর মানুে দিি। 
এরা দহনু্দ ও মুসিমানদ্ির মাদ্ে বকাদ্না বিিাদ্িি করদ্ো না। এরা বনািংরা শূকর ও 
অনুানু দনদেদ্ধ খাবার বখে। োদ্ির সাদ্থ একই পাত্র বথদ্ক একদট খাবার বখদ্ি োরা 
দকিু মদ্ন করদ্ো না, ঘৃণা করদ্ো না। িাম্পটু ও বুদিচারদ্ক োরা পাপ মদ্ন করদ্ো 
না। আওরঙ্গদ্জব োাঁর বিাকদ্ির মদ্নাবি বাডাবার জনু োাঁর দনদ্জর েরি বথদ্ক 
েন্ত্রমন্ত্র–বিাযা-কািাম দিদ্খ পোকায বসিাই কদরদ্যদিদ্িন। োদ্ির সাদ্থ সরাসদর 
িডাইদ্য অবেীণত হওযা দকিংবা দনজ হাদ্ে জািুকরীদ্ক গুদি কদ্র মারার দবেযদট 
কাল্পদনক। 
 
 দসদির দশদ্কা এবিং জাবেুদ্ন্নসার মদ্ধু দবদ্য হয ১৬৭৩ দি.। 
 
. 
 
অধুায : ৬ 
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 আওরঙ্গদ্জব ও োর িাইদ্ির মাদ্ে গৃহ ুদ্ধ চিার সময মারওযাদ্ডর জশবন্ত দসিং ববশ 
কদ্যকবার পি বিি কদ্রন। এজনু োর প্রদে আওরঙ্গদ্জদ্বর আিা দিি না। দেদন 
দডদ্সম্বর ১৬৭৮ দিস্টাদ্ব্দ খাইবার দগদরপদ্থ োর সির িিেদ্র মারা  ান। উত্তরাদধকার 
দনদ্য দবদিন্ন ঘটনা এবিং রাজপুেদ্ির িমো খবত করার জনু আওরঙ্গদ্জব মারওযাদ্ডর 
দবরুদ্দ্ধ ব  পিদ্িপ গ্রহণ কদ্রদিদ্িন, ো অদ্নক দবসৃ্তে এবিং জদটি দিি; েদ্ব বকবি 
প্রদ্যাজনীয এবিং সদঠক দবেযগুদ্িা এখাদ্ন েুদ্ি ধরা হদ্যদ্ি। 
 
আওরঙ্গদ্জব দজদজযা কর পুনরায আদ্রাপ করার দকিু দিন পর–১২ এদপ্রি ১৬৭৯ দি. 
দিদল্লদ্ে একদট িূদমকম্প হয। 
 
. 
 
অধুায : ৭ 
 
 জুন ১৬৭৪ দি., দশবাদজর জাাঁকজমকপূণত রাজুাদিদ্েক হয। এর দববরণ েৎকািীন 
ঘটনাপদির দববরণ বথদ্ক বনওযা হদ্যদ্ি। 
 
. 
 
অধুায : ১০ 
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এদপ্রি ১৬৮০ দিস্টাদ্ব্দর প্রথম দিদ্ক দশবাদজ মারা  ান। োর মৃেুুর পর োর পুত্র 
সিাদজ োর দবেয সম্পদত্তর একদট বণতনাপূণত োদিকা তেদর কদ্রন। এদ্ে রত্ন িাডাও 
প্রায ১০০,০০০দট বসানাদি এমব্রযডাদর করা কাপড, ৪০০,০০০দট বরশদম কাপড, 
৬৮০০ দকদ্িাগ্রাম মদরচ, ২,২০০ দকদ্িাগ্রাম দেদম মাদ্ির অন্ত্রজাে বমামজােীয েীব্র 
সুগদন্ধ, ৪৫০০ দকদ্িাগ্রাম আবীর–বসন্ত উৎসদ্ব (দ্হাদি) বুবহৃেবু িাি রিংজাে গুাঁদ্ডা 
পিাথত, ৪৫ দকদ্িাগ্রাম বারুি, ৩১,০০০দট বঘাডা, ৩০০০দট উট এবিং ৫০০দট হাদে প্রাপ্ত 
হন। 
 
. 
 
অধুায ১১ 
 
আকবর জানুযাদর ১৬৮১ দিস্টাদ্ব্দ দবদ্রাহী হদ্য দনদ্জদ্ক সম্রাট বঘােণা কদ্রন। 
 
. 
 
অধুায : ১২ 
 
এখাদ্ন ব িাদ্ব দপোর দবরুদ্দ্ধ আকবদ্রর  ুদ্ধাদি ান েুদ্ি ধরা হদ্যদ্ি, প্রকৃেপদ্ি 
োর বচদ্যও িীঘতদিন ধদ্র চদ্িদিি; েদ্ব আওরঙ্গদ্জব দঠকই আকবদ্রর বসনাবাদহনীর 
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মদ্নাবি বিদ্ঙ্গ দিদ্য োদ্িরদ্ক িত্রিঙ্গ করার জনু নকি দচদঠ বুবহার কদ্রদিদ্িন। 
এিাডা দেদন োহািুর খানদ্ক িয বিদখদ্য বদ্িদিদ্িন ব ,  দি বস আকবদ্রর সঙ্গ েুাগ 
না কদ্র েদ্ব োর পদরবারদ্ক ধ্বিংস কদ্র বিযা হদ্ব। আওরঙ্গদ্জব োর একদট দচদঠদ্ে 
দিদ্খদিদ্িন,  দি বোমার বকাদ্না শত্রুদ্ক ধ্বিংস করদ্ে চাও, েদ্ব বুথত না হদ্ে চাইদ্ি 
বকাদ্না দকিুই বাি দিও না। সরাসদর উনু্মক্ত  ুদ্দ্ধ প্রোরণা, অজুহাে, বকাদ্না দকিুর 
জনু দমথুা প্রদেশ্রুদে–সবদকিুই চদ্ি। বোমার পদরকল্পনা সিি করদ্ে হদ্ি এই 
িুদনযায  ে ধরদ্নর িিচােুরী আদ্ি সব বুবহার কর। 
 
 আওরঙ্গদ্জব দঠকই োাঁর বমদ্য কদব বজবুদন্নসাদ্ক োর িাই আকবরদ্ক সমথতন বিওযার 
কারদ্ণ োদ্ক বাদক জীবন কারাগাদ্র বন্দী কদ্র বরদ্খদিদ্িন। পুস্তক সিংগ্রহ এবিং জ্ঞানী 
বুদক্তদ্ির উৎসাহ বিবার বুাপাদ্র োর এে আগ্রহ দিি ব , দেদন এমন একদট গ্রোগার 
গদ্ড েুদ্িন  া, ‘বকান মানুে কখনও বিদ্খদন। 
 
 দবদ্রাহী আকবর ১৬৮১ দিস্টাদ্ব্দ সিাদজর সাদ্থ ব াগ বিন। মারওযাদ্ডর িুগতািাস 
োাঁদ্ক িদিদ্ণ পাদিদ্য ব দ্ে সাহা ু কদ্রন। 
 
একদিদ্ক মারওযাড ও বমবার এবিং অনুদিদ্ক বমাগি সাম্রাদ্জুর মদ্ধু শাদন্ত 
পুনপ্রদেদষ্ঠে হদ্িও, োদ্ির সম্পকত সবসময আন্তদরকোশূনু দিি না। আদ্গর মদ্ো 
ওরা পরস্পদ্রর এে কািাকাদি আর দিি না। এরপর খুব কম রাজপুেই বমাগি 
বসনাবাদহনীদ্ে ব াগ বিয। 
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. 
 
অধুায : ১৪ 
 
 জাহানারা ১৬৮১ দিস্টাদ্ব্দ মারা  ান। োাঁর বশে ইছানু াযী োাঁদ্ক দিদল্লর একজন সুদি 
সাধদ্কর কবদ্রর কাদ্ি একদট অদে সাধারণ কবদ্র িািন করা হয। োর দনজ হদ্স্ত 
রদচে একদট িাদসত পেদক্ত োর কবদ্রর িিদ্ক বখািাই করা আদ্ি : 
 
 “শুধু সবুজ ঘাস ব ন আমার সমাদধ ব দ্ক রাদ্খ, 
নম্র ও তধ তশীদ্ির সমাদধ ব দ্ক রাখার জনু ঘাসই সদ্বতাত্তম।” 
 
. 
 
অধুায : ১৬ 
 
বগািকুোর আদিি হাসান ও অনু শাসকদ্ির িুচ্চাদম সম্পদ্কত ববশ কদ্যকদট 
ঐদেহাদসক দববরণ রদ্যদ্ি। 
 
বসদ্েম্বর ১৬৮৬ দিস্টাদ্ব্দর দবজাপুর আত্মসমপতণ কদ্র।  ারা সাহস কদ্র দবজাপুর 
িুদ্গতর পদরখায  দ্থষ্ট পদরমাদ্ণ দবদিন্ন রবু, এমনদক মৃেদ্িহও িুাঁদ্ড বিদ্িদিি, 
োদ্িরদ্ক আওরঙ্গদ্জব পুরসৃ্কে কদ্রন। 
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. 
 
অধুায : ১৭ 
 
বগািকুো িরবাদ্রর সাদ্থ ব াগাদ্ াগ করার কারদ্ণ আওরঙ্গদ্জব আসদ্িই মুযািমদ্ক 
কারািণ্ড বিন। 
 
 বসদ্েম্বর ১৬৮৭ দিস্টাদ্ব্দ বগািুোর পেন হয,  খন একজন আিগান দবশ্বাসঘােক 
উৎদ্কাচ গ্রহণ কদ্র একদট বিাট বমাগি বসনািিদ্ক একদট বিাট িটদ্কর মধু দিদ্য 
িুদ্গত ব াকার সুদ্ াগ কদ্র বিয। আদিি হাসানদ্ক  খন বন্দী করা হয েখন দেদন ব  
দনদিতপ্তো বিদখদ্যদিদ্িন, ো সদেু দিি। বগািকুো দবজদ্যর পর বমাগি সাম্রাজু 
সবতকাদ্ির সবতবৃহৎ দবসৃ্তদে িাি কদ্র। এর এিাকা দিি ৩২, ০০০০০ বগত দকদ্িাদমটার 
বা ১২৫,০০০০০ বগত মাইি। জনসিংখুা দিি এক বথদ্ক বিড বকাদট। 
 
. 
 
অধুায : ১৮/১৯ 
 
 কদব-কুদ্িদ্শর সাদ্থ সিাদজর বগ্রিোদ্রর ঘটনাদট ঘদ্ট ১৬৮৯ দিস্টাদ্ব্দর প্রথমিাদ্গ। 
ঘটনাদট ব িাদ্ব বদণতে হদ্যদ্ি, প্রায বসরকমই ঘদ্টদিি। ১৬৮৯ দিস্টাদ্ব্দর মাদ্চর 
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বশেদিদ্ক োদ্িরদ্ক িাদিণাদ্েুর গ্রাদ্ম গ্রাদ্ম ঘুদরদ্য বিখান, আওরঙ্গদ্জদ্বর সামদ্ন 
হাদজর হওযা, অেুাচার আর মৃেুুর ঘটনাগুদ্িা ঐদেহাদসক সূত্র বথদ্ক, দবদ্শেে কাদি 
খাদ্নর বণতনা বথদ্ক বনওযা হদ্যদ্ি। মানুদচ আদ্রা বীিৎস বণতনা দিদ্যদ্িন,  া এখাদ্ন 
উদ্ল্লখ করা হয দন। 
 
. 
 
অধুায : ২০ 
 
সুর উইদিযাম নদরস োর রাজার কাদ্ি দচদঠর মাধুদ্ম োর প্রদেদ্বিন পাঠান দন। েদ্ব 
োর কদথে ‘দচদঠদট’বে উদ্ল্লখ করা োদরখগুদ্িা সদঠক দিি। বসই সাদ্থ োর ভ্রমদ্ণর 
দবেযবস্তু, আওরঙ্গদ্জদ্বর সাদ্থ ব খাদ্ন সািাৎ কদ্রদিদ্িন, মারাঠা, জাট আর দশখদ্ির 
সম্পদ্ক দববরণ, ১৬৯৫ দিস্টাদ্ব্দ মুযািদ্মর কারামুদক্ত এবিং কমবখদ্শর অিাদযিাদ্ব 
কারাবরদ্ণর ঘটনাগুদ্িা সদঠক দিি। দিদ্ডর মধু দিদ্য চিদ্ে চিদ্ে আওরঙ্গদ্জদ্বর 
ডাদ্ন বাদ্ম না োদকদ্য একদট বই পদ্ড চিার দববরণদট নদরদ্সর দনজস্ব দববরদ্ণর খুব 
কািাকাদি। বহনরী এিাদরদ্ক প্রকৃেপদ্ি ইদেহাদ্সর সবদ্চদ্য সিি জিিসুু বিা হয, 
বস কখনও ধরা পদ্ড দন। উইদিযাম দকডদ্ক িেদ্নর ওযাদপিং জাহাজঘাটায বম ১৭০১ 
দিস্টাদ্ব্দ িাাঁদসদ্ে েুিাদ্না হয। আর োর আিকােরা মাখা নাদবদ্কর বিহদট একদট 
বিাহার খাাঁচায িদ্র বটমস নিীর েীদ্র প্রিশতন করা হয,  াদ্ে অনুরা সাবধান হয। 
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দচদঠ বিখার সময নদরস হযদ্ো মদ্ন কদ্রদিদ্িন দেদন ইিংিুাদ্ের রাজা েৃেীয 
উইদিযামদ্ক উদ্েশু কদ্র দিখদ্িন। োর জানার কথা নয ব  রাজা মাচত ১৭০২ 
দিস্টাদ্ব্দ মারা দগদ্যদিদ্িন আর োর পদরবদ্েত রাদন এদন দসিংহাসদ্ন আদ্রাহণ 
কদ্রদিদ্িন। নদরদ্সর পূবত ধারণা মদ্ে ইিংিুাদ্ে বপৌঁিার আদ্গ ১০ অদ্টাবর ১৭০২ 
দিস্টাদ্ব্দ দেদন মৃেুু বরণ কদ্রন। 
 
. 
 
অধুায : ২১ 
 
 গওহরা মারা  ান ১৭০৬ দিস্টাদ্ব্দ। দবদ্রাহী আকবর পারদ্সু দনবতাদসে অবিায ১৭০৪ 
দিস্টাদ্ব্দ মারা  ান। বজবুদন্নসার কারাগাদ্র মৃেুু হয ১৭০২– দিস্টাদ্ব্দ। 
 
. 
 
অধুায : ২২ 
 
 আজমদ্ক বিখা দচদঠর অনুদ্ছিদট, প্রকৃেপদ্ি োদ্ক উদ্েশু কদ্র বিখা আওরঙ্গদ্জদ্বর 
একদট দচদঠর অনুবাি বথদ্ক উদৃ্ধে হদ্যদ্ি। একইিাদ্ব কম বখশদ্ক বিখা দচদঠর প্রথম 
অনুদ্ছিদট আসদ্িই সবতকদনষ্ঠ পুত্রদ্ক উদ্েশু কদ্র বিখা আওরঙ্গদ্জদ্বর একদট দচদঠ 
বথদ্ক বনওযা হদ্যদ্ি। 
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আওরঙ্গদ্জব শুক্রবার ২০ বিব্রুযাদর, ১৭০৭ দিস্টাদ্ব্দ িজদ্রর নামাদ্জর পর ইদ্ন্তকাি 
কদ্রন। োাঁর ইছানু াযী োদ্ক খুিিাবাদ্ি একদট সাধারণ সমাদধদ্ে িািন করা হয। 
িাি ববদ্িপাথদ্রর কবরদটর উপর বকাদ্না দকিু উত্তীণত করা বনই। ব  ধরদ্নর দবশাি 
সমাদধদ্সৌদ্ধ হুমাযুন, আকবর, জাহাঙ্গীর এবিং শাহজাহানদ্ক সমাদহে করা হদ্যদ্ি, ো 
বথদ্ক এদট অেুন্ত দিন্ন ধরদ্নর। েদ্ব আিগাদনস্তাদ্নর কাবুদ্ি একদট পাহাদ্ডর পাদ্শ 
প্রথম সম্রাট বাবর এবিং দিদল্লদ্ে োর আিদ্রর ববান জাহানারার অদে সাধারণ কবদ্রর 
সাদ্থ এর দমি রদ্যদ্ি। 
 
. 
 
উপসিংহার 
 
আজম, কমবখস্ এবিং উদিপুরী মহদ্ির মৃেুু এবিং বাহািুর শাহ নাম দনদ্য মুযািদ্মর 
দসিংহাসদ্ন আদ্রাহদ্ণর ঘটনাগুদ্িা দনিুতি। বাহািুর শাহ পাাঁচ বিদ্ররও কম সময শাসন 
করদ্ে বপদ্রদিদ্িন। 
 
মূি চদরত্রসমূহিঃ 
আওরঙ্গদ্জদ্বর পদরবার 
 
মা-বাবা : 
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 মমোজ মহি 
 সম্রাট শাহজাহান 
 
িাই : 
 িারা দশদ্কা 
শাহ সুজা 
মুরাি 
 
ববান : 
জাহানারা 
রওশনআরা 
গওহারা 
 
স্ত্রী : 
দিিরাস বানু 
নওযাব বাঈ। 
উদিপুরী মহি 
 
পুত্র : 
বমাহাম্মি সুিোন} (নওযাব বাঈর পুত্র) 
 মুযািম 
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আজম} (দিিরাস বানুর পুত্র) 
আকবর} 
কমবক্স (উদিপুরী মহদ্ির পুত্র) 
 
কনুা : 
 বজবুদন্নসা} (দিিরাস বানুর কনুা) 
বজবােুদন্নসা} 
 
ভ্রােুসু্পত্র : 
সুিাযমান} (িারাদশদ্কার পুত্র) 
দসদির} 
 
ভ্রােুসু্পত্রী : 
জাদন, িারা দশদ্কার কনুা 
 বসনাপদে, সিাসি এবিং রাজপ্রাসাদ্ির দবদিন্ন কমতকেতা : 
জসবন্ত দসিং, মারওযাদ্ডর রাজা এবিং বমাগি বসনাবাদহনীর বসনাপদে 
আবু হাদকম, উিামাদ্ির প্রধান 
ওযাদজম খান, আওরঙ্গদ্জদ্বর গুপ্তচর প্রধান। 
 উমর আদি, আওরঙ্গদ্জদ্বর বিহরিী বাদহনীর প্রধান 
কামরান ববগ, আওরঙ্গদ্জদ্বর প্রধান চর 
আওরঙ্গদ্জদ্বর প্রধান প্রদেপি : 
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দশবাদজ, মারাদঠ বনো 
সিাদজ, দশবাদজর পুত্র 
রাজারাম, দশবাদজর দিেীয পুত্র 
কদব-কুদ্িশ, সিাদজর একজন বসনাপদে 
 বগাকিা, জাট বনো 
আদিি হাসান, বগািকুোর শাসক 
দসকান্দার, দবজাপুদ্রর শাসক 
 
অনুানু চদরত্র : 
আমবাদ্রর রাজা 
জদগন্দর দসিং, আমবাদ্রর রাজার পুত্র 
 বমওযাদ্ডর রানা 
 োহািুর খান, আকবদ্রর বনু্ধ ও ঘদনষ্ঠজন 
িুগতািাস, মারওযাদ্ডর রাজপ্রদেিূ 
সন্তাদজ, মারাদঠ  ুবক। 
সুর উইদিযাম নদরস, বমাগি িরবাদ্র ইিংিুাে বথদ্ক আগে রােিূে 
বেগ বাহািুর, দশখ বনো 
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