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প্রধোন িদরত্রস ূহ: 
 
জাহাঙ্গীঝিি পরির্াঝিি সদসুরৃ্ন্দ 
 
আকর্ি, জাহাঙ্গীঝিি রপো এর্ং েৃেীয হমাগল সম্রাে 
হুমাযুন, জাহাঙ্গীঝিি দাদাজান এর্ং রিেীয হমাগল সম্রাে 
হারমদা, জাহাঙ্গীঝিি দারদজান 
কামিান, হুমাযুঝনি সৎ-ভাই, জাহাঙ্গীঝিি দাদাজান। 
আসকারি, হুমাযুঝনি সৎ-ভাই, জাহাঙ্গীঝিি দাদাজান 
রহন্দাল, হুমাযুঝনি সৎ-ভাই, জাহাঙ্গীঝিি দাদাজান 
 মুিাদ, জাহাঙ্গীঝিি ভাই 
 দারনঝযল, জাহাঙ্গীঝিি ভাই। 
 খসরু, জাহাঙ্গীঝিি হজুষ্ঠ পুত্র 
 পািঝভজ, জাহাঙ্গীঝিি রিেীয পুত্র 
 খুিিম (পির্েবীঝে সম্রাে শাহজাহান), জাহাঙ্গীঝিি েৃেীয পুত্র 
শাহরিযাি, জাহাঙ্গীঝিি করনষ্ঠ পুত্র 
 মান র্াঈ, জাহাঙ্গীঝিি স্ত্রী এর্ং খসরুি জন্মদাত্রী মাো 
হজাধা র্াঈ, জাহাঙ্গীঝিি স্ত্রী এর্ং খুিিঝমি জন্মদাত্রী মাো 
 শারহর্ জামাল, জাহাঙ্গীঝিি স্ত্রী এর্ং পািঝভঝজি জন্মদাত্রী মাো। 
 হমঝহরুরিসা (নূিজাহান এর্ং নূি মহল নাঝমও পরিরচে) জাহাঙ্গীঝিি হশষ স্ত্রী 
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হমঝহরুরিসাি পরির্াি 
 
লাডরল, হশি আফগাঝনি ঔিঝস হমঝহরুরিসাি কনুা 
রগযাস হর্গ, িাজঝকাষাগাঝিি আরধকারিক এর্ং হমঝহরুরিসাি রপো 
আসমে, হমঝহরুরিসা আি োি ভাইঝদি জননী 
আসফ খান, আগ্রা হসনারনর্াঝসি দারযত্বপ্রাপ্ত আরধকারিক এর্ং হমঝহরুরিসাি হজুষ্ঠ ভ্রাো 
মীি খান, হমঝহরুরিসাি করনষ্ঠ ভ্রাো। 
আিজুমান্দ র্ানু, হমঝহরুরিসাি ভারি, আসফ খাঝনি কনুা এর্ং খুিিঝমি (শাহ জাহান) 
স্ত্রী। 
হশি আফগান, র্াংলাি হগৌঝড় অর্রিে হসনারনর্াঝসি আরধকারিক এর্ং হমঝহরুরিসাি 
প্রথম স্বামী 
 
জাহাঙ্গীঝিি অমােু, হসনাপরে আি সুঝর্দাি 
 
সুঝলমান হর্গ, জাহাঙ্গীঝিি দুধ-ভাই 
আলী খান, মানডুি সুঝর্দাি 
 ইকর্াল হর্গ, দারক্ষণাঝেু অর্িানিে একজন হজুষ্ঠ হসনাপরে 
মহর্ে খান, পািসু হথঝক আগে আি জাহাঙ্গীঝিি হসিা হসনাপরেঝদি অনুেম। 
 মারজদ খান, জাহাঙ্গীঝিি উরজি এর্ং ঘেনাপরিি িচরযো 
 ইযাি মহম্মদ, হগাযারলযঝিি সুঝর্দাি 
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দািা শুঝকাহ, খুিিঝমি (শাহ জাহান) হজুষ্ঠ পুত্র 
শাহ শুজা, খুিিঝমি (শাহ জাহান) রিেীয পুত্র 
আওিঙ্গঝজর্, খুিিঝমি (শাহ জাহান) েৃেীয পুত্র 
 মুিাদ র্কস্, খুিিঝমি (শাহ জাহান) করনষ্ঠ পুত্র 
 জাহানািা, খুিিঝমি (শাহ জাহান) হজুষ্ঠ কনুা 
িওিািা, খুিিঝমি (শাহ জাহান) করনষ্ঠ কনুা 
 
র্াদশাহীহাঝিঝমি অভুন্তঝি 
 
মালা, খাজাসিা, িাজকীয হাঝিঝমি েত্ত্বার্ধাযক 
ফারেমা হর্গম, সম্রাে আকর্ঝিি রর্ধর্া স্ত্রী 
নারদযা, ফারেমা হর্গঝমি পরিচারিকা 
সাল্লা, হমঝহরুরিসাি আঝমবনীয সহচি 
 
খুিিঝমি অন্তিঙ্গ সহচি 
 
আজম র্কস্, আকর্ঝিি একজন প্রােন রৃ্দ্ধ হসনাপরে 
কামিান ইকর্াল, খুিিঝমি একজন হসনাপরে। 
 ওযারলদ হর্গ, খুিিঝমি অনুেম প্রধান হোপরচ 
 
অনুানু চরিত্র 
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আরজজ হকাকা, খুসরুি সমথবক 
 হাসান জামাল, খসরুি সমথবক 
 মারলক আম্বাি, মুরে লাভ কিা আরর্রসনীয ক্রীেদাস এর্ং র্েবমাঝন হমাগলঝদি রর্রুঝদ্ধ 
দারক্ষণাঝেুি সালোনাঝেি সরম্মরলে র্ারহনীি হসনাপরে 
 হশখ হসরলম রচশরে, সুরফ সাধক, এর্ং রনঝজও একজন সুরফ সাধঝকি পুত্র। 
 
হমাগল দির্াঝি আগে রর্ঝদশী 
 
র্াঝথবাঝলারমউ হরকন্স, ইংঝিজ সসরনক এর্ং ভাগুাঝেষনকািী 
ফাদাি হিানাল্ডা, পেুবগীজ পাদ্রী। 
 সুাি েমাস হিা, হমাগল দির্াঝি হপ্ররিে ইংঝিজ িাজদূে 
রনঝকালাস র্ুাঝলনোইন, সুাি েমাস হিা’ি সহচি 
 
. 
 

প্রথ  পর্ড – র ণীকুল  োটে এক প্রভোকর 
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১.১ র্োদলটে রটের িোগ 
 
উত্তিপরিম ভািের্ষব ১৬০৬ সাঝলি র্সন্তকাল 
 
 জাহাঙ্গীি োি েকেঝক লাল র্ঝণবি রনযন্ত্রক োরু্ি চাাঁঝদাযাি রনঝচ রদঝয মাথা রনচু কঝি 
র্াইঝি হর্ি হঝয আঝস এর্ং আঝধা-আঝলাি রভেঝি উাঁরক রদঝয দূঝিি পর্বঝেি 
সশলরশিাময অংঝশি রদঝক োকায হযখাঝন োি হজুষ্ঠপুত্র খুিিঝমি সসনুর্ারহনী রশরর্ি 
িাপন কঝিঝে। পরিষ্কাি আকাঝশি রনঝচ প্রায মরুভূরমি মে এলাকাোি হভাঝিি 
র্াোঝস শীঝেি প্রঝকাপ ভাঝলাই হেি পাওযা যায। জাহাঙ্গীি এেদূি হথঝকও রশরর্ঝিি 
এরদক হসরদক চলাচল কিঝে থাকা অর্যর্ রিকই লক্ষু কঝি, োঝদি কাঝিা কাঝিা 
হাঝে জ্বলন্ত মশাল িঝযঝে। িািাি জনু এি মঝধু হর্শ কঝযক িাঝন অরগ্নকুণ্ড প্রজ্জ্বরলে 
হঝযঝে। সশলরশিাি এঝকর্াঝি শীষবঝদঝশ একো রর্শাল োরু্ি সামঝন হভাঝিি আঝধা 
আঝলাি হপ্রক্ষাপঝে হর্শ কঝযকো রনশানঝক উড়ঝে হদখা যায, খুর্ সম্ভর্ে খুিিঝমি 
র্ুরেগে আর্াসিল। সহসা হভাঝিি র্াোঝসি মে শীেল একো রর্ষণ্ণোঝর্াধ সামঝনি 
রদঝক োরকঝয থাকাি সময জাহাঙ্গীিঝক আপুে কঝি েুঝল। পরিরিরেি এমন পরিণরে 
হকন হল? হকন আজ োঝক যুদ্ধঝক্ষঝত্র আপন পুঝত্রি হমাকাঝর্লা কিঝে হঝর্? 
 
োি আব্বাজান আকর্ঝিি মৃেুুি পঝি, মাত্র পাাঁচমাস আঝগই, র্হুরদন ধঝি হস কামনা 
কঝিরেল এমন সর্রকেুি উপঝি হশষ পযবন্ত োি অরধকাি প্ররেরষ্ঠে হয। িাজর্ংঝশি 
চেুথব হমাঘল সম্রাে রহসাঝর্ োি নাম হঘাষণা কিা হয। জাহাঙ্গীি, এই নাঝম হস িাজত্ব 
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পরিচালনা কিাি রসদ্ধান্ত রনঝযঝে, যাি মাঝন পৃরথর্ীি সংঝিাধক। পরিঝম হর্লুরচিাঝনি 
পাহারড় এলাকা হথঝক পূঝর্ব র্াংলাি রনম্নাঞ্চল এর্ং উত্তঝি কাশ্মীঝিি জাফিানঝশারভে 
ফসঝলি মাি হথঝক দরক্ষঝণ দারক্ষণাঝেুি লাল মারেি শুষ্ক মালভূরম পযবন্ত রর্িৃে একো 
সাম্রাঝজুি অরধশ্বি হর্াি অনুভূরেোই দারুণ। দশ হকারে মানুঝষি প্রাণ োি অনুর্েবী 
রকন্তু হস কাঝিা অনুর্েবী নয। 
 
সম্রাে রহসাঝর্ প্রথমর্াঝিি মে রনঝজি প্রজাঝদি সামঝন রনঝজঝক উপিাপঝনি রনরমঝত্ত 
আগ্রা দূঝগবি ইন্দ্রঝকাষ েঝিাকায হস যখন পা িাঝখ, এর্ং রনঝচ যমুনাি েীঝি ভীড় কঝি 
থাকা মানুঝষি ভীড় হথঝক সম্মরেি সমথবন হভঝস আঝস, োাঁি আব্বাজান মৃে হসই 
রর্ষযোই েখন প্রেুযােীে মঝন হয। আকর্ি সমৃদ্ধ আি জাক-জমকপূণব একো 
সাম্রাজু রনমবাণ কঝিরেঝলন সমি রর্পদ আি প্ররের্িকোঝক দূঝি সরিঝয হিঝখ। 
আকর্ি হর্াঁঝচ থাকাি সময জাহাঙ্গীঝিি হযমন প্রাযশই মঝন হঝো হস কখনও আকর্ঝিি 
ভাঝলার্াসা পুঝিাপুরি অজবন কিঝে পাঝি রন রকংর্া োি প্রেুাশা অনুযাযী জীর্ন যাপন 
কিঝে পাঝি রন, আকর্ঝিি মৃেুুি পঝি োি মঝন এখন সহসাই সঝন্দঝহি হমঘ ঘনীভূে 
হয হয এখন হসো আঝদৌ োি পঝক্ষ অজবন কিা সম্ভর্। রকন্তু হস হচাখ র্ি কঝি এর্ং 
রনিঝর্ একো প্ররেজ্ঞা কঝি। আপরন আমাঝক সম্পদ আি ক্ষমো দান কঝিঝেন। 
আপনাি হযাগু উত্তিসূরি রহসাঝর্ আরম রনঝজঝক প্রমাণ কিঝর্া। আপরন আি আমাি 
পূর্বপুরুঝষিা যা রনমবাণ কঝিঝেন আরম হসো িক্ষা কিঝর্া এর্ং র্রধবে কিঝর্া। রনঝজি 
কাঝে রনঝজি এই প্ররেজ্ঞাি র্ুাপািো োাঁি আত্মরর্শ্বাসঝক শারণে কঝি েুঝল। 
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 রকন্তু এই ঘেনাি সপ্তাহখাঝনঝকি রভেঝিই প্রথম আঘাে আঝস, রকন্তু হকএনা আগন্তুক 
নয র্িং োাঁি রনঝজি আিাঝিা র্েঝিি হেঝলই হসই আঘােো হাঝন। রর্শ্বাসঘােকো–
এর্ং এি ফঝল সৃষ্ট র্াোর্িণ সর্সমঝযই একো হনাংিা র্ুাপাি, রকন্তু রনঝজি সন্তানই 
যখন হসোি উদ্গাো েখন এি হচঝয জঘনু আি রকেুই হঝে পাঝি না। হমাগলঝদি 
যখন একরত্রে থাকাি কথা েখন পিস্পঝিি রর্রুঝদ্ধ লড়াই কঝি হমাঘলিা অঝনক 
সমঝয রনঝজিাই রনঝজঝদি প্রর্ল শত্রুঝে পরিণে হঝযঝে। এই একই রর্নুাঝসি 
পুনিারৃ্রত্ত হস কখনও, রকেুঝেই অনুমরে রদঝে পাঝি না এর্ং এখন োাঁি িাজঝত্বি 
সূচনা লঝগ্ন হস সর্াইঝক হদরখঝয রদঝে চায হয পারির্ারিক অর্াধুোি রর্ষযো হস ভীষণ 
ঐকারন্তকোি সাঝথ গ্রহণ কঝিঝে এর্ং কে দ্রুে আি পুঝিাপুরি হস এই রর্ঝদ্রাহীঝদি 
দমন কিঝর্। 
 
রর্গে কঝযকো সপ্তাহ োাঁি রনঝজি র্ারহনী আি োাঁি পুঝত্রি র্ারহনীি মাঝে দূিত্ব হ্রাস 
কিাি অরভপ্রায োড়া আি রকেুই োি কাঝে গুরুত্বপূণব রেল না। হস আি োি র্ারহনী 
গেকাল সিুাঝর্লা খসরুি নাগাল পায এর্ং হস হযখাঝন রশরর্ি িাপন কঝিঝে হসই 
সশলরশিাময অংশো রঘঝি হফঝল। আপন সন্তাঝনি রর্শ্বাসঘােকোি রর্ষঝয হস যেই 
রচন্তা কঝি েেই গা গুরলঝয ওিা হক্রাঝধি একো হেউ োি উপঝি এঝস আেঝড় পঝড় 
এর্ং পাঝযি হগাড়ালী রদঝয হস র্ালুকাময মারেঝে সঝজাঝি আঘাে কঝি। হস সহসা 
রনঝজি পাঝশ োি দুধ-ভাই সুঝলমান হর্ঝগি উপরিরে সম্পঝকব সঝচেন হঝয উঝি। 
‘এেক্ষণ হকাথায রেঝল?’ হস জানঝে চায, অর্দরমে আঝর্ঝগি কািঝণ োাঁি কণ্ঠস্বি 
রুক্ষ হশানায। 
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িাঝেিঝর্লা খসরুি রশরর্ঝিি কাোকারে আমাঝদি গুপ্তদূেঝদি যািা রগঝযরেল োঝদি 
কাে হথঝক সর্বঝশষ অগ্রগরে সম্পঝকব শুনরেলাম। 
 
 ‘োিা োহঝল, রক র্লঝলা? আমাি হেঝল রক অনুধার্ন কিঝে হপঝিঝে হয হস আমাঝদি 
নাগাল হথঝক পালাঝে পািঝর্ না এর্ং োঝক অর্শুই রনঝজি রর্ঝদ্রাঝহি পরিণরে হভাগ 
কিঝে হঝর্? 
 
 “জ্বী। হস যুঝদ্ধি জনু রনঝজি র্ারহনীঝক প্রস্তুে কিঝে।’ 
 
 ‘হস আি োাঁি হসনাপরেিা কীভাঝর্ রনঝজঝদি সসনুঝদি রর্নুি কিঝে? 
 
 ‘সশলচূড়ায হর্ঝলপাথঝিি সেরি রহনু্দঝদি কঝযকো সৃ্মরেিম্ভ িঝযঝে। োাঁিা এগুঝলাি 
চািপাঝশ রনঝজঝদি মালর্াহী শকেগুঝলাঝক উঝে রদঝযঝে এর্ং রনঝজঝদি ের্কী আি 
রেিন্দাজঝদি সুিরক্ষে িাখঝে এর্ং োাঁঝদি কামানগুঝলাঝক আড়াল কিঝে মারেি 
অর্ঝিাধক রনমবাণ কিঝে। 
 
োি মাঝন আক্রমণ কিাি পরির্ঝেব োিা আক্রমণ প্ররেহে কিাি প্রস্তুরে রনঝে?’ 
 
 ‘জ্বী। োাঁিা জাঝন এোই োঝদি সাফঝলুি হেষ্ঠ সুঝযাগ। খসরু রকংর্া োাঁি প্রধান 
হসনাপরে আরজজ হকাকা হকউই রনঝর্বাধ নয।’ 
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 ‘আমাি কেৃবত্ব অগ্রাহু কিা োড়া, জাহাঙ্গীি োঝক থারমঝয রদঝয র্ঝল। 
 
‘আরম রক আমাঝদি র্ারহনীঝক আসি আক্রমঝণি জনু এখনই রর্নুি হর্াি আঝদশ 
হদর্? 
 
 ‘আরম রসদ্ধান্ত হনর্াি পূঝর্ব, সশলচূড়াি উপঝি পারন রকংর্া েণবাি হকাঝনা উৎঝসি 
র্ুাপাঝি আমিা রক রকেু জারন? 
 
 ‘গেকাল সিুাঝর্লা আমাঝদি সাঝথ হকর্ল একজন পশুপালঝকি হদখা হঝযরেল আরম 
োঝক প্রশ্ন কঝিরেলাম। হস র্ঝলঝে হনই রকন্তু হর্চািা এেোই আেরিে রেল হয আরম 
যা শুনঝে চাই র্ঝল োি কাঝে মঝন হঝযরেল হস হযে হসোই েখন র্ঝলরেল। অর্শু, 
চূড়াোি সর্বত্রই লাল ধূঝলা আি পাথি মাঝে মাঝে হকর্ল কঝযকো মৃেপ্রায গাে আি 
রর্রক্ষপ্তভাঝর্ জন্মাঝনা ঘাস িঝযঝে। 
 
‘পশুপালক হলাকো োহঝল হযঝো রিকই র্ঝলঝে। হসঝক্ষঝত্র, োাঁঝদি সাঝথ যৎসামানু 
যেেুকু পারন িঝযঝে হসো রনিঃঝশষ কিাি জনু আমিা র্িং এখনই োাঁঝদি আক্রমণ 
কিা হথঝক আঝিা রকেুক্ষণ রর্িে থারক োিা এখন যুদ্ধঝক্ষঝত্র রনঝজঝদি ভাগু রনঝয 
রচন্তা করুক। খসরুি মেই, োাঁিা সর্াই অল্পর্যসী আি যুঝদ্ধ অনরভজ্ঞ। এমনরক যুঝদ্ধি 
ভযিি রর্ভীরষকাও োাঁঝদি কল্পনাঝক োরপঝয যাঝর্।’ 
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 ‘হযে, রকন্তু আমাঝদি হদযা আত্মসমপবঝণি প্রিাঝর্ আরম হযমনো আশা কঝিরেলাম 
োিা রিক হসভাঝর্ সাড়া হদযরন। 
 
 জাহাঙ্গীি হচাখমুখ কুাঁচঝক রকেু একো ভাঝর্। গে সিুায হস সুঝলমান হর্ঝগি প্রিাঝর্ 
সম্মরে রদঝযরেল খসরুি রশরর্ি লক্ষু কঝি র্ােবার্াহী েীি রনঝক্ষপ কিাি র্ুাপাঝি 
হযখাঝন হলখা থাকঝর্ হযঝকাঝনা রনম্নপদি হসনাপরে রকংর্া হকাঝনা সসনু যািা হসই িাঝে 
খসরুি রশরর্ি েুাগ কঝি আত্মসমপবণ কিঝর্ োঝদি প্রাণ িক্ষা পাঝর্। রিেীয হকাঝনা 
সুঝযাগ হদযা হঝর্ না। হকউ হযন মঝন না কঝি যুঝদ্ধি পঝি কাঝিা প্ররে হকাঝনা ধিঝনি 
করুণা প্রদশবন কিা হঝর্।’ 
 
কেজন আত্মসমপবণ কঝিঝে? 
 
‘হাজািখাঝনি হচঝয সামানু রকেু কম হঝর্, হর্রশিভাগই অপ্রেুল অস্ত্র আি হপাষাক 
পরিরহে পদারেক সসনু। অঝনঝকই সদু সকঝশাি উত্তীণব হঝযঝে যািা খসরুি র্ারহনী 
অগ্রসি হর্াি সময উঝত্তজনা আি লুঝেি মাঝলি র্খিাি আশায োাঁি সাঝথ হযাগ 
রদঝযরেল। স্বপক্ষেুাগী একজন র্ঝলঝে কীভাঝর্ পালার্াি হচষ্টা কিাি সময ধৃে এক 
রকঝশাি সসনুঝক খসরুি আঝদঝশ রশরর্ঝিি জ্বলন্ত অরগ্নকুঝণ্ড রনঝক্ষপ কিা হঝযঝে এর্ং 
র্শবাি সুেীক্ষ্ণ অগ্রভাগ রদঝয োঝক অরগ্নরশখায হিঝস িাখা হঝযরেল যেক্ষণ না োি 
রচৎকাি িব্ধ হঝয যায। োি অঙ্গাি হঝয যাওযা হদহো এিপঝি রশরর্ঝিি। হভেঝি 
প্রদরশবে কিা হয অনুঝদি োিমে পালার্াি প্রযাস গ্রহণ কিা হথঝক রর্িে িাখঝে। 
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 ‘খসরুি সাঝথ এখন োহঝল কেজন হলাক িঝযঝে? 
 
 ‘স্বপক্ষেুাগী হলাকোি র্ের্ু অনুযাযী র্াঝিা হাজাি। আমাি মঝন হয সংখুাো করমঝয 
র্লা হঝযঝে রকন্তু োাঁঝদি সংখুা রনরিেভাঝর্ই পঝনি হাজাঝিি হর্রশ হঝর্ না।’ 
 
‘োাঁঝদি হচঝয এখনও আমাঝদি রেন রক চাি হাজাি হলাক হর্রশ িঝযঝে। রনঝজঝদি 
প্ররেিক্ষা রু্ুঝহি হপেঝন গুাঁরড় হমঝি প্ররেক্ষািে খসরুি সসনুঝদি হচঝয আক্রমণকািী 
রহসাঝর্, অঝনকঝর্রশ অিরক্ষে থাকাি কািঝণ আমাঝদি সসনুঝদি সম্ভার্ু ক্ষযক্ষরে 
পুরষঝয হনযাি জনু এই সংখুাো যঝথষ্ট। 
 
জাহাঙ্গীি োি রনযন্ত্রক োরু্ঝে যুঝদ্ধি জনু প্রস্তুে হর্াি জনু যখন োাঁি পরিচািক, োাঁি 
করচবি জনু অঝপক্ষা কিাি সময যখন পাযচারি কিঝে োি মঝন এঝকি পি এক প্রশ্ন 
ঘুিপাক হখঝে থাঝক। সাফলু রনরিে কিাি জনু হস রক সম্ভার্ু সর্রকেু কঝিঝে? 
একজন হসনাপরেি জনু আত্মরর্শ্বাঝস ঘােরেি মেই অরেরিে-আত্মরর্শ্বাসও রর্শাল 
একো হুমরক হঝয হদখা রদঝে পাঝি। গেকাল অঝনক গভীি িাে পযবন্ত রেরন আি 
সুঝলইমান হর্গ হয পরিকল্পনা কঝিঝেন হসো রক সম্রাে রহসাঝর্ োি প্রথম যুঝদ্ধ োঝক 
রর্জযী কিাি জনু যঝথষ্ট র্ঝল প্রমারণে হঝর্? খসরুি রর্শ্বাসঘােকোি রর্ষঝয রেরন 
হকন পূঝর্বই প্রস্তুে রেঝলন না? আকর্ি যখন হর্াঁঝচ রেঝলন খসরু োাঁি দাদাজাঝনি 
অনুগ্রহভাজন হর্াি হচষ্টা কঝিরেল, োি উত্তিারধকািী রহসাঝর্ মঝনানীে হর্াি আশায। 
আকর্ি যখন োাঁি পরির্ঝেব জাহাঙ্গীিঝক রনর্বারচে কঝিন, খসরু আপাে দৃরষ্টঝে হসো 
হমঝন রনঝলও হস আসঝল রনঝজি সুঝযাঝগি জনু অঝপক্ষা কিরেল। আগ্রা হথঝক পাাঁচ 
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মাইল দূঝি রসকানদািায োাঁি দাদাজাঝনি রর্শাল সমারধঝসৌধ রনমবাঝণি অগ্রগরে 
পযবঝর্ক্ষঝণি র্াহানা হদরখঝয হস োি পুঝিা র্ারহনী রনঝয আগ্রা দূগব হথঝক হর্ি হঝয 
যায। রসকানদািা অরভমুঝখ না রগঝয হস উত্তি রদঝক হসাজা রদরল্লি উঝেঝশু হঘাড়া 
হাাঁকায, পঝথ হযঝে হযঝে নেুন সসনু রনঝযাগ কঝি হস োি র্ারহনীি সংখুা রৃ্রদ্ধ কিঝে 
থাঝক। 
 
জাহাঙ্গীি যখন চূড়ান্ত আঝদশ হদযাি জনু োাঁি র্ঝযাঝজুষ্ঠ হসনাপরেঝদি একরত্রে কঝি 
সূযব েখন আকাঝশি অঝনক উাঁচুঝে উঝি রগঝযঝে। আর্দুি িহমান, আপরন, অশ্বাঝিাহী 
র্রক আি েীিন্দাজঝদি একো র্ারহনীি সাঝথ আমাঝদি িণহরিি দলঝক হনেৃত্ব রদঝয 
পরিম রদঝক রনঝয যাঝর্ন সশলচূড়া হযখাঝন ধীঝি ধীঝি সমভূরমি সাঝথ এঝস রমঝশঝে। 
আপরন হসখাঝন অর্িান গ্রহঝণি পঝি, সশলচূড়াি হলঝিখা র্িার্ি অগ্রসি হঝয, 
খসরুঝক রর্শ্বাস কিঝে র্াধু কিঝর্ন হয এোই হঝর্, হযমনো প্রচরলে িণনীরেঝে 
অনুসৃে হয, আমাঝদি আক্রমঝণি প্রধান অরভমুখ। 
 
‘রকন্তু এো একো ভাওো। খসরুি সসনুঝদি যেঝর্রশ সংখুায সম্ভর্ রনরর্ষ্ট িাখাি জনু 
এো একো হকৌশল। আরম আপনাঝক শত্রুি সাঝথ পুঝিাপুরি রনরর্ষ্ট হদখাি পঝি, 
সুঝলইমান হর্গ আি আরম আমাঝদি আঝিকদল অশ্বাঝিাহী রনঝয িওযানা হদর্। প্রথঝম, 
আপনাঝক সহঝযারগো হদযাি জনু আমিা পরিম রদঝক যার্াি ভান কিঝর্া রকন্তু 
োিপঝিই আমিা ঘুঝি রগঝয সিাসরি আমাঝদি সামঝন চূড়াি শীঝষব অর্রিে খসরুি 
োরু্ অরভমুঝখ আক্রমণ কিাি জনু হপঝয যার্। ইসমাঈল আমল, এখাঝন অরেরিে 
র্ারহনীি হনেৃঝত্ব আপরন অর্িান কিঝর্ন এর্ং লুেপাঝেি হকাঝনা প্রযাস হথঝক আমাঝদি 
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রশরর্িঝক িক্ষা কিঝর্ন। আপনািা সর্াই রক রনঝজঝদি ভূরমকা রিকমে রু্েঝে 
হপঝিঝেন? 
 
 “জ্বী, সুলোন, সাঝথ সাঝথ প্রেুুত্তি হভঝস আঝস। 
 
‘োহঝল আল্লাহোলা আমাঝদি সহায। আমিা নুাঝযি পঝক্ষ িঝযরে। 
 
* 
 
আধ ঘন্টা পঝি, জাহাঙ্গীি পুঝিাদস্তুি যুঝদ্ধি সাঝজ সরিে অর্িায, োাঁি ইস্পাঝেি 
রশঝিাস্ত্রাঝণি রনঝচ ঘামঝে থাঝক এর্ং ইস্পাঝেি কারুকাজ কিা র্ক্ষ–এর্ং পৃষ্টিক্ষাকািী 
র্মব োি হদহখাাঁচা আরৃ্ে কঝি হিঝখঝে। রনঝজি সাদা হঘাড়ায উপরর্ষ্ট অর্িায, রর্শাল 
প্রাণীো খুি রদঝয অরিিভাঝর্ হকর্লই মারেঝে আঘাে কিঝে হযন আসি লড়াইঝযি 
আভাস আাঁচ কিঝে হপঝিঝে, হস আর্দুি িহমাঝনি র্ারহনীঝক েূযব ধ্বরন, ক্রমশ 
হজািাঝলা হঝে থাকা হোঝলি আওযাজ আি মন্দ্র র্াোঝস পেপে কঝি উড়ঝে থাকা 
সরু্জ রনশাঝনি মাঝে, সঙ্ঘর্দ্ধভাঝর্ অগ্রসি হঝে হদঝখ। আগুযান র্হিো রর্িৃে 
সশলরশিাি পাদঝদঝশি রদঝক অগ্রসি হঝে শুরু কিঝে খসরুি হোপরচিা রনকের্েবী 
অর্িান হথঝক আক্রমণকািীঝদি লক্ষু কঝি রনঝজঝদি অঝপক্ষাকৃে র্ড় কামানগুঝলা 
হথঝক হগালার্ষবণ শুরু কিঝল র্াোঝস সাদা হধাযা ভাসঝে হদখা যায। 
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অর্শু, স্পষ্টেই হর্াো যায হয হগালন্দাঝজিা সন্ত্রি হঝয পঝড়ঝে এর্ং েরড়ঘরড় কঝি 
আঝগই কামান হথঝক হগালার্ষবণ কিা হথঝক রনঝজঝদি োিা রর্িে িাখঝে পাঝি না 
কািণ আর্দুি িহমাঝনি অগ্রর্েবী দঝলি অঝনক সামঝন োঝদি রনরক্ষপ্ত হগালাগুঝলা এঝস 
আেঝড় পঝড় েণবাি মে উপঝিি রদঝক ধুঝলা রনঝক্ষপ কঝি। রকন্তু োিপঝিই 
জাহাঙ্গীিঝক আেরিে কঝি েুঝল োাঁি আগুযান একো িণহিী ইস্পাঝেি র্মব রদঝয 
আরৃ্ে থাকা সঝত্ত্বও হুড়মুড় কঝি মারেঝে আেঝড় পঝড়, রর্শাল প্রাণীো ভূপারেে হর্াি 
সময রপঝিি হাওদাোঝক একপাঝশ রেেঝক হফঝল হদয। আঝিা একো হারে মারেঝে 
পঝড় যায। জাহাঙ্গীঝিি কাঝে মঝন হয আক্রমণ রু্রে র্ুথব হঝে চঝলঝে রকন্তু োিপঝিও 
রর্শাল প্রাণীগুঝলাি কাঝনি হপেঝন র্ঝস থাকা মাহুঝেি দল প্রাণীগুঝলাঝক সামঝনি রদঝক 
এরগঝয যার্াি আঝদশ রদঝে, অর্রশষ্ট হারেগুঝলা োঝদি ভূপারেে সঙ্গীঝদি পাশ কারেঝয 
োঝদি হদঝহি েুলনায রর্স্মযকি দ্রুেগরেঝে পাহাঝড়ি চূড়াি রদঝক উঝি যাওযা পথ 
রদঝয অগ্রসি হঝে শুরু কঝি। মাঝে মাঝে হধাযাি কুণ্ডলী সৃরষ্ট হঝে হর্াো যায হয 
হারেগুঝলাি হাওদায িারপে হোে কামান, গজনলগুঝলা হথঝক হগালা র্ষবণ কিা হঝে। 
জাহাঙ্গীি একই সমঝয লক্ষু কঝি োি অশ্বাঝিাহী হযাদ্ধািা পর্বে রশখঝিাপরি পথ রদঝয 
আক্রমণ শুরু কঝিঝে, োিা লাল মারেি হজাড়াোরল রদঝয সেরি কিা অর্ঝিাধক লারফঝয 
অরেক্রম কিাি সময সরু্জ রনশানগুঝলা উাঁচুঝে েুঝল ধঝি এর্ং র্শবাি ফলা সামঝনি 
রদঝক র্ারড়ঝয িাঝখ এর্ং খসরুি অশ্বাঝিাহীঝদি সাঝথ সংঘঝষব জরড়ঝয পঝড়। 
উভযপঝক্ষই প্রচুি হোহে হয এর্ং যুদ্ধঝক্ষত্র হথঝক দুলরক চাঝল আঝিাহীরর্হীন 
হঘাড়াগুঝলা েুঝে যায আর্াি রকেু হঘাড়া আক্রমণকািীঝদি অগ্রসি হর্াি পঝথ 
প্ররের্িকো সৃরষ্ট কঝি। জাহাঙ্গীঝিি দৃরষ্ট ক্রঝমই যুদ্ধঝক্ষঝত্রি উপি রদঝয প্রর্ারহে হওযা 
সাদা হধাযায আেি হঝয যায রকন্তু োি আঝগই হস একদল অশ্বাঝিাহীঝক হদখঝে পায, 
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মধুাঝেি সূযবরকিঝণ োাঁঝদি র্ক্ষিল আরৃ্েকািী র্মব রচকরচক কিঝে, খসরুি োরু্ি 
সামঝন রনঝজঝদি অর্িান েুাগ কঝি দ্রুে আর্দুি িহমাঝনি আক্রমঝণি মুঝখ োাঁঝদি 
সহঝযাদ্ধাঝদি অর্িান মজরু্ে কিঝে পরিম রদঝক এরগঝয যায। োি উপঝিই যুঝদ্ধি 
সরিক্ষণ রনভবি কিঝে। 
 
 ‘আমাঝদি এর্াি যার্াি সময হঝযঝে, জাহাঙ্গীি মযান হথঝক োাঁি পূর্বপুরুঝষি র্ুর্হৃে 
ঈগঝলি মাথাযুে হােল রর্রশষ্ট েির্ারি আলমগীি হেঝন হর্ি কিাি মাঝে সুঝলইমান 
হর্ঝগি উঝেঝশু রচৎকাি কঝি র্ঝল হিকাঝর্ি উপঝি দাাঁরড়ঝয রনঝজি েূযবর্াদঝকি 
উঝেঝশু হসো আঝন্দারলে কঝি োাঁঝদি অগ্রসি হর্াি সংঝকে হঘাষণা কিঝে র্ঝল। 
জাহাঙ্গীঝিি সাদা হঘাড়া অরচঝিই আস্করন্দে হর্ঝগ েুেঝে শুরু কঝি, আর্দুি িহমানঝক 
সহাযো দাঝন পূঝর্ব পরিকরল্পে হমকী যুঝদ্ধি েঝে হোোি সময জন্তুোি খুঝিি আঘাঝে 
মারেঝে হথঝক ধুঝলা উড়ঝে থাঝক। 
 
 যুঝদ্ধি সমূহ সম্ভার্নায জাহাঙ্গীঝিি নাড়ীি স্পন্দন দ্রুেেি হঝে থাঝক। োি র্যস 
েরত্রশ র্েি হঝে চঝলঝে রকন্তু োাঁি পূর্বপুরুঝষিা এই র্যঝস যে যুঝদ্ধি অরভজ্ঞো লাভ 
কঝিরেঝলন হস োি েুলনায অঝনক কম যুদ্ধ প্রেুক্ষ কঝিঝে, োঝক সামরিক হনেৃত্ব 
প্রদাঝন োাঁি আব্বাজাঝনি অস্বীকৃরে এি জনু আংরশক দাযী এর্ং আংরশক দাযী িাজু 
পরিচালনায আকর্ঝিি সাফলু যাি ফঝল হমাগলঝদি খুর্ কমই যুদ্ধরর্গ্রঝহ রলপ্ত হঝে 
হঝযঝে। সাম্রাজু হযঝহেু োি হসই কািঝণ হনেৃত্বও োি এর্ং হস সমি প্ররেিন্দ্বীঝক 
আজ গুাঁরড়ঝয হদঝর্। 
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জাহাঙ্গীি োি সাদা হঘাড়া রনঝয রনঝজি হদহিক্ষীঝদি মাে হথঝক সামঝন এরগঝয যায 
এর্ং োিপঝি োাঁঝদি ইরঙ্গে কঝি ঘুঝি রগঝয পর্বঝেি শীঝষব অর্রিে সশলরশিা র্িার্ি 
উঝি রগঝয সামঝনি রদঝক আক্রমণ কিঝে। োিা সর্াই যখন আক্রমণ কিঝে র্ুি, 
জাহাঙ্গীি পযবাঝণি উপি হমাড় রদঝয রপেঝন োরকঝয একজন অশ্বাঝিাহী হযাদ্ধা আি োাঁি 
খঝযিী িঝেি হঘাড়াঝক মারেঝে হুমরড় হখঝয পড়ঝে হদঝখ, স্পষ্টেই হর্াো যায খুর্ দ্রুে 
আি েীক্ষ্ণ র্াাঁক রনঝে রগঝয োঝদি এই অর্িা। মারেঝে পঝড় থাকা খঝযিী হঘাড়াি 
গাঝয আঝিকো হঘাড়া হহাাঁচে খায, পাগুঝলা র্াোঝস অক্ষম আঝক্রাঝশ আঘাে কঝি 
রর্শাল জো প্রাণপঝন উিাি হচষ্টা কঝি। রনঝমঝষি রভেঝি ভূপারেে জন্তু আি োাঁঝদি 
আঝিাহীিা সশলরশিাি ক্রমশ খাড়া হঝয উপঝিি রদঝক উঝি যাওযা পথ রদঝয আক্রমঝণি 
হর্গ ধীঝি ধীঝি হজািাঝলা কিঝে আিম্ভ কিঝল োঝদি পাঝযি রনঝচ হারিঝয যায। 
 
জাহাঙ্গীি োি হাঝেি েির্ারি আলমগীি সামঝন রদঝক র্ারড়ঝয ধঝি, দূঘবেনা এড়াঝে 
রনঝজি সাদা হঘাড়াোি গলাি কাঝে রনচু হঝয েুাঁঝক এঝস, পাহাড়ী োলোি গাঝয 
রর্রক্ষপ্তভাঝর্ েরড়ঝয থাকা অসংখু হোের্ড় পাথঝিি েুকঝিা এরড়ঝয হযঝে মঝনারনঝর্শ 
কঝি। হস োিপঝিই পেকা ফাোি মে কড়কড় একো শব্দ শুনঝে পায এর্ং একো 
রহস শব্দ েুঝল োি কাঝনি পাশ রদঝয গাদার্নু্দঝকি হগালা অরেক্রম কঝি। হস মারেি 
সেরি প্ররের্িকোি প্রথম সারিি প্রায কাঝে চঝল এঝসঝে। হস োি হাঝে ধিা লাগাম 
আলগা কঝি রদঝয হঘাড়ি কাঝনি কাঝে েুাঁঝক এঝস রফসরফস কঝি। সামঝনি 
প্ররের্িকো লারফঝয অরেক্রম কিঝে সাহস হদয, যা খুর্ হর্রশ হঝল ফুে রেঝনক লম্বা 
হঝর্। হঘাড়াো হযন এই আঝদঝশি অঝপক্ষায রেল এর্ং সাঝথ সাঝথ লাফ হদয। 
প্ররের্িকোি উপি রদঝয লারফঝয অরেক্রম কিাি সময হসোি রপেঝন লুরকঝয থাকা 
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শত্রুপঝক্ষি এক দীঘবঝদহী ের্রকঝক লক্ষু কঝি জাহাঙ্গীি েির্ারি চালায হর্চািা েখন 
মিীযা হঝয রনঝজি গাদার্নু্দঝকি লম্বা নল রদঝয সীসাি একো নেুন গুরল হিঝস েুরকঝয 
রদঝয হসোঝক পুনিায গুরলর্ষবঝণি উপঝযাগী কিাি হচষ্টা কিঝে। হলাকো রনঝজি অভীষ্ট 
উঝেশু কখনই অজবন কিঝে পািঝর্ না, জাহাঙ্গীঝিি েির্ারিি প্রচণ্ড আঘাে হলাকোি 
অিরক্ষে ঘাঝড়ি হপেঝনি অংঝশ কামড় র্সায, হাঝড়ি রভেি রদঝয একো র্ীভৎস 
মড়মড় শব্দ কঝি এর্ং হেভাগু হলাকোি কাাঁঝধি উপি হথঝক মাথাো রর্রেি কঝি 
হফঝল। 
 
জাহাঙ্গীি হাপঝড়ি মে শ্বাস রনঝে রনঝে সশলরশখঝিি চূড়াি রদঝক আস্করন্দে হর্ঝগ 
হঘাড়া হাাঁকায এর্ং হয োরু্োঝক খসরুি রনযন্ত্রক োরু্ রহসাঝর্ হস কঝিঝে, হসো েখনও 
আধমাইঝলি মে দূঝি, এমন সময সহসাই োি র্াহঝনি গরে মন্থি হঝে আিম্ভ কঝি। 
হস হপেঝনি রদঝক োরকঝয হদঝখ প্রাণীোি র্ামপাশ ফুঝড় দুঝো েীঝিি ফলা র্াইঝি হর্ি 
হঝয িঝযঝে। ক্ষেিান হথঝক গাঢ় লাল র্ঝণবি িে ইরেমঝধুই কুলকুল কঝি গড়াঝে 
আিম্ভ কঝি প্রাণীোি সাদা চামড়ায একো দাঝগি জন্ম রদঝযঝে। জাহাঙ্গীঝিি েখন 
রনঝজি হসৌভাগু রনঝয রচন্তা কিাি মে রর্লারসোি সময হনই–োি র্াম হাাঁেু হথঝক মাত্র 
এক রক দুই ইরঞ্চ দূঝি একো েীি রর্দ্ধ হঝযঝে–োি আঝগই হঘাড়াো হুড়মুড় কঝি 
মারেঝে আেঝড় পড়ঝে আিম্ভ কঝি এর্ং রর্শাল জন্তুো মারেঝে ভূপারেে হর্াি সময 
এি রনঝচ চাপা পড়াি হাে হথঝক র্াাঁচঝে হস লারফঝয উঝি পযবাণ হথঝক রনঝজঝক সরিঝয 
হনয। মারেঝে আেঝড় পড়াি সময জাহাঙ্গীি োাঁি রশঝিাস্ত্রাণ আি েির্ারি দুঝোই হখাযায 
এর্ং পাথুঝি মারেঝে হর্কাযদায অর্েিণ কিায োি রু্ক হথঝক সর্ র্াোস হর্ি হঝয 
যায। 
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 জাহাঙ্গীি মারেঝে র্াি র্াি গড়াঝে গড়াঝে রনঝজঝক কুকঝড় হফঝল একো র্ঝল পরিণে 
কিঝে হচষ্টা কঝি এর্ং হস োি দিানা আরৃ্ে হাে রদঝয হপেঝনি অশ্বাঝিাহী হযাদ্ধাঝদি 
হঘাড়াি খুঝিি আঘাে হথঝক রনঝজি মাথা র্াাঁচাঝে হচষ্টা কঝি যািা োঝক অনুসিণ কঝি 
আক্রমঝণ উদুে হঝযঝে। ধার্মান হঘাড়াি পাল আি খণ্ডযুঝদ্ধি মূল এলাকা হথঝক হর্শ 
খারনকো দূঝি োল র্িার্ি রনঝচি রদঝক হর্শ খারনকো দূিত্ব অরেক্রম কিাি পঝি 
োঝলি পাঝশ অর্রিে পাথঝিি একো িূঝপি সাঝথ ধাক্কা হলঝগ োি যন্ত্রণাদাযক 
পেঝনি হর্গ িব্ধ হয রকন্তু ো সঝত্ত্বও, দুোড় ভরঙ্গঝে ধার্মান একো খুি োি রপঝিি 
ইস্পাঝেি র্ঝমব আঘাে কঝি। রর্মূঢ় আি রর্ভ্রান্ত এর্ং কাঝনি রভেঝি হাজাঝিা ঘন্টা 
ধ্বরন আি হচাঝখ অস্পষ্ট দৃরষ্ট রনঝয হস েলমল কঝি রনঝজি পাঝয দাাঁড়ার্াি সময হস 
কাোকারে অর্রিে কাঝলা পাথঝিি আঝিকো িূঝপি হপেন হথঝক একজন হলাকঝক 
উঝি দাাঁড়াঝে হদঝখ এর্ং একো েির্ারি র্াোঝস আঝন্দারলে কিঝে কিঝে োাঁি রদঝক 
হধঝয আঝস, স্পষ্টেই োঝক রচনঝে হপঝিঝে এর্ং োঝক হেুা রকংর্া র্রন্দ কিঝে 
পািঝল প্রাপু সম্মান আি সম্পদ অজবঝন একরচত্ত। 
 
জাহাঙ্গীি সহজাে প্ররৃ্রত্তি র্ঝশ োাঁি পরিকঝিি রদঝক হাে র্াড়ায হযখাঝন িত্নখরচে 
মযাঝন োি খিিো িঝযঝে। হস পিম স্বরিঝে আরর্ষ্কাি কঝি হসো এখনও হসখাঝনই 
িঝযঝে এর্ং চাপদারড় আি কাঝলা পাগরড় পরিরহে রুক্ষ-দশবন এর্ং িূলকায–হলাকো 
োি উপঝি োাঁরপঝয পড়াি আঝগই হস সমযমে খিিো মযান হথঝক হর্ি কঝি। 
জাহাঙ্গীি হলাকোি প্রথম আক্রমঝণি োপো হকৌশঝল এরড়ঝয যায রকন্তু হসো কিঝে 
রগঝয োি পা রপেঝল যায এর্ং আর্ািও মারেঝে আেঝড় পঝড়। োাঁি হামলাকািী সুঝযাগ 
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রু্েঝে হপঝি এর্াি দু’হাঝে রনঝজি ভারি দুধািী েির্ারি আাঁকঝড় ধঝি গাঝযি সমি 
শরে রদঝয হসো জাহাঙ্গীঝিি গলায নারমঝয আনঝে হচষ্টা কঝি রকন্তু হস আঘাে কিঝে 
রগঝয র্ড় োড়াহুঝড়া কিায জাহাঙ্গীঝিি র্ক্ষিল িক্ষাকািী র্ঝমব হলঝগ হলাকোি আনারড় 
অরভঘাে রপেঝল হগঝল, হলাকো রনঝজই রনঝজঝক ভািসামুহীন কঝি হোঝল। জাহাঙ্গীি 
োি নাগিা পরিরহে পা রদঝয প্রাণপঝন লারথ হাাঁকায এর্ং োি প্ররেপঝক্ষি দু’পাঝযি 
সংঝযাগিঝল লারথো হমাক্ষমভাঝর্ আঘাে কিঝল হস নিম হপশীেন্তুি একো েৃরপ্তকি 
স্পশব অনুভর্ কঝি। হলাকো োাঁি হাঝেি অস্ত্র হফঝল রদঝয রনঝজি হথেঝল যাওযা 
অণ্ডঝকাষ খামঝচ ধঝি, চিাচি িব্ধকািী র্ুাথায হাাঁেুি উপি কুকঝড় দু’ভাাঁজ হঝয আঝস। 
 
জাহাঙ্গীি রনঝজি সুরর্ধাজনক অর্িাি সুঝযাগ রনঝয, োাঁি আক্রমণকািীি অিরক্ষে 
পাঝযি গুঝলি শে মাংসঝপশীঝে হাঝেি খিি রদঝয দ্রুে দু’র্াি আঘাে কিায, হলাকো 
েলমল পাঝয একপাঝশ সঝি রগঝয মারেঝে পঝড় যায। জাহাঙ্গীি ধুরল আোরদে মারেি 
উপি রদঝয হাচড়পাাঁচড় কঝি এরগঝয এঝস রনঝজঝক হলাকোি উপঝি আেঝড় হফঝল এর্ং 
হলাকোি কণ্ঠাি হাঝড়ি রিক উপঝিি অিরক্ষে কণ্ঠনালীঝে খিঝিি লম্বা ফলাো আমূল 
হগাঁঝথ হদয। রফনরক রদঝয রকেুক্ষণ িে উৎরক্ষপ্ত হয আি োিপঝি হলাকো রনথি 
ভরঙ্গঝে মারেঝে পঝড় থাঝক। 
 
 প্রাণহারনি েুাঁরক হথঝক ভািমুে হঝয জাহাঙ্গীি যখন োি চািপাঝশ োকায েখনও হস 
চাি হােপাঝযি উপি ভি রদঝয িঝযঝে এর্ং ঘন ঘন শ্বাস োনঝে। হস োি হঘাড়ি 
উপি হথঝক মারেঝে আেঝড় পড়াি পঝি অঝনকো সময অরেক্রান্ত হঝযঝে মঝন হঝলও 
আসঝল পাাঁচ রমরনেও অরের্ারহে হযরন। মূল লড়াইো হর্াধহয সশলচূড়াি হর্শ খারনকো 
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উপঝিি রদঝক সংঘরেে হঝে। হস যরদও েখনও হচাঝখ োপসা হদখঝে োি হভেঝিই 
হস হর্শ রকেুো দূঝি অশ্বাঝিাহী একো অর্যর্ঝক লক্ষু কঝি দ্রুে এরগঝয আসঝে এর্ং, 
োপসা হচাঝখ হস যেো রু্েঝে পাঝি, হলাকোি সাঝথ আঝিকো অরেরিে হঘাড়া 
িঝযঝে। জাহাঙ্গীি েলমল কিঝে কিঝে রনঝজি পাঝয উঝি দাাঁড়ায এর্ং নেুন হকাঝনা 
আক্রমঝণি রর্রুঝদ্ধ রনঝজঝক প্রস্তুে কিঝে হচষ্টা কঝি রকন্তু োিপঝিই হস একো 
পরিরচে কণ্ঠস্বি শুনঝে পায। জাহাঙ্গীি, আপরন রক সুি আঝেন?’ সুঝলইমান হর্ঝগি 
কণ্ঠস্বি। 
 
 ‘হুাাঁ, আমাি হো োই মঝন হয… আপনাি সাঝথ রক পারন আঝে? 
 
 সুঝলইমান হর্গ োাঁি রদঝক পারনপূণব একো চামড়াি সেরি মশক এরগঝয হদয। জাহাঙ্গীি 
দু’হাঝে মশকো আাঁকঝড় ধঝি, হসো উপুড় কঝি ধঝি র্ুগ্রভাঝর্ পারন পান কঝি। 
 
 ‘আক্রমঝণি সময এেো হর্পঝিাযা হঝয উিা আপনাি হমাঝেই উরচে হযরন। আপরন 
আমাঝক আি আপনাি হদহিক্ষীঝদি হপেঝন হফঝল সামঝন এরগঝয রগঝযরেঝলন। সম্রাে 
রনঝজঝক এভাঝর্ অিরক্ষে কিঝে পাঝিন না।’ 
 
 ‘এো আমাি লড়াই। আমাি রনঝজি হেঝল আমাি শাসন অমানু কঝি রর্ঝদ্রাহ কঝিঝে 
এর্ং োঝক দমন কিাো আমাি দারযত্ব, জাহাঙ্গীি েীক্ষ্ণ কঝণ্ঠ র্ঝল, োিপঝি জানঝে 
চায, ‘লড়াইঝযি রক খর্ি? অরেরিে হঘাড়াো আমাঝক দাও। আঝিা একর্াি আক্রমঝণি 
হনেৃত্ব রদঝে আমাঝক অর্শুই রফঝি হযঝে হঝর্।’ 
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 ‘আরম হঘাড়াো আপনাি জনুই এঝনরে–এর্ং আরম আপনাি েির্ারিও উদ্ধাি কঝিরে, 
জাহাঙ্গীঝিি রদঝক েির্ারি আি হঘাড়াি লাগাম এরগঝয রদঝয, সুঝলইমান হর্গ র্ঝল। 
রকন্তু আপরন রক রনরিে হয আপরন সুি িঝযঝেন? 
 
 ‘হুাাঁ, জাহাঙ্গীি যেো অনুভর্ কঝি কঝণ্ঠ োাঁি হচঝয হর্রশ রনিযো ফুরেঝয র্ঝল। 
অেিঃপি হস োাঁি নেুন র্াহন, খঝযিী িঝেি উাঁচু, রেপরেঝপ হঘাড়াি পযবাঝণ সুঝলইমান 
হর্ঝগি সহাযোয চাি হাে পাঝযি সাহাঝযু র্হু কঝষ্ট আঝিাহণ কঝি। সময অরের্ারহে 
হর্াি সাঝথ সাঝথ োাঁি মাথা হথঝক রর্ভ্রারন্তি হমঘ অপসারিে হওযায হস স্বরি হর্াধ 
কঝি, োিপঝি সুঝলমান হর্গ আি রনঝজি করেপয হদহিক্ষী যািা ইরেমঝধু োাঁি পাঝশ 
এঝস অর্িান গ্রহণ কঝিঝে োঝদি রনঝয হস পুনিায সশলরশখঝিাপরি পথ রদঝয উপঝি 
উিঝে আিম্ভ কঝি হযখাঝন কঝযকো োরু্ি চািপাঝশ দারুণ লড়াই জঝম উঝিঝে। 
খসরুি অনুগে হলাঝকিা হসখাঝন দারুণ প্ররেঝিাধ গঝড় েুঝলঝে। হস হদঝখ দু’পঝক্ষি 
হযাদ্ধাঝদি র্হনকািী হঘাড়াগুঝলা দুই পাঝযি উপি ভি রদঝয উঝি দাাঁড়ায োঝদি 
আঝিাহীিা পিস্পঝিি সাঝথ সংঘঝষব রলপ্ত হঝল। খসরুি হর্শ কঝযকজন অশ্বাঝিাহী 
হযাদ্ধা, সম্ভর্ে জাহাঙ্গীি আি সুঝলইমান হর্গঝক রচনঝে হপঝি োরু্ি চািপাঝশি লড়াই 
হথঝক সঝি আঝস এর্ং োাঁঝদি আক্রমণ কিঝে আস্করন্দে হর্ঝগ রনঝচি রদঝক নামঝে 
নামঝে রচৎকাি কঝি খসরু রজন্দার্াদ’, যুর্িাজ খসরু দীঘবজীরর্ হহান! 
 
একজন সিাসরি জাহাঙ্গীঝিি রদঝক হধঝয আঝস। হাে আি পা আঝন্দারলে কঝি, 
উন্মঝত্তি নুায হঘাড়া হাাঁরকঝয হলাকো হধঝয আসঝে, জাহাঙ্গীি লক্ষু কঝি হস আি হকউ 
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না আরজজ হকাকাি হোে ভাই। েরুণ হযাদ্ধা আঝিকেু কাোকারে এঝস জাহাঙ্গীিঝক 
লক্ষু কঝি হস রনঝজি হাঝেি র্াাঁকাঝনা েির্ারি রদঝয োঝকই লক্ষু গাঝযি সমি শরে 
রদঝয আঘাে হানঝে সম্রাে মাথা রনচু কঝি আঘােো এরড়ঝয যান এর্ং োাঁি মাথাি দুই 
ইরঞ্চ উপি রদঝয েির্ারিি ফলাো র্াোঝস শূঝনুি রভেি রদঝয কক্ষপঝথ ঘুঝি আঝস। 
অশ্বাঝিাহী আক্রমণকািী পাহাঝড়ি োল রদঝয রনঝচি রদঝক আক্রমঝণি জনু হধঝয আসাি 
সময গরেপ্রার্ঝলুি কািঝণ জাহাঙ্গীিঝক অরেক্রম কঝি সামঝনি রদঝক এরগঝয হগঝল, 
জাহাঙ্গীি পযবাঝণি উপি হকামি হথঝক হদঝহি উধ্বাংশ এক হমাচঝড় ঘুরিঝয হনয এর্ং 
হলাকোঝক র্াধা রদঝে েির্ারিি েীব্র রর্প্রেীপ আঘাে কিঝে োাঁি ঊধ্ববর্াহুি হাড় 
মাংঝসি গভীঝি েির্ারিি ফলা প্রঝর্শ কঝি, হােোই হদহ হথঝক প্রায রর্রেি কঝি 
হফঝল। আক্রমণকািী হলাকো োি র্াহঝনি উপি রনযন্ত্রণ হারিঝয, েরুণ হযাদ্ধা 
পাহাঝড়ি োল রদঝয রদরিরদক শূনু হঝয জাহাঙ্গীঝিি রশরর্ঝিি রদঝক হধঝয নামঝে থাঝক 
যেক্ষণ না রশরর্ঝিি রনিাপত্তা রনরিে কিঝে উোঝনা মালর্াহী শকঝেি হপেঝন 
ইসমাইল আমঝলি হমাোঝযন কিা জাহাঙ্গীঝিি ের্রকঝদি একজঝনি রনশানা হভদী 
দুদবান্ত একো গুরল োঝক পযবাণ হথঝক রেেঝক হদয। 
 
জাহাঙ্গীি রনঝজি চািপাঝশ োাঁি রচিাচরিে েীক্ষ্ণদৃরষ্টঝে োরকঝয হদঝখ হয অনু 
আক্রমণকািীঝদি হয োরড়ঝয হদযা হঝযঝে রকংর্া পাহাঝড়ি োল রদঝয উপঝিি রদঝক 
পিাদপসািঝণ র্াধু কিা হঝযঝে। অঝনকগুঝলা রনথি হদহ মারেঝে রর্রক্ষপ্তভাঝর্ েরড়ঝয 
রেরেঝয িঝযঝে। ধুসি শ্মশ্রুমরণ্ডে, লাল আলখাল্লা পরিরহে দীঘবঝদহী একো হলাক 
কাঝেই রপঝিি উপি ভি রদঝয হাে পা েরড়ঝয আকাঝশি রদঝক শূনু দৃরষ্টঝে োরকঝয 
পঝড় িঝযঝে। োি উদঝিি হভেি হথঝক র্শবাি একো িোে ফলা হর্ি হঝয আঝে। 
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জাহাঙ্গীি হলাকোঝক রচনঝে পাঝি, েুরহন রসং, োি সর্ঝচঝয রর্শ্বি হদহিক্ষীঝদি 
একজন–োাঁি আম্মাজাঝনি মােৃভূরম আম্বাি হথঝক আগে এক িাজপুে হযাদ্ধা।ঝলাকো 
প্রায রসরক শোরব্দ যার্ে োঝক পাহািা রদঝযঝে এর্ং এখন যুদ্ধঝক্ষঝত্র োাঁি জনু প্রাণ 
রদঝযঝে। কঝযক গজ দূঝিই, লাল ধুরলি মাঝে ক্ষীণদশবন একো অর্যর্ েীব্র যন্ত্রণায 
হমাচড় খায এর্ং োাঁি হদহ আরক্ষপ্ত হয, োাঁি পাঝযি হগাড়ালী মারেঝে পদাঘাে কিঝে 
এর্ং দৃঢ়মুরষ্ঠঝে রনঝজি উদি আাঁকঝড় িঝযঝে হযখান হথঝক লালঝচ-নীল িঝেি নারড়ভূরড় 
হর্ি হঝয আসঝে হচষ্টা কিঝে। হলাকো অসহু যন্ত্রণায রচৎকাি কঝি রনঝজি মাঝক 
ডাকঝে। ইমিাঝনি শুশ্রুরর্হীন রর্কৃে মুখো, আরজজ হকাকাি এঝকর্াঝিই অল্পর্যসী 
ভাই, রচনঝে হপঝি জাহাঙ্গীি আাঁেঝক উঝি হজাঝি শ্বাস হনয। োি র্যস হকাঝনামঝেই 
হেি র্েঝিি হর্রশ হঝর্ না এর্ং রনরিেভাঝর্ই আগামীকাঝলি সূঝযবাদয হদখাি জনু হস 
হর্াঁঝচ থাকঝর্ না। 
 
 খসরু, আরজজ হকাকা আি োঝদি সহঝযাগী ষড়যন্ত্রকািীঝদি ক্ষমোি প্ররে 
অপরিণামদশবী হমাঝহি কািঝণ এেগুঝলা োজা প্রাঝণি অকাল মৃেুুঝে োাঁঝদি প্ররে 
চিাচিগ্রাসী এো হক্রাধ জাহাঙ্গীিঝক আপুে কঝি হোঝল। জাহাঙ্গীি োি খঝযিী 
হঘাড়াোি পাজঝি গুাঁঝো রদঝয োল রদঝয উপঝিি রদঝক উিঝে শুরু কিাি আঝগ 
সুঝলইমান হর্গ আি রনঝজি হদহিক্ষীঝদি রচৎকাি কঝি আঝদশ হদয োঝক অনুসিণ 
কিঝে। হস অরচঝিই খণ্ডযুঝদ্ধি রনযামক িাঝন হপৌঁঝে, োি চািপাঝশ ইস্পাঝেি ফলা 
মৃেুুি রসদ্ধান্ত কিঝে। জাহাঙ্গীঝিি েির্ারি আলমগীি প্ররেপঝক্ষি এক অশ্বাঝিাহীি 
গলায একো হমাক্ষম ক্ষেরচে এাঁঝক রদঝে হসখান হথঝক রেেঝক উিা িঝে োাঁি মুখ 
রভঝজ হযঝে হস কঝযক মুহূেব হচাঝখ রকেুই হদখঝে পায না। হস দ্রুে হাঝেি আরিঝন 

http://www.bengaliebook.com/


 দি টেনটেড টরোন - এম্পোয়োর অভ িো ট োগল । অযোটলক্স রোিোরট োডড 

27 

www.bengaliebook.com                                  সূদিপত্র 
 

 

হচাখ মুঝে রনঝয, ইস্পাঝেি ফলাি প্ররেিন্দ্বীো, রচৎকাি আি আেবনাঝদ মুখরিে 
এঝলাপাথারড় লড়াইঝযি রদঝক হধঝয যায। 
 
 ঘাম আি র্ারুঝদি োাঁোঝলা গি োাঁি নাসািঝে রনঝজঝদি উপরিরে জানান হদয আি 
র্াোঝস আরধপেু রর্িািকািী লাল ধুঝলা োাঁি হচাঝখ ক্রমাগে গুল হফাাঁোঝে থাকঝল 
োি কাঝে শত্রু রমঝত্র প্রঝভদকািী সীমান্ত প্রায রর্লীন হঝয আঝস। রকন্তু হস সুঝলইমান 
হর্গ আি হদহিক্ষীঝদি হর্ষ্টনীি মাঝে অর্িান কঝি সামঝনি রদঝক এরগঝয হযঝে 
থাঝক। আলমগীঝিি চূড়ান্ত একো আঘাে যা খসরুি এক হলাঝকি হাাঁেুি উপি 
হমাক্ষমভাঝর্ হোর্ল রদঝয, হপশীে আি অরিসরিি গভীঝি হকঝে র্ঝস যায এর্ং 
আঘাঝে প্রচণ্ডোয আঝিা একর্াি জাহাঙ্গীঝিি হাে হথঝক েির্ারিি হােল প্রায েুঝে 
যার্াি দশা হয, আি হসই সাঝথ জাহাঙ্গীি যুদ্ধঝক্ষঝত্রি প্রথম রু্ুহ অরেক্রম কঝি। হস 
উপঝিি রদঝক োরকঝয হদঝখ হয মাত্র চািশ গজ দূঝি পর্বে শৃঝঙ্গি চূড়ায খসরুি 
োরু্গুঝলাি অর্িান। অর্শু, হস যখন োরকঝয িঝযঝে, হদখঝে পায রর্শাল একদল 
অশ্বাঝিাহী োরু্গুঝলা পরিেুাগ কঝি সশলচূড়াি অপি পাঝশ হারিঝয যায। অশ্বাঝিাহীঝদি 
দলো যখন চঝল যাঝে হস হদঝখ–র্া োি মঝন হয হস হদঝখঝে–খসরু োঝদি মােখাঝন 
অর্িান কিঝে। 
 
‘ওঝদি ধাওযা কি। কাপুরুষগুঝলা পারলঝয যাঝে, হস রনঝজি খঝযিী হঘাড়াি পাাঁজঝি 
গুাঁঝো রদঝয সুঝলমান হর্গ আি রনঝজি হদহিক্ষীঝদি উঝেঝশু রচৎকাি কঝি র্ঝল। 
রর্শাল জো ইরেমঝধু অর্শু, রকেুক্ষণ আঝগ সংঘরেে যুঝদ্ধি ধকল সামলাঝে নাঝকি 
পাো প্রসারিে কঝি, ভীষণভাঝর্ হাাঁপাঝে শুরু কঝিঝে, এর্ং এই হঘাড়াো যাি িান 
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রনঝযঝে োাঁি আঝগি হসই সাদা হঘাড়াি মে স্বািুর্ান আি হেজী এো না। হস যখন 
পর্বে শীঝষবি চূড়ায হপৌঁঝে, জাহাঙ্গীি সশল রশখঝিি পাদঝদঝশ হমাোঝযন কিা োাঁি 
হযাদ্ধাঝদি একো প্ররেিক্ষা রু্ুঝহি সাঝথ পলাযনকািী দলোঝক সংঘঝষব রলপ্ত অর্িায 
হদঝখ। রকেুক্ষঝণি রভেঝিই মরিযা দলো প্ররেিক্ষা রু্ুহ হভদ কঝি হর্ি হঝয আঝস, 
োঝদি মাত্র একজন হযাদ্ধা হে হঝযঝে যাি আঝিাহীরর্হীন হঘাড়াো লাগাম মারেঝে পিা 
অর্িায, মূল দলোি হপেন হপেন হদৌড়াঝে থাঝক, সমভূরমি উপি রদঝয খুর্ কাোকারে 
অর্িাঝন রর্নুি হঝয উত্তঝিি রদঝক এরগঝয যায। 
 
জাহাঙ্গীি খঝযিী হঘাড়াোি পাাঁজঝি পুনিায গুঝো রদঝয ধাওযা শুরু কিঝলও হস মঝন 
মঝন রিকই রু্েঝে পাঝি পুঝিা প্রযাসোই র্ুথবোয পযবর্রসে হঝর্। োি কুলাঙ্গাি সন্তান 
নাগাঝলি র্াইঝি চঝল যাঝে। পলাযঝনি হয হকাঝনা প্রযাস র্াধাগ্রি কিঝে হস হকন 
আঝিা হর্রশ সংখুক অরেরিে সসনু হমাোঝযন কঝি রন? োঝক োিপঝিই পিম স্বরিঝে 
ভারসঝয হমাগলঝদি সরু্জ রনশান–খসরুি রনঝজি প্রেীকরচে রহসাঝর্ দারর্ কিা হর্গুনী 
নয–উরড়ঝয হস হদঝখ একদল অশ্বাঝিাহী পরিম রদক হথঝক অরনর্াযব মুঝখামুরখ সংঘঝষবি 
অরনর্াযব পথ র্িার্ি আরর্ভূবে হয। আর্দুল িহমানও রনিযই আঝগই দলোি গরেরর্রধ 
হদখঝে হপঝযরেল এর্ং োাঁঝদি পারিঝযঝে। োিা খুর্ দ্রুে পলাযনপি দলোি সাঝথ 
রনঝজঝদি দূিত্ব হ্রাস কিঝে থাঝক। জাহাঙ্গীি োি হদহিক্ষী আি সুঝলইমান হর্গঝক 
সাঝথ রনঝয রনঝজি ক্লান্ত হঘাড়াোঝক পর্বে রশখঝিি সশল রশিাি দূির্েবী প্রাঝন্তি োঝলি 
রদঝক হোোি জনু োড়া হদয। রকন্তু হস সশল রশিাি পাদঝদঝশ হপৌঁোর্াি পূঝর্বই, 
খসরুি হলাঝকিা োঝদি পিাদ্ধার্নকািীঝদি রনকে হঝে চক্রাকাঝি ঘুিঝে শুরু কঝি 
এর্ং োাঁঝদি হপেঝন ধুলাি একো হমঝঘি সৃরষ্ট কঝি, উত্তিপূর্ব রদঝক আস্করন্দে হর্ঝগ 
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েুেঝে থাঝক। জাহাঙ্গীি েখন খসরুি চাি র্া পাাঁচজন পিাদ িক্ষীঝক হঘাড়াি মুখ ঘুরিঝয 
রনঝয উদুে েির্ারি মাথাি উপঝি আঝন্দারলে কঝি আর্দুি িহমাঝনি র্ারহনীি রদঝক 
েুঝে যায উঝেশু একোই রনঝজঝদি জীর্ঝনি রর্রনমঝয পলাযঝনি জনু োঝদি 
সহঝযাদ্ধাঝদি রকেুো সময কঝি হদযা। 
 
হস কঝযক গজ দূিত্ব অরেক্রম কিাি পূঝর্ই এই সাহসী হলাকগুঝলাি একজন, হাে 
দুপাঝশ েরড়ঝয, োাঁি কাঝলাি হঘাড়ি উপি হথঝক মারেঝে আেঝড় পঝড়, ধাওযাকািীঝদি 
দঝল আর্দুি িহমাঝনি রর্চক্ষণোি কািঝণ হপ্ররিে অশ্বাঝিাহী েীিন্দাজঝদি হকাঝনা 
একজঝনি রনরক্ষপ্ত েীঝিি আঘাঝে এর্ং জাহাঙ্গীি হকর্ল রু্েঝে পাঝি হিকাঝর্ি উপঝি 
দাাঁরড়ঝয োাঁিা োাঁঝদি আযুধ শূঝনু েুড়ঝে। খসরুি আঝিক অনুগে হযাদ্ধাি র্াহন 
রকেুক্ষণ পঝিই আঝিাহীঝক মাথাি উপি রদঝয রেেঝক রদঝয, ভূপারেে হয। অনু 
হযাদ্ধািা োাঁঝদি আক্রমঝণি অরভপ্রাঝয রনঝজঝদি েুঝে চলা অর্ুাহে িাঝখ এর্ং আর্দুি 
িহমাঝনি অগ্রর্েবী অশ্বাঝিাহীঝদি মাঝে আেঝড় পড়ঝে োিা রনঝজঝদি সারিি রভেঝি 
একো শূনুিাঝনি সৃরষ্ট কঝি োঝদি হমাকাঝর্লা কিঝে এর্ং রঘঝি হফঝল, োাঁঝদি 
অগ্রসি হর্াি গরে এি ফঝল শ্লথ হয রক হয না। জাহাঙ্গীঝিি হলাঝকিা এক রমরনঝেিও 
কম সমঝযি রভেঝি হঘাড়াি গলাি কাঝে মাথা রনচু কঝি হিঝখ আর্ািও র্রল্পে হর্ঝগ 
েুেঝে শুরু কঝি রর্ঝদ্রাহীঝদি হর্শ কঝযকজঝনি মৃেঝদহ আি হঘাড়া এঝলাঝমঝলাভাঝর্ 
োাঁঝদি হপেঝন পঝড় থাঝক। খুসরুি অনুগে হযাদ্ধািা োঝদি শত্রুঝদি কমপঝক্ষ 
দু’জনঝক রনঝজঝদি সাঝথ মৃেুুি োযায হেঝন রনঝযঝে, রকন্তু োাঁঝদি সাহরসকো খসরুঝক 
র্াাঁচাঝে পািঝর্ না। আর্দুি িহমাঝনি র্ারহনী পালাঝে থাকা দলোি এখন প্রায 
কাোকারে হপৌঁঝে রগঝযঝে এর্ং আঝিা দু’জন পিাদ্ক্ক্ষীি, একজঝনি হঘাড়াি সাঝথ 
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সংযুে দঝণ্ড খসরুি হর্গুনী রনশান উড়ঝে, ভর্লীলাি সমারপ্ত ঘঝে, সম্ভর্ে অশ্বাঝিাহী 
েীিন্দাজঝদি সনপূঝণুি রশকাি। রনশান-র্াহঝকি পা োি হঘাড়াি হিকাঝর্ আেঝক যায 
এর্ং হস লাল ধুলাি উপি রদঝয প্রায একশ গজ হহাঁচঝড় যার্াি সময হর্গুনী রনশানো 
োি হপেঝন উড়ঝে থাঝক। হিকাঝর্ি চামড়াি র্াাঁধন এিপঝি রোঁঝড় হযঝে হেভাগু 
হলাকো আি োি র্হন কিা রনশানা হদামড়াঝনা হমাচড়াঝনা অর্িায রনথি হঝয পঝড় 
থাঝক। 
 
জাহাঙ্গীি োি খঝযিী িঝেি হঘাড়াোঝক যখন োড়া হদয, যা পিাদ্ধার্ঝনি প্রযাঝসি 
কািঝণ আঝিা হজাঝি হজাঝি শ্বাস হনয, সরু পাজি হাপঝিি মে উিানামা কঝি, হস 
হদঝখ খসরুি হলাঝকিা আর্ািও একপাঝশ সঝি যায রকন্তু োিপঝিই কিকঝে রৃ্ক্ষারদি 
একো োঝড়ি কাঝে থমঝক দাাঁরড়ঝয যায। হস প্রথঝম ভাঝর্ প্ররেপক্ষ হর্াধহয হসখাঝন 
অর্িান রনঝয লড়াই কিাি রসদ্ধান্ত রনঝযঝে রকন্তু োিপঝি োাঁঝদি চািপাঝশ রর্কু্ষব্ধ 
েিঝঙ্গি নুায আঝন্দারলে হঝে থাকা ধুঝলাি মাঝে হস মারেঝে পঝি থাকা পরিেুে 
অস্ত্রশঝস্ত্রি রেরলক হদখঝে পায। আরজজ হকাকাি রনষ্পাপ রকঝশাি ভাই আি আর্দুি 
িহমাঝনি অগ্রর্েবী র্ারহনীঝক যািা আক্রমণ কঝিরেল হসইসর্ সাহসী হলাকঝদিমে, 
আঝিা অঝনকঝক মৃেুুি মুঝখ হিঝল রদঝয োিা এখন রনঝজঝদি মূলুহীন জীর্ন র্াাঁচাঝে 
আত্মসমপবণ কিঝে চাইঝে। জাহাঙ্গীি হচাঝখ মুঝখ একো ভযার্হ অরভর্ুরে ফুরেঝয েুঝল 
রনঝজি খঝযিী হঘাড়াো হথঝক এি প্রাণশরেি হশষ রনযবাসেুকু রনংঝড় রনঝে পাঝযি 
হগাড়ালী রদঝয রনমবমভাঝর্ পরিোন্ত জন্তুোি পাাঁজঝি গুঝো রদঝয ভাঝর্ অপদাথবগুঝলা 
যুদ্ধঝক্ষঝত্র সরেুকাঝিি পুরুঝষি মে মৃেুুর্িণ না কিাি রসদ্ধাঝন্তি জনু ভীষণ আফঝসাস 
কিঝর্। 
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* 
 
‘আমাি সামঝন োাঁঝদি হারজি কঝিা।’ 
 
জাহাঙ্গীঝিি হদঝহ লড়াইঝযি হস্বদর্ারি েখনও উষ্ণো হািাযরন এর্ং হৃৎরপণ্ড হক্রাঝধ 
উঝিল, হস রৃ্ক্ষারদি োঝড়ি রনঝচি োযা হথঝক হদঝখ হয োাঁি সসনুিা খসরু, োাঁি প্রধান 
হসনাপরে, আরজজ হকাকা এর্ং োাঁি অশ্বপাঝলি আরধকারিক, হাসান জামালঝক হেঝন 
হহাঁচঝড় সামঝনি রদঝক রনঝয আঝস এর্ং োাঁি সামঝন ধাক্কা রদঝয োাঁঝদি হাাঁেু মুঝড় 
র্রসঝয হদয। সম্রাঝেি রদঝক র্ারক দু’জন যরদও হচাখ েুঝল োকার্াি সাহস হদখায না, 
খসরু োি আব্বাজাঝনি রদঝক সানুনঝয োরকঝয থাঝক। োঝদি হপেঝন, খসরুি 
রত্রশজঝনি মে হলাক যািা োাঁি সাঝথ আত্মসমপবণ কঝিরেল, োাঁঝদি পিঝনি কাপড় 
হথঝক রোঁঝড় হনযা েুকঝিা রকংর্া পযবাঝণ র্ুর্হৃে কম্বঝলি ফারল রদঝয ইরেমঝধু োঝদি 
হাে রপেঝমাড়া কঝি র্াাঁধা হঝযঝে। জাহাঙ্গীঝিি সসনুিা রনমবমভাঝর্ ধাক্কা রদঝয োাঁঝদি 
মারেঝে র্রসঝয হদয। জাহাঙ্গীি র্রন্দঝদি হভেি সহসা দীঘবকায, হপশল হদঝহি অরধকািী 
একজন হলাকঝক রচনঝে পাঝি, হলাকোি দারড় হমঝহদী রদঝয লাল িে কিা। োি মঝন 
পঝড় যুদ্ধঝক্ষঝত্র হলাকোঝক রনঝমঝষি জনু হদঝখরেল, মুঝখ রনমবম হারস ফুরেঝয, রনঝজি 
হঘাড়া হথঝক মারেঝে পঝড় যাওযা অল্প র্যসী এক েরুণ হযাদ্ধাি উদি র্শবা রদঝয 
এঝফাাঁড়ওঝফাাঁড় কঝি হদযাি আঝগ, হয োাঁি সামঝন আেরিে আি অসহায অর্িায পঝড় 
রেল, হাঝেি র্শবা রদঝয রর্দ্রুপাত্মক ভরঙ্গঝে হখাাঁচা রদঝে। 
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 চিাচিগ্রাসী এমন একো হক্রাধ জাহাঙ্গীিঝক আপুে কঝি হয হস রকেুক্ষঝণি জনু 
রিকমে রকেুই রচন্তা কিঝে পাঝি না। হস যখন রনঝজি উপি পুনিায রনযন্ত্রণ রফঝি 
পায েখন োি মাথা জুঝড় হকর্ল একোই রর্ষয কীভাঝর্ এমন রনঝিেন রর্ঝদ্রাহীঝক 
যথাযুে রনমবমোি সাঝথ শারি হদঝর্। োিপঝি হস যথাযথ শারি খুাঁঝজ পায। হমাগলিা 
পুরুষানুক্রঝম জঘনুেম অপিাধীঝদি রশশু হেুাকািী, ধষবঝণি মে অনুানু অপিাধকািী–
শূঝল রদঝয মৃেুুদণ্ড কাযবকি কঝিঝে। প্রথম হমাগল সম্রাে, র্ার্ি, োাঁি প্ররপোমহ, 
রর্ঝদ্রাহী আি দসুুঝদিও এই শারি রদঝেন–এই হলাকগুঝলািও রিক একই িকম শারি 
প্রাপু। আত্মসমপবঝণি সুঝযাগ থাকা সঝত্ত্বও োিা োঝদি রর্ঝদ্রাহ চারলঝয রগঝযঝে, োাঁঝদি 
র্শবাি ফলায সদু সকঝশাি উত্তীণব হসইসর্ অপ্রাপ্তর্যস্ক হেঝলঝদি রর্দ্ধ কঝিঝে। োঝদি 
এর্াি রু্েঝে হদযা হহাক শূলরর্দ্ধ হর্াি অনুভূরে। একই আেি আি যন্ত্রণা োাঁিাও সহু 
করুক। একমাত্র এভাঝর্ই নুাযরর্চাি সম্ভর্। হস রর্ষযো রনঝয আি রচন্তাভার্না না কঝি 
হক্রাঝধ ককবশ হঝয থাকা কঝণ্ঠ োি সসনুঝদি উঝেঝশু রচৎকাি কঝি র্ঝল, এই 
গােগুঝলা হথঝক হোমাঝদি িণকুিাি আি েির্ারি র্ুর্হাি কঝি শে কাষ্ঠ দণ্ড প্রস্তুে 
কি। দণ্ডগুঝলা মারেঝে ভাঝলামে পুাঁঝে দাও। হোমাঝদি পঝক্ষ যেো সম্ভর্ হসগুঝলাঝক 
সূচাঝলা কঝিা রকংর্া দণ্ডগুঝলাি অগ্রভাঝগ র্শবাি ফলা সংযুে কঝি নিঝকি কীে এই 
রর্ঝদ্রাহীঝদি হসইসর্ দঝণ্ড রর্দ্ধ কি। কাজো কিঝে হঝর্ এর্ং এখনই হসো কিঝে 
হঝর্। আমাি পুত্র আি োঝদি, োি দুই প্রধান সহঝযাগীঝক হকর্ল হিঝখ যাও। 
রনঝজঝদি রনযরে সম্পঝকব োিা অর্রহে হর্াি পূঝর্ব রনঝজঝদি হলাকঝদি যন্ত্রণা োঝদি 
হদখঝে হদযা হহাক। োিা অনুঝদি হকমন দুঝভবাঝগি মুঝখামুরখ দাাঁড় করিঝযঝে হস রর্ষঝয 
োিা সামানু হঝলও অনুধার্ন কিঝর্ ভরর্ষুঝেি গঝভব োাঁঝদি জনু রক অঝপক্ষা কিঝে 
োি পূর্বাভাষ।’ 
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োি সসনুিা আঝদশ পালঝন দ্রুে র্ুি হঝয উঝি, িণকুিাি রদঝয হকউ গাে কােঝে 
আিম্ভ কঝি, অনুিা োৎক্ষরণকভাঝর্ হাঝেি কাঝে যা রকেু খুাঁঝজ পায এমনরক হকউ 
রশঝযাস্ত্রাণ রদঝযই শূঝলি জনু গেব সেরি কিঝে মারে খুড়ঝে আিম্ভ কিঝল র্ারকিা েখন 
র্রন্দঝদি শে কঝি ধঝি মাঝিি উপি রদঝয োাঁঝদি সর্ঝল হেঝন রনঝয যায, জাহাঙ্গীি 
োি র্াহুি উপঝি সুঝলইমান হর্ঝগি হাে অনুভর্ কঝি। জাহাঙ্গীঝিি দুধ-ভাই হকাঝনা 
রকেু র্লাি আঝগই হস র্ঝল, না, সুঝলইমান হর্গ, এো কাযবকি কিঝেই হঝর্। োিা 
রনঝজিাই শারিো র্ঝয এঝনঝে। োাঁিা হকাঝসা ধিঝনিই করুণা প্রদশবন কঝি রন। আরমও 
কিঝর্া না। আরম অর্শুই একো দৃষ্টান্ত সৃরষ্ট কিঝর্া।’ 
 
 জাহাঙ্গীি োরকঝয হদঝখ খসরু, েখনও হাাঁেু হভঝে র্ঝস িঝযঝে, কাপুরুঝষারচে আেঝিি 
একো অরভর্ুরে রনঝয োরকঝয িঝযঝে। রনঝজি সন্তাঝনি রর্শ্বাসঘােকো, এে রর্পুল 
সংখুক সৎ হলাঝকি অনথবক আত্মেুাঝগি কথা রচন্তা কঝি, হস র্হু কঝষ্ট খারল হাঝে 
োি উপঝি োাঁরপঝয পড়া হথঝক রনঝজঝক সংযে িাঝখ। পাাঁচ রমরনঝেি মে হকর্ল প্রায 
অরেক্রান্ত হঝযঝে োিপঝিই জাহাঙ্গীঝিি চািজন হোক উন্মঝত্তি মে ধ্বিাধ্বরি আি 
লারথ েুাঁড়ঝে থাকা র্রন্দঝদি প্রথমজনঝক–গাট্টাঝগাট্টা, হিামশ হদঝহি এক হলাক যাি 
পিঝনি কাপঝড়ি অরধকাংশই োাঁিা রোঁঝড় হফঝলঝে–শূঝনু অঝনক উাঁচুঝে েুঝল ধঝি। 
োিা োিপঝি োঝদি পুঝিা শরে প্রঝযাগ কঝি র্শবা আি কাঝিি দঝণ্ডি সাহাঝযু 
েরড়ঘরড় কঝি রনরমবে শূলগুঝলাি একোি উপঝি োি হদহো রনঝয আঝস। হলাকোি 
মলিাঝিি কাঝেি নিম মাংঝস যখন শে েীক্ষ্ণ অংশো প্ররর্ষ্ট হয, োাঁি রচৎকাঝি–
মানুঝষি হচঝয পশুি সাঝথই হর্রশ রমল–চািপাঝশি র্াোস রর্দীণব হয। জাহাঙ্গীঝিি 
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হলাঝকিা যখন হেভাগু র্রন্দি পা ধঝি রনঝচি রদঝক োনঝে শুরু কঝি, সঝর্ঝগ রনগবে 
িঝে রনঝচি মারে লাল কঝি, দণ্ডো হলাকোি কণ্ঠাি হাঝড়ি কাে রদঝয হদঝহি র্াইঝি 
হর্ি হঝয আঝস। োিপঝি আঝিা হর্রশ সংখুক রর্ঝদ্রাহীঝদি যখন শূলরর্দ্ধ কিা হঝল 
নারড়ভূাঁরড়ি রর্দািঝণি এর্ং আেরিে মানুষজঝনি রর্ষ্ঠাি, যািা মৃেুুি মুঝখামুরখ দাাঁরড়ঝয 
রনঝজঝদি নারড়ভূাঁরড়ি উপঝি রনযন্ত্রণ হারিঝযঝে, দুগবি র্াড়ঝে আিম্ভ কঝি। রকন্তু 
জাহাঙ্গীি, হস েখনও আপন হক্রাঝধ অধীি হঝয িঝযঝে এর্ং রনষু্ঠি নুাযপিাযণো 
রর্ষঝয একরচত্ত, এসর্ রকেুই লক্ষু কঝি না। 
 
খসরুি এর্াি রর্ভীরষকা খুর্ কাে হথঝক প্রেুক্ষ কিাি পালা যাি জনু োাঁি মাত্রাোড়া 
উচ্চাকাঙ্খ দাযী। জাহাঙ্গীি সামঝনি রদঝক হহাঁঝে আঝস এর্ং রনঝজি হাাঁেু হগঝড় র্ঝস 
থাকা সন্তানঝক কাাঁধ ধঝি হেঝন েুঝল রনঝজি পাঝযি উপঝি োঝক হজাি কঝি দাাঁড় 
করিঝয হদয। হদঝখা, হোমাি কািঝণ সর্াি রক দুগবরে। হকর্ল হোমাি কািঝণই এই 
হলাকগুঝলা কষ্ট পাঝে। দণ্ডগুঝলাি মাে রদঝয হহাঁঝে যাও… হাাঁেঝে শুরু কি,’ খসরুি 
মুঝখি এঝকর্াঝি সামঝন রনঝজি মুখ রনঝয এঝস, হস রচৎকাি কঝি। োিপঝি, রনঝজি 
সন্তানঝক হেঝড় রদঝয, শূঝলি অরভমুঝখ হস োঝক একো ধাক্কা হদয। রকন্তু খসরু, োাঁি 
র্াহুিয শে কঝি আাঁকঝড় ধঝি িাঝখ এর্ং দুঝচাখ প্রাণপঝন র্ি কঝি িাখা, ঘুঝি 
দাাঁড়াঝে হচষ্টা কঝি। জাহাঙ্গীি সাঝথ সাঝথ রনঝজি হদহিক্ষীঝদি কঝযকজনঝক রচৎকাি 
কঝি ডাঝক। সর্গুঝলা শূঝলি পাশ রদঝয োঝক হহাঁঝে হযঝে এর্ং পুনিায রফঝি আসঝে 
র্াধু কি। সময রনঝয ধীঝি সুঝি কাজো কিঝর্। সর্গুঝলা মৃেঝদঝহি রদঝক োাঁি 
োকার্াি রর্ষঝয রনরিে হঝর্…’ 
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দু’জন প্রহিী সাঝথ সাঝথ দু’পাশ হথঝক খসরুি হাে শে কঝি ধঝি এর্ং শূঝলি রদঝক 
োঝক রনঝয যায। খসরুি মাথা প্ররে পদঝক্ষঝপি সাঝথ রনঝচি রদঝক েুাঁঝক আঝস রকন্তু 
প্ররের্ািই কঝযক পা হাাঁোি পঝি োাঁি প্রহিীিা শূঝলি উপি যন্ত্রণায হমাচড়াঝে আি পা 
েুাঁড়ঝে থাকা এর্ং এো কিাি কািঝণ রনঝজঝক আঝিা হর্রশ কঝি শূলরর্দ্ধ কিঝে থাকা, 
োাঁি মৃেুু পথযাত্রী সমথবকঝদি হকাঝনা একজঝনি রিক সামঝন দাাঁরড়ঝয যায, এর্ং 
সসনুঝদি একজন খসরুি মাথা চুল ধঝি হপেঝনি রদঝক হেঝন এঝন, োঝক হদখঝে র্াধু 
কঝি। রকন্তু স্পষ্টেই হর্াো যায খসরুি যঝথষ্ট রশক্ষা হঝযঝে। জাহাঙ্গীি োাঁি সন্তানঝক 
প্রহিীঝদি র্াহুি মাঝে েুঝল পড়ঝে এর্ং োিপঝি মারেঝে লুরেঝয পড়ঝে হদঝখ। হস 
অনুমান কঝি খসরু জ্ঞান হারিঝযঝে। যঝথষ্ট হঝযঝে। আমাি হেঝলঝক এখাঝন রফরিঝয 
রনঝয এঝসা, হসই সঝঙ্গ আরজজ হকাকা আি হাসান জামালঝক। 
 
 জাহাঙ্গীি রকেুক্ষণ পঝি, োাঁি সামঝন পুনিায নেজানু হঝয থাকা রেনজনঝক খুরেঝয 
হদঝখ। খসরুঝক চাঙ্গা কিঝে প্রহিীঝদি একজন পারনি মশঝক িরক্ষে উপাদান োি 
উপঝি রনঝক্ষপ কিায োি লম্বা কাঝলা চুল হভজা। হস মড়াি মঝো ধুসি আি থিথি 
কঝি কাাঁপঝে এর্ং হদঝখ মঝন হয হয হকাঝনা মুহূঝেব র্রম কিঝর্। চািপাঝশি শূল হথঝক 
হভঝস আসা যন্ত্রণাি েীক্ষ্ণ আেবনাদ, হযখাঝন অর্রশষ্ট রর্ঝদ্রাহীঝদি েখনও শূলরর্দ্ধ কিা 
অর্ুাহে িঝযঝে, োরপঝয োাঁি কথা সর্াি কাঝে হপৌঁঝে রদঝে জাহাঙ্গীি রনঝজি কণ্ঠস্বি 
একেু উাঁচু কঝি র্ঝল, হোমিা সর্াই একজন প্রজা োাঁি জরমদাঝিি রর্রুঝদ্ধ সর্ঝচঝয 
জঘনু অপিাঝধি হদাঝষ হদাষী–সশস্ত্র রর্ঝদ্রাহ। েুরম 
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‘আরম হকর্ল একজন প্রজা না… আরম আপনাি পুত্র…’ খসরু রমনরে জানায, োাঁি 
একদা সুদশবন োরুণুদীপ্ত মুখার্যঝর্ রর্ভীরষকাি একো অরর্রমে মুঝখাশ। 
 
 ‘খাঝমাশ! সন্তাঝনি অরধকাি দারর্ কিাি পূঝর্ব রনঝজঝক প্রশ্ন কঝিা েুরম রক সন্তাঝনি 
হযাগু আচিণ কঝিঝে। েুরম হকাঝনাভাঝর্ই নিঝকি ঐ কীেগুঝলাি হচঝয সহনশীল 
আচিঝণি উপযুে নও যাঝদি রনদারুণ যন্ত্রণাি জনু আরম নই, র্া হোমাি পাঝশ হয 
দু’জন দাাঁরড়ঝয িঝযঝে োিা দাযী, হকর্ল েুরম দাযী। আরজজ হকাকা, হাসান জামাল, 
আপনািা একসমঝয আমাি প্ররে আনুগঝেুি শপথ রনঝযরেঝলন রকন্তু আপনাঝদি হসই 
অঙ্গীকাি আপনািা ভঙ্গ কঝিঝেন। োি রদঝক অসহাযভাঝর্ োিা োরকঝয থাঝক, হস 
কথা র্লা র্জায িাখঝল োঝদি হচাঝখ ভয হখলা কিঝে থাঝক, হকাঝনা ধিঝনি করুণাি 
প্রেুাশা কিঝর্ন না, কািণ আমাি কাঝে প্রদশবঝনি মে হকাঝনা অজুহাে হনই। 
রর্শ্বাসঘােক আি অনর্ধান উচ্চাকাঙ্খী মানুঝষি পাশাপারশ পশুি অি মূঢ়ো আপনাঝদি 
রভেঝি কাজ কঝিঝে। আপনাঝদি কুৎরসে পশু প্ররৃ্রত্ত প্রেীকারযে কিঝে আপনাঝদি 
লাঝহাি রনঝয রগঝয হসখাঝন র্াজাঝি আপনাঝদি উলঙ্গ কিা হঝর্ এর্ং একো ষাড় র্া 
গাধাি সদু োড়াঝনা চামড়াি রভেঝি েুরকঝয হসলাই কিা হঝর্। োিপঝি গাধাি রপঝি 
উঝো কঝি র্রসঝয রদঝনি খিোঝপ হোমাঝদি শহঝিি প্রধান সড়ক রদঝয প্রদরক্ষণ 
কিাঝনা হঝর্ আমাি অনুগে প্রজািা হযন হোমাঝদি অপমাঝনি সাক্ষী হঝে পাঝি এর্ং 
অনুধার্ন কিঝে পাঝি আমাঝক ক্ষমোচুুে কিঝে হোমাঝদি অরভপ্রায কেো হাসুকি 
রেল। 
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জাহাঙ্গীি দু’জনঝক আাঁেঝক উিঝে শুঝন। োঝদি শারি হদযাি ধািণাো হস কথা শুরু 
কিাি রিক আগ মুহূঝেব আকরস্মক হপ্রিণাি একো েলঝকি মে োি কাঝে প্ররেভাে 
হঝযঝে। হস জাঝন োি দাদাজান হুমাযুন অপিাঝধি উপযুে শারিরর্ধান কিঝে অরভনর্ 
এর্ং কখনও উদ্ভে উপায খুাঁঝজ হর্ি কিঝে পািাি জনু রনঝজঝক রনঝয গর্ব হর্াধ 
কিঝেন। হসও এখন হসো পাঝি। হস অর্শু অপকঝমবি সহঝযাগীঝদি রনঝয আি হকাঝনা 
সময নষ্ট কিঝে আগ্রহী নয আি োই ঘুঝি খুসরুি রদঝক োকায হয দু’হাে অনুনঝযি 
ভরঙ্গঝে হজাড়া কঝি, রর্পঝদ রমহমান হলাঝকি মে ফুাঁরপঝয কাাঁদঝে এর্ং রর্ড়রর্ড় কঝি 
রকেু র্লঝে জাহাঙ্গীি রিক রু্েঝে পাঝি না রকন্তু যা শুঝন দুঝর্বাধু মঝন হয। হস রনঝজঝক 
সংযে কঝি উঝি দাাঁরড়ঝয, োি সন্তানঝক োাঁি অরনর্াযব রর্পযবঝযি মাঝে হপ্রিণ কিঝর্ 
হয শব্দগুঝলা হসগুঝলা উচ্চািণ কিঝে রনঝজঝক প্রস্তুে কঝি। 
 
 ‘খসরু, েুরম সর্িী রর্শ্বাসঘােকঝদি রনঝয একো র্ারহনী গিন কঝিরেঝল যাঝদি একমাত্র 
উঝেশু আমাঝক–হোমাি আব্বাজান এর্ং নুাযসঙ্গে হমাগল সম্রাে ক্ষমোচুুে কিা এর্ং 
হোমাি জনু আমাি রসংহাসন জর্িদখল কিা। িেপাে ঘোর্াি জনু েুরমই দাযী এর্ং 
নুাযপিাযণোি স্বাঝথব হোমাঝক িঝেই এি মূলু পরিঝশাধ কিঝে হঝর্। োি কণ্ঠস্বঝিি 
রুক্ষোি অকৃরত্রমো রনঝয সঝন্দঝহি হকাঝনা অর্কাশ হনই এর্ং োাঁি উচ্চারিে প্ররেো 
শব্দ োাঁি সংকল্প র্ুে কঝি। খসরু রনঝজও হসো ভাঝলা কঝিই জাঝন এর্ং ভঝয হস 
রনঝজি মূত্রথরলি উপি রনযন্ত্রণ হারিঝয হফঝল। জাহাঙ্গীি োরকঝয হদঝখ খসরুি পিঝনি 
সুরেি পাজামায একো গাঢ় দাগ ক্রমশ েরড়ঝয পড়ঝে এর্ং েপেপ কঝি পড়ঝে থাকা 
প্রস্রার্ মারেঝে জঝম হলুদ একো হডার্াি সৃরষ্ট কঝি। 
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খসরু হয মানরসক অর্িায রনঝজঝক রনঝয এঝসঝে হসজনু করুণাি একো হস্রােধািা 
োঝক জারিে কঝি। যরদও রকেুক্ষণ আঝগও খসরুি রশঝিাঝেঝদি আঝদশ হদযাি পুঝিা 
অরভপ্রায োি মাঝে রর্িাজ কিরেল, সহসাই হস আি োি মৃেুু কামনা কঝি না। 
ইরেমঝধু যঝথষ্ট িেপাে আি দুঝভবাগ সহু কিঝে হঝযঝে… রকন্তু আরম হোমাি জান 
র্খশ হদযাি রসদ্ধান্ত রনঝযরে, হস রনঝজঝক র্লঝে শুঝন। েুরম আমাি সন্তান এর্ং আরম 
হোমাঝক হেুা কিঝর্া না। হোমাঝক এি পরির্ঝেব কািাগাঝি র্রন্দ কঝি িাখা হঝর্ 
হযখাঝন অনাগে মাস র্েঝিি গণনায েুরম সীমালঝননি র্ুাপাঝি রচন্তা ভার্নাি প্রচুি 
সময পাঝর্ যা হোমাঝক হোমাি স্বাধীনো আি সম্মান হখাযাঝে র্াধু কঝিঝে।’ 
 
খসরু, আরজজ হকাকা আি হাসান জামালঝক সরিঝয রনঝয যার্াি পঝি জাহাঙ্গীি োি 
দুধ-ভাইঝযি রদঝক ঘুঝি োকায, হয েখনও পাঝশই দাাঁরড়ঝয িঝযঝে। সুঝলইমান হর্গ, 
শূলরর্দ্ধ র্রন্দঝদি যািা এখনও হর্াঁঝচ িঝযঝে, আমাি সসনুঝদি আঝদশ দাও োাঁঝদি 
কণ্ঠনালী হকঝে রদঝে। োাঁিা যঝথষ্ট যন্ত্রণা সহু কঝিঝে। োঝদি মৃেঝদহগুঝলাঝক একো 
সাধািণ কর্ঝি দাফন কঝি, শূলগুঝলা েুঝল হফঝল োি উপঝি োজা মারে েরড়ঝয দাও। 
যুঝদ্ধ যািা আহে হঝযঝে–শত্রু রকংর্া রমত্র রনরর্বঝশঝষ আমাঝদি হহরকমঝদি োাঁঝদি 
রচরকৎসা কিঝে র্ঝলা। আজ রক পরিমাণ িেপাে হঝযঝে োাঁি কথা আরম ভুঝল হযঝে 
চাই।’ 
 
* 
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এক সপ্তাহ পঝি, র্ািগাে দূঝগব অর্িাঝনি সময হয িানো, হস োি র্ারহনীঝক যুঝদ্ধি 
ক্ষযক্ষরে কারেঝয পুনগবরিে হর্াি সময রদঝে, অিাযী সদিদপ্তি কঝিঝে, জাহাঙ্গীি 
লাঝহাঝিি শাসনকেবাি কাে হথঝক সদু প্রাপ্ত দীঘব রচরিো মঝনাঝযাগ রদঝয পাি কঝি 
হযখাঝন আরজজ হকাকা আি হাসান জামাঝলি ভাঝগু রক ঘঝেঝে হসোি রর্র্িণ িঝযঝে। 
জাহাঙ্গীি রচরিো পড়াি সমঝয, পুঝিা দৃশুপেো মানসচঝক্ষ হদখঝে পায–রনঝজঝদি 
আরভজােু ভুঝল ধ্বিাধ্বরি কিঝে থাকা দু’জন হলাক, যাঝদি কাে হথঝক োঝদি সমি 
মযবাদা হকঝড় হনযা হঝযঝে, সদু োল োড়ান েীব্র দুগবিযুে িোে পশুচামড়াি রভেঝি 
োাঁঝদি েুরকঝয হসলাই কঝি হদযা হঝযঝে। প্রঝদঝশি শাসককেবা জারনঝযঝেন, পশুি 
মাথাো েখনও চামড়াি সাঝথ যুে রেল এর্ং োাঁঝদি শহঝিি রভেি রদঝয প্রদরক্ষণ 
কিার্াি সময উপরিে হলাকজন যখন রর্দ্রূপ কঝি আি পাঁচা েিকারি আি পাথি 
োাঁঝদি রদঝক েুাঁঝড় মাঝি েখন চামড়াি রভেঝি র্রন্দঝদি প্ররেো র্ুথব হর্পঝিাযা প্রযাঝসি 
সাঝথ সাঝথ পশুি মাথাগুঝলা উদ্ভে ভরঙ্গঝে আাঁরক খায। আরজজ হকাকা, গাধাি চামড়া 
রদঝয োঝক মুঝড় হদযা হঝযরেল, প্রচণ্ড গিঝম চামড়াো শুরকঝয সংকুরচে হঝল শ্বাসরুদ্ধ 
হঝয মািা যান। হমাঝষি চামড়াি রভেি হথঝক হাসান জামালঝক হেঝন হর্ি কিাি সময 
রেরন হর্াঁঝচ থাকঝলও প্রায সংজ্ঞাহীন হঝয পঝড়রেঝলন। রেরন এখন লাঝহাঝিি ভূগভবি 
কািাপ্রঝকাঝষ্ঠ িঝযঝেন। শাসনকেবা, োি রচরিি এঝকর্াঝি হশঝষ, জানঝে হচঝযঝে 
জাহাঙ্গীি রক হাসান জারমলঝক প্রাণদণ্ড রদঝে আগ্রহী। 
 
জাহাঙ্গীি মন্থি পাঝয জানালাি রদঝক হহাঁঝে যায এর্ং র্ালুকাময, রনিানন্দ দৃশুপঝেি 
রদঝক োরকঝয থাঝক। োি এখন পুঝিা র্ুাপািো রনঝয রচন্তাভার্না কিাি সময আঝে, 
রনঝজি আঝিারপে শারিি নৃশংসোয হস খারনকো লরিে হর্াধ কঝি যরদও োাঁিা এই 
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শারিি উপযুে এর্ং অনুানু রর্ঝদ্রাহীঝদি রর্ঝদ্রাহ প্রযাস হথঝক রর্িে িাখঝর্। হস যখন 
হক্রাঝধ উন্মত্ত েখন ক্ষরণঝকি উঝত্তজনায কাজো হঝযঝে। োি আঝর্গ এখন অঝনক 
প্রশরমে োি হকর্লই মঝন হঝে থাঝক হস যরদ রভিভাঝর্ র্ুাপািো রনষ্পরত্ত কিঝে 
পািঝো। একজন দুর্বল শাসকই হকর্ল করুণা প্রদশবঝনি র্ুাপাঝি ভীে হঝে পাঝিন… 
হস হাসান জামাঝলি মৃেুু কামনা কঝিরেল। হলাকো হয প্রাঝণ হর্াঁঝচ রগঝযঝে হসো হকর্ল 
অঝলৌরকক হকাঝনা কািঝণ সম্ভর্ হঝযঝে রকন্তু এো োঝক ক্ষমাশীলো প্রদশবঝনি একো 
সুঝযাগ রদঝযঝে যা খসরুি রর্ঝদ্রাঝহি কািঝণ োাঁি অমােুঝদি হভেঝি সৃষ্ট রর্ঝিাধ 
প্রশরমে কিাি কাজ শুরু কিঝর্। হস েখনই একজন খুশনরর্শঝক হডঝক পািায এর্ং 
লাঝহাঝিি শাসনকেবাি কাঝে রনঝজি জর্ার্ শব্দ কঝি পাি কিঝে থাঝক। হাসান 
জামালঝক যঝথষ্ঠ শারি হদযা হঝযঝে। োঝক র্াাঁরচঝয িাখা হঝর্।’ 
 
জাহাঙ্গীি আর্াি কঝক্ষ একা হওযা মাত্র হস গভীিভাঝর্ রচন্তা কঝি, রনঝজি সন্তানঝক হস 
কঝিাি রশক্ষা রদঝযঝে, রকন্তু খসরু রক রর্ষযো হথঝক রশক্ষা গ্রহণ কিঝর্? হস হগাাঁযাি, 
হস্বোচািী, আত্মদপবী এর্ং সর্ঝচঝয র্ড় কথা উচ্চারভলাষী। োি রনঝজিই খুর্ ভাঝলা 
কঝি জানা আঝে হয উচ্চাকাঙ্খ সহঝজ হগাপন কিা যায না। োি আব্বাজান আকর্ি 
োঝক হযে োাঁি আিাধু রসংহাসন হথঝক র্রঞ্চে কিঝর্ন এই ভঝযি কািঝণ রনঝজি 
জীর্ঝনি প্রায রর্শো র্েি রক হস যন্ত্রণায দগ্ধ হয রন? হস রনঝজ রক রর্ঝদ্রাহ কঝি রন? 
হস রিক হযমনো কঝিরেল, খসরুঝক জানাি জনু অঝপক্ষা কিঝে হঝর্ হয হস রক োঝক, 
োি হজুষ্ঠ সন্তানঝক, রর্ঝদ্রাহী হওযা সঝত্ত্বও োাঁি উত্তিারধকািী মঝনানীে কিঝর্। এর্ং 
এমন রসদ্ধান্ত হনযাি জনু প্রচুি সময পাওযা যাঝর্। আল্লাহো’লা সহায থাকঝল, হস 
এখনও আিও র্হু র্েি হর্াঁঝচ থাকঝর্। 
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রকন্তু োাঁি অনু সন্তানঝদি রক মঝনাভার্? োাঁি আব্বাজাঝনি সাঝথ োি রর্ঝিাধ দীঘব 
সমঝযি জনু োাঁঝদি কাে হথঝক োঝক দূঝি সরিঝয হিঝখঝে। আকর্ঝিি দির্াঝি োি 
প্রেুার্েবঝনি পঝি একজন রপো আি োি সন্তানঝদি রভেঝি সম্পকব যেো ঘরনষ্ঠ 
হওযা উরচে হসভাঝর্ সম্পকব পুনগবিন কিাো োাঁি কাঝে হর্শ করিন র্ঝল মঝন হয। র্হু 
র্েি পূঝর্ব মিমী সুরফ সাধক হশখ হসরলম রচশৃরেি, রযরন োাঁি রনঝজি জন্ম সম্পঝকব 
পূঝর্বই ভরর্ষুিাণী কঝিরেঝলন, জাহাঙ্গীিঝক র্লা কথাগুঝলা োাঁি মানসপঝে েলঝস হযঝে 
হস ভ্রু কুাঁচঝক হফঝল। রনঝজি ভরর্ষুৎ সম্বঝি অরনরিে এক যুর্িাজ রহসাঝর্ হস রৃ্দ্ধ 
হলাকোি কাঝে পিামঝশবি জনু রগঝযরেল। হোমাি চািপাঝশ যািা িঝযঝে োঝদি লক্ষু 
কঝিা। েুরম কাঝিা উপঝি রনভবি কিাি র্ুাপাঝি খুর্ সেকব থাকঝর্ এর্ং রর্শ্বাঝসি উপি 
হকাঝনারকেু হেঝড় রদঝর্ না, িঝেি র্িঝন েুরম যাঝদি সাঝথ সম্পরকবে এমনরক োাঁঝদি 
কাে হথঝকও… এমনরক হোমাি যািা সন্তান হঝর্,’ রর্জ্ঞ সুরফ সাধক র্ঝলরেঝলন। 
‘উচ্চাকাঙ্খি সর্সমঝয দুঝো রদক িঝযঝে। এো মানুষঝক মহঝত্বি রদঝক ধারর্ে কঝি 
রকন্তু োঝদি আত্মাঝক রর্ষােও কিঝে পাঝি…’ োি এই সেকবর্াণীি প্ররে মঝনাঝযাগ 
হদযা উরচে। সঝর্বাপরি, সুরফ সাধক যা রকেু সম্বঝি ভরর্ষুিাণী কঝিরেঝলন হস সঝর্ি 
অরধকাংশই ইরেমঝধু ঘঝেঝে। হস র্ািরর্কই সম্রাে হঝযঝে এর্ং োাঁি সন্তানঝদি 
একজনঝক উচ্চাকাঙ্খ আদঝেই কলুরষে কঝিঝে। 
 
 খসরুি প্ররে োাঁি হক্রাঝধি েীব্রো সম্ভর্ে এ কািঝণই এে হর্রশ েীব্র। োাঁি মঝন 
আঝে কীভাঝর্ খসরুি সাঝথ যুঝদ্ধি মাত্র দু’রদন আঝগ, োাঁি সসনুিা একো হোে মারেি 
হদযাল হঘিা গ্রাম দখল কঝিরেল। হসই গ্রাঝমি পরলে হকশ সদবাি জাহাঙ্গীঝিি সামঝন 
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প্রণে হর্াি পঝি, োি পিঝনি খঝযিী িঝেি অধধাযা আলখাল্লাি একো পঝকে হথঝক 
রেনো োমাি পযসা হর্ি কঝি দারর্ কঝি হসগুঝলা োঝক খসরুি গুপ্তদুঝেি একো 
র্ারহনী রদঝযঝে। হস রনঝজি আনুগঝেুি স্মািক রহসাঝর্ দৃশুে করম্পে আেুঝল 
রজরনষগুঝলা ধঝি জাহাঙ্গীঝিি হাঝে েুঝল হদয। জাহাঙ্গীি মুদ্রাগুঝলা খুরেঝয হদখঝে 
হখযাল কঝি হয আপাে র্ুিোয সেরি কিা প্ররেরে মুদ্রায খসরুি প্ররেকৃরে হখাদাই 
কিা িঝযঝে এর্ং খসরুঝক রহনু্দিাঝনি সম্রাে হঘাষণা কঝি প্ররেকৃরেি চািপাঝশ 
রৃ্ত্তাকাঝি র্াণী মুরদ্রে িঝযঝে। জাহাঙ্গীি হক্রাঝধ এেোই উন্মত্ত হঝয উঝি হয মুদ্রাগুঝলা 
কাঝে িাখা ধৃষ্টো হদখার্াি কািঝণ সদবািঝক চারু্ক মািাি আঝদশ হদয, কামািশালায 
েখনই মুদ্রাগুঝলাি আকৃরেনাশ কিঝে আঝদশ হদয এর্ং একো ফিমান জারি কিঝে 
র্ঝল হয ভরর্ষুঝে কাঝিা কাঝে এমন মুদ্রা পাওযা হগঝল হসগুঝলা িাখাি দাঝয শারি 
রহসাঝর্ োি ডান হাঝেি আেুলগুঝলা হকঝে হনযা হঝর্। সুঝলইমান হর্গ সদািঝক ক্ষমা 
কিাি জনু জাহাঙ্গীিঝক িারজ কিার্াি আঝগই সদবাঝিি হারিসাি হদহ হকামি পযবন্ত 
নগ্ন কঝি গ্রাঝমি হচৌহরেি রভেঝি অর্রিে একমাত্র গাঝেি সাঝথ র্াধা হয আি 
জাহাঙ্গীঝিি সর্ঝচঝয শরেধি হদহিক্ষী হাঝে সাে হর্ণীি চারু্ক রনঝয র্াোঝস রশস 
েুঝল কশাঘাঝেি মহড়া রদঝে থাঝক। হস খুর্ই ভাগুর্ান সুঝলইমান হর্গঝক হস োি 
হযৌর্ঝনি সময হথঝক পাঝশ হপঝযঝে–একজন রর্শ্বি র্িু হয োি হমজাজ মরজব 
সহজপ্ররৃ্রত্তঝে আাঁচ কিঝে পাঝি এর্ং এখন রর্জ্ঞ পিামশবদাো রহসাঝর্ রনঝজি 
হযাগুোি প্রমাণ িাখঝেন। 
 
রকন্তু পািঝভজ আি খুিিম–খসরুি হচঝয খুর্ হর্রশ হোে না হখাল আি হচৌে র্েি 
র্যস–োঝক ক্ষমোচুুে কিঝে োাঁঝদি সৎ-ভাইঝযি প্রঝচষ্টা এর্ং হসজনু োাঁি প্রদত্ত 
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শারি সম্বঝি োিা রক রচন্তা কিঝে? পািঝভঝজি জননী হমাগলঝদি এক প্রাচীন হগাঝত্রি 
হমঝয হঝলও খসরুি মে, খুিিঝমি জননী িাজপুে িাজকনুা এর্ং খুিিম র্ড় হঝযঝে 
আকর্ঝিি কাঝে রযরন প্রকাঝশু োঝক রর্ঝশষ প্রেয রদঝেন। দুই যুর্িাজ রর্ঝশষ কঝি 
খুিিম, মঝন কিঝেই পাঝি রসংহাসঝন োাঁঝদি দারর্ খসরুি মেই হজািাঝলা। অন্ত ে 
োি সর্ঝচঝয হোে হেঝল শাহরিযাঝিি উচ্চাকাঙ্খ সম্বঝি োাঁি এখনই উরিগ্ন হর্াি 
প্রঝযাজন হনই এোই যা স্বরিি রর্ষয, হস এখনও শাহী হাঝিঝম োি জননী, জাহাঙ্গীঝিি 
উপপরত্নি সাঝথ র্াস কিঝে। 
 
োঝক যে শীরি সম্ভর্ আগ্রায রনঝজি অল্পর্যসী সন্তানঝদি কাঝে রফঝি হযঝে হঝর্। 
খসরু আি োাঁি অনুসািীঝদি প্ররে আঝপাষহীন আচিঝণি িািা হস প্ররেপাদন কঝিঝে 
হয সম্রাে রহসাঝর্ হস হকাঝনা ধিঝনি মেনিধ সহু কিঝর্ না। রকন্তু হসইসাঝথ হস 
এখনও হয একজন হেহময রপো হস অর্শুই োাঁঝদি হসোও হদখাঝর্ আি খসরুি 
রর্শ্বাসঘােকোি কািঝণই হকর্ল হস এমন রনমবম আচিণ কিঝে র্াধু হঝযরেল… 
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২ অেদকডে আেেোয়ী 
 
‘েুরম রনরিে রক কিঝে হঝর্ েুরম রু্েঝে হপঝিঝো?’ জাহাঙ্গীি েীক্ষ্ণ দৃরষ্টঝে োি 
সামঝন দাাঁরড়ঝয থাকা ইংঝিজ হলাকোি রদঝক োরকঝয িঝযঝে। র্াঝথবাঝলারমউ হরকঝন্সি 
সাঝথ এো হকর্ল োাঁি রিেীয হমালাকাে রকন্তু এোই োি মাঝে প্রেুয উৎপাদঝনি 
জনু যঝথষ্ট হয হলাকো আেোযীি ভূরমকায ভাঝলাই উেঝি যায। হরকন্স ভাো ভাো 
ভুলভাঝলা পাসবীঝে কথা র্ঝল যা হস ইস্ফাহাঝন পািঝসুি শাঝহি র্ারহনীঝে ভাড়াঝে সসনু 
রহসাঝর্ কাজ কিাি সময িপ্ত কঝিরেল রকন্তু রনঝজি সন্তুরষ্টি স্বাঝথব োঝক পিীক্ষা কিাি 
জনু জাহাঙ্গীঝিি কাঝে হসোই যঝথষ্ট। 
 
‘আরম এখন হোমাঝক র্াংলায যার্াি এর্ং রফঝি আসর্াি খিচ রহসাঝর্ পাাঁচশ হসানাি 
হমাহি হদঝর্া। হশি আফগান যখন মািা যাঝর্ েখন আরম হোমাঝক আিও এক হাজাি 
হমাহি হদঝর্া।’ 
 
র্াঝথবাঝলারমউ হরকন্স মাথা নাঝড়। োি চওড়া মুঝখ, সূঝযবি খিোঝপ লাল, সন্তুরষ্টি 
অরভর্ুরে। হলাকো যরদও প্রায দশ রফে দূঝি দাাঁরড়ঝয িঝযঝে জাহাঙ্গীি োি গাঝযি প্রায 
পশুি মে েীব্র দুগবি োিপঝিও হেি পায। এই রফরিরঙ্গগুঝলা হগাসল কঝি না হকন? 
আগ্রায োাঁি দির্াঝি ক্রমশ আঝিা হর্রশ সংখুায োঝদি আগমন ঘেঝে। এই হলাকোি 
মে ইংঝিজ, ফিাসী, পেুবগীজ, এর্ং হস্পনীশ এর্ং ধমবপ্রচািক, র্ুর্সাযী র্া ভাড়াঝে 
সসনু হস হযই হহাক, োঝদি সর্াই হযন দুগবি েড়াঝে। সম্ভর্ে এি কািণ োাঁঝদি 
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পিঝনি হপাষাক। হরকঝন্সি ঘমবাে, চওড়া, হদহ কাঝলা চামড়া রদঝয সেরি একো 
আাঁেসাে জামা, হাাঁেুি রিক উপঝি গাঢ় লাল রফঝে রদঝয র্াাঁধা পােলুন এর্ং রপঙ্গল র্ঝণবি 
পশঝমি হমাজা রদঝয আরৃ্ে। োাঁি পাঝয িঝযঝে হঘাড়ায চড়াি উপঝযাগী র্হু র্ুর্হাঝি 
ক্ষয হঝয যাওযা একঝজাড়া গুলফ পযবন্ত পরিরহে রু্েজুো। 
 
‘আরম োঝক কীভাঝর্ হেুা কিঝর্া হসো রনিযই আপনাি কাঝে গুরুত্বপূণব না? 
 
 ‘না। একো র্ুাপািই এখাঝন প্রধান হয হস মািা রগঝযঝে। েুরম যরদ োঝক হকর্ল 
আহে কঝিা োহঝল আমাি কাঝে হসোি হকাঝনা মূলু হনই। 
 
‘আরম হগৌঝড় হপৌঁোর্াি পঝি হসখাঝন কীভাঝর্ আপনাি এই হশি আফগানঝক খুাঁঝজ 
পাঝর্া? 
 
‘হস শহঝিি শাসনকেবা এর্ং হগৌড় দূঝগবি হসনাোউরনি অরধপরে। হচাখ কান হখালা 
হিঝখ অঝপক্ষা কিঝলই োাঁি প্রােুরহক জীর্নযাপন কাঝল েুরম োঝক হদখঝে পাঝর্। 
আি হকাঝনা প্রশ্ন আঝে?” 
 
হরকন্স এক মুহূেব ইেিে কঝি। আপরন রক আমাঝক একো সনদপত্র হদঝর্ন–হসো 
আমাি সীলঝমাহিযুে একো রচরি হঝে পাঝি–হযখাঝন রর্রৃ্ে থাকঝর্ হয আরম আপনাি 
অধীঝন কমবিে। 
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না। হশি আফগাঝনি মৃেুুি সাঝথ আমাঝক হযন হকাঝনাভাঝর্ই জরড়ে কিা না হয। 
আরম হোমাঝক হোমাি উদ্ভার্নকুশলোি জনু োকা রদরে। েুরম আমাঝক র্ঝলঝে হয 
শাঝহি পঝক্ষ েুরম এমন অঝনক স্পশবকােি অরভযান পরিচালনা কঝিঝে। 
 
 ইংঝিজ হলাকো রনঝজি িূলকায কাাঁধ োাঁকায। আমাি োহঝল আি রকেু রজঝজ্ঞস কিাি 
হনই। আরম আগামীকাল যাত্রা শুরু কিঝর্া।’ 
 
জাহাঙ্গীি যখন কামিায একা হয েখন হস ধীি পাঝয োাঁি র্ুরেগে কঝক্ষি েুল 
র্ািান্দাি রদঝক এরগঝয যায হযখান হথঝক যমুনা নদী হদখা যায। র্াঝথবাঝলারমউ হরকন্স রক 
সফল হঝর্? োঝক হদঝখ যঝথষ্ট কঝিাি র্ঝলই মঝন হয এর্ং দির্াঝিি হর্রশিভাগ 
ইউঝিাপীযঝদি মে না, হস ভাো ভাো ফাসবী র্লঝে পাঝি। রকন্তু োি োঝক পেন্দ 
কিাি অনুেম। প্রধান কািণ একোই-হলাকো একজন রভনঝদশী। হস যরদ রনঝজি 
হলাকঝদি কাউঝক পািাঝো োাঁিা োহঝল হযঝো রর্ষযো রনঝয আঝলাচনা কিঝো, যরদও 
হসো হকর্ল র্িু র্া হকাঝনা আত্মীয এর্ং হস রক পরিকল্পনা কিঝে হসোি খর্ি হযঝো 
হশি আফগাঝনি কাঝে হপৌঁঝে যায এর্ং োঝক পলাযন কিাি জনু যঝথষ্ট সময হদয। 
র্াঝথবাঝলারমউ হরকঝন্সি সাঝথ এমন ভুল হর্াি সম্ভার্না খুর্ই ক্ষীণ এর্ং রহনু্দিাঝন 
হকাঝনা হগাত্র রকংর্া হকাঝনা পরির্াঝিি সাঝথ োাঁি আত্মীয সম্পঝকব সংর্াদ হনই। 
রহনু্দিাঝন হকাঝনা পরির্াি র্া হগাঝত্রি আনুগেু এর্ং হকাঝনা মানুষ োাঁি কাঝে রকেু পায 
না। জাহাঙ্গীি হকন হশি আফগানঝক মৃেুু কামনা কঝি হস রর্ষঝয হলাকো হকাঝনা রকেু 
প্রশ্নই কঝি রন। এমন আগ্রহহীনো একো চমকপ্রদ রর্ষয…’ 
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ইংঝিজ ভাড়াঝে সসঝনুি সাঝথ োাঁি সাক্ষাৎকাঝিি রর্ষঝয জাহাঙ্গীি কাউঝক রকেু র্ঝলরন। 
সুঝলইমান হর্গঝক রর্শ্বাস কঝি োঝক কথাো হস হযঝো র্লঝে রকন্তু োাঁি দুধ-ভাই 
োইফঝযড হিাঝগ রকেুরদন আঝগই মািা রগঝযঝে। খসরুি রকেু অনুসািীি রর্রুঝদ্ধ যািা 
আগ্রাি দরক্ষণপূঝর্বি জঙ্গঝল পারলঝয রগঝযরেল সংরক্ষপ্ত একো অরভযান হশষ কঝি োিা 
একঝত্র রফঝি আসর্াি পঝিই হস মািা যায। হসাঁেঝসাঁঝে, গুঝমাে একো োরু্ঝে মাত্র 
র্াঝিা ঘন্টা আঝগ অসুিোয আক্রান্ত হঝয শারযে সুঝলইমান হর্ঝগি জীর্ঝনি অরন্তম 
সমযগুঝলাি কথা স্মিণ কিঝল যখন র্াইঝি সীসাি নুায আকাশ হথঝক র্ষবাি অরর্িাম 
ধািা এি োঝদ েঝি পড়ঝে এখনও জাহাঙ্গীঝিি গা রশউঝি উঝি। হস আক্রান্ত হর্াি 
পঝি এে দ্রুে জ্বিরর্কাঝিি রশকাি হয হয জাহাঙ্গীিঝকও রচনঝে পাঝি না। োি 
রচৎকাঝিি হদুােনায োনোন হঝয থাকা হিাাঁে সাদা থুথুি হগাঁজলায ভিা আি পােলা 
একো চাদঝি োকা অর্িায হদহো রর্িামহীনভাঝর্ হমাচড়ায আি কাাঁপঝে থাঝক। হস 
োিপঝি একদম রনথি হঝয যায, োঝক হশষ রর্দায জানার্াি র্া রনঝজি রপোি রর্রুঝদ্ধ 
রর্ঝদ্রাঝহি পুঝিাো সময র্া সম্প্ররে খসরুি রর্ঝদ্রাহকালীন অিকাি রদনগুঝলাঝে োাঁি 
রর্জ্ঞ এর্ং আঝর্গহীন পিামশব জাহাঙ্গীঝিি কাঝে কেো গুিত্বপূণব রেল হসো র্লাি 
হকাঝনা সুঝযাগ হস পায না। 
 
সর্রকেু যখন একদম রিকভাঝর্ চলঝে েখন হস সর্াি হচঝয হর্রশ যাঝক রর্শ্বাস কিঝো 
োাঁি মৃেুুো সরেুই র্ড় হর্দনাদাযক মঝন হয। সুঝলইমান হর্ঝগি মৃেুুি পঝি গে দশ 
মাঝস হকাথাও আি হকাঝনা রর্ঝদ্রাঝহি ঘেনা ঘঝেরন–এমনরক অসঝন্তাঝষি সামানুেম 
আভাসও হকাথাও হদখা যায রন। োাঁি সাম্রাজু এখন সুিরক্ষে। পািঝসুি যুদ্ধমান শাসক 
শাহ্ আব্বাঝসি কাে হথঝক হকর্ল হুমরকি আশিা িঝযঝে–যরদ আর্দুল িহমাঝনি 
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গুপ্তদূেঝদি আনীে রর্র্িণী সরিক হয–রযরন হমাগলঝদি কাে হথঝক কান্দাহাি পুনিায 
দখল কিাি পরিকল্পনা কঝিঝেন। জাহাঙ্গীি সাঝথ সাঝথ রর্শো হব্রাঝিি কামান আি 
দুইশ িণহিীসহ একো শরেশালী র্ারহনী উত্তিপরিম রদঝক হপ্রিণ কিায রনঝজি 
পরিকল্পনা রনঝয পুনিায রচন্তা কিঝে শাহঝক র্াধু কঝিঝে। জাহাঙ্গীঝিি সসনুিা 
কান্দাহাঝিি উাঁচু মারেি হদযাঝলি কাোকারে হপৌঁোর্াি পূঝর্বই োাঁি েকেঝক লাল েুরপ 
পরিরহে র্ারহনী পিাদপসািণ কঝি। 
 
 হস এখনও োি দুধ-ভাইঝযি অভার্ খুর্ই অনুভর্ কঝি। োাঁি স্ত্রী এর্ং অর্রশষ্ট 
সন্তানিা থাকাি পঝিও, োাঁি ক্ষমো আি রর্ত্তনর্ভর্ সঝত্ত্বও, হস রনিঃসঙ্গ হর্াধ কঝি–
কখনও রনঝজঝক রর্রেি মঝন হয–সুঝলইমান হর্গ জীরর্ে থাকাি সময হস কখনও 
এমন অনুভর্ কঝি রন। োি হেঝলঝর্লায হস একরদঝক হচষ্টা কঝিঝে োি আব্বাজান 
আকর্ঝিি, এমন একজন মানুষ রযরন জাঝনন না র্ুথবো কাঝক র্ঝল, প্রেুাশা অনুযাযী 
রনঝজঝক প্রমাণ কিঝে অনুরদঝক োি িাজপুে জননীি রযরন আকর্িঝক ঘৃণা কিঝেন 
োি জনগঝণি র্র্বি রনগ্রহকািী রহসাঝর্ প্ররে রর্শ্বি থাকাি হচষ্টা কিঝে রগঝয োি 
হেঝলঝর্লাো রেল এক ধিঝনি অরনিযোয ভিা। োাঁি দাদীজান হারমদা যরদ সর্সমঝয 
েখন োাঁি কথা না শুনঝো এর্ং োঝক সাহস না রদঝো োহঝল অঝনক আঝগই হস 
হযঝো হিকািী রকেু একো কঝি হফলঝো। সুঝলইমান হর্গই হকর্ল আঝিকজন মানুষ 
রযরন োাঁি জীর্ঝন এমন একো িান অরধকাি কঝিরেঝলন–রর্শ্বি আি রর্জ্ঞ একজন র্িু, 
হস যাি পিামশব যেই অপ্রীরেকি হহাক, পঝদািরে আি পুিষ্কাঝিি জনু মিীযা, োাঁি 
অমােুঝদি রনঝজঝদি স্বাথব সম্পরকবে পিামঝশবি হচঝয হর্রশ রর্শ্বাস কিঝো। 
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হস আগ্রা দূঝগবি কাঝে সুঝলমান হর্ঝগি জনু হর্ঝলপাথঝিি গমু্বজযুে সমারধঝসৌধ 
রনমবাঝণি আঝদশ রদঝযঝে হসোি রনমবাণ কাঝজি অগ্রগরে হস গেকালই রগঝযরেল 
পরিদশবন কিঝে। হস রনমবাণ েরমকঝদি র্াোরল রদঝয পাথঝিি চাই কােঝে হদঝখ নেুন 
কঝি রনঝজি র্িু রর্ঝযাঝগি ঘেনা োঝক আপুে কঝি এর্ং হস একাকী পুঝিা 
সিুাঝর্লাো রনঝজি ভার্নায মশগুল হঝয থাঝক। সুঝলইমান হর্ঝগি মৃেুুি মে অনু 
হকাঝনা রকেু োঝক জীর্ঝনি নশ্বিো সম্বঝি এভাঝর্ সজাগ কিঝে পািঝো না। হকাঝনা 
মানুঝষি র্যস যেই অল্পই হহাক, র্া যেই সুস্বাঝিুি অরধকািী রকংর্া যেই প্রাণর্ন্ত 
হহাক জাঝন না হয োি জীর্ঝনি আি কেরদন র্ারক আঝে। মৃেুু এঝস োঝক শিণ 
হদযাি পূঝর্বই রনঝজি জীর্ন উপঝভাগ কিা োড়াও–জীর্ঝনি যে হর্রশ র্া অল্প রদনই 
র্ারক িঝযঝে–োঝক োাঁি পঝক্ষ সম্ভর্ এমন সর্রকেু অজবন কিঝে হঝর্ এর্ং হসো 
কিাি জনু হস রনঝজঝক হকন োি ক্ষমো র্ুর্হাি কিঝে হদঝর্ না? োি ভার্না রচন্তা 
হশষ পযবন্ত োঝক প্রঝিারচে কঝি র্াঝথবাঝলারমউ হরকন্সঝক হডঝক পািাঝে এর্ং আি 
হকাঝনা কালঝক্ষপণ না কঝি হস হগাপন দারযত্ব পালঝনি র্ুাপাঝি োাঁি উপঝি আিা 
আঝিাপ কঝি। 
 
 জাহাঙ্গীি আকাঝশি রদঝক োকায হযখাঝন প্ররেরদনই রৃ্রষ্টঝে ভারি আি গাঢ় হঝয থাকা 
হমঘ রৃ্রদ্ধ পাঝে। কঝযক সপ্তাঝহি রভেঝিই পুনিায র্ষবাি রৃ্রষ্ট শুরু হঝর্। হস আশা 
কঝি প্রথঝম যমুনা র্িার্ি োিপঝি গঙ্গাঝক অনুসিণ কঝি র্াংলা অরভমুঝখ হরকঝন্সি 
যাত্রা এই রৃ্রষ্টি কািঝণ রর্রিে হঝর্ না। নদীগুঝলা যরদও শীিই দু’কুল োরপঝয 
ফুঝলঝফাঁঝপ উঝি হনৌকাগুঝলাঝক দ্রুে অগ্রসি হঝে সাহাযু কিঝলও নদীি হস্রাে েখন 
আঝিা হর্রশ রর্পদসিুল হঝয উিঝর্। সমযো এমন একো অরভযাঝনি জনু হমাঝেই 
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উপযুে নয রকন্তু হস অনধযব হঝয পঝড়ঝে। র্াঝথবাঝলারমউ হরকন্স যরদ অরপবে দারযত্ব 
পালঝন সফল হয, হস োহঝল একো রজরনঝষি–র্া র্লা ভাঝলা একজন হলাঝকি–
অরধকাি গ্রহণ কিঝে পািঝর্ যা োি জীর্নঝক সমূ্পণব কিঝর্, এমনরক যরদও অভীষ্ট 
অজবঝন োাঁি গৃহীে পদ্ধরে রনঝয সেকব সুঝলইমান হর্গ হযঝো প্রশ্ন েুলঝেন। 
 
* 
 
র্াঝথবাঝলারমউ হরকন্স োাঁি হচাযাঝলি উপঝি এইমাত্র হুল হফাাঁোন মশাোঝক একো থাপ্পড় 
মাঝি। রনঝজি হাঝেি রদঝক োরকঝয হস হদঝখ হয হসখাঝন কালঝচ লাল িঝেি দাগ 
হলঝগ িঝযঝে। হর্শ, হেভাগাোি িঝেি সাধ হস, রচিেঝি ঘুরচঝয রদঝযঝে যরদও েক 
েক িেঝচাষা কীেপেঝঙ্গি একোি রর্রুঝদ্ধ যািা োাঁি জীর্নঝক অরেষ্ট কঝি েুঝলঝে 
এো একো কু্ষদ্র রর্জয। হগৌঝড়ি উঝেঝশু যাত্রাি হশষ পযবাঝয োি হকনা হঘাড়াো হর্শ 
রু্ঝড়া, উঝেি মে এি পাাঁজঝিি হাড় র্াইঝিি রদঝক হর্ি হঝয আঝে, রকন্তু োিপঝিও 
রগরিমারেি থকথঝক কাদাি রভেঝি স্বািুর্ান হকাঝনা প্রাণীি পঝক্ষও এি হর্রশ অগ্রসি 
হওযাো কষ্টকি র্ঝলই প্ররেযমান হঝর্। মাথাি হপেঝন সহস্র হমাহঝিি ভার্নাোই োঝক 
এখনও এরগঝয রনঝয চঝলঝে। আগ্রা েুাগ কিাি পঝি হস দু’দুর্াি দীঘব সমঝযি জনু 
জ্বঝি আক্রান্ত হঝযরেল–োাঁি হদহ, পিঝনি কাপড় আি রর্োনা পযবন্ত ঘাঝম রভঝজ 
রগঝযরেল–এর্ং একর্াি প্রচণ্ড হুল হফাাঁোঝনাি মে ডাযরিযা এর্ং হসই সাঝথ এমন 
যন্ত্রণাদাযক হপে র্ুাথা হয হস শপথ কঝিঝে–এর্ং হস সরেুই সংকল্পর্দ্ধ–হস উপকূঝলি 
কাঝে হপৌঁঝে হস প্রথম হয জাহাজে খুাঁঝজ পাঝর্ হসোঝে চঝড় হস ইংলুাঝে স্বঝদঝশি 
উঝেঝশু যাত্রা কিঝর্। রকন্তু হস যখন হশষর্াি জ্বঝি আক্রান্ত হঝযরেল েখন হস অন্তে 
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হনৌকায রেল এর্ং সাদা কাপড় পরিরহে, মাথায সাদা চুঝলি মাযার্ী খঝযিী হচাঝখি 
অরধকািী একজন রহনু্দ পুঝিারহে েখন োাঁি হসর্া শুশ্রূষা কঝিরেল। র্াঝথবাঝলারমউ পঝি 
পুঝিারহঝেি হাঝে একো হমাহি গুাঁঝজ রদঝে হচষ্টা কিঝে হলাকো রনঝজঝক হকমন 
গুরেঝয হনয। এই হদশো হস কখনও ভাঝলা কঝি রু্েঝে পািঝলা না। 
 
 ক্রমশ ধুসি হঝয আসা আঝলায সামঝনি রদঝক োরকঝয হকাঝনামঝে হগৌড় অরভমুখী 
খচ্চঝিি মালর্াহী কাঝফলাি হপেঝনি অংশেুকু হদখঝে পায হস রনঝজঝক যাি হপেঝন 
সংরশ্লষ্ট কঝিঝে। রর্পদসিুল এলাকা রদঝয র্রণঝকিা রনঝজঝদি মালর্াহী পশুগুঝলাঝক 
এরগঝয রনঝে র্ুি থাকায োাঁি র্ুাপাঝি হকউ খুর্ একো আগ্রহ হদখাযরন যা োাঁি জনু 
স্বরিদাযক যরদও হস রনঝজি জনু একো গল্প আঝগই সেরি কঝি হিঝখঝে–হস একজন 
পেুবগীজ আরধকারিক গঙ্গাি হমাহনাি কাঝে হুগরলঝে অর্রিে র্ারণরজুক উপরনঝর্ঝশ 
যাঝর্ নীল আি হকরলঝকাি র্ুর্সা রৃ্রদ্ধি সম্ভার্না যাচাই কঝি হদখঝে। োঝক হদঝখ 
হকাঝনাভাঝর্ই কুরিি কমবকেবা মঝন হয না–োি হচঝযও র্ড় কথা োি মাথাি 
হকাকড়াঝনা লালঝচ-হসানালী চুল আি ধুসি নীল হচাঝখি কািঝণ োঝক পেুবগীজও মঝন 
হয না–রকন্তু একোই র্াাঁঝচাযা এই হলাকগুঝলা হসো জাঝন না। র্া োিা এোও জাঝন না 
োি হঘাড়াি পযবাঝণি র্ুাঝগ ইস্পাঝেি সেরি চমৎকাি দুঝো ধািাঝলা খিি িঝযঝে 
একো পািঝসু সেরি যাি ফলা এেই ধািাঝলা হয হসো রদঝয হঘাড়াি হলঝজি চুল 
রিখরণ্ডে কিা সম্ভর্ এর্ং অনুো র্াাঁকাঝনা ফলাযুে আর্িীঝে হখাদাই কিা েূকবী খিি–
র্া োাঁি কাঝে এো হয রর্রক্র কঝিঝে হসই েুকবী অস্ত্র র্ুর্সাযী অন্তে োই র্ঝলঝে–
হযখাঝন হলখা িঝযঝে আরম হোমাঝক হেুা কিঝর্া র্ঝে রকন্তু েুরম হর্ঝহশঝে না হদাযঝখ 
যাঝর্ হসো আল্লাহি মরজবি উপঝি রনভবিশীল। 
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সম্রাঝেি আচিণ হদঝখ হর্াো যায হশি আফগান হদাযঝখ হগঝলই রেরন খুরশ হঝর্ন রকন্তু 
রেরন হকন হলাকোঝক হেুা কিঝে চান হসরর্ষঝয রকেুই খুঝল র্ঝলনরন। র্াঝথবাঝলারমউ 
োি চামড়াি মশঝকি রদঝক হাে র্াড়ায এর্ং এক হোক পারন খায। মশঝকি পারন উষ্ণ 
হঝয আঝে আি পূরেগিময রকন্তু হস র্হু পূঝর্ব এসর্ রর্ষঝয মাথা ঘামান র্ি কঝিঝে। 
হস এখন হকর্ল একোই প্রাথবনা কঝি হয আঝিকর্াি হযন হস হপঝেি র্ুাঝমায আক্রান্ত 
না হয। মশঝকি রেরপ র্ি কঝি হস আর্ািও জাহাঙ্গীঝিি কথা ভার্ঝে শুরু কঝি, 
র্াঝথবাঝলারমউঝক হস োি আঝদশ হদযাি সময কীভাঝর্ োাঁি সুদশবন মুখার্যঝর্ি কাঝলা 
হচাঝখি দৃরষ্টঝে একাগ্রো ফুঝে রেল। োি পিঝনি রু্রেদাি হিশরম হপাষাক আি হাঝেি 
সর্ আেুঝল আংরে চকচক কিঝলও, র্াঝথবাঝলারমউঝযি রকন্তু মঝন হয হয হলাকো হযে 
োিই মে অঝনকো… একজন হয জাঝন হস রক চায এর্ং হসো অজবঝন প্রঝযাজঝন রনমবম 
হঝে হঝর্। হস হসই সাঝথ প্রায রমরলঝয যাওযা ক্ষেরচে হখযাল কঝি–একো জাহাঙ্গীঝিি 
র্াম হাঝেি হপেঝনি অংঝশ আি অনুো োি ডান দ্রুি উপি হথঝক শুরু হঝয কপাঝলি 
হযখাঝন চুল শুরু হঝযঝে হসখাঝন রমরলঝয রগঝযঝে। সম্রাে রনঝজি হেুাি িীরেনীরে 
সম্পঝকব ওযারকর্হাল। 
 
র্াঝথবাঝলারমউ সহসা সামঝন হথঝক কাঝফলাি হলাকঝদি এঝক অঝনুি উঝেঝশু রচৎকাি 
কিঝে শুঝন। হস সহজাে প্ররৃ্রত্তি র্ঝশ রনঝজি েির্ারি স্পশব কঝি যরদ লুঝেিাি দল–
িানীয হলাঝকিা যাঝদি ডাকাে র্ঝল–হুামলা কঝি থাঝক। লুঝেিাঝদি আক্রমণগুঝলা 
সাধািণে সকাঝলি রদঝক হঝয থাঝক যখন হশষ মুহূঝেবি জরড়ঝয থাকা অিকাি 
ডাকােঝদি আড়াল হদয এর্ং র্রণঝকিা সািা িাে পাহািা রদঝয ক্লান্ত হঝয পঝড়ঝে। 
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রেন িারত্র আঝগি ঘেনা র্াঝথবাঝলারমউ রিক এমন সমঝযই এক দুর্বল গারলচা র্ুর্সাযীঝক 
িক্ষা কঝিরেল। হলাকো রেপরেপ রৃ্রষ্টি রভেঝি হথঝম োি মালর্াহী খচ্চঝিি পাঝল 
হখাাঁড়া হঝয যাওযা একো খচ্চঝিি রপঝিি হর্াো অনু জন্তুি রপঝি পুনিায চারপঝয 
রদরেঝলন। হলাকো প্রায রনঝজি সমান লম্বা একো হমাড়াঝনা গারলচা রনঝয যখন রহমরশম 
খাঝে েখনই অিকাঝিি আড়াল হথঝক দু’জন ডাকাে দুলরক চাঝল োি রদঝক এরগঝয 
আঝস। োিা োঝদি োেু হঘাড়াি রপি হথঝক লারফঝয মারেঝে হনঝম, একজন গারলচা 
র্ুর্সাযীঝক এক লারথঝে মারেঝে হফঝল হদয এর্ং অনুজন োাঁি খচ্চঝিি লাগামগুঝলা 
জঝড়া কিঝে থাঝক হসগুঝলাঝক রনঝয যাঝর্ র্ঝল। োিা দুজঝনই রনঝজঝদি কাঝজ এেই 
মশগুল রেল োিা র্াঝথবাঝলারমউি গাঢ় অিকাঝিি রভেি রদঝয দুলরক চাঝল হঘাড়া েুরেঝয 
আসা হখযালই কঝি রন, যেক্ষণ না র্ি হদরি রগঝযঝে। হস োি ইস্পাঝেি সেরি 
হোঝলঝডা েির্ারি হর্ি কঝি একজন ডাকাঝেি কাাঁঝধি উপি হথঝক োি মাথাো প্রায 
আলাদা কঝি হদয এর্ং পাকা েিমুঝজি মে অনুজঝনি খুরল রিখরণ্ডে কঝি। হোেখাে 
হদখঝে গারলো র্ুর্সাযী কৃেজ্ঞোয অরিি হঝয পঝড় এর্ং হচষ্টা কঝি হজাি কঝি োঝক 
একো গারলচা উপহাি রদঝে। রকন্তু র্াঝথবাঝলারমই েেক্ষঝণ রনঝজি কমবকাঝণ্ডি জনু 
আফঝসাস কিঝে শুরু কঝিঝে। হস যরদ রনঝজি অরভযান সফল কিঝে এর্ং পুিষ্কাি 
লাভ কিঝে চায কাঝিা মঝনাঝযাগ আকষবণ কিা োি উরচে হঝর্ না। 
 
রকন্তু এর্াঝি ডাকােঝদি কািঝণ হট্টঝগাঝলি সৃরষ্ট হযরন। রচৎকািো ভঝযি না স্বরি আি 
আনঝন্দি রচৎকাি। র্াঝথবাঝলারমউ োি সামঝন সূযবাঝিি আঝলা রদঝনি মে এঝকর্াঝি 
মুঝে যার্াি আঝগই রনঝজি সামঝন পযবঝর্ক্ষণ গমু্বজ হদখঝে পায–োাঁিা হগৌঝড় হপৌঁঝে 
রগঝযঝে। র্াঝথবাঝলারমউ োাঁি েির্ারিি হােল হথঝক হাে সরিঝয আঝন এর্ং রনঝজি 
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ঘমবাে হঘাড়াোি গলায আলঝো কঝি চাপড় হদয। এখন আি হর্রশ হদরি হনই, রু্ঝড়া 
হঘাড়া হকাথাকাি। 
 
* 
 
এই সময আরেনায এঝহন জেলাি মাঝন রক? হগৌঝড়ি প্রধান হোিণ িাঝিি পাঝশ 
প্ররেিক্ষা হদযাঝলি রভেঝি একো হোে সিাইখানায র্াঝথবাঝলারমউ োাঁি ভাড়া হনযা হোে 
কঝক্ষি খঝড়ি গরদঝে শুঝয রর্িরেি সাঝথ মঝন মঝন রচন্তা কঝি। হস রর্োনায উঝি র্ঝস 
এর্ং প্রচণ্ডভাঝর্ সািা হদহ চুলকায োিপঝি েলমল কঝি উঝি দাাঁরড়ঝয জুো পাঝয না 
রদঝযই র্াইঝি হর্ি হঝয আঝস। যরদও মাত্র সকাল হঝযঝে, র্রণঝকিা প্রাঙ্গঝণি রিক 
হকঝন্দ্র অর্রিে একো রর্শালাকৃরে পাথঝিি চাোঝলি উপঝি রনঝজঝদি পশিা: র্িা 
ভরেব মশলা, থঝল ভরেব চাল, র্জিা আি ভূট্টা, সুরে কাপঝড়ি রপঙ্গল র্ঝণবি র্ারণ্ডল আি 
কুােকুাঝে ধিঝনি হিশঝমি কাপড় সারজঝয িাখঝে োিা হর্চা হকনা শুরু কিঝে 
প্রস্তুে। র্াঝথবাঝলারমউ হকাঝনা ধিঝনি আগ্রহ োড়াই োঝদি পযবঝর্ক্ষণ কঝি রকন্তু হস 
ঘুঝি দাাঁড়াঝর্ এমন সময হস হখযাল কঝি হয গারলচা র্ুর্সাযীঝক হস রর্পদ হথঝক িক্ষা 
কঝিরেল োাঁি রদঝক োরকঝয িঝযঝে। 
 
 ‘জনার্, হগৌড় খুর্ চমৎকাি একো হলাকালয। 
 
 ‘খুর্ই সুন্দি, র্াঝথবাঝলারমউ অঝনকো যারন্ত্রকভাঝর্ উত্তি হদয। হস োাঁি কঝক্ষ রফঝি 
যার্াি জনু যাত্রা কিঝর্–হস অনাযাঝস আঝিা এক রক দুই ঘন্টা রদরর্ু ঘুমাঝে পাঝি–রকন্তু 
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োিপঝি োি মঝন একো ভার্নাি উদয হয। হাসান আরল–এোই সম্ভর্ে আপনাি 
নাম, োই নয রক? 
 
হলাকো মাথা হনঝড় সম্মরে জানায। 
 
 হাসান আরল, হগৌড় আপরন হকমন হচঝনন? 
 
 ‘জ্বী। আরম র্েঝি েযর্াি এখাঝন আরস এর্ং আমাি দুইজন আত্মীয সম্পরকবে ভাই 
এখাঝন হর্চাঝকনা কঝি।’ 
 
েুরম র্ঝলরেঝল আমাি সাহাঝযুি প্ররেদান েুরম আমায রদঝে চাও। আমাি পথপ্রদশবক 
হও। আরম এই এলাকাো রচরন না এর্ং পেুবগাঝল আমাি রনঝযাগকািীিা চায এই 
এলাকাি একো সমূ্পণব রর্র্িণ আরম োাঁঝদি পািাই। 
 
র্াঝথবাঝলারমউ এক ঘন্টা পঝি সিাইখানাি র্গবাকৃরে হখালা প্রাঙ্গঝণি উপি রদঝয হাসান 
আরলঝক অনুসিণ কঝি এি উাঁচু রখলানাকৃরে হোিণিাঝিি রনঝচ রদঝয র্াইঝি হগৌঝড়ি 
র্ুি সড়ঝক এঝস দাাঁড়ায। প্রথম দশবঝন শহঝিি সংকীণব, আর্জবনা পূণব িািা হদঝখ 
এলাকাো সম্বঝি একো রর্শ্রী ধািণা জঝন্ম রকন্তু হাসান আরল, োাঁি মে হোেখাে একো 
হলাঝকি েুলনায রর্স্মযকি দ্রুেগরেঝে হাাঁেঝে শুরু কিঝল, পথ হদরখঝয োঝক শহঝিি 
হকন্দ্রিঝলি রদঝক রনঝয হযঝে শুরু কিঝল িািাগুঝলা ক্রমশ প্রশি হঝে থাঝক এর্ং 
র্ারড়গুঝলাও হকাঝনা হকাঝনাো আর্াি হদােলা উাঁচু–ক্রমশ আঝিা দশবনীয রূপ ধািণ 
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কঝি। র্াঝথবাঝলারমউ হসইসাঝথ অর্শু লক্ষু িাঝখ িািায োিা সসনুঝদি কেগুঝলা দল 
অরেক্রম কঝিঝে। এই সসনুিা হকাথায যাঝে?’ হস দুই সারিঝে রর্নুি সরু্জ পরিকি 
আি সরু্জ পাগরড় পরিরহে রর্শজন সসনু পাশ রদঝয এরগঝয যার্াি সময হসরদঝক 
ইরঙ্গে কঝি। 
 
োিা িাঝেি হর্লা শহঝিি রনিাপত্তা প্রাচীঝিি প্রহিায রনঝযারজে সসনুদল রকন্তু োঝদি 
এখন পালার্দল হঝযঝে এর্ং োিা এখন োঝদি োউরনঝে রফঝি যাঝে।’ 
 
‘োউরনো হকাথায? 
 
 ‘হর্রশ দূঝি না। আরম আপনাঝক োউরনো হদখাঝর্া। 
 
 কঝযক রমরনে পঝি র্াঝথবাঝলারমউ সামঝন কুচকাওযাঝজি মযদান রর্রশষ্ট অঝনকো দূঝগবি 
মে একো র্গবাকৃরে লম্বা দালান হদখঝে পায। মারেি ইে রদঝয রনরমবে এি হদযালগুঝলা 
প্রায পঞ্চাশ রফে উাঁচু। হস োরকঝয থাকাি সময অশ্বাঝিাহীঝদি একো দল, রনিঃসঝন্দঝহ 
োঝদি হঘাড়াগুঝলাঝক প্রােুরহক অনুশীলঝনি পঝি রফঝি আসঝে, দুলরক চাঝল ধাের্ 
কীলকযুে ভারি দিজাি রনঝচ রদঝয হভেঝি প্রঝর্শ কঝি যা োউরনি একমাত্র প্রঝর্শ 
পথ। োউরনো হদখঝে চমৎকাি। 
 
হুাাঁ। সম্রাে আকর্ি, োাঁি র্াংলা রর্জঝযি পঝি–আল্লাহো’লা োাঁি আত্মাঝক হর্ঝহশে 
নসীর্ করুন–দালানো রনমবাণ কঝিরেঝলন। রেরন শহঝিি প্ররেিক্ষা প্রাচীিও মজরু্ে 
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কঝিরেঝলন এর্ং আমাঝদি এখাঝন হয মঝনািম সিাইখানাগুঝলা িঝযঝে হসগুঝলাও রনমবাণ 
কঝিরেঝলন। রেরন সরেুই একজন মহান মানুষ রেঝলন। 
 
 ‘আরম হস রর্ষঝয রনরিে। এখাঝন হক হমাগল সসনুর্ারহনীি হসনাপরে? সম্রাঝেি এে 
অনুগ্রহভাজন রেরন রনিযই একজন গুরুত্বপূণব র্ুরে। 
 
‘আরম োাঁি নাম জারন না। আরম দুিঃরখে। 
 
 ‘হসো খুর্ একো গুরুত্বপূণব না। আমাি হকর্ল জানর্াি হকৌেূহল হঝযরেল এমন একো 
কাঝজি দারযত্ব কাি উপি অরপবে হঝযঝে। আমাি রনঝজি হদঝশি েুলনায রহনু্দিান 
একো রর্শাল হদশ। আমাঝদি হদঝশ, একজন সম্রাঝেি পঝক্ষ োি রনঝজি ভূখণ্ড রনযন্ত্রণ 
কিা এর্ং হকাথায রক ঘেঝে জানাো সহজ…’। 
 
 ‘হসো সরেু কথা। সািা পৃরথর্ীঝে আমাঝদি সাম্রাঝজুি হকাঝনা েুলনা পাওযা যাঝর্ না।’ 
হাসান আরল আত্মেুরষ্টি সাঝথ মাথা নাঝড়। এর্াি চলুন। সিাইখানাি র্াইঝি হযখাঝন 
হর্রশি ভাগ হর্চাঝকনা হয হসই র্ড় র্াজাি আরম আপনাঝক হদখাঝে চাই।’ 
 
োিা চঝল যার্াি জনু ঘুঝি দাাঁড়াঝে শুরু কঝিঝে এমন সময ককবশ ধাের্ েূযবধ্বরন 
োঝদি দাাঁরড়ঝয পড়ঝে র্াধু কঝি। রকেুক্ষণ পঝিই র্াঝিাজন হচৌকষ সসনু খঝযিী িঝেি 
সুসরিে হঘাড়ায উপরর্ষ্ট হঝয অধবর্রল্পে হর্ঝগ পাঝশি একো সড়ক রদঝয হর্ি হঝয 
কুচকাওযাজ মযদাঝনি উপি রদঝয হসনাোউরনি রদঝক এরগঝয যায। োঝদি একজঝনি 
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হাঝে রপেঝলি একো হোে েূযব িঝযঝে োাঁঝদি আগমঝনি সংঝকে হস এইমাত্র হযো 
রদঝয হঘারষে কঝিঝে। র্াঝিাজঝনি দলোঝক আঝিা রেনজন অশ্বাঝিাহী অনুসিণ কিঝে–
চূড়াকৃরে রশঝিাস্ত্রাণ পরিরহে দুজন দীঘবঝদহী এক হলাঝকি দুপাঝশ অর্িান কিঝে রযরন 
ডাঝন র্া র্াঝম হকাঝনা রদঝকই না োরকঝয হসাজা োরকঝয িঝযঝেন এর্ং সাদা পালকযুে 
রশঝযাস্ত্রাঝণি রনঝচ োি লম্বা কাঝলা চুল র্াোঝস উড়ঝে। 
 
র্াঝথবাঝলারমউি নাড়ীি স্পন্দন দ্রুেেি হঝয উঝি। হাসান আরলি হখাাঁঝজ হস চািপাঝশ 
োকায এর্ং মযলা ধুরে পরিরহে একজন েিমুজ রর্ঝক্রোি সাঝথ োঝক দি কষাকরষ 
কিঝে হদঝখ। র্াঝথবাঝলারমউ কান খাড়া কঝি শুনঝে হচষ্টা কঝি রকন্তু োাঁঝদি 
কঝথাপকথঝনি রর্নু্দরর্সগবও রু্েঝে পাঝি না। হস ভাঝর্, োিা রনিযই িানীয হকাঝনা 
ভাষায কথা র্লঝে। এো হকাঝনামঝেই পাসবী হঝে পাঝি না। েিমুজ রর্ঝক্রোঝক হদঝখ 
মঝন হয হস অঝনক রকেু র্লঝে চায। হস োি সরু্জাভ-হলুদ রসরলোঝিি মে হদখঝে 
ফঝলি িূঝপি হপেন হথঝক হর্ি হঝয আঝস এর্ং হসনাোউরনি রদঝক ইরঙ্গে কঝি 
উঝত্তরজে ভরঙ্গঝে কথা র্লঝে থাঝক পালকযুে রশঝিাস্ত্রাণ পরিরহে হলাকো োি 
হদহিক্ষীঝদি রনঝয যাি রভেঝি এখন অদৃশু হঝযঝে। 
 
 ‘মহাশয, হাসান আরল র্ঝল, ‘হসনাোউরনি আরধকারিঝকি নাম হশি আফগান। আমিা 
এইমাত্র যাঝক হযঝে হদখলাম রেরনই হসই র্ুরে। েিমুজ রর্ঝক্রো আমাঝক র্ঝলঝে হস 
একজন হচৌকষ হযাদ্ধা। দুই র্েি পূঝর্ব আমাঝদি মিহুম সম্রাে এখান হথঝক পূর্বরদঝক 
অর্রিে আিাকাঝনি জলাভূরম আি র্ঝনর্াদাঝড় লুরকঝয থাকা জলদসুুঝদি শাঝযিা 
কিঝে োঝক পারিঝযরেঝলন। এলাকাো, কুমীি ভরেব, রর্পদসিুল হঝলও হশি আফগান 
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লক্ষু অজবঝন সফল হন। রেরন পাাঁচশ জলদসুুঝক র্রন্দ কঝি কঝিন এর্ং মৃেুুদণ্ড 
কাযবকি কঝি, োঝদি জ্বলন্ত হনৌকাি রচোয োাঁঝদি হদহগুঝলা রনঝক্ষপ কঝিন। 
 
রেরন রক হসনাোউরনঝেই র্সর্াস কঝিন? 
 
 না। শহঝিি উত্তি রদঝক, অরসরনমবাোঝদি হোিঝণি কাঝে অর্রিে একো রর্শাল 
উদুাঝনি হভেঝি োাঁি হাঝভলী অর্রিে। এর্াি চঝলন আমিা র্াজাঝিি রদঝক যাই। 
হসখাঝন আপনাঝক আগ্রহী কঝি হোলাি মে অঝনক রকেুই খুাঁঝজ পাঝর্ন… গের্াি আরম 
এখাঝন এঝস আরম কাঝিি উপি অরিে আপনাঝদি এক পেুবগীজ হদর্োি প্ররেকৃরে 
হদঝখরেলাম। প্ররেকৃরেোি হসানালী ডানা রেল…’। 
 
* 
 
র্াঝথবাঝলারমউ অলস সময অরের্ারহে কঝি। প্ররেরদন এখনও রৃ্রষ্ট হয, সিাইখানাি শান 
র্াধান আরেনায রৃ্রষ্টি র্ড় আি ভারি হফাাঁোগুঝলা এঝস ক্রমাগে আেঝড় পড়ঝে থাঝক। 
রৃ্রষ্ট পড়া মাঝে মাঝে রকেুক্ষঝণি জনু র্ি হঝল হস মানুঝষি মাঝে রনঝজি উপরিরে 
হর্রশ দৃশুমান হওযা হথঝক রর্িে িাখঝে র্াজাি হথঝক হকনা মিকার্িণীযুে গাঢ় 
খঝযিী িঝেি আলখাল্লাো গাঝয রদঝয হগৌঝড়ি রভেঝি হহাঁঝে হর্ড়ায যেক্ষণ না 
হসনাোউরন আি হশি আফগাঝনি হাঝভলীি মধুর্েবী এলাকাি িািাি প্ররেো র্াাঁক, 
প্ররেো গরলপঝথি নক্সা োাঁি মানসপঝে িাযীভাঝর্ র্ঝস যায। হস হসইসাঝথ োি সম্ভার্ু 
রশকাঝিি চলাঝফিা পযবঝর্ক্ষণ কঝি যা, আর্হাওযা যখন ভাঝলা থাঝক েখন মাঝে মাঝে 

http://www.bengaliebook.com/


 দি টেনটেড টরোন - এম্পোয়োর অভ িো ট োগল । অযোটলক্স রোিোরট োডড 

60 

www.bengaliebook.com                                  সূদিপত্র 
 

 

রশকাঝি রকংর্া র্াজপারখ উড়াঝে যাওযা োড়া, রর্স্মযকি রনযরমে র্ঝল মঝন হয। হশি 
আফগান প্রায প্ররেরদনই দুপুিঝর্লা কঝযক ঘন্টা হসনাোউরনঝে অরের্ারহে কঝি। 
হসামর্াি মযদাঝন হস োি র্ারহনীি অনুশীলন পযবাঝলাচনা কঝি, োাঁঝদি রনশানাঝভঝদি 
দক্ষো স্বচঝক্ষ প্রেুক্ষ কঝি এর্ং রু্ধর্াি হস শহঝিি প্ররেিক্ষা র্ুর্িাি রনর্বারচে অংশ 
েদািরকঝে র্ুি থাঝক। 
 
 আগ্রা হথঝক সুদীঘব যাত্রাকালীন সমঝয র্াঝথবাঝলারমউ প্রাযশই হশি আফগানঝক হেুাি 
সর্ঝচঝয ভাঝলা সুঝযাগ কীভাঝর্ খুাঁঝজ হর্ি কিঝর্ হসো রনঝয ক্রমাগে রচন্তা কঝিঝে। হস 
এমনরক োি সাঝথ পাঝয পা রদঝয েগড়া র্াাঁধার্াি কথাও রচন্তা কঝিরেল হযন হগৌড় 
হকাঝনা ইংরলশ শহি হযখাঝন হকাঝনা সিাইখানায োাঁি এর্ং হশি আফগাঝনি সাঝথ 
হদখা হওযা আি েগড়ায জরড়ঝয পড়া সম্ভর্ রচন্তা কঝিরেল হভঝর্ রনঝজি মঝনই হহঝস 
উঝি। হস এখন হলাকোি শািীরিক শরেি নমুনা প্রেুক্ষ কিা োড়াও হলাকো হযখাঝনই 
যায হসখাঝনই োাঁি সাঝথ সার্বক্ষরনকভাঝর্ একজন হদহিক্ষী থাঝক লক্ষু কিাি পঝি 
ধািণাো খুর্ একো গ্রহণীয মঝন হয না। হস যাই করুক না হকন র্ুাপািো হগাপনীয 
হঝে হঝর্। একো সুরর্ধাজনক িান হযে খুাঁঝজ পাওযা সম্ভর্ হযখান হথঝক একো েীি 
হোাঁড়া রকংর্া একো খিি রনঝক্ষপ কিা যাঝর্ রকন্তু হসঝক্ষঝত্র োঝক সাঝথ সাঝথ হেুা 
কিাি কথা র্াদই হদযা যাক, োঝক আহে কিাি সম্ভার্নাই খুর্ই সামানু। জাহাঙ্গীি 
স্পষ্টই র্ঝল রদঝযঝে হয হস হশি আফগানঝক মৃে হদখঝে চায। 
 
 অর্ঝশঝষ একো হমঘমুে পরিষ্কাি রদঝন যখন রৃ্রষ্টপাে সরেুই হথঝমঝে র্ঝল মঝন হয 
এর্ং র্াোঝস একো নেুন সঝেজো রর্িাজ কিঝে, র্াঝথবাঝলারমউ সমাধানো খুাঁঝজ পায। 
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একো সহজ সিল আি দারুণ স্পষ্ট সমাধান–যরদও এঝে োাঁি রনঝজি রর্পঝদি 
সম্ভার্না িঝযঝে–হয হস হকন এো আঝগ ভাঝর্রন রচন্তা কিাি সময হস মুচরক মুচরক 
হাঝস। 
 
* 
 
দুই সপ্তাহ পঝিি কথা, িাে প্রায এগািো হঝর্–িাঝেি মে সিাইখানাি দিজা র্ি 
হর্াি রিক এক ঘন্টা পূঝর্ব–ঘাঝমি দাগযুে খঝড়ি রর্োনাোয হশষর্াঝিি মে একো 
লারথ হমঝি হযখাঝন র্হু অস্বরিকি িাে হস কারেঝযঝে, র্াঝথবাঝলারমউ োাঁি কামিা হথঝক 
হগাপঝন হর্ি হঝয আঝস। োি গাঢ় িঝেি আলখাল্লাি রনঝচ, োাঁি দুঝো খিঝিি সাঝথ 
োাঁি হকাষর্দ্ধ েির্ারিো একো ইস্পাঝেি হশকঝলি সাহাঝযু োাঁি হকামি হথঝক েুলঝে, 
োাঁি ডান পাঝশ িঝযঝে েূকবী েির্ারি আি র্ামপাঝশ েুলঝে পািঝসুি খিি। হস 
আলখাল্লাি হমাো কাপড় এমনভাঝর্ রচঝি রদঝযঝে যাঝে প্রঝযাজঝনি সমঝয সহঝজ 
হসগুঝলা হস হর্ি কিঝে পাঝি। 
 
র্াঝথবাঝলারমউ দ্রুে সিাইখানাি সামঝনি হখালা প্রাঙ্গন অরেক্রম কঝি এর্ং এি 
হোিণাকৃরে প্রঝর্শিাঝিি রনঝচ ঘুমন্ত িািিক্ষীঝক পাশ কারেঝয র্াইঝি হর্ি হঝয আঝস 
যাি দারযত্ব রেল গভীি িাঝে রনঝজঝদি হশার্াি জনু একো রর্োনা আি োঝদি পশুি 
জনু আিার্ঝলি সিাঝন আগে আগন্তুকঝদি প্ররে নজি িাখা। হস র্াইঝি এঝসই দ্রুে 
চািপাঝশ একর্াি োরকঝয হদঝখ হস একাকী িঝযঝে হসো রনরিে হঝে। হস োিপঝি 
সংকীণব, রনজবন সড়ক রদঝয এরগঝয যায। হস র্হুর্াি এই রনরদবষ্ট পথ রদঝয হহাঁঝে রগঝযঝে 
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এর্ং হস কুচকাওযাজ মযদান আি হসনাোউরন অরেক্রম কঝি শহঝিি উত্তি রদঝক 
এরগঝয যার্াি সময খুর্ ভাঝলা কঝিই জাঝন িািাো োঝক হকাথায রনঝয যাঝর্। একো 
হোে রহনু্দ মরন্দঝিি সামঝন হপৌঁোর্াি পঝি, হযখাঝন হদর্ো গঝনঝশি মূরেবি সামঝন 
রপেঝলি একো পাঝত্র হমাম লাগান সলঝে জ্বলঝে, র্াঝথবাঝলারমউ ঘুঝি রগঝয একো 
গরলঝে প্রঝর্শ কঝি হযখাঝন দুপাঝশি র্ারড়গুঝলাি র্াইঝিি রদঝক েুঝল থাকা 
উপরিেলগুঝলা এে কাোকারে োিা পিস্পিঝক প্রায স্পশব কঝিঝে। একো র্াসা হথঝক 
হস একজন মরহলাি গুনগুন গাঝনি শব্দ এর্ং অনু আঝিকো হথঝক একো র্াচ্চাি 
কািাি আওযাজ হভঝস আসঝে শুঝন। এখাঝন হসখাঝন জানালা হেঝক িাখা নক্সা কিা 
কাঝিি জারলি রভেি রদঝয হেঝলি প্রদীঝপি কমলা আঝলা দপদপ কঝি। 
 
র্াঝথবাঝলারমউি পাঝয সহসা নিম রকেু একো আেঝক যায। একো কুকুি যাি করুণ 
আেবনাদ হস আঝযশী ভরঙ্গঝে এরগঝয যাওযা র্জায িাখঝল োঝক অনুসিণ কিঝে 
থাঝক। োড়াহুঝড়া কিাি হকাঝনা দিকাি হনই আি োোড়া একজন র্ুি মানুষ 
সর্সমঝয অরধকেি মঝনাঝযাগ আকষবণ কঝি। গরলপথো চওড়া হঝে শুরু কঝিঝে এর্ং 
এো যেই রৃ্ত্তাকাঝি র্ামরদঝক র্াাঁক রনঝে থাঝক এো একো র্ড় প্রাঙ্গঝণ এঝস রমঝশ 
যায। র্াঝথবাঝলারমে রদন আি িাঝেি প্ররেো প্রহঝি এো হদঝখঝে। হস জাঝন রদঝনি 
হর্লা গিঝমি সময রনঝজঝদি দ্রর্ুসামগ্রী রর্ক্রযিে হোে হদাকানদাঝিি হদাকাঝন 
কেগুঝলা রনমগাে োযা হদয, কেগুঝলা অনু গরলপথ আি িািা এখাঝন এঝস রমঝশঝে 
এর্ং প্রাঙ্গঝণি হশষ প্রাঝন্ত োি রিক রর্পিীে রদঝক অর্রিে লম্বা দালানো রিক কেজন 
হলাক পাহািা হদঝর্। র্াঝথবাঝলারমউ মিকার্িণী আিও ভাঝলা কঝি মুঝখি উপঝি হেঝন 
রদঝয গরলি র্াাঁক হথঝক সেকবোি সাঝথ প্রাঙ্গঝণি রদঝক োকায। অমার্সুাি পঝি সদু 
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নেুন চাাঁদ উিায চািপাশ এঝকর্াঝিই অিকাি রকন্তু োি অভীষ্ট র্ারড়ি ধােু রদঝয 
র্াাঁধান দিজাি দু’পাঝশ জ্বলন্ত কযলাদারনি আভায হদখা যায হয–রিক অনুানু িাঝেি 
মেই–চািজন প্রহিী পাহািায িঝযঝে। আর্ো আঝলায আঝিা হদখা যায হয প্রঝর্শপঝথি 
উপঝি একো রগরে কিা দণ্ড হথঝক একো সরু্জ রনশান উড়ঝে–হস হাসান আরলি কাে 
হথঝক হযমনো হজঝনঝে হয এো হসনাপরেি গৃঝহ অর্িান কিাি একো রনশানা। 
সর্রকেু হকমন রনজবন হদখায। হকাঝনা ধিঝনি হভাজসভা র্া সমাঝর্শ যরদ আঝযারজে 
হঝয থাঝক োহঝল োঝক োাঁি পরিকল্পনা আজঝকি মে র্ারেল কিঝে হঝর্… 
 
র্াঝথবাঝলারমউ যা হদখঝে হচঝযরেল হদখাি পঝি, হস গরলি োযাি হভেঝি রপরেঝয আঝস 
এর্ং ঘুঝি দাাঁরড়ঝয, হযরদন হথঝক এঝসঝে হসরদঝক োি পাঝযি ধাপগুঝণ এরগঝয হযঝে 
থাঝক। একশ কদঝমি মে যার্াি পঝি হস র্ামরদঝক একো হোে িািাি মুঝখ এঝস 
দাাঁড়ায। রদঝনি হর্লা িািাো সরজরর্ঝক্রোয রগজরগজ কঝি ককবশ কঝণ্ঠ সাগ্রঝহ 
পথচািীঝদি োাঁিা রনঝজঝদি সরজি গুণগান কঝি এর্ং োাঁঝদি প্ররেঝযাগীঝদি সরজি 
র্দনাম কিঝে থাঝক, রকন্তু িািাো এখন রনজবন আি জনমানর্হীন। র্াঝথবাঝলারমউ িািা 
র্িার্ি হহাঁঝে যায, োাঁি পাঝযি রনঝচ সরজি পাঁচঝে শুরু কিা পাোয রপরেল হঝয আঝে 
এর্ং োঝদি পচন রক্রযাি েীব্র দুগবি র্াোঝস রকন্তু োাঁি মঝন অনু রর্ষয হখলা কিঝে। 
এই িািাো প্রাঙ্গঝণি হপেন রদঝয রৃ্ত্তাকাঝি হর্াঁঝক রগঝযঝে। কঝযকশ গজ পঝিই হশি 
আফগাঝনি র্ারড়ি হপেঝন একো মঝনািম উদুাঝনি পরিম পাঝশি হদযাঝলি কাে রদঝয 
িািাো অরেক্রম কঝিঝে। 
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হদযালো হর্শ উাঁচু–কমপঝক্ষ রর্শ রফে হঝর্–রকন্তু হস জাঝন হদযাঝলি ইঝেি গাাঁথুরনঝে 
হাে আি পা-িাখাি অজস্র জাযগা থাকায হদযালো হর্ঝয উপঝি উিা সম্ভর্। গে দুই 
িারত্র হস হদযাঝলি উপঝি রনঝজঝক হেঝন েুঝলঝে, একো িান পেন্দ কঝিঝে হযখাঝন 
হদযাঝলি অনু পাঝশ লম্বা একো র্াঝশি োড় থাকায, ঘন গােপালাি রভেঝি লারফঝয 
নামা যাঝর্। পাোর্হুল র্াাঁঝশি রভেি রদঝয গুাঁরড় হমঝি এরগঝয যার্াি সময হস হচাখ 
কান সজাগ িাঝখ। রৃ্ঝক্ষি আঝন্দারলে কাঝণ্ডি রভেি রদঝয হস রু্িুদ রনিঃসিণকািী 
েণবারর্রশষ্ট একো উনু্মে প্রাঙ্গণ আি োিপঝি র্ারড়ি অিকাি হদযাল হদখঝে পায। 
র্ারড়ি রভেঝি প্রঝর্ঝশি জনু সামঝন অর্রিে ধাের্ দিজাি মে অরর্কল এখাঝনও 
আঝে রকন্তু দুঝো গুরুত্বপূণব পাথবকু িঝযঝে। দিজাি পাল্লাগুঝলা হখালা থাঝক–যাাঁঝদি 
হপেঝন হস হভেঝিি একো আরেনাি খারনকো হদখঝে হপঝযঝে–এর্ং হসইসাঝথ দিজায 
পাহািাি র্ুর্িাও সামানু। িাঝেি হর্লা একজন প্রহিী–োি হালকা পােলা অর্যর্ 
হদঝখ র্াঝথবাঝলারমউ যে দূি রু্েঝে হপঝিঝে একজন যুর্ঝকি হচঝয হর্রশ র্যস হঝর্ না–
দিজাি রিক হভেঝি একো কাঝিি হেপাযাি উপঝি র্ঝস থাঝক। োাঁি কাঝে হকাঝনা 
অস্ত্র থাঝক র্ঝল মঝন হয না–হকর্ল একো হোে হোল থাঝক রর্পদ রু্েঝে পািঝল হসো 
র্ারজঝয র্ারড়ি হলাকঝদি সেকব কিঝে। 
 
রকন্তু হশি আফগান রক ধিঝনি রর্পদ আশিা কিঝেন? রেরন শরেশালী আি শারন্তপূণব 
একো সাম্রাঝজুি এক শান্ত অঞ্চঝল–যরদও হসো দূির্েবী–অর্রিে একো হসনারনর্াঝসি 
আরধকারিক। সামঝনি দিজায পাহািািে সসনুিা অনু হকাঝনা রকেু না সম্ভর্ে 
প্রদশবনীি জনু হমাোঝযন িঝযঝে। সম্রাে এই হলাকঝক হকন মৃে হদখঝে চান এর্ং হকন 
রেরন–সর্বময ক্ষমোি অরধকািী একজন–োঝক পৃরথর্ী হথঝক সরিঝয হদর্াি জনু এই 
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পন্থাি আেয রনঝযঝেন র্াঝথবাঝলারমউ আঝিা একর্াি রনঝজঝক এই ভার্নায র্ুপৃে 
হদখঝে পায। হশি আফগান যরদ হকাঝনা অপিাধ কঝি থাঝক োহঝল জাহাঙ্গীি হকন 
োঝক মৃেুুদঝণ্ড দরণ্ডে কিঝেন না? সর্ঝচঝয র্ড় কথা রেরন একজন সম্রাে। রকন্তু যাই 
হহাক এো রনঝয োাঁি মাথা না ঘামাঝলও চলঝর্। সহস্র হমাহি এখাঝন মূল গুরুত্বপূণব 
রর্ষয। 
 
হকাঝনা অঘেন োড়াই হদযাঝলি কাঝে হপৌঁোর্াি পঝি, র্াঝথবাঝলারমউ রনরিে হর্াি জনু 
োি চািপাঝশ আঝিা একর্াি োরকঝয হদঝখ হয হকউ আঝশপাঝশ হনই। হস সন্তুষ্ট হঝয 
রনঝজি কাঝলা আলখাল্লাো েুঝল ধঝি হদযাল হর্ঝয উিঝে আিম্ভ কঝি। হস এইর্াি 
হকাঝনা কািঝণ, সম্ভর্ে কাজ হশষ কিাি জনু অনধযব হঝয উিায র্া উঝত্তজনাি র্ঝশ, 
হাে িাখাি জাযগা ভাঝলা কঝি র্াোই কিঝে পাঝি না। হস যখন প্রায পঝনি রফে 
উপঝি উঝি হগঝে, োি ডান হাে রদঝয আাঁকঝড় িাখা একো ইঝেি হকাণ গুাঁরড়ঝয যায 
এর্ং োি প্রায রচৎ হঝয মারেঝে পড়াি দশা হয। ইঝেি মাঝে রর্দুমান ফাাঁঝক পাঝযি 
আেুল শে কঝি গুাঁঝজ রদঝয এর্ং র্াম হাঝে েুঝল হথঝক–হস হেি পায নঝখি রনঝচ 
রদঝয েপেপ কঝি িে পড়ঝে–হস হকাঝনা মঝে রনঝজি অর্িান সংহে কঝি। হস ডান 
হাে র্ারড়ঝয উাঁচুঝে রুক্ষ উপরিভাঝগ হােড়াঝে থাঝক যেক্ষণ না হস রনিাপদ মঝন হয 
এমন একো জাযগা খুাঁঝজ পায। হস হশষ একো োাঁরক রদঝয রনঝজঝক হদযাঝলি উপঝি 
েুঝল আঝন। 
 
 হস মুখ হথঝক ঘাম মুঝে সেকবোি সাঝথ হদযাঝলি অপি পাঝশ রনঝজঝক রনচু কঝি, 
র্াাঁশ োঝড়ি মাঝে োাঁি খুাঁঝজ পাওযা ফাাঁকা িাঝন মারে হথঝক যখন দশ রফে উপঝি 
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িঝযঝে হস হাে হেঝড় হদয। হস উরু্ হঝয র্ঝস, হৃৎরপঝণ্ডি ধকধক শঝব্দি রভেঝি, 
শুনঝে হচষ্টা কঝি। হকাঝনা শব্দ হনই, সর্ চুপচাপ। এো ভাঝলা লক্ষণ। এখন 
রনরিেভাঝর্ই মধুিারত্র অরেক্রান্ত হঝযঝে রকন্তু এখনও োি পরিকল্পনামারফক কাজ শুরু 
কিাি জনু অঝনক সময র্ারক আঝে। হস সামানু নঝড়চঝড় রনঝজি অর্িানঝক একেু 
আিামদাযক কঝি। হস হেি পায একো হোে জম্ভ–একো ইাঁদুি র্া রেকরেরক হঝর্–োাঁি 
পাঝযি উপি রদঝয হদৌঝড় যায এর্ং মশাি রচি পরিরচে ভনভন শুনঝে পায। খারনকো 
কুচঝক, হস সামঝনি কাজোয মঝনাসংঝযাঝগি হচষ্টা কঝি। 
 
িাে যখন প্রায একোি কাোকারে, র্াঝথবাঝলারমউ েখন ধীঝি ধীঝি র্ারড়ি রদঝক অগ্রসি 
হঝে শুরু কঝি, প্রথঝম র্াাঁঝশি োঝড়ি এর্ং পঝি একো েড়ান ডালপালাযুে পাোর্হুল 
আমগাঝেি আড়াল র্ুর্হাি কঝি। চাাঁঝদি আঝলায, হস হদখঝে পায প্রহিীি েরুণ 
মাথাো োাঁি রু্ঝকি উপঝি েুাঁঝক এঝসঝে এর্ং হস স্পষ্টেই রনঝজি হেপাযাি উপঝি 
গভীি ঘুঝম আেি। োি হপেঝন র্ারড়ি হভেঝিি আরেনা, হদযাঝলি কুলরঙ্গঝে িরক্ষে 
কঝযকো কু্ষদ্রাকরে মশাঝলি আঝলায আঝধা আঝলারকে, রনির্ আি শান্ত। র্াঝথবাঝলারমউ 
র্াগাঝনি উপি রদঝয দ্রুে হর্ঝগ হদৌঝড় পারন রনগবে হঝে থাকা েণবাি পাশ রদঝয র্ারড়ি 
হদযাঝলি রদঝক এরগঝয রগঝয, দিজাি র্াম পাঝশ েুল র্ািান্দাি কািঝণ অিকাি হঝয 
থাকা একো জাযগা হর্ঝে হনয। হস হদযাঝলি সাঝথ রপি হসাজা কঝি হিঝখ এক 
মুহূঝেবি জনু হচাখ র্ি কঝি হস রনঝজি শ্বাসপ্রশ্বাঝসি গরে রনযন্ত্রঝণ রনঝয আঝস। 
 
 হস োিপঝি গুরে গুরে পাঝয দিজাি রদঝক এরগঝয হযঝে শুরু কঝি। দিজাি কাঝে 
হপৌঁঝে হস দাাঁরড়ঝয হভেঝি উাঁরক হদয। হস িািিক্ষীি এেোই কাঝে দাাঁরড়ঝয িঝযঝে হয 
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োি মৃদু নাক ডাকাি শব্দ অরব্দ হস শুনঝে পায। রকন্তু হকাথাও আি হকাঝনা শব্দ হনই। 
হস মাংসঝপশী োনোন কঝি, দিজাি রভেি রদঝয হস লাফ রদঝয সামঝন এরগঝয রগঝয, 
েরুণ প্রহিীঝক দু’হাঝে আাঁকঝড় ধঝি োঝক েুঝল র্াগাঝন রনঝয আঝস এর্ং ডান হাঝে 
শে কঝি োাঁি মুখ হচঝপ হিঝখঝে। একো শব্দ েুরম কঝিেো হো জাঝন হমঝি হফলঝর্া, 
হস ফাসবী ভাষায কথাো র্ঝল। আমাি কথা রু্েঝে হপঝিঝো? হস যখন মাথা নাঝড় োি 
েরুণ হচাখ ভঝয রর্স্ফারিে হঝয িঝযঝে। হর্শ এখন োহঝল হোমাি মরনর্ হশি 
আফগান হযখাঝন ঘুরমঝয আঝে আমাঝক হসখাঝন রনঝয চঝলা।’ 
 
েরুণ প্রহিী আর্াি মাথা নাঝড়। হস র্াম হাঝে অসহায েরুঝণি গলাি হপেঝনি রদক 
এে হজাঝি আাঁকঝড় ধঝি হয োি নখ হর্চািাি মাংঝসি গভীি প্রঝর্শ কঝি, এর্ং ডান 
হাঝে হমাঝষি চামড়াি মযান হথঝক র্াকান ফলাি েুকবী খিিো হর্ি কঝি, র্াঝথবাঝলারমউ 
হভেঝিি আরেনাি উপি রদঝয োঝক অনুসিণ কঝি হকাণায অর্রিে একো দিজাি 
রনঝচ রদঝয এরগঝয যায এর্ং কঝযক ধাপ পাথুঝি রসাঁরড় অরেক্রম কঝি একো লম্বা 
করিঝডাঝি এঝস উপরিে হয। হস হেি পায োি আাঁকঝড় ধিা হাঝেি রভেঝি ভয 
পাওযা ভীে কুকুিোনাি মে েরুণ প্রহিী কাাঁপঝে। 
 
‘মহাশয, এখাঝনই। এোই হসই কামিা।’ রপেঝলি র্ুাি র্সান কাঝলা হকাঝনা কাঝিি 
সেরি ভীষণ চকচঝক দিজারর্রশষ্ট একো কঝক্ষি র্াইঝি হেঝলো এঝস থাঝম। 
র্াঝথবাঝলারমউি মঝন হয হস মশলাযুে হকাঝনা সুগি। োাঁি নাঝক হপঝযঝে–সম্ভর্ে কুনু্দ–
এর্ং হস েরুণ হেঝলোঝক আিও শে কঝি আাঁকঝড় ধিঝে, আেরিে খঝযিী হচাঝখ, হস 
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ঘুঝি োকায। হস হকাঝনা হুরশযারি না রদঝযই রচৎকাি কঝি রর্পদসঝিে রদঝে মুখ হাাঁ 
কঝি। 
 
 র্াঝথবাঝলারমউ রর্নু্দমাত্র ইেিে কঝি না। হস হচাঝখি পলঝক দু’র্াি হাে চারলঝয র্াম 
হাঝে হেঝলোি মাথা হপেঝনি রদঝক হেঝন আঝন এর্ং একই সাঝথ োি উজ্জ্বল ফলাযুে 
েূকবী খিি ধিা ডান হােো উাঁচু কঝি আি মসৃণ ত্বকযুে গলায চারলঝয হদয। উনু্মে 
ক্ষেিান রদঝয েরুণ প্রহিীি হশষ রনিঃশ্বাস রু্িুঝদি মে হর্ি হঝে হস রনথি হদহো 
মারেঝে নারমঝয িাঝখ। পরিরিরে রভি হঝল, হস হযে োঝক প্রাঝণ র্াাঁরচঝয িাখঝো, রকন্তু 
এখাঝন হসই উদািো হদখার্াি হকাঝনা িান হনই হযখাঝন রনঝজি হকাঝনা ভুঝলি 
হখসািে োঝক রনঝজি জীর্ন রদঝয রদঝে হঝে পাঝি। সহজাে প্ররৃ্রত্তি র্ঝশ হস 
খিঝিি ফলাো রনঝজি আলখাল্লায মুঝে হনয। োি সমি রচন্তা জুঝড় এখন হকর্ল 
একোই ভার্না দিজাি চকচক কিঝে থাকা র্ুািখরচে পাল্লাি অপি পাঝশ হস রক 
হদখঝে পাঝর্। হস শুঝনঝে হয ‘হশি’ মাঝন র্ুাঘ–যরদ োই হঝয থাঝক োহঝল হস রিক 
জাযগায হপৌঁঝেঝে এর্ং হশি আফগান মাত্র কঝযক রফে দূঝি িঝযঝে। 
 
োি ডান হাঝে েখনও খিি ধঝি হিঝখ, র্াঝথবাঝলারমউ র্ামহাঝে ডানপাঝশি পাল্লাি–
এোও আর্াি র্াঝঘি মেই হদখঝে–কারুকাযবখরচে ধাের্ অগবলো সেকবোি সাঝথ 
নারমঝয আলঝো কঝি হকৌেূহলী একো ধাক্কা হদয। দিজাি পাল্লাো রনিঝর্ আি 
মসৃণভাঝর্ খুঝল হযঝে হস দারুণ। স্বরি পায। পাল্লাো যখন েয ইরঞ্চি মে ফাাঁক হঝযঝে 
হস ধাক্কা হদযা র্ি কঝি। ধুসি হসানালী আঝলাি একো হস্রাে োঝক জানায হস হযমনো 
আশা কঝিরেল হেমন অিকাি একো কঝক্ষ হস প্রঝর্শ কিঝে যাঝে না। হশি আফগান 
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সম্ভর্ে দিজাি পাল্লাো ইরেমঝধুই খুঝল হযঝে হদঝখঝে এর্ং এখন রনঝজি েির্ারি 
হযে হকাষমুে কিঝে… 
 
র্াঝথবাঝলারমউ আি হর্রশক্ষণ ইেিে না কঝি দিজাি পাল্লা ধাক্কা রদঝয খুঝল রদঝয 
কঝক্ষি হভেি পা হদয। হসানালী জরিি কারুকাজ কিা লাল হিশঝমি পদবা হশারভে 
রর্শাল একো কামিা। োাঁি পাঝযি রনঝচ নিম পুরু গারলচা এর্ং কলাই কিা ধূপদারনঝে 
জ্বলন্ত একো স্ফরেক হথঝক হঘাযাি কুণ্ডলী র্াোঝস হভঝস উিঝে। হেল পূণব হব্রাঝিি 
রদযায সলঝেগুঝলা রমেরমে কঝি জ্বলঝে। রকন্তু র্াঝথবাঝলারমউঝযি দৃরষ্টঝে এসর্ রকেুই 
ধিা পঝড় না। হস কঝক্ষি মাোমারে পদবা হেঝন এোঝক দুই ভাগকািী প্রায স্বে ধুসি 
হগালারপ মসরলঝনি পদবা রভেি রদঝয সিাসরি োরকঝয িঝযঝে। কাপঝড়ি রভেি রদঝয 
হস একো রনচু রর্োনা এর্ং হসোি উপঝি একজন নািী আি একজন পুরুঝষি, 
পিস্পিগ্ররন্থে দুঝো নগ্ন হদহ, হদখঝে পায। পুরুষো রনঝজি িমণরক্রযায এেোই আরর্ষ্ট 
হয র্াঝথবাঝলারমউ যরদ লারথ হমঝিও দিজাি পাল্লাো খুলঝে হস র্ুাপািো হখযালই 
কিঝো না। হমঝযো োাঁি রপঝিি উপি ভি রদঝয শুঝয, সুগরিে পা দুঝো রদঝয সঙ্গী 
পুরুঝষি হপষল হকামি জরড়ঝয হিঝখঝে যখন হস িমঝণি মাত্রা রৃ্রদ্ধঝে রর্ঝভাি এর্ং 
োাঁি হপ্ররমঝকি হদহ দিজাি প্ররে োাঁি দৃরষ্টঝে র্ুাহে কঝিঝে। 
 
 ভাগু োঝক এিঝচঝয ভাঝলা আি হকাঝনা সুঝযাগ রদঝে পািঝো না। র্াঝথবাঝলারমউ কাঝে 
এরগঝয যার্াি সময ভাঝর্। সেকবোি সাঝথ হস মসরলঝনি পদবা অরেক্রম কঝি এর্ং পা 
রেঝপ রেঝপ সন্তপবঝণ রর্োনাি রদঝক এরগঝয হযঝে থাঝক। হস এখন রর্োনাি এে 
কাোকারে চঝল এঝসঝে হয হস পুরুষ হলাকোি হদঝহি ঘাঝমি চকচঝক আভা হদখঝে 
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পায এর্ং এি োাঁোঝলা হনাো গি োাঁি নাঝক হভঝস আঝস রকন্তু রর্োনায র্ুি পুরুষ 
আি নািী, যাি মাথাো একপাঝশ কাে হঝয আঝে, োি হচাখ দুঝোও র্ি, এখনও োি 
উপরিরে সম্বঝি এঝকর্াঝি হর্ঝখযাল। িমঝণি মাত্রা রৃ্রদ্ধি সাঝথ সাঝথ েুঙ্গস্পশবী 
অনুভূরেি কাোকারে হপৌঁঝে রগঝয হশি আফগান উৎফুল্ল ভরঙ্গঝে রনঝজি মাথা হপেঝনি 
রদঝক হহরলঝয হদয। হস মাথা এমন কিঝেই, র্াঝথবাঝলারমউ লারফঝয সামঝন এরগঝয 
আঝস, োি মাথাি ঘন কাঝলা চুল আাঁকঝড় োঝক ধঝি োাঁি মাথাো আঝিা রপেঝনি 
রদঝক হেঝন আঝন এর্ং গলাি শ্বাস নালী একোঝন রনখুাঁেভাঝর্ দুই ভাগ কঝি হদয। 
র্াঝথবাঝলারমউ একজন দক্ষ আেোযী। গলাি মুখ র্ুাদান কঝি থাকা ক্ষেিান হথঝক 
োাঁি উষ্ণ লাল িে রেেঝক আসঝল হশি আফগান, রিক হোিণ িক্ষীি মে, একো 
শব্দও কঝি না। 
 
র্াঝথবাঝলারমউ ভারি হদহো শে কঝি ধঝি, মুহূঝেবি জনু েখন হখালা হচাঝখি রদঝক 
োকায রনঝজঝক রনরিে কিঝে হয হলাকো আসঝলই হশি আফগান োিপঝি হদহো 
ধাক্কা রদঝয হমঝেঝে হফঝল হদয এর্ং সরঙ্গনী হমঝযোি রদঝক মঝনাঝযাগ হদয হয এখন 
হচাখ খুঝল িক্ষণাত্মক ভরঙ্গঝে হাাঁেু রু্ঝকি কাঝে রনঝয এঝস রর্োনায উঝি র্ঝসঝে। োাঁি 
হপ্ররমঝকি িে োাঁি রনঝোল িঝনি মাঝে রদঝয গরড়ঝয যাঝে এর্ং োি কাঝলা হচাঝখি 
দৃরষ্ট র্াঝথবাঝলারমউঝযি মুঝখি রদঝক োরকঝয আঝে হযন রু্েঝে হচষ্টা কিঝে হস এিপি 
রক কিঝর্। হকাঝনা শব্দ কিঝর্ন না এর্ং আরমও োহঝল আপনাি হকাঝনা ক্ষরে কিঝর্া 
না, হস র্ঝল। োাঁি মুখ হথঝক একর্াঝিি জনুও দৃরষ্ট না সরিঝয, হস ধীঝি ধীঝি একো 
চাদি রনঝজি হদঝহি উপি হেঝন হনয রকন্তু হকাঝনা কথা র্ঝল না। 
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হস স্বরিি রনিঃশ্বাস হফঝল–একজন মরহলাঝক হেুা কিাি হচঝয হস রকেুঝেই েরুণ 
প্রহিীঝক হেুা কিঝে হর্রশ আগ্রহী রেল না–রকন্তু একই সাঝথ র্লঝেই হঝর্ হস রর্রস্মে 
হঝযঝে। হস আশা কঝিরেল হমঝযোি মে এমন পরিরিরেঝে হয হকউ উন্মঝত্তি মে 
রচৎকাি কিঝর্ র্া গারলগালাজ কিঝর্ রকন্তু হয হলাকো রকেুক্ষণ পূঝর্বও পিম আঝর্গ 
আি প্রাণর্ন্ত ভরঙ্গঝে আরদম হখলায হমঝে উঝিরেল এখন হসই হমঝেঝে জমাে র্াধা 
িঝেি মাঝে রনথি পঝড় িঝযঝে হদঝখ োাঁি যেো রর্পযবি হওযা উরচে রেল োঝক রিক 
েেো রর্পযবি হদখায না। োি হচাঝখ মুঝখ র্িং হকৌেূহঝলি একো অরভর্ুরে ফুঝে 
িঝযঝে। হস হেি পায হমঝযো োি পিঝনি গাঢ় িঝেি, হনাংিা আলখাল্লা এর্ং িে 
িরিে হাে হথঝক শুরু কঝি োাঁি মাথায হপচাঝনা রপঙ্গল র্ঝণবি কাপঝড়ি রনঝচ রদঝয 
হর্ি হঝয আসা লালঝচ-হসানালী চুঝলি রর্রক্ষপ্ত হগাো সর্রকেু খুরেঝয লক্ষু কিঝে। 
 
হস চঝল যার্াি জনু ঘুঝি দাাঁড়ায। হস ইরেমঝধুই প্রঝযাজঝনি হচঝয হর্রশক্ষণ অর্িান 
কঝি হফঝলঝে। হমঝযোি কাঝে হকাঝনা লুকান অস্ত্র থাকঝে পাঝি হভঝর্ হস উঝো হহাঁঝে 
দিজাি কাঝে হপৌঁঝে, প্রহিীঝদি উঝেঝশু োি রচৎকাঝিি শব্দ হযঝকাঝনা মুহূঝেব শুনঝর্ 
র্ঝল হস প্রস্তুে। রকন্তু হস দিজা রদঝয হর্ি হঝয এঝস, করিঝডাি রদঝয রনঝচ হনঝম 
পাথুঝি রসাঁরড় রদঝয রনঝচি রনজবন আি জনমানর্ শূনু আরেনায পা িাখাি পঝিই হস 
হকর্ল একজন মরহলাি েীক্ষ্ণ কঝণ্ঠি রচৎকাি শুনঝে পায ‘খুন! হস অিকাি উদুাঝনি 
রভেি রদঝয হদৌঝড় যার্াি সময রনঝজি হপেঝন একো শশািঝগাল শুরু হর্াি আভাস 
শুনঝে পায–হলাঝকি উঝত্তরজে গলাি আওযাজ, দ্রুেগামী পাঝযি শব্দ–রকন্তু হস এখন 
প্রায হদযাঝলি কাঝে হপৌঁঝে রগঝযঝে। র্াাঁঝশি োঝড়ি রভেি রদঝয গাঝযি হজাঝি এরগঝয, 
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হস রনঝজি কাো হোঁড়া রনঝয হকাঝনা রচন্তাই কঝি না, হস রনঝজঝক হদযাঝলি উপি েুাঁঝড় 
হদয এর্ং এই র্াি হকাঝনা অসুরর্ধা োড়াই হদযাল হর্ঝয উপঝি উিঝে শুরু কঝি। 
 
শহঝিি িািায হপৌঁোর্াি পঝি হস মুহূঝেবি জনু থমঝক দাাঁড়ায। হস হশি আফগাঝনি 
জমাে িে িরিে রনঝজি েূকবী খিিো েুঝল রনঝয হসোয আলঝো কঝি চুমু হদয। হস 
এখন সহস্র হমাহঝিি অরধকািী। 

  

http://www.bengaliebook.com/


 দি টেনটেড টরোন - এম্পোয়োর অভ িো ট োগল । অযোটলক্স রোিোরট োডড 

73 

www.bengaliebook.com                                  সূদিপত্র 
 

 

৩ এক দর্ধর্ো নোরী 
 
‘আপনাি স্বামীি মৃেঝদহ হগাসল করিঝয আমিা োঝক দাফঝনি জনু প্রস্তুে কঝিরে, 
হহরকম এঝস র্ঝলন। আরম হভঝর্রেলাম হয আমিা োঝক করফঝন হশাযার্াি পূঝর্ব 
আপনাি আঝদশ অনুযাযী সর্রকেু হয রিকমে পারলে হঝযঝে আপরন হস রর্ষঝয 
রনঝজঝক রনরিে কিঝে চাইঝর্ন।’ 
 
 ‘ধনুর্াদ।’ হমঝহরুরিসা সামঝন এরগঝয আঝসন এর্ং োাঁি স্বামীি মৃেঝদঝহি রদঝক দৃরষ্ট 
রনর্দ্ধ কঝিন। অনুগ্রহ কঝি আমাঝক একেু একা থাকঝে রদন…’ োঝক যখন সর্াই 
একা হিঝখ যায হস মৃেঝদঝহি উপি েুাঁঝক আঝস এর্ং হশি আফগাঝনি মুখো খুরেঝয 
হদঝখ, যা এমন নৃশংসভাঝর্ মৃেুুর্িণ কিা একজন হলাঝকি েুলনায হর্শ প্রশান্ত 
হদখায। হহরকম আি োি সহকািীিা মৃেঝদহ পরিষ্কাি কিাি সময কপূবি হদযা হয পারন 
র্ুর্হাি কঝিঝে হমঝহরুরিসা োাঁি রুক্ষ গি হেি পায। 
 
 ‘আপনাঝক এভাঝর্ মৃেুুর্িণ কিঝে হঝযঝে র্ঝল আরম সরেুই দুিঃরখে, হস রফসরফস 
কঝি আপন মঝন র্ঝল, রকন্তু আরম হমাঝেই দুিঃরখে নই আপনাি কর্ল হথঝক আরম মুরে 
হপঝযরে। আেোযী যরদ আপনাি র্দঝল আমায হেুা কিঝো আপরন হযঝো র্ুাপািো 
পঝিাযা কিঝেন না। হস এক মুহূঝেবি জনু োি স্বামীি গাঝল আেুঝলি অগ্রভাগ রদঝয 
স্পশব কঝি। ‘আপনাি ত্বক এখন শীেল রকন্তু আপরন সর্সমঝয আমাি এর্ং আমাি 
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কনুাি প্ররে শীেল অরভর্ুরে প্রদশবন কঝিঝেন, হেঝল না হঝয জন্মার্াি জনু আপনাি 
কাঝে যাি হকাঝনা গুরুত্বই রেল না…’ 
 
হমঝহরুরিসা হচাঝখি হকাঝন কািাি হিশ অনুভর্ কঝি, রকন্তু এই কািা হশি আফগাঝনি 
জনু নয। হস যরদও আত্ম-করুণা অপেন্দ কঝি েরু্ও অক্ষি উপরিরে োাঁি রনঝজি জনু 
এর্ং এমন একজন হলাঝকি সাঝথ অরের্ারহে জীর্ঝনি নষ্ট সমঝযি জনু হয োি হদযা 
হযৌেুক কুরক্ষগে কিাি পঝি োঝক রনঝজি র্াসনা আি ক্ষমো প্রদশবন কিাি একো 
র্স্তুঝে পরিণে কঝিরেল। হলাকোি সাঝথ যখন োাঁি রর্ঝয হঝযরেল েখন োি র্যস 
মাত্র সঝেি র্েি। োাঁি প্ররে রর্ঝযি পঝি হলাকোি রনঝিেন উদাসীনো র্া–হস যরদ 
কখনও অরভঝযাগ কিাি স্পধবা হদখাে–োাঁি িীরেরর্র্রজবে আি দুরর্বনীে রনষু্ঠিোি জনু 
হস হমাঝেও প্রস্তুে রেল না। হস মুখ ঘুরিঝয হনয, োি মাথা রেমরেম কিঝে থাঝক এর্ং 
হস অসুিঝর্াধ কঝি। আেোযীি হামলাি পঝি েয ঘন্টাও এখনও অরের্ারহে হযরন। 
োাঁি মানসপঝে পুঝিা দৃশুো এখনও দগদঝগ আি প্রাণর্ন্ত হেুাকািীি হচাখ-পািঝসুি 
মাজবাঝিি মে ধুসি নীল িং–হস যখন োাঁি শযুাি পাঝশ দাাঁরড়ঝয রেল, োি খিঝিি 
ফলাি রূপালী রেরলক, হশি আফগাঝনি কণ্ঠনালীি ক্ষেিান হথঝক োি নগ্ন হদঝহ 
রেেঝক আসা উষ্ণ লাল িে, োাঁি জীর্ন প্রদীপ রনঝভ যার্াি রিক আগ মুহূঝেব োি 
স্বামীি মুঝখ ফুঝে উিা রনখান রর্স্ময। পুঝিা র্ুাপািো এে দ্রুে ঘঝে রগঝযরেল হয হস 
েখন ভয পার্াি সমযই পাযরন, রকন্তু এখন যখন োি মঝন হয হয খুনী ইো কিঝলই 
রনঝজি িোে খিি োি রদঝক োক কিঝে পািঝো হস রশহরিে হয। েরুণ 
িািিক্ষীঝক হেুা কিাি সময আেোযী ক্ষরনঝকন জনু রিধা কঝি রন… 
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অনুগে সসনুিা ইরেমঝধু শহি েি েি কঝি হেুাকািীি সিান কঝিঝে। োাঁি র্ণবনা 
হথঝক একো রর্ষয রনরিে হওযা হগঝে হয হেুাকািী হযই হহাক হলাকো রভনঝদশী। 
একজন নীল হচাখঅলা হলাঝকি সিান ইরেমঝধুই পাওযা রগঝযঝে–কািও মঝে হলাকো 
পেুবগীজ-শহঝিি সিাইখানায হলাকো গে হর্শ কঝযকরদন ধঝিই অর্িান কিরেল রকন্তু 
এখন এঝকর্াঝি হযন র্াোঝস রমরলঝয রগঝযঝে… গ্রীঝেি রনদাঘ েপ্ত রদন হওযা সঝত্ত্বও 
হমঝহরুরিসা উষ্ণোি জনু রনঝজঝক দু’হাঝে জরড়ঝয ধঝি, হস োাঁি স্বামীি মৃেঝদঝহি 
রদঝক রপি রদঝয দাাঁড়ায এর্ং হস যখন রকেু রচন্তা কিঝে চায েখন হযভাঝর্ পাযচারি 
কঝি হসভাঝর্ হাাঁেঝে থাঝক। োি কাঝে হেুাকািীি হচঝয গুরুত্বপূণব হঝয উঝিঝে োি 
অরভপ্রায। হেুাকাণ্ডো রক র্ড় হকাঝনা অভুুত্থাঝনি পূর্বাভাষ? হগৌড় রক অরচঝিই 
আক্রমঝণি সমু্মখীন হঝর্? যরদ োই হয, োহঝল োাঁি রনঝজি এর্ং োাঁি কনুাি জীর্নও 
হযঝো হুমরকি সমু্মখীন হঝর্। 
 
র্া এমনও হঝে পাঝি হশি আফগাঝনি মৃেুু কাঝিা র্ুরেগে প্ররেরহংসাি ফসল? োাঁি 
স্বামী প্রচুি শত্রু সেরি কঝিরেঝলন। হস প্রাযই োি কাঝে দঝম্ভারে কিঝে কীভাঝর্ হস 
রনঝজঝক ধনী কিঝে িাজকীয অথব েেরূপ কিাি পাশাপারশ প্রজাঝদি কাে হথঝক 
রনঝজি এরেযাঝিি হর্রশ খাজনা আদায কঝিঝে। হস োঝক আিও র্ঝলরেল হগৌঝড়ি 
উত্তঝিি ডাকাে সদবািঝদি অর্াঝধ ডাকারেি সুঝযাগ রদঝয কীভাঝর্ োাঁঝদি কাে হথঝক 
ঘুষ রনঝযরেল, এর্ং হমঝহরুরিসা জাঝন হয গে র্ষবা মওসুঝম রৃ্রষ্ট শুরু হর্াি রিক আগ 
মুহূঝেব, হর্শ কঝযকজন ধনী র্রণক আগ্রায অরভঝযাগ জানাঝে োাঁঝদি চাঝপ পঝড়, হস 
োি কথাি র্িঝখলাপ কঝি অরর্োন্তভাঝর্ ডাকােঝদি ধাওযা কিঝে শুরু কঝিরেল এর্ং 
হস যাঝদি হেুা কঝিরেল হুরশযািী রহসাঝর্ োঝদি রেি মিক শহি িক্ষাকািী প্রাচীঝিি 
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উপঝি হগাঁঝথ হিঝখরেল। হশি আফগান রনহে হওযায অঝনক হলাকই খুরশ হঝযঝে, রকন্তু 
োঝক োি রনঝজি শযনকঝক্ষ হেুা কিাি মে সাহস কাি হঝে পাঝি? 
 
কঝক্ষি র্াইঝি হথঝক হর্শ কঝযকো কণ্ঠস্বি হভঝস আসঝে–শর্াধাঝিি রনমবাোিা সম্ভর্ে 
শর্ঝদঝহি মাপ রনঝে এঝসঝে–হমঝহরুরিসা হজাি কঝি এসর্ ভার্না হথঝক রনঝজঝক 
সরিঝয আঝন। আগামী রদনগুঝলাঝে হস অর্শুই োি রনঝজি এর্ং োাঁি হমঝযি প্ররে 
হকাঝনা ধিঝনি হুমরকি রর্ষঝয সেকব দৃরষ্ট িাখঝর্ রকন্তু এই মুহূঝেব োঝক একজন 
হশাকােুি রর্ধর্াি ভূরমকায অরভনয কিঝে হঝর্। োি পরির্াঝিি সম্মাঝনি রর্ষযো এি 
সাঝথ জরড়ঝয আঝে। হস অঝন্তুরষ্টরক্রযাি কৃেুানুষ্ঠান একজন রর্ঝর্কর্ান স্ত্রীি মেই 
পালন কিঝর্ এর্ং োঝক হদঝখ কাঝিা মঝন হকাঝনা ধিঝনি সঝন্দঝহি উঝদ্রক হঝর্ না হয 
রনঝজি অন্তঝি হস মুরেি আনন্দ োড়া হকাঝনা িকঝমি দুিঃখ অনুভর্ কিঝে না। 
 
* 
 
জাহাঙ্গীঝিি রনভৃে কঝক্ষ ধুরলঝে আোরদে চুল রনঝয ভ্রমণজীণব র্াঝথবাঝলারমউ হরকন্স 
উপরিে হয। যরদও মােিাে অরেক্রান্ত হঝে চঝলঝে, রফরিরঙ্গ হলাকোি আগমঝনি 
সংর্াদ শুঝন জাহাঙ্গীি োি খর্ঝিি জনু অরিি হঝয িঝযঝে। 
 
‘হর্শ, রক অর্িা র্ঝলা? 
 
 ‘সুলোন, কাজো সমূ্পণব হঝযঝে। আরম রনজ হাঝে োি কণ্ঠনালী রচঝি রদঝযরে।’ 
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 ‘হকউ হোমাঝক হদঝখ হফঝলরন হো? 
 
‘োাঁি শযুাসঙ্গী এক িমণী োড়া আি হকউ হদখঝে পাযরন।’ 
 
জাহাঙ্গীি পলকহীন হচাঝখ োি রদঝক োরকঝয থাঝক, মুঝখ সহসা ভীরেরর্হ্বল অরভর্ুরে 
ফুঝে উঝিঝে। েুরম োি হকাঝনা ক্ষরে কঝিারন? 
 
না, সুলোন। 
 
‘েুরম পুঝিাপুরি রনরিে? 
 
 ‘আরম আমাি জীর্ঝনি রদর্ু কঝি র্লঝে পারি।’ 
 
 র্াঝথবাঝলারমউি হচহািায ফুঝে উিা রর্মূঢ়ো জাহাঙ্গীঝিি দৃরষ্ট এড়ায না। স্পষ্টেই হর্াো 
যায হলাকো সরেু কথাই র্লঝে। হস ক্রমশ স্বরিি সাঝথ শ্বাস রনঝে আিম্ভ কঝি। েুরম 
হোমাি দারযত্ব ভাঝলামেই পালন কঝিঝে। আগামীকাল সকাঝল আমাি করচঝদি একজন 
হোমাঝক হোমাি অথব হপৌঁঝে হদঝর্…’ োাঁি মঝন সহসা অনু একো ভার্না হখলা কিঝে 
হস কথা হশষ কঝি না। েুরম এখন রক কিঝর্ র্ঝল রিক কঝিঝো? রনঝজি হদঝশ রফঝি 
যাঝর্? 
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 ‘সুলোন, আরম রিক রনরিে নই।’ 
 
‘েুরম যরদ আমাি দির্াঝি অর্িান কঝিা োহঝল আরম হোমাঝক আিও অঝনক কাজ 
রদঝে পারি। েুরম যরদ আমাি অরপবে দারযত্ব রিকমে পালন কঝিা যা েুরম ইরেমঝধুই 
একর্াি কঝিঝো, েুরম রনঝজি জাহাজ রকঝন হদঝশ রফঝি যার্াি মে ধনী আরম হোমায 
কঝি রদঝে পারি।’ র্াঝথবাঝলারমউ হরকঝন্সি হিাঝদ হপাড়া মুখ হথঝক োি সমি ক্লারন্ত মুঝে 
রগঝয সহসা োাঁি হচাখ উদ্ভারসে হঝয উঝি। জাহাঙ্গীি মঝন মঝন ভাঝর্, হস একসময 
হযমন রর্শ্বাস কিঝো মানুষঝক রু্েঝে পািাো আসঝল েেো করিন নয। 
 
* 
 
শীঝেি প্রঝকাপ হথঝক িক্ষা কিঝে পযবাপ্ত সংখুক গারলচা আি পশঝমি কম্বল থাকা 
সঝত্ত্বও, হমঝহরুরিসাঝক খাইর্াি রগরিপঝথি রভেি রদঝয কারু্ল অরভমুঝখ র্হনকািী 
গরুি গারড়ো হমাঝেই আিামদাযক রেল না। হস র্াংলা হথঝক শুরু হওযা এই দীঘব 
যাত্রাো কখন হশষ হঝর্ হসই অঝপক্ষা কিঝে। োাঁি হমঝয লাডলী হর্গম, ফারিশাি 
হকাঝল মাথা হিঝখ, হমঝযি লালনপালঝনি জনু রনঝযারজে পাসবী মরহলা, হয জঝন্মি সময 
হথঝক োাঁি েত্ত্বার্ধাযঝনি দারযঝত্ব িঝযঝে, অঝঘাঝি ঘুরমঝয আঝে। র্াচ্চা হমঝযো 
নদীপঝথ হনৌকায গঙ্গাি উপি রদঝয পরিমমুখী এর্ং োিপঝি যমুনা নদীি উপি রদঝয 
উত্তিমুখী যাত্রা খুর্ই উপঝভাগ কঝিরেল, রকন্তু হশষ েযশ মাইল িলপঝথ ভ্রমঝণি জনু 
োাঁিা রদরল্লি কাঝে হনৌকা হথঝক অর্েিঝণি পি হথঝকই হমঝযো ক্রমশ রখেরখঝে হঝয 
উঝিঝে। গরুি গারড়ি েইঝযি অভুন্তঝি চেুরদবক হমাো পদবা রদঝয হঘিা থাকায, রভেিো 
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শ্বাসরুদ্ধকি আি অিকাি। েয র্েঝিি লাডলী হর্গঝমি এখনও হর্াোি র্যস হযরন হয 
োাঁঝদি সাধািঝণি দৃরষ্টি আড়াঝল িাখঝে অর্শুই পদবা োনা থাকঝে হঝর্। রদঝনি হশঝষ 
যাত্রা রর্িরে কিঝে যখন অিাযী োউরন িাপন কিা হয হমঝযো হকর্ল হসই সমযেুকু 
খারনকো উপঝভাগ কঝি এর্ং কাঝিি উাঁচু অিাযী কািাঝমা রদঝয হমঝযঝদি জনু পৃথক 
কিা িাঝন হস েখন রকেুক্ষণ হদৌড়াঝদৌরড় কিঝে পাঝি। 
 
 রকন্তু োিা অন্তেপঝক্ষ দ্রুে অগ্রসি হঝে। োিা মওসুঝমি প্রথম েুষািপাঝেি পূঝর্বই 
রগরিপথ অরেক্রম কিঝর্। শীঝেি প্রঝকাপ কারু্ঝল ভীষণ েীব্র। হমঝহরুরিসাি োাঁি 
র্ার্াি র্ারড়ি োঝদি প্রান্তঝদঝশ মানুঝষি হাঝেি মে হমাো েুলন্ত েুষারিকাি কথা 
এখনও মঝন আঝে এর্ং শহঝিি প্ররেিক্ষা প্রাচীঝিি র্াইঝি েুষাি শুভ্র রর্িৃণব অঞ্চঝল 
মাঝে মাঝে খার্াঝিি সিাঝন কু্ষধােব হনকঝড় োড়া আি হর্রশ রকেু চলাঝফিা কিঝো 
না। যরদও র্াংলাি উষ্ণ আি সুাাঁেঝসাঁঝে র্াোঝসি মাঝে গাঝল কনকঝন শীেল র্াোঝসি 
স্পশব হপঝে এর্ং শ্বাস হনযাি সময রহমশীেল র্াোঝসি কুণ্ডলী হদখঝে োি র্হুর্াি 
ইঝে হঝযঝে। 
 
 হস যখন হগৌড় েুাগ কঝি িওযানা হঝযরেল েখনও হশি আফগাঝনি হেুাকািীি 
হকাঝনা সিান পাওযা যায রন এর্ং হেুাকাঝণ্ডি হপেঝনি অরভপ্রায সম্বঝিও হকাঝনা রকেু 
জানা যায রন। পরিরিরে শারন্তপূণব থাকায হস স্বরি হপঝযরেল এর্ং একই সাঝথ হগৌড় 
এখন োঝদি হথঝক র্হুদূঝি থাকায হস খুরশ। োাঁি দীঘব যাত্রাি জনু যার্েীয প্রস্তুরে 
োাঁি আব্বাজানই গ্রহণ কিঝর্ন র্ঝল হস আশা কঝিরেল এর্ং হস কািঝণই রেরন যখন 
োঝক রচরি রলঝখ জানান হয হগৌঝড়ি পরিঝম গঙ্গাি েীঝি মুঝঙ্গি দূগব হথঝক িাজকীয 
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সসঝনুি একো র্হি কারু্ল পযবন্ত পুঝিাো পথ োি সাঝথ অর্িান কিঝর্ হস েখন 
সরেুই রর্রস্মে হঝযরেল। মহামানু সম্রাে হোমাি দুিঃখ ভািাক্রান্ত পরিরিরেঝে হোমাি 
জনু হশাক প্রকাশ কঝিঝেন। োাঁি ইো েুরম দ্রুে আি রনিাপঝদ হোমাি পরির্াঝিি 
কাঝে রফঝি আঝসা, োি আব্বাজান রচরিঝে রলঝখরেঝলন। সম্রাে আমাঝক আমাি 
প্রেুাশাি অেীে অনুগ্রহ প্রদশবন কঝিঝেন। হোমাি জনু আমাি আশীর্বাদ িইল। 
রচরিঝে রগযাস হর্ঝগি দি খে আি কারু্ঝলি হকাষাধুঝক্ষি রর্শাল সীলঝমাহি রদঝয 
হসো র্াাঁধা রেল। 
 
হমঝহরুরিসা, োাঁি দীঘব যাত্রা পঝথ, প্রাযশই োাঁি আব্বাজাঝনি কথাগুঝলা রনঝয রচন্তা 
কঝিঝে। োাঁঝদি পরির্াঝিি প্ররে সম্রাঝেি এই উদািোি উৎস সম্ভর্ে কারু্ঝল র্েবমান 
সম্রাঝেি, েখন রেরন যুর্িাজ, অরের্ারহে হসই মাসগুঝলাঝে রনরহে যখন োি 
আব্বাজান সম্রাে আকর্ি-োঝক হসখাঝন রনর্বারসে কঝিরেঝলন। যুর্িাঝজি আগমঝনি 
র্হু পূঝর্বই গুজর্ েরড়ঝয রগঝযরেল, আকর্িঝক ভীষণভাঝর্ কু্রদ্ধ কঝিরেঝলন জাহাঙ্গীি। 
কারু্ঝলি শাসনকেবা, সাইফ খাঝনি স্ত্রী হমঝহরুরিসাি আরম্মজানঝক র্ুাখুা কঝি রু্রেঝয 
রেল হয আসঝলই রক ঘঝেরেল–যুর্িাজ োি আব্বাজাঝনি একজন উপপত্নীি সাঝথ 
আপরত্তকি অর্িায ধিা পঝড়রেঝলন। োঝক রনর্বারসে কঝি শারি হদযা হঝলও হমঝযোি 
কপাঝল জুঝেরেল মৃেুুদণ্ড… 
 
োি আব্বাজাঝনি র্ারড়ি রনযরমে অরেরথঝে পরিণে হঝযরেঝলন যুর্িাজ। শহঝিি 
দূগবপ্রাসাদ হথঝক যুর্িাঝজি িওযানা হর্াি সংর্াদ রনঝয র্ােবার্াহক যখন উপরিে হঝো 
েখন োাঁঝদি প্রস্তুরেি কথা এখনও োাঁি রদরর্ু মঝন আঝে–কীভাঝর্ োাঁি আরম্মজান 
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ধূপদারনঝে মূলুর্ান ধূপ জ্বালাঝে আঝদশ রদঝেন, কীভাঝর্ োাঁি আব্বাজান রনঝজি দামী 
আলখাল্লাগুঝলাি একো পরিধান কিঝেন এর্ং োঝক অভুথবনা জানাঝে দ্রুে প্রঝর্শ 
পঝথি রদঝক এরগঝয হযঝেন। একো িাঝেি কথা োাঁি রর্ঝশষভাঝর্ মঝন আঝে োি 
আব্বাজান–রযরন োঝক হকাঝনা আভাসই হদনরন রেরন রক চান হস সম্বঝি–োঝদি 
সম্মারনে অরেরথি জনু পািঝসুি ধ্রুপদী নাঝচি একো প্রদশবঝনি জনু োঝক হডঝক 
পারিঝযরেঝলন। োাঁি পরিচারিকাি দল োি চুল ভাঝলা কঝি হর্াঁঝধ আি সুগরি হধাযা 
রদঝয সুিরভে কিঝল হস রর্চরলে হর্াধ কিাি সাঝথ সাঝথ উঝত্তরজেও হঝযরেল। হস 
হসানালী রৃ্ঝক্ষি নৃেু প্রদশবন কঝিরেল, োি দু’হাঝে র্াাঁধা কু্ষদ্র কু্ষদ্র হসানালী ঘন্টা, 
শিঝে গাে হথঝক র্ঝনি মারেঝে েঝি পড়া হসানালী পাোয আসি শীঝেি রহমশীেল 
র্াোঝসি িািা সৃষ্ট আঝলাড়ন প্রেীকারযে কঝিরেল। 
 
হস নাঝচি মুদ্রা রিক কিঝে এেই মগ্ন রেল–ভীষণ জরেল একো নাচ যা রনখুাঁে কিঝে 
হস োাঁি ওিাদরজি কাঝে ঘন্টাি পি ঘন্টা অঝভুস কঝিঝে–হয নাঝচি শুরুঝে হস 
সিাসরি যুর্িাঝজি রদঝক োকাযরন। োিপঝি যখন, নাঝচি আঝর্শ োঝক আেি 
কিঝে আিম্ভ কঝি, হস যুর্িাঝজি হচাঝখি রদঝক রনঝজি হচাখ েুঝল োকায, 
হমঝহরুরিসা োি দৃরষ্টি ঐকারন্তকো অনুভর্ কিঝে পাঝি। হসই সমঝয হস হকাঝনা 
কািঝণ রু্েঝে পাঝি রন এর্ং এখন, এে র্েি পঝিও, র্ুাপািো হর্াধগমুোি র্াইঝিই 
িঝযঝে, হস োি হনকার্ ইঝে কঝিই হফঝল রদঝযরেল। রেন র্া চাির্াঝিি জনু এি 
হর্রশ নয–হস যুর্িাজঝক রনঝজি মুখ হদখঝে রদঝযরেল এর্ং হস জাঝন রেরন এঝে খুরশই 
হঝযরেঝলন। 
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সম্রাে আকর্ি এি রকেু রদন পঝিই, রনঝজি সন্তানঝক আগ্রা রফঝি আসর্াি আঝদশ 
হদন। হমঝহরুরিসাও েেরদঝন হশি আফগাঝনি সাঝথ োাঁি আসি রর্ঝযি নানা ভার্নায 
আপু্লে হঝয পঝড়ঝে। হমাগল িাজদির্াঝি কপদবকশূনু অর্িায আগে এক পাসবী 
অরভজাে র্ুরেি হমঝযি জনু এিঝচঝয উপযুে সম্বি আি হঝে পাঝি না। সম্রাঝেি 
অধীঝন চাকরি এর্ং কারু্ঝলি উপি রদঝয অরেক্রমকািী র্রণকঝদি সাঝথ রর্রভি র্ুর্সাযী 
উঝদুাঝগি কািঝণ োাঁি আব্বাজান যরদও যঝথষ্ট সম্পদ অজবন কঝিরেঝলন, রনঝজি 
হমঝযঝক রেরন রর্শাল হযৌেুক রদঝে পািঝলও–দশ সহস্র হসানাি হমাহি–োাঁি রনঝজি 
হকাঝনা জরম, হকাঝনা রর্শাল মহল রেল না। হশি আফগান অনু রদঝক প্রাচীন এক 
হমাগল অরভজাে র্ংঝশি সন্তান, োাঁি প্ররপোমহ র্ার্ঝিি সাঝথ, প্রথম হমাগল সম্রাে, 
োি রহনু্দিান অরভযাঝন অংশ রনঝযরেঝলন। হমঝহরুরিসা োাঁি আসি রর্ঝযি প্রস্তুরেি 
জনু হস যুর্িাজঝক–র্া সম্রােঝক যা এখন রেরন–হজাি কঝি রনঝজি মঝনি এক হকাঝণ 
সরিঝয রদঝযরেল: সরেু হঝে পািঝো এমন এক মধুি র্াাঁধনহািা কল্পনা। 
 
গরুি গারড়ো সহসা সশঝব্দ করম্পে হয। হমঝহরুরিসা ভাঝর্, গারড়ি সামঝনি হকাঝনা 
একো চাকা হযে র্ড় হকাঝনা রশলাখঝণ্ডি সাঝথ ধাক্কা হখঝযঝে। এই যাত্রাো যখন হশষ 
হঝর্ হস েখন আন্তরিকভাঝর্ই খুরশ হঝর্। 
 
* 
 
হমঝহরুরিসা োাঁি আব্বাজান োি জনু োর্রিজ হথঝক সম্প্ররে আগে এক র্রণঝকি 
কাে হথঝক পাসবী করর্ হফিঝদৌঝসি সংগৃহীে করর্োি হয খণ্ডো ক্রয কঝিঝেন একপাঝশ 

http://www.bengaliebook.com/


 দি টেনটেড টরোন - এম্পোয়োর অভ িো ট োগল । অযোটলক্স রোিোরট োডড 

83 

www.bengaliebook.com                                  সূদিপত্র 
 

 

সরিঝয িাঝখ, উঝি দাাঁড়ায এর্ং আড়ঝমাড়া ভাঝে। হকাঝনা একো কাঝজ রনঝজঝক র্ুি 
িাখাি প্রঝযাজনীযো অনুভর্ কিঝে, হস োি আব্বাজাঝনি র্াসাি সমেল োঝদ উিঝে 
শুরু কঝি, হমঝহদী হদযা নাো পাঝযি রনঝচ পাথঝিি রনচু ধাঝপি উষ্ণো হস দারুণ 
উপঝভাগ কঝি। হস োঝদ উঝি প্রথঝমই উত্তঝিি রদঝক োকায। েুষািারৃ্ে পাহাঝড়ি 
হপ্রক্ষাপঝে হসখাঝন শহঝিি েত্ত্বার্ধাযঝন পাহাঝড়ি রুক্ষ চূড়ায িারপে ভযালদশবন 
দূগবপ্রাসাদ অর্রিে। 
 
হস হগৌঝড় থাকাকালীন সমঝয প্রাযই এই িাপনাোি কথা ভার্ঝো–এি রনঝিে শরেশালী 
হদযাঝলি কু্ষদ্রাকৃরে িিগুঝলাি কারু্ঝলি উপি সেকব দৃরষ্ট িাখা হচাঝখি সাঝথ রক ভীষণ 
রমল। দূগবপ্রাসাদো যরদও শাসনকেবাি র্াসভূরম, োাঁি আব্বাজান োঝক র্ঝলঝে 
িাপনাোি হকাথাও রর্লারসোি নামগিও খুাঁঝজ পাওযা যাঝর্ না–র্ার্ঝিি আগমঝনি র্হু 
পূঝর্ব রনরমবে পাথঝিি শীেল একো দূগব হযখান হথঝক র্ার্ি োাঁি রহনু্দিান অরভযান 
সূচনা কঝিরেঝলন। হস যাই হহাক োি ইো এমন রর্শাল একো উচ্চাকাঙ্খ হযখাঝন 
অিুরিে হঝযরেল হসই িানোি হভেিো হস যরদ একর্াি ঘুঝি হদখঝে হপঝো। রর্জঝযি 
অরভপ্রাঝয আঝযারজে যুদ্ধযাত্রায দূগবপ্রাসাঝদি রভেি হথঝক হমাগল সসঝনুি হস্রাে হর্ি 
হঝয আসঝে যা লক্ষ লক্ষ মানুঝষি জীর্ন র্দঝল হদঝর্ রনিযই হসো হদখাি মেই 
একো দৃশু রেল? রনঝজি উচ্চাকাঙ্খঝক র্ািঝর্ রূপান্তরিে হঝে হদঝখ র্ার্ঝিি 
অরভর্ুরে হকমন হঝযরেল? 
 
 এর্ং হস রক কখনও সরেুই হুসো রু্েঝে পািঝর্? হস যরদ োি র্ড়ভাই আসফ খাঝনি 
মে, এখন শাহী হসনার্ারহনীঝে একজন হসনাপরে এর্ং এখান হথঝক হাজাি মাইল 
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দরক্ষঝণ দারক্ষণাঝেু একো অরভযাঝনি দারযত্ব পালন কিঝেন, র্া োি হোেভাই মীি 
খাঝনি মে, হগাযারলওঝিি শাহী হসনারনর্াস হযখাঝন সম্রাঝেি সন্তান খসরুঝক অন্তিীণ 
িাখা হঝযঝে হসখাঝন দারযত্ব পালন কিঝে, একজন পুরুষ রহসাঝর্ জন্ম গ্রহণ কিঝো, 
হস োহঝল হযঝো পৃরথর্ীি আঝিা অঝনক রকেু হদখঝে হপঝো, আঝিা অঝনক হর্রশ রকেু 
রু্েঝে পািঝো… োি আব্বাজানও োহঝল সম্ভর্ে পািসু হথঝক আগ্রা অরভমুঝখ 
রর্পদসিুল যাত্রাপঝথ জঝন্মি সাঝথ সাঝথ োঝক রনরিে মৃেুুি হাঝে পঝথি মাঝে 
পরিেুাগ কিঝো না, কাজো কিঝে োাঁি যেই অরনো থাকুক, এর্ং ভাগু আি 
একজন র্িুর্ৎসল র্রণক োঝক উদ্ধাঝিি সুঝযাগ রদঝল রেরন েখন যেই আনরন্দে 
হহান। োাঁি প্ররে আব্বাজাঝনি ভাঝলার্াসাি হচঝয রেরন হসই মুহূঝেব রনঝজি রনিাপত্তাঝক 
হর্রশ গুরুত্ব রদঝযরেঝলন এই ভার্নাো–এর্ং হস ভাঝলা কঝিই জাঝন র্ার্া-মা দুজঝনই 
োঝক ভীষণ ভাঝলার্াঝস–এমন একো র্ুাপাি যা সর্সমঝযই োঝক োরড়ঝয রনঝয 
হর্রড়ঝযঝে। র্াংলায োি রেে অরভজ্ঞো এি সাঝথ যুে হঝে, হস জাঝন, মানুষ আি 
োাঁঝদি অরভপ্রাঝযি রর্ষঝয োাঁি মাঝে সনিাশুর্াদী একো মঝনাভাঝর্ি জন্ম রদঝযঝে। 
সিেকাঝল খুর্ কম মানুষই রনঝজঝক োড়া অনু আি রকেু ভার্র্াি সামথবু িাঝখ। 
 
আি োোড়া, একজন িমণীি জীর্ন, োাঁি রনঝজি জীর্ন, এখাঝন োাঁি আব্বাজাঝনি 
র্াসায রকংর্া পির্েবীঝে হগৌঝড় অর্িান কাঝল হশি আফগাঝনি হহঝিঝম, হযখাঝনই 
হহাক ভীষণ সীমার্দ্ধ। হস যখন হথঝক রু্েঝে রশঝখঝে েখন হথঝকই রর্রভি রর্ষঝয োি 
দারুণ হকৌেূহল… পরিঝম োাঁঝদি পরির্াঝিি আরদ র্াসিান পািসু সম্বঝি আি কীভাঝর্ 
শাহ্ হসই সাম্রাজু শাসন কঝিন; উত্তি-পূর্বরদঝক সমিকঝন্দি গমু্বজ আি রমনািগুঝলায 
আসঝলই রক হস গল্পগাথায হযমন শুঝনঝে নীল, সরু্জ আি হসানালী িে রেরলক হদয। 
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োাঁি আব্বাজান–হস যখন োঝক হজাি কঝি োি নরথপঝত্রি সামঝন হথঝক েুঝল আনঝে 
পািঝো–োি প্রঝশ্নি যথাসাধু উত্তি রদঝে হচষ্টা কিঝেন রকন্তু হস আঝিা অঝনক হর্রশ 
রকেু জানঝে চায। পািাভুাস োি হোশা প্রশরমে কিঝে সাহাযু কঝিঝে। হগৌঝড় 
স্বপ্নভঝঙ্গি প্রথম ধাক্কা সামঝল হনযাি পঝি হশি আফগাঝনি সাঝথ জীর্ন অঝনক সহনীয 
কঝি েুঝলরেল োাঁি সংগৃহীে পাণু্ডরলরপগুঝলা। রকন্তু পাণু্ডরলরপগুঝলা হসই সাঝথ োাঁি 
অরিিো, োাঁি অসঝন্তাষও র্ারড়ঝয রদঝযরেল। োি পরিে সর্রকেু–পযবেঝকি 
হিাজনামচা, এমনরক করর্ো–োি আঝগ হথঝকই প্রািল কল্পনাঝক আঝিা উেীরপে কঝি, 
ইরঙ্গে হদয জীর্ন হগৌঝড় হসনাপরেি হাঝিঝম ভাঝলার্াসাহীন সহর্াস রকংর্া োি সপেৃক 
র্ারড়ঝে ঘঝিাযা আনন্দফুরেবি হচঝযও অঝনক হর্রশ সম্ভার্নায উঝিল। 
 
হস সহসা রনঝচি আরেনায একো সহনচ এি শব্দ শুনঝে পায। হমঝহরুরিসা োঝদি উপি 
রদঝয লাল আি কমলা িঝেি পদবাি রদঝক দ্রুে হহাঁঝে রগঝয যা পথচািীঝদি দৃরষ্ট হথঝক 
আরেনা সংলগ্ন োঝদি অংশো রঘঝি হিঝখঝে, উাঁরক রদঝয রনঝচ োকায। একজন 
হসনাপরে আি রনশানা-র্াহঝকি হনেৃঝত্ব িাজকীয অশ্বাঝিাহীঝদি একো র্হি রনঝচি 
আরেনায প্রঝর্শ কিঝে। অশ্বারূঢ় সসনুিা হঘাড়া হথঝক নামঝেই োাঁি আব্বাজাঝনি 
সরহঝসিা র্ারড়ি হভেি হথঝক দ্রুে হর্ি হঝয এঝস লাগামগুঝলা ধঝি এর্ং রকেুক্ষণ 
পঝিই স্বযং রগযাস হর্ঝগি কৃশকায দীঘবঝদহী অর্যর্ হসখাঝন উপরিে হয। চরকঝে মাথা 
নে কঝি এর্ং ডানহাঝে রনঝজি রু্ক স্পশব কঝি হস হসনাপরেঝক র্ারড়ি হভেি রনঝয 
যায। হলাকগুঝলা হকন এঝসঝে? হস মঝন মঝন ভাঝর্। 
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 আগে অনু সসনুিা আরেনাি চািপাঝশ হাাঁোহাাঁরে শুরু কঝি, গল্পগুজর্ আি হারস িাট্টায 
হমঝে উঝি আি রৃ্দ্ধ ফল রর্ঝক্রোি কাে হথঝক হকনা আখঝিাে–োাঁি মুঝখি র্রলঝিখাি 
মেই োাঁি রর্ক্রীে র্াদামগুঝলা হকাাঁচকাঝনা–হভঝে খুাঁঝে খুাঁঝে হখঝে থাঝক, হয সচিাচি 
হসখাঝনই রনঝজি পসিা সারজঝয র্ঝস। রকন্তু হস যেই কান খাড়া কঝি শুনঝে হচষ্টা 
করুক োঝদি হকাঝনা কথাই রু্েঝে পাঝি না। সময অরের্ারহে হঝে থাকায এর্ং 
িাজকীয হসনাপরে োাঁি আব্বাজাঝনি সাঝথই অর্িান কিায, হমঝহরুরিসা পুনিায 
হমঝযঝদি আরেনায হনঝম আঝস এর্ং োাঁি হেপাযাি উপঝি র্ঝস পড়াি জনু আঝিা 
একর্াি পাণু্ডরলরপো হাঝে েুঝল হনয। আরেনায োযা ক্রমশ দীঘব হঝে শুরু কিঝে এর্ং 
দু’জন পরিচারিকা হেঝলি প্রদীঝপি সলঝেয আগুন জ্বালাঝে শুরু কিঝে েখন 
হমঝহরুরিসা োাঁি আব্বাজাঝনি কণ্ঠস্বি শুনঝে পায। মুখ েুঝল োকাঝে, হস হদঝখ োঝক 
কু্রদ্ধ হদখাঝে। 
 
 ‘আব্বাজান, রক র্ুাপাি? 
 
রেরন পরিচারিকাঝদি চঝল যার্াি ইরঙ্গে কঝিন োিপঝি লম্বা আেুলগুঝলা রদঝয নীলা 
র্সান হসানাি আেুিীযরে অরিি ভরঙ্গঝে হঘািার্াি মাঝে, োাঁি পাঝশ আসনরসাঁরড় হঝয 
র্ঝস পঝড়ন, হস োি জঝন্মি পি হথঝকই োঝক র্াম হাঝেি েৃেীয আেুঝল অঙু্গিীযরে 
পরিধান কিঝে হদঝখ আসঝে। হস পূঝর্ব কখনও োাঁি আব্বাজানঝক–সাধািণে শান্ত আি 
সংযে–এমন অর্িায হদঝখরন। রেরন কথা শুরু কিাি আঝগ রকেুক্ষণ ইেিে কঝিন, 
োিপঝি এমন একো স্বঝি কথা র্লঝে শুরু কঝিন যা হমাঝেই োাঁি স্বাভারর্ক কণ্ঠস্বি 
নয। আরম হোমায হগৌঝড় হয রচরিো পারিঝযরেলাম হোমাি রক হসোি কথা স্মিণ 
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আঝে? হোমায র্াসায হপৌঁঝে রদঝে রনিাপত্তা সহচি রহসাঝর্ িাজকীয সসনু হপ্রিণ 
কিায সম্রাঝেি উদািোয আরম হয রর্রস্মে হঝযরেলাম…? 
 
‘হুাাঁ। 
 
 ‘আরম হোমায েখন পুঝিা রর্ষযো খুঝল র্রলরন…সম্রাঝেি সম্ভার্ু অরভপ্রায রক হঝে 
পাঝি হস সম্বঝি আমাি একো ধািণা রেল। 
 
 ‘আপরন রক র্লঝে চাইঝেন? 
 
 ‘এই কারু্ল শহঝি কঝযকর্েি আঝগ একো ঘেনা ঘঝেরেল–যাি সাঝথ হোমাি একো 
সম্পকব িঝযঝে। আরম রর্ষযো হোমাঝক কখনও র্রলরন কািণ আমাি মঝন হঝযরেল 
রর্ষযো না জানাই হোমাি জনু উত্তম। ঘেনাপ্রর্াহ যরদ রভি হঝো োহঝল আরম একাই 
রর্ষযো সম্বঝি অর্রহে থাকাি র্ুাপািো আমাি মৃেুুি সাঝথ সাঝথ কঝি রনঝয হযোম… 
আমাঝদি র্েবমান সম্রাে েখনও হকর্ল একজন যুর্িাজ, আমাঝদি এই কারু্ঝল 
রনর্বারসে, হস সমঝয আরম আি রেরন নানা রর্ষয রনঝয আঝলাচনা কিোম। আরম যরদও 
রেলাম োাঁি আব্বাজাঝনি একজন মামুরল হকাষাধুক্ষ, আমাি মঝন হঝযরেল একজন 
রশরক্ষে র্ুরে রহসাঝর্ রেরন আমাি সঙ্গ উপঝভাগ কঝিন–আমাঝক একজন র্িু রহসাঝর্ও 
হযে রর্ঝর্চনা কঝিন। হসজনুই একিাঝে আরম হোমায, আমাি একমাত্র হমঝয রহসাঝর্, 
োাঁি মঝনািিঝনি জনু নাচঝে র্ঝলরেলাম। আমাি একমাত্র অরভপ্রায রেল আমাি 
সাঝধুি হশষপ্রাঝন্ত রগঝয োঝক শুঝভোজ্ঞাপন কিা। রকন্তু অরচঝিই–খুর্ সম্ভর্ে পঝিি 
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রদনই, আরম রিক রনরিে নই–রেরন আমাি সাঝথ হদখা কিঝে আঝসন… রেরন রক দারর্ 
কঝিরেঝলন েুরম রক ধািণা কিঝে পাঝিা? রগযাস হর্ঝগি দৃরষ্টঝে কু্ষিধাি েীক্ষ্ণো। 
 
না। 
 
রেরন োাঁি স্ত্রী রহসাঝর্ হোমায হপঝে হচঝযরেঝলন।’ 
 
হমঝহরুরিসা এে দ্রুে উঝি দাাঁড়ায হয োি হেপাযা একপাঝশ উঝে যায। রেরন আমায 
রর্ঝয কিঝে হচঝযরেঝলন…? 
 
 ‘হুাাঁ। রকন্তু আরম োঝক র্ঝলরেলাম হোমাি সাঝথ ইরেমঝধু হশি আফগাঝনি র্াগদান 
সম্পি হঝযঝে–হয আমাি পঝক্ষ হকাঝনামঝেই এই অঙ্গীকাঝিি অর্মাননা কিা অসম্ভর্…’ 
 
হমঝহরুরিসা দু’হাে আাঁকঝড় ধঝি, র্ারড়ি রভেঝিি আরেনায অরিি ভরঙ্গঝে পাযচারি 
কিঝে থাঝক। োি আব্বাজান জাহাঙ্গীিঝক মুঝখি উপি না র্ঝলরেঝলন… র্াংলাি 
পূরেগিময উষ্ণ আর্হাওযায অনুভূরেহীন, রনষু্ঠি হশি আফগাঝনি স্ত্রী হর্াি র্দঝল হস 
হমাগল িাজদির্াঝিি, সর্রকেু যা গুরুত্বপূণব োাঁি হকঝন্দ্রি কাোকারে, এক যুর্িাঝজি স্ত্রী 
হঝে পািঝো। হকন? রেরন এো কীভাঝর্ কিঝে পািঝলন? োঝক এমন রনমবমভাঝর্ 
সর্রকেু হথঝক র্রঞ্চে কিাি হপেঝন োি রক অরভপ্রায কাজ কঝিরেল? সমি পরির্াঝিি 
সাঝথ সাঝথ রেরন রনঝজও এই সম্বঝিি ফঝল উপকৃে হঝেন… ‘আমাি উপঝি েুরম িাগ 
কঝিঝে এর্ং সম্ভর্ে হোমাি িাগ কিাো সঙ্গে। আরম জারন হশি আফগাঝনি সাঝথ 
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হোমাি রর্ঝযঝে েুরম সুখী হওরন, রকন্তু আমাি পঝক্ষ হসো আঝগ হথঝক হর্াো সম্ভর্ 
রেল না। আমাি মঝন হঝযরেল আরম যা কঝিরে হসো কিা র্ুেীে আমাি সামঝন আি 
হকাঝনা পথ হখালা রেল না। আি োোড়া, যুর্িাজ রনঝজও েখন োাঁি আব্বাজাঝনি 
রনঝদবঝশ রনর্বারসে। হোমায রর্ঝয কিাি জনু োঝক োি আব্বাজাঝনি অনুমরে রনঝে 
হঝো এর্ং োাঁি পঝক্ষ েখন অনুমরে লাভ কিাো অসম্ভর্ রেল। হসই সমঝয ম্রাে রহসাঝর্ 
অরভরষে হর্াি র্দঝল োাঁি মৃেুুদঝণ্ড দরণ্ডে হর্ািই সমূহ সম্ভার্না রেল। সম্রাঝেি কাঝে 
োি সাঝথ আত্মীযো কিাি রর্ষযো আমাঝদি পরির্াঝিি জনু সুখকি নাও হঝে 
পািঝো। রগযাস হর্গ দম হনযাি জনু থাঝমন। 
 
হমঝহরুরিসাি কাঝে োাঁি আব্বাজাঝনি মুষলধাঝি এখনকাি এই সাফাই হদযাি রভেঝি 
একো স্বরর্ঝিারধো হচাঝখ পঝড়। যুর্িাজ জাহাঙ্গীঝিি প্রিার্ আব্বাজান রফরিঝয 
রদঝযরেঝলন রনঝজি সম্মান র্াাঁচাঝে নারক রনঝজি স্বাঝথব? রকন্তু হস হর্রশক্ষণ ভার্র্াি সময 
পায না রেরন আর্াি কথা শুরু কঝিন। 
 
‘আমাি অনু আঝিা রকেু র্লাি আঝে হসো আঝগ শুঝন নাও োিপঝি েুরম হযঝো 
আমাি প্ররে এে রর্রূপ মঝনাভার্ হপাষণ কিঝর্ না। সম্রাে আমাঝক োাঁি িাজকীয 
খাজারঞ্চখানাি রনযন্ত্রক রহসাঝর্ রনঝযাগ রদঝয, আগ্রা যার্াি আঝদশ রদঝযঝেন। োাঁি 
আব্বাজাঝনি হচাখ সহসা অশ্রুসজল হঝয উঝি–হমঝহরুরিসা আঝগ কখনও োি 
আব্বাজাঝনি হচাঝখ অশ্রু হদঝখরন। ‘গে রর্শো র্েি এর্ং আঝিা হর্রশ সময–আমিা 
সপরির্াঝি প্রথম এখাঝন আসর্াি পি হথঝকই–আরম সর্সমঝয হসই মুহূেবোি কথা 
ভার্োম যখন আমাঝক আমাি গুণার্লীি জনু স্বীকৃরে হদযা হঝর্ এর্ং আরম গুরুত্বপূণব 
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হকাঝনা পঝদ মঝনানীে হঝর্। আরম হসই আশা েুাগ কঝিরেলাম এর্ং পরিরিরেি সাঝথ 
রনঝজঝক মারনঝয রনঝে রশঝখরেলাম… রকন্তু আঝিা রর্ষয আঝে। সম্রাে রলঝখঝেন হয েুরম 
িাজকীয হহঝিঝম সম্রাে আকর্ঝিি একজন রর্ধর্া পত্নীি সরঙ্গনী হঝর্। র্াো আমাি, 
আমাি মঝন হয না হোমায রেরন ভুলঝে হপঝিঝেন। এখন েুরম যখন রর্ধর্া আি রেরন 
একজন সম্রাে, রেরন এখন হসই পদঝক্ষপ রনঝে পাঝিন হযো রেরন যখন হকর্ল যুর্িাজ 
আি েুরম অনু আঝিকজন হলাঝকি প্ররে অঙ্গীকাির্ি থাকায েখন কিঝে পাঝিন রন। 
 
* 
 
েযরদন পঝিি কথা, হমঝহরুরিসা োাঁি পালরকঝে শুঝয িঝযঝে যখন ভািের্ঝষবি 
সমভূরমঝে অর্েিঝণি প্রথম পযবাঝয সংকীণব পাথুঝি খুদ রগরিপঝথি রভেি রদঝয োঝক 
আি োি ঘুমন্ত হমঝয লাডলী হর্গমঝক র্হনকািী পালরকো দ্রুে এরগঝয চঝলঝে 
রগলজাই উপজারেি আেজন শেসমথব হলাঝকি চওড়া রনভবিঝযাগু কাাঁঝধ পালরকি 
র্াাঁঝশি দণ্ড অর্িান কিঝে। োঝক রঘঝি িাখা রু্রেদাি হগালারপ পদবা র্াোঝস আঝলারড়ে 
হঝে হস এক েলঝকি জনু র্াইঝিি খাড়াভাঝর্ হনঝম যাওযা, নুরড়পাথিপূণব োঝল 
ইেিে রর্রক্ষপ্ত রচিহরিৎ ওঝকি হোাঁপোড় হদখঝে পায। পালরকর্াহঝকিা প্রায 
হদৌড়ার্াি ভরঙ্গঝে চলাি সময গান গাইঝে গাইঝে, োাঁিা পালরকি দুলুরনঝে একো 
রনযরমে েন্দ র্জায হিঝখঝে। হস আশাি কঝি জাহাঙ্গীঝিি অরভপ্রাঝযি রর্ষঝয োাঁি 
আব্বাজাঝনি ধািণাই হযন সরেু হয। োি ধািণা সরেু হহাক হসো হস রনঝজও চায 
রকন্তু রেে অরভজ্ঞো হথঝক হস রশঝখঝে হয পুরুষমানুষ পরির্েবনশীল। হশি আফগানও 
োাঁঝদি রর্ঝযি প্রথম কঝযকমাস যেক্ষণ োাঁি প্ররে োি আগ্রহ রেল একজন মঝনাঝযাগী 
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স্বামী, হেহপিাযন হপ্ররমক রেঝলন… হস হযঝো জাহাঙ্গীিঝকও আি হমারহে কিঝে 
পািঝর্ না। পুরুষমানুঝষিা অল্পর্যসী নািীঝদহ পেন্দ কঝি। হস েখন রেল হষাল র্েঝিি 
এক রকঝশািী; এখন চরব্বশ র্েঝিি একজন িমণী। 
 
 োি ভার্নাি জাল রেি কঝি োঝক র্হনকািী র্হঝিি হপেন হথঝক রর্পদসঝিেজ্ঞাপক 
সরনর্বি রচৎকাি আি গাদা র্নু্দঝকি গুরলি শব্দ হভঝস আঝস। োি হর্হািািা গান 
গাওযা র্ি কঝি োাঁঝদি অগ্রসি হর্াি গরে রৃ্রদ্ধ কিঝে পালরকো ভীষণভাঝর্ দুলঝে 
আিম্ভ কঝি। একহাঝে লাডরলঝক অভযদাঝনি ভরঙ্গঝে জরড়ঝয ধঝি হস পদবাি একো 
ধাি উাঁচু কঝি র্াইঝি উাঁরক হদয রকন্তু ধুসি নুরড় আি পাথি োড়া হস রকেুই হদখঝে 
পায না। পুঝিাো সময গাদা র্নু্দঝকি শব্দ আি রচৎকাি আঝিা প্রর্ল হয এর্ং কাঝে 
এরগঝয আসঝে থাঝক। োিপঝি র্হঝিি হপেন হথঝক একজন অশ্বাঝিাহী েীব্রঝর্ঝগ 
হঘাড়া হাাঁরকঝয পালরকি পাশ রদঝয অরেক্রম কঝি, এেই কাে রদঝয হয হস হলাকোি 
হঘাড়াি ঘাঝমি গি পায এর্ং প্রাণীোি খুঝিি আঘাঝে রেেঝক উিা ধুঝলা োাঁি হচাঝখ 
এঝস পঝড় এর্ং হস কাশঝে শুরু কঝি। হলাকো রচৎকাি কিঝে, মালর্াহী র্হঝি 
ডাকাঝেিা হামলা কঝিঝে। রেনজন মানুষ আি দুঝো মালর্াহী উে ভূপারেে হঝযঝে। 
হসখাঝন দ্রুে আঝিা সসনু হপ্রিণ কঝিা!’ 
 
 হমঝহরুরিসা োি হচাখ হথঝক ধুঝলা ঘঝষ হফঝল রপেঝনি রদঝক োকায রকন্তু োি দৃরষ্ট 
হথঝক মালর্াহী র্হিো হফঝল আসা পঝথি একো েীক্ষ্ণ র্াঝকি আড়াঝল অদৃশু হঝযঝে। 
এই রগরিপথগুঝলা র্র্বি আরিরদ উপজারেি কািঝণ কুখুাে যািা পযবেকঝদি হোে হোে 
র্হি লুণ্ঠন কঝি থাঝক রকন্তু িাজকীয সসনুর্ারহনীি প্রহিায সুিরক্ষে একো র্হঝি 
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হামলা কিাো রনিঃসঝন্দঝহ হিকািী। োিা জাঝন না োিা কাঝদি উপঝি হামলা কিঝে 
এঝসঝে… র্া হযঝো োিা জাঝন। কারু্ঝলি ধনী হকাষাধুঝক্ষি ভ্রমঝণি সংর্াদ সম্ভর্ে 
োাঁঝদি হামলায প্রঝিারচে কঝিঝে। োযাগুঝলা দীঘবেি হঝে শুরু কঝিঝে। সূযব আি এক 
রক দুই ঘন্টাি রভেঝি চািপাঝশি পাহাঝড়ি চূড়াি রনঝচ হারিঝয যাঝর্। োঝদি র্হঝিি 
হপেঝন অর্রিে মালর্াহী শকেগুঝলাঝক হযে আক্রমণ কিা হঝযঝে োঝদি োড়াহুঝড়া 
কঝি সংকীণব খুদ রগরিপঝথি আঝিা গভীঝি রনঝয যার্াি অরভপ্রাঝয হযখাঝন অিকাঝিি 
রভেঝি হামলাকািীঝদি আঝিকো রর্শাল দল ওে হপঝে িঝযঝে? লাডলী আি োাঁি 
রনঝজি এর্ং র্হঝিি সাঝথ োাঁি সামঝন ভ্রমণিে োাঁি রপোমাোি–রর্পঝদি ভার্না 
োঝক রকেুক্ষঝণি জনু রনথি কঝি হদয এর্ং োিপঝি হস দ্রুে রচন্তা কিঝে শুরু কঝি। 
হস কীভাঝর্ রনঝজঝক আি রনঝজি কনুাঝক িক্ষা কিঝর্? োি সাঝথ হকাঝনা অস্ত্র হনই। 
লাডলী ঘুম হথঝক হজঝগ উিঝল হস হমঝযঝক রনঝজি কাঝে হেঝন হনয। লাডলী রর্পঝদি 
সম্ভার্নায কাাঁো হঝয থাকা মাঝযি উৎকণ্ঠা হেি পাওযা মাত্র হফাাঁপাঝে আিম্ভ কঝি। শান্ত 
হও, হমঝহরুরিসা োি কঝণ্ঠ একো উৎফুল্লভার্ ফুরেঝয র্ঝল। সর্রকেু রিক হঝয যাঝর্। 
আি োোড়া, কািায কখনও কাঝিা উপকাি হয রন। 
 
রিক হসই মুহূঝেব রচৎকাি কঝি হকউ একজন থামর্াি রনঝদবশ হদয। োি হর্হািািা এে 
দ্রুে দাাঁরড়ঝয পঝড় হয হমঝহরুরিসা হুমরড় হখঝয সামঝনি রদঝক উঝে পঝড়। োাঁি হাে 
হথঝক লাডলী রেেঝক যায এর্ং পালরকি কািাঝমা গিনকািী র্াাঁঝশি র্াাঁকাঝনা চক্রর্লঝযি 
একোি সাঝথ োি কপাল রগঝয এে হজাঝি ধাক্কা খায হয রকেুক্ষঝণি জনু হস হচাঝখ 
োপসা হদঝখ। রনঝজঝক সুরিি কঝি হস লাডলীঝক হজাি কঝি পালরকি হমঝেঝে শুইঝয 
হদয। এখাঝন চুপ কঝি শুঝয থাঝকা!’ হস এিপঝি পদবাি হভেি হথঝক সািঝসি মে 
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মাথা হর্ি কঝি র্াইঝি োরকঝয হদঝখ হয োাঁি সামঝন পুঝিা র্হিো থমঝক দাাঁরড়ঝয 
িঝযঝে। ের্রকিা হঘাড়া হথঝক মারেঝে নামঝে শুরু কঝিঝে এর্ং র্নু্দক রপঝিি উপঝি 
আড়াআরড়ভাঝর্ েুরলঝয রনঝয, নুরড়ঝে আরৃ্ে োল হর্ঝয হুড়মুড় কঝি উপঝি উিাি হচষ্টা 
কঝি, োঝদি পাঝযি আঘাঝে পাথঝিি েুকঝিা আি র্ালু আলগা হঝে থাঝক, উপঝিি 
রদঝক রর্রক্ষপ্ত পঝড় থাকা কঝযকো পাথি োঝদি গন্তর্ু হযখাঝন োিা খারনকো হঝলও 
আড়াল পাঝর্। িাজকীয অশ্বাঝিাহী র্ারহনীি একো দল এমন সময োি পাশ রদঝয 
দ্রুেঝর্ঝগ োাঁঝদি র্হঝিি হপেঝনি রদঝক েুঝে যায হযখাঝন লড়াইঝযি শব্দ প্ররে মুহূঝেব 
েীব্রেি হঝে। পথো এখাঝন এেই সংকীণব হয োি পাশ রদঝয অরেক্রম কিাি সময 
োিা এক সারিঝে রর্নুি হঝে র্াধু হয। রর্শাল একো কাঝলা হঘাড়ায উপরর্ষ্ট হাঝে 
ইরেমঝধুই উদুে েির্ারি আি উরিগ্ন মুখার্যঝর্ি এক েরুণ অশ্বাঝিাহী দলোি একদম 
হশঝষ িঝযঝে। 
 
 হমঝহরুরিসা ভাঝর্, লাডলীঝক সাঝথ রনঝয পদবাি হোযাক্কা না কঝি োাঁি রক। রনঝজি 
রপোমাোি গারড়ি রদঝক হদৌঝড় যাওযা রিক হঝর্, রকন্তু পিমুহূঝেব হস ধািণাো নাকচ 
কঝি হদয। োঝদি মাথাি উপঝি পাথঝিি আড়াঝল লুরকঝয থাকা হকাঝনা রনশানার্াঝজি 
কাঝে োিা এি ফঝল রনঝজঝদি হকর্ল অিরক্ষে প্ররেপি কিঝর্। লড়াইঝযি গরেপ্রকৃরে 
পরিষ্কাি না হওযা পযবন্ত নড়াচড়া কিাি হকাঝনা মাঝনই হয না। হস এি র্দঝল পালরকি 
চািপাঝশি পদবা পুনিায ভাঝলা কঝি হেঝন হদয। সময গরড়ঝয ধীঝি ধীঝি আঝধা 
অিকাঝিি আর্ঝেব এরগঝয যায। পুঝিাো সময গাদা র্নু্দঝকি শব্দ–কখনও মঝন হয 
কাঝে এরগঝয আসঝে, কখনও মঝন হয দূঝি সঝি যাঝে–এর্ং সসনুঝদি অগ্রসি আি 
রপরেঝয আসর্াি েীক্ষ্ণ আঝদঝশি র্ুাপাঝি কান খাড়া কঝি িাখাি, সাঝথ যুে হয োি 

http://www.bengaliebook.com/


 দি টেনটেড টরোন - এম্পোয়োর অভ িো ট োগল । অযোটলক্স রোিোরট োডড 

94 

www.bengaliebook.com                                  সূদিপত্র 
 

 

কপাঝলি যন্ত্রণা হযখাঝন ইরেমঝধু রর্শাল মাঝপি একো আলুি সৃরষ্ট হঝযঝে, হস রনঝজঝক 
র্াধু কঝি লাডরলঝক পািঝসুি হলাকগীরে হজাি হগঝয হশানাঝে। 
 
োাঁঝদি র্হঝিি হপেন হথঝক রচৎকাি আি গুরলর্ষবঝণি শব্দ অর্ঝশঝষ রথরেঝয আসঝে 
আিম্ভ কঝি, রকন্তু এি মাঝন রক? হস োিপঝি শুনঝে পায রনঝজি পালরকি কাঝে 
হঘাড়াি খুঝিি শব্দ, রর্জযীি হাাঁকডাক এর্ং হসখাঝন অর্িানিে হর্হািা আি সসনুঝদি 
উল্লাঝসি জর্ার্ রদঝে রদঝে এরগঝয আসঝে। হামলাকািী রনিযই হমঝি োরড়ঝয হদযা 
হঝযঝে… হস আঝিা একর্াি পদবাি আড়াল হথঝক র্াইঝি োরকঝয হদঝখ িাজকীয 
অশ্বাঝিাহীিা রর্জযীি হর্ঝশ রফঝি আসঝে। হস োরকঝয হদঝখ হর্শ কঝযকজঝনি 
হঘাড়াি, যাাঁঝদি রভেঝি হসই েরুণ আরধকারিকও িঝযঝে, পযবাঝণি উাঁচু হঝয থাকা 
র্াাঁকাঝনা অংঝশ োাঁঝদি হাঝে যািা রনহে হঝযঝে োঝদি রেি মিকগুঝলা চুল র্াাঁধা 
অর্িায েুঝল িঝযঝে, োঝদি গলাি করেবে অসমান অংশ হথঝক েপেপ কঝি িে 
পড়ঝে। রকন্তু দলোি হশষ অশ্বাঝিাহী হয োি পাশ রদঝয অরেক্রম কিাি সময োাঁি 
মঝনাঝযাগ আকষবণ কঝি। হলাকো একো হোে আাঁেসাে চামড়াি জুাঝকঝে অদু্ভেভাঝর্ 
সরিে এর্ং োাঁি মাথায চুড়াকৃরে হমাগল রশঝিাস্ত্রাঝণি সাঝথ গলা িক্ষা কিঝে সংযুে 
ধাের্ শৃঙ্খঝলি র্ঝমবি র্দঝল িঝযঝে হগালাকৃরে একো রশঝিাস্ত্রাণ। হস এরগঝয োি 
পাশাপারশ আসঝে, হলাকো মাথা ঘুরিঝয োকায। একঝজাড়া ধুসি, মাজবাি সদৃশু নীল 
হচাখ োি রদঝক সিাসরি োরকঝয িঝযঝে। 
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৪ রোজকীয় টহটর  
 
মালরকন, যার্াি সময হঝযঝে। অধঝমি নাম মালা। আরম মহামানু সম্রাঝেি খাজাসািা, 
োাঁি িাজকীয হহঝিঝমি েত্ত্বার্ধাযক এর্ং আপনাঝক পথ হদরখঝয ফাঝেমা হর্গঝমি 
আর্াসন কঝক্ষ হপৌঁঝে হদযাি জনু এঝসরে আপরন োাঁি রখদমে কিঝর্ন। মালা হযৌর্ন 
প্রায অরেক্রান্ত দীঘবঝদহী, মযবাদাপূণব হচহািাি অরধকারিনী এক িমণী। োি হাঝেি 
হারেি দাাঁঝেি সেরি িাজকীয দফেঝিি কেৃবত্বসূচক দঝণ্ডি শীষবঝদঝশ হখাদাই কিা 
পদ্মফুঝলি আকৃরে োি হচহািায র্াড়রে আরভজােু হযাগ কঝিঝে। হমঝহরুরিসা োাঁি 
রস্মে হারসি হপেঝন দুদবান্ত এক র্ুরেঝত্বি উপরিরে আাঁচ কিঝে পাঝি। 
 
হস এর্াি োাঁি রপোমাোি রদঝক দৃরষ্ট রনর্দ্ধ কঝি, আগ্রা দূঝগবি রনিাপত্তা প্রাচীঝিি 
অভুন্তঝি রগযাস হর্ঝগি র্সর্াঝসি জনু র্িােকৃে প্রশি আর্াসন কক্ষসমূঝহি আরেনায 
োিা পাশাপারশ দাাঁরড়ঝয িঝযঝে। োাঁি আরম্মজান লাডরলি হাে ধঝি হিঝখঝে। 
হমঝহরুরিসা হাাঁেু হভঝে র্ঝস রনঝজি হমঝযি গাঝল চুমু হদয। হস এই মুহূেবোি জনু 
রর্পুল প্রেুাশা রনঝয প্রেীক্ষা কঝিরেল, রকন্তু এখন যখন সমযো এঝসঝে, আগ্রা 
হপৌঁোর্াি রেন সপ্তাহ পঝি, োি মাঝে হকমন একো উঝিগ এমনরক এক ধিঝনি 
অনীহা কাজ কিঝে থাঝক। রনঝজি সন্তাঝনি কাে হথঝক আলাদা হওযা হয রেল োি 
একমাত্র সান্ত্বনা ভীষণ দুিঃসহ একো অরভজ্ঞো, লাডলী যরদও োাঁি দাদা-দাদী আি আযা 
ফারিশাি কাঝে যঝত্নই থাকঝর্ এর্ং হহঝিঝম োাঁি সাঝথ হদখা কিাি অনুমরে পাঝর্। 
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খাজাসািা োরকঝয িঝযঝে রু্েঝে হপঝি, হমঝহরুরিসা রনঝজঝক র্াধু কঝি রনঝজি আঝর্গ 
হগাপন কিঝে, হশি আফগাঝনি সাঝথ োাঁি অরের্ারহে জীর্ন যা ভাঝলাভাঝর্ কিঝে 
োঝক পািদশবী কঝি েুঝলঝে, এর্ং মুখার্যর্ আঝর্গহীন িাখঝে। লাডলীঝক হশষর্াঝিি 
মে একর্াি আরলঙ্গন কঝি হস উঝি দাাঁড়ায, োাঁি রপোমাোি রদঝক ঘুঝি এর্ং োাঁঝদিও 
আরলঙ্গন কঝি হস োাঁঝদি সারিধু হথঝক রপেঝন সঝি আসর্াি সময, রগযাস হর্ঝগি মুখ 
গঝর্ব জ্বলজ্বল কিঝে থাঝক। হোমাি প্ররে আমাঝদি শুভকামনা িইঝলা। হোমাি 
গৃহকত্রীঝক ভাঝলাভাঝর্ রখদমে কিঝর্,’ রেরন র্ঝলন। 
 
হমঝহরুরিসা খাজাসািাঝক অনুসিণ কঝি প্রাঙ্গণ হথঝক হর্ি হঝয আঝস এর্ং 
হর্ঝলপাথঝিি একপ্রি রসাঁরড় রদঝয রনঝচ নাঝম যা আগ্রা দূঝগবি প্রাণঝকঝন্দ্রি অরভমুঝখ 
খাড়াভাঝর্ উঝি যাওযা একো োঝলি পাদঝদঝশ এঝস হশষ হঝযঝে। কঝযক গজ দূঝিই 
সরু্জ িঝেি হপাষাক পরিরহে েযজন মরহলা পরিচারিকা হিশঝমি কাপড় রদঝয সরিে 
একো পালরকি পাঝশ দাাঁরড়ঝয িঝযঝে। োাঁিা সর্াই হদখঝে লম্বা আি চওড়া। হস 
ইরেমঝধু হপষল হদঝহি অরধকারিনী েুরকব হমঝযঝদি কথা শুঝনঝে যািা হহঝিম পাহািা 
হদয, রকন্তু হস আঝিকেু কাোকারে হযঝে পরিচারিকাি দলো হমঝয নয, র্িং রর্শাল 
হাে পা রর্রশষ্ট এর্ং না পুরুষ না হমঝযলী, আিযব ধিঝনি হকামল মুঝখি অরধকািী, 
হখাাঁজা হদঝখ হস চমঝক উঝি সশঝব্দ শ্বাস োঝন। োঝদি সর্ািই পিঝন দামী অলিাি 
হশাভা পায এর্ং হর্শ কঝযকজঝনি হচাঝখ কাজল হদযা িঝযঝে। হস হখাাঁজা আঝগও 
হদঝখঝে, গৃহপরিচািক রহসাঝর্ রনঝযারজে র্া র্াজাঝি হলাকঝদি মঝনািিঝনি জনু নাচ 
গান কঝি, রকন্তু হমঝযঝদি মে হপাষাক পরিরহে এমনো আঝগ কখনও হদঝখরন। 
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মারলকা, এই পালরকো আপনাি জনু পািান হঝযঝে, খাজাসািা র্ঝল। হমঝহরুরিসা 
পালরকঝে উঝি হভেঝিি রনচু আসঝন আড়াআরড়ভাঝর্ পা হিঝখ র্ঝস। োি চািপাঝশ 
হিশঝমি পদবাগুঝলাঝক কঝযক হজাড়া হাে জাযগা মে গুাঁঝজ হদয এর্ং হখাাঁজাি দল 
পালরকো রনঝজঝদি কাাঁঝধ েুঝল রনঝে হসো শূঝনু হভঝস উঝি। োঝক নেুন একো 
জীর্ঝন র্ঝয রনঝে পালরকো খাড়া োল রদঝয মৃদু দুলুরনি সাঝথ উপঝি উিঝে শুরু 
কিঝে, হস হদঝখ হস রনঝজি হাে মুঝিা কঝি হিঝখঝে এর্ং োাঁি হৃৎরপণ্ড এে দ্রুে 
স্পরন্দে হয হয োি কাঝন মঝন হয হযন োি হদঝহি িে এঝস আেঝড় পড়ঝে। এে 
অল্প সমঝযি রভেঝি কে রকেু ঘঝে রগঝযঝে… কারু্ঝল হস যখন োি সামঝন নৃেু 
প্রদশবন কিরেল েখন রেরন োাঁি রদঝক হযভাঝর্ োরকঝয রেঝলন, োযাময আঝধা-
আঝলাঝে হস হচষ্টা কঝি জাহাঙ্গীঝিি হসই কৃশ রকন্তু সুদশবন মুখমণ্ডল পুনিায স্মিণ 
কিঝে… োাঁি আব্বাজান হযমন দারর্ কঝিঝেন এর্ং হস রনঝজও যা প্রেুাশা কঝি রেরন 
রক আসঝলই হসভাঝর্ োি ভরর্ষুে? হস শীিই হসো জানঝে পািঝর্। 
 
* 
 
‘সম্রাে, আপরন আমাঝক রক কথা র্লঝে চান? আরম আপনাি আঝদশ লাভ কিা মাত্র 
ফঝেপুি রশরক্র হথঝক যে দ্রুে সম্ভর্ এঝসরে। সুরফ র্ার্াি কণ্ঠস্বি হকামল রকন্তু হচাঝখ 
কু্ষিধাি দৃরষ্ট। এখন যখন র্হু প্রেীরক্ষে মুহূেবো এঝস উপরিে হঝযঝে, জাহাঙ্গীি কথা 
র্লঝে অনীহা হর্াধ কঝি। সুরফ সাধক, যাঝক ধারমবক র্ুরে রহসাঝর্ োি যঝশি কািঝণ 
েদ্ধাি র্শর্েবী হঝয হস োি রনঝজি রনভৃে কঝক্ষ রনঝজি আসঝনি পাঝশই আঝিকো 
হেপাযায োঝক র্সঝে অনুঝিাধ কঝিঝে, মঝন হয োাঁি নাজুক পরিরিরে আাঁচ কিঝে 
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পাঝিন এর্ং কথা চারলঝয যান, আরম জারন হয আপরন যখন এঝকর্াঝিই হোে একো 
র্ালক েখন আপরন আমাি আব্বাজাঝনি কাঝে রনঝজি মঝনি কথা খুঝল র্ঝলরেঝলন। 
আমাি মঝন হয না হয আমাি আব্বাজাঝনি মে আমাি ভরর্ষুিাণী কিাি ক্ষমো আঝে 
র্া আরম োিমে অন্তদৃরষ্টি অরধকািী, রকন্তু আপরন যরদ আমাি উপঝি আিা িাখঝে 
পাঝিন আরম আপনাঝক সাহাযু কিাি হচষ্টা কিঝে পারি।’ 
 
ফঝেপুি রশরক্রি হসই উষ্ণ িাঝে জাহাঙ্গীঝিি ভার্না রফঝি যায যখন হস োাঁি প্রঝশ্নি 
উত্তি পার্াি আশায প্রাসাদ হথঝক হদৌঝড় হশখ হসরলম রচশরেি র্ারড়ঝে রগঝয উপরিে 
হঝযরেল। আপনাি আব্বাজান রেঝলন একজন মহান র্ুরে। রেরন আমাঝক হোশ হঝে 
র্ািণ কঝিরেঝলন, র্ঝলরেঝলন হয আরমই সম্রাে হঝর্া। আরম প্রাপ্তর্যস্ক হওযা পযবন্ত োাঁি 
কথাগুঝলা আমাঝক অঝনক করিন সময অরেক্রান্ত কিঝে সাহাযু কঝিঝে।’ 
 
 ‘আমাি কথাও হযঝো আপনাঝক খারনকো স্বরি রদঝে পািঝর্।’ 
 
জাহাঙ্গীি সুরফ সাধঝকি রদঝক োকায–োি রুগ্ন-দশবন আব্বাজাঝনি হচঝয অঝনক 
রর্শালাকৃরে হদঝহি অরধকািী একজন হলাক। হস প্রায জাহাঙ্গীঝিি সমান লম্বা এর্ং 
একজন সসঝনুি মেই স্বািুর্ান, রকন্তু জাহাঙ্গীি ভাঝর্ শািীরিক শরে হকাঝনাভাঝর্ই 
োঝক সনরেক দূর্বলোি প্ররে আঝিা হর্রশ ক্ষমাশীল কঝি েুলঝে পাঝি রন… হস লম্বা 
একো শ্বাস হনয এর্ং যঝত্নি সাঝথ শব্দ চযন কঝি কথা র্লঝে শুরু কঝি। আমাি 
আব্বাজান আমাঝক যখন কারু্ঝল রনর্বারসে কঝিরেঝলন আরম হসখাঝন একো হমঝযঝক 
হদঝখরেলাম, আমাি আব্বাজাঝনি এক আরধকারিঝকি কনুা। আরম সহজপ্ররৃ্রত্তঝে রু্েঝে 
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পারি হয হসই আমাি মানসকনুা আরম যাঝক খুাঁজরে। আরম যরদও ইরেমঝধু হর্শ 
কঝযকজনঝক েখন রর্ঝয কঝিরেলাম রকন্তু আরম সঝন্দহােীেভাঝর্ রনরিে হয হসই হঝো 
আমাি আত্মাি সহচিী–আমাি অর্শুই োঝক রর্ঝয কিা উরচে। রকন্তু হসখাঝন একো 
সমসুা হদখা রদঝযরেল। আমাি আব্বাজাঝনি একজন হসনাপরেি সাঝথ এি আঝগই োি 
র্াগদান সম্পি হঝযরেল এর্ং আরম যরদও আব্বাজাঝনি কাঝে অনুনয কঝিরেলাম রেরন 
আমাি খারেঝি োাঁঝদি র্াগদান ভােঝে অস্বীকাি কঝিরেঝলন। 
 
‘সম্রাে, আমিা জারন হয সম্রাে আকর্ি রেঝলন একজন নুাযপিাযণ শাসক। 
 
 ‘হুাাঁ, রকন্তু সর্সমঝয এো র্লা যাঝর্ না রর্ঝশষ কঝি যখন ঘেনাি সাঝথ োি আপন 
পরির্াঝিি সদসুঝদি রর্ষয জরড়ে। রেরন এঝকর্াঝিই রু্েঝে হচষ্টা কঝিন রন হয আমাি 
দাদাজান হুমাযুন োাঁি স্ত্রী হারমদাঝক প্রথমর্াি হদখাি পি হযমন অনুভর্ কঝিরেঝলন 
আমািও রিক একই অনুভূরে হঝযরেল। রেরন হারমদাঝক আপন কঝি রনঝে, রনঝজি ভাই 
রহন্দাঝলি সাঝথ পযবন্ত, রেরনও হারমদাঝক ভাঝলার্াসঝেন, সম্পকবঝেদ কঝিরেঝলন। 
হারমদাি জনু রনঝজি ভাঝলার্াসাি কািঝণ রেরন োাঁি সাম্রাজুঝক পযবন্ত রর্পযবঝযি মুঝখ 
হিঝল রদঝযরেঝলন। অঝনঝকই হযে োঝক হর্াকা র্লঝর্…’ জাহাঙ্গীি োাঁি পাঝশ হাাঁেুি 
উপি হাে হিঝখ, সাদা পাগরড় পরিরহে মাথা সামানু নে কঝি র্ঝস থাকা সুরফ 
সাধঝকি রদঝক আড়ঝচাঝখ োকায, রকন্তু রেরন রিকই কঝিরেঝলন। োাঁঝদি রর্ঝয হঝয 
যার্াি পঝি রেরন আি হারমদা খুর্ কম সমযই পিস্পঝিি হথঝক আলাদা হঝযঝেন। 
রেরন হশষ পযবন্ত হমাগল রসংহাসন রফঝি পার্াি আঝগ পযবন্ত রর্পদসিুল র্েিগুঝলা রেরন 
রনিরর্রেিভাঝর্ হুমাযুঝনি সাঝথ রেঝলন। োাঁি আকরস্মক মৃেুুি পঝি হারমদা রসংহাসঝন 
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আমাি আব্বাজান আকর্ঝিি উত্তিারধকাি রনরিে কিাি মে সাহরসকো প্রদশবন 
কঝিরেঝলন। 
 
 ‘আপনাি দাদীজান রেঝলন একজন সাহসী মরহলা এর্ং গুনর্েী সম্রাজ্ঞী। আপনাি মঝন 
হঝযঝে যাঝক আপরন রর্ঝয কিঝে আগ্রহী হঝযরেঝলন রেরন আপনাি এমনই হযাগু 
সহচি হঝেন? 
 
‘আরম এো জারন। আমাি আব্বাজান আমাঝক র্াধু কঝিরেঝলন োঝক উৎসজবন কিঝে 
রকন্তু আরম সম্রাে রহসাঝর্ অরভরষে হর্াি পঝি আরম জারন সময হঝযঝে যখন আরম োি 
সাঝথ একঝত্র থাকঝে পািঝর্া। 
 
 ‘রকন্তু আপরন র্ঝলঝেন অনু আঝিকজঝনি সাঝথ োি র্াগদান হঝযরেল। 
 
হসই হলাকঝক রক রেরন রর্ঝয কঝিন রন? 
 
‘হুাাঁ। 
 
‘রক এমন োহঝল পরির্রেবে হঝযঝে? োি স্বামী রক মৃেুুর্িণ কঝিঝে? 
 
 ‘হুাাঁ, রেরন মািা রগঝযঝেন। জাহাঙ্গীি রকেুক্ষঝণি জনু চুপ কঝি থাঝক োিপঝি উঝি 
দাাঁড়ায এর্ং সুরফ সাধঝকি মুঝখামুরখ ঘুঝি দাাঁড়ার্াি আঝগ রকেুক্ষণ অরিিভাঝর্ পাযচারি 
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কঝি। হস হখাদাভীরু হলাকোি মুঝখি রদঝক োরকঝযই রু্েঝে হয হস যা র্লঝে চঝলঝে 
রেরন ইরেমঝধুই হসো জাঝনন। োি নাম হশি আফগান। হস রেল র্াংলাি হগৌঝড় আমাি 
হসনাপরে। আমাি রনঝদবঝশ োঝক হেুা কিা হঝযঝে এর্ং োাঁি রর্ধর্া পত্নীঝক এখাঝন 
র্াদশাহী হহঝিঝম রনঝয আসর্াি আঝদশ রদঝযরে।’ 
 
‘সম্রাে, একজন হলাকঝক হেুা কিা যাঝে কঝি আপরন োি স্ত্রীঝক হপঝে পাঝিন একো 
গরহবে পাপাচাি। সুরফ সাধক োি হেপাযায রপি খাড়া কঝি একদম সোন র্ঝস িঝযঝে 
এর্ং কঝিাি একো অরভর্ুরে োি মুখার্যঝর্। 
 
 ‘এো রক নিহেুা? আরম একজন সম্রাে। আমাি সমি প্রজাি জীর্ন আি মৃেুুি উপঝি 
আমাি অরধকাি আঝে। 
 
 রকন্তু সম্রাে রহসাঝর্ আপরন হসই সাঝথ নুাযরর্চাঝিি উৎসমুখ। আপরন হখযাঝলি র্ঝশ 
র্া আপনাি সুরর্ধাি জনু হেুা কিঝে পাঝিন না। 
 
 ‘হশি আফগান দুনবীরেপিাযন রেল। োি িাঝন আমাি মঝনানীে হসনাপরে হস রক 
পরিমাণ র্াদশাহী অথব আত্মসাৎ কঝিরেল োাঁি প্রচুি প্রমাণ আমাঝক রদঝযঝে। হঘাড়া 
আি অনুানু উপকিণ ক্রঝযি জনু আমাি হকাষাগাি হথঝক হপ্ররিে সহস্রারধক হমাহি 
োাঁি র্ুরেগে রসনু্দঝক জমা হঝযঝে। হস রমথুা অরভঝযাঝগ ধনী র্রণকঝদি মৃেুুদণ্ড 
রদঝযঝে যাঝে কঝি হস োাঁঝদি সম্পরত্ত র্াঝজযাপ্ত কিঝে পাঝি। হশি আফগানঝক দশ, 
রর্শর্াি মৃেুুদণ্ড হদর্াি মে প্রচুি প্রমাণ আমাি কাঝে আঝে… 
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 ‘রকন্তু আপরন যখন োঝক হেুা কিাি আঝদশ রদঝযরেঝলন েখন আপরন োি এসর্ 
অপিাধ সম্পঝকব রকেুই জানঝেন না? 
 
 জাহাঙ্গীি ইেিে কঝি, োিপঝি র্ঝল, ‘না।’ 
 
‘সম্রাে, হসঝক্ষঝত্র–এর্ং কথাো সিাসরি র্লাি জনু আমাি মাজবনা কিঝর্ন–রনঝজি 
হস্বোচািীোঝক নুাযুো প্ররেপাদন কিাি হচষ্টা কিাো আপনাি উরচে হঝর্ না। 
আত্মগ্রাহী আঝর্ঝগি র্শর্েবী হঝয আপরন কাজো কঝিঝেন, এি হর্রশ রকেু না। 
 
রকন্তু আমাি দাদাজাঝনি হথঝক আমাি কৃেকমব রক এেোই আলাদা? আমাি অপিাধ রক 
োি হচঝয এেোই রনকৃষ্ট? এক ভাইঝযি কাে হথঝক রেরন একজন িমণীঝক-হয োঝক 
ভাঝলার্াসঝো এর্ং োাঁি প্ররে রর্শ্বি রেল-রেরনঝয রনঝযরেঝলন। রহন্দালঝক রেরন যরদ 
সর্িীভার্াপি না কিঝেন, রহন্দাল রনঝজ কখনও খুন হঝো না। 
 
 ‘আপনাি অপিাধ আিও রনকৃষ্ট কািণ আপরন রনঝজি স্বাঝথব একজন হলাকঝক হেুা 
কঝিঝেন। আপরন আল্লাহোলাি হচাঝখই হকর্ল পাপ কঝিন রন হসইসাঝথ আপনাি কারি 
িমণীি পরির্াঝিি রর্রুঝদ্ধ এর্ং স্বযং হসই িমণীি প্ররেও আপরন পাপাচাি কঝিঝেন। 
আপরন আপনাি অন্তঝি এো জাঝনন, নেুর্া হকন আমাঝক হডঝক পারিঝযঝেন? োি 
মুঝখি রদঝক সুরফ সাধঝকি পরিষ্কাি খঝযিী হচাখ অপলক োরকঝয থাঝক। জাহাঙ্গীি 
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যখন রকেু র্ঝল না রেরন র্লঝে থাঝকন, আরম আপনাঝক আপনাি পাপঝর্াধ হথঝক মুরে 
রদঝে পািঝর্া না… আল্লাহোলাই হকর্ল আপনাঝক মাজবনা কিঝে পাঝিন।’ 
 
জাহাঙ্গীি মঝন মঝন ভাঝর্, সুরফ র্ার্াি প্ররেো কথাই অক্ষঝি অক্ষঝি সরেু। রর্শ্বাস কঝি 
কাঝিা কাঝে মঝনি হগাপন কথাো র্লাি প্রঝযাজনীযো ক্রমশ অসহনীয হঝয উিরেল 
এর্ং হস খুরশ হয অর্ঝশঝষ হস এো কিঝে হপঝিঝে, রকন্তু ধারমবক হলাকো োি অপিাধ 
হযে না হদখাি ভাণ কিঝর্ন এই আশা কঝি হস রনঝজ রনঝজঝকই প্রোরিে কঝিরেল। 
আরম আল্লাহো’লাি ক্ষমা লাভ কিাি হচষ্টা কিঝর্া। আরম দরিদ্রঝদি যা দান করি োাঁি 
পরিমাণ রেনগুণ রৃ্রদ্ধ কিঝর্া। আরম রদরল্ল, আগ্রা আি লাঝহাঝি নেুন মসরজদ রনমবাঝণি 
আঝদশ হদর্। 
 
 আরম আঝদশ হদর্।’ সুরফ র্ার্া রনঝজি হাে উাঁচু কঝিন। সম্রাে, এসর্ হয যঝথষ্ট নয। 
আপরন র্ঝলঝেন আপরন রর্ধর্া িমণীঝক আপনাি হহঝিঝম রনঝয এঝসঝেন। োাঁি সাঝথ 
আপরন রক ইরেমঝধু সহর্াস কঝিঝেন? 
 
না। হস হমাঝেই সাধািণ হকাঝনা উপপত্নী নয। আরম আপনাঝক হযমন র্ঝলরে, আরম 
োঝক রর্ঝয কিঝে ইেুক। হস র্েবমাঝন আমাি এক সৎ-মাঝযি রখদমেকািী রহসাঝর্ 
িঝযঝে এর্ং এসর্ রর্ষঝয হস রর্নু্দমাত্র অর্রহে নয। রকন্তু আরম শীিই োঝক হডঝক 
পািার্… আমাি অনুভূরেি কথা োঝক র্লঝর্া…’ 
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না। আপনাি প্রাযরিঝত্তি রকেুো অর্শুই র্ুরেগে হঝে হঝর্। আপনাঝক অর্শুই আত্ম-
সংযঝমি পরিচয রদঝে হঝর্। এই িমণীঝক এখন রর্ঝয কিঝল আল্লাহো’লা হযে 
ভযিি মূলু আদায কিঝর্ন। আপনাঝক অর্শুই রনঝজি র্াসনা দমন কিঝে হঝর্ এর্ং 
অঝপক্ষা কিঝে হঝর্। আপরন অন্তে েযমাস োি সাঝথ সহর্াস কিঝর্ন না এর্ং হসই 
সমঝয আপরন প্ররেরদন নামায আদায কিঝর্ন আল্লাহোলাি মাজবনা লাভ কিঝে।’ কথা 
র্ঝল সুরফ র্ার্া উঝি দাাঁড়ায এর্ং োঝক চঝল যার্াি জনু জাহাঙ্গীঝিি আঝদঝশি অঝপক্ষা 
না কঝি কক্ষ হথঝক হর্ি হঝয যায। 
 
* 
 
ফারেমা হর্গঝমি চওড়া মুখো পাচবঝমঝন্টি মে শুষ্ক আি হিখাযুে এর্ং োি থুেরনি 
র্াম পাঝশি একো রর্শালাকৃরে রেঝল হর্শ লম্বা রেনো সাদা চুল হর্ি হঝযঝে। রেরন রক 
কখনও সুন্দিী রেঝলন–এেোই সুন্দিী হয আকর্ি োঝক স্ত্রী কিাি জনু উদগ্রীর্ 
হঝযরেঝলন? হমঝহরুরিসা, রনচু একো রর্োনায িূপীকৃে কমলা িঝেি সুঝডৌল োরকযায 
েন্দ্রােি অর্িায শুঝয থাকা র্যস্ক মরহলাি রদঝক োরকঝয মঝন মঝন ভাঝর্। োি মঝন 
হয হস হযে উত্তিো জাঝন। আকর্ি যরদও রনঝজি সদরহক আনঝন্দি জনু োাঁি 
উপপত্নীঝদি র্াোই কিঝেন, রেরন রর্ঝযঝক িাজননরেক সমত্রী সম্পাদঝনি একো মাধুম 
রহসাঝর্ র্ুর্হাি কিঝেন। রসঝিি সীমান্ত এলাকায একো হোে িাঝজুি শাসক ফারেমা 
হর্গঝমি পরির্াি। 
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হমঝহরুরিসা অরিিভাঝর্ নড়াচড়া কঝি। োাঁি হকাঝনা রকেু পাি কিঝে ইঝে কঝি রকন্তু 
ফারেমা হর্গম রনঝজি কঝক্ষ আঝলা মৃদুেি িাখঝে পেন্দ কঝিন। রখলানাকৃরে জানালায 
েুলন্ত মসরলঝনি পদবা সূঝযবি আঝলা পরিশ্রুে কঝি। হস উঝি দাাঁড়ায এর্ং একো 
জানালাি রদঝক এরগঝয যায। হস পদবাি রভেি রদঝয যমুনা নদীি হলুদাভ-র্াদারম পারনি 
হস্রাে এক নজি হদখঝে পায। একদল হলাক এি কদবমাে চওড়া েীি ধঝি দুলরক 
চাঝল হঘাড়া রনঝয যাঝে, োঝদি রশকািী কুকুিগুঝলা রপেঝন হদৌড়াঝে। হস আর্ািও 
পুরুষঝদি োঝদি স্বাধীনোি জনু রহংসা কঝি। এখাঝন এই র্াদশাহী হহাঝিঝম হমঝযঝদি 
এই স্বযংসমূ্পণব র্সর্াঝসি এলাকায-োাঁি জীর্ন কারু্ঝল হযমন রেল োিঝচঝয হর্রশ 
দমর্ি কিা মঝন হয। হহঝিঝমি ফুঝল ফুঝল োওযা র্াগান আি চত্বঝিি হসৌন্দযব, 
এখাঝনি রৃ্ক্ষঝশারভে সড়কগুঝলা এর্ং রচকরচক কিঝে থাকা সুগরিযুে পারনি প্রস্রর্ন, 
রর্লাসর্হুল আসর্ার্পত্র–হকাঝনা হমঝে কখনও খারল থাঝক না, এর্ং দিজা আি 
জানালায েলমঝল হিশঝমি িরেন পরট্ট র্াাঁধা আি মখমঝলি দৃরষ্টনন্দন পদবা থাকা 
সঝত্ত্বও–হহঝিমো হকমন হযন র্রন্দশালাি মে মঝন হয। িাজপুে সসনুিা এখাঝন 
প্রঝর্ঝশি রর্শালাকৃরে হোিণগুঝলা সর্সমঝয পাহািা রদঝে এর্ং হদযাঝলি হভেঝি 
মরহলা িক্ষী আি সর্রশষ্টুহীন-মুখার্যর্ এর্ং চেুি-দৃরষ্টি হখাাঁজািা সর্সময েহল হদয 
যাঝদি উপরিরে, এমনরক আে সপ্তাহ পঝিও োাঁি কাঝে অস্বরিকি মঝন হয। 
 
হস এখনও সম্রাঝেি কাে হথঝক হকাঝনা রকেু শুনঝে না পাওযায হসো আঝিা হর্রশ 
অস্বরিকি মঝন হয… হস োঝক এমনরক এক েলঝকি জনুও হদখঝে পাযরন যরদও হস 
জাঝন রেরন দির্াঝিই িঝযঝেন। রেরন হকন োঝক হডঝক পািান রন র্া এমনরক ফারেমা 
হর্গমঝকও হদখঝে আঝসন রন হযখাঝন আসঝল রেরন রনরিেভাঝর্ জাঝনন হয রেরন 
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অর্শুই োঝক হদখঝে পাঝর্ন? র্ুাপািো রক োহঝল এমন হয োাঁি আশাগুঝলা–এর্ং 
োাঁি আব্বাজাঝনি আশাগুঝলাি–আসঝল হকাঝনা রভরত্ত হনই? হমঝহরুরিসা জানালাি কাে 
হথঝক সঝি আসর্াি সময রনঝজই রনঝজঝক র্ঝল, োঝক অর্শুই সধযব ধািণ কিঝে 
হঝর্। হস এোড়া আি রকইর্া কিঝে পাঝি? োঝক যরদ এখাঝন সাফলু লাভ কিঝে হয 
সহজপ্ররৃ্রত্ত োঝক র্ঝল এই রর্রচত্র নেুন পৃরথর্ী োঝক রু্েঝে হঝর্। ফারেমা হর্গম 
োঝক যখনই হকাঝনা কাজ হদঝর্ন োঝক অর্শুই হহঝিম সম্বঝি জ্ঞান অজবন কিঝে 
হঝর্। হস ইরেমঝধু আরর্ষ্কাি কঝিঝে হয শান র্াাঁধাঝনা র্গবাকাি আরেনাি রেনরদঝক 
মধুচঝক্রি মে রনরমবে ঘিগুঝলা হযখাঝন ফারেমা হর্গঝমি র্াসিান অর্রিে হসখাঝন 
আঝিা ডজনখাঝনক অনু মরহলা র্াস কঝিন যািা হকাঝনা না হকাঝনাভাঝর্ িাজপরির্াঝিি 
সাঝথ সম্পরকবে–খালা, ফুপু, অনুানু দূি সম্পঝকবি হর্ান। 
 
 হস হসই সাঝথ এমন অঝনক রকেু প্রেুক্ষ কঝিঝে যা োঝক রনরিে কঝিঝে হয মালাি 
গুরুত্ব আি চরিত্র সম্বঝি োাঁি আন্দাজ পুঝিাপুরি সরিক। খাজাসািা সুগরি আি প্রসাধনী 
প্রস্তুরে হথঝক শুরু কঝি রহসার্পত্র পিীক্ষা কিা, িািাঘি েদািরক আি র্াজাি কিা 
পযবন্ত হাঝিঝমি সর্রকেু কঝিাি হাঝে রনযন্ত্রণ কঝি। কেৃবত্বপিাযণ রকন্তু দক্ষ মালা োি 
সাহাযুকািীঝদি কু্ষদ্র দলোি প্রঝেুক সদসু আি ভূগভবি সুড়ঙ্গ হযখাঝন মলমূত্র জমা 
হয হসসর্ পরিষ্কাি কিাি জনু রনঝযারজে হমঝয খলুপঝদি নাম জাঝন। হসই মরহলা 
অরেরথঝদি হহঝিঝম প্রঝর্ঝশি অনুমরে হদয। খাজাসািাি অঝনক দারযঝত্বি রভেঝি এোও 
িঝযঝে–হমঝহরুরিসা অন্তে োই শুঝনঝে– সম্রাঝেি সাঝথ সহর্াস কিা প্ররেো মরহলাি, 
যাাঁঝদি রভেঝি োাঁি স্ত্রীিাও িঝযঝেন, রর্িারিে রর্র্িণী এর্ং ঘেনাচঝক্র হকউ হকউ 
গভবর্েী হঝল হসই োরিখ সংিক্ষণ কিা। হস এমনরক-প্ররেো কঝক্ষি হদযাঝলি উাঁচুঝে 
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এই রর্ঝশষ উঝেঝশু িারপে কু্ষদ্রাকৃরে পদবাি রভেি রদঝয োরকঝয সহর্াস সংখুাও 
রলঝখ িাঝখ। 
 
জাহাঙ্গীঝিি স্ত্রীিা, হমঝহরুরিসা জানঝে হপঝিঝে হয, হহঝিঝমি পৃথক একো অংঝশ 
চমৎকাি সর্ সুসরিে কামিায র্াস কঝি যা হস এখনও হদঝখরন। োি আব্বাজান 
হকর্ল যরদ র্হু র্েি পূঝর্বই জাহাঙ্গীঝিি প্রিাঝর্ সম্মরে রদঝেন োহঝল হস হযঝো 
োঝদি একজন হঝো। োিা সর্াই হকমন িমণী এর্ং রেরন রক এখনও োঝদি শযুায 
সঙ্গী হন? নর্াগে হর্াি কািঝণ সিাসরি রকেু জানঝে চাওযাো োি জনু করিন রকন্তু 
হহঝিঝমি প্রধান অর্সি রর্ঝনাদন হল পিচচবা এর্ং হস আলাপচারিোি গরেপথ সহঝজই 
ইোমে পরির্রেবে কিঝে পাঝি। হস ইরেমঝধু শুঝনঝে হয যুর্িাজ খুিিঝমি মাো, 
হযাধা র্াঈ একজন িরসক আি সদাশয মরহলা এর্ং এোও হজঝনঝে হয যুর্িাজ 
পািঝভঝজি পািঝসু জন্মগ্রহণকািী মাো রমরষ্ট খার্াি কািঝণ যাি প্ররে োাঁি ভীষণ 
দূর্বলো িঝযঝে প্রচণ্ড হমাো হঝয রগঝযঝেন রকন্তু রনঝজি রূপ সম্বঝি এখনও এেোই 
গরর্বে হয রেরন এখনও রৃ্দ্ধাঙু্গঝলি অঙু্গিীযঝে িারপে মুোখরচে কু্ষদ্রাকৃরে আযনায যা 
এখন হকোদুিি ঘন্টাি পি ঘন্টা রনঝজি হচহািা রর্ঝভাি হঝয হদঝখ কারেঝয হদন। 
 
হস আঝিা হজঝনঝে হয যুর্িাজ খসরুি রর্ঝদ্রাঝহি পি হথঝক োাঁিা মা মান র্াঈ রনঝজি 
কামিায অরের্ারহে কঝিন এর্ং পযবাযক্রঝম খসরু আি োি সন্তানঝক অনু যািা 
রর্পথগামী কঝিঝে োঝদি অরভযুে কঝি হদাষাঝিাপ কঝি সময কাোন। হজাি গুজর্ 
িঝযঝে মান র্াঈ সর্সমঝয ভীষণ অরিি হঝয থাঝকন। একজন মরহলা স্বামী আি 
সন্তাঝনি রর্ঝিাঝধি মাঝে যাি ভাঝলার্াসা ক্ষেরর্ক্ষে হঝযঝে রচন্তা কিঝেই খািাপ লাঝগ, 
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রকন্তু মান র্াঈঝযি আঝিা দৃঢ়ো প্রদশবন কিা উরচে রেল… হমঝহরুরিসা রনঝজি ভার্নায 
েখনও এেোই মগ্ন হয দিজাি পাল্লা খুঝল ফারেমা হর্গঝমি র্েি চরল্লঝশি রর্ধর্া 
ভ্রােুসু্পত্রী সুলোনা, উঝত্তরজে ভরঙ্গঝে রভেঝি প্রঝর্শ কিঝে হস চমঝক উঝি। 
 
 ‘আরম দুিঃরখে। ফারেমা হর্গম এখন ঘুরমঝয আঝেন, হমঝহরুরিসা রফসরফস কঝি র্ঝল। 
 
‘আরম হসো হদখঝেই পারে। হস যখন ঘুম হথঝক উিঝর্ োঝক র্লঝর্ হয আরম পঝি 
আসঝর্া। নীঝলি একো চালান সম্বঝি জরুরি র্ুর্সারযক র্ুাপাঝি আমাঝক োাঁি সাঝথ 
আঝলাচনা কিঝে হঝর্।’ সুলোনাি কণ্ঠস্বি শীেল এর্ং অরভর্ুরে সর্িীভার্াপি যখন 
হস চঝল যার্াি জনু ঘুঝি দাাঁড়ায। 
 
হমঝহরুরিসা হহঝিঝমি র্ারসন্দাঝদি কাঝিা কাঝিা োি প্ররে শীেল র্ুর্হাি, এমনরক 
সর্রিোি এর্ং োঝদি হকৌেূহঝলি সাঝথ ক্রমশ অভুি হঝয উিঝে। আেোযীি হাঝে 
রনহে হশি আফগাঝনি রর্ধর্া স্ত্রীঝক হকন ফারেমা হর্গঝমি সরঙ্গনী কিা হঝযঝে হস 
রর্ষঝয দু’জন র্যস্ক মরহলাি আলাপচারিো হস আড়াল হথঝক শুঝনঝে। হস অল্পর্যসী 
এর্ং হদখঝে যঝথষ্ট সুন্দিী। হস এখাঝন রক কিঝে? েুরম রনিযই হভঝর্ঝো োিা োঝক 
পুনিায রর্ঝয রদঝযঝে,’ একজন মরহলা মন্তর্ু কঝি। এো একো ভাঝলা প্রশ্ন। হস এখাঝন 
রক কিঝে? হমঝহরুরিসা মঝন মঝন ভাঝর্। কামিাি অনু প্রাঝন্ত, ফারেমা হর্গম ঘুঝমি 
রভেঝি অর্িান পরির্েবন কঝি নাক ডাকঝে শুরু কঝিন। 
 
* 
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‘খাজাসািা সর্াইঝক অরর্লঝম্ব আরেনায সমঝর্ে হঝে র্ঝলঝে, নারদযা নাঝম কৃশকায, 
োঝিি মে হদঝহি অরধকািী হোেখাে হদখঝে এক মরহলা ফারেমা হর্গঝমি 
পরিচারিকাঝদি একজন, র্ঝল। মালরকন, এমনরক আপনাঝকও অর্শুই আসঝে হঝর্, হস 
োি র্যস্ক গৃহকত্রীি রদঝক েদ্ধাি সাঝথ মাথা নে কঝি পুনিায হযাগ কঝি। 
 
 ‘হকন? রক হঝযঝে? রর্ঝকঝলি নািাি র্ুাপািো রর্রিে হওযায ফারেমা হর্গমঝক হদখঝে 
হমাঝেই সুন্দিী মঝন হঝে না, হমঝহরুরিসা ভাঝর্। 
 
 ‘হখাাঁজাঝদি একজঝনি সাঝথ হাঝে নাঝে একজন উপপত্নীঝক ধিা হঝযঝে। অঝনঝকই 
র্লার্রল কিঝে হযমনো ভার্ কঝি োি হচঝয হস হর্রশ পুরুষ, অনুঝদি ধািণা োিা 
হকর্ল চুমু হদযা হনযা কিরেল। হমঝযোঝক চারু্কঝপো কিা হঝর্।’ 
 
‘আমাি যখন র্যস রেল েখন এসর্ অপিাঝধি একমাত্র শারি রেল মৃেুুদণ্ড। ফারেমা 
হর্গঝমি আপাে হকামল মুখার্যঝর্ অননুঝমাদঝনি োপ স্পষ্ট। হখাাঁজাোি রক হঝর্? 
 
‘োঝক হারেি পাঝযি রনঝচ রপঝষ মািাি জনু ইরেমঝধু কুচকাওযাঝজি মযদাঝন রনঝয 
যাওযা হঝযঝে।’ 
 
‘ভাঝলা, ফারেমা হর্গম র্ঝলন। এোই যথাথব এমনোই হওযা উরচে।’ 
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ফারেমা হর্গমঝক অনুসিণ কিঝে, হমঝহরুরিসা হদঝখ প্রাঙ্গঝণ ইরেমঝধু গালগল্প কিঝে 
থাকা মরহলািা এঝস ভীড় কঝিঝে, োঝদি কাউঝক উরিগ্ন মঝন হয র্াকীঝদি যখন 
হকৌেূহলী হদখায এর্ং োিা রর্রভি হকৌশঝল প্রাঙ্গঝণি হকন্দ্রিঝলি দৃশু ভাঝলাভাঝর্ 
হদখাি জনু হচষ্টা কিঝে হযখাঝন হহঝিঝমি পাাঁচজন মরহলা িক্ষী ফাাঁরসকাঝিি মে 
হদখঝে কাঝিি সেরি একো কািাঝমা িাপণ কিঝে। আমাি হপেঝন দাাঁড়াও, ফারেমা 
হর্গম হমঝহরুরিসাঝক আঝদশ হদন, এর্ং আমাি রুমাল আি সুগরিি হর্ােল ধঝি 
িাঝখা। 
 
প্রহিীঝদি একজন এখন োি শরেশালী খারল হাঝে শারিদাঝনি কািাঝমাো ধাক্কা রদঝয, 
এি দৃঢ়ো পিীক্ষা কিঝে। হস সন্তুষ্ট হঝয এক পা রপরেঝয আঝস এর্ং অনু আঝিকজন 
প্রহিীি রদঝক োরকঝয মাথা নাড়ঝে হস হব্রাঝিি একো রর্ষাণ হিাাঁঝে হিঝখ ফুাঁ রদঝে 
হসো একো ককবশ ধাের্ শঝব্দ হর্ঝজ উঝি। হমঝহরুরিসা শঝব্দি হিশ রমরলঝয হযঝে না 
হযঝেই আরেনাি ডানরদক হথঝক আপাদমিক েকেঝক লাল িঝেি আলখাল্লায আরৃ্ে 
হঝয রনঝজি স্বভার্জাে মন্থি আি গম্ভীি ভরঙ্গঝে হহাঁঝে খাজাসািাঝক প্রঝর্শ কিঝে 
হদঝখ, সমঝর্ে মরহলািা দু’পাঝশ সঝি রগঝয োঝক সামঝন এঝগার্াি জাযগা কঝি হদয। 
মালাি রপেঝন, নাদুসনুদুস হদখঝে অল্পর্যসী এক হমঝযঝক, দুইজন মরহলা প্রহিী দু’পাশ 
হথঝক ধঝি হেঝন রনঝয আঝস, যাি। দু’হচাখ হথঝক ইরেমঝধুই অঝোঝি অশ্রু েিঝে 
এর্ং োাঁি হশাচনীয অঙ্গরিরেই র্ঝল হদয হয হস রনঝজও জাঝন হকাঝনা ধিঝনি করুণা 
োঝক হদখান হঝর্ না। খাজাসািা কাঝিি ভযিি দশবন কািাঝমাি রদঝক এরগঝয যার্াি 
ফাাঁঝক হস আঝদঝশি সুঝি র্ঝল, হমঝযোঝক নগ্ন কি। কশাঘাে শুরু কিা যাক। 
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হমঝযোঝক হয প্রহিীিা ধঝি হিঝখরেল োিা সামঝনি রদঝক ধাক্কা রদঝয হজাি কঝি োঝক 
হাাঁেু হভঝে র্সঝে র্াধু কঝি এর্ং রুক্ষভাঝর্ োাঁি হিশঝমি অন্তর্বাস খুঝল হনয এর্ং সূক্ষ 
মসরলঝনি সেরি লম্বা চুরড়দাি পাজামাি কাপড় হেঝন রোঁঝড় হফঝল এর্ং পাজামা র্াাঁধাি 
মুোখরচে হর্ণী কিা রফঝে রোঁঝড় রগঝয পুঝিা আরেনায হসগুঝলা েরড়ঝয যায। 
হমঝহরুরিসাি পাঝযি কাঝে এঝস একো থাঝম। প্রহিীিা নগ্ন অর্িায োঝক হেঝন রহাঁচঝড় 
কাঝিি কািাঝমাোি কাঝে রনঝয হযঝে শুরু কিঝে হমঝযো রচৎকাি কিঝে শুরু কঝি, 
োি হদহ ধনুঝকি মে র্াাঁকা হয আি োনোন হঝয যায এর্ং হস ধ্বিাধ্বরি কিঝে 
থাকঝল োি ভারি িন আঝন্দারলে হঝে থাঝক রকন্তু প্রহিীঝদি হপশী শরেি সাঝথ োি 
েুলনায চঝল না এর্ং োাঁিা অনাযাঝস কািাঝমাি রনঝচি প্রাঝন্তি সাঝথ োাঁি হগাড়ালী আি 
উপঝিি প্রাঝন্তি সাঝথ োাঁি দুই করি হজাড়া কঝি চামড়াি শে সরু ফারল রদঝয হর্াঁঝধ 
হদয। হমঝযোি লম্বা চুঝলি হগাো োাঁি রনেঝম্বি হর্শ রনঝচ পযবন্ত রর্িৃে। প্রহিীঝদি 
একজন োি হকামি হথঝক খিি হর্ি কঝি গলাি কাঝে ঘাঝড়ি রিক উপি হথঝক হকঝে 
হদয এর্ং চকচক কিঝে থাকা পুঝিা হগাোো মারেঝে কুণ্ডলীকৃে অর্িায পড়ঝে হদয। 
হমঝহরুরিসা োি চািপাশ হথঝক একো সরম্মরলে আাঁেঝক উিাি শব্দ শুনঝে পায। 
একজন হমঝযি কাঝে োাঁি চুল পরিেুাগ কিাই–োাঁি হেষ্ঠ হসৌন্দঝযবি মঝধু অনুেম–
একো ভযিি আি লিাজনক রর্ষয। 
 
মরহলা প্রহিীঝদি দু’জন এর্াি সামঝন এরগঝয আঝস, োাঁঝদি আাঁেসাে জামাি র্াইঝিি 
অংশ োিা খুঝল হিঝখঝে এর্ং হকামঝিি কারুকাজ কিা চামড়াি চওড়া হকামির্িনী 
হথঝক হোে হােলযুে রগে হদযা দরড়ি চারু্ক হর্ি কঝি। কািাঝমাি দু’পাঝশ রনঝজঝদি 
রনধবারিে িাঝন দাাঁরড়ঝয োিা রনঝজঝদি হাে উাঁচু কঝি এর্ং পযবাযক্রঝম র্রন্দি 
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ইরেমঝধুই কাাঁপঝে শুরু কিা রশহরিে হদঝহ কশাঘাে শুরু কঝি। প্ররের্াি আঘাে 
কিাি সময োিা উচ্চস্বঝি–এক, দুই, রেন–সংখুা গুনঝে থাঝক এর্ং প্রথমরদঝক 
প্ররের্াি র্াোস হকঝে রহসরহস শঝব্দ চারু্ঝকি রগাঁেঅলা দরড় হমঝযোি নিম, মসৃণ ত্বঝক 
কামড় হদযাি সময হস রচৎকাি কঝি উঝি যেক্ষণ না হসো একোনা একো প্রায 
পাশরর্ক হগাড়ারনঝে পরিণে হয। হস হর্পঝিাযাভাঝর্ রকন্তু রৃ্থাই হমাচড়ার্াি হচষ্টা কঝি 
রনঝজি হদহঝক চারু্ঝকি নাগাল হথঝক সরিঝয রনঝে চায। শীিই োজা িে োি 
হমরুদণ্ড আি রপি হর্ঝয পড়ঝে শুরু কঝি এর্ং রনেঝম্বি মাে রদঝয গরড়ঝয োি পাঝযি 
কাঝে পাথঝিি উপঝি চকচক কিঝে থাঝক। হমঝহরুরিসা হেি পায োাঁি চািপাঝশি 
প্রাঙ্গঝণ একো থমথঝম রনির্ো হনঝম এঝসঝে। 
 
‘উরনশ’, ‘রর্শ’, প্রহিীিা গুঝন চঝল, োাঁঝদি রনঝজঝদি হদহও এখন ঘাঝমি হজল্লায 
রচকরচক কিঝে। চারু্ঝকি পঝনিেম আঘাঝেি সাঝথ সাঝথ করড়কাঝি েুলন্ত রনঝিজ, 
িোে হদহো ভযিি রচৎকাি কিা র্ি কঝিঝে এর্ং অঝচেন হদখায। অঝনক হঝযঝে, 
খাজাসািা হাে েুঝল র্ঝলন। হস হযমন আঝে হসভাঝর্ই নগ্ন অর্িায োঝক যাও এর্ং 
র্াইঝিি িািায োঝক হফঝল দাও। র্াজাঝিি হর্শুাপল্লীঝে হস রনঝজি স্বাভারর্ক িান 
খুাঁঝজ হনঝর্। োিপঝি হস োি পদমযবাদাসূচক দণ্ডো সামঝন ধঝি আরেনাি রভঝড়ি 
রভেি রদঝয এরগঝয হযঝে শুরু কিঝল োি হপেঝন সরম্মরলে কঝণ্ঠি একো দুঝর্বাধু 
শঝব্দি সৃরষ্ট হয। 
 
হমঝহরুরিসা কাাঁপঝে থাঝক এর্ং হস সামানু অসুিঝর্াধও কিঝে থাঝক। োাঁি োজা 
র্াোস এর্ং ফাাঁকা জাযগা দিকাি। ফারেমা হর্গমঝক কথাো র্ঝলই হয হস অসুিঝর্াধ 
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কিঝে, হস দ্রুে খারল হঝে থাকা প্রাঙ্গঝণি একপ্রাঝন্ত অর্রিে েণবাি কাঝে প্রায হদৌঝড় 
যায এর্ং েণবাি মাঝর্বঝলি রকনাঝি র্ঝস হস োি হচাঝখ মুঝখ পারনি োপো হদয। 
 
মালরকন, আপরন রক রিক আঝেন?’ হস োরকঝয হদঝখ নারদযা দাাঁরড়ঝয িঝযঝে। 
 
‘হুাাঁ। র্ুাপািো আসঝল আরম জীর্ঝন এমন রকেু কখনও হদরখরন। আরম জানোম না হয 
হাঝিঝমি শারি এমন ভযিি হঝে পাঝি। 
 
‘হমঝযোঝক ভাগুর্ান র্লঝে হঝর্। কশাঘাঝেি হচঝয আিও ভযিি রকেু হঝে পািঝো। 
আপরন রনিযই আনািকরলি গল্প শুঝনঝেন। 
 
হমঝহরুরিসা োাঁি মাথা নাঝড়। 
 
 ‘োঝক লাঝহাঝিি িাজকীয প্রাসাঝদি ভূগভবি কুিরিঝে জীর্ন্ত কর্ি হদযা হঝযরেল। 
োাঁিা র্ঝল হয িাঝেি হর্লা আপরন যরদ হসখান রদঝয যান োহঝল োঝক হর্ি হঝে 
হদযাি জনু এখনও োি কািাি শব্দ শুনঝে পাঝর্ন।’ 
 
“হস এমন রক কঝিরেল হযজনু োঝক এভাঝর্ মৃেুুর্িণ কিঝে হঝযঝে? 
 
 ‘হস রেল সম্রাে আকর্ঝিি সর্ঝচঝয রপ্রয এর্ং কারঙ্খে িরক্ষো রকন্তু হস োাঁি সন্তান, 
আমাঝদি র্েবমান সম্রাে জাহাঙ্গীিঝক, রনঝজি হপ্ররমক রহসাঝর্ র্িণ কঝিরেল। 
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 হমঝহরুরিসা পরিচারিকাি রদঝক রনস্পলক হচাঝখ োরকঝয থাঝক। আনািকরল রনিযই 
হসই িরক্ষোি নাম যাি আরলঙ্গঝণি কািঝণই জাহাঙ্গীিঝক কারু্ঝল রনর্বাসঝন হযঝে 
হঝযরেল। মুহূঝেবি দুর্বলোি কািঝণ রক চিম মূলুই না রদঝে হঝযঝে… ‘নারদযা, ঘেনাো 
আসঝল রক ঘঝেরেল? গঝল্পি সুঝযাগ হদঝখ পরিচারিকাি মুখ উজ্জ্বল হঝয উঝি। হস 
স্পষ্টেই গল্পো র্লঝে পেন্দ কঝি। অনুকাঝিা হচঝয আনািকরলি জনু আকর্ঝিি 
আকষবণো হর্রশ রেল। হস একর্াি আমাঝক র্ঝলরেল হয োিা দু’জঝন যখন একলা 
থাকঝো েখন রেরন োঝক নগ্ন অর্িায হকর্ল হদযা অলিাি পরিরহে হঝয োাঁি নাচ 
হদখঝে পেন্দ কিঝেন। গুরুত্বপূণব নওঝিাজ উৎসঝর্ি একিাঝে রেরন রর্শাল এক 
হভাজসভাি আঝযাজন কঝি হসখাঝন োি এর্ং োাঁি অরভজােঝদি সামঝন আনািকরলঝক 
রেরন নাচঝে আঝদশ কঝিন। আকর্ঝিি সন্তান যুর্িাজ জাহাঙ্গীিও অরেরথঝদি একজন 
রেঝলন। রেরন আঝগ কখনও োঝক হদঝখনরন এর্ং আনািকরলি হসৌন্দযব োঝক এেই 
হমারহে কঝি হফঝল হয হস োি আব্বাজাঝনি িরক্ষো হওযা সঝত্ত্বও রেরন োঝক পার্াি 
জনু মিীযা হঝয উঝিন। রেরন হসই সমঝযি হহঝিঝমি খাজাসািাঝক ঘুষ হদন হয 
আকর্ি যখন দির্াঝি হথঝক দূঝি রেঝলন েখন আনািকরলঝক োাঁি কাঝে রনঝয আঝস। 
 
 ‘আি োঝদি হকউ হদঝখ হফঝলরেল। ‘প্রথম প্রথম হকউ হদঝখরন, নাহ্। রকন্তু 
আনািকরলি জনু জাহাঙ্গীঝিি কামনা রৃ্রদ্ধ পার্াি সাঝথ সাঝথ োাঁি হিকারিোও রৃ্রদ্ধ 
হপঝে শুরু কঝি। খাজাসািা সর্রকেু হদঝখ ভয হপঝয রগঝয সম্রাঝেি কাঝে সর্রকেু র্ঝল 
হদয। রেল রেল কঝি মৃেুুি র্দঝল পুিষ্কাি রহসাঝর্ দ্রুে োাঁি মৃেুুদণ্ড কাযবকি কিা 
হয। সম্রাে োিপঝি আনািকরল আি জাহাঙ্গীিঝক োি সামঝন হারজি কিাি আঝদশ 
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হদন। আকর্ঝিি হদহিক্ষীঝদি একজন রেঝলন আমাি চাচাজান এর্ং রেরন সর্রকেু 
হদঝখরেঝলন। রেরন আমাঝক র্ঝলঝেন আনািকরল রনঝজি জীর্ন রভক্ষা হচঝয অনুনয 
রর্নয কঝিরেল, অশ্রুঝে োি হচাঝখি কাজঝল সািা মুখ হলঝে রগঝযরেল, রকন্তু োি 
র্ুাপাঝি আকর্ি হচাখ কান র্ি কঝি রেঝলন। এমনরক জাহাঙ্গীি পযবন্ত যখন রচৎকাি 
কঝি র্ঝল হয আনািকরল নয, হসই হদাষী সম্রাে োঝক চুপ কঝি থাকঝে র্ঝলন। রেরন 
আনািকরলঝক একো ভূগভবি কঝক্ষ হিঝখ হদযাল েুঝল রদঝে র্ঝলন এর্ং হসখাঝনই 
কু্ষধা েৃষ্ণায মৃেুুর্িণ কিাি জনু হফঝল িাঝখন। 
 
 ‘যুর্িাঝজি ভাঝগু আমাি চাচাজান র্ঝলঝেন হয সম্রাঝেি অরভর্ুরে হদঝখ সর্াই ধঝি 
রনঝযরেল হয আকর্ি োি মৃেুুদঝণ্ডি আঝদশ হদঝর্ন। আনািকরলঝক হেঝনরহাঁচঝড় হসখান 
হথঝক সরিঝয হনযাি পঝি উপরিে অমােুঝদি মাঝে একো থমথঝম রনির্ো রর্িাজ 
কিঝে থাঝক। রকন্তু োি আসল অরভপ্রায যাই হহাক, োাঁি হক্রাধ যেই প্রর্ল হহাক, 
হশষ মুহূঝেব আকর্ি রনঝজি সন্তানঝক মৃেুুদণ্ড হদযা হথঝক হকাঝনা মঝে রনঝজঝক রর্িে 
িাঝখন। রেরন এির্দঝল যুর্িাজঝক রনর্বারসে কঝিন হকর্ল োি দুধ-ভাই োি সাঝথ 
সঙ্গী রহসাঝর্ গমন কঝি। 
 
হমঝহরুরিসা মাথা নাঝড়। আরম জারন। আমাি আব্বাজান যখন কারু্ঝলি হকাষাধুক্ষ 
রেঝলন েখন োঝক হসখাঝন পািান হঝযরেল। 
 
 ‘রকন্তু আনািকরলি গঝল্পি এখাঝনই সমারপ্ত নয, অন্তে আমাি মঝন হয না র্ুাপািো 
এভাঝর্…’ 
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 ‘েুরম রক র্লঝে চাও? 
 
 ‘অন্তে হহঝিঝমি রভেঝি একো গুজর্ িঝযঝে হয আনািকরলি যন্ত্রণা লাঘর্ কিঝে 
জাহাঙ্গীি োি দারদজান হারমদাঝক িারজ করিঝয রেল এর্ং োঝক জীর্ন্ত সমারধি কিঝে 
হদযাঝলি হশষ ইেো গাাঁথাি আঝগ হযভাঝর্ই হহাক হারমদা োাঁি কাঝে রর্ঝষি একো 
রশরশ হপৌঁঝে হদন যাঝে কঝি হস দীঘব আি যন্ত্রণাদাযক মৃেুুি রর্ভীরষকা হথঝক রনঝজঝক 
িক্ষা কিঝে পাঝি।’ 
 
রর্ঝকঝলি র্াোঝসি সমি উষ্ণো সঝত্ত্বও হমঝহরুরিসা কাাঁপঝে থাঝক। প্রথঝম কশাঘাে 
এর্ং োিপঝি এই ভযিি গল্প। আমাি ফারেমা হর্গঝমি কাঝে রফঝি যাওযা উরচে, হস 
র্ঝল। হস যখন নারদযাি সাঝথ প্রাঙ্গঝণি উপি রদঝয হহাঁঝে যায, হযখাঝন িারপে 
করড়কািো েেক্ষঝণ সরিঝয হফঝল পাথঝিি উপি হথঝক িঝেি রচে ধুঝয হফলা হঝযঝে, 
োি মাথায েখনও আনািকরলি হশাকার্হ ঘেনাই ঘুিপাক খায। আকর্ি রক এেোই 
উদাসীন আি রনমবম হলাক রেঝলন? অঝনুিা োি সম্বঝি এমন কথা র্ঝল না এর্ং 
রনরিেভাঝর্ োাঁি আব্বাজানও োঝক এভাঝর্ মঝন িাঝখন রন। রগযাস হর্গ সর্সমঝয মৃে 
সম্রাঝেি প্রশংসা কঝিন এর্ং রর্ঝশষ কঝি শাসনকাযব পরিচালনাি সময রেরন হয 
নুাযপিাযণো আি সধঝযবি পরিচয রদঝযঝেন। আকর্ি হক্রাঝধি র্শর্েবী হঝয সম্ভর্ে 
আত্মরর্সৃ্মে হঝযরেঝলন এর্ং একজন সম্রাে রহসাঝর্ রনঝজি ভাঝগুি উপঝি সামানু 
রনযন্ত্রঝণি অরধকািী একজন দুর্বল নািীি উপঝি এমন আঝক্রাশপূণব প্ররেঝশাধ হনযা 
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হথঝক রর্িে থাকাি র্দঝল আঝে ঘা লাগা একজন সাধািণ মানুঝষি মে আচিণ 
কঝিঝেন। 
 
জাহাঙ্গীি… রনরিেভাঝর্ হসই এখাঝন সর্ঝচঝয হর্রশ হদাষী? োাঁি চরিত্র সম্বঝি এই 
গল্পো হথঝক হস রক রু্েঝে পাঝি? এোই র্ঝল হয হস একাধাঝি হিকািী, আঝর্গপ্রর্ণ 
আি স্বাথবপি রকন্তু হসই সাঝথ হস অরমে সাহসী এর্ং শরেমান হপ্ররমক। হস পুঝিা হদাষ 
রনঝজি কাাঁঝধ রনঝয আনািকরলঝক িক্ষা কিঝে হচষ্টা কঝিরেল। হস যখন হসো কিঝে 
র্ুথব হঝযঝে েখন োঝক আিও কঝষ্টি হাে হথঝক র্াাঁচাঝে োাঁি পঝক্ষ যা কিা সম্ভর্ 
রেল হস োই কঝিঝে। হমঝহরুরিসা োাঁি চমৎকাি সদহঝসৌষ্ঠর্ োাঁি হচাঝখি হসই 
আঝর্গঘন চাহরন যা োাঁি সামঝন নাচাি সময োঝক র্াধু কঝিরেল মুঝখি হনকার্ হফঝল 
রদঝে। পুঝিা র্ুাপািোই অদূ্ভে, রকন্তু আনািকরলি প্ররে োাঁি অরভশপ্ত ভাঝলার্াসাি গল্প 
হকাঝনাভাঝর্ োঝক োি দৃরষ্ট হোে কঝি না–র্িং প্রায উঝো হয। হপৌরুষদীপ্ত শরেঝে 
ভিপুি আি এে অরমে ক্ষমোি অরধকািী এমন একো মানুঝষি সাঝথ জীর্ন কাোন 
কেো হিামাঞ্চকি হঝে পাঝি। 
 
একান্ত অনাহূেভাঝর্ অনুানু আঝিা সংযে ভার্নাগুঝলা প্রায একই সাঝথ উাঁরক রদঝে 
শুরু কঝি। আনািকরলি গল্প আি োাঁি রনঝজি রভেঝি রক মঝনাঝযাগ নষ্টকািী সাদৃশু 
হনই? জাহাঙ্গীি আনািকরলঝক মাত্র একর্াি হদঝখরেঝলন এর্ং হসোই আনািকরলঝক 
রনঝজি কঝি পার্াি জনু োঝক মিীযা কঝি হভালাি জনু যঝথষ্ট রেল এর্ং োঝক পার্াি 
জনু োি প্রযাস রেল রনমবম। হমঝহরুরিসাঝকও রেরন হকর্লই একর্ািই হদঝখরেঝলন 
এর্ং হসো আনািকরলি মৃেুুি খুর্ হর্রশ রদন পঝি নয এর্ং রেরন োঝকও হপঝে 
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হচঝযরেঝলন। হস রনঝজঝক হর্াোঝে হচষ্টা কঝি হয দুঝো র্ুাপাি এক নয। জাহাঙ্গীি 
প্রকাঝশু এর্ং যথাযথ সম্মান প্রদশবনপূর্বক োাঁি আব্বাজাঝনি কাঝে োি জনু প্রিার্ 
পারিঝযরেঝলন। োাঁি আব্বাজান যখন হসই প্রিার্ প্রেুাখুান কঝিরেল রেরন হসো হমঝনও 
রনঝযরেঝলন। রেরন রক আসঝলই হমঝন রনঝযরেঝলন? 
 
 হমঝহরুরিসাি মরিষ্ক এখন েঝড়ি হর্ঝগ কাজ কিঝে শুরু কঝি। কারু্ল হথঝক 
রগরিপঝথি রভেি রদঝয সমভূরমঝে নামাি সময োি পাশ রদঝয অরেক্রমকািী নীল-
হচাঝখি হসই অশ্বাঝিাহীঝক অনারদষ্টভাঝর্ হস োি হচাঝখি সামঝন আঝিা একর্াি হদখঝে 
পায। হসই সমঝয, হস লাডরলি আযা ফারিশাঝক র্ঝলরেল, একো ভযিি আি েেরদঝন 
ভুঝল যাওযা একো গুজর্, হলাকো হক খুাঁঝজ হর্ি কিঝে। মাত্র দুই রদন পঝিই হমঝযো 
োঝক উৎফুল্ল ভরঙ্গঝে জানায হয নীল হচাঝখি অরধকািী একজন রর্ঝদশী সসনু আদঝেই 
হদহিক্ষীঝদি রভেঝি িঝযঝে–একজন ইংঝিজ যাঝক সম্রাে সম্প্ররে রনঝযাগ কঝিঝেন। 
হসই সমঝয এই সংর্াদো শুঝন হমঝহরুরিসা রনঝজঝক রু্রেঝয রেঝলন হয ফারিশাি 
হকাথাও ভুল হঝযঝে। হশি আফগাঝনি করথে আেোযী একজন পেুবগীজ। োোড়া, হস 
রনঝজঝক আিও হর্াোঝে থাঝক, এই রফরিরঙ্গগুঝলাঝক হদখঝে প্রাযশই একইিকম লাঝগ 
এর্ং হস আঝধা আঝলাঝক আি ভযিি পরিরিরেঝে কঝযক পলঝকি জনু োি স্বামীি 
আেোযীঝক হদঝখরেল। রকন্তু হস এখনও মঝন মঝন র্ুাপািো রনঝয সন্তুষ্ট হঝে পাঝিরন। 
োাঁি স্বামীি গলায খিি চালার্াি সময ধুসি হচাঝখি হসই দৃরষ্ট হস কীভাঝর্ ভুঝল যাঝর্ 
র্া হস যখন হসই হচাখ আর্াি হদখঝর্ েখন কীভাঝর্ োি ভুল হঝর্? 
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রকন্তু হমঝহরুরিসা এখন রচন্তা কঝি হস রক আসঝলই সঝেুি কাোকারে হপৌঁঝেঝে। 
আনািকরলঝক জাহাঙ্গীি কামনা কিঝেন এর্ং োঝক পার্াি জনু রেরন হকাঝনা র্াধাই 
মাঝননরন। রেরন যরদ োঝক, হমঝহরুরিসাঝক, কামনা কঝি থাঝকন, োহঝল রেরন হকন 
কম রনদবয হঝর্ন? হমঝহরুরিসা রিেীযর্াঝিি মে হকাঁঝপ উঝি রকন্তু এর্াি মৃে িরক্ষোি 
র্দঝল োাঁি রনঝজি কথা রচন্তা কঝি। জাহাঙ্গীি োঝক এেোই কামনা কঝি ভার্ঝেই 
র্ুাপািো োাঁি হদঝহ রশহিণ হোঝল, রকন্তু আনািকরলি ভাগু হদঝখ এোও রু্েঝে পাঝি 
হয িাজপরির্াঝিি সাঝথ এে ঘরনষ্ঠ সম্পকব পুিষ্কাঝিি পাশাপারশ রর্পদও র্ঝয আনঝে 
পাঝি… 
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৫  ীনো র্োজোর 
 
জাহাঙ্গীি হেি পায প্ররেপঝক্ষি েির্ারিি র্াাঁকাঝনা ফলা রপেঝল রগঝয োাঁি রগরে কিা 
চামড়াি পযবাঝণি গভীঝি হকঝে র্সাি পূঝর্ব উরু িক্ষাকািী ধাের্ শৃঙ্খল রনরমবে র্ঝমবি 
ইস্পাঝেি জারলঝে ঘষা খায। হস োি কাঝলা হঘাড়াি লাগাম শে হাঝে হেঝন ধঝি হস 
শত্রুি হাে রচঝি হদর্াি অরভপ্রাঝয েির্ারি হাাঁকায হলাকো েখন রনঝজি অস্ত্র রদঝয 
আঝিকর্াি আঘাে কিঝে হসো সরিঝয আনঝে হচষ্টা কিঝে। হস অর্শু, অনু 
অশ্বাঝিাহী ভীষণ ভাঝর্ রনঝজি ধুসি হঘাড়াি লাগাম হেঝন ধিায জন্তুো রপেঝনি পাঝয 
ভি রদঝয দাাঁরড়ঝয হযঝে, লক্ষুঝভঝদ র্ুথব হয। জোি হাচড়পাাঁচড় কিঝে থাকা সামঝনি 
পাঝযি খুি োি র্াহঝনি উদঝি এঝস লাঝগ। অনুো োি পাঝযি গুঝলি উপঝিি অংঝশ 
আঘাে কঝি। আঘােো যরদও রপেঝল যায রকন্তু এো োাঁি পাঝযি রনঝচি অংশ অর্শ 
কঝি হদয এর্ং োাঁি পা হিকার্ হথঝক রেেঝক আঝস। 
 
 জাহাঙ্গীঝিি হঘাড়াো যন্ত্রণায রচরহ শব্দ কঝি একপাঝশ সঝি হযঝে, হস ভািসামু হািায 
রকন্তু দ্রুে সামঝল রনঝয, রনঝজি র্াহনঝক শান্ত কঝি এর্ং হিকাঝর্ পুনিায পা িাখঝে 
সক্ষম হয। অনু হলাকো েেক্ষঝণ পুনিায োঝক আর্াি আক্রমণ কিঝে এরগঝয 
এঝসঝে। জাহাঙ্গীি োি কাঝলা হঘাড়াি ঘাঝম হভজা গলাি কাঝে নুঝয আসঝে োি 
প্ররেপঝক্ষি েির্ারিি ফলা র্াোঝস ফণা হোলাি মে শব্দ কঝি রিক োি রশঝিাস্ত্রাঝণি 
পালক স্পশব কঝি হর্ি হঝয যায। জাহাঙ্গীি োি হঘাড়াো রৃ্ত্তাকাঝল ঘুরিঝয রনঝয পুনিায 
শত্রুি মুঝখামুরখ হর্াি ফাাঁঝক রচন্তা কিাি খারনকো অর্সি হপঝে ভাঝর্, িাজা রর্ঝদ্রাহী 
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হঝলও একজন সরেুকাঝিি হযাদ্ধা হয হামলাি সময োাঁি মুঝখামুরখ হর্াি সাহস 
হদরখঝযঝে। উভয হযাদ্ধাই রনঝজঝদি র্াহঝনি পাাঁজঝি োঝদি হগাড়ারল রদঝয গুাঁঝো হদয 
এর্ং একই সাঝথ সামঝন এরগঝয আঝস আক্রমণ কিঝে। জাহাঙ্গীি এর্াি োি 
প্ররেপঝক্ষি গলা লক্ষু কঝি রনঝজি েির্ারি হাাঁকায। আঘােো প্রথঝম ইস্পাঝেি 
র্ক্ষার্িণীি প্রাঝন্ত আেঝক যায রকন্তু োিপঝি মাংঝস এর্ং হপশীেন্তুঝে কামড় র্সায। 
িাজাি র্াাঁকাঝনা েির্ারিি ফলা োি েির্ারি ধিা হাঝেি লম্বা চামড়াি দািানা রচঝি 
হভেঝি েুকঝে জাহাঙ্গীিও একই সমঝয হুল হফাাঁোনি মে যন্ত্রণা অনুভর্ কঝি এর্ং 
সাঝথ সাঝথ োাঁি হাে হর্ঝয িে পড়ঝে শুরু কঝি। হঘাড়াি মুখ দ্রুে ঘুরিঝয রনঝয হস 
হদঝখ োি প্ররেপক্ষ ধীঝি ধীঝি রনঝজি পযবাণ হথঝক একপাঝশ কাে হঝয যাঝে এর্ং 
োিপঝি হভাো একো শব্দ কঝি ধুরল আোরদে মারেঝে আেঝড় পড়ঝে োি হাে 
হথঝক েির্ারিি র্াে রেেঝক যায। 
 
জাহাঙ্গীি রনঝজি পযবাণ হথঝক লারফঝয রনঝচ নাঝম এর্ং পাঝযি আঘােপ্রাপ্ত গুঝলি 
কািঝণ খারনকো হদৌঝড়, খারনকো খুরড়ঝয ভূপারেে হলাকোি রদঝক রনঝজঝক ধারর্ে 
কঝি। োি ঘাঝড়ি ক্ষেিান হথঝক যরদও েকেঝক লাল িে হস্রাঝেি মে হর্ি হঝয োি 
ঘন, কাঝলা হকাাঁকড়াঝনা দারড় এর্ং রু্ঝকি র্মব রসে কিঝে, হস েখনও রনঝজি পাঝয 
উঝি দাাঁড়াঝে আপ্রাণ হচষ্টা কঝি চঝলঝে। 
 
‘আত্মসমপবণ কঝিা, জাহাঙ্গীি আঝদঝশি সুঝি র্ঝল। 
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‘আি হোমাি প্রাসাঝদি ভূগভবি কুিুরিঝে রনঝজি জানো হখাযাই? কখনও না। আরম এই 
লাল মারেি রু্ঝকই মৃেুুর্িণ কিঝর্া র্হু পুরুষ ধঝি যা আমাি পরির্াঝিি অরধকাঝি 
িঝযঝে–আমাঝদি ভূরম দখলকািী হোমাঝদি হলাঝকি হচঝয োঝদি সংখুা অঝনক হর্রশ। 
শব্দগুঝলা িঝেি রু্িুঝদি সাঝথ রমঝশ োি হিাাঁে রদঝয হর্ি হঝে হস োি হদঝহি হশষ 
শরেেুকু রদঝয োি পাঝযি হঘাড়সওযাড়ীি জুঝোি রভেঝি িরক্ষে একো মযান হথঝক 
খাাঁজকাো ফলাযুে লম্বা একো খিি হেঝন হর্ি কঝি আঝন। হস আঘাে কিাি জনু 
রনঝজি হাে রপেঝন হনযাি পূঝর্বই জাহাঙ্গীঝিি েির্ারি আঝিা একর্াি হলাকোি গলায 
আঘাে হাঝন, এর্াি োি কণ্ঠাি হাঝড়ি রিক উপঝি আঘাে কিঝে, োি হদহ হথঝক 
োাঁি মাথাো প্রায আলাদা হঝয যায। হলাকো রপেঝন শুঝয পিঝল, োি িে রেেঝক 
এঝস ধুঝলা লাল কঝি রদঝে থাঝক। োি হদহো একর্াি রক দুইর্াি হমাচড় খায এর্ং 
োিপঝি হস রনথি হঝয পঝড় থাঝক। 
 
জাহাঙ্গীি প্রাণহীন শর্ঝদহোি পাঝশ দাাঁরড়ঝয থাঝক। োি উধ্বর্াহুি ক্ষেিান হথঝক োাঁি 
রনঝজি উষ্ণ আি রপরেল িে এখনও োি হাে হর্ঝয গরড়ঝয োি দািানাি হভেঝিি 
আেুঝলি জমা হঝে। হস গলা হথঝক আহে হাে রদঝয রনঝজি মুখ হমাোি কাপড়ো 
হেঝন রনঝয পাঝযি গুলুইঝযি ক্ষেিাঝন হসো হকাঝনামঝে হাল্কা কঝি জরড়ঝয িাঝখ 
হযখাঝন খুঝিি আঘাঝে হসখাঝনি ত্বঝকি সাঝথ রনঝচি চরর্বি িি হভদ কঝি োি পাঝযি 
হগালারপ িঝেি মাংসঝপশী হর্ি কঝি হফঝলঝে। 
 
হস আজ সহঝজই রনহে হঝয, োি উচ্চাকাঙ্খ পরিপূণব কিা শুরু কিাি আঝগই, 
অনাযাঝস প্রাণ হািাঝে এর্ং রসংহাসন হািাঝে পািঝো। হস হকন। রমজবাপুঝিি িাজাি 
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রর্রুঝদ্ধ অরভযাঝন হয এই মুহূঝেব োাঁি পাঝযি কাঝে হাে-পা েরড়ঝয রনথি হঝয পঝড় 
িঝযঝে োি মন্ত্রণাদাোঝদি পিামশব উঝপক্ষা কঝি রনঝজ র্ুরেগেভাঝর্ হসেৃত্ব হদযাি 
রসদ্ধান্ত রনঝযরেল? খসরুি রর্রুঝদ্ধ যুঝদ্ধি সময হস হযমন কঝিরেল রিক হেমনই িাজাি 
সসনুঝদি রর্রুঝদ্ধ হামলা কিাি সময রনঝজি হদহিক্ষীঝদি রপেঝন হফঝল হস হকন দ্রুে 
সামঝন এরগঝয রগঝযরেল? রমজবাপুঝিি িাজা র্স্তুেপঝক্ষ োি রসংহাসঝনি জনু হেমন 
সরেুকাঝিি হুমরকি কািণ রেল না, সামানু এক অর্াধু জাযগীিদাি, িাজিাঝনি 
মরুভূরমি সীমাঝন্ত অর্রিে একো হোে িাঝজুি শাসক হয িাজকীয হকাষাগাঝি 
র্াৎসরিক খাজনা পরিঝশাধ কিঝে অস্বীকৃরে জারনঝযরেল। হস োি মন্ত্রণাদাোঝদি যা 
র্ঝলরেল–হস হদখাঝে চায হয হস োি অধীনি কাঝিা কাে হথঝক হকাঝনা ধিঝনি 
অর্াধুো সহু কিঝর্ না োাঁিা যেই ক্ষমোধি রকংর্া েুে হহাক এর্ং রর্ঝদ্রাহীঝদি 
শারি রদঝে হস কাঝিা উপঝি রনভবিশীল হঝে চায না–হসো রেল আংরশক উত্তি। 
 
অরভযানোয োাঁি রনঝজি হনেৃত্ব হদযাি রপেঝন অর্শু অরেরিে আঝিা একো কািণ 
িঝযঝে হসো হস রনঝজই রনঝজি কাঝে স্বীকাি কঝি। অরভযানো আগ্রা হথঝক এর্ং সুরফ 
র্ার্াি রনঝষধ সঝত্ত্বও োঝক রনঝজি কাঝে হডঝক পািার্াি প্রায অপ্ররেঝিাধু র্াসনা হথঝক 
োঝক সরিঝয হিঝখ, োাঁি হমঝহরুরিসাি ভার্নায রচত্তরর্ঝক্ষপ ঘোঝর্। িেক্ষিণ আি 
গিঝমি কািঝণ সহসা দুর্বলঝর্াধ কিায জাহাঙ্গীি োি হলাকঝদি পারন রনঝয আসঝে 
র্ঝল। োিপঝিই পৃরথর্ীো োাঁি সামঝন ঘুিঝে শুরু কঝি। 
 
কঝযক রমরনে পঝি োি সংজ্ঞা রফঝি আসঝে হস মারেঝে রর্োঝনা একো কম্বঝলি উপি 
রনঝজঝক শারযে হদখঝে পায যখন দু’জন হহরকম উরিগ্ন মুঝখ মরুভূরমি সূঝযবি রনঝচ 
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োি ক্ষেিাঝনি িেপাে র্ি আি হসলাই কিঝে। সংজ্ঞা রফঝি আসর্াি সাঝথ সাঝথ 
একো আকরেক ভার্না োঝক হপঝয র্ঝস। িাজা এখন মৃে এর্ং অরভযান হশষ হওযায 
হস এখন সহঝজই নর্র্ষব উদুাপঝনি জনু আগ্রায যথাসমঝয রফঝি হযঝে পািঝর্। 
হমঝহরুরিসাি রর্ষঝয হকাঝনা সুরনরদবষ্ট পদঝক্ষপ না হনওযাি জনু সুরফ র্ার্াি কঝিাি 
রনঝদবশ ভঙ্গ না কঝিই উৎসঝর্ি আঝযাজন োঝক রনরিেভাঝর্ই োি সাঝথ আর্ািও 
অন্তে হদখা কিাি সুঝযাগ হদঝর্। হহরকমঝদি একজঝনি হাঝে ধিা সুই োাঁি ঊধ্ববর্াহুি 
ত্বক হভদ কিঝে হলাকো োি উনু্মে ক্ষেিাঝনি দুই পাশ হসলাই কিঝে শুরু কিায 
যন্ত্রণাি েীক্ষ্ণ হখাাঁচা সঝত্ত্বও জাহাঙ্গীি হারস হচঝপ িাখঝে পাঝি না। 
 
* 
 
‘আো, আগ্রা দূগব সম্বঝি হোমাি রক ধািণা?’ হমঝহরুরিসা রগযাস হর্ঝগি আর্াসিঝল 
র্ঝস থাকাি সময োি ভ্রােুসু্পত্রীঝক রজঝজ্ঞস কঝি। হস মঝন মঝন ভাঝর্, আিজুমান্দ 
র্ানু হদখঝে রক রূপসী হঝযঝে। কারু্ঝল খুর্ হোেঝর্লায হদখাি পঝি হমঝযোঝক হস আি 
হদঝখরন। আিজুমাঝন্দি র্যস এখন হচৌে র্েি রকন্তু োাঁি র্যঝসি অঝনক হমঝযি মে 
হকাঝনা হর্মানান আনারড়পনা োি রভেঝি হনই। োাঁি মুখো হকামল রডম্বাকৃরে, ভ্রু যুগল 
রনখুাঁেভাঝর্ র্াাঁকাঝনা, এর্ং মাথাি ঘন কাঝলা চুল প্রায োি হকামি েুাঁঝযঝে। োি 
হচহািায োি পাসবী মাঝযি আদল স্পষ্ট রযরন োাঁি যখন মাত্র চাি র্েি র্যস েখন মািা 
রগঝযঝেন রকন্তু োি হচাখ আর্াি োাঁি র্ার্া, আসফ খাঝনি মে, কাঝলা িঝেি। 
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‘আরম কখনও এিকম রকেু হদরখরন–এঝো অসংখু পরিচারিকা, এে অগরণে আরেনা, 
এেগুঝলা েণবা, এে এে িত্নপাথি। আমিা যখন দূঝগব প্রঝর্শ কিরেলাম োিা আমাি 
আব্বাজাঝনি প্ররে সম্মান প্রদশবন কিঝে হোিণিাঝি দামামা র্ারজঝযরেল।’ সর্রকেুি 
অরভনর্ত্ব হদঝখ উঝত্তজনায আিজুমাঝন্দি হচাখ মুখ জ্বলজ্বল কিঝে থাঝক। 
 
হমঝহরুরিসা রস্মে হাঝস। োি হকর্ল মঝন হয হস যরদ আর্াি এই র্যঝস হযঝে 
পািঝো… ‘আকর্ঝিি িাজত্বকাঝলি সময হথঝক, রর্জযী হসনাপরেি আগমনঝক সম্মান 
প্রদশবন কিঝে দামামা র্াজার্াি িীরেি প্রচলন হঝযঝে। র্াজনা শুঝন আরমও যািপিনাই 
গরর্বে হঝযরে।’ 
 
হমঝহরুরিসাি আব্বাজান কঝযক সপ্তাহ পূঝর্ব োঝক পত্র মািফে জারনঝযরেঝলন হয োাঁি 
র্ড় ভাই আসফ খান দরক্ষঝণ দারক্ষণাঝেু লড়াইঝযি সময রনঝজঝক এেোই স্বােন্ত্রুমরণ্ডে 
কঝিঝেন হয সম্রাে োঝক আগ্রায হডঝক পারিঝযঝেন এখাঝনি হসনারনর্াঝসি দারযত্ব গ্রহণ 
কিঝে। দুই সপ্তাহ পূঝর্ব আসফ খান আগ্রা এঝস হপৌঁঝেঝেন। হমঝহরুরিসাি প্রথঝম 
ফারেমা হর্গম এর্ং পঝি কেৃবত্বপিাযণ খাজাসািাি কাে হথঝক রগযাস হর্ঝগি 
আর্াসিঝল আসর্াি জনু েুরে হপঝেই এেরদন সময হলঝগঝে এর্ং হস োি ভাইঝযি 
সাঝথ হদখা কিাি জনু উদগ্রীর্ হঝয িঝযঝে। 
 
‘হোমাি আব্বাজান হকাথায? আরম এখাঝন হকর্ল সূযবাি পযবন্ত থাকঝে পাির্।’ 
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 “রেরন সম্রাঝেি সাঝথ নেুন পরিখাপ্রাচীিারদরনমবাউ রর্ষঝয নেুন পরিকল্পনা রনঝয 
আঝলাচনা কিঝেন রকন্তু রেরন প্ররেশ্রুরে রদঝযঝেন যে শীি সম্ভর্ রেরন আপনাি সাঝথ 
হদখা কিঝে আসঝর্ন।’ 
 
 হমঝহরুরিসা শুনঝে পায োি আরম্মজান লাডরলঝক আরেনাি পাঝশই একো কামিায 
গান হগঝয হশানাঝে। হমঝযো খুর্ দ্রুে োি অনুপরিরেি সাঝথ খাপ খাইঝয রনঝযঝে 
এর্ং হস জাঝন হয োি র্ুাপািো সম্বঝি কৃেজ্ঞ থাকা উরচে যরদও হসো োঝক 
খারনকো আহে কঝি হয োাঁি হমঝয সরেুই োি অনুপরিরে হেমনভাঝর্ উপলরব্ধ কঝি 
না। োি পরির্াি শনন শনন উিরে লাভ কিঝে। সম্রাঝেি হকাষাগাঝিি দারযত্ব রনঝয 
রগযাস হর্গঝক সর্সমঝয র্ুি থাকঝে হয, োাঁি আরম্মজান অন্তে োঝক োই র্ঝলঝেন, 
োোড়া আসফ খানও স্পষ্টেই জাহাঙ্গীঝিি অনুগ্রহভাজনঝদি োরলকায শীঝষবই িঝযঝে। 
হসই হকর্ল, হমঝহরুরিসা, হয র্ুথব হঝযঝে। সম্রাঝেি কাে হথঝক হস এখনও হকাঝনা 
ইরঙ্গে পায রন এর্ং ফারেমা হর্গমঝক রখদমে কিাি একঝঘঝযরম প্ররেরদনই আঝিা 
রর্িরেকি হঝয উিঝে। 
 
‘ফুফুজান, রক র্ুাপাি? আপনাঝক রর্ষণ্ণ হদখাঝে। 
 
নাই রকেু না। আরম ভার্রেলাম কেরদন পঝি আমিা সর্াই আর্াি একরত্রে হঝযরে।’ 
 
‘আি সম্রাঝেি মরহষীঝদি কথা র্ঝলন? োাঁি স্ত্রী, িরক্ষো, োাঁিা সর্াই হকমন হদখঝে? 
আিজুমান্দ নাঝোড়র্ান্দাি মে রজঝজ্ঞস কঝি। 
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হমঝহরুরিসা োাঁি মাথা নাঝড়। আরম োাঁঝদি কখনও হদরখরন। োাঁিা হহঝিঝমি একো 
পৃথক অংঝশ র্াস কঝি হযখাঝন সম্রাে আহাি কঝিন আি রনদ্রা যান। আরম হযখাঝন র্াস 
করি হসখাঝন প্রায সর্ মরহলাই, আমাি গৃহকত্রীি মে, র্যস্ক। 
 
আিজুমান্দঝক হোশ হদখায। িাজকীয হহঝিম আরম অনুিকম হভঝর্রেলাম।’ 
 
‘আরমও হসোই হভঝর্রেলাম-’ হমঝহরুরিসা হসই সমঝযই র্াইঝিি করিঝডাঝি পাঝযি শব্দ 
শুনঝে পায, এর্ং প্রায সাঝথ সাঝথই আসফ খান হভেঝি প্রঝর্শ কঝিন। 
 
 ‘আমাি রপ্রয হর্ান! পরিচারিকাঝদি কাঝে শুনলাম হোমাঝক এখাঝনই পাওযা যাঝর্। 
হমঝহরুরিসা োাঁি আসন হেঝড় পুঝিাপুরি উঝি দাাঁড়ার্াি আঝগই হস োঝক োি র্াহুি 
মাঝে জাপঝে ধঝি হমঝে হথঝক প্রায শূঝনু েুঝল হনয। ভাইজান োাঁঝদি আব্বাজাঝনি 
মেই লম্বা রকন্তু আঝিা চওড়া আি থুেরন হচৌকা। হস োি রদঝক োরকঝয হাসঝে। েুরম 
র্দঝল রগঝযঝে। আরম হোমায হশষর্াি যখন হদঝখরেলাম েখন েুরম রনোন্তই একজন 
র্ারলকা–আিজুমাঝন্দি হচঝয হর্রশ র্যস হঝর্ না, এর্ং অঝনকঝর্রশ লাজুক। রকন্তু এখন 
হোমায হদঝখ…’ 
 
‘আসফ খান আপনাি সাঝথ হদখা হঝযও খুর্ ভাঝলা লাগঝে। আরমও যখন হশষর্াি 
আপনাঝক হদঝখরেলাম েখন আপরন কৃশকায লম্বা পা আি মুঝখ ফুসু্করড়রর্রশষ্ট একজন 
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েরুন হযাদ্ধা, হসও পাো হখাাঁচা হদয। আি এখন আপরন আগ্রা হসনারনর্াঝসি দারযঝত্ব 
িঝযঝেন। 
 
আসফ খান কাাঁধ োাঁকায। সম্রাে আমাি প্ররে সদয। আরম আশা করি আমাি ভাইও 
আমাি মেই ভাগুর্ান হঝর্। আরম যরদ পািোম োহঝল মীি খানঝক হগাযারলওি হথঝক 
এখাঝন র্দরল কঝি আনোম োহঝল আমাঝদি পরির্াি সরেুই আর্াি একরত্রে হঝে 
পািঝো। আমাঝদি অরভভার্কঝদি, রর্ঝশষ কঝি আরম্মজান এঝে খুর্ই খুরশ হঝেন… 
রকন্তু আঝিা খর্ি িঝযঝে। সম্রাে সামঝনি মাঝস আগ্রা দূঝগব আঝযারজে িাজকীয রমনা 
র্াজাঝি অংশ রনঝে আমাঝদি পরির্ািঝক আমন্ত্রণ জারনঝযঝেন।’ 
 
 ‘হসো আর্াি রক? আিজুমান্দ রর্ভ্রান্ত হচাঝখ োি আব্বাজাঝনি রদঝক োরকঝয থাঝক 
রকন্তু হমঝহরুরিসা োাঁি হকৌেূহল রনরৃ্ত্ত কিঝে উত্তি হদয। 
 
 ‘র্াজািো হঝলা নওঝিাঝজিই একো অংশ–িারশচঝক্রি প্রথম িারশ হমঝষ সূঝযবি প্রঝর্শ 
কিা উপলঝক্ষু সম্রাে আকর্ঝিি প্রর্েবন কিা আিাঝিা রদনর্ুাপী নর্র্ষব উদযাপন 
অনুষ্ঠান। ফারেমা হর্গম সর্সমঝয অরভঝযাগ কঝিন হয উৎসর্ শুরু হর্াি দুই সপ্তাহ 
আঝগ হথঝক রমরস্ত্রিা দূঝগবি উদুাঝন সুসরিে রশরর্ি িাপন কিা আিম্ভ কিঝল হাঝিঝম 
েখন হকর্ল োঝদি হােুরড়ি আওযাজ হশানা যায।’ 
 
‘আি িাজকীয রমনা র্াজাি? 
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 ‘অনুষ্ঠাঝনি অনুেম গুরুত্বপূণব ঘেনা। এো অঝনকো সরেুকাঝিি র্াজাঝিি মেই 
পাথবকু হল এখাঝন িাজপরির্াঝিি সদসু আি অরভজাঝেিা হকর্ল হক্রো। দূঝগবি 
উদুাঝন িাঝেি হর্লা এো আঝযাজন কিা হয। অমােুঝদি –স্ত্রী আি কনুািা–আমাঝদি 
মে হমঝযিা–হেরর্ঝলি উপঝি পরট্ট কঝি র্াাঁধা হিশম আি েুে অলংকাঝিি পসিা 
সারজঝয র্ঝস এর্ং রর্ঝক্রোি ভূরমকায অর্েীণব হঝয োাঁঝদি সম্ভার্ু হক্রোঝদি 
িাজকুমািী আি িাজপরির্াঝিি প্রর্ীণাঝদি আি হসই সঝঙ্গ সম্রাে আি োাঁি যুর্িাজঝদি 
সাঝথ দি কষাকরষ আি হারস িাট্টায হমঝে উঝি। অনুষ্ঠানো এেোই ঘঝিাযা হয সর্ 
হমঝযিা এরদন হনকার্ োড়াই চলাঝফিা কঝি। 
 
 ‘আব্বাজান, আরম হযঝে পািঝর্া, আরম পািঝর্া না?’ আিজুমান্দঝক সহসা উরিগ্ন 
হদখায। 
 
 ‘অর্শুই। আমাঝক এখন আর্াি হোমাঝদি হেঝড় হযঝে হঝে। আমাঝক আঝিা রকেু 
সামরিক সমসুাি েদািরক কিঝে হঝর্ রকন্তু আরম শীিই রফঝি আসঝর্া।’ 
 
আসফ খান চঝল হযঝে, হমঝহরুরিসা আিজুমান্দ র্ানুি সাঝথ র্ঝস োি উৎসুক সর্ 
প্রঝশ্নি উত্তি রদঝে হচষ্টা কঝি। রকন্তু োি মনো অনু হকাথায পঝড় থাঝক। ফারেমা 
হর্গম োঝক র্াজাঝিি সর্ কথাই র্ঝলঝেন রকন্তু সর্রকেু োি পেন্দ হযরন এর্ং এমন 
রকেু রেরন র্ঝলঝেন হমঝহরুরিসা অর্শুই যা োি ভারিি সামঝন র্লঝে পািঝর্ না। 
রমনা র্াজাি আসঝল একো মাংঝসি র্াজাি–এি হর্রশ রকেু না। আকর্ি এো শুরু 
কঝিরেঝলন কািণ রেরন নেুন শযুাসরঙ্গনী পেন্দ কিাি একো সুঝযাগ হচঝযরেঝলন। 
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হকাঝনা কুমািী হমঝয যরদ োি হচাঝখ ধিঝো োহঝল োাঁি মঝনািিঝনি জনু হমঝযোঝক 
প্রস্তুে কিঝে রেরন খাজাসািাঝক আঝদশ রদঝেন। রৃ্দ্ধাি আপাে সহানুভূরেশীল হচহািায 
ভ্রুকুরে হদঝখ হমঝহরুরিসা আাঁচ কঝি হয র্হু রদন আঝগ র্াজাঝি এমন রকেু একো 
হঝযরেল যাঝে রেরন আহে হঝযঝেন। রেরন সম্ভর্ে আকর্ঝিি র্ােরর্চািহীন হযৌন 
সংসগব অপেন্দ কঝিন। আিজুমাঝন্দি মেই হমঝহরুরিসাও অন্তঝিি গভীঝি উঝত্তজনা 
অনুভর্ কঝি–র্াজািই একমাত্র িান হযখাঝন হস রনরিেভাঝর্ই সম্রােঝক হদখঝে পাঝর্। 
রকন্তু ফারেমা হর্গম রক োঝক অংশগ্রহঝণি অনুমরে হদঝর্ন? 
 
* 
 
এক সপ্তাহ পঝিি কথা ফারেমা হর্গঝমি দমর্ি কিা আর্াসিঝল সিুাি হমামর্ারে 
জ্বালাঝনা হঝে হমঝহরুরিসা োাঁি প্রঝশ্নি উত্তি পায। হযরদন হথঝক হস রৃ্দ্ধাঝক োি 
আমন্ত্রঝণি কথা র্ঝলঝে রেরন র্াকচােুিীি আেয রনঝে শুরু কঝিঝেন। হমঝহরুরিসা 
এখন যরদও রনঝজঝক সর্ঝচঝয সুন্দি হপাষাঝক এর্ং মূলুর্ান অলিাঝি সরিে কঝিঝে, 
রেরন োাঁি মুখার্যঝর্ একো একগুঝয অরভর্ুরে ফুরেঝয িাঝখন হমঝহরুরিসা যাি অথব 
ভাঝলাই রু্ঝে। 
 
‘আরম রসদ্ধান্ত রনঝযরে। েুরম একজন রর্ধর্া। র্াজাঝি অংশগ্রহণ কিাো আপাে দৃরষ্টঝে 
হোমাি জনু সমীরচে হঝর্ না। আি এসর্ হাঙ্গামায যার্াি জনু আমাি যঝথষ্ট র্যস 
হঝযঝে। েুরম র্িং আমাঝক পাসবী হকাঝনা করর্ো পঝড় হশানাও। আমাঝদি দুজঝনি 
জনুই হসো র্াজাঝিি হট্টঝগাল আি অরশষ্টোি হচঝয আনন্দদাযক হঝর্। 
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হমঝহরুরিসা দাাঁে রদঝয হিাাঁে কামঝড় ধঝি করর্োি একো খণ্ড েুঝল হনয এর্ং হোশায 
করম্পে আেুরল রদঝয লাল িঝেি সুগরি কাঝিি মলাঝেি রূপাি র্াকল ধীঝি ধীঝি খুঝল। 
 
* 
 
আগ্রা দূঝগবি রর্শাল দূগবপ্রাঙ্গন সমূ্পণব র্দঝল রগঝযঝে, খুিিম ভাঝর্ যখন হস, রেনর্াি 
েূযবর্াদঝনি সাঝথ, োাঁি র্ড় ভাই পািঝভঝজি সাঝথ োঝদি আব্বাজান জাহাঙ্গীিঝক 
অনুসিণ কঝি হসখাঝন প্রঝর্শ কঝি, োঝদি রেনজঝনিই পিঝন আজ হসানাি জরিি 
কারুকাজ কিা হপাষাক। গাঝেি ডাল আি হোাঁপোড় হথঝক েুলন্ত কাাঁঝচি িরেন 
হগালাকাি পাঝত্র হমামর্ারে জ্বলঝে এর্ং হসানা আি রূপাি সেরি কৃরত্রম গাঝে িত্ন-
উজ্জ্বল োযা–লাল, নীল, হলুদ, সরু্জ-মৃদু র্াোঝস আঝন্দারলে হয। হদযাঝলি চািপাঝশ 
হস মখমল রদঝয হমাড়া হোে হোে উনু্মে হদাকাঝন পলকা অলিাঝিি পসিা। সারজঝয 
হমঝযঝদি হসখাঝন অঝপক্ষমান হদঝখ। োাঁি দাদাজাঝনি সমঝযি মেই পুঝিা র্ুাপািো 
জমকাঝলা হদখায। সমি নওঝিাজ উৎসর্কালীন সমঝয আকর্ঝিি আনন্দ হস এখনও 
প্রািলভাঝর্ মঝন কিঝে পাঝি। ‘সম্পদশালী হওযাো ভাঝলা–র্স্তুেপঝক্ষ এো আর্রশুক। 
রকন্তু একজন সম্রাঝেি জনু হসো প্রদশবন কিা হয েুরম সম্পদশালী হসো আঝিা হর্রশ 
গুরুত্বপূণব।’ 
 
 জাাঁকজমকপূণব প্রদশবনীি অথব আকর্ি ভাঝলাই রু্েঝেন। খুিিঝমি হেঝলঝর্লাি রকেু 
সৃ্মরে িঝযঝে হযখাঝন হস েলমঝল হাওদাি রনঝচ আকর্ঝিি পাঝশ র্ঝস িঝযঝে আি 
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োিা আগ্রাি সড়ক রদঝয হারেি রপঝি চঝড় চঝলঝে। রনঝজি প্রজাঝদি কাঝে রনঝজঝক 
দশবন হদযাি রর্ষঝয র্িার্িই আকর্ঝিি দুর্বলো রেল এর্ং োাঁিাও এজনু োঝক 
ভাঝলার্াসঝো। আকর্ি রেঝলন সূঝযবি মে এর্ং োি খারনকো প্রভা খুিিম ভাঝর্ োাঁি 
রনঝজি উপঝিও পঝড়ঝে। োাঁি আব্বাজান জাহাঙ্গীি অর্শু এই মুহূঝেব, রযরন 
হীিকসরিে অর্িায জ্বলজ্বল কিঝেন, োাঁি অমােুঝদি পরিঝর্রষ্টে অর্িায এরগঝয 
চঝলঝেন সর্সমঝয োযাঝেই অর্িান কঝিঝেন। খুিিম যখন হোে রেল েখনও োি 
চািপাঝশ উৎকণ্ঠা আাঁচ কিঝে পািঝো–োি আব্বাজান আি দাদাজাঝনি মাঝে, োি 
আব্বাজান আি োি সৎ-ভাইঝদি রভেঝি র্ড় হয হসই খসরুি মাঝে, হয োাঁঝদি 
আব্বাজাঝনি িাজত্বকাঝল আঝযারজে প্রথম নওঝিাঝজি আনন্দ এখাঝন ভাগাভারগ কিাি 
র্দঝল হগাযারলযঝি অজ্ঞাে হকাঝনা ভূগভবি কুিরিঝে র্রন্দ িঝযঝে। খুিিম প্রাঙ্গঝণি রিক 
মােখাঝন রূপাি কারুকাজ কিা চাাঁঝদাযাি রনঝচ একই কাপড় রদঝয হমাড়াঝনা হর্দীি 
রদঝক োাঁি আব্বাজানঝক অনুসিণ কঝি এরগঝয যার্াি সময ভাঝর্, খসরু অর্াধু আি 
হসই সঝঙ্গ আহাম্মক, হর্দীিলো দুপাঝশ প্রজ্জ্বরলে মশাঝলি আঝলায আঝলারকে। 
 
 জাহাঙ্গীি হর্দীঝে আঝিাহণ কঝি এর্ং র্েৃো আিম্ভ কঝি। আজ িাঝে আমাঝদি 
নওঝযাজ উৎসঝর্ি যর্রনকাপাে হঝর্ যখন আমিা নেুন চন্দ্র র্ৎসিঝক স্বাগে জানার্। 
আমাি হজুারেষীিা আমাঝক র্ঝলঝে হয আমাঝদি সাম্রাঝজুি জনু আগামী র্েিো আঝিা 
সমৃরদ্ধ র্ঝয আনঝর্। আমাি দির্াঝিি হমঝযঝদি সম্মান জানার্াি এখন সময হঝযঝে। 
িাঝেি োিা যেক্ষণ না আকাশ হথঝক রমরলঝয যায োিাই, আমিা নই, এখাঝনি। 
অধীশ্বি। োিা োঝদি দ্রঝর্ুি জনু যা দাম চাইঝর্ আমিা অর্শুই হসোই রদঝে র্াধু 
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থাকঝর্া যরদ না আমিা োাঁঝদি অনুভাঝর্ ভুলাঝে পারি। িাজকীয রমনা র্াজাি শুরু 
হহাক।’ 
 
জাহাঙ্গীি হর্দী হথঝক হনঝম আঝস। খুিিঝমি কাঝে মঝন হয হয োি আব্বাজান নামাি 
সময এম মুহূঝেবি জনু থমঝক রগঝয োি চািপাঝশ োরকঝয হদঝখন হযন রনরদবষ্ট কাউঝক 
রেরন খুাঁজঝেন, এর্ং োিপঝি োাঁি মুখার্যঝর্ হোশাি একো অরভর্ুরে ফুঝে উঝি। 
রকন্তু জাহাঙ্গীি সাঝথ সাঝথ রনঝজঝক সংযে কঝি হনন এর্ং হারসমুঝখ হমরুন িঝেি 
মখমল রর্োঝনা একো হেরর্ঝলি রদঝক এরগঝয যান খুিিম রচনঝে পাঝি পািঝভঝজি 
দুধ-মাঝযি একজন হসখাঝন রর্ঝক্রো হসঝজ রস্মে মুঝখ দাাঁরড়ঝয িঝযঝে। পািঝভজ 
আব্বাজাঝনি রপেঝনই িঝযঝে রকন্তু খুিিম দাাঁরড়ঝয যায। পািঝভঝজি এই দুধ-মা দারুণ 
র্াাঁচাল মরহলা এর্ং এই মুহূঝেব োি আি পািঝভঝজি হেঝলঝর্লা সম্বঝি লম্বা গল্প 
হশানাি মানরসকো োি হনই। োি পিঝনি হকামি পযবন্ত আাঁেসাে হকােো ভীষণ ভারি 
আি অস্বরিকি। হস শে কাপঝড়ি রনঝচ রনঝজি চওড়া কাাঁধ খারনকো নমনীয কিঝে 
হচষ্টা কিঝল হেি পায রপঝিি হচোঝলা অরিি মাে রদঝয ঘাঝমি একো ধািা রনঝচি 
রদঝক নামঝে। 
 
 খুিিম োাঁি আব্বাজানঝক অনুসিণ কিাি হচঝয আরেনাি রনজবন প্রাঝন্তি রদঝক এরগঝয 
যায হযখাঝন োাঁি ধািণা অঝপক্ষাকৃে কমর্যসী হমঝযিা োাঁঝদি পসিা সারজঝয র্ঝসঝে। 
োঝদি মাঝে হযঝো হকাঝনা সুন্দিী িঝযঝে যরদও এই মুহূঝেব আগ্রা র্াজাঝিি র্েুবলাকাি 
রনেম্ব আি ভিাে রু্ঝকি এক নেবকী োি সমি মঝনাঝযাগ দখল কঝি হিঝখঝে। খুিিম 
োিপঝি হখযাল কঝি প্রাঙ্গঝণি হদযাঝলি কাঝে সাদা জুই ফুঝলি একো সুরর্িৃে োঝড়ি 
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কাঝে প্রায অিকাঝিি রভেঝি একো হোে হদাকাঝন মারেি রকেু রজরনষপত্র রর্রক্রি জনু 
িাখা আঝে। হদাকাঝন দীঘবারঙ্গ, হালকা পােলা হদখঝে একো হমঝয দাাঁরড়ঝয িঝযঝে। হস 
হমঝযোি মুখো হদখঝে পায না রকন্তু হমঝযো যখন োি হদাকাঝনি পসিাগুঝলা সারজঝয 
িাখঝে েখন হস োি চািপাঝশ আঝন্দারলে লম্বা, ঘন চুঝল হীিা আি মুোি েলক লক্ষু 
কঝি। খুিিম আঝিা কাঝে এরগঝয যায। হমঝযো আপনমঝন গান গাইঝে এর্ং খুিিম 
যখন হদাকানো হথঝক মাত্র কঝযক কদম দূঝি এঝস দাাঁড়ায েখনই হকর্ল হস োি 
অরিত্ব হেি পায। রর্স্মঝয হমঝযোি কাঝলা হচাখ র্ড় হদখায। 
 
 খুিিম আঝগ কখনও এমন রনখুাঁে মুখশ্রী হদঝখরন। আরম হোমায চমঝক রদঝে চাইরন। 
েুরম রক রর্রক্র কিঝো? 
 
হমঝযো োি প্রঝশ্নি উত্তি না রদঝয উজ্জ্বল নীল আি সরু্জ িঝে রচরত্রে একো ফুলদারন 
এরগঝয হদয। ফুলদারনো মামুরল হঝলও হদখঝে খুর্ই সুন্দি। অর্শু োাঁি রদঝক োরকঝয 
থাকা ঘন, দীরপ্তময পাপরড়যুে লাজুক হচাখ দুরেঝক হকাঝনাভাঝর্ই সাধািণ র্লা যাঝর্ 
না। খুিিঝমি রনঝজঝক হর্কুর্ মঝন হয এর্ং োাঁি কথা জরড়ঝয যায আি হস ফুলদারনি 
রদঝক রিি দৃরষ্টঝে োরকঝয ভার্ঝে হচষ্টা কঝি রক র্লা যায। 
 
 ‘আরম রনঝজ এো িং কঝিরে। আপনাি পেন্দ হঝযঝে? হমঝযো জানঝে চায। হস হচাখ 
েুঝল হমঝযোি রদঝক আর্াি োকাঝল হস হদঝখ হমঝযো খারনকো আমুঝদ ভরঙ্গঝে োি 
রদঝক োরকঝয িঝযঝে। হস ভাঝর্, হমঝযোি র্যস হকাঝনামঝেই হচৌে রক পঝনি র্েঝিি 
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হর্রশ হঝর্ না। দির্াঝি আির্ র্রণকঝদি আনা মুোি মে একো দীরপ্ত হমঝযোি হকামল 
ত্বঝক এর্ং োাঁি পুরু হিাাঁে হগালারপ িঝেি আি হকামল। 
 
 ‘ফুলদারনো আমাি পেন্দ হঝযঝে। েুরম এি দাম কে চাও? 
 
‘আপরন কে রদঝে চান? হমঝযো রনঝজি মাথা একপাঝশ কাে কঝি। 
 
 ‘েুরম যা চাইঝর্। 
 
 ‘আপরন োহঝল একজন ধনর্ান র্ুরে? 
 
খুিিঝমি সরু্জ হচাঝখ রর্স্ময েলঝস উঝি। হমঝযো রক োঝক প্রাঙ্গঝণ প্রঝর্শ কিঝে 
এর্ং োি আব্বাজান যখন কথা র্লরেঝলন েখন হর্দীি পাঝশ দাাঁরড়ঝয থাকঝে হদঝখরন? 
যরদ নাও হদঝখ থাঝক, োিপঝিও সর্াই রনরিেভাঝর্ই যুর্িাজঝদি হচঝন… ‘রিকই 
র্ঝলঝো আরম যঝথষ্ট ধনী। 
 
 ‘হর্শ। 
 
 ‘দির্াঝি েুরম কেরদন ধঝি িঝযঝে? 
 
 ‘চাি সপ্তাহ।’ 
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 ‘েুরম এি আঝগ োহঝল হকাথায রেঝল? 
 
 ‘সম্রাঝেি হসনার্ারহনীঝক আমাি আব্বাজান আসফ খান একজন হসনাপরে। সম্রাে োঝক 
আগ্রা হসনারনর্াঝসি অরধনাযকত্ব হদযাি পূঝর্ব রেরন দারক্ষণাঝেু কমবিে রেঝলন। 
 
‘আিজুমান্দ… আরম হোমাঝক এেক্ষণ একা িাখঝে চাইরন…’ মধু-িো আলখাল্লায 
মারজবেভাঝর্ সরিে একজন মরহলা দ্রুে এরগঝয আঝস যাি কাো কাো হচহািাি সাঝথ 
হমঝযোি মুঝখি স্পষ্ট রমল িঝযঝে। র্যস্ক মরহলাো সামানু হাপাঝে রকন্তু খুিিমঝক 
হদখাি সাঝথ সাঝথ রেরন হসাজা হঝয দাাঁড়ান এর্ং মাথা সামানু নে কঝিন এর্ং মৃদু 
কঝণ্ঠ র্ঝলন, ‘মহামানু যুর্িাজঝক ধনুর্াদ আমাঝদি হদাকাঝন পদধুরল হদযাি জনু। 
আমাঝদি পসিাগুঝলা মামুরল হঝলও আমাি নারে সর্গুঝলা রনঝজি হাঝে সেরি কঝিঝে। 
 
‘সর্গুঝলা রজরনষই দারুণ সুন্দি। আরম সর্গুঝলাই রকনঝে চাই। েুরম হকর্ল দামো 
আমায র্ঝলা।’ 
 
 ‘আিজুমান্দ, হোমাি কাঝে উরন জানঝে চাইঝেন? 
 
আিজুমান্দঝক, হয এেক্ষণ আন্তরিকোি সাঝথ খুিিমঝক পযবঝর্ক্ষণ কিরেল, অরনরিে 
হদখায, োিপঝি হস র্ঝল, একো হসানাি হমাহি। 
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 ‘আরম হোমায দশো হদঝর্া। করচব আমাি এখনই দশো হমাহি দিকাি, খুিিম োি 
কঝযক পা হপেঝন দাাঁরড়ঝয থাকা সহকািীঝক হডঝক র্ঝল। করচব সামঝন এরগঝয আঝস 
এর্ং আিজুমাঝন্দি রদঝক স্বণবমুদ্রাগুঝলা এরগঝয ধঝি। না, ওগুঝলা আমাঝক দাও।’ োি 
সহকািী োি ডান হাঝেি োলুঝে স্বণবমুদ্রাি একো হস্রাে অপবণ কঝি। খুিিম ধীঝি হাে 
েুঝল ধঝি এর্ং হমঝযোি রদঝক হমাহিগুঝলা র্ারড়ঝয হদয। র্াোঝসি হর্গ হর্ঝড়ঝে এর্ং 
 
আিজুমান্দঝক হদঝখ মঝন হয চািপাঝশ আঝন্দারলে কাাঁঝচি হগালক হথঝক িংধনুি প্ররেো 
িং রর্েুরিে হযন োঝক জারিে কঝিঝে। হস োি হাঝেি োলু হথঝক স্বণবমুদ্রাগুঝলা 
একো একো কঝি েুঝল হনয। োি হাঝেি োলুি ত্বঝক হমঝযোি আেুঝলি স্পশব োাঁি 
এযার্েকাঝলি অরভজ্ঞোি মাঝে সর্ঝচঝয ইরন্দ্রযগ্রাহী অনুভূরে। চমঝক উঝি, হস 
হমঝযোি মুঝখি রদঝক োকায এর্ং হমঝযোি কাঝলা হচাঝখি োিায োরকঝয রনরিে 
প্রমাণ হদঝখ হয হসও একই অনুভূরেঝে দগ্ধ। হশষ মুদ্রাো েুঝল হনযা হঝে হস পুনিায 
হাে নারমঝয হনয। োাঁি হকর্লই মঝন হয হমঝযোি ত্বক োঝক স্পশব কিাি হয অনুভূরে 
োি িারযত্ব হযন অনন্তকালর্ুাপী হয… সহসা োাঁি এই অনুভূরেি কািঝণ হস অরনরিে, 
রর্ভ্রান্তঝর্াধ কঝি। 
 
“হোমাঝক ধনুর্াদ।’ হস ঘুঝি দাাঁরড়ঝয, দ্রুে হসখান হথঝক সঝি আঝস। প্রধান 
হদাকানগুঝলাি চািপাঝশ রভড় কঝি থাকা হকালাহলিে মানুঝষি রচৎকাি হচাঁচাঝমরচি 
মাঝে রফঝি আসর্াি পঝিই হকর্ল োি মঝন হয হয হস োি ক্রয কিা দ্রর্ু সামগ্রী 
রনঝয আঝসরন এর্ং হমঝযোও োঝক হপেন হথঝক ডাঝকরন। 
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* 
 
খুিিঝমি ঘাঝম হভজা রু্ঝক জারমলা িাট্টােঝল হাে রু্লায। আমাি প্রভু, আজ িাঝে 
আপনাি হদঝহ র্াঝঘি শরে ভি কঝিরেল। হস আলঝো কঝি োি কাঝন হিাকি হদয 
এর্ং োি রনিঃশ্বাঝস হস এলাঝচি গি পায হমঝযো রচর্াঝে পেন্দ কঝি। 
 
 ‘এসর্ র্ি কঝিা।’ হস খারনকো হজাি কঝি োি হাে সরিঝয হদয এর্ং আলঝো কঝি 
রনঝজঝক োি আরলঙ্গন হথঝক োরড়ঝয রনঝয উঝি দাাঁড়ায। কাঝিি নক্সা কিা অন্তিঃপে 
রদঝয যরদও কক্ষো, পাঝশি ঘি হযখাঝন হমঝযো অনুানু নেবকীঝদি সাঝথ আহাি কঝি, 
আলাদা কঝি হঘিা িঝযঝে হযখাঝন হস িাঝেি হর্লা ঘুমায রকন্তু হস োিপঝিও একজন 
রৃ্দ্ধাঝক হমঝেি এর্ঝড়াঝথর্ঝড়া হঝয থাকা মারেঝে প্রর্লভাঝর্ শুকঝনা লোপাোি সেরি 
োড় রদঝয পরিষ্কাি কিঝে হদঝখ। হমঝযিা োঝদি খঝেিঝদি কাে হথঝক যা আদায 
কঝি োঝে োি হর্শ ভাঝলাই রদন চঝল যায। 
 
 খুিিম একো ধাের্ পাদারনি উপঝি িাখা মারেি পাত্র হথঝক রনঝজি মুঝখ পারনি 
োপো হদয। 
 
“রক র্ুাপাি? আরম রক আপনাঝক খুরশ কিঝে র্ুথব হঝযরে? জারমলা কথাো র্লঝলও 
োি মুঝখি আত্মরর্শ্বাসী হারস রু্রেঝয হদয হয রনঝজি পািঙ্গমোি রর্ষঝয োাঁি মঝন 
রর্নু্দমাত্র সঝন্দঝহি অর্কাশ হনই। 
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নাহ্। অর্শুই েুরম র্ুথব হওরন। 
 
 ‘োহঝল রক র্ুাপাি? জারমলা োি পাশ্ববঝদশ ঘুরিঝয রনঝয দাাঁড়ায। 
 
হস োি হগালাকৃরে সুন্দি মুখশ্রী, হমঝযোি নধি, ইরন্দ্রযপিাযণোি রদঝক হচাখ নারমঝয 
আঝন হয গে েযমাস ধঝি োি আনন্দসঙ্গী। হস র্াজাঝিি পরুষ আর্হাওযা হর্শ 
উপঝভাগ কঝি এর্ং হমঝযিা–এে মুে আি সার্লীল মঝন হয আগ্রা দূঝগব খাজাসািা 
োি জনু হযসর্ িরক্ষোঝদি হারজি কিঝে পািঝর্ োঝদি হচঝয অঝনক কম ভীরেকি 
হযখাঝন সর্সমঝয অসংখু হচাখ োঝক লক্ষু কিঝে। জারমলা োঝক িরেকঝমবি খুরেনারে 
রশরখঝযঝে। হস আঝগ রেল অরেশয-র্ুগ্র, এক আনারড় রকন্তু জারমলা োঝক রশরখঝযঝে 
কীভাঝর্ একজন নািীঝক েৃরপ্ত রদঝে হয এর্ং আনন্দদান কীভাঝর্ োি রনঝজি েৃরপ্ত 
র্রধবে কিঝে পাঝি। হমঝযোি উষ্ণ সুনমু হদহ, োাঁি উদ্ভার্ন কুশলো োঝক রর্মুগ্ধ 
কিঝো। রকন্তু এখন হসসর্ অেীে। হস হভঝর্রেল জারমলাি সাঝথ সহর্াস কিঝল 
হযঝো হস আিজুমাঝন্দি প্ররে রনঝজি আরর্ষ্টো হথঝক মুরে পাঝর্ রকন্তু হসিকম রকেুই 
হযরন। এমনরক হস যখন জারমলাি হদহ পিম আঝর্ঝশ আাঁকঝড় ধঝিরেল েখনও হস 
আিজুমাঝি মুখ হদখঝে হপঝযঝে। িাজকীয রমনা র্াজাি যরদও দুইমাস আঝগ হশষ 
হঝযঝে, হস আসফ খাঝনি হমঝযি কথা রকেুঝেই রনঝজি মাথা হথঝক দূি কিঝে পািঝে 
না। 
 
‘শযুায রফঝি চঝলন। আপনাি রনিযই রকেু শরে এখনও অর্রশষ্ট আঝে এর্ং আরমও 
আপনাঝক নেুন রকেু একো হদখাঝে চাই…’ জারমলা’ি আদুঝি কণ্ঠস্বি োাঁি ভার্নাি 
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জাল রেি কঝি। হস রর্োনায োনোন হঝয র্ঝস আঝে, োি হমঝহদী িাোন িনরৃ্ন্ত 
উদ্ধে, এর্ং হসও োি দু’পাঝযি সংঝযাগিঝল পরিরচে সরক্রযো অনুভর্ কঝি। রকন্তু 
এো পুঝিাোই হঝর্ হকর্ল আঝিা একর্াি সহর্াঝসি অরভজ্ঞো। হস আি জারমলা 
অঝনকো হযন হযৌনরক্রযায রমরলে হওযা দুরে পশু, শীষব অনুভূরেি জনু কু্ষধােব আি 
উদ্ক্গ্রীর্ হঝলও পিস্পঝিি প্ররে কাঝিা হকাঝনা আন্তরিক অনুভূরে কাজ কঝি না। হস যরদ 
োি কাঝে না আসঝো হমঝযো োহঝল অনু কাউঝক খুাঁঝজ রনে, এর্ং হস আি োি 
নেবকীি দল যখন আগ্রা েুাগ কিঝর্ েখন হস সহঝজই োি র্দঝল অনু কাউঝক হপঝয 
যাঝর্। োঝদি এই রক্ষপ্ত সহর্াস, এঝক অনুঝক রনযন্ত্রঝণি উঝধ্বব হপৌঁঝে হদযা, একো 
অরিি র্াসনাঝক পরিেৃপ্ত কিাি আকাঙ্খ োড়া আি রকেুই নয। আিজুমাঝন্দি ভার্না 
এখন যখন োি মঝন সর্সমঝয ঘুিপাক খাঝে েখন এসর্ রকেু োি জনু আি যঝথষ্ট 
নয। 
 
* 
 
‘আব্বাজান, আরম আপনাঝক একো কথা রজঝজ্ঞস কিঝে চাই।’ 
 
 ‘রক কথা?’ জাহাঙ্গীি নীলগাইঝযি অণুরচত্রো সরিঝয িাঝখ যা হস রনঝজি রনভৃে 
র্ুরেগে কঝক্ষ র্ঝস পযবঝর্ক্ষণ কিরেল। দির্াঝিি হপশাদাি রশল্পী প্ররেো খুাঁরেনারে 
রর্ষয সুন্দি কঝি ফুরেঝয েুঝলঝে, এমনরক কৃষ্ণসাি মৃঝগি চামড়াি হালকা নীলাভ 
আভাস, এি হচাঝখি জরেল আকৃরে… খুিিম ইেিে কঝি। আমিা রক একা থাকঝে 
পারি… 
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‘আমাঝদি একা থাকঝে দাও, জাহাঙ্গীি োাঁি পরিচািকঝদি আঝদশ হদয। হশষ 
পরিচািকোি হর্ি হঝয যার্াি পি দিজা সমূ্পণবভাঝর্ র্ি হর্াি আঝগই, খুিিম 
অঝনকো হর্াকাি মে কথা শুরু কঝি। আরম একজনঝক স্ত্রী রহসাঝর্ গ্রহণ কিঝে চাই।’ 
 
জাহাঙ্গীি রিি দৃরষ্টঝে রনঝজি হেঝলি রদঝক োকায–োি এখন প্রায হষাল র্েি র্যস 
এর্ং ইরেমঝধুই একজন প্রাপ্তর্যস্ক হলাঝকি মেই লম্বা এর্ং হপষল হদঝহি অরধকািী 
হঝয উঝিঝে। োাঁি আরধকারিকঝদি হভেঝি খুর্ জনই োঝক কুরি রকংর্া 
েঝিাযালর্ারজঝে পিাি কিাি সামথবু িাঝখ। 
 
 ‘েুরম রিকই র্ঝলঝে, জাহাঙ্গীিঝক রচন্তাকুল হদখায। আমাি প্রায হোমাি মেই র্যস 
রেল যখন আরম আমাি প্রথমা স্ত্রীঝক গ্রহণ করি রকন্তু আমাঝদি োড়াহুঝড়া কিাি 
প্রঝযাজন হনই। আরম রর্ঝর্চনা কঝি হদখঝর্া হক হোমাি জনু হযাগু পাত্রী রহসাঝর্ 
রর্ঝর্রচে হঝে পাঝি। জযসলরমঝিি িাজপুে শাসঝকি হর্শ কঝযকজন রর্র্াহঝযাগু 
কনুা িঝযঝে এর্ং োাঁি পরির্াঝিি সাঝথ আত্মীযোি সম্পকব িাপন আমাি রহনু্দ 
প্রজাঝদি প্রীে কিঝর্। অথর্া আরম আমাঝদি সাম্রাঝজুি সীমানাি র্াইঝিও খুাঁঝজ হদখঝে 
পারি। পািঝসুি শাহ পরির্াঝিি কাঝিা সাঝথ রর্ঝয হঝল হমাগলঝদি কাে হথঝক 
কান্দাহাি হকঝড় হনযাি র্াসনা েুাগ কিঝে োঝক হযঝো আঝিা হর্রশ আগ্রহী কঝি 
েুলঝর্…’ জাহাঙ্গীঝিি মন দ্রুে ভার্ঝে শুরু কঝি। হস োি উরজি মারজদ খানঝক হডঝক 
পািাঝে পাঝি এর্ং োাঁি অনুানু কঝযকজন পিামশবদাোঝকও সম্ভর্ে র্ুাপািো রনঝয 
আঝলাচনাি জনু হডঝক পািান যায। আরম খুর্ খুরশ হঝযরে খুিিম, েুরম র্ুাপািো রনঝয 
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সিাসরি আমাি সাঝথ আঝলাচনা কঝিঝো। হোমাি প্রাপ্তর্যস্ক হঝয উিাি রর্ষয এো 
দৃশুমান কঝিঝে এর্ং হসই সাঝথ েুরম আসঝলই হয হোমাি প্রথম স্ত্রীঝক গ্রহণ কিাি 
উপযুে হঝয উঝিঝে। আমাি আর্াি এই রর্ষয রনঝয আঝলাচনা কিঝর্া যখন আরম 
রর্ষযো রনঝয আঝিা ভাঝলাভাঝর্ রচন্তা কিঝর্া–আরম প্ররেশ্রুরে রদরে, হসো খুর্ শীিই 
হঝর্।’ 
 
‘আরম আমাি স্ত্রী রহসাঝর্ আমাি পেঝন্দি হমঝয ইরেমঝধু খুাঁঝজ হপঝযরে।’ খুিিঝমি 
কণ্ঠস্বি হজািাঝলা হশানায এর্ং োাঁি সরু্জ হচাঝখি মরণঝে আন্তরিক অরভর্ুরে হখলা 
কঝি। 
 
রর্স্মঝয জাহাঙ্গীঝিি হচাঝখি পাো হকাঁঝপ উঝি। হক হস? 
 
 ‘আগ্রায অর্রিে আপনাি হসনারনর্াঝসি হসনাপরেি কনুা। 
 
 ‘আসফ খাঝনি হমঝয? েুরম োঝক হকাথায হদখঝে হপঝল? 
 
‘িাজকীয রমনা র্াজাঝি আরম োঝক হদঝখরে। োি নাম আিজুমান্দ। 
 
‘হমঝযোি র্যস কে হঝর্? একজন রর্র্াহঝযাগুা কনুাি রপো রহসাঝর্ আসফ খাঝনি 
র্যস কমই র্লঝে হঝর্। 
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 ‘হমঝযো আমাি হচঝয সম্ভর্ে সামানু কঝযক র্েঝিি হোে হঝর্। 
 
 জাহাঙ্গীি ভ্রূকুরে কঝি। োি প্রথম প্ররেরক্রযা হয হয এো হকর্ল এক ধিঝনি 
োরুণুপূণব হমাহ–সম্ভর্ে র্ুাপািো োই রেল–রকন্তু র্ুাপািো অদূ্ভে। খুিিঝমি নজি 
হকঝড়ঝে হয রকঝশািী হস সম্ভর্ে হমঝহরুরিসাি ভারি এর্ং হসই সাঝথ োাঁি হকাষাধুক্ষ 
রগযাস হর্ঝগি নােরন। র্হু র্েি আঝগ রগযাস হর্গ যখন কপদবকশূনু অর্িা আি 
হোশা রনঝয আকর্ঝিি দির্াঝি প্রথমর্াি আঝস েখন োাঁি দারদজান হারমদা োঝক যা 
রকেু কথা র্ঝলরেঝলন োি মঝন পঝড়। রক র্ঝলরেঝলন হযন? কথাগুঝলা অঝনকো এমন 
রেল, অঝনক ঘেনাই ঘঝে যা এঝলাঝমঝলা মঝন হঝর্, রকন্তু আরম প্রাযশই উপলরব্ধ করি 
আমাঝদি অরিঝত্বি রভেি রদঝয একো েক প্রর্ারহে হঝে অঝনকো হযন হকাঝনা রদর্ু 
কারিগঝিি হাে োাঁঝে র্ঝস নক্সা রু্নঝে… একরদন এই রগযাস হর্গ আমাঝদি সাম্রাঝজুি 
জনু হযে গুরুত্বপূণব হঝয উিঝে পাঝি। োি দারদজান হারমদাি ভরর্ষুঝেি ঘেনার্রল 
প্রেুক্ষর্ৎ হদখাি ক্ষমো রেল। োি কথাগুঝলা হকর্ল একজন রনঝর্বাধই খারিজ কিঝর্। 
 
 ‘খুিিম। হোমাি র্যস এখনও অঝনক কম রকন্তু আরম হদখঝে পারে েুরম মনরিি কঝি 
হফঝলঝে। হোমাি হৃদয যরদ এই হমঝযোঝক পার্াি জনু সংকল্পর্দ্ধ হয, আরম োহঝল 
আপরত্ত কিঝর্া না এর্ং োি পরির্াি আি আমাঝদি পরির্াঝিি রভেঝি সর্র্ারহকসূঝত্র 
সমত্রীর্িঝন আর্দ্ধ হর্াি ইরঙ্গে রদঝে আরম রনঝজ োাঁি আেুঝল র্াগদাঝনি অঙু্গিীয 
পরিঝয হদঝর্া। আরম হোমায হকর্ল একো অনুঝিাধই কিঝর্া হয রর্ঝয কিাি পূঝর্ব েুরম 
রকেুরদন একেু অঝপক্ষা কঝিা। 
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জাহাঙ্গীি রনজ সন্তাঝনি হচাঝখ রর্স্ময হদখঝে পায–স্পষ্টেই হস এে সহঝজ উঝেশু 
সাধঝনি র্ুাপািো আশা কঝি রন–রকন্তু োিপঝিই হসো রমরলঝয রগঝয আনঝন্দি হারসঝে 
পরিণে হয এর্ং খুিিম োঝক আরলঙ্গণ কঝি। আরম অঝপক্ষা কিঝর্া এর্ং আপরন আি 
যা রকেু র্লঝর্ন সর্ কিঝর্া…’ 
 
 ‘আরম আসফ খানঝক হডঝক পািাঝর্া। আমাঝক োি সাঝথ অঝনক রকেু রনঝয আঝলাচনা 
কিঝে হঝর্। েেরদন পযবন্ত রর্ষযো হগাপন িাখঝর্। হোমাি আরম্মজানঝকও এ র্ুাপাঝি 
এখনই রকেু র্লাি প্রঝযাজন হনই। 
 
 খুিিম রর্দায রনঝে জাহাঙ্গীি যখন কঝক্ষ আর্াি একা হয, হস রনঝজি মাথায হাে 
রদঝয রকেুক্ষণ চুপ কঝি র্ঝস থাঝক। খুিিঝমি সাঝথ োি কঝথাপকথন অঝনক ভার্নাি 
সু্ফরলঙ্গ সৃরষ্ট কঝিঝে। খুিিম হমাঝেই খসরুি মে না, যাি রর্শ্বাসঘােকো হস এখনও 
ক্ষমা কিঝে পাঝি রন, হস সর্সমঝযই একজন অনুগে সন্তান যাঝক রনঝয হযঝকাঝনা 
হলাক গর্বঝর্াধ কিঝে পাঝি। োি ইঝে কঝি হয খুিিঝমি র্যঝস হস যরদ এমন 
আত্মরর্শ্বাসী হঝে পািঝো এর্ং হসই সাঝথ রনঝজি সন্তানঝক হস ভাঝলা কঝি রচনঝো, 
রকন্তু রনঝজি রপ্রয নারেি জনু আকর্ঝিি চিম পক্ষপারেত্ব পুঝিা র্ুাপািোঝক করিন 
কঝি েুঝলঝে। আকর্ঝিি সংসাঝি খুিিম প্ররেপারলে হঝযরেল। োাঁি দাদাজানই রেঝলন 
হসই র্ুরে–োাঁি রনঝজি আব্বাজান নয–রযরন প্রথমর্াঝিি মে যুর্িাজঝক পািশালায 
রনঝয যার্াি রমরেঝলি হনেৃত্ব রদঝযরেঝলন। রকন্তু হসসর্ই এখন অেীঝেি কথা, এর্ং 
সাম্প্ররেক মাসগুঝলাঝে রপো আি পুত্র একঝত্র প্রচুি সময অরের্ারহে কিাি সুঝযাগ 
হপঝযঝে। 
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 হস যাই হহাক, খুিিঝমি অনুঝিাঝধ রনরিবধায িারজ হঝয হস রনঝজই রনঝজঝক রর্রস্মে 
কঝিঝে। হমাগল সাম্রাঝজুি একজন যুর্িাজ রনঝজই োি স্ত্রী রনর্বাচন কিঝে পাঝি। 
আিজুমান্দ যরদও অরভজাে এক পাসবী পরির্াঝিি সন্তান রকন্তু োিপঝিও োাঁি রনঝজি 
মঝন এমন একো সম্বঝিি কথাি কখনও উদয হঝো না। রকন্তু হস রনঝজই খুর্ ভাঝলা 
কঝিই জাঝন হয, পেন্দ এখাঝন সর্সমঝয পরিণরে লাভ কঝি না। হুমাযুন আি হারমদাি 
হক্ষঝত্র এমনো হযরন। হমঝহরুরিসাি প্ররে হস হযমন অনুভর্ কঝি হসজনু হকউ োঝক 
র্াধু কঝি রন এজনুই রনঝজি সন্তান এভাঝর্ অরেরক্ষপ্ত ভরঙ্গঝে হপ্রঝম পড়ায হস োঝক 
হকাঝনাভাঝর্ই অরভযুে কিঝে পাঝি না। রগযাস হর্ঝগি পরির্াঝিি হমঝযিা মঝন হয 
োাঁি মে হলাকঝদি সঝম্মারহে কিাি ক্ষমো িাঝখ, রকন্তু খুিিঝমি মে োঝকও অর্শুই 
অঝপক্ষা কিঝে হঝর্… 
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৬ দনহন্তোর খড়গ 
 
মালরকন, উিুন।’ হকউ একজন হযন োাঁি কাাঁধ ধঝি প্রর্ল ভাঝর্ োাঁকাঝে থাঝক এর্ং 
হমঝহরুরিসাি মঝন হয হস রক স্বপ্ন হদখঝে, রকন্তু ঘুম ঘুম হচাখ খুঝল হস নারদযাঝক োাঁি 
উপি েুাঁঝক থাকঝে হদঝখ। 
 
‘রক হঝযঝে? হকন েুরম আমাি ঘুম ভাোঝল?’ পরিচারিকাো োাঁি শযুাি পাঝশ িাখা 
মাঝর্বঝলি হেপাযাি উপঝি একো জ্বলন্ত হেঝলি প্রদীপ হিঝখঝে এর্ং কঝক্ষি 
আওযারজি রভেি রদঝয প্রর্ারহে উষ্ণ র্াোঝস এো কম্পমান একো কমলা িঝেি 
আভাি জন্ম রদঝযঝে। 
 
আপনাি কাঝে একো রচরি এঝসঝে। হহঝিঝমি প্রঝর্শ িাঝি হয র্ােবার্াহক এো হপৌঁঝে 
রদঝযঝে হস র্ঝলঝে এো হযন অরর্লঝম্ব আপনাঝক হদযা হয। হমঝহরুরিসা হখযাল কঝি 
পরিচারিকা কথাগুঝলা র্লাি সময হকৌেূহঝলি কািঝণ প্রায থিথি কঝি কাাঁপঝে। হস 
রর্োনায উঝি র্ঝস, োাঁি হৃৎরপঝণ্ডি স্পন্দন সহসাই হর্ঝড় রগঝযঝে এর্ং নারদযাি হাে 
হথঝক োি জনু ধঝি িাখা সীলঝমাহি কিা কাগজো হনয। িাঝেি অিকাঝি হয সংর্াদ 
আঝস হসো হকর্ল দুিঃসংর্াদই হঝে পাঝি। হস যখন রচরিোি ভাাঁজ খুলঝে েখন োাঁি 
আেুল মৃদু কাাঁঝপ এর্ং হস োি ভাইরেি েিেঝি হিাক্ষি হদখা মাত্র রচনঝে পাঝি। 
রচরিো খুর্ র্ুিোি মাঝে হলখা হঝযঝে। পুঝিা রচরিো হর্মানান কারলি দাগ আি হর্শ 
কঝযকো শব্দ হকঝে হদযা হঝযঝে। 
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ফুরপজান, ভযিি রকেু একো ঘঝেঝে। আমাি আব্বাজান সামরিক প্রঝযাজঝন রদরল্ল 
রগঝযঝেন এর্ং আমাি আি আমাি দারদজাঝনি পঝক্ষ আি কাঝিা মুখাঝপক্ষী হওযা সম্ভর্ 
নয। আজ িাঝেি হর্লা আরম যখন দূঝগব আমাি রপোমঝহি আর্াসিঝল অর্িান 
কিরেলাম েখন প্রহিীিা আমাি দাদাজানঝক হগ্রফোি কিঝে এঝসরেল। োিা দারর্ 
কঝি হগাযারলওঝি রনঝজি কািাপ্রঝকাষ্ঠ হথঝক সম্রােঝক হেুা কিাি অরভপ্রাঝয যুর্িাজ 
খসরু িািা রনযরন্ত্রে একো ষড়যঝন্ত্র োাঁি ভূরমকা িঝযঝে এর্ং িাজকীয হকাষাগাি দখল 
কিঝে োাঁি সাহাঝযুি জনু খসরু োঝক োাঁি উরজি রহসাঝর্ রনঝযাগ কঝি োঝক 
পুিসৃ্কে কিাি প্ররেশ্রুরে রদঝযঝে। েুরম ভাঝলা কঝিই জাঝনা আমাি দাদাজান হকমন 
মানুষ–সর্সমঝযই ভীষণ শান্ত, ভীষণ সম্মারনে। রেরন আমাঝদি দুরিন্তা কিঝে রনঝষধ 
কঝি রনিঝর্ োাঁঝদি সাঝথ রগঝযঝেন রকন্তু আরম রিকই হদঝখরে রেরন কেো রর্পযবি হঝয 
পঝড়ঝেন এর্ং হসইসাঝথ রেরন ভযও হপঝযঝেন। 
 
 রচরিঝে আিও রকেু হলখা িঝযঝে, রকন্তু হমঝহরুরিসা ইরেমঝধু যেেুকু পঝড়ঝে হসেুকুই 
হস োযঝোয হকাঝনামঝে আত্মীভূে কঝি। োি আব্বাজান রগযাস হর্গ, রযরন প্রথঝম 
আকর্ি আি পির্েবীঝে জাহাঙ্গীঝিি অধীঝন দুই দশঝকি হর্রশ সমযকালর্ুাপী এমন 
রর্শ্বিোি সাঝথ দারযত্ব পালন কঝি আসঝেন, োঝক হগ্রফোি কিা হঝযঝে সম্রােঝক 
হেুা কিাি ষড়যন্ত্র কিাি কািঝণ… এো এঝকর্াঝিই অসম্ভর্। োাঁি মুহূঝেবি জনু মঝন 
হয হস এখনও হর্াধহয গভীি ঘুঝম আেি িঝযঝে এর্ং পুঝিা র্ুাপািোই একো অদু্ভে 
দুিঃস্বপ্ন, রকন্তু মুশরকল হল আঝশপাঝশই হকাথাও একো মশা উচ্চ স্বিগ্রাঝম ক্লারন্তকিভাঝর্ 
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গুনগুন কিঝে আি নারদযা সর্সমঝয হয সুগরি র্ুর্হাি কঝি থাঝক হসোি েীব্র কস্তুরি 
গি, সঝন্দহােীেভাঝর্ র্াির্। 
 
 ‘এো রক? আশা করি হকাঝনা দুিঃসংর্াদ হনই? নারদযা জানঝে চায, োি হচাখ 
উঝত্তজনায চক চক কিঝে। 
 
 ‘আমাঝদি পারির্ারিক একো র্ুাপাি। েুরম এখন হযঝে পাঝিা, রকন্তু প্রদীপো হিঝখ 
যাও আরম হযন পড়াি জনু আঝলা হপঝে পারি।’ 
 
হমঝহরুরিসা যখন রনরিে হয হয পরিচারিকা র্ািরর্কই চঝল রগঝযঝে হস োি মুঝখি 
উপি হথঝক রনঝজি লম্বা কাঝলা চুঝলি হগাো সরিঝয রনঝয পুনিায আিজুমাঝন্দি হলখা 
রচরিোি রদঝক োকায, ধীঝি ধীঝি রচরিোি পুঝিা রর্ষযর্স্তু আত্মি হঝে আিম্ভ কিঝে 
োাঁি হাে পাঝযি িে রনঝিজ হঝয আসঝে থাঝক। োাঁি আব্বাজাঝনি জীর্ন হুমরকি 
মুঝখ দাাঁরড়ঝয িঝযঝে আি োাঁঝদি পুঝিা পরির্াি ধ্বংস রকংর্া আঝিা মািাত্মক পরিণরেি 
মুঝখামুরখ এঝস উপনীে হঝযঝে। যুর্িাজ খুিিঝমি সাঝথ আিজুমাঝন্দি রর্ঝযি ধািণাই 
এখন হাসুকি হঝয পঝড়ঝে, এর্ং োাঁি রনঝজি আশা আকাঙ্খও… হস এক মুহূঝেবি জনু 
েখনও আঝন্দারলে হঝে থাকা জরিি কারুকাজ কিা পদবাি রদঝক ভীে দৃরষ্টঝে োরকঝয 
থাকা হথঝক রনঝজঝক রর্িে িাখঝে পাঝি না, প্ররে মুহূঝেব োি হকর্লই মঝন হঝে থাঝক 
হযঝকাঝনা মুহূঝেব পদবাি নাজুক কাপড় একপাঝশ সরিঝয হহঝিঝমি প্রহিী আি হখাাঁজাি 
দল েঝড়ি হর্ঝগ হভেঝি প্রঝর্শ কিঝর্ োঝকও হগ্রফোি কিঝে। 
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োঝক এখন অর্শুই মাথা িাণ্ডা িাখঝে হঝর্। আিজুমাঝন্দি রচরিখানা শে কঝি ধঝি হস 
পড়ঝে থাঝক। আমাি দাদাজানঝক োাঁিা রনঝয যার্াি সময হসখাঝন আগে প্রহিীঝদি 
একজন োঝক র্ঝলরেল, আপনাি হোে হেঝল মীি খানঝক দুই রদন পূঝর্ব একই 
অরভঝযাঝগ হগাযারলওঝি হগ্রফোি কিা হঝযঝে এর্ং শৃঙ্খলার্দ্ধ অর্িায আগ্রায রনঝয 
আসা হঝযঝে। দুরিন্তায আমাি দাদাজান প্রায অসুি হঝয পঝড়ঝেন। ফুপুজান দযা কঝি 
আমাঝদি সাহাযু কঝিন। আমাঝদি কেবর্ু কিণীয সম্পঝকব সত্ত্বি আমাঝদি অর্রহে 
কিঝর্ন। রচরিোি হশঝষ দ্রুে োঝন আিজুমান্দ হলখা। 
 
হমঝহরুরিসা শযুা হথঝক উঝি দাাঁড়ায এর্ং রচরিো যঝত্নি সাঝথ ভাাঁজ কঝি হেপাযাি 
উপঝি হেঝলি প্রদীঝপি পাঝশ িাঝখ। হস োিপঝি মন্থি পাঝয হহাঁঝে র্াোযঝনি কাঝে 
যায এর্ং সূঝযবি োঝপ েখনও উত্তপ্ত হঝয থাকা হর্ঝলপাথঝিি সংকীণব পাশ্ববঝদঝশ হাে 
িাঝখ। হস রনঝচি রদঝক োরকঝয দু’জন মরহলা প্রহিীঝক হহঝিঝমি আরেনায পরিক্রমণ 
কিঝে হদঝখ, োঝদি আলকােিায হচার্াঝনা হোঁড়া কাপঝড়ি মশাঝলি আঝলায োঝদি 
চািপাঝশ নৃেুিে োযািা েরড়ঝয যায। দির্াঝিি সমযিক্ষক, ঘরড়যালীঝক হস কাোকারে 
হকাথাও হথঝক ঘণ্টাি সংঝকে ধ্বরন কিঝে শুঝন–একর্াি, দুইর্াি, রেনর্াি… হস 
আকাঝশি রদঝক োকাঝল হসখাঝন আকাঝশি মরসকৃষ্ণ গভীিোি একপ্রান্ত হথঝক 
অনুপ্রাঝন্ত উজ্জ্বল োিকািারজি অসংখু নক্সা েরড়ঝয থাকঝে হদঝখ। পৃরথর্ীি সমসুার্লী 
হথঝক এে দূির্েবী, োিকািারজি দূিাগে শীেল হসৌন্দযব কীভাঝর্ হযন োাঁি মাঝে শরে 
হজাগায, োঝক শান্ত কঝি এর্ং আঝিা পরিষ্কািভাঝর্ রচন্তা কিঝে োঝক সাহাযু কঝি। 
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োাঁি আব্বাজান রগযাস হর্গ, সম্মান আি অরেমাত্রায অনুগে, রনিপিাধ, হস রনরিে। 
োাঁি রর্রুঝদ্ধ হয অরভঝযাগ হসো রনিঃসঝন্দঝহ ভুল হর্াোরু্রে রকংর্া ঈষবাপ্রসূে। রকন্তু োাঁি 
হোে ভাই মীি খাঝনি অরভঝযাঝগি রর্ষযোি র্ুাখুা রক হঝে পাঝি? হস রনরিেভাঝর্ 
রকেুই র্লঝে পাঝি না। কারু্ঝল োাঁিা একসাঝথ র্ড় হঝযঝে। হস সর্সমঝযই জাঝন হয 
োি এই হোেভাইো োি রকংর্া আসফ খাঝনি মে রু্রদ্ধমান–রকংর্া োঝদি মে 
মানরসক শরেি অরধকািী হযরন। মীি খান আত্মারভমানী এর্ং রনঝজি এই সীমার্দ্ধো 
হস কখনও স্বীকাি কঝি না। হস খুর্ ভাঝলা কঝিই জাঝন োঝক কে সহঝজ ভুল পঝথ 
পরিচারলে কিা সম্ভর্। োিা যখন হোে রেল েখন কের্াি হয হস োঝক োি রনঝজি 
নয র্িং োি স্বাঝথব োঝক হিকািী কাঝজ প্রলুব্ধ কঝিঝে। োি জনু ফল সংগ্রহ কিঝে 
ভাইঝক হস একর্াি খুর্ারনি গাঝেি পচা ডাল হর্ঝয উিঝে প্রঝিারচে কঝিরেল মঝন 
পড়ঝে হস আপন মঝন হহঝস উঝি। হসই ডাল োি ভাইঝক রনঝয রনঝচ হভঝে পঝড়রেল। 
 
 অঝনকরদন আঝগি হসসর্ কথা। মীি খাঝনি এেরদঝন রর্চক্ষণ আি রর্ঝর্চক হর্াি 
কথা, রকন্তু আসাফ খান হযমন অল্প র্যঝসই উিরে কঝিরেঝলন হেমন সাফলু হস লাভ 
কঝি রন। হোশা, র্ড় ভাইঝযি সাফঝলু ঈষবারেে হঝয আি হোশাি কািঝণই রক রর্শাল 
পুিষ্কাঝিি রমরষ্ট প্রঝলাভঝন ভুঝল হস অর্াির্ হকাঝনা ষড়যঝন্ত্র সারমল হঝযরেল? োাঁি 
জানাি হকাঝনা উপায হনই। োাঁি হোে ভাই োাঁঝদি আব্বাজান রগযাস হর্ঝগি মেই 
রনিপিাধও হঝে পাঝি। োঝক রর্চাি কিঝে রগঝয হস হকাঝনা ধিঝনি োড়াহুঝড়া কিঝে 
চায না। এখন রক কিণীয হসোই র্িং িাণ্ডা মাথায আি যুরে সহকাঝি রিক কিা হর্রশ 
গুরুত্বপূণব। োাঁি রনঝজি এর্ং োি পরির্াঝিি ভাগু–এমনরক হযঝো োাঁঝদি জীর্ন–
এখন একো সরু সুোি মাথায েুলঝে। োি এখন হকাঝনাভাঝর্ই হিকািীো প্রদশবন 
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কিা চলঝর্ না, রকন্তু হাে পা গুরেঝয র্ঝস থাকাো হযঝো প্রাণঘারে প্ররেপি। হঝে 
পাঝি… 
 
হস রদরল্লঝে আসাফ খানঝক সর্রকেু জারনঝয রচরি রলখঝে পাঝি। রেরন হযঝো 
ইরেমঝধুই এখানকাি পরিরিরে সম্বঝি অর্রহে হঝযঝেন এর্ং এই মুহূঝেব আগ্রাি পঝথ 
হঘাড়া রনঝয ধুঝলাি েড় েুঝল েুঝে আসঝেন। োাঁিা একসাঝথ র্ঝস রসদ্ধান্ত রনঝর্ োাঁঝদি 
পরির্ািঝক এই রর্পযবঝযি হাে হথঝক র্াাঁচাঝে োাঁঝদি রক কিা উরচে। োোড়া এই 
ষড়যঝন্ত্র রেরনও হযঝো জরড়ঝয পঝড়ঝেন এর্ং এখন হযঝো র্রন্দ িঝযঝেন। নাহ্, 
আসাফ খাঝনি ভাঝগু রক ঘঝেঝে হসো জানাি জনু হস অঝপক্ষা কিঝর্ না। োঝক এর্ং 
োঝক একলাই যা কিাি কিঝে হঝর্। 
 
রনঝজি হোে কঝক্ষ প্রায ঘন্টাখাঝনক অরিিভাঝর্ পাযচারি কিাি পঝি, রদগঝন্তি হকাঝণ 
হভাঝিি ধুসি আঝলাি হিখা উাঁরক রদঝে হমঝহরুরিসা পা আড়াআরড়ভাঝর্ হিঝখ োি 
হলখাি হেরর্ঝলি সামঝন এঝস র্ঝস। হস সরু্জ অরনক্স পাথঝিি হদাযােদারনঝে–োাঁি 
আব্বাজান হদাযােদারনো োঝক উপহাি রদঝযরেল–রনঝজি কলমো ডুরর্ঝয রনঝয 
আিজুমাঝন্দি উঝেঝশু দ্রুে কঝযকো কথা সারজঝয রলঝখ। হোমাি আব্বাজান রফঝি 
আসা পযবন্ত আমাি দারদজাঝনি কাঝে সধযব ধঝি অঝপক্ষা কঝিা এর্ং আমাি কাে হথঝক 
পুনিায হকাঝনা সংর্াদ না পাওযা পযবন্ত রকেু কিঝর্ না। আমাি উপঝি আিা িাঝখা। হস 
হলখাো হশষ কঝিই রভজা কারল শুঝষ হনযাি জনু র্ারলি রমরহগুঝড়া হসোি উপঝি 
রেরেঝয রদঝয, কাগজো ভাজ কঝি এর্ং গালাি লম্বা একো েুকঝিা উত্তপ্ত কঝি হসো 
হফাাঁোয হফাাঁোয ভঝজি উপঝি হফঝল এর্ং রনঝজি হমাহি রদঝয হসোি উপঝি োপ হদয, 
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পািঝসু র্হু শোরব্দ যার্ে োাঁঝদি পরির্াঝি র্ুর্হৃে ঈগঝলি প্রেীক হমাহিোয হখাদাই 
কিা িঝযঝে। হস হমাহিো কদারচে র্ুর্হাি কঝি রকন্তু এখন র্ুর্হাি কিঝল কািণ 
োাঁঝদি পরির্াঝিি হগৌিঝর্ািল দীঘব অেীঝেি কথা অহিািী ঈগলো, হস যা কিঝর্ 
র্ঝল রসদ্ধান্ত রনঝযঝে রকন্তু আিজুমাঝন্দি কাঝে প্রকাশ কঝি রন হসো কিাি জনু 
পদঝক্ষপ রনঝে োঝক সাহস হজাগায। 
 
হস পুনিায হদাযােদারন হথঝক হলখনীো েুঝল রনঝয জাহাঙ্গীঝিি উঝেঝশু আঝিকো 
রচরিি মুসারর্দা শুরু কঝি। মহামানু সম্রাে, আপনাঝক এই রচরি হলখাি সাহস আমাি 
কখনও হঝো না যরদ না আমাি পরির্াঝিি প্ররে আমাি ভাঝলার্াসা এর্ং োাঁঝদি সম্মান 
িক্ষাি জনু োাঁঝদি প্ররে আমাি রভেঝি একো কেবর্ুঝর্াধ কাজ কিঝো। মহামানু 
সম্রাে, অনুগ্রহ কঝি আমাঝক একর্াি হদখা কিাি অনুমরে হদন। রগযাস হর্ঝগি কনুা, 
হমঝহরুরিসা। হস রচরিোি আর্াি ভাাঁজ কঝি এর্ং গালা গিম কঝি আি রকেুক্ষণ পঝি 
িে-লাল গালাি নিম হফাাঁোয গঝল পিঝে শুরু কঝি। 
 
* 
 
যন্ত্রণাদাযক মন্থিোয রদনো অরের্ারহে হঝে থাঝক। চািপাশ অিকাি কঝি শীিই সিুা 
নামঝর্। হমঝহরুরিসা ভাঝর্, সর্াই রনিযই জাঝন রক হঝযঝে। ফারেমা হর্গম আজ োঝক 
হডঝক পািান রন। র্ািরর্কপঝক্ষ হকউই োাঁি কাঝেই আঝস রন, এমনরক সদা-উৎসুক 
নারদযািও আজ হকাঝনা পাত্তা হনই। োঝদি রভেঝি রনিযই রগযাস হর্ঝগি পরির্াঝিি 
সাঝথ হর্রশ খারেঝিি র্ুাপাঝি একো ভঝযি সংক্রমণ ঘঝেঝে, োি মাঝন এই না হয 
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হসও রর্ষযো পাত্তা হদয। একজন পরিচারিকাঝক রচরিি সাঝথ একো স্বণবমুদ্রা ঘুষ রদঝয 
এর্ং জাহাঙ্গীঝিি উরজি মারজদ খাঝনি হকাঝনা পরিচারিকাি হাঝে রচরিো হপৌঁঝে রদঝে 
র্ঝল সাঝথ এোও র্লঝর্ হয রগযাস হর্ঝগি হমঝযি কাে হথঝক রচরিো এঝসঝে, রকন্তু 
োিপঝিও জাহাঙ্গীঝিি কাঝে রচরি হলখাি পঝি প্রায র্াঝিাঘন্টা অরের্ারহে হঝে চঝলঝে। 
মারজদ খাঝনি রর্ষঝয হস যা রকেু শুঝনঝে োি মঝন হঝযঝে হয মারজদ খান একো 
রর্ঝর্কসম্পি মানুষ, রযরন গে কঝযকমাস যার্ে োাঁি আব্বাজাঝনি র্াসাি একজন 
রনযরমে অরেরথ রেঝলন, রকন্তু রেরনও এখন হযঝো রগযাস হর্ঝগি সাঝথ একো দূিত্ব 
র্জায িাখঝর্ন। উরজি মহাশয একো জ্বলন্ত হমামর্ারেি রশখায রচরিো ধঝি হিঝখ, োাঁি 
হশষ আশাোও ভে কঝি রদঝে হস কল্পনা কঝি। 
 
 ‘এই মুহূঝেব আমাি সাঝথ চঝলন। হমঝহরুরিসা চমঝক ঘুঝি োকায। খাজাসািাঝক প্রঝর্শ 
কিঝে হস শুঝনরন এর্ং মালাঝক োাঁি কাে হথঝক মাত্র চাি ফুে দূঝি দাাঁরড়ঝয থাকঝে 
হদঝখ হস হকাঁঝপ উঝি। হস োি হাঝেি কেৃবঝত্বি রনদশবনসূচক দণ্ড রদঝয দিজাি রদঝক 
ইরঙ্গে কিাি সময োাঁি হচাঝখ মুঝখ একো আঝর্গহীন অরভর্ুরে ফুঝে থাঝক। 
হমঝহরুরিসাি পিঝন নীল হিশঝমি সেরি োাঁি সর্ঝচঝয সুন্দি আলখাল্লা রূপাি জরি 
রদঝয যাি উপঝি হসাঝলামী ফুঝলি নক্সা কিা ভাগুক্রঝম যরদ সম্রাে হদখা কিাি জনু 
োঝক হডঝক পািান হসই কথা হভঝর্, রকন্তু মালাি কঝিাি মুখমণ্ডঝলি রদঝক োরকঝয 
োাঁি সঝন্দহ হয হয মালা আদঝেই োঝক হসজনুই ডাকঝে এঝসঝে। িাজকীয হহঝিম 
হথঝক হস সম্ভর্ে র্রহসৃ্কে হঝে চঝলঝে, হসঝক্ষঝত্র হস হকাঝনাভাঝর্ই রনঝজি রপ্রয 
রজরনষগুঝলা হযমন অরনঝক্সি সরু্জ হদাযােদারন আি রর্ঝশষ কঝি োাঁি অলিািগুঝলা 
হফঝল যাঝর্ না। হস দামী একো কারশ্মিী শাল, আসাফ খান োঝক রদঝযরেঝলন, েুঝল 
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রনঝয রনঝজি অলিাঝিি র্াঝক্সি রদঝক হাে র্াড়াঝল খাজাসািা েখন অসরহষু্ণ ভরঙ্গঝে 
র্ঝল, রকেু রনঝে হঝর্ না। েুরম হযভাঝর্ িঝযঝে রিক হসভাঝর্ই আমাি সাঝথ এঝসা। 
রনঝজঝক হকর্ল অর্গুরণ্ঠে কঝি নাও। 
 
হমঝহরুরিসা শালো নারমঝয িাঝখ এর্ং হনকার্ হর্াঁঝধ রনঝয রনঝজি হচাখ আজ্ঞানুর্েবীভাঝর্ 
নে কঝি িাঝখ। মালাি সরু্জ আলখাল্লায আরৃ্ে লম্বা অর্যর্ঝক অনুসিণ কঝি রনঝজি 
আর্াসন কক্ষ হথঝক হর্ি হঝয এঝস, দিদালান রদঝয এরগঝয রগঝয হহঝিঝমি আরেনা 
অরেক্রম কিাি সময, হযখাঝন ইরেমঝধুই সাাঁঝেি োড়র্ারে জ্বালান হঝযঝে, হস ভাঝর্ 
আমাি জীর্ঝনি োহঝল এভাঝর্ই সমারপ্ত ঘেঝর্। েীযবক দৃরষ্টঝে োি রদঝক োরকঝয 
থাকঝে, কেু মন্তর্ু শুঝন, কািায োাঁি হচাঝখি পাো ভারি হঝয আঝস রকন্তু হস সর্রকেু 
হেঝড় হফঝল ধীঝি সুঝি গরর্বে ভরঙ্গঝে মাথা েুঝল দাাঁড়ায। খাজাসািা যরদও দ্রুে হহাঁঝে 
যাঝে রকন্তু হর্ত্রাহে কুকুঝিি মে োড়াহুঝড়া কঝি হস হহঝিম হথঝক হর্ি হঝয যাঝর্ না। 
 
রকন্তু েখনই হস হখযাল কঝি হয োাঁঝদি রিক উঝো রদঝক অর্রিে হহঝিঝমি দিজাি 
রদঝক মালা োঝক রনঝয যাঝে না। হস র্িং দ্রুে র্ামরদক রদঝক র্াাঁক হনয এর্ং রনচু 
ধাপ রর্রশষ্ট একপ্রি রসাঁরড়ি রদঝক এরগঝয যায যা দূঝগবি এমন একো অংঝশি রদঝক 
উঝি রগঝযঝে হমঝহরুরিসা আঝগ কখনও হদঝখরন। োি র্ক্ষরপিঝিি সাঝথ োি হৃৎরপণ্ড 
ধাক্কা খায। মালা োঝক হকাথায রনঝয যাঝে? খাজাসািা রসাঁরড়ি এঝকর্াঝি উপঝিি ধাঝপ 
হপৌঁঝে থাঝম এর্ং কাাঁঝধি উপি রদঝয রপেঝনি রদঝক ঘুঝি োকায। ‘পা চারলঝয এঝসা। 
হমঝহরুরিসা োাঁি নীল আলখাল্লাি েুল সামঝল রনঝয উপঝিি রদঝক উিঝে শুরু কঝি। 
হস উপঝি উঝি এঝস একো প্রশি চেুঝি রনঝজঝক আরর্ষ্কাি কঝি। রিক উঝো রদঝক 
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দুই পাল্লা রর্রশষ্ট উাঁচু একো দিজা যাি গাঝয কমদারম পাথি র্সান রূপাি পাো েলমল 
কিঝে। মালা দিজাি র্াইঝি প্রহিািে চািজন িাজপুে প্রহিীঝক দ্রুে রকেু একো 
র্লাি সময হমঝহরুরিসাি রদঝক ইরঙ্গে কঝি। 
 
 প্রহিীিা দিজাি পাল্লা খুঝল হদয। মালা দিজাি রনঝচ দাাঁরড়ঝয হমঝহরুরিসাি এরগঝয 
আসর্াি জনু অঝপক্ষা কঝি, োিপঝি োাঁি করি আাঁকঝড় ধঝি োঝক রনঝয দু’পাঝশ 
রু্রেদাি হিশঝমি পদবা হদযা একো প্রশি অরলন্দ রদঝয সামঝনি রদঝক এরগঝয যায। 
পুরুষ মযুঝিি মে হদখঝে, যাি েড়ান হপখঝম পািা আি নীলা র্সান, হসানাি দাহঝক 
রধরকরধরক জ্বলঝে থাকা ধূপ আি মশলাি সুগঝি অরলঝন্দি র্াোস ভারি হঝয আঝে। 
োঝদি সামঝন আঝিা একঝজাড়া দিজা হপেঝনি দিজাি হচঝয আিও উাঁচু আি চওড়া 
আি পাল্লাি উপঝি হসানাি পাঝেি উপঝি কেঝপি হখালা আি হারেি দাাঁঝেি 
কারুকাজ কিা। দিজাি সামঝন ইস্পাঝেি ফলাযুে র্শবা হাঝে দশজন িাজপুে প্রহিী 
ঋজু আি রিি ভরঙ্গঝে সামরিক কাযদায দাাঁরড়ঝয িঝযঝে। ‘আমিা হকাথায এঝসরে?’ হস 
মালাি কাঝে রফসরফস কঝি জানঝে চায। 
 
িাজকীয হহঝিঝম মহামানু সম্রাঝেি এো র্ুরেগে প্রঝর্শ পথ। এই দিজা রদঝয োি 
একান্ত র্ুরেগে কঝক্ষ যাওযা যায। 
 
‘েুরম আমাঝক সম্রাঝেি কাঝে রনঝয চঝলঝো? 
 
 ‘হুাাঁ। হোমাি সাঝথ রক কিা হঝর্ সঝন্দহ হনই রেরন রসদ্ধান্ত হনঝর্ন। 
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হমঝহরুরিসা রকেুই শুনঝে পায না। হস সম্রাঝেি সামঝন উপরিে হর্াি পূঝর্ব মূলুর্ান 
সমঝযি যেেুকু অর্রশষ্ট িঝযঝে হসই অর্সঝি জাহাঙ্গীঝিি কাঝে রচরিো হলখাি পি 
হথঝকই োঝক র্লাি জনু হস রনঝজি মঝন হয কথাগুঝলা আউঝড় এঝসঝে হসগুঝলাই 
আঝিকর্াি স্মিণ কঝি হনয। রর্শাল দিজাোি হসানালী পাল্লা দুঝো এখন ধীঝি ধীঝি 
খুঝল যাঝে। মালা একপাঝশ সঝি দাাঁড়ায এর্ং োঝক একলাই সামঝন এরগঝয হযঝে 
হঝর্। হস মাথা উাঁচু কঝি দিজাি রনঝচ রদঝয এরগঝয যায। 
 
রর্শাল কঝক্ষি দূির্েবী প্রাঝন্ত সম্রাে একো রনচু মঝঞ্চ উপরর্ষ্ট। হমঝহরুরিসা আশা 
কঝিরেল করচব, পরিচািকঝদি, এমনরক প্রহিীও হযঝো হদখঝে পাঝর্ সম্ভার্ু 
রর্শ্বাসঘােঝকি হমঝয আি হর্াঝনি হাে হথঝক সম্রােঝক সুিরক্ষে িাখঝে, রকন্তু কঝক্ষ 
োিা দু’জন োড়া আি হকউ হনই। র্াোযন রদঝয আগে আঝলায দীঘবারযে হঝে থাকা 
োযা আি হমামর্ারেি কাাঁপঝে থাকা আঝলাি কািসারজঝে োাঁি পঝক্ষ জাহাঙ্গীঝিি 
অরভর্ুরে হর্াোো করিন কঝি েুঝল। হস োাঁি কাে হথঝক েখনও পঝনি রফে দূঝি 
থাকাি সমঝয, হমঝহরুরিসা হযমন রিক কঝি হিঝখরেল হসভাঝর্ই মুখ রনঝচি রদঝক হিঝখ 
োাঁি সামঝন েুাঁঝড় হদয, োাঁি হখালা চুল োি চািপাঝশ উড়ঝে। হসইসাঝথ হস োি 
পরিকল্পনা অনুসাঝি জাহাঙ্গীি কথা র্লা পযবন্ত অঝপক্ষা কঝি না। 
 
‘সম্রাে আমাি সাঝথ হদখা কিাি মহানুভর্ো প্রদশবঝনি জনু আপনাঝক ধনুর্াদ। আরম 
এখাঝন এঝসরে আপনাি সামঝন আমাি আব্বাজান রগযাস হর্ঝগি পঝক্ষ সাফাই রদঝে। 
আরম আমাি জীর্ঝনি রদরর্ু রদঝয র্লঝে পারি হয আপনাি, োাঁি শুভাকারঙ্খ, রযরন োঝক 
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সর্রকেু রদঝযঝেন, ক্ষরে হয এমন হকাঝনা রকেু রেরন কখনও কিঝর্ন না। আমাি 
আব্বাজান কখনও রনঝজি পঝক্ষ সাফাই রদঝর্ন না োই আমাঝকই হসো কিঝে হঝলা। 
আরম হকর্ল নুাযরর্চাি কামনা কিরে।’ হমঝহরুরিসা রিি হঝয পুরু গারলচায মুখো 
আঝিা গুাঁঝজ রদঝয, দুই হাে দু’পাঝশ েরড়ঝয, হযভাঝর্ রেল হসভাঝর্ই থাঝক। 
 
োাঁি সামঝনি োযােি হর্দীঝে উপরর্ষ্ট হলাকোি কাে হথঝক হকাঝনা শব্দ হভঝস আঝস 
না। হস মাথা েুঝল োকার্াি ইোঝক হজাি কঝি দমন কঝি রকন্তু হস যখন হকর্ল 
ভার্ঝে শুরু কঝিঝে হয োি রদঝক না োরকঝয োি পঝক্ষ আি থাকা সম্ভর্ না রিক 
েখনই োি শরেশালী হাে রনঝজি র্াহু রনঝচ হস অনুভর্ কঝি, োঝক পাঝযি উপঝি 
দাাঁড় কিার্াি জনু েুলঝে। হস হচাখ র্ি কঝি থাঝক। রেরন যখন োাঁি এে কাঝে 
অর্িান কিঝেন েখন হস োি মুঝখ করুণাি পরির্ঝেব হদাষাঝিাঝপি অরভর্ুরে হদখঝর্ 
হসই ভঝয হচাখ খুঝল োি মুঝখি রদঝক োকাঝে পাঝি না। োাঁি কাাঁধ হথঝক হাে সঝি 
যায রকন্তু োিপঝিই হস হেি পায রেরন োাঁি হনকাঝর্ি একো পাশ সরিঝয রদঝেন। হস 
হচাখ খুঝল োকায এর্ং জীর্ঝন রিেীযর্াঝিি মে োি হচাঝখ হচাখ িাঝখ। কারু্ঝল র্হু 
র্েি আঝগ হদখাি পি হথঝক োি মঝন হগাঁঝথ থাকা হসই মুখ হস সামঝন হদখঝে পায। 
মুখার্যঝর্ র্যঝসি োপ পড়ায আিও হর্রশ সুদশবন হদখায রকন্তু এই মুহূঝেব হসখাঝন 
কঝিাি আি শীেল একো অরভর্ুরে ফুঝে িঝযঝে যাি রদঝক োরকঝয হস সহসাই 
অসুিঝর্াধ কঝি এর্ং রনঝিজ হঝয যায। জাহাঙ্গীি োি রদঝক আগ্রঝহি সাঝথ োরকঝয 
রকন্তু োাঁি ভার্নাি রর্নু্দমাত্র রচে মুঝখ ফুঝে উঝি না। হস কঝযক মুহূেব পঝি ঘুঝি দাাঁড়ায 
এর্ং রনঝজি হর্দীঝে উঝি হসখাঝন পুনিায আসন গ্রহণ কঝি। আপনাি আব্বাজান আি 
ভাইজান দু’জনঝকই হজিা কিা হঝযঝে।’ 
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‘আমাি আব্বাজান হকাঝনা অপিাধ কিঝে পাঝিন না, হমঝহরুরিসা রনঝজি কণ্ঠস্বি শান্ত 
আি সংযে িাখাি আপ্রাণ হচষ্টা কিঝে কিঝে হকাঝনামঝে র্ঝল। হক োঝক অরভযুে 
কঝিঝে? 
 
‘হগাযারলওি দূঝগবি প্রধান আরধকারিক। োাঁি গুপ্তচঝিিা আরড়ঝপঝে আমাি হেঝলঝক 
আপনাি ভাই মীি খাঝনি সাঝথ আঝলাচনা কিঝে শুঝনঝে হয পািঝসুি শাঝহি কাঝে 
যরদ কান্দাহাি সমপবঝণি প্ররেশ্রুরে হদযা হয োহঝল রক সসনুর্ারহনী পারিঝয আমাঝক 
ক্ষমোচুুে কিঝে সাহাযু কিঝে রেরন িারজ হঝর্ন। আপনাি ভাই উত্তি হদয হয 
পািঝসুি িাজদির্াঝি রগযাস হর্ঝগি এখন প্রভার্ িঝযঝে… হস ইরঙ্গে হদয হস োঝক 
ষড়যঝন্ত্র অংশ রনঝে হযঝো িারজ কিাঝে পািঝর্।’ 
 
হমঝহরুরিসাি মুখ হক্রাঝধ িরেম হঝয উঝি। হস হচাঝখি সামঝন পুঝিা পরিরিরেো স্পষ্ট 
হদখঝে পায একজন যুর্িাঝজি রর্শ্বাসভাজন হঝে পািাি গঝর্ব মীি খান এেোই 
উঝিরলে হঝয উঝিঝে হয হস হযঝকাঝনা রকেু কিঝর্ র্া র্লঝর্…হমঝহরুরিসা থুেরন উাঁচু 
কঝি। এমন একো ধািণা ঘৃণাি অঝযাগু। মীি খান হকর্ল রনঝজঝক একজন হকউঝকো 
রহসাঝর্ জারহি কিঝে হচঝযঝে। আরম ভূরমষ্ঠ হর্াি আঝগই আমাি আব্বাজান পািসু 
েুাগ কঝিঝেন। রেরন পািঝসুি সাঝথ সমি সম্পকব রেি কঝিরেঝলন হমাগল সাম্রাঝজুি 
একজন আরধকারিক রনযুে হর্াি পঝি আি হযাগুোি সাঝথই রেরন রনঝজি দারযত্ব 
পালন কঝিঝেন। োঝক যরদ ষড়যঝন্ত্রি সাঝথ যুে কিা সম্ভর্ও হয–যা রেরন 
হকাঝনাভাঝর্ই হঝর্ন না–আি পুঝিা র্াপািো হকাঝনা অথব র্হন কঝি না হযখাঝন োি 
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নােরনি সাঝথ যুর্িাজ খুিিঝমি রর্ঝযি হঝে চঝলঝে হসখাঝন আপনাি রর্রুঝদ্ধ আপনাি 
অনু সন্তানঝক সমথবন কঝি োাঁি রক লাভ? 
 
জাহাঙ্গীি োি রদঝক অপলক দৃরষ্টঝে োরকঝয থাঝক। হমঝহরুরিসা ভাঝর্ োি জনু যরদ 
এখনও হকাঝনা অনুভূরে োি রভেঝি অর্রশষ্ট থাঝকও হসো রেরন ভাঝলাভাঝর্ই হগাপন 
হিঝখঝেন। 
 
 ‘আপনাি কথায যুরে িঝযঝে রকন্তু আপরন এেো উঝত্তরজে হঝয েকব কিাি আঝগই 
আরম ইরেমঝধুই রসদ্ধান্ত রনঝযরে হয ষড়যঝন্ত্রি রর্ষঝয রগযাস হর্গ রকেুই জাঝনন না, 
জাহাঙ্গীি অর্ঝশঝষ কথা র্ঝল। আরম োঝক র্হুরদন ধঝিই রচরন এর্ং রর্শ্বাস করি রেরন 
একজন সৎ হলাক। 
 
 হমঝহরুরিসা ভাঝর্, আমাি আব্বাজান রনিাপদ। োি চািপাঝশি সর্রকেু এক রনঝমঝষি 
জনু মঝন হয হযন অিকািােি হঝয উঝি এর্ং হস রনঝজি হচাঝখি উপি হাে িাঝখ, 
রনঝজঝক শে কিঝে আপ্রাণ হচষ্টা কঝি। 
 
রকন্তু আপনাি ভাইঝযি র্ুাপাঝি এো প্রঝযাজু নয…’ 
 
 ‘আমাি ভাইজান…’। 
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 ‘মীি খাঝনি রর্রুঝদ্ধ অরভঝযাগ সঝন্দহােীেভাঝর্ প্রমারণে হঝযঝে। হস প্রথঝম যরদও 
সর্রকেু অস্বীকাি কঝিরেল, একো সময পঝি… হজিাি একো পযবাঝয… হস স্বীকাি 
কঝি হয আমাি রর্শ্বাসঘােক সন্তান যুর্িাজ খসরু োঝক রর্পুলভাঝর্ পুিসৃ্কে কিাি 
হলাভ হদরখঝয আমাি রর্রুঝদ্ধ একো ষড়যঝন্ত্র োঝক অংশ গ্রহণ কিঝে র্ঝল এর্ং হস 
িারজ হয। 
 
হমঝহরুরিসা কথা র্ঝল না। 
 
 ‘আপরন এখাঝন নুাযরর্চাি চাইঝে এঝসঝেন। এইমাত্র আপরন প্রমাণ কঝিঝেন হয 
আপরন কেো রর্ঝর্চনাঝর্াঝধি অরধকািী। আমাি িাঝন আপরন থাকঝল রক কিঝেন? 
 
হস হকাঝনা কথা না র্ঝল গাঢ় নীঝলি জরমঝন ঘন লাল ফুঝলি নক্সা কিা পুরু গারলচাি 
রদঝক োরকঝয থাঝক যখন হাসঝে হাসঝে খুর্ারন গাঝেি পচা ডাল হর্ঝয এরগঝয রগঝয 
োি জনু কঝযকো ফল পািঝে এরগঝয যাওযা উৎফুল্ল, ভার্নাহীন মীি খাঝনি র্ালক 
র্যঝসি সৃ্মরে, োঝক প্রায সদরহক যন্ত্রণায রর্দ্ধ কঝি। সম্রাে। োি কণ্ঠস্বি শান্ত, সংযে, 
আেঝিি হলশমাত্র হনই হসখাঝন। আপনাি সামঝন পেঝন্দি হকাঝনা সুঝযাগ হনই। মীি 
খান একজন রর্শ্বাসঘােক। োঝক প্রাণদঝণ্ড দরণ্ডে করুন। আপনাি িাঝন আরম থাকঝল 
োই কিোম। 
 
 ‘আপরন রচরিঝে আপনাি পরির্াঝিি প্ররে আপনাি ভাঝলার্াসাি কথা উঝল্লখ কঝিঝেন। 
ভাইঝযি মৃেুুি জনু পিামশব হদযাো রক একজন হেহমযী হর্াঝনি উপযুে কাজ? 
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 ‘পািঝসু একো প্রর্াদ প্রচরলে িঝযঝে: “একো গাঝে যরদ র্াঝে ফল ফঝল োহঝল 
র্াগান র্াাঁচাঝে হঝল গােো হকঝে হফল।” মীি খান োাঁি সম্রাে রহসাঝর্ আপনাি প্ররে 
রনঝজি কেবর্ু পালন কিঝে র্ুথব হঝযঝে এর্ং হসই সাঝথ রনঝজি পরির্াঝিি প্ররেও হস 
োি দারযত্ব পালন কঝি রন। হস একো কীে আক্রান্ত রৃ্ক্ষ। োাঁি র্ারক পরির্াি হল 
প্রর্াঝদ উঝল্লখ কিা উদুান। 
 
 ‘হর্শ কথা। আপনাি পিামশব অনুযাযী কাজ হঝর্। জাহাঙ্গীি েুাঁঝক পঝড় োি হপেঝন 
িাখা রপেঝলি একো ঘন্টা েুঝল রনঝয হসো হর্শ হজাঝি র্াজায। ঘন্টাি ধাের্ শব্দ দুই 
রক রেনর্াি হর্াধহয ধ্বরনে হঝযঝে হর্দীি ডানরদঝক অর্রিে একো দিজা রদঝয 
একজন করচব কঝক্ষি হভেঝি প্রঝর্শ কঝি। 
 
 ‘আঝদশ করুন, সম্রাে? 
 
‘রর্শ্বাসঘােক মীি খানঝক আমাি সামঝন হারজি কিা হহাক।’ 
 
 হমঝহরুরিসা রকংর্া হর্দীি উপঝি িব্ধ হঝয র্ঝস থাকা জাহাঙ্গীি হকউ হকাঝনা কথা র্ঝল 
না অঝপক্ষাি সমযগুঝলা যখন অরের্ারহে হয। রনঝজি জীর্ঝনি সর্ঝচঝয দীঘবেম 
রর্পযবঝযি পির্েবী অধুাঝযি জনু হস রনঝজঝক প্রস্তুে কঝি। এখন হর্াধহয সিুা সােো 
র্াঝজ–আিজুমান্দ র্ানুি আেরিে রচরি নারদযা োঝক হপৌঁঝে হদযাি পঝি পঝনি ঘন্টা 
অরের্ারহে হঝযঝে। হস মানরসকভাঝর্ যরদও পরিোন্ত রকন্তু োি এখন হকাঝনাভাঝর্ই 
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রনঝজি দুর্বলো প্রকাশ কিা চলঝর্ না। হস এই পরিরিরেি রভেি রদঝয হকর্ল শে 
হথঝকই হর্ি হঝয আসঝে পািঝর্ এর্ং রনঝজঝক আি রনঝজি পরির্ািঝক িক্ষা কিঝে 
পািঝর্। 
 
পুরুষ কণ্ঠস্বি আি আগুযান পাঝযি শব্দ এক েেকায োঝক োি ভার্না হথঝক হর্ি 
কঝি আঝন। করচব হসই একো দিজা রদঝয কঝক্ষি রভেঝি প্রঝর্শ কঝিঝে এর্ং োিপঝি 
দিজাি একপাঝশ দাাঁরড়ঝয হস রচৎকাি কঝি র্ঝল, “মীি খানঝক রভেঝি রনঝয এঝসা। 
 
দু’জন প্রহিী রনঝজঝদি মাঝে েৃেীয আঝিকজনঝক হেঝন রভেঝি রনঝয আঝস। 
হমামর্ারেি দপদপ কিঝে থাকা আঝলায োিা যখন হর্দীি রদঝক এরগঝয যায 
হমঝহরুরিসা েখন রনঝজি উপি িীরেমে র্লপ্রঝযাগ কঝি দৃরষ্ট সরিঝয হনযা হথঝক 
রর্িে থাকঝে। হস হযখাঝন দাাঁরড়ঝয িঝযঝে প্রহিীিা োি পাঝশ এঝস দাাঁড়ায এর্ং 
োঝদি মাঝেি হলাকো হিঝল সামঝনি রদঝক মারেঝে হফঝল হদয। মীি খান হকাঝনা র্াধা 
না রদঝয মারেঝে আেঝড় পঝড়। র্স্তুেপঝক্ষ, োঝক হদঝখ মঝন হয না হয োি জ্ঞান 
আঝে। হস যখন সামঝনি রদঝক েলমল কঝি আেঝড় পঝড় হসই অর্সঝি হমঝহরুরিসা 
োাঁি কালঝচ, িোে মুখ হদখঝে পায। োি পিঝনি কাপড় হোঁড়া, োাঁি রপঝি আগুঝনি 
েুাকাি লাল ক্ষে, সম্ভর্ে েপ্ত হলাহাি সাহাঝযু সৃষ্ট। হস রনঝজঝক প্রঝর্াধ হদয মীি 
খানঝক রনঝজি ভুঝলি মাশুল অর্শুই রদঝে হঝর্–হয োঝক অর্শুই উৎসগব কিঝে হঝর্ 
যাঝে র্ারক সর্াই োিা িক্ষা পায–রকন্তু োি পাঝশ হমঝেঝে রনঝজি অেুাচারিে হোে 
ভাইঝক পঝড় থাকঝে হদখাো সহু কিাও োাঁি জনু কষ্টকি হঝয উঝি। জাহাঙ্গীি মীি 
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খান নয র্িং োি রদঝক অপলক দৃরষ্টঝে োরকঝয িঝযঝে রু্েঝে হপঝি, হস প্রাণপঝণ 
আত্মসংর্িঝণি হচষ্টা কঝি। সম্রাে রকেুক্ষণ পঝি র্রন্দি রদঝক োকায। 
 
 ‘মীি খান, রনঝজি সাফাই রদঝে হোমাি রক র্লাি আঝে? 
 
 মীি খাঝনি পুঝিা হদহ থিথি কঝি কাাঁপঝে। প্রহিীঝদি একজন োাঁি মাথাি লম্বা 
কাঝলা চুঝলি েুরে ধঝি এর্ং োি মাথাো েুঝল ধঝি। মহামানু সম্রাঝেি প্রঝশ্নি জর্ার্ 
দাও।’ 
 
মীি খান রর্ড়রর্ড় কঝি দুঝর্বাধু রকেু একো র্ঝল এর্ং প্রহিী রনঝজি জুঝো পিা পা 
েুঝল এর্াি োি হপঝে সঝজাঝি একো লারথ র্রসঝয হদয। হস এইর্াি কঝযকো শব্দ 
স্পষ্ট কঝি উচ্চািণ কিঝে সক্ষম হয। সম্রাে, আমাঝক ক্ষমা করুন। 
 
 ‘রর্শ্বাসঘােকোি জনু ক্ষমা কিাি প্রশ্নই উঝি না। একজন রর্শ্বাসঘােঝকি মৃেুুই 
হোমাি প্রাপু। হোমায প্রাণদঝণ্ড দরণ্ডে কিাি পিামশব এমনরক হোমাি রনঝজি হর্ানও 
রদঝযঝে।’ মীি খান হোশ হচাঝখ োি রদঝক োকাঝল হমঝহরুরিসা কুাঁকঝড় যায। আমাি 
উরচে রেল হোমাঝক হারেি পাঝযি রনঝচ রপঝষ হফলা রকংর্া শূঝল হদযা হযমনো আরম 
আমাি সন্তাঝনি পূর্বর্েবী রর্ঝদ্রাঝহি সমথবকঝদি কঝিরেলাম যাাঁঝদি পরিণরে হথঝক রশক্ষা 
হনযাি মে রু্রদ্ধও হোমাি হনই।’ জাহাঙ্গীঝিি কণ্ঠস্বি রহম শীেল হশানায। মীি খাঝনি 
পাঝশ র্ঝস োঝক আগঝল ধঝি একেু আঝগ যা র্ঝলরেল হসসর্ ভুঝল রগঝয ভাইঝযি 
জীর্ঝনি জনু করুণা রভক্ষা কিা হথঝক হমঝহরুরিসা অঝনক কঝষ্ট রনঝজঝক রর্িে িাঝখ। 
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জাহাঙ্গীি অর্শু এসঝর্ ভ্রূঝক্ষপ না কঝি র্লঝে থাঝক, হকর্ল হোমাি হর্াঝনি খারেঝি 
যাি মে সাহসী েুরম কখনও হঝে পািঝর্ না আরম হোমাঝক এই জীর্ন হথঝক হোমাি 
প্রাপু ধীি আি যন্ত্রণাদাযক রনসৃ্করেি হাে হথঝক হিহাই রদলাম। মৃেুুি পূঝর্ব হোমাি রক 
রকেু র্লর্াি আঝে? 
 
 মীি খান অঝনক কষ্ট কঝি হাাঁেুি উপি ভি রদঝয র্ঝস রকন্তু হস যখন কথা র্ঝল 
হসগুঝলা না োি হর্ান না সম্রােঝক উঝেশু কঝি র্লা। কথাগুঝলাি মাঝে হকাঝনা প্রকাি 
হক্ষাভ রকংর্া হক্রাধ না থাকায হস হাফ হেঝড় র্াাঁঝচ। ‘হমঝহরুরিসা… আমাঝক ক্ষমা কঝি 
রদও…’ 
 
 ‘ভাইজান, আরম আপনাঝক ক্ষমা কঝি রদঝযরে। োি মুখ শুরকঝয কাি হঝয থাকায 
কথাগুঝলা ধীঝি রনিঃসৃে হয। 
 
 ‘আি আমাঝদি আব্বাজান আি আসাফ খানঝকও র্ঝল রদও আমায হযন মাজবনা কঝি। 
ষড়যঝন্ত্রি রর্নু্দরর্সগব সম্বঝি োিা জানঝো না… এর্ং আমাঝদি আম্মাজানঝক জারনঝয 
োঝক আরম ভাঝলার্ারস আি আমাি জনু হযন কষ্ট না পায। মীি খান এখন ফুাঁরপঝয 
কাাঁদঝে, অশ্রুধািায োি মুঝখি শুকঝনা িে গলঝে শুরু কঝি। 
 
‘জল্লাদঝক হডঝক পািাও, জাহাঙ্গীি আঝদশ হদয। হলাকো রনিযই এেক্ষণ র্াইঝি 
অঝপক্ষা কঝিরেল কািণ সাঝথ সাঝথ কাঝলা পাগরড় ধাের্-হর্াম হশারভে আেসাে জামা 
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পরিরহে দীঘবঝদহী একো হলাক দুই মাথাযুে একো কুিাি হাঝে হভেঝি প্রঝর্শ কঝি 
এর্ং োি অনু হপষল হাঝে মঝন হয একো পশুি চামড়া মুরড়ঝয ধিা িঝযঝে। 
 
 ‘সম্রাে? 
 
 ‘এই হলাকোি রশঝিাঝেদ কি। 
 
জাহাঙ্গীঝিি আঝদশ শুঝন মীি খান পুনিায হমঝেঝে লুরেঝয পঝড়। জল্লাদ হলাকো এর্াি 
চামড়াোি ভাাঁজ খুঝল, োিপঝি হর্দীি সামঝন হথঝক গারলচাো সরিঝয রদঝয হসখাঝন 
পাথঝিি হমঝেি উপঝি যত্ন রনঝয চামড়াো রর্রেঝয হদয। হস প্রস্তুে হঝে প্রহিীঝদি 
উঝেঝশু মাথা নাঝড়। মীি খান েখনও ফুাঁরপঝয কাাঁদরেঝলা যখন প্রহিীিা োঝক পুনিায 
ধঝি এর্ং হেঝন সামঝনি রদঝক চামড়াি উপঝি রনঝয আঝস। হোমাি গদবান র্ারড়ঝয দাও, 
জল্লাদ আঝদঝশি সুঝি র্ঝল। একজন প্রহিী োি ডান হােো হদঝহি কাে হথঝক হেঝন 
ধিঝল যা এখন ভীষণভাঝর্ কাাঁপঝে অনু প্রহিীও োাঁি র্াম হােো একইভাঝর্ হেঝন 
ধিঝে, হমঝহরুরিসা লক্ষু কঝি োি ভাই দারুণ সাহঝসি পিাকাষ্ঠা হদরখঝয ধীঝি রনঝজি 
গলা র্ারড়ঝয হদয। জল্লাদ োাঁি ঘাঝড়ি উপি হথঝক কাঝলা চুঝলি হগাো সরিঝয হদয 
োিপঝি, সন্তুষ্টরচঝত্ত রপরেঝয এঝস কুিািো হাঝে েুঝল হনয। হস োিপঝি যঝত্নি সাঝথ 
কুিািোি ওজন রনঝজি হাঝে ভািসামু অর্িায হিঝখ কাাঁঝধি উপি রদঝয রজজ্ঞাসু 
দৃরষ্টঝে জাহাঙ্গীঝিি রদঝক োকাঝে হস হর্াো যায রক যায না এমনভাঝর্ মাথা নাঝড়। 
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হমঝহরুরিসা হমাঝমি আঝলায র্াাঁকা ফলাো েলসাঝে হদঝখ যখন জল্লাদ কুিািো এক 
হমাচঝড় রনঝজি মাথাি উপি েুঝল ধঝি। হন্তািক ফলাো নারমঝয আনঝে হস হেি পায 
োি গাঝলি পাশ রদঝয র্াোঝসি একো োপো র্ঝয যায, োিপঝি ফলাো োি 
ভাইঝযি গলা রনখুাঁেভাঝর্ রিখরণ্ডে কিঝে হাম আি মাংঝসি সাঝথ ইস্পাঝেি সংঘঝষবি 
হভাাঁো আওযাজ হস শুনঝে পায এর্ং আঝিা একো মৃদু হভাাঁো শঝব্দি সাঝথ োাঁি রেি 
মিক মারেঝে আঘাে কিঝে উজ্জ্বল িে রেেঝক উিঝে হদঝখ। হমঝহরুরিসা রকেুক্ষণ 
রনথি দাাঁরড়ঝয থাঝক। োিপঝি স্বরিকি একো অনুভূরে–জল্লাদ হলাকো রনঝজি কাজ 
ভাঝলাই জাঝন। োাঁি ভাই কষ্ট পায রন। হস োঝক যন্ত্রণাদাযক মৃেুুি হাে হথঝক রনকৃরে 
রদঝযঝে। হস োরকঝয হদঝখ জল্লাদ দ্রুে মীি খাঝনি রেি মিক আি হদহো চামড়া রদঝয 
হেঝক হদয এর্ং একজন প্রহিীি সাহাঝযু হসগুঝলা কক্ষ হথঝক সরিঝয হনয। আযোকাি 
পাথঝিি খঝণ্ডি উপঝিি পঝড় থাকা কঝযক হফাাঁো িেই হকর্ল সাক্ষী হদয হয রকেুক্ষণ 
আঝগ এখাঝন একজঝনি জীর্নার্সান হঝযঝে। 
 
 ‘সর্রকেু রমঝে রগঝযঝে, হমঝহরুরিসা শুনঝে পায জাহাঙ্গীি র্লঝেন। ‘আপরন এর্াি 
হহঝিঝম রফঝি হযঝে পাঝিন।’ 
 
হমঝহরুরিসাি অনুভর্ কিাি আি রচন্তা কিাি সর্ শরে হযন রর্লীন হঝযঝে। হস অঝিি 
মে আঝদশ পালন কঝি, কঝক্ষি দূির্েবী প্রাঝন্তি অরেকায হসানালী দিজাি রদঝক 
েলঝে েলঝে এরগঝয যায যা ইরেমঝধু োি জনু খুলঝে শুরু কঝিঝে। 
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 হহঝিঝম রনঝজি কঝক্ষ রফঝি এঝস যা হস হভঝর্রেল আি কখনও হদখঝে পাঝর্ না 
হমঝহরুরিসাি রকেুো সময লাঝগ অর্ঝশঝষ কািায হভঝে পড়ঝে। রনঝজি ভাইঝযি 
মৃেুুদণ্ড প্রেুক্ষ কিা খুর্ই করিন। রনঝজঝক সুরিি িাখাি জনু হস োি হাঝেি নখ 
রদঝয হযখাঝন আাঁকঝড় ধঝিরেল হসখান হথঝক এখন িেপাে শুরু হঝযঝে। রকন্তু মীি 
খান রনঝজই রনঝজঝক এই রর্পযবঝয আপরেে কঝিঝে। হস হদাষী আি নুাযরর্চাি সম্পি 
হঝযঝে। োঝক র্াাঁচার্াি জনু োি রকেুই কিাি রেল না এর্ং হসই হচষ্টা কিঝে হগঝল 
হস সম্ভর্ে রনঝজঝক আি হসই সাঝথ োাঁঝদি পুঝিা পরির্ািঝক রর্পদগ্রি কঝি েুলঝো। 
োাঁি আব্বাজান হযমন রশশুকাঝল োঝক মরুভূরমঝে পরিেুাগ কঝিরেঝলন োাঁঝদি র্ারক 
পরির্ািঝক র্াাঁচর্াি একো সুঝযাগ রদঝে, োঝক রিক হসভাঝর্ই মীি খানঝকও উৎসগব 
কিঝে হঝযঝে। োাঁি রর্চক্ষণোি মাঝন এই নয হয হস ভাইঝক ভাঝলার্াঝস না, যেই 
দুর্বল আি হর্াকা হস হহাক। রকন্তু এখন রক কিণীয? জাহাঙ্গীঝিি সাঝথ সাক্ষাঝেি 
রর্ষঝয হস এেরদন ধঝি হয স্বপ্ন হদখরেঝলা ো অর্ঝশঝষ পূিণ হঝযঝে রকন্তু হস হযমন 
কল্পনা কঝিরেল োি হথঝক এঝকর্াঝি রভি একো হপ্রক্ষাপঝে। ভরর্ষুঝেি গঝভব োি 
জনু… র্া োাঁি পরির্াঝিি জনু… রক অঝপক্ষা কিঝে? 
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৭ পোপস্খলন 
 
ফঝেপুি রশরক্র যার্াি পঝথ শুকঝনা মারেি উপঝি হঘাড়াি খুঝিি েঝন্দার্দ্ধ শব্দ োাঁি 
কাঝন সন্তুরষ্টি পিশ রু্রলঝয রদঝে, জাহাঙ্গীি ভাঝর্। শব্দো োঝক র্লঝে হয মাসারধক 
কাল অঝপক্ষাি পঝি হস অর্ঝশঝষ অভীষ্ট সাধঝন কাজ কিঝে। হমঝহরুরিসাঝক হদখাি 
পি হথঝকই োঝক রনঝজি ভার্না হথঝক হস কদারচে দূঝি িাখঝে হপঝিঝে। হস হয 
সাহঝসি সাঝথ োাঁি সামঝন দাাঁরড়ঝয রনঝজি র্ার্াি পঝক্ষ সাফাই রদঝযঝে হসো র্হুর্েি 
পূঝর্ব হস যা আাঁচ কঝিরেল হসোঝকই অভ্রান্ত প্রমারণে কঝিঝে–হয হস রূপর্েী হর্াি 
সাঝথ সাঝথ একজন অসাধািণ মরহলা। অনু হয হকউ হঝল হশাঝক কাাঁদঝে রর্লাপ 
কিঝো রকন্তু রেরন রনঝজি মযবাদা অকু্ষণ্ণ হিঝখঝেন। োাঁঝদি মধুকাি আলাপচারিো 
হশঝষ একো রর্ষঝয োাঁি মঝন সঝন্দঝহি হকাঝনা অর্কাশ হনই হয োি পুঝিা পরির্াঝি 
মীি খানই একমাত্র রর্শ্বাসঘােক। হস হসই সাঝথ এোও জাঝন হয র্হু র্েি আঝগ হস 
োি মাঝে হয অনুভূরেি জন্ম রদঝযরেল হসো আজও একই িকম িঝযঝে। হস এখন 
োঝক আঝগি হচঝয আিও হর্রশ কঝি কামনা কঝি। 
 
অর্শু, হগাযারলওঝি খসরুি কািাপ্রঝকাষ্ঠ হথঝক অিুরিে োাঁি রর্শ্বাসঘােকোি হশষ 
প্রঝচষ্টা সাফঝলুি সাঝথ হমাকাঝর্লা কিাই রেল োাঁি প্রথম লক্ষু। যেই রদন অরের্ারহে 
হঝযঝে হস েেই মীি খাঝনি মে আঝিা মাথা গিম েরুণঝদি কথা জানঝে হপঝিঝে 
যািা খসরুি প্ররে রনঝজঝদি আনুগেু হঘাষণা কঝিরেল োি প্ররেশ্রুরেি র্হঝিি কািঝণ 
হমারহে হঝয যা কিাি হকাঝনা এরেযািই োি উচ্চাকাঙ্খী হেঝলি রেল না। হস দ্রুে 
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পদঝক্ষপ হনয, খসরুি সহঝযাগীিা উড়াল হদযাি আঝগই োঝদি হগ্রফোঝিি রর্ষযো 
রনরিে কঝি, োঝদি হজিা কঝি আঝিা ষড়যন্ত্রকািীঝদি নাম োাঁঝদি কাে হথঝক আদায 
কঝি এর্ং োিপঝি োাঁঝদি প্রাণদঝণ্ড দরণ্ডে কঝি। 
 
খসরুি রর্ষঝয হকাঝনা রসদ্ধান্ত হনযাোই রেল সর্ঝচঝয করিন। হস অেীঝে অঝনক হর্রশ 
করুণা প্রদশবন কঝিঝে রকন্তু োি ফলাফল রক হঝযঝে? খসরু োাঁি উদািোি র্দঝল 
হকর্লই েলনাি আেয রনঝযঝে। না, হস োি কাে অনুোপ রকংর্া কৃেজ্ঞো রকেুই 
আশা কিঝে পাঝি না। খসরুঝক হস হয শারিই রদক না হকন হসো হযন এেোই কঝিাি 
হয হয ভরর্ষুঝে োাঁি রর্ঝদ্রাঝহি র্ুাপাঝি আি হকাঝনা সঝন্দঝহি অর্কাশ না থাঝক। 
রকন্তু োিপঝিও োাঁি োড়াহুঝড়া কিাি হকাঝনা দিকাি হনই… হস র্েবমাঝন খসরুঝক 
হকর্ল হগাযারলওঝিি ভূগভবি একো কািা কুিরিঝে অন্তিীণ কঝি িাখঝে আঝদশ 
রদঝযঝে এর্ং রনঝদবশ রদঝযঝে োঝক হযন সমূ্পণবভাঝর্ রনিঃসঙ্গ অর্িায িাখা হয। 
 
হস ইযাি হমাহাম্মদঝক, র্াদখশান হথঝক আগে রৃ্দ্ধ রকন্তু কঝিাি শাসক, রর্শ্বাস কিঝে 
পাঝি যাঝক হস সম্প্ররে হগাযারলযঝিি শাসনকেবা রনযুে কঝিঝে, োি আঝদশ হযন 
যথাযথভাঝর্ পারলে হয হসো রনরিে কিঝে। পূর্বর্েবী শাসনকেবাি রর্ষঝয, হস 
রনরিেভাঝর্ই অঝনক রর্ষঝয রশরথলো প্রদশবন কঝিরেল আি খসরুঝক অঝনকঝর্রশ 
সুঝযাগ সুরর্ধা রদঝযরেল। যুর্িাজঝক ষড়যঝন্ত্রি সুঝযাগ হদযাি জনু হসই সর্ঝচঝয হর্রশ 
দাযী আি হস কািঝণই জাহাঙ্গীঝিি হকাপানঝল পিাি ভঝয হস রনঝজি অর্ঝহলাি জনু 
হখসািে রদঝে মিীযা হঝয ষড়যন্ত্রকািীঝদি রর্ষঝয যার্েীয েথু সির্িাহ কঝিঝে, 
এমনরক রনঝজঝক র্াাঁচাঝে হস রনিীহ রগযাস হর্গঝকও পযবন্ত ফাাঁরসঝয রদঝযঝে। জাহাঙ্গীি 
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োঝক র্িখাি কিঝে, োি সম্পরত্ত র্াঝজযাপ্ত কিঝে এর্ং োঝক রনর্বারসে কিঝে 
রিেীযর্াি রচন্তা কঝি রন। 
 
োি হিাাঁঝেি হকাঝণ রনষু্ঠি এক রচলঝে হারস ফুঝে উঝি। সম্রাঝেি রর্রুঝদ্ধ রর্ঝদ্রাহ 
কির্াি হিকািী ভার্না র্হুরদন আি কাঝিা মঝন উদয হঝর্ না। আি রর্পযবয এখন 
যখন সমারপ্তি কাোকারে হপৌঁঝে রগঝযঝে েখন হস রনঝজি একান্ত র্ুরেগে রকেু রর্ষঝয 
মঝনাঝযাগ হদর্াি মে সময হস অর্ঝশঝষ লাভ কঝিঝে। গেিাঝে, হমঝহরুরিসাি ভার্না 
যখন োঝক পুনিায আর্াি িাঝেি হর্লা জারগঝয িাখঝে আিম্ভ কঝিঝে, েখন হস না 
হভঝর্ থাকঝে পাঝি রন হয খসরুি এই অনাকারঙ্খে রর্ঝদ্রাঝহি কািঝণ হমঝহরুরিসাি 
পরির্াি আি োি রনঝজি মধুকাি পরিরিরে রক আদঝে খুর্ সূক্ষভাঝর্ পরির্রেবে 
হঝযঝে। এই প্রঝশ্নি উত্তি হকর্ল পাক হকর্লা সুরফ র্ার্াই রদঝে পািঝর্ন। আি এই 
কািঝণই োাঁি প্রােুরহে দির্ারিক কমবকাণ্ড সমাধা হঝেই হস োি সাঝথ হদখা কিাি 
জনু যাত্রা কির্াি রসদ্ধান্ত রনঝযঝে। 
 
জাহাঙ্গীি োি সামঝন দ্রুে ঘরনঝয আসা সিুাঝলাঝক, হস হদখঝে পায ইরেমঝধুই 
িাঝেি খার্াঝিি জনু আগুন জ্বালান হঝযঝে। ফঝেপুি রশরক্র এখান হথঝক খুর্ একো 
দূঝি নয। হস োি করচ আি হদহিক্ষীঝদি চমঝক রদঝয সহসাই রনঝজি হঘাড়াি খুঝি 
েঝড়ি হর্াল েুঝল। োিা সর্াই রনঝজি হঘাড়াি গরেঝর্গ রৃ্রদ্ধ কঝি োি কাোকারে 
থাকর্াি প্রযাঝস োাঁঝদি র্ুি হঝয উিাি আওযাজ হস হপেঝন হথঝক হভঝস আসঝে 
শুঝন। 
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 পঝনি রমরনে পঝি, োঝক হর্রশিভাগই এখন পরিেুে অর্িায পঝড় থাকা ফঝেপুি 
রশরক্রি হর্ঝলপাথঝিি শহঝিি মূল প্ররেিক্ষা প্রাচীঝিি র্াইঝি রনচু একো মারেি র্ারড়ি 
সামঝন হঘাড়া হথঝক নামঝে হদখা যায। হস হেঝলঝর্লায র্েবমান সুরফ সাধঝকি র্ার্াি 
সাঝথ প্রথমর্াি যখন হদখা কিঝে এঝসরেল েখনকাি হচঝয র্ারড়োঝক এখন হযন 
অঝনকঝর্রশ হোে আি হেদরিদ্র মঝন হয, রকন্তু এোও সরেু হয সৃ্মরেি সাঝথ সময 
প্রাযশই রর্রর্ধ েলনা কঝি থাঝক। হোমিা সর্াই এখাঝনই অঝপক্ষা কঝিা।’ দিজাি 
ডানপাঝশ অর্রিে একো কু্ষদ্র জানালা রদঝয হভেঝি উাঁরক রদঝয হস একো হেঝলি 
প্রদীঝপি খুর্ারন আভা হদখঝে পায। হস হাে হথঝক হঘাড়া চালনাি দিানা হজাড়া খুঝল 
হফঝল কাঝিি দঝর্জ দিজায হোকা হদয এর্ং োিপঝি রকেুক্ষণ অঝপক্ষা কঝি আলঝো 
কঝি ধাক্কা রদঝয দিজাি পাল্লা খুঝল। কঝক্ষি হভেি হথঝক হকাঝনা সাড়াশব্দ না হপঝয 
হস আর্ািও দিজায হোকা হদয এর্ং এর্াি মাথা নে কঝি রনচু সিদঝলি রনঝচ রদঝয 
হভেঝি প্রঝর্শ কঝি। 
 
কক্ষোি হমঝে দুিমুজ কিা মারেি সেরি োি উপঝি হকর্ল কঝযকো জীণব মাদুি 
রর্োঝনা িঝযঝে এর্ং োাঁি যেদূি মঝন পঝড় এক হকাঝণ একো দরড়ি চািপাযা থাকর্াি 
কথা রকন্তু সুরফ র্ার্াি হকাঝনা রচে হসখাঝন হনই। জাহাঙ্গীঝিি মনো এক মুহূঝেবি জনু 
হোশায হেঝয যায রকন্তু পিক্ষঝণই হস র্াইঝি হথঝক কণ্ঠস্বঝিি আওযাজ হভঝস আসঝে 
শুঝন এর্ং মুহূেব পঝিই সুরফর্ার্া হভেঝি প্রঝর্শ কঝিন, রেরনও রনঝজি সাদা পাগরড় 
পরিরহে মাথা সিদঝলি সাঝথ গুঝো খাওযা হথঝক র্াাঁচাঝে রনচু কঝি হিঝখঝেন। 
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‘সম্রাে, আরম আন্তরিকভাঝর্ দুিঃরখে, আপনাঝক অভুথবনা জানার্াি জনু আরম 
র্ুরেগেভাঝর্ উপরিে থাকঝে পারি রন। আরম আগুন জ্বালার্াি কাি সংগ্রহ কিঝে 
রগঝযরেলাম।’ 
 
 ‘আপনাঝক আঝগ হথঝক না জারনঝয আসর্াি কািঝণ আরমই আসঝল ভুল কঝিরে।’ 
 
‘সম্রাে, অনুগ্রহ কঝি…’ সুরফর্ার্া একো মাদুঝিি রদঝক ইরঙ্গে কঝি এর্ং জাহাঙ্গীি যখন 
োাঁি মুঝখামুরখ আসন রপরড় হঝয রথেু হঝয র্ঝস। এে র্ুগ্রভাঝর্ আমাি কাঝে েুঝে 
আসর্াি কািণো রক এর্াি জানঝে পারি? 
 
‘আপনাি রদক রনঝদবশনা আমাি আর্াি প্রঝযাজন। 
 
 ‘হসই একই রর্ষঝয? 
 
জাহাঙ্গীঝিি মঝন হয হস রু্রে সুরফর্ার্াি হচাযাল সামানু হচঝপ র্সঝে হদঝখঝে। হুাাঁ। 
পরিরিরে এখন র্দঝল রগঝযঝে। 
 
কীভাঝর্ হসো হঝযঝে? 
 
 ‘আপরন আমায র্ঝলরেঝলন হয আরম হকর্ল আল্লাহোলাি হচাঝখি গুনাহগাি নই 
হসইসাঝথ আরম আমাি ভাঝলার্াসাি িমণীি এর্ং যাঝক আরম আমাি স্ত্রীি মযবাদা রদঝে 

http://www.bengaliebook.com/


 দি টেনটেড টরোন - এম্পোয়োর অভ িো ট োগল । অযোটলক্স রোিোরট োডড 

173 

www.bengaliebook.com                                  সূদিপত্র 
 

 

চাই–আমাি হকাষাধুক্ষ রগযাস হর্ঝগি কনুা হমঝহরুরিসাি–পরির্াঝিি প্ররেও অনুায 
কঝিরে, োাঁিা োাঁি জনু যাঝক স্বামী রহসাঝর্ রনর্বারচে কঝিরেল োঝক হেুা কঝি। 
আমাি এই অনুাঝযি কািঝণ আপরন আমাঝক হুরশযাি কঝিরেঝলন আরম যা চাই হসো 
পার্াি জনু হকাঝনা ধিঝনি র্ুগ্রো প্রদশবন কঝি আল্লাহ্ো’লাি হিাষানঝল পড়াি েুাঁরক না 
রনঝয র্িং সধযব ধািণ কিঝে আি অঝপক্ষা কিঝে পিামশব রদঝযরেঝলন। সুরফসাধক 
হকাঝনা কথা না র্ঝল হকর্ল মাথা নাঝড় এর্ং জাহাঙ্গীি পুনিায র্লঝে শুরু কঝি, আমাি 
সন্তান খসরু আর্ািও আমায রসংহাসনচুুে কঝি আমাঝক হেুা কিাি ষড়যন্ত্র কঝিরেল। 
রগযাস হর্ঝগি হোে হেঝল প্রধান ষড়যন্ত্রকািীঝদি অনুেম–হমঝহরুরিসাি আপন ভাই। 
হস অপিাধ স্বীকাি কঝি এর্ং আরম োঝক প্রাণদঝণ্ড দরণ্ডে করি। আপনাি কাঝে আমাি 
প্রশ্ন হঝলা আমাি প্ররে োি অপিাধ রক োাঁি পরির্াঝিি প্ররে আমাি অনুাযঝক রক 
নাকচ কিঝর্ না? 
 
 সুরফর্ার্া হচাখ এখন অধবরনরমরলে এর্ং োি থুেরন এই মুহূঝেব রনঝজি ভাাঁজ কিা 
হাঝেি উপঝি িাখা রকন্তু এখনও রেরন হকাঝনা কথা র্ঝলন না। জাহাঙ্গীি সধযব ধঝি 
অঝপক্ষা কঝি। হস সম্ভর্ে হমঝহরুরিসাঝক এমরনও হডঝক পািাঝে পািঝো রকন্তু সুরফ 
সাধক আি র্হুকাল আঝগ গে হওযা োি র্ার্াি প্ররে োাঁি েদ্ধা োঝক হসো কিা 
হথঝক রর্িে হিঝখঝে। 
 
সুরফর্ার্া অর্ঝশঝষ হমৌনো ভঙ্গ কঝিন। আপরন যা র্লঝলন োি রকেুো অংশ র্ািরর্কই 
যুরেযুে। আপনাি অপিাঝধি চুড়ান্ত রর্চাঝিি ভাি আল্লাহোলাি হাঝে রকন্তু এই মুহূঝেব 
আপনাঝদি দুই পরির্াঝিি রভেঝি এখন আপরনই হকর্ল একমাত্র অপিাধী নন। আমাি 
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রর্শ্বাস পাঝপ পাপ ক্ষয হঝযঝে। রকন্তু স্মিণ িাখঝর্ন হয আপনাি ভাঝগু যাই হলখা 
থাকুক, আপরন রনঝজি আকাঙ্খঝক চরিোথব কিঝে আপরন হয পদঝক্ষপ রনঝযঝেন হসো 
একজন মানুষ আি রর্ঝশষ কঝি একজন সম্রাে রহসাঝর্ আপনাি জনু অঝগৌিঝর্ি।’ 
 
‘আরম জারন। জাহাঙ্গীি োি মাথা নে কঝি। সুরফর্ার্া রিকই র্ঝলঝেন। হশি 
আফগানঝক হেুা কিাো োি এঝকর্াঝিই রিক হয রন। পুঝিা র্ুাপািো ঈষবােুি এক 
হপ্ররমঝকি মে কাজ হঝযঝে হকাঝনাভাঝর্ই হসো একজন অরমে-ক্ষমোধি সম্রাঝেি 
উপযুে নয। রকন্তু সুরফর্ার্াি কথাগুঝলা এসর্ ভার্না োরপঝয োঝক আনঝন্দ আপু্লে 
কঝি েুঝল। হমঝহরুরিসা অর্ঝশঝষ োি হঝে চঝলঝে। সুরফর্ার্া আমায র্ঝলন 
ভরর্ষুঝেি গঝভব রক অঝপক্ষা কিঝে? এই িমণী রক আরম যাঝক খুাঁজরে আমাি হসই 
আত্মাি আত্মীয হঝর্? 
 
 ‘সম্রাে আমাি পঝক্ষ এই প্রঝশ্নি উত্তি হদযা সম্ভর্ নয। আরম আপনাঝক আঝগই র্ঝলরে 
আমাি আব্বাজাঝনি মে আত্মাি অরধকািী আরম নই। োাঁি মে ভরর্ষুিাণী কিাি 
ক্ষমো আমাি হনই। রকন্তু আপরন হযমন র্ঝলঝেন সরেুই যরদ আপরন োঝক হসিকমই 
ভাঝলার্াঝসন–এর্ং োি মাঝেও আপনাি প্ররে ভাঝলার্াসা সৃরষ্ট কিঝে পাঝিন োহঝল 
সর্রকেুই সম্ভর্। 
 
র্াাঁচাঝলন। আপরন কল্পনাও কিঝে পািঝর্ন না আপনাি কথায আরম কেো স্বরি 
হপঝযরে। আরম কীভাঝর্ আপনাঝক আমাি কৃেজ্ঞো জানাঝে পারি? 
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 ‘আরম যা রকেু র্ঝলরে সর্ই আল্লাহোলাি প্ররে আমাি রর্শ্বাস আি োাঁি অরভপ্রায 
মাথায হিঝখ র্ঝলরে হকাঝনা পুিষ্কাঝিি আশায নয, রকন্তু ফঝেপুি রশরক্র হথঝক চঝল 
যার্াি আঝগ আমাি আব্বাজাঝনি কর্িো রজযািে কিঝল আরম খুরশ হর্। আপনাি 
সমি অেুাচাি আি পাঝপি জনু, হকর্ল হশি আফগাঝনি হেুাকাঝণ্ডি জনুই না, 
আর্ািও আল্লাহো’লাি কাঝে করুণা রভক্ষা কিঝর্ন। আব্বাজান হযে োহঝল হর্ঝহশে 
হথঝক আপনাঝক আশীর্বাদ কিঝর্ন এর্ং আপনাি আগামী জীর্নো আিও সুগম কঝি 
হদঝর্ন। 
 
* 
 
‘নাহ্, এোও পুঝিাপুরি রিক হয রন। হশান…’ সাল্লা পংরেো হজাঝি হজাঝি আরৃ্রত্ত কঝি, 
আরৃ্রত্ত কিাি সময হস োি মােৃভাষা আঝমবনীয হথঝক পাসবীঝে অনুর্াদ কিঝে থাঝক। 
হমঝহরুরিসা মাথা নাঝড়। ভাষাো িপ্ত কিঝে োাঁি আিও সময লাগঝর্ রকন্তু এই 
রর্ঝনাদনো োি ভাঝলাই লাঝগ। এখাঝন প্ররেো রদন আঝগি রদঝনি মেই এর্ং 
রনিঃসঝন্দঝহ আগামী রদনও। হস যরদও পুনিায ফারেমা হর্গঝমি সাঝথই র্সর্াস কিঝে, 
োঝক একঘঝি কঝি িাখা হঝযঝে। পুঝিাো সময হকর্লই খসরুি সাঝথ ষড়যন্ত্রকািী 
সঝন্দহভাজনঝদি হগ্রফোঝিি োজা খর্ি হস শুনঝে। োাঁি ভাইঝযি মৃেুুদণ্ডই হহঝিঝমি 
অরধর্াসীঝদি োাঁি প্ররে সেকব কিাি জনু যঝথষ্ট। সাল্লাি যরদও, োাঁি রর্িান র্ার্া 
িাজকীয পািাগাঝিি আরধকারিক, এসর্ রনঝয হকাঝনাপ্রকাি হহলঝদাল আঝে র্ঝল মঝন 
হয না। ফারেমা হর্গঝমি পরিচারিকা রহসাঝর্ োঝক সম্প্ররে রনঝযাগ কিা হঝযঝে এর্ং 
হমঝহরুরিসা োাঁি সারিধু হপঝয একিকম র্ঝেব রগঝযঝে। সাল্লা আঝমবরনযাঝসি পাশাপারশ 
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হমঝহরুরিসাঝক খারনকো ইংঝিরজও রশখাঝর্ র্ঝলঝে, যা োি আব্বাজান, যখন েরুণ 
র্যঝস জননক ইংঝিজ র্ুর্সাযীি অধীঝন মুনশী র্া হসঝক্রোরি রহসাঝর্ কমবিে থাকাি 
সমঝয িপ্ত কঝিরেঝলন, োঝক রশরখঝযঝে। 
 
হমঝহরুরিসা হয পংরেগুঝলা ভাষান্তি কিঝে রগঝয রহমরশম খারেল হসই পংরেগুঝলা হস 
পুনিারৃ্রত্ত কিাি সমঝয সাল্লাি আন্তরিক মুঝখি চািপাঝশ োাঁি ঘন কাঝলা লম্বা চুঝলি 
হগাো রৃ্ত্তাকাঝি েুলঝে থাঝক োাঁি চুল এেই ঘন হয চুল আচড়ার্াি সমঝয োঝক 
রচরুরনি সাঝথ িীরেমে যুদ্ধ কিঝে হয: ‘িাে যখন গম্ভীি হঝয আলকােিাি নুায 
কৃষ্ণর্ণব ধািণ কঝি েখন ভয পাঝর্ না। জানঝর্ হসো হকর্লই হভঝস যাওযা হকাঝনা 
হমঝঘি কািসারজ যা চাাঁদ আি োিাঝদি আঝলা শুঝষ রনঝযঝে। আর্ািও োঝদি আঝলাি 
দীরপ্ত রফঝি আসঝর্, পূঝর্বি মেই হসৌন্দযবমরণ্ডে যা একদা হারিঝয রগঝযরেল।’ 
 
শব্দগুঝলা হমঝহরুরিসাঝক স্পশব কঝি। এো কাি করর্ো? 
 
‘আমাঝদি অনুেম মহান করর্-ইঝযঝিভাঝনি হুাঝগাপান। 
 
কেরদন আঝগি…’ হমঝহরুরিসা কথা হশষ কিঝে পাঝি না কািণ নারদযা েঝড়ি হর্ঝগ 
োি কঝক্ষ এঝস প্রঝর্শ কঝিঝে। 
 
 ‘মালরকন, আপনাঝক এখনই আমাি সাঝথ হযঝে হঝর্। খাজাসািা আপনাি জনু অঝপক্ষা 
কিঝেন। 
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আর্াি রক ঘেঝলা? হমঝহরুরিসা রচরন্তে মুঝখ উঝি দাাঁড়ায। জাহাঙ্গীঝিি সাঝথ োি 
সাক্ষাৎকাঝিি পি হথঝকই হস আশিা কিঝে হযঝকাঝনা মুহূঝেব োঝক োি র্ার্া-মাঝযি 
কাঝে হফিে পািাঝনা হঝর্। র্ার্া মা আি ভাই আসাফ খাঝনি কাঝে হয রচরিগুঝলা হস 
রলঝখরেল হসগুঝলায আশিাি কথা রেল। হস রনরিে হয হহঝিম হথঝক র্াইঝিি সাঝথ 
হযঝকাঝনা ধিঝনি সংর্াদ রর্রনময–রর্ঝশষ কঝি ষড়যঝন্ত্রি দাঝয অরভযুে পরির্াঝিি 
সাঝথ সেকবোি সাঝথ খুরেঝয হদখা হঝর্। 
 
নারদযাঝক অনুসিণ কঝি র্াইঝিি আঝলাকউজ্জ্বল প্রাঙ্গঝণ এঝস দাাঁড়াঝে–উত্তল মাঝর্বঝলি 
উপি সূযবঘরড়ি োযা র্লঝে এখনও দুপুি হযরন–হমঝহরুরিসা হদঝখ মালা োি জনু 
অঝপক্ষা কিঝে। খাজাসািাি দীঘবঝদহী অর্যঝর্ি রপেঝন গাঢ় সরু্জ র্ঝণবি আলখাল্লা 
পরিরহে েযজন পরিচারিকা মালাি রদঝক োরকঝয হথঝক হাে ভাাঁজ কঝি দাাঁরড়ঝয 
িঝযঝে। োাঁঝদি রভেঝি রেনজন হখাাঁজা আি রেনজন মরহলা। 
 
 ‘আপরন আমাঝক হডঝক পারিঝযঝেন, হমঝহরুরিসা খাজাসািাি উঝেঝশু র্ঝল। 
 
 ‘হুাাঁ, মালরকন। 
 
 ‘আপরন রক র্লঝে চান? 
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 ‘জনসমঝক্ষ কথাো র্লাি অনুমরে আমায হদযা হযরন। অনুগ্রহ কঝি আমায অনুসিণ 
করুন। 
 
খাজাসািা উচ্চপদি হকাঝনা িাজকীয কমবচািীি নুায দেো হাঝে রনঝয সদঝপব এরগঝয 
যায, একরদক রদঝয রর্ঝর্চনা কিঝে হগঝল হস আসঝলও োই। পরিচারিকাি দল োঝক 
অনুসিণ কঝি এর্ং রমরেলোি এঝকর্াঝি হশঝষ থাঝক হমঝহরুরিসা। হোট্ট রমরেলো 
জাহাঙ্গীঝিি র্ুরেগে খাস কামিায প্রঝর্ঝশি র্াাঁকো এরড়ঝয, যা হমঝহরুরিসা এখন 
ভাঝলা কঝিই হচঝন, প্রধান প্রাঙ্গঝণি উপি রদঝয হহঝিঝমি প্রঝর্শ পঝথি রদঝক এরগঝয 
যায। োঝক হশষ পযবন্ত োহঝল র্রহষ্কািই কিা হঝে… 
 
 রকন্তু েখনই হমঝহরুরিসা হোিণগৃঝহি র্াঝম একো কু্ষদ্র রখলানযুে হোিণিাি লক্ষু 
কঝি। হসখাঝন হপৌঁঝে মালা হভেঝি প্রঝর্শ কঝি হারিঝয যায। পরিচারিকাি দলঝক 
অনুসিণ কঝি রখলানাকৃরে হোিঝণি রনঝচ রদঝয এরগঝয হযঝে হমঝহরুরিসা একো 
সংকীণব গরলপঝথি মাঝে রনঝজঝক আরর্ষ্কাি কঝি যা র্ামরদঝক র্াাঁক হখঝয খাড়াভাঝর্ 
রনঝচি রদঝক হনঝম রগঝযঝে। হস এক মুহূঝেবি জনু আেরিে হঝয রচন্তা কঝি োঝকও 
রক একই ভূগভবি কািাপ্রঝকাঝষ্ঠ রনঝয যাওযা হঝে রকন্তু োিপঝিই হস হখযাল কঝি হয 
হভেঝিি র্াোস ক্রমশ উষ্ণ হঝে। হর্ঝলপাথঝিি হদযাল হর্ঝয জলকণা গরড়ঝয নামঝে 
এর্ং কািাগাঝিি হসাঁেঝসাঁঝে গঝিি র্দঝল োাঁি নাঝক–হগালাপজল, চন্দনকাি আি 
রেরমমাে হথঝক প্রাপ্ত গিদ্রঝর্ুি সুগি হভঝস আঝস। সামঝন আঝিকো েীক্ষ্ণ র্াাঁক হদখা 
যায এর্ং হমঝহরুরিসা সামঝন আঝলা হদখঝে পায। আিও কঝযক কদম সামঝন এরগঝয 
হযঝে হস রনঝজঝক একো কু্ষদ্র আযোকাি আরঙ্গণায আরর্ষ্কাি কঝি যাি চািরদঝকই উাঁচু 
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হদযাল। হস উপঝিি রদঝক োরকঝয হস হকর্ল হোে আযোকাি আকাঝশি ধাের্ নীল 
হদখঝে পায। প্রাঙ্গঝণি মাঝে একো েণবা হথঝক রু্িুদ রনিঃসৃে হঝে এর্ং রিক 
উঝোরদঝকি হদযাঝলি ফাাঁকািাঝনি রভেি রদঝয সুগরি হস্রাে, আদ্রবোি উৎস হদখা 
যায– হাম্মামখানা। 
 
 ‘অনুগ্রহ কঝি কাপড় খুঝল িাখুন, খাজাসািা র্ঝল। 
 
 হমঝহরুরিসা রর্রস্মে হচাঝখ অপলক োরকঝয থাঝক। 
 
 ‘হহঝিঝমি প্রচরলে রনযমিীরেি কািঝণ আমিা এই রনভৃেিাঝন হপৌঁোর্াি পূঝর্ব 
আপনাঝক রকেু জানাঝনা হথঝক আমায রর্িে হিঝখরেল, রকন্তু সম্রাে আপনাঝক হডঝক 
পারিঝযঝেন। আজ িাঝে আপরন যরদ োঝক প্রীে কিঝে, পাঝিন োহঝল আপরন োি 
সাঝথ একই শযুায শযন কিঝর্ন। হকাঝনা েকব কিা চলঝর্ না। আরম যা র্লরে 
আপনাঝক োই কিঝে হঝর্। 
 
 হমঝহরুরিসা এেোই রর্রস্মে হয হয পরিচারিকাি দল োি হদহ হথঝক হপাষাঝকি 
আর্িণ সরিঝয রনঝয োঝক নগ্ন কিঝে থাকঝল হস র্াধা না রদঝয পাথঝিি মে দাাঁরড়ঝয 
থাঝক। োিা প্রথঝমই োাঁি পারলশ কিা হগালারপ স্ফরেঝকি েুকঝিা র্সাঝনা কলাই কিা 
পরিকঝিি মুোখরচে োঝসল খুঝল হদয োি পিঝনি হগালারপ হিশঝমি আলখাল্লা 
সরিঝয রদঝয োাঁি অন্তর্বাস খুঝল হনয এর্ং োি পা হথঝক হিশঝমি সেরি চরেও োাঁিা 
সরিঝয হনয। হস রকেু হর্াোি আঝগই হস হদঝখ পুঝিাপুরি নগ্ন অর্িায হস হোে 
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আরেনায হনঝম আসা উজ্জ্বল সূযবাঝলাঝক দাাঁরড়ঝয িঝযঝে আি খাজাসািা কারু্ঝলি 
দাসর্াজাঝি োি হদখা দাস র্ুর্সাযীঝদি মে রনিাসে হচাঝখ োঝক খুরেঝয হদখঝে। 
রনঝজি ঘন কাঝলা চুল োাঁরকঝয হস হচষ্টা কঝি রনঝজি িনযুগল আড়াল কিঝে এর্ং 
ঘুঝি দাাঁড়ায, হস এখনও মালা একেু আঝগ যা র্ঝলঝে হসোই রু্েঝে হচষ্টা কিঝে। 
জাহাঙ্গীি অর্ঝশঝষ োহঝল োঝক হডঝক পারিঝযঝেন রকন্তু মঝন হঝে রেরন োঝক আি 
রনঝজি স্ত্রী কিঝে চান না। মামুলী একজন িরক্ষোি মে োঝক োি শযুাি জনু 
উপঝযাগী কিা হঝে। 
 
‘চলুন, খাজাসািা উনু্মেিানোি রদঝক ইশািা কঝি োঝক হাম্মাঝম প্রঝর্শ কিঝে র্ঝল। 
হভেঝি, গিম পাথঝিি উপঝি প্রর্ারহে সুগরি পারনি হস্রাে হথঝক উষ্ণো রনগবে হঝে 
যা মাঝর্বঝলি সংকীণব োলু পথ রদঝয রনঝচ নামঝে। োি হচাখ জ্বালা কঝি এর্ং হস হেি 
পায োাঁি ত্বক ঘামঝে শুরু কঝিঝে। হস র্িার্িই হাম্মাম পেন্দ কঝি রকন্তু এখন দীঘব 
প্ররক্রযা শুরু হঝে হস অনুভর্ কঝি োি হদহ উঝত্তজনায োনোন হঝয আঝে। প্রথঝম, 
একো মাঝর্বল পাথঝিি খঝণ্ডি উপি শুঝয থাকাি সময পরিচারিকাি দল গিম রহসরহস 
কিঝে থাকা উষ্ণ পাথঝিি উপঝি আঝিা পারন োঝল, হস হেি পায এর্াি আসঝলই োাঁি 
হদহ কুলকুল কঝি ঘামঝে শুরু কঝিঝে, োি ত্বক পরিষ্কাি কঝি এর্ং হসোঝক এখন 
হিশঝমি নুায নিম আি েুলেুঝল মঝন হয। এিপঝি, পাঝশি একো কঝক্ষ হস পারনি 
হোট্ট একো হচৌর্াচ্চায অর্গাহন কঝি যাি পারন এে িাণ্ডা হয দূঝগবি র্িফঘি হথঝক 
হচৌর্াচ্চায হদযাি জনু রনঝয র্িঝফি েুকঝিাগুঝলা এখনও পারনঝে ভাসঝে। োঝক 
এিপঝি েৃেীয, র্ড় একো কঝক্ষ রনঝয আসা হয। কক্ষোয হকাঝনা প্রাকৃরেক আঝলা 
হনই রকন্তু চািপাঝশি হদযাঝলি কুলুরঙ্গঝে িারপে অসংখু হেঝলি প্রদীঝপি আভায হদখা 
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যায হদযাঝলি আিঝিি উপঝি আি উাঁচু রখলানাকৃরে োঝদ জরেল ফুঝলি নক্সা কিা 
িঝযঝে। হসখাঝন েূকবী এক মরহলা রর্শাল পুরুষারল হাঝে সুগরি হেল রদঝয োি সািা 
হদহ মারলশ কঝি হদযাি সময হস মুখ রনচু কঝি একো মাঝর্বঝলি হর্ঝঞ্চ শুঝয থাঝক। 
 
কামিাোি এক হকাঝণ রপেঝলি ধূপাধাঝি জ্বলঝে থাকা ধূঝপি োাঁোঝলা গঝি োি মাথা 
ঘুিঝে শুরু কঝি। হস সমঝযি রহসার্ হারিঝয হফঝল যখন োি মারলশ হশষ হঝে হকাথা 
হথঝক এক হখাাঁজা এঝস োাঁি হদহ মসরলঝনি একো আলখাল্লায জরড়ঝয হদয যা এেই 
সূক্ষ হয োি হদঝহি চািপাঝশ এোঝক প্রায স্বে হদখায এর্ং োঝক একো রনচু 
হেপাযি কাঝে র্সাি জনু রনঝয আঝস। োঝক হসখাঝন র্রসঝয হখাাঁজাো এর্াি োি চুল 
আচড়াঝে আিম্ভ কঝি, সুগরি রেরেঝয হদয এর্ং পাথিখরচে রফঝে রদঝয চুঝল হর্ণী 
কঝি হদয। আঝিক হখাাঁজা, মঝনাসংঝযাঝগি কািঝণ এি জ্বো কুাঁচঝক িঝযঝে, োি ভ্র 
েুঝল হদয এর্ং োিপঝি হচাঝখ সুন্দি কঝি কাজল রদঝয োি লম্বা কাঝলা হচাঝখি 
পাপরড়ঝে আিও কাঝলা কঝি েুঝল। োিপঝি, মমবিসদৃশ অুালার্াস্টাঝিি একো 
আলোি পাত্র হথঝক আলো রনঝয োি হিাাঁে দুঝো িারেঝয হদয। হখাাঁজাো যখন উঝি 
দাাঁরড়ঝয উফুল্ল একো শব্দ কঝি হমঝহরুরিসা রু্েঝে পাঝি হস রনঝজি কাজ রনঝয সন্তুষ্ট। 
েৃেীয হখাাঁজা এর্াি সরু্জ হজড পাথঝিি পাঝত্র হমঝহদী রনঝয আঝস। একো সূক্ষ্ম েুরল 
রদঝয হস োি হাঝে পাঝয আি র্াহুঝে জরেল আলপনা এাঁঝক হদয। অনুমনস্কভরঙ্গঝে 
োরকঝয হথঝক হযন অঝনক দূি হথঝক হদখঝে এমনভাঝর্ হস োি কাজ হদঝখ-ভার্ো 
এমন হযন হস একো হোট্ট পুেুল সাজাঝে যাি সাঝথ োি রনঝজি হকাঝনা সম্পকব হনই। 
রকন্তু হলাকো পির্েবী কথায োি সরম্বে রফঝি হস রু্েঝে পাঝি এো আসঝলই োাঁি 
হদহ। মালরকন, এর্াি আপনাি আলখাল্লাো খুলঝে হয হঝর্।’ 

http://www.bengaliebook.com/


 দি টেনটেড টরোন - এম্পোয়োর অভ িো ট োগল । অযোটলক্স রোিোরট োডড 

182 

www.bengaliebook.com                                  সূদিপত্র 
 

 

 
হমঝহরুরিসা োি মসৃণ, খারনকো রর্িরেকি মুঝখ রদঝক হচাখ েুঝল োকায। হখাাঁজা 
হঝলও োি কণ্ঠস্বি পুরুঝষি মেই ভারি। েুরম রক র্লঝো?’ 
 
 ‘অনুগ্রহ কঝি আপনাি আলখাল্লাো খুঝলন, হস আর্ািও র্ঝল। হস োিপঝিও যখন রিি 
হঝয দাাঁরড়ঝয থাঝক, েখন হসই োি রদঝক েুাঁঝক এঝস োাঁি মসরলঝনি আলখাল্লাি গলাি 
রনঝচ হাে েুরকঝয আলঝো কঝি হসো োি কাাঁঝধি উপঝি েুঝল রনঝয আঝস যেক্ষণ না 
োাঁি িনযুগল অনারৃ্ে হয। োিপঝি, শে কঝি হিাাঁে হচঝপ হিঝখ হস োি িনরৃ্ঝন্ত 
েুরলি অগ্রভাগ আলঝো কঝি েুাঁইঝয হসগুঝলাঝক আিও গাঢ় কঝি েুলঝে েুরলি স্পঝশব 
োি িনরৃ্ন্ত শে হঝয যায এর্ং এসর্ রকেুই লক্ষু না কঝি হলাকো োি িনরৃ্ঝন্তি 
চািপাঝশি আপাে ধুসি ত্বঝক হোে হোে ফুঝলি নক্সা আাঁকঝে থাঝক। োি কাজ হশষ 
হঝে হস পুনিায োাঁি আলখাল্লাো জাযগামে নারমঝয হদয এর্ং রচৎকাি কঝি র্ঝল, 
‘খাজাসািা মালরকন প্রস্তুে।’ 
 
 মালা োাঁি পাঝশ এঝস দাাঁড়ায োিা দু’জঝন জহুিীি হচাখ রনঝয োঝক খুরেঝয হদঝখ। 
োিপঝি মালা সন্তুষ্ট ভরঙ্গঝে মাথা নাঝড়। চমৎকাি। েুরম দারুণ কাজ হদরখঝযঝে। আি 
হমঝহরুরিসাঝক হস র্ঝল, র্াইঝিি আরেনায আর্াি রফঝি চঝলা।’ প্রাঙ্গঝণি রর্রভি িাঝন 
র্িনীযুে মশালদাঝন মশাল জ্বলঝে শুরু কঝিঝে এর্ং আরেনাি উপঝিি এক রচলঝে 
আকাঝশি রু্ঝক োরকঝয হস হদঝখ ইরেমঝধু িাঝেি প্রথম োিািা উাঁরক রদঝে শুরু 
কঝিঝে, হযন োঝক র্লঝে প্রস্তুরে রনঝে োি কে দীঘবসময অরের্ারহে হঝযঝে। 
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 ‘এঝসা রকেু হখঝয হনঝর্। খাজাসািা েণবাি কাঝে একো রূপাি সেরি কািাঝমাি উপঝি 
িাখা একো পাঝত্র িরক্ষে খুর্ারন, হপিা আি অনুানু শুকঝনা ফঝলি রদঝক ইরঙ্গে কঝি 
রকন্তু হমঝহরুরিসাি হপঝে শে রগে অনুভূে হয এর্ং হস মাথা হনঝড় মানা কিাি সময 
মাথায পিাঝনা অলিাঝিি ভাি অনুভর্ কঝি। হযমন হোমাি অরভরুরচ। খাজাসািা 
আর্াি হােোরল রদঝে রেন মরহলা পরিচারিকা হলুদ িঝেি হব্রাঝকঝডি কাজ কিা হোলা 
একো আলখাল্লা, সুারেঝনি হসানালী িঝেি পাদুকা এর্ং গলায পিাি জনু হলুদ 
রর্ড়ালাঝক্ষি মে হদখঝে পাথঝিি েড়া োি গলায আি হকামঝড় পিার্াি জনু রনঝয 
আঝস। অনুগ্রহ কঝি একেু ঘুঝি দাাঁড়ান যাঝে কঝি আরম অন্তে সন্তুষ্ট হঝে পারি হয 
সর্রকেু রিক রিক কিা হঝযঝে, পরিচারিকাি দল োঝদি কাজ হশষ কিাি পঝি মালা 
কথাো র্ঝল। হমঝহরুরিসা অনুগে ভরঙ্গঝে ধীঝি ধীঝি পাক হখঝয ঘুিঝে শুরু কঝি। 
মালা োঝক আসি িাঝে োাঁি জনু রক অঝপক্ষা কিঝে খুঝল র্লাি পি হথঝকই োাঁি 
হকর্লই মঝন হঝে হয হকউ একজন হযন োি রনযরেি ভাি োি হাে হথঝক হকঝড় 
রনঝযঝে আি এই হর্াধো আশিাজনকভাঝর্ হকর্ল প্রর্লেি হঝে। হস অরচঝিই আঝিা 
একর্াি জাহাঙ্গীঝিি সামঝন রনঝজঝক হদখঝে পাঝর্। হশষর্াি োি রক র্লা আি কিা 
উরচে হস সম্বঝি োি রিক রিক ধািণা রেল। এইর্াি োাঁি হকাঝনা ধািণাই হনই… 
 
যঝথষ্ট হঝযঝে। মালা র্ঝল। চলুন এর্াি যাওযা যাক। সময হঝয এঝসঝে।’ 
 
 ‘খাজাসািা… আমাঝক পথ হদখান, একেু পিামশব রদন।’ হস যরদও োঝক অনুঝিাধ কঝি 
হমঝহরুরিসা এি জনু রনঝজঝক রেিস্কাি কঝি, রকন্তু হস হকাঝনাভাঝর্ই রনঝজঝক রর্িে 
িাখঝে পাঝি না। 
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মালা হিাাঁঝে হিাাঁে হচঝপ হকমন চাপা একো হারস হাঝস। হোমাি দারযত্ব সম্রােঝক প্রীে 
কিা। এেুকুই হকর্ল হোমাি জানা থাকা জানা দিকাি। 
 
* 
 
হমঝহরুরিসাঝক হখাাঁজাঝদি একজন মূল আরেনায রফরিঝয রনঝয আঝস এর্ং উপঝি 
সম্রাঝেি কঝক্ষি রদঝক উঝি যাওযা রসাঁরড় হর্ঝয হস উঝি আঝস। মালা সেকবোি সাঝথ 
োাঁি মাথায হসানালী চুমরক র্সাঝনা হয হনকার্ো পরিঝয রদঝযঝে হসোি েকমঝক পদবাি 
রভেি রদঝয োকাঝে সর্রকেু হকমন রনর্বাক আি েুে মঝন হয–িাজপুে প্রহিীি দল 
দিজাি রুপারল পাল্লাগুঝলা হে কঝি খুঝল রদঝয োঝক আি োাঁি সঙ্গী হখাাঁজাঝক অরেক্রম 
কিঝে হদয, জাহাঙ্গীঝিি র্ুরেগে কামিাি অরেকায দিজাি হসানালী পাল্লাগুঝলা মঝন 
হয হযন শীেল শে ধােুি হচঝয নিম কাপড়ঝি মে হযন চকচক কিঝে। 
 
হসানালী দিজাি পাল্লাি রিক মুঝখই অঝপক্ষমান মরহলা পরিচারিকাঝক হমঝহরুরিসা 
জীর্ঝন কখনও হদঝখরন, রকন্তু এ রর্ষঝয সঝন্দঝহি হকাঝনা অর্কাশ হনই হয হখাাঁজা আি 
হমঝযো পিস্পি পিস্পঝিি পরিরচে। হখাাঁজাো মাথা নে কঝি, র্ঝল, মহামানু সম্রাঝেি 
আঝদশ অনুসাঝি আরম হমঝহরুরিসাঝক রনঝয এঝসরে।’ 
 
‘খাঝলদ আপনাঝক ধনুর্াদ, হভেঝি দাাঁরড়ঝয থাকা হমঝযো উত্তি হদয এর্ং োিপঝি, 
োি সঝঙ্গ আসা হখাাঁজাো হর্ি হঝয যায এর্ং প্রহিীিা হসানালী পাল্লা দুঝো র্াইঝি হথঝক 
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হেঝন োি হপেঝন হসো র্ন্দ কঝি হদয, হমঝযো এর্াি হমঝহরুরিসাি হাে আাঁকঝড় 
ধঝি। আমাি নাম আশা, আরম মহামানু সম্রাঝেি র্ামা হদহিক্ষীর্ারহনীি প্রধান এর্ং এো 
আমাি দারযত্ব হয িাজকীয শযনকঝক্ষ গমনকািী সর্ িমণী হয রনিস্ত্র হসো রনরিে 
কিা। অনুগ্রহ কঝি আপরন হাে েুঝল দাাঁড়ান। হমঝযো এর্াি দ্রুে রকন্তু পুঙ্খানুপুঙ্খভাঝর্ 
হমঝহরুরিসাি হদহ েল্লারশ কঝি। হর্শ। আমাি সাঝথ এঝসা।’ 
 
হমঝহরুরিসা আশাঝক অনুসিণ কঝি লম্বা কক্ষোি দূিেম প্রাঝন্তি রদঝক এরগঝয যার্াি 
সময, হর্দীোি পাশ রদঝয হহাঁঝে যায হযখাঝন জাহাঙ্গীি োি ভাইঝযি রর্চাঝিি সময 
উপঝর্শন কঝিরেল এর্ং হর্দীো হথঝক প্রায পঝনি রফে হপেঝন একো পদবা িািা 
আড়াল কিা একো দিজাি রনঝচ রদঝয হর্ি হঝয আঝস। দিজাো োাঁঝদি হর্শ প্রশি 
একো করিঝডাঝি হপৌঁঝে হদয যাি হশষ প্রাঝন্ত অর্রিে একো হোে র্গবাকাি দিজাি 
কাঝে যার্াি িািাো আঝিা িাজপুে সসনু পাহািা রদঝে। হমঝহরুরিসা োাঁি হনকাঝর্ি 
হভেি হথঝকও দিজায র্সান পাথি হথঝক রর্েুরিে হওযা আঝগ্নয আঝলাি আভা স্পষ্ট 
হদখঝে পায। আশা দিজাি সামঝন এঝস দাাঁরড়ঝয প্রহিীঝদি উঝেঝশু কথা র্ঝল। এই 
িমণীঝক সম্রাঝেি মঝনািিঝনি জনু পািান হঝযঝে। দিজা খুঝল দাও।’ িাজপুে প্রহিীি 
দল রর্না র্াকু র্ুঝয আঝদশ পালন কঝি। হমঝহরুরিসা অনুভর্ কঝি আশা োি রপঝিি 
মাঝে আলঝো কঝি হাে হিঝখ োঝক সামঝনি রদঝক অিকািােি কঝক্ষি মাঝে োঝক 
পথ হদখায। 
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 দিজাি পাল্লাগুঝলা োি হপেঝন র্ি হঝে, হমঝহরুরিসা দাাঁরড়ঝয পঝড়। জাহাঙ্গীি মাত্র 
কঝযক রফে দূঝি দাাঁরড়ঝয িঝযঝে োি পিঝনি হব্রাঝকঝডি আলখাল্লাো গলাি কাঝে 
রুরর্ি একো র্কঝলশ রদঝয আেকাঝনা, োাঁি কাঝলা চুল কাাঁঝধি উপি েরড়ঝয িঝযঝে। 
 
‘সম্রাে, আপরন আমাঝক হডঝক পারিঝযঝেন। োঝদি হশষর্াি হদখা হর্াি সময হস হয 
রনযন্ত্রণ র্জায িাখঝে এে কষ্ট কঝিরেল হদখা যায এই দফা োঝক পরিেুাগ কঝিঝে 
এর্ং হস রনঝজি কণ্ঠস্বঝি মৃদু একো কম্পন হেি পায। 
 
 জাহাঙ্গীি আঝিা কাঝে এরগঝয আঝস। হোমাি হনকার্ো খুঝল িাঝখা। হস ধীঝি ধীঝি 
হাে েুঝল হিশঝমি চুমরক হশারভে েুকঝিাো হেঝন রোঁঝড় হফঝল এর্ং হসোঝক ভাসঝে 
ভাসঝে মারেঝে পড়ঝে হদয। হমঝহরুরিসা, আরম দীঘবসময আপনাি জনু অঝপক্ষা 
কঝিরেলাম। আরম আজ িােো আপনাি সাঝথ অরের্ারহে কিঝে চাই, রকন্তু োি আঝগ 
আমাঝক জানঝে হঝর্ আপরন রক আমাি সাঝথ িাে কাোঝে আগ্রহী? 
 
 ‘জাাঁহাপনা, আরম আগ্রহী, হস রনঝজই কথাগুঝলা র্লঝে হেি পায। 
 
 ‘আসুন োহঝল।’ হস ঘুঝি দাাঁরড়ঝয ফুঝলি নক্সা হোলা হিশঝমি চাদি রদঝয আরৃ্ে 
রর্শাল একো রনচু রর্োনাি রদঝক এরগঝয, রকন্তু রর্োনায হকাঝনা র্ারলশ র্া হকাঝনা 
োরকযা রকেুই হনই। রর্োনাি দুই পাঝশ রূপাি হমামদারনঝে জ্বলন্ত লম্বা হমামর্ারে 
রর্োনাি মসৃণ উপরিভাঝগ োযা হফঝলঝে। জাহাঙ্গীি রনঝজি আলখাল্লাো খুঝল হফঝল 
এর্ং অর্ঝহলা ভঝি হসোঝক মারেঝে হফঝল হদয। মৃদু আঝলাঝে োাঁি সেলাে, হপষল 
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হদহ রচকরচক কঝি। হমঝহরুরিসা যখন ধীঝি ধীঝি রনঝজি র্সন েুাগ কঝি আপন 
নগ্নো প্ররেভাে কিঝে েখন হস অপলক দৃরষ্টঝে োরকঝয হদঝখ। রেরন যরদ হজাি কঝি 
োঝক রনঝজি র্াহুি হভেি হেঝন আনঝেন োাঁি স্বামী হশি আফগান হমসো কিঝে 
পেন্দ কিঝো োিঝচঝয োি হদঝহি প্ররেো র্াাঁক, প্ররেো ফােল হচাঝখ পড়ঝে 
জাহাঙ্গীঝিি হচাঝখ ফুঝে উিা চাঞ্চলু অঝনকঝর্রশ উঝত্তজক। অরচঝিই যা ঘেঝে চঝলঝে 
হসো একো দীঘবিাযী সম্পঝকব সূচনা কিঝর্ নারক োাঁঝদি জীর্ঝনি হকর্লই স্বল্পকালিাযী 
একো অধুায হমঝহরুরিসাি রনঝজি হভেঝি উপঝচ উিা শািীরিক চারহদাি েুলনায 
সহসাই গুরুত্বহীন হঝয উঝি। হস এেরদন রর্শ্বাস কঝি এঝসঝে হয মন হদহঝক রনযন্ত্রণ 
কঝি রকন্তু এখন হস রু্েঝে পাঝি র্ুাপািো সর্ঝক্ষঝত্র সরেু নয। 
 
জাহাঙ্গীি রকেু র্লঝর্ হসজনু অঝপক্ষা না কঝি হস রনঝজই ধীঝি ধীঝি োাঁি রদঝক এরগঝয 
যায এর্ং রনঝজি হাে উাঁচু কঝি হস রনঝজি সুিরভে হদহ রদঝয োাঁি হদহঝক প্রর্লভাঝর্ 
আাঁকঝড় ধঝি। হস অনুভর্ কঝি োাঁি িনরৃ্ন্ত জাহাঙ্গীঝিি রু্ঝকি কাঝে শে হঝয উঝিঝে 
এর্ং োি কাঝমাঝত্তজনাও কম প্রর্ল নয। হস দু’হাঝে োাঁি রনেম্ব আাঁকঝড় ধিঝে হস 
সহজাে প্ররৃ্রত্তি কািঝণ সাঝথ সাঝথ রু্েঝে পাঝি হস োি কাঝে রক চাইঝে। হস োি 
কাাঁধ শে কঝি আাঁকঝড় ধঝি, হস দু’পাঝয োি হকামি সাঝপি মে হপাঁরচঝয ধঝি। 
জাহাঙ্গীি োি ওজন সামলাঝে রগঝয আিও হজাঝি োি রনেম্ব হচঝপ ধঝি এর্ং রনঝজি 
হভেি সম্রাঝেি প্রর্ল উপরিরে অনুভর্ কঝি হস হকাঁঝপ উঝি এর্ং চাপানউঝোি শুরু 
হয। হস যেই োি গভীি হথঝক গভীিেি অংঝশ প্ররর্ষ্ট হয েেই োাঁি রপি ধনুঝকি 
মে হর্াঁঝক যায আি শীৎকাি শুরু কঝি, োি নখ জাহাঙ্গীঝিি ত্বক খামঝচ ধঝি োঝক 
আঝিা প্রর্ল হঝে উৎসারহে কঝি। 
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‘হসানা অঝপক্ষা কঝিা, হস রফসরফস কঝি হমঝহরুরিসাি কাঝন কাঝন র্ঝল। হস োঝক 
রর্োনাি কাঝে রনঝয এঝস োঝক হসখাঝন শুইঝয রদঝয আপােঝনি েন্দপেন না ঘরেঝয 
োি উপঝি োনোন হঝয শুঝয পঝড়। োাঁি মুখ এখন োাঁি ডান িনরৃ্ঝন্ত, োাঁি জীহ্বা 
হসোঝক উঝত্তরজে কঝি আি োাঁি দাাঁে এি চািপাঝশি নিম জাযগাগুঝলা হিাকিাঝে 
থাঝক। োঝদি দুজঝনি শ্বাসপ্রশ্বাঝসি হর্শ হজািাঝলা হয। হস হেি পায জাহাঙ্গীঝিি রপি 
োনোন হঝয উঝিঝে। হস শীষবানুভূরেি চূড়ায হপৌঁঝে রগঝযঝে রকন্তু হকানমঝে রনঝজঝক 
প্রশরমে কঝি, অঝপক্ষা কঝি সঙ্গীি সহচঝযবি। হস হশষ একো প্রর্ল অরভঘাঝে 
হমঝহরুরিসাঝকও হসখাঝন উরিঝয আঝন। হমঝহরুরিসা োাঁঝদি দুজঝনি সরম্মরলে 
শীৎকাঝিি শব্দ শুনঝে পায যখন োাঁি ঘাঝম হভজা হদহো ভগ্নিূঝপি মে োি উপঝি 
হনঝম আঝস আি োিা দুজন পিস্পিঝক জরড়ঝয শুঝয থাঝক, হৃৎরপঝণ্ড েঝড়ি মােম। 
োঝক আপুে কঝি ভারসঝয রনঝয যাওযা অনুভূরে ধীঝি ধীঝি প্রশরমে হঝে শুরু কিঝে 
হস রনঝজি আরুেম মুখ রদঝয োি রু্ঝক ঘষঝে থাকঝল জাহাঙ্গীঝিি আেুল োি লম্বা 
চুল রনঝয হখলঝে থাঝক। 
 
* 
 
হমঝহরুরিসা েয ঘন্টা পঝি রনদ্রালু ভরঙ্গঝে োি হচাঝখি পাো হমঝল এর্ং আধ-হখালা 
গর্াক্ষ রদঝয হভাঝিি ধুসি আঝলা র্শবাি মে হনঝম আসঝে হদঝখ। হস হসই সাঝথ আিও 
হদঝখ হকন োাঁি রনদ্রাভঙ্গ হঝযঝে। আশা োাঁি শযুাি পাঝশ দাাঁরড়ঝয িঝযঝে। হমঝহরুরিসা 
এি ভরঙ্গঝে রনঝজি নগ্ন হদহ হিশঝমি চাদঝিি একপাশ হেঝন রনঝয োকঝে হচষ্টা কঝি। 
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 ‘জাহাপনা,’ আশা রপঝিি উপি ভি রদঝয, একহাে রু্ঝকি উপঝি িাখা আি অনুহাে 
রনঝজি মাথাি উপি প্রসারিে কঝি, েখনও গভীি রনদ্রায আেি জাহাঙ্গীঝিি রদঝে 
োরকঝয কথাো র্ঝল। অনুগ্রহ কঝি উঝিন, জাহাঙ্গীি হচাখ খুঝল োকায। জাহাপনা, 
েঝিাকা র্ািান্দায আপনাি উপরিরেি সময হঝযঝে।’ 
 
 জাহাঙ্গীি সাঝথ সাঝথ শযুা হথঝক উঝি পঝড় এর্ং আশা ইরেমঝধু োি জনু রনঝজি 
হাঝে হয হিশঝমি আলখাল্লাো ধঝি িঝযঝে হসোি রদঝক হাে র্ারড়ঝয হদয। হস মাথা 
রনচু কঝি োঝক সুঝযাগ কঝি হদয হিশঝমি একো সরু্জ পাগরড় মাথায পরিঝয রদঝে 
হযোয লম্বা একো সািঝসি পালক হীিক খরচে হব্রাচ রদঝয আেকাঝনা িঝযঝে। 
োিপঝি, োি রদঝক আশাি র্ারড়ঝয িাখা হব্রাঝিি আযনায রনঝজি উপরিরে দ্রুে 
একর্াি পযবঝর্ক্ষণ কঝি, হস হিশঝমি উড়ঝে থাকা সরু্জ পদবা সরিঝয র্াইঝি অর্রিে 
েঝিাকা-ই-দশবঝনি, উপরিরেি র্ািান্দা হযখান হথঝক রদঝক যমুনা নদী হদখা যায 
হসরদঝক, এরগঝয যায। 
 
 হমঝহরুরিসা শযুা েুাগ কঝি, কঝক্ষি রভেি রদঝয নগ্নভাঝর্ই হনঝম এঝস পদবাি আড়াল 
হথঝক হদখাি জনু এরগঝয যায। জাহাঙ্গীি হসখাঝন দাাঁরড়ঝয িঝযঝে হযমনো হস প্ররেরদন 
সকাঝলই কঝি রনঝজি হলাকঝদি কাঝে প্রমাণ কিঝে হয হমাগল সম্রাে এখনও জীরর্ে 
িঝযঝেন। হোিণগৃঝহ িরক্ষে অরেকায দুষু্টরভ োঝকি হর্াঝলি োঝল হস োি হাে উাঁচু 
কঝি। দূঝগবি রনঝচ নদীি েীঝি সারির্দ্ধভাঝর্ দাাঁরড়ঝয থাকা জনোি অনুকূল গজবন 
হশানাি সময হমঝহরুরিসাও হসই উঝত্তজনায জারিে হয। এোই হল আসল ক্ষমো 
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যখন একজঝনি হর্াঁঝচ থাকা র্া মািা যাওযা রনঝয লক্ষ হকারে মানুষ রচরন্তে। দূগবপ্রাকাি 
হথঝক এর্াি েূযবধ্বরন হভঝস আঝস–সর্রকেুই সম্রাঝেি প্রােুরহক কৃেুানুষ্ঠাঝনি অংশ। 
 
মহান সম্রাে… হমঝহরুরিসাি সহসাই শীে শীে অনুভূে হওযায হস শযুায রফঝি আঝস 
এর্ং োাঁঝদি হদঝহি ওঝম েখনও উষ্ণ হিশঝমি চাদিো রদঝয রনঝজি হদহ আরৃ্ে কঝি। 
গে িাঝে হস মুহূঝেবি জনু ইেিে না কঝি িে মাংঝসি সেরি একজন মানুঝষি কাঝে 
রনঝজঝক এমন আঝর্ঝগি সাঝথ সমরপবে কঝিরেল হয হস রনঝজই জানঝো না োি মাঝে 
এমন আঝর্গ িঝযঝে। োিা রেনর্াি সদরহকভাঝর্ রমরলে হঝযরেল, প্ররের্ািই আঝর্ঝগি 
প্রচণ্ডো পূর্বর্েবী অরভজ্ঞোঝক হভঝে চুিমাি কঝি রদঝযঝে। রকন্তু এখন রদঝনি আঝলায 
চািপাশ অরভরষে এর্ং োাঁি হপ্ররমক হমাঝেই হকাঝনা সাধািণ হলাক নয র্িং একজন 
সম্রাে যাি রনঝজি পেঝন্দি হকাঝনা শযুাসরঙ্গনী থাকা খুর্ই সম্ভর্। রেরন হকন োঝক 
হডঝক পািাঝলন? কারু্ঝল োঝক প্রথমর্াি হদখাি পি হথঝক কাোি মে োঝক রর্ব্রে 
কিঝে থাকা একো র্াসনাঝক প্রশরমে কিঝে? হকর্লই হকৌেূহল? 
 
োাঁি রক আশা কিা উরচে? মাঝে মাঝে সম্রাঝেি শযুাসরঙ্গণী হর্াি রনযরে হমঝন হনযা? 
োি উপপত্নীি মযবাদা লাভ কিা? রেরন সম্ভর্ে র্াসনা চরিোথব কিাি পঝি োি 
সম্পঝকব আি আগ্রহ প্রদশবন কিঝর্ন না। োি হচঝয দশ র্েঝিি হোে হকাঝনা হমঝযঝক 
রেরন অনাযাঝস শযুাসরঙ্গনী কিঝে পাঝিন… আধঘন্টা পঝি জাহাঙ্গীি যখন রফঝি আঝস 
েখনও হস এই রর্ষযো রনঝযই আকাশ কুসুম হভঝর্ চঝলঝে। রেরন ইরেমঝধুই হগাসল 
কঝি রনঝযঝেন–োাঁি মুঝখি চািপাঝশ হভজা চুঝলি কাঝলা হগাে েুঝল আঝে। হস আঝগই 
হযমন লক্ষু কঝিঝে োি অরভর্ুরে আন্দাজ কিা খুর্ই করিন। 
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‘সম্রাে, আরম রক এর্াি হহঝিঝম রফঝি যাঝর্া? হস জানঝে চায, িাঝেি অিকাঝি হয 
হলাকোি র্াহুলগ্না হঝয োি সমূ্পণবভাঝর্ রনঝজঝক যাি সমকক্ষ মঝন হঝযঝে োাঁি কাে 
হথঝক চঝল যার্াি আঝদশ হশানর্াি হচঝয প্রশ্নো হস ইঝে কঝি রনঝজই কঝি। 
 
 ‘হুাাঁ। 
 
 হমঝহরুরিসা রনঝজি সার্লীল পা দুঝো এক েেকায শযুাি উপি রদঝয ঘুরিঝয আঝন 
এর্ং েুাঁঝক রনঝজি হলুদ িঝেি আলখাল্লাো েুঝল হনয। জাহাঙ্গীি োি হপেঝন এঝস 
দাাঁড়ায। হস িনরৃ্ঝন্ত োি হাঝেি আি ঘাঝড়ি কাঝে োি হিাাঁঝেি উপরিরে অনুভর্ 
কঝি। হস োিপঝি োঝক এক েেকায েুঝল হনয এর্ং োঝক ঘুরিঝয রনঝয োি 
মুঝখামুরখ দাাঁড়াঝে র্াধু কঝি। 
 
 ‘েুরম রকেুই রু্েঝে পাি রন, হস র্ঝল, আি আরম রনঝজও রিক রনরিে নই হয আরমও 
পুঝিাপুরি রু্ঝেরে…’ 
 
 ‘জাহাপনা?’ 
 
 ‘গে িাঝে হোমায এখাঝন হডঝক পািাঝনাো রকন্তু আমাি হখযাল রেল না। কারু্ঝল 
হোমায প্রথম হদখাি মুহূেব হথঝকই আরম হোমায কামনা কঝিরে এর্ং হোমায রনঝয 
আমাি ভার্না কখনও হথঝম থাঝকরন। আরম যখন জানঝে পািলাম আমাি রর্রুঝদ্ধ 
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একো ষড়যঝন্ত্র হোমাি পরির্ািঝক রমথুা জড়াঝনা হঝযঝে আরম েখন ভয হপঝযরেলাম 
ঘেনাো হযঝো রচিেঝি হোমায আমাি কাে হথঝক দূঝি সরিঝয হনঝর্। একজন সম্রাে 
কখনও অসঝন্তাষ… িাজনর্িীোঝক প্রেয রদঝে পাঝি না, উরচে নয। োাঁি শরেশালী 
হচাযাল দৃঢ়ভাঝর্ হচঝপ র্ঝস। েুরম যখন আমাি সাঝথ হদখা কিাি অনুমরেি জনু 
িীরেমে অনুনয কঝিরেঝল েখনও আরম জানোম না েুরম আসঝল রিক রক অনুঝিাধ 
কিঝর্। রগযাস হর্ঝগি র্ুাপািো খুর্ একো জরেল রেল না। আরম হোমায েখনই 
র্ঝলরেলাম আরম েেক্ষঝণ রর্শ্বাস কঝিরে হয রেরন রনঝদবাষ। হস যাই হহাক, েুরম 
সাহরসকোি সাঝথ োাঁি পক্ষার্লম্বন কঝিরেঝল যখন েুরম জানঝে হয আরম োঝক 
ইরেমঝধু হদাষী সার্ুি কঝিরে। রকন্তু হোমাি ভাই মীি খাঝনি রর্ষঝয হোমাি আচিণ 
আমাঝক সর্ঝচঝয হর্রশ মুগ্ধ কঝিরেল। আরম জারন পরির্াঝিি রভেঝি একজন 
রর্শ্বাসঘােক থাকঝল রনঝজি কাঝে হকমন লাঝগ…’ রেরন কথাো হশষ না কঝি খারনকো 
রনদবয ভরঙ্গঝে হাঝসন, ‘আরম জারন পরির্াঝিি প্ররে ভাঝলার্াসাি োন প্রশরমে কিাো 
কে করিন। হসো কির্াি মে সামথবু হোমাি িঝযঝে–আরম হোমাি ভাইঝযি প্রাণদণ্ড 
কাযবকি কিরে েুরম প্রেুক্ষ কঝিঝে যাঝে কঝি হোমাি পরির্াঝিি র্ারক সমসুিা 
র্াাঁচর্াি একো সুঝযাগ পায। 
 
রেরন োাঁি থুেরন উপঝিি রদঝক কাে কঝি োি মুঝখি রদঝক কঝিাি দৃরষ্টঝে োকাঝল 
হমঝহরুরিসাি হচাঝখি হকাঝণ কািাি হিশ জমঝে শুরু কঝি। 
 
 ‘আমাি দাদাজান হুমাযুন রনঝজি জীর্নসরঙ্গনী হারমদাি মাঝে আত্মাি আত্মীযঝক খুাঁঝজ 
হপঝযরেঝলন। আমাি মঝন হয আরম হোমাি মাঝেই যাঝক খুাঁজরে হপঝযরে। আরম হোমায 
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আমাি সম্রাজ্ঞী কিঝে চাই এর্ং আমাি সর্ স্ত্রীঝদি প্রধান। আমাি রর্রুঝদ্ধ রনজ পুঝত্রি 
রর্ঝদ্রাহ দমন কিা হশষ হঝলই আমিা রর্ঝয কিঝর্া_যরদ েুরম আমায গ্রহণ কিঝে 
সম্মে হও। 
 
 ‘আরম অনু কাঝিা কথা রচন্তাই কিঝে পারি না। হস হেি পায রেরন পিম মমোয োাঁি 
অশ্রু মুরেঝয রদঝেন। 
 
রকন্তু আরম হোমায আঝিা একো কথা র্লঝে চাই। আরম যরদ কথাো না র্রল োহঝল 
আরম রনঝজি কাঝেই হোে হঝয যার্। হোমাি স্বামী হশি আফগানঝক আমাি রনঝদবঝশই 
হেুা কিা হঝযরেল। আরমই আগ্রা হথঝক হগৌঝড় একজন আেোযী হপ্রিণ কঝিরেলাম 
োঝক হেুা কিঝে।’ 
 
হমঝহরুরিসা চমঝক উঝি, হস আঝিা একর্াি হসই ধুসি নীল হচাখ দুঝো রনঝজি মানস 
পঝে হভঝস উিঝে হদঝখ। খুনী রক একজন রফরিরঙ্গ রেল? 
 
‘হা। োি নাম র্াঝথবাঝলারমউ হরকন্স। হস এখন আমাি হদহিক্ষীঝদি একজন। আরম 
োঝক হেুা কিাি পঝিই হকর্ল জানঝে হপঝিরে হয হোমাি স্বামী অসংখু অপিাঝধ 
অপিাধী রেল–উৎঝকাচ গ্রহণ, রনষু্ঠিো, হুমরক প্রদশবন কঝি অথব আদায–রকন্তু োঝক 
হেুা কিাি সমঝয আরম এসর্ রকেুই জানোম না। আরম োঝক হেুা কিাি আঝদশ 
রদঝযরেলাম কািণ হস আমাি পঝথ র্াধা হঝয দাাঁরড়ঝযরেল। হমঝহরুরিসা… েুরম রক 
পািঝর্ আমায ক্ষমা কিঝে? 
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হমঝহরুরিসা োাঁি আেুঝলি অগ্রভাগ জাহাঙ্গীঝিি হিাাঁঝে পিম আঝর্ঝগ িাপন কঝি। 
হকাঝনা রকেু র্লাি হকাঝনা দিকাি হনই আি আমাি ক্ষমা কিাি প্রশ্নই উঝি না। আরম 
হশি আফগানঝক ঘৃণা কিোম। হস আমাি সাঝথ ভীষণ রনষু্ঠি আচিণ কিঝো। আরম 
োি হাে হথঝক রনষৃ্করে হপঝযরে র্ঝল আরম কৃেজ্ঞ। 
 
 ‘োহঝল আমাঝদি রমলঝনি মাঝে আি হকাঝনা র্াাঁধাই িইল না। জাহাঙ্গীি মাথা নুইঝয 
এঝন হমঝহরুরিসাঝক লম্বা আি আঝর্গঘন একো চুম্বন হদয। 
 
* 
 
পরিচািঝকি দল োাঁি র্ুরেগে দশবনাথবী কঝক্ষ োাঁি প্রঝর্ঝশি জনু প্রঝর্শ পঝথি পদবা 
দুপাঝশ সরিঝয ধিঝে, জাহাঙ্গীি ইযাি হমাহাম্মঝদি চওড়া কািাঝমাো হদখঝে পায, োাঁি 
সদু রনযুে হগাযারলওঝিি শাসনকেবা। ইযাি হমাহাম্মদ, জাহাঙ্গীিঝক হদখা মাত্র, মধু 
এরশযায অর্রিে রনজ মােৃভূরমঝে প্রচরলে অরভর্াদন জানার্াি ঐরেহুর্াহী িীরে 
অনুসাঝি রনঝজঝক সামঝনি রদঝক রনঝক্ষপ কঝি, েদ্ধাপ্রকাঝশি জনু হাে শিীঝিি 
দু’পাঝশ প্রসারিে কঝি অঝধামুঝখ মারেঝে প্রণে হয। 
 
 ‘ইযাি হমাহাম্মদ, ওঝিা। আমাি রর্রুঝদ্ধ আমাি রর্শ্বাসঘােক হেঝলি সাঝথ রমরলে হঝয 
যািা ষড়যঝন্ত্র রলপ্ত হঝযরেল েুরম রক োঝদি হাে হথঝক পৃরথর্ীঝক মুরে রদঝযঝো? 
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 ‘জাাঁহাপনা, আরম রর্শ্বাস করি, আরম োাঁঝদি সর্াইঝক সনাে কিঝে আি োঝদি সর্াি 
সাঝথ রহসার্ চূড়ান্ত কিঝে সক্ষম হঝযরে। আপনাি আঝদশ অনুসাঝি, যািা অপিাধ 
স্বীকাি কঝিরেল জল্লাঝদি েির্ারিি রনঝচ আরম োঝদি দ্রুে আি সহজ মৃেুু দান 
কঝিরে। সাদ আরজজ নাঝম একজনই হকর্ল েপ্ত লাল হলাহাি িািা রনযবােন কিাি 
পঝিও রনঝজি হদাষ স্বীকাি কিঝে অস্বীকাি কঝিরেল। আমাি মঝন হয োি ধািণা 
রেল হস চালারক কঝি আমাঝদি পিাি কিঝে এর্ং রর্চাি এরড়ঝয হযঝে পািঝর্ রকন্তু 
অনু একজন ষড়যন্ত্রকািীঝক যখন মৃেুুদণ্ড কাযবকি কিাি জনু রনঝয যাওযা হরেল, 
েখন হস সাদ আরজঝজি হলখা একো রচরি আমাঝক হদরখঝযরেল– আমাি মঝন হয 
মৃেুুি পূঝর্ব হস রনঝজি রর্ঝর্ঝকি কাঝে পরিষ্কাি থাকঝে হচঝযঝে। সাদ আরজজ হসই 
রচরিঝে যুর্িাজ খসরুঝক সমথবন কিাি অঙ্গীকাি র্ুে কঝিঝেন। আরম যখন রচরিো 
রনঝয োি মুঝখামুরখ হয হস ঔদ্ধঝেুি চিঝম হপৌঁঝে দারর্ কঝি হয রচরিো জাল। 
 
রর্শ্বাসঘােকো পুিষ্কাি সম্বঝি সর্াি সমুক ধািণা থাকা উরচে রর্ঝর্চনা কঝি আরম 
েৃণভূরম এলাকায প্রচরলে প্রাচীন হমাগল শারিি একো োঝক হদই, হগাযারলওি দূঝগবি 
রনঝচ অর্রিে রর্শাল কুচকাওযাজ মযদাঝন আরম হসনাোউরন আি শহঝিি হলাকঝদি 
সমঝর্ে হর্াি আঝদশ হদই। হোিণগৃহ হথঝক দামামাি র্াঝদুি সাঝথ আরম সাদ 
আরজঝজি চাি হাে পাঝযি সাঝথ শে কঝি রু্ঝনা স্টুারলযন র্াাঁধাি আঝদশ হদই। 
প্রহিীিা হঘাড়াি লাগাম হেঝড় হদয এর্ং চারু্ঝকি আঘাঝেি র্ল্পা চাঝল হঘাড়াগুঝলাঝক 
েুেঝে র্াধু কঝি যাঝে কঝি সাদ আরজঝজি চাি হাে পা োি হদহ হথঝক রর্রেি হঝয 
আঝস। আরম োাঁি চাি হাে পা দূঝগবি চািো প্রঝর্শ পঝথি প্ররেোয একো কঝি িাপন 
করি আি োি হদহ আি মিক র্াজাঝি প্রদশবন কিাি জনু িাখা হয। 
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ইযাি হমাহাম্মঝদি র্াম গাঝলি সীসা-িঝেি ভযিি ক্ষেরচে রর্রশষ্ট সরু মুখো 
ভার্ঝলশহীন হদখায যখন হস োি কাযবরর্র্িণী হপশ কঝি। জাহাঙ্গীি এক মুহূঝেবি জনু 
োাঁি রনযুে শাসনকেবাি রনষু্ঠিোি রর্ষঝয রনঝজি কাঝেই প্রশ্ন কঝি রকন্তু হস যা কঝিঝে 
হসো কিাি এরেযাি োি িঝযঝে। সাদ আরজজঝক হদাষ স্বীকাি কিাি যঝথষ্ট সুঝযাগ 
হদযা হঝযরেল। োি যন্ত্রণাদাযক আি লিাজনক মৃেুু হদঝখ যরদ অনুিা রর্ঝদ্রাঝহি 
ভার্না হথঝক রনঝজঝদি রর্িে িাঝখ োহঝল কাজো যুরেযুে হঝযঝে। র্স্তুে পঝক্ষ একো 
রর্ষয হজঝন োাঁি ভাঝলা লাঝগ হয মাত্র রেনমাঝসি রভেঝি হস োি সন্তাঝনি রর্ঝদ্রাহ 
প্রঝচষ্টা পুঝিাপুরি নসুাৎ কিঝে সক্ষম হঝযঝে। এিপঝিও অর্শু পির্েবী প্রশ্ন রজঝজ্ঞস 
কিাো োি জনু খুর্ করিন হয। 
 
 “আি যুর্িাজ খসরু? 
 
 ‘আপরন রিক হযমন আঝদশ রদঝযরেঝলন রিক হসভাঝর্ই শারি কাযবকি কিা হঝযঝে। 
আপনাি হপ্ররিে হহরকম, রযরন র্ািরর্কই এসর্ রর্ষঝয ভীষণ দক্ষ, প্রথঝমই যন্ত্রণা লাঘর্ 
কিাি জনু োঝক আরফম রদঝযরেল। োিপঝি আমাি চািজন শরেশালী সসনু োঝক 
মারেঝে হচঝপ ধঝি এর্ং পঞ্চমজন োাঁি মাথাো শে কঝি ধঝি িাঝখ যাঝে নড়াচড়া 
কিঝে না পাঝি যখন হহরকম হিশঝমি মজরু্ে সুঝো রদঝয োি হচাঝখি পাো একসাঝথ 
শে কঝি হসলাই কঝি হদয। যুর্িাজ োি চািপাঝশি পৃরথর্ীি রকেুই হদখঝে পাঝর্ন না 
এর্ং জাহাপনা আপনাি আি আপনাি সাম্রাঝজুি শারন্তি জনু রেরন এখন আি হকাঝনা 
হুমরক নন। 
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জাহাঙ্গীঝিি কাঝে ভার্ঝে খািাপই লাঝগ হয োাঁি সুদশবন আি প্রাণর্ন্ত হেঝলোি এমন 
পরিণরে হঝযঝে রকন্তু হস রনঝজঝক এই র্ঝল সান্ত্বনা হদয হয হস রনঝজই এই পরিণরে 
হডঝক এঝনঝে। অি কঝি হদযাো হমাগলঝদি আঝিকো ঐরেহুর্াহী শারি হদযাি পদ্ধরে 
যা োঝদি সাঝথই মধু এরশযা হথঝক রহনু্দিাঝন এঝসঝে। একজন শাসক এই পদ্ধরেি 
আেয রনঝয রনঝজি পরির্াঝিি অর্াধু সদসুঝদি হেুা না কঝি োঝদি রনরিয কিঝে 
পাঝিন। োাঁি উরজি মরজদ খান োঝক স্মিণ করিঝয রদঝযরেল হয এভাঝর্ই োি 
দাদাজান হুমাযুন রনঝজি সৎ-ভাইঝদি রভেঝি সর্ঝচঝয দুদবমনীয, কামিাঝনি সমসুাি 
সমাধান কঝিরেল। জাহাঙ্গীি রর্ষযো রনঝয যেই রচন্তা কঝিঝে েেই োাঁি কাঝে মঝন 
হঝযঝে এোই সর্ঝচঝয উপযুে শারি হঝে পাঝি। কামিাঝনি হক্ষঝত্র োি হচাঝখি 
মরণঝে সুই রদঝয এাঁঝফাড় ওঝফাাঁড় কিাি পঝি োঝে লর্ণ আি হলরু্ ঘঝষ রদঝয রচিেঝি 
োাঁি দৃরষ্টশরে নষ্ট কঝি হদযা হঝযরেল। খসরুি হচাঝখি পাো হকর্ল হসলাই কঝি হদযা 
হঝযঝে, োি সন্তান যরদ হকাঝনারদন সরেুই রনঝজি কৃেকঝমবি জনু অনুেপ্ত হয হস 
েখন োহঝল হহরকমঝক আর্াি োাঁি হচাঝখি পাো খুঝল হদযাি আঝদশ রদঝর্। 
 
জাহাঙ্গীি সহসা একো শব্দ শুঝন ঘুঝি দাাঁরড়ঝয কঝক্ষি প্রঝর্শ পঝথ সন্ত্রি দশবণ এক 
করচবঝক দাাঁরড়ঝয থাকঝে হদঝখ। 
 
 ‘জাহাপনা-’ হস র্লঝে শুরু কঝি, রকন্তু মােপঝথই হথঝম যায। 
 

http://www.bengaliebook.com/


 দি টেনটেড টরোন - এম্পোয়োর অভ িো ট োগল । অযোটলক্স রোিোরট োডড 

198 

www.bengaliebook.com                                  সূদিপত্র 
 

 

 ‘আরম আঝদশ রদঝযরেলাম হয আমাঝক হযন হকাঝনাভাঝর্ই রর্িে কিা না হয, আরম 
ইযাি হমাহাম্মঝদি সাঝথ একা আলাপ কিঝে চাই।’ জাহাঙ্গীি কু্রদ্ধ হচাঝখ অল্পর্যসী 
হেঝলোি রদঝক োরকঝয থাঝক। 
 
 ‘আরম হহঝিম হথঝক একো জরুরি সংর্াদ রনঝয এঝসরে।’ 
 
‘হসো রক?’ জাহাঙ্গীি ভার্ঝে রগঝয সহসাই উরিগ্ন হঝয উঝি, হমঝহরুরিসাি রক রকেু 
হঝযঝে। 
 
‘মহামানু সম্রাজ্ঞী, মান র্াঈ। োাঁি পরিচারিকা োঝক োি রর্ঝযি হপাষাঝক রনঝজি শযুায 
শারযে অর্িায খুাঁঝজ হপঝযঝে। োাঁি শযুাি পাঝশ আরফম রমরেে পারনি একো হর্ােল 
পঝড় রেল। োাঁঝদি ধািণা রেরন মাত্রারেরিে হসর্ন কঝিঝেন–হর্ােঝল হকর্ল েলারন 
পঝড় রেল। 
 
জাহাঙ্গীঝিি মনো করুণাি সাঝথ সাঝথ রর্িরেঝে হেঝয যায। মান র্াঈ সর্সমঝযই 
অরিিপ্রকৃরেি কখনও কখনও উন্মত্ত, এর্ং োি প্রথম স্ত্রী হর্াি কািঝণ একো সমঝয 
হস পির্েবীঝে যাঝদি রর্ঝয কঝিঝে োঝদি পাগঝলি মে ঈষবা কিঝো। হস একারধকর্াি 
রনঝজি ক্ষরে কিাি হচষ্টা কঝি োি মঝনাঝযাগ আকষবণ কিাি হচষ্টা কঝিঝে। হস 
রনিযই োি সন্তান খসরুি অিঝত্বি কথা শুঝনঝে। হগাযারলওি হথঝক ইযাি 
হমাহাম্মঝদি সাঝথ আগে পরিচারিকাঝদি একজন রনিযই শারিি কথা আঝলাচনা 
কঝিঝে এর্ং খর্ি দ্রুে হদখা যাঝে হর্শ েরড়ৎ গরেঝে েরড়ঝযঝে। রনঝজি সন্তাঝনি 
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প্ররে মান র্াঈঝযি অি হেঝহি কািঝণ রেরন সর্সমঝয হেঝলি অপিাঝধি গুরুত্ব 
অস্বীকাি কঝিঝেন। রেরন সর্সমঝয োঝক অর্াধু, একেু হর্রশমাত্রায প্রাণর্ন্ত রহসাঝর্ই 
হদঝখঝেন। খসরুি উচ্চাশাি িেঝলালুপ গভীিো এর্ং হসো অজবন কিাি জনু হস কে 
রকেু কিঝে পাঝি, রেরন কখনও হর্াোি হচষ্টা কঝিন রন। সাম্প্ররেক সপ্তাহগুঝলাঝে 
রেরন জাহাঙ্গীঝিি কাঝে র্াির্াি অনুঝিাধ কঝিঝেন খসরুঝক ক্ষমা কিঝে, কখনও 
আঝর্গপ্রর্ণ হঝয পঝড়ঝেন কখনওর্া কািায হভঝে পঝড়ঝেন। আরফম হসর্ন সম্ভর্ে 
সংর্াদো পার্াি পঝি োাঁি োৎক্ষরণক প্ররেরক্রযা–হশাক আি প্ররের্াঝদি অরভর্ুরে। 
রকন্তু খসরুঝক অি কঝি রদঝয রেরন হযমন সন্তুষ্ট হর্াধ কঝিন রন হেমরন র্ুাপািো রনঝয 
োি রভেঝি হকাঝনা ধিঝনি আঝক্ষপও হনই। ষড়যন্ত্র দমঝন শারি প্রদান কিা না হঝল, 
রর্শৃঙ্খলাি সম্ভার্না রৃ্রদ্ধ পাঝর্। ‘আরম এখনই যারে। ইযাি হমাহাম্মদ আমায মাজবনা 
কিঝর্ন, হস কথাো র্ঝলই দ্রুে কক্ষ হথঝক হর্ি হঝয আঝস। 
 
হহঝিঝম মান র্াঈঝযি কঝক্ষি কাোকারে হপৌঁোঝে, সহসা হস রর্লাপধ্বরন শুনঝে পায। 
হস রভেঝি প্রঝর্শ কিঝে, একহাে প্রসারিে কঝি, রডভাঝনি উপি রনখুাঁেভাঝর্ শুঝয 
থাকা একো আকৃরেি চািপাঝশ োি িাজপুে পরিচারিকাঝদি জেলা কঝি দাাঁরড়ঝয 
থাকঝে হদঝখ। োাঁি প্রথম স্ত্রী মৃেুুর্িণ কঝিঝে এো জানাি জনু জাহাঙ্গীিঝক কাঝিা 
সাঝথ হকাঝনা কথা র্লঝে হয না। 
 
হস রকেুক্ষঝণি জনু রিি হঝয দাাঁরড়ঝয থাঝক, োাঁি মঝন সঝন্দহ, মমবপীড়া আি 
আত্মরনন্দাি একো েড় র্ইঝে থাঝক। হস োঝক প্রথমর্াি যখন হদঝখরেল হসই মান 
র্াঈঝযি সৃ্মরে-েরুণী এর্ং োঝক োি অশুভ সত্ত্বা দখল কিাি আঝগ ভাঝলার্াসা আি 
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হর্াঁঝচ থাকাি জনু কাোল-হুহু কঝি োি হচাঝখি সামঝন হভঝস উঝি। হস একো সমঝয 
োঝক পেন্দই কিঝে এর্ং কখনও োি ক্ষরে চায রন, এমন রনমবম মৃেুুি প্রশ্নই উঝি 
না। োাঁি হচাঝখি হকাঝণ অশ্রুরর্নু্দ েলেল কিঝে থাঝক, রকন্তু হস হচাখ মুঝে হসাজা হঝয 
দাাঁড়ায। োি আত্মহেুায োঝক হকাঝনাভাঝর্ই দাযী কিা যাঝর্ না। খসরু রনঝজি 
জীর্ঝনি সাঝথ সাঝথ আিও অঝনঝকি জীর্নই ধ্বংস কঝিঝে, এর্ং হস, একমাত্র হসই 
রনঝজি হিকািীো আি স্বাথবপি উচ্চাশাি িািা রনঝজি মাঝযি মৃেুুি কািণ হঝযঝে। 
জাহাঙ্গীঝিি মুঝখি অরভর্ুরে কঝিাি হঝয উঝি। হস আি কখনও রনঝজি পরির্াঝিি 
হকাঝনা সদসুঝক সুঝযাগ হদঝর্ না োি িাজেুঝক হুমরকি সমু্মখীন কঝি র্া োি 
সাম্রাঝজু রর্শৃঙ্খলা সৃরষ্ট কঝি। 
 
 ‘অঝন্তরষ্টরক্রযাি জনু রচো রনমবাঝণি আঝদশ দাও। মান র্াঈঝক োাঁি রহনু্দ ধমব অনুসাঝি 
দাহ কিা হঝর্ রকন্তু হসই সাঝথ সম্রাঝেি স্ত্রী রহসাঝর্ োঝক োি প্রাপু সম্মান হদখান 
হঝর্, হস গম্ভীিভাঝর্ র্ঝল এর্ং োিপঝি একো কথা না র্ঝল কামিা হথঝক হর্ি হঝয 
যার্াি জনু ঘুঝি দাাঁড়ায। 
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৮ ‘প্রোসোটির নূর’ 
 
জাহাঙ্গীি োাঁঝদি রর্ঝযি পঝিি রদন সকাঝল অলসভাঝর্ আড়ঝমাড়া ভাঝে োিপঝি োি 
পাঝশ রনিাভিণ হঝয শুঝয থাকা হমঝহরুরিসাি রদঝক মাথা ঘুরিঝয োকায। োাঁি ত্বঝকি 
মুঝোি মে আভা হদঝখ োি রদঝক আড়াআরড়ভাঝর্ ঘুঝি থাকা োি হকামি স্পশব কিঝে 
োাঁি খুর্ ইো হয রকন্তু হস োি ঘুম ভাোঝে চায না। ঘুমন্ত অর্িায োাঁি রনঝোল 
িঝনি উিা নামা, পুরু ঐ হিাাঁে, হোে খাড়া নাক আি চওড়া ভ্রু যুগল হদখঝে োি 
ভাঝলাই লাঝগ। হস রনরিে, োি কমনীয মুখশ্রী হদখঝে োি রভেঝি কখনও রর্িরে 
উঝদ্রক হঝর্ না। হস রনরিে, রিেীযর্াঝিি মে খসরুি রর্ঝদ্রাহ প্রঝচষ্টা দমন আি মান 
র্াঈঝযি মৃেুুি রিক পিপিই, োঝদি রর্ঝযো অর্শুই োি জীর্ন আি োাঁি 
িাজত্বকাঝলি একো নেুন সূচনাি স্মািক হঝয থাকঝর্। হস োি রনঝজি এর্ং োাঁি 
সাম্রাঝজুি জনু যে স্বপ্ন হদঝখঝে সর্রকেু হস োঝক পাঝশ রনঝয সফল কিঝর্। 
 
হমঝহরুরিসা সহসাই োি র্ড় র্ড় হচাখ দুঝো খুঝল সিাসরি োি রদঝক োকায। 
 
‘হোমাি কাঝে আরম একো ওযাদা কিঝে চাই,’ হস র্ঝল। 
 
 ‘হসো রক? 
 

http://www.bengaliebook.com/


 দি টেনটেড টরোন - এম্পোয়োর অভ িো ট োগল । অযোটলক্স রোিোরট োডড 

202 

www.bengaliebook.com                                  সূদিপত্র 
 

 

 ‘হসো হল হয আরম আি কখনও রর্ঝয কিঝর্া না। আমাি যরদও আিও অঝনক স্ত্রী 
িঝযঝে রকন্তু েুরমই হঝর্ আমাি হশষ স্ত্রী। হমঝহরুরিসা োঝক চুম্বন কিাি জনু সামঝনি 
রদঝক েুাঁঝক আঝস রকন্তু রনঝজি অরভপ্রাঝয সফল হর্াি আঝগ হস র্লঝেই থাঝক, দাাঁড়াও 
হমঝয আমাি আিও রকেু র্লাি আঝে। আমাঝদি রর্ঝয স্মিণীয কিঝে দির্াঝি আজ 
হথঝক সর্াই হোমায নূি মহল রহসাঝর্ জানঝর্।’ 
 
 হমঝহরুরিসা উঝি র্ঝস। নূি মহল মাঝন প্রাসাঝদি আঝলা। এো একো রর্শাল 
সম্মাঝনি…’ 
 
‘আমাি িরক্ষোঝদি মে কথা র্ঝলা না, যাঝদি মুঝখ মুখ আি অন্তঝি অরভলাষ আি 
েলনা। হস এমনভাঝর্ োকায হযন হস হভঝর্রেল রেরন োাঁি সাঝথ িাট্টা কিঝেন রকন্তু 
রেরন হমাঝেই িাট্টা কিঝেন না এর্ং র্লঝে থাঝকন, োি কণ্ঠস্বি গম্ভীি, হোমাি 
কৃেজ্ঞো আরম চাই না। এই উপারধো আরম পেন্দ কঝিরে কািণ েুরম আমাি জীর্ঝন 
আঝলাকেো র্ঝয এঝনঝো। হোমাি জনু দির্াঝিি একজন অলিাি প্রস্তুেকািী হোমাি 
নেুন নামযুে একো সীলঝমাহি প্রস্তুে কিঝে–হারেি দাাঁঝেি উপি পািাখরচে… এো 
আমাি হৃদঝয এর্ং আমাি দির্াঝি েুরম হয িান দখল কঝি হিঝখঝো হসো প্রকাশ 
কিঝর্। রকন্তু আমাি কাঝে েুরম সর্সমঝয হমঝহরুরিসাই থাকঝর্। আমাি এখনও মঝন 
আঝে আমাি মিহুম আব্বাজাঝনি দশবনাথবী কঝক্ষি একো িঝম্ভি হপেঝন দাাঁরড়ঝয আরম 
হোমাি আব্বাজানঝক পািসু হথঝক োি যাত্রাি অরভজ্ঞো র্ণবনা কিঝে শুনরে–হকমন 
কঝি, েুরম ভূরমষ্ঠ হর্াি প্রায সাঝথ সাঝথ, রেরন এমন হর্পঝিাযা পরিরিরেি রভেঝি 
রেঝলন হয হোমায রেরন পরিেুাগ কঝিরেঝলন, এর্ং কীভাঝর্ সর্িী আর্হাওযা আি 
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হনকঝড়ি মুঝখ হোমায হফঝল যার্াি ভার্না সহু কিঝে না হপঝি হোমাি জনু আর্াি 
রফঝি এঝসরেঝলন… আমাি কাঝে েখন মঝন হঝযরেল যরদও আরম েখন হকর্লই 
একজন র্ালক হয অদৃষ্ট হোমাি জীর্ঝন একো ভূরমকা পালন কঝিঝে। অদৃষ্ট আমাি 
পরির্াঝিও ভাগু রনযন্ত্রণ কঝি। আমাি প্ররপোমহ রর্শ্বাস কিঝেন হয এখাঝন এই 
রহনু্দিাঝন একো সাম্রাঝজুি সিান পাওযা োাঁি অদৃঝষ্ট িঝযঝে। আমাি আি আমাি 
সন্তানঝদি অদৃষ্ট উত্তিারধকাি সূঝত্র প্রাপ্ত হসই সাম্রাঝজুি উিরে রর্ধান কিা। 
 
 ‘আরম আপনাঝক সাহাযু কিঝর্া, হমঝহরুরিসা র্ঝল, প্ররেো শব্দ হস আন্তরিকভাঝর্ 
রর্শ্বাস কঝি। রনযরে োঝক প্রভার্ আি প্ররেপরত্ত লাঝভি একো সুঝযাগ দান কঝিঝে 
োি মে খুর্ হমঝযই যা লাভ কঝি এর্ং হস সুঝযাগো হােোড়া কিঝর্ না। 
 
জাহাঙ্গীি উঝি র্ঝস এর্ং কাাঁঝধি উপি হথঝক রনঝজি কাঝলা চুল আাঁরকঝয োাঁি রদঝক 
োরকঝয হাঝস, োি নগ্ন অর্যঝর্ি রদঝক দৃরষ্ট রনর্দ্ধ হঝে োাঁি হমজাজ আঝিা একর্াি 
হাল্কা হঝয উঝি। এো আমাঝদি র্াসি িাঝেি শযুা। আরম গম্ভীি রর্ষয রনঝয র্ড় হর্রশ 
কথা র্লরে। আমিা এখন হকর্ল একজন নর্রর্র্ারহে পুরুষ আি নর্র্ধূ, আি আরম 
এখন হকর্ল হোমাি সাঝথ আর্ািও রমরলে হঝে চাই। 
 
হমঝহরুরিসা োাঁি রদঝক দু’র্াহু র্ারড়ঝয হদয। 
 
* 
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সাল্লা রচরুরন রদঝয োি লম্বা চুল আাঁচঝড় হদর্াি সময হমঝহরুরিসা োাঁি হচাখ র্ি কঝি 
িাঝখ। হস আঝমবরনযান হমঝযোঝক োাঁি সরঙ্গনী কিঝে সমথব হওযায হস খুর্ খুরশ হঝযরে 
রকন্তু মালাি হাে হথঝক রনষৃ্করে পার্াি হচঝয সন্তুরষ্টজনক আি রকেুই হঝে পাঝি না। 
োি রর্ঝযি রেন সপ্তাহ পঝি যমুনা নদী হদখা যায এমন একো রু্রুঝজ রনঝজি নেুন 
আি রর্লাসর্হুল আর্াসন এলাকায–হযখাঝন একসময জাহাঙ্গীঝিি দারদজান হারমদা র্াস 
কিঝেন–হস খাজাসািাঝক হডঝক পািায। 
 
‘েুরম হযভাঝর্ িঝযঝে রিক হসভাঝর্ই রর্দায হনঝর্। সর্রকেু হিঝখ যাঝর্, হমঝহরুরিসা, 
মালা োঝক যা র্ঝলরেল রিক হসই শব্দগুঝলাই পুনিারৃ্রত্ত কঝি, োঝক র্ঝলরেল। 
খাজাসািা শূনু দৃরষ্টঝে োরকঝয থাঝক। 
 
 ‘রকন্তু আপরন আমাঝক র্িখাি কিঝে পাঝিন না। আরম আমাি দারযত্ব সেো আি 
রর্ঝর্ঝকি কাঝে দাযর্দ্ধ হথঝক পালন কঝিরে।’ 
 
 ‘েুরম হোমাি ক্ষমো র্ি হর্রশ উপঝভাগ কঝিা। 
 
খাজাসািাি হচাখ জ্বলজ্বল কঝি উঝি। হস প্রেুুত্তঝি রকেু একো র্লঝর্ র্ঝল মঝন হয 
রকন্তু রু্েঝে পাঝি হসো র্লাো হমাঝেই রু্রদ্ধমাঝনি মে কাজ হঝর্ না এর্ং মাথা োাঁরকঝয 
হস চঝল যার্াি জনু ঘুঝি দাাঁড়ায। 
 
 ‘েুরম রকেু একো ভুঝল যাঝো। 
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মালা থমঝক যায এর্ং হস যখন োি মাথা ঘুরিঝয পুনিায হমঝহরুরিসাি রদঝক োকায 
হদঝখ হয োি হচাখ হক্রাঝধি অশ্রুঝে রচকরচক কিঝে। ‘মহামানু সম্রাজ্ঞী, হসো রক? 
 
 “হোমাি কেৃবঝত্বি দণ্ড। 
 
 হমঝহরুরিসা রর্ঝযি অনুষ্ঠাঝনি সময হমঝহরদ িরিে হাে র্ারড়ঝয হদয, এর্ং মালা 
অরনো সঝত্ত্বও হারেি দাাঁঝেি কারুকাজ কিা দণ্ডো োাঁি রদঝক এরগঝয হদয োি 
স্পঝশবি কািঝণ হসো েখনও উষ্ণ হঝয িঝযঝে। 
 
 ‘মালরকন–এই জুাঁই ফুলগুরল আরম রক আপনাি চুঝল হগাঁঝথ হদঝর্া? সাল্লা োি আর্লুস 
কাঝিি সেরি রচরুরন র্াোঝস আঝন্দারলে কঝি জানঝে চায। 
 
হমঝহরুরিসা মাথা নাঝড়। সাল্লাি চপল আেুলগুঝলা রনঝজঝদি কাঝজ র্ুি হঝয উিঝে হস 
আঝিা অঝনক আনন্দময সৃ্মরেি মাঝে রনঝজি মনঝক হারিঝয হযঝে হদয। জাহাঙ্গীঝিি 
সাঝথ োি রর্ঝযি িােো হশি আফগাঝনি সাঝথ োি হয অরভজ্ঞো হঝযরেল হসো হথঝক 
কেই না আলাদা প্রকৃরেি। োাঁি েখন অঝনক অল্প র্যস, অঝনক অনরভজ্ঞ, রর্ঝশষ কঝি 
পুরুষিা যা পেন্দ কঝি। হশি আফগাঝনি কাঝে হকর্ল রনঝজি সন্তুরষ্টই মূখু রেল। 
জাহাঙ্গীি একজন কুশলী হপ্ররমক রকন্তু োি হচঝযও র্ড় কথা হস োি প্ররেো 
প্রণযস্পঝশবি মাঝে োি ভাঝলার্াসাি আঝর্গ অনুভর্ কিঝে পাঝি। হস প্ররেরদনই োঝক 
উপহাি পািায এর্ং োঝক র্ঝল, হোমাি যরদ রকেু পেন্দ হয েুরম হকর্ল মুখ ফুঝে 

http://www.bengaliebook.com/


 দি টেনটেড টরোন - এম্পোয়োর অভ িো ট োগল । অযোটলক্স রোিোরট োডড 

206 

www.bengaliebook.com                                  সূদিপত্র 
 

 

হসো র্লঝর্ আি হসো হোমাি হঝর্। একজন সম্রাজ্ঞী রহসাঝর্, োি ভার্ঝে ভাঝলাই 
লাঝগ, হেষ্ঠ সর্রকেু হস চাইঝলই হপঝে পাঝি। হস এই জাাঁকাঝলা দির্াঝি রনঝজি 
অর্িাঝনি যথাযথ প্রঝযাগ কিঝে পািঝর্। 
 
 রকন্তু রক হঝর্ হসই অর্িান? জাহাঙ্গীি মঝনপ্রাঝণ যা কামনা কঝি হসই আত্মাি আত্মীয 
হস কীভাঝর্ হঝর্? হস হুমাযুন আি হারমদাি মাঝে রর্দুমান আন্তরিক সম্পঝকবি কথা 
র্ঝলঝে। োি কাঝে হুমাযুন আি হারমদা হকর্ল দুরে নাম, রকন্তু োঝক োঝদি র্ুাপাঝি 
আিও অঝনক রকেু জানঝে হঝর্, জাহাঙ্গীি োঝক হযভাঝর্ কামনা কঝি োঝক হচষ্টা 
কিঝে হঝর্ হসভাঝর্ রনঝজঝক পরির্রেবে কিঝে আি োি মাঝে রদঝযই হস রনঝজি 
অরিি আকাঙ্খা আি উচ্চাশাগুঝলা পূিণ কিঝে পািঝর্। সর্ঝচঝয র্ড় কথা োাঁি প্ররে 
োাঁি ভাঝলার্াসা হযন র্জায থাঝক। হসো োড়া আি রকেুিই হকাঝনা মূলু হনই…। 
 
োি জনু–এর্ং োাঁি পরির্াঝিি জনু এই মুহূঝেব সম্ভার্নাগুঝলা-অসীম র্ঝল প্ররেযমান 
হয। জাহাঙ্গীি োি আব্বাজানঝক িাজকীয হকাষাধুক্ষ রহসাঝর্ই হকর্ল পূনবর্হাল কঝিন 
রন হসই সাঝথ নেুন অঝনক হখোঝর্ োঝক ভূরষে কঝিঝেন যাি রভেঝি িঝযঝে 
ইরেমাদ-উদ-হদৌলা উপারধ, যাি মাঝন সাম্রাঝজুি িম্ভ। খুিিঝমি সাঝথ আিজুমাঝন্দি 
রর্ঝযি র্ুাপাঝি হস অরচঝিই উঝদুাগ হনঝর্ রকন্তু হকাঝনা োড়াহুঝড়া কিঝে যাঝর্ না… 
হকউ হযন র্লঝে না পাঝি হয নেুন সম্রাজ্ঞী অরধরষ্ঠে হঝে না হঝেই রেরন রনঝজি 
পরির্াঝিি সমৃরদ্ধি জনু উঝি পঝড় হলঝগঝেন। হহঝিঝম যরদও সর্াই এখন োি সাঝথ 
েদ্ধাপূণব আচিণ কঝি, হস জাঝন জাহাঙ্গীঝিি সাঝথ োি রর্ঝযি ফঝল রনরিেভাঝর্ই 
অঝনঝকই নািাজ হঝযঝে। জাহাঙ্গীঝিি অনুানু স্ত্রীঝদি মে োি জন্ম হকাঝনা অরভজাে 
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র্ংঝশ হয রন। খুিিঝমি আরম্মজান, হযাধা র্াঈ, একজন িাজপুে িাজকুমািী, অনুরদঝক 
োাঁি র্ড়ভাই পািঝভঝজি আরম্মজান, সারহর্ জামাঝলি জন্ম প্রাচীন এক হমাগল অরভজাে 
র্ংঝশ। োাঁঝদি সাঝথ এখন পযবন্ত োাঁি হকর্ল একর্ািই হদখা হঝযঝে–উভঝযই োাঁি 
আর্ারসক এলাকায হসৌজনুমূলক হদখা কিঝে এঝসরেল–হস েখন োঝদি আনুষ্ঠারনক 
রশষ্টাচাি আি িরসকোি রনঝচ চাপা োরেলু আি সেকবো আাঁচ কিঝে হপঝিঝে। 
 
 ‘পািসু হথঝক হোমাি আব্বাজাঝনি কপদবকশূনু অর্িায হমাগল দির্াঝি আগমন 
কিাো রেল একো অসাধািণ ঘেনা, হমঝহরুরিসাি হদযা রূপাি ের্কযুে খুর্ারনি 
েশেিী হথঝক একো েুঝল হনযাি সময হযাধা র্াঈ োাঁি রৃ্ত্তাকাি মুঝখ একো র্াাঁকা 
হারস ফুরেঝয হিঝখ কথাো র্ঝল। 
 
‘আমাি আব্বাজান রেঝলন একজন অরভজাে র্ুরে যাি রনঝজি হদঝশ অদৃষ্ট কখনও 
োি উপঝি সদয হয রন। রেরন ভাগুর্ান মৃে সম্রাঝেি অনুগ্রহ রেরন লাভ কঝিরেঝলন। 
 
র্স্তুেপঝক্ষ, হোমাঝদি পুঝিা পরির্ািোই ভাগুর্ান র্লঝেই হঝর্। হযাধা র্াঈঝযি মুঝখি 
হারস একেু হযন োনোন হঝয উঝি। 
 
 ‘হসো সরেু কথা, অর্শু এসর্ রকেুই আল্লাহো’লাি হমঝহির্ারন, মানুঝষি এঝে হকাঝনা 
হাে হনই, হমঝহরুরিসা প্রেুুত্তঝি র্ঝল এর্ং খুিিঝমি সুন্দি হচহািাি প্রশংসা কঝি 
আঝলাচনাি হমাড় খুিিঝমি রদঝক ঘুরিঝয হদয। 
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হযাধা র্াঈ, একজন মমোমযী আি সন্তানগঝর্ব গরর্বে মা হর্াি কািঝণ খারনকো নমনীয 
হন, রকন্তু োিপঝিই সিাসরি হমঝহরুরিসাি হচাঝখি রদঝক োরকঝয র্ঝলন, এো ভীষণ 
গুরুত্বপূণব হয আমাি সন্তান হযন ভাঝলা হকাঝনা র্ংঝশ রর্ঝয কঝি। োি ধমনীঝে একই 
সাঝথ হমাগল িাজর্ংশ আি ক্ষমোর্ান িাজপুে হগাঝত্রি িে র্ইঝে। 
 
হমঝহরুরিসা রশষ্টাচাি র্জায হিঝখ সম্মরে জানায রকন্তু হস রিকই রু্েঝে পাঝি হযাধা 
র্াঈ আসঝল রক হর্াোঝে হচঝযঝে–আিজুমান্দঝক রর্ঝযি র্ুাপাঝি খুিিঝমি আকাঙ্খ হস 
সমথবন কঝি না। হস এখন রর্ঝযোঝক পরিণরেি রদঝক এরগঝয হনযাি জনু আঝিা 
অঝনক হর্রশ সংকল্পর্দ্ধ। 
 
পািঝভঝজি আরম্মজান েুলনামূলকভাঝর্ মৃদুভাষী। সারহর্ জামাঝলি ঘন পাপরড়যুে 
কাঝলা হচাঝখি মরণঝে হমঝহরুরিসা এক ধিঝনি উদ্ধে হকৌেূহল লক্ষু কঝি, যরদও হস 
অঝনক কম প্রশ্ন কঝি। হস হকর্ল রনঝজি আি রনঝজি পরির্াি সম্পঝকব োাঁি 
পূর্বপুরুঝষিা কীভাঝর্ র্ার্ঝিি সাঝথ োাঁি রহনু্দিান অরভযাঝন অংশ রনঝযরেল–হকর্ল হসই 
কথাই র্যান কঝি। হস একো রর্ষয পরিষ্কাি রু্রেঝয হদয হয হমঝহরুরিসা োাঁি কাে 
হথঝক সামানুেম ঘরনষ্ঠো প্রেুাশা না কিঝলই ভাঝলা। আরম রনরূপদ্রর্, রনিঃসঙ্গ 
জীর্নযাপন করি, সারহর্ জামাল রর্ড়রর্ড় কঝি র্ঝল। আমাি স্বািু খুর্ই নাজুক আি 
সঙ্গে কািঝণই আমাি র্িুর্ািঝর্ি সংখুা খুর্ই সীরমে। 
 
োঝদি এই রর্ঝিঝষি রকেুো অর্শু অল্পর্যস্কা, সুন্দি মুখশ্রীি অরধকািী প্ররেপঝক্ষি 
প্ররে হযৌর্ঝনি িািপ্রাঝন্ত হপৌঁঝে যাওযা দু’জন িমণীি স্বাভারর্ক ঈষবা। হমঝহরুরিসা 
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রনঝজি প্ররেরর্ঝম্বি রদঝক োরকঝয রনঝজই হহঝস হফঝল। হস জুই ফুঝলি প্ররেমূরেব হঝয 
উঝিঝে…হস হকাঝনামঝেই োঝদি সর্িীোঝক িািা রনঝজঝক প্রভারর্ে হঝে হদঝর্ না এর্ং 
হস ইরেমঝধু ইযাসরমনাি, জাহাঙ্গীঝিি সর্ঝচঝয করনষ্ঠ সন্তান শাহরিযাঝিি উপপত্নী 
মাো, সাঝথ র্িুঝত্বি সম্পকব িাপন কঝিঝে। হস হেঝলোঝক যেেুকু হদঝখঝে োঝে োাঁি 
মঝন হঝযঝে হদখঝে অস্বাভারর্ক িকঝমি সুদশবন হঝলও, অরেরিে প্রেঝযি কািঝণ 
রেচকাদুঝন হঝয উঝিঝে এর্ং যখনই হকাঝনা রকেু োি মনিঃপুে হঝর্ হস হসাজা হদৌঝড় 
রগঝয মাঝযি কাঝে নারলশ জানাঝর্–যরদ োাঁি রশক্ষকঝদি কথা রর্শ্বাস কিঝে হয এর্ং 
হসইসাঝথ পড়াঝলখায ভীষণ দুর্বল। োঝক হহঝিম হথঝক সরিঝয রনঝয এর্াি আলাদা 
থাকর্াি র্ঝন্দার্ি কিঝে হঝর্। রকন্তু ইযাসরমনাঝক হস এসর্ রকেুই র্ঝলরন, স্পষ্টেই 
হেঝলি প্ররে োাঁি প্রর্ল ভাঝলার্াসা। 
 
 সাল্লা োি চুল র্াাঁধা হশষ কিঝে, হমঝহরুরিসা োি আলখাল্লাি রনঝচ লাল মখমঝলি 
মযাঝন আর্দ্ধ ইস্পাঝেি হালকা খিিোি অরিত্ব অনুভর্ কঝি যা হস হপাষাঝক রনঝচ 
লুরকঝয হিঝখঝে। ফারেমা হর্গঝমি সাঝথ অর্িান কিাি সময হস নারদযাি কাঝে 
হহঝিঝমি অঝনক েগড়া আি ঈষবাি কারহনী শুঝনঝে। এক অল্পর্যস্ক সুশ্রী িরক্ষোঝক 
রনঝয একো গল্প িঝযঝে যাঝক োাঁি প্ররেপক্ষ এক হখাাঁজাঝক উৎঝকাচ রদঝয পাথুঝি 
র্ািান্দা হথঝক ধাক্কা রদঝয রনঝচ হফঝল হদযায োাঁি মৃেুু হঝযরেল। আকর্ঝিি এক 
অল্পর্যস্কা স্ত্রীঝক রনঝয অনু আঝিকো গল্প প্রচরলে িঝযঝে যাি খার্াঝি োি এক শত্রু 
কাাঁঝচি গুঝড়া রমরশঝয হদযায যন্ত্রণায রচৎকাি কিঝে কিঝে হর্চািীি মৃেুু হঝযরেল। না, 
খিি র্হন কিাঝক হকাঝনাভাঝর্ই র্াড়ার্ারড় র্লা যাঝর্ না র্া র্ািরর্ক পঝক্ষই খাদু 
পিীক্ষক রহসাঝর্ কাউঝক রনঝযাগ হদযা যাি কাজ হঝর্ রর্ঝযি উপহাি রহসাঝর্ প্রাপ্ত 
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রমষ্টাি আি ফলমূল পিীক্ষা কিা যা এখনও প্ররেরদন অজস্র পরিমাঝণ আসঝে। অর্শু 
হস যখন জাহাঙ্গীঝিি সাঝথ আহাি কঝি েখন হস রনিাপদ। সম্রাঝেি খাদু প্রস্তুেঝক 
হকন্দ্র কঝি রর্শদ সেকবোমূলক র্ুর্িা গ্রহণ কিা হঝয থাঝক, যাি রভেঝি িঝযঝে 
র্াদশাহী িাধুরনঝদি পরিরহে রর্ঝশষ ধিঝনি খাঝো হাোি আলখাল্লা থাঝক যাঝে কঝি 
সর্সমঝয োাঁঝদি হাে দৃশুমান থাঝক যাঝে কঝি জাহাঙ্গীঝিি হেরর্ঝল খার্াঝিি 
পাত্রগুঝলা র্ঝয রনঝয যার্াি আঝগ িসুইখানায খার্াঝিি পাত্র র্হনকািীঝদি হচাঝখি 
সামঝন মযদাি হলই রদঝয হসগুঝলাি মুখ র্ি কিাি সময োিা খার্াঝি রর্ঝষি গুঝড়া 
রমরশঝয হদযাি হচষ্টা কিঝে না পাঝি। হস যখন একা থাকঝর্ রর্পঝদি সম্ভার্না েখনই 
আি োঝক অর্শুই সেকব থাকঝে হঝর্। 
 
* 
 
হমঝহরুরিসা, আধঘন্টা পঝি উাঁচু-চূড়াযুে একো রূপালী হাওদায উপরর্ষ্ট অর্িায আগ্রা 
দূঝগবি োলু পথ রদঝয রনঝচ হনঝম আসর্াি সময, উঝত্তজনা আি গভীি সন্তুরষ্টি একো 
যুগপে অনুভূরেঝে জারিে হয। র্াঘ রশকাঝি জাহাঙ্গীঝিি সাঝথ হযাগ হদযাি জনু হস 
যখন প্রথমর্াি প্রিার্ কঝিরেল, জাহাঙ্গীঝিি হচাঝখ মুঝখ রনখাদ রর্স্মঝযি োপ ফুঝে 
উঝিরেল। হকাঝনা িাজকীয হমাগল িমণী এমন রকেু আঝগ কখনও কঝি রন, হস 
হকাঝনামঝে োঝক র্ঝল। 
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 ‘রকন্তু হকন নয? আরম হকন প্রথম হঝে পারি না? আমাি পঝক্ষ যেখারন সম্ভর্ আরম 
আপনাি সঙ্গী হঝে এর্ং আপনাি সাঝথ আনন্দ ভাগাভারগ কঝি রনঝে চাই। আি 
োোড়া, র্ুাপািো আমাি কাঝে দারুণ উঝত্তজক র্ঝল মঝন হঝযঝে।’ 
 
 ‘আরম রর্ষযো হভঝর্ হদখঝর্া, রেরন োঝক র্ঝলন, রকন্তু হস রনরিে রু্েঝে পাঝি োি 
অনুঝিাধ োঝক হকৌেূহলী কঝি েুঝলঝে। জাহাঙ্গীি পঝিি রদন োঝক হারেি দাাঁঝেি আি 
আর্লুস কাঝিি কারুকাজ কিা র্ােযুে অরর্কল হদখঝে একঝজাড়া মাঝস্কে উপহাি 
হদয এর্ং োঝক র্ঝল হয হস োি রশকাঝিি জনু এই রর্ঝশষ হাওদা রনমবাঝণি রনঝদবশ 
রদঝযঝেন। হাওদাোি চািরদঝক প্রশি হখালা জাযগা িঝযঝে এর্ং োঝক মানুঝষি দৃরষ্টি 
আড়াঝল িাখঝে যরদও পােলা কাপঝড়ি পদবাি র্ুর্িা িাখা হঝযঝে পদবাগুঝলা র্ড় র্ড় 
রপেঝলি আংো হথঝক হোলাঝনা হঝযঝে এর্ং রশকাঝিি সিেপূণব মুহূঝেব োঝক োি অস্ত্র 
োক কিাি সুঝযাগ রদঝে হসগুঝলাঝক দ্রুে একপাঝশ হেঝন সরিঝয হদযা সম্ভর্। 
 
 হমঝহরুরিসা র্নু্দক হোাঁড়া মকঝশা কিাি সময জাহাঙ্গীি োি প্ররশক্ষঝকি ভূরমকায 
অর্েীণব হয। রেরন রশকাঝিি সময রনঝজি হারেি রপঝি সওযাি হঝয পদবা হঘিা হাওদায 
োি সাঝথ অর্িাঝনি রসদ্ধান্ত হনযায রর্ষযো োি আনন্দ আিও র্ারড়ঝয রদঝযঝে। 
োঝদি হপেঝন হহঝিঝমি দু’জন প্ররশক্ষণপ্রাপ্ত হখাাঁজা র্ঝস িঝযঝে যািা যে দ্রুে সম্ভর্ 
োঝদি রশকাঝিি মাঝস্কে গুরল ভরেব কিঝে সক্ষম। 
 
‘হোমায উৎফুল্ল হদখাঝে। জাহাঙ্গীঝিি হিাাঁে োি গলাি পাঝশ আলঝো কঝি হোাঁযা রদঝয 
যায। 
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‘আরম আসঝলই খুরশ। আজ আরম জীর্ঝনি প্রথম রশকাি কিঝে সংকল্পর্দ্ধ। 
 
 ‘আমাঝদি ভাগু হযে প্রসি নাও হঝে পাঝি। আজ সকাঝল আমাি রশকািীিা র্াঝঘি হয 
দলোঝক হদঝখরেল োিা হযে ইরেমঝধু অনুত্র সঝি রগঝযঝে। 
 
প্রথঝম মঝন হঝে থাঝক হয জাহাঙ্গীঝিি কথাই হর্াধ হয ফলঝে চঝলঝে। োাঁঝদি সামঝন 
দুলরক চাঝল েুেঝে থাকা রশকািীি দল র্াঝঘি দলোি হকাঝনা রনশানাই খুাঁঝজ পায না। 
আগ্রা েুাগ কিাি প্রায রেনঘন্টা পঝি জাহাঙ্গীি হযঝো রফঝি যার্াি আঝদশ রদঝো রকন্তু 
হমঝহরুরিসা র্ুাকুল কঝণ্ঠ অনুঝিাধ কঝি, আঝিকেু। অনুগ্রহ কঝি আঝিকেু এরগঝয রগঝয 
হদরখ। হদঝখন, আজ সকাঝল হয পাহাঝড়ি কাঝে র্াঝঘি দলো হদখা রগঝযরেল আমিা 
প্রায োি কাঝে হপৌঁঝে রগঝযরে…’ 
 
জাহাঙ্গীি োি র্ুগ্রো হদঝখ মুচরক হাঝস। হর্শ, হদখা যাক। 
 
 প্রথম দশবঝন গুরেকঝযক কণ্টকযুে হোাঁপ রর্রশষ্ট র্ারলযারড়-সদৃশু প্রান্তি হদঝখ খুর্ 
একো সম্ভার্নাময র্ঝল মঝন হয না। র্াঝঘি জনু এখাঝন পযবাপ্ত আড়াল হনই। রকন্তু 
োিপঝিই হিাৎ পাঝযি রনঝচি মারে কঝযকো রর্শাল ধুসি িঝেি পাথঝিি রদঝক উিঝে 
শুরু কঝিঝে যাি মাঝে হোঁেুল গাে জন্মায। োাঁঝদি র্হনকািী হারেো সহসাই দাাঁরড়ঝয 
পঝড় এর্ং জাহাঙ্গীি রশকািীি কথা হশানাি জনু হাওদা হথঝক রনঝচ েুাঁঝক আঝস। 
 

http://www.bengaliebook.com/


 দি টেনটেড টরোন - এম্পোয়োর অভ িো ট োগল । অযোটলক্স রোিোরট োডড 

213 

www.bengaliebook.com                                  সূদিপত্র 
 

 

 ‘োাঁিা োজা পাঝযি োপ খুাঁঝজ হপঝযঝে। োাঁিা সাঝথ কঝি রনঝয আসা োগঝলি একো 
মৃেঝদহ পাথঝিি কাঝে িাখঝে চঝলঝে, জাহাঙ্গীি রকেুক্ষণ পঝি রফসরফস কঝি র্ঝল। 
আমিা এখাঝন র্াোঝসি হস্রাঝেি রদঝক অঝপক্ষা কিঝর্া।’ 
 
সময অরের্ারহে হর্াি সাঝথ সাঝথ র্াোঝসি মৃদুমন্দ প্রর্াহ হোঁেুল গাঝেি মাঝে একো 
আঝলাড়ন সৃরষ্ট কঝি রকন্তু আি হকাথাও হকাঝনা শব্দ র্া নড়াচড়া দৃরষ্টঝগাচি হয না। 
হমঝহরুরিসা এিপঝিই একো েীব্র, কিিীর্ৎ গি পায এর্ং জাহাঙ্গীি আিও একর্াি 
রফসরফস কঝি র্ঝল, োিা আসঝেন… হচঝয হদঝখা… দু’জন, পাথঝিি রভেঝি দাাঁরড়ঝয 
িঝযঝে। 
 
মাঝস্কেগুঝলা আমাঝদি হাঝে দাও এর্ং হমাম লাগাঝনা সুঝোয আগুন হজ্বঝল প্রস্তুে িাঝখা, 
হস হখাাঁজা দু’জনঝক আঝদশ হদয এর্ং এক েেকায হাওদাি পদবা সরিঝয হদয। 
হমঝহরুরিসা দ্রুে ভািসাঝমুি জনু হাওদাি প্রাঝন্ত রনঝজি অঝস্ত্রি কারুকাজ কিা লম্বা 
ইস্পাঝেি র্ুাঝিল আলরম্বে কঝি এর্ং পরলোি পােলা কু্ষদ্র সদঘবু পিীক্ষা কঝি। 
োিপঝি, জাহাঙ্গীি োঝক হযভাঝর্ রশরখঝযঝে হসভাঝর্ সামঝনি রদঝক অর্নে হঝয, হস 
র্ুাঝিল র্িার্ি রেযবকদৃরষ্টঝে োকায। পাথঝিি আড়াল হথঝক রনরিেভাঝর্ই এইমাত্র 
দুঝো কাঝলা আি কমলা িঝেি আকৃরে হর্ি হঝয এঝসঝে। র্াঘ দুঝো, রনঝজঝদি রপঝিি 
অরেকায হচোঝলা অরিি মাঝে মাথা রনচু কঝি হিঝখ, ধীঝি এর্ং সেকবোি সাঝথ মৃে 
োগলোি রদঝক এরগঝয আসঝে। হস জ্বলন্ত হমাঝমি সুোি জনু হপেঝনি রদঝক হাে 
র্াড়াঝে যাঝর্ েখনই জাহাঙ্গীি র্ঝল, না, এখন নয। েুরম যরদ োড়াহুঝড়া কঝিা োহঝল 
েুরম হযঝো োঝদি ভয পাইঝয হদঝর্। 
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 রনঝজি কাঝনি হভেি িঝেি দর্দর্ শব্দ শুনঝে শুনঝে অঝপক্ষা কিাো িীরেমে 
অেুাচাি মঝন হয। র্াঘ দুঝো ইরেমঝধু োগঝলি মৃেঝদহোি কাঝে হপৌঁঝে রগঝযঝে এর্ং 
োিা মাংঝসি রভেঝি রনঝজঝদি দাাঁে র্সার্াি সাঝথ সাঝথ হস হেি পায োাঁঝদি 
সেকবোয একো রেঝলমী এঝসঝে। 
 
‘এখন!’ জাহাঙ্গীি র্ঝল। েুরম ডানপাঝশি র্াঘোঝক রনশানা কঝিা। আরম র্াম 
পাঝশিোঝক সামলারে।’ 
 
 হমঝহরুরিসা োি হপেঝন দাাঁরড়ঝয থাকা হখাাঁজাোি কাে হথঝক হমাম হদযা জ্বলন্ত সুোো 
রনঝয হস োি লক্ষুর্স্তুি চওড়া রু্ঝক জঝম থাকা োগঝলি িে রনশানা কঝি। হস গুরল 
কিাি সাঝথ সাঝথ আকরেক েীক্ষ্ণ একো শব্দ শুনঝে পায, এর্ং োিপঝিই োাঁি 
গুরলরর্দ্ধ র্াঘো একপাঝশ কাে হঝয পঝড় যায, জন্তুোি সাদা গলা োজা লাল িঝে 
ক্রমশ লাল হঝয উঝি। জাহাঙ্গীঝিি গুরল কিা র্াঘোও প্রায একই সমঝয রর্কে একো 
গজবন কঝি হুড়মুড় কঝি মারেঝে আেঝড় পঝড় এর্ং রকেু সময থিথি কঝি কাাঁপাি 
পঝি রনিল হঝয পঝড় থাঝক, হগালারপ আি কালঝচ িঝেি জীহ্বা জন্তুোি আধ হখালা 
মুখ হথঝক হর্ি হঝয থাঝক। নেুন এক ধিঝনি আরন্ত্রক হিামাঞ্চ হমঝহরুরিসাি রভেি 
রদঝয রর্দুুৎ চমঝকি মে র্ঝয যায। জ্বলজ্বঝল হচাঝখ এর্ং হিাাঁে ভাাঁজ কঝি হস 
জাহাঙ্গীঝিি রদঝক ঘুঝি োকায। 
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 োাঁঝদি র্হনকািী হারেি হপেন হথঝক রিক হসই সমঝয উচ্চ স্বিগ্রাঝমি একো প্রলরম্বে 
রচৎকাি হভঝস আঝস এর্ং রপঙ্গল র্ঝণবি মাদী হঘাড়ায উপরর্ষ্ট এক েরুণ করচব মাঝস্কঝেি 
শঝব্দ আেরিে হঝয োাঁঝদি পাশ রদঝয রিরিরদক শূনু হঝয হঘাড়া হাাঁকায। োাঁঝদি হারেো 
আেরিে হঝয শুড় উাঁচু কঝি এর্ং পা নাড়ায রকন্তু মাহুে হকাঝনামঝে োঝক শান্ত কঝি। 
কনুই আি হগাড়ালী উন্মঝত্তি নুায োপোঝে োপোঝে েরুণ অশ্বাঝিাহী রৃ্থাই লাগাম 
হেঝন ধিঝে হচষ্টা কঝি। হেভাগু হলাকোঝক রনঝজি হঘােকীি মাথাি উপি রদঝয 
রনখুাঁেভাঝর্ সামঝনি রদঝক মৃে র্াঘ দুঝোি কঝযক গঝজি রভেঝি আেঝড় পঝড় 
হসখাঝনই রর্মূঢ়ভাঝর্ শুঝয থাকঝে হদঝখ হমঝহরুরিসা আঝিকেু হঝলই হহঝস হফঝলরেল। 
হমঝহরুরিসাঝক সহসাই সহজাে একো প্ররৃ্রত্ত অঝধামুখ হঝয পঝড় থাকা েরুঝণি র্দঝল 
উপঝি পাথঝিি রদঝক োকাঝে র্ঝল। কাঝলা আি কমলা িঝেি রকেু একো হসখাঝন 
নড়াচড়া কিঝে। ‘আমাি অনু মাঝস্কেো দাও-জলরদ!’ হাঝে ধিা মাঝস্কেো হফঝল রদঝয 
হস হখাাঁজাি হাে হথঝক নেুন আঝিকো হনয এর্ং দ্রুে দু’র্াি নরড়ঝয হাওদাি 
প্রান্তঝদঝশ হসো িাপণ কঝি এর্ং পাথঝিি রদঝক র্ুাঝিলো োক কঝি। র্াঘো যখন 
রনঝচ পঝড় থাকা পরিচািক যুর্কঝক লক্ষু কঝি, হয েখনও মারেঝে পঝড় িঝযঝে, রর্শাল 
একো র্ক্রঝিখায লাফ রদঝে হর্াো যায এো আঝগি দুঝোি হচঝযও রর্শালঝদহী 
হমঝহরুরিসা এঝকর্াঝি সমযমে রনশানা রিি কঝি। হস গুরল চালায। হস োড়াহুঝড়াি 
কািঝণ রনঝজঝক রিকমে অর্লম্বন প্রদান কিঝে ভুঝল রগঝযরেল এর্ং মাঝস্কেো হথঝক 
গুরলর্ষবঝণি সমঝযি পিাদারভঘাে োঝক রপেঝনি রদঝক রেেঝক হফঝল হদয। হস েলমল 
কঝি হকাঝনামঝে উঝি দাাঁরড়ঝয হদঝখ র্াঘো পরিচািক হেঝলোি হদঝহি উপঝি, হয এই 
মুহূঝেব রনঝজঝক প্রাণপঝন মুে কিঝে হচষ্টা কিঝে, আড়াআরড়ভাঝর্ পঝড় িঝযঝে। 
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দারুণ রনশানাঝভদ। েুরম রিক আঝে হো?’ জাহাঙ্গীি জানঝে চায। হজাঝি শ্বাস রনঝে 
রনঝে হস মাথা নাঝড়। আমায েুরম সর্সমঝয রর্রস্মে কঝিা।’ রেরন হমঝহরুরিসাি রদঝক 
রনখাদ প্রশংসাি দৃরষ্টঝে োরকঝয থাঝকন। আমাি হচঝযও দ্রুে হোমাি প্ররেরক্রযাি 
গরে। 
 
 ‘র্াঘো একো হুমরক রেল। আরম সহজাে প্ররৃ্রত্তি র্ঝশ যা কিাি কঝিরে।’ 
 
 ‘র্াঝঘি র্দঝল যরদ একো হলাক থাকঝো োহঝলও রক েুরম গুরল চালাঝে? হুাাঁ, যরদ হস 
আমাি শত্রু হয… র্া আপনাি, োহঝল হকন নয। 
 
* 
 
খুিিম োি হরু্-স্ত্রীি এই রচত্রকমবো উপহাি রহসাঝর্ হপঝয খুরশই হঝর্, জাহাঙ্গীি 
প্ররেকৃরেো খুরেঝয অঝর্ক্ষণ কিাি সময মঝন মঝন রচন্তা কঝি যা মুসক খান, োাঁি 
দির্াঝিি অনুেম হেষ্ঠ রচত্রকি, োাঁি র্ুরেগে আর্াসন কঝক্ষ কারুকাজ কিা 
হিাজউঝডি একো কািাঝমাি উপি সারজঝয হিঝখঝে। ইংলুাে নাঝম র্হুদূঝিি একো 
হোে িাঝজুি শাসক সম্প্ররে দির্াঝি রকেু উপহাি হপ্রিণ কঝিঝেন যাি রভেঝি োি 
রনঝজি আি োি পরির্াঝিি প্ররেকৃরেও িঝযঝে। োাঁঝদি আাঁেসাাঁে হপাষাক আি উাঁচু-
চূড়াযুে এর্ং পালকঝশারভে হেউ-হখলান প্রান্তযুে েুরপঝে যরদও োঝদি হদখঝে অদু্ভে 
লাগঝলও, োি চািপাঝশ যািা িঝযঝে োাঁঝদি প্ররেকৃরে কুানভাঝস ফুরেঝয হোলাি 
ধািণাো জাহাঙ্গীঝিি পেন্দ হঝযঝে এর্ং হস হর্শ কঝযকো প্ররেকৃরে সেিীি রনঝদবশ 

http://www.bengaliebook.com/


 দি টেনটেড টরোন - এম্পোয়োর অভ িো ট োগল । অযোটলক্স রোিোরট োডড 

217 

www.bengaliebook.com                                  সূদিপত্র 
 

 

রদঝযঝে। হমাল্লািা র্ুাপািো পেন্দ কঝি রন, োঝদি দারর্ মনুষু সৃরষ্ট এমন প্ররেকৃরে 
স্রষ্ঠাি দৃরষ্টঝে োাঁি প্ররে কোক্ষপূণব, রকন্তু োঝক েুষ্ট কিঝে উদ্ক্গ্রীর্ রকেু অমাঝেুি দল, 
এখন আর্াি পাগরড়ি অলিাি রহসাঝর্ রনঝজঝদি সম্রাঝেি প্ররেকৃরেি অলিৃে অনুরচত্র 
পরিধান কিঝে আিম্ভ কঝিঝে। 
 
আিজুমাঝন্দি মুখার্যর্ যঝত্নি সাঝথ পযবঝর্ক্ষণ কঝি, জাহাঙ্গীি হমঝহরুরিসাি সাঝথ 
একো সাদৃশু খুাঁঝজ পায, যরদও োাঁি কাঝে মঝন হয োাঁি স্ত্রীি মুখার্যঝর্ রর্দুমান 
ঐশ্বরিক হসৌন্দযব এখাঝন অনুপরিে যা োাঁঝদি রর্ঝযি েয মাস পঝি োঝক এখনও 
ক্রমাগেভাঝর্ মুগ্ধ কিঝে। হমঝহরুরিসাি সাঝথ হস রনঝজঝক সমূ্পণব হর্াধ কঝি হযমনো 
হস আঝগ কখনও অনুভর্ কঝি রন। োাঁি ভাঝলার্াসা োঝক আঝষ্টপৃঝষ্ট জরড়ঝয হিঝখঝে। 
হমঝহরুরিসা হয হকর্ল োি মানরসক রিরে রু্েঝে পাঝি োই নয হস হসো পরির্েবনও 
কিঝে সক্ষম। হস যরদ কখনও রর্ষণঝর্াধ কঝি োহঝল হস োঝক হাসাঝে পাঝি। হস 
যরদ হকাঝনা কািঝণ উরিগ্ন হয হস। েখন সুন্দি কথা র্ঝলই হকর্ল োি দুরিন্তা 
প্রশরমে কঝি না হসই সাঝথ র্াির্সম্মে রর্চক্ষণ পিামশবও হদয–কখনও হকাঝনা 
রকেুঝেই উঝত্তরজে হয না এর্ং সর্সমঝযই প্রাসরঙ্গক। হস োি উরজি মারজদ খান এর্ং 
মরন্ত্রপরিষঝদি র্ারক সদসুঝদি সাঝথ সাঝথ োি পিামশব হশানাি জনুও প্রায সমান সময 
র্ুয কঝি, যাঝদি কথা হথঝক োঝক র্ুরেগে স্বাথব প্রঝণারদে র্ের্ু হথঝক রর্জ্ঞ 
জঝনারচে পিামশব আলাদা কিঝে হয। এক মাঝসি রভেঝি হস োি পিামশব অনুযাযী 
আিজুমান্দ র্ানুি সাঝথ োাঁি সন্তান খুিিঝমি রর্ঝযি অনুমরে প্রদান কিঝর্। হযাধা র্াঈ 
োঝক হর্াোঝে হচঝযরেল হয রর্ঝযো হমাঝেই পাোপারে ঘঝি হঝে না রকন্তু োি 
সংকল্প লক্ষু কঝি হস োি হর্রশ রকেু র্ঝলরন। 
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হস ইরেমঝধু রদনও রিক কঝি হফঝলঝে–১০ হম, ১৬১২, োাঁি হজুারেষীিা োঝক রনিযো 
রদঝযঝে রদনো নর্রর্র্ারহে দম্পরেি সর্বাত্মক শারন্ত রনরিে কিঝর্। হমাগল দির্াঝি 
এখন পযবন্ত যা প্রেুক্ষ কঝিঝে োাঁি রভেঝি সর্ঝচঝয জাাঁকজমকপূণব রর্ঝযি অনুষ্ঠান 
আঝযাজন কিাই এখন হকর্ল োি দারযত্ব। রনঝজি সন্তাঝনি খারেঝি হস হকর্ল এমন 
আঝযাজন কিঝর্ না হসই সাঝথ রনঝজি পরির্ািঝক এভাঝর্ সম্মারনে হঝে হদঝখ 
হমঝহরুরিসা হয আনন্দ লাভ কিঝর্ হসোও একো র্ড় কািণ। 
 
* 
 
খুিিম োাঁঝদি র্াসি কঝক্ষ রমরহ োাঁি রদঝয সেরি পদবাি কাঝেই একাকী দাাঁরড়ঝয িঝযঝে, 
োি পিঝন হকর্ল হব্রাঝকঝডি সুর্জ িঝেি একো আলখাল্লা যা হকামঝিি কাঝে একো 
সরু হসানাি পরিকি রদঝয র্াাঁধা, পদবাি হপেঝন আিজুমান্দ র্ানুি পরিচারিকািা োঝক 
োাঁঝদি রর্ঝযি পূণবো অজবঝনি জনু প্রস্তুে কিঝে। হস রনঝজি হাঝেি রদঝক োকায, 
হসরদনই সকাঝল োি আরম্মজান হসৌভাঝগুি স্মািক রহসাঝর্ হসখাঝন হমঝহদী আি 
হলুঝদি সাহাঝযু রর্রভি নক্সা এাঁঝক রদঝযঝেন। হস এখনও জ্বলজ্বঝল মুঝোি সেরি রর্ঝযি 
োজ পরিধান কঝি িঝযঝে যা আব্বাজান োাঁি মাথায হর্াঁঝধ রদঝযরেঝলন, হস দূগব হথঝক 
হীিক খরচে মাথাি সাজ পরিরহে হারেঝে, যা গ্রীঝেি সূযবাঝলাঝক সাদা আগুঝনি মে 
গনগন কিঝে, উপরর্ষ্ট হঝয আসফ খাঝনি প্রাসাঝদি উঝেঝশু গমনকািী রর্ঝযি রর্শাল 
হশাভাযাত্রাঝক অনুসিণ কিাি জনু িওযানা হদর্াি রিক আগ মুহূঝেব। োাঁি হারেি রিক 
আঝগই কুচকাওযাজ কঝি এরগঝয চঝলঝে েূযবর্াদক আি েুলীি দল, হপেঝন িঝযঝে 
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হসানালী েশেিীি উপঝি িূপ হঝয থাকা মশলা র্হনকািী পরিচািকঝদি সারি, োিপঝি 
খুিিঝমি র্িু আি দুধ-ভাইঝযিা সর্াই একই িকম হদখঝে কাঝলা স্টুারলযঝন উপরর্ষ্ট। 
 
রর্ঝযি অনুষ্ঠান আি আনুষ্ঠারনকো উদুাপন মঝন হয হযন হশষ হঝর্ না–হমাল্লাঝদি 
সুলরলে কঝণ্ঠি গম্ভীি উচ্চািণ, রফসরফস কঝি রর্ঝযঝে আিজুমাঝন্দি সম্মরে প্রদান, 
হগালাপজঝল োাঁি হাে ধুঝয হদযাি কৃেুানুষ্ঠান এর্ং শুভ রমলন রনরিে কিঝে 
হােলরর্হীন পানপাত্র হথঝক পারন পান, সর্ঝশঝষ হভাজসভা আি উপহাি আদানপ্রদান। 
চকচক কিঝে থাকা পদবাি পিঝেি আড়াঝল োি পাঝশ র্ঝস থাকা আিজুমাঝন্দি রদঝক 
হস আড়ঝচাঝখ োকায রু্েঝে হচষ্টা কঝি োি মঝন রক ভার্না হখলা কিঝে। হস শীিই 
অর্শু হসো জানঝে পািঝর্। হস োঝক প্রায পুঝিাপুরি লাভ কঝিঝে… োি হৃৎরপণ্ড 
ধকধক কঝি এর্ং হস রর্রস্মে হঝয অনুধার্ন কঝি কেো অরনরিে হস হর্াধ কিঝে, 
খারনকো হযে রর্চরলে…োি প্রেুাশা এে হর্রশ হয োাঁি ভয হয সর্রকেু হর্াধহয 
রমলঝর্ না। আিজুমান্দ র্ানুি সাঝথ সহর্াঝসি অরভজ্ঞো যরদ হশষ পযবন্ত রর্ঝশষ হকাঝনা 
হদুােনা লাভ না কঝি োহঝল রক হঝর্? োি আপন মা, সচিাচি রযরন হারসখুরশ থাঝকন, 
খুর্ হর্রশ রকেু প্রেুাশা না কিাি জনু োঝক সেকব কঝি রদঝযঝেন, রকন্তু হস জাঝন 
সর্রকেুি পঝি োঝক হশষ পযবন্ত রনঝজি সহজাে প্ররৃ্রত্তি উপঝিই ভিসা িাখঝে হঝর্। 
হমঝহরুরিসাঝক হযাধা র্াঈ অপেন্দ কঝিন এর্ং োি পরির্াঝিি আঝিকজন মরহলাি 
সাঝথ রনঝজি হেঝলি রর্ঝযঝক রেরন স্বাভারর্ক কািঝণ োই স্বাগে জানানরন। 
আরম্মজানঝক যখন র্লা হয হয হমঝহরুরিসা জাহাঙ্গীিঝক োি শরে আি রনিঃশ্বাঝসি 
হসৌিঝভি কািঝণ প্রশংসা কঝিঝে েখন হস েীক্ষ্ণ কঝণ্ঠ আরম্মজানঝক র্লঝে শুঝনঝে হয 
র্হুঝভাগুা একজন িমণীি পঝক্ষই হকর্ল এমন েুলনা কিা সম্ভর্। 

http://www.bengaliebook.com/


 দি টেনটেড টরোন - এম্পোয়োর অভ িো ট োগল । অযোটলক্স রোিোরট োডড 

220 

www.bengaliebook.com                                  সূদিপত্র 
 

 

 
একজন পরিচারিকা অর্ঝশঝষ হহাঁচকা এক োঝন পদবা সরিঝয হদয। আিজুমান্দ 
গজদন্তর্ঝণবি হিশঝমি একো োরকযায এঝকর্াঝি রনিাভিণ হঝয শুঝয িঝযঝে, োি 
লম্বা চুল কাাঁঝধি উপঝি হখাাঁপা কঝি হর্াঁঝধ হদযা হঝযঝে। োি হদহ সুগরি হেঝলি 
কািঝণ মৃদু দীরপ্ত েড়ায যা োি ত্বঝক মারলশ কিা হঝযঝে–এই আনুষ্ঠারনকো উঝেশু 
হকর্ল নর্র্ধূঝক োি স্বামীি কাঝে আকষবণীয কঝি হোলাই নয হসই সাঝথ িরেরক্রযাি 
জনু োঝক প্রস্তুে আি উঝত্তরজে কঝি হোলা। হহঝিঝমি পরিচারিকািা রনঝজঝদি কাজ 
হর্শ ভাঝলাভাঝর্ই সম্পি কঝিঝে। খুিিম োাঁি রনঝোল ি নযুগঝলি উিা নামা, 
রকশরমঝশি মে হোে িনরৃ্ঝন্তি োনোন আকষবণ এর্ং োাঁি হচাঝখি দুুরেমযো লক্ষু 
কঝি। 
 
‘আমাঝদি একা থাকঝে দাও, হস পরিচারিকাঝদি আঝদশ হদযাি সময রিকই রু্েঝে 
পাঝি হয োিা োঝদি পােলা হনকাঝর্ি রভেি রদঝয হকৌেুকপূণব দৃরষ্টঝে োরকঝয 
িঝযঝে। হস োিপঝি ধীঝি শযুাি রদঝক এরগঝয যায এর্ং আলখাল্লাি পরিকঝিি র্াধন 
খুঝল হসোঝক মারেঝে লুরেঝয পড়ঝে হদয। হস োাঁি নর্পরিণীো র্ধূি পাঝশ হশায, োি 
খুর্ কাঝে োঝক স্পশব না কঝি। োঝক পুঝিাপুরি রনঝজি কঝি পার্াি আঝগ হস োঝক 
রকেু র্লঝে চায যরদ কথাগুঝলা র্লাি মে শব্দ হস খুাঁঝজ পায। হস এক কনুইঝযি উপি 
উাঁচু হঝয োি জ্বলজ্বল কিঝে থাকা হচাঝখি মরণি রদঝক োকায। আিজুমান্দ। আমাি 
আগামী অনাগে সমঝয যাই হলখা থাকুক আরম হোমায ভাঝলার্াসর্ এর্ং িক্ষা কিঝর্া। 
আল্লাহোলা যেরদন আমাঝদি একসঝঙ্গ থাকাি ক্ষণ রনরদবষ্ট কঝিঝেন েেক্ষণ আমাি 
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রনঝজি হচঝয হোমাি সুখই আমাি কাঝে অরধক গুরুত্বপূণব হঝর্। আরম শপথ কঝি 
র্লরে। 
 
‘আি আরম প্ররেশ্রুরে রদরে আরম রনঝজঝক আপনাি হযাগু স্ত্রী রহসাঝর্ প্রমাণ কিঝর্া। 
আমাি আব্বাজান প্রথম যখন আমাঝক র্ঝলন হয আপরন আমাঝক রর্ঝয কিঝে আগ্রহী 
আরম ভয হপঝযরেলাম… আপনাি সাঝথ আমাি হযাজন র্ুর্ধান, আপরন এমন একো 
পৃরথর্ীি মানুষ যা আমাি কাঝে এঝকর্াঝিই অজানা…রকন্তু আমাি চাচাজাঝনি 
রর্শ্বাসঘােকো যখন আমাঝদি পরির্াঝিি জনু অসম্মান র্ঝয আঝন েখনও আপরন 
আমায ভুঝল যানরন। আজ িাঝে আরম রনঝজঝক আপনাি কাঝে রনঝর্দন কিঝর্া যেো 
সমূ্পণবভাঝর্ এর্ং যেো রর্শ্বিোি সাঝথ একজন হমঝযি পঝক্ষ কিা সম্ভর্। োি সুন্দি 
মুখশ্রী প্রায মরলন হদখায কথাো র্লাি সময। 
 
‘আি কথা নয, খসরু রফসরফস কঝি র্ঝল এর্ং োঝক রনঝজি কাঝে হেঝন হনয। 
 
* 
 
মালরকন। যুর্িাজ খুিিম আি োাঁি নর্পরিণীো র্ধূি র্াসি শযুাি রনিীক্ষণ সমাপ্ত 
হঝযঝে। রর্ঝয সমূ্পণব হঝযঝে এর্ং আিজুমান্দ র্ানু র্ািরর্কই একজন কুমািী রেল। 
হমঝহরুরিসা আি জাহাঙ্গীঝিি সামঝন নেজানু হঝয খুিিঝমি হহঝিঝমি েত্ত্বার্ধাযক 
কথাগুঝলা র্লাি পঝি নেুন দম্পরেি সন্ত রন কামনায প্রথাগে হমানাজাে কঝি। হদাযা 
করি আল্লাহো’লা োাঁঝদি হযন এে সন্তান হদন যাঝে নর্র্ধূ িাজর্ংঝশি িত্নগভবা 
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রহসাঝর্ ভাস্বি হঝয থাঝক। হমঝহরুরিসা জাহাঙ্গীঝিি রদঝক োরকঝয প্রণযরমরেে হারস 
হাঝস। হস একজন সম্রাজ্ঞী এর্ং োাঁি ভাইরে সম্রাঝেি রপ্রয সন্তাঝনি স্ত্রী। ভরর্ষুে এে 
সম্ভার্নাময আঝগ কখনও মঝন হয রন… 
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৯ জীর্ন আর  ৃেুযর সদিক্ষণ 
 
‘খুিিম, রর্র্ারহে জীর্ঝনি সাঝথ েুরম মারনঝয রনঝযঝে।’ কথাো সরেু, জাহাঙ্গীি 
হশ্বেপাথঝিি দার্াি েঝকি রদঝক োরকঝয মঝন মঝন রনঝজি পির্েবী চাল রনঝয রচন্তা 
কিাি অর্সঝি ভাঝর্। খুিিমঝক হদঝখ পরিেৃপ্ত মঝন হয। জাগরেক সর্রকেুি হচঝয েুরম 
ভাঝলার্াস এমন একজন িমণীঝক খুাঁঝজ পাওযা হর্ঝহশঝেি আশীর্বাদ। হস খুর্ই খুরশ হয 
োাঁি রনঝজি মে োাঁি সন্তানও এমন আনঝন্দি সিান লাভ কঝিঝে। 
 
 খুিিম মৃদু হাঝস রকন্তু হকাঝনা উত্তি হদয না। আঝিা রকেুক্ষণ রচন্তা কঝি হস োি 
একো হারেঝক সামঝনি রদঝক দুই ঘি র্ারড়ঝয হদয। জাহাঙ্গীি হেঝলি হচাঝখ মুঝখ ফুঝে 
উিা সন্তুষ্ট অরভর্ুরে হদঝখ রু্ঝে হয োাঁি ধািণা হস একো হমাক্ষম চাল রদঝযঝে। 
র্স্তুেপঝক্ষ, হর্ো োাঁি চাঝল ভুল কঝিঝে। আি দুঝো চাল এর্ং হস োহঝল রকরিমাে 
কিঝর্। 
 
 ‘সুখ হোমায অসেকব কঝি েুঝলঝে। গে কঝযক মাস েুরম আমাি কাঝে দার্ায 
পিারজে হও রন রকন্তু আজ িাঝে েুরম হািঝর্। দশ রমরনে পঝি হখলা হশষ হয এর্ং 
পিারজে আি খারনকো হোশ খুিিম উঝি দাাঁড়ায, োাঁি হঘাড়া রনঝয আসর্াি আঝদশ 
হদঝর্। রকন্তু জাহাঙ্গীি মঝন রকেু একো িঝযঝে হস র্লঝে চায। হস রিক রনরিে নয 
আিজুমাঝন্দি সাঝথ োি রর্ঝযি কঝযক রদঝনি রভেঝি এমন একো সংর্াদ শুঝন োি 
হেঝলি রক প্ররেরক্রযা হঝর্ এর্ং হস জাঝন এই গুরুত্বপূণব রর্ষযো হস এেরদন িরগে 
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কঝি হিঝখরেল। রকন্তু খুিিম একজন হমাগল যুর্িাজ এর্ং োি অর্শুই হর্াো উরচে 
োি আসল কেবর্ু হকাথায… 
 
‘খুিিম… েুরম রর্দায হনযাি আঝগ আরম হোমায একো কথা র্লঝে চাই।’ 
 
রক আব্বাজান?” 
 
সুরিি হঝয একেু র্ঝসা এর্ং মন রদঝয আরম রক র্রল হশান। আরম হোমায যা র্লঝে 
যারে হসো আমাঝদি সাম্রাজু এর্ং আমাঝদি িাজর্ংশ উভঝযি জঝনুই মঙ্গলকি।’ 
 
খুিিঝমি হচাঝখ মুঝখ সহসা সেকব অরভর্ুরে ফুঝে উিঝে হদঝখ, জাহাঙ্গীি খারনকো 
রর্ষণ্ণভাঝর্ রচন্তা কঝি, রক দ্রুে একজঝনি মন মানরসকো পরির্রেবে হঝে পাঝি। োিা 
রকেুক্ষণ আঝগই আগ্রাি রনদাঘেপ্ত িাঝে রপো পুঝত্রি ভূরমকায রক চমৎকািভাঝর্ দার্া 
হখলা উপঝভাগ কিরেল। শাসক হওযা মাঝন অরর্িে একো দুিঃসহ হর্াো র্হন কঝি 
চলা… সাধািণ মানুষ হথঝক এঝকর্াঝি আলাদা এর্ং োাঁঝদি কাঝে এঝকর্াঝি অজানা 
একো চাপ সহু কিা… রকন্তু হস রনঝজঝক অনু হকাঝনা পরিরিরেি মাঝে কল্পনাও কিঝে 
পাঝি না। হস এঝকর্াঝিই র্ালুকাল হথঝকই, যখন হস রু্েঝে রশঝখঝে হস হক, েখন 
হথঝকই হস রসংহাসঝন অরধরষ্ঠে হঝে হচঝযঝে। হস রনরিে, খুিিমও রিক োই চায। 
এঝহন উচ্চাশাি সাঝথ সাঝথ আঝস িাজর্ংঝশি প্ররে একো দারযত্বঝর্াধ, র্ুরেগে 
জীর্ঝন হসো যেই অনাকারঙ্খে র্া ধ্বংসকািী হহাক। জাহাঙ্গীি গভীি একো শ্বাস রনঝয 
র্লঝে আিম্ভ কঝি। 
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* 
 
আগ্রা দূঝগবি রনকঝে যমুনা নদীি অধব রৃ্ত্তাকাি র্াক র্িার্ি রনরমবে খুিিঝমি হাঝভলীি 
হহঝিঝমি প্রাচীি হর্রষ্টে উদুাঝন একো হিশঝমি চাাঁঝদাযাি রনঝচ একো লম্বা আি রনচু 
শযুাি উপঝি িূপীকৃে োরকযাি মাঝে আিজুমান্দ শুঝয িঝযঝে। গ্রীেকাঝলি গনগঝন 
উষ্ণ র্াযুপ্রর্াহ শুরু হঝযঝে। হস এখাঝন হসসর্ অস্বরি হথঝক রনিাপদ এর্ং শহঝি যািা 
কাদা র্া হপাড়ামারেি সাধািণ গুঝমাে র্ারড়ঝে র্াস কঝি োঝদি হস হমাঝেই ঈষবা কঝি 
না। মাঝেমাঝে িািাি আগুন হথঝক রনগবে সু্ফরলঙ্গ র্াোঝস ঘুিপাক হখঝয অঝনক উাঁচুঝে 
উঝি; র্ারড়গুঝলাি শুকঝনা খঝড়ি োঝদ আগুন ধরিঝয হদয। োাঁি পরিচারিকা োঝক 
র্ঝলঝে হয রেনরদন আঝগ দুঝো র্ারড় আগুঝন পুঝড় োই হঝয রগঝয হভেঝি অর্িানিে 
মরহলাঝদি পুরড়ঝয হমঝিঝে যািা আগুঝনি হলরলহান রশখাি কর্ল হথঝক হদৌঝড় র্াইঝি 
হর্ি হয রন পদবা েথা শারলনোি ভঝয। 
 
রকন্তু মনখািাপ কিা ভার্নাি সময এখন না–যখন হস উফুল্ল থাঝক েখনও না। োাঁি 
দু’হাে রনঝজি মসৃণ সমেল হপঝেি উপি আগঝল িাখাি ভরঙ্গঝে িাখা থাঝক হযখাঝন 
নেুন প্রাঝণি সঞ্চাি হঝযঝে। হস আে সপ্তাঝহি গভবর্েী। খুিিঝমি জনু োাঁি ভাঝলার্াসা 
েেোই পরিপূণব যেো োি জনু খুিিঝমি ভাঝলার্াসা। োঝক োড়া–সিুা ঘরনঝয 
আসর্াি সাঝথ সাঝথ হস হয উঝত্তজনা অনুভর্ কঝি হসো োড়া–হস এখন আি হকাঝনা 
রকেু রচন্তাও কিঝে পাঝি না এর্ং জাঝন হয রনঝজি দারযত্ব হথঝক অর্ুাহরে লাভ কঝি 
হস োি কাঝে আসঝর্। োাঁঝদি রর্ঝযি িাঝে হস যরদও লাজ রেল, আজকাল োি 
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শািীরিক আকাঙ্খ খুিিঝমি সাঝথ পাল্লা হদয। োি আরলঙ্গঝনি মাঝে রনঝজি খুাঁঝজ 
পাওযা উোমোি জনু োাঁি লিা পাওযা উরচে রকন্তু হস োির্দঝল গর্ব অনুভর্ কঝি, 
জাঝন হয োঝকও হস একই িকম আনন্দ জারিে কঝি। 
 
সহসা হস হহঝিঝমি উদুান হথঝক প্রাসাঝদি আরেনাঝক পৃথককািী কাঝিি উাঁচু 
হোিণিাঝিি ওপাঝশ োলু পথ হর্ঝয উঝি আসা হঘাড়াি খুঝিি শব্দ শুনঝে পায। খুিিম 
সম্ভর্ে একেু আঝগই রফঝি এঝসঝে। েূযবধ্বরনি একো সংরক্ষপ্ত র্াজনা োঝক আশ্বি 
কঝি োি ধািণাই সরিক। উদুাঝনি দূির্েবী প্রাঝন্ত অর্রিে দিজাি পাল্লা খুঝল রগঝয 
োঝক প্রকরেে কিঝে, হস সাদা কাঝলা োরল র্সান পঝথি উপি রদঝয োি রদঝক হদৌঝড় 
যার্াি সময হস খারল পাঝযি োলুঝে োরলি উষ্ণো অনুভর্ কিঝে পাঝি। হস োঝক 
আঝশ্লঝষ জরড়ঝয ধঝি রকন্তু চুম্বন না কঝি এমন এক অর্ুে আঝর্ঝগ োঝক জরড়ঝয 
থাঝক হয োি হচাঝখ মুঝখ ফুঝে থাকা আন্তরিক অরভর্ুরে সঝত্ত্বও হস রিকই রু্েঝে পাঝি 
হকাথাও মািাত্মক হকাঝনা একো োঝমলা হঝযঝে। ‘খুিিম, মারলক আমাি রক হঝযঝে? 
রক র্ুাপাি?’ হস োঝক আরলঙ্গন হথঝক মুরে রদঝল অর্ঝশঝষ হস জানঝে চায। 
 
 ‘আরম হোমায একো কথা র্লঝে চাই।’ োাঁি কণ্ঠস্বি হকমন ধািাঝলা হশানায রকন্তু োি 
অরভর্ুরেঝে হস োি জনু ভাঝলার্াসা োড়া আি রকেুই হদখঝে পায না। র্ুাপািো যাই 
হহাক না হকন রনিযই েেো খািাপ… 
 
‘আমাি আব্বাজান র্ঝলঝেন আমাি পুনিায রর্ঝয কিা উরচে।’ 
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নাহ্…’ মােৃঝত্বি সহজাে প্ররৃ্রত্তি র্ঝশ হস রনঝজি উদি স্পশব কঝি। োি প্ররেরক্রযা 
লক্ষু কঝি খুিিম োঝক পুনিায রনঝজি র্াহুি মাঝে হেঝন হনয এর্ং োঝক রনঝজি খুর্ 
কাঝে রনঝয আঝস। আিজুমান্দ…হসানা আমাি… এেো হভঝে পঝড়া না…’ 
 
 ‘হমঝযো হক? 
 
 ‘হমাঘল সাম্রাঝজুি প্ররে সরদোি স্মািক রহসাঝর্ িাজকুল র্ধূ হর্াি জনু শাঝহি 
হপ্ররিে এক পাসবী িাজকনুা। আমাি আব্বাজাঝনি ধািণা োঝক প্রেুাখান কিাি 
হর্াকামীি পরিচাযক হঝর্। 
 
রকন্তু খুিিম আপরনই হকন? হকন পািঝভজ নয? হস আপনাি হচঝয র্যঝস র্ড়। 
 
‘আব্বাজানঝক রিক এই কথাোই আরম রজঝজ্ঞস কঝিরেলাম। রেরন আমাঝক র্ঝলঝেন হয 
োি সর্ সন্তাঝনি রভেঝি োাঁি উত্তিারধকািী রহসাঝর্ আরমই হযাগুেম। খসরু 
রর্শ্বাসঘােক, পািঝভজ সুিা আি আরফঝম মাত্রারেরিে িকঝমি আসে, আি েরুণ 
শাহরিযাি ভীেু আি লাজুক। রেরন র্ঝলঝেন হয আরম যরদ আদঝেই পির্েবী হমাগল 
সম্রাে রহসাঝর্ অরভরষে হই োহঝল রেরন চান আমাি রসংহাসনঝক যেো সম্ভর্ সুিরক্ষে 
কিঝে। শাঝহি পরির্াঝিি সাঝথ সমত্রীি সম্বি ভরর্ষুঝে সহাযো কিঝর্। 
 
 ‘আপরন রক উত্তি রদঝযঝেন? 
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‘আমাি আি রকইর্া র্লাি আঝে? আরম একজন যুর্িাজ এর্ং আমাি আব্বাজাঝনি 
উত্তিারধকািী হঝে আগ্রহী… আমাি পঝক্ষ হকর্ল রনঝজি হখযাল খুরশমে আচিণ কিা 
সম্ভর্ নয। আরম োঝক র্ঝলরে হয আমাি আি কাউঝক স্ত্রী রহসাঝর্ গ্রহণ কিাি আগ্রহ 
হনই–র্ঝলরে হয মঝন প্রাঝণ আরম হোমাঝকই আমাি স্ত্রী রহসাঝর্ গনু করি–রকন্তু আরম 
োাঁি আঝদশ পালন কিঝর্া।’ 
 
আিজুমান্দ রনঝজঝক োাঁি আরলঙ্গণ হথঝক সরিঝয হনয। আপরন োঝক কঝর্ রর্ঝয 
কিঝর্ন? 
 
 ‘দির্াঝিি হজুারেষী রনরদবষ্ট রদন রিক কিঝর্ রকন্তু যথাযথভাঝর্ িাজকুমািীি আগ্রায 
উপরিে হওযা আি হযৌেুঝকি পরিমাণ রনঝয সম্মরেঝে হপৌঁোর্াি জনু প্রঝযাজনীয 
সমঝযি কথা রর্ঝর্চনা কিঝল র্লা যায আগামী কঝযক মাঝসি আঝগ নয। আমাি 
আব্বাজান পরিকল্পনা কিঝেন োঝক আি োি সাঝথ আগে সফিসঙ্গীঝদি পািঝসুি 
সীমাঝন্ত স্বাগে জানার্াি জনু উপযুে সংখুক িক্ষীর্ারহনী হপ্রিণ কিঝর্ন।’ 
 
“আি আমাঝক রক জাফরি কাো অন্তিঃপঝেি হপেন হথঝক হদখঝে হঝর্ হয র্াসি শযুাি 
জনু োাঁি হদহঝক হেল আি সুগরি রসে কিঝে এর্ং হমঝহদী রদঝয পরিচারিকাি দল 
োাঁি শিীঝি আল্পনা কিঝে?’ আিজুমাঝন্দি পুঝিা হদহ এখন থিথি কঝি কাাঁপঝে এর্ং 
হস আি পঝিাযা কঝি না োি অশ্রু হস এখন হদখল রক না। 
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 ‘আরম আি েুরম দুজঝনই হেভাগু। আমাঝদি মে অর্িাঝনি মানুষ জীর্ঝন খুর্ কমই 
ভাঝলার্াসাি জনু রর্ঝয কঝি এর্ং আমাি আব্বাজান ইঝে কিঝল আমাঝদি র্াধা রদঝে 
পািঝেন। সাম্রাঝজুি প্ররে আি োাঁি প্ররে রনঝজি কেবর্ু হথঝক আরম কখনও রর্চুুে হর্ 
না। রকন্তু আরম হোমায একো প্ররেশ্রুরে কিরে–েুরমই আমাি পুঝিা পৃরথর্ী। েুরম 
আমাি মুমোজ–এই রর্শ্বব্রহ্মাঝণ্ডি হযঝকাঝনা িমণীি হচঝয েুরম আমাি কাঝে অননু–
েুরম হসই িমণী যাঝক আরম আমাি সন্তানঝদি জননী রহসাঝর্ কামনা করি। এই 
িাজকনুা কখনও আমাি কাঝে গুরুত্বপূণব হঝর্ না, আরম শপথ কঝি র্লরে। হস এখাঝন 
নয অনু আঝিকো প্রাসাঝদ র্াস কিঝর্। োাঁি কণ্ঠস্বি সামানু হকাঁঝপ যায এর্ং হস 
োঝক হাঝেি উঝোরপি রদঝয হচাখ মুেঝে হদঝখ। 
 
খুিিঝমি হযঝকাঝনা কথাি হচঝয োাঁি এই সামানু অঙ্গভরঙ্গই োঝক অঝনক রকেু র্ঝল 
হদয। রকন্তু আিজুমাঝন্দি কাঝে পৃরথর্ী সহসাই একো খাপোড়া জাযগা র্ঝল মঝন হয। 
 
* 
 
হস আঝগ কখনও এমন যন্ত্রণাি সাঝথ পরিরচে রেল না–দু’জন ধাত্রীি েত্ত্বার্ধাযঝন 
োাঁঝদি কথা অনুযাযী দারযত্ব রনঝয চাপ প্রঝযাঝগি হচষ্টা কিাি সময োি শিীি হয 
শািীরিক যন্ত্রণা সহু কিঝে হকর্ল হসোই নয এি সাঝথ যুে হঝযঝে মাত্র আধ মাইল 
দূঝি আগ্রা দূঝগব খুিিম আঝিকজনঝক স্ত্রী রহসাঝর্ গ্রহণ কিঝে হসো জানা থাকায 
অর্ণবনীয মানরসক কষ্ট। োি পুঝিা হদহ ঘাঝম জর্জর্ কিঝে এর্ং র্ুাথায কুাঁকঝড় 
যার্াি মাত্রা ক্রমশ রৃ্রদ্ধ হপঝে থাকঝলও োাঁি মাথায হকর্ল একো কথাই ঘুিঝে হয 
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জাহাঙ্গীি োি হেঝলি মাথায রর্ঝযি োজ হর্াঁঝধ রদঝেন আি পাসবী িাজকনুা হনকাঝর্ি 
আড়াঝল র্ঝস িঝযঝে। হমঝযো যরদ অপরূপ সুন্দিী হয? খুিিম কীভাঝর্ হয হমঝযঝক 
জীর্ঝনও হদঝখরন োঝক ভাঝলা না র্াসর্াি প্ররেশ্রুরে হদয? 
 
‘মালরকন, শুঝয পডু়ন। সুরেি ঘাঝম হভজা চাদি হস যাি উপঝি শুঝয রেল শরেশালী 
হাে োঝক পুনিায োি উপঝি শুঝে র্াধু কঝি। হস হকাঝনা রকেু না হভঝর্ই জানালাি 
কাঝে রগঝয িাঝেি আকাশ রচঝি উৎসঝর্ি আেশর্ারজ হদখাি জনু উদগ্রীর্ হঝয উঝি 
র্সাি হচষ্টা কঝিরেল। োিা যখন এসর্ শুরু কিঝর্ োি মাঝন হল হয নেুন রর্ঝযঝক 
সমূ্পণবো দাঝনি সময আসি… 
 
 ‘আপনাি শিীিঝক শীরথল কিঝে হচষ্টা করুন। র্ুাথাি জনু অঝপক্ষা করুন। ধাত্রীঝদি 
একজন োাঁি উঝি র্সর্াি হচষ্টাঝক ভুল কঝি সন্তান জন্ম হদযাি জনু শরে প্রঝযাঝগি 
আকাঙ্খ হভঝর্ঝে। আিজুমান্দ রনঝজঝক চুপ কঝি শুঝয থাকঝে র্ঝল, ধাত্রীিা োঝক রিক 
হযমন কিঝে র্ঝলঝে। 
 
মালরকন, এর্াি, চাপ রদন! 
 
রনঝজি হদঝহি অর্রশষ্ট শরেেুকু একরত্রে কঝি এর্ং দুপাশ হথঝক ধাত্রী দুজন োি দুই 
কাাঁধ শে কঝি হচঝপ ধঝি থাকঝল, আিজুমান্দ োি পঝক্ষ যে হজাঝি সম্ভর্ চাপ হদয। 
োি চািপাঝশি সর্ রকেু হকমন হঘালাঝে হঝয যায। হস োরকযাি উপঝি আর্াি এরলঝয 
পঝড়। োি কাঝন হভঝস আসা এই েীক্ষ্ণ স্বঝিি কািা হক কিঝে? এই আেরিে শব্দো 
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রক হসই কিঝে? হস রনঝজি হচাখ র্ি কঝি এর্ং পালঝকি মে রনভবাি হঝয ভাসঝে 
থাকাি একো অনুভূরে োঝক আেি কঝি… 
 
‘মালরকন…’ একো হাে আলঝো কঝি োাঁি কাাঁধ স্পশব কঝি। হস ভাঝর্, রনঘবাে 
ধাত্রীঝদি একজন হঝর্ আি হচষ্টা কঝি রনঝজঝক সরিঝয রনঝে। হকাঝনা লাভ হয না–হস 
রকেুই কিঝে পাঝি না। হযঝকাঝনা মুহূঝেব র্ুাথাো আর্াি শুরু হঝর্ এর্ং োি মাঝে 
র্ুাথাোি সাঝথ লড়াই কিাি মে আি রর্নু্দমাত্র শরে অর্রশষ্ট হনই। 
 
‘আমাঝদি একা থাকঝে দাও, আঝিকো উাঁচু আি পুরুষ কণ্ঠস্বি হভঝস আঝস। একো 
দিজা খুঝল আর্াি র্ি হঝয যায। হস হচাখ খুঝল োকায। উঝোরদঝকি হদযাঝলি 
জানালা রদঝয চুাঁইঝয প্রঝর্শ কিা সকাঝলি আঝলায প্রথঝম োি হদখঝে কষ্ট হয। 
 
 ‘আিজুমান্দ, হোমাি রক রনঝজি স্বামী আি কনুাঝক রকেুই র্লাি হনই? খুিিম হচাখ 
ধাাঁধাঝনা আঝলাি মাে হথঝক হর্ি হঝয আঝস। োি র্াহুঝে কারুকাজ কিা সরু্জ 
হিশঝমি কাপঝড় জড়াঝনা একো হপােলা। োাঁি পাঝশ হাাঁেু মুঝড় র্ঝস হস র্াচ্চাোঝক োাঁি 
র্াহুঝে আলঝো কঝি শুইঝয হদয। 
 
* 
 
শীঝেি সিুাঝর্লা সূযব যখন অিাচঝল হযঝে র্ঝসঝে এর্ং জাহাঙ্গীি দ্রুে োি মন্ত্রণা 
কঝক্ষি রদঝক হহাঁঝে যার্াি সময, যমুনাি পারনি রদঝক োরকঝয োি মঝন হয পারনঝে 
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রু্রে হকউ স্বণবকুরচ রমরশঝয রদঝযঝে, জাফিশানঝক সমিকঝন্দি হদযাঝলি পাশ রদঝয র্ঝয 
যাওযা েথাকরথে স্বণবর্াহী নদী এর্ং যাি কথা হস োি মহান পূর্ব পুরুষ মহামরে 
র্ার্ঝিি হিাজনামচায পঝড়ঝে–হস রিক হযমন কল্পনা কঝিঝে। হমাগলঝদি জনু সাম্রাজু 
জয কিঝে র্ার্ি প্রাণপণ কঝি যুদ্ধ কঝিরেঝলন এর্ং োঝদি হসখান হথঝক রর্োরড়ে 
কিঝে আশার্াদী এমন হলাক সর্সমঝযই থাকঝর্। রহনু্দিাঝনি লাল মারেঝে োাঁিা 
োাঁঝদি সরু্জ রনশান হপ্রারথে কিাি পি হথঝক র্হুর্াি োাঁঝদি যুদ্ধ কিঝে হঝযঝে এর্ং 
এখন োিা আর্ািও হসই সম্ভার্নাি সামঝন এঝস দাাঁরড়ঝযঝে। সাম্রাঝজুি দরক্ষণ সীমান্ত 
হথঝক প্রাপ্ত শারন্ত রর্রিেকািী সংর্াদ পযবাঝলাচনাি জনু হস োি সমি উপঝদষ্টাঝদি 
সর্িক আহ্বান কঝিঝে। 
 
দরক্ষঝণ দারক্ষণাঝেুি মালভূরমি ধনী মুসরলম সালোনাে–হগালকুণ্ডা এর্ং রর্ঝশষ কঝি 
আহঝমদনগি আি রর্জাপুি–সর্সমঝয হচষ্টা কঝিঝে রনঝজঝদি স্বাধীনো আি োিঝচঝযও 
হর্রশ প্রযাস রনঝযঝে রনঝজঝদি ভূখঝণ্ড অর্রিে িত্নখরনি প্রভূে সম্পদ প্রর্লভাঝর্ িক্ষা 
কিঝে এর্ং দীঘবকাল যার্ে হমাগলঝদি জনু একো সমসুা হঝয িঝযঝে। এই 
িাজুগুঝলা মাঝে মাঝে যরদও পিস্পঝিি রর্রুঝদ্ধ যুঝদ্ধ রলপ্ত হয, রকন্তু অঝনকর্ািই োিা 
সরম্মরলেভাঝর্ োঝদি অরধিাঝজি রর্রুঝদ্ধ রনঝজঝদি র্ারহনী একরত্রে কঝিঝে। োি মঝন 
আঝে আকর্ি োঝক র্ঝলরেঝলন কীভাঝর্ রেরন োঝদি হমাগল কেৃবঝত্বি অধীঝন 
এঝনরেঝলন আি কীভাঝর্ রর্জাপুি এর্ং আহঝমদনগঝিি শাসঝকিা সহসা খাজনা 
পািাঝে অস্বীকাি কিায, োঝদি ভূখঝণ্ডি রকেু অংশ দখল কিাি জনু সসনুর্ারহনী 
পারিঝয োাঁঝদি রেরন ভয হদরখঝযরেঝলন। 
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 দরক্ষঝণি এই িাজুগুঝলা এখন আর্াি হমাগলঝদি রর্রুঝদ্ধ প্ররেঝিাঝধি োণ্ডা েুঝলঝে। 
শত্রুপঝক্ষি এর্াঝিি হসনাপরে মারলক আম্মাি নাঝম এক অপরিরচে আরর্রসরনযান। 
ক্রীেদাস রহসাঝর্ ভািের্ঝষব আগমঝনি পি হস আহঝমদনগঝিি সুলোঝনি অধীঝন 
অরর্শ্বাসু দ্রুেোয ক্ষমোি রশখঝি উঝি আঝস এর্ং এখন আহঝমদনগি আি রর্জাপুি 
উভয িাঝজুি শাসকিা োাঁঝদি পঝক্ষ হমাগলঝদি রর্রুঝদ্ধ গুপ্ত হগরিলা যুদ্ধ পরিচালনাি 
জনু োঝক রনঝযাগ কঝিঝে। মারলক আম্বাি রনঝজি েুে অর্িান হথঝক ক্ষমোি রশখঝি 
উঝি আসায রনরিেভাঝর্ই সংকল্প, উচ্চাশা আি চারিরত্রক দৃঢ়োি অরধকািী হর্াি সাঝথ 
সাঝথ অর্শুই একজন চেুি আি দক্ষ হযাদ্ধা। জাহাঙ্গীি ভাঝর্ রনরিেভাঝর্ই পািঝভঝজি 
হচঝয ধূেব, েযমাস পূঝর্ব মারলক আম্বাঝিি কমবকাণ্ড সম্পঝকব প্রথমর্াঝিি মে অর্রহে 
হর্াি পঝি রর্ঝদ্রাহ সমূঝল দমন কিাি আঝদশ রদঝয যাঝক দারক্ষণাঝেু হপ্রিণ কঝিরেল। 
 
জাহাঙ্গীি োি মন্ত্রণা কঝক্ষ প্রঝর্শ কিাি সময োি হসনাপরে আি উপঝদষ্টািা োঝক 
স্বাগে জানাঝে উঝি দাাঁড়াঝল হস োঝদি প্রঝেুঝকি হচহািায একাযে অরভর্ুরে হদখঝে 
পায। োঝদি রভেঝি ইকর্াল হর্ঝগি দীঘবঝদহী অর্যর্, পািঝভঝজি সাঝথ হপ্ররিে োাঁি 
র্ঝযাঝজুষ্ঠ আরধকারিকঝদি অনুেম, োাঁি দৃরষ্ট আকষবণ কঝি। োাঁি মুখার্যঝর্ি 
র্রলঝিখায চিম পরিোরন্তি োপ। োাঁি একহাঝে পরট্ট র্াাঁধা আি হসো একো দরড়ি 
সাহাঝযু কাাঁধ হথঝক হোলাঝনা িঝযঝে। পরট্টি উপঝি হভঝস উিা িঝেি হোপ হদঝখ 
হর্াো যায োি ক্ষেিান এখনও পুঝিাপুরি সাঝি রন। 
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 ‘ইকর্াল হর্গ, আপনাি অরভযাঝনি পুঝিা প্ররেঝর্দন আমাঝদি সামঝন হপশ কঝিন, 
জাহাঙ্গীি রৃ্ত্তাকাঝি উপরর্ষ্ট উপঝদষ্টাঝদি হকঝন্দ্র রনঝজি রনধবারিে আসঝন অরধরষ্ঠে হঝয 
র্ঝল। 
 
‘জাহাপনা, আরম হখঝদি সাঝথ জানারে মারলক আম্বাি আমাঝদি র্ারহনীি ললাঝে 
দুভবাগুজনক এক পিাজঝযি কলি এাঁঝক রদঝযঝে। আমিা অেরকবে আক্রমঝণি রশকাি 
হঝযরে এর্ং আমাঝদি সহস্রারধক সসনু রনহে হঝযঝে আি েঝোরধক সসনু আহে 
হঝযঝে। আমিা রর্শাল একো ভূখণ্ড হারিঝযরে।’ 
 
‘আমাঝক রিক রক ঘঝেরেল রর্িারিেভাঝর্ খুঝল র্ঝলা, জাহাঙ্গীি আঝদশ হদয, হচষ্টা কঝি 
োাঁি অনুভূে উঝিগ আি উৎকণ্ঠাি হকাঝনা লক্ষণই হযন োি অরভর্ুরেঝে প্রকাশ না 
পায। 
 
ইকর্াল হর্গঝক, অর্শু দৃশুে রর্পযবি হদখায, হস োি অক্ষে হাে রদঝয রনঝজ 
আচকাঝনি প্রান্তঝদশ অস্বরিি সাঝথ হমাচড়ায রনঝজি রর্পযবঝযি কারহনী পুনিারৃ্রত্ত কিাি 
সময। একরদন সকাল হর্লা দারক্ষণাঝেুি পাহাঝড়ি মাঝে অর্রিে সংকীণব এক 
উপেুকায আমাঝদি অিাযী োউরনঝে আমাি হলাঝকিা োঝদি সেরি কিা িািাি 
আগুঝনি চািপাঝশ জেলার্দ্ধ হঝয অর্িান কঝি, ওম হপাহারেল আি ডাল এর্ং চাপারে 
সহঝযাঝগ যখন সকাঝলি প্রােিাশ কিরেল রিক হসই সময মারলক আম্বাঝিি অশ্বাঝিাহী 
র্ারহনী অেরকবঝে আমাঝদি উপি োাঁরপঝয পঝড়। আপনাি সন্তাঝনি আঝদঝশ হমাোঝযন 
কিা আমাঝদি গুরেকঝযক প্রহিী হচৌরকঝক শসু মাড়াইঝযি কস্তুনীি সামঝন পড়া েুঝষি 
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নুায েত্রভঙ্গ কঝি োিা আমাঝদি রশরর্ঝিি মাঝে উন্মঝত্তি নুায রর্চিণ শুরু কঝি, 
আমিা যখন আমাঝদি হকাষর্দ্ধ অস্ত্র আি অনুানু উপকিঝণি জনু সংঝর্ঝগ েুঝোেুরে 
কিরে র্া োঝদি উদুে েির্ারি আি র্শবাি ফলা োরু্ি অরগ্নকুণ্ড হথঝক েুঝল হনযা 
জ্বলন্ত কাঝিি েুকঝিাি সাহাঝযু প্ররেঝিাঝধি হচষ্টা কিরে, োিা রনরর্বচাঝি আমাঝদি 
অসংখু সসনুঝক হোহে কঝি। 
 
জাহাঙ্গীি লক্ষু কঝি ইকর্াল হর্গ যখন োাঁি অরভজ্ঞো র্ণবনা কিঝে োাঁি মুখ েখন 
অশ্রুঝে রভঝজ রগঝযঝে। একদল অশ্বাঝিাহী আমাি পুত্র আরসফ আি োাঁি গুরেকঝযক 
সঙ্গীঝক কঝযকো মালর্াহী শকঝেি কাঝে হকাণিাসা কঝি হফঝল োিা যখন হসসর্ 
শকঝে িরক্ষে রসনু্দঝকি অথব আি অনুানু মূলুর্ান সামগ্রী িক্ষাি আপ্রাণ হচষ্টা কিরেল। 
হস আি োি সহঝযাদ্ধািা যরদও র্ীিঝত্বি সাঝথ প্ররেঝিাধ গঝড় েুঝলরেল রকন্তু োাঁিা 
লড়াই কিরেল মারেঝে দাাঁরড়ঝয আি োাঁঝদি সাঝথ রেল হকর্ল েির্ারি। োাঁিা 
অশ্বাঝিাহীঝদি আহে কিাি জনু োঝদি কাঝে হযঝেই র্ুথব হয। অনুরদঝক, মারলক 
আম্বাঝিি একজন হযাদ্ধা আরসফঝক োি র্শবাি ধািাঝলা ইস্পাঝেি ফলায রর্দ্ধ কঝি। 
আঘােো োঝক হেরর্হ্বল কঝি হফঝল, মালর্াহী শকঝেি কাঝিি কািাঝমাি এেোই 
গভীঝি হপ্রারথে হয হয র্শবাি অরধকািী হসো হসখাঝনই পরিেুাগ কিঝে র্াধু হয। 
আরম োি কাঝে হপৌঁোর্াি পূঝর্বই আরসফ মািা যায…’ ইকর্াল হর্ঝগি কণ্ঠস্বি রমরলঝয 
রগঝয ধািার্ারহে হফাাঁপারনঝে পরিণে হয। জাহাঙ্গীি জাঝন আরসফ রেল োি একমাত্র 
জীরর্ে সন্তান। 
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ইকর্াল হর্গ আঝিকদফা কথা থারমঝয রনঝজি রুমাল রদঝয মুখ হথঝক অশ্রু হমাঝে এর্ং 
ধীঝি ধীঝি আত্মসংর্িণ কঝি, হস র্লঝে শুরু কঝি। সংগরিে প্ররেঝিাঝধি নূুনেম 
সম্ভার্না নাকচ কঝি, মারলক আম্বাঝিি হলাঝকিা এিপি রনঝজিা রেনরে দঝল রর্ভে 
হয। প্রথম দলো মঝনারনঝর্শ কঝি আমাঝদি যে হর্রশ সংখুক িণহিী হেুা কিা যায 
হসই প্রঝচষ্টায, োাঁিা জম্ভগুঝলাি মুঝখ র্শবাি ফলা আমূল রর্দ্ধ কঝি রকংর্া হস্রফ োাঁঝদি 
শূড়গুঝলা হকঝে হদয যা োড়া প্রাণীগুঝলা র্াাঁচঝে পািঝর্ না। রিেীয দলো আমাি হেঝল 
হয মালর্াহী শকঝেি র্হি িক্ষা কিঝে রগঝয প্রাণ রদঝযঝে হসখান হথঝক নগদ অথব আি 
যে হর্রশ সংখুক অনুানু উপকিণ োাঁিা র্হন কিঝে পািঝর্ হসই প্রযাস হনয এর্ং 
েৃেীয দলো আমাঝদি অিাযী রশরর্ঝি প্রজ্জ্বরলে অরগ্নকুণ্ড হথঝক জ্বলন্ত কাি রনঝয 
আমাঝদিই রশরর্ঝি আগুন ধরিঝয হদয। োিা এিপঝি হযমন েঝড়ি হর্ঝগ হনঝম 
এঝসরেল রিক হসই দ্রুেোয রফঝি যায। আমাঝদি পঝক্ষ হোহঝেি সংখুা এেঝর্রশ 
রেল আি সরেু কথা র্লঝে আমাঝদি আত্মরর্শ্বাঝস এমনই রচড় হখঝযরেল হয োঝদি 
রপেু ধাওযা কিাি মানরসকোও আমাঝদি েখন রেল না। আহে পশুি মে রনঝজঝদি 
ক্ষেিান পরিচযবা কিা োড়া আমিা রকেুই কিঝে পারি রন। 
 
‘োাঁিা এে সহঝজ কীভাঝর্ আপনাঝদি রশরর্ঝি হামলা কিঝলা? জাহাঙ্গীি কঝিা কঝণ্ঠ 
জানঝে চায। 
 
 ‘োিা পাহাড় েপঝক এঝস আক্রমণ কঝিরেল রর্শাল হকাঝনা র্ারহনীি পঝক্ষ যা 
অনরেক্রমু র্ঝল আমিা ধঝি রনঝযরেলাম। হসনাপরে মাথা নে কঝি র্ঝল। জাহাপনা, 
আমাি স্বীকাি কঝি লিা হনই, োাঁিা আমাঝদি হচঝয এলাকাো ভাঝলা কঝি রচঝন। 
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 ‘আি আমাি হেঝল পািঝভজ?’ 
 
 ‘আক্রমণ যখন শুরু হয রেরন েখনও রনঝজি োরু্ঝেই অর্িান কিরেঝলন। োি 
হদহিক্ষী দল সেবক আি সশস্ত্র রেল হযমনো োিা সর্সমঝযই থাঝক। োিা আপনাি 
সন্তাঝনি োরু্ি চািপাঝশ ভাঝলামেই প্ররেঝিাধ গঝড় েুঝলরেল। আি োোড়া, মারলক 
আম্বাি সহজ লক্ষুর্স্তুঝক আক্রমঝণি রনশানা কঝিরেল। আমাঝদি আিও সেবক থাকা 
উরচে রেল… আরম আন্তরিকভাঝর্ দুিঃরখে, জাাঁহাপনা। 
 
 ‘আরম আপনাি মঝনাভার্ অনুধার্ন কিঝে পািরে এর্ং আপনাি সন্তান রর্ঝযাঝগ আরমও 
আপনাি সাঝথ হশাকাগ্রি। যা হর্াি হঝয রগঝযঝে। মারলক আম্বাঝিি এই ধৃষ্টো আি 
আমাঝদি ভূখণ্ড হথঝক োঝক রর্োরড়ে কিাি প্ররে আমাঝদি এখন রনঝজঝদি সমি 
প্রযাস রনর্দ্ধ কিঝে হঝর্। এো কীভাঝর্ সঝর্বাত্তম উপাঝয হারসল কিা সম্ভর্ আসুন 
আমিা সর্াই রমঝল হসো আঝলাচনা করি। আমিা আগামীকাল সকাঝল আমাঝদি 
আঝলাচনা শুরু কিঝর্া। 
 
যুদ্ধ উপঝদষ্টাঝদি সভা হশষ হঝল জাহাঙ্গীি খুিিমঝক অঝপক্ষা কিঝে র্ঝল। এই পিাজয 
একো অপমান যাি অর্শুই প্ররেঝশাধ রনঝে হঝর্। আমিা যরদ এো কিঝে র্ুথব হই 
োহঝল আমাঝদি প্ররেঝর্শীিা এমনরক রর্ঝদ্রাহভার্াপি সামন্ত িাজুগুঝলাও র্ুাপািো 
হথঝক হপ্রিণা লাভ কিঝে পাঝি। আরম পািঝভজঝক হফিে আসঝে আঝদশ রদরে। যুদ্ধ 
কিাি মে মন মানরসকো োি হনই এর্ং ইকর্াল হর্গ যরদও রর্ষযো উঝল্লখ কিাি 
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মে অর্িাঝন হনই রকন্তু আমাি অনু হসনাপরেঝদি কথা যরদ রিক হয োহঝল খুর্ কম 
সমঝযই হস সংযে অর্িায থাঝক। আমাি মঝন হয রশরর্ঝিি চািপাঝশ যঝথষ্ট সংখুক 
প্রহিী হমাোঝযন আি োাঁি হদহিক্ষীিা যখন সজাগ এর্ং র্াইঝি রগঝয শক্রি হমাকাঝর্লা 
কিঝে েখন োি োরু্ঝে অনথবক সমযঝক্ষপন উভঝযি হপেঝনই োি সুিাপাঝনি একো 
ভূরমকা িঝযঝে। হস অরভযাঝনি দারযত্ব লাঝভি জনু আমাি কাঝে িীরেমে অনুনয 
কঝিরেল এর্ং আরমও হভঝর্রেলাম দারযত্ব লাভ কিঝল হস রনঝজঝক শুধঝি রনঝে হচষ্টা 
কিঝর্, রকন্তু আরম ভুল হভঝর্রেলাম। 
 
খুিিম হকাঝনা উত্তি হদয না। হস আি পািঝভজ যরদও হকর্ল দুই র্েঝিি হোের্ড়, 
োাঁিা দুজঝন রভি হপ্রক্ষাপঝে র্ড় হঝযঝে আি োঝদি রভেঝি কখনও হকাঝনা ধিঝনি 
ঘরনষ্ঠো রেল না। জাহাঙ্গীি আঝলাচনা চারলঝয যায, আরম রসদ্ধান্ত রনঝযরে োি পরির্ঝেব 
হোমায িাজকীয হসনার্ারহনীি হসনাপরে কঝি দারক্ষণাঝেু হপ্রিণ কিঝর্া। মহামানু 
সম্রাজ্ঞী োই র্ঝলঝেন এর্ং আরমও োি সাঝথ একমে হয েুরম োি হচঝয অঝনক হর্রশ 
হযাগু। মারলক আম্বাঝিি রর্রুঝদ্ধ রনঝজি হযাগুো প্রমাণ কঝিা এর্ং েখন হদখঝর্ আঝিা 
অঝনক সম্মান হোমাি জনু অঝপক্ষা কিঝে। 
 
 ‘আব্বাজান, আরম আপনাঝক রনিাশ কিঝর্া না, খুিিম, জীর্ঝন প্রথমর্াঝিি মে স্বাধীন 
হনেৃত্ব লাঝভি উঝত্তজনা হকাঝনামঝে হগাপন কঝি, র্ঝল। 
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 ‘খুরশ হলাম। আজ হথঝক হোমাি অরভযান শুরু হওযা পযবন্ত–যা আমাি ইো হোমাি 
জনু নেুন সসনু আি উপকিণ প্রস্তুে হওযা মাত্র শুরু হহাক–আরম চাই যুদ্ধ 
উপঝদষ্টাঝদি প্ররেো সর্িঝক েুরম উপরিে থাঝকা। 
 
* 
 
আগ্রা দূগব হথঝক রনঝজি হাঝভলীি সদি দিজা পযবন্ত পুঝিাো পথ খুিিঝমি েূিীয 
আনন্দ র্জায থাঝক, হসখাঝন হপৌঁঝে হস আিজুমান্দঝক রক র্লঝর্ হসো রচন্তা কিঝে 
রগঝয োি আনঝন্দি সরলল সমারধ ঘঝে। োাঁঝদি কনুা জাহানািাি র্যস মাত্র দুই র্েি। 
োঝদি দুজনঝক এখাঝন হিঝখ যার্াি রচন্তাোই অকল্পনীয। আি োোড়া আিজুমান্দ রক 
র্লঝর্? রকন্তু হস এমন একো সুঝযাঝগি জনুই অঝপক্ষা কঝিরেল আি োি উরচে 
সুঝযাগো গ্রহণ কিা। হস যরদ আিজুমাঝন্দি মুঝখামুরখ হঝে না পাঝি োহঝল শত্রুি 
হমাকাঝর্লা কীভাঝর্ কিঝর্? হস হহঝিঝমি রদঝক অগ্রসি হর্াি সময রনঝজই রনঝজি 
কাঝে প্রশ্ন কঝি। 
 
আিজুমান্দ র্িার্ঝিি মেই োি জনু অঝপক্ষা কিরেল। আজ োাঁি পিঝন নীল িঝেি 
স্বে পাজামা আি আাঁেসাে কাচুরল যাি ফঝল োি েলঝপে অনারৃ্ে, এর্ং োি 
নাভীমূঝল হীিকখরচে একো হপাখিাজ জ্বলজ্বল কিঝে। োি মঝন হয হস হর্াধহয 
আঝগ কখনও োঝক এে সুন্দিী হদঝখরন, ভার্নাো আজ এজনুই হয সম্ভর্ে হস জাঝন 
হয োাঁি রূপ উপঝভাঝগি রর্লারসো হথঝক হস অরচঝিই র্রঞ্চে হঝে চঝলঝে। 
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 হস আঝশ্লঝষ োাঁি অধি চুম্বন কঝি োিপঝি র্ুগ্র ভরঙ্গঝে োাঁি দু’হাে ধঝি। 
 
 ‘আিজুমান্দ। আব্বাজান আজ আমায রর্শাল এক সম্মাঝন ভূরষে কঝিঝেন। রেরন 
আমায দারক্ষণাঝেুি রর্ঝদ্রাহীঝদি রর্রুঝদ্ধ যুদ্ধমান িাজকীয র্ারহনীি অরধনাযকত্ব দান 
কঝিঝেন। আরম যরদ এই দারযত্ব পালঝন সফল হই োহঝল সমূহ সম্ভার্না িঝযঝে রেরন 
সর্বসম্মঝক্ষ আমায োি উত্তিারধকাি রহসাঝর্ হঘাষণা কিঝর্ন…’। 
 
হস রকেুক্ষঝণি জনু রনর্বাক হঝয থাঝক োিপঝি গম্ভীি কঝণ্ঠ র্ঝল, আরম আপনাি জনু 
গর্ব অনুভর্ কিরে। আপরন আপনাি আব্বাজাঝনি প্রেুাশা োরপঝয যাঝর্ন। আপনাঝক 
কঝর্ নাগাদ িওযানা রদঝে হঝর্? 
 
‘অরচঝিই। আমাি হকর্ল একো রর্ষঝযই আঝক্ষপ থাকঝর্… হয আমাঝক আমাি স্ত্রী 
কনুাঝক এখাঝন হিঝখ হযঝে হঝে। 
 
আিজুমান্দ োাঁি রদঝক োরকঝয থাঝক। আপনাঝক হকন এমনো কিঝে হঝর্? 
 
‘আরম হোমায–পাাঁচঝশা মাইল রকংর্া োিও হর্রশ পথ–যা রর্পদসিুল, গিম আি 
অস্বরিকি হসখাঝন রনঝয হযঝে পারি না। হোমাি হসখাঝনই থাকা উরচে হযখাঝন আরম 
জানঝর্া হয েুরম রনিাপঝদ িঝযঝে।’ 
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 ‘খুিিম, আপরন যখন র্ঝলরেঝলন আপনাঝক রিেীযর্াি রর্ঝয কিঝে হঝর্–হয এো 
আপনাি কেবর্ু–আরম হসো হমঝন রনঝযরেলাম। আরম এখন আপনাঝক র্লরে হয আরম 
অর্শুই আপনাি সাঝথ যার্–কািণ হসো আমাি কেবর্ু–আি আপনাি হসো হমঝন হনযা 
উরচে। আমাি দাদাজান আি দারদজান পরিরিরে যেই রর্পদসিুল হহাক সর্সমঝয 
একঝত্র হথঝকঝেন। োাঁিা ভাঝলা কঝিই জানঝেন হয অনু হযঝকাঝনা সম্ভার্নাি হচঝয 
োাঁঝদি পৃথক হওযাো সর্ঝচঝয জঘনু পরিরিরেি জন্ম রদঝে পাঝি। সম্রাে আি সম্রাজ্ঞী 
হমঝহরুরিসাঝকই হদঝখন–োাঁিা কখনও পিস্পঝিি কাে হথঝক পৃথক হহান না। রেরন 
যখন রশকাঝি যান এমনরক েখনও রেরন োি সাঝথ থাঝকন। সম্রাঝেি হচঝয রেরন 
একজন দক্ষ রনশানার্াজ আি রশকািী। োিা যখন একা থাঝকন েখন রেরন োাঁি সাঝথ 
একঝত্র হঘাড়াি রপঝি পযবন্ত আঝিাহণ কঝিন। আরম রনরিে রেরন যরদ যুদ্ধ যাত্রা কঝিন 
োহঝল হমঝহরুরিসাও োাঁি সঙ্গী হঝর্ন। আরম োহঝল হকন রভি আচিণ কিঝর্া? 
 
‘েুরম শািীরিকভাঝর্ যঝথষ্ট শরেশালী নও। জাহানািাি জঝন্মি সময হোমায করিন সময 
অরের্ারহে কিঝে হঝযরেল… হোমাি এখাঝন থাকা উরচে হযখাঝন সর্সমঝয হসিা 
হহরকম পাওযা যাঝর্, হোমাি আর্ািও গভবধািণ কিা উরচে…’। 
 
‘হসিা হহরকম আমাঝদি সাঝথই হযঝে পাঝি। খুিিম আরম কাঝিি পুেুল নই। আরম 
এখাঝন হাঝিঝমি স্বােন্দু উপঝভাগ করি রকন্তু আপনাি সাঝথ একঝত্র থাকাি আনঝন্দি 
সাঝথ এসর্ রকেুি েুলনাই চঝল না। আমায যরদ নগ্ন পাঝয জাহানািাঝক হকাঝল রনঝয 
আপনাঝক অনুসিণ কিঝে হয আরম কিঝর্া আি হসো খুরশ মঝনই কিঝর্া।’ হস োি 
করি আাঁকঝড় ধঝি এর্ং খুিিম োি নঝখি েীক্ষ্ণো রনঝজি হপশীঝে হর্শ অনুভর্ কঝি। 
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হস োঝক কখনও এেো সংকল্পর্দ্ধ হদঝখরন, োাঁি হকামল মুখার্যঝর্ এখন প্রায 
যুদ্ধংঝদহী একো অরভর্ুরে। 
 
 ‘আমাি আব্বাজাঝনি সম্ভর্ে উরচে আমাি র্দঝল আপনাঝক মারলক আম্বাঝিি রর্রুঝদ্ধ 
যুদ্ধঝক্ষঝত্র হপ্রিণ কিা–আপনাঝক দারুণ রহংস্র হদখাঝে। হস মুচরক হাঝস, আশা কঝি 
প্রেুুত্তি রদঝে রগঝয আিজুমান্দও হহঝস হফলঝর্, রকন্তু োাঁি অরভর্ুরে সামানু শীরথলও 
হয না। োি এখন রক কিা উরচে? পির্েবী সম্রাে রহসাঝর্ রনঝজি হযাগুো প্রদশবঝনি 
সুঝযাগ আব্বাজান োঝক রদঝযঝেন… হস যরদও সমিরর্দুায প্ররশক্ষণ রনঝযঝে, ঘন্টাি পি 
ঘন্টা ওিাঝদি কাঝে পূর্বর্েবী হমাগল অরভযাঝনি হকৌশল অধুযন কঝিঝে, খিি, 
েির্ারি, গাদার্নু্দক আি গদা রনঝয লড়াই কিঝে জাঝন রকন্তু হস পূঝর্ব কখনও হকাঝনা 
অরভযান পরিচালনা কঝি রন। োি মঝনারনঝর্ঝশ হকাঝনারকেু–হকাঝনা র্ুরেও–হযন রর্ি 
ঘোঝে না পাঝি। হসই সাঝথ এোও সরেু আিজুমান্দঝক এখাঝন হিঝখ যার্াি অথব 
রনঝজি হদঝহি একো অংশঝকই রনঝজি কাে হথঝক রর্রেি কিা। হস যরদ একো রর্ষঝয 
রনরিে থাঝক হয প্ররেো রদঝনি হশঝষ হস এখাঝন োি জনু প্ররেক্ষা কিঝে োহঝল 
সম্ভর্ে হস আিও পরিষ্কািভাঝর্ রচন্তা কিঝে আিও দক্ষোি সাঝথ লড়াই কিঝে 
পািঝর্। হস রনরিেভাঝর্ই আনরন্দে হঝর্… 
 
‘খুিিম…’ োি নখ আিও গভীিভাঝর্ আাঁকঝড় র্ঝস। 
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সর্রকেুই সহসা অঝনক সহজ হঝয যায। োঝদি পিস্পঝিি কাে হথঝক পৃথক হঝে 
হঝর্ না আি হসও োঝক রনিাপদ িাখাি জনু সম্ভার্ু সর্রকেুই কিঝর্। হর্শ। চঝলা 
একসাঝথই যাওযা যাক। 
 
 ‘আি সর্সমঝযই োই হঝর্। োাঁি কণ্ঠস্বি আত্মপ্রেুঝয গমগম কঝি। 
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১০ ‘পদৃথর্ীর অদধশ্বর’ 
 
আগ্রাি সাঝড় চািশ মাইল দরক্ষণপরিঝম, রু্িহানপুঝিি হর্ঝলপাথঝিি সেরি দূগব-
প্রাসাঝদি সমূ্পণব অর্যর্ প্রশি েপেী নদীি শান্ত জলঝস্রাঝে প্ররেফরলে হয। খুিিম 
শহিোয-দারক্ষণাঝেু হমাগল রনযন্ত্রণ হকন্দ্র রহসাঝর্ র্ুর্হৃে–মাসখাঝনক পূঝর্ব এঝসরেল 
এর্ং এখন মারলক আম্বাঝিি রর্রুঝদ্ধ োাঁি অরভযান শুরুি র্াসনায কৃেসংকল্প হঝয 
পুনিায শহিো েুাগ কিঝে। চািেলা রর্রশষ্ট হারেি আিার্ল, হারেমহল হথঝক র্াকান 
োলু পথ রদঝয যূথর্দ্ধ হরির্ারহনী একপাঝশ প্রসারিে হঝয অংশে আরৃ্েকািী ইস্পাঝেি 
র্ঝমব সরিে হঝয দূঝগবি পাঝশ অর্রিে কুচকাওযাজ মযদাঝন সমঝর্ে হঝে শুরু 
কঝিঝে। োাঁঝদি মাহুঝেিা হসখাঝন জম্ভগুঝলাি কাঝনি হপেঝন র্ঝস, োঝদি হাঝে থাকা 
হলাহাি হলাহাি দণ্ড রদঝয অরেকায প্রাণীগুঝলাি কাঝনি রপেঝন আলঝো কঝি হোকা 
রদঝে োিা হাাঁেু হভঝে র্ঝস পড়ঝল অনু সহকািীিা োাঁঝদি রপঝি রগরে কিা হাওদা 
িাপন কিঝে। হাওদাগুঝলা চামড়া ফারল রদঝয শে কঝি র্াাঁধা হঝে খুিিঝমি প্রধান 
হসনাপরেিা োঝদি করচব আি হদহিক্ষীঝদি রনঝয হসখাঝন চাি হাে পাঝযি সাহাঝযু উঝি 
র্সঝে, প্ররেো হাওদায সাধািণে রেনজন আঝিাহণ কিঝে রকন্তু র্ড় হারেি হক্ষঝত্র 
সংখুাো চাি। ঘমবাে হদঝহ হকর্লমাত্র সাদা হলঙ্গে পরিরহে অর্িায েরমঝকি দল অনু 
হাওদাগুঝলায হোে রেদ্রর্ুাঝসি কামান, গজনল েুলঝে। 
 
সর্াি প্রস্তুরে সম্পি হশষ হঝে দূঝগবি প্রধান হোিণিাি খুঝল যায এর্ং হসখান রদঝয 
খুিিঝমি রনঝজি িণহিী র্াইঝি হর্ি হঝয আঝস। অনু হযঝকাঝনা হারেি হচঝয 
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রৃ্হদাকৃরে, এি রপঝি সরু্জ চাাঁঝদাযা রর্রশষ্ট একো হাওদা হযখাঝন খুিিম ইরেমঝধুই, 
মাথায হসানালী রগরে কিা রশঝযাস্ত্রাণ আি রফঝিাজা খরচে কারুকাজ কিা ইস্পাঝেি 
র্মব পরিরহে অর্িায যুঝদ্ধি জনু রনখুাঁেভাঝর্ সরিে হঝয, অর্িান গ্রহণ কঝিঝে। 
আঝিা চািো হারেি একো দল োঝক অনুসিণ কঝি। প্রথম হারেোি হাওদাি চািপাশ 
কারুকাজ কিা মসরলঝনি পদবা হসানালী রফঝে রদঝয শে কঝি র্াাঁধা িঝযঝে আিজুমান্দ 
র্ানুঝক হকাঝনা ধিঝনি হকৌেূহলী দৃরষ্ট হথঝক আড়াল কিঝে; অর্রশষ্ট রেনো হারেি 
প্ররেোয চািজন কঝি কমলা-পাগরড় পরিরহে িাজপুে হযাদ্ধা িঝযঝে, খুিিঝমি 
হদহিক্ষীঝদি রভেঝি সর্ঝচঝয রর্শ্বি, োি আঝদশ অনুযাযী আিজুমান্দঝক হযঝকাঝনা 
ধিঝনি অপমাঝনি হাে হথঝক োিা রনঝজঝদি প্রাঝণি রর্রনমঝয িক্ষা কিঝে 
প্ররেজ্ঞার্দ্ধ। হচৌকষভাঝর্ অস্ত্র সরিে প্রঝেুক িাজপুে হযাদ্ধাি সাঝথ সর্বাধুরনক 
গাদার্নু্দক োড়াও িঝযঝে অঝপক্ষাকৃে কম প্রাণঘারে রকন্তু দ্রুে রনঝক্ষপঝযাগু েীি আি 
ধুনক এর্ং অর্শুই েির্ারি। সযত্ন চরচবে চওড়া হগাঝফি আড়াঝল োঝদি মুঝখ কঝিাি 
একো অরভর্ুরে ফুঝে িঝযঝে। হোিণিাঝিি পাঝশ সমঝর্ে হওযা অল্প সংখুক মানুঝষি 
ভীঝড় সামানুেম োঝমলাি ইরঙ্গে হপঝে, হমাগল র্ারহনীঝক হনেৃত্ব শূনু কিঝে র্া 
োাঁঝদি হনোঝক োি সুন্দিী স্ত্রীি সাহচযব র্রঞ্চে কিঝে ওাঁে হপঝে থাকা সম্ভার্ু 
আেোযীল সিাঝন যাঝক হযে মারলক আম্বাি পারিঝযঝে, োিা সেকব দৃরষ্টঝে এখনও 
আঝর্ক্ষণ কিঝে। সমঝর্ে জনোি মাঝে অর্শু হকর্ল ভরে ভঝি মাথা নে কিা আি 
খারল হাঝে হােোরল হদযা আি হাে হনঝড় রর্দায জানাঝনাই হচাঝখ পঝড়। 
 
খুিিম, আিজুমান্দ আি োঝদি হদহিক্ষীঝদি র্হনকািী হারেি হপেঝন অনু 
িণহিীগুঝলা এর্াি রর্নুি হয। পুঝিা দলো একসাঝথ কাঝিি মালর্াহী ভারি শকঝে 
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িারপে সূক্ষ কারুকাজ কিা হব্রাঝিি কামান আি হসগুঝলাি সাঝথ ইরেমঝধু হজাযাল 
রদঝয র্াাঁধা ষাঝড়ি পাঝলি পাশ রদঝয ধীঝি ধীঝি ধূরলধূসরিে কুচকাওযাজ মযদান 
অরেক্রম কঝি। সর্ঝচঝয র্ড় কামানগুঝলা হেঝন হনযাি দারযত্বপ্রাপ্ত দলগুঝলায সঝর্বাচ্চ 
সংখুক রত্রশরে ষাড় িঝযঝে সর্গুঝলাি রশং হমাগল র্ারহনীি স্মািক সরু্জ িঝে িরিে, 
প্ররে রেনো পশুি জনু িঝযঝে একজন কঝি চারু্কধািী গাঝড়াযান যাঝে হকউ রনঝজঝদি 
কাঝজ অর্ঝহলা কিঝে না পাঝি। কামানর্াহী শকেগুঝলাি মাঝে মাঝে িঝযঝে আে 
চাকারর্রশষ্ট উে র্া খচ্চি র্ারহে হগালা-র্ারুদ র্হনকািী শকে, কামাঝনি জনু 
হযগুঝলাঝে র্ারুঝদি র্িা িঝযঝে, রৃ্রষ্ট আি আদ্রোি হাে হথঝক িক্ষা কিঝে র্াগুঝলা 
পারনরনঝিাধক র্স্ত্র রদঝয ভাঝলা কঝি আরৃ্ে কিা িঝযঝে আি র্িাগুঝলাি পাঝশই িঝযঝে 
পাথঝিি অথর্া হলাহাি সেরি কামাঝনি হগালা। 
 
 খুিিম আি োাঁি সঙ্গীঝদি র্হনকািী হারেি র্হি অর্ঝশঝষ কাাঁঝধ কাাঁধ রমরলঝয োি 
উৎকৃষ্ট অশ্বাঝিাহীঝদি র্াঝিা জঝনি আড়াআরড়ভাঝর্ রর্নুি একো হসনাপুিিঃসি 
অগ্রদঝলি হপেঝন রনধবারিে িান গ্রহণ কঝি এর্ং খুিিঝমি আঝদঝশ োঝদি প্রঝেুঝকি 
পিঝন একই ধিঝনি হসানালী কাপঝড়ি হপাষাক সাঝথ একই কাপড় রদঝয সেরি 
পাগরড়ি শীষবভাঝগ সািঝসি লম্বা সাদা পালক পেপে কঝি উড়ঝে। গাঢ় র্ঝণবি হঘাড়া 
োঝদি সর্াইঝক র্হন কিঝে এর্ং োঝদি র্শবাি অগ্রভাঝগ সরু্জ আি হসানালী িঝেি 
রনশান উড়ঝে। আরম একো রর্ষঝয পুঝিাপুরি রনরিে মারলক আম্বাি যখন গুপ্তচি 
মািফে আমাঝদি সসনু সিাি সংর্াদ জানঝে পািঝর্, খুিিম োি পাঝশ অর্িানিে 
করচবি উঝেঝশু র্ঝল, হস অনুধার্ন কিঝর্ একজন হসনাপরে অস্ত্র আি িসঝদি সংিান 
োড়াও জনসমঝক্ষ রনঝজঝদি উপিাপঝনি মে খুরেনারে র্ুাপাঝিও যাি মঝনাঝযাগ িঝযঝে 

http://www.bengaliebook.com/


 দি টেনটেড টরোন - এম্পোয়োর অভ িো ট োগল । অযোটলক্স রোিোরট োডড 

247 

www.bengaliebook.com                                  সূদিপত্র 
 

 

এমন একজনঝক োাঁি ভয পাওযা উরচে। োিপঝি, গর্ব আি আত্মরর্শ্বাঝস ভিপুি 
খুিিম রচৎকাি কঝি অগ্রসি হর্াি আঝদশ হদয। দূঝগবি প্রাকাি হথঝক হব্রাঝিি েূযব 
ধ্বরন হভঝস আসর্াি সাঝথ সাঝথ হসনাপুিিঃসি অগ্রদঝলি মাে হথঝক অশ্বারূঢ় 
েূযবর্াদঝকিা প্রেুুত্তি হদয। হোিণগৃহ হথঝক দশ ফুে পরিরধি রর্িাোকৃরে নাকাড়াগুঝলা 
মন্দ্র শঝব্দ রনঝজঝদি অরিত্ব জানান হদয এর্ং অশ্বাঝিাহী র্াদকদঝলি হলাঝকিা হঘাড়াি 
রপঝিি দু’পাঝশ হোলাঝনা োঝক সংর্দ্ধ হর্াল র্াজাঝে শুরু কিঝল এি সাঝথ সঙ্গরে 
হিঝখ সসনুর্ারহনীি সারিগুঝলা ধীঝি ধীঝি গরেশীল হঝয উঝি। 
 
দরক্ষঝণ েপেীি র্ালুকাময েীঝিি রদঝক এর্ং দূগব হথঝক দূঝি র্হিো এরগঝয হযঝে 
শুরু কিঝল আিও অশ্বাঝিাহী র্ারহনী োঝদি সাঝথ এঝস হযাগ হদয আি োিপঝি হযাগ 
হদয রনম্নমাঝনি চলনসই হপাষাক পরিরহে রকন্তু োিপঝিও পযবাপ্ত অস্ত্র সরিে পদারেক 
র্ারহনীি সারি। এাঁঝদি হপেঝন থাঝক মূল মালর্াহী র্হঝিি রর্রভি আকৃরেি শকে। 
সর্ঝশঝষ, যখনই হকাঝনা হসনার্ারহনী যাত্রা আিম্ভ কঝি, যািা পূঝর্ব গমন কঝিঝে োাঁঝদি 
র্াহঝনি খুি হথঝক উরত্থে ধুলাি মাঝে কাশঝে কাশঝে আঝস সসনুঝদি প্রঝযাজনীয 
হসর্া কিঝে উদ্ক্গ্রীর্ হসনাোউরন অনুসিণকািী রর্শৃঙ্খল আি উেঙ্খল জনোি একো 
দল এর্ং অিাযী োউরনঝে োিাই মঝনািিন আি রর্োঝমি সুঝযাগ কঝি হদয। যাত্রাি 
কািঝণ ক্ষঝয যাওযা জুঝো আি নেুন হপাষাক সেরি কিাি জনু র্হঝিি সাঝথই িঝযঝে 
দরজব আি মুরচি দল। োঝদি সাঝথ আঝিা িঝযঝে রমষ্টাি রর্রক্রকািী হালুইকি আি সুিা 
রর্ঝক্রো। োঝদি রভেঝি িঝযঝে আগুন হখঝকাি দল, দড়ার্াজ আি জাদুকঝিি 
পাশাপারশ িঝযঝে আত্মমগ্ন দিঝর্ঝশি একো দল। প্রারেজরনক প্রঝর্াধ আি রর্মুরে 
হদযাি জনু সসনুসারিি সাঝথ হযাগ হদয অগরণে হর্শুা, োাঁঝদি সর্াই হদখঝে সুন্দিী 
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র্া অল্পর্যসী নয রকন্তু একঝর্লাি ডাল ভাঝেি মূঝলুি রর্রনমঝয োাঁিা রনঝজঝদি হদহ 
রর্রক্র কিঝে উদ্ক্গ্রীর্। 
 
* 
 
খুিিম েয সপ্তাহ পঝি হহঝিঝমি রনধবারিে োরু্ঝে আিজুমাঝন্দি সাঝথ একই শযুায 
শুঝয থাকা অর্িায হস হচাখ খুঝল এর্ং হদঝখ ইরেমঝধুই োি ঘুম হভঝেঝে। হস োঝক 
রনঝজি র্াহুি মাঝে আরলঙ্গণ কঝি, রদঝনি লড়াইঝযি সমঝয সার্ধানো অর্লম্বঝনি জনু 
োি কাঝে রমনরে কঝি। হস সেকব থাকঝর্ র্ঝল োঝক প্ররেশ্রুরে হদয এর্ং আশ্বি 
কঝি মারলক আম্বাঝিি র্ারহনীঝক দুর্বল কিঝে হস হকর্ল োঝদি উপঝি একো েরেকা 
আক্রমণ পরিচালনাি পরিকল্পনা কঝিঝে, হস োাঁি উষ্ণ অধি চুম্বন কঝি। হস োিপঝি 
আলঝো কঝি রনঝজঝক োাঁি আরলঙ্গন হথঝক মুে কঝি এর্ং শযুাি কারুকাজ কিা নীল 
পশঝমি আোদনী একপাঝশ সরিঝয হদয। হস উঝি দাাঁড়ায, রনঝজি নগ্ন হপষল হদঝহ 
সরু্জ হিশঝমি একো আলখাল্লা জরড়ঝয হনয এর্ং হভাঝিি প্রথম আঝলা অিাযী 
রশরর্ঝিি চািপাঝশি রনচু পাহাড়ী এলাকাঝক হসানালী আভায রগলরে শুরু কিাি মুহূঝেব 
হস মাথা রনচু কঝি দ্রুে হহঝিঝমি োরু্ হথঝক হর্ি হঝয আঝস। হভাঝিি শীেল োজা 
র্াোঝস শ্বাস হনযাি জনু কঝযক মুহূেব থমঝক দাাঁরড়ঝয হস পাশ্ববর্েবী একো োরু্ি রদঝক 
এরগঝয যায হযখাঝন োি করচাঁ যুঝদ্ধি উপযুে হপাষাঝক সরিে হঝে োঝক সাহাযু 
কিাি জনু অঝপক্ষা কিঝে। খুিিম দ্রুে রনঝজি কারুকাজ কিা র্ক্ষিল িক্ষাকািী র্মব 
হর্াঁঝধ হনয এর্ং োাঁি গলাঝক সুিরক্ষে িাখঝে হলাহাি জারলি সেরি সিার্যুে োাঁি 
চূড়াকৃরে রশঝিাস্ত্রাণ পরিধান কঝি। হস মশলা রদঝয েনু্দঝি েলসান মুিগী আি গিম 

http://www.bengaliebook.com/


 দি টেনটেড টরোন - এম্পোয়োর অভ িো ট োগল । অযোটলক্স রোিোরট োডড 

249 

www.bengaliebook.com                                  সূদিপত্র 
 

 

দুঝো নান রদঝয দ্রুে প্রােিাশ সমাপ্ত কঝি, োিপঝি োি কাঝলা হঘাড়ায আঝিাহণ কঝি 
এর্ং হযখাঝন োি হেষ্ঠ অশ্বাঝিাহী হযাদ্ধাঝদি সমেঝয গরিে প্রায পাাঁচ হাজাঝিি একো 
আক্রমণকািী র্ারহনী অঝপক্ষা কিঝে হসরদঝক হদহিক্ষী পরিঝর্রষ্টে অর্িায এরগঝয যায, 
আক্রমণ শুরু কিাি জনু মুরখঝয থাকায, োাঁঝদি র্াহনগুঝলা অরিি ভরঙ্গঝে মারেঝে খুি 
রদঝয আঘাে কিঝে। 
 
‘যাত্রা কিা যাক, হস োি অশ্বাঝিাহী র্ারহনী িূলকায েরুণ হসনাপরে কামিান 
ইকর্ালঝক র্ঝল এর্ং োাঁিা যাত্রা শুরু কঝি। খুিিম োি রশরর্ঝিি র্রহিঃসীমানাি 
শরেশালী প্ররেিক্ষা রু্ুঝহি রভেি রদঝয অরেক্রম কিাি সময হস হশষর্াঝিি মে 
দীঘবক্ষণ হহঝিঝমি োরু্ি রদঝক োরকঝয থাঝক। আিজুমান্দ হসখাঝন িঝযঝে র্ঝল হস 
খুরশ। গেিাঝে, আজঝকি সকাঝলি এই আক্রমণ পরিকল্পনা চূড়ান্ত হর্াি পঝি, 
আিজুমাঝন্দি প্রশান্ত উপরিরে োাঁি হদহমন শরমে কিঝে সহাযো কঝিঝে এর্ং 
আজঝকি যুদ্ধ পরিরিরেি জনু রনঝজঝক প্রস্তুে কিঝে হস খারনকো ঘুরমঝয রনঝে 
হপঝিঝে। হস কাঝলা হঘাড়াি পাজঝি গুাঁঝো রদঝয রুক্ষ পল্লীপ্রান্তঝিি উপি রদঝয রনঝজি 
হলাকঝদি রনঝয প্রায র্াঝিা মাইল দূঝি অর্রিে রনরদবষ্ট িাঝনি রদঝক এরগঝয যায 
হযখাঝন, যরদ োি গুপ্তদূেঝদি অনুমান সরিক হঝয থাঝক, আজ সকাঝলি মাোমারে 
হকাঝনা একো সমঝয মারলক আম্বাঝিি র্ারহনীি উপরিে হর্াি কথা। 
 
খুিিম সকাল প্রায নযো নাগাদ একো রনচু রিঝজি োযায োাঁি হলাকঝদি রনঝয যাত্রা 
রর্িরে কঝি যা োাঁি অনুরমে রদক হথঝক যরদ মারলক আম্বাঝিি হলাঝকি অগ্রসি হয 
োহঝল োঝক োঝদি দৃরষ্টপঝেি আড়াঝল িাখঝর্। হস রগরে কিা ভাঁজু-অগ্রভাগ রর্রশষ্ট 
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পযবাঝণি উপি হথঝক রপেঝল মারেঝে হনঝম এঝস রিঝজি শীষবঝদঝশি রদঝক দ্রুে হদৌঝড় 
যায। শীঝষবি কাোকারে হপৌঁোর্াি রিক আগ মুহূঝেব হস হপঝেি উপি ভি রদঝয মারেঝে 
সোন শুঝয পঝড় এর্ং উাঁরক হদয। োি কঝযকজন হসনাপরে অরচঝিই োি সাঝথ এঝস 
হযাগ হদয। কঝযকো োগল োড়া হকউই নড়াচড়া কিঝে এমন আি রকেু খুাঁঝজ পায না। 
শিাকুল দৃরষ্টঝে রদগন্ত েিেি কঝি প্রায হপৌঝন এক ঘন্টা আঝর্ক্ষন কিাি সময োি 
মাথাি রভেঝি দুরিন্তাি েড় র্ইঝে থাঝক হয োি গুপ্তদূঝেিা হযঝো হকাথাও ভুল 
কঝিঝে র্া মারলক আম্বাি হকাঝনাভাঝর্ োি অরভপ্রাঝযি কথা জানঝে হপঝিঝেন এর্ং 
গুপ্তদূেঝদি রর্ভ্রান্ত কঝি রনঝজি গরেপথ পরির্রেবে কঝিঝেন র্া এমনরক হমাগল োউরন 
হযঝো আক্রমঝণি রসদ্ধান্ত রনঝযঝেন, োিপঝিও খুিিঝমি দৃরষ্টঝে রকেুই আেকায না। 
হস রনঝজই রনঝজি সাঝথ েকব কিঝে থাঝক োি রক রনঝজি র্ারহনীি একাংশ হপ্রিণ 
কিা উরচে রশরর্ঝি সর্রকেু রিক আঝে রকনা হদঝখ আসর্াি জনু রকন্তু হশঝষ আঝিা 
রকেুক্ষণ অঝপক্ষা কিাি রসদ্ধান্ত হনয। হস দশ রমরনে পঝি পিম স্বরিি সাঝথ পূর্বরদঝক 
ধূঝলাি একো হদখঝে পায–মারলক আম্বাি হযরদক হথঝক আসঝর্ র্ঝল হস প্রেুাশা 
কঝিরেল। োাঁি গুপ্তদূঝেি দঝলি একজন সদসু কঝযক রমরনে পঝিই, রনিাপদ দূিত্ব 
হথঝক মারলক আম্বাঝিি র্ারহনীি উপি পযবাযক্রঝম নজি িাখাি জনু যাঝদি আঝদশ 
হদযা হঝযরেল, োাঁি ঘমবাে হর্াি কািঝণ রচত্ররর্রচত্র খঝযিী িঝেি হঘাড়ায হচঝপ হারজি 
হয। 
 
‘োিা কেদূঝি অর্িান কিঝে?’ খুিিম জানঝে চায। গ্রীঝেি দার্দাঝহি কািঝণ দূিঝত্বি 
ধািণা অঝনক সময ভ্রারন্তজনক হঝয উঝি। 
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 ‘জাহাপনা, দুই রক রেন মাইল হঝর্। 
 
 ‘আরম যা হভঝর্রেলাম এো োিঝচঝযও কম। োাঁিা রক ধিঝনি রু্ুহ র্জায িাখঝে? 
 
‘োঝদি মূল র্ারহনী হথঝক প্রায হসাযা মাইল দূঝি পুঝিা র্ারহনীঝক রঘঝি রনঝজঝদি 
গুপ্তদূঝেিা সর্িী প্ররেপঝক্ষি সিাঝন ভ্রমণ কিঝে রকন্তু আরম হযখাঝন অর্িান কিরেলাম 
হসখান হথঝক হদঝখ অর্রশষ্ট র্ারহনীঝক আমাি হর্শ শরমে মঝন হঝযঝে। কামান আি 
র্ারুদর্াহী শকেগুঝলা এখনও আোরদে িঝযঝে–এই রর্ষঝয আরম পুঝিাপুরি রনরিে। 
 
 ‘োি মাঝন আমিা এে কাঝে থাকঝে পারি হসো োিা এখনও সঝন্দহ কঝি রন?’ 
 
 ‘জাহাপনা, আমাি হসো মঝন হয না।’ 
 
 ‘হর্শ, োাঁিা অরচঝিই অর্গে হঝর্, খুিিম কথা র্ঝল, রিজ হথঝক নামাি জনু হস 
ইরেমঝধুই ঘুঝি দাাঁরড়ঝযঝে। হস রচৎকাি কঝি রনঝজি হসনাপরেঝদি ডাঝক, আমিা 
সিাসরি োঝদি আক্রমণ কিঝে যারে। সর্াই মঝন িাখঝর্ন োাঁঝদি কামানগুঝলা 
অঝকঝজা কঝি হদযাই আমাঝদি লক্ষু। আমিা োাঁঝদি যেঝর্রশ সংখুক কামান ধ্বংস র্া 
অঝকঝজা কঝি রদঝে পািঝর্া আমিা আমাঝদি শত্রুি লড়াই কিাি ক্ষমো েেঝর্রশ হ্রাস 
কিঝে পািঝর্া।’ 
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খুিিম হসাযা ঘন্টা পঝি রনঝজি র্ারহনীি পুঝিাভাঝগ অর্িান কঝি মারলক আম্বাঝিি 
সসনুসারিি রদঝক আস্করন্দে হর্ঝগ হঘাড়া হারকঝয এরগঝয যায। শুষ্ক মারেি রু্ঝক হঘাড়াি 
খুঝিি আঘাঝে োঝকি হর্াল উঝি আি রেেঝক উিা ধূরলকণা োাঁঝদি সওযািীি হচাঝখ 
রর্দ্ধ হয এর্ং োাঁঝদি নাক মুখ ধূঝলায রকচরকচ কিঝে থাঝক। খুিিম মৃেুুদাযী 
অরভপ্রাঝয অগ্রসি হর্াি সময চািপাশ অিকাি কঝি থাকা ধূঝলাি হমঝঘি রভেি রদঝয 
হদখঝে পায হয মারলক আম্বাঝিি হলাঝকিা এেক্ষঝণ রর্পদ রু্েঝে হপঝিঝে। অশ্বাঝিাহী 
হযাদ্ধািা আক্রমণ প্ররেহে কিঝে হঘাড়াি মুখ ঘুরিঝয রনঝে শুরু কঝি আি হোপরচিা 
হন্তদন্ত হঝয কামাঝনি উপি হথঝক আর্িণ সিাঝে থাঝক আি কামাঝনি মুখ প্ররেপঝক্ষি 
রদঝক হঘািার্াি জনু ষাঝড়ি পালঝক রনরর্বচাঝি চারু্ক রদঝয আঘাে কিঝে থাঝক, যখন 
অঝনুিা হগালার্ারুদ র্হনকািী শকে হথঝক কামাঝনি হগালা আি র্ারুঝদি র্িা হেঝন 
নামায। েীিন্দাঝজিা িণহিীি হাওদায অর্িান গ্রহঝণি জনু হর্ঝয উিঝে থাঝক। 
ের্কীিা োাঁঝদি র্নু্দকগুঝলাঝক প্রস্তুে কঝি এর্ং হসগুঝলাি দীঘব র্ুাঝিল হেপাযাি উপি 
িাপন কঝি যাঝে কঝি আঝিা রনখুাঁেভাঝর্ রনশানাঝভদ কিা যায। খুিিম আঝিা হদখঝে 
পায সূঝযবি আঝলায েকেক কিঝে থাকা র্ক্ষিল আরৃ্েকািী র্মব পরিরহে একদল 
হলাক সসনুরু্ুঝহি একপ্রান্ত হথঝক অনুপ্রাঝন্ত র্ুিভাঝর্ হঘাড়া রনঝয হোোেুরে কিঝে। 
োিা সম্ভর্ে মারলক আম্বাি আি োি আরধকারিঝকিা, সসনুঝদি উৎসাহ হজাগাঝে আি 
প্রঝযাজনীয রনঝদবশ রদঝে। 
 
আকাঝশি রু্ক রচঝি োাঁঝক োাঁঝক েীি োাঁি র্রল্পে গরেঝে ধার্মান হলাকঝদি উপঝি 
আেঝড় পড়ঝে শুরু কঝি। োাঁি কাঝনি পাশ রদঝয গাদার্নু্দঝকি গুরল মৃেুুি রশস 
র্ারজঝয যায আি মারলক আম্বাঝিি প্ররেিক্ষা রু্ুহ হথঝক আঝলাি েলকারন আি সাদা 
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হধাযাি কুণ্ডলী হদখা হযঝে হর্াো যায হয শত্রুপঝক্ষি গুরেকঝযক ের্রক এখন অন্তে 
গুরলর্ষবণ শুরু কঝিঝে। হস এি রকেুক্ষণ পঝিই আঝিা মন্দ্র একো অরভঘাে আি উত্তাল 
েিঝঙ্গি নুায হধাযাি কুণ্ডলী উিঝে হদখঝল োি মাঝে সঝন্দঝহি হকাঝনা অর্কাশ থাঝক 
না হয এইমাত্র মারলক আম্বাঝিি একো কামানও যুঝদ্ধ হযাগ রদঝযঝে। খুিিম দশ 
গঝজিও কম দূিঝত্ব োাঁি সামঝনি সারিি একজন হযাদ্ধাঝক–এক েরুণ িাজপুে রনশানা 
র্াহক–োি পযবাণ হথঝক হপেঝনি রদঝক রেেঝক মারেঝে আেঝড় পড়ঝে হদঝখ, হেভাগু 
অশ্বাঝিাহী ভূপারেে হর্াি সময োি হাে হথঝক সরু্জ িঝেি হমাগল রনশানা রেেঝক 
যায। োঝক অনুসিণিে–আঝিকজন িাজপুে–অশ্বাঝিাহীি র্াহন ভূপারেে হদঝহি 
কািঝণ হুমরড় খায এর্ং োিপঝি রনশাঝনি সাঝথ পা জরড়ঝয হযঝে এোও মারেঝে হুমরড় 
হখঝয পঝড়, োাঁি িাজপুে সওযািীঝক মাথাি উপি রদঝয মারেঝে রেেঝক হফঝল এর্ং 
োিপঝি আঝিা একো হঘাড়াঝক োি আঝিাহীসহ ধূঝলায হফঝল হদয। খুিিম ভাঝর্, 
মারলক আম্বাঝিি সসনুসারি আি মাত্র হসাযা মাইল দূঝি িঝযঝে। এই দূিত্ব অরেক্রম 
কিঝে হয সময প্রঝযাজন হসই অর্সঝি শত্রুপক্ষ খুর্ হর্রশ একো ক্ষরেসাধন কিঝে 
পািঝর্ র্ঝল োি কাঝে মঝন হয না। হস োি হঘাড়াি গলাি কাঝে সহজাে প্ররৃ্রত্তি 
র্ঝশ নুঝয এঝস, হস মারলক আম্বাঝিি কামাঝনি অর্িান অরভমুঝখ আঝিা সিাসরি 
অগ্রসি হর্াি অরভপ্রাঝয লাগাঝম হমাচড় হদয এর্ং হোোি জনু উনু্মখ হঝয থাকা কাঝলা 
হঘাড়াি পাজঝি রদঝনি প্রথমর্াঝিি মে গুাঁঝো হদয। 
 
 হস এিপঝিই রনঝজঝক মারলক আম্বাঝিি সসনুসারিি মাঝে রনঝজঝক হদখঝে হপঝয, 
কামানগুঝলাঝক সুিরক্ষে িাখঝে হসগুঝলাি কঝযক গজ সামঝন একো রু্ুহ িচনা কঝি 
রনঝজি সহঝযাদ্ধাঝদি সাঝথ অর্িানিে হর্গুনী িঝেি পাগরড় পরিরহে এক ের্কীি 
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উঝেঝশু েির্ারি হকাপ র্রসঝয হদয। হস ইরেমঝধু একর্াি গুরল কঝিঝে এর্ং হস 
র্নু্দঝক পুনিায গুরল ভরেব কিঝে োাঁি পাঝশ সীসাি গুরলভরেব সাদা সুরেি থঝল হথঝক 
একো গুরল রনঝয ইস্পাঝেি দঝণ্ডি সাহাঝযু লম্বা র্ুাঝিঝল প্রঝর্শ কিাঝে মিীযা হঝয 
হচষ্টা কিঝে। হস োাঁি আিাধু কাজ আি কখনও হশষ কিঝে পািঝর্ না। খুিিঝমি 
েির্ারি, হসরদন সকাঝলই অস্ত্রাগাঝিি েত্ত্বার্ধাযক রনখুাঁেভাঝর্ শান রদঝয ধািাঝলা কঝি 
েুঝলঝে, ের্কীি মুঝখি একপাঝশ আঘাে হহঝন হর্চািাি হচাযাল প্রায রর্রেি কঝি োি 
সাদা দাাঁঝেি সারি অনারৃ্ে কঝি হফঝল। হাঝেি র্নু্দক হফঝল রদঝয হলাকো মারেঝে 
পঝড় হযঝে খুিিম হপেঝনি রদঝক একর্ািও না োরকঝয সামঝনি কামান আি 
হগালার্ারুদর্াহী শকঝেি রদঝক হদহিক্ষী পরিঝর্রষ্টে অর্িায রদঝক েুঝে যায। খুিিঝমি 
অর্িান হথঝক মাত্র দশ গজ দূঝি একো কামান কাঝন োলা ধরিঝয হদযা শব্দ আি 
সাদা হধাযাি হমঘ সৃরষ্ট কঝি হগালার্ষবণ কঝি। খুিিঝমি আঝিকজন হদহিক্ষীি উদঝি 
রগঝয হগালাো আঘাে কিঝে োি হদঝহি উপঝিি অংশ রনঝমঝষ িানচুুে হয আি োি 
িোে হঘাড়াো সহসা োল হারিঝয আঝিক রদঝক হদৌঝড় যায েখনও োি হদঝহি 
রনঝচি অংশ পযবাঝণ র্ঝস িঝযঝে। 
 
র্ারুঝদি োাঁোঝলা হধাাঁযায কাশঝে শুরু কঝি, োি কান হভাাঁ-হভাাঁ কিঝে থাঝক, খুিিম 
োি হঘাড়াঝক পুনিায সামঝনি রদঝক অগ্রসি হর্াি ইরঙ্গে কঝি, আঝিকজন হোপচীঝক 
লক্ষু কঝি েির্ারি চালায হয পাথঝিি অসম্ভর্ ভারি কামাঝনি একো হগালাি ওজঝন 
নুঝয প্রায র্াাঁকা হঝয রগঝয রনঝজি অঝস্ত্রি রদঝক যার্াি জনু প্রাণান্তকি পরিেম কিঝে। 
রপঝি আঘাে প্রাপ্ত হঝে, হলাকোি হাে হথঝক পাথঝিি হগালাো পঝড় যায এর্ং োি 
সাদা িঝেি হনাংিা হজাব্বাো িে শুঝষ রনঝে থাকঝল, হস মারেঝে লুরেঝয পঝড়। এক 
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রমরনে র্া সম্ভর্ে োিও কম হঝর্–যুদ্ধঝক্ষঝত্র সময হযন সহসাই িরর্ি হঝয উঝি–খুিিম 
সসনুসারিি অনুপাঝশ হপৌঁঝে যায। রনঝজি চািপাঝশ োরকঝয হস হদখঝে পায হয আঝিা 
অঝনক হোপরচ হাঝেি ইস্পাঝেি দণ্ড হফঝল রদঝয রনঝজি অর্িান পরিেুাগ কঝি 
হদৌঝড় পালাঝে শুরু কঝিঝে। অরধকাংঝশি প্রঝচষ্টায র্ুথব হয হযঝহেু োাঁি অনুগে 
অশ্বাঝিাহী হযাদ্ধািা োঝদি েির্ারি রনঝয হপেন হথঝক োাঁঝদি উপি চড়াও হয োিা 
হদৌড়াঝে কিায র্া র্শবা রদঝয োঝদি হগাঁঝথ হফঝল। 
 
খুিিঝমি হলাকজন দ্রুে োি চািপাঝশ সমঝর্ে হঝে আিম্ভ কঝি। ‘হোমাঝদি রভেঝি 
যাাঁঝদি কীলক রর্েিণ কিা হঝযঝে হসগুঝলা কামাঝনি পিাদভাঝগ সর্বশরে রদঝয েুরকঝয 
হদঝর্, হস আঝদশ হদয। যাঝদি কাঝে কাঝিি হোে হােুরড় িঝযঝে োিা হচষ্টা কিঝর্ 
কামাঝনি সমু্মখভাঝগি র্হনকািী শকঝেি চাকাগুঝলা হভঝে রদঝে। আি যাঝদি উপঝি 
র্ারুঝদি রচেঝিখা সেরি কঝি র্ারুদ র্হনকািী শকেগুঝলা গুাঁরড়ঝয হদযাি দারযত্ব হদযা 
হঝযঝে োিা আমিা প্রিান কিাি সাঝথ সাঝথ কাজ শুরু কঝি হদঝর্। হোমাঝদি কাঝজি 
সমঝয মারলক আম্বাঝিি হলাকঝদি আমিা র্ারক যািা িঝযরে োিা র্ুি িাখঝর্া। 
 
োি সসনুিা হঘাড়া হথঝক হনঝম যখন কাজ শুরু কিঝর্ খুিিম একো েূযবধ্বরন শুনঝে 
পায এর্ং হপাযি হস্রাঝেি মাঝে রর্দুমান একো ফাাঁক রদঝয–হস ইরেমঝধুই রু্েঝে 
হপঝিঝে যা িণঝক্ষত্রঝক এমন রর্ভ্রারন্তকি িাঝন পরিণে কঝি–হস মারলক আম্বাঝিি 
রর্শৃঙ্খল সসনুসারিি হপেন হথঝক োাঁি একদল অশ্বাঝিাহীঝক আরর্ভূবে হঝে হদঝখ এর্ং 
কৃেসংকল্প ভরঙ্গঝে োাঁিই অর্িাঝনি রদঝক হামলা কিঝে এরগঝয আসঝে হদঝখ। ‘এঝসা, 
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আমিা োাঁঝদি মুঝখামুরখ হই,’ খুিিম রচৎকাি কঝি এর্ং োাঁি কাঝলা হঘাড়াঝক সামঝন 
অগ্রসি হঝে ইরঙ্গে কঝি। 
 
হস আি োি হলাঝকিা োঝদি হঘাড়াগুঝলাঝক র্রল্পে হর্ঝগ ধারর্ে কিাি পূঝর্বই শত্রু 
সসনু োঝদি আক্রমণ কঝি। খুিিমঝক হদঝখ মঝন হয রচনঝে পািায, প্ররেপঝক্ষি 
গাট্টাঝগাট্টা হদখঝে এক হযাদ্ধা হয রশঝিাস্ত্রাণ পিাি রকংর্া র্ঝমব সরিে হর্াি সময 
পাযরন োি রদঝক সিাসরি এরগঝয যার্াি জনু লাগাম ধঝি োন হদয। খুিিম োি 
হঘাড়াঝক চক্রাকাঝি হঘািায, জো এখন রনঝজি পূর্বর্েবী যুদ্ধ প্রযাঝসি কািঝণ হজাঝি 
হজাঝি শ্বাস রনঝে, োি মুঝখামুরখ হঝে। োাঁি প্ররেপক্ষ অর্শু আঘাে কিাি প্রথম 
সুঝযাগ লাভ কঝি, খুিিঝমি র্ক্ষ আরৃ্েকািী র্মব লক্ষু কঝি হস হাে দুরলঝয রনঝজি 
র্াাঁকাঝনা েির্ারি নারমঝয আনঝে আঘােো রনশানা হভদ কঝি আি োিপঝি ইস্পাঝে 
প্ররেহে হঝে, খুিিমও ভািসামু হারিঝয হফঝল ফঝল োাঁি প্রথম আঘােও রর্ফঝল যায, 
প্ররেপঝক্ষি হযাদ্ধা মাথা রনচু কিঝে েির্ারিো উপঝিি র্াোস হকঝে হর্ি হঝয যায। 
রকন্তু খুিিম োিপঝিই, দ্রুে ভািসামু লাভ কঝি, পুনিায েির্ারি রদঝয আঘাে কঝি, 
োাঁি েির্ারিি কু্ষিধাি ফলা হলাকোি রু্ঝকি লম্বালরম্ব হাঝড়ি রিক রনঝচ োাঁি স্ফীে 
আি অিরক্ষে উদঝিি গভীঝি আঘাে হাঝন। হস অস্ত্র আি লাগাম েুাঁঝড় হফঝল এর্ং 
রনঝজি ক্ষেিান খামঝচ ধঝি হলাকো োি হঘাড়া হথঝক পাথঝিি মে খঝস পঝড়, জো 
োি প্রর্ল ভাি হথঝক মুে হঝেই প্ররেিরন্দ্বো পরিহাি কঝি হসখান হথঝক দ্রুে 
অনুরদঝক ধারর্ে হয। 
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খুিিম আক্রমঝণি আকরেকো হশঝষ হজাঝি হজাঝি শ্বাস রনঝয দম রফঝি পার্াি হচষ্টা 
কিাি সমঝয রনঝজি চািপাঝশ োরকঝয হদঝখ হয মারলক আম্বাঝিি হযাদ্ধািা ক্রমশ আঝিা 
হর্রশ সংখুায লড়াইঝয হযাগ রদঝে এর্ং হসই সাঝথ এোও লক্ষু কঝি হয োি পঝক্ষি 
হর্শ কঝযকজন সসনু মারেঝে আহে র্া রনহে অর্িায হাে পা েরড়ঝয পঝড় িঝযঝে। 
হস হযমন আশা কঝিরেল োাঁঝদি এই েরেকা আক্রমণ রিক েেোই সফল হঝযঝে, 
মারলক আম্বাঝিি যুদ্ধ উপকিণ আি োি শরে অঝনকোই োাঁিা আজ হ্রাস কঝিঝে। 
োঝদি অরভপ্রায এখন যখন অরজবে হঝযঝে েখন এোই উপযুে সময োাঁি আি োি 
অনুগে হলাকঝদি রনিাপঝদ পিাদপসািণ কিা যখন োিা হসো কিঝে পািঝর্। যঝথষ্ট 
হঝযঝে, সর্াই এখনই হঘাড়ায চাঝপা, কামানগুঝলা অঝকঝজা কিা যািা প্রায হশষ কঝি 
হফঝলঝে োঝদি উঝেঝশু হস রচৎকাি কঝি। আহে রকংর্া হঘাড়া হারিঝযঝে এমন 
প্রঝেুকঝক েুঝল নাও আি একো হঘাড়ায দু’জন আঝিাহণ কঝিা রকন্তু হোমিা যখন 
িান েুাগ কিঝর্ েখন র্ারুদ র্হনকািী শকঝেি চািপাঝশ হোমাঝদি সৃষ্ট র্ারুঝদি 
রচেঝিখায অর্শুই মঝন কঝি অরগ্ন সংঝযাগ কিঝর্। 
 
 হস োি পদারেক রহসাঝর্ দারযত্ব পালনিে সসনুঝদি হুঝড়াহুরড় কঝি রনঝজঝদি র্াহঝনি 
পযবাঝণ আঝিাহণ কিঝে, সহঝযাদ্ধাঝদি হপেঝন েুঝল হনযাি সময হস োরকঝয থাঝক। 
দীঘবঝদহী এক িাজপুে আহে একজন সহঝযাদ্ধাঝক রনঝজি ধুসি হঘাড়ায েুঝল হনযা 
জনু প্রাণান্ত হঝে েখনই শূনু হথঝক মৃেুু মুঝখ রনঝয দুঝো েীি অল্প সমঝযি র্ুর্ধাঝন 
হনঝম এঝস আহে হযাদ্ধাঝক রর্দ্ধ কঝি, এর্ং হস হপেঝনি রদঝক উঝে পঝড়, স্পষ্টেই 
মৃেুু ভূরম স্পশব কিাি পূঝর্বই হঝযঝে। চঝল এঝসা, খুিিম উরিগ্ন কঝণ্ঠ র্ঝল, এর্ং 
রনঝজি কাঝলা হঘাড়াি পাাঁজঝি হগাড়ালী রদঝয গুঝো হদয যাি কাঝলা চামড়া ঘাঝমি সাদা 
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হফনায জর্জর্ কিঝে। সর্ঝশঝষ যাাঁিা শত্রুপঝক্ষি এলাকা েুাগ কিঝর্ হস োঝদি সাঝথ 
অর্িান কঝি। হস েীব্র হর্ঝগ হঘাড়া দার্ঝড়ি হনযাি সময, হপেঝনি পরিরিরে হদখাি 
জনু রনঝজি পযবাঝণ ঘুঝি রগঝয হস োি হপেঝন োকাঝে হস হদঝখ, মারলক আম্বাঝিি 
সসনুঝদি হোাঁড়া একো র্শবা আঘাঝে, োি আঝিকজন হযাদ্ধা রনঝজি র্াহন হথঝক কাে 
হঝয একপাঝশ পঝড় যাঝে। হেভাগু হলাকোি পা হিকাঝর্ আেঝক যায এর্ং হিকাঝর্ি 
চামড়া রোঁঝড় যার্াি আঝগ হর্শ রকেুো দূিত্ব হস হঘাড়াি হপেঝন হেচঝড় যায। 
 
খুিিম সহসা অনুভর্ কঝি গিম র্াোঝসি একো হলকা োি পাশ রদঝয র্ঝয যাঝে 
এর্ং আর্ািও একো রর্কে রর্ঝস্ফািঝনি শব্দ োাঁি কাঝন োলা ধরিঝয হদয। র্ারুদর্াহী 
শকেগুঝলাি একো অন্তে রর্ঝস্ফারিে হঝযঝে। আঝিকো রর্ঝস্ফািঝণি আওযাজ হভঝস 
আঝস এর্ং খুিিম োাঁি র্াম গাঝলি নাঝকি কাঝে েীব্র একো যন্ত্রণা অনুভর্ কঝি আি 
েিল রকেু একো োি মুঝখি উপি রদঝয গরড়ঝয হিাাঁঝেি কাঝে আঝস। রজরনষোি স্বাদ 
হনানো আি োি জীহ্বায হকমন ধাের্ একো অনুভূরে–িে। হস হঘাড়ায হচঝপ হোোি 
মাঝেই গাঝল হাে রদঝয একো পােলা ধােুর্ েুকঝিা হেঝন হর্ি কঝি। হস ভাঝর্, 
রজরনষো সম্ভর্ে রেঝনি সেরি র্ারুদ িাখাি হোড়ং। 
 
হস অরচঝিই আর্াি হসই রিঝজি চূড়ায রফঝি আঝস হযখান হথঝক হস আক্রমণ আিম্ভ 
কঝিরেল, হযখাঝন োাঁি র্ারক সসনুিা পুনিায নেুন কঝি হগাষ্ঠীর্দ্ধ হঝে। হস োি 
হঘাড়াি প্রর্লভাঝর্ স্পরন্দে হঝে থাকা পাজঝি কিেল রদঝয মৃদু আঘাে কঝি জোঝক 
আদি কঝি, এর্ং আর্ািও রনঝজি হপেন রদঝক োকাঝল, হস হদঝখ হয গুরেকঝযক 
রপরেঝয পড়া দলেুে হমাগল সসনু েখনও মারলক আম্বাঝিি রর্ভ্রান্ত সসনুঝদি কাে হথঝক 
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পারলঝয আসঝে। একো ধুসি হঘাড়াি সামঝনি পা োল রদঝয উপঝিি রদঝক উিাি 
সমঝয রনঝজি হদঝহি ভাঝি হর্াঁঝক যায এর্ং রর্শাল প্রাণীো ভূপারেে হয, রপঝিি 
গাট্টাঝগাট্টা হদখঝে, ধনুঝকি মে র্াাঁকাঝনা পাঝযি আঝিাহী সমযমে পযবাণ হথঝক লাফ 
রদঝয সঝি যায। খুিিম ভাঝলা কঝি হখযাল কিঝল হদঝখ হয হঘাড়াোি পাশ্ববঝদঝশ 
েির্ারিি রর্শাল একো ক্ষে িঝযঝে। প্রাণীো োি উপঝি অরপবে দারযত্ব ভাঝলামেই 
পালন কঝিঝে এর্ং সাহরসকোি পিাকাষ্ঠা প্রদশবন কঝি রপঝিি আঝিাহীঝক এে দূি 
পযবন্ত রনঝয এঝসঝে। 
 
মারলক আম্বাঝিি হলাঝকিা োঝদি রপেু ধাওযা কঝি রন। খুিিম রু্িহানপুি েুাগ কিাি 
পি হথঝক অরের্ারহে দু’মাঝস এমন ঘেনা আঝিা দু’র্াি ঘঝেঝে, োাঁঝদি প্ররেপক্ষ 
সর্সমঝয হকৌশলগে রনিাপদ আেযিঝল অর্িান অর্ুাহে হিঝখঝে, েরেকা হামলায 
রনঝজি র্ারহনীি ক্ষযক্ষরেি র্ুাপািো আপাে দৃরষ্টঝে হর্াধহয হমঝনই রনঝযঝে এর্ং আজ 
সকাঝলি মে েরেকা আক্রমঝণি সময রনজ পঝক্ষি হামলাকািীঝদি, োিা যখন মূল 
র্ারহনী হথঝক পৃথক হঝয হামলা শুরু কঝি, েখনও োঝদি অনুসিণ কিাি হকাঝনা 
োরগদ োি রভেঝি লক্ষু কিা যাযরন। মারলক আম্বাি মঝন হঝে দারক্ষণাঝেুি মালভূরমি 
সীমাঝন্তি লাঝগাযা পাহাঝড়ি অভুন্তি পযবন্ত পিাদপসািণ অর্ুাহে িাখঝে সংকল্পর্দ্ধ যা 
খুিিঝমি আগমঝনি সংর্াদ প্রথমর্াি হশানাি পঝি হথঝকই রেরন র্জায হিঝখঝেন। োি 
সংখুায অপ্রেুল সসনুর্ারহনী এখাঝন হযঝকাঝনা যুঝদ্ধ পরিরচে ভূপ্রকৃরে রনঝজি সুরর্ধামে 
র্ুর্হাি কিঝে সক্ষম হঝর্। 
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খুিিম োি িঝে িরিে েির্ারিি ফলা পযবাঝণ িরক্ষে এক েুকঝিা কাপঝড়ি সাহাঝযু 
পরিষ্কাি কঝি এর্ং পিম যঝত্নি সাঝথ আঝিা একর্াি েির্ারিোঝক এি িত্নখরচে 
মযাঝন হকাষর্দ্ধ কঝি, হোশা আি সন্তুরষ্টি একো রমে অনুভূরেি মাঝে হস রর্িাজ 
কিঝে। হস মারলক আম্বাঝিি সসনুর্ারহনীি আঝিা ক্ষরে সাধন কিঝে হপঝিঝে, োঝদি 
হগালার্ষবঝণি ক্ষমো আি সসনু সংখুা নূুনেম গ্রহণঝযাগু হমাগল প্রাণহারনি রর্রনমঝয 
অরজবে হওযায হস সন্তুষ্ট, আি হোশ এই জনু হয মারলক আম্বাি এখনও চূড়ান্ত 
রনষ্পরত্তমূলক যুঝদ্ধ রনঝজঝক রনঝযারজে কঝি রন। হস অর্শু রনঝজঝক সান্ত্বনা রদঝয মঝন 
মঝন র্ঝল হয এমন একো যুঝদ্ধি সম্ভার্না সৃরষ্ট হঝে খুর্ হর্রশ রদন হদরি হঝর্ না। 
 
* 
 
‘হদরখ, আমাঝক হদখঝে দাও, আিজুমান্দ আঝদঝশি সুঝি র্ঝল। খুিিম োি পরিোন্ত 
কাঝলা হঘাড়া রনঝয মাত্র পাাঁচ রমরনে আঝগই োি অিাযী হসনাোউরনঝে আস্করন্দে হর্ঝগ 
এঝসঝে। আিজুমান্দ িীরেনীরেি হোযাক্কা না কঝি োঝক অভুথবনা জানাঝে হহঝিম 
হথঝক েুঝে এঝসঝে, হস োরু্ি উষ্ণ অভুন্তিভাঝগ মধুর্েবী সমযো রনিন্তি পাযচারি 
কঝি অরের্ারহে কঝিঝে, োি পরিচারিকািা দির্াঝিি সাম্প্ররেক গুজঝর্ি িসাঝলা 
মুখঝিাচক অংশ শুরনঝয োি মঝনাঝযাগ আকষবঝণি হচষ্টা কিঝল র্া যখন জলখার্াঝিি 
কথা রজঝজ্ঞস কঝিঝে হস োঝদি সর্ রকেুিই যন্ত্রর্ৎ উত্তি রদঝযঝে। খুিিঝমি মুঝখ 
জমাে র্াধা িঝেি দাগ হদঝখ হস সাঝথ সাঝথ োঝক োরু্ঝে রফরিঝয রনঝয আঝস। 
 

http://www.bengaliebook.com/


 দি টেনটেড টরোন - এম্পোয়োর অভ িো ট োগল । অযোটলক্স রোিোরট োডড 

261 

www.bengaliebook.com                                  সূদিপত্র 
 

 

‘রকসুু হযরন। সামানু আচড় মাত্র। সরেুই র্লরে। ক্ষেিাঝন ইরেমঝধুই মামারড় পড়া 
শুরু হঝযঝে, খুিিম প্ররের্াদ জানায রকন্তু আিজুমান্দ হস সঝর্ হমাঝেই পাত্তা না রদঝয 
ক্ষেিান পরিষ্কাি কিাি জনু রনম পাোি রনযবাস আনঝে র্ঝল, হস শুঝনঝে সংক্রমণ 
প্ররেঝিাঝধ এো একো রনরিে উপায। পরিচারিকাঝদি একজন হন্তদন্ত হঝয রনম পাোি 
সিাঝন হযঝেই, আিজুমান্দ খুিিঝমি রু্ঝকি র্ঝমবি র্াাঁধন খুঝল এর্ং োি হদহ হথঝক 
হসো সরিঝয হনযাি সময হস আপন মঝনই রর্ড়রর্ড় কঝি র্লঝে থাঝক, ‘আল্লাহোলাঝক 
লাখ লাখ শুকরিযা হয আপরন রনিাপঝদ রফঝি এঝসঝেন। ‘আরম হোমাঝক র্ঝলরে হসানা 
আরম অর্শুই রফঝি আসঝর্া… হোমায ভীষণ উরিগ্ন হদখাঝে। েুরম রক রনরিে হয 
আমাি সাঝথ যুদ্ধযাত্রায অংশ হনযা হোমাি জনু সরেুই ভাঝলা হঝর্? রু্িহানপুঝি েুরম 
রক আিও শারন্তঝে থাকঝে না?” 
 
না, আিজুমান্দ সাঝথ সাঝথ উত্তি হদয, োাঁি কণ্ঠস্বি কঝিাি। সংর্াঝদি জনু অঝপক্ষাি 
প্রহি এখাঝন সংরক্ষপ্ত। র্ােবার্াহঝকি আগমঝনি জনু প্রেীক্ষা কিা এর্ং োঝদি মুঝখি 
রদঝক োরকঝয োিা রক সংর্াদ রনঝয এঝসঝে হসো আন্দাজ কিাি হচষ্টা অঝনক হর্রশ 
মািাত্মক। আরম এখাঝন হসনাোউরনঝে আপনাি সাঝথ থাকঝে পািরে এর্ং আপনাি 
ভার্না জানঝে আি চূড়ান্ত রর্জঝযি ক্ষঝণ, আরম জারন যা অর্শুম্ভার্ী, উপরিে থাকঝে 
পািঝর্া। হস োি কথাি মাঝেই োঝক আরলঙ্গণ কঝি, ঘাঝমি োাঁোঝলা গি যা োি 
হজাব্বাঝক হনাংিা কঝিঝে পাত্তা না রদঝয। 
 
খুিিম যখন োি গাঝল প্রণযস্পশব রফরিঝয রদঝে, োাঁি মন েখনও ভার্ঝে থাঝক রর্জয 
অজবঝনি জনু হস আিও কীভাঝর্ োি প্রঝচষ্টা হজািদাি কিঝে পাঝি যা আিজুমান্দ 
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অর্শুম্ভার্ী মঝন কঝি। মারলক আম্বাি এখনও সর্ঝচঝয রর্পিনক প্ররেপক্ষ রহসাঝর্ 
র্েবমান। 
 
* 
 
‘যুর্িাজ, উনু্মে প্রান্তঝি যুঝদ্ধ আমাঝদি হমাকাঝর্লা না কঝি মারলক আম্বাি এখান হথঝক 
পাাঁচ মাইল দূঝি একো র্দ্ধ একো উপেুকায পিাদপসািণ কঝিঝে, কামিান ইকর্াল, 
োাঁি গুপ্তদূঝেি অরভযান সমাপ্ত কঝি রফঝি এঝস হপাষাক পরির্েবন কঝি যখন পরিরিরে 
সম্পঝকব অর্রহে কঝি দার্দাঝহি উত্তাঝপ োাঁি হগালগাল মুখোয রর্নু্দ রর্নু্দ ঘাম জঝম 
গরড়ঝয পড়ঝে শুরু কঝি। োি হলাকজন ইরেমঝধু প্রঝর্শ পঝথ পাথি, মালর্াহী শকে 
উঝে হিঝখ আি অনু যা রকেু োিা হাঝেি কাঝে হপঝযঝে সর্রকেু রদঝয প্ররের্িকো 
সৃরষ্ট কিঝে। 
 
খুিিম মঝন মঝন ভাঝর্, অর্ঝশঝষ অঝপক্ষাি পালা সমাপ্ত হঝে চঝলঝে। আক্রমণ শুরু 
হর্াি পি হথঝকই যাি কািঝণ োঝক রনঝজি গাঝল একো অগভীি ক্ষে সহু কিঝে 
হঝযঝে োি হলাঝকিা মারলক আম্বাঝিি র্ারহনীি উপঝি সর্সমঝয নজি হিঝখ এঝসঝে 
রর্ঝশষ কঝি োিা যখন আহঝমদনগঝিি সুলোঝনি ভূখঝণ্ডি রদঝক রফঝি হযঝে শুরু 
কঝি। খুিিম পির্েবীঝে শত্রুপক্ষঝক পযবাযক্ররমক পাশ্ববর্েবী আক্রমণ আি হযিারনমূলক 
েরেকা হামলা চারলঝয প্ররেপক্ষঝক োঝদি সর্ শে ঘাাঁরে হথঝক রর্রেি কঝি হফঝল 
হযখাঝন হপৌঁোঝে পািঝল োিা নেুন কঝি সসনু সংগ্রহ কিঝে পািঝো। মারলক আম্বাি, 
রযরন পিাদপসািঝণি সময রনঝজি হলাকঝদি রভেঝি শৃঙ্খলা র্জায িাখাি করিন কাঝজ 
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আপাে দৃরষ্টঝে সফল হঝযঝেন, অর্ঝশঝষ স্পষ্টেই রসদ্ধান্ত রনঝযঝেন োঝক এর্াি ঘুঝি 
দাাঁরড়ঝয যুদ্ধ কিঝে হঝর্। আরর্রসরনযাি ভাড়াঝে হযাদ্ধা প্ররেিক্ষাি জনু সর্ঝচঝয 
উপঝযাগী ভূখণ্ডও যরদ রনর্বারচে কঝি থাঝকও, খুিিম রনঝজি রর্জঝযি র্ুাপাঝি 
আিাশীল। হপেঝনি উপেুকা সম্বঝি রক জাঝনা? আসঝলই রক হসো কানাগরল?’ 
 
 ‘উপেুকাো অঝনকো হর্ােল আকৃরেি। প্রঝর্শ পথো হর্ােঝলি গলা র্া র্লা যায 
সর্ঝচঝয সংকীণব অংশ। দুই পাশ খাড়াভাঝর্ উঝি রগঝযঝে আি পাঝযি চাঝপ গরড়ঝয 
পড়ঝে পাঝি এমন পাথি এর্ং আলগা নুরড়ঝে োকা। উপেুকাি মাঝে েণবাি পারনঝে 
সৃষ্ট একো নদী িঝযঝে যা মারলক আম্বাঝিি হলাকঝদি পারনি সংিান হদঝর্। আি 
হসখাঝন প্রচুি কািও িঝযঝে। োাঁিা রকেু গাে হকঝে প্ররের্িকো সৃরষ্ট কিঝে পািঝর্ 
এর্ং োিপঝিও যঝথষ্ট গাে দাাঁরড়ঝয থাকঝর্ আমাঝদি হযঝকাঝনা আক্রমণ রর্রক্ষপ্ত কঝি 
রদঝে।’ 
 
 ‘হোমাি রক মঝন হয? আমিা রক এখন আক্রমণ কিঝর্া?’ হশষ যুঝদ্ধি সম্ভার্নায 
অনধযব হঝয উিা খুিিম জানঝে চায। 
 
 ‘না, যুর্িাজ। যরদও র্েবমান পরিরিরেঝে আক্রমণ কিাোই সর্ঝচঝয রু্রদ্ধমাঝনি কাজ 
র্ঝল মঝন হঝে, আমাি মঝন হয হসো রিক হঝর্ না, কামিান ইকর্াল র্ঝল। উপেুকাি 
প্রঝর্শ মুখো খুর্ই সংকীণব আি সহঝজই এলাকাো সুিরক্ষে কিা সম্ভর্। আমিা যরদ 
হকর্ল আমাঝদি সঝঙ্গ থাকা অশ্বাঝিাহী হযাদ্ধাঝদি ভিসায আক্রমণ শুরু করি োহঝল 
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মািাত্মক রর্পযবঝযি সমু্মখীন হর্াি েুাঁরক িঝযঝে। িণহিীি র্হি আি কামানর্াহী 
শকেগুঝলা এঝস হযাগ হদযা পযবন্ত আমাঝদি অর্শুই অঝপক্ষা কিা উরচে।’ 
 
 খুিিম রু্েঝে পাঝি কামিান ইকর্াল রিকই র্ঝলঝে। এেগুঝলা সপ্তাহ। হকৌশলী 
অরভযান পরিচালনা কঝি মারলক আম্বাঝিি র্ারহনীঝক র্েবমান অর্িাঝন রনঝয এঝস এখন 
র্ুথবোি সম্ভার্না আঝে হজঝনও আক্রমণ কিঝল হস হর্াকারমি পরিচয হদঝর্। মারলক 
আম্বাঝিি অর্িা এই মুহূঝেব রনজ গুহায হকাণিাসা অর্িায আহে রসংঝহি নুায, হয 
এখনও অসেকব র্া অরে উৎসাহী রশকািীঝক প্রাণঘারে আঘাে কিঝে সক্ষম। 
 
* 
 
‘আজ আমিা জযলাভ কিঝর্া, খুিিম এক ঘন্টা আঝগ আিজুমান্দঝক র্ঝলঝে। মারলক 
আম্বাঝিি সসনুিা হয উপেুকায রনঝজঝদি স্বেিঃপ্রঝণারদে হঝয অর্রুদ্ধ কঝি হিঝখঝে 
হসখান হথঝক আধ মাইল দূঝি একো রেলাি উপঝি হিাঝকি অর্িান হথঝক হস এখন 
সামঝনি রদঝক োরকঝয িঝযঝে। প্রঝর্শ পথো সরেুই খুর্ সংকীণব–হকাঝনামঝেই দুইশ 
গঝজি হর্রশ চওড়া হঝর্ না-এর্ং দু’পাঝশি পাহাড় এেোই খাড়াভাঝর্ উাঁচু হঝযঝে হয 
হসো হর্ঝয উপঝি উিা রর্ঝশষ কঝি এমন একদল মানুঝষি জনু যাঝদি লক্ষু কঝি 
গুরলর্ষবণ কিা হঝে। মারলক আম্বাঝিি সসনুিা প্রঝর্শ পথো পাথি, হগাড়া হথঝক হকঝে 
হফলা গাে এমনরক কাাঁোগাঝেি হোাঁপ যা আঝশপাঝশি এলাকায প্রচুি জঝন্ম একসাঝথ 
হর্াঁঝধ হগাো কঝি হফঝল িাখাি সাঝথ সাঝথ রনঝজি সাঝথি মালর্াহী শকেগুঝলাও উঝে 
রদঝয প্ররের্িকো সৃরষ্ট কঝিঝে। প্ররের্িকো র্িার্ি রনযরমে দূিঝত্ব খুিিঝমি 
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অেরকবে হামলাি পঝিও কাযবক্ষম িঝযঝে মারলক আম্বাঝিি এমন অর্রশষ্ট কামাঝনি নল 
মুখ র্ুাদান কঝি িঝযঝে। 
 
খুিিম এখন আঝগি হচঝযও হর্রশ রনরিে হয গেকাল সিুাঝর্লা যুঝদ্ধি হকৌশল 
রনধবািণী সর্িঝক হস রিকই র্ঝলরেল হয উপেুকাি রভেি রদঝয প্রর্ারহে হঝয এঝস 
নদীো হযখাঝন র্াইঝি হর্ি হঝয এঝসঝে হসোই একমাত্র সম্ভার্ু দূর্বল িান। মারলক 
আম্বাঝিি হলাকজন নদীঝে র্াাঁধ না রদঝয হসখাঝন প্ররের্িকো সৃরষ্ট কিঝে পািঝর্ না যা 
অরচঝিই োঝদি হপেঝনি িান প্লারর্ে কঝি এলাকাো পাহািা হদযাই োঝদি জনু 
অসম্ভর্ কঝি েুলঝর্। 
 
যুঝদ্ধি হকৌশল রনধবািণী সভায গৃহীে রসদ্ধান্ত অনুসাঝি োাঁি িণহিীি একো র্হি 
ইরেমঝধুই আক্রমঝণি জনু অগ্রসি হঝে আিম্ভ কঝিঝে, উপেুকাি প্রঝর্শ পঝথি রদঝক 
ধীঝি রকন্তু রনরিন্ত রনিযোয এরগঝয চঝলঝে। খুিিম কঝযকো হাওদা হথঝক 
গাদার্নু্দঝকি গুরলি েলক হদখঝে পায এর্ং অনুগুঝলা হথঝক হভঝস আঝস োাঁি 
র্হনঝযাগু হোে কামান–গজঝলি চাপা গজবন আি হঘাযা। হারেি র্হঝিি রিক হপেঝন 
আড়াআরড়ভাঝর্ রর্নুি অশ্বাঝিাহী হযাদ্ধাঝদি সারি ইরেমঝধুই সমঝর্ে হঝে শুরু কঝিঝে 
প্ররের্িকোয সৃষ্ট সামানুেম ফােঝলি সঝর্বাচ্চ সুঝযাগ রনঝে। খুিিঝমি মন চাইঝে 
োঝদি সাঝথ হথঝক আক্রমঝণি হনেৃত্ব রদঝে রকন্তু যুরে রদঝয হস জাঝন হয আিজুমান্দ 
রিকই র্ঝলঝে এর্ং হকর্ল োি রনিাপত্তাি কথা হভঝর্ই না র্িং হস োঝক োাঁি 
হসনাপরেঝদি পিামশব অনুসিণ কিঝে অনুঝিাধ কঝিরেল এই জনু হয যুদ্ধঝক্ষত্র আি 
হসখানকাি ঘূণবাযমান হধাযাি কুণ্ডলী আি এি অনুগামী রর্ভ্রারন্ত হথঝক রনিাপদ দূিঝত্ব 
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অর্িান কঝি িণনীরে পরিচালনা কিঝলই হস োি দারযত্ব অঝনকঝর্রশ কাযবকিভাঝর্ 
পালন কিঝে পািঝর্। 
 
 মারলক আম্বাঝিি সসনুঝদি েরড়ঘরড়ি কঝি সেরি কিা প্ররের্িকোি হপেন হথঝক 
কামানগুঝলা এখন হগালার্ষবণ কিঝে শুরু কঝিঝে এর্ং খুিিম োাঁি হারেি র্হঝিি 
অগ্রগামী একো হারেঝক থমঝক দাাঁরড়ঝয হযঝে এর্ং োিপঝি ধীঝি ধীঝি একপাঝশ কাে 
হঝয নদীঝে ভূপারেে হঝে হদঝখ, রপঝিি হাওদাো হভঝে গুাঁরড়ঝয যায। আঝিকো হারেি 
ঘাঝড়ি দু’পাশ হথঝক দুই মাহুেই রনঝচ আেঝড় পঝড়, সম্ভর্ে ের্কীঝদি সরম্মরলে 
গুরলর্ষবঝণি একো োপো োঝদি আঘাে কঝিঝে। হারেো আক্রমঝণি অরভমুখ হথঝক 
রনঝজঝক ঘুরিঝয হনয, ভয আি আেঝি শুড় উাঁচু কঝি হিঝখঝে। রর্শাল জন্তুো রদরিরদক 
জ্ঞানশূনু হঝয পালার্াি সময এি গজদাাঁঝেি সাঝথ সংযুে ধািাঝলা েির্ারিি আঘাঝে 
হপেঝন অনুসিণিে আঝিকো হারেি পা প্রায রিখরণ্ডে কঝি হফলঝল হসোও ভূপারেে 
হয। হারেো ভূপারেে হর্াি সময খুিিম এি হাওদা হথঝক গজনল মারেঝে আেঝড় 
পঝড় রর্ধ্বি হঝে হদঝখ। আঝিকো হারে হসোি সাঝথ হহাাঁচে হখঝয সামঝনি রদঝক 
রেেঝক পড়ঝল ঘাঝড়ি দু’পাশ হথঝক দুই মাহুঝেি সাঝথ সাঝথ রপঝি িারপে হাওদাও 
িানচুুে হয। 
 
 হারেি র্হঝিি গুরেকঝযক দাাঁরড়ঝয থাকা সদসু এখনও সামঝনি রদঝক অগ্রসি হঝে 
রকন্তু স্বঝগাঝত্রি ভূপারেে সহঝযাদ্ধাঝদি ধিাশাযী হদহ পাশ কারেঝয অগ্রসি হওযাো 
োঝদি জনু ক্রমশ করিন হঝয উিঝে। মারলক আম্বাঝিি প্ররের্িকোয ফােল ধিাঝে 
োঝদি যরদ সফল হঝে হয োহঝল হসরদঝক হয গরেঝে োঝদি েুেঝে হঝর্ হসই গরে 
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অজবন কিা োঝদি জনু এই মুহূঝেব প্রায অসম্ভর্ হঝয উঝিঝে। খুিিঝমি হচাঝখি 
সামঝনই আঝিা একো হারে ভূপারেে হয, এে মন্থিভাঝর্ জন্তুো ভূপারেে হয হয 
রপঝিি হাওদায অর্িানিে চািজন হযাদ্ধাই লারফঝয মারেঝে নামঝে পাঝি এর্ং রনিাপদ 
আেঝযি জনু হপেঝনি রদঝক হদৌড়াঝে শুরু কঝি। খুিিম হোশ হঝয চািজঝনি 
একজনঝক, স্পষ্টেই গাদার্নু্দঝকি গুরলি আঘাঝে, মুহূেব পঝিই মারেঝে রেেঝক পড়ঝে 
হদঝখ। ভূপারেে সহঝযাদ্ধাঝক সাহাযু কিাি জনু রিেীযজন ঘুঝি দাাঁড়ায রকন্তু আহে 
হলাকোি কাোকারে হপৌঁোর্াি আঝগ হস রনঝজই গুরলরর্দ্ধ হয। েৃেীযজনও গুরলরর্দ্ধ হয 
রকন্তু োি আঘাে হর্াধহয খুর্ একো মািাত্মক না এর্ং রু্ঝক ভি রদঝয খুিিঝমি 
অর্িাঝনি রদঝক একেু একেু কঝি এরগঝয আসঝে শুরু কঝি। চেুথবজন নদীি অগভীি 
অংঝশি রভেি রদঝয হদৌড়ার্াি কািঝণ গাদার্নু্দঝকি গুরলি আওো হথঝক প্রায হর্ি হঝয 
আসর্াি মুহূঝেব হসও গুরলরর্দ্ধ হয, প্রচণ্ড আঝক্ষঝপ র্াোঝস দু’হাে হোাঁড়ােুরড় কিঝে 
কিঝে মুখ রনঝচি রদঝক রদঝয পারনঝে আেঝড় পঝড়। 
 
ইেুর্সঝি আঝিা অন্তে চািো হারে ভূপারেে হঝযঝে যখন অনু দুইো রক রেনো হারে 
গরেপথ পরির্েবন কিঝে শুরু কঝিঝে। রর্শাল প্রাণীগুঝলাি একো, মািাত্মকভাঝর্ 
আহে, েলমল কিঝে কিঝে নদীি রদঝক এরগঝয রগঝয হফাযািাি মে উপঝিি রদঝক 
পারন রেরেঝয রদঝয জলশযুা হনয, িঝে দ্রুে র্হমান পারন লাল হঝয যায। খুিিম মঝন 
মঝন রচন্তা কঝি, ক্ষযক্ষরেি পরিমাণ আঝিা র্ুাপক হর্াি আঝগ এখনই আক্রমণ র্ি 
কিা উরচে, এর্ং হস সাঝথ সাঝথ কালঝক্ষপণ না কঝি োি পাঝশ দাাঁরড়ঝয থাকা সামরিক 
সংর্াদ র্হনকািী অঝপক্ষমান অশ্বাঝিাহীঝক যুদ্ধ র্ঝিি প্রঝযাজনীয রনঝদবশ হদয। হস 
র্িার্িই জানঝো হয মারলক আম্বাি একজন কুশলী, দক্ষ আি অরভজ্ঞ প্ররেপক্ষ। হস 
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রনরিে হপাড় খাওযা আরর্রসরনযান হসনাপরে হভঝর্ঝে হয উপেুকায ভাঝলাভাঝর্ 
প্ররেিক্ষা র্ুর্িা গঝড় েুঝল হস যরদ হমাগল র্ারহনীি এেোই ক্ষরেসাধন কিঝে পাঝি 
যাি ফঝল োিা হয পিাদপসািণ কিঝর্, রনঝজঝদি োি পাো আক্রমঝণি েুাঁরকি 
সমু্মখীন কঝি, নেুর্া লড়াইোঝকই রনঝদনপঝক্ষ এেোই দীঘবিাযী কিা যাি ফঝল একো 
অচলার্িাি সৃরষ্ট হঝর্ যা কাঝজ লারগঝয আলাপ আঝলাচনাি মাধুঝম হস রনঝজঝদি জনু 
শারন্ত আি রনিাপদ অরেক্রমঝণি সুরর্ধা আদায কঝি রনঝে পািঝর্। খুিিম যরদ এই 
দুঝো সম্ভার্নাি একোও যরদ হমঝন হনয োহঝল রনঝজি র্দিাগী রপোি প্ররেরক্রযা 
আন্দাজ কিঝে োাঁি খুর্ একো কষ্ট হয না আি হসই সাঝথ হস রনঝজি প্রথম অরভযাঝন 
সাফলু অজবঝন র্ুথব হঝর্। োঝক এখন একেু সময রনঝয নেুন হকৌশঝলি কথা ভার্ঝে 
হঝর্। আজ দুপুঝিি পঝি পুনিায আঝিকদফা রনষ্ফল সমু্মখ আক্রমণ শুরু কিাি হচঝয 
আগামী দুই রক একরদন আক্রমণ মূলেরর্ িাখাই রু্রদ্ধমাঝনি কাজ হঝর্। 
 
‘আমাঝদি হকমন ক্ষযক্ষরে হঝযঝে? খুিিম পঝি োি চািপাঝশ অধবরৃ্ত্তাকাঝি আসনরপাঁরড় 
হঝয র্ঝস থাকা োি হসনাপরেঝদি কাঝে জানঝে চায। 
 
কমপঝক্ষ েযশ সসনু হয রনহে হঝযঝে নেুর্া মািাত্মকভাঝর্ আহে হঝযঝে। আমাঝদি 
হহরকমিা হকর্ল োাঁঝদিই রচরকৎসা কিাি সময হপঝযঝে যাঝদি হর্াঁঝচ থাকাি একো 
সম্ভার্না িঝযঝে র্ঝল োঝদি কাঝে মঝন হঝযঝে। সম্ভর্ে একইিকম গুরুত্বপূণব, 
আমাঝদি হসিা িণহরিি রত্রশো মািা হগঝে অথর্া এে জঘনুভাঝর্ আহে হঝযঝে হয 
োঝদি কষ্ট লাঘর্ কিাই করুণা প্রদশবঝনি সারমল, কামিান ইকর্াল পরিরিরে র্ুাখুা 
কঝি। ‘আরম যেো ভয কঝিরেলাম পরিরিরে োিঝচঝযও একেু হর্রশ মািাত্মক। আমাি 
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মঝন হয আপােে প্রকাঝশু সমু্মখ আক্রমঝণি ধািণা আমাঝদি র্ারেল কিা উরচে। 
আমিা রক রনরিেভাঝর্ জারন হয উপেুকাি হপেন রদক রদঝয র্াইঝি হর্ি হর্াি জনু 
হকাঝনা পথ হনই আি আমিা হযমন ধািণা কঝিরে উপেুকাি পাশ্ববঝদশ রিক েেোই 
খাড়া হঝয উঝি রগঝযঝে।’ 
 
‘হুাাঁ, যুর্িাজ, আমিা এ র্ুাপাঝি যেদূি জারন োঝে োই মঝন হঝযঝে। িানীয 
অরধর্াসীিা, যািা প্রাযশই েঝথুি একো ভাঝলা উৎস রহসাঝর্ রর্ঝর্রচে হঝয থাঝক, ভঝয 
হয পারলঝয রগঝযঝে র্া এেোই আেরিে হয োাঁিা দিকারি েথু হদঝর্ না। আমিা যরদ 
েঝথুি জনু োাঁঝদি চাপ হদই োহঝল আমিা যা শুনঝে চাই র্ঝল োঝদি মঝন হঝর্ 
োিা রিক হসোই আমাঝদি র্লঝর্ আি হসো োহঝল েখন অপ্রঝযাজনীয েঝথুি হচঝযও 
ভযিি হঝর্।’ 
 
 ‘আমিা আমাঝদি গুপ্তদূেঝদি কঝযকজনঝক হপ্রিণ কঝিরেলাম, নারক আমিা হশষ পযবন্ত 
পািাইরন, চািপাঝশি পাহাড়ী োঝল ঘুঝি হদখঝে আি হপেন হথঝক উপেুকাো অনুসিান 
কিঝে? 
 
 ‘হা, রকন্তু মারলক আম্বাঝিি রনঝজিও মঝন হয অসংখু গুপ্তদূে চািপাঝশ েরড়ঝয িঝযঝে। 
আমাঝদি হলাকঝদি হচঝয োাঁিা এই এলাকাো অঝনক ভাঝলা কঝি রচঝন র্ঝল হর্শ 
কঝযক দফা োিা সাফঝলুি সাঝথ আমাঝদি উপি অেরকবে আক্রমণ পরিচালনা 
কঝিরেল। আক্রমঝণি কর্ল হথঝক যািা হর্াঁঝচ এঝসরেল আি যািা হকাঝনা ধিঝনি 
রর্পরত্ত োড়াই অরভযান সমাপ্ত কিঝে হপঝিরেল সর্াই একই কথা র্ঝলঝে হয োিা যা 
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হদঝখঝে োঝে সামঝনি সংকীণব প্রঝর্শপথোই র্স্তুেঝক্ষ উপেুকায সশস্ত্র হলাকজন 
প্রঝর্ঝশি একমাত্র িািা। 
 
ভাঝলা কথা, আমাঝদি আক্রমণ কিাি রর্ষঝয আপরন রক পিামশব হদঝর্ন? খুিিম 
রজঝজ্ঞস কঝি, রকেুক্ষঝণি জনু রনঝজি মোমে দূঝি সরিঝয অঝনুি কথা শুনঝে চায। 
 
‘যুর্িাজ, আমাঝদি আসঝল কামানগুঝলাঝক একো অগ্রর্েবী িাঝন রনঝয যাওযা দিকাি 
হযখান হথঝক হসগুঝলা প্ররের্িকোি সরেুকাঝিি ক্ষরেসাধন কিঝে পািঝর্, ওযালী 
হর্গ, কৃশকায হদখঝে এক র্াদশারন, খুিিঝমি হোপরচঝদি মঝধু সর্ঝচঝয র্ঝযাঝজুষ্ঠ 
এর্ং র্যস কম কঝি হঝলও যুর্িাঝজি রিগুণ। 
 
কাজো কিাি হচঝয র্লাো অঝনক সহজ। হোপরচঝদি জনু সামানুেম আড়াল থাকঝর্ 
না এর্ং োাঁিা োাঁঝদি কামানগুঝলা কাযবকি কিাি আঝগই মারলক আম্বাঝিি ের্রকিা 
সহঝজই োঝদি পারখি মে গুরল কঝি ভূপারেে কিঝর্।’ 
 
 ‘আমিা কামাঝনি মঝঞ্চি জনু আড়াল রহসাঝর্ মৃে হারেি হদহগুঝলা হকন র্ুর্হাি 
কিরে না?’ কামিান ইকর্াল পিামঝশবি সুঝি র্ঝল। 
 
হুাাঁ, রকন্তু োিপঝিও কামানগুঝলা আমাঝদি জাযগামে রনঝয হযঝে হঝর্ এর্ং হসো 
কিঝে হগঝল আমাঝদি প্রচুি হলাকক্ষঝযি র্ুাপািো হমঝন রনঝে হঝর্। 
 

http://www.bengaliebook.com/


 দি টেনটেড টরোন - এম্পোয়োর অভ িো ট োগল । অযোটলক্স রোিোরট োডড 

271 

www.bengaliebook.com                                  সূদিপত্র 
 

 

খুিিঝমি মাথায সহসা একো ভার্না হখলা কঝি যায। যুঝদ্ধি পিামশবদাোিা আি 
আিজুমান্দ উভযপক্ষই যখন সামঝন হথঝক যুঝদ্ধি হনেৃত্ব না হদযাি পিামশব হদয, োিা 
েখন হধাযাি কুণ্ডলীি ফঝল সৃষ্ট রর্ভ্রারন্তঝক োঝদি পঝক্ষি অনুেম যুরে রহসাঝর্ 
উপিাপন কঝিরেল। হধাযাঝক রনঝজি সুরর্ধাঝথব হস হকন র্ুর্হাি কিাি কথা রচন্তা 
কিঝে না? 
 
“আমিা রক হঘাযাি একো অন্তিাল সেরি কিঝে পারি আড়াল রহসাঝর্ যা র্ুর্হাি কঝি 
আমাঝদি হলাঝকিা কামানগুঝলা রনঝয এঝস মৃে হারেি হদহগুঝলাি রপেঝন হসগুঝলা 
িাপন কিঝে পাঝি? হস প্রশ্ন কঝি। আরম হসখাঝন প্রচুি ঘাস আি হোাঁপোড় হদঝখরে 
যা হপাড়াঝল প্রচুি হধাযা সৃরষ্ট হর্াি কথা। কঝযক ঘন্টাি হভেঝিই প্রচুি ঘাস আি 
হোাঁপোড় আমাি হলাকঝদি পঝক্ষ সংগ্রহ কিা সম্ভর্।’ 
 
 ‘যুর্িাজ, এঝে কাজ হঝলও হঝে পাঝি, ওযালী হর্গ রর্ষযো রনঝয ভার্ঝে ভার্ঝে 
র্ঝল। 
 
কাজ হঝর্। আমিা আমাঝদি হলাকঝদি আঝদশ রদঝে পারি োাঁিা হযন রনঝজঝদি র্াহুঝে 
সরু্জ র্া সাদা িঝেি কাপড় েুকঝিা হর্ঝধ িাঝখ যা ধূম্রঝমঝহি রভেঝি োঝদি 
পিস্পিঝক সনাে কিঝে সাহাযু কিঝর্। অরর্লঝম্ব হপাড়ার্াি জনু হোাঁপোড় সংগ্রহ 
শুরু কিঝে হলাক পািার্াি র্ুর্িা কঝিন। আমিা িাঝেি হর্লা হসগুঝলা জাযগামে 
রনঝয যার্, এর্ং ওযারল হর্গ, আপরন হভাঝিি আঝলা হফাাঁোি ঘন্টা দুঝযক আঝগ 
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কামানগুঝলা িানান্তরিে কিাি কাজ শুরু কিঝর্ন যাঝে অিকািও আমাঝদি র্াড়রে 
আড়াল দান কঝি। 
 
* 
 
পিরদন সকাল চািোি সময ষাঝড়ি দল োাঁি প্রথম কামানো যখন হেঝন রনঝয ধীঝি 
ধীঝি উপেুকাি প্রঝর্শমুঝখি রদঝক অশ্বাঝিাহী প্রহিী সাঝথ কঝি এরগঝয হযঝে থাঝক 
খুিিম েেক্ষঝণ যুঝদ্ধি জনু প্রস্তুে হঝয রগঝযঝে। রর্রভি িাঝন ইরেমঝধু পযবাপ্ত পরিমাণ 
হোাঁপোড় মজুদ কিা হঝযঝে হযখান হথঝক র্াোস মারলক আম্বাঝিি অর্িান অরভমুঝখ 
হধাযা প্রর্ারহে কঝি, োি হলাকঝদি দৃরষ্ট োপসা কঝি হদঝর্। খুিিম সম্ভার্না অরে 
ক্ষীণ হওযা সঝত্ত্বও আশা কঝি হয আগামী কঝযক ঘন্টা এখন হযমন হমাোমুরে প্রর্ল 
হর্ঝগ র্াোস র্ইঝে হসো হযন রদক পরির্েবন না কঝি র্া র্ি না হঝয যায। োি ধািণা 
প্রায রর্শ রমরনে সময অরের্ারহে হর্াি পঝি হস গুরলি শব্দ পায। ষাঝড়ি দলোি 
েত্ত্বার্ধাযকিা ইরেমঝধুই মারলক আম্বাঝিি হর্শ রকেু অগ্রগামী প্রহিীঝদি হমাকাঝর্লা 
কঝিঝে যাঝদি হস প্ররের্িকোি র্াইঝি হমাোঝযন কঝিরেল। খুিিম মঝন মঝন ভাঝর্, 
আরর্রসরনযান আসঝলই একজন হচৌকষ হসনাপরে, রকন্তু আরমও রনঝজঝক োি সমকক্ষ 
রহসাঝর্ প্রমাণ কিঝর্া। হভাঝিি প্রথম আঝলা উাঁরক রদঝে শুরু কঝিঝে এর্ং োি হপায 
র্ুর্হাি কিাি পরিকল্পনাঝক র্াির্ারযে কিাি সময হঝযঝে। শুকঝনা পাোি 
র্েৎসর্শুরু কঝিা, হস রচৎকাি কঝি র্ঝল, এর্ং সাঝথ সাঝথ একজন অশ্বাঝিাহী োাঁি 
আঝদশ পালঝনি রর্ষযো রনরিে কিঝে এরগঝয যায। ওযারল হর্গ আি োাঁি 
হোপরচঝদি আঝগই রনঝদবশ হদযা হঝযঝে হারেি মৃেঝদহগুঝলাি হপেঝন একো 
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সুরর্ধাজনক সুিরক্ষে িাঝন োিা যখন হপৌঁোঝে পািঝর্ েখনই হযন সাঝথ সাঝথ কামান 
হথঝক হগালার্ষবণ কিা আিম্ভ কঝি। হস দুই র্া এক রমরনঝেি রভেঝিই প্রথমর্াঝিি মে 
কামান হথঝক হগালার্ষবণ কিাি ভারি মন্দ্র শব্দ শুনঝে পায, প্রায সাঝথ সাঝথই পেকাি 
মে ের্রকঝদি গুরলর্ষবঝণি শব্দ হভঝস আঝস। যুদ্ধ শুরু হঝয রগঝযঝে, এর্ং মূল 
যুদ্ধঝক্ষত্র হথঝক হস যরদও েযশ গজ র্া োিও হর্রশ দূঝি অর্িান কিঝে োিপঝিও 
খুিিম জ্বলন্ত হোাঁঝপি গি অনাযাঝস রচনঝে পাঝি। পুঝিাপুরি যখন সকাল হয হস হদঝখ 
হয হধাযাি হর্রশি ভাগ আসঝলই মারলক আম্বাঝিি অর্িাঝনি রদঝক র্ঝয চঝলঝে। 
 
খুিিম োি হসনাপরেঝদি কাে হথঝক প্রর্ল রর্ঝিারধোি সমু্মখীন হঝলও রসদ্ধান্ত হনয 
হয প্ররের্িকোয সৃষ্ট ফােঝলি রভেি রদঝয অশ্বাঝিাহী হযাদ্ধাঝদি আক্রমঝণি হনেৃত্ব হস 
রনঝজ হদঝর্। হসখাঝন এখন হযঝকাঝনা মুহূঝেব ফােল হদখা হদঝর্। হস সরহসঝক হডঝক 
এঝন রনঝজি রর্শাল কাঝলা হঘাড়াি রপঝি হচঝপ র্ঝস এর্ং দুলরক চাঝল োি অঝপক্ষমান 
হদহিক্ষী আি কামিান ইকর্াঝলি হনেৃত্বাধীন অনুানু অশ্বাঝিাহী হযাদ্ধাঝদি সমাঝর্ঝশি 
রদঝক এরগঝয যায। একজন র্ােবার্াহকঝক মাত্র দশ রমরনে পঝিই োঝদি রদঝক এরগঝয 
আসঝে হদখা যায। যুর্িাজ, হর্াযাি কািঝণ রিক রনরিেভাঝর্ র্লা যাঝে না রকন্তু 
আমাঝদি ধািণা আমিা নদীি কাে হথঝক রর্শ গজ দূঝি হযখাঝন মূলে মালর্াহী শকে 
উঝে রদঝয আি হোাঁপোঝড়ি সাহাঝযু প্ররের্িকো সেরি কিা হঝযরেল হসখাঝন একো 
ফােল সৃরষ্ট কিঝে সফল হঝযরে।’ 
 
কামিান ইকর্াল, োহঝল রক আি কিা, এর্াি োহঝল দ্রুে অগ্রসি হওযা যাক, খুিিম 
উঝত্তজনা হচঝপ হিঝখ আঝদশ হদয। অনু হযঝকাঝনা যুঝদ্ধি আগমুহূঝেবি হচঝয রনঝজঝক 
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এখন োাঁি অঝনক হর্রশ সন্ত্রি মঝন হয। োাঁি হৃৎরপণ্ড দ্রুেঝর্ঝগ স্পরন্দে হঝে, রশিায 
অঝশ্বি গরে এর্ং োাঁি মুখ শুরকঝয কাি হঝয আঝে। হস অর্শু হঘাড়ায হচঝপ সামঝনি 
রদঝক অগ্রসি হওযা শুরু কিঝে রনঝজঝক র্াধু কঝি মন হথঝক সর্ ভার্না হেঝড় 
হফলঝে এর্ং হকর্ল সামঝনি র্ুাপািোয মঝনারনঝর্শ কিঝে হচষ্টা কঝি। হস আি োি 
হলাকজন রকেুক্ষঝণি রভেঝিই প্রথম মৃে হারেো পাশ কারেঝয সামঝনি রদঝক এরগঝয 
যায এর্ং র্াোঝস এক েলঝকি জনু ইরেমঝধু শুরু হওযা পচঝনি দুগবি োাঁি নাসািঝে 
এঝস ধাক্কা হদয। দুগবি আি মৃেঝদঝহি চািপাঝশ ভনভন কিঝে থাকা উপলর্ৎ র্ঝণবি 
কাঝলা মারেি দল কািঝণ এি হপেঝন অর্রিে হব্রাঝিি রর্শাল কামানগুঝলা হথঝক 
হগালার্ষবণ কিা হমাগল হোপরচঝদি জনু একো মািাত্মক পিীক্ষা। োিা এিপঝি হয 
হারেি মৃেঝদহোি পাশ রদঝয যায হসো হথঝক আঝিা প্রর্ল দুগবি হভঝস আঝস, সর্ঝচঝয 
কষ্টসরহষু্ণ পাকিলীি অরধকািীি পঝক্ষও র্রম হচঝপ িাখাো কষ্টকি হঝয দাাঁড়ায। মারলক 
আম্বাঝিি হলাঝকিা হধাযাি কািঝণ প্রায অঝিি মে রনঝজঝদি কামান হথঝক পাো 
হগালার্ষবণ আিম্ভ কঝি এর্ং ভাগুক্রঝম োাঁঝদি একো হগালা এঝস মৃে হারেি উদঝি 
রর্ঝস্ফারিে হঝল ফুলঝে শুরু কিা নারড়ভূরড় রেিরভি হঝয চািপাঝশ রেেঝক যায–হসই 
সাঝথ দুগবিও। 
 
হস র্ড় কঝি একো হোক রগঝল পাকিলী হথঝক খার্াঝিি উঝি আসা হকাঝনামঝে দমন 
কঝি এর্ং মুঝখি চািপাঝশ জড়াঝনা সুরেি র্ড় রুমালো আিও ভাঝলা কঝি জরড়ঝয 
রনঝয, খুিিম োাঁি হলাকঝদি অগ্রসি হর্াি গরে দ্রুেেি কিাি আঝদশ হদয। ঘূণবাযমান 
হধাযাি মাঝে রর্দুমান একো ফাাঁকা িাঝনি রভেি রদঝয হস হদঝখ হয মারলক আম্বাঝিি 
প্ররের্িকো হথঝক োাঁিা মাত্র রেনশ গজ র্া োিও কম দূঝি িঝযঝে রকন্তু হসখাঝন 
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হকাঝনা ফােল হদখঝে না হপঝয হস আেরিে হঝয উঝি। হঘাযাি আোদন োিপঝি 
আর্াি সঝি যায এর্ং এক মুহূঝেবি জনু হস োি র্ামপাঝশ নদীি কাোকারে ফােঝলি 
মে রকেু একো হদখঝে পায োিপঝিই হকর্ল হস রর্শ্বাস কঝি। ফােল হদখা রদঝযঝে!’ 
হস প্রাণপঝণ রচৎকাি কঝি উঝি। ‘র্ামরদক রদঝয আক্রমণ কঝিা! 
 
হস রনঝজি আঝদশ অনুসিণ কঝি কাঝলা হঘাড়াি পাাঁজঝি গুঝো রদঝয েঝড়ি হর্ঝগ 
েুেঝে কঝি। এক রমরনঝেিও কম সমঝযি রভেঝি হধাযাি মাঝে অর্ঝিাধকো 
আর্োভাঝর্ আরর্ভূবে হঝয পুনিায আর্াি আড়াঝল চঝল যায। অর্ঝিাধকো হকর্ল 
আংরশক রর্ধ্বি হঝযঝে। হস োই র্াধু হয লাগাম রশরথল কিঝে এর্ং রনঝজি পযবাঝণি 
উপঝি সামঝনি রদঝক েুাঁঝক এঝস খুিিম অর্ঝিাধঝকি অর্রশষ্টাংশ লারফঝয অরেক্রম 
কিাি জনু োি র্াহনঝক োড়া হদয, দূি হথঝক হদঝখ যা প্রায রেন রফে উাঁচু র্ঝল মঝন 
হয। হঘাড়াো োি রনেম্ব আি রপেঝনি পাঝযি মাংসঝপরশ পুঝিাো শরে র্ুর্হাি কঝি 
সামঝনি রদঝক লাফ রদঝয অনাযাঝস প্ররের্িকো অরেক্রম কঝি যায। 
 
হস এখন শত্রু রশরর্ঝিি হভেঝি, োাঁি হদহিক্ষীিা দ্রুেোি সাঝথ োঝক অনুসিণ কঝি। 
হোপরচঝদি রনিস্ত্র কিঝে হচষ্টা কঝিা, হস রচৎকাি কঝি র্ঝল। অর্ঝিাধক র্িার্ি 
হঘাড়াি মুখ ঘুরিঝয রনঝয ভাসমান হধাযাি মাঝে, হস একো কামাঝনি সামঝন এঝস পঝড় 
যা মুহূঝেবি রভেঝি হগালার্ষবণ কিঝর্। হস োি ভারি রকন্তু রনখুাঁে ভািসাঝমুি েির্ারিো 
মাথাি উপি হথঝক মাত্র একর্াি অধবরৃ্ত্তাকাঝি চালনা কঝি সলঝেয অরগ্ন সংঝযাগ 
কিঝে র্ুি হোপরচঝক কর্ি কঝি হদয। রনঝজি মুঝখ রেেঝক আসা উষ্ণ িঝেি স্বাদ 
অনুভর্ কিাি মাঝেই দ্রুে আঝিা দু’র্াি েির্ারি চারলঝয হস অনু দু’জঝনি ভর্লীলা 
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সাঙ্গ কঝি, একজন কামাঝন র্ারুদ ভিাি জনু র্ুর্হৃে হলাহাি দণ্ড ধঝি দাাঁরড়ঝযরেল 
আি অনুজঝনি হাঝে রেল কামাঝন ভিাি জনু র্ারুঝদি থঝল। োাঁি হদহিক্ষীিা েখনও 
োঝক চািপাশ হথঝক রঘঝি অর্িান কিরেল, হস এি হভেঝিই অর্ঝিাধক র্িার্ি 
আস্করন্দে হর্ঝগ সামঝনি রদঝক এরগঝয রগঝয আঝিকো কামাঝনি হগালন্দাজঝদি োঝদি 
সহাযোয আহে রকংর্া রনহে কঝি। হস এিপঝি শত্রু রশরর্ঝিি আঝিা হভেঝি প্রঝর্শ 
কিাি জনু দ্রুে র্হমান নদীি নুরড়ময উপাঝন্তি রদঝক ঘুঝি, োাঁি ইঝে শত্রুপঝক্ষি 
আঝিা হর্রশ সংখুক হযাদ্ধাঝক যুঝদ্ধি জনু প্রলুব্ধ কঝি হেঝন আঝন এর্ং োাঁঝদি ধ্বংঝসি 
রনযামক হয। 
 
হস োি হলাকঝদি সাঝথ রনঝয হর্শ কঝযকজন ের্রকঝক কচুকাো কঝি যাাঁিা 
অর্ঝিাধঝকি চািপাঝশি লড়াই হথঝক ইরেমঝধু পালাঝে শুরু কঝিরেল। রকন্তু সহসা 
মারলক আম্বাঝিি অশ্বাঝিাহী হযাদ্ধাঝদি সঙ্ঘর্দ্ধ একো দল হধাযাি হভেি রদঝয োাঁি 
ডানরদক হথঝক হর্ি হঝয এঝস পাশ হথঝক োাঁি রনজস্ব অশ্বাঝিাহীঝদি আক্রমণ কিাি 
জনু প্রচণ্ড হর্ঝগ েুঝে আঝস, োঝদি আক্রমঝণি প্রাথরমক ধাক্কা সামলাঝে না হপঝি 
প্ররেপঝক্ষি দু’জন ভূপারেে হয। খুিিম োাঁি আক্রমণকািীঝদি মুঝখামুরখ হর্াি জনু 
রনঝজি কাঝলা হঘাড়া চক্রাকাঝি ঘুরিঝয রনঝয দু’জন আক্রমণকািী যখন োি পাশ রদঝয 
অরেক্রম কিঝে েখন োঝদি লক্ষু কঝি োি েির্ারি রদঝয আঘাে কঝি চায। োাঁি 
প্ররেপঝক্ষি একজন হযাদ্ধা োাঁি আঘাে এরড়ঝয হগঝলও অনুজন রনঝজি পাকিলীঝে 
গভীি একো ক্ষে রনঝয রনঝজি পযবাণ হথঝক মারেঝে আেঝড় পঝড়। 
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খুিিম এিপি যখন খুর্ কঝষ লাগাম হেঝন ঘুিঝে হচষ্টা কঝি োাঁি প্রথম প্ররেপক্ষঝক 
পুনিায আক্রমণ কিঝে, আঝিকজন শত্রু োি লম্বা র্শবা রদঝয প্রাণপঝন োঝক ধাক্কা 
হদয। র্শবাি ফলা োি রু্ঝকি র্ঝমব র্াধাপ্রাপ্ত হয এর্ং রভেঝি প্রঝর্শ না কঝি রপেঝল 
সঝি যায রকন্তু এে প্রর্ল শরেঝে আঘােো কিা হঝযরেল হয, হস হঘািাি সময 
আঘােপ্রাপ্ত হওযায, খুিিম োি হঘাড়ি উপি হথঝক একপাঝশ রেেঝক রগঝয হুড়মুড় 
কঝি নদীি রকনাঝিি মারেঝে আেঝড় পঝড়। হস রনঝচ হথঝক উপঝিি রদঝক োরকঝয 
হদঝখ র্শবাধািী অশ্বাঝিাহী পুনিায োি রদঝক র্শবা োক কঝিঝে। সময মঝন হয হযন 
থমঝক হথঝম রগঝযঝে এর্ং সহসাই োি মঝন হয আিজুমান্দঝক োি আর্াি হদখঝে খুর্ 
ইো কিঝে এর্ং হস যরদ অশ্বাঝিাহীি গরেপথ হথঝক রনঝজঝক সরিঝয না হনয োহঝল 
হস আি হকাঝনারদনই োঝক হদখঝে পাঝর্ না। হস এঝকর্াঝি হশষ মুহূেব পযবন্ত অঝপক্ষা 
কঝি থাঝক, র্স্তুেপঝক্ষ অশ্বাঝিাহী প্রাণঘারে আঘাঝেি জনু র্শবা ইরেমঝধুই রপেঝন রনঝয 
রগঝযঝে। হস োিপঝি পারনি মাঝে আি নুরড়পাথঝিি উপি রদঝয গরড়ঝয একপাঝশ সঝি 
যায। হস গরড়ঝয সঝি যার্াি রভেঝিই হকামঝিি পরিকি হথঝক েুাঁঝড় মািাি জনু 
রর্ঝশষভাঝর্ প্রস্তুে কিা একো খিি হেঝন হর্ি কঝি এর্ং প্ররেপঝক্ষি উঝেঝশু হসো 
েুাঁঝড় মাঝি। খিিো লক্ষুর্স্তুঝে আঘাে হানঝে র্ুথব হঝলও শত্রুি হঘাড়াি পিাদ্ভাঝগ 
আঘাে হানঝল জম্ভো রপেঝনি পাঝয ভি রদঝয উঝি দাাঁরড়ঝয রপঝিি আঝিাহীঝক রপেঝনি 
রদঝক রেেঝক হফলঝল রর্িাে শব্দ কঝি হস পারনঝে অর্েিণ কঝি। 
 
 খুিিম চাি হােপাঝযি উপি ভি কঝি নদীি অগভীি িাঝনি রভেি রদঝয র্াোঝসি 
অভাঝর্ খারর্ হখঝে থাকা হলাকো কাঝে যায এর্ং োি উপঝি রনঝজঝক েুাঁঝড় হদয। হস 
োি গলা আাঁকঝড় ধঝি, হাঝেি রু্ঝড়া আেুল রদঝয কণ্ঠাি হাঝড় ধাক্কা হদয আি শে 

http://www.bengaliebook.com/


 দি টেনটেড টরোন - এম্পোয়োর অভ িো ট োগল । অযোটলক্স রোিোরট োডড 

278 

www.bengaliebook.com                                  সূদিপত্র 
 

 

কঝি হচঝপ িাঝখ যেক্ষণ না হস হলাকোি রভেি হথঝক জীর্ঝনি সর্ ধিঝনি রচে 
রর্লুপ্ত হয এর্ং োাঁি হদহো অসাড় হঝয পঝড়। লাশো একপাঝশ সরিঝয হিঝখ, খুিিম 
অঝনক কষ্ঠ কঝি রনঝজি পাঝয উঝি দাাঁড়ায এর্ং েলমল কিঝে কিঝে নদীি পারন 
হথঝক উঝি আঝস, োাঁি পিঝনি কাপড় হথঝক েপেপ কঝি পারন পড়ঝে এর্ং পাঝযি 
নাগড়া পারনঝে হর্াোই, োিপঝিও প্রাঝণ হর্াঁঝচ িঝযঝে র্ঝল ভাগুঝক ধনুর্াদ হদয। হস 
পারন হথঝক উঝি আসাি সমঝযই োি এক হদহিক্ষীঝক োাঁি কাঝলাি হঘাড়াি লাগাম 
ধঝি দাাঁরড়ঝয থাকঝে হদঝখ। নদীি েীঝি োাঁি হদহিক্ষীঝদি অন্তে পাাঁচজঝনি হদহ রনথি 
হঝয পঝড় িঝযঝে যখন োাঁঝদি দু’জন সহঝযাদ্ধা আঝিকজঝনি র্াহুি গভীি এক 
ক্ষেিান হসলাই কিঝে সাহাযু কিঝে, এক েরুণ িাজপুে, হর্চািা দাাঁঝে দাাঁে হচঝপ 
হিঝখ ক্ষেিান হসলাই কিাি সমঝয যন্ত্রণায রচৎকাি কিা হথঝক রনঝজঝক রর্িে 
হিঝখঝে। খুিিম অর্শু হঘাড়াি রপঝি পুনিায আঝিাহণ কঝি চািপাঝশ োরকঝয হদঝখ 
খুরশ হয হয োি রনঝজি হলাকঝদি হচঝয োি শত্রুঝদি অঝনক হর্রশ মৃেঝদহ পঝড় 
িঝযঝে এর্ং োাঁিা পিাদপসািণ কঝি, যুদ্ধঝক্ষঝত্রি এই অংশো হমাগলঝদি অনুকূঝল 
পরিেুাগ কঝিঝে। মারলক আম্বাঝিি হলাঝকিা হকাথায রগঝযঝে? 
 
নদীি েীি র্িার্ি উপেুকাি হশষপ্রাঝন্তি রদঝক োঝদি আঝিা সঙ্গীসাথীঝদি রনঝয 
পিাদপসািণ কঝিঝে।’ 
 
‘আমিা রক অর্ঝিাধঝকি রনযন্ত্রণ রনঝযরে? 
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 ‘হুাাঁ, যুর্িাজ, কামিান ইকর্াল প্রঝশ্নি উত্তি হদয, হস দ্রুে শ্বাস রনঝে রনঝে এই মাত্র 
এঝস উপরিে হঝযঝে। কঝযকো িাঝন রর্রেিভাঝর্ প্ররেঝিাধ গঝড় উিঝলও আমিা 
সহঝজই োঝদি পিাি কঝিরে।’ 
 
 ‘হর্শ, পিাদপসািণকািীঝদি োহঝল রপেু ধাওযা কিা যাক, রকন্তু হুরশযাি। আগুন 
রনভঝে শুরু কঝিঝে আি হধাযাি আড়াল দ্রুে সঝি যাঝে। আমিা এখন অঝনক হর্রশ 
দৃশুমান আি ের্রক এর্ং গাঝেি আড়াঝল লুরকঝয থাকা েীিন্দাজঝদি কাঝে আমিা 
এখন অঝনক সহজ রনশানা। আমিা োই দ্রুে অগ্রসি হঝর্া আি পুঝিাো সময নদীি 
েীি অনুসিণ কিঝর্া হযখাঝন সামানু হঝলও রকেুো প্ররের্িকো িঝযঝে। 
 
খুিিম কথা র্লাি মাঝেই হগাড়ারল রদঝয োাঁি হঘাড়াি পাাঁজঝি আর্ািও গুঝো হদয এর্ং 
নদীি েীি র্িার্ি এরগঝয যাওযা শুরু কঝি। হস আি োি হলাকজন অরচঝিই যুদ্ধঝক্ষত্র 
হেঝড় পালাঝে থাকা েীিন্দাজ আি পদারেক সসনুঝদি একো দলঝক আক্রমণ কঝি। 
সর্াই রনঝজঝদি অস্ত্র হফঝল হদয রকন্তু একজন েীিন্দাজ সম্ভর্ে মৃেুু রনরিে হজঝনই 
অর্নে হয আি খুিিঝমি রদঝক ধনুক োক কঝি। খুিিঝমি হদহিক্ষীঝদি একজন োাঁি 
রপঝি েির্ারিি আড়াআরড় এক হকাপ র্রসঝয রদঝয োঝক মারেঝে হফঝল হদয রকন্তু োি 
আঝগই হস োি কাঝলা পালকযুে েীঝি মৃেুুি মন্ত্র রদঝয যুর্িাঝজি রদঝক রনঝক্ষপ 
কঝি। েীিো োাঁি রগরে কিা পযবাঝণ রর্দ্ধ হর্াি আঝগ োাঁি উরুঝে আচড় হকঝে যায। 
খুিিম হকাঝনা র্ুাথা অনুভর্ কঝি না রকন্তু হর্শ রু্েঝে পাঝি োি পা হর্ঝয িে পড়ঝে 
শুরু কঝিঝে। হস রর্ষযো পাত্তা না রদঝয আিও কঝযকশ গজ হঘাড়া রনঝয সামঝন 
এরগঝয যায যেক্ষণ না একো ফাাঁকা জাযগায িারপে কঝযক সারি োরু্ি কাঝে এঝস 
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হপৌঁঝে। পুঝিা এলাকাো পরিেুে মঝন হয এর্ং হর্শ কঝযকো োরু্ঝে আগুন জ্বলঝে, 
খুর্ সম্ভর্ে মারলক আম্বাঝিি পিাদপসািণকািী হলাঝকি কাজ। 
 
 খুিিম োাঁি হদহিক্ষীঝদি রনঝয অিাযী রশরর্ি হপেঝন হফঝল নদীি েীি র্িার্ি 
সামঝনি রদঝক এরগঝয যায যা দু’পাঝশি পাহাড় ক্রমশ উাঁচু এর্ং চািপাশ হথঝক আিও 
রঘঝি আসায প্ররেমুহূঝেব আিও সংকীণব হঝয আসঝে। সহসা গাঝেি আড়াল হথঝক গুরল 
র্ষবঝণি শব্দ হভঝস আঝস এর্ং হদহিক্ষীঝদি একজন কপাঝল গাদার্নু্দঝকি রেলক রনঝয 
মারেঝে লুরেঝয পঝড়। নদীঝে রর্দুমান একো র্াাঁক ঘুিঝেই, খুিিম সামঝন গাঝেি কাণ্ড 
হফঝল সেরি কিা একো অর্ঝিাধক হদখঝে পায যাি হপেন হথঝক কঝযকজন ের্কী 
গুরল কিঝে। োাঁি সামঝন পথো এেোই সংকীণব হয হস হঘাড়াি মুখ ঘুরিঝয রনঝে র্ুথব 
হঝয সিাসরি অর্ঝিাধক অরভমুঝখ হঘাড়া হাকাঝল র্নু্দঝকি গুরল োি চািপাঝশি র্াোস 
হকঝে হর্ি হঝয যায। অর্শু, ভাগু োি সহায থাঝক এর্ং হস আি োি র্াহন কাঝলা 
হঘাড়াো হকাঝনা আচড় োড়াই গাঝেি গুাঁরড়ি সেরি অর্ঝিাধক লারফঝয অরেক্রম কঝি। 
প্ররেঝিাধকািীিা প্রায সাঝথ সাঝথ েত্রভঙ্গ হঝয পঝড় এর্ং চািপাঝশি গােপালা অরভমুঝখ 
পারলঝয যায। রকন্তু একজন হযাদ্ধা, যাি গাঝযি কৃষ্ণর্ণব ত্বক আি মুখার্যঝর্ি সর্রশঝষ্টুি 
কািঝণ োঝকও মারলক আম্বাঝিি মেই আরর্রসরনযান র্ংঝশাদূ্ভে র্ঝল মঝন হয, গাঝেি 
গুাঁরড়ঝে পা আেঝক রগঝয হাে পা েরড়ঝয মারেঝে আেঝড় পঝড়। োঝক জীর্ন্ত র্রন্দ 
কঝিা!’ খুিিম রচৎকাি কঝি উঝি। োাঁি দু’জন হদহিক্ষী সাঝথ সাঝথ োাঁি আঝদশ পালন 
কিঝে রনঝজঝদি হঘাড়াি রপি হথঝক লারফঝয মারেঝে হনঝম কৃষ্ণর্ঝণবি পরিোন্ত 
হলাকোি দু’হাে দু’পাশ হথঝক হচঝপ ধঝি। 
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 ‘হলাকোঝক আমাি কাঝে রনঝয এঝসা, খুিিম আঝদশ হদয। োিা োই কঝি, োাঁি 
সামঝন োঝক হজাি কঝি হাাঁেু মুঝড় র্সঝে র্াধু কঝি। মারলক আম্বাি হকাথায? খুিিম 
দির্াঝি এর্ং র্ঝযাঝজুষ্ঠ আরধকারিকঝদি সাঝথ আঝলাচনাি সময র্ুর্হৃে পাসবী র্দঝল 
রহরন্দঝে প্রশ্নো কঝি। 
 
 আপনাঝক যরদ র্রন্দ কিা হঝো োহঝল আপরন কখনও আপনাি হসনাপরেি অর্িাঝনি 
কথা র্লঝেন না এর্ং আরমও র্লঝর্া না। রকন্তু সহজাে প্ররৃ্রত্তি র্ঝশ হস আড়ঝচাঝখ 
একর্াি উপেুকাি রকনাঝিি রদঝক োকাঝে রনঝজি অজাঝন্তই হস সরেু কথা প্রকাশ 
কঝি হফঝল। হস োি দৃরষ্ট অনুসিণ কঝি োকাঝে নুরড়পাথঝি ভরেব পাহাড়ী েঝলি 
শীষবঝদঝশ কঝযকো অর্যর্ হদখঝে পায। এই উপেুকা হথঝক হর্ি হর্াি একো পথ 
হসখাঝন িঝযঝে, োই না? 
 
অর্যর্গুঝলা হদখঝে হপঝয হলাকো অঝনকোই শরমে হঝযঝে, এর্ং প্রঝশ্নি উত্তঝি র্ঝল, 
“আপরন যরদ গাঝেি ডালপালা রদঝয আমাঝদি সেরি মইঝযি র্ুর্িাঝক র্াইঝি হর্ি হর্াি 
পথ র্লঝে চান, োহঝল হুাাঁ আঝে। রকন্তু র্ুর্িাো আপনাি হকাঝনা কাঝজ লাগঝর্ না। 
হঘাড়া মই র্ুর্হাি কিঝে পািঝর্ না এর্ং আমাঝদি হসনাপরে আি োি সাঝথ হযসর্ 
সসনুিা িঝযঝে োঝদি জনু উপঝি আঝগ হথঝকই হঘাড়াি র্ুর্িা কিা হঝযঝে এর্ং 
আপরন রপেু ধাওযা কিাি হকাঝনা প্রঝচষ্টা হনযাি অঝনক আঝগই োিা নাগাঝলি র্াইঝি 
চঝল যাঝর্। 
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 ‘হস যা র্ঝলঝে হসোি সেুো যাচাই কঝি হদঝখা, খুিিম োি হদহিক্ষীঝদি উঝেঝশু 
র্ঝল, রকন্তু হুরশযাি। সামঝন আিও আক্রমণকািী ওাঁে হপঝে থাকঝে পাঝি।’ 
 
* 
 
খুিিম হসরদন সিুাঝর্লা আিজুমাঝন্দি সারিঝধু শুঝয থাঝক। োি উরুি ক্ষেো েেো 
মািাত্মক নয এর্ং হসখাঝন এখন সাদা সুরে কাপঝড়ি পরট্ট র্াধা িঝযঝে আি হসও 
হগাসল কঝি পরিেি হঝযঝে। োি হলাকজন র্াইঝি দারুণ সহ-হট্টঝগাঝলি মাঝে 
রনঝজঝদি রর্জয উদযাপন কিঝে। হস রকেুো সময োাঁঝদি সাঝথ অরের্ারহে কঝিঝে 
োিপঝি হহরকঝমি োরু্ঝে রগঝয আহেঝদি পরিচযবাি রর্ষঝয খর্ি রনঝয অর্ঝশঝষ 
আিজুমাঝন্দি কাঝে রফঝি এঝসঝে। হসনাপরে রহসাঝর্ োি প্রথম একক অরভযাঝন 
রর্জঝযি আনঝন্দ যুঝদ্ধ আহে সসনুঝদি কষ্ট আি আরর্রসরনযান হযাদ্ধা হয সরেু কথাই 
র্ঝলঝে–মারলক আম্বাি আসঝলই পারলঝয রগঝযঝে, এই েথু খারনকো কারলমা হলপন 
কঝিঝে। অর্শু যুদ্ধর্রন্দ আি রনহে সসনুঝদি লাশ গণনা কঝি একো রর্ষয স্পষ্ট 
হঝযঝে হয হস রনঝজি সাঝথ খুর্ হর্রশ হঝল কঝযক’শ হযাদ্ধা রনঝয হযঝে হপঝিঝে। 
আহঝমদনগঝিি সুলোঝনি হসনার্ারহনী পিাি হঝযঝে। োঝক এখন শারন্ত প্ররেষ্ঠাি জনু 
হদনদির্াি কিঝে হঝর্। হমাগল রর্জয অরজবে হঝযঝে। 
 
* 
 

http://www.bengaliebook.com/


 দি টেনটেড টরোন - এম্পোয়োর অভ িো ট োগল । অযোটলক্স রোিোরট োডড 

283 

www.bengaliebook.com                                  সূদিপত্র 
 

 

আগ্রা দূঝগবি পাঝশ যমুনা নদীি েীঝি খুিিঝমি হসনার্ারহনী হেণীর্দ্ধভাঝর্ দণ্ডাযমান 
িঝযঝে। অনুষ্ঠান উপলঝক্ষু ইস্পাঝেি র্মবসরিে িণহরিি সারি সুশৃঙ্খলভাঝর্ রর্নুি–
হযঝহেু এো যুঝদ্ধি নয উৎসঝর্ি সময–আজ োঝদি গজদাঝে হকাঝনা েির্ারি সংযুে 
কিা হযরন, যা োাঁঝদি মাহুঝেিা হসানালী িে কঝি রদঝযঝে। কমলা আি লাল িঝেি 
পাগরড় পরিরহে িাজপুে িক্ষীর্ারহনী পরিঝর্রষ্টে অর্িায হসানালী িে কিা রশঝেি সাদা 
ষাড় রদঝয হেঝন রনঝয আসা মালর্াহী শকেগুঝলায িঝযঝে. খুিিঝমি র্ারহনীি দখল কিা 
ধনসম্পদ ভরেব র্াক্স। 
 
খুিিম রনঝজও এঝকর্াঝি সামঝনি সারিি হসনাপরেঝদি হথঝক রর্শ কদম আঝগ োাঁি 
কাঝলা স্টুারলযঝন প্রাণীো যুদ্ধঝক্ষঝত্র দারুণ সাহরসকোি সাঝথ োঝক সহঝযারগো কঝিঝে 
উপরর্ষ্ট অর্িায দাাঁরড়ঝয িঝযঝে। হসানালী িঝেি আনুষ্ঠারনক মাথাি সাজ আি সরু্জ 
মখমঝলি ভারি পযবাঝণি কাপড় যা প্রায মারে েুাঁইেুই কিঝে হঘাড়াো অভুি না হওযায 
হথঝক হথঝকই অরিি ভরঙ্গঝে নড়াচড়া কিঝে আি মাথা োাঁকাঝে। শান্ত হও র্াো, 
খুিিম রর্ড়রর্ড় কঝি র্ঝল, জন্তুোি ঘাঝম রচকরচক কিঝে থাকা গলায আলঝো কঝি 
হাে রু্রলঝয হদয। হোমাি উরচে আমাঝদি রনিাপঝদ রফঝি আসা হলাকঝদি উদুাপন 
কিঝে এর্ং আমাঝদি রর্জঝয েদ্ধাজ্ঞাপন কিঝে হদযা। সহসা দূগবপ্রাকাঝিি পুঝিাো 
সদঘবু জুঝড় অসংখু ক্রু ধ্বরনে হঝে জাহাঙ্গীি হসখাঝন আরর্ভূবে হঝয হাে হনঝড় রর্জযী 
হমাগল র্ারহনীঝক স্বাগে জানায। 
 
জাহাঙ্গীঝিি হাঝেি আঝন্দারলে ভরঙ্গ হদঝখ যমুনাি অপি েীঝি, কনুই রদঝয ধাক্কাধারক্ক 
কিঝে থাকা এর্ং আঝিকেু ভাঝলা কঝি হদখাি জনু হচাখ কুাঁচঝক োরকঝয থাকা 
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জনোি মাে হথঝক উল্লরসে গজবন হভঝস আঝস। একো হখপাঝে আকাঙ্খ সহসা 
খুিিমঝক আরর্ষ্ট কঝি োি ইঝে হয রনঝজি হঘাড়া রনঝয কালঝচ র্াদারম পারন সােঝি 
অরেক্রম কঝি এর্ং উফুল্ল, মুগ্ধ দশবকঝদি কাোঝি রগঝয হযাগ হদয। রর্জয আি 
জনগঝণি স্বহষব কিোরল রক সর্সমঝয এে ভাঝলা অনুভূরেি সৃরষ্টি কঝি? রকন্তু এসর্ 
রচন্তা দূঝি সরিঝয হস আর্াি উপঝিি রদঝক োরকঝয হদঝখ োাঁি আব্বাজান প্রিান 
কঝিঝেন। োাঁি কাঝে যার্াি এর্াি সময হঝযঝে। খুিিম োি হদহিক্ষীঝদি িািা 
অনুসৃে হঝয দুলরক চাঝল হঘাড়া রনঝয দূগব অরভমুঝখ খাড়াভাঝর্ উঝি যাওযা োলু পথোি 
রদঝক এরগঝয যায। আিজুমান্দ হসখাঝন একো িাজকীয হারেি রপঝি পািাখরচে 
হাওদায, দৃরষ্টঝগাচি হওযা হথঝক হিশঝমি পদবা রদঝয সৃষ্ট আড়াঝল োি জনু অঝপক্ষা 
কিঝে। র্াঝিাজন অশ্বাঝিাহী হদহিক্ষী–গুরুঝত্বি স্মািক রহসাঝর্ জাহাঙ্গীঝিি হপ্ররিে–োি 
হারেি রপেঝন হজাড়ায হজাড়ায রর্নুি হঝয অর্িান কিঝে। আগ্রায োি স্ত্রীি রর্জযদৃপ্ত 
প্রেুার্েবঝন োাঁি প্ররেিক্ষা সহচি রহসাঝর্ সামঝন অর্িানকািী সসনুঝদি খুিিম 
মঝনানীে কঝিঝে যুদ্ধঝক্ষঝত্র োঝদি প্রদরশবে সাহরসকোি কথা রর্ঝর্চনা কঝি। খুিিম 
সর্ হশঝষ আসা রনঝজি হদহিক্ষীঝদি আঝদশ রদঝয সামঝন োি জনু রনধবারিে িাঝন 
অর্িান হনয এর্ং োল রদঝয অগ্রসি হঝে হস রনঝজি দািানারৃ্ে হাে রদঝয োাঁি কু্ষদ্র 
র্হঝিি উঝেঝশু ইশািা কঝি। 
 
 প্রধান হোিণগৃঝহি রনঝচ রদঝয অরেক্রম কঝি োিা দূঝগব প্রঝর্শ কিঝে অরেকায 
দামামাগুঝলা গুরুগম্ভীি শঝব্দ হর্ঝজ উঝি এর্ং পরিচািঝকি দল রগরে কিা হগালাঝপি 
পাপরড় আি চাাঁদ এর্ং োিাি মে হদখঝে হসানা আি রূপাি সেরি কু্ষদ্র অলিাি মুঝিা 
মুঝিা েুাঁঝড় হদয যা োাঁঝদি চািপাঝশ ভাসঝে ভাসঝে রনঝচ পঝড়। র্াাঁকাঝনা আি খাড়া 
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োল রদঝয োাঁিা উপঝি উিা অর্ুাহে িাখঝল খুিিম লক্ষু কঝি প্ররেো হদযাঝল 
হব্রাঝকঝডি সরু্জ পরট্ট র্াাঁধা িঝযঝে। োাঁিা শীিই আঝিকো হোিণিাি অরেক্রম কঝি 
এর্ং প্রাচীিঝর্রষ্টে প্রধান আরেনায এঝস হপৌঁঝে, যাি হশষপ্রাঝন্ত িঝযঝে োাঁি 
আব্বাজাঝনি র্হু িম্ভরর্রশষ্ট রেন রদক হখালা, হদওযারন আম। আরেনাো অরভজাে 
অমােুঝদি ভীঝড় রগজরগজ কিঝে রকন্তু রিক মঝধুখাঝন হগালাঝপি পাপরড় হশারভে 
একো প্রশি পথ খারল িাখা হঝযঝে। পথোি হশষ মাথায একো হর্দীি উপঝি 
রসংহাসঝন উপরর্ষ্ট অর্িায হস োি আব্বাজাঝনি েলমঝল অর্যি হদখঝে পায। 
 
জাহাঙ্গীি হযখাঝন র্ঝস িঝযঝে খুিিম যখন হসখান হথঝক রত্রশ রফে দূঝি িঝযঝে, হস 
োি হাে েুঝল রপেঝনি হশাভাযাত্রাঝক থামাি ইরঙ্গে কঝি এর্ং হঘাড়া হথঝক হনঝম 
দাাঁড়ায যাঝে কঝি হস োি আব্বাজাঝনি কাঝে পাঝয হহাঁঝে হযঝে পাঝি। হস হর্দীি 
রদঝক দুই রক রেন কদম এরগঝযঝে যখন হস জাহাঙ্গীঝিি ডাক শুনঝে পায, ‘দাাঁড়াও। 
আরমই আসরে হোমাি কাঝে। 
 
চািপাশ হথঝক রুদ্ধশ্বাস রর্স্মঝযি শব্দ হভঝস উঝি। রর্জযী হসনাপরেঝক স্বাগে জানাঝে 
রনঝজি রসংহাসন হথঝক সম্রাঝেি হনঝম আসা–এমনরক আপন িেসম্পরকবে আত্মীঝযি 
হক্ষঝত্রও–অভূেপূর্ব একো ঘেনা। জাহাঙ্গীি ধীঝি ধীঝি উঝি দাাঁড়ায, রসংহাসন হথঝক 
হর্দীি রকনাঝি হহাঁঝে আঝস এর্ং মাঝর্বঝলি েযো রনচু ধাপ হর্ঝয রনঝচ নাঝম। খুিিম 
োরকঝয হদঝখ োি রদঝক এরগঝয আসাি সময আব্বাজাঝনি িত্নখরচে পাগরড়ি সািঝসি 
পালক দুলঝে এর্ং কীভাঝর্ োি কাঝন, গলায আি আেুঝলি হীিকখণ্ড শুভ্র আগুঝনি 
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নুায জ্বলজ্বল কিঝে, রকন্তু হস এসর্ রকেু এমনভাঝর্ োরকঝয হদঝখ হযন হস স্বপ্ন 
হদখঝে। 
 
 োাঁি আব্বাজান যখন মাত্র কঝযকরফে দূঝি অর্িান কিঝে, খুিিম হাাঁেু হভঝে র্ঝস 
পঝড় এর্ং মাথা নে কঝি। জাহাঙ্গীি োি চুল স্পশব কঝি, োিপঝি র্ঝল, ‘রজরনষো 
রনঝয এঝসা।’ খুিিম আড়ঝচাঝখ উপঝি োরকঝয হদঝখ একজন পরিচািক হোে একো 
হসানাি হে রনঝয এরগঝয আসঝে যাি উপঝি রকেু একো িূপ কিা িঝযঝে–রক িঝযঝে 
হস হদখঝে পায না–আি োাঁি আব্বাজান োাঁি কাে হথঝক হসো হনয। খুিিম আর্াি 
দৃরষ্ট নে কঝি এর্ং পিমুহূঝেব হস রু্েঝে পাঝি োাঁি আব্বাজান হেি রজরনষগুঝলা োাঁি 
মাথায আলঝো কঝি হোাঁযান। োাঁি চািপাঝশ স্বণবমুদ্রা আি দামী িত্নপাথি রৃ্রষ্টি মে 
েঝি পড়ঝে থাঝক। 
 
 ‘আমাি রর্জযী আি রপ্রযেম পুত্র হোমায স্বাগেম, োাঁি আব্বাজান র্লঝে হস শুনঝে 
পায, োিপঝি রনঝজি কাাঁঝধ জাহাঙ্গীঝিি হাে অনুভর্ কঝি, োঝক েুঝল দাাঁড় কিায। 
আরম চাই এখাঝন উপরিে সর্াই হসনাপরে এর্ং আমাি পুত্র রহসাঝর্ হোমাি জনু 
আমাি উচ্চ ধািণাি কথা জানুক। হোমায রনঝয আমাি গঝর্বি স্মািক রহসাঝর্, আরম 
আজ হোমায শাহ জাহান উপারধঝে ভূরষে কিরে, যাি মাঝন পৃরথর্ীি অরধশ্বি।’ 
 
গঝর্ব খুিিঝমি রু্কো ফুঝল উঝি। হস অঝনক আশা রনঝয যুদ্ধারভযাঝন যাত্রা কঝিরেল 
রকন্তু হসই সাঝথ হস কেো সাফলু লাভ কিঝে পািঝর্ হসো রনঝয খারনকো রর্চরলেও 
রেল। হস এখন একো কাজ ভাঝলা কঝি সমাপ্ত কিাি প্রগাঢ় সন্তুরষ্ট হর্াধ কঝি। হস 
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োাঁি আব্বাজাঝনি কাঝে রনঝজি হযাগুো প্রমাণ কঝিঝে এর্ং রেরনও হসোি প্রশংসা 
কঝিঝেন। োাঁি আব্বাজাঝনি উত্তিারধকািী রহসাঝর্ োি মঝনানীে হর্াি উচ্চাশা 
পরিপূিঝণ রনরিেভাঝর্ এখন হকাঝনা রকেুই আি প্ররের্িকো সৃরষ্ট কিঝে পািঝর্ না। 
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১১ লোল  খ টলর জুদড়গোদড় 
 
হমঝহরুরিসা সম্রাঝেি একান্ত র্ুরেগে কঝক্ষি লাঝগাযা র্ািান্দায একপ্রান্ত হঘঝষ িারপে 
হিশঝমি চাাঁঝদাযাি রনঝচ হথঝক োরকঝয হদঝখ। প্রঝচষ্টা সাথবক হঝযঝে। দরক্ষঝণ খুিিঝমি 
রর্জঝযি সংর্াদ এঝস হপৌঁোর্াি পি হথঝকই হস এই অন্তিঙ্গ উদুাপঝনি রর্ষযো 
পরিকল্পনা কিরেঝলা। খার্াঝিি র্ঝন্দার্ি রেল চমৎকাি, রর্ঝশষ কঝি োাঁি রনঝদবঝশ োাঁি 
পাসবী িাধুরনি সেরি কিা পদগুঝলা–ডারলঝমি িঝস হফাাঁোন রেরেঝিি মাংস, আখঝিাে 
আি হপিা রদঝয িাসা আি হভড়াি হিাস্ট, জাফিান এর্ং শুকঝনা েক হচিী সহঝযাঝগ 
রদঝয িািা কিা হপালাও–এর্ং রমরষ্ট আাঁঝশি, সুগরিযুে েিমুজ আি জাম যা জাহাঙ্গীঝিি 
পেন্দ। োাঁি আঝদঝশ হশঝষি পদো র্িফ চূণব পাঝত্র পরিঝর্শন কিাি র্দঝল এমন 
একো হে’ি উপঝি পরিঝর্রশে হয যাি রনম্নভাঝগ মুো আি হীিক খণ্ড রর্োঝনা িঝযঝে। 
সঙ্গীে রশল্পী, নেবকী আি পাযিাি েক ভাঝলামেই মঝনািিন কঝিঝে, রকন্তু এখন সর্াই 
রর্দায রনঝযঝে এর্ং োিা চািজন হকর্ল একাকী িঝযঝে। 
 
আিজুমান্দঝক হদখঝে দারুণ রূপসী হদখাঝে, র্ািান্দাি চািপাঝশি হদযাঝল আযনাযুে 
কু্ষদ্র হচািকুিরিঝে িরক্ষে হেঝলি জ্বলন্ত প্রদীঝপি আঝলায আপন ভারিঝক খুরেঝয 
হদখঝে হদখঝে হমঝহরুরিসা ভাঝর্। জাহাঙ্গীি োঝক োি কনুা জাহানািি ভূরমষ্ঠ 
হওযাঝক স্মিণীয কঝি িাখঝে রুরর্ আি পািাি হয মুকুেো রদঝযরেল হসোয োঝক 
ভীষণ মারনঝযঝে। হসইসাঝথ মােৃঝত্বি অরভজ্ঞো। আিজুমান্দ আর্ািও গভবর্েী হঝযঝে 
এর্ং োাঁি ত্বক আি চুল হযন র্াড়রে হজল্লা েড়াঝে। হমঝহরুরিসা হগাড়ারলি কাঝে ফুঝল 
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থাকা হিশঝমি চওড়া লাল পাজামাি উপঝি োাঁি সংরক্ষপ্ত আাঁেসাে হচারলি কািঝণ 
রনিাভিণ রনঝজি মসৃণ, সমেল উদঝিি রদঝক হচাখ নারমঝয োকায। হস প্ররে মাঝস 
সন্তান ধািঝণি লক্ষঝণি জনু আশা কঝি থাঝক এর্ং প্ররে মাঝস োঝক হোশ হঝে হয। 
োি খুর্ ইঝে জাহাঙ্গীঝিি ঔিঝস সন্তাঝনি জন্ম হদযা–রর্ঝশষ কঝি পুত্রসন্তান। হস 
োঝক োহঝল আঝিা হর্রশ ভাঝলার্াসঝে র্ুাপািো হসিকম নয, রকন্তু এো দীঘব সমঝযি 
জনু োাঁঝদি আঝিা কাোকারে হর্াঁঝধ িাখঝর্ এর্ং অনুঝদি হচাঝখ োি মযবাদা আঝিা 
র্ারড়ঝয হদঝর্। হমাগল িাজর্ংঝশি সাঝথ োাঁি রনঝজি িঝেি রমেণ এর্ং পুরুষানুক্রঝম 
হসো উত্তিপুরুঝষি মাঝে েরড়ঝয পড়ঝে রচন্তা কিঝেই হকমন ভাঝলা লাঝগ। রকন্তু সময 
হশষ হঝয আসঝে। োি হদহ যরদও এখনও সুিাম আি হালকা পােলা িঝযঝে রকন্তু 
গেমাঝস সাল্লা োি দীঘল কাঝলা চুঝলি হর্ণীি মাঝে একো পাকা চুল খুাঁঝজ হপঝযঝে। 
প্রথমর্াঝিি মে হসো পাওযা হগঝলও রনরিেভাঝর্ই এো হশষর্াি নয। 
 
োাঁি পরির্াঝিি অনু আঝিকজন অল্পর্যসী সদসু–আিজুমান্দ হয এিঝচঝয র্িং 
সম্রােঝদি জননী আি রপোমহী হঝে পাঝি। হমঝহরুরিসা হভাজসভা শুরু হর্াি সময 
োঝক হারেি দাাঁঝেি হর্াোমযুে, সাদা হিশঝমি মুোখরচে হয হজাব্বা উপহাি রদঝযঝে 
োাঁি ভারি এই মুহূঝেব হসো খুিিমঝক হদখাঝে। হস োি পাঝশ উপরর্ষ্ট জাহাঙ্গীঝিি 
রদঝক আড়ঝচাঝখ োরকঝয োঝক রনঝজি পুত্র আি আিজুমাঝন্দি রদঝক োরকঝয থাকঝে 
হদঝখ োি অরভর্ুরেঝে পরিষ্কাি গঝর্বি োপ ফুঝে িঝযঝে। হসরদনই সিুাঝর্লা রেরন 
োঝক র্ঝলরেঝলন, দারক্ষণাঝেু পািঝভঝজি পরির্ঝেব খুিিমঝক পািার্াি হোমাি 
পিামশবো রিক রেল। আরম রনরিে রেলাম না হস এমন দারযঝত্বি হযাগু হঝযঝে রকনা 
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রকন্তু আমাি হচাঝখ যা ধিা পঝড়রন েুরম হসো হদখঝে হপঝযরেঝল–হয যুঝদ্ধি জনু 
প্রঝযাজনীয সাহরসকোি সাঝথ সাঝথ োাঁি হসই রু্রদ্ধও িঝযঝে।’ 
 
রকন্তু খুিিম এখন যখন োাঁি আব্বাজাঝনি উঝেঝশু রচৎকাি কঝি রকেু একো র্ঝল আি 
জাহাঙ্গীি হারস মুঝখ উঝি দাাঁরড়ঝয োি রদঝক এরগঝয যায, সহসা একো সঝন্দহ োাঁি 
মঝন উাঁরক রদঝয যায। োাঁি পরির্াঝিি উপকাঝিি জনু–হসই সাঝথ োাঁি রনঝজি ভারিি 
সুঝখি কথা রর্ঝর্চনা কঝি–খুিিঝমি সাঝথ আিজুমাঝন্দি রর্ঝযি র্ুাপািোঝক র্াির্ো 
রদঝে হস োি ক্ষমোয যেেুকু সম্ভর্ সর্ রকেুই কঝিঝে। োাঁি মঝন একো রর্ষঝয 
কখনও হকাঝনা ধিঝনি সঝন্দহ রেল না হয খুিিম যরদ োি আব্বাজানঝক অরভভূে 
কিঝে পাঝি হসো োি রনঝজি পরির্াঝিি জনু মঙ্গলজনক হঝর্–এজনুই হস 
জাহাঙ্গীিঝক পিামশব রদঝযরেল োঝক দারক্ষণাঝেুি হনেৃত্ব রদঝে। রকন্তু যরদ োাঁি রনঝজি 
স্বাথব আি োি রৃ্হত্তি পরির্াঝিি স্বাথব পিস্পি হথঝক আলাদা হঝয যায? খুিিম কেো 
সুচারুভাঝর্ দারযত্ব পালন কিঝর্, জাহাঙ্গীি কেো মুগ্ধ হঝর্ এি মাত্রা হস আন্দাজ 
কিঝে পাঝিরন… হসরদনই দুপুঝিি রদঝক হদওযারন আঝমি রসংহাসঝনি একপাঝশ 
অর্রিে জারল পদবাি হপেন হথঝক হস যখন োরকঝয রেল েখন জাহাঙ্গীিঝক রনঝজি 
রসংহাসন হথঝক হনঝম এঝস রনজ সন্তাঝনি মাথা হমাহি আি িত্নপাথি র্রষবে কিঝে 
হদঝখ হস ভীষণ অর্াক হঝযঝে। রেরন োঝক একর্ািও র্ঝলনরন হয এমন। একো 
পদঝক্ষঝপি পরিকল্পনা রেরন কিঝেন, এোও র্ঝলনরন হয রেরন এিপিই, রিক হযমনো 
রেরন কঝিঝেন, খুিিমঝক যুঝদ্ধি সময লাল োরু্ র্ুর্হাঝিি অরধকাি আি হসই সাঝথ 
রকসাি রফঝিাঝজি শাসঝকি উপারধ দান কিঝর্ন–দুঝো রর্ষয পরিষ্কাি ইরঙ্গে কিঝে হয 
রেরন োঝক োাঁি উত্তিারধকািী রহসাঝর্ হঘাষণা কিঝে ইেুক। 
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 খুিিম এখন যখন দির্াঝি রফঝি এঝসঝে জাহাঙ্গীি োঝক সম্ভর্ে সাম্রাজু পরিচালনাি 
কাঝজ আঝিা হর্রশ কঝি রনঝযারজে কিঝে চাইঝর্ন। খুিিম, োাঁি হচঝয হযে, োাঁি 
কাঝে হর্রশ রর্শ্বি হঝয উিঝর্ যাি প্ররে রেরন স্বাভারর্কভাঝর্ই হর্রশ মঝনাঝযাগ হদঝর্ন। 
জাহাঙ্গীিঝক, সম্রাে রহসাঝর্, রনযরমে অঝনক দারযত্ব পালন আি েত্ত্বার্ধান কিঝে হয। 
হস রনরিে, োাঁি উদুম আি স্বে রচন্তাশরেি কািঝণ জাহাঙ্গীঝিি এই হর্াোি 
অঝনকোই হস পালন কিঝে সক্ষম–র্স্তুেপঝক্ষ হস ইরেমঝধুই োাঁি কাঝে এি প্রমাণ 
িাখঝে শুরু কঝিঝে। রেরন মাত্র কঝযক মাস পূঝর্ব কারু্ঝলি উত্তিপরিম রদঝক ভ্রমণিে 
র্রণকঝদি রশরর্ঝি িাঝেি হর্লা ডাকােঝদি আক্রমঝণি র্ুাপাঝি োাঁঝদি অরভঝযাঝগি 
র্ুাপাঝি োঝক র্ঝলরেঝলন। োাঁি পিামশব োঝক এেোই প্রীে কঝিরেল হয রেরন োি 
রুে র্িার্ি আঝিা অঝনকগুঝলা িাজকীয সিাইখানা রনমবাঝণি আঝদশ হদন হযখাঝন 
পযবেঝকি দল রনঝজঝদি জনু রনিাপদ আেয এর্ং োঝদি পণু আি পশুি জনু 
সুিরক্ষে আিার্ল রনরিেভাঝর্ খুাঁঝজ পাঝর্। 
 
এমন নয হয হস হকর্ল এসর্ গোনুগরেক রর্ষঝযই সাহাযু কিঝে পািঝর্। হস 
ইরেমঝধু জরেল রসদ্ধাঝন্তি কািঝণ জাহাঙ্গীঝিি উপঝি হচঝপ র্সা দুরিন্তাি ভাি উপলরব্ধ 
কিঝে হপঝিঝে। হস যরদ সাঝথ সাঝথ আঝর্গ রকংর্া প্রঝণাদনাি র্ঝশ কাজ না কঝি–যাি 
জনু হস প্রাযশই অনুেপ্ত হয–হস প্রাযই হসগুঝলা হফঝল িাঝখ, এর্ং রর্ঝশষ কঝি হস 
যখন হেরু্রদ্ধ র্া উরিগ্ন থাঝক মনঝক প্রশান্ত কিঝে হস সামানু আরফম আি সুিাি 
আেয হনয। হস োাঁি আব্বাজাঝনি কাঝে এর্ং জারল পদবাি হপেন হথঝক জাহাঙ্গীঝিি 
উপঝদষ্টাঝদি সর্িঝকি আঝলাচনা শুঝন িাজকীয দপ্তি পরিচালনাি র্ুাপাঝি অঝনক রকেু 
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হজঝনঝে র্ঝল দারযত্ব ভাগাভারগ কিঝে পািঝর্… এর্ং োাঁি কাঝে এো হকর্ল একো 
দারযত্ব না র্িং গভীি সন্তুরষ্টি রর্ষয। 
 
জাহাঙ্গীঝিি উচ্চগ্রাঝমি হারসঝে োাঁি ভার্নাি জাল রেি হয। খুিিম রনিযই োঝক 
আঝমারদে কিাি মে রকেু একো র্ঝলঝে এর্ং রেরন োাঁি পুঝত্রি কাাঁধ চাপঝড় রদঝেন। 
খারল হচাঝখ হদখঝল একো সুখী পারির্ারিক দৃশু র্ঝল মঝন হঝর্ রকন্তু হমঝহরুরিসাি 
কাঝে সহসাই এই দৃশুো অঝনক অশুভ রকেু একো সম্ভার্না উপিাপন কঝি এর্ং 
অঝনক আঝগই এো রু্েঝে না পািাি জনু হস রনঝজিই উপঝিই কু্রদ্ধ হঝয উঝি। োঝক 
জীর্ঝন আঝিা একর্াি অঝপক্ষা আি পযবঝর্ক্ষণ কিঝে হঝর্ রকন্তু রনঝজি স্বাঝথবি 
র্ুাপাঝি োঝক সর্ হচঝয হর্রশ দৃরষ্ট িাখঝে হঝর্। জাহাঙ্গীঝিি কাঝে অনু হকউ না র্িং 
হস রনঝজ কেো গুরুত্বপূণব জাহাঙ্গীি হযন হসো রু্েঝে পাঝি োঝক এো প্রথঝম রনরিে 
কিঝে হঝর্। 
 
* 
 
‘জাহাপনা, ইংলুাে হথঝক আগে দূে হদওযারন আঝমি র্াইঝি অঝপক্ষা কিঝেন,’ 
শিঝেি এক পড়ন্ত রর্ঝকলঝর্লা হমঝহরুরিসাি সাঝথ রনঝজি একান্ত র্ুরেগে কঝক্ষ 
র্ঝস থাকাি সময করচব এঝস র্ঝল। 
 
 ‘চমৎকাি। আমাি পরিচািকঝদি আসঝে র্ঝলা। োাঁি পরিচািঝকিা োঝক সরিে 
কিাি কাজ শুরু কিঝল হস মুচরক হাঝস। হস এই সর্িঝকি জনু খারনকো হকৌেূহল 
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রনঝয অঝপক্ষা কঝিরেল। হমাগল িাজদির্াঝি আে সপ্তাহ আঝগ সংর্াদ আঝস হয সুিাে 
র্ন্দঝি ইংলুাে হথঝক একজন দূে এঝসঝে। আগ্রা অরভমুঝখ দূে মহাশঝযি অগ্রসি 
হর্াি গরে মন্থি হওযায রেরন উপহাি সামগ্রী আঝগই হপ্রিণ কঝিরেঝলন। উপহাি 
সামগ্রীগুঝলাি একো, উাঁচু চাকাি উপঝি প্রকাণ্ড েিমুঝজি আকৃরেি রগরে কিা একো 
অদু্ভে দশবন জুরড় গারড়–জাহাঙ্গীি আঝগ কখনও এমন রকেু হদঝখরন–োঝক ভীষণ প্রীে 
কঝি যরদও লাল মখমঝল েত্রাঝকি দাগ িঝযঝে–রনিঃসঝন্দঝহ প্রেুন্ত িীপ হযখান হথঝক 
দূেমহাশয লর্ণাে সােঝসাঁঝে জাহাঝজ দীঘব ভ্রমণ শুরু কঝিরেঝলন োি ফঝল এমনো 
হঝযঝে। জুরড়গারড়ো হমঝহরুরিসাঝকও পুলরকে কঝিঝে এর্ং হস োঝক হসো উপহাি 
রদঝয রনঝজি কারিগিঝদি রনঝদবশ রদঝযঝে হুর্হু আঝিকো জুরড়গারড় োি জনু সেরি 
কিঝে। রকন্তু োঝক োি আঝগ জানঝে হঝর্ গারড়ো কীভাঝর্ হেঝন হনযা হঝর্–ষাড় 
নারক হঘাড়া রদঝয, আি কীভাঝর্ োাঁঝদি গারড়ি সাঝথ জুঝড় হদযা আি রনযন্ত্রণ কিা 
হঝর্। 
 
 ‘এই দূেমহাশয রক অরভপ্রায র্ঝল আপনাি মঝন হয?’ জাহাঙ্গীি একো লম্বা আযনায 
রনঝজঝক খুরেঝয হদখাি সময হমঝহরুরিসা োঝক রজঝজ্ঞস কঝি। 
 
‘আমাি ধািণা, পেুবরগজ আি ডাচঝদি মে র্ারনঝজুি সুরর্ধা। আরম সুিাঝে োি হদঝশি 
হলাকঝদি একো হোে ঘাাঁরে িাপন কিাি এর্ং কঝযকো হমৌরলক দ্রর্ু িপ্তারনি অনুমরে 
হদযাি পি হথঝকই োাঁিা নীল, হকরলঝকাি সাঝথ সাঝথ মূলুর্ান িত্নপাথি আি মুোি 
মে দারম সামগ্রী হকনাঝর্চা কিাি অরধকাঝিি জনু আমাি কাঝে অনুঝিাধ কিঝে। আরম 
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োঝদি রসদ্ধান্ত জানাঝে হদরি কিরেলাম, োঝদি হদঝশি শাসক এখন োই োঝদি পক্ষ 
সমথবন কিাি জনু কাউঝক হপ্রিণ কঝিঝেন। 
 
 ‘োাঁঝদি প্রিাঝর্ দ্রুে িারজ না হঝয আপরন রর্চক্ষণোি পরিচয রদঝযঝেন। আরম যা 
শুঝনরে োঝে মঝন হয এইসর্ রভনঝদশী র্রণঝকিা ক্রমশ ধৃষ্ট, েগড়াঝে হঝয উিঝে এর্ং 
আমাঝদি িািায রনঝজঝদি মঝধু লড়াই কিঝে আি িানীয হলাকঝদি অপমান কিঝে। 
 
‘র্ারণজু সম্পদ রৃ্রদ্ধ কঝি। রকন্তু আরম হোমাি সাঝথ একমে। োাঁঝদি অর্শুই 
কঝিািভাঝর্ রনযন্ত্রঝণ িাখঝে হঝর্।’ 
 
জাহাঙ্গীি পঝনি রমরনে পঝি দশবনাথবীঝদি জনু রনধবারিে হদওযারন আঝম েূযবধ্বরনি মাঝে 
প্রঝর্শ কঝি এর্ং রসংহাসঝন উপরর্ষ্ট হয, োি প্রধান উপঝদষ্টা আি অমােুিা হর্দীি 
রনঝচ উভযপাঝশ দলর্দ্ধভাঝর্ এর্ং খুিিম সম্রাঝেি খুর্ রনকঝেি সম্মানজনক িাঝন 
অর্িান হনয। 
 
 েূযবধ্বরন আি দামামাি গুরুগম্ভীি শঝব্দি আঝিকদফা সুেীব্র েিাি সহঝযাঝগ 
দূেমহাশঝযি আগমন হঘারষে হয। জাহাঙ্গীি উচ্চস্বঝি হহঝস ওিা হথঝক অঝনক কঝষ্ট 
রনঝজঝক রনরৃ্ত্ত কঝি। একো দীঘবঝদহী অর্যর্ যাি গাঢ় হর্গুনী িঝেি সংরক্ষপ্ত, হোলা 
পাজামাি মে হদখঝে হপাষাকো, রচঝি ফালা ফালা কিা হঝযঝে রনঝচি উজ্জ্বল লাল 
কাপড় প্রকাশ কিঝে এর্ং হসো আর্াি হাাঁেুি উপঝি লাল রফঝে রদঝয র্াাঁধা রনঝচ োাঁি 
ভীষণ সরু দুঝো পা ধুসি একো উপকিণ রদঝয আরৃ্ে ধীঝি ধীঝি হর্দীি রদঝক এরগঝয 
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আঝস। হব্রাঝকঝডি একো উজ্জ্বল হলুদ িঝেি আাঁেসাে জুাঝকে কুাঁচরকি রিক উপঝি 
শেভাঝর্ সুচুগ্র হঝয হশষ হঝে োি চূড়ান্ত কৃশোি রর্ষযোঝক গুরুত্ব প্রদান কঝিঝে। 
হলাকো জাহাঙ্গীঝিি কাোকারে আসঝে োাঁি র্াকান পালকঝশারভে উাঁচু রকনািাযুে েুরপি 
রনঝচ একো েকেঝক লাল মুখ হদখঝে পায–ধুসি ত্বঝকি উপঝি সূঝযবি আঝলাি 
প্রভার্?–োি গলাি চািপাঝশ শে হদখঝে সাদা উপাদাঝনি সেরি একো চওড়া রৃ্ত্ত 
সর্রকেুঝক আিও হর্রশ চমকপ্রদ কঝি েুঝলঝে। োি কাাঁঝধি উপঝি পঝড় থাকা খঝযিী 
চুল পােলা হঝয এঝসঝে রকন্তু হসো পুরষঝয রদঝযঝে হকাাঁকড়াঝনা হগাঝফি র্াহাি। 
অদু্ভেদশবন এই হলাকোি র্যস আন্দাজ কিা করিন রকন্তু জাহাঙ্গীি অনুমান কঝি 
হলাকোি র্যস রত্রঝশি হকাোি হশঝষি রদঝক। 
 
োি হপেঝন িঝযঝে অল্পর্যসী এক েরুণ-র্লা যায সদু সকঝশাি উত্তীণব–একই িীরেি 
হপাষাক পরিরহে হকর্ল একোই পাথবকু োাঁি কাপড়গুঝলা সর্ গাঢ় খঝযিী িঝেি 
হকাঝনা উপকিণ রদঝয সেরি আি োাঁি মাথায েুরপ হনই। মধুম উচ্চোি হলাকোি 
মাথাি চুঝলি িে র্ারলবি মে এর্ং র্াঝথবাঝলারমউ হরকঝন্সি মে নীল হচাখ–হয 
অরেসম্প্ররে সদু লাভ সম্পঝদ হর্াোই রসনু্দক রনঝয ইংলুাে রফঝি রগঝযঝে জাহাঙ্গীি 
আঝক্ষপ কঝি–যা এই মুহূঝেব হসানালী রসংহাসঝন অরধরষ্ঠে োাঁি রনঝজি রদঝক খারনকো 
রর্স্ময রনঝয োরকঝয িঝযঝে। োি ডানহাঝে িঝযঝে লম্বা পাঝযি, ধুসি চামড়াি একো 
কুকুঝিি গলায র্াাঁধা গলর্িনীি সাঝথ সংযুে দরড়, কুকুিো এেোই শুকঝনা হদখঝে হয 
জাহাঙ্গীি োি পাজঝিি প্ররেো হাড় আলাদা কঝি গুনঝে পাঝি। দূেমহাশয হথঝক 
হদখঝে খুর্ একো আলাদা নয জন্তুো। 
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জাহাঙ্গীঝিি উরজি মারজদ খাঝনি কাে হথঝক ইরঙ্গে হপঝয হর্দী হথঝক দশরফে দূঝি 
দূেমহাশয দাাঁরড়ঝয যায এর্ং মাথাি েুরপ নারমঝয রনঝয হসো ডানর্াহুি রনঝচ গুাঁঝজ রদঝয 
একো সরু পা রনঝজি সামঝন হসাজা র্ারড়ঝয রদঝয, অনু পা ভাাঁজ কঝি এর্ং হকামি 
হথঝক হদঝহি উপঝিি অংশ সামঝনি রদঝক নে কিাি সময ডান হাে রৃ্ত্তাকাঝি 
আঝন্দারলে কঝি। রর্রচত্র একো অরভর্াদন িীরে, এর্ং েরুণ হলাকো জাহাঙ্গীঝিি ধািণা 
হয রনরিেভাঝর্ োি করচব একই ভাঝর্ অরভর্াদন জানায। হস হাে হনঝড় োি 
পরণ্ডেঝদি একজনঝক হয হদাভাষীি কাজ চালার্াি মে চলনসই ইংঝিরজ জাঝন সামঝন 
এরগঝয হযঝে র্লঝর্ যখন দূেমহাশয রনঝজই ভাো ভাো রকন্তু োিপঝিও স্পষ্টেই 
হর্াধগমু ভরঙ্গঝে পাসবীঝে কথা র্লঝে শুরু কঝি। 
 
 ‘মহামানু সম্রাে, অধঝমি নাম সুাি েমাস হিা। আরম আমাি রনঝজি িাজা, ইংলুাঝেি 
প্রথম আি স্কেলুাঝণ্ডি ষষ্ঠ হজমঝসি কাে হথঝক আপনাি জনু শুঝভো র্ঝয রনঝয 
এঝসরে। শাসক রহসাঝর্ আপনাি মহঝত্ব কথা শুঝন রেরন োি হদশ হথঝক আপনাঝক 
রকেু উপহাি হদযাি ইো প্রকাশ কঝিঝেন। আরম ইরেমঝধুই এখাঝন আসর্াি আঝগই 
রকেু উপহাি পারিঝয রদঝযরেলাম এর্ং আরম রনঝজ আঝিা রনঝয এঝসরে–রচত্রকমব, রূপাি 
আযনা, চমৎকাি পাকা চামড়া, পরিরচে পৃরথর্ীি মানরচত্র, আমাঝদি িীঝপি উত্তঝি 
প্রস্তুেকৃে একো পানীয আমিা যাঝক হুইরস্ক র্রল, চািো চমৎকাি হঘাড়া দীঘব সমুদ্র 
যাত্রাি ধকল োাঁিা খারনকো সামঝল হনযাি পঝি যা আরম রনঝজ মহামানু সম্রােঝক 
উপহাি হদর্ এর্ং আরম রনিযো রদঝয র্লঝে পারি োিা আপনাি োরিঝফি হযাগু 
এর্ং আমাঝদি হদঝশি এই রশকািী কুকুিো–আমিা ইংঝিরজঝে এঝক হগ্রহাউে র্রল। 
পৃরথর্ীঝে এি হচঝয দ্রুেগামী কুকুি আি হয না। হিা এর্াি েরুঝণি রদঝক ঘুঝি 
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োকায, হয রিক োি ডান কাাঁঝধি হপেঝন দাাঁরড়ঝয িঝযঝে। অল্পর্যসী হলাকো এর্াি 
সামঝন এরগঝয আঝস এর্ং কুকুঝিি গলা হথঝক দরড়ো খুঝল হনয। জাহাঙ্গীি হভঝর্রেল 
রভনঝদশী সািঝময রু্রে হদৌঝড় পালাঝর্ রকন্তু এই মুহূঝেবি জনু রনিযই োঝক যঝত্নি 
সাঝথ প্ররশরক্ষে কিা হঝযঝে। জন্তুো কঝযক পা সামঝন এরগঝয এঝস রনঝজি ডান থার্া 
অরর্কল হিাঝযি মে সামঝন র্ারড়ঝয রদঝয মাথা রনচু কঝি, দূেমহাশঝযি রনজস্ব 
অরভর্াদন িীরে অনুকিণ কঝি। 
 
 ‘আমাি দির্াঝি আপনাঝক স্বাগেম। আপনাি প্রভুঝক োি উপহাি সামগ্রীি জনু 
আমাি েিফ হথঝক োঝক ধনুর্াদ জানাঝর্ন। জাহাঙ্গীি োাঁি করচঝদি একজনঝক 
কুকুিো সরিঝয হনযাি জনু ইরঙ্গে কঝি। আরম রর্শ্বাস করি দূঝগব আপনাি র্াসিান 
আিামদাযক হঝর্ এর্ং আগামী রদনগুঝলাঝে আশা করি আপনাি সাঝথ নানা রর্ষঝয 
আঝিা আঝলাচনা হঝর্। 
 
হিাঝক হচাঝখমুঝখ খারনকো রর্ভ্রারন্ত ফুঝে উিঝল অল্পর্যসী হলাকো সামঝন এরগঝয এঝস 
রফসরফস কঝি োি কাঝন রকেু একো র্ঝল। দূেমহাশযঝক সম্মরেি ভরঙ্গঝে মাথা 
নাড়ঝে হদঝখ হস র্ঝল, জাহাপনা, আমাি প্রভুঝক মাজবনা কিঝর্ন। রেরন সামানু পাসবী 
রশঝখঝেন, আপনাঝক সঝম্বাধন কিাি জনু যা যঝথষ্ট–এর্ং ভরর্ষুঝে আিও ভাঝলা কঝি 
রশখঝর্ন র্ঝল আশা িাঝখন–রকন্তু ভাষাো রেরন এখনও খুর্ সামানুই রু্েঝে পাঝিন। 
আরম োি হদাভারষ এর্ং পথসঙ্গী। অধঝমি নাম রনঝকালাস র্ুাঝলনোইন। দূেমহাশয 
আপনাি সহৃদযোি জনু আপনাঝক ধনুর্াদ রদঝযঝেন। োাঁি র্সর্াঝসি র্ুর্িা সরেুই 
আিামদাযক। রেরন আপনাি সাঝথ আঝলাচনাি জনু রেরন অঝপক্ষা কিঝর্ন যখন রেরন 
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আশা কঝিন আপনাি রর্শাল সাম্রাঝজুি সাঝথ আমাঝদি র্ারণঝজুি অরভপ্রায আপরন 
সহানুভূরেি দৃরষ্টঝে রর্ঝর্চনা কিঝর্ন। োি ইো আরম আপনাঝক র্রল হয আমিা হকর্ল 
আমাঝদি রনঝজঝদি পণুই আপনাি কাঝে রর্রক্র কিঝর্া না হসই সাঝথ আমাঝদি জাহাজ 
আপনাি সাম্রাজু হথঝক হিযাত্রীঝদি আিঝর্ও হপৌঁঝে রদঝে পািঝর্। আমিা িীঝপি 
অরধর্াসী আি আমাঝদি জাহাজ পৃরথর্ীঝে হেষ্ঠ র্ঝল রর্ঝর্রচে হয। জাহাজগুঝলা রর্শাল 
সমুদ্র অনাযাঝস অরেক্রম কিঝে সক্ষম এর্ং আমাঝদি কামানগুঝলা অনু হযঝকাঝনা 
জারেি জাহাজ ধ্বংস কিঝে পািদশবী। জাাঁহাপনাি রনিযই মঝন আঝে, গে র্েঝিি 
কথা, আপনাি উপকূঝলি কাঝেই পেুবরগজিা ইংঝিজঝদি দুঝো জাহাজ আক্রমণ কিাি 
মে ধৃষ্টো প্রদশবন কঝিরেল। আমিা োঝদি ডুরর্ঝয রদঝযরেলাম। 
 
জাহাঙ্গীি র্ড় র্ড় হচাঝখ োরকঝয থাঝক–রভনঝদরশ যুর্ঝকি মুঝখ প্রায রনখুাঁে ফাসবী ভাষা 
শুঝনই হকর্ল নয হসই সাঝথ স্পষ্টভাঝর্ প্রিার্ হপশ কিঝে হদঝখ হস রর্রস্মে হঝযঝে। 
একজন হমাঘল–র্া র্স্তুেপঝক্ষ একজন পাসবী–প্রসঙ্গ উত্থাপন কিঝে আিও অঝনকঝর্রশ 
সময গ্রহণ কিঝো। রকন্তু ইংঝিজ িাজা োি উপহাি সামগ্রী োড়াও হয আিও রকেু 
সহাযো কিঝে আগ্রহী হসো স্পষ্ট হঝয ভাঝলাই হঝযঝে। মুসরলম হিযাত্রীঝদি 
গুজিাঝেি র্ন্দি হথঝক মক্কাি উঝেঝশু োঝদি যাত্রাি প্রথম পযবাঝয সাগি অরেক্রম 
কঝি হপৌঁঝে হদযাি হক্ষঝত্র এেরদন পযবন্ত আির্ আি পেুবরগজ জাহাজগুঝলা রনঝজঝদি 
রভেঝি কাযবে একঝচরেযা র্ুর্সা কঝি এঝসঝে। আির্ জাহাজগুঝলা অরধকাংশ সমঝযই 
গভীি সমুঝদ্র চলাচঝলি উপঝযাগী হয না–মাত্র রেন সপ্তাহ আঝগই রেন যাত্রী রনঝয 
একো জাহাজ েঝড়ি কর্ঝল পঝড় ডুঝর্ হযঝে জাহাঝজি সর্াি সরলল সমারধ ঘঝেঝে। 
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আি আির্ নারর্ঝকিা হিযাত্রীঝদি জাহাজ আক্রমণকািী জলদসুুঝদি রর্রুঝদ্ধ হকাঝনা 
প্ররেঝিাধই গঝড় েুলঝে পাঝি না। 
 
 পেুবরজগঝদি হর্লায, োাঁিা োাঁঝদি যাত্রীঝদি কাঝে োাঁঝদি প্রভুি প্ররেকৃরে অরিে–রযশু 
নাঝম শ্মশ্রুমরণ্ডে একজন অল্পর্যসী হলাক এর্ং ধুসি মুঝখি এক কুমািী িারণ যাি নাম 
হমিী–হয অনুমরেপত্র রর্রক্র কঝি জাহাঙ্গীি হসো হদঝখঝে। পেুবরগজ জাহাজগুঝলা 
শরেশালী আি োাঁঝদি সশস্ত্র নারর্ঝকিা জলদসুুঝদি ভাঝলামেই প্ররেঝিাধ কিঝে পাঝি 
রকন্তু পেুবরগজিা হগাযায োাঁঝদি র্ারণজু হকঝন্দ্র ক্রমশ আঝিা হর্রশ উদ্ধে হঝয উিঝে। 
োঝদি পুঝিারহঝেিা রহনু্দ আি মুসলমান জনসাধািণ উভঝযি রভেঝিই আগ্রাসী ভরঙ্গঝে 
ধমবান্তরিেকিঝণি প্রযাস চালাঝে এমনরক মক্কায যার্াি জনু জাহাঝজি প্ররেক্ষািে 
হিযাত্রীঝদিও োাঁিা প্রঝিারচে কিাি হচষ্টা কঝিঝে হয োঝদি রর্শ্বাস ভ্রান্ত। পেুবরগজিা 
হসই সাঝথ যাত্রীঝদি কাে হথঝক পরির্হঝণি জনু ক্রমশ হর্রশ অথব দারর্ কিঝে। ইংঝিজ 
িাজা দির্াঝি একজন দূে হপ্রিণ কঝিঝেন এই র্াির্ো হযে োাঁঝদি রনঝজঝদি দারর্ি 
র্ুাপাঝি নমনীয হঝে সাহাযু কিঝর্। 
 
 ‘আপনাি প্রভুঝক জানাঝর্ন আরম োি প্রিার্ রর্ঝর্চনা কঝি হদখঝর্া এর্ং হসই জনু 
আগামীঝে আমিা আঝলাচনা কিঝর্া, জাহাঙ্গীি র্ঝল। হস হর্দীি ডানপাঝশ দাাঁরড়ঝয থাকা 
েূযবর্াদঝকি উঝেঝশু হাল্কা মাথা নাঝড় এর্ং হলাকো সাঝথ োি হব্রাঝিি সেরি র্াদুযন্ত্র 
হিাাঁঝে হিঝখ সাক্ষাৎকাি পর্ব সমারপ্তি ইরঙ্গের্াহী স্বল্পিাযী একো আওযাজ কঝি। 
জাহাঙ্গীি উঝি দাাঁড়াঝল, দূেমহাশয পুনিায পা লম্বা কঝি রদঝয রনজস্ব িীরেঝে সুরনরমবে 
ভরঙ্গঝে েদ্ধাজ্ঞাপন কঝি। হস যখন পুনিায হসাজা হঝয দাাঁড়ায োি লাল মুখ আিও 
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লালঝচ হদখায আি োি হব্রাঝকঝডি হলুদ জুাঝকঝেি র্াহুি রনঝচ ঘাঝমি গাঢ় রৃ্ত্ত সৃরষ্ট 
হয। হলাকো রক হকাঝনা কািঝণ রর্চরলে হঝয িঝযঝে নারক এো হকর্ল রহনু্দিাঝনি 
অস্বাভারর্ক গিঝমি ফল? 
 
* 
 
‘আিও ওযাইন রনঝয এঝসা, জাহাঙ্গীি োি করচঝক আঝদশ হদয। হিা’ি মুখ ঘাঝম রভঝজ 
চকচক কিঝে, মাংসঝপশী রশরথল–গে রেন ঘন্টা ধঝি হস ক্রমাগেভাঝর্ হয 
রর্পুলপরিমাণ সুিা রনিঃঝশষ কঝিঝে োি ফল। জাহাঙ্গীি পান কিাি এমন ক্ষমোসম্পি 
হলাক কখনও হদঝখরন, রকন্তু ওযাইন হিা’ি িরসকে হর্াধ হভাাঁো না কঝি র্িং উঝোই 
কঝি র্ঝল মঝন হয। হস যে হর্রশ পান কঝি জাহাঙ্গীি েে হর্রশ োি আলাপচারিোয 
আনন্দ লাভ কঝি, োি আগ্রহী হিাাঁঝেি মাে রদঝয প্রর্ারহে হঝে থাকা েথু উপঝভাগ 
কঝি। হিা স্পষ্টেই একজন রশরক্ষে মানুষ যরদও হস হযসর্ পরণ্ডেঝদি হলখা উদৃ্ধে 
কিঝে পেন্দ কঝি–গ্রীক আি হিামান দাশবরনক, হস র্ঝলঝে, োাঁঝদি অঝনঝকই প্রায 
দু’হাজাি র্েি পূঝর্ব মািা রগঝযঝেন–জাহাঙ্গীঝিি কাঝে োাঁঝদি হর্রশিভাগই অপরিরচে। 
রেরন গে চািমাস ধঝি দির্াঝি অরের্ারহে অর্িান কিায দূেমহাশঝযি পাসবী অঝনক 
উিে হঝযঝে এর্ং জাহাঙ্গীি যরদও উঝো ফলাফল আশা কঝিরেল রকন্তু হদখা যাঝে 
ওযাইন োঝক স্বেন্দভাষী কঝি েুঝলঝে। জাহাঙ্গীি মাত্র গেকালই োাঁি দির্াঝিি এক 
পরণ্ডঝেি সাঝথ োঝক প্রাণর্ন্ত ভরঙ্গঝে যুরে হপশ কিঝে শুঝনঝে হয পিশ পাথঝিি 
অরিঝত্ব রর্শ্বাস কিা–এমন একো পদাথব হকউ হকউ মঝন কঝিন যাি অর্ি ধােুঝক 
হসানা র্া রূপায পরিণে কিাি ক্ষমো িঝযঝে। এর্ং এো অনন্ত জীর্ঝনি িহসুও ধািণ 
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কঝি–পুঝিাপুরি অঝযৌরেক আলাৎপালা। জাহাঙ্গীি র্ুরেগেভাঝর্, এমন হকাঝনা রকেু যা 
প্রমাণ কিা সম্ভর্ নয হসসর্ রর্ষঝয সাধািণে সঝন্দহপ্রর্ণ, োি যুরেি সাঝথ একমে 
হপাষণ কঝি। 
 
োঝদি সামঝনি হেরর্ঝলি উপঝি মানরচঝত্রি একো র্ই হখালা অর্িায িঝযঝে হিা’ি 
ভাষু অনুযাযী যাি স্রষ্ঠা মািঝকেি নাঝম জননক মানরচত্র-প্রস্তুেকািী, দির্াঝি উপরিে 
হর্াি পিপিই জাহাঙ্গীিঝক যা হস উপহাি রদঝযরেল। হিা র্ইোঝক ‘অুােলাস’ র্ঝল, 
র্ুাখুা কঝি হর্াোয যা একজন হপৌিারণক পুরুঝষি নাম রযরন রনঝজি কাাঁঝধ পুঝিা 
পৃরথর্ীি ওজন র্হন কিঝে প্রেঝদি উপঝি যা অরিে িঝযঝে। জাহাপনা, আরম জারন 
রসংহাসঝন আঝিাহঝণি সময আপরন “পৃরথর্ীি অরধকািী” উপারধ গ্রহণ কঝিরেঝলন, রকন্তু 
হদঝখন আসঝলই র্াইঝিি পৃরথর্ী কেো রর্শাল, দূেমহাশয খারনকো হকৌেূকপূণব কঝণ্ঠ 
কথাো র্লঝলও জাহাঙ্গীি হাসঝে র্াধু হয। হস মুগ্ধরচঝত্ত র্াির্াি র্ইো রনঝয র্ঝস, ভারি 
পাোগুঝলা যঝত্নি সাঝথ উঝে হস জীর্ঝন কখনও নামও শুঝনরন এমন সর্ হিখারিে 
এলাকা খুরেঝয হদঝখ, পুঝিাো সময োাঁি মাথায হিা’ি জনু প্রশ্ন রগজরগজ কিঝে থাঝক, 
এই জনুই হস োঝক আর্ািও রনঝজি র্ুরেগে রনভৃে কঝক্ষ পুনিায আমন্ত্রণ 
জারনঝযঝে। 
 
‘আপরন রনজ মুঝখ আমায যা র্ঝলঝেন হসো অনুসাঝি, এো মঝন হয হয হস্পরনশ, ডাচ 
আি পেুবরগজিা ইংঝিজঝদি হচঝয অঝনক ভাঝলা ভ্রমণকািী? আপরন অনু একরদন 
মুারগলান নাঝম হয হলাকোি কথা র্ঝলরেঝলন–প্রথম র্ুরে যাি জাহাজ পুঝিা পৃরথর্ী 
প্রদরক্ষণ কঝিরেল–হস একজন পেুবরগজ, োই না? 
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হিা আঝিকেু আিাম কঝি র্সঝে হচষ্টা কঝি। োাঁি পা লম্বা আি সরু হওযায হর্রশক্ষণ 
আসনরপরড় কঝি র্ঝস থাকাো োি জনু কষ্টকি। হুাাঁ, জাাঁহাপনা। এো সরেু কথা হয 
গুরেকঝযক রভনঝদশী অরভযাত্রী সমুদ্রযাত্রায ভাঝগুি সহাযো হপঝযঝে, রকন্তু আমাঝদি 
ইংঝিজ নারর্ক আি োাঁঝদি জাহাজ কাঝিা হচঝয হকাঝনা অংঝশ কম নয। আমাি হদঝশি 
মানুষ সম্প্ররে উত্তি আঝমরিকাঝসি একো িাঝন প্রথম র্সরে িাপন কঝিঝে আমাঝদি 
মহানুভর্ িাজা হজমঝসি নামানুসাঝি এলাকাোি নাম োাঁিা হিঝখঝে হজমসোউন। 
রনঝজি প্রেুন্ত হোে িীঝপি গুরুত্ব সম্পঝক হিা’ি অনড় রর্শ্বাস জাহাঙ্গীিঝক সর্সমঝয 
আঝমারদে কঝি। দূেমহাশয এেো উৎসাঝহি সাঝথ হয জীর্ঝনি কথা র্ণবনা কঝিন, 
সাধািণ মানুঝষি অঝভুস হথঝক শুরু কঝি দির্াঝিি িীরে হিওযাজ পযবন্ত, জাহাঙ্গীঝিি 
কাঝে সর্রকেুই হকমন হসঝকঝল মঝন হয, যরদও হসৌজনুোঝর্াধ আি হস হিাঝক ক্রমশ 
পেন্দ কিঝে শুরু কিায এমন রকেু র্লা হথঝক োঝক রর্িে িাঝখ। ‘আপরন যা রকেু 
র্ঝলঝেন ো যরদ সরেু হয এর্ং আপনাি হদশ যরদ র্ািরর্কই আমাি হিযাত্রীঝদি 
র্হন কিাি জনু জাহাঝজি হযাগান হদয আরম হযে আপনাি কারঙ্খে র্ারণরজুক হিযাে 
প্রদাঝন সম্মে হঝে পারি, রকন্তু হসখাঝন রকেু শেব থাকঝর্। 
 
 ‘অর্শুই, জাহাপনা। হস হয পরিমাণ ওযাইন পান কঝিঝে োিপঝিও হিা’ি হচাখ সহসা 
একাগ্র হদখায। দূেমহাশঝযি আগমঝনি পি হথঝক রর্গে মাসগুঝলাঝে, জাহাঙ্গীি 
প্ররেশ্রুরেি রর্ষঝয সর্সমঝয সেকব হথঝকঝে যরদও হস োি এই িাজা হজমঝসি জনু 
উপহাি পারিঝযঝে, যঝত্নি সাঝথ যা র্াোই কিা হঝযঝে হযন একাধাঝি আকষবণীয হয 
রকন্তু হসই সাঝথ খুর্ হর্রশ জাাঁকজমকপূণব না হয হয ইংঝিজ শাসক অস্বরিঝর্াধ কঝি, 
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রযরন সঙ্গে কািঝণই হমাগলঝদি মে ঐশ্বঝযবি অরধকািী নন। হস রনঝজ যরদও হসানা। 
হমাড়ান স্ফরেঝকি একো র্াক্স খুর্ পেন্দ কঝিঝে, ইংঝিজঝদি অনু উপহাঝিি 
অঝনকগুঝলাই ইরেমঝধু নষ্ট হঝে শুরু কঝিঝে–চামড়ায ফােল ধঝিঝে সম্ভর্ে গিঝমি 
ফঝল হঝযঝে, েরর্ি হিম হথঝক রগরেি পিে উঝি আসঝে শুরু কঝিঝে, এর্ং হস 
ইরেমঝধু জুরড়গারড়ি োোি গিযুে আিিন। র্দঝল গুজিাে হথঝক রনঝয আসা সরু্জ 
হব্রাঝকড লারগঝযঝে। হিা োিপঝিও এমন রকেু রনঝয এঝসঝে যা অনু হকাঝনা দূে আঝগ 
কখনও রনঝয আঝসরন–রৃ্হত্তি পৃরথর্ী সম্বঝি েথু, হযমন মানরচত্র এর্ং এই নেুন 
পৃরথর্ী’ হসখাঝন পাওযা যায এমন সর্ উরদ্ভদ আি প্রাণীি র্ণবনা হয রর্ষঝয কথা র্লঝে 
হস ভীষণ পেন্দ কঝি। োি আগমঝনি রকেুরদন পঝিই হস জাহাঙ্গীিঝক একো সুরেি 
র্ুাগ উপহাি রদঝযরেল হযোয রকেু শে আি হগালাকৃরে উরদ্ভঝদি কন্দ রেল–হস 
হসগুঝলাি নাম র্ঝলরেল ‘আলু’–এর্ং আন্তরিকভাঝর্ দারর্ কঝিরেল হয কন্দগুঝলা 
হপাড়াঝল র্া রসদ্ধ কিঝল হখঝে দারুণ হয। 
 
করচব এেক্ষঝণ রফঝি এঝসঝে। জাহাপনা। এই সুিাো–হগালাপজঝলি সুগরিযুে–সম্রাজ্ঞীি 
কাে হথঝক হপ্ররিে একো রর্ঝশষ উপহাি। রেরন আমাঝক র্লঝে র্ঝলঝেন হয রেরন 
রনজ হাঝে এই সুিা প্রস্তুে কঝিঝেন।’ 
 
 ‘চমৎকাি। দূেমহাশয এর্াি, হদখা যাক আপরন আমাি জনু হয হুইরস্ক রনঝয 
এঝসরেঝলন হসোি েুলনায এই সুিা কেো হজািাঝলা মাদকোি অরধকািী… এর্ং আরম 
চাই আপরন হোক পারিঝয আপনাি হসই করচঝক হডঝক রনঝয আঝসন হয আমাঝক আঝিা 
রকেু ইংঝিরজ গান হগঝয হশানাঝর্…’ 
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* 
 
মালরকন, সম্রাে গভীি ঘুঝম আেি। 
 
হমঝহরুরিসা হেঝলি প্রদীঝপি আঝলায র্ই পড়া র্ি কঝি হচাখ েুঝল োকায, যরদও 
এখন হভাঝিি প্রথম আঝলা গর্াঝক্ষি রভেি রদঝয পরিশ্রুে হঝয প্রঝর্শ কিঝে োি 
এখন আি এোি প্রঝযাজন হনই। আি দূেমহাশয? 
 
 “রেরনও ঘুঝম আেি, মালরকন। 
 
 ‘সম্রােঝক এখাঝন োাঁি রনঝজি কঝক্ষ র্ঝয রনঝয আসর্াি জনু পরিচািকঝদি আঝদশ 
দাও এর্ং ইংঝিজ ভদ্রঝলাঝকি ভৃেুঝক এঝস োঝক োি আর্ারসকিঝল রনঝয হযঝে 
র্ঝলা। 
 
 হিাঝযি সাঝথ জাহাঙ্গীঝিি পানাহাি পঝর্বি হভাি পযবন্ত িাযী হর্াি এোই প্রথম ঘেনা না 
এর্ং হমঝহরুরিসা খুর্ ভাঝলা কঝিই জাঝন করচব রক হর্াোঝে হচঝযঝে যখন হস র্ঝলঝে 
হয োি স্বামী ঘুঝম আেি: সম্রাে জ্ঞান হারিঝযঝেন। হিাি সাঝথ পানাহাঝিি এসর্ 
জমাঝযে ক্রমশ আঝিা হর্রশ হর্রশ হঝে শুরু কঝিঝে। জাহাঙ্গীি অজুহাে হদখায হয 
অঝনক আকষবণীয রর্ষয িঝযঝে োাঁঝদি আঝলাচনা কিঝে হঝর্, অজস্র ধািণা অনুসিান 
কিঝে হঝর্। রেরন গেকাল োঝক র্ঝলরেঝলন হিাি কাঝে রেরন নেুন ঔষধ রনঝয োি 
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রকেু পিীক্ষা-রচনাি গাঝেি পাো গারজঝয হোলা পারন র্ুর্হাি কঝি–ক্ষেিান দ্রুে 
রনিামযকািী একো মলম আরর্ষ্কাঝিি রর্ষযো র্ুাখুা কিঝে চান। হস এই মলমো 
একজন করচবি উপঝি পিীক্ষা কঝিঝে হয রশকাঝিি রগঝয একো মদবা হরিঝণি রশং এি 
গুঝো হখঝযঝে। রকন্তু কঝযক ঘন্টা আঝগ একো কু্ষদ্র জারল পদবাি রভেি রদঝয পযবঝর্ক্ষণ 
কঝি হস জানঝে হপঝিঝে হয জাহাঙ্গীি আি হিা রকেুক্ষঝণি রভেঝিই চেুল রর্ষঝয 
আঝলাচনা শুরু কঝি, আরদ িসাত্মক গান–পাসবী আি ইংঝিরজ–যা োাঁিা পিস্পিঝক 
রশরখঝযঝে গলা হেঝড় গাইঝে থাঝক, এর্ং পািা লঝড় শরেি পিীক্ষাি প্রযাস হনয যা 
সদরহকভাঝর্ অঝনকঝর্রশ শরেশালী জাহাঙ্গীি অরর্কাযবভাঝর্ রজঝে। 
 
োাঁঝদি েখন একজন সম্রাে আি রভনঝদশী শাসঝকি দূঝেি হচঝয এক হজাড়া দুষ্ট হেঝল 
মঝন হয, রকন্তু ইংঝিজ িাজদির্াঝি এমন পাঝনাৎসর্ সম্ভর্ে সাধািণ রর্ষয। রনঝজি 
দির্াঝিি সুরনবরমে আনুষ্ঠারনকোি েুলনায সম্ভর্ে, হযখাঝন োঝক অর্শুই একজন 
মানুঝষি হচঝযও ক্ষমো আি ঐশ্বঝযবি প্ররেমূরেব রহসাঝর্ আচিণ কিঝে হঝর্, জাহাঙ্গীঝিি 
কাঝে এো রনরিেভাঝর্ই আকষবণীয। হিা যখন োি উপরিরেঝে সশঝব্দ এর্ং দীঘবিাযী 
র্ােকমব কঝি জাহাঙ্গীি অট্টহারসঝে হফঝে পঝড় এর্ং োাঁি কাাঁধ চাপঝড় হদয। োিা 
যরদও মাত্রারেরিে মদুপান কঝি রকন্তু এই আিাগুঝলা হযে খািাপ রকেু না। 
জাহাঙ্গীিঝক এসর্ শরমে কঝি এর্ং, হকাঝনা হকাঝনা িাঝে সম্রােঝক োি শযুা হথঝক 
দূঝি সরিঝয িাখা োড়া, োাঁি কাে হথঝক রকেু হকঝড় রনঝে না। সম্রাঝেি জনু এসর্ 
কািঝণ হস অঝনক রকেু কিাি সুঝযাগ পাওযায, র্স্তুেপঝক্ষ উঝোো সরেু। হস অর্ঝশঝষ 
প্রচণ্ড মাথা র্ুাথা রনঝয, ঘুম হথঝক হজঝগ উিঝল হস েখন োি যত্ন হনয, র্ুাথা দূি 
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কিঝে চন্দনকাি আি ঘৃেকুমািী পাোি রমরেে রনযবাস োি কপাঝলি দু’পাঝশ ঘঝষ 
হদয। 
 
কখনও কখনও, আঝগি িাঝেি পাঝনাৎসঝর্ি কািঝণ হচাখ েখনও োপসা হঝয থাকায, 
হস োাঁি উপঝদষ্টাঝদি সর্িঝক আঝলারচে রর্ষযর্স্তুসমূঝহ খাজনা রৃ্রদ্ধ, োি অমােুঝদি 
জাযগীি আি রখলাে রর্েিণ, এর্ং োি সাম্রাঝজুি রর্রভি প্রঝদঝশি শাসকঝদি 
প্রঝযাজনীয আঝদশ পািান মঝনারনঝর্শ কিাো োি জনু খুর্ কষ্টকি হঝয দাাঁড়ায। োঝক 
এসর্ রর্ষয হস যখন সুিাি প্রভার্ মুে থাঝক েখনও রর্িে কঝি। হস, অর্শু, কখনও 
একো অরধঝর্শনও র্াদ হদয না, িাজমরহষীঝদি হপ্রক্ষরণকাি জারল অন্ত ওপঝেি হপেঝন 
একাযে ভরঙ্গঝে র্ঝস সর্রকেু হশাঝন এর্ং রেরন যরদ কখনও রর্ষযো রনঝয রকেু জানঝে 
চান োঝক স্মিণ করিঝয রদঝে পািঝর্। হস প্রায প্ররেরদনই িাজকীয নরথপত্র পাি কিাি 
প্রিার্ হদয যা োি কাঝে ভীষণ রর্িরেকি র্ঝল মঝন হয এর্ং হস পুঝিাো পাি কঝি 
রর্ষযর্স্তুি সািাংশ োঝক জানায এর্ং রেরন সাঝথ সাঝথ সম্মরে দান কঝিন, রনঝজি 
কাাঁধ হথঝক রকেুো দারযত্ব োি কাাঁঝধ চারপঝয রদঝে হপঝিই রেরন আনরন্দে। হস োি 
কাঝে রিক হযমনো আশা কঝিরেল, রেরন আজকাল প্রাযই োাঁি কাঝে পিামশব চায, 
এমনরক কখনও হকৌেুক কঝিন হয হর্চািা মারজদ খান োাঁি উরজি হযঝকাঝনা রদন রু্রে 
চাকরিো হািাঝর্। প্রভার্ আি ক্ষমোি মধুর্েবী সীমাঝিখা খুর্ একো প্রশি না, এর্ং 
সাম্প্ররেক সমযগুঝলাঝে হস প্রাযই অনুভর্ কঝি হিখাো হস অরেক্রম কিঝে শুরু 
কঝিঝে… 
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োাঁি ভয হয জাহাঙ্গীি হযে খুিিঝমি উপি হর্রশ মাত্রায রনভবি কিঝে শুরু কিঝর্ 
এখন পযবন্ত অমূলক প্রমারণে হঝযঝে। খুিিম আি আিজুমাঝন্দি আঝিকো পুত্র সন্তান, 
দািা শুঝকাহ্, ভূরমষ্ঠ হওযায রেরন ভীষণ আনরন্দে, রকন্তু রেরন আি খুিিম আজকাল 
যরদও অঝনক হর্রশ সময একঝত্র অরের্ারহে কঝিন সাধািণে এসময োিা র্াজপারখ 
উড়াঝে র্া রশকাঝি যান, র্া েীিন্দারজঝে পিস্পঝিি দক্ষো পিীক্ষা কঝিন নযঝো 
একসাঝথ হারেি লড়াই হদঝখন। যুর্িাজ দারক্ষণােু হথঝক রফঝি এঝস শাসনকাঝযবি 
খুাঁরেনারে রর্ষঝয রনঝজঝক যুে কিাি সামানুেম আগ্রহ প্রদশবন না কিায র্ুাপািো োঝক 
আিও হর্রশ উৎফুল্ল কঝিঝে এর্ং োাঁি রনঝজি আকাঙ্খ আিও র্ারড়ঝয েুঝলঝে। অনুিা 
অর্শু োাঁি ক্রমর্ধবমান প্ররেপরত্ত হখযাল কঝিঝে। গে সপ্তাঝহ িাজকীয হহঝিঝম সিাসরি 
োঝক সঝম্বাধন কঝি হপ্ররিে প্রায আধ ডজন আঝর্দন পত্র এঝসঝে। জাহাঙ্গীিঝক হস 
শীিই রজঝজ্ঞস কিঝর্ হয োঝক োঝমলাি হাে হথঝক র্াাঁচাঝে হস রক োি রনঝজি নাঝম 
অধুাঝদশ জারি কিা শুরু কিঝে পাঝি। রেরন োঝক হখাদাই কিা হয পািাো রদঝযঝেন 
হযখাঝন োাঁি উপারধ, নূি মহল উত্তীণব িঝযঝে, হসো র্ুর্হাি কিঝর্…। 
 
দিজাি পাল্লা দুঝো খুঝল যায এর্ং একো র্াাঁঝশি খারেযা রনঝয চািজন পরিচািক 
হভেঝি প্রঝর্শ কঝি যাি উপঝি জাহাঙ্গীি রচে হঝয দু’হাে দু’পাঝশ েরড়ঝয রদঝয শুঝয 
িঝযঝে, পরিেঝমি কািঝণ োাঁঝদি সর্াি পা সামানু হর্াঁঝক িঝযঝে। হস োি ভারি, 
েঝন্দার্দ্ধ শ্বাসপ্রশ্বাঝসি শব্দ শুনঝে পায। 
 
‘খারেযাো ওখাঝন নারমঝয, োিপঝি আমাঝদি একা হিঝখ হোমিা রর্দায নাও, 
হমঝহরুরিসা, গর্াক্ষ রদঝয প্রঝর্শ কিা উজ্জ্বল সূযবাঝলাক হথঝক দূঝি কঝক্ষি অিকাি 
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হকাঝণি রদঝক ইরঙ্গে কঝি, আঝদশ হদয। পরিচািঝকি দল োাঁঝদি একা হিঝখ কক্ষ 
েুাগ কিা মাত্র হস রপেঝলি পাঝত্র িরক্ষে পারনঝে হিশঝমি রুমাল রভরজঝয হনয, 
োিপঝি জাহাঙ্গীঝিি কাঝে এরগঝয এঝস োাঁি পাঝশ হাাঁেু মুঝড় র্ঝস। রক গভীি ঘুঝম 
হলাকো আেি হঝয আঝে, হস োি মুঝখি রদঝক োরকঝয ভাঝর্, মাস অঝন্ত র্েি 
অরেক্রান্ত হর্াি সাঝথ সাঝথ আঝগি হচঝয একেু মাংসল হদখায রকন্তু এখনও হদখঝে 
সুদশবন িঝযঝেন। হস োি কপাঝলি ঘাম মুরেঝয রদঝে শুরু কিঝে, োাঁি জনু একো 
হেহাদ্রব অনুভূরে োঝক আপুে কঝি। হস জীর্ঝন যা রকেু হচঝযঝে, এই হলাকো োঝক 
সর্রকেু রদঝযঝে–এখনও অঝনক রকেু রদঝে পাঝি। 
 
জাহাঙ্গীি নড়াচড়া শুরু কঝি। হস সহসাই হচাখ খুঝল োকায এর্ং খারনকো অনুোপপূণব 
ভরঙ্গঝে হাঝস। আমাি মঝন হয আরম আর্ািও হোমাি সেরি সুিা একেু হর্রশই পান 
কঝি হফঝলরে। 
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১২ দর্ষোে টলখনী 
 
‘মালরকন…আপনাঝক ঘুম হথঝক জাগার্াি জনু আমায মাজবনা কিঝর্ন…’ 
 
হমঝহরুরিসা ঘুম জড়াঝনা হচাখ খুঝল সাল্লাঝক রর্োনাি উপঝি েুাঁঝক দাাঁরড়ঝয থাকঝে 
হদঝখ হযখাঝন হস ঘুরমঝয রেল। আঝমবরনযান হমঝযো হজাঝি হজাঝি শ্বাস রনঝে, হযন হস 
োি মালরকঝনি কামিায হদৌঝড় এঝসঝে। হমঝহরুরিসা উঝি র্ঝস, পরিত্রি। 
 
রক হঝযঝে? সম্রাঝেি রক রকেু হঝযঝে? জাহাঙ্গীি, ঘন্টাখাঝনক আঝগ োি কাে হথঝক 
রর্দায রনঝয োাঁি পিীরক্ষে িণহিীি একো–খুরন খাজা নাঝম র্হু ক্ষেরচঝেি অরধকািী 
দানর্াকৃরে যুদ্ধপ্রর্ীন এক দাাঁে ভাো রকন্তু ডান গজদাাঁে এখনও ভীষণ কাযবকি একো 
পশু–এর্ং হগাযারলওঝিি শাসনকেবাি কাে হথঝক উপহাি রহসাঝর্ হপ্ররিে এি হচঝযও 
রর্শাল আঝিকো হারেি রভেঝি অনুরষ্ঠে লড়াই হদখঝে রগঝযঝে। হসও সাধািণে োাঁি 
সাঝথ লড়াই হদখঝে যায–হস পর্বোকৃরে এই প্রাণীগুঝলাি লড়াই উপঝভাগ কঝি হযখাঝন 
োাঁিা োাঁঝদি শরেি র্িাভঝয এঝক অপঝিি রর্ঝিারধো কিঝে এর্ং আন্দাজ কিঝে 
হচষ্টা কঝি হক রজেঝে পাঝি–রকন্তু রনঝজঝক আজ োি খারনকো পরিোন্ত মঝন হরেল 
আি োই হস রর্োম কিাি রসদ্ধান্ত হনয। 
 
‘মালরকন, সম্রাঝেি রকেু হয রন। 
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 ‘রক োহঝল? 
 
সাল্লা মযূঝিি মে হদখঝে পাথি র্সান একো চুঝলিকো এরগঝয হদয যাি কলাই কিা 
হপখঝম হোে হোে নীলা আি পািা র্সান িঝযঝে। এো হমঝহরুরিসাি রপ্রয 
চুঝলিকাাঁোগুঝলাি একো এর্ং হসরদন সকাঝলি রদঝক হদওযানী আঝমি িাজকীয 
রসংহাসঝনি একপাঝশি হদযাঝল িারপে জারল অন্তিঃপঝেি হপেঝন অর্িাঝনি সময এো 
োি চুঝল রেল যখন লাঝহাঝিি শাসনকেবাি কাে হথঝক আগে প্ররেরনরধ হসখানকাি 
প্ররেিক্ষা র্ুর্িা উিরেি লঝক্ষু গৃহীে কাযবক্রঝমি অগ্রগরেি প্ররেঝর্দন হপশ 
কিরেঝলন। কাাঁোো রনিযই েখন োি অজাঝন্ত চুল হথঝক খুঝল মারেঝে পঝড়রেল রকন্তু 
সাল্লা রনিযই মামুরল একো চুঝলিকো খুাঁঝজ পাওযাি কথা জানার্াি জনু োঝক রর্িে 
কিঝে আঝস রন? 
 
 ‘জারলি হপেঝন আপনাি আসঝনি উপি কাাঁোো পঝড়রেল,’ সাল্লা র্লঝে থাঝক। আরম 
যখন আমাি চাদি যা আরম হসখাঝন হফঝল এঝসরেলাম আনর্াি জনু রগঝয আরম এো 
খুাঁঝজ পাই, রকন্তু আরম যখন হসখাঝন রেলাম েখন আরম আড়াল হথঝক হিাৎ রকেু শুনঝে 
হপঝযরে…’ 
 
সাল্লাঝক ভীষণ রর্ব্রে হদখাঝল হমঝহরুরিসা রনঝজি অজাঝন্ত োি হাে হচঝপ ধঝি। 
আমায র্ল েুরম রক শুঝনঝো।’ োাঁি র্ুরেগে পরিচারিকাঝক রক এে রর্ব্রে কঝিঝে 
জানর্াি জনু হস রনঝজও যরদও ভীষণ উদ্ক্গ্রীর্ োিপঝিও হস োি কণ্ঠস্বি স্বাভারর্ক 
িাঝখ। 
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 ‘ইংঝিজ দূেমহাশয আি োি করচব। অমােুিা সর্াই সম্রাঝেি সাঝথ হারেি লড়াই 
হদখঝে রগঝযরেল র্ঝল োিা েখন হদওযানী আঝম একাই রেল। দূেমহাশযঝক আরম 
োাঁি করচঝক র্লঝে শুঝনরে হয হখালাখুরল কথা র্লা এখনকাি মে োাঁঝদি জনু 
রনিাপদ। আরম হকৌেূহলী হঝয উরি আি োই অঝপক্ষা করি–আপরন জাঝনন হয আরম 
োাঁঝদি ভাষায পািদশবী। দূেমহাশয হর্দীি পাঝশ হর্ঝলপাথঝিি িম্ভগুঝলাি একোি 
গাঝয ভি রদঝয দাাঁরড়ঝযরেল আি করচব সম্রাঝেি হর্দীি প্রাঝন্ত র্ঝসরেল। 
 
 হমঝহরুরিসাি ভ্রু কুাঁচঝক ওঝি। সম্রাঝেি হর্দীি উপি উপঝর্শন কিাো আদর্কাযদাি 
একো প্রায অরচন্তনীয লনন রকন্তু দুই রভনঝদশী রনরিেভাঝর্ই হভঝর্রেঝলন োাঁঝদি হকউ 
হদখঝে না। র্লঝে থাঝকা। 
 
‘দূেমহাশয র্ঝলন হয রেরন ইংলুাঝণ্ড হপ্রিঝণি জনু একো রচরি মুসারর্দা কিঝে চান। 
রেরন র্ঝলন োি প্রভুি সম্রাঝেি রর্ষঝয সরেু কথাো জানর্াি সময হঝযঝে–হয রেরন 
হকর্ল গঝর্বাদ্ধেই না হসই সাঝথ সমূ্পণবভাঝর্ একজন িমণীি র্শীভূে। রেরন র্ঝলন–
আমায মাজবনা কিঝর্ন, মালরকন– হয োি হদঝশ আপনাি মে িমণীঝক লিা হদযাি 
জনু হঘাড়াি লাগাম পরিঝয িাখা হে।’ 
 
 ‘হস আি রক র্ঝলঝে?’ হক্রাঝধ হমঝহরুরিসাি কণ্ঠস্বি হকাঁঝপ যায। 
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‘আরম জারন না… আরম সাঝথ সাঝথ আপনাঝক খুাঁঝজ হর্ি কিাি জনু হসখান হথঝক চঝল 
আরস। আরম রক হকাঝনা ভুল কঝিরে? 
 
‘েুরম রিক কাজই কঝিঝে। আমাি সাঝথ এঝসা। দূেমহাশয যরদ এখনও হসখাঝন থাঝক 
োহঝল োিা রক আঝলাচনা কিঝে হর্াোি জনু হোমাি সাহাযু আমাি প্রঝযাজন হঝর্। 
হস যরদও ইংঝিরজ ভাষাো আযত্ত কিাি জনু হর্শ পরিেম কিঝে–এমনরক, সাল্লাি 
সাহাঝযু, হশকসরপযাি নাঝম জননক ইংরলশ করর্ি িরচে চেুদবশপদী করর্ো পাি 
কিঝলও যা হিা জাহাঙ্গীিঝক উপহাি রদঝযরেল–হমঝহরুরিসা খুর্ ভাঝলা কঝিই জাঝন 
ভাষাোি উপঝি োাঁি দখল এখনও সাল্লাি হচঝয অঝনক দুর্বল। 
 
হমঝহরুরিসাি আর্াসন এলাকা হথঝক দুই িমণী দ্রুে হাাঁেঝে আিম্ভ কঝি এর্ং জারলি 
হপেঝনি হোে অিকািােি কক্ষোি সাঝথ সংঝযাগকািী সংকীণব গরলপথ অনুসিণ কঝি 
এরগঝয সামঝনি রদঝক যায। হমঝহরুরিসা কঝযক রমরনে পঝিই সাল্লাঝক হপেঝন রনঝয 
সন্তপবঝণ কঝক্ষি অভুন্তঝি প্রঝর্শ কঝি। হগালারপ র্ঝণবি হিশঝমি কাপড় রদঝয আোরদে 
একো হেপাযায উপরর্ষ্ট হঝয, হমঝহরুরিসা সামঝনি রদঝক েুাঁঝক এঝস হর্ঝলপাথঝিি 
সেরি জারলঝে হখাদাই কিা োিকাকৃরে গহ্বঝিি একোি রভেি রদঝয একাগ্ররচঝত্ত 
োকায। হিা, লাল সুারেঝনি আাঁেসাাঁে হকাে পরিরহে একো লম্বা আি কৃশকায কািাঝমা, 
সাল্লা হযমন র্ণবনা কঝিঝে, একো িঝম্ভি গাঝয হহলান রদঝয, রিক হসভাঝর্ই দাাঁরড়ঝয 
িঝযঝে। রনঝকালাস র্ুাঝলনোইঝনি হসানালী চুলভরেব মাথাো একো কাগঝজি উপি 
েুাঁঝক িঝযঝে যাি উপঝি হস এই মাত্র র্ারল রেরেঝযঝে। োিমাঝন, শ্রুেরলরপ হদযাি পর্ব 
সমাপ্ত হঝযঝে। হমঝহরুরিসা যািপিনাই হোশ হঝয হপেঝনি রদঝক হহলান রদঝয র্ঝস। 
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োিপঝিই হস হিা’হক র্লঝে শুঝন, ‘আমাঝক হলখাো আর্াি পঝড় হশানাও র্লা যায না 
েুরম হযঝো রকেু রলখঝে ভুঝল হগে। 
 
‘মহামানু সম্রাে, র্ুাঝলনোইন শুরু কঝি, অনুচ্চ স্বঝি পড়ঝলও সাল্লাি জনু হসোই যঝথষ্ট 
হকাঝনা অপরিরচে শঝব্দি অথব হমঝহরুরিসাঝক রফসরফস কঝি র্লাি জনু। হমাগল 
দির্াঝি আমাি আগমঝনি পঝি আিাি মাসারধককাল অরের্ারহে হঝযঝে। সম্রাে 
রনঝজঝক হয রর্পুল রর্লারসোি মাঝে রনম্মরজে কঝি িাঝখন হস রর্ষঝয অেীঝে র্হুর্াি 
আরম রলঝখরে রকন্তু রেরন গে সপ্তাঝহই প্রথম আমাি খারেঝি োি ভূগভবি হকাষাগাঝিি 
একো পরিদশবঝনি জনু আমায রনমন্ত্রণ জানান। আরম হসখাঝন যা হদঝখরে ো ভাষায 
প্রকাশ কিাি জনু শব্দ খুাঁঝজ পাওযা করিণ–হমাঝমি আঝলায আঝলারকে কুিরিঝে পািা 
আি রুরর্ িপ হঝয িঝযঝে যাি এঝককোি আকৃরে আখঝিাঝেি হচঝয র্ড়, হিশঝমি 
গাাঁঝেি সাঝথ একো সমুদ্র হথঝক যেো আহিণ কিা সম্ভর্ র্ঝল আপরন মঝন কঝিন 
োিঝচঝযও অরধক পরিমাণ মুো হসখাঝন েরড়ঝয রেরেঝয িঝযঝে এর্ং হসই সাঝথ সূঝযবি 
দীরপ্ত ম্লান কঝি হদয এমন সর্ হীিকখণ্ড। আরম অর্শু রনঝজি রর্স্মযরর্হ্বলো প্রকাশ 
না কঝি এমন ভরঙ্গঝে মৃদু মাথা নারড় হযন ঐশ্বঝযবি এমন রর্ভাি সাঝথ আরম পরিরচে। 
রকন্তু সরেু র্লঝে, জাহাপনা, সম্রাঝেি রপ্রয হঘাড়া, হারে আি রশকািী রচোিও এমন রক 
আমাঝদি িাজকীয খাজারিখানাি হচঝযও হর্রশ দারম িত্ন িঝযঝে, এর্ং সর্রকেুই হসানাি 
উপি র্সান। 
 
 ‘সম্রাঝেি কাঝে, হয রনঝজঝক, রনঝজি সাম্রাজুঝক আি রনঝজি িাজর্ংশঝক রনঝয 
লুরসফাঝিিমে গরর্বে, এই হচাখ ধাধন ঐশ্বযব রর্ঝশষ গুরুত্বপূণব। রেরন রনঝজি প্রাচুযবু 
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প্রদশবন কিঝে পেন্দ কঝিন এর্ং আঝিকো রর্ষয জানাঝে আমাি রনঝজিই কষ্ট হঝে 
হয সম্প্ররে োাঁি এই গর্ব নেুন মাত্রা লাভ কঝিঝে। আরম আপনাঝক ইরেমঝধুই 
জারনঝযরে কীভাঝর্ মানুষ আি জীর্জন্তুি প্ররেকৃরেি র্ুাপাঝি হমাল্লাঝদি রনঝষধাজ্ঞা 
পুঝিাপুরি অগ্রাহু কঝি–আমাঝক র্লা হঝযঝে োি আঝগ োাঁি আব্বাজানও োই 
কঝিরেঝলন রেরন আপরন োঝক আপনাি রনঝজি হয প্ররেকৃরে পারিঝযরেঝলন হসো 
কেো পেন্দ কঝিঝেন। রেরন োাঁি রনঝজি প্ররেরূপ অিন করিঝযঝেন। প্ররেকৃরেো 
রনঝয রেরন ভীষণ সন্তুষ্ট হযখাঝন জননক রচত্রকি–রর্রস নাঝম এক হলাক–োঝক আমাঝদি 
ধমবীয পঝর্ব র্ুর্হৃে পানপাঝত্রি মে হদখঝে িত্নখরচে একো পাঝত্র উপরর্ষ্ট অর্িায 
োঝক অিন কঝিঝে হযখাঝন োাঁি মাথাি চািপাঝশ িঝযঝে একো হসানালী হজুারেিক্র। 
রেরন একজন হমাল্লাঝক একো রকোর্ দান কিঝেন, জাাঁহাপনা, রচত্রকমবোয পািঝসুি 
শাহ আি েুিঝস্কি সুলোঝনি সাঝথ আপনাঝকও ইোকৃেভাঝর্ একঝকাঝণ কু্ষদ্র আি 
েুেভাঝর্ উপিাপন কিা হঝযঝে। সম্রাে এই রচত্রকঝমব রনঝজি ঔদ্ধঝেুি পিাকাষ্ঠা 
প্রদশবন কঝি রনঝজঝক পৃরথর্ীি অরধশ্বি র্ঝল দারর্ কঝিঝেন।’ 
 
 হমঝহরুরিসা হেপাযাি উপঝি হদঝহি ভি পরির্েবন কঝি। হিা’ি এের্ড় স্পধবা 
জাহাঙ্গীি সম্বঝি এেো োরেলু আি পৃষ্ঠঝপাষকোি ভান কঝি কথা র্লঝে? রকন্তু 
পরিচািক েখনও পড়ঝে এর্ং হস পুনিায োাঁি মঝনাঝযাগ পরিচািঝকি উপঝি রনর্দ্ধ 
কঝি। প্ররেো শব্দ, োাঁঝদি অঝথবি সূক্ষেম হদুােনা হর্াোি হচষ্টা কিাো োি জনু 
গুরুত্বপূণব। 
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 ‘মহামানু জাাঁহাপনা এই রচত্রকমবোয আপনাঝক ইোকৃেভাঝর্ অপমান কিা হঝযঝে, 
যরদও সম্রাে যখন আমাঝক এো হদখান আরম োঝক হকর্ল এোই র্ঝলরে হয রচত্রকি 
োি প্ররেমূরেব প্রায জীর্ন্ত কঝি ফুরেঝয েুঝলঝে এর্ং প্ররেকৃরেি একত্রীকিঝণি রর্নুাস 
রনঝয হকাঝনা মন্তর্ু কিা হথঝক রনঝজঝক রর্িে িারখ। সম্রাে রনঝজঝক রনঝয এেোই 
আত্মগঝর্ব ভুগরেঝলন হয রেরন আমাি শীেল আঝর্গহীন উত্তি হখযালই কঝিনরন, আরম 
জানোম রেরন কিঝর্ন না। আরম র্স্তুেপঝক্ষ োাঁি সাঝথ এেোই সময অরের্ারহে 
কঝিরে–রেরন আমাি সঙ্গ পেন্দ কঝিন আি আমাঝক প্রশ্ন কিাি রর্ষঝয োাঁি হকাঝনা 
ক্লারন্ত হনই–হয োাঁি চরিত্র পযবাঝলাচনা কিাি একো চমৎকাি সুঝযাগ আরম হপঝযরেলাম। 
আমাি মঝন হয হয এখন সময হঝযঝে যখন আমাি উরচে োি মানরসক প্রকৃরে র্ুাখুা 
কিাি হচষ্টা কিা যাঝে কঝি জাাঁহাপনা আপরন হযন রু্েঝে পাঝিন হকন, েুলা, নীল আি 
সুগরি দ্রঝর্ুি র্ারণঝজু সম্রাে যরদও আমাঝদি সামানু রকেু োড় রদঝযঝেন োিপঝিও 
আিঝর্ হজ্জ্বযাত্রী পরির্হঝণ ইংঝিজ জাহাজগুঝলাঝক অনুমরে হদযাি হক্ষঝত্র আমাঝক 
এখনও হকন হকাঝনা স্পষ্ট উত্তি হদন রন–আপনাি সাঝথ হশষ হযাগাঝযাঝগি সময হথঝক 
আরম জারন হয রর্ষযো আপনাি সধঝযবি র্াাঁধ হভঝে হদর্াি উপক্রম কঝিঝে। 
 
 ‘সম্রাে জাহাঙ্গীি জরেল চরিঝত্রি অরধকািী একজন মানুষ যাি মাঝে আরম অসংখু 
স্বরর্ঝিারধো লক্ষু কঝিরে। রেরন কখনও রনিঃস্বাথব, দযালু পঝিাপকািী এর্ং জাদুকিী 
র্ুরেঝত্বি অরধকািী। োাঁি একো রক্রযাশীল মন িঝযঝে, আি অকপঝে রনঝজি ভার্নাি 
কথা অঝনুি কাঝে প্রকাশ কঝিন এর্ং পারথবর্ জগে পযবঝর্ক্ষঝণ োাঁি অসীম উৎসাহ। 
সম্প্ররে গ্রামর্াসী এক প্রজা যখন খর্ি রনঝয আঝস হয আকাশ হথঝক একো অরেকায 
প্রায ভেীভূে উল্কারপণ্ড আগ্রাি অনরেদূঝি একো রেলাি পাঝশ এঝস আেঝড় পঝড়ঝে, 
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রেরন সাঝথ সাঝথ উত্তপ্ত অর্িায হসোঝক খুঝড় হর্ি কিাি আঝদশ হদন এর্ং হসো 
হথঝক আহরিে গরলে ধােু রদঝয েির্ারি সেরি কঝি হসোি শরে পিখ কঝি হদখাি 
আঝদশ হদন। রেরনই আর্াি রসংঝহি অন্ত্র পিীক্ষা কঝি প্রাণীোি সাহরসকোি হকাঝনা 
ইরঙ্গে পাওযা যায রকনা হদখাি জনু র্াদশাহী সনদর্ঝল হলাক রনযুে কঝিন। 
 
‘সম্রাে অর্শু একই সাঝথ আঝর্গপ্রর্ণ, অরিি আি মাত্রারেরিে র্দিাগী। রেরন যরদও 
হর্রশিভাগ রর্ষঝযই সহনশীল, যাি রভেঝি ধঝমবি রর্ষযোও িঝযঝে–যরদও আমাি কাঝে 
প্রাযশই মঝন হয হয রেরন রনঝজ এো সামানুই রর্শ্বাস কঝিন–এই রেরনই আর্াি হক্ষত্র 
রর্ঝশঝষ অদূ্ভেধিঝনি রনষু্ঠি। রেরন র্ারহুক আড়ম্বঝিি গুরুঝত্বি প্ররে সর্সমঝযই 
আিাশীল, রনযবােন আি মৃেুুদঝণ্ডি মে রর্ষযঝকও একো জমকাঝলা প্রদশবনীঝে পরিণে 
কিঝে সক্ষম। রেরন মঝন হয কখঝনা-সখঝনা মানুষঝক হারেি পাঝযি রনঝচ রপষ্ট হঝে র্া 
জীর্ন্ত অর্িায চামড়া োড়াঝনা হদখঝে পেন্দই কঝিন। রেরন র্ঝলন এগুঝলা এমন শারি 
যা সর্সমঝয অপিাঝধি পরিমাপ অনুযাযী হদযা হয। আমাি মঝন সঝন্দহ হনই হয কথাো 
সরেু–অথর্া হয োাঁিা শারিি উপযুে–রকন্তু োরকঝয হদখাি সময আমাি পাকিলী 
হকমন হযন হমাচড়াঝে থাঝক। সম্রাে পক্ষান্তঝি শারি প্রদাঝনি এইসর্ পদ্ধরে খুর্ কাে 
হথঝক এমনভাঝর্ পযবঝর্ক্ষণ কঝিন হযন হসগুঝলা হকাঝনা অুালঝকরমঝস্টি হকাঝনা 
গঝর্ষণা, চামড়া োড়ার্াি পঝি র্া শূলরর্দ্ধ অর্িায একজন মানুঝষি হদহ হথঝক প্রাণ 
র্াযু হর্ি কেক্ষণ সময লাঝগ র্া োঝদি হদঝহি আভুন্তিীণ কাযবপ্রণালীি কেো এইসর্ 
রনযবােঝনি ফঝল প্রকাশ হপঝযঝে সর্রকেু রলরপর্দ্ধ কঝিন। 
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‘জাহাপনা, আমাি কাঝে রকন্তু এি হচঝযও মািাত্মক র্ঝল হযো মঝন হঝযঝে, সম্রাে 
একজন মরহলাি িািা রনঝজঝক পরিচারলে কিাি রর্ষযো অনুঝমাদন কঝিঝেন। এই 
হমঝহরুরিসা, যাি সম্বঝি আরম আপনাঝক আঝগই অর্রহে কঝিরে, আরম রনরিে, সম্রাে 
আি োি শারসে সাম্রাঝজুি উপঝি োি মািাত্মক প্রভার্ িঝযঝে। সম্রাঝেি দির্াঝি এো 
সর্বজনরর্রদে হয রেরন ক্ষমোি জনু লালারযে এর্ং সর্াই এোও জাঝন হয রেরন োাঁি 
স্বামীি সুিা আি আরফঝমি হনশাঝক উৎসারহে কঝিন ক্ষমো প্রদাঝনি র্ুাপাঝি োঝক 
আগ্রহী কিঝে। োাঁি গুরুত্ব হযঝকাঝনা অমােু–এমনরক সম্রাঝেি রযরন উরজি োি হচঝযও 
অঝনক হর্রশ। আরম অর্শু োঝক উপঝেৌকন আি প্রশংসাসূচক র্ােবা হপ্রিঝণি রর্ষযো 
হখযাল কিঝলও আরম দির্াঝি কানাঘুঝষা যা শুঝনরে োঝে একো রর্ষঝয আরম রনরিে 
হয রেরন আমাঝদি র্িু নন। ইংঝিজ জাহাজগুঝলাঝক হজ্জ্বযাত্রী পরির্হঝনি অনুমরে 
প্রদাঝনি রর্ষঝয সম্রােঝক আরম োাঁি অনুমরে প্রদাঝনি রর্ষঝয রজঝজ্ঞস কিঝল প্ররের্ািই 
রেরন হারস মুঝখ আমায সধযব ধািণ কিঝে র্ঝলন। আমাি ধািণা এই দীঘবসূত্রোি 
রপেঝন সম্রাজ্ঞীি হকাঝনা হাে িঝযঝে। অমােুিা আমায র্ঝলঝে হয, রেরন রনঝজ পাসবী 
র্ংঝশাদূ্ভে হঝলও, মরহলা সর্ রর্ঝদশীঝদি অরর্শ্বাস কঝিন এর্ং আমাঝদি উঝেঝশুি 
রর্ষঝয সঝন্দহ প্রকাশ কঝিন, োাঁি রনঝজি মেই সর্াইঝক স্বাথবাঝেষী মঝন কঝিন, আমাি 
রর্শ্বাস। রেরন হসজনুই, োাঁি সম্রাে স্বামীি কাঝন রফসরফস কঝি পিামশব হদন, আমাঝদি 
সর্াইঝক এঝক অপঝিি রর্রুঝদ্ধ রর্রূপ ভার্াপি কঝি েুলঝে এর্ং এভাঝর্ই রনঝজি 
ক্ষমো রৃ্রদ্ধ আি সংহে কিঝে চান। জাহাঙ্গীঝিি উরচে োঝক এেো প্রশয না রদঝয 
োঝক োি রনঝজি অর্িান সম্পঝকব অর্রহে কিা এর্ং অনরধকাি চচবা হথঝক রর্িে 
িাখা। 
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 রকন্তু আরম অর্শু এখনও আমাঝদি উঝেশু অজবঝনি রর্ষঝয হোশ হইরন। সম্রাে 
আমাঝক োাঁি র্িু রহসাঝর্ রর্ঝর্চনা কঝিন এর্ং আরম যরদ সধযব সংর্িন কিঝে পারি 
হজ্জ্বযাত্রীঝদি রর্ষঝয আমাঝদি প্রিার্ সমথবঝন আরম এখনও হযঝো োঝক প্রভারর্ে 
কিঝে সক্ষম হর্। আরম আপনাঝক পুনিায রচরি রলখর্ যখন জানার্াি মে–এর্ং আমাি 
রর্শ্বাস অনুকূল খর্ি থাকঝর্। 
 
রনঝকালাস র্ুালানোইন মুখ েুঝল হকৌেূহলী হচাঝখ োকায। দারুণ।’ হিা মাথা নাঝড়। 
সরেু র্লঝে রক, অসাধািণ। আরম চাই আজ িাঝেই হযন রচরিো সুিাঝেি উঝেঝশু 
হপ্রিণ কিা হয যাঝে কঝি এক সপ্তাঝহি রভেঝি ইংলুাঝেি উঝেঝশু িওযানা হওযা 
হপরিরগ্রঝন এো েুঝল হদযা যায। আমিা র্িং এখন আমাি কঝক্ষি রদঝক যাই হযখাঝন 
রগঝয আরম রচরিোয আমাি হমাহি লাগাঝে পািঝর্া।’ 
 
 হমঝহরুরিসা জারলি রভেি রদঝয র্ুাঝলনোইনঝক রচরিো ভাাঁজ কঝি হসো রনঝজি 
থঝলঝে যত্ন কঝি িাখঝে হদঝখ। দুই রফরিরঙ্গ োিপঝি দর্িাি হথঝক ধীঝি ধীঝি হর্ি 
হঝয যায। নেুন প্রাণশরে আি সংকল্প োঝক জারিে কিঝে োি হচহািা হথঝক একেু 
আঝগি ক্লারন্তকি অরভর্ুরে মুঝে যায। হিা োি র্িু নয এই রর্ষযো এখন োাঁি কাঝে 
রদঝনি আঝলাি মে পরিষ্কাি। োি হচঝযও র্ড় কথা হস োরেঝলুি সাঝথ সম্রাে সম্বঝি 
কথা র্ঝলঝে। হমঝহরুরিসা সাল্লাঝক পাঝশ রনঝয র্হুক্ষণ রনথি হঝয হসখাঝন রনর্বাক 
ভরঙ্গঝে র্ঝস থাঝক। 
 
* 
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‘লাডরল, প্রথম রেনো পংরে আমায পঝড় হশানাও।’ হমঝযো পড়ঝে শুরু কিঝল 
হমঝহরুরিসা ভাঝর্, োি হমঝয, এখন দশ র্েি র্যস, োি মেই চেপঝে হঝযঝে। 
করর্ো যরদও োাঁি অনুেম রপ্রয রর্ষয, হস মঝনাঝযাগ রদঝে পাঝি না। হিা’ি আর্ারসক 
কঝক্ষ রক চলঝে পুঝিা সমযো োি মাথায হকর্ল এই রচন্তাই ঘুিপাক হখঝে থাঝক। 
রফরিরঙ্গোি উপঝি কীভাঝর্ হস োাঁি চিম প্ররেঝশাধ হনঝর্ এর্ং র্স্তুেপঝক্ষ, হসো হনযাো 
যথাথব হঝর্ রক না এসর্ রর্ষঝয রসদ্ধান্ত রনঝে োাঁি প্রচুি সময অরের্ারহে হঝযঝে। োি 
হক্রাধ প্রশরমে হর্াি সাঝথ সাঝথ হস হিা’ি রচরিি র্ুাপাঝি অঝনক হর্রশ যুরেগেভাঝর্ 
রচন্তা কিঝে পাঝি। হিা, অেীঝেি হযঝকাঝনা দূঝেি নুায, রনঝজি নৃপরেি কাঝে এখাঝন 
োি কেো প্রভার্ িঝযঝে, মহান হলাকঝদি জীর্ঝনি র্ুাপাঝি কে গভীি োি অন্তদৃরষ্ট, 
োি রনঝজি হদঝশি স্বাথব হারসঝলি হক্ষঝত্র হস কে সুন্দিভাঝর্ সর্রকেু গুরেঝয এঝনঝে, 
সাফলু অজবঝনি হক্ষঝত্র োাঁি র্ুথবোি জনু হস দাযী নয… হসোই হর্াোঝে হচঝযঝে… হস 
এখন যখন অঝনকোই সুরিি েখন এসঝর্ি জনু হস হিা’ি আচিণ খারনকো ক্ষমা 
সুন্দি দৃরষ্টঝে হদখঝে প্রস্তুে। 
 
হস এিপঝিও োি র্ুাপাঝি হিা’ি দৃরষ্টভরঙ্গ হকাঝনামঝেই উঝপক্ষা কিঝে পাঝি না। 
দির্াঝি রর্ষযো সুরর্রদে হয হস ক্ষমোি জনু লালারযে, রফরিরঙ্গো রিক এভাঝর্ই 
রচরিঝে রলঝখঝে… রকন্তু দির্াঝি হস োাঁি র্িু আি পরিরচেঝদি রভেঝি এমন আঝলাচনা 
হস উৎসারহে কিঝে র্ুাপািো যরদ এমন হয? পরিরিরে ভুল রর্ঝশ্লষণ কিায হস রনঝজি 
উপিই রর্িে হয। জাহাঙ্গীঝিি সাঝথ হিা’ি ঘরনষ্ঠো হস লম্বা একো সময ধঝি 
উৎসারহে কঝিঝে, পুঝিাো সময হস একো রর্ষয খুর্ ভাঝলা কঝিই জানঝো হয োি 
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স্বামী দূেমহাশঝযি সঙ্গ পেন্দ কঝিন রকন্তু হসই সাঝথ রেরন রফরিরঙ্গোি সাঝথ যে হর্রশ 
সময অরের্ারহে কিঝর্ন দাপ্তরিক রর্ষঝযি জনু যা োি কাঝে একঝঘঝয মঝন হয েে 
কম সময রেরন রদঝে পািঝর্ন এর্ং োঝক দারযত্ব হথঝক খারনকো মুরে রদঝে হস 
আগ্রহী–এর্ং হযাগুোি সাঝথই হস দারযত্ব পালন কিঝে সক্ষম। 
 
 হস হিাঝক হকাঝনামঝেই োাঁি অর্িান আি হস এখন পযবন্ত যা রকেু অজবন কঝিঝে এর্ং 
আঝিা রৃ্হৎ হগৌর্ি লাঝভি আকাঙ্খ হপাষণ কঝি এসর্ রকেু। হীন প্ররেপি কিাি 
সুঝযাগ রদঝে চায না, পাঝি না। হস এখন যখন রর্ষযো রনঝয রচন্তা কিঝে েখন োি 
মঝন পঝড় মাত্র দু’সপ্তাহ আঝগ জাহাঙ্গীি যখন োাঁি উরজিঝক লাঝহাি দূঝগবি সংস্কাি 
কমবসূরচ সংক্রান্ত নরথপত্র অনুঝমাদঝনি জনু োাঁি কাঝে পািাঝে র্ঝলরেল েখন মারজদ 
খাঝনি হচহািায হস অস্বরিকি একো অরভর্ুরে লক্ষু কঝিরেল। আঝিা সম্প্ররে হস 
হিাৎ হহঝিঝম দু’জন রৃ্দ্ধ মরহলাি কঝথাপকথন শুঝন হফঝল– একজন জাহাঙ্গীঝিি 
রপোমঝহি ভরগ্ন আি অনুজন োাঁি আব্বাজাঝনি দূিসম্পঝকি আত্মীযসম্পরকবে হর্ান–
োাঁিা োাঁি পরির্াঝিি প্রভার্ রনঝয হখদ প্রকাশ কিরেল। রগযাস হর্গ সাম্রাঝজুি অথবনীরে 
রনযন্ত্রণ কঝি, আসফ হর্গ আগ্রা দূঝগবি হসনাপরে এর্ং োি কথা রক র্লঝর্া…’ হস খুর্ 
ভাঝলা কঝিই রু্েঝে পাঝি োি’ র্লঝে আসঝল দুই রৃ্দ্ধা কাি কথা হর্াোঝে হচঝযঝেন। 
 
োাঁি হমজাজ হখাশ কিঝে সাল্লা দীঘব এক ঘন্টা ধঝি োি লম্বা চুল আচঝড় হর্নী কঝি 
হদয এর্ং হসই সমঝযি রভেঝিই হস একো রসদ্ধাঝন্ত উপনীে হয। হিাঝক হযভাঝর্ই 
হহাক দির্াি হথঝক রর্োরড়ে কিঝে হঝর্। 
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আি আজই হসই িাে হয িাঝে োি পরিকল্পনা অনুযাযী কাজ হঝর্ রক না হস রু্েঝে 
পািঝর্। হস সহসা উপলরব্ধ কঝি হয লাডরল করর্োি পংরে পাি হশষ কঝি োি মুঝখি 
রদঝক োরকঝয িঝযঝে। চমৎকাি। দারুণ হঝযঝে।’ হমঝহরুরিসা হহঝস র্ঝল, খারনকো 
অপিাধঝর্াধ অনুভর্ কঝি হয োাঁি কনুা হকমন আরৃ্রত্ত কঝিঝে হস রর্ষঝয োাঁি হকাঝনা 
ধািণাই হনই। 
 
* 
 
রনঝকালাস র্ুাঝলনোইন রর্োনায শুঝয থাকা োি প্রভুি ঘাঝম হভজা আি নগ্ন হদঝহি 
রদঝক আেরিে হচাঝখ োরকঝয থাঝক, োি লালঝচ মুখ এখন যন্ত্রণায ফুাকাঝশ হঝয 
আঝে। আমাি হপঝেি নারড়ভূাঁরড়ঝে মঝন হঝে হযন হকউ আগুন জ্বারলঝয রদঝযঝে যরদও 
গে এক ঘন্টায আরম েযর্াি হপে খারল কঝিরে,’ দূেমহাশয হচাখ র্ি অর্িায, 
হকাাঁকাঝে হকাাঁকাঝে র্ঝল। 
 
 ‘এসর্ কখন হথঝক আিম্ভ হঝযঝে? 
 
 ‘িাঝেি খার্াি হশষ কিাি প্রায সাঝথ সাঝথ। 
 
রনঝকালাস ভাঝর্, লক্ষণ হদঝখ মঝন হঝে আমাশয, রহনু্দিাঝন আগে হর্রশিভাগ 
র্রহিাগে হকাঝনা না হকাঝনা সময হয হিাঝগ আক্রান্ত হঝয থাঝক। গি রনরিেভাঝর্ 
হসোই ইরঙ্গে কিঝে–হিা’ি শযুাি রনঝচ প্রায উপঝচ ওিা রপেঝলি মূত্রাধাি হথঝক 
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কামিাি রভেঝি জঝম থাকা দুগবি মাথা ধরিঝয হদয। একজন পরিচািকঝক হডঝক 
মূত্রাধাি খারল কিঝে আি নেুন আঝিকো রদঝয যার্াি আঝদশ কঝি, রনঝকালাস 
রনঝজঝক োি প্রভুি আঝিা কাঝে যার্াি জনু রনঝজঝক মানরসকভাঝর্ প্রস্তুে কঝি, 
রর্োনাি দু’পাশ দুই হাঝে শে কঝি ধঝি থাকা অর্িায হর্চািাি শীণব রু্কো হাপঝিি 
মে উিানামা কিঝে হযন হস ভয পাঝে হযঝকাঝনা সময আর্াি যন্ত্রণাো রফঝি আসঝর্। 
 
‘আরম একজন হহরকমঝক হডঝক আনরে।’ 
 
রনঝকালাস রর্শ রমরনে পঝি দির্াঝিি একজন হহরকমঝক, খঝযিী িঝেি পাগরড় পরিরহে 
খর্বাকৃরেি হমাোঝসাো হদখঝে একো হলাক রনঝজি রচরকৎসাি অনুসঙ্গ চামড়াি একো 
থঝলঝে র্হন কিঝে, রনঝয যখন রফঝি আঝস, হিা েখন একজন পরিচািঝকি ধঝি থাকা 
রপেঝলি রপকদাঝন নারড়ভূরড় উঝে আসঝর্ এমন ভরঙ্গঝে র্রম কিঝে। োি র্রম কিা 
অর্ঝশঝষ হশষ হয এর্ং রর্োনায উঝে পঝড় হহরকম েখন োি কপাঝল হাে িাঝখ 
োিপঝি প্রথঝম োি ডান হচাঝখি এর্ং পঝি র্ামঝচাঝখি পাো েুঝল হদঝখ। হদরখ, 
আমাঝক আপনাি রজহ্বা হদখান,’ হস োঝক অনুঝিাধ কঝি। হিা মুখ খুঝল রজহ্বাি 
অগ্রভাগ হর্ি কিঝল, রনঝকালাস হসখাঝন হলঝদ একো রকেুি প্রঝলপ হদখঝে পায। 
আঝিা হর্ি কঝিন, হহরকম আঝদঝশি সুঝি র্ঝল। হিা দুর্বলভাঝর্ োাঁি রজহ্বা আঝিকেু 
র্াইঝি হর্ি কঝি। 
 
 ‘আপরন পচা রকেু একো হখঝযঝেন। গিঝমি সমঝয আপনাি অর্শুই আঝিা সেকব 
হওযা উরচে রেল।’ 
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 ‘সম্রাঝেি আঝদঝশ দূেমহাশঝযি সর্ খার্ািই িাজকীয িিনশালায প্রস্তুে কিা হয, 
রনঝকালাস রর্ভ্রান্ত ভরঙ্গঝে র্ঝল। অঝনক যত্ন রনঝয হসখাঝন…’। 
 
পচা খার্াঝিি িািাই হকর্ল এসর্ লক্ষঝণি প্রাদুভবার্ হদখা যাঝর্। োি হদহ খাদুনালীি 
শুরু আি হশষপ্রান্ত রদঝয হিচঝনি মাধুঝম রনঝজঝক পরিষ্কাি কিঝে যাি কািঝণ এই 
সমসুাি সৃরষ্ট হঝযঝে। রনঝকালাস েখনও রর্ষযো পুঝিাপুরি মানঝে পািঝে না হদঝখ 
রচরকৎসক আঝিা র্ঝলন, ‘হশান হোকিা, রজরনষো যরদ রর্ষ হঝো োহঝল এেক্ষঝণ 
হোমাি প্রভুি ভর্লীলা সাঙ্গ হঝয হযঝো। অর্িা হযমন হদখরে হোমায এেুকু আরম 
র্লঝে পারি যরদ রেরন চুপচাপ শুঝয রর্োম হনন, প্রচুি পারন পান কঝিন আি আগামী 
কঝযকরদন হকর্ল েকদই হখঝয থাঝকন যাি সাঝথ েুরম অর্শুই আরফঝমি গুরল গুঝড়া 
কঝি রমরশঝয হদঝর্ োহঝল োাঁি প্রাণসংশয হর্াি মে হকাঝনা কািণ এখনও ঘঝেরন। 
আরম এখন একো রমেণ প্রস্তুে কিঝর্া। আরম রক কিরে খুর্ হখযাল কঝি হদখঝর্ 
োহঝল রু্েঝে পািঝর্ হোমায রিক রক কিঝে হঝর্। েুরম োঝক দুই চামচ কঝি 
প্ররেঘন্টায হখঝে হদঝর্–এি হর্রশ নয–যেক্ষণ না আমাশয আি হসই সংক্রান্ত অসুিো 
পুঝিাপুরি র্ি না হয। সর্রকেু র্ি হর্াি পঝি আঝিা রেনরদন হযন হস পারন োড়া আি 
রকেু গ্রহণ না কঝি। োি শািীরিক অর্িাি যরদ হকাঝনা অর্নরে হয োহঝল সাঝথ 
সাঝথ আমায হডঝক আনঝে হলাক পািাঝর্। 
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রনঝকালাস মাথা হনঝড় সম্মরে জানায। হহরকম রর্দায রনঝে হস হিা’হক পরিষ্কাি কিঝে, 
রর্োনাি চাদি র্দঝল রদঝে আি োঝক ভীষণভাঝর্ কাাঁপঝে হদঝখ োাঁি জনু িাঝে পিাি 
একো হপাষাক রনঝয আসর্াি জনু একজন পরিচািকঝদি হডঝক আঝন। 
 
‘আমাি মঝন হয আরম সম্ভর্ে এখাঝন অঝনক হর্রশ রদন অরের্ারহে কঝিরে,’ হিা 
োাঁরকঝয উঝি র্ঝল। োি নুঝয পড়া লম্বা হগাফ আি গা মুঝে হদযায েপেপ কঝি গরড়ঝয 
পড়ঝে থাকা পারনি হফাাঁোয শীণবকায হলাকোঝক এঝকর্াঝি রর্ষণ্ণ, মনমিা হদখায। 
সর্াই র্ঝল হয এ আর্হাওযা ইউঝিাঝপি হলাকঝদি খুর্ একো সহু হয না এর্ং 
আমাঝদি রভেঝি খুর্ কম হলাকই িঝযঝে যািা পিপি দুঝো র্ষবাকাল এখাঝন হর্াঁঝচর্ঝেব 
অরের্ারহে কিঝে পািঝর্।’ 
 
 ‘সাহস িাঝখন। আপরন এখনও সুিই আঝেন। পৃরথর্ীি হযঝকাঝনা িাঝন এো ঘেঝে 
পািঝো…এমনরক ইংলুাঝেও…এর্ং আপরন হয উঝেঝশু এখাঝন এঝসঝেন হসো এখনও 
হারসল হযরন।’ 
 
 ‘হোমাি কথাই সম্ভর্ে সরেু। রনঝকালাস, েুরম একো ভাঝলা হেঝল, হোমাঝক ধনুর্াদ। 
আরম কখনও ভুলঝর্া না েুরম কে যত্ন রনঝয আমাি হসর্া কঝিঝে, হিা হকাঝনামঝে মুঝখ 
একো দুর্বল হারস ফুরেঝয র্ঝল রকন্তু সহসা নেুন কঝি যন্ত্রণাি প্রঝকাপ শুরু হঝে োি 
মুঝখি মাংসঝপশীঝে একো রখাঁচুরন উঝি। আমায এখন একা থাকঝে দাও…’ হস 
হকাঝনামঝে র্ঝল এর্ং আঝিা একর্াি রপকদারনি রদঝক এরগঝয যার্াি জনু রর্োনা 
হথঝক রনঝজঝক হেঝন েুঝল। 
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* 
 
‘আরম হভঝর্রেলাম সঝিুো আপরন সুাি েমাঝসি সাঝথ অরের্ারহে কিাি পরিকল্পনা 
কঝিঝেন?’ জাহাঙ্গীি োি কঝক্ষ প্রঝর্শ কঝি োঝক চুম্বন কিাি জনু েুাঁকঝে 
হমঝহরুরিসা োি রদঝক োরকঝয র্ঝল। 
 
 ‘হস একো র্ােবা পারিঝযঝে হয োি শিীিো ভাঝলা হনই।’ 
 
‘খর্িো শুঝন খািাপ লাগল। আশা করি রেরন দ্রুে সুি হঝয উিঝর্ন। হস মঝন মঝন 
গভীি একো সন্তুরষ্ট অনুভর্ কিঝলও হমঝহরুরিসা োি হচাঝখমুঝখ আন্তরিক উঝিঝগি 
একো অরভর্ুরে ফুরেঝয েুঝল। িিনশালাি একজন পরিচািকঝক ঘুষ রদঝয প্রচুি মশলা 
হদযা হভড়াি মাংঝসি সেরি হপালাওঝয এক েুকঝিা পাঁচা মাংস হদযাো হমাঝেই করিন 
কাজ রেল না যা হিা খুর্ পেন্দ কঝি র্ঝল হস জাঝন। হস হকাঝনা ধিঝনি অপিাধঝর্াধ 
অনুভর্ কঝি না–োাঁি সম্পঝকব র্াঝজ কথা হলখাি জনু এই দুঝভবাগ োি প্রাপু। হস 
আশা কঝি হমাগল দির্াি েুাগ কিাি কথা রর্ঝর্চনা কিাি মে যঝথষ্ট পরিমাঝণ অসুি 
হস োঝক কিঝে হপঝিঝে। সম্ভর্ে না, রকন্তু দূেমহাশযঝক োাঁি নারড়ভূাঁরড়ি মাধুঝম 
আক্রমঝণি উপায খুাঁঝজ হপঝয হস র্াির্াি এই উপায র্ুর্হাি কিঝর্ যেক্ষণ না হস 
োঝক যঝথষ্টভাঝর্ দুর্বল কঝি রদঝয োঝক দির্াি হথঝক রর্োরড়ে কিাি োি লক্ষু 
অরজবে হয। োাঁি সধযব কম এমন কথা োি শত্রুও র্লঝর্ না। 
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‘আরম এমরনও হোমাি সাঝথ হদখা কিঝে আসোম। আরম হোমাি সাঝথ একো রর্ষয 
রনঝয আঝলাচনা কিঝে আগ্রহী। আমাি গুপ্তচঝিিা দরক্ষণ হথঝক খর্ি রনঝয এঝসঝে হয 
মারলক আম্বাি নেুন কঝি আর্াি সসনু সংগ্রহ কিঝে। আরম হভঝর্রেলাম আমিা োঝক 
উপযুে রশক্ষা রদঝযরে রকন্তু োি ঔদ্ধেু আি উচ্চাকাঙ্খি–দারক্ষণাঝেুি হসইসর্ 
িাজাঝদি মে যাাঁঝদি পঝক্ষ হস লড়াই কিঝে–মঝন হয হকাঝনা সীমা পরিসীমা হনই।’ 
 
‘আপরন রক আর্ািও খুিিমঝক পািাঝে চান? 
 
‘আরম হসোই হোমাি সাঝথ আঝলাচনা কিঝে চাই। হস গের্াি যুঝদ্ধ ভাঝলাই পািদশবীো 
প্রদশবন কঝিরেল। আরম োঝক আর্াি পািার্ হসোই হস আমাি কাঝে আশা কিঝর্ রকন্তু 
আরম োঝক আর্ািও রর্পঝদি মুঝখ হিঝল রদঝে আগ্রহী নই। আরম োঝক যেই হদখরে 
েেই একো রর্ষঝয আরম রনরিে হরে হয আমাি উত্তিারধকািী রহসাঝর্ োি নাম 
হঘাষণা কিাি এর্ং োঝক এখাঝন রনিাপঝদ িাখাি সময এঝসঝে। একো সাম্রাজু 
কীভাঝর্ পরিচালনা কিঝে হয হস রর্ষঝয আমাি কাঝে োাঁি অঝনক রকেুই রশক্ষণীয 
িঝযঝে। আমাি িলারভরষে হর্াি সময হঝল যা োঝক সাহাযু কিঝর্। আমাি 
আব্বাজানও যরদ আমাি জনু এভাঝর্ রচন্তা কিঝেন আি আরম আমাি আব্বাজাঝনি 
ভুঝলি পুনিারৃ্রত্ত কিঝে চাই না।’ 
 
 হমঝহরুরিসা দ্রুে রচন্তা কঝি। োাঁি সহজাে প্ররৃ্রত্ত োঝক রচৎকাি কঝি র্লঝে জাহাঙ্গীি 
আি খুিিমঝক পিস্পঝিি এেো কাোকারে আসর্াি সুঝযাগ হদযা োাঁি হমাঝেই উরচে 
হঝর্ না। খুিিঝমি যরদও আিজুমাঝন্দি সাঝথ রর্ঝয হঝযঝে যাি প্ররে হস ভীষণ অনুিে 

http://www.bengaliebook.com/


 দি টেনটেড টরোন - এম্পোয়োর অভ িো ট োগল । অযোটলক্স রোিোরট োডড 

327 

www.bengaliebook.com                                  সূদিপত্র 
 

 

এর্ং দু’জঝনি এমন সনকঝেু োাঁি পরির্ািই আঝখঝি লাভর্ান হঝলও োাঁি রনঝজি 
কপাঝল এিফঝল হকর্লই দুঝভবাগ হলখা হঝর্। হস হকাঝনাভাঝর্ই এো অনুঝমাদন কিঝে 
পাঝি না, রকন্তু হস রক র্লঝর্? োিপঝি োাঁি মাথায একো রু্রদ্ধ আঝস। খুিিমঝক 
রনঝজি কাে হথঝক দূঝি সরিঝয হদযাি র্ুাপাঝি আপনাি অনীহাি কািণ আরম রু্েঝে 
হপঝিরে। রকন্তু হস একজন গরর্বে েরুণ আি মারলক আম্বািঝক হমাকাঝর্লায আপরন 
যরদ োঝক পুনিায হপ্রিণ না কঝিন হস হযঝো অপমারনেঝর্াধ কিঝর্। হস হশষর্াি 
মারলক আম্বািঝক র্রন্দ র্া হেুা কিঝে োি র্ুথবোি প্ররেদান রহসাঝর্ রর্ষযো রর্ঝর্চনা 
কিঝে পাঝি। 
 
‘হো েুরম সরেুই রর্শ্বাস কঝিা আমাি োঝক পািাঝনা উরচে? 
 
 ‘হুাাঁ। োাঁি জনু, আরর্রসরনযাি অরধর্াসীি সাঝথ হর্াোপড়াো একো অসমাপ্ত অধুায 
আরম োঝক এমনোই র্লঝে শুঝনরে–এর্ং অনু হযঝকাঝনা পদঝক্ষপ হকর্ল োি 
মযবাদাহারনই ঘোঝর্। আি হস যখন রফঝি আসঝর্–আরম োি রফঝি আসর্াি র্ুাপাঝি 
রনরিে, যরদ োি রনঝজি জীর্ন েুাঁরকি সমু্মখীন না কিাি রনঝদবশ আপরন োঝক হদন–
ইরেমঝধু োঝক আপনাি উত্তিারধকািী রহসাঝর্ মঝনানীে কির্াি রর্ষঝয রচন্তা কিাি 
জনু প্রচুি সময পাওযা যাঝর্। আপনাি রনঝজিই এখনও এমন হকাঝনা র্যস হযরন–
এঝহন গুরুত্বপূণব রসদ্ধান্ত রর্ঝর্চনা কিাি জনু এখনও আপনাি হাঝে প্রচুি সময 
িঝযঝে। আপনাি অনু সন্তানঝদি কথা আপনাি ভুঝল যাওযা উরচে হঝর্ না এর্ং 
খুিিঝমি প্ররে আপরন যরদ এেো পক্ষপাে প্রদশবন কঝিন োহঝল োঝদি মঝনি অর্িা 
হকমন হঝে পাঝি হসোও একো হভঝর্ হদখাি রর্ষয।’ 
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 ‘পািঝভজ একো মাথাঝমাো রনঝর্বাধ আি হর্ঝহড মাোল। হস রনিযই খসরুি হচঝয 
হর্রশ রসংহাসন প্রেুাশী নয। 
 
 ‘রকন্তু শাহরিযাি। হস দ্রুে হর্ঝড় উিঝে এর্ং োাঁি হচৌকষ হঝয উিাি রর্ষঝয আরম 
অঝনক উৎসাহর্ুিক কথা শুনঝে পাই। সর্াই র্ঝল হয হস একজন দক্ষ হঘাড়সওযাি 
এর্ং েীি-ধনুক র্া গাাঁদার্নু্দক দুঝোঝেই োাঁি রনশানা কখনও লক্ষুভ্রষ্ট হয না। 
 
জাহাঙ্গীি মুচরক হাঝস। েুরম হদখরে আমায লিায হফঝল রদঝল। আমাঝক আমাি রনঝজি 
সন্তাঝনি সম্ভার্না সম্বঝি হোমায রকেু র্লঝে হঝর্ না। আরম মানরে শাহরিযাঝিি সাঝথ 
আমাি কাঝলভঝদ্র হদখা হয।’ 
 
 ‘আপনাি হদখা উরচে। আপরন োহঝল রনঝজই োঝক যাচাই কিঝে পািঝর্ন। 
 
জাহাঙ্গীি মঝন মঝন ভাঝর্, হমঝহরুরিসা র্িার্ঝিি মে রিকই র্ঝলঝে। উত্তিারধকািী 
হঘাষণা কিাি জনু এে োড়াহুঝড়া কিাি আসঝলই হকাঝনা প্রঝযাজন হনই। আি হস 
এোও রিকই র্ঝলঝে হয মারলক আম্বাঝিি সাঝথ হর্াোপড়া কিাি জনু োাঁি খুিিমঝকই 
সুঝযাগ হদযা উরচে। 
 
‘হোমাি সহজাে প্ররৃ্রত্ত র্িার্ঝিি মে এর্ািও অভ্রান্ত। েুরম পরিরিরে এে পরিষ্কাি 
রর্ঝশ্লষণ কিঝে পাঝিা। 
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 ‘আরম হকর্ল আপনাঝক সাহাযু কিঝে চাই। আি খুিিম োাঁি অরভযাঝন িওযানা 
হদযাি পঝি আরম একো হভাজসভাি আঝযাজন কঝি শাহরিযািঝক আমন্ত্রণ জানার্ যাঝে 
আপরন রনঝজি হচাঝখ হদখঝে পান হস কে র্ড় হঝয উঝিঝে। আি হসরদন লাডরলঝকও 
হযঝো আরম আমাঝদি সাঝথ হযাগ রদঝে র্লঝে পারি। হমঝযিা দ্রুে র্ড় হঝয যায এর্ং 
হসও রদঝন রদঝন রূপর্েী আি গুনর্েী হঝয উিঝে। আমাি মঝন হয োাঁি সঙ্গ আপনাি 
ভাঝলাই লাগঝর্।’ 
 
‘েঝর্ োই কঝিা। রকন্তু কাঝজি কথা অঝনক হঝযঝে। েুরম আমাি মনঝক যথািীরে 
প্রশান্ত কঝিঝে। এর্াি এঝসা হদঝহি উৎসঝর্ আমিা রনঝজঝদি ভারসঝয হদই। হস কথা 
হশষ কিাি আঝগই আলঝো কঝি োি গভীি-গলাি কাচুরলি হকািাঝলি হর্াোম খুলঝে 
আিম্ভ কঝি এর্ং োাঁি হচাঝখি োিায সম্মরেি আঝলা ফুঝে উিঝে হদঝখ মুচরক হাঝস। 
জাহাঙ্গীি হকর্ল হমঝহরুরিসাি এর্ং োাঁি জনু হকর্ল হস জঝন্মঝে এর্ং হকাঝনা রকেু র্া 
কাঝিা োাঁঝদি মাঝে আসা উরচে হঝর্ না। 
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১৩ আদর্দসদনয়োর অসুর 
 
‘আমাি আব্বাজান আমাঝদি আঝিা একর্াি মারলক আম্বাঝিি মুঝখামুরখ হঝে হপ্রিণ 
কিঝেন। োি রর্রুঝদ্ধ আমাঝদি পূর্বর্েবী রর্জঝযি পঝিও আরর্রসরনযাি এই ভাড়াঝে 
হযাদ্ধা পুনিায আর্াি হমাগল ভূখঝণ্ড হানা হদযাি দুিঃসাহস হদরখঝযঝে, খুিিম কথা শুরু 
কঝি। হস মুোি চািো েড়া পরিকি রহসাঝর্ র্ুর্হৃে হঝযঝে এমন দুধসাদা িঝেি 
একো আলখাল্লায অনর্দুভাঝর্ সরিে হঝয এর্ং োাঁি একই িঝেি পাগরড়ঝে প্রায 
আেুঝিি মে র্ড় একো দীরপ্তময মুো হশারভে অর্িায আগ্রা দূঝগবি েঝিাকা র্ািান্দায 
দাাঁরড়ঝয িঝযঝে রনঝচ কুচকাওযাজ মযদাঝন ঘন সরিরর্ষ্ট অর্িায দাাঁরড়ঝয থাকা োি 
সসনুদঝলি উঝেঝশু ভাষণ রদঝে। র্ািান্দাি হপেঝন অর্রিে কক্ষ হথঝক োরকঝয হদখাি 
সময, জাহাঙ্গীি মঝন মঝন ভাঝর্ এই র্যঝস হস রক এেো আত্মরর্শ্বাস আি কেৃবঝত্বি 
সাঝথ কথা র্লঝে পািঝো। খুিিঝমি কথায, গঝমি হখঝেি উপি রদঝয র্াোস র্ঝয 
যার্াি মে সারির্দ্ধ হলাঝকি রভেি রদঝয মঝন হয হযন একো মৃদু েিঙ্গ র্ঝয যায এর্ং 
োিা উল্লাস ধ্বরন কিঝে আিম্ভ কঝি। 
 
‘আমিা এইর্াি মারলক আম্বাঝিি সসনুদলঝক পিাি কঝি এর্ং োঝক আমাঝদি ভূখণ্ড 
হথঝক রর্োরড়ে কঝিই হকর্ল শান্ত হঝর্া না হযমনো আমিা রেনর্েি আঝগ 
কঝিরেলাম, খুিিম োাঁি কথা অর্ুাহে িাঝখ, হস োাঁি ডান হাে উাঁচু কঝি সর্াইঝক শান্ত 
থাকঝে হুকুম কঝি। আমিা হসইসাঝথ দারর্ কিঝর্া োি প্রভুিা হগালকুণ্ডা, রর্জাপুি আি 
আহঝমদনগঝিি সুলোঝনিা হযন োঝদি ভূখঝণ্ডি একো অংশ আি স্বণবমুদ্রা আমাঝদি 
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হাঝে হেঝড় হদয। যুঝদ্ধ অরজবে লুরণ্ঠে দ্রঝর্ুি পরিমাণ দারুণ হঝর্ এর্ং আরম রনঝজ 
হসো হোমাঝদি সর্াি রভেঝি ভাগ কঝি হদযাো রনরিে কিঝর্া। খুিিম োি হাে রনচু 
কঝি এর্ং োি হলাকঝদি রভেি হথঝক খুিিম রজন্দার্াদ, পারদশাহ জাহাঙ্গীি রজন্দার্াদ 
এি সমঝর্ে ঐকুোন হভঝস আসঝে হস মুচরক হাঝস। জাহাঙ্গীি ভাঝর্, োাঁি পূর্বপুরুষ 
র্ার্ি রিকই র্ঝলরেঝলন যখন রেরন োাঁি হিাজনামচায রলঝখরেঝলন হয একো 
সসনুর্ারহনীি সাহরসকো আি আনুগেু রনরিে কিাি সর্ঝচঝয হেষ্ঠ উপায লাঝভি 
সম্ভার্না োঝদি সামঝন েুঝল ধিা। 
 
রনঝচ সমঝর্ে হলাকঝদি রচৎকাি িব্ধ হঝয পুনিায রনির্ো রর্িাজ কিঝল, খুিিম 
র্লঝে থাঝক, আজ িাঝে, আমাঝদি চুড়ান্ত প্রস্তুরে যখন সমাপ্ত হঝল, আরম আমাঝদি 
িাধুরনঝদি আঝদশ রদঝযরে আমাঝদি জনু রর্ঝশষ হভাঝজি আঝযাজন কিঝে যাঝে 
আগামীকাল আমিা যখন আগ্রা দূগব হথঝক যাত্রা কিঝর্া েখন আমিা আমাঝদি সর্বাত্মক 
রর্জঝযি র্ুাপাঝি আত্মরর্শ্বাসী থাকাি সাঝথ সাঝথ আমাঝদি সর্াি পাকিলীও হযন খাঝদু 
পরিপূণব থাঝক।’ খুিিম ঘুঝি দাাঁড়াঝে উল্লাসধ্বরনি আঝিকো োপো োঝক আেি কঝি, 
মাখন িঝেি হপাষাক পরিরহে দু’জন দীঘবঝদহী হদহিক্ষী যাঝদি র্ক্ষার্িনী আি 
রশঝিাস্ত্রাণ পারলশ কঝি আযনাি দীরপ্ত আনা হঝযঝে োাঁি অনুগামী হয এর্ং হস হভেঝি 
হযখাঝন োাঁি আব্বাজান অঝপক্ষা কিঝে হসখাঝন যায। 
 
 ‘েুরম দারুণ র্ঝলঝে, জাহাঙ্গীি োঝক আরলঙ্গণ কঝি, র্ঝল। 
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কািণ আরম চাই আমাি হলাঝকিা হযন জানপ্রাণ রদঝয লড়াই কঝি। আমাি হভাজসভাি 
হঘাষণা োঝদি চূড়ান্ত প্রস্তুরেঝে গরেি সঞ্চাি কিঝর্। 
 
‘মারলক আম্বাঝিি গরেরর্রধ সম্বঝি আজ আরম আিও রকেু েথু হপঝযরে। অর্িাদৃঝষ্ট 
মঝন হঝে মানডুি আঝশ পাঝশি এলাকায লুেেিাঝজি অরভপ্রাঝয হস সমৃদ্ধশালী 
জাযরগিগুঝলাঝে হানা রদঝে। হস দুঝো হজলাি হকাষাগাি আি একো িানীয অস্ত্রশালাও 
দখল কঝিঝে। 
 
 ‘হস োহঝল হর্শ ভাঝলা পরিমাঝণি লুরষ্ঠে দ্রর্ু একরত্রে কঝিঝে। 
 
‘হা, রকন্তু হসো োাঁি অগ্রসি হর্াি গরে সামানু হ্রাস কঝি রর্ষযো হযঝো আমাঝদি 
পঝক্ষই িাখঝর্ আি হোমাি জনুও সহজ হঝর্ োি নাগাল পাওযা।’ 
 
‘এোই হঝর্ আমাি সর্ঝচঝয র্ড় সমসুা। আমাি সসনু সংখুা োি হচঝয অঝনক হর্রশ 
এর্ং োিা অঝনক হর্রশ অঝস্ত্র সরিে। আরম যরদও আমাি হলাকঝদি অপ্রঝযাজনীয 
উপকিণ র্া মালপত্র র্হন কিঝে রনঝষধ কঝিরে, োিপঝিও োি সসনুর্ারহনী 
অঝনকঝর্রশ দ্রুেগামী আি রক্ষপ্রগরেি। হসইসাঝথ দারক্ষঝণুি সীমান্ত োাঁিা আমাঝদি 
হচঝয অঝনক ভাঝলা কঝি হচঝন, যা রেনর্েি আঝগ আমিা হাঝড় হাঝড় হেি হপঝযরেলাম। 
োিা আর্ািও পলাযনপি একো রশকাি রহসাঝর্ প্ররেপি হঝর্…’। 
 
 ‘রকন্তু সাফলু অজবঝন হোমাি দক্ষো রনঝয আমাি মঝন হকাঝনা সঝন্দহ হনই।’ 
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োি হেঝলি মঝনও হয এরর্ষঝয হকাঝনা সঝন্দহ হনই জাহাঙ্গীি হসো খুিিঝমি অরভর্ুরে 
হদঝখই রু্েঝে পাঝি। েপরে নদীি রকনাঝি রু্িহানপুঝিই আরম এর্ািও আমাি 
মূলরশরর্ি িাপন কিঝর্া। মারলক আম্বািঝক ধিঝে হসখান হথঝকই আরম মানডু অরভমুঝখ 
যাত্রা কিঝর্া। আরম হসই সাঝথ োি পিাদপসািণ র্ি কিাি অরভপ্রাঝয দরক্ষণ রদন 
অর্ঝিাধ কিঝে সসনুর্ারহনীও হপ্রিণ কিঝর্া। আরম আমাঝদি ভূখণ্ড হথঝক োঝক 
োরড়ঝয হর্ি কিাি র্দঝল োঝক দার্ঝড় এখাঝন রনঝয আসঝে চাই যাঝে আমিা িানীয 
এলাকা সম্বঝি োাঁি জ্ঞাঝনি র্াড়রে সুরর্ধা নাকচ কিঝে পারি। োঝক হসখাঝন একর্াি 
পিাি কিঝে পািঝল–যরদ আল্লাহোলা সহায থাঝক আরম পািঝর্া–োি র্ারহনীি 
অর্রশষ্টাংশ যখন রনঝজঝদি এলাকা অরভমুঝখ পিাদপসািণ শুরু কিঝর্ োঝদি ধ্বংস 
কিাি সুন্দি সুঝযাগ আরম েখন পাঝর্া এর্ং হসইসাঝথ মারলক আম্বািঝক র্রন্দ কঝি োাঁি 
হুমরক রচিেঝি হশষ কিঝে পািঝর্া।’ 
 
‘সেকব থাকঝর্। শত্রু রহসাঝর্ হস ভীষণ ধূেব। 
 
 ‘হস এইর্াি আমাি হাে হথঝক পালাঝে পািঝর্ না।’ 
 
 ‘আরম জারন, রকন্তু মঝন িাখঝর্ োরুণুদীপ্ত র্ুগ্রো আি আত্মরর্শ্বাস, যেই যুরেযুে মঝন 
হহাক, হোমাি দক্ষোয র্ুাঘাে না ঘোয, হোমায রর্চক্ষণো হোমায পরিেুাগ কঝি। 
হোমাি হসনাপরেঝদি সাঝথ যুদ্ধ পরিকল্পনা রনঝয রচন্তা ভার্না কিঝর্। আি রনঝজ 
অপ্রঝযাজনীয হকাঝনা েুাঁরক রনঝে যাঝর্ না। 
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 ‘আব্বাজান, আরম হচষ্টা কিঝর্া আপনাি কথা স্মিণ িাখঝে। 
 
 ‘আিজুমান্দ সন্তানসম্ভর্া হওযা সঝত্ত্বও হোমাি সাঝথ যাঝে? 
 
 ‘হস গের্াঝিি মে এর্ািও যার্াি জনু হজদ কিঝে। হস আমাঝদি সন্তানঝদি কাে 
হথঝকও আলাদা হঝে অস্বীকৃরে জারনঝযঝে, যরদও আমিা একর্াি রু্িহানপুি হপৌঁোঝে 
পািঝল োিা হসখাঝনি দূঝগবি রনিাপত্তায রনিাপঝদই থাকঝর্। আব্বাজান এর্াি আমায 
মাজবনা কিঝর্ন। আগামীকাল সকাঝল যাত্রা কিঝে হঝল এর্াি আমায রর্দায রনঝেই 
হঝর্। রর্দাযপূর্ব হভাজসভায হযাগ হদর্াি আঝগ আমায িসদসংক্রান্ত হশষ মুহূঝেবি রকেু 
রসদ্ধান্ত রনঝে হঝর্। 
 
জাহাঙ্গীি োি সন্তানঝদি রদঝক দু’হাে র্ারড়ঝয হদয এর্ং দু’জন পুনিায পিস্পিঝক 
আরলঙ্গন কঝি। আল্লাহো’লা হোমাি সহায হহান এর্ং র্াো আমাি, রর্জযীি হর্ঝশ েুরম 
হযন দ্রুে আর্াি আমাি কাঝে রফঝি আঝসা।’ খুিিম রর্দায হনযাি পঝি, জাহাঙ্গীি 
েঝিাকা র্ািান্দাি রদঝক ধীিপাঝয এরগঝয যায। কুচকাওযাজ মযদাঝন সমঝর্ে সসনুিা 
হসখান হথঝক রর্দায রনঝযঝে। যমুনা নদীি রদঝক োরকঝয হস হারেমহল হারেি একো 
সারিঝক পান পান কিাি জনু মন্থি গরেঝে র্াদারম পারনি রদঝক ধীঝি ধীঝি নামঝে 
হদঝখ, রকন্তু এোড়া নদীি েীঝি আি হকাঝনারকেু চলাঝফিা কিঝে হদখা যায না। পরিম 
আকাঝশ হর্গুনী আি লালঝচ আভাি েরড়ঝয সূযব অি যাঝে। একজন হমাগল সম্রাে 
কের্াি এখাঝন দাাঁরড়ঝয এমন একো দৃশু উপঝভাগ কিাি সুঝযাগ লাভ কঝিঝেন? 
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জাহাঙ্গীি একমুহূঝেবি জনু কল্পনা কঝি োাঁি পূর্বপুরুঝষিা–এরশযাি েৃণাঞ্চল হথঝক 
আগে হযাদ্ধা র্ার্ি, হজুারেষী হুমাযুন, োি আব্বাজান মহামরে আকর্ি, রনঝজি 
প্রজাঝদি কাঝে ভীষণ েঝদ্ধয–োাঁি পাঝশ দাাঁরড়ঝয িঝযঝে। োিা একো প্রাচীন র্ংশ, 
সেমূঝিি পূঝর্বও লড়াকু হযাদ্ধা হচরঙ্গস খান অরব্দ োঝদি র্ংশ রর্িৃে… র্ংশরচন্তা রচন্তা 
মাথায আসঝে গঝর্ব োাঁি রু্ক ফুঝল উঝি, এর্ং খুিিঝমি মে একজন হযাগু আি 
অনুগে সন্তাঝনি রপো হঝে হপঝি হস রনঝজঝক আঝিা গরর্বে মঝন কঝি, হয োাঁি 
পূর্বপুরুঝষিা হয সাম্রাজু িাপঝনি জনু িেপাে কঝিরেল হসো িক্ষা কিঝে হমাগল 
র্ারহনী রনঝয যুদ্ধযাত্রা কিঝর্। 
 
* 
 
‘যুর্িাজ, দারক্ষণাঝেুি সূঝযবি খিোঝপ কাপঝড়ি লাল রনযন্ত্রক োরু্ি রনঝচ খুিিম একো 
হোে রনচু রডভাঝনি উপি োাঁি র্ঝযাজুষ্ঠ হসনাপরেঝদি িািা পরিঝর্ষ্টে অর্িায র্ঝস 
থাকাি সময কামিান ইকর্াল োাঁি র্ের্ু শুরু কঝি। আমিা মানডুি চািপাঝশি 
এলাকা মুে কিাি পি হথঝকই মারলক আম্বাঝিি হলাঝকিা আমিা অগ্রসি হর্াি পূঝর্বই 
পিাদপসািণ কিঝে। োিা এখনও র্ারি নদীি গরেপথ অনুসিণ কিঝে, োিা নদীি 
পরিম েীি ধঝি দরক্ষঝণ অগ্রসি হঝে। োিা এই মুহূঝেব োাঁঝদি রনঝজঝদি এলাকা 
হথঝক রর্শ মাইল দূঝি অর্িান কিঝে। 
 
‘হর্শ। োি মাঝন রু্িহানপুি হথঝক আমিা আমাঝদি অরভযান শুরু কিাি পি আমিা 
রকেুো হঝলও সাফলু লাভ কঝিরে, রকন্তু এোই যঝথষ্ট নয… আমাঝদি দুঝো এলাকাি 
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রভেঝি রর্ভাজন রচরেেকািী উাঁচু পাহাঝড়ি সারি আি োঝদি রভেঝি আমাঝদি হকাঝনা 
সসনুর্ারহনী রক অর্িান কিঝে? 
 
না, যুর্িাজ। গুপ্তদূেঝদি সামানু কঝযকো দল হকর্ল িঝযঝে যাঝদি পঝক্ষ প্রলরম্বে যুদ্ধ 
পরিচালনা কিা সম্ভর্ নয। 
 
 ‘আমািও োই মঝন হয। মারলক আম্বাি আর্ািও সুঝকৌশঝল আমাঝদি ফাাঁরক রদঝযঝে। 
আমাঝদি সর্বাত্মক প্রযাস সঝত্ত্বও আমিা কখনও োাঁি অর্িাঝনি আি সীমাঝন্তি 
মাোমারে িাঝন আমাঝদি র্ারহনী পযবাপ্ত সংখুায সমঝর্ে কিঝে র্ুথব হঝয োঝক 
আমাঝদি পেঝন্দি এলাকায যুদ্ধ কিঝে র্াধু কিঝে পারিরন। আমাঝদি প্ররেো চাল 
হযন হস আঝগই হেি হপঝয যায।’ 
 
‘রকন্তু আমিা োাঁি হলাকঝদি সাঝথ যেগুঝলা খণ্ডযুঝদ্ধ অর্েবীণ হঝযরে োাঁি প্ররেোই 
আমিাই রর্জযী হঝযরে এর্ং আমিা োঝক নেুন লুেেিাঝজি সম্ভার্ু সর্ িান হথঝক 
দূঝি হিঝখরে–আমিা এমনরক োি আঝগ লুে কিা রকেু সম্পদ উদ্ধািও কঝিরে, কামিান 
ইকর্াল কথাো র্ঝল োি কঝণ্ঠ খারনকো রু্রে গঝর্বিও আভাস পাওযা যায, এসময হর্শ 
কঝযকজন আরধকারিক প্রর্লঝর্ঝগ মাথা হনঝড় সম্মরে প্রকাশ কঝি। 
 
 সরেু কথা, রকন্তু আরম োি হুমরক রনযন্ত্রঝণি হচঝয আিও হর্রশ রকেু কিঝে আগ্রহী। 
আমাি এখন ভয হঝে হয আগামী দুই একরদঝনি রভেঝি হস োি পরিরচে পাহাড়ী 
এলাকায হপৌঁঝে যাঝর্ এর্ং হসখাঝন ফলাফল রনধবািণী যুঝদ্ধ অর্েীণব হওযা প্রায অসম্ভর্, 
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খুিিম কথাগুঝলা র্লাি সময রনঝজি হোশা কঝণ্ঠ ফুঝে উিা হথঝক লুরকঝয িাখঝে 
রগঝযও র্ুথব হয। োি মাঝে মাঝে মঝন হয হয মারলক আম্বাঝিি হর্াধহয োি হজুষ্ঠ 
আরধকারিকঝদি হভেি হকাঝনা গুপ্তচি িঝযঝে, গেকাল সিুাঝর্লায হস োি োরু্ঝে 
আিজুমান্দঝক রর্ষযো রনঝয িীরেমে অরভঝযাগ কঝিঝে। 
 
 ‘রকন্তু যরদ োই হঝর্ োহঝল হস হকর্ল পিাদপসািণ না কঝি আপনাঝক অেরকবে 
আক্রমণ কঝি পিাি কিাি একো সুঝযাগ রক খুাঁঝজ হপঝো না? হস পাো যুরে 
উপিাপন কঝি। োি অধবারঙ্গনী হযে রিকই র্ঝলঝে, হস রনঝজঝক সান্ত্বনা রদঝে হচষ্টা 
কঝি। 
 
 ‘যুর্িাজ, আমাঝদি সর্ঝচঝয রনভবিঝযাগু গুপ্তদূেঝদি একজন আমায র্ঝলঝে হয মারলক 
আম্বাঝিি র্েবমান অর্িান হথঝক প্রায দশ মাইঝলি দূঝি নদী সহসা পরিঝম েীক্ষ্ণ 
একো র্াাঁক রনঝযঝে। কামিান ইকর্াল খুিিঝমি েন্ময ভার্নাি হঘাি রেি কঝি র্ঝল। 
আমিা রক োঝক নদীি র্াাঁঝক হকাণিাসা কিাি হচষ্টা কিঝে পারি না?’ 
 
 ‘হচষ্টা কিা যায, রকন্তু হসো র্াাঁঝকি কাঝে ভূরমি গিন প্রকৃরেি উপি রনভবি কিঝে। 
এলাকাো রনিযই জলাভূরম নয, োই রক? 
 
 ‘না। জাযগাোয হর্শরকেু র্ালুচি িঝযঝে যাি হযে প্ররেিক্ষা সহাযক রহসাঝর্ 
প্রেীযমান হঝে পাঝি রকন্তু হসগুঝলা হর্শ রনচু আি আপােদৃরষ্টঝে হসখাঝন খুর্ হর্রশ 
সংখুক র্ালুচিও হনই।’ 

http://www.bengaliebook.com/


 দি টেনটেড টরোন - এম্পোয়োর অভ িো ট োগল । অযোটলক্স রোিোরট োডড 

338 

www.bengaliebook.com                                  সূদিপত্র 
 

 

 
 ‘োহঝল সম্ভর্ে েুাঁরকো হনযা যায, খুিিম র্ঝল, োি উেীপনা র্াড়ঝে শুরু কঝিঝে। 
মারলক আম্বাি হসখাঝন কখন হপৌঁোঝে পাঝি? 
 
‘আগামী কাল সকাল দশো নাগাদ–হস যরদ িাঝেি হর্লা নয ঘন্টা রশরর্ি িাপঝনি োাঁি 
রচিাচরিে িীরে অনুসিণ কঝি। 
 
 ‘হর্শ, োহঝল োঝক আমিা হসখাঝনই আক্রমণ কিঝর্া। আমাঝদি আক্রমঝণি প্রস্তুরে 
পযবঝর্ক্ষণ কিাি মে কাোকারে আসা হথঝক মারলক আম্বাঝিি গুপ্তদূেঝদি রর্িে িাখঝে 
আমাঝদি রশরর্ি হথঝক দূির্েবী পাহািাি িানগুঝলায হলাক সংখুা রিগুঝণি রিগুণ রৃ্রদ্ধ 
কি। অিকাি নামাি পি রনিাপত্তা হজািদাি কিঝে আমিা প্রহিীি সংখুা র্ারড়ঝয 
হদর্। 
 
* 
 
খুিিম পঝিি রদন সকাঝল নদীি র্াাঁঝক মারলক আম্বাঝিি অর্িাঝনি রদঝক র্ালুময ভূরমি 
উপি রদঝয হঘাড়া দার্ঝড় এরগঝয যার্াি সময ভয আি উঝত্তজনাি একো রমে অনুভূরে 
হস হেি পায যা যুঝদ্ধি আগমুহূঝেব অনুসর্ অনুভূরে মুঝে রগঝয হস সর্সমঝয অনুভর্ 
কঝি। গেিাঝে োাঁঝদি যুদ্ধ প্রস্তুরে আপােদৃরষ্টঝে োঝদি শত্রুি অঝগাচঝি সম্পি 
হঝযঝে রকন্তু োাঁি িণহিীি একো অগ্রর্েবী দল নদীি র্াাঁঝক অেরকবে হামলাি জনু 
রনধবারিে িান অরভমুঝখ দশ মাইল পঝথি মাত্র অঝধবক দূিত্ব অরেক্রম কিাি পঝিই 
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মারলক আম্বাঝিি গুপ্তদূেঝদি একো দঝলি মুঝখামুরখ পঝড় যায। হাওদায অর্িানিে 
ের্রকিা যরদও রেনজনঝক গুরল কঝি ধিাশাযী কঝিঝে রকন্তু অন্তেপঝক্ষ দু’জন মারলক 
আম্বাঝিি সসনুসারি অরভমুঝখ অক্ষে অর্িায হঘাড়া হাাঁরকঝয পারলঝয রগঝযঝে, োি মাঝন 
হস োাঁঝদি আক্রমঝণি প্রায এক ঘন্টা পূঝর্বই হুরশযাি হঝয যাঝর্। খুিিম ভাঝর্, 
হকর্লমাত্র অশ্বাঝিাহী র্ারহনীি উপি পুঝিাপুরি রনভবি না কঝি হস হযে ভুলই কঝিঝে, 
রকন্তু হসঝক্ষঝত্র হস োি হারেি হাওদায িারপে হোে কামাঝনি হগালার্ষবঝণি সুরর্ধা 
হথঝক র্রঞ্চে হঝো, োি অশ্বাঝিাহী র্ারহনীি সামানু রপেঝন অর্িান কঝি দুর্বহ-দশবন 
অরেকায প্রাণীগুঝলাি পঝক্ষ রর্স্মযকি দ্রুেোয যািা আক্রমঝণ োাঁরপঝয পড়ঝে পাঝি। 
 
গুপ্তদূঝেিা োাঁঝদি হুরশযাি কিাি পঝিি অর্ুর্রহে সমঝয, মারলক আম্বাঝিি হোপরচিা 
সম্ভর্ে োাঁঝদি েযো কামান র্ালুচঝিি হপেঝন সুরর্ধাজনক িাঝন হমাোঝযন কিঝে 
পািঝর্, যা খুিিম হযমনো ধািণা কঝিরেল োিঝচঝয সামানু রনচু হঝলও সংখুায মঝন 
হয অগরণে। োাঁঝদি প্রথম হগালাো লক্ষুভ্রষ্ট হয, র্ালুমারেি রু্ঝক হভাাঁো শব্দ কঝি 
রনিীহ ভরঙ্গঝে আেঝড় পঝড়। এখন অর্শু হমাগল অশ্বাঝিাহীঝদি অগ্রর্েবী দঝলি হভেঝি 
কামান হথঝক রনরক্ষপ্ত রিেীয দফাি দুঝো হগালা কাোকারে একসাঝথ পরেে হয। 
 
খুিিম, রনঝজ অশ্বাঝিাহী র্ারহনীি রিেীয দলোি সাঝথ অর্িান কিরেল যুদ্ধ পরিরিরে 
ভাঝলা কঝি হদখঝে আি যুদ্ধ পরিচালনাি স্বাঝথব, োাঁি অগ্রর্েবী দু’জন অশ্বাঝিাহী হযাদ্ধাি 
হঘাড়া মারেঝে আেঝড় পড়ঝে হদঝখ, োাঁঝদি আঝিাহীিা হঘাড়াি মাথাি উপি রদঝয 
সামঝনি রদঝক রেেঝক যায। অনু হঘাড়াগুঝলা যাি হভেঝি হমাগল োণ্ডা র্হনকািী 
একো হঘাড়াও িঝযঝে মারেঝে পঝড় থাকা হদহগুঝলাঝে হহাাঁচে খায এর্ং োাঁিাও রনষ্ফল 

http://www.bengaliebook.com/


 দি টেনটেড টরোন - এম্পোয়োর অভ িো ট োগল । অযোটলক্স রোিোরট োডড 

340 

www.bengaliebook.com                                  সূদিপত্র 
 

 

ভরঙ্গঝে র্াোঝস পা আঝন্দারলে কিঝে কিঝে ভূপারেে হয। সরু্জ িঝেি লম্বা োণ্ডাো 
র্াহঝকি হাে হথঝক রেেঝক রগঝয র্াোঝস মারলক আম্বাঝিি সসনুসারিি রদঝক কঝযক 
গজ গরড়ঝয রগঝয র্ালুচঝিি একপাঝশ জন্মাঝনা একো হোে কাাঁোঝোাঁঝপি সাঝথ জরড়ঝয 
যায। 
 
 মারলক আম্বাঝিি হোপরচিা দারুণ প্ররশক্ষণপ্রাপ্ত আি রনযমরনষ্ঠ। প্ররে মুহূঝেব আঝিা 
অরধক সংখুক কামাঝনি গজবন হভঝস আসঝে থাঝক আি হসই সাঝথ আঝিা সংখুায 
অশ্বাঝিাহী হযাদ্ধা পযবাণ হথঝক মারেঝে রেেঝক পঝড়। দুঝো হঘাড়া, একোি সামঝনি 
র্ামপাঝযি হর্শ রকেুো অংশ উঝড় রগঝযঝে এর্ং দুঝোই সওযািীরর্হীন অর্িায যন্ত্রণায 
রচাঁরহ ির্ কঝি, কামাঝনি আওো হথঝক সঝি এঝস অনুানু হমাগল অশ্বাঝিাহীঝদি পঝথ 
র্াধাি সৃরষ্ট কঝি। হঘাড়া দুঝো এমন আচিণ কিাি সাঝথ সাঝথ হমাগল অশ্বাঝিাহীি 
প্রথম আক্রমণ োাঁি সমি প্রাঝণান্মাদনা হারিঝয হফলঝে আিম্ভ কঝি। অরচঝিই 
অশ্বাঝিাহীঝদি আক্রমঝণি রিেীয েপোি সামঝনি রদঝকি হযাদ্ধািা আি খুিিম 
অশ্বাঝিাহীঝদি প্রথম দলোি অর্রশষ্ট হযাদ্ধাঝদি সাঝথ রমঝশ যায। প্রাঝণান্মাদনা 
 
 ‘রফঝি এঝসা! আমাঝদি সাঝথ আক্রমণ কঝিা!’ খুিিম করেপয ভগ্নমঝনািথ 
অশ্বাঝিাহীঝদি প্ররে যুঝদ্ধি হট্টঝগাঝলি মাঝে োি পঝক্ষ যেো হজাঝি সম্ভর্ রচৎকাি 
কঝি র্ঝল। র্াঝম রনচু র্ারলযারড়ি হপেঝন সর্ঝচঝয কাঝেি কামানগুঝলাঝক আক্রমণ 
কঝিা। দূিত্ব অঝনক কম থাকায–আমিা োঝদি কাঝে হপৌঁোর্াি পূঝর্ব োাঁিা যঝথষ্ট 
দ্রুেোি সাঝথ কামানগুঝলাঝক হগালার্ষবঝণি উপঝযাগী কিঝে না পািায একর্াঝিি হর্রশ 
হগালার্ষবণ কিঝে পািঝর্ না।’ খুিিম, োাঁি হঘাড়াি গলাি কাঝে মাথা নুইঝয এঝন 
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েির্ারি ধিা ডানহাে সামঝনি রদঝক প্রসারিে কঝি, োাঁি র্াহন রৃ্ত্তাকাঝি ঘুরিঝয রনঝয 
মারলক আম্বাঝিি সসনুসারিি হকঝন্দ্র রনচু র্ারলযারড়ি রদঝক সিাসরি োাঁঝদি সাঝথ রনঝয 
এরগঝয যায যাি হপেঝন দুঝো কামাঝনি নল মুখর্ুাদান কঝি িঝযঝে। 
 
 হস অঝধবক পথ অরেক্রম কিাি আঝগই, হস রর্কে একো রর্ঝস্ফািঝণি আওযাজ শুনঝে 
পায প্রায সাঝথ সাঝথই রিেীয আঝিকো গজবন হভঝস আঝস এর্ং োি চািপাঝশ কাাঁকড় 
আি র্ারলি সাঝথ ধােুি েুকঝিা রৃ্রষ্টি মে আেঝড় পড়ঝে উষ্ণ র্াোঝসি একো োপো 
হস অনুভর্ কঝি এর্ং র্ারলযারড়ি হপেন হথঝক োাঁোঝলা হধাযাি কুণ্ডলী উিঝে থাঝক। 
োাঁি পাঝশি এক হযাদ্ধাি খঝযিী িঝেি হঘাড়া গলায ধােুি এর্ঝড়া-হথর্ঝড়া একো 
েুকঝিা রর্দ্ধ অর্িায মারেঝে লুরেঝয পঝড় আি এি রপঝি উপরর্ষ্ট কমলা িঝেি হপাষাক 
পরিরহে দীঘবঝদহী িাজপুে হযাদ্ধা মাথা রনঝচি রদঝক রদঝয মারেঝে আেঝড় পঝড় এর্ং 
রিি হঝয থাঝক, হর্চািাি ঘাড় হভঝে রগঝযঝে। খুিিম োি হঘাড়াি পাাঁজঝি গুঝো রদঝয 
সামঝন এরগঝয যায, োি কান হভাাঁ হভাাঁ কঝি, মাথা রিকমে কাজ কঝি না এর্ং হধাযা 
আি কাকঝড় োি হচাখ মুখ জ্বালা কিঝে থাঝক। হস যরদও হেভম্ভ হর্াধ কঝি 
োিপঝিও রু্েঝে পাঝি হয কামাঝনি স্বাভারর্ক হগালার্ষবঝণি ফঝল এমন ভীষণ 
রর্ঝস্ফািণ হওযা অসম্ভর্। রনঝমঝষি জনু োাঁি রচন্তায নেুন হকাঝনা অঝস্ত্রি সম্ভার্না উাঁরক 
রদঝয যায রকন্তু োিপঝিই যখন োি কাঝলা হঘাড়াো রনচু র্ারলযারড় েপঝক পাি হয 
এর্ং হর্াযাও খারনকো সঝি যায হস হদঝখ হয র্ারলযারড়ি রপেঝন রর্শাল কামান দুঝোি 
রভেঝি একো রর্ঝস্ফারিে হঝযঝে। কামাঝনি নল কলাি রেলকাি মে রপেঝনি রদঝক 
গুরেঝয রগঝযঝে। রর্ঝস্ফারিে কামাঝনি হর্শ কঝযকজন হোপরচি রেিরভি আি দুমঝড় 
যাওযা রনথি হদহ চািপাঝশ েরড়ঝয িঝযঝে। র্ারলি উপঝি কাঝেই আঝিকো রর্শাল 
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গঝেবি সৃরষ্ট হঝযঝে যাি চািপাঝশ সাদা কাপড় আি রেঝনি েুকঝিা পঝড় িঝযঝে। রিেীয 
রর্ঝস্ফািণোি কািণ রনরিেভাঝর্ই কাঝেই মজুদ কঝি িাখা র্ারুদ এর্ং প্রথম 
রর্ঝস্ফািঝণি ফঝল যা প্রজ্জ্বরলে হঝযঝে। 
 
প্রথম কামাঝনি রর্ঝস্ফািণ রিেীয কামাঝনি লম্বা নলোঝক কাঝিি ভারি কািাঝমা হথঝক 
রেেঝক হফলায এি রনঝচ কামাঝনি দু’জন হোপরচ চাপা পঝড়ঝে। েৃেীয আঝিকজন 
রেিরভি র্াম পা রনঝয রর্ঝস্ফািণ িল হথঝক হামাগুরড় রদঝয সঝি হযঝে হচষ্টা কিঝে যা 
োাঁি পাঝযি হগালাকৃরে মাংসঝপশীি মাোমারে িান হথঝক রনঝচি রদঝক হাড় আি 
মাংঝসি একো িোে দলায পরিণে হঝযঝে। 
 
খুিিম োি হঘাড়াি লাগাম হেঝন ধঝি োি চািপাঝশ পুনিায রনঝজি সসনুঝদি সমঝর্ে 
হর্াি সুঝযাগ রদঝয, হস রনঝচি রদঝক োরকঝয হদঝখ হয োাঁি র্ক্ষার্িণীি রনম্নাংশ, োি 
পযবাঝণি সামঝনি রদঝক উাঁচু হঝয থাকা র্াাঁকা অংশ এর্ং োাঁি হঘাড়াি মাথাঝক সুিক্ষা 
দানকািী ইস্পাঝেি একো পাে সর্রকেুঝে িে আি মাংঝসি হোে েুকঝিা আেঝক 
িঝযঝে যা অর্শুই প্রথম কামাঝনি হকাঝনা হোপরচি হদহ হথঝক রেেঝক এঝনঝে। হস 
হকাঁঝপ উঝি ভাঝর্, োি ভাগুো হর্শ ভাঝলাই র্লঝে হঝর্। োাঁি এঝকর্াঝি সামঝন 
রর্ঝস্ফািণো হঝযরেল। অেুারধক মাত্রায হগালার্ষবণ র্া ত্রুরেযুে গিঝণি কািঝণ যরদ 
কামাঝনি নলো রর্ঝস্ফারিে না হে কামাঝনি হগালা রনরিেভাঝর্ই োঝক এেক্ষঝণ 
রিখরণ্ডে কঝি হফলঝো। রনযরে োঝক হয সুঝযাগ রদঝযঝে হস অর্শুই হসোি যথাঝযাগু 
র্ুর্হাি কিঝর্। 
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 হস পুলরকে হঝয লক্ষু কঝি োি চািপাঝশ দ্রুে সমঝর্ে হঝে থাকা হযাদ্ধািা এখন 
মারলক আম্বাঝিি সসনুরু্ুঝহি হভেি অর্িান কিঝে এর্ং আরর্রসরনযান হসনাপরেি 
হোপরচিা োাঁঝদি অর্রশষ্ট কামানগুঝলাঝক সদরহক শরেি িািা হকাঝনাভাঝর্ই এমনঝকান 
অর্িাঝন রনঝয হযঝে পািঝর্ না হযখান হথঝক োঝদি অর্িাঝনি উপি হগালার্ষবণ কিা 
যাঝর্ এমনরক যরদ, রর্ঝস্ফািঝণি কািঝণ োঝদি রর্মূঢ় হঝয পড়াি কথা, এো কিাি মে 
োঝদি মানরসক রিিো র্জায থাঝক। িণহিীি র্হঝিি একো অংশ এেক্ষঝণ এঝস 
উপরিে হঝযঝে, র্ারলযারড়ি নিম র্ারলি রভেি রদঝয োিা সর্রকেু হভঝে এরগঝয যায। 
খুিিম োাঁঝদি সামঝন মারলক আম্বাঝিি অর্িাঝনি হকঝন্দ্রি রদঝক ইরঙ্গে কঝি, হযখাঝন 
আঝিা হর্শ কঝযকো র্ারলযারড়ি হপেঝন হস মালর্াহী শকঝেি র্হি আি োাঁঝদি হপেঝন 
একদল অশ্বাঝিাহী হযাদ্ধা হদখঝে পাঝে, এর্ং হস রচৎকাি কঝি োি অশ্বাঝিাহীঝদি 
অনুসিণ কিঝে র্ঝল। 
 
 মারলক আম্বাঝিি হলাকজন োঝদি রর্ভ্রারন্ত কারেঝয উিঝে শুরু কঝিঝে। হারেি পাল 
সামঝনি রদঝক এরগঝয হযঝে খুিিম আঝশপাঝশি র্ারলযারড়ি আড়াল হথঝক গাদার্নু্দঝকি 
শঝব্দি সাঝথ সাঝথ হারেি গাঝযি ভারি ইস্পাঝেি পাঝে র্নু্দঝকি গুরল প্ররেহে হর্াি 
শব্দ শুনঝে পায। একো হারে, হদঝহি অিরক্ষে িাঝন হমাক্ষমভাঝর্ গুরলরর্দ্ধ হঝে, 
প্রথঝম গরে শ্লথ কঝি এর্ং োিপঝি রদক পরির্েবন কঝি রকন্তু র্ারকিা এমন প্রাণর্ন্ত 
ভাঝর্ সামঝন এরগঝয যায হযন োিা োঝদি সাথীঝদি রর্পযবঝযি আেবনাদ শুনঝে 
পাযরন। হগালন্দাজঝদি মে ের্রকঝদিও গুরলর্ষবঝণি পঝি পুনিায গুরল ভিাি 
োঝমলাপূণব পদ্ধরে সমূ্পণব কিঝে প্রঝযাজনীয সমঝযি সমসুাি কথা জানা থাকায, 
খুিিম োি সসনুদঝলি পাশ্ববঝদঝশ অর্িানিে এক হসনাপরেঝক রকেু অশ্বাঝিাহী হযাদ্ধা 
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রনঝয ের্রকিা োাঁঝদি গাদার্নু্দঝক গুরল ভিাি আঝগই োঝদি রনরিয কিাি ইরঙ্গে 
কঝি। হলাকো সাঝথ সাঝথ োি আঝদশ পালন কঝি এর্ং এক রমরনঝেিও কম সমঝযি 
রভেঝি অশ্বাঝিাহী হযাদ্ধািা সর্ঝচঝয কাঝেি র্ারলযারড়ি একপাশ রদঝয ঘুঝি রগঝয 
আক্রমণ কিঝে হর্শ কঝযকজন ের্রক র্ারলযারড়ি অনুপাশ রদঝয হর্ি হঝয আঝস। 
শত্রুপঝক্ষি হযাদ্ধািা োঝদি অস্ত্র মারেঝে হফঝল হদয এর্ং হদৌঝড় পালার্াি সময োিা 
অসহায ভরঙ্গঝে হপেঝন হধঝয আসা অশ্বাঝিাহী হযাদ্ধাঝদি ধািাঝলা েির্ারিি ঘােক 
ফলাি হাে হথঝক রনঝজঝদি মাথা হাে েুঝল র্াাঁচাঝে হচষ্টা কঝি। োাঁঝদি সর্ প্রঝচষ্টা 
র্ুথব হয এর্ং অরচঝিই সর্াই র্ারলি উপঝি হাে পা েরড়ঝয রনথি পঝড় থাঝক। 
 
হারেি পাল ইেুর্সঝি মালর্াহী শকঝেি রদঝক এরগঝয হযঝে শুরু কঝিঝে। খুিিম 
সহসা মারলক আম্বাঝিি একদল হলাকঝক দুঝো অঝপক্ষাকৃে হোে মালর্াহী শকে 
প্রাণপঝণ হিঝল একপাঝশ সিাঝে হদঝখ, োিা হসো কিঝে দুঝো কামান আি চামড়াি 
আাঁেসাাঁে হপাষাক পরিরহে োাঁঝদি হোপরচিা দৃশুপঝে আরর্ভূবে হয। হোপরচি দল 
হগালার্ষবণ কিঝে সাঝথ সাঝথ োাঁঝদি হাঝেি হমাম লাগান জ্বলন্ত সলঝে রদঝয কামাঝন 
অরগ্নসংঝযাগ কঝি। আগুযান হারেি পাঝলি একো হারে সামঝনি রদঝক হুমরড় হখঝয 
পঝড়, কামাঝনি একো হগালা োঝক আঘাে কঝিঝে যা োি একো গজদন্ত এঝকর্াঝি 
গুাঁরড়ঝয রদঝযঝে এর্ং শুড় আি মুঝখি সমু্মখভাগ মাংঝসি িোে মঝণ্ড পরিণে কঝিঝে। 
কামাঝনি রিেীয হগালাো হসৌভাগুক্রঝম লক্ষুভ্রষ্ট হয রকন্তু হগালাো আঝিকো অরেকায 
হমাগল িণহরিি পাঝযি কাঝে র্ারলঝে আেঝড় পড়াি সময রৃ্রষ্টি মে আকাঝশ র্ারল 
রেরেঝয হদয। অরেকায দানর্ো সাঝথ সাঝথ থমঝক দাাঁরড়ঝয যায, ধূরলকণাি কািঝণ 
সম্ভর্ে মুহূঝেবি জনু অি হঝয রগঝযরেল, এর্ং রৃ্ংরহঝেি শঝব্দ চািপাশ মুখরিে কঝি 
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েুঝল। অনু হারেিা অর্শু, োঝদি মাহুঝেি রনঝদবঝশ সাড়া রদঝয, সুঝর্াধ ভরঙ্গঝে োঝক 
পাশ কারেঝয সামঝন এরগঝয হযঝে থাঝক ভার্ো এমন হযন কুচকাওযাজ মযদাঝন 
কসিে কিঝে। একো হাওদা হথঝক োি গজনলগুঝলাি একো হগালার্ষবণ কিঝে 
খুিিম আগুঝনি েলক হদখঝে পায এর্ং সাদা হধাাঁযাি কুণ্ডলী উিঝে হদঝখ। হগালাো 
মারলক আম্বাঝিি সর্ঝচঝয কাঝেি কামাঝন আঘাে কঝি, এি ধােু রদঝয র্াধান কাঝিি 
চাকাি একো গুাঁরড়ঝয রদঝয দুঝো চাকাঝক সংযুেকািী অক্ষদণ্ড হভঝে হদযায কামাঝনি 
নলো আকাঝশ রদঝক এক উদ্ভে নরে কঝি উাঁচু হঝয আঝে। অনু আঝিকো হাওদায 
অর্িানিে ের্রকিা রিেীয কামাঝনি দু’জন হোপরচঝক ঘাঝযল কঝি, আহে 
হোপরচঝদি একজন রচৎ হঝয মারেঝে শুঝয মৃেুু যন্ত্রণায েেফে কিঝে কিঝে র্ালুি 
উপঝি পাঝযি হগাড়ারল রদঝয কঝষ্টি হর্াল েুঝল। খুিিম োরকঝয থাকাি মাঝেই োাঁি 
চািজন অশ্বাঝিাহী অর্রশষ্ট দু’জন হোপরচঝক রঘঝি হফঝল যািা আত্মসমপবঝণি স্মািক 
রহসাঝর্ মুখ মারেঝে রদঝয উপুড় হঝয র্ারলঝে শুঝয পঝড়। 
 
নদীি েীঝিি রদঝক অগ্রসি হর্াি জনু খুিিম োাঁি হলাকঝদি আঝদশ রদঝে হস 
পুলরকে হঝয লক্ষু কঝি হয মারলক আম্বাঝিি হযাদ্ধািা নদী অরভমুঝখ পিাদপসািণ 
আিম্ভ কঝিঝে। হস োি হলাকঝদি ইশািায যখন পলাযনপি শত্রুঝদি রর্রুঝদ্ধ অগ্রসি 
হঝে আঝদশ হদয, খুিিম েখন অনুধার্ন কিঝে শুরু কঝি হয একঘন্টািও কম 
সমঝযি রভেঝি হস পুনিায আর্াি রর্জয অজবন কিঝর্, যরদও এই রর্জয রনরিে 
কিঝে যখন কামান রর্ঝস্ফারিে হঝযরেল েখন হসৌভাঝগুি রর্শাল একো র্িাভয দারুণ 
ভূরমকা হিঝখঝে। হস অর্শু এি মাঝেই আঝিকো র্ারলযারড় েপঝক যায এর্ং 
প্রথমর্াঝিি মে নদীি পরিষ্কাি একো রচত্র োি সামঝন হভঝস উঝি, হস হদঝখ হয নদীি 

http://www.bengaliebook.com/


 দি টেনটেড টরোন - এম্পোয়োর অভ িো ট োগল । অযোটলক্স রোিোরট োডড 

346 

www.bengaliebook.com                                  সূদিপত্র 
 

 

অপিেীঝি হসখাঝন অশ্বাঝিাহী হযাদ্ধাঝদি রর্শাল একো দল সমঝর্ে হঝযঝে এর্ং মাে 
নদীঝে অনুানুঝদি র্হনকািী হভলা এিভরঙ্গঝে দূির্েবীপ্রান্ত অরভমুঝখ লরগ হমঝি 
পরিচারলে কিা হঝে। হস নদীি েীঝি উপরিে হর্াি এক রক দুই রমরনে পঝি ঘুঝি 
দাাঁড়ার্াি আঝগ একো কু্ষদ্রাকৃরে অর্যর্ যাি রু্ঝকি র্মব আসি মধুাঝেি সূযবাঝলাঝক 
আযনাি মে দুুরে েড়াঝে ঔদ্ধঝেুি ভরঙ্গঝে রনঝজি হাঝেি েির্ারি আঝন্দারলে কঝি 
এর্ং রনঝজি অর্রশষ্ট সসনুঝদি রনঝয যাত্রা কঝি। মারলক আম্বাি আঝিা একর্াি 
সাফঝলুি সাঝথ োাঁি নাগাল এরড়ঝয রগঝযঝে, খুিিম ভাঝর্, রকন্তু এোও কম নয হয 
হলাকো োাঁি পুঝিা র্ারহনীই নদীি েীঝি খুইঝযঝে এর্ং–পরিেুে মালর্াহী শকেগুঝলায 
যরদ হস যা হভঝর্ঝে সরেুই োই থাঝক–হসই সাঝথ োাঁি লুরণ্ঠে ঐশ্বঝযবি অরধকাংশ। 
 
োাঁি আব্বাজান খুরশ হঝর্ন যখন খর্িো োাঁি কাঝে হপৌঁোঝর্। োাঁি আরম্মজানও খুরশ 
হঝেন, রকন্তু হযাধা র্াঈ রেনমাস পূঝর্ব ইঝন্তকাল কঝিঝেন। োাঁি কাঝে হয খর্ি িঝযঝে 
হসই অনুসাঝি োি মৃেুু অপ্রেুারশেভাঝর্ হঝলও ঘুঝমি রভেঝি শারন্তপূণবভাঝর্ই হঝযঝে। 
হস এখনও প্রাযই োাঁি কথা ভাঝর্ এর্ং োি রর্শ্বাস কিঝে কষ্ট হয হয আরম্মজান আি 
হনই। 
 
* 
 
কসিের্াঝজি নমনীয হদহ, কমলা িঝেি একো লুােে োড়া এঝকর্াঝি নগ্ন, জর্জর্ 
কঝি হেল মাখাি কািঝণ চকচক কিঝে, জাহাঙ্গীঝিি আর্াসন কঝক্ষি শান র্াাঁধান 
র্ািান্দায পাঝযি উপঝি শে কঝি ভি রদঝয দাাঁরড়ঝয হস হপেঝনি রদঝক হহঝল পঝড় 
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এর্ং ডান হাে উাঁচু কঝি দুই রফে লম্বা ইস্পাঝেি সরু েির্ারি যা জাহাঙ্গীি একেু 
আঝগই রনঝজ পিখ কঝি হদঝখঝে রনঝজি হভালা মুঝখ প্ররর্ষ্ট কিঝে। েির্ারিি ফলা 
এঝকর্াঝি র্াে পযবন্ত রভেঝি প্রঝর্শ কিঝে জাহাঙ্গীি শ্বাস রুদ্ধ কঝি োরকঝয থাঝক, 
োাঁি মঝন হয হযঝকাঝনা মুহূঝেব েির্ারিি ফলাি অগ্রভাগ হলাোি হপষল উদি হভদ 
কঝি িঝেি ধািাি সাঝথ হর্ি হঝয আসঝর্। রকন্তু হলাকো যে সার্লীলভাঝর্ েির্ারিি 
ফলা মুঝখি হভেঝি প্রঝর্শ করিঝযরেল ধীঝি ধীঝি েেোই সার্লীলভাঝর্ েির্ারিগুঝলা 
হর্ি কঝি এঝন, হমঝহরুরিসা আি জাহাঙ্গীঝিি সামঝন মাথা নে কঝি অরভর্াদন জানায 
এর্ং েির্ারিগুঝলা মারেঝে নারমঝয িাঝখ। হস হােোরল রদঝে আিও দু’জন কসিের্াজ 
সামঝন এরগঝয আঝস, প্রঝেুঝকি হাঝে মাংঝসি কার্াি সেরিি রশক ধিা িঝযঝে যাি 
চািপাঝশ হেঝল হভজান কাপড় শে কঝি জড়াঝনা িঝযঝে এর্ং এখন হসোয আগুন 
জ্বারলঝয হদযা হঝযঝে। হস পুনিায রপেঝনি রদঝক হহঝল যায, এর্াি এেোই হয োি 
লম্বা কাঝলা চুল র্ািান্দাি পাথি স্পশব কঝি, হলাকো এর্াি প্রথঝম একো জ্বলন্ত রশক 
গলধিঃকিণ কঝি োিপঝি রিেীযো োিপঝি দুঝো একসাঝথ। ত্বক রর্দীণব হযমন হযরন 
হেমরন এর্াি আগুঝন চামড়া হপাড়াি গিও পাওযা যায না। হলাকো যখন আর্াি হসাজা 
হঝয দাাঁরড়ঝয গভীি একো শ্বাস রনঝয েখনও জ্বলন্ত রশঝক ফুাঁ রদঝয আগুন রনরভঝয হদয, 
জাহাঙ্গীি োি রদঝক এক মুঝিা হসানাি হমাহি েুাঁঝড় হদয। 
 
‘আরম হভঝর্রেলাম োিা আপনাঝক আনন্দ হদঝর্, কসিের্াঝজিা চপল পাঝয হদৌঝড় 
র্ািান্দা হথঝক রর্দায রনঝে হমঝহরুরিসা র্ঝল। সুদূি উত্তিপূঝর্বি পাহাড়ী এলাকা হথঝক 
হলাকগুঝলা এঝসঝে হসখাঝন উপজােীয হলাঝকিা এসর্ কিঝে পািদশবী। 
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 ‘োাঁিা আমাঝক মুগ্ধ কঝিঝে। সকাঝল আরম হলাকগুঝলাঝক আর্াি হডঝক পািার্ এর্ং 
োঝদি এই কসিঝেি িহসু আরম োঝদি োঝদি র্ুাখুা কিঝে র্লঝর্া। 
 
হমঝহরুরিসা মুচরক হাঝস। জাহাঙ্গীিঝক ভুরলঝয িাখঝে হস সর্সমঝয– হকৌেূহল 
উঝদ্রককািী রকেু খুাঁঝজ হর্ি কিঝে হচষ্টা কঝি। োাঁি সাঝথ হস যখন রনঝজি প্রশারন্ত 
খুাঁজঝে হচষ্টা কঝি হস েখন হসো হর্শ পেন্দই কঝি এর্ং সিুাি রনজবনো কথা র্লাি 
জনু আদশব সময। 
 
হস জাহাঙ্গীঝিি জনু হগালাঝপি সুগরিযুে হয সুিা প্রস্তুে কঝিঝে হস োঝে চুমুক হদয। 
শাহরিযাঝিি কাে হথঝক আরম একো রচরি হপঝযরে। হস এখনও ভাঝদাঝি অর্িান কিঝে 
রকন্তু রলঝখঝে হয নেুন দূগব িাপঝনি জনু হস একো ভাঝলা িান খুাঁঝজ হপঝযঝে। হস যা 
রলঝখঝে োঝে মঝন হঝে হয পুঝিা এলাকাো হস হর্শ ভাঝলা কঝিই পযবঝর্ক্ষণ কঝিঝে 
এর্ং দূগবোি রনমবাণনশলী হকমন হওযা উরচে হস রর্ষঝয রকেু প্রঝযাজনীয পিামশবও 
রদঝযঝে।’ 
 
 ‘হর্শ।’ হমঝহরুরিসা মাথা নাঝড়। রনঝজি ভাইঝযি সাঝথ আগ্রা অরভমুরখ দরক্ষঝণি 
প্রঝর্শপথ সুিরক্ষে কিঝে নেুন একো দূগব রনমবাঝণ জাহাঙ্গীঝিি অরভপ্রাঝযি রর্ষঝয 
আঝলাচনাি পঝি শাহরিযািঝক হস রনঝজ রকেু পিামশব রদঝযরেল। হস রু্েঝে হপঝিঝে, 
শাহরিযািঝক কাজোি দারযত্ব হদযাি–োি অনুঝিাঝধ, এমন নয হয আসাফ খান জাঝন 
না–জাহাঙ্গীঝিি রসদ্ধাঝন্তি শুঝন আসাফ খাঝনি চকু্ষ োনার্ড়া হঝয উঝিরেল। আগ্রা 
হসনারনর্াঝসি সর্বারধনাযক রহসাঝর্ োি ভাইঝযি মঝন হঝযরেল োি অন্তে যুর্িাঝজি 
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সঙ্গী হওযা উরচে। হস হমঝহরুরিসাঝক রনঝজি রসদ্ধাঝন্তি পঝক্ষ যুরে হদখাঝে রগঝয 
প্রিারর্ে নেুন দূঝগবি জনু হস কেরকেু কিঝে পাঝি সর্ র্ঝলরেল। হস মুঝখ 
সহানুভূরেপূণব হারস রনঝয মঝনঝযাগ রদঝয োি কথা শুঝনঝে এর্ং সর্রকেু মঝন হিঝখঝে। 
হস োিপঝি শাহরিযািঝক রচরি রলঝখ েরুণ মঝন রনগূঢ়ভাঝর্ রকেু ধািণা হপ্রারথে 
কঝিঝে যাি রভেঝি রকেু অর্শু োি রনঝজি। 
 
 ‘আরম রিক রনরিে নই হয শাহরিযাি এে র্ড় একো দারযত্ব সামলাঝে পািঝর্–ভুঝল 
হগঝল চলঝর্ না হয োি মাত্র সঝেি র্েি র্যস–রকন্তু মঝন হঝে হয োঝক কাজো 
হদযাি জনু হোমাি পিামশব রিক রেল। 
 
 ‘আি আপরন োঝক একা পারিঝয রিক কাজোই কঝিঝেন। আপরন প্রথঝম হযমন প্রিার্ 
কঝিরেঝলন হসই অনুযাযী যরদ আমাি ভাইঝক োি সাঝথ পািাঝেন, োহঝল শাহরিযাঝিি 
হযে মঝন হঝো আপরন োি উপঝি আিা িাখঝে পািঝেন না। 
 
 ‘েুরম খুর্ ভাঝলা মানুষ রচনঝে পাঝিা। 
 
 ‘আপরন আপনাঝক আঝগই র্ঝলরেলাম শাহরিযাঝিি সামথবুঝক আপরন হোে কঝি 
হদখঝেন। 
 
 ‘হকর্ল পািঝভঝজি র্ুাপাঝি েুরম যরদ আমাঝক হকাঝনা পিামশব রদঝে পািঝে। রর্ঝযি 
পঝিও োি রভেঝি হকাঝনা পরির্েবন আঝসরন–সরেু র্লঝে রক রিক উঝোো হঝযঝে। 
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হস আমাঝক আমাি রনঝজি সৎ-ভাই ডারনঝযল আি মুিাঝদি কথা মঝন করিঝয হদয। 
োঝদি সুিাপান হথঝক রর্িে িাখঝে আমাি আব্বাজাঝনি সমি প্রযাস র্ুথব কঝি োিা 
হশঝষ সুিাপাঝনি কািঝণই মািা রগঝযঝে। আমাি মাঝে মাঝে দুরিন্তা হয হয এো 
আমাঝদি পরির্াঝিি জনু একো অরভশাপ। 
 
 ‘পািঝভজ একজন প্রাপ্তর্যস্ক মানুষ। রনঝজি দূর্বলো অরেক্রম কিা োঝকই রশখঝে 
হঝর্। হস হয কদারচৎ অপ্রমত্ত অর্িায থাঝক হসো আপনাি হদাষ না। আপনাি উপি 
প্রভার্ রর্িাি কিঝে পাঝি এমন রকেুি অনুমরে আপরন রদঝে পাঝিন না। 
 
জাহাঙ্গীি আপন মঝন ভাঝর্, আরম রক করি না। োি র্যস যখন রর্ঝশি হকাোয রেল 
েখন হস আরফম আি সুিাি দাঝস পরিণে হঝযরেল, োঝক দারযত্বপূণব হকাঝনা পদ 
প্রদাঝন োি আব্বাজাঝনি অনীহাি জনু রনঝজঝক সান্ত্বনা রদঝে হস এসঝর্ি আেয রনে। 
হস রনঝজও হযে এই আসরেি কািঝণ মৃেুুর্িণ কিঝো যরদ হস োি দুধ-ভাই 
সুঝলমান হর্ঝগি ভাঝলার্াসা না হপঝো, হসই োঝক সাহাযু কঝিরেল আসরেি কর্ল 
হথঝক হর্ি হঝয আসঝে। সুঝলমান হর্ঝগি মুখো োি মানসপঝে মুহূঝেবি জনু হভঝস 
উঝি–হস হশষর্াি জ্বঝিি আক্রমঝণ রর্পযবি অর্িায হযমন হদঝখরেল হেমন না র্িং 
প্রাণর্ন্ত আি আত্মরর্শ্বাসী। হস রেল োাঁি সরেুকাঝিি র্িু এর্ং এেগুঝলা র্েি পঝিও 
হস অনুভর্ কঝি এখনও হস োি অভার্ কেো হর্াধ কঝি। সুঝলমান হর্গ এখন োি 
সম্বঝি রক মন্তর্ু কিঝো? োাঁি এই ক্রমশ র্াড়ঝে থাকা আলসু, সাম্রাঝজুি কাঝজ োি 
অনীহা, ইংঝিজ িাজদূঝেি সাঝথ োাঁি উোম পানাহাঝিি আসি–যরদও আঝক্ষঝপি রর্ষয 
আজকাল এসর্ পানাহাঝিি আসি অঝনকোই কঝম রগঝযঝে সুাি েমাস আজকাল প্রাযই 
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হকমন অসুি হর্াধ কঝিন–আি আরফঝমি প্ররে োি আসরে যাি কর্ল হথঝক হস 
আসঝল কখনও পুঝিাপুরি রনঝজঝক মুে কিঝে পাঝিরন এর্ং এখন আর্াি হসো প্রর্ল 
হঝয উঝিঝে। 
 
আরফম আি সুিা হস হকন এে পেন্দ কঝি? োাঁি র্যস যখন অল্প রেল েখন হস 
হৃদঝযি রেেোি উপশম ঘোঝে এসঝর্ আসে হঝযরেল জীর্ঝনি হোশা ভুঝল 
থাকঝে। হস এখন যখন সমৃদ্ধ আি িাযী একো সাম্রাঝজুি অরধকািী প্রাপ্তর্যস্ক মানুষ 
এর্ং দুই পুঝত্রি জনক যাাঁঝদি রনঝয হস গর্বঝর্াধ কিঝে পাঝি, আনঝন্দি জনু হস এখন 
হকন এসর্ উপকিণ র্ুর্হাি কিঝে পািঝর্ না? আরফম আি সুিা োঝক শরমে কঝি, 
এমনরক এগুঝলা োাঁি মনঝক প্রসারিে কঝি। আরফম আি সুিা একঝত্র োঝক হয সুখার্হ 
ভার্ সমারধঝে হপৌঁঝে হদয েখনই োাঁি পারিপারশ্ববক পৃরথর্ীি প্রকৃরে সম্বঝি োাঁি 
সর্ঝচঝয অন্তদৃরষ্টসম্পি ভার্নাগুঝলা োাঁি কাঝে ধিা হদয… এর্ং হিা’ি সাঝথ রচত্রকলা 
হথঝক শুরু কঝি খৃস্টান ধঝমবি খামঝখযারলপনা সর্রকেু রনঝয হস সর্ঝচঝয উেীপক 
আলাপচারিোয হমঝে উিঝো। হমঝহরুরিসা এইমাত্র মন্তর্ু কঝিঝে হস আসরেি 
অনুসঙ্গগুঝলাঝক োি উপি প্রভার্ রর্িাি কিঝে হদয না, রকন্তু হস রনঝজি রু্ঝক হাে 
রদঝয এে রনরিেভাঝর্ এই কথাো র্লঝে পািঝর্ না। হস যরদ এসর্ অনুসঙ্গ োড়া 
অঝধবক রদন অরের্ারহে কঝি োহঝলই এসঝর্ি জনু র্ুাকুলো রৃ্রদ্ধ হপঝে শুরু কঝি 
এর্ং হস কদারচৎ দীঘব সময োাঁঝদি আসরে এরড়ঝয থাকঝে পাঝি। োি সাম্রাঝজুি 
প্রােুরহক কমবকাণ্ড হথঝক এসর্ যরদ আদঝেই োঝক দূঝি সঝি থাকঝে প্রঝিারচে 
কঝিই, এঝে রক এমন ক্ষরে রৃ্রদ্ধ হঝর্? োাঁি অনুগে অসংখু রর্শ্বি হলাক িঝযঝে যািা 
োাঁি এই দারযত্ব গ্রহঝণি জনু উদ্ক্গ্রীর্ হঝয িঝযঝে, এাঁঝদি রভেঝি হমঝহরুরিসাও 
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িঝযঝে। োি ক্রমাগে নেুন দারযত্ব গ্রহঝণি আকাঙ্খা হদঝখ হস মুগ্ধ হয, প্ররের্ািই 
োঝক আশ্বি কিঝে ভুল হয না হয হস হকর্লই োাঁি সাহাযুকািী হঝে আগ্রহী। হস 
রনরিে, রর্যষো সরেু, রকন্তু হস এোই জাঝন হয রর্ষযো হমঝহরুরিসা কেো উপঝভাগ 
কঝি। োঝক আগঝল িাখাি জনু হমঝহরুরিসা যেক্ষণ োাঁি পাঝশ িঝযঝে োি হযে 
সুিা আি আরফঝমি আসরেি সাঝথ লড়াই কিাি েেো প্রঝযাজন হনই। 
 
‘আপরন আজ খুিিঝমি কাে হথঝক একো র্ােবা হপঝযঝেন, োই নয রক? োঝক োি 
স্বপ্ন-কল্পনাি হিশ হথঝক মুে কঝি, হস জানঝে চায। 
 
 ‘হা। মারলক আম্বাঝিি রর্রুঝদ্ধ োাঁি অরভযান ভাঝলাই অগ্রসি হঝে। হস একজন দক্ষ 
হসনাপরে। আরম কৃেজ্ঞ হয যুদ্ধঝক্ষঝত্র রনঝজি হযাগুো প্রমাঝণি সুঝযাগ আরম োঝক 
রদঝযরে যা আমাি আব্বাজান আমাঝক কখনও রদঝো না। োাঁি জন্মগ্রহঝণি সময 
হজুারেষী হযমন ভরর্ষুিাণী কঝিরেল, হসৌভাগু মঝন হয োি পঝক্ষই আঝে। োি 
পরির্ািও র্ড় হঝে। হস রচরিঝে জারনঝযঝে োাঁি সঝদুাজাে কনুাসন্তান জ্বি হথঝক 
হসঝি উঝিঝে এর্ং সুি আঝে। োাঁিা োাঁি নাম হিঝখঝে িওঝসািািা। 
 
হমঝহরুরিসা চুপ কঝি থাঝক। দারক্ষণাঝেুি উঝেঝশু খুিিঝমি যাত্রা কিাি পঝি প্রায 
নযমাস অরেক্রান্ত হঝযঝে। জাহাঙ্গীি প্রথম রদঝক োাঁি অভার্ দারুণ অনুভর্ কিঝো 
এর্ং োি অনুপরিরেি জনু হক্ষাভ প্রকাশ কিঝো রকন্তু ধীঝি ধীঝি োি প্রঝিাচনায 
জাহাঙ্গীি ক্রমশ োাঁি করনষ্ঠ পুঝত্রি প্ররে অরধকেি আগ্রহী হঝয উিঝে। হস অনুধার্ন 
কিঝে হপঝিঝে হয রনঝজি র্ড় দুই হেঝলি একজন রর্শ্বাসঘােক আি অনুজন মাোল 
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এই রর্ষযো জাহাঙ্গীিঝক কষ্ট হদয… রপো রহসাঝর্ রর্ষযোঝক হস রনঝজিই র্ুথবো 
রহসাঝর্ হদঝখ রিক হযমন হস মঝন কঝি হয োি আব্বাজান আকর্ি োঝক রু্েঝে র্ুথব 
হঝযরেল। রিক এই কািঝণই হস হযমন হযাগু আি শরেমান খুিিঝমি কািঝণ গরর্বে 
হর্াধ কিঝে আগ্রহী, রিক একইভাঝর্ হস সুদশবন শাহরিযাঝিি মাঝে ভাঝলা গুণার্লী 
হদঝখ প্রসি। জাহাঙ্গীঝিি সন্তানঝদি মাঝে োি অনুগ্রহ লাঝভি জনু প্ররেঝযারগোি 
আর্হ রর্িাজ কিাো একো ভাঝলা লক্ষণ, হমঝহরুরিসা ভাঝর্। োঝদি ঈষবা আি 
প্ররেিন্দ্বীো োঝক োি প্রভার্ রর্িাঝিি আঝিকেু সুঝযাগ কঝি হদঝর্ যরদ না হকর্ল 
খুিিম োি একমাত্র রপ্রয পুত্র হঝো। 
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১৪ ঘটরর শত্রু দর্ভীষণ 
 
‘জাাঁহাপনা, আপনাঝক রর্িে কিাি জনু আমায মাজবনা কিঝর্ন। জাহাঙ্গীঝিি কঝক্ষ 
প্রঝর্শ কিাি সময মরজদ খান মুরষ্ঠর্দ্ধ হাে রদঝয রু্ক স্পশব কঝি। দারক্ষণােু হথঝক 
আঝিকো র্ােবা রনঝয িাজকীয এক র্ােবার্াহক এঝসঝে। আরম হসো রনঝয এঝসরে।’ 
 
 িওঝসািািাি আঝিাগু লাঝভি খর্ি রনঝয আগে র্ােবাি পঝি গে কঝযক সপ্তাহ 
জাহাঙ্গীি খুিিঝমি কাে হথঝক হকাঝনা সংর্াদ পায রন এর্ং রেরন জানঝে উদগ্রীর্ হঝয 
আঝেন হয খুিিম হযমনো ধািণা কঝিরেল োি অরভযান রক আসঝলই েেো সাফঝলুি 
সাঝথ অগ্রসি হঝে। হস হাে র্ারড়ঝয রচরিো হনয এর্ং সীলঝমাহি ভাঝে। আরম এখনও 
যরদও মারলক আম্বািঝক র্রন্দ কিঝে সমথব হই রন আরম োাঁি হসনার্ারহনীঝক পিাি 
কঝিরে এর্ং োাঁি সম্পদ কুরক্ষগে কঝিরে, খুিিম োাঁি র্রলষ্ঠ হাঝে রচরিঝে রলঝখঝে। 
নদীি র্াাঁঝক আরর্রসনীয হসনাপরেি সসনুঝদি সাফঝলুি সাঝথ হমাকাঝর্লা কিাি পঝি 
োি হশষ সর্বঝশষ প্রফুল্ল শব্দচযন হল, আমাঝদি শত্রু লারথ খাওযা কুকুঝিি মে রনঝজি 
এলাকায পারলঝয রগঝযঝে। আমাি র্ারহনীঝক একরত্রে আি পুনিায িসদ মজুদ কঝিই 
আরম আর্াি োঝক ধাওযা কিঝর্া। আমাি রর্জয রনঝয আমাি রভেঝি হকাঝনা ধিঝনি 
সঝন্দঝহি অর্কাশ হনই। 
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জাহাঙ্গীি আনরন্দে হঝয মুচরক হাঝস। মারজদ খান, সুখর্ি। যুদ্ধঝক্ষঝত্র আমাি পুত্র 
মারলক আম্বািঝক পিাি কঝিঝে এর্ং পিাি হঝয মারলক আম্বাি পারলঝযঝে। সম্রাজ্ঞীঝক 
খর্িো আমাি জানাঝেই হঝর্। 
 
োঝক কঝযক রমরনে পঝি হমঝহরুরিসাি আর্াসন কঝক্ষ প্রঝর্শ কিঝে হদখা যায। 
খুিিঝমি কাে হথঝক আরম অর্ঝশঝষ একো র্ােবা হপঝযরে। এই হয, এখাঝন…’ 
 
হমঝহরুরিসা সেকব ভরঙ্গঝে রচরিো পড়ঝে আিম্ভ কঝি, রকন্তু হস রচরিো পুঝিা পড়া হশষ 
কিাি আঝগই জাহাঙ্গীি রনঝজি পুঝত্রি গুণকীেবন কিা আিম্ভ কঝি। হস দারুণ 
রর্চক্ষণো, ভীষণ রর্ঝর্চনাঝর্াঝধি পরিচয রদঝযঝে… হস এর্াি যখন আগ্রা রফঝি আসঝর্ 
আরম োঝক আমাি সামরিক পরিষঝদি পূণব সদসু রহসাঝর্ রনঝযাগ হদঝর্। হস হসখাঝন 
রনঝজি িান অজবন কঝিঝে। জাহাঙ্গীি যখন রনঝজি উল্লাস প্রকাশ কিঝে থাঝক, 
হমঝহরুরিসাি হিাাঁঝেি হকাঝণ ফুঝে থাকা হারসি রেরলঝকি হচঝয োি মঝনি রভেঝি 
র্ইঝে থাকা রচন্তাধািা অঝনকঝর্রশ অিকািােি। হস ধািণা কিঝে পাঝিরন হয খুিিম 
এেোই সফল হঝর্ এর্ং অর্শুই এে দ্রুে। রনঝজি রর্জযী র্ারহনী রনঝয হস যখন 
রর্জযীি হর্ঝশ রফঝি আসঝর্ েখন জাহাঙ্গীি োাঁি উত্তিারধকািী হঘাষণা কিঝে রর্লম্ব 
কিঝর্? োি জনু হসো কিাই একমাত্র যুরেসঙ্গে কাজ হঝর্…. 
 
‘আমাঝদি খর্িো উদুাপন কিা উরচে। আজ রর্ঝকঝলি রদঝক, আর্হাওযা একেু শীেল 
হঝল, আরম যমুনাি েীঝি উঝেি হদৌঝড়ি আঝযাজন কিাি আঝদশ রদর্। আম্বাঝিি িাজা 
আমায হয উেগুঝলা পারিঝযঝে আরম োাঁঝদি কাযবকারিো পিীক্ষা কঝি হদখঝে আগ্রহী। 
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রেরন রদরর্ু রদঝয র্ঝলঝেন হয দ্রুেগামী িাজপুে উঝেি হকাঝনা েুলনা হয না রকন্তু আরম 
রিক ভিসা কিঝে পািরে না…’ 
 
 ‘এো দারুণ হঝর্। আরম আমাি র্ািান্দা হথঝক হদখঝর্া। 
 
হস পির্েবীঝে যখন জাহাঙ্গীি আি োাঁি হদহিক্ষীঝদি দুলরকচাঝল নদীি েীঝিি হিৌদ্রদগ্ধ 
কাদাি উপি রদঝয সসনুিা হদৌড় প্ররেঝযারগোি জনু আধ মাইল লম্বা একো এলাকা 
প্রস্তুে কঝিঝে হসরদঝক এরগঝয হযঝে হদঝখ, োি মাথা র্ুাথা শুরু হয এর্ং প্রদশবনীো 
োঝক রর্নু্দমাত্র আকষবণ কঝি না। হস সচিাচি উঝেি হদৌড় উপঝভাগই কঝি–জম্ভগুঝলাি 
নাক ডাকঝে থাকাি দৃশু, োঝদি সামঝনি রদঝক র্ারড়ঝয িাখা গলা, োঝদি আঝিাহীঝদি 
িািা োরড়ে হওযা, দশবকঝদি উল্লরসে রচৎকাি…োাঁি রর্ঝযি পিপিই জাহাঙ্গীি রনঝজ 
হদৌড় প্ররেঝযারগোয অংশ রনে এর্ং রর্জযী হঝো। োাঁি মঝন আঝে হস প্ররেঝযারগো 
হশঝষ োাঁি কাঝে আসঝো, োাঁি হদহ েখনও রর্জঝযি ঘাঝম রসে… 
 
েূযবর্াদঝকিা োাঁঝদি র্াজনা রনঝজঝদি হিাাঁঝে হিরকঝয প্রথম হদৌড় শুরুি সংঝকে হঘাষণা 
কিা মাত্র হস নদীি েীি হথঝক দৃরষ্ট সরিঝয হনয এর্ং রভেঝি চঝল আঝস। ‘সাল্লা,’ হস 
ডাঝক, আমাি হচাঝখি রপেঝন হকমন একো র্ুাথা কিঝে। অনুগ্রহ কঝি আমায একেু 
মারলশ কঝি দাও–যা আমাঝক সর্সমঝয আিাম হদয। 
 
হমঝহরুরিসা একো লাল সুারেঝনি গরড়ঝে হহলান রদঝয আিাম কঝি র্সঝল, আঝমবরনযান 
র্াদী আলঝো ভরঙ্গঝে কাজ শুরু কঝি, োি গলাি মাংসঝপশী দক্ষোি সাঝথ মারলশ 
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কিঝে থাঝক। দর্দর্ কিঝে থাকা র্ুাথাো ধীঝি ধীঝি কঝম আঝস এর্ং হমঝহরুরিসাি 
মন আর্াি খুিিঝমি র্ােবা রনঝয ভার্ঝে শুরু কঝি। খুিিমঝক পুনিায দরক্ষঝণ পািাঝে 
জাহাঙ্গীিঝক প্রঝিারচে কঝি হস সম্ভর্ে ভুলই কঝিঝে… জাহাঙ্গীঝিি কাে হথঝক োঝক 
দূঝি সিাঝে হচঝয হস খুিিমঝক আঝিা রর্পুল হগৌির্ অজবঝনি সুঝযাগ কঝি রদঝযঝে। 
মারলক আম্বািঝক র্রন্দ রকংর্া হেুা কিঝে যরদ খুিিম সমথব হয–যা হস কিঝে পািঝর্ 
র্ঝল োঝক রনরিে মঝন হঝে–হস কঝযক মাঝসি রভেঝি পুনিায দির্াঝি রফঝি আসঝর্ 
এর্ং অর্শুম্ভার্ীভাঝর্ই নেুন হখোর্, নেুন দারযঝত্বি জনু উদ্ক্গ্রীর্ হঝয থাকঝর্। োি 
অর্শুই রকেু প্রেুাশা িঝযঝে…। 
 
োি স্বামীি র্যস যরদও এখনও পঞ্চাশ পূণব হযরন, ক্রমর্ধবমান আসরে ফঝল যা োাঁি 
সেরি আরফম ও সুিাি রমেঝণ রু্াঁদ হঝয থাকঝে োঝক আিও আগ্রহী কঝি েুলঝে এর্ং 
সম্রােঝক োাঁি দারযত্ব পালঝন োঝক সুঝযাগ কঝি রদঝে হসোই হযঝো োঝক উৎসারহে 
কিঝর্ সাম্রাজু পরিচালনাি অরধকাংশ দারযত্ব হযাগু পুঝত্রি হাঝে যাঝক রনঝয হস ভীষণ 
গরর্বে সমরপবে কিঝে যাঝে কঝি হস োি অর্রশষ্ট রদনগুঝলাঝে আগ্রঝহি সাঝথ প্রকৃরেি 
অসামিসু অধুযঝন মঝনারনঝর্শ কিঝে পাঝিন। সম্রাঝেি ক্ষমো আি উেীপনা যা 
োঝক এে আকরষবে আি উঝত্তরজে কঝি হ্রাস পাঝর্। হস রনঝজঝক র্ঝল, জাহাঙ্গীঝিি 
জনু এো হমাঝেই শুভ হঝর্ না। রেরন এি ফঝল দ্রুে র্াধবঝকু উপনীে হঝর্ন। আি 
োিই র্া রক হঝর্? হহঝিঝমি রৃ্দ্ধ আি রর্িে শাসক। োাঁি মানসপঝে মুহূঝেবি জনু 
ফারেমা হর্গঝমি রর্িে, কুরঞ্চে মুখার্যর্ আি পৃথুল অলস হদহ হভঝস উঝি। োাঁি জনু 
হহঝিম খুর্ হোে একো িাজত্ব। জাহাঙ্গীঝিি উপঝি হকর্ল োাঁিই অরধকাি এর্ং আি 
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কাঝিা নয–রিক হযমনো রেরন োঝক প্রাযশই র্ঝল থাঝকন। খুিিঝমি উত্থানঝক অর্শুই 
মন্থি না, রর্রিে কিঝে হঝর্, এর্ং হযঝো এমনরক র্ারেল কিঝে হঝর্… 
 
‘মালরকন, আরম দুিঃরখে, আরম রক আপনাঝক র্ুাথা রদঝযরে? আরম আযনায হদখলাম 
সহসা আপরন ভ্রুকুরে কিঝলন। 
 
‘না, সাল্লা, আরম আসঝল রচন্তা কিরেলাম।’ 
 
হমঝহরুরিসা যেই রর্ষযো রর্ঝর্চনা কিঝে থাঝক, আেঝিি মে একো অনুভূরে হস 
অনুভর্ কঝি। হস রক কিঝর্? হস োাঁি জীর্ঝনি সর্ঝচঝয হোশার্ুিক পরিরিরেঝেও 
সর্সমঝয হকাঝনা না হকাঝনা পথ খুাঁঝজ হপঝযঝে। োি আব্বাজান োঝক যখন র্াযু আি 
হনকঝড়ি মুঝখ পরিেুাগ কঝিরেঝলন েখনও রক হস রেঝক থাঝকরন? োাঁি ভাইঝযি 
ষড়যঝন্ত্রি কািঝণ োাঁঝদি পরির্াঝিি সর্াই যখন অরভযুে হর্াি মুঝখ পঝড়রেল েখন রক 
হস রনঝজঝক আি োি পরির্ািঝক িক্ষা কঝি রন? এো রিধাগ্রি হর্াি সময না… 
 
হস রর্োনায উঝি র্ঝস। সাল্লা, হোমায ধনুর্াদ, আমাি মাথা র্ুাথা অঝনকো কঝমঝে। 
েুরম এখন হযঝে পাঝিা। আি হখযাল হিঝখা আমাঝক হযন হকউ রর্িে না কঝি।’ উনু্মে 
গর্াক্ষ রদঝয হভঝস আসা জনোি উফুল্ল রচৎকাি আি েূযবর্াদঝনি শব্দ োঝক র্ঝল হয 
উঝেি হদৌড় এখনও হশষ হযরন, হমঝহরুরিসা পাযচারি আিম্ভ কঝি যা হস সর্সমঝযই 
কঝি থাঝক যখন হস রকেু রচন্তা কিঝে চায। োাঁি দৃরষ্ট একো রনচু মাঝর্বঝলি হেরর্ঝলি 
উপঝি রনর্দ্ধ হয হযখাঝন সম্প্ররে জাহাঙ্গীি োঝক হয হখোর্ দান কঝিঝে োি প্রেীক 
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উত্তীণব কিা হারেি দাাঁঝেি সেরি সীলঝমাহিো িাখা আঝে। হস এখন আি নূি মহল নয, 
হস এখন নূি জাহান, জগঝেি আঝলা। হস হকর্ল জাহাঙ্গীঝিি রপ্রয সম্রাজ্ঞীই নয র্িং 
োাঁি সর্ঝচঝয রর্শ্বি পিামশবদাো… যা োাঁি সর্ঝচঝয শরেশালী অস্ত্র। োি মরিঝষ্ক 
অরচঝিই একো পরিকল্পনা দানা র্াাঁধঝে আিম্ভ কঝি। ভীষণ সাহসী একো পরিকল্পনা 
এর্ং এঝে েুাঁরকও িঝযঝে, রকন্তু এো যরদ সফল হয হস–োাঁি ভারি আিজুমান্দ না–
োহঝল হঝর্ সম্রাঝেি রপোমহী এর্ং প্ররপোমহী। হমঝহরুরিসাি কঝক্ষ জাহাঙ্গীি যখন 
আর্াি আঝস েেক্ষঝণ সিুা হঝয রগঝযঝে। োঝক উৎফুল্ল এর্ং শরমে হদখায। আরমই 
রিক র্ঝলরেলাম- িাজিাঝনি এই উেগুঝলা হদঝখ যেো মঝন হয োিা েেো দ্রুেগামী 
নয, এর্ং জন্তুগুঝলাঝক হপাষ মানান করিন। েুরম রক হদঝখরেঝল হয একো োি 
আঝিাহীঝক রপি হথঝক মারেঝে হফঝল রদঝয োিপঝি োঝক লারথ মািঝে হচষ্টা কঝিরেল? 
 
‘আপনাঝক সরেু কথাই র্রল আরম আসঝল হদৌড়ো হদরখরন। খুিিঝমি র্ােবাো আরম 
হদখাি পি হথঝকই–সািাো দুপুি আমাি মন অনু একো রর্ষঝয র্ুি রেল। 
 
‘হসো রক? 
 
োি হৃৎরপণ্ড দ্রুে স্পরন্দে হয রকন্তু হস উত্তি হদযাি সময রনঝজি মুখার্যর্ সংযে 
িাঝখ, এমনরক সামানু রর্ষণ্ণোও ফুরেঝয হোঝল। আরম রু্েঝে পািরে না হয আপনাঝক 
কথাো আমাি র্লা উরচে রকনা রকন্তু আরম আপনাি কাে হথঝক রকেু লুরকঝযও িাখঝে 
পারি না।’ 
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 জাহাঙ্গীঝিি মুখমণ্ডল এখন োাঁি মেই গম্ভীি হদখায। র্ঝলা। 
 
‘আপরন জাঝনন আরম খুিিঝমি হসনাোউরনঝে অর্িানিে আপনাি আরধকারিকঝদি 
কাে হথঝক হপ্ররিে রনযরমে প্ররেঝর্দন হদরখ। প্ররেঝর্দনগুঝলা হর্রশিভাগই নেুন োরু্ 
র্া মালর্াহী শকে রকংর্া আিও অরধক খাঝদুি চারহদা সম্পরকবে–সদনরন্দন রর্ষযসমূহ যা 
রনঝয আপনাি রচন্তা না কিঝলও চলঝর্। রকন্তু সম্প্ররে আরম অনুসর্ রর্র্িঝণি মাঝে 
অনু রকেু একো রর্ষয আাঁচ কিঝে পারি–রকেু ইরঙ্গে হয খুিিম ক্রমশ উদ্ধে হঝয 
উিঝে… হয হস োি সামরিক পিামশব সভায অনুঝদি দৃরষ্টভরঙ্গ সম্পঝকব ক্রমশ অনধযব 
হঝয উিঝে, যাি রভেঝি োি হচঝয অঝনক অরভজ্ঞ আি র্ঝযাঝজুষ্ঠ হসনাপরেিাও 
িঝযঝেন, হযমন ওযারলদ হর্গ, োাঁি হগালন্দাজ র্ারহনীি প্রধান। এসর্ রর্ষয হযে 
েেো গুরুত্বপূণব নয–এখন পযবন্ত খুিিঝমি সামরিক অরভযান সফলই র্লঝে হঝর্। রকন্তু 
এঝকর্াঝি সাম্প্ররেক কঝযকো প্ররেঝর্দন হথঝক এোও প্ররেযমান হয হয খুিিম 
আপনাি সম্বঝি োরেলুপূণব মন্তর্ু কঝিঝে, উদ্ধে ভরঙ্গঝে র্ঝলঝে হয আপনাি হচঝয 
অঝনক অল্প র্যঝস হস সামরিক সাফলু অজবন কঝিঝে…’। 
 
জাহাঙ্গীি োি রদঝক অপলক োরকঝয থাঝক এর্ং হস হখযাল কঝি োি শ্বাসপ্রশ্বাঝসি 
হর্গ দ্রুেেি হঝয উঝিঝে। েুরম রনরিে? োি এমন প্রভৃষ্ট আচিণ কিাি কথা না…’। 
 
 ‘এ রর্ষঝয সঝন্দঝহি সামানুই অর্কাশ িঝযঝে। হস একজন দক্ষ হসনাপরে রকন্তু 
মুশরকল হল হসো হস জাঝন এর্ং ক্রমশ আত্মগর্বী হঝয উিঝে। আপরন অর্শু চাইঝল 
এে রর্শাল সাফঝলুি অরধকািী এমন একজন েরুণঝক ক্ষমা কিঝেও পাঝিন। সাফঝলু 
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োি মাথা খারনকো ঘুঝি হযঝেই পাঝি, এো খুর্ই স্বাভারর্ক। োাঁি হশষ র্ােবাোি 
র্াচনভরঙ্গঝে পরিষ্কাি হর্াো যায হস রনঝজি প্ররে কেো মুগ্ধ। আরম একো রর্ষঝয 
রনরিে হস খসরুি মে হকাঝনা হর্াকারম হস কিঝে যাঝর্ না রকন্তু োিপঝিও এমন 
আচিণ যরদ রনযন্ত্রণ কিা না হয োহঝল ভরর্ষুঝে হযঝো রর্পিনক হঝয উিঝে 
পাঝি…’ 
 
‘এসর্ অরভঝযাগ হক কঝিঝে? র্ুথবোি জনু খুিিঝমি কাঝে রেিসৃ্কে হওযা রকংর্া 
যুরেসঙ্গে পঝদািরে উঝপরক্ষে হওযায কু্ষব্ধ হলাকজন এসর্ অরভঝযাগ কিঝেই পাঝি? 
 
 ‘আমাি মঝন হয না। আরম রনঝজ যাচাই কঝি হদঝখরে। সর্াই অঝনক রনচু পদি 
কমবকেবা-খুিিঝমি সিাসরি নজঝি পড়া রকংর্া োাঁঝদি নাম জানা আপনাি জনু 
এঝকর্াঝিই গুরুত্বহীন। োিা যরদও োঝদি দারযত্ব পালন কিঝে র্ঝলই সম্ভর্ে হভঝর্ঝে, 
এসর্ কথা কাগঝজ রলঝখ োিা অর্শু ভুল কঝিঝে। এসর্ হলখা যরদ ভুল হলাঝকি 
হচাঝখ পঝড় োহঝল সমসুাি সৃরষ্ট হঝে পাঝি হভঝর্… আপনাি খারেঝি এর্ং অরর্ঝর্চক 
হসইসর্ কমবকেবাঝদি কথা হভঝর্, আরম র্ােবাগুঝলা পুরড়ঝয হফঝলরে। হমঝহরুরিসা একো 
ধূপদারনি রদঝক ইরঙ্গে কঝি হযখাঝন রকেু হপাড়া কাগঝজি েুকঝিা পঝড় িঝযঝে। 
 
জাহাঙ্গীঝিি কাঝন সহসা হমঝহরুরিসাি পরির্ঝেব র্হু র্েি পূঝর্ব রৃ্দ্ধ হসরলম রচশরেি 
উচ্চারিে সেকবর্াণী ভাসঝে থাঝক: রর্শ্বাঝসি উপি হকাঝনা রকেু হেঝড় রদঝর্ না, এমনরক 
যাঝদি সাঝথ হোমাি িঝেি র্িন িঝযঝে এমনরক হোমাি অনাগে সন্তাঝনিা…’ 
খসরুঝক অি কঝি হদযাি পঝি, হস হভঝর্রেল সন্তানঝদি কাে হথঝক োাঁি আি ভঝযি 

http://www.bengaliebook.com/


 দি টেনটেড টরোন - এম্পোয়োর অভ িো ট োগল । অযোটলক্স রোিোরট োডড 

362 

www.bengaliebook.com                                  সূদিপত্র 
 

 

হকাঝনা কািণ হনই–পািঝভঝজি কাে হথঝক নয হর্রশিভাগ সকাঝল যাি রর্োনা েুাগ 
কিাি হকাঝনা ইোই থাঝক না র্া খুিিঝমি কাে হথঝক, আপােদৃরষ্টঝে এমন দারযত্বশীল 
এর্ং হস যা রকেু হচঝযঝে হস রপো রহসাঝর্ োই োঝক রদঝযঝে–এমনরক আিজুমাঝন্দি 
সাঝথ রর্ঝয পযবন্ত–এর্ং রনরিেভাঝর্ই শাহরিযাঝিি কাে হথঝক হো নযই। রকন্তু হস 
সম্ভর্ে হকাথাও ভুল কঝিরেল। োাঁি পুত্রঝদি রভেঝি খুিিম অনাযাঝস সর্ঝচঝয 
প্ররেভার্ান সািা পৃরথর্ী হসো হদখঝে পাঝর্–এর্ং খুিিমও হসো হেি হপঝযঝে। 
হমঝহরুরিসা োঝক পুনিায আশ্বি কিঝে হচষ্টা কঝি–হস চায না জাহাঙ্গীি উরিগ্ন হঝয 
উিুক–রকন্তু হস কীভাঝর্ রনরিে হঝর্ হয খসরুি মে খুিিম ইরেমঝধু রর্ঝদ্রাঝহি রর্ষঝয 
পরিকল্পনা কিঝে শুরু কঝি রন? 
 
‘আপনাঝক এেো উরিগ্ন হকন হদখাঝে? আরম আপনাঝক সেকব কঝিরে যাঝে আপরন 
সহঝজই রর্ষযোি পরিসমারপ্ত ঘোঝে পাঝিন।’ 
 
 ‘যরদ হোমাি কথা রিক হয, োহঝল আমাি রক কিা উরচে? 
 
 ‘আরম রিক রু্েঝে পািরে না।’ হমঝহরুরিসা হযন এক মুহূঝেবি জনু ইেিে হর্াধ কঝি। 
খুিিমঝক আপনাি অর্শুই রর্িে কিঝে হঝর্…’ 
 
‘আমাি হসোই কিা উরচে, রকন্তু কীভাঝর্? 
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 ‘হর্শ… আপরন সম্ভর্ে এখন হপেঝনি রদঝক দৃরষ্টপাে কিঝল রু্েঝে পািঝর্ন োঝক 
লাল োরু্ িাপঝনি অরধকাি দান কঝি হর্রশ মাত্রায উদািো প্রদশবন কঝিঝেন। আরম 
জারন, আপরন এো কঝিরেঝলন, কািণ আপরন োঝক পুিসৃ্কে কিঝে হচঝযরেঝলন রকন্তু 
এিফঝল সম্ভর্ে োাঁি প্রেুাশা আি গর্ব মাত্রারেরিে রৃ্রদ্ধ হপঝযরেল… আপরন োঝক 
এখন হকন অর্রহে কঝিন না হয আগামী রকেু রদঝনি জনু আপরন োি এই পদমযবাদা 
িদ কিঝেন। আপরন োঝক জানাঝে পাঝিন হয যরদও আপরন োি রর্জঝয আনরন্দে 
হঝযঝেন রকন্তু আপরন হযঝো একেু হর্রশই োড়াহুঝড়া কঝিরেঝলন…’ 
 
 ‘আরম রনরিে–হস এোঝক রনরিেভাঝর্ই অপমান রহসাঝর্ রর্ঝর্চনা কিঝর্। 
 
 ‘হা, রকন্তু একই সাঝথ োঝক পিীক্ষাও কিঝর্। হস োি দাদাজাঝনি কাঝে োি অনুসর্ 
নারেঝদি হচঝয হর্রশ প্রেয লাভ কঝিরেল এর্ং আপরন োাঁি সমি ইোপূিণ কিায, হস 
ভার্ঝে শুরু কঝিঝে রনরূপদ্রর্ অগ্রযাত্রা োাঁি অরধকাি এর্ং হসো হকাঝনা সম্মান র্া 
উপহাি নয যা আপরনই হকর্ল োঝক দান কিঝে পাঝিন। োাঁি প্ররেরক্রযা হদঝখ আপরন 
রু্েঝে পািঝর্ন হয হস এখনও আপনাি অনুগে আি রর্শ্বি হেঝলই িঝযঝে নারক োি 
উচ্চাশা এখন োাঁি দারযত্বঝর্াধঝক অরেক্রম কঝিঝে। মঝন িাখঝর্ন আপরন একই সাঝথ 
োি সম্রাে এর্ং রপো। আি খুিিঝমি রনঝজি মঙ্গঝলি জনু আপরন এসর্ রকেু 
কিঝেন। আপরন এখনই একজন আদশব রপোি মে উপযুে পদঝক্ষপ রনঝয োঝক 
আিও রর্পথগামী কিাি হাে হথঝক িক্ষা কিঝে পািঝর্ন।’ 
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জাহাঙ্গীি সম্মরেি ভরঙ্গঝে মাথা নাঝড়। হমঝহরুরিসা যা র্ঝলঝে সরেুই র্ঝলঝে। রেরন 
রনঝজ যুর্ক র্যঝস হয রর্রুদ্ধোি হমাকাঝর্লা কঝিঝেন খুিিমঝক হসসর্ রকেুই 
হমাকাঝর্লা কিঝে হযরন। খুিিম যরদ রর্চক্ষণোি সাঝথ প্ররেরক্রযা র্ুে কঝি োহঝল 
োঝক োি লাল োরু্ অরচঝিই রফরিঝয হদযা হঝর্। 
 
* 
 
িেধনুি সাে িঝে িরিে আি গলায িত্নখরচে কু্ষদ্রাকৃরে রফো র্াাঁধা–পাযিাি দল 
র্াোঝস ডানা োপঝে িাজকীয পাযিাি হখাঝপ রফঝি আসঝে শুরু কঝি জাহাঙ্গীি যখন 
হমঝহরুরিসাঝক পাঝশ রনঝয োি একান্ত র্ুরেগে কঝক্ষি হর্ঝলপাথঝিি র্ািান্দায 
দাাঁরড়ঝয। োগল আি উঝেি পালঝক পারন খাওযাঝে রনঝচ যমুনাি েীঝি িাখাঝলি দল 
এঝসঝে এর্ং গাধভূরমঝে কালঝচ-ধূসি িঝেি মরহঝষিা উষ্ণ র্াদারম পারনঝে রদঝনি 
হশষর্াঝিি মে গড়াগরড় রদঝয রনঝে। 
 
 জাহাঙ্গীি োিপঝি অিগামী সূঝযবি রদক হথঝক অশ্বাঝিাহীঝদি একো কু্ষদ্র দলঝক দূঝগবি 
রদঝক এরগঝয আসঝে হদঝখ। দলো আঝিকেু কাঝে আসঝল হস দঝলি এঝকর্াঝি সমু্মঝখ 
রনঝজি হোে হেঝল শাহরিযািঝক রচনঝে পাঝি এর্ং োি হপেঝন করিঝে হোপি পড়ান 
র্াজপারখ রনঝয িঝযঝে দু’জন রশকািী। েৃেীয আঝিক রশকািীি পযবাণ হথঝক েুলঝে 
থাকা মৃে পারখি সংখুা হদঝখ হর্াো যায োঝদি পারখ রশকাঝিি অরভযান হর্শ সফল 
হঝযঝে। 
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 ‘আপরন জাঝনন হয হহঝিঝম শাহরিযাি একো রচিকুে পারিঝয লাডরলঝক গর্ব কঝি 
র্ঝলঝে হয োাঁি র্াজপারখিা আজ কমপঝক্ষ এক ডজন পারখ রশকাি কিঝর্?’ 
হমঝহরুরিসা রজঝজ্ঞস কঝি। আমাি হমঝয উত্তি রদঝযঝে হস যরদ রশকাঝিি সংখুা রিগুণ 
কিঝে না পাঝি োহঝল খাঝমাখা হযন র্ড়াই না কঝি। অর্িা হদঝখ মঝন হঝে হস সফল 
হঝযঝে। হস প্রায আপনাি মেই একজন হচৌকষ হখঝলাযাড় হঝয উিঝে। 
 
 ‘র্লাি অঝপক্ষা িাঝখ না েুরমও…’। 
 
‘আমাঝক আি হোষামদ কিঝে হঝর্ না। হমঝহরুরিসা হহঝস উঝি োিপঝি র্ঝল, ‘আরম 
শীিই লাডরলঝক গাদার্নু্দক রদঝয গুরল কিঝে রশখাঝর্া। োাঁি এখন পঝনি র্েি র্যস–
রশকাঝি পদবা হদযা হাওদায আমাি সঙ্গী হর্াি মে োি যঝথষ্ট র্যস হঝযঝে। 
 
জাহাঙ্গীি অিকাি হঝয আসা আকাঝশি রু্ঝক োি অর্রশষ্ট একো করু্েঝিি হখাাঁঝজ 
োরকঝয থাঝক। শাহরিযাঝিি র্াজপারখ রনিযই োাঁি করু্েি রশকাি কঝি রন, নারক 
কঝিঝে? শাহরিযািঝক রেরন র্াির্াি রনঝষধ কঝিঝেন দূঝগবি কাোকারে কখনও র্াজপারখ 
রনঝয রশকাি না কিঝে রকন্তু রেরন রিক রনরিে নন োি হোে হেঝল োি রনঝদবঝশি 
প্ররে কেো মঝনাঝযাগ হদয। োোড়া, করু্েিগুঝলাও োঝদি যেদূি যাওযা উরচে প্রাযই 
হসই সীমা অরেক্রম কঝি আঝিা দূঝি চঝল যায। রেরন োিপঝিই পারখো হদখঝে পান, 
পালকগুঝলা িারেঝয হাল্কা লাইলাক ফুঝলি িঝে িাোন, োাঁি কাঝেই পাথঝিি হিরলং এি 
উপঝি নামাি জনু উঝড় আসঝে। রেরন যখন রর্লঝম্ব আগে পারখরেঝে আলঝো কঝি 
করু্েঝিি হখাঝপ েুঝল িাখঝেন, হমঝহরুরিসা োাঁি কথা চারলঝয যায, আরম ভার্রেলাম 
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হয আপনাঝক রজঝজ্ঞস কিঝর্া–লাডরল সম্বঝি রক শাহরিযাি আপনাি কাঝে কখনও রকেু 
র্ঝলঝে? 
 
 জাহাঙ্গীি এক মুহূেব রচন্তা কঝিন। শাহরিযাঝিি সুদশবন মাথাো মঝন হয অনু হকাঝনা 
রকেুি হচঝয রশকাি আি র্াজপারখ উড়াঝনা রনঝযই হর্রশ হমঝে থাঝক। নাহ্, আমাি মঝন 
পঝড় না, হকন? 
 
 নাহ্, র্ুাপািো হযে রকেুই না রকন্তু সম্প্ররে হর্শ কঝযকর্াি হস আমাি কাঝে লাডরল 
সম্পঝকব মুগ্ধ ভরঙ্গঝে কথা র্ঝলঝে–হর্শ কঝযকর্াি হস োি সাঝথ হদখা কঝিঝে এর্ং 
নওঝিাঝজি উৎসঝর্ি সময োিা একঝত্র আলাপও কঝিঝে। হস কথা হশষ কঝি কাাঁধ 
োাঁকায। হস োাঁি সম্পঝকব এমন রকেু র্ঝলরন রকন্তু র্ুাপািো হল হযভাঝর্ হস কথাগুঝলা 
র্ঝলঝে।’ 
 
‘হোমাি ধািণা লাডরলি জনু োি হভেঝি হকাঝনা অনুভূরে কাজ কিঝে? ‘আরম জারন 
না। হযে…’ 
 
 ‘আরম োি সাঝথ কথা র্ঝল হদখঝে পারি।’ 
 
হা। আপরন আি শাহরিযাি আজকাল হর্শ ঘরনষ্ঠ হঝয উঝিঝেন। আরম রনরিে, আপনাি 
কাঝে হস োাঁি মঝন কথা খুঝল র্লঝর্… এর্ং লাডরলি জনু যরদ োাঁি মঝন হকাঝনা 
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ভাঝলার্াসা কাজ কঝি থাঝক োহঝল োঝক র্লঝর্ন এসর্ ভার্না হযন হস এখাঝনই হশষ 
কঝি। 
 
 জাহাঙ্গীি রর্স্মঝয হচাখ রপে রপে কঝি। শাহরিযাি োি রদঝক হকন মুগ্ধ দৃরষ্টঝে 
োকাঝে পািঝর্ না… এর্ং োঝক রর্ঝয কিঝলই রক সমসুা? 
 
 রকন্তু আরম মঝন কঝিরেলাম আপনাি ইো রসঝিি হকাঝনা িাজপরির্াি হথঝক আপরন 
োি জনু র্ধূ রনর্বারচে কিঝর্ন? 
 
 ‘আরম োই চাই। আরম ইরেমঝধু রর্ষযো রনঝয আমাি পিামশবদাোঝদি সাঝথ 
আঝলাচনাও কঝিরে, রকন্তু হসো ভরর্ষুঝেি রর্ষয। শাহরিযাি রসি হথঝক হযঝকাঝনা 
সময একজন স্ত্রী গ্রহণ কিঝে পাঝি রকন্তু এসর্ রকেুই হোমাি হমঝযঝক প্রথঝম রর্ঝয 
কিা হথঝক োঝক রর্িে িাখঝে পাঝি না। আি োোড়া, আরম হোমাি ভাইরেি সাঝথ 
খুিিঝমি রর্ঝযি অনুমরে রদঝযরেলাম পাসবী িাজকনুাঝক র্ধূ রহসাঝর্ র্িণ কিাি পূঝর্ব…’ 
 
হমঝহরুরিসাি মুখ উজ্জ্বল হঝয উঝি। শাহরিযাি যরদ সরেুই লাডরলঝক রর্ঝয কিঝে 
আগ্রহী হয, আমাি কাঝে এি হচঝয আনঝন্দি আি রকেুই হঝে পাঝি না–আপরন জাঝনন 
আরম োঝক কেো পেন্দ করি।’ 
 
‘আমাি মঝন হয, হস সর্সমঝয োাঁি দারর্দাি … গে সপ্তাঝহই োঝক আরম রেিষ্কাি 
কঝিরে আমাঝদি অশ্বাঝিাহী র্ারহনীি জনু নেুন কেগুঝলা হঘাড়া রকনঝে হঝর্ হস রর্ষঝয 
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আমাি অশ্বশালাি প্রধাঝনি সাঝথ হস আঝলাচনা কিঝে ভুঝল রগঝযরেল। রকন্তু োি র্যস 
এখন অল্প এর্ং সময হঝল রশঝখ হনঝর্। হক জাঝন, হযে রর্ঝয কিঝল োি রভেঝি 
দারযত্বঝর্াধ জন্ম হনঝর্। আরম এখনই রগঝয োঝক খুাঁঝজ হর্ি কিরে।’ 
 
হমঝহরুরিসা, করু্েঝিি হখাঝপি কাঝে একাকী প্রসিরচঝত্ত দাাঁরড়ঝয থাঝক। হস ভার্ঝেও 
পাঝিরন রর্ষযো এে সহঝজ সমাধা হঝর্। হস জাঝন শাহরিযাি জাহাঙ্গীিঝক রিক রক 
র্লঝর্। শাহজাদাঝক হস এই মুহূঝেবি জনু রেল রেল কঝি প্রস্তুে কঝিঝে, অকপে আি 
প্রভারর্ে কিা সম্ভর্ এমন এক েরুণঝক োি জনু এর্ং োাঁি সুদশবন হচহািাি জনু 
লাডরলি মুগ্ধোি ইরঙ্গে রদঝয এর্ং হসই সাঝথ এোও রনরিে কঝিঝে রর্রনমঝয হস হযন 
লাডরলি সঝন্দহােীে হসৌন্দযব পযবঝর্ক্ষণ কিাি যঝথষ্ট সুঝযাগ লাভ কঝি। শাহরিযাি 
োঝক ভাঝলার্াঝস এই রর্ষঝয যুর্িাজঝক রনঝজঝক রর্ষযো হর্াোঝে খুর্ হর্রশ হর্গ 
হপঝে হয রন। আি োাঁি হমঝয, হস োঝক আঝগই ভার্ঝে রশরখঝযঝে যুর্িাঝজি সাঝথ 
রর্ঝযি হচঝয ভাঝলা হকাঝনা সম্বি হঝে পাঝি না। 
 
এই েরুণ দম্পরে সুখী হঝর্–এর্ং হস রনঝজও, রর্ঝশষ কঝি যখন শাহরিযািঝক 
উত্তিারধকািী হঘাষণা কিঝে জাহাঙ্গীিঝক হস িারজ কিাঝে পািঝর্ এর্ং হসো কিঝেও 
হর্রশও রদন সময লাগঝর্ না। রর্পযবয রকংর্া মোননঝকুি সাঝথ অপরিরচে এর্ং 
হেঝজাদীপ্ত, খুিিম, োাঁি চরিঝত্রি সাঝথ পরিরচে থাকায হস হযমনো আশা কঝিরেল রিক 
হসভাঝর্ই, োঝক লাল োরু্ িাপঝনি অরধকাি হথঝক োাঁি আব্বাজান র্রঞ্চে কিায কু্রদ্ধ 
ভরঙ্গঝে প্ররেরক্রযা র্ুে কঝি। হস আহে আি রুষ্ট হঝয একো রচরি হলঝখ হযখাঝন 
প্রচরলে চমৎকারিত্বপূণব হসৌজনুো অনুপরিে যা হমাগল রশষ্টাচাঝিি একো অরর্ঝেদু 
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অংশ। জাহাঙ্গীিঝক রর্ষযো ভীষণ কু্রদ্ধ কঝি, হয রচরিঝে হসৌজনুোঝর্াঝধি 
অনুপরিরেঝক রনঝজি মযবাদাি প্ররে প্রকাশু অপমান রহসাঝর্ রর্ঝর্চনা কঝি। রেরন োাঁি 
একদা রপ্রয পুত্রঝক হয সঝন্দঝহি হচাঝখ হদখঝে শুরু কঝিঝেন হসো ক্রঝমই র্াড়ঝে শুরু 
কঝি। হস যরদ োঝদি রভেঝি একো প্রকাশু রর্ঝভঝদি জন্ম রদঝে পাঝি োহঝল োি 
রনঝজি িান দুঝভবদু হঝয উিঝর্। এর্ং জাহাঙ্গীঝিি স্বাঝথবই সর্রকেু হঝর্। আি সঝর্বাপরি, 
হস োড়া অন্তঝি োাঁি স্বাথবঝক আি হক এেো গুরুত্ব হদয। 
 
* 
 
জাহাঙ্গীি এক মাস পঝি োাঁি র্ুরেগে কঝক্ষ, অনুষ্ঠাঝনি জনু আজ িরেন লণ্ঠন 
চািপাঝশ েুলঝে, লাডরলি হপলর্ আেুঝল পািাি একো র্াগদাঝনি আংরে পরিঝয হদয 
োিপঝি োাঁি হােো রনঝয শাহরিযাঝিি হাঝে হদয। ‘আরম আজ এই আংরে পরিঝয 
হোমাঝদি আসি রমলনঝক আশীর্বাদ কিরে। এই রর্ঝয হোমাঝদি জনু সুখ আি সমৃরদ্ধ 
এর্ং অসংখু সন্তাঝনি হসৌভাগু র্ঝয আনুক। জাহাঙ্গীি র্াগদাঝনি হনকাঝর্ি আড়াঝল 
লাডরলি অরভর্ুরে হদখঝে পায না রকন্তু হমঝহরুরিসাি রদঝক আড়ঝচাঝখ োরকঝয হস 
োঝক আনরন্দে হদঝখ। রেরন খুর্ ভাঝলা কঝিই জাঝনন হয োঝক পুত্র সন্তান উপহাি 
রদঝে না পািাি রর্ষযো োঝক খুর্ কষ্ট হদয–এর্ং রর্ঝযি এে র্েি পঝি হসো হযে 
আি সম্ভর্ না–রকন্তু হস োঝক র্ঝলঝে হয োি একমাত্র সন্তানঝক োি একজন পুঝত্রি 
সাঝথ রর্ঝযি র্িঝন আর্দ্ধ হঝে হদখাো োি কঝষ্টি উপশম রহসাঝর্ কাজ কিঝর্। রেরন 
রনঝজ অর্শু রর্ষযো রনঝয যেই রচন্তা কঝিন েেই রেরন এই রমলঝনি কািঝণ প্রীে 
হর্াধ কঝিন। শাহরিযাঝিি যরদও এখনও অঝনক রকেু হশখা র্ারক আঝে, হস সুপুত্র আি 
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ভিসা কিা যায এমন হেঝল, পািঝভঝজি হকাঝনা র্দভুাস র্া খুিিঝমি মে ক্রমশ 
গরর্বে র্া উদ্ধে হস হঝর্ না। 
 
খুিিঝমি কথা মঝন পড়ঝে, জাহাঙ্গীঝিি মুঝখি অরভর্ুরে র্দঝল যায। শাহরিযাঝিি 
র্াগদাঝনি সংর্াদ হস যখন শুনঝে পাঝর্ েখন োি রক প্ররেরক্রযা হঝর্? আব্বাজান 
োঝক রর্ষযো রলরখেভাঝর্ জানাযরন র্ঝল রক হস অপমারনে হর্াধ কিঝর্? হর্শ, োি 
অপমারনে হর্াধ কিাই উরচে। হস োি রনঝজি েদ্ধাি ঘােরেি কািঝণ এি হচঝয হর্রশ 
রকেু আশা কিঝে পাঝি না। হস যাই হহাক, রেরন এখন হয হঘাষণা কিঝে যাঝেন হসো 
অঝনক হর্রশ শীেল আচিণ হঝর্। শাহরিযাি, হোমাি র্াগদাঝনি উপহাি রহসাঝর্ আরম 
হোমাঝক র্াদাখপুি-জরমদারিি–জারগি হোমায রদরে এি পূর্বর্েবী জাযরগিদাি সম্প্ররে 
মািা যাওযা এো আর্ািও সম্রাঝেি কাঝে অরপবে হঝযঝে। 
 
 ‘আব্বাজান, আপনাঝক ধনুর্াদ। শাহরিযাি হাাঁেু মুঝড় র্ঝস এর্ং জাহাঙ্গীি অঙু্গিীয 
পরিরহে হাঝে োি মাথা স্পশব কঝি, োি উদািোয হেঝলঝক এেো আপুে হঝে হদঝখ 
প্রীে হঝযঝে। একজন সন্তাঝনি আচিণ–েদ্ধা আি রর্নঝযি সাঝথ এমন হওযা উরচে। 
দারক্ষণাঝেুি উঝেঝশু খুিিম যাত্রা কিাি রকেুরদন পূঝর্ব জাহাঙ্গীি োঝক র্াদখপুঝিি 
সমৃদ্ধ আি উর্বি জরমদারি হদযাি প্ররেশ্রুরে রদঝযরেঝলন। জরমদারিো এখন োি করনষ্ঠ 
সৎ-ভাইঝক রেরন রদঝযঝেন এই সংর্াদো, হমঝহরুরিসা হযমন র্ঝলঝে, আঝিকো 
রহেকাি রশক্ষা র্ঝল প্ররেযমান হঝর্ এর্ং সম্ভর্ে োঝক র্াধু কিঝর্ র্শীভূে হঝে। 
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১৫ গৃহ প্রেযোর্েডন 
 
চম্বল নদীি র্ালুকাময েীঝি দুঝো লাল-মাথাঅলা সািস রনিল দাাঁরড়ঝয িঝযঝে। 
খুিিঝমি র্ারহনী কাোকারে হপৌঁোঝল োিা আকাঝশ ভাঝস, োঝদি সরু পা ঘুরড়ি 
হলঝজি মে ভাসঝে থাঝক। এক হজাড়া চকচঝক মসৃণ মাথারর্রশষ্ট লম্বা গলাওযালা 
কিঝমািান্ট মাঝেি হখাাঁঝজ পারনঝে ডুর্ হদয রকন্তু দৃশুপঝেি এঝহন সমারহে হসৌন্দযব 
খুিিমঝক স্পশব কঝি না। দারক্ষণােু হথঝক উত্তঝি োি দীঘব েরেকা সফঝিি সময পুঝিা 
চম্বল এলাকা োাঁি কাঝে রেল হশষ প্ররের্িকো। প্রথম সকাঝলি আঝলা হথঝক হচাখ 
আড়াল কঝি হস নদীি অগভীি অংশ যাঝক প্রেি র্ঝল হসরদঝক োকায হযখাঝন রপঝি 
জ্বালানী কাি হর্াোই উঝেি সারি রনঝয ইরেমঝধুই োঝদি চালঝকিা অরেক্রম কিঝে 
আিম্ভ কঝিঝে। র্ষবাকাল যরদও রনকঝেই রকন্তু এখনও রৃ্রষ্ট পুঝিা দঝম শুরু না হওযায 
নদীি পারন হর্শ রনচু হদখায। হস এর্ং োি হলাকজঝনি নদী অরেক্রম কিঝে হকাঝনা 
অসুরর্ধা হর্াি কথা না। ভাগু সহায থাকঝল িাে নামাি আঝগই োিা আগ্রা হপৌঁঝে 
যাঝর্। 
 
 মারলক আম্বাঝিি রর্রুঝদ্ধ চূড়ান্ত রর্জয অজবঝনি জনু হস রিক যখন োঝক োি ভূখঝণ্ডি 
গভীঝি ধাওযা কিাি জনু প্রস্তুরে রনঝে েখন মাে পঝথ হস োি অরভযান সমাপ্ত 
কিঝে চাযরন রকন্তু হস রু্েঝে হপঝিঝে োি সামঝন অনু হকাঝনা রর্কল্প হনই। োঝক 
জানঝেই হঝর্ োাঁি আব্বাজাঝনি মঝন রক িঝযঝে। হস এখন হথঝক আি েকেঝক লাল 
োরু্ িাপঝনি সম্মান লাভ কিঝর্ না র্ােবা হপ্রিণ কঝি জানানই রেল যঝথষ্ট 
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অপমানজনক, রকন্তু এই ঘেনাি পঝি হস যখন জানঝে পাঝি হয জাহাঙ্গীি প্রথঝম োঝক 
হদযাি প্ররেশ্রুরে রদঝয শাহরিযািঝক হসই জরমদারি দান কঝিঝে োি মানরসক শারন্তি 
প্ররে এো আঝিা রর্ব্রেকি আঘাে হাঝন। রকন্তু অরচঝিই–সম্ভর্ে আি কঝযক ঘন্টাি 
হভেি–হস োি আব্বাজাঝনি মুঝখামুরখ দাাঁড়াঝর্ এর্ং োি কাঝে জানঝে চাইঝর্ হস 
কীভাঝর্ োঝক অসন্তুষ্ট কঝিঝে। োি আব্বাজান রনিযই োাঁি অনুঝিাঝধি যথাযথ উত্তি 
হদঝর্ন যরদ হস র্ুরেগেভাঝর্ হসো োি কাঝে হপশ কিঝে পাঝি। 
 
খুিিম যা আশা কঝিরেল র্স্তুেপঝক্ষ যাত্রাি হশষ অংশেুকু সমাপ্ত কিঝে োি হচঝয 
একেু হর্রশই সময লাঝগ। চম্বল অরেক্রম কিাি পঝিই, কালঝচ-হর্গুনী িঝেি হমৌসুমী 
হমঘ, পরিম রদক হথঝক োাঁঝদি রদঝক হধঝয এঝস অঝোি ধািায র্ষবণ শুরু কঝি, 
রনঝমঝষি রভেঝি পাঝযি রনঝচি মারেঝক রপরেল কাদায পরিণে কিায োঝদি পরিোন্ত 
হঘাড়া আি মালর্াহী প্রাণীগুঝলা এি উপঝি রপেঝল যায এর্ং আোড় খায। রকন্তু 
সূযবাঝিি রিক আঝগ আঝগ খুিিম রৃ্রষ্টি রভেঝি োাঁি হাঝভলীি সদি দিজাি দু’পাঝশ 
দপদপ কঝি জ্বলঝে থাকা মশাঝলি আঝলা হদখঝে পায, োাঁঝদি স্বাগে জানাঝে প্রস্তুে 
হঝয দিজাি পাল্লা দুঝো ইরেমঝধু খুঝল হদযা হঝযঝে। হস অর্শু আঝগই অঝনক 
রর্চািরর্ঝর্চনাি পঝি োাঁি আব্বাজানঝক একো হোে রচরি রলঝখঝে হযখাঝন হস োাঁি 
আহে অপাপরর্দ্ধোি কথা র্যান কঝিঝে। আপনাঝক কু্রদ্ধ কিাি মে আরম রক কঝিরে 
হসো না হজঝন আমাি পঝক্ষ আি দারক্ষণাঝেু অর্িান কিা সম্ভর্ নয। আরম হকর্ল 
আমাি দারযত্ব পালন কিাি হচষ্টা কিরেলাম রকন্তু আপরন আমাি সাঝথ এমন আচিণ 
কিঝেন হযন আরম আপনাি রর্ঝিারধো কঝিরে। আরম যখন আগ্রা হপৌঁোর্ আরম 
হযঝকাঝনা অরভঝযাগ, প্রঝশ্নি উত্তি রদঝে প্রস্তুে থাকঝর্া। 
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খুিিম দুলরক চাঝল হাঝভলীি আরেনায প্রঝর্শ কঝি এর্ং হঘাড়াি রপি হথঝক লারফঝয 
মারেঝে হনঝম লাগামো োি করচি উঝেঝশু েুাঁঝড় হদয। আিজুমান্দ আি র্াচ্চািা পদবা 
হঘিা হয রর্শাল গরুি গারড়ঝে িঝযঝে হসো হকর্লই মাত্র গরড়ঝয গরড়ঝয হভেঝি প্রঝর্শ 
কিঝে। গারড়ো থামঝে খুিিম হভজা পদবা েুঝল হভেঝি উাঁরক হদয। আিজুমান্দ যরদও 
হকাঝনামঝে মুঝখ হারস ফুরেঝয েুঝল েরু্ও স্পষ্টই হসখাঝন ক্লারন্ত আি কঝষ্টি োপ হর্াো 
যায এর্ং রনঝজি স্ফীে উদঝি হস হাে রদঝয হিঝখঝে। সাম্প্ররেক এই গভবার্িা হর্শ 
কষ্টকি র্ঝল প্ররেযমান হঝে। চাি র্েঝিি জাহানািা এর্ং োি হোে হর্ান িওঝসািািা 
যাঝক হস হকাঝল রনঝয আঝে, দু’জঝনই োাঁঝদি আরম্মজাঝনি মেই হজঝগ িঝযঝে রকন্তু 
োাঁঝদি দুই ভাই দািা শুঝকাহ্ আি শাহ শুজা ঘুরমঝয কাদা, কুকুঝিি র্াচ্চাি মে োঝদি 
হদহগুঝলা পিস্পঝিি সাঝথ কুণ্ডলী কঝি িঝযঝে। খুিিম োাঁি পরির্াঝিি করচ সদসুঝদি 
রদঝক োরকঝয থাকাি সময োি মাঝে হক্রাঝধি সঞ্চাি হঝে শুরু কঝি এই জনু হয 
োাঁঝদিও র্াধু হঝয এই েরেকা সফঝিি রর্পদ আি কষ্ট সহু কিঝে হঝযঝে। হস 
আগ্রায গের্াি যখন রফঝি এঝসরেল হসর্াঝিি েুলনায এর্াঝিি রফঝি আসা কে 
আলাদা, যখন আব্বাজান োি উপঝি হমাহি আি িত্ন র্ষবণ কঝি োঝক র্িণ কঝিরেল 
এর্ং োঝক ‘শাহ জাহান’ নাঝম অরভনরন্দে কঝিরেল। 
 
* 
 
‘যুর্িাজ, আপনাি কাঝে একজন অরেরথ এঝসঝে। 
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 খুিিম উঝি দাাঁড়ায। হস আরেনাি মাঝর্বঝলি সূযবঘরড়ি রদঝক োরকঝয রু্েঝে পাঝি হয 
দুপুি প্রায হঝয এঝসঝে। হস গেিাঝে োাঁি আব্বাজাঝনি সাঝথ হদখা কিাি অনুঝিাধ 
জারনঝয দূঝগব হয র্ােবা হপ্রিণ কঝিরেল হস োি উত্তঝিি জনু সািা সকাল অঝপক্ষা 
কঝিরেল। এে দীঘব সময অঝপক্ষা করিঝয িাখা আঝিা একো উঝপক্ষাপূণব আচিণ যরদও 
জাহাঙ্গীঝিি সাঝথ হদখা কিাি জনু োঝক আি হর্রশক্ষণ অঝপক্ষা কিঝে হঝর্ না। রকন্তু 
অরেরথি হচহািা হদঝখ খুিিঝমি মুখ নারমঝয হনয। োাঁি আব্বাজাঝনি উরজি মারজদ 
খান র্া দির্াঝিি অনু হকাঝনা উচ্চপদি অমাঝেুি পরির্ঝেব, হস ইংঝিজ িাজদূঝেি 
কৃশকায, লম্বা অর্যর্ হদখঝে পায। সুাি েমাস হিা যখন সামঝন এরগঝয আঝস হস োি 
হোশাি মাঝেও লক্ষু কঝি োঝক হদখঝে কেো আলাদা লাগঝে। হলাকো আঝগি 
হচঝযও কৃশকায হঝযঝে, োি দাগ োনা হোে পােলুঝনি রনঝচ রদঝয হর্ি হঝয থাকা 
উরুিয খুিিঝমি উদ্ধবর্াহুি হচঝয সামানুই হপষল হঝর্, এর্ং োি একদা লালঝচ 
মুখার্যর্ ফুাকাঝশ হদখায। োাঁি হচাঝখি সাদা অংশ প্রায হলুদ হঝয আঝে এর্ং খুিিম 
লক্ষু কঝি হয োি সামানু কাাঁপঝে থাকা হাঝে ধঝি থাকা আর্লুস কাঝিি লম্বা লারিো, 
যাি হােঝল জমকাঝলা রফঝে জড়াঝনা িঝযঝে, মযবাদা র্া আরভজাঝেুি জনু নয র্িং 
অর্লম্বঝনি কাজ কিঝে। দূেমহাশয লারিোি উপঝি ভীষণভাঝর্ ভি রদঝয িঝযঝেন। 
 
‘যুর্িাজ, আমাি সাঝথ হদখা কিাি জনু আপনাঝক ধনুর্াদ। 
 
হিশঝমি চাাঁঝদাযাি রনঝচ একো রনচু কাঝিি আসঝন র্সাি জনু খুিিম হিা’হক ইরঙ্গে 
কঝি এর্ং পরিচািকঝদি োরকযা রনঝে আসর্াি জনু আঝদশ হদয। হস দূেমহাশযঝক 
কখনও পেন্দ কিঝো না–সর্ রর্ঝদশী যািা দির্াঝি এঝস সমঝর্ে হঝযঝে োঝদি 
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সর্াইঝক হস অরর্শ্বাস কঝি এর্ং এই নমুনাি প্ররে োাঁি আব্বাজাঝনি আগ্রহ োাঁি কাঝে 
দুঝর্বাধু মঝন হঝযঝে–রকন্তু হলাকোি শািীরিক অর্িা োাঁি হসৌজনুোঝর্াঝধি দারর্ কঝি। 
হিা সেকবোি সাঝথ আসঝনি উপঝি রনঝজঝক উপরর্ষ্ট কঝি এর্ং এো কিাি সমঝযই 
যন্ত্রণায োাঁি হচাখমুখ কুাঁচঝক যায এর্ং হকাঝনাভাঝর্ই রনঝজি মুখ হথঝক মৃদু হগাোরনি 
আওযাজ রনিঃসৃে হওযা র্ি কিঝে পাঝি না। যুর্িাজ, আরম দুিঃরখে। আমাি পাকিলী 
আমাঝক হর্শ কষ্ট রদঝে। আমাি পাকিলীই হকর্ল না, দূেমহাশয যন্ত্রণায র্াাঁকাঝনা 
মুঝখ ভাঝর্। োি হপঝেি নারড়ভুরড় এখনও পীড়ন কিঝে। একো সপ্তাহও ভাঝলামে 
অরেক্রান্ত হঝে পাঝি না োি আঝগই োিা আমাশঝয আক্রান্ত হয, এর্ং হস এখন 
অশবঝিাঝগি কািঝণ রর্ব্রে- ইংলুাঝে র্ারড়ঝে স্ত্রীি কাঝে োাঁি ক্রমশ নারলশ কিাি স্বভার্ 
লাভ কিা রচরিঝে হস োঝদি আমাি পািা র্ঝল অরভরহে কঝি। হস অর্শু এসর্ রকেুই 
এই েরুণ অহিািী যুর্িাঝজি কাঝে র্লঝর্ না। আঝলাচনাি জনু আঝিা অঝনক 
গুরুত্বপূণব রর্ষয িঝযঝে। খুিিম দারক্ষণােু হথঝক রফঝি আসঝে হশানাি পি হথঝকই হস 
োি সাঝথ হদখা কিঝর্ রকনা হসো রনঝয যুরেি জাল রু্নঝে। োাঁঝদি আঝলাচনাো হর্শ 
কষ্টসাধু হঝর্ রকন্তু আঝলাচনাো কিা োাঁি রনঝজি হদশ, রনঝজি সম্রাঝেি প্ররে োি 
দারযত্ব। 
 
 ‘যুর্িাজ, আমাি যা র্লাি আঝে আরম হসো হকর্ল আপনাঝকই র্লঝে চাই।’ 
 
 ‘আমাঝদি একা থাকঝে দাও, খুিিম োাঁি পরিচািকঝদি আঝদশ হদয, এর্ং োাঁি রদঝক 
েুাঁঝক আঝস। রক র্লঝে চান? 
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হিা রকেুক্ষণ অঝপক্ষা কঝি রনরিে হঝে হয আসঝলই চািপাঝশ আি হকউ হনই। 
যুর্িাজ, আপরন আগ্রা রফঝি আসর্াি পঝি এে দ্রুে আপনাি সাঝথ হদখা কিঝে 
এঝসরে র্ঝল আমায মাজবনা কিঝর্ন রকন্তু আপনাি সাঝথ আমাি হদখা হওযাো ভীষণ 
জরুরি রেল। আপনাি আব্বাজাঝনি দির্াঝি আরম যরদও একজন র্রহিাগে, রকন্তু 
আপনাঝদি এখাঝন অর্িান কিাি সময আরম আপনাঝদি ভাষা আযত্ত্ব কঝিরে এর্ং 
দির্াঝিি অমােুঝদি অঝনঝকি সাঝথ র্িুত্ব কিাি সুঝযাগ আমাি হঝযঝে। আরম 
আপনাি আব্বাজাঝনি অনুগ্রহ রকেু সমঝযি জনু উপঝভাগ কঝিরেলাম। র্স্তুেপঝক্ষ, 
একো সমঝয আমাি মঝন হে হয রেরন আমাঝক োি একজন র্িুি হচাঝখ হদঝখন…’ 
 
 রেরন রক োহঝল আপনাঝক এখাঝন হপ্রিণ কঝিন রন? ভার্নাো সহসা খুিিঝমি মঝন 
উাঁরক হদয। 
 
না। আরম োি নয, আমাি রনঝজি সকরফযে হদযাি জনু এঝসরে, আপনাি আব্বাজাঝনি 
নয। সরেু কথা র্লঝে, হর্শ রকেুরদন যার্ে োাঁি সাঝথ আমাি একান্ত হমালাকাে 
হযরন। আরম আপনাঝক যা র্লঝে চাইরে ো আপনাি কাঝে হযে অরর্শ্বাসু মঝন হঝে 
পাঝি রকন্তু আমাি কথা রর্শ্বাস কিাি জনু আরম আপনাঝক অনুঝিাধ কিরে।’ হিা োি 
দুই হাে রনঝজি হাি েরড়ি উপি হিঝখ সামঝনি রদঝক েুাঁঝক আঝস। সম্রাজ্ঞী 
হমঝহরুরিসাি র্ুাপাঝি সার্ধান থাকঝর্ন। রেরন এখন আি আপনাি র্িু নন। র্ািরর্ক 
পঝক্ষ রেরন এখন আপনাি শত্রু। 
 

http://www.bengaliebook.com/


 দি টেনটেড টরোন - এম্পোয়োর অভ িো ট োগল । অযোটলক্স রোিোরট োডড 

377 

www.bengaliebook.com                                  সূদিপত্র 
 

 

 ‘হমঝহরুরিসা? ইংঝিজ হেভাগাি রক হদঝহি সাঝথ সাঝথ মরিষ্করর্কৃরেও শুরু হঝযঝে? 
োাঁি এই উদ্ভে অরভঝযাগ র্া হসো কিাি সময োি অসরহষু্ণো আি হকাঝনাভাঝর্ই 
র্ুাখুা কিা সম্ভর্ না। আপরন ভুল কিঝেন, কামিান শীেল কঝণ্ঠ র্ঝল। সম্রাজ্ঞী সম্পঝকব 
আমাি স্ত্রীি ফুপুজান–আমাি সন্তানঝদি রপোমহী। পারির্ারিক র্িঝনি সাঝথ সাঝথ 
আমাি স্ত্রীি প্ররে োি ভাঝলার্াসাি কািঝণ আরম জারন এো অসম্ভর্ একো র্ুাপাি। 
 
 ‘যুর্িাজ, আমাি কথা ভাঝলা কঝি হশাঝনন। আরম শীিই ইংলুাঝে আমাি স্বঝদঝশ রফঝি 
যারে। আমাি শিীঝিি পঝক্ষ আি এখানকাি আর্হাওযাি অেুাচাি সহু কিা সম্ভর্ 
নয। রকন্তু আরম হদঝশ রফঝি যার্াি সময অন্তে এেুকু সন্তুরষ্ট রনঝয রফঝি হযঝে চাই হয 
আরম আপনাঝক সেকব কিাি হচষ্টা কঝিরেলাম যরদও আপরন আমাি কথায কণবপাে 
কঝিন রন। আপরন একো কথা মঝন িাখঝর্ন হয রর্ঝদশী হর্াি কািঝণ আরম আপনাঝক 
এমন কথা অর্লীলায র্লঝে পারি যা হমাগল হকাঝনা অমােু আপনাঝক র্লাি সাহস 
কিঝর্ না। আপনাি আব্বাজান হকন আপনাি উপি রর্রূপ হঝযঝেন রনঝজঝক হকর্ল 
এই একো প্রশ্নই কঝিন… রনঝজঝক রজঝজ্ঞস কঝিন হকন রেরন শাহজাদা শাহরিযািঝক 
আজকাল হর্রশ প্রেয রদঝেন…’। 
 
খুিিম দূেমহাশঝযি অকপে কথায চমঝক উঝি। আমাঝদি মাঝে রকেুো ভুল 
হর্াোরু্রেি জন্ম হঝযঝে, হস আড়ষ্ট কঝণ্ঠ র্ঝল। 
 
 না। পুঝিা র্ুাপািোয সম্রাজ্ঞীি রনঝজি হাে িঝযঝে। রেরন রনঝজঝক ভীষণ চেুি মঝন 
কিঝলও দির্াঝিি অঝনঝকই োাঁি দুিরভসরি আাঁচ কিঝে হপঝিঝে। আপরন যখন 
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দারক্ষণাঝেু রেঝলন েখন রেরন শাহজাদা শাহরিযািঝক সম্রাঝেি সুনজঝিি আনঝে োাঁি 
সাঝধুি রভেঝি যা রকেু িঝযঝে সর্রকেুই কঝিঝেন। আরম পুঝিা রর্ষযো রনঝজি হচাঝখি 
সামঝন ঘেঝে হদঝখরে এর্ং রনঝজঝক প্রশ্ন কঝিরে হকন। শাহজাদা রনঝজ এমন হকাঝনা 
রর্ঝশষ হযাগুো র্া প্ররেভাি অরধকািী নয এর্ং–যুর্িাজ, আমায মাজবনা কিঝর্ন, 
আপনাি সৎ-ভাই সম্বঝি এমন মন্তর্ু কঝিরে র্ঝল–আমাি কাঝন এমন কথাও এঝসঝে 
হয রেরন নারক খারনকো িূলরু্রদ্ধি। সম্রাজ্ঞীি রনঝজি হমঝযি সাঝথ র্াগদাঝনি রর্ষযো 
যখন আমাি কাঝন আঝস, পুঝিা র্ুাপািো আমাি সামঝন রদঝনি মে পরিষ্কাি হঝয যায। 
সম্রাজ্ঞী ক্ষমোি জনু লালারযে। আপরন সম্ভর্ে জাঝনন না রেরন রনঝজ কে আঝদশ 
জারি কঝিন, কে গুরুত্বপূণব রর্ষঝয রসদ্ধান্ত গ্রহণ কঝিন। অঝনঝক োঝক পদবাি 
অন্তিালর্রেবনী সম্রাে রহসাঝর্ অরভরহে কঝি থাঝক। রেরন সম্রােঝক রদঝয শাহরিযািঝক–
আপরন নন–োাঁি উত্তিারধকািী রহসাঝর্ হঘাষণা কিঝে প্রঝিারচে কিঝেন। আপনাি 
আব্বাজাঝনি ইঝন্তকাঝলি পঝি রেরন রহনু্দিান শাসন কিঝর্ন। শাহজাদা শাহরিযাি আি 
শাহজাদী োি ক্রীড়ানঝক পরিণে হঝর্। 
 
খুিিম অপলক দৃরষ্টঝে দূেমহাশঝযি আন্তরিক মুখার্যঝর্ি রদঝক োরকঝয থাঝক, 
চাাঁঝদাযাি রনঝচ োযায অর্িান কিাি পঝিও োি মুঝখ রর্নু্দ রর্নু্দ ঘাম ফুঝে উঝিঝে। হিা 
এখন পযবন্ত যা রকেু র্ঝলঝে সর্ই অসম্ভর্, রকন্তু োিপঝিও… আমাি আব্বাজান কখনও 
োঝক এভাঝর্ প্রভারর্ে কিাি অনুমরে রনঝজি স্ত্রীঝক হদঝর্ন না, হস মন্থি কঝণ্ঠ র্ঝল, 
যেো না দূেমহাশঝযি উঝেঝশু োাঁি হচঝয হর্রশ হযন রনঝজঝকই হশানায। 
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‘আপনাি আব্বাজান র্দঝল রগঝযঝেন। শাসনকাযব োাঁি কাঝে রর্িরেকি মঝন হয। 
আপরন োি হযঝকাঝনা পিামশবদাোঝক রজঝজ্ঞস কিঝে পাঝিন। সম্রাজ্ঞী োঝক কাজ 
হথঝক রর্িে হথঝক, প্রকৃরে সম্বঝি োাঁি আগ্রঝহি উত্তি খুাঁজঝে োঝক প্রঝিারচে কঝিন 
যা োঝক ভীষণভাঝর্ র্ুি িাঝখ, োঝক সুিাপান আি আরফম গ্রহঝণ প্রঝিারচে কঝিন… 
রেরন সম্রােঝক পুঝিাপুরি রনঝজি উপঝি রনভবিশীল কঝি হফঝলঝেন এর্ং োাঁি আিাঝক 
রনঝজি স্বাথবরসরদ্ধি জনু অপর্ুর্হাি কিঝেন। 
 
 ‘আপরন র্লরেঝলন আপরন এখন আি আমাি আব্বাজাঝনি রপ্রযপাত্র নন। রক হঝযরেল? 
 
 ‘আরম রিক রনরিে নই। একো সময রেল যখন সম্রাঝেি সাঝথ আরম প্রচুি সময 
কারেঝযরে। আরম যখন প্রথমর্াি অসুি হই, রেরনই সর্ঝচঝয হর্রশ উরিগ্ন হঝযরেঝলন, 
উপশঝমি রর্ষঝয নানা পিামশব রদঝযরেঝলন এমনরক রনঝজি র্ুরেগে হহরকমঝক একর্াি 
আমাি রচরকৎসাি জনু পারিঝযরেঝলন। রকন্তু আমাি প্ররে োি আগ্রহ ক্রমশ হ্রাস পায। 
রকেুরদঝনি রভেঝিই আরম যখন সুি থাকোম োাঁি হডঝক পািার্াি হাি ক্রমশ পূঝর্বি 
হচঝয হ্রাস হপঝে থাঝক এর্ং একো সময র্িই হঝয যায। সাম্প্ররেক সমঝয হকর্ল 
িাষ্ট্রীয অনুষ্ঠাঝনই োাঁি সাঝথ আমাি হদখা হঝযঝে। 
 
 ‘আমাি আব্বাজান সম্ভর্ে আপনাঝদি র্ারণজু শুল্ক হ্রাঝসি অনুঝিাঝধ ক্লান্ত হঝয 
পঝড়রেঝলন। খুিিম হিা’ি অরভর্ুরে হদঝখ রু্েঝে পাঝি োাঁি মন্তর্ু এঝকর্াঝি 
জাযগামে আঘাে হহঝনঝে এর্ং হস কথা চারলঝয যায। 
 

http://www.bengaliebook.com/


 দি টেনটেড টরোন - এম্পোয়োর অভ িো ট োগল । অযোটলক্স রোিোরট োডড 

380 

www.bengaliebook.com                                  সূদিপত্র 
 

 

 ‘আপরন আমাঝক সেকব কিাি সম্ভরষ্টি কথা র্লরেঝলন। সুাি েমাস, হকন? আমাি 
আব্বাজান োাঁি হকাঝনা সন্তানঝক প্রেয হদঝর্ন হসো রনঝয আপনাি হকন এে আগ্রহ? 
 
 ‘আমাি কাঝে এো গুরুত্বপূণব কািণ মক্কায হিযাত্রী পরির্হঝণ পেুবগীজ আি আির্ 
জাহাঝজি সাঝথ ইংঝিজ জাহাজঝক অনুমরে রদঝে আমাি অনুঝিাধ সম্রাে প্রেুাখান 
কঝিঝেন। আমাি িাজা এঝে দারুণ আশাহে হঝর্ন। আপনাি আব্বাজান যরদ অনুমরে 
রদঝেন োহঝল আঝিা অঝনক ইংঝিজ জাহাজ সুিাঝে আসঝো এর্ং হসখাঝন অর্রিে 
আমাঝদি র্ারণজু কুরি োহঝল সমৃরদ্ধ লাভ কিঝো। ইংলুাে হথঝক আমাঝদি 
জাহাজগুঝলা োহঝল আঝিা হর্রশ পরিমাঝণ পণুসামগ্রী রনঝয আসঝে পািঝো এর্ং হসই 
সাঝথ রহনু্দিান হথঝক আিঝর্ র্ারণঝজুি সাঝথ সাঝথ হিযাত্রীঝদি র্হন কিঝে পািঝো 
রকংর্া হদঝশ আঝিা হর্রশ পরিমাঝণ এখাঝনি পণু রনঝয হযঝে পািঝো। র্ারণজু হওযা 
উরচে প্ররেো সভু হদঝশি আদশব এর্ং হমাগল সাম্রাঝজুি সাঝথ ইংলুাঝেি র্ারণজু 
রর্পুলভাঝর্ সমৃরদ্ধ লাভ কিঝো। 
 
 খুিিম ভাঝর্, র্ারণঝজুি জনু রফরিরঙ্গগুঝলাি এই উৎসাঝহি রর্ষযো হস হযঝো 
হকাঝনারদনই রিকমে রু্েঝে পািঝর্ না। হিা একজন অরভজাে র্ুরে রকন্তু রেরন যখন 
র্ুর্সাি লাভ রনঝয কথা র্ঝলন েখন র্াজাঝিি মামুরল হযঝকাঝনা র্ুর্সাযীি মে োাঁি 
হচাখ মুখ চকচক কিঝে থাঝক। দৃেমহাশয উঝত্তজনাি র্ঝশ হাে হথঝক রনঝজি লারিো 
হফঝল হদয এর্ং রেরন েুাঁঝক হসো েুঝল হনযাি আঝগই কথা র্লঝে শুরু কঝি। 
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 ‘আরম র্ড় আশা কঝি এঝসরেলাম হয রনঝজঝক িক্ষা কিঝে আমাি েথু আপনাঝক 
সাহাযু কিঝর্… হয আপরন পির্েবীঝে মঝন িাখঝর্ন হয একজন ইংঝিজ আপনাঝক 
সেকব কঝিরেল এর্ং কৃেজ্ঞ হর্াধ কিঝর্ন… এর্ং একরদন আপরন যখন সম্রাে হঝর্ন, 
আরম আশা করি এর্ং রর্শ্বাস করি আপরন হঝর্ন, েখন আমাি মােৃভূরমি দারর্ আপনাি 
সুনজঝি থাকঝর্। 
 
 ‘রনঝজঝক িক্ষা কিা র্লঝে আপরন রিক রক হর্াোঝে চাইঝেন? 
 
 ‘সম্রাজ্ঞী রনঝজ একর্াি যখন এই সর্বনাশা হখলায হনঝমঝেন েখন রেরন যেক্ষণ না 
আপনাি এর্ং আপনাি আব্বাজাঝনি মাঝে একো প্রকাশু রর্ঝিাঝধি সৃরষ্ট কিঝে 
পািঝেন–এমনরক যুঝদ্ধি সম্ভার্নাও এঝকর্াঝি উরড়ঝয হদযা যায না–েেক্ষণ রেরন রর্িে 
হঝর্ন না। খুিিঝমি হচাঝখ মুঝখ েেক্ষণ সরিগ্ধ অরভর্ুরে হদঝখ হিা হোশ ভরঙ্গঝে 
রনঝজি মাথা নাঝড়। যুর্িাজ, আরম এেক্ষণ আপনাঝক যা র্ঝলরে ো একেু হভঝর্ 
হদখঝর্ন। আরম আপনাঝক রদরর্ু রদঝয র্লঝে পারি হয আরম একো কথাও রমথুা 
র্রলরন। আপরন যরদ আমাি কথা উঝপক্ষা কঝিন োহঝল আঝখঝি আপনািই ক্ষরে হঝর্। 
 
খুিিঝমি মঝনি অরর্শ্বাঝসি হমঘ হভদ কঝি প্রথমর্াঝিি মে হিা’ি আন্তরিক কণ্ঠস্বি, 
োাঁি আঝর্গপূণব প্রেুয প্রঝর্শ কঝি। হমঝহরুরিসা… োাঁি পঝক্ষ রক আসঝলই এমনো 
কিা সম্ভর্–হকাঝনা অর্াধু কমবচািী রকংর্া উচ্চাকারঙ্খ অমােুি পরির্ঝেব–হয 
আব্বাজানঝক োাঁি রর্রুঝদ্ধ হক্ষরপঝয েুলঝে? রেরন যরদ আসঝলই োি শত্রুঝে পরিণে 
হঝয থাঝকন োহঝল প্ররেো হের্াক কঝি হদযা ঘেনা এেরদন যাি হকাঝনা র্ুাখুা রেল 
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না সর্রকেুই অথবর্হ হঝয উঝি। আরম রু্েঝে পািরে না আপনাঝক আমাি রর্শ্বাস কিা 
রিক হঝর্ রকনা, রকন্তু আপরন যা র্লঝলন হস রর্ষঝয আরম হভঝর্ হদখঝর্া। 
 
 ‘আরম এেক্ষণ আপনাঝক রিক এই কথাোই র্লঝে হচঝযরে, হসই সাঝথ অর্শু একো 
অনুঝিাধও আঝে। আরম আঝগই র্ঝলরে, আরম শীিই ইংলুাঝেি উঝেঝশু জাহাঝজ উিঝর্া 
রকন্তু আমাি র্ুরেগে পরিচািক রনঝকালাস র্ুাঝলনোইন রহনু্দিাঝন হথঝক হযঝে চায। 
হস খুর্ই রর্শ্বি এর্ং রু্রদ্ধমান আি হযঝকাঝনা মরনঝর্ি অধীঝন কাজ কিঝে সক্ষম। 
আপরন রক অনুগ্রহ কঝি োঝক আপনাি গৃহিালীি হকাঝনা কাঝজ রনঝযারজে কিঝর্ন? 
যাঝে হগাপঝন পযবঝর্ক্ষণ কিঝে এর্ং ইংলুাঝে আপনাঝক সর্রকেু রলঝখ জানাঝে পাঝি? 
 
 হিা’ি মুঝখ প্রথমর্াঝিি মে হারসি আভাস ফুঝে উঝি। না। আরম আমাি যথাসাধু হচষ্টা 
কঝিরে োঝক ইংলুাঝে রফঝি যার্াি জনু িারজ কিাঝে। রকন্তু হকাঝনা লাভ হযরন। 
যুর্িাজ, আপরন যরদ োঝক কাঝজ রনযুে না কঝিন, আরম দির্াঝি আমাি হকাঝনা 
পরিরচে জনঝক োাঁি রর্ষঝয অনুঝিাধ কঝি হদখঝর্া। 
 
* 
 
আসফ খাঝনি স্বভার্জাে প্রাণর্ন্ত মুখমণ্ডল শান্ত হদখায কথাগুঝলা হশানাি সময। খুিিম 
কথা হশষ কিাি পঝি, রেরন উত্তি হদযাি আঝগ রকেুক্ষণ সময হনন। রনঝজি হর্ান 
সম্পঝকব এই মন্তর্ু কিাো আমাি পঝক্ষ কষ্টকি রকন্তু আমাি মঝন হয দূেমহাশয রিকই 
অনুমান কঝিঝেন। হমঝহরুরিসা আপনাি শত্রুঝে পরিণে হঝযঝেন। শাহরিযািঝক সামঝন 
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হিঝখ হস একরদন শাসনকাযব পরিচালনা কিাি পরিকল্পনা কঝিঝে এর্ং আপরন োাঁি 
পঝথ র্াাঁধা হঝয দাাঁরড়ঝযঝেন। দূেমহাশয হযমনো র্ঝলঝেন, হলাকজন দির্াঝি ক্ষমোি 
প্ররে োাঁি হমাঝহি রর্ষঝয আঝলাচনা কিঝে আিম্ভ কঝিঝে। 
 
 খুিিম োাঁি দিানা পিা হাে রদঝয হস হয িঝম্ভি গাঝয হহলান রদঝয দাাঁরড়ঝযরেল হসোয 
আঘাে কঝি। আমাি আব্বাজান এেো অি হন কীভাঝর্? এসর্ আঝলাচনাি কথা রক 
রেরন জাঝনন না? 
 
‘রেরন অর্শুই এসর্ রর্ষঝয অর্গে রকন্তু এসর্ রর্ষয উঝপক্ষা কিঝর্ন র্ঝল রিি 
কঝিঝেন। একমাস আঝগি কথা, হমাল্লা হশখ হাসান শুক্রর্াি মসরজঝদ জুম্মাি নামাঝয 
নরসহে প্রদান কিাি সময সম্রাে িাজকীয আঝদশ জারি কিঝে সম্রাজ্ঞীঝক অনুমরে 
হদযায োি েীব্র সমাঝলাচনা কঝিরেঝলন। রেরন দারর্ কঝিন একজন মরহলাি এো 
কিাি হকাঝনা অরধকাি হনই। রেরন সুিাপাঝনি জনু সম্রাঝেি সমাঝলাচনা কঝিন, 
আপনাি আব্বাজাঝনি মরিষ্কঝক আেি কঝি িাখাি জনু এই অভুাসঝক হদাষাঝিাপ 
কঝিন এর্ং ধমবীয পিামশবদা, উঝলমাঝদি, সভায অংশ হনযাি সময োঝক ঘুরমঝয 
পড়ঝে র্াধু কঝিরেল। হমঝহরুরিসা হসই হমাল্লাঝক চার্কাঝে হচঝযরেল রকন্তু সম্রাে 
হসর্াঝিি মে োঝক রর্িে কঝিন এর্ং রর্ঝক্ষাঝভি পুঝিা রর্ষযো এঝকর্াঝি উঝপক্ষা 
কঝিন। হমঝহরুরিসাি রর্রুঝদ্ধ হকর্লমাত্র হমাল্লািাই কু্ষব্ধ হনরন। হসনাপরেঝদি হর্শ 
কঝযকজন–রর্ঝশষ কঝি, হগাযারলযঝিি শাসক, ইযাি, হমাহাম্মঝদি মে র্ঝযাঝজুষ্ঠ 
অঝনঝকই আমাি কাঝে অরভঝযাগ কঝিঝে। হয োাঁঝদি কাঝে হপ্ররিে আঝদঝশ সম্রাঝেি 
হচঝয আজকাল োাঁি সীলঝমাহিই হর্রশ সংযুে থাঝক, অর্শু োিা োঝদি এই অসঝন্তাষ 
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একান্ত আলাপচারিোি সময র্ুে কঝিঝে। সম্রাঝেি সামঝন একজন সাহস কঝি এ 
রর্ষঝয হখালাখুরল কথা র্লায পঝিিরদন র্াংলাি জলাভূরমি জ্বিজ্বালা অধুুরষে প্রঝদঝশি 
একো র্সরেঝে রনঝজি পঝদািরে হঝযঝে হদখঝে পায।’ 
 
একেু আঝগই সিুা হঝযঝে। হিা রর্দায হনযাি পঝি খুিিম রৃ্থাই আব্বাজাঝনি কাে 
হথঝক োাঁি দূঝগব যার্াি শমন আগমঝনি জনু অঝপক্ষা কঝি। হস সািারদন হিা’ি 
কথাগুঝলা রনঝজি মঝন র্াির্াি উঝেপাঝে হদঝখ, প্ররের্ািই কথাগুঝলা আঝগি হচঝয 
রর্শ্বাসঝযাগু র্ঝল মঝন হয। সশিীঝি দূঝগব উপরিে হঝয জাহাঙ্গীঝিি সাঝথ হদখা কিাি 
দারর্ জানাঝে হস যখন রনঝজি হঘাড়া রনঝয আসঝে র্লঝর্ হসই সমঝয আসাফ খাঝনি 
সাঝথ রর্ষযো রনঝয আঝলাচনা কিাি কথা োি মাথায আঝস। রনঝজি হর্াঝনি মঝন রক 
িঝযঝে হস রর্ষঝয োি হচঝয ভাঝলা আি কাঝিা জানর্াি কথা নয, এর্ং আিজুমাঝন্দি 
আব্বাজান হর্াি কািঝণ রনরিবধায োঝক রর্শ্বাস কিা যায। 
 
 ‘আমাি ক্ষরে কিঝে রগঝয হমঝহরুরিসা আিজুমান্দ আি আমাঝদি সন্তানঝদি অমঙ্গল 
সাধন কিঝে পাঝি। োি কাঝে রক এি হকাঝনা মূলুই হনই? 
 
না। জাহাঙ্গীঝিি ভাঝলার্াসা অজবন কিাি পঝি, রনঝজি স্বাঝথবি রর্ষঝয হস প্রথঝম রচন্তা 
কঝি এর্ং োিপঝিই হকর্ল রনঝজি হমঝযি কথা হস ভাঝর্। হস হকাঝনা প্ররেিন্দ্বীঝক 
সহু কিঝর্ না… হস হযই হহাক। েুরম দির্াি হথঝক দূঝি রেঝল। আরম যা উঝপক্ষা 
কিঝে অপািগ রেলাম েুরম হসসর্ কল্পনাও কিঝে পািঝর্ না। হস সম্রােঝক সর্াি কাে 
হথঝক রর্রেি কঝি হফঝলঝে। আরম যরদও আগ্রা হসনারনর্াঝসি প্রধান হসনাপরে, 
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আজকাল কদারচে আরম োঝক হদখঝে পাই। এমনরক আমাি সাঝথ োাঁি যখন হদখা 
হয, হমঝহরুরিসা সর্সমঝয হসখাঝন উপরিে থাঝক। অনু হসনাপরেঝদি মে আমায 
প্রদত্ত আঝদশও হসই জারি কঝি। োঝক হদযা জাহাঙ্গীঝিি নেুন হখোঝর্ি সীলঝমাহি 
হসসর্ আঝদঝশ জ্বলজ্বল কঝি। আমাি হর্ান এখন আি হকর্ল “নূি মহল”, “প্রাসাঝদি 
আঝলা” নয–হোমাি আব্বাজান োঝক নেুন হখোি রদঝযঝে “নূি জাহান”, “জগঝেি 
আঝলা”। রগযাস হর্ঝগি রক মঝনাভার্? 
 
োি উপঝি এমনরক োিও হকাঝনা প্রভার্ হনই। িাজকীয হকাষাগাঝিি রনযন্ত্রক হর্াি 
কািঝণ, রেরন ভাঝলা কঝিই জানঝেন র্াদখপুি জাযগীি হোমাঝক হদযাি প্ররেশ্রুরে কিা 
হঝযঝে। হমঝহরুরিসাি কাঝে রেরন যখন এি কািণ জানঝে চান হকন হসো 
শাহরিযািঝক হদযা হঝযঝে রেরন োঝক কড়া ভাষা র্ঝলন এ রর্ষঝয োাঁি মাথা না 
ঘামাঝলও চলঝর্। আমাি আব্বাজান একজন নিম স্বভাঝর্ি মানুষ। আরম কখনও ভারর্রন 
হয োঝক এেো কু্রদ্ধ হদখঝে পার্।’ আসফ খান কথা হশষ কঝি রকেুক্ষণ রনিঝর্ র্ঝস 
থাঝকন, োিপঝি জানঝে চান, আপরন এখন রক কিঝে চান? 
 
 ‘এমন অর্িা অর্শুই চলঝে হদযা যায না। আরম আমাি আব্বাজানঝক র্াধু কিঝর্া 
আমাি সাঝথ হদখা কিঝে, রেরন হদখা কিঝে চান র্া না চান। আরম োঝক হর্াোর্ হয 
সম্রাজ্ঞী আমাি নাঝম োাঁি কাঝন রর্ষ োলঝে এর্ং এোও হয আরম এখনও োি হসই 
রর্শ্বি সন্তানই িঝযরে। আরম দির্াি হথঝক অঝনকরদন দূঝি িঝযরে। রেরন আর্াি যখন 
আমায হদখঝে পাঝর্ন আমাি জনু োি ভাঝলার্াসা পুনিায জাগ্রে হঝর্।’ 
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 ‘যুর্িাজ, সেকব থাকঝর্ন। আঝর্ঝগি সাঝথ হযন ভার্নাও আপনাি কমবকাণ্ডঝক 
পরিচারলে কঝি। আপরন যরদ আঝর্গঝক যুরেি উপঝি িান হদন আপনাি পিাজয 
োহঝল হকউ আেকাঝে পািঝর্ না। দূেমহাশঝযি সেকবর্াণী সর্সমঝয মঝন িাখঝর্ন। 
হমঝহরুরিসাি র্ুাপাঝি সেকব থাকঝর্ন। হস যেো ধূেব রিক েেোই রনভবীক। 
 
‘আসফ খান, উরিগ্ন হঝর্ন না। আরম এখন অন্তে জারন হক আমাি শত্রু–আি হস কেো 
ভযিি। যুদ্ধঝক্ষঝত্র আমাি মানরসক অর্িা হযমন থাঝক োি হচঝয হর্রশ আঝর্গ আরম 
রনঝজি হভেঝি প্রেয হদঝর্া না। আরম আব্বাজাঝনি জনু পরিচারলে হকাঝনা অরভযাঝন 
আজ পযবন্ত পিারজে হইরন। আরম এখন োি এই স্ত্রীঝক আমাঝক পিাি কিাি সুঝযাগ 
হদঝর্া না। 
 
* 
 
‘যুর্িাজ, আরম দুিঃরখে, সম্রাে আঝদশ রদঝযঝেন হয োঝক হযন রর্িে কিা না হয। 
 
 মারজদ খান, আরম জারন আপরন আমাি আব্বাজাঝনি একজন রর্শ্বি কমবচািী। োাঁি 
উরজি হর্াি কািঝণ আপরন অর্শুই সর্বান্তকিঝণ োি স্বাঝথবি রর্ষযো রর্ঝর্চনা কিঝর্ন, 
একই সাঝথ সাম্রাঝজুি স্বাথবিক্ষা কিাও আপনাি দারযত্ব। আমাি আি আব্বাজাঝনি 
মাঝে একো ভুল হর্াোরু্রেি সৃরষ্ট হঝযঝে যা হমাঝেই আমাি িািা সৃষ্ট নয। আরম যরদ 
োি সাঝথ রনভৃঝে কঝযক মুহূেব সময অরের্ারহে কিঝে পারি আরম রনরিে হয আরম 
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োাঁি মন হথঝক আমাি আনুগঝেুি র্ুাপাঝি যার্েীয সংশয দূি কিঝে এর্ং আমাঝদি 
সম্পঝকবি মাঝে জন্ম হনযা িঝন্দ্বি অর্সান ঘোঝে পািঝর্া।’ 
 
উরজি খুিিঝমি র্াম কাাঁঝধি উপি একো রনরদবষ্ট িাঝনি রদঝক োরকঝয থাকর্াি সময 
োি লম্বা, কৃশকায মুখমণ্ডঝল রচন্তাি োপ ফুঝে থাঝক। খুিিম ভাঝর্, হলাকো জাঝন 
আরম রিক কথাই র্ঝলরে, রকন্তু হস মঝন মঝন হকৌেূহলী হঝয উঝি হলাকো ম্রাজ্ঞীি 
আঝদঝশি রর্ঝিারধো কঝি রকনা হদখঝে। হস মারজদ খাঝনি র্াহু আাঁকঝড় ধঝি, োঝক 
োি রদঝক সামানু হঘািায এর্ং োাঁি হচাঝখি রদঝক োকাঝে োঝক র্াধু কঝি। 
আব্বাজান আমাঝক হডঝক পািাঝর্ন হসজনু আরম আজ রনঝয রেনরদন অঝপক্ষা কিরে। 
আরম খসরু নই। আরম ষড়যন্ত্র করি রন এর্ং আব্বাজাঝনি রসংহাসন দখঝলি হকাঝনা 
পরিকল্পনা আমাি হনই। মারজদ খান, আপরন হসো রনিযই জাঝনন। আরম আমাি 
রপ্রযেমা স্ত্রী আি সন্তানঝদি নাঝম রদরর্ু রদঝয র্লরে হয আরম হকর্ল নুাযরর্চাঝিি 
প্রেুাশী। হদখুন…’ খুিিম উরজঝিি হাে হেঝড় হদয এর্ং এক পা রপরেঝয এঝস 
হকামঝিি পরিকি হথঝক রনঝজি র্াাঁকাঝনা খিিো হর্ি কঝি হসো রর্রস্মে মারজদ খাঝনি 
হাঝে েুঝল হদয। এো আপনাি কাঝে িাঝখন–এর্ং হসই সাঝথ আমাি েির্ারি।’ 
 
না, না, যুর্িাজ। উরজিঝক এর্াি পুঝিাপুরি অসহায হদখায। আপনাি অরভপ্রায সম্বঝি 
আমাি মঝন রর্নু্দমাত্র সঝন্দহ হনই। োিপঝি রনঝজি চািপাঝশ োরকঝয হদঝখ, হযন ভীে 
হয দূঝগব রনঝজি একান্ত র্ুরেগে কঝক্ষও হকউ আরড়ঝপঝে থাকঝে পাঝি, রেরন োাঁি 
কণ্ঠস্বি নারমঝয আঝনন এর্ং র্ঝলন, যুর্িাজ, প্ররেরদন সিুাি সময সম্রাে রনযরমে 
দূগবপ্রাকাঝি োি করু্েঝিি হখাঝপি কাঝে োাঁি পারখঝদি রফঝি আসা হদখঝে যান। 
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করু্েিগুঝলা ভয হপঝে পাঝি হভঝর্ রেরন হসখাঝন যার্াি সময সাঝথ হকাঝনা প্রহিী র্া 
পরিচািক িাঝখন না। সম্রাজ্ঞী কখনও কখনও োি সাঝথ থাঝকন রকন্তু আজ িাঝে রেরন 
সম্রাঝেি র্াসিাঝন একো রর্ঝশষ রর্ঝনাদঝনি আঝযাজন কঝিঝেন এর্ং রেরন, আরম 
রনরিে, র্ুরেগেভাঝর্ পুঝিা আঝযাজঝনি েদািরক কিঝর্ন। 
 
* 
 
পরিঝমি আকাশ হগালারপ র্ণব ধািণ কিঝে শুরু কঝি খুিিম যখন দূঝগবি এঝকর্াঝি 
পরিমপ্রাঝন্ত অর্রিে একো সংকীণব, খাড়া রসাঁরড় হর্ঝে রনঝয হসখান রদঝয দূগবপ্রাকাঝিি 
উঝেঝশু উিঝে শুরু কঝি হযখাঝন হেঝলঝর্লায হস আি োি ভাইঝযিা একসময যুদ্ধ 
যুদ্ধ হখলঝো। মাকড়সাি জাল আি ধূঝলা হদঝখ হর্াো যায হয আজকাল খুর্ কম 
হলাকই রসাঁরড়ো র্ুর্হাি কঝি এর্ং হস কাঝিা হকৌেূহঝলি উঝদ্রক না ঘরেঝয, র্স্তুেপঝক্ষ 
সর্াি অলঝক্ষু দূগবপ্রাকাঝি হপৌঁঝে যায। হস োাঁি সামঝন প্রায একশ গজ দূঝি হচাোকৃরে 
করু্েঝিি হখাপ হদখঝে পায এর্ং োি হপেঝন একো রখলানাকৃরে দিজাি রভেি রদঝয 
একো প্রশি রসাঁরড় রনঝচি রদঝক হনঝম হগঝে হস জাঝন রনঝচি িাজকীয আরেনায রগঝয 
রসাঁরড়ো হশষ হঝযঝে। হস রনঝজি চািপাঝশ ভাঝলা কঝি োরকঝয হদঝখ হকাথাও একজন 
প্রহিীও হনই। 
 
হস করু্েঝিি হখাঝপি আঝিকেু কাঝে এরগঝয যায োিপঝি রক মঝন কঝি সামানু 
রপরেঝয এঝস োযায দাাঁরড়ঝয অঝপক্ষা কিঝে শুরু কঝি। হস রনঝচি আরেনায মশাল আি 
হেঝলি প্রদীপ জ্বালার্াি সময পরিচািকঝদি গলাি আওযাজ শুনঝে পায। হস োিপঝি 
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অিকাি হঝয আসা আকাঝশি রু্ঝক সহসা আঝলাি একো েলকারন হদখঝে পায যাি 
মাঝন হদওযারন আঝমি পাঝশি প্রধান আরেনায অর্রিে অরেকায আকাশ রদযা–রর্শ 
রফে উাঁচু একো হসানালী দঝণ্ডি মাথায অর্রিে একো রর্শালাকৃরেি হেলপূণব পাত্র-
জ্বালাঝনা হঝযঝে। দৃশুো োি মাঝে আকরেক একো হর্দনাি জন্ম হদয। প্রদীঝপি 
আঝলাি কমলা িঝেি আভা হথঝক শুরু কঝি িাঝেি র্াোঝস ভাসঝে থাকা ধূঝপি গি, 
সর্রকেু কে পরিরচে। এোই োাঁি পৃরথর্ী, োি িান হযখাঝন োাঁি থাকর্াি কথা। 
োিপঝি রখলানাকৃরে দিজাি রনঝচ রদঝয খারল-মাথায দীঘবঝদহী একো অর্যর্ 
আঝন্দারলে আলখাল্লা পরিরহে অর্িায উপরিে হয এর্ং করু্েঝিি হখাঝপি রদঝক 
এরগঝয আঝস। 
 
আব্বাজান! জাহাঙ্গীঝিি রদঝক খুিিম হদৌঝড় হযঝে, যাি ডান হাে সাঝথ সাঝথ রনঝজি 
হকামঝিি খিঝিি রদঝক উঝড় যায। খুিিম আঝধা-আঝলায ইস্পাঝেি শারনে রেরলক 
হখযাল কঝি। আব্বাজান… আরম, খুিিম। হস োাঁি পাঝযি কাঝে রনঝজঝক েুাঁঝড় হদয যা 
রকেু র্লঝর্ র্ঝল রিক কঝি রেল সর্ শব্দ হাওযায রমরলঝয যায। হস জাহাঙ্গীঝিি হাে 
োি মাথা স্পশব কিঝর্ র্ঝল আশা কঝি, রকন্তু মাথায রকেুই অনুভর্ কঝি না। হস মুখ 
েুঝল উপঝিি রদঝক োরকঝয সম্রাঝেি হক্রাঝধ োনোন হঝয থাকা মুখমণ্ডল হদখঝে পায। 
 
 ‘হোমাি এে র্ড় স্পধবা আেোযীি মে আড়াল হথঝক আমাি পাঝযি কাঝে লারফঝয 
পঝড়া?’ জাহাঙ্গীঝিি কণ্ঠস্বি খারনকো ককবশ হশানায, হযন এইমাত্র রেরন পান কঝি 
এঝসঝেন। 
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খুিিম োাঁি আব্বাজাঝনি এঝহন কুরপে মূরেব হদঝখ িরম্ভে হঝয ধীঝি ধীঝি রনঝজি পাঝয 
ভি রদঝয উঝি দাাঁড়ায। আরম হকাঝনা আেোযী নই, আরম উপঝিি আশা কঝি, যায। হস 
জাহকেু র্লঝর্ র্ঝলও হুিিম। হস আপনাি সন্তান। আপনাি সাঝথ রনিযই আমাি হদখা 
কিাি অরধকাি আঝে। 
 
 ‘হোমাি হকাঝনা অরধকাি হনই।’ জাহাঙ্গীি এেক্ষণ পঝি খিঝিি ফলাো পুনিায মযাঝন 
েুরকঝয িাঝখ। 
 
 ‘আপােদৃরষ্টঝে োই মঝন হঝে। রেনরদন পূঝর্ব আগ্রায হপৌঁোর্াি পি হথঝকই আমাি 
সাঝথ হদখা কিাি জনু আরম র্াির্াি আপনাি কাঝে অনুঝিাধ জারনঝযরে। আপরন হকন 
আমাি আঝর্দঝন সাড়া হদনরন?” 
 
কািণ আরম হোমাি মুখদশবন কিঝে চাই না, রিক হযমন দারক্ষণাঝেু আরম হোমায 
হোমাি হনেৃত্ব পরিেুাগ কিাি আঝদশ হদইরন। েুরম ঔদ্ধঝেুি র্শর্েবী হঝয হোমাি যা 
ইঝে োই কিঝে। 
 
 ‘আরম আগ্রা রফঝি এঝসরে হকর্ল একো রর্ষঝয পরিষ্কাি হঝে হয আপনাঝক অসন্তুষ্ট 
কিাি মে আরম রক কঝিরে। আপনাি কাে হথঝক আগে প্ররেো িাজকীয র্ােবা যখন 
নেুন নেুন অর্জ্ঞা র্ঝয রনঝয আঝস েখন আমাি পঝক্ষ দারযত্ব পালন কিা অসম্ভর্ হঝয 
দাাঁড়ায। পাসবীঝদি রর্রুঝদ্ধ আপরন হকন শাহরিযািঝক পািাঝলন? হকন আপরন োঝক 
আমাি জাযগীি দান কিঝলন? 
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 ‘আমায প্রশ্ন কিাি হকাঝনা অরধকাি হোমাি হনই।’ 
 
 ‘আপরন যরদ আমায প্রশ্ন কিাি অরধকাি না হদন োহঝল আমায অন্তে অনুমরে হদন 
প্রশ্নগুঝলাি উত্তি রহসাঝর্ আরম যা রর্শ্বাস করি হসগুঝলা হযন আপনাঝক র্লঝে পারি। 
আমাি ধািণা হকউ হযঝো আমাি রর্রুঝদ্ধ আপনাঝক হখরপঝয রদঝযঝে।’ 
 
 ‘হক? 
 
 খুিিম সামানু সমঝযি জনু ইেিে কঝি। হমঝহরুরিসা। 
 
জাহাঙ্গীি সামঝনি রদঝক এক পা এরগঝয আঝস এর্ং খুিিম মমবাহে হঝয হদঝখ োাঁি 
দারক্ষণাঝেু অর্িাঝনি সময গে আিাঝিা মাঝস োি আব্বাজাঝনি মাঝে রক রর্পুল 
পরির্েবন এঝসঝে। োি হচাখ দুঝো িেজর্াি মে লাল এর্ং োাঁি একদা দৃঢ় হচাযাঝলি 
উপঝি ত্বক এখন শীরথলভাঝর্ েুঝল িঝযঝে। সম্রাজ্ঞী আপনাি মাঝে আমাি জনু–একো 
সময–হয ভাঝলার্াসা রেল োাঁি প্ররে ঈষবারেে, হস কথা চারলঝয হযঝে রনঝজঝক র্াধু 
কঝি। রেরন আপনাি প্ররে আমাি প্রভার্ঝক ভয পান এর্ং আমাি প্ররে আপনাি 
মমোঝক শাহরিযাঝিি সাঝথ প্ররেিারপে কিঝে আগ্রহী যাি রনঝজি হকাঝনা স্বাধীন 
মোমে হনই। হস যখন োি জামাো হঝর্ েখন রনঝজি কনুাি মে োি উপিও 
সম্রাজ্ঞীি রনিিুশ রনযন্ত্রণ অরধরষ্ঠে হঝর্… এর্ং হসই সাঝথ আপনাি উপঝিও! 
 

http://www.bengaliebook.com/


 দি টেনটেড টরোন - এম্পোয়োর অভ িো ট োগল । অযোটলক্স রোিোরট োডড 

392 

www.bengaliebook.com                                  সূদিপত্র 
 

 

‘অঝনক হঝযঝে! হোমাি রক রু্রদ্ধশুরদ্ধ সর্ হলাপাে হঝযঝে? হোমাি সাঝথ আিজুমান্দ 
র্ানুি রর্ঝযি হদযাি জনু সম্রাজ্ঞী স্বযং আমাি কাঝে অনুঝিাধ কঝিরেঝলন এর্ং 
প্রথমর্াঝিি মে স্বাধীনভাঝর্ হোমাি উপঝি হসনাপরেি দারযত্ব অপবণ কিঝেও োাঁিই 
আগ্রহ হর্রশ রেল। র্ুাপািো হমাঝেই এমন নয হয রেরন হোমায ভয পান র্িং েুরমই 
আমাি প্ররে োি ভাঝলার্াসা এর্ং োি প্রভার্ঝক সহু কিঝে পািঝে না। আমাি মিহুম 
আব্বাজান একজন মহান মানুষ রেঝলন রকন্তু েুরম যখন এঝকর্াঝি হোে হেঝল েখন 
হোমায মাত্রারেরিে প্রেয হদযাো োি অঝনকগুঝলা ভুঝলি মঝধু অনুেম। আমাি 
উত্তিারধকািী হওযা হোমাি এরেযাঝিি রভেঝি পঝড় এমন একো ধািণা রনঝয েুরম র্ড় 
হঝযঝে। 
 
না, রকন্তু হসিকম ভার্ঝে আপরনই আমায সাহস যুরগঝযঝেন। আপরন আমায শাহজাহান 
উপারধ রদঝযঝেন এর্ং লাল োরু্ িাপঝনি অরধকাি। 
 
 ‘রকন্তু পির্েবী হমাগল সম্রাে রহসাঝর্ আরম হোমায মঝনানীে করিরন। আমাি সন্তানঝদি 
রভেঝি আমাি উত্তিারধকািী হক হঝর্ হসই রসদ্ধান্ত আরম হনর্। দারক্ষণাঝেু হোমাি 
উদ্ধে আচিঝণি কথা আমাি কাঝন এঝসঝে, কীভাঝর্ েুরম ইরেমঝধু এমন আচিণ শুরু 
কঝিরেঝল হযন রসংহাসন েুরম হপঝয হগঝো…’ 
 
 ‘এসর্ কাি কাঝে শুঝনঝেন?” 
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 ‘আরম হোমায আঝগই র্ঝলরে আমায পাো প্রশ্ন কিঝর্ না। েুরম হযভাঝর্ আগ্রায রফঝি 
এঝসঝে এর্ং হজাি কঝি হযভাঝর্ রনঝজঝক আমাি সামঝন হারজি কঝিঝে োঝে হোমাি 
অহিাি, হিকািী আি হর্পঝিাযা উচ্চাকাঙ্খ সম্বঝি আরম যা রকেু ভয কঝিরেলাম 
সর্রকেুঝক রক প্রমারণে কঝি রন? জাহাঙ্গীঝিি পুঝিা শিীি থিথি কঝি কাাঁপঝে থাঝক। 
খুিিম যখন োাঁি রদঝক োকায োি মঝন হয হযন োাঁি আব্বাজান একজন অঝচনা 
আগন্তুঝক পরিণে হঝযঝেন। হস আশা কঝিরেল একো সমঝয রেরন হযমন োঝক 
ভাঝলার্াসঝেন হস োি হসই ভাঝলার্াসাঝক পুনিায জাগ্রে কিঝর্ রকন্তু োি উপরিরে 
মঝন হঝে োঝক হকর্ল কু্রদ্ধ কঝি েুলঝে। একো অসহায, হোশ অনুভূরে যাি 
অরভজ্ঞো যুদ্ধঝক্ষঝত্র োাঁি কখনও হযরন ধীঝি ধীঝি োঝক আেি কঝি হফঝল রকন্তু হস 
রসদ্ধান্ত হনয হশষ একর্াি অনুঝিাধ কিঝর্। 
 
‘আরম রফঝি এঝসরে কািণ আরম আপনাি মুঝখামুরখ দাাঁরড়ঝব্বলঝে হচঝযরেলাম হয আরম 
আপনাি অনুগে সন্তান। এোই আমাি র্ের্ু। োি কথাগুঝলা রক জাযগামে স্পশব 
কিঝে হপঝিঝে? জাহাঙ্গীঝিি অরভর্ুরে একেু হযন মঝন হয নিম হয। আরমও সন্তাঝনি 
রপো। খুিিম সুরর্ধাজনক পরিরিরেি সঝর্বাচ্চ র্ুর্হাি কিঝে হচষ্টা কঝি। আগামী 
র্েিগুঝলাঝে োিা হযে এমন অঝনক রকেুই কিঝর্ যা আমাঝক প্রীে কিঝর্ না রকন্তু 
আরম আশা করি োঝদি আরম সর্সমঝযই ভাঝলার্াসঝর্া এর্ং োঝদি প্ররে সমান 
আচিণ কিঝে হচষ্টা কিঝর্া। আব্বাজান, আরম আপনাি কাঝে হকর্ল এোই চাই–
নুাযরর্চাি। আরম অর্শুই রকন্তু োঝক হোশ কঝি রদঝয োি কাঝন পাঝযি শব্দ হভঝস 
আঝস এর্ং োিপঝিই একজন করচব ডানহাঝে জ্বলন্ত মশাল রনঝয রখলানাকৃরে দিজাি 
রনঝচ রদঝয আরর্ভূেব হয কািণ ইরেমঝধু চািপাশ প্রায অিকাি হঝয এঝসঝে। 
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 ‘জাাঁহাপনা, সম্রাজ্ঞী জারনঝযঝেন হয র্াদুযন্ত্রীি দল প্রস্তুে।’ 
 
 ‘োঝক রগঝয র্লল আরম শীিই োাঁি সাঝথ হযাগ হদর্। 
 
েরুণ পরিচািক রর্দায রনঝে জাহাঙ্গীি কথা র্লঝে আিম্ভ কঝি। েুরম যা র্ঝলঝো আরম 
হসো রর্ঝর্চনা কঝি হদখঝর্া। এখন যাও, এর্ং আরম পুনিায হডঝক না পািাঝনা পযবন্ত 
েুরম দূঝগব আসঝর্ না।’ রেরন কথা হশষ কঝিই হগাড়ারলি উপঝি ঘুঝি দাাঁরড়ঝয দিজা 
রদঝয অদৃশু হঝয যান। খুিিম একমুহূেব দাাঁরড়ঝয হথঝক করু্েঝিি ডাক শুঝন। হস এর্াি 
হাঝভরল রফঝি যাঝর্ এর্ং োি আব্বাজাঝনি আঝদশ অনুযাযী অঝপক্ষা কিঝর্। হস 
এোড়া আি রক কিঝে পাঝি? 
 
* 
 
‘আপনাঝক উরিগ্ন হদখাঝে। আপনাি হকাঝনা করু্েি রক আজ রফঝি আঝস রন?’ 
হমঝহরুরিসা জানঝে চায। 
 
েুরম আমাি মনমরজব ভাঝলাই রু্েঝে পাি। না, আমাঝক আমাি করু্েঝিিা রর্িে কঝি 
রন। আরম যখন দূগবপ্রাকাঝি রগঝযরেলাম খুিিম হসখাঝন আমাি সাঝথ হদখা কিঝে 
এঝসরেল। 
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‘খুিিম? োি এের্ড় স্পধবা! 
 
‘আরমও োঝক রিক এই কথাই র্ঝলরে।’ 
 
 ‘হস রক চায? 
 
‘জানঝে হচঝযরেল হকন আরম োি সাঝথ হদখা কিরে না এর্ং হস কীভাঝর্ আমাি 
অসঝন্তাঝষি কািণ হঝযঝে হসো জানঝে।’ 
 
হমঝহরুরিসা ভ্রূকুরে কঝি। কামিাি হভেঝি একজন পরিচারিকা প্রঝর্শ কঝি, 
রনিঃসঝন্দঝহ োাঁি কাঝে জানঝে এঝসঝে র্াইঝিি র্ািান্দায র্াদুযন্ত্রীিা এখন োাঁঝদি 
র্াজনা শুরু কিঝর্ রক না, এর্ং হস হাঝেি ইশািায হমঝযোঝক রর্দায কঝি। হস রু্েঝে 
পাঝি রন হয খুিিম োাঁি আব্বাজাঝনি কাঝে সিাসরি অনুঝিাধ কিাি হকাঝনা উপায 
খুাঁঝজ হর্ি কিঝে পািঝর্। োি অরভপ্রায রেল হয আগামী আিও কঝযকরদন পঝি–যে 
রর্লম্ব হঝর্ েেই মঙ্গল এঝে কঝি খুিিঝমি অর্মাননা আিও হর্রশ হঝর্–জাহাঙ্গীি 
োঝক হদওযারন আঝম হডঝক পািাঝর্ এর্ং পুঝিা দির্াঝিি সামঝন োাঁি দারক্ষণাঝেুি 
অরভযান পরিেুাগ কিাি কািঝণ োঝক রেিষ্কাি কিঝর্ এর্ং োঝক অরর্লঝম্ব হসখাঝন 
রফঝি যার্াি আঝদশ হদঝর্। খুিিম এমন একো প্রকাশু দির্াঝি জাহাঙ্গীি 
আঝর্গোরড়ে হঝে পাঝি এমন রকেুই র্লাি সুঝযাগ পাঝর্ না। রকন্তু হদখা যাঝে 
যুর্িাজঝক হস ঊনজ্ঞান কঝিরেল। 
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 খুিিঝমি অঝনক হদাঝষি রভেঝি একো হল অনুরমরে,’ হস র্ঝল। 
 
 ‘োঝক হদঝখ র্াস্তুরর্কই সিোপি র্ঝল মঝন হঝযঝে। 
 
কািণ হস জাঝন হয োাঁি দুষ্টাচিণ ফাাঁস হঝয রগঝযঝে। হস আপনাি সহানুভূরে উঝদ্রক 
কিাি হচষ্টা কঝিরেল। 
 
 ‘হস দারর্ কঝিঝে হস হকাঝনা অনুায কঝি রন… হযঝকাঝনা শত্রু হচষ্টা কিঝে োঝক 
আমাি কাে হথঝক রর্রেি কিঝে। 
 
 ‘হকাঝনা শত্রু? হক হঝে পাঝি? 
 
 ‘েুরম।’ জাহাঙ্গীি মাথা উাঁচু কঝি এর্ং সিাসরি োাঁি হচাঝখি রদঝক োরকঝয থাঝক। 
 
 ‘রকন্তু আরম হকন োাঁি শত্রু হঝে যার্? 
 
 ‘হস দারর্ কঝিঝে হয েুরম ক্ষমোি জনু লালারযে এর্ং ভীে হস হোমাি পঝথ র্াধা 
হঝয দাাঁড়াঝে পাঝি। 
 
হমঝহরুরিসা হেি পায োি হৃৎরপণ্ড প্রর্ল গরেঝে স্পরন্দে হঝে রকন্তু হস হজাি কঝি 
রনঝজি অরভর্ুরে সংযে িাঝখ, এমনরক খারনকো অর্জ্ঞাি ভার্ও হসখাঝন ফুরেঝয 
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হোঝল। আরম রচন্তা করিরন োি উচ্চাকাঙ্খ োঝক এেো হর্পঝিাযা কঝি েুলঝে পাঝি। 
আপনাি জনু আমাি ভাঝলার্াসা সম্পঝকব হস জাঝন, হস আিও জাঝন কীভাঝর্ আরম 
আপনাি কাে হথঝক প্রসাশরনক দারযত্বভাি রকেুো গ্রহণ কিঝে হচষ্টা কিরে যাঝে 
আপরন সাম্রাঝজুি অনুানু গুরুত্বপূণব রর্ষঝয মঝনারনঝর্শ কিাি সুঝযাগ পান। হস এজনুই 
আমাি মাধুঝম আপনাঝক আক্রমণ কিাি প্রযাস রনঝযঝে। 
 
 ‘রকন্তু হস এো হকন কিঝর্? 
 
 ‘আপরন রক হদখঝে পাঝেন না?’ জাহাঙ্গীঝিি হাে হমঝহরুরিসা রনঝজি হাঝে েুঝল 
হনয। আপনাঝক হস যরদ এমন কথা র্লাি স্পধবা হদখাঝে পাঝি োহঝল কল্পনা কঝিন 
অনুঝদি কাঝে হস কেো জঘনু কথা র্লঝে পাঝি! একজন িমণী আপনাঝক শাসন 
কঝি এমন দারর্ কঝি হস আসঝল হর্াোঝে চাইঝে হয আপরন আি শাসনকাযব পরিচালনা 
কিাি মে সুি নন। হস আমাি রর্রুঝদ্ধ এসর্ অরভঝযাগ সৃরষ্ট কঝিঝে রসংহাসন দখঝলি 
জনু একো হপ্রক্ষাপে সেরি কিঝে।’ 
 
 রকন্তু রর্ষযো যরদ োই হঝর্ োহঝল হকন আগ্রা এঝসঝে, হকন হস আমাি কাঝে 
এঝসঝে? দারক্ষণাঝেু োাঁি অধীঝন একো হসনার্ারহনী িঝযঝে যা হস আমাি রর্রুঝদ্ধ 
যুঝদ্ধাঝদুাঝগ রনঝযারজে কিঝে পািঝো। 
 
 ‘সর্রকেুই োি রর্শদ পরিকল্পনাি অংশ।’ হমঝহরুরিসা জাহাঙ্গীঝিি হাে হেঝড় হদয 
এর্ং একো কাাঁঝচি হর্ােল েুঝল হনযাি জনু ঘুঝি দাাঁড়ায। হস হর্ােঝলি মুখ হথঝক 
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রেরপ খুঝল রনঝয হভেঝিি েিল একো পানপাঝত্র োঝল এর্ং পাত্রো োাঁি হাঝে েুঝল 
হদয। এই পানীযো সামানু পান কঝিন। এো আপনাি অরিিো প্রশরমে কিঝর্।’ 
 
 জাহাঙ্গীি সুিায চুমুক রদঝয এি হাল্কা রেো স্বাদ হথঝক রু্েঝে পাঝি আরফঝমি র্রড় 
হমশান িঝযঝে। পানীযো রনঝমঝষি হভেঝি োাঁি পাকিলীঝক উষ্ণ কিঝে শুরু কঝি 
এর্ং কঝযক মুহূেব পঝি হস আঝিক চুমুক হদয, হর্শ র্ড় চুমুক, োাঁি হদঝহি রভেি 
রদঝয অলঝক্ষু প্রর্ারহে হঝে থাকা রর্রকিণ হস উপঝভাগ কঝি। একো রনচু রর্োনাি 
উপঝি র্ঝস মাথাি রনঝচ হিশঝমি কারুকাজ কিা একো োরকযা হিঝখ হস পানপাঝত্রি 
েিঝলি রদঝক অপলক োরকঝয থাঝক, লক্ষু কঝি েকেঝক লাল েিল কীভাঝর্ আঝলায 
েলঝস উঝি যখন হস পাত্রো রনঝজি খুর্ একো সুরিি র্লা যাঝর্ না হাঝে ধঝি থাঝক। 
র্লঝে থাঝকা…’ 
 
‘আরম যা র্লরেলাম, আমাি মঝন হয খুিিম রসংহাসন দখঝলি পরিকল্পনা কঝিঝে। 
দারক্ষণাঝেু অর্িাঝনি সময হস হকাঝনা পদঝক্ষপ হনয রন কািণ হস দির্াঝিি মঝনাভার্ 
পিখ কঝি হদখঝে হচঝযরেল। হস আগ্রা হপৌঁোর্াি পি হথঝক সম্ভর্ে এোই কিঝে–
আরম একো রর্ষয রনরিে কঝি র্লঝে পারি হয মারজদ খাঝনি সাঝথ হস আলাপ 
কঝিঝে। হস সম্ভর্ে আমাঝদি দু’জন সম্পঝকব কুৎসা িেনাি সুঝযাঝগি সিুর্হাি 
কিঝে। োাঁি আপনাঝক হখাাঁজাি হপেঝনি কািণ এমনোও হওযা রর্রচত্র না যাঝে কঝি 
হস র্লঝে পাঝি হয হস আপনাি কাঝে আঝর্দন কিাি পঝিও আপরন োি কথা হশাঝনন 
রন। আরম রনরিে অরচঝিই দারক্ষণােু হথঝক োি র্ারহনী এঝস উপরিে হঝর্। 
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শাহরিযাঝিি সাঝথ উত্তিপরিঝম আপনাি অনু র্ারহনীগুঝলা অর্িান কিায, আপরন 
অিরক্ষে অর্িায িঝযঝেন। 
 
জাহাঙ্গীি পাত্র হথঝক আঝিকেু সুিা পান কঝি রকন্তু হকাঝনা মন্তর্ু কঝি না। 
 
 ‘রনঝজি উচ্চাকাঙ্খ হগাপন কিাি র্ুাপাঝি খুিিম খসরুি হচঝয অঝনক হর্রশ ধূেব, রকন্তু 
হসও একই রজরনষ চায।’ হমঝহরুরিসা এরগঝয এঝস জাহাঙ্গীঝিি কাঝে ঘরনষ্ঠ হঝয র্ঝস। 
একজন রপোি কাঝে এি হচঝয ভযিি রকেু হঝে পাঝি না যখন োি আপন সন্তাঝনিা 
অরর্শ্বাসী আি অর্াধু হঝয উঝি। এো একো দুিঃখজনক ঘেনা যখন পরির্ািগুঝলা 
রর্ভে হঝয পিস্পিরর্ঝিাধী অর্িান গ্রহণ কঝি অথচ োঝদি েখন একরত্রে হঝয 
শরেি সিান কিা উরচে রকন্তু এোই জগঝেি িীরে। আপনাঝক এই পরিরিরে অেীঝে 
একর্াি হমাকাঝর্লা কিঝে হঝযরেল এর্ং এখন আর্াি আপনাঝক রিক োই কিঝে 
হঝর্। োি কণ্ঠস্বি রর্ষণ্ণ হশানায। ‘উচ্চাকাঙ্খ একো খুর্ই ভাঝলা রজরনষ, রকন্তু রর্পুল 
সম্মাঝনি অরধকািী হর্াি র্াসনা একজন মানুষঝক সহঝজই অসম্মানজনক কমবকাঝণ্ড 
প্ররৃ্ত্ত…’ 
 
জাহাঙ্গীি ভাঝর্, হমঝহরুরিসা রিকই র্ঝলঝে। হশখ হসরলম রচশরে রক র্হু র্েি আঝগ 
রিক একই শব্দগুঝলা র্ুর্হাি কঝিন রন? খসরু আি খুিিঝমি অর্াধুোি রর্ষযো সুরফ 
সাধক আঝগই হদখঝে হপঝযরেঝলন এর্ং হমঝহরুরিসা এখন হযমন োঝক সেকব কিঝে 
হচষ্টা কিঝে রিক হসভাঝর্ রেরনও োঝক হুরশযাি কিঝে হচঝযরেঝলন। 
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 ‘আমাি এখন রক কিা উরচে? োি হচাঝখি হকাঝণ আত্মকরুণাি অশ্রু জমঝে শুরু 
কিঝল হস এক চুমুঝক পানপাত্রো খারল কঝি হফঝল। 
 
 ‘খুিিমঝক হগ্রফোি কঝিন। 
 
* 
 
খুিিম আি আিজুমান্দ সাদা কাপড় রর্োঝনা একো রনচু হেরর্ঝলি সামঝন আসন রপরড় 
হঝয র্ঝস আঝে। োঝদি সামঝন িাখা খার্াঝিি পদগুঝলা হথঝক–হেেুল রদঝয িািা কিা 
রফজুাঝন্টি মাংস, শুকঝনা ফল রদঝয িাসা েলসাঝনা হভড়াি মাংস এর্ং রুরে েনু্দি 
হথঝক সদু হর্ি কঝি আনায এখনও হধাযা হর্ি হঝে–রুরচকি িাণ েড়াঝে। খুিিঝমি 
যরদও রকেুই হখঝে ইঝে কিঝে না এর্ং আিজুমাঝন্দি রদঝক োরকঝয রু্েঝে পাঝি 
হসও একই িকম হর্াধ কিঝে। আব্বাজাঝনি সাঝথ োাঁি সাক্ষাৎকাঝিি রর্র্িণ োঝক 
একদম কাাঁরপঝয রদঝযঝে। 
 
 ‘হোমাি অর্শুই একেু রকেু মুঝখ হদযা উরচে…’ হস কথা র্লঝে আিম্ভ কঝি রকন্তু 
হশষ কঝি না। আিজুমাঝন্দি এক পরিচারিকা পদবা হদযা দিজা রদঝয েঝড়ি হর্ঝগ 
হভেঝি প্রঝর্শ কঝি। 
 
 ‘যুর্িাজ, আমায মাজবনা কিঝর্ন, রকন্তু আসফ খাঝনি কাে হথঝক আপনাি জনু একো 
জরুরি র্ােবা এঝসঝে।’ 
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‘আমাি আব্বাজান? আিজুমান্দ খুিিঝমি রদঝক ঘুঝি রর্রস্মে হচাঝখ োকায, হয লারফঝয 
রনঝজি পাঝয উঝি দাাঁরড়ঝযঝে, োড়াহুঝড়া কিঝে রগঝয হস খার্াঝিি হর্শ কঝযকো পাত্র 
মারেঝে হফঝল, এর্ং পরিচারিকাি হাে হথঝক এক েেকায র্ােবাো হনয। হস সীলঝমাহি 
হভঝে রচরিোি ভাাঁজ হখালাি সময মঝন মঝন ভাঝর্ হয জাহাঙ্গীঝিি নমনীয হর্াি রর্ষঝয 
আসফ খান রক রকেু জানঝে হপঝিঝেন। রকন্তু দ্রুে হাঝে মুসারর্দা কিা শব্দগুঝলাি অথব 
অনুধার্ন কিাি সাঝথ সাঝথ োি মঝন হয হযন শিীঝিি রশিা উপরশিায িে প্রর্াহ 
রু্রে র্িফ হঝয রগঝযঝে: সম্রাে হোমায অরর্লঝম্ব হগ্রফোি কিাি আঝদশ রদঝযঝেন। 
হোমায অর্শুই এখান হথঝক পালাঝে হঝর্। প্রহিীঝদি কাপ্তান, হয আমাি র্িুও র্ঝে, 
আমায রলরখে আঝদশ হদরখঝযঝে। হস আঝদশ পালন কিঝে অশ্বাঝিাহী দল পািাঝে 
সামানু রর্লম্ব কিঝর্ রকন্তু খুর্ হর্রশক্ষণ হস অঝপক্ষা কিঝে পািঝর্ না। আরম হদাযা 
করি এই র্ােবা হযন সমযমে হোমাি হাঝে হপৌঁঝে। র্ােবাো পড়া হশষ হওযা মাত্র 
পুরড়ঝয হফলঝর্ নেুর্া এি রর্ষযর্স্তু হযে আমাঝক এর্ং আমাি কাপ্তান র্িুঝক ধ্বংস 
কঝি হফলঝর্। খুিিম এেোই রর্রস্মে হয হয রকেুক্ষণ হস হকাঝনা কথা র্লঝে র্া কাজ 
কিঝে পাঝি না এর্ং পলকহীন হচাঝখ হাঝে ধঝি থাকা কাগঝজি েুকঝিাোি রদঝক 
োরকঝয থাঝক হযন হকাঝনাভাঝর্ যরদ হস শব্দগুঝলা গাঝযর্ কিঝে পািঝো। 
 
 ‘খুিিম… রক এো? আিজুমাঝদি কণ্ঠস্বি োঝক রনঝজি মাঝে রফরিঝয আঝন। হস 
যুদ্ধঝক্ষঝত্রি মে সহজাে প্ররৃ্রত্তি র্ঝশ হেঝলি প্রদীঝপি আগুঝনি রশখায কাগঝজি 
েুকঝিা ধঝি িাঝখ। হস োিপঝি আিজুমাঝন্দি হাে ধঝি োঝক েুঝল রনঝজি পাঝয দাাঁড় 
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কিায। আমাি আব্বাজান আমায হগ্রফোি কিাি আঝদশ রদঝযঝেন। আমাঝদি 
সন্তানঝদি রনঝয এঝসা। আমিা এই মুহূঝেব এখান হথঝক চঝল যার্।’ 
 
আিজুমাঝন্দি হচাখ র্ড় র্ড় হঝয যায রকন্তু োি কণ্ঠস্বঝিি র্ুগ্রো োঝক র্ঝল হয এো 
প্রশ্ন কিাি সময না এর্ং হস কালঝক্ষপণ না কঝি হদৌঝড় র্াচ্চাঝদি কঝক্ষি রদঝক যায। 
খুিিম দিজাি রভেি রদঝয োঝক অনুসিণ কঝি এর্ং োিপঝি হহঝিম হথঝক হর্ি হঝয 
রনঝজি হদহিক্ষীঝদি উঝেঝশু রচৎকাি কঝি র্ঝল, আমাঝদি সর্গুঝলা হঘাড়াঝক যাত্রাি 
জনু প্রস্তুে কঝিা। সদি দিজায হযঝকাঝনা মুহূঝেব সম্রাঝেি অনুগে সসনুঝদি উপরিে 
হর্াি শব্দ হশানাি আশিাি মাঝে, হস হদৌঝড় রনঝজি কঝক্ষি রদঝক যায এর্ং গলায 
হোলাঝনা একো চারর্ হাঝে রনঝয একো িে কিা রসনু্দক হখাঝল। রসনু্দঝকি হভেি 
হথঝক িত্নপাথঝিি একো হোে র্াক্স আি স্বণবমুদ্রা ভরেব একো থঝল েুঝল রনঝয হসগুঝলা 
একো চামড়াি র্গরলঝে েুরকঝয হসো হস রনঝজি কাাঁঝধ েুরলঝয হনয, োিপঝি রনঝজি 
েির্ারিো রনঝয হসো হকামঝি র্াধঝে র্াধঝে হাঝভলীি মূল আরেনাি রদঝক হদৌড়াঝে 
শুরু কঝি। আিজুমান্দ ইরেমঝধু মাথায একো শাল জরড়ঝয রনঝয হসখাঝন োি জনু 
অঝপক্ষা কিঝে। োি পাঝশ, অশ্রুসজল দািা শুঝকাহি হাে ধঝি জাহানািা দাাঁরড়ঝয 
িঝযঝে এর্ং শাহ্ সুজা আি িওঝসািািা আযাঝদি হকাঝল। একজন সরহস হশষ 
হঘাড়াোয পযবাণ এর্ং লাগাম পরিঝয জোি হপঝেি কাঝে রনচু হঝয পযবাণ আাঁেঝক িাখাি 
চামড়াি হর্ঝেি আাঁেুরন পিীক্ষা কঝি হদঝখ। হস হসাজা হঝয উঝি দাাঁড়াঝল োাঁি কাজ 
হশষ হর্াি সাঝথ সাঝথ খুিিম রচৎকাি কঝি যাত্রাি আঝদশ হদয এর্ং খঝযিী িঝেি 
একো উাঁচু হঘাড়ায আঝিাহণ কঝি োি সাঝথ ভ্রমঝণি রনরমঝত্ত আিজুমান্দঝক হপেঝন 
েুঝল হনয। হস হপেন হথঝক শে কঝি খুিিঝমি হকামড় জরড়ঝয ধঝি থাঝক যখন হস 
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হঘাড়াি পাজঝি গুাঁঝো রদঝয সামঝন অগ্রসি হঝে শুরু কঝি পুেগরেঝে সদি দিজাি 
রনঝচ রদঝয এরগঝয যায এর্ং হাঝভলী হথঝক হর্ি হঝয আঝস। হস আর্াি কঝর্ এো 
হদখঝে পাঝর্? োি হপেঝন এর্ং একই গরেঝে হঘাড়া োরড়ঝয রনঝয অনুসিণ কিঝে 
োি পরির্াি-পরিজঝনি প্রায ডজনখাঝনক সদসু। দািা শুঝকাহ্ আি জাহানািা 
খুিিঝমি দু’জন করচবি হঘাড়াি পযবাঝণি সামঝনি উাঁচু অংঝশ র্ঝস িঝযঝে আি 
িওঝসািািা এর্ং শাহ্ সুজা খুিিঝমি হদওযান, শাহ্ গুঝলি চওড়া কাাঁধরর্রশষ্ট হর্ হঘাড়াি 
দু’পাঝশ হোলান খঝড়ি সেরি েুরিঝে িঝযঝে। 
 
খুিিম কাাঁঝধি উপি রদঝয রপেঝনি রদঝক োরকঝয দূগব হথঝক হনঝম আসা োলু পথোয 
আঝলাি েলক হদখঝে পায। মশাল র্হনকািী অশ্বাঝিাহী দল নযঝো? না, এগুঝলা 
হকর্ল ধাের্ কযলাদারনঝে দপদপ কিঝে থাকা আগুঝনি রশখা যা সাধািণে দূঝগবি 
প্রঝর্শপথ গুঝলাঝক আঝলারকে কিঝে জ্বালাঝনা হঝয থাঝক। হস কান খাড়া কঝি রপেু 
ধাওযা কিাি শব্দ শুনঝে হচষ্টা কঝি। রনঝজি জনু না পরির্াঝিি কথা রচন্তা কঝি হস 
ভয পায। োঝক যরদ র্রন্দ রকংর্া হেুা কিা হয োহঝল োঝদি রক রনযরে হঝর্? 
আিজুমান্দ েখনই োঝক আঝিা শে কঝি আাঁকঝড় ধিঝল হস একো রক্ষপ্ত রচৎকাি 
শুনঝে পায এর্ং িািাি পাঝশি র্রি হথঝক দুঝো রর্শালাকৃরেি কুকুি হদৌঝড় এঝস 
খুিিঝমি হঘাড়াি চািপাঝশ লাফাঝে থাঝক যেক্ষণ না োাঁিা জন্তুগুঝলাঝক অরেক্রম কঝি 
সামঝন এরগঝয যায। োঝদি চািপাঝশি অিকাি হপ্রক্ষাপে শীিই রনির্ হঝয যায হকর্ল 
যমুনাি েীি রদঝয দরক্ষঝণ অগ্রসি হঝে থাকা োি কু্ষদ্র মিীযা দলোি হঘাড়াি খুঝিি 
শব্দ পাওযা যায। হস অর্শু এখনও রর্পদ হকঝে রগঝযঝে র্ঝল ভার্ঝে পাঝি না। হস 
োি হঘাড়াি গলাি কাঝে রনচু হঝয থাঝক, োি মঝনাঝযাঝগি হকন্দ্ররর্নু্দঝে এখন হকর্ল 
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একো রর্ষয–হভাঝিি আঝলা হফাাঁোি আঝগই হস আি োি পরির্াঝিি আগ্রা হথঝক 
যেো দূঝি সম্ভর্ সঝি আসর্াি রর্ষযো রনরিে কিা। 
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দিেীয় পর্ড – গৃহহীন আর দনর্ডোির্ 
 

১. আদসরগড় 
 
সমেঝলি উপি রদঝয একো কাঝলা হঘাড়ায রনিঃসঙ্গ এক অশ্বাঝিাহী পুেগরেঝে েুঝে 
যায, হশষ অপিাঝেি রনিিঙ্গ র্াোঝস লাল ধূঝলা একো ভারি আোদঝনি মে োি 
হপেঝন েুলঝে থাঝক। অশ্বাঝিাহী যখন পর্বেশীঝষবি পাদঝদঝশি রদঝক এরগঝয আঝস যাি 
উপঝি আরসিগড় দূগব দাাঁরড়ঝয িঝযঝে, খুিিম দূঝগবি হর্ঝলপাথঝিি প্রাকািঝর্রষ্টে সমেল 
োঝদ দাাঁরড়ঝয হদঝখ অশ্বাঝিাহী দূঝগবি রদঝক খাড়াভাঝর্ এাঁঝকঝর্াঁঝক উঝি আসা পথ রদঝয 
উপঝি উিঝে শুরু কিাি সময হঘাড়াি হর্গ সামানুই হ্রাস কঝি। হলাকো আঝিকেু 
কাঝে আসঝে খুিিম লক্ষু কঝি হয এই দার্দাঝহি রভেঝিও হস ইস্পাঝেি রশঝিাস্ত্রাণ 
এর্ং গাঝয ধাের্-কীলকযুে চামড়াি আাঁেসাে র্রহর্বাস পরিরহে িঝযঝে। আমিা রক গুরল 
কঝি োঝক হফঝল হদর্? কামিান ইকর্াল, হয োাঁি পাঝশই দাাঁরড়ঝয িঝযঝে, শান্ত কঝণ্ঠ 
রজঝজ্ঞস কঝি। 
 
 ‘নাহ্। একজন রনিঃসঙ্গ অশ্বাঝিাহী আমাঝদি হকাঝনা ক্ষরে কিঝে পািঝর্ না। হদখাই 
যাক রক োি অরভপ্রায, খুিিম, অশ্বাঝিাহীি উপি হথঝক দৃরষ্ট না সরিঝয, উত্তি হদয হয 
দূঝগবি রিক রনঝচ অর্রিে একখণ্ড সমেল ভূরমঝে এঝস হপৌঁঝেঝে এর্ং রনঝজি 
হাপঝিিমে হাপাঝে থাকা র্াহনঝক আঝিা একর্াি পুেগরেঝে হোোি জনু োড়া 
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রদঝে। দূঝগবি হোিণগৃহ হথঝক পঞ্চাশ গজ দূঝি থাকাি সময হস োি হঘাড়াি পযবাঝণ 
েুলঝে থাকা একো থঝল েুঝল হনয, এর্ং হঘাড়াোঝক রৃ্ত্তাকাঝি ঘুরিঝয রনঝয আচমকা 
এমনভাঝর্ দাাঁড় কিায হয জন্তুো হপেঝনি পাঝয ভি রদঝয দাাঁরড়ঝয যায, থঝলো মাথাি 
উপঝি হঘািায এর্ং গাঝযি সমি শরে রদঝয দূঝগবি লম্বা কীলকযুে দিজাি রদঝক হসো 
েুাঁঝড় হদয। রর্শ্বাসঘােক খুিিঝমি জনু উপহাি, োাঁি আত্মাি হযন নিঝক িাই হয, হস 
রচৎকাি কঝি র্ঝল, োিপঝি হস োি হঘাড়াি মাথা ঘুরিঝয হনয এর্ং রফিরে পঝথ 
রনঝচি রদঝক েুেঝে শুরু কঝি, হস োি র্াহঝনি গলাি কাঝে রনচু হঝয েুাঁঝক থাঝক এর্ং 
সামানু আাঁকার্াাঁকাভাঝর্ যায হযন দূঝগবি োঝদ দাাঁরড়ঝয হদখঝে থাকা সসনুিা োঝক লক্ষু 
কঝি গুরল েুড়ঝর্ র্ঝল হস প্রেুাশা কিঝে। 
 
অশ্বাঝিাহী দ্রুে রনঝচি সমভূরমি রদঝক নামঝে শুরু কিঝল খুিিম হচাখ কুাঁচঝক 
চািপাঝশি রুক্ষ ভূপ্রকৃরে েিেি কঝি খুাঁঝজ হদঝখ, মঝন মঝন ভাঝর্ আরসিগঝড়ি 
হোিণিাঝি হলাকোি ঔদ্ধঝেুি সাঝথ হঘাড়া দার্ঝড় আসা রক হকাঝনা সম্ভার্ু আক্রমঝণি 
ইরঙ্গের্হ। রকন্তু আকাঝশি অঝনক উাঁচুঝে র্াোঝসি হস্রাঝে ডানা ভারসঝয হভঝস থাকা 
কঝযকো মিাঝখঝকা শকুন োড়া আঝশপাঝশ হকাঝনা জীর্ন্ত প্রাণীি রচেমাত্র হনই। থরলো 
রনঝয আসর্াি জনু হোক পািাও,’ হস মুখ হথঝক ঘাম মুঝে আঝদশ হদয। জুন মাস মাত্র 
শুরু হঝযঝে এর্ং প্ররেরদনই দার্দাঝহি আক্রমণ প্রর্লেি হঝে এর্ং র্াোস গুঝমাে 
আি অসহনীয হঝয উিঝে। হস রকেুক্ষঝণি রভেঝিই হোিণগৃহ হথঝক ধাের্ চঝক্রি 
পিস্পিঝক সঝজাঝি ঘষবঝণি শব্দ শুনঝে পায যাি সাঝথ সাঝথ কাঝিি প্রঝর্শ হোিণ 
িক্ষাকািী হলাহাি হর্ষ্টনী করম্পে ভরঙ্গঝে উপঝি উিঝে শুরু কিায রশকঝলি েনেন 
শব্দ হভঝস আঝস। োিপঝি হোিঝণি ডানপাঝশ অর্রিে একো হোে দিজা-খুর্ হর্রশ 
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হঝল চািরফে উাঁচুঝভেঝিি রদঝক খুঝল যায। দীঘবঝদহী, কৃশকায এক েরুণ, োাঁি মাথাি 
হসানালী িঝেি চুল সূঝযবি আঝলায জ্বলজ্বল কঝি, দিজাি রনঝচ রদঝয েুাঁঝক র্াইঝি হর্ি 
হঝয আঝস এর্ং েুাঁঝড় হদযা থরলো হযখাঝন একো কাাঁো হোাঁঝপি পাঝশ পঝড় িঝযঝে 
হসরদঝক হদৌঝড় যায। রনঝকালাস পুেরলো হোলাি জনু উরু্ হঝে, খুিিম ভাঝর্, েমাস 
হিা রিকই র্ঝলরেল। েরুণ ইংঝিজ গে কঝযক মাঝস রনঝজঝক একজন রর্শ্বি আি 
কুশলী করচব রহসাঝর্ প্রমাণ কঝিঝে। আগ্রা হথঝক পলাযঝনি নােকীযোি মাঝে এই 
ইংঝিজ েরুণঝক োি অধীঝন চাকরি হদযাি র্ুাপাঝি হিা’ি অনুঝিাঝধি রর্ষযো হস 
হর্মালুম ভুঝল রগঝযরেল। রনঝকালাস অর্শু ভুঝল যাযরন। সুিাঝেি র্ন্দি হথঝক 
ইংলুােগামী একো জাহাঝজ োাঁি মরনর্ঝক েুঝল রদঝয হস এখাঝন দারক্ষণাঝেুি 
মালভূরমি উত্তিপ্রাঝন্ত আরসিগঝড় পথ রচঝন রনঝয হারজি হঝযঝে। 
 
 খুিিম লক্ষু কঝি রনঝকালাস সহসা গুরেঝয যায এর্ং আঝিকেু হঝলই োাঁি হাে হথঝক 
থরলো মারেঝে পঝড় হযে। রনঝজঝক সামঝল রনঝয, হস থরলো এর্াি দু’হাঝে আাঁকঝড় 
ধঝি এর্ং হদঝহি কাে হথঝক যেো দূঝি সম্ভর্ ধঝি হিঝখ সেকবোি সাঝথ হসো র্ঝয 
রনঝয োলু পথ রদঝয উপঝিি রদঝক উিঝে আিম্ভ কঝি এর্ং দূঝগবি হভেঝি প্রঝর্শ 
কঝি। অশ্বাঝিাহী রক েুাঁঝড় হফঝল হগঝে জানর্াি হকৌেূহঝল খুিিম দ্রুে পাথঝিি খাড়া 
রসাঁরড় রদঝয রনঝচি প্রধান আরেনায হনঝম আঝস। রনঝকালাঝসি চািপাঝশ একদল সসনু 
জেলা কঝি দাাঁরড়ঝয িঝযঝে এর্ং চঝেি দাগযুে থরলো োি পাঝযি কাঝে পঝড় িঝযঝে। 
খুিিম সামঝনি রদঝক এরগঝয হযঝে, োাঁি নাঝক রর্র্রমষাকি একো দুগবি হভঝস আঝস। 
থরলি র্াাঁধন খুঝলা, হস রনঝকালাসঝক আঝদশ হদয। দ্রুে। 
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রনঝকালাস হকামি হথঝক রনঝজি খিিো হর্ি কঝি এক হপাাঁঝচ থরলি মুখ আেঝক িাখা 
হমাো দরড় হকঝে হদয এর্ং োিপঝি হসোঝক একপাঝশ কাে কঝি হদয। থরলি হভেি 
হথঝক পচনরক্রযা শুরু হওযা একো কালঝচ র্স্তু গরড়ঝয হর্ি হঝয আঝস। খুিিম 
রকেুক্ষঝণি জনু র্স্তুোঝক পচা েিমুজ মঝন কঝি যেক্ষণ না হস নাঝক র্রম উঝদ্রককািী 
মৃেুুি রমরষ্ট দুগবি পুঝিাপুরি পায। জেলা কঝি দাাঁরড়ঝয থাকা সসনুঝদি একজন, হালকা 
পােলা এক েরুণ, ঘুঝি দাাঁড়ায এর্ং মুখ রর্কৃে কঝি র্মনাঝথব ওআক েুঝল এর্ং 
খুিিমও যখন রু্েঝে পাঝি হস হচাঝখি সামঝন রক হদখঝে হস োি গলায রপঝত্তি স্বাদ 
অনুভর্ কঝি। 
 
হস, উরু্ হঝয র্ঝস, রনঝজঝক হজাি কঝি র্াধু কঝি পঝচ ফুঝল উিা র্স্তুো পিীক্ষা কঝি 
হদখঝে যা এক সময োি রর্শ্বি গুপ্তদূেঝদি একজন, জামাল খাঝনি কাাঁঝধি উপঝি 
হশাভা হপে। হস কঝযক সপ্তাহ আঝগ মানজুি শাসনকেবাি কাঝে জাহাঙ্গীঝিি সাঝথ োি 
রর্ঝিাঝধ শাসনকেবাি সমথবন কামনা কঝি একো র্ােবা রদঝয োঝক পারিঝযরেল। 
গুপ্তদূঝেিা র্াম হচাখ েুঝল হফলা হঝযঝে এর্ং একঝজাড়া শূককীে িোে অরক্ষঝকােঝি 
হমাচড় রদঝে। হাাঁ কঝি থাকা মুঝখি রভেি ভাো দাাঁে, পূজ জমা মারড় আি হর্েপ ফুঝল 
হর্গুনী হঝয উিা হিাাঁঝেি মাঝে হর্ি হঝয থাকা একো কাগঝজি েুকঝিায কামিান 
রনঝজি সীলঝমাহি সনাে কিঝে পাঝি। এো মানডুি শাসনকেবাি কাঝে োাঁি হপ্ররিে 
রচরিো োড়া আি অনু রকেু না। 
 
‘যুর্িাজ, থরলি রভেঝি আঝিা রকেু একো িঝযঝে, হস রনঝকালাসঝক র্লঝে শুঝন। হস 
রনঝজি পাঝয ভি রদঝয পুনিায উঝি দাাঁরড়ঝয করচবি ধঝি থাকা চামড়াি হোে থঝলো 
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হনয, এর্ং হসো খুলঝে প্রাণপঝন হোক রগঝয পাকিলী হথঝক উঝি আসা র্রম দমন কঝি 
হস কঝযক পা রপরেঝয আঝস। রর্শ্বাসঘােক খুিিমঝক সঝম্বাধন কঝি হভেি একো রচরি 
িঝযঝে। 
 
 সম্রাে জাহাঙ্গীঝিি আরম একজন অনুগে কমবচািী। আরম হোমাি র্ােবার্াহঝকি সাঝথ 
হযমন আচিণ কিা উরচে রেল োই কঝিরে। োাঁি মৃেুু হমাঝেই দ্রুে হযরন রকন্তু 
হোমাি মে একজন প্রভুি অধীনি হকাঝনা কমবচািী সহানুভূরে আশা কিঝে পাঝি না। 
হস হশষ সমঝয যন্ত্রণা সহু কিঝে না হপঝি হস যা জাঝন সর্রকেু হস স্বীকাি কঝি 
হগঝে–হোমাি সাঝথ কেজন সসনু িঝযঝে, কেগুঝলা কামান আঝে, ষড়যঝন্ত্রি অনুঝিাধ 
রনঝয এর্ং যাাঁঝদি কাঝে েুরম র্ােবা হপ্রিণ কঝিঝে হসইসর্ র্ােবার্াহকঝদি নাম। েুরম 
এই র্ােবা যখন পাি কিঝে েখন আরম হমাগল িাজদির্াঝি হপৌঁঝে যার্ হোমাি 
িাজনর্িী প্রিাঝর্ি রর্ষঝয হোমাি আব্বাজান, মহামানু সম্রােঝক অর্গে কিঝে। 
 
র্ােবাোি রনঝচ আলী খান, মানডুি শাসনকেবা, স্বাক্ষি িঝযঝে। 
 
 ‘র্ােবাোয রকেু হনই, র্াহাদুরি আি ধৃষ্টোপূণব এক েুকঝিা কাগজ, খুিিম যেো অনুভর্ 
কঝি কণ্ঠস্বঝি োাঁি হচঝয হর্রশ আত্মরর্শ্বাস ফুরেঝয েুঝল র্ঝল। মাথাো যথাযথ ধমবীয 
আচাি অনুসিণ কঝি কর্ি দাও। জামাল খাঝনি জনু আমিা এখন এেেুকুই হকর্ল 
কিঝে পারি।’ 
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হস ঘুঝি দাাঁড়ায এর্ং দূঝগবি উপরিেঝল অর্রিে আিজুমাঝন্দি কঝক্ষি অরভমুঝখ হস 
যখন িওযানা হদয েখনও োি হাঝে মানডুি শাসনকেবাি রচরিো ধিা িঝযঝে। হস 
কঝক্ষি দিজাি উনু্মে পাল্লাি মাে রদঝয হদঝখ হয আিজুমান্দ গর্াঝক্ষি কাঝে র্ঝস 
িঝযঝে োি হকাঝল োঝদি সঝদুাজাে সন্তান আওিঙ্গঝজর্।ঝস এক মুহূঝেবি জনু থমঝক 
দাাঁরড়ঝয োঝদি প্রাণ ভঝি হদঝখ। হেঝলো এখন ভাঝলাই আঝে, যরদও হসই রদনোি কথা 
হস কখনও ভুলঝর্ না, োিা আগ্রা হেঝড় আসর্াি দুই মাস পঝি এর্ং সন্তান ভূরমষ্ট 
হর্াি পুঝিা একমাস আঝগ, োাঁঝদি দলো যখন রর্িুা পর্বঝেি রভেি রদঝয উপঝিি 
রদঝক যার্াি জনু পরিেম কিরেল েখন আিজুমাঝন্দি গভবযন্ত্রণা শুরু হয হযখাঝন র্ষবাি 
ভারি র্ষবঝণ হোে হোে খারড়গুঝলা রর্পদসিুল পাহাড়ী নদীঝে পরিণে হঝযঝে এর্ং োিা 
যখন যাত্রা রর্িরে কঝি অিাযী রশরর্ি িাপন কঝি েখন েপেপ কঝি রৃ্রষ্টি পারন 
পড়ঝে থাকা গাঝেি ডালপালা রেল োঝদি োরু্ রহসাঝর্ একমাত্র আেয। 
 
হকাঝনা হহরকম, র্া ধাত্রীি সহাযো োড়া হকর্ল োাঁঝদি সঝঙ্গ আসা দু’জন আযাি 
সহাযোয আিজুমান্দ পদবা হদযা গরুি গারড়ঝে সন্তান জন্ম হদয। রৃ্রষ্টি রনঝচ দাাঁরড়ঝয, 
অসহাযভাঝর্ োি আেবনাদ শুনঝে শুনঝে ইো কিরেল এসর্ র্ি হহাক রকন্তু একই 
সাঝথ ভয হরেল সহসা এই আেবনাদ র্ি হঝয যার্াি রক অথব হভঝর্–এেো ক্ষমোহীন 
রনঝজঝক োি আি কখনও মঝন হযরন। হকন োি জীর্নো, যা প্রথঝম োি দাদাজান 
োিপঝি োি আব্বাজাঝনি প্রেঝয এে ভাঝলাভাঝর্ শুরু হঝযরেল, এমন এক িমণীি 
সাঝথ োি রর্ঝয হঝযরেল হস যাঝক ভাঝলার্াঝস এর্ং হয োঝক ভাঝলার্াঝস োিপঝি োি 
সফল যুদ্ধারভযান, এেরকেুি পঝিও হকন এমন ভাগুরর্ড়ম্বনাি রশকাি হল? হস মঝন 
মঝন ভাঝর্, েঝর্ রক রনযরে োঝক পিীক্ষা কিঝে, খারনকো স্বরিি জনু দু’হাঝে রনঝজঝক 
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আাঁকঝড় িঝযঝে, হদখঝে চায রর্পযবঝযি মুঝখামুরখ হঝল োাঁি উচ্চাকাঙ্খি রক দশা হয? 
না, হস রিিসংকল্প, আিজুমাঝন্দি আেবনাদ োাঁঝদি সপ্তঝম হপৌঁঝেঝে মঝন হঝে হস 
রনঝজি দু’পাঝশ দু’হাে োনোন কঝি হিঝখ রু্ক োনোন কঝি দাাঁড়ায, োি দুভবাগু োঝক 
হকর্ল আঝিা দৃঢ়সিল্প কিঝর্। আিজুমাঝি কািাি শব্দ রকেুক্ষণ পঝিই হ্রাস পায এর্ং 
এক স্বািুর্ান রশশুি েীক্ষ্ণ স্বঝি কািাি শব্দ োি র্দঝল হভঝস আঝস। 
 
হস এখন যখন দিজাি োযায দাাঁরড়ঝয োঝক োাঁঝদি সন্তাঝনি সাঝথ হদখঝে, োাঁঝদি 
জনু উঝিগ, অরনিযোঝর্াধ যা হস কখনও দীঘব সময ভুঝল থাকঝে পাঝি না পুনিায 
োঝক আেি কঝি। োাঁি জনু যুঝদ্ধি মযদাঝন সসনুর্ারহনীি হনেৃত্ব হদযাি মাঝে ভঝযি 
খুর্ হর্রশ রকেু হনই রকন্তু চািপাঝশি সর্রকেু যখন মঝন হয রর্রুঝদ্ধ চঝল রগঝযঝে েখন 
োি পরির্ািঝক িক্ষা কিা সমূ্পণব আলাদা র্ুাপাি। হস আশা কঝিরেল দারক্ষণাঝেু 
অর্িানিে োি র্ারহনী োি প্ররে রর্শ্বি থাকঝর্ রকন্তু োি পরির্াঝিি পলাযঝনি 
পিপিই রকন্তু হস রনঝজি র্ারহনীি কাঝে হপৌঁোর্াি অঝনক আঝগই জাহাঙ্গীি দ্রুেগামী 
অশ্বাঝিাহী র্ােবার্াহক হপ্রিণ কঝি মারলক আম্বাঝিি রর্রুঝদ্ধ চলমান অরভযান র্ঝিি 
আঝদশ হদয এর্ং পুঝিা র্ারহনীঝক আগ্রায হডঝক পািায। খুিিঝমি করেপয হসনাপরে-
কামিান ইকর্াঝলি মে মানুঝষিা–আঝদশ অমানু কঝি এর্ং আসিগঝড় োঝক। খুাঁঝজ 
হর্ি কঝি। আঝিা অঝনঝকই–হকাথায োঝদি রনঝজঝদি সুরর্ধা হঝর্ হসই সম্বঝি সঝচেন 
হর্াি সাঝথ সাঝথ জাহাঙ্গীঝিি শারিি ভযদারযত্বশীলোি পরিচয রদঝয আগ্রায রফঝি যায 
হযখাঝন োিা প্রকাঝশু সম্রাে জাহাঙ্গীঝিি প্ররে আনুগঝেুি শপথ রনঝে র্াধু হয। 
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 জামাল খাঝনি হেুাকাণ্ড–এখন আর্াি নেুন আঝিকো আঘাে। হকাঝনা মানুঝষি পঝক্ষ 
রনযবােন রনপীড়ন সহু কিা সম্ভর্ না। জামাল খান র্ািরর্কই োি পরিকল্পনাি রকেুো 
সম্পঝকব অর্রহে রেঝলন রকন্তু োি কাে হথঝক র্লপূর্বক আদায কিা স্বীকাঝিারে িািা 
োাঁি রনঝজি খুর্ হর্রশ সংখুক সমথবকঝদি রনিাপত্তাি রর্ষযোি আঝপাষ কিা হযরন। 
খুিিম োি রশরর্ঝি গুরুত্বপূণব নৃপরে আি শাসনকেবাঝদি রভেি যাাঁঝদি আকৃষ্ট কিঝে 
হচঝযঝে োাঁঝদি কাঝিা কাে হথঝক এখনও পযবন্ত হকাঝনা আশানুরূপ সাড়া পাওযা যাযরন। 
র্াোস হকান রদঝক প্রর্ারহে হয হসো হদখাি জনু োিা অঝপক্ষা আি পযবঝর্ক্ষঝণি 
রসদ্ধান্ত রনঝযঝে হস রর্ষঝয হকাঝনা সঝন্দহ হনই এর্ং োাঁঝদি কাঝে োাঁি হপ্ররিে 
র্ােবাগুঝলা র্ািরর্কই যরদ জাহাঙ্গীঝিি কাঝে হপৌঁোয এই মঝনাভাঝর্ি কািঝণ োিা 
সুরর্ধাজনক অর্িাঝন থাকঝর্। রকন্তু এিফঝল োাঁঝদি পঝক্ষ োঝক সহাযো হদযাি 
সম্ভার্না, হগাপঝন হঝলও, অঝনকোই হ্রাস পাঝর্। 
 
 হস আিজুমাঝন্দি কঝক্ষ প্রঝর্শ কিাি সময হচষ্টা কঝি রনঝজি হচহািায একো 
উৎফুল্লভার্ ফুরেঝয িাখঝে রকন্তু হস োঝক খুর্ ভাঝলা কঝি হচঝন। োি এরগঝয আসর্াি 
শব্দ শুঝন হস মুখ েুঝল োকায, রকন্তু োি হচাঝখমুঝখ ফুঝে থাকা োনোন উঝত্তজনাি 
অরভর্ুরে হদঝখ আিজুমাঝন্দি হারস োন হঝয যায। 
 
 ‘খুিিম, রক হঝযঝে? 
 
হস োি প্রঝশ্নি উত্তি না রদঝয প্রথঝম েুাঁঝক োঝক চুঝমা হদয োিপঝি হহাঁঝে গর্াঝক্ষি 
কাঝে রগঝয পুনিায শুষ্ক, রেকরমক কিঝে থাকা ভূপ্রকৃরেি রদঝক োকায। হস র্াইঝিি 
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রদঝক োরকঝয থাকাি সমঝযই হস শুনঝে পায আিজুমান্দ আওিঙ্গঝজর্ঝক রনঝয যার্াি 
জনু একজন পরিচারিকাঝক ডাঝক। হস োিপঝি হেি পায োি হাে আলঝো কঝি 
োঝক জরড়ঝয ধিঝে এর্ং োঝক ঘুরিঝয দাাঁড় কিায রনঝজি মুঝখামুরখ কিঝে। 
 
‘খুিিম, এভাঝর্ হচঝপ হিঝখা না, যাই ঘেুক না হকন হোমাি অর্শুই আমায হসো র্লা 
উরচে। 
 
‘হোমাি রক মঝন আঝে হয জামাল খানঝক আরম আমাি গুপ্তচি রহসাঝর্ মানডুি 
শাসনকেবাি কাঝে পারিঝযরেলাম? হর্শ, আরম আমাি উত্তি হপঝযরে। আমাি আব্বাজান 
োঝক পুিসৃ্কে কিঝর্ন হসই আশায সঝন্দহ হনই, শাসনকেবা োঝক শািীরিকভাঝর্ 
রনপীড়ন কঝিঝে আমাঝদি পরিকল্পনা সম্পঝকব হস যা জানঝো হসো প্রকাশ কিঝে এর্ং 
োিপঝি োঝক হেুা কঝিঝে। হস োি রেিমিক সাঝথ একো ধৃষ্টোপূণব রচিকুে রদঝয 
আমাি কাঝে হফিে পািার্াি মে হিকারিো প্রদশবন কঝিঝে। হস রনঘবাে রর্শ্বাস 
কঝিঝে হয আব্বাজান আমায পুঝিাপুরি পরিেুাগ কঝিঝেন এর্ং আমাি পূনর্বারসে হর্াি 
হকাঝনা সম্ভার্নাই হনই নেুর্া রেরন এমন কাজ কিাি সাহস কিঝেন না। আি রেরন 
সম্ভর্ে রিকই হভঝর্ঝেন। আমাঝদি এখাঝন অর্িাঝনি এেগুঝলা মাস অর্িাঝনি সময 
আব্বাজাঝনি কাে হথঝক আরম হকাঝনা র্ােবা পাইরন যরদও রনঝজি রনিপিারধোি রর্ষঝয 
প্ররের্াদ কঝি আরম োাঁি কাঝে হর্শ কঝযকো রচরি পারিঝযরে।’ 
 
 ‘রকন্তু এোও হো সরেু হয রেরন এখনও আপনাি রর্রুঝদ্ধ হকান সসনুর্ারহনী হপ্রিণ 
কঝিন রন। এো রনিযই রকেু অথবর্হন কঝি। 
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 ‘হসো রনরিেভাঝর্ র্লা যায না। অনু আি সর্াি মে–আরম যাাঁঝদি আমাঝক সমথবন 
কিঝে িারজ কিাঝে হচষ্টা কিরে যািা এখনও হকাঝনা রসদ্ধান্ত জানায রন োঝদি 
সকঝলি মে–রেরনও হযে অঝপক্ষা কঝি কালঝক্ষপণ কিঝেন এর্ং পুিষ্কাি আি শারিি 
হুমরক প্রদান কিঝেন, আরম হকাঝনাভাঝর্ই যা কিঝে পািঝর্া না, োি জনু োি লড়াই 
লড়ঝে। আমাি হলাকজন ইরেমঝধুই দলেুাগ কিঝে আিম্ভ কঝিঝে। হশষর্াি গণনাি 
সময আমাি সাঝথ দুই হাজাঝিিও কম হলাক রেল… হক জাঝন একমাস, দুইমাস পঝি 
আমাি সাঝথ কেজন হলাক থাকঝর্? আমিা এভাঝর্ সর্রকেু চলঝে রদঝে পারি না। 
আমাি জন্মগে অরধকাি আি হযাগুো আমাঝক হয উচ্চাকাঙ্খী লঝক্ষু অরধকাি রদঝযঝে 
আরম কীভাঝর্ ো অজবন কিঝর্া? 
 
 রকন্তু আপরন রক কিঝর্ন? 
 
 ‘আগ্রায আর্াি রফঝি রগঝয আঝিা একর্াি রনঝজঝক আব্বাজাঝনি করুণাি কাঝে 
রনঝজঝক সমরপবে কঝি োঝক র্াধু কিঝর্া আমাি কথা শুনঝে…’ 
 
না!” আিজুমাঝন্দি কঝণ্ঠি প্রচণ্ডো োঝক চমঝক হদয। খুিিম, আমাি কথা হশাঝনন। 
আপরন যা কিঝে চাইঝেন হসো কিাি মাঝন প্রায রনরিে মৃেুু। আপরন রনঝদন পঝক্ষ 
খসরুি মে অিেুুর্িণ কিা প্রেুাশা কিঝে পাঝিন। আপরন প্রথমর্াি আমাঝক যখন 
র্ঝলন হয হমঝহরুরিসা আমাঝদি শত্রুঝে পরিণে হঝযঝে আমাি রনঝজি ফুপুজান হর্াি 
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কািঝণ কথাো রর্শ্বাস কিঝে আমাি কষ্ট হঝযরেল… রকন্তু োিপঝি আরম রচন্তা কিঝে 
শুরু 
 
করি এর্ং েখন রু্েঝে পারি োঝক আরম আসঝলই কে অল্প রচরন। আরম যখন র্ড় 
হরেলাম েখন রেরন োি প্রথম স্বামীি সাঝথ র্াংলায অর্িান কিরেঝলন। রেরন সম্রাজ্ঞী 
হর্াি পঝি োঝক েখন আঝিা দূঝিি হকউ র্ঝল মঝন হে, রনঝজি অর্িান আি 
রনঝজঝক রনঝযই হর্রশ র্ুি… আরম োঝক কদারচে একা হদঝখরে। শাহরিযাঝিি সাঝথ 
এখন যখন লাডরলি র্াগদান সম্পি হঝযঝে, আমিা োি জনু প্ররের্িকো হঝয 
উঝিরে… আরম এখন হসো রু্েঝে হপঝিরে। আি আরম একো রর্ষয খুর্ ভাঝলা কঝিই 
জারন আমাি ফুপুজান কেো ধূেব, কেো রিিসংকল্প, কেো শরেশালী… খসরুি 
রর্ঝদ্রাঝহি সাঝথ যখন আমাি চাচাজান মীি খান হযাগ রদঝযরেল েখন রেরন োাঁি এইসর্ 
গুণার্রল র্ুর্হাি কঝি রনঝজঝক আি হসই সাঝথ আমাঝদি পুঝিা পরির্ািঝক িক্ষা 
কঝিরেঝলন এর্ং রেরন হসইসর্ গুণার্রল আর্ািও র্ুর্হাি কিঝে রপেপা হঝর্ন না যরদ 
োি কাঝে হসো প্রঝযাজনীয মঝন হয। আগ্রায রফঝি যার্াি কথা ভুঝল যান… োি 
প্রভাঝর্ি কাঝে রনঝজঝক সমপবণ কিঝর্ন না। সম্রােঝক রেরন রক কিাি জনু প্রঝিারচে 
কিঝে পাঝিন হসো হভঝর্ আরম আেরিে। আমাি কথা হদন, অনুগ্রহ কঝি…’। 
 
আিজুমাঝন্দি কঝণ্ঠ খুিিম আঝর্গপ্রর্ণ প্রেুয শুনঝে পায। সচিাচি োাঁি 
রর্ঝর্চনাঝর্াঝধি উপি আিা িাখঝে আগ্রহী আিজুমান্দ কদারচৎ োি সাঝথ রকেু রনঝয 
েকব কঝিঝে। হস সম্ভর্ে রিকই র্ঝলঝে। হস রনঝজি রনিপিারধোয এর্ং যুরেেকব আি 
হর্াোর্াি ক্ষমোয যেই রর্শ্বাস করুক, জাহাঙ্গীঝিি ভাঝলার্াসায অপ্ররেঝিাধু, 
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হমঝহরুরিসা, খুর্ সম্ভর্ে আব্বাজাঝনি সাঝথ োঝক আঝিকর্াি হদখা কিাি সুঝযাগ 
হথঝক রর্িে িাখঝর্। হর্শ, োই হঝর্, হস অর্ঝশঝষ মন্থি কঝণ্ঠ র্ঝল, ‘আরম কথা 
রদরে… আরম আঝিকেু সধযব ধািণ কঝি হদখঝর্া। 
 
* 
 
হহরকম জাহাঙ্গীঝিি উদ্ধবর্াহুঝে শে কঝি পরট্ট হর্ঝধ হদযাি সময হস র্ুাথায কুাঁচঝক 
উঝি। যমুনাি েীঝি র্াজপারখ রদঝয রশকাি কিাি সময োাঁি রনঝজি অসেকবোি 
কািঝণ জখমো হঝযঝে। হস যরদ চামড়াি দিানা পরিধান কঝি থাকঝো োাঁি রপ্রয হলুদ 
র্াজপারখি, পারখো রেরন রনঝজি হাঝে হপাষ মারনঝযঝেন, েীক্ষ্ণ হলুদ হিাাঁে র্াহুি একো 
পুিােন ক্ষেিাঝনি মুখ উনু্মে কিঝে পািঝো না রমজবাপুঝিি িাজাি সাঝথ লড়াই কিাি 
সময ক্ষেো হঝযরেল। হহরকম োি কাজ হশষ কিাি মাঝেই একজন পরিচািক হভেঝি 
প্রঝর্শ কঝি। জাহাপনা, মানডুি িাজুপাল আপনাি সাঝথ হদখা কিঝে আগ্রহী। রেরন 
র্ঝলঝেন রেরন খর্ি রনঝয এঝসঝেন যা অরর্লঝম্ব আপনাি হশানা উরচে।’ 
 
 ‘োঝক োহঝল এই মুহূঝেব আমাি একান্ত কঝক্ষ রনঝয এঝসা।’ এই হলাকো রক চায? 
হহরকম যখন োি রচরকৎসাি উপকিণ গুরেঝয রনঝয রর্দায হনয জাহাঙ্গীি েখন আপন 
ভার্নায মশগুল। মানডু দরক্ষঝণ অঝনক রদঝনি দূিঝত্ব অর্রিে এর্ং র্যস্ক আি 
গাট্টাঝগাট্টা আলী খান অযথা পঝথি ধকল সহু কিঝর্ন না। িাজুপাল পাাঁচ রমরনে পঝি 
োঝক অরভর্াদন জানায। োি পিঝনি ঘাঝম হভজা আলখাল্লা আি পাঝযি ধূরল ধূসরিে 
নাগিা হদঝখ হর্াো যায রেরন র্ািরর্কই গুরুত্বপূণব রকেু একো জানাঝে চান। 
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 ‘আলী খান, রক র্ুাপাি? 
 
 ‘আরম রনজ মুঝখ আপনাঝক একো গুরুত্বপূণব সংর্াদ জানাঝে চাই র্া অনুথায আমাি 
আশিা আপরন খর্িো হযে রর্শ্বাস কিঝর্ন না। 
 
‘রক সংর্াদ র্ঝলন। 
 
 ‘আপনাি সন্তান যুর্িাজ খুিিম আপনাি প্রজাঝদি আপনাি রর্রুঝদ্ধ সংগরিে কিঝে।’ 
 
‘আপরন রক র্লঝে চান? 
 
 ‘আপনাঝদি রভেঝি প্রকাশু রর্ঝিাঝধি সম্ভার্না যরদ হদখা হদয হস আমাি সমথবন 
কামনা কঝি আমাি কাঝে রচরি রলঝখরেল। আরম, অর্শুই, োাঁি প্রিার্ প্রেুাখুান কঝিরে 
এর্ং মঝন কঝিরে সাঝথ সাঝথ আপনাঝক জানান আমাি দারযত্ব।’ 
 
 ‘আমাঝক োাঁি রচরিো হদখাও। 
 
‘আমাি কাঝে হসো এখন হনই, রকন্তু র্ােবাো হয র্হন কঝি এঝনরেল আরম হসই 
র্ােবার্াহক র্রন্দ কঝি হস সর্রকেু স্বীকাি না কিা পযবন্ত োঝক রনপীড়ন করি। যুর্িাজ 
খুিিম দরক্ষঝণ একো শরেশালী ঘাাঁরে সেরি কিঝে চাইঝেন হযখান হথঝক রেরন আপনাি 
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আরধপেুঝক প্রশ্ন কিঝে পািঝর্ন। আরম হকর্ল একমাত্র িাজুপাল নই যুর্িাজ 
হযাগাঝযাগ কঝিঝেন। এই হদঝখন–আমাি কাঝে নাঝমি একো োরলকা আঝে…’ আলী 
খান হাসঝল জাহাঙ্গীি যা অনুগ্রঝহােীপক হারস রহসাঝর্ অনুমান কঝি। 
 
 জাহাঙ্গীি োি রদঝক আলী খাঝনি র্ারড়ঝয ধিা কাগজো হনয। হস িাজুপাঝলি 
রর্শ্বিোি রর্ষঝয অঝনক রদন আঝগই খসরুি হশষ রর্ঝদ্রাঝহি সমঝযই সঝন্দহ কিাি মে 
কািণ খুাঁঝজ হপঝযরেল। আলী খান অর্শু একাধাঝি ধূেব আি উাঁচুমহঝল আত্মীযস্বজনও 
িঝযঝে এর্ং জাহাঙ্গীি কখনও োি রর্রুঝদ্ধ র্ুর্িা গ্রহঝণি মে যঝথষ্ট প্রমাণ পাযরন। 
খুিিম অর্শুই জানঝো হলাকোি রর্শ্বিো রনঝয সঝন্দঝহি অর্কাশ িঝযঝে এর্ং 
সম্ভর্ে হসই কািঝণই হস োি সাঝথ হযাগাঝযাগ কঝিরেল। খুিিঝমি অর্িাঝনি দুর্বলো 
সম্বঝি এো হথঝক অঝনক রকেু অনুমান কিা যায যা আলী খান, হকাঝনা সঝন্দহ হনই 
সেকবোি সাঝথ রর্ঝশ্লষণ কঝি, োঝক োি আব্বাজাঝনি কাঝে ধরিঝয হদযাি রসদ্ধান্ত 
রনঝযঝে। 
 
জাহাঙ্গীি নাঝমি োরলকায হচাখ রু্লাঝে রগঝয হদঝখ োরলকাো হর্শ লম্বা। হস সহসা 
ক্লারন্ত অনুভর্ কঝি এর্ং একা থাকঝে চায। আলী খান, আরম হোমায যথাযথভাঝর্ 
পুিসৃ্কে কিঝর্া। আরম এখন একা থাকঝর্া।’ 
 
 ‘ধনুর্াদ, জাাঁহাপনা। আপরন আমাি আনুগঝেুি উপি ভিসা িাখঝে পাঝিন। আলী খান 
ঘুঝি দাাঁরড়ঝয কক্ষ হথঝক হর্ি হঝয যার্াি জনু অগ্রসি হর্াি সময োাঁি হচাখমুখ উজ্জ্বল 
হঝয থাঝক। 
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 িাজুপাঝলি হপেঝন দিজা র্ি হঝে, জাহাঙ্গীি হাঝেি উঝো রপি রদঝয হচাখ হমাঝে। 
হস হয সন্তানঝক একো সময সর্ঝচঝয হর্রশ ভাঝলার্াসঝো হস কীভাঝর্ এেো 
আনুগেুহীন হঝে পাঝি? দূঝগবি প্রকািঝর্রষ্টে োঝদ সংরক্ষপ্ত সমঝযি জনু োাঁঝদি 
হশষর্াঝিি মে হদখা হর্াি পি হথঝক, এমন একো রদনও অরের্ারহে হযরন যখন হস 
খুিিঝমি রর্ষঝয রচন্তা কঝি রন, রনঝজঝক মঝন মঝন প্রশ্ন কঝি রন হস রক কিাি 
পরিকল্পনা কিঝে। োি সত্ত্বাি একো অংশ আশা কঝিঝে হয হস হযঝো রনঝজি 
ঔদ্ধঝেুি জনু অনুেপ্ত হঝর্ এর্ং অনুর্েবী হঝর্। োাঁি আরসিগড় হথঝক হলখা রচরিগুঝলা 
প্রথমরদঝক এই আশাগুঝলাঝক সাহসী কঝি েুলঝো, রকন্তু হমঝহরুরিসা যখন হচাঝখ আেুল 
রদঝয হদরখঝয রদে োি শব্দ চযন আি রকেু না রনঝজি কাঝজি স্বপঝক্ষ উদ্ধে যুরে 
প্রদশবন–হসখাঝন ক্ষমাপ্রাথবনাি হকাঝনা ধিঝনি হদাষ স্বীকাঝিি হকাঝনা প্রসঙ্গই হনই। 
োিই পিামঝশব রেরন রচরিি উত্তি প্রদান কিা হথঝক রর্িে থাঝকন। রকন্তু রেরন একই 
সাঝথ হমঝহরুরিসাি অনুঝিাধ হমঝন রনঝয রনঝজি সন্তানঝক হগ্রফোি কিাি জনু 
হসনার্ারহনী হপ্রিণ কিা হথঝক রর্িে থাঝকন। এো এখন প্ররেযমান হঝে হয 
হমঝহরুরিসা র্িার্ঝিি মেই রিক পিামশবই রদঝযরেল। রেরন রশরথলো প্রদশবন কঝিঝেন, 
হকাঝনা ধিঝনি পদঝক্ষপ না রনঝয রেরন রৃ্থাই কালঝক্ষপণ হঝে রদঝযঝেন, যা খুিিমঝক 
আঝিা উদ্ধে হঝে উৎসারহে কঝিঝে। 
 
* 
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জাহাঙ্গীি যখন হমঝহরুরিসা কঝক্ষি রদঝক এরগঝয যায েখন সিুা ঘরনঝয এঝসঝে। হস 
এইমাত্র পিামশবদাোঝদি একো সর্িঝক হযাগ রদঝয এঝসঝে হযখাঝন আলী খান, পরিষ্কাি 
সরু্জ আলখাল্লা পরিরহে হঝয, োাঁি গঝল্পি পুনিারৃ্রত্ত কঝিঝে। োি পিামশবদাোঝদি 
িাজুপালঝক উরিগ্ন ভরঙ্গঝে প্রশ্ন কিা হদঝখ হর্াো হগঝে োি রনঝজি মে োিাও 
দুরিন্তাগ্রির্া রনঝদনপঝক্ষ হসইিকমই ভান কঝিঝে। আলী খাঝনি োরলকায োঝদি 
কািও নাম হনই রকন্তু খুিিঝমি ষড়যন্ত্র সম্বঝি োঝদি হকউ রক অর্গে রেল? ভার্নাো 
জাহাঙ্গীঝিি অরভর্ুরেঝক কঝিাি কঝি েুঝল। মন্ত্রণা কঝক্ষি হপেঝনি হদযাঝল অর্রিে 
একো রেিস্কিণীি আড়াল হথঝক হমঝহরুরিসা সর্রকেু হদঝখঝে এর্ং শুঝনঝে। োাঁি রক 
র্লাি আঝে রেরন শুনঝে আগ্রহী–রকন্তু রগযাস হর্গ আি আসফ খাঝনি সাঝথও পিামশব 
কিা প্রঝযাজন, োাঁঝদি সাঝথ হযাগ রদঝে যাঝদি রেরন হডঝক পারিঝযঝেন। 
 
রেরন যখন হভেি প্রঝর্শ কিঝেন হমঝহরুরিসাি কঝক্ষ েখন মাত্র সঝিুি হমামর্ারে 
প্রজ্জ্বরলে কিা হঝযঝে। োি প্রচণ্ড মাথা র্ুাথা কিঝে। হমঝহরুরিসা সাঝথ সাঝথ োি 
রদঝক এরগঝয এঝস, োাঁি কাাঁঝধ হাে িাঝখ এর্ং হকাঝনা কথা না র্ঝল ঘুঝি দাাঁরড়ঝয োি 
জনু পানপাঝত্র সুিা োলাি পূঝর্ব আলঝো কঝি োঝক জরড়ঝয ধঝি োি ওঝষ্ঠ মৃদু চুম্বন 
কঝি। রেরন পানপাঝত্র লম্বা একো চুমুক হদন। রেরন যখন মঝন মঝন ভাঝর্ন, সুিাি েৃরপ্ত 
এর্ং এি প্রশরমেকািী উষ্ণো োি প্রঝযাজন, েখন কঝক্ষি দিজা পুনিায খুঝল যায 
রগযাস হর্ঝগি দীঘবঝদহী র্ঝযাজুষ্ঠ অর্যর্ আি হপেঝন িঝযঝে োাঁি সন্তান আসফ খাঝনি 
হগালগাল কািাঝমা। 
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 ‘হর্শ, আপনািা সর্াই আলী খাঝনি র্ের্ু শুঝনঝেন। রক মঝন হঝযঝে। শুঝন? রেরন 
সিাসরি রজঝজ্ঞস কঝিন। 
 
 ‘জাহাপনা, রক র্লঝর্া আরম রু্েঝে পািরে না। রগযাস হর্গ োাঁি রূপালী চুল ভরেব মাথা 
নাঝড়। আরম কখনও ভার্ঝে পারিরন এমন রকেু ঘেনা ঘেঝে পাঝি।’ 
 
‘এোই হকর্ল সর্ঝচঝয হর্রশ সম্ভর্। আরম রিক হযমন সঝন্দহ কঝিরেলাম। খুিিম 
রসংহাসন দখল কিঝে আগ্রহী। োঝক র্হুরদন আঝগই হগ্রফোি কিাি পিামশব রদঝয 
আরম ভুল করিরন। প্রহিীিা হসরদন যরদ একেু দ্রুে কাজ সমাধা কিঝো…’ হমঝহরুরিসা 
র্ঝল। 
 
রকন্তু, জাাঁহাপনা, এক মুহূেব হভঝর্ হদঝখন–আলী খান হকর্ল এেুকুই র্ঝলঝে হয যুর্িাজ 
খুিিম সমথবক সংগ্রহ কিঝে হচষ্টা কিঝেন। োি মাঝন এই নয হয রেরন আপনাি 
রর্রুঝদ্ধ হকাঝনা সামরিক অরভযাঝনি হনেৃত্ব রদঝে আগ্রহী, রগযাস হর্গ প্ররের্াদ কঝিন। 
 
 ‘রকন্তু এমন একো পদঝক্ষপ হকন গ্রহণ কিঝর্?’ হমঝহরুরিসা জানঝে চায। কািণ, 
র্াো, হস রনঝজঝক অিরক্ষে মঝন কিঝেন। জাহাপনা, আমাি অকপে র্াচনভরঙ্গ মাজবনা 
কিঝর্ন, রকন্তু আপরন যুর্িাজঝক কখনও র্ঝলনরন কীভাঝর্ হস আপনাঝক কু্রদ্ধ কঝিঝে। 
রেরন এ কািঝণই আপনাঝক কু্রদ্ধ কিাি েুাঁরক রনঝয হঝলও আগ্রা এঝসরেঝলন আপনাি 
সাঝথ কথা র্লাি হচষ্টা কিঝে… মারজদ খান হসই িাঝে যুর্িাঝজি সাঝথ োাঁি 
কঝথাপকথঝনি রর্ষঝয র্ঝলঝে। আি আরম যরদ রনষ্কপে আরম এর্ং দির্াঝিি আঝিা 
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অঝনঝকই রু্েঝে পাঝিরন হকন আপরন োি রর্রুঝদ্ধ হখঝপ রগঝযঝেন। আপনাি আঝদশ 
অনুযাযী যুর্িাজ খুিিম সর্রকেু কঝিঝে… আনুগেু আি সাহরসকোি সাঝথ আপনাি 
র্ারহনীঝক রর্জযী কঝিঝে। অরে সম্প্ররেও রেরন রেঝলন আপনাি সর্ঝচঝয গঝর্বি…সর্াই 
আশা কঝিরেল আপরন োাঁি নাম আপনাি উত্তিারধকািী রহসাঝর্ 
 
 ‘রিক োই। হযঝহেু সম্রাে োি মমোি রর্ষঝয এে হভালাঝমলা, এে উদাি, রেরন 
এঝহন প্রেুাশা জাগ্রে কঝিঝেন, রকন্তু যুর্িাঝজি মাঝে এসর্ প্রেুাশা অনু রকেুঝে 
পরিণে হঝযরেল–একো হলাভী, অনধযব উচ্চাকাঙ্খা…’ হমঝহরুরিসা র্াধা রদঝয র্ঝল। 
 
 যুর্ঝকিা সর্সমঝয উচ্চাকাঙ্খী। রকন্তু রেরন হয কখনও রর্শ্বাসঘােকো কিঝে আগ্রহী 
হচঝযরেঝলন োি রক প্রমাণ হোমাি কাঝে আঝে? 
 
‘হস দারক্ষণাঝেু রনঝজি হনেৃত্ব পরিেুাগ কঝি এখাঝন, আগ্রায এঝসঝে। 
 
 রকন্তু োি কািণ এমন রকেু ঘেনা ঘঝেরেল যা রেরন রু্েঝে অপািগ হঝযরেঝলন। যাি 
একো হল যুর্িাজ শাহরিযািঝক জাযরগি প্রদাঝনি রর্ষয খুিিঝমি রর্শ্বাস হসো োঝক 
হদযাি প্ররেশ্রুরে হদযা হঝযরেল… এর্ং নুাযসঙ্গেও, র্ঝে।’ 
 
‘এসর্ জাযরগি প্রদান সম্রাঝেি রর্ঝশষ অরধকাি। আপনাি অর্িান হথঝক মহামানু 
সম্রাঝেি রসদ্ধান্ত সম্বঝি প্রশ্ন কিা যায না।’ 
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‘এর্ং আপরনও পাঝিন না আমাঝক মে প্রকাঝশ র্াধা রদঝে। আপরন সম্রাজ্ঞী হঝে 
পাঝিন রকন্তু এখনও আরম আপনাি জন্মদাো রপো। রৃ্দ্ধ হলাকো এক মুহূেব সময রনঝয 
রনঝজি ভার্নাি উপি রনযন্ত্রণ প্ররেষ্ঠা কঝি পুনিায র্ের্ু শুরু কঝি, জাাঁহাপনা, 
আপনাি মিহুম আব্বাজান আমাঝক আি আমাি পরির্ািঝক চিম দুগবরে আি দারিঝদ্রি 
হাে হথঝক উদ্ধাি কিাি পি হথঝক আরম হচষ্টা কঝি এঝসরে আপনাি িাজর্ংঝশি 
সঝর্বাচ্চ হসর্া কিঝে। আরম আপনাঝক সেকবো অর্লম্বঝনি অনুঝিাধ কিাি সময 
আমাি দীঘব জীর্ঝনি অরভজ্ঞো হথঝক হসো র্রল। আপরন পির্েবীঝে আঝক্ষপ কিঝে 
পাঝিন হোাঁঝকি মাথায এমন হকাঝনা রসদ্ধান্ত হনঝর্ন না। 
 
কঝক্ষি অভুন্তঝি রনির্ো রর্িাজ কঝি। হমঝহরুরিসা মুখ ঘুরিঝয থাঝক। জাহাঙ্গীি োি 
র্সাি ভরঙ্গ, োি মাথাি নরে হদঝখ রু্েঝে পাঝি হস কেো কু্রদ্ধ হঝযঝে। জাহাঙ্গীি 
আঝগ কখনও োঝক োি আব্বাজাঝনি সাঝথ েকব কিঝে রকংর্া রগযাস হর্গঝক, 
সচিাচি ভীষণ ধীিরিি আি রর্চক্ষণ, এেো আঝর্গ রনঝয কথা র্লঝে হশাঝনরন। আসফ 
খাঝনি দৃরষ্ট র্াপ হর্রেি উপঝি ঘুিঝে থাঝক, একো গভীি ভ্রুকুরে োি হচহািায। 
 
 ‘আসফ খান, আপরন ভীষণ রনির্ আি গম্ভীি হঝয দাাঁরড়ঝয িঝযঝেন। আপনাি রক 
রকেুই র্লাি হনই?’ জাহাঙ্গীি জানঝে চায। খুিিম যরদ রনঝজঝক ধ্বংস কঝি হদয 
োহঝল হস আপনাি হমঝযঝকও হসইসাঝথ ধ্বংস কিঝর্।’ 
 
‘জাহাপনা, আমাি ধািণা আব্বাজান রিকই র্ঝলঝেন। পরিরিরে সম্পঝকব আঝিা 
রর্শদভাঝর্ না জানা পযবন্ত আপনাি হকাঝনা ধিঝনি রসদ্ধান্ত হনযা রিক হঝর্ না। খুিিম 
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হৃদয আি মঝন আসঝলই রক মঝনাভার্ হপাষণ কঝি আপনাি হসো খুাঁঝজ হদখা উরচে। 
োাঁি কাঝে একজন প্ররেরনরধ হপ্রিণ কঝিন–আপরন যরদ অনুমরে হদন আরম খুরশ মঝন 
হযঝে পারি।’ 
 
 ‘হুাাঁ, রগযাস হর্গ সমথবন জানায। আপরন োঝক রর্ঝিাধ রনষ্পরত্তি অন্তে একো সুঝযাগ 
রদঝে পাঝিন হস পথভ্রষ্ট হঝয র্হুদূঝি সঝি যার্াি আঝগই যখন রর্ঝিাধ রনষ্পরত্তি 
সম্ভার্না অসম্ভর্ হঝয পড়ঝর্। 
 
 ‘হস হযঝো রর্ঝিাধ রনষ্পরত্ত কিঝেই চায না।’ 
 
 ‘জাহাপনা, আপরন হসই প্রযাস হনযাি আঝগ হসো রনরিে জাঝনন না, রনজ সন্তাঝনি 
সাঝথ যুদ্ধ এরড়ঝয যার্াি হচষ্টা কিাি কািঝণ প্রজািাও আপনাি প্রশংসা কিঝর্, রগযাস 
হর্গ দৃঢ়োি সাঝথ র্ঝল। 
 
 জাহাঙ্গীি োাঁি পানপাঝত্রি গাঢ় েলারন পযবঝর্ক্ষণ কঝি। রগযাস হর্ঝগি কথাগুঝলা োাঁি 
মঝনি একো হগাপন েন্ত্রীঝে আঘাে কঝিঝে। আকর্ি োাঁি সাঝথ হযমন আচিণ 
কঝিরেঝলন রেরনও রক খুিিঝমি সাঝথ রিক হেমরনই অনুায কঝিঝেন? হসরদন িাঝে 
প্রাকািঝর্রষ্টে দূঝগবি োঝদ রেরন যরদ আঝিা রকেুক্ষণ খুিিঝমি র্ের্ু ের্ণ কিঝেন 
োহঝল এমন রক ক্ষরে রৃ্রদ্ধ হঝো? োিা হযঝো একো চলনসই হর্াোপড়ায উপনীে 
হঝে পািঝো? 
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রকন্তু এমন সময হমঝহরুরিসা পুনিায মন্তর্ু কঝি। আব্বাজান, একো আদশব পৃরথর্ীঝে 
আপরন এইমাত্র যা পিামশব রদঝলন ো হযঝো অথবর্হন কঝি। রকন্তু আমাঝদি পৃরথর্ী 
হমাঝেই রনখুাঁে নয। আমাঝদি সীমাঝন্তি রভেঝি আি র্াইঝি শত্রুভার্াপি হলাকঝদি র্াস 
সর্াই সম্রােঝক রনঝজঝদি স্বাঝথব র্ুর্হাি কঝি আপন আপন প্ররেপরত্ত রৃ্রদ্ধ কিঝে 
আগ্রহী। এমনরক খুিিমও এখন হযে সসনু সংগ্রহ কিঝে, আমাঝদি শত্রুি মাঝে 
রমঝত্রি সিাঝন প্রকাঝশু প্রিার্ িাখঝে। 
 
 ‘হোমাি কাঝে রক এসঝর্ি স্বপঝক্ষ হকাঝনা প্রমাণ িঝযঝে? 
 
 ‘গুজর্ হভঝস হর্ড়াঝে। প্ররেো রদন যা আমাঝদি রনিাযক রসদ্ধান্ত গ্রহণ র্ুরেঝিঝক 
হকঝে যাঝে সম্রােঝক দুর্বল আি খুিিমঝক শরেশালী কিঝে এর্ং হস এো জানঝে 
পািঝর্। জাহাঙ্গীঝিি সামঝন হাাঁেু মুঝড় র্ঝস হস োি মুখো দু’হাঝেি োলুঝে ধঝি। 
আমাি কথা হশাঝনন। আরম রক আপনাঝক সর্সমঝয ভাঝলা পিামশব হদইরন? আরম জারন, 
আপনাি জনু এো করিন রকন্তু খুিিমঝক ধ্বংস কিাি জনু আপনাঝক অর্শুই উঝদুাগ 
রনঝে হঝর্। োঝক যখন র্রন্দ রহসাঝর্ আপনাি সামঝন হারজি কিা হঝর্ েখন কথা 
র্লাি অঝনক সময পাওযা যাঝর্। আপরন একজন রপো র্ঝে রকন্তু োি আঝগ প্রথঝম 
আপরন একজন সম্রাে। রনঝজি সাম্রাজুঝক িক্ষা কিা রক আপনাি মহান দারযত্ব নয? হস 
এক মুহূঝেবি জনু োাঁি হচাঝখি রদঝক োরকঝয হদঝখ োিপঝি হস োঝক হেঝড় হদয 
এর্ং উঝি দাাঁড়ায। রগযাস হর্গ আর্াি রনঝজি মাথা নাড়ঝে শুরু কঝিঝে। জাাঁহাপনা, 
আমাি কনুাি কথাগুঝলা অরর্ঝর্চনাপ্রসূে। আপরন অর্শুই হিকািী হঝয রকেু কিঝর্ন 
না। কঝযকো রদন অন্তে রর্ঝর্চনা কঝি হদঝখন…’ 
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‘আপরন জাঝনন আপরন এসর্ কথা র্লঝেন কািণ আপরন আমাি আি আমাি কনুাি 
হচঝয আমাি ভাই আি োি কনুাঝক হর্রশ পেন্দ কঝিন, হমঝহরুরিসা রচৎকাি কঝি 
উঝি, গলাি স্বি কাাঁপঝে। আি আপরন, ভাইজান।’ হস চিরকি মে আসফ খাঝনি রদঝক 
ঘুঝি দাাঁড়ায। রনঝজঝক প্রশ্ন কঝি হদঝখন আপনাি সরেুকাঝিি আনুগেু হকাথায 
রনরহে… আপনাি সম্রাঝেি নারক আপনাি কনুা? 
 
আসফ খান এক কদম হপেঝন সঝি যায এর্ং উরিগ্ন ভরঙ্গঝে জাহাঙ্গীঝিি রদঝক 
আড়ঝচাঝখ োকায, রকন্তু রগযাস হর্গ হমাঝেই ভীে নয। ‘হমঝহরুরিসা, েুরম এমন 
অরভঝযাগ কঝিা হোমাি এে র্ড় স্পধবা! আমিা একইভাঝর্ হোমায অরভযুে কিঝে 
পারি খুিিম আি আিজুমাঝন্দি হচঝয শাহরিযাি আি হোমাি কনুাি স্বাথবিক্ষায েুরম 
র্ুরেগে কািঝণ সহাযো কিঝো।’ 
 
 ‘আপনাি র্যস হঝে। আপনাি সৃ্মরে দুর্বল হঝয পঝড়ঝে নেুর্া আপরন এমন কথা 
র্লঝে পািঝেন না… সাম্রাঝজুি রনিাপত্তা রনঝয আমিা আঝলাচনা কিরে, হকর্লমাত্র 
পারির্ারিক স্বাথব রনঝয না। 
 
 ‘েুরম উদ্ধে। েুরম আমাঝক সম্মান প্রদশবন কিাি হোমাি কেবর্ু সম্বঝি ভুঝল রগঝযে। 
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 কেবর্ু? আপরন কেবঝর্ুি কথা র্লঝেন? একো গাঝেি রনঝচ সদু ভূরমষ্ট হওযা রশশু 
অর্িায আমাঝক মৃেুুি হাঝে সাঁঝপ রদঝয পরিেুাগ কিাি সময আপনাি কেবর্ুঝর্াধ 
হকাথায রেল? আপরন হসই সময আমায কেেুকু সম্মান প্রদশবন কঝিরেঝলন? 
 
 ‘মৃেুু েখন আমাঝদি খুর্ কাঝে রেল। আমাি সামঝন আি হকাঝনা উপায রেল না, েুরম 
হসো খুর্ ভাঝলা কঝিই জাঝনা। আি ভাগু যখন প্রসি হঝযরেল, আরম রফঝি এঝসরেলাম 
হোমায খুাঁজঝে…’। 
 
 ‘আি আপরন এখন আঝিা একর্াি আমায পরিেুাগ কিঝেন। 
 
‘এসর্ অঝনক হঝযঝে! জাহাঙ্গীঝিি মাথায এখনও যন্ত্রণা হঝে। হমঝহরুরিসাি উপঝি হস 
এক মুহূঝেবি জনু হঝলও অসরহষু্ণ হঝয উঝি, যাি সচিাচি মাযার্ী হচাখ হক্রাঝধ জ্বলজ্বল 
কিঝে এর্ং যাি রনঝচি হিাাঁে রর্শ্রী ভরঙ্গঝে র্াইঝিি রদঝক ওোঝনা িঝযঝে। আরম এই 
রর্ষঝয আপনাঝদি র্ের্ু শুনঝে হচঝযরেলাম কািণ এি সাঝথ আমাঝদি উভঝযি 
পরির্াি জরড়ঝয িঝযঝে, রকন্তু রসদ্ধান্ত হকর্ল আরম একাই গ্রহণ কিঝর্া।’ 
 
 ‘অর্শুই।’ হমঝহরুরিসা অঝনক সংযে কঝণ্ঠ উত্তি হদয। আরম দুিঃরখে, আরম হিঝগ 
রগঝযরেলাম, রকন্তু আরম আপনাি জনুই কু্রদ্ধ হঝযরেলাম, কািণ আরম আপনাঝক ক্ষরেি 
হাে হথঝক িক্ষা কিঝে চাই… আমিা আমাঝদি ভাঝলার্াসাি মানুঝষি জনু যা সর্সমঝয 
কঝি থারক। 
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জাহাঙ্গীি পালাক্রঝম োঝদি রেনজঝনি রদঝক োকায–র্ার্া, ভাই আি হর্ান। সাম্প্ররেক 
ঘেনা প্রর্াহ হকর্ল োাঁিই পরির্ািঝক রর্ভে কঝি রন। ‘আপনািা যা র্ঝলঝেন আরম হস 
রর্ষঝয হভঝর্ হদখঝর্া, রকন্তু আরম এখন আমাি একান্ত কঝক্ষ রফঝি যার্।’ হস 
হমঝহরুরিসাঝক োাঁি রদঝক সামানু এরগঝয আসঝে লক্ষু কঝি, রকন্তু রেরন োঝক উঝপক্ষা 
কঝিন। আজ িাঝে একাকী োাঁি রচন্তা কিা প্রঝযাজন। 
 
* 
 
অিকাঝি হখালা জানালাি পাঝশ জাহাঙ্গীি র্ঝস আঝে, হমঝহরুরিসাি আরফম রমরেে 
সুিাি একো পাত্র োাঁি পাঝশ িাখা। রেরন পাঝত্র চুমুক রদঝে থাকঝল োি মাথাি 
যন্ত্রণাো প্রশরমে হঝে থাঝক, রকন্তু এখনও রনঝজি ভার্নাগুঝলাঝক রিকমে রনযন্ত্রণ 
কিঝে োি হর্শ হর্গ হপঝে হয। োি মানসপঝে মঝনাঝযাগ রর্রিেকািী সর্ অর্যর্ 
হভঝস উঝিই রমরলঝয যার্াি সময োিা সর্রকেু এঝলাঝমঝলা রর্কৃে কঝি রদঝয যায–
রেরন রনঝজঝক র্ালক রহসাঝর্ োি আব্বাজান আকর্ঝিি রদঝক োরকঝয থাকঝে এর্ং 
ভার্ঝে হদঝখন কখনও রক রেরন োি অনুঝমাদন লাভ কিঝর্ন, গ্রীঝেি গুঝমাে িাঝেি 
অিকাঝি সুরফ সাধক, হসরলম রচশরেি র্ারড়ি রদঝক হদৌঝড় চঝলঝেন রনঝজি ভয আি 
আকর্ঝিি রর্রুঝদ্ধ োাঁি রর্ঝদ্রাঝহি অরনিযোি কথা রৃ্দ্ধ হলাকরেঝক র্লঝে। 
জাহাঙ্গীঝিি জনু না োাঁি সন্তানঝদি প্ররে রেল আকর্ঝিি সর্ মমোঝর্াধ, এর্ং খসরুি 
হক্ষঝত্র হসো রক পরিণরে রনঝয এঝসরেল? রনঝজি র্ড় হেঝলি শূলরর্দ্ধ সমথবকঝদি 
আেবনাদ, োাঁি মাথায প্ররেধ্বরনে হয, এর্ং খসরু োাঁি রদঝক দৃরষ্টহীন হচাঝখ োরকঝয 
থাঝক। 

http://www.bengaliebook.com/


 দি টেনটেড টরোন - এম্পোয়োর অভ িো ট োগল । অযোটলক্স রোিোরট োডড 

429 

www.bengaliebook.com                                  সূদিপত্র 
 

 

 
 জাহাঙ্গীি এইসর্ অশিীরি অর্যর্ঝদি উপরিরেি কািঝণ আেরিে হঝয হজাি কঝি 
রনঝজঝক পুঝিাপুরি জারগঝয হোঝল এর্ং ধাের্ পানপাত্রো কঝক্ষি এক হকাঝণ েুাঁঝড় 
হফঝল রদঝল গারলচায সুিাি েলারন রেেঝক পঝড়। পরিষ্কাি মন রনঝয োাঁি রচন্তা কিা 
দিকাি। হভালা র্াোযঝনি রভেি রদঝয র্ঝয আসা শীেল র্াোস ধীঝি ধীঝি আরফম 
আি সুিাি মাদকোময হধাযা সরিঝয রদঝে র্ঝল মঝন হঝে থাঝক। আকর্ি যরদ োি 
জনু একজন ভাঝলা রপো হঝেন এর্ং রেরন যরদ োি সন্তানঝদি প্ররে দারযত্বশীলোি 
পরিচয রদঝেন, খসরুি রর্ঝদ্রাহ আি খুিিঝমি হদ্রাহ হযে ঘেঝো না। রেরন আপ্রাণ 
হচষ্টা কঝিরেঝলন আকর্ঝিি র্ুথবোগুঝলাি পুনিারৃ্রত্ত হযন োি মাঝে না ঘঝে। যা 
ঘঝেঝে হসো সম্ভর্ে অরনর্াযব রেল–এরশযাি েৃণাঞ্চল হথঝক সম্ভর্ে উত্তিারধকাি সূঝত্র 
রনঝয হমাগলিা এো রনঝয এঝসরেল যাি কািঝণ এো হঝযঝে। রসংহাসঝনি জনু 
প্ররেিরন্দ্বো কিা োাঁঝদি িঝে িঝযঝে, রিক হযমন েরুন হরিণ পাঝলি হগাদাি রর্রুঝদ্ধ 
লড়াই কঝি রনঝজি শরে পিীক্ষা কঝি। সন্তানঝদি কঝিাি রশক্ষা হদযা জন্মদাো 
রপোঝদি জনু প্রকৃরেি রনধবারিে পািক্রম। 
 
জাহাঙ্গীি োিকাখরচে আকাঝশ রু্ঝক মগ্ন দৃরষ্টঝে োরকঝয থাঝক। োাঁি দাদাজান হুমাযুন 
রর্শ্বাস কিঝেন হয পুঝিা জীর্ঝনি িহসুমযোি উত্তি োিকািারজ ধািণ কঝি িঝযঝে। 
জাহাঙ্গীি হিাাঁে ওোয। োাঁিা হুমাযুঝনি সমসুার্লী রনরিেভাঝর্ই সমাধান কিঝে র্ুথব 
হঝযরেল–সমসুাগুঝলাি জন্ম হঝযরেল ক্ষমাশীল হওযায যখন োাঁি কঝিাি হওযা উরচে 
রেল, ইেিে কিায যখন োি উরচে রেল রনিাযক হওযা। রেরন হস কািঝণই রনঝজি 
সাম্রাজু হারিঝযরেঝলন। 
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 োি হক্ষঝত্র এমন কখনও হঝর্ না। রেরন রসংহাসঝনি জনু অঝনক রদন অঝপক্ষা 
কঝিঝেন… হমঝহরুরিসা র্িার্ঝিি মে এর্ািও রিকই র্ঝলঝে। হকাঝনা ধিঝনি রর্লম্ব, 
রিধাঝর্াধ োি হক্ষঝত্র মািাত্মক প্রেীযমান হঝে পাঝি। োঝক অর্শুই আঝর্গমুে হঝয 
খুিিঝমি হমাকাঝর্লা কিঝে হঝর্। 
 
* 
 
পঝিিরদন সিুা নামাি সময, জাহাঙ্গীি হদওযারন-আঝমি মাঝর্বঝলি হর্দীি রনঝচ সমঝর্ে 
হওযা োি পুঝিা দির্াঝিি সামঝন উঝি দাাঁড়ায সামঝন সারির্দ্ধ অরভজােঝদি উঝেঝশু 
র্েৃো রদঝে। রেরন এখন যখন োি রসদ্ধান্ত গ্রহণ কঝিঝেন রেরন অনুভর্ কঝিন 
রনঝজি আত্মরর্শ্বাস র্াড়ঝে, রিক হযমন োাঁি িাজুারভঝষঝকি সময যখন েঝিাকা 
র্ািান্দায োাঁি প্রজাঝদি সামঝন োাঁি প্রথমর্াি দশবঝনি সময হঝযরেল। হর্দীি কাঝে 
যািা দাাঁরড়ঝয িঝযঝে োঝদি রভেঝি িঝযঝে আসফ খান, রগযাস হর্গ আি োি উরজি 
মারজদ খান। রেরন কাউঝক, এমনরক হমঝহরুরিসাঝকও র্ঝলনরন, রেরন রক র্লঝর্ন, রকন্তু 
কাঝিা মঝন হকাঝনা সঝন্দহ হনই হয রেরন গুরুত্বপূণব একো রকেু আজ হঘাষণা কিঝর্ন। 
 
রেরন দির্াঝিি হর্ঝলপাথঝিি সেরি একশ িম্ভ হিশঝমি কাঝলা কাপড় রদঝয মুঝড় 
হদযাি আঝদশ রদঝযঝেন। র্াইঝিি আরেনাি সর্গুঝলা হফাযািা র্ি কঝি হদযা হঝযঝে 
এর্ং উজ্জ্বল িঝেি ফুঝলি হকযারি আঝিা হিশঝমি কাঝলা কাপড় রর্রেঝয রদঝয, িরেন 
সর্রকেুি উপি আড়াল কিা হঝযঝে। রেরন রনঝজও কাঝলা িঝেি একো সাদারসঝদ 
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আলখাল্লা পরিধান কঝিঝেন, মাথায একই িঝেি পাগরড় আি আজ রেরন হকাঝনা 
অলিাি ধািণ কঝিন রন। োাঁি অমােুিা অস্বরিি সাঝথ চািপাঝশ োকায। জাহাঙ্গীি 
অঝপক্ষা কঝি, উঝত্তজনাি পািদ আঝিকেু রৃ্রদ্ধ হপঝে হদয, এর্ং োিপি হস োি 
র্ের্ু শুরু কঝি। 
 
‘আপনািা সর্াই জাঝন হয গেকাল মানডুি িাজুপাল আমায জারনঝযঝে হয আমাি 
সন্তান যুর্িাজ খুিিম রর্ঝদ্রাহ সংগরিে কিাি হচষ্টা কিঝে। হস আমাি িাজুপালঝদি 
অঝনঝকি কাঝেই র্ােবা পারিঝয আমাি রর্রুঝদ্ধ োাঁি সাঝথ োঝদি সমত্রী কিঝে অনুঝিাধ 
কঝিঝে। এোই োি একমাত্র অপিাধ নয। হস দারক্ষণাঝেু োাঁি সামরিক হনেৃত্ব 
পরিেুাগ কঝি আমাি অনুমরে োড়াই আগ্রা এঝসরেল। আরম োঝক যখন হগ্রফোি 
কিাি আঝদশ হদই হস িাঝেি আাঁধাঝি পারলঝয যায। আরম এমনরক েখনও আশা 
কঝিরেলাম হস রনঝজি ভুল হদখঝে পাঝর্ এর্ং কেবঝর্ুি পঝথ রফঝি আসঝর্। আরম 
আমাি রপেৃসুলভ মমোয সধযব ধািণ কঝিরে, োঝক োি োরুঝণুি অহিাঝিি জনু 
অনুেপ্ত হর্াি সময রদঝযরে। আরম োাঁি রর্রুঝদ্ধ হকাঝনা র্ারহনী হপ্রিণ কিা হথঝক রর্িে 
হথঝকরে। রকন্তু উচ্চাকাঙ্খা োঝক পুঝিাপুরি অসৎ কঝি হফঝলঝে। হস নমনীয হর্াি 
র্দঝল আঝিা হর্রশ স্পরধবে হঝয উঝিঝে। আরম এখন আি হাে গুরেঝয র্ঝস থাকঝে 
পারি না।’ 
 
জাহাঙ্গীি দম হনযাি জনু থাঝম। দির্াঝি পাথঝিি মে ভারি রনিব্ধো রর্িাজ কঝি। 
োি হচাখ রগযাস হর্ঝগি উপঝি পঝড়, যাি মাথা নে কিা িঝযঝে। রেরন এই মাত্র যা 
র্লঝে যাঝেন হমঝহরুরিসাি র্ার্া হসো হমাঝেই পেন্দ কিঝর্ না রকন্তু োাঁি রনঝজি 
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এর্ং সাম্রাঝজুি রনিাপত্তাি রর্ষযো অর্শুই প্রথঝম রর্ঝর্চু হওযা উরচে। জাহাঙ্গীি 
মুহূেবোি গুরুত্ব হর্াোর্াি জনু উচ্চস্বঝি এর্ং দৃঢ়োি সাঝথ আঝদশ কঝি, ‘িাজকীয 
খরেযান হযখাঝন আরম র্া-হদৌলে, খুিিম নাঝমি র্দমাশোি নামো, োি জঝন্মি অশুভ-
রেরথঝে উত্তীণব কঝিরেলাম আমাি কাঝে রনঝয এঝসা। 
 
একজন পরিচািক যাি হাঝে সরু্জ চামড়া রদঝয র্াাঁধাই কিা একো রর্শাল খণ্ড িঝযঝে 
সামঝন এরগঝয আঝস এর্ং হসো হর্দীি উপঝি ইরেমঝধু আঝিকজন পরিচািঝকি িাখা 
েুেকাঝিি হিঝহঝলি উপঝি িাপন কঝি। জাহাঙ্গীি খরেযাঝনি খণ্ডো খুঝল এর্ং ধীঝি 
ধীঝি পাো উোঝে থাঝক যেক্ষণ না হস যা খুাঁজরেল হসো খুাঁঝজ পায। োিপঝি সামঝন 
দাাঁরড়ঝয থাকা পরিচািঝকি হাে হথঝক হলখনী রনঝয হসো হস কাঝলা অরনঝক্সি 
হদাযােদারনঝে হচার্ায এর্ং একো রনিাযক আচঝড় পাোি উপঝি একো দাগ হেঝন 
হদয। আপনাঝদি সর্াি সামঝন আরম হঘাষণা কিরে হয আরম র্া-হদৌলে, খুিিমঝক 
েুাজু কিরে। আপনািা এইমাত্র আমাঝক োাঁি নামো আমাি সন্তানঝদি নাঝমি োরলকা 
হথঝক হকঝে র্াদ রদঝে হদঝখঝেন হেমরন আমাি হৃদয হথঝকও আরম রচিেঝি োঝক 
মুঝে হফলরে। আজঝকি এই রদন হথঝক আগামীঝে খুিিম আি আমাি সন্তান নয। 
 
জাহাঙ্গীি যখন কথা র্লরেল, হস েখনই োাঁি কাঝন অমােুঝদি মাে হথঝক রর্রস্মে 
গুিণ ধ্বরন হভঝস আসঝে শুঝন। আসফ খান আি রগযাস হর্গ কঝযক রফে দূিঝত্ব 
দাাঁরড়ঝয রেঝলন, োাঁঝদি মুখার্যঝর্ আেি ফুঝে উঝি আি োি উরজি মারজদ খান, হচাখ 
র্ি অর্িায, েসরর্ জপরেঝলন আি সামঝন রপেঝন দুলরেঝলন। রকন্তু হস এখনও োাঁি 
র্ের্ু হশষ কঝি রন। 
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‘আমাি সাম্রাঝজু আরম হকাঝনাভাঝর্ই রর্ঝদ্রাহ র্িদাশে কিঝর্া না–হস হচষ্টা হযই করুক। 
আরম আজ সকাঝলই খুিিমঝক কলরিে অপিাধী হঘাষণা কঝি একো ফিমাঝন স্বাক্ষি 
আি সীলঝমাহি কঝিরে এর্ং োাঁি মাথাি জনু একো পুিষ্কাি ধাযব কঝিরে–পঞ্চাশ 
হাজাি স্বণবমুদ্রা হয োঝক র্রন্দ কিঝে সক্ষম হঝর্। আরম, োোড়ও আমাি রর্শ্বি 
হসনাপরে মহর্ে খাঝনি হনেৃঝত্ব োাঁি রর্রুঝদ্ধ একো হমাগল র্ারহনী হপ্রিণ কিরে। 
আগামী এক সপ্তাঝহি রভেঝি োাঁিা যাত্রা শুরু কিঝর্। 
 
জাহাঙ্গীি ঘুঝি দাাঁড়ায এর্ং োঝক আর্ািও যন্ত্রণা রদঝে থাকা রপো জীর্ঝনি, সম্রাঝেি 
জীর্ঝনি রূঢ় র্াির্োি েীব্রো অসাড় কিঝে হমঝহরুরিসাি আরফম রমরেে সুিাি জনু 
র্ুাকুল হঝয দ্রুে দির্াি হথঝক হহাঁঝে হর্ি হঝয যায। 
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২ কলদিে যুর্রোজ 
 
উষ্ণ পৃরথর্ীি রু্ঝক রৃ্রষ্ট পড়াি হসাাঁদা িাণ-র্ষবাি অভ্রান্ত গি–প্ররেমুহূঝেব মঝন হয েীব্র 
হঝে োিা যেই র্াংলাি পূরেগিময ভূরমি উপি রদঝয পূর্ব রদঝক এরগঝয চঝলঝে, 
খুিিম োি সসনুসারিি সামঝন হঘাড়া রনঝয এরগঝয যার্াি সময, কাাঁঝধি উপি রদঝয 
রপেঝনি রদঝক োরকঝয োি র্ারহনীঝক হসখাঝন কষ্ট কিঝে হদঝখ, মঝন মঝন ভাঝর্। গে 
কঝযক মাঝস োাঁি র্ারহনীি হলাক সংখুা কঝম পাাঁচশ রক েযশ হঝযঝে। মহর্ে খান 
আগ্রা হথঝক রর্শাল এর্ং সুসরিে একো র্ারহনী–কাঝিা কাঝিা সংর্াদ অনুযাযী রর্শ 
হাজাি সসনু আি রেনশ িণহিী–রনঝয োঝক পিাদ্ধার্ন কঝি র্রন্দ কিাি জনু িওযানা 
হঝযঝেন এই সংর্াদো োি র্ারহনীি অঝনক সসনুঝক পক্ষেুাগ কিঝে প্রঝিারচে 
কঝিঝে। 
 
মহোর্ খাঝনি সাঝথ খুিিঝমি একর্ািই দির্াঝি হদখা হঝযরেল রকন্তু যুদ্ধঝক্ষঝত্র হস 
োাঁি সাহরসকোি কথা শুঝনঝে। হলাকো একজন পাসবী হয শাঝহি অনুগ্রহ র্রঞ্চে 
যেক্ষণ না হঝযরেল, রগযাস হর্ঝগি মে, হস োি অধীঝন কমবিে রেল এর্ং পঝি হমাগল 
দির্াঝি চঝল এঝসঝে। হলাকো সর্ রর্চাঝিই েুাঁরক গ্রহণ কিঝে ভাঝলার্াঝস, আঝর্গপ্রর্ণ 
মাঝে মাঝে যা হিকারিোি পযবাঝয পঝড়, রকন্তু সর্সমঝয সাফলু লাভ কঝিঝে–অন্তে 
এখন পযবন্ত োই র্াির্ো। োাঁি দুই হাজাি িাজপুে হযাদ্ধাি হচৌকষ অরভজাে র্ারহনী 
র্লা হঝয থাঝক োি প্ররে রনঝর্রদে প্রাণ। একজন র্রহিাগে এর্ং মুসলমান রহসাঝর্ 
রেরন যরদ জাফিান িঝেি হপাষাক পরিরহে এসর্ অকুঝোভয রহনু্দ হযাদ্ধাঝদি মুগ্ধ 
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কিঝে পাঝিন যাাঁিা রনঝজঝদি সূযব আি চঝন্দ্রি সন্তান র্ঝল রর্শ্বাস কঝি, োহঝল 
র্ািরর্কই রেরন একজন হপ্রিণা সঞ্চািী হনো। খুিিম ভাঝর্, অর্াক হর্াি রকেু হনই, 
হয োি রনঝজি হলাকঝদি অঝনঝকই মাঝন মাঝন সেঝক পঝড়ঝে। রকন্তু সরেুকাঝিি 
সমথবকঝদি একো কু্ষঝদ র্ারহনী লড়াইঝয অরনেুক একো রর্শাল র্ারহনীি হচঝয অঝনক 
ভাঝলা। 
 
হস গলাি পাঝশ একো কীে দংশন অনুভর্ কিঝে, হস হাে রদঝয হসোঝক আঘাে কঝি 
এর্ং রনঝজি আেুঝলি রদঝক োরকঝয হদঝখ হসখাঝন িে হলঝগ িঝযঝে। হস কখনও 
এমন ক্লান্ত র্া এেো হোশ হর্াধ কঝি রন। োি আব্বাজান োঝক কলরিে অপিাধী 
রহসাঝর্ হঘাষণা কঝি সাম্রাঝজুি প্ররেো হলাকঝক োাঁি প্ররেপঝক্ষ পরিণে কঝিঝেন। োি 
মাঝে অসহাযোি সাঝথ রমঝশ থাকা হক্রাঝধি একো অনুভূরে র্াড়ঝে থাঝক। োাঁি 
আব্বাজান কীভাঝর্ োঝক, রনঝজি পঝক্ষ সাফাই হদযাি হকাঝনা সুঝযাগ না রদঝয, এেো 
রনষু্ঠিভাঝর্, এেো প্রকাঝশু অর্মারনে আি েুাজু কঝিন? আব্বাজানঝক রনঝয, োি 
সাফলু হস একো সময গর্ব অনুভর্ কিঝে হসসর্ আি মাঙ্গরলক জন্ম কীভাঝর্ এমন 
প্ররেরহংসাপিাযণ রেেোয রূপান্ত রিে হঝলা? োি আব্বাজান যাই রর্শ্বাস কিঝে চান 
না হকন, রেরন হমঝহরুরিসাি ক্রীড়ানক র্ই আি রকেু নন। হস জাহাঙ্গীিঝক রনযন্ত্রণ কঝি 
এর্ং আরফম আি সুিাি জনু োি দুর্বলোঝক শান্ত হিঝখ, হস োি সাম্রাজু রনযন্ত্রণ 
কঝি। আি রেরন যা রকেু চান সর্ই ঘঝে চঝলঝে। আসফ খাঝনি কাে হথঝক প্রাপ্ত 
একো রচরি অনুযাযী, আরসিগড় হথঝক যাি র্ােবার্াহক খুিিঝমি পিাদপসািনকািী 
র্ারহনীঝক অনুসিণ কঝিরেল, দুই মাস পূঝর্ব, জাহাঙ্গীি শাহরিযািঝক হডঝক এঝন োাঁি 
মিঝক িাজকীয উষ্ণীষ িাপন কঝি োঝক রনঝজি উত্তিারধকািী রহসাঝর্ হঘাষণা 
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কঝিঝে। আি এখাঝনই রর্ষযো হশষ হয রন। শাহরিযাঝিি সাঝথ হমঝহরুরিসাি হমঝয 
লাডলীি রর্ঝযি রদন দির্াঝিি হজুারেষীিা রনধবািণ কঝিঝে এর্ং নর্র্ঝষবি উৎসর্ 
উদুাপঝনি মাঝে যা অনুরষ্ঠে হঝর্। 
 
 হস আি োি পরির্াি, ইেুর্সঝি, রনঝজঝদি জীর্ন র্াাঁচাঝে পারলঝয হর্ড়াঝে র্াধু হঝে 
সাম্রাঝজুি সীমানাি র্াইঝি সম্ভর্ে এমনরক োাঁঝদি হযঝে হঝে পাঝি। হমঝহরুরিসা 
োঝক রিক োি প্ররপোমহ হুমাযুন এর্ং োি আঝগ র্ার্ঝিি মে ভূরমহীন যাযার্ঝি 
পযবর্রসে কঝিঝে। রকন্তু রেরন জযী হঝর্ন না। হুমাযুন আি র্ার্ঝিি মে একরদন হস 
রিকই িাজত্ব কিঝর্। জাহাঙ্গীি োি যা ইো র্লঝে র্া কিঝে পাঝিন রকন্তু হস, খুিিম, 
একমাত্র হকর্ল োাঁি চাি হেঝলি রভেঝি সম্রাে হর্াি জনু উপযুে এর্ং োি 
আব্বাজান োি আনুগেু সঝত্ত্বও হসই অরধকাি র্ারেল কঝিঝেন। 
 
খুিিম সহসা হপেন হথঝক একো গুিন শুনঝে হপঝয ঘুঝি োকায। মালপত্র হর্াোই 
একো মালর্াহী শকঝেি একো চাকা কাদায আাঁেঝক রগঝযঝে। োি হলাকজন যরদ দ্রুে 
হসো কাদা হথঝক েুলঝে না পাঝি োিা োহঝল হসোঝক পরিেুাগ কিঝে র্াধু হঝর্। 
োাঁি আব্বাজাঝনি রপেু ধাওযাকািী হসনার্ারহনীি সাঝথ রনঝজঝদি দূিত্ব র্ারড়ঝয হোলাো 
এই মুহূঝেব খাদু রকংর্া অনু হকাঝনা অনুষঝঙ্গি হচঝয গুরুত্বপূণব। োাঁি হোে র্ারহনী 
অন্তেপঝক্ষ কামানর্াহী শকে হেঝন রনঝয অগ্রসিমান র্ড় র্ারহনীি েুলনায দ্রুে এমন 
একো ভূখঝণ্ডি উপি রদঝয অগ্রসি হঝে পাঝি যা র্ষবাি রৃ্রষ্টি ফঝল যা গে দুই মাস 
ধঝি রনিরর্রেিভাঝর্ হর্াি কািঝণ আিও হর্রশ মাত্রায র্িুি হঝয উঝি, রর্ল আি 
জলাভূরম রর্শাল র্ারহনীি জনু প্রায দুগবম একো এলাকা হঝয উঝিঝে। হস পূর্বরদঝক এই 
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একো কািঝণই আসর্াি রসদ্ধান্ত হনয। মহর্ে খাঝনি র্ারহনী যরদ োঝক অনুসিণ কঝি 
র্াংলায হপৌঁোঝে সক্ষম হযও হস হনৌকাি আেয রনঝে পািঝর্ এর্ং উপকূঝলি আিও 
দরক্ষঝণ আেয খুাঁঝজ হদখঝর্। হস মাত্র দুই সপ্তাহ পূঝর্ব একো রর্স্ময উঝদ্রককািী একো 
রচরি হপঝযঝে–মারলক আম্বাঝিি কাে হথঝক সমত্রীি প্রিার্। যুদ্ধঝক্ষঝত্র আপরন আি আরম 
রেলাম হযাগু প্ররেপক্ষ,’ আরর্রসরনযাি অরধর্াসী হসনাপরে রচরিঝে রলঝখঝে। আমিা 
এখন হকন োহঝল সহঝযাদ্ধা হঝে পািঝর্া না?’ খুিিম রচরিি হকাঝনা উত্তি হদযরন রকন্তু 
হস আর্াি প্রিার্ো র্ারেলও কঝি রন। মারলক আম্বাি আি োাঁি পৃষ্টঝপাষঝকিা, 
দারক্ষণাঝেুি শাসকরৃ্ন্দ, োাঁঝদি সমথবঝনি জনু হর্শ ভাঝলা িকঝমি সুরর্ধা দারর্ 
কিঝর্ন র্লাই র্াহুলু রকন্তু োঝদি সমথবঝনি সাহাঝযু হস োাঁি আব্বাজাঝনি রর্ঝিারধো 
কিাি শরে অজবন কিঝে পািঝর্। রকন্তু রনঝজি অর্িান পুনরুদ্ধাঝি যা নুাযুে োাঁি 
আপাে দৃরষ্টঝে হসো যরদও োাঁি একমাত্র পথ র্ঝল প্ররেযমান হঝলও, হস রক আসঝলই 
হমাগল সাম্রাঝজুি র্রহশত্রুি সাঝথ িাজননরেক উঝেঝশু একরত্রে হঝে পাঝি। 
 
োি হলাঝকিা যখন মালর্াহী শকেো কাদা হথঝক হোলাি জনু সর্ঝল োনঝে খুিিম 
অনুভর্ কঝি হস হোশায িীরেমে কু্রদ্ধ হঝয উঝিঝে। হস োাঁি হদহিক্ষীঝদি এমনরক 
অনুসিণ কিঝে না র্ঝলই রনঝজি হঘাড়াি পাাঁজঝি গুাঁঝো হদয এর্ং সামঝন কাদাি 
কািঝণ পুাাঁচঝপঝচ ধ্বরনি সৃরষ্টকািী ভূখঝণ্ডি উপি রদঝয অধবর্রল্পে হর্ঝগ েুঝে যায। 
গুাঁরড়গুরড় রৃ্রষ্টি মাঝে মাত্র আধমাইল যার্াি পঝিই হস পারনি একো হস্রাে হদখঝে 
পায। মুঝখি উপি হথঝক রৃ্রষ্টি পারন সরিঝয হস আিও ভাঝলা কঝি োরকঝয হদঝখ। 
অর্ঝশঝষ এো রনিযই মহানন্দা নদী… হস হঘাড়াি মুখ ঘুরিঝয রনঝয সুসংর্াদো হদযাি 
জনু রফঝি আসঝে যাঝর্ এমন সময র্াোঝসি মাঝে রদঝয একো েীি উঝড় আঝস, 
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অঝল্পি জনু োাঁি মাথায আঘাে কিা হথঝক েীিো লক্ষুভ্রষ্ট হয রকন্তু োি মঝনি শারন্তি 
র্াঝিাো র্ারজঝয হদয। োিপঝি আঝিকো–কাঝলা শিযরষ্ট আি কাঝলা পালকযুে–োি 
পযবাঝণি থঝলঝে হভাো একো শব্দ কঝি হগাঁঝথ যায আর্হাওযাি কািঝণ যাি রগরে কিা 
চামড়ায েত্রাক জঝন্মঝে এর্ং কঝযক ইরঞ্চি জনু োাঁি উরু হর্াঁঝচ যায যখন েৃেীয 
আঝিকো েীি োাঁি র্াহঝনি সামঝনি পাঝযি রিক সামঝনই কাদাঝে এঝস আেঝড় পঝড়। 
হস োি হঘাড়াি গলাি কাঝে রনচু হঝয এঝস জন্তুোঝক ঘুরিঝয হনযাি জনু লাগাম শে 
কঝি হেঝন ধঝি, প্রাণীোঝক সসনুসারিি রদঝক র্রল্পেঝর্ঝগ রফরিঝয রনঝয চঝল, পুঝিাো 
সময ভঝয প্ররেো োযু োনোন হঝয থাঝক হয আঝিকো েীি হপেন হথঝক োঝক 
আঘাে কিঝর্ এর্ং োাঁি স্বঝপ্নি অকাল সমারপ্ত ঘোঝর্। হস হঘাড়া দার্ঝড় রফঝি আসাি 
সময পুঝিাো পথ রনঝজঝক রনঝজি আহাম্মরকি জনু অরভশাপ রদঝে থাঝক। োি উরচে 
রেল গুপ্তদূেঝদি আঝগ পািান। 
 
আক্রমণকািী হস হঝে পাঝি? োি আব্বাজাঝনি হকাঝনা হুকুমর্িদাি, োঝক র্রন্দ কিাি 
জনু হঘারষে পুিষ্কাি িািা আকৃষ্ট হঝয হালকা অঝস্ত্র সরিে হঝয দ্রুে হঘাড়া হারকঝয 
এঝস োঝদি দলোঝক হপেন হথঝক ধঝি হফঝলঝে। মহর্ে খান আি োি র্ারহনীও হঝে 
পাঝি, রর্রচত্র নয? যরদ োই হঝয থাঝক, হস চড়া মূঝলু োি রর্সজবন হদঝর্। প্রায এক 
যুগ পঝি হযন মঝন হয আসঝল এক রমরনঝেিও কম সময অরেক্রান্ত হঝযঝে হস োি 
সসনুসারিি রদঝক এরগঝয যায। হস শুনঝে পার্াি মে দূিঝত্ব হপৌঁোঝনা মাত্র রচৎকাি 
কঝি উঝি, ‘সামঝন েীিন্দাজ িঝযঝে। আমিা হামলাি সমু্মখীন হঝযরে। সসনুর্হঝিি 
অগ্রযাত্রা র্ি িাঝখা। রৃ্রষ্টি মাঝে আমাঝদি গাদার্নু্দক হকাঝনা কাঝজ আসঝর্ না। 
রনঝজঝদি েীি আি ধনুক প্রস্তুে িাঝখা।’ রনঝজি হলাকঝদি মাঝে হপৌঁঝে, হস েীি 
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রনরক্ষপ্ত হর্াি রদক আি রনঝজি মাঝে হঘাড়াো হিঝখ পযবাঝণি উপি হথঝক হস রনঝজঝক 
নারমঝয আঝন। 
 
োাঁি হলাঝকিা রনঝজঝদি র্াহঝনি লাগাম হেঝন ধিঝে আি রনজ রনজ অঝস্ত্রি উঝেঝশু 
হাে র্াড়াঝে, খুিিম নদীি রদঝক আর্াি োকায রকন্তু রকেু হদখঝে পায না। 
আক্রমণকািীিা হযে ইরেমঝধু সঝি পঝড়ঝে… রকন্তু রিক েখনই র্াোঝস শীষ েুঝল 
আঝিা েীি উঝড় আঝস হযন োি এমন ধািণাঝক োরেলু কিঝে। খুিিঝমি কাঝেই 
দাাঁরড়ঝয থাকা এক েরুণ করচবি শ্বাসনালীঝে এঝস একো েীি রর্দ্ধ হয এর্ং হস রনঝজি 
গলা আাঁকঝড় ধিঝল োি আেুঝলি ফাাঁক গঝল র্িুঝিি মে িে গরড়ঝয আঝস। আঝিকো 
েীি মালর্াহী একো খচ্চঝিি গলায রর্দ্ধ হয এর্ং জন্তুো পুরু কাদায হাাঁেু হভঝে পঝড় 
যার্াি আঝগ রর্কে স্বঝি মমবস্পশবী ভরঙ্গঝে ডাকঝে থাঝক। 
 
খুিিঝমি প্রথঝমই মঝন হয আিজুমান্দ আি র্াচ্চাঝদি কাঝে েুঝে যায। োিা হয গরুি 
গারড়ঝে িঝযঝে োি চািপাঝশি পুরু চামড়াি আর্িণ অন্ত েপঝক্ষ েীঝিি হাে হথঝক 
োঝদি খারনকো হঝলও সুিক্ষা হদঝর্। একো শসুর্াহী শকঝেি হপেঝন রনচু হঝয এর্ং 
কাদাি রভেঝি খারনকো হদৌঝড়, খারনকো হামাগুরড় রদঝয হস আিজুমান্দ আি োঝদি 
হমঝযিা হয গারড়ঝে িঝযঝে হস হসোি কাঝে হপৌঁঝে। হস কাঝে রগঝয উাঁচু হঝয ভারি 
পদবাো একপাঝশ সরিঝয হভেঝি উাঁরক হদয। জাহানািা আি হিাসিািাঝক দু’হাঝে 
আগঝল হিঝখ আিজুমান্দ এক হকাঝণ কুণ্ডলী পারকঝয র্ঝস িঝযঝে, োাঁি হখালা মুঝখ 
ইরেমঝধুই আেবনাদ দানা র্াাঁধঝে আিম্ভ কঝিঝে যেক্ষণ না হস হদখঝে হক উাঁরক 
রদঝযঝে। 
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‘আমিা হামলাি মুঝখ পঝড়রে, আরম জারন না কািা র্া হকন আক্রমণ কঝিঝে, খুিিম 
হজাঝি শ্বাস রনঝে রনঝে অরেকঝষ্ট র্ঝল। গারড়ি পাোেঝন শুঝয থাঝকা, এর্ং আরম 
আর্াি রফঝি আসা পযবন্ত হসখাঝনই শুঝয থাকঝর্। যাই ঘেুক না হকন র্াইঝি হর্ি হঝর্ 
না। আিজুমান্দ মাথা নাঝড়। পদবা হেঝড় রদঝয, খুিিম উরু্ হঝয হদঝহি মাে র্িার্ি 
হর্াঁঝক হদৌঝড় আঝিকো গারড়ি কাঝে যায হযখাঝন োাঁি হেঝলিা আি োঝদি আযািা 
িঝযঝে। আিজুমান্দঝক হস একেু আঝগ হয রনঝদবশ রদঝয এঝসঝে হসই একই রনঝদবশ 
শুঝন োি হেঝলিা হগাল হগাল হচাঝখ োি রদঝক োরকঝয থাঝক। হস যখন এসর্ কিঝে 
েখনই আঝিকো েীক্ষ্ণ কঝণ্ঠি আেবনাদ শুঝন হস রু্েঝে পাঝি আঝিকো েীি লক্ষুঝভদ 
কঝিঝে। 
 
কাদায মাখামারখ অর্িায, হস আর্ািও শসুর্াহী শকঝেি রনিাপত্তায রফঝি আঝস এর্ং, 
দ্রুে স্পরন্দে হৃৎরপঝণ্ড, রনঝজি চািপাঝশ োরকঝয হদঝখ। চেচঝে আিাঝলা কাদায মুখ 
রনঝচি রদঝক রদঝয োি আিও দু’জন হলাক হাে পা েরড়ঝয পঝড় িঝযঝে। আঝিকজন–
রনঝকালাস র্ুাঝলনোইন, দ্রুে হাঝে কাজ কিঝে থাকায ফুাকাঝশ হাে োি রনঝজি 
িঝে লাল হঝয আঝে–রনঝজি পাঝযি গুঝল হাঝেি খিি রদঝয সঝজাঝি হখাাঁচা রদঝে 
হচষ্টা কিঝে েীঝিি অগ্রভাগ হকঝে হফলঝে। োাঁি কাঝেই আঝিকো খচ্চি একপাঝশ 
কাে হঝয মারেঝে পঝড় িঝযঝে, পাগুঝলা উন্মঝত্তি নুায মারেঝে আেড়াঝে। হস রকেু 
ভার্র্াি আঝগই আঝিা েীি োঝদি ওপঝি উঝড় এঝস, একজন সসঝনুি রপঝি আঘাে 
কঝি, আঝিকো আিজুমাঝন্দি গারড়ি একো চাকাি হকন্দ্রিঝল হভাাঁো শব্দ কঝি হগাঁঝথ 
যায। োিপঝি, সহসাই েীি রনঝক্ষপ র্ি হয। আক্রমঝণি পুঝিাো সময রৃ্রষ্টি হর্গ 
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ক্রমশ রৃ্রদ্ধ হপঝযঝে, হোে হোে জল ভরেব হডার্া হথঝক রেেঝক উিা পারন সর্রকেু 
রভরজঝয রদঝে। েীিন্দাজঝদি জনু, োঝদি ইরেমঝধু হভজা আেুঝলি পঝক্ষ হভজা 
ধনুঝকি রেলায েীি সংঝযাগ কিা, এি ফঝল কষ্টকি হঝয উঝিঝে। 
 
 রক ঘেঝে? ক্লান্ত ভরঙ্গঝে হস মাথা েুঝল, অঝোি র্ষবঝণি মাঝে হস নদীি রদক হথঝক 
ধীি গরেঝে দুলরক চাঝলি হচঝয হর্রশ হজাঝি নয অশ্বাঝিাহীি একো দলঝক এরগঝয 
আসঝে হদঝখ। রৃ্রষ্টি ইস্পাঝেি নুায আর্িঝণি কািঝণ োাঁি পঝক্ষ ধািণা কিা করিন 
হয রিক কেজন হলাক িঝযঝে দলোয। োি র্ারহনীি শরে যাচাই কিঝে সম্ভর্ে 
োাঁঝদিও একই ধিঝনি মুশরকঝলি মুঝখামুরখ হঝে হঝে। খুিিম দাাঁঝে দাাঁে হচঝপ ভাঝর্, 
হর্শ, োাঁিা শীিই হসো রু্েঝে পািঝর্। 
 
‘হঘাড়ায ওঝিা এর্ং আমায অনুসিণ কঝিা, হস োি হঘাড়াি রদঝক হদৌঝড় যার্াি 
অর্সঝি হদহিক্ষীঝদি উঝেঝশু হচাঁরচঝয র্ঝল এর্ং হাচড়পাাঁচড় কঝি হভজা পযবাঝণ পুনিায 
আঝিাহণ কঝি। হোমিা র্ারকিা, পণুর্াহী শকেগুঝলা পাহািা দাও আি আহেঝদি 
শুশ্রূষা কঝিা।’ খুিিম আি োি হদহিক্ষীি দল কঝযক মুহূঝেবি রভেঝি োাঁঝদি অঝচনা 
শত্রুি রদঝক হধঝয হযঝে থাঝক, োঝদি হঘাড়াি খুঝিি আঘাঝে রেেঝক উিা পারন আি 
কাদা োাঁঝদি চািপাঝশ উড়ঝে থাঝক। রনচু হঝয থাঝকা, হস োি হঘাড়াি গলাি কাঝে 
েুাঁঝক এঝস রচৎকাি কঝি, েির্ারি হকাষমুে এর্ং উষ্ণ রৃ্রষ্টি হফাাঁো োি মুঝখ গরড়ঝয 
যায। নিম কাদায োি হঘাড়া যরদ হকাঝনা কািঝণ হহাাঁচে খায হসজনু হাাঁেু রদঝয শে 
কঝি হচঝপ ধঝি হিঝখ হস হচাখ সরু কঝি োাঁি আক্রমঝণি রনশানা খুাঁজঝে থাঝক। 
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 রৃ্রষ্টি রভেি রদঝয খুিিম আি োি হলাঝকিা হর্ি হঝয আসঝল, োাঁিা োাঁঝদি 
আক্রমণকািীঝদি রদক হথঝক রর্রস্মে আি আেরিে রচৎকাি শুনঝে পায। োাঁঝদি 
আক্রমণকািীিা সাঝথ সাঝথ উন্মঝত্তি নুায রনঝজঝদি হঘাড়াি লাগাম োনঝে শুরু কঝি, 
রনঝজঝদি হঘাড়াি মুখ ঘুরিঝয রনঝয োাঁঝদি রদক হথঝক পুনিায নদীি রদঝক পালাঝে শুরু 
কঝি। খুিিম রনঝজি হঘাড়াঝক দ্রুে হোোি জনু োড়া রদঝয হস একো কাাঁো হোাঁঝপি 
পাশ রদঝয অরেক্রম কঝি যাি গাঝয একো মযলা গাগরড়ি কাপড় আেঝক িঝযঝে। হস 
একো র্াাঁক ঘুঝি পুঝিা দলোঝক প্রথমর্াঝিি মে রিকমে হদখঝে পায: রশঝিাস্ত্রাণরর্হীন 
রত্রশ রক চরল্লশজন মানুষ, ধনুক আি েীঝিি েূণ এখন োাঁঝদি রপঝি েুলঝে, হাে আি 
পা র্ুি কাদাি মাঝে যেো দ্রুে হোো যায রনঝজঝদি হঘাড়াগুঝলাঝক হোোর্াি হচষ্টায–
রকন্তু রনঝজঝদি হমাগলঝদি ভাঝলাজাঝেি হঘাড়াি কাে হথঝক রনঝজঝদি মাঝে যঝথষ্ট 
দূিত্ব র্জায িাখাি জনু হসো যঝথষ্ট নয। খুিিম আি োি হলাঝকিা োাঁঝদি রদঝক 
হধঝয যার্াি সময রনমবম সন্তুরষ্টি সাঝথ হস ভাঝর্ োিা োি রশকাি। একো হলাক 
হঘাড়াি রপি হথঝক পঝড় যায এর্ং খুিিঝমি হদহিক্ষীঝদি একজঝনি হঘাড়াি খুঝিি 
রনঝচ োি খুরল ফাোি শব্দ হস শুনঝে পায। দ্রুে অনু আঝিকজন যাি র্াদারম িঝেি 
হোে োেু হঘাড়াো প্রাণপঝণ হোোি হচষ্টা কিঝে এরগঝয রগঝয খুিিম গাঝযি হজাঝি 
আঘাে কিঝে হলাকোি রপঝি একো রর্কে ক্ষঝেি সৃরষ্ট হয। হস োি েির্ারিি এক 
েেকায রিেীয আঝিকজনঝক কর্ি কঝি হদয–র্াদারম িঝেি একো রুক্ষ হচাব্বা 
পরিরহে হারিসাি একো হলাক যাি পালার্াি সময গরে শ্লথ কঝি োঝদি রপেু 
ধাওযাকািীিা কে দূঝি িঝযঝে হদখাি দুমবরে হঝযরেল। োাঁি রেি মাথাো একো হডার্ায 
রগঝয পঝড় এর্ং মিকহীন হদহো ধীঝি ধীঝি পযবাণ হথঝক রপেঝল হযঝে শুরু কঝি এর্ং 
কঝযক মুহূেব পঝি হসোও কাদাি মাঝেই উঝে পঝড়। খুিিম রনঝজি চািপাঝশ োি 
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হলাকঝদি রনঝজঝদি শান হদযা ধািাঝলা ইস্পাঝেি আযুঝধি সাহাঝযু আক্রমণকািীঝদি 
হস্রফ কচুকাো কিঝে হদঝখ যাি রর্রুঝদ্ধ পাল্লা হদযাি মে প্ররেপঝক্ষি কাঝে রকেুই 
হনই। চািপাঝশি মারেঝে কদবমাে রৃ্রষ্টি পারনি হোে হোে নহঝি উজ্জ্বল, োজা েকেঝক 
লাল িে এঝস রমশঝে। 
 
হস আি োাঁি হলাঝকিা পাাঁচ রমরনঝেি কম সমঝযি রভেঝি োাঁঝদি শত্রুঝদি প্রায 
সর্াইঝক হেুা কঝি সামানু কঝযকজন হকর্ল প্রাঝণ হর্াঁঝচ যায যািা নদীি েীি র্িার্ি 
অর্রিে হোাঁঝপি রভেঝি হকাঝনামঝে পারলঝয হযঝে হপঝিঝে। 
 
খুিিম োাঁি হঘাড়াি মুখ ঘুরিঝয রনঝয রনঝজি হলাকঝদি মূল সসনুসারিি কাঝে রফঝি 
যার্াি রনঝদবশ রদঝে যাঝর্ এমন সময হস প্রায রত্রশ রফে দূঝি মিা ডালপালাি একো 
িূঝপি রনঝচ মানুঝষি নড়াচড়া লক্ষু কঝি। আক্রমণকািীঝদি একজন রনিযই হঘাড়া 
হািার্াি পঝি হসখাঝন রগঝয আেয রনঝযঝে। খুিিম রনঝজি িোে েির্ারিো আঝিা 
একর্াি মযান হথঝক হর্ি কঝি এর্ং হঘাড়া হথঝক দ্রুে হনঝম এঝস ডালপালাি িূঝপি 
রদঝক এরগঝয যায হযখাঝন সর্রকেু এখন আপাে রিি হঝয িঝযঝে। হস যখন মাত্র দশ 
রফে দূঝি েখন হস মন্থি ভরঙ্গঝে ডানরদঝক রৃ্ত্তাকাঝি ঘুিঝে আিম্ভ কঝি। উরু্ হঝয 
ডালপালাি মাঝে উাঁরক রদঝয হস একজনঝক োাঁি রদঝক রপি রদঝয গুাঁরড় হমঝি শুঝয 
থাকঝে হদঝখ, েীি আি েৃণ পাঝশই িাখা এর্ং ডানহাঝে একো খাাঁজকাো রশকাঝিি 
েুরি ধঝি িঝযঝে। খুিিঝমি উপরিরে সম্বঝি োি মাঝে হকাঝনা ধিঝনি সঝন্দঝহি 
উঝদ্রক ঘঝে না যেক্ষণ না োাঁি েির্ারিি ইস্পাঝেি অগ্রভাগ োাঁি রপঝি রগঝয গুঝো 
হদয। 
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‘ওঝি দাাঁড়াও এর্ং হর্ি হঝয এঝসা, খুিিম ফাসবী ভাষায আঝদশ হদয। হস শীিই জানঝে 
পািঝর্ এিা োাঁি আব্বাজাঝনি হপ্ররিে সসনু নারক অনু হকউ। হলাকো যখন হকাঝনা 
উত্তি হদয না হস েখন প্রশ্নো রহরন্দঝে কঝি এর্ং েির্ারি রদঝয হলাকো মাংঝস একো 
হখাাঁচা রদঝল হর্চািাি ইরেমঝধু হনাংিা হজাব্বায িঝেি দাগ ফুঝে উঝি। োাঁি শত্রু 
এেক্ষঝণ হাউমাউ কঝি উঝি এর্ং ডালপালা একপাঝশ সরিঝয রদঝয দ্রুে হাচড়পাড় 
কঝি পাঝযি উপি ভি রদঝয ওঝি দাাঁড়ায এর্ং ঘুঝি দাাঁড়ার্াি আঝগ খিিো হাঝে ধঝি 
হিঝখই পাগঝলি মে পালার্াি পথ খুাঁজঝে শুরু কঝি। হলাকো খর্বাকৃরে এর্ং োঝিি 
মে পাকাঝনা শিীঝিি অরধকািী এর্ং র্াম কাঝন একো হসানাি মাকরড় িঝযঝে। খিিো 
হফঝল দাও, খুিিম রচৎকাি কঝি র্ঝল। হলাকো আঝদশ পালন কিঝল খুিিম লারথ 
রদঝয হসোঝক দূঝি সরিঝয হদয। হক েুরম? আমায আি আমাি হলাকঝদি হকন হোমিা 
আক্রমণ কঝিঝো? 
 
‘হকন কিঝর্া না? আমাঝদি এই জলাভূরমি রভেি রদঝয এমন আহাম্মঝকি মে যরদ 
হকউ ভ্রমণ কঝি আমিা রক কিঝে পারি।’ 
 
খুিিম ভাঝর্, যাক এিা োহঝল হকর্ল িানীয ডাকাঝেি দল, যরদও মািাত্মক 
রর্পিনক, হপেঝন পঝথি উপঝি পঝড় থাকা রনঝজি আহে আি মৃে সাথীঝদি কাদাি 
উপঝি হাে পা েরড়ঝয পঝড় থাকাি দৃশু স্মিণ কঝি। এই দুরর্বনীে দুরৃ্ত্তঝক োি 
অপিাঝধি মাশুল রদঝে হঝর্ রকন্তু হসো এখনই নয। হোমাঝদি হনো হক? হোমাঝদি 
গ্রামই র্া হকাথায? 
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‘আমাঝদি একোও হনই। আমিা প্রঝেুঝক স্বাধীন মানুষ। আমিা এই অঞ্চঝল রর্চিণ 
করি আি যখন এর্ং হযখাঝন আমাঝদি পেন্দ হয হসখাঝন অিাযী রশরর্ি িাপন করি।’ 
 
 ‘হোমাঝদি কেজন হলাক এখাঝন িঝযঝে? 
 
‘আমিা একো কু্ষদ্র দল যািা িািাি জনু রশকাি কিঝে হর্ি হঝযরেলাম। আপনাি 
দঝলি সাঝথ আমাঝদি ভাগুক্রঝম হদখা হঝযঝে। আমিা আপনাঝদি র্রণকঝদি একো 
কাঝফলা হভঝর্ ভুল কঝিরেলাম। আমিা যরদ ঘুণাক্ষঝিও রু্েঝে পািোম আপনািা 
হসখাঝন কেজন মানুষ িঝযঝেন োহঝল আমিা কখনও এে অল্প সংখুক হলাক রনঝয 
আপনাঝদি আক্রমণ। কিাি রনরু্বরদ্ধো হদখাোম না। রকন্তু শীিই আমাঝদি আিও 
ভাইঝযিা আসঝর্–আমাঝদি শে শে ভাই, আপনাঝদি উপি আমাঝদি হেুাি প্ররেঝশাধ 
রনঝে। আপরন রু্েঝেও পািঝর্ন না োিা ওাঁে হপঝে িঝযঝে এঝকর্াঝি হশষ মুহূঝেবি 
আগ পযবন্ত। োিা আপনাঝদি রশরর্ঝি হানা রদঝয আপনাি সসনুঝদি হেুা কিঝর্, 
আপনাি দ্রর্ু লুে কিঝর্–এর্ং আপনাঝদি হমঝযঝদি রনঝয ফুরেব কিঝর্। 
 
হলাকো কথা র্লাি মাঝেই হিাৎ একপাঝশ লাফ হদয, হর্পঝিাযা ভরঙ্গঝে কাদায আধা 
রনম্মরজে অর্িায পঝড় থাকা োি খিিোি কাঝে হপৌঁোঝে হচষ্টা কঝি। োাঁি আেুল 
মাত্র র্াে আাঁকঝড় ধিঝে যাঝর্ যখন খুিিম োি েির্ারিি ফলা সঝজাঝি হলাকোি 
হপঝে েুরকঝয হদয। হলাকো হপেঝনি রদঝক কাদাি উপঝি উঝে পঝড় এর্ং কঝযক 
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মুহূেব ধড়ফড় কঝি, িে োাঁি জদবাি দাগ লাগা দাাঁঝেি মাে রদঝয রু্িুঝদ্ধি মে উঝি 
আঝস, হচাখ রর্স্ফারিে, োিপঝি রনথি হঝয হসখাঝনই পঝড় থাঝক। 
 
খুিিম হঘাড়ায হচঝপ পঝথি রদঝক রফঝি আসর্াি সময ডাকাে হলাকো যা র্ঝলঝে 
হসসর্ রনঝয রচন্তা কঝি। আসঝলই রক এাঁঝদি আঝিা হলাক এখাঝন িঝযঝে–হকাঝনা এক 
ধিঝনি লুঝেিা র্ারহনী–নারক পুঝিাোই হলাকোি অসাি র্াগাড়ম্বি? হস হকাঝনা ধিঝনি 
েুাঁরক রনঝে পাঝি না। োিা আজ িাে নামাি আঝগই এরগঝয রগঝয নদী অরেক্রম 
কিঝর্। হস হকাঝনা রনিাপদ িাঝন হপৌঁোর্াি আঝগ আি কের্াি োঝক ডাকাে দঝলি 
হখযাঝলি রশকাি হঝে হঝর্–ভযিি অপিাধীি দল োি আব্বাজান রিক োঝক হযমনো 
হঘাষণা কঝিঝেন? োি আব্বাজান োাঁি সাঝথ রক আচিণ কঝিঝেন হস রর্ষঝয রেেো 
এর্ং োি কেো পেন হঝযঝে এসর্ ভার্না হঘাড়ায হচঝপ যার্াি সময োি মনঝক 
অিকািােি কঝি িাঝখ। 
 
* 
 
দুই ঘন্টা পঝি, মৃেঝদি সমারধি কিাি পঝি এর্ং গুপ্তদূঝেিা এঝস ডাকােঝদি আি 
হকাঝনা উপরিরেি লক্ষণ না হদখঝে পার্াি কথা জানাঝল, সসনুসারি নদীি রদঝক 
সংরক্ষপ্ত পথ অরেক্রম কঝি। হর্শ চওড়া নদী–রকন্তু রৃ্রষ্ট হওযা সঝত্ত্বও খুর্ একো গভীি 
না, গুপ্তদূঝেিা নদীি হয অগভীি অংশ খুাঁঝজ হর্ি কঝিঝে হসো চাি রফঝেি হর্রশ গভীি 
নয। অগম্ভীি হঝলও, পারনঝে হর্শ হস্রাে িঝযঝে এর্ং মাে নদীঝে অমসৃণ পাথঝিি খণ্ড 
মাথা উাঁচু কঝি িঝযঝে। খুিিম রনঝজি হঘাড়াি সামথবু পিীক্ষা কিাি জনু দ্রুে র্হমান 
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পারনি রদঝক এরগঝয যার্াি জনু োঝক োড়া হদয। হস স্বরিি সাঝথ লক্ষু কঝি জো 
পারনি মাঝে দাাঁরড়ঝয থাকঝে পািঝে–োিা যরদ সেকব থাঝক োহঝল োাঁিা নদী অরেক্রম 
কিঝে পািঝর্। প্রথঝম একদল সসনু পািাও অনু পাড়ো সুিরক্ষে কিঝে, হস োাঁি 
হদহিক্ষী র্ারহনীি প্রধানঝক আঝদশ হদয। আমিা োিপঝি হকিারঞ্চগুঝলা–গরু োনা 
মালর্াহী গারড়-পািাঝে আিম্ভ কিঝর্া।’ 
 
খুিিম খুর্ শীিই নদীি অপি েীঝি জ্বলন্ত মশাল হদখঝে পায–এো আসঝল সংঝকে হয 
মূল পািাপাি শুরু কিাি জনু ওপাশো রনিাপদ। রৃ্রষ্টও হথঝম রগঝযঝে এর্ং আকাঝশ 
এমনরক এক েুকঝিা নীল আকাশও হদখা যায গাঝড়াযানিা যখন মালর্াহী শকেগুঝলা 
হেঝন আনা ষাঝড়ি প্রথম দলোঝক পারনঝে নামাি জনু োড়া রদঝে শুরু কঝি। 
প্ররের্াদমুখি জন্তুগুঝলা কষ্টকি মন্থিোি সাঝথ নড়া শুরু কঝি রকন্তু হকাঝনা অঘেন 
োড়াই অপি পাঝড় হপৌঁঝে যায। খুিিম এিপি মালর্াহী খচ্চঝিি একো দলঝক পািায, 
হকর্ল হালকা হর্াো রপঝি চাপাঝনা িঝযঝে হযঝহেু ভারি মালপত্র আঝগই হকিারঞ্চঝে 
কঝি িানান্তরিে কিা হঝযঝে। পারনি িি যরদও োঝদি হপঝেি ওপঝি ওঝি আঝস 
নদীি একো জাযগায জম্ভগুঝলাি কঝযকো র্শবাি অগ্রভাগ রদঝয হখাাঁচা রদঝে হয অগ্রসি 
কিঝে রকন্তু এই দলোও অপি েীঝি হপৌঁঝে যায হযখাঝন োাঁিা কুকুঝিি মে রনঝজঝদি 
গা হথঝক পারন েিঝে শুরু কিঝল োাঁঝদি গলায হোলান ঘন্টাগুঝলা েনেন শঝব্দ 
র্াজঝে থাঝক। 
 
খুিিম একেু স্বরি পায। অর্রশষ্ট শকেগুঝলায হকর্ল মানুষ িঝযঝে এর্ং মালর্াহী 
শকঝেি হচঝয অঝনক হালকা। ভাগু ভাঝলা হঝল রদঝনি মে রর্পদ হকঝে রগঝযঝে। হস 
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আকাঝশি রদঝক োরকঝয হদঝখ এখনও রদঝনি আঝলা হর্শ ভাঝলাই আঝে। িাে নামাি 
পূঝর্ই োিা নদীি েীি আি রনঝজঝদি মাঝে দুই রক রেনমাইঝলি একো র্ুর্ধান সেরি 
কিঝে পািঝর্ এর্ং হস একো রনিাপদ িাঝন রশরর্ি িাপণ কিঝর্ আি িাঝে প্রহিী 
হমাোঝযন িাখঝর্। আহে হলাক রনঝয প্রথঝম দুঝো শকে নদী অরেক্রম কঝি। 
রনঝকালাস র্ুাঝলনোইন, োি পিঝনি হচাগায হস হযখানো হকঝেঝে োি রভেি রদঝয 
োি পাঝযি গুঝল র্াধা িোে পরট্টো হদখা যায, প্রথম হকিারঞ্চি গাঝড়াযাঝনি পাঝশ 
র্ঝস িঝযঝে, পারনি রনঝচ লুরকঝয থাকা পাথি আি হভঝস আসা কাঝিি েুকঝিা যা 
পারনঝে প্রচুি পরিমাঝণ িঝযঝে আঝগই লক্ষু কিাি জনু হস সেকব হচাঝখ োরকঝয 
িঝযঝে। খুিিঝমি রেন পুত্র আি োঝদি আযাঝদি র্হনকািী হকিারঞ্চ এিপঝি নদী 
অরেক্রম কঝি। োিা যখন নদীি অপি েীঝি হপৌঁঝে েখন অর্ঝশঝষ আিজুমাঝন্দি 
শকঝেি পালা আঝস। 
 
শকেোঝক র্হনকািী চািো রর্শালঝদহী সাদা ষাড় পারনঝে নামঝল খুিিম োাঁি হঘাড়াঝক 
হসোি হপেঝন নদীঝে নামঝে োড়া হদয, হকাঝনা ধিঝনি রর্পদ হঝল হস কাোকারে 
থাকঝে চায। ধােু রদঝয র্াধান রর্শাল চাকাগুঝলাি যখন ধীঝি ধীঝি ঘুিঝে শুরু কঝি 
োাঁঝদি রভেি রদঝয পারন প্রর্ারহে হয। গাঝড়াযান ধািাঝলা পাথঝিি খণ্ড এরড়ঝয যার্াি 
জনু রর্ঝশষ দক্ষো প্রদশবন কঝি। রকন্তু হকিারঞ্চো যখন প্রায মাে নদীঝে এঝকর্াঝি 
সামঝনি দুঝো ষাঝড়ি একো রপেঝল পঝড় এর্ং জন্তুোি হাাঁেু আধা হর্াঁঝক যায। গম্ভীি 
ডাক হেঝড় ষাড়ো রনঝজঝক সামঝল হনয এর্ং একগুাঁঝয ভরঙ্গঝে োনঝে থাঝক। খুিিম 
পি মুহূঝেবই নদীি অপি েীি হথঝক আেরিে রচৎকাি শুনঝে পায এর্ং হলাকজনঝক 
হদৌঝড় পারনি রদঝক আসঝে হদঝখ। োাঁিা হযরদঝক ইশািা কিঝে উজাঝন হসরদঝক 
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োরকঝয হফনারযে পারনঝে হভঝস প্রচণ্ড গরেঝে োাঁঝদি রদঝক পারনঝে উপঝড় আসা 
রর্শাল একো ডালপালাযুে পাোর্হুল গাে হস হভঝস আসঝে হদখঝে পায। হস দৃশুো 
রিকমে অনুধার্ন কিাি আঝগই গােো আিজুমাঝন্দি হকিারঞ্চি র্াম রদঝক একো িাম 
ধাক্কা হদয। হকিারঞ্চি হপেঝনি চাকাি হস্পাক েুকঝিা েুকঝিা হঝয যায এর্ং পারনি 
রভেঝি শকো আঝি আঝি কাে হঝয পঝড়, রর্শাল গােো সামানু রকেুক্ষণ এি উপঝি 
আেঝক থাঝক রকন্তু োিপঝিই হস্রাঝেি হর্গ োাঁি প্রচণ্ড শরে রদঝয হসোঝক ভারেি রদঝক 
ভারসঝয রনঝয যায। 
 
খুিিম রনঝজি আেরিে হঘাড়াি পাাঁজঝি পাগঝলি মে গুঝো রদঝয উঝে পড়া শকঝেি 
কাঝে রগঝয হদঝখ হয উন্মঝত্তি নুায হাচড়পাাঁচড় কিঝে থাকা ষাড়গুঝলা পারনি রনঝচ 
আেকা পঝড়ঝে। ষাড়গুঝলাি হজাযাঝলি র্াাঁধন হকঝে দাও, হস রচৎকাি কঝি গাঝড়াযানঝক 
র্ঝল। রনঝজি হঘাড়া হথঝক োিপঝি লারফঝয হনঝম, হস ভাো হস্পাঝকি একো ধিঝে 
সক্ষম হয এর্ং হকিারঞ্চি র্ামপাঝশি যেেুকু অর্রশষ্ট িঝযঝে হসোই সর্ঝল রনঝজ হেঝন 
েুঝল রকন্তু পারনি রনঝচ হথঝক হযো উঝি আঝস হসো হকিারঞ্চি উপরিভাগ। হস খাপ 
হথঝক খিি হর্ি কঝি হমাো চামড়াি আোদঝন একো আাঁকার্াাঁকা হপাচ রদঝয রভেঝি 
উাঁরক হদয। প্রর্ল হর্ঝগ হভেঝি প্রঝর্শ কিঝে থাকা পারন আিজুমাঝন্দি রচরু্ক পযবন্ত 
হপৌঁঝে রগঝযঝে এর্ং োাঁি লম্বা চুল োাঁি চািপাঝশ হস্রাঝেি মে ভাসঝে, হস হকিারঞ্চি 
মূল কািাঝমাি একো কাঝিি হপারলন্দ ডান হাে রদঝয ধঝি িঝযঝে এর্ং র্াম হাঝে 
পারনি উপঝি হিাসিািাঝক ধঝি হিঝখঝে। জাহানািা আঝিকো কাঝিি হপারলন্দ দু’হাঝে 
আাঁকঝড় ধঝি েুলঝে। 
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খুিিম োি হপেন হথঝক অঝনকগুঝলা কণ্ঠস্বি হভঝস আসঝে শুঝন–োঝক সাহাযু কিাি 
জনু অঝনুিা আসঝে। জাহানািা োাঁি কাঝেই িঝযঝে হস রনঝজি ডানহাে হমঝযি রদঝক 
র্ারড়ঝয হদয। হকিারঞ্চ হেঝড় রদঝয েুরম র্িং আমায ধি,’ হস আেরিে হমঝযঝক র্ঝল 
হয এক মুহূেব ইেিে কঝি োিপঝি োঝক আাঁকঝড় ধঝি। হস োঝক েুঝল র্াইঝি হর্ি 
কঝি আঝন এর্ং হকিারঞ্চি পাঝশ হঘাড়া রনঝয উপরিে এক সসঝনুি হাঝে োঝক েুঝল 
হদয। হস এিপি আর্াি হকিারঞ্চি অভুন্তঝি প্রঝর্শ কঝি। আিজুমান্দ হচষ্টা কঝিা 
একেু কাঝে আসঝে যাঝে কঝি আরম হোমাি কাে হথঝক হিাসিািাঝক রনঝে পারি। হস 
আঝধা আঝলায আিজুমাঝদি হচাখ হদখঝে পায এর্ং োি কষ্ট কঝি শ্বাস হনযাি শব্দ 
শুনঝে পায যখন হস হাে পুঝিাপুরি না হেঝড় রদঝয ডান হােো করড় কাঝিি উপি রদঝয 
রপেঝল রনঝয এঝস হিাসিািাঝক োি রদঝক র্ারড়ঝয হদয। খুিিম রনচু হঝয রনঝজি 
হমঝযি র্াহু ধিঝে পাঝি এর্ং হমঝযো যরদও র্ুাথা হপঝয হকাঁঝদ উঝি হস োঝক 
হকিারঞ্চি র্াইঝি হেঝন হর্ি কঝি আঝন। 
 
রকন্তু খুিিম যখন ঘুঝি দাাঁরড়ঝয হিাসিািাঝক োি আঝিকজন হলাঝকি হাঝে েুঝল রদঝে 
যাঝর্ হকিারঞ্চি কািাঝমা পুনিায ভীষণভাঝর্ দুলঝে শুরু কঝি। োাঁি পা রপেঝল যায 
এর্ং হস হেি পায হস্রাঝেি শরে হিাসিািাঝক োাঁি কাে হথঝক রেেঝক সরিঝয রনঝে। 
হস হকাঝনামঝে আর্ািও দু’পাঝযি উপঝি হসাজা হঝয দাাঁরড়ঝয উন্মঝত্তি মে চািপাঝশ 
োকায। হিাসিািা! হস হচাঝখি উপি হথঝক পারন মুেঝে মুেঝে রচৎকাি কঝি। 
হিাসিািা! হস প্রথঝম োঝক হদখঝে পায না রকন্তু পারনি রভেঝি হস লাল রকেু একো 
হদঝখ–োি পিঝনি হকাে–এর্ং োিপঝিই োঝক হদঝখ হস্রাঝেি োঝন হভঝস হযঝে। 
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আিজুমান্দ োাঁি রক্ষপ্ত আেবনাদ শুনঝে পায এর্ং রনঝজঝক হকিারঞ্চি রভেি হথঝক হেঝন 
র্াইঝি হর্ি কঝি আঝন, োাঁি গাঝলি একো ক্ষেিান হথঝক িে পড়ঝে। হিাসিািা–
আমাি হমঝয হকাথায? হস হাহাকাি কঝি উঝি। খুিিম ভারেি রদঝক ইশািা কঝি। 
এখাঝনই থাঝকা। আরম োঝক উদ্ধাি কিরে। রকন্তু খুিিম োি কথা হশষ কিাি আঝগই 
আিজুমান্দ উত্তাল নদীি হস্রাঝে োাঁরপঝয পঝড়। হস যরদও একজন দক্ষ সাাঁোরু–আগ্রায 
োাঁি হাঝভলীি হহঝিঝমি সাাঁোিকুঝণ্ড হস সাাঁোি কােঝে ভাঝলার্াসঝো–রকন্তু এখাঝনি 
এই েীব্র হস্রাঝেি রর্রুঝদ্ধ হস রকেুই কিঝে পািঝর্ না আি ইরেমঝধু হস্রাে োঝক 
ভারসঝয রনঝয হযঝে শুরু কঝিঝে আি োোড়া পারনি রনঝচ লুরকঝয থাকা পাথি িঝযঝে। 
 
খুিিম দ্রুে রনঝজি রসদ্ধান্ত হনয। হস হাচড়পাাঁচড় কঝি অপি পাঝড় রগঝয পারন হথঝক 
ওঝি আঝস হযখাঝন ইরেমঝধু োি হর্রশিভাগ সসনু হপৌঁঝে রগঝযঝে এর্ং রচৎকাি কঝি 
োি জনু একো হঘাড়া রনঝয আসঝে র্ঝল এর্ং োাঁি হদহিক্ষীঝদি আঝদশ হদয োঝক 
অনুসিণ কিঝে। হঘাড়াি রপঝি লারফঝয উঝিই পুরু কাদাি রভেি রদঝয যে দ্রুে সম্ভর্ 
এরগঝয হযঝে থাঝক আি পুঝিাো সময মরথে হঝে থাকা পারনি রদঝক োরকঝয থাঝক। 
নদীো আি মাত্র কঝযকশ গজ সামঝন র্াম রদঝক গােপালাি রভেঝি েীক্ষ্ণ একো র্াাঁক 
রনঝযঝে। হস্রাঝেি হর্গ হসখাঝন কম থাকাি কথা এর্ং হস হদখঝে পায মােনদীঝেও 
পারনি উপঝি লম্বা লম্বা ডাল েুাঁঝক িঝযঝে। আিজুমান্দঝক এক েুকঝিা কাি আাঁকঝড় 
ভাসঝে হদঝখ োি হৃৎরপণ্ড ধক কঝি উঝি এর্ং োি হথঝক একশ গজ দূঝি একো লাল 
কািাঝমা–একো পুেুঝলি হচঝয হকাঝনামঝেই র্ড় হঝর্ না–হসো হিাসিািাি। োিা 
র্াঝকি কাঝে হপৌঁোর্াি আঝগই োঝক অর্শুই হসখাঝন হপৌঁোঝে হঝর্… 
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 হস র্াাঁঝকি উঝেঝশু হঘাড়া হোোঝল গাঝেি ডালপালা োাঁি মুঝখ চারু্ঝকি মে আঘাে 
কঝি। রনঝজি হঘাড়াঝক চক্রাকাঝি ঘুরিঝয রনঝয হর্মক্কা োঝক থারমঝয হস লারফঝয োি 
রপি হথঝক হনঝম আঝস এর্ং নদীি উপঝি েুঝল থাকা একো গাঝে প্রাণপঝণ উিঝে শুরু 
কঝি। একো চওড়া, মসৃণ ডাঝল যা পারনি রেন রফে উপঝি িঝযঝে হস র্হুকঝষ্ট 
আঝিাহণ কঝি োাঁি ভি যেক্ষণ র্হন কিঝে পািঝর্ র্ঝল োাঁি মঝন হয হস একেু 
একেু কঝি সামঝনি রদঝক এরগঝয যায। হস োিপঝি ডালো একহাঝে েখন আাঁকঝড় 
হিঝখ হস রনঝজি হদহ হস্রাঝেি রভেঝি নামায এর্ং ঘুঝি উজাঝনি রদঝক োকায। হস 
এঝকর্াঝি রিক সমযমে এঝসঝে। হমঝযো এক পুেরল হভজা লাল েুানাি মে হদখায। 
হস রনঝজি খারল হােো হিাসিািা রদঝক র্ারড়ঝয রদঝয হস প্রথঝম হিাসিািাি পিঝনি 
লাল হপাষাকো ধঝি এর্ং োিপঝি োি এক হাে। এক হাঝে হমঝযঝক পারনি রভেি 
হথঝক র্াইঝি আনঝে োাঁি পুঝিা শরে প্রঝযাজন হয এর্ং পারন হথঝক েুঝল হস োঝক 
ডাঝলি উপি র্সায এর্ং োিপঝি হস রনঝজ উঝি র্ঝস। হমঝযি কষ্ট কঝি শ্বাস হনযাি 
শব্দ শুঝন হস স্বরি লাভ কঝি। হমঝযি হদহ রনঝিজ হঝয িঝযঝে রকন্তু হস হর্াঁঝচ আঝে। 
োি সসনুঝদি একজন পাঝশি আঝিকো ডাঝল উঝি আসঝে হস োি কাঝে হমঝযঝক 
হদয। 
 
হিাসিািাঝক রনিাপদ িাঝন রনঝয যার্াি সাঝথ সাঝথ খুিিম আর্াি ডাল র্িার্ি সামঝনি 
রদঝক এরগঝয হযঝে আিম্ভ কঝিঝে। হস আিজুমান্দঝক পারনঝে হারু্ডুরু্ হখঝে হখঝে 
রনঝজি রদঝক এরগঝয আসঝে হদঝখ, কাঝিি েুকঝিাো এখনও হস আাঁকঝড় িঝযঝে রকন্তু 
হস অঝনক দূি রদঝয হভঝস যাঝে োি পঝক্ষ োঝক ধিা সম্ভর্ হঝর্ না। হস যখন রিক 
োি র্িার্ি হপৌঁঝে খুিিম পারনঝে লারফঝয হনঝম োি রদঝক এরগঝয হযঝে শুরু কঝি। 
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নদী এখাঝন হর্শ গভীি রকন্তু হস হযমনো আশা কঝিরেল র্াাঁঝকি কািঝণ এখাঝন হস্রাে 
হর্শ দুর্বল। দশর্াঝি হস আিজুমাঝদি পাঝশ হপৌঁঝে যায। র্াম হাঝে োি হকামি 
জরড়ঝয ধঝি, হস র্ঝল, কাঝিি েুকঝিাো হেঝড় দাও। আরম হোমায ধঝিরে।’ হস োাঁি 
কথামে কাজ কঝি এর্ং খুিিম ডান হাে চারলঝয আি দুই পাঝয যে হজাঝি সম্ভর্ 
লারথ হমঝি েীঝিি রদঝক এরগঝয হযঝে আিম্ভ কঝি। োি হচাঝখ এেঝর্রশ পারনি 
োপো লাঝগ হয হকর্ল েীঝিি সরু্জ অস্পষ্টো আি আিজুমান্দঝক হকাঝনাভাঝর্ েুেঝে 
না হদযা োড়া হস পরিষ্কাি কঝি রকেু রচন্তা কিঝে পাঝি না। 
 
 হস োিপঝি রকেু একো োাঁঝদি রদঝক র্ারড়ঝয িাখা হঝযঝে হদখঝে পায। ‘জাহাাঁপনা, 
র্শবাি হােলো আাঁকঝড় ধঝিন, একো কণ্ঠস্বি প্রাণপঝণ রচৎকাি কঝি র্ঝল। হস হাে 
র্াড়াঝে োি আেুল কাঝিি সাঝথ সংঝযাগ িাপন কিঝে পাঝি। হস োিপঝি র্শবাি 
হােল শে কঝি আাঁকঝড় ধিঝল, হেি পায োঝক হকউ োনঝে। হস আি আিজুমান্দ 
রকেুক্ষণ পঝিই কাদাি উপঝি শুঝয হাপঝিি মে শ্বাস রনঝে থাঝক। আিজুমাঝন্দি ডান 
র্াহুি উদ্ধাংশ েঝড় রগঝযঝে এর্ং হর্শ িে পড়ঝে পারনঝে হকাঝনা পাথঝিি সাঝথ 
হযখাঝন হস আঘাে হপঝযঝে এর্ং োাঁি গাঝলও জখম হঝযঝে রকন্তু োি উচ্চারিে 
শব্দগুঝলা হঝলা, হিাসিািা… আমাি হমঝয রিক আঝে? খুিিম হকর্ল মাথা হনঝড় সম্মরে 
জানায। কদবমাে আি রভঝজ জর্জঝর্ অর্িায, কাাঁপঝে কাাঁপঝে োিা হযমন িঝযঝে 
হসভাঝর্ই রনির্ কৃেজ্ঞোয এঝক অপিঝক আাঁকঝড় ধঝি। 

  

http://www.bengaliebook.com/


 দি টেনটেড টরোন - এম্পোয়োর অভ িো ট োগল । অযোটলক্স রোিোরট োডড 

454 

www.bengaliebook.com                                  সূদিপত্র 
 

 

৩ আগনু্তক ট টহরর্োন 
 
খঝযিী অশুভ দুগবিযুে, রপরেল কাদা এখনও োঝদি হকিারঞ্চি চাকা আেঝক ধঝি 
ভার্ো এমন হযন োঝদি অরেক্রম কিঝে রদঝে অরনেুক। খুিিম প্রায হোশ একো 
অনুভূরে হেি পায। মহানন্দা নদী অরেক্রম কিাি পির্েবী সপ্তাহগুঝলাঝে োিা যখন 
উত্তিপূর্বরদঝক গাঝঙ্গয র্-িীপ অরভমুঝখ িওযানা হর্াি পঝি োাঁঝদি অগ্রসি হর্াি গরে 
যন্ত্রণাদাযকভাঝর্ শ্লথ হঝয পঝড়ঝে, এমনও রদন রগঝযঝে হযরদন োিা রদঝন রেন রক চাি 
মাইঝলি হর্রশ দূিত্ব অরেক্রম কিঝে পাঝিরন। র্ষবাকাল অরেক্রান্ত হঝযঝে রকন্তু োি 
রচে এখনও এখাঝনি, আদ্রব র্াোস হথঝক শুরু কঝি পচা পাোি পুরু গারলচায এর্ং 
উপঝড় পড়া গােপালাি শাখাপ্রশাখায এর্ং রৃ্রষ্টি কািঝণ সৃরষ্ট হওযা জলাভূরমি এখন 
র্দ্ধ কাঝলা পারনি দীরপ্তি হভেি িঝযঝে। ডাকাঝেি দল যরদও আি হকাঝনা সমসুাি 
জন্ম হদযরন এর্ং মহর্ে খাঝনি উপরিরেি হকাঝনা লক্ষণ হদখা যায রন, োিপঝিও 
চািপাঝশ রর্পদ হযন ওাঁে হপঝে িঝযঝে। গাঝেি রনঝচ জন্ম হনযা হোাঁপোঝড় রর্ষাে 
সাপ ঘুঝি হর্ড়ায। সিুাি সময হর্াাঁ-হর্াাঁ শব্দ কঝি মশাি োাঁক হুল হফাাঁোঝে উঝড় আঝস, 
উষ্ণ িঝেি জনু কু্ষধােব। আি োি হলাকঝদি রভেঝি এখন শুরু হঝযঝে হিাঝগি 
প্রাদুভবার্–গে দুই সপ্তাঝহ োাঁি েযজন হলাক মািা রগঝযঝে যাঝদি রভেঝি িঝযঝে োি 
সর্ঝচঝয র্ঝযাঝজুষ্ঠ পরিচািক, শাহ্ গুল, রযরন আগ্রা হথঝক োাঁি সাঝথ আনুগঝেুি জনু 
রনর্বাসঝন এঝসরেঝলন। প্ররেরদন সকালঝর্লা োি র্ারহনীি হলাকর্ল হ্রাস পায কািণ 
হলাকজন পারলঝয হযঝে শুরু কঝিঝে, োিা রনঝজঝদি ভাগু পিীক্ষা কঝি হদখঝে 
আগ্রহী। 
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হোশাি মাঝে রনঝজঝক আেঝক হিঝখ, খুিিম প্ররেো গাে হথঝক েুঝল থাকা সরু্জ 
মঝসি হসাঁেঝসঝে, রুক্ষ একো জে ধাক্কা রদঝয একপাঝশ সরিঝয হদয। আিজুমান্দ 
পুনিায গভবর্েী হওযায োঝক, আি োাঁি সন্তানঝদি রনঝয োাঁি সর্ঝচঝয হর্রশ দুরিন্তা। 
র্াচ্চাঝদি সর্াইঝক অসুি আি পুাকাঝে হদখায এর্ং আিজুমাঝন্দি রনঝজিও হচাখমুখ 
দুরিন্তায র্ঝস হগঝে, োাঁি হচাঝখি রনঝচ কারল পঝড়ঝে। মহানন্দা অরেক্রঝমি সময োাঁি 
উদ্ধবর্াহুঝে হয ক্ষে হঝযরেল হসো পুঝিাপুরি কখনও রনিাময হযরন। ক্ষেিানো এখনও 
োজা আি হফালা হদখায এর্ং প্রাযই হসখাঝন হলুদ পুাঁজ জঝম। োি রক কিা উরচে? 
োি মাঝে মাঝে মঝন হয মহর্ে খাঝনি র্ারহনীি অর্িাঝনি র্ুাপাঝি হস যরদ জানঝে 
পািঝো… এখন যখন শুষ্ক মওসুম এঝস রগঝযঝে, োিা রক োি রপেু রপেু আসঝে নারক 
র্ষবাি সমঝযই োিা রফঝি রগঝযঝে। হকাঝনা েথু জানা না থাকঝল পরিকল্পনা কিা 
অসম্ভর্। দশরদন আঝগ হস গুপ্তদূঝেি দারযত্ব রদঝয যাঝদি পারিঝযরেল োাঁঝদিও এখন 
পযবন্ত রফঝি আসর্াি হকাঝনা লক্ষণ হনই এর্ং োিা সম্ভর্ে আসঝেও না–স্বপক্ষেুাঝগি 
প্রঝিাচনা এখন হযঝকাঝনা সমঝযি হচঝয অঝনকঝর্রশ প্রলুব্ধকািী। 
 
োাঁি মাথায যন্ত্রণা শুরু হয এর্ং হচাখ নারমঝয হস হোঁড়া, কাদাি দাগ যুে হপাষাঝকি 
রদঝক োকায, অঝনকোই োাঁি একসমঝযি হচৌকষ হঘাড়াি মরলন চামড়াি মে লাঝগ 
হর্চািাি পাাঁজঝিি হাড় এখন স্পষ্ট হর্াো যায। হস হচাখ েুঝল সামঝনি রদঝক োরকঝয 
রনঝজঝক প্রঝর্াধ রদঝে চায জনর্সরে ক্রমশ রর্িল হঝয আসঝে। উপকূল হথঝক োিা 
এখন রনিযই খুর্ একো দূঝি হনই র্া অন্তেপঝক্ষ গঙ্গাি হমাহনা হথঝক যা নদীপঝথি 
একো সমূ্পণব র্ুর্িা। োিা যরদ হকাঝনামঝে একর্াি নদীগুঝলাি একোঝক খুাঁঝজ হর্ি 
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কিঝে পািঝো োহঝল হসোঝক ভারেঝে অনুসিণ কঝি সমুঝদ্র… োাঁি ভার্না হযন 
হভাজর্ারজি মে রনঝজঝদি মূেব কঝি েুঝল, রনঝকালাস র্ুাঝলনোইন আি োাঁি 
আঝিকজন হদহিক্ষী সামঝনি সরু্জ োযাি মাে হথঝক আরর্ভূবে হয। হস োাঁঝদি 
সকাঝল পারিঝযরেল, নদীি েীঝি ডাকােঝদি সাঝথি রেে অরভজ্ঞো হর্াি পঝি হথঝক 
হস সর্সমঝযই সামঝনি পথো এখন আঝগই পযবঝর্ক্ষণ কঝি হনয। রক অর্িা? োাঁিা 
ের্ণ সীমাি হভেি হপৌঁোঝেই হস হচাঁরচঝয রজঝজ্ঞস কঝি। 
 
োি জনু রর্স্ময অঝপক্ষা কিরেল যখন হস হদঝখ োিা একা রফঝি আঝসরন। োাঁঝদি 
রর্শ গজ হপেঝন একো সুন্দি হদখঝে সাদা খচ্চঝিি রপঝি উপরর্ষ্ট খঝযিী িঝেি হমাো 
কাপঝড়ি সেরি লম্বা একো আলখাল্লা পরিরহে একজন মানুষ যাি মুখো একো রর্রচত্র, 
চওড়া রকনািাযুে, একো েুরপি আড়াঝল োকা। 
 
যুর্িাজ, রনঝকালাস দুলরক চাঝল হঘাড়া েুরেঝয এরগঝয আঝস, োাঁি অল্পর্যসী মুখো ঘাঝম 
হগালারপ হঝয িঝযঝে। এই হলাকো একজন পেুবগীজ পুঝিারহে। আমিা এখান হথঝক 
পাাঁচ মাইল দূঝি জ্বালানী কাি কােঝে থাকা একদল হলাকঝক েত্ত্বার্ধাযন কিা অর্িায 
োঝক আরর্ষ্কাি কঝিরে। োি ভাষু অনুযাযী আমিা হুগলীি পেুবগীজ কুরিি খুর্ কাঝেই 
অর্িান কিরে।’ 
 
হুগলী? খুিিম ভ্রুকুরে কঝি। র্ারণজু কুরিি রর্ষঝয হস োাঁি আব্বাজানঝক কথা র্লঝে 
শুঝনঝে। দির্াঝি গুজর্ িঝযঝে হয হসখাঝনি পেুবগীজ পুঝিারহঝেিা িানীয হলাকজনঝক 
হজাি কঝি োাঁঝদি রনঝজঝদি ধঝমব দীরক্ষে কিাি হচষ্টা কিঝে আি োিঝচঝযও র্ড় কথা 
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পেুবগীজ র্ুর্সাযীিা োাঁঝদি দাস র্ুর্সাঝয যাঝদি জাহাজ হসখাঝন িঝযঝে যািা সম্মরে 
না হদয োঝদি রর্রক্রও কঝি রদঝে… এই পুঝিারহে রক জাঝন আরম হক? 
 
না, যুর্িাজ। োঝক হকর্ল জানাঝনা হঝযঝে হয আপরন একজন হমাগল অরভজাে র্ুরে। 
 
‘োঝক আমাি কাঝে আসঝে র্ঝলা। 
 
পুঝিারহে যখন সামঝনি রদঝক এরগঝয আসঝে শুরু কঝি, েখন হস অরভর্াদন জানাঝে 
রনঝজি মাথা নে কঝি। খুিিম পুঝিারহঝেি চওড়া রকনািাযুে েুরপি রনঝচ হোে কঝি 
োাঁো দারড়যুে লম্বা পােলা র্াাঁরশি মে নাক রর্রশষ্ট একো মুঝখ হলুদাভ হচাখ হদঝখ। 
আরম রু্েঝে পািরে আপরন হুগলীি একজন পেুবগীজ পুঝিারহে। 
 
হুাাঁ, জাাঁহাপনা, হলাকো ফাসবীঝে উত্তি হদয। 
 
আপরন আমাঝক হচঝনন? 
 
 ‘আমাি নাম ফাদাি হিানাঝল্ডা। আরম কঝযক র্েি পূঝর্ব আপনাি আব্বাজাঝনি দির্াঝি 
রগঝযরেলাম। আপনাি আব্বাজান হসই সমঝয আমাঝদি ধঝমবি–একমাত্র ধমবরর্শ্বাস–
রর্ষঝয হর্শ আগ্রহ প্রদশবন কঝিরেঝলন। রেরন হসই সমঝয আমাি মে একজন হজসুইে 
পুঝিারহেঝক আপনাি হোে ভাইঝযি রশক্ষক রহসাঝর্ রনঝযাগ পযবন্ত কিঝে হচঝযরেঝলন। 
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 খুিিম মাথা নাঝড়। োি এখন মঝন পঝড়ঝে োি রপোমহ আকর্ঝিি নুায–োাঁি 
আব্বাজানও এই হজসুইেঝদি রর্ষঝয রিক কেো আগ্রহী রেঝলন। একো সময রেল 
যখন দির্াঝর্ োাঁঝক োাঁঝক পুঝিারহে হদখা হযে এর্ং হযনঝেনভাঝর্ প্রস্তুে কাঝিি সেরি 
রর্শাল একো কু্রশ রনঝয আগ্রাি সড়ঝক োাঁঝদি রমরেঝলি র্ুাপাঝি আি রগজবা রনমবাঝণি 
জনু োঝদি রনিন্তি অনুঝিাঝধি রর্ষঝয হমাল্লািা ভীষণ আপরত্ত জারনঝযরেল। 
 
 ফাদাি হিানাঝল্ডা োাঁি পােলা হিাাঁে কুরঞ্চে কঝি। সম্রাে োাঁি রনঝজি ধমবমঝেি 
পুঝিারহেঝদি হগাড়া রর্শ্বাঝসি কাঝে, যািা আমাঝদি প্রভাঝর্ি কািঝণ ঈষবারেে হঝয 
উঝিরেল আি ঈশ্বঝিি সরেুকাঝিি পথ প্রদশবক রহসাঝর্ আমাঝদি ভয কিঝো, রনঝজঝক 
প্রভারর্ে হঝে রদঝযঝেন। 
 
 খুিিম হকাঝনা উত্তি হদয না। এো ধমবীয আলাঝপি উপযুে সময না। োি আি োি 
পরির্াঝিি সাহাযু প্রঝযাজন এর্ং হসো হযে এই হলাকোি কাঝে পাওযা হযঝে পাঝি। 
আপরন রক জাঝনন রক কািঝণ আমাঝক র্াংলায আসঝে হঝযঝে? হস পুঝিারহঝেি মুঝখি 
রদঝক অপলক দৃরষ্টঝে োরকঝয হথঝক প্রশ্ন কঝি। হলুদাভ হচাঝখি মরণ চঞ্চল হঝয উঝি। 
 
‘আপনাি আি আপনাি আব্বাজাঝনি রভেঝি হকাঝনা কািঝণ একো মোননঝকুি সৃরষ্ট 
হঝযঝে র্ঝল আমিা শুঝনরে, রকেুক্ষণ পঝি ফাদাি হিানাঝল্ডা উত্তি হদয। 
 
 র্ুাপািো মোননঝকুি হচঝযও র্ড়। আমাঝদি রভেঝি প্রায যুধুমান একো অর্িা 
রর্িাজ কিঝে। আরম আমাি পরির্াি রনঝয এখাঝন এঝসরে হকর্ল একো আশা রনঝয হয 
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আরম আমাি র্ারহনী পুনগবরিে কিাি সময োাঁঝদি জনু এখাঝন একো রনিাপদ আেয 
খুাঁঝজ পার্। আমাি সাঝথ এখনও অঝনঝকি সমত্রীি সম্পকব িঝযঝে। 
 
 ‘আপরন আসঝলই রর্শ্বাস কঝিন হয রর্ষযো যুদ্ধ পযবন্ত গড়াঝে পাঝি? পুঝিারহেঝক 
হকমন রর্ভ্রান্ত হদখায। 
 
 ‘আরম হসো চাই না রকন্তু হসোই হঝে পাঝি। আমাি আব্বাজান এখন আি 
হকাঝনামঝেই স্বাধীন নন। রেরন আরফম আি সুিাি কাঝে রনঝজঝক রর্রক্র কঝি রদঝযঝেন 
এর্ং রনঝজি সাম্রাঝজুি শাসন ক্ষমো রনঝজি স্ত্রীি হাঝে অপবন কঝিঝেন।’ 
 
 ‘সম্রাজ্ঞী হমঝহরুরিসা? আমাঝদি র্রণকঝদি সম্প্ররে নীল র্ারণঝজুি অরধকাি রদঝয জারি 
কিা একো হুকুমনামায োি সীলঝমাহি রেল। আমিা েখন রর্রস্মে হঝযরেলাম, রকন্তু 
ধািণা কঝিরেলাম হয সম্রাে অসুি র্ঝলই এমনো হঝযঝে। 
 
‘না। রেরন নন এখন সম্রাজ্ঞীই শাসন পরিচালনা কিঝেন। আরম পঝি আপনাঝক সর্রকেু 
খুঝল র্লঝর্া রকন্তু োি আঝগ আমায জানঝে হঝর্ হয হুগলীঝে আপরন আি আপনাি 
সাথী অনুানু পেুবগীজিা রক আমাি পরির্ািঝক শিণিল দান কিঝর্ন? আমিা কঝযকশ 
মাইল পথ অরেক্রম কঝি এঝসরে, অরধকাংশ সমঝযই যা রেল রর্পদসিুল। আমাি 
সন্তানঝদি র্যস অল্প আি আমাি স্ত্রী অসুি এর্ং সন্তানসম্ভর্া। োাঁি রর্োম প্রঝযাজন।’ 
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পুঝিারহেঝক এই প্রথমর্াি হাসঝে হদখা যায। যুর্িাজ, আপনাঝক সাহাযু কিা রিস্টান 
রহসাঝর্ এো আমাঝদি দারযত্ব। আপরন যরদ আপনাি ইংঝিজ পরিচািকঝক আমাি সাঝথ 
আঝগ যার্াি অনুমরে হদন, আরম োহঝল আমাি পুঝিারহে ভাইঝদি সাঝথ কথা র্লঝে 
এর্ং আপনাি র্সর্াঝসি জনু আমিা আর্াসিল প্রস্তুে কিঝে পারি। 
 
* 
 
হুগলী নদীি েীঝি উাঁচু খুরেি উপঝি অর্রিে একো সাধািণ একেলা, োলপাোি 
র্াসাি চুনকাম কিা একো কঝক্ষি মসরলঝনি পদবা মৃদু র্াোঝস আঝন্দারলে হয হযখাঝন 
আিজুমান্দ একো রনচু নিম রডভাঝন শুঝয িঝযঝে। এক মুহূঝেবি জনু োাঁি দৃরষ্ট উঝো 
রদঝকি হদযাঝল েুলন্ত িহসুময একো রচত্রকঝমবি উপঝি রিি থাঝক হযখাঝন একো 
কাঝিি কু্রঝশ একো মানুষঝক হপঝিক রদঝয আেকাঝনা িঝযঝে। হলাকো এেই কৃশকায 
হয োি পাজঝিি সর্গুঝলা হাড় র্াইঝিি রদঝক হর্ি হঝয আঝে এর্ং একো কাাঁোযুে 
মুকুঝেি রনঝচ হথঝক োাঁি হমাঝমি মে ফুাকাঝশ মুঝখ যা যন্ত্রণায রর্কৃে হঝয িঝযঝে, 
িে গরড়ঝয নামঝে যা এেই গাঢ় হদখঝে হয প্রায কালঝচ মঝন হয। োি দু’হচাখ 
হোশভাঝর্ আকাঝশি রদঝক োরকঝয আঝে, হচাঝখি মরণ হদখা প্রায যাযই না, হকর্ল 
রশিাযুে সাদা অংশ হচাঝখ পঝড়। একো ভযিি রচত্রকমব এর্ং িাঝেি হর্লা হস একো 
সাদা কাপড় রদঝয েরর্ো হেঝক িাঝখ রকন্তু রদঝনি হর্লা হস োি পেুবগীজ 
পরিচারিকাঝদি মঝন আঘাে রদঝে চায না র্ঝল যািা ভীষণ মমো রনঝয োাঁি েত্ত্বার্ধাঝন 
রনযুে। পুঝিারহেঝদি জনু োাঁিাই খার্াি িািা কঝি আি সর্রকেু হেঝড়মুঝে পরিষ্কাি 
িাঝখ, এর্ং হসই সাঝথ এখাঝন পুঝিারহেঝদি হদযাল হঘিা আরঙ্গণায োঝদি হোে 
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পরির্াঝিি সর্ দারযত্ব আি োাঁি এর্ং খুিিঝমি হসর্া শুশ্রূষাি দারযত্বও োিা রনঝযঝে। 
োাঁিা প্রাযই অর্শু পেুবগীজঝদি ভীষণ পেঝন্দি হনানো মাে যা এখাঝন শুাঁেরক নাঝম 
পরিরচে োাঁঝদিও হখঝে হদয। খুিিঝমি সসনুিা হুগলীি েীঝি হর্শ আিামদাযকভাঝর্ই 
রশরর্ি িাপন কঝি অর্িান কঝিঝে হযখান হথঝক প্রায আধমাইল দূঝি পেুবগীজঝদি 
র্ারণজু র্হিগুঝলা হনােি কঝি িাখা। 
 
আগ্রাি সৃ্মরে এর্ং রর্ঝশষ কঝি োি দাদাজান রগযাস হর্ঝগি কথা, যাঝক হস আি 
হকাঝনারদনই হদখঝে পাঝর্ না, প্রাযই োি মঝন এঝস ভীড় জমায। হস আি খুিিম 
হুগলীঝে হপৌঁোর্াি রকেুরদন আঝগই একজন পেুবগীজ র্রণক এখাঝন এঝসরেঝলন রযরন 
পাদ্রীঝদি র্ঝলঝেন হয িাজকীয হকাষাধুক্ষ মািা রগঝযঝেন এর্ং হমাগল দির্াি হশাক 
পালন কিঝে। হস কথাো এঝকর্াঝিই রর্শ্বাস কিঝে পািঝে না। োাঁি জীর্ঝন 
দাদাজাঝনি উপরিরে–োাঁঝদি পুঝিা পরির্াঝিি সর্াি কাঝে–এেই র্ুাপক রেল। 
সংর্াদো অরনর্াযবভাঝর্ই োি ভার্নাগুঝলাঝক োাঁি ফুপুজান হমঝহরুরিসাি রদঝক ধারর্ে 
কঝি। হমঝহরুরিসা রনরিেভাঝর্ই এখন হশাকগ্রি… নারক রেরন? হমঝহরুরিসাি কািঝণই, 
হমাগল িাজপরির্াি অেীঝে র্হুর্াি হযমন হঝযঝে, রপোি রর্রুঝদ্ধ পুত্র, সৎ-ভাইঝযি 
রর্রুঝদ্ধ সৎ-ভাইঝযি মে, আর্ািও েুকঝিা হঝযঝে। োি মাঝে মাঝে মঝন হয হয 
োাঁঝদি এই পারির্ারিক সমসুা অঝনকো ফুঝলি হভেঝিি কীঝেি মে, অলঝক্ষু হথঝক 
কুঝড় কুঝড় সর্রকেু খায যেক্ষণ না অঝনক হদরি হঝয যায। 
 
কঝক্ষি র্াইঝি হথঝক রনঝজি সন্তানঝদি রচৎকাঝিি শব্দ শুঝন, হস ভাঝর্, োি রনঝজি 
সন্তানঝদি রভেঝি একোি এমন অভার্ হযন কখনও হদখা না যায। খুিিম োি রেন 
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পুত্রঝকই ভীষণ ভাঝলার্াঝস এর্ং োিাও োঝক ভাঝলার্াঝস। সর্ঝচঝয র্ড় কথা, োাঁি 
হেঝলিা সর্াই আপন ভাই, আলাদা আলাদা মাঝযি সন্তান না যািা রর্রভি িাঝন র্ড় 
হর্াি কািঝণ োঝদি রভেঝি ভ্রােৃত্বঝর্াধ কখনও পুঝিাপুরি রর্করশে হঝে পাঝি না, 
যাঝদি হদখাঝশানা কিাি জনু হেহমযী এক মা আঝেন। আি হসই সাঝথ হয রর্পদ আি 
কষ্ট োিা সহু কঝিঝে–সম্ভর্ে এখনও কিঝে–োাঁঝদি রভেঝি আঝিা গভীি র্িঝনি জন্ম 
হদঝর্। 
 
 রনঝজি রভেঝি একো লারথ অনুভর্ কিঝে, হস নঝড় ওঝি। এই সন্তানো হকমন হঝর্? 
আঝিকো হেঝল? এই সন্তানো অঝনক র্ড়–োি উদি আঝগ কখনও এে রর্শাল হযরন। 
হস গভবার্িায সাধািণে ভাঝলাই হর্াধ কঝি আি প্ররেো সন্তান জন্ম হনযাি সাঝথ সাঝথ 
সন্তান জন্ম হদযাো োি জনু অঝনকোই সহজ হঝয এঝসঝে। রকন্তু এইর্াি গভবার্িাি 
সময হস অসুিঝর্াধ কঝিঝে এর্ং খারনকো ভযও হপঝযঝে। হস যেরকেু সহু কঝিঝে 
এর্ং োি র্াহুি ক্ষেো যা এখনও পুঝিাপুরি সাঝিরন, োাঁি মাঝে ভীষণ দূর্বল একো 
অনুভূরে জন্ম হদয… সহসা একো েীক্ষ্ণ র্ুাথা হেউঝযি মে েরড়ঝয পড়ঝে োি রনিঃশ্বাস 
র্ি হঝয আঝস। 
 
* 
 
হুগলী নদীি েীি র্িার্ি কঝযক ঘন্টা রশকাি কঝি ফুিফুঝি হমজাঝজ খুিিম যখন 
হজসুইে পাদ্রীঝদি আর্ারসক এলাকাি রদঝক হঘাড়ায হচঝপ রফঝি আঝস হস একো 
যুর্কঝক োি রদঝক হদৌঝড় আসঝে হদঝখ যাঝক হস পাদ্রীঝদি পরিচািকঝদি একজন 
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রহসাঝর্ রচনঝে পাঝি। হস একজন ধমবান্তরিে রিস্টান এর্ং সুরে কাপঝড়ি ধুরেি 
পরির্ঝেব োাঁি পিঝন ইউঝিাপীয িীরেি হকাে আি পােলুন। 
 
‘আপনাি স্ত্রীি গভবযন্ত্রণা শুরু হঝযঝে, খুিিম শুনঝে পাঝর্ এমন দূিঝত্ব হপৌঁোন মাত্রই 
হস রচৎকাি কঝি র্ঝল। 
 
 খুিিম োাঁি রদঝক োরকঝয থাঝক, োাঁি মঝন হকর্ল একো ভার্নাই আকৃরে লাভ কঝি–
অঝনক োড়াোরড়… অঝনকঝর্রশ আঝগ… হস হঘাড়া রনঝয দ্রুে আর্ারসক এলাকাি রদঝক 
এরগঝয যায, হঘাড়া হথঝক নাঝম এর্ং কাঝিি রসাঁরড় রদঝয উঝি আিজুমাঝন্দি কঝক্ষি 
রদঝক হদৌঝড় যায। হস র্ি দিজাি র্াইঝি এঝস দাাঁড়ায, গভবযন্ত্রণাি স্বাভারর্ক কািাকারে 
শুনঝে হচষ্টা কঝি, রকন্তু হস সঝর্ি পরির্ঝেব হসখাঝন রনির্ো রর্িাজ কিঝে এর্ং 
রর্ষযো োি হাে পা িাণ্ডা কঝি হদয। োিপঝিই দিজা খুঝল যায এর্ং পেুবগীজ 
পরিচারিকাঝদি একজন র্াইঝি আঝস। রক হঝযঝে? হস জানঝে চায রকন্তু পরিচারিকা 
হমঝযো দুঝর্বাধু ভরঙ্গঝে োাঁি রদঝক োরকঝয থাঝক। হস োঝক ধাক্কা রদঝয একপাঝশ 
সরিঝয হভেঝি প্রঝর্শ কঝি। আিজুমান্দ িঝে মাখামারখ অর্িায শুঝয িঝযঝে এর্ং 
ধাত্রী র্ঝস হোে আি রনথি রকেু একো একেুকঝিা কাপঝড় জড়াঝে। 
 
হস মন্থি পাঝয শযুাি রদঝক এরগঝয যায, োঝক রক হদখঝে হঝে পাঝি হভঝর্ ভীে। হস 
োিপঝি আিজুমাঝলি কণ্ঠস্বি শুনঝে পায। 
 
 ‘খুিিম–আরম দুিঃরখে। আমিা আমাঝদি সন্তানঝক হারিঝযরে…’। 
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 োাঁি কথা র্লঝে এক মুহূেব হদরি হয এর্ং েখনও োি গলাি স্বি কাাঁপঝে। আমাি 
কাঝে সর্ঝচঝয গুরুত্বপূণব রর্ষয হল েুরম হর্াঁঝচ িঝযঝে… পুঝিাোই আমাি হদাষ। হোমায 
এে কঝষ্টি রভেঝি হফলাো আমাি উরচে হযরন। আমাি উরচে রেল আগ্রায আমাঝক 
হগ্রফোি কিাি সুঝযাগ আব্বাজানঝক হদযা হসো না কঝি হোমায আি আমাঝদি 
সন্তানঝদি রহনু্দিাঝনি প্রান্তঝি হেঝন রনঝয এঝসরে যেক্ষণ না আমিা হপেঝন রশকািী 
কুকুঝিি ধাওযা খাওযা রশকাঝি পরিণে হঝযরে।’ 
 
না, হস ক্লান্ত স্বঝি রফসরফস কঝি র্ঝল। এসর্ কথা র্লঝর্ন না। আমিা অন্তে একসঝঙ্গ 
িঝযরে, এর্ং আমিা যেক্ষণ একসঝঙ্গ আরে েেক্ষণ আমিা আশার্াদী।’ 
 
 খুিিম োঝক আরলঙ্গণ কঝি এর্ং আি হকাঝনা কথা র্ঝল না, রকন্তু োাঁি রভেঝি রেেো 
র্াড়ঝে থাঝক। োাঁি সন্তাঝনি এই অপমৃেুুি জনু একমাত্র োাঁি আব্বাজান এেোই 
দাযী হয রেরন হযন রনজ হাঝে োঝক গলা রেঝপ হেুা কঝিঝেন। োঝক আি োি 
পরির্ািঝক জাহাঙ্গীঝিি জনু যরদ এেো যন্ত্রণা হভাগ না কিঝে হঝো োহঝল 
আিজুমান্দঝক কখনও পারলঝয হর্ড়াঝে হঝো না, নদীঝে দুঘবেনাি রশকাি হঝে হঝো না 
যা োঝদি সন্তানঝক রনধবারিে সময পযবন্ত গঝভব ধািণ কিাি পঝক্ষ োঝক ভীষণ দুর্বল 
কঝি হফঝলরেল। 
 
* 
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‘এো হকাঝনাভাঝর্ই আপনাি অরভপ্রায হঝে পাঝি না।’ খুিিম ফাদাি হিানাঝল্ডাি রদঝক 
োরকঝয কথাো র্লাি সময োাঁি কণ্ঠস্বঝি অরর্শ্বাস স্পষ্ট হর্াো যায। 
 
 ‘আরম দুিঃরখে। আমিা আমাঝদি পঝক্ষ যেো সম্ভর্ কঝিরে। আমিা রেনমাঝসি অরধক 
সময আপনাঝদি আরেরথযো দান কঝিরে এর্ং আপনাি এখন অর্শুই চঝল যাওযা 
উরচে।’ 
 
‘আমাি স্ত্রীি মাত্র গভবপাে হঝযঝে। হস এখনও ভাঝলা কঝি দাাঁড়াঝেই পাঝি না… এই 
শািীরিক অর্িায োাঁি পঝক্ষ ভ্রমঝণি ধকল সামলাঝনা সম্ভর্ না। 
 
 ‘আপনাি স্ত্রীি গভবধািঝণি একো রনষ্পরত্ত না হওযা পযবন্ত সহানুভূরে আি পিরহব্রে 
আমাঝদি হাে হর্াঁঝধ হিঝখরেল… আমিা আমাঝদি যেো কিা উরচে োি হচঝয অঝনক 
হর্রশ ইরেমঝধুই আপনাি জনু কঝিরে।’ 
 
 ‘আরম আপনাি কথা রর্শ্বাস করি না। রক এমন ঘঝেঝে যা আপনাঝক আমাঝদি প্ররে 
রর্রূপ কঝি েুঝলঝে?’ খুিিম অকপঝে জানঝে চায। 
 
 ফাদাি হিানাঝল্ডাঝক এক মুহূঝেবি জনু রর্ব্রে হদখায রকন্তু োিপঝি রেরন রনঝজি 
কৃশকায কািাঝমাো রনঝয উঝি দাাঁড়ান। মহামানু সম্রাে আপনাি আব্বাজান জাঝনন হয 
আপরন হুগলীঝে আমাঝদি এখাঝন িঝযঝেন। দুই সপ্তাহ আঝগ আমাঝদি একো জাহাজ 
দির্াঝিি একো র্ােবা রনঝয রফঝি এঝসঝে। আমাঝদি র্লা হঝযঝে হয আমিা যরদ 
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আপনাঝক র্রহষ্কাি না করি োহঝল সম্রাে আমাঝদি রর্রুঝদ্ধ োাঁি র্ারহনী হপ্রিণ কিঝর্ন 
আি এই কুরি জ্বারলঝয হদঝর্ন। আমিা এো ঘেঝে রদঝে পারি না। আমাঝদি ঈশ্বঝিি 
কাজ কিঝে হঝর্–অিকািােিো হথঝক মানর্াত্মাঝক মুরেি আঝলায রনঝয আসঝে…’ 
 
‘আি মুনাফা কিঝে হঝর্, খুিিম কু্রদ্ধ স্বঝি র্ঝল উঝি। আমাি আব্বাজাঝনি যে হদাষই 
থাক আপনাঝদি ভণ্ড আি স্বাথবাঝেষী র্াকু চযঝনি অসািো হর্াোি মে মানরসক 
রিিো োি এখনও িঝযঝে। আপনািা সর্সমঝয হয হপ্রমময করুণাি রর্ষঝয কথা 
র্ঝলন হসই রিস্টান পিরহে এখন হকাথায? রেন রদন আঝগ মৃেুুি মুখ হথঝক রফঝি 
আসা একজন অসুি মরহলাঝক রনঝয আপনািা আমায অরনরিঝেি পঝথ িওযানা হঝে 
র্লঝেন।’ 
 
 ‘আরম দুিঃরখে। রর্ষযো এখন আি আমাি হাঝে হনই। আমাঝদি সম্প্রদাঝযি প্রধান 
আি আমাঝদি র্রণকমণ্ডলীি সভাপরে সরম্মরলেভাঝর্ আমাঝদি পিামশবদাোঝদি একো 
সর্িঝক এই রসদ্ধান্ত রনঝযঝেন।’ 
 
খুিিম হকাঝনা রকেু হর্াোি আঝগই হস হেি পায োি হাে হকামঝি থাকা খিঝিি র্াঝে 
হচঝপ র্ঝসঝে। এই হোষামুঝদ, আত্ম-প্রর্ঞ্চক কণ্ঠস্বিো থারমঝয রদঝে োি ভীষণ ইঝে 
হয। আপরন হয র্ােবাোি কথা উঝল্লখ কিঝেন–আমাি আব্বাজাঝনি স্বাক্ষি রক হসখাঝন 
িঝযঝে? 
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না। পাদ্রী রনঝজি ধুরলধুসরিে সুাঝেঝলি রদঝক োরকঝয থাঝক। সম্রাজ্ঞীি স্বাক্ষি িঝযঝে 
এর্ং োাঁি রনজস্ব সীলঝমাহি হযখাঝন োাঁি উপারধ নূি জাহান, দুরনযাি আঝলা, উৎত্তীণব 
িঝযঝে। 
 
‘আরম আপনাঝক একো কথা র্লরে আি আপনাি উরচে হসো মঝন িাখা। সম্রাজ্ঞী 
হমাঝেই আপনাঝদি র্িু নন। হমাগল িসুইঘঝিি উরেষ্ট রনঝয িািাি কুকুি হযমন 
রনঝজঝদি রভেঝি কাড়াকারড় কঝি রেরন রিক হসইিকম ঘৃণা কঝিন প্ররেো 
ইউঝিাপীযঝক। আপরন োি আঝদশ পালন কঝি হযে োাঁি হিাঝষি হাে হথঝক র্াাঁচঝে 
পািঝর্ন রকন্তু হকাঝনা পুিষ্কাি পাঝর্ন না। আি আরম একরদন যখন হমাগল রসংহাসঝন 
অরধরষ্ঠে হর্–আরম হঝর্াই–আপনাি আজঝকি এই রনঝিেন উদাসীনোি কথা েখন 
আমাি স্মিণ থাকঝর্। 
 
 পাদ্রী হর্ত্রাহে কুকুঝিি মে কক্ষ হথঝক হর্ি হঝয যাওযা মাত্র, রনঝজি জাে ভাইঝদি 
কাঝে োঝদি এই আঝলাচনাি রর্ষযো জানাঝে রগঝযঝে হসো রনঝয খুিিম রনিঃসঝন্দহ, 
হস দ্রুে রচন্তা কিঝে কিঝে সিাসরি রনঝজি রশরর্ঝি রফঝি যায। পেুবগীজঝদি মাথায 
যরদ হকাঝনা দুমবরেি উদয হয–হযমন োিা যরদ োঝক র্রন্দ কিাি হচষ্টা কঝি যাঝে 
োিা োঝক োাঁি আব্বাজাঝনি কাঝে হসাপদব কিঝে পািঝর্, োহঝল কুরি পাহািায 
রনযুে পেুবগীজ সসনুঝদি হযঝকাঝনা ধিঝনি হুমরক হমাকাঝর্লায োাঁি সঝঙ্গি রেনশ সসনু 
যঝথষ্ট। হস রসদ্ধান্ত হনয, রশরর্ঝিি চািপাঝশ দুই সারিি প্রহিী হমাোঝযন কিঝর্ এর্ং 
আজ িাঝে হস রনঝজ, আিজুমান্দ আি োঝদি সন্তানঝদি রনঝয পাদ্রীঝদি সাঝথ না হথঝক 
রশরর্ঝিই িারত্রযাপন কিঝর্। হস োি কাঝে পঝি রগঝয সর্রকেু খুঝল র্ঝল োঝক 
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হর্াোঝর্ আসঝলই এখাঝন রক ঘঝেঝে রকন্তু োি আঝগ হস অনু হয রর্ষঝয রসদ্ধান্ত 
রনঝযঝে হসো োঝক অর্শুই কিঝে হঝর্। 
 
 খুিিম প্রঝযাজনীয আঝদশ রদঝয রনঝজি আর্ারসক কঝক্ষ রফঝি আঝস এর্ং োাঁি রনচু 
হলখাি হেরর্ঝলি সামঝন আসন-রপাঁরড় হঝয র্ঝস। হস রকেুক্ষণ রনরর্ষ্ট মঝন রচন্তা কিাি 
পঝি একো কাগজ রনঝয গজদঝন্তি অগ্রভাগযুে হলখনী োাঁি হজড পাথঝিি 
হদাযােদারনঝে ডুরর্ঝয রনঝয ধীঝি ধীঝি রলখঝে শুরু কঝি, প্ররেো শব্দ কাগঝজ হলখাি 
আঝগ োাঁঝদি গুরুত্ব খুর্ যত্ন রনঝয যাচাই কঝি। হস রচরিো মুসারর্দা হশষ কিাি পঝি 
যা রলঝখঝে হর্শ কঝযকর্াি পঝড় হদঝখ। হস োিপঝি উঝি দাাঁরড়ঝয প্রহিীঝদি 
একজনঝক আঝদশ হদয রনঝকালাস র্ুাঝলনোইনঝক হডঝক আনঝে। রভনঝদশী করচব পাাঁচ 
রমরনে পঝি এঝস উপরিে হয, োাঁি মাথাি উজ্জ্বল হসানালী চুল শে কঝি র্াাঁধা একো 
কাঝলা পাগরড়ি রনঝচ োকা যা হস সম্প্ররে পরিধান কিঝে শুরু কঝিঝে। 
 
খুিিম শে কঝি োাঁি কাাঁধ আাঁকঝড় ধঝি। হোমাি প্রভু সুাি েমাস হিা, রহনু্দিান েুাগ 
কিাি পূঝর্ব আমায র্ঝলরেল আরম যরদ হোমায আমাি অধীঝন রনঝযাগ করি েুরম 
আন্তরিকো আি আনুগঝেুি সাঝথ আমাি হসর্া কিঝর্। রেরন রক সরেু কথা 
র্ঝলরেঝলন? 
 
রনঝকালাঝসি নীল হচাঝখ োি রর্স্ময স্পষ্ট ফুঝে উঝি। হুাাঁ, যুর্িাজ। 
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 ‘আমাি কথা মন রদঝয হশান–আরম হোমায সর্রকেু হখালাখুরল র্লরে। আমাঝদি পঝক্ষ 
হুগলীঝে থাকা অসম্ভর্ হঝয পঝড়ঝে। পেুবগীজিা ভয কিঝে যরদ আমাঝদি আি হর্রশ 
রদন এখাঝন আেয হদয োহঝল োিা হযে আমাি আব্বাজাঝনি হকাঝপি সমু্মখীন হঝর্ 
আি আমাঝদি এখান হথঝক চঝল হযঝে র্ঝলঝে। আরম ভাঝলা কঝিই জারন আমাঝদি 
পঝক্ষ ভর্ঘুঝিি মে রর্চিণ কিা সম্ভর্ না। আমাি আব্বাজাঝনি সসনুর্ারহনী োহঝল 
অরচঝিই আমাঝদি নাগাল পাঝর্ আি কচুকাো কিঝর্। আমিা উপকূল হথঝক জাহাঝজ 
হচঝপ পািঝসু র্া অনু হকাথায চঝল হযঝে পারি। রকন্তু আরম আমাি মােৃভূরম হথঝক 
এভাঝর্ রর্োরড়ে হঝে চাই না। আি োোড়া আমাি স্ত্রীি শিীিও নাজুক। আমাঝক 
অর্শুই োাঁি কথা রচন্তা কিঝে হঝর্। আরম োই রর্ঝিাঝধি মীমাংসা কিঝে আমাি 
আব্বাজানঝক একো রচরি হলখাি রসদ্ধান্ত রনঝযরে। আরম জারন না রেরন আমাি কথায 
কণবপাে কিঝর্ন রকনা রকন্তু আমাঝক অর্শুই হচষ্টা কিঝে হঝর্। হোমাি কাঝে আমাি 
প্রশ্ন হল েুরম রক আমাি র্ােবার্াহক হঝে িারজ হঝর্? একজন রভনঝদশী হর্াি কািঝণ 
আি হসই সাঝথ সুাি েমাস হিা’ি অধীঝন কাজ কিাি কািঝণ রযরন আমাি আব্বাজাঝনি 
র্িুিানীয রেঝলন, অনু হযঝকাঝনা হমাগল অমাঝেুি হচঝয আমাি আব্বাজাঝনি 
প্ররেরহংসাি সমু্মখীন হর্াি সম্ভার্না হোমাি প্রায হনই র্লঝলই চঝল। েুরম হসই সাঝথ 
দির্াঝিি আচাি আচিঝণি সাঝথ পরিরচে এর্ং জাঝনা কীভাঝর্ হসখাঝন সর্রকেু সম্পি 
কিা হয। হোমাি পঝক্ষ োই আমাি আব্বাজাঝনি হাঝে রচরিো হপৌঁঝে হদযাি একো 
ভাঝলা সম্ভার্না িঝযঝে। 
 
 ‘অর্শুই, যুর্িাজ। 
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৪ এক দভনটিশী খর্রদগর 
 
কাশ্মীঝিি সনসরগবক ভূস্বঝগব সর্রকেুিই িং হর্গুনী–ডাল হ্রঝদি রদঝক হনঝম যাওযা প্রথম 
র্সঝন্ত হফাাঁো কুিুঝম হেঝয থাকা মাি, সূঝযবি আঝলায হ্রঝদি পারনি মাে হথঝক রেরলক 
হদযা নীলা, রৃ্ত্তাকাঝি চািপাশ রঘঝি থাকা পাহাঝড়ি চূড়া… জাহাঙ্গীি প্রথম র্সঝন্ত হফাাঁো 
ফুঝলি মাঝি রপি রদঝয শুঝয থাঝক, প্রাণ ভঝি োাঁঝদি েীব্র রমরষ্ট সুগি হনয আি মাঝে 
মাঝেই ফুঝলি পাপরড় রোঁঝড় উপঝিি রদঝক েুাঁঝড় হদয যাঝে োাঁি চািপাঝশ েুষািকণাি 
মে োাঁিা েঝি পঝড়। রনঝজঝক োি ভীষণ পরিেৃপ্ত মঝন হয… সরেুকাঝিি েুষািপাে 
শুরু না হওযা পযবন্ত হস এখাঝন শুঝয থাকঝে পািঝর্, োাঁি সমি শিীি েুঝলি মে 
পড়ঝে থাকা েুষাঝিি পােলা কণায পুঝিাপুরি হেঝক যাঝর্… 
 
‘জাহাপনা। একো কণ্ঠস্বি হভঝস আঝস এর্ং োাঁি স্বঝপ্নি মাঝে র্াির্ো এঝস হানা 
হদয। আগ্রা দূঝগব রনঝজি র্ুরেগে আর্াসন কঝক্ষ দুঝধি সঝিি মে িঝেি হিশঝমি 
কারুকাজ কিা রনচু রর্োনাি উপঝি হযখাঝন হস শুঝযরেল জাহাঙ্গীি মৃদু হগাোরনি মে 
শব্দ েুঝল ঘুঝি হশায। হস েখন হেি পায একো হাে আলঝো কঝি োাঁি কাধ ধঝি 
োাঁকাঝে। জাাঁহাপনা, যুর্িাজ খুিিঝমি কাে হথঝক একজন র্ােবার্াহক এঝসঝে।’ 
 
 জাহাঙ্গীি রনঝজি হেঝলি নাম শুঝন ধীঝি ধীঝি হচাঝখি পাো খুঝল এর্ং ক্লান্ত ভরঙ্গঝে 
উঝি র্ঝস। সুিা-আি আরফঝমি হধাযায সৃষ্ট োাঁি চমৎকাি, শব্দহীন হকামল পৃরথর্ীি স্বপ্ন 
ধীঝি রমরলঝয যায এর্ং হস হচাখ কচলায। োি রর্োনাি উঝো রদঝকি কারুকাজ কিা 
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জারলি রভেি রদঝয চুাঁইঝয রভেঝি প্রঝর্শ কিা আঝলাি িঝম্ভি মাঝে সর্রকেুই ভীষণ 
উজ্জ্বল আি রনখুাঁে হদখায। রডভাঝনি পাঝশ একো রনচু হেপাযাি উপঝি িাখা িত্নখরচে 
পানপাঝত্রি প্ররে োাঁি দৃরষ্ট রনর্দ্ধ হয যাি হভেি েখনও লাল সুিাি রকেুো অর্রশষ্ট 
আঝে। হস কাাঁপা কাাঁপা হাঝে পানপাত্রো েুঝল রনঝয একো চুমুক হদয, হচাখ র্ি কঝি 
গলাি হপেঝন রেেকুঝে েিঝলি প্রঝলপ অনুভর্ কঝি। হস হিাৎ কাশঝে শুরু কঝি 
এর্ং েরুণ পরিচািক হয একেু আঝগ োি রনদ্রাি র্ুাঘাে ঘরেঝযঝে োাঁি রদঝক পারন 
ভরেব আঝিকো পানপাত্র এরগঝয রদঝে হস পারনো পান কঝি। 
 
 ‘েুরম এইমাত্র রক র্লঝল? 
 
 ‘আপনাি পুত্র, যুর্িাজ খুিিম, একজন র্ােবার্াহক পারিঝযঝেন। র্ােবার্াহক আপনাি 
সাঝথ হদখা কিাি অনুমরে প্রাথবনা কিঝে। 
 
খুিিম? জাহাঙ্গীি এক মুহূেব মঝন মঝন রকেু একো ভাঝর্। হস মাঝে মাঝে রনঝজি 
প্রািল রু্নঝেি স্বঝপ্ন োি েৃেীয পুত্রঝক হদঝখঝে রকন্তু সর্সমঝযই দূি হথঝক–নদীি 
অপি পাঝড়, র্া দূঝগবি প্রকািঝর্রষ্টে উাঁচু োঝদ র্া ধূঝলাি হমঝঘি মাঝে হঘাড়া েুরেঝয 
যাঝে–সর্সমঝযই এে দূঝি জাহাঙ্গীঝিি পঝক্ষ োঝক উঝেশু রকেু র্লা হযরন এর্ং 
আপােদৃরষ্টঝে োাঁি পঝক্ষ হসোই স্বাভারর্ক। রেরন খুিিমঝক হশষর্াি যখন হদঝখরেঝলন 
োিপঝি অরেক্রান্ত র্েিগুঝলাঝে রেরন হজঝগ থাকা অর্িাযও প্রাযই োাঁি কথা 
হভঝর্ঝেন, োি আচিঝণি ফঝল সৃষ্ট হক্রাধ আি কঝষ্টি সাঝথ রমঝশ থাকঝো অেীঝেি 
জনু একো আঝক্ষপ যখন যুর্িাজ রেল োি সর্ঝচঝয অনুগে সন্তান যাঝক রনঝয রেরন 
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এেোই গর্বঝর্াধ কিঝেন হয রেরন োঝক স্বণবমুদ্রা আি মূলুর্ান িত্নপাথঝি িীরেমে 
সাে কঝিরেঝলন… সুিা আি আরফঝমি কািঝণ োি মন িীরেমে রর্ভ্রান্ত হঝয থাকঝলও 
রেরন এো রিকই রু্েঝে পাঝিন হয খুিিঝমি কাে হথঝক এখন হকাঝনা র্ােবাি একোই 
সম্ভার্ু মাঝন হঝে পাঝি–আত্মসমপবণ, রর্ঝশষ কঝি মহর্ে খান আি োাঁি র্ারহনী যখন 
োঝক প্রায হকাণিাসা কঝি হফঝলঝে। 
 
 ‘আরম হদওযারন আঝম আসরে,’ রেরন পরিচািকঝক র্ঝলন, োাঁি কণ্ঠস্বি চাপা হশানায। 
দির্াি ডাকঝে র্ঝলা আি সম্রাজ্ঞীি কাঝে সংর্াদ পািাও। র্ােবার্াহক রক র্লঝে চায 
রেরন হযে হজনানাঝদি জনু রনধবারিে দশবনাথবী কক্ষ হথঝক শুনঝে আগ্রহী হঝর্ন… আি 
এো আমাি সামঝন হথঝক সিাও, িত্নখরচে পানপাত্রো োি রদঝক এরগঝয রদঝয, রেরন 
একেু হথঝম হযাগ কঝিন। 
 
* 
 
জাহাঙ্গীি প্রায এক ঘন্টা পঝি রনঝজি রসংহাসঝন আসন গ্রহণ কঝি এর্ং োাঁি ইরঙ্গঝে 
েূযবর্াদক োাঁি হাঝেি রপেঝলি র্াদুযন্ত্রো রনঝজি হিাাঁঝে িাপন কঝি ধািার্ারহকভাঝর্ 
হোে হোে ধ্বরনি একো সংঝকে রদঝে যাি অথব দশবন দাঝনি জনু সম্রাে প্রস্তুে। 
জাহাঙ্গীি োি রসংহাসঝনি একপাঝশি হদযাঝলি অঝনক উাঁচুঝে িারপে কারুকাজ কিা 
হর্ষ্টনীি রদঝক োকাঝে োি মঝন হয রেরন মুোি উষ্ণীঝষি রনঝচ একঝজাড়া কাঝলা 
হচাঝখি দীরপ্ত হদখঝে হপঝযঝেন। স্বরিি রর্ষয–হমঝহরুরিসা হসখাঝন িঝযঝেন। 
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হমাগলঝদি ঐরেহুর্াহী সরু্জ আলখাল্লা পরিরহে চািজন প্রহিীি হপেঝন মন্থি গরেঝে 
খুিিঝমি হপ্ররিে র্ােবার্াহক সামঝন এরগঝয আসর্াি সময রেরন েীক্ষ্ণ দৃরষ্টঝে োরকঝয 
থাঝকন। র্ােবর্াহক প্রহিীঝদি হপেঝন, অঝধবক আড়াল হঝয থাকায জাহাঙ্গীি োি মুখো 
রিকমে হদখঝে পান না, যািা রসংহাসন হথঝক রর্শ রফে দূঝি হপৌঁঝে হচৌকষ ভরঙ্গঝে 
দুপাঝশ সঝি যায। র্ােবার্াহক এর্াি খারনকো আড়ষ্ট ভরঙ্গঝে, মঝন হয হযন হস এসঝর্ি 
সাঝথ খুর্ একো অভুি নয, মুখ রনঝচি রদঝক হিঝখ রনঝজঝক ভূরমঝে শারযে কঝি, 
প্রথাগে অরভর্াদঝনি িীরে কুরণবঝশি অনুসাঝি দুই হাে দুপাঝশ েড়াঝনা। কাঝলা পাগরড়ি 
রনঝচ, জাহাঙ্গীি দগদঝগ-লাল ত্বক হদখঝে পায। র্ােবার্াহক একজন ইউঝিাপীয। 
 
 ‘আপরন এর্াি উঝি দাাঁড়াঝে পাঝিন, ভাঝলাভাঝর্ হদখাি জনু সামঝনি রদঝক েুাঁঝক এঝস, 
রেরন র্ঝলন। হলাকো রনঝজি পাঝয ভি রদঝয উঝি দাাঁড়াঝে এর্ং রনঝজি মাথা েুলঝে 
জাহাঙ্গীি হিাঝদ হপাড়া একো েরুণ মুখার্যঝর্ি মাঝে একঝজাড়া নীল হচাখ হদখঝে 
পান। এই হচাখ োি পরিরচে রকন্তু োাঁি মন েখনও মাদঝকি হনশায আংরশকভাঝর্ 
আেি থাকায রেরন র্ােবার্াহঝকি রদঝক রর্ভ্রান্ত দৃরষ্টঝে োরকঝয থাঝকন। হক েুরম? 
 
 ‘অধঝমি নাম রনঝকালাস র্ুালানোইন। আরম একসময হমাগল দির্াঝি ইংলুাঝেি 
িাজাি হপ্ররিে িাজদূে সুাি েমাস হিা’ি র্ুরেগে সহচি রেলাম। রনঝকালাস োাঁি কথা 
হশষ কিাি মাঝেই হস রনঝজি ডান পা সামঝনি রদঝক প্রসারিে কঝি সামানু নেজানু 
হঝল জাহাঙ্গীঝিি মঝন পঝড় হয সুাি েমাস প্রাযই এমন ভরঙ্গ কিঝেন। হসসর্ এখন 
হযন কঝযক যুগ আঝগি কথা মঝন হয… হিা’ি সাঝথ অরের্ারহে সিুাঝর্লাি কথা হভঝর্ 
জাহাঙ্গীঝিি মনো উৎফুল্ল হঝয ওঝি। 
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 ‘আরম এখন আপনাি সন্তান যুর্িাজ খুিিঝমি সহচি, রেরন আমাি উপি রর্শ্বাস কঝি 
মহামানু সম্রাঝেি জনু একো রচরি পারিঝযঝেন। রনঝকালাস োাঁি কাাঁঝধ েুলঝে থাকা 
উঝেি চামড়াি সেরি লাল িঝেি থঝলি হভেি হথঝক রচরিো হর্ি কঝি। জাহাঙ্গীি 
হদখঝে পায উঝত্তজনাি কািঝণ োাঁি আেুল মৃদু কাাঁপঝে যরদও হস যখন োাঁি উদ্ভে 
র্াচনভরঙ্গঝে ফাসবীঝে কথা র্ঝল োাঁি কণ্ঠস্বি স্পষ্ট আি সংযে হশানায। 
 
 ‘র্দমাশো রক র্লাি মে ধৃষ্টো হদরখঝযঝে আরম হসো রনঝজ পঝড় হদখঝে আগ্রহী, 
জাহাঙ্গীি োাঁি উরজি মারজদ খানঝক ইরঙ্গে কিঝে, রেরন জাহাঙ্গীঝিি হর্দীি ডানপাঝশ 
হযখাঝন দাাঁরড়ঝয রেঝলন হসখান হথঝক সামঝনি রদঝক এরগঝয আঝসন এর্ং োঝক হদর্াি 
জনু রনঝকালাঝসি হাে হথঝক রচরিো গ্রহণ কঝিন। জাহাঙ্গীি ধীঝি ধীঝি সীলঝমাহি 
ভাঝেন, রচরিো হখাঝলন এর্ং মুোি মে েিেঝি হিাক্ষঝি হলখা ঘন সরির্দ্ধ পংরেি 
রদঝক োকান। োাঁি রনঝজি আব্বাজান মহামরে আকর্ি–রযরন রনঝজ রলখঝে র্া পড়ঝে 
অপািগ রেঝলন–খুিিঝমি মারজবে রলরপকলাি জনু গরর্বে রেঝলন। রেরন সহসা 
মানসপঝে আকর্িঝক হদখঝে পান প্রথমরদন মেঝর্ যার্াি সময লাঝহাঝিি িািা রদঝয 
চাি র্েঝিি খুিিমঝক র্হনকািী হারে রনঝয রর্জযদৃপ্ত হশাভাযাত্রা সহকাঝি এরগঝয 
যাঝেন যখন পুঝিাো সময রেরন রনঝজ একপাঝশ হকর্ল দাাঁরড়ঝয রেঝলন, রনঝজি 
জন্মদাো রপো আি আপন সন্তান উভঝযি কাঝেই হসই মুহূঝেব রেরন রেঝলন অনুপরিে। 
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োি মাথা হযন যন্ত্রণায রোঁঝড় পড়ঝে চাইঝে রকন্তু রনিঝর্ এর্ং ধীঝি পড়ঝে শুরু কঝি, 
রেরন রনঝজঝক মঝনারনঝর্শ কিঝে র্াধু কঝিন রচরিঝে রক হলখা িঝযঝে হসো হর্াোি 
জনু। 
 
আব্বাজান, হকাঝনা কািণর্শে যা আমাি হর্াধগমুোি অেীে, আপনাি ভাঝলার্াসা 
হথঝক র্রঞ্চে হর্াি এর্ং আমাি রর্রুঝদ্ধ আপনাি হক্রাঝধি উঝদ্রক ঘোর্াি দুভবাগু 
আমায র্িণ কিঝে হঝযঝে। আপরন আমায েুাজু কঝিঝেন। আমায র্রন্দ কিাি জনু 
আপরন হসনার্ারহনী হপ্রিণ কঝিঝেন এমনরক আমায অপিাধী হঘাষণা কঝি আপরন 
আপনা সাম্রাঝজুি সর্াইঝক আমাঝক হেুা কিাি অরধকাি রদঝযঝেন। আরম আপনাি 
কাঝে এসঝর্ি কািণ জানঝে চাই না। আপরন একজন সম্রাে যাি রনঝজি সাম্রাজু 
রনঝজি পেন্দমে শাসন কিাি অরধকাি িঝযঝে। রকন্তু আরম আমাি জন্মদাো রপো আি 
হসই সাঝথ আমাি সম্রাে রহসাঝর্ আপনাি কাঝে এই আঝর্দন কিরে। আপনাঝক কু্রদ্ধ 
কিাি মে হকাঝনা রকেু আরম হযঝো কঝিরে হসজনু আরম দুিঃরখে এর্ং আরম রনঝজঝক 
আপনাি করুণাি কাঝে সমপবণ কিরে। আমাি স্ত্রী আি সন্তাঝনিা এই যাযার্ি জীর্ন 
আি সহু কিঝে পািঝে না, রর্ঝশষ কঝি হকাথায র্া আঝদৌ আমিা রনিাপত্তা খুাঁঝজ 
পাঝর্া হসোই যখন অজানা। আমাি জনু যরদ নাও হয, োাঁঝদি কথা রর্ঝর্চনা কঝি 
হঝলও, আরম আপনাি কাঝে রমনরে কিরে আমাঝদি রর্ঝিাধ রনষ্পরত্তি একো সুঝযাগ 
হদওযা হহাক। আপরন আমাঝক হয আঝদশ হদঝর্ন আরম হসো অর্শুই পালন কিঝর্া–
সাম্রাঝজুি হয প্রাঝন্তই আপরন আমাঝক পািাঝে চান আরম হসখাঝনই হযঝে প্রস্তুে–রকন্তু 
আমাঝদি মাঝে রর্দুমান এই রর্ঝিাধ সমাপ্ত কঝিন। আরম রনঝজি নাঝম এর্ং আমাি 
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পুঝিা পরির্াঝিি নাঝম কসম কঝি র্লরে হয আরম আপনাি অনুগে আি র্াধু সন্তান। 
আমায অিকািােিো হথঝক আপনাি ক্ষমাি সূযবাঝলাঝক রফরিঝয রনন। 
 
 জাহাঙ্গীি রচরিো নারমঝয িাঝখ এর্ং রনঝজি সামঝনি রদঝক হচাখ েুঝল োকায। োি 
অমােুঝদি সর্াই োি রদঝক োরকঝয িঝযঝে। োঝদি হকৌেূহঝলি েীব্রো রেরন অনুভর্ 
কিঝে পাঝিন। রেরন আর্ািও দৃরষ্ট নে কঝি রচরিো হদঝখন। আপরন একজন সম্রাে 
যাি রনঝজি সাম্রাজু রনঝজি পেন্দমে শাসন কিাি অরধকাি িঝযঝে। খুিিম রক 
আসঝলই কথাো হর্াোঝে হচঝযঝে? 
 
‘যুর্িাজ খুিিম আমাি অনুগ্রহ রভক্ষা কঝিঝে, জাহাঙ্গীি অর্ঝশঝষ র্ঝলন এর্ং রনঝজি 
সামঝন দাাঁরড়ঝয থাকা সারির্দ্ধ অমােুঝদি মাঝে একো গুিন েরড়ঝয পড়ঝে হদঝখন, 
আরম আমাি রসদ্ধান্ত রর্ঝর্চনা কিঝর্া। োি সামঝন মাথা নে কঝি দাাঁরড়ঝয থাকা 
রনঝকালাঝসি উঝেঝশু রেরন র্ঝলন, ‘আরম রসদ্ধান্ত হনযাি পঝি হোমায হডঝক পািার্।’ 
োিপঝি, খারনকো করম্পে ভরঙ্গঝে এর্ং েখনও খুিিঝমি রচরি আাঁকঝড় ধঝি হিঝখ 
রেরন রনঝজি রসংহাসন হথঝক উঝি দাাঁড়ান, হর্দী হথঝক হনঝম আঝসন এর্ং মন আি 
মানরসকোয একো রর্ঝক্ষাভ রনঝয দির্াি েুাগ কঝিন। 
 
* 
 
হহঝিঝম রনঝজি কঝক্ষ জাহাঙ্গীঝিি আগমঝনি অঝপক্ষায প্ররেক্ষািে হমঝহরুরিসা একাকী 
পাযচারি কঝি হস খুর্ ভাঝলা কঝিই জাঝন রেরন আসঝর্ন। খুিিম রচরিঝে আসঝলই রক 
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রলঝখঝে? হস জানর্াি জনু েেফে কঝি রকন্তু একই সমঝয খারনকো শরিেও হর্াধ 
কঝি। খুিিম োি আব্বাজাঝনি সাঝথ রর্ঝিাঝধি প্রথম মাসগুঝলাঝে হয রচরিগুঝলা 
রলঝখরেল হসগুঝলাি মে এোও যরদ হস হকাঝনামঝে অরভগ্রহণ কিঝে পািঝো। খুিিম 
রচরিঝে যাই রলঝখ থাকুক, হস খুর্ ভাঝলা কঝিই হদঝখঝে োি রচরি হপঝয জাহাঙ্গীি রিক 
কেো আঝর্গোরড়ে হঝযঝেন। খুিিঝমি প্ররে প্রচণ্ড হক্রাধ যা পুঝিা রর্ষযো োি জনু 
সহজ কঝি রদঝযরেল োঝক অপিাধী হঘাষণা কিঝে সম্রােঝক িারজ কিাঝে প্রশরমে 
হঝে আিম্ভ কঝিঝে। শািীরিক আি মানরসকভাঝর্ জাহাঙ্গীি রৃ্দ্ধ হঝেন। র্াধবঝকুি 
শীেল র্াোঝসি প্রথম োপো যখন পুরুঝষি উপি র্ইঝে শুরু কঝি েখন োঝদি মাঝে 
কখনও কখনও যখন সময িঝযঝে েখন রনঝজঝদি জীর্ঝনি ভুলগুরল শুধঝি হনযাি 
একো আকাঙ্খ জঝন্ম। জাহাঙ্গীি হযে রনঝজি মঝনি গহীঝন খুিিঝমি সাঝথ রর্ঝিাধ 
রনষ্পরত্ত কিাি জনু উদগ্রীর্ হঝয উঝিঝেন। 
 
দুই মাস পূঝর্ব, সুিাি প্রভার্জরনে রচত্তনর্কঝলুি কািঝণ উচ্চস্বঝি প্রলাপ র্কঝে র্কঝে 
পািঝভঝজি মৃেুু োঝক প্রচণ্ড দুিঃখ রদঝযঝে, রেরন রনঝজই রনঝজি সুিা আি মাদক 
হসর্ঝনি পরিমাণ সম্পঝকব অঝনক হর্রশ সেকব হঝয উঝিঝেন আি সম্ভর্ে োি অনুানু 
সন্তানঝদি ভুলগুঝলাি প্ররেও োাঁি মঝনাভার্ অঝনকঝর্রশ নমনীয হঝে শুরু কঝিঝে। 
সাম্প্ররেক সমযগুঝলায রেরন হর্শ কঝযকর্াি খসরুি র্রন্দদশাি কঝিািো হ্রাস কিাি 
রর্ষঝয আঝলাচনা কঝিঝেন… 
 
হমঝহরুরিসা র্াইঝি পাঝযি শব্দ আি কণ্ঠস্বি শুনঝে পায হুরশযাি সম্রাে আসঝেন। 
োিপঝি েুেকাঝিি উপি গজদঝন্তি কারুকাজ কিা দুই পাল্লাি দিজা খুঝল যায। 

http://www.bengaliebook.com/


 দি টেনটেড টরোন - এম্পোয়োর অভ িো ট োগল । অযোটলক্স রোিোরট োডড 

478 

www.bengaliebook.com                                  সূদিপত্র 
 

 

জাহাঙ্গীি োি কঝক্ষ প্রঝর্শ কিা মাত্র হস োি রদঝক হদৌঝড় যায এর্ং োাঁি হাে ধঝি। 
আপনাঝক অসুি আি রর্ব্রে হদখাঝে। র্া-হদৌলে এমন রক রলঝখঝে যা আপনাঝক 
এেো রর্পযবি কঝি েুঝলঝে? েুরম রনঝজ োাঁি রচরিো পঝড় হদঝখা। 
 
হমঝহরুরিসা োাঁি হাে হথঝক রচরিো রনঝয দ্রুে হসোয হচাখ রু্লায। ‘খুিিম খুর্ ভাঝলা 
কঝিই মহর্ে খাঝনি রর্রুঝদ্ধ হস হকাঝনা িকম প্ররেঝিাধই গঝড় েুলঝে পািঝর্ না োই 
হস আপনাি কাঝে এমন ইরনঝয রর্রনঝয রচরি রলঝখঝে। হস যরদও আপনাি করুণা রভক্ষা 
কঝিঝে রকন্তু োিপঝিও হস এখনও োি হদাষ স্বীকাি কঝি রন। এই হদঝখন হস রক 
রলঝখঝে।’ হমঝহরুরিসা রনঝজি হমঝহদী িরিে হাঝেি আেুঝলি অগ্রভাগ একো পংরেি 
উপি িাঝখ হকাঝনা কািণর্শে যা আমাি হর্াধগমুোি অেীে, আপনাি ভাঝলার্াসা 
হথঝক র্রঞ্চে হর্াি এর্ং আমাি রর্রুঝদ্ধ আপনাি হক্রাঝধি উঝদ্রক ঘোর্াি দুভবাগু 
আমায র্িণ কিঝে হঝযঝে। হস এখনও অহিাি আি েলনা ভুঝলরন। আপরন না রচরিি 
র্ের্ু অঝনকোই হযন হসই র্িং আপনাঝক ক্ষমা কিঝে। 
 
“রকন্তু হস যরদ সরেুই আন্তরিকভাঝর্ আঝপাষ কিঝে চায, জাহাঙ্গীি যুরে হদখাঝে হচষ্টা 
কঝি, আমাি হর্াধহয রর্ষযো রর্ঝর্চনা কঝি হদখা উরচে। মহর্ে খান আমাি হসিা 
হসনাপরেঝদি একজন–আরম হসজনুই খুিিমঝক র্রন্দ কিাি জনু োঝক মঝনানীে 
কঝিরেলাম–আি আমাঝদি গুপ্তচঝিিা হযমন সংর্াদ এঝনঝে হয পািঝসুি শাহ আঝিা 
একর্াি কান্দাহাি আক্রমঝণি পরিকল্পনা কিঝে হসো যরদ সরেু হয পািঝসুি র্ারহনী 
আক্রমণ কঝি হসঝক্ষঝত্র আরম পািঝসুি র্ারহনীি রর্রুঝদ্ধ হপ্রিঝণি জনু োি র্ারহনীঝক 
প্রস্তুে অর্িায পাঝর্া। হস রনঝজ একজন পাসবী এর্ং শাঝহি প্রােন হসনাপরে হর্াি 
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কািঝণ হস োঝদি হকৌশল আি রচন্তাধািাি সাঝথ হর্শ ভাঝলাভাঝর্ই পরিরচে। আি 
োোড়া আমাি সন্তানঝক পুনিায আমাি কেৃবঝত্বি প্ররে র্শুো প্রদশবন কিঝে হদখঝল, 
স্বেিঃপ্ররৃ্ত্ত হঝয আনুগেু প্রদশবন কিঝে, আমাি সম্মান অঝনকোই রৃ্রদ্ধ কিঝর্।’ 
 
হমঝহরুরিসা োাঁি স্বামীি রদঝক েীক্ষ্ণ দৃরষ্টঝে োরকঝয থাঝক। হস র্হুরদন োঝক এমন 
স্পষ্টভাষায কথা র্লঝে হশাঝনন রন। হস যরদও মঝন প্রাঝণ রর্শ্বাস কঝি হয হশষ পযবন্ত 
হস যা চাইঝর্ হসরদঝকই োঝক হস রনঝয হযঝে পািঝর্, সম্ভর্ে রেরন রিকই র্লঝেন। 
একো পরির্েবঝনি সময হর্াধহয হঝযঝে। হস জাহাঙ্গীিঝক এইমাত্র যা র্ঝলঝে 
োিপঝিও হকাঝনা রনিযো হনই হয মহর্ে খান, হযাগু আি দক্ষ হসনাপরে রহসাঝর্ 
োাঁি যেই সুনাম থাক, রেরন খুিিমঝক র্রন্দ কিঝে পািঝর্ন, হস যেরদন রর্ঝদ্রাহী 
থাকঝর্ েেরদনই হস জাহাঙ্গীঝিি জনু োাঁি রনঝজি আি শাহরিযাি এর্ং লাডরলঝক 
রনঝয োি পরিকল্পনাি জনু একো হুমরক হঝয থাকঝর্। খুিিম রনঝজও একজন দক্ষ 
আি হযাগু হনো। মহর্ে খানঝক হমাকাঝর্লা কিঝে সক্ষম এমন একো রর্শাল র্ারহনী 
হস হযে গিন কিঝে পািঝর্ এই সম্ভার্নাঝক কখনও উরড়ঝয হদযা যায না। হস গুজর্ 
শুনঝে হপঝযঝে হয মারলক আম্বাি ইরেমঝধু জাহাঙ্গীঝিি রর্রুঝদ্ধ োি সাঝথ সমত্রীি 
একো প্রিার্ রদঝযঝে। হস হযে এমন একো র্ারহনী গিঝনি অরভপ্রাঝয সাম্রাজু হথঝক 
এঝকর্াঝিই পারলঝয হযঝে পাঝি। পািঝসুি শাহ হভৌগরলক োঝড়ি রর্রনমঝয োঝক সসনু 
রদঝয সাহাযু কিঝে পািঝল খুরশই হঝর্ হকাঝনা সঝন্দহ হনই। খুিিম যরদ শাহঝক 
কান্দাহাি শহি যা রেরন ভীষণভাঝর্ অরধকাঝিি কামনা কঝিন। প্রেুাপবঝণি প্রিার্ হদয 
োহঝল রক হঝর্? হমাগল শাসকঝদি োাঁি রনঝজি হদশর্াসী পূঝর্ব আঝিা দুর্াি সাহাঝযুি 
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প্রিার্ রদঝযরেল–প্রথমর্াি র্ার্ি, রিেীযর্াি হুমাযুন–প্ররের্ািই োাঁঝদি কারঙ্খে হকাঝনা 
রকেুি রর্রনমঝয। 
 
 ‘হোমাি রক মঝন হয? আমাি রক িারজ হওযা উরচে? জাহাঙ্গীি োি হাঝেি র্ুাঝঘি 
মিক হখারদে অঙু্গিীয যা একো সময োাঁি পূর্বপুরুষ মহান সেমূঝিি হাঝে হশাভা হপে, 
অরিি ভরঙ্গঝে হঘািাঝে হঘািাঝে নাঝোড়র্ান্দাি মে জানঝে চায। 
 
হমঝহরুরিসাি মরিষ্ক সহসা েঝড়ি হর্ঝগ রচন্তা কিঝে আিম্ভ কঝি রকন্তু োি অরভর্ুরে 
শান্ত হদখায যখন হস ধীঝি কথা র্লঝে শুরু কঝি, আপরন সম্ভর্ে রিকই র্ঝলঝেন। 
র্হুরদন ধঝি এই রর্ঝিাধ চলঝে এর্ং এি রনষ্পরত্ত হওযা উরচে। আমাি রনঝজি 
পরির্াঝিি রভেঝিও এই রর্ঝিাঝধি ফঝল রর্ভরে সৃরষ্ট হঝযঝে যা আমাি রনঝজি জনুও 
অঝনক রদন ধঝিই কঝষ্টি একো কািণ হঝয উঝিঝে। আরম জারন আমাি ভাই আসফ 
খান কেো খুরশ হঝর্ যরদ এই িঝন্দ্বি উপশম ঘঝে। রকন্তু আমাঝদি যঝত্নি সাঝথ রচন্তা 
কিঝে হঝর্। আসুন এর্ং আমাি পাঝশ র্সুন। 
 
 জাহাঙ্গীি সরু্জাভ-নীল িঝেি একো হিশঝমি োরকযায রপি হিরকঝয হমঝহরুরিসাি 
পাঝশ আধঝশাযা হঝে, হস খুিিঝমি রচরিো এমন ভরঙ্গঝে পুনিায হাঝে েুঝল হনয হযন 
হস পুঝিা রর্ষযো রর্ঝর্চনা কিঝে আগ্রহী রকন্তু হস আসঝল রনঝজ রচন্তা কিাি জনু 
খারনকো সময রনঝে চাইঝে। োি মঝন ইরেমঝধুই একো পরিকল্পনা রূপ রনঝে শুরু 
কঝিঝে রকন্তু োি রনঝজঝক আঝগ রনরিে হঝে হঝর্ হয হস প্ররেো আরঙ্গক রর্ঝর্চনা 
কঝিঝে। খুিিমঝক হস হকাঝনাভাঝর্ই রর্শ্বাস কিঝে পাঝি না হস যরদ একর্াি দির্াঝি 
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রফঝি আঝস ভাঝলা কঝিই জানঝে পািঝর্–যা হস কিঝর্ই–হয হসই রেল োি 
আব্বাজাঝনি হক্রাঝধি মূল উস্কারনদাো আি ধািণকািী। হস অর্ঝশঝষ রনঝজি প্ররেো 
শব্দ যঝত্নি সাঝথ র্াোই কঝি মৃদু কঝণ্ঠ আি ধীঝি কথা শুরু কঝি। 
 
 ‘আরম প্রাযই একো রর্ষয ভারর্ রক পরিোঝপি রর্ষয হয খুিিম উচ্চাকাঙ্খাি িািা 
রনঝজঝক এভাঝর্ প্রলুব্ধ হর্াি সুঝযাগ রদঝযঝে। হস এখন পযবন্ত রনঝজি কমবকাণ্ড িািা 
একো রর্ষয রনরিেভাঝর্ প্রমাণ কঝিঝে হয শাসক হর্াি অরধকাি খসরুি হচঝয–র্া 
র্স্তুেপঝক্ষ হেভাগু পািঝভঝজি হচঝয হয সুিাি প্ররে রনঝজি আসরে কখনও রনযন্ত্রণ 
কিঝে পাঝিরন হকাঝনাভাঝর্ই োি হর্রশ প্রাপু নয। রকন্তু োাঁি গুণ আঝে এর্ং হস যরদ 
আপনাি প্ররে র্ািরর্কই অনুগে হঝয থাঝক োহঝল সাম্রাঝজুি মঙ্গঝলি জনু োি 
গুণার্লী হকন রনঝযাগ কিা হঝর্ না? আি আপরন একেু আঝগ হযমন র্লঝলন, আপরন 
যরদ োি সাঝথ উদািোপূণব আচিণ কঝিন োহঝল হসো আপনাি প্ররে প্রজাঝদি েদ্ধাই 
হকর্ল রৃ্রদ্ধ কিঝর্।’ 
 
জাহাঙ্গীি মাথা নাঝড়, স্পষ্টেই খুরশ হঝযঝে। হমঝহরুরিসা উৎসারহে হর্াধ কঝি, কথা 
অর্ুাহে িাঝখ। রকন্তু আপােে োঝক রকেুরদন দির্াি হথঝক দূঝি িাখাোই হযে 
রু্রদ্ধমাঝনি কাজ হঝর্। োঝক হকাঝনা দুগবম প্রঝদঝশি িাজুপাঝলি দারযত্ব হদন। ক্ষমোি 
হকন্দ্র হথঝক দূঝি অর্িান কঝি কঝিাি পরিেম আি অধুর্সায িািা পুনিায োঝক 
রনঝজি হযাগুো প্রমাণ কিঝে হদন। আপরন োিপঝিই হকর্ল জানঝে পািঝর্ন হয োাঁি 
এই র্শুো স্বীকাি রিক কেখারন আন্তরিক।’ 
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 ‘আরম োঝক র্ালাঘাঝেি সুঝর্দাি রহসাঝর্ হপ্রিণ কিঝে পারি…’ 
 
রহনু্দিাঝনি মধুভাঝগি এই প্রেুন্ত প্রঝদঝশি নাম উঝল্লখ কিায হযখান হথঝক খুর্ কমই 
খাজনা পাওযা যায-যা রনরিেভাঝর্ই রর্শাল একো র্ারহনীঝক সুসরিে কিাি জনু 
যঝথষ্ট নয–হমঝহরুরিসা হাঝস। হস রনঝজও এিঝচঝয উপযুে হকাঝনা প্রঝদঝশি নাম 
ভার্ঝে পাঝি না। ‘চমৎকাি একো প্রিার্, হস র্ঝল। র্ালাঘাে, রকন্তু হসই সাঝথ 
দারক্ষণাঝেুি িাজুগুঝলা হথঝক খুর্ একো দূঝি নয যািা সর্সমঝয আপনাি জনু সমসুা 
সৃরষ্টি হচষ্টা কঝি এঝসঝে। আপনাি রর্রুঝদ্ধ োাঁিা যুর্িাজঝক হযঝো রর্ঝদ্রাহী কিাি 
প্রযাস হনঝর্। োিা র্লঝে হয হযৌথ র্ারহনী গিন কিাি পিামশব মারলক আম্বাি 
খুিিমঝক রদঝযঝে।’ 
 
 ‘আরম হযঝো োি জনু অনু হকাঝনা িান খুাঁঝজ হর্ি কিঝর্া? হসো কারু্ল হঝে পাঝি?’ 
জাহাঙ্গীি োাঁি আব্বাজাঝনি িরক্ষো আনািকরলঝক প্রঝিারচে কিাি পঝি হসখাঝন রনঝজি 
রনর্বাসঝনি কথা হভঝর্ ক্ষরণঝকি জনু হহঝস উঝি। হমঝহরুরিসাঝক েখনই হস 
প্রথমর্াঝিি মে হদঝখরেল। 
 
না। কারু্ল অঝনকঝর্রশ গুরুত্বপূণব আি সমৃদ্ধশালী এলাকা, জাহাঙ্গীঝিি ভার্না োঝক 
হকাথায রনঝয রগঝযঝে হস সম্বঝি উদাসীন, হমঝহরুরিসা র্ঝল। োাঁি ধৃষ্টোি জনু এো 
িীরেমে পুিষ্কাি রহসাঝর্ রর্ঝর্রচে হঝর্। র্ালাঘাে হসই েুলনায অঝনক ভাঝলা। হস যরদ 
হসখাঝন যায োহঝল োঝক রনঝজি অহিাি রর্সজবন রদঝে হঝর্। রকন্তু আমাঝদি োি 
আঝগ রনরিে হঝে হঝর্ হস আর্ািও রর্ঝদ্রাহ কিাি জনু আগ্রহী হঝর্ না।’ 
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 ‘রকন্তু কীভাঝর্? োাঁি সম্বঝি খর্ি পািাঝে গুপ্তচি হপ্রিণ কিা যায। 
 
না। গুপ্তচিঝদি হকনা সম্ভর্। আমাি ধািণা খুিিম রনঝজই হযঝো উত্তিো রদঝে 
পািঝর্। হস োাঁি রচরিঝে রনঝজি জীর্ঝনি কসম কঝি হস আপনাি প্ররে রনঝজি 
আনুগঝেুি কথা র্ঝলঝে–রকন্তু হসই সাঝথ হস রনঝজি পরির্াঝিি কথাও র্ঝলঝে। আপরন 
হসোই পিীক্ষা কঝি হদঝখন। 
 
কীভাঝর্? 
 
 আপরন আপনাি ক্ষমাি শেব রহসাঝর্ োি র্ড় হেঝল দািা শুঝকাহঝক দির্াঝি পািার্াি 
আঝদশ হদন–আি হসইসাঝথ দািাি হকাঝনা এক ভাই োি সাঝথ আসঝে পাঝি।’ 
 
‘েুরম র্লঝে চাইঝে র্রন্দ রহসাঝর্?’ 
 
 ‘হুাাঁ, এক অঝথব হদখঝে হগঝল আপরন োই র্লঝে পাঝিন। খুিিঝম হেঝলিা যরদ 
আপনাি কাঝে থাঝক োহঝল হস আপনাি রর্রুঝদ্ধ হকাঝনা রকেু কিাি সাহস পাঝর্ না। 
 
 ‘আরম রর্শ্বাস হসো… রকন্তু োঝক োি সন্তানঝদি কাে হথঝক আলাদা কিাো রক রিক 
হঝর্? আরম আমাি রনঝজি হেঝলঝর্লাি অরভজ্ঞো হথঝক জারন রপোমাোি ভাঝলার্াসা 
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কেো গুরুত্বপূণব।’ জাহাঙ্গীি দীঘবশ্বাস হফঝল হযন পুিান একো অিকাি োযা োাঁি মঝনি 
প্রান্তঝি হভঝস উঝিঝে। 
 
োাঁঝদি সাঝথ ভাঝলা আচিণ কিা হঝর্ এর্ং োিা োঝদি দাদাজাঝনি কাঝে দির্াঝি 
অর্িান কিঝল হযসর্ সুরর্ধা হভাগ কিঝর্ হসোি কথাও রর্ঝর্চনা কিঝর্ন। আি খুিিম 
যরদ সরেুই রচরিঝে যা রলঝখঝে হসো আন্তরিকভাঝর্ রর্শ্বাস কঝি, োহঝল োাঁি রর্রুঝদ্ধ 
হকাঝনা র্ুর্িা গ্রহঝণি প্রশ্নই উিঝর্ না।’ 
 
জাহাঙ্গীি রকেুক্ষণ চুপ কঝি থাঝক। হমঝহরুরিসা রু্েঝে পাঝি োি পিামশব োঝক 
রর্রস্মে কঝিঝে, সম্ভর্ে োঝক চমঝক রদঝযঝে, রকন্তু রেরন যখন রর্ষযো রনঝয ভার্ঝে 
শুরু কিঝর্ন রেরন অর্ধারিেভাঝর্ এি মাঝে রর্চক্ষণোি োযা হদখঝে পাঝর্ন। হস 
রনঝজ যেই রর্ষযো রনঝয ভাঝর্, েেই োি ধািণাো পেন্দ হয, যরদও োঝক একো 
রর্ষয রনরিে কিঝে হঝর্ হয র্স্তুেপঝক্ষ জাহাঙ্গীি হযন োি নারেঝদি খুর্ হর্রশ একো 
হদখঝে না পায… 
 
‘আরম হকর্ল আপনাি রর্ষয ভার্রে,’ জাহাঙ্গীঝিি আঝিকেু রনকঝে সঝি এঝস হস 
রকেুক্ষণ পঝি র্ঝল এর্ং রনঝজি মাথাো োি কাাঁঝধ িাঝখ। হস হেি পায রেরন প্রাযশই 
হযমন কঝি থাঝকন রিক হসভাঝর্ োাঁি লম্বা চুঝল রর্রল কােঝে শুরু কঝিঝেন। খুিিঝমি 
আচিঝণি কািঝণ আপরন যঝথষ্ট দুরিন্তাগ্রি হঝযঝেন। রকন্তু আপরন রর্ঝিাধ রনষ্পরত্ত 
কিঝে িারজ হঝয একজন মহান সম্রাঝেি নুায ক্ষমাপ্রদশবন কঝিঝেন রকন্তু আপনাঝক 
রনঝজি জনুও সেকব থাকঝে হঝর্। আমাি পিামশব অনুযাযী কাজ কঝিন এর্ং আরম 
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রনরিে োহঝল সর্রকেু আপরন হযমন চান হসিকমই হঝর্। খুিিমঝক আপনাি প্রিার্ 
গ্রহণ কিঝে হঝর্ এর্ং আপরন মহর্ে খান আি োি র্ারহনীঝক প্রেুাহাি কিঝে 
পািঝর্ন োঝক অনুসিণ কিা র্ি কঝি। অকৃেজ্ঞ আি রর্ঝদ্রাহী সন্তানঝদি কািঝণ 
আপরন ইরেমঝধু অঝনক সহু কঝিঝেন। এসঝর্ি একো সমারপ্ত হওযা দিকাি।’ 
 
 জাহাঙ্গীি োি হাঝেি উঝোরপি রদঝয রনঝজি হচাখ কচলায োিপঝি হস হাঝস যরদও 
হসো একো রর্ষণ্ণ আি ক্লান্ত হারস। আরম রনরিে, েুরম রিকই র্ঝলঝো। েুরম সর্সমঝয 
োই র্ঝল থাঝকা। আগামীকাল আরম আমাি মন্ত্রণাদাোঝদি হডঝক পািার্ এর্ং োঝদি 
আমাি রসদ্ধান্ত জানার্। খুিিঝমি সাঝথ রর্ঝিাধ রনষ্পরত্ত হঝল ভাঝলাই হয। আরম আমাি 
নারেঝদি সঙ্গ উপঝভাগই কিঝর্া। দািা শুঝকাহ রনিযই এেরদঝন অঝনকোই র্দঝল 
রগঝযঝে। 
 
* 
 
পঝিি রদন সকালঝর্লা, রনঝকালাস জাহাঙ্গীঝিি র্ুরেগে কঝক্ষ যার্াি আঝদশ লাভ 
কঝি। আগ্রায হপৌঁোর্াি পি হথঝকই হস খসরুি হুরশযারি স্মিণ কঝি আেরিে হঝয 
িঝযঝে। রকন্তু অনাকারঙ্খে রকেুই এখনও ঘঝেরন এর্ং হস রনিাপঝদ জাহাঙ্গীঝিি হাঝে 
োাঁি রচরিো হপৌঁঝে রদঝযঝে। 
 
 রনঝকালাসঝক একজন করচব যখন পথ হদরখঝয একো কঝক্ষ রনঝয আঝস হস জাহাঙ্গীিঝক 
কঝক্ষি হকঝন্দ্র রনঝজি িারত্রর্াস পরিরহে অর্িায দাাঁরড়ঝয থাকঝে হদঝখ োাঁি মাথাি 
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ধুসি চুল অরর্নুি। রনঝকালাঝসি মাথা নে কিা অরভর্াদঝনি প্ররে রেরন স্বীকৃরে হদযাি 
সময োাঁি েুঝল পড়া মুঝখি মাঝে অেীঝেি হসই কেৃবত্বপিাযণোি একো োপ রিকই 
ফুঝে উঝি রকন্তু ইংঝিজ দূে োঝক এখন যখন োাঁি একান্ত কঝক্ষ হদঝখ হস স্পষ্টই 
হদখঝে পায রেরন আি সুাি েমাস যখন পানাহাঝিি সাথী রেঝলন আি সকাল না হওযা 
পযবন্ত সািািাে ভি গল্প কিঝেন হসই সমঝযি েুলনায রেরন কেো রৃ্দ্ধ হঝয পঝড়ঝেন। 
 
‘এো আমাি হেঝলি কাঝে রনঝয যাও।’ জাহাঙ্গীি োি রদঝক কারুকাজ কিা একো 
চামড়াি থঝল এরগঝয হদয। োি রচরিি উত্তি হভেঝি িঝযঝে। যত্ন কঝি িাখঝর্। আরম 
হোমাি আি হোমাি হদহিক্ষীঝদি জনু োজা হঘাড়াি র্ঝন্দার্ি কিঝে র্ঝলরে যাঝে 
হোমিা দ্রুে হযঝে পাঝিা। 
 
 ‘জাহাপনাঝক ধনুর্াদ।’ রনঝকালাস থঝলো হনয, জাহাঙ্গীি রক রলঝখঝেন জানর্াি জনু 
োাঁি ভীষণ আগ্রহ হয। হস এক মুহূেব ইেিে কঝি আশা কঝি হয জাহাঙ্গীি হযে 
োঝক হকাঝনা ইরঙ্গে হদঝর্ন রকন্তু সম্রাে ইরেমঝধু ঘুঝি দাাঁরড়ঝযঝেন এর্ং একজন 
পরিচািঝকি ধঝি থাকা পারন ভরেব রূপাি পাঝত্র মুখ প্রাক্ষালঝণ র্ুি হঝয পঝড়ঝেন। 
 
 জাহাঙ্গীি আধ ঘন্টা পঝি একো গর্াক্ষ হথঝক রনঝকালাস আি োি হদহিক্ষীঝদি আগ্রা 
দূগব হথঝক রনঝচ আগ্রাি রঘরি িািাি রদঝক হনঝম যাওযা োলু পথ রদঝয দুলরক চাঝল 
নামঝে হদঝখ। োাঁি রচরিি প্ররে খুিিঝমি প্ররেরক্রযা রক হঝর্? রেরন ভার্ঝে হচষ্টা 
কঝিন। আি রিক েখনই আঝিকো ভার্না প্রথমর্াঝর্ি মে োি মঝন উরদে হয। 
আিজুমান্দ কীভাঝর্–োাঁি রপ্রয হমঝহরুরিসাি র্ংঝশি আঝিকজন িমণী–প্ররেরক্রযা র্ুে 
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কিঝর্? হস রক রনঝজি সন্তানঝদি হযঝে রদঝে িারজ হঝর্ নারক খুিিমঝক অনুঝিাধ 
কিঝর্ রর্ষযো প্ররেহে কিঝে? 
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৫ ির   ূলযটশোধ 
 
‘মহর্ে খান আপনাঝক পিারজে আি র্রন্দ কিাি জনু োি সাধু অনুযাযী সর্রকেু 
কিঝর্।’ আজম র্কস জ্বলন্ত কযলাি পাঝত্র গুঝো হদয এর্ং খুিিমঝক োাঁি হেপায 
রনঝয আঝিকেু রনকঝে উষ্ণোি কাঝে আসঝে ইরঙ্গে কঝি। শিেকাল সমাগে প্রায 
এর্ং পাহাঝড়ি উপি রদঝয উত্তিপরিম রদক হথঝক ইরেমঝধুই শীেল র্াোস প্রর্ারহে 
হঝে শুরু কিায োিা দু’জঝন, গািক নদীি েীঝি মারেি ইঝেি সেরি দূঝগবি প্রাঙ্গঝণ 
হযখাঝন র্ঝস িঝযঝে হযখাঝন আজম র্কস খুিিম আি োি পরির্ািঝক আেয রদঝযঝে, 
সামানু কাাঁপঝে থাঝক। 
 
‘মহর্ে খানঝক আপরন হচঝনন? খুিিম খারনকো রর্রস্মে কঝণ্ঠ জানঝে চায। আজম 
র্কস একজন রৃ্দ্ধ মানুষ–সত্তঝিি অঝনক উপঝি োাঁি র্যস–আি যুর্ক র্যঝস রেরন 
আকর্ঝিি র্ারহনীঝে যুদ্ধ কঝিঝেন। 
 
 ‘হকর্ল োাঁি নাঝম রচরন। োিা র্ঝল হলাকো নারক জাে হসনাপরে, অকুঝোভয আি 
রর্চক্ষণ, রু্রদ্ধমান আি হসই সাঝথ উচ্চাকাঙ্খী। োাঁি এমনই গুণ হয োাঁি িাজপুে 
অশ্বাঝিাহীিা হস যরদও োঝদি হগাঝত্রি হলাক না েরু্ও আমৃেুু োাঁি প্ররে আনুগঝেুি 
শপথ রনঝযঝে।’ 
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 খুিিম অপলক দৃরষ্টঝে গনগঝন কযলাি মাঝে োরকঝয থাঝক। হসরদনই সকাঝল আজম 
র্কঝসি কঝযকজন হলাক এঝস যখন জারনঝযঝে হয মহর্ে খাঝনি অগ্রর্েবী র্ারহনী মাত্র 
চাি সপ্তাহ দূঝি অর্িান কিঝে হস িীরেমে রর্রস্মে হঝযঝে। হস আশা কঝিরেল এখাঝন 
হস রকেুরদন রনিাপঝদ অর্িান কিঝে পািঝর্। োি হেঝলঝর্লাি সৃ্মরেঝে আর্ো মঝন 
থাকা এই রৃ্দ্ধ হযাদ্ধাি কাে হথঝক পােনাি উত্তঝি োাঁি সপেৃক শেঘাাঁরেঝে আেঝযি 
আমন্ত্রণ লাভ কিা োাঁি জনু রেল স্বাগে রর্স্ময। হস হুগলী েুাগ কিাি এক সপ্তাহ পঝি 
আজম খাঝনি হলাকজন োঝক খুাঁঝজ পায। রৃ্দ্ধ হলাকো োাঁি রচরিঝে জানায হয রেরন 
খুিিঝমি দুির্িা সম্বঝি জাঝনন এর্ং আকর্ঝিি সৃ্মরেি খারেঝি, যাঝক রেরন েদ্ধ 
কঝিন, জাঝনন হয খুিিম োি রপ্রয নারে রেল, রেরন োঝক সাহাযু কিাি প্রিার্ 
কিঝেন। খুিিম সাঝথ সাঝথ িওযানা রদঝযরেল যা োঝক হুগলীি প্রায দুইশ মাইল 
উত্তঝি রনঝয আঝস। রকন্তু আঝিা একর্াি মঝন হঝে এই আেযও ক্ষণিাযী প্ররেপি 
হঝে চঝলঝে। মহর্ে খাঝনি র্ারহনীি রর্রুঝদ্ধ এই হোে দূগব হকাঝনা প্ররেঝিাধই গঝড় 
েুলঝে পািঝর্ না। হস োি র্িুঝক হকাঝনাভাঝর্ই রর্পঝদ হফলঝে পাঝি না। রকন্তু আসল 
প্রশ্ন হল মহর্ে খাঝনি র্ারহনী এখনও হকন োঝক অনুসিণ কিঝে। 
 
‘আরম আশা কঝিরেলাম আমাি আব্বাজান মহর্ে খানঝক হডঝক পািাঝর্ন। আরম আমাি 
র্ােবার্াহকঝক আগ্রা পািার্াি পঝি প্রায দুই মাস অরের্ারহে হঝে চঝলঝে। 
 
 ‘আপনাি র্ােবার্াহক রক রর্শ্বি? 
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 ‘হুাাঁ। আরম রনরিে হস রর্শ্বি। রকন্তু আগ্রাি পঝথ োঝক অঝনক রর্পঝদি সমু্মখীন হঝে 
হঝর্ এর্ং হস সম্ভর্ে কখনও হসখাঝন হপৌঁোঝেই পাঝি রন। সম্রাজ্ঞী হযে আমাি 
অরভযান সম্পঝকব আঝগই জানঝে হপঝিরেঝলন এর্ং োঝক অরভগ্রহঝণি জনু আেোযীি 
দল হপ্রিণ কঝিঝেন। হস হযে দসুুর্ারহনীি হাঝে রনহে হঝযঝে র্া অসুি হঝয পঝড়ঝে। 
আমাি হযে একজন ইউঝিাপীযঝক পািান উরচে হয রন। আমাঝদি হচঝয োিা অঝনক 
অল্পঝেই অসুি হঝয পঝড়। সর্রকেু যরদ রিকমে সংগরিে হঝো োহঝল এেরদঝন োি 
আমাঝক খুাঁঝজ পার্াি কথা। মহর্ে খান যরদ আমাঝক অনুসিণ কিা অর্ুাহে িাঝখ 
োহঝল আমাি গন্তর্ু হমাঝেই হগাপন হকাঝনা র্ুাপাি নয আি োোড়া অঝনঝকই হুগলী 
হথঝক এরদঝক আমাি র্ারহনীঝক আসঝে হদঝখঝে। খুিিম মুখ েুঝল িাঝেি আকাঝশি 
উজ্জ্বল োিকািারজি রদঝক োকায। মাথাি উপঝিি এই িহসুময আি অনন্ত রর্িাঝিি 
কাঝে মানুঝষি জীর্ন কে নগণু আি ক্ষণিাযী… 
 
‘এেো রর্ষণ্ণ হঝর্ন না। আজম খাঝনি ককবশ কণ্ঠস্বঝি োি ভার্নাি হিশ রেি হয। 
সময এখনও ফুরিঝয যাযরন। আমাি র্হুর্েঝিি অরভজ্ঞো একো রজরনষ অন্তে আমায 
রশরখঝযঝে–সধযবধািণ কিঝে। সর্রকেু এখনও হযে রিক হঝয যাঝর্।’ 
 
খুিিম মাথা নাঝড় রকন্তু হসো হকর্ল ভদ্রোি খারেঝি। োাঁি পঝক্ষ সধযবধািণ কিা সম্ভর্ 
না রর্ঝশষ কঝি োি রনঝজি এর্ং োাঁি পরির্াঝিি জীর্ন যখন রর্পিনভাঝর্ ভািসাঝমু 
রর্িাজ কিঝে। 
 
* 
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রকন্তু দুইরদন পঝি, আজম র্কঝসি ধািণাই সরিক প্রমারণে হয। খুিিম আিজুমাঝন্দি 
সাঝথ র্ঝস থাকর্াি সময সহসা নেুন হলাঝকি আগমন হঘাষণা কঝি দূঝগবি হোে 
হোিণিাি হথঝক হোঝলি শব্দ হভঝস আসঝে শুঝন। হস লারফঝয উঝি দাাঁরড়ঝয সংকীণব 
রসাঁরড় রদঝয দ্রুে রনঝচি আরেনাি রদঝক নামঝে শুরু কঝি। 
 
 রনঝকালাস র্ুাঝলনোইন হঘাড়া হথঝক নামঝে। হস মুখ হেঝক িাখা কাপড় সিাঝে খুিিম 
হদঝখ োঝক পরিোন্ত হদখাঝে। োি হচাযাঝলি হাড় র্ঝস রগঝযঝে এর্ং োি গাঝল হর্শ 
কঝযকরদঝনি না কামাঝনা দারড়ি জঙ্গল। 
 
 ‘যুর্িাজ। 
 
 রনঝকালাস যখন োাঁি সামঝন হাাঁেু হভঝে র্সঝে যাঝর্ খুিিম দ্রুে োঝক র্ঝল, ‘এসঝর্ি 
এখন হকাঝনা প্রঝযাজন হনই। আমায র্ঝলা রক হঝযরেল। েুরম রক আব্বাজাঝনি কাঝে 
আমাি পত্র হপৌঁঝে রদঝে হপঝিরেঝল? রেরন রক উত্তি রদঝযঝেন? 
 
‘হকাঝনা োঝমলা োড়াই আরম আগ্রা হপৌঁোই যরদও আরম হযমনো আশা কঝিরেলাম োি 
হচঝয ধীি গরেঝে অগ্রসি হই। সম্রাে হদওযারন আঝম আমাি সাঝথ হদখা কঝিন হযখাঝন 
র্ািরর্কই রেরন আপনাি রচরিো পাি কঝিরেঝলন। রেরন পঝিি রদন আমাঝক এো রদঝয 
আপনাি কাঝে রনঝয আসঝে র্ঝলন। রনঝকালাস োি চামড়াি আাঁেসাে জামাি হভেি 
হাে রদঝয চামড়াি থঝলো হর্ি কঝি যা জাহাঙ্গীি োি কাঝে রদঝযঝে। িািায কঝযক 
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ঘন্টাি জনু ঘুমার্াি সমযও হস সর্সমঝয এোি অরিত্ব সম্বঝি সেকব হথঝকঝে, 
সর্সমঝয থঝলো োি জামাি হভেঝি রু্ঝকি কাঝে গুাঁঝজ হিঝখঝে। হস খুিিঝমি হাঝে 
থঝলো েুঝল হদর্াি সময রু্েঝে পাঝি োি উপি হথঝক একো হর্াো হনঝম হগল। 
 
খুিিম অরিি আেুল রদঝয থঝলো খুঝল, হভেি হথঝক রচরিো হর্ি কঝি এর্ং পড়ঝে 
শুরু কঝি। রনঝকালাস োি রদঝক োরকঝয প্রথঝম োাঁি হচহািায খুরশ, োিপঝি রর্ভ্রারন্ত 
এর্ং হশঝষ হসখাঝন হক্রাঝধি অরভর্ুরে ফুেঝে হদঝখ। হস একই সাঝথ খুিিমঝক দ্রুে 
শ্বাস রনঝে শুঝন এর্ং োরকঝয হদঝখ কীভাঝর্ োি আেুল কাগজো হদামড়াঝে শুরু 
কঝিঝে। োিপঝি সহসা রনঝকালাস এর্ং োাঁি হদহিক্ষীঝদি এর্ং প্রাঙ্গঝণ উপরিে 
অনুানু পরিচািকঝদি উপরিরে সম্বঝি সঝচেন হঝয উঝি, সর্াই একাগ্ররচঝত্ত োি রদঝক 
োরকঝয িঝযঝে রু্েঝে হপঝি খুিিম মঝন হয রনঝজঝক সামঝল হনযাি হচষ্টা কঝি। 
হোমাঝক ধনুর্াদ,’ হস মৃদু কঝণ্ঠ রনঝকালাসঝক র্ঝল। েুরম একো করিন দারযত্ব 
আনুগঝেুি সাঝথ আি দারুণভাঝর্ সম্পি কঝিঝো। হোমাি রর্োম হনযা হঝল আমিা 
েখন আর্াি এ রর্ষঝয আঝলাচনা কিঝর্া। আরম জানঝে চাই দির্াঝি হোমাি 
অর্িাঝনি সময রক রক হঝযরেল রকন্তু োি আঝগ আমায আমাি স্ত্রীি সাঝথ হদখা কিঝে 
হঝর্।’ 
 
খুিিম যখন ঘুঝি দাাঁরড়ঝয োযাি রভেঝি রফঝি এঝস উপঝিি েলায উঝি যাওযা রসাঁরড় 
রদঝয উিঝে শুরু কঝি, রনঝকালাঝসি কাঝে োঝক েখন সমূ্পণব রভি মানুষ মঝন হয 
রযরন রকেুক্ষণ আঝগ সূযবাঝলারকে আরঙ্গণায উদ্ক্গ্রীর্ ভরঙ্গঝে এঝস দাাঁরড়ঝযরেঝলন। োাঁি 
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মাথা নে কিা এর্ং রেরন ধীি পাঝয আিজুমাঝন্দি কঝক্ষি রদঝক এরগঝয চঝলঝেন হযন 
রেরন হসখাঝন হপৌঁোঝনাো যেো হদরি কিা সম্ভর্ কিঝে আগ্রহী। 
 
আিজুমান্দ দিজাি কাঝে দাাঁরড়ঝয িঝযঝে। হোমাি র্ােবার্াহক দির্াি হথঝক রফঝি 
এঝসঝে, োই না? খুিিম মাথা নাঝড় এর্ং ধীঝি ওক কাঝিি পাল্লা যুে দিজাো রনঝজি 
হপেঝন হেঝন র্ি কঝি হদয যাঝে হকউ োঝদি হদখঝে না পায। 
 
‘খুিিম, আপনাঝক এমন হদখাঝে হকন? আপনাি আব্বাজান রক র্ঝলঝেন? 
 
 হস প্রথঝম ইেিে কঝি, োিপঝি র্লঝে আিম্ভ কঝি। আরম যরদ র্ালাঘাঝে আমাি 
অর্রশষ্ট হলাকঝদি রনঝয হযঝে িারজ হই আমাঝক হসখাঝনি সুঝর্দাি কিা হঝযঝে োহঝল 
আব্বাজান মহর্ে খান আি োি র্ারহনীঝক হডঝক পািাঝর্ন। আমাঝক সম্মরে রদঝে হঝর্ 
হয রেরন দির্াঝি হডঝক না পািান পযবন্ত আরম হসখাঝন যার্ না।’ 
 
আিজুমাঝন্দি আড়ষ্ট মুখার্যর্ সহসা িরেম হদখায। িাজকীয রমনা র্াজাঝি প্রথমর্াি 
হস হয লাজুক উেল হমঝযোঝক হদঝখরেল োঝক পুনিায হসিকম হদখায। এোঝো 
ভীষণ আনঝন্দি কথা। রেরন আপনাি সাঝথ রর্ঝিাধ রনষ্পরত্ত কিঝে সম্মে হঝযঝেন। 
রেরন আপনাঝক মাজবনা কির্াি রসদ্ধান্ত রনঝযঝেন এো অর্শুই োিই ইরঙ্গে কঝি। 
এেগুঝলা র্েি ভর্ঘুঝিি মে কাোর্াি পঝি আরম আি আমাি সন্তাঝনিা অর্ঝশঝষ 
এর্াি রনিাপঝদ থাকঝে পািঝর্া।’ হস দুহাঝে োি গলা জরড়ঝয ধঝি রকন্তু খুিিম যখন 
োঝক একই আঝর্ঝগ জরড়ঝয ধিঝে র্ুথব হয হস েখন োাঁি গলা হেঝড় রদঝয কঝযক 
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কদম হপেঝন সঝি আঝস। রক র্ুাপাি? আপরন রক এোই আশা কিরেঝলন না? খুিিম, 
আপনাঝক হকন আনরন্দে হদখাঝে না? আমাঝক দযা কঝি সর্ খুঝল র্ঝলন? 
 
 খুিিম মঝন মঝন জাহাঙ্গীঝিি শীেল, সংরক্ষপ্ত, অপমানজনক শব্দগুঝলাি কথা ভাঝর্–
রপোি কাে হথঝক পুঝত্রি কাঝে মাজবনাি হকাঝনা র্ােবা না র্িং হকাঝনা শাসঝকি কাে 
হথঝক অপকমব কিা হকাঝনা জাযগীিদাঝিি কাঝে হপ্ররিে শঝেবি োরলকা। আি এসর্ 
শঝেবি রভেঝি হয শেবো এখনও হমঝন রনঝে োি কষ্ট হঝে হসোই োঝক এখন 
আিজুমাঝন্দি কাঝে খুঝল র্লঝে হঝর্। 
 
 ‘আমাি সদাচাঝিি রনিযো রহসাঝর্, আব্বাজান দারর্ কঝিঝেন হয দািা শুঝকাহ আি 
োি এক ভাইঝক আমায দির্াঝি পািাঝে হঝর্। 
 
 ‘রক? আিজুমান্দ রফসরফস কঝণ্ঠ র্ঝল। হস রনঝজি মাথায হাে হদয হযন এইমাত্র হকউ 
োঝক হসখাঝন আঘাে কঝিঝে এর্ং োিপঝি হস ধীঝি ধীঝি লাল মরলন গারলচাি উপি 
হাাঁেু হভঝে র্ঝস পঝড়। খুিিম অসহাযভাঝর্ োরকঝয থাঝক হস যখন কাাঁদঝে শুরু কঝি। 
োি উরচে োঝক জরড়ঝয ধিা এর্ং কাঝে হেঝন হনযা রকন্তু োঝক হস কীভাঝর্ সান্ত্বনা 
রদঝে পাঝি যখন হস রনঝজও একই িকঝমি হোশা হর্াধ কিঝে। 
 
‘আমাি আব্বাজান র্ঝলঝেন দুজঝনি সাঝথই ভাঝলা আচিণ কিা হঝর্ রকন্তু হোমাি কাে 
হথঝক আরম সরেু কথা হগাপন িাখঝে পািঝর্া না। োিা আসঝল র্রন্দ থাকঝর্ হসো 
হযভাঝর্ই র্লা হহাক না হকন। 
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 ‘দািা শুঝকাহি র্যস এে অল্প… আরম রর্ষযো ভার্ঝেই পািরে না। আপনাি আব্বাজান 
এেো রনষু্ঠি কীভাঝর্ হঝে পাঝিন? রেরন দািাঝক একো সময ভাঝলার্াসঝেন… আমাি 
মঝন আঝে দািাি জঝন্মি সময রেরন োঝক রক উপহাি রদঝযরেঝলন…’। 
 
‘আরম রনরিে আমাি আব্বাজান আমাি সন্তানঝদি কখনও হকাঝনা ক্ষরে কিঝর্ন না। 
রকন্তু…’ হস কথা র্ি কঝি এর্ং আিজুমাঝন্দি রদঝক োকায, জাঝন হস রু্েঝে হপঝিঝে। 
 
হাঝেি উঝো রপি রদঝয মুখ হথঝক অশ্রু মুঝে রনঝয এর্ং প্রাণপঝণ রনঝজি উপি রনযন্ত্রণ 
রফঝি পার্াি হচষ্টা কিঝে কিঝে আিজুমান্দ হকর্ল একো শব্দই হকাঝনামঝে উচ্চািণ 
কঝি। 
 
‘হমঝহরুরিসা? 
 
হস মাথা নাঝড়। 
 
‘আপনাি সরেুই মঝন হয হস োাঁঝদি হকাঝনা ক্ষরে কিঝে পাঝি। 
 
খুিিম মঝন মঝন ভাঝর্। হস হমঝহরুরিসাঝক যেো ঘৃণা কঝি–এর্ং রর্পঝিাযা 
পরিরিরেঝে রেরন রক কিঝে পাঝিন হসো হক র্লঝে পাঝি?–োঝে হস রক োঝক িাণ্ডা 
মাথায রশশু হেুাকািী রহসাঝর্ কল্পনা কিঝে পাঝি? না, আমাি হসো মঝন হয না, হস 
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অর্ঝশঝষ োঝক র্ঝল। ‘আি সঝর্বাপরি, হস হকন এমনো কিঝর্? আমাঝদি সন্তানঝদি 
উপঝি রনযন্ত্রণই োি জনু যঝথষ্ট। রেরন এো জানাি জনু যঝথষ্ট রু্রদ্ধ িাঝখন হয োাঁঝদি 
প্ররে হযঝকাঝনা ধিঝনি রর্রূপ আচিণ জনমেঝক আঘাে কিঝর্। আমাঝদি ঐরেহু–
হসই সেমূঝিি সময কাল হথঝক এো চঝল আসঝে–হসো হল অল্পর্যসী আি রনঝদবাষ 
যুর্িাজঝদি জীর্ন পরর্ত্র জ্ঞান কিা। োিা যখন র্ড় হঝয রর্ঝদ্রাহ কঝি হকর্ল েখনই 
োিা কঝিাি শারিি সমু্মখীন হঝয থাঝক। 
 
আিজুমান্দ ধীঝি ধীঝি রনঝজি পাঝয ভি রদঝয উঝি দাাঁড়ায এর্ং মুঝখি উপি হথঝক 
হখালা চুঝলি হগাো সরিঝয রদঝয মন্থি পাঝয জানালাি রদঝক হহাঁঝে যায। সূযব অি যাঝে, 
দূঝিি হগালারপ পাহাঝড়ি চূড়া হগালারপর্ণব ধািণ কঝিঝে। িাঝেি খার্াি িািা কিাি 
জনু জ্বালান হগার্ঝিি আগুঝনি োাঁোঝলা গি হস হেি পায এর্ং োরকঝয হদঝখ রনঝচি 
আরেনায িাঝেি প্রথম মশাঝলি আঝলা জ্বলঝে। সর্রকেু কে স্বাভারর্ক হদখাঝে, হস 
ভাঝর্, অথচ োঝদি সর্াি জীর্ন হকমন এঝলাঝমঝলা হঝয রগঝযঝে। একজন মা রহসাঝর্ 
োি রক কিণীয? োাঁি দু’জন সন্তানঝক সমপবণ কঝি র্ারকঝদি রনিাপত্তা রনরিে কিা? 
হস এখন হয মানরসক যােনা অনুভর্ কিঝে োাঁি সাঝথ সন্তান জন্ম হদর্াি কঝষ্টি 
হকাঝনা েুলনাই হয না। 
 
 ‘আমাঝদি সামঝন একো পথ িঝযঝে। আমিা আমাি আব্বাজাঝনি শেব উঝপক্ষা কিঝে 
পারি। আমিা উত্তঝি যাত্রা কিঝে পারি, পাহাড়ী এলাকায হযখাঝন মহর্ে খাঝনি পঝক্ষ 
আমাঝদি অনুসিণ কিা করিন হঝর্…’ 
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রকন্তু আিজুমাঝন্দি মুখ হস যখন জানালা হথঝক ঘুঝি দাাঁড়ায কঝিাি হদখায। না। আপরন 
যরদ আপনাি আব্বাজাঝনি প্রিার্ প্রেুাখান কঝিন োহঝল রেরন রক র্লঝর্ন হসো 
একর্াি হভঝর্ হদঝখন হয োি কাঝে আমাঝদি সন্তানঝদি-োি নারেঝদি-রর্শ্বাস কঝি 
হপ্রিণ কিঝে আপনাি অরনোি অথবই হঝে আপরন কখনও োি প্ররে অনুগে থাকঝে 
চানরন। রেরন েখন প্রশ্ন কিঝর্ন একজন সম্ভার্ু অনুগে আি দারযত্বর্ান সন্তান হকন 
রনঝজি সন্তানঝদি োঝদি দাদাজাঝনি কাঝে পািাঝে অস্বীকাি কিঝর্ যরদ না োি 
রর্ঝদ্রাহ কিাি হকাঝনা অরভপ্রায না থাঝক। রেরন েখন আপনাঝক হগ্রফোি কিাি জনু 
রিগুণ সসনু হপ্রিণ কিঝর্ন আি আমাঝদি সন্তানঝদি েখন রক হঝর্? 
 
একজন যুর্িাজ আি একজন রপো রহসাঝর্–যরদও োাঁি প্রথম সহজাে অরভপ্রায রেল–
োাঁি আব্বাজাঝনি প্রিার্ প্রেুাখান কিা, রকন্তু আিজুমান্দ রক রিক কথাই র্ঝলরন? 
খুিিম রচন্তা কঝি, োাঁি র্াকু রর্নুাঝসি স্পষ্টো আি োিমাঝে রনরহে সেু োঝক 
চমঝক হদয। োঝদি সামঝন আসঝল সরেুই রক কিাি আঝে? োাঁি সাঝথ মাত্র রেনশ 
হলাক িঝযঝে এর্ং নেুন সসনু রনঝযাঝগি মে অথবও োি হনই। হস যরদ একা হে 
োহঝল প্রথম হমাগল সম্রাে র্ার্ঝিি মে হস একাকী লড়াই কিঝে পািঝো, পাহাঝড় 
আেয রনঝয হচািাগুপ্তা হামলাি পাশাপারশ ভূখণ্ড অরধকাি কিাি সুঝযাঝগি অঝপক্ষা 
কিঝো। রকন্তু োঝক রনঝজি পরির্াঝিি কথাও ভার্ঝে হঝর্… 
 
হস এখন যখন অঝনক শান্ত সুরিি হঝয রচন্তা কঝি হস হদঝখ হয জাহাঙ্গীঝিি প্রিার্ 
দার্াি জরেল চাঝলি মে োাঁি আব্বাজাঝনি অরভপ্রাঝয সাড়া হদযা োড়া োাঁি সামঝন 
আি হকাঝনা পথই হখালা িাঝখরন। জাহাঙ্গীি একো সময দার্া হখলঝে পেন্দ কিঝো, 
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রকন্তু খুর্ ভাঝলা কঝিই জাঝন কাি জরেল মন হথঝক োঝক োি সন্তানঝদি সমপবণ 
কিাি দারর্ উত্থাপঝনি মে ধািণাি জন্ম হঝযঝে। হস মানসপঝে হদখঝে পায 
হমঝহরুরিসা োাঁি আেুঝলি চািপাঝশ একঝগাো কাল চুল রনঝয হখলা কিাি েঝল 
হাসঝেন এই হভঝর্ হয হস আি আিজুমান্দ রক কিঝর্। হমঝহরুরিসা অঝনকো মাকড়সাি 
মে হয একো র্া দুঝো মামুরল সুঝো রদঝয শুরু কঝি আঝিা জরেল একো জাল রু্ঝন 
হফঝল। োাঁি আব্বাজান র্হু র্েি আঝগই হসই জাঝল আেকা পঝড়ঝেন। একরদন, হস 
রনঝজি কাঝে ওযাদা কঝি, হস এই জাল রোঁঝড় েুকঝিা েুকঝিা কিঝর্। হস রনঝজঝক, 
হসইসাঝথ োাঁি পরির্ািঝক এর্ং এমনরক োি আব্বাজানঝকও–যরদ না রেরন এিই মঝধু 
হমঝহরুরিসাি জাঝল পুঝিাপুরি হারিঝয না হযঝয থাঝকন–োাঁি র্িন হথঝক মুে কিঝর্, 
হমাগল সাম্রাজুঝক আঝিা একর্াি উিরেি সুঝযাগ হদঝর্। রকন্তু হসই সন্তুরষ্ট হকর্ল 
ভরর্ষুঝেি গঝভব লুরকঝয িঝযঝে। োঝক সর্ঝচঝয প্রথঝম র্েবমাঝনি রদঝক নজি রদঝে 
হঝর্। 
 
 ‘েুরম রিকই র্ঝলঝো, হস কথা র্লাি সময োি হৃদঝযি চািপাঝশ একো ভাি হচঝপ 
র্সঝে থাঝক। সরেু কথাো–এর্ং আমাি হচঝয দ্রুে েুরম হসো অনুধার্ন কিঝে 
হপঝিঝো–আমাঝদি সামঝন িারজ না হঝয অনু হকাঝনা পথ হনই। রকন্তু দািা শুঝকাহি 
সাঝথ আমিা আমাঝদি অনু হকাঝনা সন্তানঝক হপ্রিণ কিঝর্া-শাহ সুজা না আওিঙ্গঝজর্? 
 
 ‘আওিঙ্গঝজর্,’ আিজুমান্দ রকেুক্ষণ রচন্তা কঝি উত্তি হদয। হস যরদও শাহ সুজাি হচঝয 
র্যঝস এক র্েঝিি হোে রকন্তু হস শরেশালী–হস এখনও পযবন্ত একরদনও অসুি হযরন–
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এর্ং হস রনভবীক। হস এমনরক দির্াঝি যার্াি সম্ভার্নায উৎফুল্লও হঝে পাঝি। 
আিজুমাঝন্দি কণ্ঠস্বি সামানু হকাঁঝপ উঝি। োাঁঝদি কঝর্ নাগাদ হযঝে হঝর্? 
 
 ‘আব্বাজান আমাঝক আঝদশ রদঝযঝেন আমাি রসদ্ধান্ত পােনাি সুঝর্দাঝিি কাঝে সাঝথ 
সাঝথ জানাঝে রযরন িাজকীয অশ্বাঝিাহী র্ােবার্াহকঝদি সাহাঝযু আমাি রচরি দ্রুে আগ্রা 
হপ্রিঝণি র্ঝন্দার্ি কিঝর্ন। আমিা যরদ োাঁি প্রিার্ হমঝন হনই োহঝল কড়া প্রহিায 
আমাঝদি সন্তানঝদি এলাহার্াঝদ হপ্রিণ কিঝে হঝর্ হযখাঝন রেরন োাঁি হলাকঝদি 
পািাঝর্ন োাঁঝদি স্বাগে জানাঝে। আমাঝদি অর্শুই োঝদি দ্রুে প্রস্তুে কিঝে হঝর্। 
দািা শুঝকাহ র্ড় হঝযঝে হস এো রু্েঝে হপঝিঝে হয আমাি আি আমাি আব্বাজাঝনি 
মাঝে রর্ঝিাধ িঝযঝে। আমাঝদি অর্শুই োঝক র্লঝে হঝর্ হয আমিা আমাঝদি রর্ঝিাধ 
রমরেঝয হফঝলরে এর্ং োঝদি দাদাজান োাঁঝদি হদখাি জনু উদগ্রীর্ হঝয িঝযঝেন। 
আমিা কেো রর্পযবি হসো আমিা োঝদি সামঝন প্রকাশ কিঝর্া না… 

  

http://www.bengaliebook.com/


 দি টেনটেড টরোন - এম্পোয়োর অভ িো ট োগল । অযোটলক্স রোিোরট োডড 

500 

www.bengaliebook.com                                  সূদিপত্র 
 

 

৬ সুদর্ধোর্োিী শয়েোন 
 
মহর্ে খান ক্লান্ত-দশবন িাজকীয অশ্বাঝিাহী র্ােবার্াহঝকি হাে হথঝক চামড়াি সেরি 
র্ােবাি থরলো গ্রহণ কঝি হয মাত্র পাাঁচ রমরনে আঝগ খুিিমঝক হমাকাঝর্লাি উঝেঝশু 
ধূঝলাি হমঝঘি আড়াঝল অগ্রসিমান সসনুদঝলি সাঝথ এঝস হযাগ রদঝযঝে। মহর্ে খান 
চামড়াি জীণব থরলো খুঝল হভেঝি িরক্ষে একমাত্র রচরিচা হর্ি কঝিন এর্ং সরু্জ 
সীলঝমাহি ভাঝেন। রচরিোয দ্রুে একর্াি হচাখ রু্রলঝয রেরন োাঁি যা জানাি হজঝন 
হনন। সীলঝমাহিো যরদও জাহাঙ্গীঝিি রকন্তু রচরিি হলখাো হমঝহরুরিসাি, োঝক প্রদত্ত 
আঝদঝশি হক্ষঝত্র প্রাযশই যা হঝয থাঝক। োাঁি রচরিি ভাষা কঝিাি: র্দমাশোি হর্াঝধাদয 
ঘঝেঝে এর্ং শেব হমঝন রনঝযঝে, োাঁি ভরর্ষুঝেি ভাঝলা র্ুর্হাঝিি রনিযো স্বাঝথব 
রনঝজি দুই হেঝলঝক আমাঝদি েত্ত্বার্ধাঝন হপ্রিঝণ সম্মে হঝযঝে। আপনাি অরভযান 
সমাপ্ত হঝযঝে। আগ্রায রফঝি আমাি পির্েবী আঝদঝশি জনু অঝপক্ষা কঝিন যা আমিা 
কাশ্মীি হপৌঁোর্াি পঝি হপ্রিণ কিা হঝর্। হমঝহি। রচরি হলখাি িান আি োরিখ 
এিপঝি হদযা িঝযঝে–লাঝহাি। 
 
 মহর্ে খান রচরিি কাগজো রনঝজি হাঝেি মুঝিাি মুচঝড় রনঝয ভাঝর্, হকাঝনা 
সামানুেম ধনুর্াদজ্ঞাপন র্া শুঝভোি একো শব্দও হনই। ‘হকাঝনা উত্তি হদযাি 
প্রঝযাজন হনই, হস র্ােবার্াহকঝক র্ঝল, হকর্ল মামুরল প্রারপ্তস্বীকাি হয আরম আঝদশ 
হপঝযরে। োি পাঝশ অর্িানিে আরধকারিঝকি রদঝক োরকঝয–খঝযিী িঝেি হঘাড়ায 
উপরর্ষ্ট, অঝশাক নাঝমি এক সুিামঝদহী েরুণ িাজপুে–হস র্ঝল, ‘সম্রাে–র্া র্লা যায 
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সম্রাজ্ঞী–আমাঝদি রফঝি যার্াি রনঝদবশ রদঝযঝেন। অরভযান সমাপ্ত হঝযঝে। আমিা 
এখাঝনই যাত্রারর্িরে কঝি আজ িাঝেি মে রশরর্ি িাপন কিঝর্া। োিপঝি, গলাি স্বি 
হমালাঝযম কঝি, হস োি একজন পরিচািঝকি উঝেঝশু র্ঝল, র্ােবার্াহক হযন ভাঝলা 
কঝি খার্াি আি রর্োম হনযাি সুঝযাগ পায আি হসই সাঝথ হস রফিরে পঝথ যাত্রা শুরু 
কিাি সময োঝক হযন োজা হঘাড়া হদযা হয হস রর্ষযো রনরিে কিঝর্। 
 
* 
 
মহর্ে খান হসই িাঝে ভাঝলা কঝি ঘুমাঝে পাঝিন না, োি োরু্ি অভুন্তিভাগ গিম 
আি র্াযুহীন হসোই একমাত্র কািণ না–োরু্ি হভেিো আসঝলই হসিকম–র্া রেরন োাঁি 
স্বঝদঝশি সুিা রসিাজ রনঝজি কঝযকজন র্ঝযাজুষ্ঠ হসনাপরেঝদি সাঝথ র্ঝস প্রচুি পান 
কঝিঝেন–হসোও রেরন কঝিঝেন–রকন্তু হসসর্ কািঝণ না োি ঘুম হযনা কািণ রেরন 
খারনকো অসন্তুষ্টঝর্াধ কঝিন হযভাঝর্ সাংঝক্ষরপক ভরঙ্গঝে োঝক আি োি র্ারহনীঝক 
আগ্রা হডঝক পািান হঝযঝে–এর্ং হসোও ম্রাঝেি আঝদঝশ নয, রেরন রচন্তা কঝিন, 
সম্রাজ্ঞীি আঝদঝশ। োাঁি অসঝন্তাঝষি র্াড়রে আঝিকো কািণ এই হয রেরন অর্শু 
পালনীয আঝদশজ্ঞাপক এই রচরিি মূল আিম্ভক। হস কল্পনা কঝি যরদও এর্ািই প্রথম 
নয হকন হস সম্রাঝেি প্ররে োি আনুগেুঝক র্ুর্হাি কঝি োঝক একজন সাধািণ 
সসঝনুি মে এো হসো আঝদশ হদযাি সুঝযাগ হকন হমঝহরুরিসাঝক হদঝর্। খুিিম আি 
োি রমত্রঝদি পিাি কিঝে পািঝল োি অনুসািীিা হয রর্পুল ঐশ্বঝযবি অরধকািী হে 
হসো হথঝক এর্াি অঝযৌরেকভাঝর্ রেরন োঝক আি োি হলাকঝদি হকন র্রঞ্চে 
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কঝিঝেন? এর্ং রেরন যরদও একজন মামুরল িমণী যরদও রেরন োি হদখা সর্ঝচঝয ধূেব 
আি রহঝসর্ী মরহলা আি হসইসাঝথ োিই মে পািঝসুি অরধর্াসী। 
 
 রেরন যরদও সম্রােঝক–সম্ভর্ে পৃরথর্ীি সর্ঝচঝয পিাক্রমশালী মানুষ হভড়যা হপাষা 
কুকুঝি পযবর্রসে কঝিঝেন রকন্তু হস রনঝজ োাঁি হচঝয উিে র্া রনঝদনপঝক্ষ োাঁি সমকক্ষ 
সর্ঝক্ষঝত্র। োাঁঝদি দুজঝনি হদঝহই যরদও পাসবী িে প্রর্ারহে রকন্তু পািঝসু োাঁি 
পরির্াি অঝনকঝর্রশ অরভজাে রহসাঝর্ স্বীকৃে। োাঁি হচঝয হকাঝনাভাঝর্ই হমঝহরুরিসাি 
ক্ষমোি অরধকািী হওযাি এরেযাি হনই। রেরন ধূেব হঝে পাঝিন রকন্তু রেরন 
হকাঝনাভাঝর্ই োি হচঝয হর্রশ ধূেব নন। রেরন োি মে হকাঝনা হসনার্ারহনীি হনেৃত্ব 
দান কঝিন না এর্ং োাঁি পঝক্ষ হসো সম্ভর্ও না। মহর্ে খান যেই রনঝজি সাঝথ েকব 
কঝি, সুরেি চাদঝিি রনঝচ শুঝয যেই গিঝম মাথা নাঝড় এপাশ ওপাশ কঝি, েেই োি 
কাঝে মঝন হয হমঝহরুরিসাি কেৃবত্ব োাঁি আি সহু কিা উরচে হঝর্ না। খুিিঝমি 
রর্রুঝদ্ধ ষড়যন্ত্র কঝি আি উত্তিারধকািী রহসাঝর্ রনঝজি হভাাঁো রু্রদ্ধি জামাো 
শাহরিযািঝক প্রর্ধবন কঝি এখন যখন সুিা হশষ পযবন্ত পািঝভঝজি মৃেুুি কািণ হঝযঝে 
েখন হস রনঝজ োিই মে িাজকীয ক্ষমোি একজন হচৌকষ রনযন্তা। হস সম্ভর্ে ভুলই 
কঝিঝে আিও আঝগই হযে অসুি সম্রাে আি োি রহঝসর্ী, স্বাথবরসরদ্ধঝে রনপূণা এর্ং 
রূঢ়ভাষী প্রধানা মরহযষীি রর্রুঝদ্ধ েরুণ মরহমারেে খুিিঝমি সাঝথ রনঝজি র্ারহনী রনঝয 
হযাগ হদযাি কথা ভার্া উরচে রেল? অরভযাঝন হপ্রিণ কিাি কািঝণ োিা উভঝযই 
দির্াঝি অনুপরিে থাকাি মাঝন এই হয োি সাঝথ মাত্র একর্ািই খুিিঝমি মুঝখামুরখ 
হদখা হঝযঝে রকন্তু রেরন সর্ অঝথবই একজন ভাঝলা আি উদাি হনো এর্ং মহর্ে 
খাঝনি রনজস্ব র্ারহনীঝক োি এরড়ঝয যার্াি সামথবুই হসনাপরে রহসাঝর্ োি দক্ষোি 
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সর্ঝচঝয র্ড় প্রমাণ। খুিিম এমনই আনুগঝেু উিুদ্ধ কঝি হয োি দির্াঝি এর্ং 
দির্াঝিি র্াইঝি এখনও অঝনক অনুগামী িঝযঝে যরদও র্েবমান পরিরিরেঝে োিা 
সর্াই আত্মঝগাপন কঝি িঝযঝে। োি এখন হযঝো পক্ষ পরির্েবন কিা উরচে? 
যুর্িাজঝক দীঘব পিাদপসািঝণি সময োি সাঝথ খুিিঝমি সমথবকঝদি সংঘরেে রর্রেি 
লড়াই আি খণ্ডযুদ্ধ সর্সমঝযই যুঝদ্ধি িীরেনীরে হমঝনই সংঘরেে হঝযঝে। হকাঝনা 
হেুাযজ্ঞ, হকাঝনা মৃেুুদণ্ড, রনকে আত্মীঝযি মৃেুু উভযপঝক্ষি হকাঝনা রদঝকই ঘঝেরন যাি 
ফঝল রেে ঘৃণা র্া দীঘবিাযী রজঘাংসামূলক রর্র্াঝদি সূত্রপাে ঘেঝে পাঝি। 
 
িজনী অরেক্রান্ত হর্াি সাঝথ সাঝথ মহর্ে খাঝনি আিি নড়াচড়া অর্ুাহে থাঝক, োি 
মন এখন ঘুমার্াি পঝক্ষ অঝনকঝর্রশ সরক্রয, োি মঝন আঝিকো ভার্নাি উদয হয। 
হস রক ক্ষমোি এই িঝন্দ্বি রভেঝি রনঝজি জনু আলাদা স্বাধীন একো ভূরমকা সেরি 
কিঝে পাঝি না? র্ােবার্াহক আি োি আঝগ যািা এঝসরেল োাঁঝদি কাে হথঝক হস 
জানঝে হপঝিঝে হয র্সঝন্তি এই সূচনালঝগ্ন সম্রাে আি সম্রাজ্ঞী অমােুঝদি রর্শাল 
একো দল আি সাঝথ মালর্াহী র্হি রনঝয–োাঁঝদি সাঝথ রর্শাল হকাঝনা র্ারহনী হনই–
কাশ্মীঝিি অরভমুঝখ চঝলঝেন, খুিিমঝক সাফঝলুি সাঝথ হমাকাঝর্লা কিাি পঝি োিা 
খুরশ মঝন ধঝিই রনঝযঝেন হয োাঁঝদি এই মুহূঝেব ভয পার্াি মে আি হকাঝনা হুমরক 
হনই। োঝদি যরদ রহসাঝর্ ভুল হঝয থাঝক োহঝল রক হঝর্ এর্ং হস রনঝজ োাঁঝদি 
অনুগে, র্শংর্দও র্লা চঝল, যে রূঢ়ভাঝর্ই হদযা হহাক না হকন সর্ আঝদশ 
পালনকািী হসনাপরেি ভূরমকা হথঝক রনঝজঝক সম্রাঝজুি এর্ং হসই সাঝথ োঝদি 
ভাঝগুি রনযন্তাি ভূরমকায অর্েীণব হয। 
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সম্রাে দম্পরে নয র্িং হসই রক োঝদি রনযন্ত্রণ কিাি অর্িাঝন হনই? হস আি োি 
অনুগে দশ হাজাি সসনু যািা সর্াই র্ুরেগে ভাঝর্ োি প্ররে অনুগে সম্রাে আি 
সম্রাজ্ঞীঝক অনুসিণ কিঝে শুরু কঝি এর্ং োঝদি রনকে হঝে খুিিঝমি সন্তানঝদি 
রেরনঝয হনয োহঝল রক হঝর্? এই মুহূঝেব সমত্রী কিাি হচঝয েখন রক হস খুিিঝমি 
অনুগ্রহ লাঝভি জনু সুরর্ধাজনক অর্িায থাকঝর্ না? আিও ভাঝলা হয, যরদও হসো 
আিও দুিঃসাহঝসি কাজ হঝর্, হস আরফম আসে সম্রাে আি োাঁি স্ত্রীঝকও খুিিঝমি 
সন্তানঝদি সাঝথ র্রন্দ কঝি, হস োহঝল উভয পঝক্ষি সাঝথ আঝলাচনাি শেব রনধবািঝণি 
সুঝযাগ পাঝর্। োি অনুগ্রহ লাভ কিঝে সম্রাে আি খুিিম এঝক অপঝিি সাঝথ 
প্ররেঝযারগো করুক। হস যরদ খুিিমঝক ধাওযা কিা অর্ুাহে িাঝখ র্া এই মুহূঝেব োি 
সাঝথ সমত্রীি সম্বি িাপন কঝি োহঝল হস আি কে সম্পদ লুে কিঝে পািঝর্ র্া কে 
হর্রশ ক্ষমোি অরধকািী হঝর্? এমন একো হকৌশল হমাঝেই কল্পনা নয। োাঁি দীঘব 
সামরিক অরভজ্ঞো োঝক রশরখঝযঝে হয সর্ঝচঝয দুিঃসাহসী আি অপূর্বরর্রদে পরিকল্পনা 
অঝনক সময সর্ঝচঝয হর্রশ সাফলু লাভ কঝি সম্ভর্ে োাঁঝদি অরভনর্ত্ব িািা রর্স্ময 
আি আেি সৃরষ্টি কািঝণ। হস ভাঝর্ পুঝিা রর্ষযোই েুাঁরকপূণব রকন্তু হস রর্পঝদি 
মুঝখামুরখ হঝয র্া দীঘব প্ররেকূলো পরিহাি কিাি পরিকল্পনা কিাি সমঝযই হস হকর্ল 
হর্াঁঝচ িঝযঝে র্ঝল অনুভর্ কিঝে পাঝি। একজন সসনু রহসাঝর্ এোই োি প্রথম 
পরিচয। আগামীকাল সকাঝল হস অর্শুই রনঝজি হলাকঝদি সাঝথ আঝলাচনা কিঝর্ রকন্তু 
োঝদি আনুগেু রকংর্া পুিষ্কাঝিি জনু োঝদি আকাঙ্খ সম্বঝি োি রভেঝি হকাঝনা 
সঝন্দহ হনই। োাঁি মন রসদ্ধান্ত রনঝয হফঝল। হস পুঝিা িাজকীয দলঝকই র্রন্দ কিঝর্ 
এর্ং সম্রাে সেরি আি রর্নাঝশি হখলা হখলঝর্। রসদ্ধান্ত হনযাি কঝযক রমরনঝেি রভেঝি 
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মশাি ভনভন শব্দ আি গিম উঝপক্ষা কঝি, মহর্ে খান গভীি, রনিপদ্রর্ রনদ্রায েরলঝয 
যায। 
 
* 
 
জাহাঙ্গীি োি োরু্ি পুরু গারলচাি উপঝি হিশঝমি রু্রেদাি কারুকাজ কিা আর্িণ 
িািা আরৃ্ে োরকযাি গাঝয আঝিকেু আিাম কঝি রনঝজঝক িাপন কঝি। রেরন ভাঝর্ন, 
রেরন রৃ্দ্ধ হঝেন। িাজকীয সসনুসারি–প্রায এক মাইল দীঘব–উত্তিপরিম রদঝক 
আঝিকো রদঝনি মন্থি অগ্রযাত্রা সমাপ্ত কিাি সময হাওদায প্রায আেঘণ্টা অরের্ারহে 
কঝি োি সমি শিীঝিি মাংসঝপশী র্ুাথায েনেন কিঝে। রেলম নদীি হফনারযে 
সরু্জ হস্রােধািাি দৃশু, োঝদি কাশ্মীি হপৌঁোর্াি পূঝর্ব হশষ রর্শাল অন্তিায, প্রীরেকি। 
হসইসাঝথ অর্শু সম্রাঝেি লাল োরু্ও যা আঝগই হপ্রিণ কিা হঝযরেল এর্ং ইরেমঝধুই 
নদীি েীঝি িারপে হঝযঝে। 
 
 ‘আমিা অরেক্রম কিা কে দ্রুে আিম্ভ কিঝর্া? হমঝহরুরিসা, হয একো রনচু হেপাযাি 
উপঝি োি পাঝশই র্ঝস িঝযঝে, জানঝে চায। 
 
 ‘আমাি আরধকারিঝকিা জারনঝযঝে পুঝিা র্হিোি নদী অরেক্রম কিঝে দুই রদন, 
হযঝো আিও হর্রশ সময লাগঝর্। েুরম হদখঝেই পাঝো, পাহাড় হথঝক হনঝম আসা 
র্িফ গলা পারনঝে রেলঝমি পারন হকমন স্ফীরে লাভ কঝিঝে। হসেু রনমবাণ কিঝে 
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একেু হর্রশ সমযই লাগঝর্। োিা র্ঝলঝে আমিা রিেীয রদঝনি শুরুঝে নদী অরেক্রম 
কিঝর্া।’ 
 
 ‘হকাঝনা র্ুাপাি না। আমাঝদি যাত্রা রর্িরে কিাি িানো ভাঝলাই হঝযঝে এর্ং আমাঝদি 
োড়াহুঝড়া কিাি হকাঝনা প্রঝযাজন হনই। হস রনঝজি মুঝখি উপি হথঝক চুঝলি একো 
হগাো সিায। আপরন ক্লান্ত। আরম একেু পঝিই পরিচািকঝদি আঝদশ হদর্ হাম্মামখানায 
আগুন জ্বালাঝে যাঝে আপরন হগাসল কিঝে পাঝিন। 
 
জাহাঙ্গীি মাথা নাঝড় এর্ং হচাখ র্ি কঝি। রেরন কৃেজ্ঞ হয হমঝহরুরিসা কাশ্মীি 
আসর্াি পিামশব রদঝযরেল। খুিিঝমি সাঝথ রর্ঝিাধ অন্তে রনষ্পরত্ত হঝযঝে এর্ং 
িাজধানী আগ্রা হথঝক এে দূঝি ভ্রমণ কিা এখন োি জনু রনিাপদ। মারজদ খাঝনি 
রনকে হঝে আগে হশষ র্ােবা অনুসাঝি, খুিিম র্ালাঘাে হপৌঁঝে রগঝযঝে এর্ং হসখাঝনি 
সুঝর্দাি রহসাঝর্ রনিঝর্ রনঝজি কাজ আিম্ভ কঝিঝে। হমঝহরুরিসাি আপরত্ত সঝত্ত্বও, 
সমযই র্ঝল হদঝর্, হস োি অংঝশি চুরেি শেব িক্ষা কিঝর্ রক না জাহাঙ্গীি আশা যা 
হস কিঝর্। রনঝজি দুই সন্তানঝক সমপবণ কিাো অর্শুই োি সদাচািঝণি একো 
রনদশবন। 
 
গৃহযুঝদ্ধি সম্ভার্না এখন যখন এড়ান সম্ভর্ হঝযঝে সীমাঝন্তি ওপাঝশি শত্রুি কাে 
হথঝক োি ভয পার্াি সামানুই কািণ িঝযঝে যািা এেরদন হমাগল সাম্রাঝজুি 
আভুন্তিীণ রর্শৃঙ্খলাি রদঝক আশা রনঝয োরকঝয রেল রিক হযমন দূি হথঝক রশযাল 
আহে পশুি িঝেি গি হেি পায। রেরন আগ্রা েুাগ কিাি রকেুরদন পূঝর্বই পািঝসুি 
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শাঝহি কাে হথঝক উপহাি রহসাঝর্ রনখুাঁে কাঝলা েযো স্টুারলযন হঘাড়া এঝসঝে, সাঝথ 
রেল অনন্ত র্িুঝত্বি স্বীকৃরে জ্ঞাপন কঝি একো রচরি। রকন্তু জাহাঙ্গীি খুর্ ভাঝলা কঝিই 
জাঝনন হয শাহ যরদ সামানুেম সুঝযাগ আাঁচ কিঝে পািঝেন রেরন রহিাে, কান্দাহাি 
রকংর্া হহলমন্দ নদীি এর্ং োাঁি সীমাঝন্তি রনকের্েবী অনু হকাঝনা শে হমাগল ঘাাঁরে 
দখল কিঝেন। 
 
 সাম্প্ররেক ঘেনাসমূঝহি পঝি, রেরন উঝত্তজনা প্রশরমে কিাি প্রঝযাজনীযো অনুভর্ 
কঝিন এর্ং কাশ্মীঝিি হ্রদ আি পুঝস্পাদুান হসো রদঝে পাঝি। োি আব্বাজান 
হমাগলঝদি জনু প্রথমর্াি অঞ্চলো দখল কিাি পঝি হস প্রথমর্াি যখন এখানকাি 
র্সঝন্ত প্রথম হফাাঁো জাফিাঝনি রফঝক হর্গুনী ফুঝলি হকযারি হদঝখরেল েখনই হস 
এলাকাোি হপ্রঝম পঝড় রগঝযরেল। হস হসখাঝন আকর্ঝিি সনকেু অনুভর্ কঝি। ডাল 
হ্রঝদি েকেঝক রু্ঝক হস হযে সািাো িাজকীয হনৌকা রনঝয হভঝস হর্ড়াঝর্ র্া রশকাঝিি 
সিাঝন আঝশপাঝশি পাহাঝড় হঘাড়ায হচঝপ ঘুঝি হর্ড়ার্াি অর্সঝি ধীঝি ধীঝি হযে 
মানরসক প্রশারন্ত রফঝি পাঝর্ যা খুিিম নষ্ট কঝি রদঝযরেল। রেরন হযে রনঝজি 
শািীরিক শরেও পুনরুদ্ধাি কিঝে পািঝর্ন এর্ং সাম্প্ররেক মাসগুঝলাঝে হয অনর্িে 
কারশি প্রঝকাপ োঝক পযবদি কঝিঝে হসো হযে হসঝিও হযঝে পাঝি। 
 
 রেরন সহসা র্াইঝি হকাথাও হথঝক র্াচ্চাঝদি গলাি স্বি হভঝস আসঝে শুঝনন। ওো 
দািা শুঝকাহ নারক আওিঙ্গঝজঝর্ি কণ্ঠ? 
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হমঝহরুরিসা মাথা নাঝড়ন। আরম োঝদি নদীি েীঝি েীিন্দারজ অনুশীলন কিঝে 
র্ঝলরে। র্াচ্চা দুঝো এেঝর্শী প্রাণর্ন্ত… যাত্রাি ক্লারন্ত োাঁঝদি এেেুকুও স্পশব কঝি না। 
 
‘আরম প্রাযই ভারর্ হর্চািাঝদি োঝদি র্ার্া-মাি কাে হথঝক পৃথক কিাো রক রিক 
হঝযঝে। োঝদি রনিযই কষ্ট হঝে।’ 
 
 ‘আমাঝদি সামঝন আি হকাঝনা পথ রেল না। সাম্রাঝজুি রভেঝি শারন্ত িাপন কিাো 
জরুরি রেল এর্ং োিা আমাঝদি হহফাজঝে থাকঝল হসো অজবন কিঝে সহাযো 
কিঝর্। আমিা োাঁঝদি সাঝথ ভাঝলা আচিণ কিরে। োাঁঝদি হকাঝনা রকেুি অভার্ িাখা 
হযরন।’ 
 
‘রকন্তু োিা রনিযই োঝদি র্ার্া-মা’ি অভার্ অনুভর্ কঝি। োিা অন্তে রেনমাস 
োাঁঝদি না হদঝখ িঝযঝে। আওিঙ্গঝজর্ঝক যরদও যঝথষ্ট উহু্লই মঝন হয রকন্তু দািা 
শুঝকাহঝক আরম মাঝে মাঝে আমাঝদি রদঝক োরকঝয থাকঝে হদঝখরে এর্ং ভ্রু কুাঁচঝক 
িঝযঝে আি আরম রনঝজঝক প্রশ্ন করি হস রক রচন্তা কিঝে…’। 
 
‘হস একো র্াচ্চা হেঝল। হস সম্ভর্ে ভার্ঝে হস আর্াি কখন রশকাঝি রকংর্া র্াজপারখ 
উড়াঝে যাঝর্। হমঝহরুরিসা দ্রুে আি ভার্নাো মন হথঝক দূি কিাি স্বঝি র্ঝল। আমাি 
এখন মঝন হয রনঝজিই হাম্মাঝনি োরু্ঝে যাওযা উরচে পারন গিম কিাি রর্ষযো 
েদািক কিঝে। গে সিুায পারন রিকমে গিম কিা হযরন–পরিচািঝকিা অলস হঝয 
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উঝিঝে এর্ং যঝথষ্ট পরিমাণ কাি সংগ্রহ কঝি রন। আরম এিপঝি আপনাি সিুাঝর্লাি 
সুিা প্রস্তুে কিঝর্া।’ 
 
হমঝহরুরিসা চঝল যার্াি পঝি, জাহাঙ্গীি পুনিায োনোন হঝয শুঝয পঝড়। রেরন দািা 
শুঝকাহ আি আওিঙ্গঝজঝর্ি ভে হঝয উঝিঝেন এর্ং আজকাল হেি পান োাঁি প্ররে 
োঝদি প্রাথরমক স্বল্পভারষো হযে রশরথল হঝে শুরু কঝিঝে। রপো আি পুঝত্রি 
সম্পঝকবি হচঝয দাদাজান আি োাঁি নারেি মধুকাি সম্পকব আঝিা কম অস্বরিকি হওযা 
উরচে… প্ররেিরন্দ্বোি হকাঝনা অনুষঙ্গ হসখাঝন থাকঝে পাঝি না। োাঁি রনঝজি আব্বাজান 
আকর্ি হযে এই কািঝণই োি নারেঝদি মাঝে এমন আনন্দ খুাঁঝজ হপঝেন। 
 
* 
 
‘হসনাপরে, আমিা িাজকীয র্হঝিি নাগাল ধঝি হফঝলরে। মহামানু সম্রাে রেলম নদীি 
েীঝি আমাঝদি প্রায পাাঁচ মাইল সামঝন গে দু’িাে ধঝি রশরর্ি িাপন কঝি অর্িান 
কিঝেন যখন োি হলাঝকিা নদীি উপি হনৌকা রদঝয হসেু রনমবাঝণ র্ুি। োাঁি 
অরধকাংশ সসনু–আমাি ধািণা োাঁি সাঝথি রেন হাজাঝিি দুই হাজাি–আজ সিুাঝর্লা 
অিকাি নামাি আঝগই নদী অরেক্রম কঝিঝে এর্ং আরম োিপঝি রচৎকাি কঝি িাঝেি 
মে পািাপাি র্ি িাখাি আঝদশ রদঝে শুঝনরে এর্ং োিপঝি িাঝেি খার্াি সেরিি 
প্রস্তুরে শুরু হঝযঝে। আরম রনরিে িাজকীয র্হি আগামী কাল নদী অরেক্রম কিঝর্,’ 
চািপাঝশি ভূপ্রকৃরেি সাঝথ রমঝশ যার্াি জনু ধুসি খঝযিী িঝেি হপাষাঝক আপাদমিক 
আরৃ্ে গুপ্তদূে হসরদন সিুাঝর্লা অিকাি নামাি পঝি ভািমুে মহর্ে খানঝক জানায। 
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মহর্ে খান োি হলাকঝদি মানরসকো সম্বঝি রিক হযমনো আশা কঝিরেল োাঁিা োাঁি 
সাহসী আি আঝর্গোরড়ে পরিকল্পনাি প্ররে সাঝথ সাঝথ এর্ং সর্স্বঝি রনঝজঝদি সমথবন 
জ্ঞাপন কঝি অরনর্াযব েুাঁরক আি রর্পঝদি সম্ভার্না সঝত্ত্বও। োি হপাড় খাওযা িাজপুে 
র্ারহনীি পুঝিা দলোও একই িায রদঝযঝে। িাজকীয র্হঝিি হচঝয আেগুণ দ্রুে অগ্রসি 
হঝয োিা দ্রুে র্ুর্ধান হ্রাস কঝিঝে। আসর্াি পঝথ হকাঝনা িাজকীয আরধকারিক 
োাঁঝদি এঝহন দ্রুেোি র্া োঝদি অরভযান সম্পঝকব হখাাঁজখর্ি রনঝল মহর্ে খান 
হজািাঝলা কঝণ্ঠ যখন জারনঝযঝে হয আঝিকো সফল অরভযাঝনি সংর্াদ হস রনঝজ 
সম্রােঝক রদঝে চায োিা সহঝজই সন্তুষ্ট হঝযঝে। ো যাই হহাক হস কৃেজ্ঞ হয ধাওযা 
কিাি পর্ব সমাপ্ত হঝযঝে এর্ং সময হঝযঝে োাঁঝদি পরিকল্পনাঝক র্ািঝর্ রূপান্তরিে 
কিাি। 
 
রশরর্ঝিি হপেঝনি অংঝশ রক পাহািাি র্ঝন্দার্ি িঝযঝে?’ মহর্ে খান জানঝে চায। 
 
 না, গুপ্তদূে উত্তি হদয। প্রহিী অর্শুই িঝযঝে, রকন্তু হসোও গুরে কঝযকজন এর্ং োিা 
রশরর্ঝিি সীমানাি কাোকারে অর্িান কঝি আি োাঁঝদি হদঝখ ভীষণ রনরুরিগ্ন মঝন 
হঝযঝে। আরম পরিক্রমঝণ হকর্ল োাঁঝদিই হর্ি হঝে হদঝখরে যািা সম্ভর্ে নদীি অপি 
েীঝি সামঝনি পথ পযবঝর্ক্ষঝণ িওযানা হঝযরেল। 
 
মহর্ে খান মৃদু হাঝস। পরিরিরে োাঁি অনুকূঝল চক্রান্ত শুরু কঝিঝে। সকাঝল আঝিা 
িাজকীয সসনু নদী অরেক্রম কিা পযবন্ত োঝক হকর্ল অঝপক্ষা কিঝে হঝর্, হসেু 
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পুরড়ঝয র্া অর্ঝিাধ কঝি হস োিপঝি রশরর্ঝি হামলা চারলঝয সম্রাে, সম্রাজ্ঞী আি 
খুিিঝমি দুই সন্তানঝক র্রন্দ কিঝর্। রনিাপত্তাি খারেঝি হস আি োি হলাঝকিা আজ 
িাঝে অর্শু এক র্া দুই মাইঝলি মে রপরেঝয যাঝর্ এর্ং িািাি জনু আগুন জ্বালাঝর্ 
না যা হযে োঝদি অর্িাঝনি কথা ফাাঁস কঝি রদঝে পাঝি। 
 
* 
 
পাহাঝড়ি এর্ং রেলঝমি অর্র্ারহকা রঘঝি িাখা পর্বঝেি োযায কনকঝন শীেল একো 
িাে। মহর্ে খান যখন সকাল হর্াি সাঝথ োি অশ্বাঝিাহী হযাদ্ধাঝদি হনেৃত্ব রদঝয 
িওযানা হদয েখনও চািপাঝশি চিাচি ভারি কুযাশাি চাদঝি োকা। ভাগু রনিঃসঝন্দঝহ 
োাঁি পঝক্ষ িঝযঝে। হস ভাঝর্ নদী পািাপাঝিি িাঝন কুযাশাি কািঝণ োিা কাঝিা হচাঝখ 
ধিা না পঝড় হপৌঁঝে। যাঝর্। রকন্তু হস অর্শুই হকর্ল ভাঝগুি উপি রনভবি কিঝর্ না। 
হস অর্শুই সংযে থাকঝর্ এর্ং হকাঝনা রকেুই ভাঝগুি উপি হেঝড় হদঝর্ না। হস 
অঝনক হসনাপরেঝক যুঝদ্ধ পিারজে হঝে হদঝখঝে কািণ োিা হভঝর্রেল সর্রকেু 
অরেমাত্রায োঝদি পঝক্ষ িঝযঝে যাি কািঝণ োিা রিকমে পরিকল্পনা প্রণযন কঝি রন 
র্া োঝদি আক্রমঝণ যঝথষ্ট যত্নশীল হযরন। হস োই োি অধীনিঝদি গে িাঝে োাঁি 
জারি কিা আঝদশ সম্বঝি আঝিা একর্াি সেকব কঝি হদয। 
 
‘অঝশাক, হস োি র্ারহনীি অগ্রভাঝগ র্াদারম িঝেি হঘাড়ায উপরর্ষ্ট েরুণ িাজপুে 
হযাদ্ধাঝক ডাঝক। হোমাি দারযত্ব হনৌকাি হসেু অকাযবকি কিা যাঝে হকাঝনা িাজকীয 
সসনু নদী পাি হঝয আসঝে না পাঝি। দিকাি মঝন কিঝল হসেু পুরড়ঝয হদঝর্। 
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িাঝজশ, েুরম’–হস ঘুঝি আঝিকজন র্যস্ক োাঁকড়া দারড়অলা হযাদ্ধাি রদঝক োকায যাি 
মুঝখ চুঝলি প্রান্তঝদশ হথঝক দারড় পযবন্ত আড়াআরড় একো ক্ষেরচে িঝযঝে এর্ং হযখাঝন 
োাঁি র্ামঝচাখ থাকাি কথা রেল োি উপঝি চামড়াি একো পরট্ট র্াাঁধা–’েুরম আি 
হোমাি হলাঝকিা রশরর্ি রঘঝি হফলঝর্ এর্ং হদখঝর্ হকউ হযন দরক্ষঝণ আমাঝদি 
আক্রমঝণি খর্ি জানাঝে পারলঝয হযঝে না পাঝি। আরম র্ারক সসনুঝদি রনঝয রনঝজ 
িাজকীয পরির্ািঝক র্রন্দ কিাি জনু যার্। 
 
‘হোমিা সর্াই মঝন িাখঝর্, যেদূি সম্ভর্ হোহঝেি রর্ষযো এরড়ঝয হযঝে হচষ্টা কিঝর্ 
হকর্ল আমাঝদি হলাকঝদি হক্ষঝত্রই না িাজকীয সসনুঝদি হক্ষঝত্রও একই কথা প্রঝযাজু। 
আমাঝদি োঝদি যে হর্রশ সম্ভর্ েে হর্রশ হলাঝকি সহঝযারগো প্রঝযাজন। সর্ঝচঝয 
র্ড় কথা, িাজকীয পরির্াঝিি হযন হকাঝনা ক্ষরে না হয। োাঁিা জীরর্ে অর্িায 
আমাঝদি কাঝে োঝদি ওজঝনি পরিমাণ হসানাি হচঝযও কঝযক গুণ হর্রশ মূলুর্ান। 
োিা মািা হগঝল োাঁঝদি ওজন আমাঝদি হেঝন পাোঝল রনঝয যাঝর্, সর্াইঝক আমাঝদি 
শত্রুঝে পরিণে কিঝর্ এর্ং সমঝোো অসম্ভর্ কঝি েুলঝর্। হোমিা আমাি কথা 
রু্েঝে হপঝিঝো?’ োাঁি আরধকারিঝকিা মাথা নাঝড়। ‘এখন এঝসা এই কুযাশাি সঝর্বাচ্চ 
সুরর্ধা গ্রহণ কিা যাক। 
 
মহর্ে খান রৃ্ত্তাকাঝি হঘাড়া ঘুরিঝয রনঝয চিাচি হেঝক িাখা ধুসিোি মাঝে এরগঝয 
যায। োি ভরর্ষুঝেি জনু আগামী কঝযক ঘন্টা হর্শ গুরুত্বপূণব। হস হয সাম্রাঝজুি 
কাযবকি রনযন্ত্রণ লাভ কিঝর্ নেুর্া যরদ োি ধৃষ্টোপূণব প্রযাস র্ুথব হয, ধীঝি মৃেুুমুঝখ 
পরেে হঝর্–সম্রাে কখনও একজন রর্শ্বাসঘােকঝক দ্রুে র্া সহঝজ মৃেুুর্িণ কিঝে 
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হদন না। হস শূলরর্দ্ধ অর্িায র্া গিম সূঝযবি রনঝচ গলা পযবন্ত র্ারলঝে পুঝে যাাঁঝদি 
মৃেুু র্িণ কিাি জনু হফঝল িাখঝে হদঝখরেল রকংর্া জীর্ন্ত অর্িায ভার্ঝলশহীন 
হচাঝখি রনযবােনকািী নারড়ভূরড় ইরঞ্চ ইরঞ্চ কঝি হেঝন হর্ি কঝি একো লারিি চািরদঝক 
হপাঁচাঝনাি সৃ্মরে মঝন পড়ঝে হস হকাঁঝপ উঝি। োঝক োি রনঝজি এর্ং োাঁি হলাকঝদি 
খারেঝি অর্শুই সফল হঝে হঝর্ এর্ং হস সফল হঝর্ই। হস রনঝজি কাঝলা স্টুারলযনঝক 
গম্ভীি মুঝখ সামঝন এঝগার্াি জনু োড়া হদয। 
 
এক ঘন্টাি রভেঝি এর্ং হকাঝনা ঘেনা োড়া র্া োঝদি অর্িান ফাাঁস হর্াি হকাঝনা 
রনরদবষ্ট ইরঙ্গে োড়াই হস এর্ং োাঁি হলাঝকিা রেলম নদীি েীঝিি রকেু রনচু মারেি রেলায 
উঝি আঝস এর্ং রনঝচ অর্রিে হনৌকাি হসেুি রদঝক োকায। কুযাশা এখনও যরদও 
িঝযঝে রকন্তু দ্রুে পােলা আি োড়া োড়া হঝয উিঝে। মহর্ে খান কুযাশাি মাঝে 
রর্দুমান ফাাঁঝকি রভেি রদঝয হদখঝে পায হয আঝিা িাজকীয সসনু হসেু অরেক্রম 
কিঝে োঝদি সাঝথ িঝযঝে হারেি পাল যাঝদি ওজন আি হাাঁোি ভরঙ্গি কািঝণ দ্রুে 
র্হমান পারনি হস্রাঝে হসেুি হনৌকাগুঝলা েলমল কঝি উাঁচুরনচু হয, রহমর্াহ আি পাহাড় 
হথঝক র্ঝয আনা পরল আি পাথঝিি কািঝণ পারনি ধুসি সরু্জাভ হদখায। গড়াঝে থাকা 
কুযাশাি মাঝে রর্দুমান আঝিকো ফাাঁক রদঝয মহর্ে খান হদঝখ হয লাল িঝেি িাজকীয 
োরু্ এখনও োি পাঝড়ি রদঝকই িঝযঝে এর্ং োঝদি পাঝশই িািাি চুলা জ্বলঝে–সম্রাে 
আি সম্রাজ্ঞী সম্ভর্ে আলঝসুি সাঝথ সকাঝলি প্রােিাশ সম্পি কিঝেন। হস দির্াঝি 
রনঝজি উপরিরে হথঝক জাঝন হয সম্রাে, পূর্বর্েবী িাঝে রনঝজি মাত্রারেরিে হসর্ঝনি 
কািঝণ রর্ভ্রান্ত থাকায–হসো হঝে পাঝি আরফম, সুিা রকংর্া উভঝযি রমেণ–প্রাযশই 
হদরি কঝি ঘুম হথঝক উঝিন আি আধা েন্দ্রােি থাঝকন এর্ং দুপুঝিি আঝগ কখনও 
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পুঝিাপুরি মানরসকভাঝর্ সঙ্গরেপূণব হন না। হস হদাযা কঝি হয রেরন আজও হযন 
হসিকমই কঝিন রকন্তু হস এি উপি রনভবি কিঝে পাঝি না। 
 
 মহর্ে খান রনঝজি আরধকারিকঝদি রদঝক ঘুঝি আঝদশ হদয, নষ্ট কিাি মে সময 
হনই। এখন সরক্রয হও এর্ং দ্রুে। হোমাঝদি হলাঝকিা হযন শৃঙ্খলা র্জায িাঝখ। 
োঝদি আমাঝদি রনশান অর্মুে কিঝে আঝদশ দাও যাঝে িাজকীয সসনুিা আমাঝদি 
পরিচয রু্েঝে পাঝি আি আমাঝদি অরভপ্রায সম্বঝি োঝদি যেক্ষণ পযবন্ত সম্ভর্ 
অরনিযোি মাঝে িাখঝে হচষ্টা কঝিা।’ হস কথাো হশষ কঝিই হগাড়ারল রদঝয রনঝজি 
কাঝলা হঘাড়াি পঝি হো হদয, যা সাগ্রঝহ সাড়া হদয এর্ং মারেি পাহাঝড়ি উপি রদঝয 
রনঝচি রশরর্ঝিি রদঝক দ্রুে নামঝে শুরু কিঝল মারেি হেলা রেেঝক উঝি। 
 
* 
 
মহর্ে খান পাাঁচ রমরনে পঝি জাহাঙ্গীঝিি খাপোড়াভাঝর্ সুিরক্ষে রশরর্ঝিি রভেি রদঝয 
আস্করন্দে হর্ঝগ হঘাড়া হাাঁরকঝয এরগঝয যায। প্রথম কঝযকজন প্রহিী এেোই 
রর্ভ্রান্তঝর্াধ কঝি হয োাঁিা প্ররেরক্রযা র্ুে কিঝে হদরি কঝি হফঝল এর্ং োিা 
অস্ত্রধািণ কিাি আঝগই সংখুায অঝনকঝর্রশ োি রনঝজি হলাক এঝস োাঁঝদি রঘঝি 
হফঝল। হস নদীি রদঝক এরগঝয যার্াি সময চািপাঝশ োকায এর্ং িাঝজঝশি হলাকঝদি 
রশরর্ঝিি চািপাঝশ রনঝজঝদি িািা একো রৃ্ত্তাকাি রু্ুহ িচনা কিঝে হদঝখ আি 
অঝশাঝকি সাঝথি হলাঝকিা হঘাড়া হাাঁরকঝয হনৌকাি হসেুি রদঝক েুঝে চঝলঝে, যার্াি 
সময োাঁঝদি হঘাড়াি খুঝিি আঘাঝে িািাি পাত্র এর্ং রশরর্ঝিি অনুানু আলগা 
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উপকিণ রেেঝক যায। হস গুরলি হকাঝনা শব্দ শুনঝে পায না এর্ং হকাঝনা েীি র্াোঝস 
ভাসঝে হদঝখ না, হস এর্াি োই িাজকীয োরু্ি রদঝক অগ্রসি হঝে আিম্ভ কঝি। হস 
অরচঝিই োরু্ি সামঝন রনঝজঝক হদখঝে পায এর্ং হস েঝড়ি হর্ঝগ হসরদঝক এরগঝয 
হযঝে হর্শ কঝযকজন হলাক আেঝি েত্রভঙ্গ হঝয পারলঝয যায। োঝদি শত্রুরর্হীন 
মুখার্যর্ এর্ং হকামল, উজ্জ্বল িঝেি কাপড় হদঝখ মঝন হয োিা হাম্মাঝমি হখাাঁজা। হস 
এে হজাঝি হঘাড়াি লাগাম হেঝন ধঝি হয হঘাড়াো হপেঝনি পাঝয ভি রদঝয প্রায দাাঁরড়ঝয 
পঝড়। মহর্ে খান োি র্াহনঝক রিি কঝি হখাাঁজাঝদি একজঝনি উপঝি োাঁরপঝয পড়াি 
জনু রপি হথঝক দ্রুে লারফঝয রনঝচ নাঝম, নমনীয হদঝহি অরধকািী েরুণ প্রথঝম মহর্ে 
খাঝনি হাে হথঝক োড়া হপঝে রকেুক্ষণ ধ্বিাধ্বরি কঝি হমাড়ায রকন্তু হকাঝনা লাভ হঝর্ 
না রু্েঝে পািা মাত্র হস প্ররেঝিাঝধি আি হকাঝনা হচষ্টা কঝি না। মহর্ে খান দ্রুে োাঁি 
কাাঁধ ধঝি এর্ং হজাঝি োাঁরক হদয। সম্রাে হকাথায? 
 
 হখাাঁজা হলাকো হকাঝনা কথা র্ঝল না রকন্তু মাথা ঘুরিঝয দশ রফে দূঝি অর্রিে একো 
এলাকাি রদঝক োকায যা রশকাঝিি জরেল দৃশুার্লী অরিে কাঝিি রেিস্কিণী িািা 
আলাদা কিা এর্ং চামড়াি ফারল রদঝয পুাঝনলগুঝলা একঝত্র র্াাঁধা। পুাঝনঝলি রনচ রদঝয 
পারন চুাঁইঝয পড়ঝে। হাম্মাম োরু্–হগাসঝলি োরু্–মহর্ে খান ভাঝর্ গেিাঝেি 
হভাগলালসাি রচে ধুঝয হফলঝে রেরন রনিযই হসখাঝন িঝযঝেন। হখাাঁজাোঝক একপাঝশ 
েুাঁঝড় হফঝল, হস হদৌঝড় রঘঝি িাখা এলাকাোি রদঝক যায এর্ং লারথ হমঝি কঝযকো 
পুাঝনঝল রেেঝক হফঝল। 
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হগালাপজঝলি গঝি হভেিো ভঝি আঝে। পাথঝিি একো েুকঝিা হথঝক সেরি কিা 
হগাসঝলি রর্শাল পাত্রো হথঝক র্াষ্প উড়ঝে যা সম্রাে ভ্রমঝণি সময সর্বদা সাঝথ িাঝখন 
রকন্তু হগাসঝলি পাত্রো খারল হকর্ল গিম পারন হসখাঝন িঝযঝে এর্ং োাঁি পাঝশ হয 
দু’জনঝক মহর্ে খান হদখঝে পায োাঁঝদি কমনীয মুঝখ আেি আি ভয স্পষ্ট ফুঝে 
িঝযঝে। হস সহসা নদীি পাড় হথঝক গাদার্নু্দঝকি পিপি কঝযকো গুরলি শব্দ শুনঝে 
পায। সম্রাে হকাথায? সর্রকেু রক োহঝল হভঝি হযঝে র্ঝসঝে? নারক আল্লাহ না কঝিন, 
োাঁি দীঘব যাত্রাি সময োাঁিই হকাঝনা হলাক রক োি সাঝথ রর্শ্বাসঘােকো কঝিঝে, 
জাহাঙ্গীিঝক সুঝযাগ কঝি রদঝযঝে োি জনু ফাাঁদ পােঝে? মহর্ে খান ঘুঝি দাাঁড়ায এর্ং 
প্রচণ্ড হর্ঝগ হৃৎরপণ্ড স্পরন্দে হঝে থাকা অর্িায হদৌঝড় হাম্মাম হথঝক হর্ি হঝয আঝস। 
সম্রােঝক খুাঁঝজ হর্ি কঝিা!’ 
 
* 
 
জাহাঙ্গীঝিি স্বঝপ্ন ইস্পাঝেি সাঝথ ইস্পাঝেি ঘষবণ আি রচৎকাঝিি শব্দ েঝন্দার্দ্ধ 
ভরঙ্গঝে আঝন্দারলে হয। রকন্তু োিপঝি সহসা রনকের্েবী হঝে, োিা োাঁি রনদ্রা ভঙ্গ 
কঝি। 
 
রেরন রনঝজি রর্রক্ষপ্ত ভার্নাগুঝলাঝক রর্নুি কিাি হচষ্টা কিঝে কিঝে রনঝজি পাঝয ভি 
রদঝয উঝি দাাঁড়ান, এর্ং োি করচবঝক হডঝক হকাঝনা সাড়া শব্দ না হপঝয রেরন ধীি পাঝয 
োরু্ি প্রঝর্শ মুঝখি রদঝক এরগঝয যান। 
 

http://www.bengaliebook.com/


 দি টেনটেড টরোন - এম্পোয়োর অভ িো ট োগল । অযোটলক্স রোিোরট োডড 

517 

www.bengaliebook.com                                  সূদিপত্র 
 

 

মহর্ে খান হঘাড়ায হচঝপ নদীি েীঝি রফঝি যার্াি জনু মন রিি কিায োরু্ি পদবা 
উিাি দৃশুো োাঁি নজি এরড়ঝয যায এর্ং েখনও িাঝেি হপাষাক পরিরহে অর্িায 
হভেি হথঝক হর্ি হঝয আসা রপি োনোন কঝি দাাঁরড়ঝয থাকা দুর্বল অর্যঝর্ি সাঝথ হস 
হকাঝনামঝে রনঝজঝক ধাক্কা খাওযা হথঝক রর্িে িাঝখ। হস সাঝথ সাঝথ জাহাঙ্গীিঝক 
রচনঝে পাঝি, আঝগি হচঝযও কৃশকায এর্ং হচাখ আিও হকােঝি েুঝক রগঝযঝে। 
 
সম্রােই প্রথঝম কথা র্ঝলন। মহর্ে খান, এসর্ হট্টঝগাঝলি রক মাঝন? 
 
 মহর্ে খান কঝযক মুহূেব হকাঝনা কথা খুাঁঝজ পায না, রকন্তু হশষ পযবন্ত হকাঝনা মঝে 
উত্তি হদয। আরম সাম্রাঝজুি খারেঝি আপনাঝক র্রন্দ কিঝে এঝসরে।’ 
 
 ‘সাম্রাঝজুি খারেঝি র্রন্দ কিঝে? রক উদ্ভে কথা! েুরম রক র্লঝে চাও? 
 
‘সম্রাজ্ঞী এর্ং আপনাি র্েবমান পারিষদর্গব আপনাি না র্িং োঝদি রনঝজঝদি স্বাথব 
অনুযাযী কাজ কিঝে হর্রশ আগ্রহী। আপনাঝক পিামশব হদযাি জনু োঝদি হচঝয আরম 
অঝনক ভাঝলা অর্িাঝন আরে,’ মহর্ে খান আনারড়ি মে র্ঝল। 
 
 ‘হোমাি এের্ড় স্পধবা!’ জাহাঙ্গীি গঝজব উঝি োি হচাঝখ মুঝখ হসই পুিােন হক্রাধ আি 
আগুন রেরলক হদয এর্ং োাঁি হাে হকামঝিি কাঝে উঝি আঝস হযখাঝন যরদ োাঁি 
হপাষাক সমূ্পণব হঝো েঝর্ হসখাঝন োাঁি খিিো হগাাঁজা থাকে। খিি অনুপরিে হদঝখ 
রেরন চািপাঝশ রনঝজি প্রহিীঝদি খুাঁজঝে হচষ্টা কঝিন রকন্তু হয কঝযকজন োি হচাঝখ 
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পঝড় সর্াই মারেঝে হথর্ঝড় র্ঝস িঝযঝে, হাে ইরেমঝধু রপেঝমাড়া কঝি র্াাঁধা আি 
মহর্ে খাঝনি হলাঝকিা সর্ জাযগায উদুে েির্ারি হাঝে ঘুঝি হর্ড়ায প্রথম সকাঝলি 
আঝলায োঝদি হাঝেি েির্ারি রেরলক হদয। রেরন হাে নারমঝয হনন এর্ং জানঝে 
চান, পিামশবদাোঝদি এই সম্ভার্ু পরির্েবন রক আরম রনঝজ পেন্দ কিঝে পারি? 
 
 ‘জাহাপনা, যথা সমঝয, আপরন হদখঝে পাঝর্ন আপনাি র্েবমান পিামশবদাোঝদি হচঝয 
আরম কে ভাঝলা পািদরশবো প্রদশবন কিঝে সক্ষম। মহর্ে খাঝনি মঝন হয আরফঝমি 
কািঝণ হচাঝখি মরণ প্রসারিে হওযা সঝত্ত্বও সম্রাে হযন রনঝজি পেঝন্দি রর্ষযগুঝলা 
রর্ঝর্চনা কিঝেন। রেরন অর্ঝশঝষ মাথা নাঝড়ন হযন রু্েঝে হপঝিঝেন র্েবমান 
পরিরিরেঝে প্ররেঝিাঝধি হচষ্টা কিা রৃ্থা এর্ং ধীঝি ঘুঝি দাাঁরড়ঝয মাথা রনচু কঝি োি 
োরু্ি লাল চাাঁঝদাযাি রনঝচ রফঝি যান। সম্রাঝেি োরু্ পাহািা দাও রকন্তু োি সাঝথ 
রশষ্টো র্জায হিঝখ আচিণ কিঝর্। রেরন আমাঝদি সম্রাে। 
 
 োরু্ি অভুন্তঝি জাহাঙ্গীি একেু আঝগ ঘঝে যাওযা ঘেনাগুঝলাি অথব রু্েঝে হচষ্টা 
কঝিন। মহর্ে খান রক অজবন কিঝে পািঝর্ র্ঝল মঝন কঝিঝে? জাহাঙ্গীি জাঝনন এই 
মুহূঝেব োি সামানুই কিণীয িঝযঝে। োি নারেিা আি হমঝহরুরিসা হকাথায? রেরন 
শীিই র্াইঝি উত্তপ্ত র্াকু রর্রনময হথঝক উত্তি জানঝে পাঝিন। 
 
 ‘হসনাপরে, আমিা খুিিঝমি সন্তানঝদি হহফাজঝে রনঝযরে, রেরন শুনঝে পান। আমিা 
োঝক অনুঝদি হচঝয সামানু দূঝি িারপে কঝিাি পাহািাধীন এক োরু্ঝে খুাঁঝজ 
হপঝযরে। দািা শুঝকাহ হকর্ল জানঝে চাইঝে োঝদি র্ার্া-মাি কাঝে কখন রফরিঝয 
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হদযা হঝর্ হস হকর্লই র্লঝে আমাঝদি োহঝল ভাঝলামে পুিসৃ্কে কিা হঝর্। আরম 
োঝক র্ঝলরে হয হসো এখনই হঝর্ না আি োঝক সধযবধািণ কিঝে র্ঝলরে। 
আওিঙ্গঝজর্ সামানুই কথা র্ঝলঝে রকন্তু আরম োি হচাঝখ ঔদ্ধেু হদঝখরে। 
 
 ‘িাঝজশ, হসো ভাঝলা, জাহাঙ্গীি মহর্ে খাঝনি উত্তি শুনঝে পান। ‘খুিিম, োহঝল 
অন্তে আমাঝদি সাঝথ সমঝোোয আসঝে পািঝল খুরশই হঝর্। হেঝলঝদি ভাঝলামে যত্ন 
নাও রকন্তু োঝদি হচাঝখ হচাঝখ িাখঝর্। আরম োঝদি পারলঝয যার্াি সম্ভার্না এঝকর্াঝি 
নাকচ কিরে না। সম্রাজ্ঞী হকাথায? 
 
 ‘আরম জারন না। রশরর্ঝিি সর্িাঝন আমাি হলাঝকিা খুাঁঝজ হদখঝে রকন্তু এখনও পযবন্ত 
োঝক পাওযা যায রন। হাম্মামখানাি আমিা এক হখাাঁজাঝক হপঝযরে হয র্লঝে কাঝলা 
একো আলখাল্লা পরিরহে অর্িায রনঝজি ধনুক আি েীঝিি েূণ রনঝয রেরন লারফঝয 
একো হঘাড়া রপঝি উঝি দুই পা দু’পাঝশ েুরলঝয হঘাড়া েুরেঝয হর্ি হঝয রগঝযঝেন। রকন্তু 
হসনাপরে হকাঝনা হমঝযি পঝক্ষ এভাঝর্ হঘাড়া চড়া অসম্ভর্। 
 
 ‘সম্রাজ্ঞীঝক েুরম কখনও হদঝখারন োই এমন র্লঝো। এই মরহলাি র্ক্ষরপিঝি র্ারঘনীি 
হৃৎরপণ্ড স্পরন্দে হঝে। 
 
 জাহাঙ্গীি মৃদু হাঝস। মহর্ে খানঝক হমাঝেই আহাম্মক র্লা যাঝর্ না। হমঝহরুরিসা মুে 
থাকায এখনও সর্ আশা হশষ হঝয যায রন। 
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 োরু্ি র্াইঝি মহর্ে খান, দুরিন্তা আি আশিায োাঁি আঝিা একর্াি কুাঁচঝক উঝিঝে, 
দ্রুে ঘুঝি দাাঁরড়ঝয রনঝজি হঘাড়ায উপরর্ষ্ট হহান এর্ং হনৌকাি সেরি হসেুি রদঝক এরগঝয 
যান। সম্রাজ্ঞী যরদ আসঝলই পারলঝয হযঝে সক্ষম হহান োহঝল োি পরিকল্পনা হকর্ল 
অঝধবক সফল হঝর্। নদী খুর্ কাঝেই অর্রিে হওযায কঝযক রমরনঝেি রভেঝি োঝক 
আর্াি হঘাড়াি রপি হথঝক নামঝে হদখা যায। হসেুি চািপাঝশ প্রাঝণি হকাঝনা লক্ষণ 
হনই, যা অক্ষে িঝযঝে োি কঝযকজন ের্রকঝক অনরেদূঝি একো উোন মালর্াহী 
শকঝেি হপেঝন আত্মঝগাপন কঝি থাকঝে হদখা যায। োিা োঝদি র্নু্দক গুরলর্ষবঝণি 
জনু প্রস্তুে অর্িায হেপাযায হিঝখ অর্িান কিঝে এর্ং নদীি অপি পাঝড় োক কিা 
অর্িায লম্বা র্ুাঝিঝলি উপি রদঝয োরকঝয িঝযঝে। অনুঝদি রভেঝি অঝশাকঝক হদখা 
যায, েুাঁঝক োঝদি দু’জন সহঝযাদ্ধাি েদািরক কিঝে যা হদখঝে র্নু্দঝকি গুরলি 
ক্ষেরচঝেি মে মঝন হয। অনুত্র িঝে িরিে কাপড় রনঝয, নদীি েীঝি দু’জঝনি 
মৃেঝদহ হাে পা েরড়ঝয রনথি হঝয পঝড় িঝযঝে। মহর্ে খাঝনি কাঝে এখন স্পষ্ট হয 
গুরলি শব্দ হকাথা হথঝক এঝসরেল এর্ং হস ভািাক্রান্ত হৃদঝয ধািণা কিঝে পাঝি এখাঝন 
আসঝল রক ঘঝেরেল। অঝশাক, রক র্ুাপাি? 
 
 ‘প্রথঝম সর্রকেুই ভাঝলামে চলরেল। আমিা হসেুঝে উিাি পথ অর্ঝিাধ করি। হসেুি 
উপঝি যািা অর্িান কিরেল োিা আমাঝদি আঝদশ অনুযাযী যরদ র্াধা রদঝে হচষ্টা কঝি 
োহঝল আমাঝদি র্নু্দঝকন রনশানা হর্াি হুমরক শুঝন ঘুঝি দাাঁরড়ঝয হনঝম আঝস র্া 
হসখাঝনই দাাঁরড়ঝয থাঝক। যািা নদী পাি হর্াি জনু অঝপক্ষা কিরেঝলা–যাঝদি হর্রশি 
ভাগই খচ্চঝিি সাঝথ খচ্চি-চালক–প্রায সাঝথ সাঝথ আত্মসমপবণ কঝি হকর্ল োাঁঝদি 
পািাপাঝিি র্ুর্িা েদািককািী এই আরধকারিক েির্ারি হর্ি কঝিরেল। মহর্ে খান 
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অঝশাঝকি হাঝেি রনঝদবশ অনুসিণ কঝি োরকঝয হাে রপেঝমাড়া কঝি র্াাঁধা অর্িায 
দাাঁরড়ঝয থাকা সুিামঝদহী এক অর্যর্ঝক হদখঝে পায যাঝক অঝশাঝকি দু’জন হলাক 
পাহািা রদঝে। োঝক রনিি কিাি আঝগই হস আমাি একজন অধিন হসনাপরেঝক 
সামানু আহে কঝিঝে, ঈশ্বিঝক ধনুর্াদ।’ 
 
রকন্তু োহঝল অনু হলাকগুঝলা কীভাঝর্ আহে হল আি মািা হগল? 
 
 ‘এই ঘেনাি কঝযক রমরনঝেি হর্রশ পঝিি কথা না যখন আরম আমাি হপেঝন হঘাড়াি 
ধার্মান খুঝিি আওযাজ শুনঝে পাই এর্ং আলখাল্লা পরিরহে একো অর্যর্ প্রচণ্ড 
গরেঝে হঘাড়া হাাঁরকঝয হসেুি রদঝক েুঝে যায। আরম রচৎকাি করি, “থামুন, নেুর্া 
আমিা গুরল কির্!” অশ্বাঝিাহীি মাথা হথঝক এমন সময মিকার্িনী খঝস হগঝল আরম 
লম্বা কাঝলা চুল র্াোঝস উড়ঝে হদরখ। আরম এক মুহূঝেবি জনু ভারর্ হয অশ্বাঝিাহী 
একজন মরহলা রকন্তু োিপঝি আরম ধািণাো নাকচ কঝি হদই। হকাঝনা হমঝযি পঝক্ষ 
দু’পাঝশ দু’পা েুরলঝয রদঝয এভাঝর্ প্রাণীোঝক হাে আি হাাঁেু রদঝয োড়া হদযা সম্ভর্ না। 
আরম গুরল কিাি আঝদশ রদঝে যার্ েখন আরম রু্েঝে পারি হয রসদ্ধান্ত হনযাি জনু 
আরম এেঝর্রশ সময রনঝজি সাঝথ েকব কঝিরে হয অশ্বাঝিাহী হসই সুঝযাঝগ হসেুঝে 
উিাি পথ পাহািা হদযা দুই প্রহিীঝক ধাক্কা রদঝয সামঝন হথঝক সরিঝয রদঝযঝে একজন 
কাাঁপঝে কাাঁপঝে পারনঝে রগঝয পঝড়ঝে আি হস ইরেমঝধু হসেু অঝধবক অরেক্রম কঝি 
হফঝলঝে েুেন্ত হঘাড়াি খুঝিি দাপঝে হসেুি হনৌকাগুঝলা ভীষণভাঝর্ েলমল কিঝে। 
আপনাি রনঝদবশ স্মিঝণ থাকায হয প্রভার্শালী হঝে পাঝি এমন হলাকঝদি ক্ষরে হযন না 
হয আরম অশ্বাঝিাহীঝক রনরর্বঝি হসেু অরেক্রম কিাি সুঝযাগ হদই। আরম হলাকোি 
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সাহঝসি োরিফ না কঝি পািরে না। রেরন নদীি অপি েীঝি হপৌঁোর্াি পঝি 
গাদার্নু্দঝকি গুরলর্ষবণ শুরু হয এর্ং অরর্িাম গুরলর্ষবঝণি প্রথম োপোই আমাঝদি 
হোহঝেি কািণ। আমিা োিপি হথঝক রকেুক্ষণ পি পিই গুরল রর্রনময কিরে।’ 
 
 ‘েুরম গুরল না কঝি ভাঝলা কঝিঝে। েুরম রচন্তাও কিঝে পাঝিা না েুরম োহঝল কাঝক 
খুন কঝি র্সঝে,’ মহর্ে খান র্ঝলন। োিপঝি, োি পরিরিরেঝে রর্ষযো অদু্ভেভাঝর্ 
সামিসুপূণব রচন্তা কঝি, রেরন হযাগ কঝিন, ‘হসেু পুরড়ঝয দাও, যাঝে হকউ রফঝি 
আসঝে না পাঝি। 
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৭ রেগঙ্গো 
 
‘আল্লাহ্র সামঝন, সম্রাে এর্ং োাঁি প্রজাঝদি সামঝন আপরন রনঝজি সম্মানহারন 
ঘরেঝযঝেন। আপনাি অর্ঝহলাি কািঝণ অকল্পনীয ঘেনা ঘঝে রগঝযঝে। সম্রাে র্রন্দ 
হঝযঝেন! হমঝহরুরিসা পদবা প্রথা পুঝিাপুরি অর্জ্ঞা কঝি কু্রদ্ধ ভরঙ্গঝে জাহাঙ্গীঝিি 
হদহিক্ষীঝদি র্ঝযাঝজুষ্ঠ আরধকারিকঝদি সামঝন পাযচারি কঝি। হস যখন সিাসরি 
োঝদি হচাঝখি রদঝক োকায েখন োিা র্াধু হয দৃরষ্ট সরিঝয রনঝে, অর্লা কুমািী 
হমঝযি মে োিা মাথা রনচু কঝি িাঝখ। আপনািা কীভাঝর্ রনঝজঝদি সম্মান পুনরুদ্ধাি 
কিঝর্ন? কীভাঝর্ আপনািা সম্রােঝক উদ্ধাি কিঝর্ন? আরম হসেুি উপি রদঝয পারলঝয 
আসর্াি প্রায সাঝথ সাঝথ মহর্ে খাঝনি হলাঝকিা যখন হসেুঝে আগুন ধরিঝয হদয 
আপনাি দাাঁরড়ঝয হদঝখঝেন। আমিা এখন কীভাঝর্ নদী অরেক্রম কিঝর্া? আমাঝদি যরদ 
হঘাড়া আি হারেগুঝলাঝক সাাঁেঝি ওপাঝড় রনঝয হযঝে হয েরু্ও আমিা নদী অরেক্রম 
কিঝর্াই। দাাঁরড়ঝয থাকঝর্ন না, আমাি প্রঝশ্নি উত্তি রদন? 
 
 দীঘব রনির্ো রর্িাজ কিঝে থাঝক। জাাঁহাপনা।’ দীঘবঝদহী, র্াজপারখি মে নাঝকি 
অরধকািী এক র্াদখশারন হশষ পযবন্ত কথা র্ঝল, হস েখনও অর্শু সিাসরি োাঁি 
হচাঝখি রদঝক োকান হথঝক রর্িে থাঝক। চাি রক পাাঁচরদন আঝগ আরম যখন রেলম নদী 
অরেক্রম কিাি জনু উপযুে িাঝনি সিাঝন একো অগ্রর্েবী হিরক দঝলি হনেৃত্ব 
রদরেলাম েখন এখান হথঝক প্রায মাইলখাঝনক উজাঝন আমিা নদী পাি হর্াি জনু 
একো সম্ভার্ু অগভীি িান খুাঁঝজ পাই। আমিা জাযগা র্ারেল কঝি হদই কািণ মানুঝষি 
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জনু হসখাঝন পারনি গভীিো হর্রশ থাকায পারনি রভেি রদঝয হহাঁঝে যার্াি সময 
হস্রাঝেি োঝন হভঝস যার্াি একো সম্ভার্না রেল। অশ্বাঝিাহী আি হারেি পঝক্ষ হকর্ল 
হসখান রদঝয নদী পাি হওযা সম্ভর্এর্ং োিপঝিও নদীি েলঝদশ পাথুঝি আি অসমান। 
সম্ভার্ু রর্পঝদি েুাঁরক এড়ার্াি জনু রসদ্ধান্ত হনযাো েখন সহজ রেল এর্ং এখাঝন 
হনৌকাি হসেু সেরি কিা হযখাঝন–যরদও পারন অঝনক হর্রশ গভীি-হস্রাঝেি হর্গ অঝনক 
কম হযঝহেু নদী এপাঝড় অর্রিে হোে রেলাি কাঝে একো র্াাঁক রনঝযঝে। জাাঁহাপনা, 
আি হকাঝনা উপায যরদ না থাঝক আমিা োহঝল হসই অগভীি অংশ অরেক্রম কঝি 
আক্রমঝণি রর্ষযো রর্ঝর্চনা কিঝে পারি।’ 
 
 ‘আপনািা আি হকউ এি হচঝয ভাঝলা রকেু পিামশব রদঝে পািঝর্ন? হমঝহরুরিসা 
জানঝে চায। রনিঝর্ হদঝহি ভাি এক পাঝযি উপি হথঝক অনু পাঝয িানান্তরিে কিা 
আি হোশ দৃরষ্ট রর্রনময কিা োড়া আি হকাঝনা উত্তি পাওযা যায না। 
 
 ‘হর্শ োহঝল, হসই অগভীি িাঝনই আমিা যার্–আরম এর্ং আপনািও রনিযই 
দলেুাগী, রর্শ্বাসঘােক মহর্ে খাঝনি হাঝে সম্রােঝক অসহায অর্িায হেঝড় রদঝে চান 
না। আক্রমঝণি প্রস্তুরে সম্পি কিঝে কে সময লাগঝর্? 
 
 ‘আমাঝদি সাঝথ রক অস্ত্র িঝযঝে আি ওপাঝড় আমিা রক হফঝল এঝসরে হসো রমরলঝয 
হদখঝে, পারন হথঝক আমাঝদি পঝক্ষ যেো সুিক্ষা হদযা সম্ভর্ হসজনু গাদা র্নু্দকগুঝলা 
আি র্ারুদ সেলাে কাপঝড়ি থঝলঝে র্াাঁধঝে, অর্রশষ্ট িণহিীগুঝলাঝক োঝদি যুঝদ্ধি 
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সাঝজ সরিে কিঝে এসর্ খুরেনারে রর্ষঝযি জনু কঝযক ঘন্টা সময প্রঝযাজন… আমিা 
সিুা নামাি আঝগই প্রস্তুে হঝে পািঝর্া রকন্তু সকালঝর্লা হঝল ভাঝলা হয। 
 
‘আমিা যখন এসর্ প্রস্তুরে গ্রহণ কিঝর্া েেক্ষণ মহর্ে খান দাাঁরড়ঝয না হথঝক অনুত্র 
যার্াি জনু যাত্রা শুরু কিঝর্ না? রনখুাঁেভাঝর্ োো দারড়ি অরধকািী এক অল্পর্যসী 
েরুণ হসনাপরে–সর্ঝচঝয কমর্যসী হযাদ্ধাঝদি একজন–এেক্ষঝণ কথা র্ঝল। 
 
না। মহর্ে খান আি যাই হহাক হোমাি হচঝয কম আহাম্মক, হমঝহরুরিসা র্ঝল। হস 
খুর্ ভাঝলা কঝিই জাঝন হয হস যরদও সম্রােঝক র্রন্দ কঝিঝে রকন্তু আমায র্রন্দ কিঝে 
র্ুথব হওযায হস ক্ষমো দখল কিঝে র্ুথব হঝযঝে। ভয হপঝযা না–হস আমাি পির্েবী 
পদঝক্ষপ হদখাি জনু অঝপক্ষা কিঝর্। আমিা সকালঝর্লাযই আক্রমণ কিঝর্া যাঝে 
হোমাঝদি হকাঝনা অপদাথব র্লঝে না পাঝি োিা প্রস্তুরে হনযাি জনু যঝথষ্ট সময পায 
রন। ইেুর্সঝি, নদীি অপি পাঝড়ি অর্িান লক্ষু কঝি মাঝে মাঝে গুরলর্ষবণ কিা 
অর্ুাহে থাকঝর্ যাঝে মহর্ে খাঝনি। হলাঝকিা সািা িাে একো অস্বরিি রভেঝি 
কাোঝে র্াধু হয। আি হসই সাঝথ, চািরদঝক হিরকি দল পািাও যাঝে হস আমাঝদি 
আসল অরভপ্রায সম্বঝি অনুমান কিঝে র্ুি থাঝক। হমঝহরুরিসাি মুঝখ রনমবম হারস ফুঝে 
উঝি। হস পরিরিরে প্রায উপঝভাগই কিঝে র্লা যায। মহর্ে খান োঝক সিাসরি 
রসদ্ধান্ত হনযাি সুঝযাগ রদঝযঝে এর্ং পূঝর্বি মে একজন মধুিোকািী সহাযো োঝক 
রনঝে হঝে না। আমাি হারে আি হসো হাওদা যুঝদ্ধি জনু প্রস্তুে কঝিা। আগামী কাল 
আরম হোমাঝদি সুনাম পুনরুদ্ধাঝিি লড়াইঝয হনেৃত্ব হদর্ এর্ং আমাঝদি সম্রােঝক 
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উদ্ধাি কিঝর্া। হোমাঝদি রভেঝি হযঝো অঝনঝকই কাপুরুষ রকন্তু একজন মরহলা যখন 
হনেৃত্ব রদঝে েখন োাঁিাও রনিযই রপরেঝয থাকর্াি দুিঃসাহস হদখাঝর্ না। 
 
* 
 
‘জাহাপনা, মহর্ে খান আপনাি নারেঝদি আপনাি সাঝথ থাকর্াি অনুমরে রদঝযঝেন, 
প্রঝর্শ পঝথি মখমঝলি পদবা একপাঝশ সরিঝয দীঘবঝদহী এক িাজপুে কথাো র্ঝল। 
 
 দািা শুঝকাহ আি আওিঙ্গঝজর্ ইেিে ভরঙ্গঝে হভেঝি প্রঝর্শ কঝি। জাহাঙ্গীি ভাঝর্, 
যা রকেু ঘেঝে এসর্ রকেুিই হকাঝনা অথব োিা রু্েঝে পািঝে না। োরু্ি হভেঝি োিা 
রেনজন োড়া যখন আি হকউ হনই েখন রেরন হাাঁেু মুঝড় র্ঝসন এর্ং দু’হাঝে োঝদি 
দু’জনঝক আরলঙ্গণ কঝিন। ‘ভয হপঝযা না। হোমাঝদি হকউ হকাঝনা ক্ষরে কিঝর্ না। 
আরম এখাঝন আরে আি আরম হোমাঝদি আগঝল িাখঝর্া। আি অরচঝিই সম্রাজ্ঞী 
আমাঝদি উদ্ধাি কিঝর্ন। মহর্ে খাঝনি কর্ল হথঝক রেরন পারলঝয রগঝযঝেন এর্ং এই 
মুহূঝেব নদীি অপি েীঝি রেরন আমাঝদি সসনু আক্রমঝণি লঝক্ষু সরিে কিঝেন। 
 
আওিঙ্গঝজর্ হকাঝনা কথা র্ঝল না রকন্তু জাহাঙ্গীি অনুভর্ কঝিন দািা শুঝকাহ হকমন 
গুরেঝয যায। সম্রাজ্ঞী হমাঝেই আমাঝদি র্িু নন–রেরন আমাঝদি শত্রু। আরম 
আব্বাজানঝক হসিকমই র্লঝে শুঝনরে। 
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‘রেরন ভুল কঝিঝেন। হমঝহরুরিসা সম্পঝকব হোমাঝদি দাদীজান হন আি হোমাঝদি 
মঙ্গঝলি জনু রেরনও উরিগ্ন। আমাঝদি সাহাযু কিাি একো পথ রেরন রিকই খুাঁঝজ হর্ি 
কিঝর্ন… হোমাঝদি সাহাযু কিাি জনু…’ জাহাঙ্গীি আওিঙ্গঝজর্ঝক হেঝড় রদঝয উঝি 
দাাঁড়ায। 
 
‘আমাি আব্বাজান র্ঝলঝেন রেরন হকর্ল রনঝজি স্বাঝথবি কথাই রর্ঝর্চনা কঝিন, দািা 
শুঝকাহ্ র্লঝে থাঝক। রেরন হসজনুই আপনাঝক এমন মদুপ কঝি েুঝলঝেন–যাঝে কঝি 
রেরন রনঝজ সর্ আঝদশ রদঝে পাঝিন। রেরন আমাঝক র্ঝলঝেন কখনও হযন োঝক 
রর্শ্বাস না করি… এর্ং আরম করিওনা। আরম আি আমাি ভাই র্াসায হযঝে চাই।’ 
 
 ‘অঝনক হঝযঝে! আরম হোমাঝদি আমাি কাঝে রনঝয আসঝে র্ঝলরেলাম কািণ আমাি 
মঝন হঝযরেল হোমিা হর্াধহয ভয হপঝযঝো আি এভাঝর্ হোমিা োাঁি প্ররেদান রদঝল। 
দািা শুঝকাহ্ আমাঝদি এই রর্পদ যখন হকঝে যাঝর্ েখন আরম ভুঝল যার্াি হচষ্টা 
কিঝর্া েুরম এইমাত্র যা র্ঝলঝে। রকন্তু আরম দুিঃখ হপঝযরে হয আমাি হেঝল রনঝজি মে 
হোমাঝদিও অকৃেজ্ঞ আি উদ্ধে হর্াি রশক্ষাই রদঝযঝে। 
 
 জাহাঙ্গীি ঘুঝি দাাঁরড়ঝয গভীি একো শ্বাস হনয। দািা শুঝকাহি উগ্রো োঝক কাাঁরপঝয 
রদঝযঝে। 
 
* 
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‘সর্বারধকািী, নদীি েীি র্িার্ি োাঁিা এরগঝয আসঝে, মহর্ে খাঝনি একজন অধিন 
হযাদ্ধা পঝিি রদন সকাল হর্াি ঘন্টা দুঝযক পঝি রচৎকাি কঝি জানায। মহর্ে খান 
োাঁি গুপ্তদূেঝদি সেকবোি সাঝথ অপি েীঝিি সসনু সমাঝর্ঝশি উপি নজি িাখাি 
আঝদশ রদঝযঝেন হমঝহরুরিসা আি জাহাঙ্গীঝিি হদহিক্ষী র্ারহনীি হযাদ্ধাঝদি পির্েবী 
পদঝক্ষপ অনুমান কিাি প্রযাঝস। হস রনঝজ র্রন্দঝদি প্রশ্ন কঝি–শািীরিক রনযবােন না 
োি নেুন শাসকমণ্ডলীি অধীঝন পুিষ্কাঝিি প্রঝলাভন হদরখঝয–জানঝে হয জাহাঙ্গীঝিি 
সাঝথ আগে িাজকীয র্ারহনীি সসনু সংখুা হস হযমন রেন হাজাি অনুমান কঝিরেল 
হসো সরিক নয োঝদি সংখুা আসঝল েয হাজাি যাঝদি রভেঝি আনুমারনক হদড় 
হাজাি সসনু প্রচুি যুদ্ধ উপকিণসহ োি হাঝে র্রন্দ হঝযঝে। োি সাঝথ দশ হাজাি 
িাজপুে হযাদ্ধাি র্ারহনী থাকায োরত্ত্বকভাঝর্ হমঝহরুরিসাি হচঝয এখন োি হলাকর্ল 
রিগুণ রকন্তু র্ািঝর্ হস জাঝন এই সংখুাি এক চেুথবাংশ হসনাোউরন আি র্রন্দঝদি 
পাহািা হদযাি কাঝজ রনঝযারজে িাখঝে হঝর্। হস অঝশাক আি োাঁি সর্ঝচঝয রর্শ্বি 
দু’শ ধীি রিি সসনুঝদি রর্ঝশষ কঝি রনঝদবশ রদঝযঝে জাহাঙ্গীি আি োি দুই নারেি 
রনিাপত্তা রদঝক লক্ষু িাখঝে রকন্তু হসই সাঝথ এোও রনরিে কিঝে হয োিা সর্বদা োাঁি 
হাঝেি মুঝিায িঝযঝে। 
 
হমঝহরুরিসাি আঝদঝশ রর্রভি রদঝক অসংখু হিরক র্ারহনীি হপ্রিঝণ একো সময পযবন্ত 
হস যরদও রর্ভ্রান্তঝর্াধ কঝিরেল, রকন্তু একো রর্ষয োি কাঝে ক্রমশ পরিষ্কাি হঝে শুরু 
কঝি হয িাজকীয র্ারহনী আসঝল উজাঝন োঝদি রদঝকি নদীি রকনাঝি একো হোে 
পাহাঝড়ি চািপাঝশ োঝদি সমি প্রযাস একীভূে কিঝে। সকাল হর্াি রিক আগ মুহূঝেব 
োাঁি হাঝে র্রন্দঝদি একজন হস্বোয োঝক অর্রহে কঝি হয িাজকীয র্ারহনী রেলম 
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নদী অরেক্রম কিাি জনু হনৌকাি হসেু সেরি কিাি পূঝর্ব হসখাঝন অর্রিে নদীি একো 
গভীি অংশ রদঝয নদী পাি হর্াি র্ুাপািো রর্ঝর্চনা কিঝলও দ্রুে হসো র্ারেল কঝি 
রদঝযরেল। মহর্ে খাঝনি এক মুহূেব সময লাঝগ অনুধার্ন কিঝে হয হমঝহরুরিসাি 
আঝদৌ পলাযঝনি রকংর্া আত্মসমপবঝণি হকাঝনা অরভপ্রায হনই র্িং র্রন্দ স্বামীঝক রেরনঝয 
হনযাি জনু রেরন নদীি হসই গভীি অংশ রদঝযই আক্রমঝণি একো পরিকল্পনা 
কঝিঝেন। রেরন োাঁি স্বঝদশী এই পাসবী মরহলাঝক সাহসঝক েদ্ধা না কঝি পাঝিন না। 
রেরন র্স্তুেপঝক্ষ োঝক োি রনঝজি স্ত্রীি কথা মঝন করিঝয হদয এর্ং এক মুহূঝেবি জনু 
হসই করিন ইোশরেি অরধকািী মরহলাি প্রশারন্তদাযক সঙ্গ হপঝে রেরন র্ুাকুল হঝয 
উঝিন। রকন্তু দারক্ষণােু হথঝক োাঁি এই আঝর্গপ্রর্ণ অরভযাত্রা শুরু কিাি আঝগই রেরন 
রচরি রলঝখ োঝক পািঝসু রনঝজি আত্মীযস্বজনঝদি সাঝথ হদখাি কিাি অজুহাঝে আগ্রা 
েুাগ কিাি রনঝদবশ রদঝযরেঝলন এর্ং োঝক িাজিাঝনি আিার্ল্লী পাহাড়ী এলাকায চঝল 
হযঝে র্ঝলরেঝলন, হযখান হথঝক োি হসিা হযাদ্ধাঝদি অঝনকঝকই োি র্ারহনীঝে হযাগ 
হদযায রেরন জাঝনন োি স্ত্রী হসখাঝন রনিাপঝদই থাকঝর্। রেরন একর্াি যখন রনরিে 
হন হয নদীি এই গভীি অংশ রদঝযই আঝগ র্া পঝি সম্ভার্ু আক্রমণ হঝে চঝলঝে রেরন 
েখন োি হসিা ের্রকঝদি রভেঝি একহাজাি হযাদ্ধাঝক োঝদি আেক কিা মালর্াহী 
র্হঝি খুাঁঝজ পাওযা গাদার্নু্দক হথঝক অরেরিে একো কঝি র্নু্দক সাঝথ রনঝে আঝদশ 
হদন যাঝে োিা দ্রুে দু’র্াি গুরল র্ষবণ কিঝে পাঝি। রেরন োি অনু হলাকঝদি োঝদি 
গুরল ভিঝে সাহাযু কিাি রনঝদবশ হদন, োাঁঝদি গুরলর্ষবঝণি হাি রৃ্রদ্ধ কিাি অরভপ্রাঝয। 
রেরন আশা কঝিন এভাঝর্ কামাঝনি অভার্ পূিণ হঝর্ যরদও িাজকীয মালর্াহী শকঝেি 
র্হঝি োাঁিা হব্রাঝিি রেনরে হোে গজল হপঝযঝেন যরদও এি সাঝথ সামানুই র্ারুদ আি 
হগালা পাওযা রগঝযঝে। রেরন আঝদশ রদঝযঝেন এগুঝলা মালর্াহী শকঝে িাপন কঝি 
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িাঝেি অিকাঝি ষাড় রদঝয হেঝন রনঝয অগভীি অংঝশি েীঝিি কাঝে অর্রিে কঝযকো 
রনচু মারেি রেরর্ি আড়াঝল িাখঝে র্ঝলঝেন, হযখাঝন রেরন োি র্াোই কিা রকেু 
ের্রকঝক োঝদি অরেরিে র্নু্দক আি সাহাযুকািী রনঝয লুরকঝয অর্িান কিাি আঝদশ 
রদঝযঝেন। 
 
 যুঝদ্ধি মুহূেব এখন যখন আঝিা একর্াি রনকের্েবী হয মহর্ে খান ক্রমশ শান্ত 
সমারহে হঝয উঝিন। রেরন রচৎকাি কঝি রনঝজি ের্রক আি েীিন্দাজঝদি গুরলর্ষবণ 
কিা হথঝক রর্িে থাকঝে র্ঝলন যেক্ষণ না রেরন রনরিে হন হয োঝদি লক্ষুর্স্তু 
রনশানাি রভেঝি এঝসঝে আি রেরন োিপঝি আঝদশ হদন। োাঁি হলাঝকিা এিপঝি যে 
দ্রুে সম্ভর্ গুরলর্ষবণ শুরু কঝি। হোে কামানগুঝলাি দারযঝত্ব যািা িঝযঝে রেরন োঝদিও 
একই আঝদশ হদন, যরদও রেরন জাঝনন হয অস্ত্রো র্ুর্হাঝি োঝদি অনরভজ্ঞোি কািঝণ 
হগালা র্ষবণ কিঝে োঝদি সময হর্রশ লাগঝর্। রেরন এিপঝি িাজকীয র্ারহনীি হকাঝনা 
সসনু যরদ আক্ষরিক অঝথবই রেলম নদী অরেক্রম কিঝে সক্ষম হয েঝর্ োঝদি 
হযঝকাঝনা আক্রমণ প্ররেহে কিাি জনু অঝপক্ষমান অশ্বাঝিাহী র্ারহনীি সাঝথ রমরলে 
হর্াি জনু অগ্রসি হন। 
 
মহর্ে খান যুদ্ধর্াজ প্রাণীি প্রথম দলোঝক নদীঝে নামঝে হদঝখন, হযখাঝন নদী প্রায 
আরশ গজ প্রশি, রেনো িণহিীি একো দল যাঝদি প্রঝেুঝকি হদহ আি মিক 
ইস্পাঝেি আর্িণ িািা আরৃ্ে এর্ং লাল িে কিা গজদঝন্ত ধািাঝলা েির্ারি সরিরর্ষ্ট 
িঝযঝে। প্রঝেুঝকি জনু দু’জন কঝি মাহুে িঝযঝে যািা োি কাঝনি হপেঝন র্ঝস 
িঝযঝে আি রনঝজঝদি অিরক্ষে অর্িাঝনি কািঝণ যেো সম্ভর্ কুাঁকঝড় িঝযঝে রনঝজঝদি 
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যেো সম্ভর্ হোে রনশানায পরিণে কিঝে। প্রঝেুকো হারেি রপঝি উনু্মে কাঝিি 
হাওদায পাাঁচজন কঝি ের্রক গাদাগারদ কঝি অর্িান কিঝে। আঝিা দুঝো হারে প্রথম 
দলোঝক অনুসিণ কঝি শীেল পারনঝে নাঝম এর্ং মহর্ে খান হদঝখ হয হপেঝন আঝিা 
রর্শো রক রত্রশো হারে সারির্দ্ধ অর্িায অঝপক্ষা কিঝে। হস ভাঝর্ হারেগুঝলাি রকেু 
হযঝো মালর্হঝনি কাঝজ র্ুর্হৃে হয যাঝদি এখন অপরিরচে ভূরমকা পালঝনি জনু 
র্াধু কিা হঝযঝে। নদীি েীঝি শোরধক অশ্বাঝিাহী হযাদ্ধা সমঝর্ে হঝযঝে আি োঝদি 
খুঝিি আঘাঝে জাযগাো কাদায পরিণে হঝযঝে। োঝদি অঝনঝকই লম্বা র্শবা র্হন 
কিঝে যাি অগ্রভাঝগ হমাগলঝদি সরু্জ রনশান সংযুে িঝযঝে। প্রথম সারিি মঝধুি 
হারেো হকর্ল দশ গজ মে অগ্রসি হঝযঝে এর্ং োাঁি হলাঝকিা এখন গুরলর্ষবণ কিা 
হথঝক রনঝজঝদি সংর্িণ কঝি হিঝখঝে যখন োি র্রন্দিা নদীি েলঝদঝশ হয গঝেবি 
কথা র্ঝলরেল খুর্ সম্ভর্ে হসগুঝলাি একোয জো হস প্রাণীোঝক হহাাঁচে হখঝে হদঝখ। 
প্রাণীো এমন ভযিি ভাঝর্ দুঝল উঝি হয োি রপঝিি হখালা হাওদা হথঝক দু’জন ের্রক 
দ্রুে র্হমান পারনঝে আাঁেঝড় পঝড় ভারেঝে হনৌকাি সেরি হসেুি হপাড়া অর্রশষ্টাংঝশি 
রদঝক হভঝস যায। 
 
 মহর্ে খান জাঝনন এোই োি সুঝযাগ এর্ং রচৎকাি কঝি গুরলর্ষবণ শুরু কিাি আঝদশ 
হদন। ের্রক আি েীিন্দাঝজিা নদী েীঝিি মারেি োঝলি হপেন হথঝক হর্ি হঝয আঝস 
এর্ং োাঁঝদি কাজ শুরু কঝি। গুরলি প্রথম োপোি কঝযকো সামঝনি আঝিকো হারেি 
দুই মাহুেঝকই ধিাশাযী কঝি আি োিা উভঝযই রেলঝমি ঘুিপাক খাওযা পারনি 
হস্রাঝে আেঝড় পড়ঝে পারন রেেঝক উঝি আি চালকরর্হীন জন্তুো েখন আেঝি ঘুঝি 
দাাঁরড়ঝয হস হযখান হথঝক এঝসঝে হসই উত্তঝিি েীঝিি রদঝক পুনিায রফঝি যার্াি হচষ্টা 
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কঝি। জো ঘুঝি দাাঁড়াঝে হসও রপেঝল যায এর্ং োি র্াম কাাঁধ পারনি রনঝচ রনমরিে 
হয। ভারি র্ঝমবি কািঝণ র্াধাগ্রি হঝয হস পুঝিাপুরি ভািসামু হারিঝয হফঝল এর্ং 
পারনঝে আধা রনমরিে অর্িায হভঝস যায আি ডুর্ঝে শুরু কিঝল এি হাওদায 
অর্িানিে ের্রকিা পারনঝে লারফঝয হনঝম সাাঁেঝি যেো সম্ভর্ রনঝজঝদি জীর্ন 
র্াাঁচাঝে হচষ্টা কঝি। প্রথম সারিি অর্রশষ্ট হশষ হারেো অর্শু অগ্রসি হওযা অর্ুাহে 
িাঝখ হসইসাঝথ োি হপেঝন অর্িানিে হারেগুঝলাও যেক্ষণ না গজঝলি একো হগালা 
চেুথব সারিি একো একো হারেঝক োাঁি মুঝখি অিরক্ষে অংঝশ আঘাে কঝি এর্ং হসও 
পারনঝে আেঝড় পঝড় রেলঝমি জন্তুোি িঝে রেলঝমি সরু্জাভ পারনঝে হোপ হোপ 
দাঝগি সৃরষ্ট হয। 
 
িাজকীয অশ্বাঝিাহী র্ারহনীি অসংখু হযাদ্ধা ইরেমঝধু পারনঝে হনঝমঝে এর্ং োিা আি 
োাঁঝদি র্াহন হহাাঁচে হখঝে থাকা হারেি পালঝক পাশ কারেঝয কখনও হহাঁঝে, কখনওর্া 
সাাঁোি হকঝে হর্শ ভাঝলাই অগ্রসি হঝে থাঝক। অশ্বাঝিাহীঝদি হকউ হকউ এমনরক 
সাহরসকোি পিাকাষ্ঠা প্রদশবন কঝি হিকাঝর্ি উপি দাাঁড়ায েীি রনঝক্ষপ কিঝে র্া–
মহর্ে খানঝক মঝন মঝন রর্রস্মে কঝি–একজন এমনরক লম্বা র্ুাঝিঝলি গাদা র্নু্দক 
হথঝকও গুরল র্ষবণ কঝি। মহর্ে খাঝনি দুই রক রেনজন ের্রক ধিাশাযী হয এর্ং 
ইরেমঝধু অনুিা র্নু্দঝক গুরল ভিাি কাঝজ র্ুি থাকায নদী েীঝিি োি রদক হথঝক 
গুরল র্ষবঝণি হাি হ্রাস পায। এই সুঝযাঝগ হর্শ কঝযকজন িাজকীয অশ্বাঝিাহী নদী 
অরেক্রম কঝি এপাঝড় চঝল আঝস। 
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‘আক্রমণ কঝিা!’ মহর্ে খান রচৎকাি কঝি উঝি এর্ং হস োাঁি অশ্বাঝিাহী হযাদ্ধাঝদি 
সমু্মঝখ অর্িান কঝি নদীি কদবমাে েীঝিি রদঝক হধঝয নামঝে থাঝক পারন হথঝক উঝি 
আসা িাজকীয অশ্বাঝিাহী হযাদ্ধাঝদি আক্রমণ কিঝে। োাঁি েির্ারিি প্রথম আঘাে 
প্ররেপঝক্ষি একজঝনি রু্ঝকি র্ঝমব হলঝগ প্ররেহে হয রকন্তু োাঁি রিেীয আঘাে খঝযিী 
িঝেি একো হঘাড়াি গলায হগাঁঝথ হগঝল হেভাগু জন্তুো সাঝথ সাঝথ রপঝিি আঝিাহীঝক 
শূঝনু রনরক্ষপ্ত কঝি মারেঝে আাঁেঝড় পঝড়। জন্তুো রকেুক্ষঝণি জনু পারনি অগভীি অংঝশ 
পঝড় হথঝক পা েুাঁঝড়, গলাি ক্ষেিান হথঝক গলগল কঝি িে হর্ি হঝয পারনঝে রমঝশ 
যায রকন্তু োিপঝিই রনথি হঝয যায। োি চািপাঝশ নদীি রকনাঝি অশ্বাঝিাহী হযাদ্ধািা 
লড়াই কিঝে। একো হঘাড়া হসখাঝন হপেঝনি পাঝয ভি রদঝয দাাঁরড়ঝয পড়ঝল োাঁি 
রপঝিি িাজকীয হযাদ্ধা রপেঝল যায; একেু দূঝি োি এক িাজপুে হযাদ্ধা পযবাণ হথঝক 
রেেঝক যায, িািাি জনু মুিগী শলাকারর্দ্ধ কিাি মে এক িাজকীয হযাদ্ধা োঝক হগাঁঝথ 
হফঝল। অনুত্র দুজন হযাদ্ধা অগভীি পারনঝে দাাঁরড়ঝয লড়াই কিঝে, োিা পারনঝে এঝক 
অপঝিি মাথা হচঝপ ধিাি হচষ্টা কিঝে রগঝয হকর্লই গড়াঝে থাঝক। একজন োিপঝি 
খিি হর্ি কিঝে সক্ষম হয এর্ং প্ররেপঝক্ষি পাাঁজঝিি রিক রনঝচ হসো আমূল েুরকঝয 
হদয। পারনঝে আর্ািও িে এঝস রমঝশ। রর্জযী হযাদ্ধা–মহর্ে খান স্বরিি সাঝথ 
োরকঝয হদঝখ োাঁিই একজন িাজপুে হযাদ্ধা–রনঝজি উপি হথঝক মিণাপি প্ররেপঝক্ষি 
হদহো হিঝল সরিঝয রদঝয উঝি দাাঁরড়ঝয সািা হদহ হথঝক পারন েঝি পড়া অর্িায েলঝে 
েলঝে নদী হথঝক উঝি আসঝে শুরু কঝি। রকন্তু মহর্ে খাঝনি স্বরি হোশায পরিণে 
হয হলাকো যখন সহসা হাে দুপাঝশ েরড়ঝয রদঝয হপেঝনি রদঝক উঝে পঝড় এর্ং 
হস্রাঝেি োঝন সাঝথ সাঝথ হভঝস চঝল যায। আঝিকজন িাজপুে হযাদ্ধা মহর্ে খাঝনি 
এে কাঝে প্রায সাঝথ সাঝথই হঘাড়া হথঝক রনঝচ আাঁেঝড় পঝড় হয োাঁি পেঝনি ফঝল 
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রেেঝক উিা শীেল পারন োঝক প্রায রভরজঝয হদয। হস চািপাঝশ োরকঝয এঝহন রনখুাঁে 
লক্ষুঝভঝদি উৎস হখাাঁজাি হচষ্টা কঝি এর্ং হস যখন হসো খুাঁঝজ পায োি মাথাি উপি 
রদঝয গাদার্নু্দঝকি আঝিকো গুরল ভযাল রশস েুঝল উঝড় যায। 
 
হস েখন হদখঝে পায গুরল হকাথা হথঝক কিা হঝে–প্রায পঞ্চাশ গজ দূঝি নদীি হভেি 
রদঝয মন্থি গরেঝে অগ্রসি হঝে থাকা একো অরেকায রপঝিি রগরে কিা হাওদা। 
হাওদায চািো অর্যি হদখা যায। সামঝন হয িঝযঝে োি পিঝন কাঝলা িঝেি 
আলখাল্লা। হাওদায উপরিে র্ারক রেনজন আদঝে পরিচািক, দু’জন র্ুগ্রোি সাঝথ 
হলাহাি রশক রদঝয গাদার্নু্দঝকি নঝল সীসাি র্ল প্ররর্ষ্ট কিঝে েৃেীয জন গুরল ভরেব 
র্নু্দক আলখাল্লা পরিরহে অর্যঝর্ি সাঝথ হসো েুঝল রদঝে। মহামানু সম্রাজ্ঞী, মহর্ে 
খান সাঝথ সাঝথ রু্েঝে পাঝি। হস সহজাে প্ররৃ্রত্তি র্ঝশ এোও রু্ঝে হয রেরনও োঝক 
রচনঝে হপঝিঝেন। র্ুাঘ রশকািী রহসাঝর্ োাঁি দক্ষো সম্বঝি ভাঝলামেই অর্রহে থাকাি 
কািঝণ হস হচষ্টা কঝি রনঝজঝক কুাঁকঝড় হোে কঝি হফলঝে, রনঝজি হঘাড়াি কাাঁঝধি 
উপি নুঝয পঝড় দুহাঝে জন্তুোি গলা আাঁকঝড় ধঝি। রকন্তু রকেুক্ষঝণি রভেঝি হস েীক্ষ্ণ 
একো যন্ত্রণা অনুভর্ কঝি আি সাঝথ সাঝথ োি ডান হাঝেি উদ্ধবাংশ অর্শ হঝয যায 
আি হঘাড়াো সামঝনি রদঝক হুমরড় হখঝয পঝড়। হস আি োি র্াহন উভঝযই আহে 
হঝযঝে। 
 
হস সাঝথ সাঝথ রনঝজঝক শীেল পারনঝে আরর্ষ্কাি কঝি, হস্রাঝেি োঝন ভারেি রদঝক 
হভঝস চঝলঝে। হস হঘাড়া হথঝক হেেঝক যার্াি সময যরদও মাথাি রশঝিাস্ত্রাণ হারিঝযঝে 
রকন্তু হদহ িক্ষাকািী র্ঝমবি ভাঝি হস পারনি রনঝচ েরলঝয হযঝে থাঝক। োি কাঝনি 
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ফুঝো আি নাসািঝে পারন প্রঝর্শ কঝিঝে এর্ং হস র্হু কঝষ্ট রনঝজি মুখ র্ি িাঝখ। 
োাঁি কাঝনি রভেঝি েেক্ষঝণ দপদপ যন্ত্রণা শুরু হঝযঝে আি োি ফুসফুস রু্রে হফঝে 
যাঝর্। োঝক দ্রুে রকেু একো কঝি রু্ঝকি র্মবোি হাে হথঝক হিহাই হপঝে হঝর্। 
নেুর্া পারনঝে ডুঝর্ মিাি হাে হথঝক হকউ োঝক র্াাঁচাঝে পািঝর্ না। আঘাে পাওযা 
সঝত্ত্ব হস এখনও রনঝজি ডান হাে নাড়াঝে পাঝি এর্ং হস। োি হকামঝি হগাাঁজা খিিো 
হােড়াঝে থাঝক। হসো খুাঁঝজ পার্াি পঝি হস সার্ধাঝন খিিোি হজড পাথঝিি র্াঝেি 
চািপাশ আেুল রদঝয ভাঝলা কঝি। আাঁকঝড় ধঝি যাঝে মযান হথঝক হেঝন হর্ি কিাি 
সময হসো োি হাে হথঝক রপেঝল পঝড় না যায। হর্শ সহঝজই খিিো হর্ি হঝয 
আঝস এর্ং হস প্রথঝম একো র্াাঁধন কাঝে োিপঝি হদঝহি র্ামপাঝশ র্ঝমবি আঝিকো 
চামড়াি র্াাঁধন হকঝে হদয। র্মবোি একপাশ খুঝল হযঝে পারনি হস্রাে হসো লুঝফ হনয 
এর্ং ডানপাঝশি র্াাঁধন েখনও অেুে থাকায হস রনঝজঝক পুঝিাপুরি র্মবোি হাে হথঝক 
আলাদা কিাি আঝগ ঘুিপাক হখঝে হখঝে পারনি রনঝচ আিও েরলঝয যায। হস হাে পা 
েুাঁঝড় পারনি উপি হভঝস উঝি এর্ং রু্ক ভঝি শ্বাস হনয হকর্ল আঝিকো েীক্ষ্ণ আঘাে 
অনুভর্ কিাি জনু এর্ং োিপঝি রপঝিি মাোমারে আঝিকো। 
 
হস আঝিকো ভাসমান হদঝহি সাঝথ হপরচঝয হযঝে শুরু কঝিঝে–মিণ যন্ত্রণায পা েুাঁড়ঝে 
থাকা একো মিণাপি হঘাড়া। মহর্ে খান র্ড় একো শ্বাস রনঝয আর্াি পারনঝে ডুর্ 
হদয এর্াি হঘাড়াি হদঝহি রনঝচ এর্ং নদীি েলঝদঝশি একো পাথি আাঁকঝড় হসখাঝনই 
অর্িান কঝি যেক্ষণ না পারনি হস্রাঝে হঘাড়াি হদহো হভঝস যায। হস আর্াি পারনি 
উপি হভঝস উঝি এর্ং নদীি পারনঝে সাাঁোি কাোি ভুল কঝি র্ঝস। শুাওলা আরৃ্ে 
রপরেল একো পাথঝি োি পা রপেঝল যায আি হস আর্ািও পারনঝে েরলঝয যায। হস 
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এইর্াি আি ভুল কঝি না রনঝজি সামানু সাাঁোঝিি জ্ঞান কাঝজ লারগঝয েীঝিি রদঝক 
হযঝে হচষ্টা কঝি। রকন্তু হস নদীি র্াাঁঝকি কাঝে হপৌঁঝে রগঝযঝে এর্ং হস্রাঝেি হর্গ হ্রাস 
হপঝে শুরু কঝিঝে। হস রনঝজি হশষ শরেেুকু কাঝজ লারগঝয হকাঝনামঝে অগভীি 
পারনঝে হপৌঁোয এর্ং হাচড়পাাঁচড় কঝি উঝি দাাঁড়ায োি হভজা কাপড় হথঝক পারন 
চুাঁইঝয পড়াি সময ডান হাঝেি ক্ষেিান হথঝক পড়ঝে থাকা িঝেি সাঝথ রমঝশ যায। 
 
হস নদীি কদবমাে েীঝি র্ঝস ক্ষেিানো পিীক্ষা কঝি। হস চরর্ব আি লালঝচ মাংসঝপশী 
হদখঝে হপঝলও হকাঝনা হাড় হদখঝে পায না। আল্লাহোলা হমঝহির্ান, হকর্ল ক্ষেো 
হকর্ল মাংসঝপশীঝে হঝযঝে। হস োিপঝি রু্ঝকি র্ঝমবি ঘষবণজরনে ক্ষে পরিহাি 
কিঝে গলায জড়াঝনা হলুদ পশঝমি কাপড়ো খুঝল হনয। কাপড়ো পারনঝে রভঝজ 
জর্জর্ কিঝে রকন্তু র্ামহাঝে হস র্হু কসিে কঝি অর্ঝশঝষ হসো রনংঝড় হনয এর্ং 
দাাঁঝেি সাহাঝযু ডান হাঝেি ক্ষেিাঝন হকাঝনামঝে হসো হর্ঝধ হদয। হস োিপঝি হপেন 
হথঝক আগে একজন অশ্বাঝিাহীি োযা হদখঝে পায। হস রনঝমঝষ রু্েঝে পাঝি 
অশ্বাঝিাহী যরদ সম্রাঝেি সসনু হয োহঝল োাঁি দফািফা হঝয যাঝর্ রকন্তু হস যখন ঘুঝি 
দাাঁড়ায হস পিম স্বরিি সাঝথ লক্ষু কঝি র্ুাপািো হসিকম নয। োাঁি হদহিক্ষীঝদি 
একজন হখযাল কঝিরেল হয হস পারনঝে পঝড় রগঝযঝে এর্ং হস যরদ হকাঝনাক্রঝম েীঝি 
হভঝস আঝস হসজনু োঝক অনুসিণ কঝি ভারেঝে এঝসঝে। 
 
মহামানু হসনাপরে আপরন সুি আঝেন?’ হলাকো রজঝজ্ঞস কঝি। 
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 ‘আমাি োইঝো মঝন হয, হস র্ঝল যরদও শীে আি আঘােজরনে অভুাঘাঝেি কািঝণ 
হস ইরেমঝধুই কাাঁপঝে শুরু কঝিঝে। হোমাি হঘাড়াো আমায দাও, হস একেু হথঝম 
আর্াি হযাগ কঝি। হস হকাঝনামঝে উঝি দাাঁড়াঝল োাঁি হাাঁেু হদঝহি ভি রনঝে অস্বীকাি 
কিঝে হস আর্ািও মারেঝে লুরেঝয পঝড়। অশ্বাঝিাহী দ্রুে হঘাড়াি রপি হথঝক হনঝম 
আঝস এর্ং হস োি কাঝে হপৌঁোর্াি আঝগই মহর্ে খান আর্ািও পাঝযি উপি ভি 
রদঝয উঝি দাাঁড়ায। োাঁি হাাঁেু এইর্াি হদঝহি ভি রনঝে পাঝি এর্ং হস েলমল কিঝে 
কিঝে হঘাড়াি রদঝক এরগঝয যায। হদহিক্ষীি কাে হথঝক সামানু সাহাযু রনঝয হস চাি 
হােপাঝযি সাহাঝযু হঘাড়াি রপঝি হচঝপ র্ঝস। োি পা এেই িাণ্ডা হঝয আঝে হয হস 
োঝদি অরিত্ব প্রায অনুভর্ই কিঝে পাঝি না রকন্তু োিপঝিও আড়ষ্ট ভরঙ্গঝে হস 
হিকাঝর্ পা িাঝখ এর্ং হদহিক্ষীঝক উচ্চকঝণ্ঠ ধনুর্াদ জারনঝয নদীি অগভীি অংঝশি 
চািপাঝশ চলঝে থাকা যুদ্ধঝক্ষঝত্রি রদঝক রফঝি হযঝে শুরু কঝি। জাযগাো খুর্ একো 
দূঝি নয এর্ং হস রু্েঝে পাঝি গুরলরর্দ্ধ হঝয পারনঝে আাঁেঝড় পড়াি পঝড় খুর্ সম্ভর্ে 
হসাযা ঘন্টা সময অরের্ারহে হঝযঝে। রকন্তু যুদ্ধঝক্ষঝত্র এো দীঘব সময। হস যেো রু্েঝে 
পাঝি োি হলাঝকিা আরধপেু রর্িাি কিঝে শুরু কঝিঝে, সংখুারধঝকুি কািঝণ আি 
োঝদি প্ররেপক্ষঝক গুরলর্ষবঝণি মুঝখ নদী অরেক্রম কিঝে হঝযঝে রর্ধায হসোই হওযা 
উরচে। হস োিপঝি িাঝজশঝক হদখঝে পায এর্ং হঘাড়া রনঝয োি রদঝক এরগঝয যায 
এর্ং ের্ণ সীমাি মঝধু হপৌঁোঝে হস রচৎকাি কঝি জানঝে চায, হসানালী হাওদাি 
হারেোি রক খর্ি? 
 
 ‘আপনাি হদহিক্ষীঝদি একজন আমায র্ঝলঝে হয আঘােপ্রাপ্ত হঝয আপরন পারনঝে 
পড়াি সাঝথ সাঝথ হারেোি দুই মাহুঝেি একজন জন্তুোি গলা হথঝক গরড়ঝয রনঝচ পঝড় 
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যায এর্ং অনুজন, সম্ভর্ে আহে হওযায, জোঝক রিকমে রনযন্ত্রণ কিঝে র্ুথব হয। 
হারেো ঘুঝি আর্াি মােনদীি রদঝক চঝল রগঝযঝে এর্ং প্রহিীিা হসোঝক আি হদখঝে 
পায রন। 
 
 ‘হারেি রপঝি আমাঝদি মহামানু সম্রাজ্ঞী রেঝলন, মহর্ে খান হিাৎ র্ঝল র্ঝস, রর্শাল 
হারেো র্া োি রপঝিি হসানালী হাওদাি সামানুেম রচঝেি হখাাঁঝজ োাঁি দৃরষ্ট নদীি রু্ঝক 
ঘুঝি হর্ড়ায। আমাঝদি অর্শুই হারেো খুাঁঝজ হর্ি কিঝে হঝর্। আমাঝদি জানঝেই হঝর্ 
রেরন জীরর্ে না মৃে। 
 
 ‘আমাঝক জঝন্মি পি মৃেুুর্িঝণি জনু পরিেুাগ কিা হঝযরেল রকন্তু আরম মািা যাই রন। 
মহর্ে খান আমাঝক হেুা কিা হোমাি পঝক্ষ সম্ভর্ না, োি হপেন হথঝক একো 
কণ্ঠস্বি হভঝস আঝস। মহর্ে খান রর্স্মঝয চমঝক উঝি এর্ং ঘুঝি দাাঁড়ায। যুঝদ্ধি 
হট্টঝগাল আি নদীি রু্ঝক রনরর্ষ্ট মঝন োরকঝয থাকাি কািঝণ একজন র্রন্দ রনঝয োাঁি 
হদহিক্ষীঝদি এরগঝয আসর্াি শব্দ হস শুনঝে পায রন। হমঝহরুরিসা র্রন্দ হঝলও োঝক 
অনুঝত্তরজে হদখায। 
 
মহর্ে খান হোমায হেুা কিঝে র্ুথব হওযায আমায মাজবনা কিঝর্। আরম এইর্াি 
হোমাঝদি হাঝে ধিা রদঝযরে রনঝজি স্বাঝথবি কািঝণ ভঝয নয। আমায এখন আমাি 
স্বামীি কাঝে রনঝয চল। আরম আমাি হলাকঝদি ইরেমঝধু আত্মসমপবঝণি রনঝদবশ 
রদঝযরে। হকর্ল মঝন িাখঝর্ হোমাি এই ‘রর্জয সামরযক। 
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৮ দর্টভটির সূিনোলগ্ন 
 
‘জাহাপনা, আরম আর্ািও আপনাি সমঝোোি জনু আপনাি কাঝে কৃেজ্ঞ। িাঝজশ 
অশ্বশালাি আরধকারিক রহসাঝর্ হযাগুোি সাঝথ দারযত্ব পালন কিঝর্–রনিঃসঝন্দঝহ আরলম 
দাঝসি হচঝয অঝনক হর্রশ দক্ষোি সাঝথ হলাকো এঝক দূনবীরেপিাযণ োি উপঝি 
হঘাড়াও রিকমে রচঝন না। মহর্ে জান মাথা নে কঝি অরভর্াদন জানায এর্ং োিপঝি 
ঘুঝি দাাঁরড়ঝয দির্াি হল েুাগ কঝি। জাহাঙ্গীি এে সহঝজ িাঝজশঝক র্হাল কিঝে 
িারজ হঝযঝে হদঝখ হস অর্াক হঝযঝে। র্স্তুে পঝক্ষ হঘাড়া সম্পঝকব িাঝজঝশি জ্ঞান 
পূর্বর্েী আরধকারিঝকি হচঝয সামানুই হর্রশ আি োি মাঝেও অথবগৃধনুোি লক্ষণ 
িঝযঝে এর্ং রনঝজি অর্িান র্ুর্হাি কঝি হসও হযঝো লাভর্ান হঝে হচষ্টা কিঝর্। 
অল্প কঝযকজন আরধকারিকই এি উপঝি উিঝে পাঝি। রকন্তু রনঝদন পঝক্ষ হস খািাপ 
না, আি োি সর্ঝচঝয রর্শ্বি আরধকারিঝকি জনু এই র্হালো একো উপযুে পুিষ্কাি। 
 
শ্রীনগঝিি হরি প্রার্ে দূঝগব রনঝজি রর্লাসর্হুল আর্াসন কঝক্ষি রদঝক হস হহাঁঝে যার্াি 
সময, মহর্ে খান িাজপরির্ািঝক র্রন্দ কিাি পঝিি মাসগুঝলাি ঘেনার্লী গভীিভাঝর্ 
ভাঝর্। হস অঝনক ভার্না রচন্তাি পি রসদ্ধান্ত রনঝযরেল োাঁিা একসাঝথই শ্রীনগি 
অরভমুঝখ োঝদি যাত্রা অর্ুাহে িাখঝর্। োিা োঝদি স্বাভারর্ক যাত্রা র্জায িাখঝল 
আপাে দৃরষ্টঝে মঝন হঝর্ হয হকাথাও হকাঝনা অনরভঝপ্রে অনাকারঙ্খে রকেু ঘঝে রন 
হসই সাঝথ োিা যরদ আগ্রা র্া লাঝহাি রফঝি যায োহঝল কীভাঝর্ অনুানু অমােু আি 
আরধকারিকঝদি প্রঝশ্নি উত্তি হদঝর্ হসই দায হথঝক োঝক মুরে হদঝর্। কাশ্মীঝিি 
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সুঝর্দাি োি একজন পুিান সহঝযাদ্ধা এর্ং পািঝসুি োর্িীজ হথঝক আগে। হস উভয 
কািঝণই োঝক সম্ভার্ু সমর্ুথী রহসাঝর্ হভঝর্ রনঝযঝে এর্ং হসোই হঝযঝে, অর্শু দামী 
উপহাি আি পঝদািরেি প্রিাঝর্ হসো আিও হজািদাি হঝযঝে। 
 
োাঁি রনঝজি কাঝে সর্ঝচঝয করিন হঝয হদখা রদঝযঝে–এর্ং এখনও হসোি সমাধান 
হযরন–রনঝজি এই নেুন প্রাপ্ত ক্ষমো কীভাঝর্ র্ুর্হাি কিঝর্ হসো রনঝয; কীভাঝর্ োাঁি 
এই রনযন্ত্রণঝক অিাযী েকমা মুে কিা যায। হস জাহাঙ্গীি র্া হমঝহরুরিসাি সাঝথ যখন 
কথা র্ঝল োিা োাঁি পিামশব রর্না প্ররের্াঝদ হমঝন হনয। োিা হকর্ল একর্ািই আপরত্ত 
জারনঝযরেল যখন হস োঝদি কঝযকজন ঘরনষ্ট পরিচািকঝক পরির্েবঝনি র্া কাশ্মীি 
যাত্রায োঝদি সাঝথ আগে অর্রশষ্ট হদহিক্ষীঝদি র্িখাি কিাি প্রিার্ কঝিরেল। হস 
োঝদি অরভপ্রায র্ারহুক ভার্মূরেবি কািঝণ হমঝন রনঝযরেল এর্ং োঝদি পরিচািক আি 
হদহিক্ষীিা োাঁঝদি সাঝথই িঝযঝে। 
 
জাহাঙ্গীঝিি স্বািু অর্শু হর্শ দুর্বল। রেরন সামানুই আহাি কঝিন রকন্তু আরফম আি 
সুিা পাঝনি মাত্রা োাঁি রদন রদন হর্ঝড়ই চঝলঝে। মহর্ে খান হচাঝখি সামঝন হদখঝে 
পায হয আোি র্েি র্যঝসি একজন পুরুঝষি পুঝিা হদঝহ মাদঝকি র্াহুলু োাঁঝদি োপ 
হফলঝে শুরু কঝিঝে। রদঝনি অরধকাংশ সময পারিপারশ্ববঝকি সাঝথ অসঙ্গরেপূণব আি 
োপসা হচাঝখি পাশাপারশ আজকাল প্রাযই কারশি দমঝক োাঁি শিীি কুাঁকঝড় যায। রেরন 
অর্শু এখনও দারর্ কঝিন হয কাশ্মীঝিি পাহাড়ী র্াোঝস োাঁি ফুসফুস পরিষ্কাি হঝয 
যাঝর্, রকন্তু মহর্ে খাঝনি মঝন হয সুন্দি পাহাড়ী উপেুকাি উপকািী প্রভার্ কাযবকি 
হঝে হর্রশ সময রনঝে। 
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সম্রাে এখনও অর্শু মাঝে মাঝে যখন রেরন মাদঝকি প্রভার্ হথঝক হমাোমুরে মুে 
থাঝকন, েখন সামরিক রর্ষঝয রর্চক্ষণ পিামশব রদঝয এর্ং োাঁি অমােু আি 
আরধকারিকঝদি চরিত্র এর্ং র্ুথবো সম্বঝি েীক্ষ্ণ মন্তর্ু কঝি মহর্ে খানঝক চমঝক 
হদন। গােপালা আি পশুপারখ এর্ং প্রাকৃরেক পরিঝর্ঝশি রনযমকানুন রর্ঝশষ কঝি 
কাশ্মীি সম্বঝি সম্রাঝেি রর্শদ জ্ঞান হদঝখ পাসবী হসনাপরে যািপিনাই মুগ্ধ হয। 
 
জাহাঙ্গীি একর্াি মাত্র একর্ািই মহর্ে খানঝক োি র্েবমান পরিরিরে সম্বঝি মন্তর্ু 
কঝিরেঝলন। োিা দুজঝন একরদন ডাল হ্রঝদি েীঝি হঘাড়ায হচঝপ পাশাপারশ ভ্রমণ 
কিরেঝলা, হদহিক্ষীিা োাঁঝদি একেু রপেঝন অর্িান কিঝে োঝদি উভঝযি সাঝথ 
সর্সমঝয যাঝদি অর্িান কিা সম্রাঝেি পলাযন হিাধ কিাি হক্ষঝত্র আি আেোযীি 
হাে হথঝক োাঁি রনঝজি সুিক্ষাি কািঝণ মহর্ে খাঝনি কাঝে রর্চক্ষণোি পরিচাযক 
র্ঝল মঝন হঝযঝে, যখন জাহাঙ্গীি সহসা রজঝজ্ঞস কঝিরেঝলন, ‘মহর্ে খান, েুরম রক 
এখনও যা চাও হসো চাইর্াি হক্ষঝত্র সেকব হঝে রশঝখঝো? আরমও অসীম ক্ষমোি 
অরধকািী হঝে চাইোম যখন হসো েখনও আমাি হযরন। আি আরম যখন হসোি 
অরধকািী হলাম, আরম হদখলাম হসই ক্ষমো রনঝয রক কিঝর্া হসো রিক কিা আঝিা 
হর্রশ করিন, কাঝক পুঝিাপুরি রর্শ্বাস কিঝর্া এমনরক রনঝজি সর্ঝচঝয ঘরনষ্ঠঝদি রভেঝি 
যািা িঝযঝে োঝদি রর্ষঝযও কখনও সমূ্পণব রনরিে হঝে পারি রন। 
 
মহর্ে খান এই স্বীকাঝিারেি সেো অনুধার্ন কঝি মুখ কুাঁচকায রকন্তু জাহাঙ্গীি 
হর্াধহয হসো লক্ষু কঝিনরন এর্ং রেরন র্লঝে থাঝকন, ‘ক্ষমো হর্রশিভাগ হলাঝকিই 
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অর্ক্ষয ঘোয। আরম জারন আমাি হক্ষঝত্র এো হঝযঝে, আি হসজনুই আমাি স্ত্রীি প্রস্তুে 
কিা আরফম আি সুিাি রমেঝণি রভেি রদঝয এি হকন্দ্র হথঝক সঝি হযঝে হপঝি আরম 
আনরন্দে। সম্রাজ্ঞীি উপঝি রসদ্ধাঝন্তি দারযত্ব অপবণ কিাো রেল পিম স্বরিদাযক আি 
রেরনও এখন হসই দারযত্ব হথঝক মুে কািণ েুরম হসো রনঝজি কাাঁঝধ েুঝল রনঝযঝে। 
আরম হোমায সেকব কঝি রদঝে চাই, ক্ষমো রনিঃসঙ্গোি হদুােক–র্া আমাি কাঝে 
অন্তে োই মঝন হঝযঝে। জাহাঙ্গীি এক মুহূেব রক হযন ভাঝর্ োিপঝি আর্াি র্লঝে 
শুরু কঝি। সম্ভর্ে আরম হয সময এো লাভ কঝিরেলাম েেরদঝন আরম রনঝজঝক 
রনিঃসঙ্গ মঝন কিঝে শুরু কিায হসো আিও হর্রশ কঝি মঝন হঝযরেল। আমাি দারদজান 
হারমদা সদু মৃেুুর্িণ কঝিঝেন–আমাি একো রর্শাল আেযিল রেঝলন– অর্শুই আমাি 
আব্বাজাঝনি মেই… যরদও আজ পযবন্ত আরম জারন না রেরন আমায রক আসঝলই 
ভাঝলার্াসঝেন–এর্ং আরম োিপঝিই আমাি সর্ঝচঝয ভাঝলা র্িু, আমাি দুধ-ভাই 
সুঝলমান হর্গঝক হািাই। আমাি হকাঝনা সন্তাঝনি সাঝথ আমাি হকাঝনা ধিঝনি ঘরনষ্ঠো 
জন্মায রন র্া আমাি স্ত্রীঝদি সাঝথ। আরম রকেু রদন আমাি কেৃবঝত্বি মাঝে মরহমারেে 
হঝয রেলাম আি কখনও–এখন আমাি স্বীকাি কিঝে রিধা হনই–ক্ষমোি প্রঝযাঝগ 
রেলাম রনমবম আি খামঝখযালী। োিপঝি আরম হমঝহরুরিসাঝক রর্ঝয করি। আরম োঝক 
ভাঝলার্াসোম এর্ং এখনও ভাঝলার্ারস। আমাি রর্শ্বাস, রেরনও, আমায 
ভাঝলার্াঝসন…আমায হসই সাঝথ আমাি ক্ষমোঝকও ভাঝলার্াঝসন। রেরন যে হর্রশ 
ক্ষমোি অরধকািী হঝে হচঝযঝেন আরম োি হাঝে েেঝর্রশ ক্ষমো েুঝল রদঝযরে। আরম 
রক ভুল কঝিরেলাম…? 
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 জাহাঙ্গীি যে দীঘব সময কথা র্ঝল োাঁি কণ্ঠস্বি েেই সমারহে এর্ং অন্তর্ীক্ষপ্রর্ণ 
হঝয উঝি আি একো পযবাঝয রেরন কথা র্ি কঝি সূঝযবি আঝলায ডাল হ্রঝদি রেকরমক 
কিঝে থাকা পারনি মাোমারে হকাথাও একো অরনঝণবয রর্নু্দি রদঝক আরর্ষ্ট দৃরষ্টঝে 
োরকঝয থাঝকন। মহর্ে খান হকাঝনা উত্তি হদয না এর্ং জাঝন হযঝকাঝনা উত্তি প্রেুাশা 
কিাও হয রন র্া োি হকাঝনা প্রঝযাজনও হনই। 
 
সম্রাজ্ঞীি রক মঝনাভার্? হস ভার্ঝে হচষ্টা কঝি। হস যখনই জাহাঙ্গীঝিি সাঝথ কথা র্লাি 
সুঝযাগ হপঝো েখনই রেরন হসখাঝন রনযরমেভাঝর্ই উপরিে থাকঝেন এর্ং োাঁি সামঝন 
হকাঝনা ধিঝনি পদবা র্জায িাখাি ভান। পুঝিাপুরি েুাগ কিঝেন, যরদও র্ারক সময 
রেরন হহঝিঝমি রনজবনোি মাঝে প্রেুার্েবন কিঝেন। োাঁঝদি যখনই হদখা হঝযঝে রেরন 
অকপে হচাঝখ োি হচাঝখি রদঝক োরকঝযঝেন এর্ং কখনও কখনও রর্ঝশষ কঝি যখন 
রেরন র্লঝেন হয সম্রাঝেি ক্ষমো রেরন ধািণ কঝিন, হয রেরন োাঁিই আঝদশ পালন 
কঝিন, োাঁি হচাঝখ হস হয অরভর্ুরে হদঝখঝে োঝক কল্পনা কিঝে র্াধু কঝিঝে হয 
রনযন্ত্রণ লাঝভি একো অনুষঙ্গ রহসাঝর্ োঝকও প্রলুব্ধ কিাি ধািণা কখনও হযে রেরন 
অলস মঝন রচন্তা কঝিঝেন। োাঁি এখন মাত্র চরল্লশ র্েি র্যস, োাঁি রনঝজি হচঝয র্যঝস 
মাত্র কঝযক র্েঝিি র্ড় এর্ং িমণীঝদি যখন র্যস হয র্া োঝদি শিীঝি হমদ জঝম 
েখন প্রাযশই হযমন হঝয থাঝক হয হমামর্ারেি গা হর্ঝয গরড়ঝয নামা হমাঝমি মে 
োাঁঝদি মাংসঝপশী েুঝল পিঝে শুরু কঝি হেমনো োি হক্ষঝত্র এখনও হয রন। হস 
অর্শু প্রঝিাচনাি ধািণাো কল্পনা রহসাঝর্ রর্ঝর্চনা কঝি মন হথঝক কঝিাি ভাঝর্ হেঝড় 
হফঝল রকন্তু োিপঝিও এখনও োঝদি যখন হদখা হয হসই রনঝজি দৃরষ্ট সরিঝয হনয। 
রেরন যখন মৃদু কঝণ্ঠ কথা র্ঝলন এর্ং হাঝসন হস সাধািণে, হকাঝনা অগ্রপিাৎ রর্ঝর্চনা 
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না কঝিই, োি অনুঝিাঝধি প্ররে সম্মরে হদয, হযমনো অর্রশষ্ট হদহিক্ষীঝদি হমাোঝযন 
িাখাি হক্ষঝত্র রদঝযঝে। 
 
 রেরন রক সম্রােঝক ভাঝলার্াঝসন? হুাাঁ, সম্ভর্ে রেরন োঝক ভাঝলার্াঝসন। রেরন অর্শু 
োঝক আরফঝম আসে কঝি েুঝলঝেন। রেরন অর্শুই সম্রাঝেি ক্ষমো উপঝভাগই কঝিন 
এর্ং হমাঝেই লাজুক নন োি ক্ষমো প্রঝযাঝগি র্ুাপািো মানুষঝক জানাঝে। হস র্হুর্াি 
এো প্রেুক্ষ কঝিঝে। অর্শু রেরন যখন োাঁি কপাল মুঝে হদন র্া োি অসুিোি সমঝয 
রেরন যখন োি সামঝন থুেু হফলাি জনু রপকদারন েুঝল ধঝিন েখন হস োি হচাঝখ 
মুঝখ ভাঝলার্াসাি োযা হদখঝে হপঝযঝে। োাঁি রনঝজি মে হর্াধহয োাঁিও অরভপ্রাযগুঝলা 
োলঝগাল পাকান। োিা যখন দরক্ষঝণ লাঝহাি অরভমুঝখ রফিরে পঝথ দীঘব যাত্রা শুরু 
কিঝর্ েখন হযঝো সর্রকেু অঝনক প্রািল হঝয উিঝর্, যা আি হর্রশ রদন রর্লরম্বে 
কিা যাঝর্ না। িাঝেি হর্লা আজকাল হর্শ শীে পড়ঝে এর্ং শিেকাল প্রায হশষ হঝয 
আসঝে। োঝকও েেরদঝন রনঝজি কেবর্ু কিণীয সম্বঝি একো রসদ্ধাঝন্ত হপৌঁোঝে হঝর্। 
সম্রােঝক োি দলর্লসহ র্রন্দ কিাি রর্ষঝয হস সেকবোি সাঝথ পরিকল্পনা কঝিরেল, 
হস অনুধার্ন কঝি রনঝজি পির্েবী পদঝক্ষপ সম্বঝি হস যঝথষ্ট রচন্তা ভার্না কঝি রন আি 
এখন কীভাঝর্ নেুন রমত্র অজবন কিা যায আি ক্ষমোি র্লঝয রনঝজি জনু একো 
রনিাপদ িান সৃরষ্টি রর্ষঝয রসদ্ধান্ত হীনোি কািঝণ হস প্রায অথর্ব হঝয পঝড়ঝে। 
কাশ্মীঝি োি আগমঝনি পঝি আসফ খাঝনি রনকে োাঁি জামাোি কাঝে হপৌঁঝে হদযাি 
জনু র্ােবা হপ্রিণ কিা োড়া হস আি রকেুই মূলে কঝি রন, রচরিঝে হস খুিিমঝক োাঁি 
সন্তানঝদি সুস্বািু আি োাঁঝদি সাঝথ ভাঝলা আচিঝণি রর্ষঝয রনরিে কঝিঝে এর্ং 
িাজপরির্াঝিি প্ররে োাঁি সারর্বক আনুগঝেুি সাঝথ সাঝথ খুিিঝমি অর্িান রর্ঝশষভাঝর্ 
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অনুধার্ঝনি রর্ষযও জারনঝযঝে। মহর্ে খান গভীিভাঝর্ রচন্তা কঝি োি মন রিক কঝি 
হয এক সপ্তাঝহি রভেঝি রনঝচি সমেঝলি উঝেঝশু োঝদি যাত্রা শুরু কিা উরচে। 
 
* 
 
কাশ্মীি েুাগ কিঝে আমাি খািাপই লাগঝর্।’ 
 
 ‘যরদও আমিা এখাঝন র্রন্দ রেলাম।’ 
 
‘হুাাঁ। হকাঝনা রকেুই এি হসৌন্দযবঝক হিণ কিঝে পািঝর্ না এর্ং মহর্ে খান আমাঝদি 
প্ররে েদ্ধাশীল রেল।’ 
 
 ‘োঝক হসই েদ্ধা প্রদশবঝনি জনু হকাঝনা মূলু রদঝে হয রন। হস যরদ আপনাি কাঝে 
জানঝে চাইঝো হয আপরন কাশ্মীি েুাগ কিাি জনু প্রস্তুে রকনা োহঝল হসো হঝো 
প্রকৃে সম্মান প্রদশবন। হস োি পরির্ঝেব যাত্রাি রদনো হকর্ল মারজবেভাঝর্ হঘাষণা কঝি 
হগল হযন আমিা োি ভৃেু। 
 
‘আমাঝদি পঝক্ষ এখাঝন আি হর্রশ রদন অর্িান কিা সম্ভর্ হঝো না, োাঁি প্ররে হকাঝনা 
ধিঝনি পক্ষপাে প্রদশবন না কঝিও র্লঝেই হয। আি কঝযক সপ্তাঝহি রভেঝিই 
রগরিপঝথ শীঝেি প্রথম েুষািপাে শুরু হঝয যাঝর্।’ 
 

http://www.bengaliebook.com/


 দি টেনটেড টরোন - এম্পোয়োর অভ িো ট োগল । অযোটলক্স রোিোরট োডড 

546 

www.bengaliebook.com                                  সূদিপত্র 
 

 

 ‘সরেু। যাই হহাক, মহর্ে খাঝনি ধৃষ্টো সঝত্ত্বও, আমিা এখান হথঝক রর্দায হনওযায 
আরম আনরন্দে। আমাঝদি পরিকল্পনাি সাফলু সমেঝল আমাঝদি প্রেুার্েবঝনি উপঝি 
রনভবি কিঝে। হমঝহরুরিসা উঝি র্ঝস এর্ং োাঁি স্বামীি জনু হগালাপজঝল সামানু 
পরিমাণ আরফম রমরেে কিঝে থাঝক। কাশ্মীি েুাগ কঝি আমিা যখন রনঝচ নামঝে 
থাকঝর্া আপরন েখন মহর্ে খাঝনি হযঝকাঝনা অনুঝিাঝধি প্ররে সম্মরে প্রদশবঝনি 
কথাো স্মিণ িাখঝর্ন, আপরন পািঝর্ন’না? পরিকল্পনা র্াির্াযঝনি সময এখন যখন 
ঘরনঝয এঝসঝে এো গুরুত্বপূণব হয োাঁি মঝন সঝন্দহ উঝদ্রক কঝি এমন হকাঝনা রকেুই 
আমিা কিঝর্া না র্া র্লঝর্া না। 
 
 ‘অর্শুই। হস যাই হহাক, মহর্ে খান খুর্ সামানুই অনুঝিাধ কঝি। 
 
 ‘আপরন হসই সাঝথ আপনাি নারেঝদি সামঝন অর্শুই সেকব থাকঝর্ন। র্াচ্চািা োঝদি 
হশানা উরচে নয এমন রকেু হশানাি র্ুাপাঝি এর্ং োিপঝি হলাকজনঝক মুগ্ধ কিাি 
জনু হসো হর্াকাি মে র্লঝে ভীষণ পািদশবী। 
 
 ‘আরম রকেুই র্রলরন। 
 
 ‘ভাঝলা। োিপঝিও অর্শু েুাঁরক হথঝকই যায হয োিা োঝদিঝক োঝদি র্ার্া-মা’ি 
কাঝে হফিে পািার্াি রর্ষঝয মহর্ে খানঝক িারজ কিার্াি জনু োাঁিা আরড় হপঝে 
শুঝনঝে এমন রকেু হযঝো ইোকৃেভাঝর্ র্ুর্হাি কিঝর্–রর্ঝশষ কঝি দািা শুঝকাহ্। 
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আরম লক্ষু কঝি হদঝখরে হস মহর্ে খাঝনি সাঝথ ঘুিঝে, োাঁি কাঝে যুঝদ্ধি গল্প শুনঝে 
ভীষণ পেন্দ কঝি এর্ং হস সর্সমঝযই োঝক প্রশ্ন কিঝে থাঝক।’ 
 
 ‘দািা রু্রদ্ধমান আি হকৌেূহলী হেঝল। আি োোড়া, সর্ র্াচ্চািাই রক প্রশ্ন কঝি না? 
আরম কিোম, আমাি হর্শ মঝন আঝে। পুঝিাোই র্ড় হঝয উিাি একো অংশ।’ 
 
‘সম্ভর্ে। রকন্তু আমাঝদি োিপঝিও সেকব থাকঝে হঝর্, রর্ঝশষ কঝি আমিা যখন 
আমাঝদি কারঙ্খে লক্ষু অজবঝনি রনকের্েবী হঝে শুরু কঝিরে।’ 
 
‘আমাি মাঝে মাঝে মঝন হয আমিা যরদ হোমাি এসর্ ষড়যঝন্ত্রি পরির্ঝেব মহর্ে 
খাঝনি সাঝথ হকাঝনা ধিঝনি সমঝোো, একো সুরর্ধাজনক উপঝযাজঝন উপনীে হঝে 
পািোম। ‘আপরন এমনভাঝর্ র্লঝেন হযন মহর্ে খানঝক রর্শ্বাস কিা যায। োি মঝন 
আসঝলই রক িঝযঝে হস রর্ষঝয আমিা রকেুই জারন না।’ 
 
 ‘হোমাি রনিযই মঝন হয না হয হস আমাঝদি হকাঝনা ক্ষরে কিঝে চায? 
 
‘হস একজন মারজবে র্ুরে রহসাঝর্ রনঝজঝক প্ররেরষ্ঠে কঝিঝে এর্ং হস রনিঃসঝন্দঝহ 
একজন দক্ষ হসনাপরে, রকন্তু একো রর্ষয কখনও ভুঝল যাঝর্ন হয হস সঝর্বাপরি 
একজন রর্শ্বাসঘােক হয ক্ষমো কুরক্ষগে কঝিঝে যা হজাি কঝি নয, আপরনই হকর্ল 
প্রদান কিঝে পাঝিন। হস হসইসাঝথ রর্শাল একো েুাঁরক রনঝযঝে, যা–হস যরদ অকাে মূখব 
না হঝয থাঝক–হস অর্শুই রু্েঝে হপঝিঝে। হস যরদ রনঝজি রর্পদ রু্েঝে পাঝি োহঝল 
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হক জাঝন হস েখন হোাঁঝকি র্ঝশ রক কিঝর্? আি োোড়া, আমাি “ষড়যন্ত্র” আপরন হয 
নাঝমই হসোঝক অরভরহে কঝিন পরিরিরেি সাঝথ মানানসই। হমঝহরুরিসা হগালাপজল 
আি আরম একো হগালারপ হর্ােঝল রনঝয আাঁকায োিপঝি হসখান হথঝক খারনকো হেঝল 
রনঝয হসো োাঁি হাঝে েুঝল হদয এর্ং োি গাঝযি সূক্ষ নক্সা কিা কারশ্মিী শালো 
আঝিকেু ভাঝলা কঝি জরড়ঝয হদয। জাহাঙ্গীঝিি কারশো হর্ঝড়ঝে এর্ং র্াোঝস শীঝেি 
প্রঝকাপ র্াড়ঝে। 
 
 ‘আপরন আমাি মে আপনাি ভূরমকা পালন কিঝর্ন, আপরন কিঝর্ন’না? হস 
আঝর্দঝনি সুঝি র্ঝল। মহর্ে খান আমাি সম্বঝি ভীষণ সেকব রকন্তু হস আপনাঝক েদ্ধা 
কঝি…’ 
 
* 
 
জাহাঙ্গীি রেলঝমি উত্তি েীি হথঝক োাঁি রপ্রয হারে র্জ্রদারযনীি হাওদায উপরর্ষ্ট 
অর্িায, মহর্ে খান আি অঝশাঝকি রদঝক েীক্ষ্ণ দৃরষ্টঝে োরকঝয থাঝক। দরক্ষঝণি েীঝি 
মারেি একো রেরর্ি উপঝি োাঁিা দু’জন রনজ রনজ হঘাড়ায রনরুরিগ্ন ভরঙ্গঝে উপরর্ষ্ট 
অর্িায, কাশ্মীি হথঝক রফিরে পঝথি এঝকর্াঝি হশষ পযবাঝয রেলঝমি উপঝি োাঁিা হয 
নেুন হনৌকাি হসেু রনমবাণ কঝিঝে হসরদঝক োরকঝয িঝযঝে। নদীঝে এখন হস্রাে অল্প 
এর্ং র্সঝন্তি হচঝয অঝনকঝর্রশ সংকীণব এর্ং োিা হসেুি েলঝদশ রনমবাঝণি জনু দরড় 
রদঝয একসাঝথ র্াাঁধাি জনু যঝথষ্ট সংখুক হনৌকা হর্শ সহঝজই সংগ্রহ কিঝে হপঝিঝে 
এর্ং োিপঝি একঝত্র র্াাঁধা হনৌকাগুঝলাি উপঝি অিাযী োউরনি নানা র্ারেল েুকঝিা 
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আি কাঝিিখণ্ড েোি মে রর্রেঝয রদঝযঝে। আহাওযা এখনও সদয আচিণ কঝিঝে 
এর্ং রগরিপথ আি উপেুকাি রভেি রদঝয দ্রুে রনঝচ হনঝম এঝসঝে। গাঝেি পাো 
এখাঝন লাল আি হসানালী র্ণব ধািণ কিঝে আিম্ভ কঝিঝে এর্ং িানীয হলাকজন 
আঝপল আি নাশপারেি ফলন ঘঝি হোলা আি আেুি ও আখঝিাে শুকাঝনাি কাজও 
হশষ কঝিঝে যাি জনু এই এলাকাো পুঝিা ভািের্ঝষব রর্খুাে। কৃষঝকিা োঝদি 
শসুাগাঝি ভূট্টা, মূলা আি খড় রুক্ষ শীেকাঝলি দীঘব সমযোয রনঝজঝদি আি রনঝজঝদি 
গৃহপারলে পশুঝদি আহাঝিি জনু মজুদ কিঝে। একো প্রায শান্তসমারহে যাত্রা যা প্রায 
সকঝলি মনঝকই শান্ত কঝি েুঝলঝে। হমঝহরুরিসা আপােদৃরষ্টঝে ফাসবী করর্োচচবায 
রনঝজঝক র্ুি হিঝখঝে, হস হকর্ল জাহাঙ্গীঝিি জনু অিাযী োউরন েুাগ কঝি র্াইঝি 
হথঝক শিঝেি ফুল আি কীেপেঝঙ্গি নমুনা সংগ্রহ কিঝে পরিচািকঝদি আঝদশ রদঝে 
রনঝজি আর্াসন এলাকা হথঝক র্াইঝি হর্ি হহান, হস মহর্ে খানঝক জারনঝযঝে হয 
সম্রাে শিঝেি হসৌন্দঝযব অনুপ্রারণে হঝয নেুন উদুঝম প্রাকৃরেক জগৎ সম্বঝি োাঁি চচবা 
আর্াি শুরু কঝিঝেন। 
 
মহর্ে খান হসরদনই সকাঝলি রদঝক জাহাঙ্গীিঝক জারনঝযরেল হয সিুা নামাি অঝনক 
আঝগই প্রঝেুঝক রেলঝমি অনু েীঝি হপৌঁঝে যাঝর্, এর্ং পঝিি রদন সকাঝল োিা 
লাঝহাঝিি উঝেঝশু িওযানা রদঝে পািঝর্। হস োিপঝি অঝশাকঝক আি োি র্ারহনীি 
এক েৃেীযাংঝশি অগ্রর্েবী একো র্ারহনী রনঝয হসেু অরেক্রম কঝি, হস িাঝজশঝক হিঝখ 
যায–হসরদন যাি হপেঝনি রদঝকি হনেৃত্ব হদর্াি প্রিার্ মহর্ে খান কৃেজ্ঞোি সাঝথ 
আি হকাঝনা িকম রচন্তাভার্না না কঝিই গ্রহণ কঝিরেল–িাজকীয পরির্াি আি োাঁঝদি 
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প্ররেিক্ষা সহচিঝদি যখন আঝদশ হদযা হঝল ওপাঝি পািঝর্ এর্ং হসই সাঝথ সর্াি 
হশঝষ হস অর্রশষ্ট র্ারহনী রনঝয রনঝজ হসেু অরেক্রম কিঝর্। 
 
হসেুি রদঝক রনঝজি দৃরষ্ট রফরিঝয এঝন জাহাঙ্গীি খঝযিী িঝেি একো রর্শাল স্টুারলযঝন 
উপরর্ষ্ট হর্গুনী পাগরড় পরিরহে দীঘবঝদহী এক িাজপুেঝক লক্ষু কঝি, হসেুো োাঁি 
হঘাড়াি খুঝিি রনঝচ দুঝল উিঝে প্রাণীো ঘার্ঝড় রগঝয েেফে কঝি উঝি, হসেু অরেক্রম 
কঝি পুনিায উত্তি রদঝক রফঝি আসঝে। হস সম্ভর্ে িাজপরির্ািঝক ওপাঝড় রনঝয যার্াি 
জনু মহর্ে খাঝনি কাে হথঝক িাঝজঝশি কাঝে আঝদশ রনঝয আগে র্ােবার্াহক। 
িাজপুে অশ্বাঝিাহী র্ািরর্কই জাহাঙ্গীঝিি হারেি কাে হথঝক কঝযক রফে দূঝি সাদা 
একো হঘাড়ায আড়ষ্ট ভরঙ্গঝে উপরর্ষ্ট িাঝজঝশি রদঝক এরগঝয যায, এর্ং সম্রাে অনুভর্ 
কঝিন হযৌর্ঝন যুদ্ধ শুরু আঝগ োাঁি হৃৎরপণ্ড হযভাঝর্ স্পরন্দে হঝো রিক হসভাঝর্ই 
একেু দ্রুে হযন স্পরন্দে হঝে। 
 
 ‘িাঝজশ, সম্রাে আি সম্রাজ্ঞীঝক নদীি ওপাঝড় রনঝয যার্াি জনু মহর্ে খান হোমায 
আঝদশ রদঝযঝেন। 
 
িাঝজশ মঝন হয হযন এক যুগ ধঝি ইেিে কঝি। হস োিপঝি র্ঝল, োি কণ্ঠস্বি 
োনোন হশানায আি আঝর্ঝগি কািঝণ উিানামা কঝি, মহর্ে খানঝক রগঝয র্লঝর্ আরম 
পািঝর্া না… আরম হর্াোঝে চাইরে আরম কিঝর্া না…’ জাহাঙ্গীি রনরুরিগ্ন হয। 
হমঝহরুরিসাি পরিকল্পনা কাজ কঝিঝে। হমঝহরুরিসাি েত্ত্বার্ধাঝন োাঁি রনঝজি িাঝজঝশি 
সমথবন লাঝভি হচষ্টাি পাশাপারশ োঝক প্রঝিারচে কিা আি দীঘবসময ধঝি কিা ষড়যন্ত্র 
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কারঙ্খে ফল রদঝযঝে। দারুণ একো মরহলা র্ঝে যাঝহাক। হমঝহরুরিসা যরদ পুরুষ 
হঝেন োহঝল দারুণ একজন প্ররেপক্ষ হঝেন রনিঃসঝন্দঝহ। 
 
িাঝজশ কথা র্লা চারলঝয যায, এখন যখন রর্ঝিাঝধি সূচনা হঝযঝে অঝনক সহঝজ হস 
শব্দ চযন কিঝে পাঝি। মহর্ে খানঝক র্লঝর্ হয িাজকীয দারযঝত্বি অরধকািী হর্াি 
কািঝণ, র্েবমাঝন অশ্বশালাি প্রধাঝনি দারযত্ব প্রাপ্ত হওযায, হকর্ল সম্রাে আি সম্রাজ্ঞীি 
প্ররেই আমাি কেবর্ু িঝযঝে। সম্রাে আমায আি আমাি পঞ্চাশজন হলাকঝক ভরর্ষুে 
পঝদািরেি প্ররেশ্রুরে রদঝযঝেন যরদ োাঁি কাঝেই আমিা হকর্ল জর্ার্রদরহ করি। আরম 
িানীয অনুগে জাযগীিদািঝদি র্ারহনীি হনেৃত্ব গ্রহণ কিঝর্া যািা সম্রাঝেি পঝক্ষ 
এমনরক এই মুহূঝেবও সমঝর্ে হঝে। মহর্ে খাঝনি সাঝথ সমি সম্পকব রেি কিঝে 
হঝে র্ঝল আরম দুিঃরখে, রকন্তু োি প্ররে অেীে আনুগঝেুি খারেঝি আরম হোমাঝক 
রনিাপঝদ আি হকাঝনা ক্ষরে না কঝিই রফঝি হযঝে রদঝযরে োঝক রগঝয অর্শুই র্লঝর্ 
এর্ং হসই সাঝথ এোও র্লঝর্ হয েুরম নদী অরেক্রম কিাি পঝি েুরম আি হোমাি 
সাঝথি অনু রর্ঝদ্রাহীঝদি প্ররে োি নুাযসঙ্গে ক্ষমোর্ঝল গুরলর্ষবঝণি আঝদশ দাঝনি 
পূঝর্ব আরম সম্রােঝক আধঘণ্টা অঝপক্ষা কিঝে িারজ কঝিরে।’ 
 
মহর্ে খানঝকও নদীি অপি পাঝড় গভীি রচন্তায ডুঝর্ থাকঝে হদখা যায। জাহাঙ্গীি 
আি হমঝহরুরিসা যরদও শান্তভাঝর্ই োাঁি কেৃবত্ব হমঝন হনযা অর্ুাহে হিঝখরেঝলন 
রনঝজি অর্িান কীভাঝর্ আিও হজািদাি কিা যায হসই সম্বঝি রনঝজি সাঝথ রনঝজ 
যুরেেঝকবি অর্োিণা কিঝে রগঝয হস রনঝজি কাঝে অঝনকো পরিষ্কাি হঝযঝে। সম্রাে 
রিকই র্ঝলরেঝলন হয কেৃবঝত্বি অরধকািী হর্াি মাঝনই একারকত্ব র্িণ কিা। হস রু্েঝে 
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পাঝি অনুঝদি সাঝথ পিামশব কিঝে র্া রনঝজি দৃরষ্টভরঙ্গ রনঝয আঝলাচনা কিঝে হস 
অপািগ, আশিা কঝি হয হসো কিঝল রর্ষযোঝক হযঝো োি রসদ্ধান্ত হীনো র্া 
দুর্বলো রহসাঝর্ হদখা হঝর্। একো পযবাঝয যা োঝক গুরুত্বপূণব রর্ষযগুঝলাি প্ররে 
কালঝক্ষপঝণি রদঝক রনঝয রগঝয যাত্রাকালীন সমঝযি িসদ আি খার্াঝিি মে মামুরল 
রর্ষঝয অেুারধক মাত্রায মঝনারনঝর্ঝশ র্াধু কঝি। হস এখন োাঁি হঘাড়াঝক রৃ্ত্তাকাঝি 
ঘুরিঝয হনয এর্ং হনৌকাি হসেুি উঝেঝশু সংরক্ষপ্ত পথ অনুসিণ কঝি নামঝে শুরু 
কঝি। সম্রাে আি সম্রাজ্ঞী অরচঝিই নদী অরেক্রম কিা শুরু কিঝর্ন। 
 
 হস হসেুি কাঝে হপৌঁঝে যখন মৃদু দুলঝে থাকা হনৌকাি হসেুি উপি রদঝয হর্গুনী 
পাগরড় পরিরহে িাজপুে অশ্বাঝিাহীঝক মন্থি ভরঙ্গঝে রফঝি আসঝে হদঝখ হস রর্রস্মে 
হয, এর্ং ওপাঝড় োরকঝয অনুসিণ কিাি জনু প্রস্তুরে হনযাি হকাঝনা লক্ষণ 
িাজপরির্াঝিি মাঝে হদখঝে র্ুথব হয। এসর্ রক হঝে? হস লারফঝয রনঝজি হঘাড়াি 
রপি হথঝক হনঝম আঝস এর্ং র্ােবার্াহক অশ্বাঝিাহী হসেুি উপি হথঝক হনঝম আসা মাত্র 
োাঁি রদঝক হদৌঝড় যায। েরুণ িাজপুে হযাদ্ধা হোেলাঝে হোেলাঝে িাঝজঝশি র্ের্ু 
হপশ কিঝে হক্রাঝধ মহর্ে খাঝনি মুখ রর্কৃে হদখায এর্ং হস োাঁি অশ্বচালনাি দািানা 
সঝজাঝি মারেঝে েুাঁঝড় হফঝল। 
 
হমঝহরুরিসা োঝক হকৌশঝল পিাি কঝিঝে। হস এেো রনরু্বরদ্ধোি পরিচয কীভাঝর্ 
রদঝলা? সহসা রদর্াঝলালাঝকি মে রর্ষযো োি কাঝে পরিষ্কাি হয হয ফুল আি 
কীেপেঝঙ্গি জনু রেরন যখন পরিচািকঝদি েদানুসাঝি হপ্রিণ কিঝেন োিা েখন 
আসঝল সমথবকঝদি কাে হথঝক রচরি র্া র্ােবা আদান প্রদান কিরেঝলা। হস এখন হাঝড় 
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হাঝড় রু্েঝে পাঝি হয িাজদম্পরেি অনুঝিাঝধ জাহাঙ্গীঝিি অর্রশষ্ট িাজকীয 
হদহিক্ষীঝদি হকাঝনা ধিঝনি ভার্না রচন্তা না কঝি র্হাল িাখাি মূলু এখন োঝক রদঝে 
হঝে। িাঝজশ োি সাঝথ কীভাঝর্ রর্শ্বাসঘােকো কিঝে পািঝলা? হমঝহরুরিসা োঝক 
কীভাঝর্ র্শ কিঝলন? সম্রােইর্া কীভাঝর্ োি অধীনি হযাদ্ধাঝক রনঝজি পঝক্ষ হযাগ 
রদঝে প্রলুব্ধ কিঝলন? 
 
মহর্ে খান হক্রাঝধ অি হঝয থাকঝলিও অরচঝিই এসর্ প্রঝশ্নি উত্তি হর্শ ভাঝলা কঝিই 
অনুধার্ন কিঝে পাঝি। অধবগৃধনু িাঝজঝশি কাঝে ক্ষমাি প্ররেশ্রুরে আি হস রনঝজ 
রনঝজি জনু যা অজবন কঝিঝে োি হচঝয হর্রশ পঝদািরে রেল যঝথষ্ট। োি হলাঝকিা, 
যািা হর্রশি ভাগই একো দরিদ্র িাজপুে িাঝজুি অরধর্াসী িাঝজঝশি রপো হযখাঝনি 
িাজা। িাঝজঝশি প্ররেই োাঁিা মূলে অনুগে। রর্শ্বাসঘােকোি কািণ যাই হহাক হসো 
রনঝয রর্ষণ্ণ হর্াি সময এখন না। োঝক দ্রুে রসদ্ধান্ত রনঝে হঝর্ আি হসো কাযবকি 
কিঝে হঝর্। হর্াঝধাদয হর্াি সাঝথ সাঝথ োি মাঝে নেুন উদুঝমি সূচনা হয। হসেু 
পুরড়ঝয দাও, হস রচৎকাি কঝি অঝশাকঝক আঝদশ হদয, িাঝজশ আমাঝদি সাঝথ 
রর্শ্বাসঘােকো কঝিঝে। দুপুঝিি িািাি জনু জ্বালান চুরল্ল হথঝক প্রজ্জ্বরলে কাঝিি 
েুকঝিা রনঝয এঝসা। আরম রনঝজ প্রথঝম আগুন হদর্। 
 
 রর্মূঢ় অঝশাক হঘাড়াি মুখ ঘুরিঝয রনঝয আঝদশ পালন কিঝে হগঝল, মহর্ে খান অনু 
আঝিকো রর্ষঝয রসদ্ধান্ত হনন। োাঁি হক্রাধ আি প্ররেঝশাঝধি অদমু আকাঙ্খ সঝত্ত্বও হস 
সম্রাে আি সম্রাজ্ঞীঝক পুনিায র্রন্দ কিাি আি হকাঝনা হচষ্টা কিঝর্ না। হস হসখাঝনই 
হকর্ল যুদ্ধ কিঝে রশঝখঝে হযখাঝন শত্রু আি রমঝত্রি মঝধু পরিষ্কাি হভদ হিখা র্েবমান 
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আি প্ররেো আঘাঝেি প্রেুক্ষ প্ররেরক্রযা িঝযঝে, দির্াঝিি সেে পরির্েবশীল আি 
অরনরিে হপ্রক্ষাপঝে হস লড়াইঝযি উপযুে নয। জাহাঙ্গীি রিকই র্ঝলরেঝলন। সঝর্বাময 
ক্ষমোি জনু আকাঙ্খি সফলো আপন শারিি উঝো রপি। হস আি োি সাঝথি 
অর্রশষ্ট হলাঝকিা, এখন যখন োিা সংখুা অল্প, পাহাঝড়ি রভেঝি পিাদপসািণ কিঝর্। 
হস হসখাঝন একর্াি হপৌঁোর্াি পঝিই হকর্ল রনঝজি ভরর্ষুে সম্বঝি রচন্তা কিঝর্… 
রসদ্ধান্ত হনঝর্ কাি প্ররে হস রনঝজি আনুগঝেুি প্রিার্ হদঝর্, করিন রসদ্ধান্ত গ্রহঝণি 
জনু সঝর্বাময হনোি দারযত্ব যাি কাঝে অপবণ কিঝর্। 
 
* 
 
‘হোমাি ষড়যন্ত্র সফল হঝযঝে। আরম হোমায অরভনন্দন জানাই,’ হসই িাঝে জাহাঙ্গীি 
র্ঝলন। হমঝহরুরিসাঝক জঝযাল্লরসে হদখায। রেরন র্ুাি রশকাঝিি সময সাফঝলুি সাঝথ 
রশকাি সমাপ্ত কিাি পঝি প্রাযই োি হচাঝখ মুঝখ রিক এমনই অরভর্ুরে হদঝখঝেন। 
মহর্ে খান–োাঁি অনুেম হসিা আি সর্ঝচঝয রু্রদ্ধমান হসনাপরেঝক, হমঝহরুরিসা 
কীভাঝর্ সহঝযারগোি ভান কঝি হকৌশঝল পিাি কঝিঝে রচন্তা কঝি রেরন হাঝসন, োাঁি 
সাফলু এমনই অনাযাস হয মহর্ে খানঝক মঝন হঝযঝে হস রেলঝমি পারনঝে একো 
হর্শ র্ড় োউে মাে সম্রাজ্ঞীি মাযাি কাঝে পিাভূে। 
 
‘আরম মহর্ে খানঝক এসর্ রকেু শুরু হর্াি রদনই সেকব কঝিরেলাম হয োি রর্জয 
সামরযক। আরম আশা করি আমাি কথা হস মঝন হিঝখঝে। 
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 ‘আরম রনরিে হস হিঝখঝে। হোমাি রক মঝন হয হস এখন রক কিঝর্? 
 
 ‘আরম জারন না। আমাি সঝন্দহ হয হস রনঝজও হসো জাঝন। হস যরদ সাম্রাজু েুাগ 
কঝি, োহঝল রর্চক্ষণোি পরিচয হদঝর্, সম্ভর্ে পািঝসুই আর্াি রফঝি যাঝর্। হস 
অর্শুই জাঝন হয োাঁি এই অপিাঝধি জনু হস হকাঝনাভাঝর্ই শারি এড়াঝে পািঝর্ না 
এর্ং আপরন লাঝহাঝি রনিাপঝদ হপৌঁোন মাত্রই োাঁি রর্রুঝদ্ধ র্ুর্িা গ্রহঝণি জনু আপরন 
সসনু হপ্রিণ কিঝর্ন।’ 
 
জাহাঙ্গীি মাথা হনঝড় সম্মরে জানায। হমঝহরুরিসা রিকই র্ঝলঝে। মজর্ে খান একো 
সুঝযাগ হদখঝে হপঝয হসো গ্রহণ কঝিরেল। োঝক যরদ এি জনু শারি হদযা না হয 
োহঝল অনুিা হযে রর্ঝদ্রাঝহি জনু প্রঝিারচে হঝে পাঝি। রকন্তু এমন একো ঘেনা 
ঘোি সুঝযাগই সেরি হর্াি কথা না। রেরন সম্ভর্ে রৃ্দ্ধ হঝেন… ভার্নাো উাঁরক রদঝেই 
োি রর্জঝযাল্লাস খারনকো হ্রাস পায। রেরন যখন োি িাজধানীঝে রফঝি যাঝর্ন েখন 
োঝক অর্শুই সর্াইঝক হদখাঝে হঝর্ হয রনঝজি সাম্রাঝজুি উপি এখনও োি অেুে 
রনযন্ত্রণ িঝযঝে। রকন্তু রেরন রনঝজঝক আপােে রনরুরিগ্ন থাকঝে পিামশব হদন–আজ 
িাঝে রেরন আি হমঝহরুরিসা োাঁঝদি এই নেুন প্রাপ্ত স্বাধীনো হকর্ল উপঝভাগ কিঝর্ন 
এর্ং োঝদি এই সাফলু উদ যাপন কিাি জনু দািা শুঝকাহ্ আি আওিঙ্গঝজর্ও োাঁঝদি 
সাঝথ হযাগ হদঝর্। 
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 ‘আমাি নারেঝদি আমাি কাঝে রনঝয এঝসা, রেরন একজন করচঝক হডঝক আঝদশ হদন। 
কঝযক রমরনে পঝি হেঝল দুঝো োরু্ি হভেি প্রঝর্শ কঝি এর্ং জাহাঙ্গীি পযবাযক্রঝম 
োঝদি দু’জনঝকই আরলঙ্গণ কঝিন। এো দারুণ একো মুহূেব, রেরন োঝদি র্ঝলন। 
 
 ‘হকন, দাদাজান?’ দািা শুঝকাহ জানঝে চায। 
 
জাহাঙ্গীি োি প্রঝশ্নি উত্তি হদযাি সময মঝন মঝন ভাঝর্ন হয সাম্প্ররেক মাসগুঝলাঝে 
যা রকেু ঘঝেঝে হেঝলঝদি কাঝে হসসর্ রনিযই রর্রচত্র র্ঝল প্ররেযমান হঝযঝে, আমিা 
আমাঝদি শত্রু মহর্ে খানঝক হকৌশঝল পিাি কঝিরে এর্ং আমাঝদি স্বাধীনো পুনিায 
অজবন কঝিরে। 
 
 ‘মহর্ে খান রক আমাঝদি শত্রু রেল? দািা শুঝকাহঝক রর্রস্মে হদখায। 
 
 ‘হুাাঁ, জাহাঙ্গীি উত্তি হদয। হস আমাঝদি ইোি রর্রুঝদ্ধ আমাঝদি র্রন্দ হিঝখরেল এর্ং 
আমাি পিামশবদাো রহসাঝর্ কাঝক আমাি মঝনানীে কিা উরচে আি হসই সাঝথ 
কীভাঝর্ আমাি সাম্রাজু পরিচালনা কিা উরচে হসই রনঝদবশ হস আমায রদঝে হচঝযরেল। 
 
রকন্তু আরম হভঝর্রেলাম… মাঝন আরম র্লঝে চাইরে আপরন হযভাঝর্ োাঁি সাঝথ কথা 
র্লঝেন… আপনািা পিস্পঝিি র্িু হঝয উঝিঝেন। 
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জাহাঙ্গীি মুচরক হাঝস। না। হসো রেল ভান। একজন শাসকঝক রেরন যা চান হসো 
অজবন কিঝে অঝনক সময েলনাি আেয রনঝে হয। হোমিা। আঝিা র্ড় হঝল এো 
রু্েঝে পািঝর্। এখন, এঝসা একেু রমরষ্ট মুখ কিঝর্–আওিঙ্গঝজর্ েুরমও এঝসা। 
 
রেরন র্াদাঝমি গুঝড়া হদযা হকঝকি পুি হদযা শুকঝনা খুর্ারন ভরেব একো রূপাি েশেরি 
োাঁঝদি রদঝক এরগঝয রদঝে, আওিঙ্গঝজর্ যরদও একমুঝিা খুর্ারন হনয রকন্তু দািা শুঝকাহ 
চুপ কঝি দাাঁরড়ঝয থাঝক। োঝক েখনও রচরন্তে হদখায, হস োিপঝি র্ঝল, আমাি 
আব্বাজান আপনাি কাঝে আমাঝদি হপ্রিণ কিাি আঝগ আপনাি সম্বঝি অঝনক রকেু 
র্ঝলঝেন। 
 
 জাহাঙ্গীি আড়ষ্ট হঝয যায। রক রর্ষঝয? 
 
‘আপরন আমাঝদি দাদাজান আি সম্রােই হকর্ল না আপরন একজন মহান মানুষ। আমিা 
োই সর্সমঝয আপনাঝক হযন সম্মান প্রদশবন করি। মহর্ে খান রক হসোই কিঝে ভুল 
কঝিরেল? হস রক আপনাঝক সম্মান প্রদশবন কিঝে র্ুথব হঝযরেল? 
 
জাহাঙ্গীি মাথা নাঝড়, রকন্তু োি মন েখন অনু হকাথাও পঝড় িঝযঝে। খুিিম রক 
আসঝলই োাঁি সম্বঝি এসর্ র্ঝলঝে? যরদ োই হয, হসো রক োাঁি হেঝলিা হযন োঝক 
রর্িে না কঝি হসজনুই হস হকর্ল র্ঝলঝে নারক কথাগুঝলা হস সরেুই রর্শ্বাস কঝি? 
 
* 
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ভীমর্ি শহঝিি কাঝে উত্তিপরিঝমি সমভূরমি উপি িারপে োাঁি অিাযী রশরর্ঝিি 
উপঝিি আকাশ আেশর্ারজঝে উদ্ভারসে হঝয উিঝে জাহাঙ্গীি হসরদঝক োরকঝয থাঝক। 
শাহরিযাি আি লাডরল োঝদি রশশু কনুা–জাহাঙ্গীি কাশ্মীঝিি উঝেঝশু িওযানা হদযাি 
রিক আগ মুহূঝেব ভূরমষ্ট–এর্ং লাঝহাি পযবন্ত র্ারক পথো োঝক পাহািা হদযাি জনু দশ 
হাজাি সসঝনুি শরেশালী র্ারহনী রনঝয দু’রদন আঝগ োঝদি সাঝথ এঝস হযাগ রদঝযঝে। 
োাঁি সর্ঝচঝয র্যযাঝজুষ্ঠ হর্শ কঝযকজন অমােু আি আরধকারিকও োাঁঝদি সাঝথ 
িঝযঝে। োঝদি রনিাপত্তাি রর্ষযো এখন যখন সঝন্দঝহি উঝধ্বব, হমঝহরুরিসা পিামশব 
হদয োঝদি আগমন আি মহর্ে খাঝনি কাে হথঝক পরিত্রাণ দুঝো ঘেনা উদুাপনু 
কিঝে একো হভাজসভাি আঝযাজন কিঝে এর্ং রেরন সাঝথ সাঝথ সম্মরে হদন। 
সর্ঝশঝষ সর্ঝচঝয র্ড় আেশর্ারজো রর্ঝস্ফারিে হঝয িাঝেি আকাঝশ লাল আি হর্গুনী 
আঝলাক রর্নু্দ েরড়ঝয রদঝে জাহাঙ্গীি পরিেৃপ্ত হর্াধ কঝিন। মহর্ে খাঝনি 
রর্শ্বাসঘােকো সঝত্ত্বও, রনঝজি সাম্রাঝজুি উপঝি োি রনযন্ত্রণ এখনও অেুে িঝযঝে। 
মহর্ে খান এক মাস আঝগ দুগবম পাহাড়ী এলাকায পারলঝয যার্াি পি হসখান হথঝক 
আি প্রকাঝশু হর্ি না হওযাি রর্ষযো োি গুপ্তদূঝেিা এঝস রনরিে কিাি র্ুাপািোই 
হকর্ল না হসই সাঝথ োি আরধকারিঝকিাও সংর্াদ রনঝয এঝসঝে হয খুিিম দরক্ষঝণি 
প্রঝদঝশ শান্তই িঝযঝে, োিা হসই সাঝথ আঝিা জারনঝযঝে হয গুজিাঝেি হমাগল 
সুঝর্দাি হসখাঝনি একো রর্ঝদ্রাহ প্রঝচষ্ট কঝিাি হঝি দমন কঝিঝে এর্ং সাম্রাঝজুি 
অনুত্র শারন্ত রর্িাজ কিঝে। 
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আেশর্ারজ–উত্তঝি হপঝশাযাি আি খাইর্াি রগরিপথ অরভমুঝখ ভ্রমণকািী রচনা র্রণকঝদি 
একো কাঝফলাি কাে হথঝক আজ িাঝেি ফুরেবি উপক্রম রহসাঝর্ যা হকনা হঝযঝে–
হপাড়ান হশষ হঝে জাহাঙ্গীি হভাঝজি আঝযাজন রনঝজ েদািক কঝি। হস রর্শাল 
রশরর্ঝিি এঝকর্াঝি মধুখাঝন, োাঁি েকেঝক লাল োরু্ হথঝক পঞ্চাশ গজ সামঝন, 
িাজকীয মঞ্চ িাপঝনি আঝদশ রদঝযঝে এর্ং হসানালী কাপড় রদঝয পুঝিা মঞ্চো মুঝড় 
রদঝে র্ঝলঝে। রনচু িাজরসংহাসন আি োি পাঝশ শাহরিযাঝিি জনু সূক্ষ কারুকাজ 
কিা একো হেপাযা ইরেমঝধুই হসখাঝন িাখা হঝযঝে। একপাঝশ রকেুো দূঝি, 
হমঝহরুরিসা আি োি হমঝয লাডলীি আহাঝিি জনু হসানালী জরিি কারুকাজ কিা 
সরু্জ হিশঝমি পদবা রদঝয একো এলাকা রঘঝি হদযা হঝযঝে। পরিচািঝকিা এখনও র্ুি 
ভরঙ্গঝে মঝঞ্চি সামঝন জাহাঙ্গীঝিি র্যযাঝজুষ্ঠ হসনাপরে আি উচ্চপদি আরধকারিকঝদি 
জনু রূপাি থালা আি পানপাত্র সরিে একো লম্বা রনচু হেরর্ঝলি চািপাঝশ হসানালী 
জরিি কারুকাজ কিা লাল মখমঝলি োরকযা রর্নুি কিঝে। রনম্নপদি আরধকারিক আি 
অমােুঝদি জনু আঝিকেু হপেঝন পাো হেরর্লগুঝলাি সিায আড়ম্বি একেু কম আি 
োাঁি র্ারক হলাকঝদি জনু অনু ভৃেুিা রশরর্ঝিি অনুত্র খার্াঝিি র্ঝন্দার্ি কিঝে। 
 
মাংস েলসাঝনাি গি–হরিণ, হভড়া, হাস, হমািগ আি মযূিী–ইরেমঝধুই শোরধক হভালা 
উনুঝনি উপি িারপে মাংসভরেব রশক হথঝক র্াোঝস েরড়ঝয পড়ঝে শুরু কঝিঝে। 
র্হনঝযাগু েনু্দিী উনুঝনি হভেি েক দই আি মশলা রদঝয মাখান মাংস হদযা হঝযঝে 
আিও িসনােৃপ্তভাঝর্ প্রস্তুে কিঝে। রর্শাল সর্ হারড়ঝে শুকঝনা কাশ্মীিী ফঝলি–খুর্ারন, 
হচিী আি সুলোনা–সাঝথ মশলাি গিযুে রর্রভি পদ ইরেমঝধুই েগর্গ কঝি ফুেঝে। 
মযদা মারখঝয োল প্রস্তুে িাখা হঝযঝে যাঝে প্রঝযাজন অনুযাযী সেরি কঝি গিম গিম 
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অর্িায রুরে হেরর্ঝল রনঝয আসা যায। চাল আি হগালাপজল আি গুঝড়া কিা 
কাির্াদাম আি দুধ রদঝয সেরি ক্ষীঝিি পাত্র, হকাঝনা হকাঝনাোি উপঝি হসানাি ের্ক 
হদযা কাপড় রদঝয োকা িঝযঝে। হা, সর্রকেু হযমনো হওযা উরচে হেমনই হঝযঝে। 
জাহাঙ্গীি সন্তুরষ্টি শব্দ কঝি সম্মরে জানায এর্ং রনঝজি োরু্ঝে রফঝি যায হযখাঝন 
হভাজসভাি জনু োঝক সরিে কিঝে োাঁি করমবিা অঝপক্ষা কিঝে। 
 
এক ঘন্টা পঝি, োাঁি আরধকারিঝকিা রনঝজঝদি আসন গ্রহণ কিঝে, েূযবধ্বরনি সাঝথ 
সাঝথ িাজকীয োরু্ি কানাে পুনিায উঝি যায এর্ং হভেি হথঝক চািো পালরক হর্ি 
হঝয আঝস প্ররেোই চািজন কঝি হর্হািা র্হন কিঝে। প্রথম পালরক দুঝো োরু্ি 
সামঝনি মঝঞ্চি কাঝে থাঝম। পঝিি পালরক দুঝো, হযগুঝলায পদবা হদযা, হপেঝন রনঝয 
যাওযা হয যাঝে হমঝহরুরিসা আি লাডরল দশবনাথবীঝদি দৃরষ্ট এরড়ঝয পদবা হঘিা এলাকায 
প্রঝর্শ কিঝে পাঝি। হশষর্াঝিি মে েূযবধ্বরনি গগনরর্দািী একো আওযাঝজি সাঝথ 
সাঝথ জাহাঙ্গীি ধীঝি ধীঝি রনঝজি পালরক হথঝক রনঝচ নামঝে রিেীয পালরক হথঝক 
হালকাাঁপােলা অর্যঝর্ি শাহরিযাি হনঝম আঝস োাঁি সাঝথ হযাগ রদঝে। যুর্িাজ মঝঞ্চ 
আঝিাহণ কঝি রসংহাসঝনি রদঝক এরগঝয যার্াি সময সম্রােঝক সাহাযু কঝি। 
 
জাহাঙ্গীি রসংহাসঝন উপরর্ষ্ট হর্াি আঝগ এক মুহূঝেবি জনু মাথাি উপঝি কাঝলা 
মখমঝলি মে আকাঝশি রু্ঝক জ্বলজ্বল কিঝে থাকা োিকািারজি রদঝক োকায। রেরন 
রক অলীক কল্পনা কিঝেন নারক সরেুই আজ িাঝে োিকািা উজ্জ্বলভাঝর্ দীরপ্ত েড়াঝে, 
োি সাফঝলুি উদ যাপনঝক রনঝজঝদি রূপারল প্রভা রদঝয সম্মান জানাঝে? রেরন োাঁি 
পঝি ইরঙ্গঝে সর্াইঝক চুপ কিঝে র্ঝলন এর্ং কথা শুরু কঝিন, োাঁি কণ্ঠস্বি কঝিাি। 
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আমিা আজ িাঝে এখাঝন আমাি রপ্রয পুত্র শাহরিযাঝিি আগমন আি কুরেল মহর্ে 
খাঝনি আরধপেু হথঝক আমাঝদি পরিত্রাণ উদুাপন কিঝে সমঝর্ে হঝযরে। োি 
অপিাধ ক্ষমা কিা হযরন রকংর্া হকউই োি কথা ভুঝল যাযরন। োি শারি হকর্ল িরগে 
িঝযঝে।’ রেরন কথা থারমঝয রনঝজি চািপাঝশ োরকঝয হদখাি সময হমাগলঝদি সরু্জ 
িঝেি হপাষাক পরিরহে িাঝজশঝক উৎকরণ্ঠে হদঝখন, োাঁি খারল অরক্ষঝকােঝিি উপঝি 
সরু্জ িঝেিই একো পরট্ট িঝযঝে। োাঁি এক হচাঝখি দৃরষ্ট োাঁি সামঝন িরক্ষে রূপাি 
থালাি উপি রনর্দ্ধ এর্ং হস অনুমনস্ক ভরঙ্গঝে রনঝজি হপাষাঝকি একো হর্াম অনর্িে 
হমাচড়াঝে। 
 
‘রকন্তু এো অেীঝেি ঘেনার্লী এর্ং োঝদি পরিণরে হিামন্থঝনি সময না। সাম্রাঝজুি 
ভরর্ষুে সর্ঝচঝয গুরুত্বপূণব। জাহাঙ্গীি কথা র্লাি সময লক্ষু কঝিন শাহরিযাি রনঝজি 
হেপাযাি উপঝি একেু নঝড় র্ঝস, রকন্তু িাজকীয োরু্ েুাগ কিাি সময হমঝহরুরিসাি 
অনুঝিাধ সঝত্ত্বও রেরন রসদ্ধান্ত রনঝযঝেন হয শাহরিযাি োি উত্তিারধকািী এই রর্ষযোি 
পুনিারৃ্রত্ত কিঝর্ন না। আজ িাঝে এসর্ রর্ষয রনঝয কথা র্লাি হকাঝনা প্রঝযাজন হনই–
রর্ঝশষ কঝি োি কারশি প্রঝকাপ যখন কঝম এঝসঝে এর্ং রেরন রনঝজি মাঝে 
অঝনকঝর্রশ প্রাণশরে অনুভর্ কিঝেন। শাহরিযাি সম্বঝি হমঝহরুরিসাি ক্রমাগে আি 
মাত্রারেরিে প্রশংসা সঝত্ত্বও জাহাঙ্গীি োঝক হযসর্ দারযত্ব রদঝযরেঝলন সুচারুভাঝর্ 
হসগুঝলা সম্পাদঝন োাঁি পািঙ্গমো মাঝে মাঝে োি রপোঝক আশ্বি কিঝে র্ুথব হঝযঝে 
হয োঝক যরদ রসংহাসঝন অরধরষ্ঠে কিা হয োহঝল হস সাম্রাজুঝক সমৃরদ্ধি পঝথ হনেৃত্ব 
হদযাি মে যঝথষ্ট হযাগুো র্া রু্রদ্ধি অরধকািী। োি সদু আগে অমােুঝদি হকউ হকউ 
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অেুন্ত রর্চক্ষণোি সাঝথ, কাশ্মীঝি োাঁি র্রন্দত্বকালীন সমঝয শাহরিযাঝিি রসদ্ধান্তহীনো 
আি রনরিযোি খর্ি জানাঝনায হসই ধািণা আিও প্রর্ল হঝযঝে। 
 
হমঝহরুরিসাঝক যরদও রেরন রকেুই জানানরন, রকন্তু রেরন মঝন মঝন রচন্তা কিঝে শুরু 
কঝিঝেন রনঝজি আব্বাজাঝনি রর্রুঝদ্ধ োাঁি রনঝজি রর্ঝদ্রাঝহি পঝি রেরন হযমন োি 
সাঝথ সর্ রর্ঝিাঝধি মীমাংসা কঝিরেল হসভাঝর্ রক োি আি খুিিঝমি মাঝে একরদন 
সর্রকেু আর্াি আঝগি মে হঝে পাঝি না। দািা শুঝকাহি কথা োঝক ভার্ঝে র্াধু 
কঝিঝে… হৃদযঙ্গম কিঝে হয সম্ভর্ে উভয পঝক্ষিই ভুল হঝযঝে। খুিিঝমি প্ররে এক 
সময োি মঝন হয ভাঝলার্াসা রেল হসো আর্াি জাগ্রহ হঝে শুরু কঝিঝে, োঝক মঝন 
করিঝয রদঝযঝে হয োাঁি জন্ম কে মঙ্গলময রেল… হস হকমন সাহসী হযাদ্ধা আি হনো 
রেল… হস রনঝজঝক আজ্ঞানুর্েবী রকন্তু মানুষঝক উিুদ্ধ কিাি ক্ষমোহীন শাহরিযাঝিি 
হচঝয র্ার্ঝিি প্ররেরষ্ঠে র্ংঝশি ধািা এরগঝয হনযাি জনু অঝনক হর্রশ হযাগু রহসাঝর্ 
প্রমাণ কিঝে পািঝো। রেরন রনঝজঝক হযে িাকাঝেন রকনা, হসো সমযই র্ঝল হদঝর্… 
 
রনঝজি রদর্াস্বঝপ্ন রর্ঝভাি জাহাঙ্গীিঝক একজন আরধকারিঝকি ইরঙ্গেপূণব কারশ র্েবমাঝন 
এর্ং রেরন যা র্লঝে হচঝযরেঝলন হসই মুহঝেব রফরিঝয আঝন। আমাি রর্শ্বাস আমিা 
একো স্বণবযুঝগি সূচনা হদখঝে যারে। আমাঝদি হভেঝিি শত্রুিা পিাি হঝযঝে আি 
আমাঝদি র্রহশত্রুিা আমাঝদি সীমাঝন্ত আক্রমণ কিঝে ভীে। আমাঝদি মহান 
সাম্রাঝজুি প্রজাঝদি জনু শারন্ত আি সমৃরদ্ধ অঝপক্ষা কিঝে। আজ িাঝে আরম হোমাঝদি 
এোই র্লঝে হচঝযরে। রকন্তু হসই সাঝথ আিও রকেু আঝে…হোমাঝদি সর্াি সামঝন 
আরম আমাি সম্রাজ্ঞী হমঝহরুরিসাঝক কৃেজ্ঞো জানাঝে চাই রযরন আমাঝদি হসৌভাগুঝক 
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আজঝকি অর্িাঝন রনঝয আসঝে আমায দারুণ সাহাযু কঝিঝেন। পারির্ারিক জীর্ঝনি 
র্াইঝি হমঝযিা সাধািণে এমন গুরুত্বপূণব ভূরমকায অর্েীণব হযনা রকন্তু রেরন আমায 
জীর্ঝনি সর্ঝক্ষঝত্র সাহাযু কঝিঝেন এর্ং আরম হসজনু োঝক ধনুর্াদ জানাই।’ 
 
জাহাঙ্গীি োিপঝি রনঝজি দু’হাে শূঝনু েুঝল রচৎকাি কঝি উঝি, ‘হমাগলঝদি রজন্দার্াদ! 
হমাগল সামাজু রজন্দার্াদ!’ হমাগল সাম্রাজু দীঘবজীরর্ হহাক! সমঝর্ে জনোি মাে হথঝক 
সাঝথ সাঝথ হভঝস আঝস, ‘পারদশাহ জাহাঙ্গীি রজন্দার্াদ। সম্রাে জাহাঙ্গীি দীঘবজীরর্ হহান! 
জাহাঙ্গীি রনঝজি রসংহাসঝন আসন গ্রহণ কিঝে উোম রচৎকাঝি চািপাশ মুখরিে হঝয 
উঝি। র্হু র্েি আঝগ আগ্রা দূঝগবি েঝিাকা র্ািান্দায সম্রাে রহসাঝর্ রনঝজি প্রথম 
উপরিরেি ক্ষণোি কথা োি আর্াি মঝন পঝড় যায। কেো পথ রেরন অরেক্রম কঝি 
এঝসঝেন। ভাঝলা আি মন্দ কে অরভজ্ঞোই না োি হঝযঝে। োাঁি আব্বাজান 
আকর্ঝিি হযাগু উত্তিারধকািী রহসাঝর্ রনঝজঝক প্রমাণ কিাি হয শপথ হস রনঝযরেল 
হসো পুঝিাপুরি সমূ্পণব কিঝে রেরন আি কে রকেু অজবন কিঝে চান। রিক েখনই 
েলসাঝনা মাংঝসি সুগি োাঁি নাঝক হভঝস আঝস। একজন পরিচািক চুরনলাল ডারলঝমি 
হকাযা রদঝয সাজান হরিঝণি মাংঝসি একো পাত্র োি সামঝন নারমঝয িাঝখ। আজই 
অঝনকমাঝসি রভেঝি প্রথমর্াঝিি মে রেরন খার্াঝিি জনু হজািাঝলা রুরচ অনুভর্ 
কঝিন। অনভুি অরভিরে রনঝয রেরন হখঝে শুরু কঝিন। 
 
* 
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রেনঘন্টা পঝি হমঝহরুরিসা যখন, জাহাঙ্গীঝিি শািীরিক দুর্বলোঝক রর্ব্রে না কিঝে, 
শযুা হথঝক ধীঝি আি সধযবসহকাঝি উঝি র্ঝস হযখাঝন অঝনকরদন পঝি োিা পিস্পঝিি 
সঙ্গসুখ উপঝভাগ কঝিঝে েখনও োরু্ি র্াইঝি হথঝক হভাজসভাি আনন্দ মুখরিে শব্দ 
হভঝস আঝস। রেরন এিপঝি, িাঝেি হর্লা সচিাচি রেরন যা কঝি থাঝকন, োি জনু 
হগালাপজঝলি সাঝথ আরফম রমরেে কঝিন এর্ং গভীি ঘুঝম েরলঝয যার্াি আঝগ রেরন 
রমেণো ধীঝি ধীঝি পান কঝিন, হমঝহরুরিসা আর্ািও যখন োাঁি পাঝশ এঝস শযুা গ্রহণ 
কঝি েখন োি মুঝখ প্রশারন্তি একো হারস ফুঝে থাকঝে হদঝখ। এখন, রনঝজি হিশঝমি 
আলখাল্লাো ভাঝলা কঝি শিীঝি জরড়ঝয রনঝয হমঝহরুরিসা োাঁি স্বামীি মুঝখি রদঝক 
োকায। োাঁি কৃেজ্ঞো–োি হর্রশিভাগ র্েৃোি মে, োাঁি সামঝন আঝগ অনুশীলন 
কঝিন রন–হমঝহরুরিসাঝক গভীিভাঝর্ আপুে কঝিঝে। োঝদি সামঝন এখনও 
অঝনকগুঝলা র্েি িঝযঝে এর্ং োি সাহাঝযু হসগুঝলা হঝর্ োাঁি জীর্ঝনি মঝহাত্তম। 
োিপঝি… হর্শ, রসংহাসঝন অরধরষ্ঠে শাহরিযািঝক রনঝয–হস হযন রসংহাসঝন অরধরষ্ঠে 
হয হসো রেরন রনরিে কিঝর্ন–েখনও রেরন সাম্রাঝজুি সর্ঝচঝযি ক্ষমোর্ান মানুষ 
রহসাঝর্ রর্দুমান থাকঝর্ন। শাহরিযাঝিি হর্াধশরে খুর্ একো প্রখি না এর্ং লাডরলি 
সাহাঝযু রেরন সহঝজই োঝক রনঝজি মে কঝি গঝড় রনঝে পািঝর্ন। খুিিম আি রমরষ্ট 
আিজুমান্দ এর্ং োাঁঝদি দুই সন্তাঝনি ভাঝগুি র্ুাপাঝি যািা এই মুহূঝেব োরু্ি অনু 
আঝিকো অংঝশ গভীি ঘুঝম আেি, রেরন পঝি রসদ্ধান্ত হনঝর্ন। সুখকি ভার্নায 
মশগুল হঝয রেরন ঘুঝি দাাঁড়ান এর্ং রনঝজি পদবা হঘিা শযন এলাকাি রদঝক হহাঁঝে যান। 
 
* 
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‘হহরকমঝক হডঝক রনঝয এঝসা। 
 
 রচৎকািো েরড়ঝয হযঝে হমঝহরুরিসা রনঝজি রর্োনায উঝি র্ঝসন। রেরন উঝি র্সঝে 
পরিচারিকাঝদি একজন োি রর্োনাি চািপাঝশি রৃ্ত্তাকাি পদবা সরিঝয হদয এর্ং 
উঝত্তরজে কঝণ্ঠ র্ঝল, ‘সম্রাজ্ঞী, জলরদ আঝসন। আমাঝদি সম্রাে। রেরন অসুি।’ 
 
হমঝহরুরিসা সাঝথ সাঝথ উঝি দাাঁড়ায এর্ং োাঁি ঘুঝমি সমঝয পরিরহে কারমঝজি উপঝি 
সরু্জ হিশঝমি আলখাল্লাো জরড়ঝয রনঝয, দ্রুে পাঝয োিপঝি জাহাঙ্গীঝিি শযন কঝক্ষি 
রদঝক এরগঝয যায। রেরন রচৎ হঝয রর্োনায শুঝয আঝেন, হিাাঁঝেি হকাঝনা রদঝয র্রমি 
একো পােলা হিখা গরড়ঝয পড়ঝে। হহরকম ইরেমঝধু হপৌঁঝে রগঝযঝে এর্ং জাহাঙ্গীঝিি 
একান্ত পরিচািক হয শযুাি কাঝেই শুঝয থাঝক র্লঝে, আরম একেু আঝগ োঝক কাশঝে 
শুঝনরে রকন্তু োিপঝি সর্রকেু শান্ত। আরম প্ররে ঘন্টায হযমন োঝক এঝস হদঝখ যাই 
হসিকম একেু আঝগ এঝস োঝক এভাঝর্ হদখঝে পাই।’ 
 
হহরকম মুখ েুঝল োকান এর্ং হমঝহরুরিসাঝক দাাঁরড়ঝয থাকঝে হদঝখ হকাঝনািকম 
আনুষ্ঠারনকো োড়াই র্ঝলন, ‘সম্রাজ্ঞী, সম্রাে ইঝন্তকাল কঝিঝেন। রেরন রনিযই কারশি 
সময র্রম কঝিরেঝলন এর্ং োিপঝি শ্বাসরুদ্ধ হঝযঝেন। আমাি পঝক্ষ রকেুই কিা সম্ভর্ 
না।’ 
 
হমঝহরুরিসাি হমরুদণ্ড রদঝয শীেল একো অনুভূরে েরড়ঝয পঝড়। জাহাঙ্গীি মৃে… হয 
মানুষো োঝক কখনও প্রেুাখুান কঝি রন, সর্সমঝয োঝক কামনা কঝিঝে, োঝক 
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কখনও পরিেুাগ কিাি কথা কল্পনাও কঝি রন এর্ং সর্সমঝয োি ভার্না আি ইোি 
প্ররে মঝনাঝযাগী হথঝকঝে হস আি হনই। রেরন হাাঁেু হভঝে মারেঝে র্ঝস এর্ং আেুঝলি 
উঝো রদক রদঝয োি উষ্ণো হািাঝে থাকা মুখ স্পশব কিঝে োি গাল হর্ঝয অঝোঝি 
অশ্রু েিঝে শুরু কঝি–ভাঝলার্াসাি, রর্হ্বলোি আি সর্বস্ব হািার্াি অশ্রু। রেরন রকেু 
সমঝযি জনু কািা আি হশাঝকি মাঝে রনঝজঝক র্ুাপৃে িাঝখন, োিপঝি অনু আঝিকো 
ভার্না ধীঝি ধীঝি োি রর্রক্ষপ্ত হচেনায আকৃরে লাভ কিঝে শুরু কঝি। এখন রক হঝর্? 
জাহাঙ্গীি ইোকৃে ভাঝর্ না হঝলও োঝক পরিেুাগ কঝিঝেন। োঝক আঝিা একর্াি 
অর্শুই রনঝজঝক আি রনঝজি অর্িানঝক সুিরক্ষে কিঝে হঝর্। রেরন হাঝেি উঝো 
রপি রদঝয মুঝখি অশ্রু মুঝে হফঝলন, উঝি দাাঁড়ান এর্ং রনঝজঝক খারনকো সুরিি কঝি 
রনঝয োিপঝি শান্ত কঝণ্ঠ র্ঝলন, শাহরিযাি আি লাডরলঝক হডঝক রনঝয এঝসা। 
 
 এক রক দুই রমরনে পঝি েরুণ দম্পরেঝক হভেঝি রনঝয আসা হয, োাঁঝদি রর্মূঢ় 
হচাঝখি োিায রর্ভ্রারন্ত, ঘুম আি আেি রমঝলরমঝশ একাকাি হঝয আঝে। হমঝহরুরিসা 
কালঝক্ষপণ না কঝি কথা র্লঝে শুরু কঝি। হোমিা হদখঝেই পাঝো, সম্রাে ইঝন্তকাল 
কঝিঝেন। শাহরিযাি, েুরম যরদ োি িাঝন অরভরষে হঝয শাসন পরিচালনা কিঝে চাও 
োহঝল হোমিা দু’জঝনই অর্শুই আরম যা র্লরে রিক োই কিঝর্। 
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৯ সম্রোটের শর্োধোটরর অনুগ নকোরী 
 
‘শাহ সুজা, আপনাি েির্ারি উাঁচু িাঝখন নেুর্া আপরন কখনও একজন দক্ষ অরসরর্দ 
হঝে পািঝর্ন না।’ রু্িহানপুঝিি দূগব-প্রাসাঝদি রর্শাল কামিাগুঝলাি একোয খুিিম 
োি এগাি র্েঝিি হেঝলঝক হাে হথঝক রনঝজি হভো অনুশীলঝনি অস্ত্র প্রর্লভাঝর্ 
হফঝল হদযাি হচষ্টা কিঝে হদঝখ হাঝস। খুিিম সহসা সেবক হঝয উঝি হয োি হপেঝন 
কামিাি হভেঝি অনু হকউ প্রঝর্শ কঝিঝে। হস দ্রুে ঘুঝি দাাঁরড়ঝয োাঁি করচঝদি 
একজনঝক প্রঝর্শ কিঝে হদঝখ। 
 
 ‘যুর্িাজ, আমায মাজবনা কিঝর্ন, হেভম্ব েরুণ হোেলাঝে হোেলাঝে হকাঝনামঝে 
র্ঝল, রকন্তু এইমাত্র পাাঁচজন অশ্বাঝিাহীি একো দল আস্করন্দেঝর্ঝগ অঝঘারষেভাঝর্ 
রনঝচি আরঙ্গনায এঝস উপরিে হঝযঝে। োিা দারর্ কঝিঝে সম্রাঝেি অিাযী রশরর্ি 
হথঝক যাত্রা কঝি গে রর্শরদন োাঁিা নাগাঝড় হঘাড়া হাাঁরকঝযঝে, পঝথ খাওযা, ঘুমান আি 
হঘাড়া র্দলাঝে সামানু সমঝযি জনু হকর্ল যাত্রারর্িরে কঝিঝে। োিা র্লঝে আসফ 
খাঝনি কাে হথঝক োাঁিা অেীর্ গুরুত্বপূণব একো রচরি রনঝয এঝসঝে যা আপনাি কাঝেই 
হকর্ল র্ুরেগেভাঝর্ হদযা যায। 
 
খুিিম সাঝথ সাঝথ রনঝজি েির্ারি নারমঝয িাঝখ এর্ং, রচরিি সম্ভার্ু রর্ষযর্স্তু রনঝয 
ইরেমঝধুই োি মঝন েঝড়ি হর্ঝগ ভার্না র্ইঝে শুরু কঝিঝে, কামিা েুাগ কঝি এর্ং 
রনঝচি আরেনাি রদঝক হনঝম যাওযা রসাঁরড়ি দুঝো ধাপ এঝককর্াঝি েপঝক রনঝচ নামঝে 
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শুরু কঝি। আওিঙ্গঝজর্ র্া দািা শুঝকাহি রক রকেু হঝযঝে? হমঝহরুরিসা রক 
জাহাঙ্গীিঝক িারজ করিঝযঝেন োাঁঝদি ভূগভবি হকাঝনা কািাপ্রঝকাঝষ্ঠ হপ্রিণ কিঝে? 
রনিযই না… রকন্তু যরদ োই হয োহঝল আিজুমন্দঝক রেরন হসকথা কীভাঝর্ র্লঝর্ন? 
রকন্তু রচরিঝে সম্ভর্ে জাহাঙ্গীঝিি প্রধান পিামশবদাো রহসাঝর্ মহর্ে খাঝনি রনঝজঝক 
র্হাল কিাি উদ্ভে গল্প সম্বঝি আঝিা গুরুত্বপূণব রকেু র্লা হঝযঝে। মহর্ে খাঝনি 
আঝপাষমূলক রকন্তু অদু্ভে রচরিগুঝলা এর্ং দূঝি থাকাি আি শান্ত থাকাি জনু আসফ 
খাঝনি র্ািংর্াি পিামঝশবি কািঝণই হকর্ল খুিিম হিঝক্ষপ কিঝে হকাঝনা ধিঝনি 
র্ারহনী গিঝনি প্রযাস হথঝক রর্িে হথঝকঝে, যরদও হস র্ালাঘাে হথঝক োাঁি পরির্ািসহ 
পরিঝম রু্িহানপুঝি চঝল এঝসঝে উত্তিমুখী প্রধান পথগুঝলাি কাোকারে অর্িাঝনি 
অরভপ্রাঝয। সাম্প্ররেক সংর্াদ হল হমঝহরুরিসা পুনিায রনযন্ত্রণ গ্রহণ কঝিঝেন এর্ং 
মহর্ে খান দলর্ল রনঝয পাহাঝড় পারলঝয রগঝযঝে। হসই সমঝয খুিিঝমি কাঝে মহর্ে 
খাঝনি মে এমন হনেৃিানীয একজন হসনাপরেি লড়াইঝযি হকাঝনা হচষ্টা না কিাো 
র্ুাপািো অদু্ভে মঝন হঝযঝে। রেরন সম্ভর্ে আঝিা র্ড় হকাঝনা পরিকল্পনাি অংশ রহসাঝর্ 
আপােে প্রিান কঝিঝেন। 
 
 দূঝগবি মধুর্েবী প্রাঙ্গঝণ হনঝম এঝস প্রখি সূযবাঝলাঝক হচাখ কুাঁচঝক োরকঝয খুিিম সাঝথ 
সাঝথ ধূরলধূসরিে পাাঁচজন অশ্বাঝিাহীঝক হদখঝে পায, প্রঝেুঝকই েখনও একো না র্িং 
দুঝো হঘাড়াি লাগাম ধঝি িঝযঝে। োাঁিা প্রঝেুঝক রনিযই োাঁঝদি প্রধান হঘাড়াি সাঝথ 
অরেরিে একো হঘাড়া হিঝখরেল যাঝে যখনই প্রঝযাজন হঝর্ হঘাড়া র্দল কঝি োাঁিা 
অগ্রসি হর্াি গরে রৃ্রদ্ধ কিঝে পাঝি। খুিিঝম হচাখ আঝলায সঝয আসঝে হস অনু 
চািজঝনি হথঝক খারনকো সামঝন দাাঁরড়ঝয থাকা দীঘবঝদহী েরুণঝক রচনঝে পাঝি, আসফ 
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খাঝনি হসিা হসনাপরে আি োাঁি অনুেম সমথবঝকি পুত্র হারনফ। হারনঝফি রনঝজ 
আসাি অথব একোই খর্িো রনিঃসঝন্দঝহ গুরুত্বপূণব। 
 
খুিিম কুশল রর্রনমঝয সময নষ্ট না কঝি সিাসরি দীঘবঝদহী েরুঝণি রদঝক এরগঝয 
যায। হারনফ, েুরম আমাি জনু একো রচরি রনঝয এঝসঝে? হারনফ সাঝথ সাঝথ োি 
রু্ঝকি উপি আড়াআরড়ভাঝর্ েুলন্ত চামড়াি থঝল হথঝক আসফ খাঝনি রসলঝমাহিযুে 
একো রচরি হর্ি কঝি খুিিঝমি হাঝে েুঝল রদঝে হস হকাঝনা কথা না র্ঝল রসল হভঝে 
রচরিো খুঝল। 
 
মহামানু সম্রাে, হোমাি আব্বাজান ইঝন্তকাল কঝিঝেন। দূঝগবি আরঙ্গনায হস খারল মাথায 
দাাঁরড়ঝয থাকায মধুাঝেি সূঝযবি খিোঝপি হচঝযও অরধক উষ্ণোয শব্দগুঝলা খুিিমঝক 
দগ্ধ কঝি। োি আব্বাজাঝনি মৃেুুি করিন সংর্াঝদি সাঝথ আসফ খান এোও রনরিে 
কঝিঝেন হয আওিঙ্গঝজর্ আি দািা শুঝকাহ ভাঝলা আঝে, রকন্তু োরগদও রদঝযঝেন, 
পদঝক্ষপ হনযাি এখন সময হঝযঝে। অঝনুিা োাঁঝদি সুঝযাগ হনযাি আঝগই দ্রুে চঝল 
এঝসা এর্ং হোমাি যা প্রাপু হসো গ্রহণ কঝিা। 
 
রচরিি রর্ষযর্স্তুি কািঝণ িরম্ভে, খুিিম পাাঁচজনঝক দ্রুেোি সাঝথ রচরিো র্ঝয রনঝয 
আসর্াি জনু সংঝক্ষঝপ ধনুর্াদ জানায এর্ং োঝদি রর্োম হনযাি অনুমরে হদয। 
রনঝজি পরিচািকঝদি হাে হনঝড় দূঝি থাকঝে র্ঝল রচরিো োি হাঝে ধিা অর্িায হস 
হিৌদ্রোে প্রাঙ্গঝণ একাকী দাাঁরড়ঝয থাঝক, হসখাঝন যা হলখা িঝযঝে হসোি অথব রু্েঝে 
হচষ্টা কঝি এর্ং হসইসাঝথ যা উহু িঝযঝে। োি আব্বাজান যাি সাঝথ গে কঝযকর্েি 
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োি হদখা হযরন রেরন মৃে। এেেুকু স্পষ্ট। রকন্তু কীভাঝর্ এর্ং হকন? হমঝহরুরিসা রক 
োঝক রর্ষ রদঝযঝে? োোড়া, রেরন োাঁি ভাই আসফ খাঝনি কাঝে হখালাখুরল দঝম্ভারে 
কঝিঝেন েমাস হিা’ি খার্াঝি ক্রমাগেভাঝর্ পচা মাংস রমরশঝয রেরন োঝক দির্াি 
হথঝক োরড়ঝযঝেন। রকন্তু োি আব্বাজাঝনি মৃেুু হথঝক রেরন কীভাঝর্ লাভর্ান হঝে 
পাঝিন? সম্রােঝক োি ভালর্াসাি র্িঝন আেঝক িাখাি জনু হমঝহরুরিসা োঝক আরফম 
আি সুিাি হয রমেণ রদঝেন োাঁি মাত্রা ধীঝি ধীঝি রৃ্রদ্ধ কিাি মাধুঝম জাহাঙ্গীঝিি 
মৃেুুঝে োি হকাঝনা ভূরমকা যরদ থাঝকও হসো সম্ভর্ে আপরেক। 
 
 হস োি আব্বাজাঝনি মৃেুুি প্রকৃরে রনঝয যখন ভার্ঝে থাঝক েখন জাহাঙ্গীঝিি 
জীর্ঝনি রর্রভি দৃশু োাঁি হচাঝখি সামঝন হভঝস উঝি–োাঁঝদি রর্ঝেঝদি র্েিগুঝলাি নয 
র্িং োি হযৌর্ঝনি, আকর্ি োঝক উঝে চড়াি আি দার্া হখলাি জরেল রর্ষঝয রনঝদবশ 
হদযাি সময োাঁি আব্বাজাঝনি একপাঝশ আড়ষ্ট আি রর্ব্রেভাঝর্ দাাঁরড়ঝয থাকা; 
আকর্ঝিি রর্রুঝদ্ধ রর্ঝদ্রাঝহি সমারপ্তি পঝি োি সাঝথ রনঝজি সম্পকব পুনগবিঝন 
জাহাঙ্গীঝিি র্াধাগ্রি প্রযাস; আকর্ঝিি মৃেুু আি খসরুি রর্ঝদ্রাহ এর্ং োিপঝি সুন্দি 
র্েিগুঝলা যখন আিজুমান্দঝক হস প্রথম রর্ঝয কঝিরেল এর্ং হস রেল োাঁি আব্বাজাঝনি 
অগ্রগণু হসনাপরে আি রর্শ্বি র্ুরে। 
 
খুিিম এইসর্ সৃ্মরে স্মিণ কিঝে রু্েঝে পাঝি হয োি আব্বাজান োঝক ভাঝলার্াসঝো 
এর্ং হস োঝক। োি হচাখ অশ্রুসজল হঝয উিঝে শুরু কঝি। োাঁি ভার্নায হমঝহরুরিসা 
রফঝি আসঝে হস হাঝেি উঝো রপি রদঝয হচাখ হমাঝে। জাহাঙ্গীঝিি কাে হথঝক োাঁি 
রর্ঝেঝদি মূল কািণ এই িমণী। রেরন এখনও জীরর্ে এর্ং োি দুই সন্তান 
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হমঝহরুরিসাি কজায িঝযঝে। সম্রাঝেি মৃেুুি পির্েবী রেন সপ্তাঝহ রেরন রনিঃসঝন্দঝহ 
রেরন রনঝজি এর্ং রনঝজি দুই র্শংর্দ, শাহরিযাি আি লাডরলি জনু পির্েবী পদঝক্ষপ 
রনঝয পরিকল্পনা কঝিঝেন। িাণ্ডা মাথা, রর্চক্ষণ আি স্বাথবরসরদ্ধঝে রনপূণা, রেরন রনিযই 
খুর্ হর্রশ সময হশাক কঝিন রন এর্ং হসও হসো কিঝর্ না। আসফ খান হযমন 
রর্চক্ষণোি সাঝথ রলঝখঝেন, োঝক অর্শুই অরর্লঝম্ব পদঝক্ষপ রনঝে হঝর্ রকন্তু োি 
আঝগ োঝক অর্শুই আিজুমান্দঝক খর্িো জানাঝে হঝর্। 
 
* 
 
না। র্হু র্েঝিি রভেঝি এই প্রথমর্াি আমাঝদি অর্শুই পিস্পি হথঝক আলাদা হঝে 
হঝর্, খুিিম মুখার্যঝর্ একগুঝয অরভর্ুরে ফুরেঝয হোলা আিজুমান্দঝক সরনর্বি 
অনুঝিাধ কঝি। েুরম রক হদখঝে পাঝো না, আমিা যখন আমাি আব্বাজাঝনি জনু 
হকাঝনা অরভযাঝন হযোম র্া োি সসনুঝদি হাে হথঝক র্াাঁচঝে পলাযন কঝিরেলাম হসই 
সমঝযি হচঝয এখনকাি রর্ষযো আলাদা? আমিা একো রর্ষয জানোম হয আমিা যরদ 
মািা যাই োহঝল আমাঝদি সন্তানঝদি যত্ন হনযাি জনু আমাি আব্বাজান আি হোমাি 
আব্বাজান িঝযঝেন। আমিা যখন পারলঝয হর্ড়ারেলাম েখন োিা আমাঝদি সাঝথ 
রনিাপদ রেল। আরম এখন যখন আমাঝদি র্ারহনী রর্ভে কিরে আি রমত্র সিান কিরে 
েখন এোই ভাঝলা হয েুরম এখাঝন োাঁঝদি সাঝথ অর্িান কঝিা। েুরম যরদ এখাঝন 
থাঝকা এর্ং আরম যরদ র্ুথব হই-আল্লাহ্ না কঝিন আরম র্ুথব হই–োিা হোমায পাঝর্ 
োঝদি িক্ষা কিাি জনু অনুথায োিা হমঝহরুরিসাি করুণাি মুখাঝপক্ষী অসহায 
এরেঝম পরিণে হঝর্। 
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আিজুমাঝন্দি কঝিাি অরভর্ুরে খারনকো নিম হয। আরম আপনাি যুরে রু্েঝে হপঝিরে 
এর্ং আরম হসো হমঝনও রনরে, রকন্তু আপনাি অনু পরিকল্পনাগুঝলা রক যুরেসঙ্গে? 
আপরন হকন আপনাি সামানু শরে রর্ভে কিঝেন এর্ং এে অল্প সংখুক হলাক রনঝয 
উত্তঝি যাঝেন? 
 
 ‘আরম হভঝর্রেলাম আরম র্ুাপািো খুঝল র্ঝলরে–কািণ আরম জারন না আি হক 
রসংহাসঝনি উপি দারর্ জানাঝে পাঝি এর্ং হসজনু সর্ঝচঝয র্ড় হুমরক হকাথা হথঝক 
আসঝে পাঝি। আমাঝক হর্শ কঝযকো পদঝক্ষপ একই সাঝথ রনঝে হঝে। আমাঝক 
যেজন সম্ভর্ হোক দ্রুে সংগ্রহ কিঝে হঝর্। আি এো কিাি জনু সর্ঝচঝয ভাঝলা 
পন্থা হল আমাি সমথবক আি র্িুঝদি কাঝে আমাি রর্শ্বি হসনাপরেঝদি অধীঝন 
সসনুদল হপ্রিণ কঝি হসখান হথঝক হলাকর্ল সংগ্রহ কিা। েুরম জাঝনা আরম ইরেমঝধু 
হমাহন রসংঝক পারিঝযরে মহর্ে খাঝনি অর্িান সনাে কিঝে। পাসবী এই হসনাপরে 
একজন রর্চক্ষণ আি প্রঝযাগর্াদী হলাক। রেরন জাঝনন হয আমাি সাঝথ রনঝজঝক সমত্রীি 
সম্বঝি আর্দ্ধ কিাি মাঝেই োাঁি হচাে খাওযা হসৌভাগু রফঝি পার্াি সর্ঝচঝয ভাঝলা 
সুঝযাগ িঝযঝে। আমাঝক হসই সাঝথ গুপ্তচি আি গুপ্তদূেঝদি শরেশালী দলও হপ্রিণ 
কিঝে হঝর্। আরম হকর্ল হোমাি আব্বাজানঝকই–রেরন যরদও ভাঝলা মানুষ আমাঝদি 
একমাত্র হচাখ আি কাঝনি ভূরমকা পালনকািীি দারযত্ব রদঝে পারি না। সর্ঝশঝষ, 
ঘেনাপ্রর্াঝহি দ্রুেেম সুরর্ধা গ্রহঝণি রনরমঝত্ত, আমাি মূল র্ারহনীঝে পযবাপ্তসংখুক 
হলাক সমঝর্ে হর্াি পঝিই হকর্ল অনুসিণ শুরু কিঝে হপেঝন হিঝখ, আমাঝক দ্রুে 
আি সর্াি অঝগাচঝি আগ্রাি উঝেঝশু অগ্রসি হঝে হঝর্।’ 
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 ‘হুাাঁ, রকন্তু আপরন কীভাঝর্ হলাকচকু্ষি আড়াঝল থাকঝর্ন? 
 
 ‘আরম এ রর্ষঝয এখনও হকাঝনা রসদ্ধান্ত হনই রন। হোে একো র্ারহনীঝকও লুরকঝয িাখা 
করিন এর্ং আরম রনরিে হমঝহরুরিসা ইরেমঝধু গুপ্তচি হপ্রিণ কঝিঝে।’ 
 
‘োহঝল হগাপন না কঝি েদ্মঝর্শ ধািণ কিঝেন না হকন? 
 
কীভাঝর্? 
 
 র্রণঝকি কাঝফলা রহসাঝর্, হঝে পাঝি? 
 
 না। র্েবমাঝনি এই উপদ্রুে সমঝয হযঝকাঝনা শত্রুই কাঝফলা হদখঝল অনুসিান কিঝর্, 
হসো েিেি কঝি খুাঁঝজ হদখঝর্ আি সম্ভর্ হঝল কাঝফলা হথঝক চুরি কিঝর্। রকন্তু েুরম 
রিকই র্ঝলঝো। েদ্মঝর্শ ধািঝণি প্রিার্ো ভাঝলা। আরম রকেু একো হভঝর্ হর্ি 
কিঝর্া।’ 
 
* 
 
‘এো কাি শর্াধাি? খুিিম হষালো সাদা ষাড় রদঝয হেঝন হনযা শর্যাঝন কাঝলা-হিশঝমি 
হব্রাঝকড রদঝয োকা মখমঝলি আিিনযুে রূপাি শর্াধাঝি মধুাঝেি শ্বাসরুদ্ধকি 
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উষ্ণোয শুঝয থাকাি সময একো পুরুষ কণ্ঠঝক রজঝজ্ঞস কিঝে শুঝন। র্াম হাঝেি 
গাাঁঝে কঝযকরদঝনি পুিান মশাি কামড় ভাঝলা কঝি িগঝড় হদযাি জনু আি র্াম পা 
সামানু নাড়াঝে, যা ইরেমঝধু অসাড় হঝয উিঝে আিম্ভ কঝিঝে, োি ভীষণ ইো কঝি 
রকন্তু হস ভাঝলা কঝিই জাঝন োাঁি এমন রকেু কিা উরচে হঝর্ না যাি ফঝল শর্াধািো 
নঝড় উঝি হভেঝি অর্িানকািীঝক জীরর্ে র্ঝল প্ররেপি কিঝর্। োি মুঝখ যরদও চন্দন 
সুর্ারসে কাপড় জড়াঝনা িঝযঝে এর্ং মুখঝক অঝভদু কিা হঝযঝে, পচনরক্রযাি দুগবিঝক 
র্াির্সম্মে কিঝে দশরদঝনি পচা র্াসী মাংঝসি হয েুকঝিাো োি শর্াধাঝি িাখা 
হঝযঝে হসো হকাঝনাভাঝর্ই ভুঝল থাকা অসম্ভর্। কামাঝনি হগালা রনঝক্ষঝপি রেদ্রযুে 
রর্শাল হিাোগড় দূগব হথঝক একদল অশ্বাঝিাহীঝক লাল ধূঝলাি একো েড় সৃরষ্ট কঝি 
এরগঝয আসঝে হদখাি সাঝথ সাঝথ হস শর্াধাঝিি রভেঝি অর্িান রনঝযঝে। দূগো 
একো শৃঙ্গময উদগ্রভূরমঝে অর্রিে যা আগ্রাি উত্তিপরিঝম প্রসারিে সড়ক আি 
চািপাঝশি অনুর্বি ভূপ্রকৃরেি উপি কেৃবত্ব রর্িাি কঝি িঝযঝে, এর্ং ওযারসম গুঝলি 
শে ঘাাঁরে, হমঝহরুরিসাি সর্ঝচঝয হনেৃিানীয সমথবক। 
 
 আিজুমান্দ র্স্তুেপঝক্ষ, হস নয, োাঁি র্ারহনীি জনু েদ্মঝর্ঝশি প্রিার্ রহসাঝর্ 
দারক্ষণাঝেু মৃে এক েথাকরথে হসনাপরেি মৃেঝদহ স্বভূঝম সমারধি কিাি জনু 
শর্াধাঝিি অনুগমনকািীি ধািণা হর্ি কঝিঝে, র্ঝলঝে হয এই সসনুসারিঝক খুাঁরেঝয 
আঝর্ক্ষণ কিাি সম্ভার্না সর্ঝচঝয কম। আিজুমান্দই আর্াি পচা মাংঝসি পরিমাজবন 
প্রিার্ কঝিরেল। হস, অর্শু, অনু আঝিকো ভাাঁওোি পরিকল্পনা কঝিঝে োি 
প্ররপোমহী হারমদা হযমন আকর্ঝিি পঝক্ষ সমথবক সংগ্রঝহি সময রনঝজি স্বামী 
হুমাযুঝনি মৃেুুি খর্ি ফাাঁস হওযা হিাধ কিঝে হুমাযুঝনি মে একই উচ্চোি আি 
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গড়ঝনি একো হলাকঝক হুমাযুন সারজঝয রেঝলন, খুিিম হেমরন োাঁি একজন রর্শ্বি 
হসনাপরেঝক োাঁি হপাষাক পরিধান কঝি রু্িহানপুি দূঝগব োাঁি র্ুরেগে এলাকায প্রঝর্শ 
আি প্রিান কিা অর্িায দৃশুমান হঝে র্ঝলঝে যাঝে রর্ভ্রম সৃরষ্ট হয হয উত্তঝিি 
উঝেঝশু হস এখনও িওযানা হযরন। 
 
শর্ানুগমঝনি এই কূেচাল এখন পযবন্ত সাফঝলুি সাঝথই উেঝি এঝসঝে। োঝক মাত্র 
দু’র্াি হকর্ল শর্াধাঝিি আড়াল র্ুর্হাি কিঝে হঝযঝে, এর্ং উভযঝক্ষঝত্রই শর্াধাি 
র্হনকািী দলোি গম্ভীি প্রকৃরে লক্ষু কিা মাত্র এরগঝয আসা দলো রদক পরির্েবন 
কঝিরেল। খুিিম সহসা হাাঁরচি প্রচণ্ড একো প্রঝণাদনা প্রাণপঝণ দমন কিাি হচষ্টা কিঝে 
রগঝয ভাঝর্ হয যরদও ওযারসম গুঝলি এই আরধকারিক মঝন হঝে রভি প্রকৃরেি। হস 
শর্াধাঝিি হভেি হথঝক ইরেমঝধুই োঝক কঝযকো মালর্াহী শকে পিীক্ষা কঝি হদখাি 
জনু রনঝজি হলাকঝদি আঝদশ রদঝে শুঝনঝে। োি সাঝথি অরেরিে গাদার্নু্দক আি 
র্ারুদ হয পশুখার্াঝিি অঝনক গভীঝি র্া কঝযকো শকঝেি হগাপন েলঝদঝশ লুরকঝয 
িাখায দারুণ রু্রদ্ধি পরিচয হদযা হঝযঝে। েি েি কঝি েল্লারশ কিঝল অর্শু হসগুঝলা 
খুাঁঝজ পাওযা সম্ভর্ এই ভার্নাো োি মাথায উাঁরক হদযা মাত্র োি হৃৎরপণ্ড আঝগি হচঝয 
দ্রুে গরেঝে স্পরন্দে হঝে শুরু কঝি। 
 
হাসান খাঝনি–যুর্িাজ খুিিঝমি র্ারহনীি একজন হসনাপরে আি মূলোঝনি সুঝর্দাঝিি 
আত্মীয সম্পরকবে ভাই–শর্ঝদহ যা আমিা োাঁি অনুগে সমথবঝকিা হপঝশাযাঝি োি 
জন্মিাঝন সমারধি কিাি জনু রফরিঝয রনঝয যারে। খুিিম শুনঝে পায োি একজন 
হলাক নর্াগেঝদি প্রঝশ্নি উত্তি হদয। “গুরের্সঝন্ত আক্রান্ত হঝয মৃেুুর্িণ কিাি সময 
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রনঝজি োরু্ঝে ঘাঝম প্রায হগাসল কিাি মে অর্িায র্লা োাঁি হশষ অথবর্হ কথাি 
প্ররে েদ্ধা হদখাঝে আমিা োাঁি হশষ ইো পূিণ কিঝে যারে। খুিিম অনুসরিৎসু 
আরধকারিকঝক আাঁেঝক উঝি শ্বাস রনঝে শুঝন। গুরের্সঝন্তি কথা উঝল্লখ কিাো 
অনুপ্রারণে অরভর্ুরে। হিাগো এে মািাত্মক এর্ং এে দ্রুে েড়ায হয হকউ এই হিাঝগ 
আক্রান্ত র্ুরে র্া মৃেঝদঝহি কাঝে কখনও অর্িান কিঝে চাইঝর্ না। হস কঝযক মুহূেব 
পঝি ওযারসম গুঝলি আরধকারিঝকি কণ্ঠস্বি শুনঝে পায, ইরেমঝধুই খারনকো দূঝি সঝি 
রগঝযঝে, র্লঝে, হস যরদও একজন রর্শ্বাসঘােকঝক সমথবন কঝিরেল, োিপঝিও োাঁি 
হর্ঝহশে নসীর্ হহাক। হোমিা হযঝে পাঝিা। 
 
* 
 
খুিিম সন্তুরষ্টি সাঝথ হাঝস যখন দুই সপ্তাহ পঝি আগ্রা হথঝক পঞ্চাশ মাইল দরক্ষণপূঝর্ব 
রনঝজি েকেঝক লাল রনযন্ত্রক োরু্ঝে যখন হস রনঝজি চািপাঝশ ক্রমশ র্াড়ঝে থাকা 
পিামশবদাোঝদি রদঝক োকায। ওযারসম গুঝলি ভূখণ্ড অরেক্রম কিাি প্রায সাঝথ সাঝথ 
োাঁি কু্ষদ্র সসনুর্ারহনী হয অঝন্তুরষ্টরক্রযাি শর্ানুগমনকািী একো দল হসই েদ্মঝর্শ হস 
পরিেুাগ কঝি। রেন রদন আঝগ োি র্ারহনীি রর্শাল একো র্হি এঝস হযাগ রদঝযঝে, 
যাঝদি সাঝথ হর্শ কঝযকো িণহিী িঝযঝে, যািা রু্িহানপুি হথঝক কামিান ইকর্াঝলি 
হনেৃঝত্ব অঝনকো হঘািা পথ অনুসিণ কঝি এঝসঝে ওাঁে হপঝে থাকা গুপ্তচি র্া 
গুপ্তদূেঝদি রর্ভ্রান্ত কিঝে। অরধরকন্তু, হস হযসর্ এলাকা রদঝয অরেক্রম কঝিঝে হসসর্ 
এলাকায হমাোঝযন িাজকীয র্ারহনীি অঝনক হসনাপরে, হসই সাঝথ হর্শ কঝযকজন 
অনুগে িানীয শাসক, োাঁি প্ররে রর্শ্বিোি অঙ্গীকাি কঝিঝে এর্ং োি র্ারহনীি সাঝথ 
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রনঝজি হলাকজন রনঝয হযাগ রদঝযঝে। োি র্ারহনীি সসনু সংখুা এখন প্রায পঝনি 
হাজাঝিি কাোকারে এর্ং সর্াই সুসরিে আি পযবাপ্ত মজুদ িঝযঝে। 
 
 ‘আমিা হমঝহরুরিসা, লাডরল আি শাহরিযাঝিি সাম্প্ররেক গরেরর্রধ সম্পঝকব রক জারন?’ 
হস রজঝজ্ঞস কঝি। 
 
 ‘আমাঝদি গুপ্তচিঝদি ভাষু অনুযাযী, একমাস পূঝর্ব লাঝহাঝি শাহরিযাি রনঝজঝক সম্রাে 
রহসাঝর্ হঘাষণা কিাি পি হথঝক হস হসখাঝনই োাঁি স্ত্রী আি শ্বাশুরড়ি সাঝথ অর্িান 
কঝি সমত্রীি হখাাঁঝজ হকর্ল দূে হপ্রিণ কিঝে, কামিান ইকর্াল জর্ার্ হদয। 
 
 ‘আি মহর্ে খান? 
 
‘হমাহন রসংঝযি কাে হথঝক প্রাপ্ত সর্বঝশষ র্ােবা অনুসাঝি আপনাি শ্বশুি আসফ খান 
আি োাঁি দলর্ঝলি সাঝথ হযাগ হদযাি জনু হস মহর্ে খান আি োি র্ারহনীি সাঝথ 
ভ্রমণ কিঝে। হস হজাি রদঝয র্ঝলঝে হয আসফ খাঝনি রনঝজি আনুগঝেুি নুায মহর্ে 
খাঝনি আনুগঝেুি অঙ্গীকাি রনঝয সঝন্দঝহি আি হকাঝনা কািণ অর্রশষ্ট হনই।’ 
 
 ‘ভাঝলা কথা। হমাহন রসং ভুল কঝি রন আমিা এখন হসোই আশা কিঝে পারি আি 
হসই সাঝথ মহর্ে খাঝনিও িাজনীরে রনঝয অনরধকাি চচবাি কািঝণ যঝথষ্ট রশক্ষা 
হঝযঝে। হমাগল সাম্রাঝজু হস যরদ রনঝজি অর্িান পুনরুদ্ধাঝিি আশা কিঝল আরমই োি 
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হসিা ভিসা হস রনিযই এেুকু হর্াোি মে রর্চক্ষণ। হমঝহরুরিসাি সাঝথ হস রর্ঝিাধ 
রনষ্পরত্তি প্রেুাশা কিঝে পাঝি না।’ 
 
‘হমাহন রসং রনরিে হয মহর্ে খান সহজাে ভাঝর্ই অনুগে এর্ং োাঁি প্ররে 
হমঝহরুরিসাি উদ্ধে আচিণই োঝক এমন হেকািী কঝি েুঝলরেল। ‘আসফ খাঝনি 
সাঝথ হস যখন আমাঝদি সাঝথ হযাগ হদঝর্ েখন আমিা োাঁি প্ররে নজি িাখঝর্া। কঝর্ 
নাগাদ আমিা োঝদি আশা কিঝে পারি? ‘োিা অগ্রসি হর্াি সময োঝদি আঝিা 
হর্রশ সংখুক হলাক হমাোঝযঝনি জনু প্রঝযাজনীয সমঝযি কথা রর্ঝর্চনা কঝি, সম্ভর্ে 
রেন রক চাি সপ্তাহ। রর্ঝশষ কঝি মহর্ে খান িাজিাঝন রনঝজি পুিােন সহঝযাদ্ধাঝদি 
হডঝক পািার্াি সাঝথ সাঝথ হযাদ্ধাঝদি হসই আেুিঘি হথঝক নেুন হলাক রনঝযাঝগি জনু 
র্ােবার্াহক হপ্রিণ কঝিঝে।’ 
 
 ‘হর্শ, আমাঝদি সামঝন এখন োহঝল হকর্ল খসরুই িঝযঝে, োই না? রসংহাসঝনি 
জনু োঝক রক এখনও পদঝক্ষপ গ্রহঝণ আগ্রহী মঝন হয? 
 
হুাাঁ। আমাঝদি েথু অনুযাযী যরদও োাঁি হচাঝখি পাোি হসলাই খুঝল োঝক োি 
দৃরষ্টশরে রফরিঝয রদঝে োাঁি হারকমঝদি প্রঝচষ্টা হকর্ল আংরশক সফল হঝযঝে, স্পষ্টেই 
অনুঝদি রনঝজি পঝক্ষ োনাি ক্ষমো োি এখনও নষ্ট হযরন। হগাযারলওঝিি সুঝর্দািঝক 
হস দঝল হেঝনঝে, হযখাঝন হস দীঘবরদন র্রন্দ অর্িায রেল, এর্ং হসই সাঝথ িানীয 
অঝনক হসনাপরেও িঝযঝে, এর্ং হস েৃেীযর্াঝিি মে রনঝজঝক সম্রাে রহসাঝর্ হঘাষণা 
কঝিঝে। 
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‘আি হস েৃেীযর্াঝিি মে র্ুথব হঝর্, খুিিম র্ঝল। খসরু নাঝোড়র্ান্দাি মঝো এমন 
অসম্ভর্ উচ্চাশা হকন হপাষণ কিঝে? হস যেেুকু নর্ারযে দৃরষ্টশরে হপঝযঝে হসো এর্ং 
োাঁি রর্শ্বি স্ত্রী জারনি ভাঝলার্াসা, হয রনঝজ র্হুর্েি োি সাঝথই র্রন্দত্ব র্িণ কঝিরেল, 
েৃরপ্ত রনঝয উপঝভাগ কিঝে না? খুিিম হিাাঁে কামঝড় রজঝজ্ঞস কিাি আঝগ, রনঝজি মঝন 
ভাঝর্, আমাি রর্ঝিারধো কিাি জনু োঝক হকন অর্শুই যুদ্ধযাত্রা কিঝে হঝর্, হস 
কেজন হলাক রনঝযাগ কিঝে সফল হঝযঝে? 
 
 দশ হাজাি সম্ভর্ে–যাাঁঝদি অঝনঝকই আপনাি আব্বাজাঝনি রর্রুঝদ্ধ োাঁি পূর্বর্েবী 
রর্ঝদ্রাঝহি সময যািা রনহে হঝযরেল োঝদি পুত্র আি ভ্রাো। োিা হগাযারলওঝিি 
অস্ত্রশালা আি হকাষাগাি লুে কঝিঝে এর্ং োই োঝদি অস্ত্র রকংর্া িসঝদি হকাঝনা 
সমসুা হনই।’ 
 
 ‘োাঁিা রক এখনও আগ্রা অরভমুঝখ অগ্রসি হঝে? 
 
 ‘হুাাঁ। আমাঝদি গুপ্তদূঝেিা জারনঝযঝে োিা আমাঝদি অর্িান হথঝক প্রায পাঁরচশ মাইল 
পরিঝম এর্ং আগ্রা হথঝক চরল্লশ মাইল দূঝি অর্িান কিঝে। 
 
 ‘শাহরিযাি লাঝহাি েুাঝগি জনু হকাঝনা ধিঝনি উঝদুাগ না হনযায এর্ং হসখাঝন োাঁি 
হমাকাঝর্লা কিাি পূঝর্ব মহর্ে খান আি আসফ খান এর্ং োাঁঝদি সাঝথ আসা অরেরিে 
র্ারহনীি জনু আমিা অঝপক্ষা কিঝল আমিা রর্চক্ষণোি পরিচয হদর্, আমাি পিামশব 
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হল হয আমিা প্রথঝম খসরুি উচ্চাশা রচিেঝি রমরেঝয হদঝর্া। আমিা আমাঝদি 
হর্রশিভাগ মালর্াহী শকে যরদ এখাঝন হিঝখ যাই, আমিা োহঝল রক োাঁি সামঝন হযঝে 
এর্ং হস আগ্রা হপৌঁোর্াি আঝগ োঝক যুঝদ্ধ কিঝে র্াধু কিঝে পািঝর্া? 
 
 ‘হা। গুপ্তদূেঝদি ভাষু অনুসাঝি হস সম্ভর্ে আগ্রা হপৌঁোর্াি আঝগ যেঝর্শী সম্ভর্ 
সমথবক জঝড়া কিাি আশায রদঝন আে মাইঝলি হর্রশ দূিত্ব অরেক্রম কঝি না। োি 
র্ারহনী হথঝক আমাঝদি পৃথক কঝি হিঝখঝে হয প্রান্তিো হসো মূলে সমভূরম হযখাঝন 
হকাঝনা উঝল্লখঝযাগু নদী হনই, অশ্বাঝিাহী ের্রক আি েীিন্দাজ আি অশ্বাঝিাহী হযাদ্ধাি 
সাঝথ আমিা যরদ িণহিীও সাঝথ হনই োহঝলও আেচরল্লশ ঘন্টাি রভেঝি আমিা োঝক 
রপেু ধাওযা কঝি ধঝি হফলঝে পািঝর্া।’ 
 
 ‘হর্শ োহঝল, আমিা এোই কিঝর্া। আপরন এখাঝন মালর্াহী শকে আি ভারি 
কামানগুঝলা পাহািা হদযাি জনু পযবাপ্ত সসনু হিঝখ যার্াি রর্ষযো রনরিে কিঝর্ন এর্ং 
অরর্লঝম্ব প্রঝযাজনীয রনঝদবশ প্রদান কঝিন। 
 
* 
 
খুিিম োি ভরর্ষুে রনধবািণ কিঝর্ হয যুদ্ধ হসো শুরু কিাি জনু র্ুগ্র হঝয োি 
র্ারহনীি মূল সসনুসারি হেঝড় রনঝজি কঝযকজন হদহিক্ষী সাঝথ রনঝয সামঝন এরগঝয 
যায যখন দুইরদন পঝি মধুাঝেি রিক আগ মুহূঝেব ঘাঝম হভজা ধুসি িঝেি একো 
হঘাড়া রনঝয োি গুপ্তদূেঝদি একজন আস্করন্দে হর্ঝগ োি রদঝক এরগঝয আঝস। 
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 ‘খসরুি হলাঝকিা সামঝন অর্রিে একো গ্রাঝমি চািপাঝশ রনঝজঝদি জঝড়া কিঝে। 
আমিা যা হভঝর্রেলাম োিা সংখুায োি হচঝযও হর্রশ–সম্ভর্ে র্াি হাজাি র্া হসিকম 
রকেু একো। োিা যখন আমাঝদি অগ্রসি হর্াি রর্ষযো হেি পায োিা স্পষ্টেই 
রসদ্ধান্ত হনয গ্রাঝমি হখাযাঝিি চািপাঝশি রৃ্ত্তাকাি রনচু মারেি হদযাল এর্ং এমনরক 
গ্রাঝমি মামুরল হখজুি-পাোি পণবকুরেি যেেুকু সুিক্ষা রদঝে সক্ষম োি সুরর্ধা গ্রহণ 
কিঝর্। োিা কামানগুঝলা সুরর্ধাজনক িাঝন হেঝন রনঝয হযঝে র্ুি এর্ং গ্রাম হথঝক 
কঝযকশ গজ সামঝন োিা েীিন্দাজ আি ের্রকঝদি হোে একো আড়াল িাপন 
কঝিঝে। 
 
খুিিম গুপ্তদূঝেি প্রসারিে হাঝেি রদক অনুসিণ কঝি দার্দাঝহি অস্পষ্টোি মাঝে 
হদঝখ হয একো হোে নহঝিি দূির্েবী েীি র্িার্ি সমেল ভূরমি উপি অর্রিে গ্রামো 
হোে আকৃরেি যা র্েবমান শুকঝনা মওসুঝম মূলে মারেি সেরি র্ঝল মঝন হয। 
হলাকর্ঝলি রদক হথঝক খসরুি সামানু প্রাধানু িঝযঝে কািণ মালর্াহী শকে পাহািা 
হদযাি জনু হস োি র্ারহনীি উঝল্লখঝযাগু একো অংশ হপেঝন হিঝখ এঝসঝে। োাঁি 
হলাঝকিা যরদও খসরুঝক অরেক্রম কিাি যাত্রাি কািঝণ ক্লান্ত এর্ং রদনো চুল্লীি মে 
উত্তপ্ত, খুিিম যুঝদ্ধি পিামঝশবি জনু র্ঝযাঝজুষ্ঠ হসনাপরেিা এঝস োাঁি সাঝথ রমরলে 
হর্াি জনু অঝপক্ষা না কঝি খসরুি র্ারহনী রনঝজঝদি প্ররেিক্ষা রু্ুহ রনমবাণ সমাপ্ত 
কিাি আঝগই োঝদি আক্রমণ আি রর্ধ্বি কিাি রসদ্ধান্ত হনয। 
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‘অরর্লঝম্ব আক্রমণ কিাি জনু আমাঝদি অঝধবক অশ্বাঝিাহীঝদি রর্নুি কিাি আঝদশ 
কামিান ইকর্াঝলি কাঝে হপৌঁঝে দাও। হস যখন সামঝন হথঝক গ্রামো আক্রমণ কিঝর্ 
আরম আমাঝদি অর্রশষ্ট অশ্বাঝিাহীঝদি রনঝয হোে নহিো অরেক্রম কিঝর্া গ্রাঝমি 
হপেঝন হপৌঁোঝে এর্ং গ্রাঝমি প্ররেিক্ষায যািা রনঝযারজে োাঁঝদি হপেন হথঝক আক্রমণ 
কিঝর্া। িণহিীঝদি োঝদি হাওদায অর্রিে হোে কামান রনঝয অশ্বাঝিাহীঝদি 
যুদ্ধঝক্ষঝত্র যেো কাে হথঝক অনুসিণ কিা সম্ভর্ কিঝে আঝদশ দাও।’ 
 
হসাযা এক ঘন্টা র্া োিও পঝি, খুিিম হদঝখ োাঁি অশ্বাঝিাহীিা, উাঁচু কাঝলা স্টুারলযঝন 
উপরর্ষ্ট িূলকায কামিান ইকর্াঝলি হনেৃঝত্ব, োি রিক হপেঝনই চািজন রনশানর্াহক 
িঝযঝে, গ্রাম অরভমুঝখ োাঁঝদি হামলাি গরে রৃ্রদ্ধ কিঝে। ধূঝলায খুিিঝমি দৃরষ্ট অস্পষ্ট 
হঝে শুরু কিঝে হস রনঝজ এর্াি োাঁি রপ্রয খঝযিী িঝেি একো হঘাড়ায উপরর্ষ্ট হঝয 
োাঁি দু’হাজাি হসিা অশ্বাঝিাহীঝক হনেৃত্ব রদঝয দ্রুেঝর্ঝগ র্ামরদঝক ঘুঝি রগঝয গ্রামো 
রৃ্ত্তাকাঝি হর্ষ্টন কিঝে শুরু কঝি। হোে কামাঝনি চাপা শব্দ আি গাদার্নু্দঝকি 
ক্রমাগে পেপে শব্দ শীিই হর্াোয হস খসরু োি র্ারহনীঝক কামিান ইকর্াঝলি 
রর্রুঝদ্ধ লড়াইঝয অর্েীণব কঝিঝে। ধূঝলা আি হধাযাি কুণ্ডলীি মাঝে রর্দুমান 
শূনুিাঝনি রভেি রদঝয খুিিম হদখঝে পায হয োি সৎ-ভাইঝযি হোপরচিা 
রনশানাঝভঝদ দারুণ পািদশবী। কামিান ইকর্াঝলি সাঝথি হলাকঝদি হর্শ কঝযকজঝনি 
হঘাড়া ধিাশাযী হঝযঝে। র্ারকগুঝলা আঝিাহীরর্হীন অর্িায যুদ্ধঝক্ষত্র হথঝক দূঝি সঝি 
যাঝে োাঁঝদি লাগামগুঝলা েুলঝে। খুিিঝমি সহসা রনশানার্াহকঝদি একজনঝক মঝন 
হয হঘাড়াি মুখ ঘুরিঝয রনঝে হচষ্টা কিঝে; আক্রমঝণি মূল চারলকা শরে হকমন হযন 
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খাপোড়া প্ররেযমান হঝে শুরু কঝি। োিপঝিই কুণ্ডলীকৃে হধাাঁযাি হমঝঘ োাঁি দৃরষ্ট 
পুঝিাপুরি আেি হঝয যায। 
 
 খুিিম সহসা সঝন্দঝহি শিরর্দ্ধ হর্াি যােনা অনুভর্ কঝি। হস রক অরেরিে আগ্রহ 
প্রদশবন কঝি হফঝলঝে, হযঝো হিকািীো হঝযঝে শরেশালী র্ারহনীি রর্রুঝদ্ধ অরর্লঝম্ব 
আক্রমঝণি রনঝদবশ রদঝয যখন হস োি ক্লান্ত হলাকঝদি রর্োম আি অঝপক্ষা কিাি 
সুঝযাগ রদঝল রর্চক্ষণোি পরিচয হদযা হঝো? হস রক রনঝজি র্ারহনীঝক দুইর্াি রর্ভে 
কঝি ভুল কঝিঝে, প্রথঝম মালর্াহী শকঝেি র্হিঝক পাহািা হদযাি জনু শরেশালী 
একো র্ারহনী হপেঝন হিঝখ এর্ং রিেীযর্াি রিমুখী সাাঁড়ারশ আক্রমঝণি আঝদশ রদঝয? 
এসর্ রচন্তা কিাি জনু এখন অঝনক হদরি হঝয রগঝযঝে। হস এখন পিাদপসািণ রকংর্া 
পৃথক হর্াি হচষ্টা কিঝল আঝিা হর্রশ ভুল কিঝর্। োি হলাঝকিা োহঝল খসরুি র্ারহনী 
পাো আক্রমঝণি মুঝখ পড়ঝর্। হস িক্ষণাত্মক হকৌশল গ্রহণ কঝিঝে। োঝক অর্শুই 
রৃ্ত্তাকাঝি ঘুঝি এঝস আক্রমঝণি সাফঝলুি উপঝি োি ভরর্ষুেঝক েুাঁরকি সমু্মখীন 
কিঝে হঝর্। খসরুি হলাঝকিা যরদও প্রাণপঝণ লড়াই কিঝে এর্ং সামঝনি 
আক্রমণকািীঝদি মাঝে র্ুাপক হোহঝেি জন্ম রদঝযঝে, োাঁিা হপেন হথঝক োি 
আক্রমঝণি সামঝন অর্শুই রনঝজঝদি পিাদপসািঝণি পথ র্ি হঝয যার্াি ভঝয েত্রভঙ্গ 
হঝয পড়ঝর্। আি োোড়া, কামিান ইকর্াল আি োি সাঝথি সসনুিা সাহসী আি 
অরভঝযাদ্ধা হযাদ্ধা। োি যরদ সামরযক রর্পযবঝযি সমু্মখীন হঝযও থাঝক োিা দঝম না 
রগঝয র্িং নেুন উদুঝম আর্াি আক্রমণ কিঝর্। 
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 খুিিম ইরেমঝধু নহঝিি প্রান্তঝদঝশি রদঝক এরগঝয চঝলঝে। অঝনক র্নুপ্রাণীি পাঝযি 
রচে িািা ক্ষেরর্ক্ষে, নহঝি পারনি হচঝয আিাঝলা খঝযিী কাদাই হর্রশ, হস ভার্ঝে 
ভার্ঝে হাঝেি ইশািায রনঝজি হলাকঝদি নহি অরেক্রঝমি ইরঙ্গে রদঝয রনঝজি খঝযিী 
হঘাড়াোঝক সামঝনি রদঝক অগ্রসি হর্াি জনু োড়া হদয। হস অরচঝিই অপি পাড় ধঝি 
সামঝন এরগঝয হযঝে থাঝক, হপেঝন োি হদহিক্ষী আি র্ারক হযাদ্ধািা োঝক অনুসিণ 
কিঝে। হস অর্শু ঘাড় ঘুরিঝয হপেঝনি রদঝক োরকঝয হদঝখ হয হর্শ কঝযকো হঘাড়া 
কাদায পঝড় িঝযঝে, সম্ভর্ে োঝদি খুি গভীি আিাঝলা কাদায আেঝক রগঝযরেল যখন 
োাঁঝদি অসেকব আঝিাহীিা োঝদি অনথবক চারু্কঝপো কঝিরেল। 
 
হস মাথা ঘুরিঝয পুনিায সামঝনি রদঝক োরকঝয অনুধার্ন কঝি হয গ্রাঝমি গরুি 
হগাযাঝলি রনচু হর্ষ্টনী আি মাত্র দুইশ গজ দূঝি িঝযঝে। হদযাঝলি রপেঝন লুরকঝয থাকা 
ের্কীিা উঝি দাাঁরড়ঝয গুরল র্ষবণ কিঝে হস সহসা আগুঝনি েলক হদখঝে পায। 
গাদার্নু্দঝকি সীসাি গুরল লক্ষুভ্রষ্ট হঝয রশস েুঝল োাঁি পাশ রদঝয চঝল যায। োি 
আঝিকজন অশ্বাঝিাহী, কমলা িঝেি পাগরড় পরিরহে রর্শাল দারড়ি অরধকািী এক 
িাজপুে হযাদ্ধাি কপাঝলি রিক মাঝে একো গুরল এঝস রর্দ্ধ হঝয োঝক হঘাড়া হথঝক 
রেেঝক হপেঝনি রদঝক হফঝল রদঝল হলাকো হপেন হথঝক আগে হঘাড়াি খুঝিি রনঝচ 
দরলে হর্াি আঝগ ধূঝলাি রভেঝি হর্শ কঝযকর্াি গরড়ঝয যায। আগুঝনি েলক হদঝখ 
খুিিম ভাঝর্ হদযাঝলি রপেঝন কমপঝক্ষ পঞ্চাশজন ের্রক লুরকঝয আঝে। রকন্তু 
োিপঝিও, হস আি োি হলাঝকিা যরদ হজাঝি হঘাড়া হোোয োহঝল োাঁিা রিেীযর্াি 
গুরল কিাি জনু প্রস্তুে হর্াি আঝগই োিা োঝদি কাঝে হপৌঁঝে হযঝে পািঝর্। রকন্তু 
োিপঝিই োঝক হোশ কঝি েীিন্দাঝজি দল এর্াি হদযাঝলি আড়াল হথঝক হর্ি হঝয 

http://www.bengaliebook.com/


 দি টেনটেড টরোন - এম্পোয়োর অভ িো ট োগল । অযোটলক্স রোিোরট োডড 

585 

www.bengaliebook.com                                  সূদিপত্র 
 

 

আঝস এর্ং দ্রুে েীি রনঝক্ষপ কঝিই আর্াি হদযাঝলি আড়াঝল রনঝজঝদি লুরকঝয 
হফঝল। একো েীি হযন সমযঝক িব্ধ কঝি রদঝয প্রায োঝক লক্ষু কঝিই েুঝে 
আসরেল। হস রনঝজি খঝযিী হঘাড়াি লাগাম হেঝন ধিাি আঝগই েীিো এঝস হঘাড়াি 
মাথাি হোে ইস্পাঝেি র্ঝমব আঘাে কঝি এর্ং রপেঝল যায। েীঝিি ধাক্কা আি 
আঘাঝেি কািঝণ সৃষ্ট অভুাঘাে হঘাড়াি অগ্রসি হর্াি গরেঝক র্ুাহে কঝি এর্ং জন্তুো 
একপাঝশ রপেঝল হযঝে শুরু কিঝে খুিিম প্রাণপঝণ হঘাড়াি উপি রনযন্ত্রণ রফঝি পার্াি 
হচষ্টা কিঝে থাঝক এর্ং গাঝযি হজাি রদঝয লাগাম হেঝন ধঝি আি হঘাড়াি গলাি কাঝে 
নুঝয এঝস হস প্রায হভঝে পড়া মারেি হদযাল লারফঝয েপঝক হযঝে সক্ষম হয, যা 
হসখাঝন চািরফঝেি হর্রশ উাঁচু হঝর্ না। োি হর্রশি ভাগ হলাকই সাফঝলুি সাঝথ হদযাল 
েপঝক যায রকন্তু োঝদি রভেঝি অন্তে দু’জঝনি র্াহঝনি সামঝনি পা হদযাঝলি রপেঝন 
িাখা হগার্ঝিি িূঝপি উপঝি রগঝয পড়ঝে সামঝনি পা হঘাড়াি হদঝহি রনচ হথঝক 
রপেঝল রগঝয োাঁঝদি উদঝিি রনঝচি অংশ মারেি হদযাঝল আেঝক যায এর্ং রপঝিি 
আঝিাহীিা োাঁঝদি মাথাি উপি রদঝয সামঝনি রদঝক রনরক্ষপ্ত হঝয সঝজাঝি মারেঝে 
আাঁেঝড় পঝড়। 
 
খুিিম কাঝলা িঝেি আাঁেসাে জুাঝকে পরিরহে একজন আক্রমণকািীি উঝেঝশু প্রচণ্ড 
হজাঝি েির্ারি চালায হয রনঝজি রর্শাল দুই রেলারর্রশষ্ট ধনুক রদঝয আর্ািও েীি 
রনঝক্ষঝপি প্রস্তুরে গ্রহণ কিরেল। হলাকো হসিকম রকেু কিাি আঝগই েির্ারিি 
ধািাঝলা ফলা োি রু্ঝকি উপঝি আড়াআরড় আঘাে কঝি এর্ং হনাকো ধনুক হেঝড় 
রদঝয হপেঝনি রদঝক উঝে পঝড় যায। খুিিঝমি চািপাঝশ োি হর্শ কঝযকজন হলাক 
পযবাণ হথঝক আহে রকংর্া রনহে অর্িায রেেঝক পঝড়। খুিিম কাঝনি রভেঝি যুঝদ্ধি 
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দামামা েড় েুলঝে শুরু কিঝে হস রনঝজি দু’জন হদহিক্ষীঝক রনঝয সিাসরি গ্রাঝমি 
রদঝক এরগঝয হযঝে শুরু কঝি এর্ং পঝথ একো রনচু চালাঘি পাশ কারেঝয যায। চালা 
ঘঝিি হভেি হথঝক একো োগল হদৌঝড় হর্ি হঝয এঝস োাঁি হদহিক্ষীঝদি একজঝনি 
হঘাড়াি সামঝনি পাঝযি রনঝচ এঝস পঝড়। হঘাড়াো োগঝলি উপি হহাাঁচে খায এর্ং োি 
আঝিাহী একপাঝশ কাে হঝয োলগাঝেি পাোি উপঝি পঝড় যা রদঝয চালা ঘঝিি োদ 
সেরি কিা হঝযঝে। োি হদঝহি ভাঝি োদো হদঝর্ রগঝয হস োাঁঝদি দৃশুপে হথঝক 
হারিঝয যায। 
 
খুিিম আি অর্রশষ্ট হদহিক্ষীি হঘাড়াগুঝলা র্াধাপ্রাপ্ত হয এর্ং ফঝল আঝিা একর্াি 
োাঁঝদি অগ্রসি হর্াি গরে হ্রাস পায। খুিিম অর্শু প্রায সাঝথ সাঝথই রনঝজি খঝযিী 
হঘাড়াোঝক গরেশীল কঝি এর্ং শীঘই গ্রাঝমি একমাত্র সরু প্রধান সড়ঝক হপৌঁঝে যায। 
োাঁি দৃরষ্ট একমুহূঝেবি জনু সাদা িে কিা একো মরন্দঝি আেঝক যায হযখাঝন লাল িে 
কিা রহনু্দঝদি র্হুভূজা হদর্ী কারলি প্ররেকৃরে িঝযঝে, হদর্ীি গলায কমলা িঝেি 
ফুঝলি একো মালা। রকন্তু োিপঝিই সড়ঝকি হশষপ্রাঝন্ত–রর্শাল একো র্েরৃ্ঝক্ষি পাো 
আি ডালপালাি কািঝণ সৃষ্ট োযাি আড়াঝল আংরশকভাঝর্ োকা পড়া অর্িায খুিিম 
একো কামান হদখঝে পায একো হলাক র্ারুঝদি গঝেব এখনই আগুন হদঝর্। োাঁি পঝক্ষ 
যে হজাঝি লাগাম হেঝন ধিা সম্ভর্ ধঝি খুিিম সড়ঝকি পাঝশ দুঝো হোে র্াসাি 
মধুর্েবী ফাাঁকা িাঝন োি খঝযিী হঘাড়াোঝক হমাচড় রদঝয প্রঝর্শ কিঝল, হর্শ কঝযকো 
হাড় রজিরজঝি মুিগীি মযলা খুঝে খাওযা র্াধাপ্রাপ্ত হয, যািা পাখা োাঁপঝে আেবস্বঝি 
প্ররের্াদ জানায। 
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হস প্রায সাঝথ সাঝথ কামানো হথঝক হগালার্ষবঝণি আওযাজ পায এর্ং সাদা হধাাঁযাি 
কুণ্ডলী র্ারড়ি উপঝি হভঝস উিঝে হদঝখ, এি পঝিই একো হভাো শব্দ আি আেবনাদ 
হভঝস আঝস। োি একজন অশ্বাঝিাহী আঘাে প্রাপ্ত হঝযঝে। োি রিক হপেঝন 
অর্িানিে হদহিক্ষী না–হসও োি সাঝথই র্ারড়ি মাঝে েুঝক পড়ঝে হপঝিঝে। খুিিম 
এখন কামাঝনি হোপরচঝদি রর্রস্মে আি আক্রমণ কিাি অরভপ্রাঝয যাঝে োিা পুনিায 
কামান রদঝয হগালা র্ষবণ কিঝে না পাঝি হস আি োাঁি হদহিক্ষী োঝদি র্াহন রনঝয 
দ্রুে গরেঝে কঝযকো কাাঁোঝোাঁঝপি রভেি রদঝয যা গৃহপারলে পশুি হখাযাঝিি হদযাল 
রহসাঝর্ কাজ কঝি এরগঝয যায এর্ং র্ারড়ি রপেঝনি উঝিাঝন থাকা দরড়ি চািপাযা আি 
মারেি িািাি র্াসনপঝত্রি রভেি রদঝয োাঁিা এাঁঝকঝর্ঝক িািা কঝি হনয হযখান হথঝক 
হসখাঝনি র্ারসন্দািা র্হু আঝগই পারলঝয রগঝযঝে। 
 
সড়ঝকি হশষ র্ারড়ি হপেঝনি হকাণায হপৌঁঝে এর্ং হসোঝক পাশ কারেঝয খুিিম োাঁি 
হঘাড়া রনঝয ঘুিঝে হস র্েরৃ্ঝক্ষি োযায অর্রিে কামানো আি মাত্র কঝযক গজ দূঝি 
িঝযঝে হদখঝে পায। কামাঝনি কাঝে দাাঁরড়ঝয থাকা হোপরচঝদি উধ্ববাঙ্গ রনিাভিণ এর্ং 
মধুাঝে প্রচণ্ড দার্দাঝহ োিা ঘমবাে অর্িায কামাঝনি নঝল র্ারুদ আি হগালা প্রঝর্শ 
কিার্াি জনু সাহরসকোি সাঝথ হচষ্টা কিঝে যখন রেন রক চািজন ের্কী র্েরৃ্ঝক্ষি 
চওড়া কাঝণ্ডি সুিক্ষাি হপেঝন অর্িান কঝি প্রধান সড়ক রদঝয অগ্রসিমান োাঁি 
হলাকঝদি উঝেঝশু গুরলর্ষবণ কিঝে হোপরচিা কামাঝন হগালা ভিাি সময োাঁঝদি দূঝি 
সরিঝয িাখঝে। হকাঝনা রকেু রচন্তা না কঝি এর্ং হাে আি হাাঁেু রদঝয খঝযিী হঘাড়াঝক 
সামঝন যার্াি জনু োড়া রদঝয খুিিম কামানো লক্ষু কঝি েুঝে যায, োি সাঝথি 
একমাত্র হদহিক্ষী োঝক অনুসিণ কঝি। োঝদি এরগঝয আসঝে হদঝখ রেনজন 
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হোপরচি রভেঝি দুইজন ঘুঝি দাাঁরড়ঝয হদৌঝড় পালাঝে শুরু কিঝল োাঁি হদহিক্ষীি র্শবাি 
অগ্রভাগ অনাযাঝস োাঁঝদি পিপি রর্দ্ধ কঝি। েৃেীয হোপরচ সাহরসকোি সাঝথ দাাঁরড়ঝয 
রনঝজি হাঝেি ইস্পাঝেি লম্বা শলাকাো রদঝয খুিিমঝক হঘাড়াি উপি হথঝক হফঝল 
রদঝে হচষ্টা কঝি। হলাকোি অনভুি আঘাে লক্ষুভ্রষ্ট হয আি খুিিম রনঝজি েির্ারি 
হর্ি কঝি োি নগ্ন কাাঁঝধ প্রাণপঝণ আঘাে কঝি। েির্ারিি ফলা মাংসঝপশী আি েন্তু 
হভদ কঝি গভীঝি প্রঝর্শ কঝি হলাকো কামাঝনি নঝলি উপঝি লুরেঝয পড়ঝে িে োাঁি 
ক্ষেিান হথঝক রনগবে হঝয চািপাশ রভরজঝয রদঝে শুরু কঝি। 
 
 ইেুর্সঝি, একজন ের্রক োাঁি গাদার্নু্দঝকি নল ঘুরিঝয রনঝয খুিিমঝক রনশানা 
কিঝে চায রকন্তু র্নু্দঝকি নলো লম্বা–প্রায েযরফে–আি হলাকো উঝত্তরজে। গুরল কিাি 
সময র্নু্দকো োাঁি হাঝে কাাঁপঝে থাকায সীসাি গুরলো খুিিম এর্ং োি হপেঝনি 
হদহিক্ষী দুজনঝকই আঘাে কিঝে র্ুথব হঝয োাঁঝদি মাথাি উপি রদঝয রশস েুঝল 
রনঝদবাষভরঙ্গঝে উঝড় যায। খুিিম ের্রকি মাথায এে হজাঝি েির্ারি রদঝয আঘাে কঝি 
হয খুরলি সাঝথ অরভঘাঝেি ফঝল আঝিকেু হঝলই েির্ারিো োি হাে হথঝক পঝড় হযে 
এর্ং হলাকোি খুরল পাকা েিমুঝজি মে ফাাঁক হঝয রগঝয, িে আি মগজ ধূঝলায 
রেেঝক পঝড়। 
 
 খুিিম সহসা হেি পায হয খসরুি রকেু হযাদ্ধা পালাঝে শুরু কঝিঝে, োঝক অনুসিণ 
কঝি গ্রাঝমি রভেঝি প্রঝর্শ কিা োি হলাঝকিা োাঁঝদি এঝকর্াঝি কাঝে অর্িান কঝি 
রপেু ধাওযা কিঝে। হস দম রফঝি পার্াি মাঝেই কামিান ইকর্াঝলি হলাঝকিা শে 
অর্িাঝনি সামঝন হযখাঝন আক্রমণ কঝিরেল হসখান হথঝক হভঝস আসা প্রচণ্ড লড়াইঝযি 
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আওযাজ শুনঝে পায। োি হচাখ চািপাঝশ ঘুিঝে থাকা োাঁোল হথাযায জ্বালা কিঝে 
থাঝক। কঝযকো র্ারড়ি োলপাোি োঝদ কামান রকংর্া গাদার্নু্দঝকি সু্ফরলঝঙ্গি কািঝণই 
রনিযই আগুন ধঝি রগঝযঝে। আি এখন প্রর্ল র্াোঝসি োপো জ্বলন্ত পাোি েুকঝিা 
এক োদ হথঝক অনু োঝদ ভারসঝয রনঝয চঝলঝে। পুঝিা গ্রামো অরচঝিই দাউ দাউ কঝি 
জ্বলঝে শুরু কিঝর্। 
 
‘খসরুি সসনুঝদি এর্াি হপেন হথঝক আক্রমণ কিা যাক- খুিিম োাঁি চািপাঝশ 
সমঝর্ে হঝে শুরু কিা হলাকঝদি উঝেঝশু র্ঝল রকন্তু হস আি রকেু র্লাি আঝগই 
যুদ্ধিঝলি রদক হথঝক গ্রাঝমি প্রধান সড়ঝকি মাোমারে র্িার্ি একো হোে গরল হথঝক 
একদল অশ্বাঝিাহী রেেঝক হর্ি হঝয আঝস। খুিিঝমি অশ্বাঝিাহী হযাদ্ধাঝদি হদখঝে 
হপঝয দলোি হনো সিাসরি োঝদি রদঝক েির্ারি উাঁচু কঝি হধঝয আঝস। শত্রুি দলো 
োাঁঝদি রদঝক হধঝয আসাি মাঝেই খুিিম হধাযাি মাঝেই লক্ষু কঝি দলোি মাঝে 
একজন অশ্বাঝিাহী িঝযঝে যাি হঘাড়াি রিেীয আঝিকপ্রি লাগাম িঝযঝে। যা সামঝন 
অর্রিে একজন অশ্বাঝিাহী ধঝি হিঝখঝে। োাঁি আংরশক দৃরষ্টশরে সৎ-ভাই োড়া 
হলাকো আি হকউ হঝে পাঝি না। 
 
খুিিম প্রধান লাগাম ধঝি থাকা অশ্বাঝিাহীি রদঝক এরগঝয যার্াি জনু োাঁি খঝযিী 
হঘাড়াোি পাাঁজঝি গুাঁঝো হদয। হলাকো রনঝজি খারল হাঝে ধঝি থাকা েির্ারি উাঁচু কঝি 
এর্ং খুিিঝমি প্রথম আঘােো রফরিঝয হদয রকন্তু রিেীয আঘােো এরড়ঝয হযঝে পাঝি 
না যা োাঁি করিি রিক উপি হথঝক োি হাে প্রায রিখরণ্ডে কঝি হফঝল। ক্ষেিান 
হথঝক রফনরক রদঝয িে হর্ি হঝে শুরু কিঝল হস োি হাঝে ধিা লাগাম হফঝল রদঝয 
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যুদ্ধঝক্ষত্র হথঝক পারলঝয হযঝে শুরু কঝি। খুিিম সহজাে প্ররৃ্রত্তি র্ঝশ দ্রুে রনচু হঝয 
লাগামো মারেঝে পড়াি আঝগই ধঝি হফঝল। 
 
 যুদ্ধঝক্ষত্র হথঝক খসরুি হঘাড়াোঝক–ধুসি িঝেি একো মারদ হঘাড়া–হহাঁচকা োঝন সরিঝয 
রনঝয আসাি মাঝেই খুিিম রচৎকাি কঝি র্ঝল, ‘আরম, খুিিম। খুসরু েুরম এর্াি 
আত্মসমপবণ কঝিা। আরম হোমায র্রন্দ কঝিরে। োি সৎ-ভাই হকাঝনা কথা র্ঝল না। 
হোমাি জনু রক অঝনক হলাক মািা যায রন, হকর্ল এখন না হোমাি অনুানু রর্ঝদ্রাহ 
প্রঝচষ্টাি সময? কথা র্ঝলা, খুিিম আর্াি রচৎকাি কঝি র্ঝল, যরদ হকাঝনা কািঝণ 
যুঝদ্ধি হট্টঝগাঝলি আি আগুঝন জ্বলঝে থাকা োঝদি পেপে শঝব্দি মাঝে োি আঝগি 
কথাগুঝলা চাপা পঝড় রগঝয থাঝক হসজনু এর্াি আঝগি হচঝয হজাঝি। খুসরুি মুখার্যর্ 
প্রায আঝর্গহীন হদখায। হকর্ল োাঁি একো মাত্র হচাখই মঝন হয রকেুো ভার্ ফুঝে 
িঝযঝে। আপােভাঝর্ দৃরষ্টহীন র্ারক হচাখোয ফাাঁকা দৃরষ্ট। োলপাোি োদ হথঝক একো 
জ্বলন্ত পাো র্াোঝস উঝড় োি পাঝশ আসঝে োি হঘাড়াো োাঁরক রদঝয রনঝজি মাথা 
সরিঝয রনঝে, খসরু কথা র্ঝল। 
 
 ‘আরম আত্মসমপবণ কিরে।’ 
 
* 
 
‘আরম মধু এরশযাি েৃণভূরম হথঝক আগে আমাি পূর্বপুরুষঝদি প্রাচীন িীরে অনুসাঝি 
জীর্নযাপণ কঝিরেিঃ “রসংহাসন রকংর্া শর্াধাি”। আরম এর্াি েৃেীযর্াঝিি মে 
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রসংহাসন দখঝলি হচষ্টা কঝিরে এর্ং র্ুথব হঝযরে। আরম দু’র্াি শর্াধাঝিি রনযরে 
এরড়ঝয হযঝে হপঝিরে রকন্তু আমাি সাহসী সহঝযাদ্ধািা যা পাঝি রন। আরম রিেীয 
প্রযাঝসি পঝি রনঝজি দৃরষ্টশরে রর্সজবন রদঝযরেলাম। আমাি স্ত্রী জারনি ভাঝলার্াসা না 
হপঝল আরম হোশাি মাঝে পথভ্রষ্ট হোম। আরম এখন মৃেুুি জনু প্রস্তুে। আমায 
হকর্ল োঝক হশষর্াঝিি মে একো রচরি হলখাি অনুমরে দাও।’ 
 
খুিিঝমি সামঝন, মাত্র রর্শ রমরনে পঝি, খসরু দাাঁরড়ঝয হথঝক দু’পাশ হথঝক দু’জন 
প্রহিী আলঝো কঝি োি হাে ধঝি হিঝখঝে, হস একঝঘঝয সুঝি কথা র্লঝে থাঝক। 
োি সসনুিা োাঁি আত্মসমপবঝণি আঝদশ পালন কঝিঝে এর্ং এখনও োঝদি হখাাঁজা 
হঝে আি োাঁঝদি পরিেুে অঝস্ত্রি িূপ জঝম উঝিঝে। খুিিম যখন–োি মুঝখ এখনও 
হধাযাি কারল হলঝগ িঝযঝে এর্ং পিঝনি কাপড় আি হদহ এখনও যুঝদ্ধি ঘাঝম রসে–
োাঁি সৎ-ভাইঝযি রদঝক োকায োাঁি কাঝে এো মঝন হয হয খসরু ইোশরেি চূড়ান্ত 
প্রঝযাগ কঝি রনঝজঝক োি চািপাঝশ ঘেমান সর্রকেু হথঝক রর্রেি কঝি রনঝযঝে, হাল 
হেঝড় রদঝয রনযরে োি ভাঝগু যা হিঝখঝে হসো র্িণ কিাি জনু হস প্রস্তুে। 
 
এই মুহূঝেব, খসরুি মে না, হস হকাঝনাভাঝর্ই এেো রনসৃ্পহ থাকঝে পাঝি না। রনঝজি 
রর্জঝয উল্লরসে এর্ং রসংহাসঝনি জনু োি আকাঙ্খা পূিঝণ এো যা রকেু অথব র্হন 
কঝি সর্ রকেুি সাঝথ োাঁি এে রর্পুল সংখুক হলাঝকি রনহে হর্াি দুিঃখ রমঝলরমঝশ 
একাকাি হঝয যায। আহেঝদি রভেঝি কামিান ইকর্ালও িঝযঝেন। গ্রাঝম োাঁঝদি 
সামনাসামরন হামলাি প্রথম রর্পযবঝযি মুঝখ রেরন খুিিঝমি হলাকঝদি নেুনভাঝর্ 
উিীরর্ে কিাি সময গাদার্নু্দঝকি সীসায োাঁি র্ামহাে এমন জঘনুভাঝর্ গুাঁরড়ঝয 
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রগঝযঝে হয হহরকম খুিিমঝক র্ঝলঝে অরর্লঝম্ব কনুইঝযি রনচ হথঝক োাঁি হাে হকঝে 
র্াদ রদঝলই হকর্ল োঝক প্রাঝণ র্াাঁচান সম্ভর্। োাঁিা ইরেমঝধু রনঝজঝদি শলুরচরকৎসাি 
শঝস্ত্র শান রদঝে আি িেপাে র্ি কিাি জনু হলাহা গিম কিঝে শুরু কঝিঝেন। োি 
অল্পর্যসী এক করচবি অর্িা এিঝচঝযও খািাপ। পাাঁজঝি েির্ারিি আঘাে রনঝয মারেঝে 
পঝড় থাকাি সময একো প্রায আি জ্বলন্ত োলপাোি োদ োি উপঝি উঝড় এঝস 
পঝড়ঝে। খুিিম যখন োঝক হদখঝে রগঝযরেল েখন যন্ত্রণায োি আেবনাদ মানুঝষি 
হচঝয হর্রশ পাশরর্ক মঝন হয, হস রনঝজঝক হজাি কঝি র্াধু কঝি োাঁি পুঝড় কাঝলা হঝয 
যাওযা মুঝখি রদঝক োকাঝে হযখাঝন চামড়া ফারলফারল হঝয েুঝল িঝযঝে। হহরকম োঝক 
র্ঝলঝে োিা হকর্ল োাঁি হফাস্কা পড়া মুঝখ হফাাঁো হফাাঁো আরফম রমরেে পারন রদঝয 
হর্ঝহশঝেি উঝেঝশু োি যাত্রাঝক রকেুো সহনীয কিঝে পাঝি। খুিিম ভাঝর্, আল্লাহি 
কাঝে হদাযা করি হসো হযন োড়াোরড় হয। 
 
 হস োাঁি আঝর্গহীন সৎ-ভাইঝযি রদঝক, এইসর্ দুঝভবাঝগি কািণ, োরকঝয থাকাি সময 
োি রভেঝি হক্রাধ পুিীভূে হঝে থাঝক, এর্ং হস োঝক চড় মািাি জনু হাে েুঝল। 
রকন্তু োিপঝি রক মঝন হঝে হস রনঝজঝক রনিি কঝি। রক লাভ হঝর্? হস হক্রাঝধি 
র্শর্েবী হঝয রকেু কিঝর্ না। হোমায রু্িহানপুঝিি ভূগভবি কািাপ্রঝকাঝষ্ঠ রনঝয যাওযা 
হঝর্। হসখাঝন েুরম আমাি রসদ্ধাঝন্তি জনু অঝপক্ষা কিঝর্। আমাঝদি আব্বাজান হযমন 
একর্াি কঝিরেঝলন হেমরন হক্রাঝধি র্শর্েবী হঝয আরম হোমাি র্া হোমাি সসনুঝদি 
শারিি রর্ষঝয হকাঝনা রসদ্ধান্ত হনর্ না। 
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 ‘হোমাি জনু হকাঝনা ধিঝনি হুমরক না হওযাি প্ররেশ্রুরে আরম রদঝে পািঝর্া না। 
আরম রনঝজঝক রচরন। আমাি মাঝে যেক্ষণ প্রাণ থাকঝর্ েেক্ষণ উচ্চাকাঙ্খও থাকঝর্… 
আরম মৃেুুি জনু প্রস্তুে, খসরু উত্তি হদয, োি মুখ এখনও ভার্ঝলশহীন রকন্তু রকেুক্ষণ 
পঝি সামানু নমনীয কঝণ্ঠ হস জানঝে চায, জারন হযঝো আমাি সাঝথ রু্িহানপুঝি হযঝে 
পাঝি? 
 
খুিিম অনুঝিাধো নাকচ কিঝে যাঝর্ এমন সময আিজুমান্দ এর্ং োি জনু রনঝজি 
অনুভূরেি কথা োি মঝন পঝড়। োি রনঝজি স্ত্রীি জনু োাঁি ভাঝলার্াসাি মাঝন হস োি 
সৎ-ভাইঝযি অনুঝিাধ প্রেুাখুান কিঝে পািঝর্ না। হুাাঁ। েুরম যেই োি অনুপযুে হও, 
আরম হোমাি অনুঝিাধ হকর্ল োাঁি কথা হভঝর্ই, হোমাি কথা নয, মিুি কিরে।’ 
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১০ দপেোর যে অননদেকেো 
 
লাঝহাি, জানুযারি ১৬২৮ 
 
হমঝহরুরিসা িারভ নদীি েীি হদখঝে পাওযা যায প্রাসাঝদি রিেীয েলায রনঝজি 
আর্াসন কঝক্ষ মখমল হমাড়া রনচু একো রডভাঝন র্ঝস গভীি রচন্তায মগ্ন। োি েলঝর্ 
সাড়া রদঝয লাঝহাঝিি রদঝক রনঝজঝদি র্ারহনী রনঝয এরগঝয আসা অনুগে িাজাঝদি কাে 
হথঝক আগে সর্বঝশষ প্ররেঝর্দন পঝড় িঝযঝে। শাহরিযাঝিি নাম উঝল্লখ কঝিই যরদও 
েলর্ পািাঝনা হঝযঝে, যাঝক চািমাস আঝগ লাঝহাঝিি মসরজঝদ শুক্রর্াঝিি জুম্মাি 
নামাঝজি সময সম্রাে রহসাঝর্ হঘাষণা কিা হঝযঝে, এর্ং সঙ্গে কািঝণই একইভাঝর্ 
োঝক সঝম্বাধন কঝিই উত্তিগুঝলা এঝসঝে রকন্তু োি আব্বাজান যেো আগ্রহ প্রদশবন 
কিঝে হস হসগুঝলাি প্ররে োাঁি রকযদংশ আগ্রহও হদখায না। জাহাঙ্গীঝিি কথা স্মিণ 
কিঝে হমঝহরুরিসা হশাক আি দুিঃখ অনুভর্ কঝি যা োাঁি মৃেুুি পঝি োঝক কখনও 
পুঝিাপুরি হেঝড় যায রন আর্াি র্াড়ঝে শুরু কঝি। এই আঝর্ঝগি গভীিো আি অেলো 
োঝক রর্রস্মে কঝিরেল যেক্ষণ না হস রু্েঝে পাঝি োি জনু জাহাঙ্গীঝিি ভাঝলার্াসা 
কেো র্ুাপক রেল। রনঝজি স্বাধীনোি প্ররে োাঁি গর্ব সঝত্ত্বও হস োাঁি প্ররে রনভবিশীল 
রেল রিক হযমন রেরন োি উপঝি রনভবিশীল রেঝলন। হস োঝক এই কািঝণই োি 
ক্ষমোি সাঝথ োঝকও এজনু ভাঝলার্াসঝো। 
 

http://www.bengaliebook.com/


 দি টেনটেড টরোন - এম্পোয়োর অভ িো ট োগল । অযোটলক্স রোিোরট োডড 

595 

www.bengaliebook.com                                  সূদিপত্র 
 

 

হস যেো আন্দাজ কঝিরেল শাহরিযাি শাসক রহসাঝর্ োিঝচঝযও দুর্বল রহসাঝর্ রনঝজঝক 
প্রমাণ কঝি, র্ারহুক আড়ম্বি আি অহরমকাি কাঝে রনঝজঝক পুঝিাপুরি সমপবণ কঝিঝে। 
হস রদঝনি হর্রশিভাগ সময রনঝজি আপােস্বীকৃে সুদশবন হদহঝসৌষ্ঠঝর্ ধািঝণি জনু 
হপাষাক আি অলিাি রনর্বাচঝন র্ুয কঝি অথর্া োিই মে রনঝর্বাধ সঙ্গীঝদি রনঝয চেুল 
আঝমাদপ্রঝমাদ আি রশকাঝি র্ুি থাঝক। সাম্রাঝজুি হকাঝনা রর্ষয োঝক এঝকর্াঝিই 
রর্ব্রে কঝি না। হমঝহরুরিসাি এজনু আনরন্দে হওযা উরচে রেল রকন্তু র্স্তুেপঝক্ষ এো 
সন্তুরষ্টিও অঝযাগু। হস যখন োাঁি পিামশবদাোঝদি রনঝয সর্িঝক র্ঝস েখন সিকারি 
আি সামরিক উভয রর্ষঝয োাঁি অজ্ঞো এে নগ্ন আি হশাচনীযভাঝর্ স্পষ্ট হঝয উঝি হয 
এি ফঝল োি উপঝি অনুগামীঝদি আিা আি রর্শ্বাস হচাে খায। হমঝহরুরিসা লাডরলি 
সাহাঝযু যেো সহজভাঝর্ সম্ভর্ কঝি োঝক হয সািসংঝক্ষপ আি পিামশব সির্িাহ আি 
হসগুঝলা পুনিারৃ্রত্ত কঝি হস হয হসগুঝলাি প্ররে যঝথষ্ট মঝনাঝযাগ হদয না অথর্া 
পিামশবদাোঝদি সামঝন োযরর্ক চাঝপি কািঝণ সামানু োাঁি যেেুকু রু্রদ্ধ িঝযঝে 
হসেুকুও োঝক একলা হফঝল ঘুিঝে হর্ি হয। 
 
হমঝহরুরিসা আঝিা একর্াি নািী হর্াি কািঝণ োি ওপঝি আঝিারপে রনঝষধাজ্ঞাি জনু 
গভীিভাঝর্ আঝক্ষপ প্রকাশ কঝি। হস যরদ হকর্ল পিামশবদাোঝদি সর্িঝক অংশ রনঝে 
পািঝো… রকন্তু হস জাঝন হস হসো পািঝর্ না, উরচেও হঝর্ না, অনথবক আঝক্ষপ র্া 
হোশায কালঝক্ষপণ। খুিিম যরদও খসরুঝক পিারজে কঝিঝে আি লাঝহাঝিি উঝেঝশু 
আপাে অনুকম্পাহীনভাঝর্ এরগঝয আসঝে োিপঝিও কিদ িাঝজুি িাজা আি অগ্রগণু 
অরভজােঝদি অঝনঝকই উত্তিারধকািজরনে রর্ঝিাঝধি ফলাফল সম্বঝি রনরিে না হওযা 
পযবন্ত োিা োিপঝক্ষ হযাগ রদঝে অপািগো প্রকাশ কঝিঝে। র্স্তুেপঝক্ষ, যরদ োি 
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সমথবকঝদি কাে হথঝক প্রাপ্ত রচরিি র্ের্ু রর্শ্বাস কিঝে হয, আঝিা অঝনক সশস্ত্র 
হযাদ্ধাি দল লাঝহাঝি এঝস োি র্ারহনীি সাঝথ অরচঝিই হযাগ হদঝর্। োি সাঝথ যািা 
ইরেমঝধু হযাগ রদঝযঝে োঝদি সাঝথ সাঝথ আি হর্শ ভাঝলা পরিমাণ অথবপ্রদাঝনি জনু 
হস লাঝহাঝিি রর্শাল হকাষাগাঝিি সম্পদ রনঝযাগ কঝিঝে, হসই সাঝথ খুিিম পিারজে 
হর্াি পঝি আিও হদযাি প্ররেশ্রুরে রদঝযঝে। লাঝহাঝিি চািপাঝশ যরদও হকাঝনা 
রনিাপত্তা প্রাচীি হনই, শাহরিযাঝিি আরধকারিঝকিা োাঁি রনঝদবশনায নদীি েীঝি অর্রিে 
প্রাসাদঝক সুিরক্ষে দুঝভবদু কিাি কাঝজ দারুণ সাফলু হদরখঝযঝে, প্রাসাঝদি চািপাঝশ 
মারে আি কাঝিি শে হচাখা খুাঁোি সাহাঝযু শরেশালী হর্ড়া রনরমবে হঝযঝে এর্ং োঝদি 
কাঝে লভু সর্ধিঝনি কামাঝনি জনু হসখাঝন রর্পুল সংখুক কামাঝনি মঞ্চ রনমবাণ কিা 
হঝযঝে। দীঘবিাযী অর্ঝিাধ হমাকাঝর্লা কিাি জনু প্রঝযাজনীয খাদু শঝসুি সাঝথ র্ারুদ 
আি অনুানু প্রঝযাজনীয উপকিণও রর্পুল পরিমাঝণ মজুদ কিা হঝযঝে। হস যরদ উনু্মে 
প্রান্তঝি খুিিমঝক হমাকাঝর্লা কিঝে শাহরিযাি আি োাঁি হসনাপরেঝদি আকরস্মক 
রনিমণ হথঝক রর্িে িাখঝে পাঝি োহঝল খুিিঝমি র্ারহনী যখন প্রথম আক্রমণ কিঝর্ 
েখন োঝক প্ররেঝিাধ এর্ং হসই সাঝথ রনঝজঝদি রনিাযক আক্রমণ সূচনা কিাি পূঝর্ব 
োি র্ারহনীঝক হীনর্ল কিাি একো ভাঝলা সম্ভার্না োঝদি িঝযঝে। শাহরিযাঝিি মাঝে 
এর্ং োি মাধুঝম োাঁি হসনাপরেঝদি মাঝে অর্ঝিাধ হমাকাঝর্লাি জনু যঝথষ্ট সংকল্প 
আি আিা সঞ্চারিে কিাই এখন োি মূল কাজ যাঝে োিা রর্শ্বাস কঝি হয োিাই 
হশঝষ রর্জযী হঝর্। হসৌভাগুর্শে হস হসনার্ারহনীি জনু অনুকূল সামরিক সত্ত্বা আি 
আিা যঝথষ্টই ধািণ কঝি। 
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 হস আঝিা অনুধার্ন কঝিঝে হয দািা শুঝকাহ আি আওিঙ্গঝজর্ োাঁি কাঝে থাকায এো 
োঝক একো র্াড়রে সুরর্ধা দান কঝিঝে। কামিান োাঁি সৎ-ভাই সম্রাে হুমাযুঝনি 
রর্রুঝদ্ধ রনঝজি অসংখু রর্ঝদ্রাঝহি মাঝে একর্াি হুমাযুঝনি রশশু সন্তান, ভরর্ষুে সম্রাে 
আকর্িঝক যুদ্ধ চলাকালীন সমঝয একর্াি কারু্ঝলি প্ররেিক্ষা প্রাচীঝিি উপি প্রদশবন 
কঝিরেল হুমাযুনঝক শহি আক্রমণ কিা হথঝক রনিি কিঝে যা আঝিকেু হঝলই সফল 
হঝে চঝলরেল। হস অর্শুই এেদূি যাঝর্ না–অন্তেপঝক্ষ যেক্ষণ না মািাত্মক জরুরি 
অর্িাি সৃরষ্ট হয–রকন্তু আকর্ঝিি গল্পো োি হচঝয খুিিম আঝিা ভাঝলা কঝি জাঝন 
রর্ধায, হস জাঝন হয হস এমনো কিঝে পাঝি এই ভার্নাো খুিিঝমি মঝন রক ধিঝনি 
চাপ সৃরষ্ট কিঝে পাঝি। র্াচ্চা দুঝো অর্শু ইরেমঝধু আঝিকো উঝেশু রসরদ্ধঝে সাহাযু 
কঝিঝে–হসো হল শাহরিযািঝক কাঝে িাখা এর্ং পৃথক শারন্ত চুরে সম্পাদঝন োি 
সামানুেম প্রঝচষ্টা সম্ভার্নাঝকও নাকচ কঝি হদযা। লাডরলঝক একজন মধুিোকািী 
রহসাঝর্ র্ুর্হাি কঝি–হয হসৌভাগুর্শে মাঝযি প্ররে োাঁি রনিিুশ আনুগেু হথঝক 
এখনও সামানুেম রর্চুুরেি লক্ষণও প্রকাশ কঝি রন–হস শাহরিযািঝক রনরিেভাঝর্ 
রু্রেঝযঝে হয দুই রকঝশাি যুর্িাজ এেোই আকষবণীয আি অনুপ্রারণে কিাি ক্ষমো 
োাঁঝদি এেই হর্রশ হয দির্াঝি োাঁঝদি প্রকাশু উপরিরে, োাঁঝদি আব্বাজাঝনি সাঝথ 
োঝদি হচহািাি প্রচুি রমল থাকায োাঁি অমােুঝদি মাঝে োি সৃ্মরে জাগিে কঝি, োি 
রনঝজি অর্িাঝনি জনু মানহারনকি রহসাঝর্ প্ররেপি হঝে পাঝি। হস হসই সাঝথ। োঝক 
পিামঝশবি েঝল রু্রেঝযঝে হয োিা হযে পারলঝয হযঝে পাঝি র্া োঝদি উদ্ধাি কিাি 
হকাঝনা প্রঝচষ্টা হঝে পাঝি। শাহরিযাি এিফঝল অেুন্ত র্ুগ্র হঝয উঝি দু’জনঝক 
প্রাসাঝদি একো রনজবন অংঝশ আঝলার্াোসহীন দুঝো পৃথক কঝক্ষ রদঝনি চরব্বশ ঘন্টা 
প্রহিাধীন অর্িায োঝদি আেঝক িাখাি রনঝদবশ রদঝযঝে। 
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হমঝহরুরিসা রনঝজি অর্িাঝনি শরে সম্পঝকব অর্গে থাকায উৎসারহে হঝয মঝন মঝন 
হভঝর্ িাখা রকেু কূেননরেক পদঝক্ষপ সম্বঝি রচন্তা কঝি। সীমান্তর্েবী িাজুগুঝলা যরদ 
খুিিঝমি রর্রুঝদ্ধ শাহরিযাঝিি পঝক্ষ রর্ঝিাঝধ হিঝক্ষপ কঝি োহঝল ভূখণ্ডগে োঝড়ি 
প্রিার্ রদঝয োি রনঝজি–নারক আনুষ্ঠারনকভাঝর্ শাহরিযাঝিি উরচে প্ররেরনরধ হপ্রিণ 
কিা? কান্দাহাি আি পাশ্ববর্েবী ভূখঝণ্ডি রর্রনমঝয পািঝসুি শাহ খুরশ মঝন এো কিঝর্। 
দারক্ষণাঝেুি সুলোনঝদি হযে োঝদি র্াঝজযাপ্ত কিা ভূখণ্ড রফরিঝয হদযাি প্রিাঝর্ 
সাড়া রদঝে পাঝি–োি অর্িান একর্াি সংহে হঝল যা োিা পুনিায দখল কিঝে 
পািঝর্ এর্ং োঝদি হসনাপরে মারলক। আম্বাঝিি র্যস হঝলও এখনও প্রাণর্ন্ত িঝযঝেন, 
হযঝো োঝদি পঝক্ষ হসনার্ারহনীি হনেৃত্ব দান কিঝে পাঝিন। খুিিম আি োি রভেঝি 
অমীমাংরসে রর্ঝিাধ িঝযঝে। পেুবগীজ র্া ইংঝিজিা হযঝো শুল্ক োঝড়ি রর্রনমঝয োঝদি 
জাহাঝজ মািাত্মক আধুরনক কামান সরিে কঝি োঝদি নারর্কঝদি হপ্রিণ কিঝে 
পাঝি। যাচাই কঝি হদখাি জনু অঝনক সম্ভার্না িঝযঝে। শাহরিযাঝিি সীমার্দ্ধো 
সঝত্ত্বও, হস োঝক রসংহাসঝন অরধরষ্ঠে িাখঝে চায। আি োোড়া, জাহাঙ্গীঝিি হঝয 
এেগুঝলা র্েি হসই শাসন কঝিঝে। 
 
* 
 
খুিিম রনঝজি েকেঝক লাল রনযন্ত্রক োরু্ঝে একো রনচু হেরর্ঝলি চািপাঝশ আসফ খান 
আি মহর্ে খাঝনি সাঝথ র্ঝস িঝযঝে। োরু্ি পদবাগুঝলা যরদও হসানালী দরড় রদঝয 
আেঝক আেকাঝনা িঝযঝে, হস োিপঝিও িারভ নদীি পারন রর্ঝকঝলি সূঝযবি আঝলায 
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েলমল কিঝে হদঝখ এর্ং োি ওপাঝি দাাঁরড়ঝয িঝযঝে লাঝহাি প্রাসাদ যা এখন 
রৃ্ত্তাকাি প্রাচীি আি রনিাপত্তা র্ুর্িা িািা আরৃ্ে। হস হেরর্ঝলি উঝোরদঝক রনরুরিগ্ন 
ভরঙ্গঝে র্ঝস হভষজ ঔষরধরমরেে পারন হস র্ঝলঝে োি মােৃভূরম পািঝসু র্লকািী 
পানীয রহসাঝর্ এো ভীষণ জনরপ্রয চুমুক রদঝে থাকা মহর্ে খাঝনি রদঝক োকায। 
োাঁঝদি প্রথম সাক্ষাঝেি সময োিা দুজঝনই আড়ষ্ট আি আনুষ্ঠারনক রেল, র্লাি অঝপক্ষা 
িাঝখ না দু’জঝনি রভেঝিই পািস্পরিক সঝন্দহ কাজ কঝিঝে, যা হযে প্ররেিরন্দ্ব 
হসনাপরেঝদি মাঝে প্রেুারশে যািা র্হু র্েি ধঝি রর্রুদ্ধ র্ারহনীি হনেৃত্ব রদঝযঝে। 
মহর্ে খান সেদ্ধ ভরঙ্গঝে রনঝজঝক আড়াঝল হিঝখরেল এর্ং হপেঝন অর্িান কঝিঝে 
যেক্ষণ না আসফ খাঝনি সহরজযা উপরিরেি কািঝণ রযরন খুিিঝমি সাঝথ রনরদবষ্টিাঝন 
রমরলে হর্াি রকেুক্ষণ পূঝর্ব মহর্ে খাঝনি সাঝথ হযাগ রদঝযঝেন, পুঝিা পারিপারশ্ববকো 
সহজ হঝয উঝি। োিা দু’জঝন এখন হকাঝনা ধিঝনি সংঝর্াধ োড়াই হপশাগে রর্ষয 
রনঝয আঝলাচনা কিঝে সক্ষম হঝে এমনরক হকাঝনা রর্ঝশষ হকৌশঝলি পঝক্ষ যুরে 
উপিাপঝনি সময রনঝজঝদি সর্িীোি সমঝযি উদাহিণও োিা উঝল্লখ কিঝেন। খুিিম 
ভাঝর্, এোই ভাঝলা হঝযঝে। খসরুি র্ারহনীি উপঝি োাঁি আক্রমণ একো হিকািী 
পদঝক্ষপ রেল এর্ং োাঁি হলাকঝদি সাহরসকোি কািঝণই হসর্াি োি পিাজয এড়াঝনা 
সম্ভর্ হঝযরেল। লাঝহাঝি হমঝহরুরিসা আি শাহরিযাঝিি হমাোঝযন কিা র্ারহনী 
অঝনকঝর্রশ শরেশালী এর্ং োাঁঝদি দক্ষোি সাঝথ রনরমবে প্ররেিক্ষা র্ুর্িা খসরুি 
েরড়ঘরড় রনরমবে প্ররেিক্ষা র্ুর্িাি হচঝয অঝনক উিে। োঝক অর্শুই রনঝজি 
র্ুগ্রোঝক রনযন্ত্রণ কিঝে হঝর্ এর্ং যেো কম সম্ভর্ সুঝযাঝগি প্রেুাশা না কঝি যঝত্নি 
সাঝথ পরিকল্পনা কিঝে হঝর্। 
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 মহর্ে খান, আমিা আঝগই একমে হঝযরে হয প্ররেপঝক্ষি গুরলর্ষবঝণি মাঝে নদী 
অরেক্রঝমি র্ুাপািো জরড়ে থাকায সামনাসামরন আক্রমণ কিঝল আমাঝদি প্রচুি 
ক্ষযক্ষরেি রশকাি হঝে হঝর্, রকন্তু আপরন আমাঝদি হকাথায িারভ অরেক্রম কিাি 
পিামশব হদঝর্ন? 
 
 ‘আরম লাঝহাঝিি উজাঝন আি ভারেঝে দুই িাঝন নদী পাি হর্াি পিামশব হদঝর্া যাঝে 
উভযরদক হথঝক একসাঝথ আমিা শহি আক্রমণ কিঝে পারি। আমিা ইরেমঝধু দুঝো 
হসেু রনমবাঝণি জনু প্রঝযাজনীয পযবাপ্ত সংখুক হনৌকা আি পাোেন সংগ্রহ কিঝে সক্ষম 
হঝযরে।’ 
 
 ‘মহর্ে খান আপনাি পরিকল্পনাো ভাঝলাই, রকন্তু আমিা কে দ্রুে পরিকল্পনা 
র্াির্ারযে কিঝে পািঝর্া? 
 
 ‘একিাঝে। 
 
‘আপরন র্লঝে চাইঝেন আরম যরদ এই মুহূঝেব আঝদশ হদই োহঝল সকালঝর্লায আমিা 
আক্রমণ কিঝে পািঝর্া? 
 
 ‘হা। আমাঝদি হলাঝকিা ভাঝলামে প্ররশরক্ষে এর্ং আমাঝদি প্রঝযাজনীয যন্ত্রপারে আি 
অনুানু অনুষঙ্গ মালর্াহী শকঝেি র্হি হথঝক ইরেমঝধু নারমঝয হনযা হঝযঝে।’ 
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‘হর্শ োহঝল, রদনো আগামীকালই হহাক। আরম যরদ ভারেি পািাপাঝিি হনেৃত্ব হদই 
োহঝল আপরন রক উজাঝনি পািাপাঝিি দারযত্ব গ্রহণ কিঝর্ন? 
 
 ‘অর্শুই। 
 
 ‘রকন্তু খুিিম আক্রমণকািী দঝলি একোি হনেৃত্ব রদঝয আপনাি রক রনঝজঝক েুাঁরকি 
মাঝে হফলা উরচে হঝর্? আপরন রক এখাঝন আমাঝদি হগালন্দাজঝদি েত্ত্বার্ধান কঝি 
এর্ং সর্বময হনেৃত্ব গ্রহঝণি মাধুঝম রক অঝনক হর্রশ কাযবকি ভূরমকা পালন কিঝে 
পািঝর্ন না?’ আসফ খান োঝদি কথাি মাঝে র্ঝল। 
 
 ‘পরিরিরে যরদ স্বাভারর্ক হঝো োহঝল হযঝো আপনাি কথাই রিক রেল, রকন্তু এো 
হমাঝেই স্বাভারর্ক সময না। আরম সম্রাে হর্াি সাঝথ সাঝথ একজন রপোও র্ঝে। 
হমঝহরুরিসা আি শাহরিযাি আমাি দুই সন্তানঝক র্রন্দ কঝি হিঝখঝে। আরম রনঝজ 
োাঁঝদি কাঝে যে দ্রুে সম্ভর্ হপৌঁোঝে চাই। হোপরচঝদি হনেৃঝত্বি রর্ষঝয আপনাি 
উপি আমাি পূণব আিা িঝযঝে, োিা হযন োঝদি হগালার্ষবণ প্ররেিক্ষা প্রাচীি আি 
কামাঝনি মঝঞ্চি প্ররে রনরদবষ্ট িাঝখ এর্ং শাহরিযাি আমাি সন্তানঝদি–আপনাি 
নারেঝদি–র্রন্দ কঝি িাখঝে পাঝি এমনসর্ িান পরিহাি কঝি এই রর্ষযো হকর্ল 
রনরিে কিঝর্ন। 
 
* 
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পঝিি রদন খুর্ সকালঝর্লা খুিিম লাঝহাঝিি আড়াই মাইল ভারেঝে িারভ নদীি েীঝি 
দাাঁরড়ঝয থাঝক যখন োি হলাঝকিা কঝযকো দঝল রর্ভে হঝয িানীয হজঝলঝদি কাে 
হথঝক র্ড় অংঝকি পুিষ্কাঝিি প্ররেশ্রুরে রদঝয দখল কিা হনৌকাি কু্ষঝদ র্হঝি সন্তপঝণ 
আঝিাহণ কিঝে শুরু কঝি। সসনুিা রনিঝর্ সর্িা পারনঝে নামাঝে থাঝক এর্ং হর্রশি 
ভাগ হনৌকাি সাঝথ সংযুে রিফু-কিা এর্ং েরপ্প মািা সুরেি একক পাল েুঝল হদয। হস 
োি হলাকঝদি প্রথঝম নদী পাি হর্াি এর্ং শাহরিযাঝিি র্ারহনীি কাে হথঝক হকাঝনা 
ধিঝনি প্ররেঝিাঝধি রর্রুঝদ্ধ অর্েিঝণি জাযগাো রনিাপদ কিাি দারযত্ব রদঝযঝে এর্ং 
োিপঝি আংরশক রনরমবে হসেুি একো অংশ োাঁিা হেঝন ওপাঝি রনঝয যাঝর্ এর্ং 
রনিাপঝদ হসোঝক ওপাঝি হেঝন রনঝয রগঝয হনােঝিি সাহাঝযু রনিাপদ কঝি োি রদঝকি 
েীি হথঝক ইরেমঝধু র্রধবে হসেুি অংঝশি সাঝথ যুে কিাি জনু প্রস্তুে কিঝর্। োি 
হলাঝকিা িাঝেি হর্লা যখন নদীি েীি র্িার্ি এরগঝয এঝস হনৌকাি হসেুি প্রাথরমক 
রনমবাণকাজ আিম্ভ কঝি েখন োিা হকাঝনা ধিঝনি প্ররেঝিাঝধি সমু্মখীন হয রন। 
সূঝযবাদঝযি পঝিও–সকাঝলি কুযাশােি আকাঝশি রু্ঝক একো কমলা হগালক–এমনরক 
দূির্েবী েীঝিি পাঝড়ি রদঝক হনঝম আসা রনম্নমুখী রনচু মারেি রেরর্ি মাঝেও 
শাহরিযাঝিি র্ারহনীি আগমঝনি হকাঝনা লক্ষণ হদখা যায না। অর্শু, োি মাঝন এই 
নয হয োিা অর্েিণকািী দলঝক অেরকবঝে আক্রমঝণি জনু হগাপঝন ওাঁে হপঝে 
অঝপক্ষা কিঝে না। র্ষবাকাঝল খুর্ই অল্প রৃ্রষ্টপাে হওযায, র্েঝিি এই সমঝযি েুলনায 
নদীঝে অন্তে পারনি িি অঝনক রনচুই িঝযঝে এর্ং নদীি পারন এই মুহূঝেব দুইশ 
রফঝেি হর্রশ প্রশি হঝর্ না। 
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খুিিম োরকঝয হদঝখ হয েীি হথঝক হনৌকাি প্রথম র্হিো যাত্রা শুরু কঝিঝে, সর্িা 
হাঝে মারেঝদি রপি ওিানামা কিঝে। প্ররেো হনৌকায দুই রেনজন কঝি ের্রক 
গলুইঝযি কাঝে শুঝয গুরলর্ষবঝণি জনু োাঁঝদি লম্বা-নলযুে র্নু্দক প্রস্তুে অর্িায হিঝখ 
ওপাঝড়ি েীি র্িার্ি আনে কঝি হিঝখঝে। হস্রাঝেি র্াধা সঝত্ত্বও, যা এখনও হর্শ 
প্রর্ল, কঝযক রমরনঝেি রভেঝিই প্রথম হনৌকাোি–লাল িে কিা হর্শ র্ড় একো 
হনৌকা–সামঝনি অংশ েীঝিি রদঝক অগ্রসি হঝে থাকাি সমঝযও প্ররেপঝক্ষি সাঝথ 
হকাঝনা হমাকাঝর্লা হয রন। কঝযকজন সসনু হনৌকাি ধাঝি েলমল কিঝে কিঝে 
দাাঁরড়ঝয িঝযঝে, অগভীি পারনঝে লারফঝয হনঝম পারনি রভেি রদঝয হহাঁঝে েীঝি যার্াি 
জনু যখন খুিিঝমি কাঝন পিপি কঝযকো গুরলি শব্দ হভঝস আঝস। হনৌকাি একপাঝশ 
গুাঁরড় হমঝি র্ঝস থাকা হলাকঝদি রভেঝি একজন পারন রেেঝক রদঝয সামঝনি রদঝক 
হুমরড় হখঝয পঝড়, হপেঝন অর্িানিে হনৌকাগুঝলায আঝিা রেনজন োঝক অনুসিণ 
কঝি। 
 
খুিিম রিক হযমনো সঝন্দহ কঝিরেল, েীি হথঝক প্রায শ’খাঝনক গজ দূঝি মারেি 
রেরর্গুঝলাি একোি হপেন হথঝক গুরল কিা হঝযঝে। গুরলি পিপিই এক োাঁক েীি 
উঝড় আঝস রকন্তু, োি মাথা েঝড়ি হর্ঝগ কাজ কিঝে শুরু কঝি, খুিিম হদঝখ স্বরি 
পায হয েীঝিি সংখুা রত্রঝশি হর্রশ হঝর্ না। স্পষ্টেই অপি েীঝি শত্রুপঝক্ষি র্ড় 
হকাঝনা র্ারহনী ওাঁে হপঝে হনই। োি রনঝজি হলাঝকিা এখন েির্ারি হাঝে যে দ্রুে 
সম্ভর্ হদৌড়াঝে আিম্ভ কঝিঝে এর্ং উনু্মে েীঝিি উপি রদঝয উপঝিি মারেি রেরর্ি 
রদঝক উঝি যাঝে। োিা যখন প্রায রেন চেুথবাংশ পথ অরেক্রম কঝিঝে েখন আঝিা 
গাদার্নু্দক রেরর্ি হপেঝনি রনিাপদ িান হথঝক রর্রেিভাঝর্ গঝজব উঝি এর্ং খুিিঝমি 
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হর্শ কঝযকজন সসনু মারেঝে লুরেঝয পঝড় যাঝদি রভেঝি এঝকর্াঝি সামঝন র্াাঁকাঝনা 
েির্ারি আঝন্দারলে কঝি েুেঝে থাকা–সরু্জ আলখাল্লা পরিরহে দানর্াকৃরেি এক 
হযাদ্ধাও িঝযঝে। হলাকো অর্শু রকেুক্ষঝণি রভেঝিই আর্াি উঝি দাাঁরড়ঝয োি ঊধ্ববমুখী 
ধাওযা শুরু কঝি, রকন্তু হস র্া অনুঝকউ মারেি রেরর্ি শীষবঝদঝশ হপৌঁোর্াি আঝগই 
খুিিম একদল অশ্বাঝিাহীঝক হদখঝে পায–সম্ভর্ে চরল্লশজঝনি একো দল–রেরর্ি হপেন 
হথঝক হর্ি হঝয এঝস লাঝহাঝিি অরভমুঝখ দ্রুে গরেঝে রফঝি যাঝে। োিা 
রনরিেভাঝর্ই সর্ঝচঝয দূির্েবী পাহািাঝচৌরক এর্ং োিা যরদ অনুঝিাধ কঝিও থাঝক 
োঝদি সাহাযুাঝথব অরেরিে সসনু হপ্রিণ কিা হয রন। 
 
 ধার্মান দলোি এঝকর্াঝি হপেঝনি অশ্বাঝিাহী, উপঝিি রদঝক হাে েুাঁঝড় এর্ং পযবাণ 
হথঝক সামঝনি রদঝক রেেঝক পঝড়, সম্ভর্ে গাদার্নু্দঝকি গুরলি আঘাঝে। আঝিকো 
হঘাড়া–খঝযিী িঝেি–রপঝিি আঝিাহীঝক শূঝনু েুাঁঝড় রদঝয মারেঝে আাঁেঝড় পঝড়, রকন্তু 
র্ারকিা কিকঝে গাঝেি োঝড়ি হপেঝন অক্ষে অর্িায পারলঝয হযঝে সক্ষম হয। 
খুিিম জাঝন হয হমঝহরুরিসা যরদ ইরেমঝধু না হজঝন থাঝক রকন্তু হস অরচঝিই সেকব 
হঝয যাঝর্ হয খুিিম আি োি হলাঝকিা নদী অরেক্রম কঝিঝে। জলরদ, হস োি 
একজন হসনাপরেঝক োড়া হদয। দূির্েবী েীঝিি রদঝক হনৌকা হসেুি অংশো হেঝন 
রনঝয যাওযা শুরু কঝিা। আমাঝদি র্ারহনীঝক নদী পাি হর্াি জনু প্রস্তুে হঝে র্লল। 
সময নষ্ট কিা যাঝর্ না। 
 
* 
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দুই ঘন্টা পঝি, খুিিম নদীি দূির্েবী েীঝি অর্িান কঝি। োাঁি হলাঝকিা দ্রুে হনৌকা 
হসেু রনমবাণ সম্পি কঝিঝে। হসেুি অংশ রর্ঝশষ যরদও এি সাঝথ শে শঝনি দরড় 
রদঝয শে কঝি র্াাঁধা হোে হনৌকায অর্িানিে মারেিা হস্রাঝেি উঝো রদঝক দাাঁড় হেঝন 
সুরিি হিঝখঝে, হসেুো সেরিি উঝেঝশু সাথবক হঝযঝে। হসেুো যরদ এখন রোঁঝড়ও যায, 
োি অরধকাংশ অশ্বাঝিাহী, অঝনকগুঝলা িণহিী আি এমনরক োি হোে কামাঝনি হর্শ 
কঝযকো ইরেমঝধুই নদী অরেক্রম কঝিঝে–লাঝহাি প্রাসাঝদি চািপাঝশি রনিাপত্তা 
র্ুর্িায হামলা শুরু কিাি জনু পযবাপ্ত। 
 
 খুিিম োি হসনাপরেঝদি রনঝজি চািপাঝশ জঝড়া কঝি, সর্াই োিই মে যুঝদ্ধি জনু 
মুরখঝয িঝযঝে, হস োাঁঝদি উঝেঝশু সংরক্ষপ্ত একো র্েৃো হদয। এো হজঝন িাঝখা। 
আজঝকি রদন আমাি জীর্ঝনি সর্ঝচঝয সিেপূণব রদন। আজঝকি রদনার্সাঝন আরম 
হোমাঝদি সহাযোয িাজকীয রসংহাসঝন অরধকাি রনরিে কিঝর্া এর্ং আমাি রপ্রয 
সন্তানঝদি উদ্ধাি কিঝর্া অথর্া এই প্রযাস র্াির্াযন কিঝে রগঝয আরম মৃেুুর্িণ 
কিঝর্া। রকন্তু আরম জারন হয হোমাঝদি সহাযোয আরম সফল হর্ই। আরম যখন সফল 
হর্, লাঝহাঝিি হকাষাগাি হথঝক হোমাঝদি প্রঝেুকঝক আরম হচাখ ধাাঁধাঝনা উপহাি 
প্রদান কিঝর্া এর্ং হসইসাঝথ অনুাযভাঝর্ ক্ষমো দখলকািী আমাি সৎ-ভাইঝযি 
সমথবকঝদি জরম র্াঝজযাপ্ত কঝি আরম হোমাঝদি মাঝে র্ণ্টন কিঝর্া। 
 
 মঝন িাখঝর্, আমাঝদি পরিকল্পনা রকন্তু এঝকর্াঝি সহজ সিল। আমিা হযই মাত্র আসফ 
খাঝনি হনেৃঝত্ব িারভ নদীি ওপাঝি প্রাসাঝদি রনিাপত্তা হর্ষ্টনী লক্ষু কঝি কামাঝনি 
হগালার্ষবঝণি শব্দ শুনঝে পার্, আমিা আি মহর্ে খাঝনি হলাঝকিা র্ােবার্াহক আমায 
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জারনঝযঝে রেরন উজান রদঝয রনিাপঝদই নদী অরেক্রম কঝিঝেন যুগপৎ রর্পিীে রদক 
হথঝক রনিাপত্তা হর্ষ্টনীি উপি োাঁরপঝয পড়ঝর্া।’ 
 
খুিিম কঝযক রমরনে পঝিই আসফ খাঝনি কামাঝনি হগালার্ষবঝণি গমগম শব্দ শুনঝে 
পায। পুঝিাভাঝগ োাঁি চািজন হদহিক্ষী রনঝয সর্াই গাঢ় সরু্জ িঝেি রর্শালাকৃরে 
রনশান র্হন কিঝে এর্ং রপেঝলি লম্বা র্াদুযঝন্ত্র গগনরর্দািী আওযাজ সৃরষ্টকািী 
চািজন েূযবর্াদক রনঝয, হস োি হলাকঝদি এঝকর্াঝি সামঝন অর্িান কঝি োি কাঝলা 
হঘাড়াি পাজঝি গুাঁঝো হদয সামঝন এরগঝয হযঝে। হস শীিই নদীেীঝিি জমাে র্াাঁধা 
অনারৃ্ে কাদাি উপি রদঝয আস্করন্দে হর্ঝগ হঘাড়া হোোঝে থাঝক। হস যখন যুদ্ধঝক্ষঝত্রি 
রদঝক এরগঝয যায োি হৃৎরপণ্ড স্বাভারর্ঝকি হচঝযও হজাঝি স্পরন্দে হঝে থাঝক এর্ং 
আসি লড়াইঝয পুঝিাপুরি মঝনাসংঝযাগ কিঝে োাঁি িীরেমে কষ্ট হয। হস হকর্লই মঝন 
মঝন রচন্তা কিঝে থাঝক প্রাসাঝদি হকাথায হস োাঁি সন্তানঝদি খুাঁঝজ পাঝর্ যরদ সাফঝলুি 
সাঝথ হস প্রাসাঝদি হভেঝি প্রঝর্শ কিঝে পাঝি। 
 
হস খুর্ ভাঝলা কঝিই জাঝন হয োঝক র্েবমান পরিরিরেি উপঝি মঝনারনঝর্শ কিঝে 
হঝর্ এর্ং হস যরদ রনঝজি সন্তানঝদি িক্ষা কিা আি রনঝজঝক এর্ং রনঝজি হলাকঝদি 
রনিাপত্তাি লক্ষু অজবন কিঝে চায োহঝল োঝক সামঝন এরগঝয হগঝল চলঝর্ না, হস 
রনঝজি হঘাড়াি লাগাম একেু হেঝন ধঝি। হস োিপঝি আসফ খান আি শাহরিযাঝিি 
হোপরচঝদি মাঝে কামাঝনি হগালা রর্রনমঝযি ফঝল সৃষ্ট কুণ্ডলীকৃে হধাযাি হমঝঘি মাঝে 
উাঁরক রদঝয হদখঝে হচষ্টা কঝি। রনিাপত্তা প্রাচীঝিি রভেঝি অর্রিে প্রাসাদ সামঝন আি 
মাত্র মাইল দূঝি িঝযঝে। শাহরিযাঝিি হলাঝকিা অর্শু মঝন হয হযন রনিাপত্তা প্রাচীি 
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আি োি র্েবমান অর্িাঝনি রভেঝিি সর্ ঘির্ারড় রনরিে কঝি রদঝযঝে হগালার্ষবঝণি 
জনু রনঝজঝদি একো পরিষ্কাি মাঝিি সুরর্ধা রদঝে। গুাঁরড়ঝয হদযা র্ারড়ঘঝিি জঝম থাকা 
ভাো েুকঝিা যা পরিষ্কাি কিা হয রন োাঁি অশ্বাঝিাহীঝদি গরে শ্লথ কঝি হদয, এর্ং হস 
হোশ হঝয ভাঝর্ হয রনিাপত্তা র্ুর্িাি কাোকারে হপৌঁোর্াি আঝগ োাঁঝদি অঝনঝকই 
পৃরথর্ী হথঝক রনিঃরিে হঝয যাঝর্। োিা যরদ হঘাড়া হথঝক হনঝম হশষ আেশ গজ পাঝয 
হহাঁঝে এরগঝয যায োহঝল জঝম থাকা ভাো ইঝেি িূপ োঝদি আাঁড়াল রদঝর্। 
 
 হস রনঝজি হঘাড়াঝক রৃ্ত্তাকাঝি ঘুরিঝয রনঝয োাঁি হলাকঝদি অগ্রগামী দলোঝক হঘাড়া 
হথঝক নামাি আঝদশ হদয। প্ররে েযজঝন একজন হলাকঝক হঘাড়াগুঝলাঝক দরড় রদঝয 
র্াাঁধাি জনু হপেঝন হিঝখ হস অর্রশষ্ট হলাকঝদি হনেৃত্ব রদঝয একো ধ্বংস িূপ হথঝক 
আঝিকোি রদঝক এঝগাঝে থাকাি সময হকামঝিি কাে হথঝক সামঝনি রদঝক হর্াঁঝক 
থাঝক। োি পুঝিা দূিঝত্ব দশ ভাঝগি এক ভাগও অরেক্রম কিাি আঝগই শাহরিযাঝিি 
োাঁঝদি হদখঝে পায এর্ং োঝদি কামান আি গাদার্নু্দঝকি রনশানায পরিণে কঝি। 
খুিিম একো হদযাঝলি অর্রশষ্টাংঝশি হপেঝন রনঝজঝক রনঝক্ষপ কঝি। হস হসখাঝন 
আড়াল হনযাি মাঝে হস হদঝখ ভাো ইঝেি একো িূঝপি হপেঝন লুরকঝয থাকা োি 
একজন হযাদ্ধা হিাৎ ধপ কঝি র্ঝস পঝড়, সম্ভর্ে প্ররেহে হওযা হকাঝনা গুরল আঘাে 
কঝিঝে হযঝহেু োাঁি সামঝনি রদক ভাঝলামেই সুিরক্ষে। োিপঝি, রনঝজি দািানা 
পরিরহে হাে আঝন্দারলে কঝি রনঝজি হলাকঝদি োঝক অনুসিণ কিাি ইরঙ্গে রদঝয, যা 
োাঁিা সাহরসকোি সাঝথ কঝি, খুিিম উঝি দাাঁড়ায এর্ং পুনিায সামঝনি রদঝক হদৌড়াঝে 
শুরু কঝি, আঘাে এড়ার্াি জনু একো ধ্বংসিূপ হথঝক আঝিকোি রদঝক রদঝক এরগঝয 
যার্াি সময প্ররেপঝক্ষি রনশানা লক্ষুভ্রষ্ট কিঝে হস খারনকো এাঁঝকঝর্াঁঝক হদৌড়ায। 
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দুই রমরনে পঝি হস যখন পুনিায একো রনম গাঝেি কাঝণ্ডি হপেঝন ঘাঝম জর্জঝর্ 
অর্িায দম হনযাি জনু থাঝম যা কামাঝনি হগালাি আঘাঝে ভূপারেে হঝযঝে, হস 
েেক্ষঝণ আঝিা েযশ গঝজি মে দূিত্ব অরেক্রম কঝিঝে, গাদার্নু্দঝকি গুরল আি 
েীঝিি োাঁক রশস েুঝল োি পাশ রদঝয অরেক্রম কঝি। হস োি র্ামগাঝল যাঝক ঘাঝমি 
একো ধািা র্ঝল মঝন কঝিরেল হসোঝক হস োি গলায হোলান মাখন িঝেি র্ড় 
রুমাল রদঝয মুেঝে রগঝয কাপঝড় িঝেি দাগ হদখঝে পায। হস হাঝেি দািানা খুঝল 
মুঝখ আেুল রদঝয খুাঁঝজ হদখঝে রগঝয র্াম কাঝনি পাঝশ একো ক্ষে আরর্ষ্কাি কঝি, যা 
অর্শু সামানু েঝড় যার্াি ক্ষে, সম্ভর্ে কামাঝনি রকংর্া র্নু্দঝকি গুরলি কািঝণ রেেঝক 
আসা উড়ন্ত ইঝেি েুকঝিায সৃরষ্ট। গাঝেি গুাঁরড়ি পাশ রদঝয উাঁরক রদঝয হস হদঝখ হয 
রনিাপত্তা হর্ষ্টনী পযবন্ত র্ারক পথোয হেমন আি হকাঝনা আড়াল হনই যা প্রায চািরফে 
উাঁচু রকন্তু িারভ নদীি ওপাড় হথঝক আসফ খাঝনি কামাঝনি হগালায যাি অঝনকিানই 
মািাত্মকভাঝর্ ক্ষরেগ্রি হঝযঝে হদখা যায। 
 
 খুিিম োি চািপাঝশ সমঝর্ে হলাকঝদি দম রফঝি পার্াি জনু কঝযক রমরনে সময 
রদঝয েূযবর্াদকঝদি রচৎকাি কঝি আঝদশ হদয আসফ খানঝক পূর্ব রনধবারিে সংঝকে 
পািাঝে হয োিা এর্াি রনিাপত্তা প্রাচীি আক্রমণ কিঝর্ আি োই োাঁি কামানগুঝলাঝক 
হসখাঝন হগালার্ষবণ কিা হথঝক রর্িে িাখঝে। হস এিপঝি রনশানার্াহকঝদি োঝদি 
রর্শাল সরু্জ োণ্ডা উাঁচু কিাি আঝদশ হদয। হস এিপঝি উঝি দাাঁড়ায এর্ং হদহিক্ষী 
পরিঝর্রষ্টে অর্িায মাথা রনচু কঝি রনিাপত্তা প্রাচীি লক্ষু কঝি আঝিা একর্াি হদৌড়াঝে 
শুরু কঝি। গাদার্নু্দঝকি গুরল আর্ািও োি পাশ রদঝয র্াোঝস রশস েুঝল েুঝে যায 
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এর্ং একো েীি োি রু্ঝকি র্ঝমব প্ররেহে হঝয রেেঝক যায। হস এি এক মুহূেব পঝিই 
নদীি পাঝড় প্রায অদৃশু একো ইাঁঝেি েুকঝিায হহাাঁচে খায এর্ং প্রায হাে-পা েরড়ঝয 
মারেঝে রেেঝক পঝড়। রনঝজঝক দ্রুে সামঝল রনঝয হস প্রায সাঝথ সাঝথই এিপি 
রনিাপত্তা প্রাচীঝিি কাঝে হপৌঁঝে যায। রনঝজি হপষল হাঝেি সাহাঝযু হদঝহি পুঝিা ভি 
েুঝল হস প্রাচীঝিি উপি দু’পা ফাাঁক কঝি উঝি র্ঝস এর্ং লারফঝয অনুপাঝশ হনঝম 
আঝস। হস পাঝযি উপি আলঝো ভি রদঝয লারফঝয রনঝচ নামাি প্রায সাঝথ সাঝথ 
দীঘবঝদহী এক ের্রকি আক্রমঝণি মুঝখ পঝড়। গাদার্নু্দকোয গুরল না থাকায হস 
হসোঝক উঝো কঝি ধঝি এর্ং খুিিমঝক লক্ষু কঝি নলো রদঝয লারিি মে োঝক 
আঘাে কিঝে হচষ্টা কঝি হয হগাড়ালীি উপি ভি রদঝয হপেঝনি রদঝক েুাঁঝক রগঝয 
আঘােো এড়ায আি হসই সাঝথ রনঝজি েির্ারি েুাো হলাকোি রর্শাল হপঝেি গভীঝি 
েুরকঝয হদয। হস োি িোে অস্ত্র হলাকোি হদহ হথঝক হুাাঁচকা োঝন হর্ি কঝি আনঝে 
ক্ষেিান হথঝক সশঝব্দ র্াযু রনগবে হয। খুিিম োিপঝি োঝক আক্রমঝণি উঝেঝশু 
আঝিকজনঝক রনঝজি র্াকান েির্ারি মাথাি উপি উঝত্তারলে কিঝে হদঝখ। খুিিম 
আর্াি হপেঝন সঝি যার্াি হচষ্টা কিাি সময রপেঝল রগঝয রনঝজি হগাড়ালী মচকায এর্ং 
একপাঝশ কাে হঝয পঝড় যায। হস মারেঝে পড়ঝল প্ররেপক্ষ োাঁি সামঝন আরর্ভূবে হঝয 
আঘাে কিাি প্রস্তুরে রনঝে হস মারে স্পশব কিাি সাঝথ সাঝথ গরড়ঝয একপাঝশ সঝি 
যায। হলাকো েির্ারি োি মাথাি পাঝশি মারেঝে হগাঁঝথ যায। খুিিম োাঁি রনঝজি 
েির্ারি রদঝয হলাকো পাঝয আঘাে কঝি এর্ং হলাকোও এর্াি ভূপারেে হয। খুিিম 
আপ্রাণ হচষ্টা কঝি দ্রুে হাাঁেুি উপি ভি রদঝয র্ঝস প্ররেপক্ষ মারেঝে পঝড় থাকায 
েির্ারিো গলা লক্ষু কঝি োাঁি পঝক্ষ যে হজাঝি সম্ভর্ নারমঝয আঝন। িে রকেুক্ষণ 
গলগল কঝি হর্ি হঝে থাঝক োিপঝি হলাকো রচিেঝি রনথি হঝয যায। 
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খুিিম হাচড়পাাঁচড় কঝি রনঝজি পাঝয ভি রদঝয উঝি দাাঁড়ায এর্ং রনঝজি চািপাঝশ 
োকাঝল, হস হদঝখ হয রনিাপত্তা প্রাচীি এখন োি হলাকঝদি দখঝল এর্ং সর্বত্র োঝদি 
প্ররেপক্ষ লড়াই হেঝড় পালাঝে শুরু কঝিঝে এর্ং প্রাণপঝণ প্রাসাঝদি রনিাপদ আেঝযি 
রদঝক েুঝে যাঝে। হস এিপঝি রনঝজি সামঝন হথাযাি রভেি রদঝয হমাগলঝদি সরু্জ 
রনশান আরর্ভূবে হঝে হদঝখ। মহর্ে খাঝনি িাজপুে হযাদ্ধািা অনুপাশ রদঝয রনিাপত্তা 
প্রাচীি হভঝে হফঝলঝে। প্রাসাঝদি মূল হোিণিাি আক্রমণ কঝিা, খুিিম রচৎকাি কঝি 
র্ঝল, উঝত্তজনা আি হধাযায োাঁি কণ্ঠস্বি ককবশ হশানায, এর্ং রনঝজি হলাকঝদি সাঝথ 
রনঝয হস মচকাঝনা হগাড়ালীি র্ুাথা সহু কঝি যেো দ্রুে সম্ভর্ সামঝনি রদঝক হদৌড়াঝে 
শুরু কঝি, পুঝিাো সময ের্রক অথর্া েীিন্দাজঝদি আক্রমঝণি সামঝন পড়াি আশিা 
কিঝে থাঝক। োঝক অর্াক কঝি রদঝয অর্শু হকাঝনা েীি অথর্া সীসাি গুরল হধঝয 
আঝস না। শাহরিযাঝিি র্ারহনী হযন শূঝনু রমরলঝয রগঝযঝে। োিা রক যুদ্ধ কিাি 
মঝনার্ল হারিঝয হফঝলঝে নারক োিা পূর্বরনধবারিে হকাঝনা পরিকল্পনা অনুযায হভেঝিি 
হকাঝনা শেঘাাঁরে অরভমুঝখ র্া অেরকবে হামলাি জনু রনধবারিে িাঝন পিাদপসািণ 
কিঝে? 
 
খুিিম হদৌড়ার্াি সময মারেঝে পরিেুে অর্িায অসংখু গাদার্নু্দক আি েির্ারি পঝড় 
থাকঝে হদঝখ। হস উঝে িাখা শকে আি অনুানু প্ররেিক্ষা অর্িান পাশ কারেঝয যায, 
যাি হকাঝনাো কামান সরিে হযখান হথঝক হোপরচ আি হসই সাঝথ ের্রকিা মািাত্মক 
ধ্বংসযজ্ঞ সৃরষ্ট কিঝে পািঝো, রকন্তু একো হগালা র্ষবণ না কঝিই যা পরিেুে হঝযঝে। 
শাহরিযাঝিি হলাঝকিা আসঝলই পালাঝে শুরু কঝিঝে। খুিিম শীিই প্রাসাঝদি উাঁচু, 
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ধাের্ কীলক সরিে কাঝিি দিজাি রদঝক এরগঝয যায যা এখন হখালা এর্ং 
আপােদৃরষ্টঝে অিরক্ষে। হস আনঝন্দ উঝিরলে হঝয ভাঝর্, োাঁি রর্জয হঝযঝে। রনঝজি 
সন্তানঝদি এখন োঝক খুাঁঝজ হর্ি কিঝে হঝর্। রকন্তু সহসা োাঁি পাঝশ হদৌড়াঝে থাকা 
হদহিক্ষী একো পাথঝিি েুকঝিা এড়ার্াি জনু রদক পরির্েবন কঝি োাঁি সামঝন চঝল 
আঝস এর্ং পিমুহূঝেবই হাে পা েরড়ঝয সামঝনি মারেঝে পঝড় থাঝক। হলাকোি হদহ 
এরড়ঝয যার্াি জনু ঘুঝি যার্াি সময খুিিম রনঝচি োরকঝয হদঝখ হলাকো রিক 
কপাঝলি মােখাঝন গুরল রর্দ্ধ হঝযঝে। রকন্তু হস এো রনঝয আি রকেু ভার্র্াি অর্কাশ 
পায না োি আঝগই হস হোিণগৃঝহি অভুন্তঝি প্রঝর্শ কঝি। 
 
* 
 
হমঝহরুরিসা প্রাসাঝদি রিেীয েলায অর্রিে রনঝজি আর্াসন কঝক্ষি গর্াক্ষ হথঝক সঝি 
দাাঁড়ায এর্ং শুরেি িরেন হখালা রদঝয নক্সা কিা র্াঝেি গাদার্নু্দকো নারমঝয িাঝখ যা 
রদঝয হস প্রচুি র্াঘ রশকাি কঝিঝে। োি রনশানা এে দূি হথঝকও লক্ষুঝভদ কঝিঝে। 
খুিিঝমি সামঝন হদহিক্ষীো এভাঝর্ হকন এরগঝয এঝলা? হস োঝক হদখঝে হপঝয 
যুর্িাজঝক িক্ষা কিাি হচষ্টা কঝিঝে এো অসম্ভর্। োি মন োিপঝি এখন যখন 
প্রাসাঝদি পেন হঝযঝে যা প্ররে মুহূঝেব ক্রমশ স্পষ্ট হঝয উিঝে আর্াি র্িার্ঝিি মে 
সরক্রয হঝয উঝি রনঝজঝক িক্ষা কিাি উপায রনঝয ভার্ঝে শুরু কঝি। খুিিম আি োি 
হলাঝকিা শীিই েিেি কঝি প্রাসাঝদ েল্লারশ চালান শুরু কিঝর্ োি সন্তানঝক, োঝক 
এর্ং শাহরিযািঝক খুাঁজঝে। 
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 শাহরিযাি হকাথায? হস র্ুরেগেভাঝর্ সসনু পরিচালনা কঝি রন, র্া হস লাডরলি সাঝথও 
হনই হয োাঁি সন্তানঝদি রনঝয পাঝশি কঝক্ষ অর্িান কিঝে হস জাঝন। োঝদি কাঝিা 
উপঝি োাঁি পঝক্ষ রনভবি কিা সম্ভর্ না র্িং োঝক অেীঝেি মে আর্ািও রনঝজি রু্রদ্ধি 
উপঝিই রনভবি কিঝে হঝর্। হস ভাঝলা কঝিই জাঝন হয োাঁি গাদার্নু্দঝকি গুরলো 
অঝনক অঝথবই একো দূিপােী গুরল রেল। হস যরদ এমনরক খুিিমঝক হেুা কিঝে 
সক্ষমও হঝো োহঝলও হর্াধহয োাঁি হলাঝকিা আত্মসমপবণ কিঝো না। োিা র্িং–
আিজুমান্দ আি োি ভাই আসফ খাঝনি োড়াহুঝড়াি কািঝণ–দািা শুঝকাহঝক সম্রাে 
রহসাঝর্ হঘাষণা কিঝো। োি োহঝল রক, রনঝজি গাদার্নু্দকোয গুরল ভিা এর্ং োাঁি 
আর্াসন কঝক্ষি দিজা রদঝয োাঁিা হভেঝি প্রঝর্শ কিঝে শুরু কিঝল প্রথমজনঝক হেুা 
কঝি, লড়াই কঝিই মৃেুুর্িণ কিা উরচে? না। হস োি জঝন্মি পি হথঝক অসংখুর্াি 
রর্পযবঝযি মুঝখামুরখ হঝযও হর্াঁঝচ িঝযঝে। হস এখনও মৃেুুি জনু প্রস্তুে নয। একো 
শান্ত, সমারহে আি েীক্ষ্ণধী মন মািাত্মক পরিরিরেি উিরে ঘোঝে আি হসোঝক 
স্বাথবরসরদ্ধি উঝেঝশু র্ুর্হাি কিঝে পাঝি। অসহায নািী’ রহসাঝর্ োাঁি অর্িান 
একর্াঝিি জনু হঝলও োঝক সাহাযু কিঝর্। হস জাঝন োাঁি রক কিা উরচে… 
 
* 
 
খুিিম োাঁি কঝযকজন হদহিক্ষীঝক রনঝয প্রাসাঝদি রিেীয েলাি রদঝক হনঝম যাওযা 
সাদা মাঝর্বঝলি দুই প্রি রসাঁরড় রদঝয দ্রুে রনঝচ নামঝে শুরু কঝি হযখাঝন, হোিণগৃঝহি 
হট্টঝগাঝলি রভেঝি রকেুক্ষণ রচন্তা কিাি পঝি োাঁি মঝন পঝড়ঝে িাজকীয আর্াসন 
কক্ষগুঝলা অর্রিে। হস রনঝজি সন্তানঝদি হখাাঁঝজ একোমাত্র গর্াক্ষ িািা আঝলারকে 
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একো িাপক পঝথি দু’পাঝশ অর্রিে হারেি দাাঁঝেি কারুকাজ কিা দিজা একোি পি 
একো খুঝল হদখঝে থাঝক। োিা হকাথায? হমঝহরুরিসা আি শাহরিযাি রক রনঝজঝদি 
রনিাপদ অরেক্রমণ রনরিে কিঝে োঝদি রজরম্ম রহসাঝর্ র্ুর্হাঝিি উঝেঝশু হগাপঝন 
সরিঝয হফঝলঝে। নারক োিঝচঝযও জঘনু, োাঁি সাফঝলু ঈষবারেে হঝয োাঁঝদি োাঁিা 
হেুাই কঝিঝে? হস ভাঝর্, হমঝহরুরিসাি কািঝণ হস হসই সম্ভার্না উরড়ঝয রদঝে পাঝি 
না, রনঝজি অজাঝন্তই োি হাে েির্ারিি র্াে আাঁকঝড় ধঝি। 
 
হস প্রথম হয কক্ষোয প্রঝর্শ কঝি হসো পুঝিাপুরি ফাাঁকা এর্ং জানালা রদঝয প্রর্ারহে 
হওযা র্াোঝস হকর্ল মাত্র মসরলঝনি পদাই আঝন্দারলে হঝে। রিেীয কক্ষোও শূনু 
এর্ং েৃেীযোও যরদও উপুড় হঝয থাকা একো রূপাি পানপাত্র আি মারেঝে গরড়ঝয পড় 
শির্ে হদঝখ হর্াো যায হয কঝক্ষি র্ারসন্দা একেু আঝগই োড়াহুঝড়া কঝি জাযগাো 
েুাগ কঝিঝে। হস কক্ষো হথঝক েির্ারি হাঝে হর্ি হঝয আসঝে িাপন পথ র্িার্ি 
দূঝি অর্রিে একো দিজা খুঝল যায এর্ং হভেি হথঝক রপি হসাজা কঝি কাঝলা 
কাপঝড় আরৃ্ে একো নািী মূরেব হর্ি হঝয আঝস একো মাখন িঝেি শাল রদঝয োাঁি 
মুখ োকা। অর্গুরণ্ঠে িমণী মাথা উাঁচু কঝি োি রদঝক রিি পদঝক্ষঝপ এরগঝয আসঝে 
শুরু কঝি। খুিিম প্রায সাঝথ সাঝথ অর্যর্ো অঙ্গরিরে আি হসৌশামু হদঝখ রু্েঝে পাঝি 
হয হসো স্বযং হমঝহরুরিসা। হস োঝক আেকার্াি আঝদশ হদযাি আঝগই হস োাঁি শাল 
েুাঁঝড় হফঝল রদঝয োি কাে হথঝক র্াঝিা রফে দূঝি হমঝেি উপি রনঝজঝক রনঝক্ষপ 
কঝি। 
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 ‘খুিিম, আরম আত্মসমপবণ কিরে। কারঙ্খে রসংহাসন এখন হকর্ল হোমাি। হোমাি যা 
ইো আমাি সাঝথ কিঝে পাঝিা,’ হস র্ঝল রকন্তু োিপঝি হযাগ কঝি, রকন্তু োি আঝগ 
েুরম রনিযই জানঝে চাইঝর্ দািা শুঝকাহ আি আওিঙ্গঝজর্ হকাথায আঝে? 
 
খুিিম অপলক োরকঝয থাঝক। হমঝহরুরিসা রক োাঁি একমাত্র সম্ভার্ু দিকষাকরষি 
অনুষঙ্গ োাঁি সন্তানঝদি রনঝজি জনু হকাঝনা ধিঝনি োড় না হচঝযই সমপবণ কিঝর্ন? 
 
‘হুাাঁ, হুাাঁ। োিা হকাথায আঝে? 
 
 ‘প্রাসাঝদি পূর্বভাঝগ রৃ্ত্তাকাি হর্ঝলপাথঝিি গমু্বঝজি ভূগঝভব অর্রিে দুঝো হোে কঝক্ষ 
শাহরিযাি োঝদি র্রন্দ কঝি হিঝখঝে। োিা চরব্বশ ঘন্টা প্রহিাধীন অর্িায িঝযঝে, 
যরদও শাহরিযাি আি োি হলাঝকিা সাহঝসি হয নমুনা হদরখঝযঝে হসো রর্ঝর্চনা কঝি 
র্লা যায প্রহিীিা রনঝজঝদি জান র্াাঁচাঝে এই মুহূঝেব নাক র্িার্ি ঊধ্ববশ্বাঝস হদৌঝড় 
পালাঝে। দুরিন্তাি হকাঝনা কািণ হনই। হোমাি সন্তাঝনিা সুি আঝে, যরদও আঝলা 
র্াোঝসি অভার্ আি র্রন্দ থাকাি কািঝণ খারনকো ফুাকাঝস আি হিাগা হঝয রগঝযঝে।’ 
 
 ‘েুরম রনিযই আমাি কাঝে রমথুা র্লঝো না, র্লঝো রক?’ খুিিম আশা আি ভঝযি 
মাঝে হদাদুলুমান অর্িায, রচৎকাি কঝি রজঝজ্ঞস কঝি। সর্রকেুই হকমন হর্রশ সহজ 
মঝন হঝে। এোও রক হমঝহরুরিসাি অঝনক চালারকি একো–হকাঝনা ধিঝনি ফাাঁদ? 
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‘আরম হকন রমথুা র্লঝে যার্? সর্রকেু হশষ হঝয রগঝযঝে। েুরমই চূড়ান্ত রর্জযী। 
হোমাি হক্রাঝধি কািণ হঝয আরম সম্ভার্ু রক সুরর্ধা লাভ কিঝে পািঝর্া? েুরম এখন 
আঝগ োাঁঝদি কাঝে যাও।’ 
 
 ‘এই িমণীঝক হহঝিঝম আেঝক িাঝখা। আরম পঝি োি ভাগু রনধবািণ কিঝর্া, খুিিম 
রসাঁরড় রদঝয হদৌঝড় রনঝচ হনঝম হোিণগৃঝহি রনঝচ রদঝয হর্ি হঝয সূযবাঝলারকে প্রাঙ্গঝণ 
যার্াি আঝগ োাঁি হলাকঝদি আঝদশ হদয। হস শাহরিযাঝিি রকেু সসনুঝক হসখাঝন হাে 
রপেঝমাড়া অর্িায আসনরসাঁরড় কঝি হদযাঝল রপি হিরকঝয র্ঝস থাকঝে হদঝখ যখন োাঁি 
হলাঝকিা অনুঝদি খুাঁজঝে আি ধৃে অস্ত্র জমা কিঝে। 
 
হা, পরিম প্রাঝন্ত একো রৃ্ত্তাকাি গমু্বজ িঝযঝে এর্ং, হুাাঁ, হসখাঝন মঝন হঝে মারেি 
রনঝচ ভূ-গঝভবি রদঝক একপ্রি রসাঁরড় হনঝম রগঝযঝে। খুিিম হসরদঝক হদৌঝড় যায এর্ং 
একর্াঝি দুঝো কঝি ধাপ েপঝক রনঝচ নামঝে শুরু কঝি, রকন্তু হশওলা-আরৃ্ে রনঝচি 
একো ধাঝপ োি পা রপেঝল যায এর্ং হস আর্ািও হগাড়ারল মচকায। রনঝজঝক গরড়ঝয 
পড়াি হাে হথঝক হকাঝনামঝে িক্ষা কঝি, হস চািপাঝশ োরকঝয একো রনচু রখলাঝনি 
হপেঝন হসাঁেঝসাঁঝে, োোি গিযুে, অিকাি গরল হদখঝে পায। হস হখাাঁড়াঝে হখাাঁড়াঝে 
রনঝজি হদহিক্ষীঝদি রনঝয হভেঝি প্রঝর্শ কঝি। হসো একো কানা-গরল রকন্তু হদখা যায 
দুপাঝশ একো কঝি দিজা িঝযঝে। প্ররেো দিজাি উপরিভাগ হকঝে হলাহাি হোে গিাদ 
র্সাঝনা হঝযঝে এর্ং দুঝো দিজাই হলাহাি হশকল রদঝয আেকাঝনা। 
 
 ‘দািা আি আওিঙ্গঝজর্, খুিিম রচৎকাি কঝি উঝি, “হোমিা রক রভেঝি আঝো?’ 
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 হকাঝনা উত্তি হশানা যায না। সর্ঝচঝয খািাপ সম্ভার্নাি কথা রচন্তা কঝি হস ডান 
রদঝকি দিজাি উপঝিি হলাহাি গিাঝদি রভেি রদঝয উাঁরক হদয। আওিঙ্গঝজি গিীর্ 
গ্রামর্াসীি গৃঝহ হযমন পাওযা যায হসিকম দরড়ি একো চািপাযায শুঝয িঝযঝে, একো 
হনাংিা খঝযিী কাপড় োি মুঝখ হগাাঁজা আি োি দু’হাে হদযাঝলি সাঝথ রশকল রদঝয 
আেকাঝনা। চািপাযাি রনঝচ মল-মূঝত্র কানায কানায ভিা একো রপেঝলি পাঝত্রি 
পাঝশই মারেি র্াসঝন আধ-খাওযা একো চাপারে পঝড় িঝযঝে। খুিিম অনু গিাঝদি 
রভেি উাঁরক হদযাি সময রনঝজি সন্তানঝক জীরর্ে হদখাি স্বরিি সঝঙ্গ োাঁঝদি সাঝথ 
হকউ এমন আচিণ কিঝে পাঝি হদঝখ সৃষ্ট হক্রাধ রমঝশ হযঝে থাঝক এর্ং হদঝখ দািা 
শুঝকাহ একইভাঝর্ মুখ আি হাে র্াধা অর্িায হসখাঝন িঝযঝে। 
 
 দিজাগুঝলা হভঝে হফঝলা, হস রচৎকাি কঝি োি সাঝথি হদহিক্ষীঝদি আঝদশ হদয। 
একজন–িূলঝদহী িাজপুে–দুঝো দিজাই পযবাযক্রঝম গাঝযি পুঝিা শরে রদঝয ধাক্কা 
রদঝে শুরু কঝি রকন্তু খুর্ একো লাভ হয না। অনু আঝিকজন োিপঝি একো লম্বা 
হলাহাি দণ্ড খুাঁঝজ হর্ি কঝি এর্ং দািা শুঝকাহি দিজাি রশকঝলি হভেি হসো প্ররর্ষ্ট 
কিায এর্ং প্রর্ল একো গজবঝনি সাঝথ েীব্র হমাচড় রদঝয রশকঝলি একো আংো খুঝল 
হফঝল। দিজা হখালা মাত্র খুিিম োাঁি সামঝনি হলাকোঝক ধাক্কা রদঝয একপাঝশ সরিঝয 
পূরেগিময কামিাি হভেঝি প্রঝর্শ কঝি। হস কাাঁপা কাাঁপা আেুঝল দ্রুে োি মুঝখি 
র্াাঁধন খুলঝে শুরু কঝি যখন অনু হদহিক্ষীিা হাঝেি রশকল হভঝে হফঝল। দািা 
শুঝকাহ, েুরম এখন রনিাপদ, হস, প্রাণপঝণ কািা হচঝপ িাখাি হচষ্টা কঝি হশষ পযবন্ত 
যখন মুঝখি র্াাঁধন খুলঝে সফল হয, র্ঝল। দািা শুঝকাহ, একই সময, োাঁি হাঝেি 
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র্াধন খুঝল হযঝে-আঝর্ঝগ োাঁি পুঝিা শিীি থিথি কঝি কাাঁপঝে–দু’হাঝে োি 
আব্বাজাঝনি গলা জরড়ঝয ধঝি। আওিঙ্গঝজর্ঝক অনু হদহিক্ষীিা রকেুক্ষণ পঝি মুে 
কিঝে সক্ষম হঝল হস হদৌঝড় ভাইঝযি প্রঝকাঝষ্ঠ প্রঝর্শ কঝি এর্ং দু’জনঝকই জরড়ঝয 
ধঝি। খুিিম স্বরি এর্ং আনঝন্দি অশ্রু আি হচঝপ িাখঝে পাঝি না। রকন্তু র্ণবনাি সাঝথ 
োঝদি এই আপাে সাদৃঝশুি মাঝেও হস লক্ষু কঝি হয োাঁঝদি হচাখ হকােিাগে এর্ং 
োঝদি হযমন স্বািু হওযা উরচে োিা োিঝচঝয কৃশকায। 
 
 কঝযক রমরনে পঝি হয সমযো োিা হকউই হকাঝনা কথা র্লঝে পাঝি না খুিিম 
জানঝে চায, হোমাঝদি কেরদন এভাঝর্ র্রন্দ কঝি িাখা হঝযঝে? ‘আব্বাজান, হচৌেরদন, 
দািা শুঝকাহ র্ঝল, োি কণ্ঠস্বি মুঝখ কাপড় হগাাঁজা থাকাি কািঝণ এখনও রুক্ষ আি 
ককবশ। 
 
‘আমাঝদি েখন হথঝকই একহাে হদযাঝল র্াধা অর্িায এসর্ প্রঝকাঝষ্ঠ র্রন্দ কঝি িাখা 
হঝযরেল। কঝযক ঘন্টা আঝগ আমাঝদি দু’হাে হর্ঝধ মুঝখ কাপড় হগাাঁজা হঝযঝে, 
আওিঙ্গঝজর্ খুঝল র্ঝল। 
 
‘হোমাঝদি র্রন্দ কিাি আঝদশ হক রদঝযরেল? 
 
 ‘আমাঝদি প্রথম যখন এখাঝন রনঝয আসা হয েখন প্রহিীঝদি একজন আমায র্ঝলরেল 
শাহরিযাঝিি আঝদঝশ, দািা শুঝকাহ র্ঝল। প্রহিীো আমাি সাঝথ ভাঝলা আচিণ কিঝো 
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আি হােকড়া পিার্াি আঝগ করিঝে নিম কাপড় জরড়ঝয রদঝে। োাঁি প্ররে অনুগ্রহ 
কঝি সদয আচিণ কিঝর্ন।’ 
 
‘আরম হদখঝর্া োঝক হযন কঝিাি শারি হদযা না হয। হস রক হোমায র্ঝলরেল হয 
শাহরিযাি হোমায হকন র্রন্দ কিঝে? 
 
‘আমিা যাঝে পারলঝয হযঝে না পারি অথর্া আমাঝদি হকউ উদ্ধাি কিঝে না পাঝি 
যাঝে হস আমাঝদি রজরম্ম রহসাঝর্ র্ুর্হাি কিঝে পাঝি,’ দািা শুঝকাহ র্ঝল এর্ং 
োিপঝি এক মুহূেব পঝি র্ঝল, ‘আব্বাজান, আমাি মঝন হয শাহরিযাি রকেুক্ষণ আঝগ 
আমাঝদি রনঝয যার্াি জনু এখাঝন এঝসরেল। দিজাি রশকল ধঝি হকউ এমনভাঝর্ 
নাড়াচাড়া কিরেল হযন রশকল খুলঝে হচষ্টা কিঝে এর্ং আমাি মঝন হয প্রহিীঝদি 
উঝেঝশু আরম একো কণ্ঠস্বিঝক রজকাি কিঝে শুঝনরে। রকন্তু োিা হকউ আঝস রন এর্ং 
হসও দিজা হখালাি হকাঝনা উপায খুাঁঝজ পায রন। 
 
 ‘হসো হযে ভাঝলাই হঝযঝে। ভয আি আেঝি জজবরিে অর্িায হস রক কঝি র্সঝো 
োি হকাঝনা রিক হনই, খুিিম র্ঝল, হমঝহরুরিসাি পরির্ঝেব োি সমি হক্রাধ ক্রমশ 
শাহরিযাঝিি উপঝি পুিীভূে হঝে থাঝক। রেরন অন্তে োাঁি মুঝখামুরখ হর্াি সাহস 
হদরখঝযঝেন এর্ং এেুকু হর্াোি মে শুভরু্রদ্ধ োি অন্তে িঝযঝে হয কখন রেরন পিাি 
হঝযঝেন এর্ং োাঁি সন্তানঝদি অর্িান প্রকাশ কিা। রনঝজঝক সন্তানঝদি আরলঙ্গন হথঝক 
মুে কঝি, হস র্ঝল, চঝলা হোমাঝদি উপঝি সূঝযবি আঝলায রনঝয যাই। আরম 
শাহরিযািঝক খুাঁঝজ হর্ি কিাি সময হোমিা হগাসল কঝি খার্াি খাঝর্। 
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 োাঁিা দ্রুে ভূ-গভবি হসাঁেঝসাঁঝে কক্ষ েুাগ কঝি এর্ং রসাঁরড় রদঝয উপঝিি আঝলায উঝি 
আঝস, দুই হেঝলই হর্শ কঝযকরদন অিকাঝি থাকায োিা সূঝযবি দীরপ্ত হথঝক হাে রদঝয 
হচাখ আড়াল কঝি িাঝখ। 
 
 োিা উপঝি উঝি আসর্াি এক রক দুই রমরনে পঝি, খুিিম হদঝখ হহঝিঝমি রদক হথঝক 
একজন মরহলাঝক রূঢ়ভাঝর্ ধাক্কা রদঝয প্রাঙ্গঝণি রদঝক রনঝয আসা হঝে। োি প্রথম 
প্ররেরক্রযা হয কল্পনা কিাি হচষ্টা কিা হমঝহরুরিসা রনিঝর্ রনঝজি পিাজয হমঝন রনঝয 
োাঁি কাঝে রনঝজঝক সমপবণ কিাি সঝত্ত্বও আর্াি নেুন কঝি রক রনষু্ঠিোি পরিচয 
রদঝযঝে। হস, অর্শু, শীিই রু্েঝে পাঝি এই িমণী হমঝহরুরিসাি হচঝয লম্বা এর্ং োি 
কাাঁধও হর্শ চওড়া। প্রহিীিা োঝক খুিিঝমি কাঝে হেঝন হনযাি সময হস োি গাঝযি 
সর্ শরে রদঝয র্াাঁধা রদঝে হচষ্টা কিঝে, রনঝজি পা হফলঝে অস্বীকাি কিঝে এর্ং 
প্রাণপঝন ধ্বিাধ্বরি কিঝে। হস যখন আঝিকেু কাঝে আঝস খুিিম হদঝখ োাঁি রচরু্ঝক 
হখাাঁচা হখাাঁচা দারড় িঝযঝে যা এমনরক সর্ঝচঝয হলামশ মরহলাি থাকাি কথা নয। 
হমঝযমানুঝষি হপাষাক পরিরহে একজন পুরুষ–শাহরিযাি, োি োি সুদশবন মুখার্যর্ 
ডান হচাঝখি চািপাশ ফুঝল হর্গুনী হঝয উিাি কািঝণ, যা প্রায র্ি হঝয আঝে, নষ্ট হঝয 
রগঝযঝে। হস স্পষ্টেই সুঝর্াধ র্ালঝকি মে ধিা হদয রন। 
 
 ‘হোমিা এঝক হকাথায খুাঁঝজ হপঝযঝো?’ শাহরিযািঝক ধঝি িাখা প্রহিীঝদি একজনঝক 
খুিিম রজঝজ্ঞস কঝি, হয ইরেমঝধু হাাঁেু হভঝে র্ঝস পঝড়ঝে এর্ং োাঁি দু’হাে অনুনঝযি 
ভরঙ্গঝে পিস্পিঝক আাঁকঝড় িঝযঝে। 
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 ‘আমিা সম্রাজ্ঞী হমঝহরুরিসা, োি কনুা লাডলী এর্ং লাডলীি সন্তানঝক র্রন্দ কিাি 
পঝি হহঝিঝম েল্লারশ শুরু করি। আমিা হসখাঝন এমন কাউঝক হদখঝে পাইরন যাি 
হসখাঝন থাকাি অরধকাি হনই যেক্ষণ না আমিা হসখাঝনি সর্বঝশষ আি সর্ঝচঝয হোে 
কঝক্ষি সামঝন উপরিে হই। আরম হভেঝি প্রঝর্শ করি। কক্ষোয মযলা কাপড় আি 
অপরিষ্কাি রর্োনাি চাদি পরিষ্কাি কিঝে পািার্াি আঝগ জমা কিা হয। প্রথঝম 
সর্রকেুই রিকিাক আঝে র্ঝল মঝন হয, রকন্তু আরম যখন হর্ি হঝয আসর্াি জনু ঘুঝি 
দাাঁরড়ঝযরে, দিজাি কাঝে হধাযাি জনু িাখা রর্শাল একো সাদা কাপঝড়ি িূঝপি হভেঝি 
একো হাল্কা একো নড়াচড়া আমাি দৃরষ্ট আকষবণ কঝি, এেই মৃদু হয ইাঁদুি হওযাও 
রর্রচত্র না রকন্তু আরম র্ুাপািো অনুসিান কিাি রসদ্ধান্ত হনই। আরম আল্লাহি কাঝে 
কৃেজ্ঞ, আরম খুাঁঝজ হদখাি রসদ্ধান্ত রনঝযরেলাম। আরম কাপঝড়ি িূঝপ যখন লারথ মারি, 
আমাি পা মাংঝস আঘাে কঝি এর্ং একজন মরহলা লারফঝয উঝি দাাঁড়ায এর্ং পালাঝে 
হচষ্টা কঝি, হস পারলঝয যার্াি সময আমাি মুঝখ খামঝচ রদঝয যায। আরম হপেন হথঝক 
োাঁি কাাঁধ হচঝপ ধরি এর্ং োঝক কাপঝড়ি িূঝপি উপি রচৎ কঝি হফঝল হদই এর্ং হস 
যাঝে পারলঝয হযঝে না পাঝি হসজনু আরম োি দুপাঝশ দু’পা হিঝখ, হাাঁেু হভঝে র্ঝস 
পরড়। হক েুরম? হকন েুরম পালাঝে হচষ্টা কিঝো?” আরম রচৎকাি কঝি জানঝে চাই। 
আরম হভঝর্রেলাম েুরম আমায ধষবণ কিঝর্। আরম একজন কুমািী এর্ং হোমাি মে 
একজন অভদ্র হযাদ্ধাি লালসাি রশকাি হর্াি হকাঝনা ইো আমাি হনই,” হস হর্শ উাঁচু 
স্বঝি র্ঝল। আরম যরদও আঝগ কখনও হকাঝনা হমঝযি এমন ককবশ কণ্ঠস্বি শুরনরন, 
োিপঝিও আরম োঝক হেঝড় রদঝয উঝি দাাঁড়াঝে শুরু করি রকন্তু আরম দাাঁড়াঝে হগঝল হস 
হাাঁেু রদঝয আমাি কুাঁচরকঝে আঘাে কঝি। আরম র্ুাথায দু’ভাজ হঝয কুাঁকঝড় হগঝল হস 
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ধাক্কা রদঝয আমায একপাঝশ সরিঝয রদঝে হচষ্টা কঝি রকন্তু আরম োঝক ধঝি হফরল। হস 
এিপঝি আমাি র্াহু কামঝড় হদয। হসই সমঝযই োি হনকার্ আলগা হঝয যায এর্ং 
আরম হদরখ হস আসঝল একজন পুরুষ এর্ং আরম োঝক হজাঝি ঘুরষ মারি। হস এিপঝি 
আি ধ্বিাধ্বরি কিাি হচষ্টা কঝি রন। 
 
 ‘েুরম ভাঝলা কাজ কঝিঝো, খুিিম র্ঝল। শাহরিযাঝিি রদঝক োরকঝয হস এিপঝি 
জানঝে চায, আি শাহরিযাি, রনঝজি পঝক্ষ সাফাই হদযাি জনু হোমাি রক র্লাি 
আঝে? 
 
আমায মাফ কঝি দাও, োি সৎ-ভাই রমনরে কঝি, খুিিঝমি রদঝক হস সানুনঝয োরকঝয 
িঝযঝে। 
 
েুরম আমাি সন্তানঝদি সাঝথ হয আচিণ কঝিঝে োিপঝি হকন আরম হোমায ক্ষমা 
কিঝর্া? হোমাি এের্ড় স্পধবা েুরম রনঝদবাষ যুর্িাজঝদি সাঝথ সাধািণ অপিাধীঝদি মে 
আচিণ কঝিঝো?” 
 
 ‘আরম এসর্ করিরন। আরম হকর্ল 
 
 ‘হকর্ল রক? 
 
‘হমঝহরুরিসাি আঝদশ অনুসিণ কঝিরে।’ 
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 ‘হদখা যাক োাঁি এসম্বঝি রক র্লাি আঝে। সম্রাজ্ঞীঝক এখাঝন রনঝয এঝসা, খুিিম 
সামঝন দাাঁরড়ঝয থাকা প্রহিীঝদি একজনঝক আঝদশ হদয। োঝক কঝযক রমরনে পঝি 
খুিিঝমি সামঝন দাাঁরড়ঝয থাকঝে হদখা যায, এখনও োঝক শান্ত আি সমারহে হদখায। 
এই কীে র্লঝে হস হকর্ল আপনাি আঝদশ পালন কঝিঝে।’ 
 
 ‘হর্শ, োঝক হসগুঝলা উপিাপন কিঝে র্ঝলন। রক ধিঝনি পুরুষ মানুষ হঝল েঝর্ 
লাজ লিাি মাথা হখঝয রনঝজঝক হস হমঝযঝদি আাঁচঝলি হপেঝন লুরকঝয িাখঝে পাঝি? 
আরম রক পিামশবদাোঝদি সভায অংশগ্রহণ কঝিরে? আরম রক হোমাি সন্তানঝদি 
হােকড়া পিার্াি আঝদশ রদঝযরে? োঝদি প্রহিীঝদি রজঝজ্ঞস কঝিা–যরদ েুরম োঝদি 
খুাঁঝজ পাও। 
 
োি হেঝলিা োঝক রক র্ঝলঝে হসো মঝন কঝি, খুিিম ভাঝর্, যুরেসঙ্গে কথা। হর্শ 
শাহরিযাি, এই অরভঝযাঝগি জর্ার্ দাও।’ 
 
 ‘রকন্তু আরম জারন রেরন রিক এোই হচঝযরেঝলন… হয আমাি কাযবকলাপ োঝক এর্ং 
লাডলীঝক প্রীে কিঝর্। আপনাি অধপেন আি অপমান হমঝহরুরিসাঝক প্রহৃষ্ট কঝিঝে। 
রেরন রনঝজ এি হপেঝন রেঝলন, সর্াই হসো জাঝন।’ 
 
‘হমঝহরুরিসা, এো রক সরেু? 
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 ‘র্হু র্েি যার্ে আরম হোমাি র্িু নই। আরম অর্শুই হসো স্বীকাি করি। রকন্তু আরম 
র্ুরেগে শত্রুো রকংর্া সংকীণব আঝক্রাঝশি র্শর্েবী হঝয হকাঝনা কাজ করি। আমাঝদি 
সর্াি উরচে প্রথঝম রনঝজি রদঝক োকাঝনা। আরম আমাি রনঝজি স্বাথবিক্ষায কাজ 
কঝিরে… হসো কিঝে রগঝয আরম হোমাি আি আিজুমাঝন্দি স্বাথবহারনি কািণ হঝযরে 
রকন্তু হসো মূল উঝেশু রেল না হসো রেল পাশ্ববপ্ররেরক্রযা। হুাাঁ, আরম হযঝো হোমাি 
অরধকাংশ দুঝভবাঝগি জনু দাযী এর্ং হুাাঁ, আরম হসজনু মৃেুুি জনু প্রস্তুে… রকন্তু 
হোমাি জানা উরচে হয হোমাি সন্তানঝদি প্ররে আচিঝণি মাঝে সংকীণব, রর্ঝিষপূণব 
পরিঝশাধন কিা আমাি চরিঝত্রি সাঝথ মানানসই না।’ 
 
 খুিিম ভাঝর্, এো রনরিেভাঝর্ সরেু। দািা শুঝকাহ োঝক প্রাসাদ প্রাঙ্গঝণ র্ঝলঝে হয 
র্িুভার্াপি প্রহিী োঝক র্ঝলরেল হয শাহরিযাি র্ুরেগেভাঝর্ োঝক রনঝদবশ রদঝযঝে হয 
োঝদি প্রঝকাঝষ্ঠ সির্িাহ কিা খার্াি হযন িাজকীয িিনশালা হথঝক পািান না হয 
হকর্ল চাপারে আি পারন আি োঝদি রডভাঝনি পরির্ঝেব চািপাযা। োি মাঝে আর্ািও 
হক্রাধ পুিীভূে হঝে শুরু কঝি যখন হস জানঝে চায, হমঝহরুরিসা যা র্ঝলঝে হসো রক 
সরেু?’ শাহরিযাি হকাঝনা উত্তি হদয না। হোমাি মৃেুুদণ্ডই প্রাপু, খুিিম োঝক র্ঝল, 
এর্ং োিপঝি হমঝহরুরিসাি রদঝক ঘুঝি জানঝে চায, ‘হকন োঝক মৃেুুদণ্ড হদযা হঝর্ না 
হসজনু সাফাই রহসাঝর্ আপনাি রকেু র্লাি আঝে? 
 
হমঝহরুরিসা রনঝজঝক ইস্পাঝেি নুায কঝিাি কঝি েুঝল রিক হযমনো হস কঝিরেল 
র্হুর্েি আঝগ জাহাঙ্গীঝিি সামঝন োি রনযবারেে, িোে, কুচক্রী ভাইঝযি পাঝশ দাাঁরড়ঝয 
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থাকাি সময। শাহরিযাঝিি জনু োি রকেুই কিাি হনই। োাঁি রনঝজঝক আি হমঝযঝক 
এর্ং নােরনঝক র্াাঁচাি একো সুঝযাগ রদঝে হঝল শাহরিযািঝক উৎসগব কিা প্রঝযাজন। 
 
 ‘একজন হমঝযি পিামঝশবি রক মূলু আঝে, োি কাযবকলাপ মৃেুুদঝণ্ডি হযাগু। োঝক 
র্াাঁরচঝয িাখাি অথবই হল হোমাি রসংহাসঝনি জনু হুমরক হঝে পাঝি এমন একজনঝক 
র্াাঁরচঝয িাখা। হোমাি পূর্বপুরুষঝদি প্রদরশবে উদািোি ফঝল সৃষ্ট রর্পঝদি কথা মঝন 
হিঝখা। কামিান আি হুমাযুন, খসরু আি হোমাি আব্বাজাঝনি কথা রচন্তা কঝিা। 
রর্ঝদ্রাহী একর্াি ক্ষমোি স্বাদ গ্রহণ কিঝল হস আর্াি হসো চাইঝর্। েুরম, হোমাি 
রপ্রযেমা আিজুমান্দ আি হোমাি সন্তাঝনিা শাহরিযাঝিি রর্দাঝযি ফঝল রনিাপঝদ 
ঘুমাঝে পািঝর্। েুরম রনঝজও মঝনি গভীঝি ভাঝলা কঝিই হসো জাঝনা। েুরম 
শাহরিযািঝক মৃে হদখঝে চাও, এর্ং খসরুঝকও। আরম হসো হদখঝে পারে… প্রশ্ন হঝলা 
হসো স্বীকাি কিাি মে সাহস রক হোমাি আঝে? হর্াঁঝচ থাকাি জনু যা প্রঝযাজন হসো 
কিঝেই হঝর্। হোমাি রর্ঝর্কঝক নেজানু কিঝে আমাি শব্দগুঝলা র্ুর্হাি কিঝে 
পাঝিা যরদ েুরম এেই দুর্বল হও হয হসো কিা প্রঝযাজন হয। একজন নািী হদাঝষি 
ভাগীদাি হহাক। হকন নয? 
 
খুিিঝমি মাথাি রভেঝি হমঝহরুরিসাি শব্দগুঝলা প্ররেধ্বরনে হঝে থাঝক। হুাাঁ, রনঝজি 
অন্তঝি যরদও হস জাঝন োাঁি আব্বাজাঝনি শূনু রসংহাসন অরধকাি কিাি জনু হস োি 
সৎ-ভাইঝদি প্ররে রভি আচিণ প্রদশবন কিঝো না, োিা যরদ মািা যায এর্ং োঝদি 
হুমরক রচিেঝি হলাপ পায োহঝল হস খুরশই হঝর্। আি হুাাঁ, অনুকাঝিা উপঝি রসদ্ধান্ত 
হনযাি দারযত্ব। চারপঝয হদযাি মে আকাঙ্খ হপাষন কিাি মে হস দুর্বলই র্ঝে যাঝে 
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রনঝজি স্বাথবপিোি গভীিোি মুঝখামুরখ হর্াি োি হকাঝনা প্রঝযাজন হয… রকন্তু হস যরদ 
একজন সম্রাে হঝে চায োহঝল োঝক দারযঝত্বি হর্াে রনঝেই হঝর্। রকেু সময পঝি হয 
সমযোয হকউই হকাঝনা কথা র্ঝল না, হস র্ঝল, শাহরিযায, এখন হোমাি মৃেুুদণ্ড 
কাযবকি কিা হঝর্–এজনু নয হয হোমাি অপিাধ এমনই গুরুেি র্িং িাজর্ংশ, 
আমাি আি আমাি সন্তানঝদি খারেঝি। প্রহিী োঝক রনঝয যাও। েির্ারিি আঘাঝে 
োাঁি মৃেুুদণ্ড কাযবকি কিঝর্। দ্রুে আি রনখুাঁেভাঝর্ এো কিঝর্। 
 
 শাহরিযাি জ্ঞান হারিঝযঝে র্ঝল মঝন হয এর্ং প্রহিীিা রনচু হঝয েুাঁঝক োঝক হেঝন 
রনঝয হযঝে শুরু কঝি। প্রাঙ্গঝণি অঝধবক অরেক্রম কিাি পঝিই হস রচৎকাি শুরু কঝি, 
োঝদি মুঝিাি মাঝে হর্াঁঝক যায, লারথ মািঝে হচষ্টা কঝি। হকাঝনা কািঝণ, হযঝো যা 
ঘেঝে হসজনু রনঝজি সংকল্প আি দারযত্ব প্রদশবঝনি জনু, খুিিম রনঝজঝক র্াধু কঝি 
প্রহিীিা যেক্ষণ না োি সৎ-ভাইঝক রনঝয দৃরষ্টি আড়াঝল চঝল যায েেক্ষণ হসরদঝক 
োরকঝয থাকঝে। হস োিপঝি হমঝহরুরিসাি রদঝক ঘুঝি দাাঁড়ায। হস এখনও োাঁি রদঝক 
শীেল আি অর্জ্ঞাি সাঝথ োরকঝয িঝযঝে, হচাখ সংহে আি হিাাঁেিয পিস্পঝিি শে 
কঝি হচঝপ র্ঝস আঝে। রকন্তু হস যখন োঝক খুরেঝয হদঝখ, খুিিম অনুভর্ কিঝে শুরু 
কঝি হয রেরন একজন রৃ্দ্ধ মরহলা। োি হচাঝখি রনঝচ হফালা এর্ং োি কাঝলা হচাঝখি 
মরণ রকনািাি রদঝক ধুসি হঝে শুরু কঝিঝে। োি উপঝিি হিাাঁে পােলা রফনরফঝন চুঝল 
আরৃ্ে এর্ং োি মুঝখি চািপাঝশ র্রলঝিখা পিা আিম্ভ হঝযঝে। োাঁি হচাযাল েুলঝে 
শুরু কঝিঝে। রেরন একজন র্যস্ক রর্ধর্া যাি কাে হথঝক োি রূঝপি মে ক্ষমোও 
পুঝিাপুরি হ্রাস হপঝে শুরু কঝিঝে, োি যেই এখনও ঘেনার্লী প্রভারর্ে কিাি 
আকাঙ্খ থাকুক। শাহরিযাঝিি মে রেরন মৃেুু ভঝয ভীে নন। োঝক উঝপক্ষা কিাই 
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হযে আঝিা র্ড় শারি হঝর্। হস হদখুক হকাঝনা রকেুি জনু োঝক এখন কে কম গুরুত্ব 
হদযা হয। 
 
 ‘হমঝহরুরিসা, আপনাি জনু, িাজকীয রর্ধর্াি কাঝে হযমন প্রেুারশে আপরন হসভাঝর্ 
রনজবঝন আপনাি হশাক পালন কিঝর্ন। আরম আপনাি জনু একো দূির্েবী িান খুাঁঝজ 
হর্ি কিঝর্া হযখাঝন আপরন হযঝো আপনাি ক্ষরে আি আপনাি পাঝপি মাঝে মধুিো 
কিঝে পািঝর্ন এর্ং পৃরথর্ীি কমবকাণ্ড িািা হকাঝনাভাঝর্ই রর্ব্রে না হঝয যা শীিই 
আপনাি কথা রর্সৃ্মে হঝর্, আল্লাহি উপাসনায মগ্ন হথঝক পিপাঝিি ডাঝকি জনু 
অঝপক্ষা কিঝর্ন।’ 
 
 হমঝহরুরিসাঝক যখন রনঝয যাওযা হয হস হকাঝনা কথা র্ঝল না। হস যা হচঝযরেল আঝিা 
একর্াি রিক োই হপঝযঝে। হস হর্াঁঝচ থাকঝর্। অর্শু, োি রনযরেি র্াির্ো যখন হস 
অনুধার্ন কিঝে আিম্ভ কঝি েখন হস কল্পনা কিঝে শুরু কঝি রর্সৃ্মরেি অেঝল 
হারিঝয যার্াি হচঝয এখনই রক মৃেুুর্িণ কিাো োি জনু ভাঝলা হঝো। মৃেুু 
অর্ধারিে। হস হকন োঝক এখন হডঝক রনঝয এঝলা না যখন হস জানঝো হসো কিঝে 
পািঝর্? একর্াঝিি মে হঝলও রক হস সাহস হদখাঝে র্ুথব হঝযঝে? এো এমন একো 
প্রশ্ন যা োঝক োরড়ে কিঝে থাকঝর্। 
 
* 
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হসই িাঝে, িাজকীয আর্াসন এলাকায র্ঝস রনঝজি হলাকঝদি উৎফুল্ল পানাহাঝিি 
আওযাজ শুনঝে শুনঝে খুিিম হমাঝমি আঝলায দুঝো রচরিি মুসারর্দা কঝি। প্রথমো 
আিজুমাঝন্দি কাঝে, দীঘব আি হপ্রমপূণব এর্ং োাঁঝদি সন্তানঝদি রনিাপত্তা আি কীভাঝর্ 
হস রসংহাসন রনিাপদ কঝিঝে হসই সংর্াদ। োি িাজধানীঝে োাঁি অরভঝষঝকি প্রস্তুরেি 
জনু যে শীরি সম্ভর্ হস োাঁঝদি অর্রশষ্ট সন্তানঝদি রনঝয আগ্রাি র্াইঝি োি সাঝথ 
রমরলে হর্াি জনু রচরিোয োঝক আসঝে র্লা হঝযঝে। রিেীয রচরিোি প্রাপক 
রু্িহানপুঝিি সুঝর্দাি এর্ং অঝনক সংরক্ষপ্ত আি অঝনকঝর্রশ রর্ষণ্ণ। 
 
* 
 
েূযবরননাঝদি েিাঝি খুিিম, আওিঙ্গঝজর্ আি দািা শুঝকাহঝক রনঝযআগ্রা হথঝক পাাঁচ 
মাইল দূঝি রসকান্দ্রা গ্রাঝম অর্রিে োাঁি রশরর্ঝি লাল োরু্ি হভেি হথঝক মাথা রনচু 
কঝি দ্রুে হর্ি হঝয আঝস। োাঁি রপ্রয দাদাজান আকর্ঝিি সমারধঝসৌঝধি কাঝে–
আকাঝশি রু্ঝক হভঝস থাকা রর্শাল হর্ঝলপাথঝিি হোিণিাি রনম গাঝেি মাে রদঝয 
দৃশুমান–রসকান্দ্রাঝক খুিিঝমি কাঝে মঝন হয আগ্রায োি রর্জযদীপ্ত প্রঝর্ঝশি পূঝর্ব 
যাত্রারর্িরেি সর্ঝচঝয উপযুে িান। অনাড়ম্বি সসনুঝদি োরু্ আি সামরিক শৃঙ্খলায 
পরিচারলে এো হকাঝনা সামরিক অরভযাঝনি রশরর্ি নয, র্িং একো রর্শাল োরু্ি শহি 
হযখাঝন োাঁি রর্জয উদুাপঝনি উৎসর্ ইরেমঝধুই শুরু হঝযঝে। োি োরু্ি চািপাঝশ 
সর্রদঝক েরড়ঝয থাকা অনুগে অরভজাে র্ুরে আি হসনাপরেঝদি োরু্ি শীঝষব সরু্জ 
হমাগল রনশান পেপে কঝি উড়ঝে। দুই সপ্তাহ পূঝর্ব লাঝহাি হথঝক োাঁি আগমঝনি পি 
হথঝকই হভাজসভা আি মঝনািিঝনি জনু মেহঝি র্ুয কিা হঝে, আগ্রাি হকাষাগাি 
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হথঝক, যাি র্ুয রনর্বাহ কিা হঝে যাি চারর্ এখন োাঁি কাঝে িঝযঝে। অরভঝষঝকি 
অঝপক্ষায অঝপক্ষমান হমাগল সম্রাঝেি ডাঝক সাড়া রদঝয অনুগে িাজাঝদি আগমঝনি 
ফঝল প্ররেরদনই োাঁি রশরর্ঝিি আকাি রৃ্রদ্ধ পাঝে। 
 
আি অর্ঝশঝষ অনু সর্াি হচঝয যাি আগমঝনি জনু হস সর্ঝচঝয হর্রশ প্ররেক্ষায রেল 
ঘরনঝয এঝসঝে। হস মধুাঝেি উজ্জ্বল সূযবাঝলাঝক আিজুমান্দঝক োি যাত্রাপঝথি হশষ 
কঝযক মাইল র্হন কঝি আনর্াি জনু জাাঁকজমঝকি সাঝথ সরিে হয হারে হপ্রিণ 
কঝিরেল হসোি পািা র্সান রূপাি হাওদা রচকরচক কিঝে হদঝখ। োাঁি হারেি সামঝন 
মহর্ে খাঝনি িাজপুে হযাদ্ধাঝদি একো দল িঝযঝে আি হপেঝন োি সন্তাঝনি হকাঝনা 
হারেঝে িঝযঝে হস রিক রু্েঝে পাঝি না যাাঁঝদি রভেঝি িঝযঝে োি সর্বকরনষ্ঠ পুত্র 
মুিাদ র্কস যাঝক হস এখনও হদঝখ রন। োাঁি পরির্াি অর্ঝশঝষ পুনিায একরত্রে হঝে 
এই ভার্নাোয হমাগল রসংহাসঝন আঝিাহঝণি মুহূঝেবি কথা হস যখন রচন্তা কঝি 
োিঝচঝযও হর্রশ আনঝন্দ োঝক আপুে কঝি েুঝল। হস আওিঙ্গঝজর্ আি দািা 
শুঝকাহি রদঝক োরকঝয হাঝস, উভঝযি পিঝন এই মুহূঝেবি জনু উপযুে রূপাি জরিি 
কারুকাজ কিা পাগরড় আি হকাে। হোমাঝদি আম্মাজান। রেরন আসঝেন,’ হস মৃদু কঝণ্ঠ 
র্ঝল। 
 
 আিজুমাঝন্দি হারেি আগমন উপলঝক্ষু হহঝিঝমি োরু্ি সামঝন িারপে প্রায রর্শ রফে 
উাঁচু চূড়াযুে একো োরু্ি রদঝক োঝদি রনঝয এরগঝয যায। আিজুমান্দঝক র্হনকািী 
হারেঝক োাঁি হসানালী িে কিা কাঝনি হপেঝন র্ঝস থাকা দুই মাহুে োাঁঝদি হাঝেি 
হলাহাি দঝণ্ডি সাহাঝযু দক্ষোি সাঝথ রর্শাল োরু্ি রদঝক রনঝয আসর্াি সময খুিিম 
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োি দুই সন্তাঝনি কাাঁঝধ হাে রদঝয রনঝজঝক হজাি কঝি রিি হঝয দাাঁরড়ঝয থাকঝে র্াধু 
কঝি। খুিিম আি োি দুই সন্তানঝক অনুসিণ কঝি অরচঝিই হারেো োরু্ি হভেি 
কিঝে, পরিচািঝকিা পদবা আর্াি যথািাঝন হেঝন হদয। খুিিম অঝপক্ষা কঝি যখন 
মাহুঝেিা রর্শাল প্রাণীোঝক হাাঁেু মুঝড় র্সায এর্ং দ্রুে গলাি উপি হথঝক রপেঝল রনঝচ 
হনঝম এঝস হসানাি রগরে কিা নামর্াি জনু র্ুর্হৃে কাঝিি েুকঝিা জাযগামে িাপন 
কঝি যা প্রস্তুে অর্িায িাখা রেল। োিপঝি, পরিচািঝকিা রু্ঝক উপঝি মুরষ্ঠর্দ্ধ হাে 
হিঝখ োঝদি রদঝক মুখ কঝি হপেঝন হহাঁঝে োরু্ হথঝক হর্ি হঝয যায। 
 
খুিিম রু্ঝক হৃৎরপণ্ড মাদঝলি হর্াল েুঝল স্পরন্দে হঝে থাকঝল, হস ধীঝি কাঝিি খঝণ্ডি 
ধাপ হর্ঝয উপঝি উঝি মুঝোখরচে সরু্জ হিশঝমি পদবা ধীঝি হেঝন সিায। 
আিজুমাঝন্দি হচাঝখি রদঝক োরকঝয হস হকাঝনা কথা র্লঝে পাঝি না। হাওদাি মাঝে 
েুাঁঝক এঝস হস োঝক আরলঙ্গন কঝি োি উষ্ণ ওষ্ঠিয আঝশ্লঝষ চুম্বন কঝি। আরম এই 
মুহূেবোি জনু কেরদন ধঝি অঝপক্ষা কিরে…মাঝে মাঝে মঝন হঝো হয এো হর্াধহয 
আি কখনও আসঝর্ না। রকন্ত এখাঝন আঝিা দু’জন িঝযঝে যািা আমাি হচঝযও দীঘবরদন 
অঝপক্ষা কঝি িঝযঝে, হস োঝক অর্ঝশঝষ রনঝজি আরলঙ্গন হথঝক মুরে। হদযাি সময 
রফসরফস কঝি র্ঝল। হস হাওদাি রূপাি দিজা খুঝল হদয এর্ং োাঁি হমঝহরদ িরিে 
হাে ধঝি একসাঝথ ধাপ হর্ঝয রনঝচ নাঝম। রনঝজি সন্তানঝদি রদঝক োরকঝয ইরেমঝধু 
োাঁি হচাখ অশ্রু সজল হঝয উিঝে আিম্ভ কঝিঝে। োিঝি, োরু্ি হভেঝি প্রজ্জ্বরলে 
অসংখু হেঝলি প্রদীঝপি হকামল আঝলায হস দািা শুঝকাহ আি আওিঙ্গঝজর্ঝক ভাঝলা 
কঝি হদঝখ, োাঁঝদি ইেিে হদখায, হযে খারনকো লাজুকও… কািাি মাঝেই হারসি 
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অভয ফুরেঝয হস োাঁঝদি রদঝক হাে র্ারড়ঝয হদয, আি োিা এর্াি োাঁি কাঝে হদৌঝড় 
েুঝে আঝস। 
 
* 
 
রেন িাে পঝি, পিস্পঝিি সঙ্গসুখ উপঝভাঝগি পঝি োাঁিা যখন পাশাপারশ শুঝয আঝে, 
আিজুমান্দ ধীঝি উঝি র্ঝস। োি মুঝখি উপি হথঝক কাঝলা চুঝলি একো হগাো সরিঝয 
হস খুিিঝমি হচাঝখি রদঝক এক মুহূেব োরকঝয থাঝক। আরম রক আপনাঝক একো প্রশ্ন 
কিঝে পারি? 
 
 ‘অর্শুই। 
 
আমিা যখন রসকান্দ্রা অরভমুঝখ এরগঝয আসরেলাম, আমাি এক পরিচারিকা আমায 
এমন একো কথা র্ঝলঝে যা রর্শ্বাস কিঝে আমাি িীরেমে কষ্ট হঝযঝে–হস রু্িহানপুি 
হথঝক সদু আগে এক র্ােবার্াহঝকি কাে হথঝক একো গল্প শুঝনঝে। আরম গল্পোি 
কথা যেই ভুলঝে হচষ্টা কিরে রকন্তু রকেুঝেই হসোঝক মন হথঝক দূি কিঝে পািরে 
না।’ 
 
‘রক গল্প? আিজুমাঝন্দি কঝণ্ঠ এমন একো সুি রেল যা খুিিমঝক র্াধু কঝি উঝি 
র্সঝে। 
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‘গল্পো হল খসরুি পরিচািঝকিা োঝক োি কঝক্ষ একরদন সকাঝল মৃে অর্িায খুাঁঝজ 
হপঝযঝে হযখাঝন োঝক আপরন র্রন্দ কঝি হিঝখরেঝলন। 
 
 খুিিম হকাঝনা কথা না র্ঝল একমুহূেব চুপ কঝি থাঝক। োিপঝি: ‘গল্প নয সরেু। 
আমাি সৎ-ভাই মািা রগঝযঝে, হস আঝর্গহীন কঝণ্ঠ র্ঝল। 
 
‘রকন্তু গল্পো হল োঝক আপনাি আঝদঝশ শ্বাসঝিাধ কঝি হেুা কিা হঝযঝে।’ 
 
 খুিিম আর্ািও চুপ কঝি থাঝক। রিেীয রচরিোয–রু্িহানপুঝিি সুঝর্দাঝিি কাঝে হযো 
হস পারিঝযরেল–খসরুঝক যেো কম কষ্ট রদঝয সম্ভর্ হেুা কিাি আঝদশ রেল। হস 
ভািাক্রান্ত হৃদঝয আঝদশো রদঝযরেল রকন্তু হস রনরিে রেল হয রনঝজি স্বাঝথব োি 
পরির্াঝিি মঙ্গঝলি জনুই োঝক এো কিঝে হঝর্। রকন্তু পির্েবীঝে হস যখন সংর্াঝদি 
জনু অঝপক্ষা কিঝে হয োি অরভপ্রায পারলে হঝযঝে, হস কল্পনা কিঝে শুরু কঝি 
খসরুি রক অনুভূরে হঝযরেল রনঝজি কঝক্ষি দিজা অপ্রেুারশেভাঝর্ খুঝল হযঝে… 
রনঝজি আংরশক প্ররের্িী দৃরষ্ট রনঝয হসরদঝক োরকঝয… ভার্ঝে হচষ্টা কিঝে োি সাঝথ 
কািা হদখা কিঝে এঝসঝে… হযঝো হভঝর্রেল োাঁি স্ত্রী জারন রু্রে এঝসঝে। োি সৎ-
ভাই কখন রু্েঝে পাঝি হখালা দিজা রদঝয হপ্রমময স্ত্রী নয হন্তািক আেোযী প্রঝর্শ 
কঝিঝে? খসরু কীভাঝর্ মািা যায? োি একমাত্র আঝদশ রেল মৃেুু হযন র্ুাথামুে হয। 
েির্ারিি ফলাি দ্রুে আঘাে নারক রু্ঝকি গভীঝি খিঝিি মািাত্মক হখাাঁচায হসো 
সম্পি হঝযঝে? রর্ঝষি পাত্র হথঝক হজাি কঝি অরনেুক হিাাঁঝে পান কিাি হঝযঝে নারক 
র্ারলশ রদঝয শ্বাসরুদ্ধ কিা হঝযঝে? 
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হস অর্শু, একো রর্ষয অনুধার্ন কঝি প্রঝযাজঝনি উপঝি আঝর্গঝক িান হদযা রিক 
হঝর্ না আি এভাঝর্ রচন্তা কিাও। খসরু োি অর্শুই একজন সম্ভার্ু আি রর্গে 
রর্ঝদ্রাহী রহসাঝর্ রর্ঝর্চনা কিঝে হঝর্–একজন জীর্ন্ত। আি অনুভূরেশীল মানুষ রহসাঝর্ 
নয। রকন্তু পঝি, শ্বাসরুদ্ধ হঝয খসরুি মৃেুুি খর্ি যখন োি কাঝে হপৌঁোয, একো 
নেুন উঝিগ োি মাঝে জন্ম হনয। শাহরিযািঝক রনঝয োাঁি সামঝন হমঝহরুরিসা দাাঁরড়ঝয 
থাকা অর্িায যা র্ঝলরেল হসই কথাগুঝলা োঝক আসঝলই কেো প্রভারর্ে কঝিঝে? 
হস। রক োি অনুভূরে রনঝয হখলা কঝিরেল যখন হসগুঝলা রনঝজি রর্জঝয আি 
সন্তানঝদি সাঝথ একরত্রে হর্াি কািঝণ োনোন অর্িায রেল এর্ং সুঝযাগ রু্ঝে োঝক 
এমন রকেু একো কিঝে র্াধু কঝিঝে যাি জনু হস সািা। জীর্ন অনুেপ্ত হঝর্ রিক 
হযভাঝর্ হস োি আব্বাজানঝক প্রভারর্ে কিঝো? না, হস রনঝজঝক আর্াি হজাি কঝি 
হর্াোয। হস রনঝজ হকর্ল এই অর্শুম্ভার্ী রসদ্ধান্ত রনঝযঝে আি হসো যুরেসঙ্গে রেল। 
 
 ‘আরম হোমায রমথুা র্লঝে পািঝর্া না। সর্ই সরেু। রকন্তু আরম আমাঝদি আি 
আমাঝদি সন্তানঝদি িক্ষা কিাি জনু এসর্ কঝিরে। খুিিম চুপ কঝি থাঝক োিপঝি 
হজাি কঝি আর্াি র্লঝে থাঝক। আি আঝিা রকেু িঝযঝে… যাি সম্বঝি আরম মাত্র 
গেকালই জানঝে হপঝিরে। খসরুি অঝন্তুরষ্টরক্রযাি আঝযাজন সম্পি কঝি, জারন রনঝজি 
কঝক্ষ রফঝি রগঝয আত্মহেুা কঝিঝে–র্লা হঝযঝে হয শীঝেি প্রঝকাপ হথঝক োাঁি কক্ষঝক 
উষ্ণ িাখঝে হয জ্বলন্ত কযলাি পাত্র রেল হসখান হথঝক হস জ্বলন্ত কযলা ভক্ষণ কঝিঝে। 
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আিজুমাঝন্দি হচাখ অশ্রুসজল হঝয উঝি এর্ং হস মাথা নাড়ঝে থাঝক। ‘খুিিম, আপরন 
এো কীভাঝর্ কিঝলন? মৃেুুর্িঝণি রক রনমবম উপায। আরম রনঝজই হযন গলায জ্বলন্ত 
কযলাি উত্তাপ অনুভর্ কিরে সর্রকেু পুঝড় যাঝে, আমাি ফুসফুস েলঝস রদঝে। 
রনঝজি অরন্তম মুহূঝেব রক ভযিি, ভযিি যন্ত্রণা োঝক হভাগ কিঝে হঝযরেল। 
 
 জারনি মৃেুু–রর্ঝশষ কঝি হযভাঝর্ হসো হঝযঝে–োঝকও আঝর্গআপু্লে কঝি েুঝলরেল 
যখন হস প্রথম খর্িো শুঝন, রকন্তু হস হকর্ল হকাঝনামঝে র্ঝল, আরম োঝক মাির্াি 
আঝদশ হদই রন। 
 
‘রকন্তু খসরুঝক হেুা কিাি জনু আপনাি আঝদঝশি ফঝলই এো হঝযঝে… আরম 
আপনাঝক হযমন ভাঝলার্ারস জারনও োঝক রিক হেমনই ভাঝলার্াসঝো। একজঝনি 
জীর্ন হনযা পাপ, আরম জারন, এর্ং আরম আল্লাহি কাঝে হদাযা করি হয আপরন মািা 
যার্াি পঝি আরম হযন আমাি সন্তানঝদি খারেঝি হর্াঁঝচ থাকাি সাহস হদখাঝে পারি, 
রকন্তু আরম রু্েঝে পািরে কেো হশাক োঝক আপু্লে কঝিরেল। 
 
খুিিম আিজুমাঝন্দি রর্হ্বল মুঝখি রদঝক োকায। হস এইমাত্র যা র্ঝলঝে ো সরেু। 
োি কািঝণই জারনি মৃেুু হঝযঝে। রকন্তু হস যেই সরন্দহান হহাক–রকংর্া অপিাধঝর্াধ–
োঝক হসসর্ হথঝক মুে হঝে হঝর্ এর্ং শে থাকঝে হঝর্। আরম সর্রকেুই আমাি 
সন্তানঝদি কথা হভঝর্ কঝিরে। োাঁিাই আমাঝদি ভরর্ষুে–আমাঝদি িাজর্ংঝশি 
ভরর্ষুে, হস র্ঝল, রনঝজি মন হথঝক রনঝজি জীর্ন আি শাসনঝক রনরর্বি কিঝে হস 
এসর্ কঝিঝে হসই রচন্তা হজাি কঝি মন হথঝক সরিঝয হদয। রকন্তু র্ািঝর্ হর্াধহয হসই 
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অরভপ্রাযগুঝলা রমঝল যায। অল্প মানুষই–এমন রক একজন সম্রােও–োঝদি মঝনি গহঝন 
আি অরভপ্রাঝযি মাঝে রনিঃশিভাঝর্ উাঁরক হদযাি মে শীেল সাহস িাঝখন, সর্াই 
রনঝজঝদি কাযবকলাঝপি স্বপঝক্ষ র্াগাড়ম্বিপূণব সাফাই রদঝয রনঝজঝদি সাঝথ েলনা 
কিঝেই পেন্দ কঝিন। ‘আরম হদাযা করি খসরু আি রর্ঝশষ কঝি জারনি হযন হর্ঝহশে 
নসীর্ হয, আিজুমান্দ র্ঝল, আি আরম এোও হদাযা করি হযন আল্লাহ আপনাঝক মাজবনা 
কঝিন এর্ং আপনাঝক র্া আপনাি সন্তানঝদি হকান শারি না হদন। 
 
 ‘আরমও হসই হদাযাই করি, খুিিম র্ঝল। হস জীর্ঝন কখনও এভাঝর্ অন্তি হথঝক রকেু 
র্ঝল রন এর্ং োাঁি রর্ঝযি পঝি হস কখনও এেো রনিঃসঙ্গ হর্াধ কঝি রন। োাঁি 
আব্বাজান আি দাদাজান ক্ষমোি রনিঃসঙ্গো সম্বঝি এই কথাই োঝক র্ঝলরেঝলন। 
োঝক আি কখনও এই অনুভূরে হেঝড় যাঝর্ না। 
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১১ েখে েোউস 
 
আগ্রা, ১৪ হফব্রুযারি ১৬২৮ 
 
 আগ্রা দূঝগবি হর্ঝলপাথঝিি রর্শাল হোিণিাি–োাঁি দূগব–খুিিঝমি সামঝন হভঝস উঝি 
যখন োঝক র্হনকািী হারে আনুষ্ঠারনক হশাভাযাত্রা রনঝয ফুঝলি পাপরড় হশারভে োলু 
পথ রদঝয িাজকীয ভরঙ্গঝে উপি উিঝে থাঝক। হস োাঁি আগ্রায প্রঝর্ঝশি োরিখ 
অঝনক রচন্তা ভার্না কঝি রিক কঝিঝে–হসৌি রদনপরি অনুসাঝি োাঁি দাদাজান 
আকর্ঝিি িাজঝত্বি সূচনাি আজ র্াহাত্তিেম র্ারষবকী। খুর্ সকাঝল ঘুম হথঝক উঝি 
চািপাঝশ হভঝস থাকা কুযাশাি রভেি রদঝয হহাঁঝে হস আকর্ঝিি সমারধঝসৌঝধ রগঝযরেল 
হযখাঝন, মযুঝিিা োাঁঝদি িাঝত্রি আর্াসিল হথঝক মাত্র চািপাঝশি উদুাঝন হনঝম আসঝে 
শুরু কঝিঝে, হস োাঁি পাথঝিি শীেল শর্াধাঝি চুঝমা রদঝযঝে। ‘আরম একজন উপযুে 
সম্রাে হঝর্া, হস রফসরফস কঝি র্ঝল। 
 
 রকন্তু আজঝকি রদনো আর্াি র্ার্ঝিি ১৪৫েম জন্মরদনও র্ঝে যাি সাহস আি 
উচ্চাকাঙ্খাি কািঝণ হমাগলিা প্রথমর্াঝিি মে রহনু্দিান জয কঝিরেল। র্ার্ঝিি ঈগঝলি 
মাথাি র্ােযুে েির্ারি আলমগীি এখন োাঁি হকামঝি হশাভা পাঝে। অক্সাস নদীি েীি 
হথঝক রহনু্দিাঝন আগমন পযবন্ত এই সুদীঘব যাত্রাকাঝল েির্ারিো কে যুদ্ধই না হদঝখঝে… 
ঈগঝলি রুরর্ি হচাখ দুঝো সূযবাঝলাঝক জ্বলজ্বল কঝি। 
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খুিিম োাঁি ডানহাঝেি রদঝক োরকঝয হসখাঝন আঝিা প্রাচীন এক পূর্বপুরুঝষি একো 
স্মািঝকি রদঝক োরকঝয সন্তুরষ্টি সাঝথ হাঝস মুখর্ুাদান কিা র্ুাঝিি প্ররেকৃরে হখাদাই 
কিা হসানাি ভারি অঙু্গিীয যা একসমঝয সেমূঝিি হাঝে হশাভা হপে। হস, খুিিম, হসই 
মহান শাসঝকি সাক্ষাৎ দশম অধিঃিন উত্তিপুরুষ এর্ং শাসক যাি সাম্রাজু একো সময 
পরিঝম ভূমধুসাগঝিি েীি হথঝক পূঝর্ব রচঝনি সীমান্ত পযবন্ত প্রসারিে রেল, এর্ং োাঁি 
জঝন্মি সময োিকািারজি অর্িান সেমূঝিি জঝন্মি সমঝযি মে রিক একই রেল, যা 
আকর্িঝক ভীষণ পুলরকে কঝিরেল। খুিিঝমি এই মুহূঝেব মঝন হঝে থাঝক হয হকর্ল 
োাঁি প্রজািা নয োি ঊধ্ববেন পূর্বপুরুঝষিাও রু্রে ভীঝড়ি মাঝে দাাঁরড়ঝয োঝক হদখঝে, 
েরত্রশ র্েি র্যস্ক নেুন হমাগল সম্রাে, রনঝজি চওড়া কাাঁঝধি উপঝি োাঁঝদি িাজর্ংঝশি 
আশা আি আকাঙ্খা র্হন কিঝে। 
 
খুিিমঝক র্হনকািী হারে প্রধান হোিণিাঝিি রনঝচ হর্গুনী োযায রভেি রদঝয অরেক্রম 
কিঝে রর্শালাকৃরে নাকাড়াগুঝলা শুঝভো জারনঝয গমগম শঝব্দ হর্ঝজ উঝি। খুিিম 
একমুহূঝেবি জনু হচাখ র্ি কঝি, োি উচ্চাকাঙ্খা আি আি ইোি প্ররেফলন এই 
মুহূেবো উপঝভাগ কঝি। রকন্তু োিপঝিই োি রনঝজি সৃরষ্ট এক অিকাি োযা োঝক 
আপুে কঝি সমি সমি উল্লাস িব্ধ কঝি হদয। রদঝনি উষ্ণো আি োাঁি হীিক খরচে 
সরু্জ হিশঝমি কারুকাজ কিা হব্রাঝকঝডি রেউরনঝকি ওজন সঝত্ত্বও হস, োাঁি 
দাদাজাঝনি সমারধঝসৌধ হথঝক রফঝি এঝস োি রনযন্ত্রক োরু্ি কাঝে মারেঝে ইস্পাঝেি 
খিি রদঝয গাাঁথা একো অজ্ঞােনামা র্ােবাি কথা স্মিণ কঝি হকাঁঝপ উঝি। র্ােবাি 
রর্ষযর্স্তু এঝকর্াঝি সংরক্ষপ্ত: রনিযই হয রসংহাসন অরধকাি কিঝে এে িেপাে হঝযঝে 
হসো অর্শুই অমঙ্গল র্ঝয আনঝর্? 
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োাঁি প্রহিীঝদি নাঝকি ডগায োাঁঝদি নজি এরড়ঝয র্ােবাো কীভাঝর্ এঝলা? এো রক 
এমন হকউ একজন রলঝখঝে যাঝক হস র্িু মঝন কিঝলও আদঝে হস ো নয–এমন 
হকউ োাঁি োরু্ি কাঝে যাি উপরিরে কািও মঝন সঝন্দঝহি উঝদ্রক কিঝর্ না? নারক 
হকাঝনা আগন্তুক হগাপঝন োাঁি রশরর্ঝিি হকন্দ্রিঝল প্রঝর্শ কঝি র্ােবাো হিঝখ রগঝযঝে? 
রর্জযদীপ্ত হশাভাযাত্রা রনঝয আগ্রায প্রঝর্ঝশি প্রস্তুরে সকাঝলি অঝনক আঝগই শুরু 
হঝযরেল আি হাল্কা সাদা কুযাশা োাঁঝদি এঝকর্াঝি আরৃ্ে কঝি হিঝখরেল র্ঝল কাজো 
সম্পি কিাো হযঝো এঝকর্াঝি করিন না। 
 
হস র্ােবাো জ্বলন্ত কযলাদারনঝে রনঝক্ষপ কঝি এর্ং কমলা আগুঝন হসোঝক পুঝড় োই 
হঝয হযঝে হদখাি সময, হমঝহরুরিসাি উাঁচু হচাযাঝলি হাড়যুে মুখ, র্াাঁকা হিাাঁঝে ফুঝে 
থাকা হশ্লষপূণব হারস, োাঁি মঝন রনঝমঝষি জনু হভঝস উঝি। হস কল্পনায োঝক এমন 
একো র্ােবা রলখঝে হদঝখ। লাঝহাঝি রনঝজি কঝক্ষি রনজবনো হথঝক োাঁি পঝক্ষ রক 
আসঝলই সম্ভর্ োি জীর্ঝনি সর্ঝচঝয গুরুত্বপূণব রদঝনি সমি আনন্দ রর্রিে কিাি 
এমন একো প্রযাস হনযা? যরদ োই হঝয থাঝক োহঝল োাঁি উঝেশু সফল হঝযঝে। 
কাজো হযই কঝি থাকুক, র্ােবাো োঝক এঝকর্াঝি নারড়ঝয রদঝযঝে, রকন্তু হস হচষ্টা কঝি 
রনঝজি মন হথঝক র্ােবাোি কথা মুঝে হফলঝে। হস আিজুমান্দঝকও এ রর্ষঝয রকেু 
র্ঝলরন হসরদন সকাঝল হাঝিঝমি োরু্ঝে যাি রর্দাযী চুম্বন োি মাঝে হসই একই 
পুিােন হযৌনকামনা উঝদ্রককািী অনুভূরে োঝক রশহরিে কঝি যা োাঁঝদি রর্ঝযি পি 
হথঝক এেগুঝলা র্েঝি এেেুকু হ্রাস পায রন। োি মাঝে কাঝমাঝত্তজনা জাগাঝে কখনও 
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এো র্ুথব হয রন এর্ং রকেুক্ষঝণি জনু সর্ধিঝনি রনিানন্দ ভার্না হকাথায হযন রমরলঝয 
যায। 
 
 োঝক র্হনকািী হারে আর্াি সূযবাঝলাঝক হর্ি হঝয এঝস, োঝক রসংহাসঝনি রদঝক রনঝয 
হযঝে থাকঝল যাি জনু হস দীঘবসময অঝপক্ষা কঝিঝে, ভার্নাগুঝলা আর্াি রফঝি আঝস। 
হকন? কািণ হস অপিাধঝর্াধ কিঝে? না। শাহরিযাি আি খসরুি মৃেুুি প্রঝযাজন 
রেল, নয রক? িাজঝত্বি শুরু সামানু িেপাে রক ভাঝলা নয পঝি প্রচুি িেপাঝেি 
হচঝয কািণ োাঁি হসো কিাি মে সাহস হনই? োাঁঝদি মৃেুুি ফঝল প্রাপ্ত সুরর্ধা রক 
োঝদি মৃেুুজরনে পাঝপি হচঝয হর্রশ নয? হুাাঁ, হস রনঝজঝক আর্াি স্মিণ করিঝয হদয। 
হস এইসর্ মৃেুুি সাহাঝযু রসংহাসঝনি সম্ভার্ু প্ররেপক্ষঝক রচিেঝি পিাি কঝিঝে এর্ং 
রনঝজঝক আি রনঝজি পরির্ািঝক িক্ষা কঝিঝে। 
 
অঝনক হঝযঝে, খুিিম রনঝজঝক র্ঝল। হস োই কঝিঝে হযো োাঁি কিা উরচে রেল এর্ং 
অেীে হল রিক োই–অেীে। র্েবমান আি ভরর্ষুেই হল গুরুত্বপূণব আি হস রনঝজি 
কমবকাঝণ্ডি িািা দুঝোই রনিাপদ কঝিঝে। রনঝজঝক সুরিি কিাি হচষ্টা কঝি হস চািপাঝশ 
োরকঝয োঝক অনুসিণিে রর্শাল হশাভাযাত্রাো লক্ষু কঝি। োাঁি চাি সন্তানঝক, 
িাজর্ংঝশি িাজপুত্রঝদি, র্হনকািী হারেোয োিা হিশঝমি একো সরু্জ চাাঁঝদাযাি রনঝচ 
িঝযঝে আি আঝিকেু হোে আঝিকোয আিজুমান্দ আি োঝদি দুই কনুাি হাওদা 
রূপাি জরিি সেরি কাপঝড়ি পদবা রদঝয হঘিা যাি হভেঝি হসানাি োঝিি জারল র্সান 
িঝযঝে যাঝে োিা হভেি হথঝক সর্রকেু হদখঝে পায োি রিক হপেঝনই িঝযঝে। 
আিজুমাঝন্দি রপো আসফ খান রর্শাল একো সাদা স্টুারলযঝন উপরর্ষ্ট অর্িায 
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এিপঝিই িঝযঝেন আি কারুকাজ কিা পযবাঝণি কাপড়যুে কাঝলা স্টুারলযঝন র্ঝস 
মারজবে ভরঙ্গঝে জনগণঝক শুঝভো জানাঝে মহর্ে খান, এখন োাঁি খান-ই-খানান, 
প্রধান হসনাপরে। োিপঝি িাজকীয হদহিক্ষীঝদি অনুসিণ কিঝে অশ্বাঝিাহী হযাদ্ধাি 
দল পাশাপারশ চািজন অর্িান কঝি এরগঝয চঝলঝে–যাাঁঝদি অঝনঝকই লাল-পাগরড় 
পরিরহে িাজপুে হযাদ্ধা–এর্ং সর্ঝশঝষ িঝযঝে ের্রক আি েীিন্দাঝজিা, সর্াই হমাগল 
সরু্জ িঝেি হপাষাঝক দারুণভাঝর্ সুসরিে, সর্াই অঝজয একো র্ারহনীি সদসু যা 
এখন োাঁি হনেৃত্বাধীন। 
 
 দৃশুো খুিিঝমি মাঝে আিা রফরিঝয আঝন। উপঝিি দূঝগব পরিচািঝকিা দূগব প্রাকাঝিি 
উপঝি হদৌড়াঝদৌরড় কিঝে, সমঝর্ে জনোি উঝেঝশু হসানাি আি রূপাি হমাহি–
োকশাল হথঝক নেুন সেরি কিা োাঁি িাজঝত্বি সূচনা হঘারষে কিঝে–আি অল্পদামী 
পাথি–সর্দুযবমরণ, হোপাজ প্রভৃরে রনঝক্ষপ কিঝে। রূপা আি হসানাি পােলা পাে রদঝয 
সেরি চাাঁদ আি োিাি প্ররেকৃরে অনু পরিচািঝকিা র্াোঝস েুাঁঝড় রদঝে। পুঝিা 
র্ুাপািো হদঝখ মঝন হঝর্ হর্ঝহশে হথঝক হযন পৃরথর্ীি উপঝি ধনসম্পদ র্রষবে হঝে–
হমাগল ধনসম্পদ। হস এসর্ রকেুি মারলক এর্ং োি ক্ষমো আি সম্পদ সর্রকেুঝক 
আিও মরহমারেে কিঝর্। হস কঝযকো রর্ঝিষপূণব শঝব্দি কািঝণ রনঝজঝক অরিি কঝি 
েুলঝর্ না। 
 
রিেীয আঝিকো হোিঝণি রনচ রদঝয অরেক্রম কঝি খুিিম ফুঝলি পাপরড় রদঝয োকা 
আরেনাি মাঝে আকর্ঝিি সেরি কিা েণবাগুঝলাঝক হদখঝে পায এর্ং এি হপেঝনই র্হু 
িম্ভযুে হদওযারন আম হযখাঝন মাঝর্বঝলি হর্দীি উপঝি হসানাি সেরি রসংহাসনো 
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িারপে। োাঁি প্রধান অমােুিা ইরেমঝধুই হর্দীি রনঝচ অগ্রগণুোি রর্নুাস অনুসাঝি 
সমঝর্ে হঝযঝে। আি কঝযক মুহূেব পঝিই হস ঐ রসংহাসঝন রনঝজি আসন গ্রহণ কিঝর্ 
এর্ং প্রথমর্াঝিি মে োাঁি দির্াঝিি উঝেঝশু ভাষণ হদঝর্। িেপাে ঘরেঝয হস যরদ 
পাপ কঝি থাঝক োাঁি প্রজাঝদি কাঝে হস এই কািঝণ অঝনকঝর্রশ প্রাযরিত্ত কিঝর্। হস 
োাঁঝদি কাঝে প্রমান কিঝর্ রসংহাসন আি োাঁঝদি ভাঝলার্াসা োিই প্রাপু এর্ং োঝদি 
পুলরকে কিঝর্ হয হস োাঁঝদি সম্রাে। 
 
োাঁি দাদাজান আকর্ঝিি কঝযকো র্াকু োাঁি মঝন পঝড় যায। মানুষ প্রদশবন পেন্দ 
কঝি এর্ং রনঝজঝদি শাসঝকিা িািা প্রভারর্ে হঝে আি োঝদি জনু সম্ভম অনুভর্ 
কিঝে চায। একজন মহান শাসকঝক সূঝযবি মে হঝে হঝর্–হচাখ েুঝল োকাঝল হচাখ 
ধারধঝয যাঝর্ আর্াি সর্ আঝলা আি আশা এর্ং উষ্ণোি উৎস যা োড়া অরিঝত্বি 
সম্ভার্নাই অসম্ভর্। আকর্ি সরেুকাি অঝথবই জাাঁকজমকপূণব রেঝলন। রকন্তু হস, খুিিম 
োঝক অনুসিণ কিাি আপ্রাণ হচষ্টা কিঝর্, োি অজবঝনি সমকক্ষ হঝে আি সম্ভর্ হঝল 
হসো োরড়ঝয হযঝে হচষ্টা কিঝর্। হস োাঁি আব্বাজান একসমঝয োঝক হয উপারধ দান 
কঝিরেঝলন হসই শাহ জাহান, পৃরথর্ীি অরধশ্বি নাম রনঝয িাজত্ব পরিচালনা কিঝর্। 
হসানাি সেরি রসংহাসন হয রকেুক্ষঝণি রভেঝিই যাি উপঝি উপরর্ষ্ট হঝর্ হসো পৃরথর্ীি 
অরধশ্বঝিি জনু যঝথষ্ট জমকাঝলা নয। হস ইরেমঝধুই োাঁি সম্পঝদি রসনু্দক পরিদশবন 
কঝিঝে হযগুঝলা এে প্রচুি সংখুক উজ্জ্বল িত্নপাথঝি পরিপূণব হয োাঁি হকাষাগাঝিি 
দারযত্বপ্রাপ্ত আরধকারিকঝদি পঝক্ষ হসগুঝলা গণনা কিা অসম্ভর্ োিা োই হসগুঝলা 
হকর্ল ওজন কঝি যাঝে োিা োঝক র্লঝে পাঝি, হদঝখন জাহাপনা এখাঝন আপনাি 
আধ েন হীিক িঝযঝে এর্ং এখাঝন একেন পরিমাণ মুো…’ হস সাম্রাঝজুি হসিা 

http://www.bengaliebook.com/


 দি টেনটেড টরোন - এম্পোয়োর অভ িো ট োগল । অযোটলক্স রোিোরট োডড 

641 

www.bengaliebook.com                                  সূদিপত্র 
 

 

মরণকািঝক হডঝক পািাঝর্ এমন একো রসংহাসন সেরিি জনু হযখাঝন োি সর্ঝচঝয 
উজ্জ্বল িত্নগুঝলা প্রদরশবে হঝর্। হস একো িত্নখরচে চাাঁঝদাযাি রনঝচ উপঝর্শন কিঝর্ যা 
পদ্মিাগমরণ খরচে িঝম্ভি উপি হশাভা পাঝর্। চাাঁঝদাযাি উপঝি একো রৃ্ক্ষ থাকঝর্ যা 
জীর্ঝনি স্মািক রহসাঝর্ ফুরেঝয হোলা হঝর্, যাি কাণ্ডো হঝর্ হীিঝকি আি মুোি এর্ং 
এি উভয পাঝশ থাকঝর্ েলমঝল পালক েড়ান মযূি। হস োি েখন োউঝস র্ঝস 
থাকাি সময এেোই জ্বলজ্বল কিঝর্ হয আসঝলই োি রদঝক হচাখ েুঝল োকাঝে 
পািঝর্ না। 
 
আকর্িঝক মহান আি নুাযপিাযন শাসক রহসাঝর্, যাঝক োি সর্ প্রজা ভাঝলার্াঝস, 
োঝদি ধমব হগাত্র র্া মযবাদা যাই হহাক না হকন, অরেক্রম কিা যরদ করিন হয োহঝল 
হস সংকল্পর্দ্ধ োঝক িাজকীয পরির্াঝিি প্রধান রহসাঝর্ হস োরপঝয যাঝর্। আকর্ঝিি 
সাঝথ োাঁি সন্তানঝদি সম্পকব রর্ঝভদপূণব আি দূির্েবী রেল, রিক জাহাঙ্গীঝিি সাঝথ োাঁি 
রনঝজি হযমন সম্পকব রেল। উভয পুরুঝষই–এর্ং োি আঝগ হুমাযুঝনি সমঝয সৎ-
ভাইঝযিা পিস্পঝিি সাঝথ রসংহাসঝনি অরধকাঝিি জনু লড়াইঝয অর্েীণব হঝো। 
আকর্ঝিি মে না োাঁি রনঝজি একো একোর্দ্ধ আি ভাঝলার্াসাপূণব পরির্াঝিি 
অরধকািী হর্াি হসৌভাগু হঝযঝে এর্ং হস হচষ্টা কিঝর্ এো হযন হসভাঝর্ই থাঝক। োি 
পুত্র আি কনুািা একই মাঝযি সন্তান এর্ং োঝদি হয দুঝভবাগ সহু কিঝে হঝযঝে হসো 
োাঁঝদি পিস্পঝিি আঝিা কাঝে রনঝয আসায, িাজর্ংশঝক রূপান্তরিে কিঝে এগুঝলা 
োঝক সাহাযু কিঝর্। দািা শুঝকাহ আি আওিঙ্গঝজর্ যািা একসঝঙ্গ র্রন্দত্ব র্িণ 
কঝিঝে। কীভাঝর্ পিস্পঝিি সাঝথ লড়াই কিঝর্? ভযিি পারির্ারিক প্ররেিরন্দ্বো 
পুিােন ঐরেহুর্াহী েো েখঝেি িীরে, রসংহাসন র্া শর্াধাি, যা পূর্বর্েবী র্ংশধিঝদি 
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কারলমারলপ্ত কঝিঝে এর্ং সাম্রাজুঝক গৃহযুঝদ্ধি হুমরকি মুঝখামুরখ দাাঁড় করিঝযঝে–
রচিেঝি হলাপ পাঝর্। 
 
োিঝচঝযও র্ড় কথা, হস রনঝজঝক আি রনঝজি পরির্ািঝক োাঁি িাজর্ংঝশি অনুানু 
দুর্বলো হথঝক দূঝি িাখঝর্–আরফম আি সুিাি প্ররে মাত্রারেরিে দুর্বলো যা োাঁি 
আব্বাজাঝনি মনঝক দুর্বল কঝি হফঝলরেল আি োি প্ররপোমহ হুমাযুনঝকও এর্ং 
োাঁঝদি পরির্াঝিি অসংখু সদসুঝক অকাঝল সমারধ রচরনঝযঝে–োি সৎ-ভাই পািঝভজ 
এর্ং োাঁি চাচাজান দারনঝযল এর্ং মুিাদ। োাঁি প্রথম কাজ হঝর্ রনঝজি জনু এর্ং 
রনঝজি পরির্াঝিি জনু সুিা র্জবঝনি হঘাষণা হদযা, যরদও োি পূঝর্বি আকর্ি আি 
র্ার্ঝিি মে হস রনঝজঝক এসর্ মাদঝকি উপি প্রভুত্ব কিাি মে শরেশালী মঝন কঝি 
এর্ং োাঁঝদি দাস নয। 
 
োঝকি একো প্রলরম্বে র্াজনা ইরঙ্গে হদয হয খুিিমঝক র্হনকািী হারেি থামাি সময 
হঝযঝে এর্ং প্রাণীো হাাঁেু হভঝে র্ঝস পঝড়। রকেুক্ষঝণি রভেঝিই হস রনঝচ নামঝর্ এর্ং 
োি হেঝলঝদি সাঝথ রনঝয রসংহাসঝনি রদঝক এরগঝয যাঝর্ যখন আিজুমান্দঝক আি 
োি কনুাঝদি র্হনকািী হারে োাঁঝদি হহঝিঝম রনঝয যাঝর্। হমঝযঝদি দশবনকক্ষ হথঝক 
আিজুমান্দ, োাঁি ভাঝলার্াসা এর্ং োি সমি রর্পযবঝযি মাঝে োি একমাত্র স্বরিি 
জাযগা, জারল রেিস্কিণীি রভেি রদঝয োঝক প্রথমর্াঝিি মে োি দির্াঝিি সামঝন 
ভাষণ রদঝে হদখঝর্। োি িাজত্বকাল শুরু হঝে চঝলঝে। িেপাঝেি মাধুঝম যরদও এি 
সূচনা হঝযঝে, আিজুমান্দঝক সাঝথ রনঝয হস এঝক রনরিেভাঝর্ই হগৌিঝর্ি মাঝে সমাপ্ত 
কিঝর্… 
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১২ ঐদেহোদসক িোয়র্দ্ধেো 
ঐরেহারসক দাযর্দ্ধো 
 
জাহাঙ্গীি োাঁি প্ররপোমহ র্ার্ঝিি মে রনঝজি সৃ্মরেকথা–েুজুঝক-ই জাহাঙ্গীরি–রলঝখরেল 
যা রেরন ১৬০৫ সাঝল রলখঝে শুরু কঝিন, হয র্েি সম্রাে রহসাঝর্ োাঁি অরভঝষক হয। 
র্ার্ঝিি হচঝয এঝকর্াঝিই রভি একো পৃরথর্ীি র্ণবনা রেরন রদঝযঝেন, জাহাঙ্গীঝিি 
সৃ্মরেকথাও প্রাণর্ন্ত আি রর্শদ এর্ং অঝনকঝক্ষঝত্রই ভীষণ হভালাঝমলা। োাঁি সৃ্মরেকথায 
আমিা রর্ঝিারধোয আকীণব একজন মানুষঝক খুাঁঝজ পাই–রেরন কখনও চাম্পা ফুঝলি 
জরেল হসৌন্দযব করর্োি েঝন্দ র্ণবনা কিঝেন র্া আঝমি চমৎকাি স্বাঝদি কথা র্লঝেন 
আর্াি পিমুহূঝেবই স্বীকাি কিঝেন রেরন োি আব্বাজাঝনি র্িু আি পিামশবদাো 
আরু্ল ফজলঝক খুন করিঝযঝেন কািণ রেরন োাঁি র্িু রেঝলন না। আঝিকো দীঘব আি 
রেে পরিঝেঝদ রেরন রনঝজি একসমঝযি রপ্রয পুত্র খুিিঝমি কাে হথঝক রর্ঝেঝদি 
র্ণবনা রদঝযঝেন, অর্জ্ঞাভঝি োঝক সঝম্বাধন কঝিঝেন হয অমঙ্গঝলি র্ােবার্াহী এর্ং রর্-
হদৌলে, র্দমাশ’ রহসাঝর্। হমঝহরুরিসাি প্ররে োি ভাঝলার্াসা স্পষ্ট। রেরন একো 
পরিেঝদ রেরন র্ণবনা কঝিঝেন কীভাঝর্ একো খারেযাি উপি হথঝক এক গুরলঝে 
হমঝহরুরিসা একো র্াঘ রশকাি কঝিরেল যা, রেরন রলখঝেন ভীষণ করিন একো কাজ। 
১৬২২ সাঝল, ক্রমশ দুর্লব হঝয পড়ায জাহাঙ্গীি োাঁি সৃ্মরেকথা হলখাি দারযত্ব মুোরমদ 
খানঝক, োি একজন রলরপকাি, হদন রযরন মহর্ে খাঝনি রর্ঝদ্রাঝহি সময উপরিে 
রেল। রেরন রর্শ্বিোি সাঝথ ১৬২৪ সাল পযবন্ত সৃ্মরেভাষু হলখা র্জায িাঝখন এর্ং 
োিপঝি রনঝজি ভাষু রলঝখন-ইকর্াল-নামা-জাহাঙ্গীঝিি জীর্ঝনি হশষ রেনর্েঝিি 
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কথা। এসর্ োড়াও আিও রকেু রদনপরি িঝযঝে হযমন ফারিশো’ি গুলশান-ই-ইব্রারহম 
যা জাহাঙ্গীঝিি জীর্ঝনি আংরশক রর্র্িণ। শাহজাহাননামাি মে রদনপরি খুিিঝমি কথা 
হশানায। 
 
 জাহাঙ্গীঝিি িাজত্বকাঝল হর্শ কঝযকজন রর্ঝদশী পযবেক রহনু্দিান এঝসরেল োাঁিা যা 
প্রেুক্ষ কঝিঝে হসসর্ প্রাণর্ন্তভাঝর্ র্ণবনা রদঝযঝে। সুাি েমাস হিা, হমাগল দির্াঝি 
আগে প্রথম ইংঝিজ প্ররেরনরধ, রলরখে পুিক রর্িারিে র্ণবনায িাসা এর্ং অঝনক সময 
হসখাঝন পক্ষপারেঝত্বি সুি থাকঝলও হমাগল দির্াঝিি হজৌলুস হদঝখ একজন 
ইউঝিাপীঝযি রর্স্ময হসখাঝন রিকই হেি পাওযা যায। অনুানু েথুসূঝত্রি রভেি িঝযঝে 
রহনু্দিাঝন ইস্ট ইরেযা হকাম্পানী হপ্ররিে উইরলযাম হরকঝন্সি হলখা, রযরন আগ্রা 
জাহাঙ্গীঝিি দির্াঝি ১৬০৯ সাল হথঝক ১৬১১ সাল পযবন্ত অর্িান কঝিরেঝলন; 
উইরলযাম রফঞ্চ, হরকঝন্সি সহকািী, রযরন আকর্ঝিি িরক্ষো আনািকরলি, ‘ডারলম 
সুন্দিী’ গঝল্পি উৎস; এঝডাযাডব হেিী, একজন পাদ্রী রযরন হিা’ি চুাপরলন রেঝলন রকেু 
সমঝযি জনু এর্ং োি সাঝথই ইংলুাঝে রফঝি যান; এর্ং রর্খুাে ইংঝিজ পযবেক েমাস 
হক্রাঝযে রযরন িলপঝথ রহনু্দিাঝন এঝসরেঝলন এর্ং ১৬১৫ সাঝল জাহাঙ্গীঝিি দির্াঝি 
উপরিে হন। রেরনই জাহাঙ্গীঝিি হারেি হচাখ ধাাঁধাঝনা অলিাঝিি র্ণবনা হদন যা রভেঝি 
িঝযঝে। োঝদি রনেঝম্বি জনু হসানাি সেরি আসর্ার্। 
 
 এম্পাযাি অর্ রদ হমাগঝলি পঞ্চক উপনুাঝসি প্রথম রেনরে উপনুাঝসি মে, এই 
উপনুাঝসি প্রধান চরিত্রগুঝলা–িাজকীয হমাগল পরির্াি, পািঝসুি রগযাস হর্গ এর্ং োাঁি 
সমি পরির্াি যাঝদি রভেঝি হমঝহরুরিসা এর্ং আিজুমান্দও িঝযঝে, সুঝযাগ সিানী 
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মহর্ে খান, আরর্রসরনযাি হসনাপরে আি প্রােন দাস মারলক আম্বাি এর্ং েমাস হিা’ি 
মে আঝিা অঝনঝকি–অরিত্ব িঝযঝে। রকেু সহাযক চরিত্র হযমন সুঝলমান হর্গ, 
রনঝকালাস র্ুাঝলনোইন এর্ং কামিান ইকর্াল র্াির্ চরিঝত্রি উপি আধারিে হঝলও 
আসঝল করল্পে চরিত্র। 
 
প্রধান ঘেনাসমূহ–খসরুি রর্ঝদ্রাহ, মারলক আম্বাঝিি রর্রুঝদ্ধ খুিিঝমি অরভযানসমূহ, 
এর্ং োি আব্বাজাঝনি কাে হথঝক োাঁি রর্ঝেদ, মহর্ে খাঝনি অভুুত্থান–অর্শু সরেু 
ঘেনা যরদও আরম রকেু পরির্েবন অথর্া পরির্ধবন কঝিরে এর্ং হকাঝনা হকাঝনা িাঝন 
ঘেনার্রল সংকুরচে আি সমযসীমা পরির্েবন কঝিরে। জাহাঙ্গীি র্ািরর্ক হমঝহরুরিসাি 
প্ররে, যাঝক পির্েবীঝে নূি জাহান রহসাঝর্ সর্াই রচনঝর্, হমাহারর্ষ্ট রেঝলন রযরন রনঝজি 
প্রভার্ খারেঝয র্ুরেগে ক্ষমো লাভ কঝিন এর্ং কাযবে রহনু্দিাঝনি শাসক হঝয উঝিন–
হসই সমঝযি একজন িমণীি পঝক্ষ যা একো অরর্স্মিণীয অজবন। একো র্ুাপাি 
রর্স্মযকি হয যখন িাজঅন্তিঃপুঝিি মরহলাঝদি রচত্রকমব খুর্ অল্প হদখা হযে েখন 
হমঝহরুরিসাি হর্শ কঝযকো প্ররেকৃরে যাি রভেঝি একোি র্ণবনা এই উপনুাঝস িঝযঝে 
এখনও রেঝক আঝে। সূত্র অনুযাযী এো স্পষ্ট হয হমঝহরুরিসা প্রথঝম রনঝজি ভারি 
আিজুমাঝন্দি রর্ঝয খুিিঝমি সাঝথ হদযাি জনু সহাযো কঝি রকন্তু োিপঝি োাঁঝদি 
রর্রুঝদ্ধ অর্িান হনন। গঝল্পি গরেমযোি জনু খারনকো কল্পনাি অর্োিণা জরুরি। 
সুাি েমাস হিা িাজঝত্বি একো সুন্দি খণ্ডরচত্র দান কঝিঝে হযখাঝন হশকসরপযিীয 
রর্ষাঝদি সমি উপকিণসহ উপরিে: একজন অরভজাে িাজপুরুষ, একজন রর্দূষী স্ত্রী, 
একজন রর্শ্বি পিামশবদাো, একজন কুরেল সৎ-মা, একজন উচ্চাকারঙ্খ সন্তান, একজন 
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ধূেব রপ্রযপাত্র…’ আি প্রাযশই মহান রর্ষাদগাাঁথায হয অন্তরনবরহে র্ােবা মূেব হঝয হসো 
হল–হয মূল চরিত্রগুঝলা োঝদি রনঝজঝদি রর্নাঝশি রূপকাি হঝয উঝি। 
 
উপনুাসো হলখাি সময সর্ঝচঝয পিম আনঝন্দি রর্ষয রেল গঝর্ষণাি জনু ভািের্ঝষব 
ভ্রমঝণি সময অরের্ারহে সমযো। খুিিঝমি মে আরম দরক্ষঝণ দারক্ষণাঝেু রগঝযরে, 
নমবদা নদী অরেক্রম কঝিরে এর্ং হর্ঝলপাথঝিি আরসিগড় দূঝগবি পাশ রদঝয ক্ষযাঝে 
হসানালী পাহাড়ী ভূ-প্রকৃরেি রভেি রদঝয ভ্রমণ কঝিরে। আমাি গন্তর্ুিল রেল োরপ্ত 
নদীি েীঝি রু্িহানপুঝিি দূগব-প্রাসাদ-দারক্ষণাঝেুি সালোঝনি রর্রুঝদ্ধ যা একো সময 
হমাগলঝদি অগ্রর্েবী রনযন্ত্রক হকন্দ্র রেল এর্ং এই িাঝন অঝনক রর্ঝযাগান্তক আি অশুভ 
ঘেনাি জন্ম হঝযঝে। ধ্বংসপ্রাপ্ত ভগ্নিূঝপি মাঝে হহাঁঝে হর্ড়ার্াি সময হযখাঝন একো 
সময মাঝর্বঝলি নহি রদঝয চমৎকাি হিসঝকা অরিে হাম্মাঝম পারন প্রর্ারহে হঝো আি 
খুিিঝমি িণহরি একসমঝয হারেমহঝল হযখাঝন রর্চিণ কিঝো হসখাঝন আরম মাঝে 
মাঝে হমাগলঝদি অরিত্ব অনুভর্ কিঝে পারি। 
 
 হযাধপুঝিি কাঝে আরম আরফঝমি রেে স্বাদযুে পারন গ্রাঝমি একজন র্যস্ক হলাঝকি 
অিরল হথঝক পান কঝিরে যা িাজপুে হযাদ্ধাঝদি অর্শুই যুঝদ্ধি পূঝর্ব পান কিঝে হয। 
আগ্রায আরম আমাি পুিােন জ্ঞান আর্ািও োরলঝয হনই–লাল হকল্লা হযখাঝন একো 
পাথঝিি খণ্ড হথঝক প্রস্তুে জাহাঙ্গীঝিি পাাঁচ রফে উাঁচু হগাসঝলি আধাি যা ভ্রমঝণি সময 
সর্সমঝয োি সঝঙ্গ থাকঝো দূগব প্রাঙ্গঝণ এখনও িঝযঝে; রগযাস হর্ঝগি মাঝর্বঝলি 
কারুকাজ কিা সমারধ যা হমঝহরুরিসা সেরি কঝিঝেন, যা ইরেমাদ-উদ-হদৌলাি সমারধ’ 
রহসাঝর্ পরিরচে; কাঝেই রসকান্দ্রা অর্রিে হযখাঝন মহামরে আকর্ঝিি অরেকায 
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হর্ঝলপাথঝিি সমারধঝসৌধ অর্রিে যা জাহাঙ্গীঝিি িাজত্বকাঝল সমাপ্ত হয; চম্বল নদী 
আি নদীি রর্পুল সংখুক ‘ঘরড়যাল (মােঝখঝকা কুমীি), সািস আি শুশুক। হসই সাঝথ 
সুঝযাগ হঝযরেল জাহাঙ্গীঝিি রপ্রয িসাঝলা আম আি োল িাজিানী লাল মাস খাওযাি–
মরিচ রদঝয িািা কিা হভড়াি মাংস এই সমঝযই আনািস আি আলুি মে নেুন পৃরথর্ী 
হথঝক মরিচও ভািের্ঝষব আসঝে শুরু কঝিঝে। 
 
 আরম ভ্রমণ কিাি সময হমাগল র্ারহনীঝক রর্শাল ধূঝলাি হমঝঘি জন্ম রদঝয হযন 
অর্ারিে ভূপ্রকৃরেি মাঝে ধীঝি রকন্তু রনরিে ভরঙ্গঝে এরগঝয হযঝে হদরখ। আরম িাঝেি 
হর্লা োঝদি রশরর্ঝি োরু্ খাোঝে হদরখ যাি আকৃরে একো প্রায হোে শহঝিি মে 
এর্ং পরিচািঝকিা েুলাি রর্রচ আি হেল রর্শাল একো পাঝত্র পূণব কঝি হসো রর্শ রফে 
উাঁচু একো দঝণ্ডি উপি িাপন কিঝে হসো অরগ্ন সংঝযাগ কিঝে–আকাশ রদযা, 
আকাঝশি আঝলা–িাঝেি আকাঝশ যা উপঝিি রদঝক আগুঝনি রশখা েরড়ঝয হদয। আরম 
হগার্ঝিি ঘুাঁঝে রদঝয জ্বালান হাজাি িািাি আগুন হথঝক হভঝস আসা রেে গি হযন হেি 
পাই এর্ং র্াদুযন্ত্রীঝদি র্াজনাি সুি শুনঝে পাই যািা সর্সমঝয আগুযান হমাগল 
র্ারহনীি সঝঙ্গ থাকঝো। খুিিম আি জাহাঙ্গীি যরদও প্রায চািশ র্েি পূঝর্ব জীরর্ে রেল, 
রকন্তু হকাঝনা হকাঝনা সময োঝদি পৃরথর্ী আি োিা হযন আমাঝদি আঝশপাঝশই রর্িাজ 
কিঝে থাঝক। 
 
. 
 
অরেরিে েথুসূরচ 
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প্রথম অধুায 
 
 আকর্ি ১৫৪২ সাঝলি ১৫ অঝটার্ি জন্মগ্রহণ কঝিন এর্ং ১৬০৫ সাঝলি ১৫ অঝটার্ি 
মৃেুুর্িণ কঝিন। 
 
১৫৬৯ সাঝলি ৩০ আগস্ট জাহাঙ্গীি জন্মগ্রহণ কঝিন এর্ং আকর্ঝিি মৃেুুি পঝি 
রসংহাসঝন অরধরষ্ঠে হন। 
 
১৫৮৭ সাঝল আগঝস্টি হকাঝনা একরদন খসরু ভূরমষ্ট হয এর্ং জাহাঙ্গীঝিি রর্রুঝদ্ধ 
১৬৬০ সাঝলি এরপ্রঝল হস প্রথমর্াঝিি মে রর্ঝদ্রাহ হঘাষণা কঝি। পািঝভঝজি জন্ম 
১৫৮৯ সাঝল। 
 
১৫৯২ সাঝলি ৫ জানুযারি খুিিম জন্মগ্রহণ কঝি। 
 
 শাহরিযাঝিি, এক উপপত্নীি সন্তান, জন্ম োরিখ সরিকভাঝর্ জানা যায না রকন্তু অনুমান 
কিা হয আকর্ঝিি মৃেুুি কাোকারে সমঝযই োি জন্ম। 
 
 সেমূি, যাযার্ি র্ািলাস েূকবীঝদি একজন হগাত্রপরে, পরিঝম ‘সেমূি রদ হলম’ এি 
রর্কৃে েুাম্বািঝলন নাঝমই হর্রশ পরিরচে। রক্রঝস্টাফাি মািঝলাি নােঝক োঝক ‘ঈশ্বঝিি 
চারু্ক’ রহসাঝর্ হদখাঝনা হঝযঝে। 
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 জাহাঙ্গীি হযে মুসরলম চন্দ্র মাঝসি রদনপরি র্ুর্হাি কঝিরেঝলন, রকন্তু আরম রদনগুঝলা 
পরিঝম আমাঝদি র্ুর্হৃে প্রচরলে হসৌি, রিস্টান, রদনপরি অনুসাঝি পরির্েবন কঝিরে। 
 
খসরুি দু’জন ঘরনষ্ট হসনাপরেঝক র্ািরর্কই হযভাঝর্ র্রণবে হঝযঝে হসভাঝর্ পশুি 
চামড়া রদঝয মুঝড় লাঝহাঝিি িািায প্রদরক্ষণ কিাঝনা হঝযরেল এর্ং আঝিা অঝনকঝক 
সূক্ষ প্রান্তযুে লারিি অগ্রভাঝগ শূলরর্দ্ধ কিা হঝযরেল। 
 
রিেীয অধুায 
 
জাহাঙ্গীঝিি রনঝদবঝশ র্লা হঝয থাঝক হমঝহরুরিসাি স্বামী হশি আফগানঝক হেুা কিা 
হঝযরেল, যরদও হকাঝনা ইউঝিাপীয এই কাজ কঝি রন। 
 
েৃেীয অধুায 
 
 হমঝহরুরিসাঝক রশশু অর্িায োাঁি পরির্াি কেৃবক পরিেুাগ কিাি রর্ষযো রকেু 
রদনপরিঝে উঝল্লখ কিা হঝযঝে, হযমন জাহাঙ্গীঝিি সামঝন োাঁি হনকার্ হফঝল হদযাি 
ঘেনা। 
 
চেুথব অধুায 
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হহঝিঝম হযৌনোি সীমা লঙ্ঘঝনি জনু চিম শারি হদযা হঝো। হযমন একর্াি এক 
মরহলাঝক গলা পযবন্ত র্ারলঝে কর্ি রদঝয সূঝযবি আঝলায ধুঝক ধুঝক মািা যার্াি জনু 
হফঝল িাখা হঝযরেল। 
 
পঞ্চম অধুায 
 
 শাহী রমনা র্াজাঝিি র্ািরর্কই খুিিম প্রথম আিজুমান্দঝক হদঝখ। োাঁি জন্ম ১৫৯৩ 
সাঝল। 
 
ষষ্ঠ অধুায 
 
খসরুি রিেীয রর্ঝদ্রাহ এর্ং োঝক অি কিাি ঘেনা ১৬০৭ সাঝলি গ্রীেকাঝলি কথা। 
রগযাস হর্গঝক রজজ্ঞাসার্াদ কঝি মুরে হদযা হয এর্ং োাঁি হেঝল মীি খানঝক ষড়যন্ত্র 
কিাি কািঝণ মৃেুুদণ্ড হদযা হয। 
 
অষ্টম অধুায 
 
 হমঝহরুরিসা আি জাহাঙ্গীি ১৬১১ সাঝল রর্ঝয কঝি এর্ং খুিিম আি আিজুমাঝন্দি 
রর্ঝয হয ১৬১২ সাঝল। 
 
নর্ম অধুায 
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মারলক আম্বাঝিি রর্রুঝদ্ধ খুিিঝমি প্রথম অরভযাঝনি সমযকাল ১৬১৬। জাহানািা, রযরন 
র্স্তুেপঝক্ষ খুিিম আি আিজুমাঝন্দি রিেীয সন্তান–হুাঁি আল-রনসা নাঝম োি এক র্ড় 
হর্ান ভূরমষ্ট হর্াি রকেুরদন পঝিই মািা যায–১৬১৪ সাঝলি এরপ্রঝল জন্মগ্রহণ কঝিরেল। 
 
একাদশ অধুায 
 
 হিা ১৬১৫ সাঝল ভািের্ঝষব আগমন কঝিন রর্রভি উপহাি সামগ্রী রনঝয যাি রভেঝি 
রেল শকে, মািঝকঝোি’ি মানরচত্র আি রচত্রকমব। 
 
িাদশ অধুায 
 
 হর্া’ি রচরিঝে র্ািরর্কই জাহাঙ্গীঝিি গঝর্বি, োি ধমবীয সহনশীলো, রনষু্ঠিো, 
অঝজ্ঞযর্াদ আি হমঝহরুরিসাি প্রভাঝর্ি কথা উঝল্লখ কিা হঝযঝে। হিা রচরিঝে র্ণবনা 
কঝিঝেন কীভাঝর্ রেরন সম্রােঝক পরিচারলে কঝিন এর্ং োঝক রনঝজি হখযাল খুরশমে 
র্ুর্হাি কঝিন। জাহাঙ্গীঝিি প্ররেকৃরে হযখাঝন িাজা হজমস োাঁি পাঝযি কাঝে িঝযঝে 
লেঝনি রৃ্রেশ লাইঝব্ররিঝে িঝযঝে। 
 
ত্রঝযাদশ অধুায 
 
 মারলক আম্বাঝিি রর্রুঝদ্ধ খুিিঝমি রিেীয অরভযান পরিচারলে হয ১৬২০ সাঝল। 
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পঞ্চদশ অধুায 
 
১৬২২ সাল নাগাদ খুিিঝমি সাঝথ োাঁি আব্বাজাঝনি রর্ঝেঝদি সূচনা হয যরদও হিা 
ভািের্ষব েুাগ কঝিন ১৬১৯ সাঝল। 
 
একুশ অধুায 
 
মহর্ে খাঝনি অভুুত্থান ১৬২৬ সাঝলি ঘেনা–হসই র্েিই পািঝভজ মািা যায। জাহাঙ্গীি 
১৬২৭ সাঝলি ২৮ অঝটার্ি মািা যায। 
 
চরব্বশ অধুায 
 
অঝনক হলখক যাাঁঝদি রভেঝি কঝযকজন সমকালীন সমঝযি ইউঝিাপীয হলখক রনঝজি 
অগ্রসি হর্াি কথা হগাপন িাখঝে োাঁি শর্াধাঝিি অনুগমঝনি রর্ষযোি উঝল্লখ 
কঝিঝেন, অঝনঝক এমন দারর্ও কঝিঝে হয রেরন রনঝজি মৃেুুি একো নকল দৃঝশুি 
অর্োিণাও কঝিরেঝলন। ইরেহাস হঝলা, খসরু রু্িহানপুঝি খুিিঝমি অধীঝন র্রন্দ থাকা 
অর্িায ১৬২১ সাঝল মািা যায। আধুরনক ইরেহাসরর্দ আি সমসামরযক পযবঝর্ক্ষকিা 
রর্শ্বাস কঝি এি জনু খুিিম দাযী। খসরুি স্ত্রী আসঝলই আত্মহেুা কঝিরেল। দাওযাি 
র্কস, খসরুি হজুষ্ঠ সন্তান হয জাহাঙ্গীঝিি মৃেুুি পঝি রসংহাসন পার্াি হচষ্টা কঝিরেল 
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এর্ং পিারজে হঝযরেল আি খুিিঝমি আঝদঝশ শাহরিযাি এর্ং োি অনু কঝযকজন 
পুরুষ আত্মীঝযি সাঝথ পির্েবীঝে োঝক হেুা কিা হয। 
 
োরব্বশ অধুায 
 
 খুিিম (শাহ জাহান) আনুষ্ঠারনকভাঝর্ রসংহাসঝন আঝিাহণ কঝি ১৪ হফব্রুযারি ১৬২৮ 
সাঝল–আকর্ঝিি রসংহাসন আঝিাহঝণি ৭২েম র্ারষবকীঝে এর্ং র্ার্ঝিি ১৪৫েম 
জন্মর্ারষবকীঝে। শাহ জাহান হযসর্ অহিািী হখোর্ রনঝজি র্ঝল দারর্ কঝি োি রভেঝি 
িঝযঝে পৃরথর্ীি অরধশ্বি’ এর্ং মাঙ্গরলক সমাপােঝনি রিেীয প্রভু’–একসমঝয সেমূঝিি 
গঝর্বি সাঝথ র্ুর্হৃে হখোঝর্ি রনলবি আত্মসাৎকিণ। োাঁি রসংহাসঝন আঝিাহঝনি 
সমঝয আিজুমাঝন্দি গঝভব খুিিঝমি দশম সন্তান ভূরমষ্ট হয যাঝদি রভেঝি েযজন–
জাহানািা, দািা শুঝকাহ, শাহ্ সূজা, হিাসিািা, আওিঙ্গঝজর্ এর্ং মুিাদ র্কস–জীরর্ে 
রেল। 
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