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প্রথ  পর্ে – হাজার্রা র্ার শুভ রাচত্র! মরাচ ও অযান্ড 
জুচলর্য়ট 

 

১.১ 
 
আগ্রা দুর্ব, উত্তর-পত্রিম ভারত, ১৬২৮ 
 
এরকর্ারর রেষ মুহূরতব োহজাহারের রোরে পড়ি সূরযবর আরিা পরড় ত্রিক করর ওঠা 
র ারার ফিা। র্িা র্াাঁোরত ডাে হাত তুরি ধররতই অ্েুভর্ কররিে কেুইর়ের ত্রঠক 
ত্রেরের রপেীরত ঢুরক রর্র  ধারারিা রেড। রুপাত্রি ত্রসিংহাসরের উপর র্ত্রড়র়ে পড়রত 
িার্ি ররের রফাাঁটা িাাঁকুত্রে ত্রদর়ে উরঠ দাাঁড়ারতই ত্রসিংহাসে রহরি পড়রত িার্ি ত্রপ ে 
ত্রদরক, তারপররও আর্াররা আঘাত করার আরর্ই ধরর রফিরিে আততা়েীর হাত। 
সর্বেত্রে ত্রদর়ে  ুাঁরড় মাররিে রিাকটারক। রিাকটা ত্রর্র়ে অ্রের জেয মারর্বরির রর্দী 
 ুাঁরত ত্রর্র়েও পারি ো, পরড় রর্ি। এর উপররই দাাঁত্রড়র়ে আর  ত্রসিংহাসে। মারর্বরির 
র্ার়ে ধাক্কা রেরতই রিাকটার মাথা রথরক পরড় রর্ি রর্গুত্রে পার্ত্রড় আর হারত থাকা 
র ারা। োহজাহাে এত রজারর আততা়েীর হাত দুরটারক ত্রপ রে রটরে ধররিে রয কত্রি 
ভাঙ্গার েব্দ পাও়ো রর্ি স্পষ্ট। রিাকটার হারতর র ারা রকরড় ত্রের়ে দুই হাাঁটু রভরে র্রস 
পড়রিে আততা়েীর রু্রকর উপর। এরই মারি রপৌঁর  রর্ি ওোর সরু্জ রপাোরকর 
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রদহরক্ষীর দি। ত্রকন্তু ত্রতত্রে ভারিাভারর্ই রু্িরত পাররিে রয তাাঁরক রক্ষা করার মত 
যরথষ্ট দ্রুত ত্র ি ো রসই দি। 
 
আর্াররা উরঠ দাাঁড়ারতই োহজাহারের সযারন্ডরির ত্রেরে পড়ি ত্রসিংহাসে রথরক েুরি পড়া 
রুত্রর্ আর টাররকা়োজ। কত্রঠে দৃত্রষ্টরত তাকারিে আততা়েীর ত্রদরক। রদহরক্ষীর দি 
প্রথরম রিাকটারক দাাঁড় কত্ররর়ে হাত দুরটা রর্াঁরধ রফিি ত্রপ রমাড়া করর। তারপর িাত্রথ 
রমরর র্াধয করি হাাঁটু রর্রড় র্সরত। োহজাহারের মরে হি রযে ত্রেেরত রপররর ে 
আততা়েীরক-রকারটর রজাব্বা র্ার়ে থাকরিও রর্ািা রর্ি র়্েরস তরুণ রিাকটা। 
 
রক তুত্রম? রকে রতামার সম্রাটরক আক্রমণ কররর া? 
 
প্রথম ত্রদরক রকােই উত্তর ত্রদি ো তরুণ, এরপর কারিা দাত্রড়ও়োিা একজে রদহরক্ষী 
পাাঁজরর সরজারর িাত্রথ কষারিা দুর্ার। তারপরই কথা র্রি উঠি আততা়েী। 
 
 ইসমাইি োে। জাত্রের ভ্রাতুসু্পি। জাত্রে মারা রর্র ে, কারণ আপত্রে তার স্বামীরক হতযা 
কররর ে। আপোরই সত্তাই েসরু। স্বামী  াড়া ত্রতত্রে র্াাঁেরত োেত্রে। তাই আত্রম ওোর 
হর়ে প্রত্রতরোধ ত্রের়েত্র । আমার ত্রপতামাতা মারা যার্ার পর আমারক তার পত্ররর্ারর 
আশ্র়ে ত্রদর়েত্র রিে ত্রতত্রে। 
 
হযাাঁ, মরে পরড়র , ইসমাইি োে…ত্রসিংহাসরে আররাহরণর পর পত্নী মমতারজর আগ্ররহ 
দরর্ারর স্থাে ত্রদর়েত্র রিে তারক। পত্ররষ্কারভারর্ রর্ািা রর্ি রয ত্রতত্রে একটু রর্ত্রেই দ়ো 
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রদত্রের়ের ে। এটাও ত্রর্শ্বাস কররত কষ্ট হর়ের , রয ধররের রৃ্হযুরের পরর ত্রতত্রে 
ত্রসিংহাসরে আররাহণ কররর ে তা এত সহরজ র্া দ্রুত মুর  যারর্ ো। ডাে হারত র্যথা 
র্াড়রতই ত্রেরজর ত্রদরক তাত্রকর়ে রদেরত রপরিে রসাোত্রি ত্রটউত্রেক ত্রভরজ রর্র  ররে। 
হাত আর আেুি রর্র়ে ররের ধারা সাদা মারর্বরির উপর পরড় ততত্রর হর়ের  র াট্ট 
একটা িাি পুকুর। তাড়াতাত্রড় এ ক্ষরতর শুশ্রূষা দরকার। হাত উাঁেু করর োইরিে রে 
পড়া কমারত, ত্রঠক রযমেটা কররে যুে রক্ষরি আহত হরি। 
 
রকাে সরেহ রেই রয, তুত্রম মারা যারর্ ইসমাইি োে। ত্রকন্তু তার আরর্ যতক্ষণ পযবে 
ো, আত্রম, রতামার সত্রতযকাররর সম্রাট আহত ক্ষরত র্যারন্ডজ রর্াঁরধ আসত্র , র্রস র্রস 
মৃতুয-ভর়ে ভীত হও আর অ্েুরোেো কররা কৃতকরমবর জেয। কীভারর্ মারা যারর্ রসটা 
ত্রেভবর কররর্ আমারক কতটা সত্রতয কথা র্িরর্, তার উপর। 
 
* 
 
আত্রম আমার রদাষ স্বীকার করত্র , জাহাপো। এক ঘন্টা পরর আর্াররা োহজাহারের 
সামরে হাাঁটু রর্রড় র্রস আর  ইসমাইি। তরর্ এর্ার আগ্রা দুরর্বর র্াইররর পযাররড 
গ্রাউরন্ড। 
 
আর ত্রকই র্া করার আর  রতামার? ঘটোস্থরিই ধরা পরড়র । কড়া স্বরর উত্তর ত্রদরিে 
োহজাহাে। শুধুমাি ইরেেত্রের রজারর এেরো র্রস আর ে ত্রতত্রে। ে়েরতা একটু 
আরর্ই প্রেণ্ড যন্ত্রণা ত্রদর়ে হাত্রকম র ারার ফিা ঢুরক যার্ার ক্ষরত সুাঁই ত্রদর়ে দেটা রসিাই 
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কররর , এরপর ত্রেরমর মিম িাত্রর্র়ে রর্াঁরধ ত্রদর়ের  েে করর। এেরো যন্ত্রণা হরে 
ক্ষরত ত্রকন্তু সাদা তুরিার র্যারন্ডজ রদরে রর্ািা রর্ি রে পড়া রথরমর । দ্রুত রসররও 
যারর্। যত্রদ ো…ইসমাইি োে তার অ্রে ত্রর্ষ ো মাো়ে। তুত্রম কী রতামার  ুত্ররর ফিা়ে 
ত্রর্ষ মাত্রের়েত্র রি? 
 
ো, জাহাপো। তাড়াতাত্রড় উত্তর ত্রদি ইসমাইি োে। তরুণ মুরে ভর়ের  াপ। ো, আত্রম 
এটা করতামও ো। তাহরি আপত্রে রযমে কররর ে রস রকমই অ্সম্মারের কাজ হত। 
েসরুরক মারার জেয যারক পাত্রঠর়ের ে, ইত্রতমরধয র্ার্ার হারত অ্ন্ধ হর়ে রর্র …আত্রম 
ত্রেরজর হারত পত্ররষ্কার আঘাত কররত রের়েত্র । 
 
এমেত্রক পুরুষ ত্রহরসরর্ দাত্রর্ করার স্বপরক্ষ র়্েস কম হরিও োহজাহাে তরুরণর সাহস 
রদরে প্রেিংসা ো করর পাররিে ো। একই সারথ মরে মরে স্বত্রিও রপরিে রয, যাক মাি 
পাাঁে মাস আরর্ পঞ্চম রমার্ি সম্রাট ত্রহরসরর্ মুকুট পত্ররধারের সম়ে রয উচ্চাকাঙ্খাগুরিা 
ত্র ি রসগুরিা পূরণ করার জেয আররা দীঘবত্রদে রর্াঁরে থাকরর্ে ত্রতত্রে। তারপররও, রকাে 
ক্ষমা রেই। রকাে অ্েুতাপ রেই তার জরেয রয ত্রকো সম্রাটরক আক্রমরণর সাহস 
কররর । ইসমাইি োেরক মারা রযরতই হরর্। ত্রকন্তু তার আরর্ এই ষড়যরন্ত্র আর কাররা 
হাত ত্র ি ত্রকো তাও রজরে ত্রেরত হরর্। 
 
আর রক সাহাযয কররর  রতামারক রকাে সাহাযয  াড়া আমার রদহরক্ষীরদর হাত রথরক 
ত্রেি়েই  াড়া পাওত্রে? 
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আমারক রকউ সাহাযয কররত্রে। পাত্ররর্াত্ররক সম্মারের জেয এমেটা কররত্র  আত্রম। 
ইসমাইি োরের তরুণ রোে রজাড়ারত ফুরট উঠি আত্মপ্রতয়ে। ত্রেরু্ক সামরে র্াত্রড়র়ে 
র্রি উঠি, আত্রমই সর্ দাত্র়েত্ব ত্রেত্রে। আত্রম জােতাম রয যত্রদ সফি হইও প্রাণ ত্রের়ে 
ত্রফররত পারর্ ো। আপোর মৃতুয রকাে অ্পরাধ হত ো। র্রঞ্চ আপোর পারপর োত্রি 
হত। আপোরক হতযা করর আত্রম আল্লাহতা়োিার ইোই পূণব করতাম। 
 
ইসমাইি োরের রেহারার ত্রদরক তাত্রকর়ে োহজাহাে রদেরত রপরিে েহীরদর 
সত্রতযকাররর দৃঢ় প্রত্রতজ্ঞভার্। এ র্যাপারর ত্রতত্রে ত্রেত্রিত হরত রর্রিে রয এ আক্রমরণর 
পুররা পত্ররকেো তার একার। ত্রকন্তু তারপররও ত্রেি়েই রকউ ত্র ি সারথ। হরত পারর 
ত্রেযবাতরের মারিও তারদর োম র্িরর্ ো। তাহরি রদত্রর ত্রকরসর? জল্লাদ, রতামার কাজ 
রসরর রফিি। 
 
োহজাহারের ত্রঠক রপ রেই দাাঁত্রড়র়ে ত্র ি জল্লাদ। এত্রর্র়ে এরিা সামরে। সূ্থিকা়ে 
রিাকটার পররে িাি রপাোক। সারথ িাি োমড়ার অ্যাপ্রে। হারত রোিা তরিা়োর দুই 
ফুট িম্বা, মাথার ত্রদরক োত্রেকটা র্াাঁকারো। তাড়াতাত্রড় করর মাত্রটরত পারটর একটা মযাট 
রপরত ত্রদি তার এক সহকারী। দুজে প্রহরী ধাক্কা ত্রদর়ে এর উপর ত্রের়ে আসরিা 
ইসমাইিরক। র্িা র্াত্রড়র়ে দাও। আরদে ত্রদি জল্লাদ। এক মুহূতব পররই তার তরিা়োর 
সূরযবর আরিা ত্রিক করর উঠি ইসমাইরির উপর, ত্রঠক রযমে করর তরুরণর র ারা ত্রিক 
করর উরঠত্র ি োহজাহারের উপর। ত্রকন্তু ইসমাইি োরের ত্রে়েত্রত ত্রেধবাত্ররত হর়ে রর্র । 
হাত দুরটা ত্রপ রে র্াাঁধা; তাই ত্রেরজরক র্াাঁোরোর রকাে সামথবয রেই তার। মসৃণ োমড়া়ে 
দ্রুত র্রস রর্রিা তরিা়োর। েরম মািংস রভদ করর ঢুরক রর্ি ঘারড়। এরপর হাড় আর 
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মািংসরপেী হর়ে কর্ন্ধ রথরক পৃথক হর়ে রর্ি ধড়। এক মুহূরতবর জেয রোিা রোে 
তাত্রকর়ে রইি োহজাহারের ত্রদরক। ত্রকন্তু প্রা়ে সারথ সারথই ত্রিেত্রণ্ডত েরীর রথরক ররের 
রফা়োরা র াটার আরর্ই জল্লারদর দুই সহকারী পারটর মযারটর উপর মাথা আর েরীর 
রপাঁত্রের়ে তুরি ত্রের়ে রর্ি। 
 
পযাররড গ্রাউরন্ডর ধারর জরড়া হও়ো মােুরষর ত্রভড় উল্লারস ত্রেৎকার করর উঠি। োত্রেকটা 
আরাম রর্াধ কররিে োহাজাহাে। যত্রদও জীর্ে তাাঁরক ভারিাই ত্রেক্ষা ত্রদর়ের  রয 
মােুরষর রেহ ভ্রম  াড়া ত্রক ু ে়ে। যত্রদ ভার্য তার সারথ ো থারক তাহরি তারা তাাঁর 
মৃতুযরতও হাততাত্রি ত্রদরত প্রস্তুত হর়ে যারর্। তারক ত্রেত্রিত কররত হরর্ রয এরকম রযে 
ো হ়ে। এ াড়া যত্রদও ত্রতত্রে ইসমাইি োেরক সম্মােজেক মৃতুযর্রণ করার সুরযার্ 
ত্রদর়ের ে, তার আত্মাহীে মৃতরদরহর সারথ রতা এমেটা করা যারর্ ো। দুই হাত তুরি 
জেতারক োে করর র্রি উঠরিে োহাজাহাে, রতা, সকি ত্রর্শ্বাসঘাতকরদর প্রত্রত আমার 
পুরস্কার হরর্ একই, তারদর পদমযবাদা যাই রহাক ো রকে অ্থর্া আমার সারথ যত 
আত্মী়েতাই থাকুক ো রকে। তাই আমার প্রজারদররক ভার্য সম্পরকব জাত্রের়ে রদ়োর 
জেয ইসমাইি োরের েরীররক টুকররা টুকররা করর পেে ো ধরা পযবে র্াজাররর 
প্রত্রতত্রট রকাণা়ে িুত্রির়ে রাো রহাক। েত্রণ্ডত মিক রর্াঁরথ রদ়ো রহাক দুরর্বর প্রধাে 
দরজার মাথা়ে। 
 
রযমেটা ত্রতত্রে রভরর্ত্র রিে, র্জবে করর উঠি ত্রভরড়র জেতা। এ াড়াও রোো রর্ি োো 
প্রেত্রিসূেক র্াকয। ত্রজোর্াদ সম্রাট োহজাহাে। সম্রাট োহজাহাে ত্রেরজীর্ী রহাে। যত্রদও 
ত্রতত্রে ভারিাভারর্ই জারেে রয ষড়যরন্ত্র জত্রড়ত আর  তাাঁর রাজ কমবকতবারাও। 

http://www.bengaliebook.com/


 দ্য সার্পেন্টস টুথ (এম্পায়ার অভ দ্য ম াগল ) । অযার্লক্স রাদ্ারর্ ার্ে 

9 

www.bengaliebook.com                                  সূচিপত্র 
 

 

 
এেরো রেষ কররেত্রে োহজাহাে। হারত রসিাই করার সম়ে কামরাে ইকর্ারির সারথ 
কথা র্রিত্র রিে ত্রতত্রে র্হু ত্রদরের সঙ্গী, ত্রপতা আর সভাতৃি়ে েসরু আর োহত্রর়োররর 
সারথ ত্রসিংহাসে ত্রের়ে যুরের সম়েও োহজাহারের সাথী ত্র ি কামরােই ইসমাইি োে রয 
প্রহরীরদর সহা়েতা ত্রের়েত্র ি তারদররক ত্রেত্রিত করর আটক করার র্যাপারর। োহজাহাে 
ত্রেত্রিত রয অ্েত একজে হরিও পাও়ো যারর্। 
 
র্ত্রেরদররক ত্রের়ে এরসা। ত্রেরদবে ত্রদরিে ত্রতত্রে। কর়েক ত্রমত্রেট পরর রমার্ি রদহরক্ষীরদর 
সরু্জ রপাোক পত্ররত্রহত দুজে রক্ষী সামরে এরিা ত্রকন্তু তারদর রিাহার রদহর্মব আর 
রহিরমট সত্ররর়ে রফিা হর়ের । দুই হাত একরি কত্রির কার  রর্াঁরধ রাো। দুরর্বর 
রদ়োরির র াট্ট একটা দরজা ত্রদর়ে তারদরই সেেসঙ্গীরা ত্রের়ে এরিা দুজেরক। এরপর 
োহজাহারের সামরে দাাঁড় কত্ররর়ে রদ়ো হি। কর়েক র্জ সামরে দাাঁড়ারিও দুজেরকই 
ত্রেেরত পাররিে োহজাহাে। প্রথম জে হত্রর ত্রসিং, িারহার রথরক আর্ত এক সামত্ররক 
পত্ররর্াররর সদসয। োহত্রর়োররর সমর়েও ত্রের়োত্রজত থাকা এ রিারকর দাদাজারের 
অ্েুররারধ এ দাত্র়েত্ব ত্রদর়ের  তারক োহাজাহাে। রসই দাদাজাে আর্ার তার ত্রেরজর 
দাদাজাে সম্রাট আকর্ররর সমসামত্র়েক সঙ্গী ত্র রিে। ত্রিতী়ে জে একজে উজরর্ক, 
মত্রজদ রর্র্, র্হু র্ র ধররই আর  োহজাহারের সেের্াত্রহেীরত। উভ়েরকই রর্ে োে 
রদোরে। 
 
কামরাে ইকর্াি আমারক জাত্রের়ের  রয, ইসমাইি োে রতামারদর দুজেরক হত্রটর়ে 
আমার উপর আক্রমণ কররর । রকে রতামরা দাত্র়েত্ব পািরে র্যথব হরি? রকে তারক 
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থামারি ো? রস রতা েুর্ রর্ত্রে একটা েত্রেোিীও ে়ে। উত্তর ত্রদি ো রকউই। কথা র্ি 
ে়েরতা রিাহা র্রম কররত র্ির্। 
 
হঠাৎ ত্রেৎকার করর উঠি মত্রজদ রর্র্, আমার মরে হ়ে হত্রর ত্রসিং একটু দূরর সরর রর্র  
যেে ইসমাইি োে আমারদর দুজরের মারি ত্রদর়ে পার হর়ে রর্র । যত্রদও আত্রম তারক 
থামারোর অ্রেক রেষ্টা কররত্র । 
 
রতা ঘটো তাহরি এই, ভার্রিে োহজাহাে। রোে ঘুত্ররর়ে তাকারিে হত্রর ত্রসিংর়ের 
ত্রদরক। রিাকটা এেরো োহত্রর়োররর অ্েুর্ত, রযমেটা ত্র ি ইসমাইি োে জাত্রে আর 
েসরুর প্রত্রত। ত্রেরজরক র্াাঁোরত কী র্িার আর  রতামার? 
 
সরাসত্রর োহজাহারের ত্রদরক তাকাি হত্রর ত্রসিং। জাহাপো! আত্রম। ত্রপ রে হত্রটত্রে, েপথ 
করর র্িত্র । আত্রম রেষ্টা কররত্র  আপোরক রক্ষা কররত…ইসমাইি োেরক থামারত। পা 
রজাড়া ধরর মাত্রটরত রফরি ত্রদরত প্রা়ে সমথব হর়েই যাত্রেিাম। অ্েযরা পত্ররষ্কার রদরের । 
 
আর মত্রজদ রর্র্? রযমেটা রস র্রির  ত্রঠক রসভারর্ রেষ্টা কররত্র ি? 
 
আত্রম জাত্রে ো। এ াড়া রসও আমার সহরযাো। 
 
র্যাপারটা ভারিা হরে ো। হত্রর ত্রসিং, রতামারক র্িরতই হরর্। 
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হত্রর ত্রসিং আর্ার ত্রক ু র্িার আরর্ই োহজাহাে রদেরত রপরিে রদহরক্ষীরদর রেতা 
এত্রর্র়ে এি শুকরো পযাররড গ্রাউরন্ড। র্াতারসর রতারড় িাি ধুরিা উড়রত শুরু কররর । 
কী হর়ের ? 
 
আপত্রে রযমেটা ত্রেরদবে ত্রদর়েত্র রিে, আমরা ওরদর ত্রমত্রিটাত্রর র্যারারক রোাঁজ করর এই 
র্যার্টা রপর়েত্র । কথা র্িরত র্িরত রদহরক্ষীরদর রেতা এক হারত সরু্জ ররের একটা 
রভিরভরটর র্যার্ তুরি ধরি। ত্রেরে ধুিার উপর র্ত্রড়র়ে পড়ি রর্ে কর়েকটা রসাোর 
রমাহর। 
 
কার থরি এটা? জােরত োইরিে োহজাহাে। 
 
মত্রজদ রর্রর্র। 
 
এটা হত্রর ত্রসিংর়ের ে়ে, জােরত রপরর ত্রর্ত্রিত োহজাহাে। ত্রক ুই ো র্রি েুপ করর 
রইরিে োত্রেকক্ষণ। তারপর জােরত োইরিে, এগুরিা কী মত্রজদ রর্র্? ষড়যরন্ত্রর 
পুরস্কার? 
 
ো, আমার সঞ্চ়ে। ত্রেরজর কথা়ে অ্টি রইি মত্রজদ রর্র্। 
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এটা সত্রতয ে়ে, জাহাপো, কথা র্রি উঠি রদহরক্ষী প্রধাে। অ্েয প্রহরীরদর একজে 
আমারক জাত্রের়ের  রয জু়োরী ত্রহরসরর্ েযাত্রত আর  মত্রজদ রর্রর্র আর এেে রস রমর়ের 
ত্রর্র়ের রযৌতুক রমটারত অ্থব রজার্াড় করর । রসই-ই অ্পরাধী। 
 
হত্রর ত্রসিং, এর্ার তুত্রম র্রিা। তার্াদা ত্রদরিে োহজাহাে। 
 
আত্রম পুররাপুত্রর ত্রেত্রিত ো হর়ে রকাে সহকমবীরক রদাষ ত্রদরত পাত্রর ো। ত্রকন্তু এ র্যাপারর 
ত্রেত্রিত রয আমার কা  রথরক সরর ত্রর্র়েত্র ি। আরি করর র্রি উঠি হত্রর ত্রসিং। তরর্ 
এর্ার তার রোে মাত্রটর ত্রদরক োত্রমর়ে রােি। এ সম়ে মত্রজদ রর্র্ োইি মত্রর়ো হর়ে 
প্রহরীরদর হাত  াত্রড়র়ে রদৌড় ত্রদরত, ত্রকন্তু োরপাে রথরক ত্রঘরর ধরি প্রহরীরা। 
 
মত্রজদ রর্র্, এটা রতামারই কাজ। 
 
 হা, জাহাপো। 
 
রক র্রির  কররত? 
 
মত্রজদ রর্র্ এরকর্ারর রভরে পড়ি। ইসমাইি োে। আমারক এও র্রির  রয এক 
প্রহরীর কা  রথরক আমার অ্রথবর প্রর়োজরের কথা শুরের । 
 
আর রকউ জত্রড়ত ত্র ি? 

http://www.bengaliebook.com/


 দ্য সার্পেন্টস টুথ (এম্পায়ার অভ দ্য ম াগল ) । অযার্লক্স রাদ্ারর্ ার্ে 

13 

www.bengaliebook.com                                  সূচিপত্র 
 

 

 
ো…আমার জাো মরত ো, জাহাপো। 
 
 ইসমাইি োরের মত তুত্রমও মারা যারর্ মত্রজদ রর্র্। ত্রকন্তু তার মত করর ো, রকেো 
তুত্রম আররকজে ত্রেরপরাধ র্যত্রের উপর রদাষ ত্রদরত রের়ের । রতামার মৃতুয হরর্ হাত্রতর 
পার়ের ত্রেরে। জল্লাদ হাত্রতরক সামরে ত্রের়ে এরসা। 
 
ধীরর ধীরর ত্রর্োি র্ড় এক হাত্রত, কারের ত্রকোরা রদরে স্পষ্ট রর্ািা রর্ি র়্েরসর ভার, 
দুরর্বর রদ়োি রথরক রর্র হর়ে সামরে এরিা। ত্রপরঠর উপর র্রস আর  হাত্রতর মতই 
র়্েরসর ভারর েূযজ মাহুত। একই সারথ প্রহরীর দি টােরত টােরত মত্রজদ রর্র্রক 
গ্রাোইরটর পাথররর ততত্রর মরঞ্চর উপর ত্রের়ে রর্ি। োর রকাণা়ে থাকা রিাহার আিংটার 
সারথ রর্াঁরধ রফিা হি মত্রজদ রর্রর্র হাত আর পার়ের রর্াড়াত্রি। প্রথরম মরে হি রকাে 
র্াধা রদর্ার রেষ্টা করি ো রস, ত্রর্ো র্াকয র্যর়ে রমরে ত্রেি ভার্য। জল্লাদ হাত্রত এত্রর্র়ে 
এি পাথররর ত্রদরক। মত্রজদ রর্রর্র উপর পড়ি  া়ো। আরি করর ডাে পা উাঁেু করি 
মত্রজদ রর্রর্র রপট িক্ষয করর, এর্ার েরড় উঠি মত্রজদ রর্র্।  াড়া পার্ার জেয যুে 
শুরু করর ত্রদি, ত্রেৎকার করর র্রি উঠি, আমার অ্তীরতর কাজ িরণ করুণ, 
জাহাপো! আমারক ক্ষমা করুে! 
 
আত্রম তা করর্ ো। উত্তর ত্রদরিে োহজাহাে। হতযা কররা। 
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ত্রেরজর হারত থাকা রিাহার রড ত্রদর়ে হাত্রতর মাথা়ে আঘাত করি মাহুত, মত্রজদ রর্রর্র 
রপরটর উপর পা োত্রমর়ে আেি হাত্রত। পশুর মত ত্রেৎকার করর উঠি মত্রজদ রর্র্। 
রপিত্রভক হাড় ভাঙ্গার েব্দ রোো রর্ি। েে গ্রাোইরটর সারথ েুরমার হর়ে রর্ি হাড়। 
পাকস্থিীর রদ়োি ত্র াঁরড় রযরতই র্াতাস রর্র হর়ে এরিা। র্ন্ধ  ত্রড়র়ে পড়ি। ত্রক ুক্ষণ 
পররই রথরম রর্ি সর্ ত্রেৎকার। 
 
মাহুরতর কা  রথরক আররকটা ত্রেরদবে রপর়ে আর্াররা পা তুিি হাত্রত। আরি আরি ঘুরর 
ত্রর্র়ে হাাঁটা ধরি দুরর্বর ত্রদরক। ডাে পার়ের প্রত্রত পদরক্ষরপর সারথ রে মাো কমিা 
ররের ধুিা উড়রত িার্ি র্াতারস। 
 
রতা, রেষ হি আররকজে ত্রর্শ্বাসঘাতক। ত্রভরড়র জেতার ত্রেৎকার শুরে আর্াররা র্রি 
উঠরিে োহজাহাে। এরপর ত্রফরর তাকারিে হত্রর ত্রসিংর়ের ত্রদরক। তুত্রম মুে আর 
রতামার প্রতযাোরের জেয–এমেত্রক রতামার ত্রেরজর জীর্ে িুাঁত্রকরত পরড় ত্রর্র়েত্র ি–মত্রজদ 
রর্রর্র অ্পরাধ সম্পরকব ত্রেত্রিত হর়েও ত্রক ু র্িত্রে, ধুিার মারি পরড় থাকা রমাহরগুরিা 
ত্রের়ে যাও। মত্রজদ রর্রর্র ত্রর্শ্বাসঘাতকতার মূিয রতামার ত্রর্শ্বিতার পুরস্কার। 
 
প্রহত্রর হত্রর ত্রসিংর়ের হারতর র্াাঁধে রকরট ত্রদরতই ত্রেেু হর়ে রমাহর কুড়ারত িার্ি রস। 
দুরর্বর ত্রদরক ত্রফরর রর্রিে োহজাহাে। হাত রেরড় সত্ররর়ে ত্রদরিে সভাসদরদর শুরভো। 
োহােোরহর রর্াঁরে যাও়ো আর ত্রেরজরদর ত্রর্শ্বিতা প্রমাণ কররত রের়েত্র ি তারা। 
োহজাহাে রযরত োে হারররম, মমতারজর কার । ক্ষতস্থারে প্ররিপ িার্ারোর সমর়ে 
ত্রতত্রে ত্রেরদবে ত্রদর়েত্র রিে রযে এই হতযাকারণ্ডর প্ররেষ্টা সম্পরকব ত্রক ু ো জাোরো হ়ে 
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মমতাজরক। োহজাহারের কা  রথরক শুেরি আর ত্রেজ রোরে রদেরি রয ত্রতত্রে সুস্থ 
আর ে হ়েরতা মমতারজর আেিংকা রকরট যারর্। ত্রকন্তু একই সারথ মমতাজ হ়েত এও 
রেষ্টা করত রযে ইসমাইি োেরক ক্ষমা করর রদে োহজাহাে। জাত্রের ভ়েিংকর সমাত্রি 
স্বামীর হতযাকারণ্ডর কথা শুরে র্রম ক়েিা ত্রর্রি রফরিত্র ি–এেরো তাত্রড়র়ে রর্ড়া়ে 
মমতাজরক। ত্রকন্তু রযরহতু োহজাহাে মমতাজরক েুত্রে কররত োে, একর্াররর জেয ত্রতত্রে 
তাাঁর অ্েুররাধ রমরে ত্রেরত পাররিে ো। 
 
* 
 
ো…ো…ররােোরা…! 
 
সম্রাজ্ঞী, কী হর়ের ? 
 
রজরর্ রর্রিে মমতাজ। সারা েরীর কাাঁপর । কপাি রঘরম একসা। সারথ সারথ 
ত্রর্োিরদহী পারসযর্াসী ভৃতয সাত্রত্ত আি ত্রেসা হিুদ ত্রসরের রুমাি ত্রদর়ে মুর  ত্রদি ঘাম। 
আত্রম স্বপ্ন রদরেত্র  রয আত্রম আর সম্রাট উন্মত্ত মহেদী েদীরত ষাাঁরড়র র্াত্রড় ত্রদর়ে পার 
হর্ার সম়ে একটা জন্তু পা হড়রক পরড় যা়ে, র্াত্রড় উরে যা়ে…রঢউ এরস ররােোরারক 
ত্রের়ে যা়ে আমার রকাি রথরক…আত্রম সাাঁতার রকরট ওর কার  যার্ার রেষ্টা কররিও পাত্রর 
ত্রে…আত্রম রু্িরত পারত্র িাম রয রমর়েটা ডুরর্ যারে ত্রকন্তু পাত্রেরত ডুরর্ যাত্রেিাম আত্রম 
ত্রেরজও…মাথার উপরর পাত্রে র্িার মারি ঢুরক যারে পাত্রে…আমার ত্রেিঃশ্বাস র্ন্ধ হর়ে 
আসত্র ি। 
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েেে। ত্রক ুই হ়েত্রে সম্রাজ্ঞী। আপত্রে আর্াররা দুিঃস্বপ্ন রদরের ে। ররােোরা জাহাোরার 
কার  আর । আত্রম মাি আধা ঘণ্টা আরর্ও আপোর রমর়েরদররক একসারথ রদরেত্র । 
এত েরম স্বরর সাত্রত্ত-আি ত্রেসা কথা র্িরত িার্ি রযে েত্রল্লে র্ র র়্েস্ক রকাে ম্রাজ্ঞী 
ে়ে, রস কথা র্ির  রকাে ত্রেশুর সারথ। স্বত্রির সারথ আর্াররা শুর়ে পড়রিে মমতাজ। 
ত্রকন্তু আররা কর়েক ত্রমত্রেট কাটার পর অ্র্রেরষ হৃৎত্রপরণ্ডর ধুকপুকুত্রে রথরম রর্ি। 
মধযারির োর্াররর পরপরই ঘুত্রমর়ে পরড়ত্র রিে ত্রতত্রে। ত্রকন্তু ঘরম়ে  া়ো এেে। এতক্ষণ 
ত্রেি়েই ঘুমােত্রে ত্রতত্রে। োরপারে তাত্রকর়ে রু্িরত পাররিে রয ঘুমারোর পরর 
জাোিাগুরিারত তত্রত্ত সুর্ন্ধম়ে কােফুরির ত্রেকরড়র ঘাস ত্রদর়ে ততত্রর পদবা ত্রদর়ে রর্র  
ভৃরতযরা, রযে গ্রীরের কড়া ররৌদ্র কামরারত ঢুকরত ো পারর। রফাাঁটা পড়ার েরব্দ ত্রতত্রে 
এও রু্িরত পাররিে রয পদবার উপর রর্ািাপ জি ত্র ত্রটর়ে ত্রদর়ে রর্র  তারা, রযে 
র্াতাসও সুর্ন্ধম়ে হর়ে ওরঠ। 
 
মমতাজ পাে ত্রফরর শুরিে, ত্রেকে রত্রির মত করর সূরযবর আরিা আসর  পদবা রভদ 
করর, কাউরের োরপারে দাত্রম পাররসযর কারপবরটর উপর োের  আরিার পুকুর। মরে 
পরড় রর্ি রসই মুহূরতবর কথা যেে তাাঁর র াট কেযা প্রা়ে ডুরর্ই যাত্রেি পাত্রেরত। 
োহজাহাে র্াাঁত্রের়েত্র রিে রমর়েরক। সম্রারটর রসই দুিঃে ভরা দৃত্রষ্ট মমতাজ কেরো ভুিরত 
পাররর্ে ো–পাত্রেরত ত্রভরজ েুপেুরপ রমর়েরক রকারি ত্রদর়েত্র রিে োহজাহাে, ত্রকন্তু 
তেরো ত্রেিঃশ্বাস রফিত্র ি ররােোরা–োহজাহারের ত্রপতা সম্রাট জাহাঙ্গীররর হাত রথরক 
পাত্রির়ে র্াাঁেরত সারা ভারত েরষ রর্ড়াত্রেরিে তারা, শুধুমাি রর্াঁরে থাকাটাই তেে 
একমাি িক্ষয ত্র ি। অ্র্াক িারর্ ভার্রত রয, এেে ত্রতত্রে ম্রাজ্ঞী, ত্রেরাপত্তা আর আর়েরে 
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রমাড়ারো জীর্ে, তারপরও ও রসই ত্রদেগুত্রি কেরো মরে পরড় যা়ে। কেরো কেরো 
অ্র্াক হর়ে ভারর্ে ররােোরার কী ত্রক ু মরে আর , যত্রদও রস অ্রেক র াট ত্র ি তেে। 
মমতারজর অ্েয র রিরমর়ের রের়ে ররােোরাই রর্ত্রে োইরতা মার়ের কার  থাকরত। 
মার়ের অ্েুপত্রস্থত্রত অ্রেক ত্রদে ধরর ভর়ে রফরি ত্রদত রমর়েটারক। 
 
সাত্রত্ত আি-ত্রেসা, আমার আরদে জাত্রের়ে দাও, আত্রম োই আমার র রি-রমর়েরা আজ 
সন্ধযা়ে আমারদর সারথ োর্ার গ্রহণ কররর্। তারদর সাহেরযব উদ্দীপো ত্রফরর পারর্ে, 
ভার্রিে মমতাজ। এেে যেে েুত্রের ত্রদে এরসর , অ্ন্ধকাররর কথা ভার্ারত ত্রেরজর 
উপরই ত্রর্রত্রে এরিা মরে।  ়েত্রট সোেই ত্রক প্রমাণ ে়ে রয অ্তীরতর পরীক্ষা সরেও 
আল্লাহ তার সারথ আর ে? আর এেে শুধু এটুকুই যরথষ্ট রয এরক অ্পররর সারথ যতটা 
পারা যা়ে সম়ে কাটারো উত্রেত। দুই সিারহর মারি দারা শুরকাহ আগ্রা র রড় যারর্ 
পাররসযর োরহর দরর্ারর রমার্ি দূতার্াস স্থাপে কররত। োহজাহারের মরত, রেৌদ্দ 
র্ ররর কা াকাত্র  র়্েস্ক দারা শুরকাহ্ কর়েকত্রদরের মারিই প্রাির়্েস্ক পুরুরষ পত্ররণত 
হরর্। তাই রাজকী়ে কারজর অ্ত্রভজ্ঞতা িারভর জেয এেেই উপযুে সম়ে। একমত 
হর়ের ে মমতাজ। 
 
মরে প্রোত্রে ভার্ আসরতই আড়রমাড়া ভাঙ্গরিে ত্রতত্রে। েীঘ্রই ততত্রর হরত হরর্ আসন্ন 
সন্ধযার জেয। রসর্া দাসীরা সুর্ত্রন্ধ রতি িাত্রর্র়ে রদরর্ মসৃণ রদহত্বরক, রোরে কাজি 
আর এমে রপাোরক অ্ঙ্গ সাত্রজর়ে রদরর্ রযভারর্ ম্রাজ্ঞীরক রদেরত প ে কররে সম্রাট। 
মসত্রিরের পা়েজামা রযত্রটরক দরর্াররর কাত্ররর্ররা োম ত্রদর়ের  র্হতা পাত্রে আর 
অ্যামব্র়েডাত্রর করা রোত্রি। হঠাৎ কররই মমতাজ শুেরত রপরিে ড্রারমর েব্দ, যার অ্থব 
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সম্রাট রহরররম প্ররর্ে কররর ে। অ্র্াক হর়ে উরঠ র্সরিে ত্রতত্রে–এমেটা রতা হর্ার কথা 
ো…সাধারণত সূযব রডার্ার পররই আর্মে ঘরট সম্রারটর। োত্রেক পররই রজাড়া দরজা 
রমরি ধরি ভৃরতযরা, প্ররর্ে কররিে োহজাহাে। 
 
একর্ার তার ত্রদরক তাত্রকর়েই মমতাজ রু্িরত পাররিে রয ত্রক ু একটা ঘরটর । জােরত 
োইরিে, কী হর়ের ? কী ঘরটর ? 
 
ত্রক ুই ো র্রি ত্রেরজর কার  পত্নীরক রটরে ত্রেরিে োহজাহাে। মমতারজর েরীররর 
উষ্ণতা, েুরির পত্ররত্রেত রজসত্রমরের সুর্ন্ধ রপর়ে মরে মরে আর্াররা ধেযর্াদ জাোরিে 
রয, ইসমাইি োে সফি হরত পাররত্রে। ত্রতত্রে মৃতুযরক ভ়ে পাে ো। ত্রকন্তু যারদররক 
ভারিার্ারসে তারদররক র রড় যাও়ো…অ্র্রেরষ র রড় ত্রদরিে মমতাজরক। রকাট ত্রঠক 
করর ধীরর ধীরর ত্রপত্র র়ে আসরিে। র্যারন্ডজ র্াাঁধা হাত রদেরত রপরিে মমতাজ। 
আপোর সারথ রকাে দুঘবটো ঘরটর ? 
 
ো, দুঘবটো ে়ে। আমারক হতযা করার রেষ্টা কররর …ত্রেো কররা ো, ত্রেোর ত্রক ু রেই। 
মািংস রকরট রর্র । হাত্রকম এর পত্ররেযবা করর ত্রদর়ের । 
 
রক? ভ়েত করে ত্রফসত্রফস করর উঠরিে মমতাজ। 
 
ইসমাইি োে। আমার রক্ষীরদররক সত্ররর়ে  ুত্রর রমররর । 
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জাত্রের ভ্রাতুসু্পি? ত্রকন্তু ও রতা একটা র াট র রি…রকে? কী হর়ের  ওর? আর 
আপত্রেই র্া কী কররর ে তার সারথ? 
 
রস জাত্রের হর়ে প্রত্রতরোধ ত্রেরত রের়ের । ইত্রতমরধয োত্রিও রপর়ের । আত্রম র্রঞ্চ দ়োই 
রদত্রের়েত্র –আত্রম তারক দ্রুত মৃতুয অ্েুরমাদে কররত্র । আত্রম তারক র্াাঁেরত ত্রদরত পাত্রর 
ো…আমারক হতযা করার রেষ্টার পর রতা ে়েই। 
 
সম্ভর্ত ো, ত্রকন্তু… রথরম রর্রিে মমতাজ। 
 
োহজাহাে আিরতা করর ত্রেরজর হারতর মারি ধররিে পত্নীর মুে। র্িরিে, ত্রর্র্ারহর 
পর রথরক আত্রম যা ত্রক ু কররত্র  তা আমারদর জেয, আমারদর র রিরমর়েরদর 
জেয…আমারদর ত্রেরাপত্তা আর ভত্রর্ষযরতর জেয। 
 
আত্রম কেরো এমেটা সরেহ কত্ররত্রে, কেরো ো…এত র্ রর ো। ত্রকন্তু এর মাধযরম 
ত্রক ুরতই ত্রেরজরক অ্পরাধী ত্রহরসরর্ ভার্া র্ন্ধ কররত পারত্র  ো। োত্রেকটা ভ়েও পাত্রে। 
আমরা যা রের়েত্র  রপর়েত্র , ত্রকন্তু এর মূিয পত্রররোধ কররত হর়ের  রে ত্রদর়ে। 
 
হাত োত্রমর়ে ত্রেরিে োহজাহাে। যত্রদ আত্রম তারদররক হতযা ো করতাম তাহরি আমার 
সম্ভাইর়েরা আমারক হতযা করত…আমারদর পুিরদরও। তারদর মৃতুযরত আত্রম র্ত্রর্বত েই, 
ত্রকন্তু এগুরিার প্রর়োজে ত্র ি। এটা র্িরি ত্রমরথয র্িা হরর্ রয আত্রম এ কাজ অ্সমাি 
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রােরত রের়েত্র । যত্রদও অ্তীত এরস প্রা়েই জ্বািাতে করর আমারক–আত্রম জাত্রে 
রতামারকও ত্রকন্তু এরক্ষরি আমার ত্রক ুই করার রেই। 
 
আপত্রে তা-ই কররর ে, যা করার দরকার ত্র ি…আত্রম রু্িরত রপররত্র । ত্রকন্তু রকমে হরর্ 
যত্রদ ইসমাইি োেই হ়ে প্রথম? আর কত জে আর  যারা আপোর কারজর প্রত্রতরোধ 
ত্রেরত োইরর্? 
 
আত্রম রমার্ি সম্রাট আর েত িক্ষয আত্মার পত্ররোিক। তাই আমার জীর্রে িুাঁত্রক 
থাকরর্ই। ত্রকন্তু আত্রম আমার আর আমার পত্ররর্াররক রক্ষা করর্ই…এর কেরো অ্েযথা 
হরর্ ো। আত্রম সকিরক ত্রেরাপরদ রাের্, প্রত্রতজ্ঞা করত্র । 
 
* 
 
ররৌপয ত্রসিংহাসরে র্রস সূযবারির দৃেয অ্র্রিাকে করর ে োহজাহাে। সাত্রর রর্াঁরধ এত্রর্র়ে 
আসরিা র্াররাজে রাজকী়ে ভৃতয। সর্ার হারত একত্রট করর রসাোত্রি রমামদাত্রে যার 
মাথার জ্বির  িম্বা কপূবররর সুর্ন্ধযুে রমামর্াত্রত। দরর্াররর সামরে এরস প্ররতযরকই 
একর্ার করর কুত্রেবে করি সম্রাটরক, এরপর রমামর্াত্রত ত্রের়ে েরি রর্ি ত্রদ়ো জ্বািারত। 
ত্রর্োি পারির মারি সররষর রতরি ডুর্ারো সিরত–দুরর্বর আত্রেোর োরপারে রাো 
আর  ত্রপতরির ত্রদ়োগুরিা। রক্ষীর্াত্রহেীর রেতার রেতৃরত্ব কাজ রেষ করি সকরি। 
এরপর আেুষ্ঠাত্রেকভারর্ সম্রাটরক জাোরিা, রারতর জরেয দুরর্বর ত্রেরাপত্তা র্যর্স্থা করা 
হর়ে রর্র  জাহাপো। এরপর োহজাহারের প রের দরর্ার ত্রেেী–র্ভীর সুিত্রিত 
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কেস্বররর অ্ত্রধকারী, তরুণ তাত্রজক রর্র়ে উঠি সম্রারটর োরম প্রেত্রির্ীত্রত আর তাাঁর 
পত্রর্ি োসোমি অ্ক্ষত ত্রটরক থাকার জেয প্রাথবো সঙ্গীত। সম্রাট আকর্র প্রর্ত্রতবত এই 
ত্রেত্রে জার্রেী অ্তযে উপরভার্ কররে োহজাহাে। দাদাজারের সফি োসোমরির সারথ 
ত্রেরজর কথা ভার্রত ভার্রত মরে হি এই ত্রসিংহাসরের রযার্য উত্তরসূরী ত্রতত্রেই; মাথা 
েত করর রাো রক্ষীর্াত্রহেীর সামরে ত্রদর়ে এরপর উরঠ েরি রর্রিে হারররম, মমতারজর 
কার । হারত ধরা সরু্জ রভিরভট ত্ররর্রে র্াাঁধা একরতাড়া কার্জ। 
 
আত্রম রতামার জেয একটা উপহার এরেত্র -দরর্াররর একজে কত্রর্ রতামার োরম কত্রর্তা 
রেো কররর ে। ত্রেেু হর়ে মমতারজর অ্ধর েুম্বে কররিে োহজাহাে। 
 
কী রিো আর  এরত? 
 
একটু রর্ত্রে র্াকযািিংকারপূণব হরিও আমার ভার্োই ফুরট উরঠর । 
 
হরত পারর, কারণ আপত্রে তারক আরর্ই র্রি ত্রদর়ের ে রয কী ত্রিেরত হরর্। 
 
হুম, যাই রহাক, হরত পারর। পড়র্? 
 
অ্র্েযই। র্রি উঠরিে মমতাজ। হািকা হাত্রস  ত্রড়র়ে পড়রিা সারা মুরে। ত্ররর্ে েুরি 
পড়া শুরু কররিে োহজাহাে : 
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তাাঁর আেররণর রকাে ধুিাই 
 া়ো রফরি ো সম্রারটর মরের আ়েো়ে 
 ত্রতত্রে সর্ সম়ে রাজারক েুত্রে 
করার রেষ্টা়ে রত; 
ভারিাভারর্ই জারেে রাজারদরও 
রাজার অ্েুভূত্রত। 
তার রোরে রেিা করর আরিা 
 
ত্রকন্তু রেষ করার পূরর্বই দরজার রসাোত্রি তারকা আর েন্দ্রেত্রেত অ্যামব্র়েডাত্রর করা 
পাতিা মসত্রিরের পদবা সত্ররর়ে এত্রর্র়ে এি সাত্রত্ত আি-ত্রেসা। 
 
কী হর়ের ? জােরত োইরিে োহজাহাে, আত্রম আরদে ত্রদর়েত্র  রযে ত্রর্রে ো করা হ়ে। 
 
আত্রম দুিঃত্রেত জাহাপো। ত্রকন্তু দত্রক্ষণ রথরক আর্দুি আত্রজজ এরস রপৌঁর র । আত্রম 
তারক জাত্রের়েত্র  রয সম্রাট ও সম্রাজ্ঞী রারতর জেয ত্রর্শ্রাম করর ে, ত্রকন্তু আপোর সারথ 
রদো করার জেয তাড়া করর  রস। 
 
আত্রম আসত্র । জাত্রের়ে ত্রদরিে োহজাহাে। কী এমে ঘরটর  রয দাত্রক্ষণারতয তাাঁর 
রসোপত্রতর পুি এত রারত রদো করার জেয রজদ করর ? একটা র্যাপার রতা ত্রেত্রিত 
রয, রকাে দুিঃসিংর্াদই হরর্। তাড়াহুরড়া়ে কক্ষ র রড় হারররমর আত্রেো ত্রদর়ে রযরত রযরত 
ভার্রত িার্রিে োহজাহাে। োাঁরদর আরিা়ে েকেক করর  দুই সাত্রর িরো। রর্ট 

http://www.bengaliebook.com/


 দ্য সার্পেন্টস টুথ (এম্পায়ার অভ দ্য ম াগল ) । অযার্লক্স রাদ্ারর্ ার্ে 

23 

www.bengaliebook.com                                  সূচিপত্র 
 

 

হাউর  রপৌঁর  মোরির আরিা়ে এ মাথা রথরক ও-মাথা পা়েোত্রর কররত থাকা কৃেকা়ে 
আর্দুি আত্রজজরক রদেরত রপরিে। সম্রটারক প্রধাে আত্রেো়ে রেরম আসরত রদরে 
ত্রেরজর জা়ের্া়ে ত্রস্থর হর়ে দাাঁত্রড়র়ে রর্ি তরুণ। তারপর হাাঁটু রর্রড় সম্রাটরক সম্মাে 
জাোি। 
 
উরঠ দাাঁড়াও। ত্রেরদবে ত্রদরিে োহজাহাে। আর্দুি আত্রজজ উরঠ দাাঁড়ারতই রদো রর্ি 
তার সারা র্ার়ে ঘাম আর ধুিা। সম্রারটর সামরে আসার আরর্ এমে ত্রক রর্াসি করর 
রপাোক পত্ররর্তবরের কথাও রে়োি রেই। কী কাররণ রতামারক এত তাড়াহুরড়া়ে আমার 
কার  ত্রের়ে এরিা? 
 
আমার ত্রপতা অ্ত্রর্িরম্ব আপোরক এ সিংর্াদ জাোরত র্রির ে রয, দাত্রক্ষণারতযর সম্রারটর 
তসেযরা কতটা দুরভবারর্র মুরে পরড়র । রর্ািকুন্ডা আর ত্রর্জাপুররর োসরকরা আপোর 
প্রত্রত আেুর্তয ভুরি ত্রর্র়ে দত্রক্ষণ পত্রিম ত্রদক রথরক আক্রমণ কররর । আমারদর 
সীমারের প্রত্রতরক্ষা রু্যহ রভরে ত্রদর়ে সরাসত্রর ভূ-েরণ্ডর র্ভীরর েরি এরসর । আমার 
ত্রপতা যুে হাত্রত আর আধুত্রেক কামাে ত্রদর়ে সুসত্রিত ত্রর্োি রসোর্াত্রহেী একত্রিত করর 
তাত্রি েদীর রথরক েব্বই মাইি দত্রক্ষরণ তারদররক রমাকারর্িা কররর ে। প্রথম ত্রদরক 
আক্রমণকারীরা যুে কররত পারত্র ি ো, ত্রকন্তু আমার ত্রপতা তারদররক র্াধয কররর ে। 
 
ত্রতত্রে একজে দক্ষ রসোপত্রত। 
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 হযাাঁ জাহাপো ত্রতত্রে ত্র রিে…দুিঃে ভারাক্রাে হর়ে উঠি আর্দুি আত্রজরতর মুেমণ্ডি। 
পুররা একত্রদে যুে হর়ের ; ত্রকন্তু রকাে পক্ষই সুত্রর্ধা কররত পাররত্রে। শুধুমাি র্রম আর 
পাত্রের অ্ভারর্ই আততা়েীর হারতই ত্রেত্রি়ে হর়ে মৃতুযর্রণ কররর  রসোরা। সূযবারির 
ত্রদরক োত্রেকটা পরাত্রজত হরত শুরু করর আক্রমণকারীরা। আমার ত্রপতা রেষর্াররর মত 
তারদররক ত্রপ ু হত্রটরত ত্রদরত অ্গ্রসর হ়ে ত্রেরজর ধূসর রতজী রঘাড়া ত্রের়ে…আত্রম অ্েুে়ে 
কররত্র  আমারক সারথ ত্রেরত, ত্রকন্তু আমার কাতরতা রোরেেত্রে ত্রতত্রে। 
 
আর্দুি আত্রজরজর ধুত্রি ধূসত্ররত মুে রর্র়ে র্ত্রড়র়ে পড়রত িার্ি অ্শ্রুত্রর্েু। আমারদর 
রঘাড়সও়োররদর দক্ষতা়ে আক্রমণকারীরদর অ্রেরকই ধরাো়েী হ়ে। আমার ত্রপতা 
কামারের ত্রদক িক্ষয করর এত্রর্র়ে রর্রি একজে রর্ািোজ রর্ািা  ুাঁরড় র্রস। দুভবারর্যর 
ত্রর্ষ়ে, রর্ািা এরস আঘাত করর ত্রপতার ডাে র্াহুরত, আমারদর রিাকরদর উরদ্দরে হাত 
োড়ত্র রিে ত্রতত্রে তেে। কেুই রথরক পুররা রপেী ক্ষত্রতগ্রি হ়ে। ত্রকন্তু েত্রুর্াত্রহেী ত্রপ ু 
ো হটা পযবে রকাে ত্রেত্রকৎসা ত্রেরত রাত্রজ হেত্রে ত্রতত্রে। এরপর হাত্রকম ক্ষত পত্ররষ্কার 
করর রে র্ন্ধ করার র্যর্স্থা রেে। র্যথা প্রেুর রেক্ষররণর পররও এই রারত 
ভারিাভারর্ই ত্রেদ্রা ত্রর্র়ের ে ত্রপতা আর আত্রমও আো করর ত্র িাম রয ত্রতত্রে দ্রুতই রসরর 
উঠরর্ে… রথরম রর্ি আর্দুি আত্রজজ। 
 
পররর ত্রদে সকাি রর্িা ত্রপতা আর্াররা েত্রুর ত্রপ ু রের্ার হুকুম রদে। আমারদর েররর 
মাধযরম জাো যা়ে রয েত্রুর্াত্রহেী দত্রক্ষরণ  ুটর । যুরের ত্রিতী়ে ত্রদরের দুপুর রর্িা 
দুপারে পাহারড় রঘরা উপতযকা রর্র়ে োমার সম়ে হঠাৎ কররই রর্ািকুন্ডার ত্রর্োি র্ড় 
এক অ্শ্বররাহী র্াত্রহেী এরস আমারদর পথররাধ করর। রকাে আরদরের আরর্ই ত্রেত্রিি 
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হর়ে যা়ে আমারদর তসেযরা। প্রথম আঘারতই আমারদর সাত্রর রভরে দুটুকরা হর়ে যা়ে। 
রপ েত্রদরক েক্রাকারর এত্রর্র়ে আরস আক্রমণকারীরা। রসোরেই ত্র ি কামাে আর 
রসদর্াহী র্াত্রড়। কাটরত কাটরত এত্রর্র়ে আরস েত্রুরা। ত্রর্েৃঙ্খিার মারি পরড় যা়ে 
আমারদর রিারকরা। কর়েকজে পাত্রির়ে যা়ে ত্রকন্তু ত্রক ু কাপুরুষ রৃ্থাই এই রেষ্টা করর, 
রকেো রপ ে রথরক তারদররক রমরর রফরি রর্ািকুন্ডার রঘাড়সও়োরা। 
 
রপ রের র্াত্রক তসেযরা রেষ্টা করর একত্রিত হর়ে প্রত্রতরক্ষা র্রড় তুিরত। অ্েযত্রদরক 
সামরের অ্িংরে র্াত্রক তসেযরদর ত্রের়ে ত্রপতা রেষ্টা কররে র্েুকর্াজরদর প্রস্তুত কররত। 
তারদর প্ররেষ্টা সফি হ়ে েত্রুরদর ত্রপ ু হটারত। অ্শ্বাররাহীরদর রর্ত্রেরভার্ এরস ত্রপতার 
পারে জরড়া হ়ে, ত্রকন্তু পদাত্রতরকরা হর়ে পরড় সিংেযা়ে ের্ণয। আত্রম রদরেত্র  কমিা 
রপাোক পত্ররত্রহত একদি পদাত্রতক রাজপুত েত্রুর্াত্রহেীর অ্শ্বররাহীরদর র্েবার আঘাত 
রঠকারত এক হর়ে পরড়র । রর্ে কর়েকর্ার রাজপুতরদর তরিা়োররর আঘারত র্রজব 
ওঠা রঘাড়া রফরি ত্রদর়ের  আররাহীরক। ত্রকন্তু এটা ত্র ি অ্সম প্রত্রতরযাত্রর্তা। েুর্ কম 
সুরযার্ই রপর়ের  রাজপুত তসেযরা তারদর অ্ে র্যর্হার করার। তাই ফিাফি ত্র ি 
একটাই। শুধুমাি দুজে রাজপুত ত্রফরর আসরত রপররর  আমারদর সাত্রররত। দুজরেই 
প্রেুর রে হাত্ররর়েত্র ি। এরপর আক্রমণকারীরা জ্বিে েযাকড়া র্াাঁধা তীর  ুাঁরড় মারর। 
ফরি ভ়ে রপর়ে যা়ে আমারদর যুে হাত্রতরা। কর়েকটা রতা এতটাই আতত্রিত হর়ে পরড় 
রয এরক অ্রেযর সারথ গুরতাগুত্রত শুরু করর রদ়ে, অ্রের মুে ঘুরর যা়ে। 
 
ত্রপতা আরদে রদে র্াত্রক তসেযরা রযে উপতযকার রেষপ্রারের কা াকাত্র  ত্রেেু পাহারড় 
েরি যা়ে, রসোরে ত্রর্র়ে আমরা আর্ার একত্রিত হর্ার সুরযার্ পারর্া। েত্রুপরক্ষর 
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উপযুবপত্রর আক্রমণ সরেও আমরা রসই রকমই করিাম। কা াকাত্র  রপৌঁ রতই পর্বরত 
িুত্রকর়ে থাকা কর়েকজে েত্রু তীরোজ তীর র ারড়। ত্রতেটা তীর এরস ত্রপতারক 
র্হেকারী পািত্রকরত আঘাত করর। দুইটা তীর সারথ সারথ আগুে ধত্ররর়ে রদ়ে, তৃতী়েটা 
ত্রপতার উরুরত আঘাত করর। কাপরড় আগুে ধরর যা়ে। সারথ সারথ ত্রপতার ভূরতরা 
আগুে ত্রেত্রর্র়ে তাাঁরক র্াইরর রর্র করর আরে। রেতো থাকরিও ত্রপতা রর্ে রু্িরত 
পাররে রয এই ক্ষত সাত্ররর়ে রতািার ক্ষমতা রেই হাত্রকরমর। 
 
র্যথার সারথ যুে করর ত্রতত্রে রেতৃত্ব তুরি রদে রসরকন্ড ইে-কমান্ড জাত্রকর আর্ারসর 
হারত। ত্রেরদবে রদে যতটা সম্ভর্ সুেৃঙ্খিভারর্ ত্রপত্র র়ে রযরত। এরপর আমারক রডরক 
পাঠাে। আমার হাত ধরর ত্রেরদবে রদে রযে এই পরাজর়ের ের্র রপৌঁর  ত্রদই আপোর 
কার …আপোরক জাোরত র্রির ে রয তসেযরদররক মৃতুযর ত্রদরক ত্রের়ে যাও়োর জেয 
ত্রতত্রে আেত্ররকভারর্ দুিঃত্রেত আর এই মুহূরতব সুদক্ষ তসেযর্াত্রহেী ো পাঠারো হরি দত্রক্ষরণ 
আমারদর ভূ-েণ্ড হাত াড়া হর়ে যারর্। 
 
সারা েরীর কাাঁত্রপর়ে রফাাঁপারত িার্ি আর্দুি আত্রজজ। জাহাপো! ভৃরতযরা আমার ত্রপতার 
দাত্রড়রত রিরর্ যাও়ো আগুে ত্রেভারত পাররত্রে। রেহারা রথরক েরস পরড়র  রপাড়া 
োমড়া…পুরড় যাও়ো রঠাাঁট…কথা র্িরত পাররেত্রে ত্রতত্রে। কর়েক ত্রমত্রেট পররই মৃতুযর্রণ 
কররে ত্রতত্রে। 
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রতামার ত্রপতা একজে মহাে র্যত্রে ত্র রিে। তাাঁর িৃত্রতর প্রত্রত শ্রো জাোত্রে আত্রম। 
তুত্রমও রতামার দাত্র়েত্ব পািে কররর । এেে তুত্রম ঘুমারত যাও। র্াত্রক কথা সকারি 
হরর্। 
 
আর্দুি আত্রজজ প্রস্থাে কররতই, তার ত্রপতার মৃতুযর ের্রর কাাঁপরত িার্ি তসেযরা। ঘুরর 
দাাঁত্রড়র়ে ধীরর ধীরর রহাঁরট হারররমর ত্রদরক েরি রর্রিে োহাজাহাে। দত্রক্ষরণ তসেযদি 
পত্ররষ্কারভারর্ই পরাত্রজত হর়ের । এক েতুে রসোপত্রতর অ্ধীরে েতুে তসেযর্াত্রহেী 
পাঠারত হরর্ প্রত্রতরোধ রে়োর জেয। ত্রকন্তু রক হরর্ে এই রসোপত্রত? 
 
যত্রদ মহর্ৎ োে, সম্রারটর োে-ই োোে এই মুহূরতব ত্রহমাির়ের পাদরদরে রেপারির 
রাজা আর তার গুেবা র্াত্রহেীর ত্রর্রুরে যুেরত ো থাকরতা, তাহরি স্পষ্ট প্রথম প ে 
ত্র ি রস-ই। ত্রকন্তু তারক রডরক পাঠারো দীঘব সমর়ের র্যাপার। 
 
িরো পার হরত হরত আররা রর্ে কর়েকজে রসোপত্রতর োম মরে মরে ভার্রিে 
োহজাহাে। ত্রর্শ্বি র্নু্ধ কামরাে ইকর্াি, আগ্রা দুরর্বর রসোপ্রধাে, তরর্ তারক এোরেই 
রর্ত্রে প্রর়োজে। এ াড়া িারহারর োহত্রর়োররর সারথ যুরে আহত ক্ষত রথরক এেরো 
রসরর ওরঠত্রে রস, পুররাপুত্রর হ়েত কেরোই রসরর উঠরর্ ো। 
 
শ্বশুর সারহর্ আসফ োে রৃ্ে হর়ের ে। অ্ত্রভযারে যার্ার মত সামথবয রেই এেে আর। 
অ্েযােয হ়ে রর্ত্রে রার্ী অ্থর্া রর্ত্রে সার্ধােী। কর়েকজে আর  স্থােী়েরদর সারথ রর্ে 
োরাপ আেরণ কররত অ্ভযি, পাত্ররশ্রত্রমক ো ত্রদর়েই তারদর শ্রম ো়ে। ত্রকন্তু এ ধররের 
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আেরণ দাত্রক্ষণারতযর র্ত্রর্বত আর অ্োে স্বভারর্র রিাকরদর সারথ োটরর্ ো। ো। আর 
রকাে উপা়ে রেই। ত্রতত্রেই যারর্ে, দত্রক্ষরণ, তাাঁরকই ত্রদরত হরর্ রসোর্াত্রহেীর রেতৃত্ব। 
 
কর়েক ত্রমত্রেট পরর আররা একর্ার রসাোত্রি অ্যামব্র়েডাত্রর করা মসত্রিরের পদবা সত্ররর়ে 
ঢুকরিে মমতারজর রুরম। পদ্মেত্রেত ররেমী কাপরড়র রর্াি র্াত্রিরে ত্রপ ে ত্রফরর শুর়ে 
তরমুরজর রস পাে করর ে মমতাজ। রোে তুরি তাত্রকর়ে জােরত োইরিে, আর্দুি 
আত্রজজ কী রের়ের ? 
 
দাত্রক্ষোরতযর ত্রর্রাট পরাজ়ে আর ত্রর্পুি ক্ষ়ে-ক্ষত্রত হর়ের । আমারক এেেই রসোর্াত্রহেী 
জরড়া করর রওো ত্রদরত হরর্। 
 
কেে রওো রদরর্া আমরা? 
 
 আত্রম একা যারর্া। রতামরা এোরে থাকরর্। 
 
দাত্রক্ষণারতয এই অ্ত্রভযাে অ্েযগুরিার রের়ে আিাদা রকে? আত্রম সর্সম়ে আপোর সঙ্গী 
হর়েত্র  আর আপত্রেও কেরো আপত্রত্ত কররেত্রে। 
 
হযাাঁ, তুত্রম আমার সারথ রর্রি আত্রমও েুত্রে হতাম। যত্রদ ো জাো থাকরতা রয তুত্রম আর্ার 
মা হরত েরি । রেষর্ার প্রথমগুরিার রের়ে রর্ত্রে কষ্ট রপর়েত্র রি তুত্রম। এোরেই ভারিা 
হাত্রকরমর র্রোর্ি থাকরর্। 
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রযমেটা আত্রম আপোর প্রথম অ্ত্রভযারের সম়েই র্রিত্র িাম, আত্রম আপোরক  াড়া 
থাকরত োই ো। সর্বরশ্রষ্ঠ হাত্রকরমরাও রতা আমারদর সারথই আসরত পারর। 
 
হুম পারর সম্ভর্ত। 
 
ো, রকাে সম্ভর্ত রেই। আত্রম, আমারদর র রিরমর়েরা আর আপত্রে যত হাত্রকম োে, 
সকরিই আপোর সারথ যাত্রে। একসারথ ত্রর্জর়ের উরদ্দরে রওো হর্ আমরা। 
 
রর্ািা রর্ি ত্রক ুরতই ত্রেরজর ত্রসোে পত্ররর্তবে কররর্ে ো মমতাজ। 
 
. 
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১.২ 
 
আগ্রা দুরর্বর র্ারাো়ে একা দাাঁত্রড়র়ে মত্রিে সূরযবর আরিা়ে ত্রেরজর তরিা়োর তুরি ত্রেরিে 
োহজাহাে আর মাথার উপর তুরি ত্রতের্ার রঘারারিে। রভাররর এরকর্ারর শুরু হরে 
মাি। এই ইোরা রপর়ে, রসোর্াত্রহেীর রর্ািোরজরা র াট কামাে রথরক রর্ািা  ুড়রিা। 
দাত্রক্ষণাতয রথরক আর্দুি আত্রজরজর র্র়ে আো সিংর্ারদর পর রথরক দুরর্বর ত্রেরে যমুো 
েদীর তীরর জরড়া হও়ো শুরু কররত্র ি তসেযরা। ধীরর ধীরর েিরত শুরু করি সকরি। 
এর ত্রর্োিরত্বর ত্রদরক তাত্রকর়ে–এমেত্রক পাররসযর োহও এতর্ড় সুসত্রিত দি একত্রিত 
কররত পাররর্ে ো রণরক্ষরি, র্র্ব ভরর ভার্রিে োহজাহাে। 
 
প্রথম ত্রর্ে হাজার হি অ্শ্বাররাহীরদর অ্গ্রর্ামী তসেয। র্াতারস উড়র  তারদর সরু্জ 
ত্রসরের ততত্রর িারকত্রেি। এরপর হাত্রতর ত্রপরঠ েরড় েরির  সম্রারটর র়্েস্ক ও প্রধাে 
রসোপত্রতর দি। জমকারিা রভিরভট আর রসাোর কাপড় পত্ররত্রহত হাত্রতরদর ঘণ্টা আর 
ত্রেকিগুরিা রসাো ও রুপার ততত্রর হও়ো়ে েব্দও র্াজর । এরপর দুধ-সাদা ষাাঁরড়র দি 
রটরে ত্রের়ে েরির  কারঠর র্াত্রড়রত থাকা ত্রর্োি রব্রারের কামাে। ষাাঁরড়র ত্রেরে এর 
মাথা়ে সরু্জ আর রসাোত্রি রডারাকাটা দার্। এরদর রপর ে এরর্ারে পদাত্রতক র্াত্রহেীর 
ত্রর্েত্রট সাত্রর, এরকর্ারর পাোপাত্রে অ্র্স্থা়ে অ্েুসরণ করর  ত্রর্োি রসরদর সাত্রর। 
রসদর্াহী হাত্রতগুরিার পার়ের র্রদৌিরত মরে হরে ধুিার সার্রর জাহাজ েরির । এরদর 
রপ রেই আর  উট, র্রুর র্াত্রড়র দি। 
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সম়ে হর়ে ত্রর্র়ের  সম্রারটর হাত্রত অ্গ্রসর হর্ার। দুরর্বর েওড়া র্ত্রহঘবার ত্রদর়ে যেে ত্রতত্রে 
রর্র হরেে, রপেীর্হুি র্াজোর্াদরকরা সারা পৃত্রথর্ীরক জাত্রের়ে ত্রদি ঢারকর তারি 
তারি রয, রমার্ি সম্রাট যুরে েরির ে। প্রদেবরের ক্ষমতারক অ্র্জ্ঞা কররা ো, ত্রর্রেষ 
করর েত্রে প্রদেবেরক। হাত্রস ত্রদর়ে আকর্র র্রিত্র রিে একদা োহজাহােরক। তরুণ 
র়্েরস এই ধাাঁধা ত্রিধা়ে রফরি ত্রদত তারক, ত্রকন্তু ধীরর ধীরর ত্রঠকই রু্িরত পাররে এর 
অ্েত্রেবত্রহত তাৎপযব। জের্রণর সামরে ত্রেরজর এর্িং তাাঁর সাম্রারজযর ভার্মূত্রতব রযে 
এতটুকু কু্ষণ্ণ ো হ়ে, ত্রেরে রফরিে োহজাহাে। অ্ত্রভযাে অ্থর্া দরর্ার রাজকাযব 
পত্ররোিো উভ়ে রক্ষরিই এ কথা প্ররযাজয। আর এই কাররণই স্থাপতযত্রর্দরদর আরদে 
ত্রদর়ের ে রযে তাাঁরদর অ্েুপত্রস্থত্রতরত আগ্রা দুরর্বর সিংস্কার কাজ করা হ়ে, র্তবমাে র্াত্রি 
পাথররর প্রাসারদ িার্াে হরর্ সাদা মারর্বরির আোদে। রেিাি র্াত্রি পাথর ধারণ 
করর আর  তাাঁর সাম্রারজযর সামত্ররক েত্রের ত্রেদেবে, অ্েযত্রদরক সাদা মারর্বি রঘাষণা 
কররর্ সমৃত্রে আর প্রােুযবরক। 
 
রত্নকারররা ও র্যি হর়ে পড়রর্। জমকারিা তে-ই-তাউস, ম়ূের ত্রসিংহাসে ত্রেমবারণর 
কারজ। ত্রঠক রযমে ত্রসিংহাসরে র্রস এক সম়ে েযার়ের রাজত্ব কার়েম কররত্র রিে মহাে 
র্াদোহ রসারিমাে। এ উরদ্দরেয দুই হাজার পাউন্ড ত্রর্শুে স্বণব র্রারদ্দর পাোপাত্রে 
োহজাহাে ত্রেরজ আগ্রা রাজরকাষ রথরক প ে করর ত্রদর়ের ে অ্ত্রেেয সুের সর্ রত্ন 
পাথর। এগুরিার উজ্জ্বি আভারত প্রা়ে প্রেণ্ড রদহ সুরের অ্েুভূত্রত অ্েুভর্ কররর ে 
ত্রতত্রে। ত্রেত্রিত হর়ে ত্রর্র়ের ে রয অ্ত্রভযাে সফি হরর্ই। আর তাহরি রর্ািকুণ্ডার েত্রে 
রথরক তাজা হীররর রযার্াে ত্রের়ে ত্রফররর্ে ত্রতত্রে। রত্নপাথররর মারি হীররর প্রােুযবই 
রর্ত্রে একমাি রর্ািকুণ্ডারত। এ  াড়াও ত্রতত্রে রভরর্ রররের ে–কর়েকত্রট হীরর র্ত্রসর়ে 
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রদরর্ে ত্রসিংহাসরের আসরে ওঠার ত্রসাঁত্রড় ত্রতেত্রটরত। আর তাহরিই যতর্ার ত্রতত্রে 
ত্রসিংহাসরে আররাহণ কররর্ে েত্রু ততর্ারই পদােত হরর্। 
 
প্রস্থােরত তসেযরদর ত্রদরক তাত্রকর়ে অ্ত্রভর্াদরের উরদ্দরেয আররা একর্ার তরিা়োর 
উত্রঠর়ে র্ারাো রথরক রেরম এরিে োহজাহাে। মমতারজর কার  রযরত হরর্। হারররমর 
আত্রেোরত রপৌঁর  রদেরত পাে স্বণবমত্রণ্ডত ও পদবারঘরা ত্রেত্রর্কা আর এত্রট র্হেকারী 
আটজে েপুিংসকও প্রস্তুত। ত্রক ুক্ষণ পরর মমতাজ ত্রেরজ এরস হাত্রজর হে। সারথ আরস 
পরের র্ র র়্েসী জাহাোরা আর র্াররা র্ র র়্েসী ররােোরা। 
 
আত্রম েুত্রে হর়েত্র  রয তুত্রম ত্রেত্রর্কা র্যর্হারর একমত হর়ের – রতামার এই অ্র্স্থা়ে 
হাত্রতর ত্রপরঠ েরড় ভ্রমণ ত্রেরাপদ ে়ে। 
 
আপোর পরামেব আত্রম েুর্ কমই প্রতযােযাে কররত্র । 
 
আররকটা কথা। এই মুহূরতব এটাই ভারিা হরর্ রয তুত্রম আর হারররমর দির্ি ত্রভন্ন 
একত্রট পথ ত্রদর়ে যারর্, রযে প্রধাে সাত্ররর সৃষ্ট ধুিা়ে সমসযা ো হ়ে। আত্রম রোাঁজারদর 
আরদে ত্রদর়েত্র  রযে রতামার ত্রেত্রর্কার পারে রহাঁরট ম়ূের পােো ত্রদর়ে র্াতাস করর আর 
অ্েযরা সামরের রািা়ে রর্ািাপ পাত্রে ত্র ত্রটর়ে রদরর্। রতামার ত্রেরাপত্তাও অ্টুট থাকরর্। 
আমার রাজপুত অ্শ্বাররাহী র্াত্রহেীর পাাঁেে জে রশ্রষ্ঠ তসেয এ দাত্র়েত্ব পািে কররর্। 
 
আপত্রে আমারক ত্রের়ে একটু রর্ত্রেই উত্রিগ্ন থারকে। 
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কারণ আত্রম জাত্রে, আমারদর সামরে দীঘব আর কত্রঠে একত্রট ভ্রমণ আসর । 
 
আত্রম ত্রেরজই এত্রট ত্রের্বােে কররত্র । আপত্রে যতটা ভার্র ে আত্রম তার রের়েও েে। 
আরর্ও এর প্রমাণ রপর়ের ে আপত্রে। অ্েত প্রত্রতত্রট ত্রদরের ভ্রমণ রেরষ আপোরক 
মুর্ারক মত্রেি স্বার্তম জাোরত পারর্ আত্রম। 
 
* 
 
আমার মরে হ়ে আমারদর আররা দ্রুত এরর্ারো উত্রেত–যতত্রদে যারে েত্রুরক তার 
অ্র্স্থাে সুসিংহত করার সুরযার্ ত্রদত্রে আমরা। মাত্রিক আিীর িম্বারট রেহারা একাগ্রতা 
ফুরঠ উঠি। এরকম অ্ঞ্চরি আমরা সহরজই অ্েত পাাঁে…এমেত্রক দে মাইিও পার 
হরত পাত্রর একত্রদরে। 
 
ত্রকন্তু রকে? ের মারফত আজ সকারি জােরত রপররত্র  রয, জাত্রকর আর্াস সফিতার 
সারথ আমারদর র্াত্রহেীরক রর্ারহােপুরর ত্রফত্ররর়ে ত্রের়ে এরসর , ক্ষত-ক্ষত্রতর পত্ররমাণ 
যতটা আেিংকা কররত্র িাম ততটা হ়েত্রে। রকাে ো রকাে কাররণ ত্রর্জাপুর আর 
র্িরকাণ্ডার র্াত্রহেী আমারদর তসেযরদর রতমে একটা িুট র্া ধ্বিংস কররত্রে। ত্রেরজর যুে 
মন্ত্রণাির়ের সদসযরদর উপর রোে রর্ািারিে োহজাহাে। অ্ধব-েন্দ্রকারর ম্রাটরক ত্রঘরর 
োাঁরদা়োর মত তাাঁরু্র ত্রেরে র্রস আর  সকরি। 
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রকে তারা তারদর সুরযারর্র সির্যর্হার কররত্রে? আমার মরে হ়ে এরক্ষরি রকাে রকৌেি 
র্া ষড়যন্ত্র আর । র্রি উঠি সাত্রদক রর্র্, রর্িুত্রেিারের পর্বত রথরক আর্ত ধূসর 
দাত্রড়ও়োিা রসোপ্রধাে। কথা র্িরত র্িরত সামরে রাো ত্রপতরির থািা রথরক তুরি 
ত্রেি মুরঠা ভত্রতব আমন্ড র্াদাম, তৃত্রি ভরর ত্রেরর্ারত িার্ি। 
 
েওড়া কাাঁধ রেরড় শ্রার্ করর উঠরিে োহজাহাে। র্িা কত্রঠে রয এ জাতী়ে রকাে ত্রেো 
আর  োত্রক তারদর মাথা়ে। হরত পারর ত্রেরজরদর সফিতা রদরে আমারদর মতই ত্রর্ত্রিত 
হর়ে রর্র  তারা। তাই পরর্তবী পদরক্ষপ ত্রের়ে তরকব রমরতর । ত্রর্জাপুর আর রর্ািকুন্ডা 
প্রত্রতরর্েী ত্রহরসরর্ কেরোই ভারিা ত্র ি ো। আমারদর প্রত্রত তারদর রয ত্রহিংসা আর ঘৃণার 
মরোভার্, পরস্পররর ত্রর্রুরেও তাই। ত্রকন্তু আররা ত্রক ু সিংর্াদ আর …মরে হরে এই 
আক্রমণ আমারদর দত্রক্ষণ সীমারের একত্রট র্া দুত্রট প্রজা রাষ্ট্ররক উসরক ত্রদর়ের  
ত্রেরজরদর স্বাধীেতা আদার়ের জেয। মাভুরত আমার প্রারদত্রেক োসরকরা প্রত্রতরর্দে 
পাত্রঠর়ের  রয মীরাপুর প্ররদরে স্থােী়ে রাজা ত্রতেজে রমার্ি কর-সিংগ্রাহকরক র্টর্ার র 
সারথ ফাাঁত্রস ত্রদর়ে হতযা কররর  আর েকুেরদর োদয হর্ার জেয মৃতরদহগুরিা রসভারর্ই 
রররে ত্রদর়ে আমারদর েত্রুর সারথ হাত ত্রমত্রির়ের । 
 
এই ধররের একটা সিংর্াদই রতা যরথষ্ট আমারদর যত দ্রুত সম্ভর্ র াটার জেয। আর্াররা 
ত্রেরজর মরতর উপর রজারাররাপ করি মাত্রিক আিী। 
 
তাাঁর রঘাড়ারদর রাজা র াট্ট একটা কুকুররর মত আেরণ করর , একটা ইাঁদুররকও  াড়রত 
োরাজ, ভার্রিে োহজাহাে। 
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এ জাতী়ে কর়েকটা আরোিে প্রা়ে অ্প্রত্রতররাধয। যতক্ষণ পযবে এরা সিংেযা়ে ের্ণয 
আর কাযবকররণও ততটা আগ্রর্ামী ে়ে। আমারদর র্তবমাে র্াত্রহেীই যরথষ্ট তারদররক 
দমরের জেয। আর রর্াকা ষড়যন্ত্রকারীরদররকও তারদর যরথাত্রেত োত্রি রদ়ো হরর্। ত্রকন্তু 
মীরাপুররর রাজার আেরণ একটু ত্রর্রেষ। ত্রেরজর র়্েরসর রেষ সীমা়ে রপৌঁর  রর্র । 
প্রা়ে, আর এ কথা রোো যা়ে রয োসেকাজ রদো-রোো করর তার তরুণী েী–ত্রর্জাপুর 
রাজ পত্ররর্াররর সদসয। েীর সার্বক্ষত্রণক রজারাজুত্রররত রাজা ত্রর্রদ্রারহ অ্িংে ত্রের়ের । যত্রদ 
আমারদর সত্রতযকাররর রকাে কারণ থারক তাহরি আমরা অ্র্েযই েিার র্ত্রত দ্রুত করর্ 
অ্থর্া দাত্রক্ষণারতযর উরদ্দরে অ্গ্রর্ামী তসেযদি পাত্রঠর়ে রদরর্া। এেে পযবে আত্রম যতটা 
আো কররত্র িাম তার রের়েও দ্রুত এরর্ারত রপররত্র  আমরা। এর রের়ে দ্রুত  ুটরি 
আমারদর তসেযরা শুধু ক্লােই হরর্। পশুরদরও পত্রররর্রের সারথ োপ োও়োরোর জেয 
যরথষ্ট সম়ে প্রর়োজে, তাহরিই েত্রুর উপর আক্রমণ ফিপ্রসূ হরর্। তাই েত্রুরক দ্রুত 
পরাত্রজত কররত আত্রমও আগ্রহী; ত্রকন্তু র্ত্রত র্াড়ারি রতমে একটা সুত্রর্ধা পার্ ো। 
 
মাথা োড়ি সাত্রদক রর্র্। হযাাঁ অ্রপক্ষা করুক আমারদর েত্রুরা…রঘরম রের়ে উঠুক। 
রর্ািকুত্তা আর ত্রর্জাপুররর োসরকরা ত্রেরজরদর ত্রেরু্বত্রেতার অ্েুেীিে করুক। এরক 
অ্রেযর সারথ িরে জত্রড়র়ে পড়ক রয রক যারর্ সর্ার সামরে, অ্ত্রভযারে কার তাাঁরু্রত র্র্ব 
িরর পড়রর্। 
 
* 
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ত্রেরজর আসরে র্রস কাাঁরধর উপর ত্রদর়ে ত্রপ রে তাকারিে োহজাহাে। ত্রদর্রের কার  
িুরি আর  ভারী ধুিার পদবা। এর মারি ত্রদর়ে রদো যারে তসেযরদর িম্বা-েওড়া মাথার 
র্েবা। পার়ের ত্রেরের মাত্রট কাাঁপর  অ্সিংেয মােুষ আর প্রাণীর পদভারর। পুররা সাত্রর 
রথরক রভরস আসর  র্াদক দরির তারি তারি র্াজোর েব্দ। এর মাধযরম তসেযর্াত্রহেী 
ত্রেরজরদর েিার র্ত্রত সুেৃঙ্খি রারে। তার কমবোরীরা প্রত্রতত্রদরের যািাপরথর ত্রহসার্ 
রারে ত্রর্াঁট র্াাঁধা দত্রড়র মাধযরম, এরপর সন্ধযা রর্িা জাোরো হ়ে ম্রাটরক। ষষ্ঠ সিাহ পরর 
উি়েেী েহররর ত্রদরক অ্গ্রসর হি পুররাদি। রর্ারহােপুররর পরথ দুই-তৃতী়োিংে রািা 
রেষ হর়ের । আর্ামীকাি মমতারজর জন্মত্রদে। মরে মরে এ আেে উদযাপরের জেয 
সমি পত্ররকেো আর্াররা রভরর্ রদেরিে োহজাহাে। সর্ ত্রক ুই হরত হরর্ এরকর্ারর 
ত্রেভুবি…। 
 
হঠাৎ করর দ্রুতর্ত্রতরত এত্রর্র়ে আসা রঘাড়ার েুররর েব্দ পাও়ো রর্ি। ডােত্রদরক রদো 
রর্ি এত্রর্র়ে আসর  একজে একাকী রঘাড়সও়োর। সারথ সারথ রদহরক্ষীরা সম্রারটর 
হাত্রতর োরপারে ত্রেরজরদর জা়ের্া মত দাাঁত্রড়র়ে রর্ি। হারত উদযত তরিা়োর। ত্রকন্তু 
রঘাড়সও়োর এত্রর্র়ে আসরতই োহজাহাে ত্রেেরত পাররিে ঈর্রির মত োক ত্রর্ত্রেষ্ট তার 
দূতরদর মরধয অ্েযতম প্রধাে একজেরক–একজে তরুণ রাজপুত। রা়ে ত্রসিং। হাত রেরড় 
ত্রেরজর প্রহরীরদর ত্রেরদবে ত্রদরিে রযে তরুণরক এত্রর্র়ে আসরত রদ়ো হ়ে। রঘাড়া রথরক 
রেরম রু্রক হাত ত্রদর়ে দাাঁড়াি রা়ে ত্রসিং। 
 
কী হর়ের ? কথা র্রিা! 
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জরুত্রর সিংর্াদ, জাহাপো। েম্বি েদীর উপর রেৌকা আর কাঠ ত্রদর়ে আমারদর র্াোরো 
রসতু রভরে পরড়র  প্রথম কামাে আর রসদর্াহী র্াত্রড় পার করার সম়ে। আমারদর 
কর়েকজে রিাক ডুরর্ রর্র । এ াড়া দুরটা কামাে আর এগুরিার সাঁরড়র দিও হাত্ররর়ে 
রর্র । 
 
ত্রেি়েই রসতু ত্রেমবারণ ত্রুত্রট ত্র ি। রক ত্র ি এর দাত্র়েরত্ব? 
 
সুিাইমাে োে। ত্রকন্তু জাহাপো, ত্রতত্রে র্রির ে রসতু ত্রেমবারণ রকাে ত্রুত্রট হ়েত্রে। ত্রতত্রে 
ত্রর্শ্বাস কররে রয ত্রেি়েই রকউ ইরেকৃতভারর্ রসতুর দত্রড় রকরট ত্রদর়ের । তাই আমারক 
ত্রেরদবে ত্রদর়ের ে রযে আপোরক জাোই। 
 
সররষর মারি ভূত? যত্রদ তাই হ়ে তাহরি এটাই প্রথম ে়ে, ভার্রিে োহজাহাে। দুই 
সিাহ আরর্ রকউ একজে প্রাণীরদর রো়োরড় ঢুরক হতযা কররর  কর়েকটা র্াভীরক। 
অ্ত্রতত্ররে রেক্ষররণ এরকর্ারর মৃতুযর আর্মুহূতব ধরা পরড়র  অ্সহা়ে জন্তুগুরিা। তাই 
আর রকাে উপা়ে ত্র ি, রমরর রফিরত হর়ের  অ্রর্াধ পশুগুরিারক। এই রক্ষরি যত্রদও 
ত্রতত্রে রকাে স্থােী়ে রোররক দা়েী কররর ে; ত্রকন্তু এেে রর্ািা যারে েত্রুপক্ষ উত্তরর 
রিাক পাত্রঠর়ের  রসোর্াত্রহেীর র্ত্রতররাধ কররত। আমার রঘাড়া ত্রের়ে এরসা। আরদে 
ত্রদরিে োহজাহাে। 
 
দে ত্রমত্রেট পরর োহজাহাে রা়ে ত্রসিংর়ের পারে রঘাড়া  ুটারিে েম্বি েদীর উরদ্দরে। 
েদীর উত্তর তীরর র্াত্রি়োড়ীর কার  রপৌঁ ারতই রদেরত রপরিে উরড় রর্ি একরজাড়া 
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র্ক পাত্রে, তি েীিাকারে রদো যারে ওগুরিার পাতিা, সরু পা। মরোরযার্ ত্রদরিে 
ত্রেরে, েদীর ত্রদরক। তসেযরা দ্রুত র্হমাে সরু্জ পাত্রেরত কারঠর দঙ্গরির সারথ যুে 
করর , রেষ্টা করর  রেৌকাগুরিা রথরক রসদ আর যন্ত্রপাত্রত উোর কররত রযে ক্ষ়ে-ক্ষত্রত 
আর ো হ়ে রসতুত্রটর। কর়েকটা রেৌকা ররারতর টারে ত্রেরের ত্রদরক রভরস েরির , 
আররকটু হরিই র্াঢ় আর থকথরক আর্জবোর ত্রভরড় হাত্ররর়ে যারর্। তাকারতই রদেরত 
রপরিে দুজে তসেয ত্রমরি ত্রপত্রেি েদী তীরর রটরে আের  এক সহরযাোরক। রিাকটার 
রেহারা়ে ফুরঠ উরঠর । স্পষ্ট যন্ত্রণা, রেমাো হাত এরকর্ারর রভরে েূণব-ত্রর্েূণব হর়ে 
রর্র । অ্েয আররা দুজে কাঠ ত্রদর়ে ততত্রর রেোর র্হে করর আের  েদী তীরর। এর 
উপরর শুর়ে থাকা রদহটার হাত িুির  পারে। এর রর্ে োত্রেকটা দূরর েদী তীরর রদো 
রর্ি মৃতরদরহর িূপ। রকােমরত রঢরক রাো তুিার কম্বরির ত্রেে ত্রদর়ে রদো যারে 
এরিামরিা পা। 
 
সুিাইমাে োেরক এেত্রে পাঠাও আমার কার । রা়ে ত্রসিংরক র্রি উঠরিে োহজাহাে, 
ত্রেরজ রঘাড়র র্ার়ে িাত্রথ ত্রদর়ে েদীর ঢািু তীরর রেরম রর্ি রা়ে ত্রসিং। অ্রপক্ষা কররত 
কররত োরপারে তাত্রকর়ে ধ্বিংরসর পত্ররমাণ জত্ররপ করর রদেরিে সম্রাট। রেৌকা-রসতুর 
অ্রধবরকরও রর্ত্রে অ্িংে েদীর মাি র্রার্ার রথরক একটু দূরর সরর রর্রিও এেরো 
অ্ক্ষত আর । ত্রকন্তু অ্র্ত্রেষ্ট অ্িংে এরকর্ারর রভরে রর্র , শুধুমাি ত্রতেটা অ্থর্া োরটা 
কারঠর েুাঁত্রট, যা রেৌকাগুরিারক আটরক রররেত্র ি, রকােমরত ত্রটরক আর । কামারের িম্বা 
র্যাররি রদো যারে পাত্রের উপরর আর পারেই রভরস রর্ড়ারে সাদা একটা ষাাঁরড়র 
মৃতরদহ, এেরো র্াধা অ্রের র্াত্রড়র সারথ। পাত্রের ত্রকোরর মৃত আররা দুরটা পশুর রদহ 
রদো রর্ি। এই ধররের হীে কাজ কী রকউ সত্রতযই ইরেকৃতভারর্ কররর  তার র্ত্রত 
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থাত্রমর়ে তসেযরদররক ত্রর্পরদ রফিরত, োত্রক এটা ত্রে ক দাত্র়েত্বজ্ঞােহীেতারই ফি? 
ত্রেত্রিত হরত পাররিে ো রয রকােত্রট রর্ত্রে দুত্রিোর। 
 
রক্রাধ আর হতাো়ে র র়ে রর্ি তাাঁর মে, রদেরিে র্াত্রি়োড়ী রর্র়ে অ্রেক কষ্ট করর 
এত্রর্র়ে আসর  সুিাইমাে োে েত্রেোিী এক পুরুষ-ঘারম ত্রভরজ রর্র  পররের 
রপাোক। 
 
জাহাপো, মাথা েত করর কুত্রেবে করি সুিাইমাে োে। 
 
সত্রতয কথা র্ি। দাত্র়েরত্ব অ্র্রহিা কররত্র রি? 
 
কেরোই ো, জাহাপো। এই ত্রঠকঠাকভারর্ আর মজরু্ত করর ততত্রর করা হর়েত্র ি–আত্রম 
আমার জীর্রের োরম েপথ করর র্িত্র । ভারিা কাঠ আর সর্রের়ে রশ্রষ্ঠ দত্রড় র্যর্হার 
কররত্র  আমরা। র্ত রারতই কাজ রেষ কররত্র িাম। আর এর েত্রে পরীক্ষা কররত আত্রম 
ত্রেরজ একটা ভারী র্াত্রড় োত্রির়ে ত্রের়ে রদরেত্র । রসতুটা রভরে পরড়র  কারণ রকউ 
এোরে দুেবীত্রত কররর । রদেুে জাহাপো… 
 
রু্রকর কার  িুিরত থাকা পারটর র্যার্ রথরক দুই ত্রমটার দত্রড় রর্র করর রদোরিা 
সুিাইমাে োে। এই ধররের র াট র াট র্ন্ধেী ত্রদর়ে েদী তীরর রসতু ত্রেমবাণ কররত্র  
আমরা। রদেুে প্রােটা কীভারর্ কাটা হর়ের – এগুরিা রকাে ধররের ঘষা রের়ে ক্ষ়ে 
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হ়েত্রে। এ রকম কাটা দত্রড় আমরা আররা রপর়েত্র । যত্রদ র্ড় র্ড় ত্রর্াঁটগুরিা পরীক্ষা কত্রর, 
তাহরি ত্রেত্রিত একটা ফিাফি পাও়ো যারর্। 
 
আমারক রদেরত দাও, দত্রড়র প্রাে পরীক্ষা করর ত্রফত্ররর়ে ত্রদরিে োহজাহাে। ত্রঠক 
র্রির া তুত্রম। এটা ইোকৃতভারর্ই করা হর়ের । র্ত রারত প্রহরীরা ত্রক ু রদেরত 
রপর়েত্র ি? 
 
ো, জাহাপো। 
 
প্রহরীর সিংেযা র্াড়াও আর যত তাড়াতাত্রড় সম্ভর্ রসতু রমরামত করর রফিি। আত্রম 
পাশ্ববর্তবী গ্রারম পুরস্কার রঘাষণা করর তসেয পাঠাত্রে রযে ত্রর্শ্বাসঘাতরকর রোাঁজ পাও়ো 
যা়ে। 
 
প্রধাে সাত্ররর ত্রদরক রঘাড়া  ুত্রটর়ে ত্রফরর যার্ার সম়ে পুররা ঘটোটা ত্রের়ে র্ভীরভারর্ 
ভার্রত িার্রিে োহজাহাে। ত্রর্রদ্রাহী আর আক্রমণকারীরা েতুে ধররের ত্রক ু পেত্রত 
র্যর্হার করর । রসোর্াত্রহেী যতই দত্রক্ষরণ অ্গ্রসর হরে, িুাঁত্রক রর্রড় যারে। তাই ত্রতত্রে 
ত্রেরজ করঠার হর্ার পাোপাত্রে তার তসেযরদর েত্রেও ত্রেত্রিত কররত হরর্। যািাপরথ 
রঘাড়সও়োররদর যরথষ্ট অ্রে সুসত্রিত কররত হরর্। ত্রকন্তু ত্রেত্রর্র ত্রঠক কতটা িুাঁত্রকরত 
আর ? রাজকী়ে তাাঁরু্গুরিা যরথষ্ট ত্রেরাপদ। এরপর ভার্ো ঘুরর রর্ি মমতারজর ত্রদরক। 
প্রত্রতত্রদরের ভ্রমণ রেরষ মমতাজ আর কেযারদররক োরপারে রঘরা কারঠর রর্ষ্টেীরত 
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ত্রের়ে যাও়ো হ়ে। রদ়োি রর্ে রমাটা, রিাহা ত্রদর়ে র্াাঁধা ও কাঠ ত্রদর়ে ততত্রর, োরপারে 
রর্গুত্রে কাপড় ত্রদর়ে রঘরা আর োমড়ার র্ন্ধত্রে ত্রদর়ে র্াাঁধা। 
 
ত্রকন্তু র্াত্রক ত্রর্োি তাাঁরু্র অ্িংে? র্ার়োরজযষ্ঠ রসোপত্রত আর সভাসদরদর তাাঁরু্গুরিাও 
থারক রাজকী়ে তারু্র পােপাত্রে। এরপরর সাত্ররর্েভারর্ থারক অ্েযােয তসেয–আর 
োহজাহারের তসরেযর তাাঁরু্, এ াড়াও আর  সীমাহীে দত্রড়র রঘরাও, যার মারি রাো হ়ে 
পশুর পাি। ত্রকন্তু এর পররর পৃত্রথর্ী রতা এরকর্ারর ত্রর্েৃঙ্খি। আররা হাজাররা তাাঁরু্র্াসী 
রযগুরিা সর্সম়ে থারক একটা তসেযর্াত্রহেীর ত্রপ রে। র্যর্র্সা়েী আর রঘাড়ার র্ত্রণক, 
োেুরে দি আর ত্রেেীরা, দত্রড়র্াজ, জাদুকর, রদহপসাত্ররেী–সকরিই আরস জীত্রর্কার 
রোাঁরজ। এই দঙ্গরি েত্রুর আর্মে রঠকারো দুিঃসাধয কাজ। ত্রকন্তু রেষ্টা রতা কররতই 
হরর্। তাাঁরু্র প্রহরা়ে থাকা তসরেযর সিংেযা র্াড়ারোর পাোপাত্রে রেৌত্রক র্ত্রসর়ে 
সরেহজেক র্যত্রের তল্লাত্রের র্যর্স্থাও কররত হরর্। 
 
* 
 
প্রথম হাউইটা আকারে উরড় রযরতই রসাোত্রি তারার আরিা়ে উদ্ভাত্রসত হর়ে উঠি 
রারতর আকাে। েকেরক একটা পদবা মতে ততত্রর হর়ে িরর পড়রত িার্ি রুপাত্রি রৃ্ত্রষ্টর 
মত। োইত্রেজ র্াত্রজ ত্রেমবাতারা হতাে কররত্রে, ভার্রিে োহজাহাে। এই ধররের একত্রট 
প্রদেবেী রকর্ি একজে সম্রাজ্ঞীর জন্মত্রদরেই মাো়ে। হারররমর তাাঁরু্রত পারে দাাঁত্রড়র়ে 
থাকা মমতাজ ত্রর্ির়ে থ হর়ে রর্রিে র্হু উপরর ত্রর্োি ম়ূের়ের সযাপা়োর আর 
এরমরারন্ডর রিজ রদরে। পত্নীর েুত্রে রদরে রসতু ত্রের়ে ঘরট যাও়ো দুভবার্ো অ্রেকটাই 
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হািকা হর়ে রর্ি। এ াড়াও সিংর্াদ রপর়ের ে রয আর্ামীকািই রসতু রমরামরতর কাজ 
সম্পন্ন হর়ে যারর্ আর ত্রেরজর যািা আর্াররা শুরু কররত পাররর্ে ত্রতত্রে পুররা  ত্রিে 
ঘণ্টা ত্রর্িম্ব রেরষ। 
 
তাাঁরু্র আগুে রথরক রভরস এরিা মুেররােক সুভাস। অ্ন্ধকার ত্রেরর ত্রদি কমিা আগুরের 
রত্রি। োহজাহাে আরদে ত্রদর়ের ে রযে হাজারর হাজারর রভড়া ক্র়ে করর তসেযরদর 
মারি ত্রর্ত্রির়ে রদ়ো হ়ে; রযে তারা রভাজ উদ যাপে কররত পারর। অ্েযত্রদরক রভাররর 
কু়োো কাটার আরর্ রথরকই কারজ রেরম পরড়র  রাজকী়ে র্াঁধুেী। পাত্রের মািংস রজার্াড় 
করা, মসিা রপষা, র্া াই করা, অ্যাত্রপ্রকট, রেরী আর ত্রকেত্রমে, সারথ আর  আমন্ড আর 
ও়োিোট ত্রমত্রের়ে সুর্ন্ধযুে মােে, ত্রঘ আর রপতার সস্ ততত্রর করা। র়্েস্ক আর রোাঁড়া 
রাজকী়ে রৃ্হভৃতয আসিাম রর্র্ িাত্রফর়ে িাত্রফর়ে ঘুরর ঘুরর তদারক করর  সমি 
প্রস্তুত্রতর। ভৎবসো করর  রাধুেীরদর। এ াড়া ত্রেরভবজাি রসাো আর রুপার থািা রর্র 
করর রাজকী়ে রটত্রর্রি পত্রররর্েরের পূরর্ব প্রত্রতত্রট পদ পরীক্ষা করর রঢরক রদ়োর 
দাত্র়েত্বও তার। 
 
োহজাহাে আো করর ে োরদযর প্রত্রত সুত্রর্োর কররর্ে মমতাজ। যত্রদও মমতাজ 
মােরত োেো, ত্রকন্তু ত্রতত্রে রটর রপর়ের ে রয মমতারজর োদযেৃহা–যত্রদও কেরোই েুর্ 
রর্ত্রে ত্র ি ো–এরকর্ারর েষ্ট হর়ে যারে ত্রদেরক ত্রদে। রেহারা প্রা়েই যন্ত্রণাকাতর রদো়ে, 
রোরের ত্রেরেও ক্লাত্রের  া়ো। ত্রকন্তু ত্রক ুত্রদরের মারিই পাহারড় েড়রর্ে তারা, ঠাণ্ডা ত্রেমবি 
র্াতারস হ়েত অ্র্স্থার উন্নত্রত হরর্। 
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সর্বরেষ আতের্াত্রজটা স্বরর্বর উরদ্দরে রওো রদর্ার পর োহজাহাে শুেরত রপরিে 
মমতারজর মৃদু ভৎবসো, কী ভার্র ে আপত্রে? রর্ে ত্রেত্রেত রদোরে? 
 
তাই োত্রক? ত্রক ু ো রতা! 
 
সত্রতয? আত্রম শুরেত্র  একটু আরর্ সন্ধযা়ে োত্রক আপোর কার  সিংর্াদর্াহক এরসত্র ি? 
রক রসতুর ক্ষত্রত কররর  রস র্যাপারর ত্রক ু জাো রর্র ? 
 
এতটুকুই জাো রর্র  রয, কর়েকত্রদে আরর্ ত্রতেজে রঘাড়সও়োররক েম্বি েদীর 
আরেপারে রদো রর্র  কথার টারে মরে হর়ের  দত্রক্ষণী। আমারদর র্ত্রতত্রর্ত্রধ, রকাথা়ে 
রসতু ত্রেমবাণ কররত োই রস সম্পরকব রোাঁজ ের্র করত্র ি। তারদর রোাঁরজ রিাক 
পাত্রঠর়েত্র  আত্রম। যত্রদও জাত্রে রয অ্রেক আরর্ই সরর রর্র  তারা। 
 
আপোর কী মরে হ়ে রিাকগুরিা রর্ািকুণ্ডা আর ত্রর্জাপুর রথরক এরসত্র ি? 
 
হুম, এ র্যাপারর আত্রম ত্রেত্রিত। 
 
রর্ত্রে উত্রিগ্ন হরর্ে ো। আত্রম জাত্রে রয ত্রর্িম্ব হও়ো়ে হতাে হর়ে পরড়র ে ত্রকন্তু েীত্রঘ্রই 
রতা আমরা রর্ারহােপুরর রপৌঁর  যার্। অ্রপক্ষার পািা রেষ হরর্ আর রণরক্ষরি েত্রুর 
রমাকারর্িা কররত পাররর্ে আপত্রে। আত্রম জাত্রে এ র্যাপারর কতটা উৎসুক হর়ে 
আর ে। 
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ত্রঠক র্রির া। আত্রম এই অ্ত্রভযাে দ্রুত রেষ কররত োই। র্তবমাে সীমাে প্রত্রতরক্ষার 
রের়ে র্রঞ্চ ভূ-েণ্ড আররা র্াড়ারত োই আত্রম। মারি মারি মরে হ়ে পূর্বপুরুষ র্ার্ররর 
ভূ-েণ্ড পূণব দেি করর রেরর্া…এমেত্রক সাোত্রি সমরকেও দেি করার ভার্ো আরস 
মরে…। 
 
এ উচ্চাো পূররণর সম়েও আসরর্। ত্রকন্তু প্রত্রতর্ারর একত্রট পদরক্ষরপ। আমারদর েত্রুরা 
যরথষ্ট েত্রেোিী। রকাে ত্রক ুরকই ত্রেরস্থা়েী হরসরর্ ভার্রর্ে ো। 
 
* 
 
সামরের েুাঁরড়র ত্রেরে শুকরো ঘারসর রোাঁো োও়ো়ে পথ রথরক সরর একপারে োড়া 
রেরিা োহজাহারের রঘাড়া। অ্প্রস্তুত অ্র্স্থা়ে র্ভীর ত্রেোমগ্ন আেন্ন ম্রাট িাাঁকুত্রে 
রেরিে। র্তকাি হাড্ডাহাত্রড্ড িড়াই হর়ের  আত্রসরর্াাঁ দুরর্ব। িাি র্াত্রি-পাথর ত্রদর়ে 
ততত্রর এই দুরর্ব ত্রতত্রে এর্িং মমতাজ পার কররর ে পরর্ারসর র্হু ত্রর্ত্রদ্র আর উত্রিগ্ন মাস। 
এোরে থাকরতই ের্র রপর়েত্র রিে রয, ত্রপতা তাাঁরক রদেরদ্রাহী রঘাষণা কররর ে। মাথার 
মূিয ধাযব করর তসেযর্াত্রহেী পাত্রঠর়ের ে েুাঁরজ রর্র কররত। আসিাম রর্র্ যত্রদও র্িত্র ি 
রয, রাজকী়ে পত্ররর্ারর্র্ব ত্রের়ে আত্রসরর্াাঁ দুরর্ব রাত কাটারত, োহজাহাে র্রার্ররর মত 
ত্রেত্রর্রর থাকার ত্রসোে ত্রেরিে। আর আজ রারত অ্েত রর্ারহােপুরর রপৌঁ ারতই হরর্। 
অ্ত্রভযারের র্াত্রক পত্ররকেো করা সহ মমতারজর ত্রর্শ্রারমরও সুর্রোর্ি হরর্। 
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পত্মীর ত্রেো মাথা়ে আসরতই রঘাড়ার মুে ঘুত্ররর়ে ত্রপ রে  ুটরিে হাররম দরির ত্রদরক। 
ত্রেরাপত্তার কথা ত্রর্রর্েো করর প্রধাে সাত্ররর সারথই  ুটর  এেে তারা, রকেো েত্রুভূত্রম 
ক্রমে কার  েরি আসর । আট েপুিংসরকর কাাঁরধ েরড় একাকী একত্রট পািত্রকরত ভ্রমণ 
করর ে মমতাজ। পদবার মারি রসাোত্রি কারুকাজ করা রফাকর ত্রদর়ে োহজাহােরক 
রদেরত রপর়ে অ্ত্রভর্াদে জাোরিে মমতাজ। 
 
আজ আমারদর েিার র্ত্রত রর্ে ভারিা হর়ের  সূযব রডার্ার মারিই রর্ারহােপুরর রপৌঁ  
যার্। ত্রেত্রর্কা র্াহকরদর সারথ একইতারি েিরত িার্রিে োহজাহাে। 
 
ভারিাই হি। আত্রমও রে়োি কররত্র  সর্ত্রক ু রর্ে উত্তি আর শুষ্ক রদোরে। 
 
র্ত র্ র অ্োরৃ্ত্রষ্ট হর়ের …সর্াই র্ির  দুত্রভবক্ষ রদো রদরর্। রর্ারহােপুরর রর্রি সর্ 
জাো যারর্। 
 
োহজাহাে… 
 
কী? 
 
এোরে ত্রফরর আসাটা কী অ্দু্ভত মরে হরে? র্ত কর়েকত্রদরে রকে রযে আমার 
র্াররর্ারর মরে পড়ত্র ি। সর্ত্রক ু-ধুিার র্ন্ধ, ডুরর্ যাও়োর আরর্ িাি সূযবটারক রদরে 
রযে মরে হ়ে ত্রর্রফাররণর জেয ততত্রর। এই পাহারড়র সাত্ররর েুম্বক রসৌেযব িৃত্রত মরে 

http://www.bengaliebook.com/


 দ্য সার্পেন্টস টুথ (এম্পায়ার অভ দ্য ম াগল ) । অযার্লক্স রাদ্ারর্ ার্ে 

46 

www.bengaliebook.com                                  সূচিপত্র 
 

 

কত্ররর়ে রদ়ে। প্রথমর্ার যেে এোরে এরসত্র , এরকর্ারর তরুণ ত্র িাম আমরা আর 
জীর্েটাও ত্র ি সাদাত্রসরধ। রভরর্ মে োরাপ হ়ে রয সম়ে কত দ্রুত েরি যা়ে। 
 
আমরা এেরো তরুণ। 
 
আপত্রে ত্রেত্রিত? 
 
েিরত েিরত মমতারজর কথা র্ভীরভারর্ ভার্রত িার্রিে োহজাহাে। অ্তীত–ভারিা-
মে ত্রমত্রির়েই–ভ়েিংকর জা়ের্া, ররামন্থে ো করাটাই অ্ত্রধক রশ্র়ে। র্তরারত, মমতাজ 
পারে শুর়ে ঘুত্রমর়ে পরড়র , এমে অ্র্স্থা়ে রমামর্াত্রতর আরিা়ে োহজাহাে আর্াররা 
পড়রিে আকর্ররর জীর্েীকার রেত্র়েতার রিো : 
 
তারা জােরিা রয রর্ারহােপুররর একটা কুেযাত্রত আর । অ্ত্রভেি আর অ্ন্ধকারত্রেন্ন এই 
জা়ের্া়ে রকাে মােুষ উন্নত্রত কররত পারর ো। ত্রকন্তু এই কুসিংস্কার শুরে হাসরিে ত্রতত্রে 
আর রমার্িরদর জেয দেি করর ত্রেরিে। জাোরিে এ স্থাে ত্রতত্রে ত্রর্জ়ে আর সমৃত্রের 
ত্রেোে উড়ারর্ে…আর কররিেও তাই। 
 
োহজাহাে সর্সম়ে এই কথাগুরিা রভরর্ সন্তুত্রষ্ট িাভ কররে রয আকর্ররর সম়ে হরতই 
রর্ারহােপুর র্স্তুত রমার্ি ত্রর্জর়ের ত্রেি ত্রহরসরর্ কাজ কররর । তরুণ োহজাদা ত্রহরসরর্ 
রয ত্রতত্রে ত্রেরজও এই জা়ের্া রথরকই সামত্ররক ত্রর্জর়ের ত্রদরক অ্গ্রসর হর়েত্র রিে। আর 
পরর্তবীরতও তাই কররত োে। তরর্ এর্ার যুরের পত্ররর্রতব রদেরিে ত্রভন্ন ত্রক ু অ্ন্ধপ্রা়ে 
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েসরু অ্সহার়ের মত শুর়ে আর  রর্ারহােপুররর পাতাি ঘরর আরি করর েুরি রর্ি 
দরজা। জীর্রের রসই মুহূতবগুরিারত কী ভার্ো র্ইত্র ি তার মরে? ভার্রত রকমে িারর্ 
রয তুত্রম মৃতুযর্রণ কররত যারো আর জারো রয এমেটা ঘটরত যারে রতামার আপে 
ভাইর ত্রেরদবরে? রজার করর এরহে ত্রেো একপারে সত্ররর়ে ত্রদরিে োহজাহাে। ত্রেরজরক 
রর্ািারিে এসর্ দুর্বিতারক প্রে়ে ো ত্রদরত। ত্রর্রেষত যেে সর্ত্রক ু তারই যা ত্রতত্রে 
রের়েত্র রিে। ত্রকন্তু হঠাৎ কররই রকমে রযে অ্স্বত্রি হি। রর্ারহােপুরর আসাটা কী ভুি 
হর়ের ? োইরি অ্েয রয রকাে জা়ের্া়ে ত্রেরজর দরর্ার র্সারত পাররতে হরত পারর 
মানু্ডরত… 
 
আর্াররা মমতারজর ত্রেত্রর্কার কার  এরিে োহজাহাে, োরপারে রর্গুত্রে সূযবারির 
আরিা। প্ররর্ে কররিে রর্ারহােপুররর প্রােীে প্ররর্ে িার ত্রদর়ে রভতরর, দুপারে দুত্রট 
পাথরর ত্রেত্রমবত যুেহাত্রত যুে ভত্রঙ্গমা়ে দাাঁত্রড়র়ে আর , যত্রদও ধুত্রিিড় আর র্ষবার রৃ্ত্রষ্টরত 
আকৃত্রত অ্রেকটাই ত্রর্কৃত হর়ে রর্র । হারারমর রভতররর আত্রেোরত রপৌঁর  অ্সিংেয 
িরোর কার  ত্রর্র়ে থামরিে োহজাহাে। পদবা সত্ররর়ে তুরি ত্রেরিে ঘুমে মমতাজরক 
আর ধীরর ধীরর ত্রের়ে রর্রিে রভতরর। 
 
. 
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১.৩ 
 
োহজাহারের মাথার পাে ত্রদর়ে ত্রেস রকরট েরি রর্ি র্েুরকর গুত্রি। ত্রেরজর যুেহাত্রতর 
ত্রপরঠ র্রস ঘুরর তাকারিে ত্রতত্রে। উত্তি সূরযবর আরিা রথরক রোে র্াাঁোরত হাত তুরি 
তাত্রকর়ে রদেরত রেষ্টা কররিে হঠাৎ শুরু হও়ো যুেদৃেয। একটু পররই আররকটা গুত্রি 
এরস িার্ি হাত্রতর কারের ত্রপ রে র্রস থাকা মাহুরতর র্িা়ে। আরি করর পাে ত্রফরর 
পরড় রর্ি রিাকটা। রে  ুটর  ত্রফেত্রক ত্রদর়ে ক্ষত রথরক, পাথুরর ভূত্রমরত ত্রর্র়ে োত্র়েত 
হি মাহুত। শুড় তুিরতই র্ত্রত করম রর্ি হাত্রতর, ভ়ে রপর়ে মাথা োড়রত শুরু করি 
এপাে-ওপাে। 
 
ত্রেরজর হাওদার পাশ্ববরদে ধরর ত্রস্থর হরত রেষ্টা কররিে োহজাহাে। ত্রিতী়ে মাহুত দ্রুত 
উরঠ এরস কথা র্িরত িার্ি হাত্রতর ডাে কারে। োে হও, োে হও এরপর কাাঁরধর 
উপর র্াত্রড় মারি রিাহার রড ত্রদর়ে। ত্রেত্রিে হর়ে িাি র্রণবর শুড় ত্রেরে োত্রমর়ে আেি 
হাত্রত। 
 
োরপারে পুররা যুেসাত্রর ত্রর্েৃঙ্খি হর়ে পরড়র । গুত্রি র্হেকারীরা ত্রেরজরদর রঘাড়া 
রথরক রেরম র্যারররি র্ারুদ ঢুত্রকর়ে প্রস্তুত হর়ে ত্রেি। একটু দূরর োহজাহারের হাত্রতর 
সামরে একজে ত্রেম্নপদস্থ তসেয সরু্জ ত্রটউত্রেক পররে ত্রেৎকার করর ত্রেরজর র াট্ট 
পদাত্রতক র্াত্রহেীরক ত্রেরদবে ত্রদরে েৃঙ্খত্রিত হর্ার জেয। আররা একর্ার রর্ািার র্জবে 
শুেরত রপরিে োহজাহাে। আর রভরেেুরর পরড় রর্ি দুজে পদাত্রতক তসেয। একজে 
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মুহূরতবর মারি ত্রস্থর হর়ে রর্ি। অ্েযজে এরিারমরিাভারর্ শুর়ে পা োড়রত িার্ি। তার 
একজে সঙ্গী, র়্েস্ক দাত্রড়ও়োিা তসেয সাহাযয কররত এত্রর্র়ে আসার পর ত্রেরজও গুত্রি 
রেরিা। পরড় রর্ি সঙ্গীর রদরহর উপররই। 
 
োরপাে জুরড়ই েব্দ আর ত্রর্েৃঙ্খিা। এেত্রে তারক ত্রক ু একটা কররত হরর্। েতুর্া 
আতি  ত্রড়র়ে পড়রর্, ভার্রিে োহজাহাে। আর এরকম ত্রক ু কররত হরি হাত্রত রথরক 
রেরম রঘাড়ার ত্রপরঠ উরঠ র্রস এরর্ারত হরর্। তাই মাহুত কতক্ষরণ হাত্রতরক হাাঁটু রর্রড় 
র্সারর্ রসই জেয অ্রপক্ষা ো করর, রত্নেত্রেত হাওদার একপারে ত্রর্র়ে মাত্রটরত রেরম 
রর্রিে। আঘাত রঠকারত ভাজ করর ত্রেরিে ত্রেরজর হাাঁটু। হািকা পার়ে উরঠ দাাঁত্রড়র়ে 
ত্রেরজর কত্রেবরক ত্রেৎকার করর আরদে ত্রদরিে, আমার রঘাড়া ত্রের়ে এরসা। ত্রকন্তু তার 
আরর্ই ধুিা আর গুত্রির রধাাঁ়োর মারি উদ়ে হি একদি রঘাড়সও়োর, োহজাহারের 
সামরের পদাত্রতক র্াত্রহেীর সারথ যুরে জত্রড়র়ে রর্ি। সরু্জ রপাোক পত্ররত্রহত 
রসোপত্রতর উৎসারহ পদাত্রতক তসেযরা ত্রেরজরদর ভূত্রম  াড়ি ো। রসোপ্রধারের আরদরে 
সকরি ত্রভ আকৃত্রত করর এরর্ারত িার্ি। রঘাড়সও়োররর দি কার  এত্রর্র়ে আসরতই 
সম্ভর্ত ত্রর্ে জরের একটা দি–র্াত্রকরদররক রফরি সামরে এত্রর্র়ে এরিা ঘারম রভজা 
ধূসর যুেরঘাড়র উপর র্রস থাকা কৃেকা়ে রদরহর তরুণ। ত্রেরোণত্রর্হীে মাথা়ে িম্বা েুি 
উড়র  রপ ে ত্রদরক। 
 
ত্রভ আকৃত্রতর মাথা়ে থাকা তসেয যত্রদও েেভারর্ই ত্রেরজর অ্র্স্থাে ধরর রররের , 
তারপররও কাাঁপা কাাঁপা হারত র্েবা  ুাঁরড় মারা়ে িার্ারত পারি ো ত্রর্জাপুররর তসরেযর 
র্ার়ে। আক্রমণকারীর ধূসর রঘাড়া সারথ সারথ তারক মাত্রটরত রফরি ত্রদি। রঘাড়ার 
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েুরড়র ত্রেরে পরড় রফরট রর্ি মাথার েুত্রি। এ সম়ে তার ত্রপ রে আর র্াম ত্রদরক থাকা 
তসেযরা এত্রর্র়ে এরিা। রেষ মুহূতব পযবে অ্রপক্ষা করি রস। এরপর সার্ধারে হাাঁটু 
রর্রড় থাকা অ্র্স্থা়ে র্েবা  ুাঁরড় মারি। রযমেটা রের়েত্র ি এর্ার ত্রঠক রসভারর্ই ত্রর্রধ 
রর্ি রঘাড়ার র্িা়ে। সারথ সারথ পরড় রর্ি জটা, আররাহী র্হু দূরর উরড় ত্রর্র়ে মাথা 
রর্রড় পড়ি মাত্রটরত। ত্রেরজর রে আর মর্রজর মাোমাত্রে েুি ত্রের়ে পরড় রইি 
ত্রর্জাপুররর আর্ম্ভক তসেয। 
 
তাাঁর ত্রেরজর রঘাড়া রকাথা়ে রর্ি? োরপারে তাত্রকর়ে োহজাহাে রদেরত রপরিে র্াদাত্রম 
রো ততজী রঘাড়া ত্রের়ে রদৌরড় আসর  কত্রেব। দ্রুত রঘাড়ার ত্রপরঠ িাফ ত্রদর়ে উরঠই 
রদহরক্ষীরক আরদে ত্রদরিে, আমারক অ্েুসরণ কররা। তরিা়োর র্াত্রর্র়ে ধরর এত্রর্র়ে 
রর্রিে পদাত্রতক তসেযরদররক ত্রঘরর রফিা েত্রু রঘাড়সও়োররদর ত্রদরক। 
আক্রমণকারীরদর একজে সর্বেত্রে ত্রদর়ে ত্রেরজর রঘাড়া  ুত্রটর়ে এরস ভ়ে পাইর়ে ত্রদি 
োহজাহারের রঘাড়ারক। ফরি োত্রেকটা ত্রপ রে রহরি রর্রিে ত্রতত্রে। আররকজে 
রঘাড়সও়োর িম্বা র্ল্লম ত্রের়ে ত্রেরজর কারিা রঘাড়ারক ঘুত্ররর়ে এত্রর্র়ে এি োহজাহারের 
ত্রদরক। কা াকাত্র  আসরতই র্েযপশুর মত আক্রমণ করি সম্রাটরক। ত্রকন্তু রর্াঁরে রর্রিে 
োহজাহাে তরর্ ত্রতত্রে ভুি কররিে ো। ত্রেরজর তরিা়োর ত্রদর়ে সরজারর আঘাত কররিে 
েত্রুর র্াহুরত। ত্রেরজর র্ল্লম রফরি ত্রদর়ে রঘাড়ার ত্রে়েন্ত্রণ হাত্ররর়ে রফিি আক্রমণকারী 
তসেয, একই পরথ এত্রর্র়ে আসত্র ি তার সঙ্গী। উদযত রঘাড়ারক থামারত পারি ো রস ও; 
ফরি পরস্পররর সারথ ধাক্কা রের়ে মাত্রটরত পরড় রর্ি দুত্রট রঘাড়াই, সারথ তারদর 
আররাহীরা। 
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তৃতী়ে আররকজে রঘাড়সও়োর মাথার উপর র্েযভারর্ র্াাঁকারো রভাজাত্রি ঘুরারত ঘুরারত 
এত্রর্র়ে এরিা োহজাহারের ত্রদরক। এরকর্ারর সম়ে মত সার্ধাে হর়ে ত্রর্র়ে রঘাড়ার 
িার্াম রটরে ধররিে োহজাহাে। প্রত্রতিেী রথরক দ্রুত প্রত্রতত্রক্র়ো কররিে ত্রতত্রে। 
তরিা়োর ত্রের়ে এত্রর্র়ে রর্রিে। এরকর্ারর রেষ মুহূরতব ত্রেরজর রভাজাত্রি ত্রদর়ে আঘাত 
প্রত্রতহত করর ত্রদি তৃতী়ে তসেয। আর্াররা রেষ্টা কররিে োহজাহাে। এর্ার তরিা়োর 
ত্রর্র়ে আঘাত করি তসেযটার রপরট। পরড় রর্ি রিাকটা। এরপর োরপারে তাত্রকর়ে 
সম্রাট রদেরত রপরিে র্াত্রক আক্রমণকারী রঘাড়সও়োররা ঘুরর ত্রর্র়ে রঘাড়া ত্রের়ে েরি 
যারে–রযত্রদক রথরক এরসত্র ি রসত্রদরকই। 
 
যুরে উন্মাদো়ে ধুকপুক কররত থাকা হৃদর়ে, োহজাহাে প্রথরমই ভার্রিে ত্রপ ু ধাও়ো 
করর এই র াট্ট দিটারক ত্রেিঃরেষ করর রদরর্ে, ত্রকন্তু পরক্ষরণই রু্িরত পাররিে রয 
এমে করাটা রর্াকাত্রম  াড়া আর ত্রক ুই হরর্ ো। রসোপ্রধাে ত্রহরসরর্ এ দাত্র়েত্ব অ্েযরদর 
উপর ত্রদরিে। র্রঞ্চ প্রধাে সাত্ররর মািোরে ত্রর্র়ে রদো দরকার রয কী অ্র্স্থা, রসোে 
রথরকই মূিত এর উৎপত্রত্ত। 
 
রধাাঁ়ো আর ধুিার মধয ত্রদর়ে এত্রর্র়ে রযরত রযরত রদেরত রপরিে ত্রেরজর অ্সিংেয তসেয 
মাত্রটরত ত্রস্থর হর়ে পরড় আর । সারথ আর  রর্ে কর়েকত্রট রঘাড়া আর একটা যুেহাত্রতর 
মৃতরদহ। আররকটা রঘাড়ার র্াম পা রভরে েুরমার হর়ে রর্রিও রকােমরত দাাঁত্রড়র়ে 
কাতর আতবোদ করর । যাই রহাক, মাি র্রার্ার রযরতই যুরের রতমে রকাে ত্রেি 
রদেরত রপরিে ো; এোরে রসদ আর র্ারুরদর র্াত্রড় রর়ের । 
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োরপারে কারিা রধাাঁ়ো়ে ঘে রমরঘর মত সৃত্রষ্ট হর়ের , এর মধয ত্রদর়েই রকােমরত 
োহজাহাে রদেরত রপরিে কর়েকটা  ়ে োকার র্রুর র্াত্রড় ইতিত ঘুরর । প্রথম 
র্াত্রড়টা টােত্র ি এমে দুত্রট র্রু আহত হর়ে ত্রর্র়ের । োিরকরা রেষ্টা করর  রত্রে রকরট 
মুে করর ত্রদরত, রপ রে ত্রেৎকার করর  অ্েয রসদর্াহী র্রু আর োিরকরা। ত্রঠক রসই 
মুহূরতবই সম্রাট রদেরত রপরিে আর্ারর্াড়া কারিা রপাোরক রমাড়া  ়েজে রঘাড়সও়োর 
এত্রর্র়ে আসর  র্রুর্াত্রড়গুত্রির ত্রদরক। প্ররতযরকর হারত দুইত্রট করর ধেুক, সারথ আররা 
একজরের হারত ধরা তীররর মাথা়ে জ্বিে রভজা েযাকড়া। ত্রঠক এই রকৌেরিই হতযা 
করা হর়ের  আর্দুি আত্রজরজর ত্রপতা আহরমদ আত্রজজরক। 
 
ধেুরক জ্বিে তীর িার্ারোর আরর্ই ত্রক ু একটা ভার্রত হরর্, রু্িরত পাররিে 
োহজাহাে। রঘাড়র পাদাত্রেরত দাাঁত্রড়র়ে ধেুরক তীর িাত্রর্র়ে ততত্রর হর়ে ত্রেি রিাকগুরিা 
রসদর্াহী র্াত্রড়রত আগুে িার্ারোর জেয। োিরকরা এতক্ষরণ প্রথম র্রুর্াত্রড় রথরক 
আহত র্রুরক রত্রে রকরট মুে কররত রপররর । একটা র্েুরকর গুত্রি ত্রর্র়ে আঘাত 
করি কারিা রপাোকধারী ধেুত্রেরদর ত্রদরক, ত্রেরজর তীর র াাঁড়ার আরর্ই পরড় রর্ি 
রিাকটা। আর এই কাররণ জ্বিে তীর রথরক ত্রেরজর কাপরড়ই আগুে ধরর রর্ি। র্যথা়ে 
ত্রেৎকার করর উরঠ, মাত্রটরত র্ড়ার্ত্রড় রেরত শুরু করি রিাকটা। 
 
এরপর র্রম র্াতারসর হিকা রধর়ে এরিা োহজাহারের ত্রদরক। র্ত্রধর করর ত্রদর়ে প্রা়ে 
ত্রজরের উপর রথরকও রফরি ত্রদত্রেি আররকটু হরি। ত্রেরজর রঘাড়ারক থামারোর রেষ্টা 
কররত কররত ভার্রত িার্রিে কী ঘরটর । রু্িরত পাররিে রয, ত্রেি়েই র্াত্রড় ভত্রতব 
র্ারুদ ত্র ি। অ্েত একজে রঘাড়সও়োররর রতি িার্াে েযাকড়া ত্রর্র়ে রভতরর থাকা 
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র্ারুরদর র্িা়ে আগুে ধত্ররর়ে ত্রদর়ের । ত্রেরজর রঘাড়ারক োে কররত পাররিও র্াম 
র্ারি তীব্র র্যথা অ্েুভর্ কররিে। দিাো েুরি আেুি ত্রদর়ে র্যথার জা়ের্া়ে পরীক্ষা করর 
আত্রর্ষ্কার কিরিে র াট্ট কারঠর টুকররা। র্ািুকণা আর রধাাঁ়ো়ে আেন্ন রোরে ত্রেরে 
তাত্রকর়ে রদেরিে রঘাড়ার পাশ্ববরদরে আর ত্রজরের র্ার়েও অ্সিংেয ত্রিন্টার ঢুরকর । তার 
মতই সর্ত্রক ুর র্ার়ে িাি ররের আঠারিা কী রযে রিরর্ রর়ের –র্াভী আর োিারকর 
মৃতরদরহর মািংস। ধুিা একটু কমরতই রদেরত রপরিে ত্রর্রফাত্ররত হর়ের  দুত্রট র্াত্রড়। 
োরপারে  ত্রড়র়ে আর  মেুষয রদরহর রথতিারো মািংসত্রপণ্ড, রকাে রকাে টুকরার র্ার়ে 
এেরো রিরর্ আর  কাপরড়র অ্র্ত্রেষ্টািংে, একসারথ দিা পাত্রকর়ে রর্র  র্রু আর 
র্াত্রড়র রদহার্রেরষর সারথ রপাড়া মািংরসর র্রন্ধর সারথ ত্রমরে রর্র  িাাঁিারিা র্ারুরদর 
র্ন্ধ। 
 
একজে রসোপত্রতরক উরঠ দাাঁড়ারত রদেরিে োহজাহাে। রদেরত রপরিে তার রঠাাঁট 
েড়র , রু্িরত পাররিে রয রিাকটা ত্রক ু একটা র্ির , ত্রকন্তু শুেরত রপরিে ো ত্রক ুই। 
তরর্ েুর্ েীত্রঘ্রই শ্রর্ণেত্রে ত্রফরর রপর়ে রু্িরত পাররিে রসোপত্রতর কথা, তারা পাত্রির়ে 
যারে জাহাপো ত্রর্রফাররণর ফরি আেন্ন রেতোরতও োহজাহাে জারেে রয পাত্রির়ে 
যাও়ো েব্দত্রট সত্রঠক হি ো। ত্রতত্রে রতা তাাঁর েত্রুরদর পরাত্রজত কররত পাররেত্রে। 
সফিভারর্ তাাঁর রসোর্াত্রহেীর উপর আক্রমণ করর রকৌেির্তভারর্ ত্রপ ু হটর  তারা। 
রমার্িরা ে়ে–তারাই আজরকর ত্রর্জ়েী। 
 
ত্রকন্তু এভারর্ হর্ার কথা ে়ে…রকেো সম্ভর্োরক সত্রতয প্রমাত্রণত করর উেত স্বভারর্র 
রর্ািকুন্ডা তসেযরা ত্রর্জাপুররর তসেযরদররক রররে ত্রেরজরদর ভূ-েরণ্ড ত্রফরর রর্র , যুে 
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এেে ত্রর্জাপুররক একাই িড়রত হরর্। এতটা রতা োহজাহাে কেরো ভারর্েত্রে যেে 
এক মাস আরর্ রর্ারহােপুর রথরক প্রধাে তসেযর্াত্রহেী ত্রের়ে যািা শুরু কররত্র রিে। 
তাত্রি েদীর তীরর আক্রমণকারীরদর দিরক প্রত্রতহত করার জেয, যারা দুর্ব সমূরহ 
অ্তত্রকবত ত্রর্ত্রেন্ন হাো ত্রদর়ে হতযা কররর  তাাঁর কত্রসড, র্াতবার্াহক আর কর 
সিংগ্রাহকরদররক। র্স্তুত রর্ে কর়েকত্রট র্যাপাররই রর্ে অ্র্াক হর়ের ে ত্রতত্রে। রযমে, 
তাাঁর তসেযরা র্ত্রে কররত রপররর  এমে আক্রমণকারীরদর মারি আর  স্থােী়ে 
জের্ণরাও। জীর্রের ভর়ে ভীত হর়ে ষড়যরন্ত্র ত্রেরজরদর অ্িংেগ্রহরণর কারণ ত্রহরসরর্ 
োো অ্জুহাত ততত্রর করর  রিাকগুরিা; রকউ দাত্রর্ করর  এই ভীষণ দুত্রভবরক্ষ োরদযর 
সিংস্থারের জেয েত্রুপক্ষ রযার্ ত্রদর়ের  তারা। অ্েযরা অ্েুে়ে করর র্ির  রয সম্রারটর 
ত্রর্োি রসোর্াত্রহেীর ভরণ-রপাষরণর জরেয আররাত্রপত কর ত্রদরত ত্রর্র়ে দুদবোগ্রি হর়ে 
পরড়র  পত্ররর্ারগুরিা। 
 
ত্রকন্তু সম্রারটর হারত রতমে রকাে উপা়ে ত্র ি ো। যত্রদ ত্রতত্রে কর ো র্াড়ারতে তাহরি 
আক্রমণকারী রঠকারত এত র্ড় একটা রসোর্াত্রহেী কীভারর্ ততত্রর কররতে রাজরকাষ 
অ্ক্ষত রররে? এই অ্যামরু্ে র্া রোরা আক্রমণ হর্ার আর্পযবে এই অ্ত্রভযারের সফিতা 
ত্রেত্রিত ত্র ি। প্রা়ে প্রত্রতর্াররই তাাঁর রসোর্াত্রহেী েত্রু রযাোরদর সারথ িড়াই কররর , 
েত্রুরা পাত্রির়ে রযরত র্াধয হর়ের । ত্রকন্তু এই মাি যতটা ক্ষত্রত হর়ে রর্ি, এমেটা আর 
কেরো হ়েত্রে আরর্। 
 
এক ঘণ্টা পরর, ত্রর্ষণ্ণ ভত্রঙ্গরত ত্রেরজর োরপারে েক্রাকারর র্রস থাকা রসোপত্রতরদর 
মুরোমুত্রে হরিে োহজাহাে। রকমে করর েত্রু আমারদররক এরকর্ারর অ্ন্ধকারর রররে 
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আক্রমণ কররত সফি হি? মধযম প্রহরী দরির রেতা আরোক ত্রসিংর়ের উপর দৃত্রষ্ট 
ত্রের্ে কররিে। আম্বাররর রাজারদর পুিরদর একজে এই তরুণ প্রত্রতশ্রুত্রতেীি 
রসোপত্রত। 
 
তারা আমারদররক এত্রর্র়ে আসরত রদরের , জাহাপো। একজে র্ত্রে জাত্রের়ের  রকমে 
করর আমারদর সাত্ররর একটু সামরেই জঙ্গরি িুত্রকর়ে ত্র ি কর়েকজে েত্রুপরক্ষর দি। 
পুররাপুত্রর প্রস্তুত হর়ে এরসত্র ি তারা–সারথ এমেত্রক র্াড়ত্রত রঘাড়াও ত্রের়ে এরসত্র ি 
িুরটর মাি আর ত্রেরজরদর আহতরদর ত্রের়ে যার্ার জেয। আর এভারর্ই আমারদর মধযম 
ভার্ ত্রঘরর রফিরত সক্ষম হর়েত্র ি। এরপর সরাসত্রর ত্রপ ে রথরক আক্রমণ কররর । 
আমারদর েিার পরথ সৃত্রষ্ট হও়ো ধুিার রমরঘর সুত্রর্ধাটুকু ত্রের়ের । ফরি এরকর্ারর 
আমারদর উপর আঘাত হাোর আর্ পযবে ত্রক ু রু্িরতই পাত্রর ত্রে আমরা। 
 
মধযম ভারর্ রক্ষী ত্রেযুে করর ত্রে তুত্রম? 
 
ো জাহাপো, আত্রম দুিঃত্রেত। 
 
রতামার উত্রেত ত্র ি। ত্রকন্তু শুধু রতামারক রদাষাররাপ করর িাভ রেই। এই ঘটো রথরক 
আমারদর সকরিরই উত্রেত ত্রেক্ষা রে়ো। শুধুমাি আররা রর্ত্রে রক্ষী ত্রেযুে করার প্রশ্নই 
ে়ে। আমারদর েত্রুরদর ত্রেোধারা ও রকৌেিও রু্িরত হরর্। শুধুমাি মাথা োড়ারো  াড়া 
আর রকাে প্রতুযত্তর এরিা ো রসোপত্রতরদর কা  রথরক। োহজাহাে আর্াররা র্রি 
েিরিে, একরি আমরা সফি হর্ই। এ র্যাপারর রকাে সরেহ রেই আমার। ত্রকন্তু এেে 
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ত্রঠক কররত হরর্ রয আমারদর পরর্তবী পদরক্ষপ কী হরর্। কতজে তসেয হাত্ররর়েত্র  
আমরা? 
 
রর্ত্রে ে়ে–েত মােুষ রথরক কর়েকজে কম, আমার মরে হ়ে। ত্রকন্তু রসদর্াহী র্াত্রড়রত 
আঘাত হও়ো়ে প্রেুর মািামাি হাত্ররর়েত্র । র্ারুদ রর্ািাই র্াত্রড়রত, রসদর্াহী র্াত্রড়রত 
ত্রর্ফাররণর ফরি রর্ে কর়েকত্রট কামাে র্াাঁধে র রড় আির্া হর়ে রর্র  আর োরদযর 
র্াত্রড়রতও আগুে রিরর্ রর্র । 
 
রতা ত্রঠক আর , রর্ারহােপুর ত্রফরর যাও়ো  াড়া আর রকাে ত্রক ু করার রেই। রসোরে 
আমরা ত্রর্শ্রারমর পােপাত্রে পুেরা়ে রসদ রজার্াড় কররত পারর্। ত্রসোে জাত্রের়ে ত্রদরিে 
োহজাহাে। সভা রেষ করা হি। 
 
রসোপত্রতরা ত্রফরর রযরতই োহজাহাে ভার্রিে এরা প্ররতযরকই ত্রর্শ্বি আর ঘটোর 
ভ়োর্হতাও ত্রঠক তার মরতা কররই অ্েুভর্ কররত রপররর । ত্রকন্তু এটা ত্রর্রর্েয ত্রর্ষ়ে 
ে়ে। তারদররক অ্র্েযই–এর মারি ত্রতত্রে ত্রেরজও আর ে–আহরমদ আত্রজরজর পরাজ়ে 
রথরক ত্রেক্ষা ত্রেরত হরর্। েত্রুর ধূতবতা আর েত্রেরক অ্র্জ্ঞা কররি ত্রেরজরদর ধ্বিংসই 
শুধু রডরক আেরর্ তারা। 
 
* 
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রর্ারহােপুররর পদবা রঘরা জাোিা়ে এরক অ্রেযর র্াহুরত হাত রররে ত্রদর্রে কমিা 
ররের সূযবারির ত্রদরক তাত্রকর়ে আর ে োহজাহাে আর মমতাজ। রদেুে ওোরে কর়েকটা 
ত্রেি উড়র । র্রি উঠরিে সম্রাট পত্নী। ওোেকার সমভূত্রমরত ত্রেি়েই কর়েকটা অ্র্িা 
জন্তু মরর পরড় আর । মাথা োড়রিে োহজাহাে। এই দৃেয রর্ে স্বাভাত্রর্ক এেে। 
র্ষবাকাি এেরো আরসত্রে। সূযবারির আরিা়ে রদো রর্ি র্া গুরিারত রকাে উজ্জ্বিতা র্া 
পাতার সমাররাহ রেই। ঘাস প্রা়ে রদোই যা়ে ো, ফসিও রতািা রেষ। সর্সম়েকার 
েওড়া তাত্রি েদী হর়ে রর্র  থকথরক রঘািারট। মােুষ আর পশু যুে করর োিা রথরক 
মূিযর্াে পাত্রে েুাঁরজ ত্রেরত আর োরপারের কর়েকত্রট সরু্জ কদবমাে রডার্া ও এ কারজ। 
র্যর্হৃত হ়ে। রৃ্হপাত্রিত-র্েয সর্ ধররের পশুই মারা যারে। শুকরো ভূত্রমরত পরড় 
থাকর  মৃতরদরহর শুকরো োমড়া আর হাড়। 
 
োরপারের গ্রামগুরিা রথরক আসা সিংর্ারদর মাধযরম জাো রর্ি রয। রসোরেও অ্কাতরর 
মােুষ মারা যারে। রর্ত্রের ভার্ই অ্োহারর, অ্েযরা ত্রর্র়ের  কু্ষধাতব র্ারঘর রপরট। োত্রি 
রপট ভরার্ার জেয জঙ্গি আর পর্তব রথরক রেরম আসর  র্ারঘর দি। গ্রারমর ত্রক ু ত্রক ু 
মােুষ রকাটরর র্সা রোে আর হাড় ত্রজরত্রজরর েরীর ত্রের়ে এরস রপৌঁ ারে রর্ারহােপুরর। 
র্াচ্চাগুরিা মার়েরদর দুধহীে, শুষ্ক িরে মুে পুরর রররের । 
 
োহাজাহাে ত্রেরদবে ত্রদরিে রযে রসোর্াত্রহেীর উেৃত্ত রযার্াে রথরক োর্ার ত্রর্ত্রি করা হ়ে 
এরদর মারি; ত্রকন্তু রযরহতু ত্রর্রদ্রাহ এেরো োে হ়েত্রে, তাই তসেযরাই সর্ত্রক ুর প্রধাে 
ভার্ পারর্। সম্ভর্ত পত্ররকেোমত আর্ামীকাি ত্রতত্রে রয িক্ষয ত্রের়ে অ্গ্রসর হরর্ে, 
তারত সফি হরি েত্রুরা র্াধয হরর্ তাাঁর দাত্রর্ রমরে ত্রেরত। রকৌেি পত্ররর্তবে করর ভারী 
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অ্ে আর পদাত্রতক র্াত্রহেী রররে রঘাড়সও়োররদর ত্রডত্রভেে ত্রের়ে এরর্ারর্ে ত্রতত্রে। ফরি 
দ্রুত এত্রর্র়ে যারর্ তাাঁর প্রধাে সাত্রর আর েত্রুরা যতটা তৎপরতা রদত্রের়ের  রতমত্রেভারর্ 
আক্রমরণ ত্রতত্রেও সফিতা িাভ কররর্ে। তার রের়েও র্ড় কথা, এই েতুে র্াত্রহেীর 
র্ত্রতর দ্রুততা কারজ িাত্রর্র়ে ধরা পড়ার আরর্ই েক্রর কা াকাত্র  রপৌঁর  যারর্ে ত্রতত্রে। 
 
মরে হি রযে তার মরের কথা পড়রত পারর ে মমতাজ, এমেভারর্ জােরত োইরিে 
োহজাহারের মুরের ত্রদরক তাত্রকর়ে, আর্ামীকাি আপোরকই রকে রসোর্াত্রহেীর রেতৃত্ব 
ত্রেরত হরর্? রর্ত্রের ভার্ তসেয রতা এোরেই থাকরর্ আর আপোর রযার্য রসোপত্রতরও 
অ্ভার্ রেই। এ কারজ তারদর উপর রকে ত্রেভবর করর ে ো? 
 
রহরস রফিরিে সম্রাট। এই প্রশ্নটা ত্রতত্রে ত্রেরজও রর্ে রভরর্ রদরের ে। তাই উত্তরটাও 
ততত্রর ত্র ি। আমারক রযরত হরর্, কারণ তাহরি উদযম ত্রফরর পারর্ আমার তসেযরা। 
এ াড়া গ্রারমর রিাকরদর সামরে উদাহরণ প্রত্রতষ্ঠা কররত োই আত্রম। তারদর অ্রেরকই 
ত্রর্রদ্রাহীরদর প্রত্রত সহমত্রমবতা রদত্রের়ের । রকেো তারদররক প্রেুর িারভর রিাভ 
রদত্রের়ের  তারা। আত্রম আমার দাদাজাে আকর্ররর রসাোর কাজ করা রদহর্মব আর 
ত্রেরোণ পরর যারর্া। ত্রতত্রে আমারক সর্সম়ে র্িরতে রয একজে ম্রাটরক সর্সম়ে 
সাধারণ মােুরষর রের়ে েত্রে প্রদেবরের র্যাপারর যত্নেীি হরত হ়ে। এরক্ষরি ভার্মূত্রতব 
রর্ত্রে গুরুত্বপূণব। এ কাররণ সাধারণ জের্ণ তারদর ম্রাটরক রর্ত্রে ভারিার্াসরর্। সমর়ের 
সারথ সারথ র্ারিংর্ার ত্রেরজর উত্রের যথাথবতা প্রমাণ কররর ে ত্রতত্রে। 
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ত্রকন্তু এভারর্ জেসমরক্ষ যাও়োটা আপোর জেয িুাঁত্রক হর়ে যারর্, তাই ো? ভুরি যারর্ে 
ো রয অ্ে আর আহত হর্ার ভ়ে অ্েযরদর মত আপোরও আর । 
 
আত্রম জাত্রে, আত্রম অ্েয রয রকাে মােুরষর মতই মরণেীি। ত্রেরজরক প্রকাে করা হ়েরতা 
পার্িামীরই সাত্রমি; ত্রকন্তু এই িুাঁত্রক আমারক ত্রেরতই হরর্ আমারদর রাজর্িংে আর 
সাম্রারজযর জেয। 
 
পড়ে সূরযবর আরিা়ে মমতারজর মুরের ত্রদরক তাত্রকর়ে রর্ে রু্িরত পাররিে রয পত্নীর 
সরেহ এেরো দূর হ়েত্রে, তাই োহজাহাে তাড়াতাত্রড় র্রি উঠরিে, এ াড়া আত্রম ত্রেরজর 
রে়োি রােরর্া আর রদহরক্ষীরা রতা থাকরর্ই। এই ফাাঁরক সূরযবর রেষ ররেটুকুও ত্রমত্রির়ে 
রর্ি পত্রিম ত্রদর্রে। ত্রেেু হর়ে েুম্বে কররিে মমতাজরক। কতটা হারারত হরর্ তারক। 
 
* 
 
রঘাড়া রথরক রেরম দ্রুত োহজাহারের ত্রদরক এত্রর্র়ে এরিা রা়ে ত্রসিং। জাহাপো…আমরা 
অ্তত্রকবতভারর্ আক্রমণ কররত্র  একদি ত্রর্জাপুর তসরেযর উপরর। মধযারির োর্াররর পর 
ত্রর্শ্রাম ত্রেত্রেি রিাকগুরিা। রকাে এক পশুপািরকর পত্ররতযে কুরড় ঘরর র্রস সূযবতাপ 
রথরক র্াাঁেরত  া়োর করক্ষ আশ্র়ে ত্রের়েত্র ি। তরর্ দুজে পাত্রির়ে রর্র –একজে রয 
রঘাড়াগুরিা পাহারা ত্রদত্রেি, আর ত্রিতী়েজে রকাে একভারর্ পাত্রির়ে ত্রেরজর রঘাড়া়ে উরঠ 
েরি রযরত সমথব হ়ে। ত্রকন্তু র্াত্রকরদররক র্ত্রে কররত্র  আমরা–রদেুে, তারা আসর । 
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ত্রর্রকিরর্িার সূরযবর আরিা়ে তামার িকিকাত্রে রথরক রোরের উপর হাত রররে 
োহজাহাে রদেরত রপরিে রা়ে ত্রসিংর়ের সারথ পাঠারো তসরেযর দিরক-ত্রেত্রর্ররর ত্রদরক 
েরির  সর্াই। পাাঁেজে ধরর রররের  রঘাড়াগুরিার িার্াম, এর সারথ েরির  হাত 
ত্রপ রমাড়া করর র্াাঁধা র্ত্রে তসরেযর দি। োরজে র্ত্রের র়্েস হরর্ তার ত্রেরজর র়্েরসর 
কা াকাত্র  ত্রকন্তু পঞ্চম জে রর্ে তরুণ। িম্বা তরুরণর কৃেকা়ে রদরহ িুির  ম়েিা িাি 
রসাোত্রি ত্রটউত্রেক। র্াত্রকরদর কা  রথরক তারক আিাদা করর রররের  প্রহরীরা। ভ়োতব 
দৃত্রষ্ট রমরি এত্রদক-ওত্রদক তাকারে তরুণ। 
 
তারদররক ত্রজজ্ঞাসার্াদ কররত্র রি রা়ে ত্রসিং? জােরত োইরিে োহজাহাে। 
 
হযাাঁ, জাহাপো। আমরা দুজে তারদররক একজে একজে করর কুাঁরড়ঘরর ত্রের়ে 
ত্রর্র়েত্র িাম। রোে রর্াঁরধ রাো হর়েত্র ি প্ররতযকরক। আর আমার সঙ্গী ত্রেযবাতরের 
পাোপাত্রে পুরস্কাররর আশ্বাসও ত্রদর়ের । োরজে রর্ে সাহসী, ত্রক ু র্িরত অ্স্বীকৃত্রত 
জাত্রের়ের ; ত্রকন্তু তরুণ তসেযরা ভর়ে পাজামা েষ্ট করর ত্রদর়ের  যেে আত্রম ভ়ে 
রদত্রের়েত্র  রয রিাহার সাাঁড়াত্রে র্রম হরে তার রপট েুাঁরড় রদর্ার জেয। একমাি রস-ই 
আমার সঙ্গীর েরম কথা়ে রাত্রজ হর়ের  মুে হর্ার ত্রর্ত্রেমর়ে যা জারে তা র্রি ত্রদর্ার 
জেয। অ্েয ত্রর্জাপুর তসেযরা সরেহ কররর  রয তরুণটা ত্রর্শ্বাসঘাতকতা কররর , তারা 
এমেত্রক ত্রর্ত্রভন্ন হুত্রমও ত্রদর়ের  রয ত্রক কররর্ তরুরণর সারথ। এই কাররণ তরুণরক 
আমরা পৃথক করর রররেত্র । 
 
রর্ে ভারিা কাজ কররর া রা়ে ত্রসিং। কী র্রির  রস রতামারক? 
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* 
 
এত্রর্র়ে েরিা! র্জবে করর আরদে ত্রদরিে োহজাহাে। ত্রতত্রে এর্িং তাাঁর তসেযরা এত্রর্র়ে 
রযরত িার্রিে রদড় মাইি দূরর অ্র্ত্রস্থত ত্রর্জাপুররর ত্রেত্রর্ররর ত্রদরক। তাাঁরু্ র্িরত 
এোরে আর  রর্ে কর়েকত্রট হারত র্াোরো আশ্র়েস্থাে, রযগুরিা ত্রেত্রমবত হর়ের  আঠারিা 
মাত্রটর সারথ মড়া র্ার র ডাি ত্রদর়ে। রকাে এক উপহৃরদর অ্র্ত্রেষ্টািংে এ জা়ের্া। এর 
রথরক রর্ে োত্রেকটা দূরর রকাে মরত এই েরার সমর়েও ত্রটরক আর  কর়েকটা কুাঁরড়ঘর, 
রর্ািা রর্ি রকাে এক সম়ে একটা গ্রাম ত্র ি রসোরে। র্ত্রে তরুরণর কা  রথরক েত্রু 
ত্রেত্রর্ররর অ্র্স্থাে আর েত্রে সম্পরকব জােরত পারার পর ত্রেরজর রসোপত্রতরদর সারথ 
সিংত্রক্ষি আরিােোর পরর োহজাহাে ত্রসোে ত্রের়ের ে সূরযবাদর়ের ত্রঠক পরপরই 
আক্রমণ করার। এ সম়ে প্রাতিঃকৃতয আর প্রাতিঃরাে ত্রের়ে র্যি থাকরর্ েত্রু তসেযরা। 
 
োাঁরদর আরিা়ে দীঘবপথ রঘাড়া়ে রেরপ আসরত আসরত ত্রতত্রে ভ়ে পাত্রেরিে রয, রযরহতু 
দুজে পাত্রির়ে রর্র , েত্রুপক্ষ কতটা সরেতে তাাঁরদর র্যাপারর। যাই রহাক, ত্রেরজরক এই 
র্রি প্ররর্াধ ত্রদরিে রয, যত্রদ েত্রুরা পাত্রির়ে আসা দুজরের কথা রমরেও রে়ে তারপররও 
পূর্ব অ্ত্রভজ্ঞতা রথরক রু্িরত পাররর্ ো রয োহজাহাে এত দ্রুত রকাে পদরক্ষপ রেরর্ে। 
এ াড়া আক্রমণ আর তাাঁরু্র মারি ত্রিে মাইি দূরত্ব এতটা দ্রুত অ্ত্রতক্রম কররর্ ম্রারটর 
তসেযরা, এটাও তারা ভার্রত পাররর্ ো। 
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ত্রকন্তু অ্েথবক র্রি প্রমাত্রণত হরর্ এই ভ়ে, রকেো কর়েকটা র াট পাহারড়র উপর রথরক 
ত্রেরে েত্রু ত্রেত্রর্ররর ত্রদরক তাত্রকর়ে োহজাহাে ও তার তসেযরা রদেরত রপরিে রান্নার 
আগুরের রধাাঁ়ো, সাত্রর রর্াঁরধ থাকা রঘাড়া আর প্রাতযত্রহক কারজ র্যি েত্রু তসেযরা। 
পাহারড়র োরপারে পাহারারত কর়েকজে তসেযরক দ্রুত োিাোরু্দ করর রফিরিা রমার্ি 
তসেযরা। টর্র্র্ করর সামরে এত্রর্র়ে রর্রিে ত্রতত্রে আর তসেযরা, র্াতারস উড়র  সরু্জ 
র্যাোর, কত্রঠে রপাড়ামাত্রটরত িড় তুির  রঘাড়ার েুর। 
 
অ্েযত্রদরক ত্রর্জাপুররর তাাঁরু্রত রঘাড়ার সাত্ররর ত্রদরক  ুট িার্ারিা তসরেযর দি, োপমুে 
করি তরিা়োর, ত্রপরাত্রমরডর মত করর সাত্রজর়ে রাো র্েবার সাত্রর রথরক তুরি ত্রেি যার 
যার অ্ে, প্রস্তুত হর়ে রর্ি রমার্িরদররক রঠকারত। ত্রকন্তু যরথষ্ট সম়ে রেই তারদর 
হারত। ভার্রিে োহজাহাে। আররা দ্রুত রর্রর্ এত্রর্র়ে েিরিে ত্রেরজর রঘাড়া ত্রের়ে। 
 
এরপর হঠাৎ করর তসরেযর রণহুিার আর রঘাড়ার েুররর েব্দ  াত্রপর়েও শুেরত রপরিে 
ভারী পতরের েব্দ, এরকর পর এক। আও়োজগুরিা আসর  তার সামরের ত্রদক আর 
র্াম পাে রথরক। 
 
রসত্রদরক মাথা ঘুত্ররর়ে রদেরত রপরিে ত্রর্জাপুর আশ্র়েস্থরির র্ার র ডািগুরিা এরকর 
পর  ুাঁরড় রফিা হরে। রর্র হর়ে পড়ি ইত্রতমরধয রর্ািা র াাঁড়ার জেয প্রস্তুত কামারের 
েি। রর্ািোজও হামাগুত্রড় ত্রদর়ে রপৌঁর  রর্র  কামারের রপ রে। িম্বা র্যারররির অ্ে 
প্রস্তুত হর়ে রর্ি ত্রেত্রমরষই। কামাে আর রর্ািার র্ি িক্ষয েুাঁরজ রপি। 
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ত্রেরজর রঘাড়সও়োরারদর সৃষ্টধুিার ফাাঁক ত্রদর়ে োহজাহাে রদেরত রপরিে পা রভরে পরড় 
রর্ি সামরের সাত্ররর একটা রমার্ি রঘাড়া। পরড় রযরতই জা়ের্ােুযত হি পতাকার্াহক 
মাথা রফরট রর্ি মাত্রটর সারথ। একটু পররই ত্রপ ে রথরক এত্রর্র়ে আসা রঘাড়সও়োররদর 
পার়ের োরপ আররাহী আর র্যাোর দুরটাই োই হর়ে রর্ি। ত্রকন্তু এেে পরড় যারে 
অ্েযরাও। একটা আহত রঘাড়া পা রভরে পরড় রইরিা রাজপুত অ্শ্বররাহীরদর পরথর 
উপর। দুজে তসেয সম়েমরতা ত্রেজ ত্রেজ রঘাড়ার িার্াম ো রটরে ধররত পারা়ে 
ত্রতেজরেই একসারথ রে-মািংরসর দিা পাত্রকর়ে রর্ি। যাই রহাক ত্রর্পযব়ে সরেও 
োহাজাহাে ও তাাঁর তসরেযরা যত েত্রে ত্রের়ে সম্ভর্ এত্রর্র়ে রর্ি সামরে ত্রদরক। েুর্ 
তাড়াতাত্রড়ই রপৌঁর  রর্ি েত্রুরদর কা াকাত্র , ফরি সর্াই ত্রমরি একটা জা়ের্া়ে যুরে 
রিরর্ যাও়ো়ে রর্ািোজরাও ত্রক ু কররত পারি ো, কারণ েত্রু-র্নু্ধ আিাদা করা দা়ে 
হর়ে পড়ি। 
 
এরকর্ারর রেষ মুহূরতব সামরে রদো রর্ি একটা কাাঁটার রর্ড়া সম্ভর্ত রৃ্হপাত্রিত পশুর 
জরেযই ততত্রর করা হর়েত্র ি কেরো। োহজাহাে ত্রেরজর রঘাড়র রপরট গুরতা ত্রদর়ে িাফ 
রদ়োর জেয প্রস্তুত হরিে। ত্রেরাপরদ রর্ড়ার মারি রপৌঁর ই তাত্রকর়ে রদেরত রপরিে 
একদি েত্রু অ্শ্বাররাহী এত্রর্র়ে আসর । এত দ্রুত কীভারর্ অ্ে ত্রের়ে ততত্রর হর়ে রর্ি 
তারা? অ্থর্া োত্রক ত্রর্জাপুররর তসেযরা জােরতা রয ত্রতত্রে আসরর্ে, তাই কামারের মত 
সেে রযাোরদরও িুত্রকর়ে রররেত্র ি এরকর্ারর ততত্রর অ্র্স্থা়ে? এেে আর এসর্ ভার্ার 
সম়ে রেই। যুরে মরোরযার্ ত্রদরত হরর্। এরকর্ারর সামরের েত্রু রযাো ডাে হারত িম্বা 
র্ল্লম ত্রের়ে সরাসত্রর তার ত্রদরকই  ুরট আসর । 
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োহজাহাে রজারর রঘাড়া  ুত্রটর়ে রেষ্টা কররিে এত্রর্র়ে আসা তসরেযরা র্ামপারে সরর 
রযরত, রযে র্েবা ত্রদর়ে ত্রঠকমরতা িার্ারত ো পারর সম্রারটর র্ার়ে। রিাকটা পার হর়ে 
রযরতই োহজাহাে তরিা়োর উনু্মে কররিে। েত্রুরঘাড়ারক আঘাত কররতই আররাহীরক 
রফরি ত্রদি মাত্রটরত। আররকজে ত্রর্জাপুর তসেয রেষ্টা করি তরিা়োর ত্রদর়ে আঘাত 
কররত, ত্রেরজর অ্ে ত্রদর়ে রঠত্রকর়ে ত্রদরিে সম্রাট। 
 
ত্রেরজরদর রঘাড়া  ুত্রটর়ে আর্াররা এরক অ্পররর ত্রদরক  ুরট এরিা দুজরে। ক্রমার্ত র্াত্রড় 
ত্রদর়ে রঘাড়ারক  ুত্রটর়ে ত্রের়ে আসর । 
 
এর্ার প্রথম আঘাত কররিে োহজাহাে, ত্রকন্তু ঘাড় ত্রেেু করর আঘাত এত্রড়র়ে তার 
রদহর্রমব পাো আঘাত করি েত্রুসসেয। ত্রেরজর সক্ষমতার প্রমাণ ত্রদি রদহর্মব, রকাে 
ক্ষত্রতই হি ো। আর্াররা পরস্পররর ত্রদরক রধর়ে এরিা দুজে। আর্াররা দ্রুত আঘাত 
কররিে োহজাহাে আর এর্ার রমাক্ষম জা়ের্া়ে উেত তরিা়োর ত্রর্র়ে আঘাত করি 
েত্রুর অ্রত্রক্ষত ত্রেরু্রক, কেোত্রি ত্রেরড় রর্ি। রকাে ত্রেৎকার ো কররই রঘাড়ার উপর 
রথরক পরড় রর্ি মাত্রটরত। 
 
তুিার কাপড় ত্রদর়ে মুরের ঘাম মু রত মু রত োরপারে তাত্রকর়ে রদেরত রপরিে রধাাঁ়ো 
আর ধুিার মারিই সমারে িড়র  তাাঁর দি। আররা েত্রুসসেয এরস রযার্ ত্রদরে দরি 
দরি, োহজাহাে স্বেরক্ষ রদেরিে হ্ররদর রপ রের গ্রাম রথরক এরিা অ্রেরক। 
পত্ররষ্কারভারর্ রু্িরত পাররিে রয ত্রর্জাপুররর তসেযরা তাাঁর আর্মে সম্পরকব ধারণা করর 
তসেযরদর িুত্রকর়ে রররেত্র ি কুাঁরড়ঘরসহ রযোরে রসোরে সম্ভর্ সর্বি। আররা একর্ার 
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েত্রুর ক্ষমতারক োরটা করর রদরের ে ত্রতত্রে। আর এেে তারা েত্রেোিী হর়ে উরঠর । 
রদত্রর হর্ার পূরর্বই ত্রক ু একটা কররত হরর্। 
 
এত্রর্র়ে আসরত থাকা অ্শ্বররাহীরদর মারি েুর্ রর্ত্রে হরি ডজেোরেক হরর্ এমে 
একদরির উপর রোে পড়ি সম্রারটর। সর্ার প্রথরম দুজরে তসেয র্হে করর আের  
রসাোরো, ত্রর্জাপুররর পতাকা সরপবর ত্রজহ্বার েযা়ে আকৃত্রত। এরদর মািোরে প্রা়ে 
ত্রেরজর মতই েকেরক রদহর্মব পত্ররত্রহত এক অ্শ্বাররাহী। মাথা়ে পােোও়োিা ত্রেরোণ। 
এই র্যত্রে ত্রেি়েই ত্রর্জাপুররর রসোপ্রধাে আর যত্রদ ের্র সত্রতয হ়ে তাহরি সুিতারের 
একাত্রধক পুরির একজে। যত্রদ োহজাহাে এরক হতযা কররত পাররে তাহরি েত্রুরদর 
অ্গ্রর্ত্রত র্যাহত হর্ার পাোপাত্রে রমার্িরা েৃঙ্খত্রিত হর্ার সুরযার্ পারর্। 
 
রতামরা রয রয পাররা আমার সারথ এরসা। কা াকাত্র  থাকা কর়েকজেরক রডরক ত্রেৎকার 
করর জাোরিে ম্রাট। রমার্ি তসেযরা তাই করি, সকরি ত্রমরি এরর্ারত িার্ি 
ত্রর্জাপুররর রসোপ্রধারের ত্রদরক। র্ড়রজার  ়েে র্জ দূরত্ব দুই পরক্ষর মারি। দ্রুত 
এরর্ারত িার্ি োহজাহারের রঘাড়া, ঘারড়র কার  সাদা ঘারমর ররো, ত্রকন্তু তারপরও 
অ্েযরদর রররে সামরে এত্রর্র়ে রর্ি দ্রুত। 
 
এক ত্রমত্রেরটরও কম সমর়ের মরধয ত্রতত্রে রপৌঁর  রর্রিে ত্রর্জাপুররর তসেযদরির কার । 
প্রথম আঘাত কররিে পতাকার্াহক এক তসরেযর অ্রত্রক্ষত র্াম পার়ে। হাাঁটুর ত্রঠক 
উপরর আঘাত করর হাড় পযবে রকরট রফিরিে মািংস। আররকটু হরি োহজাহারের 
অ্েটাই পরড় যাত্রেি। যাই রহাক, রকােমরত ত্রেরজরক সামরি ত্রের়ে রদেরত রপরিে 
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পতাকার্াহক পরড় ত্রর্র়ে ধুিা়ে িুত্রটর়ে পড়ি রসাোত্রি পতাকা। এ সম়ে আররকজে 
অ্শ্বাররাহী এরস আঘাত করি সম্রাটরক, ত্রকন্তু রু্রকর র্রমব রিরর্ ত্রপ রি রর্ি তরিা়োর। 
তরর্ ধাক্কা রের়ে ত্রপ রে রহরি রর্রিে ত্রতত্রে। আর্াররা ত্রেরজর ভারসাময ত্রফরর রপর়ে 
রদেরত রপরিে রসোপ্রধােরক আঘাত করার মত যরথষ্ট তেকটয রপর়ে রর্র ে। তাই 
সর্বেত্রে ত্রদর়ে তরিা়োর োিারিে ত্রর্জাপুর রসোপ্রধারের েকেরক রু্রক র্রমবর ত্রঠক 
ত্রেরের অ্িংরে। যত্রদও রঘাড়ার ত্রপরঠই র্রস রইি, তারপররও তরিা়োর রফরি ত্রদর়ে 
দুহারত রপট রেরপ ধরি রিাকটা। তাড়াতাত্রড় োহজাহাে আর্াররা তরিা়োর হারত ত্রেরিে 
েত্রু তসেপ্রধােরক এরকর্ারর রেষ করর রদ়োর জেয। ত্রকন্তু এই কররত ত্রর্র়ে ত্রেরজর 
মাথা়ে আঘাত অ্েুভরর্র সারথ সারথ ত্রেরোণ পরড় রযরত রদেরিে। দিাো পরা হাত 
উঠারিে। ত্রেরোে ত্রঠক কররত, ত্রকন্তু কারে মরে হি তািা রিরর্ যার্ার রজার্াড়। 
রেতো আেন্ন হর়ে রোরের সামরে োেরত রদেরিে সাদা তারার িিকাত্রে। দৃত্রষ্টেত্রেও 
িাপসা হর়ে এি। এেত্রে রণরক্ষি রথরক সরর ত্রর্র়ে ত্রেরজর রেতো ত্রফরর পার্ার জেয 
অ্রপক্ষা করা উত্রেত। 
 
অ্র্রেতরেই সামরে র্াড়ার জেয তার্াদা ত্রদরিে ত্রেরজর রঘাড়ারক, হাত আর পা ত্রদর়ে 
তাড়া কররিে। ত্রেরজর সরর্বাচ্চ র্ত্রত ত্রের়ে  ুটরত শুরু করি প্রাণীটা, ত্রকন্তু কারের মারি 
ঘণ্টাধ্বত্রে আর রোরের সামরে আরিার েৃতয রর্রড় রর্ি রযে। ত্রেরজর রঘাড়ার র্িা 
জাপরট পরড় রর্রিে োহজাহাে… 
 
* 
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কী তাাঁরক এমে করর ধাক্কা ত্রদরে? ত্রতত্রে এর্িং মমতাজ রযে তারার রারজয রভরস 
েরির ে। ত্রকন্তু ত্রক ু একটা যা রকউ একজে রটরে পত্নীর কার র রথরক ত্রের়ে যারে 
তাাঁরক। মমতারজর ত্রর্র্ণব মুরে রভরস উঠি ভ়ে আর আকুত্রত। এরপরই রযে রর্গুত্রে 
অ্ন্ধকারর হাত্ররর়ে রর্ি মমতাজ। ত্রক ুই রু্িরত পাররিে ো োহজাহাে। ত্রতত্রে 
মমতারজর কা  রথরক দূরর সরর ত্রর্র়ের ে োত্রক তাাঁরকই োহজাহারের কা  রথরক রটরে 
ত্রের়ে যাও়ো হি? এটা হরত পারর ো…ত্রতত্রে কেরোই এটা হরত রদরর্ে ো। রেষ্টা 
কররিে হাত র্াত্রড়র়ে ত্রদরত। ত্রকন্তু মরে হি কাপরড় রর্াঁরধ আটরক রর্ি হাত। রকউ 
একজে র্স্তুত সত্রতযই তাাঁর কাপড় ধরর টাের , ত্রের়ে যারে মমতারজর কা  রথরক ো, 
ো। ত্রর্ড়ত্রর্ড় করর উঠরিে ত্রতত্রে। মাথা োড়ারত িার্রিে মমতাজ, আত্রম রতামার সারথই 
থাকর্। এরপররই মরে হি রযে তীক্ষ্ণ েরের হাত রেরপ ধরি র্িা। 
 
রোে েুিরিও তন্দ্রােন্ন দৃত্রষ্টরত রদেরত রপরিে ইত্রঞ্চোরে দূররই উজ্জ্বি রোরের একটা 
মুে। ত্রর্ির়ের ভত্রঙ্গরত অ্ধব রোিা রঠাাঁট, তারপররও রদো যারে কারিা দাাঁত। সাদা িম্বা 
েুি ত্রপ রে রটরে র্াাঁধা রু্রড়া আেুি ঘুরর রর্ড়ারে তাাঁর র্িা়ে, েুাঁরজ ত্রফরর  অ্যাডামস 
অ্যারপি। এই উন্মাদ ত্রেি়েই তারক হতযা কররত োইর । অ্ভযাসর্রেই োহজাহাে হাত 
তুরি সত্ররর়ে ত্রদরিে এই হাড়সর্বস্ব আেুিগুরিা ত্রেরজর র্িা রথরক। এরপর হাত ত্রদর়ে 
ধাক্কা ত্রদরিে ে়েতােটার মুরে। ত্রর্ত্রিত হর়ে রে়োি কররিে রয ত্রর্ত্রশ্র রদহটা রর্ে র্রম, 
োরক এরস ধাক্কা মারি রর্াটকা র্ন্ধ। মাথা ত্রপ রে ত্রের়ে িাাঁত্রক ত্রদরিে োহজাহাে। 
শুেরত রপরিে ত্রক ু একটা ভাঙ্গার মত েব্দ হি, আর এই অ্পো়েটা যুে কররত 
কররত োহজাহারের উপর িাফ ত্রদরত োইরিা, রেহারার উপর র্ত্রড়র়ে পড়রত িার্ি 
র্রম িািা। হািকা রদোরিও ওজেও আর । ভূতটার। 
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 ভারী রর্ািার োপ আর র্াি রর্র়ে র্ত্রড়র়ে োমরত থাকা তররির প্রর্ারহ পুররাপুত্রর 
সরেতে হর়ে উঠরিে োহজাহাে। ধাক্কা ত্রদর়ে র্ার়ের উপর রথরক সত্ররর়ে ত্রদরিে 
রদহটারক, মাথা পত্ররষ্কার হর়ে রোরের দৃত্রষ্টও ত্রফরর এরিা। উরঠ র্রস োরপারে তাকারত 
িার্রিে। অ্সম্ভর্ তাপ  ত্রড়র়ে র্ের্ে করর  মধযারির সূযব, পাতাত্রর্হীে র্ার র ত্রেরে 
ত্রতত্রে সমূ্পণব একা। আরি করর তাত্রকর়ে রদরে ভর়ে জরম রর্রিে সম্রাট। রু্িরত 
পাররিে অ্দু্ভত ভত্রঙ্গরত রর্াঁরক যাও়ো মাথা িুরি যাও়ো ত্রজহ্বা আর রোে েুরি তাত্রকর়ে 
থাকা রদহটা একজে োরীর, র়্েস্ক োরীর! র্াতারস উড়র  িাি োত্রড়র প্রাে। পাাঁজররর 
হাড় আর শুত্রকর়ে যাও়ো োমড়া়ে রকাে এক সম়ে হ়েরতা পাকস্থিী ত্র ি, সর্ রদো 
যারে। র্হুত্রদরের অ্োহারী রর্ািা রর্ি। োহজাহাে েুে কররর ে তারক। রকে? আর 
ত্রতত্রে একাই র্া রকে? 
 
ধীরর ধীরর োপ াড়া িৃত্রত–অ্রের িেিোত্রে, উৎসাহ আর রর্দোর রণহুিার–ত্রফরর 
আসরত িার্ি মরের মারি। মরে পরড় রর্ি রঘাড়া  ুত্রটর়ে ত্রর্জাপুররর ত্রেত্রর্ররর ত্রদরক 
যাও়ো রঘাড়ার েুরড়র েব্দ, একটু পররই রসোপ্রধারের উপর হামিা, ত্রকন্তু তারপর কী 
হি? অ্র্রেরষ মরে পড়ি ত্রেরজর মাথা়ে আঘাত পার্ার কথা। সামরের ত্রদরক পরড় 
যারেে ত্রতত্রে…তার রঘাড় ত্রেি়ে তারক এোরে যুেরক্ষরি রথরক র্হু মাইি দূরর ত্রের়ে 
এরসর । োরপারে তাত্রকর়ে ো যুে ো ত্রেরজর রঘাড়া ত্রক ুই রদেরত রপরিে ো, রকাে 
েব্দও পারেে ো। োরপারের র্াত্রি পরীক্ষা করর কর়েকটা ত্রেি রদেরত রপরিে েুররর 
ত্রেরে। পরড় যার্ার পর ত্রেি়েই তাাঁরক রফরি েরি রর্র  রঘাড়া। ত্রকন্তু এই োরী এরিা 
রকাথা রথরক? মৃতরদহটার ত্রদরক তাত্রকর়ে োহজাহাে রদেরত রপরিে মাত্রটরত পরড় আর  
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তার আিংত্রট–র্ড় একটা র্াাঁকারো এমরান্ড–আর হযাাঁ, তাাঁর হািকা, রপােক রুপার র্ন্ধেী 
িারা আটকারো ত্র ি, এেে পরড় আর  রৃ্োর পারে। হুম, তাহরি ঘটোটা এই-ই–
সম্রারটর রদহ তল্লােী করর িুটপারটর রেষ্টা কররত্র ি। ধূসর পকূরকে োরী, েরড় 
উঠরতই তারপর েুে করার রেষ্টা করর। 
 
পত্ররষ্কারভারর্ রর্ািা রর্ি রয ত্রটরক থাকার রেষ্টা়ে ভুরি রর্র  োরী দুিবভ মমতা আর 
প্রত্রতরক্ষার রর্াধ। ত্রেি়েই একা রর্াঁরে থাকরত ত্রর্র়েই এমে হর়ের  এই রৃ্ো। 
পত্ররর্াররর সদসযরদর মৃতুযর পর কী গ্রাম র রড় োর্াররর সন্ধারে রর্র হর়ের ? োত্রক 
তারা আরেপারেই রকাথা়ে পরড় আর  ত্রকন্তু এতটাই দূর্বি রয েড়ােড়া কররত পারর  
ো? োত্রক তারা এই রৃ্োরক পত্ররতযার্ কররর ? যাই রহাক, রকােমরত ত্রটরক থাকাই 
মােুরষর সর্রের়ে জরুত্রর প্রর়োজে এেে। একই কাররণ োহজাহােরকও েুে কররত 
রের়ের  রস…ত্রকন্তু ত্রতত্রে রকে হতযা কররিে…রকেো র্স্তুত ত্রতত্রেও তার সত্তাইরদর হতযা 
কত্ররর়ের ে। এেে আররা একর্ার র্াাঁোর জেয যুে কররিে। 
 
মৃতরদরহর পাে রথরক ত্রেরজর রপাোক তুরি ত্রের়ে রকােমরত মাথা়ে জত্রড়র়ে ত্রেরিে, 
সূরযবর কড়া তারপর হাত রথরক র্াাঁোর জেয। রু্রকর র্রমবর উজ্জ্বিতা হ়েরতা েত্রুতাই 
করর র্সরর্ েত্রু েুাঁজরত, এ াড়া র্হে করার পরক্ষ রর্ে ভারীও এত্রট। তাড়াতাত্রড় েুরি 
রফরি র্াত্রিরত হািকা র্তব করর িুত্রকর়ে রােরিে। এরপর তাকারিে দার্গুরিার ত্রদরক, 
রসগুরিারক ত্রতত্রে তাাঁর রঘাড়ার েুররর দার্ র্রি ভার্র ে। পরড় যাও়োর আরর্ মরে হি 
উত্তর-পত্রিম ত্রদরক রথরকই  ুরট এরসর ে, এরপর দার্গুরিা েরি রর্র  দত্রক্ষণ ত্রদরক। 
ত্রতত্রে এেে কী কররর্ে? রঘাড়ার েুররর দার্ অ্েুসরণ করর এত্রটর ত্রপ ু রেরর্ে, োত্রক 
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ত্রপ রে ত্রর্র়ে রণরক্ষরির ত্রদরক যারর্ে? রভরর্ রদেরিে রঘাড়ার রোাঁরজই যাও়ো উত্রেত। 
ত্রেি়েই একটু এত্রর্র়েই রথরম রর্র  রকাথাও। অ্েযত্রদরক যুরের ফিাফি সম্পরকবও 
ত্রক ুই জারেে ো ত্রতত্রে। হরত পারর ত্রর্র়ে রদেরর্ে ত্রেরজর তসেযরা পরাত্রজত হর়ের , 
মৃতুয অ্থর্া র্ত্রেত্বই তেে িিাট ত্রিেে হরর্। 
 
পাতাত্রর্হীে র্া রদর ত্রেে ত্রদর়ে ধীরর ধীরর দত্রক্ষণ ত্রদরক এরর্ারত শুরু কররিে। রঘাড়ার 
েুররর দার্ অ্েুসরণ কররিও আরি আরি তাও হাত্ররর়ে রযরত র্রসর , রকেো রিাাঁরপর 
ত্রকোরর মাত্রট রর্ে েে। র্ভীরভারর্ উপিত্রি কররিে রয দূতরদর সারথ র্রস িুত্রকর়ে 
েিারফরার রকৌেি রি করা কতটা জরুত্রর ত্র ি। িাপসা হর়ে যাও়ো দারর্র উপর 
রথরক রোে সত্ররর়ে সামরের ত্রদর্রের ত্রদরক তাত্রকর়ে রেষ্টা কররিে রঘাড়ার রকাে ত্রেি 
রদো যা়ে ো ত্রকো তা েুাঁজরত। এর র্দরি রদেরত রপরিে েুর্ রর্ত্রে হরি এক মাইি 
দূররত্ব উত্তর ত্রদক রথরক ধূত্রি উত্রড়র়ে এত্রর্র়ে আসর  একদি অ্শ্বররাহী। োহজাহাে 
জারেে ো এরা র্নু্ধ োত্রক েত্রু। তাই দ্রুত ত্রর্র়ে িুত্রকর়ে পড়রিে র্ড় একটা র্ার র 
গুাঁত্রড়র রপ রে। সার্ধারে তাত্রকর়ে রদেরত িার্রিে পত্ররত্রেত ত্রেি রোরে পরড় ত্রকো। 
ত্রক ুই রু্িরত পাররিে ো, দিটা এরকর্ারর কার  েরি এরিা। এরপরই ত্রর্ভে হর়ে 
রর্ি। অ্রধবক এত্রর্র়ে রর্ি রিাাঁরপর এক ত্রদরক, র্াত্রকরা রিাাঁরপর অ্েযত্রদরক। সর্াই প্রা়ে 
অ্রধবক ত্রেেু হর়ে েুাঁজরত িার্ি কী রযে। আররা কার  েরি আসরতই োহজাহাে গুাঁত্রড়র 
র্ার়ে রহিো ত্রদর়ে যরতাটা সম্ভর্ গুত্রটসুত্রট রমরর র্রস রইরিে। হঠাৎ কররই স্বত্রি 
ত্রেিঃশ্বাস রফরি ত্রেেরত পাররিে রসোপত্রতরক িম্বা এক রাজপুত তসেয কারিা রঘাড়ার 
উপর র্রস আর । রিাহার রু্ক র্রমবর ত্রেরে রকের রো আিোল্লা। অ্রোক ত্রসিং। তসেয 
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তাাঁর ত্রেজ র্াত্রহেীর। র্ার র গুাঁত্রড় রথরক রর্র হর়ে রিাাঁরপর ত্রকোরর রদৌরড় রর্রিে 
োহজাহাে। 
 
জাহাপো, আপত্রে? আপত্রে কী আহত হর়ের ে? রঘাড়া রথরক োমরত োমরত ত্রেৎকার 
করর জােরত োইি অ্রোক ত্রসিং। 
 
হযাাঁ–আর ো, রতমে গুরুতর ত্রক ু ো, আল্লাহর অ্রেষ দ়ো রয রতামরা আমারক েুাঁরজ 
রপর়ের । আত্রম আঘাত রপর়েত্র িাম আর আমার রঘাড়া আমারক এোরে ত্রের়ে এরসর  
মরে হ়ে। 
 
আমরা রঘাড়াটারক েুাঁরজ রপর়েত্র , রর্ত্রে দূরর রযরত পারর ত্রে। 
 
যুরে ত্রক আমারদর জ়ে হর়ের ? 
 
হা জাহাপো। যুরে আমরাই এত্রর্র়ে রথরকত্র  আর তেত্রে আপোরক হাত্ররর়ে রফত্রি 
দৃত্রষ্টসীমার র্াইরর। অ্েযত্রদরক ত্রর্জাপুরর তসেযরা তাাঁরু্ র রড় ত্রর্ির ক্ষ়ে-ক্ষত্রতর সমু্মেীে 
হর়ে ত্রপ ু হরটর । 
 
এেরো ত্রপ ু ধাও়ো কর ? 
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ো। আমারদর ক্ষত্রতও কম হ়েত্রে। আপোর অ্েুপত্রস্থত্রতরত রসোপত্রতরা রভরর্ রদেরিে রয 
ত্রপ ু ধাও়ো করার রের়ে আহত রসর্া আর পুেরা়ে েৃঙ্খত্রিত হও়ো রর্ত্রে জরুত্রর। সর্াই 
ভ়ে পাত্রেরিে আহরমদ আত্রজরজর মত রকাে রোরা হামিা যত্রদ হ়ে আর আপোরক 
েুাঁরজ রর্র করাও জরুত্রর। 
 
রতা, ত্রর্জ়ে তাহরি সমূ্পণব হি ো, ভার্রিে োহজাহাে। ত্রকন্তু এর আরর্ রয 
সমসযাগুরিার মুরে পরড়ত্র রিে তার রের়ে এই আিংত্রেক সাফিযও ভারিা। 
 
দুই ঘণ্টা পরর আর্াররা ত্রেরজর রঘাড়ার ত্রপরঠ উরঠ র্সরিে োহজাহাে। িুকারো জা়ের্া 
রথরক এক তসেয আর্ার রদহর্মবটাও উোর করর এরের । পরর ত্রেরিে ত্রতত্রে। 
কা াকাত্র ই আর্ার রিাাঁরপর মড়া ডাি জ্বাত্রির়ে তাড়াতাত্রড় একটা ত্রেতা ততত্রর করি 
রাজপুত তসেযরা। রপাোক রদরে এটুকু ত্রেত্রিত রয রৃ্ে োরী ত্রহেু, তাই আোর মাত্রফক 
রেষকৃতয সম্পন্ন হি। ত্রকন্তু তুরিা়ে রমাড়া রদহ রথরক আগুরে ত্রেো রর্র হরতই অ্রপক্ষা 
করার প্রর়োজে রইি ো। 
 
এই রৃ্ো একাই পুরড়  াই হর়ে যারর্ এই মরুভূত্রমরত। গুরুত্বপূণব ত্রর্ষ়ে হরে ত্রেরজর 
র্াত্রহেীর সারথ একত্রিত হরত হরর্, েতুর্া গুজর্  ত্রড়র়ে যারর্ রয সম্রাট আহত হর়ের ে 
অ্থর্া মৃতুযর্রণ কররর ে। ত্রেতার কারিা রধাাঁ়োর ত্রদরক আররক েজর তাত্রকর়ে ক্লাে 
রঘাড়ারক  ুরট েিরত তার্াদা ত্রদরিে ত্রতত্রে। 
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প্রথম কর়েক মাইি জুরড় োরপারে রদো রর্ি শুধু শুষ্ক ভূত্রম। একত্রটও রকাে জীত্রর্ত 
প্রাণীর রদো ত্রমিি ো। ত্রকন্তু এর পরই োহজাহাে রদেরত রপরিে রযে র াট একটা 
গ্রাম– ়ে রথরক সাতটা রর্ািাঘররর রর্ত্রে ো। ডােত্রদরক পড়ি রসই গ্রাম। হরত পারর 
এোরে হ়েরতা এমে রকাে কু়ো পাও়ো যারর্ রযটা এেরো শুত্রকর়ে যা়েত্রে, ত্রেরজরদর 
রঘাড়ারক পাত্রে োও়োরত পাররর্ে তারা। ত্রেরজর রিাকরদর ইোরা করর রঘাড়া  ুত্রটর়ে 
মাত্রটর ইট ত্রদর়ে ততত্রর ত্রেেু ঘরগুরিার ত্রদরক েিরিে ত্রতত্রে। কা াকাত্র  এরর্ারতই রদো 
রর্ি কর়েকটা পাতা িুির  এমে একটা র্ট র্ার র ত্রেরে সরু পা  ত্রড়র়ে র্রস আর  
এক রৃ্ে পুরুষ। এত ত্রিকত্রিরক পা রয মরে হি ত্রেরজর ভার র্ইরতও অ্ক্ষম রিাকটা। 
 
োর্ার দাও, র্াপু, আত্রম ত্রভক্ষা োইত্র …রফরট যাও়ো রঠাাঁরটর ফাাঁক ত্রদর়ে কথা র্রি উঠি 
রিাকটা। ত্রেরজর রঘাড়ার ত্রপরঠ র্রস ত্রজরজ্ঞস কররিে োহজাহাে, রতামারদর োরদযর 
গুদাম ত্রক রেষ হর়ে রর্র ? রেষ করর্ রের়েত্র রি রতামরা? 
 
উাঁেু র্ারির হারড়র উপরর রকাটরর র্সা রৃ্রের রোে সূরযবর আরিা়ে েকেরক ভার্ ত্রের়ে 
তাত্রকর়ে রইি সম্রারটর ত্রদরক। 
 
 ়ে সিাহ আরর্ই ফুত্ররর়ে রর্র  আমারদর েসয। এর কর়েক ত্রদে পর রথরক মারা রযরত 
শুরু করর র্র্াত্রদপশু। এগুরিার মৃতরদহও রের়ে রফত্রি আমরা, োমড়া আর োত্রড়-
ভুত্রড়সহ। এ াড়া হাড়গুরিারকও মাত্রটরত পুাঁরত রাত্রে এক ধররের ম়েদা ততত্ররর জেয। 
ভার্যক্ররম কুর়োরত এেরো পাত্রে আর । ত্রকন্তু এ াড়া োও়োর মত শুকরো পাতা  াড়া 
আর ত্রক ুই রেই। কর়েকত্রদে আরর্ দুইত্রট র্েত্রর্ড়াি ধররত্র িাম, এই-ই। 
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অ্েয গ্রামর্াসীরা রকাথা়ে? 
 
ত্রতে ত্রদে আরর্ েরি রর্র  অ্েয রকাথাও োর্ার পাও়ো যা়ে ত্রকো েুাঁজরত; ত্রকন্তু আমার 
েী অ্রেক দুর্বি হও়ো়ে আত্রম রর়ে রর্ত্র । 
 
আমারদর যা োর্ার আর র্াড়ত্রত পাত্রের রর্াতি আর  তারক ত্রদর়ে দাও, অ্রোক ত্রসিংরক 
ত্রেরদবে ত্রদরিে োহজাহাে। দুত্রভবরক্ষর এতটা প্ররকাপ আত্রম রতা রু্িরতই পাত্রর ত্রে। 
 
অ্র্স্থা রর্ে োরাপ, জাহাপো। রর্ারহােপুররর রদ়োরির োরপারে আত্রম রদরেত্র  পশুর 
মরির রভতরর হজম ো হও়ো অ্ক্ষত েসযদাো ত্রের়ে মারামাত্রর করর  পুরুরষর দি। 
ত্রকন্তু প্রতযে অ্ঞ্চরির এসর্ গ্রারমর অ্র্স্থা আররা োরাপ। এমেও রোো যারে রয, 
কর়েকটা মুদ্রার রিারভ ত্রপতা মাতারা, ত্রেজ সোেরদরও ত্রর্ত্রক্র করর ত্রদরে ক্রীতদাস 
ত্রহরসরর্, এই আো়ে রয, এরত করর উভ়ে পক্ষই ভারিা থাকরর্। এ াড়া পাহারড়র 
রিাকরদর মারি রতা স্বজাত্রতর মািংস োও়োর গুজর্ও রোো রর্র ; যারদর রভড়া আর 
 ার্রির মািংস রেষ। 
 
রাজপুত তসেযরা রিাকটারক োর্ার আর পাত্রে ত্রদর়ে ত্রদরিও োহজাহাে ত্রক ুরতই মে 
রথরক তাড়ারত পাররিে ো হাড় ত্রদর়ে ম়েদা ততত্রর র্া স্বজারতর মািংস োর্ার মত 
র্যাপারগুরিা। ত্রকন্তু এরত রতা অ্র্াক হর্ার রতমে ত্রক ু রেই। একটু আরর্ ত্রতত্রে ত্রেরজও 
রতা েুে করর এরসর ে এক রৃ্োরক। যাই রহাক, অ্েয আররকটা ত্রেো এরিা মাথা়ে। 
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মােুষটা ত্রেি়েই তার েীরক অ্সম্ভর্ ভারিার্ারস, তাই অ্েয গ্রারম ত্রর্র়ে োর্ারও েুাঁজরত 
যা়ে ত্রে পত্নীরক একা রররে। রযমে ত্রতত্রেও কররতে মমতারজর সারথ। যত্রদ জন্তুর মরতা 
ত্রটরক থাকাই হ়ে একমাি স্বাথবপর রেতো, তাহরি মােুরষর মারি এর রের়েও মহৎ গুণ 
আর …রযমে ভারিার্াসা। 
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১.৪ 
 
সাত্রত্ত আি-ত্রেসার সহরযার্ী তার র্ার়ে সযাফা়োর ত্রসে জত্রড়র়ে মমতাজ সার্ধারে রেরম 
রর্রিে সাদা মারর্বরির ততত্রর ত্রসাঁত্রড়র ত্রতে ধাপ ত্রেরে রর্ািাপ রতরির সুর্ত্রন্ধও়োিা পাত্রের 
পুকুরর। ভারী েরীর সরেও কর়েক সিারহর মারিই সোে জন্মদাে কররর্ে মমতাজ। 
তাাঁর প্রত্রতত্রট েিরে ফুরট উরঠর  এক ধররের মাধুযব, হাম্মারমর দরজার কা  রথরক 
তাত্রকর়ে থাকরত থাকরত ভার্রিে োহজাহাে। 
 
রমামর্াত্রতর উজ্জ্বিতা়ে ফুরট রর়ের  মমতারজর েরীররর প্রত্রতত্রট ভজ। এক মুহূরতবর জেয 
পত্নীর ত্রদরক তাত্রকর়ে থাকার ত্রর্িাত্রসতা়ে রপর়ে র্সরিা সম্রাটরক। পারের রদ়োরি মাথা 
রররে র্রস আর ে মমতাজ, রসর্াদাসীরা পাত্রে ঢাির  মাথার উপর। ত্রেরে মার র আরের 
আকৃত্রতরত ততত্রর র্াকারো মারর্বরি পাত্রে পরড় রৃ্ত্রষ্টর মত েৃতয করর । রর্ারহােপুররর 
এই োর রদ়োরির মারি মমতারজর জেয স্বর্ব রেো কররর ে োহজাহাে। আত্রেো়ে 
ফুরট আর  িাি পদ্ম আর ত্রমত্রষ্ট সুর্ন্ধও়োিা েম্পা ফুি, অ্েযত্রদরক প্রােীে িরো রর্র়ে 
েরির  জীর্রের জ়ের্াে। 
 
রদ়োরির র্াইররর করঠার র্াির্তা়ে রুক্ষ সূযবতারপর ত্রেরে যুে করর  মােুষ আর পশু, 
জীর্েীেত্রে রেষ হর়ে যারে মাত্রট আর মােুরষর। ত্রহেু মত্রেররর ভেরা প্রাথবো শুরু 
কররর  রদর্-রদর্ীর উরদ্দরে, রযে তারদর দুিঃে িাঘর্ কররে রদর্তারা। এমেত্রক কািীর 
উরদ্দরে রে উৎসর্বও করা হরে। অ্েয কর়েকজে আর্ার ত্রেরজরদর দুভবারর্যর সম়ে 
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সহা়েতা ো করার অ্ত্রভরযারর্ রদাষাররাপ করর  রমার্ি সম্রাটরক। র্ত সিারহ দুজে 
সাধু সারা র্ার়ে  াই মাোরো হাড়সর্বস্ব ভূরতর মত রেহারা ত্রের়ে হাত্রজর হ়ে 
রর্ারহােপুররর প্রধাে ফটরক। ত্রেরজরদর িাত্রঠ রেরড় োপ-োপাে কররত থারক ম্রাটরক। 
োহজাহাে ত্রেরদবে রদে রযে তারদররক ত্রক ু করা হ়ে আর তাই কড়া ররারদ ঘণ্টাোরেক 
দাাঁত্রড়র়ে রথরক েরি যা়ে সাধুর্ণ। ত্রকন্তু যার্ার আরর্ মাত্রটরত রররে যা়ে র াট্ট র্াচ্চার 
রদরহর মত ত্রক ু একটা। তসেযরা ত্রর্র়ে পরীক্ষা করর রদেরত পা়ে রয ম়েিা েযাকড়া়ে 
জত্রড়র়ে রফরি রররে রর্র  একদঙ্গি কাত্রঠ আর মাথার কার  শুকরো িাউ; ত্রকন্তু যা 
র্িরত রের়ের  রসই র্াতবা পত্ররষ্কারভারর্ই রু্িরত রপররর ে সম্রাট। মারা যারে র াট 
র্াচ্চারা আর এর সর্ রদাষ সম্রারটর। মমতাজরক ত্রক ুই জাোেত্রে ত্রতত্রে। 
 
পুকুররর ত্রসাঁত্রড় রর্র়ে ত্রেরে োমরত িার্রিে োহজাহাে। পদেরব্দ ঘাড় ঘুত্ররর়ে তাত্রকর়ে 
হাসরিে মমতাজ। রকে রযে েুর্ ক্লাে িার্র  আজ রারত–তাই ভার্িাম রর্াসি কররি 
ভারিা িার্রর্। 
 
িম্বারদহী সাত্রত্ত আি-ত্রেসা আর অ্েয দাসীরা েরি ো যাও়ো পযবে অ্রপক্ষা কররিে 
োহজাহাে। এরপর র্সরিে পুকুররর মারর্বি র্াাঁধারো ঘারট। দুত্রভবরক্ষর অ্র্স্থা ক্রমে 
োরাপ হরে। প্রত্রতত্রদেই আত্রম ের্র পাত্রে রয গ্রামর্াসী পুররা গ্রাম োত্রি করর র্র্াত্রদপশু 
ত্রের়ে েরি যারে পত্রিরম পাত্রের রোাঁরজ। আক্রাে অ্ঞ্চিগুরিার রাজকী়ে েসযার্ার েুরি 
রদ়োর আরদে ত্রদর়েত্র  আত্রম; ত্রকন্তু প্রর়োজেী়ে েরসযরও মজুদ কম। শুধুমাি 
সিাহোরেক রদ়ো যারর্ মােুষরক, পশুরক ে়ে। ত্রকন্তু র্র্াত্রদ প্রাণী  াড়া তারদর ভত্রর্ষযৎও 
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অ্ত্রেত্রিত। কর়েকটা জা়ের্া়ে আর্ার ত্রর্জাপুররর ত্রর্রদ্রাহীরা েসযভাণ্ডারর হামিা 
োত্রির়ের । 
 
আপত্রে রতা যা পারর ে, করর ে। 
 
ত্রকন্তু ত্রেরজরক েুর্ই অ্সহা়ে মরে হরে। আমার সম্পদ আর েত্রে সরেও রযটার 
সর্রের়ে রর্ত্রে প্রর়োজে তা হরে পাত্রে, রসাো ে়ে। যত্রদ এরই মারি র্ষবা ো হ়ে। রতা 
আররা র্হু প্রাণ মৃতুযর্রণ কররর্। 
 
আপত্রে রতা আর প্রকৃত্রতরক পরাত্রজত কররত পাররর্ে ো। 
 
আমার জের্রণর জেয আররা ভারিা ত্রক ু কররত হরর্ আমারক, ত্রকন্তু এই যুরের কাররণ 
তাও পারত্র  ো…দ্রুত এর সমাত্রি টােরত হরর্। 
 
আপত্রে আর্াররা অ্সধযব হর়ে পরড়র ে। আত্রম এোরে এক র্ র এমেত্রক দুই র্ রও 
থাকরত রাত্রজ আত্র । তরু্ও একটা সিংত্রক্ষি অ্ত্রভযারের জেয আপোরক এমে ত্রর্েৃঙ্খি 
অ্র্স্থা়ে রদেরত োই ো। 
 
রমামর্াত্রতর আরিা়ে মমতারজর রোরে ফুরট ওঠা আকুত্রত রদেরত রপরিে োহজাহাে। 
সামরে িুাঁরক রটাকা ত্রদরিে পত্নীর র্ারি। ত্রঠকই র্রির া তুত্রম। আত্রম অ্সধযব। আত্রম 
সর্সম়ে তাই ত্র িাম। শুধুমাি এই কাররণ ে়ে রয তাড়াতাত্রড় েত্রুর সারথ রর্ািাাঁপড়া 
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করর অ্েয রকাথাও উচ্চাকািংো রমটারত োই আত্রম রতামারকও ত্রফত্ররর়ে ত্রেরত োই আগ্রার 
সুরত্রক্ষত আর আরামদা়েক রদ়োরির মারি। অ্রেক আরর্ যেে আমারদর প্রথম প্রথম 
ত্রর্র়ে হর়ের , আত্রম েপথ ত্রের়েত্র িাম রয সর্ ধররের ত্রর্পদ রথরক রতামারক রক্ষা করর্ 
আর রদর্ োত্রে ও সমৃেোিী জীর্ে, রযটা রতামার প্রাপয। ত্রকন্তু ত্রপতা আমার ত্রর্রুরে 
যাও়ো়ে আত্রম রসই প্রত্রতজ্ঞা রােরত পাত্ররত্রে। যেে রথরক রর্ারহােপুরর এরসত্র  আমার 
ভ়ে হরে রয, আর্াররা রতামারক রটরে ত্রের়ে এরসত্র  অ্প্রর়োজেী়ে ত্রর্পরদর মুরে। এই 
জা়ের্া রতামার জেয ে়ে। 
 
এই ত্রসোে ত্র ি আমার। আত্রম রতা রজদ করর কররত্র িাম রয আপোরক র রড় থাকরত 
পারর্ ো রযমেটা আত্রম সর্সম়ে করর এরসত্র … উরঠ র্সরিে মমতাজ। মারর্বরি হাত 
রররে উরঠ দাাঁড়ারত োইরিে। সাহাযয করুণ আমারক। উরঠ দাাঁত্রড়র়ে দুই হারত 
োহজাহারের মুেমণ্ডি ধরর, েুম্বে কররিে কপারি। র্তবমাে যা, ত্রঠক তাই ভারিা। 
আর্াররা আত্রম আমার ত্রসোে জাত্রের়ে ত্রদত্রে। আর্াররা র্িত্র  আপোর সারথই থাকরত 
োই। রযমেটা অ্তীরতও আমরা সর্ িঞ্ঝা দূর কররত্র । আরর্ও আপোরক কতর্ার 
র্রিত্র  রয, রসই সম়ে পার করর এরসত্র  আমরা। রকে শুধু শুধু অ্েুতাপ করর ত্রেরজরক 
কষ্ট রদে? 
 
হুম, ত্রঠক র্রির া তুত্রম। আমারক সামরের ত্রদরক তাকারত হরর্। ত্রকন্তু ত্রক ু ত্রর্ষ়ে ভুরি 
যাও়ো েুর্ কত্রঠে। দ্রুত েত্রুরক রমাকারর্িা করর আত্রম যারদররক ভারিার্াত্রস তারদর 
জেয রশ্রষ্ঠ কাজটাই কররত হরর্ আমারক। আর এ াড়া প্রজারদর শ্রোও আদা়ে করর 
ত্রেরত পারর্ েতুে সম্রাট ত্রহরসরর্। 

http://www.bengaliebook.com/


 দ্য সার্পেন্টস টুথ (এম্পায়ার অভ দ্য ম াগল ) । অযার্লক্স রাদ্ারর্ ার্ে 

80 

www.bengaliebook.com                                  সূচিপত্র 
 

 

 
আপত্রে ইত্রতমরধযই তা কররর ে। আপোর ত্রপতা ত্রেরজ আপোরক োহজাহাে পৃত্রথর্ীর 
প্রভু উপাত্রধ ত্রদর়ের ে আর সমর়ের সারথ সারথ আপত্রে এর যথাথবতা প্রমাণ কররর্ে 
ত্রেি়ে। 
 
এটা অ্রেক আরর্র কথা। এরপর ঘরট আর  র্হুত্রক ু। আমার রিারকরা আমারক এেে 
পযবে জারেও ো। 
 
আপত্রে আপোর পুি আওরঙ্গরজরর্র মতই রজদী। যত্রদ রযরত হ়ে তরর্ যাে। ত্রকন্তু 
অ্েত একটা প্রত্রতজ্ঞা করুে আমার কার  যুরে যার্ার আরর্ রভরর্ রদেরর্ে রয েত্রুর 
মাথা়ে রকান্ ভার্ো েির …অ্রেযরাও ততটাই রু্ত্রেমাে যতটা আপত্রে। প্রত্রতর্ার 
আপোরক ত্রর্দা়ে জাোর্ার সম়ে আমারক ত্রর্শ্বাস কররত হ়ে রয আপত্রে ত্রফরর আসরর্ে 
আমার কার । 
 
কথা ত্রদত্রে ত্রেরজর রে়োি রােরর্া। োহজাহাে তাত্রকর়ে রদেরিে রয উষ্ণ র্াতারসও 
কাাঁপর ে মমতাজ। রতামার রভজা কাপড় পারে শুকরো কাপড় পরা উত্রেত। আত্রম রডরক 
ত্রদত্রে রতামার রসর্াদাসীরদর। 
 
সরু্জ ত্রসরের দত্রড়র সারথ রিািারো রুপার ঘত্রণ্ট র্াজারত যারর্ে োহজাহাে, এমে সম়ে 
 ুটরত  ুটরত এরিা জাহাোরা। হাাঁপারত হাাঁপারত জাোরিা, দারা…এক অ্শ্বাররাহী এই 
মাি ের্র ত্রের়ে এরসর … আর্ামীকাি রপৌঁর  যারর্ এোরে। 
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তুত্রম ত্রেত্রিত? আররা দুই সিাহ পযবে রতা রর্ারহােপুরর আসার কথা ত্র ি ো তাাঁর। 
জাোরিে সম্রাট। 
 
র্াতবার্াহক জাত্রের়ের  রয দারা সারাত্রদে আর রারতরও রর্ত্রের ভার্ সম়ে রঘাড়া োিারত 
রজদ কররর । 
 
মমতারজর ত্রদরক তাকারিে রমার্ি সম্রাট। এত মাস পরর পুরির মুে রদোর আো়ে 
উজ্জ্বি হর়ে উরঠর  রেহারা, আত্রম এেত্রে তসেয পাঠাত্রে তারদররক এত্রর্র়ে আোর জেয। 
 
আওরঙ্গরজর্রকও তারদর সারথ রযরত ত্রদে, যারত রসও তার ভাইর়ের রর্ৌররর্ অ্িংেগ্রহণ 
কররত পারর। র্রি উঠরিে মমতাজ। র়্েরস র াট হও়ো়ে, ে়েরতা আত্রম জাত্রে পাররসযর 
দরর্ারর ভাইর়ের সারথ যার্ার র্যাপারর রস কতটা উৎসুক ত্র ি। 
 
 এক মুহূতব ভার্রিে োহজাহাে। যত্রদ এেে োত্রের সম়ে হত আত্রম অ্মত করতাম ো। 
ত্রকন্তু ত্রর্জাপুররর ত্রর্রদ্রাহীরা রয রকাে সম়ে রয রকাে ত্রক ু কররত পারর। আত্রম রদোরোর 
জেয রকাে স্বার্তম পাত্রটব পাঠাত্রে ো। শুধুমাি দারা ও তার দি যারত ত্রেরাপরদ 
রর্ারহােপুরর রপৌঁ রত পারর রস র্যর্স্থা করত্র । আমার মরে হ়ে আওরঙ্গরজর্ এোরে 
থাকরিই ভারিা হরর্। 
 
* 
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রর্ারহােপুর দুরর্বর দরর্ারর র্াত্রি পাথররর মরঞ্চর উপর ততত্রর মািোরে থাকা ত্রসিংহাসরে 
র্রস ত্রেরজর অ্সধযবভার্ রেরপ ধরর অ্রপক্ষা কররত িার্রিে োহজাহাে। েুর্ কম 
সম়েই এরসর  যেে ত্রতত্রে রভরর্র ে রয একজে সাধারণ মােুষ ত্রহরসরর্ পত্ররর্াররর 
সারথ সম়ে কাটারো র্া যেে যা েুত্রে কররত পারার ক্ষমতা থাকরিই ভারিা হরতা, এেে 
এই মুহূরতবও ত্রঠক রস রকমই মরে হরে। ত্রেিােও়োিা ফটকিাররর রপ ে রথরক 
রঘাড়ার রহ্রষাধ্বত্রে আর েুররর আও়োরজ রু্িরত পাররিে রয তুত্রহে রা়ে, তার দূত ও 
র্াত্রহেী এরস রপৌঁর র ।  ুরট ত্রর্র়ে ত্রেজ পুিরক অ্ত্রভর্াদে জাোরো রথরক ত্রেরজরক 
ত্রর্রত রাো কত্রঠে হর়ে পরড়র , ত্রকন্তু রীত্রতর োত্রতরর আেুষ্ঠাত্রেকতা পািে করাও 
জরুত্রর। এই কাররণ সাত্রর রর্াঁরধ সামরে দাাঁত্রড়র়ে আর  সভাসদ ও রসোপত্রতরা। 
অ্েযত্রদরক ডাে পারে অ্রপক্ষাকৃত ত্রেেু একটা মরঞ্চ অ্রপক্ষা করর  র াট ত্রতে পুি, 
যারদর সর্ার পররে রব্রারকরডর সরু্জ রমার্ি রকাটব ও র্িা়ে মুোর মািা। 
 
রতর র্ র র়্েস্ক োহ সুজা হাত্রস মুরে তাত্রকর়ে রদের  োরপাে ত্রকন্তু রােভারী। রেৌকাো 
মুরের অ্ত্রধকারী দুই র্ ররর র াট আওরঙ্গরজর্ শ্রোর্েত রেহারা়ে দাাঁত্রড়র়ে আর । 
েীঘ্রই এরদর দুজরের জেয তাাঁরক যথাযথ দাত্র়েত্বপূণব কাজ েুাঁরজ রর্র কররত হরর্। 
রযমেটা ত্রতত্রে কররর ে দারার জেয, ভার্রিে োহজাহাে। একজে রাজকী়ে োহজাদার 
ত্রেক্ষা এত তাড়াতাত্রড় শুরু করা যা়ে ো। োহ সুজারক ত্রেেরত হরর্ রয জীর্ে শুধুমাি 
ত্রেকার আর আরমাদ-প্ররমারদর জেয ে়ে। অ্েযত্রদরক আওরঙ্গরজর্রকও রু্িরত হরর্ রয 
ক্ষমতার র্যর্হার করা এত সহজ ে়ে যতটা রস পূর্ব-পুরুরষর কাত্রহেী পরড়, মরে মরে 
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ভারর্। যাই রহাক,  ়ে র্ র র়্েসী মুরারদর কথা এেেই ত্রেো ো কররিও েিরর্। রস 
এেে র্যি োহ-সুজার ওড়োর প্রাে রটরে তার মরোরযার্ আকষবরণর কারজ। 
 
র্াদয রর্রজ উঠি আর ত্রঠক ত্রে়েমােুযা়েী প্রথরম আর্মে ঘটি দূতার্াস প্রধাে তুত্রহে 
রার়ের। র়্েস হরিও এেরো ঋজু রদহী তুত্রহে রা়ে দাত্রড় রাত্রের়ে রারে কারিা ররে। 
ধীরর ধীর এত্রর্র়ে এরস অ্র্েত হি ত্রসিংহাসরের সামরে। 
 
স্বার্তম তুত্রহে রা়ে। োরহর কার  ত্রর্র়ে সফি হর়ের  রতামার দূতার্াস? এর উত্তর েুর্ 
ভারিা কররই জারেে োহজাহাে–দূত মারফত ত্রে়েত্রমত সিংর্াদ রপর়ের ে ত্রতত্রে–
তারপররও সফিতা সম্পরকব জেসমরক্ষ প্রোর করাটা জরুত্রর। 
 
োহ আপোরক ভাই োরম রডরক শুরভো পাত্রঠর়ের ে। আত্রম একত্রট ত্রেত্রঠও র্হে করর 
এরেত্র  তাাঁর পক্ষ রথরক। আত্রম ত্রক এত্রট উচ্চ স্বরর পাঠ করর্ জাহাপো? 
 
অ্েুমত্রত রদ়ো হি, তুত্রহে রা়ে। 
 
আইভত্রর রকস েুরি রর্র করা হি একত্রট কার্জ। পড়া শুরু করি তুত্রহে রা়ে। শুরু 
হর়ের  ফুরির মত র্ণবো ত্রদর়ে একত্রট অ্েুরেরদর মাধযরম যারত রিো হর়ের  রমার্ি 
সাম্রারজযর মহে আর রযোরে হাত্রস ফুত্রটর়ের ে োহজাহাে পাররসযর োহ ও রমার্ি 
সম্রাট র্হুত্রদে যার্ৎ ত্রমি ে়ে র্রঞ্চ েত্রু ত্র রিে। এরপরই আসি কথা়ে এরিা তুত্রহে 
রা়ে: আত্রম, োহ আব্বাস, ত্রর্ে়ে সহকারর আপোর প্রিাত্রর্ত রহরারট র্াত্রণত্রজযক 
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অ্ত্রধকারসমূহ স্বীকার করর ত্রেত্রে। এর পত্ররর্রতব আত্রম রঘাষণা করত্র  রয আমার েহর 
ইসফাহারে আর্ত রমার্ি সাম্রারজযর র্ত্রণকরদর উপর কর ধাযব করা হরর্ ো। 
 
তুত্রম রর্ে ভারিা মধযস্থতা করর  তুত্রহে রা়ে আর এ কাররণ রতামারক পুরসৃ্কত করা 
হরর্। ত্রকন্তু তার আরর্ এই ক্লাত্রেকর ভ্রমরণর জেয ত্রর্শ্রাম কর। এ কাররণ আত্রম জাত্রে 
রদাষাররাপ কররত হরর্ আমার পুিরক। রকেো রস পত্ররর্াররর সারথ ত্রমত্রিত হরত 
উৎসুক ত্র ি। ক্ষমা কর, ত্রকন্তু আত্রম ত্রেরজও সমােভারর্ আগ্রহী তাাঁর সারথ ত্রমত্রিত হর্ার 
জেয। 
 
এত তাড়াতাত্রড় তারক রযরত র্িা়ে োত্রেকটা আোহত হি তুত্রহে রা়ে। কুত্রেবে করর েরি 
রর্ি। োহজাহাে ইোরা কররতই র্ারদযর র্াজাোর সারথ প্ররর্ে পরথ রদো রর্ি দারা 
শুরকারক। উপত্রস্থত সভাসদরৃ্ে র্াতারস র্রমর েীরসর েযা়ে মাথা েত করর দাাঁত্রড়র়ে 
রইি, সর্ার মাি ত্রদর়ে এত্রর্র়ে আসি সম্রারটর রজযষ্ঠ পুি। হাত্রস মুরে দারা এত্রর্র়ে 
এরিা মঞ্চ রথরক উরঠ দাাঁড়ারো ত্রপতার র্াড়ারো হারতর ত্রদরক। ডাে হারত দারারক ধরর 
সভাসদরদর ত্রদরক তাকারিে সম্রাট। 
 
আমার ত্রপ্র়ে পুরির ত্রেরাপদ আর্মরের আেে উদযাপরের জেয আত্রম তারক একত্রট 
র্যাোর উপহার প্রদাে করত্র –উপহার ত্রহরসরর্ একজে সম্রাট এর মাধযরমই সরর্বাচ্চ 
সম্মাে প্রদেবে কররত পাররে, রয ত্রে়েম েরি আসর  আমার পূর্বপুরুষ র্ার্ররর সম়ে 
রথরক। 
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এই রারত অ্ন্ধকার রেরম এরি আকারে  ত্রড়র়ে পড়ি েতুে োাঁরদর পাণু্ডর আরিা আর 
রসই সারথ র্দরি রর্ি রর্ারহােপুর দুর্ব হারারমর পত্রররর্ে। প্রধাে আত্রেো়ে র্ার র 
সারথ ত্রেকি রর্াঁরধ িুত্রির়ে রদ়ো হি িাি, েীি, সরু্জ আরিার কাাঁরের র্ি। রমািার়েম 
আরিা়ে উদ্ভাত্রসত হর়ে উঠি োরপাে। োরহর উপহার রদ়ো দাত্রম পাররসযর কারপবট 
ত্রর্ ারো মরঞ্চর মািোরে পা ভাাঁজ করর র্রস আর ে োহজাহাে। রজযষ্ঠ ত্রতে পুি 
এেরো আহারর রত। রব্রারকরডর কাজ করা হিুদ পাের্াত্রিরে শুর়ে আর ে মমতাজ। 
পারে জাহাোরা আর ররােোরা একই সারথ মাথা রররে হাসযররস র্যি। র াট্ট মুরাদ 
র্ভীর ঘুরম মগ্ন র াটরদরই মত। 
 
দারার ত্রফরর আসার কথা শুরেই োহজাহারের প্রথম ত্রেো হর়েত্র ি আেে রভাজরের 
ত্রেরদবে রদরর্ে ত্রকো, ত্রকন্তু একপারে রটরে এরে তাাঁরক রু্িারিে মমতাজ। দুত্রভবরক্ষর 
সম়ে এমে করাটা কী উত্রেত হরর্ আমারদর? ত্রজরজ্ঞস কররিে মমতাজ। এত 
জাাঁকজমক রভাজে কররি র্যাপারটা ত্রঠক অ্মােত্রর্ক হরর্ ো? আমারদর রান্নার র্ন্ধ 
রর্ারহােপুররর রদ়োরির র্াইরর তারদর কার  রপৌঁর  যারর্ যারা জারে ো পুেরা়ে আর্ার 
করর্ রেরত পাররর্। 
 
তৎক্ষণাৎ র্যাপারটা উপিত্রি কররত পাররিে সম্রাট। অ্েযরা কী ভার্রর্–ত্রঠকই র্রির ে 
মমতাজ। সাধারণত এরকমটাই হ়ে। তাই মমতারজর পরামেবােুযা়েী র্ড়সড় রভারজর 
পত্ররর্বরত ত্রতত্রে ত্রেরদবে ত্রদরিে দারার সম্মাোরথব আরেপারের গ্রারম েষয ত্রর্তরণ কররত 
আর ত্রেজ র্াঁধুেীরক আরদে ত্রদরিে রহরররম একাকী উপরভার্ করার জেয তাাঁর 
পত্ররর্াররর ত্রেত্রমরত্ত সাধারণ োর্ার ততত্রর কররত। 
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পাররসযর দরর্ার ত্রের়ে দারা শুরকাহরক প্রশ্ন করর েিি োহ সুজা। এরক অ্রেযর সারথ 
তারদররক এত সহজভারর্ ত্রমেরত রদরে ভারিাই িার্র , ভার্রিে োহজাহাে। কতটা 
পৃথক তাাঁর ত্রেরজর র্ািযকারির রের়ে–এমেত্রক কম র়্েরসও ত্রতত্রে ও তার সম্ভাইরদর 
মারি সদ্ভার্ ত্র িো। আর পরর্তবীরত ত্রসিংহাসরের উচ্চাকাঙ্খ ত্রক ু হর্ার আো থাকরিও 
আর হরত রদ়েত্রে রকাে হৃদযতা। যত্রদ তাাঁর ত্রেরজর রকাে ভাই থাকত–রযমেটা তাাঁর 
পুরিরা এরক অ্রেযর–হ়েত পত্ররত্রস্থত্রত ত্রভন্ন হত… 
 
দারা ত্রক ু একটা র্ির –ত্রেরজর ভার্ো়ে ডুরর্ ত্র রিে োহজাহাে অ্ত্রর্শ্বারস মাথা োড়র  
োহ সুজা। 
 
কী হর়ের  োহ সুজা? 
 
দারা আমারদররক র্ির  রয োহ তারক কী জাত্রের়ের  অ্রেক র্ র আরর্ পারসযরা 
োত্রক আমারদর পূর্বপুরুষ র্ার্ররক সাহাযয কররর  উজরর্ক রেতা োরহর্ােী োরের 
সারথ যুরে…পারসী়েরা উজরর্করদর হাত রথরক র্ার্ররর রর্ােরক উোর কররত্র ি আর 
োইর্ােী োরের েুত্রি ত্রদর়ে োর়ের কাপ র্াত্রের়ে উপহার পাত্রঠর়েত্র ি র্ার্ররক। এটা সত্রতয 
হরত পারর ো…পারসী়েরদর সারথ রমার্িরদর কেে এত সেযতা ত্র ি, ত্রপতা? 
 
ত্রকন্তু উত্তর ত্রদি অ্েয দুজরের রের়ে একটু ত্রপ রে র্রস থাকা আওরঙ্গরজর্। যত্রদ তুত্রম 
কেরো ঘটোপত্রেগুরিা পরড় রদোর কষ্ট কররত, তাহরি তুত্রমও জােরত পাররত রয এত্রট 
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সত্রতয ঘটো। ত্রর্রেষ করর র্ার্র ত্রেরজর মুরে র্রি রর্র ে। তুত্রম আররা জােরত পাররত 
রয অ্র্রেরষ হুমা়ুেে রয ত্রহেুিারে ত্রফরর এরসর ে তার অ্েযতম একটা কারণ হি রয 
পারসযরা রসোর্াত্রহেী ত্রদর়েত্র ি।  
 
আত্রম মুগ্ধ আওরঙ্গরজর্। রতামার রৃ্হত্রেক্ষক জাত্রের়ের ে রয তুত্রম কতটা ত্রর্দযােুরার্ী, 
ত্রকন্তু আত্রম রু্িরত পাররত্রে রয কতটা। হ়েত রকাে ত্রদে তুত্রম অ্রেক র্ড় ত্রর্িাে হর়ে 
উঠরর্। জাোরিে োহজাহাে। 
 
একজে ত্রর্িাে? ো–আত্রম আপোর মতে রযাো হর্। 
 
হ়েত। 
 
আত্রম সত্রতযই তাই োই, ত্রপতা। জ্বরি উঠি আওরঙ্গরজরর্র তরুণ রেহারা। আত্রম যা পত্রড় 
রসোরে রিো আর  রয, রমার্িরা ত্রহেুিাে জ়ে কররর  কিরমর রজারর ে়ে, 
তরিা়োররর রজারর। এভারর্ই আমরা এত্রর্র়ে যারর্া। 
 
হাত্রস োপরিে োহজাহাে। আওরঙ্গরজরর্র রকৌতুকরর্াধ রতমে তীক্ষ্ণ ে়ে, তার 
অ্েুভূত্রতরত সহরজই আঘাত িারর্–এই র্যাপারটা আর ভাইর়েরাও ভারিাই জারে যারা 
তারক প্রা়েেই েযাপা়ে। আত্রম ত্রেত্রিত তুত্রম তাই হরর্ যা তুত্রম হরত োও। 
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ত্রেরজর পত্ররর্াররর ত্রদরক তাকারিে োহজাহাে, সর্াই একসারথ র্রস আর । রোে পরড় 
রর্ি মমতারজর রোরে। র াট্ট করর প্রা়ে ো রর্ািার মতই মাথা োড়রিে মমতাজ ইোরা 
করর রু্িারিে রয মধযরারত ত্রেরজরদর মারি হও়ো ত্রর্ষর়ে অ্র্তারণা কররত। 
 
দারা শুরকাহ্, তুত্রহে রা়ে পাররসয রতামার রকৌেরির প্রেিংসা কররর । ত্রেরজরক একজে 
পুণবর়্েস্ক মােুষ ত্রহরসরর্ প্রমাণ করর  তুত্রম, র্ািক ত্রহরসরর্ ে়ে। এ র্যাপারর রতামার মা 
একত্রট পরামেব ত্রদর়ের ে রয কীভারর্ এ সিংর্াদ পৃত্রথর্ীর কার  প্রকাে করা যা়ে। 
 
আপত্রে কী র্িরত োে, জাহাপো? দারা শুরকাহর পত্ররষ্কার ত্রপঙ্গি র্রণবর রোে ঘুরর 
তাকাি োহজাহাে রথরক মমতারজর ত্রদরক। 
 
এেে রতামার সম়ে হর়ের  ত্রর্র্াহ করার। রতামার মা এরক্ষরি পরামেব ত্রদর়ের  র্ধূ 
ত্রহরসরর্ রতামার োোরতা রর্াে োত্রদরা হরর্ উপযুে। ত্রতত্রে রে়োি কররর ে রয তুত্রম 
তারক কতটা প ে কর… 
 
দারা শুরকাহ্ িিামাো আেরের অ্ত্রভর্যত্রে রদরে রর্ািা রর্ি রয মমতাজ সত্রঠক 
র্রির ে। একই ভারর্ সর্জাোর হাত্রস ফুরট উঠি োহ সুজা আর আওরঙ্গরজরর্র 
মুরেও। এেে পযবে যত্রদও ত্রতত্রে এই সেযতার কথা জাোরতে ো, েুত্রেই হরিে 
োহজাহাে। যত্রদ রকাে এক সম়ে রাজর্িংরের প্রর়োজরে দারারক একাত্রধক পত্নীর পাত্রণ 
গ্রহণ কররত হ়ে, রস রক্ষরিও এটাই ভারিা হরর্ রয প্রথম েী এমে রকউ রথাক যারক 
রস ভারিার্ারস। ত্রতত্রে ত্রেরজও দারার রের়ে েুর্ রর্ত্রে র়্েসী ত্র রিে ো, যেে ত্রতত্রে 
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মমতারজর সারথ আর্ে হর়েত্র রিে। আর রাজর্িংরের জেযও এ সম্বন্ধ উপযুে। োত্রদরা 
তাাঁর সোই মৃত পাররভরজর কেযা, ত্রকন্তু অ্ত্রতত্ররে মদপাে ও আত্রফম আসত্রের কাররণ 
অ্ে র়্েরসই মাি আটত্রিে র্ র র়্েরস মৃতুযর্রণ করর পাররভজ। রস সম়েটারত িরে 
ত্রর্ভে হর়ে পরড়ত্র ি এ রাজর্িংে। োত্রদরা আর দারা শুরকাহ্র এই ত্রমিরে অ্তীরতর ত্রক ু 
ক্ষরত প্ররিপ রতা অ্েত িার্রর্ আর ত্রর্োি রাজকী়ে পত্ররর্ারও র্াাঁধা পড়রর্ একসূরি। 
রমর়েটা সুেরীও–োরটা ত্রকন্তু সুদেবো আর ইত্রতমরধয ত্রর্ত্রভন্ন পাত্ররর্াত্ররক অ্েুষ্ঠারে দারার 
েঞ্চিতার ত্রর্পরীরত ত্রর্ত্রভন্ন উপত্রস্থত রু্ত্রেরও পত্ররে়ে ত্রদর়ের  রযোরে মমতাজ ত্রঠকই 
িক্ষয কররর ে তারদর পারস্পত্ররক আগ্রহ। 
 
রতা দারা, রতামার কী মত? 
 
োত্রদরারক ত্রর্র্াহ কররত পাররি আত্রম েুত্রেই হরর্া। কেস্বরর আেে আর অ্স্বত্রি ত্রের়ে 
উত্তর ত্রদি দারা। রেরষাে অ্েুভূত্রত ত্রেঘবাত ভাইরদর উসকাত্রেমূিক কথার্াতবা শুরে। 
 
আত্রমও েুত্রে হর়েত্র  রয তুত্রম মত ত্রদর়ে । আত্রম এেে রথরকই পত্ররকেো শুরু করর 
ত্রদত্রে রতামার ত্রর্র়ে ত্রের়ে। এই রেষ কর়েক সিারহ আমরা অ্রপক্ষা করত্র  রতামার ভাই 
অ্থর্া ভত্রগ্নর আর্মরের জেয। ত্রেরজর ফীত মধযভারর্র ত্রদক তাত্রকর়ে উত্তর ত্রদরিে 
মমতাজ। 
 
 কুেরে রহিাে ত্রদর়ে র্সরিে োহজাহাে। এরই মারি কেো করর রফরির ে রকমে 
হরর্ ত্রর্র্াহ রোভাযািা। ত্রর্জ়েীর রর্রে আগ্রা়ে ত্রফরর যার্ার সারথ সারথ শুরু হরর্ 
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অ্েুষ্ঠাে। এত্রট শুধুমাি ত্রপ্র়ে পুি র্া একজে রাজকী়ে োহজাদার ত্রর্র্ারহর ত্রেি ে়ে 
র্রঞ্চ তার ত্রেরজর রাজত্বকারিরও সত্রতযকাররর সূেো হরর্। দত্রক্ষরণর ত্রর্রদ্রাহ প্রেত্রমত 
হরিই রকর্িমাি ত্রতত্রে েতুে অ্ত্রভযারের মাধযরম রমার্ি সাম্রাজযরক সমৃত্রের ত্রদরক ত্রের়ে 
রযরত পাররর্ে। 
 
* 
 
জাহাপো! রা়ে ত্রসিং ত্রিে মাইি দূরর পত্রিম ত্রদরক ত্রর্জাপুর তসেযদরির এক ত্রর্োি 
অ্র্স্থাে জােরত রপররর । র্াতবার্াহরকর ঘারম রভজা েরীর রদরেই স্পষ্ট প্রতী়েমাে হর়ে 
উঠি রয রস কতটা দ্রুতর্ত্রতরত রর্ারহােপুরর  ুরট এরসর । 
 
উরত্তজো অ্েুভর্ কররিে োহজাহাে। অ্র্রেরষ এটাই হরত পারর রসই সুরযার্ যার 
মাধযরম তাাঁর েত্রুর উপর আঘাত হাো সম্ভর্ হরর্। িরড়র র্ত্রতরত ত্রেো করর ত্রসোে 
ত্রেরিে সম্রাট। 
 
তরতাজা একত্রট রঘাড়া ত্রের়ে ত্রফরর যাও রা়ে ত্রসিংরহর কার । জাোও রয আত্রম অ্শ্বাররাহী 
দি আর কামাে ও যন্ত্রপাত্রতসহ হাত্রতর দি ত্রের়ে আসত্র  তার সারথ রযার্ ত্রদরত। কী 
র্রি  ত্রর্জাপুররর তসেযরা ত্রিেমাইি দূরর? যত্রদ আত্রম রঘাড়সও়োররদর ত্রের়ে 
দ্রুতর্ত্রতরত  ুরট যাই তাহরি ত্রতে ঘণ্টার মারি রদো হরর্ রা়ে ত্রসিংর়ের সারথ। 
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প্রর়োজেী়ে ত্রেরদবে ত্রদর়ে রহরররমর ত্রদরক রিপার়ে  ুটরত  ুটরত আসরিে োহজাহাে। 
একজে েৃঙ্খি েত্রু রয ত্রকো কেরো এোরে আর কেরো রসোরে রদো ত্রদর়ে, আক্রমণ 
করর পাত্রির়ে যা়ে, তার সারথ রেিরত রেিরত ক্লাে হর়ে পরড়র ে। 
 
একত্রট টুরির উপর র্রস আর ে মমতাজ আর িম্বা রকেরাত্রজ আাঁেরড় ত্রদরে সাত্রত্ত আি-
ত্রেসা। কার ই র্রস মমতারজর ত্রপ্র়ে পাররসযর কত্রর্ রফররদৌরসর কত্রর্তা পরড় রোোরে 
জাহাোরা। দারা আর আওরঙ্গরজরর্র মতই ত্রর্িাে জাহাোরা, ভার্রিে োহজাহাে। 
 
কী হর়ের ? আপত্রে এত উরত্তত্রজত? হাত র্াত্রড়র়ে জােরত োইরিে মমতাজ। 
 
শুভ সিংর্াদ অ্র্রেরষ অ্েত আমার তাই মরে হ়ে। আমার তসেযরা ত্রর্জাপুররর র্ড় 
একদি তসরেযর রদো রপর়ের । যত্রদ আত্রম দ্রুত এরর্ারত পাত্রর তাহরি আত্রম যা আো 
করত্র  রসই যুরের রদো পারর্া। 
 
হাত্রস মুর  রর্ি মমতারজর রেহারা রথরক। আপত্রে আর্াররা ত্রেরজর যার্ার কথা র্ির ে, 
তাই ো? 
 
আমারক অ্র্েযই রযরত হরর্। এটা এমে একটা সুরযার্ রয অ্ত্রভযারের ফিাফি 
আমারদর পরক্ষই আসরর্, এরক অ্র্রহিা করা যারর্ ো। 
 
আত্রমও আো করত্র  তাই হরর্…আত্রম ত্রেত্রিত। ভারিা থাকরর্ে। 
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আত্রম কথা ত্রদত্রে। ত্রেেু হর়ে পত্নীর উষ্ণ রঠাাঁরট েুম্বে কররিে োহজাহাে আর মমতারজর 
অ্েুররারধ রপরটর উপর হাত রররে অ্েুভর্ কররিে েতুে প্রারণর স্পেে। আর এক 
মাসও র্াত্রক রেই ত্রেশুত্রটর আর্মরের। এর অ্রেক আরর্ই ত্রতত্রে ত্রফরর আসরর্ে আর 
হ়েত অ্ত্রভযােও রেষ হর়ে যারর্। মমতারজর কক্ষ রথরক প্রা়ে রদৌরড় রযরত রযরত 
ইত্রতমরধযই ভার্া শুরু করর ত্রদরিে যুরের কথা। 
 
ত্রতে ঘণ্টা পরর োহজাহাে তসেয দরির প্রধাে অ্িংরের সারথ  ুরট এরস রা়ে ত্রসিংর়ের 
জা়ের্া়ে রপৌঁর  তাকারিে ত্রেরদবত্রেত ত্রদরক। ত্রর্রদ্রাহীরা ওই অ্িংরে পাথুরর পাহারড়র 
উপর পুরাতে দুর্ব দেি করর রররের  জাহাপো। 
 
প্রা়ে আধা মাইি দূরর র াট পাহারড়র মাথা়ে রভরেপড়া মাত্রট ইরটর ততত্রর দুরর্বর 
ভগ্নার্রেষ রদেরত রপরিে সম্রাট। রদ়োরির ত্রক ু ত্রক ু অ্িংে এরকর্াররই রভরে রর্র । 
র াট্ট দুর্বটা েক্রর অ্শ্বাররাহী আর পদাত্রতক তসেযদরির জেয েুর্ রর্ত্রে ত্রেরাপত্তার র্যর্স্থা 
কররত পাররর্ ো, ত্রতত্রে তারদর হত্রটর়ে ঢািুর ত্রদরক ত্রের়ে আসরত পাররে, ত্রকন্তু পাহারড়র 
মাথার জা়ের্াটা পত্ররষ্কারভারর্ ত্রক ু র্াড়ত্রত সুত্রর্ধা এরে রদরর্। কর়েকজে ত্রর্রদ্রাহী 
রদ়োরির অ্ক্ষত অ্িংরের রপ রে জা়ের্া ত্রের়ের । অ্েযরা প্রাণপরণ রেষ্টা করর  পরড় 
যাও়ো ইট আর সুড়ত্রক তুরি র্যাত্রররকরডর র্যর্স্থা কররত। 
 
কতক্ষণ যার্ত তারা আর  এোরে? জােরত োইরিে োহজাহাে। 
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প্রথম আরিা রফাাঁটার সমর়ে তারদর কর়েকজে েররর সারথ সিংঘষব হর়েত্র ি আমারদর। 
এরপর আমারদর উপত্রস্থত্রত পত্ররর্তবরের সুরযার্ ত্রের়ে পাহারড়র মাথার ত্রদরক সরর যা়ে 
েত্রুরা। 
 
আত্রম এটা রভরর্ আিযব হত্রে রয তারা শুধুমাি ত্রপত্র র়ে আরসত্রে, গ্রারম িুত্রকর়ে আর  
রযমেটা আরর্ও কররত্র ি। 
 
আরর্ আত্রম যতটা রজরেত্র  তার রের়েও পদাত্রতক তসরেযর সিংেযা রর্ত্রে তারদর, এই 
মােুরষরা রহাঁরট রর্ত্রেদূর রযরত পাররত্রে। 
 
প্রা়ে কত হরর্ এোরে তারদর সিংেযা? 
 
দুই হাজার র্া তা রের়ে রর্ত্রে হরর্ ো। 
 
আমরা তাহরি তারদর রের়ে সিংেযা়ে কম। ত্রকন্তু এটা োরাপ ো…। ঢািুর উপরর 
আক্রমণ কররি তারদর রের়ে আমারদররকই রর্ত্রে রদো যারর্, তারা রতা রদ়োরির 
ত্রপ রে। অ্রোক ত্রসিংর়ের ত্রদরক ত্রফরর তাকারিে োহজাহাে। 
 
আমারদর অ্শ্বাররাহী ত্রদর়ে পাহাড় ত্রঘরর রফরি। এরপর র াট কামাে ত্রের়ে যুেহাত্রত 
রপৌঁ ারিই আমরা অ্গ্রসর হর্। রদত্রর করার রকাে মারে হ়ে ো। 
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যতটা োহজাহাে রভরর্ত্র রিে তার রের়েও রদত্রররত রপৌঁ ারিা হাত্রতর দি। এই সমর়ের 
মারি ত্রর্রদ্রাহীরা ক্লাত্রেহীে হাত ত্রদর়ে কাজ করার পাোপাত্রে িুত্রড় আর োর্ি র্যর্হার 
করর দুর্ব ত্রেমবাণ কাজ করর েিি। স্বত্রি পারেে ো সম্রাট। আরদে ত্রদরিে 
র্েুকধারীরদর র াট দিটারক পাহারড়র পারে জরড়া হরত। ত্রপরঠ র্েুরকর পাোপাত্রে 
পাত্রের রর্াতি আর র্াড়ত্রত গুত্রি র্হে করর েত্রু রররের ত্রঠক র্াইরর পাথুরর ত্রকোররর 
ত্রপ রে ত্রর্র়ে অ্র্স্থাে ত্রেি রমার্ি তসেযরা, রযে যুে শুরু হরি তারাও তাড়াতাত্রড় অ্িংে 
ত্রেরত পারর। 
 
হাত্রতরা এরস রপৌঁ ারোর পর র্ারুদ আর রর্ািার র্ি ত্রদর়ে প্রস্তুত করা হি কামাে, 
মধযারির র্ররম ঘামরত ঘামরত র্যাররি গুত্রি র াাঁড়ার উপযুে হরতই োহজাহাে আরর্ 
র্াড়ার আরদে ত্রদরিে। দৃঢ় পদরক্ষরপ, ধীরর ধীরর তাই করি সকরি। হাত্রতরদর ভারী 
েরীররর ত্রেরাপদ রর্ষ্টেীর মারি ত্রপ রে রদৌরড় এরর্ারত িার্ি র্েুকধারী, তীরোজ 
আর পদাত্রতক তসেযর দি। গুিের মারফত োহজাহাে সিংর্াদ রপর়ের ে রয ত্রর্রদ্রাহীরদর 
কার  এমে কী র াট রকাে কামােও রেই। তার পররও ভর়ে ভর়ে ত্রতত্রে অ্রপক্ষা কররত 
িার্রিে রয কেে আর্ার পাহারড়র ত্রদক রথরক রধর়ে আরস র্জবে সহ সাদা রধাাঁ়ো, রদো 
যারর্ আর্াররা ত্রতত্রে রর্াকা হর়ের ে েত্রুর েত্রে আর ধূতবতার কার । ত্রকন্তু ত্রক ুই হি 
ো। 
 
এেে, তাাঁর অ্গ্রসরমাে হাত্রতর দি ঢািুর ত্রদরক প্রা়ে অ্রধবক পথ এত্রর্র়ে রর্র  আর 
রর্ািোরজরা তারদর র াট্ট কামাে প্রস্তুত করর রফরির । কামারের রর্ািা ত্রর্র়ে আঘাত 
করা়ে দুরর্বর রদ়োরির িম্বা একত্রট অ্িংে েরস পড়রত রদেরিে োহজাহাে। এর রপ রে 
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আশ্র়ে রে়ো েক্রদরির কর়েকজে অ্শ্বাররাহী তসেয রর্ত্ররর়ে এরিা ধুিার মরধয। ত্রকন্তু ম্রাট 
ত্রেত্রিত রয র্াত্রকরা ত্রেঘবাত োপা পরড়র  ইট-সুড়ত্রকর ত্রেরে। এেে পযবে ত্রর্জাপুররর ত্রদক 
রথরক পাো কামারের েব্দ পাও়ো যা়েত্রে। তার মারে গুিের সত্রঠক সিংর্াদই ত্রদর়ের  
তারদর কার  কামাে রেই, স্বত্রির সারথ ভার্রিে োহজাহাে। ভারিাই ত্রর্পযব়ে রেরম 
এরসর  েত্রু র্াত্রহেীর উপর। এেে সম়ে হর়ের  প্রধাে তসেয র্াত্রহেী ত্রের়ে িাাঁত্রপর়ে 
পড়ার। 
 
তরিা়োর ত্রের়ে আক্রমরণর জেয ইোরা কররই রঘাড়া র াটারিে সামরের ত্রদরক। সম্রাট 
ও তাাঁর রদহরক্ষীরদর আরর্ র্াড়রত রদরে পাহারড়র োরপারে  ত্রড়র়ে থাকা তসেযরাও 
দুরর্বর ত্রদরক এত্রর্র়ে এরিা। সরু্জ র্যাোর উড়রত িার্ি। 
 
 ত্রড়র়ে থাকা পাথর এত্রর্র়ে রঘাড়া  ুত্রটর়ে যুেহাত্রত ত্রের়ে রপৌঁর  রর্রিে োহজাহাে। 
হঠাৎ কররই এগুরিার মারি একত্রট ত্রপরঠর উপর ত্রতেজে র্েুকধারী ও র াট্ট কামাে 
সহ-িাি ররে রাোরো শুড় তুরি র্যথা়ে ত্রেৎকার করর উঠি। েত্রু দরির ভার্যর্াে গুত্রি 
এরস রিাহার পারত রমাড়া রদহর্রমবর র্াইরর ত্রঠক ডাে রোরে আঘাত রহরের । র্াি 
রর্র়ে রে র্ত্রড়র়ে পড়ি র্াাঁকারো দাাঁরতর উপর, ঘুরর ত্রর্র়ে আরি করর মাত্রটরত পরড় 
রর্ি ত্রর্োিরদহী প্রাণীটা-সারথ পরড় রর্ি রব্রারের কামাে আর র্েুকধারী সর্াই। আর 
এ সর্ত্রক ুই পরড় রর্ি োহজাহারের ডাে পারে  ুটরত থাকা রদহরক্ষীর পরথর উপর। 
সারথ সারথ রঘাড়া হুমত্রড় রের়ে পরড় রর্ি। আররাহী তসেযটার পা আটরক রর্ি র্ড় 
একটা পাথররর মারি। 
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যুরের অ্েয সর্ েব্দ  াত্রপর়ে আহত তসরেযর আতবোদ শুেরত রপরিে ম্রাট। একই সারথ 
ত্রেরজর র্াম রর্াড়াত্রিরতও তীব্র র্যথা অ্েুভর্ কররিে, পারের ত্রদরক রহরি আররকটু হরি 
পরড় যাত্রেি তাাঁর ত্রেরজর রঘাড়াও। পরড় থাকা রঘাড়া িাত্রথ ত্রদর়ের  তারদর উপর। 
রর্াড়াত্রির র্যথা তীব্র হরিও রঘাড়া  ুত্রটর়ে ত্রেরজর উপর ত্রে়েন্ত্রণ রােরত রেষ্টা কররিে 
ত্রতত্রে। ত্রকন্তু ত্রক ু সমর়ের জেয এরত করর পাহারড়র ত্রদরক এরর্ারত থাকা তাাঁর 
অ্শ্বাররাহী দরির পথ রুে করর রফিা়ে র্ত্রত করম রর্ি তারদর। ত্রঠক যেে ত্রেরজর 
রঘাড়ারক সামরি ত্রেরিে, োহজাহাে রদেরত রপরিে দুরর্বর ত্রদক রথরক  ুরট আসর  
অ্েত ত্রিে জরের েত্রু র্াত্রহেী। দূরত্ব েুর্ রর্ত্রে হরি ত্রতেে র্জ। এত্রদরক র্ত্রজর়ে ওঠা 
সমসযার সুরযার্ ত্রেরতই  ুরট আসর  তারা। 
 
যুেহাত্রতর উপর রথরক র্েুকধারীরা গুত্রি করর দুজে েত্রু অ্শ্বাররাহীরক রফরি ত্রদি 
রঘাড়ার ত্রপঠ রথরক, ঢািুর সুত্রর্ধা ত্রের়ে র্াত্রকরা এরস েড়াও হি সম্রারটর র্াত্রহেীর উপর। 
দাত্রড়ও়োিা এক অ্শ্বাররাহী র্েযভারর্ হুিার  াড়রত  াড়রত এত্রর্র়ে এরস র্েবা  ুাঁরড় 
মাররিা হাত্রতর র্াি িক্ষয করর। তীক্ষ্ণভারর্ িক্ষযরভরদ র্যথব হর়ে পাহারড় হাত্ররর়ে রর্ি 
র্েবাটা। তরর্ তার আরর্ আঘাত করর রর্ি পত্রথমরধয পড়া কর়েকজে পদাত্রতক 
তসেযরক। আররকজে ত্রর্রদ্রাহী অ্শ্বাররাহী োহজাহারের এক রদহরক্ষীর ধূসর রঘাড়ার 
রু্রক আঘাত করি িম্বা র্েবা ত্রদর়ে, প্রা়ে তৎক্ষণাৎ মৃতুযর্রণ করি অ্রর্াধ জীর্টা। 
তৃতী়েজে ত্রেরজর রঘাড়ার ত্রপরঠ র্রসই রর্াঁরথ রফিরিা োহজাহারের এক তরুণ কত্রেবরক। 
এটা ত্র ি রর্োরার প্রথম যুে–ত্রেিঃসরেরহ এত্রটই রেষ। 
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ত্রেরজর রঘাড়া  ুত্রটর়ে সম্রাট এত্রর্র়ে রর্রিে আক্রমণকারীর ত্রদরক, রয ত্রকো র্যি আহত 
তরুরণর রু্ক রথরক ত্রেরজর র্েবা রটরে রর্র করর্ার কারজ। মাত্রটরত শুর়ে র্যথা়ে 
কাতরারে তরুণ কত্রেব। সম়ে মত োহজাহারের ত্রদরক ত্রফরর তাকারত পারি ো 
েত্রুসসেয, সম্রারটর তরিা়োর কত্রঠেভারর্ আঘাত করি তার হাাঁটুর উপরর, পরড় রর্ি 
রিাকটা আর হারতর র্েবা পরড় রর্ি মৃতপ্রা়ে কত্রেবর রদরহর পারে। ত্রর্রদ্রাহীরদর ভার 
অ্েযরদর উপর র রড় ত্রদর়ে ত্রতত্রে আক্রমণ কররিে আররকজে েত্রু তসরেযর উপর; 
মরোরযার্ ত্রদর়ে রাজকী়ে র্েুকধারীর র্িা রকরট রফিরত উদযত রিাকটা রটরও রপি ো 
কেে এত্রর্র়ে এরিে সম্রাট যতক্ষণ পযবে ো অ্েুভর্ করি রয আঘাত রিরর্ রফরট 
রর্র  ত্রেরজর মাথার েুত্রি। রঘাড়ার ত্রপরঠ র্রস মাথা ঘুত্ররর়ে সম্রাট রদেরিে ত্রর্রদ্রাহীরদর 
আক্রমণ প্রত্রতহত করর তাাঁর তসেযরা এত্রর্র়ে যারে পাহারড়র ত্রদরক। রর্াড়াত্রিরত প্রেণ্ড 
র্যথা সরেও সামরের ত্রদরক  ুটরিে ত্রেরজর রঘাড়া ত্রের়ে। 
 
রিাাঁপিাড় ত্রদর়ে র্াোরো র্যাত্রররকরডর একত্রট পার হি তার রঘাড়া, এমে সম়ে আররা 
একর্ার তীব্র র্যথা অ্েুভর্ কররিে োহজাহাে। এর্ার র্াম কাাঁরধ। কাাঁরধ িার্ার আরর্ 
একটা উড়ে গুত্রি এরস ধাক্কা রের়ের  তার রু্রকর র্রমবর ত্রকোরর। ত্রিতী়ে গুত্রির র্িটা 
পার হর়ে রর্ি মাথার কার  ত্রদর়ে ত্রহসত্রহস েব্দ করর। এরপরই কর়েকটা পাথররর 
আড়ারি আশ্র়ে ত্রের়ে মত্রর়ো হর়ে পুেরা়ে গুত্রি ভরার কারজ র্যি থাকা েত্রুসসেযরদর 
উপর েড়াও হরিে োহজাহাে। একজে র্েুরকর িম্বা র্যাররি ঘুত্ররর়ে রেষ্টা করি ধাক্কা 
ত্রদর়ে সম্রাটরক রঘাড়া রথরক রফরি ত্রদরত। ত্রকন্তু োহজাহারের তরিা়োর রকরট রফিি 
রিাকটার র্াি, উেুে হর়ে পড়ি দাাঁরতর সাত্রর, পরড় রর্ি তসেযটা। ত্রমত্রেটোরেরকর 
রভতরর দুরর্বর রদ়োরির রভতরর ঢুরক পড়রিে রমার্ি সম্রাট ও তসরেযর দি। সমারে 
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কেুকাটা কররত িার্ি ত্রর্জাপুররর তসেযরদর, এরা আর্ার মত্রর়ো হর়ে পািারত িার্ি 
এক জা়ের্া রথরক আররক জা়ের্া়ে। একটু পররই কর়েকজে ত্রর্রদ্রাহী ত্রেরজরদর 
তরিা়োর রফরি ত্রদর়ে ভূত্রমর্েত হি দ়ো ত্রভক্ষার জেয। অ্েযরা রর্ত্রের ভার্ই অ্শ্বাররাহী, 
রেষ্টা করি পািারত ত্রকন্তু রর্ত্রের ভার্ রক্ষরিই র্যথব হি রারটর অ্শ্বাররাহী র্া 
র্েুকধারীরদর র্রদৌিরত। একজে েত্রু অ্শ্বাররাহী সাদা আিোল্লা পত্ররত্রহত ত্রর্োিরদহী 
একজে ত্রেরজর রঘাড়া রথরক পরড় রর্রিও পা জত্রড়র়ে রফিরিা পাদাত্রেরত, ফরি রঘাড়াটা 
ত্রেরজর আররাহীরক ত্রের়েই  ুরট রর্ি পাহারড়র ত্রেরের ত্রদরক। পাথর রথরক পাথরর ধাক্কা 
রের়ে মািংরসর দিারত পত্ররণত হি েূণব-ত্রর্েূণব মাথা। আররকজে েত্রুসসেয, রপাোক রদরে 
রর্ািা রর্ি একজে রসোপত্রত, রর্কা়েদাভারর্ হাত িুিরত থাকা অ্র্স্থা়ে ভূপাত্রতত হি 
মাত্রটরত। োহজাহারের পাে রথরক এগুত্রি  ুড়র  একজে র্েুকধারী, ো হরিও দুইে 
র্জ অ্ত্রতক্রম করর গুত্রি আঘাত রহরের  েত্রুসসেযরক। ত্রফরর তাত্রকর়ে ত্রেজ তসেযরক 
অ্ত্রভর্াদে জাোরিে োহজাহাে, প্রত্রতজ্ঞা কররিে এ দক্ষতার জেয পুরসৃ্কত করা হরর্ 
তারক, ত্রঠক রস সম়ে পাহারড়র উপর রথরক রদেরত রপরিে ত্রেরে রর্ারহােপুররর ত্রদক 
রথরক রঘাড়া  ুত্রটর়ে আসর  একদি অ্শ্বাররাহী। 
 
একটুক্ষণ ত্রিধা কররিে োহজাহাে। যুে রজতা হর়ে রর্র  আর ত্রতত্রে এটাও জােরত 
আগ্রহী রয কারা এরা। 
 
ত্রেরজর রদহরক্ষীরদর রডরক অ্েুসরণ কররত র্রি ত্রেরজর রঘাড়া র াটারিে সম্রাট। 
পাহারড়র ত্রেরে রেরম র্ার র সাত্ররর কার  অ্রপক্ষারত অ্শ্বাররাহীর ত্রদরক এত্রর্র়ে 
রর্রিে। কা াকাত্র  রযরতই রদেরত রপরিে  ়েজে মােুষ–পাাঁেজে তসেয ও সরু্জ 
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আিোল্লা পত্ররত্রহত সাদা রর্েধারী একজে। মাথা ঘুরারতই সম্রাট ত্রেেরত পাররিে 
আসিাে রর্র্রক। কী এমে ঘরটর  রয তার র়্েস্ক পত্ররোরক রর্ারহােপুর রথরক যুরের 
মারঠ  ুরট এরিা? 
 
ত্রেরজর ক্লাে রঘাড়ারক আররা রজারর  ুত্রটর়ে ত্রেরিে োহজাহাে, কাে রেরড় অ্ত্রভরযার্ 
জাোরিা জন্তুটা। ত্রেরজর রক্ষীরদর রফরি মােুরষর র াট্ট দিটার কার  এত্রর্র়ে রর্রিে 
সম্রাট। জােরত োইরিে, কী হর়ের ? কী র্যাপার? 
 
জাহাপো! সমর়ের আরর্ই ম্রাজ্ঞীর প্রসর্ রর্দো শুরু হর়ের । োহজাত্রদ জাহাোরা 
আমারক পাত্রঠর়ের ে সিংর্াদ জাোরত…আত্রম অ্েুভর্ কররত্র  রয এটা আমার দাত্র়েত্ব, তাই 
ত্রেরজই এরসত্র .. রৃ্ে মােুষটা ক্লাে হর়ে পরড়র । এই কত্রঠে পত্ররশ্ররম ও ভ্রমরণ ত্রেি়ে 
তার সর্ েত্রে রেষ হর়ে রর্র । 
 
হঠাৎ কররই পাকস্থিী রথরক মরে হি ঠাণ্ডা ররাত রর্র হরত িার্ি। জাহাোরা রকে এত 
তার্াদা ত্রদর়ে সিংর্াদ পাত্রঠর়ের ? যত্রদ সর্ত্রক ু ত্রঠকঠাক থারক তাহরি কী তারা তার 
রফরার জেয জন্ম সিংর্াদ রররে ত্রদরত পাররত্রে? ম্রাজ্ঞী রকমে আর ে? জােরত োইরিে 
োহজাহাে। 
 
আত্রম জাত্রে ো। যেে আত্রম এরসত্র , হাত্রকরমরা ওোর সারথই ত্র ি… আত্রম তারদররক 
ত্রক ু ত্রজজ্ঞাসা করার জেয অ্রপক্ষা কত্ররত্রে। আপোর কেযা রজার করত্র রিে রযে রকাে 
সম়ে েষ্ট ো করা হ়ে। 
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ত্রিধা়ে পরড় রর্রিে োহজাহাে। পুররা ইরেেত্রে ত্রদর়ে োইর ে রর্ারহােপুরর  ুরট রযরত; 
ত্রকন্তু এত করষ্ট অ্ত্রজবত জর়ের সম্ভার্ো রকউ রহিা়ে েষ্ট কররত পাররে ো। দ্রুত ত্রেো 
করর ত্রের়ে রদহরক্ষীরদর দিরেতার ত্রদরক তাকারিে। 
 
অ্রোক ত্রসিংরক জাোও রয, এোেকার দাত্র়েত্ব তার উপর অ্পবণ করা হি। তার প্রত্রত 
আমার আরদে হি রয যতদূর সম্ভর্ ত্রর্জাপুররদর ধাও়ো কররত; ত্রকন্তু রকাে িুাঁত্রক ত্রের়ে 
ে়ে। এই দুরর্বর সুরক্ষার র্যর্স্থা করর র্াত্রক তসেযরদররক ত্রের়ে রযে রর্ারহােপুরর ত্রফরর 
আরস। আর দ্রুত আমার জেয েতুে একত্রট রঘাড়া ত্রের়ে এরসা। 
 
ত্রেরজর রঘাড়ারক আররা রজারর র াটার তাত্রর্দ ত্রদর়ে অ্স্পষ্ট ত্রদর্রের ত্রদরক রোে আটরক 
রােরিে সম্রাট। ইরে হরে রর্ারহােপুরর কী ঘটর  তা যত্রদ এোে রথরকই রদো রযত, 
যত্রদও ত্রতত্রে জারেে রয অ্রেক মাইরির র্যর্ধাে উভর়ের মারি। আহত র্াম রর্াড়াত্রিও 
রর্ে র্যথা করর , ত্রেরজর ত্রদরক তাত্রকর়ে রদেরত রপরিে পার়ের কার র কাপড় ত্রভরজ 
রর্র  ররে। ত্রেরজর ো েত্রুর ত্রেত্রিত হরত পাররিে ো–ত্রকন্তু যুরের িৃত্রত এরই মারি 
মুর  রযরত শুরু কররর  মে রথরক। সমগ্র ভার্ো জুরড় শুধুই মমতাজ ও কেে তাাঁর 
সারথ রদো কররর্ে তারত র্যগ্র হর়ে আর ে োহজাহাে। অ্েত এ সিংর্াদটুকু 
মমতাজরক স্বত্রি রদরর্ রয ত্রতত্রে যুে রথরক ত্রেরাপরদ ত্রফরর এরসর ে। 
 
অ্র্রেরষ আর্ া আরিা়ে সামরে রদেরত রপরিে তাত্রি েদী। আর এর উত্তর ত্রদরক রদো 
রর্ি রেৌরকাো টাও়োর রসোরে রর়ের  মমতারজর আর্াস। 
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রঘাড়া  ুত্রটর়ে ত্রেরে তীররর ত্রদরক রেরম রর্রিে ত্রতত্রে, এরপর অ্র্ভীর কাদা পাত্রের মধয 
ত্রদর়ে হাত্রতমহরির প্ররর্েিার ত্রদর়ে রভতরর রর্রিে; এই পরথ প্রত্রত সন্ধযা়ে হাত্রতরদররক 
তারদর রো়োড় রথরক রর্র করর েদীরত আো হ়ে রর্াসি আর পাত্রে পাে কররত। 
সাধারণত এই পরথ ত্রতত্রে দুরর্ব প্ররর্ে কররে ো, ত্রকন্তু এত্রটই দ্রুততম পথ। 
 
হাত্রতমহরির র্াইররর আত্রেোরত সম্রাটরক রদেরত রপর়ে অ্র্াক হর়ে রর্ি প্রহরী। রঘাড়া 
রথরক রেরম রর্াড়াত্রির র্যথা সরেও অ্রধবক রদৌড়ারো আর অ্রধবক রোাঁড়ারোর ভত্রঙ্গরত 
ত্রসাঁত্রড় রর্র়ে উঠরত িার্রিে দুরর্বর প্রাণরকরন্দ্র থাকা হারররম। যত দ্রুত সম্ভর্ ত্রসাঁত্রড় 
ভােরত িার্রিে। এরপর রকােমরত রু্রকর র্মব েুরিই হারররমর প্ররর্েমুরে অ্রপক্ষমাে 
রসর্াদাসীর হারত  ুাঁরড় ত্রদরিে। সাধারণ সম়ে হরি রে ধুর়ে যুরের ঘাম মুর  পত্ররষ্কার 
হর়ে তরর্ই রযরতে; ত্রকন্তু এেে রযভারর্ আর ে রসভারর্ই  ুটরিে মমতারজর কার । 
 
এত হঠাৎ করর ত্রতত্রে এরসর ে রয সাধারণত সম্রারটর আর্মের্াতবা রযভারর্ ধ্বত্রেত হ়ে, 
তর জরেয সম়ে পাও়ো যা়েত্রে। জাহাোরা মাতার করক্ষর অ্ধবরোিা দরজার কার  
দাাঁত্রড়র়ে আর । পাথররর রমরিরত ত্রপতার পদেব্দ শুেরত রপর়ে মাথা তুিরি পর 
োহজাহাে রদেরত রপরিে পাত্রে পড়র  তার রোে রর্র়ে। 
 
জাহাোর কী হর়ের ? কী ঘরটর ? 
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েতুে ত্রেশু ত্রক ুরতই আসর  ো। র্ত ত্রতে ঘণ্টা ধরর মা এই যন্ত্রণা রভার্ করর ে। 
ত্রক ুই সাহাযয কররত পারর  ো। আত্রম রেষ্টা কররত্র িাম োে কররত ত্রকন্তু ত্রতত্রে শুধু 
আপোরক রদেরত রের়ের ে… জাহাোরা কথা রেষ করার আরর্ই দীঘব ত্রেৎকার রোো 
রর্ি; মােুষ ে়ে মরে হি রকাে পশু ত্রেৎকার করর উঠি। এতটা ভ়ে রপর়ে রর্রিে 
োহজাহাে যা ত্রতত্রে কেরো যুেরক্ষরিও অ্েুভর্ কররেত্রে। সামরে পা র্াত্রড়র়ে পুররা 
দরজা েুরি রভতরর তাকারিে। 
 
ত্রেেু একত্রট ত্রর্ াো়ে শুর়ে আর ে মমতাজ, হাাঁটু রভািা অ্র্স্থা়ে ত্রপঠ ত্রদর়ে শুর়ে দুই হারত 
েে করর ধরর আর ে ত্রর্ াোর পাে। সাদা োদর ভরর রর্র  ঘারম। িম্বা েুরির রাত্রে 
রিরে আর  র্যথাতুর মুরের সারথ, ত্রেরু্ক তুরি আর্াররা ত্রেৎকার করর উঠরিে ত্রতত্রে। 
সাত্রত্ত আি-ত্রেসা হাত ধরর রররে রেষ্টা করর  োে কররত, ত্রকন্তু মমতাজ এত র্েযভারর্ 
সত্ররর়ে ত্রদরে রয সাত্রত্ত আি-ত্রেসা ধরর রােরত পারর  ো। দুজে হাত্রকম, একজে র়্েস্ক, 
আররকজে কম র়্েসী, দাাঁত্রড়র়ে আর  করক্ষর এক রকাণা়ে। 
 
ক়েিার উেুরের উপর তামার পারি রু্দরু্দ তুরি কড়া র্ন্ধও়োিা ত্রক ু একটা ফুটর । 
 
ওোরক র রড় ত্রদে জোর্া। ওষুধ প্রা়ে ততত্রর হর়ে এরসর , র্যথা কমারত সাহাযয কররর্। 
হাত্রকমরদর একজে র্রি উঠি। 
 
রোে তুরি দরজার কার  োহজাহােরক রদেরত রপি সাত্রত্ত আি ত্রেসা। তার মুরে একই 
অ্সহা়ে অ্ত্রভর্যত্রে রদেরত রপরিে সম্রাট, যা ত্রতত্রে রদরেত্র রিে কেযার মুরে। 
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উরঠ দাাঁত্রড়র়ে একপারে সরর রর্ি সাত্রত্ত আি-ত্রেসা। ধীরর ধীরর োহজাহাে এত্রর্র়ে 
রর্রিে ত্রর্ াোর কার । রকাে একভারর্ মমতাজ রু্িরত পারি রয ত্রতত্রে এরসর ে, মাথা 
ঘুত্ররর়ে তাকারতই আররা একর্ার প্রসর্ র্যথা এরস োত্রড়র়ে ত্রদি। তরর্ এর্ার ত্রতত্রে 
ত্রেৎকার কররিে ো, োহজাহােরক পারে হাাঁটু রর্রড় র্সরত রদরে হাসরিে। ত্রফসত্রফস 
করর র্িরিে, আপত্রে এরসর ে। 
 
অ্র্েযই। সর্ত্রক ু ত্রঠক হর়ে যারর্। 
 
ো। র্াচ্চাটা আসরর্ ো… আত্রম অ্রেক রেষ্টা কররত্র …আত্রম োই ো ও আমার রভতরর 
মৃতুযর্রণ করুক। 
 
যেে প্রস্তুত তেে এরস যারর্… োে হও। 
 
হাত্রকরমরাও এটাই র্ির , ত্রকন্তু আত্রম পারত্র  ো। র্যথা আর োরপ মরে হরে আমার 
েরীর ত্র াঁরড় যারর্, ত্রকন্তু ত্রক ুই হরে ো। 
 
জাহাপো। র়্েস্ক হাত্রকম এরস োহজাহারের পারে দাাঁড়ারিা। হারত একত্রট কাপ। এই 
ওষুধ র্যথা কত্রমর়ে রদরর্। 
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আমারক দাও। ত্রর্ াোর পারে হাাঁটু রর্রড় োহজাহাে কাপটা ধররিে মমতারজর মুরের 
কার । 
 
রের়ে োও… প্রথম ত্রদরক হিুদ ররের তরি ত্রেরু্ক রর্র়ে র্ত্রড়র়ে পড়রিও রেষপযবে 
োত্রেকটা রের়ে ত্রেরিে মমতাজ। 
 
এরত যন্ত্রণা প্রেত্রমত হরর্ জাহাপো। রভতরর দাো র্াাঁধা ত্রেো করম যারর্। রষাি ঘণ্টা 
েির  রয প্রসর্ রর্দো শুরু হর়ের । ত্রতত্রে প্রা়ে ত্রেিঃরেষ হর়ে পরড়র ে। কর়েক 
ত্রমত্রেরটর মারি ত্রেরিজ হর়ে পড়রর্ে। 
 
জাোরিা হাত্রকম। ত্রকন্তু মরে হি রযে তারক ভুি প্রমাত্রণত কররতই আর্াররা ত্রেৎকার 
করর উঠরিে মমতাজ। র্যথার ভারর িটকা ত্রদর়ে োহজাহারের হারতর কাপ রফরি 
ত্রদরিে, সর্টুকু তরি র্ত্রড়র়ে পড়ি রমরিরত। ও আসর । ত্রেিঃশ্বাস প্রা়ে র্ন্ধ হর্ার 
রযার্াড়। অ্সিংেয ধেযর্াদ, আল্লাহ ও আসর  অ্র্রেরষ… এত রজারর োহজাহারের ডাে 
হাত রেরপ ধররিে রয েে ঢুরক রর্ি মািংরসর রভতরর। 
 
ওর র্যথা আমারক দাও। আমারক র্হে কররত দাও এ যাতো। আপে মরে প্রাথবো 
কররত িার্রিে োহজাহাে। 
 
হঠাৎ কররই মমতাজ তারক র রড় ত্রদর়ে উরঠ র্সার মত ভত্রঙ্গ কররিে। োদররর ত্রেরে 
হাাঁটু উরঠ রর্ি দুই ভাাঁজ হর়ে। এরপর িট করর মাথা োত্রমর়ে ত্রদরিে রপ ে ত্রদরক। 
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ত্রকন্তু এর্াররর ত্রেৎকারর হতাো ে়ে ত্রর্জর়ের সুর রভরস এরিা। পরমুহূরতবই ত্রেশুর কান্না 
শুেরত রপরিে োহজাহাে। 
 
জাহাপো, রদেুে, অ্ত্রেেযসুেদর কেযাত্রেশু। সাত্রত্ত আি-ত্রেসা এক টুকররা সরু্জ ত্রিরেে 
কাপরড় রমাড়ারো পুাঁটুত্রি ধরর রররের  হারত রমার্ি রাজর্িংরের েতুে আর্ত অ্ত্রতত্রথর 
উপযুে এই কাপড়। 
 
অ্র্সন্নভারর্ পার়ের উপর দাাঁত্রড়র়ে সিংত্রক্ষিভারর্ তাকারিে ত্রেশুর ত্রদরক; ত্রকন্তু তার সর্ 
ত্রেো মমতাজরক ত্রঘরর। আত্রম জােতাম রয সর্ত্রক ু ত্রঠক হর়ে যারর্… শুরু কররিে 
োহজাহাে। ত্রকন্তু আর্াররা পত্নীর ত্রদরক তাকারতই রদেরত রপরিে মমতারজর রেহারা়ে 
আেে ে়ে আতরির ত্রেি। রু্িরত পাররিে রয োদর, র্স্তুত পুররা ত্রর্ াোই িাি র্ণব 
ধারণ কররর  ররে। হাত্রকমরদর ত্রর্ত্রিত আর িাস রমোরো ত্রেৎকার  াড়াও ত্রতত্রে 
রু্িরত পাররিে রয এই রে সোে জন্মদাে জত্রেত ে়ে। 
 
একপারে সরর ত্রর্র়ে হাত্রকমরদররক কাজ করার সুরযার্ ত্রদরিে সম্রাট। এত্রদরক সাত্রত্ত 
আি-ত্রেসা ত্রেশুরক আররকজরে দাসীর হারত ত্রদর়ে রদৌরড় ত্রর্র়ে ত্রের়ে আসি তুিার 
কাপড়, হাত্রকরমরা যা ত্রদর়ে রে শুরষ ত্রেরে। েুপোপ রোে র্ন্ধ করর পরড় আর  
মমতাজ, েরীর এরকর্ারর ত্রস্থর। পার হরত িার্ি ত্রমত্রেরটর পর ত্রমত্রেট। োহজাহারের 
মরে হি হাত্রকরমরা ত্রক ুই করর  ো, শুধু মমতারজর রভতর রথরক রর্র হও়ো ররের 
ধারা মুর  েরির । তামার রর্ত্রসে রযোরে তারা কাপড় ধুরে, রসোে রথরক উপরে পাত্রে 
পরড় পরড় িাি হর়ে রর্র  পুররা রমরি। 
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ত্রেি়ে ত্রক ু করার আর । র্রি উঠরিে ম্রাট, ত্রকন্তু রকাে প্রতুযত্তর রপরিে ো। শুধুমাি 
মাথা রেরড় ত্রেরজরদর মারি কথা র্িরত িার্ি দুই ত্রেত্রকৎসক। 
 
আমারদররক একা থাকরত দাও! হঠাৎ কররই পত্ররষ্কার করে তীক্ষ্ণভারর্ র্রি উঠরিে 
মমতাজ। 
 
আত্রম ত্রক ুক্ষণ আমার স্বামীর সারথ একাকী থাকরত োই। যাও… এেত্রে যাও…! ত্রর্ে 
র্ ররর ত্রর্র্াত্রহত জীর্রে এভারর্ আরদে ত্রদরত আর কেরো মমতাজরক রোরেেত্রে 
োহজাহাে। 
 
হাত্রকম দুজে আর সাত্রত্ত আি-ত্রেসা তাকাি তাাঁর ত্রদরক। সম্রাজ্ঞীর আরদে পািে কর, 
ত্রকন্তু কা াকাত্র  থারকা রযে তির্ কররিই আসরত পাররা। ত্রেরদবে ত্রদরিে সম্রাট। 
 
মমতাজ… একাকী হরতই কথা র্রি উঠরিে ত্রতত্রে। 
 
ো, আমারক র্িরত ত্রদে। ররের সারথ সারথ আমার জীর্েও আমার হাত র রড় েরি 
যারে। আত্রম মারা যাত্রে…আত্রম জাত্রে। রকউ ত্রক ুই কররত পাররর্ ো। রেষ এই 
মূিযর্াে সম়েগুরিা আত্রম আপোর সারথ কাটারত োই। আমারক েে করর ধরর 
রােুে…আপোর হৃদর়ের স্পেে আমারক অ্েুভর্ কররত ত্রদে। 
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আর্াররা হাাঁটু রর্রড় র্রস হাত ত্রদর়ে পাজারকািা করর পত্নীরক ধরর রােরিে োহজাহাে। 
 
তুত্রম েুর্ সুের একত্রট সোরের জন্ম ত্রদর়ের  আর েীঘ্রই সুস্থ… হাত্রকরমরা রেপাত র্ন্ধ 
করর রদরর্… 
 
ো, আমার হৃদ়ে র্ির  রয তা হরর্ ো। আমার কথা রোরেে… একসারথ আর রর্ত্রেক্ষণ 
থাকরত পারর্ ো আমরা। রেতো পত্ররষ্কার থাকরত থাকরত আপোরক কর়েকটা কথা 
র্িরত োই আত্রম… 
 
যা েুত্রে র্রিা। 
 
দ়ো করর আর ত্রর্র্াহ কররর্ে ো…যত্রদ আপত্রে অ্েয োরীর সারথ আররা র রিরমর়ের 
জেক হে তাহরি তা আমারদর পুিরদর জেয িুাঁত্রকর কারণ হরর্। এটা ঘটরত রদ়ো 
যারর্ ো…সভাইরদর মারি ত্রর্র্াদ দুিঃে  াড়া আর ত্রক ু রডরক আরে ো। আমরা উভর়েই 
এটা জাত্রে। 
 
আত্রম আর কাউরক ত্রর্র্াহ করর্ ো। তুত্রমই আমার সর্…সর্ত্রক ু। 
 
আত্রম অ্রেক স্বত্রি রপিাম–জােরত পারিাম রয আত্রম সর্ সহয কররত পারর্, এমেত্রক 
আপোরক র রড় যাও়োও। ত্রকন্তু আররা ত্রক ু আর । যা আপোরক অ্েুে়ে কররত োই। 
স্বরপ্ন আত্রম সাদা মারর্বরির সমাত্রধ রদরেত্র …ত্রর্োি র্ড় একটা মুরোর মতই 
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উজ্জ্বি…এরকম একত্রট স্থাে ত্রেমবাণ কররে রযোরে আপত্রে আর আমারদর র রিরমর়েরা 
আমারক িরণ কররত আসরত পাররর্। 
 
সমাত্রধর কথা র্রিা ো। আররা অ্রেক র্ র আমরা একসারথ থাকর্। এত রজারর েীরক 
আর্রি ধররিে সম্রাট রযে তার রভতরর র্র়ে যাও়ো জীর্েীেত্রে মমতারজর মারিও 
েত্রে সঞ্চার কররর্। 
 
দ়ো করর…আমার কার  প্রত্রতজ্ঞা কররে…আপোরক কররতই হরর্। তাহরি আত্রম 
োত্রেরত রযরত পাররর্া-যা আমার জেয অ্রপক্ষা করর । 
 
যেে সম়ে আসরর্ আত্রম পৃত্রথর্ীরত রতামার জেয স্বর্ব ত্রেমবাণ করর রদর্। রকাে ত্রক ু ত্রেো 
করর্ ো, অ্থব, প্ররেষ্টা ত্রক ুই ো। পৃত্রথর্ীর কার  এত্রট এমে একত্রট মারর্বি হরর্, যা এর 
ত্রুত্রটহীে রসৌেযবই ে়ে র্রঞ্চ মােুষ এত্রটরক জােরর্ ত্রুত্রটহীে ভারিার্াসার ত্রেদেবে 
ত্রহরসরর্। 
 
 শুেরত রপরিে মমতাজ–র্ভীরভারর্ ত্রেিঃশ্বাস রফিরিে। রযে কথাগুরিা তারক প্রোত্রে 
এরে ত্রদর়ের । কর়েক ত্রমত্রেরটর জেয েুপোপ এরক অ্েযরক ধরর রইরিে দুজরে, এরপর 
ত্রফসত্রফস করর মমতাজ র্রি উঠরিে, 
 
কেরো আরক্ষপ কররর্ে ো, আপত্রে, দারা, জাহাোরা অ্থর্া আমারদর রকাে সোেও 
ো…আমার মত কররই ভারিারর্রস তারদররকও…তারদর সামরে এেরো অ্রেক ত্রক ু 
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পরড় আর । রযমেটা আত্রম একদা কররত্র িাম, প্রথম রারত যেে আপোরক রদরেত্র িাম 
ত্রমো র্াজারর। রসই রারতর কথা মরে আর ? র্ার র র্ার়ে িেে িুিত্র ি, আমার 
রদাকারে এরসত্র রিে আপত্রে। দরদাম জােরতে ো ভাি…োহজাহাে, আসর  
র্ রগুরিারত িরণ কররর্ে আত্রম আপোরক কতটা ভারিার্াসতাম– অ্েযরক যতটুকু 
ভারিার্াসা যা়ে তার রের়েও রর্ত্রে। 
 
আর আত্রমও রতামারক ভারিার্াত্রস…আর এই কাররণই আমারক র রড় রযরত পাররর্ ো 
তুত্রম…। 
 
আমার ভার্য রিো হর়ে রর্র । এর র্াইরর যার্ার ক্ষমতা রেই আমার। উরঠ দাাঁড়াে, 
রেষর্াররর মত আপোরক রদেরত ত্রদে… 
 
মরে হি রযে স্বরপ্নর রঘারর মমতাজরক র রড় উরঠ দাাঁড়ারিে োহজাহাে। মমতারজর 
ফযাকারে মুরে এমে রর্দোতব একটা অ্ত্রভর্যত্রে ফুরট উরঠর  রয অ্শ্রুমাো রোরে েব্দ 
েুাঁরজ রপরত রেষ্টা করর ে োহজাহাে। সর্ েত্রে রযে শুরষ রে়ো হর়ের  তাাঁর েরীর 
রথরক, মমতাজ… শুধু এটুকুই র্িরত পাররিে সম্রাট। হাাঁটু রর্রড় আর্াররা জত্রড়র়ে 
ধররিে পত্নীরক। 
 
কমেী়ে রোে রজাড়ার উপর ইত্রতমরধযই রেরম এরসর  একটা  া়ো। রণরক্ষরি র্হুর্ার এ 
োহত্রে ত্রতত্রে রদরের ে েত্রু ত্রকিংর্া র্নু্ধর রোরে যেে আত্মা রদহ র রড় েরি যাও়োর 
সম়ে হ়ে। আমারক ভুরি যারর্ে ো… মাথা ত্রপ রে রফরি রদ়োর আরর্ ত্রফসত্রফস করর 

http://www.bengaliebook.com/


 দ্য সার্পেন্টস টুথ (এম্পায়ার অভ দ্য ম াগল ) । অযার্লক্স রাদ্ারর্ ার্ে 

110 

www.bengaliebook.com                                  সূচিপত্র 
 

 

জাোরিে মমতাজ। র াট্ট রেমাো আকৃত্রতটার ত্রদরক তাত্রকর়ে োহজাহারের মরে হি 
এেরো কথাগুরিা র্াতারস ভাসর , যত্রদও ভারিার্াসার োরী তারক র রড় েরি রর্র ে 
ত্রেরতরর। 
 
. 
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১.৫ 
 
র্াত্রেবে করা রুপার আ়েোরত রয রেহারা রদো রর্ি তা রকাে এক আর্ন্তুরকর। কৃেকা়ে 
অ্র়্েরর্র ত্রদরক অ্রেকক্ষণ তাত্রকর়ে রইরিে োহজাহাে, রোরের ত্রেরে রফািা, টুত্রপর ত্রেে 
রথরক এরিারমরিা রয রকেরাত্রজ রদো যারে রসগুরিাও কারিা হর্ার কথা ত্র ি–এমে 
রুপাত্রি সাদা রতা ে়ে! আ়েোরত ত্রেি়ে রকাে সমসযা আর । পাথররর থারমর উপর  ুাঁরড় 
রফরি ত্রদরিে আ়েো। তাত্রকর়ে রদেরিে কারপবটম়ে  ত্রড়র়ে পড়ি রেরম িার্ারো 
মুোদাো। যাই রহাক, তাাঁরক রকমে রদোরে তারত আর কী র্া যা়ে আরস–ত্রতত্রে রেরিে 
ো র্া পাে কররিে কী কররিে ো…আররকটা সূরযবাদ়ে রদেরিে কী রদেরিে ো? 
মমতাজ ত্রর্ো জীর্েই র্া কী আর  র্াত্রক আর। 
 
করক্ষর রজাড়া দরজা রভদ কররও শুেরত রপরিে র্াইররর ত্রফসত্রফস আও়োজ। রক্ষরপ 
রর্রিে সম্রাট। আরদে ত্রদর়ের ে রযে তারক ত্রর্রে করা ো হ়ে…এমেত্রক পুি-কেযারাও 
আসরত পাররর্ ো। র্ত পাাঁে ত্রদে যার্ৎ রকউ যত্রদও কার  আসরত সাহস পারে ো তাাঁর 
এই রর্দোতব অ্র্স্থা়ে; তারপররও যেে তেে পদেব্দ সহ কাো-ঘুষা, তকব-ত্রর্তকব শুেরত 
পারেে রয সম্রাট আর কতক্ষণ এভারর্ ত্রেরজরক ত্রর্ত্রেন্ন করর রােরর্ে। ত্রতত্রে ত্রেরজই 
ত্রেরজরক ত্রেেরত পারর ে ো। সম্ভর্ত ত্রেরতরর…দরর্াররর কাজ আর্াররা শুরু করা রতা 
অ্ত্রেেযেী়ে। কীভারর্ ত্রতত্রে ত্রমষ্ট ভাষরণর রপ রে স্বাথবপর উচ্চাকাঙ্খ রমটারোর জেয 
সভাসদরদর আত্রতব শুেরর্ে অ্থর্া তুে ত্রর্ষর়ের ত্রর্র্াদ রমটারোর র্যাপারর ত্রসোে ত্রেরর্ে 
যেে তাাঁর সমগ্র সত্তাই হর়ে পরড়র  েূেয আর অ্েুভূত্রতহীে? 
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মমতারজর মৃতুযর পর প্রথম কর়েক ঘণ্টা পযবে স্থত্রর্ররর মত হর়ে পরড়ত্র রিে 
োহজাহাে। েরি ত্রর্র়েত্র রিে রোক আর আতরির উরধ্বব। তাত্রকর়ে তাত্রকর়ে রদের ে 
সাত্রত্ত আি-ত্রেসা রমািার়েমভারর্ কপূবর রমোরো পাত্রে ত্রদর়ে ধুর়ে ত্রদর়ের  মমতারজর 
েরীর, আইভত্রর ত্রেরুত্রে ত্রদর়ে আাঁেরড় ত্রদর়ের  িম্বা রকে, এরপর পত্ররর়ে ত্রদর়ের  
সাদাত্রসরধ কাপড়। আর পুররাটা সম়ে অ্শ্রু র্ত্রড়র়ের  সাত্রত্ত আি-ত্রেসার ত্রেরজর র্াি 
রর্র়ে। তার কাজ রেষ হর্ার পর, পত্রর্ি রকারাে রথরক মৃরতর উরদ্দরে প্রাথবো আ়োত 
উচ্চারণ কররিে ইমারমরা; এরপর এরক এরক সর্াই মৃরতর কক্ষ র রড় রর্ি োহজাহাে 
রযে অ্ত্রেম ত্রর্দা়ে জাোরত পাররে ত্রপ্র়েতমা পত্নীরক। ইত্রতমরধযই শুত্রকর়ে যাও়ো রঠাাঁরট 
যেে েুমু রেরিে ত্রতত্রে, এক মুহূরতবর জেয হাত রেরপ র্সি কাপরড়র ভাাঁরজ থাকা  ুত্ররর 
উপর, প্রেণ্ডভারর্ মে োইি ত্রেরজর জীর্েও রেষ করর ত্রদর়ে মমতারজর সারথ 
রর্রহেরতর পরথ যািা করার। 
 
আর এেে মমতাজ প্রথােুযা়েী োরীরদর ের্ আোদরের জেয পাাঁে টুকরা সাদা কাপড় 
জত্রড়র়ে শুর়ে আর  তাাঁর অ্স্থা়েী সমাত্রধরত। তাত্রি েদীর অ্পর পারড় পুরাতে রমার্ি 
ত্রর্রোদে ভূত্রমর রদ়োরির মারি জা়েোর্াদ র্ার্াে উত্তর ত্রদরক মাথা ত্রদর়ে মক্কামুেী করর 
রো়োরো হর়ের  মমতাজরক। এরকর্ারর সাধারণ রপাোরক, রকাে রত্ন ধারণ  াড়াই ের্ 
রোভাযািা়ে অ্িংে ত্রের়ের ে োহজাহাে। এমেত্রক রপ রে অ্েুসরণ করর আসা হাত্রতর 
ত্রপরঠ সোরেরা ত্রকিংর্া সভাসদরদর সম্পরকবও অ্সরেতে ত্র রিে। একটা মাি র্ারদযর 
হািকা র্াজো তাি সঙ্গত কররর  এ শ্রোত্রর্েীত রেষযািা়ে। 
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র্রাদহীে জাোিার কার  ত্রর্র়ে তাত্রি েদীর ওপারড় তাকারিে। কেোর রোরে রদেরত 
রপরিে প্রথম প্রভারতর মুোর েযা়ে আরিার মারি জ্বির  হাজাররা রমামর্াত্রতর উজ্জ্বি 
ত্রেো। ত্রতত্রে ত্রেরদবে ত্রদর়ের ে রযে মমতারজর সমাত্রধ সর্সম়ে আরিাত্রকত থারক হাজার 
রমামর্াত্রতর আরিা়ে। হঠাৎ কররই মাথা ঘুরর উঠি। পরড় যাও়োর হাত রথরক র্াাঁেরত 
সামরি ত্রেরিে মারর্বি রটত্রিরির ত্রকোর ধরর। এরপর কাাঁপা কাাঁপা হারত কিরসর কার  
ত্রর্র়ে র্িা়ে রঢরি ত্রদরিে সর্টুকু পাত্রে। পাকস্থিীরত তরি ত্রর্র়ে রপৌঁ ারোর সারথ সারথ 
মরে হি ত্রতত্রে অ্সুস্থ হর়ে পড়রর্ে। থপ করর রমরিরত র্রস রদ়োরির র্ার়ে রহিাে 
ত্রদর়ে র্ন্ধ করর রফিরিে রোে। 
 
আব্বাজাে…আব্বাজাে… ওরঠে! 
 
ভাে ভাো ঘুরমর মারি শুেরত রপরিে রমািার়েম র্িার স্বর আর একটা হাত তার কাধ 
ধরর োড়া ত্রদরে। ভারী রোে রমরি োহজাহাে রদেরত রপরিে তাাঁর কার  হাাঁটু রর্রড় 
র্রস আর  জাহাোরা। 
 
তুত্রম এোরে রকে? আত্রম র্রিত্র  আত্রম একা থাকরত োই… ত্রর্ড়ত্রর্ড় করর উঠরিে 
োহজাহাে। জাোিা ত্রদর়ে রতর া মতে সূরযবর আরিা এরস পরড়র  ঘররর মারি; ত্রকন্তু 
ত্রতত্রে রু্িরত পাররিে ো রয কতক্ষণ যার্ত ঘুত্রমর়ের ে। 
 
আত্রম আপোরক ত্রের়ে অ্রেক উত্রিগ্ন ত্র িাম, আমরা সকরিই… ত্রর্রে ো করার আরদে 
তাই মােরত পাত্রর ত্রে। 
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মাথা রথরক টুত্রপ েুরি রফিরিে োহজাহাে। েুরি হাত রু্িারতই শুেরত রপরিে 
জাহাোরার দীঘবশ্বারসর েব্দ। আমার রর্েভূষা রদরে অ্র্াক হে তুত্রম; ত্রকন্তু সুের 
রপাোক র্া দাত্রম রত্ন আর প্রর়োজে রেই আমার… এই সিংত্রক্ষি রপাোরক রতামার 
মার়ের ের্ রোভাযািা়ে অ্িংে ত্রের়েত্র  আত্রম আর ততক্ষণ পযবে েুির্ ো, যতক্ষণ ো 
এগুরিা েরস পরড় আমার রদহ রথরক। 
 
আপোর েুি, আব্বাজাে…। 
 
কী র্িরত োও? এক রর্া া েুি সামরে এরে পরীক্ষা করর রদেরিে যুেরক্ষি রথরক 
যেে রঘাড়া  ুত্রটর়ে মমতারজর কার  এরসত্র রিে তেে এগুরিা ত্রঠক রারতর মতই কারিা 
ত্র ি। এেে রর্ত্রের ভার্টাই সাদা। আ়েো ত্রমথযা র্রিত্রে। 
 
আল্লাহ আমারক সত্রতযই অ্ত্রভোপ ত্রদর়ের ে। আমার পারপর জেয োত্রি ত্রদর়ের ে। এত্রট 
তারই ইোরা। 
 
আব্বাজাে… আব্বাজাে, …রোরক আর দুিঃরেই এমেটা….। 
 
ো, এটা একটা র্াতবা আমারদর সৃত্রষ্টকতবা আমারক মরে কত্ররর়ে ত্রদরেে রয আমার সম্পদ 
আর ক্ষমতা সরেও আত্রম শুধুমাি একজে মােুষ–েরার কাররণ মৃতুযর্রণ করা কৃষকরদর 
মতই কষ্ট রভার্ করার জেয জন্মগ্রহণ কররত্র । রর্দো মাো হাত্রস রহরসই আর্ার রথরম 
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রর্রিে, এর রের়েও র্ভীর ত্রেো এরসর  মাথা়ে। মমতারজর মৃতুয কী সম্ভাইরদর হতযার 
রদো রোধ? 
 
কারপবরটর ত্রদরক তাকারতই রে িাি আর েীি রিং োেরত িার্ি রোরের সামরে, মরে 
হি আর্াররা মাথা ঘুরর পরড় যারর্ে। সামরে িুাঁরক মাথা রেরপ ধররিে হাত ত্রদর়ে আরি 
আরি দুিরত িার্রিে। 
 
আব্বাজাে, ত্রেরজরক অ্সুস্থ করর রফরির ে। এেত্রে ত্রক ু োও়ো দরকার। র্রি েিি 
জাহাোরা, রতামার পত্ররোরকরদর র্িত্র  োর্ার ততত্রর করর রদরর্। 
 
এ কথা শুরেই রমােড় ত্রদরে পাকস্থিী। 
 
আপোরক রেষ্টা কররত হরর্, আমারদর পত্ররর্াররর জেয। আমারদর দরকার আপোরক। 
আর ভুরি রর্র ে আপোর েতুে আর্ত কেযার কথা। সাত্রত্ত আি-ত্রেসা তার এতটাই 
রে়োি রাের  যতটা রােত আমারদর ত্রেরজর মা। ত্রকন্তু তার পররও ওর যরত্নর জেয 
আপোর আরদে আমারদর জাো দরকার… 
 
হাত তুিরিে োহজাহাে। রয সোরের জরন্মর কাররণ জীর্ে ত্রদরত হর়ের  মমতাজরক, 
তারক ত্রের়ে ত্রেো কররত োে ো ত্রতত্রে। 
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সাত্রত্ত আি-ত্রেসারক জাোও আত্রম তার প্রত্রত কৃতজ্ঞ; ত্রকন্তু এ ত্রর্ষ়ে এেে মুিতর্ী 
থাকুক। 
 
পৃত্রথর্ীরক এত্রড়র়ে আপত্রে রতা শুধু এ জা়ের্া়ে থাকরত পাররে ো। 
 
আমার রকাে ইরে রেই। আজ ত্রঠক এক সিাহ হর়ের  রয রতামার মা মৃতুযর্ণ 
কররর ে। আজ রারত আত্রম আর্াররা তাাঁর সমাত্রধরত যারর্া। 
 
আমারক আপোর সারথ আসরত ত্রদে, আব্বাজাে…দারাও যারর্। আপোর রজযষ্ঠ সোে 
ত্রহরসরর্ এরত রকাে সমসযা রেই আর আমরাও তাই োই। 
 
প্রথরম মরে হি রয র্িরর্ে ত্রতত্রে একা যারর্ে। ত্রকন্তু পরক্ষরণ মরে হি রয সোেরদরও 
অ্ত্রধকার আর  মমতারজর জেয রোক করার। ত্রঠক আর । 
 
রসই সন্ধযা়ে প্রা়ে কারিার কা াকাত্র  এমে ধররের র্াঢ় রর্গুত্রে ররের কাপরড় রঢরক 
রদ়ো পািত্রকরত েরড় র্সরিে োহজাহাে, জাহাোরা আর দারা শুরকাহ্। একই 
প্ররর্েিার ত্রদর়ে রর্র হি পািত্রক ত্রতেত্রট, কর়েকত্রদে আরর্ এ প্ররর্েিার রথরকই রর্র 
হর়ের  মাথা সামরে রররে মমতারজর ের্ রোভাযািা, রর্ারহােপুর রথরক। এেরো ইট 
তুরি রদ়ো হ়েত্রে। গ্রাময মােুরষর ত্রর্শ্বাস রয মৃতরদহ রয পথ ত্রদর়ে রর্র করা হ়ে রসোরে 
ইরটর রদ়োি তুরি র্াাঁধা স্থাপে করর ত্রদরত হ়ে, যারত োত্রক মৃত আত্মা আর্ার পথ েুাঁরজ 
েরীরর রফরত আসরত ো পারর আর এই আত্মা ভূত  াড়া আর ত্রক ু ে়ে। 
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োহজাহাে সর্সম়ে ভার্রতে রয এত্রট একত্রট ত্রেরর্বাধ কুসিংস্কার; ত্রকন্তু এেে মরেপ্রারণ 
কামো কররে রয যত্রদ এত্রট সত্রতয হত–আত্মা রর্রেও মমতাজ যত্রদ ত্রফরর আসরতে, ক্ষরত 
োত্রেকটা প্ররিপ পড়ত। মমতারজর ভূত রদরে কেরোই ভ়ে রপরতে ো ত্রতত্রে। 
 
পািত্রক র্াহরকরা পার়ে রহাঁরটই পার হর়ে রর্ি েদী, র্ভীরতা মাি ফুট োরেরকর একটু 
রর্ত্রে। এরপর এত্রর্র়ে রর্ি তীর ধরর জা়েোর্াদ র্ার্ারের কার । অ্ন্ধকাররর মারিও 
রদো যারে অ্ধব-ভঙু্গর ত্রেিােও়োিা ফটক। এোরেই রারো আমারক। আরদে ত্রদরিে 
োহজাহাে। পািত্রক রথরক রেরম অ্রপক্ষা কররিে জাহাোরা আর দারা শুরকাহ্র জেয। 
এরপর সোেরদর সারথ এত্রর্র়ে রর্রিে প্ররর্েিাররর ত্রদরক, হািকাভারর্ মাথা িুাঁত্রকর়ে 
রাজপুত প্রহরীর সািাম গ্রহণ কররিে। 
 
ত্রেিারের মারি ত্রদর়ে সাদা মারর্বরির পযাত্রভত্রি়েে, রভরস যাও়ো রমরঘর ফাাঁক র্রি োাঁরদর 
আরিা এরস পড়া়ে  ড়ারত িার্ি ফযাকারে উজ্জ্বিতা; ত্রতত্রে ত্রেরদবে ত্রদর়েত্র রিে এোরেই 
হরর্ মমতারজর সমাত্রধ। সাধারণ মারর্বি স্ল্যারর্র উপরর মমতারজর োম জ্বিজ্বি করর  
হাজাররা র াট রমামর্াত্রতর আরিা়ে। 
 
োহজাহারের রোে ভরর রর্ি অ্শ্রুরত, তাই সমাত্রধ পযবে রহাঁরট রযরত ত্রর্র়ে মরে হি 
োরপারের সর্ত্রক ু রর্রড় েতুগুণ হর়ে রর্র । সমাত্রধর কার  রপৌঁর  অ্সহার়ের মত 
কাাঁদরত কাাঁদরত হাাঁটু রভরে র্রস পড়রিে, মারর্বি ধুর়ে যারে অ্শ্রুকণা়ে। ত্রেেু হর়ে েুম্বে 
কররিে ঠাণ্ডা পাথর। জীর্রের সমি জত্রটিতা়ে মমতাজ ত্র রিে তাাঁর র্নু্ধ, রপ্রত্রমকা, 
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পথপ্রদেবক। তারক  াড়া প্রত্রতত্রট েতুে ত্রদে মরে হি দুিঃসহ পীড়াদা়েক। ত্রকন্তু এ রর্ািা 
র্হে কররতই হরর্। জাহাোরা, দারা শুরকাহ্ যারদর হাত ত্রতত্রে অ্েুভর্ করর ে কাাঁরধর 
উপর, আর অ্েয সোেরদর োত্রতরর সাম্রাজযরক েত্রেোিী করর রতািা ও রাজর্িংরের 
ভত্রর্ষযত ত্রেরাপদ করার কারজ ত্রেরজরক উৎসর্ব কররর্ে ত্রতত্রে। যত্রদও মমতাজ এেে 
অ্েয জর্রতর র্াত্রসো, ত্রতত্রে এ সাম্রাজযরক আরও সমৃে কররর্ে পত্নীর িৃত্রত রর্ৌরর্ম়ে 
করার উরদ্দরেয…ত্রকন্তু তারপররও মরে হি এই অ্েুে়ে ফাাঁপা আও়োজ তুিি তাাঁর েূেয 
রেতো়ে, রতমে রকাে প্ররর্াধ রপরিে ো ত্রতত্রে। েী পারে ো থাকরি এসরর্র কীই র্া 
মারে আর ? একটাই শুধু সান্ত্বো রয জীর্রের রেষ সমর়ে মমতারজর কার  একত্রট 
প্রত্রতজ্ঞা কররর ে। মাথা তুরি ত্রর্ড়ত্রর্ড় করর র্রি উঠরিে, আত্রম পৃত্রথর্ীর রু্রক স্বরর্বর 
মতে একত্রট সমাত্রধ ত্রেমবাণ করর রদর্ রতামারক–আগ্রারত। এই দুত্রভবক্ষপীত্রড়ত ভূত্রমরত 
রতামারক রর্ত্রে ত্রদে শুর়ে থাকরত হরর্ ো। সমাত্রধর কার  হাাঁটু রর্রড় সমর়ের সর্ ত্রহসার্ 
রু্রি রর্রিে োহজাহাে। 
 
আব্বাজাে…আপত্রে ত্রঠক আর ে? ত্রিধাভরা করে জােরত োইি দারা শুরকাহ্। 
 
এইর্ারই প্রথম তাাঁর পুি এ জাতী়ে রকাে ত্রক ু ত্রজরজ্ঞস করি ত্রপতারক। এর আর্পযবে 
ত্রপতা ত্রহরসরর্ তাাঁরই দাত্র়েত্ব ত্র ি সোরের িািে-পািে ও ত্রেরাপত্তা ত্রেত্রিত করা। কত 
র্ার ত্রতত্রে এই একই কথা র্রির ে তাাঁর রকাে ো রকাে পুিরক যেে রস রঘাড়া রথরক 
পরড় রর্র  অ্থর্া মুত্রষ্টযুরের প্রত্রতরযাত্রর্তা়ে টিমি হর়ের ? কী অ্দু্ভত এই জীর্ে। মাি 
এক সিাহ আরর্ই কৃষ্ণ কারিা েুি ত্রের়ে, যুরে  ুরট রর্র ে ত্রতত্রে েত্রুর ত্রর্রুরে, 
কেরোই রু্িরত পাররেত্রে রয কতটা কার –অ্থর্া এই পরথ–রর্দো এরস আঘাত 
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কররর্। এেে ত্রতত্রে সহােুভূত্রতর প্রাথবী, সোেও অ্েুকম্পা রদোরে রয ত্রকো এেরো 
তকরোর অ্ত্রতক্রম কররত্রে। 
 
আত্রম একজে সম্রাট আর তাই যুেরক্ষরি ত্রর্ত্রভন্ন র্াধা আর জীর্রের ত্রর্রুরে ত্রর্ত্রভন্ন 
ষড়যন্ত্র রযভারর্ সহয কররত্র , রতমত্রে এটাও সহয কররত হরর্। ত্রকন্তু একজে মােুষ 
ত্রহরসরর্, ো, আত্রম রমারটও ভারিা রেই। এই ক্ষত কেরো আররার্য হরর্ ো। র্যথা হ়েত 
করম যারর্ ত্রকন্তু কেরোই আমারক র রড় যারর্ ো। আর আত্রমও তা োই ো, রকেো এই 
যাতো ো থাকরি আত্রম রতামার মারক ভুরি যারর্া। 
 
রকাে ত্রক ুই আর আরর্র মত হরর্ ো, আমারদর কাররার জেযই। জাোরিা দারা। 
ভাইর়ের কথা শুরে জাহাোরা হাত র্াত্রড়র়ে োত্রেকক্ষণ ধরর রােরিা ভাইরক। ত্রঠক 
র াট্টরর্িার মত যেে দারার সান্ত্বোর প্রর়োজে হত তেে মাি এক র্ ররর র্ড় হরিও 
জাহাোরা এমেটাই করত। 
 
আরি আরি র্ার্াে রথরক রর্র হর়ে আসার সম়ে োহজাহাে ভার্রিে রয তার সোরেরা 
এেরো রর্ে তরুণ আর সহরজই রভরে পরড়। রর্দোর ভার আঘাত কররর  পুররা 
পত্ররর্াররর উপর; ত্রপতা ত্রহরসরর্ তারকই এত্রর্র়ে আসরত হরর্ এর ভার িাঘরর্র জেয। 
 
মমতারজর মৃতুযর পর এই প্রথম মরে পড়ি যুরের কথা। আর েত্রুর মাধযরমই এ ক্ষত 
উপেম করার ত্রেো কররিে সম্রাট। েত্রু র্াত্রহেী ত্রেি়েই এতক্ষরণ ফত্রে আাঁটা শুরু 
করর ত্রদর়ের  রয কীভারর্ এই অ্র্স্থার সুত্রর্ধা রে়ো যা়ে। তারা ত্রেি়েই আো করর  রয 
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ত্রতত্রে দত্রক্ষণাতয র রড় রোক করার জেয আগ্রারত ত্রফরর যারর্ে। ভ্রুকুত্রট করর উঠরিে 
োহজাহাে। 
 
ত্রর্জাপুর তসেযরদর ষড়যরন্ত্রই ত্রতত্রে র্াধয হর়ে দত্রক্ষরণ এরসর ে। যত্রদ তারা ত্রর্রদ্রাহী ো 
হর়ে উঠত তাহরি ত্রতত্রে এেরো আগ্রারত থাকরতে। মমতাজ হারররমর ত্রেরাপত্তা আর 
আরারমর মরধয রথরকই সোে জন্মদাে কররত পারত, তা ো করর তাাঁরক সাম্রারজযর এই 
অ্েুর্বর অ্িংরে কষ্টকর ভ্রমণ করর আসরত হর়ের । মমতাজ হ়েত রর্াঁরে থাকত…এই 
ত্রেরু্বত্রেতার জেয অ্েুতাপ করর মৃতুযর্রণ কররত হরর্ েত্রুরদর। 
 
* 
 
ত্রর্তৃষ্ণা ভরর সামরে  ত্রড়র়ে থাকা ড্রত্র়েিং রথরক রোে তুরি তাকারিে োহজাহাে। প্রধাে 
স্থপত্রত তাাঁর ত্রেরদবে মতই সর্ কররর ; তারপররও কী রযে একটা রেই। ত্রর্োি 
রেৌরকাো র্ার্ারের মািোরে হও়ো়ে সমাত্রধটারক রকমে রর্োপ্পা রদোরে। এেে পযবে 
তার ইরে র্ার্ারের মািোরেই থাকরর্ রসই ত্রুত্রটহীে রত্ন, মমতারজর সমাত্রধরসৌধ। 
আত্রম জাত্রে রয আত্রম কী োত্রে ত্রকন্তু কীভারর্ এত্রট সৃত্রষ্ট হরর্ তা ত্রক ুরতই রু্িরত পারত্র  
ো… এত্রট র্ড় রর্ত্রে সাধারণ রদোরে। রতামার কী মরে হ়ে জাহাোরা? 
 
আত্রম ত্রঠক ত্রেত্রিত েই…র্িাটা ত্রঠক সহজ ে়ে। 
 
 র্াাঁকা রোরে আররা একর্ার ড্রত্র়েিংগুরিার ত্রদরক তাকারিে োহজাহাে। 
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আত্রম র্রিত্র িাম রযে ত্রর্রে ো করা হ়ে। তুত্রম এোরে রকে জাহাোরা? 
 
কারণ, আমারক আপোর সারথ কথা র্িরত হরর্।  ়ে সিাহ হর়ে রর্র , আত্রম্মজাে মারা 
রর্র ে। তারপররও এেরো আমরা ভাই-রর্ারেরা আপোরক রতমে রদেরত পাই ো। 
একই অ্র্স্থা আপোর উপরদষ্টা আর সভাসদরদর। আত্রম রকাে রকম রকাে অ্শ্রো 
কররত োই ো, ত্রকন্তু আত্রম্মজাে রর্াঁরে থাকরিও একই কথা র্িরতে। তাাঁর জেয দুিঃে 
কররত ত্রর্র়ে আপত্রে আপোর দাত্র়েত্ব অ্র্রহিা কররত পাররে ো। 
 
কীভারর্ আত্রম দাত্র়েত্ব অ্র্রহিা কররত্র ? রসোপত্রতরদররক ত্রেরদবে রদ়ো হর়ের , তারা 
ত্রর্রদ্রাহীরদর ত্রর্রুরে যুে করর । আমরা তারদররক ত্রপ ু হত্রটর়ে ত্রদর়েত্র । আর ত্রক ু কী 
আো কর আমার কা  রথরক? জাহাোরার মুরে  া়ো রদরে র্িার স্বর েরম করর ত্রতত্রে 
আররা রযার্ কররিে, দ়ো করর রু্িরত রেষ্টা কর। সমাত্রধরসৌরধর পত্ররকেো সম্পন্ন ো 
করা পযবে আত্রম ত্রক ুরতই োত্রে েুাঁরজ পাত্রে ো। 
 
আত্রম জাত্রে এ র্যাপারর আপত্রে কতটা উৎসুক, ত্রকন্তু এেে পযবে আপোর র াট কেযারক 
রদরেে ত্রে। তারক রকাে োমও রদ়ো হ়েত্রে। আর এেে আত্রম শুেরত পাত্রে রয তারক 
আগ্রা়ে রাজকী়ে হারররম পাত্রঠর়ে ত্রদরত োইর ে। 
 
তুত্রম রু্িরত পার  ো। আত্রম োই ত্রেশুত্রটর সত্রঠক রদে ভাি করা রহাক; ত্রকন্তু তারক 
ত্রের়ে ত্রেো করাটা আমার জেয রর্দোদা়েক। 
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ও রকাে ত্রেশুত্রট ে়ে। আপোর কেযা। অ্েত পাত্রঠর়ে রদ়োর আরর্ ওর ত্রদরক একর্ার 
তাকাে। উত্তররর জেয অ্রপক্ষা ো কররই হাত তাত্রি ত্রদি জাহাোরা। ইোরা রপর়ে করক্ষ 
প্ররর্ে করি সাত্রত্ত আি-ত্রেসা। হারতর মারি উরির কম্বরি গুত্রটগুত্রট রমরর শুর়ে আর  
র াট্ট ত্রেশুত্রট। জাহাোরা। মাথা েত করর শ্রো জাত্রের়ে োহজাহারের ত্রদরক হাত র্াত্রড়র়ে 
ত্রদি সাত্রত্ত আি-ত্রেসা। 
 
ত্রিধার পরড় রর্রিে োহজাহাে। আররকটু হরিই সাত্রত্ত আি-ত্রেসারক সরর যার্ার আরদে 
ত্রদরত যাত্রেরিে। ত্রকন্তু ত্রক ু একটা থাত্রমর়ে ত্রদি। আরি আরি কার  এত্রর্র়ে রর্রিে 
আর হািকাভারর্ সত্ররর়ে ত্রদরিে কম্বি। ঘুত্রমর়ে আর  ত্রেশুত্রট। মুরের কার  হাত মুত্রঠ 
করর রাো। এত র াট্ট অ্রু্ি একটা রদরহর প্রত্রত কীভারর্ ত্রতত্রে েত্রুতা কররর্ে…তার 
পররও ত্রপতাসুিভ রকাে অ্েুভূত্রত এরিা ো মরে। র্যাপারটা এমে রযে রকাে ত্রক ু 
অ্েুভর্ করার েত্রেটাই হাত্ররর়ে রফরির ে ত্রতত্রে। 
 
জাহাোরা, সম্রাজ্ঞী প্রা়েই রযসর্ োরমর কথা র্িরতে রযগুরিা আপোরা দুজরে ত্রমরি 
ত্রের্বােে কররত্র রিে যত্রদ কেযাত্রেশু হ়ে তাহরি রাোর জেয। তারদর মারি একত্রট োম 
ত্রতত্রে ত্রর্রেষভারর্ প ে কররতে। জাোরিা সাত্রত্ত আি-ত্রেসা। 
 
কী ত্র ি রসটা? আমার মরে আসর  ো… 
 
র্ওহরা আরা। 
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 তাহরি তাই রাো রহাক। 
 
হঠাৎ কররই রজরর্ রর্ি র্ওহর আরা, সাত্রত্ত আি-ত্রেসার রকারি আড়রমাড়া রভরে 
কাাঁদরত শুরু করর ত্রদি। 
 
ওরক হারররম ত্রের়ে যাও। সাত্রত্ত আি-ত্রেসা দ্রুত তাাঁর কেযারক ত্রের়ে কক্ষ র রড় েরি 
রযরতই ঘুরর দাাঁড়ারিে োহজাহাে। 
 
র্ওহর আরারক আমারদর কা  রথরক পাত্রঠর়ে ত্রদরর্ে ো আব্বাজাে। সাত্রত্ত আি-ত্রেসা 
ওর রদোরোো করার আগ্রহ প্রকাে কররর । এক মুহূরতবর জেয ত্রপতার রমাটা করর 
রর্াো সুত্রতর ত্রটউত্রেরকর উপর রহো ত্রদর়ে রাোরো আেুি রােি। মমতারজর মৃতুযর পর 
োহজাহাে আরদে জাত্রর কররর ে রয পুররা দরর্ার শুধুমাি সাদাত্রসরধ রপাোক পত্ররধাে 
কররর্। 
 
ত্রঠক আর । জাহাোরার তরুণ মুেোো়ে স্বত্রি রদেরত রপর়ে সম্রারটর োরাপ িার্ি রয 
ত্রতত্রে তারক উত্রিগ্ন কররত্র রিে, ত্রকন্তু তারপররও ত্রক ু করার রেই তাাঁর মমতারজর মৃতুযর 
পর রথরক রযে তাাঁর ও র্াত্রক পৃত্রথর্ীর মারি রকমে একটা র্যর্ধাে ততত্রর হর়ের । 
এমেত্রক তার পত্ররর্াররর সারথও। অ্থে ত্রতত্রে জারেে রয ত্রতত্রে এরদররক ভারিার্ারসে। 
এমেত্রক এেরো মরে হরে জাহাোরা রযে েরি যা়ে। তাহরি ত্রতত্রে আর্াররা ডুরর্ যারর্ে 
তাাঁর ত্রেোর জর্রত। ত্রকন্তু মরে হরে জাহাোরার আররা ত্রক ু র্িার আর । 
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আব্বাজাে, আররা একটা র্যাপার আর  যা আপোর জাো উত্রেত। কর়েকত্রদে আরর্ 
আওরঙ্গরজর্ আমার কার  এরসর  েরম হতাো ত্রের়ে। একজে রমাল্লা তারক জাত্রের়ের ে 
রয আল্লাহ আমারদর আত্রম্মজােরক ত্রের়ে রর্র ে কারণ আপত্রে একজে ভণ্ড মুসিমাে। 
রয ত্রকো ইসিাত্রমক আইরের অ্র্মােো করর দরর্ারর ত্রহেু ও অ্-মুসত্রিমরদররক ঠাই 
ত্রদর়ের । আত্রম আওরঙ্গরজর্রক র্রিত্র  রয রমাল্লার কথার রকাে সারর্ত্তা রেই। আপত্রে 
ত্রঠক আমারদর ত্রপতৃপুরুষ সম্রাট আকররর ত্রেরদবত্রেত পথােুযা়েী সত্রহষু্ণতার উদাহরণ 
রররের ে। ত্রকন্তু আওরঙ্গরজর্ ত্রঠক আশ্বি হ়েত্রে। 
 
হরত পারর রস আশ্বি ো হর়ে ভারিাই কররর । এমরো হরত পারর রয রমাল্লা সত্রঠক 
কথাটাই র্রির । র্ত কর়েক সিাহ ধরর আত্রম ত্রেরজরকই শুধু প্রশ্ন করত্র  রয আমারক 
এভারর্ োত্রি প্রদারের রপ রে আল্লাহর রযৌত্রেকতাটা কী? হরত পারর অ্েয 
ধমবত্রর্শ্বাসীরদর প্রত্রত আত্রম একটু রর্ত্রেই উদার আেরণ কররত্র , ত্রঠক রসই পতুবত্রর্রজর 
উেত রজসুইটরদর মত যারা আমার সাম্রারজযর সর্বি ঘুরর রর্ত্ররর়ে দাত্রর্ করর রয তারাই 
একমাি আল্লাহর কথা শুেরত পা়ে। তারাও রতা দূত্রষত আর দুেবীত্রতগ্রি। মরে করর 
রদরো, যেে আমরা পাত্রির়ে রর্ড়াত্রেিাম তেে তারা কীভারর্ আমারদররক হুর্ত্রি েদীর 
তীরর তারদর ঘাাঁত্রট রথরক তাত্রড়র়ে ত্রদর়েত্র ি, অ্থে রতামার আত্রম্মজাে রস সম়ে রর্ে 
দুর্বি ত্র ি। ত্রেরজরদর ধরমবর প্রধাে ত্রর্ষ়ে ত্রহরসরর্ রয সহােুভূত্রত আর যরত্নর কথা র্র্ব 
করর র্রি, তার রকাে ত্রেিই পাও়ো যা়েত্রে রসই আেররণ। রকেো তারা আমার ত্রপতা 
আর রমরহরুত্রন্নসার কার  ভারিা হরত রের়েত্র ি। র্ ররর পর র্ র আত্রম তারদর কথা 
রভরর্ত্র ; ত্রকন্তু এেে পদরক্ষপ ত্রের়েত্র । দুই সিাহ আরর্ তসেযর্াত্রহেী পাত্রঠর়েত্র  রযে 
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তারদর যাজকরদররক উরেদ করর ঘরর্াত্রড়রত আগুে িাত্রর্র়ে রদ়ো হ়ে, তাহরি তারা 
আর ত্রফরর আসরত পাররর্ ো। এ াড়াও ভার্ত্র  রয আমার েহরগুরিারত পুেরা়ে আর 
রকাে ত্রহেু মত্রের ত্রেমবারণর উপরর ত্রেরষধাজ্ঞা জাত্রর করর্। 
 
ত্রক? ত্রর্ির়ে থ হর়ে রর্ি জাহাোরা। রর্ে ত্রক ুক্ষণ রিরর্ রর্ি পুেরা়ে ভাষা েুাঁরজ 
রপরত। আব্বাজাে, যত্রদ ত্রর্রদেী যাজকরদররক উৎোত কররত হ়ে রতা কররে, রকেো 
তারাও রসরকমই কাজ কররর । ত্রকন্তু আপোর ত্রর্শ্বি প্রজারদররক শুধুমাি ত্রভন্ন 
ধমবার্িম্বী হও়োর কাররণ োত্রি ত্রদরর্ে ো। আপোর ত্রেরজর আম্মাজাে, দাদীমা ত্র রিে 
রাজপুত রাজকেযা। আপোর এর্িং আমার ত্রেরা়ে ত্রহেু রে র্ইর । এর রের়েও র্ড় 
কথা আপোর ত্রহেু প্রজারা রকাে অ্পরাধ কররত্রে আর আমারদর দুিঃরের সম়ে সমর্যথী 
হর়ের …সমরর্দো জাত্রের়ে কত র্াতবা এরসর । আমরদর কার  রভরর্ রদরেে। আম্বার, 
রমও়োর আর মারও়োর দরর্ার আমারদর সারথ রোক কররর , আমরা রযভারর্ েত্রল্লে 
ত্রদে পািে কররত্র , ওরাও রতমত্রে করঠারভারর্ই তা পািে কররর । এর পত্ররর্রতব 
তারদর ধমবী়ে স্বাধীেতা হরণ কররর্ে ো…এরত ত্রক ুই হরর্ ো। 
 
োহজাহাে এমেভারর্ কেযার ত্রদরক তাত্রকর়ে রইরিে রযে এই প্রথমর্াররর মত তারক 
রদের ে। রমর়েটার অ্ত্রর্শ্বাসয অ্ত্রভর্যত্রে করের আরর্র্ রদরে রু্িরত পাররিে রয রস 
হৃদ়ে রথরকই র্রির  কথাগুরিা। আর অ্রেকটাই মমতাজ আর  রযে তার মারি–
রমর়েটা তার আম্মাজারের সাহস আর েম্র অ্ধযর্সার়ের অ্ভযাস রপর়ের । এমেত্রক এক 
মুহূরতবর জেয তার কেস্বরটাও ত্রঠক মমতারজর মতই কারে র্াজি, মরে হি রোে র্ন্ধ 
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কররি মরে হরর্ েীর কার ই আর ে ত্রতত্রে। ত্রেোটা রর্দোদা়েক ত্রকন্তু োত্রেকটা 
সান্ত্বোও রপরিে। 
 
সম্ভর্ত তুত্রম ত্রঠকই র্রি । ত্রক ু করার আরর্ আত্রম আররা রভরর্ রদের্। ত্রকন্তু এর 
পত্ররর্রতব আত্রম ত্রক ু ত্রজরজ্ঞস কররত োই। আত্রম আগ্রারত অ্স্থা়েীভারর্ সমাত্রধস্থ করার 
জেয রতামার আম্মাজারের েরীর পাত্রঠর়ে ত্রদরত োই, যতক্ষণ পযবে ো তারক গ্রহণ করার 
জেয সমাত্রধত্রট ত্রেমবাণ ো কররত পারত্র । দুই রথরক ত্রতে ত্রদরের মারি রসাোত্রি ের্াধার 
এরস রপৌঁ ারর্, আত্রম রসইরকমই ত্রেরদবে ত্রদর়েত্র  আর তাই রদত্রর করার রকাে মারে হ়ে 
ো। রস তার ভারিার্াসার স্থারেই ত্রর্শ্রাম ত্রেরত রর্র  জােরত পাররি আমার ত্রেত্ত োে 
হরর্। েত্রুরক ত্রেজ হারত ত্রেক্ষা ো রদ়ো পযবে আত্রম ত্রেরজ দাত্রক্ষণাতয র রড় রযরত পারর্ 
ো। তাই আত্রম োই তুত্রম এর্িং দারা রেষকৃরতযর সঙ্গী হও। রযমেটা তুত্রম আমারক 
একর্ার িরণ কত্ররর়ে ত্রদর়েত্র রি রয আমার রজযষ্ঠ পুিকেযা ত্রহরসরর্ এত্রট এরকর্ারর 
যথারযার্য। 
 
* 
 
ত্রর্জাপুররর অ্শ্বাররাহী তসরেযর ত্রর্োি এক রস্কা়োড্ররের ত্রর্পরক্ষ োহজাহাে ত্রেরজ তার 
তসেযদরির রেতৃত্ব ত্রদরিে। পল্লী অ্ঞ্চরি উভ়ে র্াত্রহেী মুরোমুত্রে হরি রমার্ি সম্রাট 
পরাত্রজত কররে েত্রুরদর। আগ্রার উরদ্দরে মমতারজর ের্রদহ যািা করার পর ইরে ো 
থাকরিও ত্রেরজর রসোপত্রতরদর অ্েুররারধ পুেরা়ে তসেযর্াত্রহেীর দাত্র়েত্ব গ্রহণ কররে। 
ত্রকন্তু এেে ত্রতত্রে েুাঁরজ রপরিে রয েত্রুরক েুাঁরজ রর্ড়ারো আর ত্রপ ু রেও়োর রয িুাঁত্রক ও 
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উরত্তজো, এটাই একমাি ত্রজত্রেস যা মমতারজর জেয সৃত্রষ্ট হও়ো দুিঃে কত্রমর়ে ত্রদর়ের । 
অ্তীরতর রের়ে র্তবমাে ত্রর্পরদর উপর মরোসিংরযার্ কররত র্াধয হরিে ত্রতত্রে। এ 
ধররের তৃতী়ে একত্রট অ্ত্রভযারে রর্র হর়ে রর্ে উৎফুল্ল হরিে োহজাহাে। 
 
জাহাপো, আপত্রে আমারদররক র রড় দূরর েরি যারেে। োত্রেকটা ধীরর  ুটরর্ে েতুর্া 
আমরা আপোরক সুরক্ষা ত্রদরত পারর্ ো।  ুটে রঘাড়ার েুররর েব্দ  াত্রপর়েও 
রদহরক্ষীরদর দিরেতার ত্রেৎকার শুেরত রপরিে সম্রাট। রকােই মরোরযার্ ত্রদরিে ো 
ত্রতত্রে। যত্রদ তার ভারর্য মৃতুয থারক তরর্ তাই রহাক। স্বরর্বর উদযারে মমতারজর সারথ 
একত্রিত হরত পাররর্ে ত্রতত্রে। মুহূতবোরেরকর মরধযই প্রথম ত্রর্জাপুররর তসরেযর সারথ 
সিংঘষব হি। সাদা রঘাড়র উপর উরু্ হর়ে র্রস থাকা তসরেযর র্াাঁকারো রভাজাত্রির প্রথম 
আঘাত র্াতাস রকরট রর্ি োহজাহারের ম়ূেরপুে িার্াে ত্রেরোরণর উপর ত্রদর়ে, ত্রেেু 
হর়ে রর্রিে ত্রতত্রে। ত্রকন্তু তার রঘাড়া এতটাই দ্রুত  ুরট রর্ি রয ত্রতত্রে আঘাত হাোর 
আরর্ই ত্রপ রে পরড় রর্ি রিাকটা। আররকটা ত্রর্জাপুরী তসেয ত্রেরজর িম্বা র্ল্লম  ুাঁরড় 
মারি সম্রারটর ত্রদরক; ত্রকন্তু ত্রেরজর তরিা়োর ত্রদর়ে ত্রতত্রে এত্রটরক একপারে সত্ররর়ে 
ত্রদরিে। এরপর ত্রেরজর অ্ে র্যর্হার করর ত্রর্রদ্রাহীর র্াদাত্রম রঘাড়ার ত্রপরঠ আঘাত 
কররতই রহষা ধ্বত্রে তুরি আররাহীরক রফরি ত্রদি জন্তুটা। 
 
তৃতী়ে ত্রর্জাপুরীর উপর আঘাত হােরিে োহজাহাে; ত্রকন্তু রু্রকর র্রমব রিরর্ ত্রপ রি 
রর্ি তরিা়োর। মুহূতবোরেক পররই রদেরত পাে রয ত্রর্জাপুরীরদর মারি ত্রতত্রে এরকর্ারর 
একা। অ্সিংেয েত্রু রঘাড়সও়োর এত্রর্র়ে আসর  তারক আক্রমরণর জেয। উপিত্রি 
কররিে রয রর্াকাত্রম আর রর্াাঁ়োতুবত্রম তাাঁরক এই ত্রর্পরদর মারি রডরক এরের । দ্রুত 
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দুরুদুরু র্রক্ষ এত্রর্র়ে রর্রিে সর্রের়ে কার র তসরেযর ত্রদরক। রঘাড়সও়োর ত্রক ু রু্রি 
ওঠার আরর্ই রু্কর্রমবর ত্রেরে রপরটর রভতর তরিা়োর ঢুত্রকর়ে ত্রদরিে। োহজাহাে 
ত্রেরজর তরিা়োর মুে কররতই রঘাড়ার ত্রপরঠ ঢরি পরড় ত্রেরজর র াট র্েবাটা মাত্রটরত 
রফরি ত্রদি তসেযটা। 
 
ত্রিতী়ে ত্রর্জাপুরী তসেযটা দ্রুত ঘুরর ত্রর্র়ে তৎক্ষণাৎ আঘাত হােি সম্রারটর উপর। 
তরিা়োর ত্রদর়ে োহজাহারের ত্রজরের সমু্মে ভারর্ আঘাত কররতই রহরি ত্রপত্র র়ে রর্রিে 
ত্রতত্রে একই সারথ রেমাো ফিা র্যর্হার করর েত্রুসসরেযর ত্রেরোণ রফরি ত্রদরিে মাথা 
রথরক। ত্রকন্তু অ্ক্ষত তসেয আর্াররা এত্রর্র়ে এরিা সম্রারটর ত্রদরক তরর্ এর্ার ত্রেরজর দুই 
সঙ্গীরক সারথ ত্রের়ে। উরদ্দেযমূিকভারর্ রঘাড়ার িার্াম রটরে ধররিে োহজাহাে, ফরি 
সামরের পা উপরর তুরি ডাক  াড়ি রঘাড়া। েুররর আঘারত সর্ার সামরে থাকা 
ত্রর্জাপুরী তসেয পরড় রর্ি ত্রপ ে ত্রদরক। সারথ সারথ ত্রতত্রে র্াম হারত িার্াম ধরর ঘুরর 
ত্রর্র়ে আঘাত হােরত উদযত হরিে পরর্তবী েত্রুসসরেযর ত্রদরক। ত্রকন্তু রিাকটা তার ডাে 
হারতর উপররর অ্িংে ধরর রফরি, োহজাহাে র্াধয কররে তারক হারতর অ্ে রফরি 
ত্রদরত। এরপর র্হুকরষ্ট ত্রেরজর রঘাড়ার মুে ঘুত্ররর়ে তৃতী়ে আক্রমণকারী ত্রেরোণত্রর্হীে 
তসরেযর ত্রদরক এত্রর্র়ে যাে োহজাহাে; ত্রকন্তু রু্িরত পাররে রয ত্রতত্রে রতমে ত্রক ু কররত 
পাররর্ে ো। তার আরর্ই হ়েরতা আঘাত কররর্ রিাকটা। তাই অ্র্রেতরেই রেষ্টা 
কররিে ত্রেরজরক র্াাঁোরোর। ত্রকন্তু হঠাৎ কররই তাাঁর রোরের সামরে মাথার েুত্রি রফরট 
রে-মািংরসর দিা পাত্রকর়ে রর্ি ত্রর্জাপুরী তসেযটা। সাত্ররর মধয ত্রদর়ে পথ করর ত্রের়ে 
এত্রর্র়ে এরসর  রদহরক্ষী প্রধাে আর ত্রিেত্রণ্ডত করর রফরির  ত্রেরোণত্রর্হীে অ্রত্রক্ষত 
মাথা। এরই মারি অ্েয রদহরক্ষী তসেযরাও এরস পরড় েড়াও হ়ে েত্রুসসেযরদর উপর। 
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ত্রর্জাপুরী তসেযরা যারা এেরো সিংঘরষব জত্রড়র়ে পরড়ত্রে–রকাে ত্রদরক ো তাত্রকর়ে রঘাড়া 
 ুত্রটর়ে পাত্রির়ে রযরত শুরু করর, সঙ্গীরদররক রররে যা়ে মৃতুযর্রণ কররত ত্রকিংর্া র্ত্রেত্ব 
র্রণ করর ত্রেরত। 
 
আটেত্রল্লে ঘণ্টা পরর এই সমর়ের মারি রঘাড়ার ত্রপঠ রথরক প্রা়ে োরমেইত্রে র্িরত 
রর্রি োহজাহাে, ঘুম রতা দূররর কথা–অ্রোক ত্রসিংর়ের সরঙ্গ সমােরাি একত্রট পাথর 
েরণ্ডর উপর দাাঁত্রড়র়ে ত্রেরে শুত্রকর়ে যাও়ো েদীর র্াাঁরকর মুরে র্রুর ত্রপরঠর কুাঁরজার মত 
রদ়োি রঘরা কৃষ্ণপুর োরমর র াট্ট েহরটার ত্রদরক তাত্রকর়ে রইরিে সম্রাট। একটু 
আরর্র সিংঘরষবর পর আটক কর়েকজে র্ত্রে ত্রর্জাপুরী তসরেযর কার  ত্রজজ্ঞাসার্ারদর 
মাধযরম জােরত রপররর ে রয এই েহররই ঘাাঁত্রট রর্রড়র  তারা। ত্রেরজ অ্থর্া রমার্ি 
র্াত্রক তসেয কাউরকই ত্রর্শ্রাম রের্ার সুরযার্ ো ত্রদর়ে দুই ঘণ্টা আরর্ কৃষ্ণপুর রপৌঁর  
রদেরত পাে র্ে দু়োর। রমার্ি তসেযরা এেে োরপাে রথরক ত্রঘরর রফরির  েহরটারক। 
 
ো, অ্রোক ত্রসিং! আত্রম তারদর সারথ রকাে ধররের সমরিাতা করর্ ো। ত্রর্ো েরতব 
তারদররক আত্মসমপবণ কররত হরর্। পত্নীর িৃত্রতর প্রত্রত শ্রো জাত্রের়ে আত্রম অ্েুকম্পা 
রদত্রের়ে রয ইরিহার প্রকাে কররত্র িাম তারা রসটারক অ্র্রহিা কররর । এেে 
তারদররক ত্রঘরর রফিা হর়ের । তাহরি তারা কীভারর্ আো করর রয আত্রম আমার দ়ো 
েীত্রত পুেরা়ে ত্রর্রর্েো করর্? 
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আত্রম তারদর প্রত্রতত্রেত্রধরক জাোর্। এক মুহূতব ত্রিধা করর অ্রোক ত্রসিং র্রি েিি, ক্ষমা 
করুে জাহাপো। কৃপা পার্ার রকাে আোই যত্রদ ো থারক তাহরি তারা কী কত্রঠে িরে 
জত্রড়র়ে যারর্ ো? 
 
হরত পরর অ্রোক ত্রসিং সত্রতয কথাই র্ির , রভরর্ রদেরিে োহজাহাে। ত্রঠক আর । 
তারদর প্রত্রতত্রেত্রধরক জাত্রের়ে দাও যারাই েহর র রড় রর্র  এক ঘণ্টার মারি ত্রফররত 
পাররি রর্াঁরে যারর্। মুে অ্থর্া র্ত্রে এ র্যাপারর আত্রম রকাে প্রত্রতজ্ঞা করর্ ো, তরর্ 
তারা রর্াঁরে থাকরর্। 
 
তীর আর র্েুরকর গুত্রির ররে র্াাঁত্রের়ে ত্রঠক কৃষ্ণপুররর ফটরকর সামরে োহজাহাে। 
পঞ্চাে ত্রমত্রেট রকরট রর্র  এরই মারি। ফটকরৃ্হত্রট র্াত্রিপাথর ত্রদর়ে ততত্রর মজরু্ত 
একত্রট দািাে, রজাড়া ফটরকর উপরর রকােমরত একত্রট সাপ রর্ত্ররর়ে যার্ার মত ফাাঁক 
রাো হর়ের । রঘাড়া রথরক রেরম পুররা জা়ের্াটা পযবরর্ক্ষণ করার জরেয োমরিে 
োহজাহাে। রু্িরত োইরিে তারা তার প্রিার্ গ্রহণ কররর  ত্রকো, যা ো করর রসরক্ষরি 
করণী়ে ত্রের়েও ভার্রত িার্রিে ত্রতত্রে। ত্রসোে ত্রের়ে রফরির ে রয এক ঘণ্টা পার হর্ার 
সারথ সারথ ত্রেজ তসেযরদররক আরদে রদরর্ে রযে কৃষ্ণপুররর উপর সর্বাত্মক আক্রমণ 
করা হ়ে। আক্রমরণর জেয রশ্রষ্ঠ পথ হরত পারর শুকরো েদীর্ক্ষ, রকেো েহররর রদ়োি 
এত্রদরক ত্রেেু আর রদোরেও দুর্বি। র্িা র্াহুিয রয সাধারণত সমর়ে এই অ্িংেই হর়ে 
ওরঠ প্রধাে প্রত্রতরক্ষারু্যহ। 
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জাহাপো… আর্াররা সম্রারটর পারে এত্রর্র়ে এরিা অ্রোক ত্রসিং। যত্রদ ত্রর্রদ্রাহীরা যুে 
কররত মেত্রস্থর করর তাহরি আমার এর্িং আপোর রদহরক্ষী রেতার পক্ষ রথরক আত্রম 
একত্রট অ্েুররাধ কররত োই। দ়ো করর যুেরক্ষরি ত্রেরজরক সামরে তুরি ধররর্ে ো, 
পত্ররণাম সম্পরকব ো রভরর্, রযমেটা র্তকািরকর আরর্র ত্রদে কররত্র রিে। োত্রেকক্ষণ 
রথরম আর্াররা র্রি েিি তরুণ রাজপুত োহজাদা, পুররা দরর্ার জারে রয সম্রাজ্ঞীর 
মৃতুযরত আপত্রে কতটা দুিঃে ভারাক্রাে…আপত্রে র্রিে রয আপোর জীর্ে কতটা েূেয 
হর়ে পরড়র । আত্রমও আমার ত্রপ্র়েতমা েীরক হাত্ররর়েত্র , সোে জন্মদারের সমর়ে ো, 
জ্বররর কাররণ আমারক জাোরোর আরর্ই রস মৃতুযর্রণ করর। পল্লী অ্ঞ্চরির ত্রদরক 
ত্রপতার অ্িংে পত্ররদেবে করর  ুরট আসার সম়েটুকুও আত্রম পাইত্রে। আত্রমও ত্রর্ধ্বি হর়ে 
পরড়ত্র িাম। ত্রেরজর জীর্েরক রকাে মূিযই ত্রদতাম ো, যুেরক্ষরি ত্রক ু ো রভরর্ই 
িাাঁত্রপর়ে পড়তাম, ত্রেকারর রমরত উঠতাম। এরপর ত্রপতা আমারক রডরক ত্রের়ে সুেরভারর্ 
রু্ত্রির়ে রদে সর্ত্রক ু। ত্রতত্রে আমারক র্রিে রয, ঈশ্বরই এ ত্রসোে গ্রহণ কররর্ে রয 
মােুষ কেে মৃতুযর্রণ কররর্। রকাে মােুরষর হারত এই ত্রসোে রের্ার ক্ষমতা রদ়ো 
হ়েত্রে। একজে োহজাদা ত্রহরসরর্ ভারর্যর প্রত্রত, ত্রপতার প্রত্রত, ও রাজর্িংরের প্রত্রত 
আমার দাত্র়েত্ব আররা রর্ত্রে। যত্রদও আপত্রে একজে ত্রহেু েে, আত্রম ত্রর্শ্বাস কত্রর রয 
আপোর ধমবও ত্রেি়ে ত্রেক্ষা রদ়ে রয একজে মােুরষর উত্রেত ঈশ্বররর ইরের প্রত্রত 
ত্রেরজরক সমপবণ করা। এর রের়েও র্ড় কথা আপোর দাত্র়েত্ব আমার রের়েও রর্ত্রে। 
আপত্রে রকাে কত্রেষ্ঠ পুি েে র্রঞ্চ একত্রট রাজর্িংরের প্রধাে ত্রযত্রে ত্রকো আম্বার 
প্ররদরের রের়ে কর়েক গুণ র্ড় একত্রট সাম্রাজয ত্রে়েন্ত্রণ কররে। অ্প্রর়োজরে মৃতুযর্রণ 
কররি পর এ সাম্রারজযর ও আপোর পত্ররর্াররর কী হরর্? 
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উত্তর রদর্ার আরর্ োত্রেকক্ষণ েুপ করর রইরিে োহজাহাে। আত্রম জাত্রে, তুত্রম সত্রঠক 
র্রির া। আমার পুিরদর এেরো এত র়্েস র্া অ্ত্রভজ্ঞতা হ়েত্রে রয তারা আমার 
উত্তরসূত্রর হরত পারর। আত্রম জাত্রে মমতাজ থাকরিও একই কথা র্িরতে এর্িং আমার 
কেযা জাহাোরা ইত্রতমরধয তা র্রির ও। ত্রকন্তু ত্রেরজর অ্ত্রভজ্ঞতা রথরক তুত্রম ত্রেি়ে জারো 
রয গ্রহণ করর ত্রেরজর জীর্রে প্রর়োর্ করার রের়ে এ ধররের সদুপরদে রদ়ো কতটা 
সহজ। 
 
ত্রকন্তু আমার কথা়ে কণবপাত করুে জাহাপো। ভারর্ রজার কররিে অ্রোক ত্রসিং। 
 
হযাাঁ। ত্রর্জাপুরী তসেযরা যত্রদ কৃষ্ণপুর রথরক রর্ত্ররর়ে আরস তাহরি সামরে রথরক রেতৃত্ব 
রদ়োর র্দরি আত্রম এমে একটা অ্র্স্থারে েরি যারর্া রসোে রথরক পুররা কারজর 
ত্রেরদবে ত্রদরত পারর্। 
 
মুহূতবোরেক পরর রযে তাাঁর কথার উত্তর ত্রদরতই কৃষ্ণপুররর প্রধাে ফটক েুরি রর্ি হাট 
হর়ে। আক্রমণ ো আত্মসমপবণ? ত্রেরজরক শুরধারি োহজাহাে। 
 
ফটরকর মারি রথরক োরীরদর সাত্রর রর্ত্ররর়ে আসরতই মরে হি দাসত্ব গ্রহণ ত্রেি়েই। 
রর্ত্রের ভার্ই র াট র রিরমর়েরদর হাত ধরর রররের , অ্েযরা হারতর তািু একি করর 
প্রাথবোর মত ভত্রঙ্গ করর রর্র হর়ে আসর । রু্িাই যারে রয প্রা়ে সর্াই দাসত্ব র্ররণর 
জেয রমাটামুত্রট ততত্রর। অ্েযােয জা়ের্ার মত কৃষ্ণপুররকও  ারড়ত্রে েরা। োহজাহাে 
মািই অ্রোক ত্রসিংর়ের ত্রদরক ঘুরর তাত্রকর়ে ত্রেরদবে ত্রদরত োত্রেরিে রযে তসেয পাত্রঠর়ে 
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র্ত্রেরদর গ্রহণ করা হ়ে, এমে সম়ে হঠাৎ করর ফটক িার রথরক রর্র হর়ে এরিা স্বেে 
অ্শ্বাররাহী দি। ত্রেরজরদর রঘাড়া  ুত্রটর়ে কৃষ্ণপুররর রদ়োরির কার  েিরিা পািারোর 
উরদ্দরে। এরদররক অ্েুসরণ করর এরিা র্াত্রক ত্রর্জাপুরী তসেযরা। রকউই প্রথম দরির 
রঘাড়ার সারথ ধাক্কা রের়ে পরড় যাও়ো মােুষগুরিার ত্রদরক ভ্রূরক্ষপ করি ো, র্রঞ্চ 
সরজারর রঘাড়া  ুত্রটর়ে ত্রদি োরী-ত্রেশুর উপর। 
 
গুত্রি র াড় ওসর্ অ্শ্বররাহীরদর ত্রদরক। একজেও রযে পািারত ো পারর। অ্রোক 
ত্রসিংর়ের ত্রদরক তাত্রকর়ে ত্রেৎকার করর উঠরিে োহজাহাে। েহররর োরীরদর প্রত্রত 
ত্রর্জাপুরী তসেযরদর আেররণ এতটাই ত্রেি হর়ে উঠরিে রয ভুরি রর্রিে ত্রেরজর 
প্রত্রতজ্ঞা, রঘাড়া  ুত্রটর়ে এত্রর্র়ে এরিে সর্ার সামরে। রর্ত্রে দূর যার্ার আরর্ই এরহে 
রকাে ষড়যরন্ত্রর জেয পদরক্ষপ ত্রহরসরর্ রদ়োরির কার  তার ত্রেরদবরে ঘাাঁত্রট রর্রড় থাকা 
সুেৃঙ্খি র্েুক র্াজরদর র্েুরকর আও়োজ শুেরত রপরিে। ফরি োত্রি হর়ে রর্ি রর্ে 
ত্রক ু রঘাড়ার ত্রপঠ। েত্রু রস্কা়োড্রে সিংেযা়ে করম ত্রর্র়ে যতজে রর্াঁরে আর  কা াকাত্র  
েরি এরিা প্ররতযরক। তারপর োরী-ত্রেশুর দরির মতই আহত ত্রেহত সঙ্গীরদর রররে 
মাত্রড়র়ে মাথা ত্রেেু করর  ুরট েিি রকােমরত ত্রেরাপরদ পার হর্ার আো়ে। 
 
র্েুরকর গুত্রির প্রত্রতত্রক্র়ো রদোর জেয েুর্ দ্রুত  ুরট এরিে োহজাহাে। এরপর 
আর্াররা রঘাড়া  ুটারত রর্রি অ্রোক ত্রসিং আর রদহরক্ষীরাও েরি এরিা তার পারে। 
একরি রজারর রঘাড়া  ুত্রটর়ে ধরর রফিরিে ত্রর্জাপুরী তসেযরদর। এসম়ে ডজেোরেক 
েত্রুসসেয রঘাড়ার মুে ঘুত্ররর়ে ত্রপ ু ধাও়োকারীরদর উপর আক্রমণ কররত এত্রর্র়ে এরিা– 
পত্ররষ্কারভারর্ ত্রেরজরদররক উৎসর্ব কররত োইর  সহ তসেযরদররক র্াাঁোরত। ত্রেরজরদররক 
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তারা ত্রঠকই উৎসর্ব কররর্, ত্রকন্তু অ্েয কাউরকও পাত্রির়ে যার্ার সুরযার্ রদ়ো হরর্ ো। 
ত্রেরজর তরিা়োর রর্র কররত কররত ভার্রিে োহজাহাে। এত্রর্র়ে রর্রিে মাি 
র্জোরেক দূররত্ব থাকা ত্রর্রদ্রাহীরদর রমাকারর্িা কররত। 
 
প্রথম জে এরকর্ারর তরুণ োহজাহারের রদহরক্ষীরদর প্রথম সাত্ররর সারথ সিংঘরষব ত্রিি 
হি। ত্রেরজর তরিা়োর ত্রদর়ে এক রকারপ রফিি দাত্রড়অ্িা এক রাজপুত তসরেযর 
রপেীর্হুি হাত; ত্রকন্তু পরমুহূরতবই রমার্ি তসেযরদর আঘারত রঘাড়া রথরক পরড় উনু্মে 
রঘাড়ার েুররর ত্রেরে পরড় মৃতুযর্রণ করি। তার সঙ্গীরা অ্র্েয একটু ভারিা মূিয রপি। 
মাি একজরেই সমথব হি রাজপুত রদহরক্ষীরদর একজেরক রঘাড়া রথরক রফরি ত্রদরত; 
ত্রকন্তু ত্রেরজও মৃতুযর্রণ করি রাজপুরতর র াাঁড়া র্েবার আঘারত পরড় ত্রর্র়ে। েীঘ্রই 
োহজাহারের অ্শ্বাররাহী তসেযরা হাতাহাত্রত িড়াই রেষ করর দ্রুতর্ত্রতরত  ুরট েিি, 
ত্রপ রে পরড় রইি ত্র ন্ন-ত্রভন্ন। রদহ আর আররাহীত্রর্হীে রঘাড়া। পাাঁে ত্রমত্রেরটর মারি র্াত্রক 
ত্রর্জাপুরী তসেযরদর রদো রর্ি শুকরো েদীর্রক্ষর ত্রদরক  ুরট েিরত। হঠাৎ রযে একজে 
রকউ ত্রেৎকার করর আরদে ত্রদি আর এর উত্তরর পুররা ত্রর্জাপুরী সাত্রর রথরম ত্রর্র়ে 
রফরি ত্রদি ত্রেরজরদর অ্ে। সর্ ত্রমত্রির়ে পঞ্চােজে েে সমথব অ্শ্বাররাহী। 
 
সার্ধারে। তারদর েুর্ কার  রযও ো। যত্রদ এটা অ্েয রকাে রকৌেি হ়ে। ত্রেৎকার করর 
র্রি উঠরিে োহজাহাে। 
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রসাোত্রি কাপড় পত্ররত্রহত িম্বা এক ত্রর্জাপুরী অ্শ্বাররাহী তসেয সর্ার মারি ত্রদর়ে এত্রর্র়ে 
এরস রঘাড়া রথরক রেরম ভূত্রমে়োে হি। আমরা আত্মসমপবণ করত্র , জাহাপো। আমরা 
রর্াঁরে থাকার জেয আপোর প্রিার্ রমরে ত্রেত্রে। 
 
কী? ত্রেৎকার করর উঠরিে ম্রাট। োরী আর ত্রেশুরদর পদদত্রিত করা, আমার ত্রেরজর 
রিারকর মৃতুযর কারণ হর্ার পরও রতামরা আো কর রয আত্রম রতামারক র্াাঁোর প্রিার্ 
ত্রদর্? রর্াঁরে থাকার সুরযার্ রতামরা রপর়েত্র রি ত্রকন্তু ত্রেরজরদর পােত্রর্ক আেররণর জরেয 
তা রহিা়ে হাত্ররর়ে । তুত্রম, রতামার রসোপত্রতরা মৃতুযর্রণ কররর্। রতামার রিারকরদররক 
দাস ত্রহসারর্ ত্রর্ত্রক্র করর রদ়ো হরর্। 
 
জাহাপো, আত্রম কাতর অ্েুে়ে করত্র … 
 
অ্েুের়ের আর রকাে অ্থব হ়ে ো। শ্রোর সারথ ত্রেরজর ভার্য স্বীকার করর োও। মৃতুয 
আমারদর সকরির কার ই আসরর্, আরর্ অ্থর্া পরর। রতামার মৃতুয রৃ্থা যারর্ ো র্রঞ্চ 
ত্রর্রদ্রাহ আর আক্রমরণর জেয যত্রদ রকউ ষড়যন্ত্র করর তারদররক প্রত্রতররাধ কররর্। 
 
এক ঘণ্টা পরর োহজাহাে তাত্রকর়ে রদেরত িার্রিে রয রমাঘি তসেযরা তার 
ত্রেরদবোেুযা়েী কতি করা মিক সাত্রজর়ে রাোর জেয টাও়োররর প্রথম পাথর স্থাপে 
করি। এরই মারি পারেই একটা জা়ের্া়ে রোে সু্করপর উপর েীি ডুরমা মাত্র  
উড়াউত্রড় শুরু কররর । তার রযাো পূর্বপুরুরষরা এত্রে়োর অ্েুর্বর ভূত্রমর মাতৃভূত্রমরত এ 
ধররের টাও়োর ত্রেমবাণ কররতে। ত্রেরজর োসোমরির প্রথম ত্রদরক অ্র্াধয েত্রুরদর 
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রমাকারর্িা করার জেয একই ত্রে়েম অ্েুসরণ কররতে ম্রাট আকর্র। আকারের ত্রদরক 
তাত্রকর়ে রদেরত রপরিে, ইত্রতমরধয েক্রাকারর উরড় রর্ড়ারে েকুে, আগ্রহ ত্রের়ে অ্রপক্ষা 
করর  কেে রোে, র্াি আর রঠাাঁরটর েরম মািংরসর উপর িাাঁত্রপর়ে পড়রত পাররর্। এই 
রেমাো সুউচ্চ িম্ভ ত্রর্জাপুরী তসেযরদররক মরে কত্ররর়ে রদরর্ রয রমার্ি সম্রারটর 
ত্রর্রুরে তারা রকােভারর্ই জ়েী হরত পাররর্ ো আর যত্রদ তারা তারদর এ আক্রমণ 
অ্র্যাহত রারে তাহরি োত্রিও এমেতর হরর্। 
 
কর়েকত্রদে পরর রর্ারহােপুররর প্ররর্েিার ত্রদর়ে রভতরর ঢুরক আরিাত্রকত দরর্ার অ্ঙ্গরে 
আসিাে রর্র্রক দাাঁত্রড়র়ে থাকরত রদেরত পাে। োহজাহাে, হারত একত্রট ত্রেত্রঠ। 
জাহাপো, র্তকাি একজে অ্শ্বাররাহী এত্রট ত্রের়ে এরসর । মােেী়ে জাহাোরা এ ত্রেত্রঠর 
রপ্ররক। আত্রম ভার্িাম আপত্রে ত্রেি়েই আসার সারথ সারথ রদেরত োইরর্ে এত্রট। 
 
তৎক্ষণাৎ সীিরমাহর েুরি রফিরিে সম্রাট। 
 
‘আব্বাজাে, যত তাড়াতাত্রড় সম্ভর্ আত্রম আপোরক জাোরত োই রয, আমরা দে সিারহর 
ভ্রমণ রেরষ ত্রেরাপরদ আগ্রা রপৌঁর ত্র  আর ত্রঠক রযভারর্ আপত্রে রের়ের ে, যমুোর তীরর 
অ্স্থা়েী একত্রট সমাত্রধরত মার়ের মৃতরদহ রাো হর়ের । যতই আমরা েহররর ত্রদরক 
এত্রর্র়ে যাত্রেিাম রািার দুই পারে মাথা়ে ধুিা রমরে ক্রেে করত্র ি সাত্রর ত্রদর়ে দাাঁত্রড়র়ে 
থাকা জেতা। পুররা ভ্রমণ জুরড়ই পাত্ররপাত্রশ্ববক অ্র্স্থা ত্র ি এরকম রযে দুিঃরের েীি 
 া়ো গ্রাস কররর  আমারদর পুররা ভূত্রম। পরর্তবীরত সত্রর্িারর সর্ জাত্রের়ে পি ত্রিের্।‘ 
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পিোো পড়রত ত্রর্র়ে, আর্াররা ত্রেদারুণ দুিঃরের র্াঢ় অ্ন্ধকারর র র়ে রর্ি োহজাহারের 
মে। সামত্ররক সফিতারও ম্লাে হর়ে রর্ি মুহূরতবর মারি। যেে ত্রতত্রে এর্িং মমতাজ 
আগ্রা রথরক যািা কররত্র রিে তেে ঘুণাক্ষররও কেো কররত পাররেত্রে রয একরি 
থাকার ত্রদে ফুত্ররর়ে এরসর । পত্নীরক পারে ত্রের়ে ভত্রর্ষযরতর ত্রদরক তাত্রকর়েত্র রিে 
ত্রতত্রে। আত্মত্রর্শ্বাসী ত্র রিে রয সাম্রাজযরক ত্রর্িৃত করার তার উচ্চাকাঙ্খও পূণব হরর্। আর 
এেে সম্রাট ত্রহরসরর্ যত র্ড় ত্রর্জ়ে আসুক ো রকে কী মূিয আর  এসরর্র যেে 
একজে মােুষ ত্রহরসরর্ ত্রতত্রে হাত্ররর়ের ে সর্ উষ্ণতা আর আেে? একটা েীতি সমাত্রধ 
ত্রেমবারণর মারি ত্রদর়ে কতটাই র্া সান্ত্বো েুাঁরজ পারর্ে ত্রতত্রে? ত্রতত্রে মমতারজর কার  
প্রত্রতজ্ঞা কররত্র রিে কেরোই হতাো়ে ডুরর্ যারর্ে ো; ত্রকন্তু এ প্রত্রতজ্ঞা ত্রক রােরত 
পাররর্ে? 
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১.৬ 
 
রর্ারহােপুরর স্বার্তম উিাদ আহমাদ। 
 
আপোর ডাক রপর়ে আত্রম সম্মাত্রেত রর্াধ করত্র , জাহাপো। যত তাড়াতাত্রড় সম্ভর্  ুরট 
এরসত্র । 
 
োহজাহাে তার সামরে মাথা েত করর রাো িম্বা কৃেকা়ে েরীররর মােুষত্রটরক 
পযবরর্ক্ষণ করর রদেরিে। আো কররিে রয অ্র্রেরষ এমে এক স্থপত্রতরক রপর়ের ে 
রয ত্রকো মমতারজর সমাত্রধ ত্রের়ে তাাঁর ত্রেোরক র্ািরর্ মূতব করর তুিরত পাররর্ে। রয 
সমাত্রধর কেো ত্রতত্রে মেিরক্ষ স্পষ্ট রদেরিও রকে রযে অ্সমূ্পণবই রথরক যারে। 
আমার শ্বশুর আসফ োে আমারক পি মারফত জাত্রের়ের ে রয তুত্রম োহ আব্বারসর 
জেয অ্ত্রেেযসুের দািাে ত্রেমবাণ করর । রয কারজর ভার আত্রম ত্রদরত োই তা রকাে 
পাররসযর োহ আজ পযবে কররেত্রে–আমার েীর জরেয এমে একত্রট সমাত্রধ িৃত্রতরসৌধ 
রযত্রটর অ্তুিেী়ে রসৌেরযবর জেয পরর্তবী প্রজন্মও সমােভারর্ র্েো র্াইরর্ এ যুরর্র 
ত্রর্ি়ে ত্রহরসরর্। এই ত্রেো ত্রক রতামারক ভরগ্নাদযম করর ত্রদর়ের ? 
 
ো। এই ধররের একত্রট েযারিে রকাে সত্রতযকার কিাকারই দূরর রঠরি ত্রদরত পারর ো। 
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পত্ররষ্কার হর়ে রর্ি রয উিাদ আহমাদ রকাে র মােুষ েে; ত্রকন্তু এই ভারিা, ভার্রিে 
োহজাহাে। অ্েয যারদর সারথই ত্রতত্রে কথা র্রিত্র রিে–রযমে তাাঁর প্রধাে স্থপত্রত–
সর্সম়ে র্যি থাকত ত্রতত্রে যা র্িরতে তারতই প্রশ্বত্রি আর সম্মত্রত জাোরত, ত্রেরজরদর 
রথরক েুর্ কম পত্ররকেোর কথাই জাোত তারা। হাত রেরড় স্থপত্রতরক িম্বা ত্রেেু রটত্রর্রি 
র্সার ইোরা কররিে সম্রাট। আমার জেয কী ভার্ো আর ? 
 
আমার মরে হ়ে পারসযরা কীভারর্ তারদর র্ার্াে ত্রেমবাণ করর, তা জাো আর  আপোর? 
 
আত্রম ত্রেিকিা আর ড্রত্র়েিং রদরেত্র । আত্রম জাত্রে তারা এগুরিারক র্রি পাত্ররদার়েজা। 
 
ত্রঠক তাই জাহাপো, স্বরর্বর উদযাে। সমােভািভারর্ দুত্রট পাত্রের প্রর্াহ  ুরট েরি উত্তর 
রথরক দত্রক্ষরণ এর্িং পূর্ব রথরক পত্রিরম, স্বরর্বর পত্রর্ি েদীসমূরহর অ্েুকররণ। 
পররিাকর্ত সম্রাজ্ঞীর সমাত্রধও এভারর্ই স্থাত্রপত হরর্। 
 
ত্রকন্তু ইত্রতমরধযই আত্রম পি মারফত জাত্রের়েত্র  রয আত্রম োই সমাত্রধ ত্রেত্রমবত হরর্ 
র্ার্ারের ত্রঠক মত্রধযোরে। রতামার কার  েতুে রকাে পত্ররকেো রেই? ত্রেরজর করের 
ত্রর্রত্রে িুত্রকর়ে রােরত পাররেত্রে োহজাহাে। ত্রকন্তু উিাদ আহমাদ রকাে ভ্রূরক্ষপ করি 
ো। 
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আর , জাহাপো। আত্রম ত্রর্শ্বাস কত্রর রয সমাত্রধ র্ার্ারের মত্রধযোরে হরর্ ো–এর পত্ররর্রতব 
অ্থবাৎ র্ার্ােরক  াত্রড়র়েও সমাত্রধ হর়ে উঠরর্ প্রধাে দেবেী়ে। আমার পত্ররকেেুযা়েী 
যমুোর তীরর আপত্রে রয জত্রম ক্র়ে কররর ে তা এ কারজর জেয পুররাপুত্রর আদেব। 
 
উিাদ আহমারদর ত্রদরক তাত্রকর়ে  ত্রর্টা ভার্রত রেষ্টা কররিে োহজাহাে। অ্রোক ত্রসিং 
পরামেব ত্রদর়ের ে ত্রতত্রে রযে তার ত্রপতা আম্বাররর রাজার কা  রথরক এ জা়ের্াটা ত্রের়ে 
রেে। যমুো েদীর তীরর ডাে হাত্রত রকাে ত্রের়ের , আর এ স্থাে দুর্ব রথরক এরকর্ারর 
কার  েুর্ রর্ত্রে হরি রদড় মাইি দূরত্ব। সমাত্রধ অ্ট্টাত্রিকার প্রােীর রথরক রদো যারর্ 
তাই ে়ে শুধুমাি, োইরি রেৌকারযারর্ও আসা-যাও়ো করা যারর্। র্রি েিি স্থপত্রত, 
েদীতীরর ত্রেরে র্ার্াে রররে একত্রট মরঞ্চ সমাত্রধ ত্রেমবারণর প্রিার্ করত্র  আত্রম। 
 
ত্রকন্তু েদীতীর ত্রক এর ওজে র্ইরত পাররর্? আমার ত্রেমবাতারা র্রির  রয মাত্রট র্াত্রিম়ে 
আর হািকা, এ াড়া েদীর র্ত্রতপ্রর্াহও ভােরের কারণ হরত পারর। 
 
এই রক্ষরি যমুো েদীর র্াাঁক ররারতর েত্রে কত্রমর়ে রদ়ে। এ াড়া ইমারত সমূহরক ধরর 
রাোর জেয তীরর আররা ত্রক ু কাজ কররত হরর্। 
 
ইমারত সমূহ? তুত্রম ত্রক র্িরত োও এরকর রর্ত্রে? 
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হযাাঁ। আমারক রদোরত ত্রদে জাহাপো। ত্রেরজর র্হুি র্যর্হৃত সরু্জ োমড়ার থরি রথরক 
ভাাঁজ করা এক ত্রর্োি কার্জ রর্র করি উিাদ আহমাদ। েুরি রটত্রর্রির উপর ত্রর্ত্র র়ে 
ত্রদি কার্জত্রট। 
 
আত্রম সর্ত্রক ুই এরক এরেত্র , যারত করর আমার প্রিার্ আপত্রে পত্ররষ্কারভারর্ রু্িরত 
পাররে। সমাত্রধিম্ভত্রট দুত্রট মরঞ্চর উপর দাাঁত্রড়র়ে থাকরর্–র্ড়ত্রট থাকরর্ সমাত্রধর জেয, এর 
োরপারে র াট আররকত্রট ত্রভত্রত্তমূি থাকরর্। 
 
সমাত্রধর দুই পারে এই রয কাঠারমাগুরিারক ত্রেত্রিত করর  এগুরিা ত্রকরসর? 
 
পত্রিম ত্রদরক ত্রতে র্মু্বজও়োিা একত্রট মসত্রজদ আর পূর্ব ত্রদরক একই ধররের একত্রট 
কাঠারমা তীথবযািীরদর ত্রর্শ্রামস্থাে আর জর্ার্ প্রত্রতধ্বত্রে–মসত্রজরদর প্রত্রতধ্বত্রে ত্রহরসরর্ 
পুররা সমাত্রধস্থােরক গুরুত্বপূণব করর তুিরর্। আমার েকোরত এত্রট েুর্ই গুরুত্বপূণব। আর 
রদেুে জাহাপো, পুররা আর্হরক সমূ্পণব করার জেয দত্রক্ষণ-উত্তর ত্রদরকর প্রর্ারহর রেষ 
মাথা়ে, সমাত্রধর ত্রঠক ত্রর্পরীরত একত্রট দত্রক্ষণািংরের ফটক িার ত্রেমবারণর প্রিার্ করত্র  
আত্রম। প্ররর্ে করার সারথ সারথ দেণাথবীরা সমাত্রধস্থােরক এমেভারর্ রদেরত পারর্ রয, 
অ্েেহীে আকারের রু্রক ভাসর  এত্রট। 
 
োহজাহাে তাত্রকর়ে রইরিে উিাদ আহমারদর ড্রত্র়েিংর়ের ত্রদরক। মেিরক্ষ আদেব একত্রট 
ভারসারমযর ত্রেি রদেরত রপরিে। এরপররও সর্ত্রক ু ত্রেভবর কররর্ সমাত্রধর েকোর 
উপরর, রযত্রট শুধুমাি একত্রট েক্র ত্রহরসরর্ রদোরো হর়ের । সমাত্রধ িরম্ভর কী হরর্? 
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ত্রেরজর র্যার্ রথরক ত্রসরে রমাড়ারো একত্রট র্ারন্ডি রর্র করি স্থপত্রত। এত্রট রদোরোর 
আরর্ আমার ত্রেোগুরিা আপোরক র্িার সুরযার্ ত্রদে। কর়েকত্রদে আরর্ই ত্রদত্রল্লরত সম্রাট 
হুমা়ুেরের সমাত্রধ দেবে কররত্র  আত্রম। অ্র্াক হর়ে রভরর্ত্র  রকমে হ়ে যত্রদ পররিাকর্ত 
সম্রাজ্ঞীর িৃত্রতিম্ভত্রটও হুমা়ুেরের মত অ্ষ্ট িম্ভ পত্ররকেো মত হ়ে? ত্রকন্তু থাকরর্ আরিা়ে 
পত্ররপূণব রযে একজে োরীর িৃত্রতর সারথ সাদৃেযপূণব হ়ে। জা়ের্াটা ত্রের়ে আত্রম এরকর 
পর এক পরীক্ষা করর রদরেত্র ; রেষ পযবে ত্রসোে ত্রের়েত্র  রয ত্রভত্রত্ত হরর্ ত্রিরকাণাকার 
আর এর িম্বমাে রকাণাগুরিা অ্ষ্ট িরম্ভর সৃত্রষ্ট কররর্। মত্রধযোরে অ্র্ত্রস্থত একত্রট 
অ্ষ্টভুজ, রেম্বাররর মারি শুর়ে থাকরর্ ের্াধারত্রট আর োরপারে আটত্রট পরস্পর 
সমূ্পকবযুে রেম্বার থাকরর্ দুই রিরভরি। র্াইররর সমু্মে ভারর্ থাকরর্ দুই তিা 
ত্রেিােও়োিা কুিত্রঙ্গ। ত্রকন্তু যরথষ্ট কথা হর়ের  জাহাপো, আমারক এর্ার রদোর্ার 
অ্েুমত্রত ত্রদে। 
 
ত্রেরজর র্যার্ েুরি কর়েকত্রট কারঠর েক রর্র করর আেি উিাদ আহমাদ। এগুরিা ত্রদর়ে 
সার্ধারে ততত্রর করি একত্রট অ্ষ্টভুজ কাঠারমা। রদেুে জাহাপো–োরপারের প্রত্রত পারে 
থাকরর্ প্ররর্েপথ, যারদর উাঁেু মাথা র্াত্রক রোিা জা়ের্া েুাঁরড় ঊরধ্বব উরঠ যারর্। মাত্রট 
রথরক র্মু্বরজর মাথার উচ্চতা হরর্ ২৪০ ফুট। 
 
আর র্মু্বজত্রট? 
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আত্রম র্ির্ রজাড়া র্মু্বরজর কথা। আর্াররা অ্েুমত্রত ত্রদে র্ণবো করার। এর্ার পরকট 
রথরক দুই টুকররা পাত্রিে করা অ্যাির্াস্টার রর্র করি উিাদ আহমাদ। সম্রাট হুমা়ুেরের 
সমাত্রধর রভতর এর্িং র্াইররর র্মু্বজ দুরটারত ত্রেেু ড্রাম আর । এোেকার রক্ষরি আত্রম 
প্রিার্ করত্র  এমে একত্রট অ্ভযেরীণ র্মু্বজ উরঠ যারর্ রযত্রট মাত্রট রথরক আত্রে ফুট উাঁেু 
হরর্ আর র্াইররর র্মু্বরজর আকৃত্রত হরর্ রপ়োরার মত, উপরর থাকরর্ রসাোত্রি আভা। 
কথা র্িরত র্িরত উিাদ আহমাদ অ্ভযেরীণ র্মু্বজত্রটরক মরডরির অ্ষ্টভুজ রদ়োরির 
মারি সার্ধারে র্ত্রসর়ে োরপারে র্াইররর র্মু্বজ র্ত্রসর়ে ত্রদি। অ্র্রেরষ আত্রম পরামেব 
রদর্ োরত্রট  ত্রর্, উনু্মে মঞ্চ র্সারত, আপোর ত্রহেু অ্রেক প্রত্রতরর্েীর প্রাসারদ র্যর্হার 
করা হর়ের , ত্রঠক রযে আিংত্রটর মারি প্রধাে রত্নত্রটর োরপারে মুরোদাো। 
 
সামরে রাো মরডিত্রটর ত্রদরক হা করর তাত্রকর়ে রইরিে োহজাহাে। এরকর্ারর ত্রেেুাঁত। 
এই রিাকটা রকমে করর তার ত্রেোগুরিারক এত সুের করর ফুত্রটর়ে তুিরত রপররর  
যেে ত্রকো ত্রতত্রে ত্রেরজও ত্রেরজরক রর্ািারত পারত্র রিে ো? সরেহ ত্রের়ে তাত্রকর়ে রইি 
উিাদ আহমাদ, রু্িরত পারর  ো সম্রারটর েীরর্তার অ্থব কী। 
 
আত্রম সম্রাজ্ঞীর সমাত্রধ িৃত্রতরসৌধ ত্রেমবারণর জরেয রতামারক আমার স্থপত্রত ত্রের়োর্ 
করিাম। এেত্রে আগ্রারত ত্রফরর যাও। যা দরকার–অ্থব উপকরণ, শ্রত্রমক সর্ রদ়ো হরর্ 
রতামারক। 
 
জাহাপো! আমার আররকত্রট প্রশ্ন আর । রকাে উপকরণ র্যর্হার করর্ আমরা? 
র্াত্রিপাথর? 
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আরেপারের ইমারতগুরিার জেয সম্ভর্ত তাই, ত্রকন্তু সমাত্রধ রসৌরধর জেয র্যর্হার কররত 
হরর্ ত্রর্শুে সাদা মারর্বি–আত্রম ইত্রতমরধয আম্বাররর রাজারক জাত্রের়েত্র  রয তার অ্ধীেস্থ 
মাকরাো েত্রের সর্টুকু ক্র়ে করর্ আত্রম; এ াড়া তারক এও জাত্রের়েত্র  রযে ত্রেরাপরদ 
মারর্বিগুরিা দুইে মাইি দূরর আগ্রারত রপৌঁর  রদ়ো হ়ে। 
 
প্রথমর্াররর মত ত্রর্ত্রিত রদোরিা উিাদ আহমাদরক। এর আরর্ রকউই মারর্বি ত্রদর়ে 
এত ত্রর্োি ত্রক ু ত্রেমবাণ কররত্রে…র্য়ে রতা… 
 
েররের কথা ত্রের়ে রতামারক ভার্রত হরর্ ো। পৃত্রথর্ীরত স্বর্ব ততত্রর করর রদর্ার প্রত্রতজ্ঞা 
করর , এটাই রতামার একমাি ভার্ো হরর্। 
 
কর়েক মারসর মারি এই রারতই র্ভীর ত্রেদ্রা়ে মগ্ন হরিে োহজাহাে। রকমে করর 
মৃতুযপথযািী মমতারজর রেষ ইরে পূরণ কররর্ে রসই উরির্ দূর করর ত্রদর়ের  উিাদ 
আহমারদর ত্রেপুণ েকো। 
 
স্বরপ্নর মারি রদেরত রপরিে ত্রতত্রে দাাঁত্রড়র়ে আর ে দত্রক্ষরণর ত্রর্োি ফটকিারর, ত্রর্ি়ে 
ত্রের়ে তাত্রকর়ে আর ে উজ্জ্বি সমাত্রধরসৌরধর ত্রদরক। ঘণ্টার পর ঘণ্টা পার হর়ে রর্রিও 
ত্রতত্রে রযে েড়ােড়ার েত্রে হাত্ররর়ে রফরির ে, রকর্ি রদেরত রপরিে প্রভারতর আরিা়ে 
রর্ািাত্রপ আরিা  ড়ারত িার্ি সাদা মারর্বি, তি ত্রিপ্রহররর সূরযবর ত্রেরে হীরার মত 
উজ্জ্বি আর আাঁধার ঘত্রের়ে আসরতই হর়ে রর্ি রর্গুত্রের মত রমািার়েম, মুরোরমতে 
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র্মু্বরজর  া়ো রেরপ ধরি োরপাে রথরক। এরপর রভিরভরটর েযা়ে অ্ন্ধকার ত্রেরর 
িেরের আরিা়ে রজযাৎসরিাত্রকত ফটকিারর উদ়ে হি এক োরী। রেহারা ো রদেরত 
রপরিও ত্রতত্রে জারেে এ োরী মমতাজ…. 
 
ধীরর ধীরর র্ার্ারের মারি ত্রদর়ে হাাঁটরত িার্রিে, ত্রেিঃশ্বারসর সারথ পারেে েম্পা ফুরির 
ভারী সুর্াস। অ্েুসরণ করর েিরিে সমাত্রধর ত্রদরক প্রর্াত্রহত হও়ো রুপাত্রি জরির 
ধারার মারর্বি েযারেি। যতই ত্রতত্রে এরর্ারত িার্রিে, জীর্ে ত্রফরর রপি মারর্বরির 
িরোর সাত্রর। র্াতারস  ুাঁরড় ত্রদরত িার্ি উজ্জ্বি ররত্নর েযা়ে জিত্রর্েু। োহজাহারের 
দৃত্রষ্ট ত্রের্ে হর়ে আর  প্ররর্েপরথ অ্রপক্ষারত মমতারজর ত্রদরক। মরেপ্রারণ োইর ে 
আররা দ্রুত  ুরট রযরত ত্রকন্তু কথা শুের  ো পা রজাড়া, এমেত্রক ত্রেিঃেরব্দ হাত উাঁত্রের়ে 
যেে মমতাজ রডরক উঠরিা তেরো ত্রতত্রে  ুটরত পাররেত্রে। মমতারজর মুে এেরো  া়ো 
রঘরা ত্রকন্তু র্িার োরপারে থাকা রত্ন  ড়ারত িার্ি আরিা, রকামর আর কত্রিরতও 
ররত্নর সমাহার। আর কর়েক কদম এত্রর্র়ে রর্রিই পত্নীর কার  রপৌঁর  যারর্ে ত্রতত্রে, 
ত্রকন্তু হঠাৎ কররই কাাঁপরত কাাঁপরত হাত্ররর়ে রর্ি োরী েরীররর অ্র়্ের্। 
 
হতাে হর়ে ত্রসাঁত্রড় রর্র়ে ধূসর সমাত্রধরত উরঠ রর্রিে ত্রতত্রে, স্পেব কররিে দুগ্ধ মসৃণ 
মারর্বি, ভার্রিে েীতিতার র াাঁ়ো পারর্ে। এর পত্ররর্রতব স্বে পাথর হর়ে রর্ি ত্রসে 
আর মাের্ মািংরসর েযা়ে উষ্ণ মমতারজর রদহ। মরে হি র্হু র্ ররর প্রতীক্ষার অ্র্সাে 
হর়ের , পাথরর রেরপ ধররিে ত্রেরজর রঠাাঁট। সমাত্রধরসৌধ হর়ে রর্ি স্ব়েিং মমতাজ। 
োরপারে শুধু মমতারজর ররত্নর সমাহার, রযগুত্রি ত্রতত্রে প ে কররতে জীত্রর্ত 
থাকাকারি। এরমরাল্ড, রুত্রর্, অ্যারমত্রথস্ট, রকারাি ত্রঠক রতমত্রেভারর্ আরিাত্রকত হর়ে 
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আর  সাদা মারর্বরির উপর ত্রঠক রযমত্রে এগুরিা উজ্জ্বিতা  ড়ারতা তার রদরহ। 
োহজাহাে হাত র্াত্রড়র়ে সমাত্রধ আত্রিঙ্গে কররত োইরিে, ত্রকন্তু ত্রেরজর ে়েেকরক্ষর র্াঢ় 
অ্ন্ধকার  াড়া আর ত্রক ু রেই রসোরে। 
 
উরঠ র্রস ত্রেরজর োরপারে তাকারত িার্রিে। হতত্রর্হ্বি হর়ে পরড়র ে। ত্রর্ াো রথরক 
রেরম রহাঁরট রর্রিে র্রাদত্রর্হীে জাোিার কার , রোে রােরিে অ্ন্ধকারর, িাপসাভারর্ 
রদো যারে তাত্রি েদীর র্হমাে ররো, মরে পরড় রর্ি ত্রতত্রে আগ্রা আর অ্স্থা়েী 
সমাত্রধরত শুর়ে থাকা মমতারজর কা  রথরক র্হু দূরর। োরপাে রথরক রেরপ ধরা এই 
ত্রর্রাে ভূত্রমরত রকমে অ্দু্ভত িার্ি ত্রেরজরক। মমতারজর মৃতুযর আরর্ একরি প্রা়েই 
তারা র্ে কররতে রয যুে রেষ হর়ে রর্রি কাত্রের যারর্ে। আর কেরোই রযরত 
পাররর্ে ো একসারথ রসোরে– কেরোই ঘুরর রর্ড়ারো হরর্ ো রর্গুত্রে রক্রাকারসর মারঠ 
অ্থর্া তুষার  াও়ো পর্বত রথরক আসা ত্রহম র্াতাস অ্েুভর্ কররত পাররর্ে ো আর ো 
পাররর্ে পরদ্মভরা হ্ররদ রেৌত্রর্হারর রযরত। ত্রকন্তু রারতর আধাররর ত্রদরক তাত্রকর়ে মমতাজ 
আর ত্রেরজর কার  েপথ কররিে; েুর্ দ্রুত সমাত্রি টােরর্ে এই যুরের আর স্বেরক্ষ 
সমাত্রধ ত্রেমবারণর রদেভারির জেয আগ্রা ত্রফরর যারর্ে। 
 
* 
 
একত্রট র াট্ট পাহারড়র উপর ততত্রর করা রেিাি র্রণবর তাাঁরু্র ত্রেরাপদ োত্রম়োো়ে ত্রেরে 
দাাঁত্রড়র়ে োরপারে ত্রেেু অ্ঞ্চি জত্ররপ করর রদেরিে োহজাহাে। এই তাাঁরু্ই র্তবমারে 
তার কমান্ড রসন্টার ত্রহরসরর্ কাজ করর । র্ষবার আকাে রথরক অ্ত্রর্শ্রাে িরর পড়র  
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রৃ্ত্রষ্টকণা। ভারী রৃ্ত্রষ্টর ফরি এরই মারি তাাঁরু্র োরপারে কাদা জরম রর্র । ত্রতে সিাহ 
আরর্ রেষ হর়ের  েরার কাি। তারপর রথরকই ক্রমার্ত রৃ্ত্রষ্ট। সর্ জা়ের্ারত মাত্রট 
এতটাই শুত্রকর়ে েটেরট হর়ে ত্রর্র়েত্র ি রয দ্রুত এত পাত্রে শুরষ ত্রেরত পাররত্রে। কর়েক 
জা়ের্া়ে র্েযার রতারড় রভরস রর্র  মােুষ আর পশু যারা ত্রকো ত্রক ুত্রদে আরর্ই হাহাকার 
কররর  পাত্রের জেয। র্ার  র্ার  আর রিাাঁপিারড় কুত্রড় রমিরত শুরু কররর  সরু্জ 
পাতা। র াট র াট কমিা রর্ািাত্রপ ররের জিংত্রি ফুিও রদো যারে, র্াে র্াইর  হাজাররা 
পাত্রে। সর্বি শুরু হর়ে রর্র  প্রাকৃত্রতক জীর্রের জ়ের্াে; এতসর্ ত্রক ুর মারি ত্রর্ষণ্ণ 
রকর্ি রমার্ি সম্রাট, প্রত্রতত্রে়েত উরিরর্ ভুর্র ে রেষ এই পরাজর়ের আেিংকা়ে। 
 
প্রত্রতকূি আর্হাও়ো সরেও রর্ারহােপুর রথরক দ্রুত প্রস্থারের উরদ্দরেয ত্রেরের 
রসোর্াত্রহেী ত্রের়ে এই পাত্রেরত রডার্া মেুষযর্ত্রজবত অ্ঞ্চরি এরসর ে। রকেো ত্রর্শ্বাসরযার্য 
সূি রথরক সিংর্াদ পাও়ো রর্র  রয ত্রর্জাপুত্রর তসেযরদর রেষতম র্ড়সড় একত্রট দি মাি 
দুই ত্রদরের দূররত্ব একত্রট র্েয এিাকা়ে আশ্র়ে ত্রের়ের । এেে র্হু ত্রেো-ভার্োর পর 
মমতারজর মৃতুযর পর রথরক অ্সিংেয ত্রেঘুম রারতর মত আররা একত্রট রাত পার করর 
আক্রমরণর পত্ররকেো কররর ে োহজাহাে। 
 
রসোপত্রতরদররক আমার কার  পাত্রঠর়ে দাও। ত্রেৎকার করর পত্ররোরকরক জাোরিে। 
েীঘ্রই সকরি রপৌঁর  রর্রি পর ভৃতযরদর রদ়ো ত্রেেু টুরি র্রস পড়ি সর্াই োত্রম়োোর 
ত্রেরে। রৃ্ত্রষ্ট সরেও অ্রোক ত্রসিং র্রার্ররর মতই স্বরণবর কারুকাজও়োিা রমরুে ত্রটউত্রেক 
আর উপররর রকাট র্ার়ে ত্রদর়ে রত্রেে আর অ্ত্রভজাত রর্ে ত্রের়ে হাত্রজর হর়ের । র্াঢ় 
কৃষ্ণ র্রণবর রর্াাঁফ পত্ররষ্কারভারর্ আাঁেড়ারো আর সুর্ত্রন্ধও রমরের  তারত। ত্রকন্তু অ্েয 
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রসোপত্রতরদর অ্র্স্থা কাদারত এরকর্ারর োরজহাি। একপারে দাাঁত্রড়র়ে আর  
আওরঙ্গরজর্। ত্রপতার কার  আত্রজব জাত্রের়ে োহ সুজার পত্ররর্রতব এই অ্ত্রভযারে এরসর  
রস। ত্রকন্তু োহ সুজারকই ত্রের়ে আসার ইরে ত্র ি োহজাহারের। যত্রদ ো র রিটা তার 
সত্রহরসর ত্রেরদবরে অ্সমথব রঘাটুকী ত্রের়ে রপারিা রেিরত ত্রর্র়ে কাাঁরধর হাড় োত্রড়র়ে ত্রেত। 
 
সর্াই এরস রপৌঁ ারি শুরু কররিে োহজাহাে। ত্রকভারর্ এ অ্েুপ্ররর্েকারীরদর ত্রেরতরর 
রেষ করর রদ়ো যা়ে রস র্যাপারর ত্রসোে ত্রের়েত্র  আত্রম। র্িপূর্বক ত্রেকাত্রর প্রাণীর মত 
আমারদর জত্রমরত উদ়ে হর়ের , এেে তারদর রমাকারর্িাও একইভারর্ করর্ আমরা। 
ত্রঠক রযভারর্ আমার পূর্বপুরুরষরা অ্েুর্বর ভূত্রমরত ত্রেকার কররতে, আর্ে জা়ের্া়ে 
আটরক রফরি, রতমত্রেভারর্ আমরাও েত্রুরক োরপাে রথরক ফাাঁরদ আটরক রফির্ রযে 
পািার্ার পথ ো থারক। গুিের মারফত প্রাি সিংর্ারদ জাো রর্র  রয েত্রুরা প্রা়ে পাাঁে 
মাইি দূরর দত্রক্ষণ ত্রদরক ঘে জঙ্গি মত এিাকা়ে আর । অ্রোক ত্রসিং, আত্রম োই তুত্রম 
আমারদর অ্শ্বাররাহীরদর মাি রথরক রশ্রষ্ঠ পাাঁে হাজার জেরক ত্রের্বােে করর সর্ার 
রপ রে একজে করর র্েুকর্াজরক রে়োর আরদে দাও। এরা জঙ্গি ত্রঘরর রফিরর্–
গুিের ের্র ত্রদর়ের  এত্রট প্রা়ে  ়ে মাইি ত্রর্িৃত। এরক অ্রেযর মারি োর র্জ দূরত্ব 
রররে অ্গ্রসর হরর্ তারা। 
 
আপত্রে ত্রর্জাপুত্রর তসেযরদররক অ্তত্রকবরত আক্রমণ কররত োে? 
 
প্রথম ত্রদরক হযাাঁ, তাই, ত্রকন্তু আমারদর ফাাঁদ পাতা েত্রেোিী হর়ে রর্রি আত্রম োই েত্রুরা 
জােুক রয আমরা আসত্র । আমারদর তসেযরা র্া পািার রভতরর প্ররর্ে করার পর, যেে 

http://www.bengaliebook.com/


 দ্য সার্পেন্টস টুথ (এম্পায়ার অভ দ্য ম াগল ) । অযার্লক্স রাদ্ারর্ ার্ে 

149 

www.bengaliebook.com                                  সূচিপত্র 
 

 

োরপাে রথরক ত্রঘরর রফির্ আমরা, আত্রম ইোরা কররিই ত্রেৎকার রোঁোরমত্রে এমেত্রক 
র্াদয র্াজারো শুরু কররর্ রমার্ি তসেযরা। োরপাে রথরক েব্দ রপর়ে েত্রুরা রু্িরত 
পাররর্ রয পািারোর পথ রেই, আমরা একসারথ তাড়া করর্ তারদর ত্রঠক রযমে ত্রেকারর 
ত্রর্র়ে করর থাত্রক; এরপর শুরু হরর্ আক্রমণ। এর মারিও যত্রদ রকউ আমারদর রু্যহ 
রভরে রর্ত্ররর়ে রযরত সমথব হ়ে তাহরি জঙ্গরির ত্রকোরর থাকা র্েুকর্াজ সহ অ্শ্বাররাহী 
তার ভর্িীিা সাঙ্গ কররর্। পত্ররষ্কার হর়ের  পুররা র্যাপারটা? 
 
আমরা ত্রক র্ত্রে ত্রের্, জাহাপো? জােরত োইি অ্রোক ত্রসিং। 
 
ো, রকাে র্ত্রে ে়ে। অ্রোক ত্রসিংরক ত্রর্ত্রিত হরত রদরে োহজাহাে র্যােযা করর র্িরিে, 
রতামরা রাজপুরতরা যুরে রকাে দ়ো োও ো, মৃতুয পযবে িড়াই কর। ত্রকন্তু রাজপুতরা 
সম্মােী়ে রযাো। যত্রদ তারা কেরো আমার ত্রমি ো হর়ে েত্রু হ়ে–আো কত্রর কেরো 
এমেটা হরর্ ো রয দ়ো োইরর্ আত্রম তারক র রড় রদর্। ত্রকন্তু এই ত্রর্জাপুত্রররা আমার 
ভূত্রমরত রে আর ত্রর্েৃঙ্খিা  াড়া আর ত্রক ুই আরেত্রে, আমার েীর জীর্েও রকরড় 
ত্রের়ের । আত্মসমপবরণর প্রত্রতত্রট সুরযার্ েষ্ট কররর  আর তাই দ়ো ত্রভক্ষা পার্ার 
অ্ত্রধকারও হাত্ররর়ে রফরির –যত্রদ তারা তা ো়েও। 
 
অ্রোক ত্রসিং ত্রক ুই র্িি ো, ত্রকন্তু কথা র্রি উঠি আওরঙ্গরজর্। আব্বা হুজুর, 
আক্রমরণর সম়ে আত্রম সঙ্গী হরত পাত্রর? 
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ত্রিধা়ে পরড় রর্রিে োহজাহাে। ত্রতত্রে ত্রেরজও যেে প্রথম যুরে ত্রর্র়ের ে তেে আররা 
োত্রেকটা র াট র়্েসী ত্র রিে। ত্রঠক আর । ত্রকন্তু সত্রতযকাররর যুরে অ্িংে ত্রেরত পাররর্ 
ো। 
 
আব্বা হুজুর…। 
 
ো! আত্রম আমার ত্রসোে পত্ররর্তবে করর্ ো। হ়ে তুত্রম ত্রেরাপদ দূররত্ব থাকরর্ েতুর্া 
আসরর্ই ো সারথ। 
 
এই র্যাপারর ো। আত্রম আপোরক জাোরত রের়েত্র  রয ত্রর্জাপুত্রররদররক  াড় ো রদ়োর 
আপোর ত্রসোে পুররাপুত্রর সত্রঠক হর়ের । তারা এর রযার্য ে়ে। আর ত্রর্শ্বাসঘাতকতার 
পুররা মূিয পত্রররোধ কররত হরর্ এেে। 
 
ভারিা। মাথা োড়রিে োহজাহাে। র়্েরস তরুণ হও়ো সরেও ত্রেরজর দৃঢ় মতামত র্যে 
কররত কেরো ত্রপ পা হ়ে ো আওরঙ্গরজর্। ত্রেরজর ত্রর্শ্বারসর প্রত্রত অ্টুট ভত্রে আর  
তার, রহাক রসটা েযা়ে অ্থর্া অ্েযা়ে। ভাইরদর সারথ তকবযুরের সম়েও ত্রেরজর সত্রঠক 
অ্র্স্থাে ধরর রােরত র্েপত্ররকর রস, এরক্ষরি যত্রদ প্রর়োজে হ়ে ত্রেরজর মুত্রষ্টর্ে হাতও 
র্যর্হার করর। 
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এক ঘণ্টা পরর, ত্রতে মাইি অ্ত্রতক্রম করর েরি এরসর  প্রধাে সাত্রর। যত্রদ সর্ত্রক ু 
ভাি়ে ভাি়ে হ়ে–োরপারে অ্ত্রর্শ্রাে রৃ্ত্রষ্ট থামারও রকাে িক্ষণ রেই–মধযারির মারিই 
ঘে জঙ্গরি রপৌঁর  আক্রমরণর জেয প্রস্তুত হর়ে যারর্। 
 
কাাঁরধর উপর ত্রদর়ে ত্রপ ে ত্রফরর তাকারিে সম্রাট, রদেরত রপরিে েুর্ রর্ত্রে দূরর রেই 
আওরঙ্গরজর্। ত্রটউত্রেক আর রুপাত্রি রু্কর্মব পত্ররত্রহত আওরঙ্গরজরর্র মুেমণ্ডরি র্ভীর 
মরোরযারর্র  াপ। ত্রপত্রেি পরথ ত্রেরজর রঘাড়া র াটারোরত মরোরযার্ ত্রদরিে োহজাহাে, 
োরপারে কাদার ত্র রট উঠরত িার্ি, ত্রস্টরির ততত্রর রঘাড়ার ত্রেরোরণর ত্র রট িার্ি আর 
রত্নেত্রেত ত্রেরোরণর ত্রেরে ম্রারটর মুেমণ্ডরিও পড়ি র াট র াট দার্। 
 
েীঘ্রই অ্র্েয রথরম রর্ি রৃ্ত্রষ্ট, সামরে দত্রক্ষণ ত্রদরক ঘে জঙ্গরির রদো রপরিে 
োহজাহাে। এক ঘণ্টার োরভারর্র এক ভার্ সমর়ের মারিই রা়ে ত্রসিংর়ের রেতৃরত্ব 
একদি তসেযও উদ়ে হি একই পরথ। 
 
সর্ত্রক ু ত্রঠক আর , জাহাপো। রভজা েরীরর িম্বা েুি উত্রড়র়ে সিংর্াদ ত্রদি গুিের। 
ত্রর্জাপুত্রররা এেরো জঙ্গরির রভতরর আর যতদূর আত্রম র্িরত পাত্রর রয আমারদর 
উপত্রস্থত্রত সম্পরকব রকাে ধারণাই রেই তারদর। এেে রৃ্ত্রষ্ট রথরমর  তাই রান্না করার 
আগুে রজ্বরির – রদেুে। 
 
পত্ররষ্কারভারর্ রদো রর্ি রয জঙ্গরির মারি রর্ে কর়েক জা়ের্া রথরক হািকা রধা়োর 
সত্রপবি ররো রদো যারে। রদরে মরে হরে ত্রর্জাপুত্রররা একটা জা়ের্া়ে জড় হর়ে ো 
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রথরক পুররা জঙ্গরি  ত্রড়র়ে আর । যত্রদ তারা রেরত ো়ে তাহরি জিত্রদ করাই ভারিা–
এটাই তারদর রেষ োও়ো হরত েরির । েজর রারো। সরেহজেক ত্রক ু রদেরত 
রপরিই সারথ সারথ ের্র পাঠারর্। েরেৎ ত্রঘরর রফিার সারথ সারথই জঙ্গি ঢুরক পড়র্ 
আমরা। 
 
দ্রুত ত্রেরজর রসোপত্রতরদররক সর্বরেষ ত্রেরদবে জাত্রের়ে ত্রদরিে োহজাহাে। র্রের 
োরপারে রতামারদর তসেযরদর পাত্রঠর়ে দাও। উত্তররর ত্রকোর রথরক যারা ঢুকরর্ আত্রম 
তারদর সারথ রযার্ রদর্ আর রসোে রথরকই ত্রেরদবে পাঠারর্া। আওরঙ্গরজর্, তুত্রম 
এোরেই থারকা। ত্রর্ক্রম দাসপুরির ত্রেরাপত্তার রক্ষার দাত্র়েত্ব ভার রতামারক ত্রদিাম 
আত্রম। 
 
মাথা োড়ি রসোপত্রত। োভবাস ভত্রঙ্গরত তাকাি আওরঙ্গরজরর্র ত্রদরক। রযে তরুণ 
োহজাদারক ত্রে়েন্ত্রণ করা ত্রের়ে ত্রেরজর ক্ষমতার র্যাপারর সত্রেহাে রস। রু্িরত পাররিে 
োহজাহাে। আওরঙ্গরজর্ আত্রম ত্রক রতামার প্রত্রতশ্রুত্রত রপরত পাত্রর রয তুত্রম এোরেই 
থাকরর্, যুরে অ্িংে রেরর্ ো? মুহূতবোরেক রদািােরি দুরি উরঠ মাথা োড়ি তাাঁর পুি। 
 
রদহরক্ষী পত্রররর্ত্রষ্টত হর়ে রঘাড়া ত্রের়ে আরর্ র্াড়রিে োহজাহাে, র্রের োরপারে জড় 
হও়ো অ্শ্বাররাহীরদর সারথ রযার্ ত্রদরিে। অ্শ্বাররাহী তসেযরদর রপ রে র্রস থাকা 
র্েুকর্াজরদর ত্রপরঠ রাো তারদর িম্বা র্যাররিঅ্িা অ্ে আর র্ারুদ ঢুকারোর ত্রেক, 
কাাঁরধ িুির  র্ারুরদর র্যার্। র্া  রথরক এত রর্ত্রে পাত্রে িরর পড়র  রয মরে হরে 
এেরো রৃ্ত্রষ্ট হরে, এর ত্রেে ত্রদর়ে এত্রর্র়ে রর্রিে োহজাহাে ও তাাঁর তসেযরা। র্িা রর্র়ে 
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রু্কর্রমবর ত্রেরে ঢুরক পড়র  পাত্রের ধারা, জঙ্গরির মাত্রট রভজা, ত্রপত্রেি। জা়ের্া়ে 
জা়ের্া়ে রঘাড়ার পা রদরর্ যারে কাাঁদার মারি। আররা ঘে হরে রিাাঁপিাড়। 
 
র্ভীর মরোরযার্ ত্রদর়ে োরপারে কাে পাতরিে ম্রাট। ত্রকন্তু রঘাড়ার েুররর েব্দ আর 
মারি মারি তারদর ডাক ও ত্রেিঃশ্বারসর েব্দ  াড়া আর ত্রক ু রোো যারে ো। 
ত্রর্জাপুত্রররা এেরো দূরর আর  তাই এত্রর্র়ে আসা আক্রমণকারীরদর েব্দ শুেরত পা়েত্রে, 
ত্রকন্তু েুর্ রর্ত্রে দূররও রেই। 
 
তরিা়োর উাঁেু করর মাথা ঘুত্ররর়ে রাজাপুতরদর উরদ্দরে প্রােীে রণহুিার  াড়ি অ্রোক 
ত্রসিং, অ্গ্রসর হও, সূযব েন্দ্র আর আগুরের সোরেরা, সম্মাে অ্থর্া মৃতুয। োরপারে 
তসেযরা শুরু করর ত্রদি ত্রেৎকার, অ্রের িেিোত্রে, র্াদয র্াজারো। পুররা জঙ্গরি  ত্রড়র়ে 
পড়ি েরব্দর মূ বো, সাম্বা হত্ররণ সতকব হর়ে ত্রেৎকার শুরু করি, র্ার র আশ্রর়ে রথরক 
আতরি ত্রকত্রেরত্রমত্রের করর উঠি করু্তর্ আর ঘুঘুর দি। সম়ে হর়ে রর্র , র্েুকর্াজরা 
রঘাড়া রথরক রেরম মাত্রটরত র্রস অ্ে প্রস্তুত করর রােি রযে অ্শ্বাররাহী তসেযরদর ধাও়ো 
রের়ে রকাে ত্রর্জাপুত্রর তসেয রর্র হর্ার রেষ্টা কররিই গুত্রি করা যা়ে। উরত্তত্রজত র্ক্ষ 
ত্রের়ে োরপারে পরড় থাকা পাতার ত্রদরক তাকারিে োহজাহাে, ডাে হারতর আেুিগুরিা 
সরজারর রেরপ র্সি তরিা়োররর র্ারটর উপর। 
 
মুহূরতবর মারি ত্রেৎকারর কাে পাতা দা়ে হর়ে পড়ি। হঠাৎ কররই োত্রেকটা র্াম পারে 
ত্রেেু রিাাঁপিাড় রপত্ররর়ে পত্ররষ্কারভারর্ রদেরত রপরিে রর্ে কর়েকত্রট তাাঁরু্ আর রঘাড়া। 
র্েুকধারীরা, ত্রেরে রেরম যার যার অ্র্স্থারে েরি যাও। সর্াইরক জাত্রের়ে দাও, এ 
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আরদে। র্রি উঠরিে সম্রাট। অ্শ্বররাহীর দি ত্রেত্রদবষ্ট সাত্রর র্জা়ে রররে অ্গ্রসর হরর্ 
রকউ যারত ঢুকরত ো পারর। তার র্াম এর্িং ডাে পারে অ্রোক ত্রসিংর়ের রঘাড়সও়োরা, 
হারত প্রস্তুত র্েবা থকথরক কাদার মারি যত দ্রুত সম্ভর্ রঘাড়া রহাটারিা সকরি। 
 
রোিা জা়ের্া়ে রর্র হর়ে আসার সারথ সারথ োহজাহাে অ্েুভর্ কররিে রয ত্রক ু একটা 
 ুাঁর়ে েরি রর্র  তাাঁর র্াি। কারিা ররের উড়ে তীর এরস পরড়র  তার েুর্ কার  
কাদার মরধয। োরপারে তাত্রকর়ে রদেরত রপরিে ধেুধারীরক িম্বা েুিঅ্িা এক তরুণ–
দূরত্ব ত্রিে মাইি ও হরর্ ো, দাাঁত্রড়র়ে আর  একটা তাাঁরু্র সামরে আর োভবাস ভত্রঙ্গরত 
ধেুরক ত্রিতী়ে তীর ত্রঠক করর ত্রেরে। মাি একটা পদরক্ষরপ োহজাহাে রর্র করর 
আেরিে ত্রেরজর রজাড়া ত্রস্টরির ফিার  ুত্রর, র্াতারস ভাত্রসর়ে দক্ষ হারত  ুাঁরড় মাররিে। 
 ুত্ররর মাথা ত্রর্র়ে ঢুরক রর্ি র রিটার র্িার মারি; হাাঁটু রভরে র্রস োমরে ধরর 
আঙু্গরির ফাাঁক র্রি রর্র হও়ো রে আটকারত োইি হতভার্য তরুণ। 
 
োহজাহারের োরপারে অ্শ্বাররাহীরা েটপট এত্রর্র়ে রর্ি ত্রর্জাপুত্রররদর ত্রদরক। ত্রকন্তু 
র্ড়রজার জো ত্রিরেক ত্রর্জাপুত্রর তসেয রদো রর্ি। সম্রাট তাকারতই রদেরত রপরিে 
অ্রোক ত্রসিং ত্রেরজর রঘাড়ার উপর োত্রেকটা উপুড় হর়ে আররকজে ধেুকত্রর্রদর মাথা 
কাাঁধ রথরক আিাদা করর রফিি অ্রের একটা মাি রকাপ ত্রদর়ে; কাদা মাত্রটরত মাোমাত্রে 
হর়ে র্ড়ারত র্ড়ারত কাটা মাথা ত্রর্র়ে থামি একটা র্ার র ত্রেকরড়র মারি। ধড়ত্রর্হীে 
েরীরটা োত্রেকক্ষণ রসাজা হর়ে রথরক আরি করর কাত হর়ে পরড় রর্ি কাদার মারি। 
অ্েয ত্রর্জাপুত্রর তসেযরা জঙ্গরির আররা র্ভীরর পাত্রির়ে রযরত রেষ্টা শুরু করর ত্রদি। 
এত্রদরক আর্ার র্ারুরদর র্ন্ধ আর র্েুরকর কড়কড় আও়োজ শুরে োহজাহাে রু্িরত 

http://www.bengaliebook.com/


 দ্য সার্পেন্টস টুথ (এম্পায়ার অভ দ্য ম াগল ) । অযার্লক্স রাদ্ারর্ ার্ে 

155 

www.bengaliebook.com                                  সূচিপত্র 
 

 

পাররে রয, ত্রেি়েই কর়েকজে ত্রেরর্বাধ ত্রর্জাপুত্রর রেষ্টা কররত্র ি র্েুকধারীরদর সৃষ্ট 
রদ়োি রভরে পার হরত। রঘাড়াগুরিারক মুে করর তাাঁরু্গুরিারত আগুে ধত্ররর়ে দাও। 
ত্রেৎকার করর উঠরিে ত্রতত্রে। ত্রকন্তু প্রা়ে সারথ সারথ শুেরত রপরিে আররকটা ত্রেৎকার 
ত্রর্জাপুত্রর তসেয এোরে আমার কার । 
 
রঘাড়া ঘুত্ররর়েই পত্ররষ্কার জা়ের্ার দূরতম রকারণ ত্রিে-েত্রল্লে জরের সেে অ্শ্বাররাহী দি 
রদেরত রপরিে োহজাহাে। রেতৃত্ব ত্রদরে িম্বা এক তসেয। আর্ে জা়ের্া়ে আটরক পড়া 
তসেযরদর রের়ে তারা ত্রেি়েই আররা ভারিাভারর্ প্রস্তুত হর্ার সম়ে রপর়ের , ত্রকন্তু 
এোরে কাদা মাত্রটরত মাোমাত্রে হর়ে আর  রে। 
 
আর্াররা দির্ে হও ত্রেৎকার করর ত্রেরজর রিাকরদর আরদে ত্রদরিে োহজাহাে, সাত্রর 
ত্রঠক করর একত্রিত হও। র্ার র আড়ারি হ়েরতা আররা ত্রর্জাপুত্রর তসেয িুত্রকর়ে থাকরত 
পারর, ত্রতত্রে োে ো তার তসেযরা তাড়াহুরড়া়ে রকাে ফাাঁরদ পা ত্রদক। 
 
ডাে এর্িং র্াম পাে রথরক, দৃত্রষ্টসীমার র্াইরর শুেরত রপরিে রমার্ি তসেযরদর সারথ 
ত্রর্জাপুত্রর তসেযরদর যুরের েব্দ। যত্রদও ত্রঠকভারর্ র্িরত পাররর্ে ো রয কীভারর্ কী 
হরে, ত্রকন্তু ত্রর্শ্বাস কররে রয তাাঁর তসেযরা ত্রেি়েই তারদর জেয রদ়ো ত্রেরদবে িররণ 
রররে ত্রে়েম র্জা়ে রােরর্। গুরুত্বপূণব ত্রর্ষ়ে হরে োরপারের েূযহ ত্রঠক রররে সামরে 
এত্রর্র়ে েিা, েত্রুরক ধাও়ো করর একটা জা়ের্া়ে আর্ে করর রফিা রযোে রথরক 
তারদররক ধ্বিংস করা সহজতর হরর্। 
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ত্রর্জাপুত্রর অ্শ্বাররাহীরা রু্িরত পাররিা রয তারা সিংেযা়ে ের্ণয, তাই রোিা জা়ের্া়ে 
দাাঁত্রড়র়ে যুে করাটা উত্রেত হরর্ ো। তার পত্ররর্রতব রপ রে ঘরট যাও়ো সিংঘষব রথরক 
রর্াঁরে যাও়ো দুই/ত্রতেজেরক ত্রের়ে এরই মারি রঘাড়া ঘুত্ররর়ে অ্দৃেয হর়ে রর্র  র্হীে 
জঙ্গরি। 
 
তারদর রপ রে ত্রেরজর রঘাড়া  ুত্রটর়ে োহজাহাে উপিত্রি কররিে রয সামরে রতমে 
র্ভীর ে়ে, র্ার র রের়ে রিাাঁপিাড় রর্ত্রে, মাত্রটরতও সূরযবর আরিা এরস পরড়র  রযোরে 
রসোরে, তরর্ মাত্রট রর্ে রভজা। প্রথম প্রথম ত্রর্জাপুত্রররদর পদত্রেি রদরে অ্েুসরণ করা 
কত্রঠে হি ো। ভার্য সহা়ে থাকরি এভারর্ই তারা মূি ত্রেত্রর্রর রপৌঁর  রযরত পাররর্ে। 
প্রের হি সূরযবর আরিার উজ্জ্বিতা, কাদার মারি আ়েোর মত প্রত্রতফত্রিত হরে, র্রম 
হর়ে উরঠর  র্াতাস, োহজাহারের দুই কাাঁরধর ফাাঁক ত্রদর়ে র্ত্রড়র়ে পড়র  ঘাম ত্রর্েু। 
কারের কার  ত্রপেত্রপে করর  মোর দি, োরপারে তাকারিে সম্রাট, রক জারে রকাে 
রিাাঁপ ত্রকিংর্া পরড় থাকা র্ার র আড়ারি রকাে ত্রর্জাপুত্রর িুত্রকর়ে আর  ত্রকো হঠাৎ 
আক্রমরণর উরদ্দরেয, রদো রর্ি ো কাউরক। 
 
হঠাৎ কররই সামরের ত্রদরক িুাঁরক হুমত্রড় রের়ে পড়ি োহজাহারের রঘাড়া। আররকটু 
হরিই রফরি ত্রদত্রেি তাাঁরক। রীত্রতমত যুে করর রঘাড়ারক োে কররিে সম্রাট। ত্রকন্তু 
আর্াররা েিার রেষ্টা কররতই টিমি করর উঠি অ্রর্াধ প্রাণীটা। হাত তুরি ত্রেরজর 
দুপারের তসেয সাত্রররক থামার ত্রেরদবে করর রঘাড়া রথরক োমরিে োহজাহাে। এরপর 
হাত ঢুত্রকর়ে ত্রদরিে রঘাড়ার সামরের কু্ষররর রিারমর মারি। র্াম কু্ষর স্পেব কররতই 
র্যথা়ে কত্রকর়ে উঠি রঘাড়া। আমার রঘাড়া েিার েত্রে হাত্ররর়ের । অ্রোক ত্রসিংরক রডরক 
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র্রি উঠরিে ম্রাট। অ্রপক্ষা করর ে আররকটা র্াড়ত্রত রঘাড়া আসার, এমে সম়ে পঞ্চাে 
র্জ দূরর ত্রেেু পাহারড়র উপর রদেরত রপরিে উদ়ে হি এক একাকী রঘাড়সও়োর। 
সূরযবর আরিা পরড় েকেক করর উঠি ত্রেরোণ। ত্রর্জাপুত্রররদর সাহারযয এত্রর্র়ে আসা 
রসই রসোপত্রতর হারত উড়র  রসাোত্রি হিুদ ত্রসরের র্যাোর-ত্রর্জাপুররর রিং ত্রেঘবাৎ 
োত্রেেুত্রের পতাকা। ফুসফুরসর সমি রজার োাঁত্রটর়ে ত্রেৎকার করর উঠি রসোপত্রত, আত্রম 
আমারদর রসোপ্রধারের কা  রথরক একটা র্াতবা এরেত্র । জাহাপো, আমরা জাত্রে রয 
আপোর র্াত্রহেী আমারদররক োরপাে রথরক ত্রঘরর ধররর । উভ়ে পরক্ষই আর রেপাত 
ো ঘত্রটর়ে আমরা আত্মসমপবণ কররত োই। 
 
রতামার িৃত্রতভ্রম হর়ের  ত্রর্জাপুত্রর। উত্তর ত্রদরিে োহজাহাে। আরর্ একর্ার 
আত্মসমপবরণর প্রিার্ ভঙ্গ করর  রতামরা, মৃতুযর্রণ কররর  ত্রেরপরাধ রিাক। আজ আর 
রকাে দর কষাকত্রষ হরর্ ো। োত্রেেুত্রে পতাকার ত্রেরাপত্তা পার্ার রকাে অ্ত্রধকার রেই 
ত্রর্শ্বাসঘাতকরদর, তাই আত্রম ধরার আরর্ই েরি যাও। মােুষটা তাড়াতাত্রড় রঘাড়া  ুত্রটর়ে 
েরি রযরতই আকারের ত্রদরক তাকারিে োহজাহাে। সূরযবর অ্র্স্থাে রদরে রর্ািা যারে 
রয এেরো রতমে ত্রর্কাি হ়েত্রে। যত্রদ আল্লাহ োে রতা সূযবারির মারিই ত্রর্জ়েী হরর্ে 
ত্রতত্রে। 
 
েত্রল্লে ত্রমত্রেট পরর েত্রুর র্েুক রথরক েযাকড়া রপাঁোরো র্ি এরস আঘাত কররতই 
োহজাহাে রু্িরত পাররিে রয েত্রুসসেযরদর মূি ঘাাঁত্রটর অ্র্স্থারের কার  েরি 
এরসর ে। তার কা  রথরক কর়েজ র্জ র্াম পারে এক তরুণ রাজপুি তসরেযর উরুরত 
িার্ি প্রথম র্ি। রে িররত িার্ি ক্ষত রথরক। কাত হর়ে রঘাড়া রথরক পরড় রর্ি 
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তরুণ। আররকজে অ্শ্বাররাহী ত্রেৎকার কররই উপুড় হর়ে পরড় রর্ি ত্রেরজর রঘাড়র 
উপর, হাত রথরক পরড় রর্ি র্েবা। তৃতী়ে আঘাত িার্ি একটা রঘাড়ার র্িারত, পরপর 
দুর্ার ধীরর ধীরর পরড় রর্ি রঘাড়াটা, তার আরর্ সম়ে ত্রদি ত্রেরজর আররাহীরক 
ত্রেরাপরদ িাফ ত্রদর়ে সরর যার্ার জেয। মুহূরতবর জেয সারা েরীর রকাঁরপ উঠি অ্র্িা 
জীর্টার, তারপর ত্রফেত্রক ত্রদর়ে রে  ুটি কাদা মাত্রটরত, অ্র্রেরষ ত্রস্থর হর়ে রর্ি। 
 
ত্রেেু হর়ে থারকা। র্জবে করর আরদে ত্রদরিে সম্রাট, আরর্ র্াড়রিে রঘাড়া ত্রের়ে। রোিা 
রিাাঁরপর মাি ত্রদর়ে র্ড়সড় একটা তারু্ রদেরত রপরিে, রু্িরত পাররিে এর রপ রেই 
আর  রর্ত্রের ভার্ ত্রর্জাপুত্রররা। র্যাত্রররকড ত্রহরসরর্ উরো করর রফরি রররের  রসদর্াহী 
র্াত্রড়। ত্রকন্তু োরপাে রথরক ত্রঘরর থাকা়ে রু্িরত পারর  ো এর রেরয অ্র্স্থাে ভাি করা 
যা়ে কীভারর্ অ্থর্া রকাথা়ে আশ্র়ে রে়ো যা়ে। োরপাে রথরক রকর্ি রোো যারে 
এত্রর্র়ে আসা রমার্ি তসেযরদর রণহুিার। প্রত্রতরক্ষা রু্যহ এেরো ত্রঠক আর  আর ত্রতত্রে 
রযভারর্ পত্ররকেো কররর ে রসভারর্ই োরপাে রথরক এরর্ারে তসেযরা একসারথ 
ভার্রতই অ্ত্রভযাে রেষ করার তাড়োরত েতুে করর উদ্দীি হর়ে উঠরিে োহজাহাে। 
 
িটকা রমরর র্াম পারে সরর ত্রর্র়ে তাাঁরু্ ঘুরর এত্রর্র়ে রর্রিে র্েুরকর গুত্রি ভরার কারজ 
র্যি থাকা ত্রর্জাপুত্রর র্েুকধারীর ত্রদরক। মােুষটার ডাে র্াহু  ুাঁর়ে রফিি তার ফিা; 
ফরি হাত রথরক র্েুক আর র্ারুদ রঢাকার্ার ত্রেক রফরি ত্রদর়ে ত্রেৎকার করর রদৌড় 
িার্ারিা ত্রর্জাপুত্রর। আর্াররা আঘাত হােরিে োহজাহাে। র্েুকধারীর ত্রপ ে ত্রদক 
উনু্মে হর়ে রদো রযরত িার্ি হাড়। ঘুররতই রদেরত রপরিে হিুদ পার্ত্রড় পত্ররত্রহত এক 
ত্রর্োিরদহী রিাক ডাে হারত সড়ত্রক ত্রের়ে দাাঁত্রড়র়ে আর  একটা উরো করর রাো র্াত্রড়র 
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র্ার়ে ত্রপঠ রঠত্রকর়ে। ত্রঠক রসই সমর়ে পাে ত্রদর়ে যাত্রেি এক রমার্ি তসেয, মােুষটা 
সর্বেত্রে ত্রদর়ে হারতর সড়ত্রক ঢুত্রকর়ে ত্রদি রঘাড়ার পাকস্থত্রিরত। পরড় রর্ি রঘাড়া, 
ত্রেরজর উরুর ফাাঁরক আটরক রফিি রমার্ি তসেযরক। ত্রেরজরক র্াাঁোরোর জেয রেষ্টা 
করর  রমার্ি তসেয এমে সম়ে হিুদ পার্ত্রড় মাথা়ে ত্রর্জাপুত্রর তসেয িাফ ত্রদর়ে েরড় 
র্সি তার উপর। দুই হারত মাথার উপর তুরি রফিি রফাাঁটা়ে রফাাঁটা়ে রে র্ড়ারত 
থাকা সড়ত্রকটারক। এতটাই মগ্ন ত্রেরজর কারজ রয রিাকটা োহজাহােরক রদেরত রপি 
ো এত্রর্র়ে আসরত, যতক্ষরণ রদেরত রপি অ্রেক রদত্রর হর়ে রর্র  ততক্ষরণ। ত্রেরজর 
রঘাড়ার ত্রপরঠ ত্রেেু হর়ে রিাকটার ঘারড় তরিা়োর োিারিে সম্রাট, অ্রধবক কাটা মাথা 
ত্রের়ে ত্রেরজর ররের পুকুররই েপ করর পরড় রর্ি ত্রর্জাপুত্রর তসেয। 
 
ত্রকন্তু হঠাৎ কররই রযে দুিরত িার্ি োহজাহারের পৃত্রথর্ী। ত্রেরজরক অ্েুভর্ কররিে 
রযে েূেয। ভাসর ে, তারপর ধপ করর পরড় রর্রিে রভজা মাত্রটরত। আহত অ্র্স্থা়ে 
রঘাড়ার রোাঁরজ োরপারে তাত্রকর়ে রদেরত রপরিে জন্তুটা হাাঁটু রর্রড় র্রস আর  মাত্রটরত। 
উরে রাো র্াত্রড়র সারথ ধাক্কা রের়েই এ কাণ্ড ঘরটর  ত্রেঘবাৎ। কর়েক ফুট দূররত্ব পরড় 
আর  তাাঁর তরিা়োর। হযাাঁরোড় পারোড় করর হাাঁটুর উপর ভর ত্রদর়ে অ্ে পযবে রর্রিে; 
ত্রকন্তু রসই মুহূরতবর রপ রে হািকা করর ধাক্কা মারি এক রজাড়া জুতা সুে পা, তাাঁরক 
রফরি ত্রদি র্ভীর কাদা মাত্রটরত। োক মুে ভরর রর্ি কাদা পাত্রেরত। ত্রেিঃশ্বারসর জেয 
হাাঁসফাাঁস কররত িার্রিে ত্রতত্রে। রেষ্টা কররিে উরঠ দাাঁড়ারত ত্রকন্তু অ্েুভর্ কররিে 
একটা হাত রটরে ধরি ত্রেরোণ, েুরির মুত্রঠ ধরর র্াধয করি আর্াররা পাত্রের মারি মুে 
ডুত্রর্র়ে রােরত। দমর্ন্ধ হর়ে প্রা়ে মারা যার্ার রজার্াড়, ফুসফুরস মরে হি আগুে ধরর 
রর্র । ত্রেরজর সর্টুকু েত্রে ত্রদর়ে রেষ্টা কররিে আক্রমণকারীর হাত  াড়ারত ত্রকন্তু 
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রিাকটা রর্ে েত্রেোিী, প্রত্রতর্ার ত্রেশ্বাস রের্ার রেষ্টারত র্রঞ্চ োরক মুরে ঢুকরত িার্ি 
আররা রর্ত্রে কাদা পাত্রে। মত্রর়ো হর়ে রেষ রেষ্টা কররিে সম্রাট। কাপরড়র রভতর হাত 
ঢুত্রকর়ে েুাঁজরত িার্রিে ত্রিতী়ে  ুত্রর। রপর়ে যার্ার পর েে হারত ধররিে হাতি। 
অ্রন্ধর মত োিারিে উপর ত্রদরক েত্রুর উরদ্দরে। েূেয র্াতাস রকরট রর্ি  ুত্ররর ফিা। 
কারের পদবা রফরট মরে হি রে পড়রত থাকরর্ আররকটু পরর, আর্ার রেষ্টা কররিে 
ত্রতত্রে। এর্ার ফিা ত্রর্র়ে ত্রর্ে হি রকাে একটা রপেীর মারি। ত্রর্ত্রিত উচ্চস্বররর 
ত্রেৎকার রোো রর্ি, সারথ সারথ েুরির মুত্রঠ ধরর রাো হাতটাও আির্া হর়ে রর্ি। 
 
র্ার়ের উপর রথরক ধাক্কা ত্রদর়ে রিাকটারক রফরি ত্রদর়ে একপারে র্ত্রড়র়ে রর্রিে 
োহজাহাে। হাাঁ করর মুে েুরি ত্রেিঃশ্বাস ত্রেরিে প্রাণ ভরর। েত্রু িম্বা আর ভারী েরীর-
মাত্রটরত র্ড়ার্ত্রড় রেরত রেরত হাত ত্রদর়ে রেরপ ধররর  রু্রকর র্াম পারের ক্ষত। আররা 
কর়েকর্ার র্ভীরভারর্ ত্রেিঃশ্বাস ত্রের়ে উরঠ দাাঁড়ারিে ম্রাট, এত্রর্র়ে ত্রর্র়ে ধাক্কা ত্রদরিে। 
রিাকটার পাকস্থিী র্রার্র, তারপর রজার করর মাথা রেরপ ধররিে ত্রঠক রসই কাদা 
পাত্রের মারি রযোরে একটু আরর্ যুে কররর ে ত্রতত্রে। মােুষটার দুই পার়ের ফাাঁরক র্রস 
কাদা মাত্রটর রভতরর যত েে করর সম্ভর্ ধরর রােরিে মাথা। ইরে মতে হাত-পা  ুাঁরড় 
ত্রেরজরক র্াাঁোরত োইি ত্রর্জাপুত্রর তসেয। ত্রকন্তু ধরর রােরিে োহজাহাে। কর়েক মুহূতব 
ভ়েিংকরভারর্ িাত্রথ োিাি মােুষটার পা রজাড়া, তারপরই ত্রেরিজ হর়ে পড়ি েরীর। 
উরঠ দাাঁত্রড়র়ে তরিা়োর ত্রেরিে সম্রাট। এরপর োত্রেক দাাঁত্রড়র়ে রথরক ত্রফরর রর্রিে উরে 
থাকা র্াত্রড়র কার । রু্িরত োইর ে যুরের কী অ্র্স্থা। 
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জাহাপো, আপত্রে ত্রঠক আর  রতা? যুরের মারি আত্রম আপোরক হাত্ররর়ে রফরিত্র । 
ত্রেরজর রঘাড়া রথরক িুাঁরক এরিা অ্রোক ত্রসিং। 
 
আমার েতুে রঘাড়াটাও আহত হর়ে পরড় রর্র । 
 
আপোর হাত ত্রদে, জাহাপো, আমার রপ রে উরঠ আসুে। 
 
যত্রদও যুে প্রা়ে রেষ হর়ে এরসর , তারপররও মাত্রটরত থাকার রের়ে রঘাড়ার ত্রপরঠ 
থাকাটাই ত্রেরাপদ, ত্রঠকই র্ির  অ্রোক ত্রসিং, ভার্রিে োহজাহাে, যত্রদও োরপারে 
 ত্রড়র়ে থাকা মৃতরদহগুরিা ত্রর্জাপুত্রর তসেযরদর প্রত্রতররাধ প্রা়ে রেষ হর়ে এরসর । 
রদেরত রপরিে, একটা তাাঁরু্ রথরক রর্র হর়ে এরসর  োরজে হিুদ রপাোক পরা তসেয। 
হারতর অ্েও রফরি ত্রদর়ের । এর একটু দূররই এক ত্রর্জাপুত্রর তসেযরক হতযা কররর  
রমার্ি অ্শ্বাররাহী, যার তরিা়োর এেরো তার র্েবার মাথার সারথ িুির  রসদর্াহী 
র্াত্রড়রত। 
 
জাহাপো, রর্ে কর়েকজে র্ত্রে আটক কররত্র  আমরা। আপোর ত্রেরদবে ত্রক এেরো 
পূরর্বর মতেই আর ? 
 
হযাাঁ। হতযা কররা। ত্রকন্তু তাড়াতাত্রড় আর ত্রেেুাঁতভারর্। 
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োরপারের ধ্বিংসিীিার ত্রদরক তাত্রকর়ে ম্রাট ভার্রিে, মমতারজর মৃতুয আর তাাঁর অ্সম্ভর্ 
যাতোর রের়ে এ তসেযরদর মৃতুযযন্ত্রণা রতা ত্রক ুই ো। েত্রুর মৃতুযরতও রকাে আেে 
েুাঁরজ রপরিে ো, শুধু এটুকুই স্বত্রি রয যুে রেষ হর়ের , আর ত্রতত্রে জ়েী হর়ের ে। 
অ্র্রেরষ ত্রতত্রে এর্ার আগ্রারত ত্রফরর যারর্ে ভারিার্াসার িৃত্রতিম্ভ র্রড় রতািার জেয 
ভারিার্াসার োরী মমতাজ। 
 
. 
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১.৭ 
 
ত্রেেু একটা পর্বরতর মাথা়ে রপৌঁর ই তসেয সাত্রররক রথরম যাও়োর ত্রেরদবে ত্রদরিে 
োহজাহাে। রোরের উপর হাত ত্রদর়ে  া়ো ততত্রর করর উত্তরর তাকারিে আগ্রার ত্রদরক। 
মধযারির তারপ দুরর্বর পত্ররত্রেত র্াত্রিপাথররর রদ়োি ত্রঠকরর রর্র হরে িাি আভা। 
পর্বরতর পাদরদে রথরক শুরু হও়ো সমভূত্রমর মািোরে অ্র্ত্রস্থত েহররর র্াইররর ত্রদরক 
রদো রর্ি তসেযরদর ত্রর্োি িম্বা এক সাত্রর–রকউ রঘাড়ার ত্রপরঠ, আর্ার রকউর্া হাত্রতর 
ত্রপরঠ এত্রর্র়ে আসর  রমার্ি সম্রাট ও তার ত্রর্জ়েী রসোর্াত্রহেীরক ঘররর উরদ্দে রেষ 
মাইিটুকু সঙ্গ রদর্ার জেয। 
 
যথারযার্য অ্েুষ্ঠারের মাধযরমই দুরর্ব পুেিঃপ্ররর্ে কররর্ে ত্রতত্রে। ফটরকর সামরে র্াদয 
র্াজারো হরর্, রদ়োরি উড়রর্ সরু্জ পতাকা ত্রকন্তু ত্রতত্রে ত্রেরদবে ত্রদর়ের ে রয রকাে ফুি 
র াাঁড়া হরর্ ো, ত্রকিংর্া রসাো রুপা মুদ্রার রৃ্ত্রষ্ট, রকাে েতবকী র্া ত্রেেীর োে র্াে হরর্ ো, 
এসর্ হত যত্রদ মমতাজ এেরো তার পারে থাকরতে। যেে রথরক দারা আর জাহাোরা 
মমতারজর মৃতরদহ আগ্রা ত্রের়ে এরসর , তেে রথরকই ত্রতত্রে অ্রপক্ষা করর আর ে এই 
মুহূতবত্রটর জেয। এেে দুিঃসহ রর্দোদা়েক মরে হি এই ত্রেো রয রাজকী়ে রৃ্রহ ত্রফরর 
এরসর ে ত্রতত্রে, দীঘব অ্েুপত্রস্থত্রতরত অ্রপক্ষা়ে আর ে দুিঃেী সম্রাজ্ঞী ত্রযত্রে ত্রকো আর 
কেরো তারদররক রদেরতই পাররর্ে ো। 
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তারপররও এত্রট সম্রারটর দাত্র়েত্ব, এত্রট তারক কররতই হরর্। রজযাত্রতত্রর্বদরা জাত্রের়ের  রয 
প্রতযার্তবরের জেয আজরকর ত্রদেত্রটর মত শুভ ত্রদে আর্ামী কর়েক সিারহ আর পাও়ো 
যারর্ ো। তার কার  এ ধররের ত্রর্ষর়ের রকাে গুরুত্ব ো থাকরিও জের্রণর কার  
আর । যত্রদও ত্রতত্রে ম্রাজ্ঞীরক হাত্ররর়ের ে, এত্রট আেররণ প্রকাে কররত হরর্ রয রসৌভার্য 
রদর্ী এেরো তাাঁর এর্িং রাজর্িংরের সারথই আর । আর এই র্াতবা সর্বি  ত্রড়র়ে রদ়োর 
জেয পুিরদর সারথ ত্রের়ে দুরর্বর েহররর রািা়ে হািকা োরি রঘাড়া ত্রের়ে ঘুরর 
রর্ড়ারর্ে। দারা শুরকাহ্ েহর রথরক তসেয দরির সারথ এত্রর্র়ে আসর । অ্েযত্রদরক োহ 
সুজা, আওরঙ্গরজর্ আর মুরাদ ত্রপতার মত রোরকর সাদা রপাোক পত্ররত্রহত হর়ে সরু্জ 
িার্ামঅ্িা সাদা রঘাড়ার ত্রপরঠ সও়োর হর়ে আর  রোভাযািা়ে অ্িংেগ্রহণ করার জেয। 
 
অ্েুষ্ঠাোত্রদ সম্পন্ন হর়ে যার্ার সারথ সারথ যমুো হর়ে মমতারজর সমাত্রধরত যারর্ে ত্রতত্রে। 
উিাদ আহমারদর পাঠারো সিংর্াদ ত্র ি রকমে ভাসা ভাসা টাইরপর। রোে সরু করর 
দুরর্বর ত্রপ রে েদীর র্াাঁরকর ত্রদরক তাকারিে োহজাহাে, রেষ্টা কররিে ত্রেমবাণ স্থােটা 
রদেরত ত্রকন্তু ত্রদর্রের কার  ধূসর  া়ো়ে রঢরক আর  সর্ত্রক ু। 
 
আব্বাজাে, রদরেে, দারা এরসর … ত্রেোর সূতা়ে র্াধা ত্রদি োহ সুজা। 
 
পর্বরতর ত্রেরে তাত্রকর়ে দ্রুত রঘাড়া ত্রের়ে  ুরট আসা রদহ েজরর পড়ি। েুত্রে হর়ে 
উঠরিে সম্রাট। আল্লাহ মমতাজরক ত্রের়ে রর্র ে; ত্রকন্তু অ্ত্রেেয কাত্রে োর পুরির মাধযরম 
দীঘবজীর্ী হরর্ তাাঁর রাজর্িংে। কৃতজ্ঞ হর্ার জেয অ্রেক ত্রক ুই রপর়ের ে ত্রতত্রে। 
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* 
 
পররর ত্রদে সকাি। োহজাহাে তাত্রকর়ে আর ে ধূসর, প্রা়ে র্ণবহীে আকারের ত্রদরক। 
দরর্ারর একজে ইতািী়ে র্ত্রণরকর ত্রের়ে আসা তর্জ্ঞাত্রেক যন্ত্রত্রট অ্েুযা়েী আজ হরে 
র্ ররর সর্রের়ে উত্তি ত্রদে। যন্ত্রত্রট রদেরি রর্ে রকৌতূহি জারর্। একটা িম্বা কাাঁরের 
ত্রটউরর্র সারথ িার্ারো আর  পাত্রে ভত্রতব কাাঁরের র্াল্ব। ত্রটউরর্র উপর রর্ে কর়েক সাত্রর 
িাইে। ইতাত্রি়োে র্ত্রণরকর কথােুযা়েী র্যাত্রিত্রিও োরমক একজে মােুষ এত্রট আত্রর্ষ্কার 
কররর ে। ইউররারপ োত্রক এত্রট রর্ে প্রেত্রিত। র্ত্রণক আসিাে রর্র্রক রদত্রের়ে ত্রদর়ের  
রয কীভারর্ এত্রট র্যর্হার কররত হ়ে। এই জত্রটি প্রত্রক্র়ো রদরে মুগ্ধ হর়ে রর্র  দারা 
শুরকাহ্, যত্রদও যন্ত্রটার কাযবকাত্ররতা ত্রের়ে যরথষ্ট সত্রেহাে সম্রাট। ত্রহেুিারের সমভূত্রমরত 
প্রা়ে প্রত্রতত্রট ত্রদেই রতা র্রম, তাই ো? 
 
র্াত্রিপাথররর মঞ্চ রযোরে আকৃত্রত পারে রস ত্রদরক েরির ে োহজাহাে। উিাদ আহমাদ 
অ্রপক্ষা করর ে। র্াতারস রভরস থাকা ত্রর্েী ধুিা র্িার মারি রযরতই কােরত িার্রিে 
ত্রতত্রে। 
 
জাহাোরা আপত্রে যত্রদ আমার সারথ ঐ ত্রদরকর উাঁেু জা়ের্া়ে আরসে তাহরি োরপারের 
দৃেয পত্ররষ্কারভারর্ রদেরত পারর্ে আর র্াতাসও ভারিা থাকরর্। র্রি উঠি উিাদ 
আহমাদ। উত্তারপ েে হর়ে যাও়ো মাত্রটর উপর ত্রদর়ে উিাদ আহমারদর সারথ র াট 
পাহাড়টার ত্রদরক েিরিে সম্রাট। ত্রঠক কথাই র্রির  তার স্থপত্রত–এোরে দৃেয ভারিাই 
রদো যারে। ত্রর্োি মরঞ্চর োরপাে পত্ররষ্কার রদেরত রপরিে ত্রতত্রে–উিাদ আহমারদর 
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ত্রহসার্ অ্েুযা়েী ৯৭০ ফুট িম্বা আর ৩৬৪ ফুট েওড়া এর উপররই স্থাত্রপত হরর্ 
সমাত্রধরসৌধ। 
 
আমার এেরো ভার্রত অ্ত্রর্শ্বাসয িারর্ রয েদীর এত কার  ভূত্রম কীভারর্ এত ভার 
র্ইরর্। 
 
রহরস রফিি উিাদ আহমাদ। জাহাপো, আত্রম র্ারিংর্ার ত্রহসার্ করষ রদরেত্র । আর তাই 
পুররাপুত্রর ত্রেত্রিত রয আমরা ত্রঠকঠাকভারর্ই েদীর তীর েত্রেোিী কররত্র , এরতই কাজ 
হরর্। আত্রম েদীর তীররর কা াকাত্র  েত্রে েেরের ত্রেরদবে ত্রদর়েত্র  শ্রত্রমকরদররক, ঢািু 
অ্েুযা়েী র্ভীরতা কম রর্ত্রে করা হরর্। এরপর ইট আর েুো র্াত্রি ত্রদর়ে ততত্রর মন্ড 
ত্রদর়ে র্াাঁধারো হরর্ এরদর পাড়, রভতরর ভরর রফিা হরর্ আররা মন্ড আর আির্া 
পাথররর টুকরা ত্রদর়ে। এ াড়াও শ্রত্রমকরদররক আররা আরদে ত্রদর়েত্র  েত্রের উপর মঞ্চরক 
ধরর রাোর জেয ত্রেিাে র্সারোর জেয। 
 
ত্রকন্তু শ্রত্রমরকরা েদী তীররও েেে করর  ো? 
 
হযাাঁ জাহাপো। তারা ত্রর্োি র্ড় র্ড় র্তব েুাঁড়র । এগুরিার মারি েুো-র্াত্রি ত্রদর়ে ততত্রর 
মন্ড ভত্রতব আর্িুস কারঠর র্াক্স রফিা হরর্ রযে যমুো েদীর রজা়োর ভাটার সমর়ে রকাে 
সমসযা ো হ়ে। 
 
মাথা োড়রিে োহজাহাে। সর্ত্রক ুই রভরর্ রররের  উিাদ আহমাদ। 
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র্তবমারে আমারদর এোরে ত্রর্ে হাজার শ্রত্রমক কাজ করর । এোরে তারদর থাকার 
জা়ের্া। ত্রেমবাণ স্থারের দত্রক্ষণ ত্রদরক হাত তুরি রদোরিা স্থপত্রত। কুাঁরড়ঘররর সারথ 
র্ত্রণকরদর জেয োরত্রট সরাইোো আর । প্রত্রতত্রদে তারদর উট আর রঘাড়ার র্াত্রড় এরস 
রপৌঁ া়ে আর মাত্রিরা যমুো েদীরত র্ারজব করর ত্রের়ে আরস মািপি। পররিাকর্ত 
সম্রাজ্ঞীর প্রত্রত শ্রো জাত্রের়ে তারা তারদর েহররর োম রররের  মমতাজর্াদ। আত্রম 
আো কত্রর এরত আপোর রকাে সমসযা রেই জাহাপো। 
 
ো, ত্রঠক আর । ত্রকন্তু আমারক র্রিা রয যা দরকার তার সর্ত্রক ু আর  এোরে? যরথষ্ট 
র্াত্রিপাথর এরসর ? 
 
হযাাঁ, এরই মারি ভারিা একটা মজুদ র্রড় উরঠর , আপত্রে তেরো দত্রক্ষরণ ত্র রিে; তাই 
আত্রম দে মাইি িম্বা একত্রট রািা ততত্রর করার জেয োহজাদা দারার অ্েুমত্রত ত্রের়েত্র । 
রযে স্থােী়ে েত্রে রথরক সাঁরড়র দি সহরজই পাথর রর্ািাই র্াত্রড় রটরে আেরত পারর। 
আপত্রে ত্রক রাজত্রমেীরদর কাজ রদেরত োে, জাহাপো? এোরে তুিার োাঁরদা়োর ত্রেরে 
কাজ করর  একত্রট দি। 
 
সাদা ধুত্রত পররে আর কপারি ত্রহেুরদর িাি ত্রতিক রদ়ো একজে মধযর়্েস্ক রিাক 
িুাঁরক কাজ করর  ত্রর্োি র্ড় এক টুকরা রেৌরকাো রর্রিপাথররর উপর। আর তাত্রকর়ে 
তাত্রকর়ে রদের  দুত্রট অ্ে র়্েস্ক র রি, রেহারা রদরে পত্ররষ্কার রর্ািা রর্ি রয রিাকটার 
র রি এরা। োহজাহাে কার  এত্রর্র়ে রযরতই রদেরত রপরিে রয রিাকটা পাথররর 
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টুকরাটার উপর রপরররকর মত ত্রক ু ত্রজত্রেস এক সাত্রররত র্ত্রসর়ে ত্রদরে হাতুত্রড়র র্াত্রড় 
রমরর। হঠাৎ কররই সম্রাট আর উিাদ আহমারদর উপত্রস্থত্রত রটর রপর়ে িটকা রমরর 
রসাজা হর়ে রর্ি। 
 
আমরা ত্রর্রে করার জেয আত্রস ত্রে। কাজ োত্রির়ে যাও। র্রি উঠরিে োহজাহাে। 
 
সন্ত্রি ভত্রঙ্গরত অ্ত্রতত্রথরদর ত্রদরক তাত্রকর়ে আর্াররা কাজ করা শুরু করি রিাকটা। 
পাথররর উপর কাজ কররত কররত ঘাম িরর  তার রপেীর্হুি হাত রর্র়ে। রর্ে কর়েক 
ত্রমত্রেট পরর এক র রির হারত ধত্ররর়ে ত্রদি হাতুত্রড়, রস-ও একইভারর্ ঘা মাররত িার্ি 
তারপর হঠাৎ কররই ত্রেেুাঁতভারর্ রকরট রর্ি পাথর। র্ড় একটা কারঠর টুকররা র্যর্হার 
করর কত্রেষ্ঠজে একপারে ত্রের়ে রর্ি একত্রট টুকররা। সন্তুত্রষ্টর ভত্রঙ্গরত সদযকাটা টুকরাটার 
উপর আেুি রু্িারিা রাজত্রমেী। এরপর ভারিা একটা র্াটাত্রি তুরি ত্রের়ে েুর্ যরত্নর 
সরঙ্গ ত্রকোরাগুরিা মসৃণ করর তুিরত িার্ি। 
 
রাজত্রমেীরা তারদর র্াটাত্রি ত্রদর়ে পাথররর উপর কাজ করর  আর এরকর্ারর 
অ্যাির্াস্টাররর মত মসৃণ ো হও়ো পযবে পত্রিে করর  এর উপত্ররভার্। 
 
র্যােযা করর জাোরিা উিাদ আহমাদ। প্রত্রতত্রট েক প্রস্তুত হর়ে রর্রি জা়ের্ামত তুরি 
ত্রের়ে যাও়ো হরর্; এরপর ত্রঠকভারর্ ত্রেরাপরদ েুি-র্াত্রির রিাহার পাত আর র্ন্ধেী ত্রদর়ে 
জুরড় রদ়ো হরর্। এরদর মারি একত্রট ফাটিও েুাঁরজ পারর্ে ো আপত্রে। 
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ত্রকন্তু মরোরযার্ ত্রদর়ে রাজত্রমেীর কাজ রদের ে োহজাহাে। পাথররর মারি ত্রিরকাণা 
করর একত্রট র্তব েুড়র  রিাকটা। কী করর া তুত্রম? 
 
আমার ত্রেি ততত্রর করত্র । এটা আমার জীর্রের সর্রের়ে র্ড় কাজ আর আত্রম োই 
রকাে একটা ত্রেি রররে ত্রদরত রযে রর্ািা যা়ে রয এটা আমার কাজ। 
 
অ্েযােয রাজত্রমত্রেরাও একই কাজ করর , জাহাপো, আত্রম র্াধা রদ়োর রকাে কারণ েুাঁরজ 
পাইত্রে। 
 
আর আত্রমও তা করর্ ো। ত্রেরজরদর কারজর প্রত্রত কাত্ররর্ররদর এরহে র্রর্ব আত্রম েুত্রে 
হর়েত্র । এটা রারো। রাজত্রমেীর হারত কর়েকটা কর়েে তুরি ত্রদরিে োহজাহাে রতামার 
দক্ষতা আর কারজর প্রত্রত আগ্ররহর জেয ধেযর্াদ। 
 
এরপর ঘুরর তাকারিে, উিাদ আহমাদ, রতামার েকো অ্সাধারণ একটা সৃত্রষ্ট হর়ের । 
তারপররও কী রযে রেই? 
 
জাহাপো? ত্রর্রে হর্ার র্দরি ত্রর্ত্রিত হরিে উিাদ আহমাদ। 
 
সমাত্রধর প্ররর্েিারর রত্ন পত্ররত্রহত মমতাজরক স্বরপ্ন রদোর পর রথরক োহজাহাে 
ভার্র ে রয রকমে করর এরক র্ািরর্ রূপ রদ়ো যা়ে। আত্রম সমাত্রধর জেয আররা র্হো 
োই। মারর্বরির মারি রত্ন রোদাই করর রদ়ো রহাক। আমার রের়ে এ সম্পরকব ভারিা 
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রতমে রকউ জারে ো। আত্রম ত্রেরজ রশ্রষ্ঠ রত্ন ত্রের্বােে করর রদর্ রাজরকাষ রথরক। যত্রদ 
রকাে পাথররর পযবাি মজুদ ো থারক সরু্জ পান্না, হরত পারর অ্থর্া েীিকাে মত্রণ 
সীমাোর র্াইরর রথরক আমদাত্রে করর্ আত্রম। আর এ কাজ করার সম়ে আমার 
কর়েকজে ত্রহেু প্রজা আমার সারথ থাকরর্, যারা আত্রম জাত্রে এ কাজ কররত দক্ষ, এই 
কিারক তারা র্রি পাত্রঞ্চকূরা-পাথরর রোদাই করা। এ াড়া ইউররাপী়ে কাত্ররর্ররদররকও 
ত্রের়োর্ কররত পাত্রর আত্রম তকরোরর ত্রপতার দরর্ারর আসা দুজে ইতািীর়ের কথা মরে 
আর  আমার। তারা তারদর জন্মভূত্রমর  ত্রর্ ত্রের়ে এরসত্র ি–রলাররন্স এই োরমই 
ডাকত্র ি–রদেরত মরে হত্রেি  ত্রর্, ত্রকন্তু আসরি অ্ধবদাত্রম পাথররর র াট র াট টুকরার 
সমাহার। 
 
মারর্বরির উপর রকাে ধররের আকৃত্রত আপত্রে ফুত্রটর়ে তুিরত োে, জাহাপো? সম্ভর্ত 
জযাত্রমত্রতক েকো? 
 
ো, ফুি, সরু্জ পাতা আর িতারো োরা, এতটাই সত্রতয হরর্ রযে মরে হরর্ রয সমাত্রধর 
উপররই জরন্মর  এগুরিা, তাহরি আমার পত্নীর সমাত্রধ জীর্ে হর়ে উঠরর্। আত্রম আররা 
ত্রক ু কারুকাজ োই। আত্রম োই অ্েয কাত্ররর্রররা ঠাণ্ডা মারর্বরির মারি জীর্রের স্পেে 
ত্রের়ে আসরর্ িম্বা আইত্ররস আর সরু উাঁটার ত্রটউত্রিপ র্াতারস রদাি োরে এমে দৃেয 
রোদাই করর; ত্রঠক রযমেটা হ়ে কাত্রিরর। আত্রম জাত্রে রয এটা করা সম্ভর্। 
 
* 
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রহ প্রোে আত্মা! 
প্রফুল্লত্রেরত্ত স্বী়ে প্রভুর ত্রদরক প্রতযার্তবে কর, 
প্রভু রতামার উপর সন্তুষ্ট এর্িং তুত্রমও প্রভুর উপর সন্তুষ্ট থাক। 
 তুত্রম আমার র্াোরদর (রর্ািামরদর) সাত্রন্নরধয র্মে কর। 
এর্িং আমার জান্নারত প্ররর্ে কর। 
 
ই়ো আই়েযাতুহাে োফসুি মুতমাইন্নাতুর ত্রজ়েী ইিা রাত্রব্বত্রক রাত্রি়োতাম মারত্রি়োহ্ 
ফাাঁদেুিী ফী ইর্াত্রদ ও়োদ েুিী জান্নাত্রত। (আি-রকারআে; সুরা : ফজর : আ়োত-৩) 
 
কী মরে হ়ে আব্বাজাে? আত্রম এর্িং দারা রকারাে রথরক সত্রঠকত্রটই ত্রের্বােে কররত 
রপররত্র ? এটা সহজ কাজ ত্র ি ো। েত স্বরর জাোরিা জাহাোরা। 
 
মাথা োড়ারিে োহজাহাে। আগ্রারত ত্রফরর আসার সারথ সারথই ত্রতত্রে তার তজযষ্ঠ 
সোেরদর র্রিত্র রিে েব্দ র্া াই কররত। ফটরকর কাঠারমার োরপারে রোদাই করার 
জেয, এ পদ সমূ্পণবভারর্ উত্তম। দেবোথবীরদররক মরে কত্ররর়ে ত্রদরর্ রয তারা একই সারথ 
একত্রট পত্রর্ি স্থাে আর একত্রট পৃত্রথর্ীর স্বরর্ব প্ররর্ে করর । 
 
আত্রম আমােত োেরক ত্রেরদবে রদর্ েব্দগুরিা রোদাই করর তারপর রযে পাথরকাটা 
কারীরদর কার  রদ়ো হ়ে মসৃণ করর রতািার জেয। 
 
ত্রতত্রে একজে সত্রতযকাররর কিাকার। তাাঁর কযাত্রিগ্রাত্রফ রর্ে প্রাণর্ে। 
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এই কাররণই তারক ত্রসরাজ রথরক রডরক পাত্রঠর়ের  আত্রম। 
 
োহজাহাে রটত্রর্রির উপর তাকারিে। পুররা ভর্েত্রটর কারঠর একত্রট মরডি রাো আর  
রসোরে। োরত্রট সাদা ত্রমোর মারর্বি মরঞ্চর োরপারে রর্ে উৎসাহর্যেক। সম্রাটরক 
রু্ত্রির়ে র্িার সম়ে উরত্তত্রজত উিাদ আহমাদ এরদর োম রররের  স্বরর্বর ত্রসাঁত্রড়, এগুরিা 
োত্রক েকোর মাহাত্ম র্াত্রড়র়ে তুিরর্। এ মরডিটার ত্রদরক তাত্রকর়ে রথরকই সন্তুষ্ট হর়ে 
যাে োহজাহাে। ত্রকন্তু এরপরই হাত্রস মুর  রর্ি মুে রথরক। 
 
অ্রেক র্ র রিরর্ যারর্ এ সমাত্রধর প্রস্তুত হরত, তারপরই রকর্ি মাি র্রণ করর রেরর্ 
রতামার আম্মাজারের েরীর। এর মারি কারজর তদারত্রক আর ত্রর্ি পত্রররোধ করা 
এটুকুই কররত পাত্রর আত্রম। 
 
আপত্রে ত্রক োে আত্রম ত্রর্ি রদোরোো কত্রর? সাম্রারজযর প্রথম োহজাত্রদ হও়ো সারপরক্ষ 
আমার ত্রক ু দাত্র়েত্ব আর । 
 
আত্রম রতামারক এ পদর্ী ত্রদর়েত্র  কারণ এত্রট রতামার মার়ের ত্র ি; রতামার উপর কারজর 
রর্ািা রফিার জেয ে়ে। 
 
আপত্রে যেে দাত্রক্ষণারতয ত্র রিে, তেে আপোর হর়ে রযসর্ রযার্ারযার্ আর আরর্দে 
রোোর কাজ কররত্র  তার রের়ে রতা দুরহ হরর্ ো। এটা আমারক ত্রক ু করার সুরযার্ 
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করর রদরর্। দারারক রতা অ্রেক কারজর দাত্র়েত্ব রদ়ো হর়ের –আত্রমও রকে রর্ত্রে কররত 
পারর্ ো? 
 
এটা সত্রতয। দারার উপর দাত্র়েরত্বর রর্ািা র্াত্রড়র়ের ে ত্রতত্রে, রযমে রসোর্াত্রহেীর 
যন্ত্রপাত্রতর পুেমূবিযা়েে করা। জাহাোরার ভূত্রমকা হরত হরর্ আররা সঙ্গত–এমে কাজ যা 
একজে োরী হারররম র্রস কররত পারর, রযমে মমতাজ করত–ত্রকন্তু এটা রর্ািার মত 
রু্ত্রে তার আর । ত্রঠক আর  আত্রম পাত্ররশ্রত্রমক রতামার কার  পাত্রঠর়ে রদর্ আর যত্রদ োও 
অ্েয দাত্র়েত্বও অ্পবণ করর্। আত্রম রতামারক রতামার আম্মাজারের আইভত্রর ত্রসিও পাত্রঠর়ে 
রদর্ রযে আমার হর়ে রাজকী়ে ফরমাে জাত্রর কররত পাররা। 
 
সম্রাট রদেরত রপরিে েুত্রে হর়ে উরঠর  জাহাোরা। সত্রতয কথা র্িরত দারার সাহারযযর 
মত জাহাোরার সাহাযয রপরিও েুত্রে হরর্ে। ত্রতত্রে। রোিারমিা ভার্ আর সহজাত রু্ত্রের 
রক্ষরি তারা উভর়েই সমাে। এরত অ্র্েয ত্রর্ত্রিত হর্ারও ত্রক ু রেই। ত্রকন্তু কী হরর্ তাাঁর 
তজযষ্ঠয কেযার ভত্রর্ষযত? আকর্র ত্রে়েম করর রর্র ে রয সম্রারটর কেযারা ত্রর্র্াহ কররত 
পাররর্ ো। রযে ত্রসিংহাসরের দাত্রর্ ত্রের়ে পত্ররর্ার সমূরহর মারি রেপারতর সম্ভার্ো 
করম যা়ে। ত্রহেুিারে রমার্িরদর প্রথম ত্রদককার ইত্রতহাস কিুত্রষত হর়ে আর  এমে সর্ 
কাত্রহেীরত। ত্রকন্তু তারপররও রাজকী়ে কেযারা রকে তারদর ভাইরদর মত একই আেে 
রভার্ কররত পাররর্ ো? 
 
মমতাজ থাকরি ত্রঠক রর্র করর রফিরতে রয এরহে ত্রে়েরমর শুভ ত্রদক রকােত্রট…ত্রকন্তু 
হরত পারর এর রকাে ত্রদক রেই। রাজর্িংরের স্থাত্র়েত্বই হরে প্রধাে ত্রর্ষ়ে, রযমে 
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আকর্র–জ্ঞােী এর্িং মােত্রর্ক ত্র রিে ত্রতত্রে রু্রি রর্র ে। মুগ্ধ ে়েরে মরডরির ত্রদরক 
তাত্রকর়ে থাকা জাহাোরারক রদেরিে োহজাহাে। কেযারদররক েুত্রে করার জেয অ্েয 
উপা়ে রর্র কররর্ে ত্রতত্রে। 
 
জাহাোরা, রতামার কথারত আমার মরে পরড় রর্র  রয রতামার যরথষ্ট র়্েস হর়ের । যত্রদ 
তুত্রম স্বাধীে রৃ্হকন্না োও তাহরি আত্রম রতামারক আিাদা প্রাসাদ ত্রদরত পাত্রর। রর্ে 
সুের একত্রট আর –রযত্রট র্যর্হার কররতে রতামার োোজারের র্ার্া ত্রর়্োস রর্র্। তুত্রম 
রাত্রজ? 
 
এক মুহূতব ভার্ি জাহাোরা। হযাাঁ ধেযর্াদ ত্রকন্তু আত্রম ভুরি ত্রর্র়েত্র িাম… কর়েকটা সিংর্াদ 
আর । সাত্রত্ত আি-ত্রেসা আমারক জাত্রের়ের  ত্রেরকািাস র্যািান্টাইে আগ্রারত ত্রফরর 
এরসর , র্াজারর আর । 
 
ত্রেরকািাস? ত্রসিংহাসরে আসীরের পরপর রেষ এই তরুণ ইিংররজরক রদরেত্র রিে 
োহজাহাে। রস ো রকাথা়ে র্যর্সাত্র়েক কারজ ত্রর্র়েত্র ি… কারু্ি অ্থর্া সম্ভর্ত রহরারত? 
পরর্ারস থাকাকািীে ত্রর্পরদর ত্রদেগুরিারত তার পাত্ররর্াত্ররক র্নু্ধ ত্রহরসরর্ ত্রর্শ্বিতার 
উদাহরণ ত্র ি ত্রেরকািাস। এমে ত্রক ত্রপতা জাহাঙ্গীররর দরর্ারর তাাঁর প্রত্রতত্রেত্রধ ত্রহরসরর্ 
রেষ্টা কররর  োত্রে স্থাপরের জেয। আত্রম ত্রেরকািারসর সারথ রদো কররত োই। রস 
আমারদর রস সম়েকার র্নু্ধ যেে আমারদর র্নু্ধসিংেযা ত্র ি ের্ণয। 
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পররর ত্রদে ত্রেরজর সামরে কুত্রেবেরত ত্রেরকািাস র্যািান্টাইেরক রদরে োহজাহারের মরে 
হি রয রস পূরর্বর রের়ে রর্ে রমাটা েওড়া হর়ে রর্র । আরটারমারটা োমড়ার ত্রটউত্রেক 
রভদ করর ফুরট রর্র হরত োইর  কাাঁধ, আর এই ত্রর্রদেীর পররের ত্রর্রদেী পযান্টািুে 
রভদ করর রর্র হর়ে রর়ের  পার়ের রপেী। ত্রকন্তু মাথা তুিরতই রদো রর্ি রয 
ত্রেরকািারসর রোে রজাড়া ত্রঠক আরর্র মতই তীক্ষ্ণ আর েীি। মােে রো এরিামরিা 
েুি, তি ভারতী়ে সূরযবর ত্রেরে প্রা়ে সাদা হর়ে রর্র  পুরড়। 
 
দরর্ারর স্বার্তম, আত্রম শুরেত্র  তুত্রম র্াজারর উরঠর । যত্রদ োও রতা আমার কমবোরীরা 
দুরর্বর মারিই রতামার জরেয থাকার র্রোর্ি করর রদরর্। 
 
ধেযর্াদ, জাহাপো। 
 
আগ্রা়ে কী মরে করর? 
 
সত্রতয কথা র্িরত আত্রম আপোর দরর্ারর োকত্রর েুাঁজরত এরসত্র । 
 
 তুত্রম ো র্যর্সা়েী হরর্ মেত্রস্থর কররত্র রি? 
 
হযাাঁ, ত্রকন্তু সুত্রর্ধা কররত পাত্রর ত্রে। আপোর রসর্া করর রয অ্থব উপাজবে কররত্র রিে তা 
ত্রদর়ে কারু্রি ত্রর্র়ে র্ড় র্াজার রথরক পাররসযর কারপবট আর োইত্রেজ ত্রসে ত্রকরে 
জাহারজ যার্ার পত্ররকেো কররত্র িাম। ত্রকন্তু সন্ধযার ত্রঠক আর্মুহূরতব েুদব-কারু্ি পারসর 
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সিংকীণব রািা়ে আমারদর কযারাভারের উপর আক্রমণ করর ত্রেিত্রজরা। প্রাথত্রমক 
আঘারতই হতযা করর র্হু র্ত্রণকরক। আমরা কর়েকজে মাি প্রারণ রর্াঁরে রর্ত্র , তাও 
হারোর-পারোড় করর পাহারড়র ত্রদরক উরঠ ত্রর্র়ে অ্ধব আরিা়ে পাথররর আড়ারি আশ্র়ে 
ত্রেরত পারা়ে। ত্রেিত্রজরা আমারদর েচ্চর সহ মিামাি িুট করর রফিা়ে আমারদর 
র্যাপারর আগ্রহ হাত্ররর়ে রফরি। োত্রেকটা রর্দোতুর মুরে হাসরিা ত্রেরকািাস। 
 
ত্রকন্তু হতাে হরিে োহজাহাে। ত্রেরকািারসর কথা়ে িরণ হি রয কারু্রি তাাঁর সুরর্দার 
ও পারসর কা াকাত্র  রর্াি অ্ত্রধর্াসীরদর মারি আইে েৃঙ্খিা পত্ররত্রস্থত্রতর অ্েত্রতর কথা 
জাত্রের়ের –এরদর মারি আর  আত্রেত্রদ, কাত্রফর আর ত্রেিত্রজরা। 
 
এরপর কী করর া? 
 
এরপর আত্রম দত্রক্ষরণ কাোহার ত্রর্র়ে রহিমে েদী পার হর়ে পাররসয রপৌঁ াই। 
ত্রক ুত্রদরের জেয োরহর রসোর্াত্রহেীরত রযার্দাে কত্রর। 
 
কেরো রতামার ত্রেরজর রদরে ত্রফরর যার্ার কথা মরে হ়েত্রে? 
 
মাথা োড়ি ত্রেরকািাস। ো, আমার জেয েুর্ রর্ত্রে ত্রক ু রেই রসোরে। ত্রপতা-মাতা মারা 
রর্র –র্ার্ার সম্পত্রত্ত রপর়ের  র্ড় ভাই। এ াড়াও…আত্রম এ রদেরক ভারিার্াত্রস–সযার 
টমারসর সারথ যেে রথরক এরসত্র , তেে রথরকই আর তাই পারসয রথরক এোরে ত্রফরর 
এরসত্র । আত্রম রদরে রযরত প্রস্তুত েই–অ্েত এেে রতা ে়েই। 
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সযার থমাস ররা…রটরকা মাথার ইিংররজ রাষ্ট্রদূরতর কথা োহজাহাে প্রা়ে ভুরিই রর্র ে, 
যার কত্রেব ত্র ি ত্রেরকািাস। 
 
ত্রেরকািাস, তুত্রম সর্সম়ে আমার প্রত্রত ত্রর্শ্বি ত্র রি। তাই আমার কৃতজ্ঞতা স্বরূপ 
রসোর্াত্রহেী রহডরকা়োটবারর দিরেতা ত্রহরসরর্ ত্রের়োর্ ত্রদিাম রতামারক। পত্ররত্রেত রর্ে 
ত্রক ু রেহারা েুাঁরজ পারর্ রসোরে। োরহর রসোর্াত্রহেী সম্পরকব রতামার জ্ঞাে ত্রর্রেষ করর 
অ্ে সম্পরকব –কারজ িার্রর্। আমার রযটা সরেহ রয র্স্তুত আত্রম জাত্রেই আমার 
সাম্রারজযর প্রারের ভূত্রম দেরির উচ্চাকাঙ্খ আর  তাাঁর। রসোর্াত্রহেীর প্রস্তুত্রত রদেভারির 
জেয দাত্র়েত্ব ত্রদর়েত্র  আমার রজযষ্ঠ পুিরক। তুত্রম তারক সাহারযয কররত পাররর্। 
 
আেরের সত্রহত তা করর্ আত্রম জাহাপো। োহজাদা দারার কথা রর্ে মরে আর  
আমার। এরপর োত্রেকটা ত্রিধাভরর ত্রেরকািাস র্রি উঠি, পারসয থাকাকািীে সম্রাজ্ঞীর 
মৃতুযর কথা শুরেত্র  আত্রম। সত্রতয দুিঃত্রেত। 
 
মাথা রেরড় আর ত্রক ু র্িরিে ো োহজাহাে। এরপর উরঠ দাাঁত্রড়র়ে ইোরা কররিে রয 
সাক্ষাৎকার রেষ হর়ের । 
 
েত্রব্বে ঘণ্টা পরর মারর্বি হরির োরপারে ত্রেরজর পত্ররত্রেত মুেগুরিার ত্রদরক তাকারিে 
সম্রাট। আগ্রা়ে ত্রফরর আসার পর এই প্রথম ত্রেরজর পুররা সভাসদরদর উপরদষ্টারক তির্ 
কররর ে। হাত তুরি গুেে থাত্রমর়ে আরিােোর আোরত কথা শুরু কররিে োহজাহাে। 
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উত্তররর রর্ািরা ভার্র  রয তারা এরকম অ্ত্রর্শ্বাসয আেরণ করর কারু্ি আসা যাও়োর 
পরথ আমারদর র্ত্রণকরদররক িুট করর ত্রেরত থাকরর্। তারদর দ্রুত সিংর্ত্রঠত হও়ো 
অ্পরাধ সম্পরকব শুরেত্র  আত্রম। এ াড়া েহররর সুরর্দাররর পাঠারো প্রত্রতরর্দেও 
পরড়ত্র । সম্ভর্ত এ অ্পরাধীরা রভরর্র  দাত্রক্ষণাতয ত্রের়ে আত্রম র্যি থাকারত তারা পার 
রপর়ে যারর্…যত্রদ তাই হ়ে তাহরি েীত্রঘ্রই ত্রেরজরদর ভুি রু্িরত পাররর্ তারা। আত্রম 
তারদর অ্ভদ্রতা র্রদােত করর্ ো। যতক্ষণ পযবে আমারদর রািা ঘাট ত্রেরাপদ ো 
হরর্, র্াত্রণরজযর উন্নত্রতও ঘটরর্ ো। 
 
োরপারে ত্রর্ড়ত্রর্ড় করর ত্রেরজরদর সম্মত্রত জাোরিা সভাসদরৃ্ে। 
 
অ্রোক ত্রসিং, র্রি েিরিে োহজাহাে, দাত্রক্ষণারতয ত্রেরজর সাহস আর সরতার পত্ররে়ে 
ত্রদর়ে  তুত্রম। এই ভ়ে দূর করার ভারও রতামার উপর অ্পবণ করত্র  আত্রম। দে হাজার 
তসরেযর রসোপত্রত ত্রহরসরর্ রতামারক দাত্র়েত্ব রদর্ার ত্রসোে ত্রের়েত্র  আত্রম–অ্শ্বররাহী আর 
র্েুকধারী। পারসর মধয ত্রদর়ে অ্গ্রসর এই দুরৃ্ত্তরদররক সমুত্রেত োত্রি রদ়োর দাত্র়েত্ব 
রতামার। প্রধােরদররক হতয করর দুর্ব গুাঁত্রড়র়ে দাও, গ্রাম রভরে পশুর দি তাত্রড়র়ে দাও। 
তারদররক রু্ত্রির়ে দাও রমার্ি োসে রমরে ো রের্ার একমাি ত্রর্কে হি ধ্বিংস আর 
মৃতুয। 
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আমার সরেহ রয পাররসযর োহ রর্াি সমূহরক অ্থব ত্রদর়ের  ত্রর্েৃঙ্খিা সৃত্রষ্ট করার 
জরেয। েত্রের প্রদেবে তাাঁরক প্রররাত্রেত কররর্ ত্রিতী়ের্ার ভার্রত। আরি করর র্রি 
উঠি আসফ োে। 
 
আত্রম ত্রেত্রিত রয এটাই সত্রঠক। মমতারজর ত্রপতা োরীত্ররকভারর্ রৃ্ে হরত থাকরিও 
মত্রিষ্ক পূরর্বর মতই তীক্ষ্ণ আর সেি। 
 
আর্ামী েীতকাি এরস অ্ত্রভযারের সমাত্রি ঘটারোর আরর্ই আমার র্াত্রহেী একত্রিত 
করর রের্ আত্রম। শুধুমাি একটা প্রশ্ন : কামাে সারথ ত্রেরর্া? কামাে  াড়া এরর্ারোটা 
দ্রুততর হরর্। র্রি উঠি অ্রোক ত্রসিং। 
 
রতামার ত্রক মরে হ়ে কামরাে ইকর্াি? জােরত োইরিে োহজাহাে। 
 
আত্রম এরত একমত। এগুরিা শুধু র্ত্রত ররাধ কররর্। যত্রদ কামাে প্রর়োজে হ়ে কারু্রির 
সুরর্দার রজার্াে রদরর্। 
 
এই পরামেব ভারিাই হর়ের , যত্রদও তাাঁর পুরাতে সঙ্গীর মুেোো র্যথা়ে জজবত্ররত হর়ে 
আর । িারহারর হারারো হারতর ক্ষত কেরোই পুররাপুত্রর সাররর্ ো। 
 
তাহরি তাই রহাক। প্রর়োজেী়ে ত্রেরদবে ত্রদর়ে রদর্ আত্রম। 
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পরর্তবীরত অ্ত্রভযারের ত্রর্েদ আরিােো ত্রের়ে তকব-ত্রর্তকব মসতরকযর পর উপরদষ্টারা আর 
রসোপত্রতরা েরি রর্রি পর োত্রেকক্ষণ একা র্রস রইরিে োহজাহাে। ভার্রত ভারিা 
িার্র  রয ত্রেরজর দাত্র়েত্ব যথাযথভারর্ পািে করর ে ত্রতত্রে। মমতারজর সমাত্রধ ত্রেমবারণর 
র্যিতা সাম্রারজযর ত্রেরাপত্তার র্যাপারর অ্র্রহিা কররত রদ়েত্রে… তারপররও সভা 
েিাকািীে যত্রদও ত্রতত্রে সত্রক্র়ে আর কমবতৎপর ত্র রিে তারপররও রকাথা়ে রযে ররে 
ত্র ি ো। মরে পরড় রর্ি প্রােয রদে রথরক একজে ভ্রমণাথবীর কার  রদো পুতুি রোর 
কথা। োমড়ার টুকরা রকরট োরী-পুরুরষর অ্র়্ের্ ত্রদর়ে কাত্রঠর মাথা়ে রর্াঁরথ 
পুতুিগুরিারক িুত্রকর়ে রাো হ়ে ত্রসরের পদবার ত্রপ রে, একসাত্রর রতরির র্াত্রত জ্বাত্রির়ে 
রদ়ো হ়ে। অ্ত্রভে়ে েিাকািীে শুধু তারদর  া়ো রদো যা়ে। এরকমটাই অ্েুভর্ হরে 
এেে–তার  া়ো সম্রাট েড়ােড়া করর ে দেবরকর মরোরেরের জেয। 
 
এেে রথরক সর্সম়ে ত্রক তাহরি এমেই হরর্? ত্রেরজর দাত্র়েত্ব সরেষ্টভারর্ পািে কররত 
োইর ে ত্রকন্তু অ্ত্রভে়ে হর়ে যারে? এরকমই মহৎ হর্ার আকািংো ত্র ি একসম়ে। ত্রে়েম 
রমরে েিা আর প্ররেষ্টার মাধযরম এরক ত্রফরর আসরত র্াধয কররর্ে ত্রতত্রে। 
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১.৮ 
 
আগ্রা দুরর্বর আত্রেোরত ত্রর্রেষভারর্ তার জেয ততত্রর মরঞ্চর রেিাি োাঁরদা়োর ত্রেরে র্রস 
আর ে োহজাহাে। সামরে রসোপত্রত আর সভাসদরদর দি। শুের ে করতারির িেিে 
আর ঢারকর র্াজো। দুই র্ র আরর্ মমতারজর মৃতুযর পর এই প্রথম দুরর্বর মারি 
সিংর্ীত আর়োজরের অ্েুমত্রত ত্রদর়ের ে ত্রতত্রে। এ াড়াও এর্ারই প্রথম ত্রেরজর সাধারণ 
সাদা রোরকর কাপড় র রড় পত্ররধাে কররর ে দাত্রম রপাোক আর রত্ন। উজ্জ্বি সরু্জ 
রব্রারকরডর আিোল্লা, রকামরড় রপাঁোরো রত্নেত্রেত রকামরর্ন্ধেী, র্িা়ে ররত্নর হার আর 
কত্রিরত ও রত্ন পাথররর সমাহারর ত্রেরজর কার ই রকমে রযে িার্র । রকাে আেেই 
পারেে ো এত জাাঁকজমরকর মারি। ত্রকন্তু আজ দারা শুরকাহর ত্রর্র্ারহর ত্রদে আর 
রযমেটা আসফ োে িরণ কত্ররর়ে ত্রদর়ের  রয, মমতাজ থাকরিও এত্রটই োইত রযে ম্রাট 
রাজাকী়ে রজৌিুস ত্রের়ে র্াত্রড়র়ে রদে তজযষ্ঠয পুরির ত্রর্র্াহ উৎসর্। 
 
দুরর্বর র্াইরর অ্র্ত্রস্থত ত্রভরড়র জেতার হষবধ্বত্রে আর সিংর্ীরতর মূঘবো়ে ত্রতত্রে রু্িরত 
পাররিে রয এত্রর্র়ে আসর  র্র ও তার ভাইর়ের। এক ঘণ্টা আরর্ োহ সুজা, 
আওরঙ্গরজর্ আর মুরাদ যমুোর তীরর প্রাসারদ রর্র , রযত্রট ত্রতত্রে ত্রর্র্াহ উপহার ত্রহরসরর্ 
ত্রদর়ের ে দারারক। এেে ত্রেি়েই ত্রফরর আসর  োর ভাই। জমকারিা কারিা রঘাড়র 
উপর র্রস আর  দারা, তার সামরে রসাোত্রি ওড়ো পত্ররত্রহত েতোরেক পত্ররোরক। 
সর্ার হারত রত্নপাথর রসাো, রুপা আর েুরড়া করর রাো রত্রেে মেিা ভত্রতব রর্ািাকার 
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রে–কমিা রপেতা আর হিুদ রে িাি ডাত্রিম, রর্গুত্রে ত্রফর্ আর সরু্জ রপ়োরা। 
সর্ত্রক ুই তুরি ধরর  র্র করের সমৃেোিী ভত্রর্ষযরতর ত্রেি। 
 
ত্রেত্রিত রয অ্েত ত্রতেটা র্াদয একসারথ রর্রজ উঠি দারা ও তারক অ্েুসরণ করর আসা 
ভাইরদররক স্বার্ত জাোরত। মরঞ্চর কার  এত্রর্র়ে আসার সম়ে ত্রসিংহাসরের পারে 
রদ়োরির উপরর পদবা রঘরা জা়ের্ার ত্রদরক একটু তাকাি দারা, জারে রয রসোে রথরক 
তাত্রকর়ে আর  দুই সরহাদরা। ত্রর্র্ারহর প্রস্তুত্রত দাত্র়েত্ব গ্রহরণর জেয যরথষ্ট উৎসুক 
জাহাোরার আর্দার রক্ষা কররর ে োহজাহাে। ত্রর্র্াহ রভারজর জেয রসাোত্রি পাতা়ে 
রমাড়ারো র্াদাম আর শুকরো ফি ত্রদর়ে ততত্রর রপািাও রথরক শুরু করর উজ্জ্বি 
রপাোরকর রাজিােী েতবকীরা, র্ভীর রাতরক আরিাত্রকত করর রতািার জেয মধযরারত 
আতের্াত্রজর প্রদেবেী সহ সর্ত্রক ুর পত্ররকেো কররত রদরে অ্র্াক হর়ে রভরর্র ে 
সম্রাট রয আত্মত্রর্শ্বাস আর অ্ত্রধকাররর্ারধ পূণব হর়ে কত দ্রুত রর্রড় উঠর  তাাঁর কেযা। 
 
সম়ে এরসর  দারার মাথা়ে র্ররর জেয ততত্রর মুরোর মুকুট পত্ররর়ে রদও়োর। অ্েয 
ত্রদরের রের়েও দ্রুত রোাঁড়ারত রোাঁড়ারত এরিা আসিাে রর্র্, সামরে র্াত্রড়র়ে ধরি 
রভিরভট কুেরে রাো মুকুট, উরঠ দাাঁড়ারিে োহজাহাে। দুই হারত মুকুটত্রটরক ধরর উাঁেু 
করর ধররিে, রযে সকরি স্পষ্ট রদেরত পা়ে, তারপর পত্ররর়ে ত্রদরিে পুরির মাথা়ে। 
আত্রম এোরে উপত্রস্থত সর্াইরক র্িত্র  রযে তারা রদরে রয আত্রম আমার ত্রপ্র়েতম রজযষ্ঠ 
পুিরক আেীর্বাদ করত্র  তার োোত রর্াে আমার সৎভাই পাররভরজর কেযা োত্রদরার 
সারথ ত্রর্র্াহ উপিরক্ষ। মহাে আল্লাহ তারদর এই ত্রমিেরক আেীর্বাত্রদত করুে, সুস্বারস্থযর 
অ্ত্রধকারী র্হু সোে ও একসারথ র্হু র্ র আেরে কাটারোর র্র প্রদাে করর। এরপর 
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দারার কাাঁধ ধরর উপত্রস্থত সভাসদরদর ত্রদরক মুে করর ঘুত্ররর়ে ত্রদর়ে সম্রাট র্রি উঠরিে, 
আত্রম আররা ত্রক ু রঘাষণা ত্রদরত োই। এতিারা আত্রম আমার পুিরক র্াররা হাজার 
রঘাড়ার রসোপ্রধাে রূরপ ত্রের়োর্ দাে করত্র । এই র়্েরস আমার ত্রপতাও আমারক এই 
একই পদ পুরষ্কার ত্রদর়েত্র রিে। 
 
দারার ত্রপঙ্গির্ণব রোে রজাড়ারত েুত্রের আভা রদেরত রপরিে োহজাহাে। েীত্রঘ োহ 
সুজাও হ়েরতা ত্রর্র্াহ কররর্, তারকও সম্মাত্রেত কররর্ে ত্রতত্রে; ত্রকন্তু হ়েত একই সন্তুত্রষ্টর 
সারথ ে়ে। দারা সর্ত্রক ু, একজে পুি–একজে রমার্ি োহজাদা রযমে হও়ো উত্রেত। 
দারা একজে দক্ষ তরিা়োরত্রর্দ, প্রেিংত্রসত মুত্রষ্টরযাো রয ত্রকো ত্রেরজর রের়েও ভারী 
রিাকরদর সহরজই হাত্ররর়ে রদ়ে। একই সারথ ত্রর্দযােুরার্ী দারা তার দাদাজাে 
জাহাঙ্গীররর মতই ত্রর্জ্ঞাে ও প্রাকৃত্রতক জীর্ে ত্রের়ে অ্তযে আগ্রহী। অ্েযত্রদরক োহ 
সুজার প্রধাে আকষবণ হি আেরের ত্রপ ু রে়ো– একজে তরুরণর জেয যত্রদও স্বাভাত্রর্ক, 
ত্রকন্তু তাাঁর রমার্ি পূর্বপুরুষরদর রর্ত্রের ভারর্রই মৃতুয হর়ের  েত্রু হরি ে়ে, র্রঞ্চ 
ত্রেরজরদর দুর্বিতার কাররণ। এরদর মারি একজে োত্রদরার ত্রপতা। তরুণ র়্েরসই মদযপ 
পাররভজ মৃতুযর্রণ কররত্র ি। 
 
দারা এ সমি র্দ অ্ভযাস রথরক মুে। যত্রদ এভারর্ই ত্রেরজরক প্রমাণ কররত থারক 
তাহরি েীত্রঘই হ়েত তারক ত্রেরজর উত্তরাত্রধকারী ত্রহরসরর্ রঘাষণা কররর্ে োহজাহাে। 
মমতাজ থাকরিও এটাই োইরতে। আর দারার কত্রেষ্ঠ ভাইরাও এটাই আো করর। ফরি 
ত্রস্থতার্স্থা আর ত্রেি়েতা ত্রফরর আসরর্, পূর্বর্তবী প্রজন্মগুরিারত রযত্রটর অ্ভারর্ ভীষণ 
রেপারত ত্রর্েৃঙ্খি হর়ে ত্রর্র়েত্র ি সাম্রাজয। যত্রদ ত্রতত্রে এটা অ্জবে কররত পাররে তাহরি 
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ত্রেরজরক ত্রের়ে র্ত্রর্বত রর্াধ করারও কারণ েুাঁরজ পারর্ে। ভত্রর্ষযত প্রজন্মও তারক 
শ্রোভরর িরণ কররর্। তার পররও সম্রাট রভরর্ রদেরিে রয তাাঁর পত্ররর্ার পূর্বপুরুষ 
রথরক পৃথক তাাঁর পুরিরা সকরিই আপে ভাই, সৎ ভাই ে়ে। আর তাই তারদর মারি 
র্ন্ধেও অ্রেক র্ভীর আর েত্রেোিী। দারার র়্েস মাি উত্রেে আর ত্রতত্রে ত্রেরজও 
একজে োসক ত্রহরসরর্ তরুণ। তাই সম্ভর্ত উত্তরাত্রধকারী ত্রের়ে এেেই এত তাড়াহুড়া 
ো কররিও েিরর্। 
 
* 
 
জাহাপো, হাত্রতর দি তারদর যুে শুরু করার জেয প্রস্তুত। 
 
রঘাড়ার উপর র্রস কপাি রথরক ঘাম মু রিে োহজাহাে। এই রভরর্ েুত্রে িার্র  রয 
রঘাড়ার ত্রপরঠ র্রস এেরো র রিরদর সারথ রেিরত পাররে ত্রতত্রে। এই প্রত্রতরযাত্রর্তার 
ত্রে়েম হরে ত্রতেে র্জ দূরর যমুোর তীরর রাো তরমুরজর মারি রক সর্ার আরর্ র্েবা 
ত্রেরক্ষপ কররত পাররর্। 
 
আগ্রা দুরর্বর োরপারে জরড়া হও়ো ত্রভরড়র জেতার উন্মত্ত ত্রেৎকাররর মারি অ্েুত্রষ্ঠত 
হরে দারা শুরকাহ্র ত্রর্র্ারহর েতুথব ত্রদরের আেোর়োজরে। োহ সুজা আর আওরঙ্গরজর্ 
দুজেরকই েযারিে জাত্রের়ে হাত্ররর়ের ে সম্রাট। ত্রকন্তু হাড্ডাহাত্রড্ড িড়াই হর়ের  
আওরঙ্গরজরর্র সারথ। ভাইর়ের রের়ে দুই র্ ররর র াট হও়ো সরেও অ্রেক এত্রর্র়ে 
যা়ে োহ সুজারক র রড় আর রকৌতুরকর সরঙ্গ োহজাহাে রে়োি করর রদরের ে রয, 
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ত্রপতারক হারারত ো রপরর ত্রর্মষব আওরঙ্গরজর্ ধুিার মারি  ুাঁরড় রফরি রদ়ে ত্রেরজর 
দিাো। 
 
ত্রেরজর ঘারম ত্রভরজ যাও়ো রঘাড়ারক রঘারারতই সম্রাট শুেরত পাে। রয ইত্রতমরধয র্াজো 
র্াজারো শুরু হর়ে রর্র  একটু দূরর েদীতীরর তাাঁরদর জেযই ত্রর্রেষভারর্ ততত্রর রঘরা 
জা়ের্া়ে হাত্রতর সারথ যুেস্থারে। অ্রোক ত্রসিংর়ের সারথ  ুটরত  ুটরতই মাহুতরক ইোরা 
কররে োহজাহাে রযে হাত্রতর কারের উপর রথরক সরু্জ ত্রসরের স্কাফব েুরি রফরি যুে 
শুরু করা হ়ে। োত্রেকটা সন্ত্রি হর়ে ডাক  ারড় সম্রারটর রঘাড়া। মাত্রটর রদ়োরির রর্ড়ার 
পারে দাাঁত্রড়র়ে পরস্পররর ত্রদরক তাত্রকর়ে গুাঁড় উাঁত্রের়ে এরক অ্রেযর ত্রর্রুরে হাাঁক  ারড় 
হাত্রত দুরটা। ত্রেরজর রঘাড়ারক ত্রফসত্রফত্রসর়ে সান্ত্বোর র্াণী রোোে োহজাহাে। হাাঁটু ত্রদর়ে 
রতা িার্াে েেভারর্, রটরে ধররে িার্াম। রদেরত পাে রযে ইত্রতমরধযই তার একটু 
সামরে ত্রেজ ত্রেজ রঘাড়া়ে রেরপ র্রস রদ়োরির প্রা়ে কার  রপৌঁর  রর্র  আওরঙ্গরজর্ 
আর োহ সুজা। এর আরর্র রেিারত রয র্েবা র্যর্হার কররত্র ি তাই িুির  তারদর 
িার্ারমর পারে। রদ়োরির অ্পর পারে আসফ োরের সারথ দাাঁত্রড়র়ে তাত্রকর়ে আর  
দারা। 
 
সর্ার প্রথরম রোে পড়ি দারমাদাররর উপর তীক্ষ্ণ দাাঁত আর ভ়েিংকর শুড়অ্িা ত্রর্োি 
প্রাণী রযত্রটর োমকরণ হর়ের  আকর্ররর ত্রর্েযাত যুে হাত্রতগুরিার একত্রটর োমােুসারর 
মরে হি আজরকও এত্রটই রশ্রষ্ঠ। ত্রেরজর মাহুরতর তাড়া রের়ে মাত্রটর রদ়োরির কার  
ত্রর্র়ে োত্রেকটা রদ়োি রভরে আঘাত করি প্রত্রতপক্ষ জিপার উপর। েে ধূসর কাাঁরধ 
আাঁকার্াাঁকা করর িম্বা ক্ষত সৃত্রষ্ট হি। অ্রোক ত্রসিংর়ের ত্রপতা আম্বাররর রাজা দুরটা হাত্রতই 
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পাত্রঠর়ের ে দারার ত্রর্র্াহ উপহার ত্রহরসরর্। আর্াররা আঘাত করার জেয  ুটি দারমাদার; 
ত্রকন্তু এর্ার এরর্ারত ত্রর্র়ে ভাো রদ়োরির সারথ োত্রেকটা রহাাঁেট রের়ে পড়া়ে কাত হর়ে 
মাত্রটরত পরড় যা়ে, র্াতারস রভরস র্াচ্চারদর রেিো পুতুরির মত উরড় যা়ে মাহুত। 
কত্রঠে মাত্রটরত পরড় প্রা়ে সারথ সারথই মরে হি অ্রেতে হর়ে রর্ি মাথার োরপারে 
িাি ররের পুকুর ত্রের়ে। ত্রেরজর সুরযার্ এরসর  রু্িরত পারর জিপা, এ াড়া মাহুতও 
েরড় র্রস তার্াদা ত্রদর়ের  কাাঁরধ। ত্রেরজর ক্ষত ত্রের়ে এত্রর্র়ে যা়ে জিপা। িাি শুড় 
রপাঁত্রের়ে রভরে রফরি অ্র্ত্রেষ্ট রদ়োি। এরপর মাথা ত্রেেু করর দাাঁত ত্রদর়ে গুরতা ত্রদর়ে 
প্রা়ে ক্ষত করর রফরি দারমাদাররর ডাে কারে। 
 
মাথার পাে ত্রদর়ে রে র্ত্রড়র়ে পড়র , হারোড়পারোড় করর উরঠ দাাঁত্রড়র়ে প্রত্রতররারধর 
ডাক  ারড় দারমাদর; ত্রকন্তু এর্ার দ্রুত প্রত্রতত্রক্র়ো করর জিপা। ত্রেরজর ত্রর্োি র্মু্বরজর 
মত মাথা রেরড়  ুরট আরস দারমাদাররর ত্রদরক, এর্ার প্রত্রতপক্ষরক আঘাত করর র্াম 
পারে। হঠাৎ কররই দরমাদার রযে হাি র রড় রদ়ে। যরথষ্ট হর়ের । মাথা ঘুত্ররর়েই  ুরট 
আসরত থারক রদ়োরির রয পারে আওরঙ্গরজর্ আর োহ সুজা দাাঁত্রড়র়ে আর  রসত্রদরক। 
হািকাভারর্ ত্রেরজর ডাে কাাঁধ ত্রদর়ে ধাক্কা ত্রদরত ো়ে। রদ়োরির উচ্চতা পাাঁে ফুট আর 
রর্ে রমাটা, তাই ত্রিতী়ে আঘাত কররত হি দারমাদাররক, ত্রকন্তু হি ো। ত্রকন্তু তৃতী়ে 
আঘারতর সমর়ে োপ সহয কররত পারি ো িাি মাত্রট। মাহুতহীে হাত্রত রদ়োি রভরে 
রর্ত্ররর়ে পড়ি, এত্রর্র়ে রযরত িার্ি েদীর তীরর দাাঁত্রড়র়ে থাকা দেবকরদর ত্রদরক। 
 
হাত্রতর আর্মরে ভীত হর়ে আর্াররা ডাক র রড় উঠি োহজাহারের রঘাড়া। ত্রেরজর 
রঘাড়র উপর ত্রে়েন্ত্রণ ত্রফত্ররর়ে আেরত ত্রর্র়েই োহজাহারের রোরে পড়ি রয রঘাড়া ত্রের়ে 
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সামরে এত্রর্র়ে আসর  আওরঙ্গরজর্। রেষ্টা করর  উন্মাদ হাত্রত আর দেবোথবীরদর মারি 
রযরত, রর্ত্রেরভারর্রই কাাঁরধ রহাট র রিরমর়ে আর মরে হি রযে ভর়ের রোরট ত্রেরজর 
জা়ের্া়ে ত্রেকড় র্ত্রজর়ে রর্র  রিাকগুরিার। আওরঙ্গরজরর্র রকাে ত্রক ু–সম্ভর্ত তার 
পার্ত্রড়রত থাকা হীরা অ্থর্া রঘাড়ার রত্নেত্রেত িার্ারমর িেিে েব্দ–দারমাদাররর েজরর 
কাড়ি আর ত্রেরজর রেমাো মাথা ঘুত্ররর়ে রসত্রদরক  ুরট রর্ি ত্রর্োি জম্ভটা। শুড় 
রপাঁত্রের়ে র্ভীর ডাক র রড় ত্রেৎকার করর আরর্ র্াড়রিা। 
 
আওরঙ্গরজর্ ত্রফরর এরসা। পুরির ত্রদরক এরর্ারত থাকা দারমাদাররক রদরে ত্রেৎকার করর 
উঠরিে োহজাহাে। ত্রেত্রিতভারর্ এেত্রে রঘাড়ার উপর রথরক  ুাঁরড় রফিা হরর্ 
র রিটারক। 
 
দূর রথরক ভীত রোরে তাত্রকর়ে আর  পরেররা র্ র র়্েসী আওরঙ্গরজর্। এক হারত রেষ্টা 
করর  রঘাড়া ত্রে়েন্ত্রণ কররত, অ্েয হারত রেষ্টা করর  ত্রেরজর র্েবা রটরে ত্রেরত। ত্রকন্তু 
তার আরর্ই রপৌঁর  রর্ি দারমাদার। কাাঁরধর কার  আঘাত করি রঘাড়ারক ডাে দাাঁরতর 
মাথা ত্রদর়ে, ডাক র রড় আওরঙ্গরজর্রক রফরি ত্রদি রঘাড়া। রকােভারর্ ত্রেরজর ভারসাময 
র্জা়ে রররে পার়ের উপর দাাঁড়াি আওরঙ্গরজর্, হারত রটরে ত্রেি তরিা়োর। এই ফাাঁরক 
পত্ররোররকরা এরস আতের্াত্রজ ফুটারত িার্ি দারমাদাররর সামরে রযে ত্রদকভ্রষ্ট হ়ে 
প্রাণীটার মরোরযার্। ত্রর্স্বাদ রধাাঁ়ো়ে র র়ে রর্ি র্াতাস, ত্রর্রফাররণর ফরি োত্রেকটা 
ত্রিধা়ে পরড় রর্ি দারমাদার। 
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োহ সুজা ো! ত্রেৎকার করর উঠরিে োহজাহাে। এেরো ত্রেরজর রঘাড়ারক সামিারোর 
রেষ্টা কররত কররত রদেরত রপরিে রয ত্রেরজর র্েবা ত্রের়ে এত্রর্র়ে যারে রধা়োর ত্রদরক 
তাাঁর ত্রিতী়ে পুি। সারথ সারথ ত্রপ ু ত্রেি অ্রোক ত্রসিং। োহ সুজা  ুাঁরড় মাররিা ত্রেরজর 
অ্ে ত্রকন্তু দারমাদাররর রমাটা োমড়া়ে রকাে আঘাতই কররত পাররিা ো র্েবা–রধাাঁ়ো়ে 
আেন্ন োরপারে মাত্রটরত পরড় থাকা ত্রক ুর সারথ রহাাঁেট রের়ে টািমাটাি হর়ে রঘাড়া 
ত্রপঠ রথরক রফরি ত্রদি আররাহীরক। ফরি মাত্রটরত পরড় রর্ি োহ সুজা, ও ত্রেরজর রঘাড়া 
 ুত্রটর়ে অ্রোক ত্রসিং রপৌঁর  রর্ি রঘাড়া রথরক পরড় যাও়ো দুই োহজাদা আর উন্মাদ 
হাত্রতর মািোরে। ত্রকন্তু তারপরই এত রজারর র্জবে হি রয রকাঁরপ উঠি পুররা ধত্ররিী। 
ত্রেরজর মাহুতরক রফরি ত্রদি জিপা। রর্োরা এতক্ষণ ধরর রেষ্টা করত্র ি জিপারক 
ত্রে়েন্ত্রণ কররত। দারমাদাররর ততত্রর করা রদ়োরির রফাাঁকর র্রি এত্রর্র়ে এরিা 
প্রত্রতপরক্ষর ত্রদরক। ত্রফরর তাত্রকর়ে এ অ্র্স্থা রথরক মুহূতবোরেরকর জেয মাত্রটরত রযে 
জরম রর্ি দারমাদার, মাথা ত্রেেু, তারপর আর্াররা কী হি সাহস হাত্ররর়ে মত্রর়ো হর়ে 
ত্রেৎকার কররই রেরম রর্ি েদীতীরর যমুোর কার । ত্রপ ু ত্রেি জিপা। সামরে রথরক 
সরর রর্ি দেবরকরা। 
 
রঘাড়া রথরক রেরম র রিরদর কার  রদৌরড় রর্রিে োহজাহাে। দুজরেরই ধুিা়ে 
মাোমাত্রে হর়ে দাাঁত্রড়র়ে আর ; রজারর রজারর ত্রেিঃশ্বাস ত্রেরিও রদরে রর্ািা রর্ি আঘাত 
িারর্ ত্রে কাররারই। ত্রেররর্ রোরের পাতা র্ন্ধ করর মুহূতবোরেক কৃতজ্ঞতা জাোরিে 
োহজাহাে। এরপরই রু্রক রটরে ত্রেরিে দুই পুিরক। 
 
রতামরা দুজরেই রর্ে সাহস রদত্রের়ে । রতামরা সত্রতযই র্াহাদুর। তুত্রমও অ্রোক ত্রসিং। 
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এটা আমার দাত্র়েত্ব ত্র ি এত্রর্র়ে আসাটা, জাহাপো। দারমাদাররক আমার ত্রপতা ত্রদর়ের ে 
উপহার ত্রহরসরর্। 
 
আর্াররা পুিরদর ত্রদরক োইরিে সম্রাট, আওরঙ্গরজর্–তুত্রম একটু রর্ত্রেই হঠকারী। 
একটা হাত্রতর সারথ যুে কররত এত্রর্র়ে আসা উত্রেত হ়েত্রে। অ্রপক্ষা করা উত্রেত ত্র ি 
রদহরক্ষীরদর জেয। 
 
কাাঁধ িাাঁকারিা আওরঙ্গরজর্। সম়ে ত্র ি ো ততটা আর আত্রম জাত্রে আত্রম হঠকারী েই। 
হযাাঁ, জােতাম রয িুাঁত্রক আর ; ত্রকন্তু রেষ্টা কররত্র  দেবকরদর ত্রেরাপদ রােরত। যত্রদ আত্রম 
মারা রযতাম রকাে অ্সম্মাে হত ো। আমরা সকরিই একত্রদে মৃতুযর্রণ করর্। রদোর 
ত্রর্ষ়ে হি রকমে করর এর মুরোমুত্রে হই আমরা। ত্রক ু ো করারতই র্রঞ্চ িিা রর্ত্রে। 
 
কথা র্িরত র্িরত দারার ত্রদরক তাকাি। রর্ড়ার ওপারে দাাঁত্রড়র়ে আর  দারা। কী 
রর্ািারত োইরিা আওরঙ্গরজর্? এটাই ত্রক রয তার র্ড় ভাই এত্রর্র়ে আসার রেষ্টা ো 
করা়ে একজে কাপুরুষ? যত্রদ তাই হ়ে তাহরি এটা সত্রঠক হি ো। দারা অ্রেক দূরর 
ত্র ি। ত্রকন্তু ত্রেি়ে এটা এরকম ত্রক ু ে়ে–মুহূতবটুকুর র্াহার্া রের্ার আো়ে উদগ্রীর্ এক 
ত্রকরোর র রির ভার্ো আর র্ড় ভাইর়ের ত্রদরক কথার তীর র াাঁড়া রথরক ত্রেরজরক 
ত্রে়েন্ত্রণ কররত অ্ক্ষম হর়ের । োহজাহারের তাই উত্রেত হরর্ ো পাত্ররর্াত্ররক পূর্ব 
ত্রর্রিরষর িৃত্রত িরণ করর এ ঘটোর মারি রকাে অ্েয উরদ্দরেয রোাঁজা। 
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১.৯ 
 
রোে র্ন্ধ করর এরকর পর এক ধাক্কা ত্রদর়ে মাথা রপ রে রহত্রির়ে প্রেণ্ড রদহসুে অ্েুভর্ 
কররিে োহজাহাে। এরপর হাাঁপারত হাাঁপারত পরড় রর্রিে তার মতই ঘারম ত্রভরজ থাকা 
র্ািুত্রে রমণীর েরম মািংসি েরীররর উপর। উন্নত র্ক্ষ আর রর্ািাকার অ্ধর সহ 
অ্সম্ভর্ সুেরী এই োরী, ভার্রিে ত্রতত্রে। ব্রারকড কুেরের উপর  ত্রড়র়ে আর  রহো 
িার্াে উজ্জ্বি েুি। আর কাজরি রাোরো রোে রজাড়া আত্মত্রর্শ্বাস ত্রের়ে তাত্রকর়ে আর  
তার ত্রদরক। রমণী রু্িরত পাররিা রয সন্তুষ্ট হর়ের ে সম্রাট। 
 
োজাসারা, রাজকী়ে হারররমর তোর্ধা়েক ভারিাই প ে কররর । আপোর প ে কী, 
জাহাপো? তারক ত্রজরজ্ঞস কররত্র ি োজাসারা। কৃেকা়ে োত্রক মািংস? িম্বা র্া রর্াঁরট? 
কারিা োত্রক ফসবা? তাত্রকর়ে ত্র ি োহজাহাে। মমতারজর সারথ ত্রর্র্ারহর পর এত র্ রর 
হাররম রথরক রকাে োরীরক কেরো ডারকত্রে োহজাহাে। অ্েযােয োসরকরা রমার্ি 
সম্রারটর সন্তুত্রষ্ট িারভর আো়ে ত্রর্ত্রভন্ন োরী পাত্রঠর়ের  তার কার  ত্রকন্তু এই ত্রক ুত্রদে 
আরর্  াড়া এ সম্পরকব ভারর্ে োই ত্রতত্রে। 
 
তুত্রম প ে করর দাও। উত্তর ত্রদর়েত্র রিে োহজাহাে। আমার ত্রক ু যা়ে আরস ো। 
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মমতারজর মৃতুযর পর রর্ে ত্রক ু সম়ে পার হর়ে রর্রিও অ্েয রকাে োরীর প্রর়োজে 
রর্াধ কররেত্রে ত্রতত্রে। ত্রকন্তু কর়েকত্রদে যার্ৎ োরীত্ররক আকাক্ষা রযে সরহযর র্াইরর েরি 
যাত্রেি। 
 
জাহাপো, আপত্রে পুরুষরদর মারি রতজী রঘাড়া। র্রি উঠি র্ািুত্রে রমণী। আমন্ত্ররণর 
ভত্রঙ্গরত আড়রমাড়া রভরে র্িি, আত্রম এতটা েত্রের কথা কেরো জােতাম ো… 
 
র্ত্রড়র়ে উরঠ রর্রিে োহজাহাে। তাত্রকর়ে রইরিে ত্রর্তৃষ্ণা ত্রের়ে রমেীর উপর ে়ে 
ত্রেরজর উপর। 
 
কী হর়ের ? আপোরক অ্সন্তুষ্ট মরে হরে, জাহাপো? ত্রর্ াো রথরক উরঠ ত্রর্র়ে সম্রারটর 
েরীররর সারথ রেরপ ধরি ত্রেরজর ত্রেরাভরণ রদহ। রযে রহো রত্রেত র্ক্ষ অ্েুভর্ কররে 
ত্রতত্রে। আত্রম ত্রক আপোরক সুেী কররত পাত্ররত্রে? 
 
ত্রেরজর অ্ত্রেো সরেও পুেরা়ে রজরর্ উঠরিে োহজাহাে আর রমণীর রমািার়েম হাত্রস 
জাত্রের়ে ত্রদি রয রসও রু্িরত রপররর । সম্ভর্ত আপোরক এরকর্ারর অ্সন্তুষ্ট কত্ররত্রে। 
হাত ঘুরর রর্ড়ারত িার্ি সম্রারটর েরীরর। হঠাৎ কররই ধাক্কা ত্রদর়ে ত্রর্ াো়ে রফরি ত্রদর়ে 
রমণীর সুর্ত্রন্ধ মাো রকেগুরে মুে ডুত্রর্র়ে আর্ারও তার রদরহ প্ররর্ে কররে সম্রাট। 
োত্রেকটা রর্ত্রে সম়ে িার্ি এর্ার, হারতর মারি মাথা রররে উপুড় হর়ে শুর়ে রইরিে 
োহজাহাে। কাাঁপর  এেরো েরীর ত্রকন্তু েরীররর উদ্দীপো মরর রযরতই অ্শ্রু র্ড়ারত 
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িার্ি রোে রর্র়ে। কী কররর ে ত্রতত্রে? মমতারজর প্রত্রত পত্রর্ি ভারিার্াসার সারথ 
কীভারর্ ত্রর্শ্বাসঘাতকতা কররর ে ত্রতত্রে? 
 
েরি যাও। মাথা ো তুরিই র্রি উঠরিে। অ্েুরোেো়ে ডুরর্ রর্রিে আর্াররা। 
 
জাহাপো?  
 
আত্রম র্রিত্র  যাও। রতামারক আর রকাে দরকার রেই। 
 
* 
 
োও়ো-দাও়ো প্রা়ে রেইই আর তাাঁর কত্রেব জাত্রের়ের  রয মদ র্জবরের আইে সরেও 
প্রা়েই মরদর জেয তির্ কররে আর ত্রেরদবে ত্রদর়ের ে রযে র্জেী রথরক তাজা এরে 
রদ়ো হ়ে। মারি মারি এর মারি আত্রফমও ত্রমত্রের়ে রেে… োরত্রদে আরর্ পত্ররোররকরা 
এমে অ্র্স্থা়ে পা়ে রয জের্রণর সামরে প্রাতযত্রহক িরকা র্ারাো়ে আসার মত অ্র্স্থাও 
ত্র ি ো। প্রা়ে রটরে আেরত হ়ে র্ারাো়ে আর দুই পারে দুইজে কত্রেব সাহাযয করর রযে 
ত্রতত্রে আেীর্বাদ ত্রদরত পাররে। মারি মারি সিাহ োরেক ধরর মদ র্া আত্রফম ত্রক ুই 
স্পেব কররে ো, ত্রকন্তু তেরো এমেত্রক আসিাে রর্র্ও পারর ো তারক ত্রদর়ে দরর্াররর 
কাজ করারত। তার র্দরি ঘণ্টার পর ঘণ্টা র্রস রথরক তাত্রকর়ে থারক দূররর ত্রক ু 
একটার ত্রদরক আর রকউ আসরত োইরিে ভৎবসো করর। আত্রম ত্রেরজর রোরে রদরেত্র । 
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আত্রম যা রপররত্র  কররত্র । কথা র্রিত্র  ত্রকন্তু রযরহতু আমার সারথ কেরো োরাপ র্যর্হার 
কররেত্রে তাই রতমে েজরও রদেত্রে। 
 
মাথা োড়রিা জাহাোরা। 
 
রতামার ত্রেত্রঠ পরড় আত্রম রু্িরত রপররত্র  রয তুত্রম কতটা উত্রিগ্ন, তরর্ অ্র্স্থা এতটা 
োরাপ হরর্ ভাত্রর্ত্রে। 
 
ত্রক ু সমর়ের জেয র্াইরর ত্র রি তুত্রম। আত্রম প্রা়ে প্রত্রতত্রদেই রদেরত রর্ত্র  
আব্বাজােরক। আো কররত্র িাম রয অ্র্রেরষ ত্রেি়েই ত্রেরজর রোক কাত্রটর়ে উঠরত 
রপররর –অ্েত পাাঁে র্ র রতা হর়ে রর্র  রয আমারদর আম্মাজাে মারা রর্র ে–ত্রক ু 
সমর়ের জেয এমেটাই মরে হর়েত্র ি। ত্রকন্তু হ়েত আত্রম ভুি কররত্র , তাই রদরেত্র  যা 
রদেরত রের়েত্র । অ্থর্া রস রভরে পরড়র …ত্রদরে ত্রদরে আররা রর্ত্রে ত্রর্মষব হর়ে পৃত্রথর্ী 
রথরক ত্রর্ত্রেন্ন করর ত্রের়ের  ত্রেরজরক। 
 
অ্েত আমারদর মার়ের সমাত্রধ ত্রেমবারণর প্রত্রতও ত্রক রকাে আগ্রহ রেই? 
 
হযাাঁ, রর্ত্রের ভার্ ত্রদরেই যাে কারজর অ্গ্রর্ত্রত রদেরত, ত্রর্িাত্ররত ত্রেরদবেো ত্রদর়ে আরসে 
ত্রর্রেষ করর মারর্বরির মারি রত্ন রোদাইর়ের সম্পরকব। ত্রকন্তু রর্ত্রেক্ষণ থারকে ো আর 
ত্রফরর আসার সারথ সারথই আর্ারও একাত্রকরত্ব ডুরর্ যাে। যত্রদ এেেই সার্ধাে ো হে 
তাহরি ত্রেরজর োরীত্ররক র্া মােত্রসক সুস্থতা েুইর়ে র্সরর্ে েতুর্া অ্ভযেরীণ ত্রর্রদ্রাহ 
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রদো রদরর্; ত্রকন্তু ত্রেরজর র্া সাম্রারজযর প্রত্রত রয ত্রর্পদ ঘত্রের়ে আসর  রয সম্পরকব রকাে 
ধারণাই রেই তার… 
 
ত্রর্পদ? রতামার সত্রতযই ধারণা রয অ্র্স্থা আর্াররা এতটা োরাপ হর়ের ? 
 
আত্রম ত্রেত্রিত েই, ত্রকন্তু সম্ভর্ত তাই…আত্রম শুধু রতামারক র্িরত পাত্রর যা রদরেত্র  এই 
কর়েকত্রদরের মারি। আর্াররা কারজ মরোসিংরযার্ কররত কষ্ট হরে আব্বাজারের। 
কামরাে ইকর্াি আর আমারদর োোজী আসফ োরের পরপর মৃতুযর ঘটো োত্রড়র়ে 
ত্রদর়ের  তাাঁরক। অ্তীরতর সারথ সম্পকব ত্র ন্ন হর়ে রর্র । এর রের়েও র্ড় কথা, তারা 
দুজরেই রোিারমিাভারর্ আব্বাজারের সারথ কথা র্িরত পাররতে যেেই তারা রদেরতে 
রয রকাে সমসযার উদ্ভর্ হরে–আর কীভারর্ এই সমসযার রমাকারর্িা করা যা়ে রদত্রর 
হর়ে যাও়োর আরর্ই তাও র্িরত পাররতে। তারদর তৎপরতা ো থাকা়ে দািত্ররক 
ত্রের়োর র্ আর কর সম্পত্রকবত ত্রর্ষর়ে মরোরযার্ ো রদ়োর রজদ কররর ে ত্রপতা। 
 
ত্রকন্তু এগুরিা ত্রক দরকারী? 
 
হযাাঁ, এগুরিাই একরি রর্াঁরধ রররের  আমারদর সাম্রাজযরক। সাম্রারজযর সমৃত্রের জেয 
এগুরিা জরুত্রর রয শুধুমাি রসোপত্রত আর কমবীরদর র্াত্রহযক ত্রর্শ্বিতা ে়ে–র্রঞ্চ তারদর 
সত্রতযকাররর সমথবে আর র্ভীর আগ্রহ। ত্রকন্তু তারদর অ্ত্রভরযার্ আর আত্রতব রোোর সম়ে 
রেই আব্বাজারের আর ো ত্রতত্রে প্ররদেগুরিা রথরক পাঠারো প্রত্রতরর্দে পরড় রদরেে। 
যাই রহাক, আত্রম পরড়ত্র  আর রদরেত্র  যা ঘটরত যারে… 
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 কী র্িরত োও? 
 
আমরা েীত্রতহীে ত্রেত্রথি হর়ে যাত্রে। অ্ত্রভজাতরদর কা  রথরক ত্রর্ত্রেন্ন হর়ে পড়ত্র  
তারদর উচ্চাকা়ে আমি ো ত্রদর়ে; একই সারথ তারদর কাজকরমবর উপর মরোরযার্ ো 
ত্রদর়ে। যত্রদও তারা এেরো র্াত্রহযকভারর্ ত্রর্শ্বি আর  আর এই পাথবকযটুকু রতমে রোরেও 
পড়র  ো–আমরা রয স্বণব রদই তার ত্রর্ত্রেমর়ে রাজকী়ে কারজর জেয তসেয র্াত্রহেী 
ত্রটত্রকর়ে রাোর মত আইে অ্র্জ্ঞা কররতও ত্রিধা করর  ো। যেে তুত্রম র্াইরর ত্র রি 
তেে আগ্রা দুরর্বর রসোপ্রধাে আজমীররর প্রারদত্রেক োসেকতবারক ত্রেত্রঠ ত্রিরে 
জাত্রের়েত্র ি রযে ত্রতে মারসর জেয আমারদর িারহার ভ্রমরণর সম়ে রাজকী়ে দরর্াররক 
পাহারা ত্রদর়ে ত্রের়ে যাও়োর জেয পাাঁে হাজার তসেয রপ্ররণ করর। ত্রকন্তু রসোেকার 
োসেকতবা প্রত্রত উত্তরর জাত্রের়ের  রয স্থােী়ে জত্রমদারররা এত দ্রুত এত পুরুষ রজার্াড় 
কররত পাররর্ ো। 
 
ত্রকন্তু তারদরও ততত্রর থাকার কথা যত্রদ হঠাৎ যুে শুরু হ়ে রস কাররণ। আমরা ত্রক তারদর 
অ্ঞ্চরি পত্ররদেবক পাঠাত্রে রযে তারা সত্রঠক সিংেযক তসেয রমাতার়েে রাের  ত্রকো র্া 
কর সিংগ্রহ করর  ত্রকো তা তদারক করর আসরত? 
 
হযাাঁ। ত্রকন্তু জত্রমদারররা ত্রেি়েই ঘুষ ত্রদরে তারদররক। আত্রম আসিাে রর্র্রক র্রিত্র িাম 
রযে আজমীর পত্ররদেবরের ররকডবগুরি পরীক্ষা করর রদো হ়ে। এরত রর্র হর়ে এরসর  
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রয মাি ত্রতে মাস আরর্ রমার্ি রাজকমবকতবারা রসোে রথরক ঘুরর এরিও রকাে ভুরির 
কথা ত্রিরেত্রে। 
 
এরদররক কত্রঠে োত্রি রদ়ো উত্রেত রযে উদাহরণ ত্রহরসরর্ কারজ রদ়ে আর আজমীররর 
োসেকতবারকও োত্রি ত্রদরত হরর্। অ্েত তার অ্েুমত্রতরতই এরকম দুেবীত্রত হরত পারর । 
আর সর্রের়ে োরাপ ত্রদক রস ত্রেরজও এরত জত্রড়ত ত্র ি। আব্বাজাে ত্রক ু ো কররিও 
আত্রম এ র্যাপারটা ত্রেরজ রদের্। রযমেটা তুত্রম র্রি  এরকর্ারর প্রতযে অ্ঞ্চরিও রযে 
রকউ এটা ভার্ার সাহস ো পা়ে রয সম্রারটর মরোরযার্ অ্েয রকাথা়ে অ্থর্া তাাঁর োসে 
র্যর্স্থা দুর্বি হর়ে পড়র । েতুর্া অ্ডবার রাজার মত ত্রর্রদ্রারহর কর্রি পড়র্ আমরা 
…োহ সুজা আর আওরঙ্গরজর্ কী র্রি এসর্ ত্রক ুর র্যাপারর? 
 
আত্রম জাত্রে ো। আত্রম তারদর কার ও ত্রেত্রঠ ত্রিরেত্র । ত্রকন্তু আওরঙ্গরজর্ রতা রর্ে র্যি। 
র্ত কর়েক র্ র ধরর রতা রস আগ্রারতই রেই। অ্ডবা ত্রর্রদ্রাহ দমরের জেয তার অ্ত্রভযাে 
রর্ে কত্রঠে হর়ে পরড়র  আর রর্ত্রে সম়েও িার্র  যা আব্বাজাে র্া অ্েয রকউই ধারণা 
কররত পাররত্রে। এেে দাত্রক্ষণারতয তার ত্রর্জ়ে সরেও পুররা অ্ঞ্চি এেরো এতটা 
ত্রর্েৃঙ্খি হর়ে আর  রয, স্থােী়ে সমসযা ত্রের়ে র্যিতা রর্রড় রর্র । এত্রদরক আর্ার 
সীমাের্তবী সমসযাও আর । োহ সুজা পুররাদরম র্ািংিা সামিারে। র্ঙ্গা র্-িীরপ 
আরকােীজরা আমারদর র্ত্রণকরদর জেয হুমত্রক হর়ে উরঠর । 
 
অ্ত্রম শুরেত্র  আব্বাজাে োত্রক োহ সুজারক ওত্রড়োর োসেকতবার দাত্র়েত্ব ও প্রদাে 
কররর ে? 
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হযাাঁ। োহ সুজা রের়ের  আর আব্বাজােও একমত হর়ের ে, আত্রম ত্রক ুই জােরত 
পাত্ররত্রে। আত্রম এর ত্রর্রুরেই পরামেব ত্রদতাম। যত্রদও রস এ ধররের ত্রের়োরর্র েত্রে আর 
মযবাদা রর্ে উপরভার্ করর ; ত্রকন্তু আমার মরে হ়ে এতটা দাত্র়েত্বপূণব আর পত্ররশ্ররমর 
কাজ সামিারোর ক্ষমতা রেই োহ সুজার অ্থর্া হরত পারর রয আত্রমই তারক ভুি 
রভরর্ত্র । 
 
দারার হাত ধরর হাসি জাহাোরা। আত্রম েুত্রে হর়েত্র  রয তুত্রম আগ্রারত ত্রফরর এরস । 
আত্রম রতামার অ্ভার্ অ্েুভর্ করত্র িাম। েুর্ কম রিাকই আর  এোরে যারদর সারথ 
আত্রম এই কথাগুরিা র্িরত পাত্রর…কেরো কেরো সাত্রত্ত আি-ত্রেসা আর ররােোরা ত্রকন্তু 
আত্রম র্াত্রড়র়ে র্িত্র  ো ত্রপতার সারথ আমার মত এত সম়ে কাটা়ে ো। এেে রতা রস 
রর্ে েুত্রে রকেো রাজকী়ে মীো র্াজার পুেরা়ে োিু কররত রের়ের  ররােোরা আর 
আব্বাজােও একমত হর়ের । ত্রকন্তু অ্রেক হর়ের । এেে রতামার কথা শুেরত োই। 
সুরারট ভ্রমণ সফি হর়ের ? 
 
হযাাঁ, ত্রেরকািাস র্যািান্টাইেরক সারথ রের্ার রতামার পত্ররকেোও ভারিা ত্র ি। একজে 
রদাভাষী ত্রহরসরর্ েুর্ কারজ রিরর্র  আর আরিােোরক ভারিাভারর্ পত্ররোিো কররতও 
আমারক সাহাযয কররর । ইিংররজ ইস্ট ইত্রন্ড়ো রকাম্পাত্রে রাত্রজ হর়ের  আমারদর 
র্াত্রণত্রজযক জাহাজগুরিার ত্রেরাপত্তা রক্ষারথব আর আরর্ সার্র হর়ে মক্কা পযবে আমারদর 
তীথবযািীরদর জাহাজগুরিার জেয তারদর জাহাজ সরর্রাহ কররত। রমার্িরদর রের়ে 
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রশ্রষ্ঠ রকাে তসেয রেই, ত্রকন্তু ইিংররজরদর মত সমুরদ্র কীভারর্ িড়রত হ়ে আমরা জাত্রে 
ো। আমারদর হর়ে জিদসুযরদর রমাকারর্িা কররর্ তারা। 
 
সুরাট র্ত্রণরকরা ত্রেি়েই রর্ে সম্মাত্রেত রর্াধ কররর  রয একজে রমার্ি োহজাদা 
র্যত্রের্তভারর্ ত্রর্র়ের  আরিােোর জেয। 
 
 মুেত্রক হাসি দারা। আমার মরে হ়ে ত্রর্ত্রিতও হর়ের । আত্রম রর্ে েত্রেোিী একটা 
প্রদেবেী কররত্র –স্বণব ত্রদর়ে সাজারো একে হাত্রত আর সরু্জ পার্ত্রড় আর ত্রটউত্রেক 
পত্ররত্রহত হাজার অ্শ্বাররাহী, এই ত্রর্রদেীরদররক মুগ্ধ করা সহজ–এত প্রােুযব রদরে হাাঁটু 
পযবে িুরি পরড়র  রো়োি। 
 
ফিাফরি আব্বাজােও সন্তুষ্ট হরর্ে। আমারদর জাহারজ জিদসুযরদর আক্রমরণ রররর্ 
ত্রর্র়েত্র রিে… রথরম রর্ি জাহাোরা। ত্রকন্তু আররা ত্রক ু র্যাপার আর  যা রতামার জাো 
উত্রেত… প্রা়ে প্রত্রতরারতই হারররম ের্র পাঠাে রমণীর জেয। কেরো দুজে এমেত্রক 
ত্রতেজেও। এমেত্রক রসাো আর মুো রোদাই করর একটা আ়েোঘরও ত্রেমবাণ করর ে 
রযে ভারিার্াসার্াত্রসর দৃেয োকু্ষস কররত পাররে। 
 
হাাঁ করর তাত্রকর়ে রইি দারা। তুত্রম কীভারর্ এসর্ জারো? 
 
োত্রেকটা দুিঃরের সারথ হাসি জাহাোরা। হারররম এটা রর্ে পত্ররত্রেত মুেররােক র্ে। 
আত্রম সাত্রত্ত আি-ত্রেসারক র্রিত্র িাম োজাসারারক ত্রজরজ্ঞস কররত, রসও ত্রেত্রিত কররর  

http://www.bengaliebook.com/


 দ্য সার্পেন্টস টুথ (এম্পায়ার অভ দ্য ম াগল ) । অযার্লক্স রাদ্ারর্ ার্ে 

199 

www.bengaliebook.com                                  সূচিপত্র 
 

 

এর সতযতা। একই োরীর জেয দুর্ার ের্র পাঠাে ো ত্রতত্রে আর যতক্ষণ একসারথ 
থারকে রতমে একটা কথাও র্রিে ো। আররা র্রির  রয আব্বাজাে োত্রক 
ত্রর্পিেকভারর্ ত্রেরে– ত্রর্রেষভারর্ প ে কররে রঘাড়া র্াোরো… প্রথরম শুরে রতা 
আত্রম থ হর়ে রর্ত্র । মাথারতই আরসত্রে রয আমারদর আম্মাজােরক এতটা ভারিার্াসার 
পররও কীভারর্ এমে করর ে…ত্রকন্তু তারপরই োরাপও রিরর্র । মার়ের মৃতুযর রোর ক 
কেরোই কাত্রটর়ে উঠরত পাররে ত্রে আব্বাজাে আর এেে তাই যা পাররে করর । মরে 
হরে রযে পুরুষ ত্রহরসরর্ ত্রেরজর সক্ষমতার পরীক্ষা ত্রেরত শুরু কররর ে যেে ত্রকো 
একজে সম্রাট ত্রহরসরর্ই মরোরযার্ী হর্ার কথা। 
 
েীররর্ এরক অ্রেযর ত্রদরক তাত্রকর়ে রইি দুই ভাই-রর্াে। জাহাোরা র্রি উঠি, আত্রম 
কাউরক একথা র্ত্রিত্রে। ত্রকন্তু রর্ারহােপুরর, আম্মাজাে যেে র্যথা়ে শুর়ে আব্বাজারের 
আসার অ্রপক্ষা করর ে, তেে আমারক ত্রদর়ে প্রত্রতজ্ঞা কত্ররর়ের  রযে তাাঁর মৃতুয হরি 
আত্রম রযে আব্বাজারের উপর েজর রাত্রে আর রকাে অ্েথব রথরক দূরর রাত্রে। আত্রম 
ত্রেত্রিত ো রয কী রু্ত্রির়ের ে র্া আত্রম কী করর্। ত্রকন্তু আত্রম ত্রর্শ্বাস কত্রর রয আম্মাজাে 
আব্বাজারের েত্ররি ভারিাভারর্ রু্িরত রপররত্র রিে রয মার়ের পরামেব আর সহা়েতা 
ত্রর্রেষ করর মােুরষর প্রকৃত্রতর প্রত্রত অ্েদৃত্রষ্ট  াড়া আব্বাজাে সমি েত্রে সাহস, ক্ষমতা 
আর সম্পদ সরেও ত্রদকভ্রষ্ট হর়ে যারর্ে–রোঙ্গর র রড় রভরস যারর্ তরী। আমারদররক 
তারক রক্ষা কররত হরর্ আর পৃত্রথর্ীরত ত্রফত্ররর়ে আেরত হরর্ দারা..তার ত্রেরজর জেয 
আর সাম্রারজযর জেয। প্রশ্ন হরে কীভারর্। 
 
* 
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আগ্রা দুরর্বর প্রধাে আত্রেো়ে র্ার র সারথ িুির  হাজার হাজার জ্বিে রত্রেে িেে। 
এরকর্ারর মািোরে দাাঁত্রড়র়ে আর  রমরুে রভিরভরটর ত্রর্োি তাাঁরু্। সিাহোরেক 
পত্ররশ্রম করর শ্রত্রমরকরা এত্রট ত্রেমবাণ কররর  আঠাররা ত্রদের্যাপী েওরজ উৎসরর্র জেয–
আকর্র প্রর্ত্রতবত েতুে র্ র উদযাপে উৎসর্। রভতরর সর্টুকু ভূত্রম রঢরক রদ়ো হর়ের  
রমাটা েরম ত্রসরের কারপবট আর রসাো, মুো ও দাত্রম পাথররর ততত্রর অ্যামব্র়েডারী করা 
রব্রারকরডর পদবা ত্রদর়ে। উৎসর্ শুরু হর্ার পর রথরক প্রত্রত রারি োহজাহাে তাাঁরু্রত 
দরর্ার র্ত্রসর়ে অ্ত্রভজাতরদর কা  রথরক উপরঢৌকে আর শুরভো গ্রহণ কররে অ্থর্া 
তারদর ত্রিকত্রমরক পযাত্রভত্রি়েরে ঘুরর রর্ড়াে। আজ সন্ধযাটা অ্র্েয একটু ত্রভন্ন হরর্। আজ 
রারত রাজকী়ে মীো র্াজার র্সরর্। অ্ত্রভজাতরদর েী ও কেযরা েমৎকার ত্রসে আর কু্ষদ্র 
অ্িিাররর পসরা সাত্রজর়ে ত্রেরজরাই র্যর্সা়েী র্রে যা়ে। েুর্ কমই হ়ে এরকম যেে 
দরর্াররর োরীরা ত্রসরের পদবা রফরি র্াইরর আরস আর পুরুরষরা সরাসত্রর ত্রস্থর দৃত্রষ্টরত 
তাত্রকর়ে থারক তারদর রসৌেযবমাো মুরের ত্রদরক। 
 
এরকমই এক উষ্ণ রারত রাজকী়ে মীো র্াজারর মমতাজরক প্রথম রদরেত্র রিে 
োহজাহাে..রাজকী়ে তারু্র রসাোত্রি সাত্রম়োোর ত্রেরে দাাঁত্রড়র়ে অ্েুতি হর়ে ভার্রিে 
রকে ররােোররক আর্াররা মীো র্াজার করার অ্েুমত্রত ত্রদর়ের ে। রমর়েটা তকব করত্র ি 
রয রাজরৃ্হস্থািীর োরীরদর জেয এটাই র্ ররর সর্রের়ে গুরুত্বপূণব ঘটো। মীো র্াজার 
অ্ম্ন মধুর োো িৃত্রত মরে কত্ররর়ে ত্রদর়ের  যা ভুরি রর্রিই ভারিা হত… কীভারর্ ত্রেরজর 
রদাকারের রপ রে দাাঁত্রড়র়ে তাত্রকর়ে ত্র ি রেৌদ্দ র্ র র়্েসী মমতাজ, েুরি জ্বিজ্বি 
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করত্র ি মুো আর হীরা… োরপারে ঘুরর রর্ড়াত্রেি ত্রমত্রষ্ট রডােত্রমরের সুর্াস…র াট 
একটা ফুিদাত্রের জেয তাাঁর হারত োহজাহাে তুরি ত্রদর়েত্র রিে উজ্জ্বি রসাোর রমাহর। 
 
ত্রকন্তু দাত্র়েত্ব পািে কররত হরর্ তাাঁরক। সম্রারটর পত্ররদেবরের মাধযরমই শুরু হরর্ মীো 
র্াজাররর আেুষ্ঠাত্রেক সূেো। উরঠ র্সরিে অ্রপক্ষারত সুসত্রিত পািত্রকরত। আটজে 
রপেীর্হুি তাতার হারররমর োরী পত্ররোররকর কাাঁরধ রেরপ র্াতারস রভরস উঠরিে 
সম্রাট। আরর্ আরর্ েিি োজাসারা, পাহারা রদ়োর জেয পারেপারে থাকি মসৃণ রেহারা 
রোাঁজারা; োহজাহাে শুরু কররিে মীো র্াজার পত্ররভ্রমণ। পারসযর্াসী দাদীর কা  রথরক 
রেো রর্ািারপর মুেররােক র্যেে র্াত্রের়ের  জাহাোরা। এর সুর্রন্ধর সারথ সারথ সম্রাট 
রোরে রদেরিে রাজর্াজীর র়্েস্ক পত্ররোরকরদর ততত্রর ত্রেত্রে আর মােরের ত্রমত্রষ্ট। 
 
আত্রেোর অ্রপক্ষাকৃত কম গুরুত্বপূণব অ্িংরে রপৌঁ রিে োহজাহাে। এোেকার 
রদাকােগুরিারত পসরা সাত্রজর়ের  সভাসদ আর কমবকতবারদর পত্নী আর কেযরা। 
প্রেিংসাসূেক র্াকয আর দর কষাকত্রষর ভাে কররত কররত এরর্ার্ার সম়ে সম্রারটর 
মরোরযার্ েরি রর্ি পরণযর ত্রদরক ে়ে, োরীরদর ত্রদরক। কর়েকজেরক ত্রেেরত পাররিে 
ত্রকন্তু র্াত্রকরদররক কেরো রদরেেত্রে, রযমে রর্গুত্রে ত্রসরের ররার্ পত্ররত্রহত িম্বা এক োরী, 
রর্ণী করা েুরি রর্াঁরথ রররের  র্াাঁদা ফুি। একজে রমণীর তুিো়ে কাাঁধ দুরটা েওড়া 
হরিও রকামর রর্ে সরু। কারিা রোে রজাড়া সাহরসর সারথ তাত্রকর়ে রইি সম্রারটর 
ত্রদরক। রদাকারের মাত্রিক ত্রহরসরর্ অ্েয োরীরদর রের়ে তার পসরার ত্রদরকই মরোরযার্ 
আকষবণ কররত োইরিে োহজাহারের। 
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রক এই োরী? োজাসারার কার  জােরত োইরিে সম্রাট। 
 
কত্রিমা রর্র্ম। িারহারর আপোর োসেকতবার েী। আপত্রে দাত্রক্ষণারতয থাকাকািীে 
দুজরে ত্রর্র্াহ হ়ে ত্রকন্তু েী ত্রহরসরর্ রতমে ত্রপ্র়ে ে়ে। পাাঁে র্ র আরর্ ত্রর্র়ে করা েীরক 
ত্রেরজর সারথ িারহারর ত্রের়ে রর্র  িারহাররর োসেকতবা কত্রিমারক রররে রর্র । আপত্রে 
ত্রক তার রদাকাে ঘুরর রদেরত োে জাহাপো? 
 
ো, ত্রকন্তু আজ রারত তারক আমার কার  পাত্রঠর়ে রদরর্। 
 
রস একজে ত্রর্র্াত্রহত োরী, জাহাপো… 
 
এটা রতামার রদোর ত্রর্ষ়ে ে়ে। যতক্ষণ পযবে রস ত্রেরজ আগ্রহী, আমার আরদে মতই 
কাজ কররর্। 
 
এক র্া দুই ঘণ্টা পরর ত্রেরজরকই শুরধারিে োহজাহাে রয ত্রতত্রে রকে কররিে এমেটা। 
র্ত ত্রর্ে র্ রর রয হারররমর ত্রদরক ত্রতত্রে আগ্রহ রদোেত্রে রসোে রথরক কাউরক 
পাঠারোর জেয োজাসারারক আরদে রদ়ো এক কথা আর তাাঁর রকাে এক প্রারদত্রেক 
োসেকতবার েীরক রডরক পাঠারো রতা পুররা ত্রভন্ন কথা। ত্রক হর়ের  তাাঁর ত্রেরজর দুিঃে 
রভািার জেয এমে কাজ এতটাই অ্থবহীে রযমে রািার রকাে এক কুকুরীর উপর েড়াও 
হ়ে কুকুর?… ো….োজাসারারক জাোরত হরর্ রয ত্রতত্রে মত র্দরির ে। 
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কিাই করা ঘত্রন্টর কার  রপৌঁ রিে োহজাহাে, রযে রডরক পাঠারত পাররে রকাে 
পত্ররোরকরক। তারপরই রথরম রর্রিে। হৃদর়ে মমতারজর জা়ের্া রকউ কেরো ত্রেরত 
পাররর্ ো…যতর্ারই ত্রতত্রে রকাে োরীরক ত্রর্ াো়ে ত্রের়ে যাে, ততর্ারই ত্রেরজরক আররা 
রর্ত্রে করর র্ত্রঞ্চত মরে হ়ে। তারপরও োরী রদরহর সাত্রন্নরধয েুাঁরজ পাে ক্ষণস্থা়েী 
আরাম। এ াড়াও অ্েয োরীরদর সারথ ভারিার্াসার্াত্রসর সম়ে স্পষ্টতই রু্িরত পাররে 
রয এরা মমতারজর তুিো়ে কতটা ত্রেকৃষ্ট মে আর েরীররর ত্রদক ত্রদর়ে। আর্াররা 
প্রমাত্রণত হ়ে অ্কৃত্রিম আর একত্রেষ্ঠ ভারিার্াসা রর়ে রর্র  তারদর মারি। 
 
োহজাহাে ত্রর্ি়ে ত্রের়ে ভার্রত িার্রিে রয োজাসারা যেে তারক সম্রারটর ত্রর্ াো়ে 
ত্রের়ে আসার প্রস্তুত্রত ত্রেরে তেে কী েির  কত্রিমার মরে। এটা রতা ত্রেত্রিতভারর্ই 
রর্ািা রর্র  রয রস-ও আগ্রহী। কত্রিমার রোরের দৃত্রষ্ট িরণ করর এ র্যাপারর রকাে 
সরেহই রইি ো তাাঁর। কত্রিমা ত্রক োভবাস রর্াধ করর ? অ্থর্া সম্ভর্ত ইত্রতমরধযই 
পত্ররকেো করা শুরু করর ত্রদর়ের  রয কীভারর্ এই অ্র্স্থার ফা়েদা রে়ো যা়ে? আর 
ত্রতত্রে ত্রেরজ? ত্রেরজর ক্ষমতা র্যর্হার করর অ্েয পুরুরষর েীরক হির্ত করর ে ত্রঠক 
রযভারর্ রডত্রভড র্াথরেরারক েুত্রর কররত্র ি। এটা ত্রক একজে সম্মােী়ে রিারকর মত 
কাজ? হ়েরতা র্া। যত্রদ কত্রিমা রাত্রজ হ়ে তাহরি প্রমাণ হর়ে যারর্ রয স্বামীর ভারিার্াসা 
পার্ার রযার্য ে়ে রস। তার মারে ত্রতত্রে স্বামী র্া েী কাররা ভারিার্াসারতই অ্েত্রধকার 
প্ররর্ে করর ে ো, রযমেটা তাাঁর কা  রথরক ত্র ত্রের়ে ত্রের়ের । মমতারজর মৃতুয। 
 
মধযরারতর োত্রেক আরর্ দরজা়ে রোো রর্ি মৃদু করাঘারতর েব্দ। প্ররর্ে করি 
োজাসারা। এরকর্ারর ত্রপ রেই কত্রিমার িম্বা রদহ রঢরক আরর্ ত্রক্রম রো আিোল্লা়ে, 
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িম্বা করর টাো রঘামটা়ে রঢরক আর  মুে। আত্রম কত্রিমা রর্র্মরক ত্রের়ে এরসত্র  
জাহাপো। জাোরিা োজাসারা। আপত্রে আর্ার রডরক ো পাঠারো পযবে ত্রক হারররম 
ত্রফরর যারর্া? 
 
ো, র্াইরর অ্রপক্ষা কররা। 
 
তাাঁর সামরে দাাঁত্রড়র়ে থাকা োরীরক রদরে আর্াররা ত্রফরর এরিা োহজাহারের ত্রর্ত্রিত 
ভার্। ত্রিধা়ে পরড় ভার্রত িার্রিে ত্রতত্রে রকে করর ে এমেটা? দুজরে একাকী হরতই 
এত্রর্র়ে রর্রিে কত্রিমার ত্রদরক। আরি করর রফরি ত্রদরিে রঘামটা। এইর্ার রর্ণী ো 
করা থাকারত দুই কাাঁরধর উপর আিরতা করর  ত্রড়র়ে আর  উজ্জ্বি রকেরাত্রজ। রযরকম 
আত্মত্রর্শ্বাসী ত্র ি মীো র্াজারর ত্রঠক রসভারর্ই ম্রারটর ত্রদরক তাত্রকর়ে হাসরিা কত্রিমা। 
ডাে হারত র্িার কা  রথরক ত্রেরজর রপাোরকর রুপাত্রি সুতা েুিরত শুরু করর ত্রদি। 
 
ো, এেত্রে ো। 
 
 জাহাপো? হাত র রড় ত্রদি কত্রিমা। 
 
আজ রারত রতামারক রকে রডরক পাত্রঠর়েত্র , কী মরে হ়ে রতামার? 
 
কারণ আত্রম আপোরক সন্তুষ্ট কররত্র । রদরেত্র িাম রয র্াজারর তাত্রকর়ে ত্র রিে আমার 
ত্রদরক। 
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রতামার ত্রেরজর কী অ্েুভূত্রত? রস্বো়ে ত্রেরজরক তুরি ত্রদে আমার হারত? 
 
অ্র্েযই জাহাপো। 
 
ত্রকন্তু, তুত্রম রতা ত্রর্র্াত্রহত। রতামার স্বামী? 
 
অ্রেক মাস যার্ত তারক রদত্রে ো আত্রম। তার কার  আত্রম রযমে ত্রক ু ো, রতমত্রে 
আমার কার  রসও। আমারক ত্রর্র়ে কররত্র ি রযৌতুরকর কাররণ। পাোরর্ তার জত্রমর 
পারেই আমার ত্রপতার জত্রম–এ াড়াও তার অ্েয েী আর  যারক আমার রের়েও রর্ত্রে 
প ে করর। 
 
ত্রকন্তু তার প্রত্রতই ত্রর্শ্বি থাকা ত্রক রতামার দাত্র়েত্ব ে়ে? 
 
আমার সম্রাট যেে আমারক রডরক পাত্রঠর়ের ে রস ডারক সাড়া রদ়োও ত্রক আমার দাত্র়েত্ব 
ে়ে? 
 
এরকর পর এক কথা সাজারত পটু এই োরী, ভার্রিে োহজাহাে। তারক রপ্রমকিা 
ত্রেত্রের়ের  যারা রসসর্ রাজকী়ে হারররমর রর্েযারদর রের়ে রকাে অ্িংরে উন্নত ে়ে এ 
োরী, রস সম়ে ত্রতত্রে ত্র রিে োরী সম্পরকব অ্জ্ঞ, ত্রেেরত আগ্রহী তরুণ োহজাদা। 
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রতামার রপাোক েুরি রফি। হুক েুরি ত্রক্রমরো রপাোক রমরিরত িুত্রটর়ে পড়ি রদেরত 
রপরিে োহজাহাে। পুররাপুত্রর ত্রেরাভরণ রদরহ সুর্ত্রন্ধ রতি মাোরো উজ্জ্বি ত্বক, রকামরর 
িুির  র াট র াট রসাোত্রি পাতাও়োিা স্বরণবর রেে। 
 
ঘুরর দাাঁড়াও। আরি করর েরড় উঠরতই রকাঁরপ উঠি রসাোত্রি পাতার দি। রেৌরকাণা 
কাাঁধ রজাড়া রমর়েরদর রের়ে র রিরদর সারথই ত্রমি রর্ত্রে। রতমত্রে রপ ে ত্রদক, রর্ািাকার 
পৃষ্ঠরদে আর িম্বা রপেীর্হুি পা রদেরত কারমাদ্দীপক ত্রকন্তু সুেরী ে়ে–অ্েত তার 
কার  রতা ে়েই। 
 
আর্াররা তার ত্রদরক ঘুরর দাাঁড়াি কত্রিমা, আররকটু হরিই োহজাহাে তারক আরদে ত্রদরত 
যাত্রেরিে রযে রপাোক পরর ত্রেরজরক রঢরক রে়ে। ত্রকন্তু তার আরর্ই হাত দুরটা তুরি 
মাথার রপ রে েুি হাত রু্িারত িার্ি কত্রিমা। অ্সম্ভর্ পত্ররত্রেত এই ভত্রঙ্গ কতর্ার 
একই ভত্রঙ্গমারত ত্রতত্রে রদরের ে মমতাজরক! হঠাৎ কররই তীব্র র্াসো়ে রহাঁর়ে রর্ি মে। 
 
ওোরে শুর়ে পড়। ত্রেেু রব্রারকরডর োদরর ঢাকা ত্রডভারের ত্রদরক রহাঁরট রর্ি কত্রিমা। 
ত্রেরজর রপাোরকর পাথররর রর্াতাম েুরি রফিরিে োহজাহাে। োরী রদরহর উত্তাপ 
রপরিে োহজাহাে ত্রেরজর ত্রেরে। মুহূতবোরেক পরর ডাে হারত প্রস্তুত করর ত্রেরিে 
রক্ষি–ত্রকন্তু কত্রিমার উরু রজাড়া এরকর্ারর ত্রভন্ন মমতারজর েরম মািংসি রদহ রথরক 
আেরে মৃদু ডাক  াড়রত িার্ি কত্রিমা–ভাে ো সত্রতয র্িরত পাররর্ে ো সম্রাট–এরপর 
ত্রেৎকার কররত কররত োহজাহারের কাাঁধ ঘামরে ধরি কত্রিমার হারতর েে। এর্াররও 
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তার স্বর শুেরত রপরিে ো ত্রতত্রে, কারে র্াজরত িার্ি মমতারজর রমািার়েম কে, 
োহজাহােরক ত্রফসত্রফস করর তাড়া ত্রদত্রে তারক আররা রর্ত্রে করর ভারিার্াসরত। 
 
দুই ঘণ্টা পরর ঘারম ত্রসে েরীর ত্রের়ে উরঠ র্সরিে োহজাহাে। হারতর উপর মাথা 
রররে অ্ন্ধকাররক ধেযর্াদ জাোরিে। এই-ই ভারিা। যত্রদও জাোিার ফাাঁক র্রি েুাঁইর়ে 
পড়া িাপসা আরিারত রর্ািা রর্ি রয রভাররর আর েুর্ রর্ত্রে রদত্রর রেই। ত্রেরজর আেে 
রমটার সারথ সারথই তাত্রড়র়ে ত্রদর়ের ে কত্রিমারক; ত্রকন্তু এেরো তার সুর্াদ ঘুরর 
রর্ড়ারে েযযা মারি। পারে রাো মারর্বরির রটত্রর্রি রুপার পাি রথরক পাত্রে রঢরি 
ত্রেরিে এক কাপ, রেষ করর রফিরিে এক েুমুরক। ভ়েির স্বপ্নটা রদরে রজরর্ ওঠার 
পর এেরো কাাঁপর  েরীর। এর সারথ কত্রিমার রকাে সম্পকবই রেই। রদেরত রপর়ের ে 
যমুোর তীরর ভূরতর মত উরঠ রর্র । মমতারজর সমাত্রধ, যত্রদও মারর্বরির ত্রর্শুেতা 
যথাযথ আর । ত্রেরজর সৃত্রষ্টর ত্রদরক মুগ্ধ ে়েরে তাত্রকর়ে আর  প্ররর্ে িারর দাাঁত্রড়র়ে, ত্রকন্তু 
তেেই তীক্ষ্ণভারর্ রভরে পড়রত িার্ি সাদা র্মু্বজ–ঠাণ্ডা পাথররর রকাে টুকররা ে়ে ত্রঠক 
রযে রকাে োরীর র্ক্ষ। মমতারজর র্ক্ষ। হঠাৎ কররই আতত্রিত রোরে রদেরত রপরিে 
ত্রফেত্রক ত্রদর়ে রে উজ্জ্বি িাি রে  ুটরত শুরু করি র্মু্বরজর মাথা রথরক, রধর়ে 
আসরত িার্ি রর্গুত্রে ররের র াট েদী… 
 
অ্েয আররকটা দৃেয এরস রঢরক রফিি সমাত্রধরক সোে প্রসরর্র যন্ত্রাণারত গুত্রঙ্গর়ে 
উঠর  মমতাজ, ত্রভরজ রর্র  রে আর ঘারম, ত্রেৎকার করর  র্াচ্চাটা এরস রযে সমাত্রি 
ঘরট র্যথার…এরপর আর্াররা রে, এর্ার র্ত্রড়র়ে পড়র  জল্লারদর েড়া রথরক, রমরিরত 
িুত্রটর়ে পড়ি তাাঁর সত্তাই োহত্রর়োররর কত্রতবত মিক…দৃেযপট র্দরি রর্ি আর্াররা; 
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জাত্রে স্বামী েসরুর মৃতুযর ভার সইরত ো রপরর জ্বিে ক়েিার ত্রদরক এত্রর্র়ে রর্ি মুরে 
তুরি ত্রেরত…একদৃত্রষ্টরত তাত্রকর়ে রইি িাি-রসাোত্রি আভার ত্রদরক…সার্ধারে রর্র  ত্রেি 
র াট একটা ক়েিার টুকরা…তুরি ত্রেি…মুরের কার  এরে অ্েুভর্ করি এর তীব্র তাপ, 
এরপরই রোে র্ন্ধ করর মুে েুিরিা…ত্রেৎকার করর ত্রর্রি রফিি। এরপর জাত্রের 
িিসারো মািংরসর র্ন্ধ এরস িার্ি োরক, কাাঁপরত কাাঁপরত ঘুম রথরক রজরর্ উঠরিে 
হতভম্ব োহজাহাে। 
 
র্ড় রর্ত্রে মৃতুয আর ধ্বিংসযজ্ঞ ঘরট রর্র  তার পত্ররর্ারর। রমার্িরা কী কররর  রয 
এরকমটা হি? আল্লাহতা়োিা রমার্িরদর অ্সীম ক্ষমতা আর সমৃত্রের র্র প্রদাে 
কররিও এতটুকু োত্রেরত থাকার ফুরসত রদেত্রে, যা ত্রকো এরকর্ারর তুে একত্রট 
পত্ররর্ারররও অ্ত্রধকার আর  পার্ার। তার োরমর অ্থব পৃত্রথর্ীর োসক, অ্থে এই 
অ্ন্ধকারর র্রস মরে হি তাাঁরক ত্রের়ে উপহাস করর  েব্দ দুরটা। 
 
* 
 
আররকটু আরাম পার্ার জেয ত্রেরজর জা়ের্া র্দি কররিে োহজাহাে। রর্াধূত্রি রর্িারত 
হারররম ত্রফরর রর্র  রমাটা কারিা েুি আর অ্দু্ভত হিুদ রোরের অ্ত্রধকাত্ররেী তুত্রকব রর্েযা। 
তাাঁর েরীর ত্রেিংরড় ত্রের়ের  এ রমণী অ্থে মে তরু্ও অ্োে। র্হু রাত ধররই ঘুমারত 
পারর ে ো ত্রতত্রে। উরঠ দাাঁত্রড়র়ে এত্রর্র়ে রর্রিে ত্রেেু রটত্রর্রির তািা িার্াে ড্র়োররর 
ত্রদরক, োত্রর্ ঘুত্ররর়ে রর্র করর আেরিে র াট্ট মরদর রর্াতি, এর রভতরর রফরি ত্রদরিে 
র াট্ট এক ত্রেমত্রট অ্ত্রফম। জারেে রয এই ত্রজত্রেস ত্রদর়ে রমহরুত্রন্নসা রেষ করর ত্রদর়ের  
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তাাঁর ত্রপতারক ত্রকন্তু তারক ত্রন্দ্রা রযরতই হরর্। একটু পররই েরি রর্রিে সুর্াস মাো 
সুরের রকারি। ত্রতত্রে এর্িং মমতাজ পােপাত্রে শুর়ে আর ে আগ্রারত তারদর প্রথম 
প্রাসারদর র্ার্ারে রজসত্রমে  াও়ো কুের্রে। হাত র্াত্রড়র়ে স্পেব কররিে মমতারজর 
র্াি, তাত্রকর়ে রদেরিে হাসরিে মমতাজ, আরি করর এত্রর্র়ে এরিা তার ত্রদরক। আরি 
আরি তার রোত্রির পান্না রর্াতাম েুিরত শুরু কররিে োহজাহাে, আাঁরটাসাাঁরটা 
রপাোরকর ত্রেরে রভিরভরটর মত েরম র্ক্ষ। 
 
দ়ো করর রজরর্ উঠুে…সন্ধযা োর্াররর জেয কাপড় পাতা হর়ের  আর আমরা আপোর 
জেয অ্রপক্ষা করত্র …ভুরি রর্র ে? 
 
একটা র্িার স্বর রকাে এক োরীর কে–রভরস এরিা োহজাহারের ত্রর্র্ে রেতোরত। 
রোে েুরি রেষ্টা কররিে মরোসিংরযার্ কররত, ত্রকন্তু তার ত্রডভারের সামরে দাাঁত্রড়র়ে থাকা 
রর্ািাত্রপ রপাোরকর রদহটা িাপসা হি শুধু। এমেত্রক কার  এত্রর্র়ে এরস তার পারে 
হাাঁটু রর্রড় র্সরিও আিাদা করর ত্রেেরত পাররিে ো, মরে হি রযে কারিা েুরির 
আড়ারি রঢরক আর  অ্রধবক। ত্রিধাগ্রিভারর্ আরি আরি উরঠ র্সরিে। মমতাজ? যত্রদ 
মমতাজ তাাঁর পারেই শুর়ে থারক তাহরি এমে হরর্ কীভারর্? ত্রকন্তু রদহটা তাাঁর আররা 
কার  িুাঁরক আসরতই কমিার ত্রমত্রষ্ট সুর্াস রপরিে মমতারজর ত্রপ্র়ে সুর্ত্রন্ধগুরিার একত্রট 
যা রস র্যর্হার করত। তার মারে মমতাজই। হাত র্াত্রড়র়ে রকামি িরে রুক্ষ হাত 
রােরিে োহজাহাে। 
 
থারমে। কী করর ে?…অ্েুগ্রহ করর এমে কররর্ে ো… 
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োরীরদহ ধাক্কা রদ়োর রেষ্টা কররতই আররা রজারর রেরপ ধররিে সম্রাট, ডাে হারতও 
কারজ িাত্রর্র়ে উরুসত্রন্ধরত রযরত োইরিে। েরম কাপড় রভদ করর দৃঢ় মািংসরপেীর 
উষ্ণতা আর আরর্দে রটর রপরিে তার ত্রর্পরীত…মমতাজ কেরো তাাঁরক রকাে ত্রক ুরত 
র্াাঁধা রদ়েত্রে। এটা শুধুমাি তারক প্রররাত্রেত করা জেয একটা রেিা… 
 
যুেরত োরীরদরহর র্িা়ে হাত রপাঁত্রের়ে োহজাহাে রেষ্টা কররিা তারক শুইর়ে ত্রদরত, 
েরীরী র্রন্ধ ত্রেিঃশ্বাস ত্রেরত িার্রিে। তুত্রম জারো। তুত্রম আমার কার  কতটা… ত্রফসত্রফস 
করর জাোরিে, োরীরদরহ আর্ে হৃৎত্রপরণ্ডর স্পেে পাও়ো যারে স্পষ্ট। মমতাজ সর্ 
সম়ে সাড়া ত্রদর়ের  তার ডারক। এরকর্ারর প্রথম রাত রথরকই মমতাজ জােরতা রয 
কীভারর্ আেে ত্রদরত হ়ে ও গ্রহণ কররত হ়ে আর তারদর মারি সর্সম়ে তাই ত্র ি। 
ত্রকন্তু আররকটু কার  এত্রর্র়ে রযরতই হঠাৎ করর র্ড়াে ত্রদর়ে ত্রডভাে রথরক ত্র টরক রর্ি 
োরী, মুরের উপর িুত্রটর়ে পড়ি রকেরাত্রজ। 
 
রকাথা়ে যারো তুত্রম? রযও ো…িাফ ত্রদর়ে োমরিে োহজাহাে ত্রকন্তু ধরার আরর্ই 
ত্রপতরির রর্াি তুরি  ুাঁরড় মারি তাাঁর ত্রদরক, এরস আঘাত িার্ি তার ডাে কপারি। 
মুরের উপর র্ত্রড়র়ে পড়ি ররের ধারা। র্যথা়ে রকাঁরপ উরঠ ত্রপিার ধরর ত্রেরজরক 
সামিারত োইরিে ত্রতত্রে। এক মুহূরতবর জেয র্ন্ধ করর রফিরিে রোে। 
 
আব্বাজাে! 
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আর্াররা রোে রমরি তাত্রকর়েই জাহাোরারক রদেরত রপরিে োহজাহাে। রোত্রির 
সামরের অ্িংে েুরি উনু্মে হর়ে আর  সর্। কী ঘরটত্র ি? মাথা োড়রত িার্রিে রযে 
এইভারর্ রকরট যারর্ রেতোর রমঘ। রমর়ের ত্রদরক তাত্রকর়ে রদেরত রপরিে…কান্না রভজা 
কাজি রিরে থাকা রেহারারত রোক আর প্রত্রতর্ারদর ভাষা… 
 
থ হর়ে রর্রিে রয ত্রতত্রে কী কররত যাত্রেরিে, জাহাোরা…আত্রম োইত্রে…এক কদম 
এত্রর্র়ে রর্রিে সামরে, ত্রকন্তু ত্রপত্র র়ে রর্ি জাহাোরা, রপ ে রথরক আসা  ারদর র্াতারস 
উড়রত িার্ি তার রর্ািাত্রপ মসত্রিরের স্কাটব। 
 
ো…আর কার  আসরর্ে ো! অ্দু্ভত রোোরিা রমর়েটার র্িা–উচ্চ আর রুক্ষ স্বর–ঘরর 
রথরক রর্র হর্ার দরজার ত্রদরক তাত্রকর়ে আর ; ত্রকন্তু পত্রথমরধয দাাঁত্রড়র়ে আর ে 
োহজাহাে। ত্রপিার র রড় এপারে সরর দাাঁড়ারর্ে োহজাহাে ত্রকন্তু আর্ার ত্রক মরে করর 
রথরম রর্রিে। এভারর্ কীভারর্ রযরত রদরর্ে জাোহারারক? আরর্ কথা র্িরত হরর্ তার 
সারথ… 
 
আমারক র্িরত দাও কী ঘরটত্র ি… 
 
ো! একদৃত্রষ্টরত তাত্রকর়ে রইি জাহাোরা তারপর ত্রক ু রু্রি ওঠার আরর্ই ঘুরর দাাঁত্রড়র়ে 
রদৌরড় েরি রর্রিে  ারদর ত্রদরক। 
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জাহাোরা…রদৌরড় ত্রপ ু ত্রেরিে োহজাহাে। র্াইররর মৃদু আরিারত প্রথরম ত্রক ুই ঠাহর 
কররত পারত্র রিে ো, আরিা জ্বির  রতরির পারি, ত্রকন্তু তারপররই একটা েরব্দ রু্িরত 
পাররিে রয রকাথা়ে আর  জাহাোরা  ারদর এরকর্ারর রেষ মাথার কার  একটা 
ত্রসাঁত্রড়রত রযটা সরাসত্রর রেরম রর্র  হারররম। দাাঁড়াও… 
 
এক মুহূরতবর জেয ত্রপ ু ত্রফরর তাাঁরক রদেি জাহাোরা, তারপর মসত্রিরের স্কাটব তুরি 
ধরর রদৌরড় োমরত িার্ি ত্রসাঁত্রড় রর্র়ে, হঠাৎ কররই পা হড়রক রহাাঁেট রেরিা সামরের 
ত্রদরক। হাত র্াত্রড়র়ে রেষ্টা করি ত্রক ু ধরর তাি সামিারত। ত্রেরে পড়ার সম়ে স্কারটবর 
প্রাে ত্রর্র়ে পড়ি রতরির ত্রেোর উপর। আতরি জরম ত্রর্র়ে োহজাহাে রদেরত রপরিে 
কাপরড়  ত্রড়র়ে পড়ি কমিা রো আগুরের ত্রজহ্বা আর ত্রেৎকার শুরু করর ত্রদি তার 
কেযা। 
 
োত্রেকটা রদৌরড়, োত্রেকটা টিরত টিরত এরর্ারত িার্রিে োহজাহাে, ত্রকন্তু ত্রতত্রে 
রপৌঁ র্ার পূরর্বই হারারমর োরী পত্ররোত্ররকারা  ুরট আসরিা ত্রসাঁত্রড় রর্র়ে, ত্রেি়েই তারা 
শুেরত রপর়ের  রমর়েটার ত্রেৎকার। কী ঘরটর  রদেরত রপর়ে দুজে হাাঁটু রর্রড় ধপ করর 
র্রস পড়ি জাহাোরা়ে পারে, একজে রেষ্টা করি োত্রি হাত ত্রদর়েই আগুে ত্রেত্রভর়ে 
ত্রদরত–আররকজে রেষ্টা কররত িার্ি জ্বিে স্কাটব েুরি ত্রেরত। োত্রেকটা কাজও হত্রেি, 
ত্রকন্তু একজে ত্রঠক জাহাোরার উপররই িুাঁরক পড়ারত আগুে ধরর রর্ি তার িম্বা েুরি, 
ত্রেরজর মাথা োমরে ধরর ত্রেৎকার জুরড় ত্রদি রসও। এর প্রা়ে সারথ সারথ ত্রিতী়ে জরের 
কাপরড়ও আগুে ধরর রর্ি, উরঠ দাাঁত্রড়র়ে একটা িরোর ত্রদরক এত্রর্র়ে রযরতই হািকা 
র্াতারস  ত্রড়র়ে পড়ি আগুে, মরে হি মাের্ মোরি পত্ররণত হর়ের  পত্ররোত্ররকাত্রট। 
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এরই মারি এত্রর্র়ে এরসর  অ্েয রসর্াদাসীরাও। সর্াই ত্রমরি পাত্রে ঢািরত িার্ি 
জাহাোরার উপর। পাত্রে রঢরি ত্রেত্রভর়ে ত্রদি আগুরের ত্রেো, তারপর েজর ত্রদি র্াত্রক 
দুজরের উপর। ত্রকন্তু োহজাহাে তাত্রকর়ে আর ে রকর্ি ত্রেজ কেযার ত্রদরক। হাাঁটু রর্রড় 
র্রস রপাড়া কাপরড়র টুকরা সত্ররর়ে রফিরত িার্রিে, ভ়ে পারেে রয কী রদেরর্ে তা 
রভরর্। 
 
উপুড় হর়ে শুর়ে আর  জাহাোরা, ত্রপরঠর ত্রক ু অ্িংে আর র্াম পা মারাত্মকভারর্ পুরড় 
রর্র  আর অ্ত্রেেয সুের েুরির রর্ত্রের ভার্ই ভি হর়ে রর্র । রপাড়া মািংরসর র্ন্ধ 
োরক ঢুকরতই হাাঁপারত িার্রিে সম্রাট। 
 
হাত্রকরমরা আসর , জাহাপো। শুেরত রপরিে র্রি উঠি রকউ একজে। রধাাঁ়ো আর 
রোকােন্ন রেহারা়ে রেরম এরিা অ্শ্রু জি, উরঠ দাাঁড়ারোর রেষ্টা কররতই েেরপাত হাত 
এত্রর্র়ে এরি তারক সাহাযয কররত। ত্রমত্রেটোরেক পরর দুজরে হাত্রকম এরস িুাঁরক পড়ি 
জাহাোরার উপর। শ্বাস পড়র  ত্রকন্তু রপাড়া ক্ষতগুরিা রর্ে োরাপ। অ্র্রেরষ র্রি উঠি 
হাত্রকম ির়ের একজে। 
 
রকাথা়ে ত্রের়ে যারর্া, জাহাপাো? ত্রেরজর প্রাসারদ ত্রফত্ররর়ে ত্রের়ে যারর্া োহজাদীরক? 
জাোরত োইি অ্েয রহত্রকম। 
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ো…দুরর্বর রভতরর রাজকী়ে হারররম তার জেয মহি ততত্রর কর। রসর্াদাসীরদর ত্রদরকও 
সর্ রকম রে়োি রােরর্–জাহাোরারক সাহাযয করার জেয জীর্রের িুাঁত্রক ত্রের়ের  তারা 
আরদে প্রদাে রেরষ োহজাহাে। তাত্রকর়ে রদেরত রপরিে রয হাত্রকরমর ত্রেরদেবােুযা়েী 
র্াত্রক রসর্াদাসীরা এরস পাত্রেরত রভজা তুিার োদর ত্রদর়ে রঢরক ত্রদি জাহাোরা আর 
অ্েয দুই োরীরক। তারপর সার্ধারে তুরি ত্রেি ত্রেত্রর্কারত। 
 
 ারদর রথরক োমার সম়ে আরি আরি তারদর ত্রপ ু ত্রেরিে োহজাহাে। পিরকর জেয 
যমুো েদীর ত্রদরক তাকারতই রোরে পড়ি মমতারজর অ্ধবত্রেত্রমবত সমাত্রধ। মার়ের মত 
আর্ার কেযারকও মৃতুযর্রণ কররত ত্রদও ো। প্রাথবো কররত িার্রিে োহজাহাে। এর 
র্দরি আমারক োত্রি দাও, আত্রম এরই রযার্য। 
 
. 
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১.১০ 
 
জাহাোরা ত্রর্ড়ত্রর্ড় করর ত্রক ু একটা র্রি উঠরতই কার  িুাঁরক এরিে োহজাহাে। 
োত্রেকটা রকাঁরপ উঠি রোরের পাতা। ত্রকন্তু তারপরই আর্ার ত্রস্থর হর়ে েুপোপ শুর়ে 
রইি অ্সুস্থ করক্ষর আরিা-আাঁধারীরত। অ্র্স্থার যত্রদও রতমে অ্র্েত্রত হ়েত্রে তারপরও 
উত্রিগ্ন হর়ে আর  হাত্রকরমরা। েুর্ কম সমর়েই পুররাপুত্রর রেতো থারক জাহাোরার আর 
রর্ািাত্রপ র্রণবর রপাড়া ক্ষতগুরিা রড্রত্রসিংর়ের পররও ভ়েির িারর্ রদেরত। র্ত দে ত্রদে 
ধররই েির  এরকম। যতটা পাররে কেযার ত্রর্ াোর কার ই সম়ে র্য়ে করর ে 
োহজাহাে। দেবোথবীরদর সামরে রকর্ি সিংত্রক্ষি সমর়ের জেয রদো ত্রদর়ে আরসে। মাথা 
োত্রমর়ে র্রস আর ে সম্রাট। র্ারর র্ারর মাথা়ে ভাসর  রস রারতর িৃত্রত। অ্ত্রফরমর 
রঘারর জাহাোরারক মমতাজ রভরর্ ভুি কররত্র রিে। আর ত্রেজ কেযার প্রত্রত এমে 
অ্পরাধ কররত যাত্রেরিে যা রোদা এর্িং মােুষ উভর়ের রোরেই জঘেযতম অ্পরাধ। 
ত্রতত্রে ত্রেরজই ত্রেরজরক ক্ষমা কররত পারর ে ো, তাহরি কীভারর্ আো কররে রয 
জাহাোরা তাাঁরক ক্ষমা কররর্? 
 
ররার্ীর ঘরর এরস প্রা়েই তারক সঙ্গ রদ়ে দারা আর মুরাদ। কর়েক ত্রদরের মারিই 
রর্ারহােপুর রথরক আওরঙ্গরজর্ আর র্ািংিা রথরক োহ সুজাও এরস রপৌঁর  যারর্। 
আর্াররা একত্রিত হরর্ তার পুররা পত্ররর্ার; ত্রকন্তু পত্ররত্রস্থত্রত কতটা ভ়োর্হ। কীভারর্ 
ত্রতত্রে তারদররক র্িরর্ে রয সত্রতযই কী হর়েত্র ি? রকাথা়ে রর্ি রসই রসৌভারর্যর তারকা 
যা তাাঁরক আগ্রারত ত্রফত্ররর়ে ত্রের়ে এরসত্র ি মমতারজর মৃতুযর পর?…তারপররও এমে ে়ে 
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রয ভার্য তাাঁর প্রত্রত ত্রর্মুে হর়ের । র্রঞ্চ ত্রেরজর দুর্বিতা ত্রদর়ে ত্রতত্রেই এত্রটরক রডরক 
এরের ে। জাহাোরা যত্রদ সুস্থও হর়ে যা়ে তার ক্ষত সর্ সম়ে মরে কত্রররর্ রদরর্ রয 
কীভারর্ ত্রতত্রে কেযার ত্রর্শ্বারসর অ্মযবাদা কররত্র রিে। ত্রেরজর ভার্ো়ে এতটাই ডুরর্ 
ত্র রিে রয প্রথমটারত শুেরতই পােত্রে করক্ষর মারি হাত্রকরমর পার়ের েব্দ, কার  এরস 
রডরক উঠি হাত্রকম, জাহাপাো? 
 
কী হর়ের ? 
 
ত্রর্রদেীটা র্ির  রস রস একজে ইউররাপী়ে ডাোররক রেরে রয হ়েরতা োহজাদীরক 
সাহাযয কররত পাররর্। যত্রদও আমার সরেহ হরে তারপররও আত্রম প্রত্রতজ্ঞা কররত্র  রয 
আপোর কার  রপৌঁর  রদর্ র্াতবা। 
 
রকাে ত্রর্রদেী?…ত্রেরকািাস র্যািান্টাইরের কথা র্ি ? 
 
হা, ইিংররজ রিাকটা। 
 
এেত্রে আমার কার  পাত্রঠর়ে দাও তারক। যত্রদ রস জারে রয রকউ একজে র্া ত্রক ু 
সাহাযয কররত পাররর্ আত্রম এ সম্পরকব শুেরত োই। 
 
আধ ঘণ্টা পরর তার সামরে  ারদর উপর দাাঁত্রড়র়ে আর  ত্রেরকািাস। জাহাোরার স্কারটব 
রয জা়ের্ারত আগুে ধরর ত্রর্র়েত্র ি তার রথরক মাি কর়েক ফুট দূরত্ব। 
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কী অ্র্স্থা? আত্রম রজরেত্র  রয তুত্রম োত্রক একজে ত্রেত্রকৎসকরক রেরো রয োহজাদীরক 
সাহাযয কররত পাররর্? 
 
মাথা োড়ি ত্রেরকািাস। 
 
একজে ফরাসী ত্রেত্রকৎসক এেে এোরে আগ্রারত স্থা়েী হর়ের । অ্রেক র্ র আরর্ 
একর্ার রদো হর়েত্র ি তার সারথ আমার প্রভু সযার টমাসরক সুস্থ করর তুরিত্র ি 
পাকস্থিী প্রদাহ রথরক আর আত্রম জাত্রে রয, একারজ তার দক্ষতা অ্সাধারণ। মােেী়ো 
জাহাোরার পুরড় যাও়ো সম্পরকব আমার কার  শুরে একটা প্রত্রতরষধরকর কথা 
জাত্রের়ের । যুরের সম়ে কামাে রফরট র্া তীররর মাধযরম পুরড় যাও়ো তসেযরদর সাহাযয 
করার জেয এ ওষুধ আত্রর্ষ্কার কররর  রস। এই ওষুধ আরর্, তার ত্রেরজর রদে আর 
ত্রহেুিারের রযৌথ জ্ঞারের মাধযরম ততত্রর। েপথ করর জাত্রের়ের  রয এরত র্যথা করম 
যা়ে। আররা জাত্রের়ের  রয তাড়াতাত্রড় িার্ারত পাররি রপাড়া োমড়া েতুে করর র্জারত 
থারক। র্াইরর দাাঁত্রড়র়ে আর । আত্রম আমার সারথ কররই ত্রের়ে এরসত্র  যত্রদ আপত্রে তার 
সারথ কথার্িরত োে–আত্রম রদাভাষী়ে কাজ করর্। অ্ে অ্ে ফারসী র্িরত পারর 
ডাোর। 
 
রভতরর ত্রের়ে আরসা তারক। 
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োরটা রেৌকারো রদহার়্েরর্র ডাোররর কারিা রর্ে র্াাঁধা ররার্ রর্ািাকার রপরটর কার  
এরস আাঁটসাাঁট হর়ে আর । 
 
কী ধররের ত্রেত্রকৎসার প্রিার্ কররত োও তুত্রম? 
 
অ্েুর্াদ করর রোোরিা ত্রেরকািাস আর্ার মরোরযার্ ত্রদর়ে ডাোররর উত্তর শুরে ত্রের়ে 
ঘুরর তাকারিা োহজাহারের ত্রদরক। ত্রেত্রকৎসা সম্পরকব ত্রসোে রে়োর আরর্ একর্ার 
ররার্ীরক অ্র্েযই রদেরত ো়ে। জােরত োইর  এটা ত্রক সত্রতয রয কাাঁধ, রপ ে ত্রদরক 
আর পা মারাত্মকভারর্ পুরড় রর্র ? 
 
মাথা োড়রিে োহজাহাে। এক মুহূতব রভরর্ ত্রের়ে আর্াররা র্রি উঠরিে ডাোর। 
এোরে আগ্রারতও একই ররারর্র ত্রেত্রকৎসা কররর  র্রি দাত্রর্ করর । েরড়  াও়ো  াদ 
এতটাই শুত্রকর়ে ত্র ি রয ফুত্রিঙ্গ রথরকই আগুে ধরর যা়ে। র্ত মারস েহররর উত্তর 
ত্রদরক এভারর্ই আগুে ধরর ত্রর্র়েত্র ি র্াত্রড়র সাত্ররগুরিারত। রর্ে কর়েকজে োরী মারা 
রর্র  কারণ তারা পদবা রভরে র্াইরর আসরত ভ়ে রপর়েত্র ি। ত্রকন্তু রস কর়েকজেরক 
র্াাঁোরত রপররর …এর সারথ রয মিরমর কথা আপোরক র্রিত্র  তা তার ত্রেরজর 
আত্রর্স্কার, এ সর্ ত্রক ুই ররার্ীর যন্ত্রণা কমারত পারর। 
 
রস র্যথা কমারোর কথা র্ির । ররার্ীর সুস্বাস্থয ত্রফত্ররর়ে আেরত পাররর্? আমার কেযার 
দুজে রসর্াদাসী পুরড় যার্ার কাররণ মারা রর্র । 
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আত্রম এর উত্তর জাত্রে। জাহাপো–আত্রম ত্রেরজই তারক ত্রজরজ্ঞস কররত্র িাম। রস র্রির  
রয রেষ্টা কররর্ ত্রকন্তু রকাে প্রত্রতজ্ঞা কররত পাররর্ ো–অ্েত যতক্ষণ পযবে ো 
োহজাদীরক রদেরত পারে। 
 
আর ক্ষরতর আকার? যত্রদ আমার কেযা সুস্থ হর়েও যা়ে এটা কমারত পাররর্ রস? 
 
ডাোররর সারথ কথা র্রি ত্রেি ত্রেরকািাস, ো, জাহাপো পুরড় যার্ার ফরি সৃত্রষ্ট ক্ষরতর 
দার্ পুররাপুত্রর মুর  রফিরত পাররর্ ো। 
 
এটা রতমে গুরুত্বপূণব ত্রক ু ে়ে। তারক জাত্রের়ে দাও রয যত্রদ রস আমার কেযার জীর্ে 
রক্ষা কররত পারর তাহরি যা ো়ে পারর্। 
 
আর্াররা ত্রফসত্রফস করর ডাোররর সারথ আিাপ করর ত্রেরকািাস উত্তর জাোরিা, জােরত 
োইর  কত দ্রুত ররাত্রর্েীরক রদেরত পাররর্? 
 
এোরে রাজকী়ে হারররম তারক রদোরোো করা হরে। রকর্িমাি অ্সম্ভর্ জরুত্রর হরিই 
আমার হাত্রকরমরা প্ররর্রের অ্েুমত্রত পা়ে। রকাে ত্রর্রদেীরক এর আরর্ প্ররর্োত্রধকার 
রদ়ো হ়েত্রে। এ ধররের ত্রর্পযবর়ের মুহূরতব যত্রদও এসর্ ত্রে়েম রর্াকামীর সাত্রমি, তার 
পররও শ্রো রদোরতই হরর্। রতামারদর দুজেরক হারররম যার্ার অ্েুমত্রত ত্রদিাম আত্রম। 
ত্রকন্তু আমার েপুিংসক ভৃরতযরা রতামারদর মাথা রঢরক ত্রের়ে যারর্। 
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ফরাসী রিাকটা ত্রক ু র্রি উঠরতই মাথা ত্রেেু করর শুেরিা ত্রেরকািাস। জাহাপো, 
োহজাদী োদয আর পােীর়ের উপর পুররাপুত্রর ত্রে়েন্ত্রণ র্জা়ে রাোর কথা র্ির  ডাোর। 
 
তারক জাোও রয আমার কেযা প্রা়ে অ্রেতে অ্র্স্থা়ে আর । দুঘবটোর পর রথরক তার 
রঠাাঁরটর মারি কর়েক রফাাঁটা পাত্রে ত্রমত্রশ্রত আত্রফম ত্রর্র়ের  শুধুমাি র্যথা কমার্ার জেয, 
ত্রর্রেষ করর পত্রট্ট র্াাঁধার সম়ে। 
 
ডাোর রজার ত্রদর়ে র্ির  রয যত েীত্রঘ্র সম্ভর্ োহজাদীরক োর্ার োও়োরত হরর্ েরম 
করর রদ়ো ফি ত্রর্রেষ করর কিা– ত্রকন্তু ত্রর্রেষ যত রর্ত্রে র্ার সম্ভর্ পাত্রে োও়োরত 
হরর্। েরীরর তরি দরকার। 
 
আধ ঘণ্টা পরর ফরাসী ডাোররর কাাঁরধ হাত রােরিা ত্রেরকািাস। োজাসারা রযভারর্ 
ত্রেরদবে ত্রদর়ের  ত্রঠক রসভারর্ মুরোমুত্রে দাাঁত্রড়র়ে আর । এরপর একজে রোাঁজা-মৃসণ 
রেহারা, িার্ণযম়ে–দুই ত্রর্রদেীর মাথার উপর সরু্জ রব্রারকরডর কাপড় পত্ররর়ে রদ়ে। 
ত্রঠকঠাক রর্াঁরধ যতক্ষণ পযবে ো সন্তুত্রষ্ট আরস রয হযাাঁ, একজে ত্রর্রদেীও হারররম 
প্ররর্রের পর ত্রক ু রদেরত পারর্ ো। ত্রেরকািারসর ঘারড় সুড়সুত্রড় িার্ারিা ররেত্রম 
কাপরড়র স্পরেব। যাই রহাক, োজাসারার ত্রেরদবরে আরি আরি পা রফরি সামরে র্াড়রিা 
দুজরে। রোাঁজা ভৃরতযর কাাঁরধ হাত রররে েরির  ডাোর। 
 
কর়েক র্ র আরর্ একর্ার হারররম এরসত্র িাম আত্রম। ত্রফসত্রফস করর জাোরিা ফরাসী 
ডাোর, গুজরারটর রমার্ি োসেকতবার অ্ের মহরি। তার র্হু েীর একজরের ধারণা 
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হর়েত্র ি রয তাাঁরক ত্রর্ষ োও়োরো হর়ের । আসরি রর্ত্রে রের়ে রফরিত্র ি রসই োরী আর 
আত্রম শুধু রপট পত্ররস্কাররর ওষুধ ত্রদর়েত্র িাম। ত্রকন্তু তার হারতর পািস েুাঁরজ রপরত রয 
কী কষ্ট হর়েত্র ি তা কেরোই ভুিরর্া ো আত্রম। হারতর মারি এত মুোর মািা জড়ারো 
ত্র ি রয প্রথরম রতা আত্রম েুাঁরজই পাইত্রে পািস্ । 
 
ডাোর মুেত্রক হাসরতই ত্রেরকািাস দরজা রোিার েব্দ শুেরত রপি। একই সারথ 
ত্রেৎকার করর সার্ধাে করর রদ়ো হি রয দুজে ত্রর্রদেী এত্রর্র়ে আসর । তাই হারররমর 
অ্েপুরর্াত্রসেীরা রযে দৃত্রষ্টসীমার আড়ারিই থারক। 
 
সামরে এরর্ারত ত্রর্র়ে জুতার ত্রেরে েরম কারপবরটর স্পেব রপি ত্রেরকািাস। আররা পাও়ো 
রর্ি ধূপ-ধুোর েেমরে ত্রমত্রষ্ট র্ন্ধ। আররা কর়েকর্ার এাঁরকরর্াঁরক রমাড় ত্রের়ে এরর্ারত 
ত্রদর়ে আররা কর়েকত্রট দরজা রোিার েব্দ পাও়ো রর্ি। ত্রকন্তু তর্ত্রেিযম়ে এই হারররম 
প্ররর্ে ত্রের়ে কেোগুরিা মেমত হি ো। ভাররত আসার পর রথরক রযৌে আেরের এ 
রক্ষি সম্পকব র্হু রসাত্মক কাত্রহেী শুরে এরসর  রস। যাই-রহাক আর্াররা মরে পরড় রর্ি 
আহত আর সম্ভর্ত মৃতুযপথযািী োহজাদীর কথা। োহজাহারের সর্ র রিরমর়েরদর 
মারি জাহাোরা আর তার ভাই দারা শুরকাহরকই এরকর্ারর তারদর র্ািযকাি রথরক 
রেরে ত্রেরকািাস। জাহাোরা রর্ত্রে আগ্রহী ত্র ি ত্রেরকািারসর ত্রেরজর রদরের প্রথা ত্রের়ে 
প্রশ্ন করার র্যাপারর–রকমে করর র্াস করর োরীরা আর রকমে কররই র্া একজে 
োরীই হর়ে উরঠর  এর সর্বম়ে োসেকতবা। 
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হঠাৎ কররই রমািার়েম রমামর্াত্রতর আরিারত ত্রপটত্রপট করর উঠি ত্রেরকািারসর রোে 
রজাড়া। মাথা থারক সত্ররর়ে রফিা হর়ের  কাপরড়র টুকররা। র্ড়সড় একটা রুরমর মারি 
দাাঁত্রড়র়ে োোো ধররের ত্রেকড় র্াকড় আর কপূবররর র্ন্ধ রপি ত্রেরকািাস আর ডাোর। 
োরপারে তাত্রকর়ে েুাঁজরত িার্ি জাহাোরারক। র্দরি রদেরত রপি ত্রতে রমণী ত্রসরের 
কাপড় ধরর রররে আড়াি করর রররের  রকাে একজেরক। এটাই ত্রেি়েই আহত 
জাহাোরার েযযা। 
 
মহামােযার ক্ষত পরীক্ষা করার জেয ডাোর এেে আসরত পারর। রঘাষণা করি 
োজাসারা। ত্রকন্তু রদাভাষীরক পদবার ওপারেই থাকরত হরর্। ডাোররক ত্রেরজর কাাঁধ 
রথরক োমড়ার র্যার্ োমারত রদেি ত্রেরকািাস। এরপর ত্রেরজর োরকর উপর একরজাড়া 
রমাটা কাাঁরের েেমা র্ত্রসর়ে ত্রদি ডাোর। এরপর একজে দাসী পদবা একটু তুরি 
ধররতই রভতরর ঢুরক রর্ি ডাোর। উত্রিগ্ন হর়ে অ্রপক্ষা কররত িার্ি ত্রেরকািাস। মরে 
হি র্হু যুর্ পরর, ত্রকন্তু হ়েত পরের র্া ত্রর্ে ত্রমত্রেরটর রর্ত্রে হরর্ ো উদ়ে হ়ে ডাোর। 
 
রতা? সাহাযয কররত পাররর্ তারক? জােরত োইি ত্রেরকািাস। 
 
রপাড়া ক্ষতগুরিা মারাত্মক আর পাত্রে রর্র হরে–আত্রম মিম িাত্রর্র়ে ত্রদর়েত্র  আর দুই 
জর্ ভত্রতব করর রররে যারর্া রযে তার রসর্াকারীরা পরর িাত্রর্র়ে ত্রদরত পারর। ত্রকন্তু আত্রম 
যতটা ভ়ে রপর়েত্র িাম অ্র্স্থা ততটা োরাপ ে়ে। আমার ধারণা রর্াঁরে যারর্। পািস্ 
স্বাভাত্রর্ক, ত্রেিঃশ্বাসও ত্রঠক-ঠাকভারর্ ত্রেরে। ত্রকন্তু সুস্থ হরত এেরো সম়ে িার্রর্ আর 
যত্নও প্রর়োজে। 
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সম্রাট তুত্রম যা োও ত্রদরত রের়ের ে। ত্রক ু োও? 
 
জাত্রে আত্রম। এ মহাে মােুষগুরিার ধারণা রয তারদর ত্রর্ত্ত ত্রদর়ে রয রকাে ত্রক ু র্া রয 
কাউরক ক্র়ে করা সম্ভর্। ত্রকন্তু এই রক্ষরি োহজাদীর তারুণয আর েত্রেই তার সর্রের়ে 
র্ড় সহা়েক হরত পারর, আত্রম েই। 
 
* 
 
আইভত্রর র্াাঁধাইকৃত র্ইটা োত্রমর়ে রাোর আরর্ আররা একর্ার কত্রর্তাটা পরড় রদেি 
জাহাোরা। দারার ত্রেরজর রিো কত্রর্তাটা পড়রত রর্ে রকৌতূহিী হর়ে উরঠত্র ি। অ্সম্ভর্ 
ভারিা রিরর্র  রযত্রদে রোে রমরি তাত্রকর়ে রদেরত রপর়ের  েযযাপারে র্রস আর  তার 
ভাই। জাহাোরা হাসরতই, দারার রোরে ত্রেকত্রেক করর উরঠর  কান্না–এই অ্শ্রু কী 
েুত্রেরত রয রস রর্াঁরে আর  োত্রক রসৌেযবহাত্রের দুিঃরে, ত্রেত্রিত ে়ে জাহাোরা। ত্রর্ াোর 
পারে রাো র াট্ট আ়েোটা তুরি ত্রের়ে ত্রেরজর মুরের সামরে ধরি োহজাদী। র্াম র্ারির 
োমড়া়ে মসৃণ, উজ্জ্বি একটা িাি ত্রেি র্িা পযবে রেরম রযরত রযরত েওড়া হর়ে 
ত্রর্র়ের । রপ ে ত্রদক র্া র্াম পা রদেরত রকমে িার্র  রকাে ধারণাই োই। এেরো 
রর্ে দুর্বি তাই ত্রেরজ র্াাঁকা হর়ে রদোর সামথবয রেই। ত্রকন্তু অ্েুমাে কররত পারর । 
 
যাই রহাক, অ্েত র্যথাটা ধীরর ধীরর করম ত্রর্র়ে মাথা পত্ররষ্কার হর়ে যারে। যত্রদও এর 
সারথ অ্েয সমসযাও জুরড় যারে। আগুে রিরর্ যার্ার রারত োহজাহারের আেররণর 
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িৃত্রত এতটাই তাজা আর ত্রতে রয মরে হি মাি ত্রতেত্রদে আরর্ই ঘরটর  এমেটা  ়ে 
সিাহ আরর্ ে়ে…রস সম়ে একমাি ত্রেো ত্র ি পাত্রির়ে রযরত হরর্। মরে পরড় রর্ি পা 
রর্াঁরধ পরড় ত্রর্র়েত্র ি ত্রক ুর সারথ রহাাঁেট রের়ে, যেে রদৌরড় পািাত্রেি, ত্রকন্তু তারপরই 
সর্ অ্ন্ধকার  া়ো আর সীমাহীে র্যথা। পুররাপুত্রর রেতো ত্রফরর পার্ার আরর্র দীঘব 
সম়েটারত িাপসা িাপসাভারর্ মরে পরড় রয ত্রপতা এরস র্রস থাকরতে তার ত্রর্ াোর 
পারে, হাত্রকমরদর সারথ আরিােো কররতে জাহাোরার সুস্থতা ত্রের়ে। প্রথম প্রথম 
এতটাই দুর্বি ত্র ি রয রু্িরত পারত ো তার কী হর়েত্র ি। ত্রকন্তু টুকররা টুকররা 
আরিােো শুরে অ্িংেগুরিারক রজাড়া িাত্রর্র়ে রু্িরত পারর মসত্রিরের স্কারটব আগুে ধরর 
ত্রর্র়ে মারাত্মকভারর্ পুরড় রর্র  রস। 
 
যেে ত্রেত্রিত হর়ে রর্র  রয জাহাোরা সুস্থ হরত আর রর্ত্রে রদত্রর রেই তেে রে়োি 
করর রদরের  রয োহজাহাে একাকী রুরম আসা র্ন্ধ করর ত্রদর়ের । রকউ ো রকউ 
সাধারণত দারা, মুরাদ, অ্থর্া ররােোরা সারথ থাকত। যেে ঘুম আরস ো, অ্ন্ধকারর 
শুর়ে রথরক র্ারিংর্ার মরে পরড় যা়ে রসই ভ়েির রারতর িৃত্রত। রেষ্টা করর রকাে একটা 
র্যাো েুাঁরজ রপরত রযে সর্ত্রক ু সরেও ত্রপতার প্রত্রত রস ভারিার্াসা অ্েুভর্ করর, তার 
সারথ রযে সমরিাতা কররত পারর। কী হর়েত্র ি রয ত্রেজ কেযার সারথ এরহে আেরণ 
কররিে ত্রতত্রে? 
 
কাররা সারথ যত্রদও রস আরিােো কররত্রে রয কী হর়েত্র ি-রৃ্ে আর ত্রর্শ্বি সাত্রত্ত আি-
ত্রেসা, ভাইরা ত্রকিংর্া ররােোরা কাররা সারথই ো…এমেত্রক তার রর্ােও ত্রর্শ্বাস কররত 
োইরর্ ো, যত্রদ ত্রর্শ্বাস কররও রু্িরত পাররর্ ো। 
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আজ রকমে আ  জাহাোরা? রতামারক ভারিা রদোরে! 
 
আওরঙ্গরজর্ কেে এরসর  শুরেরতই পা়েত্রে জাহাোরা। হিুদ রপাোরকর ত্রেরে ত্রক ু 
একটা ত্রের়ে এরসর । হাত্রস িুকারিা জাহাোরা হ়েত আররকটা উপহার। তার ভাইরা 
এরক অ্রেযর সারথ প্রত্রতরযাত্রর্তা়ে রেরমর  রযে জাহাোরা একটা র াট্ট অ্সুস্থ ত্রেশু তাই 
তারক রেিো ত্রদর়ে ভুত্রির়ে রােরত হরর্। র্তকাি র্ািংিা রথরক আো রকারাি আর 
মুোর ততত্রর রেকরিস উপহার ত্রদর়ের  োহ সুজা। 
 
প্রত্রতত্রদেই অ্েুভর্ করত্র  রয সুস্থ হত্রে। 
 
ভারিা। রদরো কী এরেত্র  রতামার জেয। রপাোক রথরক স্বরণবর পাত্রের োাঁো রর্র করি 
আওরঙ্গরজর্। র্াাঁকারো আইভত্রর দাাঁরড়র উপর র্রস আর  হািকা েীিাভ ররের ঘুঘু, 
র্িা়ে রপাঁোরো পদ্মরার্মত্রের কিার। 
 
অ্রেক সুের। ধেযর্াদ ভাই। 
 
এটা কী? হারত র্ই তুরি ত্রের়ে পৃষ্ঠা উরে রদেরত িার্ি আওরঙ্গরজর্। 
 
দারার রিো কর়েকটা কত্রর্তা। সুরারট যার্ার পরথ একজে সূফী সাধরকর সারথ রদো 
হ়ে আর তার সাত্রন্নরধযই আর ত্রেক্ষা়ে উৎসাহী হর়ে এ সকি পদয রেো কররর  দারা। 
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রসই সূফী সাধকরক আগ্ররত আমন্ত্রণ জাত্রের়ের  দারা রযে তারা আররা আরিােো কররত 
পারর। 
 
দারা রকে এত আগ্রহী হি? আর রদে কী ত্রিরের  এোরে : 
 
আত্রম আেত্রেত হর়েত্র  রয প্রত্রতত্রট মােুষই তার ত্রেজস্ব পরথ েুাঁরজ রফরর সৃত্রষ্টকতবারক। 
 
আওরঙ্গরজরর্র অ্র্জ্ঞা ভরা করে ত্রর্ত্রিত হর়ে রর্ি জাহাোরা। 
 
দারা সত্রঠক রিরেত্রে? আত্রত্মক জ্ঞারের সন্ধাে করা রতা আমারদর সকরিরই 
দাত্র়েত্ব…আত্রত্মক োত্রে…রয পরথই আমরা তা পাত্রর ো রকে। 
 
রমাল্লা আর তারদর রিেত্রে? তারাই রতা আমারদর পথপ্রদেবক আল্লাহর কার । তারদররক 
আর তারদর ত্রর্োররক অ্র্রহিা করর ত্রেজস্ব পরথ েিা শুধুমাি ত্রর্শ্বাসঘাতকতা, আর 
ত্রর্পথর্ামীতাই ে়ে–এটা ধমবরদ্রাহীতা। 
 
তাই? দারা মরে করর আরিাত্রকত জ্ঞাে অ্রেষরণর পরথ র্াধা হরেে কর়েকজে রমাল্লা–
তারা সৃত্রষ্টকতবা আর মােুরষর মারি দাাঁত্রড়র়ে যা়ে ত্রেরজরদর ক্ষমতা ত্রটত্রকর়ে রাোর জেয। 
আত্রমও এ র্যাপারর একমত। 
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এটা এরকর্ারর যারে-তাই ত্রেো। ঠাস করর র্ইর়ের মিাট র্ন্ধ করর জাহাোরারক 
ত্রফত্ররর়ে ত্রদি আওরঙ্গরজর্। যেে রতামার েরীর আর মে েত্রে ত্রফরর পারর্ তুত্রম রু্িরত 
পাররর্। 
 
সম্ভর্ত। অ্থর্া রযরহতু আত্রম রতামার রের়েও এরকর্ারর কা  রথরক অ্েুভর্ কররত্র  
মৃতুযরক, তুত্রম স্বীকার কররর্ রয আত্রম হ়েরতা অ্ত্রিরত্বর সত্রতযকাররর আেরণ রু্িরত 
পাত্রর। আমারদর ত্রর্শ্বাস রতামার মত ে়ে, শুধু এই কাররণই দারা আর আমার উপর রার্ 
কররা ো… 
 
আত্রম কেরোই রতামার সারথ রার্ কত্রর ো। ত্রকন্তু দরর্ারর ত্রফরর আসার পর রথরক 
রদেত্র  রয দারা কতটা উেত হর়ে রর্র  আর কীভারর্ অ্েযরদর মতামতরক অ্শ্রো 
করর । একজে ত্রেশু ত্রহরসরর্ও ভারিা ত্র ি, সর্ সম়ে ভার্রতা রয ওই সর্রের়ে ভারিা 
জারে আর আমারদররক র্রি ত্রদত রয কী কররত হরর্। কেরো রু্িরত পাররত্রে রয ত্রেরজ 
কী করর । যেে রথরক আত্রম দত্রক্ষরণ রর্ত্র , সম়ে রপর়েত্র  মুসত্রিম ত্রর্ত্রভন্ন রাজয 
রর্ািকুন্ডা, ত্রর্জাপুর আর আহরমদের্ররক কা  রথরক রদোর। তারদররক দত্রমর়ে রররে 
আমারদর রাজরত্বর অ্ত্রধকারর আোর জেয আমারদররক েত্রে রদোরত হরর্ ত্রকন্তু শুধু 
সামত্ররক েত্রে র্রি, সত্রতযকাররর ত্রর্শ্বারসর পািেকারী আর অ্েুসরণকারী ত্রহরসরর্ ধমবী়ে 
েত্রে ত্রদর়ে। আমারদর ত্রপতার ত্রর্রুরে তারদর ত্রর্রদ্রারহর অ্েযতম একত্রট কারণ ত্র ি রয 
ত্রপতার মারি ত্রতে ভার্ই ত্রহেু অ্িংে আর ত্রর্র্াহ কররর  একজে ত্রে়ো মুসত্রিমরক… 
 

http://www.bengaliebook.com/


 দ্য সার্পেন্টস টুথ (এম্পায়ার অভ দ্য ম াগল ) । অযার্লক্স রাদ্ারর্ ার্ে 

228 

www.bengaliebook.com                                  সূচিপত্র 
 

 

আমারদর ত্রপতা একজে সম্রাট। তাাঁর জন্ম ত্রের়ে প্রশ্ন রতািার তারদর রকাে অ্ত্রধকার 
রেই। ত্রঠক একইভারর্ আমারদর মা, সুত্রন্ন অ্থর্া ত্রে়ো যাই রহাক ো রকে, ত্রতত্রে একজে 
ধমবপ্রাণ মুসত্রিম আর সকরির প্রত্রত দ়োিু… 
 
রারর্ কাাঁপরত থাকরিা জাহাোরার কেস্বর। যত্রদ আমরা ত্রেরজরাই এ ধররের সিংকীণব 
ত্রেেুমো কথার প্রভারর্ পরড় যাই তাহরি শুধু রয মার়ের িৃত্রতরক অ্পমাে করর্ তা ো 
আমারদর রর্ত্রের ভার্ প্রজার কা  রথরক ত্রর্ত্রেন্ন হর়ে যারর্া। 
 
আত্রম দুিঃত্রেত। আত্রম রতামারক উরত্তত্রজত কররত োইত্রে…েরিা অ্েয রকাে ত্রক ু ত্রের়ে কথা 
র্িা যাক। ত্রর্ াোর কার  হাাঁটু রর্রড় র্সি আওরঙ্গরজর্। যেে আত্রম প্রথম ত্রফরর 
এরসত্র  তেে তুত্রম র্রিত্র রি রয একজে ত্রর্রদেী ত্রেত্রকৎসক রতামারক সাহাযয কররর  
অ্রিৌত্রকক এক মিম ত্রদর়ে। রক রস? 
 
ত্রেরকািাস র্যািান্টাইরের একজে র্নু্ধ–ত্রেরকািাসই তারক ত্রের়ে এরসত্র ি। অ্সম্ভর্ েত্রে 
আর  রিাকটার–একজে অ্মুসত্রিম হও়ো সরেও, রেষ অ্িংেটুকু রযার্ ো করর পারি ো 
জাহাোরা। 
 
আওরঙ্গরজরর্র কারিা রোে রজাড়া রদরে মরে হি রয রসও রু্িরত রপররর  ভারিা। 
আওরঙ্গরজর্ ভারিাই র্রির ; ত্রকন্তু যত্রদ রস ত্রঠক র্রি থারক রয দারা মারি মারি 
ত্রর্ধমবীরদর প্রত্রত িুাঁরক যা়ে, তাহরি রতা রস ত্রেরজও সিংকীণবমো আর অ্সত্রহষু্ণ হর়ে 
উঠর । 
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দুই ঘণ্টা পরর েরি রর্ি আওরঙ্গরজর্। ঘররর োরপারের কুিত্রঙ্গরত রতরির র্াত্রত রজ্বরি 
ত্রদরত শুরু করি রসর্াদাসীর দি, সম্রারটর আর্মে, রঘাষণা শুেরত রপি জাহাোরা। 
কর়েক মুহূতব পররই করক্ষ প্ররর্ে কররিে োহজাহাে একা। জাহাোরার রদেভারির 
জেয এক রকাণা়ে র্রস থাকা হাত্রমকরক জাোরিে েরি রযরত। হাত্রকরমর রপ রে রজাড়া 
দরজা র্ন্ধ হর়ে রযরতই হঠাৎ করর সন্ত্রি রর্াধ কররত িার্ি জাহাোরা। মরে পরড় রর্ি 
ত্রপতার আেরণ। ভার্রত িার্ি করক্ষ তারদর সারথ রকউ থাকরি কতই ো ভারিা হত। 
 
ত্রর্ াোর কার  ো এরস জাোিার কার  রহাঁরট রর্রিে োহজাহাে। তাত্রকর়ে রইরিে 
রর্াধূত্রির ত্রদরক। েব্দ র্িরত শুধুমাি র্াইররর আত্রেোরত ত্রেম র্ার র কার  থাকা 
ম়ূেররর র্যাকুি ডাক। এরপর ধীরর ধীরর জাহাোরার ত্রদরক ঘুরর তাকারিে। ত্রকন্তু কথা 
র্িার আরর্ রকরট রর্ি আররা রর্ে ত্রক ু মুহূতব। ককবে রোোি কেস্বর। কতর্ার রয 
আত্রম রভরর্ত্র  রতামার কার  আসর্ ক্ষমা োইরত অ্েত রু্ত্রির়ে র্িরত…ত্রকন্তু এই 
সাহসটুকু ো কররত পারার আর্পযবে রু্ত্রি ত্রে রয আত্রম একটা কাপুরুষ। এেে রদে 
আত্রম এরসত্র , যন্ত্রণাদা়েক র্যাপার…েব্দ েুাঁরজ পাত্রে ো… 
 
ো.. দ়ো করর…ত্রপতার যন্ত্রণাত্রক্লষ্ট রেহারা রদরে ভ়ে উধাও হর়ে রর্ি জাহাোরার মে 
রথরক। রসই রাত ত্রের়ে আর কথা র্ির্ ো…আমারদর দুজরেরই উত্রেত ভুরি যাও়ো। 
উরঠ র্সি জাহাোরা, মােত্রসরকর রের়েও োরীত্ররক র্যথা়ে কত্রকর়ে উঠি রর্ত্রে। রকেো 
রপাড়া ক্ষতগুরিার জেয েরীর টােটাে কররত এেরো র্যথা হ়ে। 
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রতামার হৃদ়ে অ্রেক দ়োর্াে। আমার জেয প্রা়ে মররত র্রসত্র রি তুত্রম…রকেো ত্রপতা-
কেযার সম্পরকবর সর্ সীমা িঙ্ঘে কররত্র  আত্রম। এ কাররণই র্িরত হরর্ 
আমারক…আত্রম ভার্রত পারত্র  ো রয রস রারত আমারক রযভারর্ রদরেত্র রি তারপরর 
আর কেরো আমার ত্রদরক তাকারত পাররর্ ত্রকো। আত্রম রকাে অ্জুহাত ত্রদরত োই ো। 
ত্রকন্তু ঘুরমর জেয আত্রফম রে়োরত আত্রম ত্রিধা়ে পরড় ত্রর্র়েত্র িাম। অ্েয দুত্রে়ো়ে েরি 
ত্রর্র়েত্র িাম আত্রম…অ্ধব-রেতোর র্রে রভরর্ত্র িাম তুত্রম মমতাজ এর্িং ত্রফরর এরস  
আমার কার …আত্রম রভরর্ত্র িাম রয আত্রম মমতাজরক রপরত েরিত্র । আত্রম রু্িরতই 
পাত্ররত্রে রয এটা তুত্রম, যতক্ষরণ রপররত্র  অ্রেক রদত্রর হর়ে রর্র  আর পাত্রির়ে রর্  
তুত্রম। 
 
আপত্রে রভরর্ত্র রিে আত্রম আম্মাজাে? 
 
হযাাঁ, আত্রম তারকই স্বরপ্ন রদেত্র িাম আর র্ািরর্র সারথ ত্রমত্রির়ে রফিত্র িাম। আর 
কেরোই এমেটা ঘটরর্ ো, আত্রম েপথ করত্র । রতামার দুঘবটোর পর রথরক এক রফাাঁটা 
মদ র্া একদাো আত্রফমও রঠাাঁরট র াাঁ়োইত্রে আত্রম। 
 
অ্েত এরত েুত্রে হর়েত্র  আত্রম। 
 
ত্রকন্তু ক্ষমা কররত পাররর্ আমারক…যা কররত্র  শুধু তাই ো, ভ়েিংকর অ্র্স্থাটার জেয? 
মাথা ত্রেেু কররিে োহজাহাে। আত্রম ত্রেরজরকই রদাষাররাপ করত্র  রয সভাইরদররক 
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হতযার আরদে ত্রদর়েত্র িাম র্রি রতামার আম্মাজাে মৃতুযর্রণ কররর ে, রতমত্রে আমার 
কৃতকরমবর জরেযই আহত হর়ে  তুত্রম–উপর রথরকই এ োত্রি রপর়েত্র  আত্রম। 
 
েুপ করর রইি জাহাোরা। এেে রু্িরত পারর ে কীভারর্ ঘটি ঘটোটা। ত্রপতার রকাে 
অ্সেত্রতক কমব ে়ে এটা র্রঞ্চ এমে এক দুিঃে যা রথরক এেরো রর্র হর়ে আসরত 
পাররেত্রে র্া রমরেও ত্রেরত পাররেত্রে। যত্রদ এেে জাহাোরা ো র্রি রয রস ক্ষমা কররর , 
ত্রেরজরকও যত্রদ তা রর্ািারত ো পারর রসই রারতর ঘটো কুরর কুরর োরর্ তারদর 
দুজেরকই। আগুে িার্ার আরর্ তার সর্রের়ে র্ড় দুিঃত্রিো ত্র ি রয োরপারের জর্ৎ 
রথরক ত্রেরজরক গুত্রটর়ে ত্রের়ের ে ত্রপতা। যত্রদ এেে রথরক জাহাোরা ত্রফত্ররর়ে রদ়ে তাহরি 
আররা ত্রর্ত্রেন্ন হর়ে যারর্ে োহজাহাে। 
 
মুরে হাত্রস রফাাঁটারিা জাহাোরা আর সাধারণভারর্ই জাোরিা, হযাাঁ, আত্রম ক্ষমা কররত্র । 
মুহূতবোরেক পররই অ্েুভর্ করি রয আগ্রহভরর তার হাত ধররিে োহজাহাে। র্হু 
করষ্ট ত্রেরজরক ত্রে়েন্ত্রণ করি রস রেষ্টা করি রকউ যারত আরর্র্প্রর্ণ ো হর়ে ওরঠ তাই 
তাড়াতাত্রড় র্রি উঠি, আগুে রিরর্ যাও়ো রাত ত্রের়ে আর কেরো কথা র্ির্ ো 
আমরা–এরত শুধুমাি র্যথাই র্াড়রর্। এর রের়ে র্রঞ্চ সামরের ত্রদরক তাকারো যাক! 
আরর্ রযভারর্ রদেতাম, রসভারর্ রতামার কার  আসা আত্রতব-অ্েুররাধ পাত্রঠর়ে রদরর্ ো 
আমার কার ? 
 
আর্াররা রতামার সাহাযয রপরি কৃতজ্ঞ হর্ আত্রম। 
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ত্রপতার আেররণ স্বত্রি রদেরত রপর়ে আররা রযার্ করি জাহাোরা। যেে আত্রম আর্ার 
আরর্র মত ত্রঠকঠাক হাাঁটরত পারর্– ত্রেত্রকৎসরকরা জাত্রের়ের  রয আর রর্ত্রে রদত্রর রেই–
রেৌকা করর আমারক ত্রের়ে যারর্ে মার়ের সমাত্রধ রদরে আসরত? কতটা উন্নত্রত হর়ের  
রদেরত োই আত্রম। শুধু আপত্রেই তারক ভারিার্াসরত ো, আব্বাজাে, আমরাও র্াসতাম। 
 
রমর়েটা তারক আররা একর্ার সুরযার্ ত্রদরে পত্ররর্াররর সারথ ত্রমত্রিত হর্ার, রু্িরত 
রপরর রোরে জি এি োহজাহারের। রসভারর্ই উত্তর ত্রদরিে, আমরা সর্াই যারর্া, 
অ্রেক ত্রদে হর়ে রর্ি–অ্রেক ত্রদরের রের়েও রর্ত্রে–আমরা পুররা পত্ররর্ার একত্রিত 
হইত্রে। 

চিতীয় পর্ে – ‘সপেদ্র্ের মির্য়ও তীক্ষ্ম…’ 
 

২.১ 
 
আগ্রা, ১৬৪৭ 
 
সুর্াত্রসত র্ার্ারের মধয ত্রদর়ে এরর্ারত িার্রিে োহজাহাে। রর্ািাত্রপ আকারের 
পটভূত্রমরত অ্শ্রুত্রর্েুর েযা়ে র্মু্বরজর ত্রেরে সাদা মারর্বরির জমকারিা সমাত্রধিম্ভ রদরে 
মরে হি, ভাসর । সুত্রেপুণ এই রসৌেযব রদরে দম র্ন্ধ হর়ে এি সম্রারটর। এর আরর্ 
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আজরকর ত্রদরে মমতারজর রঘাড়ে মৃতুযর্াত্রষবকীরত পাঠ করার জেয কত্রর্তা রেো করর 
ত্রদর়ের ে দরর্াররর একজে কত্রর্। 
 
পৃত্রথর্ীর পৃষ্ঠরদরে রতামার দৃত্রষ্ট রদািা রদ়ে 
িৃত্রতর ভার রতামার পদািরক সিংরকােে করর রদ়ে 
 রমরঘ রোরের দৃত্রষ্টভ্রম করর রদ়ে, 
োাঁত্রট পাথররর ঘষবরণ অ্ত্রগ্নফুত্রিঙ্গ হ়ে 
 মদ ফত্রটরকর রভতর স্বে রদো়ে 
যেে তারার রথরক আরিা মারর্বরি প্রত্রতফত্রিত হ়ে 
র্াত্রতর আেে উৎসরর্ পুররা প্রাসাদ সুসত্রিত হ়ে। 
 
মমতারজর সর্রেষ ত্রর্শ্রাম স্থারের অ্সাধারণ আকার আর উজ্জ্বিতা উভ়েরকই তুরি 
এরের ে কত্রর্। োর র্ র আরর্ িাদে মৃতুযর্াত্রষবকীরত, অ্স্থা়েী সমাত্রধ রথরক ত্রের়ে আসা 
হ়ে মমতারজর মৃতরদহ। রত্নেত্রেত ফুি রোদাই করা সাদা মারর্বরির ের্াধারর রাো হ়ে 
মৃতরদহ। র্াাঁকারো িতাগুরিা জীর্েীেত্রে আর ের্জন্মরক তুরি ধররর  রযে তারা সত্রতযই 
জরন্মর  এই মারর্বরির উপর। সাধারণ কারিা মারর্বি ত্রদর়ে রসাজা-সাো করর রিো 
হর়ের  এত্রপটাফ : এই অ্তুযজ্জ্বি সমাত্রধত্রট আরজুমাে র্ােু রর্র্রমর, যাাঁরক মমতাজ মহি 
উপাত্রধরত সম্মােীত করা হর়ের । একাকী ঘণ্টাোরেক সমাত্রধরৃ্রহ কাটাে োহজাহাে। 
এরপর পাথররর ত্রসাঁত্রড় রর্র়ে মাত্রটর ত্রেরে সমাত্রধরৃ্হ র রড় উরঠ যাে মৃত সম্রাজ্ঞীর 
উরদ্দরে রোক পািরের জেয অ্রপক্ষারত তাাঁর পত্ররর্ার আর সভাসদরদর কার । এেরো 
ত্রঠক একই কাজই কররর্ে ত্রতত্রে। 
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তাাঁরক যারা সান্ত্বো ত্রদর়ে র্রির  রয সমর়ের সারথ সারথ করম যারর্ যন্ত্রণা, তারদর কথা 
ত্রর্শ্বাস কররি এেে আোহত হরতে ত্রতত্রে। যত্রদও োসেকারযবর ভারর ত্রক ু সমর়ের জেয 
োরপ ত্র রিে ত্রতত্রে, ত্রকন্তু পরক্ষরণই মরে পরড় রর্র  রয কী হাত্ররর়ের ে। অ্েুভূত্রতগুরিা 
এেরো এত তাজা রয মরে হরে প্রথম মৃতুযর্াত্রষবকী পািে করর ে সমাত্রধ িরম্ভ। 
তারপররও কী হাত্ররর়ের ে তা অ্েুভর্ ো কররত পারার মারে এই ে়ে রয ত্রতত্রে 
মমতাজরক ভুরি যারেে, এই কাজটা কেরোই পাররর্ে ো…অ্েত যা সৃত্রষ্ট কররর ে 
োত্রেকটা আরাম ত্রমিরর্। এর রের়ে সুেরভারর্ আর কেরোই ফুরট উঠরতা ো তার 
ভারিার্াসা আর হারারোর রর্দো। 
 
এেরো পুররাপুত্রর রেষ হ়েত্রে সমাত্রধর কাজ। কাত্ররর্রররা রেষ র াাঁ়ো িার্ারে সীমাো 
রদ়োরির উপর সুের করর র্সারো িাি র্াত্রিপাথররর পযাত্রভত্রি়োরের উপর। এোরে 
সুর র্াজারর্ র্াদরকর দি। এ াড়াও সম্রাট ত্রেরদবে ত্রদর়ের ে রযে মসত্রজদ আর 
অ্ত্রতত্রথোিাগুরিারকও আররা েকেরক করর রতািা হ়ে। মাি র্ত মারসই োজো 
আদা়েকারীরদর প্রধাে কমবকতবা জাত্রের়ের  রয সমাত্রধ ত্রেমবারণর েরে রপৌঁর  রর্র  পঞ্চাে 
িাে রুত্রপরত। ইত্রঙ্গত ত্রদরত রের়ের  রয এরহে েররে রকাে এক সম়ে রদউত্রি়ো হরত 
র্সরর্ টাকোি, ত্রকন্তু মািপরথই তারক থাত্রমর়ে ত্রদর়ের ে োহজাহাে–রমার্ি সামাজয 
এতটাই ত্রর্ত্তর্াে আর েত্রেোিী রয, রকাে ত্রক ুই অ্সম্ভর্ ে়ে রযমে রত্নেত্রেত 
তাজমহি; সমাত্রধিম্ভরক জের্ণ ইত্রতমরধযই মমতাজ মহি রথরক সিংত্রক্ষি করর 
তাজমহি ডাকা শুরু কররর । 
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ভত্রর্ষযত প্রজরন্মর জেয কত র্ড় এক উদাহরণ রররে যারেে োহজাহাে…যুরর্র পর যুর্ 
মত্রহমা রর্র়ে যারর্ তার ত্রেত্রমবত দািাে সমূহ, রহাক রসটা র্যত্রের্ত ক্ষত্রতর রসৌধ 
তাজমহি অ্থর্া ত্রদত্রল্লরত সাম্রারজযর েত্রে ত্রহরসরর্ র্রড় রতািা েহর োহজাহাোর্াদ। 
এরত সহরজ তাাঁর োসোমি ভুিরত পাররর্ ো ইত্রতহাস। পূরর্বর রয রকাে সমর়ের 
তুিো়ে দত্রক্ষরণ রমার্ি সাম্রাজয রৃ্ত্রে কররর ে আর রক জারে উত্তরর কতটা এত্রর্র়ে 
যারর্ে ত্রতত্রে আর তাাঁর উত্তরসূরীরা? 
 
এ ভার্োর উদ়ে হরতই কাাঁরধর উপর ত্রদর়ে পিক রফরি রদরে ত্রেরিে োর পুিরক 
সকরিই তাাঁর মতই পত্ররধাে কররর  রোরকর শুভ্র রপাোক। ফটকিারর একটা মাি 
র্াজোর সারথ মৃদু তারি পা রফরি ত্রপতারক অ্েুসরণ করর । রহাঁরট আসর  উত্তর 
দত্রক্ষরণ র্র়ে েিা পাত্রের প্রর্াহ আর মসৃণ রু্দরু্দঅ্িা মারর্বরির িরোর পাে ত্রদর়ে। 
 
সমাত্রধ িরম্ভর কার  রপৌঁ রতই শুেরত রপরিে কারিা আিোল্লা পত্ররত্রহত রমাল্লার্ণ স্বরর্বর 
উদযারে মমতারজর আত্মারক গ্রহণ করার জেয প্রাথবো করর । র্াত্রিপাথররর মরঞ্চর 
কার  রপৌঁর  ত্রসাঁত্রড় রর্র়ে উরঠ রর্রিে মারর্বরির ততত্রর র াট ত্রভত্রত্তমূি আর সমাত্রধর 
মািোরের অ্ষ্টভুজ প্ররকারষ্ঠ। রসাোত্রি িাড়র্াত্রতর আরিারত উজ্জ্বিতা  ড়ারে। িুিে 
ত্রসরের রদ়োি আর ত্রধত্রকত্রধত্রক করর জ্বিা ধূোর রধাাঁ়ো়ে র্াতারস রভরস রর্ড়ারে রযে 
ফত্রটরকর কণা। 
 
পাত্রিে করা জাফত্রর কাটা পদবার সামরে তার জেয সিংরত্রক্ষত আসরে র্সরিে 
োহজাহাে। একত্রট মাি পাথররর েক রকরট ততত্রর করা রত্নেত্রেত এ জাি রঢরক 
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রররের  ত্রেরের সমাত্রধ গুহারত শুর়ে থাকা মমতারজর কত্রফরের অ্েুরূপ মারর্বরির 
িৃত্রতিম্ভ, পুররাপুত্রর সামেসযপূণব আরর্ী়ে মুো ত্রর্ত্র র়ে রদ়ো হর়ের  এর উপর। 
 
িরণ সভার আোর অ্েুষ্ঠাে পািে কররিে মে ত্রদর়ে। ত্রকন্তু আেুষ্ঠাত্রেক প্রাথবো রেষ 
হরতই আর্াররা ডুরর্ রর্রিে িৃত্রতর মারি। দুিঃরের তীক্ষ্ণ েিাকা এরস আঘাত করি 
হৃদর়ে, তীব্রভারর্ অ্েুভর্ কররিে রয একাকী হরত োইর  মে। সমাত্রধ র রড় দ্রুত 
ত্রপ ে ত্রদরক রহাঁরট রর্রিে দত্রক্ষরণর প্ররর্েিারর। োাঁরদর আরিা়ে িাপসা রদোরে সাদা 
মারর্বরির  াত্রি। প্রহরীরা উরঠ দাাঁড়ারিও থামরিে ো। হেহে করর রহাঁরট ত্রেরে েদী 
তীরর রোের করর রাো র্জরার ত্রদরক এত্রর্র়ে েিরিে। োত্রর্রকরা রু্িরতই পাররত্রে রয 
এত তাড়াতাত্রড় ত্রফরর আসরর্ে সম্রাট। রদৌড় ত্রদর়ে োত্রমর়ে ত্রদি র্জরা়ে ওঠার তো। 
উরো ত্রদরকর র্ার্ারে ত্রের়ে েরিা আমারক। আরদে ত্রদরিে সম্রাট। 
 
মমতারজর সমাত্রধ ত্রেমবারণর কাজ তেে অ্রধবকও হ়েত্রে এমে সম়ে তাজমহরির ত্রঠক 
অ্পর পারে যমুোর তীরর ত্রেরজর মাত্রিরদররক ত্রদর়ে মাহতার্ র্ার্ োরম উদযাে ততত্রর 
কররে োহজাহাে–েন্দ্র আরিার উদযাে। রারতর রর্িা প্রফুত্রটত হ়ে এরকম তীব্র 
সুর্ন্ধঅ্িা সর্ ফুরির োরা ররাপণ করা হ়ে এ উদযারে। অ্রেক অ্রেক র্ র আরর্ 
োহজাহারের ত্রপতৃপুরুষ র্ার্র একদা ক্রীড়াভূত্রম র্রড় তুরিত্র রিে এ স্থারে। এেে এত্রট 
র্যর্হৃত হরে সম্রাট োহজাহারের একাে র্যত্রের্ত স্থাে ত্রহরসরর্। একাকী রহাঁরট রর্ড়াে 
আত্মমগ্ন োহজাহাে, র্ভীরভারর্ ধযাে কররে িৃত্রতরসৌধ ত্রের়ে। 
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যমুোর রঢউর়ের তারি তারি অ্ে অ্ে দুির  র্জরা, তারপররও দাাঁত্রড়র়ে রইরিে 
োহজাহাে। র্জরা তীরর োক ত্রদরতই রেরম যার্ার । তোর জেয অ্রপক্ষা ো কররই 
তীরর রেরম রর্রিে। এত্রর্র়ে রর্রিে েদীর ত্রদরক, মুে করর তাত্রকর়ে থাকা র াট 
মারর্বরির আোদরের ত্রদরক। এর ত্রেরে র্রস িরম্ভর র্ার়ে ত্রপঠ রঠত্রকর়ে র্ন্ধ করর 
রফিরিে রোে। রভরস এরিা শুধু তীরর পাত্রের আ রড় পড়ার মৃদু েব্দ। 
 
ত্রক ুক্ষরণর জেয মে জুরড় রইি শুধুই মমতাজ। রসই রারত মমতারজর োহত্রে যেে 
রু্িরত রপররর  আর রর্ত্রেক্ষণ রর্াঁরে রইরর্ ো, কেরো ভুিরত পাররর্ে ো। োহজাহাে–
অ্থর্া রসই সাহস, রেষ মুহূরতব সম়েগুরিারত একসারথ সহভাত্রর্তা কররর ে দুজরে… 
মারি মারি মরে হ়ে শুধুমাি তেেই, ত্রর্রেরদর রসই মুহূরতব সত্রতযকারভারর্ রু্িরত 
রপররত্র রিে রয কতটা র্ভীরভারর্ ভারিার্ারসে এই োরীরক। ত্রর্র্ারহর পর রথরক 
র্ ররর পর র্ র মমতারজর েতবহীে ভারিার্াসারক ত্রেরস্থা়েী ত্রহরসরর্ ত্রের়ের ে ত্রতত্রে 
অ্ন্ধকার মুহূতবগুরিারত েত্রে শুরষ ত্রের়ের ে এ ভারিার্াসা রথরক। মমতারজর রসৌেযব 
আর ত্রমত্রষ্ট েত্ররি, মািংস আর পােীর়ের মতই ত্রটত্রকর়ে রররের  তাাঁরক। ত্রকন্তু কেরো ত্রক 
মমতারজর ত্রেিঃস্বাথবপরতা আর কষ্টসত্রহষু্ণতার প্রেিংসা কররত্র রিে ত্রতত্রে? মমতারজর রেষ 
মুহূরতবর উত্রিগ্নতাও ত্র ি তাাঁরক আর তাাঁর সোেরদর ত্রের়ে। আর এোরেই সম্ভর্ত 
মমতারজর কার  রহরর রর্র ে ত্রতত্রে। পত্ররর্াররর হৃদর়ের স্পেে ত্র ি মমতাজ…তার 
কার ই ত্রেজ হৃদর়ের অ্েুভূত্রত আর ত্রেো তুরি ধররতে র রিরমর়েরা। সমর্যত্রথতা 
অ্র্রেতরেই ত্রমরে ত্র ি মমতারজর েত্রররি। রকে ত্রতত্রেও একই হরত পাররে ো? মারি 
মারি মরে হ়ে ত্রেজ সোরেরাই রযে আর্ন্তুক তার কার । এর কারণ ত্রক এটাই রয, 
ত্রেরজর ত্রপতার সারথও তাাঁর সম্পকব ত্রর্রিষপূণব ত্র ি? অ্থর্া এই কাররণ রয একজে ম্রাট 
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ত্রহরসরর্ সাম্রারজযর কাজ ত্রের়ে র্যি ও জের্রণর কা  রথরক দূরত্ব র্জা়ে রােরত হরর্ 
আর তাই ত্রেরজর সোেরদর জেয সম়ে র্য়ে করা যারর্ ো? 
 
রয রকাে সিংকটম়ে কািই একত্রিত করর রতারি পত্ররর্াররক, এরত রকাে সরেহ রেই। 
জাহাোরা সুস্থ ো হর়ে ওঠা পযবে উরির্ম়ে মাসগুরিারত র রিরমর়ের উপত্রস্থত্রতরত স্বত্রি 
রপর়ের ে ত্রতত্রে। ত্রকন্তু তার পর রথরক কদাত্রেৎ আর্ার তাাঁরা একত্রিত হর়েত্র ি–এমেত্রক 
মমতারজর মৃতুযর্াত্রষবকীরতও ে়ে। ফরি কীভারর্ ত্রতত্রে তারদর সম্পরকব জােরর্ে, ত্রর্রেষ 
করর পুিরদর সম্পরকব? র্ত্রিে র্ র র়্েসী দারা, ত্রপতার সর্ সম়েকার সঙ্গী, দরর্ারর 
রতমে একটা অ্েুপত্রস্থত থারকে ো, ত্রকন্তু মাি পরের মারসর র াট োহ সুজা? 
মৃতুযর্াত্রষবকীর জরেয আগ্রারত ত্রফরর এরসর  ত্রকন্তু পত্ররষ্কারভারর্ই রর্ািা যারে রয 
র্ািংিারত ত্রেরজর প্রোসরকর দাত্র়েরত্ব ত্রফরর রযরত পাররিই েুত্রে হরর্। যত্রদ আগ্রারত র্ত 
কর়েক সিারহর তার আেরণ রভরর্ রদো যা়ে, তাহরি র্িরত হরর্ রয সম্ভর্ত দরর্ার 
রথরক দূরর থাকার স্বাধীেতা উপরভার্ করর  োহ সুজা ত্রপতার কা  রথরকও দূরর 
ত্রেরজর প্ররদরের উন্নত্রতর উচ্চাকাঙ্খও আর  হ়েত। োহজাহারের ত্রপতা সুিভ 
সমারিােরকর দৃত্রষ্টরত এেরো োহ সুজা রর়ে রর্র  পূরর্বকার মতই অ্িস আর 
আেেত্রপ়োসী। তারপররও ত্রক র্িা যা়ে ো রয এগুরিা ত্রর্ত্তোিী পত্ররর্ারর জন্ম রে়ো 
তরুরণর সহজাত প্ররৃ্ত্রত্ত যত্রদও এগুরিা তার ে়ে? 
 
ভ্রুকুত্রট কররিে োহজাহাে। তৃতী়ে পুি এেরো তার কার  এক ত্রর্ি়ে। যত্রদও রকউ 
তার সম্পরকব িঘুতা র্া োপরিযর অ্ত্রভরযার্ আেরত পাররর্ ো। আওরঙ্গরজরর্র র়্েস 
প্রা়ে ত্রিরের কা াকাত্র । দাত্রক্ষণাতয রথরক ত্রফরর এরসর । োত্ররত্রিক ত্রদক রথরক হর়ে 
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উরঠর  আররা রর্ত্রে র্ম্ভীর আর আত্মমগ্ন। কদাত্রেৎ প্রকাে করর ত্রেরজর ভার্ো যত্রদও 
োহজাহারের সরেহ রয এর রকাে কমত্রত রেই আওরঙ্গরজরর্র মারি। ঘন্টার পর ঘণ্টা 
র্য়ে করর ওরিমারদর সারথ ধমবী়ে ত্রর্ষ়ে আরিাো করর আর োমাজ পরড়। োর্ার এর্িং 
পারের র্যাপারর ত্রমতাহারী আওরঙ্গরজর্ কেরো মাদকদ্রর্য স্পেব কররত্রে। েত্রে র্য়ে করর 
সামত্ররক দক্ষতা অ্জবরে। এ ধররের অ্তযে করঠার, সাদাত্রসধা জীর্ে যত্রদও সমারিােোর 
ত্রক ু রেই; ত্রকন্তু একজে তরুরণর রক্ষরি রকমে রযে অ্সামেসযপূণব। অ্েুতারপর ত্রর্ষ়ে 
এই রয, আওরঙ্গরজর্ দারার মত সামাত্রজক ে়ে। দুজরেরই ধমবী়ে আর দেবে ত্রর্ষর়ে 
আগ্রহী। ত্রকন্তু দারা অ্রপক্ষাকৃত রর্ত্রে রকৌতূহিী আর রভািা মরের অ্ত্রধকারী– 
ত্রর্রুের্াদীরদর সারথ তরকব অ্থর্া ত্রেরজর ধারণা র্দিারত সদা প্রস্তুত–অ্েযত্রদরক 
আওরঙ্গরজর্ রকর্িমাি তারদর সঙ্গই প ে করর যারা তার মতই একই মতাদরেবর 
ধ্বজাধারী। 
 
ত্রপতা পুরির এ দূরত্ব র্িা যা়ে েীতি সম্পকব রর্ে অ্প্রত্রতভ একত্রট র্যাপার। দারার 
সারথ কথা র্িরত যত্রদও ত্রতত্রে রকাে সিংরকাে রর্াধ কররে ো; ত্রকন্তু গুরুর্ম্ভীর আর 
রমৌে স্বভারর্র আওরঙ্গরজরর্র সারথ কী কথা র্িরর্ে রসটাই রভরর্ পাে ো। হরত পারর 
এর কারণ রয ত্রতত্রে তারক কমই রদরের ে। আওরঙ্গরজর্ও ত্রঠক োহ সুজার মতই 
সম্ভর্ত কাররণর ত্রভন্নতা থাকরত পারর–যত েীঘ্র সম্ভর্ আগ্রা তযারর্ উৎসাহী ত্র ি। 
োহজাহােও এ র্যাপারর একমত প্রকাে কররত্র রিে। তারপররও মরে হ়ে আওরঙ্গরজর্ 
আররকটু রর্ত্রে সম়ে রাজদরর্ারর কাটারিই ভারিা করত। রজযষ্ঠ ভাইর়ের কা  রথরক 
ত্রেেরত পারত রকমে করর সহজাতভারর্ই সন্তুষ্ট কররত হ়ে অ্েযরদররক। 
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হঠাৎ কররই পদেরব্দর আও়োজ রপর়ে রোে রমরি তাকারিে, রক এোরে? 
 
আত্রম আব্বাজাে। জাহাোরার কে শুেরিে োহজাহাে। অ্ন্ধকার রথরক রপ রে 
কর়েকজে তসেযসরমত রর্র হর়ে এরিা জাহাোরার পাণু্ডর রদহার়্ের্। োরীরদর জেয 
ততত্রর পদবার ফাাঁক ত্রদর়ে আপোরক রদরেত্র  সমাত্রধ র রড় আসরত। ত্রেো হত্রেি। 
 
একা এরস  তুত্রম? 
 
ররােোরা আসরত রের়েত্র ি আমার সারথ ত্রকন্তু আত্রম জাত্রের়েত্র  রয এর প্রর়োজে রেই। 
আমার কর়েকজে রসর্াদাসী আর আপোর কর়েকজে ভৃতয ত্রের়ে েদী পার হর়ে 
এরসত্র । 
 
তারদররক র্রিা দূরর ত্রর্র়ে অ্রপক্ষা কররত। অ্েুগ্রহ করর র্ি…রযার্ কররিে 
োহজাহাে। সরেহ কররিে জাহাোরা হ়েত আপত্রত্ত কররত োইরর্। 
 
ত্রকন্তু আমারক ত্রেি়ে থাকরত রদরর্, রতামার সারথ? 
 
ত্রিধা ভরর মাথা োড়রিে সম্রাট। দ্রুত ত্রেরে রেরম প্রহরীরদর সারথ কথা র্রি ত্রফরর এরস 
র্সি জাহাোরা। 
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মািই আত্রম রতামারক ত্রের়ে, রতামার ভাইরর্ােরদর ত্রের়ে ভার্ত্র িাম….রকমে করর 
সর্ত্রক ু র্দরি রর্ি রতামার আম্মাজাে মারা যার্ার পরর। 
 
আমরা সর্াই রর্ে র াট ত্র িাম তেে, দারা আর আত্রম একটু র্ড় হর়েত্র িাম, র্াত্রকরা 
রতা সর্াই র াট ত্র ি। 
 
আর এেে রতামরা সকরি োরী-পুরুষ হর়ে রর্ , আত্রম রৃ্ে হর়ে যাত্রে। যেে আত্রম 
তরুণ ত্র িাম সম়ে রযে ত্রেরকারির মত একই থাকত–ত্রের গ্রীেকাি। অ্থে এেে মরে 
হ়ে ঋতুগুরিা আসর  আর যারে। এমেত্রক আমার িার্াে এই র্ার র ফিগুরিাও মরে 
হরে রোরের পিরক দ্রুত র্ড় হর়ে, রপরক পরড়ও যারে। 
 
ত্রক ুই ো র্রি েদী রথরক আসা ঠাণ্ডা র্াতারসর হাত রথরক র্াাঁেরত োিটা আররকটু 
ভারিা করর র্ার়ে জত্রড়র়ে ত্রেি জাহাোরা। 
 
সম্ভর্ত, আমারক রকাথা়ে সমাত্রস্থ করা হরর্ তা ত্রঠক করার সম়ে এরস রর্র । র্রি 
েিরিে োহজাহাে। 
 
আব্বাজাে… 
 
রকে, এ র্যাপারর কথা র্িা যারর্ ো? মৃতুয এরস আমারদর সর্াইরকই ত্রের়ে যারর্। 
প্রা়েই আমার মাথা়ে আরস রতামার মার়ের অ্েুরূপ একত্রট সমাত্রধ ত্রেমবারণর ত্রেো। এই 
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রজযাৎো উদযারেই হরর্, তরর্ সাদা মারর্বি ত্রদর়ে ে়ে, কারিা মারর্বি ত্রদর়ে। এমেত্রক 
দুজা়ের্ার মারি সিংরযার্ স্থাপরের জেয একটা রুপাত্রি রসতুর ভার্োও আর ; রযে 
রারতর রর্িা আমার আত্মা েদী পার হরত পারর মমতরজর সারথ ত্রমত্রিত হর্ার 
জেয…ত্রকন্তু সম্ভর্ত এটা একটু রর্ত্রেই আকােকুসুম হর়ে যারে, একজে রমার্ি সম্রারটর 
জেযও। 
 
ত্রপতার ত্রদরক তাত্রকর়ে জাহাোরা ভার্রত োইরিা রয ত্রতত্রে ত্রক সত্রতযই রভরর্ ত্রেরে এসর্ 
র্ির ে ত্রকো। ইদােীিংকারির ত্রর্ত্রভন্ন ঘটোর কথা মাথা়ে রােরি অ্র্েয এটা র্িা েে 
হর়ে যারে। র াটরর্িা রথরক রযভারর্ রদরে এরসর , ত্রপতা ত্র রিে তদেত্রেে ত্রর্ষর়ে 
আগ্রহী, প্রর়োর র্র্াদী আর রয রকাে র্যাপারর তাাঁর ত্রসোেই ত্র ি েূড়াে। এরপররই 
রে়োিী এক একাত্রকরত্বর রমঘ এরস রঢরক রফরি রেতো। অ্রেক কাি আরর্ই 
এরকর্ারর হৃদর়ের র্ম্ভীর হরতই ক্ষমা করর ত্রদর়ের  জাহাোরা, যত্রদও পুররাপুত্রর ভুিরত 
পাররত্রে রকমে করর একটা ঘটো ঘটা়ে পুরড় ত্রর্র়েত্র ি রস। তারপররও র্ত কর়েক 
র্ রর আর্াররা কা াকাত্র  এরসর  ত্রপতাকেযা। এেে ত্রপতার ত্রদরক তাত্রকর়ে রোে ভরর 
রর্ি অ্শ্রুরত। োহজাহারের র়্েস আর মােত্রসক ত্রর্পযবিতা স্পষ্টতই রোরে পড়র । যত্রদ 
আর্াররা ত্রতত্রে আরর্র মত ত্রেরজর সত্রতযকাররর রূপ ত্রফরর রপরত পাররতে। 
 
* 
 
আত্রম আপোর মতামত োই, আব্বাজাে। আমার মরে হ়ে আমার কাত্ররর্রররা ভারিাই 
কাজ রদত্রের়ের । তারপরও সম়ে আর  রয রকাে পত্ররর্তবে করার। 
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আজ সন্ধযা়ে আসর্ আত্রম। তুত্রমও আসরর্ আওরঙ্গরজর্। দাত্রক্ষণারতয ত্রফরর যার্ার আরর্ 
দারার প্রাসাদ রদোর এটাই রতামার রেষ সুরযার্। 
 
আত্রম দুরর্বই থাকরত োই। দািােরকাঠা রতমে টারে ো আমারক। এ াড়া ররােোরারক 
রদেরত যারর্া র্রিও কথা ত্রদর়েত্র িাম। 
 
এটা রতা পররও কররত পাররর্। আত্রম োই তুত্রম দারা আর আমার সঙ্গী হও। ো 
োইরিও র্িার স্বর উাঁেু হর়ে রর্ি োহজাহারের। রযমেটা ইদােীিং প্রা়েে ঘটর , আজও 
তাাঁরক রক্রাধাত্রেত করর তুরির  আওরঙ্গরজর্। এেে যাও রতামরা দুজরেই। আমার 
আররা ত্রক ু কাজ আর । 
 
দুই ঘণ্টা পরর যমুোর তীর ধরর রঘাড়া  ুত্রটর়ে েরির ে োহজাহাে। দুই পারে দারা 
আর আওরঙ্গরজর্। রপ রে প্রহরীরদর র াট্ট দি। এেরো ধূত্রিধূসত্ররত আর কাাঁো 
রদোরিও মারেবর উষ্ণ সূরযবর আরিা়ে রর্ে দৃত্রষ্টেেে রদোরে দারার েতুে প্রাসাদ। 
আত্রেোরত রঘাড়া রথরক োমরতই হিুদ আর রসাোত্রি উত্রদবধারী দারার ভৃরতযরা এত্রর্র়ে 
এরিা িার্াম ধররত। আগ্রহ ত্রের়ে োরপারে তাকারত িার্রিে সম্রাট। হাও়ো র্াতাস 
রেির  এমে সর্ করক্ষর মারি ত্রদর়ে ত্রেেতিার  ারদ ত্রের়ে রর্ি দারা। এরপর 
মািোরের সমােরাি  ারদ, রযটার মািোরে দাাঁত্রড়র়ে আর  র্মু্বরজর মত  ত্রি। োত্রদরা 
আর োরীরদর দি সান্ধযর্াতাস উপরভার্ কররত পাররর্। র্যােযা করর জাোরিা দারা। 
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মাথা োড়রিে োহজাহাে। ভারিাই কাজ কররর  রতামার কাত্ররর্রররা। ত্রেেতিা়ে রপৌঁর  
আর্াররা আওরঙ্গরজরর্র ত্রদরক তাকারিে, রতামার কী মরে হ়ে? 
 
রর্ে সুের। ত্রকন্তু মরে হরে অ্রথবর র্যাপারর রকাে মাথার্যথা ত্র ি ো। 
 
ত্রর্ত্রিত হি দারা। রযমেটা রতামারক র্রিত্র িাম, আমার ত্রিতী়ে পুি ত্রসত্রপররর জন্ম 
উপিরক্ষ এ েতুে প্রাসাদ ত্রেমবারণর জেয অ্থব এর্িং জত্রম ত্রদর়ের ে আব্বাজাে। 
 
যত্রদ আমারদর ভ্রমণ রেষ হ়ে তাহরি আত্রম আপোর অ্েুমত্রত ত্রের়ে দুরর্ব ত্রফরর রযরত 
োই। 
 
ত্রপতার ত্রদরক তাকারিে আওরঙ্গরজর্। রর্ারহােপুররর দত্রক্ষরণ কর আদা়ে সিংক্রাে 
সমসযা ত্রের়ে একটা ত্রররপাটব এরসর  আজ সকারি। আত্রম এেরো পড়া রেষ কত্ররত্রে। 
 
এর্ার উত্তর ত্রদি দারা। ভ্রমণ এেরো রেষ হ়েত্রে। তুত্রম রতা আমা়ে ভূর্ভবস্থ কক্ষ 
রদরোইত্রে। আরিারলা রথরক আো আ়েোর সাত্রর ত্রদর়ে মুরড় ত্রদর়েত্র  োরপাে আর আমার 
েকোত্রর্দ রর্ে কর়েকত্রট হাও়ো সুড়ঙ্গ ততত্রর কররর  রযমেটা পারসয আর । ফরি 
গ্রীেকারিও েীতি থাকরর্। আব্বাজাে এটা পুররাপুত্রর ততত্রর হর়ে এরি আপোরক 
রদোরত ত্রের়ে যারর্া–অ্েরসাজ পুররাপুত্রর রেষ হ়েত্রে এেরো। তাই োরপারে ধুিা আর 
রোিংরা, ত্রকন্তু আত্রম োই আগ্রা তযারর্র আরর্ রদরে যাক আওরঙ্গরজর্। 
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মাথা োড়রিে োহজাহাে আর প্রা়ে ঘুররই তাকাত্রেরিে এমে সম়ে অ্দু্ভত স্বরর কথা 
র্রি উঠি আওরঙ্গরজর্ ো, আত্রম যারর্া ো। 
 
আওরঙ্গরজর্। পুরির ত্রদরক তাকারিে োহজাহাে। রতামার দাত্রক্ষণারতযর সমসযা ত্রেি়ে 
ত্রক ুক্ষণ অ্রপক্ষা কররত পারর। 
 
এক মুহূতব েুপ করর রথরক আওরঙ্গরজর্ উত্তরর জাোরিা, ো, রযমেটা র্রিত্র , আত্রম 
ভূর্ভবস্থ কক্ষ রদেরত োই ো আর আর্াররা অ্েুমত্রত োইত্র  েরি যার্ার জেয। 
 
হতভম্ব হর়ে রর্রিে োহজাহাে, ত্রেরজর কােরকই রযে ত্রর্শ্বাস হরে ো। দৃঢ়তার স্পষ্ট 
 াপ আওরঙ্গরজরর্র অ্ত্রভর্যত্রেরত। কী হর়ের  তার? দারারক ত্রতত্রে এত সুের একত্রট 
উপহার ত্রদর়ের ে তাই ত্রক অ্সরোষ হর়ের  রস? যত্রদ তাই হ়ে, তাহরি রমারটই ভারিা 
হ়েত্রে র্যাপারটা। সর্ পুিরদর প্রত্রতই ত্রতত্রে এরকর্ারর মুেহি। র্ািত্রেিযতার রকাে 
ইরেই রেই তার। আরদে ত্রদরিে, 
 
আত্রম োই ভাইর়ের অ্েুররারধ ঘরত্রট রদেরত যারর্ তুত্রম। 
 
আব্বাজাে, আমারক ত্রেরদবে রদ়োর আরর্ দ়ো করর রভরর্ রদে রকে েইরি আপোরক 
অ্মােয কররত র্াধয হর্ আত্রম। 
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ক্ররমই রার্ র্াড়রত িার্ি সম্রারটর। রতামার এমে আেররণর ত্রক ুই রু্িরত পারত্র  ো 
আত্রম। ভাইর়ের সারথ অ্ভদ্রতা আর আমার সারথ অ্র্াধযতা কর  তুত্রম। ত্রপতা ত্রহরসরর্ 
আত্রম র্িত্র  ো রয দারার কথা মত কাজ কর, রতামার সম্রাট ত্রহরসরর্ আরদে ত্রদত্রে। 
 
তাহরি প্রজা ত্রহরসরর্ প্রত্রতর্াদ করিাম আত্রম! 
 
িম্বা িম্বা পা রফরি ত্রর্র়ে র রির রপেীর্হুর কাাঁধ আাঁকরড় ধররিে োহজাহাে। 
 
কী হর়ের  রতামার? রযমেটা র্রিত্র  কর ে়েত োত্রি রদর্। 
 
হরত পারর; ত্রকন্তু অ্েত ত্রেরজর জীর্ে র্াাঁোরত পারর্ আত্রম। এ করক্ষর কথা শুরেত্র  
আত্রম–একটা মাি দরজা ত্রদর়ে ঢুকরত হরর্, রর্ররারত হরর্। এর উরদ্দেযটাই রু্িরত 
পারত্র  ো–হ়েত রকাে ফাাঁদ। 
 
থ র্রে রর্ি দারা। কী র্িরত োই  তুত্রম? আত্রম রতামারক হতযা করার পত্ররকেো 
করত্র ? 
 
কীভারর্ ত্রেত্রিত হর্ রয তুত্রম তা োই  ো? 
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ধাক্কা ত্রদর়ে আওরঙ্গরজর্রক সত্ররর়ে ত্রদরিে োহজাহাে। তুত্রম একটা ভণ্ড প্রতারক যত্রদ 
এই অ্ত্রভরযার্ কর রয ভাই রতামারক হতযা কররত োইর । কক্ষত্রটরত রযরত রজার করর্ 
ো আত্রম; ত্রকন্তু এেত্রে সরর যাও আমার রোরের সামরে রথরক। 
 
আত্রেোরত রর্র হর়ে রযোরে রঘাড়াগুরিা রর্াঁরধ রাো হর়ের , ত্রেৎকার করর প্রহরীরদর 
রসোপ্রধােরক ত্রেরদবে ত্রদরিে, অ্রধবক প্রহরী ত্রের়ে োহজাদা আওরঙ্গরজর্রক এেত্রে দুরর্ব 
ত্রফত্ররর়ে ত্রের়ে যাও। র্াত্রকরা এোরেই অ্রপক্ষা কররা। 
 
র রির আেররণ আঘাত রপরিও আর্াররা করক্ষ ত্রফরর আসার সম়ে রেষ্টা কররিে র্িার 
স্বর ত্রেেু কররত। রকােমরতই োে ো রযে র্াইররর তসেযরা ত্রক ু শুরে রফরি। 
আওরঙ্গরজর্, আগ্রা দুরর্ব রতামার রৃ্রহ ত্রফরর যাও, একু্ষত্রে। 
 
আব্বাজাে, আত্রম…। 
 
েুপ কররা। রতামার অ্জুহাত রোোর রকাে আগ্রহ রেই আমার। যাও! পুরির ত্রদরক ত্রপঠ 
ত্রদর়ে দাাঁড়ারিে োহজাহাে। সূযবোত আত্রেোর ত্রদরক দ্রুত রহাঁরট রর্ি আওরঙ্গরজর্। 
একটু পররই রঘাড়ার েুররর আও়োজ পাও়ো রর্ি। রারর্ রীত্রতমত কাাঁপর ে রু্িরত 
পাররিে োহজাহাে। কুেক্রীকারীরা ত্রেি়েই আওরঙ্গরজরর্র মাথা়ে ঢুত্রকর়ে ত্রদর়ের  রয 
দারা তারক মৃত রদেরত ো়ে। তার একগুর়ে অ্ত্রভর্যত্রে, কেস্বররর দৃঢ়তা এমে ষড়যরন্ত্রর 
ফি। ো হরি রকে এই দাত্রর্ করি রয রস জারে তার উপর ত্রর্পদ রেরম আসর ? 
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* 
 
রারর্ হতরু্ত্রে হর়ে ত্রক ুক্ষরণর জেয প্রিরমূত্রতব হর়ে দাাঁত্রড়র়ে রইরিে োহজাহাে। দারার 
ত্রদরক তাত্রকর়ে রদরেে, অ্ত্রেেযকাত্রে মুেোো ঘুত্ররর়ে রররের  অ্েয ত্রদরক, রযে ত্রপতার 
রোরে রোে ো পরড় যা়ে। 
 
আওরঙ্গরজর্ একটা র্যােযা োও়োর অ্ত্রধকার আর  আমার। প্রথম আগ্রা দুর্ব তারপর 
পুরির রৃ্রহ আসরত ঘণ্টাোরেক সম়ে িার্রিও এেরো প্রেত্রমত হ়েত্রে োহজাহারের 
রার্। মাথা ঠাণ্ডা হর্ার জেয অ্রপক্ষা কররি ভারিা হত, ত্রকন্তু তৃতী়ে পুরির এরহে 
অ্দু্ভত আেররণর কারণ ো জাো পযবে োত্রে পারর্ে ো ত্রতত্রে। 
 
রসই সমর়ে যা র্রিত্র , তার রের়ে রর্ত্রে ত্রক ু র্িার রেই আমার। অ্েড় আওরঙ্গরজরর্র 
অ্ত্রভর্যত্রে। 
 
তুত্রম পত্ররষ্কারভারর্ র্রি  রয মাত্রটর ত্রেরের করক্ষ রতামারক আমন্ত্রণ জাোরোর রপ রে 
দারার রকাে একটা উরদ্দরেয ত্র ি। 
 
মাথা োড়রিও ত্রক ু র্িি ো আওরঙ্গরজর্। 
 
 রকে? ত্রেৎকার করর উঠরিে োহজাহাে। উত্তর দাও। 
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যত্রদ আত্রম র্ত্রিও আপত্রে ত্রর্শ্বাস কররর্ে ো আমারক। দারা আমার ত্রর্রুরে আপোর 
মরে ত্রর্ষ রঢরির । 
 
আওরঙ্গরজর্, আমার সারথ রহসয করর কথা র্িরর্ ো। 
 
োত্রেকক্ষণ ত্রিধা করর কাাঁধ িাাঁকারি তাাঁর পুি। ত্রঠক আর , আপত্রে রযরহতু র্াধয 
করর ে…আগ্রারত রফরার পর রথরক আত্রম রদেত্র  দারা কতটা র্দরি রর্র । দারা 
কেরোই েম্র ত্র ি ো আর এেে রতা রাজদরর্ারর ত্রঠক একটা ম়ূেররর মতই সদরপব 
ঘুরর রর্ড়া়ে। যেে সাম্রারজযর দূরতম রকারণ র্রস আত্রম আর োহ সুজা আপোর কাজ 
করার রেষ্টা করত্র , দারা এোরে আহ্লারদ পত্ররপাত্রট হর়ে ঘুরর রর্ড়ারে… 
 
রতা তাহরি এই র্যাপার ত্রের়ে তুত্রম ত্রহিংসা কর ! 
 
প্রথমর্াররর মত হাসি আওরঙ্গরজর্। ত্রহিংসা? ো। আত্রম ঘৃণা কত্রর দারারক। ওর শুধু 
রদেরো র্যাপারটা আর , রকাে সারর্ত্তা রেই। অ্রেক র্ র ধররই এটা সরেহ কররত্র  
আত্রম। তার পুররা মরোরযার্ কীভারর্ শুধু ত্রেরজরক জাত্রহর কররত হ়ে। ও এমে ভার্ 
করর রযে ইত্রতমরধযই তারক আপোর উত্তরাত্রধকারী রঘাষণা করা হর়ের । আমরা তার 
ভাইর়েরা রযে ত্রক ুই ো। আমারদর ত্রর্শ্বিতা ত্রের়ে পরীক্ষার আরর্ রভরর্ রদো উত্রেত। 
 
সার্ধারে কথা র্রিা আওরঙ্গরজর্… 
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আপত্রে আমার সত্রতযকাররর ভার্ো আর অ্েুভূত্রত জােরত রের়েত্র রিে। যা শুেরিে তা 
যত্রদ প ে ো হ়ে তারত রতা আমার রকাে রদাষ রেই। রযমেটা আত্রম র্রিত্র  দারা উেত 
আর উচ্চাকাঙ্ক্ষী… 
 
ত্রকন্তু তুত্রম রযমেটা দাত্রর্ কর  রয রস ভারর্ তার ভাইর়েরা মূিযহীে, তাহরি রতামারক 
রকে হতযা কররত োইরর্? 
 
র্াইররর পৃত্রথর্ীরত ত্রেরজরক আপোর ত্রপ্র়েপুি ত্রহরসরর্ জাত্রহর কররত ো়ে দারা। আর 
আপোর স্বীকৃত্রত ত্রের়ে তার অ্র্স্থারের র্যাপাররও রকাে ভ়ে রেই। ত্রকন্তু রর্াপরে ত্রেরজর 
রভতরর এ ভর়ে ভীত হর়ে থারক রয, রকাে একত্রদে আমরা রকাে ভাই তারক হ়েত 
প্রত্রতিত্রেতা়ে আহ্বাে করর র্সর্। সর্ সম়ে রতা এটাই আমারদররক পথ রদত্রের়ের , 
রাজত্রসিংহাসে ে়েত কত্রফে–আরর্কার ত্রদরে এটাই রতা র্িত সকরি, তাই ো? 
আপোরকও ত্রসিংহাসরের জেয যুে কররত হর়েত্র ি আর এই কররত ত্রর্র়ে ত্রেরজর দুজে 
সৎ ভাইরকও সত্ররর়ে ত্রদর়েত্র রিে পথ রথরক। 
 
ত্রেিুপ রইরিে োহজাহাে। রার্ আর অ্পরাধরর্ারধর ত্রমশ্র অ্েুভূত্রত পাত্রকর়ে উঠর  
রু্রকর মারি। র্হু করষ্ট র্িার স্বর সিংযত রররে র্রি উঠরিে, এটা ত্রভন্ন র্যাপার। আর 
রকাে উপা়ে ত্র ি ো আমার। আত্রম যা কররত্র  তা কররত্র  শুধুমাি এই কাররণ রয েতুর্া 
আমার সৎভাইর়েরাই আমারক হতযা করর রফিত–র্স্তুত রতামারকও সম্ভার্য েত্রুর হাত 
রথরক মুত্রে রপরত োইত। ত্রকন্তু এ সম়ে রতা র্হু আরর্ই রপত্ররর়ে রর্র । এ ধররের 
র্রর্বারত্রেত েীত্রত আমার পত্ররর্ারর সহয করর্ ো আত্রম। আমার সকি পুিই আপে ভাই, 
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র্ড় হর়ে উরঠর  যত্নেীি ত্রপতা-মাতার  ি ািা়ে, যারা এরক অ্পররক ভারিার্ারস, 
প্রত্রতিেী েী আর উপপত্নীরদর কা  রথরক আসা ভাই-রর্াে ে়ে রয এরক অ্রেযর 
ত্রর্রুরে ষড়যন্ত্র কররর্। 
 
আপোর ধারণা আমরা আপে ভাই, এই কারণই আমারদররক একসারথ রর্াঁরধ রােরর্? 
দারারক ত্রজরজ্ঞস করুে, রসও ত্রক এটা মরে করর ত্রকো? হাত্রর্ি আর কাত্রর্রির কথা 
ভুরি রর্র ে? ভাইরদর মারি যুে রতা েতুে ত্রক ু ে়ে। 
 
এেরো তুত্রম আমারক রকাে প্রমাণ ত্রদরত পারত্রে রয দারা রতামারক আঘাত কররত ো়ে 
রতামার ভ়ে পুররাপুত্রর অ্মূিক, মত্রিষ্কপ্রসূত ত্রেো  াড়া ত্রক ু ে়ে… 
 
ো। এর রের়ে রর্ত্রে। রযমেটা আত্রম র্রিত্র , দারা সরেহ করর রয সম়ে এরি পর তার 
রকাে ভাই হ়েত ত্রসিংহাসরের জেয তার সারথ িড়াইর়ে োমরর্। োহ সুজা ক্ষমতা প ে 
কররিও, এমেত্রক তার ত্রেরজর উচ্চাকাঙ্খ থাকরিও প্রকৃতপরক্ষ অ্িস। মুরাদ এেরো 
র াট এর্িং ত্রেরজরক প্রমাণও কররত্রে। তাই এেে দারার একমাি ভ়ে আমারক ত্রের়ে 
আর এ র্যাপারর আত্রম ত্রেত্রিত। রস জারে রয আত্রমও তার মতই সামথবয রাত্রে–সম্ভর্ত 
তার রের়েও রর্ত্রে। আত্রম ত্রেত্রিত রয দাত্রক্ষণাতয রথরক রাজাদরর্ারর আমার ত্রফরর 
আসাটা ভারিাভারর্ রে়েত্রে রস। তার উরদ্দেয এরতই পূণব হরর্ যত্রদ আত্রম আর োহ 
সুজার রক্ষরি একই কথা োরট– এোরে রকরন্দ্রর প্রভার্ আর আপোর কা  রথরক দূরর 
থাত্রক। আর সর্ সমর়ের জেয আত্রম দূরর েরি রর্রি রতা আর রকাে সমসযাই রইি ো। 
তার। রস জারে আত্রম তার ধযাে-ধারণা সমথবে কত্রর ো। সূফী রহসযর্ারদর প্রত্রত তার 
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আগ্রহ, আমারদর ধমবী়ে ঐত্রতরহযর দুেবাম করা। মাি এক সিাহ আরর্ই আমারক এক 
রমাল্লা সার্ধাে করর ত্রদর়ের  রয দারা োত্রক র্রির  সাম্রারজয আমার মত ধমবান্ধ রর্াাঁড়া 
রিারকর প্রর়োজে রেই… 
 
হাত তুিরিে োহজাহাে। আওরঙ্গরজরর্র এসর্ ধারণা আর অ্ত্রভরযার্ শুরে মাথা এত 
র্রম হর়ে উঠি রয, রু্িরতই পারর ে ো রকারেরক রথরক শুরু কররর্ে। 
 
তুত্রম ভুি র্ি । এটা রতা প্রাকৃত্রতক একটা র্যাপার রয রতামার আর দারার মারি ত্রভন্নতা 
আর , এমেত্রক রতামারদর প্রত্রতিত্রেতার মারিও। র়্েসকারি রতামরা দুজরেই প্রা়ে 
সমকক্ষ থাকরত। ত্রকন্তু রতামার এই অ্দু্ভত অ্ত্রভরযার্, ত্রভত্রত্তহীে সরেহ র্রদােত করর্ 
ো আত্রম। রকাে রস রমাল্লা রয ভাইর়ের ত্রর্রুরে রতামার মে ত্রর্ত্রষর়ে তুরির ? 
 
আত্রম র্িরত পারর্ ো। ত্রর্শ্বি হর়েই আমারক জাত্রের়ের  আর আত্রমও কেরো তার োম 
প্রকাে করর্ ো। 
 
অ্রেক হর়ের  রতামার এই ঔেতপো আর অ্র্াধযতা…কী কররর্ আর কী কররর্ ো তা 
ত্রের়ে এমেভারর্ কথা র্ি  রযে তুত্রমই–আত্রম েই ম্রাট। দারার ভূর্ভবস্থ কক্ষ রদেরত 
যার্ার আমার আরদে অ্মােয করর  তুত্রম আর এেে র্ি  রয োমটাও আমারক র্িরর্ 
ো। 
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করক্ষর এ মাথা ও মাথা পা়েোত্রর শুরু কররিে োহজাহাে। দারারক র্ি  রয 
ক্ষমতারিাভী, উচ্চাকািংেী–ত্রকন্তু ত্রেরজই িুাঁদ হর়ে আ  এরত– ভাইর়ের প্রত্রত ত্রহিংসার 
মরোভার্ রপাষণ কর , এমেত্রক এটারক অ্স্বীকার করার রেষ্টা কররিও এটাই সত্রতয। 
 
হরত পারর আত্রম ত্রহিংসা করত্র , যত্রদও আপত্রে রয কাররণ ভার্র ে, রসই কাররণ ে়ে। 
যেে দারা আর আত্রম রমহরুত্রন্নসার কার  রথরক র্ড় হত্রেিাম, তেে আত্রম রু্িরত 
পারতাম রয আপত্রে দারারকই রর্ত্রে ভারিার্ারসে। এেরো মরে আর  িারহার প্রাসারদর 
োি রথরক উোর কররত আসার সম়ে ত্রক কররত্র রিে আপত্রে…রকমে করর দারার োম 
রডরকত্র রিে আরর্, আমার ে়ে–ওরক র্াাঁত্রের়ে রতািাটাই আপোর প্রধাে ত্রেো ত্র ি। 
 
এটা পার্িামী। আত্রম রতামারদর দুজেরকই ভারিার্াত্রস। আরর্ও র্াসতাম। তুত্রম ততটাই 
আমার পুি, যতটা দারা। অ্পিক র রির ত্রদরক তাত্রকর়ে রইরিে োহজাহাে। 
 
র্ির ে ত্রঠকই আপত্রে, ত্রকন্তু এটা সত্রতয ে়ে। যত্রদ তাই হত, তাহরি দারারকও রকাে 
একটা প্ররদরে পাত্রঠর়ে ত্রদরতে, রযমেটা পাত্রঠর়ের ে আমারক আর োহ সুজারক। এর 
পত্ররর্রতব তারক দরর্ারর ত্রেরজর কার ই রররে ত্রদর়ের ে, রযমে করর মা মুরত্রর্ আর্রি 
রারে ত্রপ্র়ে  াোরক। কী কররর  রস এ পযবে? িড়াই কররর  রযভারর্ আত্রম কররত্র ? 
ত্রেরজর জীর্রের িুাঁত্রক ত্রের়ের  সাম্রারজযর জরেয? ো। রকেো আপোর রোরে ওর জীর্ে 
এতটাই মূিযর্াে রয ক্ষত্রতর মুরে রফিা যারর্ ো। এর র্দরি যমুোর তীরর ত্রেরজর 
প্রাসারদ ত্রেরুপদ্রর্ জীর্ে কাটারে রস। তার হারররমর রয রকাে োরীর মতই র্রে 
যাও়ো, আহ্লারদ মাো জীর্ে। 
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েুপ কর! আর শুেরত পারর্ ো আত্রম। যা ত্রক ু তুত্রম র্রি  আমারক ত্রের়ে আর দারারক 
ত্রের়ে, সর্ত্রক ুই রতামার ভ্রাে কেো, ত্রকন্তু ত্রর্পিেক। কী ঘটরর্ যত্রদ দরর্ারর এ ের্র 
ফাাঁস হর়ে যা়ে রয সম্রারটর দুই পুি প্রত্রতিত্রেতা করর –এমেত্রক একজে আররকজেরক 
হতযা করার পত্ররকেো করর ? শুধু রভরর্ রদরো রয, রকমে করর এ ঘটোর ফা়েদা 
রে়োর রেষ্টা কররর্ সীমারের রভতরর আর র্াইরর থাকা আমারদর েত্রুরা…কতটা অ্ত্রেষ্ট 
ঘটারত োইরর্ তারা। আত্রম রতামারক র্িত্র  আওরঙ্গরজর্, ভাইর়ের ত্রর্রুরে একতরফা এ 
অ্ত্রভরযারর্র এোরেই ইত্রত ঘটাও। একই সারথ আমার ত্রর্রুরে আো রতামার 
অ্ত্রভরযারর্রও। 
 
পা়েোত্রর থাত্রমর়ে পুরির ত্রদরক তাকারিে োহজাহাে। 
 
আওরঙ্গরজর্ ত্রক ুই ো র্িরিও মুরের দৃঢ় অ্ত্রভর্যত্রের অ্থব ভারিাভারর্ই রু্িরত 
পাররিে সম্রাট। র রির এই পার্িারমা মরোভারর্র প্রত্রত রক্রাধাত্রেত হর্ার পাোপাত্রে 
ত্রতত্রে এটাও রভরর্ ত্রেত্রেত হরিে রয, আওরঙ্গরজর্ ত্রেরজরক এতটাই অ্পািংরে়ে আর 
ব্রাতযভারর্ রয ত্রপতা ত্রহরসরর্ তাাঁরকই েে হরত হরর্, দুর্বিতা রদোরো যারর্ ো আর এই 
আেরণ এোরেই েতম কররত হরর্। ে়েত রকাথা়ে ত্রর্র়ে রঠকরর্ এর পত্ররণত্রত? আত্রম 
ত্রসোে ত্রের়ে ত্রের়েত্র , যতক্ষণ পযবে ো আত্রম ত্রেত্রিত হত্রে রয রতামার রযৌত্রেক 
ত্রেোধারা ত্রফরর আরসত্রে, ততক্ষণ পযবে দাত্রক্ষণারতয আমার রাজপ্রত্রতত্রেত্রধ ত্রহরসরর্ আর 
দাত্র়েত্ব পািে কর  ো তুত্রম। 
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আরিােো শুরু হর্ার পর রথরক এই প্রথমর্ার োহজাহাে িক্ষয করর রদেরিে রয তীর 
ত্রেোোরত রিরর্র । দৃেযতই মূহযমাে হর়ে রর্ি আওরঙ্গরজর্। 
 
আব্বাজাে…। 
 
ো, এেরো রেষ কত্ররত্রে আত্রম। অ্ত্রেত্রদবষ্ট কারির জেয আগ্রা দুরর্বই থাকরর্ তুত্রম। রতামার 
মােত্রসক অ্র্স্থার এমে মুহূরতব রতামারক রোরের আড়াি করার িুাঁত্রক ত্রেরত োই ো 
আত্রম। আো কত্রর সামরের ত্রদেগুরিারত ত্রেরজর রর্াকাত্রম রু্িরত রপরর অ্সেত্রতক 
অ্ত্রভরযার্ তুরি রেরর্ তুত্রম। ভার্রতও পাররর্ ো রয আমারক কতটা হতাে করর  তুত্রম। 
 
ত্রেরজর োস কামরা়ে ত্রফরর এরস োত্রেক র্রস রইরিে োহজাহাে। এেরো ডুরর্ আর ে 
র্ভীর ত্রেো়ে। সম়ে হর়ে রর্র  পত্ররর্ার আর র্াইররর পৃত্রথর্ীরক জাত্রের়ে রদ়োর রয 
রকান্ পুিরক ত্রেরজর উত্তরাত্রধকারী ত্রহরসরর্ রদেরত োে ত্রতত্রে আর সমি সরেরহর 
অ্র্সাে করার–অ্থর্া অ্যাত্রেত আোর–কত্রেষ্ঠ রকাে পুরির যত্রদ ত্রক ু রথরক থারক। ত্রতত্রে 
রর্াঁরে থাকরত থাকরতই ত্রেরজরদর অ্সন্তুত্রষ্ট ত্রমত্রটর়ে রেরর্ তারা। ত্রর্র্ারদর আেিংকাও 
দমে কররত পাররর্ে ত্রতত্রে। 
 
দুই ত্রদে পরর, দেবোথবীরদর সামরে ত্রেরজর জমকারিা ম়ূের ত্রসিংহাসরে র্রস র্র্বরর্াধ 
কররিে োহজাহাে। এ ধররের রজৌিুস আর রকাে োসকই র্া সৃত্রষ্ট কররত রপররত্র ি? 
তাাঁর আরদে মত রসোপত্রত আর সভাসদর্ণ ত্রেরজরদর রশ্রষ্ঠ রপাোক আর রত্ন পত্ররধাে 
কররই হাত্রজর হর়ের ে আজ। কমিা ররের ত্রসরের আিোল্লা আর হীররেত্রেত 
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হাতিও়োিা  ুত্রর রকামরর িুত্রির়ে জ্বিজ্বি করর  অ্রোক ত্রসিং। ত্রেরজর োসোমরির 
অ্েযতম গুরুত্বপূণব রঘাষণা কররত এরসর ে সম্রাট, তাই এমেত্রট হও়োই র্াঞ্ছেী়ে। দারা 
রযোরে দাাঁত্রড়র়ে আর  একর্ার রসত্রদরক তাকারিে োহজাহাে। দারার দুপারে োহ সুজা 
আর মুরাদ। হাত তুরি েীরর্তা কার়েম কররিে সম্রাট। যত্রদও র্হু ত্রেিােঅ্িা কক্ষটারত 
এমত্রেরতই রেরম এরসর  তেিঃেরব্দর োদর। 
 
আজ রতামারদর সকিরক রডরক পাঠারোর কারণ হি দরর্ারর আমার ত্রপ্র়েতম রজযষ্ঠ পুি 
দারা শুরকাহরক সম্মাত্রেত করা। এই মরমব আত্রম তারক ত্রহসার ত্রফররাজা জা়ের্ীর ও 
রিাত্রহত র্রণবর ত্রেত্রর্কা স্থাপরের অ্ত্রধকার প্রদাে করিাম। কথা রেষ করার আরর্ই 
রদেরত রপরিে োরপারে শুরু হর়ে রর্র  েত্রকত দৃত্রষ্ট ত্রর্ত্রেম়ে। সর্াই জারে ত্রতত্রে কী 
রু্িারত রের়ের ে। দারারক রমার্ি ত্রসিংহাসরের উত্তরাত্রধকারী রঘাষণা কররর ে। েুর্ 
রর্ত্রে সম়ে িার্ি ো ত্রেজ োস কামরা়ে রুে আওরঙ্গরজরর্র কারে এ সিংর্াদ 
রপৌঁ ারত। এর তাৎপযবও রু্িরত পারি রস। সম্ভর্ত অ্র্রেরষ পাত্রথবর্ পৃত্রথর্ীর 
সত্রতযকাররর রূপ রু্িরত পাররর্ আওরঙ্গরজর্, রমরে রেরর্ রয ত্রসিংহাসে কেরো তার 
হরর্ ো। ত্রমরথয আোর োরা উপরড় রফরি, ভ্রাতৃ ত্রর্রিরষর ত্রতেতা ররাধ করার জেয 
দ্রুত কাজ কররত হরর্ োহজাহােরক। যাই রহাক আল্লাহর ইরেরত সত্রঠক সমর়ে সত্রঠক 
কাজত্রটই কররর ে ত্রতত্রে। ত্রেরজর ত্রেরু্ত্রেতা রু্িরত পাররর্ আওরঙ্গরজর্, স্বীকার করর 
রেরর্ রয দারার উপত্রস্থত্রতরত রস কেরোই ত্রপতার আেুকূিয পারর্ ো। এটাও উপিত্রি 
কররত পাররর্ রয তার ক্ষত্রত করার রকাে কারণই রেই দারার–কেরোই দুজরে প্রত্রতিেী 
ত্র ি ো– যত্রদও আওরঙ্গরজরর্র মত অ্হিংকারী মােুরষর পরক্ষ হজম করা কত্রঠে হরর্ এ 
সতয। 
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২.২ 
 
আব্বাজাে, আপোরক ত্রক ু কথা র্িরত োই … 
 
কী হর়ের  জাহাোরা? রকাে সমসযা রেই রতা? রতামার স্বাস্থয…? 
 
প্রা়ে প্রত্রতত্রদেই পািত্রকরত করর দুরর্ব আরস জাহাোরা। তারপরও ত্রপতার কার  পাঠারো 
অ্েুররাধ রযে তার সারথ তারই প্রাসারদ রদো কররে োহজাহাে–রপর়ে অ্র্াক 
হর়েত্র রিে সম্রাট। 
 
আত্রম ভারিা আত্র , আমার সম্পরকব ত্রক ু ে়ে, আওরঙ্গরজরর্র সম্পরকব। 
 
রতা রস রতামারক র্রির  তার সম্পরকব ওকািত্রত কররত, তাই ো? 
 
ো, রস জারেও ো রয আত্রম তা করত্র । ত্রকন্তু পত্ররর্াররর মারি রকাে ভুি রদেরত রপরি 
আত্রম অ্গ্রাহয কররত পাত্রর ো তা। আত্রম আরর্ই ক্ষমা রের়ে ত্রেত্রে, ত্রকন্তু সম্ভর্ত আত্রম 
এমে ত্রক ু রদেরত পাত্রে, যা আপত্রে পারেে ো। 
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েম্রভারর্ হরিও এরহে পত্ররহারস আঘাত রপরিে োহজাহাে। 
 
আত্রম স্বেভারর্ই রদেরত রপররত্র  সর্। আওরঙ্গরজরর্র উত্রেত ত্রেরজরকই রদাষ রদ়ো। 
আত্রম রভরর্ত্র িাম রয রস একজে পুরুষ, ত্রকন্তু তার আেরণ রতা রস কথা র্রি ো। 
 
আত্রমও মােত্র  তা…. আর আমার ধারণা আওরঙ্গরজর্ ত্রেরজও এেে রু্িরত পারর । তার 
সারথ অ্রেক সম়ে কাত্রটর়েত্র  আত্রম, শুরেত্র  ওর আরর্র্প্রর্ণ সর্ কথা, রেষ্টা কররত্র  
যুত্রে ত্রদর়ে রর্ািরত, রস স্বীকার কররর  রয মূরের মত কাজ কররর । শুধু রের়ের  
আপোর কার  ত্রপ্র়ে হরত। এেে ত্রমেত্রত করর  আপত্রে রযে তারক দাত্রক্ষণারতয ত্রফরর 
রযরত অ্েুমত্রত ত্রদে… 
 
আত্রম একজে রযার্য পদমযবাদার কমবকতবা েুাঁরজ রপর়েত্র , তাই তার আর প্রর়োজে রেই। 
 
আব্বাজাে যেে আত্রম অ্সুস্থ ত্র িাম আর আপত্রে আমার ত্রর্ াোর পারে র্রস থাকরতে, 
মারি মারিই আত্রম শুরেত্র  রয আপত্রে আল্লাহর কার  প্রত্রতজ্ঞা কররতে রয আত্রম জীর্ে 
ত্রফরর রপরি আপত্রে রয রকাে ত্রক ু কররত রাত্রজ। আমারক পুেজবীর্ে দাে কররর ে 
আল্লাহ্, আর আত্রম ত্রতত্রে েে–এেে এই দ়ো োইত্র  আপোর কার । 
 
জাহাোরা… 
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হা! আওরঙ্গরজর্ মে োরাপ করর আর । ক্ষমা করর ত্রদে তারক, একসম়ে রযমে আমার 
কার  ক্ষমা প্রাথবো কররত্র রিে আপত্রে। অ্র্রুে দো রথরক মুত্রে ত্রদে তারক। 
 
তারপর? 
 
েতুে রকাে কারজ ত্রের়োর্ ত্রদে। যত্রদ দাত্রক্ষণারতয োও হ়ে, অ্েয রকাথা়ে রযোরে রস 
তার রমধােত্রে কারজ িার্ারত পাররর্। এসরর্র অ্পে়ে হরর্ ো আর রস ত্রেরজও ত্রদরে 
ত্রদরে ত্রতেত্রর্রে হর়ে উঠরর্ ো। রমারটই অ্সন্তুষ্ট কররর্ ো আপোরক। আর এটা শুধু 
আমার মের্য ে়ে, আত্রম দারার সারথও কথা র্রিত্র । যত্রদও প্রথরম রস ত্রেরজও 
আওরঙ্গরজরর্র র্যাপারর কু্ষি ত্র ি–আওরঙ্গরজরর্র ভ্রাে ধারণার কথা ত্রের়ে ত্রকন্তু তারপর 
জাত্রের়ের  রয েত্রুতার রকাে ইরে রেই তার আর যত্রদ আওরঙ্গরজর্ অ্েুতি হ়ে তাহরি 
সর্ ভুরি ত্রর্র়ে আওরঙ্গরজরর্র েতুে জীর্ে রদেরত রাত্রজ রস। 
 
রকে দারারক এত অ্প ে করর আওরঙ্গরজর্? এটা ত্রক শুধুই। ত্রহিংসা? 
 
হরত পারর ত্রকন্তু এরত রয শুধু আওরঙ্গরজরর্রই রদাষ তা ে়ে। আমার রপাড়া ক্ষত রথরক 
রসরর ওঠার পর রথরক আত্রম রদরেত্র  রয তারদর মারি মরোমাত্রিেয রর্রড় েরির । 
আমারও মরে হর়ের  রয আপোর দাত্রক্ষণাতয রপর়ে ত্রেরজর উপর রর্ত্রে আত্মত্রর্শ্বাসী হর়ে 
উরঠর  দারা–যত্রদও আত্রম ত্রেত্রিত রয অ্র্রেতরেই হর়ের  এমেটা। আওরঙ্গরজরর্র মারি 
রসরর্াধ রেই, রযটা রস ত্রেরজও জারে আর তাই দ্রুত রু্রিও রফরি যত্রদ রকউ তারক 
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অ্র্মােো করর–ইরেকৃত র্া অ্ত্রেোকৃতভারর্ও ত্রর্রেষ করর দারা। তাই এভারর্ই শুরু 
হ়ে প্রত্রতিেিতা। 
 
ত্রক ু ত্রক ু প্রত্রতিত্রেতা স্বাভাত্রর্ক আত্রম জাত্রে। ত্রকন্তু আওরঙ্গরজর্ এমেভারর্ কথা র্রির  
রয রস দারারক ঘৃণা করর। র্ড় ভাই তার সম্পরকব এমে কী কররর  রয এত র্ভীরভারর্ 
আহত হর়ের  রস? 
 
োত্রেকটা ত্রিধার পর জাহাোরা জাোরিা, তারদর মধযকার ধমবী়ে ত্রভন্নতা। 
 
ধমবী়ে? আত্রম জাত্রে দারা সুফীর্ারদ আগ্রহী আর আওরঙ্গরজর্ রমাল্লারদর সারথ প্রেুর সম়ে 
কাটা়ে, ত্রকন্তু কেরো রতা কেোই কত্ররত্রে রয ধমব কেরো এত ত্রর্ররারধর কারণ হরত 
পারর। 
 
ভুি কররর ে আপত্রে। দারার েত্ররি সম্পরকব জারেে আপত্রে সত্রহষু্ণ আর সর্ত্রক ু ত্রের়েই 
রকৌতূহিী… আওরঙ্গরজর্ আমারদর সুত্রন্ন পত্রণ্ডত আর রমাল্লারদর সর্ ত্রক ু রমরে েরি আর 
ত্রর্শ্বাস করর রয এরদররক অ্মােয করাটা ধমবরদ্রাত্রহতা। তার মরত দারার দেবে 
ধমবরদ্রাত্রহতার সাত্রমি আর আমারদর োসেকারযবর অ্েরা়ে। আত্রম প্রা়েই তারক র্িরত 
শুরেত্র  রয রমার্ি সাম্রারজযর সমসযা হি করঠার আর সত্রতযকাররর মুসত্রিম পথ রথরক 
ত্রর্েুযত হর়েত্র  আমরা। দুেবীত্রতর জেয আপোর কমবোরীরদর মারি ত্রহেু আর ত্রে়োরদররক 
রদাষাররাপ করর রস। আর ত্রর্শ্বাস করর রয আমারদর প্রোসেরকও দূত্রষত কররত তুির  
এরাই। আমারক এও জাত্রের়ের  রয, দাত্রক্ষণারতয থাকাকািীে অ্সর্ধ সুদ আর 
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অ্সেত্রতকতার র্হু উদাহরণ েুাঁরজ রপর়ের  যার রপ রে হাত রর়ের  আমারদর ত্রহেু 
প্রজারদর জত্রমদাররর হারত দারসর মত ত্রেিঃরেত্রষত হরে পুররা গ্রাম। জত্রমদার তারদররক 
দাত্ররদ্র আর ঋরণর জারি জত্রড়র়ে রররের । 
 
এই ধররের রক্ষরি ধমব রকাে র্যাপার ে়ে, েত্ররিই আসি। যত্রদ রস অ্পরারধর কথা 
জােরত পারর, তাহরি আমার রাজ প্রত্রতত্রেত্রধ ত্রহরসরর্ তার দাত্র়েত্ব হরে এগুরিারক ত্রঠক 
করা। 
 
অ্র্েযই। আর আওরঙ্গরজরর্র মরত এ কাজত্রটই কররত রের়ের  রস। ত্রকন্তু তার মরত 
োসেকারযবর এরকর্ারর র্ভীরর রপৌঁর  রর্র  পেে। কট্টরর্াদী রমাল্লারদর উৎসারহ রস 
ো়ে প্রত্রতত্রট ত্রহেুরক তার ভাষা়ে অ্ত্রর্শ্বাসীরদর অ্পসারণ কররত হরর্ সরকাররর উচ্চ 
পযবা়ে রথরক। 
 
তাহরি র্িরত হ়ে রয রস একটা রর্াকা। আমার দাদাজাে রু্িরত রপররত্র রিে রয 
সাম্রাজযরক একরি রর্াঁরধ রােরত হরি আর এর সমৃত্রে সাধে কররত হরি সকি প্রজার 
প্রত্রত সমাে আেরণ কররত হরর্ অ্রোক ত্রসিংর়ের মত ত্রহেু আর মুসত্রিম, সকরির জেয। 
তুত্রম ত্রেরজ রযমে একর্ার আমারক িরণ কত্ররর়ে ত্রদর়েত্র রি রয আমার ত্রর্শ্বি আর 
আস্থার্াে সভাসদ ও রসো প্রধােরদর মারি ত্রহেু রর়ের , আমারদর ধমেীরত র্র়ে 
েরির  রাজকী়ে রাজপুত রে। 
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একই কথা র্রি দারাও আর এোরেই তারদর ত্রর্ররাধ। রেষর্ার, দারার প্রাসাদ দেবরের 
এক ত্রক দুইত্রদে আরর্, দুজরের প্রা়ে মারামাত্রর রিরর্ যার্ার দো যেে আওরঙ্গরজর্ 
র্রি র্রস রয আমারদর উত্রেত ত্রহেু মত্রের ত্রেমবাণ ত্রেত্রষে রঘাষণা করা। 
 
সম্ভর্ত দুইজরেই ভুরি ত্রর্র়েত্র ি রয আত্রমই এেরো সম্রাট আর আত্রমই ত্রসোে গ্রহণ 
করর্ রয, আমার সাম্রারজযর উচ্চ পযবার়ে কারা কাজ কররর্ আর রকাে ধররের ধমবী়ে 
দািাে ত্রেমবারণ আমরা অ্েুমত্রত প্রদাে করর্। 
 
আত্রম আপোরক ত্রক্ষি করর রতািার জেয র্ত্রিত্রে। আত্রম শুধুমাি আমার ভাইরদর মারি 
রকাে সমসযা হর়ের  তা রু্ত্রির়ে র্িরত রের়েত্র । 
 
তুত্রম রযটারক র্যােযা র্ি , রসোরে রতা ত্রক ুই রেই রয আওরঙ্গরজর্ রকে ভার্র  দারা 
তারক হতয কররত ো়ে? 
 
আওরঙ্গরজর্ এেে জারে রয রস অ্সঙ্গত আেরণ কররর । ত্রকন্তু তার মত করর রদোর 
রেষ্টা করুে। দারা সর্সম়ে সতকব থারক ো। র াটরর্িা রথরকই আওরঙ্গরজর্রক 
প্ররিাভরে রফরি মজা কররতা দারা। এেে এই মধযর়্েরসও রস জারে রয রকাথা়ে রটাপ 
রফিরি আওরঙ্গরজর্ দারারক ত্রেরজর েত্রু ভার্া শুরু কররর্, সরেহ র্রড় তুিরর্ আর 
দারার প্রত্রতত্রট কারজর র্াাঁকা অ্থব েুাঁজরর্…ত্রকন্তু আওরঙ্গরজর্ জাত্রের়ের  রয সর্ ত্রক ুই 
এেে অ্তীত আর রস একটা ভুি কররর  ভূর্ভবস্থ কক্ষ ত্রের়ে। আর্াররা আপোর আস্থা 
অ্জবে কররত োইর । আত্রমও ত্রর্শ্বাস কত্রর এটা সত্রতয। 
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েুপ করর রইরিে োহজাহাে। জাহাোরা ত্রক ত্রঠক র্ির ? দারার প্রাসারদর রসই ঘটোর 
পর রথরক দুরর্বর মারি এরকর্ারর ত্রেিঃেব্দ হর়ে আর  আওরঙ্গরজর্। যত্রদও তার উপর 
েুর্ সূক্ষ্মভারর্ েজরদাত্ররর র্যর্স্থা কররর ে সম্রাট, সরেহমূিক ত্রক ুই পাও়ো যা়েত্রে। 
রকাে ধররের রাজরদ্রাহ র্া সম্রারটর উত্তরসূরী ত্রহরসরর্ দারার োম রঘাষণার পর রকাে 
অ্সরোরষরও আভাস পাও়ো যা়েত্রে। আওরঙ্গরজর্ হ়ে েুর্ পাকা অ্ত্রভরেতা অ্থর্া 
সত্রতযকার অ্রথবই অ্েুতি হর়ের । 
 
আব্বাজাে। অ্েুগ্রহ করর জাোে রয আপত্রে তারক ক্ষমা কররর ে। আর ত্রেরজরক প্রমাণ 
করার সুরযার্ রদে। অ্েত আপোর দরর্াররর সভা়ে রযার্ রদর্ার অ্েুমত্রত প্রদাে 
কররে, রযমে দারা আর মুরাদ অ্িংে রে়ে। আওরঙ্গরজর্রক এভারর্ দূরর সত্ররর়ে রররে 
দরর্াররর রোরেও তারক োরটা করর ে। আমরা সর্াই জাত্রে রয ও অ্হিংকারী প্রকৃত্রতর; 
তাই আপোর কার  প্রকাে ো কররিও এরত আহত হরে আওরঙ্গরজর্। 
 
তারক োরটা র্া েীে রদোরোর রকাে উরদ্দেয রেই আমার। আত্রম শুধু তারক একটা ত্রেক্ষা 
ত্রদরত রের়েত্র । রস রয ধররের আেরণ কররর । তারত এটাই প্রাপয। যত্রদ, রতামার 
কথােুযা়েী ও ত্রেরজর ভুি রু্রি থারক, তাহরি ত্রঠক আর  দরর্াররর সভা়ে রযার্ রদর্ার 
অ্েুমত্রত রদ়ো হরর্। তরর্ সর্ত্রক ুই ত্রেভবর করর  তার উপর। যত্রদ আেররণ পত্ররর্তবে 
এরে থারক তাহরি তার জেয েতুে পরদরও র্যর্স্থা করর্ আত্রম। যত্রদ তা ো হ়ে তাহরি 
আমার কা  রথরক সহৃদ়েতার আর রকাে আো রেই …। 
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* 
 
োর মাস পরর, র্যত্রের্ত দেবোথবীরদর ত্রর্োি করক্ষ সান্ধয র্াত্রত রজ্বরি ত্রদর়ে রর্র  
ভৃরতযরা। সভাসদরদর সামরে যার্ার জেয প্রস্তুত হরিে োহজাহাে। এরদর মারি দারা, 
আওরঙ্গরজর্ আর মুরাদও আর । সাম্প্রত্রতক কর়েক সিারহ মরোরযার্ সহকাররই সর্ 
ধররের আরিােো শুরের  আওরঙ্গরজর্। ত্রকন্তু ত্রেরজ রথরক রতমে ত্রক ু ো র্িরিও রর্ে 
কর়েকত্রট রক্ষরি প্রা়ে রোোরমারদর মত কররই একমত হর়ের  দারার ত্রর্ত্রভন্ন যুত্রের 
সারথ। কর, র াটোট প্রজা রারষ্ট্রর ত্রর্রদ্রাহ দমে ত্রকিংর্া উত্তর রথরক দত্রক্ষরণ পুররা 
সাম্রাজযরক একসারথ রর্াঁরধ রাো রগ্রট োিংক ররারডর উন্ন়েে প্রভৃত্রত ত্রর্ত্রভন্ন ত্রর্ষর়ে 
ত্রর্তরকব রমরতর  সভাসদরদর দি। হরত পারর রয দুই ভাইর়ের মারি ধূমাত্র়েত 
ত্রর্রষদর্ার আসরি উরঠ রর্র । অ্েত োহজাহাে রসরকমটাই আো কররিে। হঠাৎ 
কররই একটা সুরযার্ ত্রেরজ রথরকই এরস ধরা ত্রদর়ের  তার রাজর্িংরের কার , যা হ়েত 
আর কেরো ঘটরর্ ো–অ্েত তাাঁর জীর্দ্দো়ে রতা ে়েই। আর দুই পুরির রর্াকার মত 
তরকবর োত্রতরর ত্রতত্রে ত্রেরজর অ্থর্া রজযষ্ঠ রসোপত্রতরদর মরোরযার্ েষ্ট হরত রদরর্ে ো। 
 
মাথা তুরি, শুরু কররিে সম্রাট। এটা আমার রকাে সাধারণ তদেত্রেে সভা ে়ে। যুে-
সভা়ে র্রসত্র  আমরা। র্ত কর়েক সিাহ ধরর কারু্ি আর র্াদাকোে রথরক আমার 
প্রারদত্রেক োসেকতবারা সিংর্াদ পাঠারে রয, অ্ক্সাস েদীর রপ রে উজরর্ক রর্ারিরা 
ত্রেরজরদর মারি মারামাত্রর করর সন্ত্রাস কার়েম করর রররের  ত্রেরজরদর ভূত্রমরত। আর 
এই ত্রর্েৃঙ্খিাই আমারদর জেয সুরযার্। 
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আপত্রে কী র্িরত োে জাহাপো? জােরত োইি সর্ সম়েকার মত রসাোত্রি ররেমী 
ত্রটউত্রেক পত্ররত্রহত অ্রোক ত্রসিং। 
 
আমার কথার অ্থব হরে, উজরর্করদর হারত এেে ত্রেরজরদররক প্রত্রতরক্ষার মত অ্র্স্থা 
রেই। যত্রদ আমরা দ্রুত পদরক্ষপ ত্রেরত পাত্রর, তাহরি উত্তরর রপৌঁর  র্াে দেি করর 
ত্রেরত পারর্। র্যর্সার়ের জেয মূিযর্াে এই েহর দেি কররত পাররি কারু্রি থাকা 
আমারদর র্যর্সা়েীরা অ্তযে িাভর্াে হরর্। ত্রকন্তু র্াে হরর্ শুধুমাি সূেো। একর্ার 
র্ারে রপৌঁ রত পাররি অ্ক্সাস েদী পার হর়ে মাি ১৭০ মাইি দূরর থাকা সমরকে 
দেি করর ত্রেরত পারর্। ভার্যরদর্ীর এরে রদ়ো এই সুরযার্ কারজ িার্ারত পাররি 
রসাোত্রি েহর হর়ে যারর্ আমারদর… 
 
একটু রথরম োরপারের মুেগুরিার ত্রদরক তাকারিে োহজাহাে। রকউ রকউ প্রেিংসা 
করর , কাররা মুরে সরেরহর আভাস, ত্রকন্তু রর্ত্রেরভার্ই ত্রর্ির়ে থ হর়ে রর্র । 
কাউরকই ত্রেরজর ত্রসোে জাোেত্রে ত্রতত্রে, এমেত্রক দারারকও ে়ে। র্হুত্রদরের সযরত্ন 
িাত্রিত উচ্চাকাঙ্খ এত্রট। প্রা়ে সমর়েই, ত্রেদ্রাহীে অ্র্স্থা়ে অ্ন্ধকারর শুর়ে শুেরত থারকে 
ভৃরতযর মুরে ত্রেরজর পূর্বপুরুরষর রিেেী। রসই র্ািক র়্েস রথরকই ভারিার্ারসে 
র্ার্রোমা ত্রসিংহাসরের সন্ধারে আসা তরুণ রঘাড়সও়োর োহজাদা। কত্রঠে পত্ররত্রস্থত্রতরতও 
ত্রর্শ্বাস ো হারারো; যত ত্রর্োিই রহাক ো রসই ত্রর্পদ, ররামাত্রঞ্চত করর তুিত 
োহজাহােরক। তরর্ সর্ার উপরর দার্ কাটত ত্রর্রেষ একত্রট ঘটো সমরকে োসে 
করার জেয র্ার্ররর দৃঢ় মরোভার্ ত্রেরজর জীর্দ্দো়ে যা একর্ার ে়ে ত্রতে ত্রতের্ার 
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আক্রমণ কররত্র রিে ত্রতত্রে। যেে রথরক উজরর্করদর সমসযার কথা শুের ে, তেে 
রথরকই এ আক্রমরণর প্রত্রত আগ্রহী হর়ের ে োহজাহাে। 
 
আিযব হর়ে রর্ , সর্াই। র্রি েিরিে োহজাহাে। ভুরি রর্  রয রমার্িরা ত্রহেুিারে 
আসার আরর্ আমরা অ্ক্সারসর ওপররই োসে করতাম। আমার পূর্বপুরুষ ততমুর 
সমরকেরক ত্রেরজর রাজধােী ততত্রর কররত্র রিে আর পর ত্রপতামহ র্ার্র এত্রট দেিও 
কররত্র রিে। তাই ঐসর্ ভূত্রমর উপর জন্মর্ত অ্ত্রধকার আর  রমার্িরদর। 
 
ত্রকন্তু র্ার্র, সমরকে ধরর রােরত পাররেত্রে, যত রেষ্টাই করুে ো রকে। রেষপযবে 
উজরর্করা তারক পরাত্রজত কররত্র ি। র্রি উঠি দারা। 
 
কারণ, ত্রতত্রে সিংেযা়ে কম ত্র রিে। তার রপ রে ত্রর্োি রকাে সাম্রারজযর সম্পদ ত্র ি ো, 
রযমেটা আর  আমার। এ াড়াও তাাঁর েত্রুরা একত্রিত হর়েত্র ি োইর্ােী োে োরম 
যুের্াজ উজরর্ক রেতার অ্ধীরে। এেে এই মুহূরতব উজরর্করদর এ ধররের রকাে রেতা 
রেই। 
 
আত্রম আপোর র্ের্য রু্িরত পারত্র , আব্বাজাে। আরিােো়ে অ্িংে ত্রেি আওরঙ্গরজর্। 
অ্ক্সাস পার হর়ে যাও়োই আমারদর ভার্য। আর যত্রদ সফি হই তাহরি সমরকে রথরক 
শুরু করর দাত্রক্ষণারতযর রেষপযবে োসে করর্ আমরাই–এতটা এমেত্রক ততমুরও 
পাররেত্রে। 
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মাথা োড়রিে োহজাহাে, করক্ষর মারি একমাি আওরঙ্গরজর্রকই মরে হি রু্িরত 
রপররর  তার প্রিার্, আর এ ত্রের়ে উরত্তত্রজত হর়ে উরঠর –যত্রদও এরত মেিঃকু্ষণ্ণ হরিে 
ত্রতত্রে। সম্ভর্ত অ্রেযরা এেরো পুররাপুত্রর রু্রি উঠরত পাররত্রে। 
 
তুত্রম ত্রেত্রিত রয পাঠারো প্রত্রতরর্দেগুরিা সমূ্পণব সতয? োত্রেকটা ত্রেত্রেত হর়ে পড়ি 
দারা। আমারদররক রযভারর্ জাোরো হর়ের  উজরর্করা ত্রক সত্রতযই এতটা হাোহাত্রেরত 
ত্রিি ত্রেরজরদর সারথ? আর যত্রদ তা হ়েও, তারা যত্রদ রভদারভদ ভুরি ত্রর্র়ে ত্রর্রদেী 
আক্রমণ রঠকারত একরজাট হর়ে ওরঠ? 
 
আমার কমবোরীরদর পাঠারো সিংর্াদ ত্রর্শ্বাস কত্রর আত্রম। একজে রতা এমে র্ণবোও 
ত্রদর়ের  রয উজরর্করদর এক রর্াি আররক রর্ারির রিাকরদররক ত্রেত্রর্বোরর হতযা 
কররর । অ্েত পাাঁে হাজার রিাক মৃতুযর্রণ কররর । এরদর মারি পুরুষরদর পাোপাত্রে 
োরী আর ত্রেশুরাও আর । রেক্ষ়েী জাত্রতর্ত ত্রর্র্াদ এেে েরম আকার ধারণ কররর । 
এরক অ্রেযর উপরর প্রত্রতরোধ রের্ার উপররই রর্ত্রে মরোরযার্ী এেে তারা। তাই 
যতক্ষরণ আমারদর ত্রদরক েজর রদর্ার ফুরসৎ পারর্, র্হু রদত্রর হর়ে যারর্। ত্রকন্তু হযাাঁ, 
ঘটোর অ্র্েযই পত্ররর্তবে হরত পারর। আর তাই এেে আমারদররক দ্রুত পদরক্ষপ 
ত্রেরত হরর্। 
 
আপত্রে সম্পরদর কথা উরল্লে কররর ে, জাহাপো। উত্তরর কত সিংেযক তসেয পাঠারত 
োে আপত্রে? জােরত োইি অ্রোক ত্রসিং। রর্ে র্ড়সড় আর সেে রসোর্াত্রহেী প্রর়োজে 
হরর্ আমারদর। পাহারড়র জীর্েযািা রর্ে কত্রঠে আর আর্হাও়োও তর্ত্রর। 
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সর্ত্রক ু ত্রের়ে সত্রর্িারর পরর আরিােো হরর্। ত্রকন্তু আত্রম র্ির্ অ্েত পঞ্চাে হাজার 
রঘাড়সও়োর আর কামাে ত্রের়ে দে হাজার র্েুকধারীর সারথ পদাত্রতক তসেযরাও যারর্, 
র্ারন্ধর জেয যারত সমসযা ো হ়ে। এরপর অ্ক্সাস পার হর়ে সমরকে রপৌঁ ারত আমরা 
যত্রদ প্রর়োজে হ়ে রতা, তারাও যারর্। এত্রট ত্রেভবর কররর্ উজরর্করা কতটা েে 
প্রত্রতররাধ র্রড় রতারি, তার উপর। 
 
ত্রকন্তু এ ধররের ত্রর্োি রসোর্াত্রহেী একত্রিত করার জেয সম়েও দরকার। মরে করর 
রদে রয অ্তীরতর রের়েও কতটা সম়ে রর্ত্রে রের়ের  আমারদর প্রারদত্রেক োসেকতবারা 
তসেয সমারর্ে করার জেয… আমারদর অ্ত্রভজাত সম্প্রদা়ে রাজকী়ে র্যর্হাররর জেয 
তসেয প্রস্তুত করার রীত্রতরত আির্া ভার্ ত্রের়ে এরসর । রজার ত্রদর়ে র্রি উঠি দারা। 
 
দারার এতটা ত্রেত্রেত হর্ার র্া প্রশ্ন করার রকাে দরকার রেই। ভার্রিে োহজাহাে। 
আত্রম জাত্রে, ত্রকন্তু তসেয পাঠারত রদত্রর কররিই োত্রি রদ়ো হরর্। এ াড়া, ত্রর্রদেী ভাড়ারট 
তসেয ত্রের়োরর্র র্যাপাররও ত্রসোে ত্রের়েত্র  আত্রম। ইত্রতমরধযই ইিংররজ ত্রেরকািাস 
র্যািান্টাইেরক দাত্র়েত্ব ত্রদর়েত্র  ত্রতে হাজার ভাড়ারট তসেয ত্রের়োর্ রদ়োর জেয। 
 
রসোর্াত্রহেীর রেতৃরত্ব রক থাকরর্ে? জােরত োইি অ্রোক ত্রসিং। এই একই প্রশ্ন ত্রের়ে 
ম্রাট ত্রেরজও রর্ে ত্রর্েত্রিত হর়ে আর ে। 
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করক্ষর রপ ে ত্রদরক আওরঙ্গরজর্ উরঠ দাাঁত্রড়র়ে রসাজা তাাঁর ত্রদরক তাত্রকর়ে আর , রদেরত 
রপরিে োহজাহাে। দাত্রক্ষণারতয একজে দক্ষ রসোপত্রত ত্রহরসরর্ ত্রেরজরক প্রমাণ কররর  
আওরঙ্গরজর্ আর তাই এরক্ষরিও রসই হরত পারর ত্রেত্রিত প ে, একথা ত্রতত্রে ত্রেরজও 
জারেে। প্রতযক্ষ যুরের রতমে রকাে অ্ত্রভজ্ঞতা রেই দারার। োহ সুজা র্হু দূরর 
র্ািংিারত আর রডরক পাঠারতও সম়ে িার্রর্। অ্েযত্রদরক মুরাদ এেরো তরুণ এর্িং রকাে 
রেষ্টাও করা হ়েত্রে তারক ত্রের়ে এর আরর্। রাত রজরর্ র্ভীরভারর্ ত্রতত্রে রভরর্ রদরের ে 
রয আওরঙ্গরজর্রক কী এ দাত্র়েত্ব রদ়ো যা়ে ত্রকো। প্রা়ে ত্রসোে ত্রের়েও রফরিত্র রিে 
ত্রর্ত্রভন্ন ত্রদক রথরক এটাই হত যুত্রেযুে ত্রসোে ত্রকন্তু পুরির অ্রযৌত্রেক আেররণর িৃত্রত 
এেরো মে রথরক মুর  রফিরত পাররে ত্রে ত্রতত্রে। যতই রভরর্র ে ততই উত্রিগ্ন 
উরঠর ে। মের্ড়া একটা ধারণার জেয তাাঁর আরদে অ্মােয করার পরও ত্রক 
আওরঙ্গরজরর্র র্যাপারর িুাঁত্রক রেরর্ে ত্রতত্রে? অ্থর্া আওরঙ্গরজরর্র কােত্রেক র্া 
উস্কাত্রেমূিক কথার্াতবা যত্রদ তজযষ্ঠ কমবোরীরদর মারি মতরভদ ততত্রর করর? 
 
প্রতূযরষর আরিা করক্ষর মারি প্ররর্ে কররতই ত্রসোে ত্রেরিে রয েতুে দাত্র়েত্ব রের্ার 
আরর্ আররা ত্রক ুত্রদে অ্রপক্ষা কররত হরর্ আওরঙ্গরজর্রক। 
 
আত্রম ত্রসোে ত্রের়েত্র  রয, রসোর্াত্রহেীর রেতৃত্বভার রদ়ো হরর্, োহজাদা মুরাদরক। 
আিযব হর়ে রর্ি সকরি আর মুরারদর রেহারা়ে ফুরট উঠি সত্রতযকাররর ত্রর্ি়ে। আত্রম 
জাত্রে এটা রতামার জেয প্রথম র্ড় রকাে অ্ত্রভযাে মুরাদ। ত্রকন্তু সম়ে এরসর , রতামারক 
ত্রেেরত হরর্ যুেত্রর্দযা আর আত্রম জাত্রে রয আমারক হতাে কররর্ ো তুত্রম। রতামারক 
পরামেব রদ়োর জেয আর প্রত্রতত্রদেকার সমি ত্রক ু র্যর্স্থাপোর দাত্র়েত্ব ত্রদিাম অ্রোক 
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ত্রসিং, রতামার উপর। ত্রেরজর সাহরসর প্রমাণ ত্রদর়ে  তুত্রম–আর ত্রেরজর সামত্ররক 
দক্ষতারও র্হু র্ র আরর্ যেে দাত্রক্ষণারতয একসারথ িড়াই কররত্র িাম আমরা। আর 
ভারিা রকাে গুরু পারর্ ো আমার পুি। 
 
ত্রকন্তু আব্বাজাে… এক পা সামরে এত্রর্র়ে এরিা আওরঙ্গরজর্। আমারক পাঠারো উত্রেত। 
মাি ত্রক রদোইত্রে রয আত্রমই একমাি রু্িরত রপররত্র  রতামার উচ্চাো? প্রমাণ রদইত্রে রয 
অ্ডবার রাজার ত্রর্রুরে আমার প্রথম অ্ত্রভযারের সম়ে রথরকই আত্রম একজে দক্ষ 
রসোপ্রধাে? দাত্রক্ষণারতযর এককণা ভূত্রমও ত্রক আত্রমও র রড়ত্র  েেহরি? ত্রর্জাপুর আর 
রর্ািকুন্ডার োসকরদররক ত্রক র্াধয কত্ররত্রে যুেরক্ষরি আমারক ভ়ে রপরত আর 
রমার্িরদর সারথ েুত্রে কররত? আমারক র্ারে রযরত দাও আর রদে আমারদর কামারের 
আঘারত কত দ্রুত রকাঁরপ ওরঠ এর রদ়োি…. 
 
ো, আওরঙ্গরজর্, আত্রম ত্রসোে ত্রের়ে ত্রের়েত্র । 
 
 ভুি করর  আর একত্রদে এর জেয অ্েুরোেোও কররর্। 
 
সারাটা করক্ষ সর্ার ত্রেিঃশ্বাস আটরক রর্ি রু্িরত পাররিে োহজাহাে। এই ধররের 
অ্র্াধযতার ভ়েই কররত্র রিে ত্রতত্রে। আওরঙ্গরজর্রক ো পাঠারোর ত্রসোে সত্রঠকই 
হর়ের  আর তৎক্ষণাৎ আররা একত্রট ত্রসোে ত্রেরিে ম্রাট রকাে ধররের পূর্ব পত্ররকেো 
 াড়াই এ ত্রসোে তার পুি ত্রেরজই রডরক এরের  ত্রেরজর উপর। আত্রম আর্াররা র্িত্র , 
আত্রম মেত্রস্থর করর রফরিত্র । এ াড়া রতামার জেয েতুে ত্রের়োরর্রও র্যর্স্থা কররত্র । 
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আজরকই এটা রঘাষণা করার রকাে ইরে ত্র ি ো আমার; রতামারক গুজরাট পাঠাত্রে। 
রসোেকার প্রারদত্রেক োসেকতবা রর্ে অ্সুস্থ আর র়্েস্কও হর়ে রর্র ে। তুত্রম এেে 
রথরক তার দাত্র়েত্ব পািে কররর্। রতামার অ্রেক কারজর মারি অ্েযতম দাত্র়েত্ব হরে 
জিদসুযরদর হাত রথরক আমারদর র্াত্রণজযতরী আর তীথবযািীরদর র্হর কতটা ত্রেরাপরদ 
রাের  ইিংররজরা, তার রদোরোো করা। 
 
গুজরাট এক মুহূরতবর জেয েীরর্ হর়ে রর্ি আওরঙ্গরজর্। ত্রক ুই ো র্রি রসাজা 
তাত্রকর়ে রইি সামরের ত্রদরক। অ্েযােয অ্রেক সভাসরদর মতই দারা ত্রেরজও তাত্রকর়ে 
আর  রমরির কারপবরটর ত্রদরক; রযে োইর  ো রয কাররা সারথ রোরের দৃত্রষ্ট আটরক 
যা়ে। অ্েযত্রদরক মুরাদ একর্ার তাকারে আওরঙ্গরজরর্র ত্রদরক, একর্ার ত্রপতার ত্রদরক। 
 
যত্রদ আপত্রে তাই োে, রতা ত্রঠক আর  আত্রম গুজরাট যারর্া। অ্র্রেরষ র্রি উঠি 
আওরঙ্গরজর্, যত্রদও রোরের মারি জ্বিরত থাকা আগুে উপহাস করর  েব্দগুরিারক। 
 
ত্রঠক আর । কর়েকত্রদরের মারিই রওো হরত হরর্ রতামারক। এেে আর্ার মরোরযার্ 
ত্রফত্ররর়ে আো যাক র্াে অ্ত্রভযারের প্রসরঙ্গ আত্রম োই যথাযথ রসদ আর অ্েেে ত্রের়ে 
যািা করুক আমারদর রসোর্াত্রহেী আর তাই হারত সম়ে এরকর্ারর অ্ে। 
 
. 
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২.৩ 
 
একমাি আপোর সারথই কথা র্িরত পাত্রর এেে আত্রম। ত্রর্পরদর সম়ে রযমত্রে, রতমত্রে 
সমৃত্রের সমর়েও আমারদর প্রত্রত ত্রর্শ্বি ত্র রিে আপত্রে। জাহাোরা এেরো ত্রর্শ্বাস কররত 
পারর  ো রয রস ত্রেরকািাস র্যািান্টাইেরক যমুোর তীরর তার প্রাসারদর আত্রেোরত 
রদো কররত র্রির । ত্রকন্তু রর্ে কর়েক ঘণ্টা র্ভীরভারর্ ত্রেো করার পর মরে হর়ের  
এটাই যুত্রেযুে। মাফ োইত্র । আপত্রে ত্রেি়েই তৃষ্ণাতব। রসর্াদাসীর ত্রদরক ত্রফরর 
জাোরিা, র্রফ ত্রদর়ে েরর্ত ত্রের়ে আরসা। 
 
এরপর মধযারির তি সূযবারিাক রথরক র্াাঁেরত ততত্রর োত্রম়োোর ত্রেরে, ত্রেরজর ত্রর্পরীত 
প্রারে রাো সূ্থপীকৃত তাত্রক়োর উপর র্সার জেয ইোরা করি ত্রেরকািাসরক। 
 
আত্রম কীভারর্ সাহাযয কররত পাত্রর, মােেী়ে? 
 
কর়েকত্রদরের মারিই ত্রপতার রসোর্াত্রহেী উত্তরর যািা কররর্ আর আপত্রেও তারদর সারথ 
যারর্ে। 
 
হযাাঁ। ত্রর্রদেী তসেযরদর প্রধাে ত্রহরসরর্। ত্রেরজর ত্রর্ি়ে িুকারত র্যথব হি ত্রেরকািারসর 
অ্ত্রভর্যত্রে। 
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আত্রম একটু রোিারমিাভারর্ই র্িরত োই রয আত্রম মুরাদরক ত্রের়ে ত্রেত্রেত। এটা হরত 
যারে আমার ভাইর প্রথম রকাে গুরুত্বপূণব অ্ত্রভযাে। ত্রকন্তু রেতৃত্ব রদর্ার পূর্ব অ্ত্রভজ্ঞতা 
র্া এসম্পত্রকবত রকাে প্রত্রেক্ষণ রেই তার। আমার ত্রর্শ্বাস রয আব্বাজাে রর্ে র্ড়সড় 
একটা ভুি কররর ে তারক এ কারজ ত্রের়োর্দাে করর, ত্রকন্তু একথা র্িরত পারর্ ো 
আত্রম। 
 
উত্তরাঞ্চি সম্পরকব যরথষ্ট অ্ত্রভজ্ঞ অ্রোক ত্রসিং। কর়েক র্ র আরর্ কারু্রির োরপারের 
রর্ািসমূহরক ঠাণ্ডা কররত্র ি রস। আর োহজাদারকও ত্রদক ত্রেরদবেো ত্রদরত পাররর্। 
 
ত্রতত্রে ত্রেি়েই রেষ্টা কররর্ে। ত্রকন্তু মুরাদরক রেরেে ো আপত্রে। আমার ত্রপতা যেে 
সম্রাট হে তেে মুরাদ র াট্ট একটা ত্রেশু আর মা মারা যার্ার সমর়েও রর্ে র াট ত্র ি। 
র্ড় হর়ে উরঠর  হারররম। সুদেবে রেহারা আর েঞ্চিতার জেয অ্ত্রতত্ররে মরোরযার্ 
রপর়ে র্রে রর্র । মুরাদ রর্াকা ে়ে ত্রকন্তু ত্রেরজর মত করর েিরত ো়ে আর একটু 
অ্র্াধয…এমেত্রক মাথা র্রমও করর রফরি। ওর এই ত্রদক সম্পরকব রকাে ধারণাই রেই 
আমার ত্রপতার। মুরাদ তাাঁরক ভ়ে পা়ে–তাাঁর উপত্রস্থত্রতরত সর্সমর়েই শ্রোর্েত আর র্াধয 
থারক ত্রকন্তু তার সত্রতযকাররর প্রকৃত্রত সম্পরকব আত্রম জাত্রে। দরর্ার রথরক একর্ার দূরর 
রযরত পাররিই মুরারদর মাথা়ে েরড় র্সরর্ ক্ষমতার ভূত। একইভারর্ হ়েত তারক অ্ত্রত 
উৎসাহী করর তুিরর্। যত্রদও আমার ত্রপতা একমত হরর্ে ো, ত্রকন্তু আমার ধারণা 
অ্রোক ত্রসিং–ত্রতত্রে যত্রদও এেে সৎ ত্রর্শ্বি রসোো়েক-অ্রেো আর অ্যাত্রেত পত্ররত্রস্থত্রতরত 
মুরারদর প্রত্রতত্রক্র়ো রু্িরত পাররর্ে ত্রকিংর্া ত্রে়েন্ত্রণ কররত পাররর্ে। 
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ক্ষমা করুে, মােেী়ে, ত্রকন্তু এই র্যাপারটা ত্রের়ে অ্েয ভাইরদর সারথ আরিােো কররিই 
ত্রক ভারিা হত ো? 
 
আমার উত্রিগ্নতারক রমারটই আমি রদ়েত্রে দারা শুরকাহ্। তারও ধারণা রয মুরারদর কাাঁরধ 
দাত্র়েত্ব পড়রিই ভারিা হরর্। 
 
দারার সারথ রসই সিংত্রক্ষি আরিােোর কথা িরণ করর হতাে হি জাহাোরা। আজকাি 
দরর্ারর ত্রেরজর ত্রেমত্রন্ত্রত সুফী সাধকরদর সারথ দেবে আরিােো়ে এতটাই মত্ত দারা রয, 
তার ভাষা়ে এইসর্ োরীসুিভ কুটকোত্রির জেয সম়ে রেই এেে হারত। োহ সুজাও 
অ্রেক দূরর র্ািংিারত আর আওরঙ্গরজর্ গুজররারট ত্রেরজর র্েরর্যর পরথ েরি রর্র । 
এ াড়াও … োত্রেকটা ত্রিধাভরর সতকব রোরে ত্রেরকািারসর ত্রদরক েত্রকত দৃত্রষ্ট হােরিা 
জাহাোরা। যত্রদ রস তারক ত্রর্শ্বাসই ো করর তাহরি এোরে রডরকর ই র্া রকে? যাই 
রহাক ত্রেরজরক রজার করর আর্াররা র্িরত র্াধয করি, আমার ত্রেোর প্রত্রত রতমে 
একটা সহৃদ়েতা রদোরর্ ো আওরঙ্গরজর্। 
 
তার ধারণা রয ত্রপতার উত্রেত ত্র ি তারকই রসোর্াত্রহেীর দাত্র়েত্ব অ্পবণ করা এর্িং এটাই 
সত্রঠক আওরঙ্গরজর্ একজে দক্ষ রেতা আর অ্ত্রভজ্ঞ রযাো। তাই রসই-ই হও়ো উত্রেত 
ত্র ি প্রথম প ে। 
 
তাহরি সম্রাট রকে তারক এ দাত্র়েরত্বর ভার অ্পবণ কররেত্রে? 
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রযমেটা আপত্রে এর্িং পুররা দরর্ার জারেে রয ত্রক ুত্রদে আরর্ ত্রপতা এর্িং 
আওরঙ্গরজরর্র মারি…রকাে এক র্যাপারর মতাসেকয হর়েত্র ি। আর তাই হঠাৎ করর 
দাত্রক্ষণারতযর দাত্র়েত্ব রথরকও আওরঙ্গরজর্রক অ্র্যাহত্রত রদ়ো হ়ে। আমার ধারণা উজরর্ক 
অ্ত্রভযারের দাত্র়েত্ব মুরাদরক রদ়োর মাধযরম আওরঙ্গরজর্রক ত্রেক্ষা ত্রদরত রের়ের ে সম্রাট 
আওরঙ্গরজরর্র স্থারে মুরাদরক র্ত্রসর়ের । সত্রতয কথা র্িরত, আওরঙ্গরজর্রক ত্রের়েও 
ত্রেো হরে আমার–দারা আর ত্রপতার সারথ তার সম্পকব এতটাই েষ্ট হর়ে রর্র  রয ত্রঠক 
করার হ়েত আর রকাে উপা়ে রেই। 
 
রথরম রর্ি জাহাোরা। অ্শ্রু ভরা রোরে তাত্রকর়ে রদেি রর্ািারপর সুর্ত্রন্ধ রমোরো 
েরর্রত েুমুক ত্রদি ত্রেরকািাস। এরিারমরিা শুভ্র রকে িুত্রটর়ে আর  ররারদ রপাড়া 
রেহারার উপর। অ্তীরতর মতই রকে হর়ে যা়ে ো ত্রদেগুত্রি যেে তারদর মা জীত্রর্ত 
ত্র রিে আর েত প্রত্রতকূিতা সরেও একত্রিত ত্র ি পুররা পত্ররর্ার? হঠাৎ কররই 
র রিরর্িা়ে রপৌঁর  রর্ি জাহাোরা। ত্রেত্রর্কার পদবার ফাাঁক ত্রদর়ে িুত্রকর়ে তাত্রকর়ে আর  
ত্রেরকািারসর ত্রদরক, যার উপত্রস্থত্রতরতই ত্রফরর আরস ভরসা, জাহাঙ্গীররর হাত রথরক 
র্ািংিারত পাত্রির়ে যার্ার সম়ে একই সারথ পথ েরির  তারা। র্হু িৃত্রতর মারি মরে 
পরড় রর্ি হুর্িীরত পতুবত্রর্জ প্রাঙ্গরণ দারা আর তার সারথ রেির  ত্রেরকািাস, অ্সুস্থ 
হর়ে শুর়ে থাকা মার়ের ত্রেো রথরক সত্ররর়ে রররের  তারদররক। আওরঙ্গরজর্রক ত্রেত্রের়ে 
ত্রদরে কীভারর্ তরিা়োর ত্রের়ে রেিরত হ়ে আর মুরারদর জেয র্াত্রের়ে ত্রদরে রেিো 
তসেয। 
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র্হু করষ্ট ত্রেরজরক র্ািরর্ ত্রফত্ররর়ে এরে আর্াররা র্রি উঠি জাহাোরা, র াটরর্িা 
রথরকই আত্রম এর্িং আমার ভাই-রর্ােরদর প্রত্রত যরথষ্ট দ়ো রদত্রের়ের ে আপত্রে। আর 
এই কাররণই এেে আত্রম আপোর কার  অ্েুে়ে করত্র , অ্েুগ্রহ করর অ্েত আমার 
একত্রট ত্রেো কমরর্ যত্রদ আপত্রে মুরারদর উপর েজরর রররে পাররে রতা তারক োসেও 
কররর্ে, উপরদে ত্রদর়ে সাহাযযও কররর্ে, একজে ত্রর্রদেী ও রাজকী়ে ভাড়ারট 
তসেযরদর প্রধাে ত্রহরসরর্। একই সারথ একমাি আপত্রেই আর ে যারক মুরাদ র্ািযকাি 
রথরকই জারে, অ্েয রসোপ্রধােরদর রের়ে আপত্রেই তার সারথ রর্ত্রে ত্রমেরত পাররর্ে। 
রযোরে ত্রকো তার আেরণ যতই অ্রযৌত্রেক আর ত্রেরর্বারধর মত রহাক ো রকে সর্াই 
তারক োহজাদা ত্রহরসরর্ ত্রভন্ন রোরেই রদেরর্। 
 
আত্রম রজযষ্ঠ রসোপ্রধােরদর একজে েই আর রযমেটা আপত্রে ভার্র ে একজে ত্রর্রদেী 
হও়োটা আমার জেয সুত্রর্ধা র্র়ে আেরর্, রতমত্রে একই কাররণ হ়েরতা তার কার র 
মােুরষর তাত্রিকা়ে ঠাাঁই রদ়ো হরর্ ো আমারক। 
 
তারপররও আর যত অ্দু্ভতই মরে রহাক ো রকে আমার অ্েুররাধ আপোর সরর্বাচ্চ 
আেত্ররকতা ত্রদর়ে রেষ্টা কররর্ে। আর যেেই সুরযার্ কররত পাররর্ে রাজকী়ে পির্হক 
মারফত ত্রিেরর্ে আমার কার । েট করর একর্ার উদাসীে মুরে দাাঁত্রড়র়ে থাকা ত্রেরজর 
ত্রতেজে রসর্াদাসীর ত্রদরক তাকাি জাহাোরা। ত্রেরকািারসর সারথ একটু একা হরত 
পারত যত্রদ … ত্রকন্তু এ ধররের রকাে র্যাপার রতা পুররাপুত্রর অ্ত্রেেযেী়ে। এমে ো রয 
ত্রেরজর পত্ররোত্ররকারদর উপর ত্রর্শ্বাস রেই তার, ত্রকন্তু রটো  ড়ারোর রিাভ সামিারো 
এমেত্রক ত্রর্শ্বিরদর পরক্ষও কত্রঠে হরর্। 
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উরঠ দাাঁত্রড়র়ে ত্রেরকািারসর ত্রদরক এত্রর্র়ে রর্ি রজাহাোরা; োত্রেক ত্রেেু হর়ে ত্রেরজর রহো 
রাোরো হাত রােি ত্রেরকািারসর র্াহুরত। 
 
ত্রেরকািাস… পত্ররর্াররর ভত্রর্ষযত ত্রের়ে যত্রদ সত্রতযই ত্রেত্রেত ো হতাম তাহরি, আমারদর 
প্রথা সম্পরকব ভারিাভারর্ই জারেে আপত্রে, ত্রেি়েই রু্িরত পারর ে রয কেরোই ত্রেমন্ত্রণ 
করতাম ো এোরে। পুরুষরদর পৃত্রথর্ীরত ঘুরর রর্ড়াে, আপত্রে, অ্েযত্রদরক আত্রম… 
 
* 
 
জাহাপো, আপোর কার  আররকত্রট পি এরসর । 
 
পত্ররোিরকর হাত রথরক রমাড়ােো পিোো হারত ত্রের়েই রদেরিে রয অ্রোক ত্রসিংর়ের 
সীি িার্াে। েুরি রফিরিে অ্সধযব ভত্রঙ্গরত। প্রা়ে এক মাস আরর্ মুরারদর অ্ত্রভযাে 
সম্পরকব সিংর্াদ রপর়েত্র রিে আর তাও ও আর্ার র্ারে রসোর্াত্রহেী অ্গ্রসর হর্ার 
সিংত্রক্ষি র্ণবো ত্র ি শুধু। 
 
জাহাপো, 
র্ারির ত্রদরক এরর্ারতই কত্রঠে অ্স্বত্রিরত রফরি ত্রদর়ের  আমারদররক স্থােী়ে োসকর্র্ব। 
আমারদর রসরদর উপর িুটপাট োিারোর রেষ্টা করার পাোপাত্রে হতযাও কররর  যারা 
র্াধা ত্রদর়ের  তারদররক। যাই রহাক, হতাে হইত্রে আমরা। দে ত্রদে আরর্ তাাঁরু্ ততত্রররত 
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র্যি ত্র িাম এমে সম়ে সন্ধযার প্রাক্কারি আমারদর উপর আক্রমণ করর র্রস আপোর 
ত্রপতৃপুরুষ র্ার্ররর েত্রু োইর্ােী োরের এক উত্তরসুরীর রেতৃরত্ব উজরর্ক র্াত্রহেী। 
িড়াই করর হত্রটর়ে ত্রদর়েত্র  তারদররক। ত্রেরজরদর েৃঙ্খিা র্জা়ে রররে রসদর্াহী র্াত্রড়র 
রপ রে রথরক গুত্রি  ুাঁরড়ত্র । পরর্তবী ত্রদে সকািরর্িা, আপোর পুরির অ্েুমত্রত 
সারপরক্ষ, আমারদর অ্শ্বাররাহী র্াত্রহেীরক রেতৃত্ব ত্রদর়ে  ুরট রর্ত্র  পিা়েেপর েত্রুর 
রপ রে। প্রধাে অ্িংেরকই র্ারর্ রপর়ে র্াতারসর র্ত্রতরত  িভঙ্গ করর ত্রদর়ে র্হু 
উজরর্করক হতযা কররত্র , ত্রকন্তু আমারদর রতমে ক্ষত্রতও হ়েত্রে। রদহরক্ষীরদর ত্রভরড় 
হত্রররণর মত কাাঁপত্র ি উজরর্ক োহজাদা। ত্রকন্তু র্র্ব সহকারর জাোত্রে রয, রাজপুত র্েবা 
সমাত্রি এরে ত্রদর়ের  তার জীর্ে আর তার জের্রণর প্রত্রতর্ন্ধকতা দুরটার উপররই। 
আমারদর ত্রর্জর়ের ফরি পত্ররষ্কার হর়ে রর্র  র্ারির রািা, রযোরে ত্রতেত্রদে পররই 
রপৌঁর  রর্ত্র  আমরা। প্রথম ত্রদরক েহর প্রধাে আমারদর েতব সমূহরক কটুভাষা আর 
যুেিংরদহী মরোভার্ ত্রের়ে োত্ররজ করর রদ়ে। যাই রহাক, একত্রদে পর আমারদর সর্রের়ে 
র্ড় অ্ে কামারের রর্ািা ত্রর্র়ে তার রদ়োি ফুরটা করর রদ়ো়ে মে পত্ররর্তবে করর 
একজে হীে র্যত্রের েযা়ে স্বরর ক্ষমা প্রাথবোও করর। একই সারথ আত্মসমপবরণর েপথও 
করর, যত্রদ আমরা আমারদর প্রিার্ পুেরা়ে ত্রর্রর্েো করর রদত্রে তরর্ই। সম়ে র্াাঁোরোর 
জেয–অ্ত্রভযারের জেয অ্েুকূি ঋতুর রেষ হও়োর সম়ে হর়ে এরসর  প্রা়ে আর এ 
অ্ঞ্চরি এত্রট রর্ে দুিবভ–একই সারথ মাের্ জীর্রের সুরক্ষার জেযও, আমার 
পরামেবেুযা়েী একমত হে আপোর পুি। ত্রর্জ়েীর রর্রে র্ারি প্ররর্ে কত্রর আমরা সরু্জ 
র্যাোর উরধ্বব তুরি ধরর আর স্বর্ব পযবে রপৌঁর  রর্র  র্াদযধ্বত্রে। এরপর অ্ক্সারসর তীরর 
ত্রর্র়ে সুত্রর্ধামত েদী পার হর্ার জা়ের্া েুাঁরজ রর্র করার জেয পাত্রঠর়ে রদ়ো হর়ের  
অ্গ্রর্তবী রসোর্াত্রহেী ত্রর্োি র্ড় েদীটার রঢউ রর্ে ত্রর্শ্বাসঘাতক–এরপর রেৌকা রসতু 
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র্াোর্ার জেয র্াহে একত্রিত করার আর পযবাি কারঠর র্যর্স্থা করার দাত্র়েত্বও রদ়ো 
হর়ের  তারদর উপর। এ অ্ঞ্চরির কারঠর রর্ে অ্ভার্ –রকেো কামাে আর ভারী রসদ 
েদীর অ্পর পারড় ত্রের়ে যার্ার জেয রভিা প্রর়োজে হরর্। ঈশ্বররর মত্রজব হরি, 
কর়েকত্রদরের মারিই েদীর ওপারর রপৌঁর  রসাোত্রি সমরকরের ত্রদরক যািা করর্ 
আমরা। উজরর্করা জারে রয আমরা আসত্র –আমারদর সফিতা আর েত্রের সিংর্াদ 
হ়েত একত্রিত কররর্ তারদর রযাোরদররক। ত্রকন্তু যত্রদ আমরা দ্রুত অ্গ্রসর হরত পাত্রর–
এর উপররই রর্ত্রে রজার পরামেব ত্রদত্রে আত্রম আমারদর সামরে দাাঁড়ারতই পাররর্ ো 
তারা আর রযমেটা র্ারি কররত্র  রতমত্রে ত্রর্জ়েীর রর্রে প্ররর্ে করর্ সমরকরে। 
আপোর প্রত্রত র্ভীর শ্রো পাত্রঠর়ের  আপোর পুি, এও জাোরত র্রির  রয আপোর 
পক্ষ রথরক এ অ্ত্রভযারে অ্িংে ত্রেরত রপরর অ্তযে আেত্রেত রস। সারথ আররা জাত্রের়ের  
ততমুররর রাজধােী দেি করা ত্রের়ে রেষ্টার রকাে কমত্রত থাকরর্ ো এ র্যাপারর ত্রেত্রিে 
থাকরত পাররে আপত্রে। দীঘবস্থা়েী ও পত্ররপূণব ত্রর্জর়ের সারথ আপোর ভূ-েরণ্ডর সীমাও 
ত্রেরকারির জেয রৃ্ত্রে কররত র্েপত্ররকর োহজাদা মুরাদ। 
 
োরপারে কারা আর  ভুরি ত্রর্র়ে, পড়া রেষ হরতই আেরে ত্রেৎকার করর উঠরিে 
োহজাহাে, ত্রর্জ়েীর সািাম ত্রহরসরর্ উরধ্বব তুরি ধররিে র্জ্রমুত্রষ্ট। ত্রর্োি সর্ প্রাসাদ 
আর মাদ্রাসা, ফরির র্ার্াে, স্বণব-প্রর্াত্রহত েদী ত্রের়ে সমরকে তাাঁর হরর্–র্হুত্রদরের 
সযরত্ন উচ্চাকাঙ্খ। এমেত্রক তাাঁর ত্রপতামহ মহাে আকর্রও এমে দুিঃসাহসী পত্ররকেো 
করার কথা ত্রেো কররেত্রে। রদড়ে র্ র পরর রমার্িরা আর্াররা দাত্রর্ করর  তারদর 
ত্রপতৃপুরুরষর ভূত্রম। এ ত্রের়ে ত্রিেরর্ তার জীর্েীকারররা, তারই ম়ূের ত্রসিংহাসরে র্রস 
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র্ত্রর্বত রর্াধ কররর্ র্িংেধরররা। এর রের়েও র্ড় কথা ত্রেরজর রযার্যতা প্রমাণ করর  
মুরাদ। আওরঙ্গরজর্ অ্থর্া দারা রকউই এতটা ভারিা কররত পাররতা ো। 
 
রতা এেে ত্রেরজর সভাসদরদর সারথ র্সরর্ে ত্রতত্রে। তরর্ তার আরর্ পত্ররর্াররর সারথ 
ভার্াভাত্রর্ কররত োে এই সুসিংর্াদ। কর়েক ত্রমত্রেট পররই হারররমর ত্রর্োি ত্রর্ত্রে করা 
কারঠর দরজা রমরি ধরি রোাঁজারদর দি। োহজাহাে প্ররর্ে কররতই মাথা ত্রেেু করর 
কুত্রেবে করি রাজপুত প্রহরীরা। দারা, ত্রতত্রে জারেে ত্রেকার কররত র্াইরর রর্র , ত্রকন্তু 
আো কররিে জাহাোরারক েুাঁরজ পারর্ে এোরে প্রা়েই ত্রেরজর কত্রেষ্ঠ ভত্রর্েীরদর 
রদেরত আরস রস। ত্রকন্তু ররাোোরার ঘরর আসরতই ত্রেরাে হরিে সম্রাট, একাকী র্রস 
আর  ররাোোরা। ত্রপতার ত্রদরক তাত্রকর়ে হাসি। 
 
মুরারদর রসোর্াত্রহেীর কা  রথরক অ্তযে আেরের সিংর্াদ এরসর । র্াে দেি করর 
ত্রের়ের  তারা আর েীঘ্রই অ্ক্সাস পার হর়ে কর়েক ত্রদরের মারিই সমরকে রপৌঁর  
যারর্। 
 
রর্ে ভারিা সিংর্াদ। আমারদর সাম্রারজযর রকাে েত্রুই আর রইরর্ ো! আেে উদযাপরের 
জেয রভারজর আর়োজরের ত্রেরদবে রদরর্? 
 
ো… এেরো ো। সমরকরের সিংর্ারদর জেয অ্রপক্ষা করা যাক আর এর পররই এত 
ত্রর্োি সমাররারহ আেে উদযাপে করা হরর্ যা আরর্ কেরোই রদরেত্রে ত্রহেুিাে আর 
রমার্রিরা। 
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আমারদর রসোর্াত্রহেীর সফিতার সিংর্ারদ েুত্রে হর়ে উঠরর্ আওরঙ্গরজর্। গুজরারট তার 
কার  পি ত্রিের্ আত্রম–আর র্ািংিারত োহ সুজার কার ও রযে তারা দুজরেই আমারদর 
আেে সহভাত্রর্তা কররত পারর? 
 
ো, আমার জেযই রভািা থাক এ দাত্র়েত্ব। ত্রকন্তু জাহাোরা রকাথা়ে? তারকও জাোরত 
হরর্। 
 
তার ত্রেরজর প্রাসারদ। সাত্রত্ত আি-ত্রেসা র্ওহর আরারক রসোরেই ত্রের়ে রর্র  আজ। 
 
সভাসদরদররক সিংর্াদটা জাোর্ার পর আত্রম ত্রেরজই রসোরে যারর্া তাহরি। 
 
কক্ষ তযারর্র জেয ইত্রতমরধয মুে ঘুত্ররর়ে ত্রের়ের  োহজাহাে। এমে সম়ে শুেরত রপরিে 
ররােোরা র্রি উঠরিা, আব্বাজাে আত্রম জাত্রে ো সম়েটা সত্রঠক ত্রকো : ত্রকন্তু একটা 
র্যাপার ঘরটর  যা আপোর জাো দরকার সম্ভর্ত। 
 
এমে ত্রক ু একটা ত্র ি ররােোরার করে যা ত্রঠক ভারিা রোোি ো। ত্রফরর তাকারিে 
সম্রাট। কী হর়ের ? 
 
কর়েক মাস আরর্ জাহাোরারক রসর্াদাসী ত্রহরসরর্ তরুণী এক গুজরাটী অ্ত্রভজাত 
োরীরক পাত্রঠর়েত্র িাম আত্রম, োম োসরীে। কমবঠ ত্রহরসরর্ জাত্রে আত্রম এই োরীরক, তাই 

http://www.bengaliebook.com/


 দ্য সার্পেন্টস টুথ (এম্পায়ার অভ দ্য ম াগল ) । অযার্লক্স রাদ্ারর্ ার্ে 

282 

www.bengaliebook.com                                  সূচিপত্র 
 

 

রভরর্ত্র  আমার ভত্রর্েীরও কারজ িার্রর্। এোরে হারররম োসরীরের ফুপু আর । যেেই 
ফুপুরক রদেরত আরস, আমার কার ও আরস োসরীে। এভারর্ কর়েক সিাহ আরর্ 
আমারক এমে একটা কথা জাত্রের়ের  যা ত্রক ুরতই মাথা রথরক তাড়ারত পারত্র  ো–মুরাদ 
আর রসোর্াত্রহেী আগ্রা তযারর্র েুর্ রর্ত্রেত্রদে আরর্র কথা ো। ত্রেরকািাস র্যািান্টাইে, 
আমার ভত্রর্েীর সারথ তার প্রাসারদ ত্রর্র়ে সাক্ষাৎ করর এরসর । প্রা়ে ঘণ্টাোরেক 
একসারথ ত্র ি তারা আর োসরীে যত্রদও শুেরত পা়েত্রে রয কী কথা হর়ের  তারদর 
মারি, তরর্ এটুকু রদরের  রয উভর়েই রর্ে আেত্ররক ত্র ি। 
 
ত্রর্ি়োত্রভভূত হর়ে রর্রিে োহজাহাে। ত্রেরকািাস র্যািান্টাইে আর জাহাোরারক কী 
ত্রের়ে আরিােো কররত হর়ের ? আর রকমে কররই র্া তাাঁর কেযা এতটা অ্ন্ধ হর়ে রর্ি 
রয ত্রে়েম-েীত্রতর রতা়োক্কা ো করর প্রাসারদ এক পুরুষরক রডরক পাঠাি? 
 
আপত্রে রররর্ রর্র ে, আব্বাজাে। আমার উত্রেত হ়েত্রে কথাটা র্িা। 
 
জাহাোরা ত্রেরজ ত্রক রতামারক ত্রক ু র্রির  ত্রেরকািারসর সারথ সাক্ষাৎ করা ত্রের়ে? 
 
ো, আর তাই আরও অ্দু্ভত রঠরকর  র্যাপারটা। 
 
তুত্রম রকে তারক ত্রজরজ্ঞস কররাত্রে? 
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এত সরাসত্রর প্ররশ্ন মরে হি আিযব হর়ে রর্ি ররােোরা। এক মুহূরতবর জেয মরে হি 
মেমরা হর়ে পড়ি; তারপর কাাঁধ িাাঁত্রকর়ে জাোরিা আত্রম রর্ে অ্স্বত্রিরত পরড় 
ত্রর্র়েত্র িাম মরে হরত পারর রয আত্রম অ্েত্রধকার েেবা করত্র । এ াড়া, তারক প্রশ্ন করার 
মত পদমযবাদা রেই আমার। সাম্রারজযর সম্মােীত েীষবস্থােী়ে োরী জাহাোরা আর আত্রম 
তার র াট রর্াে মাি। 
 
ররােোরার মেরর্য দুিঃরের আভাস রপর়ে োত্রেক আরর্ অ্েুভর্ করা উল্লাস মুর  রর্ি 
োহজাহারের মে রথরক। আমারক র্িার রপ রে কারণটা কী? আর এত রদত্ররই র্া রকে 
করর ? 
 
প্রথম ত্রদরক আত্রম কী করর্ তাই রু্িরত পারত্র িাম ো, ত্রকন্তু এরপর রথরকই ভত্রর্েীর 
েযাত্রত ত্রের়ে ভ়ে হরত িার্ি–ত্রর্রেষ করর রস রতা এেে আর হারররমও থারক ো। 
ত্রেরজর রৃ্হস্থািী সাত্রজর়ে ত্রের়ের । দরর্ারর রসাত্মক কাত্রহেী  ত্রড়র়ে পড়া েুর্ই রসাজা। 
আত্রম োসরীেরক রজার করর র্রি ত্রদর়েত্র  রযে আর কাউরক ো জাো়ে আর রসই ত্রদরে 
উপত্রস্থত অ্েয পত্ররোত্ররকারদররকও েপথ কত্ররর়েত্র  রযে রর্াপেই থারক এ কথা। এরপর 
ত্রসোে ত্রের়েত্র  আপোরক জাোর্ কারণ আপত্রে শুধু আমারদর ত্রপতাই েে, 
জাহাোরারকও রর্ািারত পাররর্ে… এই ধররের আেরণ তার অ্র্স্থারের ক্ষত্রত কররত 
পারর… 
 
ত্রঠক কাজত্রটই করর  তুত্রম। রযমেটা তুত্রম ত্রেরজই র্রি । কুৎসা  ড়ারত সম়ে িারর্ ো 
আর পাো র্জারতও তর স়ে ো। যাই রহাক, এ ত্রের়ে আর ভার্রত হরর্ ো রতামারক। 

http://www.bengaliebook.com/


 দ্য সার্পেন্টস টুথ (এম্পায়ার অভ দ্য ম াগল ) । অযার্লক্স রাদ্ারর্ ার্ে 

284 

www.bengaliebook.com                                  সূচিপত্র 
 

 

 
োহজাহাে প্রস্থাে কররি পর োত্রেক দাাঁত্রড়র়ে রইি ররােোরা। ত্রপতা যেে এত র্ড় 
ত্রর্জর়ের আেরে আত্মহারা, এেে উপিত্রি কররত পারি ররােোরা রয এই সমর়ে 
জহাোরার ত্রর্ষ়ে রতািা উত্রেত হ়েত্রে। ত্রকন্তু তারপররও ত্রপতার প্রত্রতত্রক্র়োরতও অ্র্াক ো 
হর়ে পাররত্রে ররােোরা। োহজাহােরক মরে হি ররােোরা আর জাহাোরা উভর়ের 
সম্পরকবই সত্রেহাে হর়ে উরঠত্র রিে ত্রকন্তু রস ত্রেরজই র্া রকে এত ত্রর্ত্রিত হরে? 
ত্রপতার রোরে রকােরকম ত্রুত্রট রেই জাহাোরার। এমেত্রক রস ত্রেরজও রকাে ভুি 
কররত্রে…ত্রপতারক যাই জাত্রের়ের , পুররাটুকুই ত্রেজবিা সত্রতয আর যত্রদ জাহাোরা ত্রেরজর 
পদমযবাদা সরেও এরহে রর্াকাত্রম কররত পারর, তাহরি রয রকাে োত্রিও জাহাোরার 
প্রাপযই র্িরত হরর্। োসরীে রতা ইত্রতমরধয এও জাত্রের়ের  রয ত্রেরকািাস সর্সম়ে পি 
ত্রিরে জাহাোরার কার , যত্রদও রকাে ত্রেত্রঠ পড়ার সুরযার্ করর উঠরত পাররত্রে োসরীে–
ত্রেরজর রত্নভাণ্ডারর তািার্ে করর রারে ত্রেত্রঠগুরিারক। যাই রহাক, সর্সম়ে রোে রাের  
োসরীে। হ়েত রকাে একত্রদে োসরীে যরথষ্ট প্রমাণ হাত্রজর কররত পাররর্ যা রদত্রের়ে 
ত্রপতারক জাোরো যারর্ রয জাহাোরার উপর আররা মরোরযার্ আর ত্রেক্ষা রদ়ো উত্রেত। 
ত্রপতা ত্রহরসরর্ ত্রেরজর রজযষ্ঠ পুি-কেযাির়ের রকাে অ্পরারধ আমি রদে ো োহজাহাে 
আর তাই জাহাোরা আর দারা দুজরেই ত্রপতার হৃদর়ে ত্রেরজরদর অ্র্স্থাে ত্রের়ে অ্ত্রতত্ররে 
আত্মত্রর্শ্বাসী। ফরি দুজরেই মত্রজবমতে আেরণ করর রযে কত্রেষ্ঠ ভাই-ভত্রর্েীরা রকাে 
র্যাপারই ো। ত্রকন্তু, ত্রঠক আর  অ্রপক্ষা করুক তারা… 
 
* 
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এত হুট করর রতামারদর সর্াইরক তির্ করা হর়ের , রকেো কাি পযবে অ্রপক্ষা 
কররি অ্রেক রদত্রর হর়ে রযত। ত্রেরজর সভাসদরদর উপর রোে রর্ািারিে োহজাহাে। 
ত্রেদ্রাতুর রেহারা আর তাড়াহুরড়া়ে র্ার়ের উপর োপারো রপাোক রদরেই রর্ািা রর্ি রয 
মািই ত্রর্ াো র রড় এরসর । এেরো ত্রর্শ্বাস কররত পারর ে ো যা এই মাি পড়রিে। 
অ্থে দুত্রট পি সিাহোরেরকর র্যর্ধারে রিো হরিও এরস রপৌঁর র  আধা ঘণ্টা 
আরর্পরর। র্হুত্রদে ধরর অ্রপক্ষা করর আর ে রয সিংর্াদ পারর্ে ত্রেরাপরদ অ্ক্সারসর 
অ্পর পারড় রপৌঁর  সমরকরের ত্রদরক এত্রর্র়ে েরির  রসোর্াত্রহেী। ত্রকন্তু র্ািরর্ 
রতমেটা ত্রক ুই ঘরটত্রে। তার র্দরি প্রত্রত ত্রেত্রঠ র্র়ে এরের  এরকর পর এক অ্জুহাত–
েদীর পাত্রে ত্রর্পদসীমার উপর ত্রদর়ে প্রর্াত্রহত হরে, তাই অ্রপক্ষা করর  রসোর্াত্রহেী… 
রসদর্াহী জম্ভগুরিার োর্ার করম ত্রর্র়ের , তাই তারা অ্রপক্ষা করর  যরথষ্ট মজুরদর 
জেয… ত্রর্রদেী ভাড়ারট তসেযরা অ্েভযি োর্ার আর পত্রররর্রে জ্বররর কর্রি পরড়র … 
অ্ক্সারসর অ্পর পারড় উজরর্করদর রদো যারে অ্রপক্ষা করর  রযে পার হরত রর্রিই 
আক্রমণ কররর্ রমার্িরদর উপর তাই অ্েযি ত্রদর়ে পার হর্ার ভত্রণতা কররত হরত 
পারর রসোর্াত্রহেীরক। 
 
তধযব র্জা়ে রােরত রেষ্টা করর ে সম্রাট, ত্রর্িরম্বর কারণগুরিা রর্াধর্ময র্রি রর্ািারত 
োইর ে ত্রেরজরক আর সমরকরের ত্রদরক অ্ত্রভযাে োিার্ার জেয অ্েুকূি আর  এেরো 
আর্হাও়ো। ত্রকন্তু যত সম়ে যারে সরেহ র্াড়র  রয তাাঁর সারথ রযে রকাে রেিা হরে। 
অ্রোক ত্রসিং ত্রেরজ কেরো এমেটা কররর্ ো, ত্রকন্তু ক্রমেই রাজপুত রসোপত্রতর রিো়ে 
একটা ত্রর্ষ়ে স্পষ্ট হর়ে উঠর  রয রস তাই ত্রিের  যা মুরাদ তারক ত্রিেরত র্ির  … 
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অ্রোক ত্রসিংর়ের র্ারকয এরকর পর এক সরেহসূেক েব্দ এমেত্রক অ্স্বত্রিরও আভাস 
পারেে ত্রতত্রে। প্রমাণ হর়ে রর্র  র্যাপারটা। েতুে ডারক আসা প্রথম পিত্রট হারত ত্রের়ে 
এেরো কাাঁপর ে ম্রাট, রজারর রজারর পড়রত শুরু কররিে ত্রেত্রঠর ত্রর্ষ়ের্স্তু : 
 
জাহাপো, 
আপোর পুি আমারক এই ত্রেরদবে ত্রদর়ের  রযে আপোরক জাত্রের়ে ত্রদই রয রমার্ি 
রসোর্াত্রহেীর হারত দত্রক্ষরণ ত্রপ ু হটা র্যতীত আর রকাে পথ রোিা রেই। অ্ক্সাস পার 
হও়ো এেরো সম্ভর্ হরে ো। রকেো ত্রেরজরদর সাম্প্রত্রতক সর্ ত্রর্রভদ ভুরি একরি 
জরড়া হও়ো শুরু কররর  আমারদর েত্রুরা। তারদর িক্ষয একটাই প্রথম সুরযারর্ই 
আমারদররক ত্রেমূবি করা। মাি এক সিাহ আরর্ই উজরর্ক একদি অ্শ্বাররাহী েদীর 
উধ্বভারর্ রর্ে কর়েক মাইি পার হর়ে এরস আক্রমণ করর আমারদর ত্রেত্রর্ররর উপরর 
আর ত্রেত্রর্বোরর হতযা করর প্রহরীরদর। পররর ত্রদে সকাি রর্িা কাাঁধ রথরক মিক ত্রর্ত্রেন্ন 
অ্র্স্থা়ে েুাঁরজ পাই মৃত প্রহরীরদররক; মুে রথরক রঠরি রর্ত্ররর়ে ত্র ি জেরেত্রন্দ্র়ে। 
মরোর্ি হাত্ররর়ে আমারদর তসেযরা অ্ত্রভরযার্ করর  রয অ্রেো এই ভূত্রমরত যুে করার 
মত অ্র্স্থা়ে রেই তারা। এ াড়া আর্হাও়োও আমারদর প্রত্রতকূরি েরি রর্র  প্রথম 
তুষারপাত হর়ে রর্র ; রুক্ষ েীরতর সারথ ত্রটরক থাকার মত রসদ রেই তসেযরদর। 
আমরা তাই আপোর পুরির ত্রেরদবরে ত্রপত্র র়ে এরস র্ারি আপোর পরর্তবী ত্রেরদবরের 
জেয অ্রপক্ষা করত্র । ——-অ্রোক ত্রসিং। 
 
োহজাহাে কথা র্িা র্ন্ধ কররতই োরপারে রেরম এরিা ভারী ত্রেিিতা। রকউই তাাঁর 
রোরের ত্রদরক তাকারত রাত্রজ ে়ে। ত্রতত্রে েুর্ ভারিা কররই জারেে রয তারা কী ভার্র –
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যুে করার মত রকাে অ্র্স্থাই রেই মুরারদর। আর ত্রঠকই ভার্র  তারা ত্রর্রেষ করর 
এইর্ার ত্রিতী়ে পিত্রট ত্রিরের  মুরাদ ত্রেরজ। 
 
এটার রের়েও োরাপ সিংর্াদ আর । তার রথরক র্ড় কথা এর্াররর পি ত্রিরের  আমার 
পুি যা  াত্রড়র়ে রর্র  অ্রোক ত্রসিংরকও।  
 
আর্র্াজাে, 
এই পি যেে আপত্রে পড়র ে ততক্ষরণ আত্রম আর আপোর রসোর্াত্রহেী র্াে র রড় 
ত্রহেুিারের পরথ রওো হর়ে যারর্া। েহর ধরর রাো অ্সম্ভর্ হর়ে যারে। অ্ক্সারসর 
ওপরর উজরর্করদর রঢউর়ের মত আাঁ রড় পড়ার সিংর্াদ রপর়ে আত্রম ত্রসোে ত্রের়েত্র  
কারু্ি ত্রফরর যার্ার, রকেো পরর্তবীরত রয ত্রর্োি ক্ষত্রতর মুরোমুত্রে হরত হরর্ তার িুাঁত্রক 
এড়ারো যারর্ তাহরি। আত্রম োইত্রে আমারদর অ্সিংেয তসরেযর রেপাত ঘটুক আর 
আমার ত্রর্শ্বাস রয আমার ত্রসোে রু্িরত রপরর একমত হরর্ে আপত্রেও। 
–আপোর দাত্র়েত্বরর্াধ সম্পন্ন পুি মুরাদ। 
 
দাত্র়েত্বরর্াধ সম্পন্ন পুি! – ত্রেরজরক আর ধরর রােরত পাররিে ো োহজাহাে। 
 
আমার অ্র্াধয হর়ের  রস। জােত রয তার একমাি দাত্র়েত্ব হরে তৎক্ষণাৎ সমরকরের 
পরথ রওো হও়ো। এর পত্ররর্রতব আত্রর্ষ্কার কররর  ত্রেতযেতুে অ্জুহাত আর হাত 
ফসরক রর্র  ত্রেত্রিত ত্রর্জ়ে। আর এেে যতটুকু অ্জবে কররত্র ি রসটাও ত্রটত্রকর়ে রােরত 
র্যথব হরে ত্রর্ো যুরে। তারক তার দাত্র়েত্ব রথরক অ্র্যাহত্রত রদর্ার ত্রসোে ত্রের়েত্র  আত্রম। 

http://www.bengaliebook.com/


 দ্য সার্পেন্টস টুথ (এম্পায়ার অভ দ্য ম াগল ) । অযার্লক্স রাদ্ারর্ ার্ে 

288 

www.bengaliebook.com                                  সূচিপত্র 
 

 

ত্রকন্তু জরুত্রর প্রশ্ন হরে উত্তরর অ্রোক ত্রসিংরক রকাে ত্রেরদবে পাঠারর্া রয যতক্ষণ পযবে 
ো েতুে রকাে রসোপ্রধাে ত্রের়োর্ ত্রদত্রে ততক্ষণ পযবে রসোর্াত্রহেীর দাত্র়েরত্ব রক 
থাকরর্? রতামারদর কী পরামেব? অ্রপক্ষা কররিে োহজাহাে। ত্রকন্তু এর্াররও কথা 
র্িি ো রকউই। রতা কাররা ত্রক ু র্িার রেই? 
 
ত্রকন্তু োরপারে ত্রেরজর সভাসদরদর ত্রদরক তাত্রকর়ে অ্েররর অ্েিঃস্থি রথরকই সম্রাট 
উপিত্রি কররিে এ অ্পরাধ যতটা মুরারদর ত্রঠক ততটাই তার। আওরঙ্গরজর্রক ত্রেক্ষা 
ত্রদরত রের়ে অ্েত্রভজ্ঞ এক তরুণরক পাত্রঠর়ে ত্রদর়ের ে র্হু ত্রদরের সাধোর িক্ষয 
সমরকরের ত্রদরক। ত্রকন্তু কেরো ভারর্ে ত্রে রয মুরাদ তাাঁরক এতটা র্ারজভারর্ হতাে 
কররর্। 
 
জাহাপো, অ্র্রেরষ েীরর্তা ভাঙ্গরিে একজে র্ষবী়োে উপরদষ্টা। 
 
এই র্ র অ্ত্রভযারে আর সফি হর্ার সম্ভার্ো রেই–অ্রেক সম়ে েষ্ট হর়ে রর্র , েীঘ্রই 
উত্তররর মুরে র্রফ পরড় ত্রহেুিাে রথরক ত্রর্ত্রেন্ন করর রফিরর্ আপোর রসোর্াত্রহেীরক। 
তাহরি কারু্রিই রকে তারদররক েীতকাি কাটারোর ত্রেরদবে ত্রদরেে ো? এরপর 
শুকরো ত্রদে এরি আর্াররা উত্তররর ত্রদরক এত্রর্র়ে যারর্ তারা সম্ভর্ত ত্রহেুকূরের রভতর 
ত্রদর়ে ত্রভন্ন রকাে রািা র্যর্হার কররত হরর্ রযে েমরক যা়ে আমারদর েক্ররা। 
 
োত্রেক েুপ করর রথরক মাথা োড়রিে োহজাহাে। 
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ত্রঠক আর , এটা সত্রঠক। একটা প্ররেষ্টা ত্রর্ফি হর়ের  রস কাররণ হাি  াড়ার রকাে 
মারে হ়ে ো। ত্রর্রেষ করর যেে এত র্ড় রসোর্াত্রহেীরক র্রড় তুিরত ও সেে কররত 
প্রেুর র্য়ে হর়ের । আত্রম এেরো ত্রর্শ্বাস কত্রর রয সফি হর্ার রপ রে র্হু যুত্রে আর  
আমারদর। এ াড়া এত সহরজ হাি র রড় রদর্ার মারে হি েত্রুর রোরেও হীে হর়ে 
যাও়ো। উজরর্ক র্া পারসয সকরিই ভার্রত উৎসাহী হরর্ রয ত্রেরজরদর দে হাত্ররর়ে 
রফরির  রমার্ি রসোর্াত্রহেী। োরপারে প্রকৃতই ত্রেদ্রারভরঙ্গ রজরর্ উরঠর  উপরদষ্টারা। 
ত্রর্ড়ত্রর্ড় করর সকরিই একমত হি সম্রারটর সারথ। 
 
ভারিা। আত্রম এেেই অ্রোক ত্রসিংরক সিংর্াদ পাত্রঠর়ে ত্রদত্রে এই র্রি রয, কারু্রিই 
েীতকাি কাটারর্ রসোর্াত্রহেী। এ াড়া রসোেকার প্রোসরকর কার ও প্রর়োজেী়ে 
ত্রেরদবে পাঠাত্রে তারদর জেয যথাযথ আশ্র়ে ও োর্াররর সিংস্থাে করার। 
 
আর েতুে রসোপ্রধাে, জাহাপোর ত্রসোে প্রর়োজে। দ্রুতকরে জােরত োইি র্ষবী়োে 
উপরদষ্টা। 
 
গুজরাট রথরক োহজাদা আওরঙ্গরজর্রক রডরক পাঠারোর র্যাপারর মেত্রস্থর কররত্র  
আত্রম। এ দাত্র়েত্ব ত্রেরত আগ্রহী ত্র ি রস। এেে তাহরি প্রমাণ করার সুরযার্ রদ়ো যাক 
রয রস এর রযার্য আর আমার ভরসার। 
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২.৪ 
 
এত্রর্র়ে আসা র্েবার আঘাত রথরক র্াাঁেরত একপারে সরর রর্ি ত্রেরকািাস। মাি এক 
ইত্রঞ্চর জেয ত্রমস করি তারক র্েবার ফিা। র্াত্রি মাত্রটরত ত্রর্র়ে পড়ি রকাে ক্ষত্রত ো 
করর, ত্রকন্তু তার েত্রু হামাগুত্রড় ত্রদর়ে িুত্রকর়ে পড়ি কর়েক ফুট দূরর পরড় থাকা তার 
মৃত রঘাড়র রপ রে। রিাকটা এেরো হাি  ারড়ত্রে। 
 
ত্রেরজর রঘাড়ার উপর েরড় র্সি ত্রেরকািাস। ইরে এত্রর্র়ে ত্রর্র়ে ত্রপরষ রমরর রফিরর্ 
অ্থর্া তরিা়োর ত্রদর়ে ধড় আিাদা করর রদরর্ েত্রুর। এমে সম়ে ত্রেরজর রকামরর্ন্ধেী 
রথরক িম্বা র্াাঁকারো  ুত্রর রর্র করি রিাকটা। ত্রেরকািাস প্রা়ে তার র্ার়ের উপর রপৌঁর  
রর্র , এমে সম়ে  ুাঁরড় মারি  ুত্রর। িাাঁত্রক ত্রদর়ে মাথা ত্রপ রে রঠরি ত্রদি ত্রেরকািাস ত্রকন্তু 
ত্রঠক সম়েমত হি ো কাজটা। ফরি তীক্ষ্ণ ফিা়ে রকরট রর্ি র্াি, রে র্ড়ারত িার্ি 
রেহারার অ্র্ত্রেষ্ট অ্িংে ত্রদর়ে মুরের রভতরর। র্যথা ভুরি সামরে িুাঁরক রিাকটার ত্রদরক 
আঘাত করি ত্রেরকািাস। ত্রকন্তু ত্রহরসরর্ ভুি হর়ে রর্ি। উপজাত্রত রিাকটা আর্াররা মৃত 
রঘাড়ার ত্রপ রে হুমত্রড় রের়ে পড়রত েূেয র্াতাস রকরট রর্ি তরিা়োর। ত্রেরজর রঘাড়ার 
মাথা ঘুত্ররর়ে আর্াররা রিাকটারক আঘাত কররত উদযত হরিও তাি হাত্ররর়ে ভারসাময 
র্জা়ে রােরত ো রপর়ে মাত্রটরত পরড় রর্ি ত্রেরকািারসর রঘাড়া। ত্রেরকািারসর মরে হি 
উড়ে রর্ািার মত করর রঘাড়া রথরক মাত্রটরত ত্র টরক রর্ি তার মাথা। 
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পতরের ফরি ঘুরর উঠি মাথা। মুে রথরক থু করর ত্রতে স্বারদর রে রফরি র্হুকরষ্ট 
উরঠ দাাঁড়াি ত্রেরকািাস ত্রকন্তু প্রা়ে সারথ সারথ রপৌঁর  রর্ি েত্রু রিাকটাও। ঘারমর র্ন্ধ 
এরস ধাক্কা মারি োরক, রেৌরকাণা ধাাঁরের রিাকটা মাত্রটরত রফরি ত্রদি ত্রেরকািাসরক। 
হাসরতই মুে রথরক রর্ত্ররর়ে এরিা রসুরের টকটক র্ন্ধ, ত্রেরকািারসর োসোিীর উপর 
আঙু্গরির োপ র্াত্রড়র়ে রমােড়ারত িার্ি রযে প্রাণর্া়ুে রর্র হর়ে যা়ে। েড়ােড়া করর, 
িাত্রথ ত্রদর়ে ত্রেরজর উপর রথরক রিাকটারক রফরি ত্রদরত োইি ত্রেরকািাস, ত্রকন্তু মােুষটা 
রর্ে ভারী আর ত্রেরকািারসর ত্রেরজর েত্রে প্রা়ে ত্রেিঃরেত্রষত হর়ে এরসর  শ্বাস ত্রেরত ো 
পারা়ে। ফুসফুরসর রভতরর মরে হি ঢুরক রর্র  তি র্াত্রি। রকাটর র রড় রর্ত্ররর়ে 
আসরত োইর  রোে রজাড়া। হঠাৎ কররই ররের ত্রফেত্রক  ুরট এরস মুহূরতবর জেয মরে 
হি অ্ন্ধ করর ত্রদি ত্রেরকািাসরক, র্জ্রমুত্রষ্ট র রড় ত্রদি রিাকটা। হারতর উরো ত্রপরঠ রোে 
মুর  তাকারতই রদো রর্ি রকউ একজে রকরট রফরির  ত্রেরকািারসর আততা়েীর মাথা। 
রক্ষাকারী রযই রহাক ো রকে– ইত্রতমরধয হাও়ো হর়ে রর্র  তারপররও তারক ত্রেিঃেরব্দ 
ধেযর্াদ জাোরিা ত্রেরকািাস। মৃতরদহরক একপারে সত্ররর়ে রররে হাাঁটু রর্রড় উরঠ র্সি 
র্াতারসর জেয হাাঁসফাাঁস কররত থাকা ত্রেরকািাস। োরপারে তাকাি। 
 
কারু্ি রথরক উত্তরত্রদরক দীঘব যািার রেষ অ্িংরে এরস সিংকীণব ত্রর্ত্ররপথগুরিার একত্রটর 
মরধয রপৌঁ ারতই এই অ্তত্রকবত হামিা হি রমার্িরদর অ্গ্রর্ামী তসেয দরির উপর। 
ত্রহেুকুরের রভতরর এাঁরকরর্াঁরক  ত্রড়র়ে থাকা পর্বরতর মধয ত্রদর়ে এরর্ারে রমার্ি 
র্াত্রহেী। গ্রীে হরিও এেরো রঢরক আর  তুষারর। কর়েক জা়ের্া়ে রতা ত্রর্ত্রর সিংকট 
এতটাই সরু রয পাোপাত্রে েুর্ রর্ত্রে হরি ত্রতেজে অ্শ্বাররাহী পথ েিরত পারর। মাথার 
উপর িুরি থাকা েূড়া উরঠ রর্র  দুইে ফুট পযবে। আর তাই প্রা়ে সর্সমর়েই পথ 
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েিরত হরে  া়োর মারি। সম্ভর্ত এ কাররণই রমার্ি েরররা মাথার উপরর পাথরর 
ঘাপত্রট রমরর িুত্রকর়ে থাকা উপজাত্রতরদর রদেরত পা়েত্রে। তাই হঠাৎ কররই ত্রেভুবিভারর্ 
রমার্িরদর উপর িাাঁত্রপর়ে পরড় রিাকগুরিা। 
 
আততা়েীরদর ো রদেরত রপর়ে আর পুররা সাত্রর জুরড় ধুপধাপ করর সতীথব তসেয পরড় 
রযরত থাকা়ে আাঁকার্াাঁকা পথ ধররই যত দ্রুত সম্ভর্  ুরট েিি রমার্ি তসেযরা। েত্রুর 
ত্রেোো এড়ারত এই সিংকীণব পরথ যত দ্রুত সম্ভর্ পরড় রর্ি আররা রমার্ি ত্রকন্তু একই 
সারথ এরস পড়ি র্াত্রকরা, মােুষ আর রঘাড়া উভর়েই শ্বাস রফির  র্হুকরষ্ট এই পাথুরর 
সমভূত্রমরত রপৌঁর । ত্রকন্তু সান্ত্বো এই রয অ্েত রমার্ি তসেযরা একটু একত্রিত হরত 
পাররর্। 
 
অ্র্রেরষ েত্রুরদর রদো রপি তারা–িাি-সরু্জ রডারাকাটা আিোল্লা পত্ররত্রহত একদি 
অ্শ্বাররাহী রযাো। রভড়ার োমড়া ত্রদর়ে ততত্রর রপাোক আর মাথা়ে কারিা উরির টুত্রপ 
পরা তুকবমাে অ্রপক্ষা করর  ত্রেরজরদর ত্রর্োিরদহী মািংসি রঘাড়ার ত্রপরঠ র্রস; ত্রেত্রিত 
রয সরু ত্রর্ত্ররপথ রথরক রর্র হর্ার সারথ সারথ রমার্ি তসেযরদররক েতম করর রদরর্ 
তারদর র্েুকধারীরা। 
 
মাথার উপর অ্ে ঘুত্ররর়ে, রণহুিার  াড়রত  াড়রত এত্রর্র়ে আসা তুকবমােরদর রদেরত 
রপর়ে অ্রোক ত্রসিংর়ের প্রা়ে হাজার রাজপুত আর ত্রেরকািারসর পাাঁেে ভাড়ারট ত্রর্রদেী 
তসেয উন্মারদর মত রেষ্টা শুরু করি সাত্ররর্ে হর়ে দাাঁড়ারত এরদর উপর ভার পরড়র  
আওরঙ্গরজরর্র তসেযরদর রপৌঁ ারোর আরর্ পথ প্রস্তুত করা। োরপারের ত্রর্েৃঙ্খিার 
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মারি ত্রেরকািারসর কারে আসি রাজপুত অ্ত্রফসাররদর ত্রেৎকাররর েব্দ। ত্রেরজরদর 
তসেযরদর একত্রিত কররত োইর  তারা ত্রকন্তু তার আরর্ই েরি এরিা তুকমােরা। েওড় 
েঙ্গ ত্রদর়ে কেুকাটার মত হতযা কররত িার্ি রমার্ি তসেযরদররক, রঘাড়ার পা-টাত্রেরত 
দাাঁত্রড়র়ে িম্বা র্যারররির র্েুক তুরি  ুাঁড়রত িার্ি আগুরের র্ি। ত্রজরজি োরমই এগুরিা 
পত্ররত্রেত সারথ আর  র্াাঁকারো রজাড়া ধেুরকর তীর। 
 
মৃত রঘাড়াটার ওপারে ত্রর্র়ে োরপারে তাকাি ত্রেরকািাস, ডাে হারত এেরো ধরা আর  
তরিা়োর। তার ত্রেরজর রঘাড়া তারক রফরি রররেই উধাও হর়ে রর্র । যতটা রু্িরত 
পারর  যুরের অ্র্স্থা এেরো ভারসামযপূণব; ত্রকন্তু ক্ষত্রতটা রর্ত্রে রমার্িরদর পাল্লারতই। 
 
র্ামপারে কমিা-রপাোরক সত্রিত, হারত রিাহার ফিা িার্াে র্েবা ত্রের়ে তুকমাে 
র্েুকধারীরদর ত্রদরক  ুরট যারে রাজপুত রসোরা; ত্রপ রে র্ড় র্ড় পাথররর আড়াি 
রথরক তীর  ুড়র  ধেুত্রর্রদরা। অ্রের িেিোত্রের মারিও রোো রর্ি রাজপুত তসরেযর 
ত্রেৎকার; র্িার মািংস রর্র হর়ে রর্র  রভদ করর রঢাকা তীররর আঘারত। এরপর এরক 
এরক রঘাড়া রথরক পরড় রর্ি ত্রিতী়ে আর তৃতী়ে রাজপুত; দুজরের েরীররই রিরর্র  
র্েুরকর গুত্রি। রসাজাসুত্রজ সামরে তাকারতই ত্রেরজর একদি তসেযরক রদেরত রপি 
ত্রেরকািাস–ফরাসী আর রডেমারকবর তসেয সিংেযা়ে কম হরিও দুিঃসাহত্রসকতার সারথ 
িড়র ; রেষ্টা করর  োরপাে ত্রঘরর থাকা তুকবমাে অ্শ্বাররাহীরদর েক্রটারক ভাঙ্গরত। হঠাৎ 
কররই একজে, র্মু্বরজর মত ত্রেরোরণর ত্রেরে রসাোত্রি েুরির রাত্রে রদো রর্ি, ঢুরক 
রর্ি তুকবমারের রু্যহ রভদ করর। ত্রকন্তু সারথ সারথই গুত্রির আঘারত পরড় রর্ি রঘাড়ার 
ত্রপঠ রথরক। এক মুহূরতবর জেয পাদােীরত আটরক রইি, ত্রকন্তু এরপরই টুকররা টুকররা 
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হর়ে ত্র াঁরড় রর্ি োমড়ার পাদােী। মাত্রটর উপর কর়েক র্ড়াে ত্রদর়ে অ্র্রেরষ ত্রস্থর হি 
হতভার্য রডত্রেে। রিাকটারক ত্রেেরত পারি ত্রেরকািাস। রডত্রেস এই জিদসুয র্ািংিার 
কার  এরস জাহাজ রভরে যার্ার পরর রযার্ ত্রদর়ের  ভাড়ারট তসেযদরি। একটা রঘাড়া 
েুাঁরজ রর্র করর ত্রেরজর রিাকরদর সাহাযয কররত এত্রর্র়ে যার্ার তার্াদা অ্েুভর্ করি 
ত্রেরকািাস… 
 
হঠাৎ কররই কারে এরিা রঘাড়ার েুররর সত্রম্মত্রিত র্াজো। মাথা রঘারারতই রদো রর্ি 
ত্রর্ত্ররপথ ত্রদর়ে রর্র হর়ে আসর  তরতাজা রমার্ি রসোরা, রোিা জা়ের্া রপত্ররর়ে 
যুেস্থারে রপৌঁর  রর্র  প্রা়ে। হিুদ সূযব েত্রেত একর্াদা কমিা রো র্যাোর র্াতারস 
উড়রতই রর্ািা রর্ি রয অ্রোক ত্রসিং ত্রেরজ আর  এরদর রেতৃরত্ব। আররা ত্রেত্রিত হও়ো 
রর্ি রদহরক্ষীরদর ত্রভরড় িম্বা সাদা রঘাড়র উপর র্রস থাকা, রিাহার র্মব র্ার়ে ঋজু 
রাজপুত অ্র়্ের্টা রদরে। েমকারত িার্ি সামরে র্াত্রড়র়ে ধরা তরিা়োর, সন্ধযার মৃদু 
আরিারত জ্বিরত িার্ি আগুরের মত। ত্রকন্তু আর রদোর সুরযার্ রপি ো ত্রেরকািাস। 
রকাাঁকড়া কারিা দাত্রড়অ্িা এক ত্রর্োিরদহী তুকবমাে রঘাড়া  ুত্রটর়ে এত্রর্র়ে আসরত িার্ি 
ত্রেরকািারসর ত্রদরক, ত্রেঘবাৎ তারক রদেরত রপর়ের  আর ত্রপরষ রমরর রফিরত োইর । 
 
কার ই একটা র্েবা পরড় আর  রদেরত রপি ত্রেরকািাস। তরিা়োর রফরি এরকর্ারর 
সম়ে মত হারত তুরি ত্রেি র্েবা। এক পারে িত্রফর়ে পরড়, অ্শ্বাররাহীর পথ রথরক সরর 
ত্রর্র়ে আড়াআত্রড়ভারর্ র্েবাটা রররে ত্রদি রঘাড়ার েুরড়র ত্রেরে। এত্রর্র়ে আসরত থাকরি 
তুকবমারের র্াম পার়ে ত্রর্রধ রর্ি র্েবা। ত্রেরজরক র্াাঁোরোর আপ্রাণ রেষ্টা করর  তুকমাে, 
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এমে সম়ে এক িারফ রিাকটার উপর েরড় র্সি ত্রেরকািাস,  ুত্রর রর্র করর দ্রুততার 
সারথ এরকর্ারর ঢুত্রকর়ে ত্রদি রিাকটার র্িা়ে। 
 
হাাঁপারত হাাঁপারত রঘাড়া রথরক রেরম দাাঁড়াি। হারত রেমাো  ুত্রর, োরপারে তাত্রকর়ে 
রদের  আর রকাে ত্রর্পদ ওত রপরত আর  ত্রকো। প্রত্রত মুহূরতব মরে হরে এই রু্ত্রি 
মািংরস ঢুরক রর্ি র্েুরকর গুত্রি অ্থর্া তরিা়োর। 
 
মৃতরিাকটার রঘাড়াটা কার ই দাাঁত্রড়র়ে আর , িার্াম ধররত এত্রর্র়ে রর্ি ত্রেরকািাস। 
সন্ত্রি ভত্রঙ্গরত কাাঁপরত থাকরিও রর্ািা রর্ি আঘাত পা়েত্রে জন্তুটা। শুধুমাি সামরের 
ডােত্রদরক েুররর োমড়া়ে র্েবার আঘারত োত্রেকটা রে িরর । রঘাড়া়ে র্িা়ে হাত 
রু্ত্রির়ে ত্রপরঠ েরড় র্সি ত্রেরকািাস; এরপর সার্ধারে এরর্ারত িার্ি সামরের ত্রদরক, 
এই আো়ে রয একটুোত্রে উাঁেু জা়ের্া পাও়ো রর্রি কী ঘটর  তা ভারিাভারর্ রদো 
যারর্। অ্রোক ত্রসিং আর তার তসেযরা এরস রর্র , ত্রেঘবাৎ রিজ গুত্রটর়ে পািারে 
তুকমােরদর দি… । 
 
রঘাড়ার উপর উপুড় হর়ে শুর়ে ত্রফসত্রফস করর উৎসাহ ত্রদরত ত্রদরত সার্ধারে মৃত আর 
মৃতুযপথযািী রদহগুরিারক পার হর়ে র াট্ট পাহাড়টারত ত্রেরাপরদ রপৌঁর  রর্ি ত্রেরকািাস। 
ত্রেরে তাকারতই রদো রর্ি এক মাইরির োরভারর্র এক ভার্ দূররত্ব সত্রতযকাররর 
পুরুরষর েযা়ে যুে করর  অ্রোক ত্রসিং। রজাড়া মাথার যুে কুঠাররর আঘারত মাথা রকরট 
রর্ি এক তুকবমারের। এরপর ডাে হারত আঘাত করি ত্রিতী়ে তুকবমারের উপর, হারতর 
র্েবা রফরি ত্রদর়ে ঘুরর েরি রর্ি রিাকটা, আহত হাত পারে িুিরত িার্ি মািংসত্রপরণ্ডর 
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মত করর। োরপাে জুরড়ই রদো রর্ি হঠাৎ রযে যুরে আগ্রহ হাত্ররর়ে রঘাড়া  ুত্রটর়ে র্া 
হামাগুত্রড় ত্রদর়ে পাথুরর ভূত্রম র রড় েরি রযরত িার্ি তুকমােরা। ত্রেরকািারসর ফরাসী 
আর রডত্রেে ভাড়ারট তসেযরা ত্রেরজরদর েত্রুরদররক ত্রেরকে করর এত্রর্র়ে ত্রর্র়ে জরড়া 
হি অ্রোক ত্রসিংর়ের তসেযরদর সারথ। এটাই রয প্রথম তা ে়ে, এভারর্ আররা র্হুর্ার 
রাজপুত োহজাদা আর তার রযাোরা যুরের র্ত্রত ঘুত্ররর়ে ত্রদি রমার্িরদর অ্েুকূরি। 
 
উল্লত্রসত হর়ে অ্রোক ত্রসিংর়ের ত্রদরক রঘাড়া  ুত্রটর়ে ত্রদি ত্রেরকািাস। হাত্রস ত্রদর়ে দিাো 
পরা ডাে হাত তুরি স্বার্ত জাোরিা অ্রোক ত্রসিং। 
 
অ্রেক ত্রেক্ষা রপর়ের –পাত্রির়ে যারে তাই। র্রি উঠি ত্রেরকািাস। সত্রতযই তাই। 
ভার্যগুরণ রর্াঁরে যাও়ো ত্রেরকািাস োরপারে তাত্রকর়ে রদেরত রপি কর়েক জা়ের্ার 
েণ্ডযুেও প্রা়ে রেষ হর়ে এরসর । কর়েক জা়ের্া়ে তুকবমােরদর র াট র াট দি এেরো 
মাত্রট আাঁকরড় প্রাণপরণ িরড় যারে; রকেো তারদর রফরার পথও র্ন্ধ হর়ে রর্র । 
ত্রেরকািারসর ডাে পারেই এমে ত্রিেজে ত্রমরি প্রত্রতরক্ষা রু্যহ র্রড় তুিরিও র্াাঁেরত 
পারর  ো। রাজপুত তরিা়োর আর র্ল্লরমর হাত রথরক। কা াকাত্র ই র াট আররকটা 
দি আশ্র়ে ত্রের়ের  উরেপড়া রসদর্াহী র্াত্রড়র ওপারে। ত্রকন্তু ত্রেরকািারসর ভাড়ারট 
তসেযরা কর়েকজে ত্রমরি ধাও়ো করর রোিা জা়ের্া়ে রর্র করর আের  এ তুকমােরদর। 
 
ডােত্রদরক দুইে র্জ দূররত্ব, রদো রর্ি একদি কারিা আিোল্লাধারী অ্শ্বাররাহী। এেরো 
েওড়া ফিার েড়া রেরড় ভ়েিরভারর্ যুে করর । রিাকগুরিা। মত্রর়ো হর়ে রেষ্টা করর  
রমার্িরদর সামরে রথরক পথ রর্র করর ত্রেরত। অ্েযােয তুকমােরদর রের়ে ভারিা রঘাড়া 
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আর সেে অ্র্স্থা়ে আর  এরা। কারিা রঘাড়া়ে রেরপ রেতৃত্ব ত্রদরে ঘে দাত্রড়অ্িা এক 
তুকবমাে। সম্ভর্ত স্থােী়ে োে ও তার রদহরক্ষীরা। 
 
উত্রেত ত্রেক্ষা ত্রদর়েত্র  আমরা এ র্র্বরগুরিারক, রহরস রফিি অ্রোক ত্রসিং। এরপর রথরক 
রমার্ি তসেযরদর উপর আক্রমণ করার আরর্ দুর্ার রভরর্ রদেরর্ হ়েত। 
 
উত্তর রদর্ার আরর্ই রপ রে পাথুরর ভূত্রমরত রঘাড়ার েুররর আও়োজ শুেরত রপি 
ত্রেরকািাস। ঘুরর তাকারতই ত্রেেরত পারি  ়েজে তসেয ত্রের়ে এত্রর্র়ে আসা 
আওরঙ্গরজরর্র তরুণ কত্রেবরক। রঘাড়র উপর রথরক অ্রোক ত্রসিংরক জাোরিা, জোর্! 
োহজাদা আওরঙ্গরজরর্র কার  রথরক র্াতবা ত্রের়ে এরসত্র । 
 
োহজাদারক জাোরত পাররা রয ত্রর্ত্ররপথ ত্রদর়ে প্রধাে তসেযসাত্রর ত্রের়ে এত্রর্র়ে আসার 
জেয আর রকাে ভ়ে রেই তার–আমারদররক ত্রর্পরদ রফিার জেয র্রস থাকা 
রিাকগুরিারক সমূরি উৎোত কররত্র  আমরা। জাত্রের়ে ত্রদি রাজপুত। 
 
অ্ত্রেত্রিত ভত্রঙ্গরত একর্ার ত্রেরকািাস আর আররকর্ার অ্রোক ত্রসিংর়ের ত্রদরক তাকাি 
তরুণ কত্রেব। রযে রু্িরত পারর  ো রয কী র্িরর্, ধুত্রিমাো রেহারারত উত্রিগ্নতার  াপ। 
 
আত্রম ত্রেত্রিত এটা শুেরত রপরি েুত্রেই হরর্ে আমার প্রভু। ত্রকন্তু তাাঁর কা  রথরক একটা 
আরদে ত্রের়ে এরসত্র  আত্রম। এেত্রে ত্রপ ু হটরত হরর্ সর্াইরক। 
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কী? ত্রঠক শুেত্র  রতা? সামরে িুাঁরক এরিা অ্রোক ত্রসিং। 
 
োহজাদা আওরঙ্গরজরর্র ইরে রযে সর্াই ত্রপ ু হরট ত্রর্ত্ররোরদ ত্রমত্রিত হ়ে তাাঁর সরঙ্গ। 
 
রকে? যত্রদ এেে আমরা ত্রপ ু হত্রট, তাহরি এত কষ্ট করর দেি করা ভূত্রম আর্ারও 
রকরড় রেরর্ েক্ররা। আর্াররা তাহরি একইভারর্ যুে কররত হরর্ রসোর্াত্রহেীর জেয 
পথ ত্রেরাপদ কররত। 
 
ত্রেরজর যুত্রে জাোেত্রে আমার প্রভূ। 
 
অ্রোক ত্রসিংর়ের ত্রদরক তাকারতই কপারির উপর ত্রেরা িাফারত রদেি ত্রেরকািাস। 
 
কর়েকত্রদে ধরর সম্পকব ভারিা যারে ো অ্রোক ত্রসিং আর আওরঙ্গরজরর্র। রাজপুরতর 
পরামেব প্রা়েই রহিা়ে সত্ররর়ে ত্রদরে োহজাদা, যা অ্হিংকারী আর কদাত্রেৎ রররর্ যাও়ো 
অ্রোক ত্রসিংর়ের পরক্ষ রমরে রে়ো ক্রমে কত্রঠে হর়ে যারে। আর ত্রেরজর কথা র্িরত 
রর্রি ত্রেরকািারসর ত্রেরজরও ত্রর্শ্বাস হরে ো কত্রেবর কথা। পর্বরতর রভতর ত্রদর়ে এত্রর্র়ে 
আসা়ে প্রা়ে সফি হর়ের  আর সামরেই পরড় আর  সহজতম রািা, এমে সম়ে সর্ 
র রড় ুাঁরড় ত্রতত্রে ত্রপ ু হঠার মারে ত্রেরু্বত্রেতা  াড়া আর ত্রক ুই ে়ে। 
 
কী ঘরটর  ত্রর্ত্ররপরথ? উপররর পাথরর িুত্রকর়ে থাকা র্েুকধারীরা ত্রক এেরো গুত্রি 
করর  প্রধাে তসেয সাত্ররর উপর, রযমেটা তারা কররত্র ি অ্গ্রর্ামী দরির উপর? 
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োহজাদা ত্রক আমারদররক সাহারযযর জেয রডরক পাঠারেে? জােরত োইি অ্রোক ত্রসিং। 
র্িার স্বরর রক্রাধ আর অ্ত্রর্শ্বাস। 
 
মাথা োড়ি কত্রেব। আত্রম যেে এরসত্র  ততক্ষরণ, উাঁেু জা়ের্ার রর্ত্রের ভার্টাই আমারদর 
দেরি েরি এরসত্র ি। 
 
তাহরি আত্রম ত্রপ ু হটর্ রকে? সামত্ররকভারর্ এর রকাে মারে হ়ে ো। সত্রঠক রকাে 
কারণ  াড়া এেে ত্রপ ু হটা আমার আর এ ভূত্রম রক্ষারথব আত্মদাে করা আমার তসেযরদর 
িৃত্রতর পরক্ষ সম্মােহাত্রেকর। 
 
আত্রম শুধু এটুকুই র্িরত পাত্রর রয এগুরিা োহজাদার আরদে আর ত্রতত্রে রজার ত্রদর়ে 
র্রির ে রযে তৎক্ষণাৎ মােয করা হ়ে। 
 
র্ভীর ত্রেো়ে মগ্ন ত্রেপ অ্রোক ত্রসিংরক রদরে অ্স্বত্রির সরঙ্গ এরক অ্রেযর ত্রদরক তাকাি 
ত্রেরকািাস আর কত্রেব। এর্ারই প্রথম ো রয রজযষ্ঠ রসোপ্রধাে ো হর়ে েুত্রেই হর়ের  
ত্রেরকািাস, কাাঁরধর উপর তাই এতর্ড় দাত্র়েরত্বর রর্ািাও রেই। কর়েক মুহূতব আরর্ও 
সতীরথবর মত সমােভারর্ ত্রর্জর়ের আেে ভার্ করর ত্রের়ের  দুজরে। ত্রকন্তু এেে রস 
একজে অ্ধিঃিে মাি, অ্রপক্ষা করর  ত্রেরদবরের। 
 
োহজাদা যত্রদ আমারক ত্রপ ু হটার ত্রেরদবে ত্রদর়ে থারক, তাহরি আমারক অ্র্েযই তা 
মােরত হরর্। আরি করর কথাটা র্রিই আর্ার র্িা েড়াি অ্রোক ত্রসিং। র্রি উঠি, 
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ত্রকন্তু আমার উপর োহজাদার প্রথম আরদে ত্র ি ত্রর্ত্ররপরথর র্াইররর ত্রদকটা েত্রুমুে 
করা আর এেরো রেষ হ়েত্রে এ কাজ। রযরহতু এই আরদে প্রথরম রপর়েত্র  আত্রম, তাই 
এটাই রেষ করর্ আরর্। 
 
অ্রোক ত্রসিং ত্রক কররত যারে রু্রি ওঠার আরর্ই ত্রেরকািাস রদেরত রপি ত্রেরজর 
তরিা়োর হারত ত্রের়ে ত্রেরজর রিাকরদর উরদ্দরে রণহুিার  াড়ি রাজপুত। এরপর সাদা 
রঘাড়র র্ার়ে জুতা ত্রদর়ে োপড় ত্রদর়ে  ুরট রর্ি যুেরত োরেরদর ত্রদরক। এমেত্রক ত্রেরজর 
রদহরক্ষীরদর জেযও অ্রপক্ষা করি ো। তরর্ কী ঘরটর  রু্িরত রপরর সারথ সারথ 
ত্রেরজরদর রঘাড়া র াটাি অ্রোক ত্রসিংর়ের রদহরক্ষীরা। ত্রেরকািাস ত্রেরজও রিরর রফিি 
সর্ ত্রিধা। পাথুরর জত্রমর উপর ত্রদর়ে  ুটরত  ুটরত এক হারত িার্াম আর অ্েয হারত 
তরিা়োররর হাতি ধরর রেষ্টা করি সামরে কী হরে রদেরত। ত্রকন্তু দৃত্রষ্ট র্াধা রপি 
আররা কর়েকজে অ্শ্বাররাহী থাকারত। হঠাৎ কররই োত্রেকটা ফাাঁক পাও়ো রর্ি, রকেো 
রািার মারি পরড় থাকা পাথর এড়ারত দুপারে সরর রর্ি দুই রাজপুত রসো। অ্রোক 
ত্রসিংর়ের সাদা রঘাড়া এক পিরকর জেয রোরে পড়ি। রাজপুত োহজাদা প্রা়ে রপৌঁর  
রর্র  যুেস্থরি ত্রকন্তু রদহরক্ষী এেরো োত্রেকটা দূরর। এরপরই আররকট ত্রজত্রেস েজরর 
পড়ি : র্াতারস ত্রেষ রকরট োহজাদার ত্রদরক এত্রর্র়ে আসর  একটা র্েবা। অ্র্রেতরেই 
ত্রেৎকার করর উরঠ ত্রেরকািাস। ত্রকন্তু যুরের ম়েদারে হাত্ররর়ে রর্ি তার সার্ধাের্াণী। 
র্েবাটা এরস ত্রর্রধ রর্ি অ্রোক ত্রসিংর়ের র্িা়ে। আঘারতর জা়ের্া়ে হাত ত্রদর়ে আরি 
করর রঘাড়া রথরক এত্রর্র়ে আসা রদহরক্ষীর পরথ িুত্রটর়ে পড়ি রাজপুত োহজাদা। 
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রেপা রমারষর মত  ুরট ত্রর্র়ে যুরে জত্রড়র়ে পড়ি ত্রেরকািাস। মরোরযার্ ত্রদর়ে রকরট 
রফরি হতযা কররত িার্ি েত্রুরদররক। দুই প্রত্রতিেীরক একপারে রঠরি ত্রদর়ে এত্রর্র়ে 
রর্ি দাত্রড়অ্িা রযাোর ত্রদরক। ত্রেরজর েঙ্গ ত্রেরকািারসর উপর ত্রদর়ে োত্রির়ে ত্রদি োে; 
ত্রকন্তু ত্রেরজর অ্ে ত্রদর়ে আঘাত প্রত্রতহত করি ত্রেরকািাস। প্রত্রতপরক্ষর কুাঁেত্রকরত ঢুত্রকর়ে 
ত্রদি তরিা়োররর ফিা। ত্রেৎকার করর পরড় রর্ি োে। রঘাড়া  ুটরত  ুটারতই 
ত্রেরকািারসর রোরে পড়ি মাত্রটরত পরড় থাকা রর্ত্রের ভার্ েত্রু, হ়ে মৃত েতুর্া 
মৃতুযপথযািী। পুররা যুরের মরতা এই েণ্ডযুরের ফিাফি ত্রের়েও রকাে সরেহ রইি ো। 
ত্রকন্তু ত্রেরজর সম্মাে রক্ষারথব আত্মদারের পথ রর্র  ত্রেি অ্রোক ত্রসিং। ক্ষত্রতর কথা রভরর্ 
পত্ররতারপ দগ্ধ হি ত্রেরকািাস। অ্সিংেয যুরে অ্িংে রে়ো রপাড়োও়ো োরজে রপেীর্হুি 
রাজপুত রসো ডুকরর রকাঁরদ উঠি সর্ার সামরে। কাাঁরধ তুরি ত্রেি রদামড়ারো রমােড়ারো 
আর রোে োহজাদার মৃতরদহ। র্হুদূরর পর্বরতর মারি ডুরর্ রযরত িার্ি রেিাি 
র্রির মরতা, সূযব। একটু পররই, এই ধূসর ত্রর্রাে পাহারড় যতটুকু সম্ভর্ কাঠ রজার্াড় 
করর ত্রেতা র্াোরো হি। রেষকৃরতযর ত্রেো়ে আরিাত্রকত হর়ে উঠি রারতর আকাে। 
পঞ্চভূরত ত্রমত্রির়ে রর্ি অ্রোক ত্রসিংর়ের আত্মা। 
 
ভগ্নহৃদর়ে তরিা়োর োরপ ভরর রােি ত্রেরকািাস। রঘাড়ার ত্রদরক ত্রফরর রডরক উঠি তার 
ভাড়ারট তসেযরদর দিরেতারক। োভারর রথরক আর্ত র্ষবী়োে ফরাসী, জরড়া কর 
আমারদর তসেযরদররক। োহজাদার আরদরে ত্রফরর রযরত হরর্ আমারদররক। এই কাররণ 
আমরা পরাত্রজত হরিও এই আরদেরকই মােরত হরর্। 
 
* 
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প্রাসারদর  ারদ একাকী দাাঁত্রড়র়ে সামরের ত্রদরক তাত্রকর়ে আর ে োহজাহাে। যত্রদও 
রদেরত পারেে ো যমুোর উপর ত্রদর়ে তীররর মত আকৃত্রত ত্রের়ে উরড় যাও়ো একদি 
সাররসর রসৌেযব। ত্রতে মাস রথরক ত্রর্পযবর়ের সিংর্াদ প্রথমর্ার এরেত্র ি কত্রসডস, ত্রঠক 
তেেকার মত কররই আররা একর্ার রোরের সামরে রভরস উঠি ত্রহেুকুরের ত্রর্ত্রর 
অ্ঞ্চরি তুষারপাত আর কু্ষধার জ্বািা়ে মৃত আর অ্থর্ব হর়ে পরড় থাকা হাজার হাজার 
রমার্ি তসেযরদর  ত্রর্। আররা একর্ার কারু্রির পরথ ত্রপ ু হরট আসত্র ি তাাঁর তসেযরা। 
অ্সিংেয প্রাণহাত্রে আর রাজরকারষর ত্রর্ে ত্রমত্রি়েে রুত্রপ েরে হর়ে রর্রিও দেি করা 
রর্ি ো এক ইত্রঞ্চ ভূত্রম। তাাঁর পুররা রাজত্বকারির প্রথম আর স্থা়েী সামত্ররক পরাজ়ে 
ত্রহরসরর্ প্রমাণ হর়ের  এ অ্ত্রভযাে…আররা একর্ার ত্রেরজর কার  জােরত োইরিে রয 
আওরঙ্গরজর্ কীভারর্ তাাঁরক এতটা হতাে কররত পারি, এমেত্রক র্ত র্ রর মুরাদরকও 
 াত্রড়র়ে রর্র  এ র্যথবতা। এইর্ার রতা রমার্ি রসোর্াত্রহেী এমেত্রক অ্ক্সাসও পার হরত 
পাররত্রে… উজরর্করদর সারথ একর্ারও তরিা়োর হারত যুরে োরমত্রে। র্রঞ্চ পুররা 
েীতকাি ধরর তারদররক রদত্রর কত্ররর়ে রদর্ার সুরযার্ ত্রদর়ের  ভাাঁরড়র মত রপাোক 
পত্ররত্রহত, আঘাত করর পাত্রির়ে যাও়ো আফর্াে আর তুকমােরদররক ফরি কারু্রি এরস 
রপৌঁ ারোর প্ররেষ্টা আর সফি হ়েত্রে। 
 
আর এই সাম্প্রত্রতক সিংর্াদ। রোাঁড়া সমরকে অ্ত্রভযারের সুরযার্ ত্রের়ে কাোহাররর 
ত্রর্পরক্ষ রসোর্াত্রহেী পাত্রঠর়ের  পাররসযর োহ। আর মাি সাতান্ন ত্রদে অ্র্ররারধর পর 
রমরুদণ্ডহীে রমার্ি প্রহরীরা দুরর্বর ফটক েুরি ত্রদর়ের  ত্রর্জ়েী পারসী়েরদর জেয। যতই 
ভার্র ে ততই রররর্ যারেে আওরঙ্গরজরর্র উপর। এেে অ্রপক্ষা করর ে ত্রপতার 
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জরুত্রর আরদরে র্তরারত আগ্রারত ত্রফরর আসা আওরঙ্গরজরর্র সারথ কথা র্িার জেয। 
মুরারদর র্যথবতার তুিো়ে আওরঙ্গরজরর্র র্যথবতারক ক্ষমা করা কত্রঠে হরে, রকেো রস 
রতা আররা রর্ত্রে অ্ত্রভজ্ঞ ত্র ি। 
 
আসরি দারা যা র্রির  তাই-ই ত্রঠক… ত্রেরজর সক্ষমতা ত্রের়ে একটু রর্ত্রেই উচ্চ ধারণা 
ত্র ি আওরঙ্গরজরর্র, এেে তাই োমত্রতগুরিা র্ারজভারর্ রোরে পড়র । োহজাহােও 
তারক একই কথাই জাোরর্ে। 
 
োহজাদা আওরঙ্গরজর্রক আমার কার  পাত্রঠর়ে দাও। কত্রেবরক রডরক আরদে ত্রদরিে 
োহজাহাে। 
 
পাাঁে ত্রমত্রেট পরর ত্রেরজর সাদাত্রসরধ রপাোরক ত্রপতার সামরে এরস হাত্রজর হি 
আওরঙ্গরজর্। তার ভার্ভত্রঙ্গ, ঋজু কাাঁধ, উন্নত মিরকর উপর একেজর রোে রু্ত্রির়েই 
োহজাহাে রু্িরত পারি রয েম্র র্া অ্েুতাপ রতা ে়েই র্রঞ্চ যুরের অ্ত্রভপ্রা়ে ত্রের়েই 
এরসর  আওরঙ্গরজর্, এরত আররা রররর্ রর্রিে ত্রতত্রে। 
 
রতা, ত্রেরজর স্বপরক্ষ কী র্িরত োও তুত্রম? একাকী হরতই ত্বত্ররত করে জােরত োইরিে 
োহজাহাে। 
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পর্বরতর মরু োরদর জেযই আমারদর পরাজ়ে ঘরটর । কর়েকটা ভারী কামাে রটরে 
ত্রের়ে যাও়ো সম্ভর্ হরিও, অ্ের্াহী র্াত্রড়গুরিার োকা রভরে ত্রর্র়েত্র ি আর রর্ত্রেরভার্ 
রতা েুাঁরড়া হর়ে ত্রর্র়ের  পাথুরর ভূত্রমরত। 
 
তাই তুত্রম র্াত্রড় ত্রঠক করার র্যর্স্থা ো করর কামাে র রড় েরি এরসর ! 
 
হযাাঁ, আর রকাে ত্রর্কে রদত্রে ত্রে আত্রম। রমরামরতর জেয সম়ে িার্রতা আর ক্ষত্রতও 
র্ারর্ার হত। এ াড়া অ্রের জেয েিার র্ত্রতও করম ত্রর্র়ে অ্থবহীে অ্র্স্থা হর়ে 
দাাঁত্রড়র়েত্র ি। 
 
ত্রকন্তু একর্ার পর্বত রথরক রর্র হর়ে সমতি ভূত্রমরত রযরত পাররিই রতা আর অ্থবহীে 
থাকত ো রসগুরিা। সাধারণ রর্ারির মােুরষরা কীভারর্ রর্ািা-র্ারুদ র্হে করর? আররা 
েেভারর্ রেষ্টা করা উত্রেত ত্র ি রতামার। কামারের সহরযাত্রর্তা়ে এতত্রদে অ্ক্সারসর 
ওপারর রপৌঁর  রযরত তুত্রম! 
 
আমার ত্রর্রর্েোরত অ্ক্সাস পযবে এগুরিারক র্র়ে ত্রের়ে যাও়ো সম্ভর্ ত্র ি, আব্বাজাে। 
 
এগুরিারক  াড়াই এত্রর্র়ে যার্ার কথা একর্ারও রভরর্ত্র রি তুত্রম? ো! আরদরের 
অ্র্াধযতা করর পাত্রির়ে এরস কিি রিরপ ত্রদর়ের া আমার আর রমার্ি রসোর্াত্রহেীর 
উপর। তাই ত্রর্ত্রিত হর্ার ত্রক ু রেই রয অ্রোক ত্রসিং–ভারিা র্নু্ধই শুধু ে়ে, আমার 
সর্রের়ে রশ্রষ্ঠ আর ত্রর্শ্বি রজোররি মৃতুযরক রশ্র়ে মরে কররর । 

http://www.bengaliebook.com/


 দ্য সার্পেন্টস টুথ (এম্পায়ার অভ দ্য ম াগল ) । অযার্লক্স রাদ্ারর্ ার্ে 

305 

www.bengaliebook.com                                  সূচিপত্র 
 

 

 
এই আেরণরক সম্মােরযার্য র্ির ে আপত্রে? রর্াঁরে রথরক আর্ার যুরের রেষ্টা ো করর 
অ্প্রর়োজরে আত্মদাে করাটারক রর্াকাত্রম  াড়া আর ত্রক ু র্ির্ ো আত্রম। ত্রতত্রে যাই 
রভরর্ থাকুে ো রকে আমার পদরক্ষপই সত্রঠক ত্র ি। অ্ে ত্রের়ে যুে কররত ত্রর্র়েই 
ত্রর্িম্ব হর়ে রর্র  আমারদর। েত্রুরা জােত রয আমরা আসত্র  আর তাই প্রত্রতত্রদে ের়ে 
ের়ে এরস জরড়া হত্রেি পরাত্রজত করার উরদ্দরেয। আধুত্রেক অ্রের অ্ভার্ সিংেযা়ে 
রর্রড় ত্রর্র়ে পূণব করার রেষ্টা করত্র ি তারা। আত্রম অ্ে এত্রর্র়ে ত্রেরত পারত্র িাম ো। 
আর তাই অ্ে  াড়া ত্রেরজর রিাকরদর িুাঁত্রকর মরধযও রফিরত োইত্রে আত্রম। 
 
এমেটা রতা োও হরত পারত। কতজেরক হাত্ররর়ে  তুত্রম? 
 
প্রা়ে ত্রর্ে হাজার যুরে পাাঁে হাজার আর ঠাণ্ডা ও ররারর্র প্ররকারপ পরের হাজার। কর়েক 
র্ ররর তুিো়ে েীত আর তুষারপাত শুরু হর়েত্র ি তাড়াতাত্রড়…আব্বাজাে, একর্াররর 
জেয হরিও ত্রর্শ্বাস করুে আমারক। যা যা সম্ভর্ আত্রম কররত্র । সর্ত্রক ুই আমার 
ত্রর্রুরে ত্র ি আর তসেযরাও অ্সধযব হর়ে পরড়ত্র ি। আত্মপ্রতযর়ের অ্ভার্ ত্র ি ত্রর্রেষ 
করর যারা সমভূত্রম রথরক এরসত্র ি মরুভূত্রমরও ত্র ি অ্রেরক। আমার প্ররেষ্টা র্যতীত 
ক্ষ়েক্ষত্রত আররা রর্ত্রে হত। 
 
ত্রক ুই রতামার অ্পরাধ ে়ে, অ্েয কাররা, তাইত? সর্সম়ে এটাই রতা রতামার অ্জুহাত। 
আমার প্রত্রত রকাে শ্রোই রেই রতামার, ো রতামার ত্রপতা ত্রহরসরর্, ো সম্রাট ত্রহরসরর্। 
ত্রেরজর মের্য আর দক্ষতার উপর অ্র্াধ আস্থা। এতটা র্ারজভারর্ আমারক হতাে 
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করর , যা ঘটা সম্ভর্ র্রি কেরো ভাত্রর্ইত্রে। তার উপরর আর্ার র্হু প্রাণহাত্রে হর়ের – 
অ্রোক ত্রসিং সহ। 
 
র্ারর্ার অ্রোক ত্রসিংর়ের োরম রকে ত্রত? রাজপুরতরা আমারদর মত ে়ে–তারদর ত্রর্শ্বারস 
র্িদ আর  আর র্ত্ররমা রতা সহযই করা যা়ে ো। অ্রহতুক িারমিা ো করর আমার 
আরদে মােয করর, ত্রপ ু হটা়ে সাহাযয কররিই সাম্রারজযর জেয দাত্র়েত্ব পািরে সাথবক 
হত। 
 
রতামার সাহস কত র্ড় রয রাজপুত র্ত্ররমা ত্রের়ে কথা র্ি! রাজপুতরদর সাহস আর 
ত্রর্শ্বিতা ত্রের়ে রকাে প্রশ্নই ওরঠ ো আর রমার্িরদর র্হু কীত্রতবমাে অ্ত্রভযারের রপ রে 
তারদর হাত রর়ের । ত্রজহ্বারত িার্াম ত্রদর়ে আমার কথা রোে। আত্রম রতামারক একারে 
রডরক পাত্রঠর়েত্র  রকেো যা র্িরত োই তা সর্বসমরক্ষ র্িরি আমারদর পত্ররর্াররর সম্মাে 
কমত তর্ র্াড়ত ো। দুর্বি ত্রহরসরর্ রতামারক অ্ত্রভযুে কররত হরর্ কেরো ভাত্রর্ত্রে 
আত্রম। ত্রকন্তু একমাি তুত্রম আর রকউ ে়ে, দুর্বি ত্রহরসরর্ প্রত্রতপন্ন করর  আমারদর 
রাজর্িংেরক। রতামার কাররণ কাোহাররর রদ়োরির উপর রথরক হাসরত হাসরত 
আমারদর উপর মূি ত্রর্র়োর্ করর  পারসী়েরা…। 
 
রু্িরত পারত্র  আপত্রে মেত্রস্থর করর রফরির ে। এটা দুর্বিতা ে়ে, েত্রেমত্তার 
র্ত্রহিঃপ্রকাে রয কেে আপত্রে রু্িরত পাররর্ে উচ্চাকাঙ্খরক স্থত্রর্ত রররে পুেরা়ে 
কীভারর্ আর কেে তার ত্রপ ু ত্রেরত হরর্। রতা আপোর ইরের কার  মাথা েত করত্র । 
আমারক ত্রের়ে কী কররত োে? 
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পৃত্রথর্ী যত্রদ তাত্রকর়ে ো থাকত, তাহরি রতামারক সাম্রারজযর এরকর্ারর দূরতম রকারণ 
উধাও করর ত্রদতাম ে়েত মক্কা়ে পাত্রঠর়ে ত্রদতাম হজ কররত রযরহতু তুত্রম প্রাথবো এত 
ভারিার্াসা। ত্রকন্তু আমার রারর্র মািা রু্রি রফিার সন্তুত্রষ্ট ত্রদরত োই ো েত্রুরদররক। 
দাত্রক্ষণারতয রতামার পূর্ব পরদ ত্রফরর যারর্ তুত্রম; ত্রকন্তু রতামার আেররণর উপর েজর 
রাের্ আত্রম। অ্েত এেে রসোরে োত্রে র্জা়ে আর  সর্বি। তাই রতামার সামরথবযর 
র্াইরর রকাে সামত্ররক হুমত্রক রমাকারর্িা কররত হরর্ ো। এক সিারহর মারিই রওো 
রদরর্। এেে যাও। 
 
* 
 
ত্রতত্রে কেরো আমারক র্া আমার উচ্চাকাঙ্খরক রু্িরত পাররেত্রে, রকেো আসরি কেরো 
রু্িরতই োেত্রে। মাথা োড়ি আওরঙ্গরজর্। 
 
ত্রকন্তু অ্েত সম্রারটর প্রত্রতত্রেত্রধ ত্রহরসরর্ রতামারক দাত্রক্ষণারতয রফরত রতা পাঠারেে। 
আগ্রা দুরর্বর  ারদ দাাঁত্রড়র়ে ভাইর়ের আররকটু কার  সরর এরস কাাঁরধ হাত রােি 
ররােোরা। 
 
ত্রেরজর মুে র্াাঁোরত কররর ে–আমার জেয ে়ে। রকে অ্ত্রভযাে র্যথব হর়ের  রসত্রদরক 
রকাে আগ্রহ রেই–আগ্রহ শুধুমাি মােুষ কী ভার্রর্ তা ত্রের়ে। আত্রম ত্রেত্রিত দারা আমার 
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ত্রর্রুরে ত্রক ু িাত্রর্র়ের । আমারক রর্ত্রে ো ঘটারোর র্যাপারর তারদর দুজরেরই উত্রেত 
সার্ধাে হও়ো। 
 
তুত্রম হ়েত ত্রঠকই র্রি , দারা ত্রেি়েই ত্রক ু র্রির  রতামার ত্রর্রুরে। যেে তুত্রম ত্র রি 
ো, একসারথ র্হু সম়ে কাত্রটর়ের  তারা। জাহাোরাও প্রা়ে তারদর সারথ থাকত, একা 
িার্ত ত্রেরজরক আমার। 
 
রজযষ্ঠ ভত্রর্েীর োম ত্রেরতই েরম হর়ে রর্ি আওরঙ্গরজরর্র রেহারা। ররােোরার মরে হি 
আওরঙ্গরজর্ সর্সম়ে র্ড় রর্ােরক রর্ত্রে প ে করর। ত্রকন্তু সম়ে এরসর  তারক 
জাোরোর রয র্ড় রর্ােও তার রের়ে দারার পক্ষই রর্ত্রে রেরর্। ত্রকন্তু যত্রদ ো়ে তাহরি 
ত্রমি হরত আগ্রহ ত্রের়ে অ্রপক্ষা করর  ররােোরা। সম্ভর্ত সম়ে এরসর  তারক 
জাোরোর রয আওরঙ্গরজর্ যতটা ভার্র  সাম্রারজযর সম্মােী়ো েীষবস্থােী়ে োরী ত্রঠক 
ততটা ত্রুত্রটহীে ে়ে। 
 
ত্রেরকািাস র্যািান্টাইেও রতামার সারথ আগ্রা ত্রফরর এরসর , তাই ো? 
 
হযাাঁ। রফরার সমর়ে রেষপযবার়ে পার়ে আঘাত রপর়ের , রসররও রর্র । রকে জােরত 
োই ? 
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রকেো মুরাদ অ্ত্রভযারে রর্র হর্ার ত্রঠক আর্মুহূরতব একটা ঘটো ঘরটর । ত্রেরকািাস 
র্যািান্টাইে জাহাোরার সারথ তার প্রাসারদ রদো কররর । তারপর রথরকই পরস্পররর 
কার  ত্রেত্রঠ ত্রিের  তারা, এমেত্রক যেে রতামার হর়ে যুে করত্র ি তেরো… 
 
এটা হরতই পারর ো… রক র্রির  রতামারক? কীভারর্ জারো তুত্রম? ত্রর্ত্রিত হর়ে রর্ি 
আওরঙ্গরজর্। 
 
আমার প্রােে এক রসর্াদাসী এেে তার কাজ করর। রসই-ই আমারক জাত্রের়ের  রয কী 
ঘটর । ত্রপতার সারথ কথা র্িরত রেষ্টা কররত্র  এটা ত্রের়ে। ত্রকন্তু তুত্রম জারো 
জাহাোরারক ত্রের়ে কী ভারর্ে ত্রতত্রে, ত্রর্রেষ করর আগুরের ঘটোর পর রথরক। ত্রকন্তু 
রকই র্া জারে তারদর পি ত্রর্ত্রেমর়ের আসি উরদ্দেয কী? আত্রম র্িত্র  ো রয সত্রতযই 
রকাে অ্েথব । ঘটর  ত্রকন্তু এমেটা ত্রক হরত পারর ো রয ত্রেরকািাস আমারদর পেত্রত 
রু্িরত ো পাররিও জাহাোরারক অ্ত্রভযারের সমর়ে রতামার আেরণ সম্পরকব তথয 
ত্রদর়ের  আর এ তথয কারজ িাত্রর্র়ে দারারক সাহাযয কররর  ত্রপতার কার  রতামার 
ত্রর্রুরে িার্ারত। 
 
জাহাোরা কেরো এমে ত্রক ু কররর্ ো। 
 
তুত্রম ত্রেত্রিত? ত্রপতার র়্েস র্াড়র । হরত পারর ইত্রতমরধযই ত্রতত্রে ত্রঠক করর রফরির ে 
রয সম়ে আসর , তারক ভাইরদর মধয রথরক একজে কাউরক রর্র  ত্রেরত হরর্। যত্রদ 
ত্রতত্রে োে রয দারাই হরর্ পরর্তবী সম্রাট, তাহরি সাধযমত সর্ ত্রক ু কররর্ দারারক 
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সাহাযয কররত। এটার মারে এই ো রয জাহাোরা রতামার েত্রু হর়ে রর্র –আত্রম জাত্রে 
তুত্রম তারক কতটা প ে কর, আত্রমও। ত্রকন্তু ক্ষমতা আর প্রত্রতপত্রত্তর রমাহ মােুষরক 
র্দরি রদ়ে আর আমার ত্রর্শ্বাস তারকও র্দরি ত্রদর়ের । তারক রতা আমার আর র্ওহর 
আরার মত হারররম থাকরত হরে ো, ত্রেরজর রৃ্হস্থাত্রি আর প্রাসাদ রপর়ের । আেে 
আর়োজরের র্যর্স্থাও কররত পারর । আর তার ঔেরত্বর আররকটা প্রমাণ হি 
ইিংররজটার সারথ সম্পকব। রস ভার্র  আমারদর সর্াইরক আটরক রাো ত্রে়েম ো 
মােরিও েিরর্ তার। 
 
শুধুমাি প্রথা ে়ে, ধমবী়ে েীত্রতও এতটা অ্ভদ্রতার অ্েুমত্রত রদ়ে ে। আরি করর জাোরিা 
আওরঙ্গরজর্। 
 
এতটা রার্ কররা ো। আত্রম ত্রেত্রিত রয ভাই ত্রহরসরর্ রতামারক ভারিাভারস রস। ত্রকন্তু 
ত্রসিংহাসরের জেয দারারক প ে করর। রহরস রফিি ররােোরা, ত্রকন্তু উত্তর রপি ো 
আওরঙ্গরজরর্র কা  রথরক। মাত্রটর ত্রদরক একদৃত্রষ্টরত তাত্রকর়ে আর  আওরঙ্গরজর্। 
জাহাোরার কার  তার অ্র্স্থাে দারার ত্রেরে ভার্োটা রর্দোদা়েক। যত্রদ রস কেরো এটা 
ত্রের়ে ভার্রতও, তাহরি ধারণা করত রয জাহাোরা ত্রেি়েই সকিরক সমােভারর্ 
ভারিার্ারস। তারপররও যত র্ভীরভারর্ ভার্র  ততই রু্িরত পারর  রয ররােোরার 
কথাই সত্রঠক। যতর্ার তারদর মারি কথা কাটাকাত্রট হর়ের  ততর্ার জাহাোরা দারার 
পক্ষ রে়েত্রে? দারার দেবে সম্পরকব আগ্রহরক র্াহর্া রদ়েত্রে? যত্রদ সম়ে আরস তাহরি 
আওরঙ্গরজরর্র করঠার আর কট্টর োসোমরির রের়ে দারার দুর্বি আর ত্রঢরিঢািা 
োসেই রর্ত্রে প ে কররর্ ো? ত্রেোর মারি ররােোরার েরম স্বর অ্েুপ্ররর্ে করর 
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আররা ত্রতে আর সরেহগ্রি করর তুিি আওরঙ্গরজর্রক। যত্রদ আত্রম ইিংররজটার সারথ 
জাহাোরার সম্পরকবর আর রকাে প্রমাণ পাই তাহরি কী করর্? 
 
র্ার্ার সারথ আররকর্ার কথা র্িরর্ আর এর্ার এমেভারর্ রযে রস শুেরত র্াধয হে। 
আর আমারকও জাোরর্… সর্ত্রক ু জাো প্রর়োজে রযে প্রস্তুত্রত ত্রেরত পাত্রর। এ র্যাপারর 
রতামারক ত্রক ত্রর্শ্বাস কররত পাত্রর? কাউরকই সহয করর্ ো আত্রম–জাহাোরারকও ো–যত্রদ 
আমার ত্রর্রুরে ষড়যন্ত্র করর। 
 
. 
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২.৫ 
 
অ্ত্রত ধীরর আররকর্ার ত্রেরকািাস র্যািান্টাইরের ত্রেত্রঠ পড়ি জাহাোরা। প্রথমর্াররর 
রের়ে ত্রিতী়ের্ার পড়রি একটু স্বত্রি েুাঁরজ পাও়ো যারর্, রভরর্ থাকরি ত্রেরাে হি রস। 
কীভারর্ এত ভুি হর়ে রর্ি র্যাপারগুরিা? যতর্ার রেষ্টা করি, ত্রক ুই রু্িরত পারি ে। 
এত তত্রড়ঘত্রড় করর আওরঙ্গরজর্রক দাত্রক্ষণারতয রফরত পাঠারিে োহজাহাে রয ভাইর়ের 
সারথ রদো করার রকাে সুরযার্ই রপি ো রস। একাকী কথা র্রি উত্তররর অ্ত্রভযাে 
সম্পরকব আওরঙ্গরজরর্র ত্রেজস্ব মতামতও রোো হি ো। ত্রপতার সামরে আওরঙ্গরজরর্র 
প্রসঙ্গ রতািার রেষ্টা কররিও রঠাাঁট রেরপ র্রস এমে এক রর্াাঁ়োররর মত আেরণ কররিে 
োহজাহাে রয, জাহাোরা ত্রর্ত্রিত আর হতাে হর়ে রর্ি। 
 
দারার ধারণা আওরঙ্গরজর্রক ত্রের়ে ত্রেো করর ভুি করর  জাহাোরা। তার ধারণা, তার 
মাথা র্রম, ত্রকন্তু হৃদ়ে েীতি। একমাি েে রকাে োত্রি রপরিই রস রু্িরত পাররর্। 
ত্রপতারক তাই র্রিত্র  আত্রম। কথাগুরিা র্িার সম়ে রকমে করঠার রদোত্রেি দারারক। 
হ়েত তার প্রাসারদ ঘরট যাও়ো ঘটো ত্রের়ে এেরো আওঙ্গরজর্রক সত্রতযকারভারর্ ক্ষমা 
কররত পাররত্রে রস। 
 
অ্েত ত্রেরকািাস র্যািান্টাইে আর  যার কার  ত্রেরজর উত্রিগ্নতা তুরি ধররত পারর 
জাহাোরা। রযমে করর ত্রেরজর কথার প্রত্রত সম্মাে রররে মুরারদর সম্পরকব জাত্রের়ের , 
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রতমত্রে রোিারমিা আর ত্রর্শ্বিতার সারথ এর্ার আওরঙ্গরজর্ ও ত্রহেুকুরের প্রত্রতর্ন্ধকতা 
ত্রের়েও ত্রেত্রঠ ত্রিরের । 
 
েুর্ দ্রুতই জাহাোরার পাঠারো ত্রেত্রঠর উত্তরর আগ্রা দুরর্বর মারি র্াস করা ত্রেরকািাস 
জাত্রের়ের  আওরঙ্গরজর্ ও অ্ত্রভযারে র্যথবতার কারণ ত্রের়ে। শুধু যত্রদ পরির মারি এমে 
ত্রক ু েুাঁরজ রপরত যারত করর ত্রেরজর ভাইরক আররা একটু ভারিাভারর্ রু্িরত পারত… 
রোে রমরি আর্াররা ত্রেত্রঠর সর্রের়ে দুিঃত্রিোর অ্িংরে েরি রর্ি মে–অ্ত্রভযারের 
শুরুরতই ঘরট যাও়ো একটা েণ্ডযুে ত্রের়ে ত্রেরকািারসর র্ের্য। 
 
‘যত্রদও এই ওতপাতা যুে অ্রেকগুরিার মারি মাি একটা অ্প্রতযাত্রেত আর সেরাের 
রযগুরিা হ়ে রসগুরিার তুিো়ে েত্রেোিী ত্র ি, আমারদর উচ্চমারের েৃঙ্খিা আর উন্নত 
ধররের অ্ে ত্রর্জ়ে করর রতারি সুত্রেত্রিত, অ্েত আমার তাই মরে হ়ে। আপোর ভাই 
একজে জাত রযাো রকাে কাপুরুষ েে এটা ত্রেত্রিত ত্রেরজর রদহরক্ষীরদর ত্রের়ে িাাঁত্রপর়ে 
পড়রত যাত্রেরিে দুইে র্জ দূরর একটু েূড়া মতে জা়ের্া রথরক ত্রেরে আমারদর উপর 
গুত্রির্ষবণ কররত থাকা কাত্রফররদর ত্রদরক। আমারক ত্রেরদবে ত্রদর়ের ে রযে আমার 
কর়েকজে তসেয ত্রের়ে েক্রাকার রু্যহ র্রড় তুত্রি সাহাযয করার জেয। েিার জেয প্রস্তুত 
আমরা, তরিা়োর োপ র রড় র্াইরর এরসর , রজারর রজারর িাফারে হৃৎত্রপণ্ড, রঘাড়ার 
েুরর রকাঁরপ উঠর  মাত্রট। আো করত্র  রয রকাে মুহূরতব ইোরা কররর্ে োহজাদা; 
পত্ররর্রতব ত্রতত্রে এমে একত্রট কাজ কররিে রয ত্রর্ত্রিত ো হর়ে পারিাম ো আমরা। 
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 কর়েক মুহূরতবর জেয আকারের ত্রদরক তাত্রকর়ে হঠাৎ কররই রঘাড়া রথরক রেরম রর্রিে 
আওরঙ্গরজর্, র্যার্ রথরক রর্র কররিে ত্রক ু একটা। ভাাঁজ েুিরতই রদো রর্ি একত্রট 
োমারজর জা়েোমাজ। রদহরক্ষীরা োরপারে ত্রঘরর দাাঁড়ারি পর ভূত্রমরত জা়েোমাজ রপরত 
তার উপরর হাাঁটু রর্রড় োমাজ পড়রত িার্রিে আওরঙ্গরজর্। সামরে িুাঁরক জা়েোমারজ 
কপাি রঠত্রকর়ে তারপর র্ারিংর্ার উঠ-রর্াস। আকারের ত্রদরক তাত্রকর়ে সূরযবর অ্র্স্থাে 
রদরে আত্রম ত্রেরজ রু্িরত পারিাম রয তেে সান্ধয োমারজর সম়ে। 
 
ততক্ষরণ আমারদর োরপারে োোোত্রে শুরু কররর  উড়ে গুত্রি আর তীর। আমরা 
অ্রপক্ষা কররত থাকিাম মৃত আর আহতরদর মরধয মারা রর্র  োহজাদার তসেয প্রধাে। 
ত্রকন্তু তারদর ত্রেোররও রকাে প্রত্রতত্রক্র়ো হি ো আপোর ভাইর়ের। তাড়াহুড়া ো করর 
োেভারর্ োমাজ পরড় রযরত িার্রিে ত্রতত্রে। রেষ হরি জা়েোমাজ গুত্রটর়ে জা়ের্ামত 
র্যারর্ রররে রঘাড়ার ত্রপরঠ েরড় আক্রমরণর আরদে ত্রদরিে, রযে মািোরে ত্রক ুই 
ঘরটত্রে। তারপররও েত্রুরক ত্রপ ু হটরত র্াধয কররত্র  আমরা। রসই সন্ধযা়ে রমাল্লারা, 
সর্সম়েকার মত রসোর্াত্রহেীর সারথ পথ েির , পাোপাত্রে তাাঁরু্ র্াোরো হর়ের , 
োহজাদার ধমবােুরার্ আর সাহরসর প্রেিংসা করর জাোি রয এই দুইর়ের কিযারণই 
ত্রর্জ়েী হরর্ে ত্রতত্রে। যাই রহাক, অ্েযরা সত্রতযকার অ্রথব আত্রম আর অ্রোক ত্রসিংও 
মমবাহত হর়েত্র িাম। যুরের ম়েদারে একজে রসোপত্রতর োমাজ পড়রত র্রস যাও়ো 
যতটা ধমবী়ে আর সাহসী ততটাই হঠকারীতাও র্রট। রর্রহেরত ত্রেরজর স্থাে র্ড়রত 
যতটাই আগ্রহী রহাে ো রকে, তাাঁর রকাে অ্ত্রধকার রেই পৃত্রথর্ীরত মােুরষর প্রাণ ত্রের়ে 
অ্পত্ররণামদেবী হর্ার। 
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এরপর রথরক হতাো রর্রড় যা়ে সর্ার মারি, ত্রর্রেষ করর আপোর স্বধমব ে়ে এমে 
তসেযরদর মারি। আমার সরেহ আপোর ভাই জােরতে রয ত্রেরজর রিাকরদর ত্রর্শ্বাস 
হাত্ররর়ের ে ত্রতত্রে। ফরি রদো রর্ি কমবকতবারদর আর রকাে পরামেবই োইরতে ো। 
তস্বরতাত্রন্ত্রক হর়ে ত্রর্র়েত্র ি তাাঁর আরদেগুরিা মারি মারি অ্রযৌত্রেক_ত্রেরজর ইরে 
োত্রপর়ে ত্রদর়ে তসেযরদর ত্রর্শ্বিতা আদা়ে কররত রের়েত্র রিে। রসোর্াত্রহেীর মরোর্ি ধরর 
রােরত সম্ভর্ সর্ত্রক ু কররর ে অ্রোক ত্রসিং, ত্রকন্তু তার মৃতুযর পরর র্যত্রের্তভারর্ আত্রম 
ত্রেরজও রর্ে দুিঃে রপর়েত্র ;; র্ারর্ার মরে হরে যত্রদ ত্রক ু কররত পারতাম তারক রক্ষা 
করার জেয। আমার মরে হ়ে আপোর ভাইর়ের মরে সরেহ জারর্ রয দীঘব আর 
ত্রর্পিেক অ্ত্রভযাে জুরড় রসোর্াত্রহেীরক একরি ধরর রাোর ক্ষমতা রেই তাাঁর আর 
আমার ত্রর্শ্বাস এ কাররণই অ্ত্রভযাে পত্ররতযর্ কররর ে ত্রতত্রে। আত্রম অ্েযােয রযসর্ 
রসেপ্রধারের অ্ধীরে কাজ কররত্র , রতমে েে ত্রতত্রে। অ্তযে করঠার আর েীতি তাাঁর 
মরে কী আর  র্িা কত্রঠে আর আমার ধারণা ত্রক ু ত্রেি়ে আর ।‘ 
 
ত্রেরজর ত্রর্ক্ষত র্ারির উপর হাত রর্ািারিা জাহাোরা। আগুে রিরর্ ত্রর্র়ে পুরড় যার্ার 
পর রসই ভ়োেক ত্রদেগুত্রিরত তাড়াতাত্রড় করর দাত্রক্ষণাতয রথরক ত্রফরর এরসত্র ি 
আওরঙ্গরজর্ অ্সুস্থ ভত্রর্েীর পারে থাকার জেয। রেহম়েী এই ভাই-ই ত্রক হর়ে রর্র  
ত্রেরকািারসর ধারণােুযা়েী র্হুদূররর, ত্রেরজরক ত্রের়ে র্যি একজে মােুষ? এেে রভরর্ 
রভরর্ উপিত্রি করি জাহাোরা রয ত্রেরজর সম্পরকব কত কম র্রির  আওরঙ্গরজর্। 
একসারথ র্হু সম়ে কাটারোর পররও ত্রেরজর উচ্চাকাঙ্খ অ্েুভূত্রত ত্রের়ে ত্রক ুই প্রকাে 
কররত্রে তার ভাই। রযমেটা ত্রেরকািাস র্ণবো করি যত্রদ সত্রতযই আওরঙ্গরজর্ রতমে 
একজে মােুষ হর়ে থারক, তাহরি কী এমে ঘরটর  রয এমে র্দরি রর্ি রস? মারর্বি 
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র্া গ্রাোইরটর মত রকাে ত্রতেতার র্ীজ ত্রক র্র়ে েরির  তার ত্রেরা়ে, ঠাণ্ডা আর কত্রঠে, 
এরকর্ারর র্ভীরর ো রোাঁড়া পযবে েুাঁরজ পারর্ ো তুত্রম? ত্রপতা-মাতার রজযষ্ঠ সোে 
ত্রহরসরর্ আর একজে রর্াে রয ত্রকো তারক ভারিার্ারস। এটা তার দাত্র়েত্ব রয েুাঁরজ রর্র 
করা… মার়ের কার  দা়েী রইরর্ রস, রকেো যত্রদ মা রর্াঁরে থাকরতে ত্রেি়েই পুরির 
মরের মারি প্ররর্ে করর সত্রতয উদ্ঘাটে কররত পাররতে। 
 
ত্রেরজর রডরস্ক পা ভাাঁজ করর র্রস কিম তুরি ত্রের়ে ত্রেরকািাসরক ত্রেত্রঠ ত্রিেরত শুরু 
করি জাহাোরা। 
 
‘ত্রেত্রঠর জেয ধেযর্াদ। যত্রদও রর্ে রর্দোদা়েক এত্রট আমার জেয। করঠার অ্েুোসরের 
মারি রথরক রযমে আত্রম রর়েত্র , কীভারর্ একজে োরী পুররাপুত্রর রু্িরত পাররর্ রয কী 
আর  পুরুরষর হৃদর়ে তারদর ভার্ো, অ্েুভূত্রত, সত্রতযকাররর র্াসো। আপত্রে যা 
জাত্রের়ের ে তারত উদ়ে হর়ের  আররা অ্সিংেয প্ররশ্নর আর তাই আররা ত্রর্েদ ো জাো 
পযবে োত্রে পাত্রে ো আত্রম। আপোর সারথ আমার রদো করার দরকার। আরর্ও 
রযমেটা এরসর ে রতমত্রেভারর্ আর্ামীকাি সন্ধযা়ে আমার প্রাসারদ আসুে।‘ 
 
রমামর্াত্রতর উপর রমারমর টুকররা র্ত্রির়ে িাি রমারমর র াট্ট একটা র্ত্রিত পুকুর ত্রদর়ে 
ত্রেত্রঠর উপরর ত্রসি র্ত্রসর়ে ত্রদি জাহাোরা। র্ত্রিত রমারমর উপর র্যর্হার করি মার়ের 
আইভত্রর সীিরমাহর। ত্রেরজর রসর্াদাসীরকই ত্রেত্রঠটা ত্রদত রস, ত্রকন্তু রসই দাসীর কেযা 
প্রথম রদৌত্রহরির জন্ম ত্রদর়ের  েহরর আর রসোরে রর্ড়ারত রর্র  জাহাোরার দাসী। 
এইর্ার তাই অ্েয কাররা উপর ভরসা কররত হরর্। 
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োসত্ররে! রসর্াদাসীরক রডরক পাঠারিা জাহাোরা। জিত্রদ এরসা। রতামার জেয একটা 
কাজ আর । 
 
* 
 
রযমেটা প্রা়েেই করর থারক আজ সন্ধযারতও ত্রর্রে ো করার আরদে জাত্রর কররর ে 
তার ত্রপতা। ত্রকন্তু হারত মসৃণ আইভত্রর ররের কার্রজর টুকররাটা প্রর়োজেী়ে আত্মত্রর্শ্বাস 
রজার্ারে ররােোরারক। 
 
ত্রপতার জেয এমে তথয রপর়েত্র  যা অ্রপক্ষা করার মত ে়ে। রাজকী়ে হাররম রথরক 
সম্রারটর রৃ্রহ যার্ার প্রধাে প্ররর্েমুরে দাাঁত্রড়র়ে থাকা তুকবী োরী প্রহরীরক জাোরিা 
ররােোরা। তুকবী প্রহরী আাঁটসাট োমড়ার ফতু়ো পররে েওড়া কাঠ আর রপেীর্হুি 
প্রহরীরক রদোরে ত্রঠক একটা পুরুরষর মত। এক মুহূতব ত্রিধা করর তারপর মাথা েত 
করর কুত্রেবে করি। ইোরা রপরতই রুপাত্রি পাত্রিে করা রজাড়া দরজা েুরি রমরি ধরা 
হি ররােোরার জেয। িম্বা একটা কত্রররডারর মোরির আরিা়ে রদো রর্ি রেষ মাথা়ে 
ত্রিতী়ে রজাড়া দরজা ও একইভারর্ পাহারা ত্রদরে তুত্রকব হাররম প্রহরীরা। 
 
প্রহরীরদর রেতারক সারথ ত্রের়ে রভতরর রঢাকার আরর্ োত্রেকটা সম়ে ত্রেি ররােোরা। 
টাররকার়েজ ত্রসরের আিেল্লার প্রােরদে র্ড়ারত িার্ি রমরির উপর। যাই রহাক, 
এমত্রেরতই অ্রেক ত্রদে ধরর অ্রপক্ষা করর  রস… র্স্তুত এ ত্রেোও মাথা়ে এরসত্র ি রয 
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হ়েত োসত্ররে রকাে গুরুত্বপূণব তথয আেরত পাররর্ ো। ত্রকন্তু রেষপযবে পুরসৃ্কত হি 
তধযব। অ্র্রেরষ এমে ত্রক ু রপর়ের  রস যারত ক্ষমতােুযত করা যারর্ জাহাোরারক আর 
ত্রপতার কার ও প্রমাণ হর়ে যারর্ রয ররােোরার সরেহ অ্মূিক ত্র ি ো। 
 
প্রহরীরদর রেতা ত্রিতী়ে দরজার র্ার়ে ত্রক ত্রক করর রোাঁজা হাররম প্রহরীরক জাোরিা রয 
ত্রপতার কার  জরুত্রর প্রর়োজরে এরসর ে োহজাদী ররােোরা। অ্রপক্ষা করর  
ররােোরা। 
 
কর়েক মুহূতব পররই যমুোর ত্রদরক তাত্রকর়ে থাকা ত্রপতার পত্ররত্রেত কামরারত পা রােি 
োহজাদী। প্রা়েই রারতর মত আজ রারতও  ারদ দাাঁত্রড়র়ে আর ে োহজাহাে। প্রা়ে 
পূণবেরন্দ্রর আরিারত এক দৃত্রষ্টরত তাত্রকর়ে আর ে যমুোর ওপারর মমতারজর 
সমাত্রধরসৌরধর ত্রদরক। 
 
কী হর়ের  ররােোরা? ক্লাে রদোরে তারক, ত্রকন্তু এত রারত ত্রর্রে করার জেয রকাে 
ভৎবসো রেই করে। 
 
আমার মরে হর়ের  রয এটা আপোর রদো দরকার ত্রপতা। কার্রজর টুকরাটা র্াত্রড়র়ে 
ধরি ররােোরা। 
 
কী-এটা? 
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ত্রেরকািাস র্যািান্টাইরের কার  জাহাোরার পি। র্তকাি জাহাোরা তার পত্ররোত্ররকা 
োসত্রররের কথা আরর্ও আপোরক র্রিত্র  আত্রম–ওরক জাত্রের়ের  রর্াপরে এত্রট 
ত্রেরকািারসর কার  রপৌঁর  ত্রদরত। এই পুরুরষর সারথ তার মত্রের্াত্রে রর্াপে রকাে 
রযার্ারযার্ করর  আর সাহাযয করার দার়ে রসও অ্ত্রভযুে হরর্, এই ভর়ে পিোো এরে 
আমার হারত তুরি ত্রদর়ের  োসত্ররে। প্রথরম আত্রম রু্িরত পারত্র িাম ো রয কী করর্। 
তারপররই মরে পরড় রর্ি যেে আপোরক র্রিত্র িাম রয ত্রেরকািাস জাহাোরার প্রাসারদ 
তার সারথ রদো কররর  আপত্রে র্রিত্র রিে আত্রম সত্রঠক কাজত্রটই কররত্র । আত্রম তাই 
পিোো েুরি রফিিাম। আো আর ত্রর্শ্বাস ত্র ি রয ত্রক ুই েুাঁরজ পার্ ো। ত্রকন্তু স্বীকার 
করত্র  এর ভারষয রোকাত্রভভূত হর়ে রর্ত্র  আত্রম। রু্িরত রপররত্র  তৎক্ষণাৎ আপোর 
কার  এত্রট ত্রের়ে আসা আমার দাত্র়েত্ব। 
 
কী র্রির  জাহাোরা? 
 
আপোর ত্রেরজরই পড়া উত্রেত। এই রয। 
 
ত্রেত্রঠ হারত ত্রের়ে কা াকাত্র  জ্বিরত থাকা একটা মোরির ত্রেরে এত্রর্র়ে রর্রিে 
োহজাহাে। পৃষ্ঠা জুরড় োেরত িার্ি কমিা আরিার ত্রেো। প্রথরম ত্রর্শ্বাসই কররত 
পাররিে ো যা পড়র ে, রোরের সামরে োেরত িার্ি অ্ক্ষরগুরিা। অ্থবহীে মরে হি। 
র্ভীরভারর্ শ্বাস রফরি ত্রেরজরক ত্রস্থর করর আর্াররা রোে রােরিে েব্দগুরিার উপরর। 
এইর্ার কেযার অ্ত্রভজাত রিেেী–সর্সম়েকার মত হািকা েীি কাত্রিরত রিো–রর্ািা 
রর্ি পত্ররষ্কারভারর্, যত্রদও ত্রেত্রঠত্রট ধরর রাো হাতটা সমারে কাাঁপর । 
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করঠার অ্েুোসরের মারি রথরক, রযমে আত্রম রর়েত্র , কীভারর্ একজে োরী পুররাপুত্রর 
রু্িরত পাররর্ রয কী আর  পুরুরষর হৃদর়ে তারদর ভার্ো, অ্েুভূত্রত, সত্রতযকাররর 
র্াসো…আপোর সারথ আমার রদো করা দরকার… 
 
মাথা োড়রিে োহজাহাে। রপ্রত্রমরকর কার  োরীর পাঠারো পি র্যতীত আর ত্রক ু ত্রক 
হরত পারর এটা? কীভারর্ ত্রেরজর আর তার র্িংরের মুরে এত র্ড় িিার  া়ো রফিরত 
পারি জাহাোরা? রোে র্ন্ধ কররিও সামরে রভরস উঠি কেযার রেহারা, আগুে িার্ার 
আরর্ রযমে ত্র ি, ত্রঠক রসভারর্ই হাসর  রযভারর্ হাসত মমতাজ। পৃত্রথর্ীরত তাাঁর 
সর্রের়ে ত্রপ্র়েতম ত্রজত্রেস হাত্ররর়ে রর্র  তাাঁর েী–এেে রমর়েটার ভার্ো ত্রেোহীে অ্পত্রর্ি 
কমবকারণ্ডর ফরি হারারত েরির ে জাহাোরারক … ত্রক ুক্ষরণর জেয আেুি ত্রদর়ে রেরপ 
ধরর রােরিে রোে রজাড়া। রযে এমে কররিই মে রথরক রভরস যারর্  ত্রর্গুরিা। 
 
আব্বাজাে, আপত্রে ত্রঠক আর ে? 
 
কথা র্িার জেয যুে শুরু কররিে রযে োহজাহাে, আরর্রর্র ভারর জত্রড়র়ে আর  
েব্দগুরিা। রোক আর সরেহ ঘুরর রর্ড়ারে মাথার মারি; ত্রকন্তু ত্রেত্রঠর কথাগুরিা ভুরি 
ত্রর্র়ে অ্েুভর্ কররিে ত্রভন্ন একত্রট ত্রজত্রেস র্হু র্ র ধরর এমে উন্মরত্তর মত আর রররর্ 
যােত্রে, সম্ভর্ত ত্রজত্রম্ম ত্রহরসরর্ রমহরুত্রন্নসা তার দুই পুিরক োইর্ার পর রথরক আর ে়ে। 
রসসর্ ত্রদরে ত্রক ুই ো কররত র্াধয হর়েত্র রিে ত্রতত্রে। ত্রকন্তু আর ে়ে–ত্রতত্রে একজে 
সম্রাট। যার একটা কথাই একে ত্রমত্রি়েে রিারকর কার  জীর্ে আর মৃতুযর সমাে। রকউ 
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ো–এমেত্রক অ্সম্ভর্ ভারিার্াসার পািী কেযাও ে়ে সীমা  াত্রড়র়ে রর্রি তাাঁর রক্রারধর 
হাত রথরক র্াাঁেরত পাররর্ ো। 
 
রোে রমিরতই রদেরত রপরিে রেহারা়ে মুেত্রক হাত্রস ত্রের়ে সামরে দাাঁত্রড়র়ে আর  
ররােোরা। হাত্রসর মত ত্রক ু রতা হ়েত্রে। ররােোরার কাাঁরধ অ্সম্ভর্ ভারর্ হাত রররে 
ত্রেরজর ত্রদরক রটরে আেরিে সম্রাট। ফরি ত্রেরজর রথরক মাি ইত্রঞ্চোরেক দূরর রইি 
কেযার মুে। এই ত্রেত্রঠ সম্পরকব আর রকউ ত্রক ু জারে? 
 
মাথা োড়রিা ররােোরা। হাত্রস মুর  রর্ি রেহারা রথরক। 
 
ো। শুধু আত্রমই পরড়ত্র  আর কাউরক জাোইওত্রে। 
 
 ভারিা। রতা এভারর্ই থাকরর্। আত্রম োই ো রয দরর্ারর রতামার ভত্রর্েীরক ত্রের়ে রটো 
 ড়াক। ত্রেরজর রৃ্রহ ত্রফরর যাও আর এমে আেরণ কর রযে ত্রক ুই ঘরটত্রে। রু্িরত 
রপরর ? 
 
রু্িরত রপররত্র , আত্রম। ভর়ে কাাঁপরত কাাঁপরত উত্তর ত্রদি ররােোরা। রভরর্ত্র ি রয ত্রপতা 
রররর্ ত্রর্র়ে ত্রেৎকার শুরু কররর্ে। ত্রকন্তু তাাঁর কেস্বর ত্র ি প্রা়ে ত্রর্িত্রম্বত ধররের আর 
রোে রজাড়া পুররাপুত্রর েীতি। প্রথমর্াররর মত উপিত্রি করি রয যুেরক্ষরি ত্রপতারক 
কতটা ত্রেদব়ে রদো়ে অ্থর্া দরর্ারর যেে কাররা ত্রর্শ্বাসঘাতকতার ত্রর্রুরে মৃতুয 
পররা়োো জাত্রর কররে। কী কররর  ভার্রত রপরর প্রা়ে অ্েুতি হর়ে পড়ি ররােোরা। 
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রস রতা শুধু রের়েত্র ি ত্রপতার রোরে জাহাোরারক রহ়ে কররত রযে আওরঙ্গরজরর্র জেয 
রয ত্রেো কররর  রস োত্রি রপর়ে যা়ে তার রর্াে। এেে রভরর্ আতিংত্রকত হর়ে উঠর  রয 
কী দুরভবার্ রডরক এরের  জাহাোরার উপর। 
 
* 
 
োহজাদী, দ়ো করর, উঠুে। 
 
ত্রর্ত্রিত হর়ে রোে েুিরতই সাত্রত্ত আি-ত্রেসার উত্রিগ্ন রেহারা তার উপর িুাঁরক আর  
রদেরত রপি জাহাোরা। কী হর়ের ? আব্বাজারের ত্রক ু হর়ের ? 
 
ো, রসরকম ত্রক ু ো। এটা আপোর র্যাপারর। রকউ একজে ত্রর্শ্বাসঘাতকতা কররর  
আপোর সরঙ্গ। আরিা রফাাঁটার সারথ সারথই সম্রাট আপোরক দুরর্ব রডরক পাঠারর্ে 
মেত্রস্থর কররর ে, আপোর র্ের্য রোোর জেয। 
 
মারে কী? এমেভারর্ কথা র্ি  রযে ত্রপতা সরেহ করর ে রয আত্রম রকাে অ্পরাধ 
কররত্র । উরঠ র্রস মুেমণ্ডি রথরক িম্বা রকেরাত্রজ সত্ররর়ে ত্রদর়ে সাত্রত্ত আি-ত্রেসার কথার 
অ্থব রু্িরত োইি জাহাোরা। 
 
ত্রঠক তাই, োহজাদী। যত্রদ আজ রারত হারররম যা শুরেত্র  তা সত্রতয হ়ে তাহরি ইিংররজ 
রিাকটারক রিো আপোর ত্রেত্রঠ রপর়ে রর্র ে ত্রতত্রে। 
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ত্রেরকািাস র্যািান্টাইরের কার  রিো আমার ত্রেত্রঠ? ত্রপতা কীভারর্ রপর়ের  এটা? 
 
আমার পুররাে একজে র্ান্ধর্ী জাত্রের়ের  রয আপোর পত্ররোত্ররকা োসরীে দাত্রর্ করর  
রয আপত্রে তারক একটা ত্রেত্রঠ ত্রদর়ের ে ইিংররজ রিাকটার কার  রপৌঁর  রদ়োর জেয; 
ত্রকন্তু এর পত্ররর্রতব সম্রারটর কার  রপৌঁর  ত্রদর়ের  রস। োসত্ররে র্ির  রয রিাকটা 
আপোর রপ্রত্রমক আর ত্রর্ত্রেমর়ে মূিযর্াে পুরস্কার রপরত যারে রস। 
 
আমার রপ্রত্রমক… হতভম্ব হর়ে সাত্রত্ত আি-ত্রেসার হাত রেরপ ধরি জাহাোরা। ত্রকন্তু এটা 
রতা সত্রতয ো। রকউ কীভারর্ এরকম একত্রট ত্রর্ষ়ে ভার্রত পারর… ত্রেত্রঠরত এ জাতী়ে 
ত্রক ুই ত্র ি ো। আত্রম যা র্রিত্র  তা হি আত্রম আওরঙ্গরজর্ সম্পরকব তার সারথ কথা 
র্িরত োই… উত্তররর অ্ত্রভযাে সম্পরকব রযে রু্িরত পত্রর আর কী এমে ঘটি যারত 
আমার ভাই এরকমটা করি। 
 
এেরো মাথা ঘুরর , এই অ্র্স্থা়ে উরঠ দাাঁড়াি জাহাোরা। রর্ে র্রম পরড়র  র্াইরর। 
তারপররও প্রথমর্াররর মত হতাো়ে মুষরড় পরড় েমরক ত্রর্র়ে ভার্রিা রয অ্েযরা কী 
ভার্র  তারক ত্রের়ে। এত পত্ররণামদেবী কীভারর্ হি রস? ত্রকন্তু এটাও কেরো আো 
কররত্রে রয তার রকাে ভৃতয এতটা  িোম়েী হরর্। যাই রহাক, ত্রেরজরক োে কররত 
োইি জাহাোরা, আব্বাজাে যেে রু্িরত পাররর্ে রয ভাইরক ত্রের়ে উত্রিগ্নতার কাররণই 
এমেটা ত্রিরের  রস তাহরি ত্রেি়ে তারক ক্ষমা করর রদরর্ে… আর ক্ষমা করার ত্রকই র্া 
আর  রসোরে? 
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আমার এেত্রে ত্রপতার কার  ত্রর্র়ে সর্ রু্ত্রির়ে র্িা দরকার। 
 
ো! সার্ধাে োহজাদী। আত্রম যত্রদও র্হু র্ র ধরর শ্রো করর আসত্র  আপোর ত্রপতারক–
এমেত্রক ত্রতত্রে সম্রাট হর্ারও আরর্ রথরক তাাঁর ক্রত্রট সম্পরকব অ্ন্ধ হরত পারর্ ো। 
আপোর মার়ের মৃতুযর পর রথরক র্াইররর পৃত্রথর্ী সম্পরকব রয ত্রতেতা ততত্রর হর়ের  তার 
মরে, তা এেরো পুররাপুত্রর যা়েত্রে। ত্রেরজর রভতরর ডুরর্ রর্র ে ত্রতত্রে। আর সর্সমর়ে 
যুত্রে রমরে কাজ কররে ো। সর্ সোরের মারি আপোরক আর দারারক সর্রের়ে রর্ত্রে 
ভারিার্ারসে–এটা রতা সর্ারই জাো–ত্রকন্তু যত্রদ অ্েুভর্ কররে রয আপোরদর মারি 
রকউ একজে, তাাঁর সর্রের়ে ত্রপ্র়েজে রকােভারর্ তাাঁরক রহ়ে কররর ে তাহরি রক্রারধর 
মািা ও সীমা  াত্রড়র়ে যারর্। মরে রােরর্ে অ্েয রর্ােরদর রের়েও হীে হর়ে যারর্ে 
আপত্রে। 
 
জাহাোরার হাত ধরি সাত্রত্ত আি ত্রেসা। মরতারজর মৃতুযর পর যেে অ্েয ভাই-রর্ােরদর 
মাতৃ া়ো ত্রদরত রের়ের ে আপত্রে, আত্রম রের়েত্র  আপোরক মাতৃ া়ো ত্রদরত। আর এই 
ভূত্রমকা পািে কররত এরসত্র  আত্রম আজ রারত। পরামেব ত্রদর়ে সতকব করর ত্রদরত। দুরর্ব 
যার্ার তার্াদা করর রকাে িাভ হরর্ ো। ত্রপতার রার্ প্রেত্রমত হর্ার সম়ে ত্রদে, একই 
সারথ ত্রেরজও ভারু্ে রয কী র্িরর্ে। 
 
ত্রঠকই র্রির  সাত্রত্ত আি-ত্রেসা, ভার্রিা জাহাোরা। রস যেে র াট ত্র ি ত্রঠক তেেকার 
মত করর মাথা়ে আদুরর ভত্রঙ্গরত হাত রু্ত্রির়ে ত্রদরত িার্ি এই র়্েস্কা োরী। ত্রকন্তু হঠাৎ 
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কররই আররকটা ত্রেো মাথা়ে আসরত ভ়েিরভারর্ রকাঁরপ উঠি োহজাদী। যত্রদ ত্রপতা 
আমার সারথই এত রররর্ ত্রর্র়ে থারক তাহরি ত্রেরকািাস র্যািান্টাইেরক ত্রের়ে কী 
ভার্র ? তারক রমরর রফিরর্ ত্রেি়ে… ত্রেরকািাসরক সতকব করর রদ়ো দরকার। 
 
হযাাঁ। ত্রকন্তু আর ত্রেত্রঠ ে়ে। আমারকই আপোর র্াতবার্াহক হরত ত্রদে। আপোরক সর্ র্িা 
হর়ে রর্র  যা রপররত্র  এেে আত্রম দুরর্ব ইিংররজ রিাকটার রৃ্রহ ত্রর্র়ে সর্ জাোর্। 
অ্রেক ত্রদে রথরকই আমারক রেরে, তাই যা র্ির্ শুেরর্। 
 
তারক জাত্রের়ে ত্রদও এেত্রে রযে আগ্রা র রড় েরি যা়ে আর  দ্মরর্রে যতদূরর সম্ভর্ তত 
দূরর, পাররি সুরাট রথরক ইিংররজরদর আর্াসে রথরক জাহারজ করর ত্রেজ মাতৃভূরম। 
এক মুহূরতবর জেয রোরের সামরে রভরস উঠি এরিারমরিা রসাোত্রি েুরি ঢাকা 
ত্রেরকািারসর সহৃদ়ে মুেোো। উত্তরর যার্ার আরর্ আশ্বি কররত্র ি রয রযার্ারযার্ র্জা়ে 
রােরর্ জাহাোরার সারথ। তারদর সর্ার জীর্রেই ত্রর্শ্বিতার সারথ জত্রড়র়ে পরড়ত্র ি 
রিাকটা; ত্রকন্তু জহাোরার কাণ্ডজ্ঞােহীেতার কাররণ আজ তার জীর্ে সিংে়ে রদো 
ত্রদর়ের । আর তারক জাত্রের়ো রয আত্রম দুিঃত্রেত… ওোর রকাে রদাষ রেই। যাও, সাত্রত্ত 
আি-ত্রেসা, এেত্রে যাও! প্রাথবো করর্ রযে ইত্রতমরধয রদত্রর ো হর়ে যা়ে। 
 
* 
 
আর এক পাও এরর্ারর্ ো। 
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র্যত্রের্ত দেবোথবীরদর করক্ষ মুরো ত্রদর়ে রসিাই করা সরু্জ ত্রসরের োত্রম়োোর ত্রেরে 
রুপার ততত্রর ত্রসিংহাসরে র্রস আরসে োহজাহাে। অ্যামব্র়েডারী করা েে আিোল্লা, 
র্িা়ে রুত্রর্ ও পান্না র্সারো হার, আঙু্গরি দুযত্রত  ড়ারো আেত্রট রদরে জাহাোরা রু্িরত 
পারি রয কতটা সার্ধারে এই সাক্ষাৎকাররর জেয ততত্রর হর়ের ে ত্রতত্রে। ত্রপতারক েুর্ 
ভারিা কররই রেরে জাহাোরা। জারে রয রাজকী়ে জাাঁকজমরকর রপ রেই ত্রতত্রে িুত্রকর়ে 
রারেে ত্রেরজর হতাো অ্থর্া আঘাতরক। পুররা করক্ষ আর রকউ রেই। সর্গুরিা দরজা 
িাত্রর্র়ে রদ়ো হর়ের  রর্ে েেভারর্ই। তারপররও জাহাোরার মরে হি রয ত্রপতার 
পাোপাত্রে রযে পুররা দরর্ার তাত্রকর়ে আর  তার ত্রদরক ত্রর্োররকর দৃত্রষ্টরত। 
 
আব্বাজাে, আপত্রে রু্িরত পাররেত্রে… 
 
েুপ! অ্েুমত্রত ো রদ়ো পযবে একটাও কথা র্িরর্ ো তুত্রম। জাহাোরা এত কার  দাাঁত্রড়র়ে 
ত্র ি রয স্পষ্ট রদেরত রপি োহজাহারের অ্পিক রোরের পারের টােটাে োমড়া, 
কুত্রঞ্চত মুেমণ্ডি, রু্রকর উপর হাপররর মত ওঠাোমা করর  ররত্নর সাত্রর ত্রসিংহাসরের 
হাতরি ত্রসিংরহর মাথার উপর দৃঢ় মুত্রষ্টর্ে হাত। ত্রপতার মুে রথরক ত্র টরক রর্র হও়ো 
েব্দ আর অ্ত্রভর্যত্রের তীব্রতা়ে দুিঃত্রেত হর়ে রমরির ত্রদরক রোে োত্রমর়ে ত্রেি জাহাোরা। 
 
রতা িিা়ে আমার সামরে মাথা োত্রমর়ে ত্রেরত পাররা তুত্রম। ত্রক ুত্রদে আরর্ আত্রম শুরেত্র  
রয ত্রেরকািাস র্যািান্টাইেরক ত্রেরজর প্রাসারদ আমন্ত্রণ জাত্রের়েত্র রি তুত্রম। রযরহতু 
রতামারক ত্রর্শ্বাস কত্রর, ধরর ত্রের়ে ত্র িাম রয এর কারণ অ্সাধু ত্রক ু ে়ে। রতামার 
সম্পরকব োরাপ ত্রেো কররত োইত্রে আর তাই মে রথরক দূর করর ত্রদর়েত্র িাম এই 
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ত্রেো। এেে রু্িরত পারত্র  রয ভুি কররত্র িাম। অ্েত র্ র দুর়েক ধরর তুত্রম ইিংররজ 
পরস্পররর মারি আর পি ত্রর্ত্রেম়ে কর  আর এগুরিা রমারটই সরি ত্রক ু ে়ে! 
 
আিোল্লার রভতর হাত ঢুত্রকর়ে জাহাোরার সাম্প্রত্রতক ত্রেত্রঠটা রর্র করর রমরির উপর 
 ুাঁরড় রফিরিে োহজাহাে। 
 
তুত্রম, একজে রাজকী়ে রমার্ি োহজাদী, সাম্রারজযর সম্মােী়ো েীষবস্থােী়ে োরী; একজে 
পুরুষরক অ্েুভূত্রত আর র্াসোর কথা ত্রিে … পূর্বপুরুষরদর ত্রদে হরি তৎক্ষণাৎ 
রতামারক হতযা করা হত পত্ররর্াররর উপর কিি রিপরের দার়ে। জাহাোরা… কেস্বর 
রভরে রর্ি োত্রেকটা, আত্রম রতামারক ত্রর্শ্বাস কররত্র িাম, যা রের়ে  সর্ ত্রদর়েত্র … 
এমেত্রক ত্রেরজর প্রাসাদও … আর এইভারর্ প্রত্রতদাে ত্রদর়ে  তুত্রম। 
 
জাহাোরার ইরে হি ত্রেৎকার করর র্রি ওরঠ রয, একমাি তুত্রমই অ্সদােরণ করর  
সর্সম়ে, আত্রম েই। ত্রকন্তু জারে রয রস র্িরত পাররর্ ো কথাগুরিা। ত্রেরজরক োে 
রাোর রেষ্টা়ে ডাে হারতর েে ঢুত্রকর়ে ত্রদি র্াম হারতর তািুরত। 
 
সারারাত ত্রেরজর ঘরর র্রস ত্রর্ি়ে ত্রের়ে শুধু এটাই রভরর্ত্র  রয কী হরত পারর এই 
অ্পরারধর োত্রি আর আমার রোরে এত্রট একত্রট জঘেয অ্পরাধ। শুধুমাি একটা 
ত্রজত্রেসই আমারক থাত্রমর়ের  রকাে ত্রেষু্ঠর পদরক্ষপ ো ত্রেরত 
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জাত্রে রয োরীত্ররক ক্ষতত্রেি র্হে কর  তা ত্র ি আমারই অ্পরাধ। আমার কাররণই 
ত্রেরজর োত্রেকটা রসৌেযব হাত্ররর়ে  তুত্রম আর এই কাররণই ভুরি রর্  সত্রতযকারর তুত্রম 
কী আর কামো কর  পুরুরষর স্পেব, তা যতটা অ্মূিক আর অ্সম্মারেরই রহাক ো 
রকে। এটাই র্াররর্ারর ত্রেরজরক র্িরত োইত্র , রকেো েত রেষ্টা কররও–এেেও রেষ্টা 
করত্র – রতামার এই অ্ধিঃপতরের রকাে অ্জুহাত েুাঁরজ পাত্রে ো। পরর্তবী রকাে ত্রসোে 
ো রে়ো পযবে দুরর্বর মারি রাজকী়ে হারররম অ্র্রুে থাকরর্ তুত্রম। আর ত্রেরকািাস 
র্যািান্টাইে, আজ প্রভারতই তারক আটক করার জেয আরদে ত্রদর়েত্র িাম আত্রম, ত্রকন্তু 
আমার প্রহরীরা রযরত রযরত পাত্রির়ে রর্র  রস…. এটা রকাে সরি মােুরষর মত কমব 
ে়ে। ত্রকন্তু এ র্যাপারর ত্রেত্রিত থাকরত পাররা তুত্রম–তারক েুাঁরজ আগ্রা়ে ত্রফত্ররর়ে ত্রের়ে 
আসা হরর্ আর র্েয রঘাড়া ত্রদর়ে তারক ত্র ন্নত্রভন্ন করর রফির্ আত্রম। ত্রসিংহাসে র রড় 
উরঠ দাাঁত্রড়র়ে কর়েক পা এত্রর্র়ে জাহাোরার কার  রর্রিে োহজাহাে। মুরে এাঁরট আর  
অ্ত্রভর্যত্রেহীে মুরোে। আত্রম যা র্িার ত্র ি তা র্রিত্র , এেে তুত্রম কথা র্িরত পাররা। 
 
মুে েুিরিা জাহাোরা। ত্রকন্তু ত্রেরকািাস আর আত্মপক্ষ সমথবরে ত্রক ু র্িার ইরেটাই 
উরর্ রর্ি মে রথরক। কী িাভ তারত? আগুরে রপাড়া ক্ষতও তারক এতটা আঘাত 
কররত্রে, যতটা র্ভীরভারর্ আজ আহত হর়ের  ত্রপতার আেররণ। এতটা দূর রথরক আর 
তস্বরোসরকর মত তার ত্রর্োর করা হর়ের  রযে সুজরে অ্রেো মােুষ রটরে আো হর়ের  
সম্রারটর সামরে আর রযোরে তাাঁর ত্রেরজরই েত্ররি এত দুর্বি রসোরে এমেটা করার 
মারে ত্রক ু রেই। িত্রিত হর্ার মত ত্রক ুই কররত্রে রস। এর ত্রর্পরীতটাই কররর  র্রঞ্চ। 
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ত্রেরজর স্বাথবপর র্াসো েত্ররতারথবর র্দরি রেষ্টা কররর  পত্ররর্াররক এক সুরতা়ে রর্াঁরথ 
রাোর। ত্রপতার সামরে কেরোই েত হরর্ ো রস। অ্থর্া যতটুকু রপররর  ত্রেরকািারসর 
ত্রেরাপদ পিা়েরের র্যর্স্থা কররর , তাই রকাে অ্েুে়েও কররর্ ো রস। যত্রদ জাহাোরা 
সম্পরকব এত ের্ণয ত্রর্শ্বাস রথরক থারক তার তরর্ রস মতই রহাক। যা ত্রক ুই ঘটুক ো 
রকে ত্রেরজর অ্হিংকার আর সম্মাে র্জা়ে রােরর্ রস আর রকাে একত্রদে আর্াররা তার 
কার  ক্ষমা োইরর্ ত্রপতা। 
 
ত্রপঠ রসাজা করর দাাঁড়াি জাহাোরা। আত্রম আপোরক র্া আমারদর পত্ররর্াররক আর 
সর্রের়ে গুরুত্বপূণব ত্রেরজরক অ্সম্মাত্রেত করার মত ত্রক ু কত্ররত্রে। আমার সর্বম়ে ত্রর্োরক 
আল্লাহর োরম েপথ করর র্িত্র । এর্ার আপোর যা ইো কররত পাররে। 
 
জাহাোরার রোরে জ্বরি উঠি আত্মপ্রতযর়ের আিা। ত্রকন্তু একটা র্যাপার আত্রম অ্র্েযই 
জােরত োইর্, রক আমার ত্রেত্রঠ আপোর কার  ত্রের়ে এরসর ? 
 
এমে রকউ আমারদর পত্ররর্াররর সম্মারের প্রত্রত রয রতামার রের়েও রর্ত্রে শ্রোেীি। 
তারদর পত্ররের়ে রতামার রকাে প্রর়োজে রেই। এেে যাও। 
 
ত্রপতা কেযা দুজরেই এরক অ্রেযর ত্রদরক রথরক মুে ঘুত্ররর়ে ত্রেি। দুজরেরই রোরে পাত্রে–
রক্রাধ, ত্রর্শ্বাসঘাতকতা আর ত্রক ু একটা হারারোর রর্দো একাকার হর়ে ত্রমরে রর্ি। 
 
. 
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২.৬ 
 
যমুোর তীরর মমতারজর সমাত্রধর ত্রঠক ত্রর্পরীত পারে ত্রেরজর েন্দ্র আরিার উদযাে 
মাহতার্ র্ারর্র র্ারাো়ে অ্রেকগুরিা ত্রপিাররর একত্রটর র্ার়ে রহিাে ত্রদর়ে র্রস আর ে 
োহজাহাে। অ্ে কর়েকটা জা়ের্ার মারি এত্রট একত্রট, রযোরে রমাম-সাদা েম্পা ফুি 
আর কমিা র্া গুরিার মারি োত্রে েুাঁরজ পাে ত্রতত্রে। এরকম রারত প্রা়ে মরে হ়ে রযে 
ত্রঠক মমতাজ ত্রেরজ তার পারে র্রস আর । র রিরমর়েরদর সারথ তার সম্পকব ত্রের়ে কী 
র্িত মমতাজ? ত্রকন্তু ত্রেরর্বারধর মত হর়ে রর্ি প্রশ্নটা যত্রদ মমতাজ রর্াঁরে থাকত তাহরি 
ত্রপতার কা  রথরক এত দূরর েরি রযত ো তারা অ্থর্া এরক অ্রেযর কা  রথরক আর 
হ়েত অ্েয রকম হর়ে উঠত তারদর োত্ররত্রিক তর্ত্রেষ্টয। 
 
র্ত রর্ে কর়েকত্রদরের মত মে েরি রর্ি আর্াররা জাহাোরার ত্রদরক। রাজকী়ে হারররম 
জাহাোরারক সিাহোরেরকর মত অ্র্রুে করর রাোর পর প্রাথত্রমক উম্মাটুকু অ্রেকটা 
করম রর্র  োহজাহারের মে রথরক। ত্রকন্তু ত্রেরকািাস র্যািান্টাইরের সারথ তার 
আেরণরক কেরোই ক্ষমা কররত পাররর্ে ো ত্রতত্রে। ত্রেরজর সর্ র রিরমর়েরদর মারি 
একমাি জাহাোরার সম্পরকবই ভার্রতে রয কেযারক রু্িরত পাররে ত্রতত্রে। ত্রর্শ্বাস 
কররতে আগুে রিরর্ যার্ার পূরর্ব তারদর মারি রয র্ন্ধে ত্র ি রসত্রটর পুেজবন্ম হর়েত্র ি 
আর্ার। এেে পত্ররষ্কার হর়ে রর্র  রয ভ্ররমর মারি র্াস কররর ে ত্রতত্রে। সত্রতয রদেরত 
পােত্রে। তাই রদরের ে যা রদেরত রের়েত্র রিে। র়্েস এরস রদরহ র্াসা র্াাঁধরিই ত্রক 
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মােুষ এমে করর? ররােোরা র্া র্ওহর আরা এমেটা কররিও এতটা কষ্ট রপরতে ো 
ত্রতত্রে, যতটা রপর়ের ে জাহাোরার রর্িারত। যত্রদও কত্রেষ্ঠ কেযারদরও একইভারর্ রেহ 
কররে তারপররও একই ে়ে তারা। জাহাোরার অ্ভার্ রর্াধ করর ে ত্রতত্রে… তার 
প্রত্রতত্রদরের রদেরত আসা, সাহেযব আর রু্ত্রেমত্তা। 
 
যাক, অ্েত আর ত্রক ুত্রদরের মারিই রর্া়োত্রিওররর কার  রগ্রট োি ররারড েতুে দুর্ব 
ত্রেমবারণর কাজ পত্ররদেবে রেরষ ত্রফরর আসর  দারা। রকমেভারর্ রর্ােরক ত্রের়ে এই রটো 
রমরে রেরর্ রস? অ্েয ত্রতে পুরির রর্িারত র্িরত রর্রি কাউরকই র্ত কর়েক মারসর 
মারি রদরেেত্রে ত্রতত্রে। আওরঙ্গরজর্ এেরো দাত্রক্ষণারতয। একগুর়েমী অ্হিংকার আর 
পৃত্রথর্ী সম্পরকব করঠার মরোভারর্র আত্মত্রর্শ্বাস ত্রের়েও ত্রেরজরক একজে পত্ররশ্রমী ও 
দক্ষ প্রোসক ত্রহরসরর্ প্রমাণ কররর  রস। যত্রদও তার পাঠারো প্রত্রতরর্দেগুরিা রর্ে 
সিংত্রক্ষি আর তথযত্রর্হীে। সমৃেোিী দত্রক্ষণাঞ্চি রথরক মসৃণ র্ত্রতরত কর এরস রপৌঁ ারে 
রমার্ি রাজরকারষ আর এই মুহূরতব সাম্রারজযর দত্রক্ষণ সীমাে রর্ে োেই আর  র্িা 
েরি। ম্রাট এই রভরর্ েুত্রে রয তৃতী়ে পুি অ্র্রেরষ উত্তররর অ্ত্রভযারের র্যথবতা ত্রপ রে 
রফিরত সমথব হর়ের । এেে ত্রপতারও উত্রেত তার জেয গুরুত্বপূণব রকাে সম্মারের র্যর্স্থা 
করর দরর্ারর রডরক পাঠারো তা গ্রহণ করার জেয। আওরঙ্গরজর্ এেরো দাত্রর্ করর রয 
ত্রপতা তারক ভারিার্ারস ো…এটা রতা সত্রতয হ়ে আর একররাো পুরির কার  তাই এর 
প্রমাণও করর রদরর্ে ত্রতত্রে… 
 
এ াড়া োহ সুজারকও দরর্ারর রডরক পাঠারর্ে ত্রতত্রে পুরসৃ্কত করার জেয। রকেো 
োত্রেম়ে ও সমৃেোিী র্ািংিার র্যর্স্থাপোর র্যাপারর দক্ষতা রদত্রের়ের  রস; যত্রদও তার 
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পাঠারো পিগুরিাও আওরঙ্গরজরর্র েযা়ে ভাসাভাসা আর সিংেযা়ে অ্ত্রে়েত্রমত। 
সত্রতযকাররর দাত্রর্দার হ়েত োহ সুজার করঠার পত্ররশ্রমী কমবোরী, তার পররও পুরির 
সারথ আর্ার রদো হরি মে হ়ে ো। মুরাদরকও েীঘ্র আগ্রা়ে রডরক পাঠারত হরর্। 
ভাইরদর মত প্রোসক ত্রহরসরর্ রতমে সুত্রর্রধ কররত পারর  ো রস। মাি র্ত সিারহই, 
গুজরারটর ত্রর্শ্বি ও সৎ রাজস্বমন্ত্রী আিী েকী র্যত্রের্ত এক পরি সম্রাটরক জাত্রের়ের  
রয শ্রো র্জা়ে রােরিও সত্রতযকারভারর্ োহজাহাে ত্রেরজ মুরাদরক ত্রেরদবে ত্রদর়ের ে রয 
সুরারটর ইিংররজ র্ত্রণকরদর উপর রযে অ্ত্রধক হারর কর ধাযব করা হ়ে। ত্রকন্তু ত্রর্রদেীরা 
োহজাদারক মূিযর্াে সর্ উপহার এরে ত্রদরে আর োহজাদাও তার প্ররদরের ভঙু্গর 
অ্থবসেত্রতক অ্র্স্থার কথা ত্রেো ো কররই যরথে অ্পে়ে করর । র্ঠেমূিক এই 
সমারিােো কীভারর্ রেরর্ মুরাদ? প্রাি প্রমারণর ত্রভত্রত্তরত এ র্যাপারর রকাে সরেহ রেই 
রয মুরাদ এেরো অ্পত্ররপক্ক রর়ে রর্র –যত্রদ তার ত্রিত্রেত পরি সুরারটর র্যর্সা়েীরদর 
প্রত্রত আেররণর পরক্ষ সাফাইগুরিারক র্াদ রদ়ো যা়ে উত্তররর অ্ত্রভযারের র্যথবতার পররও 
তজবে-র্জবরে রঢরক রােরত ো়ে ত্রেরজর অ্দক্ষতা। 
 
রোে র্ন্ধ করর রফিরিে োহজাহাে, অ্র্সন্ন রর্াধ করর ে; ইদাত্রেিং যা প্রা়েেই করর 
থারকে। কর়েক ঘণ্টার পশু ত্রেকার র্া পাত্রে ত্রেকাররই ক্লাে হর়ে পরড়ে। রসসর্ ত্রদে 
র্হু আরর্ই র্ত হর়ের  যেে েত েত মাইি রঘাড়া  ুত্রটর়েও প্রাণেত্রে ত্রের়ে যুরের 
ম়েদারে  ুরট রযরতে পূর্বপুরুরষর তরিা়োর আিমর্ীর ত্রের়ে। হ়েত মধযষারটর এই 
র়্েরস এরস এটাই স্বাভাত্রর্ক। েীঘ্রই দারার হারত তুরি রদরর্ে এই তরিা়োর রজযষ্ঠ 
পুরির হারতই মাোরর্ এত্রট, ত্রর্রেষ করর দারা ত্রেরজই এেে পুিরদর জেক। সুিাইমাে 
একজে দক্ষ রঘাড়াসও়োর আর র্েুকর্াজ; একই সারথ ত্রপতার মত ভারু্ক আর 
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ত্রর্িােও র্রট। রহাট ত্রসত্রপর রমার্ি মাতা োত্রদরার মতই হাত্রসেুত্রে আর রু্ত্রেমাে। 
রাজপত্ররর্াররর রে সুদৃঢ়তার সারথ র্র়ে েরির  তারদর ত্রেরারত। 
 
োহ সুজা, মুরাদ আর আওরঙ্গরজর্ ত্রতেজরেই পুরিরদর জেক; যত্রদও ত্রতত্রে তারদর 
রতমে রদরেেত্রে। যত্রদ তারা আর্ামীকাি দরর্ারর আরস হ়েত তারদররক ত্রেেরতও 
পাররর্ে ো। সত্রতযই পত্ররতারপর ত্রর্ষ়ে। তারদর সম্পরকব আররা ভারিাভারর্ জােরত োে 
ত্রতত্রে, রযে তারাও তাাঁর কা  রথরক ত্রক ু ত্রেেরত পারর, রযমেটা ত্রতত্রে ত্রেরেত্র রিে 
ত্রেরজর ত্রপতামহ আকর্ররর কা  রথরক। এ ভার্ো রথরকই মরে পরড় রর্ি রয অ্রেক 
ত্রদক রথরকই আকর্ররর মত হর়ের  দারা। প্রসন্ন হর়ে উঠি মে এই রভরর্ রয আর 
রর্ত্রেত্রদে দূরর থাকরর্ ো দারা। 
 
রপাঁোর ডাক শুরে রোে রমরি তাকারিে োহজাহাে। আকারের র্ার়ে রদেরত রপরিে 
পাত্রেটার আর্ া আকৃত্রত। কত উজ্জ্বি রদোরে েক্ষি-েত্রেত স্বর্ব, যা র্ড় ভারিার্াসরতে 
প্রত্রপতামহ হুমা়ুেে। র্ারাো রথরক রেরম কর়েক কদম এত্রর্র়ে রর্রিে রসই অ্পূর্ব 
রসৌেযব অ্র্রিাকে কররত। ত্রকন্তু হঠাৎ কররই দুরি উঠি োরপারের পৃত্রথর্ী। তারার 
দি এরস পড়ি পার়ের কার  আর আকারে মরে হি ফুরট আর  ফুি আর িরো। 
ভূত্রমকম্প হরে োত্রক? হাত র্াত্রড়র়ে ত্রক ু একটা ধররত রেষ্টা কররিও েুাঁরজ রপরিে ো। 
পত্ররর্রতব র্ত্রড়র়ে পরড় রযরত িার্রিে সামরের ত্রদরক… শুেরত পারেে র্হুদূর রথরক 
রভরস আসর  হািকা সর্ কেস্বর। ঘে কু়োো এরস ত্রঘরর রফিি সর্ত্রক ু। 
 
* 
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হাত্রকরমরা কী র্রির ? দ়ো করর আমারক সর্ র্রিা ররােোরা… রর্ারের রেহারা রদরে 
দুরুদুরু করর উঠি জাহাোরার রু্ক। 
 
তারা ত্রেত্রিত ে়ে রয সমসযাটা রকাথা়ে; ত্রকন্তু এটুকু জাত্রের়ের  রয, েরীর আর মরের 
ত্রদক রথরক এরকর্ারর ত্রেিঃরেষ হর়ে রর্র ে ত্রপতা। হাত্রকরমরা এর জেয দা়েী করর  
দাত্র়েরত্বর ত্রর্োি রর্ািারক, ত্রর্োর কারজর জেয দীঘব সম়ে জেসাধাররণর দেবেকরক্ষ র্রস 
থাকা….ঘণ্টার পর ঘণ্টা র্যত্রের্ত উপরদষ্টা আর রসোপ্রধােরদর সারথ কাটারো …। আর 
সাম্প্রত্রতক সমর়ে আররা অ্েযােয উত্রিগ্নতা… 
 
ত্রক্ষি হর়ে উঠরিও ত্রক ু র্িরিা ো জাহাোরা। দুরর্বর হারররম অ্র্রুে হর্ার পর এই 
প্রথম তার সারথ রদো কররত এরসর  ররােোরা। প্রথরম রতা অ্র্াক হত এই রভরর্ রয 
োহজাহাে হ়েত রর্ােরদররকও মাো করর ত্রদর়ের ে রযে জাহাোরার সারথ রদো ো 
করর। ত্রকন্তু সাত্রত্ত আি-ত্রেসা জাত্রের়ের  রয এরকম ত্রক ু ঘরটত্রে। তাই সরেহ রেই রয 
কত্রেষ্ঠ ভত্রর্েীি়ে ত্রেরজরাই তার সারথ রদো কররত আগ্রহী ে়ে। অ্র্রেরষ এর্ার 
ররােোরা আসারত এমে ত্রক ু কররত ো়ে ো জাহাোরা যারত েরি যা়ে ররােোরা, 
ত্রর্রেষ করর যেে ত্রপতার কী হর়ের  পুররাপুত্রর জাো দরকার। কতটা োরাপ অ্র্স্থা? 
সুস্থ হরত কত সম়ে িার্রর্ র্রি মরে করর হাত্রকরমরা? সুস্থ হরর্ে রতা, তাই ো? 
 
ত্রেত্রকৎসরকরাও এটাই ত্রর্শ্বাস করর যত্রদও র্ির  রয সম়ে িার্রর্। তারদর একজে 
পুররাে আিী কত্ররম পরামেব ত্রদর়ের  রয ত্রপতা একটু েে হরিই উত্তরর িারহারর ত্রের়ে 
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রযরত, প্রোে র্াতারস ভারিা রর্াধ কররর্ে। যত্রদ যাও়ো হ়ে তাহরি আত্রম সরঙ্গ যারর্া–
দারাও। ত্রপতার অ্সুস্থতা জাোরো হর়ের  তারক, যত দ্রুত সম্ভর্ আগ্রা়ে ত্রফরর আসর । 
রপাোরকর হাতা়ে কাজ করা ভারী অ্যামব্র়েডাত্রররত হাত রু্িারিা ররােোরা। 
 
আর অ্েয ভাইর়েরা? তারদররক পি ত্রদর়ে  তুত্রম? 
 
ো, এেরো ো। তারদররক ভ়ে পাইর়ে ত্রদরত োই ো আত্রম। আমার ধারণা ত্রপতার অ্র্স্থা 
আররা োত্রেকটা পত্ররষ্কার হও়ো পযবে অ্রপক্ষা করা উত্রেত। তাহরি পাঠারোর মত ভারিা 
সিংর্াদও পাও়ো যারর্। 
 
হাতা়ে হাত রু্িারত রু্িারত ভার্রত িার্ি ররােোরা রয কথাটা পুররাপুত্রর ত্রঠক ে়ে। 
সারথ সারথ ত্রেত্রঠ ত্রিরের  আওরঙ্গরজরর্র কার । এ াড়াও দরর্ারর ঘরট যাও়ো অ্েযােয 
ঘটো সম্পরকবও তারক জাত্রের়ের  ররােোরা, কৃতজ্ঞতা প্রকাে কররর  আওরঙ্গরজর্ 
হারররম েীরদর কার  স্বামীরদর েত্রুতা, রর্াপে উচ্চাকাঙ্খ, দুর্বিতা আর ত্রমিতা সম্পরকব 
যা যা রজরের  সর্ জাত্রের়ের  আওরঙ্গরজর্রক। কাররা কার  গুরুত্বপূণব হর়ে ওঠা 
র্যাপারটা রর্ে উপরভার্ করর  ররােোরা জীর্রে আর কেরো এর স্বাদ পা়েত্রে আরর্। 
দারা আর ত্রপতার মতই, অ্েত আওরঙ্গরজর্ও রু্িরত পারর  রয তারক কতটা মূিয 
রদ়ো উত্রেত। 
 
োত্রেকক্ষরণর জেয েুপ করর রইি দুই রর্াে। দুজরেই রু্াঁদ হর়ে রইি ত্রেজস্ব ত্রেো়ে। 
েীরর্তা ভাঙ্গরিা জাহাোরা, রতামারক রদরে ভারিা িার্র  ররােোরা। রকমে ত্র রি তুত্রম? 
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… আর র্ওহর আরা? সাত্রত্ত আি ত্রেসা জাত্রের়ের  রয র্ত সিারহ দুজরে একসারথ 
মাহত্রফি কররত্র রি? 
 
আমরা দুজরেই ভারিা আত্র । োত্রদরা র্ওহর আরারক রর্জী উপহার ত্রদর়ের । র্াাঁত্রের সুর 
শুেরত রপরিই ত্রপ রের পার়ে দাাঁত্রড়র়ে সুর রেষ ো হও়ো পযবে ঘুররত থারক। দরজার 
ত্রদরক তাকারে ররােোরা। পত্ররষ্কার রর্ািা রর্ি রয েরি রযরত োইর । 
 
ত্রেরজরক আর ধরর রােরত পারি ো জাহাোরা। রকে আমরা এসর্ তুে ত্রর্ষ়ে ত্রের়ে 
কথা র্িত্র ? তুত্রম আমারক রকে ত্রজরজ্ঞস কর  ো রয কী হর়েত্র ি ত্রেরকািাস 
র্যািান্টাইে আর আমারদর মারি। তুত্রম সত্রতয জােরত োও ো? যত্রদও ত্রপতা আমার কথা 
শুেরত োেত্রে ত্রকন্তু এটা রভরর্ কষ্ট িার্র  তুত্রম, র্ওহর আরা আর ভাইর়েরাও আমার 
সম্পরকব োরাপ ত্রক ু ভার্রর্। মার়ের িৃত্রতর োরম েপথ করর র্িত্র  রয এরকমটা 
ভার্ার রকাে কারণ রেই। আত্রম ত্রেরপরাধ। আমার সরিতাটুকু রু্ত্রির়ে র্িি তারদররক। 
আমার পক্ষ োও। 
 
রকে রতামার ত্রমরথয র্হে করর্ আত্রম? 
 
ররােোরা! রর্ারের ত্রদরক তাত্রকর়ে রইি জাহাোরা। েমরক রর্র  তার র্িার স্বর আর 
রোরের কত্রঠে দৃত্রষ্ট রদরে। আত্রম কেরো আব্বাজাে র্া রতামার কার  ত্রমরথয র্ত্রিত্রে। 
রযমেটা তারক জাত্রের়েত্র , িত্রিত হর্ার মত ত্রক ু কত্ররত্রে আত্রম। ত্রেরকািাস 
র্যািান্টাইরের সারথ আমার সম্পরকব রকাে অ্পরাধ রেই। 
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কীভারর্ একথা র্ি তুত্রম? তার কার  রিো রতামার ত্রেিবি েব্দগুরিা রদরেত্র  আর আত্রম 
…েুপ হর়ে রর্ি ররােোরা ত্রকন্তু র্হু রদত্রর হর়ে রর্র  ততক্ষরণ। 
 
কার  এরস রর্ারের মুরের ত্রদরক তাত্রকর়ে রইি জাহাোরা। স্পষ্ট রদেরত রপি একটু 
ফুরট উরঠই ত্রমত্রির়ে রর্র  হতাো। 
 
হঠাৎ কররই রু্িরত পারি… 
 
তুত্রমই ত্রক আমার সারথ ত্রর্শ্বাসঘাতকতা করর ? োসত্ররে আমার রিো ত্রেত্রঠ ত্রেরকািারসর 
পত্ররর্রতব রতামার কার  ত্রের়ে এরসর ? 
 
ত্রক ুই র্িি ো ররােোরা। জাহাোরা, ইরে হি সরজারর একটা েড় কত্রষর়ে রদ়ে 
রর্ারের মসৃণ, রর্ািাকার মুেোো়ে। রর্ারের সারথ সারথ ত্রেরজর উপররও রার্ হি তার। 
মরে হি রকৌতূহিী োসত্ররে ত্রেি়েই ত্রেত্রঠটা েুরি পড়ার রিাভ সমিারত পাররত্রে আর 
পড়ার পররই পুরস্কাররর সুরযার্ও রপর়ে রর্র । ত্রকন্তু োসত্ররেই প্রথম ো রয রাজকী়ে 
রৃ্হস্থাত্রিরত থাকার সুরযার্ ত্রের়ে প্রররােোমূিক কারজ আগ্রহী হর়ের । ত্রকন্তু এটা 
কেরোই তার মাথা়ে আরসত্রে রয অ্েয কাররা হর়ে কাজ করর  োসত্ররে… আর রকউ ো, 
তার ত্রেরজর রর্াে! এই পত্ররকেো রতামার, তাই ো? এই কাররণই োসত্ররেরক রৃ্হকরমব 
ত্রেরত তার্াদা ত্রদর়েত্র রি আমারক… রতামার ের ত্রহরসরর্ কাজ করার জেয। রকমে করর 
কররি এরকম একত্রট কাজ? আর যত্রদ রস আমার ত্রেত্রঠ রতামার কার  এরে ত্রদর়েও 
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থারক তাহরি ত্রপতার কার  রে়োর আরর্ আমার কার  এরি ো রকে? আমারক র্যােযা 
করার রকাে সুরযার্ই দাওত্রে। 
 
ো, এটা আমার পত্ররকেো ে়ে। দুরর্ব এরি োসত্ররে আমার সারথ কথা র্িরর্ এটাই 
স্বাভাত্রর্ক আর রতামার ত্রেত্রঠ রদোর পরর র্যােযার রকাে প্রর়োজেই ত্র ি ো। তৎক্ষণাৎ 
রু্িরত রপররত্র  ত্রপতার কার  ত্রের়ে যাও়োটাই ত্র ি আমার দাত্র়েত্ব। 
 
ররােোরা ঘুরর দাাঁড়াি; ত্রকন্তু দ্রুতপার়ে ত্রর্র়ে দরজা আর তার মািোরে দাাঁড়াি 
জাহাোরা। তার সর্ প্ররশ্নর উত্তর ো পাও়ো পযবে রর্ােরক রযরত রদরর্ ো রস। 
 
আত্রম রর্াকা েই। অ্েত দুর্ র যার্ৎ আমার প্রাসারদ আর  োসত্ররে। আর এই পুররা 
সমর়ে ত্রেি়েই তুত্রম আো করর  রয রস ত্রক ু একটা রদরর্ যা আমার ত্রর্রুরে র্যর্হার 
কররত পাররর্ তুত্রম। রযটা আত্রম রু্িরত পারত্র  ো তা হি রকে? তুত্রম আমার রর্াে। 
আত্রম সর্সম়ে রতামার জেয সাধযমত কররত রের়েত্র । 
 
তাই? র্ ররর পর র্ র ধরর তুত্রম আমারক এমেভারর্ অ্র্রহিা করর  র্া রদত্রের়ে  রয 
রতামার পারে আত্রম ত্রক ুই ো। তুত্রম সাম্রারজযর মহাে সম্মােী়ো সর্বরশ্রষ্ঠ োরী। সর্সম়ে 
ত্রপতার পারে ত্র রি তুত্রম, রযে েতুে সম্রাজ্ঞী আর আমরা সকরি রতামার অ্েুের। মার়ের 
মৃতুযর্াত্রষবকীর পরর, রারতর রর্িা ত্রপতা যেে সমাত্রধস্থাে র রড় েদীর ওপারড় েন্দ্রআরিার 
উদযারে েরি ত্রর্র়েত্র ি, র্রিত্র রি রয একমাি রতামারই যাও়ো উত্রেত। রযে আত্রম রকউ 
ো, একমাি রতামারই রসোরে যার্ার অ্ত্রধকার আর , তুত্রমই তারক োে কররত পাররর্। 
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এর অ্থব এরকম ত্রক ু ত্র ি ো… আত্রম সত্রতযই দুিঃত্রেত যত্রদ র্যাপারটা এমে রদো়ে। হঠাৎ 
কররই ররােোরার রোরে পাত্রে রদরে তারক জত্রড়র়ে ধররত োইি জাহাোরা, ত্রকন্তু িাাঁকুত্রে 
ত্রদর়ে দূরর সরর রর্ি ররােোরা। ডাে হাত ত্রদর়ে রোে মুর , রিরে রফিি রোরের 
কাজি। 
 
একদম ো! 
 
হাত র রড় ত্রদি জাহাোরা। আম্মাজাে মারা যার্ার পর রথরক আত্রম রেষ্টা কররত্র  
রতামারদর ত্রদরক িক্ষয রাোর … রতামারদর ভারিার জেয কাজ করার… 
 
যত্রদ তুত্রম এরকমই ভারর্া, তাহরি র্ির্ আমারদর মত করর সমসযাগুরিারক কষ্ট কররাত্রে 
কেরো। তুত্রম ত্রেরজর জ্ঞাে ত্রের়ে এত ত্রেত্রিত ত্র রি কেরো জােরতই োওত্রে রয আমরা 
কী ভাত্রর্ র্া কী োই। এেে তুত্রম প্রাপয অ্র্স্থার মারি পরড় , মহাে োরী হও়ো সরেও 
একজে ত্রর্রদেীর সারথ সম্পকব র্জা়ে রররে … এেে রু্িরত পাররর্ সর্ত্রক ু রথরক 
ত্রর্ত্রেন্ন করর ত্রদরি রকমে িারর্। 
 
কেরো রকাে সম্পকব ত্র ি ো। কেরোই ো। আত্রম ত্রেরকািাস র্যািান্টাইেরক রদো 
কররত রডরক পাত্রঠর়েত্র িাম, রকেো আওরঙ্গরজর্রক ত্রের়ে দুত্রিো়ে ত্র িাম। জােতাম রয 
উত্তররর অ্ত্রভযাে ত্রের়ে ত্রপতার সারথ োরাপভারর্ কিহ হর়ের  তার। ত্রেরকািাসও রসই 
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অ্ত্রভযারে ত্র ি। আো কররত্র িাম জাোরত পাররর্ রয কী ঘরটত্র ি আর সাহাযয কররর্ 
আওরঙ্গরজর্ ও ত্রপতার মারি সর্ত্রক ু ত্রঠক করর ত্রদরত। 
 
রতামারক ত্রর্শ্বাস কত্রর ো আত্রম। ত্রেরজরক র্াাঁোরোর জেয কাত্রহেী ততত্রর করর । 
 
তুত্রম রু্িরত পার  ো…ত্রেরকািাস র্যািান্টাইেরক ত্রর্শ্বাস কররত্র  কারণ রস আরর্ও 
সাহাযয কররত্র ি। যেে ত্রপতা মুরাদরক উত্তররর অ্ত্রভযারে রসোপ্রধাে ত্রের়োর্ 
কররত্র রিে, আত্রম ত্রেরকািাসরক রডরক পাত্রঠর়েত্র িাম রযে মুরাদরক পরামেব ত্রদর়ে সাহাযয 
করর আর আমারক অ্ত্রভযাে সম্পরকব সর্ সম়ে জাো়ে। আমারক ত্রেরাে কররত্রে রস আর 
এই কাররণই আওরঙ্গরজরর্র র্যাপাররও তারক ত্রর্শ্বাস কররত্র  আত্রম। 
 
যত্রদ এটাই সত্রতয হ়ে, তাহরি আগ্রা রথরক পাত্রির়ে রর্ি রকে অ্ত্রর্শ্বাসীটা? 
 
কারণ, যত্রদ রস রথরক রযত তাহরি ত্রপতা তারক হতযা করত। রকেো, ত্রপতা কেরোই 
আমার কথা ত্রর্শ্বাস করত ো, রযমে এেে তুত্রম কর  ো। র্িা ক্রমেই েরড় রর্ি 
জাহাোরার, র্হু করষ্ট ত্রেরজরক োে করর রােি রস। ত্রেরকািাসরক অ্ত্রর্শ্বাসী র্িরি 
তুত্রম অ্পরাধী ত্রহরসরর্ ডাকরি। এসর্ই সহজ, রর্ািার রেষ্টা ো করর ত্রক ু একটা রডরক 
র্সা। মরে রেই রতামার র্ািযকারি আমারদর প্রত্রত কতটা সদ়ে ত্র রিে ত্রতত্রে… তাাঁর 
সাহস আর ত্রর্শ্বিতা যেে আমরা পাত্রির়ে রর্ড়াত্রেিাম? আমারদর পত্ররর্ার তাাঁরক এত 
ঘৃণযভারর্ ধেযর্াদ জাত্রের়ের  রয িত্রিত হর়েত্র  আত্রম, আর রতামারও তাই হও়ো উত্রেত। 
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জাহাোরার র্াি রর্র়ে র্ত্রড়র়ে োমি অ্শ্রু ত্রর্েু। যা ঘরট রর্র  তার ভার র্হে করা 
মারি মারি দুিঃসহ হর়ে পরড়। অ্েত ত্রেরকািাস ত্রেরাপরদ আর । সাত্রত্ত আি-ত্রেসা 
গুজরাট রথরক একটা ত্রেত্রঠ এরে ত্রদর়ের  রযোরে ত্রেরকািাস জাত্রের়ের  রয সুরাট রথরক 
ইিংিযারন্ডর জাহাজ ধরার ত্রেো করর  ত্রেরকািাস। 
 
শুধুমাি এই কাররণ ত্রেরকািাস র্যািান্টাইে পাত্রির়ে যা়েত্রে। রর্ারের রার্ অ্শ্রু হর়ে 
র্ত্রড়র়ে পড়া়ে আত্মত্রর্শ্বাস ত্রফরর রপি ররােোরা। আত্রম রদরেত্র  তুত্রম কীভারর্ তাত্রকর়ে 
ত্র রি, তার সম্পরকব র্িরত রর্রি কতটা েরম হর়ে যা়ে রতামার স্বর, রযমে এেে 
হর়ের । প্রথরম র্রি  রতামারক রর্াকা ো ভার্রত, রতা, আত্রম ও রতামারক একই কথাই 
র্িরত পাত্রর! 
 
ভুি ভার্র া তুত্রম, যত্রদ ভারর্া রয আমার রকাে অ্েুভূত্রত আর – তার প্রত্রত অ্েয রকাে 
অ্েুভূত্রত… 
 
ত্রকন্তু রাো হর়ে রর্ি জাহাোরা। 
 
তাই? যাই রহাক, আমার রািা রথরক সরর দাাঁড়াও দ়ো করর, সম়ে হর়ের  ত্রপতার 
েযযাপারে ত্রফরর রযরত হরর্ আমারক। 
 
* 
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ত্রেরজর মহরির র্াইররর দরজা়ে হঠাৎ করাঘারতর েব্দ শুরে েমরক রর্ি জাহাোরা। 
হাত রথরক রররে ত্রদি তার অ্েযতম প রের রিেক, ত্রর্িংে েতাব্দীর রহসযপুরুষ 
আর্দুি কাত্রদর আি ত্রজিােীর র্ই। এত রারত দেবোথবী প্রা়ে মধযরারতর কা াকাত্র  
এেে। আব্বাজারের ত্রক ু হ়েত্রে রতা? প্রথমর্ার অ্সুস্থ হর্ার পর রথরক প্রা়ে দুইমাস 
হর়ে রর্র , সুস্থ হও়োর হারও অ্ত্রত ধীর। মাি ত্রেরজর পার়ের উপর দাাঁত্রড়র়ে, উত্রিগ্ন 
র্রক্ষ দরজার কার  এত্রর্র়ে রর্ি কর়েক কদম, এমে সম়ে দরজা হাট করর েুরি ঢুরক 
পড়ি িম্বা ঋজু রদহ, মাথার কাপড় সত্ররর়ে ত্রদরতই জাহাোরার হৃৎত্রপণ্ড িাত্রফর়ে উঠি। 
 
দারা! রদৌরড় ভাইর়ের কার  রর্ি। আত্রম অ্রেক েুত্রে হর়েত্র  রয তুত্রম ত্রফরর এরস । এই 
মুহূরতবর জেয আত্রম কত রয অ্রপক্ষা কররত্র । 
 
আত্রম রসাজা রতামার কার  এরসত্র । জাহাোরারক র রড় ত্রদর়ে জাোরিা দারা। ত্রপতা 
এেরো জারে ো রয আত্রম এরসত্র । রকমে আর ে ত্রতত্রে? র্ত কর়েক ত্রদরে তার স্বারস্থযর 
রকাে ের্র পাইত্রে আত্রম। 
 
ের্র ভারিা। সাত্রত্ত আি-ত্রেসা জাত্রের়ের  উন্নত্রত ঘটর । এ ক়েত্রদরে এতটাই সুস্থ 
হর়ের ে রয ত্রদরে ত্রতে-োর ঘণ্টার জেয হরিও উরঠ র্সরত পাররে–আর োও়ো-
দাও়োরও উন্নত্রত হর়ের । প্রথরম রতা শুধু রতরতা আর ঔষত্রধ মধুর সুরু়ো রেরতে। 
যত্রদও এেরো রর্ে দুর্বি। হাত্রকরমরা র্ার র্ার মাো করর ত্রদর়ের  রযে রারষ্ট্রর রকাে 
র্যাপার ত্রের়ে ত্রর্রে ো করা হ়ে। 
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তাহরি রতা ত্রতত্রে জারেে ো… 
 
কী জারেে ো? 
 
আরিা রফাাঁটার সারথ সারথ তাাঁর কার  যারর্া আত্রম। আমার কার  রয সিংর্াদ আর  তা 
েীত্রঘ্র জাোরত হরর্, যত দুর্বিই রহাে ো রকে। 
 
কী হর়ের  দারা? কী সিংর্াদ? 
 
ত্রিধা়ে পরড় রর্ি দারা। 
 
রমামর্াত্রতর কম্পমাে ত্রেোর আরিারত দারার রেহারা়ে উত্রিগ্নতা রদেরত রপি জাহাোরা। 
জাত্রে তুত্রম ত্রেরজও সমসযা়ে আর , ত্রকন্তু আর 
 
ভারর্ র্িার উপা়ে রেই। আওরঙ্গরজর্, োহ সুজা আর মুরাদ ত্রর্রদ্রাহ শুরু কররর । দাত্রর্ 
করর  রয ত্রপতা োসে করার পরক্ষ রর্ত্রে অ্সুস্থ। ত্রেজ ত্রেজ রসোর্াত্রহেী ত্রের়ে আগ্রার 
ত্রদরক এত্রর্র়ে আসার প্রস্তুত্রত ত্রেরে তারা। 
 
ত্রকন্তু এটা সত্রতয হরত পারর ো… 
 
অ্ত্রর্শ্বারসর ভত্রঙ্গরত দারার ত্রদরক একদৃরষ্ট তাত্রকর়ে রইি জাহাোরা। তুত্রম ত্রেত্রিত? 

http://www.bengaliebook.com/


 দ্য সার্পেন্টস টুথ (এম্পায়ার অভ দ্য ম াগল ) । অযার্লক্স রাদ্ারর্ ার্ে 

344 

www.bengaliebook.com                                  সূচিপত্র 
 

 

 
হযাাঁ। প্রথম রোোর পর আত্রম ত্রেরজও ত্রর্শ্বাস কররত পারত্র িাম ো। রর্া়োত্রিওররর কার  
এরস র্হুরািা ত্রমরে রর্র  এক হর়ে। প্রথম রয সিংর্াদ আত্রম রপর়েত্র  তা হি আগ্রারত 
ত্রফরর আসর  আওরঙ্গরজর্। রভরর্ত্র িাম অ্সুস্থ ত্রপতার পারে থাকাটাই তার অ্ত্রভপ্রা়ে–
রযমেটা কররত্র ি রতামার দুঘবটোর পরর আর আগ্রা রথরক দূরর থাকার জেয হ়েত 
ত্রপতার সাম্প্রত্রতক সুস্থতার সিংর্াদ ও পা়েত্রে। তাই এটা ত্রের়ে আত্রম রতমে ত্রেো কত্ররত্রে। 
পররর ত্রদে, একজে কত্রসড, রর্া়োত্রিওররর প্রোসরকর কার  জন্মত্রদরের শুরভো ত্রের়ে 
এরসর  র্ড় পুরির কা  রথরক, রয ত্রকো এিাহার্ারদ আমারদর প্রোসক। আমার এক 
কত্রেবরক কত্রসড রিাকটা জাত্রের়ের  রয গুজর্  ত্রড়র়ের  োহ সুজা রসোর্াত্রহেী ত্রের়ে 
আগ্রার ত্রদরক রওো ত্রদর়ের । সেত্রকত হর়ে আত্রম তৎক্ষণাৎ ত্রর্ষ়েত্রটর তদে করার জেয 
এিাহার্ারদ র্াতবার্াহক পাত্রঠর়ে ত্রদর়েত্র  এরকর পর এক।  ত্রিে ঘণ্টা পরর পত্ররষ্কার হর়ে 
রর্ি সত্রতযকাররর অ্র্স্থা। আমার উত্রজরপুি তাাঁরু্রত এরস রদো কররত োইি। 
দাত্রক্ষণারতয আওরঙ্গরজরর্র প্রধাে কাযবাির়ে কাজ কররত্র ি রস। পুররা একত্রদে আর রাত 
রঘাড়া  ুত্রটর়ে এরসর  আমারক সতকব করর রদর্ার জেয, জারে রয রর্া়োত্রিওরর আত্র  
আত্রম। উত্রজর পুি আমারক জাত্রের়ের , আওরঙ্গরজর্ োত্রক ত্রেরজর উচ্চপদস্থ 
কমবকতবারদর কার  দাত্রর্ কররর  রয ত্রপতা মৃতুযেযযা়ে অ্থর্া সম্ভর্ত এরই মারি মারা 
ত্রর্র়ের ে আর ত্রসিংহাসরের উপর ত্রেরজর অ্ত্রধকার কার়েরমর জেয এ সিংর্াদ এেরো 
রর্াপে রররেত্র  আত্রম। আর তাই আমার হাত রথরক সাম্রাজয রক্ষা়ে আগ্রা অ্ত্রভমুরে  ুরট 
আসর  রস রসোর্াত্রহেী ত্রের়ে। আররা দাত্রর্ কররর  োহ সুজা শুধু ে়ে মুরারদর সারথ 
ত্রমরিও কাজ করর  এেে। 
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জাহাোরা এতটাই েমরক রর্র  রয কথা র্িা দূরর থাক ত্রেো করার েত্রেও রযে হাত্ররর়ে 
স্থত্রর্র হর়ে রর্র । দারার সারথ এভারর্ আর্ার সাক্ষাৎ হরর্ কেরো ভারর্ত্রে। 
অ্রেকর্ারই রভরর্ রদের  ত্রেরজর সরিতার কথা কীভারর্ জাোরর্ দারারক, জারে রয 
তারক ত্রর্শ্বাস কররর্ দারা, ত্রফরর ত্রর্র়ে ত্রপতারক সর্ রু্ত্রির়ে র্িরর্ োহজাদা আর তার 
কার  এরস আর্াররা ক্ষমা োইরর্ে। এেে ত্রপতা অ্সুস্থ, ত্রেরজর আপে ত্রতে ভাইই তার 
ত্রর্রুরে েরি রর্র  আর সাম্রারজয সম্ভর্ত রৃ্হযুে শুরু হরত যারে। 
 
হঠাৎ কররই ত্রেরজর সর্ সমসযা ভুরি রর্ি জাহাোরা। আত্রম ত্রক ুই শুত্রেত্রে। অ্র্রেরষ 
ত্রফসত্রফত্রসর়ে জাোরিা জাহাোরা। যত্রদও আত্রম এ করক্ষ র্ত্রে, সাত্রত্ত আি-ত্রেসা প্রত্রতত্রদে 
আমারক রদেরত আরস। আমারক ত্রেি়ে জাোত যত্রদ এরকম রকাে গুজর্ দরর্ারর 
 ড়াত। 
 
আত্রম আরদে ত্রদর়েত্র  রয আগ্রারত রফরার সারথ সারথ সর্ কত্রসডরদররক রযে আমার 
কার  পাঠারো হ়ে। যতক্ষণ পযবে ো ত্রপতার পারে রযরত পারত্র , আত্রম োইত্রে রয ত্রতত্রে 
ত্রেো়ে পরড় যাে। ত্রফরর আসার সমর়ের সিাহগুরিারত আররা রর্ে ত্রক ু ের্র রপর়েত্র  
আত্রম। ত্রর্রেষ করর যারদররক পূর্ব ত্রদরক পাত্রঠর়েত্র িাম, তারা ত্রেত্রিত কররর  রয 
রসোর্াত্রহেী ত্রের়ে রওো ত্রদর়ের  োহ সুজা। েুর্ রর্ত্রে ত্রদে র্াত্রক রেই যেে সকরি 
রজরে যারর্ এ সিংর্াদ। 
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যত ত্রদে সম্ভর্ রঠত্রকর়ে রাোর জেয এেেই পদরক্ষপ ত্রেরত হরর্ আমারদররক। অ্েত 
রযে ভাইরদর কার  র্াতবা পাঠারো যা়ে রয ত্রপতা সুস্থ হর়ে উঠর ে… আর তাই তারদর 
আেরণও েক্রােমূিক। 
 
ত্রর্ষণ্ণ ভত্রঙ্গরত হাসি দারা। সম্ভর্ত তারা এ দুরটা ত্রর্ষর়েই অ্র্র্ত আর –ত্রর্রেষ করর 
ত্রিতী়ে সিংর্াদত্রট। অ্রেক ত্রদে আরর্ রথরকই জারে রয ত্রপতা আমারকই উত্তরাত্রধকারী 
মরোেীত কররত োে। ত্রপতার অ্সুস্থতার অ্জুহাত ত্রের়ে এমে ত্রক ু কররত ো়ে তারা 
রযে রকাে আেুষ্ঠাত্রেক রঘাষণা ো কররত পাররে সম্রাট। ফরি তারদর দাত্রর্ও তর্ধতা 
পারর্। 
 
ত্রকন্তু তারা কী কররত োইর ? রতামার আর ত্রপতার রসোর্াত্রহেীর সারথ িড়াই কররর্ 
ত্রসিংহাসরের জেয? 
 
আত্রম জাত্রে ো। ত্রকন্তু এটা পত্ররষ্কার রয এরকম ত্রক ু ঘটরর্ এ সম্ভার্ো মাথা়ে রররে 
পত্ররকেো করা হর়ের  র্হু আরর্ই। ত্রেি়ে তারা একমত হর়েত্র ি রয ত্রপতার ত্রক ু 
হরিই একরজাট হর়ে কাজ শুরু কররর্ তারা। হরত পারর ত্রেরজরদর মারি সাম্রারজযর 
র্ারটা়ো ত্রের়েও একমত হর়ের । যাই রহাক ো রকে আত্রম ত্রেত্রিত আওরঙ্গরজর্ই তারদর 
রেতা। 
 
আমারক ঘৃণা করর রস। 
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সহজ র্িা়ে র্িি দারা। অ্রেকর্ারই তার রোরে এটা রদরেত্র  আত্রম। মুরে যতই 
সান্ত্বোর কথা র্িুক ো রকে। আমার রপ রে, অ্েয ধরমবর প্রত্রত আমার ত্রর্শ্বাস আর 
আগ্রহরক ধরমবারদ্রাত্রহতা ত্রহরসরর্ প্রোর করর আর যারা রোরে তারদর রর্ত্রের ভার্ই 
ত্রেরজর স্বারথব তারক সমথবে করর, আমার তাই ধারণা। আত্রম রভরর্ত্র িাম রয এত দূরর 
দাত্রক্ষণারতয র্রস রকাে ক্ষত্রত কররত পাররর্ ো রস, ত্রকন্তু ভুি রভরর্ত্র িাম। ত্রপতার আস্থা 
আর দরর্ারর ত্রেরজর অ্র্স্থাে ত্রের়ে রর্ত্রে আত্মত্রর্শ্বাসী ত্র িাম; ত্রকন্তু উত্রেত ত্র ি অ্েযি 
কী হরে তারত মরোরযার্ রদ়ো। ত্রেরজর পুিরদরও মাথা রহট করর ত্রদর়েত্র  আত্রম। যত্রদ 
এেে র্যথব হই আত্রম, তাহরি এরত রকাে সরেহ রেই রয সুিাইমাে আর ত্রসত্রপররকও 
তার জেয েড়া মূিয ত্রদরত হরর্। 
 
এ সর্ত্রক ুই এেরো রুরে রদ়ো সম্ভর্। অ্সুস্থ হর্ার আর্পযবে সাম্রারজযর প্রধাে ত্র রিে 
ত্রপতা আর েীত্রঘ্রই আর্াররা রসইরূপ হর়ে যারর্ে। সর্রের়ে গুরুত্বপূণব হরে, ত্রপতা োসে 
করার পরক্ষ অ্সুস্থ, মৃতপ্রা়ে র্া মৃত–এ রটোগুরিারক থাত্রমর়ে রদ়ো… যত তাড়াতাত্রড় 
সম্ভর্–যত্রদ েত্রে ত্রফরর পাে তাহরি সম্ভর্ হরি আর্ামীকাি সকারিই িররাকা র্ারাো়ে 
ত্রর্র়ে জের্রণর সামরে প্রাতযত্রহক দেবে ত্রদরত হরর্; রযে তারা রু্িরত পারর তারদর 
সম্রাট এেরো জীত্রর্ত আর ে। আর একই সারথ জাত্রের়ে ত্রদরত হরর্ রয কী ঘরটত্র ি। 
আল্লাহ ো করুণ রয ত্রতত্রে এত অ্সুস্থ দাত্র়েত্ব ত্রেরত পাররর্ে ো। ভাইর়েরা ত্রেি়েই 
এতর্ড় সাহস কররর্ ো যেে জােরত পাররর্ রয সম্রাট এেরো সক্ষম আর ে। 
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সর্স়েকার মতই রু্ত্রেদীি কথা র্ি  তুত্রম… সকাি পযবে অ্রপক্ষা করর্ ো আত্রম। 
এেত্রে যারর্া তার কার … তাড়াহুড়া করর দরজার কার  এত্রর্র়ে রর্ি দারা, ত্রকন্তু কী 
মরে হরতই ত্রফরর তাকাি জাহাোরার ত্রদরক। তুত্রম আমার সারথ আসরত োও? 
 
পারর্ ো। এেরো আমার সারথ রদো কররত োে ো ত্রপতা। অ্সুস্থ হর্ার পররও যেে 
আত্রম অ্েুমত্রত রের়েত্র িাম রদো কররত, প্রতযাত্রেত হর়েত্র । আমার ভ়ে রয রদো মাি 
ত্রর্রে হর়ে উঠরর্ে, ফরি গুরুত্বপূণব ত্রর্ষ়েগুরিা ত্রের়ে কথা র্িা যারর্ ো। 
 
আত্রম জাোরর্া রয রতামারক সরেহ করাটা কত র্ড় ভুি হর়ের । সাত্রত্ত আি-ত্রেসা 
আমারক ত্রেত্রঠ ত্রিরে জাত্রের়ের  রয সত্রতযই কী ঘরটত্র ি। ত্রপতারক মাত্রের়ে রের্ আত্রম। 
সর্ত্রক ু এেরো ত্রঠক হরত পারর প্রত্রতজ্ঞা করত্র  আত্রম। 
 
ত্রকন্তু সত্রতযই ত্রক সর্ ত্রঠক হর়ে যারর্–দারার প্রস্থারের েব্দ শুেরত শুেরত অ্র্াক হর়ে 
ভার্রত িার্ি জাহাোরা। ত্রেত্রিত ে়ে। তারক অ্পরাধী করর ত্রপতার অ্ত্রভরযার্ আর 
অ্োস্থা জােরত রপররর  রয এ কারজ হাত রর়ের  তারই আপে রর্ারের… পত্ররর্াররর 
উপর তার ত্রর্শ্বাস োত্রড়র়ে ত্রদর়ের । ভার্ত রয তারা সকরিই এক, রকউ কাররা র্যত্রের্ত 
স্বাথবারেষী ে়ে। আর এেে ভাইরদর এ ধররের সিংর্াদ তার ভ়েরক এত র্হুগুণ র্াত্রড়র়ে 
ত্রদর়ের  রয, সর্রের়ে র্ারজ দুিঃস্বরপ্নও যা কেরো ভারর্ত্রে। 
 
রক জােত রয এমে কেরো ত্রক ু ঘটরত পারর? তাে ই়ো তো ত্রসিংহাসে অ্থর্া কত্রফে 
ত্রেরজরদর সারথ কররই এত্রে়োর অ্েুর্বর ভূত্রম রথরক এই েব্দগুরিা ত্রের়ে এরসর  তার 

http://www.bengaliebook.com/


 দ্য সার্পেন্টস টুথ (এম্পায়ার অভ দ্য ম াগল ) । অযার্লক্স রাদ্ারর্ ার্ে 

349 

www.bengaliebook.com                                  সূচিপত্র 
 

 

রমার্ি পূর্বপুরুরষরা। উৎকৃষ্ট রপাোক আর রত্ন পত্ররধাে করর, োহজাদারদর আেুষ্ঠাত্রেক 
কা়েদা কােুে রমরে েিার পররও কী ত্র ি তার ভাইর়েরা? 
 
মহাে আর আরিাত্রেত একত্রট সাম্রারজযর সভয র্িংেধর ে়ে, র্রঞ্চ র্েয জন্তু, এরক অ্রেযর 
িারের ত্রদরক তাত্রকর়ে র্ড়র্ড় করর । রযত্রট ত্রকো এেরো মরর যা়েত্রে… ত্রপতার হারতর 
ভারী স্বরণবর আিংত্রটর ত্রদরক তাত্রকর়ে র্ড়র্ড় করর  যা ত্রকো একসম়ে িাত্রিমা  ত্রড়র়েত্র ি 
ততমুররর হারত। 
 
* 
 
র াট ত্রসিংহাসেত্রট রথরক উরঠ দাাঁড়ারিে োহজাহাে। র াট রঘাট পা রফরি আরি আরি 
রহাঁরট রর্রিে ত্রেরজর েযযাকরক্ষর ত্রদরক। এতক্ষণ এই রে়োরর আসেত্রটরত র্রসই দারার 
কাত্রহেী শুরের ে ত্রতত্রে। হাত দুরটা আড়াআত্রড় ভাাঁজ করর ত্রেরজরক জত্রড়র়ে ধরর মাথা 
েত করর এরর্ারত িার্রিে সম্রাট। দারার কথাগুরিা রোোর পর প্রথরম রতা এতটাই 
মমবাহত হর়ে ত্রর্র়েত্র রিে রয র্রস রইরিে স্থাণুর্ৎ। এেরো মরে হরে হাত্রকমরদর রদ়ো 
ওষুরদর ফরি মত্রিরস্কর এরিারমরিা ত্রেো ত্রকো। প্রা়েেই ত্রর্রেষ করর অ্সুস্থ হর্ার পর 
প্রথম ত্রদেগুত্রিরত, রর্ত্রেরভার্ সম়ে ত্রেদ্রা আর জার্ররণর মািামাত্রি থাকরতে ত্রতত্রে। 
ত্রেত্রিত হরত পাররতে ো রয রকােটা সত্রতয আর রকােটা ক্লাে, ত্রর্পযবি মত্রিরষ্কর ভার্ো। 
অ্দু্ভত সর্  ত্রর্ রভরস রর্ড়াত মাথার মারি, রর্ত্রের ভার্ সমর়েই মৃতত্রপতামহ আর্ার, 
ত্রপতা জাহাঙ্গীর আর সর্রের়ে রর্ত্রে হাসযরত মমতাজ ত্রফসত্রফস করর র্িত মুর্ারক 
মত্রেি, ত্রফরর আসা সম্রারটর উরদ্দরে একজে সম্রাজ্ঞীর সোতে অ্ত্রভর্াদে। 
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এেে, রু্িরত রপররর ে রয র্াির্ পৃত্রথর্ীরত ত্রফরর এরসর ে ত্রতত্রে, সামরে সর্ কত্রঠে 
র্াির্তা ত্রর্রদ্রাহ, আর ত্রর্রদ্রারহর রেতা রকাে ত্রর্শ্বাসঘাতক প্রজা ে়ে, তারই পত্ররর্াররর 
সদসয। রকাে পার্িাত্রমরত রমরতর  তাাঁর কত্রেষ্ঠ পুরিরা? তারদর রকউই রতমে হ়েত্রে 
রযমেটা ত্রতত্রে রের়েত্র রিে, ত্রকন্তু কেরো সরেহ কররেত্রে রয এত েগ্নভারর্ ষড়যরন্ত্র 
জত্রড়র়ে পড়রর্ তারা। মরে হরে রযে ত্রফরর এরসর  অ্তীরতর ত্রদেগুত্রি যেে এরক-অ্রেয 
ত্র ি রমার্িরদর সর্রের়ে র্ড় েত্রু। ত্রতত্রে ত্রেরজও ত্রর্রদ্রাহ কররত্র রিে আপে ত্রপতার 
ত্রর্রুরে আর সভাইরদর সারথ িড়াই কররত্র রিে ত্রসিংহাসরের জেয। ত্রকন্তু রসটা ত্র ি ত্রভন্ন 
ত্রহসার্… রমহরুত্রন্নসার কথা মত তারক এরত র্াধয কররত্র রিে জাহাঙ্গীর। ত্রেরজর 
পত্ররর্াররর সুরক্ষা়ে িরড়ত্র রিে ত্রতত্রে। তাাঁর ত্রেরজর পুিরদর রতা এমে রকাে অ্জুহাত 
রেই আর রসই পুররাে পাত্ররর্াত্ররক উচ্চাকাঙ্খ, রেপাত আর প্রত্রতরোরধর র্দিা রের্ার 
োকা পুেরা়ে রঘারার অ্েুমত্রত ত্রদরর্ে ো ত্রতত্রে। তারক অ্র্েযই ত্রতত্রে কররর্ে–এই 
ত্রর্রদ্রারহর সমাত্রি ঘটারত হরর্, রযে পত্ররর্াররর ত্রেত্রিি হও়ো আর রমার্িরদর 
এতত্রদরের অ্জবে েষ্ট হও়ো ররাধ করা যা়ে। 
 
পা়েোত্রর থাত্রমর়ে দারার ত্রদরক তাকারিে সম্রাট। তারদর প্ররদে সমূরহ দূত পাত্রঠর়ে দাও। 
েুাঁরজ রর্র কর, কত র্ড় রসোর্াত্রহেী। কতদূর এত্রর্র়ের  আর রকই র্া তারদর রঘাষণা 
ত্রদর়ের । যতদূর সম্ভর্ তথয োই আত্রম। সকািরর্িা, উপরদষ্টারদর সভা রডরক পাঠারর্া 
আত্রম। তারদর সর্াইরক রোোরত হরর্ আমারক যা র্িরি। একটা র্যাপার পত্ররষ্কার 
আমারদররক দ্রুত আর ত্রেভুবিভারর্ পদরক্ষপ গ্রহণ কররত হরর্ রযে ত্রর্রদ্রাহীরা পরর্তবী 
সুরযার্ ো পা়ে। 
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জাহাোরা পরামেব ত্রদর়ের  জের্রণর সামরে দেবে রদর্ার জেয যত েীঘ্র সম্ভর্ িররাকা 
র্ারাো়ে রযরত হরর্ আপোরক। রযে এই রটো োে হ়ে রয আপত্রে মৃত। 
 
জাহাোরা? তার সারথ রদো হর়ের  রতামার? 
 
হযাাঁ। দুরর্ব রপৌঁ র্ার সারথ সারথ তার কার  ত্রর্র়েত্র িাম আত্রম। 
 
র্ক্র রোরে দারার ত্রদরক তাকারিও ত্রক ু র্িরিে ো োহজাহাে। র্রি েিরিা দারা, ওর 
প্রত্রত অ্েযা়ে কররর ে আপত্রে। ত্রেরকািাস র্যািান্টাইে আর জাহাোরার কাত্রহেী ততটাই 
কদযব আর ত্রভত্রত্তহীে যতটা আপোর মারা যাও়োর কাত্রহেী। ত্রেরকািাসরক শুধু মাি 
রডরক পাত্রঠর়ের  কারণ আওরঙ্গরজর্রক ত্রের়ে ত্রেত্রেত ত্র ি রস। রের়েত্র ি ত্রেরকািাস রযে 
জাো়ে রয উত্তররর অ্ত্রভযারে সত্রতযকাররর কী ঘরটত্র ি। মার়ের িৃত্রতর োরম েপথ করর 
র্রির  রয ত্রেরকািারসর সারথ রকাে সম্পকব ত্র ি ো…আব্বাজাে, আমার ককবে েরব্দর 
জেয ক্ষমা কররে; ত্রকন্তু যা শুরেত্র  তারত অ্ত্রর্োর কররর ে জাহাোরার প্রত্রত। অ্েত 
এেে তার সারথ রদো কররে… আমার রর্ােরক প্রমাণ করার সুরযার্ ত্রদে রয আপত্রে 
কত র্ড় ভুি কররর ে। অ্রপক্ষা করি দারা। জাহাোরার মত সদসযরদর একাে 
প্রর়োজে এেে ত্রপতার, রয ত্রকো তার প্রত্রত এেরো ত্রর্শ্বি। আর্াররা রেষ্টা করি দারা। 
আব্বাজাে… আমারক ত্রর্শ্বাস কররে। আত্রম… 
 
এর্ার উত্তর ত্রদরিে োহজাহাে। যরথষ্ট, দারা। যা র্রি  শুরেত্র । 
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 জাহাোরার সারথ রদো কররর্? 
 
সম্ভর্ত। 
 
 ত্রতে ঘণ্টা পরর, পূর্ব ত্রদর্রে ফুরট উরঠর  হািকা আরিা, কত্রেবর হাত রথরক পাত্রের লাস 
ত্রের়ে েুমুক ত্রদরিে োহজাহাে। কুর়ো রথরক তুরি আো়ে এেরো রর্ে ঠাণ্ডা, তৃষ্ণারতবর 
মত পাত্রেটুকু পাে কররিে ম্রাট। যত্রদও পাি ধরর রাো হাত দুরটা এেরো পুররাপুত্রর 
েে আর ত্রস্থর হ়েত্রে। এটা ত্রক অ্সুস্থতার ফি হঠাৎ করর এই রয দুর্বিতা রেরপ র্সি 
তাাঁর উপর আর এর রকাে র্যােযা ত্রদরত পাররত্রে হাত্রকরমরা? অ্থর্া দারার মুরে ত্রর্রদ্রারহর 
কথা শুরে রক্রাধ রজরর্র  মরে? অ্থর্া েীঘ্রই তার সামরে এরস দাাঁড়ারর্ জাহাোরা আর 
আররা একর্ার তার কার  ক্ষমা োইরত হরর্ োহজাহােরক? 
 
র্ভীর ত্রেো়ে মগ্ন থাকা অ্র্স্থারতই শুেরত রপরিে র্ারদযর গুরগুর আও়োজ তাাঁর 
ত্রেরদবরেই এই ইোরা রদ়ো হর়ের  রযে আগ্রার্াসী ঘুম রথরক রজরর্ উরঠ যমুোর তীরর 
এরস িররাকা র্ারাো়ে রদরে যা়ে তারদর সম্রাটরক। কত্রেব আমার আিোল্লা ত্রের়ে এরসা। 
সাধারণত র্ারাোরত সিংত্রক্ষি দেবে দারের জেয আটরপৌরর সুত্রতর ত্রটউত্রেক পরর যাে 
সম্রাট; ত্রকন্তু প্রা়ে ত্রতে মাস হর়ে রর্ি জের্ণ রদরেত্রে তাাঁরক। আর তাই সরু্জ ররেম 
আর রত্নপাথররর সত্রিত হর়ে েযযাকক্ষ র রড় রর্র হরর্ে ত্রতত্রে যেে উত্রদত সূরযবর উষ্ণ 
আরিা এরস রপৌঁ রর্ পৃত্রথর্ীরত, রোদাই করা র্াত্রিপাথররর র্ারাোরত। হাত তুরি 
তারদররক আর আসন্ন ত্রদরের উপর আেীর্বাদ কররর্ে সম্রাট, অ্েযােয ত্রদরের রের়ে একটু 
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রর্ত্রে সম়েই থাকরর্ে; রযে সম্রারটর সুস্থ হও়ো ত্রের়ে কাররা মরে রকাে সিংে়ে ো 
থারক। তারদর সামরে রদেরত পারর্ রমার্ি ম্রাটরক। 
 
আধা ঘণ্টা পররই সমাি হর়ে রর্ি কাজ। ত্রেরে উল্লত্রসত জেতার কার  রথরক মুে 
ঘুত্ররর়ে ত্রেরজর মহরি ত্রফরর এরিে োহজাহাে। রযমেটা ত্রতত্রে র্রির ে, রতমত্রে তাাঁর 
র্যত্রের্ত  ারদ অ্রপক্ষা করর  জাহাোরা। এক মুহূরতবর জেয ত্রিধা কররও হাাঁটা ধররিে 
 ারদর ত্রদরক। আর্াররা র্াইরর আসা়ে তীব্র আরিার ত্রর্পরীরত হাত ত্রদর়ে  া়ো ত্রদরিে 
রোরের উপর। জাহাোরা দাাঁত্রড়র়ে আর , সামরে এত্রর্র়ে এরিা ো। এক মুহূরতবর জেয 
এরক অ্রেযর ত্রদরক তাত্রকর়ে, োহজাহাে এত্রর্র়ে রর্রিে কেযার ত্রদরক। 
 
েব্দ েুাঁরজ পারেে ো র্িার মত। জাহাোরার হর়ে অ্রেক ত্রক ু র্রির  দারা, অ্রেক 
ত্রক ু র্যােযা করর রু্ত্রির়ের , র্ারর্ার রজার ত্রদর়ে র্রির  রয জাহাোরা ত্রেরপরাধ আর 
ত্রেরজর হৃদর়ের র্ভীরর োহজাহােও উপিত্রি কররিে রয পুররাপুত্রর সত্রঠক দারা। রকমে 
করর এমে অ্ভার্েী়েভারর্ রররর্ রর্রিে ত্রতত্রে? আররা একর্ার পরাত্রজত হরিে 
জাহাোরার কার । ক্ষমা কররা আমারক। অ্র্রেরষ র্িরত পাররিে োহজাহাে। রক্রারধ 
উন্মত্ত হর়ে িিপার়ে রতামার ত্রর্োর কররত্র । রকাে অ্জুহাত ত্রদত্রে ো… 
 
এসর্ই এেে অ্তীত আব্বাজাে। সম্ভর্ত এটা ত্রের়ে আর কথা র্িা উত্রেত হরর্ ো 
আমারদর। মাপা কেস্বরর জাত্রের়ে ত্রদি জাহাোরা। দত্রমর়ে রােরত োইর  ত্রেরজর রভতরর 
উদ্গত হর়ে ওঠা আরর্র্রক। 
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ত্রকন্তু আমারক র্িি রয ক্ষমা করর , ে়েত োত্রে পারর্া ো আত্রম। 
 
আত্রম আপোরক ক্ষমা করর ত্রদর়েত্র । কথাগুরিা র্রিই, জারে রয রাজপত্ররর্াররর স্বারথব 
র্িরত হরর্, দৃেযত ত্রপতারক স্বত্রির শ্বাস রফিরত রদেরিা জাহাোরা। ত্রকন্তু আপে মরে 
অ্র্াক হর়ে ভার্রত িার্ি কথাগুত্রি ত্রক সত্রতয? সম্ভর্ত অ্রেক ত্রদে রিরর্ যারর্ এটা 
ভুিরত রয অ্রযৌত্রেকভারর্ রররর্ ত্রর্র়ে তারক অ্পরাধী ত্রহরসরর্ ত্রর্শ্বাস করর র্রসত্র রিে 
ত্রপতা। ত্রকন্তু র্ত কর়েক সিাহ দূরর থাকার পর েতুে রোরে ত্রপতার ত্রদরক তাত্রকর়েই 
েমরক উঠি জাহাোরা, কতটা রৃ্ে রদোরে তারক। েওড়া কাাঁধ অ্র্েত আর এক 
সম়েকার রপেীর্হুি েরীর–এক রযাোর েরীর রদোরে পাতিা আর ভঙু্গর। এেরো 
সুদেবে রেহারারত আাঁেড় রকরটর  র্ভীর ররো। অ্সুস্থতা এরস এত র্ড় মূিয েুত্রকর়ে 
রর্ি োত্রক এেে যা রদের  সম্রাট সর্সম়ে তাই ত্র রিে? 
 
ত্রেরজর রভতররই অ্েুতি হি জাহাোরা, হাসরত োইি; ত্রকন্তু আররকটা কথা মরে হরতই 
মুর  রর্ি হাত্রস। শুধু আমার সারথই রয অ্ত্রর্োর করা হর়ের  তা ে়ে। তুত্রম ত্রেরকািাস 
র্যািান্টাইরের সারথও অ্েযা়ে করর । যা ঘরটর  তারত ওোর রকাে অ্পরাধ রেই। আত্রম 
ওোর িারস্থ হর়েত্র  রকেো ভাইরদররক ত্রের়ে ত্রেত্রেত ত্র িাম, ত্রর্রেষ করর 
আওরঙ্গরজর্রক ত্রের়ে। একটু রর্ত্রেই অ্র্াধয হর়েত্র িাম, আত্রম জাত্রে। ভার্া উত্রেত ত্র ি 
রয এরত অ্েযরা কী ভার্রর্। ত্রকন্তু ত্রেরকািারসর একমাি অ্পরাধ হরিা আমারক সাহাযয 
কররত োও়ো। ইিংিযারন্ডর জেয জাহাজ ধরার কথা এেে। আত্রম তারক পি ত্রিরে 
জাত্রের়ে রদর্। হ়েত সম়ে মত রপৌঁ ারর্ ো ত্রেত্রঠ। ত্রকন্তু এটুকু জাত্রের়ে ত্রদরত োই রয 
সর্ত্রক ু ত্রঠক হর়ে রর্র … আমারদর পত্ররর্ার জারে রয তার কার  কতটা ঋণী আমরা। 

http://www.bengaliebook.com/


 দ্য সার্পেন্টস টুথ (এম্পায়ার অভ দ্য ম াগল ) । অযার্লক্স রাদ্ারর্ ার্ে 

355 

www.bengaliebook.com                                  সূচিপত্র 
 

 

 
অ্র্েযই। তারক এও জাত্রের়ে ত্রদও রয যা হর়ের  তার জেয আত্রম অ্েুতি আর অ্তীরতর 
রসর্ার জেয কৃতজ্ঞ। আর্াররা যত্রদ দরর্ারর ত্রফরর আরস সাদরর আমন্ত্রণ রইি। 
জাহাোরার র্াহুরত হাত রােরিে োহজাহাে। র্ভীর স্বত্রি রপরিে এই রভরর্ রয অ্েত 
একটা ফাটি রমরামত করা রর্র ; ত্রকন্তু ঘত্রের়ে আসর  ভ়েিংকর দুরযবার্। ত্রেিঃশ্বাস রফরি 
এক মুহূরতবর জেয র্ন্ধ করর রফিরিে রোে। 
 
ত্রপতা… তুত্রম ত্রঠক আর া? হাত্রকমরদররক রডরক পাঠারর্া আত্রম? 
 
ো। অ্রেক ত্রদে ধরর ত্রেত্রি়ে হর়ে পরড়ত্র িাম আত্রম। আর্াররা একজে ম্রাট হর়ে উঠরত 
হরর্। 
 
ত্রেরদাাঁড়া রসাজা করর দাাঁড়ারিে োহজাহাে। ভাইরদর ত্রর্রদ্রাহ সম্পরকব রতামারক কতটা 
র্রির , দারা? 
 
এতটুকুই রয রতামার অ্সুস্থতার অ্জুহাত োড়া করর রসোর্াত্রহেী ত্রের়ে এরর্ারে 
ত্রসিংহাসে দেরির জেয… 
 
ত্রর্মষব হর়ে রর্রিে সম্রাট। এটাই পুররা সারমমব। এই রভরর্ সারা হত্রে রয রতামার মা 
থাকরি কী ভার্রতে আর তার িৃত্রতর প্রত্রত কতটা অ্েযা়ে কররত্র  আত্রম। রতামার 
ভাইর়েরা কী করর  তার উপরর আমার আররা রর্ত্রে মরোরযার্ রদ়ো উত্রেত ত্র ি আর 

http://www.bengaliebook.com/


 দ্য সার্পেন্টস টুথ (এম্পায়ার অভ দ্য ম াগল ) । অযার্লক্স রাদ্ারর্ ার্ে 

356 

www.bengaliebook.com                                  সূচিপত্র 
 

 

ত্রে়েন্ত্রণ করাও। তারদর প্ররদেসমূরহর ত্রে়েত্রমত রাজকী়ে উন্নত্রতর ত্রদরক িক্ষয রাো উত্রেত 
ত্র ি। অ্থে এর পত্ররর্রতব তারদররক আর তারদর উচ্চাকািংেী উপরদষ্টারদররক সম়ে আর 
সুরযার্ ত্রদর়েত্র  আমার ত্রর্রুরে ষড়যন্ত্র রেো করার জেয। 
 
োত্রেকক্ষণ রকাে উত্তর ত্রদি ো জাহাোরা। ত্রঠকই র্রির ে ত্রপতা। মমতারজর মৃতুযরত 
র্যত্রথত হর়ে এমেভারর্ সর্ত্রক ু রথরক ত্রেরজরক ত্রর্ত্রেন্ন করর ত্রের়েত্র রিে রয আর রর্র 
হরত পাররেত্রে তা রথরক। অ্ত্রেষ্ট আেরণ কররর ে ত্রেরজর সর্ র রি-রমর়েরদর সারথ, 
জাহাোরার সারথও, রকেো জাহাোরার অ্পরাধ রমরে ত্রেরত প্রস্তুত হর়েত্র রিে 
আত্মত্রর্শ্বারসর সরঙ্গ। ত্রকন্তু এসরর্র ত্রক ুই ত্রক ত্রপতারক র্িরত পাররর্ রস? 
 
র্ার্া, যা হর়ের , হর়ের । তুত্রম যা করর  র্া কররত র্যথব হর়ে  তার রকাে ত্রক ুই 
ভাইরদর ত্রর্রদ্রাহরক তর্ধ করর তুিরর্ ো। এেে মরোর যার্ দাও তারদররক কীভারর্ 
পদােত করা যা়ে রসত্রদরক। 
 
* 
 
োরপারে তাত্রকর়ে ত্রেরজর উপরদষ্টারদর পত্ররত্রেত মুেগুরিার ত্রদরক তাকারিে োহজাহাে। 
প্ররতযরকর রেহারা রদরে স্পষ্ট রর্ািা রর্ি রয কর়েক ঘণ্টা আরর্ পুিরদর ত্রর্রদ্রারহর 
সিংর্ারদ ত্রতত্রে ত্রেরজ যতটা ত্রর্ত্রিত হর়েত্র রিে, এরদর প্ররতযরকর অ্র্স্থাও তাই। রকউ 
রকউ অ্র্েয ত্রর্ি়ে রর্াপেও কররত রপররর । অ্েত একজরের অ্েযােয আররা অ্রেক 
সমসযা আর । তার ভূত্রম েরার কর্রি পরড়র  মারাত্মকভারর্। রিাকটার ত্রদরক েেভারর্ 
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তাত্রকর়ে মরে মরে অ্র্াক হর়ে ভার্রিে োহজাহাে রয যত্রদ এমে হ়ে আওরঙ্গরজর্ 
তারক ঘুষ ত্রদর়ের  সহা়েতার জেয। আর ওই রতা দরজার কার  র্রস আর  রয 
উপরদষ্টা, মূিযর্াে জা়েত্রর্ররর ত্রদরক রিাভ ত্র ি তার সর্াই জারে; অ্সুস্থ হর্ার আর্পযবে 
কাউরক এর অ্েুমত্রত রদেত্রে োহজাহাে। হ়েত এ রিাকটাও ত্রর্ত্রক্র হর়ে র্রস আর । রক 
র্িরত পারর? রর্ত্রের ভারর্রই রকাে ো রকাে র্াসো আর । ত্রকন্তু অ্েত তার রাজপুত 
ত্রমরিরা, আম্বাররর রাজা জ়ে ত্রসিং আর মারও়োররর রাজা যে়েে ত্রসিং পুররাপুত্রর ত্রর্শ্বি। 
এ র্যাপারর ত্রেত্রিত োহজাহাে। আকর্ররর সম়ে রথরকই পাত্ররর্াত্ররক আর সম্মাে উভ়ে 
ত্রদক রথরকই আত্মী়েতার র্ন্ধে র্রড় উরঠর  তারদর সারথ রমার্িরদর। হাত তুরি 
আর্াররা কথা র্রি উঠরিে োহজাহাে। আমার কত্রেষ্ঠ ত্রতেপুরির ষড়যরন্ত্রর প্রধাে। 
অ্িংেটুকুই রকর্ি র্রিত্র  আত্রম। এেে োহজাদা দারা তারদর অ্গ্রর্ত্রত আর রসোর্াত্রহেী 
সম্পরকব এ পযবে যতটুকু জােরত রপররর  তা জাত্রের়ে রদরর্ সর্ার সামরে। 
 
দাত্রক্ষণাতয রথরক ইত্রতমরধয রওো ত্রদর়ের  আওরঙ্গরজরর্র র্াত্রহেী। র্রি উঠি দারা। 
যত্রদও রস দাত্রর্ করর  রয এটা রকাে ত্রর্রদ্রাহ ে়ে অ্রেক রটো থাকরিও তার ইরে 
র্যত্রের্তভারর্ আগ্রা়ে এরস সম্রারটর রর্াঁরে থাকা সম্পরকব ত্রেত্রিত হও়ো। োহ সুজার 
রসোর্াত্রহেীও মারঠ রেরমর , পত্রিম ত্রদরক র্ঙ্গা ধরর এরর্ারে। আসারমর জঙ্গরি রর্রড় 
উঠা রর্ে কর়েকত্রট যুে হাত্রতসহ ত্রর্পুি সিংেযক অ্শ্বাররাহী আর পদাত্রতক তসেয আর  এ 
র্াত্রহেীরত। 
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দত্রক্ষরণর োসকরদর ত্রর্রুরে কারজ িার্ারোর জেয সর্সম়ে তসেয র্াত্রহেী প্রস্তুত রারে 
আওরঙ্গরজর্; ত্রকন্তু োহ সুজা রকমে করর এত দ্রুত তসেয একত্রিত করি? জােরত 
োইরিে জ়ে ত্রসিং। 
 
উত্তর ত্রদরিে োহজাহাে। র্ািংিার অ্থবভাণ্ডার এত র্ভীর রয এর দুই গুণ র্ড় 
রসোর্াত্রহেীও োইরি ত্রকেরত পাররর্ রস আর এ াড়া ত্রর্হাররর কররর অ্থবও আর ; 
সর্ার অ্ত্রেো সরেও রর্াকার মত তারক রযটা ত্রদর়েত্র  আত্রম। র্রি যাও, দারা। 
 
আমার ভাই মুরাদও অ্েযরদর মত প্রস্তুত্রত ত্রের়েই এরর্ারে। রসোর্াত্রহেী জরড়া করর 
রসদ ও যন্ত্রপাত্রত ক্র়ে করর –অ্থর্া করার রেষ্টা করর । রকেো, ভাইরদর রাজরকারষর 
তুিো়ে তার রাজরকারষর অ্র্স্থা প্রা়ে কপদবকেূেয। এরক্ষরি ধেযর্াদ ত্রদরত হরর্ তার 
অ্রযার্যতা আর অ্ত্রমতর্যত্র়েতারক। গুজরারটর ধেী র্যর্সা়েীরদর কা  রথরক অ্থব ঋরণর 
রেষ্টা োিারে আর োত্রেকটা ত্রর্িম্ব হরত পারর, ত্রকন্তু ভ়ে হরে হ়েত রর্ত্রে রদত্রর আর 
রেই… 
 
আপত্রে ত্রেত্রিত রয তারা সকরি রসোর্াত্রহেী ত্রের়ে আগ্রা়ে আসরত ো়ে? এর্ারর ত্রজরজ্ঞস 
কররিে যে়েে ত্রসিং। 
 
তাই মরে হরে। আমার ত্রর্শ্বাস রয এরক অ্রেযর সারথ আাঁতাত র্রড়র  তারা। ত্রকন্তু এটা 
ত্রক রয রকাে একজেরক ত্রসিংহাসরের জেয সাহাযয করা োত্রক ত্রেরজরদর মারি সাম্রাজয 
ভার্ করর রে়ো, রসটা পত্ররষ্কার ে়ে। উত্তরর জাোরিা দারা। 
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তার মারে প্রত্রতহত ো কররত পাররি যুে পযবে র্ড়ারর্। এর্ার কথা র্িরিে 
োহজাহাে। ইত্রতমরধয র্াতবার্াহরকর হারত প্রত্রতত্রট প্ররদরে আমার প্রারদত্রেক োসেকতবা 
আর রজযষ্ঠ কমবকতবারদর কার  পি ত্রিরে জাত্রের়ে ত্রদর়েত্র  রয আত্রম সুস্থ হর়েত্র  আর 
ত্রর্রদ্রাহী পুিরদররক যারাই সাহাযয কররর্, ত্রর্শ্বাসঘাতকতার েরম োত্রি রভার্ কররর্ 
তারা। পুিরদর কার ও পি ত্রিরে দাত্রর্ কররত্র  ত্রর্রদ্রাহ পত্ররতযার্ কররত, মরে কত্ররর়ে 
ত্রদর়েত্র  ত্রপতার প্রত্রত তারদর দাত্র়েত্ব। ত্রকন্তু জি অ্রেকদূর র্ত্রড়র়ে রর্র । তাই এই 
অ্কৃতজ্ঞরদর উপর এসর্ পি কতটা প্রভার্ রফিরর্ রক জারে। এ কাররণ আমার হারত 
আর রকাে উপা়ে রেই আরদে রদ়ো  াড়া রয রাজকী়ে তসেযর্াত্রহেীরক যুরের জেয প্রস্তুত 
করা রহাক। ত্রেরজরদর অ্ঞ্চি রথরক ও প্রজারাজয রথরক যত সম্ভর্ তসেয একত্রিত করা 
রহাক। সম্ভর্ত েক্রােকারীরা যেে রদেরত পারর্ তারদর ত্রর্রুরে েত্রেোিী র্াত্রহেী 
একত্রিত হরে, যুত্রেরর্াধ ত্রফরর রপর়ে ত্রপ ু হটরর্ রমার্িরদর ররে রমার্িরা রঢরক 
যার্ার পূরর্বই। 
 
দুই ঘণ্টা পরর, সর্বরেষ উপরদষ্টা কক্ষ র রড় যার্ার পর োত্রেকটা কাাঁপরত কাাঁপরত 
রুপার ত্রসিংহাসে র রড় উরঠ দাাঁড়ারিে োহজাহাে। দারা রদৌরড় এরিা সাহাযয করার 
জেয; ত্রকন্তু হাত রেরড় তারক রফরত পাঠারিে সম্রাট। ো, আমারক আর্াররা েে হরত 
ত্রেেরত হরর্…আর দারা, রতামারক ত্রক ু কথা জাোরত োই আত্রম। কর়েক র্ র আরর্ই 
যত্রদ রতামারক আেুষ্ঠাত্রেকভারর্ উত্তরাত্রধকারী রঘাষণা করতাম, তাহরি এসর্ এেে 
ঘটতই ো। এেে রতামারক র্াধয হর়ে যুে কররত হরর্ যা রতামার অ্ত্রধকার তার জেয। 
অ্েররর অ্েিঃস্থি রথরক অ্েুতি আত্রম; ত্রকন্তু তার রের়েও গুরুত্বপূণব হি সিংরোধে 
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কররত োইত্র  আত্রম। আর্ামীকাি ম়ুের ত্রসিংহাসরে র্রস দরর্ারর সকরির সামরে 
আেুষ্ঠাত্রেকভারর্ রতামারক উত্তরাত্রধকারী আর রতামার ভাইরদররক রদেরদ্রাহী রঘাষণা 
করর্ আত্রম। 
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২.৭ 
 
েরড়র ত্রর্ াোর উপর শুর়ে কর়েক ঘণ্টা ঘুরমর আো়ে এপাে ওপাে কররত িার্ি 
অ্োে ত্রেরকািাস র্যািান্টাইে। আর মাি ত্রতে ত্রদরের মারিই সুরাট রথরক ত্রব্রস্টরির 
উরদ্দরে যািা কররর্ জুরো। জাহারজর কারর্বা ভত্রতব হর়ে আর  ইিংররজ ইস্ট ইত্রন্ড়ো 
রকাম্পাত্রেরক রমাটারসাটা িাভ এরে রদর্ার আো়ে  াপারো সুতীর কাপড়, ত্রসে আর 
েীি ত্রদর়ে। ত্রেরকািাস ত্রেরজও ত্রর্রদে পাত্রড় জমারর্। জুরোরত জা়ের্া পার্ার জেয 
ভারিাই অ্থব ত্রদরত হর়ের  িািমুরো কযারেেরক। ত্রকন্তু উত্তমাো অ্ে রীপা ঘুরর রয 
রদরে রপৌঁ ারত োইর , রযত্রটরক রস আরদৌ রৃ্হ র্রি মরে করর ো, রসই দীঘব আর 
ত্রর্পদসিংকুি ভ্রমরণর যািাপথ রয আেেম়ে হরর্ ো তা রর্ে রর্ািা যারে। 
 
ত্রেদ্রার আো তযার্ করর উরঠ দাাঁড়াি ত্রেরকািাস। আর মাি ঘণ্টাোরেরকর মারিই রদো 
রদরর্ প্রভাত, অ্থে সরাইোোর ত্রেে তিার র াট্ট করক্ষর কাদামাত্রট ত্রদর়ে ততত্রর ইরটর 
রদ়োি রথরক এেরো র্রম ভাপ রর্র হরে। ত্রেরকািারসর প্রা়ে উিঙ্গ রদহ ত্রভরজ রর্র  
ঘারম। র্াইররর আত্রেোরত ত্রর্র়ে কুর়ো রথরক এক র্ািত্রত পাত্রে তুরি ত্রেরজর র্ার়ে রঢরি 
ত্রদি। কুকুররর মত ত্রভরজ র্ার়ে এত্রর্র়ে রর্ি ত্রেম র্ার র  া়োর ত্রেরে র্সরত। কার ই 
একটা োররপর়ে টুরির উপর র্রস আর – সম্ভর্ত তেে প্রহরী–ঘুমে একজে মােুষ। 
যাক, অ্র্রেরষ োহজাদী জাহাোরারক ত্রের়ে আর রকাে ত্রেো রইি ো। আরর্র ত্রদে 
হারত এরস রপৌঁ ারো সিংত্রক্ষি ত্রেত্রঠটা োত্রে এরে ত্রদর়ের  মরের মারি, আগ্রা র রড় 
পাত্রির়ে যার্ার র্যাপারর দূর হর়ে রর্ি সর্ অ্পরাধরর্াধ। 
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রর্ে েে ধাাঁরের রমর়ে জাহাোরা। ত্রেরে ত্রেরত হর়ের  এমেটা, র াট্টরর্িারত জাহাঙ্গীররর 
হাত রথরক পািারত হর়েত্র ি পত্ররর্ারসহ। একই সারথ মে োরাপ হর়ে রর্ি কত্রেত 
অ্পরারধর রর্ািা তার উপর োপারো হর়ের  শুেরত রপর়ে, যত্রদ সুরারটর র্যর্সা়েীরদর 
মারি  ড়ারো রটোগুরিা সত্রতয হর়ে থারক। ত্রকন্তু সম্রারটর কত্রেষ্ঠ পুরিরা ত্রক সত্রতযই 
ত্রর্রদ্রারহ জত্রড়র়ের ? ত্রর্েদভারর্ ত্রক ুই রিো ত্র ি ো জাহাোরার ত্রেত্রঠরত। ত্রকন্তু ভারর্য 
যাই থাকুক ো রকে আর্াররা দারা আর ত্রপতার পারে থাকরত রপরর ত্রেরজর স্বত্রি প্রকাে 
কররর  োহজাদী। এরত ত্রক যািাপরথ তারক েত্রিত ো হর্ার জেয প্রেন্ন ইত্রঙ্গত রদ়ো 
হর়ের ? সম্ভর্ত ো। হরত পারর রয দারার ভাইর়েরা শুধুমাি আফািে করর । এই 
ত্রর্োি রদরে, রাজকী়ে োি ররাড আর র্াতবা র্াহরকরা র্যতীত সিংর্াদ রপৌঁ া়ে অ্ত্রত ধীর 
র্ত্রতরত। প্রা়ে ত্রর্কৃত্রত িাভ করর পত্রথমরধয আর রর্াকার দিও অ্ভার্ রেই তা ত্রর্শ্বাস 
করার। 
 
রভতরর যার্ার জেয উরঠ দাাঁড়াি ত্রেরকািাস ত্রকন্তু শুেরত রপি ত্রক ু একটা রভরে পড়ার 
েব্দ, অ্েুভর্ করি রকাঁরপ উঠি মাত্রট। এক ত্রক দুই ত্রমত্রেট পরর আর্াররা শুরু হি 
আও়োজ, এর্ার আর র্ন্ধ হর্ার োম রেই। এটা একমাি কামারের রর্ািাই হরত পারর। 
সুরারট আক্রমণ োিারো হরে? েরব্দর র্ত্রতপথ শুরে রর্ািা রর্ি রয গ্রারমর ত্রদক রথরক 
েহররর উপর রর্ািা র াাঁড়া হরে। পারের রািা রথরক হতেত্রকত ত্রেৎকার রোো রর্ি। 
রদৌরড় ত্রেরজর করক্ষ রর্ি ত্রেরকািাস। তাড়াহুরড়া করর োটব র্ার়ে ত্রদর়ে, পার়ে জুরতা 
র্ত্রির়ে পারের র্ত্রিরত ত্রর্র়ে রদেি ইত্রতমরধয রর্ে রিাকজে জরড়া হর়ে রর্র -ইিংররজ 
র্যর্সা়েীরা, কাররা কাররা পররে রারতর রপাোক। কাররা হারত ধরা কযাে র্াক্স; ভারতী়ে 
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রকরােী আর রদাকােদার। ত্রেি়ে দুরর্বর ত্রেরাপত্তার রভতর রযরত োইর  সকরি। রমাটা 
রদ়োি ত্রদর়ে ততত্রর েতুভুবজ দুর্ব প্রা়ে এক মাইরির োরভারর্র এক ভার্ দূররত্ব সমুরদ্রর 
কা াকাত্র  উচ্চভূত্রমর উপর অ্র্ত্রস্থত। দুরর্বর ভূ-র্ভবস্থ ভরের র্ভীরর ত্রেরজরদর সম্পদ 
সত্রঞ্চত করর রররের  ইস্ট ইত্রন্ড়ো রকাম্পাত্রে। উৎকৃষ্ট দুরর্বর পাহারার দাত্র়েরত্ব আর  
ইিংিযান্ড রথরক পাঠারো রকাম্পাত্রে ররত্রজরমরন্টর একদি তসেয। এর রদ়োরির ত্রেরে 
পুররাপুত্রর সত্রিত, কামােসহ প্রস্তুত হর়ে রোঙ্গরর ভাসর  রর্ে কর়েকত্রট জাহাজ রযে রয 
রকাে অ্োহূত ত্রর্পরদর রমাকারর্িা করা যা়ে। 
 
আর ত্রর্পদ, মরে হরে অ্র্রেরষ এরসই রর্র … মােুরষর ত্রভরড়র মারি র্হুকরষ্ট দরজার 
কার  ত্রেরজরক রঠরি ত্রদর়ে কাাঁরধর উপর ত্রদর়ে ত্রপ রে েহররর রদ়োি আর প্রভারতর 
ধূসর আরিা়ে রধাাঁ়ো আর ধুিা রদেরত রপি ত্রেরকািাস। হঠাৎ কররই োত্রেকটা পত্ররত্রেত 
এক তরুণ র্যর্সা়েীর েজরর এরিা। োমড়া়ে রমাড়ারো ত্রহরসরর্র োতা রু্রকর কার  
ধরর রদৌরড় আসর  তার ত্রদরক। জে, কী হর়ের ? হট্টরর্াি  াত্রপর়ে ত্রেৎকার করর উঠি 
ত্রেরকািাস। 
 
শুেরত রপি ো তরুণ র্যর্সা়েী, রপেীর্হুি হাত র্াত্রড়র়ে তারক ধরর রফিি ত্রেরকািাস। 
আত্রম ত্রেরকািাস, তুত্রম জারো কী হরে আসরি? ডাকাত পরড়র ? প্রশ্নটা কররিও 
ত্রেরকািাস ভারিা কররই জারে রয ডাকারতরা েহররর র্াইরর রসদর্াহী ররির্াত্রড়রত 
আঘাত কররত পাররিও কামাে রকাথা়ে পারর্ তাও এত র্ড় কামাে? 
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রকউ রকউ র্ির  রয োহজাদা মুরাদ তুকবী ভাড়ারট তসেয ত্রের়ে এরসর  সুরাট আক্রমণ 
কররত। 
 
ত্রকন্তু রস রতা গুজরারটর োসেকতবা। রকে তাহরি গুজরারটর সর্রের়ে সমৃেোিী 
েহররর উপর অ্তত্রকবত হাো ত্রদর়ের –এই েহরই রতা তারক সর্রের়ে রর্ত্রে কর রদ়ে? 
ত্রেরকািারসর হাত র রড় রদৌরড় পািারত োইর  তরুণ র্যর্সা়েী, ত্রর্র্ণব রোরে তাত্রকর়ে 
আর  ত্রর্পদ রথরক রদৌরড় পাত্রির়ে দুরর্বর কার  এরক অ্রেযর উপর হুমত্রড় রের়ে পরড়, 
ধাক্কা ত্রদর়ে এরর্ারত থাকা ত্রভরড়র জেতার ত্রদরক। 
 
কারণ োহজাদা রকাম্পাত্রের কার  ত্রর্োি অ্রির ঋণ রের়েত্র ি; ত্রকন্তু রর্ারডবর 
ত্রডররক্টরররা প্রতযাোে কররর । হাাঁপারত হাাঁপারত র্রি উঠি তরুণ র্যর্সা়েী, রু্িরত 
পারি তারক আররা রজার করর আাঁকরড় ধররর  ত্রেরকািাস। 
 
রতা এেে এভারর্ই ত্রেরজর কাযব উোর কররত োইর …হাত র রড় ত্রদি ত্রেরকািাস আর 
জেতার ত্রভরড় হাত্ররর়ে রর্ি রিাকটা। রযোরে ত্র ি রসোরেই দাাঁত্রড়র়ে রইি ত্রেরকািাস। 
তার ত্রেরজরও ত্রক এেে দুরর্বর আশ্রর়ে ঢাকা উত্রেত? 
 
এেে রতা আর রস রকাে রমার্ি রসোপ্রধাে ে়ে, শুধুমাি একজে, ত্রর্রদেী রয ত্রকো 
রৃ্রহ রফরার সম়ে জত্রড়র়ে পরড়র  আররকজরের সমসযাাঁরত। ত্রেরজরক রক্ষা করাই তার 
প্রধাে দাত্র়েত্ব। সত্রতযই তাই? যত্রদ মুরাদ সত্রতযই সুরারটর উপর আক্রমণ করর থারক 
তাহরি অ্রাজকতা শুরু হর়ের  র্িরত হরর্। োহজাহাে কেরোই এমে ত্রক ুর অ্েুমত্রত 
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রদরর্ে ো; তার মারে গুজর্গুরিা সতয: সম্রারটর পুরিরা, অ্েত মুরাদ রতা র্রটই ত্রপতার 
ত্রর্রুরে ত্রর্রদ্রাহ শুরু কররর । 
 
দরজার কা  রথরক সরর ত্রর্র়ে ভ়োতব মােুষগুরিারক পাে কাত্রটর়ে আর্াররা সরাইোোর 
ত্রদরক ত্রফরর েিি ত্রেরকািাস; ইত্রতমরধযই রসোেকার সর্াই পাত্রির়ে রযরত শুরু কররর । 
ঘুমে প্রহরী উধাও হর়ে রর্র , জীর্রের ত্রেি র্িরত শুধুমাি ত্রর্ াোর ত্রেরে শুর়ে আর  
রিাম-ওঠা একটা কুকুর, সামরের পার়ের মারি মাথা গুাঁরজ ভর়ে কুইকুই করর , 
অ্ত্রর্রাম েির  রর্ািার্ষবণ। 
 
ত্রেরজর করক্ষ ত্রর্র়ে েরড়র রতাষরকর ত্রেরে রথরক র্যার্ দুরটা তুরি ত্রেি ত্রেরকািাস। 
রতমে একটা ভারী ে়ে–ত্রহেুিারে এতত্রদরের রসর্াদারের ফসি–ত্রকন্তু এ ভূত্রমর কার  
এেরো ঋণী রস, জারে রকাথা়ে রযরত হরর্। 
 
* 
 
রাজকী়ে রসোর্াত্রহেীরক প্রস্তুত করার মত যরথষ্ট সম়ে রেই হারত; ত্রকন্তু ত্রর্িম্ব করাটা 
রকাে উপা়ে ে়ে, আর্াররা উপরদষ্টামণ্ডিীর সভা রডরক প্রস্তুত্রত ত্রেরত র্িরর্ে ভার্রিে 
োহজাহাে। তার মরত, উপরদষ্টারাও রৃ্ে হর়ে যারে–সর্াই পঞ্চারের ত্রেরে র্িরত রর্রি 
রকউই রেই। ত্রতে সিাহ আরর্ সিংকট শুরু হর্ার পর প্রথমর্াররর মত দারার সামত্ররক 
অ্ত্রভজ্ঞতা ো থাকাটার জেয অ্েুতাপ কররিে োহজাহাে। সর্সম়ে ত্রেরজর পারে, ত্রর্পদ 
আপদ রথরক মুেভারর্ রােরত রের়ের ে রজযষ্ঠ পুিরক। কেরো ভারর্েত্রে এরত করর 
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অ্েয পুরিরা ত্রেরজরদর দক্ষতা রৃ্ত্রের সুরযার্ রপর়ে যারে যা রকােত্রদে যুে রক্ষরি তাাঁর 
এর্িং দারার ত্রর্রুরেই র্যর্হার কররর্। 
 
আমার ত্রর্শ্বি সভাসদর্ণ, র্াতবার্াহক আর দূত মারফত জােরত রপররত্র  রয োহসুজার 
র্াত্রহেী এেরো র্ঙ্গা ধরর পত্রিরম এত্রর্র়ে েরির , ধীরর হরিও এত্রর্র়ে আসর । শুরু 
কররিে সম্রাট। রযসর্ ভূত্রম পার হর়ে আসর , তারদররক ইত্রতমরধযই জাত্রের়ে ত্রদর়েত্র  
রযে োহ সুজার র্াত্রহেীরক থাত্রমর়ে রদ়োর জেয সর্রকম রেষ্টা করা হ়ে ও রসদ সিংগ্রহ 
কররত র্াধা রদ়ো হ়ে। ত্রকন্তু রসোর্াত্রহেীর রমাকারর্িা করার জেয রসোর্াত্রহেীই 
প্রর়োজে। তাই োহ সুজার ত্রর্রুরে রসোর্াত্রহেী পাঠাত্রে আত্রম। আমার রদৌত্রহি, দারাপুি 
সুিাইমাে রেতৃত্বদাে কররর্, আম্বাররর রাজা জ়ে ত্রসিং থাকরর্ পরামেবদাতা। র্াত্রহেীরত 
থাকরর্ ত্রর্ে হাজার অ্শ্বাররাহী ও পাাঁে হাজার পদাত্রতক তসেয। র্ঙ্গার ত্রেরে র্রার্র রর্রি 
আফর্াে রজোররি ত্রদিীর োে ও তার র্াত্রহেী রযার্ রদরর্ এ র্াত্রহেীর সারথ। 
 
োহ সুজারক ত্রক জীর্ে ত্রের়ে আসরত হরর্? জােরত োইি রাজা। 
 
হযাাঁ। পুরির রেপাত এত্রড়র়ে রযরত োই। আমার অ্ত্রভপ্রা়ে ত্রেরজর অ্পরাধ করু্ি করার 
জেয আমার সামরে ত্রের়ে আসা হরর্ তারক। 
 
আপোর অ্েয দুই পুরির রকাে সিংর্াদ, জাহাপো? ত্রজরজ্ঞস করর উঠি উজরর্ক 
েত্রিিুল্লাহ োে, যার ক্ষত-ত্রর্ক্ষত মুেমণ্ডি র্হে করর  উত্তররর অ্ত্রভযারে 
আওরঙ্গরজরর্র পারে রথরক ত্রেরজর রদেী়ে ভাইরদর ত্রর্রুরে েে যুে করার ত্রেি। 
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মুরারদর ত্রর্রুরে পাও়ো তথযগুরিা এেরো অ্স্পষ্ট। রকাে রকাে সিংর্ারদ র্িা হর়ের  রয 
ত্রেরজরক গুজরারটর সম্রাট ত্রহরসরর্ রঘাষণা কররর  রস–মসত্রজরদ তার োরম েুতর্া পাঠ 
করা হরে আর মুদ্রা়ে ত্রেরজর োসোমরির ত্রেি রোদাইর়ের আরদেও োত্রক ত্রদর়ের । 
এ াড়া অ্েয সিংর্াদ র্ির  ত্রেরজর রাজস্ব মন্ত্রীরক হতযা কররর –আিী েত্রক, রয ত্রকো 
সর্সম়ে ত্রর্শ্বি ত্র ি আমার প্রত্রত মুরারদর ষড়যন্ত্রমূিক কারজর সমারিােো করার 
অ্পরারধ। সিংর্ারদ শুরেত্র  মুরাদ ত্রেরজ োত্রক তারক তরিা়োর ত্রদর়ে হতযা কররর । 
এ াড়াও গুজর্ আর  মুরাদ সুরাট আক্রমণ করর িুট করার পাাঁ়েতারা করর ; এরপর 
যুরের র্য়ে র্হে করার মত অ্থব সিংগ্রহ হর়ে রর্রি ত্রেরজর রাজধােী আহরমদার্াদ রথরক 
রওো ত্রদরর্ দাত্রক্ষণাতয রথরক আসা আওরঙ্গরজরর্র সারথ হাত ত্রমিারত। এরই মারি 
ত্রেরজর েী আর র রি-রমর়েরদররক েম্পেীর দুরর্ব পাত্রঠর়ে ত্রদর়ের , তার মারে দীঘব 
অ্ত্রভযারের পত্ররকেো আর । 
 
যত্রদ সত্রতযই োহজাদা মুরাদ ত্রেরজরক সম্রাট ত্রহরসরর্ রঘাষণা করর থারক তাহরি রতা 
আওরঙ্গরজরর্র সারথ যুে করার কথা, রযার্ রদর্ার ে়ে, তাই ো? জােরত োইি 
মারও়োররর রাজা যে়েে ত্রসিং। আেুি ঢুত্রকর়ে রররের  রকামররর কার  স্বরণবর রেইরের 
সারথ িুিারো  ুত্ররর রত্নেত্রেত োরপর মারি। 
 
আমার তা মরে হ়ে ো। আমারদর দূরতরা উত্তরর আহমাদার্ারদর ত্রদরক যার্ার সম়ে ধরর 
রফরির  আওরঙ্গরজরর্র এক র্াতবার্াহকরক। রিাকটা আওরঙ্গরজরর্র সীি িার্াে পি 
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মুরারদর কার  ত্রের়ে যাত্রেি। ত্রক রিো ত্র ি, আত্রম পরড় রোোত্রে! ইেরা়ে পত্ররোরকরক 
রডরক পিোো তুরি ত্রেরিে োহজাহাে। 
 
‘ত্রসিংহাসে দেরির জেয আমারদর পত্ররকেো এত্রর্র়ে েরির । ইসিাম আর রমার্িরদর 
উপর কিি রিপে করা প্রত্রতমা পূজারী আর অ্ত্রর্শ্বাসীরদররক একসারথ েতম করর এই 
পাপম়ে রদরে এক আল্লাহ তা়োিার োম কার়েম করর্। আমার ত্রপ্র়েতম ভাই, আমার 
সারথ এই মহতী করমব অ্িংে ত্রের়ে  তুত্রম আর তাই এই মরমব প্রত্রতজ্ঞা করত্র  রয, যেে 
আমরা সফি হর্–সফি হর্ই, রকেো আমারদর অ্ত্রভপ্রা়ে সৎ–রতামার পুরস্কার হরর্ 
পাোর্, আফর্াত্রেিাে, কাত্রির আর ত্রসেু প্ররদে, রযোরে কাররা রকাে হিরক্ষপ  াড়া 
আপে োসেকাযব পত্ররোিো কররত পাররর্ তুত্রম। আল্লাহ আমার স্বাক্ষী রইরিে। যেে 
একসারথ রদো হরর্, রযমে আমরা ত্রঠক করর রররেত্র  আগ্রা়ে রপৌঁ ারোর আরর্ েত্রুরক 
পদােত করা ও এই ত্রর্োি কমবযজ্ঞ সফিভারর্ সম্পাদরের জেয র্াত্রক আরিােো সার 
হরর্।‘ 
 
এমরো হরত পারর রয আমার হারত রপৌঁর  এ পি আমারক ভুি পরথ পত্ররোিোর জেয 
ইোকৃতভারর্ এই েক্রাে করা হর়ের । এরকম অ্সরদাপা়ে অ্র্িম্বে আওরঙ্গরজরর্র 
িারা সম্ভর্। ত্রকন্তু আমার মরে হ়ে। এটা ত্রমরথয ে়ে। মুরারদর রৃ্থা অ্হত্রমকা আর 
অ্েিঃসারেূেযতার সুত্রর্ধা ত্রেরে আওরঙ্গরজর্। রস জারে রয আগ্রা রথরক মুরারদর দূরত্ব 
কম। আর আমার সরেহ রযৌথ র্াত্রহেীর উপর আওরঙ্গরজর্ রজার ত্রদরে রয তার আরর্ 
মুরাদ রযে এোরে রপৌঁর  রকাে ধররের সামত্ররক ও রাজসেত্রতক সুরযার্ ো ত্রেরত পারর। 
োহ সুজার প্রত্রত আওরঙ্গরজরর্র কী মরোভার্ রসটা শুধুমাি অ্েুমাে। ত্রকন্তু একটা 
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র্যাপার ত্রেত্রিত রয মুরাদ র্া আওরঙ্গরজর্ কাউরকই আগ্রারত রপৌঁ ারত রদ়ো যারর্ ো। 
আর তাই রাজা যে়েে ত্রসিংর়ের রেতৃরত্ব দত্রক্ষরণ আররা একদি রসোর্াত্রহেী পাঠারত োই 
আত্রম, রযে তারদররক েুাঁরজ রর্র করর প্রত্রতহত করা যা়ে। একাকী র্া রযৌথ রযভারর্ই 
তারদররক পাও়ো যাক ো রকে। আল্লাহ্ আর েযা়ে আমারদর পারে আর –তারদর সারথ 
ে়ে। 
 
েুপ করর র্রস এক মুহূরতবর জেয রোে র্ন্ধ করর রফিরিে োহাজাহাে। দারা জারে রয 
অ্র্সন্ন হর়ে পরড়র ে ত্রতত্রে। ক্রমার্ত দুর্বিতা সরেও রারতর রর্ত্রেভার্টাই রজরর্ র্রস 
দারা। সুিাইমাে, জ়ে ত্রসিং, যে়েে ত্রসিং আর অ্েযােয রসোপ্রধােরদর সারথ মােত্রেি 
রদরের ে, রসরদর র্যাপারর কথা র্রির ে–যািার জেয কত তসেয প্রস্তুত আর , পরর্তবী 
দি পাঠারত কত সম়ে িার্রর্, হারত থাকা কামারের সিংেযা কত, কতত্রট যুেত্রত আর  
রাজকী়ে হাত্রতোরি আর কতটাই র্া ত্রদরত পাররর্ রাজপুত ত্রমরিরা। মাি কর়েক সিাহ 
আরর্ও অ্সুস্থ েযযা়ে পরড় থাকরতে োহজাহাে আর এেে কৃেকা়ে দুর্বি েরীরর যত্রদও 
রকাে েত্রে অ্র্ত্রেষ্ট রেই, তাাঁর ইস্পাত দৃঢ় মােত্রসকতা অ্েযরদর মারি আত্মত্রর্শ্বাস 
সঞ্চার করর । উপরদষ্টারদর রোরেমুরে তারই প্রত্রতফিে রদেরত পারে দারা। ত্রেরজর 
রভতররও তা রর্ে অ্েুভর্ কররত পারর । 
 
উরঠ দাাঁত্রড়র়ে হাত তুিি োহজাদা। দীঘবজীর্ী রহাে আমার ত্রপতা, ম্রাট, ত্রজোর্াদ র্াদো 
োহজাহাে। 
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োরপারে উপরদষ্টারদর উল্লত্রসত প্রত্রতধ্বত্রে শুেরত রপর়ে তার ত্রেরজর উৎসাহও হর়ে রর্ি 
ত্রিগুণ। রযমেটা ত্রপতা র্রির ে, তারদর অ্ত্রভপ্রা়ে সৎ। 
 
* 
 
আব্বাজাে, রাজা জ়ে ত্রসিং এরসর ে। ঘুরমর মারি দারার কেস্বর শুেরত রপরিে 
োহজাহাে। সুস্থ হর়ে যার্ার পররও মধযারির োর্াররর পরর তন্দ্রােন্ন হর়ে পরড়ে 
োত্রেকটা–যত্রদও আরর্র তুিো়ে রতমে রেরতও পাররে ো। শুধুমাি তেুরর রসকা 
োত্রেকটা মুরত্রর্ আর অ্ে একটু জাফরােী ভাত। রোে রথরক ঘুম তাত্রড়র়ে রসাোত্রি 
ররেরমর কাউরের উপর উরঠ র্সরিে োহজাহাে, এর উপরর শুর়েই ঘুত্রমর়ে 
পরড়ত্র রিে। দ্রুত মরোরযার্ ত্রদরিে র্ািরর্। র্ত কর়েক সিারহ রতমে একটা সিংর্াদ 
পােত্রে সুিাইমারের রসোর্াত্রহেীর অ্গ্রর্ত্রত সম্পরকব। কী সিংর্াদ এরের  জ়ে ত্রসিং? রকে 
র্া রস ত্রেরজ এরিা? 
 
আত্রম এেরো জাত্রে ো। এেরো তারক রদত্রেত্রে। হারররম োত্রদরার সারথ ত্রর্শ্রাম ত্রেত্রেিাম 
এমে সম়ে একজে পত্ররোরক এরস জাোরিা রাজার আর্মে সিংর্াদ। রভরর্ রদেত্র  
দুজরে একসারথ তার সিংর্াদ শুেরিই ভারিা হরর্। ের্র পাত্রঠর়ে ত্রদর়েত্র  রযে পরের 
ত্রমত্রেরটর মারি র্যত্রের্ত দেবোথবীরদর করক্ষ এরস রদো কররে আমারদর সারথ। 
 
র্স্তুত মাি দে ত্রমত্রেরটর মাথারতই ত্রপতা-পুরির সামরে রাজার আর্মে রঘাষণা করি 
এক কত্রেব। রাজা প্ররর্ে কররতই রদো রর্ি সর্সম়েকার মতই ভারর্ রুত্রেেীি রপাোরক 
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হাত্রজর হর়ের ে; যার জমকারিা রর্াাঁফ ত্রেপুণভারর্ র্াাঁকারো আর সুর্ত্রন্ধ রতি েত্রেবত, 
ত্রঘর়ে রো আিোল্লা়ে একত্রটও দার্ রেই। পারে একত্রট করক্ষ র্রস প্রাণপরণ ম়ূেররর 
পাো ত্রদর়ে ততত্রর ত্রর্োি পাো টাের  পত্ররোররকরা। সম্রারটর মাথার উপরর রকাে এক 
অ্ত্রতকা়ে প্রজাপত্রতর পাোর মত করর আগুত্রপ  হর়ে র্াতাস  ড়ারে এই পাো। 
তারপররও র্রম আর গুরমাট হর়ে আর । কক্ষ, অ্থে জ়ে ত্রসিং একটুও ঘামর  ো! 
 
উত্রিগ্ন হর়ে আর রাজার রেহারা়ে সিংর্ারদর রকাে প্রত্রতো়ো রদেরত ো রপরর ত্রে়েম 
রভরে কথা র্রি উঠি দারা। আপোর ত্রের়ে আসা সিংর্াদ ত্রক ভারিা ো োরাপ, জ়ে 
ত্রসিং? 
 
োত্রেকটা ত্রর্ত্রিত হর়ে উত্তর ত্রদি রাজা, ত্রমশ্র, সম্মােী়ে। 
 
ত্রঠক আর , দারা। র্রি উঠরিে োহজাহাে। রযভারর্ ঘরটর  রসভারর্ই ঘটোসমূহরক 
র্ণবো কররত দাও জ়ে ত্রসিংরক, রযে আত্রম ত্রর্রর্েো করর রদেরত পাত্রর। 
 
আত্রম তাই করত্র , জাহাপো। সম্রাটরক কুত্রেবে কররিা রাজা, োহজাহারের েব্দগুরিারত 
স্পষ্ট রু্িরত পারি ভৎসবো করা হর়ের  অ্ত্রত আগ্রহী পুিরক। 
 
প্রথরম যমুো তারপর র্ঙ্গা ধরর দ্রুত এত্রর্র়েত্র ি আমারদর জাহাজ র্হর। মারি মারি 
শুধু থামা হর়ের  রঘাড়ারদর অ্েুেীিরের জেয। আর আল্লাহর্ারদ থামা হর়েত্র ি আররা 
অ্ে ও রসদ ত্রের়ে ত্রদিীর োরের রযার্ রদ়োর জেয। এক মারসরও কম সমর়ে পাাঁে েত 
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মাইি অ্ত্রতক্রম কররত্র ি র্হর, এরপর স্থােী়ে এক প্রজার ত্রের়ে আসা তথযােুসারর, রয 
ত্রকো ত্রেরজর েদীর কা াকাত্র  দুর্ব রথরক দাাঁড় রর্র়ে এরসর  আমারদর সারথ রযার্ ত্রদরত 
আপোর রদৌত্রহি র্ারােসীর কার  যািা স্থত্রর্রতর আরদে রদ়ে। এরক্ষরি আমার এর্িং 
ত্রদিীর োরের পরামেব মতই কাজ কররর  োহজাদা সুিাইমাে। কর়েকটা ভারী যন্ত্রপাত্রত 
রপ রে রররে তৎক্ষণাৎ রওো হর়ে যা়ে োহ সুজা আর তার তসেযরদর রমাকারর্িা 
কররত। প্রজার রদ়ো তথযােুযা়েী োহ সুজা ও তার র্াত্রহেী পত্রিম ত্রদরক র্াররা মাইি 
রভতরর েদীর উত্তর অ্িংে ধরর এরর্ারে। 
 
পররর ত্রদে সন্ধযার পরর তাাঁরু্রত ত্রফরর আসরিা আমারদর কর়েকজে ের। প্রধাে 
রসোর্াত্রহেীর আরর্ ত্রর্র়ে োরপাে ভারিাভারর্ তদারত্রক করর আসার সম়ে ত্রেত্রর্রর 
আগুরের আরিা জ্বিরত রদরের । রঘাড়া রথরক রেরম হামাগুত্রড় ত্রদর়ে এত্রর্র়ে ত্রর্র়ে োহ 
সুজার তাাঁরু্ এরকর্ারর েীরর্ রদেরত পা়ে; এমেত্রক একজে পাহারাদারও ত্র ি ো। 
তারদর প্রত্রতরর্দে শুরে যুেসভার মাধযরম মধযরারতর ত্রঠক পরপরই োহ সুজার ত্রেত্রর্রর 
আক্রমরণর র্যাপারর একমত হর়ে যাই–আমরা সকরি, রকেো তেে আর্ত ত্রদরের জেয 
প্রস্তুত হরত শুরু কররর্ োহ সুজার তসেযরা। পত্ররর্াররর ররে রত্রেত ো হরত োও়ো 
আপোর আরদরের কথা িরণ করর, োহজাদা সুিাইমাে আমারদররক গুত্রি  ুাঁড়রত 
ত্রেরষধ করর রদ়ে। হতযা ো কররই োহ সুজারক েুাঁরজ রর্র করাটাই ত্র ি উরদ্দেয। 
 
োহ সুজার তাাঁরু্র কা াকাত্র  এক মাইরির কম দূররত্বর মারি র াট র াট রিাাঁরপর কার  
যার্ার আর্পযবে সর্ত্রক ু ভারিাই েিত্র ি। হঠাৎ কররই যন্ত্রণাকাতর এক ত্রেৎকারর 
রকাঁরপ ওরঠ র্াতাস আর আমারদর পথ প্রদেবক দূত ত্র টরক পরড় রঘাড়া রথরক। তার 
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ভ়োতব রঘাড়া আমারদর ত্রদরক  ুরট আসরত শুরু করর। িার্াম মাত্রটরত িুরটারে। এক 
মুহূরতবর জেয রভরর্ত্র িাম, রদেরত পাইত্রে এমে রকাে পাহারাদার হ়েত েররর র্ার়ে গুত্রি 
কররর । ত্রকন্তু রঘাড়া কার  আসরতই রদো রর্ি জটার ত্রেতরম্ব রোে আাঁেড়, আমারদর 
সাত্ররর মধয ত্রদর়ে রদৌরড় েরি রযরত িার্ি রপ রে ত্রর্োি র্ড় একটা পুরুষ র্াঘ। 
আমারদর রঘাড়াগুরিাও রর্সামাি হর়ে উঠি। র্াঘটাই ত্র ি েররর ত্রেৎকার আর রঘাড়র 
ক্ষরতর কারণ–েত্রু আক্রমণ ে়ে। ত্রকন্তু আমারদর সিংেযা রদরে আর্াররা রারতর আাঁধারর 
হাত্ররর়ে রর্ি র্াঘ। ত্রকন্তু হট্টরর্ারির েরব্দ রজরর্ রর্ি োহ সুজার কর়েকজে প্রহরী। 
সতকব হর়ে ত্রেৎকার শুরু করর ত্রদি তারা। 
 
তৎক্ষণাৎ রঘাড়া  ুত্রটর়ে তাাঁরু্র ত্রদরক  ুরট রর্িাম আমরা, হারত র্েবা আর রোিা 
তরিা়োর। সর্রের়ে কার র তাাঁরু্গুরিা হ়েত আর একে র্জও দূরর ে়ে, এমে সম়ে 
েযাকড়া ত্রদর়ে ততত্রর কামারের রর্ািা উরড় আসরত িার্ি আর রঘাড়া রথরক পরড় রর্ি 
একজে কত্রেব। তাাঁরু্গুরিার কা াকাত্র  রপৌঁর  প্রথরমই তরিা়োর ত্রদর়ে দত্রড় রকরট রদ়ো 
হি; ফরি তরু্ ত্র াঁরড় ত্রেরে োপা পড়রিা তসেযরা। র্েবা ত্রদর়ে রর্াঁরথ রফিা হি আটরক 
পড়া তসেযরদররক। ররে ত্রভরজ রর্ি তাাঁরু্র কাপড়, আহত তসেযরা ত্রেৎকার করর উঠি 
আত্মসমপবরের জেয। পরের ত্রমত্রেরটরও কম সমর়ে তাাঁরু্র ত্রঠক মাি র্রার্র ঢুরক রর্িাম 
আমরা। তেত্রে রদেরত রপিাম অ্শ্বাররাহীরদর র্ড়সড় একত্রট দি রঘাড়া  ুত্রটর়ে অ্দৃেয 
হর়ে রর্ি পূরর্বর জঙ্গরি। ত্রেৎকার করর োহজাদা সুিাইমােরক জাোিাম রয এরদর 
মারি োহ সুজাও ত্রেি়ে আর ; ত্রকন্তু তারদররক েরি রযরত রদর্ার কথার উত্তরর 
জাোরিা োহজাদা… আমরা তারদররক পরর রদরে রের্। রসই মুহূরতবর জেয জরুত্রর ত্র ি 
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োহ সুজার র্াত্রক তসেযরদর র্যর্স্থা করা। তাাঁরু্রত মূিযর্াে সর্ ত্রজত্রেস ত্র ি। এগুরিার 
মারি রাজকী়ে যুেহাত্রতও ত্র ি রযগুরিারক কারজ িার্ার্ার সুরযার্ পা়েত্রে োহ সুজা। 
 
আমার পুি ত্রক তাহরি পাত্রির়ে রর্র ? যত্রদ ো হ়ে, তাহরি কী হি? 
 
আমার ত্রর্শ্বাস োহ সুজা পাত্রির়ে রর্র , জাহাপো; ত্রকন্তু আত্রম ত্রেত্রিতও েই। আর 
রকাথাও োহ সুজারক ধররত পাত্ররত্রে আমরা-মৃত র্া আহতরদর মারিও ত্র ি ো। 
োহজাহারের রেহারা রদরে তাড়াতাত্রড় র্রি উঠি জ়ে ত্রসিং। 
 
ত্রকন্তু এসর্ রতা ভারিাই সিংর্াদ? রতামার ত্রদকত্রেরদবেো়ে োহ সুজারক পরাত্রজত কররর  
সুিাইমাে। 
 
হযাাঁ, জাহাপো, ত্রকন্তু তারপর যা ঘটি রসটা দুিঃসিংর্াদ। 
 
রতামার কথার অ্থব ত্রক োহ সুজার দি পুেরা়ে একত্রিত হর়ে আক্রমণ কররর ? 
 
ো, জাহাপো, তা ে়ে–সহজ কথা়ে র্িরত রর্রি আপোর রদৌত্রহি রজদ কররর  রযে 
োহ সুজার ত্রপ ু ধাও়ো কত্রর আমরা, যারা পূর্ব ত্রদরক পাটোরত পাত্রির়ে রর্র  র্রি 
জােরত রপররত্র । ত্রদিীর োে আর আত্রম র্হুর্ার রর্ািারত রের়েত্র  রয োহ সুজা 
ইত্রতমরধযই আপোর ত্রসিংহাসরের জেয ত্রর্রদ্রাহ শুরু কররর  আর জাোমরত আওরঙ্গরজর্ 
আর মুরাদরকও এেরো পরাত্রজত করা সম্ভর্ হ়েত্রে, তাই এটাই এেে সর্রের়ে র্ড় 
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হুমকী। আমরা রের়েত্র  রসোর্াত্রহেীরক, রযত্রট ত্রকো তসেযরদর রসরা অ্িংে, ত্রপত্র র়ে এরস 
পত্রিম ত্রদরক ত্রের়ে রযরত, রসোরেই জরুত্রর রর্ত্রে। োহজাদা সুিাইমাে ত্রক ুরতই একমত 
হ়েত্রে। ত্রকন্তু রসোপ্রধাে ত্রহরসরর্ তার কথা মােয কররতই হরর্। আত্রম শুধু অ্েুমত্রত ত্রের়ে 
আগ্রারত ত্রফরর এরসত্র  র্যত্রের্ত রদহরক্ষীরদর ত্রের়ে, রযে আপোর কার  প্রত্রতরর্দে 
রপে কররত পাত্রর আর ত্রদিীর োে রর়ে রর্র  উপরদষ্টা ত্রহরসরর্। 
 
সুিাইমাে র্াত্রহেীর আর রকাে সিংর্াদ রপর়ে  তুত্রম? 
 
হযাাঁ, মাি র্তকািই। ত্রদিীর োরের কা  রথরক দ্রুত রঘাড়া  ুত্রটর়ে এরসর , একজে 
কত্রসড। রস আর সুিাইমাে, র্ারােসী রথরক ত্রর্ে মাইি পূর্ব ত্রদরক আর , র্ািংিার জঙ্গি 
আর জিাভূত্রমর মারি ত্রপ ু ধাও়ো করর  প্রত্রতপরক্ষর। 
 
হতাে হরিে োহজাহাে। ত্রঠক কথাই র্রির  জ়ে ত্রসিং : সিংর্াদ ত্রমশ্র ধাাঁরের। োহ সুজা 
পাত্রির়ে রর্র  ত্রকন্তু সুিাইমাে এমেভার্ করর  রযে মরণপণ যুরে ে়ে, ত্রেকার কররত 
রর্র । সর্ ত্রক ু ত্রঠক হর়ে যারর্ যত্রদ যে়েে ত্রসিং আওরঙ্গরজর্ আর মুরাদরক পরাত্রজত 
কররত পারর। ত্রকন্তু তা ো হরি সুিাইমারের তসেযরদর প্রর়োজে পড়রর্। তাই োহ 
সুজার ত্রপ ু ধাও়ো করার রর্পররা়ো অ্ত্রভযাে থামারত হরর্। এই মুহূরতবই আরদে 
পাত্রঠর়ে োহজাদারক আগ্রা়ে রডরক আেরর্ে োহজাহাে। 
 
* 
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র্সরের ররৌদ্রতাপ–উষ্ণ ত্রকন্তু রতমে কড়া ে়ে–আরামদা়েক িার্ি রেহারার উপর এরস 
পড়ারত। ত্রেরজর হািকা র্াদাত্রম রতজী রঘাড়াত্রটর উপরর আর্াররা উরঠ আেত্রেত হর়ে 
উঠরিে োহজাহাে। েুর্ রর্ত্রে সম়ে িার্ি ো, দৃত্রষ্টর সামরে রভরস উঠি ত্রসকান্দ্রারত 
অ্র্ত্রস্থত আকর্ররর ত্রর্োি সমাত্রধর িাি রর্রিপাথররর ততত্রর ফটকিার। সম্প্রত্রত পাও়ো 
সিংর্াদটা আত্মস্থ করার জেয সম়ে আর একাত্রকরত্বর রোাঁরজ হঠাৎ কররই মে োইি 
ত্রপতামরহর রেষ ত্রেদ্রার জা়ের্াত্রটরত আসরত, ত্রযত্রে তাাঁরক ত্রেত্রের়ের ে একজে সম্রারটর 
দাত্র়েত্ব। ত্রপ্র়ে রদৌত্রহরির এরহে সিংকটম়ে মুহূরতব আকর্র রর্াঁরে থাকরি কী র্িরতে? 
আকর্র ত্রেরজ কেরো এমে ত্রর্পযবর়ের রমাকারর্িা কররেত্রে। কারণ ত্রতত্রে হ়েত আররা 
উৎকৃষ্ট োসক ত্র রিে, আররা অ্ধযর্সা়েী আর সাম্রারজযর মরোভার্ রর্ািার রক্ষরি আররা 
তীক্ষ্ণরু্ত্রের অ্ত্রধকারী…. 
 
সরু্জ পার্ড়ী পত্ররত্রহত প্রহরীর দি উরঠ দাাঁড়ারতই রঘাড়া রথরক রেরম পড়রিে 
োহজাহাে। হ়ে র়্েরসর ভারর েতুর্া অ্সুস্থতার কাররণ অ্থর্া হ়েত উভর়ের কাররণ 
যতটা রভরর্ত্র রিে তার রের়ে রর্ত্রে র্যাথা হর়ে রর্র  েরীররর হাড়রর্াড় আর 
মািংসরপেী। কত্রেবর হারত িার্াম ধত্ররর়ে ত্রদর়ে রদহরক্ষীরক ইোরা করর আরদে ত্রদরিে 
র্াইরর থাকরত। একাকী প্ররর্ে কররিে ফটকিার ত্রদর়ে। র্ার্ারে রযরতই ত্রর্ত্রিত হর়ে 
ত্রকেত্রকে শুরু করর ত্রদি একটা র্াের, মাথা তুরি তাত্রকর়ে রইি র্ার র ত্রেরে েরড় 
রর্ড়ারত থাকা ত্রতেত্রট হত্ররণ। ত্রকন্তু োহজাহাে রসাজা তাত্রকর়ে রইরিে র্ার র  া়ো ত্রদর়ে 
ঢাকা র্াত্রি-পাথররর ততত্রর পরথর রেষ মাথা়ে ত্রপতামরহর সমাত্রধর ত্রদরক। রসৌেরযবর 
রক্ষরি একটু রর্ত্রেই কত্রঠে এই সমাত্রধ, ত্রকন্তু এর দৃঢ়তা ফুত্রটর়ে তুরির  আকর্ররর 
রেতোরক। োরীত্ররক এর্িং মােত্রসক উভ়ে ত্রদক রথরকই র্ড় মারপর েত্রেোিী মােুষ 
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ত্র রিে সম্রাট আকর্র। সাম্রাজযরক ত্রর্িৃত করর র্ভীর আর েে কররর ে এর ত্রভত্রত্তরক, 
ত্রঠক রযমে তাাঁর সমাত্রধরক ধরর রররের  এর ত্রেিােগুরিা। 
 
ধীরর ধীরর পরথর রেষ মাথা়ে ত্রর্র়ে র্সরিে সমাত্রধর ত্রদরক মুে করর থাকা দুত্রট মারর্বি 
পাথররর রর্ত্রঞ্চরত। এোরে এরসত্র রিে ত্রেজবরে র্রস োত্রেকটা ভার্রত; ত্রকন্তু রঘাড়া 
 ুত্রটর়ে আসার পত্ররশ্ররম আর সারাত্রদরের ঘটো়ে হতত্রর্হ্বি থাকার ফরি প্রা়ে সারথ 
সারথ র্ন্ধ হর়ে রর্ি রোে রজাড়া। 
 
হঠাৎ কররই হতেত্রকত হর়ে রজরর্ রর্রিে পাথুরর পরথ পদেব্দ শুেরত রপর়ে। উরঠ 
দাাঁত্রড়র়ে ঘুরর তাত্রকর়ে রদেরত রপরিে দ্রুতপার়ে তার ত্রদরক রহাঁরট আসর  রকউ একজে 
ত্রকন্তু র্ার র  া়ো পড়া়ে রর্ািা যারে ো রিাকটা রক। একাকী থাকরত োও়োর পররও 
রদহরক্ষীরা রকে কাউরক ঢুকরত ত্রদি? অ্র্রেতরেই হাত েরি রর্ি রকামরর্ন্ধেীর সারথ 
িুিে  ুত্ররর কার । রক তুত্রম? রক রতামারক অ্েুমত্রত ত্রদর়ের  আমার একাত্রকরত্ব 
অ্েুপ্ররর্ে কররত? জােরত োইরিে সম্রাট। 
 
রথরম রর্ি আর্ন্তুক। রসাোিী রকে, রদেরত রপরিে োহজাহাে পূরর্বর মত উজ্জ্বি র্া 
ঘে ে়ে; ত্রকন্তু তারপররও ভুি হর্ার রকাে কারণ রেই। 
 
এত্রর্র়ে এরসা। ত্রেরকািাস র্যািান্টাইে কার  এত্রর্র়ে ো আসা পযবে অ্রপক্ষা কররিে 
সম্রাট। 
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জাহাপো, আপোরক ত্রর্রে করার জেয ক্ষমা করুে। আপোর প্রহরীরদর রেতা আমারক 
রেরে। যেে আত্রম র্রিত্র  রয আপোরক রদ়োর জেয জরুত্রর তথয ত্রের়ে এরসত্র , আমারক 
প্ররর্ে করার অ্েুমত্রত ত্রদর়ের । 
 
হাত একপারে রররে ত্রদরিে োহজাহাে। আররা কার  এত্রর্র়ে আসার পর রদেরত 
রপরিে ইিংরররজর কৃেকা়ে রেহারা়ে রোরের ত্রেরে র্ভীর কারিা দার্। আমার কেযা 
রতামার কার  ত্রেত্রঠ ত্রিেত, আত্রম জাত্রে, আত্রম … অ্েুতি … ভুি রর্ািারর্াত্রির জেয 
রতামারক আগ্রা র রড় রযরত হি। 
 
জাহাপো, এই কাররণ এত কষ্ট করর রঘাড়া  ুত্রটর়ে আপোরক েুাঁজরত আত্রসত্রে আত্রম। 
আত্রম এমে ত্রক ু র্িরত োই, যা রকােভারর্ই ো–অ্রপক্ষা করা যারর্ ো। র্িার স্বর 
রকাঁরপ রর্ি ত্রেরকািারসর। 
 
র্রিা। 
 
ইিংিযান্ড যািার উরদ্দরে সুরারট অ্রপক্ষা করত্র িাম। এমে সম়ে েহরর আক্রমণ শুরু 
করর আপোর পুি োহজাদা মুরাদ। েহররর রদ়োি কামাে ত্রদর়ে েুাঁত্রড়র়ে ত্রদর়ে ইিংররজ 
ইস্ট ইত্রন্ড়ো রকাম্পাত্রের রাজরকাষ িুট করর ত্রের়ে রর্র …. সুরাট রথরক রফরার সম়ে 
পত্রথমরধয কর়েকজরের কার  শুরেত্র  মুরারদরই একজে রসোপত্রত রেতৃত্ব ত্রদর়ের  এই 
ধ্বিংসিীিা়ে। োহজাদা ত্রেরজ দত্রক্ষণ ত্রদরক রঘাড়া  ুত্রটর়ে আসর  আররা ত্রর্োি র্াত্রহেী 
ত্রের়ে, োহজাদা আওরঙ্গরজরর্র সারথ ত্রমত্রিত হরত… রু্িরত রপররত্র  রয সারথ সারথ এ 
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সিংর্াদ আপোরক জাোরো প্রর়োজে। আত্রম… োহজাহারের মুরে দুিঃরের ত্রর্মষব হাত্রস 
ফুরট উঠরত রদরে রথরম রর্ি ত্রেরকািাস। 
 
সাধুর্াদ জাোই রয তুত্রম এরস , ত্রকন্তু ইত্রতমরধযই সুরারটর উপর আক্রমরণর সিংর্াদ 
রপর়েত্র  আত্রম। এমেত্রক ঘটো ঘটার আরর্ই শুরেত্র  রয মুরাদ আক্রমণ আর রাজরকাষ 
িুট করার পত্ররকেো করর ; ত্রকন্তু আমার হারত পযবাি সিংেযক তসেয রেই যারা ত্রকো 
সম়ে মত রপৌঁ রত পাররর্… । 
 
আপত্রে জারেে রভরর্ স্বত্রি পাত্রে, জাহাপো। আমার ভ়ে ত্র ি রয রদত্রর ো হর়ে যা়ে। 
 
আর রতামার কী মরে হ়ে আত্রম ত্রক পদরক্ষপ ত্রের়েত্র ? 
 
রসোর্াত্রহেী পাত্রঠর়ে রদ়ো রযে মুরাদ ও তার ভাই একরি ত্রমত্রিত হরত ো পারর? 
 
ত্রঠক, তাই। র্স্তুত, সুরাট সম্পরকব ত্রেত্রদবষ্ট রকাে ের্র পার্ার আরর্ই আত্রম তা কররত্র । 
রতামারক ত্রর্ত্রিত রদোরে, ত্রেরকািাস। তুত্রম আমার ত্রর্রদ্রাহী পুিরদর দাত্রর্ ত্রর্শ্বাস 
কররাত্রে রয োসে করার পরক্ষ রর্ত্রে অ্সুস্থ হর়ে রর্ত্র  আত্রম? 
 
ত্রেরকািারসর আহত অ্ত্রভর্যত্রে রদরে র্িার স্বর রকামি কররিে োহজাহাে–যাই রহাক, 
মাতৃভূত্রমর জেয জাহাজ ো ধরর এোরে আসার রকাে প্রর়োজে ত্র ি ো ইিংররজ 
রিাকটার। 
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তুত্রম ভার্রতও পাররর্ ো সর্ত্রক ু কত দ্রুত ঘরট রর্র । আমার সম্রাজ্ঞী মৃতুযর্রণ করার 
পর রথরক এতর্ড় অ্ন্ধকার মুহূতব আর আরসত্রে আর এেে আগ্রা়ে ত্রফরর এরস  তুত্রম। 
রভরর্ত্র রি আমারক গুরুত্বপূণব সিংর্াদ ত্রদরর্–এজেয রতামারক ধেযর্াদ। ত্রকন্তু এেে আত্রম 
রতামারক জাোত্রে… মাি কর়েক ঘণ্টা আরর্ই জােরত রপররত্র , রাজা যে়েে ত্রসিংর়ের 
রেতৃরত্ব রয েত্রেোিী র্াত্রহেী পাত্রঠর়েত্র  তারদর সারথ আওরঙ্গরজর্ ও মুরারদর রযৌথ 
র্াত্রহেীর রদো হর়ের  ধমবরত। উি়েেী রথরক েুর্ রর্ত্রে দূরর ে়ে। ভুি তথয সরর্রাহ 
করা হর়েত্র ি যে়েে ত্রসিংরক–অ্থর্া ইরেকৃতভারর্ হ়েত ভুি পরথ ত্রের়ে যাও়ো হর়ের – 
 
েত্রুর রর্ািোজ র্াত্রহেীর েত্রে সম্পরকব ো রজরেই সেুে সমররর ত্রেরদবে ত্রদর়ে র্রস 
রাজা। রোিা ম়েদারে তার রাজপুত অ্শ্বাররাহীরদররক ত্রেত্রর্বোরর হতযা কররর  
ত্রর্রদ্রাহীরদর কামাে। কামারের রর্ািার সারথ সারথ ত্রর্রদ্রাহী র্াত্রহেীর অ্শ্বাররাহী 
তসেযরদররক এরর্ারত রদরে ভীত ও  িভঙ্গ হর়ে পরড় আমারদর তসেযরা; অ্রেরকই 
যে়েে ত্রসিং সহ পাত্রির়ে যা়ে রাজিােী মরুভূত্রমরত। 
 
আওরঙ্গরজর্ আর মুরাদ এেে রকাথা়ে আর ? 
 
ত্রেত্রিতভারর্ জাত্রে ো আত্রম। যত্রদ তারদর জা়ের্া়ে আত্রম হতাম তাহরি েম্বি েদীর ত্রদরক 
এরর্াতাম, আগ্রা আর তারদর মারি সর্রেষ র্াধা। আর তাই স্বাভাত্রর্কভারর্ দত্রক্ষণ 
ত্রদরক রর্ার়েো পাত্রঠর়ে ত্রদর়েত্র  রযে তারা রপৌঁ ারোর সারথ সারথ জাোরো হ়ে আমারক। 
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এরপর কী কররর্ে, জাহাপো? 
 
একটা মাি কাজই কররত পাত্রর–র্াত্রক তসেযরদররক পাত্রঠর়ে তারদররক র্াধা রদ়ো। 
সাম্রাজয আর সম্মাে রক্ষারথব মারঠ োমরত হরর্ োহজাদা দারারক–আমার ত্রপতামরহর 
সমি অ্জবে হুমত্রকর মুরে িুির  এেে। 
 
. 
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২.৮ 
 
আগ্রা রথরক োর মাইি দত্রক্ষণ-পত্রিরম সমভূত্রম রথরক উরঠ যাও়ো র াট্ট একটা পাহারড়র 
মাথা়ে ত্রেরজর র্াদাত্রম রঘাড়র উপর োে ভত্রঙ্গরত র্রস আর  ত্রেরকািাস। সকারির ত্রেগ্ধ 
আরিারত ত্রদর্রের ত্রদরক তাকারতই রোরে পড়ি তাজমহরির পত্ররত্রেত অ্র়্ের্। তার 
কার  র্মু্বজটারক মরে হ়ে রযে অ্শ্রুত্রর্েু। সম্রারটর অ্েুররারধ আর্াররা ভাড়ারট তসেযরদর 
রেতৃত্বভার গ্রহণ কররর  ত্রেরকািাস। প্রভারতর আরিা রফাাঁটারও আরর্ ত্রেরকািাস আর 
তার পাাঁেে তসেযরক ত্রের়ে রর্র হর়ে এরসর  দারা–ররার্, ক্ষত আর হতাো ত্রমরি যত্রদও 
উত্তররর অ্ত্রভযারের সম়েকার রের়ে সিংেযা়ে অ্রেক করম রর্র  তারা–েম্বি েদীর ত্রদরক 
ত্রেরজর রসোর্াত্রহেী ত্রের়ে রওো রদ়োর আরর্ সর্বরেষ পরীক্ষা সম্পন্ন হর়ের  এভারর্। 
 
হারত জ্বিে মোি ত্রের়ে োড়া পথ রর্র়ে সুউচ্চ ফটকিার ত্রদর়ে রেরম এরসর  তারা। 
এরপর রকােরকম সামত্ররক র্াধা  াড়াই পার হর়ে এরসর  সমভূত্রম। রু্ক ভরর 
ত্রহেুিারের অ্ত্রিতী়ে আর অ্সাধারণ ঘ্রাণ রটরে ত্রেি ত্রেরকািাস–মাত্রট রথরক উরঠ আসা 
র্রন্ধর সারথ ত্রমরে রর্র  রারত রফাাঁটা ফুরির র্ন্ধ রযমে েম্পা, মেিা আর রর্ার্র ত্রদর়ে 
আগুে জ্বািারোর র্ন্ধ, রজরর্ উঠর  সকরি, ততত্রর হরে েতুে ত্রদরের জেয। তসেযরদর 
রঘাড়ার েুরড়র েব্দ  াড়া আর ত্রক ুই রোো যারে ো, মারি মারি রডরক উঠর  একটা 
ম়ূের আর ত্রেোের গ্রাময কুকুর। 
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যত্রদও আক্ষত্ররক অ্রথবই োত্রে ভঙ্গ হরত যারে এেে। দারা আর তসেযর্াত্রহেী এত্রর্র়ে 
েরির  ভাইি়ে আওরঙ্গরজর্ আর মুরারদর সারথ সনু্মে সমরর িড়রত। পাত্ররর্াত্ররক 
ত্রর্ভত্রে আর কদযবতা ত্রের়ে রভরে পড়রত যারে রৃ্হযুে। ত্রহেুিারে আসার পর ত্রেরজর 
জীর্রের প্রথম ত্রদকটারতও এসর্ ত্রদে রদরের  ত্রেরকািাস। যেে রোে পত্ররণত্রত আর 
ধ্বিংরসর কথা রজরেও ত্রসিংহাসরের জেয িড়াই কররত্র ি োহজাহাে। পরর্তবীরত 
ইিংিযারন্ডর পত্রিরম পাত্ররর্াত্ররক এরস্টট রথরক পাঠারো র্ড় ভাইর়ের পরি জােরত 
রপররত্র ি রয ত্রেরজর রদরেও শুরু হর়েত্র ি রৃ্হযুে–রাজারক হতযা করার মাধযরম 
প্রত্রতত্রষ্ঠত হ়ে জের্রণর সিংসদ। আর এর রর্াাঁড়া জেরেতা অ্েুসরণকারীরদর উপর 
আররাপ কররর  আওঙ্গরজর্ আর রমাল্লারদর মত রমৌত্রিক একত্রট ত্রর্শ্বারসর করঠার আর 
সাদাত্রসরধ েীত্রত; এমেত্রক ত্রথর়েটার আর ১িা রম তাত্রররে পুষ্পরোত্রভত দরণ্ডর োরপারে 
ঘুরর ঘুরর েৃতয করার মত ত্রেরদবাষ উৎসর্রকও ত্রেত্রষে রঘাষণা কররর । 
 
প্রা়ে অ্র্রেতরেই রকামররর কার  রাো দুত্রট ত্রপিরির একত্রটর উপর হাত রােি 
ত্রেরকািাস। ভাইর়ের রেষ ত্রেত্রঠর সারথ এগুরিাও এরস রপৌঁর র  েে করর রর্াঁরধ রাো 
একত্রট পযারকরটর মারি। এ ধররের অ্ে ত্রহেুিারে প্রা়ে ত্রর্রি র্িা েরি। যাই রহাক, 
সামরের যুরে হ়েত কারজ িার্রর্ এ দুরটা। যত্রদও মরে হ়ে ো যুরের মারি েতুে করর 
গুত্রি ভরর রে়োর মত যরথষ্ট সম়ে পাও়ো যারর্। তাই প্রত্রতত্রট গুত্রি কররত হরর্ রভরর্-
ত্রেরে, জা়ের্া মত। যত্রদও অ্েুেীিরের সম়ে পরের র্রজর রর্ত্রে িার্ারত পাররত্রে রস। 
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কারে তািা রিরর্ যার্ার মত ত্রর্রফাররণর েরব্দ রকরট রর্ি ত্রেরকািারসর ত্রেোর সুরতা। 
তসেযরদর এত্রর্র়ে আসার েব্দ রভরস এরিা সামরের ত্রদরক িম্বা-র্িার র্ারদযর 
আও়োরজর মাধযরম। 
 
পাোপাত্রে ত্রিে জে তসেয আর  এরকর্ারর সামরের সাত্রররত। সকরির পররে 
রমার্িরদর সরু্জ পার্ত্রড় আর ত্রটউত্রেক। একই রকরমর রদেরত কারিা রঘাড়ার উপর 
েরড় র্রসর  সকরি। প্রথম ত্রদরক দুই সাত্রররত র্াদক দরির সারথ দামামা র্াত্রজর়েরাও 
আর । ত্রেরজরদর রঘাড়ার দুই পারে র াট র াট দামামাগুরিারক রর্াঁরধ ত্রের়ে একই তারি 
র্াজারে সর্াই আর জন্তুগুরিাও এতটাই প্রত্রেত্রক্ষত হর়ে রর্র  রয েরব্দর িিংকাররও 
রকাে ভারর্াদ়ে রর্ািা রর্ি ো। র্াদয দরির পররই আর  ঋজুরদহী অ্শ্বাররাহীর দি। 
শুধুমাি তারা র্ারদ প্রত্রত  ়ে জরে একজে, ধারণা করি ত্রেরকািাস হারত ধরা সরু্জ 
র্যাোররর কারঠর দন্ড। 
 
র্াতারস উড়র  রমার্ি ত্রেোে। প্রস্থ অ্রপক্ষা রর্ত্রে তদরঘবযর সরু্জ পতাকার সারথ হারত 
উদযত র্েবা। তারদর রপ রে আর্ারও অ্শ্বাররাহীরদর সাত্রর। এরদর হারতর র্েবার মাথা়ে 
রর্াঁরধ রাো সরু্জ তদঘবয রর্ত্রে পতাকাগুরিা আররাহীরদর দুরি ওঠার তারি তারি সৃত্রষ্ট 
করর সমুরদ্রর তরঙ্গ অ্থর্া মরে হরে রযে েররতর েসযরক্ষরতর উপর র্র়ে যারে 
র্াতাস। 
 
কর়েক ত্রমত্রেট পরর রসাোত্রি ধুিার মাি ত্রদর়ে ত্রেরকািারসর রোরে পড়ি যুেহাত্রতরদর 
সাত্রর। প্রত্রতত্রটর উপরর ত্রর্োি হাওদা আর রিাহার পারতর রদহর্মব। পাতগুরিা এত র াট 
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রয হাত্রতগুরিা স্বাধীেভারর্ েিােি কররত পারর ো। ত্রেরকািারসর মরে পরড় রর্ি রয 
একর্ার শুেরত রেষ্টা কররত্র ি সিংেযা, ত্রতে হাজার পযবে রর্াোর পর অ্র্রেরষ ক্ষাে 
রদ়ে। যুের্রমবর মতই প্রত্রতত্রট হাত্রতর শুাঁড় রর্াঁরধ রাো হর়ের  একত্রদরক ধারারিা র্াাঁকা 
তরিা়োর ত্রদর়ে। শুড়গুরিারক রেিাি রিং ত্রদর়ে রাোরো হর়ের । প্রা়ে এক-তৃতী়োিংে 
হাওদার মাি রথরক উাঁত্রক ত্রদরে র্জোি-এর র্যাররি। এরকম েিে যুরের জেয অ্তযে 
যুতসই রহাট কামাে। হাত্রতর দি এরকর্ারর িড়াইর়ের মািোরে দ্রুত ঢুরক রযরত পারর 
এ কামােগুরিা ত্রের়ে। 
 
হাত্রতরদর সাত্ররর এরকর্ারর মািোরে আর  অ্রপক্ষাকৃত র্ড় জম্ভগুরিা। এগুরিার শুড় 
িাি ে়ে রসাোত্রি ররে রাোরো। এরক অ্রেযর সারথ তারি তারি পা রফরি েতুভুবজ 
আকৃত্রত ত্রের়ে এত্রর্র়ে েরির । োররকাোর প্রত্রতটা রকাণার হাওদা রথরক উড়র  
অ্শ্বাররাহীরদর রের়েও র্ড় সরু্জ র্যাোর।  ়ে ফুট উাঁেু আর সম্ভর্ত ত্রর্ে ফুট িম্বা 
র্যাোরগুরিারত রসাো ত্রদর়ে অ্যামব্র়েডাত্রর করা হর়ের  সম্রাট আর দারা শুরকাহর োম। 
এরকর্ারর মািোরে আর  সর্রের়ে র্ড় হাত্রত। সূরযবর আরিা়ে েকমক করর  সুউচ্চ 
হাওদার র্ার়ে িার্াে মত্রে-মাত্রণকয। ধীরর ধীরর হাত্রতটা কার  এত্রর্র়ে আসরতই 
পত্ররষ্কারভারর্ দারার রদহার়্ের্ রদেরত রপি ত্রেরকািাস। প্রত্রপতামহ মহাে আকর্ররর 
েযা়ে রসাোর রদহর্মব পরর র্রস আর  হাওদার ত্রঠক মািোরে। রপ রে রোিা তরিা়োর 
ত্রের়ে দাাঁত্রড়র়ে আর  কারিা দাাঁত্রড়অ্িা দুই রদহরক্ষী। পাে ত্রদর়ে যার্ার সম়ে ত্রেরকািারসর 
ত্রদরক তাত্রকর়ে একটা হাত তুিি দারা। ত্রকন্তু ত্রেরকািাস ত্রেত্রিত হরত পারি ো রয 
তারক ত্রক সত্রতযই ত্রেেরত রপররর  দারা োত্রক একজে ভারিা রজোরররির মত দাত্র়েত্ব 
পািে কররর  শুধু পরথর পারে থাকা তসেযরদররক অ্ত্রভর্াদে জাোরো। 
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আধা ঘণ্টা পরর রসোর্াত্রহেীর কামাে েরি রর্ি ত্রেরকািারসর পাে ত্রদর়ে। তারক আরদে 
রদ়ো হর়ের  রযে ত্রেরজর তসেযরদররক ত্রের়ে পিাদ্ভারর্র তসেযরদর সারথ রযার্ রদ়ে। 
সকারির কু়োো রকরট রযরতই র্রম পড়রত শুরু কররর  আর োক-মুেও ভরর রযরত 
িার্ি ধুিা়ে। যাইরহাক, দ্রুত ত্রেরজর োমড়ার রর্াতি রথরক এক েুমুক পাত্রে মুরে ত্রদর়ে 
েীি কাপরড় আর্ার রেহারা রঢরক রের্ার মারি জমকারিা রর্ািোজ র্াত্রহেী রদরে ো 
েমরক পারি ো। সর্রের়ে র্ড় কামােত্রট এ মুহূরতব পার হর়ে রর্ি তার পাে ত্রদর়ে। এত 
র্ড় ত্রপতরির র্যাররি, রহসযম়ে পাত্রে আর সারপর  ত্রর্ রোদাই করা প্রা়ে ত্রর্ে ফুরটর 
কা াকাত্র । আট োকার রদহটা র্ইরত কতটা ষাাঁড় িার্র ? গুরে রদেি একটা অ্ে 
টােরত রঘরম রের়ে উঠর  ত্রিেটা পশু, একটা রথরক আররকটা পশুর মারি রদৌরড় তাড়া 
ত্রদরে সাদা-কাপড় পরা, োত্রি পার়ের োিক। অ্র্াধয পশুর র্ার়ে িম্বা োরু্রকর আঘাত 
আর দত্রড় ধরর টাোর ফরি এত রজারর ত্রেৎকার করর উঠর  র্াঁড়গুরিা রয মারি মারি 
পুররা তসেয রোভাযািার েব্দ  াত্রপর়েও রস আও়োজ পাও়ো যারে। 
 
যুেহাত্রতর রের়েও কামাে র্ার্র ত্রহেুিারে এরদর আর্মে ঘত্রটর়ের ে তাও প্রা়ে রদড়ে 
র্ র হর়ে রর্ি–রয রকাে রসোর্াত্রহেীর প্রাণরকন্দ্র, অ্শ্বাররাহী র্া হাত্রতর দরির আক্রমণ 
রঠকারো  াড়াও ত্রর্রফাররণর মাধযরম রদ়োি আর ফটকিার রভরে, েুাঁত্রড়র়ে ত্রদরত পারর 
একটা েহররর েত্রে। র্ারুরদর প্রস্তুতকারীরা রর্ত্রেরভার্ই তুত্রকব ভাড়ারট তসেয সর্সম়ে 
আররা ভারিা র্ারুরদর ত্রমশ্রণ ততত্রর করর  রযে রর্রড় যা়ে কামারের দূরর্তবী আঘাত 
ক্ষমতা আর ত্রর্শ্বাসরযার্যতা। শুধু যত্রদ, ভার্রিা ত্রেরকািাস, কামারোিার কাত্ররর্র এই 
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ত্রর্োি অ্েগুরিারক আররকটা হািকা করর ততত্রর করত তরর্ র্হরে আর রর্ািা  ুাঁড়রত 
আররা সহজ হত। 
 
কামারের পরর এরিা কারঠর র্রুর্াত্রড়, কর়েকত্রটরত েে করর দত্রড় ত্রদর়ে রর্াঁরধ রাো 
ঢাকো–র্ারুদ রর্ািাই র্াত্রড়–আর কর়েকত্রটরত ভত্রতব পাথর আর রিাহা পুরড় রাো 
কামারের রর্ািা। এরদর রপ রে, রর্ত্রেরভার্ই রঘাড়ার ত্রপরঠ র্রস আর  আর্ার রকউ 
রকউ পার়ে রহাঁরট আসর , র্েুকধারীর িম্বা অ্ে আর র্ারুদ ভরার েিাকা িুির  
তারদর রঘাড়ার র্ার়ে রথরক র্া ত্রেরজরদর ত্রপঠ রথরক। একই সারথ আর  র্ারুরদর ত্রেো 
র্া োমড়ার থরিরত ভরা র্েুরকর গুত্রি। এরদর অ্েগুরিা রর্ত্রেরভার্ই মযােিক। 
ত্রহেুিােী আর্হাও়োর জেয রর্ত্রে কাযবকর। অ্েযত্রদরক েতুে আত্রর্ষৃ্কত হও়ো ত্রলন্টি ধুিা 
অ্থর্া সাঁ াতারত আর্হাও়ো়ে গুত্রি  ুাঁড়রত র্যথব হ়ে। র্েুকধারীরদর সারথ সারথ আসর । 
েতুে গুত্রি ততত্ররর জেয রাসা়েত্রেক র্হে করর ত্রের়ে আসা তসেযরা। 
 
তীরোজরা পাে ত্রদর়ে েরি রযরতই র্ররম আররা রর্ত্রে ক্লাে আর উত্রিগ্ন হর়ে উঠি 
ত্রেরকািাস। পূর্বর্তবী অ্ত্রভযারের রের়ে সিংেযা়ে কম হরিও এরদর রজাড়া ধেুক আর 
পািক িার্াে তীর এেরো র্েুরকর গুত্রির রের়েও দ্রুত  ুটরত পারর, যত্রদও ততটা 
ভ়েিংকর ে়ে আেররণ। 
 
রেরষর এরকর্ারর আরর্ এরিা পদাত্রতক র্াত্রহেী। কাররা পার়েই জুতা রেই র্িরত রর্রি। 
সূরযবর প্রের র্রম রথরক রক্ষা রপরত হািকা সুত্রত কাপড় আর সাধারণ পার্ত্রড় পরর 
আর  রর্ত্রের ভার্। কর়েকজরের হারত তরিা়োর। রর্ত্রেরভারর্র হারত সাধারণ র্েবা। 
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ত্রকন্তু কর়েকজে র্হে করর  যন্ত্রপাত্রতর মত অ্ে রযমে কারি আর রকাদাি, যা ত্রদর়ে 
েসয রেরত কাজ কররতই অ্ভযি তারা। ত্রকন্তু রর্ত্রেরভার্ অ্ত্রভজ্ঞ তসেয সুিাইমারের 
সারথ োহ সুজার ত্রপ রে েরি যাও়ো়ে তাড়াহুরড়া করর এরদররক েসয রেত রথরক 
উত্রঠর়ে ত্রের়ে রসোর্াত্রহেীরত পাত্রঠর়ে ত্রদর়ের  জত্রমদারররা। 
 
যুরে এরকম অ্দক্ষ পদাত্রতরকর রকাে ভূত্রমকা কেরো রদরেত্রে ত্রেরকািাস। হ়ে দ্রুত 
আতত্রিত হর়ে পাত্রির়ে যা়ে ে়েত প্রত্রতররাধ কররত রর্রি সহরজই কেুকাটা হ়ে েত্রুর 
হারত। সম্ভর্ত এরদর প্রধাে ভূত্রমকা হরে সিংেযা়ে রর্ত্রে হর়ে সাধারণ জের্ণ অ্থর্া 
অ্েত্রভজ্ঞ রসোর্াত্রহেীরক ভ়ে পাইর়ে রদ়ো। আররা আধ-ঘণ্টা রকরট রর্ি ইত্রতমরধযই 
ত্রর্েৃিংেি হর়ে পড়া পদাত্রতক র্াত্রহেীর এরিারমরিা যািা রেষ হরত। অ্তিঃপর স্বত্রির 
ত্রেিঃশ্বাস রফরি অ্শ্বাররাহী পিাদভারর্র তসেযরদর এত্রর্র়ে আসরত রদেরত রপি 
ত্রেরকািাস–হািকা হিুদ অ্থর্া কমিা ররের আিোল্লা পত্ররত্রহত সূাঁোরিা-কারের 
রমও়োরী রঘাড়র উপর র্রস থাকা রাজপুত তসেয আর ত্রর্োি সর্ রঘাড়ার উপর র্রস 
ধীরর ধীরর এত্রর্র়ে আসর  ভারী রদরহর পাোর্ী তসেযরদর ত্রমশ্র একত্রট দি। 
 
আেরে ত্রেরজর রিাকরদর ত্রদরক তাত্রকর়ে হাত ইোরা করি ত্রেরকািাস। জুে মারসর তি 
সূরযবর ত্রেরে সকরিই ঘামর  তার মত, ত্রেরোণ রর্র়ে রশ্বদকত্রণকা োমর  মুরের উপর, 
এরপর রমরুদণ্ড রর্র়ে ত্রমরে যারে পৃষ্ঠরদরের উপর থাকা র্রমবর মারি। কৃতজ্ঞত্রেরত্ত 
ধেযর্াদ জাোরিা ত্রেরকািাস রয রসদ রর্ািাই র্াত্রহেীর জেয অ্রপক্ষা কররত হি ো। 
রকেো রহরিদুরি এরর্ারত থারক ভারী মাির্াহী উট, েচ্চর আর হাড় ত্রজরত্রজরর র্াধার 
দি। আর এর সারথ আর  তাাঁরু্র ত্রপ রে আসা ত্রর্ত্রেি রপোর মােুরষর ত্রমত্র ি, দম র্ন্ধ 
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করা ধুিার মারি রোরে পড়ি প্রা়ে আগ্রার ফটরকর কার  হুরড়াহুত্রড় করর  দিটা। 
এেরো রসোর্াত্রহেীর প্রর়োজরে আেে-ত্রর্রোদরের র্যর্স্থা; রাধুেী, দত্রড়র্াজ, 
রদহপসাত্ররণী রমর়েরা আর সাপুরড়র দি তাাঁরু্র জীর্রে েূেযতা ভত্ররর়ে রতািার পাোপাত্রে 
প্রেত্রমত করর রদ়ে যুরের উত্রিগ্নতা। এই অ্ত্রভযাে যত্রদ স্বে সমর়ের জেয হত আর 
দারা-ই হর়ে রযত ত্রর্জ়েী, আপে মরেই ভার্ি ত্রেরকািাস। রঘাড়র রপরট গুরতা ত্রদর়ে 
আরর্ র্াড়ি রস আর তারই মত আররা একর্ার েিার সুরযার্ রপর়ে আগ্রহী হর়ে উঠি 
র্াদাত্রম রঘাড়া র াট্ট পাহাড় রর্র়ে রেরম ত্রর্র়ে রযার্ ত্রদি দারার ত্রর্োি রসোর্াত্রহেীর 
সারথ। 
 
* 
 
েম্বি েদীর তীর রথরক আরি করর মার র রোাঁরজ উড়াি ত্রদি দুটা সারস র্ক। েম্বরির 
ত্রেকত্রেরক পাত্রের মারি  া়ো পরড়র  এগুরিার ত্রর্োি িাি মাথা আর ধূসর-শুভ্র 
পািরকর। একটা মরা র্ার র গুাঁত্রড়র উপর র্রস কৃতজ্ঞত্রেত্ত ত্রেরকািাস তাত্রকর়ে রদের , 
আরি আরি ত্রর্দা়ে ত্রেরে দুপুররর কড়া ররাদ, পাত্রে রথরক হাাঁক  াড়ি িম্বা, কৃেকা়ে 
ঘত্রর়োি। এটাও রর্ত্ররর়ের  োর্াররর রোাঁরজ। 
 
ঘত্রর়োরির মত কুত্রমর আর কেরো রদরেত্রে ত্রেরকািাস। স্থােী়ে রিারকরা তারক এই র্রি 
ত্রেি়েতা ত্রদর়ের  রয এটা ক্ষত্রত করর ো কাররা, শুধু মাি মা  ো়ে। আর্ার একই সারথ 
এ র্রিও সতকব করর ত্রদর়ের  রয, মািংোসী কুত্রমররদররকও প্রা়ে অ্র্ভীর পাত্রেরত রদো 
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যা়ে। তাই যত র্রমই পডু়ক ো রকে র্া যতই ইরে করুক ো রকে, েদীরত সাাঁতার 
কাটা যারর্ ো। 
 
রপ রে েব্দ শুরে তাড়াতাত্রড় ঘুরর তাকাি ত্রেরকািাস। ো রকাে কুত্রমর ে়ে–মা  রেরকা 
অ্থর্া অ্েয রকাে জারতর তার দুই ত্রক ত্রতেজে সঙ্গী কমবকতবা রহাঁরট যারে দারার তাাঁরু্র 
ত্রদরক, রয ত্রমত্রটিংর়ের ডাক রসও রপর়ের । সমর়ের কথা িরণ করর উরঠ দাাঁড়াি 
ত্রেরকািাস, কাপড় রিরড় হাাঁটা ধরি তাাঁরু্র ত্রদরক। রযরত রযরত অ্র্াক হর়ে ভার্রত 
িার্ি কী কাররণ হরত পারর এই সভা। পাাঁে ত্রদে ধরর র্রম আর ধুিাম়ে ধীর র্ত্রতর 
যািা রেরষ আজ সকারি েম্বরি রপৌঁর র  রসোর্াত্রহেী। অ্েুমাে করি হ়েত েদী পার 
হর়ে আওরঙ্গরজর্ আর মুরারদর মুরোমুত্রে হর্ার র্যাপারর কথা হরর্ সভারত–েম্বি ত্রক 
অ্র্ভীর আর আরি আরি র্ইর  রযে ত্রেরাপরদ পার হও়ো যা়ে োত্রক রেৌকা রসতু 
ততত্রররত আররা সম়ে রিরর্ যারর্। 
 
ত্রমত্রটিংর়ে প্ররর্রের পাাঁে ত্রমত্রেট পরর োত্রম়োোর ত্রেরে ত্রেেু ত্রডভারে র্রস থাকা দারার 
োরপারে জরড়া হও়ো ষাটজে রসোো়েরকর ত্রিতী়ে সাত্রররত দাাঁত্রড়র়ে ত্রেরকািাস রু্িরত 
পাররিা রস ভুি রভরর্র । ত্রডভারের পারে দাাঁত্রড়র়ে থাকা ভ্রমণকারীর মত রেহারার 
একজরের ত্রদরক তাত্রকর়ে ইোরা করর উঠি দারা, রত্রর্ কুমার মািই ত্রফরর এরসর  
েম্বরির তীর ধরর দত্রক্ষরণ দুই ত্রদরের পত্ররদেবে রেরষ। রত্রর্, আমার কমবকতবারদর 
সুত্রর্ধারতব রসোরে কী রদরে  আররকর্ার েুরি র্ি। 
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মাথা োড়ি রত্রর্ কুমার। সন্ধযা়ে আওরঙ্গরজর্ আর মুরারদর রসোর্াত্রহেীরক ত্রর্ে মাইরির 
মত েদীর ত্রেরের ত্রদরক রদরেত্র  আত্রম। অ্গ্রর্তবী তসেযরদর রর্ত্রের ভার্ ইত্রতমরধয পার 
হর়ে এরসর ; ত্রকন্তু র্াত্রক তসেযরা রান্নার জেয আগুে জ্বািারত র্যি। রদরে মরে হর়ের  
অ্পর পারড়ই রাত কাটার্ার পত্ররকেো আর । 
 
গুিের রত্রর্ কুমাররর প্রথম েব্দ শুেরত রপর়েই ত্রর্ির়ের ধ্বত্রে রর্ত্ররর়ে এরসর  উপত্রস্থত 
অ্ত্রফসাররদর মুে রথরক। এর্ার কথা র্রি উঠি িম্বা, সুের করর  াাঁটা দাত্রড়অ্িা 
একজে। রর্া়োত্রিওররর কার  র াট্ট একটা অ্ঞ্চরির োসক রাজা রাম ত্রসিং রারঠাররক 
ত্রেেরত পাররিা ত্রেরকািাস। সাহস আর সামত্ররক পাত্রণ্ডতয উভ়ে ত্রর্ষর়েই সুেযাত্রত আর  
রাজার। জােরত োইরিা, আমরা যতটা রভরর্ত্র  তার রের়েও দ্রুত এত্রর্র়ে এরসর  তারা, 
মােেী়ে োহজাদা। সমি যন্ত্রপাত্রত আর  তারদর সরঙ্গ? 
 
রত্রর্ কুমাররক উত্তর রদর্ার জেয ইোরা করি দারা। 
 
আত্রম েুর্ রর্ত্রেক্ষণ থাত্রক ত্রে র্া কা াকাত্র  রযরত পাত্রর ত্রে। ত্রকন্তু মরে হ়ে প্রথম 
ত্রদককার রসদর্াহী মাির্াত্রড় আর  তারদর সারথ। সর্সম়ে অ্েয র্াত্রড়গুরিাও আসর  
একটা একটা করর। আর ত্রদর্রে ধুিার রমঘ রদরে মরে হর়ের  আররা তসেয আর রসদ 
আসার এেরো র্াত্রক আর । আমার অ্েুমাে আর্ামীকাি পুররা ত্রদে রিরর্ যারর্ েদী 
পার হর়ে তীররর কার  পুেরা়ে একত্রিত হরত। 
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ধেযর্াদ, রত্রর্ কুমার। র্রি উঠি দারা। ত্রফরর তাকাি রসোপ্রধােরদর ত্রদরক। আমরা 
তারু্ রভরে ত্রদর়ে েদী পারাপার রেষ করার আরর্ তারদররক ধররত পাত্রর ো? 
 
োত্রেকক্ষণ ত্রর্রত্রতর পর আর্াররা কথা র্রি উঠি রাজা রাম ত্রসিং রারঠার, ো, মােেী়ে 
োহজাদা। যত্রদ সারথ ভারী অ্ে আর যুেহাত্রত ত্রেরত োই, আমার মরে হ়ে আমরা পারর্ 
ো। এেে পযবে একত্রদরে মাি আট মাইরির মত েিরত রপররত্র  আমরা। প্রাণীগুরিারক 
সরর্বাচ্চ র্ত্রত ত্রদর়ে এরর্ারত োইরিও মরে হ়ে ো দুই ত্রদরের করম রসোর্াত্রহেী সর্বেত্রে 
ত্রদর়েও েদীর কার  রপৌঁ ারত পাররর্। ততক্ষরণ আওরঙ্গরজর্ আর মুরাদ আগ্রার ত্রদরক 
যািা শুরু করর রদরর্ আর তারদররক ধরা আমারদর জেয কষ্টসাধয হর়ে পরড়। 
 
আত্রমও এই ভ়েটাই পাত্রে। র্রি উঠি দারা। রত্রর্ আর অ্েযােয গুিেরররা ত্রফরর আসার 
পর রথরক এেে পযবে সিংত্রক্ষি সমর়ে যতটা রপররত্র  মােত্রেি রদরে কথা র্রিত্র  েম্বরির 
তীররর রথরক আসা ত্রেম্নপদস্থ কমবকতবারদর সরঙ্গ। েত্রুরা যত্রদও েদী পার হর়ে এরসর , 
আমরা তারদর রের়ে উত্তরর আর আগ্রার রর্ত্রে কা াকাত্র  আত্র । তাই তারা যতই দ্রুত 
এরর্াক ো রকে আমার মরে হ়ে যত্রদ রভাররর আরর্ তাাঁরু্ রভরে ত্রদর়ে এেে রথরক 
পত্রিরম এরর্ারত শুরু কত্রর, তাহরি তারদররক র্াধা রদ়োর জেয পত্রথমরধয সুত্রর্ধাজেক 
অ্র্স্থারে রপৌঁর  যারর্া আমরা। আপোরদর কী মরে হ়ে? 
 
রকাে ধররের ভূত্রম পার হরত হরর্ আমারদররক? ত্রজরজ্ঞস করর উঠি আররকটা কে। 
র্োরক রদেরত রপি ো ত্রেরকািাস। 
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আমারক র্িা হর়ের  অ্ে ত্রক ু র্াধা ত্রর্পত্রত্ত র্যতীত রর্ত্রের ভার্টাই সমভূত্রম। যত্রদও 
কর়েকটা জা়ের্া়ে র্ভীর র্াত্রি আর , যার কাররণ ভারী যন্ত্রপাত্রতর র্ত্রত োত্রেকটা শ্লথ 
হর়ে রযরত পারর। তার পররও আমারদর হারত যরথষ্ট সম়ে থাকরর্ এত্রর্র়ে যার্ার জেয। 
 
আর্াররা কথা র্রি উঠি প্রশ্নকতবা। ধেযর্াদ, োহজাদা। এরক্ষরি আর রকাে সমসযাই 
রইি ো। তসেয আর জম্ভগুরিা এত ত্রেিঃরোত্রষত হর়ে যা়েত্রে রয সারা রারতর ত্রর্শ্রারমর 
পররও তরতাজা হর়ে উঠরর্ ো। েব্দগুরিা োত্রেকটা কুণ্ডিী পাকারো হরিও অ্থব রর্ািা 
রর্ি পত্ররষ্কারভারর্। সমস্বরর ত্রেৎকার করর একমত হি সকরি। পার্ত্রড় পত্ররত্রহত মাথা 
োড়ি অ্েয কমবকতবারা। 
 
ত্রসোে হর়ে রর্র  তাহরি। র্রি উঠি দারা। প্রর়োজেী়ে প্রস্তুত্রত গ্রহরণর ভার আত্রম 
আপোরদর উপর র রড় ত্রদত্রে, আমার ত্রর্শ্বি রসোপ্রধারেরা। িক্ষয রােরর্ে তসেযরা রযে 
োত্রেকটা রর্ত্রে োর্ার পা়ে। েুত্রে হরর্ সকরি। তারদররক জাোরর্ে, আপোরদর মতই 
তারদররকও পুরসৃ্কত করর্ আত্রম, যেে ত্রর্জ়ে হরর্ আমারদর। এর সারথ উরঠ রর্ি 
দারা। আরি আরি রহাঁরট েরি রর্ি তাাঁরু্র রভতরর। 
 
ঘুরর দাাঁত্রড়র়ে সন্ধযার সূযবারিারক ত্রেরজর তাাঁরু্র ত্রদরক ত্রফররত ত্রর্র়ে আপে মরে ত্রেরকািাস 
ো রভরর্ পারি ো রয, রসোর্াত্রহেীর জেয োর্ার আর পুরস্কাররর র্যাপারর যতটা উদার 
দারা, ত্রেরজর কমবকতবারদর উপর যতটা তার আত্মত্রর্শ্বাস, তাহরি োহজাদা ত্রেরজ রকে 
আররকটা প্রধাে ভূত্রমকা পািে কররিা ো। অ্েত ত্রেরজর রসোপ্রধােরদররক আররা 
একটু ভারিাভারর্ জাোর সুরযার্ রপত দারা। ত্রর্রেষ করর রযসর্ প্রজা রারজযর োসক, 
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যারা রসোর্াত্রহেী আগ্রা  াড়ার ত্রঠক আর্মুহূরতব সম্রারটর ত্রেরদবরে েহরর এরস রপৌঁর র ; 
ত্রকন্তু োহজাদার সারথ ত্রমত্রিত হর্ার সুরযার্ পা়েত্রে। একজে রেতার প্রত্রত পূণব ত্রর্শ্বিতা 
আদার়ের জেয ত্রর্রেষ করর একজে সম্ভার্য সম্রাট রয ত্রকো রৃ্হযুে িড়র , অ্ধিঃিরের 
প্রর়োজে তাাঁরক রেো, জাো একই সারথ ত্রেরজর ভত্রর্যষত সম্পরকবও আোর্াদী হর়ে 
উঠরত পাররর্ তাহরি ত্রেম্নপদস্থরা। উত্তররর দুই অ্ত্রভযারের ত্রেরজর অ্ত্রভজ্ঞতা রথরক 
ত্রেরকািাস জারে রয আওরঙ্গরজর্ অ্থর্া মুরাদ রকউই এমে সহজ আেরণ কররত্রে। ত্রকন্তু 
দারার সহজাত োত্ররত্রিক মাধুযবও তারদর ত্র ি ো আর অ্ত্রভযােগুরিাও ভ়েিংকর 
পরাজর়ের মাধযরম রেষ হর়ের । ঈশ্বর োইরি তারদররক আর্াররা একই ভার্য র্রণ 
কররত হরর্। 
 
* 
 
আরি করর রঘাড়র উপর রথরক র্ািুম়ে ভূত্রমরত পরড় রর্ি ফরাসী রিাকটা। রদোমাি 
ত্রেরজর রঘাড়া রথরক িাত্রফর়ে রেরম রিাকটার কার  েরি এরিা ত্রেরকািাস। ত্রেত্রিত রয 
অ্সহয র্ররমর কর্রি পড়ি আররা এক ভুেরভার্ী। দুমরড় মুেরড় পরড় থাকা তসরেযর 
কার  ত্রর্র়ে ত্রেৎকার করর তারক শুইর়ে ত্রদি ত্রেরকািাস। তারপর অ্েয সহকমবীরদর 
সহা়েতা়ে তাড়াতাত্রড় েুরি রফিি ভারী রিাহার রদহর্মব, তুরি ত্রেি রু্রকর উপর রথরক 
এত রতরত আর  রয মরে হি হারত  যাকা িার্রর্ র্ররম। 
 
ফরাসী তসেযটার হাত দুরটা কাাঁপর । রেহারা হর়ে রর্র  িািরে রর্গুত্রে আর ধূসর রোে 
রজাড়া মাথার মত ঘুরর । ত্রেরকািাস রকামরর্ন্ধেীর কা  রথরক ত্রেরজর পাত্রের রর্াতি 
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ত্রের়ে রেষ্টা করি মােুষটার মুরে কর়েক রফাাঁটা ঢািরত। অ্ে একটুই রকর্ি র্ত্রড়র়ে 
পড়ি তসেযটার ফাটা রঠাাঁট আর দাাঁরতর সাত্ররর ফাাঁক র্রি। রর্ত্রেরভার্টাই র্ত্রড়র়ে পড়ি 
ত্রেরু্ক আর র্িা রর্র়ে। 
 
কােরত শুরু কররতই আররা একটু পাত্রে রঢরি ত্রদি ত্রেরকািাস। ঢুত্রি ত্রের়ে 
আরসাপািত্রক–তাাঁরু্রত ত্রফত্ররর়ে ত্রেরত হরর্, ত্রকন্তু তার আরর্ কপারি রভজা কাপড় জত্রড়র়ে 
দাও। আরদে ত্রদি ত্রেরকািাস। হ়েত রর্াঁরে যারর্ রিাকটা, তাই আো করর  রস। েে-
সমথব রযাো এই ফরাসী রিাকটা ত্রহেুিারে এরসর  রর্াদুব়ো রথরক ফরাসী এক র্ত্রণক 
দরির সারথ। এরপর দিটারক র রড় েরিও আরস, কারণটা পত্ররষ্কার করর ো র্িরিও 
অ্েযরদর ধারণা হাাঁরসর ত্রডরমর মত র্ড়সড় একটা হারারো রুত্রর্র হাত রর়ের  এরত। 
যত্রদ রর্াঁরে যা়ে তাহরি অ্েয অ্রেরকর রের়ে ভার্যর্ােই র্িরত হরর্ তারক। 
 
পাত্রের রর্াতি রথরক ত্রেরজও োত্রেকটা েুমুক ত্রদর়ে ভার্রত িার্ি ত্রেরকািাস। ত্রেরজর 
আররা ত্রতেজে তসেয হাত্ররর়ের  রস–দুজে ঘটোস্থরিই মারা রর্র  প্রত্রতরর্েী পদাত্রতক 
রসোদি রথরকও অ্সিংেয প্রাণহীে রদহ সত্ররর়ে ত্রেরত রদরের , তািপাতা আর মরা ডাি 
ত্রদর়ে র্াোরো সাধারণ রেোররর পাে ত্রদর়ে িুিত্র ি হাতগুরিা। 
 
ত্রঠক রযমেটা পত্ররকেো কররত্র ি, ত্রতেত্রদে র্যাপী অ্তযে অ্র্সাদম়ে যািা রেরষ দারার 
রসোর্াত্রহেী অ্র্রেরষ সফি হর়ের  আগ্রা মুরে আওরাঙ্গরজর্ আর মুরারদর র্াত্রহেীর পথ 
ররাধ কররত। ত্রেেু পাহারড়র উপর তাাঁরু্ োটারো হর়ের –র্িরত হ়ে র াট্ট পাহাড়–এত্রট 
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রগ্রট োি ররাডরক দুভারর্ ভার্ করর ত্রদর়ের  আগ্রা যার্ার পরথ েহর রথরক দে মাইি 
দূরর জা়ের্াটা, রযত্রটর োম ত্রেরকািাস শুরের  সামুর্ড়। 
 
যেে তারা উপিত্রি কররত পারি রয উত্তর ত্রদরক যার্ার তারদর প্রাথত্রমক পত্ররকেো 
ধূত্রিসাৎ হর়ে রর্র , আওরঙ্গরজর্ আর মুরাদ ধুিার রমঘ  ত্রড়র়ে পত্রিরম ঘুরর রর্ি 
দারার ত্রর্োি রসোর্াত্রহেীর মুরোমুত্রে ো হও়োর জেয। উত্তরর একটা ত্রদরক তসেয ত্রের়ে 
ধাও়ো করি দারা, ত্রপ ু ত্রেি ভাইরদর  া়োর আর মারি মারিই িত্রটকা দি পাত্রঠর়ে 
র্ত্রেরদর ধরর ত্রের়ে এরিা। পুররা প্রত্রক্র়োরত রতমে ত্রক ু ত্রেেরত পারি ো দারা আর 
তার কমবকতবারা। শুধু রু্িরত পারি রয েত্রুপক্ষ অ্েড়, ভীতও হরর্ ো অ্থর্া 
আত্মসমপবণও কররর্ ো। 
 
এইভারর্ সামুর্রড়র সমভূত্রমর োরপারে আগু-ত্রপ ু করার পর ৭ জুে সকািরর্িা যুরের 
জেয প্রস্তুত হি দুই পরক্ষর রসোর্াত্রহেী। উাঁেু জা়ের্া়ে থাকার কিযারণ প্রাথত্রমকভারর্ 
োত্রেকটা সুত্রর্ধা রপি দারা। র্াতাসত্রর্হীে সকািরর্িা ক্রমে রর্রড় রযরত িার্ি সূরযবর 
রতজ, ত্রতে ভাইর়ের একজেও সাহস করি ো এত্রর্র়ে এরস রকাে ত্রক ুরত জত্রড়র়ে 
পড়রত। এমেত্রক ত্রেরকািাসও অ্র্াক হর়ে ভার্রত িার্ি আরিােোর রকাে সুরযার্ হরর্ 
ত্রকো, যত্রদও রসটা পুররাপুত্রর আকাে-কুসুম। র্ত পাাঁে ঘণ্টা ধরর যা ঘরট েরির  তা 
হরিা উভ়ে পরক্ষর তসেযরাই হ়ে ঠা়ে দাাঁত্রড়র়ে আর  ে়েরতা রঘাড়ার ত্রপরঠ র্রস আর  
উত্তি ররারদর মারি। সূযব এেে ত্রঠক মাথার উপরর। ইত্রতমরধয মারা যাও়ো জম্ভগুরিার 
উপর উড়রত শুরু করর ত্রদর়ের  েকুরের দি, রের়ে আর  রোে আর রপট রথরক ফুরি 
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রর্ত্ররর়ে থাকা েীিরে অ্রন্ত্রর ত্রদরক, অ্ত্রেোকৃতভারর্ও ত্রেরজর সম্ভার্য র্ত্রত রোরে আেুি 
ত্রদর়ে রদত্রের়ে ত্রদরে তসেযরদররক যেে যুে আসরিই শুরু হরর্। 
 
োরপারে তাত্রকর়ে ত্রেরকািারসর রোরে পড়ি, রকাে ত্রদরকর রসোর্াত্রহেীর মারিই রকাে 
রকম েড়ােড়া রেই। শুধু কম র়্েসী পাত্রে র্াহরকরা ত্রেরজরদর থত্রি আর রর্াতি ত্রের়ে 
তসেযরদর মারি ঘুরর  তৃষ্ণাতবরক রদ়োর জেয, যত্রদও যরথষ্ট ে়ে। পাত্রে যরথষ্ট রেই–
র্ররম তাই থামারো যারে ো তসেযরদর ত্রেরিজ হর়ে পড়া। 
 
পরর্তবী দুই ঘণ্টা়ে ত্রেরজর আররা দুজে রিাকরক হারাি ত্রেরকািাস, একজে অ্ে 
েুিঅ্িা স্কত্রটে, োম অ্যারিক্স গ্রাহাম মুরারদর সারথ উত্তরর প্রথম অ্ত্রভযারের সম়ে 
রথরকই আর  ত্রেরকািারসর সারথ, অ্েুে়ে করর রর্র , রযে রকামররর থরিরত থাকা 
পাাঁেটা রুপার মুদ্রা স্কত্রটে হাইিযারন্ড তার পত্ররর্াররর কার  রপৌঁর  রদ়ে ত্রেরকািাস। 
যত্রদও তারক আশ্বাস ত্রদর়ের  ত্রেরকািাস; ত্রকন্তু জারে রয কত অ্সম্ভর্ কাজ হরর্ এটা, 
এমেত্রক যত্রদ রস রর্াঁরেও যা়ে, ত্রব্ররটরে রতা ত্রহেুিারের মতই রৃ্হযুে েির । 
 
র্ভীর ত্রেো়ে এই প্রশ্নটা ভার্রত ভার্রতই হঠাৎ করর ত্রর্পরীত ত্রদরক রসোর্াত্রহেীর মারি 
োঞ্চিয রদো রর্ি। অ্র্রেরষ আক্রমণ কররত আসর  তারা? ত্রেৎকার করর ত্রেরজর 
রিাকরদররক প্রস্তুত হরত জাত্রের়ে ত্রদি, েুত্রে হি রয যাক, অ্রপক্ষার পািা রেষ হরর্–
ভ়েিংকর র্ররম দাাঁত্রড়র়ে থাকার রের়ে োরাপ আর ত্রক ু রেই। ত্রকন্তু কর়েক ত্রমত্রেট পররই 
রু্িরত পারি রয আজ আর রকাে যুে হরর্ ো। ত্রেরজরদর তাাঁরু্র ত্রদরক ত্রফরর েরির  
েত্রুপক্ষ, র্তবমাে অ্র্স্থাে রথরক এক মাইি রপ রে েীত্রঘ একজে কত্রেবর মাধযরম দারাও 

http://www.bengaliebook.com/


 দ্য সার্পেন্টস টুথ (এম্পায়ার অভ দ্য ম াগল ) । অযার্লক্স রাদ্ারর্ ার্ে 

398 

www.bengaliebook.com                                  সূচিপত্র 
 

 

ত্রেরদবে পাঠারিা পাহারড়র উপর ত্রেরজরদর তাাঁরু্রত ত্রফরর রযরত। অ্েত আররা একটা 
ত্রদে রর্াঁরে রইি তাহরি, রঘাড়ার মুে ঘুত্ররর়ে, ত্রেরজর রিাকরদর ইোরা করর রযরত রযরত 
ভার্ি ত্রেরকািাস। 
 
. 
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২.৯ 
 
পররর ত্রদে সকািরর্িা রভার হর্ারও আরর্ ঘুম রথরক রজরর্ উঠি ত্রেরকািাস। সত্রতয 
র্িরত, রারত রতমে ঘুমই হ়েত্রে। র্তকাি সন্ধযা়ে যুে উপরদষ্টারদর সভা়ে সর্াই 
একমত হর়ের  রয আররা একটা ত্রদে প্রত্রতপরক্ষর আক্রমরণর জেয অ্রপক্ষা করার রকাে 
মারে হ়ে ো। তারদর উত্রেত সিংেযার ত্রদক রথরক রর্ত্রে হর্ার সুরযার্ রে়ো প্রত্রতপরক্ষর 
পঞ্চাে হাজাররর তুিো়ে দারার তসেয সিংেযা আত্রে হাজার। সকাি হর্ার সারথ সারথই 
অ্শ্বাররাহী র্াত্রহেী ত্রের়ে আক্রমণ শুরু কররত হরর্। 
 
ত্রেরকািাস আর তার ভাড়ারট তসরেযর রক্ষরি দারার আরদে হি তার যুে পত্ররোিোর 
তাাঁরু্র ত্রঠক রপ রেই সিংরত্রক্ষত তসেয ত্রহরসরর্ প্রস্তুত থাকা। রয রকাে দুর্বি জা়ের্া়ে 
আঘাত হাোর জেয সদা তৎপর থাকা। এই কারজ ত্রেরজরদর সামত্ররক অ্ত্রভজ্ঞতা আর 
তুমুি যুরের মারিও ো়ুের দৃঢ়তা র্জা়ে রাোর ক্ষমতা কারজ িার্ারত হরর্। 
 
ত্রেরজর রিাকরদর মারি দ্রুত ঘুরর রর্ড়ারত িার্ি ত্রেরকািাস। এেরো ঘুত্রমর়ে আর  র্া 
ো়ুে দুর্বি হর়ে পরড়র  এরকম তসেযরদররক িাকুেী ত্রদর়ে জাত্রর্র়ে ত্রদি, উৎসারহর র্াণী 
রোোরিা প্ররতযকরক, তরিা়োরগুরিার ধার পরীক্ষা করর রদেি; ত্রকন্তু সর্াইরক র্ারর্ার 
রসটা িরণ কত্ররর়ে ত্রদি তা হরে ত্রেরজরদর সারথ যত রর্ত্রে সম্ভর্ পাত্রে ত্রের়ে যাও়ো। 
এরপর সকারির োিা ত্রের়ে উরঠ রর্ি র াট পাহাড়টার েূড়া়ে, রযোরে তাাঁরু্ রর্রড়র  
তার দি। জত্ররপ করর রদেরত িার্ি ত্রর্পরীত পারের েত্রুরদর অ্র্স্থা। শুকরো 
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সমভূত্রমর দুই পারে এরক অ্পররর ত্রদরক মুে করর োটারোো তাাঁরু্গুরিার মারি দূরত্ব 
রদড় মাইি। মাত্রটর ভাাঁড় রথরক িাত্রেরত েুমুক ত্রদরত ত্রদরত পাত্রে আর দইর়ের ত্রমশ্রণ। 
রের়ে রফিি রর্ে কর়েকটা রর্াি পররাটা। তাও়ো রথরক র্রম র্রম োমারোর পর 
রেরত রর্ে সুস্বাদু িারর্, ত্রঠক এেে রযমে িার্র , সারথ মুরত্রর্র রারের হাড়; 
 
দারার উজ্জ্বি িাি র্রণবর তারু্ আর তার রসোর্াত্রহেীর সামরের সাত্রর রথরক রোে ঘুরর 
রর্ি েত্রুর তাাঁরু্র ত্রদরক। রদেরত রপি আওরঙ্গরজর্ আর মুরারদর তসেযরাও ঘুম রথরক 
উরঠ র্যি হর়ে পরড়র । এমেত্রক এতদূর রথরকও উৎসাহী দৃত্রষ্ট রমরি রদেরত রপি, 
হাত্রতর ত্রপরঠ হাওদা রপরত রদ়ো হরে আর তাাঁরু্গুরিার সামরে অ্শ্বাররাহী তসেযরা 
রঘাড়ার ত্রপরঠ েরড় র্সার প্রস্তুত্রত ত্রেরে। হঠাৎ কররই–রভার হর়ের  এেরো হ়েত এক 
ঘন্টাও হ়েত্রে–শুেরত রপি সাদা রধাাঁ়ো  ত্রড়র়ে র্জবে করর উঠি ত্রর্পরীত পারের ভারী 
তামার কামাে, েত্রুর অ্র্স্থারের মািামাত্রি র্ড়সড় একটা তাাঁরু্র কা  রথরক, রযটা 
ত্রেরকািাস ধারণা করি আওরঙ্গরজর্ আর মুরারদর প্রধাে সামত্ররক দির। তার মারে 
দারার মত তার ভ্রাতৃি়েও আর অ্রপক্ষা সহয কররত পারর  ো। 
 
সারথ সারথ উত্তর ত্রদর়ে র্রজব উঠি দারার কামােগুরিা। অ্রেকগুরিা রর্ািাই কা াকাত্র  
পড়ি রযমে েত্রুরগুরিা, শুকরো ভূত্রমরত পরড় রকাে ক্ষ়ে-ক্ষত্রত ঘটারিা ো রকর্ি 
কাাঁকড় আর ধুিার র্ষবণ  াড়া। যাই রহাক, ক্রমে রর্রড় যাও়ো ধুিার মারি ত্রদর়ে 
ত্রেরকািাস রদেরত রপি র্রজব উঠি আররকটা েে কামাে, প্রেণ্ড ত্রর্রফাররণ 
মুহূতবোরেরকর জেয শ্রর্ণেত্রে হাত্ররর়ে রর্ি রযে। েব্দটা এরসর  তার রপ ে ত্রদক 
রথরক, র্াম পারে মরে পরড় রর্ি রসোরে ত্র ি দারার র্ারুদ রসদর্াহী র্াত্রড়রত র্হর, 
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যুে সভার উপরদষ্টারা রভরর্ত্র ি েত্রুর কামারের রর্ািা ততদূর যারর্ ো। হ়ে 
আওরঙ্গরজরর্র রকাে এক ভার্যর্াে কামাে ররকডব ভঙ্গ করর রর্ািা  ুাঁরড়র , ে়েত দারার 
ত্রেরজর রকাে এক রর্রে়োি রর্ািোজ অ্রের র্াত্রড়রত রর্ািা  ুাঁরড়র । সৃত্রষ্টকতবার কার  
প্রাথবো এই রয, ক্ষ়েক্ষত্রত রযে রর্ত্রে ো হ়ে। 
 
এই ত্রর্পযবর়ের উত্তররই রযে ত্রেরকািাস রদেরত রপি দারার অ্শ্বাররাহী র্াত্রহেীর একদি 
তসেয প্রস্তুত হরত শুরু কররর । র্েুকধারী আর পদাত্রতক তসেযরদর পাে কাত্রটর়ে 
অ্তিঃপর এত্রর্র়ে রযরত িার্ি দুই রসোর্াত্রহেীর মািোরের রোিা ম়েদারে। রসই একই 
রাজপুত আর পাোর্ী তসেযরা যারা আগ্রা তযার্ করার ত্রদরে পিাদভারর্র র্াত্রহেী র্রড় 
তুরির  একরি। যুরে এরস এেে তারা প্রথম হরর্। একটু পররই টর্র্ত্রর্র়ে রঘাড়া 
 ুত্রটর়ে রসাজা আওরঙ্গরজর্ আর মুরারদর কামারের ত্রদরক  ুরট রর্ি দিটা। র্াতারস 
তারদর সরু্জ র্যাোর উড়র  পতপত করর, হারত উদযত র্েবা আর রকােমরত 
ত্রেরজরদররক রঠত্রকর়ে রররের  একরজাট হর়ে রদৌড়ারোর জেয, েতুর্া েত্রুর গুত্রির মরধয 
পত্ররণত হরর্ সহজ ত্রেোো়ে। 
 
এমেত্রক এতদূর রথরকও রাজপুতরদর রণহুিার শুেরত রপি ত্রেরকািাস রাম! রাম! রাম! 
 ুটর  সকরি। েত্রুপক্ষ রথরক আধা মাইি দূররত্ব থাকরতই আর্াররা তারদর উপর র্রজব 
উঠি আওরঙ্গরজর্ আর মুরারদর কামাে। সারথ সারথ পরড় রর্ি এরকর্ারর প্রথম র্যাোর 
র্হেকারীর তামারট রঘাড়াটা। মাথার উপর র্ের্ে করর করর ঘুররত ঘুররত মাত্রটরত 
আ রড় পড়ি আররাহীর প্রাণহীে ত্রেথর রদহ। ত্রকন্তু দুমরড় মুেরড় যাও়ো রদহটার সারথ 
জত্রড়র়ে র্াতারস উড়রত িার্ি র্যাোর। পরড় রর্ি আররা রঘাড়া আর তারদর আররাহীরা। 
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একই সারথ অ্েযরা আর্ার পথ করর ত্রের়ে  ুরট েিি ত্রদত্রিত্রদক জ্ঞােেূেয হর়ে। হ়ে 
আহত হি েতুর্া আররাহীরা জেম হর়ে ত্রে়েন্ত্রণ হাত্ররর়ে রফিি। তারপররও র্াত্রক 
অ্শ্বাররাহীরা একটুও ো রথরম, ত্রেরোণ পরা মাথা রঘাড়ার র্িার সারথ রিরে রররে  ুরট 
েিি েত্রুর ত্রদরক। 
 
র্েুকধারী তসেযরা আওরঙ্গরজর্ আর মুরারদর কামারের ফাাঁরক ফাাঁরক ত্রেরজরদর 
রতপা়োটুি আর িম্বা েিও়োিা র্েুক ত্রের়ে ত্রেোো ত্রঠক কররত র্যি হর়ে পড়ি। 
কামারের রর্ািার সারথ যুে হি র্েুরকর গুত্রি। তারদর প্রথম রযৌথ আক্রমরণই োত্রি 
হর়ে রর্ি আররা ত্রক ু রঘাড়র ত্রপঠ, আররা অ্সিংেয রঘাড়া রহাাঁেট রের়ে পড়ি ধুিার 
মারি, র্ড়ারত র্ড়ারত রভরে রর্ি পা আর েুর। ত্রকন্তু ততক্ষরণ কামারের কার  রপৌঁর  
রর্ি দারার অ্শ্বাররাহী তসেযরা। র্েবা ত্রদর়ে, তরিা়োর ত্রদর়ে আঘাত করর কেুকাটা কররত 
িার্ি রর্ািোজ আর র্েুকধারীরদর। একটু পররই অ্ে রফরি পাত্রির়ে রর্ি রর্ত্রের 
ভার্ েত্রু র্েুকধারীরা। আেত্রেত হর়ে উরঠ ত্রেরকািাস রদেরত রপি ত্রজরত যারে 
সম্রারটর তসেযরা। দারাও ত্রেি়ে একই কথা ভার্র । ত্রেরজর রেিাি তারু্র পারে 
ত্রর্োি যুেহাত্রতর ত্রপরঠ হাওদার মারি দাাঁত্রড়র়ে ত্রর্জ়েীর ভত্রঙ্গরত োহজাদারক মুত্রষ্টর্ে হাত 
মাথার উপরর তুিরত রদেি ত্রেরকািাস। 
 
যাই রহাক, এর এক ত্রক দুই ত্রমত্রেট পর আর্ার েত্রু কামারের পারে যুেরত তসেযরদর 
ত্রদরক তাকারতই রদো রর্ি, আওরঙ্গরজর্ আর মুরারদর রসোর্াত্রহেীর র্াম পাে রথরক 
অ্শ্বাররাহী তসেযরদর ত্রর্োি একত্রট অ্িংে টর্র্ত্রর্র়ে এত্রর্র়ে এরস িাাঁত্রপর়ে পড়ি দারার 
র্াত্রহেীর উপর। কর়েক ত্রমত্রেরটর জেয মরে হি সমুরদ্রর রঢউ আ রড় পড়র  পাথর 
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েরণ্ডর উপর, এমেভারর্ কামারের কার -দূরর েিরত িার্ি যুে। ধীরর ধীরর ফিাফি 
েরি রর্ি েত্রুর্াত্রহেীর অ্েুকূরি আররা রর্ত্রে সিংেযক তসেয এরস রযার্ ত্রদরত িার্ি 
তারদর সারথ। 
 
প্রা়ে ত্রর্ে ত্রমত্রেট পরর রদো রর্ি ঘুরর দাাঁত্রড়র়ে ত্রফরর আসরত শুরু কররর  দারার 
র্যাোর। আর রকাে সরেহই রইি ো। দারার অ্শ্বাররাহীরা, সিংেযা়ে এরকর্ারর করম 
ত্রর্র়ে দ্রুতর্ত্রতরত রঘাড়া  ুত্রটর়ে ত্রফরর আসরত োইর  ত্রেরজরদর সাত্ররর ত্রদরক। মুরাদ 
আর আওরঙ্গরজরর্র তসেযরা তারদর ত্রপ ু ধাও়ো ো কররিও পরড় রযরত িার্ি আররাহী, 
র্েুরকর গুত্রি এরস ধাক্কা ত্রদরে সর্াইরক। কমিা রপাোরকর এক রাজপুত তসেয পরড় 
ত্রর্র়েও পা আটরক রফিি পা-দাত্রের সারথ। রঘাড়াটা তারক র্হুদূর রটরে ত্রহাঁেরড় ত্রের়ে 
এরিা যতক্ষণ পযবে ো রভরে রর্ি োমড়ার পা-দাত্রে। ত্রেথর হর়ে পরড় যার্ার আরর্ 
আররা র্ার কর়েক পাত্রড়র়ে রর্ি রদহটা। অ্েযত্রদরক আর্ার আররক জে সাহসী 
অ্শ্বাররাহী েত্রুর গুত্রির মুরে আাঁকার্াাঁকা হর়ে ত্রেরজর ধূসর ররের রঘাড়া  ুত্রটর়ে ত্রর্র়ে র া 
করর তুরি ত্রের়ে এরিা ত্রেরজর আহত সহরযাোরক। অ্েযােয রঘাড়াত্রর্হীে তসেযরাও 
রদৌরড়, মাত্রট ঘষরট ঘষরট রযভারর্ পারর  ত্রফরর আসরত োইর  ত্রেরজরদর সাত্ররর ত্রদরক, 
রদহর্মব আর ত্রেরোণ েুরি রফরি ত্রদর়ের  অ্রেরক, রযে েিরত ত্রর্র়ে ভাররর কাররণ 
র্ত্রত ো রথরম যা়ে। 
 
একটা আররাহীত্রর্হীে আতত্রিত রঘাড়া–অ্রেকগুরিাই আর  এমে মাত্রটরত  ুাঁরড় রফিি 
এক তসেযরক, রর্োরা পাে ত্রদর়ে যার্ার সম়ে রেষ্টা কররত্র ি রঘাড়ার িার্াম ধররত। 
র্হুকরষ্ট উরঠ দাাঁত্রড়র়ে ডাে পা রটরে রটরে ত্রফরর আসরত িার্ি তসেযটা। েীত্রঘ্র র্াত্রকরা 
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যারা রঘাড়ার ত্রপরঠ ত্র ি, এরস পড়ি ত্রেরজরদর সঙ্গীরদর রভতরর, ত্রেরাপত্তার মারি। 
এরকর্ারর রেরষ যারা এরসর , তারদর মারি আর  একজে র্যাোর র্াহক তসেয, তার 
আহত রঘাড়াটা প্রা়ে েোরেক র্জ রদৌরড় এরস এেে ঢরি পড়ি আরি করর। সূ্থিকা়ে 
পাোর্ী তসেযটা ভারী র্যাোর হারত ত্রের়েই রদৌরড় পার হর়ে এি র্াত্রক পথটুকু। অ্েয 
ত্রদরক সত্রহরসরা রদৌরড় এরস রঘাড়া রথরক োমরত সাহাযয করি আহত তসেযরদররক, 
মারাত্মকভারর্ আহতরদররক হারত র্াোরো োাঁত্রট়োরত যত্ন করর শুইর়ে ত্রদর়ে ত্রের়ে রযরত 
িার্ি হাত্রকমরদর তাাঁরু্র ত্রদরক। 
 
এর আরর্ একত্রদে হাত্রকমরদর একটা তাাঁরু্রত উাঁত্রক রমররত্র ি ত্রেরকািাস, রদেরত 
রপর়েত্র ি িাি-অ্যাপ্রে পত্ররত্রহত ত্রেত্রকৎসরকরা োে মুরে সাত্রজর়ে রররের  ত্রেরজরদর  ুত্রর, 
কাাঁত্রে আর অ্েযােয যন্ত্রপাত্রত, অ্েযত্রদরক সাহাযযকারীরা আগুে রজ্বরি প্রস্তুত করর রররের  
রিাহার পাত। তাড়াতাত্রড় অ্েযপারে রোে ঘুত্ররর়ে ত্রের়েত্র ি ত্রেরকািাস, আহত হরি কী 
করা হরর্ তারক ত্রের়ে রসটা আর ভার্রত ো়েত্রে মে। এর পত্ররর্রতব র্ভীরভারর্ রভরর্ 
রদেরত োইি, অ্শ্বাররাহীরদর উপর ত্রেরজরদর ত্রর্জর়ের সুরযার্ ত্রের়ে রকে ত্রপ ু ধাও়ো 
করর এরিা ো আওরঙ্গরজর্ আর মুরাদ। এমে সম়ে এক কত্রেব এরস জাোরিা ত্রেরজর 
তাাঁরু্রত যুেসভা রডরকর  দারা। 
 
কা াকাত্র  থাকা়ে প্রথরমই রপৌঁর  রর্ি ত্রেরকািাস। োত্রম়োোর ত্রেরে ঢুকরতই রদেরত 
রপি স্বরণবর রদহর্মব পরর ভাইরদর তাাঁরু্র ত্রদরক তাত্রকর়ে দাাঁত্রড়র়ে আর  দারা, রসোরে 
শ্রত্রমরকরা অ্সহয র্রম উরপক্ষা কররও যুে করর  প্রথম আক্রমরণ ধরাো়েী হর়ে যাও়ো 
কামােগুরিারক ত্রঠকঠাক কররত। অ্েযরা ষাড় ত্রদর়ে রটরে আো র্াত্রড় রথরক কামারের 
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রর্ািা আর র্ারুদ োত্রমর়ে সাত্রজর়ে রাের  রর্ািোজরদর কার । আররা একদি তসরেযর 
রহাট একটা দি  ুরট রর্ড়ারে আহত আর ত্রেহত তসেযরদর মারি। কর়েকজেরক র্র়ে 
ত্রের়ে রযরত রদেরত রপি ত্রেরকািাস, ত্রেিঃসরেরহ ত্রেরজরদর তসেয। অ্েয আররকটা দি 
আহত রঘাড়াগুরিার র্ার়ে ত্রর্াঁত্রধর়ে ত্রদরে র্েবা। মরে হি জম্ভগুরিারক দুদেবা রথরক মুত্রে 
রদর্ার শুরুভার কাাঁধ রথরক োত্রমর়ে  ুরট রর্ি অ্েয রদহগুরিার ত্রদরক। িুাঁরক পরড় েুাঁরজ 
রদেি মূিযর্াে ত্রক ু পাও়ো যা়ে ত্রকো; এরপর রু্রকর মারি ঢুত্রকর়ে ত্রদি র্েবার ফিা। 
একজে আহত তসেয কী ঘটর  রদেরত রপর়ে হঠাৎ কররই ত্রেরজর পার়ে দাাঁত্রড়র়ে রদৌরড় 
আসরত োইি দারার সাত্ররর ত্রদরক টরিামরিা পার়ে। ত্রকন্তু রদেরত রপি একজে 
হতযাকারী। এক িারফ আহত তসরেযর কার  এরস সহরজই ধরর রফিি, মাত্রটরত রফরি 
আগ্ররহর সারথ রর্াঁরথ রফিি ত্রেরজর র্েবা ত্রদর়ে। 
 
দারা, পত্ররষ্কারভারর্ রসও রদেরত রপর়ের  পুররা ঘটোটা। ত্রেৎকার করর উঠি, রকমে 
করর তারা এত ত্রেষু্ঠর হরে? 
 
মােেী়ে োহজাদা! এটা যুে আর যুে ত্রেমবম হ়ে, ত্রর্রেষ করর রৃ্হযুে। ত্রকন্তু এর রের়েও 
োরাপভারর্ েেহরি তসেযরদররক মারা রযরত রদরেত্র  আত্রম উত্তরর অ্ত্রভযারে। উত্তর 
ত্রদি ত্রেরকািাস। 
 
যুরের র্যাপারর আপোর অ্ত্রভজ্ঞতা আমার রের়ে রর্ত্রে। সত্রতয কথা র্িরত আমার 
অ্ত্রভজ্ঞতা এরকর্ারর অ্ে আর আত্রম অ্েই োই। যত েীত্রি এই যুে রেষ হ়ে ততই 
মঙ্গি। 
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এই ফাাঁরক দারার র্াত্রক রসোপত্রতরা এরস জরড়া হি তার োরপারে আর তারদররক 
স্বাভাত্রর্ক পেত্রত র্া দরর্াররর র্যেোপূণব স্বার্ত ো জাত্রের়েই োহজাদা র্রি উঠি, আত্রম 
রদরেত্র  কীভারর্ আমারদর সাহসী রিাকগুরিারক হতযা করর  েত্রুরা, যারা অ্শ্বাররাহীরা 
ত্রপ ু হটারত আহত হর়ে পরড় আর  রসোরে। আত্রম তারদররক আর্াররা এ সুরযার্ ত্রদরত 
োই ো। আমরা আর কেরো ত্রপ ু হরট আসরর্া ো। আমারদর পরর্তবী আক্রমণ হরর্ 
হারত থাকা সমি তসেয ত্রের়ে একরযারর্। 
 
এটা রর্ে সাহসী পদরক্ষপ, মােেী়ে োহজাদা; ত্রকন্তু এটা ত্রক ত্রঠক হরর্? জােরত োইি 
রাজা জ়ে ত্রসিং, একটা আক্রমরণ সমি র্াত্রহেীরক র্যর্হার করা? অ্ত্রেত্রিত ভত্রর্ষযত র্া 
রকাে প্রত্রতররারধর জেয কর়েক ররত্রজরমন্ট তসেযরক ত্ররজাভব রাো উত্রেত ে়ে ত্রক? 
 
তসেযরদররক ধরর রােরিই র্রঞ্চ প্রত্রতররাধ রর্ত্রে আসরর্। আত্রম ত্রসোে ত্রের়েত্র  এর্ার 
সুত্রেপুণভারর্ আঘাত করর আজরকর মারিই রেষ কররত হরর্ এ যুে। আমারদর 
তসেযরদর প্রস্তুত হরত কত সম়ে িার্রর্? 
 
এক ঘণ্টা, সম্ভর্ত, োহজাদা। উত্তরর জারোরিা রাজা। আর এর্ার, আত্রম পরামেব রদর্ 
আক্রমরণর সফিতার জেয েত্রুর সাত্রররত কামারের রর্ািা  ুাঁরড় তসেযরদররক  িভঙ্গ 
করর রদ়ো সহ তারদর র্াত্রক কামােগুরিারক অ্রকরজা করর রদও়োর জেয। 
 
প্রর়োজেী়ে আরদে ত্রদর়ে ত্রদে। 
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ভুরি যারর্ে ো, মােেী়ে োহজাদা, যেে আমরা ত্রেরজরদর প্রস্তুত্রত ত্রেরত থাকরর্া, রপ ে 
রথরক র্রি উঠি একটা কে, আমারদর রে়োি রােরত হরর্ েত্রু তসেযরা জরড়া হর়ে 
আমারদর উপর েড়াও হর্ার রকাে পাাঁ়েতারা করর  ত্রকো। 
 
আররকটা রু্ত্রেদীি মের্য, রভরর্ রদেি ত্রেরকািাস। যুরের রক্ষরি, ত্রঠক রযমে 
প্রত্রতরযাত্রর্তা়ে হ়ে, শুধুমাি ত্রেরজর পত্ররকেো ত্রেেুাঁত করাটাই যরথষ্ট ে়ে, েত্রুর ত্রদরকও 
রতামারক িক্ষয রােরত হরর্ আর উত্তর রদর্ার র্যাপাররও সদা প্রস্তুত থাকরত হরর্। 
 
হযাাঁ, অ্র্েযই। আমরা আররা রর্ে ত্রক ু গুিের পাত্রঠর়ে রদর্, রযে েত্রুপরক্ষর রয রকাে 
তৎপরতা তৎক্ষণাৎ জাো যা়ে। যাই রহাক, আমার মরে হরে সিংেযা়ে কম হর্ার কাররণ 
আমার ভাইর়েরা আত্মরক্ষামূিক রকৌেি অ্র্িম্বে কররর । আত্রম েই। আর সম়ে েষ্ট 
করা উত্রেত হরর্ ো। আক্রমরণর জেয প্রর়োজেী়ে প্রস্তুত্রত ত্রেে, জ়ে ত্রসিং। আমার ত্রর্শ্বি 
আর ত্রর্জ্ঞ উপরদষ্টামণ্ডিী, আত্রম আপোরদর সর্ার কার  ঋণী। আর আমার ত্রপতা, 
আমারদর সত্রতযকার সম্রাটও একই কথাই র্িরর্ে। সর্াইরক রসৌভারর্যর শুরভো আর 
আল্লাহ ত্রর্জ়ে ত্রদর়ে আমারদররক আেীর্বাদ করুে। সভা রেষ করা হি। 
 
আর্াররা ত্রর্ত্রিত হর়ে ত্রেরকািাস ভার্রত িার্ি, রেষ মেরর্যর মাধযরম দারার আেত্ররক 
র্দােযতা ভার্ ফুরট উঠরিও কমবকতবাররদর সারথ আররকটু সম়ে ো কাটারোর ত্রসোেটা 
হ়েত ভারিা হ়েত্রে। রকেো, রসোপত্রতরদররক ত্রর্ত্রভন্ন প্রশ্ন ত্রজরজ্ঞস করা, তার সহজ 
রণরকৌেি সম্পরকব আররা পরামেব রে়ো, ত্রেরদেপরক্ষ সকিরক উৎসাহী করর রতািার 
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জেয ত্রর্রেষভারর্ রু্ত্রির়ে র্িা প্রর়োজে ত্র ি রয এই ত্রর্জ়ে রকে সাম্রারজযর আর তারদর 
জেয এতটা গুরুত্বপূণব। প্রা়ে ত্রিে র্ ররর রর্ত্রে সম়ে ধরর দারারক রেোর সুর্ারদ 
পত্ররর্ার, র্যত্রের্ত জীর্ে আর ঘত্রেষ্ঠ ত্রমিরদর সারথ দারার উষ্ণ আর মরোমুগ্ধকর 
আেরণ সম্পরকব যরথষ্ঠ ও়োত্রকর্হাি ত্রেরকািাস। এেে মরে হি সমথবকরদর সারথ 
এরহে আরিােোর রক্ষরিও আররকটু রোিারমিা, সহজ হরত পারত দারা। এেে পযবে 
দারার হারত তসরেযর রয সর্বাত্রধক সিংেযা আর , তারত তার রণরকৌেি সফি হও়ো 
উত্রেত আর আল্লাহ োইরি, সন্ধযার মারি রস আর তার তসেযরা ত্রর্জ়েীর রর্রে রঘাড়া 
 ুটারত পাররর্ আগ্রার ত্রদরক। 
 
রদড় ঘণ্টা পরর, ত্রেরজর র্াদাত্রম রঘাড়া়ে েরড় দারার তাাঁরু্র রপ রে আর্াররা র াট্ট 
পাহাড়টার মাথা়ে উরঠ রর্ি ত্রেরকািাস। পুররাদস্তুর রণ সারজ সত্রিত হর়ে এর্ার ঘামরত 
িার্ি রু্ক আর ত্রপরঠর র্রমবর ত্রেরে, ডাে পারে িম্বা তরিা়োর আর েীি রকামরর্ন্ধেীর 
সারথ আটরক আর  কাকৃত্রত-হাতিঅ্িা দুইটা ত্রপস্তুি। ঢারকর র্াজো রর্রজ উঠরতই 
তাত্রকর়ে রদেরত রপি সামরের সাত্রররত প্রা়ে রদড় মাইি িম্বা িাইে ধরর একরি 
এরর্ারত শুরু কররর  দারার তসেযরা। ডাে পারে রাজা রাম ত্রসিং রারঠাররর রাজপুত 
তসেযরা আর র্াম পারে েত্রিি উল্লাহ োরের উজরর্ক তসেযর্ণ। একটু আরর্ দুই 
রসোর্াত্রহেীর মারি কামারের রর্ািা ত্রর্ত্রেমর়ের ফরি সৃষ্ঠ সাদা রধা়োর মাি ত্রদর়ে েিরত 
শুরু করি দিটা। একটু আরর্ই আত্রে ত্রমত্রেট ধরর উভ়ে পক্ষ যরথষ্ট রর্ািার্ারুদ েরে 
করর রফিরিও রকাে পক্ষই মরে হি ো রতমে ক্ষত্রিস্থ হর়ের । শুধুমাি স্পষ্ঠভারর্ 
রোরে পড়ি এরক অ্রেযর কা  রথরক কর়েক ফুট দূররত্ব ত্রর্োি ধূসর পাথরেরণ্ডর মত 
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পরড় আর  দারা আর মুরারদর ত্রতেটা হাত্রত। কামােগুরিারক আররা একটু এত্রর্র়ে 
আেরত ত্রর্র়ে কুরপাকাত হর়ে রর্র  ত্রর্োি জন্তু ত্রতেটা। 
 
এরক এরক আররা তসেয এরস এরর্ারত শুরু করি দারার র্াত্রহেী রথরক। একটু পরর 
দারার ত্রেরজর ত্রর্োি হাত্রতও এরর্ারত শুরু কররতই রত্নেত্রেত সুউচ্চ হাওদা রথরক 
তসেযরদর উরদ্দরেয হাত োড়ি োহজাদা। তার হাত্রতর আকার আর হাউদার ত্রেমবাণগুরণ 
সকি তসেযরা োহজাদারক রদের  আর রস ত্রেরজও অ্েযরদররক রদেরত পারে যা ত্রভন্ন 
রকাে উপার়ে সম্ভর্ হত ো। 
 
ত্রেজ তসেযরদররক ত্রের়ে রযোরে ত্র ি রসোরেই থাকার জেয োহজাদার আরদে পািে 
কররত ত্রর্র়ে র াট্ট পাহাড়টার উপরর েেভারর্ দাাঁত্রড়র়ে রথরক রসোর্াত্রহেীর এত্রর্র়ে 
যাও়ো সহ যুরের র্ত্রত স্পষ্ট রদেরত পারে ত্রেরকািাস। মারি মারি কুণু্ডত্রি পাকারো 
রধাাঁ়ো এরস দৃত্রষ্টপরথ র্াধা ত্রদরে, রু্িরত কষ্ট হরে রয কতটা এরর্াি যুে। 
 
ডাে ত্রদরক রাজা রাম ত্রসিং রারঠাররর কমিা আর রকের রো রপাোক পত্ররত্রহত অ্শ্বাররাহী 
তসেযরা র্াত্রকরদররক র রড় এত্রর্র়ে রর্ি দ্রুত েত্রুপরক্ষর এরকর্ারর মািোরে ত্রর্র়ে 
আঘাত হােি। 
 
আররা একর্ার রধাাঁ়ো এরস র্াধা রদ়োর পর তাকারতই ত্রেরকািাস অ্েুমাে কররত পারি 
এর কারণ। তসেযসাত্ররর পাোপাত্রে হাওদাসহ দুত্রট ত্রর্োি হাত্রত েিরত শুরু কররর , 
োরপারে র্যাোর র্াহকরদর। ত্রেরজর তসেযরদররক দৃঢ় হরত উৎসাহ ত্রদরে আওরঙ্গরজর্ 
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আর মুরাদ। রাজা রাম ত্রসিং রারঠার ত্রেঘবাৎ ত্রর্জ়েীর রেতার্ ত্রেরত োইর  ত্রেরজর মাথা়ে, 
রযে রাজপুত তসেযরদর োরম জ়েধ্বত্রে ত্রদর়ে ওরঠ সর্াই। আর্ার ত্রর্রদ্রাহী দুই ভাইরক 
হতযা অ্থর্া র্ত্রে করার মাধযরম প্রত্রতরোধ রে়ো হরর্ ধমবরতর যুরে োোত ভাই যে়েে 
ত্রসিংর়ের পরাজর়ের। ত্রকন্তু পত্ররষ্কারভারর্ রদো রর্ি এই রর্পররা়ো মরোভারর্র কাররণ 
মূিয ত্রদরত হরে তার তসেযরদর, েত্রু সাত্ররর মািোে রথরক র্রজব ওঠা কামাে র্া 
র্েুরকর গুত্রিরত পরড় রযরত িার্ি এরকর পর এক তসেয। 
 
রশ্বত-শুভ্র রতজী রঘাড়র উপর থাকা রাজা রাম ত্রসিং রারঠার আর তার দুই পারের র্যাোর 
র্াহরকরা অ্রিৌত্রককভারর্ রর়ে রর্ি এরকর্ারর অ্ক্ষত আর তাই সর্ার আরর্ রপৌঁর  
রর্ি ত্রর্রদ্রাহী দুই ভাইর়ের োরপাে ত্রঘরর থাকা তসেযরদর মারি, ত্রঠক রপ রেই আর  
প্রা়ে ত্রেিঃরেষ হর়ে আসা রাজপুত র্াত্রহেী। 
 
এতদূর রথরক পুঙ্খােুপুঙ্খ রূরপ সর্ত্রক ু রদো রর্ে কষ্টকর হরিও ত্রেরকািারসর রোরে 
পড়ি, একজে রাজপুত তসেয ত্রর্র়ে িাাঁত্রপর়ে পড়ি একটা হাত্রতর উপর। ত্রর্রেষভারর্ 
প্রত্রেত্রক্ষত আর রণসারজ সত্রিত আররা কর়েকত্রট অ্রশ্বর মত এ রঘাড়ার মুরে মুরোে 
িার্াে, হাত্রতর মাহুরতর উপর আঘাত করি রাজপুত তসেয। ত্রকন্তু হাওদার একজে 
রদহরক্ষী উরঠ দাাঁত্রড়র়ে দুর্ার োিাি তার হারতর র্েবা। রোরের সামরে রথরক উধাও হর়ে 
রর্ি রঘাড়া আর তার রাজপুত আররাহী। 
 
রাজা রাম ত্রসিং রারঠাররর একজে র্যাোর র্াহক পরড় রর্ি। ত্রকন্তু অ্েযােযরা রর়ে রর্ি 
রেতার কা াকাত্র । অ্েয আররক রাজকী়ে হাত্রতর ত্রদরক  ুরট রর্ি রাজা। প্রত্রতপক্ষ হ়ে 
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তার কা  রথরক সরর রর্ি ে়েত রকাঁরপ উঠি আঘারতর রোরট। হঠাৎ কররই র্াত্রক 
র্যাোর র্াহক সামরের ত্রদরক পরড় রর্ি রঘাড়া রথরক আর মাত্রটর উপর ত্রেরজর কমিা 
রো র্যাোর ত্রের়েই জত্রড়র়ে রর্ি। এরপর র্রজব উঠি রাজার ত্রেরজর সাদা রঘাড়া। রসও 
ত্রক হাত্রতর মাহুতরক আঘাত করার কথা ভার্ত্র ি? ত্রকন্তু রপ ে ত্রদরক সরর এরিা রঘাড়া, 
আর রযই মুহূরতব রপ রে রহরি রর্ি জটা, সারথ সারথ রেরম উদযত তরিা়োর র্াত্রর্র়ে 
ধরর আর ত্রেেু হর়ে হাত্রতর ত্রদরক  ুরট রর্ি রাজা। রিরু্রো পার্ত্রড় আর কমিা সাদা 
রজাব্বা পত্ররত্রহত রাজারক ত্রেেরত একটুও কষ্ট হি ো। সাহরসর সারথ রেষ্টা করি হাত্রতর 
রপরটর ত্রেরে ঢুরক রযরত; সম্ভর্ত হাওদার জা়ের্া়ে রপরটর োড়ী রকরট রদ়োর ইরে 
ত্র ি। ত্রকন্তু উরদ্দেয যাই থাকুক ো রকে সফি হরত পারি ো রাজা; পরড় ত্রর্র়ে আহত 
হি আর উরঠ দাাঁড়ার্ার রেষ্টা কররতই েযাো হর়ে রর্ি হাত্রতর পার়ের ত্রেরে পরড়। 
 
রাজার অ্কুরতাভ়ে তসেযরা তারপররও যুে কররত িার্ি। দ্রুত র্াড়রত থাকা রধা়োর 
মারি ত্রদর়েও ত্রেরকািারসর রোরে পড়ি রাজপুতরদর সারথ আররা রযার্ ত্রদরত শুরু 
কররর  দারার মধযভারর্র অ্শ্বাররাহী তসেযরা–অ্রযাধযা, কাত্রির আর অ্েযােয জা়ের্া 
রথরক আর্ত র্হু যুরের অ্ত্রভজ্ঞ রযাোরা। আওরঙ্গরজর্ আর মুরারদর হাত্রতি়ে ইত্রতমরধয 
ঘুরর ত্রর্র়ে অ্শ্বাররাহী রক্ষীর্াত্রহেী সহ ত্রেরজরদর তসেযর্রণর মারি ঢুরক রর্ি ত্রেরাপত্তা 
র্ির়ের রভতরর। তরিা়োর ত্রদর়ে কেুকাটা কররত কররত তারদর ত্রপ ু ত্রেি দারার 
অ্শ্বাররাহী র্াত্রহেী। দারার র্াত্রহেী অ্ে একটু এত্রর্র়ে রর্রিও যুে রয কত্রঠে আর সমারে 
সমাে হরে তা পত্ররষ্কারভারর্ই রর্ািা রর্ি। দারার সুউচ্চ হাওদা ধীরর ধীরর এরকর্ারর 
যুরের মািোরে এত্রর্র়ে যারে রদেরত রপি ত্রেরকািাস। এমেত্রক দারা মাি আধা 
ঘণ্টারও কম সম়ে আরর্ ত্রেরজর সত্রতযকাররর যািা শুরু কররিও ত্রেরকািারসর কার  
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মরে হি যুরের র্ত্রত র্ড় রর্ত্রে দ্রুত পত্ররর্ত্রতবত হরে। রু্িরত পারি এেেই ত্রেরজর 
তসেযরদর ত্রের়ে তারও উত্রেত যুরে িাাঁত্রপর়ে পড়া, ত্রকন্তু রকাথা়ে? আর্াররা ম়েদারের 
প্রত্রতত্রট অ্িংে ভারিাভারর্ পরীক্ষা করর রদেি ত্রেরকািাস, রে়োি করি র্াম পারে েত্রিি 
উল্লাহ োে আর তার তসেযরা রযে ত্রপত্র র়ে পড়র । ফরি রর্ে োত্রেকটা জা়ের্া ফাাঁকা 
হর়ে পরড়র । 
 
ত্রেরকািাস রু্িরত পারি ো এর কারণ। উত্তররর যুরে কেরো ত্রপ ু হটরত রদরেত্রে 
েত্রিি উল্লাহ োেরক। আর্াররা তাত্রকর়ে েূেযস্থােটারক ক্রমে রর্রড় রযরত রদেি 
ত্রেরকািাস। আতত্রিত হর়ে রদেরত রপি যুেরক্ষি র রড়, দারার পক্ষ তযার্ করর েরি 
আসর  েত্রিি উল্লাহ োে আর তার উজরর্ক তসেযরা। এটা ত্রেি়েই পূর্ব-পত্ররকত্রেত। 
সমরকরের ত্রর্রুরে অ্ত্রভযারে আওরঙ্গরজরর্র রর্ে কা াকাত্র  ত্র ি েত্রিি উল্লাহ োে। 
আর দারার র্াত্রহেীরত তারক রদেরত রপর়ে একটু ত্রর্ত্রিতই হর়েত্র ি ত্রেরকািাস। ত্রকন্তু 
কথা র্িার সম়ে সহজ সুরর সিংত্রক্ষিভারর্ েত্রিি উল্লাহ োে শুধু এটুকুই জাত্রের়েত্র ি রয 
একমাি মুকুটধারী সম্রারটর প্রত্রতই ত্রর্শ্বি রস, অ্তীরত আওরঙ্গরজরর্র দক্ষতার প্রত্রত 
শ্রো যাই থাকুক ো রকে তারত ত্রক ু যা়ে আরস ো। এেে রর্ািা যারে পত্ররষ্কারভারর্ 
ভত্রণতা কররর  েত্রিি উল্লাহ োে; অ্রপক্ষা কররর  কেে রমাক্ষম আঘাত হােরত 
পাররর্। 
 
রযে ত্রেরকািারসর সরেহরক সত্রতয প্রমাণ কররতই দারার সামরে সৃত্রষ্ট হও়ো েূেযস্থারের 
ত্রদরক রঘাড়া  ুত্রটর়ে এত্রর্র়ে এরিা একদি ত্রর্রদ্রাহী র্াত্রহেীর অ্শ্বাররাহী তসেয। েত্রিি 
উল্লাহ োরের প্রস্থাের্ামী তসেযরদর পাে ত্রদর়ে এত্রর্র়ে এরিা, রযে ত্রেত্রিতভারর্ই জারে 
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রয রকাে ধররণর সার্ধােতার প্রর়োজে রেই। েত্রিি উল্লাহ োরের কীত্রতব দারাও রদেরত 
রপর়ের  ত্রেঘবাৎ, রকেো ঘুরর ত্রর্র়ে তার হাত্রতও হেদে হর়ে ত্রফরর আসরত োইি, 
রপ রে রদহরক্ষীর দি। ইোরা করর ত্রেরজর তসেযরদর রঘাড়া়ে উরঠ এত্রর্র়ে রযরত 
ত্রেরদবে ত্রদি ত্রেরকািাস। জারে এেে তারদর দাত্র়েত্ব কী–দারার ত্রদরক এত্রর্র়ে ত্রর্র়ে 
ফাটিটারক রমরামত কররত সাহাযয করা। 
 
দুই ত্রক ত্রতে ত্রমত্রেরটর মাথা়ে যুরের ম়েদারের ঘে রধাাঁ়োর রভতরর ঢুরক ত্রর্র়ে জ্বািা 
করর উঠি ত্রেরকািারসর রোে আর োক। একটু ফাাঁক রপরতই রদেরত রপি ত্রতে রথরক 
োরে র্জ দূরর রথরম আর  দারার হাত্রত। হাত আর পা ত্রদর়ে সমারে তার্াদা ত্রদর়ে 
রঘাড়া  ুত্রটর়ে কা াকাত্র  রযরতই রদেরত রপি এর কারণ। হাওদা রথরক ত্রেরে রেরম 
আসর  দারা। আররকটু কার  এত্রর্র়ে রযরতই যুরের ত্রেৎকার-রোঁোরমত্রে আর অ্রের 
র্জবে  াত্রপর়ে দারার রদহরক্ষীরদর প্রধারের কার  জােরত োইি, কী র্যাপার? োহজাদা 
রকে রেরম যারে? হাত্রত আহত হর়ের ? 
 
ো, হাত্রত ত্রঠকই আর । োহজাদা রঘাড়া়ে রেরপ আররা দ্রুত যুেরক্ষরির ত্রদরক এত্রর্র়ে 
রযরত োইর  েত্রিি উল্লাহ োে রথরক পাও়ো অ্প্রতযাত্রেত ষড়যরন্ত্রর জর্ার্ ত্রদরত। 
 
এক ত্রক দুই ত্রমত্রেরটর মাথা়ে কপারি সাদা ররের উজ্জ্বি দার্অ্িা একটা কারিা রতজী 
রঘাড়ার উপর উরঠ র্সি দারা। এত্রর্র়ে রর্ি র্াম ত্রদরকর যুরের মারি, রপ রে রর্ি 
রদহরক্ষীরদর দি, ত্রেরকািাস আর তার তসেযরা। মাহুতরক রররে রর্ি রাজকী়ে হাত্রতরক 
েূেয হাওদা সহ দারার ত্রেত্রর্রর ত্রফত্ররর়ে ত্রের়ে রযরত। 
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একটু পররই দারা, ত্রেরকািাস আর তারদর অ্েুসরণকারীরা এত্রর্র়ে রর্ি রণ-সারজ 
সত্রিত ত্রর্রদ্রাহী তসেযরদর ত্রদরক। তীররর মত করর আরেপারের তসেযরদররক কেুকাটা 
কররত কররত এত্রর্র়ে আসর  দারারদর ত্রদরক। ত্রেরজর িম্বা ত্রি-ফিা তরিা়োর রর্র করর 
পাে ত্রদর়ে রঘাড়া  ুত্রটর়ে যার্ার সম়ে এক ত্রর্রদ্রাহী তসরেযর ত্রদরক আঘাত করি 
ত্রেরকািাস। ত্রেরজর তরিা়োর ত্রদর়ে ত্রেরকািারসর আঘাত রঠত্রকর়ে ত্রদি তসেযটা আর 
একই সারথ ত্রেরজর রভাজাত্রি ত্রদর়ে আঘাত কররত োইি ত্রেরকািাসরক। রঘাড়ার ত্রপরঠ 
র্রস ঘুরর রর্ি ত্রেরকািাস, োরকর সামরে ত্রদর়ে র্াতাস রকরট রর্র হর়ে রর্ি ত্রর্রদ্রাহী 
রসোর েঙ্গ। প্রা়ে সারথ সারথ ত্রেরজর েঞ্চি দ্রুত রঘাড়ারকও ঘুত্ররর়ে ত্রেি ত্রর্রদ্রাহী 
রিাকটা টাটু রঘাড়ার রের়ে একটু র্ড়। আররা একর্ার আঘাত কররত এত্রর্র়ে এরিা 
ত্রেরকািারসর ত্রদরক প্রথম র্ার আঘারতর ধাক্কা়ে এেরো রর্সামাি হর়ে আর  দারার 
ইিংররজ রসোপ্রধাে। 
 
ত্রেরকািারসর এই অ্র্স্থা রদরে আর প্রত্রতপক্ষরক েতম করর রদ়োর আো়ে ত্রর্রদ্রাহী 
তসেযটা সার্ধারে হাত মাথার ত্রপ রে ত্রের়ে োইি সর্বেত্রে ত্রদর়ে েড় তুরি ত্রেরকািারসর 
উপর েূড়াে আঘাত হােরত। এই ফাাঁরক ত্রেরজরক ধাতস্থ করর ত্রের়ে ত্রেজ তরিা়োররর 
অ্সম্ভর্ িম্বা তদঘবযরক কারজ িাত্রর্র়ে ত্রেরকািাস অ্েটা  ুাঁরড় ত্রদি ত্রর্রদ্রাহী রসোর 
অ্রত্রক্ষত র্র্রি। ত্রেৎকার করর উরঠ একপারে সরর ত্রর্র়ে হারতর েঙ্গ মাত্রটরত রফরি 
ত্রদি রিাকটা। ত্রিতী়ে আররক ত্রর্রদ্রাহী রসো র্েবা র্াত্রর্র়ে ধরর এত্রর্র়ে এরিা 
ত্রেরকািারসর ত্রদরক। ত্রকন্তু ত্রেরকািারসর েে ইস্পারতর রদহর্রমব রিরর্ ত্রপ রি রর্ি 
র্েবার ফিা আর তত্রড়ঘত্রড় করর রিাকটার হারতর উপররর ত্রদরক তরিা়োর ত্রদর়ে আঘাত 
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করি ত্রেরকািাস। ত্রেৎকার করর রকাঁরপ উঠি ত্রিতী়ে ত্রর্রদ্রাহী রসো,  ুাঁরড় রফরি ত্রদি 
অ্কম র্েবাটা, ক্ষত রথরক হাত রর্র়ে র্ত্রড়র়ে পড়রত িার্ি রে। 
 
োরপারে তাত্রকর়ে ত্রেরকািারসর রোরে পড়ি দারার রদহরক্ষীরা আর তার ত্রেরজর 
ভাড়ারট তসেযটা েেভারর্ প্রত্রতহত করর  আওরঙ্গরজর্ আর মুরারদর তসেযরদর, যারদর 
রর্ত্রের ভার্ই পরড় রইি আহত র্া মৃত হর়ে। ত্রকন্তু ত্রেরকািারসর তসেযরদর মারিও 
ক্ষ়েক্ষত্রত কম হ়েত্রে। র্হু র্ র ধরর তার সারথ কাজ করা একজে রু্ত্রন্ড়োে ত্রেরজর 
ররের পুকুরর মুে ডুত্রর্র়ে শুর়ে আর  মাত্রটরত, আদারো েুরি জত্রড়র়ে আর  ত্র ন্নত্রভন্ন 
মর্জ আর েুত্রি রফরট রর্ত্ররর়ে আসর  তরি। 
 
আর্াররা যুরে এত্রর্র়ে রযরত উদযত হি ত্রেরকািাস। সহরযাোর হর়ে প্রত্রতরোধ ত্রেরত 
র্েপত্ররকর এেে রস, ত্রর্রদ্রাহী রসোরদর কাররণ যারক প্রাণ ত্রদরত হি। যুরের সমি 
রোররর্াি  াত্রপর়েও শুেরত রপি রপ রে এত্রর্র়ে আসর  অ্সিংেয েুররর েব্দ। ঘুরর 
তাকারতই রদেরত রপি, সরু্জ র্যাোর উত্রড়র়ে র্েয উন্মরত্ত  ুটরত  ুটরত আসর  একদি 
অ্শ্বাররাহী। ত্রেিঃসরেরহ দারার তসেয।– এরকর্ারর সামরের জরের উরদ্দরে ত্রেৎকার করর 
উঠি ত্রেরকািাস, রকে ত্রপ ু হটর া রতামরা? প্রথম কর়েকজে ত্রেরজরদর ত্রেরাপত্তা ত্রের়ে 
এতটাই ত্রর্েত্রিত রয উত্তর রদর্ারও সম়ে হিো তারদর; ত্রকন্তু ত্রকরোর অ্র্স্থার রথরক 
একটু র্ড় হরর্ র়্েরস এমে একজে অ্শ্বাররাহী এক মুহূরতবর জেয রটরে ধরি রঘাড়ার 
িার্াম। োহজাদা দারা পাত্রির়ে যারে, তাই আমরাও। ত্রেরজর জীর্রের মা়ো থাকরি 
তুত্রমও তাই কর। 
 

http://www.bengaliebook.com/


 দ্য সার্পেন্টস টুথ (এম্পায়ার অভ দ্য ম াগল ) । অযার্লক্স রাদ্ারর্ ার্ে 

416 

www.bengaliebook.com                                  সূচিপত্র 
 

 

ত্রকন্তু োহজাদা রতা পাত্রির়ে যা়েত্রে। পাো ত্রেৎকার করর উত্তর ত্রদি ত্রেরকািাস। 
 
ভুি কর  তুত্রম। রাজকী়ে হাত্রতরক রপ ে ত্রদরক েরি রযরত রদরেত্র । ত্রকন্তু হাওদা রয 
োত্রি তা রদরোত্রে? 
 
ো। ত্রকন্তু তার মারে রতা োহজাদা ত্রেি়ে মৃত।এই কথা র্রি ত্রেরকািাসরক আর 
একত্রটও েব্দ করার সুরযার্ ো ত্রদর়ে রঘাড়র রপরট পা ত্রদর়ে গুরতা রমরর ত্রেরজর সঙ্গীরদর 
ত্রপ ু ত্রেি তরুণ। োরপারে তাত্রকর়ে দারারক েুাঁজি ত্রেরকািাস। ত্রকন্তু ত্রভরড়র োরপ 
ত্রেরজর জা়ের্ারতই দাাঁত্রড়র়ে থাকরত পারর  ো রস। এমেত্রক সামরের ত্রদরক রোে 
রমরিও ত্রক ু ো রপর়ে রপ রে  ুটে রঘাড়ার েব্দ শুেরত রপি। আররা একর্ার ঘুরর 
তাত্রকর়ে রদেরত রপি তার ত্রেরজর পাে রথরক তসেযরা ঊধ্ববশ্বারস  ুরট পািারে সামরে 
ত্রদরক। 
 
োহজাদা দারা ত্রেরাপদ আর ! আমরা যুে ত্রজতরত েরিত্র ! ত্রেৎকার করর আরেপারের 
রযাোরদররক জাোরত োইি ত্রেরকািাস, ত্রকন্তু জারে রয যত্রদ রসও এ অ্র্স্থা়ে পড়ত, মে 
ত্রদর়ে রোোর পযবার়ে থাকত ো। 
 
ত্রঠকই রভরর্র  রস। পুররা দিটা পার হর়ে রর্ি তার ত্রদরক একর্ারও ো তাত্রকর়ে, 
শুধুমাি একজে সরু্জ রপাোক পত্ররত্রহত অ্শ্বাররাহী রঘাড়া সহ হুমত্রড় রের়ে পরড় রর্ি 
মৃত ত্রর্রদ্রাহী তসরেযর র্ার়ের উপর। দুমরড় মুেরড় রঘাড়ার ত্রপরঠর উপর রথরক র্িার মত 
মাত্রটরত পরড় রর্ি তসেযটা। আর্াররা উরঠ দাাঁড়ারোর রেষ্টা কররতই রপ ে রথরক এত্রর্র়ে 
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আসা তসেযরা পার়ের োরপ ত্রপষ্ট করর রফিি তারক, এতটাই ভীত তারা রয সঙ্গীরক পাে 
কাটারোর ত্রেোও মাথা়ে রইি ো! 
 
দারার উত্রেত এেত্রে এরস সর্ার সামরে রদো রদ়ো, ে়েত অ্রেক রদত্রর হর়ে যারর্। 
রোধরারোর অ্রযার্যভারর্ পরাজ়ে ঘটরর্ যুরে আর আগ্রার রািা েুরি যারর্ আওরঙ্গরজর্ 
আর মুরারদর জেয। 
 
ভারিাভারর্ যুরের মত্রতর্ত্রতর ত্রদরক তাকারতই প্রা়ে দুইে র্জ দূরর হট্টরর্ারির মারি 
সাদা উজ্জ্বি ত্রেিঅ্িা কারিা রঘাড়া রদেরত রপি ত্রেরকািাস। প্রা়ে রোাঁড়ারত িার্ি 
রঘাড়াটা আর ত্রেতরম্বর কা  রথরক র্ত্রড়র়ে পড়র  উষ্ণ তরি রে, ত্রকন্তু ত্রপরঠর উপরর 
থাকা আররাহীর রকাে রদো রেই। দারা ত্রেি়েই আঘাত রপর়ে পরড় আর  রকাথাও। 
তাড়াতাত্রড় করর রঘাড়া  ুত্রটর়ে রসই রতজী রঘাড়াটারক প্রথম রযোরে রদেরত রপর়ের  
রসত্রদরক  ুরট রর্ি ত্রেরকািাস। কা াকাত্র  রযরতই রদেরত রপি সরু্জ আর রসাোত্রি 
রপাোক পত্ররত্রহত দারার ত্রতেজে রদহরক্ষী রঘাড়া়ে রেরপই আপ্রাণ রেষ্টা করর  রসাোর 
রদহর্মব পরর মাত্রটরত শুর়ে থাকা স্থত্রর্র রদহটারক ত্রেরাপত্তা ত্রদর়ে রঢরক রােরত। 
 
প্রা়ে সারথ সারথ কারিা রপাোরকর এক ত্রর্রদ্রাহী অ্শ্বাররাহী এরস রঘাড়ার উপর রথরক 
আঘাত করর রফরি ত্রদি দারার একজে রদহরক্ষীরক। এর মুহূতবোরেরকর মারি ত্রিতী়ে 
রদহরক্ষী মুে থুর্রড় পড়ি রঘাড়ার র্িা জত্রড়র়ে ধরর, ত্রেঘবাৎ আহত হর়ের । তৃতী়ে জে 
একা িরড় েরির  োরজে ত্রর্রদ্রাহী আক্রমণকারীর সারথ। 
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যত রজারর সম্ভর্ ত্রেরজর সর্ তসেযরক তার ত্রপ ু ত্রেরত র্রি েণ্ডযুরের ত্রদরক এরর্ারত 
শুরু করি ত্রেরকািাস। ভ়ে হরে পার  রদত্রর ো হর়ে যা়ে। হঠাৎ কররই মরে পরড় রর্ি 
ত্রেরজর ত্রপিি দুরটার কথা। ভারী দিাো  ুাঁরড় রফরি ত্রদর়ে রকামররর কা  রথরক রটরে 
ত্রেি একত্রট ত্রপিি। ঘমবাে হাত র্ারর্ার ত্রপ রি যারে রর্ািাকার হাতরির উপরর, ত্রকন্তু 
দ্রুতই ত্রেরজরক সামরি র্জ্রমুত্রষ্টরত আাঁকরড় ধরি ত্রপিরির হাতি, ত্রেোো ত্রঠক করর 
গুত্রি  ুাঁরড় র্সি, উপররর ত্রদরক হাত তুরি রঘাড়া রথরক পরড় রর্ি এক ত্রর্রদ্রাহী। ত্রকন্তু 
ত্রেরকািাস জারে রয এত দূর রথরক এ েট িার্াটারক রসৌভার্য  াড়া আর ত্রক ু র্িা 
যারর্ ো। অ্েয আররকটা ত্রপিরি হাত ত্রদরতই তরিা়োররর আঘারত আররকজে 
ত্রর্রদ্রাহীরক রঘাড়া রথরক রফরি ত্রদি দারার রদহরক্ষী। 
 
ত্রিতী়ে ত্রপিরির ত্রেোো ত্রঠক করর র্াত্রক দুজে ত্রর্রদ্রাহী রযাোর একজরের ত্রদরক গুত্রি 
 ুড়ি ত্রেরকািাস। ত্রকন্তু গুত্রি কররত ত্রর্র়ে ত্রে়েন্ত্রণ হাত্ররর়ে রফিি ত্রেরজর রঘাড়ার, ফরি 
আররাহীর র্ার়ে ো রিরর্ গুত্রি ত্রর্র়ে িার্ি রঘাড়ার ত্রেতরম্ব। ভীত হর়ে আহত রঘাড়াটা 
ডাক র রড় দাপাদাত্রপ শুরু কররতই ত্রে়েন্ত্রণ হাত্ররর়ে রফিি ত্রর্রদ্রাহী রিাকটা। 
এরিারমরিা রদৌড়ারত শুরু করি রঘাড়া, ত্রকন্তু োত্রেক দূর রযরতই আররাহীরক রপরটর 
ত্রেরে ত্রের়ে রভরেেুরড় মাত্রটরত পরড় রর্ি রঘাড়া, র্াত্রক আর  আর একজে ত্রকন্তু 
ত্রেরকািাস তার কার  এত্রর্র়ে রযরতই রর্াঁরে থাকা তৃতী়ে রদহরক্ষীরক তরিা়োররর 
আঘারত মাত্রটরত রফরি ত্রদি ত্রর্রদ্রাহী রসো। 
 
ততক্ষরণ রপৌঁর  রর্ি ত্রেরকািাস। এর্ার তার ত্রদরক উন্মরত্তর মত আঘাত হােি 
ত্রর্রদ্রাহী। ত্রকন্তু ত্রেরকািারসর হারত এেরো ত্রপিি, অ্েটারক ঘুত্ররর়ে ধরর কাকৃত্রত হাতি 
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ত্রদর়ে রজারর আঘাত করি ত্রর্রদ্রাহী তসরেযর মুেমণ্ডরির উপর। রফত্রেি রে আর দাাঁরতর 
ভাঙ্গা কণা এরস ত্রমরে রর্ি রিাকটার কারিা দাত্রড়রত। ধাতস্থ হর্ার আরর্ই ত্রপিি এক 
পারে  ুাঁরড় রফরি ত্রদর়ে তরিা়োর হারত ত্রেি ত্রেরকািাস, আঘাত করি েত্রুর ঘারড়র 
উপর, ত্রেরোরণর ত্রঠক ত্রেরে, রডারডা হর়ে রর্ি হাড় আর শ্বাসোিী। পরড় রর্ি ত্রর্রদ্রাহী 
রসো। 
 
এরই মারি ত্রেরকািারসর ত্রেরজর তসেযরা আর দারার রদহরীক্ষরা এরস রপৌঁ রতই রঘাড়র 
উপর রথরক িাত্রফর়ে রেরম দারার কার  এত্রর্র়ে রর্ি ত্রেরকািাস। োহজাদারক উপুড় 
করর শুইর়ে ত্রদর়ে তাড়াতাত্রড় েরীর পরে করর রদেি। কপারির কার  রভজা কাটা দার্ 
 াড়া আর রকাে র্ড় ক্ষরতর রদো ত্রমিি ো। আল্লাহর কার  প্রাথবো জাোরিা রযে 
শুধুমাি সিংজ্ঞা হারারোই হ়ে এটা। রকামররর কা  রথরক পাত্রের রর্াতি রর্র করর 
দারার রোরেমুরে কর়েক রফাাঁটা রফিরতই মরে হি েরড় উঠি োহজাদা। এরপর 
সার্ধারে দারার মুরে মারিও োত্রেকটা পাত্রে ঢািরতই কােরত শুরু করি োহজাদা। 
 
রর্াঁরে আর । োরপারে ত্রঘরর থাকা তসেযরদর ত্রদরক তাত্রকর়ে ত্রেৎকার করর উঠি 
ত্রেরকািাস। যার কার  আর  সর্রের়ে রসরা রঘাড়াটা, রেরম এরসা, োহজাদারক েড়রত 
দাও। অ্েয কাররা রঘাড়া়ে উরঠ যাও। র্াত্রক ত্রতেজে রদহরক্ষীরক পরীক্ষা করর রদরো 
জীর্রের আো আর  ত্রকো। যত্রদ থারক তারদররকও রঘাড়র উপর তুরি োও, যত্রদ 
ত্রেরজরদর আসরের সারথ রর্াঁরধ ত্রেরত হ়ে, তাই োও। 
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 ুাঁরড় রফরি রদ়ো ত্রপিিটারক তুরি ত্রের়ে রকামররর কার  প্রথমটার সারথ রররে ত্রদর়ে 
োরপারে তাকাি ত্রেরকািাস। রধাাঁ়োর আিরণ রভদ করর রযত্রদরকই তাকারে, রদেরত 
পারে ত্রপ ু হটর  দারার তসেযরা। দ্রভারর্ র্িরত রর্রি এটাই সমাত্রি। রর্ত্রেরভার্ই 
 ুটর  আপে প্রাণ র্াাঁোরত। ত্রেরকািাস ভারিা কররই জারে রয এরকম অ্ধব-অ্রেতে 
দারারক ত্রের়ে তারদররক ত্রফত্ররর়ে আোর রকাে সম্ভার্োই রেই। োহজাদার এেে 
একমাি আো আগ্রারত রপৌঁর  হাত্রকমরদর কার  যাও়ো রযে রর্াঁরে থাকরত পারর 
আররকটা যুরের জেয। 
 
রঘাড়া়ে উরঠ পড় সকরি। ত্রেৎকার করর ত্রেরদবে ত্রদি ত্রেরকািাস। যত দ্রুত সম্ভর্ আগ্রা়ে 
রপৌঁ ারত হরর্। 

২.১০ 
 
আগ্রা দুরর্বর  ারদ একাকী রর্রিপাথররর ততত্রর গুত্রি োিার্ার জেয রফাকর ত্রর্ত্রেষ্ট 
প্রােীররর কার  দাাঁত্রড়র়ে সূযব তারপর মারি পুড়রত থাকা ত্রদর্রের ত্রদরক মরোরযার্ ত্রদর়ে 
তাত্রকর়ে রইরিে োহজাহাে। র্ত কর়েক ঘণ্টা ধরর িুরি থাকা ধুিার রমঘ রদরে এটা 
ত্রেত্রিত হও়ো রর্ি রয র্াতবার্াহকরদর র্র়ে আো দুই রসোর্াত্রহেীর যুরে জত্রড়র়ে পড়ার 
ের্র সতয। যত্রদ ত্রতত্রে ত্রেরজও থাকরত পাররতে রসোেটা়ে োরকর ত্রেরে কামারের 
রধাাঁ়োর র্ন্ধ আর ত্রেরা়ে র্র়ে েিা যুরের উদ্দামতা ত্রের়ে। এর পত্ররর্রতব র়্েস আর 
স্বারস্থযর কার  েূযজ হর়ে অ্থরর্বর মত অ্রপক্ষা করর ে শুভ ত্রক ু ঘটার আো়ে। মরে 
হি তার মরের কথাই সত্রতয প্রমাত্রণত হি, রদেরত রপরিে যমুোর রেষ তীর ধরর 

http://www.bengaliebook.com/


 দ্য সার্পেন্টস টুথ (এম্পায়ার অভ দ্য ম াগল ) । অযার্লক্স রাদ্ারর্ ার্ে 

421 

www.bengaliebook.com                                  সূচিপত্র 
 

 

এত্রর্র়ে আসর  কর়েকজে অ্শ্বাররাহী। কা াকাত্র  হরতই রদো রর্ি কর়েকজরের সারথ 
ত্রপ রে রঘাড়ার ত্রপরঠ র্রস আর  ত্রিতী়ে আররাহী অ্থর্া রদরে মরে হি অ্তযে অ্সুস্থ 
কাউরক র্হে করর আো হরে। েদী পার হর়ে দুরর্বর কার  এত্রর্র়ে আসরতই রপাোক 
রদরে রু্িরত পাররিে এরা দারার তসেয। অ্শ্বাররাহীরদর র াট্ট ত্রর্েু দ্রুত পত্ররণত হি 
একটা প্রর্ারহ। এর অ্থব কী? ত্রেত্রকৎসরকর প্রর়োজরে যুে র রড় আসরত হর়ের , োত্রক 
দারার তসেযরা ম়েদাে র রড় পাত্রির়ে আসর ? 
 
পাকস্থিীরত রমােড় ত্রদর়ে উঠি েীতি ত্রক ু একটা, উজ্জ্বি রদহর্মব রদরে রু্িরত 
পাররিে এ তসেযরা রাজকী়ে রদহরক্ষীর দি। এরক অ্রেযর কা াকাত্র  রথরকই ধীরর 
ধীরর এত্রর্র়ে আসর  প্রা়ে দুডজে তসেযর একটা দি। এরদর মারি ত্রেরকািাস 
র্যািান্টাইেরকও রদেরত রপরিে, ত্রকন্তু মািোরে দারারক রদরে ভুরি রর্রিে র্াত্রক 
সর্ত্রক ু। ত্রজরের সামরের অ্িংরে উপুড় হর়ে পরড় আর  দারা, িার্াম ধরর আর  
রপ রেই থাকা কত্রেব। আর অ্রপক্ষা কররত পাররিে ো োহজাহাে। ঘুরর দাাঁত্রড়র়েই ধুত্রি 
মাো অ্ট্টাত্রিকার প্রােীর র রড় দ্রুত রেরম রযরত িার্রিে রতমে একটা র্যর্হৃত ো 
হও়ো এমে এক রপৌোরো ত্রসাঁত্রড় রর্র়ে রসাজা প্রধাে আত্রেোরত। সিংকীণব, তীক্ষ্ণ ত্রসাঁত্রড়র 
ধাপগুরিা রর্র়ে োমার সম়ে একটু পরপর মুরের সামরে রথরক সত্ররর়ে ত্রদরত হি 
মাকড়সার জাি। ত্রতত্রেও আত্রেোরত রপৌঁর  রর্র ে আর একই সারথ িম্বা, কারুকাজ 
করা ফটকিার ত্রদর়ে প্ররর্ে করি দারা আর তার রক্ষীর্াত্রহেী। ত্রপতারক রদরে রসাজা 
হর়ে র্রস কথা র্িার রেষ্টা করর উঠি দারা। ত্রকন্তু এমেভারর্ মাথা রেরড় উঠি রযে 
কথা র্িাটাও ভারী হর়ে যারর্। ক্ষত-ত্রর্ক্ষত মুে রদরে মরে হি মাথা ঘুরর  আর ডাে 
কপারির উপর জমাট রর্াঁরধ আর । রে। ব্রি পার়ে সামরে এত্রর্র়ে হাত র্াত্রড়র়ে পুিরক 
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ধররিে োহজাহাে। পত্ররোররকরাও এত্রর্র়ে এরিা; ত্রকন্তু হারতর ইোরা়ে সর্াইরক 
তাত্রড়র়ে ত্রদরিে ত্রতত্রে। ত্রেরজর পুিরক ত্রতত্রেই সাহাযয কররর্ে। আত্রেোরত হাজাররা রোে 
রের়ে আর  তারদর ত্রদরক আর যুরের ফিাফি আর পুিরক ত্রের়ে উত্রিগ্নতা যারত প্রকাে 
ো হর়ে পরড়, তাই একজে কত্রেবরক আরদে ত্রদরিে হাত্রকমরক রডরক আেরত। এরপর 
দারার কাাঁরধ হাত জত্রড়র়ে ধীরর ধীরর আত্রেো রর্র়ে উরঠ রর্রিে েওড়া, প্রধাে ত্রসাঁত্রড় 
ত্রদর়ে রাজরৃ্রহর ত্রদরক। 
 
ত্রপতা-পুরির প্ররর্ে কররতই সিংর্ারদর জেয অ্রপক্ষারত জাহাোরা রদৌরড় এত্রর্র়ে এরিা 
সামরে। ত্রপতার সারথ ত্রমরি রসও আরি আরি দারারক োত্রমর়ে রােি রতপা়োর উপর। 
মুহূতবোরেরকর মারিই এরস পড়ি হাত্রকম। দারার উপর িুাঁরক পরড় রোরের ত্রদরক 
তাত্রকর়ে মরোরযার্ ত্রদর়ে পরীক্ষা করর রদেি োহজাদার রোে রজাড়া। এরপর র্রম 
পাত্রের পারি কাপড় ত্রভত্রজর়ে মুর  ত্রদি জমাট র্াধা রে, রযে পরীক্ষা করর রদেরত 
পারর কপাি। অ্র্রেরষ রসাজা হর়ে দাাঁড়াি। ক্ষতটা রতমে মারাত্মক ে়ে, জাহাপো। 
োহজাদার স্থা়েী রকাে আঘাত িারর্ত্রে। যত্রদও মরে হরে ত্রর্পযবি ত্রতত্রে। ত্রক হর়েত্র ি? 
 
সর্ার সারথ করক্ষ প্ররর্ে করা ত্রেরকািাস উত্তর ত্রদি, রঘাড়া রথরক মাত্রটরত পরড় রর্র ে 
ভীষণভারর্। দারা ত্রেরজও মাথা রেরড় োইি উরঠ দাাঁড়ারত, ত্রকন্তু কাাঁরধ হাত রররে ত্রেরৃ্ত্ত 
কররিে োহজাহাে। 
 
আব্বাজাে…আমারদর সারথ ত্রর্শ্বাসঘাতকতা করা হর়ের … যুরের মািোরে আমারদররক 
র রড় রর্র  েত্রিি উল্লাহ োে। আতত্রিত হর়ে পরড় তসেযরা। আত্রম আমার যুেহাত্রত 
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রথরক রেরম এরসত্র িাম। রকেো তারদর সারথই রঘাড়া  ুত্রটর়ে উৎসাহ ত্রদরত রের়েত্র িাম 
রযে যুরে এত্রর্র়ে যা়ে, ত্রকন্তু ভুি হর়ে রর্র … আমার তসেযরা রু্িরতই পাররত্রে রয আত্রম 
কী করত্র । যেে তারা রদেরত রপি রয আত্রম হাওদারত রেই, ভার্ি ত্রেি়ে আত্রম আহত 
হর়েত্র  র্া মারা রর্ত্র … এমেত্রক এটাও ভার্ি রয হ়েত আত্রম পাত্রির়ে রর্ত্র । োরপারে 
আতত্রিত ত্রেৎকার রোঁোরমত্রে শুরেত্র  আত্রম। রের়েত্র  রদোরত রয আত্রম তেরো তারদর 
সারথই আত্র , ত্রকন্তু ততক্ষরণ অ্রেক রদত্রর হর়ে ত্রর্র়েত্র ি… সর্াই ইত্রতমরধয ত্রপ ু হটরত 
শুরু করর ত্রদর়ের … আর তারপর রঘাড়া রথরক পরড় রর্ত্র । আব্বাজাে, আত্রম আপোরক 
রদ়ো কথা রােরত পাত্রর ত্রে… আওরঙ্গরজর্ আর মুরাদ আর েুর্ রর্ত্রে দূরর রেই। সর্ 
রেষ হর়ে রর্র । দুহারত মুে রঢরক মরে হি রকাঁরদ উঠরত োইর  দারা। 
 
আমারদররক একা থাকরত দাও। হাত্রকমরক আরদে কররিে োহজাহাে। রতামরাও যাও। 
পত্ররোরকরদর একই কথা জাোরিে। দরজা র্ন্ধ হর়ে রযরতই, পুরির পারে হাাঁটু রর্রড় 
র্রস কাাঁরধ আরি আরি োপড় ত্রদরিে। তুত্রম আমারক ত্রেরাে কররাত্রে… কেরোই ো। 
এক মুহূতব দারারক জত্রড়র়ে ধরর রররে উরঠ দাাঁত্রড়র়ে ত্রেরকািারসর ত্রদরক তাকারিে। 
অ্ত্রেত্রিত ভত্রঙ্গরত যারর্ ো থাকরর্ রু্িরত ো রপরর দরজার কার  দাাঁত্রড়র়ে আর  
ত্রেরকািাস। 
 
সত্রতযকাররর কী অ্র্স্থা? রযমেটা আমার পুি ত্রর্শ্বাস করর, যুরে ত্রক সত্রতযই পরাত্রজত 
আমরা? 
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হা জাহাপো। রস ভ়েই পাত্রে আত্রম। োহজাদা রযমেটা র্রির ে রসভারর্ই সর্ ঘরটর । 
যেে তাাঁরক ম়েদাে রথরক উত্রঠর়ে ত্রেত্রেিাম আমারদর তসেযরদর দি যুে করার আপ্রাণ 
রেষ্টা োত্রির়ে যাত্রেি, ত্রকন্তু ক্রমে ত্রর্ত্রেন্ন হর়ে েত্রুরদর হারত ত্রঘরর পরড় মৃতুযর্রণ 
কররত থারক। র্াত্রকরদর মারি রর্ত্রেরভার্ই মৃত অ্থর্া র্িরত কষ্ট হরে অ্ে রফরি 
ত্রদর়ে প্রাণ র্াাঁোরত ত্রপত্র র়ে রর্র । পুররা দি ধরর ত্রপ ু হটা আর ত্রক ু ো… আমার ইরে 
ত্র ি আপোরক ভারিা রকাে সিংর্াদ রমাোরো ত্রকন্তু সত্রতযটা আপোর জাো প্রর়োজে। 
রমরির ত্রদরক তাত্রকর়ে রইি ত্রেরকািাস। 
 
েুপ করর রইরিে োহজাহাে। সাম্রারজযর এর্িং ত্রেরজরদর সকরির জেয অ্েুভর্ কররিে 
তাাঁরক োে মাথা়ে রভরর্ রদেরত হরর্ সর্ত্রক ু, তাররের়েও র্ড় কথা সকরির সামরে 
ত্রেরজরক ত্রস্থর রােরত হরর্। পত্ররষ্কার রয আমারদর হারত সম়ে রর্ত্রে রেই। কর়েক মুহূতব 
পরর কথা র্রি উঠরিে সম্রাট। আওরঙ্গরজর্ আর মুরাদ আগ্রার ত্রদরক এত্রর্র়ে আসার 
জেয আর রর্ত্রে রদত্রর কররর্ ো। সর্রের়ে গুরুত্বপূণব র্যাপার হরিা, দারা তুত্রম আর 
রতামার পত্ররর্ার এোে রথরক দূরর রকাথাও েরি যাও… রকােমরতই রতামারক র্ত্রে হরত 
রদ়ো যারর্ ো। 
 
ো! র্রি উঠি দারা। আমারদর তসেযরা ত্রেি়েই আগ্রা ত্রফরর এরস ভাইরদর ত্রর্রুরে দুর্ব 
রক্ষা কররত পাররর্। পূর্ব ত্রদক রথরক সুিাইমাে আর তার র্াত্রহেী ত্রফরর ো আসা পযবে 
ত্রেি়ে রুেরত পারর্ আমরা… 
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সুিাইমাে রকাথা়ে আর  এ র্যাপারর এেরো রকাে সিংর্াদ পাইত্রে আমরা আর িুাঁত্রকও 
ত্রেরত োইো। যত্রদ রতামার ভাইর়েরা রতামারক র্ত্রে করর রফরি তারদর অ্র্স্থারের 
ত্রেষু্ঠরতা ত্রের়ে আর রকাে সরেহ রইরর্ ো। রতামার জীর্রে ত্রিতী়ের্াররর মত রতামারক 
র্ত্রে হরত ত্রদরত োই ো আত্রম… 
 
ত্রকন্তু রতামারক র রড় আত্রম যারর্া ো… 
 
আত্রম আওরঙ্গরজর্ আর মুরাদরক ভ়ে পাই ো আমার পুি তারা। যাই রহাক, রতামারক 
রর্র  রে়োর রকাে সুরযার্ ত্রদত্রে ো আত্রম। রতামার সম্রাট আর ত্রপতা ত্রহরসরর্ যার্ার 
আরদে করত্র । জাহাোরার ত্রদরক ত্রফররিে োহজাহাে, ভাইর়ের পারে এরকর্ারর 
েুপোপ, ত্রস্থর হর়ে দাাঁত্রড়র়ে আর । 
 
োত্রদরা রর্র্রমর কার  যাও। ররােোরা আর র্ওহর আরার সারথ আর । কী হর়ের  
জাত্রের়ে এেত্রে আগ্রা  াড়ার প্রস্তুত্রত ত্রেরত র্িি। ত্রসত্রপররক জাোও প্রস্তুত হরত। 
তাড়াহুরড়া করর কক্ষ র রড় রর্র হর়ে রর্ি জাহাোরা। পুরির ত্রদরক তাকারিে 
োহজাহাে। আমার ত্রেরদবে রোে। ত্রেরজর যতজে সম্ভর্ তসেয রযার্াড় করর ত্রদত্রল্ল েরি 
যাও। সুিাইমাে এেরো অ্েুপত্রস্থত, যে়েে ত্রসিংর়ের র্াত্রহেী  ত্রড়র়ে আর । উি়েেীরত 
আর এইমাি রয পরাজ়ে র্রণ কররি তুত্রম আগ্রা অ্ঞ্চি র্াাঁোর্ার মত যরথষ্ঠ তসেয রেই 
আমারদর হারত। অ্র্ত্রেষ্ট েত্রেটুকু–আর এটাই সিংর্ত্রতপূণব হরর্–পরড় আর  উত্তর আর 
উত্তর-পত্রিরম। তারদররক দক্ষতার সারথ একত্রিত কররা, জ়ে আমারদরই হরর্। ত্রদত্রল্লর 
োসেকতবারক রদ়োর জেয রতামারক একটা পি রদর্ আত্রম, তারত তারক এই আরদে 
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করর্ রযে তার অ্ধীরে থাকা রাজসসেযরদররক রতামার কার  হিাপণ করর। তাহরি 
ভাইরদর ত্রর্রুরে েহরর প্রত্রতররাধ র্যর্স্থা র্রড় তুিরত পাররর্ তুত্রম। আমার মরে হ়ে ো 
তারা দুজে রতামারক অ্েুসরণ কররত েুর্ রর্ত্রে রদত্রর কররর্। এ াড়া রাজরকাষ রতামার 
কার  েুরি রদর্ার ত্রেরদবেও ত্রদর়ে রদর্, রযে রসোর্াত্রহেীর জেয প্রর়োজেী়ে তসেয ত্রের়োর্ 
কররত পাররা। 
 
পুরির রোরে এেরো সরেরহর ত্রেি রদরে দারার মাথা ত্রেরজর দুহারত ধরর তার রোরের 
ত্রদরক তাকারিে োহজাহাে। আমার কথা রোে, দারা। এেত্রে রতামারক আর্া  াড়রত 
হরর্ শুধু আমার আরদে পািে করার জেযই ে়ে, র্রঞ্চ এটা ত্রেরজর আর পত্ররর্াররর 
প্রত্রত রতামার দাত্র়েত্বও র্রট। তুত্রম সামুর্রড় পরাত্রজত হর়ে ; ত্রকন্তু এটা শুধুমাি এই 
যুরের একত্রট সিংঘষব। মরোর্ি হারারর্ ো। যুরের ম়েদারে অ্রেক র্াধার সমু্মেীে 
হর়েত্র  আত্রম, ত্রকন্তু কেরো এরত ত্রেরজরক রভরে পড়রত ত্রদইত্রে। র্স্তুত এরত করর আমার 
প্রত্রতজ্ঞা আররা দৃঢ় হর়ের  রয পররর র্ার ত্রর্জ়েী আত্রম হর্-ই। মরে রােরর্, ভাইরদর 
রের়ে এেরো তুত্রম এত্রর্র়ে আ । রতামারক রমার্ি ত্রসিংহাসরের উত্তরাত্রধকারী রঘাষণা 
কররত্র  আত্রম। এর ফরি তুত্রম এমে এক ক্ষমতা আর আত্রধপতয পারে া রযটা তারদর 
রেই। এ ক্ষমতা কারজ িার্াও, এেরো ঘুরর দাাঁড়ার্ার সম়ে আর । পুরির উপর 
রেতৃরত্বর ভারী একত্রট রর্ািা োত্রপর়ে ত্রদরিে ত্রতত্রে; মরে মরে ভার্রিে োহজাহাে। 
এতত্রদে পযবে এর ত্রর্রুরে আড়াি ত্রদর়েত্র রিে পুিরক, ত্রকন্তু এেে আর রকাে উপা়ে 
রইি ো। 
 

http://www.bengaliebook.com/


 দ্য সার্পেন্টস টুথ (এম্পায়ার অভ দ্য ম াগল ) । অযার্লক্স রাদ্ারর্ ার্ে 

427 

www.bengaliebook.com                                  সূচিপত্র 
 

 

জাহাপো, োহজাদা অ্েুমত্রত ত্রদরি আত্রম ত্রদত্রল্ল পযবে তাাঁর সারথ রযরত পাত্রর। র্রি উঠি 
ত্রেরকািাস। 
 
ত্রর্র্ণব মুরে হাসি দারা। আত্রম অ্সম্ভর্ েুত্রে হর্ তাহরি। আজ এমত্রেরতই আপত্রে আমার 
জীর্ে র্াাঁত্রের়ের ে। হরত পারর সম়ে হ়েত আসরর্ যেে আত্রম এ পাওো পত্রররোধ 
কররত পারর্… এেে োত্রদরার সারথ ত্রর্র়ে প্রস্তুত হরত সাহাযয কররত হরর্… ত্রেি়েই 
রর্ে উত্রিগ্ন হর়ে আর । 
 
রতামার সারথ আত্রমও যার্ হারররম। আর্াররা দারারক উরঠ দাাঁড়ারত সাহাযয করি 
োহজাহাে, তারপর ত্রের়ে রর্ি করক্ষর র্াইরর। জাহাপো আর্মে করর ে র্রি প্রথার্ত 
ত্রেরদবে শুেরত রপি ত্রেরকািাস সামরে রথরক। আরি আরি দূরর সরর রর্ি আও়োজ, 
এরকর পর এক দরজা রপত্ররর়ে হারররমর ত্রদরক এত্রর্র়ে েিরিে ত্রপতা-পুি। ত্রকন্তু 
োহজাহাে আর কতক্ষণ ম্রাট ত্রহরসরর্ থাকরত পাররর্ে, প্রু মুর  ভার্রত িার্ি 
ত্রেরকািাস। এত্রট অ্ত্রেেযেী়ে একত্রট র্যাপার রয মাি একত্রট যুে এরস এরকম েত্রেোিী 
এক োসকরক ত্রসিংহাসেেুযত করর রদরর্ আর রকই র্া ভার্রত রপররত্র ি রয আওরঙ্গরজর্ 
আর মুরারদর ত্রর্রদ্রাহ এতদূর র্ড়ারর্? 
 
ত্রেরকািাস ত্রেরজও কক্ষ র রড় রর্র হরত যারর্, ত্রেরজর যা ত্রক ু সম্বি জরড়া করর ত্রদত্রল্ল 
রওো হরর্, এমে সম়ে তারক অ্র্াক করর ত্রদর়ে ত্রফরর এরিা জাহাোরা। কর়েক মুহূতব 
এরক অ্রেযর ত্রদরক েুপোপ তাত্রকর়ে রইি দুজরেই। এরপরই ত্রেৎকার করর উঠি 
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জাহাোরা, দারা আমারক জাত্রের়ের  রয আপত্রে তার সারথ যার্ার প্রিার্ কররর ে… এত 
ত্রক ু হর়ে যার্ার পররও রকে এত দ়োেীি হরেে আমারদর প্রত্রত? 
 
এটা দ়ো ে়ে। ত্রহেুিাে আমার ভূত্রম। েরি রযরত মেত্রস্থর করার আর্পযবে তা উপিত্রি 
কত্ররত্রে আত্রম। আপত্রে রযটার উরল্লে কররর ে রসটা  াড়াও অ্রেক দ়ো রদত্রের়ের  
আপোর পত্ররর্ার আমার প্রত্রত… মুহূতবোরেরকর জেয ধরর রর্ি ত্রেরকািারসর র্িা, 
এরপর আর্াররা র্রি উঠি, দারার জেয সিংগ্রাম কররত রপরর আত্রম সম্মােীত হর্ 
রযমেটা একদা কররত্র িাম আপোর ত্রপতার জেয। 
 
তাহরি ত্রপতা আর দারার হর়ে আত্রম আপোরক ধেযর্াদ জাোত্রে। ত্রকন্তু একই সারথ 
ক্ষমা প্রাথবোও করত্র । রকাে রকম ভার্ো-ত্রেো ো কররই আত্রম আপোরক অ্রেক র্ড় 
ত্রর্পরদর মারি রফরি ত্রদর়েত্র িাম… আত্রম দুিঃত্রেত … আত্রম শুধুমাি ত্রেরজর ত্রর্ষর়েই 
ত্রেত্রেত ত্র িাম, কেরো ভাত্রর্ত্রে… 
 
দুিঃত্রেত হর্ার মত রকাে কারণ ঘরটত্রে আপোর, েম্রভারর্ জাহাোরারক থাত্রমর়ে ত্রদি 
ত্রেরকািাস। আপত্রে সৎ উরদ্দরেযই এসর্ কররর ে। 
 
পাতিা রর্গুত্রে ওড়োর উপর ত্রদর়েই রদো রর্ি জাহাোরার রোে ভত্রতব জি। আপত্রে 
 াড়া সত্রতযকাররর আর রকাে র্নু্ধ রেই আমার আর আত্রম জাত্রে রযভারর্ সম্ভর্ দারারক 
সাহাযয কররর্ে আপত্রে। আমারদর মহাে প্রত্রপতামহ আকর্ররর রযার্য উত্তসূরী রস 
ধমবত্রর্শ্বাস যাই রহাক ো রকে, সর্ার প্রত্রত েযা়েত্রর্োরক। আওরঙ্গরজর্ শুধু আমারদর 
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জের্রণর মারি ত্রর্রভদই সৃত্রষ্ট কররর্, মুসত্রিমরদর ত্রর্রুরে ত্রহেুরদররক দাাঁড় কত্ররর়ে 
রদরর্। যত্রদ রস কেরো সম্রাট হর়ে যা়ে অ্সত্রহষু্ণতা এ ভূত্রমরক ত্রঠক রসভারর্ই ক্ষত-
ত্রর্ক্ষত করর তুিরর্, একদা রযভারর্ আগুে কররত্র ি আমার সারথ। ডাে হাত ত্রদর়ে 
আরি করর ত্রেরজর ওড়ো সত্ররর়ে র্ারির উপরর রপাড়া ত্রেি রদোি জাহাোরা। এক 
মুহূরতবর জেয দার্টার ত্রদরক তাত্রকর়ে রইি ত্রেরকািাস, আিরতা করর হাত এত্রর্র়ে ত্রদি 
 ুাঁর়ে রদোর জেয, েীি রোে রমরি তাত্রকর়ে রইি জাহাোরার অ্েররর র্ভীরর। ত্রকন্তু 
ত্রঠক তেেই দূর রথরক রভরস এরিা র্ারদযর ধ্বত্রে, ত্রেঘবাৎ দারার তসেযরা প্রস্থারের জেয 
জরড়া হর়ের । 
 
হাত সত্ররর়ে ত্রেি ত্রেরকািাস। আমারক রযরত হরর্… ত্রকন্তু আত্রম যা পাত্রর করর্, প্রত্রতজ্ঞা 
করত্র  আপোর কার । একর্ারও ত্রপ রে ো তাত্রকর়ে েরি রর্ি ত্রেরকািাস। 
 
আধা ঘণ্টা পরর, জাত্রি পদবার ফাাঁক ত্রদর়ে তাত্রকর়ে দুর্ব রথরক র াট্ট একটা দিরক রর্র 
হর়ে রযরত রদেি জাহাোরা। অ্শ্বাররাহীরদর মারিই রকাথাও আর  তার ভাই আর 
ত্রেরকািাস। রর্াধূিী আরিা়ে তসেয সাত্রর অ্দৃেয হর়ে রযরতই মরে হি দারারক ত্রর্দা়ে 
জাোরো হি ো। 
 
* 
 
ত্রতে ত্রদে পরর, ত্রেরকািাসরক পারে ত্রের়ে ত্রেরজর ঘমবাে কারিা রঘাড়া  ুত্রটর়ে ত্রেেু একটা 
পর্বরতর কার  রপৌঁ ারিা দারা। েূড়া়ে রপৌঁ রতই রদেরত রপি সামরে  ত্রড়র়ে আর  ত্রদত্রল্ল 
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েহর। মসত্রজরদর রদ়োরির উপর সাদা মারর্বরির র্মু্বজ েমকারে সূরযবর আরিা পরড়, 
রর্ত্রেরভারর্রই আরৃ্ত হর়ে আর  রর্গুত্রে  াড়া ত্রদর়ে। 
 
অ্র্রেরষ ত্রদত্রল্ল। র্রি উঠি দারা। পথ ররাধ করর দাাঁত্রড়র়ে থাকা রকাে ত্রর্রদ্রাহী দিরকও 
রদো যারে ো। 
 
ভার্য আর্ারও আমারদর সহা়ে হি মােেী়ে োহজাদা, রযমেটা হর়েত্র ি মথুরারত। 
 
এ াড়া যত মােুষ আমারদর সারথ রযার্ ত্রদর়ের , রোিা ম়েদারে আমারদর ত্রর্রুরে 
িার্ার জেয রর্ে েত্রেোিী র্াত্রহেী প্রর়োজে হরর্ এেে। 
 
মাথা োড়ি ত্রেরকািাস। তারদর ত্রপ রে ত্রর্িীণব হর়ে আর  প্রা়ে দে হাজাররর কা াকাত্র  
এক র্হর, র্ত র্াহাত্তর ঘণ্টা ধরর যারা দারার পতাকাতরি যািা কররর । এরদর মারি 
রকউ আর  সামুর্রড় পরাত্রজত হও়ো রাজসসেয, অ্েযরা পত্রথমরধয থাকা র াট র াট দুরর্বর 
তসেযরা আর র্াত্রকরা োহজাহারের জরুত্রর আরদে রপর়ে  ুরট আসা স্থােী়ে োসকরদর 
ত্রের়োর্কৃত তসেয। 
 
েহরর প্ররর্ে করার জেয অ্েুমত্রত ো পাও়ো পযবে ত্রক আমরা অ্রপক্ষা করর্? 
 
প্রত্রতপরক্ষর রকাে রদো রযরহতু রেই, তাই এরও প্রর়োজে রেই। তাড়াতাত্রড় করা যাক, 
েিুে। েীত্রঘই হ়েত োসেকতবার প্রাসারদ আরাম করার পাোপাত্রে ভাইরদররক পরাত্রজত 
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করার জেয রযৌথ র্াত্রহেীর পত্ররকেো কররত পারর্। জাত্রের়ে ত্রদি দারা। হারতর ইোরা়ে 
রদহরক্ষীরদররক অ্েুসরণ করার ত্রেরদবে ত্রদর়ে কারিা রঘাড়া  ুত্রটর়ে ত্রদি পাাঁে মাইি দূরর 
েহররর উরদ্দরে। 
 
দারার অ্ত্রভর্যত্রেরত কতটা পত্ররর্তবে এরসর , ভার্ি ত্রেরকািাস, দারার ত্রপ রে রযরত 
রযরত। ত্রর্পযবি, মরোর্িহীে োহজাদা, ত্রপ রে তসেয সিংেযা রৃ্ত্রে রপরতই প্রাণেত্রেরত 
ভরপর হর়ে উরঠর । ত্রেরজর রঘাড়ার ত্রপরঠ র্রস োরীত্ররক আর মােত্রসকভারর্ও হর়ে 
উরঠর  েত্রেোিী। 
 
পরের ত্রমত্রেট পরর, সূযব তারপর ত্রর্রুরে রোরের উপর  া়ো ত্রদর়ে এক মাইি দূরর 
ত্রদত্রল্লর ত্রর্োি দত্রক্ষণ ফটকিাররর ত্রদরক তাকাি ত্রেরকািাস। ফটকগুরিা রতা মরে হরে 
র্ন্ধ, তাই ো…? 
 
মােেী়ে োহজাদা, ফটকিার র্ন্ধ। 
 
এরকম সমসযার সমর়ে এক ত্রর্জ্ঞ সতকবতা। উত্তরর জাোরিা দারা। প্রারদত্রেক 
োসেকতবারক আমারদর আর্মে সিংর্াদ জাোরোর জেয পাঠারো গুিের একটু পররই 
ত্রফরর আসরর্। আমার প্রতযাোর রের়েও রর্ত্রে দূর এত্রর্র়ে রর্র  তারা। 
 
ত্রঠক র্রির  দারা। প্রা়ে সারথ সারথই ফটরকর পাল্লা দুরটা ত্রঠক ততটাই েুরি রর্ি 
যতটা হরি র াট্ট একটা তসেযদি এত্রর্র়ে আসরত পারর। কর়েক ত্রমত্রেট পরর অ্শ্বাররাহী 
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তসেযরা–রযমেটা প্রতযাত্রেত ত্র ি, দারার গুিেরররা– ত্রপ রে সান্ধয র্াতারস রসাোত্রি ধুিার 
রমঘ  ত্রড়র়ে এত্রর্র়ে এরিা সামরে। 
 
োসেকতবা আমার জেয রৃ্হ প্রস্তুত করর রররের ে? রেহারার েওড়া হাত্রস  ত্রড়র়ে জােরত 
োইি দারা। 
 
গুিেররদর প্রধাে িম্বা দাাঁত্রড়অ্িা পাোত্রর্ তসরেযর রেহারারত ত্রকন্তু পাো হাত্রসর প্রতুযত্তর 
রদো রর্ি ো। তারা আপোরক অ্েুমত্রত ত্রদরর্ ো, মােেী়ে োহজাদা। সহজ সুরর 
জাোরিা রিাকটা। 
 
কী র্িরত োও? ত্রপতার ত্রেত্রঠ রদোওত্রে োসেকতবারক…। 
 
রদত্রের়েত্র , মােেী়ে োহজাদা। প্রহরীদরির রেতা োসেকতবার কার  ত্রের়ে রর্র  
পিোো। আধা ঘণ্টা ধররও রস ত্রফরর ো এরি অ্র্াক হর়ে ত্রর্র়েত্র িাম আমরা। যেে 
আসি, তেে সারথ োসেকতবাও ত্র রিে। ত্রতত্রে আমারদররক জাত্রের়ের  রয, পিোো 
একটা েক্রাে আর আমরা স্বধমবতযার্ী। এ াড়াও আমরা োত্রক ভার্যর্াে রয ত্রতত্রে 
আমারদররক হতযার আরদে রদেত্রে। তারপর আমারদর হারত এ ত্রেত্রঠ তুরি রদ়ো হর়ের । 
সরু্জ ত্রটউত্রেরকর রভতর রথরক ভাাঁজ করা োম রর্র করর ত্রদি পাোর্ী তসেযটা। 
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দারা, রোরে-মুরে অ্ত্রর্শ্বাস ত্রের়ে র া রমরর তুরি ত্রেি ত্রেত্রঠটা। সীিরমাহর রভরে পড়া 
শুরু কররতই রক্রাধ ফুরট উঠি রেহারারত। কতটা ত্রেরে োমরত পারর আমার ভাইর়েরা? 
সতয অ্থর্া আমার ত্রপতার প্রত্রত ত্রক রকাে শ্রো রেই তারদর? পরড় রদেুে, ত্রেরকািাস। 
 
‘োহজাদা দারা, আমারক পাঠারো আপোর পি একটা েক্রাে। আপোর ভাইর়েরা 
আমারক আরর্ই সতকবর্াতবা পাত্রঠর়ের  রয ত্রপতার ত্রসিংহাসে হির্ত করার রেষ্টা 
োিারেে ত্রযত্রে ত্রকো মােত্রসকভারর্ এতটা অ্সুস্থ রয োসে করার অ্থর্া আপোর 
ত্রর্শ্বাসঘাতকতা রু্িরত পারার মত অ্র্স্থা়ে রেই। আমারক তারা এও জাত্রের়ের  রয, 
ত্রর্শ্বি পুি ত্রহরসরর্ রযত্রট আপত্রে েে–ত্রপতারক ত্রেরাপত্তা ত্রদরে তারা আর ইত্রতমরধয যুরে 
আপোরক একর্ার পরাত্রজত কররর । আমারক সতকব করর রদ়ো হর়ের  রয, অ্সাধু 
উরদ্দেয সাধরের জেয আমার রক্ষীর্াত্রহেী ত্রের়ে তারদর ত্রর্রুরে সপবতুিয ষড়যরন্ত্র রমরত 
উঠরত পাররে আপত্রে। আত্রম তারদররক জাত্রের়েত্র  রয, একজে ত্রর্শ্বি প্রজা ত্রহরসরর্ 
আরদে মােয করর্ আত্রম। তাই েরি যাে। েহররর আররকটু কার  এত্রর্র়ে আসার রেষ্টা 
কররি ত্রেিঃসরেহ থাকরত পাররে রয আমার তসেযরা গুত্রি  ুড়রর্ আপোর উপর।‘ 
 
কতটা সাহস হরি এমে ত্রমরথয রটো  ড়ারো যা়ে সরতযর ত্রঠক পুররাপুত্রর ত্রর্পরীত–আর 
এই োসেকতবাই র্া রকমে রর্াকা রয তারদর কথা ত্রর্শ্বাস করি? 
 
অ্থর্া ভত্রণতা করর । র্রি উঠি ত্রেরকািাস। পত্ররষ্কার রর্ািা যারে রয সামুর্রড় 
আপোর পরাত্রজত হর্ার সিংর্াদ জারে রস। আওরঙ্গরজর্ আর মুরারদর র্াতবার্াহরকরা 
ত্রেি়েই জাত্রের়ের  রয আপত্রে আসরত পাররে আর আমার সরেহ ত্রেি়েই োসেকতবারক 
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রমাটা মারের পুরস্কাররর রিাভ রদোরো হর়ের  যত্রদ তারদর কথা রমরে ত্রের়ে আপোরক 
রুরে রদ়ে ভার্য পত্ররর্তবরের পরথ। 
 
আত্রম পরথ র্সর্ ো। তারই দেিকৃত দুরর্বর আত্রেোরত আমার সামরে হাাঁটু রর্রড় র্রস 
এ অ্ভদ্রতার জেয প্রা়েত্রিত্ত কররত হরর্ োসেকতবারক। আক্রমরণর পত্ররকেো কররত 
এেত্রে একত্রট যুেসভার আহর্াে করর্ আত্রম। তীব্রস্বরর র্রি উঠি দারা, ত্রজরের উপর 
র্রস এতরজারর কাাঁপরত িার্ি রক্রারধ রয পা হড়রক রর্ি কারিা রঘাড়ার। 
 
সম্মােী়ে োহজাদা যুেসভা ডাকার আরর্ রভরর্ রদেুে সম্ভার্ো আর। র্াির্তার 
র্যাপারগুরিা। রসোপত্রতরদর সামরে সফি হর্ার র্াির্সম্মত সম্ভার্ো তুরি ধররত হরর্ 
আপোরদররক, ে়েত ইত্রতমরধয যারা আমারদর সারথ রযার্ ত্রদর়ের  অ্ত্রত দ্রুত 
আমারদররক র রড় েরিও যারর্। আর যত্রদ আত্রম রোিারমিাভারর্ র্িার সুরযার্ পাই–
পুররাপুত্রর সমু্মে আক্রমণ রতা দূররর কথা, ত্রদত্রল্ল অ্র্ররারধর পদরক্ষপও আমারদর জেয 
রযৌত্রেক হরর্ ো এেে। আমারদর তসেযসিংেযা পযবাি ে়ে আর দ্রুত  ুরট আসার কাররণ 
কামাে রেই। এ াড়া ভারিাভারর্ই জাত্রে রয আওরঙ্গরজর্ আর মুরারদর তসেযরা হ়েত 
আর রর্ত্রে দূরর রেই। তারদর রের়ে রয এতটা পথ এত্রর্র়ে আসরত রপররত্র  রসটাই 
আমারদর ভার্য। েহররর উপর আমরা যেে আঘাত হাের্ তেে অ্ো়োরস ত্রপ ে ত্রদরক 
আক্রমণ করর র্সরর্ তারা। রদ়োরির র্াইরর ত্র ন্নত্রভন্ন করর ত্রদরর্ আমারদররক। 
 
আোর আরিা ত্রেরভ রযরত িার্ি দারার রোরে, রযমে করর ত্রদরের আরিা ত্রর্দা়ে ত্রেরে 
এই ত্রদত্রল্ল েহর র রড়। কথা র্িার আরর্ োত্রেকটা সম়ে ত্রেি োহজাদা। হ়েত আপত্রেই 
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ত্রঠক র্ির ে ত্রেরকািাস… হ়েত ত্রেরজর ভার্য প্রর্ারহর র্ত্রতপথ পাোরোর জেয আত্রম 
আর একটা মািই সুরযার্ পার্। তাই তাড়াহুড়া করর ত্রক ু করাটা ত্রঠক হরর্ ো, ত্রর্রেষ 
করর যেে োত্রদরা আর ত্রসত্রপর আর  আমার সারথ। সম্ভর্ত উত্তর-পত্রিরম সরর রর্রিই 
ভারিা হরর্ এেে রযোরে আপোর আর অ্েযােয রসোপত্রতরদর সারথ র্রস ত্রেরাপরদ 
পরর্তবী পদরক্ষরপর কথা ত্রেো করা যারর্। 
 
* 
 
ঘে আম র্ার র ত্রেরে পাতার  া়ো়ে রঘাড়া থাত্রমর়ে জটার ঘমবাে র্িা়ে হাত রু্িারিা 
ত্রেরকািাস। পারেই  ুরট এরসর  দারা। দুজরেই রেরম পড়ি রঘাড়া রথরক। োো-
প্রোোর মারি ত্রদর়ে েুাঁইর়ে আসা আরিারত ত্রর্মষব রদোরিা োহজাদার মুেমণ্ডি। ত্রদত্রল্ল 
রথরক আসার পরথ রািা়ে প্রা়ে রতমে রকাে কথাই র্রিত্রে দারা। ত্রেরকািাস রযমে 
সরেহ কররত্র ি যুে সভা উত্ত-পত্রিরম িাহারর েরি রযরত রযে রকাে সাহারযযর সিংস্থাে 
করা যা়ে। যাই রহাক, আর র্িার ত্রকই র্া আর ? রকই র্া ভার্রত রপররত্র ি রয ত্রদত্রল্লর 
োসেকতবা োহজাহারের পি থাকা সরেও রুে করর ত্রদরর্ েহররর প্ররর্েিার? সামুর্রড় 
দারার পরাজর়ের ফরি ভারসাময কতটা দ্রুত পারে রর্র , এটা তারই ইোরা কররর । 
 
এেে ো জারে কী অ্রপক্ষা করর আর  দারার ভারর্য? ত্রদত্রল্লর ত্রর্োি িাি দুরর্বর 
ত্রেরাপত্তার মারি দারা হ়েত েত্রেোিী অ্র্স্থারে েরি রযরত পারত। রাজরকারষর সম্পদ 
র্যর্হার করর আররা তসেয আর সহা়েতা ক্র়ে কররত পারত। এর পত্ররর্রতব এেে কী 
হি পাত্রির়ে রর্ড়ারো  াড়া? আররা রর্ে কর়েকর্াররর মত আর্াররা মরে পরড় রর্ি 
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রসসর্ ত্রদরের কথা মমতাজ আর তারদর র রিরমর়েরদর ত্রের়ে জাহাঙ্গীররর কা  রথরক 
োহজাহারের সারথ পাত্রির়ের ে ত্রেরকািাস। ত্রকন্তু দারার পাত্ররপাত্রশ্ববক আররা রর্ত্রে 
ভ়েিংকর। োহজাহারের অ্েত ত্রক ু ত্রমি ত্র ি। ত্রকন্তু মরে হরে যুরে পরাত্রজত হর়ে 
ত্রদত্রল্ল  াড়ার ফরি দারার পরক্ষ রতমে রকউ রইি ো। যত্রদও কর়েকজে র্াতবার্াহক 
পাঠারো হর়ের  যারদর ত্রর্শ্বিতার উপর রভরর্ত্র ি ত্রেভবর করা যারর্ এমে কর়েকজে 
অ্ত্রভজাত র্যত্রের কার , ত্রকন্তু একত্রট রকাে আশ্বাসর্াণী পা়েত্রে োহজাদা–শুধুমাি 
র্াকসর্বস্ব অ্জুহাত আর কর়েক রক্ষরি রতা রসটাও ে়ে। অ্দু্ভত আর ভাসা ভাসা সর্ 
কারণ রদত্রের়ে ত্রদরের পর ত্রদে করম রযরত িার্ি দারার তসেযসিংেযা। কর়েকজে 
ত্রেি়েই ত্রর্র়ে জুরট যারর্ তার ভাইরদর দরি, অ্েযরা ত্রফরর যারর্ ত্রেরজরদর গ্রারম অ্থর্া 
জা়ের্ীর অ্রপক্ষা কররর্ ত্রহেুিারের উপর রভরে পড়ার জেয এত্রর্র়ে আসা ত্রেত্রিত 
িরড়র জেয। 
 
আমার েীর েরীর এেরো োরাপ। পািত্রক রথরক ত্রেি়ে তার কাত্রের েব্দ রপর়ের ে 
আপত্রে।  া়োর মারি তার জেয একত্রট তাাঁরু্ ততত্ররর ত্রেরদবে ত্রদর়েত্র  আত্রম। তারক সুস্থ 
হরত সাহাযয করার জেয র্রম ো কমা পযবে এোরেই অ্রপক্ষা করর্ আমরা সম্ভর্ত 
কাি আসা পযবে তাাঁরু্ ত্রেমবাণ হর়ে যারর্। এই ঘে িাড় আর র্ার র ত্রভরড় যরথষ্ট 
ত্রেরাপদ আমরা। পাত্রের রর্াতি েুরি িম্বা েুমুক ত্রদি দারা। আওরঙ্গরজর্ আর মুরাদ 
ত্রেি়ে জারে রয আমরা ত্রদত্রল্ল রথরক উত্তর-পত্রিরম রর্ত্র । তাহরি  ত্রড়র়ে থাকা আমার 
গুিেররা ত্রপ ু ধাও়োকারীরদর হত্রদস পা়েত্রে রকে? ভাইরদর ত্রক ধারণা রয আমার মত 
অ্প্রর়োজেীরক ত্রের়ে ত্রেো করার ত্রক ু রেই? 
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হরত পারর তারা প্রথরম ত্রদত্রল্ল আর আগ্রারত ত্রেরজরদর অ্র্স্থাে সুসিংহত কররত রের়ের  
প্রথরম… যুত্রে ত্রেি়েই আর । 
 
আত্রমও রসরকমই আো করত্র । আমার আররা সম়ে প্রর়োজে। র্ত রারত আমার পারে 
শুর়ে কাত্রের দমরক রকাঁরপ রকাঁরপ উঠত্র ি োত্রদরা, রজরর্ রথরক আত্রম ভার্ত্র িাম 
সুিাইমাে আর তার রসোর্াত্রহেীর কথা– রস ত্রক ত্রফরর আসার জেয ত্রপতার আরদে 
পা়েত্রে োত্রক এেরো োহ সুজার ত্রপ ু ধাও়ো করর েরির ? রাজকী়ে র্াত্রহেীর রশ্রষ্ঠ 
তসেযরা রর্র  তার সরঙ্গ আর তারা থাকরি একটা সুরযার্ ত্রেরত পারতাম আত্রম…আররা 
ত্রেো হরে ো জাত্রে ত্রক ঘটর  আগ্রারত আব্বাজাে আর রর্ারের সারথ। 
 
এত সহরজ ধরা রদর্ার পাি েে ম্রাট। আত্রম ত্রেত্রিত যতক্ষণ সম্ভর্ দুর্ব আাঁকরড় ধরর 
রােরর্ে ত্রতত্রে। 
 
মাত্রটর উপর উরু্ হর়ে র্রস একটা কাত্রঠ েুাঁরজ ত্রের়ে আাঁত্রকরু্ত্রক কাটরত িার্ি দারা িাি 
ভূত্রমর উপর। যত্রদ তাাঁর সারথ রযার্ারযার্ করার রকাে পথ েুাঁরজ রপতাম–জােরত 
পারতাম এেে আমারক কী কররত র্িরতে ত্রতত্রে এরকম উরদ্দেযত্রর্হীেভারর্ ঘুররত হত 
ো। 
 
মােেী়ে োহজাদা, আমার রদরে একটা কথা প্রেত্রিত আর : যত্রদ ইরেগুরিা রঘাড়া হত, 
ত্রভকু্ষরকরাও  ুরট রর্ড়াত। আমরা সর্াই োই রয ঘটোগুরিা ত্রভন্নভারর্ ঘটরতা যত্রদ; ত্রকন্তু 
সতযটারকই রমরে ত্রেরত হরর্। ভুরি যারর্ে ো র্ার্ররর ত্রর্রুরে তাাঁর পত্ররর্ারও 
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ফারর্াোর গুহা়ে রথরক জীর্ে ধারণ কররর , তারদর তসেযসিংেযা আপোর রের়ে কম 
ত্র ি। ত্রেরজর উপর ত্রর্শ্বাস ধরর রােরত হরর্ আপোরক। 
 
আমার দুর্বিতার জেয ক্ষমা করুে। হঠাৎ করর আমার ভার্য পত্ররর্ত্রতবত হর়ে রর্র । 
পুেরা়ে উদ্দীত্রপত হর়ে ওঠার পত্ররকেোরক প্রথম ধাপ ত্রহরসরর্ রেষ র্ার র্ণোর সম়ে 
কত জে তসেয ত্র ি আমারদর হারত? 
 
পরেরে র্া এর কা াকাত্র । 
 
এটা রকাে রসোর্াত্রহেীই ে়ে…আমারক রকে এত কম সিংেযক তসেয অ্েুসরণ কররর ? 
আত্রম রতা ত্রপতার প রের ত্রের্বাত্রেত উত্তরাত্রধকারী। 
 
এেেকার মত অ্ত্রেত্রিত সমর়ে রর্ত্রেরভার্ই ত্রেো কররর  এত্রড়র়ে রযরত পাররি 
আপোর পক্ষ ো-ই ত্রেরত। ফিাফি ত্রেত্রিত ো হও়ো পযবে ত্রমিতা করা িুাঁত্রকপূণব। 
 
ত্রকন্তু আমার প্রত্রত তারদর দাত্র়েত্ব আর । তারদর সম্মাে এর দাত্রর্দার। 
 
জীর্ে আর সম্পত্রত্ত ত্রর্পন্ন হরত র্সরি মােুষ প্রা়েেই সম্মারের ত্রেো র্াদ রদ়ে। দারারক 
ত্রর্মষব হর়ে পড়রত রদেি ত্রেরকািাস। মরে মরে ভার্ি এতটা করঠারভারর্ ো র্িরত 
পাররিই ভারিা হত। ত্রেরজর সমি রু্ত্রেমত্তা আর পাত্রণ্ডতয সরেও দরর্াররর র্াইররর 
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মােুরষর উরদ্দেয আর সত্রতযকাররর পৃত্রথর্ী সম্পরকব োহজাদারক মারি মারি অ্জ্ঞই মরে 
হ়ে। ত্রকন্তু তাহরি কতটা রযার্সূি স্থাপে কররত সক্ষম হরর্ এর সারথ? 
 
যাই রহাক, পত্ররষ্কার রর্ািা রর্ি রয দারা অ্েয ত্রক ু ত্রেো করর । হঠাৎ কররই উজ্জ্বি 
হর়ে উঠি রেহারা আর কাত্রঠটারক একপারে  ুাঁরড় রফরি িটকা রমরর রসাজা হর়ে 
দাাঁড়াি। আত্রম একটা রর্াকা রয আরর্ রকে এটা মাথা়ে আরসত্রে। একজে আর  যার 
কার  আত্রম সাহাযয োইরত পারর্ আর জাত্রে রসও আমারক প্রতযাোে কররর্ ো। 
 
রক? 
 
মাত্রিক ত্রজউ়োে োরম একজে র্ািুত্রে রেতা। কর়েক র্ র আরর্ একজে রমার্ি কর 
সিংগ্রাহকরক হতযার আরদে ত্রদর়েত্র ি। প্ররদরের োসেকতবা তারক ত্রেকরি রর্াঁরধ ত্রদত্রল্ল 
পাত্রঠর়ে ত্রদরি ত্রপতা তার োত্রি ত্রহরসরর্ ত্রেধবারণ করর হাত্রতর পার়ের ত্রেরে মৃতুয। ত্রকন্তু 
আমার কার  আরর্দে কররত্র ি মাত্রিক ত্রজউ়োে। দাত্রর্ কররত্র ি রয কর সিংগ্রাহক ত্রেজ 
জা়ের্ীর েুে কররত্র ি এক কৃষকরক, রয কৃষক ত্রকো ঘুষ ত্রদরত অ্স্বীকার করর তার 
সম্রারটর কার  আত্রজব জাোর্ার হুমত্রক রদ়ে। মাত্রিক ত্রজউ়োরের মরত কর সিংগ্রাহরকর রস 
মৃতুয পাওো ত্র ি। তারক ত্রর্শ্বাস করর ত্রপতারক জাত্রের়েত্র িাম মৃতুযদণ্ড মুিতর্ী করার 
জেয। এ মামিার তদে কারজ পাঠারো কমবকতবার মাধযরম জােরত রপররত্র িাম রয তার 
দাত্রর্ পুররাপুত্রর সতয, তাই ত্রপতারক অ্েুে়ে কররত্র  মাত্রিক ত্রজউ়োেরক ক্ষমা করর ত্রদরত, 
ত্রতত্রে তাই কররর ে। এ াড়া মাত্রিকরক জা়েত্রর্র ত্রহরসরর্ সমৃে ক্ষত্রতপূরণও ত্রদর়ের ে 
রযটা এোে রথরক সম্ভর্ত পঞ্চাে র্া ষাট মাইি উত্তরত্রদরক। সারথ একত্রট দুর্বও ত্র ি, 
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রযোরে আর্াসস্থি ততত্রর কররর  মাত্রিক। রস ত্রেি়ে আমারক তসেয ত্রদর়ে সাহাযয কররত 
পাররর্। আমরা এোরেই থাকর্, গুিের পাত্রঠর়ে আমার কার  রডরক পাঠারর্া মাত্রিকরক। 
 
গুিেররা দ্রুত কাজ রদত্রের়ের  ভারিাই; দুত্রদে পরর ত্রঠক সূযবারির আরর্ েীি পার্ত্রড় 
পত্ররত্রহত রদহরক্ষীরদর র াট্ট দি ত্রের়ে মাত্রিক ত্রজউ়োেরক এত্রর্র়ে আসরত রদরে ভার্রিা 
ত্রেরকািাস। িম্বা, সুস্বারস্থযর অ্ত্রধকারী র্ র েত্রল্লরের রিাকটা রেরম এরিা মােেরো 
রঘাটকী রথরক দারারক রদেরত রপর়ে অ্ত্রভর্যত্রেরত ফুরট উঠি আেে আর আেত্ররকতা। 
 
সুস্বার্তম মাত্রিক ত্রজউ়োে। 
 
আপোর সিংর্াদ রপর়ে যত তাড়াতাত্রড় সম্ভর্  ুরট এরসত্র । একদা আমার প্রত্রত অ্রেক 
সদ়ে আেরণ কররর ে আপত্রে আর আত্রম েুত্রে রয এেে সম়ে এরসর  তা পত্রররোধ 
করার। 
 
ত্রঠক তাই। ত্রকন্তু তার আরর্ আমার কৃতজ্ঞতা স্বরূপ রতামারক ত্রক ু প্রদাে কররত োই 
আত্রম। হাততাত্রি ত্রদর়ে উঠি দারা আর ইোরা রপর়ে র্াত্রক ত্রেত্রর্র রথরক পদবার মাধযরম 
আিাদা করা হারররমর তাাঁরু্ রথরক রর্র হর়ে এরিা অ্র্গুেেত্রর্হীে দারার েী। োত্রদরা 
পত্ররষ্কারভারর্ই রর্ািা রর্ি রয অ্সুস্থ, হারত করর ত্রের়ে আসর  র াট্ট একত্রট রুপার কাপ, 
একজে পত্ররোত্ররকার হারতর উপর েরীররর ভার র রড় ত্রদর়ে রহাঁরট আসর । আররকজে 
পত্ররোত্ররকার হারত রুপার পারির অ্রধবক পূণব হর়ে আর  তররি। ষড়যরন্ত্রর আভাস 
রপর়ে ত্রেরকািাসও এত্রর্র়ে এরিা োত্রেকটা। এমেত্রক এেেকার মত রযেরতে একত্রট 
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তাাঁরু্র রক্ষরিও োরীরা হাররম রোরপর অ্েরমহরিই থারক। ত্রহেুিারে এত র্ র ধরর 
র্াস করার পররও কেরোই রদরেত্রে রয োত্রদরার সমাে সামাত্রজক মযবাদার রকাে োরী–
একজে োহজাদী আর োহজাদার মাতা–পুররাপুত্রর অ্রেো কাররা সামরে এরসর  
এভারর্। এমেত্রক আর্ন্তুরকর জেয রকাে অ্ভযথবো অ্েুষ্ঠারের র্যাপারর দারাও ত্রক ু 
র্রিত্রে। 
 
আমার েী, সম্মােী়ো োত্রদরা রর্র্ম। র্ািুত্রে প্রধােরক জাোরিা দারা। ত্রর্ত্রিত হর়ে মাথা 
েত করর কুত্রেবে করি মাত্রিক ত্রজউ়োে। 
 
রসাজা হর়ে দাাঁত্রড়র়ে কথা র্িরিও োত্রদরার কেস্বর এত ভাঙ্গা ভাঙ্গা রোো রর্ি রয 
ত্রেরকািাস র্াাঁকা হর়ে রর্ি এর মরমবাোর কররত। আমারদর তাাঁরু্রত আপত্রে একজে 
সম্মাত্রেত অ্ত্রতত্রথ। একজে র্ািুত্রে ত্রহরসরর্ আমার রিাকরদর প্রােীে প্রথা সম্পরকব জারেে 
ো আপত্রে। দ়ো করর আমারক র্যােযা কররত ত্রদে। এই পারির পাত্রে ত্রদর়ে আত্রম আমার 
িে রধৌত কররত্র । আত্রম আপোরক প্রিার্ করত্র  আমার স্বামীর শ্রোর ত্রেি ত্রহরসরর্ 
এক কাপ পাে কররত। এর মাধযরম আমার দুরধর ত্রেি ত্রহরসরর্ আপত্রে পত্ররণত হরর্ে 
রমার্ি রাজপত্ররর্াররর সদসয আর আমার স্বামীর আপে ভাইরত। ধীরর ধীরর আর 
আত্রভজারতযর সারথ োত্রদরা পত্ররোত্ররকার হারত থাকা পারির মারি কাপ ডুত্রর্র়ে র্াত্রড়র়ে 
ধরি মাত্রিরকর ত্রদরক। এক মুহূতব ত্রিধার পরর কাপটা হারত ত্রের়ে, েুমুক ত্রদর়ে আর্ার 
ভদ্রতাসূেকভারর্ মাথা রেরড় ত্রফত্ররর়ে ত্রদি মাত্রিক। এরপর ত্রফরর তাকাি দারার ত্রদরক। 
আত্রম রর্ে সম্মাত্রেত রর্াধ করত্র , জাহাপো। রু্িরত পারত্র  ো কী র্ির্…। 
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ত্রক ু র্িার দরকার রেই। প্রর়োজরের সম়ে আমার ডারক সাড়া ত্রদর়ে এরসর ে আপত্রে, 
আর তাই কাউরক আত্রম ত্রদরত পাত্রর এমে রশ্রষ্ঠ উপহারটাই প্রদাে কররত্র –জীর্রের 
র্ন্ধে ততত্রর কররত পারর এমে ত্রক ু। যেে, আপোর সাহাযয ত্রের়ে আমার উরদ্দেয ত্রসে 
হরর্, আমার ত্রপতা, ম্রাট আপোরক ভরর রদরর্ রসাো আর রুপার িূপ ত্রদর়ে, আমার 
েতুে ভাই। এেে েিুে একরি র্সা যাক। 
 
আরি আরি ত্রেরজর তাাঁরু্র ত্রদরক েরি রর্ি োত্রদরা। র্ত্রত ধীর হর়ে রর্ি কাত্রের দমরক। 
মাত্রিক ত্রজউ়োরের কাাঁরধ হাত ত্রদর়ে কারপবট আর তাত্রক়ো রপরত রাো আসরের ত্রদরক 
ত্রের়ে রর্ি দারা। একটু পররই ডুরর্ রর্ি র্ভীর আরিােো়ে। 
 
পররর ত্রদে সকািরর্িা রঘাড়ার রহ্রষা ধ্বত্রে আর র্িকা িার্াম ইতযাত্রদ সহরযারর্ 
জন্তুগুরিারক সাজারোর েরব্দ ঘুম রভরে রর্ি ত্রেরকািারসর। মুহূরতবর মারি োড়া হর়ে 
দাাঁত্রড়র়ে হারত তুরি ত্রেি তরিা়োর, প্রভারতর োে আরিা়ে ত্রপটত্রপট করর তাকাি 
র্াইররর ত্রদরক। তাাঁরু্রত আক্রমণ হর়ের , এরকম দুিঃস্বপ্ন রদেরত রদেরত অ্ত্রস্থর ত্রেদ্রাহীে 
রাত রকরটর  তার। এেরো আরধা ঘুম আরধা জার্ররণ মরে হি সত্রতযই তাই ঘটর  
োত্রক। এরপর ইত্রতমরধযই রান্নার জেয জ্বািারো আরিারত রদো রর্ি দারার রদহরক্ষীরা 
রঘাড়া়ে িার্াম পরারো শুরু কররর  আর মাহুতরদররক ততত্রর করর ত্রদরে সত্রহরসরা। 
অ্র্াক হর়ে োরপারে তাকারতই, দারা কাাঁরধর উপর অ্শ্বাররাহরণর উপরযার্ী ঢাকা 
কাপড় পত্ররত্রহত হর়ে এত্রর্র়ে রর্ি তার ত্রদরক, রেহারা়ে দীপযমাে হর়ে আর  আররা 
একর্ার ত্রফরর পাও়ো আত্মত্রর্শ্বারসর  াপ। 
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কী হর়ের , মােেী়ে োহজাদা? আমরা ত্রক তাাঁরু্ গুত্রটর়ে ত্রেত্রে। 
 
ো। ত্রসত্রপর আর রদহরক্ষীরদর ত্রের়ে মাত্রিক ত্রজউ়োরের সারথ তার দুরর্ব যাত্রে আত্রম। 
রসোরে থাকা তসেযদি ইত্রতমরধয প্রস্তুত করা শুরু হর়ে রর্র । তসেযরদর দক্ষতা আর 
প্রস্তুত্রত সম্পরকব ত্রেরজর রোরে রদেরত োই আত্রম। এ াড়াও মাত্রিরকর মরত, যত্রদ আত্রম 
আর আমার পুি তসেযরদর সামরে ত্রর্র়ে তারদররক উৎসাত্রহত কত্রর, তাহরি অ্রেযরাও 
তার ডারক সাড়া ত্রদর়ে এত্রর্র়ে আসরর্। তাাঁরু্র প্রধাে ত্রহরসরর্ আপোরক দাত্র়েত্ব ত্রদর়ে 
যাত্রে আত্রম। 
 
ত্রকন্তু মাি পঞ্চারের মত রদহরক্ষী প্রস্তুত হর়ের  আপোর সারথ যার্ার জেয। পুররা 
র্াত্রহেী ত্রের়ে রর্রিই ত্রক ভারিা হত? োরপারে তাত্রকর়ে র্িার স্বর ত্রেেু করর আর্াররা 
র্রি উঠি ত্রেরকািাস, যত্রদ মাত্রিক ত্রজউ়োে আপোর সারথ রকাে রকৌেি রেিরত ো়ে? 
আপত্রে ত্রেত্রিত রয রস পুররাপুত্রর ত্রর্শ্বি? 
 
র্তকাি কী ঘরটর  রদরের ে আপত্রে। জাত্রে অ্রেক র্ র ধররই ত্রহেুিারে র্াস করর ে 
আপত্রে; ত্রকন্তু সম্ভর্ত এেরো আমারদর আোর প্রথা়ে অ্ভযি হর়ে উঠরত পাররেত্রে। 
মাত্রিক ত্রজউ়োেরক োত্রদরা রয সম্মাে ত্রদর়ের  তা সেরাের রদো যা়ে ো। এেে মাত্রিক 
আমার সারথ এমে এক র্ন্ধরে আর্ে যা অ্ত্রর্রেদয। হঠাৎ করর সামরে এত্রর্র়ে এরস 
ত্রেরকািারসর র্াহুরত হাত রােি দারা। আত্রম আত্মপক্ষ সমথবে করত্র  ো। র্স্তুত আত্রম 
আপোরক আররা র্ড় দাত্র়েত্ব ত্রদরত োই। আমার েীর েরীর ভারিা ে়ে। র্িা যা়ে আররা 
োরারপর ত্রদরক, ক্ষরণ ক্ষরণ ঘামর  আর রকাঁরপ রকাঁরপ উঠর । তাই আত্রম োই রস 
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এোরেই রথরক ত্রর্শ্রাম ত্রেক। আত্রম ত্রক আপোর ভরসা়ে তারক রররে রযরত পাত্রর? তার 
ত্রেরাপত্তা রক্ষাই এেে আপোর প্রধাে দাত্র়েত্ব। প্রত্রতজ্ঞা করুে রয তার এর্িং তার 
সম্মারের ত্রদরক রে়োি রােরর্ে আপত্রে। 
 
আত্রম কথা ত্রদিাম। 
 
পরের ত্রমত্রেট র্ারদ ত্রসত্রপর আর মাত্রিক ত্রজউ়োেরক দুপারে ত্রের়ে, রদহরক্ষী আর র্িুত্রে 
রেতার রক্ষী র্াত্রহেী সমত্রভর্যাহারর তাাঁরু্ র রড় রর্র হর়ে রর্ি দারা রঘাড়া  ুত্রটর়ে। র্ার র 
ঘে  া়োর ত্রেরে একটু পররই হাত্ররর়ে রর্ি দৃত্রষ্টসীমার র্াইরর। 
 
োহজাদীর জ্বর আররা রর্রড় রর্র । মাত্রটর উপর উপুড় হর়ে র্রস ত্রেরজর র্েুরকর 
র্যাররি পত্ররষ্কারর র্যি ত্রেরকািাস রোে তুরি তাত্রকর়ে রদেরত পা়ে োত্রদরার একজে 
পত্ররোত্ররকারক–রসত্রিমা োরম র়্েস্ক এক োরী, রয ত্রসত্রপর ধািীর কাজও কররত্র ি–
দাাঁত্রড়র়ে আর  তার সামরে। সাদা সুত্রতর ওড়ো  াত্রপর়েও উত্রিগ্ন রোে রজাড়া রদো 
যারে। 
 
কতটা োরাপ অ্র্স্থা? 
 
রারতর রর্িা কাত্রে আররা োরারপর ত্রদরক ত্রর্র়ে িাাঁকুত্রে রের়ে কাাঁদরত শুরু করর রদে। 
রপাোক আর ত্রর্ াোও ত্রভরজ রর্র  ঘারম। আত্রম রেষ্টা কররত্র  োে কররত ত্রকন্তু রকাে 
িাভ হ়েত্রে, পররর কর়েক ঘণ্টার মারি ত্রর্কারগ্ররস্থর মত হর়ে পরড়ে। আত্রম রক র্া 
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রকাথা়ে আর ে ত্রক ুই রু্িরত পারত্র রিে ো। ভার্রত থারকে রয আগ্রার হারররম ত্রফরর 
রর্র ে। এমে সর্ ত্রজত্রেরসর কথা র্িরত শুরু কররে রযগুরিা আত্রম আেরত পাত্রর ত্রে। 
রু্িরত পারত্র  ো কী করর্…। 
 
উরঠ দাাঁড়ারিা ত্রেরকািাস। ত্রকন্তু সত্রতয আসরি, ে়ে। যেে দারারক কথা ত্রদর়েত্র ি রয 
োত্রদরারক ত্রেরাপত্তা রদরর্, রসটা রতা রকাে আক্রমরণর মুরে… অ্সুস্থতার হাত রথরক 
ে়ে। তারদর সারথ রকাে হাত্রকম রেই। যত্রদ োহজাদী রকাে পুরুষ হত, তাহরি অ্েত 
একর্ার রোরের রদো রযত ত্রর্ত্রভন্ন অ্ত্রভযারে ত্রেরজর রযাোরদর মারি অ্রেক ধররের 
জ্বর রদরের  রস ত্রকন্তু যত্রদ োত্রদরার অ্র্স্থা সত্রতযই রর্ত্রে োরাপ হ়ে, পত্রথমরধয রফরি 
আসা জে-জীর্রের কার  ত্রর্র়ে সাহাযয োইরত হরর্। এরত সম়ে িার্রর্ আর িুাঁত্রকও 
আর । ত্রকন্তু আর রকাে উপা়েও রতা রেই। এর মারি সাহাযয করার অ্েয উপা়েও 
ভার্রত হরর্। রসামরাজ (ত্রতে উত্রদ্ভদ ত্রর্রেষ) র্ার র পাতা োত্রক জ্বররর জেয উপকারী 
ত্রর্ত্রভন্ন অ্ত্রভযারে ত্রেত্রকৎসকরদর রদরের ে পাতা ত্র াঁরড় র্রম পাত্রে ত্রদর়ে ো ততত্রর কররত। 
আররা রদরের ে হাত্রকরমরা ত্রেরমর পাতার রপস্ট র্াত্রের়ে আহরতর ত্রজহ্বা়ে রররে 
ত্রদরতে। 
 
রতামার মাত্রিকার কার  ত্রফরর যাও। প্রেুর পাত্রে পাে কত্ররর়ে র্াতাস কররত থারকা। 
গ্রারমর ত্রদক রথরক সাহাযয ত্রের়ে আসার জেয রিাক পাঠাত্রে আত্রম, এ াড়া কারজ িার্রত 
পারর এমে িতাপাতার র্যর্স্থাও করত্র । িি পার়ে রসত্রিমা েরি রযরতই আপে মরে 
ত্রেরকািাস ভার্ি, এেে ত্রক দারার জেয রিাক পাঠারো উত্রেত হরর্ ত্রকো। ত্রকন্তু 
ইত্রতমরধয ত্রতেত্রদে পার হর়ে রর্র  োহজাদা ত্রর্র়ের ে, ত্রেি়েই েীত্রঘ্র ত্রফরর আসরর্ে। 
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এ াড়া দারার রদ়ো মাত্রিক ত্রজউ়োরের দুরর্বর অ্র্স্থােও স্পষ্ট ে়ে। অ্েথবক অ্রেষরণ 
রোক পাত্রঠর়ে তাাঁরু্র ত্রেরাপত্তা কত্রমর়ে রদ়োটা রর্াধ হ়ে রর্াকাত্রম হরর্। ো, তার রের়ে 
মরোরযার্ রদ়ো উত্রেত ত্রেত্রকৎসক েুাঁরজ রর্র করার কারজ। ত্রেরজর র্েুক োত্রমর়ে রররে 
এত্রদক ওত্রদক তাত্রকর়ে দুজে গুিেররক েুাঁজি ত্রেরকািাস আমুি আর রাত্রজক জারে 
এরদর উপর ভরসা কররত পাররর্ রস। 
 
োর ঘণ্টা পরর, আকারের র্ভীরর রর্র  সূযব, তাাঁরু্রত ত্রফরর এরিা ত্রেরকািাস। ত্রেরজর 
েওড়া-কাোও়োিা টুত্রপর মাথা়ে করর ত্রের়ে এরসর  িম্বা রসামরাজ রৃ্রক্ষর সূ্থপীকৃত 
পাতা। সার্ধারে দুই হাত ত্রদর়ে ধরর র্হে করর এরের  এতদূর। জারে ো সত্রতযই এর 
ো কারজ রদরর্ ত্রকো; ত্রকন্তু রেষ্টা করাটা জরুত্রর। ত্রহেুিারে থাকার এত র্ ররর 
অ্ত্রভজ্ঞতা রথরক জারে রয জ্বরতি ররার্ীর সর্রের়ে র্ড় ভরসা হি তার ত্রেরজর 
োরীত্ররক েত্রে। োত্রদরা এেরো রর্ে তরুণী, আো করা যা়ে রসরর উঠরর্। ত্রেরজর 
েত্রেই তারক সাত্ররর়ে তুিরর্। একইভারর্ ত্রেরকািারসর ত্রেরজর মারিও সৃ্কত্রতব ত্রফরর এরিা 
যেে ত্রেত্রর্ররর রেৌহত্রদ্দর মারি প্ররর্ে করার পর রদেরত রপি দুজরে গুিের একজে 
িম্বা পাোর্ী, আমুি ত্রফরর এরস তাাঁরু্র র্াইরর অ্রপক্ষা করর  তার জেয। 
 
রতা আমুি, ভার্য ত্রেি়েই রতামার সহা়ে হর়ের ? র্রি উঠি ত্রেরকািাস। ত্রকন্তু কা াকাত্র  
হরতই পাোর্ীর মুরের ত্রর্মষব ভার্ রদেরত রপি স্পষ্ট। কী হর়ের ? োহজাদী রকমে 
আর ে? আররা অ্র্েত্রত…? 
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মাথা োড়ি আমুি। ঐ র্যাপারর ত্রক ু জাত্রে ো আত্রম। ত্রকন্তু র্যত্রের্তভারর্ আপোরক 
কর়েকটা কথা র্িরত োই। 
 
ত্রেরজর তাাঁরু্রত ঢুরক ইোরা করর আমুিরকও রভতরর ডাকি ত্রেরকািাস। র্াইররর আরিা 
দ্রুত ত্রেরভ আসা়ে জ্বাত্রির়ে ত্রেি রতরির র্াত্রত। তাাঁরু্র রদ়োি আর  ারদ োেরত িার্ি 
কাত্রির  া়ো। এরপর র্ন্ধ করর ত্রদি তাাঁরু্র প্ররর্েিার। 
 
কী হর়ের  আমুি? 
 
কাররা রোরে যারত ো পরড় যাই এমেভারর্ র্ার র  া়োর সারথ ত্রমরে অ্র্রেরষ এমে 
এক রািা়ে রপৌঁর ত্র , রভরর্ত্র  রযত্রট ত্রকো রকাে র্সত্রতর ত্রদরক ত্রের়ে যারর্। এোে রথরক 
হ়েত কর়েক ঘণ্টার পথও যাইত্রে, রদেরত রপর়েত্র  রঘাড়ার ত্রর্োি র্ড় এক যািীদি, 
সারথ েচ্চর আর উটও ত্র ি, আরি আরি এত্রর্র়ে েরির  পত্রিম ত্রদরক। এরকম যািী 
দরির সারথ প্রা়েে হাত্রকম থারক, জাো থাকা়ে ধীরর ধীরর তারদর ত্রদরক এত্রর্র়ে রর্ত্র । 
তৎক্ষণাৎ কাত্রহেী ততত্রর করর র্রিত্র  রয ত্রেকার অ্ত্রভযারে এরস অ্সুস্থ হর়ে পরড়র  
আমারদর এক সদসয। ত্রকন্তু আমারদর কথা পুররা রোোর আরর্ই র়্েস্ক, কারফিার 
মাত্রিক ত্রেরজর কাত্রহেী রোোরত আরম্ভ করর রদ়ে। আরর্র ত্রদে একদি তসেয দুজে 
র্ত্রে ত্রের়ে তার কারফিার পাে ত্রদর়ে ত্রদত্রল্ল রর্র । কারফিা রথরক মািংস আর উরটর দুধ 
রকোর জেয রথরমত্র ি তসেযরা, একজে র্র্ব ভরর কারফিার মাত্রিকরক জাো়ে রয 
তারদর কার  র্ত্রে দুজে রকাে সাধারণ মােুষ ে়ে। সম্রারটর পুি আর রদৌত্রহি, 
আওরঙ্গরজর্ আর মুরারদর কার  উপরঢৌকে ত্রহরসরর্ পাঠারে মাত্রিক ত্রজউ়োে। কারফিা 

http://www.bengaliebook.com/


 দ্য সার্পেন্টস টুথ (এম্পায়ার অভ দ্য ম াগল ) । অযার্লক্স রাদ্ারর্ ার্ে 

448 

www.bengaliebook.com                                  সূচিপত্র 
 

 

মাত্রিক এও জাত্রের়ের  রয, রস ত্রেরজর রোরে হাত রপ রে র্াাঁধা অ্র্স্থা়ে রদেরত রপর়ের  
দুই োহজাদারক। 
 
রাত্রজক রকাথা়ে? 
 
রঘাড়া  ুত্রটর়ে েরি রর্র  কারফিা মাত্রিরকর কথা সতয ত্রকো যাোই করর রদেরত। আত্রম 
ত্রফরর এরসত্র  আপোরক জাোরত। যত্রদ আমরা এেত্রে তাাঁরু্ গুত্রটর়ে রেই তাহরি হ়েত 
ত্রর্র়ে উোর করর আেরত পারর্ োহজাদাররক। কারফিা মাত্রিরকর কথা মত মাি 
েোরেরকর মত তসেয আর  রস দরি। 
 
আমরা তা পারর্ ো। োহজাদারক কথা ত্রদর়ের  আত্রম রয তার েীর ত্রদরক রে়োি রাের্। 
অ্র্স্থা ভারিা ো হও়ো পযবে এোরেই থাকরত হরর্ আমারদররক। আমারদর র াট্ট 
র্াত্রহেীরক ত্রর্ভে কররত পারর্ ো। এোরেই থারকা… তাাঁরু্ রথরক রর্র হর়ে রর্ি 
ত্রেরকািাস। দারারক সতকব করার রেষ্টা কররত্র ি রস… আররা রর্ত্রে রজার করা উত্রেত 
ত্র ি। রসত্রিমারক রডরক আরো আমার কার । একজে কত্রেবরক আরদে ত্রদি ত্রেরকািাস। 
অ্ত্রস্থর হর়ে অ্রপক্ষা কররত িার্ি রৃ্োর জেয। কার  আসরতই রদো রর্ি পত্ররোত্ররকার 
রেহারা উদভ্রাে হর়ে আর । 
 
রতামার মাত্রিকা রকমে আর ে? 
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েুর্ োরাপ। ওড়ো সত্ররর়ে ত্রেি রসত্রিমা। র্ত্রিররোম়ে রেহারা রর্র়ে র্ত্রড়র়ে পড়রত 
িার্ি অ্শ্রুজি। এেরো আমারক ত্রেেরত পারর ে ো, কাত্রের দমরক রকাঁরপ উঠর  
েরীর, আগুরের মত র্রম োমড়া আর োড়ীর র্ত্রতও হািকা, দপদপ করর । 
 
রসামরাজ পাতার কথা মরে পরড় রর্ি ত্রেরকািারসর, ত্রেেু হর়ে টুত্রপ রথরক তুরি ত্রেি 
এক মুঠ। তাাঁরু্র র্াইরর পরড়ত্র ি এতক্ষণ। 
 
এগুরিা ত্রদর়ে ো র্াত্রের়ে দাও োহজাদীরক। কারজ িার্রত পারর। রমািার়েম স্বরর 
জাোরিা ত্রেরকািাস। ত্রকন্তু রসত্রিমার মুরে রভরস উঠি অ্সম্ভত্রষ্ট। 
 
রকাে হাত্রকম পাও়ো যা়েত্রে। 
 
ো। যত্রদ অ্র্স্থার আররা অ্র্েত্রত হ়ে, আমারক জাোরর্। 
 
এমেভারর্ তাকাি রসত্রিমা রয স্পষ্ট পড়া রর্ি তার ভাষা। রকে জাোরর্া? রকাে সাহাযয 
কররর ে আপত্রে? প্রােীে পা দুরটা রটরে েে হর়ে েরি রর্ি রসত্রিমা। মুত্রষ্ঠর্ে হারত 
ইত্রতমরধযই েরম হরত থাকা রসামরাজ পাতা। োত্রদরার যাই ঘটুক ো রকে, মৃতুয অ্থর্া 
সুস্থতা তাড়াতাত্রড় হর়ে যাক, প্রাথবো কররত িার্ি ত্রেরকািাস। এ াড়া আর ত্রকইর্া আো 
আর  দারারক মুে করর আোর? 
 
* 
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কত্রঠে েীিরো রমঘহীে আকারের ত্রেরে একাকী রঘাড়া  ুত্রটর়ে রগ্রট োি ররাড ধরর 
ত্রদত্রল্লর ত্রদরক েরির  ত্রেরকািাস। এত্রড়র়ে েরির  পরথর উপর েরড় রর্ড়ারো র্রু, েগ্ন 
ধুিার্াত্রিরত রেিা়ে র্যি র রি-রমর়ে, কাাঁরধ কারি ত্রের়ে মারঠর ত্রদরক রযরত উদযত কৃষক 
আর মারি মারি র্যর্সা়েীরদর র্রুর র্াত্রড় অ্থর্া উট। এই গ্রাময ভারতই তার প ে; 
ত্রকন্তু এেে হারত সম়ে রেই এ আেে উপরভার্ করার।  ়ে ত্রদে আরর্ রঘাড়া়ে েরড় 
র্সার আরর্ই োত্রদরার সাধারণ সমাত্রধরত রফিা হর়ে রর্র  রেষ মুরঠা মাত্রট, রেষ র্াররর 
মত পড়া হর়ের  প্রাথবো দরুদ। যত্রদও তৃতী়ে আররকজে গুিের ত্রর্র়ে রজার্াড় করর 
এরেত্র ি এক হাত্রকমরক োত্রদরার জেয ত্রক ুই কররত পাররত্রে রিাকটা। োহজাদীর 
ত্রর্কারগ্রস্থ আেরণ রেষ কর়েক ঘণ্টা়ে আররা রর্রড় ত্রর্র়েত্র ি। হারররমর তাাঁরু্র োরপারে 
ত্রঘরর থাকা পদবার র্াইরর অ্সহার়ের মত শুেরত হর়ের  ফুসফুস রফরট যার্ার মত দমকা 
কাত্রের েব্দ আর দারার জেয োহজাদীর উন্মারদর মত ত্রেৎকার। অ্ত্রস্থর ভত্রঙ্গরত পা়েোত্রর 
করা  াড়া আর ত্রক ুই করার ত্র ি ো ত্রেরকািারসর। এেে োত্রে রপর়ের  োত্রদরা। দারা 
আর ত্রসত্রপররর ভারর্য কী ঘরটর  তা রদোর জেয মুত্রে রপর়ের  ত্রেরকািাস। 
 
একজে ইউররাপী়োরের কার  যতই অ্দু্ভত রদোক ো রকে িে রধা়ো জরির মত মহৎ 
আর সম্মােজেক উপহার রপর়েও রকে ত্রর্শ্বাসঘাতকতা করি মাত্রিক ত্রজউ়োে? মত্রর়ো 
এই উপহার রপর়ে মাত্রিক ত্রক ইোরা রপর়ের  রয তার জ়েীরদর দরিই রযার্ রদ়ো 
উত্রেত? সম্ভর্ত দারারক অ্েুসরণ করর আসা কম সিংেযক তসেযও এরত ভূত্রমকা রররের । 
োত্রক ইত্রতমরধযই আওরঙ্গরজর্ আর মুরারদর সার্ররদ হর়ে রর্র  রস? 
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োহজাহারের ক্ষমতা আর দারার প্রতযাোর আরিা এত দ্রুত ত্রেরভ রর্র  রয পত্ররষ্কার 
হর়ে রর্র  এসর্ একত্রদরে হ়েত্রে। আগ্রারত রথরক আর দারারক ত্রেরজর পারেই রররে 
প্রারদত্রেক রসোপ্রধােরদর কা  রথরক ক্রমাের়ে ত্রেরজরক দূরর সত্ররর়ে ত্রের়েত্র রিে 
োহজাহাে। ত্রকন্তু অ্েয পুিরদররক সুরযার্ ত্রদর়ের ে ত্রর্শ্বাসঘাতকতার র্ীজ র্পে করার। 
আগ্রা আসা-যাও়োর পরথ পুরষ্কাররর রিাভ রদত্রের়ে ত্রেরজরদর ত্রমি ততত্রর করর রররের  
তারা। দারার রের়ে, রয ত্রকো ত্রপতার প েেী়ে হও়ো়ে ত্রেরজর সফিতা সম্পরকব 
ত্রেিঃসরেহ ত্র ি, তার অ্েয ভাইর়েরা উপিত্রি কররত্র ি রয ত্রেরজরদর উচ্চাকাঙ্খ পূরণ 
কররত হরি পদরক্ষপ ত্রেরত হরর্। যাই ঘরট থাকুক ো রকে, হ়েত দারারক সাহাযয 
করার আর রকাে উপা়ে রেই ত্রেরকািারসর… তাাঁরু্র মারি োহজাদার র্ত্রে হর্ার ের্র 
 ত্রড়র়ে পড়রতই তসেযরা সর্ েরি রযরত শুরু করর। প্রথম প্রথম একজে দুজে করর 
ত্রেিঃেরব্দ সরর পড়রত শুরু করর আর তারপর দরি দরি েরি যা়ে সর্াই। রেষতক এত 
কম সিংেযক তসেয ত্রটরক ত্র ি রয ত্রদত্রল্লরত একাকীই আসার ত্রসোে রে়ে ত্রেরকািাস। 
অ্েত এভারর্ তারক রকউ ততটা রে়োি কররর্ ো। 
 
অ্র্রেরষ ত্রদর্রের কার  েহররর র্াত্রি-পাথররর রদ়োি রোরে পড়রতই, রঘাড়া রথরক 
রেরম রর্ি ত্রেরকািাস, ভার্রত রেষ্টা করি কী ঘটর  এেে রসোরে। আওরঙ্গরজর্ আর 
মুরাদ ত্রক সত্রতযই ক্ষত্রত কররর্ তারদর রজযষ্ঠ ভাইর়ের? সতয আত্রর্ষ্কাররর আরর্ ত্রেরজর 
 দ্মরর্ে রৃ্ত্রে করা প্রর়োজে। সেরাের রয ধররের পাজামা আর োমড়ার ফতু়ো পরর 
থারক রসত্রট র্দরি ইত্রতমরধযই র্ার়ে োত্রপর়ের  ত্রপঙ্গির্রণবর সুতীর পযান্টািুে আর িম্বা 
ত্রটউত্রেক। সারথ েওড়া রর্গুত্রে রকামরর্ন্ধেী, এটার মারি েুাঁরজ রররের  ত্রপিি আর 
 ুত্রর। এর্ার মাথা়ে পরর ত্রেি আমুরির রদ়ো রর্ািাকার পেমী টুত্রপ, েুিগুরিা রভতরর 

http://www.bengaliebook.com/


 দ্য সার্পেন্টস টুথ (এম্পায়ার অভ দ্য ম াগল ) । অযার্লক্স রাদ্ারর্ ার্ে 

452 

www.bengaliebook.com                                  সূচিপত্র 
 

 

ঢুত্রকর়ে ধুত্রিমাো সুত্রতর র্িার মাফিার একটু উপরর তুরি ত্রদরতই ঢাকা পরড় রর্ি 
মুরের ত্রেরের অ্িংে। 
 
দুই ঘণ্টা পরর, ত্রেরজর ক্লাে রঘাড়াটারক েহররর ত্রঠক র্াইররই একটা সরাইোো়ে রররে 
সেরাের রোরে পরড় ো এত র্ড় একটা ত্রভরড়র সারথ ত্রমরে ঢুরক রর্ি মূি ফটকিার 
ত্রদর়ে। ফটকিার আর পাশ্ববর্তবী রদ়োি সর্বি উড়র  রমার্ি সরু্জরো ত্রসরের পতাকা 
সাধারণ সমর়ে এর মারে সম্রাট র্াস করর ে এ েহরর, ত্রকন্তু আজ তারা কারক সম্মাে 
রদোরে? ম্রারটর ত্রর্শ্বাসঘাতক পুিি়েরক? ফটরকর রভতরর কর়েক েোরেক র্জ ত্রর্র়ে 
র্াাঁক ত্রের়ে েওড়া উত্তররর প্রধাে রািা ধরর ত্রদত্রল্লর েতুে িাি দুরর্ব হাাঁটা ধরি 
ত্রেরকািাস। সর্াই মরে হরে এেে এত্রদরকই যারে। এরক অ্েযরক ধাক্কা ত্রদর়ে ত্রেরজরা 
আরর্ রপৌঁ ারত োইর , মরে হরে ত্রক ু একটা ত্রমস হর়ে যারর্ রস ত্রেো়ে উত্রিগ্ন। হরত 
পারর আজ রকাে উৎসরর্র ত্রদে। ত্রভরড়র সারথ ত্রমরে ত্রেরকািাস ত্রেরজও রহাঁরট এরস 
অ্র্রেরষ থামি দুরর্বর সামরে রেৌরকাো জা়ের্াটারত, রযত্রটর ত্রর্োি রর্রি-পাথররর ততত্রর 
রদ়োি অ্পর পারে েরি রর্র  দুইে র্জ পযবে। হাজাররা মাথার উপর ত্রদর়ে 
ত্রেরকািারসর রোরে পড়ি রকােমরত জরড়া করা একুযপ কারঠর উপর ততত্রর করা হর়ের  
একত্রট মঞ্চ। ত্রঠক দুরর্বর রদ়োি রথরক উদর্ত হও়ো রোদাই করা সুদৃেয র্ারাোর ত্রেরে 
েহরর আসরি এ স্থাে রথরকই জের্রণর উরদ্দরে র্েৃতা ত্রদরতে োহাজাহাে। মঞ্চটার 
োরপাে ত্রঘরর রররের  তসেযরা। 
 
সামরের ত্রদরক রযরত রেষ্টা করি ত্রেরকািাস, রযে স্পষ্ট রদো যা়ে সর্ত্রক ু। ত্রভরড়র েব্দ 
 াত্রপর়ে মরে হি র্ারদযর তারি তারি র্াজো রোো যারে। অ্েযরাও শুেরত রপর়ের  
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আর তারদর টুকররা টুকররা সিংিাপ কারে এরিা। তারা আসর … র্রি উঠি এক রৃ্ে, 
ত্রেরজর শুকরো র্িা র্াত্রড়র়ে, আর রর্ত্রে রদত্রর রেই। রক আসর ? আর রকে? হরত পারর 
আওরঙ্গরজর্ আর মুরাদ ত্রর্জ়েীর রর্রে দেিকৃত েহরর ঘুরর রর্ড়ারত ো়ে? এেে রর্ািা 
রর্ি ফটক িারর পতাকার অ্থব। র্ারদযর র্াজো আররা তীব্র হর়ে উঠি, এরপরই 
ত্রেরকািারসর রোরে পড়ি পদাত্রতক তসেযরদর সাত্রর, হারত হাত ধরর দুরর্বর র্াম পারের 
রািা রথরক প্ররর্ে করি রেৌরকাো জা়ের্া়ে। ত্রভরড়র মারি ত্রদর়ে ত্রেরজরদররক দাাঁড় 
কত্ররর়ে পথ করর ত্রেি মঞ্চ পযবে। অ্তযে ককবে আেরণ কররত িার্ি, ফরি 
হাতাহাত্রত-মারামাত্রর রর্াঁরধ রর্ি কর়েক জা়ের্া়ে। ত্রকন্তু েীত্রঘ্র রদো রর্ি পাাঁে রথরক  ়ে 
র্জ েওড়া একটা রািা ততত্রর হর়ে রর্ি, দুপারে হাত ধরাধত্রর করর দাাঁত্রড়র়ে রর্ি 
তসেযরা। 
 
ত্রভরড়র জেতা উৎসাহী দৃত্রষ্ট রমরি তাত্রকর়ে রইি রয পথ ত্রদর়ে এইমাি তসেযরা প্ররর্ে 
কররর  রসত্রদরক। সমােরািভারর্ দুই সাত্রর অ্শ্বাররাহী তসরেযর একত্রট দি প্ররর্ে 
কররতই োরপারে শুরু হর়ে রর্ি হট্টরর্াি। এরকর্ারর প্রথরম থাকা দুজে তসরেযর 
িার্ারমর সারথ িার্াে আর  ড্রাম, এরকর পর এক র্াত্রজর়ে েরির  দুজরে : প্রথরম 
একজে, পরর আররকজে, তারপর দুজে একসারথ। যাই ঘটরত েিুক ো রকে ত্রভরড়র 
জেতার সহয েত্রের রযে র্াাঁধ রভরে পড়রত োইর । রপ ে রথরক সর্াই ত্রমরি আর্াররা 
ধাক্কা ত্রদি ত্রেরকািাসরক। রকউ একজে পরড় রর্ি, েব্দ রপি ত্রেরকািাস, সারথ সারথ 
মাত্রড়র়ে ত্রদি রপ রের রিারকরা, অ্র্াধয ররারতর মত মােুরষর রঢউ ক্রমার্ত ধাক্কা ত্রদরে 
সামরের ত্রদরক। 
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এরপর রযমে হঠাৎ করর শুরু হর়েত্র ি রতমত্রেভারর্ রথরম রর্ি সর্ত্রক ু। হতাোরর্াধক 
অ্দু্ভত একটা েব্দ রোো রর্ি, রযে সর্াই ত্রমরি একসারথ দীঘবত্রেিঃশ্বাস রফির । 
ত্রেরকািাস রদেরত রপি এর কারণ…. একটা মাি হাত্রত এত্রর্র়ে আসর  রেৌরকাো 
জা়ের্াটার ত্রদরক। রাজকী়ে হাত্রত মহরির রকাে জমকারিাভারর্ সত্রিত জন্তু ে়ে, 
মুোেত্রেত ত্রেরোণ অ্থর্া স্বণবমত্রণ্ডত র্জদেও রেই–র়্েরসর ভারর েুযজ, ক্ষত-ত্রেি আর 
রিািারো কােও়োিা জন্তুটারক পথ রদোরে সাধারণ ধূত্রত পত্ররত্রহত িম্বা েুরির এক 
রিাক। ত্রকন্তু অ্েয সকরির মত ত্রেরকািাসও তাত্রকর়ে আর  হাত্রতর ত্রদরক ে়ে, র্রঞ্চ 
হাত্রতর ত্রপরঠ অ্মসৃণ কাঠ ত্রদর়ে রকােমরত ততত্রর হাওদার উপর র্রস থাকা কৃেকা়ে 
রেহারা দুরটার ত্রদরক তাত্রকর়ে আর  দারা আর ত্রসত্রপর, েযাকড়া ধররের র াঁড়া কাপড় 
র্ার়ে, পো ফুরির মািা জড়ারো র্িা়ে। ঋজু হর়ে র্রস আর  দারা, ডাে র্া র্াম রকাে 
পারেই তাকারে ো, ত্রকন্তু তার পুি িুাঁরক আর  সামরে ত্রদরক। 
 
আতত্রিত হর়ে উঠি ত্রেরকািাস। অ্র্রেতরেই রেষ্টা করি সর্াইরক ধাক্কা ত্রদর়ে র্ত্রেরদর 
কার   ুরট রযরত; ত্রকন্তু তার সামরে মােুরষর ঘে রদ়োি আর ত্রঠক সামরেই দাাঁত্রড়র়ে 
থাকা িাি পার্ত্রড় পত্ররত্রহত এক রিাক ঘুরর তাত্রকর়ে র্াত্রি ত্রদর়ে উঠি ত্রেরকািাসরক। 
ত্রকন্তু থু থু ত্রমত্রশ্রত অ্শ্রার্য ভাষা পাত্তা ত্রদি ো ত্রেরকািাস। মাথা জুরড় শুধু একটাই ত্রেো 
রয ত্রদত্রল্লর রািা ধরর ভাই আর ভ্রাতুসু্পিরক সাধারণ অ্পরাধীর মত করর পযাররড 
করারে আওরঙ্গরজর্ আর মুরাদ। ত্রকন্তু এরপর ত্রভন্ন ত্রক ু উপিত্রি করি ত্রেরকািাস। 
ত্রর্শ্বাসঘাতরকরা যত্রদ রভরর্ থারক রয এ ধররের প্রদেবেীরত তারদর জেত্রপ্র়েতা র্াড়রর্ 
তাহরি ভুি রভরর্র । োরপাে রথরক অ্সন্তুষ্ট হর়ে ত্রেৎকার করর উঠি সকরি আর 
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কর়েকজে রতা পাথর, রর্ার্ররর িূপ তুরি ত্রের়ে  ুাঁরড় মাররত িার্ি তসেযত্রদরর্র ত্রদরক। 
কারঠর মরঞ্চর ত্রদরক ধীরর ধীরর এত্রর্র়ে ত্রর্র়ে অ্র্রেরষ থামি হাত্রত। 
 
ত্রঠক রসই মুহূরতব রথরম রর্ি র্াজো আর উপররর র্ারাোরত রদো রর্ি েওড়া কাাঁধ আর 
িম্বারদহী একজেরক। তৎক্ষণাৎ আওরঙ্গরজর্রক রদেরত রপি ত্রেরকািাস। হঠাৎ কররই 
ত্রেৎকার থাত্রমর়ে সর্াই ঘুরর তাকাি তার ত্রদরক। কী কররত যারে রস? র্েৃতা রদরর্? 
দারারক প্রকারেয ত্রেো কররর্? ত্রকন্তু মরে হি এরকম রকাে অ্ত্রভপ্রা়ে রেই 
আওরঙ্গরজরর্র। হাত তুিরতই তার মাথার উপরর থাকা গুত্রি র াাঁড়ার রফাকর প্রােীর 
রথরক ত্রতের্ার র্াদয রর্রজ উঠি ত্বারস্বরর। ইোরা রপর়ে মরঞ্চর সামরে দাাঁত্রড়র়ে থাকা 
দুজে তসেয সামরে এত্রর্র়ে এরস দারারক রটরে-ত্রহাঁেরড় োমারিা হাওদা রথরক। দারা 
মাত্রটরত পরড় রযরতই ত্রর্ির়ে ত্রেৎকার করর উঠি ত্রভরড়র জেতা। এক মুহূরতবর জেয 
ত্রেরকািারসর সামরে রথরক মুর  রর্ি দারার দৃেয, তারপর আর্াররা তাকারতই রদেরত 
রপি র্হুকরে হাত র্াাঁধা অ্র্স্থা়ে উরঠ দাাঁড়াি দারা। তসেয দুজে আর্াররা ধরর রফিি 
তারক, এইর্ার ধাক্কা ত্রদি মরঞ্চ ওঠার ত্রতে ধাপ কারঠর ত্রসাঁত্রড়র উপর। 
 
মুে ঘুত্ররর়ে তসেযরদর হারতর র্ত্রণ্ড পার হর্ার জেয উন্মত্ত জেতার ত্রদরক তাকাি দারা। 
এত দূর রথরকও রদো রর্ি োহজাদার উসু্কেুসু্ক, আিুিাত্র়েত েুি কাাঁরধর উপর পরড় 
আর  ইাঁদুররর রিরজর মত। তারপররও রদহভত্রঙ্গমা়ে ফুরট উঠি আত্রভজাতয আর 
আত্মপ্রতযর়ের  াপ। ভাইর়েরা একজে োহজাদার সমি র্াত্রহযক ত্রেি রকরড় ত্রেরিও হরণ 
কররত পাররত্রে তার আত্মসম্মাে, আপে মরে ভার্ি ত্রেরকািাস। ধীরর ধীরর মুে ঘুত্ররর়ে 
আওরঙ্গরজরর্র ত্রদরক রসাজাসুত্রজ তাকাি দারা। উপররর র্ারাো়ে প্রিরর্ৎ মূত্রতব হর়ে 
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তাত্রকর়ে আর  আওরঙ্গরজর্। ত্রেরকািাস শুেরত রপি ত্রক ু একটা র্রি উঠি দারা, ত্রকন্তু 
রু্িরত পারি ো েব্দগুরিা। যত্রদও আওরঙ্গরজর্ স্পষ্ট শুরের । সারথ সারথ দারার পারে 
দাাঁত্রড়র়ে থাকা দুজে তসেযরক ইোরা কররতই তারা দারারক ধরর জেতার ত্রদরক মুে 
ঘুত্ররর়ে র্াধয করি হাাঁটু রভরে র্রস পড়রত। 
 
এরপর মরঞ্চর ডােপারে দুরর্বর রদ়োরি থাকা ফটক ত্রদর়ে রর্র হর়ে এরিা েত্রেোিী 
এক রিাক। প্রা়ে মাত্রটরত িুটারে এরকম এক োমড়ার অ্যাপ্রে পত্ররত্রহত রিাকটার হারত 
েমকারে েওড়া ফিার রভাজাত্রি। ত্রেৎকরর করর উঠি ত্রেরকািাস, ো!…ো! রিাকটা মরঞ্চ 
উরঠ আসরতই উন্মারদর মত  াড়া রপরত রেষ্টা শুরু করি দারা। মুত্রে রপরতই িাফ 
ত্রদর়ে মঞ্চ রথরক রেরম হাত্রতর ত্রদরক রদৌরড় ত্রসত্রপররর পারে রর্ি। পুিরক র াাঁ়োর রেষ্টা 
করি; ত্রকন্তু আওরঙ্গরজরর্র তসেযরা তারক আর্াররা ধরর রফরি  ুাঁরড় ত্রদি মরঞ্চর ত্রদরক। 
রসোরে আরর্র তসেয দুজে আর্াররা ধরর রফিি দারারক। আর্াররা হাাঁটু রভরে র্সরত 
র্াধয হি দারা; প্ররতযরক োহজাদার একত্রট করর র্াহু রপ রে রটরে ধররতই দারার মাথা 
েরি এরিা সামরের ত্রদরক। আওরঙ্গরজরর্র ত্রদরক তাকাি জল্লাদ, মাথা োড়ি 
ত্রর্শ্বাসঘাতক ভাই। ভ়েিংকর েরব্দ আতবত্রেৎকার করর উঠি ত্রভরড়র জেতা, জল্লাদ মাথার 
উপরর রভাজাত্রি তুরিই োত্রমর়ে আেি ত্রেরে। একটা মাি রকারপ সাঙ্গ হি হতযা। রোে 
হর়ে দারার েরীর ত্র টরক পড়ি সামরের ত্রদরক। ত্রকন্তু মাথা র্ত্রড়র়ে রর্ি মরঞ্চর সামরের 
ত্রদরক, পরড় রর্ি মাত্রটরত। একজে তসেয তাড়াতাত্রড় কুত্রড়র়ে ত্রেি রসটা। 
 
আররা ভারিাভারর্ রদোর জেয রপ ে রথরক সকরি ধাক্কা ত্রদরত আরম্ভ করা়ে মুে তুরি 
র্ারাোর ত্রদরক তাকাি ত্রেরকািাস। েরি রর্র  আওরঙ্গরজর্। হাাঁটুরত মাথা গুাঁরজ কাাঁদরত 
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িার্ি ত্রসত্রপর। হাত্রত আর্ার েিরত শুরু করি দুরর্বর ত্রদরক, তারক র্হে করর ত্রের়ে 
যারে েুেী োোর র্রাদ্দ করর রাো ভত্রর্ষযরতর ত্রদরক। 
 
. 
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২.১১ 
 
এেরো ত্রক রকাে োরাপ সিংর্াদ পাও়ো রর্র , আব্বাজাে? কথা র্িরত র্িরতই র্হুদূরর 
রু্ম করর আও়োজ শুেরত রপি জাহাোরা। এতক্ষরণ রতা দুরর্বর প্রাতযত্রহক রর্ামার্াত্রজ 
র্ন্ধ হর়ে যার্ার কথা। রাত রেরম এরসর  আর র্ার র ফাাঁক ত্রদর়ে আধা মাইি দূরর 
যমুোর তীরর ত্রর্রদ্রাহীরদর তাাঁরু্রত রান্নার েুিার আগুরের আভা রদো যারে। অ্র্ররাধ 
শুরু হর্ার পর রথরক োহজাহারের অ্ভযাস হর়ে রর্র  সন্ধযা রর্িা দুরর্বর গুত্রি করার 
রফাকর ত্রর্ত্রেষ্ট প্রােীররর উপর দাাঁত্রড়র়ে ত্রর্রদ্রাহী আর তার ত্রেরজর দরির পাোপাত্রে 
রর্ামা ত্রর্ত্রেমর়ের দৃেয রদো। ত্রপতারক এোরেই পাও়ো যারর্ অ্েুমাে কররত রপরর 
হাররম রথরক মািই এরস রযার্ ত্রদর়ের  জাহাোরা। 
 
মাথা োড়রিে োহাজাহাে, ো। তারা এেরো র াট কামাে র্যর্হার করর এরিাপাথাত্রড় 
গুত্রি  ুড়র , আমারদর প্রত্রতরক্ষা রু্যরহর উপর। শুধুমাি তারদর সর্রের়ে র্ড় কামাে 
ত্রদর়ে একটাো গুত্রির্ষবণ কররিই সম্ভর্ হরর্ রজাড়া রদ়োরি ফাটি ধরারো। আমার মরে 
আর  দুর্ব পুেত্রেবমবারণর সম়ে এর েকো আমারক রদত্রের়েত্র রিে দাদাজাে। রদ়োরির 
মজরু্ত ত্রেমবাণ আর উচ্চতা ত্রের়ে র্ত্রর্বত ত্র রিে ত্রতত্রে। আমার মরে হ়ে ো কেরো 
স্বরপ্নও রভরর্ত্র রিে রয একত্রদে তাাঁরই পত্ররর্াররর এক সদসয এরদর উপর হামিা 
োিারর্। একইভারর্ আত্রমও কেরো ভাত্রর্ত্রে রয ত্রেজ পুিই আক্রমণ করর র্সরর্…. 
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মুরাদ রকে তার ভারী অ্ে ত্রের়ে আসর  ো? প্রা়ে একমাস হরত েিি অ্র্ররারধর ত্রকন্তু 
কতটা উন্নত্রত কররর  রস? একটুও ো! 
 
আত্রমও একমত এ র্যাপারর। যত্রদ মুরাদ দৃঢ়প্রত্রতজ্ঞ হত তাহরি পুররা সামথবয ত্রের়ে 
িাাঁত্রপর়ে পড়ত। ত্রকন্তু সম্ভর্ত এমে কররর্ ো। হ়েত দুরর্ব রঢাকার আসরিই রকাে ইরে 
রেই তার। 
 
তাহরি আমারদর উপর রর্ামার্ষবণই র্া করর  রকে? 
 
আমার ধারণা ত্রেরজর উপত্রস্থত্রত জাোে ত্রদর়ে সতকব করর ত্রদরত ো়ে রযে দুর্ব রথরক 
তারদর উপর আক্রমরণর রেষ্টা ো করা হ়ে। জারে রয এভারর্ ত্রর্ত্রেন্ন করর রােরত 
পাররি ত্রর্রদ্রাহীরদর সত্রতযকাররর রূপ প্রকাে করর সমথবক রজার্াড় কররত পারর্ ো 
আমরা। একই সারথ অ্র্ত্রেষ্ট ত্রর্শ্বি তসেযরদররকও র্যর্হার কররত পারর্ ো। প্ররদে 
জুরড় শুধু তারদর অ্িংেই প্রোত্ররত হরর্ আর কমবোত্রররা যত্রদ তারদর কথা ত্রর্শ্বাসও করর, 
রদাষ রদর্ ো আত্রম–অ্েত এ র্যাপারর ত্রক ু জােরতও োইর্ ো। রকেো যুরের ফিাফি 
রযোরে এেরো অ্ত্রেত্রিত। 
 
হরত পারর দুরর্বর তসেযরদর মরোর্ি রভরে ত্রদর়ে আমারদররক আত্মসমপবণ কররত র্াধয 
কররত ো়ে। 
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হরত, ত্রকন্তু যাই রহাক ো রকে আত্রম পররা়ো কত্রর ো। আমারদর কার  যরথষ্ট োর্ার, 
পাত্রে আর তসেয, রর্ািার্ারুদও আর । দীঘব সম়ে ধরর েিা  াড়াও েত্রুর উপর আঘাত 
হােরত পারর্ আত্রম। ত্রেরজর তসেযরদর কার  প্রত্রতজ্ঞা কররত্র  প্রত্রত একত্রট ত্রর্রদ্রাহী 
কামাে ত্রেপ করার । জেয পাাঁেে রুত্রপ করর উপহার পারর্। 
 
হ়েত তুত্রম যা ভার্  মুরারদর িক্ষয রসটা ো। হরত পারর যা ত্রক ু ঘরট রর্র  তার জেয 
অ্েুতি হর়ে উত্রিগ্ন হর়ে আর । রতামার রযে রকাে ক্ষত্রত ো হর়ে যা়ে… অ্থর্া ওর 
রর্ারেরদর। হ়েত রস ত্রেরজও সমরিাতার কথা ত্রেো করর … 
 
মুরাদ অ্র্েযই জারে রয রস এতটা এত্রর্র়ে রর্র  রয োইরিও আর আমার ক্ষমা িাভ 
কররত পাররর্ ো। রস আর আওরঙ্গরজর্ ত্রমরি ম়েদারে আমার তসেযরদররক হতযা 
কররর , র্াধয কররর  আমার ত্রের্বাত্রেত উত্তরাত্রধকারী, তারদর ত্রেজ ভাইরক পাত্রির়ে 
রযরত। দারার োম শুেরতই জাহাোরার ত্রর্মষবভার্ রে়োি কররিে োহজাহাে। 
 
আত্রম জাত্রে রতামার জেয কতটা কত্রঠে এটা। আররা একটু রমািার়েম স্বরর র্রি উঠরিে, 
র্ত কর়েক সিাহ আমারদর সকরির জেযই কত্রঠে সম়ে যারে। প্রত্রতত্রট ত্রদেই, রতামার 
মত আত্রমও আো করত্র  রয দারার সিংর্াদ পার্। 
 
ত্রক ু জােরত ো পারাটাই রর্ত্রে কত্রঠে। এই দুরর্বর মারি র্ত্রে হর়ে র্াইররর পৃত্রথর্ীরত 
কী ঘটর  ত্রক ুই জােরত পারত্র  ো আমরা। আর একমাি রয সিংর্াদ রপর়েত্র  রসটাও 
দুিঃসিংর্াদ… 
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োহজাহাে ভারিা কররই জারেে কী র্িরত োইর  জাহাোরা ত্রদত্রল্লর সুর্াদাররর কা  
রথরক র্াতবার্াহরকর ত্রের়ে আসা পি, ত্রতে সিাহ আরর্ যারক আসরত অ্েুমত্রত ত্রদর়েত্র ি 
মুরাদ, রযত্রটরত দারারক েহরর প্ররর্ে কররত ত্রদরত সুর্াদাররর অ্স্বীকৃত্রত রিো ত্র ি। 
সুর্াদাররর দাত্রর্ ত্র ি, আওরঙ্গরজর্ তারক ত্রেি়েতা ত্রদর়ের  রয সম্রাট এতটাই অ্সুস্থ; 
ফরি েহর আর এর রাজরকাষ দারার হারত তুরি রদর্ার মত রকাে পি রিোরও 
ক্ষমতা রেই… 
 
‘োহজাদা আওরঙ্গরজর্ আমারক জাত্রের়ের  রয োহজাদা দারা ত্রসিংহাসে দেরির জেয 
ত্রেরজর কাযব ত্রসত্রে করার উরদ্দরেয জাহাপোর কা  রথরক রয ত্রেরদবেপি এরের  তা 
সমূ্পণব ষড়যন্ত্র। আর তাই তারক অ্স্বীকার করর সাম্রাজয আর সম্রারটর প্রত্রত আমার 
দাত্র়েত্ব পািে কররত্র  আত্রম। এর পত্ররর্রতব ত্রদত্রল্লর তোর্ধারের ভার তুরি ত্রদত্রে 
োহজাদা আওরঙ্গরজরর্র উপর। রয ত্রকো আমার মরত একজে অ্েুর্ত পুি ত্রহরসরর্ 
মহাে জাহাপোর ত্রেরাপত্তার দাত্র়েত্ব পািে করর । পরম করুোম়ে আল্লাহ দ্রুত 
আপোর আররার্য িারভ সহা়েতা করুে।‘ 
 
 আো কত্রর রকাে একত্রদে দারা আর আত্রম একসারথ হর়ে সুর্াদাররক তার প্রতারণা 
আর ভণ্ডাত্রমর জেয োত্রি প্রদাে কররত পারর্। জল্লারদর হারতর ত্রেরে ত্রদরত পাররিই 
রর্ত্রে েুত্রে হর্। একটা প্রত্রতউত্তরও পাঠারত পত্ররত্রে তারক অ্ত্রভযুে করর। সাম্রারজযর 
উপর আমার ইরে োত্রপর়ে রদ়োর পরক্ষ আত্রম এতটাই অ্িস হর়ে পরড়ত্র । 
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রতামার ত্রক মরে হ়ে আওরঙ্গরজর্ এেরো দারার ত্রপ ু ত্রেরে? 
 
হযাাঁ। দারাই তার জেয সর্রের়ে র্ড় হুমত্রক। আমার মরে হ়ে ো আগ্রা আর ত্রদত্রল্ল রথরক 
দারারক র্হুদূরর ো পাত্রঠর়ে রদ়ো পযবে সুত্রস্থর হরর্ আওরঙ্গরজর্। ত্রকন্তু যত তাড়াতাত্রড় 
পারর এোরেও ত্রফরর আসরত োইরর্ রস। রর্ত্রে সমর়ের জেয মুরারদর হারত পুররা 
দাত্র়েত্ব র রড় রাোরও িুাঁত্রক ত্রেরত োইরর্ ো। ত্রেি়ে রর্াপরে তার মরে এ ভ়েও থাকরর্ 
রয যত্রদ মুরাদ একাকী পুররা সাম্রাজয দেি করর ত্রেরত ো়ে–রযমেটা রস ত্রেরজ কররর । 
আো করত্র  রয েীত্রঘ তারদর দুজরের মারিই ির্ড়া রর্রধ যারর্। যত্রদ এমেটা হ়ে 
তাহরি দারা আররকটা সুরযার্ রপর়ে যারর্। ত্রর্রেষ করর যত্রদ পূর্বত্রদক রথরক তসেয ত্রের়ে 
ত্রফরর আসরত পারর সুিাইমাে। এই যুে এেরো রেষ হ়েত্রে… 
 
োত্রেকক্ষরণর জেয েুপোপ হর়ে দাাঁত্রড়র়ে রইি ত্রপতা-কেযা। র্ত কর়েকটা ত্রদে ধররই 
প্রা়ে এরকম ঘটর , ভার্ি জাহাোরা। র্াইররর পৃত্রথর্ী রথরক ত্রর্ত্রেন্ন হর়ে পড়া়ে কথা 
র্িার আর ত্রকইর্া আর ? 
 
সারাক্ষণ ত্রর্ত্রভন্ন ত্রক ু কেো করা রর্দোদা়েক। ত্রেতয েতুে দুত্রিো এরস যন্ত্রণা আররা 
র্াত্রড়র়ে রদ়ে। প্রত্রতত্রট ত্রদে অ্েুভর্ করর  ত্রেরজর রভতরর আররা রর্ত্রে করর ডুরর্ যারেে 
ত্রপতা, রযমেটা রস ত্রেরজ। মারি মারি মরে হ়ে ত্রেরকািারসর কথা। তার োরপারের 
দুত্রে়ো–একদা পূণব ত্র ি ত্রেি়েতা়ে হর়ে পরড়র  অ্ত্রেত্রিত। জারে রয ত্রেরকািারসর উপর 
এেরো ত্রর্শ্বাস কররত পারর রস ভুরি যা়েত্রে ত্রর্ক্ষত মুরে ত্রেরকািারসর েম্র র াাঁ়ো। রসই 
মুহূরতব কী মরে হর়েত্র ি তার? ত্রর্ি়ে র্া েমক ে়ে, ত্রকন্তু… োত্রেকটা সম়ে রিরর্র  এটা 
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উপিত্রি কররত.. এরকম দুিঃসমর়ে কৃতজ্ঞতা। যত্রদ ররােোরা এটা রদেরত রপত, রকাে 
সরেহ রেই রয ত্রভন্ন র্যােযা ত্রদত পুররা র্যাপারটার। 
 
ররােোরার কথা মরে হরতই িরণ হি সান্ধয োর্াররর জেয হারররম ত্রফরর যাও়ো 
উত্রেত। অ্র্ররারধর শুরু রথরকই ভত্রর্েীির়ের সারথই োর্ার গ্রহণ করর রস। ররােোরার 
সারথ তার সম্পকব এেরো রর্ে েীতি, পারতপরক্ষ এরক অ্রেযর সারথ রতমে কথা র্রি 
ো। ত্রকন্তু জারে কামারের র্জবে ভীত করর রতারি র্ওহর আরারক। যত্রদও এেে আর 
রস রকাে ত্রেশু ে়ে, পূণবর়্েস্ক োরী, তার কত্রেষ্ঠ ভত্রর্েী রেরত পারর  ো রতমে, 
ঘুমারেও অ্ে। প্রত্রত সন্ধযা়ে জাহাোরা রেষ্টা করর র্ওহর আরার মরোরযার্ আেরে 
ভুত্রির়ে রােরত। 
 
আব্বাজাে, রতামার অ্েুমত্রত ত্রের়ে হারররম ত্রফরর রযরত োই আত্রম। মাথা োড়রিও ত্রক ু 
র্িরিে ো োহজাহাে। োত্রেকািীে সমর়ের মতই প্রাতযত্রহক সান্ধয মোি জ্বরি উঠি 
হারররমর প্রধাে আত্রেো়ে যার্ার ফটরকর উভ়ে পারশ্বব, পা র্াড়াি জাহাোরা। 
 
তুত্রকব োরী তসেযরা তার জেয দরজা রমরি ধররতই হাত্রসর আও়োজ শুেরত রপি 
জাহাোরা। আত্রেোর মািোরে িরোর ধারর মারর্বরির উপর র্রস আর  ত্রতে োরী। এক 
মুহূরতবর জেয তারদর হাসযররসর েরব্দ ভাে করি রযে ত্রক ুই অ্েথব হরে ো োরপারে। 
এরপর ত্রেরজর আর রর্ােরদর জেয সান্ধয োর্ার আর়োজরের ত্রেরদবে ত্রদি; ত্রকন্তু তার 
আরর্ ররােোরার কার  ত্রর্র়ে দুরর্বর প্রত্রতরক্ষা সম্পরকব ত্রপতার ভাষয জাোরত হরর্। 
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ত্রকন্তু আত্রেোর দূরতম রকারণ ররােোরার রৃ্রহ প্ররর্ে কররতই রদেরত রপি রর্াে 
রসোরে রেই। এমেত্রক তার পত্ররোত্ররকারাও রেই। হরত পারর োেঘরর রর্র ? েরি 
রযরত উদযত হরতই রর্ারের জমকারিা কারুকাজ করা র্হোর র্ারক্সর উপরর ভাাঁজ করা 
একটা কার্জ পরড় আর  রদেরত রপি জাহাোরা। রকৌতূহিী হর়ে তুরি ত্রের়ে েুিরতই 
রদেরত রপি ররােোরা পত্ররষ্কার অ্ক্ষরর সরম্বাধে কররর  ত্রপতারক, রর্ারের ম়ুেররর 
সীিরমাহরও েজরর পড়ি। রকমে রর্োপ্পা রদোি পুররা র্যাপারটা। পি রিোর কী 
দরকার যেে োইরিই ত্রপতার সারথ রদো কররত পারর রস… জাহাোরা পিোো ত্রফত্ররর়ে 
রােরত ত্রর্র়েই রদেরত রপি আররকটা ত্রজত্রেস–র্ারক্সর রুপার ঢাকো রোিা, অ্থে 
ত্রেরজর রশ্রষ্ঠ আর সুের রুত্রর্, রোদাই করা পান্না আর তারদর রগ্রট দাদীজাে হাত্রমদা 
র্ােুর রেকরিসও ওোরেই রারে ররােোরা। তার পত্ররোত্ররকারা রকমে করর এতটা 
ভুরিা মে হরত পারর? ঢাকো তুরি রভতরর তাকাি জাহাোরা। র্াক্স োত্রি, শুধু কর়েকটা 
রুপার েুত্রড় পরড় আর । ভারী ঢাকোটা আর্ার জা়ের্া মত রররে পুররা করক্ষর ত্রদরক 
েজর রু্িারিা জাহাোরা। রযমেটা সর্সম়ে থারক রতমে পত্ররষ্কার ে়ে। ড্র়োর রথরক 
িুরি আর  একটা কাত্রিত্রর োি, রমরিরত র্ড়ারে রসাোর পাড়ও়োিা ত্রসরের স্কাটব। 
ডাকাত্রত হর়ের  োত্রক? এত সুরত্রক্ষত হারররম রতা সম্ভার্োই রেই। ত্রকন্তু এরপরই মরে 
হরিা আররকটা কথা–েমরক ত্রর্র়ে… ত্রক করর  ভার্ার আরর্ই পরির সীিরমাহর েুরি 
পরড় রফিি রর্ারের রিো, কারপবরটর উপর িরর পড়ি সরু্জ রমারমর গুাঁড়া। 
 
‘ত্রপ্র়ে ত্রপতা, আপত্রে এই ত্রেত্রঠ পড়রত পড়রত দুর্ব র রড় ভাইরদর কার  রর্ত্ররর়ে পরড়ত্র  
আত্রম। দ়ো করর আমারক ক্ষমা করর ত্রদরর্ে। আপত্রে যারদররক ভুি রু্রির ে তারদর 
প্রত্রত ত্রর্শ্বি আত্রম, যারদর হৃদর়ে সাম্রারজযর জেয সৎ অ্ত্রভপ্রা়ে  াড়া আর ত্রক ু রেই, 
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আমার ত্রর্রর্রকর কথা মােয কররত হরর্ আমারক। হ়েত আর্াররা আেেম়ে সমর়ে 
আমারদর রদো হরর্।‘ 
 
কর়েক মুহূরতবর জেয মরে হি রযে জরম রর্ি জাহাোরা, হারত ধরা পিোোর 
িাইেগুরিার অ্থবই রযে রর্াধর্ময হি ো। এরপর ধাতস্থ হরতই ত্রেত্রঠটা ভাাঁজ করর 
দরজার কার  ত্রর্র়ে রডরক পাঠারিা পত্ররোত্ররকারক। 
 
এেত্রে োজাসারারক রডরক পাঠাও। র্রিা রয এটা অ্তযে জরুত্রর। 
 
দুই ত্রমত্রেরটরও কম সমর়ের মারি এরস হাত্রজর হি হারররমর তোর্ধা়েক। সদা প্রোে 
আর অ্ত্রভজাত রেহারারত উত্রিগ্নতার  াপ। মােেী়ে োহজাদী? 
 
আত্রম যেে রর্ারের সারথ রদো কররত এরসত্র , রস এোরে ত্র ি ো। পত্ররর্রতব এই 
ত্রেত্রঠটা রপর়েত্র  যারত রিো রয দুর্ব র রড় েরি রর্র  রস। 
 
ত্রকন্তু এটা রতা অ্সম্ভর্… এরকর্ারর, ত্রক ুরতই সম্ভর্ ে়ে। 
 
আমার মরে হ়ে ভুি র্ি  তুত্রম, রেষর্ার কেে রদরে  তারক? 
 
ত্রিধা়ে পরড় রর্ি োজাসারা। সম্ভর্ত আজ সকািরর্িা কথা হর়েত্র ি… হারররমর একটা 
র্যাপারর… 
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রকাে র্যাপারর? 
 
আত্রম ভাত্রর্ত্রে রয এটা ত্রের়ে আপোরক ত্রর্রে করা উত্রেত। র্তকাি সন্ধযা়ে হারররমর 
এক ভৃতয, র়্েস্ক, রেৌোর্ার পত্ররষ্কারক মারা রর্র । েহর রথরক আসা ত্রহেু ত্র ি রৃ্ো 
আর তার রেষ ইরে ত্র ি েহরর ত্রেতা়ে রপাড়ারোোর জেয রযে তার মৃতরদহ 
আত্মী়েরদর কার  পাত্রঠর়ে রদ়ো হ়ে। রেষ মুহূরতব রর্ে উরত্তত্রজত হর়ে পরড়ত্র ি রর্োরা 
আর আত্রমও কথা ত্রদর়েত্র  রয সাধযমত সর্ করর্, যত্রদও ত্রর্শ্বাস করুে রু্িরত পারত্র িাম 
ো রয কীভারর্ সম্ভর্। রকাে একভারর্ োহজাদী ররােোরা মৃরতর কথা জােরত রপরর 
আমারক রডরক পাঠাে। ত্রর্ত্রিত হর়ে ত্রর্র়েত্র িাম। আমার কমবোত্রররদর প্রত্রত সেরাের 
রকাে আগ্রহ রদোে ো ত্রতত্রে। সহৃদ়েভারর্ আমারক ত্রর্ত্রভন্ন প্রশ্ন করার পর জাোে রয, 
মৃতা োরীর অ্েুররাধ রক্ষা করা আমারদর দাত্র়েত্ব। আজ সকারি প্রথম আরিা রফাাঁটার 
সারথ সারথ দুরর্বর রসোপ্রধারের কার  র্াতবা পাঠাে রযে োহজাদা মুরারদর ত্রেত্রর্রর 
র্াতবার্াহক ও যুেত্রর্রতীর পতাকা পাত্রঠর়ে রদ়ো হ়ে ত্রদরের রর্ামা র্ষবণ শুরুর আরর্ই। 
র্াতবার্াহরকর কার  ইত্রতমরধযই স্বহরি ত্রিরে রাো পি ত্র ি। সীি করা ত্রেত্রঠরত দুর্ব 
রথরক মৃতরদহ রর্র করর রের্ার আকুত্রত রিো ত্র ি… অ্েত ত্রতত্রে তাই দাত্রর্ 
কররর ে…; র্িা রকাঁরপ রর্ি োজাসারার। 
 
মােেী়ো আত্রম… 
 
র্রি যাও। 
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রর্াধূত্রি রর্িা়ে র্াতবার্াহক ত্রফরর এরস জাো়ে রয দুর্ব রথরক ত্রেরাপরদ মৃত োরীর রদহ 
রর্র করর রে়োর অ্েুমত্রত রদ়ো হর়ের  আমারদররক। আমরা সর্ত্রক ু প্রস্তুত করর 
রররেত্র িাম আর আপত্রে মহাে জাহাপোর সারথ সাক্ষাৎ কররত যার্ার পরপরই োরজে 
সাদা রপাোকধারী হারররমর পত্ররোরক দুর্ব রথরক মৃতরদহ র্াইরর ত্রের়ে রর্র …; মুরের 
উপর হাত োপা ত্রদি োজাসারা। ত্রেি়ে এভারর্ই ঘরটর  পুররা কাণ্ডটা। আপোর ভত্রর্েী 
রকাে এক োরীর  দ্মরর্ে ত্রের়ের  ত্রেি়ে। তারদর সর্ারই মুে ঢাকা ত্র ি ওড়ো়ে আর 
তারদররক রেক করর রদোর কথা আমার মাথারতই আরসত্রে… 
 
রকাে ফটক র্যর্হার কররর  তারা? 
 
র্াতবার্াহরকর র্যর্হার করা পারের ফটক েহররর ত্রদরক মুে করর থাকা র াট ফটকটা। 
 
রতা এই কাররণই রস আর ত্রপতা যমুোর ত্রদরক তাত্রকর়ে থাকরিও ত্রক ুই রদেরত পা়েত্রে, 
ভার্ি জাহাোরা। যেে তারা দাাঁত্রড়র়ে কথা র্িত্র , ররােোরা পাত্রির়ে রর্র … কীভারর্ 
করি এমে একটা কাজ? আর কত র্ড় সাহস ত্রর্রর্রকর কথা ত্রিরের  যেে আসরি 
তার রকােই ত্রর্রর্ক োই? ত্রকন্তু এরপরই েতুে ত্রেো এরিা মাথা়ে। 
 
োহজাদী র্ওহর আরার কী ের্র? তারক রেষর্ার কেে রদরে  তুত্রম? 
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সারাত্রদে মাথা র্যথা়ে ত্রেরজর ঘররই শুর়েত্র রিে ত্রতত্রে। এটাই জাত্রের়ের  তাাঁর পত্ররোত্ররকা 
আর তারদররক অ্ত্রর্শ্বাস করার রকাে কারণ রেই আমার… আত্রম েপথ করর র্িত্র  
দাত্র়েরত্বর র্যাপারর আত্রম সর্সম়ে সরেতে। 
 
ত্রকন্তু শুেত্র ি ো জাহাোরা। েের্যি পার়ে আত্রেোর ওপারে র াট রর্ারের করক্ষর ত্রদরক 
েিি, সারথ ত্রপ রেই োজাসারা। র্ওহর আরাও ত্রেি়েই ত্রপতারক র রড় যা়েত্রে, োত্রক? 
আইভত্রর রো দরজাগুরিা র্ন্ধ, ত্রঠক রযমে ররােোরার রৃ্রহর দরজা র্ন্ধ ত্র ি। দুরুদুরু 
র্রক্ষ েুরি রফিি, জাহাোরা। র্রারদর উপর পদবা োমারো আর অ্ে কর়েকটা র্াত্রত 
জ্বির । রকাে একটা িতা জাতী়ে র্রন্ধ–সম্ভর্ত রকাে সুর্ত্রন্ধ ফুি– ভরর আর  র্াতাস–
অ্ন্ধকারর রোে সইর়ে আসরতই ত্রডভারের উপর শুর়ে থাকা একটা রদহ েজরর এরিা 
জাহাোরার এরপর শুেরত রপি জড়ারো কেস্বর। রক? আমার মাথা ত্র াঁরড় যারে? 
 
র্িার স্বরর মরে হি র্ওহর আরাই, তারপররও ত্রেত্রিত হরত হরর্ রয এটা রকাে 
রকৌেি ে়ে। কুিুত্রঙ্গ রথরক রতরির র্াত্রত ত্রের়ে কার  এত্রর্র়ে রর্ি জাহাোরা। ত্রেোর 
আভা়ে রদো রর্ি রর্ারের পাতিা মুেমণ্ডি… অ্সিংেয ধেযর্াদ আল্লাহ। 
 
ওহ, তুত্রম, জাহাোরা। আত্রম রভরর্ত্র  রর্াধ হ়ে সাত্রত্ত আি-ত্রেসা। সারাত্রদে তারক 
রডরকত্র । একমাি রস-ই জারে কীভারর্ এই র্যথা দূর কররত হ়ে, ত্রকন্তু কা াকাত্র  রেই 
রস। 
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োহজাদী আজ সকারির পর রথরক সাত্রত্ত-আি-ত্রেসারক রদত্রেত্রে আত্রম। জাহাোরার 
ত্রপ ুত্রপ ু রুরম আসা োজাসারা র্রি উঠি। 
 
কাাঁরধর উপর ত্রদর়ে ইোরা ত্রদি জাহাোরা রযে আর ত্রক ু ো র্রি রফরি। এেত্রে র্ওহর 
আরারক ররােোরার পাত্রির়ে যাও়ো সম্পরকব ত্রক ু র্রি িাভ রেই। রর্ারের ত্রদরক ত্রফরর 
তাকাি। আমার োরাপ িার্র  রয রতামার েরীর ভারিা ো। আত্রম রদেত্র  রতামার জেয 
সাত্রত্ত আি-ত্রেসারক েুাঁরজ পাই ত্রকো। 
 
আর্াররা োজাসারারক সারথ ত্রের়ে জাহাোরা রর্ি রমাটা কারপবট পাতা রদ়োরি ত্রসে 
রিািারো কত্রররডাররর রেষ মাথা়ে প্রা়ে ত্রতে দেক ধরর র্রাদ্দকৃত সাত্রত্ত আি-ত্রেসার 
করক্ষ–যেে রথরক রস মমতারজর ত্রর্শ্বি পত্ররোররকর কাজ রপর়ের । একমাি সাত্রত্ত 
আি-ত্রেসারকই রস ত্রেভবর়ে র্িরত পাররর্ রয কী ঘটর , যত্রদও এেে পযবে ররােোরার 
পত্ররকেো সম্পরকব ত্রক ু রটর পা়েত্রে রস। তার রর্াে ত্রক হঠাৎ ঘরট যাও়ো একটা 
ঘটোর সুরযার্ ত্রের়ের  োত্রক র্হু আরর্ রথরকই এত্রটর পত্ররকেো করত্র ি? 
 
পদবা সত্ররর়ে করক্ষর মারি প্ররর্ে করার সারথ সারথ রর্ািা রর্ি রয রকাথাও রকাে 
সমসযা হর়ের । রমরিরত র্ড় একটা ত্রসরের পাে র্াত্রিরের উপর উপুড় হর়ে আর  
সাত্রত্ত আি-ত্রেসা, োরপারে  ত্রড়র়ে আর  রুপাত্রি ধূসর রকেরাত্রজ। রস ত্রক মূ বা ত্রর্র়ের ? 
এেরো এত পত্ররশ্রমী রয র়্েরসর কথা মরেই হত ো। সাত্রত্ত আি-ত্রেসার পারে হাাঁটু 
রর্রড় তার হাত ত্রেরজর হারত তুরি ত্রেি জাহাোরা। ঠাণ্ডা হাত, তািু ঘষার পররও রকাে 
প্রত্রতত্রক্র়ো রেই… এমেত্রক রু্রকও ওঠা-োমার রকাে ত্রেি রেই। ো, এটা হরত পারর ো… 
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সাত্রত্ত আি-ত্রেসার কার  মুে োত্রমর়ে ত্রেরতই জাহাোরার রোে ভরর রর্ি জরি। এরপরই 
অ্েুভর্ করি অ্থর্া তার মরে হি–ত্রেরজর ত্বরকর র্ার়ে অ্তযে হািকা ত্রেিঃশ্বারসর 
উষ্ণতা। আরি করর সাত্রত্ত আি-ত্রেসার হাত োত্রমর়ে রররে উরঠ দাাঁড়ারিা জাহাোরা। রর্ে 
অ্সুস্থ হরিও আমার ধারণা এেরো রর্াঁরে আর … দ্রুত সাহাযয করার জেয কাউরক ত্রের়ে 
এরসা। দরজার কার  দাাঁত্রড়র়ে থাকা োজাসারারক ত্রেৎকার করর আরদে ত্রদি জাহাোরা। 
 
কর়েক ত্রমত্রেরটর মারিই রর্গুত্রে আিোল্লা পত্ররত্রহত সঙ্গীরক ত্রের়ে এরিা োজাসারা, যার 
কপারি অ্দু্ভত টযাটু আাঁকা। 
 
এই হি ই়োসমীে। আরর্ রথরক এরসর । হাত্রকম ত্রপতার কা  রথরক এ ত্রর্দযার ত্রক ু 
দক্ষতা ত্রেরের  রস। 
 
এক পারে সরর ত্রর্র়ে ই়োসমীেরক জা়ের্া ত্রদি জাহাোরা, সাত্রত্ত আি-ত্রেসার উপর িুাঁরক 
োত্রড় পরীক্ষা করর এক রোরের পাতা তুিরতই রদো রর্ি ঘে, প্রশ্বি মত্রণ। 
 
কী হর়ের  তার? জ্ঞাে হাত্ররর়ে রফরির ? ত্রজরজ্ঞস করি জাহাোরা। 
 
ো, মােেী়ে। আমার ধারণা আত্রফম রের়ে র্ভীর ঘুরম মত্ত হর়ে আর । 
 
আত্রফম? তুত্রম ত্রেত্রিত? কেরো তার এই অ্ভযারসর কথা শুত্রেত্রে আত্রম। 
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ঘুরর তাত্রকর়ে, ত্রেেু মারর্বরির সাদা রটত্রর্রির উপর রুপাত্রি কাপ রদেরত রপর়ে ত্রেরজর 
ডাে হারতর তজবেী েুত্রর্র়ে ত্রদর়ে েুরষ রদেি, রকাে সরেহ রেই, পত্রপ ফুরির কটু স্বাদ, 
এমেত্রক রর্ািারপর সুর্ত্রন্ধ রমোরো েরর্রত রমোরো হরিও, যা়েত্রে। 
 
রকউ একজে ইরেকৃতভারর্ তারক রেো কত্ররর়ের । এটাই একমাি র্যােযা। জাহাোরা 
ভারিাভারর্ই অ্েুমাে কররত পারি রয রক এই র্যত্রে। ররােোরা রকাে সুরযার্ রররে 
রযরত ো়েত্রে আর তাই রৃ্ো এই োরীরক রেো কত্ররর়ের  রয ত্রকো প্রা়ে তার সারা 
জীর্ে রদেভাি কররর । তুত্রম এরকর্ারর ত্রেত্রিত রয ভর়ের রকাে কারণ রেই? 
 
দীঘবস্থা়েী রকাে ক্ষত্রত হর্ার কথা ো। কর়েক ঘণ্টার মারিই রেতো ত্রফরর পারর্, ত্রকন্তু 
মাথার্যথা থাকরর্ আর দুর্বি ও অ্সুস্থও রর্াধ কররর্। 
 
এোরেই থারকা। রজরর্ ওঠার সারথ সারথ আমারক ের্র পাঠারর্। এই কথা র্রিই ঘুরর 
দাাঁত্রড়র়ে কক্ষ র রড় এরিা জাহাোরা। রকমে করর ত্রপতারক জাোরর্ এসর্ ের্র? 
তারপররও জাোরত হরর্ আর যত দ্রুত সম্ভর্… 
 
কর়েক ত্রমত্রেট পরর, হাাঁপারত হাাঁপারত ত্রপতার কার  রর্ি জাহাোরা। 
 
কী হর়ের ? এত েীত্রগ্র ত্রফরর এরি রকে? 
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 ত্রিধা়ে পরড় রর্ি জাহাোরা, ত্রকন্তু সতয িুকারোর আর রকাে পথ রেই রয আর্াররা 
ত্রেরজর রে-মািংস িারা ত্রর্শ্বাসঘাতকতার ত্রেকার। হর়ের ে ত্রপতা। ররােোরা দুর্ব র রড় 
মুরারদর কার  েরি রর্র । এই ত্রেত্রঠ ত্রিরে রর্র … ক্ষমা োইত্র । কী ঘরটর  তাড়াতাত্রড় 
জাোর জেয েুরি রসরিত্র  আত্রম। 
 
োহজাহাে ররােোরার ত্রেত্রঠ হারত ত্রের়ে পরড় রদেরিে সিংত্রক্ষি র্াতবাটা। তারপর 
দিারমােড়া করর মাত্রটরত রফরি ত্রদরিে কার্জটা। 
 
মরে হরে মৃত ত্রহেু োরীর রদহ র্হেকারীরদর দরি িুত্রকর়ে দুর্ব র রড় রর্র  রস। 
আর…। 
 
হাত তুিরিে োহজাহাে। কীভারর্ রস এটা কররর  তা রকাে ত্রর্ষ়ে ে়ে। আরি করর 
র্রি উঠরিে োহজাহাে। র্ওহর আরার ত্রক ের্র? 
 
এেরো এোরেই আর । 
 
েুত্রে হর়েত্র  আত্রম। আর ত্রক ু ো র্রি মুে ঘুত্ররর়ে ত্রেরিে কেযার কা  রথরক রযে তার 
রেহারা ো রদো যা়ে। রভরর্ত্র ি রররর্ উঠরর্ে ত্রতত্রে; ত্রকন্তু তার র্দরি অ্েুভর্ করি 
ত্রপতার র্ভীর ত্রর্মষবতা। ভারিাই রু্িরত পারি জাহাোরা। রকেো রস ত্রেরজও ত্রঠক একই 
ত্রজত্রেস অ্েুভর্ করর । রকমে করর এতটা ত্রর্রভদ ততত্রর হর়ে রর্ি তারদর পত্ররর্ারর? 

http://www.bengaliebook.com/


 দ্য সার্পেন্টস টুথ (এম্পায়ার অভ দ্য ম াগল ) । অযার্লক্স রাদ্ারর্ ার্ে 

473 

www.bengaliebook.com                                  সূচিপত্র 
 

 

রকাে পত্ররর্ারর এরহে ত্রর্রেদ–ত্রর্রেষ করর একত্রট রাজপত্ররর্ারর কেরো সত্রতযকারর 
সাররর্? হ়েত ো। 
 
* 
 
আমার ত্রেত্রর্রর স্বার্তম। তুত্রম আর আত্রম একরি ত্রমরিত্রমরে এেে এই আেে উদযাপে 
কররত পারর্ রয আত্রম আগ্রারত ত্রফরর এরসত্র । মুরারদর ত্রপরঠ োপড় রমরর র্রি উঠি 
আওরঙ্গরজর্। 
 
রতামার রক্ষীর্াত্রহেীরক আিাদাভারর্ োর্ার পত্রররর্েে করার আর়োজে কররত্র  আত্রম। 
ত্রকন্তু আমরা দুজরে একসারথ আহার করর্। আমার তাাঁরু্রত। 
 
রতামার আমন্ত্রণ পার্ার সারথ সারথ  ুরট এরসত্র  আত্রম। ররােোরাও অ্ত্রভেেে 
পাত্রঠর়ের । ভারিাই হর়ের  তাই ো, রস দুর্ব রথরক রর্র হর্ার পথ করর ত্রের়ে আমার 
সারথ এরস রযার্ ত্রদর়ের । 
 
আমার শুধু মরে হরে জাহাোরাও যত্রদ থাকত, ত্রকন্তু তুত্রম রতা জারো তার ধরে। 
সাম্রারজযর ত্রকরস ভারিা হরর্ তার রের়েও উপরর ত্রপতার প্রত্রত ত্রর্শ্বিতারক স্থাে ত্রদর়ের  
রস… ত্রেরজর তাাঁরু্র ত্রদরক পথ রদত্রের়ে ত্রের়ে েিি আওরঙ্গরজর্, রযোরে েতরত্রে ত্রদর়ে 
ঢাকা রমরির উপর রপরত রদ়ো হর়ের  ত্রসরের কুেে আর োর্ার পত্রররর্েরের জেয ত্রেেু 
একটা রটত্রর্রির উপর ইত্রতমরধযই রপরত রদ়ো হর়ের  কাপড়। 
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মুরাদ র্রস কর়েকটা তাত্রক়োর র্ার়ে রহিাে ত্রদরতই একজে পত্ররোরক ত্রপতরির পারি 
পাত্রে রঢরি ত্রদি হাত রোর্ার জেয। এরপর আররকজে ত্রের়ে এরিা মদ। আত্রম 
রভরর্ত্র িাম তুত্রম মাদক ত্রেত্রষে রঘাষণা করর  আওরঙ্গরজর্? 
 
রহরস রফিি আওরঙ্গরজর্, তাই কররত্র , রকেো ধমবী়ে সর্ েীত্রতরত ত্রর্শ্বাসী আত্রম। ত্রকন্তু 
জাত্রে তুত্রম েও। আর রযমেটা র্রিত্র , এেে সম়ে হর়ের  রভাজেরত্রসক আর হৃদ়ে েুরি 
রদর্ার, করঠারতার ে়ে… আত্রম পাে করর্ ো; ত্রকন্তু উদযাপরের ত্রেত্রমরত্ত তুত্রম যত োও 
পাে কররত পাররা। 
 
রতামার ত্রক সত্রতযই মরে হ়ে আমরা ত্রজরত রর্ত্র ? 
 
হযাাঁ, রভরর্ রদে তুত্রম, দারা মৃত। আর রক আর  আমারদর ত্রর্রুরে দাাঁড়ার্ার? 
ত্রেত্রিতভারর্ এটাই ভার্র  গুরুত্বপূণব সর্ অ্ত্রভজাত আর প্রজার্র্ব… এমেত্রক যারা দারার 
হর়ে যুে কররর  তারাও এেে তাড়াহুড়া করর ত্রেরজরদররক আমারদর সমথবক ত্রহরসরর্ 
প্রমাণ কররত র্যি। প্রা়ে প্রত্রতত্রদেই এ জাতী়ে র্াতবা পাত্রে আত্রম, তুত্রমও ত্রেি়ে। 
 
মাথা রেরড় মুরাদ র্রি উঠি, ত্রকন্তু ত্রপতা আর দুরর্বর অ্র্ত্রেষ্ট তসেযরা? হাি র রড় 
রদর্ার রকাে ত্রেিই রেই এেরো। 
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আরর্কার মত রেই আর ত্রপতা। েুর্ রর্ত্রে সম়ে িার্রর্ ো যুত্রে ত্রদর়ে রু্িরত ত্রর্রেষ 
করর যেে শুেরর্ে রয রসোর্াত্রহেী ত্রের়ে আগ্রারত ত্রফরর এরসত্র  আত্রম। আর যত্রদ তা 
োও হ়ে তাহরি রকাে ো রকাে রািা ত্রঠকই রর্র করর রফির্ র্ত্রে হরত র্াধয করারত। 
 
কাপ রথরক িম্বা েুমুক ত্রদর়ে র্িা়ে মদ ঢািি মুরাদ, হাসরত হাসরত, ত্রপ রে রহিাে 
ত্রদি। তাহরি তুত্রমই ত্রঠক র্রিত্র রি… আমার অ্ত্রর্শ্বাস সরেও সর্সম়ে র্িরত রয 
আমরাই ত্রজতর্–এমেত্রক সামুর্রড়র পররও। যত্রদও দারার রপ রে ত্র ি ত্রপতা আর 
রাজকী়ে রসোর্াত্রহেীর রর্ত্রের ভার্ অ্িংে… 
 
হযাাঁ, ত্রকন্তু ত্রেরজর সুরযার্গুরিা রহিা়ে হাত্ররর়ের  রস, ত্রর্রেষ করর যেে অ্ত্রত আত্মত্রর্শ্বাসী 
হর়ে পরড়ত্র ি। েত্রিি উল্লাহ োরের মত েত্রেোিী সমথবকরকও পররা়ো করার প্রর়োজে 
মরে কররত্রে–ধররই ত্রের়েত্র ি রয সর্াই তারক অ্েুসরণ কররর্। ত্রকন্তু উত্তরর অ্ত্রভযারের 
সম়ে রথরক েত্রিি উল্লাহ োেরক ত্রেত্রে আত্রম, আর তাই জােতাম রয, কী র্িা যা়ে 
উৎসাহী ত্র ি আমারদর সারথ রযার্ রদর্ার প্রত্রত… 
 
র্ত কর়েক সিাহ ধরর দারার কথা অ্রেক রভরর্ত্র  আত্রম… তার মৃতুয সত্রতযই কী 
প্রর়োজেী়ে ত্র ি ত্রকো। আমারদর ভাই ত্র ি রস। অ্েয রকাে পথ ত্রেি়েই ত্র ি… 
রদোেরী র্া মক্কা়ে তীথবযািী ত্রহরসরর্ পাত্রঠর়ে রদ়ো? 
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সর্সম়ে একটা ত্রেশুর মত ভারর্া তুত্রম। র্যাপারটা ত্র ি রস অ্থর্া আমরা। যত্রদ তারক 
রর্রে থাকার সুরযার্ ত্রদতাম, আমারদর ত্রর্রুরে ষড়যন্ত্র করত রস। পুররা সিংঘষব আর্াররা 
দাো রর্াঁরধ উরঠ, আররা কতকগুরিা জীর্ে ধ্বিংস হত। 
 
মরে হ়ে তুত্রম ত্রঠকই র্ি । 
 
আত্রম জাত্রে আত্রম তাই। যাই রহাক, হর়ে রর্র  সর্ত্রক ু। এেে রতামার মাথা রথরক 
তাত্রড়র়ে দাও এসর্। ত্রসোে আত্রম একাই ত্রের়েত্র , জর্ার্ও আত্রমই রদর্। 
 
র্যাপারটা রকমে অ্দু্ভত, তাই ো? ত্রপতা আমারদর দুজেরকই ভৎবসো কররত্র রিে উত্তররর 
অ্ত্রভযারে র্যথবতা ত্রের়ে অ্থে রেষতক আমরাই ত্রর্জ়েী হিাম। হরত পারর এেে ত্রপতা 
পিারর্ে এতটা রূঢ় হর্ার জেয। আররা একর্ার েুমুক ত্রদর়ে র্রি েিি মুরাদ, 
পত্ররতারপর ত্রর্ষ়ে রয োহ সুজা আমারদর সারথ রেই। এটা রতা তারও ত্রর্জ়ে আর 
আমারদর সারথ উদযাপেও কররত পারত। হরত পারর এর ফরি রমরুদরণ্ড র্ি ত্রফরর 
পারর্ সুিাইমারের সারথ যুে করার জেয। 
 
রমরুদরণ্ড র্ি? 
 
হযাাঁ। সুিাইমােরক তারক পরাত্রজত করার সুরযার্ ত্রদর়ে আর পাত্রির়ে ত্রর্র়ে আমারদর 
কার  ত্রেরজর ত্রর্শ্বাসরযার্যতা হাত্ররর়ের  রস। 
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ত্রকন্তু এক অ্রথব এরত আমারদর সুত্রর্ধা হর়ের । োহ সুজা আগ্রা়ে আসার পত্ররর্রতব 
পূর্বত্রদরকই আটরক রররের  সুিাইমােরক। যত্রদ সুিাইমাে তার ত্রপতার সারথ সামুর্রড় 
রযার্ ত্রদত, ফিাফিও ত্রভন্ন হত হ়েত। 
 
হরত পারর… যত্রদও েূড়াে রূপ রপত ো। সুিাইমারের ত্রেরজর ত্রক ু ভুি ত্র ি রযমেটা 
ত্র ি তার ত্রপতার… অ্সত্রহষু্ণ, অ্ত্রত আত্মত্রর্শ্বাসী আর ত্রেোর রকাে ধার ধারত ো। 
 
রতা রস রকাে হুমত্রক ে়ে? 
 
রর্ত্রে গুরুত্ব রদর্ার মত ে়ে। একর্ার দারার মৃতুযসিংর্াদ সুিাইমারের ত্রেত্রর্রর 
রপৌঁ ারিই, আমার ধারণা তার ত্রক ু তসেয েরি যারর্ আর র্াত্রকরা মরোর্ি হাত্ররর়ে 
রফিরর্। ভারিা হ়ে যত্রদ এই অ্র্স্থার সুরযার্ ত্রের়ে োহ সুজা তারক পরাত্রজত করর। 
ত্রকন্তু যত্রদ োহ সুজার মরে হ়ে রয তার জের্ি করম রর্র  তাহরি আত্রম র্ির্ রযে 
ত্রেরজর তসেয ত্রের়ে রসাজা আগ্রারত েরি আরস। এেে সম়ে হর়ের  আমারদর ত্রতেজরের 
একত্রিত হর্ার। রযে একসারথ ত্রসোে ত্রেরত পাত্রর রয সাম্রারজযর প্ররদেগুরিা কীভারর্ 
ত্রেরজরদর মারি ভার্ করর রের্। ত্রকন্তু অ্রেক গুরুর্ম্ভীর কথা হর়ের … েরিা, োর্ার 
গ্রহণ করা যাক। 
 
মুরাদ পত্ররোররকর কার  রপ়োিা র্াত্রড়র়ে ত্রদি পূণব করর রদ়োর জেয। অ্েয পত্ররোররকরা 
এরক এরক রভড়ার ররাস্ট, ত্রকসত্রমস রদ়ো রকার়েি, রকেররর সুর্ত্রন্ধিা পাত্রের মািংস আর 
শুকরো রেত্রর ও অ্যাত্রপ্রকট  ত্রড়র়ে রদ়ো রপািাওর়ের ত্রডেগুরিা ত্রের়ে আসরত িার্ি। 
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োত্রেকক্ষরণর জেয েুপোপ রের়ে েিি দুই ভাই। মুরাদ রেি কু্ষধারতবর মত, পত্ররমারণও 
রর্ত্রে। অ্েযত্রদরক আওরঙ্গরজর্ রেি অ্ে একটু। তাাঁরু্র আধ রোিা ফটক ত্রদর়ে রদো 
রর্ি তারা ভরা আকাে, অ্ধবেন্দ্রাকৃত্রত োাঁদও উরঠ রর্র , তৃত্রির রঢকুর তুরি ত্রপ রে 
রহিাে ত্রদি মুরাদ, মরদর রপ়োিা রথরক আররক েুমুক মুরে ত্রদর়ে র্রি উঠি, রতামার 
মরে আর  আমার প রের োর্ারগুরিা কী। আত্রম েুর্ েুত্রে হর়েত্র … 
 
অ্র্েযই, আেে ত্রপ়োসী ভাই আমার। আর তুত্রম প ে কর এরকম আররকটা 
ত্রজত্রেরসরও র্যর্স্থা কররত্র  আত্রম। আওরঙ্গরজর্ হাততাত্রি ত্রদর়ে উঠরতই তাাঁরু্র রভতরর 
প্ররর্ে করি মুেমণ্ডি সহ সারা েরীর ওড়ো ত্রদর়ে রঢরক রাো, রু্রকর উপর হাত জরড়া 
করা এক োরী। রতামারক একা রররে যাত্রে আমার উপহার উপরভার্ করার জেয। আত্রম 
জাত্রে তার এমে সর্ দক্ষতা আর  রয েুত্রে হরর্ তুত্রম। যত্রদ োও রতামার রসর্া কররত 
ত্রের়ে রযরত পাররা তারক। অ্রেক রাত হর়ে রর্র । এোরেই রাত কাটাও ো রকে রযে 
সকািরর্িা আর্ার কথা র্িরত পাত্রর? 
 
আওরঙ্গরজর্ েরি রযরতই, তাাঁরু্র পদবা রেরম প্ররর্েপথ র্ন্ধ হর়ে রর্ি। ইোরা করর 
আর্ন্তুক োরীরক কার  ডাকি মুরাদ, রতামার রেহারা রদোও আমারক। ওড়ো সত্ররর়ে 
ত্রেরতই র্াদাত্রম রোে রজাড়া তার ত্রদরক রের়ে আর  রদেরত রপি মুরাদ। আর রকাে 
আরদরের অ্রপক্ষা ো কররই মাথার কাপড় রফরি ত্রদরতই ঘে এরিা েুি রর্ত্ররর়ে পড়ি। 
 
েওড়া হি মুরারদর হাত্রস। সুেরী োরী ভারিার্ারস রস, ভারিাভারর্ই জারে তার ভাই… 
আওরঙ্গরজর্ সত্রতযই তার কৃপাদৃত্রষ্ট র্ষবণ কররর  মুরারদর উপর। 
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োম কী রতামার? 
 
 জ়েোর্। 
 
রতা জ়েোর্, রদো যাক আমার ভাইর়ের প্রত্রতজ্ঞা পূণব কররত পাররা ত্রকো তুত্রম… 
 
মরদর প্রভারর্ োত্রেক টিরত টিরত উরঠ দাাঁড়াি মুরাদ, েুরি ত্রদি জ়েোরর্র কাপরড়র 
একটামাি হুক। রমরিরত রপাোক িুত্রটর়ে পড়রতই রর্ত্ররর়ে পড়ি েগ্ন েরীর, মারর্বরির 
মত উজ্জ্বি রদহত্বক আর রসাোত্রি উন্নত র্ক্ষ। কার  এত্রর্র়ে কৃেকা়ে রকামর, েরম 
ত্রেতম্ব সহ েরীররর প্রত্রতত্রট র্াাঁরক ঘুরর রর্ড়ারত িার্ি মুরারদর হাত, রকেগুরে মুে 
ডুত্রর্র়ে ত্রদরতই োরক িার্ি রজসত্রমরের সুর্ন্ধ। এরকর্ারর পত্ররপূণব এই োরী… ডাে 
ত্রেতরম্ব এক হাত রররে, অ্েয হাত রপৌঁর  রর্ি দুপার়ের ফাাঁরক। 
 
অ্রপক্ষা করুে, োহজাদা আরর্ আপোরক মাত্রিে কররত ত্রদে। এরত আেে রর্রড় যারর্ 
র্হুগুণ, কথা ত্রদত্রে। আপোর ভাই রতা জাত্রের়ের ে রয আমার ত্রর্রেষ দক্ষতা আর … 
ত্রতত্রে োে রযে রসসর্ প্রর়োর্ করর আপোরক সন্তুষ্ট কত্রর আত্রম… তারক মরোকষ্ট রপরত 
রদরর্ে ো। 
 
রকৌতূহিী হর়ে জ়েোর্রক র রড় ত্রদর়ে মাথা োড়ি মুরাদ। ভারিা। দুিঃে পারর্ে ো 
আপত্রে। প্রথরম, আপোর রপাোক েুিরত ত্রদে। দ্রুত হারত মুরারদর রপাোক েুরি ত্রের়ে 

http://www.bengaliebook.com/


 দ্য সার্পেন্টস টুথ (এম্পায়ার অভ দ্য ম াগল ) । অযার্লক্স রাদ্ারর্ ার্ে 

480 

www.bengaliebook.com                                  সূচিপত্র 
 

 

সপ্রেিংস দৃত্রষ্টরত োত্রেক তাত্রকর়ে রথরক রহরস রফিি জ়েোর্। আপোর সারথ রাত 
কাটারত রপরর ধেয হরর্ রয রকাে োরী… আসুে, কুেরের মারি মুে ডুত্রর্র়ে শুর়ে পডু়ে। 
 
মুরাদ কথামত কাজ কররতই অ্েুভর্ করি তার দুই পা ফাাঁক করর ত্রদি জ়েোর্। 
এরপর ত্রেরজর রু্ক ত্রদর়ে মসৃণভারর্ োপ ত্রদরত িার্ি মুরারদর কাাঁরধ, রদহত্বরক ঘসরত 
িার্ি িেরৃ্ে। একই সারথ ত্রেরজর রকামর আর েরীররর সর্রের়ে োজুক অ্িংে ত্রদর়ে 
ঘষরত িার্ি মুরারদর ত্রেতম্ব। উচ্চ স্বরর ত্রেৎকার করর উঠি মুরাদ। রদরের ে, আত্রম 
র্রিত্র  ো এটা কত ভারিা হরর্? একটু পরর আপোর পািা আসরর্ আমারক তৃি করা, 
োহজাদা, তরর্ এত েীত্রঘ্র ো… সামরের ত্রদরক িুাঁরক পড়রতই জ়েোরর্র েুি মুরারদর 
উপর  ত্রড়র়ে পড়ি সুর্ত্রন্ধ কারপবরটর মত। তাাঁরু্র র্াইরর রকাথাও রথরক রভরস এরিা 
হাত্রতর ঢারকর র্াজো; ত্রকন্তু রকাে ত্রদরক হুাঁে রেই মুরারদর। শুধু অ্েুভর্ করর  
জ়েোরর্র মািংসি রদহ, ত্রেরজরক তার হারত সাঁরপ ত্রদর়ে রোে র্ন্ধ করর রফিি মুরাদ। 
 
মদ আর িীিারেিা়ে মত্ত সুরে োত্রেক সম়ে িার্ি রু্িরত রয জ়েোর্ উরঠ রর্র  তার 
উপর রথরক, হাত-পা  ত্রড়র়ে শুর়ে আর  রস। এেে কী? এেে ত্রক আেে র্াত্রড়র়ে 
রদর্ার জেয অ্েয রকাে রেিা রেিরর্ জ়েোর্ োত্রক েূড়াে মুহূতব এরস রর্র ? ঘুরর ত্রর্র়ে 
তাকারতই রদেরত রপি রকাে র্ড় র্ড় োরী েকু্ষ ে়ে, সরু, কারিা আর পুরুষািী এক 
রজাড়া রোে। কী…? 
 
আর ত্রক ু র্িার আরর্ই, তাাঁরু্র প্ররর্েমুরে দাাঁত্রড়র়ে রকাে একটা কে র্রি উঠি, রর্াঁরধ 
রফি! ত্রর্পরদর র্ন্ধ র্হু রদত্রররত পাও়ো়ে উরঠ দাাঁড়ার্ার রেষ্টা কররতই কারিা রোরের 
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তসেযটা ত্রেরজর  ুত্ররর ফিা ধরি মুরারদর র্িা়ে আর  া়ো রথরক রর্র হর়ে এরস অ্েয 
দুজে রর্াঁরধ রফিি তার হাত। রদহরক্ষীরদর ডাকার জেয মুে েুিি, আো করি হ়েত 
রকউ থাকরর্ কা াকাত্র ; ত্রকন্তু  ুত্রর ত্রদর়ে োমড়া়ে রোাঁো ত্রদি রিাকটা, রে রর্র হর়ে 
আসি, তার উপর ত্রেেু হর়ে ত্রেৎকার করর উঠি। 
 
একটুও েড়রর্ ো! 
 
কত র্ড় সাহস! এোরে কীভারর্ ঢুকরি তুত্রম? আমার ভাই রকাথা়ে? 
 
ত্রতত্রে রতামার মুে রদেরত োে ো। আমরা তাাঁরই রিাক। ত্রতত্রে েরি রর্র ে রতামার 
ত্রেত্রর্ররর দাত্র়েত্ব ত্রেরত। আর তুত্রমও ভ্রমরণ রর্র হরর্– দীঘব ভ্রমণ। এরপর তাড়াতাত্রড় 
ত্রেরজর রিাকরদর ত্রদরক তাত্রকর়ে রদেরত রপি মুরাদরক ত্রেরে রেরপ ধরর আর , র্রি 
উঠি, তাড়াতাত্রড় দাাঁড় করাও। 
 
মােুষ দুরটা অ্র্ষন্ন আর প্রত্রতররাধত্রর্হীে মুরাদরক তুরি ধররতই কাপড় ত্রদর়ে জত্রড়র়ে 
রদ়ো হি। আরধা রেতরে মুরাদ রু্িরত পারি এগুরিা তার কাপড় ে়ে, রকাে প্রহরীর 
রপাোক।  ুত্রর ত্রদর়ে তাাঁরু্র পদবা একটু উাঁত্রের়ে ধরর কারিা রত-রকাো রারতর আকারের 
ত্রদরক তাকাি রিাকটা। আরি করর উাঁত্রক ত্রদর়ে োরপাে রদরে ত্রেি দ্রুত। 
 
ভারিা। মাথা রেরড় দুই প্রহরীরক জাোরিা, র্াইরর ত্রের়ে এরসা। হাত্রতরা অ্রপক্ষা করর । 
রতামরা জারো কী কররত হরর্। 
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* 
 
আমার তরিা়োর ত্রের়ে এরসা, আিমর্ীর! ত্রর্ত্রিত কত্রেবরক আরদে ত্রদরতই এিভারর্ 
র্যত্রের্ত কামরা র রড় েরি রর্ি পত্ররোরক। যত্রদ এর আরর্ োহজাহাে রভরর্ত্র রিে 
রমার্িরদর পাত্ররর্াত্ররক, প্রােীে তরিা়োর–ত্রহেুিারে এই অ্ে প্রথম ত্রের়ে এরসত্র রিে 
তাাঁর পূর্বপুরুষ র্ার্র–দারারক রদরর্ে; ত্রকন্তু ত্রতত্রে এেরো ম়ূের ত্রসিংহাসরে আসীে, এই 
অ্র্স্থা়ে এত্রটরক কা  াড়া করাটা অ্মঙ্গি হরত পারর রভরর্, রথরম যাে আর্ার। 
 
কর়েক ত্রমত্রেট পরর ত্রেরজর হারত আর্াররা তরিা়োর ত্রের়ে অ্েুভর্ কররিে এত্রটর সুদৃেয 
ঈর্রির হাতি–যতটা েে, ততটাই সুের, পাত্রেটার িাি রুত্রর্র রোে রদরেই সপ্রেিংস 
দৃত্রষ্টরত েুত্রে হর়ে উঠরিে। আর্ামীকাি আিমর্ীররর সারথ, রকামরর তরিা়োররর 
রত্নেত্রেত োপ আর আঙু্গরি ততমুররর ভারী রসাোর আিংত্রট পরর যুরে যারর্ে ত্রতত্রে হ়েত 
রেষ র্াররর মত। যাই ঘটুক ো রকে তাাঁর–এমেত্রক মৃতুয হরিও–আররা একর্ার একজে 
পুরুষ আর রযাো হরত রপরর, এই সুত্রেপুণ অ্ে ত্রের়ে রেিরত পারার অ্েুভূত্রত মে হরর্ 
ো। আরর্ও র্হুর্ার রকাে এক সিংঘরষবর শুরুরত রযমে কররতে ত্রঠক রসভারর্ ইস্পারতর 
ফিার একপারে আেুি রু্িারত িার্রিে। যত্রদ োমড়া রকরট যা়ে রু্িরত পাররর্ে 
এেরো ধার আর । ডাে তজবেী ত্রদর়ে োপ ত্রদরিে ত্রকন্তু রকাে ররের কুত্রড় রদো রর্ি 
ো। আমার অ্ে ত্রেমবাতার কার  পাত্রঠর়ে দাও তীক্ষ্ণ করর রতািার জেয। কত্রেবরক আরদে 
ত্রদরিে োহজাহাে। 
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তরুণটা রর্র  রর্ত্রেক্ষণ হ়েত্রে, আর্াররা দরজা েুরি রর্ি জাহাোরার জেয। রমর়েটার কী 
প্রত্রতত্রক্র়ো হরর্ তার পত্ররকেো রোোর পর রর্ে ভারিাই রু্িরত পারর ে োহজাহাে; 
ত্রকন্তু ত্রক ুরতই দরম যারর্ে ত্রতত্রে। হরত পারর ত্রতত্রে রৃ্ে হর়ের ে ত্রকন্তু এেরো একজে 
সম্রাট আর রযাো ত্রহরসরর্ ত্রেরজর ত্রর্রদ্রাহী সোেরদর রদত্রের়ে ত্রদরত পাররে–পুি আর 
কেযা উভ়েরকই সত্রতযকারর এর অ্থব কী। 
 
এটা ত্রক সত্রতয রয আওরঙ্গরজর্ অ্র্রেরষ ত্রেত্রঠ ত্রিরের ? রোোর সারথ সারথ হাররম 
রথরক এোরে এরসত্র  আত্রম। 
 
মাথা োড়রিে োহাজাহাে। এক সিাহ আরর্ আগ্রারত ত্রফরর এরসর  আওরঙ্গরজর্-পুরির 
র্ত্রর্বত আর্মে, উড়ে র্যাোর, ঢারকর র্াজো সর্ই ত্রেরজর রোরে রদরের ে ত্রতত্রে গুত্রি 
করার জেয প্রােীররর রফাকার ত্রদর়ে ত্রকন্তু এতত্রদে রিরর্ রর্ি রযার্ারযারর্র রক্ষি 
স্থাপরে। 
 
কী র্রির  রস? রসই ত্রক কামাে দার্া র্রন্ধর ত্রেরদবে ত্রদর়ের ? 
 
হযাাঁ। ত্রিরের  আমার মত এত রৃ্ে আর অ্থর্ব এক রিাক র্াস করর  এমে দুরর্ব 
রর্ামার্ষবণ শুরু করাটাই উত্রেত হ়েত্রে মুরারদর। যাই রহাক, এর মারে এই ো রয রস 
আমারদর ভারিা ো়ে। তার দাত্রর্ এটা তার দাত্র়েত্ব, আমার প্রত্রত–রয ত্রকো োসে করার 
র্া দুর্ব ত্রে়েন্ত্রণ করার উপযুে েই আর–আর সাম্রারজযর প্রত্রত, আমারক র্াধয করা রযে 
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যত তাড়াতাত্রড় সম্ভর্ আত্মসমপবণ করর রফত্রি, তাহরি পুেরা়ে েৃিংেিা স্থাপে কররত 
পাররর্ রস। এ াড়াও, রস দাত্রর্ করর  রয উপা়েও রস েুাঁরজ রপর়ের  তা করার। 
 
কীভারর্? 
 
দুরর্বর পাত্রের প্রর্াহ র্ন্ধ করর ত্রদর়ে। এক ত্রর্রদ্রাহী দুরর্বর পাত্রের র্াাঁধ েুরি ত্রদর়ের , 
ফরি যমুোর পাত্রে ঢুরক পড়ারত আর ত্রর্শুে পাত্রে পারর্া ো আমরা। র্াত্রক আর  
আমারদর জেয র্হুত্রদরের অ্র্যর্হৃত অ্ে কর়েকটা কু়ো… রস আো করর  এই র্ররম 
প্রাণ ওষ্ঠার্ত হর়ে মরোর্ি হারারর্ আমার তসেযরা। 
 
আত্রম রু্িরত পারত্র  ো… আো কররত্র িাম এতদূর এরসও হ়েত ত্রপ ু হরট যারর্ তারা 
দুজে…। 
 
িিারর্াধ র্া অ্পরারধর রকাে অ্েুভূত্রতই রেই তারদর। 
 
 দারা সম্পরকব ত্রক ু র্রির  আওরঙ্গরজর্? 
 
ো। আো করত্র  রয আওরঙ্গরজর্ আগ্রারত ত্রফরর এরসর  কারণ দারা তারক রকৌেরি 
এত্রড়র়ে রযরত রপররর । 
 
আত্রম ত্রেত্রঠ ত্রিের্ ভাইরদর কার … যুত্রে ত্রদর়ে রর্ািার্ আওরঙ্গরজর্ আর মুরাদরক। 
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তারা শুেরর্ ো আর ত্রর্শ্বাসঘাতকরদর কার  অ্েুে়ে করর ত্রেরজরক র াট কররত 
রতামারক রদর্ ো আত্রম। 
 
আত্রম অ্েুে়ে করর্ ো…আত্রমও তারদর সমকক্ষ… । 
 
তার পররও আত্রম মাো করর্। আত্রমই এেরো সম্রাট। রমরুদণ্ডহীরের মত দুরর্ব র্রস 
পুিরদর জেয অ্রপক্ষা করর্ ো আত্রম রয তারা পরর্তবী রকাে পদরক্ষপ রেরর্ আমার 
জেয। দুত্রে়োর কার  প্রোর কররর  আত্রম এতটাই রৃ্ে আর অ্সুস্থ রয োসে করার 
উপযুে েই, ত্রকন্তু তারদররক আর আমার প্রজারদররক এর ত্রর্পরীত ত্রেি রদোরর্া আত্রম। 
 
কী কররত োে আপত্রে? 
 
 তসেযরদর প্রধাে হর়ে তারদর সারথ িড়াই কররত যার্। দুরর্বর তসেযরা এেরো ত্রর্শ্বি 
আর আমারক অ্েুসরণ কররর্ আত্রম ত্রেত্রিত। কথা র্িরত র্িরতই উরঠ দাাঁড়ারিে 
োহজাহাে। র্হুত্রদে ধরর ত্রেত্রি়ে হর়ে র্রস আত্র । দারারক ভাইরদর ত্রর্রুরে যুরের 
ম়েদারে ো পাত্রঠর়ে উত্রেত ত্র ি আমার যাও়ো। রু্িরত পারত তারা রয আত্রম আমার 
েত্রে হারাইত্রে, তরর্ এেরো তত রর্ত্রে রদত্রর হর়ে যা়েত্রে। আর যত্রদ আত্রম মারাও যাই, 
আত্ম র্ত্ররমা ত্রফরর পারর্া আত্রম আর এরই মারি দারা আর সুিাইমাে ত্রফরর এরস 
আমারক হতযার প্রত্রতরোধ রেরর্। 
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আব্বাজাে, অ্েুগ্রহ করর আপত্রে এমেটা কররর্ে ো… 
 
এটাই এেে একমাি পথ। আত্রম আমার কমবোরীর কার  আওরঙ্গরজর্ আর মুরাদরক 
রদ়োর জেয একটা ত্রেত্রঠ রররে ত্রদর়েত্র , রিো আর  আমার রেষ ইরে তারা রযে রতামার 
সারথ সম্মাে আর শ্রোমূিক আেরণ করর। যা ত্রক ু ঘরট রর্র  আর আমার প্রত্রত তারা 
যতই ত্রর্রার্ থাকুক ো রকে, আমার ত্রর্শ্বাস এ দাত্র়েত্ব তারা পািে কররর্। রতামার ভ়ে 
পাও়োর ত্রক ু রেই। 
 
আত্রম ভ়ে পাত্রে ো–অ্েত ত্রেরজর জেয রতা ে়েই, ত্রকন্তু আপোর কথা রভরর্ সাড়া 
হত্রে… আওরঙ্গরজর্ জারে আপোর প্রকৃত্রত। রস রজরে রু্রিই আপোরক প্রররাত্রেত 
কররত রের়ের । ক্ষমা োইত্র , ত্রকন্তু একটু রর্ত্রেই তাড়াহুরড়া করর ে, আব্বাজাে। 
 
হরত পারর, ত্রকন্তু অ্েত কমবক্ষম রতা হর়ে উরঠত্র । হ়েত রযাো সুিভ স্বাস্থয রেই, ত্রকন্তু 
উদ্দীপো ত্রঠকই আর । 
 
এক মুহূরতবর জেয পত্নীর অ্ত্রেেযসুের মুেোো রভরস উঠি রোরের সামরে। অ্সিংেয 
র্ার পত্নীরক রররে যুরে ত্রর্র়ের ে, আর্ার তার কার  ত্রফররও এরসর ে। কেরোই মরে 
হ়েত্রে মমতাজই মৃতুযর্রণ করর তারক র রড় েরি যারর্… ত্রকন্তু এসর্ই র্হুত্রদে আরর্র 
কথা আর সম্ভর্ত েীত্রঘ্রই স্বরর্ব রদো হরর্ দুজরের। 
 

http://www.bengaliebook.com/


 দ্য সার্পেন্টস টুথ (এম্পায়ার অভ দ্য ম াগল ) । অযার্লক্স রাদ্ারর্ ার্ে 

487 

www.bengaliebook.com                                  সূচিপত্র 
 

 

দরজা়ে করাঘারতর েব্দ রপর়ে উরঠ দাাঁড়ারিে োহাজাে, ওড়ো রটরে ত্রেি জাহাোরা। 
কত্রেব ত্রক তরিা়োর ত্রের়ে ত্রফরর এরসর ? যত্রদ তাই হ়ে, তাহরি দ্রুত কাজ কররর  এই 
তরুণ। ত্রকন্তু দরজা েুরি রযরতই রদো রর্ি দাাঁত্রড়র়ে আর  দুরর্বর রসোপত্রত। 
 
জাহাপো, যুে ত্রর্রতীর পতাকাতরি আররা একজে র্াতবার্াহক এরস রপৌঁর র  আপোর 
পুিির়ের কা  রথরক। রজার ত্রদর়ের  রযে আপত্রে একাকী এত্রট রদরেে। র্াতবার্াহরকর 
দাত্রর্, োহজাদা আওরঙ্গরজর্ ত্রক ু পাত্রঠর়ের  আপোর জেয। 
 
কী? আররকটা পি? 
 
ো, জাহাপো। মরে হরে রকাে পারসবি। পরীক্ষা করর রদোর জেয আমার রিাকরদররক 
আরদে ত্রদরি র্াধা ত্রদর়ের  র্াতবার্াহক। র্ির  এটা শুধুমাি আপোর হারত ত্রদরত আর 
কাউরক ত্রদরত োইর  ো রস। যত্রদ আপত্রে োে, জাহাপো, আত্রম আমার তসেযরদররক 
আরদে রদর্ তার কা  রথরক ত্রের়ে ত্রেরত। 
 
ো। অ্ে আর  ত্রকো তার সারথ রোাঁজ করর, প্রহরী ত্রদর়ে আমার কার  ত্রের়ে এরসা। 
 
োহজাহাে আর জাহাোরা এরক অ্রেযর ত্রদরক তাকারিও ত্রক ু ো র্রি েুপোপ অ্রপক্ষা 
কররত িার্রিে। কর়েক ত্রমত্রেট পররই ত্রফরর এরিা রসোপত্রত, রপ রে এরসর  পত্ররষ্কার 
কারিা পার্ত্রড় আর কমবকতবারদর সাধারণ আিোল্লা পত্ররত্রহত, দাত্রড়অ্িা আর িম্বা 
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একজেরক ত্রের়ে আটজে প্রহরী। ত্রর্োি র্ড় এক ররেত্রম থরি, ত্রসরের রত্রে ত্রদর়ে 
আটকারো ত্রক ু একটা ধরর আর  রিাকটা। 
 
আত্রম রু্িরত রপররত্র  আমার জেয ত্রক ু একটা ত্রের়ে এরস  তুত্রম। কী, ত্রজরজ্ঞস কররিে 
োহজাহাে। 
 
আমার প্রভু আমারক জাোেত্রে শুধু এটুকুই রয রযে আপোর হারতই রদই, অ্েয কাররা 
হারত ে়ে। 
 
েুর্ ভারিা। রতামার সামরে কারপবরটর উপর রররে ত্রপত্র র়ে যাও। প্রহরী, রোে রােরর্ 
তার উপর। রিাক ত্রপত্র র়ে ো যাও়ো পযবে অ্রপক্ষা কররিে োহজাহাে, এরপর 
প্রহরীরা োরপাে রথরক ত্রঘরর রফিি র্াতবার্াহক রিাকটারক। সার্ধারে ররেরমর থরিটার 
কার  ত্রর্র়ে তুরি ত্রেরিে। ত্রর্োি রেহারা সরেও রতমে একটা ভারী ে়ে। কারপবরটর 
উপর রররে ত্রদর়ে িুাঁরক ত্রসরের রত্রেটা েুরি রফরিরিে োহজাহাে। রভতরর পাও়ো রর্ি 
আররকটা থরি। তরর্ ত্রেকৃষ্টমারের, রর্ািাকার মুরের কার  পাতর রত্রে ত্রদর়ে র্াাঁধা। 
সার্ধারে এটাও তুরি ত্রেরিে োহাজাহাে। রত্রের সারথ ভাাঁজ করা এক টুকররা কার্জ। 
তুরি ত্রের়ে েুরি রফিরিে োহজাহাে : ধমবরদ্রাহীতার একমাি োত্রি মৃতুয। আল্লাহর 
ইোই পূণব হর়ের  আর রর্রহেরতর উদযারে সকরিই আেরে রমরতর । 
 
কার্জটারক একপারে রররে র্যার্ েুরি রফিরিে োহজাহাে। সারথ সারথ োরক এরস 
িার্ি অ্স্বত্রিকর ত্রমত্রষ্ট র্ন্ধ–একর্ার এ র্ন্ধ রপর়ের ে ত্রতত্রে, মৃতুযর র্ন্ধ তাই ভুরি 
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যােত্রে–র্ত্রম রঠরি এরিা মুরে। র্যারর্র ত্রভতরর পাও়ো রর্ি আররা একটা র্যার্। এর্ার 
কারিা ত্রসে ত্রদর়ে রমাড়ারো। কাাঁপা কাাঁপা হারত ত্রসে েুরি রফিরিে। আর অ্র্রেরষ 
ত্রক ু একটা রর্র হর়ে র্ত্রড়র়ে পড়ি কারপবরটর উপর : দারার েত্রণ্ডত মিক, কুৎত্রসত, 
মৃত রোে রজাড়ার োরপারে েড়র  ত্রক্রম রো রপাকা, মুে আর রোে োরকর রভতরর 
র্াইরর যাও়ো-আসা করর  কীটগুরিা। 
 
র্হুদূর রথরক মরে হি রভরস এরিা জাহাোরার আতবত্রেৎকার, রর্ে ত্রক ু সম়ে ধরর 
র্ত্রিত কাঠারমাটার ত্রদরক ত্রস্থর হর়ে তাত্রকর়ে রইরিে োহজাহাে। প্রা়ে ো রোোর মত 
করর র্রি উঠরিে, আত্রম আর সহয কররত পারত্র  ো। রেষ রহাক এর্ার। দরজাগুরিা 
েুরি দাও… 

২.১২ 
 
োহজাহাে অ্র্াক হর়ে রর্রিে যেে আওরঙ্গরজরর্র পক্ষ রথরক আগ্রা দুরর্বর দাত্র়েরত্ব 
ত্রের়োত্রজত কমবকতবা ত্রেরজ এরিা তার কার । ত্রতত্রে ইত্রতমরধযই শুরের ে রয রিাকটা 
উজরর্ক েত্রিি উল্লাহ োরের তসেয, রয ত্রকো রসোপত্রতর সারথ সামুর্রড়র যুরে দারারক 
র রড় েরি ত্রর্র়েত্র ি। এেে তাাঁর সামরে এরস দাাঁত্রড়র়ে আর  মােদুমী োে। িম্বা, 
মােদুমী োরের ডাে ভ্রর ত্রেরে সাম্প্রত্রতক সমর়ে রকরট যার্ার রর্ািাত্রপ দারর্র ত্রেি ধূসর 
দাত্রড়। অ্ত্রভর্াদে জাোরোর রকাে রেষ্টা করি ো রিাকটা আর্ার একই সারথ 
োহজাহারের ত্রস্থর দৃত্রষ্টর ত্রদরক তাকারতও পারি ো। অ্েয পারে সত্ররর়ে রররের  রোে 
রজাড়া। 
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আমার পাঠারো র্াতবা রকে অ্গ্রাহয করর ? উত্তর দাও! আমার কেযারা রকাথা়ে? জােরত 
োইরিে োহজাহাে। 
 
োহজাদী র্ওহর আরা ত্রেজ ইরেরতই যমুোর তীরর প্রাসারদ অ্র্স্থােরত োহজাদী 
ররােোরার কার  েরি রর্র ে। আপোর অ্েয কেযা রাজকী়ে হারররম অ্র্রুে অ্র্স্থা়ে 
আর ে। 
 
যত েীত্রঘ্র সম্ভর্ োহজাদী জাহাোরার সারথ রদো কররত োই আত্রম। আমারক ত্রেত্রিত 
হরত হরর্ রয তার পদমযবাদা অ্েুযা়েী আেরণ করা হরে। তার সারথ। 
 
আত্রম আপোরক ত্রেি়েতা ত্রদত্রে রয আপোর কেযা ভারিা আর ে আর তার সারথ রকাে 
দুর্বযর্হার করা হরে ো। এটা আমার র্িার কথা ে়ে রয কেে আপোরা এরক অ্রেযর 
সারথ রদো কররত পাররর্ে। আপোর পুি আওরঙ্গরজর্ আপোরক যা জাোরত র্রির ে 
দ়ো করর তা শুেুে। ত্রতত্রে আরদে ত্রদর়ের ে রয আপত্রে এোরেই আপোর রৃ্রহ অ্র্রুে 
থাকরর্ে। আররা ত্রেরদবে ত্রদর়ের ে রযে আপোর ত্রেরাপত্তার জেয র্াইরর ত্রদে-রাত প্রহরী 
ত্রেযুে থারক। 
 
আমার দরজা়ে সর্বদাই প্রহরী থারক ত্রেরাপত্তা রক্ষার জেয। আমার ধারণা, আমারক 
রকাথাও রযরত র্াধা রদর্ার জেযই এমেটা করা হরে? 
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ত্রক ুই র্িি ো মােদুমী োে। 
 
আর আমার পত্ররোিক আর কত্রেবরদররকই র্া রকে পত্ররর্তবে করা হর়ের ? আত্রম ত্রেত্রে ো 
র্া ত্রর্শ্বাস কত্রর ো এমে আর্ন্তুক আমার রসর্া করুক োই ো আত্রম। 
 
এসর্ জাহাপোরই আরদে…। 
 
 জাহাপো র্িরত কারক রর্ািারত োও? কার কথা র্ি ? 
 
সম্রাট আওরঙ্গরজর্। 
 
এরকম রতা রকউ রেই। আত্রম োহজাহাে, ত্রহেুিারের সম্রাট, আর রকউ ে়ে। 
 
আত্রম শুধুমাি জাহাপো, সম্রাট আওরঙ্গরজরর্র র্াতবা র্হেকারী। আত্রম আপোর সারথ 
তকব করর্ ো। ককবেভারর্ র্রি উঠি মােদুমী োে। 
 
অ্সম্ভর্ ইরেেত্রের রজারর এেে পযবে োেভারর্ ধীরর ধীরর কথা র্ির ে োহজাহাে। 
ত্রেরজর অ্েররর ত্রর্ষাদরক রঢরক রররের ে। প্রা়ে ত্রতে সিারহর কা াকাত্র  হর়ে রর্ি 
রদরের ে দারার র্ত্রিত মিক আর রজরের ে ভ়েিংকর হতযাকারণ্ডর র্াির্তা। দুরর্বর 
আত্মসমপবরণর আরদে রদ়োর পরপরই ত্রেজ করক্ষ ত্রফরর এরসর ে। রভরর্র ে ত্রেরজর 
জীর্ে রেষ করর রদরর্ে। ত্রকন্তু শুধুমাি জাহাোরার ত্রেো, রয ত্রকো ত্রতত্রে জারেে তাাঁর 
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মতই মমবরর্দো়ে ভুর্র  আর যারক এভারর্ র রড় রযরত পাররে ো ত্রতত্রে, তার জেযই 
রথরম রর্ি হাত। ত্রকন্তু যত ত্রদে রযরত িার্ি, অ্গ্রাহয করার দৃঢ় মরোভার্–আর 
েূড়ােভারর্ পরাত্রজত করা–তার কুেক্রী পুিি়েরক, েত্রে সঞ্চ়ে কররত িার্রিে 
োহজাহাে-। ধীরর ধীরর অ্সধযব হর়ে উঠরত থাকরিও অ্রপক্ষা করর ে আওরঙ্গরজর্ 
আর মুরাদরক সামো-সামত্রে রদেরত পার্ার মুহূতবটুকুর জেয। র্াররর্ারর অ্েুেীিে 
করর ে তারদররক কী র্িরর্ে। ত্রকন্তু একজেও আসর  ো তার কার । এর পত্ররর্রতব 
রযমে ত্রর্শ্বাসঘাতক রতমত্রে কাপুরুষ, পুিি়ে শুধুমাি তসেয পাত্রঠর়ে দেি করর ত্রের়ের  
দুর্ব। 
 
হঠাৎ কররই রসোপত্রতর েরব্দর রকাে একটা অ্িংে আঘাত করি োহজাহােরক। অ্েত 
এটা র্িি, রকে শুধুমাি আওরঙ্গরজরর্র কথা র্িরি তুত্রম? ত্রর্রদ্রারহ তার ত্রমি, আমার 
পুি মুরারদর কী ের্র? 
 
অ্র্াক হর়ে রর্ি মােদুমী োে। আপত্রে জারেে ো? 
 
কীভারর্ ত্রক ু জােরর্া এরকম ত্রর্ত্রেন্ন অ্র্স্থা়ে র্াস কররি? 
 
আত্রম রভরর্ত্র  হ়েত রকাে পত্ররোরক আপোরক জাত্রের়ের … আগ্রারত ত্রফরর আসার 
োত্রেক পররই আওরঙ্গরজর্ োহজাদা মুরাদরক র্ত্রে করার আরদে ত্রদর়ের । 
 
রকাে অ্ত্রভরযারর্? 
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গুজরারট আপোর সুরর্দার থাকাকািীে অ্থবমন্ত্রী আিী োকীরক হতযা কররত্র রিে ত্রতত্রে। 
আওরঙ্গরজরর্র মরত, এত্রট মােুষ এর্িং আল্লাহ উভর়ের রোরেই অ্পরাধ, আর ত্রেজ ভাই 
হও়ো সরেও এমে অ্পরারধর োত্রি ো ত্রদর়ে পাররে ো ত্রতত্রে। 
 
প্রা়ে রহরসই রফিত্র রিে োহজাহাে। ত্রতত্রে রভরর্ রভরর্ সারা হত্রেরিে রয প্রত্রতিেীরক 
কীভারর্ সড়ারর্ আওরঙ্গরজর্ তার কপটতা শ্বাসরুেকর আওরঙ্গরজর্ ত্রেরজ দারার 
হতযাকারণ্ডর আরদে রদ়োর পর ভত্রণতা করর  ভাইর়ের হারত একজে কমবকতবা েুে 
হও়ো়ে ত্রর্ত্রিত রস। মুরাদ র্াধা রদ়েত্রে? 
 
ত্রতত্রে রু্িরতই পাররেত্রে রয কী ঘটর , যেে রু্রির ে র্হু রদত্রর হর়ে রর্র । 
আওরঙ্গরজর্ তারক তার ত্রেরজর তাাঁরু্ রথরক এক মাইি র্া রসরকম দূররত্ব ত্রেমন্ত্রণ 
কররত্র রিে একরি আেে উদযাপরের জেয। ত্রেরজ রকাে রকম পাোহাররর ত্রর্রুরে 
করঠার হরিও ভাইরক ত্রেরদবে ত্রদর়ের ে ইরেমত পাে কররত। এরপর এক 
রদহপসাত্ররণীরক রডরক পাত্রঠর়ের ে ভাইরক মাত্রিে করর রদহসুে ত্রদরত। েগ্ন অ্র্স্থা়ে 
প্রহরী ত্রর্হীে ভাইর়ের ত্রেত্রর্রর থাকাকািীে আওরঙ্গরজরর্র প্রহরীরা এরস র্ত্রে কররর  
োহজাদা মুরাদরক। 
 
একা, ত্রেরর্বারধর মত দারার ভূর্ভবস্থ করক্ষ রযরত ভ়ে রপর়েত্র ি আওরঙ্গরজর্। 
একইভারর্ মুরাদও রকে সার্ধাে হি ো একাকী আওরঙ্গরজরর্র তাাঁরু্রত রযরত, এটা 
জাোর পররও রয র্ড় ভাইরক েুে কররর  আওরঙ্গরজর্, আপে মরে ভার্রিে 
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োহজাহাে। মুরারদর ত্রেরজর তসেযরা ত্রেি়ে কী ঘরটর  জাোর পর তারক র্াাঁোরত 
রের়েত্র ি? 
 
এরক্ষরি মহাে জাহাপো অ্সম্ভর্ েতুরতার পত্ররে়ে ত্রদর়ের ে। উজরর্ক রিাকটার 
রেহারা়ে এমে এক হাত্রস রদো রর্ি রর্ািা রর্ি রয আওরঙ্গরজরর্র রু্ত্রেমত্তার প্রেিংসা 
করর  রস। োহজাদা জােরতে রয সকাি হর্ার আর্পযবে তার ভাইরক রোাঁজ করা হরর্ 
ো। আর আরর্ই ত্রেরদবে ত্রদর়ে রররেত্র রিে রযে একই রকম রদেরত োরত্রট হাত্রত প্রস্তুত 
করর রাো হ়ে ও পদবা ত্রদর়ে ত্রঘরর রাো হরর্ হাওদাগুরিা। রর্ত্রেরভার্ তাাঁরু্রত সর্াই 
ঘুত্রমর়ে আর , এমে সম়ে ত্রতত্রে োহজাদা মুরাদরক মরদর রঘারর আেন্ন করর র্ত্রসর়ে 
রদে একটা হাওদারত। এরপর আওরঙ্গরজর্ ভাইরদর রযসর্ তসেযরদররক অ্থব ও 
উন্নত্রতর রিাভ রদত্রের়েও ত্রেরজর দরি টােরত পাররত্রে তারা রযে মুরাদরক অ্েুসরণ 
কররত ো পারর এই উরদ্দরে অ্ন্ধকার থাকরতই প্রত্রতত্রট হাত্রতরক কম্পাস ধরর ত্রভন্ন ত্রভন্ন 
ত্রদরক পাত্রঠর়ে রদ়ো হ়ে প্রহরী সহ। র্স্তুত পরক্ষ, মুরাদরক র্হেকারী হাত্রত েরি যা়ে 
দত্রক্ষণ ত্রদরক, রর্া়োত্রিওর দুরর্ব। যতক্ষরণ তার ত্রর্শ্বি কর়েকজে প্রকৃত ঘটো জােরত 
পারর ততক্ষরণ ত্রপ ু রে়ো প্রা়ে অ্সম্ভর্ হর়ে পরড় আর তারা তাই সহরজই স্বীকার করর 
রে়ে পরাজ়ে। 
 
রর্া়োত্রিওর… েূড়ার উপরর থাকা ত্রর্োি দুর্ব, উজ্জ্বি ররের রদ়োি আর অ্সিংেয কামাে 
রাোর র্মু্বজ সরমত একটা দুরভবদয রজিোো। রমার্িরদর অ্রেক েক্রই এর র্ভীর 
োিাগুরিারত উধাও হর়ে রর্র , আর কেরো ত্রদরের আরিা রদোর সুরযার্ পা়েত্রে। 
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আত্রম শুরেত্র  রয ত্রতত্রে আপোর রদৌত্রহি ত্রসত্রপররর কার র একটা কামরারত র্ত্রে। র্রি 
েিি সুর্াদার। 
 
ত্রসত্রপর? দারার কত্রেষ্ঠ পুি তাহরি এেরো রর্াঁরে আর … আপে মরেই আল্লাহরক ধেযর্াদ 
জাোরিে োহজাহাে। 
 
হযাাঁ, আওরঙ্গরজর্ এেরো তার ভার্য ত্রেধবারণ কররেত্রে। 
 
মুরাদ? তারক ত্রের়ে কী কররর্? 
 
জাহাপো জাত্রের়ের ে, রয ভাই তার সারথ ধমবরদ্রাহী দারার ত্রর্রুরে যুে কররর  তার 
রে রদেরত োে ো ত্রতত্রে। তাই, হতযা করা হরর্ ো। এর পত্ররর্রতব প্রত্রতত্রদে তারক 
রপাি োও়োরো হরর্। 
 
একদৃরষ্ট উজরর্ক রিাকটার ত্রদরক তাত্রকর়ে রইরিে োহজাহাে। দুজরেই জারেে এর 
মারে কী। পত্রপ রথরক ততত্রর আত্রফরমর এক ধররের দুধম়ে রস এই রপাি, যারক এত্রট 
োও়োরো হ়ে রসই র্যত্রে প্রথরম রতাতিা, ত্রেরর্বাধ হর়ে তারপর ধীরর ধীরর এরত র্ ররর 
পর র্ র রিরর্ রযরত পারর মৃতুযর্রণ করর। এটা এত ভ়েিংকর একটা পত্ররসমাত্রি এর 
রের়ে যুরের ম়েদারে ধ্বিংস হর়ে যাও়োও ভারিা ত্র ি। 
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এক মুহূরতবর জেয র রিরর্িার মুরারদর কথা মরে পরড় রর্ি োহজাহারের–অ্সম্ভর্ 
সুদেবে, প্রাণপ্রােুরযব ভরপুর আর দুিঃসাহসী রয রকাে পুরুষ র্ত্রর্বত হরর্ে এমে পুি 
রপর়ে। তারপররও এটাই তার ভার্যত্রিত্রপ প্রথরম আপে ত্রপতার ত্রর্রুরে ষড়যন্ত্র, এরপর 
আপে ভাই কতৃবক েক্রারের ত্রেকার হর়ে ধীর মৃতুয, রযত্রট ত্রকো েরীর আর রেতো 
উভ়েরক ধ্বিংস করর রফিরর্। মুরারদর দুদবো আর পুিরক সাহাযয কররত ো পারার 
ত্রেরজর অ্ক্ষমতার কথা মরে হরতই এমে একভারর্র উদ়ে হরিা োহজাহারের মরে, যা 
রক্রারধর সারথ রকােভারর্ই োপ ো়ে ো। হরত পারর এক পুরির প্রত্রত ত্রপতার অ্েুভূত্রতর 
প্রমাণ এত্রট, ত্রর্রেষ করর যাই ঘটুক ো রকে, সোেরক রক্ষা করার প্রর্ণতা… সোে 
যতই অ্ধিঃপতরে েরি যাক ো রকে। সম্ভর্ত ত্রেজ মরে তাাঁর ত্রপতা জাহাঙ্গীরও একই 
রকমটাই অ্েুভর্ কররত্র রিে তারক ত্রের়ে। 
 
সম্রারটর কা  রথরক আররা কর়েকটা আরদে ত্রের়ে এরসত্র  আত্রম। োহজাহারের ত্রেো়ে 
র্াধা ত্রদি মােদুমী োে। আপোর কমবোরীরা ইত্রতমরধযই রাজরকারষর োত্রর্ ত্রদর়ে ত্রদর়ের ; 
ত্রকন্তু আপোর, র্যত্রের্ত রত্ন আমারক ত্রদর়ে ত্রদরত হরর্ রযরহতু এরকম অ্র্সর জীর্রে 
আর এগুরিা প্রর়োজে হরর্ ো আপোর। ত্রর্রেষ করর, মহাে ততমুররর রসাোর আিংত্রট 
আর  আপোর কার । আমারক ত্রেরদবে রদ়ো হর়ের  রযে আপোর সর্ ররত্নর মারি 
আিংত্রটত্রট আর  ত্রকো, তা যাোই করর রে়ো হ়ে। 
 
ো! আত্রম ত্রক ুই রদর্ ো–এমেত্রক র াট্ট একটা হীরা র্া মুোও ো। আর যত্রদ আমার পুি 
ততমুররর আিংত্রট ো়ে তাহরি তারক ত্রেরজ এরস আমার আেুি রথরক রকরট ত্রেরত হরর্! 
আত্মপ্রতযর়ে জ্বরি উঠি োহজাহারের রোে রজাড়া, ডাে হারতর মািোরের আঙু্গরির 
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উপর রেরপ ধররিে র্াম হাত, মধযমারত পরর আর  র্রজব ওঠা র্াঘ রোদাইকৃত ভারী 
আিংত্রটটা। আমার পুিরক জাত্রের়ে ত্রদও রয আইের্ত সম্রারটর কা  রথরক এমে েুত্রর 
করারত রস মামুত্রি একটা রোর তর্ত্রক আর ত্রক ু ে়ে। আর ত্রেরজরক যতটা সৎ মুসত্রিম 
ত্রহরসরর্ দাত্রর্ করর তার ত্রেি়েই জাো আর  রয এ জীর্রে ো হরিও পরর্তবী জীর্রে 
এর েযাযয পাওো পারর্ রস। 
 
আত্রম আপোর প্রতযাোরের কথা আপোর পুিরক জাত্রের়ে ত্রদর়ে পরর্তবী ত্রেরদবেও রজরে 
রের্। 
 
তাাঁর প্রত্রত উজরর্ক রসোর অ্ত্রভর্যত্রেরত আরিােো শুরু হর্ার পূরর্বর তুিো়ে একটু 
রর্ত্রেই শ্রোর ভার্ িক্ষয কররিে োহজাহাে। উরঠ দাাঁড়ারিে, সরেতে আর ে রয র্ত্রে 
হও়ো সরেও রাজকী়ে ক্ষমতার রেৌযব এেরো র্হে করর ে ত্রতত্রে, যা ত্রপতামহ আকর্র 
র্ারর্ার িরণ কত্ররর়ে ত্রদর়েত্র রিে ত্রটত্রকর়ে রােরত। 
 
একটু ত্রিধা কররিও, রমািার়েম স্বরর র্রি উঠি সুর্াদার, আপত্রে ভার্র ে আপত্রে 
এেরো সম্রাট ত্রকন্তু আজ সন্ধযা়ে সূযবারির ত্রদরক যত্রদ ত্রেরজর  াদ রথরক তাত্রকর়ে রদরেে, 
তাহরি রু্িরত পাররর্ে রয সম়ে আর ঘটো প্রর্াহ কাউরক  াড় রদ়ে ো। 
 
তুত্রম কী রু্িারত োই ? 
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ত্রকন্তু পত্ররষ্কারভারর্ রর্ািা রর্ি রয যা র্িার ত্র ি র্রি রফরির  মােদুমী োে। কক্ষ 
র রড় রর্র হর়ে যার্ার আরর্ প্রা়ে ো রদোর মত কররই মাথা েত করর কুত্রেবে করি 
উজরর্ক রসোপ্রধাে। 
 
পুররা দুপুর ধরর অ্সম্ভর্ হট্টরর্াি হি োহজাহারের আর্াসস্থরির ওপারর যমুোর তীরর। 
প্রথম ত্রদরক রকাে মরোরযার্ ত্রদরিে ো ত্রতত্রে। সমি ত্রেো জুরড় রইি মৃত পুরির কথা, 
আর জীত্রর্ত রদৌত্রহি আর পুি যারা রর্াঁরে থাকরিও রর্া়োত্রিওরর অ্েরীণ। ত্রসত্রপররকও 
ত্রক রপাি োও়োর্ার আরদে ত্রদর়ের  আওরঙ্গরজর্? মরে হি এ সম়ে জাহাোরা সারথ 
থাকরি ভারিা হত… রমর়েটার সদুপরদে আর সহজাত রর্ারধর র্ড় রর্ত্রে প্রর়োজে 
এসম়ে, যেে অ্ন্ধকার এরস রঢরক রফরির  পুররা পত্ররর্াররক। এমে একটা কাররণ 
সর্ত্রক ু ত্রর্ষর্ারষ্প দূত্রষত করর রফরির  যা ত্রতত্রে এেরো ভার্রত পারর ে ো। উচ্চাকাঙ্খ 
অ্েয ত্রজত্রেস–এর ফরিই রমার্িরা প্রররাত্রেত হর়েত্র ি মহাে আর ভ়োেক সর্ কাণ্ড 
ঘটারত ত্রকন্তু আরক্রাে আর প্রত্রতত্রহিংসাপরা়েণতা সমূ্পণব ত্রভন্ন ত্রজত্রেস। 
 
দারার ত্রিেত্রণ্ডত র্ত্রিত মিক পাঠারো ইরেকৃত রিষ। রকে আওরঙ্গরজর্ তাাঁরক এতটা 
ঘৃণা করর আর এসরর্র সূেোই র্া করর্ রথরক? যেে দারার ভূর্ভবস্থ কক্ষ রদেরত 
যার্ার তাাঁর আরদে অ্মােয কররত্র ি তেে ত্রক ইত্রতমরধযই ত্রপতার প্রত্রত এত ত্রর্ত্রষর়ে 
উরঠত্র ি তার মে? রস সম়ে ত্রতত্রে এতটাই রক্রাধাত্রেত ত্র রিে রয পুরির অ্দু্ভত 
আেররণর ত্রপ রের কারণ সম্পরকবও রভরর্ রদরেেত্রে… রস ত্রক সত্রতযই রভরর্ত্র ি রয দারা 
তারক েুে কররত োইর  আর তার ত্রপতাও এরত সা়ে ত্রদরে। ত্রেি়ে ো। ত্রকন্তু 
আওরঙ্গরজরর্র সরেহ আর ত্রেরাপত্তার অ্ভার্ রর্াধ ত্রদরে ত্রদরে আররা ঘেীভূত হর়ের  

http://www.bengaliebook.com/


 দ্য সার্পেন্টস টুথ (এম্পায়ার অভ দ্য ম াগল ) । অযার্লক্স রাদ্ারর্ ার্ে 

499 

www.bengaliebook.com                                  সূচিপত্র 
 

 

যা োহজাহাে কেরো ত্রেোই কররেত্রে। দারার প্রত্রত দুর্বযর্হার আর তারক হতযা করাটা 
ত্র ি আওরঙ্গরজরর্র র্হুত্রদরের ত্রহরসর্। ঠাণ্ডা মাথা়ে, েীতি হৃদর়ে প্রত্রতরোধ ত্রের়ের  
ত্রপতা আর ভাইর়ের প্রত্রত যারক রস অ্র্জ্ঞা আর ঘৃণা করত। এত্রট ইোরা করর  রয তার 
পরথ হুমকী হর়ে ওঠা সকিরক েতম করর রফিরর্ আওরঙ্গরজর্। প্রথম দারা, তারপর 
মুরাদ। এরপরর কার পািা? হ়েত োহ সুজা–রযোরেই রস থাকুক ো রকে–আর তার 
রদৌত্রহি সুিাইমাে। সামুর্রড়র যুরের পর দারা আগ্রা র রড় েরি যার্ার পর 
সুিাইমােরক ত্রের়ে অ্রেকটা আো কররত্র রিে োহজাহাে। অ্রপক্ষা কররর ে শুেরত 
পারর্ে রয রসোর্াত্রহেী ত্রের়ে আগ্রারত ত্রফরর এরসর  রস ত্রকন্তু ত্রক ুই হ়েত্রে। দারারক 
হতযা করার মাধযরম আওরঙ্গরজর্ একটুও ত্রিধা কররত্রে তার তজযষ্ঠ পুি, ত্রসিংহাসরের জেয 
সর্রের়ে র্ড় প্রত্রতিেীরক রেষ করর ত্রদরত। তাই পত্ররষ্কারভারর্ যুরের ম়েদারে রহাক 
অ্থর্া ভাড়ারট গুিঘাতক ত্রদর়েই রহাক, সুিাইমারের তাাঁরু্রত আঘাত কররত ত্রপ পা হরর্ 
ো রস। একভারর্ ো একভারর্ ত্রেরজর পথ ত্রঠকই করর রেরর্ আওরঙ্গরজর্। 
 
র্ভীর ত্রেোমগ্ন হর়ে রইরিে োহজাহােপুররাটাই ত্রতে আর অ্ন্ধকার–রেষপযবে র্াইররর 
রোঁোরমত্রে আর হট্টরর্াি এতটাই রর্রড় রর্ি রয অ্র্রহিা করার উপা়ে রইি ো।  ারদ 
যার্ার রকাে ইরেই রেই তাাঁর রযোে রথরক তাাঁরক হ়েত রদো যারর্। ত্রকন্তু রোদাই করা 
জাত্রি পদবার ফাাঁক ত্রদর়ে কী ঘটর  রর্ে ভারিাই রদেরত পারর্ে। প্রা়ে দুইে ফুট দূরর 
যমুোর অ্পর ত্রদরক তসেযরা র্ড়সড় সরু্জ ররের ত্রসরের একত্রট মরঞ্চর ত্রেমবাণ কাজ প্রা়ে 
রেষ করর এরের , ত্রকোর পুররা রসাোত্রি। মঞ্চটা দাাঁত্রড়র়ে আর  সরু্জ আর রসাোত্রি 
রডারা কাটা, ত্রেকে কর়েকটা থারমর সাহারযয। প্রত্রতত্রট রকাোরত কাপড়রক টােটাে করর 
রর্াঁরধ রাোর জেয রয রসাোত্রি দত্রড় র্যর্হার করা হর়ের  তারত রসিাই করর রদ়ো 
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হর়ের  উজ্জ্বি রত্ন। োত্রম়োোর ত্রেরের ভূত্রমরত তসেযরা রপরত ত্রদর়ের । র্হুমূিযর্াে 
কারপবট; এ াড়া েদী আর মরঞ্চ মািামাত্রি রািার উপর সাত্ররর্েভারর্ আররা কারপবট 
রপরত রদ়ো হর়ের  রযে মসত্রজরদ জা়েোমাজ পাতা হর়ের । মরঞ্চর উভ়ে পারে 
হামাগুত্রড় ত্রদর়ে র্রস থাকা র্ারঘর আকৃত্রতর আর প্রা়ে রসই সাইরজরই ধূপদাে জ্বািারো 
হর়ের । র্াঘগুরিার রভািা মুরের রো়োি রথরক এরই মারি রর্র হরত শুরু কররর  
সাদা রধাাঁ়োর ত্রেকে একত্রট ররো। রভতরর ত্রেি়েই সুর্ত্রন্ধ ফত্রটক জ্বািারো হর়ের । 
 
ইত্রতমরধযই জরড়া হরত শুরু কররর  রকৌতূহিী জেতার ত্রভড়। কী ঘটর  রদোর হাজাররা 
রেষ্টা সরেও োত্রম়োোর একপাে রথরক শুরু করর অ্েযপারে রর্ািাকার রৃ্ত্ত হর়ে দাাঁত্রড়র়ে 
থাকা তসরেযর দি তারদররক ধাক্কা ত্রদর়ে সত্ররর়ে ত্রদরে। র্াতারস রভরস রর্ড়ারে 
উরত্তত্রজত ত্রেৎকার রোঁোরমত্রে। র্হুত্রদে আরর্ই ত্রতত্রে উপিত্রি কররত্র রিে রয–এমেত্রক 
তার হতযাকারণ্ডর আরর্ই কতটা োমরে়োিী হরত পারর জের্ণ, কতটা অ্ত্রস্থর তারদর 
িৃত্রত আর ত্রর্শ্বিতা। অ্সিংেযর্ার রঘাড়া  ুত্রটর়ে তসেযপ্রধাে ত্রহরসরর্ আগ্রা দুরর্ব এরসর ে 
ত্রতত্রে আর তাাঁর পত্ররোররকরা উল্লত্রসত জেতার উপর র্ইোর টুকররা স্বণব  ুাঁরড় ত্রদর়ের , 
োসরকর প্রেিংসা়ে পঞ্চমুে হর়ে উরঠত্র ি তাাঁর প্রজারা। েদীর তীরর দাাঁত্রড়র়ে থাকা 
উৎসাহী মুেগুরিার মারি একজেও ত্রক ভার্র  রয তারদর সত্রতযকাররর সম্রাট 
ত্রর্শ্বাসঘাকতার স্বীকার হর়ে দাাঁত্রড়র়ে আর  ত্রঠক ওপারর? হ়েত ো। আেে আর স্বে 
মূরিযর মত্রণ ত্রপ্র়ে ত্রেশুরদর মত, রকাথা রথরক আসর  রস পররা়ো ো করর সর্াই ত্রেমগ্ন 
হর়ে অ্রপক্ষা করর  অ্োর্ত প্রদেবেী আর সম্ভর্ত আওরঙ্গরজরর্র অ্কাতরর দাে করা 
অ্রথবর জেয। 
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রকাে পত্ররকেো আাঁটর  আওরঙ্গরজরর্? েুর্ রর্ত্রে সম়ে িার্ি ো উত্তর রপরত। ত্রেম্ন 
অ্র্র্াত্রহকা রথরক ধীরর ধীরর এত্রর্র়ে এরিা ত্রর্োি র্ড় একটা, সমােরাি তিা ত্রর্ত্রেষ্ট 
র্জরা; এমে েকো আর কেরো রদরেেত্রে োহজাহাে। রয ডজেোরেক মাত্রি র্জরার 
দাাঁড় র্াইর , তারদররকও ত্রেেরত পাররিে োহজাহাে। সাধারণত দুরর্বর রদ়োরির মারি 
সম্রারটর র্যর্হাররর জেয রোঙ্গর করর রাো রেৌকার মাত্রি ত্র ি এরা। পড়ে ত্রদরের 
সূরযবর আরিা়ে েকেক করর  েূেয ত্রপঠ। র্হুকরষ্ট দাাঁড় র্াইর  রিাকগুরিা, শুধুমাি রয 
রঢউর়ের সারথ যুে কররত হরে তা ে়ে, রেৌকার ত্রঠক মািোরে িম্বা, ভাত্রর ত্রক ু একটা 
রঢরক রাো হর়ের  অ্র়েি ক্লরথ মুরড়। এতটাই ভারী রয পাত্রের মারি অ্রেকটাই ডুরর্ 
রর্র  রেৌকাটা। তীর রথরক রর্ে দূরর থাকরতই তসেযরা রদৌরড় ত্রর্র়ে মাত্রির  ুাঁরড় রদ়ো 
রত্রে ধরর রফরি রেৌকাটারক রটরে তুরি আেি কদবমাে তীরর। 
 
এর্ার অ্েয তসেযরাও উরঠ রর্ি রেৌকারত। একজে  ুত্রর রর্র করর ভারী ত্রজত্রেসটারক 
জা়ের্া মত আটরক রাো রমাটা দত্রড় কাটরত শুরু করর ত্রদি। কর়েক ত্রমত্রেট িার্ি 
দত্রড়টা কাটা রেষ হরত আর অ্েযরা সর্াই ত্রমরি অ্র্রেরষ অ্র়েি ক্লথটারক সত্ররর়ে 
রফিি। এতক্ষণ ত্রক িুত্রকর়ে রাো হর়েত্র ি রদেরত রপর়ে ত্রেিঃশ্বাস র্ন্ধ হর়ে রর্ি 
োহজাহারের। র্াররাত্রট পান্না েত্রেত ত্রপিার ধরর রাো র্মু্বজঅ্িা  ারদর সরু্জ রে 
জ্বিরত িার্ি সূরযবর আরিা়ে। রত্মেত্রেত ম়ূের আর ত্রপিাররর উপরকার রুত্রর্, হীরা, 
পান্না আর মুোেত্রেত র্া গুরিা রদোরে অ্ত্রর্শ্বসয রকরমর উজ্জ্বি। 
 
এক মুহূরতবর জেয র্ত্রর্বত হর়ে উরঠ োহজাহাে ভুরি রর্রিে ত্রেরজর সর্ সমসযা। ত্রতত্রে, 
আর ত্রতত্রে একাই সৃত্রষ্ট কররর ে এই অ্ত্রেেয রসৌেযব, সাম্রারজযর সম্পদ রথরক ত্রেরজ 
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প ে করর ত্রদর়ের ে রশ্রষ্ঠ সর্ রত্ন। রাজা সরিামারের পর রথরক আর রকাে োসরকর 
কার  এমে একত্রট ত্রসিংহাসে রেই…ত্রেরজর রাজরত্বর শুরুরত প্রথম যেে ত্রেোটা 
এরসত্র ি মাথা়ে, তেরো ত্রতত্রে রর্ে তরুণ ত্র রিে আর অ্ের ত্র ি আো়ে পত্ররপূণব। 
কর়েক মুহূরতবর জেয রযে আর্ার ত্রফরর রর্রিে রসসর্ ত্রদরে, রযে সামরে এেরো র্াত্রক 
আর  রর্ৌরর্ম়ে ত্রদেগুরিা, পারে আর  তাাঁর পত্ররর্ার, ত্রকন্তু তারপরই িাপসা হর়ে রর্ি 
সর্ অ্েুভূত্রত। রভরে পরড়র  পত্ররর্ার। এই ত্রসিংহাসে আর তাাঁর ে়ে। এই কুেক্রী পুি 
েুত্রর করর ত্রের়ের  তার কা  রথরক। তাত্রকর়ে রদেরিে দুজে দাাঁড়ী ত্রমরি ত্রেেু করর ধরি 
র্জরার সামরের অ্িংেটা। ত্রেি়ে এই উরদ্দরেযই ত্রর্রেষভারর্ ততত্রর করা হর়ের  
রেৌকাটা। ত্রসিংহাসরের রপ রে একদি তসেয দাাঁত্রড়র়ে ধাক্কা রদ়ো শুরু করি। অ্ত্রতধীরর 
আর র্হুকরষ্ট ইত্রঞ্চ ইত্রঞ্চ করর এত্রট সামরে এরর্ারত িার্ি। অ্র্রেরষ রেৌকা রথরক 
তীররর কা াকাত্র  আসার পর ত্রসিংহাসেটারক দুপারে ররািার িার্াে কারঠর মরঞ্চ রাো 
হরিা রদেরত রপরিে োহজাহাে। এরপর ত্রর্ে ত্রমত্রেট ধাক্কা রদর্ার পর অ্র্রেরষ 
োত্রম়োোর ত্রেরে এরে রাো হি ত্রসিংহাসে, এত্রটর েকেরক, উজ্জ্বি, সমু্মেভার্ রাো 
হর়ের  সরাসত্রর দুরর্বর ত্রদরক মুে করর। 
 
সূযবারির ত্রদরক, মােদুমী োে রযমেটা র্রিত্র ি… ত্রদর্রের ত্রদরক তাত্রকর়ে োহজাহাে 
রদেরত রপরিে আর েুর্ রর্ত্রে রদত্রর রেই সূত্রযব মামার পারট রযত। মরে হি তার মরের 
কথা রু্িরত রপররই মুহূতবোরেক পরর একসারথ রর্রজ উঠি র্ারদযর র্াজো, মরে হি 
দুরর্বর কা াকাত্র  রকাে প্রােীর রথরক। এরপর ত্রর্োি রুপার দাাঁরড়র রাজকী়ে র্জরা–
তাাঁর ত্রেরজর র্জরা–ত্রঠক রসই ত্রদক রথরক উদ়ে হি রযোে রথরক এরসত্র ি ত্রসিংহাসে 
র্হেকারী র্জরাটা। পুেরা়ে রিং করর কারুকাজ করা হর়ের , সামরে আর রপ রে উড়র  
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রমার্িরদর সরু্জ র্যাোর আর রডরকর উপর  ত্রড়র়ে রাো হর়ের  রর্ািারপর পাপত্রড়, মৃদু 
র্াতারস উড়রত িার্ি রর্ািাত্রপ তুষার কণার েযা়ে। জিযারের ত্রঠক মািোরে র্ড়সড় 
একটা সরু্জ  াতার ত্রেরে সূরযবর তাপ রথরক র্াাঁেরত দাাঁত্রড়র়ে আর  আওরঙ্গরজর্। পররে 
ত্রক্রম রো আিোল্লা আর র্িা়ে মুোর িম্বা মরতা। মাথার উপরর সাদা র্রকর 
পািকও়োিা রাজকী়ে পার্ত্রড় আর আঙু্গরি েমকারে মত্রণ-রত্ন। ত্রেরজরক রযভারর্ ত্রস্থর 
আর অ্েঞ্চি রররের ে, উন্নত ত্রেরদাাঁড়া রথরক শুরু করর উেত ত্রেরু্ক সর্ত্রক ুরতই 
প্রকাে পারে র্ত্রর্বত আর ক্ষমতার আভা। 
 
ত্রপ রে অ্েুসরণ করর আসর  আর দুত্রট রেৌকা। ত্রিে জরের প্রা়ে প্ররতযরক, জমকারিা 
রপাোক পত্ররত্রহত সভাসদরক ত্রেেরত পাররিে োহজাহাে। কর়েকজে আরঙ্গরজরর্র 
রসোপত্রত আর অ্েুসরণকারী অ্ত্রভজাত র্র্ব; ত্রকন্তু তারদর মারি এমে কর়েকজে আর  
যারদররক ত্রতত্রে তাাঁর প্রত্রত ত্রর্শ্বি ভার্রতে। এমেত্রক কর়েকজে রতা অ্র্ররারধর মুরেও 
দুরর্বর প্রত্রতরক্ষা কারজ সাহাযয কররত্র ি। আওরঙ্গরজর্ তারদর সর্াইরক ত্রকরে 
ত্রের়ের …োত্রক তারা সাধারণভারর্ই ত্রে়েত্রতর কার  মাথা েত করর রফরির ? 
 
দৃেযটা রদরে দুিঃত্রেত োহজাহাে জাত্রি পদবা র রড় েরি এরিে করক্ষর মারি, ত্রেরজর 
র াট্ট ত্রেকাত্রর ত্রেতাটা রযমে করর অ্োেভারর্ োাঁোর রভতরর আফািে করর ত্রঠক রতমে 
রর্াধ করর ে এমে–পাথবকয শুধু এই রয ত্রেতাটা মারি মারি মুে হর়ে রদৌরড় রর্ড়ার্ার 
স্বাধীেতা পা়ে। হ়েত আর কেরো মুত্রে পারর্ে ো ত্রতত্রে…ত্রকন্তু জারেে রয যা রদেরর্ে 
রর্দো শুধু র্াড়রর্। আর্াররা ঢারকর র্াত্রড় আর দামামার ধুমধুম আও়োরজ ত্রফরর রর্রিে 
জাত্রি পদবার কার । 
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রেৌকা রথরক রেরম রুপার রদহর্মব পত্ররত্রহত আওরঙ্গরজর্ উত্তর পারশ্বব র্াররা জে 
রদহরক্ষী ত্রের়ে এত্রর্র়ে যারে ত্রসিংহাসরের ত্রদরক। সম্মােজেক দূরত্ব র্জা়ে রররে 
অ্েুসরণ করর েরির  সভাসদরদর দি। ত্রসিংহাসরের কার  রপৌঁর , মুহূরতবর জেয রথরম 
রর্ি আওরঙ্গরজর্, মুে তুরি তাকাি আতযজ্বি োত্রম়োরের ত্রদরক। এরপর রসাোত্রি 
ত্রসাঁত্রড়রত পা ত্রদর়ে উরঠ ঘুরর তাকাি, র্সি। সভাসরদরাও সার রর্াঁরধ দাাঁড়াি তার 
সামরে। তারপর একটামাি ঢারকর র্াত্রড়র সারথ সভাসদরৃ্ে ভূত্রম ে়োে হর়ে হাত 
দুপারে  ত্রড়র়ে, মাত্রটরত মুে ডুত্রর্র়ে প্রােীে প্রথােুযা়েী কুত্রেবে করি। আর্াররা র্াজোর 
েরব্দ উরঠ দাাঁড়াি তারা। এরপর আরর্ রে়োি কররেত্রে োহজাহাে এরকম এক 
দাাঁত্রড়অ্িা রিাক এত্রর্র়ে এরিে সামরে। সাদা আিোল্লা আর কারিা পার্ত্রড় পত্ররত্রহত 
রিাকটারক রদরে মরে হি রমাল্লা। আওরঙ্গরজরর্র এক ইেরারত সভাসদরদর ত্রদরক মুে 
করর দাাঁত্রড়র়ে উচ্চস্বরর আরৃ্ত্রত্ত কররত িার্রিে। োহজাহাে সারথ সারথ রু্িরত পাররিে 
েতুে রমার্ি সম্রারটর রাজত্বকারির রঘাষণা স্বরূপ প্রাথবো রদা়ো রতরিা়োত করর ে 
রমাল্লা: 
 
আল্লাহর আত্রেবর্াদ ধেয হর়ে এর্িং অ্সীম েত্রেোিী রেত্রঙ্গস োে ও ততমুর, মহাে র্ার্র 
এর্িং হুমা়ুেে, আকর্র এর্িং জাহাঙ্গীর ও োহজাহারের উত্তরাত্রধকারী ত্রহরসরর্…। 
 
ত্রেরজর োম রোোর সারথ সারথ ক্ষত্রণরকর জরেয দুরোরের পাতা েেভারর্ র্ন্ধ করর 
রইরিে োহজাহাে। 
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…আত্রম রঘাষণা করত্র  রয, আওরঙ্গরজর্ হরিে ত্রহেুিারের েতুে সম্রাট। তাাঁর 
রর্ৌররর্াজ্জ্বি রাজত্বকারির আরিাক ত্রেো  ত্রড়র়ে পড়ক জেতার উপর রযে তারা এর্িং 
তারদর উত্তরসূরীরা েতাব্দীর পর েতাব্দী ধরর তাাঁর োরম জ়েধ্বত্রে কররর্ আর সূরযবর 
আরিার মত তাাঁর িৃত্রত পৃত্রথর্ী রথরক দূর করর রদরর্ সকি অ্ন্ধকার। দীঘবজীর্ী রহাক 
মহাে োসক। 
 
রমাল্লার সুমধুর করে ত্রেরজর রঘাষণা রেষ হরতই ডাে হাত তুিি আওররজর্। 
ত্রসিংহাসরের রপ ে রথরক এত্রর্র়ে আসরত িার্ি কত্রেবরদর সাত্রর। সকরির হারতর রে 
উপরে পড়র । েকেরক ভার্ রদরে োহজাহাে অ্েুমাে করর ত্রেরিে রয তারা কী র্হে 
করর  রসাোর রুপী, জেতার উরদ্দরে েতুে সম্রারটর পক্ষ রথরক ঐত্রতহযর্াহী উপহার। 
আওরঙ্গরজর্ মাথা োড়ারতই, ত্রর্ত্রেন্ন হর়ে রর্ি কত্রেবরা। অ্রধবক এত্রর্র়ে রর্ি ডাে ত্রদরক, 
আররক দি র্াম ত্রদরক অ্রপক্ষারত দেবোথবীরদর ত্রদরক। তসেযরদর কডবরের কার  রপৌঁর  
র্াতারস  ুাঁরড় মারি রে-র ত্রজত্রেসগুরিারক, ফরি উপত্রস্থত জেতার উপর শুরু হি 
মুদ্রারৃ্ত্রষ্ট, র্েয হুিংকারর র াটা ুত্রট শুরু করর ত্রদি মােুষ, েতুে সম্রারটরা রদ়ো উপহার 
সুিভ মুদ্রার ভার্ পার্ার জেয। এরই মারি আররা কত্রেবরা এরস রপৌঁ ি, সারথ ত্রের়ে 
এরিা ত্রসরের আিোল্লা, সাধারণত সম্মাে রদোরোর উরদ্দরেয যা কাউরক দাে করা হ়ে 
আর র াট র াট থরি, রকাে সরেহ রেই এগুরিা ভত্রতব অ্থব আর রত্নপাথর। এরকর পর 
এক ত্রসিংহাসরের সামরে এরস সম্রারটর সামরে হাাঁটু রর্রড় র্সা অ্ত্রভজাতরদর হারত 
এরককটা করর থরি তুরি ত্রদরত িার্ি আওরঙ্গরজর্। োহজাহাে রোে সরু করর 
তাত্রকর়ে রইরিে িম্বারদহী েত্রিিউল্লাহ োেরক এত্রর্র়ে রযরত রদরে। আওরঙ্গরজর্ তারক 
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উপহার ত্রহরসরর্ ত্রদি একত্রট তরিা়োর, রেষ রর্িার সূরযবর আরিারত েকেক কররত 
িার্ি মত্রণ-মুত্রে েত্রেত োপ। ষড়যরন্ত্র অ্িংে রের্ার পুরস্কার। 
 
আওরঙ্গরজরর্র কাজ রেষ হরত করম রযরত িার্ি ত্রদরের আরিা। েদীর তীরর একটু 
পর পর জ্বিে মোি জ্বািারোর জেয র াটা ুত্রট শুরু করর ত্রদি পত্ররোররকরা। দুরর্বর 
প্রােীররর গুত্রি করার রফাকর রথরক পাও়ো রর্ি আতের্াত্রজ রপাড়ারোর হুেহুম েব্দ। 
আওরঙ্গরজরর্র মাথা়ে উপররর আকারে জ্বরি উঠি সরু্জ আর রসাোত্রি তারা। অ্রদো 
ঢাক র্া র্াদ রর্রজ উঠি। হারত িেে ত্রের়ে ভৃরতযর দি অ্রপক্ষা কররত িার্ি সম্রাট ও 
তার সভাসদরদর রেৌকা়ে তুরি রে়োর জেয। রাজকী়ে র্জরারত এত আরিা জ্বরি উঠি 
রয োরপারে যমুোর কারিা পাত্রে রসাোত্রি আভা  ড়ারত িার্ি। 
 
ত্রর্ত্রিত োহজাহাে ভার্রত িার্রিে রয এতসর্ আর়োজরের আসি মারেটা কী। দুরর্বর 
রভতরর র্যত্রের্ত দেবোথবীরদর হি র রড় েদীর তীররক রকে আওরঙ্গরজর্ রর্র  ত্রেি 
ত্রেরজরক সম্রাট ত্রহরসরর্ রঘাষণা করার মঞ্চ ত্রহরসরর্? এর এককটাই মাি 
উত্তর…আওরঙ্গরজর্ এমে একটা স্থাে রর্র  ত্রের়ের  যা দুরর্ব তার ত্রপতার আর্াসস্থরির 
ত্রঠক ত্রর্পরীরত অ্র্ত্রস্থত, রকেো রস রের়ের , রযমেটা মােদুমী োে ইত্রঙ্গত কররত্র ি, 
ত্রপতারক রদোরত রয সত্রতযকাররর সম্রাট এেে রক। জাত্রির মারি ত্রদর়ে রেষর্াররর মত 
তাত্রকর়ে োহজাহাে রদেরত রপরিে তাাঁর পুি এেরো ত্রস্থর আর োড়া হর়ে র্রস আর  
ত্রসিংহাসরে, তাত্রকর়ে আর  সরাসত্রর তাাঁর ত্রদরক, রযে রস জারেই রয ত্রপতা তাত্রকর়ে 
আর ে আর অ্র্রেরষ এত র্ র পরর ত্রপতার পূণব মরোরযার্ রপর়ের  রস। 
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. 
 

২.১৩ 
 
আগ্রারত আমার সারথ রদো কররত আসরত প্রতযাোে কররর  রস। রদে কী 
ত্রিরের …আত্রম একজে ত্রপতা সুিভ সমি অ্ত্রধকার হাত্ররর়ে রফরিত্র … জাহাোরার 
সামরে আওরঙ্গরজরর্র ত্রেত্রঠ র্াত্রড়র়ে ধররিে োহজাহাে। মােদুমী োে এেে প্রত্রতত্রদে 
ত্রপতা-কেযার সাক্ষারতর অ্েুমত্রত ত্রদর়ের । 
 
তারদর কারাদণ্ড শুরু হর্ার পর রথরক র্ত  ়ে মাস ধরর র্হুর্ার আওরঙ্গরজর্রক অ্েুে়ে 
করর পি ত্রিরের  জাহাোরা, রযে ত্রপতার সারথ রদো কররত আরস রস। যা যা ভার্রত 
রপররর  সমি যুত্রে ত্রদর়ে রর্ািারত রের়ের –োহজাহারের র়্েস আর অ্সুস্থতা, ত্রপতার 
প্রত্রত একজে পুরির দাত্র়েত্ব, এমেত্রক একদা তার প্রত্রত আওরঙ্গরজরর্র ভারিার্াসার 
কথাও মরে কত্ররর়ে ত্রদর়ের । িরণ কত্ররর়ে ত্রদর়ের  রয রকমে করর আগুরে পুরড় ত্রর্র়ে 
প্রা়ে মৃতুযমুরে পত্রতত হর্ার পর রর্ারের েযযাপারে থাকার জেয  ুরট এরসত্র ি রস। 
আওরঙ্গরজরর্র উত্তরগুরিা রর্ে েে ত্রকন্তু েীতি। স্পষ্টতাই রু্ত্রির়ে ত্রদর়ের  রয ত্রপতার 
প্রত্রত ত্রর্শ্বি রথরক আওরঙ্গরজরর্র রেহ ও মরোরযার্ পার্ার সমি অ্ত্রধকার হাত্ররর়ের  
রস। ত্রকন্তু োহজাহােরক রিো আওরঙ্গরজরর্র ত্রেষু্ঠর েব্দগুরিা পরড় দম র্ন্ধ হর়ে এরিা 
জাহাোরার। 
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‘আপত্রে আমারক আপোর কার  আসরত র্রির ে। ত্রকন্তু রকে আসর্ আত্রম? এরত 
আমারদর দুজরের কী-ই র্া িাভ হরর্? জােরত রের়ের ে আমার ত্রপতা হও়োরত 
আপোর সারথ আত্রম এমে আেরণ কীভারর্ কররত্র । ত্রকন্তু আমার কার  কেরোই 
একজে ত্রপতা ত্র রিে ো আপত্রে; তাই আমার উপর রকাে দাত্রর্ও কররত পাররে ো। 
আমারক কেরোই ভারিার্ারসেত্রে। অ্েয সোেরদর সুত্রর্ধারত অ্র্রহিা কররর ে মার়ের 
মৃতুযর পর রথরক আররা রর্ত্রে। উপহাস কররর ে যেে আত্রম পরামেব ত্রদর়েত্র িাম রয, 
ত্রেজ জীর্রে আর সাম্রারজর রক্ষরিও আমারদর ধমবী়ে ত্রেক্ষাগুরিারক আররা কা  রথরক 
অ্েুসরণ করুে। 
 
 ধমবরদ্রাহী দারা আর েুেী মুরারদর প্রত্রত আমার আেরণরক ত্রতরষ্কার কররর ে আপত্রে–
রযে র্যাপারটা এরকম রয আমার ভাই হও়োরত তারদর অ্পরাধ ক্ষমা করর রদ়ো উত্রেত 
ত্র ি আমার। ত্রেরজরদর ভারর্যরই উপযুে তারা আর আইরের মারি রথরকই তারদররক 
োত্রি ত্রদর়েত্র  আত্রম। র্স্তুত এমেটা ো কররি আত্রমই ত্রেেেী়ে হতাম। এর রের়েও র্ড় 
কথা আপোর প্রত্রতর্াদ ত্রর্শুে কপটতা  াড়া আর ত্রক ুই ে়ে। আপত্রে ভুরি যার্ার ভাে 
করর ে রয আপত্রে আমারদর োো েসরু আর োহত্রর়োররক হতযা কররর ে অ্েয রকাে 
কাররণ ে়ে, এই কাররণ রয তারা আপোর আর আপোর উচ্চাকাঙ্খর মারি র্াধা ত্র ি। 
অ্থে আমারদর রিাকরদর প্রথােুযা়েী ত্রসিংহাসরের উপরর তারদর দাত্রর্ আপোর রের়ে 
রকাে অ্িংরে কম ে়ে। আপত্রে, আত্রম েই, হতযাকারী–সত্রতযকাররর অ্পরাধী।‘ 
 
এক ত্রক দুই ত্রমত্রেরটর মত েুপোপ র্রস রইি ত্রপতা আর কেযা। এরপর োহজাহাে র্রি 
উঠরিে রস যা ত্রিরের  তারত োত্রেকটা সত্রতযও আর । আমার সত্তাইরদর মৃতুযর জেয 
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আত্রমই দা়েী। ত্রকন্তু রতামারদর ত্রেরাপত্তার জরেযই তারা মারা ত্রর্র়ের –আমার সোেরদর 
ত্রেরাপত্তা–আর রাজপত্ররর্াররর। তাই মারা রর্র  রযে আমার পুরিরা, আপে ভাই 
ত্রহরসরর্ কেরো এমে ত্রর্পরদর মুরোমুত্রে ো হরত যা আমার রক্ষরি হর়েত্র ি। ত্রেরজর 
কার ও তারদর মৃতুয ত্রের়ে সহজ হরত পাত্রর ত্রে কেরো। এেে মরে হরে অ্েথবক 
হর়ের  সর্ত্রক ু…ররের প্রােীে েক্র, ত্রপতার ত্রর্রুরে পুি, ভাইর়ের ত্রর্রুরে ভাই আর্াররা 
শুরু হর়ের । আত্রম ত্রেরজরকই রদাষ ত্রদত্রে। আত্রম আত্মপ্রসন্নতা়ে ডুরর্ ত্র িাম যেে 
আমার উত্রেত ত্র ি করঠার আর উদযমী হর্ার। ত্রর্শ্বাস কররত্র িাম প্রজন্ম রথরক প্রজন্ম 
ধরর রয েত্রুতা রমার্িরদররক েুরমার করর ত্রদর়ের  তা কেরো আমার পত্ররর্ারর ঘটরর্ 
ো। 
 
আওরঙ্গরজরর্র আেরণ এমে হরর্ তুত্রম রতা জােরত ো। 
 
 তুত্রম রু্িরত রপররত্র রি–তার সম্পরকব সতকব কররত রের়েত্র রি! 
 
ো। আত্রম উত্রিগ্ন ত্র িাম রয আপোরা দুজে এরক অ্পররর কা  রথরক দূর সরর যারেে। 
ত্রকন্তু কেরোই ভাত্রর্ত্রে রয অ্তৃত্রির র্রে আপোর ত্রর্রুরে রস ত্রর্রদ্রাহ কররর্ র্া দারারক 
হতযা কররর্… রকাঁরপ উঠি জাহাোরার কেস্বর। ত্রেরজরকর োে করার রেষ্টা কররত 
কররত পড়রত িার্ি আওরঙ্গরজরর্র পরির র্াত্রক অ্িংেটুকু। 
 
‘ত্রকন্তু এেে র্াির্ র্যাপারগুরিা ত্রের়ে কথা র্িরত হরর্ আমারক। আত্রম দ়োিু হর়ে েতুে 
অ্র্স্থার সারথ োপ োও়োরোর জরেয আপোরক সম়ে ত্রদরত োই। আপোর দুর্বযর্হার 

http://www.bengaliebook.com/


 দ্য সার্পেন্টস টুথ (এম্পায়ার অভ দ্য ম াগল ) । অযার্লক্স রাদ্ারর্ ার্ে 

510 

www.bengaliebook.com                                  সূচিপত্র 
 

 

আর অ্ত্রভরযার্ ভরা পিগুরিারক রমরে ত্রের়েত্র  এমে এক রৃ্রের প্রিাপ ত্রহরসরর্ যার 
োরীত্ররক আর মােত্রসক েত্রে ত্রেিঃরেরষর রদাররর্াড়া়ে আর রয ত্রকো রমরে ত্রেরত পারর  
ো রয সম়ে র্র়ে েরির , ত্রতত্রে আর সম্রাট েে। র্ত কর়েক মাস ধরর আপোর 
রাজকী়ে মত্রণ-মুো ত্রদর়ে ত্রদরত ক্রমার্ত প্রতযাোে শুেরত শুেরত আত্রম ক্লাে। ত্রকন্তু 
আমার তধযবযও রেষ হর্ার পরথ। হ়ে আত্রম যা রের়েত্র  তা পাত্রঠর়ে রদরর্ে–ততমুররর 
আিংত্রট সহ অ্থর্া আপোর কার  রথরক ত্রের়ে রেও়োর র্যর্স্থা করর্ আত্রম। আো করত্র  
মযবাদা র্জা়ে রররে পদরক্ষপ রেরর্ে, র্াত্রক আপোর মত্রজব।‘ 
 
 েড়ােড়ার েব্দ শুরে রোে তুরি তাকাি জাহাোরা। ত্রেরজর সর্ দাত্রম আর মূিযর্াে 
সম্পদ রাো োমড়া়ে রমাড়ারো ত্রসেুরকর সামরে হাাঁটু রর্রড় র্রস আর ে ত্রপতা। র্িা়ে 
রপাঁোরো পাতিা স্বরণবর রেে রথরক একটা োত্রর্ ত্রের়ে েুরি রফিরিে ত্রসেুক, রভতরর 
হাত ঢুত্রকর়ে  ত্রড়র়ে রফিরত িার্রিে রভতররর ত্রজত্রেস–ত্রমো করা রেে, রুত্রর্র হার, 
পান্না আর হীরা, রসাোর ভারী কিে। কারপবরটর উপর  ত্রড়র়ে পরড় আরিা  ড়ারত 
িার্ি সর্ত্রক ু। 
 
ত্রপতা, কী করর ে আপত্রে? 
 
রস আমার ত্রসিংহাসে েুত্রর কররর ; ত্রকন্তু ত্রক ু ত্রজত্রেস কেরোই তার হরর্ ো…রযমে 
ততমুররর আিংত্রট, রসত্রট আমার সারথ কর্রর যারর্–অ্থর্া এত্রট! 
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র্িার সারথ সারথ রর্র করর আেরিে রযত্রট েুাঁজত্র রিে, র্াঢ় সরু্রজর রভিরভরটর একটা 
ররাি। োত্রেকটা জা়ের্া পত্ররষ্কার করর কারপবরটর উপর উপুড় করর ত্রদরিে, রর্র হর়ে 
পড়ি একটা িম্বা, ত্রতে প্রস্থ সুত্রেপুণ, দীত্রিমাে আর মসৃণ মুোর মািা। আমার ত্রপতা 
এটা আমারক ত্রদর়েত্র রিে যেে আত্রম আমার প্রথম যুরে জ়েিাভ কররত্র িাম। রকাে 
এক সম়ে এত্রট ত্র ি ত্রপতামহ আকর্ররর। 
 
োত্রেকটা কষ্ট করর দাাঁত্রড়র়ে, ডাে হারত মুোর মািাটা িুিে অ্র্স্থা়ে করক্ষর রকাণার 
ত্রদরক রহাঁরট রর্রিে োহজাহাে। তারপর আর্ার হাাঁটু রর্রড় র্সরিে; এর্ার র্ড়সড় 
একটা রোদাই করা কারপবরটর র্াটোরার পারে। ত্রেরজর সামরে মুেগুরিা  ত্রড়র়ে ত্রদর়ে, 
দুহারত তুরি ত্রেরিে র্াটোরা, সরজারর োত্রমর়ে এরে গুাঁরড়া কররত িার্রিে 
মুোগুরিারক। কর়েকটা েূণব হর়ে গুাঁরড়া হর়ে রর্ি র্াত্রকগুরিা গুাঁরড়া একরি রর্াঁরধ রাো 
ত্রসরের দত্রড় রথরক মুে হর়ে রমরিরত র্ত্রড়র়ে রর্ি। 
 
আব্বাজাে আব্বাজাে, দ়ো করর থামুে! ত্রকন্তু জাহাোরার ত্রদরক রকাে মরোরযার্ রেই 
োহজাহারের। ভ়েিংকর মরে হি এই েীতি অ্ত্রভর্যত্রে। মরোরযার্ ত্রদর়ে এরকর পর 
এক মুো গুাঁরড়া করর সূক্ষ্ম সাদা ধুিার রমঘ র্াত্রের়ে েিরিে োহজাহাে। রেষ করর 
রোে তুরি তাকারিে রমর়ের ত্রদরক। কত্রঠে পত্ররশ্ররম হাাঁপারেে, রু্রকর ওঠাোমার সারথ 
রদো রর্ি ত্রেকত্রেক অ্শ্রুত্রর্েু। 
 
* 
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জাহাোরার ত্রদরক একদৃরষ্ট তাত্রকর়ে রইি ররােোরা। ততমুররর আিংত্রট েুাঁরজ রপরতই 
হরর্। 
 
ঘণ্টাোরেক আরর্ র্ারদযর আও়োরজ ত্রর্ত্রিত হর়ে ত্রর্র়েত্র ি জাহাোরা। েের্যি হর়ে 
র্াইরর এরস রদরে একদা তার থাকা রত্রেে হাত্রতটা র্ন্ধ রুপাত্রি হাউদারত করর রর্ােরক 
ত্রের়ে আরি আরি প্ররর্ে করর  হারররমর আত্রেোরত। ররােোরার পররে জমকারিা 
রসাোত্রি অ্যামব্র়েডারী করা রমরুে ত্রসরের রপাোক। আঙু্গরি েমকারে রত্নপাথর আর 
র্িারতও একই। রহো়ে রাোরো েুরি জড়ারো হর়ের  রুত্রর্ র্সারো রসাোর রসট। অ্থে 
রিং ো িার্াে হরি েুিগুরিা এরকর্ারর জাহাোরারই মতে ধূসর। এেে জাহাোরা জারে 
রয এত মাস পরর আগ্রা দুরর্ব ররােোরা রকে এরসর । 
 
ইত্রতমরধযই রতামারক জাত্রের়েত্র  রয আত্রম জাত্রে ো আব্বাজাে এত্রট কী কররর ে। ত্রেরজর 
র্াত্রক সর্ রত্ন রতা ত্রদর়ে ত্রদর়ের ে..যরথষ্ট হ়েত্রে? 
 
ো। ততমুররর আিংত্রটই হরে আমারদর সর্রের়ে র্ড় পাত্ররর্াত্ররক ত্রেদেবে। আওরঙ্গরজর্ 
জাত্রের়ের  রয আব্বাজােরক অ্র্েযই মরে করারত হরর্। 
 
এ কাররণই মােদুমী োেরক সত্ররর়ে তার প্রধাে েপুিংসকরক সুর্াদার র্াত্রের়ের ? 
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হযাাঁ। আওরঙ্গরজরর্র ধারণা মােদুমী োে ত্রপতার প্রত্রত একটু রর্ত্রেই প্রশ্র়েেীি ত্র ি। 
ত্রপতার রজদ আর একগুর়েত্রমতারকও র্াহর্া ত্রদর়ের । ত্রকন্তু ইত্রতর্ার োে ত্রেরজর দাত্র়েত্ব 
ত্রঠকই আররা ভারিা করর রু্িরর্। 
 
আব্বাজােরক আর্াসকক্ষ র রড় র্ার্ারে হাাঁটরতও প্রতযাোরের মাধযরম? ত্রপতার 
পত্ররোিকরদর সিংেযা আররা কত্রমর়ে রদ়োর মাধযরম? তাাঁর সারথ রদো করার জেয আমার 
উপর র্াধা আররারপর মাধযরম? 
 
হযাাঁ, সর্ত্রক ুই হর়ের  আওরঙ্গরজরর্র আরদরে। 
 
এটা রতা একজে রৃ্ে মােুরষর প্রত্রত আরক্রাে আর প্রত্রতত্রহিংসা  াড়া আর ত্রক ুই ে়ে–
তার আপে ত্রপতা। 
 
আিংত্রট ো পাও়ো পযবে সুত্রস্থর হরর্ ো আওরঙ্গরজর্। তুত্রম জারো রস কতটা অ্র্াধয হরত 
পারর। 
 
ত্রপতাও একইভারর্ একগুর়ে। আর এর কারণও আর । তুত্রম আর আওরঙ্গরজর্ জারো 
ো রয এই আিংত্রটর কী মারে তার কার ? আওরঙ্গরজর্ রতা র্াত্রক সর্ ত্রজত্রেস ত্রের়েই 
ত্রের়ের –ত্রদত্রল্লরত িাি দুরর্ব রয ম়ূের ত্রসিংহাসরে র্রস আর  রস এেে, রাজরকাষ, 
রমার্িরদর সর্ প্রাসাদ আর জা়ের্ীর সমূহ। এেরো ত্রক তার তৃত্রি হ়েত্রে? ত্রেরজরক 
একজে সম্রাট মরে করর রস ত্রকন্তু আেরণ করর  দুর্বরির উপর ডাকাত্রতর মত। 
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এই র্যাপারর ত্রক ু র্িরত োই ো আত্রম। দুরর্ব রতামার সারথ রদো কত্রররত এরসত্র , 
কারণ আওরঙ্গরজর্ই এমেটা র্রির । তার ত্রর্শ্বাস তুত্রম োইরিই আব্বাজােরক যুত্রে 
ত্রদর়ে রর্ািারত পাররা। যত্রদ তুত্রম এ কারজ সাহাযয কর তাহরি রতামার জেয আররা 
আর়েরের র্যর্স্থা করর রদরর্ রস। আর যত্রদ তুত্রম প্রতযাোে কর… 
 
আওরঙ্গরজর্রক র্িি রয আত্রম আব্বাজােরক রর্ািারত রেষ্টা করর্ রযে আিংত্রটটা ত্রদর়ে 
রদ়ে, ত্রকন্তু রকাে পুরস্কাররর আো়ে র্া হুমত্রকর ভর়ে ে়ে। ত্রপতার জেযই এটা করর্ 
আত্রম। যতর্ার আওরঙ্গরজর্ আিংত্রট ো়ে, আব্বাজাে এত উরত্তত্রজত হর়ে পরড়ে রয আত্রম 
ভ়ে রপর়ে যাই। আত্রম োই তাাঁর জীর্রের র্াত্রক ত্রদেগুত্রি রযে োত্রেরত আর ত্রেরুপদ্ররর্ 
কাটারত পাররে ত্রতত্রে–রতামারও ত্রঠক তাই করা উত্রেত। 
 
ত্রক ুই র্িি ো ররােোরা। 
 
এতগুরিা মাস ধরর রতামার কা  রথরক ত্রক ু রোোর জেয অ্রপক্ষা। কররত্র  আত্রম। র্রি 
েিি জাহাোরা, রভতরর উথরি উঠর  আরর্র্। যত্রদ তুত্রম আমারদররক রদেরত োও 
আসরত পাররা আমারক অ্থর্া আব্বাজােরক কর়েকটা েব্দ ত্রিরে পাঠারত ত্রক েুর্ রর্ত্রে 
কষ্ট হত? রতামার ত্রেি়ে জাো ত্র ি রয দারার মৃতুযরত রকমে অ্েুভূত্রত হরর্ ত্রপতার? 
তুত্রম ত্রক জােরত রয আওরাঙ্গরজর্ দারার েত্রণ্ডত মিক পাঠারোর পত্ররকেো কররর ? 
কেো করর রদরো থরি রথরক রর্র করর এটা রদরে রকমে রিরর্র  তাাঁর…এমে ত্রেষু্ঠর 
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আেরণ কররত আওরঙ্গরজর্রক থামারত পাররাত্রে তুত্রম? োত্রক এরত ত্রক ুই যা়ে আরস ো 
রতামার? 
 
আত্রম জােতাম ো আওরাঙ্গরজর্ কী কররত যাত্রেি। আরি করর র্রি উঠি ররােোরা। 
ত্রর্শ্বাস কররা যত্রদ আত্রম জােতাম, রেষ্টা করতাম তারক রুেরত। ত্রকন্তু দারার জরেয েুর্ 
রর্ত্রে দুিঃত্রেত হরত র্রিা ো আমা়ে। আওরাঙ্গরজর্ যা কররর  সাম্রারজযর জরেযই 
কররর । 
 
আওরঙ্গরজর্ সর্সম়েকার মত শুধু ত্রেরজর ভারিাটাই রদরের  রযমে তুত্রম সর্সম়ে তাই 
করর  যা রতামার জেয ভারিা। ত্রসে আর মত্রণ-মুো জত্রড়র়ে রকে এরস ? রযে আত্রম 
ঈত্রষবত হর়ে উত্রঠ। রতামার ত্রক ধারণা ভাইর়ের রে হারত রমরে তুত্রম সাম্রারজযর প্রধাে 
রমণী হর়ে উঠরিই আত্রম ত্রহিংসা করর্ রতামারক? আত্রম শুধু আিযব হর়ে ভার্ত্র  রয 
রকমে ধররের োরী হরি তুত্রম রকাে দ়ো রেই, সহােুভূত্রত রেই, সরেতেতা রেই ত্রঠক 
রতামার আঙু্গরির হীররগুরিার মতই–েে। 
 
িত্রিত হর্ার মত ত্রক ু কত্ররত্রে আত্রম। আমার উপত্রস্থত যত্রদ রতামার জেয পীড়াদা়েক 
হর়ে উরঠ, েরি যারর্া আত্রম। যত্রদও রতামার জেয কর়েকটা সিংর্াদ ত্রের়ে এরসত্র িাম। 
 
কী সিংর্াদ? 
 
 ভ্রাতুসু্পি সুিাইমােরক র্ত্রে করা হর়ের । 
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তৎক্ষণাৎ োহজাহারের কথা মরে পরড় রর্ি জাহাোরার। দুিঃরে জজবত্ররত হর়ে যারর্ে 
ত্রতত্রে এ কথা শুেরি। কীভারর্ কী হর়েত্র ি? 
 
দারারক র্ত্রে করার পর সুিাইমারের র্াত্রহেী তারক র রড় যা়ে। রস ত্রেরজও তেে উত্তরর 
পাত্রির়ে রযরত রেষ্টা কররত্র ি। ত্রকন্তু ত্রর্শ্বাসঘাতকতার কাররণ ধরা পরড় যা়ে 
আওরঙ্গরজরর্র এক রসোপত্রতর হারত। ত্রেকি ত্রদর়ে রর্াঁরধ ত্রদত্রল্লরত ত্রের়ে আসা হর়ের  
তারক। দেবোথবীরদর করক্ষ ভাইর়ের সামরে হাত্রজর করা হ়ে। োরীরদর অ্িংে রথরক সর্ 
রদরেত্র  আত্রম। 
 
কী োত্রি রঘাষণা কররর  আওরঙ্গরজর্? প্রা়ে ত্রফসত্রফস করর জােরত োইি জাহাোরা। 
 
দ়ো রদত্রের়ের । রর্া়োত্রিও়ের দুরর্ব পাত্রঠর়ে রদর্ার আরদে ত্রদর়ের । 
 
মুরারদর মত রপাি রেরত? 
 
প্রথরম উত্তর ত্রদি ো ররােোরা। এরপর আরি করর র্রি উঠি, আররা একটা র্যাপার 
আর  যা রতামার জাো দরকার। মুরাদ মারা রর্র । 
 
আত্রফরমর প্রভারর্? 
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ো। মুরাদ রয কমবোরীরক েুে কররত্র ি, আিী োকীর ভাইর়ের হারত। রিাকটা 
আওরঙ্গরজরর্র কার  দরোি ত্রদর়ে জাো়ে রে অ্থর্া অ্রথবর মাধযরম মৃরতর রা়ে পার্ার 
অ্ত্রধকার আর  তারদর। েযা়েত্রর্োর কররত রের়ের  আওঙ্গরজর্। স্বণব রদর্ার প্রিার্ করা 
হর়ের  রিাকটারক। ত্রকন্তু প্রতযাোে করর জারের র্দরি জাে রের়ের । আিী োকীর 
ভাই। 
 
আর আওরঙ্গরজর্ও রাত্রজ হর়ের  ত্রেি়ে। র্রি উঠি জাহাোরা। আইরের োরম 
প্রত্রতিেীরক সত্ররর়ে রদ়োটা কত সহজ। হ়েত আওরঙ্গরজর্ ত্রেরজই রিাকত্রটরক এত্রর্র়ে 
আসরত উৎসাহ ত্রদর়ের … 
 
আর রকাে উপা়ে ত্র ি ো আওরঙ্গরজরর্র। রিাকটারক র্রিত্র ি মুরাদরক ক্ষমা করর 
ত্রদরত। ভাইসুিভ মরোভার্ ত্রের়ে দাত্র়েত্ব এড়ারত রের়েত্র ি। ত্রকন্তু জেসমরক্ষ মুরারদর 
হতযার আরদে ত্রদরত হর়ের । পরর্তবীরতর ভাইর়ের হতযার প্রত্রতরোধ ত্রেরত দৃঢ়প্রত্রতজ্ঞ 
থাকা়ে রিাকটারক পুরসৃ্কতও কররর  আওরঙ্গরজর্। রকেো ত্রর্ত্রক্র হরত অ্স্বীকৃত্রত 
জাত্রের়ের  রিাকটা। রযমেটা মুরাদ র্রির , স্বণব রদরে অ্রেরকই রিাভ সামিারত পারর 
ো। 
 
র্াকরুে হর়ে রর্ি জাহাোরা। রযে র্হুদূর রথরক রভরস এরিা ররােোরার কেস্বর, ত্রকন্তু 
এেে রযরত হরর্ আমারক। আিংত্রট সম্পরকব ের্র পাত্রঠর়ে ত্রদও। ত্রসরের মমবর-ধ্বত্রে তুরি 
েরি রর্ি তার রর্াে। 
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রতা মুরদাও মারা রর্র …অ্েত রপাি োর্ার হাত রথরক রতা রর্াঁরে রর্র । ত্রকন্তু র্ত্রে 
সুিাইমারের কী হরর্, হ়েত এতত্রদরে পত্রপ রেরত রেরত েরি রর্র  অ্রেক দূর, ধ্বিংরসর 
কা াকাত্র … পত্ররষ্কার হর়ে এরিা জাহাোরার ভার্ো। মুরারদর জেয ত্রক ুই করা যা়েত্রে, 
ত্রকন্তু ভ্রাতুসু্পিরক এেরো সাহাযয কররত পাররর্ রস। ততমুররর আিংত্রটর ত্রর্ত্রেমর়ে 
আওরঙ্গরজরর্র কা  রথরক কথা ত্রেরত হরর্ সুিাইমারের রকাে ক্ষত্রত হরর্ ো। ত্রপতারক 
যতটা জারে রস, ত্রেত্রিত মাো কররর্ে ো ত্রতত্রে। 
 
. 
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২.১৪ 
 
আগ্রা দুর্ব, জােু়োত্রর ১৬৬৬ 
 
আওরঙ্গরজর্ আমারক প্রতযাোে কররর । আত্রম রভরর্ত্র িাম রয রমরে রেরর্। ত্রিরের  রয 
দত্রক্ষরণ তার অ্ত্রভযারে অ্রেক েরে হর়ে রর্র । তাই র্হুমূিযর্াে রকাে দািাে ত্রেমবাণ 
কররত পাররর্ ো। একজে রৃ্রের অ্ত্রত কেো ত্রহরসরর্ োত্ররজ করর ত্রদর়ের  আমার 
পত্ররকেো, র্রির  এই র্যাপারর আর রকাে প্রশ্ন ো তুিরত… 
 
দীঘবত্রেিঃশ্বাস রফিি জাহাোরা। হৃদর়ের র্ভীরর জােরত রপররত্র ি এটা ঘটার রকাে 
সম্ভার্োই রেই, তারপররও আো কররত্র ি হ়েত রমরে রেরর্ আওরঙ্গরজর্। র্হুত্রদে 
ধররই ত্রপতার স্বপ্ন ত্র ি ত্রেরজর সমাত্রধ ত্রহরসরর্ তারজর মত কারিা মারর্বরির ইমারত 
ততত্রর করা যমুোর ওপারড়। 
 
দুিঃে রপর়ো ো। অ্েত আজরক ত্রেরজর জন্মত্রদরের ত্রদে। ত্রেরজর রশ্রষ্ঠ ত্রসে আর 
মত্রণমুত্রে ত্রদর়ে রর্ে পত্ররধাে কররর  সার্ধােী জাহাোরা। রান্নাঘরর ত্রর্রেষভারর্ ত্রেরদবে 
পাত্রঠর়ের  রযে ত্রপতার প রের পদগুরিা ততত্রর করা হ়ে, যত্রদও জারে ত্রতত্রে রর্ত্রে োে 
ো। োর্াররর আগ্রহ ত্রদরেরক ত্রদে করমই যারে। যত্রদও মে ভরি ো োহজাহারের। 
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আওরঙ্গরজর্ ত্রঠক কথাই র্রির । আত্রম রৃ্ে হর়ে রর্ত্র । আমার মত এত র়্েস পযবে 
আর রকাে রমার্ি সম্রাটই রর্াঁরে থারকেত্রে। সর্রের়ে দীঘবজীর্ী আকর্রও মৃতুযর্রণ 
করার সমর়ে আমার রের়ে দে র্ ররর র াট ত্র রিে। 
 
েু়োত্তর র্ র র়্েস এত রর্ত্রে ত্রক ু ে়ে, ত্রপতা… ত্রকন্তু র্িরত ত্রর্র়েও জাহাোরা রে়োি 
করি োহজাহােরক কতটা দুর্বি আর ক্লাে রদোরে। জন্মত্রদে যতই এত্রর্র়ে আসত্র ি 
ততই দুর্বি হর়ে পড়ত্র রিে োহজাহাে। আর অ্ত্রত ধীরর হরিও র্ভীরভারর্ রর্ািা যারে 
র়্েরসর  াপ। র্ত কর়েক সিারহ রতা ত্রেরজর আরামদা়েক আর্াসকক্ষ র রড় র্াইরর 
যােত্রে র্িা েরি, দুরর্বর ত্রেরে যমুোর ডাে ত্রদরক র্াাঁরকর কার  তাজমহরির ত্রদরকও 
তাকােত্রে। 
 
একদা তসেয প্রধাে ত্রহরসরর্ রঘাড়া  ুত্রটর়ে েিার সম়ে কত সুদেবে আর েত্রেোিী 
রদোত তার ত্রপতারক; ত্রকন্তু এেে ক্ষ়ে হর়ে যারে রসই রপেীর্হুি রযাোর কাঠারমা। 
সম়ে র্ড় রর্ত্রে কত্রঠে আেরণ করর  তার সারথ, হ়েত রর্ত্রেরভার্ মােুরষর সারথই 
এমে হ়ে, ত্রকন্তু তাাঁর মত ত্রেষু্ঠর ে়ে ত্রেি়েই আপে রে আর মািংস। োহজাহারের 
কারার্ারসর সাত র্ ররর মরধয আওরঙ্গরজর্ একর্ারও তারক রদেরত আরসত্রে অ্থর্া 
স্বতিঃফূতবভারর্ একটা ত্রেত্রঠ ত্রিরেত্রে। রয রকাে গুরুত্বপূণব ের্র রোো রযত ররােোরার 
মাধযরম…রর্ারের কা  রথরকই জাহাোরা আর তার ত্রপতা অ্র্রেরষ জােরত রপররত্র ি রয 
সাম্রারজর পূর্বািংরের রকাথাও হাত্ররর়ে রর্র  োহ সুজা। সুিাইমারের রসোর্াত্রহেীর হাত 
রথরক র্াাঁেরত ত্রর্র়ে র্েয আরাকােী়ে জিদসুযরদর ভূত্রমরত েরি যা়ে োহজাদা আর 
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কোরোই রদো যা়েত্রে তারক। একদা এরক অ্রেযর কা াকাত্র  থাকা োর ভাইর়ের মারি 
একজরেই রেষপযবে জীত্রর্ত থারক…আওরঙ্গরজর্। 
 
তুিা রাত্রের জাতক ত্রহরসরর্ আমার জন্ম হর়েত্র ি…র্রি েিরিে োহজাহাে। জাহাোরা 
অ্েুমাে কররত পাররিা এরপরর কী র্িরর্ে ত্রতত্রে। আরর্ও র্হুর্ার এ কথা শুরের  রস। 
গ্রহ-েক্ষরির অ্র্স্থাে আমার জন্ম মুহূরতব ত্রঠক রস রকম ত্র ি রযমে ত্র ি ততমুররর 
রর্িা়ে। ত্রপতামহ আমার োম রররেত্র রিে েুররম হাত্রসেুত্রে। ত্রতত্রে র্রিত্র রিে আত্রম 
োত্রক ত্র িাম রাজকী়েতার টুত্রপর উপরর একত্রট ররেমী ত্রফতা আর সূরযবর রের়েও রর্ত্রে 
রজযাত্রতেে। ত্রডভাে রথরক রোে তুরি কেযার ত্রদরক তাকারিে োহজাহাে আর রেহারা়ে 
এমে এক হাত্রস ফুত্রটর়ে তুিরিে রদরে মরে হি জরা েরি ত্রর্র়ে উাঁত্রক ত্রদর়ে রর্ি রসই 
আরর্কার মােুষটা। জাহাোরা েুত্রে হর়ে উঠি রয অ্তীত তারক এতটা েুত্রে করর রদরে। 
র্তবমাে রতা অ্ন্ধকারর ভরা, যত্রদও আওরঙ্গরজর্ তারদর কারার্ারস আরাম আর়েরের 
উন্নত্রত ঘত্রটর়ের । আর্াসস্থি আসর্ার্পি আর যরথষ্ট সিংেযক ভৃতয রদ়ো হর়ের । ত্রকন্তু 
স্বাধীেতা হাত্ররর়ে এসরর্ ত্রকই র্া িাভ হি? প্রা়েই তাত্রকর়ে রদরে ত্রপতা রের়ে আর ে 
যমুো তীরর তাজমহরির ত্রদরক। তার একাে র্াসো ত্র ি তাজমহরি ত্রর্র়ে ত্রেরজর হারত 
র্ড়া উদযারে ঘুরর রর্ড়ারর্ে। ত্রকন্তু প্রত্রতর্ারই আওরঙ্গরজর্ প্রতযাোে কররর । দুর্ব 
তযারর্র অ্েুমত্রত ত্রদরত। 
 
ত্রপতা, আমারক রসই র্েটা আররকর্ার র্িি–কীভারর্ আমার দাদাজারের র্ার্া আগ্রার 
রািা ত্রদর়ে র াট্ট র্ােো হাত্রতর ত্রপরঠ েত্রড়র়ে রতামারক রাজকী়ে মসত্রজরদর ত্রর্দযাির়ে 
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ত্রের়ে ত্রর্র়েত্র রিে রিোপড়া শুরু করার উরদ্দরেয। এটা শুেরত আমার রর্ে ভারিা 
িারর্… 
 
এটা ত্রমরথয কথা ে়ে। জাহাোরা ত্রপতার তেেরর্র কথা শুেরত সত্রতযই মজা পা়ে, ত্রকন্তু 
তার রের়েও োহজাহাে রর্ত্রে েুত্রে হ়ে রসসর্ ত্রদরের কথা র্ণবো কররত। এেে ত্রপতার 
রমািার়েম ত্রেেু স্বর শুেরত ত্রর্র়ে ত্রেরজর সামরে ত্রঠক রযে রদেরত রপি রসই র াট্ট 
র রিটারক পুররাপুত্রর োর র্ র, োর মাস আর োর ত্রদে র়্েরস রযমেটা ত্র ি ঐত্রতহয–
জমকারিা সারজ সত্রিত আকর্ররর হাত্রতর ত্রঠক পারেই, উরত্তত্রজত হর়ে োরপারের 
উল্লত্রসত আর রর্ািারপর পাপত্রড়  ুাঁড়রত থাকা জেতার ত্রদরক তাত্রকর়ে…জাহাোরার 
রোরের সামরে রভরস উঠি, পার্ত্রড় পরর সাত্রর রর্াঁরধ দাাঁত্রড়র়ে থাকা ত্রহেুর পােপাত্রে 
মুসিমাে পত্রণ্ডতরদর দৃেয, ত্রর্দযাির়ের প্ররর্ে মুরে অ্রপক্ষা করর  ত্রেশুত্রটরক রভতরর 
ত্রের়ে যার্ার জেয রযে ত্রেরজর ত্রেক্ষা জীর্ে শুরু কররত পারর োহজাদা। 
 
ত্রকন্তু োহজাহাে তার র্রের মাি মািামাত্রি পযবার়ে আসরতই জাহাোরা রদেরত রপি 
রোে র্ন্ধ করর রফিরিে ত্রতত্রে, মাথা সামরের ত্রদরক িুাঁরক েড়রত িার্ি। র্ত 
কর়েকত্রদে ধরর একটু রর্ত্রেই ঘুমারেে ত্রতত্রে। ত্রর্রে যারত ো হে তাই ত্রেিঃেরব্দ 
ত্রেরজর আসে র রড় উরঠ র্রাদত্রর্হীে জাোিার কার  রর্ি জাহাোরা। প্রথম ত্রদরক 
ত্রেরজর পা রজাড়াও মরে হি ভারী, ত্রকন্তু তারপর মরে পড়ি তার ত্রেরজরও র়্েস হরে–
এত্রপ্রি মারস র়্েস হর়ে যারর্ র্াহান্ন। েুিগুরিা, যত্রদও এেরো রর্ে ঘে, র্হুর্ র ধরর 
ো রদো কাত্রিররর তুষাররর েযা়ে সাদা হরত শুরু কররর । যাই রহাক, তারক রকমে 
রদোরে তারত আর ত্রকই র্া যা়ে। আরস? তারক রদোর জেয রর্ত্রে রকউ রেই এেে… 
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জাোিা ত্রদর়ে রদো রর্ি এক তরুণ উট ত্রের়ে যমুো েদীরত রেরম রর্র  পাত্রে 
োও়োরোর জেয, েদীর তীরর র রিরমর়েরা  ুটর , ত্রেৎকার করর । েুত্রে হর়ে উঠি 
জাহাোরার মে। তার পররও রু্রকর মারি ত্রেেত্রেরে র্যথা করর উঠি র রিরমর়েরদর 
উদ্দামতা আর সহজ-সরি আেে রদরে। রসই তুিো়ে তার ত্রেরজর অ্ত্রিত্ব কতটা 
আর্ে আর সিংকীণব। তারপররও র্িরত হরর্ তরুণ র়্েরস তার জীর্েও পূণব ত্র ি প্রাণ 
প্রােুযব আর জের্রণ–মা,  ়ে ভাই-রর্াে, দরর্াররর অ্েহীে তহ-তে আর কাযবক্রম, তারদর 
ত্রর্ত্রভন্ন ভ্রমণ, ত্রর্ত্রভন্ন পত্ররোত্ররকা যারা অ্র্রেরষ তার র্নু্ধ হর়ে রর্র , রযমে সাত্রত্ত আি-
ত্রেসা, তাজমহরির মাত্রটরত এেে ত্রেরজর সমাত্রধরত ত্রের ত্রেদ্রা়ে শুর়ে আর … আর 
অ্র্েযই ত্র ি ত্রেরকািাস র্যািান্টাইে। 
 
মৃতুযর কর়েক মাস পূর্ব সাত্রত্ত আি ত্রেসা দুরর্ব আসা ত্রেরকািারসর একটা ত্রেত্রঠ েুত্রর করর 
এরেত্র ি। ইিংিযান্ড রথরক এরসর  ভ্রমরণর তাত্ররে ত্র ি আররা এক র্ র আরর্কার। 
সহজভারর্ই রিো ত্র ি রয ত্রেরকািাস রদরে রপৌঁর  র্াস করর  ভাইর়ের জত্রমদাত্রররত 
ত্রকন্তু ত্রহেুিারের র্রম আর রিং এর পাোপাত্রে দরর্ারর তার র্নু্ধরদররকও অ্রেক 
হারারোর রর্দো অ্েুভর্ করর । 
 
ত্রেত্রঠটা পড়রত ত্রর্র়ে অ্শ্রুরত ভরর ত্রর্র়েত্র ি জাহাোরার রোে। স্বত্রি রপর়ের  এই রভরর্ 
রয, যাক অ্র্রেরষ ত্রেরজর ঠাণ্ডা, রৃ্ত্রষ্টোত িীরপ ত্রফরর রযরত রপররর  ত্রেরকািাস, ত্রকন্তু 
প্রা়েই অ্র্াক হর়ে ভারর্ রয রিাকটা ত্রক সত্রতযই সুেী রসোরে ত্রর্র়ে? ত্রর্মষবতা আর অ্পূণব 
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আো রতা জীর্রেরই অ্িংে, রযই রহাক ো রকে োহজাদী অ্থর্া ত্রেরকািারসর মত 
অ্ত্রভযািী অ্থর্া এরকর্ারর ের্ণয গ্রামর্াসী সর্ার রর্িারতই একই কথা োরট। 
 
* 
 
হঠাৎ কররই ঘুম রভরে রর্ি জাহাোরার। রেষ ত্রদরকর েীরতর প্রভারতর হািকা আরিা 
এরস পরড়র  ঘররর মারি, র্রারদর োরপারে জত্রটি রোদাইকৃত কারুকারজর মারি 
 ত্রড়র়ে পরড়র । উরঠ দাাঁত্রড়র়ে, রহাঁরট রহাঁরট জাোিার কার  রর্ি জাহাোরা, তাকাি 
র্াইররর কু়োোর ত্রদরক, র্ ররর এই সম়ে যমুো প্রা়েই এভারর্ রঢরক থারক। হঠাৎ 
কররই একটু রকাঁরপ উঠি মে, ঠাণ্ডারত ে়ে, যত্রদও সকািটা রর্ে ঠাণ্ডাই, ত্রকন্তু ত্রক রযে 
মরে হরিা। এেত্রে ত্রপতার কার  যাও়ো দরকার, দুসিাহ আরর্ জন্মত্রদরের পর রথরক 
োহজাহারের েরীর ক্রমে দুর্বি হর়ে পড়র । রকে এরকম রর্াধ হরে রস কথা ো 
রভরর্ই পত্ররোত্ররকারক রডরক দ্রুত রপাোক পরর ত্রেি জাহাোরা। 
 
এক ঘণ্টার োর ভারর্র এক ভারর্রও কম সমর়ের মারি র্রম রপাোক পরর আর 
ওড়োর র্দরি রেহারার উপর েরম কাত্রিত্রর োি জত্রড়র়ে িিপার়ে ত্রপতার করক্ষর ত্রদরক 
 ুটি োহজাদী। পথ রদত্রের়ে ত্রের়ে রর্ি দুজে হারররমর েপুিংসক আর অ্েুসরণ করি 
তার ত্রেরজর দুজে োরী ভৃতয। র্জদে ত্রদর়ে ততত্রর দরজার কার  রপৌঁর  েপুিংসকি়ে 
করাঘাত করি হারত থাকা িাত্রঠ ত্রদর়ে, রভতর রথরক দরজা েুরি রযরতই সরর দাাঁড়াি 
জাহাোরারক প্ররর্ে কররত রদর্ার জেয। 
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আব্বাজাে এেরো উরঠেত্রে? রুপাত্রি েুরির পাঠাে, োহজাহারের র়্েস্ক প্রধাে ভৃরতযর 
কার  জােরত োইি জাহাোরা। 
 
হযাাঁ, মােেী়ে োহজাদী। র্িরত শুরু করি রিাকটা আর স্বত্রি ত্রফরর রপি জাহাোরা। 
প্রা়ে ঘণ্টাোরেক আরর্ রজরর্ রর্র ে ত্রতত্রে যেে আমরা ত্রেতযকার মত রদেরত 
এরসত্র িাম তাাঁরক। জাত্রের়ের ে রয ত্রতত্রে উঠরত োে ো, ত্রকন্তু ত্রঠক তার করক্ষর র্াইরর 
র্মু্বজাকৃত্রত মরঞ্চ ত্রেরে ত্রর্ াো প্রস্তুত করর ত্রদরত রযে রর্ত্রে সম়ে ত্রর্শ্রাম ত্রেরত পাররে 
ত্রতত্রে। 
 
এেরো ত্রক মরঞ্চ আর ে? 
 
হযাাঁ মােেী়ে োজহাদী। েযযা প্রস্তুত কররত েুর্ রর্ত্রে সম়ে িারর্ত্রে আমারদর। দে 
ত্রমত্রেট আরর্ও আত্রম আসার সম়ে আরধা জার্ররণ ত্র রিে ত্রতত্রে। 
 
আত্রম তাাঁর কার  যাত্রে। 
 
এোরো মরের মারি অ্দু্ভত এক অ্স্বত্রি ত্রের়ে দাত্রম কারপবরট রমাড়া কক্ষ পার হর়ে 
র্াইররর ত্রদরকর দরজা ত্রদর়ে র্ারাোর মত জা়েটারত রর্ি জাহাোরা। ররেরমর কুেে 
আর রকাির্াত্রিরে রহিাে ত্রদর়ে ত্রডভারে শুর়ে আর ে োহজাহাে। রভাররর ঠাণ্ডার হাত 
রথরক ররহাই রপরত র্ার়ে জত্রড়র়ের ে োি আর েরম উরির কম্বি। হািকা একটু 
র্াতাস এরস মাথা রঢরক রাো োো র্রণবর  াপঅ্িা োরির ত্রেে রথরক রর্র করর ত্রদি 
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একগুে রুপাত্রি েুি, ত্রেেু হর়ে আর্াররা োরির মারি রকেগুেরক রফরৎ পাঠারিা 
জাহাোরা। প্রথরম মরে হি রোে আধরর্াজা অ্র্স্থা়ে জাহাোরার স্পেব র্া উপত্রস্থত্রত 
ত্রক ুই রটর রপরিে ো োহজাহাে। ত্রকন্তু ধীরর ধীরর রোে রজাড়া একটু একটু করর েুরি 
ত্রর্র়ে ত্রের্ে হি দৃত্রষ্ট। 
 
জাহাোরা তুত্রম? 
 
ত্রজ্ব, আব্বাজাে, ত্রপতার হাত ধরি জাহাোরা। কত েরম মরে হি রদহত্বক। হারতর তািু 
আর িম্বা আেুি মািংস প্রা়ে রেই র্িরিই েরি। 
 
ভারিা। আত্রম েুত্রে হর়েত্র । 
 
এক র্া দুই মুহূরতবর জেয দুজরের রকউই ত্রক ু র্িি ো। োহজাহারের হািকা আর 
দ্রুত ত্রেিঃশ্বাস রদরে জাহাোরা উপিত্রি করি রয তার ষষ্ঠ ইত্রন্দ্র়ে ভুি র্রিত্রে। ত্রপতার 
সারথ রেষ রদো হর্ার পর র্ত কর়েক ঘণ্টারত তার েরীর আরর রভরে পরড়র । 
এরপরই কেযার মরের ভ়েরক েরব্দ পত্ররণত কররিে োহজাহাে। মরে হরে জীর্ে রযে 
ধীরর ধীরর ত্রর্দা়ে ত্রেরে আমার কা  রথরক। জাহাোরার রোরে অ্শ্রু রদরে র্রি 
েিরিে, রকাঁরদা ো। প্ররতযক মােুরষর জরেযই মৃতুযর সম়ে ত্রেত্রদবষ্ট আর  আর মারি মারি 
রতা আমার মরে হ়ে রয আত্রম রর্াধ হ়ে আমার সম়ে পার হর়ে েরি এরসত্র । রকাে 
র্যথা রেই। শুধু জীর্েীেত্রে ত্রেিঃরেষ। এরপর েে হর়ে রর্ি োহজাহারের কেস্বর। 
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যার্ার আরর্ পাের্াত্রিরের সারথ ভর ত্রদর়ে আমারক উাঁেু করর ধর, রযে রতামার মার়ের 
সমাত্রধ রদেরত পাই। 
 
ত্রেরজর রোরের অ্শ্রুর সারথ যুে কররত কররত জাহাোরা পােপাত্রিরের সারথ রহিাে 
ত্রদর়ে তুরি ধরি ত্রপতার কৃেকা়ে েরীর ত্রপ রে গুাঁরজ ত্রদি আররা কর়েকত্রট তাত্রক়ো। 
 
ধেযর্াদ। এেে আর্ার রতামার হাত দাও। ত্রক ু কথা অ্র্েযই র্িরত হরর্। 
 
আররা একর্ার ত্রপতার হাত ত্রেরজর হারত ত্রের়ে জাহাোরা রু্িরত পারি রয তার 
োরীত্ররক অ্র্স্থা ত্রের়ে িুরকার্ার ত্রক ু রেই, তাই শুধু মাথা রেরড় র্িি, র্রিে। আত্রম 
শুেত্র । 
 
হ়েত এটা তার কার  রকাে র্যাপারই ো, তরু্ আওরঙ্গরজর্রক র্িি রয আত্রম তারক 
ক্ষমা কররত্র …সর্রের়ে র্ড় কথা অ্েুে়ে কররর্ রযে তার ও তার পুিরদর মারি সিংঘষব 
এড়ারোর জেয যা যা সম্ভর্ করর রস। ত্রহেুিারে প্রথম আসার পর রথরক এরহে ত্রর্রিষ 
রেরর্র মত  ত্রড়র়ে পরড়র  আমারদর রাজর্িংরে! আত্রম রের়েত্র িাম এর সমাত্রি 
টারেত…ত্রকন্তু অ্েুতারপর সারথ র্িরত হরে আত্রম পাত্ররত্রে। 
 
আত্রম তাাঁরক জাোরর্া, আব্বাজাে। েরম স্বরর র্রি উঠি জাহাোরা। 
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আো কত্রর আত্রম েুর্ রর্ত্রে র্ড় রকাে পাপ কত্ররত্রে। আত্রম জাত্রে রয অ্রেক ভুি কাজ 
কররত্র  আর অ্েয অ্রেকর রের়ে রর্ত্রের্ার কররত্র । ত্রকন্তু আমার ত্রর্শ্বাস রয এগুরিার 
কারণ আমার উচ্চাকাঙ্খ আর অ্র্স্থাে অ্রেরকর রের়ে রর্ত্রে স্বাধীেতা ত্রদর়ের । এমে 
ে়ে রয অ্েররর ত্রদক রথরক রর্ত্রে পাপাোরী ত্র িাম। যা কররত্র  তা কররত্র  আমার েী, 
সোে আর রাজপত্ররর্াররর প্রত্রত ভারিার্াসার জেয। 
 
আমারদর রকউই আপোর ভারিার্াসা ত্রের়ে সত্রেহাে ে়ে, আব্বাজাে। আল্লাহ আপোরক 
সকি পারপর জেয ক্ষমা কররর্ে। এোরে পৃত্রথর্ীরত আমারদর মার়ের জেয রয সমাত্রধ 
ত্রেমবাণ কররর ে আপত্রে, তা আপোর মহৎ ভারিার্াসার অ্তুিেী়ে উদাহরণ ত্রহরসরর্ 
অ্েয সর্ িৃত্রতরক  াত্রপর়ে রর্ত্রে ত্রদে ত্রটরক থাকরর্। জাহাোরা শুেরত রপি অ্ত্রে়েত্রমত 
হর়ে পড়ি ত্রপতার হৃদস্পেে। আররা েে করর ধরি ত্রপতার হাত, র্াতারসর জরেয 
হাাঁসফাাঁস কররত িার্রিে োহজাহাে। েীত্রঘ রর্রহেরতর উদযারে মার়ের সারথ ত্রমত্রিত 
হরর্ে আপত্রে। 
 
আত্রম রদেরত পাত্রে তারক। যমুোর কু়োো রভদ করর র্ত্রর্বত ভত্রঙ্গরত দাাঁত্রড়র়ে থাকা 
তাজমহরির উপর দৃত্রষ্ট ত্রস্থর করর র্রি উঠরিে োহজাহাে। আরি আরি ত্রেরিজ হর়ে 
রর্ি োড়ীর র্ত্রত। রু্িরত রপররই ত্রপতার উপর রভরে পড়ি রজযষ্ঠ কেযা জাহাোরা। উষ্ণ 
অ্শ্রুরত ত্রপতারক ভত্ররর়ে ত্রদর়ে কাাঁদরত িার্ি তাাঁর েী, জীত্রর্ত আর মৃত র রিরমর়ে– 
এমেত্রক তার ত্রেরজর জেযও। 
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এক ত্রক দুই ত্রমত্রেট পরর ত্রপতার মৃতরদহ আরি করর ত্রডভারে শুইর়ে ত্রদি জাহাোরা। 
উরঠ দাাঁড়াি, ত্রেরজরক োে করর, ত্রেরদাাঁড়া োড়া কররিে। ত্রেরজরক মরে কত্ররর়ে ত্রদরিে 
রয রস একজে রমার্ি। ত্রপতার জেয তাাঁর প্রাপয সমাত্রধর আর়োজে কররত হরর্। যত্রদ 
ত্রতত্রে ত্রেরজর জেয কারিা মারর্বরির সমাত্রধ োও রপর়ে থারকে েীর সারথ রসই অ্তুযজ্জ্বি 
শুভ্রতা়ে একত্রিত হরত পাররর্ে, রয িম্ভ ত্রতত্রে ত্রেমবাণ কররর ে। েীর জেয, তারদর 
ভারিার্াসার জেয। 

ঐচতহাচসক সূত্র 
 
ত্রপতা জাহাঙ্গীররর মত োহজাহাে ত্রেরজর রকাে িৃত্রতকথা ত্রিরে রররে যােত্রে, ত্রকন্তু তাাঁর 
ঘটোর্হুি জীর্ে সম্পরকব ত্রর্েদ র্যাো পাও়ো রর্র  ত্রর্ত্রভন্ন রিেরকর রেোরত। 
জাহাঙ্গীর ত্রেরজ তরুণ োহজাহারের একত্রট ত্রেি ত্রদর়ে রর্র ে–অ্থর্া রস সম়ে অ্েুযা়েী 
োহজাদা েুর্রম যেে তরুণ র়্েরস ত্রপতার ত্রপ্র়েপাি ত্র রিে। যেে জাহাঙ্গীর দুর্বি হর়ে 
পরড় ত্রে়েত্রমত রিোর ক্ষমতা হাত্ররর়ে রফরিে, এ দাত্র়েত্ব ত্রের়ে রদ়ো হ়ে মুতাত্রমদ োরের 
উপর রয ত্রপতার ত্রর্রুরে োহজাহারের ত্রর্রদ্রাহরক তুরি ধররর । সম্রাট ত্রহরসরর্ রাজত্ব 
শুরু করার পর োহজাহাে আর্দুি হাত্রমদ িারহারীরক দাত্র়েত্ব রদে ত্রেরজর োসোমি 
ত্রিত্রপর্ে করার জেয। ত্রকন্তু প্রত্রতত্রে়েত দুর্বিতার ত্রেকার হর়ে িারহারী োহজাহারের 
রাজত্বকারির রকর্িমাি প্রথম পাঁত্রেে র্ র তুরি ধররর ে তাাঁর র্াদো-োমারত। যাই 
রহাক, তাজমহি ত্রেমবারণর কাত্রহেী সত্রর্িারর র্ণবো করর রর্র ে িারহারী। এ  াড়াও, 
পত্রণ্ডত ইোর়েত োে, রাজকী়ে পাঠার্াররর দাত্র়েত্বপ্রাি র্যত্রে োহজাহারের োসোমরির 
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ত্রর্িাত্ররত র্ণবো ত্রিরে রর্র ে, োহজাহােোমা োমক গ্ররন্থ। এর পাোপাত্রে দরর্াররর 
ত্রর্ত্রভন্ন রিো রতা রর়ের ই। 
 
ত্রর্রদেীরাও এরক্ষরি র্ড় ভূত্রমকা পািে করর রর্র । ত্রিরে রররে রর্র  রমার্ি দরর্ারর 
তারদর প্রতযক্ষ অ্ত্রভজ্ঞতা, সম্পত্রত্ত আর প্রােুযব রদরে ত্রর্ির়ের কথা। ইিংররজ ত্রপটার 
মাত্রন্ড, ভাররত রথরকর ে ১৬২৮ রথরক ১৬৩৩। তাজমহরির প্রথম ত্রদককার ত্রেমবাণ কাজ 
রদরের ে। ত্রিরে রর্র ে : এই ইমারত… ত্রেমবারণর র্য়ে হরে অ্সম্ভর্ শ্রম এর্িং অ্থব, 
তোর্ধাে করা হ়ে অ্সাধারণ অ্ধযর্সা়ে র্জা়ে রররে। রসাো, রুপা সাধারণ উপাদাে 
হরিও মারর্বি আর সাধারণ পাথর ত্রদর়ে হরিও ফুরট উরঠর  অ্তযািযবভারর্। রভরেেী়ে 
অ্ত্রভযািী ত্রেরকািাও মােুচ্চী োহজাহারের পত্ররর্াররর সিংঘষব আর ভােে রদরের ে 
স্বেরক্ষ। তাাঁর রস্টাত্রর়ো রদা রোর্র গ্ররন্থ র্ণবো কররর ে কীভারর্ দারা শুরকাহ্র হর়ে যুে 
কররর ে আর রেষ ম়েদাে সামুর্রড়র ত্রেিও তুরি ধররর ে ত্রেপুণ হরি। 
 
তারপররও সর্সম়েকার মত উৎসগুরিারক োড়াোড়া কররত হ়ে সার্ধারে। রর্তেভুে 
জীর্েীকারররা কারজর রক্ষরি োত্রেকটা হরিও সীমার্েতার মুরোমুত্রে হরতে। রকেো 
তারদর রিেেীর রক্ষরি প্রেিংসার রেষ্টা আর সিংঘর্ে প্রোরণা করার উরদ্দেয থাকত। 
ত্রকন্তু রমার্ি দরর্ারর রর্ড়ারত আসা ত্রর্রদেীরা এ র্যাপারর যরথষ্ট স্বাধীেতা রভার্ করত। 
তরর্ এ র্যাপারর অ্ত্রত মািা়ে আগ্রহ আর স্থােী়ে প্রথা ভাষা সম্পরকব ো জাো থাকারত 
অ্রেক ত্রক ুরকই তারা আর্ার অ্র্রহিাও করত আর সত্রতযকাররর ঘটো প্রর্াহ রু্িরত 
অ্সমথব হত। এতদসরেও ত্রর্ত্রভন্ন উৎস রথরক পাও়ো একত্রট তরথযর রক্ষরি কাররা রকাে 
সরেরহর অ্র্কাে রেই আর তা হি োহজাহাে ও মমতারজর মারি অ্ত্রর্ত্রেন্ন র্ন্ধে, 
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পত্নীর মৃতুযর পর সম্রারটর রভরে পড়া, মমতাজ এর্িং োহজাহারের জীত্রর্ত 
র রিরমর়েরদর মারি ত্রর্ররাধ সৃত্রষ্ট হও়ো; র্হু পরর োহজাহাে ত্রেরজ এসর্ আত্রর্ষ্কার 
কররিও তেে আর ত্রক ুই করার ত্র ি ো। 
 
এই ত্রসত্রররজর প্রথম গ্রন্থগুরিার মতই, প্রধাে েত্ররিরদর প্রা়ে সর্গুরিাই র্াির্ জীর্রেও 
ত্র রিে রে-মািংরসর মােুষ ত্রহরসরর্ রাজকী়ে রমাঘি পত্ররর্ার রাজপুত োসরকরা 
রমার্িরদর অ্তযে কার র ত্রর্শ্বাসভাজরে রযমে সাত্রত্ত আি-ত্রেসা। যত্রদও কর়েকত্রট 
েত্ররিরক রযমে ত্রেরকািাস র্যািান্টাইে ত্রযত্রে ত্রেরজর প্রথম আর্মে ঘত্রটর়েত্র রিে দয 
রটইরন্টড ররাে-রত, সৃত্রষ্ট করা হর়ের  অ্েয কাররা অ্েুকররণ, এরক্ষরি ত্রেরকািাও মােুেী 
আর রাজপুত োহজাদা অ্রোক ত্রসিংর়ের েত্ররিটাও রসরকম। প্রধাে ঘটো আর যুে 
সমূহ সত্রতযকাররই সিংঘত্রটত হর়েত্র ি; যত্রদও র্ণবো করার সুত্রর্ধারথব সম়েগুরিারক 
কেরো-সেরো োত্রেকটা পত্ররর্তবে কররত্র । এ াড়া ত্রক ু ঘটোরক এত্রড়র়েও রর্ত্র । 
আমার উরদ্দেয ত্র ি পৃত্রথর্ীর মহাে আর ত্রর্োি রাজর্িংরের গুরুত্বপূণব মুহূতবগুরিারকই 
র্রের মাধযরম তুরি ধরা। 
 
র্রর্ষণার জেয অ্রেক জা়ের্াই রটরে ত্রের়ে রর্র  আমারক। রযোরে ফুরট আর  
োহজাহাে আর মমতারজর ভারিার্াসার কথা, োরজত্রডর কথা যা ত্রকো পরর্তবী প্রজরন্মই 
েড়র্রড় করর রদ়ে রাজপত্ররর্াররর ত্রভত। দত্রক্ষরণ ভ্রমণ করার রক্ষরি োহজাহাে আর 
মমতারজর সর্বরেষ ভ্রমণ পথটারকই রর্র  ত্রের়েত্র িাম। রয পথ ধরর তারা একসারথ 
ত্রর্র়েত্র রিে তাত্রি েদীর ধারর রর্ারহােপুররর অ্ত্রভেি রসই প্রাসারদ। এোরে ভারতী়ে 
পুরাতে জত্ররপ অ্ত্রফরসর কমবোত্রর আমারক রদত্রের়ের  রয করক্ষ মমতাজ মারা রর্র ে 

http://www.bengaliebook.com/


 দ্য সার্পেন্টস টুথ (এম্পায়ার অভ দ্য ম াগল ) । অযার্লক্স রাদ্ারর্ ার্ে 

532 

www.bengaliebook.com                                  সূচিপত্র 
 

 

র্রি সকরির ত্রর্শ্বাস, রসই কক্ষ। েদীর ওপারড়, োরপারে রক্ষত, জা়েোর্াদ উদযাে 
েুাঁরজ রপর়েত্র  আত্রম। জা়ের্াটা রমার্িরদর পুররাে ত্রেকার স্থাে এোরে এেরো ত্রটরক 
আর  র্ারদাত্রর মঞ্চ যার ত্রেরে মমতারজর মৃতরদহ অ্স্থা়েী ভারর্ সমাত্রধস্থ করা হর়েত্র ি। 
 
আগ্রা দুর্ব, রযোরে সম্রাত্রজ্ঞ ত্রহরসরর্ ত্রেরজর জীর্রের োত্রেকটা সম়ে কাত্রটর়ে রর্র ে 
মমতাজ, এেরো র্হে করর । রাজপত্ররর্াররর জাাঁকজমকপূণব জীর্রের ত্রেি, মারর্বরির 
োেঘর হাম্মাম, রযোরে র্র়ে েরির  রর্ািারপর পাত্রে আর ততজসপি, র্হু িম্ভঅ্িা 
র্যত্রের্ত দেবোথবীরদর কামড়া়ে দাাঁত্রড়র়ে মরে হর়ের  োহজাহারের কথা, রত্নপাথরর 
সত্রিত, েযা়েত্রর্োররর র্ষবণ করর ে প্রজারদর উপর অ্েযত্রদরক একইভারর্ জ্বিজ্বরি 
মমতাজ তাত্রকর়ে আর ে রপ রের রোদাই করা পদবার ফাাঁক ত্রদর়ে। দুরর্বর মারর্বরির 
র্ারাোগুরিারত যমুো েদী রদোর জেয ত্রেমবাণ কররত্র রিে োহজাহাে, ভার্যক্ররম রযত্রট 
তাাঁরই কারাকরক্ষ পত্ররণত হ়ে। সাদা মারর্বরির উপর রোদাই করা ফুিগুরিার রিং 
এেেও ত্রঠক রসরকমই পত্ররষ্কার আর উজ্জ্বি রর়ের  রযমেটা পাথররর উপরর পাতা আর 
পাপত্রড়গুরিা ততত্রর কররত্র রিে কাত্ররর্ররা। তাই মারর্বরির রমরি আর ত্রপিারগুরিা স্পেব 
কররিই অ্েয রকম একটা অ্েুভূত্রতর স্বাদ পাও়ো যা়ে। তরর্ সর্রের়ে মরোহর হরে 
রব্রারের োরদা়ো সরমত অ্ষ্টভুজ টাও়োর, এোরে রমরির ত্রঠক মািোরে আর  মারর্বরির 
রোদাই করা একত্রট সাাঁরকা িম্ভ আর রদ়োরির মারি আর  আইত্ররস সহ অ্েযােয অ্সম্ভর্ 
দৃত্রষ্টেেে উজ্জ্বি সর্ িতারো ফুরির সমাররাহ। 
 
কেোর রোরে রভরস উরঠর  কারার্ারসর সম়ে টাও়োরর দাাঁত্রড়র়ে থাকা োহজাহারের 
ত্রেি, তাত্রকর়ে আর ে তাজমহরির ত্রদরক, র্াতারস রভরস েরি যারেে যমুোর র্াাঁরক আর 
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রেকসত্রপ়োররর ে়েিারসর মত মৃত মমতারজর কথা রভরর্ দীঘবত্রেিঃশ্বাস রফির  তাাঁর 
আত্মা। 
 
ঘুরর রর্ত্ররর়েত্র  োহজাহারের মাহতার্ র্ারর্, তাাঁর েন্দ্রআরিার উদযাে, রযোরে র্রস 
তাজমহরির ত্রর্মষব রূপ উপরভার্ কররতে ত্রতত্রে। আর অ্র্েযই ত্রফরর রর্ত্র  তাজ-এর 
কার । অ্রেকর্ারই রদো হরিও সর্সম়ে অ্তযািযব মরে হর়ের । রহাক রসটা 
সূরযবাদর়ের সম়ে যেে সকারির কু়োোরত মরে হ়ে পুররাপুত্রর অ্পাত্রথবর্; অ্থর্া সূযবারির 
সম়ে যেে র্মু্বরজর োরপারে জত্রড়র়ে থারক রর্গুত্রে  া়ো; অ্থর্া োাঁরদর রুপাত্রি আরিা, 
সর্সমর়েই অ্সাধারণ তাজ। মতরভদ আর  রকে এত্রট এত ত্রেপুণ। ত্রেরের র াাঁ়ো, 
সমাত্রধ, সর্ত্রক ুই ত্রেজ ত্রেজ কাজ কররর  তারপররও এর জাদুর মূি মন্ত্র হরিা 
ভারিার্াসা আর হারারোর ত্রেদেবে িম্ভ এই তাজমহি। 
 
. 
 
পাদটীকা 
 
অ্ধযা়ে ০১ 
 
১৬২৬ সারির শুরুরত জােু়োত্রররত ত্রসিংহাসরে আসীে হে োহজাহাে আর ত্রেজ 
রাজত্বকারি র্হুর্ারই গুিঘাতকরদর প্ররেষ্টার মুরোমুত্রে হর়েত্র রিে। জন্মগ্রহণ কররর ে 
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১৫৯২ সারির জােু়োত্রর মারসর পাাঁে তাত্রররে। পত্নী মমতাজ ত্র রিে এক র্ ররর র াট। 
ত্রর্র্াহ র্ন্ধরে আর্ে হে ১৬১২ সারি। 
 
উত্তি ক়েিা র্িাধরণ করর মৃতুযর্রণ কররে েসরুর েী জােী। 
 
োহজাহারের দরর্ার কত্রর্র্ণ মমতারজর র্হু প্রেত্রি র্ীত্রত রেো করর রর্র ে। এ গ্ররন্থ 
উত্রল্লত্রেত কত্রর্তা সহ, রযত্রট রে়ো হর়ের  কত্রিম এর র্াদোোমা রথরক। 
 
দাত্রক্ষণাতয সিংকট, যার কাররণ দত্রক্ষরণ  ুরট যাে োহজাহাে, শুরু হর়েত্র ি ১৬২৯ এর 
রেষ ত্রদরক। 
 
অ্ধযা়ে ০২ 
 
ভাররতর পুরাতে জত্ররপ অ্ত্রধদির র্তবমারে কাজ করর  রর্ারহােপুর ধাসাদ দুর্বত্রট 
সিংরক্ষরণর কারজ। 
 
অ্ধযা়ে ০৩ 
 
রর্ারহােপুররর োরপারের দুত্রভবক্ষ ত্র ি অ্তযে মারাত্মক। োহজাহারের ইত্রতহাসত্রর্দ ত্রিরে 
রর্র ে র্ত র্ র ধরর রকাে রৃ্ত্রষ্টপাত হ়েত্রে… আর ধরার অ্র্স্থা দাাঁত্রড়র়ের  ত্রর্রেষভারর্ 
প্রকট… ার্রির মািংরসর ত্রর্ত্রেমর়ে ত্রর্ত্রক্র হরে কুকুররর মািংস আর মৃতরদরহর (মােুরষর) 
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হারড়র গুাঁরড়া রমোরো হরে ম়েদারত আর ত্রর্ত্রক্র হরে (রুত্রট ততত্ররর জেয)… হতাোর 
মািা এত রর্রড় রর্র  রয মােুষ এরক অ্েযরক রর্াগ্রারস ত্রর্ির , ত্রপ্র়েতমারক এরে ত্রদরে 
পুরির মািংস। প্রজারদর সাহারযযর ত্রেত্রমরত্ত কর মওকুফ করর ত্রদর়েত্র রিে োহজাহাে। 
এ াড়া রর্ারহােপুর আর অ্েযােয েহরর রোঙ্গরোো রোিার ত্রেরদবে ত্রদর়েত্র রিে, রযোরে 
রুত্রট আর রিাি ত্রর্ত্রির়ে রদ়ো হত কু্ষধারতবর মারি, আররা ত্রেরদবে ত্রদর়েত্র রিে প্রত্রত 
রসামর্ার দুিঃস্থরদর মারি ৫০০০ রুত্রট ত্রর্তররণর জেয। 
 
অ্ধযা়ে ০৪ 
 
 ররার্হােপুর দুরর্বর প্রাসারদর মারর্বি হাম্মারমর  ারদ এেে োজুক সর্ রদ়োিত্রেি ফুরট 
আর । এোরে উষ্ণ সুর্ত্রন্ধ পাত্রেরত োে কররতে মমতাজ। সোে র্ভব ধারণকারির 
োত্রেকটা সম়ে মমতাজ দারা শুরকাহ্ ও োত্রদরার ত্রর্র়ের পত্ররকেো করর কাত্রটর়ের ে, 
োহজাহারের সভাই পাররভরজর কেযা ত্র ি োত্রদরা। রু্ত্রেদীি এই সম্পরকবর মাধযরম 
রাজপত্ররর্াররর ক্ষত ত্রেরামর়েরও আো হ়েত কররত্র রিে মমতাজ। যাই রহাক ো রকে 
এর কারণ তাাঁর স্বামী ও পুি এরত একমত হর়েত্র রিে আর োহজাহাে জমকারিা 
উৎসরর্র ত্রেরদবে ত্রদর়ে প্রস্তুত্রত গ্রহরণর ত্রেরদবে ত্রদর়ে র্াতবার্াহক পাত্রঠর়ে রদে আগ্রারত। 
 
১৬৩১ সারির ৭ জুে মৃতুযর্রণ কররে মমতাজ। র্ওহর আরা ত্র ি তার েতুদবে সোে 
যারদর মারি মাি সাতজে এ উপেযারস র্ত্রণবত েত্ররি, রর্াঁরে ত্র রিে পুেবর়্েস পযবে। 
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কর়েকজে পুরাতাত্রেক ত্রর্শ্বাস কররে রয তারা েুাঁরজ রপর়ের  রসই কক্ষ, রযোে রথরক 
তাত্রি েদী রদো যা়ে। এ করক্ষ মৃতুযর্রণ কররর ে মমতাজ। 
 
অ্ধযা়ে ০৫ 
 
মমতারজর অ্প্রতযাত্রেত মৃতুয রয োহজাহারের োরীত্ররক এর্িং আরর্ত্রর্ক জর্রত র্যাপক 
প্রভার্ রফরিত্র ি তা এক র্ারকয স্বীকার কররর ে জীর্েীকারররা। 
 
োহজাহারের হতাো তুরি ধরর ফুত্রটর়ে তুরির ে রয মাের্ জীর্রের সুেম়ে মুহূতব কতটা 
ক্ষণস্থা়েী এমেত্রক একজে সম্রারটর জেযও : হা়ে! এই ক্ষণস্থা়েী দুত্রে়ো র্ড়ই অ্ত্রস্থর। 
আর এর আর়েত্রে রর্ািাত্রপ মুহূতবগুরিাও কাাঁটা়ে পত্ররপূণব। পৃত্রথর্ীর আিাকুাঁরড়, মমবরর্দোর 
ধুিাত্রর্হীে র্রহ ো রকাে র্াতাস; আর দুত্রে়োরত মােুরষর ত্রভরড় আেে ত্রের়ে রকউ রকাে 
আসে গ্রহণ কররত পারর ো দুিঃে ভরা মরে এত্রট েূেয করা র্যতীত। কতটা র্ভীরভারর্ 
রোকাকুি হর়ে ত্রর্র়েত্র রিে সকরি তা ত্রিরে রর্র ে জীর্েীকারররা, তুিো কররর ে 
তাাঁর রারতর আাঁধার কাত্রটর়ে রদ়োর মত রত্ন আর র্হুমূিয রপাোরকর সারথ প্রভারতর 
মত সাদা রপাোক এর–োহজাহারের সম়েকার সর্রের়ে েত্রেত কত্রর্ ত্রিরে রর্র ে : 
ত্রহেরত তাাঁর রপাোক শুভ্র করর তুরির  রোরের জরি, শুভ্র হরে রোরকর রিং। 
 
একইভারর্, একটা মাি রারতই োহজাহারের রকে শুভ্র হর়ে যার্ার কথাও ত্রিরে রর্র ে 
তারা। এমেত্রক ত্রতত্রে োত্রক পত্ররতযারর্র জেয মেত্রস্থর করর রফরিত্র রিে। রস সম়েটা 
এমে এক সম়ে ত্র ি যেে ত্রর্র্াহরক র্তবমারের মত রকাে র্ন্ধে মাো হত ো। ত্রকন্তু 
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তেরো োহজাহাে, ত্রযত্রে ত্রকো প্রতযহ ত্রেরজর দরর্ার পেীরক মুসাত্রর্দা ও অ্েুরমাদে 
দাে কররতে, ত্রেরম্নর অ্েুভূত্রতরক মেুর করর রর্র ে : 
 
তাহারদর দুজোর মধযকার র্নু্ধত্ব ও ঐকতাে এমে এক উচ্চতা়ে রপৌঁর  ত্রর্র়েত্র ি যা 
কেরো রকাে োসক রশ্রত্রণর স্বামী-েী অ্থর্া সাধারণ জের্রণর মারি রদো যা়েত্রে। আর 
এত্রট শুধুমাি রে-মািংরসর েরীর সম্পত্রকবত রকাে আকাঙ্ক্ষা ত্র ি ো, ত্র ি অ্তযে ত্রর্শুে 
ও আেেম়ে অ্ভযাস, যার রভতর এর্িং র্াত্রহর পুররাটাই পত্ররপূণব ত্র ি শুভ আর যা ত্রক ু 
ভারিা তা িারা। মহাে এই ভারিার্াসা, রেহ, রসৌহাদ্রব প্রােুযব আর পত্ররপূরকতার কারণ 
ত্র ি উভর়ের মধযকার োরীত্ররক আর আত্রত্মক রমির্ন্ধে। 
 
োহজাহারের রোকাতুর হৃদর়ের ত্রর্িাপ সম্পরকব রিো হর়ের  : 
 
যত্রদও অ্তুিেী়ে দাতা আমারদররক এতটা ত্রদর়ে ভরর ত্রদর়ের ে : তারপররও রয র্যত্রের 
সারথ এসর্ সহভাত্রর্তা কররত োই রস-ই েরি রর্ি। 
 
মমতারজর মৃতরদহ আগ্রা়ে ত্রফত্ররর়ে আোর দাত্র়েত্ব দারা ও জাহাোরারক ত্রদর়েত্র রিে 
োহজাহাে। একজে দরর্ার কত্রর্ এ উপিরক্ষয ত্রিরে রর্র ে, রর্দোর েীি রঘাঁর়ে 
রফরিত্র ি পুররা ভূত্রমরক। 
 
অ্ধযা়ে ০৬ 
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তাজমহরির স্থাপতয েকোর কৃত্রতত্ব ত্রের়ে দাত্রর্ উরঠর  র্হু পক্ষ রথরক। ত্রকন্তু সর্রের়ে 
ত্রর্শ্বাসরযার্য প্রাথবী সম্ভর্ত উিাদ আহমাদ িারহাত্রর। ১৯৩০ সারির ত্রদরক একজে 
র্রর্ষক আত্রর্ষ্কার কররর ে অ্ষ্টাদে েতরকর শুরুর ত্রদরক িারহাত্রর পুরির রিো একত্রট 
কত্রর্তার পাণু্ডত্রিত্রপ। রসোরে িারহাত্রররক ত্রদত্রল্লর িাি দুর্ব ও তাজমহরির স্থাপতযত্রর্দ 
ত্রহরসরর্ দাত্রর্ করা হর়ের । ঘটো যাই থাক ো রকে, োহজাহারের জীর্েী রেত্র়েতার্ণ 
উরল্লে করর রর্র ে রয ম্রাট ত্রেরজ েকোর র্যাপারর আগ্রহী ত্র রিে। স্থাপরতযর র্যাপারর 
অ্তযে উাঁেু সমিদার ত্র রিে োহজাহাে রয কাররণ, তাাঁর তরুণ র়্েরস, ত্রপতা জাহাঙ্গীর 
তারক প্রেিংসা করর রর্র ে। ইিংররত্রজ েব্দ পযারাডাইস এর সহজ অ্েুর্াদত্রট রে়ো হর়ের  
পুরাতে ফারসী েব্দ পাত্রররডজা রথরক, অ্থব রদ়োি রঘরা উদযাে। উদযাে আর অ্েহীে 
কত্রর্তার একত্রট সাদৃেয েুাঁরজ পাও়ো যা়ে ত্রিস্টাে এর্িং ইসিাম উভর়ের মারি, রযরহতু 
ওল্ড রটস্টারমন্ট আর মধযপ্রারেযই উভর়ের ত্রেকড় রপ্রাত্রথত। দয রু্ক অ্র্ রজারোত্রসস-এ 
রিো আর  : ..উদযারে পাত্রে রদ়োর জেয এরডে রথরক প্রর্াত্রহত হর়ের  একত্রট েদী আর 
রসোে রথরকই ত্রর্ভে হর়ে সৃত্রষ্ট হর়ের  োরত্রট মাথার। 
 
 তাজমহরির জেয রয জা়ের্া ত্রের্বােে কররর ে োহজাহাে তা আগ্রা দুর্ব রথরক রদড় 
মাইি দূরর। আগ্রা দুরর্বর কার  েদীরত ডাে হাত্রত তীব্র র্ারকর মুরে ত্রেম্ন অ্র্র্াত্রহকারত 
অ্র্ত্রস্থত, ফরি যমুো এোরে এরস োত্রেকটা দুর্বি হর়ে রর্র । আম্বাররর রাজা ত্র রিে 
এর মাত্রিক ত্রযত্রে ত্রকো আেেত্রেরত্ত সম্রাটরক প্রদাে কররে এ ভূত্রম। যাই রহাক, ইসিাম 
ঐত্রতরহয মমতাজ মহরির মত োরী, যারা ত্রকো সোে জন্ম ত্রদরত ত্রর্র়ে মৃতুযর্রণ কররে, 
তাাঁরা েহীদ আর তাই তারদর সমাত্রধস্থাে তীথবস্থাে ত্রহরসরর্ পত্ররর্ত্রণত হরর্। ঐত্রতহয 
আররা দাত্রর্ করর রয এরক্ষরি রকাে ধররের পীড়েমূিক উপাদাে থাকরত পাররর্ ো–
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সত্রতয রহাক ো রহাক–এরহে পত্রর্ি ভূত্রমর স্থাে ত্রের্বােরে। আর তাই োহজাহাে রাজারক 
একত্রট ে়ে– োরত্রট পৃথক সম্পত্রত্ত ত্রদর়ে রর্র ে এ জা়ের্ার ত্রর্ত্রেমর়ে। এ াড়াও আম্বাররর 
রাজা ত্রেজ েত্রে মাকরাো রথরক মারর্বি সরর্রাহ কররর ে োহজাহােরক। 
 
অ্ধযা়ে-০৭ 
 
১৬৩২ সারির জুে মারস আগ্রা়ে ত্রফরর আরসে োহজাহাে রযে র্যত্রের্তভারর্ তদারক 
কররত পাররে তাজমহি ত্রেমবারণর কাজ। ইিংররজ ত্রপটার মাত্রন্ড সম্রাজ্ঞীত্রর্হীে রাজকী়ে 
সরর্রারহর প্রতযার্তবে োকু্ষষ করর ত্রিরে রর্র ে, এত্রট ত্র ি সর্রের়ে সুের একত্রট 
প্রদেবেী। 
 
 িারহাত্ররর মরত, ১৬৩২ সারির জােু়োত্রররত তাজমহি সাইরট কাজ শুরু হ়ে। তেরো 
োহজাহাে দাত্রক্ষণারতয ত্র রিে। তাজমহরির রোদাইকৃত রত্ন সদৃেয েকো ত্রর্ত্রিত করর 
তুরিত্র ি সমসামত্র়েকরদররক। 
 
একজে দরর্ার কত্রর্ ত্রিরে রর্র ে : মারর্বরির উপর তারা এত সুের করর পাথররর 
ফুি স্থাপে কররর ে রয সুর্রন্ধর ত্রদক রথরক ো হরিও ররের ত্রদরক রথরক রসগুরিা 
 াত্রড়র়ে রর্র  আসি ফুিরক। রত্ন ত্রর্রেষজ্ঞ ত্রহসার্ করষ রদত্রের়ের ে রয েত্রল্লেত্রটরও 
উপরর ত্রভন্ন জারতর রত্ন র্যর্হার করা হর়ের । এরদর মারি রর্ত্রের ভার্ই োহজাহাে 
ত্রেরজ প ে করর ত্রদর়ের ে। ফরাসী র্হোকার জযা-র্যাত্রেস্ট ভারত্রে়োর, সম্রারটর রত্ন 
জ্ঞাে রদরে অ্ত্রভভূত হর়ে রর্র ে। ত্রিরে রর্র ে রয, মহাে রমার্ি রারজয পাথর সম্পরকব 
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এতটা অ্সাধারণ জ্ঞাে আর কাররা ত্র ি ো। তাজমহরির ত্রেমবাণ কাজ করা কাত্ররর্রররা 
পাথররর উপর ত্রেরজরদর ত্রেি রোদাই করর রররে রর্র ে। ভারত পুরাতে জত্ররপ 
অ্ত্রধদির আড়াইরোর রর্ত্রে ত্রেি েুাঁরজ রপর়ের ে তারা, েতুভুবজ, তীর আর এমেত্রক 
পদ্মফুি। োহজাহারের তাজমহি ত্রেমবাণ সম্পত্রকবত ও পৃত্রথর্ীর মারি ত্রতত্রে রয স্বর্ব সৃত্রষ্ট 
কররত রের়ের ে রসত্রটর পুররা ঐত্রতহাত্রসক ঘটো সমূহ আর তার রাজত্বকাি সম্পরকব 
জােরত পডু়ে অ্যা ত্রট়োরড্রপ অ্ে দয ত্রেক্ অ্র্ টাইম োরম ডা়োো অ্যান্ড মাইরকি 
ত্রপ্রস্টরের েে-ত্রফকেে গ্রন্থত্রট। 
 
দারা শুরকাহর ত্রর্র্ারহর আিংত্রেক র্ণবো রে়ো হর়ের  িারহাত্ররর র্াদোোমা রথরক–
শুরকাহর এত্রট োহজাহারের রাজত্বকারির প্রথম দেরক আাঁকা েু়োত্রল্লেত্রট ত্রেিকরমবর 
একত্রট, রযগুরিা সিংরত্রক্ষত আর । র়েযাি িাইরব্রত্রর অ্র্ উইন্ডসর কযারসরি। 
 
….হাত্রতর যুে রযোরে ত্রেরজর েীতি সাহস তুরি ধররত্র ি আওরঙ্গরজর্ তা একত্রট সত্রতয 
ঘটো। 
 
অ্ধযা়ে–০৮ 
 
ত্রেিকররদর মারি একমাি আমােত োেরক ত্রেরজর োম তাজ-এর উপর স্বাক্ষর করার 
অ্েুমত্রত ত্রদর়েত্র রিে োহজাহাে। দুইত্রট স্থারে পত্ররফুট হর়ে আর  এ স্বাক্ষর 
সমাত্রধস্থারের অ্েভবারর্ দত্রক্ষণ ত্রেিারের উপর আর এই ত্রেিারের ত্রেরের ত্রদরক। 
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 রমার্ি দরর্ারর আসা ইউররাপী়ে দেবোথবীরা োহজাহারের উন্মাদ রযৌে আেরের কথা 
ত্রিরে রর্র ে, ত্রেরজর আরর্ত্রর্ক ক্ষত্রত রমটারোর জেয োরীত্ররক আেরে রমরত 
উরঠত্র রিে ত্রতত্রে। রভরেেী়ে মােুত্রচ্চ র্ণবো করর রর্র ে, মীো র্াজারর োহজাহারের 
সুরযার্ সৃত্রষ্টর কথা : রসই আট ত্রদরে প্রত্রতত্রদে দুর্ার করর স্টি পত্ররদেবে কররতে সম্রাট 
র্সরতে র্হু তাতার রমণী র্হেকৃত র াট একত্রট ত্রসিংহাসরে, োরপারে ত্রঘরর থাকত 
অ্সিংেয তের্ধাত্র়েকা, স্বরণবর এোরমি করা িাত্রঠ হারত ত্রের়ে হাাঁটত তারা। আররা থাকত 
অ্সিংেয েপুিংসক, দর-কষাকত্রষর কাজ করত; এ াড়া োরী সিংর্ীতরজ্ঞর দিও থাকত। 
দৃঢ় মরোরযারর্ পার হর়ে রযরতে োহজাহাে তাত্রকর়ে রদেরতে রকাে ত্রর্রক্রতা তাাঁর 
মেহরণ করর ত্রের়ের  ত্রকো। তাহরি রস রদাকারে ত্রর্র়ে, ভারর্ কথা র্রি ত্রক ু ত্রজত্রেস 
ত্রের্বােে করর ত্রদরতে। পাোপাত্রে এও আরদে ত্রদরতে রযে যত মূিয দাত্রর্ কররর্ তত 
মূিযই রযে পত্রররোধ করা হ়ে। 
 
 এরপর সম্রাট সম্মত্রতসূেক ইোরা ত্রদর়ে েরি রর্রি তোর্ধাত্র়েকা, এই কারজ েুর্ই পটু, 
রে়োি রােত রযে োরীরক তারা রপর়ে যা়ে। আর সম়ে মত রসই োরীরক হাত্রজর করা 
হত সম্রারটর কার । 
 
অ্ধযা়ে-০৯ 
 
োহজাহাে প্রকৃতই আওরঙ্গরজর্রক দাত্রক্ষণারতয ত্রেরজর রাজকী়ে প্রত্রতত্রেত্রধ আর োহ 
সুজারক র্ািংিারত আর ওত্রড়ষযারত সুরর্দার ত্রেযুে কররত্র রিে। 
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১৬৪৪ সারির রেৌঠা এত্রপ্রি এক ঘটো়ে মারাত্মকভারর্ পুরড় যা়ে জাহােরা। এ সম্পরকব 
ইোর়েত োে ত্রিরে রর্র ে : 
 
োহজাদীর রু্রকর রপাোরকর ত্রকোর করক্ষর মািোরে জ্বিরত থাকা র্াত্রতর উপর ত্রদর়ে 
েরি যা়ে। প্রাসারদর োরীরা রয রপাোক পড়ত তা ততত্রর হত েুর্ই োজুক কাপড় ত্রদর়ে 
আর সুর্ত্রন্ধ রতি মাোরো হত, তাই আগুে ধরার সারথ সারথ জ্বিে ত্রেো়ে পত্ররণত হ়ে 
পুররা রপাোক। কা াকাত্র  থাকা োরজে রসর্াদাসী তৎক্ষণাৎ আগুে ত্রেভারোর রেষ্টা 
কররি তারদর রপাোরকও  ত্রড়র়ে পরড় আগুে। ফরি তারদর সকি প্ররেষ্টা র্যথব হ়ে। 
সর্ত্রক ু এত দ্রুত ঘরট যাও়ো়ে, সতকবঘণ্টা র্াজার পূরর্বই, পাত্রে ঢািার আরর্, ত্রপঠ, হাত 
আর েরীররর উভ়ে পাে মারাত্মকভারর্ পুরড় যা়ে এই অ্সাধারণ সুেরী োরীর। এটা 
আমার ত্রেজস্ব ধারণা রয মদ আর আত্রফরমর রঘারর জাহাোরারক মমতাজ র্রি ভুি 
কররত্র রিে োহজাহাে। রমার্ি দরর্ারর আসা কর়েকজে ত্রর্রদত্রে োহজাহাে আর 
জাহাোরার মরধয অ্সর্ধ োরীত্ররক সম্পরকবর রটো শুরের ে র্রি দাত্রর্ কররর ে। ত্রপটার 
মাত্রন্ড ত্রিরে রর্র ে : 
 
মহাে রমার্িরদর কেযরা কেরো ত্রর্র্াহ কররত পারত ো…র্াত্রকরদর মারি োহজাহাে, 
ত্রেত্রমত্রে রর্র্ম (জাহাোরা), অ্সম্ভর্ সুেরী র্রি দাত্রর্ কররর ে অ্রেরকই, তার সারথ 
অ্সর্ধ োরীত্ররক সম্পকব স্থাপে কররত্র রিে (আগ্রারত জেসমরক্ষ সকরিই এই রটো 
ত্রের়ে আরিােো করত) কর়েক র্ারই দুজেরক একরি রদো রর্র । যাই ত্রেরকািাসও 
মােুত্রচ্চ, ত্রযত্রে ত্রকো রাজপত্ররর্াররর রর্ত্রে ঘত্রেষ্ঠ ত্র রিে এই রটোর র্েরক র্ারজ কথা 
ত্রহরসরর্ উত্রড়র়ে ত্রদর়ের ে, র্রির ে রয জাহাোরা অ্সম্ভর্ মমতা আর পত্ররশ্রম ত্রদর়ে, 
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ত্রপতার রদেভাি করত, তাই–এ কাররণই সাধারণ মােুষ ত্রপতার সারথ তার োরীত্ররক 
সম্পকবরক ইোরা করর র্াির্ে ততত্রর করর। অ্েযত্রদরক এ র্যাপারর দািত্ররক উৎস সমূহ 
পুররাপুত্রর ত্রেশুপ ত্র ি। 
 
অ্ধযা়ে–১০ 
 
প্রকৃতই একজে ফরাসী ডাোর ত্রিরে রর্র ে রয হারতর মারি রত্ন পাথররর দত্রড় 
রপাঁত্রের়ে থাকা়ে ররার্ীর োত্রড় েুাঁরজ পাও়ো পুররাপুত্রর অ্সম্ভর্ ত্র ি। 
 
অ্ধযা়ে-১১ 
 
 এক িাে হরে একেত হাজার। সমসামত্র়েক অ্রেরকই তাজমহি ত্রেমবারণ ত্রর্োি 
র্য়েভার ত্রের়ে মের্য করর রর্র ে। অ্েযত্রদরক োহজাহারের মাহতার্ র্ারর্র কথা 
সকরিই ভুরি ত্র ি। পত্রির িররর ত্রেরে োপা পরড় ত্রর্র়েত্র ি এর সাাঁরকা আর মঞ্চগুরিা। 
১৯৯০ সারির ত্রদরক পুরাতাত্রেক র্ণ প্রমাণ উরন্মােে কররে রয এ উদযাে তাজমহি 
ভর্রের অ্ত্রর্রেদয অ্িংে ত্রহরসরর্ই ত্রেমবাণ করা হর়েত্র ি। র্তবমাে সমর়ে র্ার্ােগুরিারক 
পুেরা়ে সৃত্রষ্ট করা হর়ের । সিংরক্ষণর্াদীরা ১০,০০০ র্া  আর গুল্ম িাড় ররাপে করর, 
এর মারি কড়া সুর্ন্ধঅ্িা সাদা েম্পা ফুিও রর়ের – মযার্রোত্রি়ো জারতর সদসয রযত্রট 
ত্রকো রারত রফারট ফুরির রর্ডগুরিারত আর্াররা রোভা র্ধবে করর  অ্তযে রত্রেে র্াাঁদা, 
পােত্রে, োস্টারত্রট়োম প্রভৃত্রত ফুরির িারা। 
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দারার েতুে প্রাসারদর ভূর্ভবস্থ করক্ষ রযরত আওরঙ্গরজরর্র অ্স্বীকৃত্রতর সিংর্াদ ত্রদর়ের  
একজে সভাসদ। ত্রর্ত্রভন্ন উৎসগুরিাও এ র্যাপারর একমত রয জাহাোরার আগুে িার্ার 
ঘটোর পর রথরক ত্রর্ত্রভন্ন র্াক ত্রর্তণ্ডার মাধযরম ত্রপতার অ্েুগ্রহ িাভ রথরক র্ত্রঞ্চত হরত 
থারক আওরঙ্গরজর্, ত্রপতা-পুরির সম্পরকবও ত্রেড় ধরর। ত্রতযবকভারর্ িারহাত্রর ত্রিরে রর্র ে 
রয আওরঙ্গরজর্ অ্সৎসঙ্গ ও সিংকীণবমো সঙ্গীরদর েপ্পরর পরড়ত্র ি। এর কর়েক র্ র 
পরর আওঙ্গরজর্ জাহাোরার কার  এক পরি এ সম্পরকব আররা সুত্রেত্রদবষ্ট ত্রদকত্রেরদবো 
তুরি ধরর। রযোরে আওরঙ্গরজর্ ত্রিরেত্র ি রয, আত্রম জােতাম রয আমার জীর্েরক িক্ষয 
করা হর়ের  (েিরদর উরদ্দরেয); পত্ররষ্কার রর্ািা যা়ে রয তার ত্রর্রুরে রয র্যত্রেরক 
সরেহ কররত্র ি রয ত্র ি দারা, ত্রপতার ত্রপ্র়েতম আর আওঙ্গরজরর্র রোরে ধমবরদ্রাহী। 
ত্রর্ত্রভন্ন ঘটোরতও এর স্বপরক্ষ মত পাও়ো রর্র  রয জাহাোরা োহজাহারের কার  
আওরঙ্গরজরর্র হর়ে মধযস্থতা কররত্র ি। 
 
অ্ধযা়ে-১২ 
 
োহজাহাে আওরঙ্গরজর্রক গুজরারট পাত্রঠর়ে মধয এত্রে়োর দাত্র়েত্বভার ত্রদর়েত্র রিে কত্রেষ্ঠ 
ও অ্েত্রভজ্ঞ মুরারদর উপর। 
 
অ্ধযা়ে ১৩ 
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সমরকরের ত্রদরক অ্গ্রসর হরত ও এত্রট দেি কররত মুরাদ র্যথব হরি পর োহজাহাে 
আওরঙ্গরজর্রক দাত্র়েত্ব রদে। আওরঙ্গরজর্ও পরাত্রজত হ়ে। রযত্রটরক োহজাহারের 
োসোমরির প্রথম র্াধা ত্রহরসরর্ র্ণয করা হ়ে। 
 
অ্ধযা়ে-১৪ 
 
 জাহাঙ্গীররর আমরি পারসযর্াসী কাোহার দেি করর রে়ে। পরর্তবীরত ১৬৩৮ সারি 
োহজাহাে পুেরা়ে এত্রট দেি করর রেে। ১৬৪৯ এর রফব্রু়োত্রর মারস ত্রিতী়ে োহ 
আব্বারসর রসোর্াত্রহেী আর্ার এ েহররক অ্ত্রধকার করর ত্রেরি পর োহজাহারের 
পদরক্ষপ সমূহ ত্রর্ফরি যা়ে–এর একত্রটর রেতৃরত্ব ত্র ি দারা শুরকাহ্। রমার্িরা আর 
কেরোই কাোহাররর উপর কতৃবত্ব আররাপ কররত পাররত্রে। 
 
অ্ধযা়ে-১৫ 
 
একত্রট যুরের েূড়াে সমর়ে র্স্তুত সত্রতযকার অ্রথবই রদো ত্রর্র়েত্র ি রয আওঙ্গরজর্ মাদুর 
ত্রর্ত্র র়ে হাাঁটু রর্রড় োমাজ পড়া শুরু কররত্র রিে। ত্রর্রদেী পযবটক রযমে োেরকার়েজ 
র্াত্রেব়োর োহজাহাে রপ্রত্রমকরদর সম্পরকব রটো ত্রিত্রপর্ে করর রর্র ে; যারদর উপর 
ভ়েিংকরভারর্ প্রত্রতরোধ ত্রেরতে োহজাহাে উদাহরণ স্বরূপ র্িা যা়ে একজেরক 
কড়াইরত জীর্ে ত্রসে করার আরদে ত্রদর়েত্র রিে ম্রাট। যাই রহাক, ত্রর্র্াহ করার সুরযার্ 
ো পাও়োরত রপ্রত্রমক ত্রের্বােে কররত্র ি জাহাোরা এরহে রকাে প্রমাণ পাও়ো যা়েত্রে। 
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অ্ধযা়ে-১৬ 
 
ইোর়েত োে ত্রিত্রপর্ে করর রর্র ে রয ১৬৫৭ সারির ত্রডরসম্বর মারস মারাত্মকভারর্ 
অ্সুস্থ হর়ে পরড়ে োহজাহাে; কত্রেষ্ঠ ত্রতে পুি, ত্রেরজরদর র্হুদূররর প্ররদে সমূরহ 
রথরকই ত্রসিংহাসে দেি করার ষড়যন্ত্র শুরু কররে। রকউই োহজাহারের সুস্থতার রকাে 
প্রমাণ  ড়ারোর অ্েুমত্রত রদ়েত্রে। মােুত্রচ্চ দারার সমথবক-পরর্তবীরত দাত্রর্ কররর ে রয 
আওরঙ্গরজর্ ত্রেরদবে ত্রদর়েত্র রিে রযে োহজাহাে জীত্রর্ত আর ে এরকম রকাে সিংর্াদ 
দাত্রক্ষণারতয ো রপৌঁ ারত পারর। পি পুত্রড়র়ে রফিার পাোপাত্রে তারদর র্াহরকরও 
তৎক্ষণাৎ মুণু্ড কতবরের ত্রেরদবে ত্রদর়েত্র রিে আওরঙ্গরজর্। 
 
অ্ধযা়ে-১৭ 
 
মুরাদ প্রকৃতই রসোর্াত্রহেীরক আরদে ত্রদর়েত্র রিে ত্রমরাট িুটপাট করার জেয। রযে 
ত্রসিংহাসরের রজতার িড়াইর়ে অ্িংে রের্ার জেয ত্রর্োি রসোর্াত্রহেী ক্র়ে করর সাহাযয 
রপরত পাররে। ত্রেরজর অ্থবমন্ত্রী আিী োকীরক েুে কররত্র রিে মুরাদ–যা ত্রকো 
পরর্তবীরত তার পতরের জেয দা়েী হ়ে। দারার পুি সুিাইমাে আর আম্বাররর রাজপুি 
রসোপত্রত জ়ে ত্রসিং, রর্োররসর কার  র্াহাদুর োমক জা়ের্া়ে োহ সুজারক পরাত্রজত 
করর ১৬৫৮ সারির রফব্রু়োত্রর মারস। এরপর র্ঙ্গা ধরর পাত্রির়ে যা়ে োহ সুজা। ত্রপ ু 
ধাও়ো কররত ত্রেরজরক দমে কররত পাররেত্রে সুিাইমাে। আওরঙ্গরজর্ আর মুরাদ 
মারও়োরের মহারাজা যে়েে ত্রসিংর়ের রেতৃরত্ব রাজকী়ে রমার্ি রসোর্াত্রহেীরক  িভঙ্গ 
করর রদ়ে ধমবরত ১৬৫৮ সারির পরেরই এত্রপ্রি। 
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অ্ধযা়ে-১৮ 
 
 দারা রেষ্টা কররত্র ি েম্বি েদী পার হর়ে আওরঙ্গরজর্ আর মুরারদর রসোর্াত্রহেীরক র্াধা 
রদ়োর জেয। ত্রকন্তু একত্রট অ্েযাত আর অ্রত্রক্ষত দুর্ব েদী রহাঁরট পার হর়ে দ্রুত রপৌঁর  
যা়ে রযৌথর্াত্রহেী। 
 
অ্ধযা়ে-১৯ 
 
সামুর্ড় যুে, আগ্রার পূরর্ব অ্েুত্রষ্ঠত হ়ে ১৬৫৮ সারির উেত্রিরে রম তাত্রররে। 
সত্রতযকারভারর্ই যুে যেে তার পরক্ষ যাত্রেি এমে এক গুরুত্বপূণব মুহূরতব হাত্রত রথরক 
রেরম আরস দারা। মােুত্রচ্চ, ত্রযত্রে ত্রকো দারার রসোর্াত্রহেীরত িড়ত্র রিে। ত্রিরে রর্র ে 
রয : মরে হর়েত্র ি রযে ত্রর্জ়েরক রঠরি রফরি ত্রদি দারা। েত্রিিউল্লাহ োরের 
ত্রর্শ্বাসঘাতকতার র্েও সত্রতয। 
 
অ্ধযা়ে-২০ 
 
 দুিঃরে উন্মত্ত ও উত্রিগ্ন োহজাহাে রাজকী়ে রকাষার্ার দারার সামরে উনু্মে করর রদ়োর 
আরদে পাত্রঠর়েত্র রিে ত্রদত্রল্লর সুর্াদাররর কার । র্স্তুত এরকর্ারর সম়ে মতই আগ্রা র রড় 
পাত্রির়ে ত্রর্র়েত্র ি দারা। পররর ত্রদে আগ্রা রথরক রঘাড়া  ুত্রটর়ে দারার উরদ্দরে রওো 
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রদ়ো মােুত্রচ্চ রদেরত পা়ে আওরঙ্গরজরর্র তসেযরা আটরক ত্রদর়েত্র ি রািা। তারা 
মােুত্রচ্চরক জাো়ে রয ইত্রতমরধযই সরকার র্দরি রর্র  আর আওরঙ্গরজর্ ত্রর্জ়েী হর়ের । 
 
মাত্রিক ত্রজউ়োে ত্রেরজর জীর্রের জেয দারার কার  ঋণী থাকরিও ত্রর্শ্বাসঘাতকতা করর 
তারক আওরঙ্গরজরর্র হারত তুরি রদ়ে। 
 
দারার েী োত্রদরা রযভারর্ একজে রাজারক ত্রেরজর িে রধা়ো পাত্রে পাে করার জেয 
প্রিার্ করর তা পুররাপুত্রর সত্রতয; যত্রদও র্যত্রে ত্রহরসরর্ মাত্রিক ত্রজউ়োে ত্র ি ো, দারা ও 
তার পিা়েে পরর্বর শুরুরত অ্েয রকাে রাজার সারথ এ ঘটো ঘরট। ডা়েত্রর়ো ও 
অ্ত্রতত্ররে ক্ষ়েররারর্ মৃতুযর্রণ করর োত্রদরা। 
 
র্ত্রে করার পর আওরঙ্গরজর্ ত্রসত্রপর আর দারারক রোিংরা একত্রট হাত্রতর উপর েট 
ত্রর্ত্র র়ে ঘুত্ররর়ে আরে ত্রদত্রল্লর রািা়ে রািা়ে। এই অ্মযবাদাকর রোভাযািা অ্র্রিাকে 
কররর ে ফরাসী র্াত্রেব়োর। 
 
র্াির্ জীর্রে, ১৬৫৯ সারির আর্স্ট মারসর রেষ ত্রদরক জেসমরক্ষ ে়ে, ত্রেরজর 
কারাকরক্ষ দারার মিক ত্র ন্ন করা হ়ে। ত্রদত্রল্লরত হুমা়ুেরের সমাত্রধর োরপারে অ্র্ত্রস্থত 
মরঞ্চ সমাত্রধস্থ করা হ়ে দারারক। 
 
অ্ধযা়ে-২১ 
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এ র্যাপারর পত্ররষ্কার প্রমাণ পাও়ো রর্র  রয, প্রথমত্রদরক আওরঙ্গরজরর্র সারথ হাত 
ত্রমত্রির়েত্র ি ররােোরা। দরর্ারর যা ঘটর  তার প্রধাে উৎস দাতা ত্রহরসরর্ 
আওরঙ্গরজরর্র পরক্ষ কাজ করত ররােোরা, ত্রর্রেষ করর োহজাহারের অ্সুস্থতার 
সম়েটুকুরত। আওরঙ্গরজর্ সত্রতযকারভারর্ই আগ্রা দুরর্বর পাত্রে সরর্রাহ র্যর্স্থা রকরট 
ত্রদর়েত্র ি। 
 
 মােুত্রচ্চ িৃত্রতোরণ করর জাত্রের়ের ে রয প্রত্রতরোধপরা়েণ আওরঙ্গরজর্ দারার ত্র ন্ন মিক 
পাত্রঠর়েত্র রিে োহজাহারের কার । 
 
অ্ধযা়ে–২২ 
 
সত্রতযকারভারর্ই প্রতারণার মাধযরম মুরাদরক র্ত্রে কররত্র ি আওরঙ্গরজর্। এরপর 
কম্পারসর োরত্রদরক োররট হাত্রত পাত্রঠর়ে ত্রদর়েত্র ি রযে মুরারদর র্াত্রহেী তার ত্রপ ু ত্রেরত 
ো পারর। পরর্তবীরত ত্রেরজর অ্থবমন্ত্রী আিী েকীরক হতযার দার়ে মৃতুযদণ্ড প্রদাে করা 
হ়ে মুরাদরক। 
 
 ১৬৫৮ সারির একুরে জুিাই সাধারণ অ্েুষ্ঠারের মাধযরম প্রথমর্াররর মত ত্রেরজরক রাট 
ত্রহরসরর্ রঘাষণা কররে আওরঙ্গরজর্। এর প্রা়ে এক র্ র পর ১৬৫৯ সারির পাাঁেই জুে 
তাাঁর রজযাত্রতত্রর্দরদর ভাষয অ্েুযা়েী অ্তযে শুভত্রদে–ত্রিতী়ে ও অ্তযে আাঁকমজকপূণব 
অ্েুষ্ঠারের আর়োজে করা হ়ে। 
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অ্ধযা়ে-২৩ 
 
আওরঙ্গরজর্রক রদ়োর পত্ররর্রতব ত্রেরজর মুো মাত্রটরত ত্রমত্রের়ে রদ়ো োহজাহারের র্েত্রট 
পুররাপুত্রর সতয। 
 
এটা আমার কেো রয োহজাহাে সুিাইমারের জীর্ে র্াাঁোরোর রেষ্টা কররত্র রিে। যাই 
রহাক ো রকে ত্রতত্রে সফি হেত্রে। আওঙ্গরজরর্র ত্রেরদবরে সুিাইমােরক প্রথরম রপাি 
োইর়ে রজযাত্রম্ব র্াত্রের়ে রফিা হ়ে, ধীরর ধীরর যা তারক হতযা করর রফরি। র্হু র্ র ধরর 
কারার্ারর রাোর পর ত্রেরজর এক কেযার সারথ দারার অ্েয পুি ত্রসত্রপররর ত্রর্র্াহ রদ়ে 
আওরঙ্গরজর্। 
 
 আরাকারের জিদসুয রাজার ভূত্রমরত রেষ রোো ত্রর্র়েত্র ি োহ সুজার োম, র্ািংিা 
পূর্বাঞ্চরি অ্র্ত্রস্থত এ অ্ঞ্চরিই রস ত্রেিঃরেষ হর়ে রর্র  র্রি রর্ত্রের ভারর্রই ত্রর্শ্বাস। 
 
অ্ধযা়ে-২৪ 
 
কারার্াররর পুররা সম়েটুকুরত ত্রপতার সঙ্গী ত্র রিে জাহাোরা। এ সম়ে আওরঙ্গরজরর্র 
সারথ কেরোই রদো হ়েত্রে োহজাহারের। যত্রদও োহজাহারের কারারভারর্র প্রথম র্ রর 
ত্রপতা-পুি পি ত্রর্ত্রেম়ে কররত্র রিে। োহজাহারের পক্ষ রথরক পুররাটাই ত্র ি ভৎবসো 
আর আওরঙ্গরজরর্র পক্ষ রথরক আরস ধমবী়ে আর আত্মপক্ষ সমথবে সুিভ উত্তর। এক 
ত্রেত্রঠরত আওরঙ্গরজর্ ত্রিরেত্র রিে রয, আত্রম রু্িরত রপররত্র  রয জাহাপো ভারিার্ারসে, 
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তরর্ আমারক ে়ে–এ রথরকই র্হু ত্রদে ধরর ত্রেরজরক ত্রর্ত্রেন্ন ভার্ার রয অ্েুভূত্রত তার 
সূি পাও়ো যা়ে। 
 
ফরাসী জযা র্যাপত্রটস্ট ভারত্রে়োররর এর রিেেীই একমাি প্রমাণ রয োহজাহাে ত্রেরজর 
সমাত্রধ ত্রহরসরর্ কারিা মারর্বরির তাজমহি ত্রেমবারণর অ্ত্রভপ্রা়ে র্যে কররত্র রিে। 
তাভারত্রে়োর ত্রিরে রর্র ে রয, োহজাহাে েদীর অ্পর তীরর ত্রেরজর সমাত্রধ ত্রেমবাণ কাজ 
শুরু কররত্র রিে; ত্রকন্তু পুিরদর সারথ যুে এ পত্ররকেো েসযাৎ করর রদ়ে। পূরর্ব সাদা 
মারর্বরির সারথ সিংর্ত্রত রররে কারিা মারর্বরির ইমাররতর কথা র্রিত্র রিে োহজাহাে। 
যত্রদ ত্রতত্রে ত্রেরজর তাজমহি ত্রেমবারণর অ্ত্রভপ্রা়ে র্যে করর থারকে, তাহরি ত্রেত্রিত রয 
এরক্ষরি স্থাে ত্রহরসরর্ রর্র  ত্রেরতে মাহতার্ র্ার্ অ্থর্া েন্দ্র আরিার উদযাে। 
পুরাতেত্রর্দর্ণ মাহতার্ র্ারর্ এরকম রকাে ইমাররতর ত্রভত্রত্ত েুাঁরজ ো রপরিও এ 
পত্ররকেো রয োহজাহারের সারথ োপ ো়ে ো–তা ে়ে। রকেো ত্রেরের ত্রর্োি সমিদার 
ত্র রিে ত্রতত্রে। এ াড়া সাদা মারর্বরির সারথ কারিার তর্পরীতয ভারিার্াসরতে ত্রতত্রে। এই 
উদাহররণর সতযতা ত্রেণবীত হর়ের  যেে ত্রতত্রে ১৬৩০ সারি মমতাজ মহরির মৃতুযর ত্রঠক 
পূরর্ব কাত্রিররর শ্রীের্ররর োত্রিমার র্ার্ারে ত্রেমবাণ কররে কারিা মারর্বরির মঞ্চ, 
তাজমহরির মারিও কারিা মারর্বি অ্সিংেযর্ার র্যর্হার করা হর়ের । উদাহরণ স্বরূপ 
র্িা যা়ে, োরত্রট ত্রমোররর প্রত্রতত্রট সাদা মারর্বরির েক এরক অ্রেযর সারথ কারিা মারর্বি 
রোদাই করর রজাড়া িার্াে হর়ের , সমাত্রধ রসৌরধর িম্ভমূরির োরপারের ত্রেেু রদ়োরি 
রোদাই করা আর  একই উপাদাে আর সমাত্রধ িরম্ভর কাঠারমা আর কযাত্রিগ্রাফী উভ়ে 
রক্ষরিই র্যর্হার করা হর়ের  কারিা মারর্বি পাত্রের ওপারর কারিা তাজ আর ত্রর্রেষ 
রকাে অ্র্স্থােের প্রাত্রি ঘটারতা? যাই রহাক, সত্রতযটা হ়েত আর কেরোই জাো হরর্ ো 
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আমারদর। রযটা পত্ররষ্কার তা হি তাজমহরি সমাত্রধস্থ হর্ার রকাে ইরে ত্র ি ো তার, 
শুধুমাি মমতারজর জেয এত্রটর েকো কররত্র রিে ত্রতত্রে। ভর্রের এরকর্ারর মািোরে 
আর  মমতারজর জমকারিা পাথররর ের্াধার। োহজাহারের সমাত্রধ পরড় রর্র  
একপারে, পুররা েকোরত একমাি ত্রর্সদৃে উপাদাে। মমতারজর সমাত্রধর োরপারের 
কারিা-সাদা টাইরির র্ডবাররর মারি অ্েুপ্ররর্ে কররর  এত্রট, আর্াররা, সত্রর্িারর র্ণবো 
রপরত রদেুে অ্যা ত্রট়োরড্রপ অ্ে দয ত্রেক্ অ্র্ টাইম। ১৬৬৬ সারির ২২ রে জােু়োত্ররর 
প্রথম প্রহরর মৃতুযর্রণ কররে োহজাহাে। স্থাে, আগ্রা দুর্ব। ত্রর্োি রাজকী়ে রকাে 
রেষকৃরতযর অ্েুরমাদে দাে কররেত্রে আওরঙ্গরজর্। আরদে ত্রদর়েত্র রিে রযে েীররর্ 
তাজমহরির মাত্রটর ত্রেরের সমাত্রধ স্থারে মমতারজর পারে সমাত্রধস্থ করা হ়ে তার 
ত্রপতারক। 
 
. 
 
প্রধাে েত্ররিসমূহিঃ 
 
োহজাহারের পত্ররর্ার 
 
মমতাজ মহি (প্রােে আরজুমাে র্ােু), োহজাহারের পত্নী। 
 
 জাহাোরা, োহজাহাে এর্িং মমতারজর তজযষ্ঠ জীত্রর্ত কেযা দারা 
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শুরকাহ, োহজাহাে আর মমতারজর তজযষ্ঠ জীত্রর্ত পুি 
 
োহ সুজা, োহজাহাে ও মমতারজর জীত্রর্ত ত্রিতী়ে পুি 
 
 ররােোরা, োহজাহাে ও মমতারজর ত্রিতী়ে জীত্রর্ত কেযা 
 
আওরঙ্গরজর্ োহজাহাে ও মমতারজর তৃতী়ে জীত্রর্ত পুি 
 
 মুরাদ, োহজাহাে ও মমতারজর কত্রেষ্ঠ জীত্রর্ত পুি 
 
 র্ওহর আরা, োহজাহাে ও মমতারজর কত্রেষ্ঠ কেযা। 
 
োত্রদরা, দারা শুরকাহর পত্নী 
 
সুিাইমাে, দারা শুরকার তজযষ্ঠ পুি 
 
ত্রসত্রপর, দারা শুরকার কত্রেষ্ঠ পুি 
 
জাহাঙ্গীর, োহজাহারের ত্রপতা 
 
আকর্র, োহজাহারের ত্রপতামহ 
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 হুমা়ুেে, োহজাহারের প্রত্রপতামহ 
 
 েসরু, োহজাহারের সভাই ও জাহাঙ্গীররর তজযষ্ঠ পুি 
 
 পাররভজ, োহজাহারের সত্তাই ও জাহাঙ্গীররর ত্রিতী়ে পুি 
 
 োহত্রর়োর োহজাহারের সত্তাই ও জাহাঙ্গীররর কত্রেষ্ঠ পুি 
 
 রমহরুত্রন্নসা (েূরজাহাে আর েূরমহি োরমও পত্ররত্রেত) জাহাঙ্গীররর সর্বরেষ পত্নী ও 
মমতাজ মহরির ফুফু। 
 
আসফ োে, মমতাজ মহরির ত্রপতা ও রমহরুত্রন্নসার ভাই 
 
জাত্রে, েসরুর ত্রর্ধর্া পত্নী। 
 
ইসমাইি োে, জাত্রের ভ্রাতুসু্পি 
 
রাজকী়ে রৃ্হস্থাত্রি আর দরর্াররর সদসযরৃ্ে। 
 
 সাত্রত্ত আি-ত্রেসা, মমতারজর ত্রর্শ্বি ও পরর্তবীরত জাহাোরার র্নু্ধ 
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আসিাে রর্র্, োহজাহারের র়্েস্ক পত্ররোরক। 
 
 তুত্রহে রা়ে, পাররসযর োহ আব্বারসর দরর্ারর রমার্ি কূটেীত্রতক 
 
 উিাদ আহমাদ, তাজমহরির স্থপত্রত 
 
োসরীে, ররােোরার প্রােে কমবোরী ও জাহাোরার রসর্াদাসী 
 
 আিী েকী, গুজরারটর রাজস্বমন্ত্রী 
 
োহজাহারের প্রধাে রসোো়েক আর কমবকতবার্ণ 
 
অ্রোক ত্রসিং, োহজাহারের র্নু্ধ ও রাজপুত োহজাদা 
 
ত্রেরকািাস র্যািান্টাইে, ইিংররজ ও রমার্ি দরর্াররর প্রােে ইিংররজ কূটেীত্রতরকর 
আদবাত্রি 
 
 কামরাে ইকর্াি, আগ্রা দুরর্বর রসোো়েক। 
 
 আহরমদ আত্রজজ, দাত্রক্ষণারতযর রসোপত্রত 
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আর্দুি আত্রজজ, আহরমদ আজীজ পুি 
 
 জাত্রফর আব্বাস, আহরমদ আত্রজরজর রসরকন্ড ইে কমান্ড। 
 
মহর্ত োে, োহজাহারের রাজত্ব কারির প্রথম ত্রদককার কমান্ডার-ইে-ত্রেফ 
 
 মাত্রিক আিী, োহজাহারের আিার্রির পত্ররোিক 
 
 সাত্রদক রর্র্, র্ািুত্রের তজযষ্ঠ উপরদষ্টা রা়ে ত্রসিং, রাজপুত এর্িং োহজাহারের প্রধাে 
গুিেররদর অ্েযতম সুিাইমাে োে, একজে কমবকতবা 
 
 মাও়োরের রাজা যে়েে ত্রসিং 
 
 েত্রিিউল্লাহ োে, উজরর্ক উপরদষ্টা 
 
আম্বাররর রাজা জ়ে ত্রসিং 
 
ত্রদিীর োে, আফর্াে রসোপত্রত 
 
রাজা রাম ত্রসিং রারঠার, একজে রাজপুত োসক 
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অ্েযােযরা 
 
 মাত্রিক ত্রজউ়োে, দারা শুরকাহ ও তার পুরির ত্রর্শ্বাসঘাতক 
 
 মােদুমী োে, আগ্রা দুরর্বর প্রোসক ও োহজাহারের কারারক্ষী 
 
 ইত্রতর্র োে, আওরঙ্গরজরর্র প্রধাে েপুিংসক, পরর্তবীরত োহজাহারের কারারক্ষী। 
99 
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