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প্রধান িচরত্রর্ ূহ 

 

হমাযুঘনি পরির্াির্যব : 
 

র্ার্ি, হুমাযুঘনি আব্বাজান এর্ং প্রথম প্রমাযল সম্রাট 
 

মাহাম, হুমাযুঘনি আরম্মজান এর্ং র্ার্ঘিি রপ্রযতমা স্ত্রী 
 

খানজাদা, হুমাযুঘনি ফুরপজান এর্ং র্ার্ঘিি ভরযনী 
 

 র্াইসানযাি, হুমাযুঘনি নানাজান 
 

 কামিান, হুমাযুঘনি সৎভাইঘদি রভতঘি র্ঘযাঘজযষ্ঠ 
 

 আসকারি, হুমাযুঘনি সৎ-ভাইঘদি রভতঘি মধযম এর্ং কামিাঘনি আপন ভাই 
 

রহন্দাল, হুমাযুঘনি সৎ-ভাইঘদি রভতঘি করনষ্ঠতম 
 

গুলর্দন, হুমাযুঘনি সৎ-প্রর্ান এর্ং রহন্দাঘলি আপন ভরযনী 
 

আকর্ি, হুমাযুঘনি প্রাণরপ্রয পুত্র 
 

হমাযুঘনি রর্শ্বি পারিষদর্যব : 
 

কারশম, হুমাযুঘনি রর্শ্বি উরজি 
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জওহি, হুমাযুঘনি র্যরক্তযত পরিচািক এর্ং পির্তবীঘত তাি িাজপ্রাসাঘদি খিঘচি রনযন্ত্রক 
 

র্ার্া ইযাসভাঘলা, হুমাযুঘনি অশ্বশালাি প্রধান 
 

আহঘমদ খান, হুমাযুঘনি গুপ্তদূতঘদি প্রধান এর্ং পির্তবীঘত আগ্রাি শাসনকতবা 
 

 শািাফ, হুমাযুঘনি প্রজযারতষী 
 

 জারহদ প্রর্য, একজন র্ঘযাঘজযষ্ঠ প্রসনাপরত 
 

সারলমা, হুমাযুঘনি রপ্রযতম উপপত্নী 
 

সুঘলযমান রমজবা, হুমাযুঘনি আত্মীয সম্পরকবত ভাই এর্ং তাাঁি অশ্বাঘিাহী র্ারহনীি প্রসনাপরত 
 

মাহাম আযা, আকর্ঘিি দুধ-মা 
 

আধম খান, আকর্ঘিি দুধ-ভাই 
 

নারদম খাজা, হুমাযুঘনি অনযতম প্রসনাপরত এর্ং মাহাম আযাি স্বামী 
 

অনযানয : 
 

 গুলরুখ, র্ার্ঘিি স্ত্রী এর্ং কামিান আি আসকারিি আরম্মজান 
 

রদলদাি, র্ার্ঘিি স্ত্রী এর্ং রহন্দাল এর্ং গুলর্দঘনি আরম্মজান 
 

 রনজাম, একজন রভরিঅলা 
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জযনর্, হারমদাি প্রধান পরিচারিকা 
 

সুলতানা, িাজা মালঘদঘর্ি প্রমাযল উপপত্নী 
 

 ওযারজম পাোন, একজন অর্সিপ্রাপ্ত সসনয সাহরসকতাি জনয হুমাযুন যাঘক পুিসৃ্কত কঘিরিল 
 

প্রশখ আরল আকর্ি, রহন্দাঘলি উরজি এর্ং হারমদাি আব্বাজান 
 

দািযা, নারসঘিি পুত্র, কারু্ঘল হুমাযুঘনি প্রসনািাউরনি আরধকারিক 
 

 মুিাফা আিগুন, তূকবী অশ্বাঘিাহী প্রযািা 
 

রহনু্দিান : 
 

সুলতান র্াহাদুি শাহ, গুজিাঘতি শাসনকতবা 
 

 তাতবাি খান, হুমাযুঘনি আব্বাজান র্ার্ঘিি কাঘি পিাি হওযা পূর্বর্তবী শাসক র্ংশ, প্রলারধঘদি, 
একজন সদসয এর্ং রহনু্দিাঘনি তখঘতি একজন দার্ীদাি 
 

প্রশিশাহ, প্রিাটজাঘত জন্ম প্রনযা র্াংলাি এক উচ্চারভলাষী শাসক 
 

ইসলাম খান, প্রশিশাঘহি পুত্র 
 

 রমজবা হুঘসন, রসঘন্ধি সুলতান 
 

িাজা মালঘদর্, মািওযাঘিি শাসক 
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 তারিক খান, রফঘিাজপুঘিি শাসক এর্ং প্রশিশাঘহি অনুযত জাযরযিদাি 
 

আরদল শাহ, ইসলাম শাঘহি ভরিপরত এর্ং রহনু্দিাঘনি তখঘতি একজন দার্ীদাি প্রসকুন্দাি শাহ, 
ইসলাম শাঘহি আত্মীয সম্পরকবত ভাই এর্ং রহনু্দিাঘনি তখঘতি একজন দার্ীদাি 
 

পািসয : 
 

শাহ তামান্স 
 

 রুিম প্রর্য, র্ঘযাঘজযষ্ঠ প্রসনাপরত এর্ং শাহ তামাঘস্পি আত্মীয সম্পরকবত ভাই 
 

 সর্িাম খান, অরভজাত র্যরক্ত, দক্ষ প্রসনাপরত এর্ং পির্তবীঘত হুমাযুঘনি খান-ই-খানান, প্রধান 
প্রসনাপরত 
 

হমাযুঘনি পূর্ব-পুরুষ : 
 

 প্রচরঙ্গস খান 
 

 সতমূি পরিঘম যাঘক সতমূি লঙ র্লা হয 
 

 উলুে প্রর্য, সতমূঘিি প্রঘপৌত্র এর্ং একজন খযাতনামা প্রজযারতষী 
 

. 
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প্রথ  েবস – ভ্রাতৃপ্রচত  মপ্র  

 

০১. বাম্ের চেম্ে র্ওয়ারী 
 

কঘযকরদন ধঘিই র্াতাঘস প্রচণ্ড রহঘমি প্রঘকাপ। হুমাযুন যরদ প্রচাখ র্ন্ধ কঘি তাহঘল অনাযাঘস 
আগ্রাি এই দূযব প্রকাঘিি পরির্ঘতব রনঘজঘক সশশঘর্ি সঙ্গী কারু্ঘলি পাহা়ে আি তৃণভূরমি 
প্রপ্রক্ষাপঘট কল্পনা কিঘত পাঘি। রকন্তু সংরক্ষপ্ত শীতকাল প্রশষ হঘয আসঘি। আযামী কঘযক 
সপ্তাঘহি রভতঘিই রহনু্দিাঘনি সমভূরম আর্ািও ধূরলকণা আি উষ্ণতায দগ্ধ হঘর্। 
 

পশঘমি পিত প্রদযা লাল িঘঙি আলখাল্লাটায রনঘজঘক ভাঘলা কঘি মুঘ়ে রনঘয, মন্থি পাঘয 
প্রদযাঘলি উপঘি পাযচারি কঘি হুমাযুন। তাি প্রদহিক্ষীঘদি আঘদশ রদঘযঘি তাাঁঘক একা থাকঘত 
রদঘত কািণ একাকী রনঘজি ভার্নায রর্ঘভাি হঘয থাকঘত চায প্রস। মাথা উাঁচু কঘি, তািাি 
ফুলঝুরি রনঘয জ্বলজ্বল কিঘত থাকা পরিষ্কাি আকাঘশি রদঘক তারকঘয থাঘক প্রস। তাঘদি তীব্র, 
িত্ন-তুলয উজ্জ্বলতা সর্সমঘযই প্রমারহত কঘি তাঘক। এটা প্রাযশই তাি মঘন হয প্রয প্রসখাঘন 
সর্রকিু প্রলখা িঘযঘি, প্রকর্ল প্রতামাঘক জানঘত হঘর্ প্রসটা প্রকাথায আি রকভাঘর্ই র্া প্রসই রলখঘনি 
পাঘোিাি কিঘত…। 
 

প্রপিঘন প্রকাথাও প্রথঘক একটা লেু, সার্লীল পাঘযি শব্দ প্রভঘস এঘস ভার্নায র্যাোত েটায তাি। 
হুমাযুন কু্র কুচঘত েুঘি তাকায, ভাঘর্ প্রকাঘনা অমাতয র্া প্রহিী এতটাই হেকািী প্রয রনজবনতাি জনয 
সম্রাঘটি অরভপ্রাঘযি প্রতযক্ষ আঘদশ অমানয কিাি স্পধবা প্রদখাঘত পাঘি। প্রর্গুনী আলখাল্লায প্রমা়ো 
একটা লম্বা, ক্ষীণদশবন অর্যঘর্ি উপঘি কু্রি নজি আপরতত হয তাি, মুঘখি রনম্াংশ একটা রমরহ 
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পদবাি অর্গুণ্ঠঘন ঢাকা, এি উপঘি তাাঁি ফুপু খানজাদাি রকশরমশ িঘঙি প্রচাখ জ্বলজ্বল কিঘি। 
হুমাযুঘনি কু্রি অরভর্যরক্ত রনঘমঘষ রমরলঘয রযঘয প্রসখাঘন একটা হারস ফুঘট উঘে। 
 

 ‘প্রজনানা মহঘল প্রতামাি জনয অঘপক্ষা কিরি আমিা। তুরম র্ঘলরিঘল আজ িাঘতি খার্ািটা 
আমাঘদি সাঘথই খাঘর্। প্রতামাি মা অরভঘযায কিরিল আজকাল র্ড্ড প্রর্শী একাকী থাকঘিা তুরম, 
আরমও তাি সাঘথ একমত।’ 
 

খানজাদা অর্গুণ্ঠন সরিঘয প্রদয। প্রদযাঘল প্রঝালান জ্বলন্ত মশাল প্রথঘক তামাঘট র্ঘণবি আঘলা এঘস 
একটা কাটা কাটা মুখার্যঘর্ি উপঘি পঘ়ে যা এখন আি তাি প্রযৌর্নকাঘলি মঘতা তত সুন্দি প্রনই 
প্রদখঘত রকন্তু এমন একটা মুখ যা হুমাযুন তাি প্রতইশ র্িঘিি জীর্ঘনি পুঘিাটা সময ভাঘলাঘর্ঘসঘি 
আি রর্শ্বাস কঘিঘি। খানজাদা আঘিকটু কাঘি এরযঘয আসঘত চন্দনকাঘেি হালকা প্রসৌিভ প্রটি 
পায প্রস যা প্রজনানা মহঘল কারুকাযবখরচত প্রসানাি তশতরিঘত ক্রমাযত জ্বলঘি। 
 

‘আমাঘক অঘনক রকিু রর্ঘর্চনা কিঘত হঘে। আমাি এখনও পুঘিাপুরি প্রমঘন রনঘত কষ্ট হঘে প্রয 
আমাি র্ার্া ইঘন্তকাল কঘিঘিন।’ 
 

‘হুমাযুন, প্রসটা আরম রু্রঝ। আরমও তাঘক ভীষণ ভাঘলার্াসতাম। র্ার্ি প্রতামাি র্ার্া রিল র্ঘট রকন্তু 
ভুঘল প্রযও না আমাি আদঘিি প্রিাট ভাইও রিল প্রস। প্রস আি আরম একসাঘথ অঘনক ঝ়ে ঝাপটা 
সহয কঘিরি, এর্ং কখনও রচন্তা করিরন এঘতা শীরেই আমিা তাঘক হািার্…রকন্তু প্রসটাই আল্লাহি 
ইো।’ 
 

হুমাযুন দৃরষ্ট সরিঘয প্রনয, প্রথম মুেল সম্রাট, তাি র্ার্াঘক প্রস আি কখনও প্রদখঘত পাঘর্ না এই 
ভার্নায প্রয তাি প্রচাঘখি প্রকাঘণ অশ্রুরর্নু্দ রচকরচক কিঘি প্রসটা প্রস এমনরক খানজাদাঘকও প্রদখাঘত 
অরনেুক। শরক্তশালী, প্রপা়ে খাওযা এক প্রযািা, প্রয তাি যাযার্ি প্রো়েসওযাি র্ারহনীঘক কারু্ল 
প্রথঘক পাহাঘ়েি রযরিপঘথি রভতি রদঘয নীঘচ প্রনঘম এঘস, একটা সাম্রাঘজযি প্রখাাঁঘজ রসনু্ধ নদ 
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অরতক্রম কঘিরিল, আজ মৃত, এই ভার্নাটাই প্রকমন অসম্ভর্ মঘন হয। এমনরক এই ভার্নাটা 
আিও প্রর্শী অর্াির্ মঘন হয প্রয মাত্র রতনমাস আঘয প্রকামঘি ঈযঘলি মিক প্রশারভত হাতলযুক্ত 
তাাঁি রপতাি তির্ারি আলমযীি আি আঙু্গঘল তাাঁি পূর্ব পুরুষ সতমুঘিি অঙু্গিীয ধািণ কঘি রনঘজই 
রনঘজঘক প্রমাযল সম্রাট র্ঘল রর্ঘোরষত কঘিঘি প্রস। 
 

 ‘সর্রকিু এঘতা রর্রচত্র… অঘনকটা একটা অলীক কল্পনাি মঘতা যা প্রথঘক প্ররতরনযত আশা কিরি 
প্রজঘয উের্ আরম।’ 
 

‘এটাই র্াির্ দুরনযা আি প্রতামাি উরচত এঘক প্রমঘন প্রনযা। র্ার্ি যা প্রচঘযরিল, যাি জনয জীর্ন 
র্ারজ প্রিঘখ ল়োই কঘিরিল প্রস, সর্রকিুি প্রকর্ল একটাই উঘেশয রিল- একটা সাম্রাজয হারসল কিা 
এর্ং িাজর্ংঘশি পিম্পিাি পত্তন। আরম প্রযমন এটা জারন তুরমও জাঘনা- প্রমাযলঘদি জনয 
রহনু্দিান হারসল কিঘত পারনপঘথি যুঘি যখন সুলতান ইব্রারহম প্রলারদঘক পিাস্থ কঘিরিল প্রস তুরম 
রক প্রতামাি রপতাি পাঘশ প্রসরদন ল়োই কিরন?’ 
 

হুমাযুন রনিুপ থাঘক। প্রকাঘনা কথা না র্ঘল আঘিকর্াি আকাঘশি রদঘক তাকায প্রস। যখন প্রস 
আকাঘশি রদঘক তাকায, স্বঘযবি রু্ক প্রথঘক একটা উল্কা খঘস পঘ়ে রমরলঘয প্রযঘত প্রদঘখ, এি জ্বলন্ত 
পুঘেি রর্নু্দমাত্র রচহ্নও থাঘক না। আ়েঘচাঘখ খানজাদাি রদঘক তাকাঘল প্রদঘখ প্রয রতরনও 
উল্কাপাতটা লক্ষয কঘিঘিন। 
 

‘উল্কাপাত সম্ভর্ত প্রকাঘনা একটা রকিুি পূর্বলক্ষণ। এটা সম্ভর্ত ইরঙ্গত কিঘি লজ্জাকিভাঘর্ 
রর্সৃ্মরতি অতঘল হারিঘয যাঘর্ আমাি িাজত্ব…আমাি কথা প্রকউ মঘন িাখঘর্ না…’। 
 

‘প্রতামাি র্ার্া যরদ এখন এখাঘন থাকঘতন তাহঘল রনঘজি প্ররত এই ধিঘনি সঘন্দহ আি চলরচত্ততা 
তাঘক কুি কিঘতা। প্রতামাি রনযরতঘক তুরম র্িণ কঘি নাও র্িং এটাই চাইঘতন রতরন। রনঘজি 
উত্তিারধকািী রহসাঘর্ প্রতামাি র্ারক রতন সৎ-ভাইঘদি রভতি প্রথঘক একজনঘক পিন্দ কিঘত 
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পািঘতন রতরন রকন্তু প্রতামাঘক মঘনানীত কঘিঘিন। তুরম সর্াি রভতঘি র়্ে এটাই কািণ না- 
আমাঘদি প্রযাঘত্রি প্রলাঘকিা রর্ষযটা কখনও এভাঘর্ রর্ঘর্চনা কঘি না। রতরন প্রতামাঘক সর্ঘচঘয 
প্রযাযয আি গুণী প্রভঘর্রিঘলন প্রসজনয। রহনু্দিাঘনি উপঘি আমাঘদি আরধপতয এখনও অরনরিত- 
মাত্র পাাঁচ র্িি আঘয আমিা এঘদঘশ এঘসরি এর্ং চািপাশ প্রথঘক রর্পঘদি আশঙ্কা এখনও িঘয 
প্রযঘি। র্ার্ি প্রতামাঘক রনর্বাচন কঘিরিঘলন কািণ রতরন প্রকর্ল প্রতামাি সাহরসকতায, যা তুরম 
ইরতমঘধয যুিঘক্ষঘত্র প্রমাণ কঘিঘি, আস্থাশীল রিঘলন না র্িং প্রসইসাঘথ প্রতামাি আত্মরর্শ্বাস, আি 
প্রতামাি আত্মাি শরক্ত, আমাঘদি পরির্াঘিি শাসন কিাি অরধকাি সম্বঘন্ধ প্রতামাি রর্ঘর্চনা প্রর্াধ, 
যা এখাঘন এই নতুন ভূখঘণ্ড রনঘজঘদি অরিত্ব র্জায িাখঘত আি সমৃরি লাভ কিঘত আমাঘদি 
িাজর্ংঘশ অর্শযই থাকঘত হঘর্।’ খানজাদা দম প্রনর্াি জনয থাঘমন। 
 

হুমাযুন যখন প্রকাঘনা উত্তি প্রদয না, রতরন মশাঘলি আঘলায রনঘজি মুখ তুঘল ধঘিন এর্ং তাাঁি ডান 
ভ্র প্রথঘক প্রায রচরু্ক পযবন্ত প্রনঘম আসা একটা সরু সাদা ক্ষতরচঘহ্ন আলঘতা কঘি রনঘজি আঙু্গল 
রদঘয স্পশব কঘিন। আরম মুঘখ এটা রকভাঘর্ এঘসঘি, আরম যখন তরুণী রিলাম আি উজঘর্কঘদি 
হাঘত প্রতামাি র্ার্াঘক সমিকন্দ তুঘল রদঘত হঘযরিল তখন রকভাঘর্ তাঘদি প্রযাত্রপরত সাইর্ারন খান 
আমাঘক অপহিণ কঘিরিল আি তাি ইোি কাঘি আমাঘক নতজানু হঘত র্াধয কঘিরিল। প্রস 
আমাঘদি মঘতা, যাঘদি ধমনীঘত সতমূঘিি িক্ত র্ইঘি, তাঘদি সর্াইঘক েৃণা কিঘতা। আমাঘদি 
র্ংঘশি প্রকাঘনা যুর্িাজঘক অর্মারনত আি তাি মযবাদাহারন তাাঁঘক সপশারচক আনন্দ রদত। আরম 
কৃতজ্ঞ প্রয তাাঁি হাঘিঘম র্রন্দনী অর্স্থায পুঘিাটা সময আরম কখনও হতাশ হইরন… কখনও ভুঘল 
যাইরন আরম প্রক র্া এটা আমাি দারযত্ব প্রয আমাঘক প্রর্াঁঘচ থাকঘত হঘর্। মঘন প্রিঘখ প্রয আঘিকটা 
প্রমঘয যখন অতরকবঘত আক্রমণ কঘি আমাি প্রসৌন্দঘযবি রকিুটা চুরি কঘিরিল, আরম এই ক্ষতরচহ্ন 
সম্মাঘনি স্মািক রহসাঘর্ ধািণ কঘিরিলাম- সর্াইঘক প্রদখাঘত প্রচঘযরিলাম প্রয আরম এখনও প্রর্াঁঘচ 
আরি এর্ং রনিযই একরদন আর্ািও মুক্ত হর্। প্রসই রদনটা এঘসরিল সুদীেব দশ র্িি পঘি। 
আমাি ভাইঘযি সাঘথ আরম পুনিায– রমরলত হই আি আমাি প্রতযার্তবন উপলঘক্ষয সাইর্ারন খাঘনি 
কঘিারট রদঘয রনরমবত একটা পানপাত্র প্রথঘক তাাঁঘক পান কিঘত প্রদঘখ প্রসরদন আনঘন্দ উঘিরলত 
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হঘযরিলাম আরম। হুমাযুন আমাি প্রযমন রিল, প্রতামাঘকও প্রসই একইিকম আত্মরর্শ্বাঘস আি 
চারিরত্রক দৃঢ়তায র্লীযান হঘত হঘর্। 
 

‘সাহরসকতায আপনাি সমকক্ষ হওযা খুর্ করেন, রকন্তু কথা রদরে আমাি র্ার্াি ইো র্া আমাঘদি 
র্ংঘশি প্রকাঘনা অমযবাদা আরম হঘত প্রদর্ না।’ 
 

‘তাহঘল রক রনঘয এঘতা রচন্তা কিঘিা? তুরম র্যঘস নর্ীন, উচ্চাকাঙ্খী… প্রতামাি র্ার্া অসুস্থ হর্াি 
র্হু পূঘর্বই মসনঘদি প্ররত আগ্রহী রিঘল তুরম; প্রস আমাি সাঘথ রর্ষযটা রনঘয আঘলাচনা কঘিরিল।’ 
 

‘তাাঁি মৃতুয যখন হয তখন রর্ষযটা খুর্ই আকরিক রিল। আরম অঘনক কথাই তাঘক র্লঘত 
পারিরন। সম্রাঘটি দারযত্ব গ্রহঘণি জনয আরম এখনও রনঘজঘক প্রস্তুত র্ঘল মঘন করি না…রনঘদন 
পঘক্ষ এত দ্রুত র্া এভাঘর্ নয।’ 
 

হুমাযুন তাাঁি মাথা ঝুাঁঘক প়েঘত প্রদয। কথাটা সরতয। তাাঁি র্ার্াি অরন্তম মুহূতবগুঘলা তাাঁঘক এখনও 
তার়েঘয রনঘয রফঘি। র্ার্ি রনঘজি প্রশষরর্নু্দ শরক্ত একরত্রত কঘি, তাি র্যরক্তযত পরিচািকঘদি 
আঘদশ রদঘযরিঘলন িাজকীয আলখাল্লায সরজ্জত কঘি তাি রসংহাসঘন অরধরষ্ঠত কিঘত তাাঁঘক এর্ং 
তাাঁি অমাতযঘদি তাাঁি সামঘন হারজি হঘত। পরিপূণব িাজদির্াঘিি সামঘন, দূর্বল কঘণ্ঠ রকন্তু রনঘজি 
সংকঘল্প অরর্চল, র্ার্ি তাি আঙু্গল প্রথঘক কু্রি যজবনিত র্াঘেি মিক প্রখারদত সতমূঘিি ভািী 
প্রসানাি অঙু্গিীয খুঘল প্রনযাি জনয হৃমাযুনঘক আঘদশ প্রদন এর্ং র্ঘলন, এটা যঘর্বি সাঘথ ধািণ 
কিঘর্ এর্ং এটা প্রতামাি উপঘি প্রয দারযত্ব অপবন কিঘি প্রসটা কখনও রর্সৃ্মত হঘর্ না…’ রকন্তু 
র্ার্ঘিি তখন মাত্র সাতচরল্লশ র্িি র্যস, তখনও রনঘজি প্রশ্রষ্ঠ সমঘযি তুঘঙ্গ এর্ং রনঘজি 
রর্কাশমান সাম্রাঘজযি দারযত্ব আঘিকজঘনি হাঘত তুঘল প্রদযাি জনয র্ড্ড অল্প র্যস। 
 

‘প্রকাঘনা মানুষ, এমনরক একজন সম্রাঘটি পঘক্ষও জানা সম্ভর্ না কখন আি রকভাঘর্ তাি কাঘি 
প্রর্ঘহশঘতি ডাক এঘস প্রপৌঁিাঘর্। আমাঘদি কাঘিা পঘক্ষই রনঘজঘদি জীর্ঘনি যরতপথ পুঘিাপুরি 
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অনুমান র্া রনযন্ত্রণ কিা সম্ভর্ না। নশ্বিতাি চিম অরনিযতা আি প্রসই সাঘথ ভাঘযযি নানা 
উত্থানপতন প্রমঘন রনঘয র্াাঁচঘত প্রশখাই প্রাপ্তর্যস্ক হঘয প্রর্ঘ়ে উোি অংশ।’ 
 

‘মানরি। রকন্তু আরম প্রাযশই রচন্তা করি আমাঘদি জীর্ঘনি অন্তিাঘল মূলযত নকশা অনুধার্ঘন 
আমাঘদি অঘনক রকিুই কিণীয িঘযঘি। েটনা পিম্পিা যা আপাত দৃরষ্টঘত এঘলাঘমঘলা মঘন হয 
হযত প্রতমনটা নয। খালাজান, আপরন এইমাত্র প্রযমন র্লঘলন প্রয আমাি আব্বাজাঘনি মৃতুয রিল 
পিম করুণামঘযি কাময, রকন্তু আপরন ভুল কঘিঘিন। প্রসটা রিল আদঘত আমাি আব্বাজাঘনিই 
অরভপ্রায। আমাি জনয রতরন ইোকৃতভাঘর্ রনঘজঘক উৎসযব কঘিঘিন।’ 
 

খানজাদা প্রচাঘখ রজজ্ঞাসা রনঘয তারকঘয থাঘক। তুরম রক র্লঘত চাইঘিা? 
 

 আমাঘক র্লা আব্বাজাঘনি প্রশষ কথাগুঘলা কখনও কাঘিা কাঘি প্রকাশ করিরন আরম। রতরন মািা 
যার্াি রেক পূর্বমুহূঘতব রফসরফস কঘি র্ঘলরিঘলন প্রয কঘযক মাস পূঘর্ব আরম যখন করেন জ্বঘি 
আক্রান্ত হঘযরিলাম, আমাি প্রজযারতষী শািাফ তাাঁঘক র্ঘলরিল প্রস গ্রহ নক্ষত্র রর্ঘর্চনা কঘি প্রজঘনঘি 
আব্বাজান যরদ আমাঘক জীরর্ত প্রদখঘত চান তাহঘল তাাঁি কাঘি যা সর্ঘচঘয মূলযর্ান প্রসটা অর্শযই 
উৎসযব কিঘত হঘর্ তাঘক। আি তাই প্রসজদায নতজানু হঘয আমাি জনয আল্লাহি কাঘি রনঘজি 
জীর্ন অপবণ কঘিরিঘলন। 
 

তাহঘল এটা র্ািরর্কই আল্লাহি অরভপ্রায-পিম করুণাময তাি তযাযস্বীকাি গ্রহণ কঘিঘিন। 
 

না! শািাফ আমাঘক র্ঘলঘি, প্রস আসঘল র্লঘত প্রচঘযরিল প্রয আমাি আব্বাজাঘনি উরচত প্রকাহ-ই-
নূি হীিকখণ্ডটা রনঘর্দন কিা তাাঁি রনঘজি জীর্ন নয। রকন্তু আমাি আব্বাজান তাি কথাি ভুল 
র্যাখযা কঘিরিল…এটা আপাতদৃরষ্টঘত আপুতকি প্রয আমাি আব্বাজান আমাঘক এঘতা 
ভাঘলার্াসঘতন, আমাঘদি সাম্রাঘজযি ভরর্ষযঘতি জনয আমাঘক এঘতা গুরুঘত্বি প্রচাঘখ প্রদখঘতন প্রয 
রতরন রনঘজি জীর্ন উৎসযব কঘিঘিন। আমাি প্ররত এঘতাটা রর্শ্বাঘসি প্রযাযয আরম রকভাঘর্ হঘয 
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উের্? আমাি মঘন হয একদা প্রয মসনঘদি জনয এত উদগ্রীর্ রিলাম আরম প্রর্াধহয তাি উপযুক্ত 
নই। আমাি ভয হয প্রয এভাঘর্ সূরচত হওযা িাজত্বকাঘলি ললাঘট কলঘঙ্কি রতলক জুটঘর্… 
 

এসর্ ভার্না অর্ান্তি। কাযব আি কািঘণি প্রপিঘনি িক খুাঁজঘত তুরম র্ড্ড পরিশ্রম কিঘি। 
অরনিযতা আি র্যথবতাি রভতি রদঘয অঘনক িাজঘত্বিই সূচনা হঘযঘি। প্রতামাি িাজঘত্বি সমারপ্ত 
প্রসিকম হঘর্ না প্রসটা প্রতামাি রনঘজি কঘমবাঘদযাঘযি িািা রনরিত কিাি দারযত্ব প্রতামাি উপঘিই 
র্তবায। র্ার্ি প্রকাঘনা তযাযস্বীকাি কঘি থাকঘল প্রতামাি জনয তাাঁি ভাঘলার্াসা আি প্রতামাি প্ররত 
তাাঁি রর্শ্বাস প্রথঘকই প্রসটা কঘিঘি। এটাও মঘন প্রিঘখা প্রস রকন্তু সাঘথ সাঘথ মৃতুযর্িণ কঘিরন- তুরম 
সুস্থ হঘয উোি পঘিও প্রস আঘিা আট মাস সময জীরর্ত রিল। প্রসই সমঘয তাাঁি মৃতুয হঘল প্রসটা 
একটা রনিকই কাকতালীয র্যাপাি হত। খানজাদা দম রফঘি প্রপঘত কথাি মাঘঝ একটু রর্িরত 
প্রদয। প্রস রক তাি প্রশষ সমঘয প্রতামাঘক অনয আি রকিু র্ঘলরিল? 
 

রতরন আমাঘক দুুঃখ কিঘত রনঘষধ কঘিরিঘলন…চঘল প্রযঘত হঘে র্ঘল তাাঁি মন প্রমাঘটই ভািাক্রান্ত 
রিল না। রতরন অর্শয আমাি কাি প্রথঘক প্ররতশ্রুরত আদায কঘি রনঘযঘিন- আমাি সৎ-ভাইঘদি 
রর্রুঘি রকিু না কিঘত, যতই প্রসটা তাঘদি প্রাপয হঘয থাকুক। 
 

খানজাদাি মুঘখ রর্দ্রূপ প্রখলা কঘি। হুমাযুন এক মুহূঘতবি জনয ভাঘর্ তাাঁি ভাইঘদি রর্রুঘি প্রস 
প্রর্াধহয প্রকাঘনা মন্তর্য কিঘর্, রকন্তু প্রসটা না কঘি, প্রস রনঘজি প্রিাট রকন্তু অরভজাত মাথাটা প্রকর্ল 
আঘন্দারলত কঘি, আপাতদৃরষ্টঘত প্রস প্রকাঘনা মন্তর্য না কিাই প্রশ্রয মঘন কঘিঘি। 
 

এর্াি চল। এসর্ রচন্তাভার্না অঘনক হঘযঘি। হাঘিঘম চাদি রর্িাঘনা হঘয রযঘযঘি। প্রতামাি 
আরম্মজান আি অনযানয মরহলাঘদি তুরম রনিযই অঘপক্ষা করিঘয িাখঘর্ না। রকন্তু হুমাযুন…একটা 
প্রশষ অরভপ্রায। ভুঘল প্রযও না প্রয প্রতামাি নাঘমি মাঘন ভাযযর্ান। প্রসৌভাযয প্রতামাি পাঘয এঘস 
লুরটঘয প়েঘর্ যরদ শািীরিক আি মানরসকভাঘর্ তুরম শরক্তশালী হও আি সুঘযাঘযি সিযর্হাি কি। 
রনঘজি প্ররত প্রতামাি এসর্ অথবহীন সঘন্দহ পরিতযায কি। অন্তর্ীক্ষণ একজন করর্ র্া 
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সুরফসাধঘকি জীর্ঘন হযত গুরুত্ব র্হন কিঘত পাঘি রকন্তু একজন ম্রাঘটি জীর্ঘন এি প্রকাঘনা স্থান 
প্রনই। প্রতামাি আব্বাজান- আি রনযরত প্রতামাঘক যা দান কঘিঘি দুহাঘত প্রসটা গ্রহণ কি। 
 

প্রশষর্াঘিি মঘতা আকাঘশি রদঘক তারকঘয প্রস প্রদঘখ চাাঁদ প্রমঘেি আ়োঘল ঢাকা পঘ়ে প্রযঘি, হুমাযুন 
ধীি পাঘয তাি খালাজানঘক অনুসিণ কঘি পাথঘিি রসাঁর়েি রদঘক এরযঘয যায প্রযটা প্রজনানা 
মহঘলি রদঘক প্রনঘম রযঘযঘি। 
 

* 
 

কঘযক সপ্তাহ পঘিি কথা- সম্রাঘটি র্যরক্তযত কামিায হুমাযুঘনি সামঘন তাাঁি অশ্বশালাি রনযন্ত্রঘণ 
রনঘযারজত সচিাচি উফুল্ল, আি রকরিৎ সু্কলরু্রিি র্ার্া ইযাসভাঘলা রনঘজঘক ভূমযর্লুরণ্ঠত কঘি, 
প্রকাঘনা রর্রচত্র কািঘণ প্রস সন্ত্রি। প্রলাকটা আনত অর্স্থা প্রথঘক পুনিায যখন উঘে দাাঁ়োয এর্ং মুখ 
তুঘল তাাঁি রদঘক তাকায, হুমাযুন লক্ষয কঘি প্রয প্রলাকটাি প্রচাঘখি রনম্াংঘশি চও়ো হাঘ়েি উপঘি 
তাি ত্বক প্রযন অস্বাভারর্কভাঘর্ টানটান হঘয প্রসারিত হঘয িঘযঘি এর্ং তাি কপাঘলি পাঘশ 
একটা রশিা দপদপ কিঘি। 
 

সুলতান, আমাঘক একাকী যরদ আপনাি সাঘথ কথা র্লাি অনুমরত রদঘতন? র্ার্া ইযাসভাঘলা প্রিৌপয 
রনরমবত হুমাযুঘনি নীচু র্সর্াি আসঘনি দুপাঘশ দণ্ডাযমান প্রহিীঘদি রদঘক চরকত দৃরষ্টঘত তাকায। 
একটা অস্বাভারর্ক অনুঘিাধ। রনিাপত্তাি খারতঘি সম্রাট কদারচৎ একাকী অর্স্থান কঘিন। এমনরক 
রতরন যখন হাঘিঘম অর্স্থান কঘিন তখনও োতঘকি তির্ারিি আোত নাকচ কিঘত সতকব প্রহিীি 
দল সর্সমঘয তাি আঘশপাঘশই অর্স্থান কঘি। রকন্তু র্ার্া ইযাসভাঘলা, প্রয হুমাযুঘনি মৃত 
আব্বাজাঘনি অধীঘন রর্শ্বিতাি সাঘথ যুি কঘিঘি, তাঘক রর্শ্বাস কিা যায। 
 

হুমাযুন প্রহিীঘদি কামিা তযায কিঘত আঘদশ প্রদয আি ইরঙ্গঘত র্ার্া ইযাসভাঘলাঘক কাঘি আসঘত 
র্ঘল। প্রলাকটা সামঘন এরযঘয আঘস র্ঘট রকন্তু কথা র্লঘত ইতিত কঘি, প্রস তাি মাথাি প্রখাাঁচা 
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প্রখাাঁচা চুল চুলকায, যা তাাঁঘক তাাঁি প্রযাঘত্রি সনাতন পিরতি কথা স্মিণ করিঘয প্রদয, রহনু্দিাঘন 
আসর্াি পঘি প্রস মাথা কামান শুরু কিঘলও, ধুসি রুক্ষ চুঘলি একটা প্রযািা প্রস প্রিঘখ রদঘযঘি যা 
একটা টাঘসঘলি মঘতা প্রদাল খায। 
 

র্ার্া ইযাসভাঘলা, র্লল। তুরম আমাঘক রক র্লঘত চাও? 
 

খািাপ খর্ি…সুলতান, ভযার্হ খর্ি… র্ার্া ইযাসভাঘলি মুখ রদঘয প্রায আতবনাঘদি মঘতা একটা 
দীেবশ্বাস রনযবত হয। আপনাি রর্রুঘি একটা ষ়েযন্ত্র দানা প্রর্ঘধঘি। 
 

ষ়েযন্ত্র? সহজাত প্ররৃ্রত্তি র্ঘশ হুমাযুঘনি হাত তাি হলুদ পরিকঘিি ভাাঁঘজ প্রযাাঁজা িত্নখরচত দুধারি 
খঞ্জি স্পশব কঘি এর্ং রকিু রু্ঘঝ উোি আঘযই প্রস দাাঁর়েঘয পঘ়ে। কাি এঘতা র়্ে দুুঃসাহস…? 
 

র্ার্া ইযাসভাঘলা রনঘজি মাথা নত কঘি। সুলতান, আপনাি সৎ-ভাইঘযিা। 
 

আমাি ভাইঘযিা…? মাত্র দুমাস আঘয প্রস আি তাি ভাইঘযিা আগ্রা দূঘযবি প্রাঙ্গঘণ কাাঁঘধ কাাঁধ 
রমরলঘয দাাঁর়েঘয রিল যখন র্াঘিাটা কাঘলা ষা়ে প্রজাতা রযরি কিা যার়েটা তাাঁঘদি মিহুম 
আব্বাজাঘনি রূপাি শর্াধাি রনঘয কারু্ঘলি পঘথ দীেব যাত্রায িওযানা হয, র্ার্ি প্রসখাঘনই তাঘক 
সমারধস্থ কিাি অনুঘিাধ কঘিরিঘলন। তাি রনঘজি মঘতা তাি সৎ-ভাইঘদি প্রচাঘখ মুঘখও প্রশাঘকি 
একটা স্পষ্ট িাপ ফুঘটরিল এর্ং প্রসই প্রশাকার্হ মুহূতবগুঘলাঘত তাাঁঘদি প্ররত প্রেহ আি মমত্বঘর্াঘধি 
একটা আকরিক প্রর্য তাাঁঘক আপুত কঘি তুঘল এর্ং আস্থাি জন্ম প্রদয প্রয তাাঁঘদি মিহুম 
আব্বাজাঘনি অসমাপ্ত কাজ সমাপ্ত কিঘত তাাঁিা তাাঁঘক সাহাযয কিঘর্: রহনু্দিাঘন প্রমাযলঘদি 
আরধপতযঘক অনাক্রময কিঘত। 
 

র্ার্া ইযাসভাঘলা হুমাযুঘনি প্রচাঘখ মুঘখ অরর্শ্বাস আি সংঘক্ষাভ রেকই প়েঘত পাঘি। সুলতান, আরম 
সরতয কথাই র্লরি, যরদও আমাঘদি সর্াি স্বাঘথব আমাঘক এটা র্লঘত না হঘলই আরম খুশী হতাম… 
র্ার্া ইযাসভাঘলা এখন যখন র্লঘত শুরু কঘিঘি, প্রস সাহস সিয কিঘি র্ঘল মঘন হয, পুনিায 
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পারনপঘথ প্রমাযলঘদি হঘয ল়োই কিা প্রসই প্রপা়ে খাওযা প্রযািাি সত্তা তাি রভতঘি রফঘি আসঘত 
থাঘক। তাি মাথা এখন আি নত না এর্ং প্রস হুমাযুঘনি প্রচাঘখি রদঘক রনুঃশঙ্কভাঘর্ তারকঘয িয। 
আপরন আমাঘক সঘন্দহ কিঘর্ন না যখন আরম আপনাঘক র্লঘর্া প্রয আরম এই তথয আমাি প্রিাট 
প্রিঘলি কাি প্রথঘক জানঘত প্রপঘিরি…প্রস ষ়েযন্ত্রকািীঘদিই একজন। প্রস মাত্র েন্টাখাঘনক আঘয 
আমাি কাঘি এঘস সর্রকিু স্বীকাি কঘিঘি। 
 

প্রস এটা প্রকন কঘিঘি? হুমাযুঘনি প্রচাখ সরু হঘয আঘস। 
 

কািণ রনঘজি জীর্ঘনি জনয প্রস ভীত…কািণ প্রস রু্ঝঘত প্রপঘিঘি প্রস চিম রনরু্বরিতাি পরিচয 
রদঘযঘি…কািণ প্রস জাঘন তাি কমবকাণ্ড আমাঘদি প্রযাঘত্রি জনয প্রকর্ল অসম্মান আি ধ্বংসই প্রডঘক 
আনঘর্। এই প্রশঘষি শব্দগুঘলা যখন প্রস র্লঘি, র্ার্া ইযাসভাঘলাঘক রনঘজি আঘর্য রনযন্ত্রঘণ 
িাখঘত প্রর্শ পরিশ্রম কিঘত হয র্ঘল তাাঁি প্রচাখমুখ কুচঘক যায। 
 

আমাি কাঘি এঘস সর্রকিু খুঘল র্ঘল তুরম ভাঘলাই কঘিঘি। আমাঘক সর্রকিু র্ঘলা। 
 

মহামানয সুলতান, আপনাি মিহুম আব্বাজাঘনি শর্াধাি কারু্ঘলি পঘথ িওযানা হওযাি র়্েঘজাি 
এক পক্ষকাল পঘিই, যুর্িাজ কামিান, আসকারি আি রহন্দাল এখান প্রথঘক প্রো়োয চঘ়ে প্রযঘত 
দুরদন লাঘয এমন দূিঘত্ব অর্রস্থত একটা দূঘযব রমরলত হয। আপরন হযত অর্যত আঘিন প্রয আমাি 
প্রিঘল কামিাঘনি অনুযত, প্রস ষ়েযঘন্ত্র অংশ প্রনযাি জনয তাাঁঘক প্রচুি পারিঘতারষঘকি প্রলাভ প্রদখায। 
মাথা-যিম অল্পর্যসী রনঘর্বাধ যা প্রস আসঘলও, প্রস তাঘদি সাঘথ প্রযায রদঘত সম্মত হয, আি তাই 
সর্রকিু প্রদঘখ আি প্রশাঘন। 
 

আমাি ভাইঘযিা রক পরিকল্পনা কিঘি? 
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আপনাঘক র্রন্দ কিঘর্ আি তািপঘি আপনাঘক র্াধয কিঘর্ সাম্রাজয ভায কিঘত আি তাাঁঘদি 
কাঘি আপনাি রকিু এলাকা সমপবন কিঘত। সুলতান তািা সনাতন প্রথায রফঘি প্রযঘত চায, যখন 
প্রঘতযক সন্তানই তাঘদি র্ার্াি ভূখঘণ্ডি একটা অংঘশি অরধকাি লাভ কিঘতা। 
 

একটা রনষ্প্রাণ হারস হুমাযুঘনি প্রচহািায প্রভঘস উঘে। আি তািপঘি রক হঘর্? তািা রক এঘতই 
সন্তুষ্ট থাকঘর্? অর্শযই না। তািা অরচঘিই এঘক অপঘিি রর্রুঘি অস্ত্র ধািণ কিঘর্ আি প্রসই 
সুঘযাঘয শত্রুিা আমাঘদি চািপাশ প্রথঘক রেঘি ধিঘর্। 
 

সুলতান, আপরন রেকই র্ঘলঘিন। তািা এমনরক এখনই রনঘজঘদি রভতঘি একমত হঘত পািঘি 
না। কামিান হল আসল উস্কারনদাতা। পুঘিা ষ়েযন্ত্রটাই তাি মরিষ্কপ্রসুত আি তাি সাঘথ প্রযায 
রদঘত প্রসই সর্াইঘক প্রঘিারচত কঘিঘি, রকন্তু তািপঘিই আসকারি আি তাি রভতঘি িীরতমঘতা 
হাতাহারত শুরু হঘযঘি সমৃি প্রঘদশগুঘলা তাঘদি রভতঘি প্রক প্রনঘর্ প্রসটা রনঘয। তাঘদি অনুযত 
প্রলাঘকিা প্রকাঘনামঘত তাাঁঘদি হাতাহারত প্রথঘক রর্িত কঘিঘি। 
 

হুমাযুন প্রকাঘনা কথা না র্ঘল পুনিায র্ঘস পঘ়ে। র্ার্া ইযাসভাঘলি কথা তাি কাঘি সরতযই মঘন 
হয। তাি প্রচঘয প্রকর্ল পাাঁচ মাঘসি প্রিাট, তাি সৎ-ভাই কামিানঘক যখন কারু্ল শাসঘনি জনয 
প্রসখাঘনি িাজপ্ররতভূ রহসাঘর্ প্রিঘখ আসা হয তখন প্রস রনঘজি অসঘন্তাষ প্রযাপঘনি প্রকাঘনা প্রচষ্টাই 
কঘিরন। রহনু্দিাঘনি অরভযাঘন হুমাযুন তাঘদি আব্বাজাঘনি সঙ্গী হয। কামিাঘনি আপন ভাই, 
পঘনি র্িঘিি আসকারিঘক, তাাঁঘদি সাঘথ প্রযায প্রদর্াি জনয খুর্ প্রর্শী একটা কষ্ট কিঘত হযরন। 
কামিান প্রযখাঘন প্রযত প্রসখাঘনই একরনষ্ঠ ভঘক্তি মঘতা প্রস সর্সমঘয তাাঁঘক অনুসিণ কিঘত যরদও 
কামিান তাঘক কখনও দূর্বল প্রপঘয রনপী়েন কিঘতা আর্াি কখনওর্া তাাঁঘক প্রশ্রয রদত। রকন্তু র্ার্া 
ইযাসভাঘলি র্ক্তর্য যরদ সরেক হয, এখন তাহঘল আসকারি প্রায প্রাপ্তর্যস্ক পুরুষ হঘয উঘেঘি র়্ে 
ভাইঘক সিিঘথ আহ্বান জানাঘত প্রস প্রমাঘটই ভীত নয। সম্ভর্ত তাাঁঘদি দুজনঘকই তাঘদি কঘোি 
মঘনাভার্সম্পন্ন মা গুলরুখ উসঘক রদঘযঘি। 
 

http://www.bengaliebook.com/


ব্রাদার্স অ্যাট ওয়ার - অ্যাম্পেয়ার অ্ব দয ম াগল । অ্যাম্লক্স রাদারম্ ার্স 

19 

www.bengaliebook.com                                  র্ূচিেত্র 
 

 

রকন্তু তাাঁি সৎ-ভাইঘদি রভতঘি করনষ্ঠতঘমি এসঘর্ি সাঘথ রক সম্পকব? রহন্দাল প্রকন এসঘর্ি 
রভতঘি রনঘজঘক জ়োঘত প্রযল? তাি এখন মাত্র র্াি র্িি র্যস আি হুমাযুঘনি আপন মা, 
মাহাঘমি প্রেহ িাযায প্রস র়্ে হঘযঘি। র্হু র্িি আঘয হুমাযুঘনি পঘি আি প্রকাঘনা সন্তাঘনি জন্ম 
রদঘত র্যথব হঘয রনঘজি অপািযতায রর্পযবি মাহাম র্ার্ঘিি কাঘি রমনরত কঘি তাি অনয স্ত্রী, 
রদলদাঘিি সন্তানঘক প্রচঘয প্রনয। রহন্দাল যরদও তখনও মাতৃযঘভব, র্ার্ি- তাাঁি রপ্রযতমা স্ত্রীি 
অনুঘিাধ প্রফলঘত পাঘি না- সঘদযাজাত সন্তান তাাঁঘক উপহাি রদঘর্ র্ঘল প্ররতশ্রুরত প্রদয। রকন্তু 
রহন্দাঘলি এই প্রতািণায প্রস অর্শয খুর্ একটা অর্াক হয না। র্ার্ঘিি রনঘজি যখন মাত্র র্াি 
র্িি র্যস তখন প্রথম রতরন িাজা হন। উচ্চাকাঙ্খাি আগুন এমনরক করনষ্ঠতম যুর্িাঘজি রভতঘিও 
জ্বঘল উেঘত পাঘি। 
 

সুলতান, র্ার্া ইযাসভাঘলি র্যগ্র, আন্তরিক কণ্ঠস্বি হুমাযুনঘক র্তবমাঘন রফরিঘয রনঘয আঘস। আমাি 
প্রিঘলি রর্শ্বাস যুর্িাজিা রনঘজঘদি রভতঘি একমত হঘত পাঘিরন র্ঘলই ষ়েযঘন্ত্রি পরিকল্পনা 
র্ারতল হঘযঘি। রকন্তু যতিাঘত এখাঘন এই আগ্রা দূঘযব, তািা পুনিায রমরলত হয। আপনাঘক 
তাঘদি কজায না আনা পযবন্ত তািা রনঘজঘদি রভতঘিি মতপাথবকয ভুঘল থাকাি রসিান্ত রনঘযঘি। 
তািা তাঘদি ভাষায আপনাি রনজবনতাি জনয সম্রাঘটি পঘক্ষ প্রর্মানান আকাঙ্খাি সুঘযায প্রনঘর্ র্ঘল 
ফরন্দ এাঁঘটঘি এর্ং পঘিির্াি আপরন যখন প্রো়ো রনঘয একাকী প্রর্ি হঘর্ন তখনই তািা আপনাঘক 
আক্রমণ কিঘর্। কামিান আপনাঘক এমনরক হতযা কিাি কথাও র্ঘলঘি এর্ং পুঘিা র্যাপািটাই 
প্রযন একটা দূেবটনাি মঘতা প্রদখায। আমাি প্রিঘলি তখন প্রর্াঘধাদয েঘট। মহামানয সুলতান 
আপনাি আসন্ন রর্পঘদি কথা অনুধার্ন কিঘত প্রপঘি, প্রস আমাঘক সর্রকিু খুঘল র্ঘল যা কঘযক 
সপ্তাহ আঘযই তাি করু্ল কিা উরচত রিল। 
 

র্ার্া ইযাসভাঘলা, এভাঘর্ সিাসরি আমাি কাঘি আসাি কািঘণ, আপনাি সাহরসকতা আি 
আনুযঘতযি জনয আরম আপনাি কাঘি কৃতজ্ঞ। আপরন রেকই র্ঘলঘিন। পুঘিা র্যাপািটাি র্যারপ্ত 
ভযঙ্কি রর্ঘশষ কঘি যখন আমাি সৎ-ভাইঘযিা আমািই রর্রুঘি ষ়েযঘন্ত্র রলপ্ত, আি তািঘচঘযও র়্ে 
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কথা আমাঘদি আব্বাজাঘনি ইঘন্তকাঘলি পঘি এঘতা শীেই। আপরন রক এ রর্ষঘয আি কাঘিা 
সাঘথ আঘলাচনা কঘিঘিন? 
 

না, সুলতান। 
 

ভাঘলা কঘিঘিন। রর্ষযটা রনঘয আি কাঘিা সাঘথ আঘলাচনা কিা প্রথঘক আপরন আপাতত রর্িত 
থাকঘর্ন। আমাঘক এখন একটু একা থাকঘত প্রদন। কতবর্য কিণীয রনঘয আরম একটু ভার্ঘত চাই। 
 

র্ার্া ইযাসভাঘলা একটু ইতিত কঘি, তািপঘি কক্ষ তযায না কঘি প্রস সিাসরি হুমাযুঘনি পাঘযি 
কাঘি ঝাাঁরপঘয পঘ়ে। প্রস প্রমঘঝ প্রথঘক অশ্রুরসক্ত প্রচাঘখ মুখ তুঘল তাাঁি রদঘক তাকায। সুলতান, 
আমাি প্রিঘল, আমাি আহাম্মক প্রিঘলটা…তাঘক এর্াঘিি মঘতা মাজবনা করুন…প্রস সরতযই রনঘজি 
ভুঘলি জনয অনুতপ্ত। প্রস ভাঘলা কঘিই জাঘন এর্ং আরমও জারন আপনাি প্রক্রাধ স্বাভারর্ক আি 
মৃতুযদণ্ডই তাি প্রাপয, রকন্তু আরম আপনাি কাঘি তাাঁি প্রাণ রভক্ষা চাইরি, তাি প্ররত একটু করুণা 
প্রদশবন প্রদখান… 
 

র্ার্া ইযাসভাঘলা। এই ভযঙ্কি ষ়েযন্ত্র সম্বঘন্ধ আমাঘক অর্রহত কিাি জনযই শুধু আপনাি অতীত 
আনুযঘতযি কথা স্মিঘণ প্রিঘখ আমাি কৃতজ্ঞতাি রনদশবন স্বরূপ আরম আপনাি প্রিঘলঘক প্রকাঘনা 
শারি প্রদর্ না। তাি কমবকাণ্ডঘক অল্প র্যঘসি অর্র্চক্ষণয রহসাঘর্ আরম এর্াঘিি মঘতা রর্ঘর্চনা 
কিঘর্া। রকন্তু এই ঝাঘমলাি রনষ্পরত্ত না হওযা পযবন্ত আশা কিঘর্া আপরন তাঘক রনিাপদ প্রকাঘনা 
স্থাঘন আটঘক িাখঘর্ন। 
 

র্ার্া ইযাসভাঘলি প্রদঘহি রভতি রদঘয প্রযন একটা কম্পঘনি প্রিশ র্ঘয যায এর্ং এক মুহূঘতবি জনয 
প্রলাকটা কৃতজ্ঞতায প্রচাখ র্ন্ধ কঘি। তািপঘি প্রস উঘে দাাঁ়োয এর্ং মুরণ্ডত মিক নুইঘয, ধীঘি ধীঘি 
রপিঘনি রদঘক সঘি যায। 
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হুমাযুন, রনুঃসঙ্গ হওযা মাত্র, দ্রুত রনঘজি পাঘয ভি রদঘয উঘে দাাঁ়োয এর্ং কারুকাযবখরচত একটা 
পানপাত্র আকঘ়ে ধঘি িাজকীয কঘক্ষি রভতি রদঘয প্রদৌঘ়ে যায। রনঘর্বাঘধি দল! যত্তসর্ আহাম্মক! 
তাি ভাইঘযিা যরদ রনঘজঘদি পথ রনঘজিাই প্রর্ঘি রনঘত শুরু কঘি তাহঘল অরচঘিই প্রমাযলিা 
মামুরল প্রযাত্রযত যুঘিিত যাযার্ি জীর্ঘন রফঘি যাঘর্ এর্ং তাঘদি এঘতা কঘষ্টি রর্রনমঘয অরজবত 
সাম্রাজয হাতিা়ো হঘর্। তাঘদি আব্বাজাঘনি কাঘি তাাঁিা প্রয ঋণী প্রসই প্রর্াধটা তাাঁঘদি প্রকাথায 
প্রযল, প্রকাথায প্রযল রনযরত সম্পঘকব তাঘদি প্রচতনা? 
 

মাত্র পাাঁচ র্িি আঘযি কথা হুমাযুন র্ার্ঘিি সাঘথ কাাঁঘধ কাাঁধ রমরলঘয খাইর্াি রযরিপথ রদঘয 
নীঘচি সমভূরমি রদঘক প্রধঘয এঘসরিল প্রযৌিঘর্ি রর্জযরতলক রিরনঘয রনঘত। যুঘিি প্রসই িক্ত আি 
যজবন, তাি প্রো়োি োঘমি তীব্র ঝাাঁঝাঘলা যঘন্ধ নাসািন্ধ্র ভঘি যাওযা, সুলতান ইব্রারহম প্রলাদীি 
িণহিীি রৃ্ংহন, প্রমাযল কামাঘনি হুঙ্কাি আি তাঘদি মাঘস্কঘটি যজবন যখন এইসর্ নতুন অস্ত্র 
কাতাঘিি পি কাতাি শত্রু প্রসনাি প্ররতঘিাধ গুাঁর়েঘয রদঘযরিল প্রসইসর্ সৃ্মরতি কথা মঘন প়েঘত 
আজও তাাঁি না়েীি প্রর্য দ্রুততি হঘয উঘে। রর্জঘযি মাঘহেক্ষণ প্রস আজও স্পষ্ট স্মিণ কিঘত 
পাঘি যখন- িক্তিরঞ্জত তির্ারি হাঘত- পারনপঘথি ধূঘলায ধুসরিত সমভূরম জরিপ কঘি প্রস উপলরব্ধ 
কঘিরিল রহনু্দিান প্রমাযলঘদি কিাযত্ত হঘযঘি। আজ তাাঁঘদি সর্ অজবন হুমরকি মুঘখ এঘস 
দাাঁর়েঘযঘি। 
 

মধয এরশযায আমাঘদি প্রলাঘকিা যখন শাসন কিঘতা তখন তািা প্রযমন র্লঘতা তখত র্া তক্তা 
রসংহাসন র্া শর্াধাি- আমাি এসঘর্ি প্রকাঘনা প্রঘযাজন প্রনই। হুমাযুন ভাঘর্, আমিা একটা নতুন 
প্রদঘশ এঘসরি এর্ং অর্শযই নতুন িীরত গ্রহণ কিঘত হঘর্ নতুর্া আমিা সর্রকিু হািার্। প্রস তাি 
যলায একটা সুক্ষ প্রসানাি হাঘিি সাঘথ প্রঝালান চারর্ি প্রখাাঁঘজ তাাঁি পরিধাঘনি আলখাল্লাি রভতঘি 
হাত ঢুরকঘয, উঘে দাাঁ়োয এর্ং কঘক্ষি একপ্রাঘন্ত অর্রস্থত যমু্বজাকৃরত র্াক্সটাি রদঘক এরযঘয যায। 
প্রস র্াক্সটাি তালা খুঘল, ঢাকরনটা প্রপিঘনি রদঘক সরিঘয প্রদয এর্ং প্রস যা খুাঁজরিঘলা প্রসটা দ্রুত 
খুাঁঘজ প্রর্ি কঘি ফুঘলি নক্সাি একটা প্রিশঘমি থঘল প্রযটাি মুখ প্রসানাি সুঘতা রদঘয ভাঘলা কঘি 
প্রপাঁরচঘয র্াাঁধা। প্রস খুর্ ধীঘি, প্রায শ্রিাি সাঘথ থঘলি মুখটা প্রখাঘল, এর্ং প্রভতঘি িরক্ষত সামগ্রী 
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প্রর্ি কঘি আঘন একটা অরতকায হীিকখণ্ড যতর্ািই প্রস এটা প্রদঘখ এি আঘলাকপ্রর্াহী তীব্র 
ঔজ্জ্বঘলয তাি শ্বাসরুি হঘয আঘস। আমাি প্রকাহ-ই-নূি, আমাি আঘলাি পর্বত পাথিটাি দীরপ্তময 
উপরিতঘল আলঘতা কঘি রনঘজি আঙু্গল রু্লাঘত রু্লাঘত প্রস রফসরফস কঘি র্ঘল। পারনপঘথি যুঘিি 
পঘি এক ভািতীয িাজকুমািী যাি পরির্ািঘক প্রসই রর্শৃঙ্খলাি মাঘঝ িক্ষা কঘিরিল তাাঁঘক এটা 
উপহাি রহসাঘর্ রদঘযরিল প্রস, পাথিটাি এমন একটা রনখুাঁত প্রসৌন্দযব আঘি যা প্রদঘখ তাাঁি 
সর্সমঘযই মঘন হয ভািতর্ঘষব প্রমাযলিা যা খুাঁজঘত এঘসঘি- প্রযৌির্ আি জাাঁকজমকপূণব সমৃরি যাাঁি 
পাঘশ পািঘসযি শাহঘকও ম্লান মঘন হঘর্-তাি সর্রকিুই এি মাঘঝ প্ররতভাত হঘয আঘি। 
 

পাথিটা হাঘত ধিা অর্স্থাঘতই, হুমাযুন রচরন্তত ভরঙ্গঘত তাাঁি প্রচযাঘিি কাঘি রফঘি আঘস। প্রস 
একাকী আি রর্ষণ্ণ ভরঙ্গঘত প্রসখাঘনই র্ঘস থাঘক যতক্ষণ না। রনঘচি প্রাঙ্গঘন দির্াঘিি সমযিক্ষক 
ের়েযালী রনঘজি প্রহঘিি তাি প্রহিাি সমারপ্ত প্রোষণা কিঘত তাাঁি রপতঘলি চাকরতঘত আোঘতি 
শব্দ প্রভঘস আঘস- তাাঁঘক মঘন করিঘয প্রদয প্রয িাত প্রশষ হঘয এল। 
 

প্রস অনুধার্ন কঘি প্রয এটা তাাঁি প্রথম গুরুতি পিীক্ষা আি প্রস রনঘজি সামথবয প্রমাণ কিঘত 
র্িপরিকি। তাাঁি র্যরক্তযত অনুভূরত যাই প্রহাক- এই মুহূঘতব তাি ইঘে কিঘি সর্গুঘলা সৎ 
ভাইঘযি যলা পযবাযক্রঘম রটঘপ সর্ কটাি ভর্লীলা সাঙ্গ কঘি প্রদয- প্রস অর্শযই হেকািী প্রকাঘনা 
পদঘক্ষপ প্রনঘর্ না, সঘর্বাপরি এমন রকিু কিঘর্ না যাি ফঘল প্রর্াঝা যায প্রয ষ়েযঘন্ত্রি কথা ফাাঁস 
হঘয রযঘযঘি। রনভৃঘত প্রদখা কিাি জনয র্ার্া ইযাসভাঘলি অনুঘিাধ প্রকউ হযঘতা প্রখযাল কঘি 
থাকঘর্। তাি দাদাজান র্াইসানযাি, র্া তাি উরজি করিম, প্রয তাি মিহুম আব্বাজাঘনি সর্ঘচঘয 
রর্শ্বি পিামশবদাতাঘদি অনযতম, যরদ এখন প্রকর্ল এখাঘন উপরস্থত থাকঘতা। রকন্তু দুই র্ঘযাঘজযষ্ঠ 
প্রলাকই র্ার্ঘিি শর্াধাি র্হনকািী কাঘফলাি সাঘথ কারু্ঘলি পঘথ িঘযঘি প্রসখাঘন তাাঁঘক সমারধস্থ 
কিাি রর্ষযটা তািা তদািরক কিঘর্। আযামী কঘযক মাঘসি রভতঘি তাাঁঘদি রফঘি আসর্াি প্রকাঘনা 
সম্ভার্না প্রনই। িাজঘত্বি গুরুভাি, এি সাঘথ রর্দযমান একাকীত্ব সম্পঘকব, তাি সাঘথ একর্াি তাি 
মিহুম আব্বাজান আঘলাচনা কঘিরিল। প্রস খুর্ ভাঘলা কঘিই জাঘন, তাাঁঘক রনঘজঘক এর্ং একমাত্র 
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তাাঁঘক রনঘজঘকই রসিান্ত রনঘত হঘর্ কিণীয সম্বঘন্ধ রকন্তু তাি আঘয তাাঁঘক অর্শযই তাি মঘনাভার্ 
প্রযাপন িাখঘত হঘর্। 
 

হুমাযুন রনঘজি প্রক্রাধঘক প্রশরমত কিাি প্রঘযাজনীযতা অনুভর্ কঘি, প্রস রসিান্ত প্রনয িাতটা প্রস 
তাি রপ্রযতমা িরক্ষতাি সাঘথ কাটাঘর্- কারু্ঘলি উত্তঘিি পাহা়েী অিল প্রথঘক আযত প্রযালকাি 
মুখার্যর্, ধুসি প্রচাঘখি এক সুননযা তরুণী। সারলমা তাি প্রিশঘমি মঘতা ত্বক আি করচ ডারলঘমি 
মঘতা িনযুযল র্যর্হাি কঘি খুর্ ভাঘলা কঘিই জাঘন রকভাঘর্ তাাঁি প্রদহঘক আত্মহািা কঘি তুলঘত 
হঘর্ এর্ং পুঘিা রর্ষযটা প্রস স্পষ্টতই উপঘভায কঘি। সারলমাি প্রণযস্পশব সম্ভর্ত আজ িাঘত 
তাাঁঘক মন পরিষ্কাি কিঘত আি তাি ভার্নাগুঘলাঘক রর্নযি কিঘত সাহাযযই কিঘর্ এর্ং তাহঘল 
হযঘতা অনাযত ভরর্ষযঘতি অরনিযতা একটু হাল্কা হঘর্ যা সম্ভর্ত সহসাই আি অলুক্ষঘণ ভরঙ্গঘত 
কৃষ্ণ র্ণব ধািণ কঘিঘি। 
 

রতন েন্টাি পঘি, হাঘিঘম সারলমাি কঘক্ষ প্রিশম-আরৃ্ত একটা তারকযায প্রহলান রদঘয সমূ্পণব রর্র্স্ত্র 
অর্স্থায হুমাযুন শুঘয থাঘক। তাি প্রপষল শিীি, প্রপা়ে খাওযা পিীরক্ষত একজন প্রযািি পঘক্ষ 
মানানসই ক্ষতরচঘহ্ন অলঙ্কত, র্াদাম প্রতঘল রসক্ত হঘয দীরপ্ত ি়োয প্রমঘযটা তাি ত্বঘক চটুল ভরঙ্গঘত 
প্রসটা মারলশ কঘিঘি যতক্ষণ না এক মুহূতবও অঘপক্ষা কিাটা অসহয হঘয উঘে, হুমাযুন তাঘক রু্ঘক 
প্রটঘন প্রনয। সারলমাি ধুসি হলুদ র্ঘণবি মসরলঘনি স্বে আলখাল্লা- হুমাযুঘনি সদয অরধকৃত ভূখঘণ্ডি 
একটা সামগ্রী, প্রযখাঘনি তাাঁরতিা এঘতা সূক্ষ আি কমনীয কাপ়ে র্যন কঘি তািা যাি নাম িাঘখ 
র্াযুি হৃৎস্পন্দন র্া প্রভাঘিি রশরশি- ফুঘলি নক্সা প্রভালা কাঘপবঘটি উপঘি অর্ঘহলায পঘ়ে িঘযঘি। 
সারলমা যরদও তাাঁঘক পরিতৃপ্ত কঘিঘি এর্ং তাাঁি প্ররত প্রমঘযটাি সা়ো র্িার্ঘিি মঘতাই প্রর্ল আি 
হুমাযুঘনি উঘত্তজনা রশরথল হঘযঘি, তাি মঘন তখনও র্ার্া ইযাসভাঘলি ফাাঁস কিা কথাগুঘলাই 
রফঘি রফঘি আঘস, তাাঁি প্রক্রাধ আি হতাশাঘক পুনিায জাযরিত কঘি। 
 

সারলমা, কষ্ট কঘি আমাঘক পান কিাি জনয একটু প্রযালাপজল এঘন প্রদঘর্। 
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প্রস রনঘমঘষি রভতঘিই রূপাি পানপাত্র যাঘত মূলযর্ান পাথি রদঘয প্রযালাঘপি রৃ্ত্তাকাি পযাঘনল 
প্ররণরহত কিা িঘযঘি রনঘয রফঘি আঘস। পাঘত্রি পারনি উঘটি কাঘফলায কঘি উত্তঘিি পাহা়ে 
প্রথঘক অরতকায চাইঘযি আকৃরতঘত প্রকঘট আনা র্িফ রদঘয শীতল কিা যন্ধটা মুখঘিাচক। রর্িানাি 
পাঘশ িাখা একটা প্রিাট কাঘেি র্াক্স প্রথঘক, হুমাযুন কঘযকটা আরফঘমি গুরল প্রর্ি কঘি এর্ং 
প্রসগুঘলা পাঘত্রি রভতঘি প্রিঘ়ে প্রদয, গুরলগুঘলা পারনঘত একটা দুধাঘলা েূরণব সৃরষ্ট কঘি রমরলঘয যায। 
 

পান কি। প্রস পানপাত্রটা সারলমাি প্রোাঁঘটি কাঘি তুঘল ধঘি এর্ং তাঘক প্রঢাক রযলঘত প্রদঘখ। তাি 
আনঘন্দ তাাঁঘক অংশীদাি কিাই তাি অরভপ্রায, রকন্তু প্রস রকিুটা লরজ্জতও র্ঘট তাি এমন 
আচিঘণি প্রপিঘন আঘিা একটা অনয উঘেশযও িঘযঘি। তাি আব্বাজান প্রায প্রাণ হািাঘত 
র্ঘসরিঘলন যখন রু্যা- পিারজত শত্রু সুলতান ইর্িারহম প্রলারদি মা তাি প্রিঘলি মৃতুযি জনয 
প্ররতঘশাধ রনঘত তাাঁঘক রর্ষ প্রঘযাঘযি প্রচষ্টা কঘিরিল। প্রসই সময প্রথঘক, অনয প্রকউ আঘয পিীক্ষা 
কঘিরন এমন প্রয প্রকাঘনা খাদযদ্রর্য সম্বঘন্ধ হুমাযুন সর্সমঘয সতবক থাঘক…। 
 

আমাি প্রভু, রনন। সারলমা, প্রযালাপজঘল আকষবণীযভাঘর্ রসক্ত প্রোাঁঘট, প্রস তাঘক চুমু খায আি 
পানপাত্রটা হাঘত তুঘল প্রদয। প্রস পানপাঘত্র যভীি চুমুক প্রদয, কামনা কঘি সাম্প্ররতক সপ্তাহগুঘলাঘত 
আরফম প্রযভাঘর্ তাি প্রশাকাঘর্য প্রভাতা কঘি রদঘযঘি আি তাি উঘিয হ্রাস কঘিঘি প্রসভাঘর্ কাজ 
শুরু করুক, তাি মানসপঘট আলঘতা কঘি কুণ্ডলীমুক্ত হঘয তাাঁঘক প্রীরতপ্রদ রর্স্মিঘণি মাঘঝ রনঘয 
যাক। 
 

রকন্তু আজ িাঘত প্রস প্রর্াধহয মাত্রা অরতক্রম কঘিঘি র্া এি প্রশমন ক্ষমতাি কাঘি অঘনক প্রর্শী 
রকিু প্রতযাশা কিঘি। প্রস তারকযায প্রদহ এরলঘয রদঘত, তাি মঘনি অরলঘন্দ অশুভ লক্ষণযুক্ত নানা 
অর্যঘর্ি সৃরষ্ট হঘত থাঘক। তাি সামঘন দীরপ্তময নীল যমু্বজ আি সরু রমনািযুক্ত একটা 
অপূর্বসুন্দি শহি প্রভঘস উঘে। যরদও প্রসখাঘন তাি সংরক্ষপ্ত অর্স্থান মঘন িাখাি পঘক্ষ তাাঁি র্যসটা 
খুর্ই অল্প রিল, তরু্ও প্রস রু্ঝঘত পাঘি শহিটা সমিকন্দ, তাাঁি মহান পূর্বপুরুষ সতমূঘিি িাজধানী 
আি প্রসই শহি যা তাি র্ার্া দখল কঘিরিঘলন, হারিঘযরিঘলন আি সািাটা জীর্ন প্রস জনয আকুল 
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হঘয প্রথঘকঘিন। র্ার্ঘিি প্রিঘখ যাওযা প্রাঞ্জল র্ণবনা প়ো থাকাি কািঘণ হুমাযুন রু্ঝঘত পাঘি প্রস 
শহঘিি প্রকঘে অর্রস্থত প্রিরযিান চত্বঘি দাাঁর়েঘয িঘযঘি। তাি প্রচাঘখি সামঘন আকাঘশি রদঘক 
উঘে যাওযা প্রতািণিাঘিি উপঘি স্থারপত গুরটসুরট রদঘয থাকা কমলা িঘঙি র্ােটা জীর্ন্ত হঘয উঘে, 
তাি কান দুঘটা মাথাি সাঘথ প্রলপঘট িঘযঘি, তীক্ষ্ণ দাাঁঘতি উপঘি প্রোাঁট টানটান, অর্জ্ঞা প্রকাঘশি 
জনয থুতু প্রফলঘত প্রস্তুত। র্ােটাি প্রচাখ দুঘটা কামিাঘনি প্রচাঘখি মঘতা সরু্জ। 
 

সহসা, হুমাযুন রনঘজঘক র্াঘেি রপঘেি উপঘি আরর্ষ্কাি কঘি, রনঘজি সমি শরক্ত রদঘয প্রস ওটাি 
সাঘথ ধ্বিাধ্বরি কিঘি, প্রটি পায র্ােটাি প্রপষল শিীি তাি নীঘচ প্রমাচ়ে খাঘে। প্রস রনঘজি উরু 
রদঘয তাাঁঘক শক্ত কঘি আকঘ়ে ধঘি, প্রাণীটাি তপ্ত রনুঃশ্বাঘসি যন্ধ পায যখন জন্তুটা রনঘজি প্রদহ 
র্ারকঘয, মাথা এপাশ ওপাশ প্রদালাঘত থাঘক, তাাঁঘক রিটঘক প্রফঘল প্রদযাি জনয প্রর্চািা প্রাণপণ 
ল়োই কঘি। হুমাযুন জটাঘক তাি দুপা রদঘয আিও শক্ত কঘি আটঘক ধঘি আি প্রটি পায এি 
পাাঁজি র্যথায প্রমাচ়োঘে আি নতুন কঘি দাপাদারপ শুরু হয। প্রস প্রকানভাঘর্ই রিটঘক যাঘর্ না। 
প্রস সামঘনি রদঘক ঝুাঁঘক আঘস, জটাি প্রদঘহি নীঘচ রনঘজি হাত দুঘটা রপিঘল প্রযঘত প্রদয। তাি 
হাঘতি আঙু্গলগুঘলা মাংসঘপশী অনুভর্ কঘি যা নিম আি মসৃণ এর্ং তাি প্রভতঘি িঘযঘি একটা 
উষ্ণ, িঘন্দার্ি না়েীি স্পন্দন, জটাি প্রাণশরক্তি উৎস। প্রস তাি মুরষ্ঠ শক্ত কিাি উঘেঘশয চাপ 
র্া়োঘত আি প্রর্লভাঘর্ ধাক্কা রদঘত থাকঘল আচমকা জন্তুটাি শ্বাসপ্রশ্বাঘসি শব্দ ককবশ হঘয উঘে 
আি রখচুনী শুরু হয। 
 

সম্রাট…দযা কঘিন… 
 

আঘিকটা দুর্বল কণ্ঠস্বি প্রকাথাও প্রথঘক তাি মঘনাঘযায আকষবণ কিঘত চায। কণ্ঠস্বিটা রনুঃশ্বাস 
প্রনর্াি জনয হাাঁসফাাঁস কিঘি। প্রস প্রচাখ খুঘল তাকায এর্ং রনঘজি প্রসারিত তািািঘন্ধ্রি রভতি রদঘয 
নীঘচি রদঘক তারকঘয, হুমাযুন রহংস্র প্রকাঘনা র্াঘেি র্দঘল সারলমাঘক প্রদখঘত পায। সারলমাি প্রদহ, 
তাি রনঘজি প্রদঘহি মঘতাই োঘম চুপচুঘপ হঘয প্রভজা প্রযন চু়োন্ত মুহূতব রনকঘটই উপরস্থত। রকন্তু 
যরদও প্রস আসঘলই তাাঁি মারলক, হুমাযুঘনি প্রপশল হাঘতি তালু সারলমাি প্রপলর্ িন প্রচণ্ড প্রজাঘি 
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আকঘ়ে প্রিঘখঘি প্রযন সারলমাই প্রসই রহংস্র জন্তু যাঘক পিাভূত কিঘত প্রস ল়োই কিরিল। প্রস তাি 
হাঘতি মুরে শীরথল কঘি রকন্তু িমঘণি প্রর্য র্ার়েঘয প্রদয যতক্ষণ না তািা দুজঘনই সুখানুভূরতি 
শীঘষব প্রপৌঁঘি এর্ং অর্সাঘদ প্রভঘঙ পঘ়ে। 
 

সারলমা, আরম দুুঃরখত। প্রতামাি উপঘি এভাঘর্ হামঘল প়ো আমাি প্রমাঘটই উরচত হযরন। আমাি 
প্রকর্ল মঘন হরেল প্রতামাি জনয আমাি কামনাি সাঘথ প্রভুত্ব স্থাপঘনি ভার্নাগুঘলা প্রকমন এক 
হঘয রমঘশ যাঘে। 
 

দুুঃরখত হর্াি মঘতা রকিু হযরন- আপনাি প্রপ্ররমক-সুলভ আচিণ আমাঘক প্রভাযসুঘখ উঘিল কঘি 
প্রতাঘল। আপরন অনয এক জযঘত রিঘলন আি আরম এখাঘন প্রযমন কঘি থারক আরম প্রসখাঘনও 
রনরিবধায আপনাি প্রসর্ায িত রিলাম। আরম খুর্ ভাঘলা কঘিই জারন আপরন কখনও ইোকৃতভাঘর্ 
আমাঘক কষ্ট প্রদঘর্ন না। এখন এসর্ ফালতু আঘলাচনা র্াদ রদঘয আমাঘক আঘিকর্াি সঙ্গসুঘখি 
তুঘঙ্গ রনঘয যান, এইর্াি একটু প্রকামলতা আরম আপনাি কাঘি আশা কিঘতই পারি। 
 

হুমাযুন সানঘন্দ তাি প্রতযাশা পূিণ কঘি। কামনাি ঝ়ে রিরমত হঘয এঘল, প্রস যখন ক্লান্ত হঘয 
শুঘয থাঘক এর্ং তখনও আরফঘমি প্রোি পুঘিাপুরি কাঘটরন, হাঘিঘমি পরিচারিকাি দল সুযরন্ধ 
প্রমশান শীতল পারন রনঘয এঘস তাি যা মুরিঘয প্রদয। অর্ঘশঘষ সারলমাি র্াহুঘডাঘি রনঘজঘক সঘপ 
রদঘয প্রস রনোঘদর্ীি র্িাভয লাভ কঘি। এইর্াি েুঘমি প্রভতি প্রকাঘনা দুুঃস্বপ্ন তাঘক তা়ো কঘি 
না, হাঘিঘমি প্রসই কঘক্ষি জাফরি-কাটা জানালা রদঘয যখন রদঘনি প্রথম আঘলাি প্রকামল আভা 
তীযবক ভরঙ্গঘত প্রঘর্শ কঘি তখনই প্রকর্ল তাি সুরপ্তি প্রোি কাঘট। প্রস শুঘয শুঘয তাি মাথাি 
উপঘিি প্রর্ঘলপাথঘিি নক্সা কিা িাঘদি নীঘচি অংঘশ প্রখলা কিঘত থাকা আঘলাক িরিি তীব্রতা 
রৃ্রিি রদঘক আনমঘন তারকঘয থাকাি সমঘযই প্রস জাঘন তাঘক রক কিঘত হঘর্। র্াঘেি সাঘথ তাি 
ইো শরক্তি ল়োই তাঘক প্রস কথা র্ঘল রদঘযঘি। প্রস হল একজন শাসক। প্রস অর্শযই সর্সমঘয 
অমারযক থাকঘত পাঘি না। কখন কঘোি হঘত হঘর্ প্রসটা জানা থাকঘলই প্রকর্ল প্রকউ সম্মান অজবন 
কিঘত পাঘি। 
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মহামানয সুলতান। আপনাি আঘদশ পারলত হঘযঘি। 
 

দশবনাথবী কক্ষ-দির্াি হঘলি মমবঘিি প্রর্দীঘত স্থারপত তাি রসংহাসঘন উপরর্ষ্ট অর্স্থা প্রথঘক হুমাযুন 
তাাঁি প্রদহিক্ষী দঘলি প্রধাঘনি রদঘক তীক্ষ্ণ দৃরষ্টঘত তাকায তাাঁি অমাতয আি প্রসনাপরতিা কঘোি 
অগ্রযণযতাি রর্নযাস র্জায প্রিঘখ তাি চািপাঘশ রনজ রনজ স্থাঘন অর্স্থান কিঘি। প্রস ইরতমঘধয 
প্রজঘন রযঘযঘি আদঘতই রক েঘটঘি মধযিারত্র অরতক্রান্ত হর্াি সামানয পঘিই প্রদহিক্ষী দঘলি 
আরধকারিক তাি সাঘথ রনভৃঘত প্রদখা কিঘত এঘসরিল। রকন্তু প্রসই সাঘথ এটাও গুরুত্বপূণব প্রয 
দির্াঘিি সর্াই রর্ষযটা শ্রর্ণ কঘিঘি এর্ং আসন্ন েটনার্লী প্রতযক্ষ কঘিঘি। 
 

তুরম দারুণভাঘর্ রনঘজি প্রযাযযতা প্রমাণ কঘিঘি। রক েঘটরিল প্রসটা দির্াঘিি সামঘন খুঘল র্ল। 
 

মহামানয সম্রাট প্রযমন আঘদশ কঘিরিঘলন, আরম আি র্ািাই কিা প্রদহিক্ষীঘদি একটা প্রিাট দল 
সম্রাঘটি সম্ভাইঘদি যত িাঘত প্রগ্রফতাি কঘিরি যখন তািা শাহজাদা কামিাঘনি প্রাসাঘদ পানাহাঘি 
মত্ত রিল। 
 

হুমাযুন তাি চািপাঘশ সশঘব্দ একটা শ্বাসটানাি আওযাজ হঘত, অরতকঘষ্ট রনঘজি হারস প্রচঘপ 
িাঘখ। প্রস সমযটা ভাঘলাই রনর্বাচন কঘিরিল। র্ার্া ইযাসভাঘলা তাাঁঘক সতকব কঘি প্রদর্াি পি 
প্রথঘক পুঘিা সমযটা রনিাপত্তাি খারতঘি প্রস রনঘজঘক দূঘযবি অভযন্তঘি অন্তিীণ প্রিঘখঘি। তািপঘি 
সপ্তাহখাঘনক আঘযি কথা, কারু্ঘলি সর্ঘচঘয উৎকৃষ্ট, উচ্চণ্ড আি দামী, লাল সুিাি একটা চালান 
যজনী প্রথঘক খচ্চঘিি কারফলায কঘি এঘস প্রপৌঁঘি- র্াইসানযাি, তাাঁি নানাজাঘনি কাি প্রথঘক 
আযত একটা সমঘযারচত উপহাি। সুিাি প্ররত কামিাঘনি দুর্বলতাি কথা জানা থাকাি কািঘণ, 
হুমাযুন চালাঘনি একটা অংশ তাাঁঘক উপহাি প্রদয। প্রস প্রযমনটা আশা কঘিরিল প্রয কামিান র্ারক 
ভাইঘদি তাি সাঘথ পানাহাঘি প্রযায প্রদর্াি জনয আমন্ত্রণ জানাঘর্, তাঘক খুর্ প্রর্শী একটা সময 
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অঘপক্ষা কিঘত হয না। হুমাযুন যঘথারচত প্রসৌজঘনযি সাঘথ আমন্ত্রণ গ্রহণ কিা প্রথঘক রনঘজঘক 
রর্িত িাঘখ রকন্তু আসকারি আি অল্পর্যসী রহন্দাল, প্রয এখনও সুিাপান উপঘভায কিাি মঘতা 
র্যঘস প্রপৌঁিাযরন, রকন্তু রনরিতভাঘর্ই যািা প্রসটা উপঘভায কঘি তাঘদি সাহচঘযব থাকঘত শ্লাোঘর্াধ 
কঘি, রিতীয রকিু না প্রভঘর্ই র্যগ্রতাি সাঘথ আমন্ত্রণ গ্রহণ কঘি। ষ়েযঘন্ত্রি রতন কুশীলর্ 
একসাঘথ, সঘর্বাপরি অপ্রস্তুত, রনিাযক হামলাি জনয উপযুক্ত সুঘযায। 
 

 আমাি ভাইঘযিা রক প্ররতঘিাঘধি প্রচষ্টা কঘিরিল? 
 

শাহজাদা কামিান রনঘজি খঞ্জন প্রর্ি কঘিরিঘলন আি আমাি একজন প্রলাকঘক তাি কাঘনি লরত 
রিখরণ্ডত কঘি তাাঁঘক আহত কঘিঘি, রকন্তু তাি এই প্রযাস রিল ক্ষণস্থাযী। অঘনযিা ল়োই কিাি 
প্রকাঘনা আগ্রহই প্রকাশ কঘিরন। 
 

হুমাযুঘনি চাহনী তাাঁি সামঘন দাাঁ়োঘনা প্রলাকগুঘলাি উপি রদঘয প্রভঘস প্রর়্োয। কঘযকরদন আঘয, 
আরম আমাি রর্রুঘি একটা ষ়েযঘন্ত্রি কথা জানঘত পারি। আমাি সৎ-ভাইঘযিা আমাঘক 
অপহিঘণি এর্ং র্লপ্রঘযায কঘি আমাি সাম্রাঘজযি রকিুটা আদাঘযি পরিকল্পনা কঘিঘি- সম্ভর্ত 
তািা আমাঘক হতযাই কিঘত প্রচঘযরিল। তাি অমাতযঘদি আদঘতই রর্কু্ষব্ধ প্রদখায। হুমাযুন ভাঘর্, 
তাঘদি রভতঘি কতজন অরভনয কিঘি। কঘযকজন, অর্শযই, ষ়েযঘন্ত্রি কথা আঘয প্রথঘকই 
জানঘতা, এমনরক রনির্ সমথবন রদঘযঘি। উপজাতীয প্রযাত্রপরতঘদি কঘযকজন যািা রহনু্দিান 
রর্জঘযি অরভযাঘন র্ার্ঘিি সাঘথ রিল কখনই তাঘদি নতুন র্াসস্থাঘনি সাঘথ মারনঘয রনঘত 
পাঘিরন। এই নতুন ভূখঘন্ত্র সর্রচত্রযহীন, আপাতদৃরষ্টঘত প্রশষ না হওযা সমভূরম, এখানকাি র্াতাঘসি 
উষ্ণতা আি তাি সাঘথ প্রর্ারহত র্ালুকণা এর্ং অঘঝাি ধািায রসক্ত কিা র্ষবাকাল তািা অপিন্দ 
কিঘতা। তািা প্রযাপঘন অন্তঘি লালন কিঘতা, র্িফারৃ্ত পাহা়ে এর্ং খাইর্াি রযরিপথ আি তাি 
ওপাঘি তাঘদি মাতৃভূরমি শীতল প্রস্রাতরস্বনীি জনয তাঘদি প্রভতঘি একটা আকুরত রিল। তাঘদি 
রভতঘি অঘনঘকই হযঘতা ষ়েযন্ত্রকািীঘদি সাঘথ প্রযাপঘন সহঘযারযতা কিাি এই সুঘযাযঘক স্বাযতই 
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জারনঘযরিল যাি ফঘল তািা হযঘতা প্রর্শ ভাঘলা িকঘমি ধনসম্পদ রনঘয প্রদঘশ রফঘি প্রযঘত পািঘর্। 
প্রর্শ, এখন র্যাটািা উৎকণ্ঠায একটু োমঘল মন্দ রক… 
 

আমাি গুণধি ভাইঘদি আমাি সামঘন এঘন হারজি কি যাঘত কঘি তাঘদি সহঘযারযঘদি রর্ষঘয 
আরম তাঘদি প্রশ্ন কিঘত পারি। 
 

হুমাযুন আি তাি অমাঘতযি দল যখন অঘপক্ষা কঘি চািপাঘশ সমারধ যঘভবি পিম রনির্তা রর্িাজ 
কিঘত থাঘক। অর্ঘশঘষ, দির্াি কঘক্ষি র্াইঘিি আরঙনায পাথঘিি প্রমঘঝঘত ধাতর্ প্রশকঘলি েষা 
খার্াি শঘব্দ এই অস্বরিকি রনির্তাি সমারপ্ত েঘট। হুমাযুন মুখ তুঘল তারকঘয প্রদঘখ প্রহিীঘদি 
িািা প্রায প্রিঘ়ে রনঘয আসাি ভরঙ্গঘত টলঘত টলঘত তাি ভাইঘযিা সারির্িভাঘর্ প্রঘর্শ কিঘি। 
প্রথঘমই িঘযঘি কামিান, তাি পাতলা প্রোাঁট আি র্াজপারখি মঘতা নাক রর্রশষ্ট মুখার্যঘর্ পরিষ্কাি 
তারেলয ফুঘট আঘি। তাি পাঘয হযত প্রশকল পিান হঘযঘি রকন্তু তাি স্পরধবত মিক র্হনকািী 
প্রদহটাি ভরঙ্গমায স্পষ্ট প্রর্াঝা প্রকাঘনা প্রকাঘিি ক্ষমা প্রাথবনাি অরভপ্রায তাি প্রনই। আসকারিি, 
খর্বকায আি হাল্কাপাতলা, র্যাপািটা আর্াি এঘকর্াঘিই রভন্ন। তাাঁি দার়ে না কামাঘনা মুঘখি ভাাঁঘজ 
ভাাঁঘজ আতঙ্ক রর্িাজ কিঘি এর্ং তাি কাঘলা ি নীঘচি প্রিাট প্রিাট প্রচাখ দুঘটা সকাতঘি হুমাযুঘনি 
রদঘক তারকঘয িঘযঘি। রহন্দাল, তাি র়্ে দুভাইঘযি প্রপিঘন প্রথঘম প্রায ঢাকা পঘ়ে রিল, মাথা ভরতব 
একিাশ জটপাকান কাঘলা চুঘলি নীঘচ তাি রকঘশাি মুখার্যঘর্ ভঘযি প্রচঘয প্রকমন প্রর্াধহীন শূনয 
একটা অরভর্যরক্ত প্রযন যা রকিু েটঘত চঘলঘি সর্রকিুই তাি প্রর্াধযমযতাি র্াইঘি। 
 

তাঘদি কাি প্রথঘক প্রহিীিা সঘি প্রযঘত, আসকারি আি রহন্দাল, প্রথাযত অরভর্াদন কুরনবশ এি 
িীরত অনুসাঘি রনঘজঘদি হুমাযুঘনি সামঘন প্ররণপাঘতি ভরঙ্গঘত আনত কঘি। আসকারি প্রর্শ রকিুটা 
সময ইতিত কিাি পঘি, মুঘখ একটা ঔিতযপূণব হারস ফুরটঘয তুঘল একই কাজ কঘি। 
 

উঘে দাাঁ়োও। 
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 রতনজঘনি প্রঘতযঘকি উঘে দাাঁ়োর্াি জনয প্রাণান্তকি প্রযাস প্রশষ না হওযা পযবন্ত হুমাযুন চুপ কঘি 
থাঘক। এখন প্রস আিও ভাঘলাও কঘি খুরটঘয তাাঁঘদি অরভর্যরক্ত যাচাই কিঘত পাঘি প্রস প্রদঘখ প্রয 
কামিাঘনি মুঘখি একপাঘশ একটা কালরশঘটি দায িঘযঘি। 
 

রনঘজঘদি কাযবকলাঘপি জনয প্রতামিা রক সাফাই প্রদঘর্? প্রতামিা প্রঘতযঘক আমাি সৎ-ভাই। আমাি 
রর্রুঘি প্রকন প্রতামিা ষ়েযন্ত্র কিঘত প্রযঘল? 
 

আমিা রকিুই করিরন…এটা প্রমাঘটই সরতয নয… উরিি আি ককবশ, আসকারিি কণ্ঠস্বি প্রমাঘটই 
প্রতযযদীপ্ত নয। 
 

তুরম রমথযাচাি কিঘি। প্রতামাি প্রচাঘখ মুঘখ প্রসটা স্পষ্ট ফুঘট আঘি। তুরম আর্ািও প্রস প্রচষ্টা কি, 
আরম র্াধয হর্ প্রতামাঘক শািীরিকভাঘর্ রনযবাতন কিঘত। কামিান, এঘদি রভতঘি প্রযঘহতু তুরমই 
সর্াি র়্ে, আমাি প্রঘশ্নি উত্তি তুরমই দাও। আমাি সাঘথ রর্শ্বাসোতকতা কিাি প্রচষ্টা প্রকন কিঘত 
প্রযঘল? 
 

কামিাঘনি প্রচাখ- তাঘদি মিহুম আব্বাজান র্ার্ঘিি প্রচাঘখি মঘতাই সরু্জাভ দীরপ্তময রসংহাসঘন 
অরধরষ্ঠত হুমাযুঘনি রদঘক প্রস যখন মুখ তুঘল তাকায, কুচঘক সরু হঘয যায। ষ়েযঘন্ত্রি ধািণাটা 
আমাি মরিষ্কপ্রসুত শারি রদঘত হঘল আমাঘক দাও, ওঘদি নয। আমাঘদি প্ররত প্রয অরর্চাি কিা 
হঘযঘি প্রসটা সংঘশাধন কিাি এটাই একমাত্র পথ। তুরম রনঘজই র্ঘলঘি প্রয আমিা সর্াই র্ার্ঘিি 
সন্তান। আমাঘদি সর্াি ধমনীঘতই রক সতমূঘিি িক্ত র্ইঘি না? আি প্রসই সাঘথ আমাঘদি 
নানীজান খুতলাে রনযাঘিি কািঘণ প্রচরঙ্গস খাঘনি িক্ত? অথচ প্রদঘখা প্রতামাি চামচা কঘি আমাঘদি 
িাখা হঘযঘি, প্রতামাি মরজবমারফক এরদক প্রসরদক রর্নার্াকযর্যঘয প্রিাটাি জনয। শাহজাদা নয, 
ক্রীতদাঘসি মঘতা তুরম আমাঘদি সাঘথ আচিণ কি। 
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আি প্রতামিা প্রতামাঘদি সর্াই, প্রকর্ল কামিান একা না- ভাইঘযি মঘতা না, র্িং রিাঁচঘক অপিাধীি 
মঘতা আচিণ কঘিঘি। আমাি প্ররত নয নাই থাকঘলা, রকন্তু আমাঘদি িাজর্ংঘশি প্ররতও প্রকাঘনা 
আনুযতযঘর্াধ প্রতামাঘদি রভতঘি প্রনই? তাি রসংহাসঘনি ডানপাঘশি প্রদযাঘলি অঘনক উাঁচুঘত 
স্থারপত কাঘেি সূক্ষ কারুকাজ কিা জাফরিি রদঘক হুমাযুন আ়েঘচাঘখ তাকাঘল, রনঘমঘষি জনয 
একঘজা়ো কাঘলা প্রচাখ প্রস প্রদখঘত পায। রনুঃসঘন্দঘহ খানজাদা, আি সম্ভর্ত তাি আরম্মজান মাহাম 
জাফরিি প্রপিঘন অর্রস্থত প্রিাট্ট অরলন্দ প্রথঘক, প্রযখাঘন িাজঅন্তুঃপুঘিি িমণীিা রনঘজঘদি 
প্রলাকচকু্ষি অন্তিাঘল প্রিঘখ, দির্াঘিি কাযবক্রম প্রদখঘত আি শুনঘত পাঘিন, তাঘক পযবঘর্ক্ষণ 
কিঘি। গুলরুখ আি রদলদািও সম্ভর্ত প্রসখাঘন িঘযঘি, রশহরিত শঙ্কায প্রতীক্ষা কিঘি তাঘদি 
সন্তাঘনি প্ররত প্রস রক শারিি রর্ধান প্রোষণা কঘি। 
 

রকন্তু এখন যখন প্রসই মুহূতব প্রায সমাযত, হুমাযুন এক রর্রচত্র অনীহা রনঘজি রভতঘি অনুভর্ 
কঘি। প্রস রক কিঘর্ প্রস রর্ষঘয মাত্র আধেন্টা আঘযও প্রস ভীষণভাঘর্ রনরিত রিল- সতমূিসম 
রনমবমতায, প্রস প্রকাঘনা প্রকাি কালঘক্ষপন না কঘি কামিান আি আসকারিি মৃতুযদণ্ড কাযবকি কিাি 
আঘদশ প্রদঘর্, আি রহন্দালঘক প্রতযন্ত প্রকাঘনা দূঘযব আজীর্ঘনি জনয রনর্বাসঘন পাোঘর্। রকন্তু তাাঁঘদি 
রতনজঘনি রদঘক তারকঘয অর্াধয আি উিত কামিান, আসকারি আি রকঘশাি রহন্দাল আক্ষরিক 
অঘথবই আতরঙ্কত- হুমাযুন রু্ঝঘত পাঘি তাাঁি প্রক্রাধ প্রশরমত হঘে। মাত্র কঘযক মাস আঘযই তাঘদি 
আব্বাজান ইঘন্তকাল কঘিঘি, আি তািা়ো প্রস রকভাঘর্ র্ার্ঘিি অরন্তম ইোি কথা উঘপক্ষা কিঘর্? 
প্রতামাি ভাইঘদি রর্রুঘি কখনও শারিমূলক র্যর্স্থা গ্রহণ কিঘত প্রযও না, প্রসটা তাাঁঘদি প্রাপয র্ঘল 
প্রতামাি যতই মঘন প্রহাক। প্রপ্ররমকসুলভ আচিঘণি প্রক্ষঘত্র আমিা প্রযমন কঘি থারক, কখনও এমন 
সময আসঘর্ যখন কঘোি হঘত হঘর্, আি কখনও হঘত হঘর্ সহৃদয। 
 

হুমাযুন তাি রসংহাসন প্রথঘক নীঘচ প্রনঘম এঘস, ধীঘি ধীঘি তাি রশকলার্ি ভাইঘদি রদঘক প্রহাঁঘট 
যায, এর্ং তাাঁঘদি আরলঙ্গন কঘি, কামিানঘক র্াহুর্রন্দ কিা রদঘয রর্ষযটা শুরু হয। তাাঁি সামঘন 
মৃদু টলঘত থাকা রত্রমূরতবি প্রচাঘখ মুঘখ রর্ভ্রান্ত অরভর্যরক্ত, তাি এঘহন আচিঘণি মাঘন খুাঁজঘত তািা 
তাি মুঘখি রদঘক তারকঘয থাঘক। আমিা ভাইঘযিা রনঘজঘদি রভতঘি ল়োই কিঘর্া এটা রেক 
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আমাঘদি প্রশাভা প্রদয না। আমাঘদি এই নতুন ভূখঘণ্ডি মারটঘত আমািই হাঘত আমাঘদি র্ংঘশি 
কাঘিা িক্ত ঝরুক এটা আমাি কাময নয। আমাঘদি িাজর্ংঘশি জনয প্রসটা একটা অশুভ লক্ষণ 
র্ঘল রর্ঘর্রচত হঘর্। আমাি প্ররত প্রতামিা আনুযঘতযি শপথ নাও আি প্রতামিা তাহঘল প্রাঘণ প্রর্াঁঘচ 
যাঘর্। শাসন কিাি জনয আরম প্রতামাঘদি প্রঘদশও প্রদান কিঘর্া যা যরদও এই সাম্রাঘজযিই অংশ, 
রকন্তু আমাি কাঘি জর্ার্রদরহ কিা িা়ো, প্রতামিা স্বাধীনভাঘর্ই শাসনকাযব পরিচালনা কিঘত 
পািঘর্। 
 

হুমাযুন তাি চািপাঘশ দাাঁর়েঘয থাকা অমাতযর্যব আি প্রসনাপরতঘদি প্রভতঘি প্রথঘম একটা রর্স্মঘযি 
ধ্বরন শুনঘত পায এর্ং ধীঘি ধীঘি প্রসটা সম্মরতি র্যঞ্জনা লাভ কঘি, এর্ং যঘর্ব তাি রু্কটা ভঘি 
উঘে। চু়োন্ত মহত্ত্ব এঘকই র্ঘল। এটাই একজন সরতযকাঘিি সম্রাঘটি আচিণ- শক্তহাঘত সর্ 
মতপাথবঘকযি রর্নরষ্টসাধন রকন্তু তািপঘিই মহানুভর্তা প্রদশবন কিা। প্রস রিতীযর্াঘিি মঘতা যখন 
তাাঁি ভাইঘদি আর্াি আরলঙ্গন কঘি, আসকারি আি রহন্দাঘলি প্রচাঘখ তখন কৃতজ্ঞতাি অশ্রু 
রচকরচক কঘি। রকন্তু কামিাঘনি সরু্জাভ প্রচাখ শুকঘনা থাঘক, আি মুখার্যঘর্ রর্ষণ্ণ আি দুঘর্বাধয 
একটা অরভর্যরক্ত। 
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২. এক চনলাজ দুশ ন 

 

লাল প্রর্ঘলপাথঘি রনরমবত আগ্রা দূঘযবি প্রাকাি প্রর্রষ্টত প্রাঙ্গঘন অর্রস্থত জলরু্িুদ রনুঃসিণিত কৃরত্রম 
প্রস্রর্ঘনি পাশ রদঘয উাঁচু র্লরভযুক্ত দির্াি হঘলি রদঘক যার্াি পঘথ হুমাযুঘনি আঘয আঘয প্রহাঁঘট 
যাওযা লম্বা আি সাদা পাযর়ে পরিরহত দুই প্রদহিক্ষীি রু্ঘকি র্ঘমব সকাঘলি সূঘযবি আঘলা প্রসানাি 
প্রদযাতনা তুঘল রচকরচক কঘি। িম্ভযুক্ত দির্াি কঘক্ষি, শীতল র্াতাঘসি অর্ারিত প্রর্াঘহি জনয যাি 
রতন রদকই উনু্মক্ত, রভতি রদঘয আি সমঘর্ত উপঘদষ্টামণ্ডলীি কাতাঘিি মাঘঝ রদঘয এরযঘয রযঘয, 
যািা তাি অগ্রসি হর্াি সাঘথ সাঘথ প্রথাযত অরভর্াদন জানার্াি িীরতঘত রনঘজঘদি আনত কঘি, 
হুমাযুন কঘক্ষি প্রকেস্থঘল অর্রস্থত মাঘর্বঘলি প্রর্দীঘত আঘিাহণ কঘি। প্রসখাঘন, পিঘণি সরু্জ 
প্রিশঘমি আলখাল্লাটা সামঘল রনঘয প্রস তাি প্রসানাি পাত রদঘয রযলরট কিা, উাঁচু পৃষ্ঠঘদশযুক্ত 
রসংহাসঘন রনঘজঘক উপরর্ষ্ট কঘি। তাি সাঘথ আযত দুই প্রদহিক্ষী তির্ারিি র্াঘট হাত প্রিঘখ 
রসংহাসঘনি রেক প্রপিঘন, দুই পাঘশ অর্স্থান গ্রহণ কঘি। 
 

হুমাযুন ইরঙ্গঘত তাি উপঘদষ্টাঘদি এর্াি উঘে দাাঁ়োঘত র্ঘল। প্রতামিা জান প্রকন আজ আরম 
প্রতামাঘদি একসাঘথ এখাঘন প্রডঘক এঘনরি- সুলতান র্াহাদুি শাঘহি প্রভৃষ্ট োট-েমঘকি রর্ষঘয 
আঘলাচনা কিঘত। আমাঘদি িাঘজযি দরক্ষণপরিঘম গুজিাঘটি সমৃি অিল রনঘয প্রস সন্তুষ্ট থাকঘত 
পািঘি না, রদল্লীি পিাভূত সুলতান, ইব্রারহম প্রলারদ যাঘক আরম আি আমাি মিহুম আব্বাজান 
প্রতামাঘদি চমকপ্রদ সহাযতাি িািা রসংহাসনচুযত কঘিরিলাম, তাি সন্তানঘদি প্রস। শিণ রদঘযঘি। 
তাাঁঘদি সাঘথ রনঘজি পারির্ারিক র্ন্ধঘনি কথা প্রোষণা কঘি, রনঘজি চািপাঘশ রমত্র সংগ্রহ শুরু 
কঘিঘি প্রস। িাজপুত আি আফযান প্রযাত্রগুরলঘক তাি দূঘতিা সুঘকৌশঘল প্রর্াঝাঘত চাইঘি প্রয 
আমাঘদি সাম্রাঘজযি রভরত্ত র্ািঘর্ি চাইঘত কল্পনাি মানসপঘট প্রর্শী প্রপ্রারথত। আমাঘদি সাম্রাজয 
মাত্র দুইশ মাইল প্রশি হর্াি কািঘণ প্রস রর্ষযটা রনঘয োট্টা উপহাস কিঘি যরদও খাইর্াি 
রযরিপথ প্রথঘক এটা হাজাি মাইঘলি প্রর্শী প্রসারিত। র্র্বি হানাদাি তকমা রদঘয তািা আমাঘদি 
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এঘকর্াঘি খারিজ কঘি রদঘত চাইঘি প্রভাঘিি রশরশঘিি মঘতা সহঘজই যাঘদি শাসনক্ষমতা প্রথঘক 
উৎখাত কিা যাঘর্। 
 

আমিা তাঘদি এই মঘনাভার্ সম্পঘকব ওযারকর্হাল এর্ং আমাঘদি েৃণািও অঘযাযয র্ঘল রর্ঘর্চনা 
করি রকন্তু আজ সকাঘল এক র্াতবার্াহক- সািািাত প্রো়ো দার্ঘ়ে আসর্াি কািঘণ পরিশ্রান্ত- খর্ি 
রনঘয এঘসঘি প্রয র্াহাদুি শাঘহি একদল সসনয, যাি প্রনতৃঘত্ব রিল প্রলারদ িাজযারভঘযাযী তাতবাি খান, 
আমাঘদি ভূখঘণ্ডি অভযন্তঘি হামলা কঘিঘি। আগ্রা প্রথঘক মাত্র আরশ মাইল পরিঘম, আমাঘদি 
অনুযত এক িাজপুত জাযরযিদাঘিি প্রপ্ররিত উপহািসামগ্রী র্হনকািী কাঘফলা তািা দখল কঘিঘি। 
আরম রনরিতভাঘর্ এখন প্রকর্ল এটুকুই র্লঘত পািরি। আমিা কদারপ এমন অসম্মান সহয কিঘর্া 
না। আমাঘদি উরচত এর্ং অর্শযই আমিা সুলতানঘক এজনয সমুরচত রশক্ষা প্রদর্। আমাঘদি উরচত 
তাাঁঘক পিাি কিা রকনা প্রস রর্ষঘয আঘলাচনাি জনয আরম আজ প্রতামাঘদি এখাঘন আসঘত র্রলরন, 
আরম প্রতামাঘদি প্রডঘকরি রকভাঘর্ প্রসটা সর্ঘচঘয ভাঘলাভাঘর্ কিা যায প্রসটা রনঘয আঘলাচনা 
কিঘত। হুমাযুন দম প্রনযাি জনয কথা র্ন্ধ কঘি এর্ং পুনিায শুরু কিাি আঘয চািপাঘশ রনঘজি 
উপঘদষ্টাঘদি রদঘক ভাঘলা কঘি তাকায। 
 

হুমাযুঘনি আত্মীয-সম্পরকবত এক ভাই, এর্ং তাি অশ্বাঘিাহী র্ারহনীি প্রসনাপরত, সুঘলইমান রমজবা 
প্রথম রনঘজি মতামত প্রকাশ কঘি। র্াহাদুি শাহঘক মত প্রদযাটা খুর্ একটা সহজ হঘর্ না। প্রসটা 
কিঘত যার্াি আঘয রনঘজঘদি শরক্ত সামঘথবযি রর্ষযটা একটু রর্ঘর্চনা কিা উরচত। আপনাি মিহুম 
আব্বাজান যখন রদল্লী জয কঘিরিঘলন তখনকাি কথা আলাদা রিল, এখন আমাঘদি শত্রুি প্রচঘয 
আমাঘদি সসনয সংখযা, আি যুঘিাপঘযাযী িণহরি আি প্রো়োি সংখযা অঘনকঘর্শী। সর্গুঘলা প্রাণীই 
প্রর্শ ভাঘলাভাঘর্ই প্ররশরক্ষত আি সসনযিা রর্শ্বি। র্াহাদুি শাঘহি উপঘচ প়ো িাজঘকাষ প্রথঘক 
লুরণ্ঠত দ্রঘর্যি সম্ভার্না যুঘিি জনয তাঘদি আগ্রহঘক প্রজািদাি কিঘর্। রকন্তু রহনু্দিাঘন প্রমাযলঘদি 
প্রথমর্াি আযমন আি এখনকাি র্াির্তাি মাঘঝ একটা পাথবকয িঘযঘি। এইর্াি, প্রকর্ল আমিাই 
না- উভযপঘক্ষি কাঘিই কামান আি মযাচলক যাদার্নু্দক িঘযঘি। সুলতান মক্কায হজ্জ পালন 
কিঘত প্রযসর্ হজ্জযাত্রী প্রখালা সমুদ্র অরতক্রম কঘি প্রসখাঘন যায আি দূিদুিান্ত প্রথঘক আযত 
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র্রণকঘকি দল যািা কযাঘম্ব আি সুিাঘট অর্রস্থত তাি সমুদ্রর্ন্দঘি আঘশপাঘশ ভী়ে কঘি উপঘি 
আঘিারপত কি প্রথঘক প্রাপ্ত সমুদয অথব অসংখয কামান আি র্নু্দক প্রকনাি জনয র্যয কঘিঘি এর্ং 
অরভজ্ঞ অঘটামান অস্ত্ররনমবাতাঘদি িারজ করিঘযঘি তাি ঢালাইখানায কাজ কিঘত। প্ররতটা যুঘি 
আমাঘদি পঘক্ষ যুঘিি প্রমা়ে েুরিঘয রদঘত আমাঘদি প্রযালন্দাজ র্ারহনীি উপরস্থরতই যঘথষ্ট এমন 
আত্মশ্লাো আমিা আি কিঘত পারি না। তাঘদি উপরস্থরত অর্শযই গুরুত্বপূণব রকন্তু তাি আঘয আঘিা 
একর্াি আমাঘদি প্রকৌশল পরির্তবন কিাি সময হঘযঘি। 
 

হযাাঁ, প্রতামাি র্ক্তর্য রর্ষয সহঘজই প্রর্াধযময হঘযঘি, রকন্তু যুঘিি র্াির্তায এটা রকভাঘর্ অথবর্হ 
হঘয উেঘর্? মাথাি রটরক ধঘি টানাি অর্সঘি র্ার্া ইযাসভাঘলা জানঘত চায। 
 

মহামানয সম্রাঘটি আব্বাজান সম্রাট র্ার্ি তাাঁি জীর্ঘনি প্রশষ ল়োইগুঘলাঘত প্রয প্রকৌশল র্যর্হাি 
কঘিরিঘলন এি সাঘথ তাি প্রযৌর্ঘন অনুসৃত প্রকৌশঘলি সংরমশ্রণ েটাঘত হঘর্, সুঘলইমান রমজবা উত্তি 
প্রদয। অশ্বাঘিাহী তীিন্দাজঘদি রনঘয যরেত হামলাকািী র্ারহনীঘক প্রথঘম গুজিাঘট পাোন প্রযঘত 
পাঘি র্াহাদুি শাঘহি র্ারহনীঘক তাাঁিা প্রযখাঘনই প্রদখঘত পাঘর্ প্রসখাঘনই তাাঁঘদি আক্রমণ কিঘর্ 
এর্ং র্াহাদুি শাহ তাাঁঘদি রর্রুঘি রনঘজি সসনযঘদি সরন্নঘর্রশত কিাি অঘনক আঘযই তািা 
র্াতাঘস রমরলঘয যাঘর্। আমাঘদি মূলর্ারহনী প্রকাথা প্রথঘক আক্রমণ কিঘর্ প্রস রর্ষঘয তাাঁঘক একটা 
রর্ভ্রারন্তি রভতঘি প্রফঘল রদঘত হঘর্ এর্ং এই পুঘিাটা সমঘয আমিা িণহরি আি প্রযালন্দাজঘদি 
সমন্বঘয যরেত আমাঘদি মূল র্ারহনী রনঘয তাাঁি ভূখঘণ্ডি অভযন্তঘি রনরিত রনভবিতাি সাঘথ এরযঘয 
যার্। 
 

হুমাযুঘনি অরধকাংশ উপঘদষ্টাই যরদও মাথা প্রনঘ়ে সম্মরত প্রকাশ কঘি, রকন্তু র্ার্া ইযাসভাঘলা প্রশ্ন 
কঘিন, রকন্তু প্রসঘক্ষঘত্র আমাঘদি মূল র্ারহনীি রনরদবষ্ট লক্ষযর্স্তু রক হওযা উরচত? 
 

গুজিাঘটি যহীন জঙ্গঘল অর্রস্থত চম্পরনি দূযব লক্ষযর্স্তু হঘল প্রকমন হয? হুমাযুন প্রিার্ কঘিন। 
র্াহাদুঘিি িাজঘকাঘষি একটা রর্পুল অংশ এখাঘন িরক্ষত আঘি। আমিা যরদ এটা কুরক্ষযত কিঘত 

http://www.bengaliebook.com/


ব্রাদার্স অ্যাট ওয়ার - অ্যাম্পেয়ার অ্ব দয ম াগল । অ্যাম্লক্স রাদারম্ ার্স 

36 

www.bengaliebook.com                                  র্ূচিেত্র 
 

 

পারি প্রস রর্ষযটা প্রমঘন রনঘত পািঘর্ র্ঘল মঘন হয না। আমাঘদি অর্ঘিাধকািী র্ারহনীি কাি 
প্রথঘক এঘক মুক্ত কিঘত প্রস। র্াধয হঘর্ আক্রমণ কিঘত। 
 

প্রসঘতা রু্ঝলাম, রকন্তু আমিা আমাঘদি অর্ঘিাধকািী র্ারহনীি প্রপিঘনি হুমরক রকভাঘর্ প্রমাকাঘর্লা 
কিঘর্া? সুঘলমান রমজবা জানঘত চায। 
 

র্ার্া ইযাসভাঘলা এর্াি তাি প্রঘশ্নি উত্তি প্রদয, আসন্ন যুঘিি ভার্নায তাাঁি প্রচাখ চকচক কিঘি। 
সমঘযি র্িাভয আমাঘদি পঘক্ষ থাকঘর্। আমিা আমাঘদি কামানগুঘলা মারট খুঘ়ে এমনভাঘর্ স্থাপণ 
কিঘত পারি যাঘত তাাঁিা দূযব আি প্রপিন প্রথঘক আগুযান র্ারহনীি উপি একই সাঘথ গুরলর্ষবণ 
কিঘত পাঘি, এর্ং আমিা আমাঘদি প্রসনার্ারহনীঘক এমনভাঘর্ রর্নযি কিঘর্া যাঘত তাাঁিা দুপাঘশই 
যুি কিঘত পাঘি। র্াহাদুি শাহ যরদ অর্ঘিাধ ভাঙা প্রচষ্টা কঘি তাহঘল প্রস রর্পজ্জনক এক চমঘকি 
সমু্মখীন হঘর্। 
 

আপনাি র্ক্তঘর্যি মাঘঝ প্রকাঘনা খুাঁত প্রনই, হুমাযুন র্ঘল। গুজিাঘতি সীমানা অরতক্রমকািী প্রথম 
হানাদাি র্ারহনীি প্রনতৃঘত্ব আরম রনঘজ থাকর্। র্াহাদুি শাহ যখন শুনঘর্- কথাটা রনিযই তাি 
কাঘন প্রপৌঁিাঘর্- প্রয আরম রনঘজ ল়োইঘযি মযদাঘন উপরস্থত আরি, আমাঘদি আসল উঘেশয 
সম্পঘকব এটা তাঘক আিও প্রর্শী রর্ভ্রারন্তি রভতঘি প্রফঘল প্রদঘর্। সুঘলমান রমজবা, আরম র্ার্া 
ইযাসভাঘলা আি আপনাি উপঘি যুঘিি প্রস্তুরতি জনয সমূ্পণব রনভবি কিরি। আঘলাচনা আজ এই 
পযবন্তই মূলতর্ী থাকল। 
 

কথাটা র্ঘলই হুমাযুন উঘে দাাঁ়োয এর্ং তাাঁি দুই প্রদহিক্ষী আিও একর্াি তাি সামঘন অর্স্থান 
রনঘয আরঙ্গনাি অপি প্রাঘন্ত তাি খাস কামিাি রদঘক ধীঘি ধীঘি তাাঁঘক পথ প্রদরখঘয রনঘয চঘল। 
প্রসখাঘন প্রপৌঁিার্াি পঘি প্রস জওহিঘক, তাাঁি সর্ঘচঘয রর্শ্বি পরিচািক আি িাজ-অনুচি লম্বা, 
সুদশবন প্রচহািাি এক তরুণ যাি র্ার্া র্ার্ঘিি প্রদহিক্ষী র্ারহনীি একজন অরধনাযক রিঘলন পাোয 
তাি র্যরক্তযত প্রজযারতষীঘক একেন্টাি রভতঘি তাাঁি সামঘন উপরস্থত হর্াি আঘদশ রদঘয যাঘত তাাঁি 
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এই অরভযান শুরু কিাি সর্ঘচঘয মাঙ্গরলক সময যণনা কিা যায। তাাঁি যুি পরিকল্পনা খুর্ দ্রুতই 
রনধবারিত হয। তাাঁি আক্রমণ শুরু কিাি সমঘযি প্ররত প্রজযারতষীি িারশফল আি যণনাি র্িাভয 
িঘযঘি এই দৃঢ় আশ্বাস সম্রাট রহসাঘর্ প্রস যখন তাাঁি প্রথম অরভযান শুরু কিঘত যাঘে তখন তাাঁি 
রনঘজি আত্মরর্শ্বাস আি প্রসই সাঘথ তাি র্ারহনীি মঘনার্ঘলি জনয খুর্ই গুরুত্বপূণব। 
 

ইতযর্সঘি প্রস তাি অরভযাঘনি জনয রনর্বারচত তাি পিঘন্দি প্রসনাপরতঘদি রর্ষঘয তাাঁি ফুপু 
খানজাদাি রর্জ্ঞ পিামঘশবি জনয তাাঁি সাঘথ েন েন সাক্ষাৎ কঘি এর্ং এি প্রচঘযও গুরুত্বপূণব অনয 
আঘিকটা রর্ষঘয প্রস রনঘজি দৃরষ্টভরঙ্গ তাাঁি সাঘথ আঘলাচনা কিঘত চায। প্রস অরভযান পরিচালনা 
কিঘত যখন দূিঘদঘশ যাঘর্ তখন তাাঁি সৎ-ভাইঘদি তাঘদি আপন আপন প্রঘদঘশ স্বাধীনভাঘর্ 
প্রিঘখ যাওযাটা রক রু্রিমাঘনি কাজ হঘর্- কামিান িঘযঘি উত্তিপরিম রদঘক পাঞ্জাঘর্, আসকারি 
পূর্বরদঘক জুনাপুঘি আি রহন্দাল িঘযঘি পরিম রদঘক আলওযাঘি? তাাঁি রর্রুঘি রর্ঘদ্রাহ কিাি এই 
সুঘযাঘযি রক তাাঁিা সিযর্হাি কিঘর্? তাাঁি রক উরচত তাাঁি প্রসনার্ারহনীঘত তাঘদি প্রসনাপরতি দারযত্ব 
প্রদযা এর্ং সাঘথ কঘি গুজিাঘত রনঘয যাওযা যাঘত প্রস তাঘদি উপঘি লক্ষয িাখঘত পাঘি? 
 

তাঘদি রনজ রনজ প্রঘদশ প্রথঘক প্রয সংর্াদ তাি কাঘি এঘসঘি তাঘত এখনই উরিি। হর্াি মঘতা 
প্রকাঘনা কািণ প্রনই, রর্ঘশষ কঘি রহন্দাল আি আসকারিি প্রক্ষঘত্র তািা তাাঁঘদি প্রশাসরনক রর্ষঘযি 
সর্রকিু খুরটনারট তাঘক রনযরমত রলঘখ পাোয এর্ং তাঘদি প্রঘদয কি পুঘিাপুরি প্রদান কঘি 
কখনও সমঘযি আঘযই। কামিানও তাাঁি প্রঘদঘশি িাজঘস্বি নযাযয রহসযা রেকমঘতাই প্রদান কঘি 
যরদও তাি প্রপ্ররিত দাপ্তরিক রর্র্িণী অরনযরমত আি সংরক্ষপ্ত। কখনও কখনও হুমাযুঘনি দির্াঘিি 
প্রকাঘনা অসন্তুষ্ট কমবকতবা কামিাঘনি প্রঘদঘশ যায প্রসখাঘন রনঘজি ভাযয পিীক্ষা কিঘত। আর্াি 
কখনও গুজর্ প্রশানা যায প্রয কামিান তাি প্রাঘদরশক প্রঘযাজঘনি তুলনায রর্শাল সসনয সমাঘর্শ 
েটাঘে, রকন্তু এসর্ই প্রশষ পযবন্ত রভরত্তহীন প্রমারণত হয র্া আিরলক রর্ঘদ্রাহ দমন র্া অনয প্রকাঘনা 
কািঘণি িািা সসনয সমাঘর্ঘশি রর্ষযটাি নযাযযতা প্ররতপারদত হয। 
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রকন্তু কামিান তাি উচ্চাকাঙ্খ পরিতযায কিাি র্ান্দা না আি প্রস প্রকর্ল কালঘক্ষপন কিঘি আি 
প্রস্তুত হঘে হুমাযুঘনি প্রকাঘনা দুভবাযযঘক রনঘজি সুরর্ধাঘথব র্যর্হাঘিি জনয এই অনুভূরত প্রথঘক 
হুমাযুন রকিুঘতই রনঘজঘক মুক্ত কিঘত পাঘি না। তঘর্ তাই প্রহাক। কামিান প্রকাঘনা কািঘণ প্রযন 
এমন প্রকাঘনা সুঘযায না পায প্রসটা প্রস রনরিত কিঘর্। প্রস যাই প্রহাক, এমনও হঘত পাঘি 
কামিাঘনি, আি প্রসই সাঘথ আসকারি আি রহন্দাল, তাাঁঘদি যঘথষ্ট রশক্ষা হঘযঘি এর্ং তািা 
হুমাযুঘনি মহানুভর্তাি জনয তাাঁি প্ররত কৃতজ্ঞ প্রযমনটা তাাঁঘদি কাি প্রথঘক কাময, তাি এই রর্চাি 
ভুল হঘযঘি। প্রস আশা কঘি তাাঁি প্রথম ধািণাটাই সরেক। যরদ প্রকাঘনা কািঘণ র্যাপািটা এমন না 
হয, তাাঁি নানাজান আগ্রা প্রথঘক রফঘি না আসা পযবন্ত প্রস র্াহাদুি শাহি রর্পঘক্ষ প্রকাঘনা ধিঘনি 
অরভযান শুরু কিঘর্ না। রতরন এর্ং হুমাযুঘনি উরজি কারশম কারু্ল প্রথঘক রফঘি আসর্াি 
কঘযকরদন পঘিই রদল্লীঘত শাহী খাজানা পরিদশবঘনি উঘেঘশয রযঘযঘিন, আশা কিা যায কঘযক 
রদঘনি রভতঘিই তািা রফঘি আসঘর্ন। হুমাযুন তখন তাি অনুপরস্থরতঘত র্াইসানযািঘক িাজপ্ররতভূ 
রনর্বারচত কিঘর্। প্রস তাি নানাজানঘক রনরিবধায রর্শ্বাস কিঘত পাঘি- প্রসই সাঘথ কারশম আি 
খানজাদাঘকও তািা তাাঁি কলহরপ্রয সৎ-ভাইঘদি উপঘি সতকব দৃরষ্ট িাখঘর্। 
 

তাাঁিা তাাঁি আরম্মজানঘকও প্রদঘখ িাখঘর্। র্ার্ঘিি অসমঘযারচত মৃতুযি পঘি পারথবর্ রর্ষঘয মাহাঘমি 
প্রয সামানয আগ্রহ রিল প্রসটাও নষ্ট হঘয রযঘযঘি। রনঘজি সন্তান সম্রাট হর্াি কািঘণ প্রস যরদও 
যরর্বত রকন্তু প্রস কখনও তাি ভরর্ষযত পরিকল্পনা সম্বঘন্ধ প্রকাঘনা প্রশ্ন কঘি না র্া খানজাদাি মঘতা 
তাঘক প্রকাঘনা পিামশবও রদঘত আঘস না। হুমাযুন তাাঁি সাঘথ প্রযটুকু সময কাটায প্রস তখন আকুল 
হঘয প্রকর্লই অতীঘতি কথা প্রিামন্থন কঘি। রকন্তু সমঘযি সাঘথ সাঘথ প্রস হযঘতা রু্ঝঘত পািঘর্ প্রয 
ভরর্ষযঘতি র্যাপাঘি র্যাপৃত থাকাই এখন হুমাযুঘনি জনয র্াঞ্ছনীয। 
 

* 
 

একটা প্রর্ঘলপাথঘিি পাহা়েী ঢাঘলি উপি প্রথঘক হুমাযুন র্াহাদুি শাঘহি সসনযঘদি লম্বা সারিি 
রদঘক তারকঘয থাঘক, যািা তাাঁি উপরস্থরত সম্পঘকব এঘকর্াঘিই উদাসীন, চািঘশা রফট নীঘচ নদীি 
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তীি রদঘয এাঁঘকঘর্াঁঘক এঘযার্াি সমঘয পাঘযি আোঘত ধূঘলাি প্রমে সৃরষ্ট কিঘি। র্িঘিি এই 
সমঘয- মাচব মাঘসি প্রযা়োি রদঘক, প্রস আগ্রা প্রিঘ়ে আসর্াি পঘি ইরতমঘধয দুই মাস অরতক্রান্ত 
হঘযঘি- নদীি প্রর্শীি ভায অংশই শুরকঘয রযঘযঘি প্রকর্ল নদীযঘভবি যভীি অংঘশ কঘযকটা রর্রক্ষপ্ত 
জলাশয রর্িাজ কিঘি। নদীি তীঘি একটা প্রর্মানান তালযাি সরু্ঘজি স্পশব হঘয রর্িাজ কিঘি। 
হুমাযুন সারির্িভাঘর্ রর্নযি পদারতক প্রসনাদঘলি সামঘন রপিঘন অশ্বাঘিাহীর্ারহনীি প্রিাট দল 
প্রদখঘত পায এর্ং এসর্ আঘযাজঘনি রেক মঘধয একটা মালর্াহী যার়েি একটা রর্শাল সারি। 
 

সাফঘলযি হারস লুরকঘয িাখঘত অপািয, হুমাযুন তাি পযবাঘণি উপঘি েুঘি র্ঘস জওহঘিি সাঘথ 
কথা র্লাি অরভপ্রাঘয, এই অরভযাঘন তাাঁি অনুচি- করচব রহসাঘর্ প্রস তাি সাঘথ এঘসঘি। তথয 
সংগ্রঘহি প্রক্ষঘত্র আমাঘদি প্রপ্ররিত প্রিরকদল ভাঘলাই কাজ প্রদরখঘযঘি আি আমাঘদি এখাঘন রনঘয 
এঘসঘি। আমাঘদি উপরস্থরত সম্বঘন্ধ গুজিারতঘদি প্রকাঘনা ধািণাই প্রনই। এখন দ্রুত প্রো়ো দার্ঘ়ে 
প্রপিঘন যাি প্রযখাঘন আমিা আমাঘদি র্ারক সঙ্গীসাথীঘদি প্রিঘখ এঘসরি। তাঘদি র্লঘর্ আমাি 
আঘদশ পাহা়েী ঢাল র্িার্ি তাাঁিা এরযঘয আসঘর্, রকনািা প্রথঘক যঘথষ্ট দূিত্ব র্জায প্রিঘখ প্রযন 
নীঘচ প্রথঘক তাঘদি প্রকউ প্রদখঘত না পায যতক্ষণ না তািা মাইলখাঘনক র্া আঘিা রকিুটা সামঘন 
প্রযখাঘন ঢালটাি নরত অঘনকটা সহনীয হঘয এঘসঘি আমাঘদি শত্রুি উপঘি আমাঘদি ঝাাঁরপঘয 
প়োি সুঘযায কঘি রদঘত। তাঘদি র্লঘর্ আরম আমাি প্রদহিক্ষীর্ারহনী রনঘয প্রসখাঘন তাঘদি সাঘথ 
প্রযায রদর্। 
 

জওহি মাথা নাঘ়ে এর্ং প্রো়োি মুখ েুরিঘয িওযানা প্রদয। হুমাযুন যখন তাাঁি প্রদহিক্ষীঘদি রনঘয 
পাহাঘ়েি ঢাঘলি রকনািা প্রথঘক সঘি এঘস পূর্ব রনধবারিত রমলনস্থঘলি রদঘক এরযঘয যার্াি প্রস্তুরত 
প্রনয, প্রস রনঘজি রভতঘি আশঙ্কা আি উঘত্তজনাি একটা রমশ্র অনুভূরত রনঘজি রভতঘি অনুভর্ কঘি 
যুঘিি আঘয সর্ সমঘয তাি এমনই অনুভূত হয, রকন্তু পূঘর্বি প্রচঘয এর্াি দারযত্বঘর্াঘধি একটা 
র্া়েরত প্রর্াঝা প্রস রনঘজি উপঘি অনুভর্ কঘি। পূঘর্ব, তাি মিহুম আব্বাজান, রতরন যরদ সমূহ 
যুিঘক্ষঘত্র রনঘজ উপরস্থত নাও থাকঘতন, পুঘিা অরভযাঘনি সামরগ্রক পরিকল্পনা অনুঘমাদন কিঘতন 
আি রসংহাসন তাাঁি আব্বাজাঘনি এরক্তযািভুক্ত- তাি রনজস্ব নয- যা রিল হুমরকি মুঘখ। ভার্টা 
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মাথায আসঘতই হুমাযুঘনি প্রমরুদণ্ড রদঘয একটা শীতল প্রস্রাত র্ঘয যায এর্ং প্রস তাি সাঘথি 
প্রলাকঘদি রকিুক্ষঘণি জনয যাত্রারর্িরত কিঘত আঘদশ প্রদয। প্রস রক রনরিত- যতটা রনরিত তাি 
পঘক্ষ হওযা সম্ভর্- প্রয তাি পরিকল্পনা কাযবকিী হঘর্- প্রস রক অরভযাঘনি প্ররতটা অনুষঙ্গ যঘথষ্ট 
সময রনঘয যাচাই কঘিঘি যাঘত ভাঘযযি উপঘি যতটা কম সম্ভর্ রনভবি কিঘত হয? প্রস যখন এসর্ 
ভার্নায রর্পযবি তখন প্রস দুঘটা খঘযিী িঘঙি অরতকায র্াজপারখঘক পাহা়েী ঢঘলি আ়োল প্রথঘক 
অনাযাস স্পধবায উপঘিি প্রমেহীন নীল আকাঘশি রদঘক উঘ়ে প্রযঘত প্রদঘখ প্রসারিত ডানায উষ্ণ 
র্াতাঘসি র্িাভয তাঘদি ঊধ্ববমুখী উ়োন রনরিত কঘিঘি। সহসা তাাঁি মঘন পঘ়ে যায পারনপঘথি 
যুঘিি সময প্রদখা প্রসই ঈযলঘদি কথা যা একটা শুভ লক্ষণ র্ঘল প্রমারণত হঘযরিল। এই 
পারখগুঘলাও রনরিতভাঘর্ই প্রসটাই আর্ািও প্রমারণত কিঘর্ যখন প্রস তাি গুজিাত অরভযাঘনি 
প্রথম আোত হানঘত চঘলঘি। 
 

রনঘজি সঘন্দহ আি অরনিযতা িুাঁঘ়ে প্রফঘল রদঘয, হুমাযুন তাি অর্রশষ্ট র্ারহনীি সাঘথ রমরলত হর্াি 
জনয রনধবারিত রমলনস্থঘল প্রপৌঁঘি। পুঘিা র্ারহনী িণসাঘজ রর্নযি হওযা মাত্র, হুমাযুন দ্রুত 
আক্রমঘণি আঘদশ প্রদয যা দুঘটা উপযুবপরি প্রঢউঘযি মঘতা পরিচারলত হঘর্। খা়ো উত্রাই প্রর্ঘয 
র্রল্পতঘর্ঘয নীঘচি রদঘক প্রো়ো রনঘয প্রধঘয আসা আক্রমঘণি প্রথম প্রস্রাত, শত্রুি প্রসনাসারিি 
প্রপিঘনি রদকটা সমূ্পণবভাঘর্ প্রমাকাঘর্লা কিঘর্। আক্রমঘণি পঘিি প্রস্রাতটা প্রসনাসারিি সামঘনি 
প্রযািাঘদি পুঘিাপুরি রেঘি প্রফলঘর্ যখন তািা থমঘক প্রথঘম েুঘি দাাঁ়োর্াি প্রচষ্টা কিঘর্ তখন তাঘদি 
মাঘঝ সৃষ্ট রর্ভ্রারন্ত কাঘজ লারযঘয আক্রান্ত প্রপিঘনি প্রযািাঘদি সহাযতা কিঘত সমু্মঘখি যযািািা 
এঘহন আচিণ কিঘত র্াধয। হুমাযুন মযান প্রথঘক তাি আব্বাজাঘনি রপ্রয তির্ারি আলমযীি প্রর্ি 
কঘি এি িত্নখরচত র্াঘট চুমু খায এর্ং তাি প্রলাকঘদি উঘেঘশয রচৎকাি কঘি র্ঘল, প্রতামাঘদি 
মঘন রনঘয এঘসা প্রযািাি প্রতজরস্বতা আি কঘণ্ঠ র্ীঘিি দম। আমাঘদি সদয জয কিা ভূখণ্ড িক্ষাি 
জনয আমিা ল়োই কিরি। এসর্ অহঙ্কািী ভূাঁইঘফা়েঘদি কাঘি আমিা প্রমাণ কিঘর্া প্রয 
সাহরসকতাি জনয আমাঘদি সনাতন খযারত আমিা হারিঘয প্রফরলরন। তািপঘি মাথাি উপঘি 
উঘত্তারলত তির্ারি আঘন্দারলত কঘি হুমাযুন আক্রমঘণি ইরঙ্গত কঘি এর্ং কািাকারি অর্স্থানিত 
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প্রদহিক্ষীঘদি সাঘথ রনঘয তাাঁি রর্শাল কাঘলা স্ট্যারলযঘনি পাাঁজঘি প্রখাাঁচা রদঘয ঢাল প্রর্ঘয আক্রমঘণি 
জনয প্রধঘয যায। 
 

পাহাঘ়েি যা প্রর্ঘয তািা যখন নীঘচি রদঘক প্রধঘয আঘস, পাথিকুরচ আি লাল ধূঘলা তাঘদি 
চািপাঘশ উ়েঘত থাঘক, এিই রভতঘি প্রস তাি সামঘন গুজিারত প্রসনাদলঘক থমঘক দাাঁর়েঘয প়েঘত 
প্রদঘখ যখন প্রলাকগুঘলা তাাঁি রদঘক েুঘি তাকায রকঘসি এঘতা প্রশািঘযাল প্রসটা প্রদখঘত। পুঘিাপুরি 
অপ্রস্তুত গুজিারতিা প্রথঘম ইতিত কঘি এর্ং তািপঘি তাঘদি জনয সময প্রযন িব্ধ হঘয রযঘযঘি 
এমন শ্লথ ভরঙ্গঘত তাাঁিা তাাঁঘদি প্ররতরক্রযা প্রকাশ কিঘত শুরু কঘি, তাঘদি যুিাঘস্ত্রি জনয 
হাত়োঘত থাঘক এর্ং প্রচাঘখ মুঘখ আতঙ্ক রনঘয চািপাঘশ তাকাঘত থাঘক তাঘদি আরধকারিকঘদি 
প্রখাাঁঘজ প্রদখঘত চায তাঘদি রক আঘদশ। কাঘলা শুশ্রুমরণ্ডত এক প্রলাক র্ারকঘদি প্রচঘয অঘনক দ্রুত, 
লারফঘয প্রো়ো প্রথঘক নাঘম এর্ং তাি পযবাঘণি সাঘথ প্রমাটা কাপঘ়েি র্যাঘযি সাঘথ র্াাঁধা মাঘস্কট 
প্রটঘন প্রর্ি কিঘত প্রচষ্টা কঘি। 
 

হুমাযুন তাি প্রো়োি মুখ র্নু্দকধািীি রদঘক েুরিঘয প্রদয এর্ং ডানহাঘত রনঘজি তির্ারি আকঘ়ে 
ধঘি প্রস যখন তাি প্রো়োি যলাি কাঘি নুঘয এঘস তাি র্াহনঘক রর়্েরর়্ে কঘি সামঘন প্রধঘয প্রযঘত 
র্ঘল, রনযরত আি প্রনতৃঘত্বি সর্ ভার্না তাি মন প্রথঘক রতঘিারহত হঘয প্রসখাঘন ভি কঘি মািা, 
মিা, প্রর্াঁঘচ থাকাি আরন্ত্রক প্ররৃ্রত্ত। রনঘমঘষি রভতঘি প্রস প্রলাকটাি কাঘি প্রপৌঁঘি যায, প্রয তখনও 
তাি মাঘস্কঘট র্ারুদ ভিাি জনয কসিত কঘি চঘলঘি। হুমাযুন তাি শশ্রুমরণ্ডত মুখ র্িার্ি তির্ারি 
চালায এর্ং প্রলাকটাি ক্ষতস্থান প্রথঘক রফনরক রদঘয িক্ত প্রর্ি হঘয আসঘল প্রস মারটঘত 
আক্রমণকািী অশ্বাঘিাহী র্ারহনীি খুঘিি নীঘচ পঘি যায। হুমাযুন ততক্ষঘণ শত্রুসারিি অঘনক 
প্রভতঘি প্রঘর্শ কঘিঘি, অশ্বারূঢ় হঘয সামঘন এরযঘয যার্াি সমঘয প্রস দুপাঘশ পাযঘলি মঘতা 
তির্ারি চালাঘত থাঘক। অকস্মাৎ ভীঘ়েি মাঝ প্রথঘক প্রর্ি হঘয আসঘত প্রস তাি হাাঁপাঘত থাকা, 
উঘত্তজনায নাক টানঘত থাকা প্রো়োি লাযাম প্রটঘন ধঘি তাি র্ারক প্রলাঘকিা অরচঘিই তাি 
চািপাঘশ এঘস জঘ়ো হয। 
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অরর্লঘম্ব যঘথষ্ট প্রলাক তাাঁি সাঘথ সমঘর্ত হঘল, হুমাযুন রিতীযর্াঘিি মঘতা শত্রুি প্রসনাসারিি 
রদঘক রফিরত আক্রমণ শানায। এক ঢযাঙা গুজিারত তাি হাঘতি র্াাঁকান তির্ারি রদঘয তাাঁঘক 
আোত কিঘল প্রসটা রু্ঘকি র্ঘমব র্াধাপ্রাপ্ত হয এর্ং হুমাযুনঘক তাাঁি পযবাঘণ রিটঘক প্রফঘল। হুমাযুন 
যখন তাি রপিু হটঘত থাকা প্রো়ো রনযন্ত্রণ কিঘত প্রাণান্ত হঘে, প্রসই সুঘযাঘয গুজিারত প্রসনাটা 
এর্াি তাি রদঘক প্রো়ো রনঘয প্রধঘয আঘস এর্ং রনঘজি প্ররতপক্ষঘক খতম কিাি অরত-উৎসাঘহ, 
হুমাযুঘনি মিক র্িার্ি প্রস তাি আঘন্দারলত তির্ারিি রনশানা রস্থি কঘি। সহজাত প্ররৃ্রত্তি র্ঘশ 
হুমাযুন তির্ারিি আগ্রাসী ফলাি নীঘচ ঝুাঁঘক যায যা তাাঁি রশিস্ত্রাঘণি সামানয উপি রদঘয র্াতাস 
প্রকঘট প্রর্ি হঘয যায। গুজিারত রনঘজি ভািসাময রফঘি পার্াি আঘযই, হুমাযুন দ্রুত আলমযীঘিি 
ফলা এক ধাক্কায তাাঁি উদঘিি যভীঘি ঢুরকঘয প্রদয। প্রলাকটা তির্ারি প্রফঘল রনঘজি ক্ষতস্থান প্রচঘপ 
ধিঘত, হুমাযুন োণ্ডা মাথায এর্ং ইোকৃতভাঘর্ প্ররতপঘক্ষি যলাি প্রপিঘন আোত কঘি, কাাঁধ প্রথঘক 
তাাঁি মাথা প্রায আলাদা কঘি প্রফঘল। 
 

রনঘজি চািপাঘশ তারকঘয, আঘন্দারলত লাল ধূঘলাি রভতি রদঘয হুমাযুন প্রদঘখ প্রয গুজিারত 
প্রসনাসারি িত্রভঙ্গ হঘয রযঘযঘি। অশ্বাঘিাহী র্ারহনীি রকিু সসনয আতঘঙ্ক প্রো়ো দার্ঘ়ে পালাঘে। 
প্রসনাসারিি মাঘঝ অর্স্থানিত অঘনযিা অর্শয দুদবান্ত প্ররতঘিাধ যঘ়ে তুঘল, মালর্াহী যার়েগুঘলা িক্ষা 
কিঘি প্রযগুঘলাঘত সম্ভর্ত কামান আি মালপত্র আঘি। হুমাযুন ভাঘলা কঘিই জাঘন প্রস যরদ তাঘদি 
র্রন্দ কিঘতও সক্ষম হয তরু্ও প্রস প্রকাঘনা কামান র্ঘয রনঘয প্রযঘত পািঘর্ না কািণ প্রসগুঘলা তাি 
র্ারহনীি অগ্রসি হর্াি যরত মন্থি কঘি প্রদঘর্ যাঘদি মূল লক্ষযই হল দ্রুত এরযঘয যাওযা। অর্শয 
কামানগুঘলা প্রস অঘকঘজা কঘি রদঘত পাঘি। রনঘজি ধমনীঘত টযর্য কিঘত থাকা যুঘিি উন্মাদনাি 
সাঘথ এর্ং তাঘক অনুসিণ কিাি আঘদশ প্রোরষত কিাি জনয তাাঁি তূযবর্াদকঘক রচৎকাি কঘি 
আঘদশ রদঘয, হুমাযুন ঝঘ়েি প্রর্ঘয প্রকাঘনা সময নষ্ট না কঘি মালর্াহী যার়েগুঘলাি রদঘক িুঘট 
যায। 
 

অকস্মাৎ একটা মাঘস্কঘটি গুরলর্ষবঘণি শব্দ তাি কাঘন প্রভঘস আঘস- তািপঘি আঘিকটা মাঘস্কঘটি। 
গুজিারত র্নু্দকর্াজঘদি কঘযকজন অর্ঘশঘষ রনঘজঘদি মাঘস্কট কাযবক্ষম কিঘত সক্ষম হঘযঘি এর্ং 
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মালর্াহী যার়েগুঘলাঘক আ়োল রহসাঘর্ র্যর্হাি কঘি তািা গুরলর্ষবণ কিঘি। হুমাযুঘনি কাি প্রথঘক 
দশ যজ দূঘি িুটন্ত প্রো়োগুঘলাি একটা আোতপ্রাপ্ত হয এর্ং ধূঘলাি রভতঘি মুখ থুর্ঘ়ে পঘ়ে এর্ং 
রপঘেি আঘিাহীঘক মারটঘত রিটঘক প্রফঘল, তাঘক অনুসিণিত সহঘযািাঘদি প্রো়োগুঘলা তাাঁঘক 
রনঘজঘদি খুঘিি তলায রপঘষ প্রফলাি আঘয প্রস মারটঘত শুঘয এক মুহূঘতবি জনয িটফট কঘি, তাি 
প্রদঘহ প্রাঘণি প্রশষ স্পন্দটুকুও প্রশষ হঘয যায। 
 

হুমাযুন ভাঘলা কঘিই জাঘন র্নু্দকধািীিা তাঘদি র্নু্দঘক পুনিায র্ারুদ ভিাি আঘযই তাঘক 
মালর্াহী যার়েগুঘলাি কাঘি প্রপৌঁিাঘত হঘর্। আঘিা একর্াি আলমযীি আঘন্দারলত কঘি, প্রস রনঘজি 
প্রো়োি পাজঘি গুঘতা প্রদয এর্ং প্রায সাঘথ সাঘথ যার়েগুঘলাি মাঘঝ রযঘয উপরস্থত হয। এক 
র্নু্দকর্াজঘক লক্ষয কঘি প্রস তির্াি চালনা কঘি প্রয কাাঁপঘত থাকা হাত রদঘয তাাঁি মাঘস্কঘটি লম্বা 
নঘল ধাতর্ র্লটা একটা ইস্পাঘতি শলাকাি সাহাঘযয প্ররর্ষ্ট কিাি প্রঘচষ্টায িত। প্রলাকটাি মুঘখ 
তির্ারিি ফলা আোত হানঘত, হাঘতি অস্ত্র প্রফঘল রদঘয প্রস মারটঘত লুরটঘয পঘ়ে। শত্রুপক্ষ মাল 
প্রর্াঝাই যার়েগুঘলাঘক প্রটঘন এঘন প্রকাঘনা ধিঘনি িক্ষণাত্মক রর্নযাস সতিী কিাি অর্কাশ পাযরন 
আি তাই হুমাযুঘনি প্রলাঘকিা, যািা তাি প্রপিন প্রপিন এঘস হারজি হয, অনাযাঘস তাাঁঘদি রেঘি 
প্রফঘল এর্ং প্ররতটা আলাদা আলাদা যা়েীি িক্ষীঘদি পিাভূত কঘি। গুজিারত অশ্বাঘিাহী র্ারহনীি 
আিও প্রসনাসদসয প্রো়ো দার্ঘ়ে পালায এর্ং পদারতক র্ারহনীি প্রসনা আি প্রসনার্ারহনীি সাঘথ 
আযত অনযানয প্রলাঘকিা এিপঘি প্রক কত দ্রুত পালাঘত পাঘি প্রযন তািই প্ররতঘযারযতায রলপ্ত হয। 
 

প্ররতঘিাধ প্রশষ- রনঘদনপঘক্ষ এখনকাি মঘতা। হুমাযুন অর্শয ভাঘলা কঘিই জাঘন প্রয তাাঁি সাঘথ প্রয 
প্রলাক িঘযঘি তাঘদি সংখযা র্া়োর্ার়ে ধিঘনি কম আি এই রর্ষযটা যখন গুজিারত র্ারহনীি 
আরধকারিঘকিা লক্ষয কিঘর্ তখন তািা প্রচষ্টা কিঘর্ দলর্ি হঘয তাাঁঘক আক্রমণ কিঘত। আি 
তাই নষ্ট কিাি মঘতা সময তাাঁঘদি হাঘত প্রনই। হুমাযুন তাাঁি অশ্বাঘিাহী র্ারহনীি একটা কু্ষঘদ 
দলঘক আঘদশ প্রদয পলাতকঘদি রপিু ধাওযা কিঘত আি তাাঁঘদি রনরর্বচাঘি হতযাযজ্ঞ কিাি রনঘদবশ 
প্রদয রকন্তু কঘযক মাইঘলি প্রর্শী ধাওযা কিঘত রনঘষধ কঘি এিপঘি রফঘি এঘস একটা চলনসই 
িক্ষণাত্মক রু্যহ সতিীি আঘদশ প্রদয। প্রস অনয প্রলাকঘদি মালর্াহী যার়েঘত রক িঘযঘি প্রসটা প্রদখঘত 
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র্ঘল। তািা সাগ্রঘহ আঘদশ পালন কিঘত এরযঘয যায এর্ং চঘটি ভািী আোদন সরিঘয প্রফলঘত 
প্রভতঘি িযটা মাঝারি মাঘপি কামান, প্রঘযাজনীয র্ারুদ, কামাঘনি প্রযালা আি প্রসই সাঘথ নতুন 
সতিী কিা র্শবাি একটা প্রযািা আি পাাঁচ র্াক্স মাঘস্কট প্রদখঘত পায। 
 

আমিা মাঘস্কটগুঘলা সর্ প্রনর্। র্াক্সগুঘলা খারল কি। আমাঘদি সাঘথ র্া়েরত প্রো়োি পযবাঘণ 
মাঘস্কটগুঘলা প্রযািা কঘি প্রর্াঁঘধ দাও। কামাঘনি নঘল যতগুঘলা র্ারুদ ভরতব কাপঘ়েি র্যায প্রঘর্শ 
কিান যায, প্রঘর্শ কিাও আি তািপঘি মারটঘত র্ারুঘদি একটা প্রিখা সতিী কঘি ওখাঘন ঐ 
পাথঘিি প্রপিঘন রনঘয যাও। পাথঘিি প্রপিন প্রথঘক আমিা র্ারুঘদ অরি সংঘযায কিঘর্া, হুমাযুন 
র্ঘল। 
 

প্রসাযা এক েন্টা পঘি সর্ কাজ প্রশষ হয। হুমাযুন তাাঁি প্রর্শীি ভায প্রলাকঘক রনিাপদ দূিঘত্ব 
পারেঘয প্রদয রকন্তু ধ্বংসযজ্ঞ তদািরক কিঘত রনঘজ কঘযকজন প্রদহিক্ষী রনঘয প্রপিঘন প্রথঘক যায। 
র্ারুঘদ অরি সংঘযাঘযি সম্মান প্রস দীেবঘদহী এক তরুণ র্াদশানীি উপঘি অপবণ কঘি প্রর্চািা 
চকমরক পাথঘিি র্াক্স রনঘয উরিি ভরঙ্গঘত সু্ফরলঙ্গ সতিীি জনয কসিত কিঘত থাঘক। প্রস 
প্রশষপযবন্ত যখন সফল হয, র্ারুঘদি জ্বলন্ত রশখা মারটি উপি রদঘয ক্রমান্বঘয থুতু প্রফলাি মঘতা 
একটা শঘব্দি জন্ম রদঘয এরযঘয যায। একটা প্রিাট পাথঘিি সাঘথ প্রান্ত প্রোঁঘষ যার্াি সময এক 
মুহূঘতবি জনয মঘন হয রশখাটা রু্রঝ রনঘভ যাঘর্ রকন্তু পিমুহূঘতবই প্রসটা আর্াি সামঘন এরযঘয প্রযঘত 
আিম্ভ কঘি। প্রায সাঘথ সাঘথ এক রর্কট রর্ঘস্ফািঘণি শব্দ প্রভঘস আঘস আিও পাাঁচটা রর্ঘস্ফািঘণি 
শব্দ এি পিপিই প্রশানা যায। প্ররতটা কামাঘনি নঘলি রভতঘি র্ারুঘদি রর্ঘস্ফািণ েঘটঘি। 
 

ধূঘলা আি উৎরক্ষপ্ত ধ্বংসার্ঘশঘষি টুকঘিা রথরতঘয আসঘত হুমাযুন, রর্ঘস্ফািঘণি রর্কট শঘব্দ 
তখনও কাঘন তালা প্রলঘয িঘযঘি, প্রদখঘত পায প্রয চািটা নল লম্বালরম্বভাঘর্ প্রফঘট রযঘয প্রপিঘনি 
রদঘক প্রর্াঁঘক এঘসঘি রেক অঘনকটা কলাি প্রখাসা িা়োর্াি মঘতা। আঘিকটা আক্ষরিক অঘথবই 
টুকঘিা টুকঘিা হঘয রযঘযঘি। ষষ্ঠ কামাঘনি নঘল প্রকর্ল ফাটঘলি সৃরষ্ট হঘযঘি- হুমাযুন ভাঘর্, 
কামানটাঘক অঘকঘজা কিঘত এটাই যঘথষ্ট। তাাঁি প্রলাঘকিা এর্াি দ্রুত রফঘি আঘস এর্ং অর্রশষ্ট 
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মালর্াহী যার়েগুঘলাঘত মূলযর্ান দ্রঘর্যি জনয তল্লারশ শুরু কঘি। প্রকউ একজন রকিু প্রিশঘমি কাপ়ে 
খুাঁঘজ পায, অনয আঘিকজন একটা রসনু্দঘকি তালাি রভতঘি তাাঁি খঞ্জঘিি অগ্রভায প্ররর্ষ্ট করিঘয 
রসনু্দকটা প্রজািপূর্বক খুলঘত চায প্রভতঘি মূলযর্ান প্রকাঘনা পাথি আঘি রকনা প্রদখঘত। 
 

হুমাযুন এি প্রভতঘিই তাি অশ্বাঘিাহী র্ারহনীি একজন সদসযঘক যাঘদি উপঘি প্রস িক্ষণাত্মক রু্যহ 
সতিীি আঘদশ রদঘযরিল প্রো়ো দার্ঘ়ে তাাঁি রদঘক িুঘট আসঘত প্রদঘখ। সুলতান, গুজিারতিা পুনিায 
একরত্রত হঘযঘি। আক্রমঘণি জনয তাাঁিা প্রস্তুত হঘে, আমিা সংখযায কত অল্প প্রসটা এখন তাঘদি 
প্রচাঘখ পঘ়েঘি। 
 

 আমিা অর্শযই রফঘি যার্। তূযবর্াদক পিাদপসািঘণি-সঘঙ্কত ধ্বরনত কি। আমিা পাহাঘ়েি 
ঢাঘলি উপঘি রযঘয অর্স্থান প্রনর্। তািা আমাঘদি অনুসিণ কিাি মঘতা মূখবতা প্রদখাঘর্ না। তািা 
ভাঘলা কঘিই জাঘন প্রয উপঘি উোি প্রযাসিত অর্স্থায তািা যরদ আমাঘদি আক্রমঘণি সুঘযায 
প্রদয তঘর্ তাি মাঘন সাক্ষাৎ মৃতুয। 
 

রর্শ রমরনট পঘি, প্রর্ঘলপাথঘিি প্রসই ঢাঘলি উপি প্রথঘক নীঘচি রদঘক প্রসনাসারিি ধ্বংসযঘজ্ঞি 
রদঘক তারকঘয হুমাযুন গুজিারতঘদি প্রসখাঘন জটলা কিঘত প্রদঘখ। কঘযকজন অরতঘলাভী রনঘর্বাধ 
িা়ো, যািা লুঘটি সম্ভার্নায আরর্ষ্ট হঘয মালর্াহী যার়েি দ্রর্যসামগ্রী তল্লারশ কিঘত অনথবক প্রদিী 
কঘিরিল, তাি র্ারক প্রলাঘকিা রনিাপঘদই রফঘি এঘসঘি। তাঘদি রভতঘি, হুমাযুন রর্ষণ্ণ মঘন ভাঘর্, 
প্রসই তরুণ র্াদশানীও িঘযঘি, পাহা়েী ঢাঘলি উঘেঘশয অঘনক প্রদিীঘত প্রো়ো প্রিাটাঘল রপঘে 
তীিরর্ি হঘয প্রর্চািা মারটঘত আিঘ়ে পঘ়েঘি। তাি পযবাঘণি সাঘথ নকরশ কিা প্রযালারপ প্রিশঘমি 
প্রচাঘঙি মঘতা প্রযাল কঘি পাকাঘনা প্রিাঘলি পাক খুঘল রযঘয তাি সওযািীরর্হীন প্রো়োি প্রপিঘন 
অর্াঘধ মারটঘত লুটাঘে। 
 

* 
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প্রচাঘখি সামঘন ওখাঘন িঘযঘি- লম্বা তালযাঘিি সারি এর্ং কমলাঘলরু্ি ধুসি প্রখাসাি মঘতা র্ারলি 
পঘিই দীরপ্তময সমুঘদ্র মধযাঘহ্নি সূঘযবি আঘলা এমন তীব্রভাঘর্ প্ররতফরলত হয প্রয হুমাযুন র্াধয হয 
হাত রদঘয প্রচাঘখি উপঘি একটা আ়োল সতিী কিঘত। শক্রি সসনযসারিি উপঘি সাফঘলযি সাঘথ 
ঝরটকা আক্রমণ পরিচালনা কিাি পঘি হুমাযুন তাাঁি সাঘথি রতন হাজাি সসঘনযি র্হঘিি অঘধবক 
সসনয তাাঁি মূল র্ারহনীি সাঘথ প্রযায প্রদর্াি জনয পারেঘয প্রদয, যা এই মুহূঘতব অর্ঘিাঘধি জনয 
প্রঘযাজনীয উপকিণ আি অনুষঙ্গ রনঘয প্রমাযল ভূখণ্ড প্রথঘক চম্পনীি জঙ্গলঘর্রষ্টত দূঘযবি অরভমুঘখ 
খুর্ ধীঘি অগ্রসি হঘত শুরু কঘিঘি। 
 

হুমাযুন র্ািাই কিা প্রদ়ে হাজাি অশ্বাঘিাহীি একটা প্রচৌকষ র্ারহনী রনঘয রনঘজ গুজিাঘতি আিও 
অভযন্তঘি প্রঘর্শ কঘি, প্রযখাঘনই শত্রুঘসনাি প্রকাঘনা র্ারহনীঘক খুাঁঘজ পায প্রসখাঘনই তাাঁঘদি পিাি 
আি রর্পযবি কঘি তুঘল। প্রস রনরিত, তাি মূল র্ারহনী প্রকাথায আসল আোত হানঘর্ প্রস রর্ষঘয 
গুজিারতঘদি রর্ভ্রান্ত আি অরনরিত কঘি তুলঘত প্রস সফল হঘযঘি; রেক প্রযমন প্রস পরিকল্পনা কঘি 
এঘসরিল। ঝরটকা আক্রমঘণি সমঘয ধৃত গুজিারতঘদি মুঘখ সামরিক উপকিণ আি র্ারণরজযক পণয 
র্হনকািী একটা কাঘফলা কাঘম্বি সমুদ্র র্ন্দঘিি অরভমুঘখ িওযানা হঘযঘি জানঘত প্রপঘি প্রসটাি 
পিািার্ন কঘি প্রস সমুঘদ্রি কাঘি এঘস উপরস্থত হঘযঘি। হুমাযুন ভাঘযযি কাঘি কৃতজ্ঞতা জানায 
প্রয প্রস কাঘফলাটাঘক খুাঁজঘত প্রচষ্টা কঘিরিল। প্রস জওহিঘক তাি পাঘশ ডাঘক। আমাি আঘদশ 
জারনঘয দাও প্রয মধযাঘহ্নি খিতাঘপ আমিা তালযাঘিি িাযায রর্শ্রাম প্রনর্ আি রনঘজঘদি সঘতজ 
কঘি প্রনর্ আি প্রসই সমঘয আমাঘদি অনুসন্ধানী দূত কাঘফলাটাি প্রখাাঁজ কিঘর্। প্রসটাি এখন আি 
খুর্ একটা প্রর্শী দূঘি অর্স্থান কিাি কথা না। র্স্তুতপঘক্ষ, আমিা যা জানঘত প্রপঘিরি প্রসটা সরতয 
হঘল কাঘম্ব র্ন্দঘিি দূিত্ব এখান প্রথঘক দশ মাইঘলি প্রর্শী হর্াি কথা না, সমুঘদ্রি উপকূঘলি 
উত্তিপরিঘম প্রকাথায প্রসটা িঘযঘি। প্রহিী আি প্ররতহািী প্রমাতাঘযঘনিও আঘদশ জারনঘয দাও যাঘত 
কঘি প্রকউ আমাঘদি প্রযন চমঘক রদঘত না পাঘি। 
 

সম্রাঘটি অরভপ্রায প্রজঘন রনঘয জওহি যখন েুঘি দাাঁ়োয, হুমাযুন তাি রর্শাল কাঘলা প্রো়োটাি 
পাাঁজঘি আলঘতা কঘি গুঘতা রদঘত প্রসটা তাল যাঘিি নীঘচ রদঘয সামঘন এরযঘয যায, তালযাঘিি 
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যাঢ় সরু্জ িঘঙি লম্বা, তীক্ষাগ্র পাতাগুঘলা সমুদ্র প্রথঘক আযত এর্ং নিম র্ারলি উপি রদঘয 
প্রর্ারহত র্াতাঘস আঘন্দারলত হঘয মিমি শব্দ কিঘি। হুমাযুন এখাঘন লারফঘয প্রো়োি রপে প্রথঘক 
প্রনঘম আঘস। দাাঁর়েঘয পাঘযি জুঘতা প্রজা়ো খুঘল প্রফঘল প্রস প্রসাজা সমুঘদ্রি রদঘক প্রহাঁঘট যায, প্রস খুর্ 
ভাঘলা কঘিই জাঘন প্রয এমনটা কিাি র্যাপাঘি তাঘদি পরির্াঘিি রভতঘি প্রসই প্রথম। পাঘযি 
রডঘসি নীঘচি অংঘশ এঘস আিঘ়ে প়ো পারন শ্রারন্তহি শীতল। পুনিায রনঘজি প্রচাঘখ উপঘি হাত 
রদঘয একটা আ়োল সতিী কঘি প্রস প্রসানািমঘতা চকচক কিঘত থাকা, দীরপ্তময রদযঘন্তি রদঘক 
তাকায। প্রস ভাঘর্ প্রসখাঘন প্রস হযঘতা একটা জাহাঘজি অর্যর্ প্রদখঘত প্রপঘযঘি–সম্ভর্ত কাঘম্বি 
সাঘথ র্ারনজয কঘি তাঘদিই প্রকাঘনা একটা জাহাজ হঘর্। তাাঁিা রক ধিঘনি মাল র্হন কঘি? তািা 
রক ধিঘনি প্রলাক? রদযঘন্তি ওপাঘশ রক আঘি, এমনরক আির্ এর্ং পরর্ত্র নযিীিঘযি ওপাঘশ? 
প্রসখাঘন রক নতুন জ্ঞান আহিঘণ পর্ব চলঘি? প্রসখাঘন নতুন শত্রুিা ওাঁত প্রপঘত িঘযঘি নারক 
প্রকর্লই ধুধু রর্িান প্রান্তি নারক অনন্ত সমুদ্র? 
 

হুমাযুঘনি রনুঃসঙ্গ ভার্নাি প্রস্রাত জওহঘিি রচৎকাঘিি ফঘল রর্রিত হয। সুলতান, আপনাি 
আরধকারিঘকিা আপনাি সাঘথ পিামশব কিাি ইো প্রকাশ কঘিঘি। আপরন রক অনুগ্রহ কঘি 
তাাঁঘদি সাঘথ আহাি কিঘর্ন? আপরন অঘনকক্ষণ ধঘিই রনরর্ষ্ট মঘন সাযঘিি রদঘক তারকঘয আঘিন 
এর্ং আপনাি চািধাঘি পারন র্া়েঘি। কথাটা সরতয। প্রসই প্রিাট প্রঢউগুঘলা এখন রফঘি যার্াি আঘয 
হুমাযুঘনি হাাঁটু রভরজঘয রদঘয যাঘে। অরনোসঘত্তও প্রস রর্মূতব ভার্নাি জযৎ প্রথঘক, যা সর্সমঘয 
তাঘক আনন্দ দান কঘি থাঘক, র্তবমাঘনি র্াির্তায রনঘজঘক রফরিঘয রনঘয আঘস এর্ং 
আরধকারিঘকিা তালযাঘিি নীঘচ টকটঘক লাল চাাঁঘদাযাি তলায আসন-রপাঁর়ে হঘয র্ঘস প্রযখাঘন 
প্রতীক্ষা কঘিঘি প্রসরদঘকি উঘেঘশয হাাঁটঘত আিম্ভ কঘি। 
 

দশ রমরনট পঘি, আহঘমদ খান, তাাঁি প্রধান অনুসন্ধানী দূত, কারু্ঘলি দরক্ষঘণ, যজনীি পাহা়েী 
এলাকা প্রথঘক আযত পাযর়ে পরিরহত পাকান শিীঘিি রত্রশ র্িি র্যসী এক যুর্কঘক তাি সামঘন 
দাাঁর়েঘয থাকঘত প্রদখা যায, তাাঁি কপাল প্রথঘক োম যর়েঘয যাল প্রর্ঘয প্রনঘম এঘস তাি পাতলা 
খঘযিী দার়ে রভরজঘয রদঘে। উপকূঘলি প্রাঘন্ত তালযাঘিি চও়ো সারিি োস রু্ঘনাঘটি অনযপাঘশ 
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সমুদ্র প্রথঘক প্রসাযা মাইঘলি মঘতা রভতঘি অর্রস্থত একটা িািা রদঘয কাঘফলাটা এরযঘয আসঘি, 
এই মুহূঘতব প্রসটা পাাঁচ মাইঘলিও কম দূিঘত্ব অর্স্থান কিঘি। কাঘম্ব শহি প্রথঘক প্রসটা চাি মাইল 
মঘতা দূঘি িঘযঘি, যা ওখাঘন অর্রস্থত ঐ নীচু সশলান্তিীঘপি কািঘণ আমাঘদি দৃরষ্টি আ়োঘল 
িঘযঘি। 
 

আমিা সমুদ্র সসকঘতি উপি রদঘয প্রো়োয চঘ়ে তালযাঘিি সারিি অনযপাঘশ যার্ এর্ং তািা কাঘম্ব 
প্রপৌঁিান মাত্র অতরকবঘত তাাঁঘদি আক্রমণ কিঘর্া। আল্লাহতালা আমাঘদি সহায থাকঘল, আমিা হযত 
এমনরক র্লপ্রঘযাঘযি িািা র্ন্দঘিি অভযন্তঘি প্রঘর্ঘশি জনয রনঘজঘদি পথ কঘি রনঘত পািঘর্া যরদ 
প্রকর্ল কাঘফলাটাঘক প্রভতঘি প্রঘর্শ কিঘত প্রদযাি জনয প্রতািণিাি প্রখালা থাঘক। 
 

মাত্র পাাঁচ রমরনট পঘিই, হুমাযুঘনি প্রো়ো র্ালুি প্রান্ত র্িার্ি আস্করন্দত প্রর্ঘয িুটঘত থাঘক তাি 
চািপাঘশ, তাাঁি প্রদহিক্ষীি দল খুর্ কাি প্রথঘক তাাঁঘক রেঘি প্রিঘখঘি। এক েন্টািও কম সমঘযি 
রভতঘি তাাঁিা পাথুঘি সশলান্তিীপ অরতক্রম কঘি এর্ং তালযাঘিি রনিরর্রেন্ন আ়োঘল অর্স্থান 
কঘি। হুমাযুন কাঘম্ব র্ন্দঘি রস্থি হঘয প্রভঘস থাকা র্া র্ন্দঘিি র্াইঘি প্রনাঙ্গির্ি অর্স্থায থাকা সর্ 
জাহাঘজি মাস্তুল আি পাল প্রদখঘত পায। কাঘফলাটা, যাি রভতঘি িঘযঘি মাঘলি ভাঘি টলমল 
কিঘত থাকা উট, ভাির্াহী হারত আি তাি সাঘথ খচ্চি আি যাধাি পাল, অর্সন্ন ভরঙ্গঘত ধীঘি 
ধীঘি র্ন্দঘিি কু্ষদ্র র্সরতঘক রেঘি থাকা মারটি প্রদযাঘল অর্রস্থত এখন হাট কঘি প্রখালা অর্স্থায 
িঘযঘি এরযঘয যায। প্রদযালটা প্রদঘখও খুর্ একটা উাঁচু মঘন হয না–সম্ভর্ত প্রকর্ল দুই মানুষ 
পরিমাণ উাঁচু। কাঘফলাি িক্ষীদল, সর্ রমরলঘয যাাঁি জনর্ল প্রায চািঘশাি কািাকারি, অশ্বারূঢ় হঘয 
এি দুইপাশ রদঘয এরযঘয চঘলঘি রকন্তু তাঘদি প্রদঘখ ক্লান্ত মঘন হয, মধযাঘহ্নি খিতাঘপ মাথা 
প্রনাযাঘনা প্রসইসাঘথ তাঘদি প্রঘতযঘকি তির্ারি প্রকাষর্ি আি ঢাল তাঘদি রপঘেি সাঘথ আটকাঘনা। 
 

প্রো়োি মুখ েুরিঘয রনঘয তাি প্রলাকঘদি মূল দঘলি কাঘি রফঘি এঘস হুমাযুন, প্রচাঁরচঘয র্ঘল, এখনই 
আক্রমণ কিঘত হঘর্। আমিা তাঘদি ভ়েঘক প্রদর্। উট আি হারতি দলটাঘক আতরঙ্কত কিঘত 
প্রচষ্টা কিঘর্। তাহঘল তাাঁিাই গুজিারত িক্ষীর্ারহনীি র্াঘিাটা র্ারজঘয প্রদঘর্। হুমাযুন এসর্ কথা 
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র্লাি মাঘঝই রনঘজি রর্শাল কাঘলা প্রো়োটাি পাাঁজঘি গুঘতা প্রদয, যাি পুঘিা প্রদহটা ইরতমঘধযই 
রর্নু্দ রর্নু্দ প্রতলঘতঘল োঘম রভঘজ রযঘযঘি এর্ং অরচঘিই তাল যাঘিি রভতি রদঘয রনঘজি 
প্রলাকঘদি সাঘথ রনঘয প্রস, র্ন্দঘিি প্রতািণিাি আি কাঘফলা প্রথঘক তাাঁঘক পৃথককািী, আধ মাইল 
রর্িৃত পাথুঘি, র্ালু ঢাকা পটভূরমি উপি রদঘয ঝঘ়েি প্রর্ঘয প্রো়ো হাকায। তাি আঘদশ পাওযা 
মাত্র, তাি সর্ঘচঘয অরভজ্ঞ তীিন্দাজঘদি কঘযকজন দাাঁত রদঘয প্রো়োি লাযাম কামঘ়ে ধঘি 
প্রিকাঘর্ি উপি দাাঁর়েঘয পঘ়ে কাঘফলাি অর্স্থান লক্ষয কঘি এক পশলা তীি িুাঁঘ়ে প্রদয রেক যখন 
এি িক্ষীর্ারহনী রু্ঝঘত প্রপঘিঘি প্রয তাাঁঘদি উপঘি আক্রমণ কিা হঘযঘি। কঘযকটা তীি একটা 
হারতঘক আহত কিঘল প্রর্চািা তাাঁি প্রদঘহি প্রমাটা চাম়ো প্রভদ কঘি প্ররর্ষ্ট শিযরষ্টসহ েুঘি রযঘয, 
র্যাথায আতবনাদ কিঘত কিঘত তাাঁঘক অনুসিণিত কঘযকজনঘক মার়েঘয িুঘট প্রযঘল, তািা িত্রভঙ্গ 
হঘয যায। 
 

র্যাথায চাপা আতবনাদ কঘি একটা উট ভূরমশযযা প্রনয, র্যাথায িটফট কিঘত কিঘত প্রর্চািা 
র্ারলঘত আিঘ়ে প়েঘল অঘর্াধ জটাি রপঘে র্াাঁধা মালপত্র চািরদঘখ ির়েঘয পঘ়ে, উটটাি রর্শাল, 
তুলতুঘল মাংসল পা র্াতাঘস রৃ্থাই আঘন্দারলত হয। আঘিকটা উট, কাঘলা পালকযুক্ত একটা তীঘি 
এঘফা়ে-ওঘফা়ে হঘয যাওযা লম্বা যলা রনঘয, দুলরক চাঘল সাযঘিি রদঘক িুঘট যায। প্রায সাঘথ 
সাঘথই হুমাযুন এর্ং তাি প্রলাঘকিা িক্ষীর্ারহনীি দুর্বল সারিি রভতঘি প্রো়ো রনঘয প্রঘর্শ কঘি 
সামঘনি রদঘক এরযঘয যার্াি সমঘয দুপাঘশ উন্মঘত্তি মঘতা তির্ারি চালাঘত থাঘক। রকিু গুজিারত 
আক্রমঘণি প্রথম ধাক্কা সামলাঘত না প্রপঘি আক্ষরিক অঘথবই ভূপারতত হয। সামানয প্রয কঘযকজন 
রনঘজঘদি প্রো়োি লাযাম প্রটঘন ধঘি, েুঘি দাাঁর়েঘয অপ্রতযারশত আক্রমঘণি মুঘখামুরখ হর্াি প্রচষ্টা 
কঘিরিল তাঘদি প্রস্রফ কচুকাটা কিা হয। প্রর্শীিভাযই অর্শয এতসর্ ঝাঘমলায না রযঘয রনঘজঘদি 
প্রো়োি যলা র্িার্ি ঝুাঁঘক নীচু হঘয তখনও প্রভালা থাকা কাঘম্বি প্রধান প্রতািণ-িাঘিি অভযন্তঘি 
রনিাপদ আশ্রঘযি রদঘক প্রিাটাি জনয জন্তুগুঘলাঘক রমনরত কঘি। 
 

হুমাযুন আি তাি প্রদহিক্ষীি দল তাঘদি রপিু ধাওযা কঘি। প্রর্শভূষায আরধকারিঘকি মঘতা প্রদখঘত 
একজনঘক তাি অধীনি দুজন প্রলাঘকি সাঘথ পারলঘয প্রযঘত প্রদঘখ হুমাযুন যত প্রজাঘি সম্ভর্ প্রো়ো 
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দার়্োয। োঘ়েি উপঘি হুমাযুঘনি উপরস্থরত প্রটি প্রপঘয, পলাযনপি আরধকারিক েুঘি তারকঘয 
রনঘজি সমূহ রর্পদ রু্ঝঘত প্রপঘি রনঘজঘক র্াাঁচার্াি জনয রনঘজি রপঘেি সাঘথ র্াাঁধা ঢালটা আকঘ়ে 
ধিঘত প্রচষ্টা কঘি। ঢালটা প্রস রেকমঘতা আকঘ়ে ধিাি আঘযই, হুমাযুঘনি তির্ারিি ধািাঘলা ফলা 
প্রর্চািাি ধাতর্ শৃঙ্খঘল রনরমবত র্ঘমবি রেক উপঘি প্রলাকটাি প্রমাটা আি প্রপষল যলায একটা যভীি 
ক্ষতস্থাঘনি জন্ম রদঘল, প্রস প্রো়ো প্রথঘক আিঘ়ে পঘ়ে রযঘয প্রর্শ কঘযকর্াি য়োযর়ে কঘি এর্ং 
একটা সমঘয রস্থি হঘয যায। 
 

প্রচাঘখি পলক প্রফলঘত না প্রফলঘত হুমাযুন কাঘম্বি প্রতািণ-িাঘিি নীঘচ প্রপৌঁঘি যায। উঘি থাকা 
একটা প্রটরর্ল এ়োঘত প্রস প্রাণপঘন প্রটঘন প্রো়োটা েুরিঘয প্রনয, রনরিতভাঘর্ই র্ঘল প্রদযা যায প্রয 
শুল্ক র্া কি আদাঘয রনঘযারজত আরধকারিঘকিা রকিুক্ষণ আঘযই এখান প্রথঘক আতরঙ্কত হঘয 
পারলঘয প্রযঘি, মূল ফটঘকি পাঘশ অর্রস্থত র্ার়েটাি প্রপিঘন একটা প্রিাট চত্বঘি প্রস শীঘ্রই এঘস 
প্রপৌঁঘি। প্রসখাঘন প্রর্াধহয পূঘণবাদযঘম একটা র্াজাি র্ঘসরিল। প্রসখাঘনি সামঘনি রদঘক উনু্মক্ত প্রিাট 
প্রিাট প্রদাকানগুঘলায যািা রিল প্রর্াঝাই যায তাাঁিা র্যিতাি সাঘথ প্রসখান প্রথঘক চঘল রযঘযঘি, 
আতঘঙ্ক উজ্জ্বল র্ঘণবি মশলা ভরতব র্যাযগুঘলা ধূঘলায িুাঁঘ়ে প্রফলা হঘযঘি, মারটঘত শসযকণা পঘ়ে 
িঘযঘি প্রসখাঘন উঘি যাওযা একটা জালা প্রথঘক যর়েঘয আসা দুধ আি কমলা িঘঙি মসুি ডাঘলি 
সাঘথ এখন দারুণ সখযতা তাি। সসনযঘদি রটরকটাও প্রকাথাও প্রদখা যায না। কাঘফলাি িক্ষীর্ারহনীি 
মঘতাই, কাঘম্বি প্ররতিক্ষায যািা রনঘযারজত রিল তাাঁিা প্রর্াধহয ল়োই কিাি জনয এঘকর্াঘিই 
প্রস্তুত রিল না। গুরটকঘযক প্রদাকানমারলক যািা পারলঘয প্রযঘত পাঘিরন। প্রর্শীি ভাযই শুভ্র 
িশ্রুমরণ্ডত রৃ্ি র্া প্রায কাঘলা প্রপাষাঘক সরজ্জত মরহলা- সর্াই তাঘদি আক্রমণকািীঘদি সামঘন 
র্ারলঘত মুখ গুাঁঘজ র্শযতা প্রকাঘশি ভরঙ্গঘত রনঘজঘদি প্রণত কঘি। সসনযঘদি র্সর্াঘসি র্যািাকটা 
প্রকাথায খুাঁঘজ প্রর্ি কি। প্রসখাঘন যরদ প্রকাঘনা সসরনকঘক প্রদখঘত পাও তাঘক সাঘথ সাঘথ র্রন্দ 
কিঘর্। র্ন্দঘি অর্স্থানিত জাহাজ আি গুদামেি প্রথঘক প্রতামাঘদি যা ইঘে রনঘত পাি। র্ারকটা 
পুর়েঘয প্রদঘর্। প্রকর্ল লক্ষয িাখঘর্ প্রতামাঘদি মালপঘত্রি ভাি প্রযন মাত্রারতরিক্ত না হয। সূযবাঘিি 
আঘযই আমিা এখান প্রথঘক চঘল যার্। কাঘম্ব র্ন্দঘি আমাঘদি হামলাি খর্ি যখন গুজিারতঘদি 
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কাঘন যাঘর্, তািা আমাঘদি অর্স্থান সম্পঘকব এতটাই শরঙ্কত আি অরনরিত হঘয প়েঘর্ প্রয যখন 
তাাঁিা চম্পনীি হুমরকি সমু্মখীন জানঘত পািঘর্ তখন তাাঁঘদি মূলর্ারহনী প্রকাথায প্রমাতাঘযন কিঘর্ 
প্রস রর্ষঘয প্রকাঘনা রসিান্ত রনঘত পািঘর্ না। প্রসই দূযব আক্রমণকািী আমাঘদি মূলর্ারহনীি সাঘথ 
পুনিায রমরলত হর্াি জনয আমাঘদি দ্রুত এখান প্রথঘক রফঘি প্রযঘত হঘর্। আমিা প্রসখাঘনই চূ়োন্ত 
রর্জয অজবন কিঘর্া যাি ফঘল গুজিাত আমাঘদি কিাযত্ত হঘর্। 
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৩. লটু করা র্ ৃচি 

 

জওহি, আমাি জনয প্রলরু্ি িস প্রদযা প্রসই পারনটা রনঘয এঘসা- রহনু্দিা এটাঘক রক র্ঘল? রলমু্ব 
পারন? এই যিঘম প্রসটা প্রর্শ সঘতজ কঘি তুঘল। হুমাযুন চম্পনীি দূঘযবি র্াইঘি তাাঁি সুিরক্ষত 
সসনয রশরর্ঘিি রেক মাঘঝ তাি লাল িঘঙি রর্শাল তারু্ঘত দাাঁর়েঘয প্রযখান প্রথঘকই সর্রকিু রনযন্ত্রণ 
কিা হয। তারু্ি গুরটঘয িাখা রনম্প্রাঘন্তি রভতি রদঘয, প্রস দুই-মাইল-দীেব পাথুঘি রশলািঘিি এক 
প্রাঘন্ত দূযবটাি পাথঘিি সতিী অরতকায অর্যর্ প্রদখঘত পায যা জঙ্গঘলি কিকঘট যািযািারলি 
মাথাি উপঘি প্রভঘস িঘযঘি গ্রীঘিি দার্দাঘহ সর্গুঘলা যাঘিি পাতা শুরকঘয র্াদামী আি প্রসানালী 
র্ণব ধািণ কঘিঘি। 
 

আজ প্রথঘক িয সপ্তাহ পূঘর্ব হুমাযুন অর্ঘিাধ-যঘজ্ঞ এঘস শারমল হঘযঘি। রনঘজি পরিষদমণ্ডলীি 
সাঘথ প্রস প্রথঘম প্রযমন আঘলাচনা কঘিরিল, তাি আরধকারিঘকিা রনঘজঘদি অর্স্থান অর্ঘিাধক আি 
উভযপাঘশ্বব কামান স্থাপন কঘি সুিরক্ষত কঘিঘি যাঘত কঘি তািা অর্রুিঘদি িািা 
অর্ঘিাধকািীঘদি উপঘি পরিচারলত প্রয প্রকাঘনা আক্রমণ প্ররতঘিাধ কিঘত পাঘি আি প্রসই সাঘথ 
অর্রুিঘদি স্বরি রদঘত আযত র্ারহনীঘক সাফঘলযি সাঘথ প্ররতহত কিঘত পািঘর্ তািা এই 
র্ারহনীি আযমঘনি র্যাপাঘি পুঘিাপুরি রনরিত। প্রসই র্ারহনী এখনও এঘস প্রপৌঁিাযরন আি 
গুপ্তদূঘতিা তাাঁঘদি আযমঘনি প্রকাঘনা লক্ষণ এখনও পযবন্ত রর্র্িণীঘত উঘল্লখ কঘিরন। প্রশানা যায প্রয 
র্াহাদুি শাহ তাাঁি ভূখঘণ্ডি দরক্ষঘণি সীমান্ত এলাকায অর্রস্থত উচ্চভূরমঘত অর্স্থান কিঘিন। রতরন 
সম্ভর্ত দূঘযবি শরক্তমত্তায রর্শ্বাস কঘিন, এর্ং এখাঘন অর্রস্থত সসনযঘদি র্যািাক হুমাযুন আি তাাঁি 
দলর্লঘক রর্দায জানার্াি জনয যঘথষ্ট। 
 

হুমাযুন তন্ময হঘয ভাঘর্, যরদ প্রসটা হঘয থাঘক তঘর্ এখনও পযবন্ত তাি ধািণাই সরেক র্ঘল 
প্ররতপন্ন হঘযঘি। প্রস আি তাি ঝানু প্রপা়ে খাওযা প্রসনাপরতিা সম্ভার্য সর্ উপাঘয প্রচষ্টা কঘি 
প্রদঘখঘি রকন্তু সাফলয তাাঁঘদি ধিা প্রদযরন। দূঘযবি চও়ো পাথঘিি প্রদযাঘল তাাঁঘদি কামান প্রথঘক 
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প্রযালার্ষবণ কিা হঘযঘি, রকন্তু প্রযালন্দাজ র্ারহনীি অঘনক সদসয দূঘযবি প্রকািঘর্রষ্টত সমতল িাদ 
প্রথঘক রনরক্ষপ্ত গুরলি লক্ষযর্স্তুঘত পরিণত হঘযঘি যখন তাাঁিা কামানগুঘলাঘক কাযবকি িাখঘত প্রযত্ন 
হঘযঘি। প্রযালন্দাঘজিা একর্াি যখন দূঘযবি প্রদযাঘলি একটা কু্ষদ্র অংশ প্রভঘঙ প্রফলঘত সফল হয 
তখন হুমাযুঘনি প্রলাঘকিা যখন পাথঘি ভাঙা টুকঘিা টপঘক এর্ং তাি রভতি রদঘয সামঘন এরযঘয 
যার্াি প্রচষ্টা কিঘল, গুজিারতিা তাঘদি মাঘস্কট রদঘয হুমাযুঘনি প্রলাকঘদি রদঘক গুরল কঘি পারখি 
মঘতা তাঘদি ধিাশাযী কঘিঘি। তাাঁি প্রলাকঘদি প্রভতঘি যািা প্রাণ রনঘয রফঘি আসঘত প্রপঘিরিল, 
তািা পির্তবীঘত রনঘজঘদি অরভজ্ঞতা সম্বঘন্ধ মন্তর্য কিঘত রযঘয র্ঘলঘি দূযব অভযন্তঘি আঘিকটা 
প্রদযাল িঘযঘি, গুজিারতিা যাি আ়োল র্যর্হাি কঘি তাাঁঘদি উপঘি রু্ঘলট আি তীি রনঘক্ষপ 
কঘিঘি এর্ং সাফঘলযি সাঘথ তাঘদি আক্রমণ প্ররতঘিাধ কঘিঘি। অনয আঘিকর্াি, পাথঘিি দূযব 
প্রাচীঘিি উনু্মক্ত পরিসঘি খুর্ ভাঘলাভাঘর্ সুিরক্ষত গুজিারত কামানগুঘলা, সামনাসামরন আক্রমঘণি 
একটা ধাক্কা িত্রভঙ্গ কঘি রদঘত সক্ষম হয প্রমাযলিা তখনও তাঘদি প্রদযাল প্রর্ঘয উের্াি মইগুঘলা 
স্থাপণ কিাি জনয দূযব প্রাচীঘিি কািাকারিও প্রপৌঁিাঘত পাঘিরন। 
 

মৃত প্রমাযল যযািাঘদি কাঘলা হঘয যাওযা এর্ং পঘচ ফুঘল উো প্রদহগুঘলা দূযব প্রাচীঘিি সামঘন 
ইতিত রর্রক্ষপ্ত অর্স্থায পঘ়ে প্রথঘক পচনরক্রযা শুরু হঘত যা-গুরলঘয উো রমরষ্ট একটা যঘন্ধ 
চািপাঘশি র্াতাস ভািী হঘয উঘে এর্ং প্রসই যঘন্ধ আকৃষ্ট হঘয কালঘচ-প্রর্গুনী িঘঙি ডুঘমা মারিি 
ঝাাঁক এঘস উপরস্থত হয যাি সংখযা এখন কঘযক গুণ রৃ্রি প্রপঘযঘি এর্ং তাাঁি পুঘিা রশরর্ঘি এখন 
ঝাাঁঘক ঝাাঁঘক উঘ়ে প্রর়্োঘে। আহত সহঘযািাঘদি উিাি কিঘত র্া মৃতঘদি লাশগুঘলা রফরিঘয 
রনঘয আসাি প্রচষ্টা কিঘত রযঘয এঘতা প্রর্শী প্রলাক প্রাণ হািায প্রয িাঘতি আাঁধাি র্যাতীত এমন 
প্রযাঘসি প্ররত হুমাযুন কঘোি রনঘষধাজ্ঞা আঘিাপ কিঘত র্াধয হয এর্ং তািপঘিও হতাহঘতি 
সংখযা প্রচুি। 
 

জওহি তাাঁি রপ্রয পানীয রনঘয পুনিায হারজি হঘল ভার্নায তখনকাি মঘতা প্রিদ পঘ়ে হুমাযুঘনি। 
প্রস যখন শীতল উপঘভাযয তিল পান কিঘি তখন আঘিকর্াি র্াইঘিি রদঘক তাকায এর্ং 
মধযাঘহ্নি আকাঘশ কাঘলা প্রমে জমঘত প্রদঘখ। প্রমঘেি িঙ আঘিা কাঘলা হঘর্ এর্ং আসন্ন 
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র্ষবাকাঘলি কািঘণ এখন আঘিা েন েন এমন রৃ্রষ্ট হঘর্। রৃ্রষ্টি কািঘণ দূঘযবি অভযন্তঘি অর্স্থানিত 
প্ররতঘিাধকািীঘদি পানীয জঘলি সমসযা আপাতত রমঘট যাঘর্ আি হুমাযুঘনি আক্রমণ প্রযাসঘক 
আঘিা প্রর্শী করেন কঘি তুলঘর্। র্ষবাকাল তাাঁি রশরর্ঘি প্রিাঘযি প্রাদুভবার্ র্ঘয আনঘত পাঘি। 
 

জওহি, স্থানীয প্রলাঘকিা রক র্ঘল আঘশপাঘশি এলাকায কখন রৃ্রষ্ট হয? 
 

সুলতান, জুলাই মাঘসি মাঝামারঝ। 
 

 হুমাযুন উঘে দাাঁ়োয, প্রস মনুঃরস্থি কঘি প্রফঘলঘি। আমাঘদি অর্শযই তাি আঘয এখাঘন আসর্াি 
উঘেশয হারসল কিঘত হঘর্। আমাঘদি সামনাসামরন আক্রমণ এঘকর্াঘিই ফলপ্রসু হঘে না। 
আমাঘদি রর্কল্প রকিু একটা খুাঁঘজ প্রর্ি কিঘত হঘর্ এর্ং প্রসটা অরচঘিই কিঘত হঘর্। আযামীকাল 
আরম রনঘজ আমাঘদি গুপ্তদূত সদবািঘদি সাঘথ প্রর্ি হর্ প্রদখঘত প্রয তাঘদি প্ররতঘিাধ র্যর্স্থায 
গুজিারতঘদি প্রচাখ এর়েঘয রযঘযঘি এমন প্রকাঘনা দুর্বলতা আমিা যরদ সনাক্ত কিঘত পারি। 
 

* 
 

উনু্মক্ত পাথুঘি রশলািি, যাি এঘকর্াঘি পূর্বপ্রাঘন্ত আপাতদৃরষ্টঘত দুঘভবদয চম্পনীি দূযব দাাঁর়েঘয আঘি, 
দরক্ষণ প্রান্ত রদঘয প্রস যখন তাাঁি প্রো়ো রনঘয এরযঘয চঘলঘি তখন হুমাযুন তাাঁি ধাতর্ শৃঙ্খল 
রনরমবত র্ঘমবি নীঘচ কুলকুল কঘি োমঘত থাঘক। হতাশাি একটা তীব্র অনুভূরত তাি শািীরিক 
অস্বরিঘক আিও র্ার়েঘয রদঘযঘি। প্রস এর্ং তাি গুপ্তদূঘতি দল রশলািঘিি উত্তি রদঘক এক রনষ্ফল 
তথযানুসন্ধান অরভযাঘন ইরতমঘধয পাাঁচরট উষ্ণ েন্টা অরতর্ারহত কিঘি এর্ং দরক্ষণরদঘকি অঘধবকটা 
ইরতমঘধয অরতক্রম কঘি প্রফঘলঘি তািা। প্রস রনঘজ র্া তাি প্রকাঘনা গুপ্তদূত যখনই প্রভঘর্ঘি তািা 
একটা অিরক্ষত স্থান সনাক্ত কিঘত প্রপঘিঘি, প্রযখান রদঘয তাাঁি প্রলাঘকিা হযত উপঘি উের্াি 
প্রযাস পাঘর্, প্ররতর্ািই আঘিাহনকািী সসরনঘকি পঘক্ষ দুরুত্তি প্রকাঘনা ঝুঘল থাকা পাথঘি আিঘ়ে 
পঘ়ে প্রসই সম্ভার্নাি সমারপ্ত েঘটঘি। একর্াি এক গুপ্তদূত র্াহুিয শসয মা়োঘনাি কিনীি মঘতা 
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আঘন্দারলত কঘি, প্রপিঘনি রদঘক আিঘ়ে প়োি আঘয পাথুঘি প্রদযাঘলি একটা ফাটল রদঘয উপঘিি 
রদঘক প্রায রতন-চতুথবাংশ পথ প্রর্ঘয উঘে প্রযঘল, মাঘস্কঘটি একটা গুরলি শঘব্দ যখন চািপাঘশি 
িব্ধতা খানখান হঘয যায, তখন সর্াই র্ািরর্কই রু্ঝঘত পাঘি প্রয পাহাঘ়েি রকনাঘি প্রকাঘনা একটা 
র্রলি আ়োঘল একটা গুপ্ত প্ররতিক্ষামূলক ফাাঁর়ে িঘযঘি। 
 

জওহি, আমাঘক একটু পারন দাও, একটা সুরতি কাপ়ে রদঘয মুঘখি োম মুিঘত মুিঘত হুমাযুন 
আঘদশ প্রদয। র্ািা জলরদ কঘিা, জওহি তাাঁি পযবাঘনি দুপাঘশ প্রঝালান থরলি রভতঘি পারনি 
প্রখাাঁঘজ হাত়োঘত থাকঘল প্রস যলা চ়োয। 
 

মাজবনা কিঘর্ন, সুলতান, দর়েগুঘলা সর্ জর়েঘয রযঘযঘি। 
 

প্রর্শ তাহঘল যত দ্রুত প্রতামাি পঘক্ষ সম্ভর্, হুমাযুন এর্াি আঘযি প্রচঘয অঘনক প্রমালাঘযম কঘণ্ঠ 
র্ঘল, প্রস রু্ঝঘত পাঘি র্ালঘকি আনার়েপনা তাাঁি প্রক্রাঘধি কািণ না, আক্রমঘণি পথ রচরহ্নত 
কিঘত র্যথব হওযায তাাঁি রনঘজি হতাশাই তাঘক প্রক্ষরপঘয তুঘলঘি। আমিা ওখাঘন ঐ প্রিাট্ট রটলাি 
উপঘি যাঘিি িাযায প্রো়ো প্রথঘক প্রনঘম রকিুক্ষণ রর্শ্রাম প্রনর্। 
 

হুমাযুন ক্লান্ত ভরঙ্গঘত পাাঁচশ যজ দূঘি অর্রস্থত যািপালাঘর্রষ্টত কু্ষদ্র এলাকাটাি রদঘক প্রো়ো রনঘয 
এরযঘয যায। রকন্তু ঢাল প্রর্ঘয উপঘি উঘে এঘস প্রো়ো প্রথঘক নামঘত নামঘত প্রস প্রটি পায প্রয 
পাহাঘ়েি উচ্চতা আি নতুন রদক প্রথঘক অর্ঘলাকন এঘকর্াঘি রভন্ন একটা দৃরষ্টরূপ সৃরষ্ট কঘিঘি। 
প্রস প্রদখঘত পায যািপালাি উপঘি পাথঘিি যাঘয একটা যভীি ফাটল িঘযঘি যা এঘকর্াঘি উপি 
পযবন্ত রর্িৃত। র্ষবাি প্রমৌসুঘম সম্ভর্ত এি রভতি রদঘয একটা জলপ্রপাত প্রর্ারহত হয রকন্তু এই 
মুহূঘতব প্রসটা শুকঘনা প্রদখাঘে। রনঘমঘষ তৃষ্ণা আি হতাশা ভুঘল রযঘয হুমাযুন গুপ্তদূত প্রধান 
আহঘমন খানঘক প্রডঘক পাোয তাি কাঘি। 
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তুরম রক ওখাঘন ঐ ফাটলটা প্রদখঘত পাে? প্রতামাি রক মঘন হয? ওটা রদঘয রক উপঘি প্রর্ঘয ওো 
সম্ভর্? 
 

সুলতান, আরম রেক র্লঘত পািরি না, রকন্তু প্রদঘখ মঘন হঘে সম্ভর্। আরম রনঘজ রযঘয ফাটলটা 
পযবঘর্ক্ষণ কিরি। 
 

 তুরম যার্াি আঘয আমাঘদি র্ারক প্রলাঘকিা প্রযন যািপালাি আ়োঘল থাঘক প্রসটা রনরিত কি। 
আমিা চাইনা প্রকউ তাঘদি প্রদখঘত পাক…এর্ং আল্লাহ্ ভিসা। 
 

শুকরিযা, সুলতান আহঘমদ খান তাি পযবান প্রথঘক একঘজা়ো চাম়োি জুঘতা প্রর্ি কঘি। পাথঘিি 
যাঘয ভাঘলা কঘি আকঘ়ে ধিাি জনয জুঘতাি তরলঘত চাম়োি অরতরিক্ত পরট প্রসলাই কিা হঘযঘি। 
জুঘতা প্রজা়ো পরিধান কঘি আধ মাইল র্া তাি কািাকারি দূিঘত্ব অর্রস্থত উাঁচু খা়ো পাহাঘ়েি রদঘক 
িওযানা প্রদয প্রস। পাাঁচ রক দশ রমরনট পঘিই কিকঘট প্রঝাপঝা়ে আি রর্রক্ষপ্ত যািপালাি আ়োঘল 
দৃশযপঘটি অন্তিাঘল চঘল যায প্রস। হুমাযুন তািপঘি উাঁচু পাহাঘ়েি যা প্রর্ঘয একটা অর্যর্ঘক 
উপঘি উঘে প্রযঘত প্রদঘখ। অর্যর্টা কখনও হারিঘয যায রকন্তু পুনিায দৃশযমান হঘত মঘন হয 
অঘনকটা প্রযন উপঘি উঘে রযঘযঘি। তািপঘি অর্যর্টা রকিুক্ষঘণি জনয এঘকর্াঘিই দৃরষ্টি আ়োঘল 
চঘল যায। হুমাযুন তাি গুপ্তদূতঘক এি পঘি যখন প্রদখঘত পায তখন প্রস অঘনকটা নীঘচ প্রনঘম 
এঘসঘি। হুমাযুন পাযচারি কঘি, তাি রফঘি আসাি জনয অঘপক্ষা কিঘত থাঘক, আশরঙ্কত প্রয প্রশষ 
কঘযক যজ হযঘতা অনরতক্রময প্রমারণত হঘযঘি রকন্তু আশা কঘি প্রয তাি ধািণা হযঘতা ভুল। 
আধেন্টা পঘি আহঘমদ খানঘক যািপালাঘর্রষ্টত প্রসই পাহাঘ়েি চূ়োয প্রদখা যায। তাি হাত প্রর্শ 
কঘযক স্থাঘন েষা প্রখঘয িঘ়ে রযঘযঘি এর্ং পিঘনি প্রঢালা পযান্টটা হাাঁটুি কাঘি রিাঁঘ়ে রযঘযঘি। 
র্নু্ধি পঘথ প্রস প্রহাঁঘটরিল র্ঘল র্াম পাঘযি জুঘতাি তরল অঘনকটাই খঘয রযঘযঘি রকন্তু তাাঁি মুঘখ 
কান পযবন্ত রর্িৃত একটা হারস। 
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প্রসখাঘন প্রকাঘনা প্ররতিক্ষাকািীঘক প্রদখা যাযরন। চূঘ়ো প্রথঘক চরল্লশ রফট নীচ পযবন্ত প্রর্ঘয উেঘত খুর্ 
একটা কষ্ট কিঘত হয না রকন্তু পা িাখর্াি জাযযা খুর্ কম থাকাি জনয প্রশঘষি রফটগুঘলা প্রর্ঘয 
উো প্রর্শ কষ্টকি। আমাি মঘতা পাহা়েী প্রলাকঘদি পঘক্ষ সংকীণব ফাটঘলি প্রকাঘনা একটাি প্রদযাঘল 
রপে রদঘয আি অনয প্রদযাঘল পা রদঘয উপঘি উঘে যাওযা সম্ভর্। অঘনঘকি পঘক্ষই প্রসটা অসম্ভর্ 
প্ররতপন্ন হঘর্ রর্ঘশষ কঘি যখন অস্ত্রশস্ত্র র্হন কিঘত হঘর্। অর্শয এর্ং প্রস পুনিায হাসঘত শুরু 
কঘি- পাথঘি ফাটল িঘযঘি এর্ং প্রর্শ নমনীযও র্ঘট, যািা প্রথঘম প্রর্ঘয উেঘর্ তািা সহঘজই 
ধাতর্ রকল পাথঘিি যাঘয প্রযঘথ রদঘত পািঘর্ ফঘল কম দক্ষঘদি প্রর্ঘয উের্াি প্রক্ষঘত্র এক ধিঘনি 
মই সতিী হঘয যাঘর্। 
 

আরম আল্লাহতালাি কাঘি শুকরিযা আদায কিরি আি প্রতামাি সাহরসকতা আি দক্ষতাি জনয 
ধনযর্াদ জানারে। পাাঁচঘশা র্ািাই কিা প্রলাক রনঘয আযামীকাল িাঘত আমিা রফঘি আসঘর্া। 
আমাঘদি মূল র্ারহনী যখন সামঘন প্রথঘক আক্রমণ কঘি দূযব প্ররতিক্ষায রনঘযারজতঘদি র্যি িাখঘর্ 
তখন প্রদযাল প্রর্ঘয উঘে প্রপিন প্রথঘক দূঘযব প্রঘর্শ কিঘর্া আমিা। 
 

* 
 

চাাঁঘদি ধুসি আঘলায, আহঘমদ খানঘক পাঘশ রনঘয ইতিত রর্রক্ষপ্ত যািগুঘলাি রভতি রদঘয 
পাহাঘ়েি প্রসই ফাটলটাি রদঘক প্রর্ঘয উেঘত থাঘক হুমাযুন। তাাঁঘদি পাঘযি নীঘচ মসৃণ আি আলযা 
নুর়ে পাথি রনরিত কঘি প্রয এটা একটা শুরকঘয যাওযা জলঘস্রাত এর্ং র্ষবাি সময র্ািরর্কই 
উপি প্রথঘক পরতত একটা জলপ্রপাত এখান রদঘয প্রর্ারহত হয। 
 

যুঘিি প্রকঘে অর্স্থাঘনি জনয র্িার্ঘিি মঘতাই অসরহষু্ণ হুমাযুন, র্ার্া ইযাসভাঘলি পিামশব, প্রয 
তাি প্রকঘে অর্স্থান কিা উরচত আক্রমণ পরিচালনাি স্বাঘথব, এর্ং পাথঘিি যাঘয কীলক স্থাপঘনি 
অরভযাঘন আহঘমদ খান আি তাি প্রদহিক্ষীঘদি রভতঘি দশজন প্রসিা পর্বতাঘিাহীঘদি সাঘথ থাকঘর্ 
র্ঘল রসিান্ত রনঘযঘি। প্রস জাঘন তাাঁঘদি মঘতা প্রসও রক্ষপ্র, চটপঘট এর্ং প্রথম দঘলি সাঘথ যমন 
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কিঘল প্রস তাি পাাঁচশ প্রলাঘকি র্ারকঘদি মঘনার্ল রৃ্রি কিঘত পািঘর্। তাঘদি সম্রাট রনঘজই 
ইরতমঘধয প্রদযাল প্রর্ঘয উপঘি উঘে রযঘযঘিন এটা জানঘত পািঘল রনঘজঘদি সম্মাঘনি খারতঘি তািা 
অনুসিণ কিঘত র্যথব হঘর্ না। 
 

সর্রকিু এখন পযবন্ত ভাঘলাই চলঘি। তাাঁিা তাাঁঘদি প্রো়োগুঘলাঘক প্রর্শ খারনকটা দূঘি প্রর্াঁঘধ প্রিঘখ 
এঘসঘি এর্ং কাঘিা প্রচাঘখ ধিা না পঘ়ে এই পযবন্ত আসঘত তাই চাাঁদ প্ররতর্াি প্রমঘেি আ়োঘল 
ঢাকা প়েঘত এর্ং প্রসই সমঘয সামানযতম আ়োল র্যর্হাঘিি সুঘযায তাাঁিা রনঘযঘি। তাাঁঘদি মাথাি 
উপঘি ঝুঘল থাকা ডালপালাি রভতি রদঘয, রেক সামঘনই হুমাযুন শুল্ক প্রস্রাতরস্বনীি শুরুটা প্রদখঘত 
পায, রেক তাি উপি প্রথঘক পাহাঘ়েি কাঘলা প্রদযাল উঘে রযঘযঘি। আহঘমদ খান আি প্রয দশজন 
তাি সাঘথ পাহা়ে প্রর্ঘয উপঘি উেঘর্ তাাঁঘদি তাাঁি চািপাঘশ জঘ়ো হঘত ইরঙ্গত কঘি প্রস। 
 

আমাি রনযরত এর্ং প্রসই সাঘথ সাম্রাজয আি আমাঘদি সর্াি জীর্ন এই প্রযাঘসি কািঘণ ঝুাঁরকি 
সমু্মখীন হঘর্। মািাত্মক রর্পঘদি সম্ভার্না িঘযঘি রকন্তু আমিা যরদ সফল হই তাহঘল পুিষ্কাঘিি 
সম্ভার্নাও র্যাপক, আল্লাহতালা আমাঘদি সহায আঘিন, আমিা সফল হর্ই। এখন, সর্াই 
প্রশষর্াঘিি মঘতা প্রদঘখ নাও প্রয প্রতামাঘদি থঘলঘত প্রতামাঘদি উপকিণসমূহ রনিাপঘদ িঘযঘি আি 
প্রতামাঘদি পিন্দসই প্রয প্রকাঘনা অস্ত্র র্হঘনি রনরমঘত্ত ভাঘলামঘতা প্রযাাঁজা িঘযঘি। আমিা চাই না প্রয 
রকিু পঘ়ে রযঘয আমাঘদি অর্স্থান প্রকাশ হঘয যায র্া প্রপিঘন যািা অনুসিণ কিঘি তাঘদি 
প্রকাঘনা ক্ষরত প্রহাক। 
 

হুমাযুন তাাঁি তির্ারি আলমযীি জওহঘিি কাঘি প্রিঘখ এঘসঘি, প্রয র্ারহনীি র্ারক সদসয সাঘথ 
তাাঁঘক অনুসিণ কিঘর্। প্রস তাি র্ারক প্রলাকঘদি মঘতাই সাধািণ কাঘলা কাপ়ে পরিধান কঘিঘি 
প্রকর্ল সতমূঘিি অঙু্গিীয একটা সরু চাম়োি ফারল রদঘয তাি যলায র্াাঁধা িঘযঘি। পাহাঘ়েি যা 
প্রর্ঘয উেঘত শুরু কির্াি রেক আঘয প্রসটা প্রর্ি কঘি এর্ং তাঘত চুমু খায প্রস। তািপঘি তাাঁিা 
উেঘত আিম্ভ কঘি, আহঘমদ খান সামঘন আঘযি রদন হাত এর্ং পা িাখাি জনয প্রযসর্ স্থান 
র্যর্হাি কঘিরিল তাঘদি খুাঁজঘত খুাঁজঘত এর্ং ইশািায রেক তাি প্রপিঘনই অর্স্থানিত হুমাযুনঘক 
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অনুসিণ কিঘত র্ঘল। কঘযকটা প্রিাট পাথি মাঘঝ মাঘঝ যরদও তাঘদি কািঘণ স্থানচুযত হঘয, নীঘচ 
মারটি রদঘক প্রসগুঘলা প্রোকি প্রখঘত প্রখঘত যর়েঘয প্রযঘল, হুমাযুন আশা কঘি তাঘদি যর়েঘয যার্াি 
শব্দ রর্ঘস্ফািঘণি ফঘল চাপা পঘ়ে যাঘর্ যা তাাঁি প্রসনািাউরনি রদক প্রথঘক প্রভঘস আসঘি শত্রুঘদি 
মঘনাঘযায আকৃষ্ট কিাি জনয তাি কামানগুঘলা সমু্মখ আক্রমঘণি র্ািতা প্রোষণা কিঘি। 
 

রর্শ রমরনঘটি রভতঘি, প্রশষ ফাটঘলি পাদঘদঘশ প্রপৌঁঘি যায দুজঘন। হুমাযুন উপঘিি রদঘক তারকঘয 
রু্ঝঘত পাঘি এই অংশটা প্রর্ঘয উো কতটা কষ্টসাধয র্ঘল প্ররতপন্ন হঘর্। জলপ্রপাঘতি প্রাথরমক 
প্রতাঘ়েি কািঘণ এই অংঘশি পাথি এঘকর্াঘি মসৃণ প্রদখায এর্ং একপাঘশি প্রদযাঘল রপে প্রেরকঘয 
আি অনযপাঘশি প্রদযাঘল পা রদঘয স্বেঘন্দ উপঘি প্রর্ঘয উঘে যার্াি জনয যঘথষ্ট চও়ো ফাটলটা। 
আহঘমদ খান প্রয কীলকগুঘলা- পাহাঘ়েি যা প্রথঘক প্রর্ি হঘয থাকা দুরফট চও়ো একটা পাশ্ববঘদঘশি 
উপঘি অর্স্থান কঘি তাি প্রদঘহি সাঘথ আ়োআর়েভাঘর্ প্রঝালান একটা র্যরল প্রথঘক প্রর্ি কঘি 
দিকাি হঘর্ র্ঘল তাি প্রকামঘিি চািপাঘশ জ়োন একটা কাঘলা পরিকি গুাঁঘজ িাঘখ। হুমাযুনও 
তাাঁি রনঘজি হাতুর়ে প্রকামি প্রথঘক খুঘল হাঘত প্রনয। 
 

সুলতান, যতকাল প্রথম দশ রফটই সর্ঘচঘয মসৃণ র্ঘল মঘন হঘযরিল। আরম রনঘজঘক ফাটঘলি 
রভতঘি আটঘক িাখঘর্া আি আপরন আমাি প্রদঘহি অঙ্গপ্রতযঙ্গগুরলঘক রসাঁর়েি মঘতা র্যর্হাি কঘি 
প্রথম কীলকটা প্রদযাঘল স্থাপঘনি মঘতা স্থাঘন প্রপৌঁিাঘর্ন। 
 

হুমাযুন মাথা প্রনঘ়ে সম্মরত জানাঘত আহঘমদ খান পাথুঘি ফাটঘলি প্রভতঘি রনঘজঘক আটঘক প্রফঘল। 
আহঘমদ খাঘনি টানটান হঘয থাকা উরুঘত হুমাযুন তখন এক পা িাঘখ এর্ং রনঘজঘক প্রেঘল 
উপঘিি রদঘক তুলঘত থাঘক যতক্ষণ না প্রস আহঘমদ খাঘনি কাাঁঘধ চঘ়ে র্ঘস। মাথাি উপঘি হাত 
রদঘয প্রস এর্াি পাথঘিি উপরিতঘল অনুসন্ধান কিঘত থাঘক যতক্ষণ না একটা প্রিাট্ট ফাটল খুাঁঘজ 
পায প্রস। হাতুর়ে প্রর্ি কঘি এর্ং পরিকি প্রথঘক একটা ফুটখাঘনক লম্বা কীলক প্রর্ি কঘি, পাথঘিি 
রভতঘি কীলকটা ঢুরকঘয প্রদয, হাতুর়েি প্ররতটা ধাতর্ শব্দ উরিি, োমঘত থাকা হুমাযুঘনি কাঘি 
মঘন হয ফাটঘলি রভতঘি ভযঙ্কি প্ররতধ্বরনি সৃরষ্ট কিঘি। অর্শয, উপি প্রথঘক প্রকাঘনা ন়োচ়ো 
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প্রচাঘখ পঘ়ে না এর্ং শীেই কীলকটা যথাস্থাঘন ঢুঘক যায। হুমাযুন কীলকটা প্রটঘন পিীক্ষা কঘি 
এর্ং প্রসটাঘক দৃঢ়ভাঘর্ প্ররর্ষ্ট প্রদঘখ প্রসটায ভি রদঘয পির্তবী কীলক প্ররর্ষ্ট কিার্াি স্থান রনর্বাচন 
কিঘত আহঘমদ খাঘনি কাাঁধ প্রথঘক আধাআরধ উপঘি উঘে। 
 

এটাও প্রদযাঘলি যাঘয ভাঘলামঘতাই প্ররর্ষ্ট হয এর্ং কীলঘকি উপঘিই রনঘজঘক মূলত স্থারপত কঘি 
আি মাঘঝ মঘধয রপঘেি সাহাঘযয পাথঘিি যাঘয রনঘজঘক প্রেঘস ধঘি, পা িাখর্াি আঘিকটা জাযযাি 
প্রখাাঁঘজ হুমাযুন উপঘি উেঘত থাঘক। এর্ং এভাঘর্ই পুঘিা রর্ষযটা এরযঘয চঘল, োমঘত োমঘত 
এর্ং প্রজাঘি শ্বাস রনঘত রনঘত, দুজঘন শীষবঘদঘশি দশ রফঘটি রভতঘি প্রপৌঁঘি যায প্রযখাঘন একটা 
পাথুঘি রশলািি তাঘদি আতঘঙ্কি উঘদ্রক কঘি পথ আটঘক িঘযঘি। অর্শয আহঘমদ খান, 
হুমাযুঘনি আলখাল্লাি প্রান্তঘদশ ধঘি আঘধা-অন্ধকাঘিি রভতঘি প্রদযাঘলি শীষবঘদশ প্রথঘক ঝুঘল থাকা 
পাহা়েী লতাগুঘেি একটা প্রমাটা ঝাঘ়েি রদঘক ইরঙ্গত কঘি, প্রসটা এমন এক রদঘক প্রযরদঘক 
স্বাভারর্ক অর্স্থায প্রস লক্ষযই কিঘতা না এর্ং প্রসটা তাঘদি ডানরদঘক িযরফট দূঘি ঝুলঘি। 
 

সুলতান, আমাি মঘন হয আরম ওটা ধিঘত পািঘর্া এর্ং প্রশষ দূিত্বটুকু ওটা র্যর্হাি কঘি প্রর্ঘয 
উঘে যার্ আি ওোি সমঘয আরম কীলক যাাঁথঘত যাাঁথঘত যার্, আি আপনাি প্রচঘয আমাি ওজন 
কম র্ঘল আমাঘকই প্রচষ্টাটা কিঘত হঘর্, এর্ং আমাঘক মাজবনা কিঘর্ন, সুলতান- প্রসটা কিঘত হঘল 
আমাি রসাঁর়ে রহসাঘর্ আপনাঘক আমাি সাহাযয কিঘত হঘর্। 
 

হুমাযুন মাথা নাঘ়ে এর্ং প্রশষ কীলকগুঘলা ধঘি রনঘজি প্রদহঘক ডানপাঘশ কাত কঘি। প্রস অরচঘিই 
আহঘমদ খাঘনি পাঘযি ওজন রনঘজি র্াম কাাঁঘধ অনুভর্ কঘি, তািপঘি তাি যলাি পাঘশ প্রসটা 
যন্ত্রণাদাযক ভরঙ্গঘত একর্াি রপিঘল যায এর্ং হোৎ ভিটা যাঘযর্ হঘয যায। আহঘমদ খান 
লতাগুঘেি ঝা়ে ধঘি ঝুলঘত ঝুলঘত, পাথঘিি যাঘয সঘজাঘি কীলক ঢুরকঘয রদঘে ঝুঘল থাকা 
রশলািি েুঘি উপঘি প্রপৌঁিার্াি একটা িািা সতিী কিঘত। তািপঘি প্রস ফাটঘলি শীঘষব প্রপৌঁঘি যায, 
হুমাযুঘনি রদঘক হাত প্রনঘ়ে প্রস প্রযভাঘর্ এঘসঘি প্রসটা অনুসিণ কিঘত র্ঘল, প্রস ঝুঘল থাকা র্াধা 
েুঘি এর্ং দ়োর্াঘজি ভরঙ্গমায উপঘি ওোি সমঘয র্হু কঘষ্ট প্রচাখ র্ন্ধ কঘি িাখাি প্রর্ণতা দমন 
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কঘি। তািপঘি প্রস হোৎ রনঘজঘক উপঘি আরর্ষ্কাি কঘি। প্রজাঘি প্রজাঘি হাাঁফাঘত থাকাি কািঘণ প্রস 
রেকমঘতা কথাই র্লঘত পাঘি না, হুমাযুন প্রকাঘনামঘত রফসরফস কঘি র্ঘল, আহঘমদ খান, প্রতামাঘক 
ধনযর্াদ। প্রতামাি সাহরসকতা আমাি মঘন থাকঘর্। 
 

পির্তবী আধেন্টাি রভতঘি যঘথষ্ট সংখযক প্রলাক ফাটঘলি প্রদযাল প্রর্ঘয উপঘি উঘে আঘস, আসর্াি 
সমঘয তািা আিও প্রর্শী সংখযক কীলক প্রদযাঘল প্ররর্ষ্ট কিায এর্ং দর়েি সাহাঘযয চলনসই মই 
সতিী কঘি, দূযব অরভমুঘখ অগ্রসি হর্াি জনয অগ্রযামী দল যেন কিঘত যািা পির্তবীঘত অনুসিণ 
কিঘর্, তাঘদি জনয উপঘি ওোটা সহজ কিঘত। হুমাযুন তাাঁি পাঘশ সমঘর্ত হওযা প্রথম একশ 
জঘনি মঘতা প্রলাঘকি উঘেঘশয একটা ভাষণ প্রদয। মঘন িাখঘর্ আমিা প্রকাঘনা প্রকাি শব্দ কিঘর্া 
না, এর্ং প্রসজনয আমাঘদি পুিাতন রনির্ আযুঘধি উপঘি রনভবি কিঘর্া তীি, ধনুক আি তির্ারি- 
প্রকাঘনা শত্রুঘক খুাঁঘজ প্রপঘল খারল হাঘত আমিা তাঘদি র্ধ কিঘর্া। একর্াি প্রভতঘি প্রঘর্শ কিঘল, 
প্রতামাঘদি রভতঘি যাাঁিা তূযব আি ঢাক র্হন কিঘি, তাাঁঘদি চািজনঘক র্াইঘি প্রথঘক আক্রমণিত 
আমাঘদি র্ারহনীঘক সতকব কিঘত পূর্বরনধবারিত সংঘকত ধ্বরন কিঘত আরম রনঘদবশ প্রদর্ যাি অথব 
আমিা প্রভতঘি প্রঘর্শ কঘিরি আি তাই এর্াি তািা তাঘদি আক্রমণ উঘদযায রিগুন কিঘত পাঘি। 
আি এখন আমিা সর্াই সামঘন অগ্রসি হর্। 
 

প্রঝাপঝাঘ়েি আ়োঘল অগ্রসি হঘয, আাঁধাঘিি যা প্রর্ঘয উঘে আসা প্রলাকগুঘলা সন্তপঘন আিও আধ 
মাইল এরযঘয যার্াি পঘি প্রঝাপঝাঘ়েি আ়োল হাল্কা হঘয আঘস এর্ং সমু্মঘখ প্রায এক হাজাি যজ 
দূিঘত্ব দূঘযবি প্রপিঘনি প্রদযাঘলি রদঘক তাঘদি অগ্রসি হঘত আি প্রকাঘনা র্াধা থাঘক না। সামঘনি 
আি পাঘশি প্রদযাঘলি প্রচঘয প্রপিঘনি প্রদযালটা অঘনকটাই নীচু আি প্রহিীি প্রকাঘনা রচহ্ন দৃশযমান 
হয না। নীচু হঘয র্ঘস এর্ং অর্রশষ্ট গুরটকঘযক প্রঝাপঝাঘ়েি আ়োঘলি সুঘযায রনঘয আি চাাঁদঘক 
প্রঢঘক রদঘয উঘ়ে যাওযা প্রমঘেি ফঘল সৃষ্ট অন্ধকাঘি, আযন্তুক প্রলাকগুঘলা মধযর্তবী খারল জরম প্রদৌঘ়ে 
অরতক্রম কঘি রনঘজঘদি দূঘযবি প্রদযাঘলি সাঘথ রমরশঘয প্রদয, তাাঁঘদি ন়োচ়োি ফঘল যরদ প্রকাঘনা 
শব্দ হঘযও থাঘক তঘর্ দূঘযবি সামঘনি অংশ প্রথঘক আযত যুঘিি সহ-হট্টঘযাঘল প্রসটা চাপা পঘ়ে 
যায। আযন্তুক প্রলাকগুঘলাি অঘনঘকই সাঘথ কঘি দর়ে রনঘয এঘসঘি, এর্ং হুমাযুঘনি একটা 
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আঘদঘশ, আহঘমদ খান একটা দর়েি প্রযািা আকঘ়ে ধঘি আি এক প্রকাঘণ প্রদযাল প্রর্ঘয উপঘি 
উেঘত শুরু কঘি প্রযখাঘন ভূরমি র্াক র্িার্ি প্রদযালটা প্রায সমঘকাঘণ প্রর্াঁঘক রযঘযঘি। কঘযক 
প্রসঘকঘেি রভতঘি, ফাটঘলি রভতঘি অনুসৃত প্রকৌশল র্যর্হাি কঘি প্রস প্রদযাঘলি শীঘষব প্রপৌঁঘি যায 
এর্ং অনযঘদি অনুসিঘণি জনয রনঘজি হাঘতি দর়েটা নীঘচি রদঘক িুাঁঘ়ে প্রফঘল। অরচঘিই আিও 
কঘযকজন দর়ে রনঘয উপঘি উঘে আঘস আি আিও প্রর্শী সংখযক দর়ে ঝুলঘত প্রদখা যায। 
 

হুমাযুন রনঘজ দ্রুত সমতল দূযবপ্রাকাঘি উঘে আঘস এর্ং অনযঘদি সাঘথ উাঁরক রদঘয প্রদঘখ প্রপিঘন 
প্রহিীঘদি প্রকাঘনা প্রচৌরক আঘি রকনা। হযাাঁ, প্রহিীঘদি একটা প্রচৌরক প্রদখা যায- প্রায একশ যজ 
দূঘি অর্রস্থত। সহসা প্রসটাি দিজা খুঘল যায এর্ং মশাল হাঘত প্রসখাঘন িযজন প্রলাঘকি আরর্ভবার্ 
েঘট- সম্ভর্ত নূযনতম সংখযক প্রহিী প্রপিঘন প্রিঘখ র্ারকিা সামঘনি প্রদযাঘল প্রযািাি সংখযা রৃ্রি 
কিঘত িুঘট রযঘযঘি। সহর্চ আি উঘত্তজনাি শব্দ শুঘন র্লা যায প্রয প্রসখাঘন পূঘণবাদঘম আক্রমণ কিা 
হঘযঘি। প্রহিীি দল নীঘচি রদঘক প্রদখাি জনয প্রদযাঘলি রদঘক এরযঘয আঘস এর্ং, তািা যখন 
এরযঘয আসঘি হুমাযুন তখন তাাঁি তীিন্দাজঘদি আঘদশ প্রদয প্রহিীিা প্রকাঘনা ধিঘনি হুরশযািী 
উচ্চািণ কিাি পূঘর্বই যত দ্রুত সম্ভর্ তীি িুাঁ়েঘত। ফলায মৃতুযি শীষ র্ারজঘয প্রায সাঘথ সাঘথ 
তীঘিি ঝাক র্াতাঘস ভাঘস এর্ং হতভাযয িয প্রহিীঘক রর্ি কঘি, প্রয প্রদযাঘলি উপি রদঘয তাাঁিা 
তারকঘযরিল দুজন প্রসখান প্রথঘক মাথা নীঘচি রদঘক রদঘয শূঘনয ভাঘস, প্রাকািঘর্রষ্টত দূঘযবি সমতল 
পাথঘিি িাঘদ আঘিকজঘনি পা যন্ত্রণায মৃতুযি প্রর্াল তুঘল আি়োঘত থাঘক, র্ারক রতনজন রকিু 
রু্ঘঝ উোি আঘযই রনথি হঘয যায। 
 

প্রহিীঘচৌরকি রদঘক হুমাযুন আক্রমণ পরিচালনা কঘি। প্রস যখন প্রসখাঘন প্রপৌঁঘি, রভতঘি লুরকঘয 
থাকা আঘিক গুজিারত রিটঘক প্রর্ি হঘয এঘস মাত্র দশ যজ দূঘি িাদ প্রদযা একটা রসাঁর়েি রদঘক 
প্রদৌঘ়ে যায প্রযটা নীঘচি আরঙ্গনাি রদঘক প্রনঘম রযঘযঘি। প্রস রসাঁর়েটাি এতত রনকঘট প্রয তীি 
রনঘক্ষঘপি আঘযই প্রস এি িক্ষাকািী িাঘদি নীঘচি রনভবিতায প্রপৌঁঘি যাঘর্। হুমাযুন তাাঁি সর্বশরক্ত 
রদঘয প্রলাকটাি রপিু ধাওযা কঘি, তাি হাত পা দপদপ কিঘত থাঘক, এর্ং প্রথম ধাঘপি কাঘি 
প্রপৌঁঘি প্রদঘখ প্রহিীটা রসাঁর়েি রর্শটা র্া রকিু কম প্রর্শী হঘত পাঘি- পাথুঘি ধাঘপি প্রর্শীিভাযই 
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অরতক্রম কঘি নীঘচ প্রনঘম রযঘযঘি। রচন্তা কিাি জনয সময প্রক্ষপন না কঘি, হুমাযুন উপঘিি ধাপ 
প্রথঘক প্রহিীঘক লক্ষয কঘি লাফ প্রদয, আি তাঘক নীঘচি চাতাঘল আিঘ়ে প্রফঘল। পতঘনি কািঘণ 
দুজঘনিই ফুসফুঘসি সর্ র্াতাস প্রর্ি হঘয যায রকন্তু প্রহিী প্রলাকটাই প্রথঘম রনঘজি পাঘয উঘে 
দাাঁ়োয আি পালার্াি পাযতািা কঘি। হুমাযুন প্রশাযা অর্স্থা প্রথঘক হামাগুর়ে রদঘয তাাঁঘক ধিঘত যায 
এর্ং পাঘযি প্রযা়োরল ধঘি তাঘক আর্ািও মারটঘত প্রপঘ়ে প্রফঘল। কুরিযীি রহসাঘর্ রনঘজি সমি 
সনপুণয প্রঘযায কঘি প্রস পাযঘলি মঘতা হাত-পা িুাঁ়েঘত থাকা প্রলাকটাঘক রনঘজি নীঘচ এমন কঘি 
আটকায যাঘত প্রর্চািা ন়েঘত না পাঘি, হুমাযুন এর্াি প্রলাকটাি যলা আঙু্গল রদঘয আকঘ়ে ধিঘত 
সমথব হয এর্ং তাি প্রদহ প্রথঘক প্রাণর্াযু রনংঘ়ে প্রর্ি কিঘত শুরু কঘি যতক্ষণ না প্রস প্রলাকটাি 
রনুঃশ্বাস তাি যলাি কাঘি এঘস ে়েে়ে কিঘত না প্রশাঘন এর্ং তািপি অসা়ে প্রদহটা একপাঘশ 
িুাঁঘ়ে প্রফঘল প্রদয। হুমাযুঘনি প্রলাঘকিা পুনিায তাঘক রেঘি অর্স্থান গ্রহণ কঘি। 
 

আমাঘদি সাঘথ এখন কম কঘি হঘলও চািশ প্রলাক িঘযঘি, আহঘমদ খান হাাঁপাঘত হাাঁপাঘত র্ঘল। 
এখন রক কিঘর্া? 
 

আমাঘদি প্রকউ প্রদঘখ প্রফলাি আঘয আমিা প্রচষ্টা কিঘর্া যতটা সম্ভর্ দূঘযবি সামঘনি রদঘক এরযঘয 
প্রযঘত। 
 

প্রলাকগুঘলা সামঘন কামাঘনি ঝলসারন প্রদখঘত পায এর্ং তাাঁঘদি রু্ম শব্দ আি মাঘস্কঘটি ক়োৎ 
আওযাঘজি সাঘথ সাঘথ যুঘিি তীক্ষ্ণ আতবনাদ আি রচৎকািও তাাঁঘদি কাঘন আঘস। আরঙ্গনাটাি 
উপি রদঘয প্রধাযা প্রভঘস যায রর্ঘশষ কঘি রর্পিীত রদঘক প্রদযাঘল অর্রস্থত একটা রর্শাল প্রতািণিাি 
রদঘয প্রধাযা প্রঘর্শ কিঘি। হুমাযুন ভাঘর্ এি মাঘন এই প্রয এই প্রতািণটা রদঘয সিাসরি দূঘযবি মূল 
অংঘশ প্রঘর্শ কিা সম্ভর্ প্রযখাঘন দূঘযবি প্ররতিক্ষায রনঘযারজত সসনযিা সমঘর্ত হঘযঘি। আমাঘদি 
প্রলাকঘদি দুভাঘয রর্ভক্ত হঘয প্রতািণটাি দুপাঘশ দাাঁ়োঘত র্ল এর্ং তািপঘি শত্রুঘক প্রপিন প্রথঘক 
আক্রমণ কিাি পূঘর্ব আমিা তূযবরননাদ আি ঢাঘকি প্রর্াঘল দূঘযবি সামঘনি প্রদযাল আক্রমণকািী 
আমাঘদি সাথী প্রযািাঘদি হুরশযাি কঘি প্রদর্, প্রস আঘদশ প্রদয। তাি আঘদশ দ্রুত ির়েঘয প্রদযা হয 
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এর্ং হুমাযুন সংঘকত রদঘত তাি প্রলাঘকিা প্রতািণিাঘিি রদঘক প্রধঘয যায। প্রতািঘণি এক প্রকাণ 
প্রথঘক চািপাঘশ উাঁরক রদঘয, হুমাযুন প্রধাযাি কুণ্ডলীি রভতঘিও সামঘনি প্রদযাঘল অর্রস্থত কামাঘনি 
অর্স্থান প্রদখঘত পায এর্ং প্ররতঘিাধকািীিা প্রসই সাঘথ গুরলর্ষবণ কিঘি এর্ং ফুটন্ত আলকাতিা 
এর্ং প্রতল নীঘচ আক্রমণিত তাি প্রলাকঘদি উপঘি ঢালঘি। 
 

তূযবর্াদক আি ঢারকি দল, সংঘকত রদঘত শুরু কি এর্ং আরম আঘদশ না প্রদওযা পযবন্ত রদঘত 
থাঘকা। প্রতামাঘদি প্রভতি র্াকীিা, আমাঘক অনুসিণ কি! র্াদযযন্ত্র প্রথঘক সংঘকত প্রদান শুরু হর্াি 
সাঘথ সাঘথ হুমাযুন প্রতািণ অরতক্রম কঘি প্রভতঘিি রদঘক প্রধঘয যায। প্রভতঘি প্রঘর্ঘশি সাঘথ 
সাঘথ, তাাঁি তীিন্দাজঘদি র্রষবত প্রথম পশলা তীি প্রর্শীিভায গুজিারতি রপঘে রর্ি হয, একটা 
কামাঘনি সর্ প্রযালন্দাজ একসাঘথ ভূপারতত হয। রর্স্ময আি রর্ভ্রারন্ত রনঘয েুঘি দাাঁর়েঘয প্রকউ 
প্রকউ প্রতযাোঘতি প্রচষ্টা কঘি। অনযঘদি প্রদঘখ মঘন হয তািা মঘনার্ল হারিঘয প্রফঘলঘি এর্ং 
িত্রভঙ্গ হঘয আশ্রঘযি জনয ভর্ঘনি উঘেঘশয প্রদৌ়োঘত শুরু কঘি। 
 

মূল প্রতািণিাঘিি রদঘক এরযঘয চল। প্ররতঘিাধকািীঘদি হতযা কঘি প্রসটা আমাঘদি সসনযঘদি জনয 
খুঘল দাও। 
 

হুমাযুঘনি প্রলাঘকিা তাাঁি আঘদশ পালন কিঘত প্রধঘয যায, তাঘদি সামঘন থাঘক তাি এক 
তূযবর্াদক, তখনও প্রস তাাঁি আঘদশ র্ারজঘয চঘলঘি। অর্শয রনঘজি মৃত সাথীঘদি লাঘশি িূঘপি 
আ়োল প্রথঘক এক গুজিারত তীি রনঘক্ষপ কিঘল প্রসটা তূযবর্াদঘকি কণ্ঠনালীঘত রর্ি হয এর্ং প্রস 
মারটঘত পঘ়ে প্রযঘল তাাঁি প্রশষ রনুঃশ্বাঘসি সাঘথ িঘক্তি রু্িুদ রমঘশ রযঘয তাাঁি রপ্রয র্াদযযন্ত্র প্রথঘক 
এক রর্কট আতবনাদ প্রর্ি হঘয আঘস। প্রস যাই প্রহাক, হুমাযুন সাঘথ আহঘমদ খান এর্ং কমপঘক্ষ 
পিাশজন প্রলাক রনঘয প্রতািণিাঘি হতযাযঘজ্ঞ প্রমঘত উঘে র্া এি প্ররতঘিাধকািীঘদি পলাযনপি 
মঘনারৃ্রত্তঘক চাঙ্গা কঘি তুঘল। তািা শীঘ্রই করপকঘলি সাহাঘযয মূল প্রতািণ খুঘল প্রদয। প্রতািণ-
িাঘিি রসরক অংশ প্রখালা হঘতই প্রস্রাঘতি মঘতা প্রমাযল প্রসনািা রভতঘি প্রঘর্শ কিঘত শুরু কঘি। 
প্রমাযলঘদি প্রঘর্শ কিঘত প্রদঘখ অর্রশষ্ট প্ররতঘিাধকািীিা হাঘতি অস্ত্র িুাঁঘ়ে প্রফঘল পালাঘত শুরু 
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কঘি রকন্তু কঘযকজন দূঘযবি অভযন্তঘি আশ্রয রনঘয হুমাযুঘনি প্রলাকঘদি উপঘি রনযরমত রর্িরতঘত 
গুরলর্ষবণ কিঘত থাঘক, তাাঁঘদি অঘনঘকই মািাত্মকভাঘর্ আহত হঘয মারটঘত লুরটঘয পঘ়ে। 
 

আমাঘদি প্রলাকঘদি রনিাপদ আশ্রঘয রনঘয এঘসা। আমাঘদি আি প্রাণহারনি ঝুাঁরক প্রনযাি প্রঘযাজন 
প্রনই। দূযব এখন আমাঘদি দখঘল। আমাঘদি হাঘত ধৃত সর্ঘচঘয র্রিষ্ঠ গুজিারতঘক আমাি সামঘন 
এঘন হারজি কি। 
 

অরচঘিই, দীেবঘদহী, রর্িলঘকশ এক আরধকারিকঘক, যাি হাত এর্ং পা প্রথঘক তির্ারিি 
আোতজরনত ক্ষতস্থান প্রথঘক িক্ত ঝিঘি, টানঘত টানঘত হুমাযুঘনি সামঘন হারজি কঘি প্রজাি কঘি 
নতজানু কিা হয। আরম র্র্বি নই, হুমাযুন তাাঁঘক র্ঘল। আরম অনথবক িক্তপাত কিঘর্া না। দূঘযবি 
রভতঘি যািা অর্স্থান কিঘি আপরন তাাঁঘদি কাঘি রযঘয র্লঘর্ন তাাঁঘদি এই প্ররতঘিাধ মূলযহীন। 
তািা যরদ এই মুহূঘতব আত্মসমথবন কঘি তঘর্ আরম পরর্ত্র প্রকািআন শিীঘফি নাঘম শপথ কঘি 
র্লরি তাাঁঘদি আরম প্রাণ রভক্ষা প্রদর্। যরদ তাাঁিা র্াাঁধা প্রদয, সর্াই মািা প়েঘর্, প্রসই সাঘথ আরম 
ইরতমঘধয যাঘদি র্রন্দ কঘিরি তািাও প্রর্ঘোঘিা প্রাণ হািাঘর্। 
 

হুমাযুন রৃ্ি প্রলাকটাি প্রচাঘখ একসাঘথ ভয আি আশঙ্কা প্রখলা কিঘত প্রদঘখ। প্রস তাাঁি কথা রর্শ্বাস 
কঘিঘি এর্ং তাি অনুসািীঘদি প্রর্াঝাঘত প্রচষ্টা কিঘর্। 
 

আপরন এর্াি প্রযঘত পাঘিন। আপনাঘক দশ রমরনট সময রদলাম এি রভতঘি আপনাঘক একটা 
উত্তি আনঘত হঘর্। 
 

হুমাযুন তাি প্রলাকঘদি গুরলর্ষবণ র্ন্ধ কিঘত র্ঘল যখন রৃ্ি আরধকারিক প্রখাাঁ়োঘত প্রখাাঁ়োঘত 
প্ররতঘিাধকািীঘদি সুিরক্ষত অর্স্থাঘনি রদঘক যমন কঘি। আরধকারিকঘক রচনঘত প্রপঘি, 
প্ররতঘিাধকািীিা েুরন্ট প্রশারভত ওক কাঘেি ভািী দিজাটা খুঘল প্রদয এর্ং প্রস রভতঘি হারিঘয যায। 
পাাঁচ রমরনট পঘি প্রস পুনিায দিজাি কাঘি হারজি হয এর্ং স্থান পরির্তবন কঘি হুমাযুঘনি 
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অর্স্থাঘনি রদঘক আঘস। তািা আত্মসমপবন কিঘত িারজ আঘি যরদ তাঘদি র্যরক্তযত অস্ত্র সাঘথ 
িাখঘত প্রদযা হয। 
 

রেক আঘি, হুমাযুন র্ঘল এর্ং সাঘথ সাঘথ স্বরিি একটা প্রজাযাি তাাঁঘক আপুত কঘি প্রফঘল। সম্রাট 
রহসাঘর্ প্রস তাাঁি প্রথম অরভযাঘন রর্জযী হঘযঘি। আমিা একটা দারুণ রর্জয রিরনঘয এঘনরি। 
আমাঘদি আহত প্রযািাঘদি যথাযথ শুশ্রূষাি র্ঘন্দার্ি কিা প্রহাক। তািপঘি িাজঘকাঘষি 
রসনু্দকগুঘলা প্রখাাঁজা শুরু কি। 
 

* 
 

সুলতান, িাজঘকাঘষি ভূযভবস্থ ভাণ্ডাঘিি প্রঘর্শ পথ আমিা এখনও খুাঁঘজ পাইরন, িরত্রশ েন্টা পঘি 
হুমাযুঘনি এক আরধকারিক তাাঁঘক জানায। আমিা রক যািা র্ারক রিল প্রসইসর্ র্রন্দ গুজিারতঘদি 
কাউঘক রনযবাতন কঘি প্রদখঘর্া? 
 

না, পরর্ত্র প্রকািআন শিীঘফি নাঘম আরম শপথ কঘিরি প্রকাঘনা প্রকাি ক্ষরতি সমু্মখীন না হঘয 
রনিাপঘদ তাাঁিা প্রস্থান কিঘত পািঘর্। িাজঘকাষ রনিাপদ কিা আমাঘদি দিকাি। রকন্তু রনযবাতন 
িা়ো মানুঘষি কাি প্রথঘক তথয আদাঘযি আিও অঘনক পথ আঘি। র্ার্া ইযাসভাঘলাঘক র্ল র্রন্দ 
র্রলষ্ঠ গুজিারত আরধকারিকঘদি জনয একটা প্রভাজসভাি আঘযাজন কিঘত যাি উঘেশয হঘর্ তাঘদি 
সাহরসকতাঘক সম্মান জানান। তািপঘি যখন অসংখয শুভকামনায পানপাত্র উজা়ে হঘর্ এর্ং সুিা 
তাাঁঘদি জীহ্বাি জ়েতা আলযা কিঘর্ তখন আঘলাচনাি রর্ষযর্স্তু েুরিঘয িাজঘকাঘষ রনঘয এঘসা 
আি তখন প্রদঘখা এভাঘর্ তাাঁঘদি কাি প্রথঘক তুরম রক জানঘত পাি। 
 

প্রসরদনই মধযিারত্র নাযাদ, হুমাযুঘনি অস্থাযী র্াসস্থাঘনি দিজায টলঘত টলঘত র্ার্া ইযাসভাঘলা 
এঘস উপরস্থত হয। তাাঁি হাাঁটায যরদও জ়েতা িঘযঘি এর্ং প্রচাঘখি দৃরষ্ট প্রোলাঘট, একটা চও়ো 
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হারস তাি এক কান প্রথঘক আঘিক কান পযবন্ত প্রলঘে িঘযঘি। মহামানয সুলতাঘনি সাঘথ আরম রক 
কথা র্লঘত পারি? 
 

কঘযক মুহূতব পঘি তাাঁঘক হুমাযুঘনি সামঘন উপরস্থত কিা হয। সুলতান আরম রনরিত আরম উত্তিটা 
জারন। আজ িাঘতি প্রর্শীি ভায সময আরম আরঙ্গনায গুজিারত আরধকারিকঘদি সাঘথ আহাি আি 
সুিাপাঘন অরতর্ারহত কঘিরি। তাাঁঘদি একজন- আলুম খান তাি নাম- যজনীি উত্তম লাল মরদিা 
আকণ্ঠ পান কিঘত তাি প্রদহমন প্রশরমত হয এর্ং প্রস আিও প্রর্শী র্াাঁচাল হঘয উঘে, গুজিারত 
িাজপরির্াি এর্ং তাাঁি সাথী আরধকারিকঘদি সম্বঘন্ধ প্রচরলত িটরন্তি িসাঘলা অংশ র্লঘত শুরু 
কঘি। আমাি যখন মঘন হয প্রয সময হঘযঘি তখন আরম িাজঘকাষ সম্পঘকব একটা প্রশ্ন আলঘতা 
কঘি উপস্থাপন করি। প্রস চমঘক উঘে, িাজঘকাঘষি অর্স্থান কথায প্রকাশ কঘি প্রস রর্শ্বাসভঘঙ্গি 
কাজ কঘিরন রকন্তু আরম লক্ষয কঘিরি তাি প্রচাখ এক মুহূঘতবি জনয মাঘর্বঘলি জলাধাঘিি একটাি 
রদঘক রস্থি তারকঘয রিল এর্ং প্রস রর্চরলত প্রর্াধ কিঘত থাঘক। 
 

সহজাত প্ররৃ্রত্তি র্ঘশ আরম রু্ঝঘত পারি প্রয জলাশঘযি িাজঘকাঘষি সাঘথ একটা সম্পকব না 
প্রথঘকই যায না তাই আরম তাঘক এ রর্ষঘয আিও প্রশ্ন কিঘত আিম্ভ করি। আপরন রু্ঝঘতই 
পািঘিন- জলাশযটা কতরদঘনি পুিাতন, এি যভীিতা কত, এি রনমবাণর্শলী, কতরদন পি পি 
এঘক জলশূনয কঘি পুনিায জলপূণব কিা হয। প্ররতটা প্রঘশ্নি সাঘথ সাঘথ প্রস উত্তঘিাত্তি কু্ষব্ধ হঘয 
উেঘত থাঘক প্রসই সাঘথ প্রস অপ্রতযযজনকভাঘর্ প্রতাতলাঘত থাঘক এর্ং পিস্পিরর্ঘিাধী উত্তি প্রদয। 
আরম রনরিত িাজঘকাঘষ প্রঘর্ঘশি পথ জলাশঘযি নীঘচ লুকান িঘযঘি। র্ার্া ইযাসভাঘলা কথা প্রশষ 
কঘি, তাি র্যাপক পানাহাঘিি পঘি এঘতা প্রাঞ্জলভাঘর্ কথা র্লঘত রনঘজঘক র্াধয কিাি প্রযাস 
তাাঁঘক আপাতদৃরষ্টঘত ক্লান্ত কঘি রদঘযঘি। 
 

আপরন আপনাি প্রযাযযতাি পরিচয রদঘযঘিন। রদঘনি আঘলা প্রফাাঁটাি সাঘথ সাঘথ আমিা জলাশঘযি 
পারন রনষ্কাশন কঘি এি তলঘদশ খনন কিঘর্া। এখন যান এর্ং পঘ়ে যার্াি আঘয একটু রর্শ্রাম 
কঘি রনন। 
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পঘিি রদন খুর্ সকাঘল, দূঘযবি চািপাঘশি জঙ্গল প্রথঘক সরু্জ প্রতাতাপারখি পারখি ককবশ ডাঘকি 
মাঘঝ, হুমাযুন রকিুটা রর্পযবি আি প্রনাংিা র্ার্া ইযাসভাঘলাঘক পাঘশ রনঘয, তারকঘয প্রদঘখ প্রকর্ল 
সাদা প্রনংরট পরিরহত মজুিঘদি একটা দল তাঘদি চাম়োি থঘল রনঘয জলাশয পারনশূনয কিঘত 
একটা মানর্ঘশকল সতিী কঘিঘি। তািপঘি জলাশয পারনশূনয হঘত তাাঁিা হামাগুর়ে রদঘয তলঘদঘশ 
প্রনঘম এি তলঘদঘশি আিিণ যেনকািী মাঘর্বঘলি টুকঘিা একটা একটা কঘি চাপ রদঘয খুলঘত 
শুরু কঘি। প্রসগুঘলা জলাশঘযি পাঘশই িূপাকাঘি িাখঘত থাঘক প্রযখান প্রথঘক অঘনযিা প্রসগুঘলা 
যঘত্নি সাঘথ আরঙ্গনায রনঘয রযঘয সতকবতাি সাঘথ একটাি উপঘি একটা সারজঘয িাঘখ। 
 

প্রথম পাথঘিি খণ্ডগুঘলা সরিঘয প্রনযাি পঘি, র্ার্া ইযাসভাঘলা রনরিতভাঘর্ই রর্মষব হঘয পঘ়ে, 
নীঘচ লালঘচ িঘঙি প্রর্ঘলমারট প্রদঘখ। তািপঘি, হুমাযুন যখন অসরহষু্ণ ভরঙ্গঘত জলাশঘযি পাঘশ 
পাযচারি কিঘি, র্ার্া ইযাসভাঘলা আচমকা প্রচাঁরচঘয উঘে, সুলতান, প্রদঘখন! মাঘঝি ঐ চািঘট খঘণ্ড 
খাাঁজ িঘযঘি এর্ং তাাঁঘদি চািপাঘশ পাথঘিি কুরচ পঘ়ে িঘযঘি। পাথঘিি টুকঘিাগুঘলা আঘযও 
ওোন হঘযঘি। 
 

আপরন রেক র্ঘলঘিন, হুমাযুন জর্ার্ প্রদয। টুকঘিাগুঘলা সিার্াি র্যর্স্থা কঘিন। 
 

র্াাঁকা প্রান্তরর্রশষ্ট প্রলৌহদণ্ড পাথঘিি খণ্ডগুঘলাি নীঘচ প্ররর্ষ্ট কিার্াি সাঘথ সাঘথ প্রসগুঘলা দ্রুত উঘে 
আঘস এর্ং দিদি কঘি োমঘত থাকা মজুিঘদি দল প্রসগুঘলা তুলঘত, হুমাযুন কাঘেি একঘজা়ো 
ঝুলন্ত দিজাি একাংশ তাাঁঘদি নীচ প্রথঘক প্রর্ি হঘত প্রদঘখ। 
 

পাওযা প্রযঘি! র্ার্া ইযাসভাঘলা আপনাি সহজাত প্ররৃ্রত্ত আপনাি সাঘথ প্রতািণা কঘিরন, আরম 
রনরিত। আপরন রচন্তাও কিঘত পািঘর্ন না আপনাি এই মাথা র্যাথাি জনয আরম আপনাঘক রক 
পুিষ্কাি প্রদর্। 
 

http://www.bengaliebook.com/


ব্রাদার্স অ্যাট ওয়ার - অ্যাম্পেয়ার অ্ব দয ম াগল । অ্যাম্লক্স রাদারম্ ার্স 

69 

www.bengaliebook.com                                  র্ূচিেত্র 
 

 

লারফঘয জলাশঘযি তলঘদঘশ প্রনঘম, হুমাযুন রনঘজ ঝুলন্ত দিজা ধঘি টানঘত শুরু কঘি। দিজাটাি 
পাল্লা সহঘজই উঘে আসঘল এি নীঘচ প্রচটাঘলা রসাঁর়েি প্রর্শ কঘযকটা ধাপ প্রদখা যায যা একটা নীচু, 
প্রলাহাি যজালঘশারভত দিজাি কাঘি রযঘয প্রশষ হঘযঘি একটা রর্শাল ধাতর্ তালা রদঘয দিজাটা 
র্ন্ধ কিা। 
 

আমাঘক একটা র্াাঁকান প্রান্তযুক্ত প্রলৌহদণ্ড রদন, প্রস আঘদশ কঘি। দণ্ডটা রনঘয প্রস এি প্রান্তঘদশ 
তালাি রভতঘি প্রঘর্শ করিঘয যাঘযি সমি শরক্ত রদঘয চাপ প্রঘযায কঘি রিখরণ্ডত কঘি। ধাক্কা 
রদঘয দিজাি পাল্লা খুঘল প্রস মাথা নীচু কঘি রভতঘি প্রঘর্শ কঘি। আঘধা আঘলাঘত প্রসানাি 
জ্বলজ্বঘল আভা তাি প্রচাঘখ ধিা প্রদয। তাি প্রচাখ আঘলাঘত সঘয আসঘত প্রস প্রদঘখ প্রয প্রমঘঝঘত পুরু 
প্রসানাি রপণ্ড সারজঘয িাখা আঘি এর্ং প্রখালা রসনু্দক প্রদঘখ মঘন হয িত্নপাথঘি ভরতব। প্রথম কঘক্ষি 
নযায আঘলা রর্রকিণকািী আঘিা কঘযকটা প্রঘকাষ্ঠ আঘি র্ঘল মঘন হয। হুমাযুন প্রচাঁরচঘয মশাল 
রনঘয আসঘত র্ঘল এর্ং ভৃঘতযি দল মশাল আনঘত প্রস প্রদঘখ প্রয রসনু্দঘক আসঘলই পান্না, রুরর্, 
প্রপাখিাজ আি অনযানয দীরপ্তময পাথি িঘযঘি এর্ং অনয প্রঘকাষ্ঠগুঘলাঘত আিও ধনসম্পদ িঘযঘি 
যাি রভতঘি আঘি রূপাি র্াসনঘকাসন আি পানপাত্র এর্ং কারুকাযবখরচত অস্ত্রশস্ত্র আি র্মব। তাাঁি 
রর্শ্বি আি সাহসী প্রযািাঘদি পুিসৃ্কত কিাি জনয প্রঘযাজঘনি অরতরিক্ত সম্পদ প্রস এখাঘন 
প্রপঘযঘি। 
 

সর্ স্বণবরপণ্ড, িত্নপাথি আি অনযানয মূলযর্ান দ্রর্য সরিঘয নাও। প্রসগুঘলা ভাঘলা কঘি পাহািাি 
র্যর্স্থা কি আি সর্রকিু নথীভুক্ত কি। আজ িাঘত আমিা উৎসর্ পালন কিঘর্া এর্ং লুঘটি মাল 
ভায কঘি প্রনর্। 
 

সন্ধযা েরনঘয আসঘত, পরিচািক আি সসনযিা একসাঘথ কঘোি পরিশ্রম কঘি। তাাঁঘদি প্রথম কাজ 
দূযব প্রাঙ্গঘণি প্রকঘে একটা নীচু কাঘেি পাটাতন রনমবাণ কিা প্রযখান প্রথঘক হুমাযুন তাি সসনযঘদি 
উঘেঘশয ভাষণ রদঘত পািঘর্ এর্ং লুঘটি মাঘল তাাঁঘদি প্রঘতযঘকি অংশ রর্তিণ কিঘর্ যা 
পাটাতঘনি প্রপিঘন প্রহিাধীন অর্স্থায িূপীকৃত কঘি িাখা হঘযঘি। এিপঘি দূযবপ্রাঙ্গঘণ তািা 
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প্রযখাঘন প্রয কাপ়ে খুাঁঘজ প্রপঘযঘি, প্রহাক প্রসটা পশঘমি, সুতাি র্া প্রকর্ল পাঘটি সতিী, প্রহাক প্রসটা 
উজ্জ্বল লাল র্া প্রর্গুনী িঘঙি র্া প্রকর্ল ধুসি রপঙ্গল এর্ং সরু্জ র্ঘণবি, সুন্দি কারুকাযবখরচত 
রকংর্া সাদামাটা, সর্ র্যর্হাি কঘি অরতরিক্ত চাঘদাযা লাযাঘত র্যি হঘয উঘে। চাাঁঘদাযাি নীঘচ তািা 
প্রকাঘনামঘত নীচু কাঘেি প্রটরর্ল পাঘত এর্ং তাি চািপাঘশ প্রভাজসভায আযত অরতরথঘদি প্রহলান 
প্রদর্াি জনয প্রযখাঘন যা যরদ, প্রতাষক র্া তারকযা খুাঁঘজ পায সর্ এঘন রর্রিঘয িাঘখ। মশাঘলি জনয 
তািা প্রকানমঘত মশালদারন সতিী কঘি এর্ং প্রসগুঘলা এমন জাযযায স্থাপন কঘি প্রযসর্ জাযযায, 
প্রভাজসভাি আনন্দ আঘযাজন রু্ঘনা উোমতায রূপান্তরিত হঘল যা অভযাযতিা রনরিতভাঘর্ই 
পরিণত হঘর্, সুগুঘলাি উঘি পিাি সম্ভার্না কম। 
 

তািা যখন তাঘদি কাজ প্রায প্রশষ কঘি এঘনঘি, তখন কািাকারি মাঘে স্থারপত িান্নােি প্রথঘক 
প্রভঘস আসা খার্াঘিি যঘন্ধ তাাঁঘদি িসনা তীব্র হঘয উঘে। লম্বা সরু ধাতর্ শলাকায রর্রধঘয আি 
প্রভ়ো ঝলসাঘনা হঘে, প্রভাজসভা উপলঘক্ষয িাধুরনি দারযত্বপ্রাপ্ত অঘনঘক রর্শাল তামাি পাঘত্র ফুটন্ত 
সরজি রভতঘি মশলা রদঘয না়েঘি, প্রর্শী অরভজ্ঞ িাধুরনি দল প্রিাট প্রিাট তামাি পাঘত্র রমরষ্ট সতিী 
কিঘত দই, রচরন, প্রযালাপজল আি নানা পঘদি মশলা রমশাঘে। অঘনক সসরনকিা মঘন, হুমাযুন 
এর্ং তাাঁি প্রর্শীি ভায অমাতযঘদি মঘতাই, ভাঘলা মুসলমান রকন্তু সুিাপান এঘকর্াঘি রনরষি এই 
রর্ষযটা পুঘিাপুরি প্রমঘন রনঘত অপািয, দূযব প্রথঘক প্রাপ্ত এর্ং হুমাযুঘনি রনজস্ব ভা়োি প্রথঘক 
প্রযাযান প্রদযা সুিাি- যাি রভতঘি যজনীি লাল মরদিাও িঘযঘি যা আলুম খাঘনি প্রর্াঁফাস কথার্াতবাি 
জনয দাযী ভায রনঘত প্রযখাঘন প্রয পাত্র প্রপঘযঘি প্রসটা রনঘয সমঘর্ত হঘযঘি, সম্ভর্ত তাাঁঘদি কাঘি 
পাঘনি প্রমাহ প্রর্শী গুরুত্বপূণব। 
 

সূযবাঘিি একেন্টা পঘি, র্াদুঘিি দল যখন উষ্ণ রনকষ অন্ধকাঘিি মাঘঝ রর্চিণ কিঘত আিম্ভ 
কঘিঘি এর্ং রঝ রঝ প্রপাকাি ডাক সপ্তঘম প্রপৌঁঘিঘি, হুমাযুঘনি দুই খাস তূযবর্াদক িয-ফুট-লম্বা 
রপতঘলি র্াদযযঘন্ত্র রনঘজঘদি প্রোাঁট স্থাপন কঘি। তাাঁঘদি র্াজনাি প্ররতধ্বরন শুঘন যখন প্রসনাপরত 
আি সাধািণ সসরনঘকি যলাি স্বি এঘকর্াঘি িব্ধ হঘয যায তখন প্রসানালী িঘঙি কাপঘ়ে সতিী 
প্রচাযা ও আচকান পরিরহত উপঘি িাজঘকাঘষি প্রযাপন ভাণ্ডাঘি প্রাপ্ত একটা প্রসানাি শৃঙ্খঘল রনরমবত 
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র্মব পরিধান কঘি হুমাযুন দূঘযবি মূল প্রতািণ-িাঘি এঘস দাাঁ়োয। সূঘযবি অরর্িাম আওযাজ এর্ং 
উপঘি দূযবপ্রাকাঘি স্থারপত যুঘিি দামামাি যম্ভীি ধ্বরনি মাঘঝ হুমাযুন তাাঁি সারির্ি হঘয দাাঁর়েঘয 
থাকা সসরনকঘদি রভতি রদঘয নীচু পাটাতঘনি রদঘক এরযঘয রযঘয প্রসটায আঘিাহন কঘি, তাি 
সর্ঘচঘয র্রলষ্ঠ আরধকারিঘকিা তাঘক অনুসিণ কঘি এর্ং িূপীকৃত ধনিারশি সামঘন দাাঁ়োয। 
তূযবর্াদক আি ঢারলঘদি ইরঙ্গঘত থামঘত র্ঘল প্রস তাি প্রলাকঘদি উঘেঘশয ভাষণ প্রদয। 
 

 আজ িাঘত আমিা গুজিাঘত আমাঘদি অরভযাঘনি সাফলয উদযাপন কিঘত সমঘর্ত হঘযরি। 
আমাঘদি শত্রুিা প্রযখাঘনই আমাঘদি মুঘখামুরখ হর্াি সাহস প্রদরখঘযঘি প্রসখাঘনই আমিা তাঘদি 
পিাি কঘিরি। সুলতান র্াহাদুি শাহ এমনরক প্রস সাহসটুকুও না প্রদরখঘয, ভীরু ইাঁদুঘির্ মঘতা 
আদঘতই রতরন যা তাাঁি িাঘজযি দুযবম প্রাঘন্ত রযঘয লুরকঘযঘিন। আমিা তাাঁি ভূখণ্ড দখল কঘিরি 
এর্ং আমাি প্রপিঘন প্রতামিা প্রয ধনিারশি িূপ প্রদখঘিা প্রসটা আমিা আমাঘদি কঘি রনঘযরি। 
আমাঘদি এই রর্জঘযি জনয এঘস প্রথঘম আমিা আল্লাহ্তালাঘক কৃতজ্ঞতা জানাই। 
 

আল্লাহু আকর্ি, আল্লাহ্ মহান, সমঘর্ত কাতাি প্রথঘক সাঘথ সাঘথ প্ররতধ্বরন প্রশানা যায। 
 

প্রভাজসভা শুরু কিাি আঘয এই সম্পঘদি রকিু অংশ আরম প্রতামাঘদি সাঘথ ভায কঘি রনঘত চাই। 
আজঘকি এই সমাঘর্ঘশ প্রঘতযক র্রিষ্ঠ আরধকারিকঘক তাাঁি ঢাল রনঘয আসঘত র্লা হঘযঘি। প্রকন 
প্রসটা প্রতামিা শীঘ্রই প্রদখঘত পাঘর্। আকরিক আক্রমঘণি ভঘয প্রসটা র্লা হযরন। আমাঘদি শত্রুিা 
হঘতাদযম আি িত্রভঙ্গ হঘয রযঘযঘি। র্লা হঘযঘি রনঘজি এর্ং তাি প্রলাকঘদি জনয উপহাি র্হঘনি 
উঘেঘশয। আরধকারিঘকিা রনজ র্মব রনঘয সামঘন এরযঘয এঘসা। র্ার্া ইযাসভাঘলা, প্রথঘম আপরন! 
 

মুরণ্ডত-মিক র্ার্া ইযাসভাঘলা সামঘন এরযঘয যায এর্ং হুমাযুঘনি সামঘন নতজানু হয। 
 

রপে প্রথঘক আপনাি র্মবটা নারমঘয প্রসটা উঘিা কঘি মারটঘত িাখুন। 
 

র্ার্া ইযাসভাঘলা আঘদশ পালন কঘি। 
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পরিচািঘকি দল। প্রসানা আি রূপাি রপণ্ড ঢাঘলি উপঘি িূপ কঘি প্রসটাি উপঘি মূলযর্ান পাথি 
স্থাপন কি। 
 

পরিচািঘকি দল মশাঘলি আঘলায দীরপ্তময আি ঝলমল কিঘত থাকা মূলযর্ান ধাতর্রপণ্ড আি 
িত্নপাথি রনঘয এঘস প্রসগুঘলা র্ঘমবি উপঘি িূপ কঘি িাঘখ। র্ার্া ইযাসভাঘলা আমাি আন্তরিক 
শুঘভোি সাঘথ এর্াি র্মবটা রনঘয যান এর্ং যতিাঘতি সুিাপাঘনি কািঘণ যরদ আপরন এখনও 
দুর্বল প্রর্াধ কঘিন তাহঘল আপনাি প্রলাকঘদি ডাঘক সাহাযয কিঘত। 
 

যুর্ক রকংর্া রৃ্ি, প্রখাযারি আক্রান্ত প্রহাক র্া না প্রহাক, প্রযঘকাঘনা মানুঘষি র্হঘনি পঘক্ষ প্রর্াঝাটা 
অঘনক প্রর্শী, এর্ং মুঘখ মৃদু হারস রনঘয র্ার্া ইযাসভাঘলা আর্ািও মাথা নত কঘি, একহাত 
মুরষ্ঠর্ি অর্স্থায রনঘজি হৃৎরপঘণ্ডি উপঘি স্থারপত এর্ং রনঘজি প্রলাকঘদি ইশািায সাহাযয কিঘত 
র্ঘল। তািা তাঘদি অরজবত ধনিারশ একঘত্র র্ঘয রনঘয প্রযঘত, হুমাযুন পির্তবী আরধকারিক, 
দীেবঘদহী, ক্লান্ত এক আফযারনঘক ইরঙ্গত কঘি পাটাতঘন উেঘত এর্ং পুঘিা প্ররক্রযাটা পুনিারৃ্রত্ত 
কঘি। পুঘিাটা সময আমাঘদি সুলতান, আমাঘদি পারদশাহ, হুমাযুন মহান, এই ির্ শর্ন শর্ন রৃ্রি 
প্রপঘত থাঘক। দুহাত মাথাি উপঘি তুঘল, হারসমুঘখ তাাঁঘদি এই ধ্বরনঘক স্বাযত জানায হুমাযুন। 
সম্রাট রহসাঘর্ রনঘজি প্রথম অরভযাঘন সফল হঘযঘি প্রস। তাি পূঘর্ব তাি মিহুম আব্বাজাঘনি মঘতা 
তাাঁি রনঘজি এর্ং প্রলাকঘদি জনয প্রযৌির্ আি ধনিারশ অজবন কঘিঘি প্রস। জীর্ন প্রর্শ মধুময- 
প্রসৌভাঘযযি এই ধািা দীেবস্থাযী প্রহাক। 
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৪. অ্চনচিত ভারর্া য 
 

র্ষবায মুষলধাঘি রৃ্রষ্ট হঘত আগ্রা দূঘযবি রভতঘিি আরঙ্গনা পারনঘত সথ সথ কিঘি। রৃ্রষ্টি ভািী প্রফাাঁটা 
পাথঘিি আিিঘণ রেকঘি যাঘে এর্ং পারনি প্রস্রর্নগুঘলা যা প্রথঘক জঘলি রু্িুদ প্রর্ি হর্াি কথা 
প্রসগুঘলা জলমি কঘি তুঘলঘি। সযাাঁতঘসাঁঘত আর্হাওযাি জনয কাপঘ়ে ক্ষযকািী িত্রাক জন্মাঘত শুরু 
কঘিঘি এর্ং িাজকীয পাোযাঘি উরিি পরণ্ডঘতিা রহনু্দিাঘন প্রযসর্ পাণু্ডরলরপ রনঘয এঘসরিঘলন 
র্ার্ি প্রসগুঘলাঘক আদ্রব আর্হাওযাি হাত প্রথঘক িক্ষা কিঘত তাঘদি র্াৎসরিক প্রযাঘস র্যি। 
পাণু্ডরলরপগুঘলাি রভতঘি র্ার্ঘিি প্রিাজনামচাও িঘযঘি, প্রযগুঘলাঘক আদ্রব আর্হাওযা আি 
কীটপতঘঙ্গি ঝাাঁঘকি হাত প্রথঘক র্াাঁচাঘত রভতঘিি রদঘক সীসাি আিিণযুক্ত রর্ঘশষভাঘর্ সতিী 
ধাতর্ র্াঘক্স সংিক্ষঘণি জনয তাাঁি গ্রন্থাযারিকঘদি আঘদশ রদঘযঘি হুমাযুন। র্াক্সটা প্রয কঘক্ষ িাখা 
হঘযঘি প্রসখাঘনি র্াতাস শুষ্ক কিঘত র্ষবা প্রমৌসুঘম অরর্িত কপূবি কাে জ্বারলঘয িাখা হঘযঘি। 
 

যতকাল যভীি িাঘত, মুষলধাঘি হঘত থাকা রৃ্রষ্ট সম্পঘকব উদাসীন হুমাযুন তাাঁি গুজিাত অরভযান 
প্রশঘষ রর্জযীি প্রর্ঘশ আগ্রায রফঘি এঘসঘি। তাি প্রলাকঘদি পুিসৃ্কত কিাি পঘিও প্রসানা, রূপা আি 
মূলযর্ান িত্নপাথঘিি প্রর্াঁঘচ যাওযা অর্রশষ্টাংশ ইরতমঘধয িাজকীয প্রকাষাযাঘি িূপীকৃত কিা হঘযঘি। 
কঘযকটা স্মািক র্যাতীত- মুক্তাখরচত রূপাি একটা পরিকি সারলমাি নমনীয করটঘদঘশ যা দারুণ 
মানাঘর্, তাি মা মাহাঘমি জনয একটা সরু্জ প্রজড পাথঘিি সতিী পানপাত্র এর্ং খানজাদাি জনয 
রুর্ী আি আকাটা পান্না খরচত প্রসানাি সতিী একটা দুই-লহি রর্রশষ্ট হাি যা র্ংশ পিম্পিায 
গুজিাঘতি িাজর্ংঘশি মরহলাঘদি কঘণ্ঠ সুনাঘমি সাঘথ প্রশাভা প্রপঘযঘি। একটা কলাই কিা রসনু্দক 
খুঘল প্রস হািটা প্রর্ি কঘি, যাঢ় সরু্জ পান্নাি সাঘথ আঘিয প্রভায রর্নযি রুর্ীি রদঘক আিও 
একর্াি মুগ্ধ দৃরষ্টঘত তারকঘয থাঘক। 
 

হুমাযুন যখন তাাঁি ফুপুজাঘনি র্াসস্থাঘনি রদঘক প্রহাঁঘট চঘল, তখনও হািটা তাাঁি হাঘত ধিা। হুমাযুন 
জাঘন অরভযাঘনি খুাঁরটনারট র্ণবনা তাাঁঘক আগ্রহী কঘি তুলঘর্ রকন্তু প্রসই সাঘথ ফুপুজাঘনি পিামশবও 
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তাি প্রঘযাজন। ফুপুজাঘনি কঘক্ষ প্রঘর্শ কিঘত, প্রস প্রদঘখ প্রয খানজাদা রকিু একটা পাে কিঘি 
এর্ং তাাঁি পাঘশ র্ইঘযি রভতঘি মাথা গুাঁঘজ র্ঘস িঘযঘি তাি এযাি র্িি র্যসী সৎ-প্রর্ান 
গুলর্দন। প্রমঘযটা তাি মা রদলদাি এর্ং ভাই রহন্দাঘলি মঘতা যাঢ় তামাঘট র্ঘণবি উজ্জ্বল আি 
প্রকৌতূহলী প্রচাখ তুঘল তাাঁি রদঘক তাকায। 
 

খানজাদা সাঘথ সাঘথ উঘে দাাঁ়োয এর্ং তাাঁি দুই কাাঁধ প্রচঘপ ধঘি তাাঁি দুযাঘল পিম মমতায চুম্বন 
কঘি। হুমাযুন, প্রতামাঘক স্বাযতম। তুরম রর্জযী হঘযঘি প্রযমনটা আরম জানতাম তুরম হঘর্…প্রতামাি 
অগ্রযরতি প্ররতটা রর্র্িণী আমাঘক যরর্বত কঘিঘি। 
 

আরম আপনাি জনয একটা উপহাি রনঘয এঘসরি, হুমাযুন তাি হাঘতি মুরে খুঘল এর্ং তাি 
আঙু্গঘলি ফাাঁক রদঘয রুর্ী আি পান্নাি হািটাি প্রসৌন্দযব ক্ষরিত হঘত প্রদয। ভাঘলা কঘি প্রদখাি জনয 
গুলর্দন সামঘন এরযঘয আঘস, রকন্তু িত্নখরচত হািটা গ্রহণ কঘি প্রসটাঘক আঘলাঘত ধিাি আঘয 
খানজাদা সম্ভর্ত একটু ইতিত কঘিন। দারুণ সুন্দি রকন্তু আমাি জনয প্রর্াধহয একটু প্রর্শীই 
মঘনািম… এটা। এখন আি আমায মানাঘর্ না। তুরম যখন রর্ঘয কিঘর্ তখন প্রতামাি প্রর্ৌঘক 
আমাি হঘয এটা রদঘযা। হুমাযুন রকিু র্লাি আঘযই খানজাদা হািটা হুমাযুঘনি তালুঘত প্রিঘখ তাি 
আঙু্গলগুঘলা র্ন্ধ কঘি প্রসটাঘক তালুর্রন্দ কঘি প্রদয এর্ং ইরঙ্গঘত তাাঁঘক পাঘশ র্সঘত র্ঘল। 
গুলর্দন- এখন তুরম যাও। আযামীকাল তুরম অর্শযই আসঘর্- একটা ফাসবী করর্তা আঘি যা আরম 
প্রতামাঘক প্রদখাঘত চাই। 
 

প্রমঘযটা র্ই র্ন্ধ কঘি ধীি পাঘয প্রহাঁঘট প্রযঘত খানজাদা প্রপিন প্রথঘক তাি রদঘক তারকঘয থাঘক। 
যতর্িি তাাঁি মাঘযি মৃতুযি পি প্রথঘকই আমাি প্রভতঘি প্রমঘযটাি প্ররত একটা মমতুঘর্াধ জন্ম 
রনঘযঘি দারুণ রু্রিমতী একটা প্রমঘয এর্ং চািপাঘশ রক েটঘি সর্রকিু লক্ষয কঘি। 
 

তাি র্যঘস আপরন প্রযমন রিঘলন? আমাি আব্বাজান আমাঘক প্রাযই র্লঘতন রকিুই আপনাি দৃরষ্ট 
এ়োয না। 
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প্রস আমাি প্রতাষামদ কিঘতা। 
 

 আমাি প্রসটা মঘন হয না, এর্ং প্রসই কািঘণই আরম আঘিা একর্াি আপনাি কাঘি পিামঘশবি জনয 
এঘসরি। র্াহাদুি শাঘহি রর্রুঘি অরভযাঘনি সময আরম অঘনক রকিু রশঘখরি। আমাি রর্জয প্রমাণ 
কঘিঘি প্রয যুিঘক্ষঘত্র আমাঘক অনুসিণ কিাি জনয মানুষঘদি অনুপ্রারণত কিঘত পারি এর্ং রনরিত 
হঘযরি প্রয আরম একজন ভাঘলা প্রযািা।…আমাঘক জীর্ঘন আিও অঘনক যুঘি অর্তীণব হঘত হঘর্ 
এর্ং আরম প্রসজনয ভীত নই- র্স্তুতপঘক্ষ আরম তাাঁঘদি মুঘখামুরখ হর্াি জনয মুরখঘয আরি যরদ তািা 
আমাি সাম্রাজয আিও রনিাপদ কিঘত আমাঘক সাহাযয কঘি… 
 

তুরম রেকই র্ঘলঘি। প্রমাণ কঘিঘি প্রয তুরম একজন জাত প্রনতা। প্রসই সাঘথ রনভবীক। তাহঘল 
প্রতামাি এই উঘিয রকঘসি জনয? 
 

আরম যখন অরভযান প্রশঘষ আগ্রায রফঘি আসরিলাম, যুঘিি উঘিয আি উঘত্তজনা রথরতঘয আসঘত 
প্রাযই রনঘজি মঘনই রচন্তা কঘিরি, এর্াি রক? আরম জারন রকভাঘর্ প্রযািাি ভূরমকায অর্তীণব হঘত 
হয রকন্তু আরম রক সরতযই জারন রকভাঘর্ একটা সাম্রাজয শাসন কিঘত হয এর্ং রটরকঘয িাখঘত 
হয? প্রসানাি কারুকাজ কিা রসংহাসঘন যখন উপঘর্শন করি, আমাঘক চািপাশ প্রথঘক রেঘি থাঘক 
উপঘদষ্টা, প্রমাসাঘহর্ আি শিণাথবীি দল, সর্াই রনজ রনজ সমসযা র্া অনুঘিাঘধি প্ররত আমাি 
মঘনাঘযায আকষবঘন র্যি, তখন আমাি প্রকমন আচিণ কিা উরচত? মাঘঝ মাঘঝ আমাি মঘন হয 
এঘদি সর্াইঘক রর্তার়েত করি এর্ং সারলমা র্া আমাি অনয প্রকাঘনা িরক্ষতাি সাঘথ সময কাটাই 
রকংর্া রশকাঘি প্রর্র়েঘয পর়ে। 
 

একজন প্রাণর্ন্ত যুর্ঘকি জনয প্রসটাই স্বাভারর্ক রকন্তু প্রতামাঘক এমন প্রঘলাভন দমন কিঘত হঘর্। 
একজন শাসকঘক তাাঁি চািপাঘশ রক েটঘি প্রস রর্ষঘয অর্শযই সজায থাকঘর্ এর্ং অসঘন্তাষ 
েরনঘয উঘে রর্ঘদ্রাঘহি রূপ প্রনর্াি আঘযই প্রসটা আাঁচ কিাি মঘতা সংঘর্দনশীল হঘত হঘর্। প্রতামাি 
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আব্বাজান প্রযমন রশঘখরিঘলন তুরমও প্রতমরন রশঘখ রনঘর্। তাি জনয রর্ষযটা প্রমাঘটই সহজ রিল না। 
আল্লাহতালা যখন তাঘক রসংহাসঘনি অরধকািী কঘিরিল তখন প্রতামাি প্রচঘযও তাি র্যস অল্প রিল 
রকন্তু রতরন একজন মহান শাসঘক পরিণত হঘযরিঘলন। তাাঁি প্রিাজনামচাগুঘলা প়ে–তুরম যা সন্ধান 
কিঘি প্রসখাঘনি পাতায তুরম তা খুাঁঘজ পাঘর্, করেন অরভজ্ঞতা আি িক্ত প্রথঘক সৃষ্ট… খানজাদা দম 
প্রনর্াি জনয থাঘমন, তািপঘি খারনকটা রর্ষণ্ণ ভরঙ্গঘত প্রহঘস উঘেন। র্ার্ি যরদ এখন এই মুহূঘতব 
আমাঘদি মাঘঝ উপরস্থত থাকঘতন, দির্াঘি তুরম যাঘদি প্রতামাি রনকঘট অর্স্থান কিঘত দাও 
তাাঁঘদি সম্পঘকব সতকব থাকঘত রতরন হযত প্রতামায র্লঘতন… যাঘক তুরম ক্ষমতা প্রদান কিঘি তাি 
প্ররত সজায দৃরষ্ট িাখঘর্, সর্াইঘক রর্শ্বাস কিঘর্ না। সর্সমঘয রনঘজঘক প্রশ্ন কিঘর্ প্রকন- প্রকন 
এই প্রলাকটা আমাঘক এই পিামশব রদঘে? আরম যরদ সম্মরত প্রদই তাহঘল তাি রক লাভ? আরম যরদ 
সম্মরত না প্রদই তাহঘল তাি রক ক্ষরত? তাঘক যা প্রদযা হঘযঘি প্রসজনয রক প্রস কৃতজ্ঞ থাকঘর্ নারক 
প্রস রচন্তা কিঘর্ অরধকাি র্ঘলই এটা তাাঁি প্রাপয? 
 

 আমাি মঘন হয এসর্ অঘনকটাই এখন রু্ঝঘত পারি। র্যাপািটা অঘনকটা এমন প্রযন 
সঘন্দহপিাযনতাই একজন শাসঘকি মূলমন্ত্র হওযা উরচত। সঙ্গত কািঘণই রর্ষযটা আমাঘক পীর়েত 
কঘি, আমাি সৎ-ভাইঘদি রর্ঘদ্রাহ মানুঘষি উপঘি কম আস্থা আঘিাপ এর্ং প্রর্শী মাত্রায সতকব 
হর্াি রশক্ষা আমাঘক রদঘযঘি, এমনরক পরির্াঘিি প্রসইসর্ েরনষ্ঠ সদসযঘদি প্রক্ষঘত্রও যাঘদি আরম 
অকৃরত্রম রমত্র রহসাঘর্ রর্ঘর্চনা কিতাম। রকন্তু সাধািণ মানুষ, আমাি প্রজািা, যাঘদি প্রকর্ল আমাি 
শিণাথবী রহসাঘর্ প্রদরখ রকংর্া িাষ্ট্রীয ভ্রমঘণি সমঘয যাঘদি আনুযতয আমাি প্রঘযাজন তাাঁঘদি প্রক্ষঘত্র 
আরম রক কিঘর্া? 
 

তাঘদি কাঘি তুরম সর্সমঘয অন্তিঙ্গতার্রজবত একজন রহসাঘর্ অর্স্থান কিঘর্। তুরম প্রকমন 
তািঘচঘয তািা প্রতামাঘক রকভাঘর্ প্রতযক্ষ কঘি প্রসটাই রর্ঘর্চয রর্ষয। প্রতামাি পঘক্ষ যখনই সম্ভর্ 
হঘর্ তুরম তাঘদি সামঘন উপরস্থত হঘর্ এর্ং যখন দশবন প্রদঘর্ তাাঁঘদি কাঘি প্রসটা প্রযন সূঘযবি মঘতা 
মঘন হয, দৃরষ্ট আঘিাঘপি প্রক্ষঘত্র র়্ে প্রর্শী দীপ্রময। তাাঁঘদি সুিরক্ষত িাখঘত প্রতামাি ক্ষমতাি প্ররত 
প্রযন তািা রর্শ্বাস স্থাপন কিঘত পাঘি…এর্ং প্রকউ প্রতামাি রর্রুিাচািণ কিঘল প্রতামাি শারি প্রদযাি 
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ক্ষমতায। আমাঘদি পূর্বপুরুষ সতমূি তাি প্রজাঘদি প্রকর্ল রনঘজি রর্জয না, প্রসই সাঘথ তাাঁি 
র্যরক্তঘত্বি ঝলঘক রকভাঘর্ রর্ঘমারহত কিঘতন প্রসটা স্মিণ কি। সমিকঘন্দ প্রযসর্ প্রাসাদ আি 
মসরজদ রতরন রনমবাণ কঘিরিঘলন, রতরন প্রয অভারর্ত সম্পদ প্রদশবন আি দান কঘিঘিন, প্রসসর্ তাি 
প্ররতটা রর্জঘযি মঘতাই গুরুত্বপূণব, পৃরথর্ীি রু্ঘক তাাঁি পদরচহ্ন রচিস্থাযী কিঘত। 
 

হুমাযুন উঘে দাাঁ়োয এর্ং ধীঘি জানালাি রদঘক প্রহাঁঘট যায। রৃ্রষ্ট প্রথঘম এঘসঘি। এর্ং রর্প্ন 
আকাঘশি ধুসি রু্ক রচঘি সূযবাঘলাঘকি কঘযকটা ম্লান িরি নীঘচ প্রনঘম আঘস। তাি ফুপুজান রেকই 
র্ঘলঘি- দির্াঘিি িাজনীরত অনুধার্ঘন প্রয প্রযাস আি সময প্রস র্যয কঘিঘি প্রসজনয অসন্তষ্ট হওযা 
তাি উরচত হঘর্ না। প্রকর্ল রর্জয না, প্রস তাি প্রলাকঘদি জনয জাাঁকজমকপূণব প্রদশবনী আি 
রর্ঘনাদঘনি র্যর্স্থা কিঘর্…একজন নশ্বি মানুষ রহসাঘর্ না তাাঁিা তাাঁঘক ক্ষমতা আি উত্তঘষবি প্রতীক 
রহসাঘর্ রর্ঘর্চনা কিঘর্। 
 

হুমাযুন- এটা একর্াি প্রদঘখা… 
 

েুঘি তারকঘয প্রস প্রদঘখ খানজাদা একটা ঢাউস র্ইঘযি হারতি দাাঁঘতি সতিী মলাঘটি সাঘথ যুক্ত 
দুঘটা রূপাি কু্ষদ্রাকৃরত কজা খুলঘি যা তাি এক পরিচারিকা তাি কাঘি রনঘয এঘসঘি। র্ইটা চন্দন 
কাঘেি সতিী একটা প্রিঘহঘলি উপঘি প্রিঘখ প্রস পাতা উিাঘত আিম্ভ কঘি, লাইঘনি পি লাইন 
প্রচাখ রু্রলঘয যার্াি সময তাাঁি ভ্র কুচঘক থাঘক, প্রস যা খুাঁজরিঘলা প্রসটা পার্াি পঘিই প্রকর্ল 
সন্তুরষ্টি সাঘথ প্রস মাথা নাঘ়ে। 
 

তুরম যখন এখাঘন রিঘল না, আরম সুলতান ইব্রারহঘমি েঘিাযা নথীপত্র আমাঘদি ভাষায অনুর্াঘদি 
আঘদশ রদঘযরিলাম। রহনু্দিাঘনি শাসকঘদি দির্াঘিি িীরতনীরত আমাঘদি দৃরষ্টঘত প্রকমন অদু্ভত 
মঘন হয খারনকটা উদ্ভটও- প্রসগুঘলা যঘত্নি সাঘথ রর্ঘর্চনা কিা প্রঘযাজন। প্রযমন ধঘিা, এখাঘন 
প্রলখা িঘযঘি প্রয প্ররতর্িি তাাঁি রসংহাসঘন আঘিাহঘণি রদনরটঘত একটা সর্বজনীন উৎসঘর্ি 
আঘযাজন কঘি সুলতান ইব্রারহঘমি ওজন প্রনযা হত এর্ং ওজঘনি সমপরিমাণ রূপা, খাদযর্স্তু আি 
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উৎকৃষ্ট কাপ়ে তাাঁি অমাতয আি প্রজাঘদি মাঘঝ তাঘদি প্রযাযযতা আি পদমযবাদা অনুযাযী রর্রলঘয 
প্রদযা হত। তুরমও এমন রকিু একটা কিঘত পাি? প্রজাঘদি কাঘি রনঘজি ক্ষমতা আি সম্পদ-এর্ং 
প্রতামাি উদািতা প্রদশবন কঘি তুরম প্রতামাি ধনী আি দরিদ্র প্রজাঘদি আনুযঘতযি র্ন্ধঘন আর্ি 
কিঘত পাি। প্রদখ- অনুষ্ঠানটাি পুঙ্খানুপুঙ্খ র্ণবনা এখাঘন প্রদযা হঘযঘি…। 
 

খানজাদাি কাঘি এঘস হুমাযুন তাাঁি কাাঁঘধি উপি রদঘয প্রলখাটা পঘ়ে। প্রথঘম, ওজন প্রনর্াি 
অনুষ্ঠাঘন পালনীয আচাঘিি রর্শদ র্ণবনা পঘ়ে তাি প্রোাঁঘটি প্রকাঘণ হারস ফুঘট উঘে। রর্রস্মত হর্াি 
প্রকাঘনা কািণ প্রনই প্রমাযলিা পারনপঘথ সুলতান ইব্রারহঘমি র্ারহনীঘক সহঘজই পিাি কঘিরিল যরদ 
সুলতান এসর্ রর্ষয প্রশ্রয রদঘয থাঘকন। করেন যুি আি িক্তক্ষঘযি রর্রনমঘয প্রয সম্পদ অরজবত 
হযরন প্রসটা অপুরুঘষারচত, দুর্বলরচঘত্তি পরিচাযক। প্রস তুলনায রর্জঘযি অর্যর্রহত পঘিই তাাঁি 
প্রযািাঘদি ঢাঘল লুরষ্ঠত সম্পদ িূপীকৃত কিাটা র্িং অঘনক উত্তম… 
 

প্রস অর্জ্ঞায প্রোাঁট র্াাঁকায। রহনু্দিাঘনি অতীঘতি নৃপরতিা প্রযভাঘর্ শাসন কঘিঘি প্রসভাঘর্ শাসন 
কিাি জনয প্রমাযলিা রহনু্দিাঘনি উপঘি প্রভুত্ব স্থাপন কঘিরন। রকন্তু খানজাদা আগ্রহী প্রচাঘখ তাি 
রদঘক তারকঘয থাকঘল প্রস রনঘজি ভার্নাি িাশ সংযত কঘি এর্ং প্রস যখন সংযত হয তাি 
রনিযতায ফাটল ধঘি। তাাঁি প্ররতরক্রযা এখনও সম্ভর্ত মধয এরশযাি রর্শুষ্ক তৃণপ্রধান প্রান্তি প্রথঘক 
আযত প্রসইসর্ যাযার্ি প্রযািাঘদি মঘতাই িঘযঘি…রকন্তু প্রস এখন রহনু্দিাঘন িঘযঘি এর্ং অর্শযই 
পরির্রতবত হওযা রশখঘত হঘর্। খানজাদা সম্ভর্ত রেকই র্ঘলঘিন। একজন নৃপরতি যুঘিি মযদাঘন 
জযলাঘভি সাঘথ সাঘথ তাি পুিসৃ্কত কিাি এর্ং সম্ভ্রম উঘদ্রঘকি সামঘথবযি িািাই ক্ষমতাি 
অরধকািী হয। এইসর্ পুিাতন আনুষ্ঠারনকতাি মাঘঝ রনিযই রকিু একটা িঘযঘি। সুলতান 
ইব্রারহঘমি রকিু রকিু িীরত প্রর্াধহয তাি গ্রহণ কিা উরচত রকন্তু প্রসগুঘলাঘক নতুন প্রজৌলুঘস… 
জাাঁকজমকপূণব প্রদশবনী রহসাঘর্ যঘ়ে তুলঘত হঘর্… 
 

হুমাযুন খানজাদাি কাাঁঘধ হাত িাঘখ। আিও একর্াি আমাি কতবর্য কিণীয সম্পঘকব আপরন 
আমাঘক পথ প্রদখাঘলন… 
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জওহঘিি ধঘি থাকা েষা-মাজা কিা আযনায রনঘজি প্ররতরর্ঘম্বি রদঘক হুমাযুন তারকঘয থাঘক। 
তাি পিঘন ধুসি নীল রু্রটদাি প্রিশঘমি উপঘি প্রসানাি কারুকাজ কিা আলখাল্লা এর্ং তাাঁি আঙু্গঘল 
আি যলাি চািপাঘশ মূলযর্ান সর্ পাথি ঝলমল কিঘি। রনঘজি আাঁকাঘলা প্রপাষাক আি অলঙ্কাঘি 
মুগ্ধ, রনঘজি উপস্থারপত অর্যর্ প্রদঘখ প্রীত হঘয হাঘস প্রস। র্স্তুত পঘক্ষ, তাাঁি কাঘি একমাত্র 
গুরুত্বপূণব প্রয অলঙ্কািটা প্রসটা হল প্রকাহ-ঈ-নূি হীিক খণ্ড, তাাঁি আঘলাি পর্বত, যা স্বণবখরচত 
অর্স্থায তাি রু্ঘক প্রশাভা পাঘে, এর্ং– এমনরক এি প্রচঘযও প্রর্শী। ডান হাঘতি মধযমায পরিরহত 
সতমুঘিি স্বণব অঙু্গিীয। আংরটটা হুমাযুঘনি প্রসৌভাঘযয কর্চ- এি প্রপৌরুষত্ব, র্স্তুযত দৃঢ়তা তাাঁি 
কাঘি সর্াি প্রতযাশাি মাত্রা অরর্িত তাাঁঘক স্মিণ করিঘয প্রদয, তাঘক এখনও কত রকিু অজবন 
কিঘত হঘর্… 
 

হুমাযুন ইশািায জানায প্রয আগ্রা দূঘযবি রর্শাল দশবনাথবী কঘক্ষি উঘেঘশয অগ্রসি হর্াি জনয প্রস 
প্রস্তুত। প্রব্রাঘঞ্জি সতিী দুঘটা লম্বা সূঘযবি তূযবনাদ আি পারদশাহ্ সালামাত, সম্রাঘটি জয প্রহাক, প্রস 
র্হু-িম্ভ রর্রশষ্ট দির্াি হঘল প্রঘর্শ কঘি প্রযখাঘন তাি প্রনতৃস্থানীয প্রজারৃ্ন্দ- তাাঁি িাষ্ট্রীয 
আরধকারিঘকিা, তাাঁি প্রসনাপরতিা, তাাঁি অমাতযরৃ্ন্দ এর্ং তাাঁি র্শযতা স্বীকাি কঘি প্রনযা রহনু্দিানী 
িাজািা অঘপক্ষা কিঘি। তািা অঘধামুঘখ প্রণত হঘত, তাাঁঘদি কপাল মারট স্পশব কঘি, উজ্জ্বল 
আলখাল্লা পরিরহত অর্স্থায তাঘদি তীব্র র্াতাঘসি ঝাপটায নুঘয প়ো ফুঘলি র্ারযচাি মঘতা 
প্রদখায। 
 

আপনািা উঘে দাাঁ়োঘত পাঘিন। 
 

দির্াি হঘলি দূির্তবী প্রাঘন্ত পদ্মপাতাি আকৃরতি একটা মাঘর্বঘলি জলাধাঘিি মাঘঝ সারিযুক্ত 
প্রফাযািায জলপ্রপাঘতি মঘতা প্রর্ারহত প্রযালাপজঘলি সুযন্ধ, চািটা সুরু পদযুক্ত সািঘসি মঘতা 
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প্রদখঘত, যাঘদি প্রচাঘখি র্দঘল রুর্ী র্সান িঘযঘি, লম্বা প্রসানালী দাহঘক পু়েঘত থাকা ধূঘপি 
ঝাাঁঝাঘলা যঘন্ধি সাঘথ এঘস রমঘশ। হুমাযুঘনি পাঘযি নীঘচ পাথঘিি প্রমঘঝি উপঘি রর্িান লাল 
এর্ং নীল িঘঙি কাঘপবট, প্রস যখন ধীঘি ধীঘি প্রসানালী ঝালি প্রদযা সরু্জ মখমঘলি শারমযানাি 
নীঘচ স্থারপত উাঁচু প্রর্দীি রদঘক এরযঘয যায, নিম লাঘয এর্ং পা ডুঘর্ যায, প্রর্দীি উপঘি প্রসানালী 
িঘঙি একটা অরতকায দার়েপাল্লা দাাঁর়েঘয িঘযঘি একটা শক্ত কাঘেি আ়ো প্রথঘক প্রসানাি প্রশকঘলি 
সাহাঘযয দুঘটা অরতকায তশতরি ঝুলান হঘযঘি, তাাঁঘদি প্রাঘন্তি ধুসি প্রযালাপী র্ঘণবি খরনজ 
পাথঘিি হীিকাকাি খঘণ্ডি রকনািা মুক্তাখরচত। 
 

দার়েপাল্লাি রেক রর্পিীত রদঘক সাজান িঘযঘি দান সামগ্রী যা তাি রর্পিীঘত ওজন কিা হঘর্- 
কারুকাযবখরচত হারতি দাাঁঘতি র্াক্স ভরতব আকাটা িত্নপাথি, স্বণব আি প্রিৌপয মুদ্রা ভরতব প্রসানাি 
রযরি কিা কাঘেি গুাঁর়ে যাি প্ররতটা কঘক্ষ র্ঘয আনঘত আটজন কঘি প্রলাঘকি দিকাি হঘযঘি, 
পশরমনা িাযঘলি পশমী কাপঘ়েি যাাঁট যা এতটাই নমনীয আি প্রকামল প্রয একটা প্রিাট আংরটি 
রভতি রদঘয িয রফট চও়ো কাপঘ়েি রর্িাি অনাযাঘস পাি হঘয প্রযঘত পাঘি, িংধনু িঘঙি 
প্রর্লনাকাঘি পাকাঘনা প্রিশম কাপ়ে এর্ং রপতঘলি প্রে যাি উপঘি মশলা িূপ কঘি িাখা। 
 

প্রর্দীি সামঘন এর্ং দুপাঘশ দলর্ি হঘয দাাঁর়েঘয থাকা দশবণাথবীঘদি হুমাযুন জরিপ কঘি, যাঘদি 
রভতঘি তাাঁি নানাজান র্াইসানযাি এর্ং তাাঁি শুভ্র শুশ্রুমরণ্ডত উরজি কাঘশমও িঘযঘি। দুই প্রর্ীণ 
র্যরক্ত সমথবঘনি দৃরষ্টঘত তাাঁি রদঘক তারকঘয িঘযঘি এর্ং এক মুহূঘতবি জনয হুমাযুন র্ার্ঘিি কথা 
ভাঘর্ যাি শাসনামঘলি শুরুি রদঘক তাাঁিাই তাাঁঘক পিামশব রদঘয সহাযতা কঘিরিল…রকন্তু এটা 
প্রশাক র্া আঘক্ষঘপি মুহূতব না র্িং আ়েম্বি আি আনুষ্ঠারনকতাি সময। প্রস আজ একটা িাজকীয 
রর্রৃ্রত প্রদঘর্। 
 

নয র্িি পূঘর্ব পারনপঘথি যুঘি আরম আমাি র্ার্াি পাঘশ দাাঁর়েঘয ল়োই কঘিরিলাম। আল্লাহতালা 
আমাঘদি একটা মহান রর্জয এর্ং একটা নতুন িাজয দান কঘিরিঘলন। এটাও আল্লাহ্তালাি ইো 
প্রয আমাি আব্বাজান রতরন যা জয কঘিরিঘলন প্রসটা উপঘভাঘযি জনয প্রর্শীরদন জীরর্ত থাঘকনরন। 
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রহনু্দিাঘনি প্রমাযল সম্রাট রহসাঘর্ আমাঘক প্রোষণা কঘি খুতর্া পাঘেি আজ তৃতীয র্ারষবকী। আমাি 
সাম্রাজয এখনও নর্ীন রকন্তু এি আযতন রৃ্রি পাঘর্…র্স্তুতপঘক্ষ অঘটামান সুলতান র্া পািঘসযি 
শাহঘদি োন কঘি রদঘয এই সাম্রাজয ক্ষমতাধি হঘয উেঘর্। মধযাঘহ্নি সূঘযবি নযায প্রমাযলঘদি 
প্রজৌলুস দুযরত ি়োঘর্, যািাই এি প্রচাঘখি রদঘক তাকার্াি সাহস প্রদখাঘর্ অন্ধ হঘয যাঘর্। আমাঘদি 
সীমাঘন্ত যািা হুমরকি কািণ হঘয উঘেরিল আরম ইরতমঘধয তাঘদি পিারজত কঘি আমাি ক্ষমতা 
প্রমাণ কঘিরি। র্াহাদুি শাহ এর্ং প্রলারদ িাজযারভঘযাযী তাতবাি খান অসৎ উঘেঘশয পাহাঘ়ে লুরকঘয 
িঘযঘি এর্ং তাাঁঘদি একদা প্রয রর্পুল ধনসম্পদ রিল এখন আমাি প্রকাষাযাঘি যরেত িঘযঘি। 
রকন্তু প্রতামিা যািা আমাি এর্ং আমাি র্ংঘশি প্ররত রর্শ্বি তাাঁিা আজ প্রথঘক শুরু হওযা প্রযৌির্ 
আি প্রাচুঘযবি অংশীদাি হঘর্। 
 

তািা রেক প্রযমন যঘত্নি সাঘথ পূঘর্ব মহ়ো রদঘযরিল, কাঘশম তূযবর্াদকঘদি ইশািা কিঘত তািা 
আঘিকদফা দীেব তূযবনাদ অনুকীতবন কঘি, যা কঘক্ষি চািপাঘশ প্ররতধ্বরনত হঘত থাঘক। হুমাযুন 
দাাঁর়েপাল্লাি রদঘক এরযঘয যায। প্রসানালী তশতিীি একটাঘত উঘে দাাঁ়োঘত প্রস প্রটি পায, তাি 
ওজঘন প্রসটা মারটি রদঘক ঝুাঁঘক পঘ়েঘি। কাঘশম হাততারল রদঘত, পরিচািঘকি দল র্াঘক্সি পি 
র্াক্স মূলযর্ান পাথি অপি তশতিীঘত িূপীকৃত কিঘত শুরু কঘি যতক্ষণ না, ঢাঘকি সুলরলত 
ধ্বরনি সাঘথ হুমাযুন ধীঘি ধীঘি জরমন প্রথঘক উপঘি উঘে আসঘত থাঘক। অর্ঘশঘষ, পাল্লা যখন 
ভািসাঘময আঘস তখন আঘিকর্াি তূযবধ্বরন প্রশানা যায। 
 

লাল চাম়ো রদঘয র্াাঁধাই কিা একটা র্ই খুঘল কারশম পাে আিম্ভ কঘি। মহামানয সুলতান, হুমাযুন, 
তাাঁি অসীম উদািতাি র্শর্তবী হঘয প্রোষণা কিঘিন প্রয এইসর্ মূলযর্ান িত্নপাথি তাাঁি অমাতয 
এর্ং অনুযত প্রজাসকল যাঘদি নাম এখাঘন িঘযঘি তাঘদি রভতঘি ভায কঘি প্রদযা হঘর্। প্রস ধীঘি 
রকন্তু সুলরলত কঘণ্ঠ সুি কঘি এঘকি পি এক নাম প়েঘত থাঘক। হুমাযুঘনি হারসঘত কৃতজ্ঞতা 
ফুটঘত প্রদঘখ- এমনরক প্রলাভও। 
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এর্ং এভাঘর্ই র্যাপািটা চলঘত থাঘক। হুমাযুনঘক এিপঘি থঘল ভরতব প্রসানা আি রূপাি রর্পিীঘত 
ওজন কিা হয যা তাাঁি প্রসনাপরতঘদি রভতঘি র্া়েরত পুিষ্কাি রহসাঘর্ রর্তর়েত হঘর্ এর্ং এিপঘি 
প্রিশঘমি থান, মশলা আি রকংখাঘর্ি রর্পিীঘত তাাঁঘক ওজন কিা হয যা অনযানয শহি আি 
প্রঘদঘশি শীষব আরধকারিক আি প্রজাঘদি জনয পাোন হয। অর্ঘশঘষ প্রস দরিদ্রঘদি মাঘঝ খাদযশসয 
আি রুরট রর্তিঘণি আঘদশ প্রদয স্মিণ করিঘয রদঘত প্রয সম্রাট প্রকর্ল তাাঁি ধনী এর্ং গুরুত্বপূণব 
প্রজাঘদি কথাই না র্িং সর্াি কথাই ভাঘর্ন। 
 

সর্ আনুষ্ঠারনকতা প্রশষ হঘল এর্ং শুকরিযা আি সমথবঘনি রচৎকাঘিি প্রিশ রমরলঘয আসঘত 
হুমাযুঘনি মাথা র্যাথা আিম্ভ হয। দির্াঘিি আনুষ্ঠারনকতা- প্রসখান প্রথঘক প্রচারিত র্ক্তর্য- 
িাজর্ংঘশি জনয গুরুতুর্হ। প্রস এখন প্রসটা প্রর্াঘঝ এর্ং রনঘজি প্রজাঘদি মাঘঝ সম্ভ্রম জাগ্রত 
কিঘত তাঘক অর্শযই আঘিা উপায খুাঁঘজ প্রর্ি কিঘত হঘর্ রকন্তু এই মুহূঘতব রনঘজি কঘক্ষ রফঘি 
আসঘত প্রপঘি প্রস স্বরি পায এর্ং পিঘণি ভািী আলখাল্লাটা িুাঁঘ়ে প্রফঘল। তাাঁি র্যরক্তযত 
পরিচািঘকিা তাাঁঘক যখন আিামদাযক প্রচাযা আি আচকাঘন সরজ্জত কঘি তখন জওহি তাি 
অলঙ্কািগুঘলা রনঘয রসনু্দঘক তুঘল িাঘখ, প্রস রু্ঝঘত পাঘি তাি একটু একা থাকা প্রঘযাজন, রচন্তা 
কিাি জনয সময দিকাি। যমুনাি তীি প্রথঘক প্রস প্রো়ো রনঘয েুঘি আসঘত পাঘি প্রযখাঘনি র্াতাস 
এখাঘনি এই দূঘযবি দমর্ন্ধ কিা পরিঘর্ঘশি প্রচঘয রনিযই শীতল হঘর্। প্রসখান প্রথঘক রফঘি এঘস 
প্রস সম্ভর্ত রমরষ্ট-যন্ধযুক্ত হাঘিম এর্ং প্রসখাঘন র্সর্াসিত তাি প্রকাঘনা এক সুন্দিী তরুণী 
িরক্ষতাঘক দশবন রদঘত পাঘি। 
 

সুলতান, মহামানয গুলরুখ আপনাি সাঘথ কথা র্লাি অনুমরত প্রাথবনা কিঘিন। একটা প্রকামল, 
অদু্ভত র্াচনভরঙ্গ রর্রশষ্ট কণ্ঠস্বি তাি ভার্নায রর্ি েটায। েুঘি দাাঁর়েঘয, হুমাযুন কাঘলা প্রচাঘখি এক 
যুর্কঘক প্রদঘখ যাি মাথা ভরতব কাঘলা ঝাক়ো চুল কাাঁধ পযবন্ত প্রনঘম এঘসঘি। হুমাযুন তাাঁঘক আঘয 
কখনও প্রদঘখঘি র্ঘল মঘন কিঘত পাঘি না। নমনীয এর্ং প্রপলর্ প্রদহঘসৌষ্ঠঘর্ি অরধকািী 
প্রিঘলটাঘক প্রদঘখ প্রকাঘনা মঘতই রর্শ র্িঘিি প্রর্শী র্যসী র্ঘল মঘন হয না। তাাঁি র্াহুিয পিঘণি 
লাল কারুকাযবখরচত আরিনহীন প্রপাষাঘকি কািঘণ নি সার্লীলভাঘর্ প্রপশীর্হুল। 
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প্রতামাি নাম রক? 
 

প্রমহমুদ, সুলতান। 
 

এর্ং তুরম আমাি সৎ মাঘযি রখদমত কি। 
 

প্রমহমুঘদি প্রচাঘখি মরণ রঝরলক রদঘয উঘে। হযাাঁ, সুলতান। 
 

 প্রতামাি প্রদশ প্রকাথায? 
 

ইিামু্বঘলি অঘটামযান দির্াি। আরম আমাি মশলা র্যর্সাযী প্রভুি সাঘথ আগ্রা এঘসরিলাম রকন্তু 
রতরন যখন প্রদঘশ রফঘি যান ভাযযাঘন্বষঘণি জনয এখাঘনই প্রথঘক যাই। আরম ভাযযর্ান িাজমরহষীি 
কৃপা দৃরষ্ট আরম লাভ কঘিরি। 
 

গুলরুখ রক চায? প্রস কদারচৎ তাাঁঘক রর্ব্রত কঘি। র্স্তুতপঘক্ষ তাাঁি আব্বাজাঘনি ইঘন্তকাল এর্ং 
তাি সৎ ভাইঘদি চক্রাঘন্তি পঘি গুলরুঘখি সাঘথ তাি কদারচৎ প্রদখা হঘযঘি। রতরন আঘয কখনও 
তাাঁি সাঘথ প্রদখা কিঘত চানরন। গুলরুঘখি অনুঘিাধ তাাঁঘক রিধািঘেি রভতঘি প্রফঘল প্রদয। 
অরনোসঘত্তও হুমাযুন তাি প্রর়্োঘত যার্াি রসিান্ত র্ারতল কঘি। তাাঁি সাঘথ এখন প্রদখা কিঘত 
প্রযঘল প্রসটা ভদ্রতাি পরিচাযক হঘর্ এর্ং প্রস যত তা়োতার়ে যাঘর্ তত তা়োতার়ে জানঘত পািঘর্ 
পুঘিা রর্ষযটা রক রনঘয। প্রর্শ, আমাঘক প্রতামাি যৃহকত্রীি কাঘি রনঘয চল। 
 

হুমাযুন প্রমহমুদঘক অনুসিণ কঘি রনঘজি কক্ষ প্রথঘক প্রর্ি হঘয এঘস, রভতঘিি প্রাঙ্গণ অরতক্রম 
কঘি এর্ং রসাঁর়ে রদঘয উপঘি উঘে আঘস, যা নীঘচি ফুঘলি র্াযান প্রদখা যায এমন কতগুঘলা 
কঘক্ষি রদঘক চঘল রযঘযঘি প্রযখাঘন িাজপরির্াঘিি র্যস্ক মরহলাঘদি খানজাদা র্যতীত, রযরন দূঘযবি 
অনয অংঘশ থাকঘতই পিন্দ কঘিন- কক্ষ িঘযঘি। র্ার্ঘিি রিতীয স্ত্রী এর্ং তাাঁি দুই সন্তান, 
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আসকারি এর্ং কামিাঘনি মা রহসাঘর্ গুলরুঘখি মযবাদাি সাঘথ তাাঁি র্াসস্থান সামঞ্জসযপূণব। রূপাি 
কারুকাযবখরচত উাঁত কাঘেি সতিী দিজাি দিজাি সামঘন তািা যখন প্রপৌঁিায, পরিচািঘকি দল 
দিজাি পাল্লা খুঘল রদঘত হুমাযুন কঘক্ষি রভতঘি প্রঘর্শ কঘি। 
 

তুরম হৃদযর্ান তাই এঘতা দ্রুত এঘসঘিা, গুলরুখ তাাঁি উষ্ণ, ভািী কঘণ্ঠ র্ঘল- যা অনাযাঘস তাাঁি 
সর্ঘচঘয আকষবণীয গুণ- তাাঁি রদঘক এরযঘয আঘস। এঘতাটা সম্মান আরম আশা করিরন। 
 

তাি আপন মাঘযি প্রচঘয দুই র্িঘিি র়্ে, গুলরুঘখি র্যস চরল্লঘশি দশঘকি শুরুি রদঘক, রকন্তু 
মসৃণ, ঢলঢঘল প্রদহঘসৌষ্ঠঘর্ি কািঘণ তাঘক অঘনক অল্পর্যসী মঘন হয। কামিান- পাহা়েী মাজবাঘিি 
মঘতা প্রাণশরক্তি অরধকািী যাি প্রচাখগুঘলা সরু আি সরু্জ- হুমাযুন ভাঘর্, প্রদখঘত র্ার্ঘিি মঘতা 
হঘযঘি, মাঘযি প্রচহািা পাযরন। রকন্তু গুলরুঘখি খুঘদ কাঘলা প্রচাখ- আগ্রঘহি সাঘথ তাাঁি মুঘখি রদঘক 
তারকঘয িঘযঘি- এঘকর্াঘি আসকারিি মঘতা। 
 

 তুরম রক অনুগ্রহ কঘি একটু র্সঘর্ না? প্রস লাল প্রিশঘমি একটা তারকযাি রদঘক ইরঙ্গত কিঘত 
হুমাযুন প্রসটায প্রহলান রদঘয র্ঘস। 
 

 আরম রর্ষযটা রনঘয কখনও প্রতামাি সাঘথ আলাপ করিরন কািণ আরম লরজ্জত, রকন্তু আমাি 
প্রিঘলিা প্রতামাি রর্রুঘি ষ়েযন্ত্র কঘি প্রয রনরু্বরিতাি পরিচয রদঘযঘি প্রসটা আমাি যঘথষ্ট মমবপী়োি 
কািণ হঘযঘি। প্রতামাি আব্বাজান আল্লাহ্তালা তাাঁি আত্মাঘক প্রর্ঘহশত নসীর্ করুন- প্রতামাঘক তাি 
উত্তিারধকাি রনর্বারচত কঘিঘিন এর্ং এি রর্রুিাচািণ কিা কািও উরচত নয। আমাঘক রর্শ্বাস কি 
আরম তাঘদি হেকািী আি প্রিঘলমানুষী পরিকল্পনাি রর্ষঘয রকিুই জানতাম না। তািা রক কঘিঘি 
আরম যখন শুনঘত প্রপঘয আতরঙ্কত হঘয পঘ়েরিলাম। আরম প্রভঘর্রিলাম তুরম তাঘদি প্রাণদঘণ্ডি 
আঘদশ প্রদঘর্। যখন তাঘদি প্রাণরভক্ষা চাইঘত প্রতামাি কাঘি আসর্ র্ঘল রেক কঘিরি তখনই আরম 
প্রতামাি উদািতাি কথা শুনঘত পাই রকভাঘর্ তুরম তাঘদি রু্ঘক প্রটঘন রনঘযঘি এর্ং তাঘদি মাজবনা 
কঘিঘি আি সমৃি প্রঘদঘশি শাসক রহসাঘর্ তাাঁঘদি মঘনানীত কঘিঘিা…আমাি র্হুরদঘনি ইো এই 
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রর্ষঘয প্রতামাি সাঘথ আলাপ করি কািণ একজন মা রহসাঘর্ আরম প্রতামাঘক ধনযর্াদ রদঘত চাই। 
আরম আজঘকি রদনটা প্রর্ঘি রনঘযরি কািণ আজ প্রতামাি িাজত্ব আিম্ভ হর্াি তৃতীয র্ারষবকী। আরম 
রর্ষযটাঘক মাঙ্গরলক রহসাঘর্ রর্ঘর্চনা কিরি আি আরম প্রতামাঘক অরভনন্দনও জানাঘত চাই। তুরম 
খুর্ প্রর্শী রদন হযরন প্রয সম্রাট হঘযঘি রকন্তু এিই রভতঘি প্রতামাি অজবন প্রচুি। 
 

আরম রর্শ্বাস করি আমাি ভাইঘযিা তাঘদি কৃতকঘমবি রশক্ষা প্রপঘযঘি এর্ং তাাঁিা এখন জীর্ঘনি 
পূণবতা খুাঁঘজ পাঘর্… তারকযাি উপঘি হুমাযুন অস্বরি রনঘয নঘ়েচঘ়ে উঘে, রর্ব্রতঘর্াধ কঘি এর্ং 
চঘল যার্াি জনয িীরতমঘতা উৎকণ্ঠায ভুযঘত আিম্ভ কঘি। রকন্তু, তাাঁি সঘন্দহ হয, গুলরুঘখি 
আিও রকিু র্লর্াি আঘি। গুলরুখ তাাঁি প্রমঘহদী িরঞ্জত আঙু্গল রু্ঘকি উপঘি প্রচঘপ ধঘি আিও 
কাঘি। এরযঘয আঘস। 
 

 আরম প্রতামাি কাঘি একটা অনুগ্রহ আশা করি যরদও আমাি রেক সাহস হয না… 
 

কামিান আি আসকারিঘক দির্াঘি প্রডঘক পাোর্াি অনুঘিাধ রক গুলরুখ কিঘত চাইঘি? তাি কথা 
প্রশষ কিাি জনয অঘপক্ষা কিঘত কিঘত হুমাযুন রনঘজি রভতঘি রর্িরক্তি একটা ঝলক অনুভর্ 
কঘি। 
 

তুরম যরদ আমাি ইোটা িাঘখা তাহঘল প্রসটা আমাঘক ভীষণ প্রীত কিঘর্। হুমাযুঘনি রনির্তা 
আপাতভাঘর্ গুলরুখঘক স্পশব কঘি না। প্রতামাি গুজিাত রর্জয উদযাপন কিঘত, আরম প্রতামাি 
সম্মাঘন একটা প্রভাজসভাি আঘযাজন কিঘত চাই। প্রতামাি আরম্মজান আি ফুপু এর্ং 
িাজপরির্াঘিি অনযানয মরহলািাও আমাি অরতরথ হঘর্। প্রতামাি খারতঘি আমাঘক এটুকু অন্তত 
কিঘত দাও, আরম তাহঘল জানর্ প্রয তুরম সরতযই আমাি প্রিঘলঘদি ক্ষমা কঘিঘি এর্ং র্ার্ঘিি 
পরির্াঘি সম্প্রীরত রফঘি এঘসঘি। 
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হুমাযুন রনঘজি রভতঘি স্বরিি একটা আঘমজ অনুভর্ কঘি। প্রস তাহঘল এটা চায- এটা তাি 
প্রিঘলঘদি আগ্রায রফরিঘয আনর্াি জনয প্রকাঘনা অশ্রুরসক্ত আঘর্দন নয… প্রকর্লই তাি রর্জয 
উদযাপন। গুলরুঘখি অনুঘিাঘধি প্ররত রনঘজি সম্মরত প্রকাশ কিঘত প্রস তাি মাথা নাঘ়ে, এর্ং 
প্রশষর্াঘিি মঘতা মাধুযবপূণব প্রসৌজনযতা প্রকাশ কঘি প্রস তাি কাি প্রথঘক রর্দায প্রনয। 
 

প্রো়েসওযা়েীি ধািণা র্াদ রদঘয, প্রস এি র্দঘল মাঘযি সাঘথ প্রদখা কিাি রসিান্ত প্রনয। মাহাঘমি 
র্াসকঘক্ষি রদঘক অগ্রসি হর্াি সমঘয প্রস রদলদাঘিি কঘক্ষি পাশ রদঘয যায। খুর্ অল্প র্যঘস- দশ 
রক র্াঘিা রদন হঘর্- যখন র্ার্ি রহন্দালঘক মাহাঘমি হাঘত তুঘল রদঘযরিল। তাাঁি প্রকর্ল মঘন আঘি 
তাি মা তাাঁঘক প্রডঘক এঘন রনঘজি প্রকাঘলি রশশুরটঘক তাাঁঘক প্রদরখঘযরিল। প্রদঘখা, প্রতামাি একজন 
নতুন ভাই এঘসঘি, মা র্ঘলরিঘলন। রর্ভ্রান্ত হুমাযুন প্রজাঘি রচৎকাি কঘি কাাঁদঘত থাকা রশশুরটি 
রদঘক তাকায প্রস ভাঘলা কঘিই জাঘন তাি মা নয অনয মরহলাি… 
 

প্রসই মুহূঘতব ভার্নাটাঘক মন প্রথঘক প্রঝঘ়ে প্রফঘল প্রস। কারু্ঘল র়্ে হঘয উোি রদনগুঘলাঘত তির্ারি 
রনঘয যুঘিি প্রকৌশল আযত্ত্ব কিা, রমরনঘট রত্রশটা তীি রনঘক্ষঘপ পািদরশবতা অজবন আি প্রপাঘলা 
প্রখলাটা রিল অঘনক প্রর্শী গুরুত্বপূণব। অঘনক পঘি প্রস রু্ঝঘত প্রপঘিরিল মাহাঘমি হাঘত রহন্দালঘক 
তুঘল প্রদযাটা রিল আব্বাজাঘনি জীর্ঘন দুর্বলতাি পরিচাযক নযণয কঘযকটা কাঘজি অনযতম- 
যরদও রনখাদ ভাঘলার্াসা প্রথঘক রতরন কাজটা কঘিরিঘলন। 
 

রর্ষযটা প্রথঘক কাি মঙ্গল হঘযঘি? মাহাঘমি প্রশাঘকি প্রঘকাপ হযত এিফঘল প্রশরমত হঘযঘি রকন্তু 
এি ফঘল পরির্াঘিি রভতঘি মতার্নকয পুষ্ট হঘযঘি। প্রথম রদঘকি র্িিগুঘলাঘত প্রস রহন্দালঘক 
রদলদাঘিি কাি প্রথঘক আলাদা িাখঘত সর্সমঘয পাহািা রদত। রকন্তু রহন্দাঘলি র্যস হঘল এর্ং 
তাি আসল মা প্রক প্রসটা প্রস জানঘত পািঘল, সঙ্গত কািঘণই মাহাঘমি কাি প্রথঘক প্রস দূঘি সঘি 
যায। সম্ভর্ত এটাই কািণ, সর্ঘচঘয প্রিাট হওযা সঘত্ত্বও তাি রর্রুঘি কামিান আি আসকারিি 
চক্রাঘন্ত রহন্দাল প্রযায রদঘযরিল। সম্ভর্ত প্রসরদঘনি জনয এটা রিল তাাঁি প্ররতঘশাধ প্রযরদন রদলদাঘিি 
প্রকাল প্রথঘক তাাঁঘক পৃথক কিা হঘযরিল। 
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রদলদাঘিি রনঘজি রক অর্স্থা? এঘতাগুঘলা র্িি তাাঁি মঘন রক ভার্না প্রখলা কঘিঘি? প্রস 
রনঘদনপঘক্ষ গুলর্দনঘক জর়েঘয ধঘি সান্ত্বনা লাভ কিঘত প্রপঘিঘি…রকন্তু প্রস যখন ভূরমষ্ঠ হঘযরিল, 
রদলদাি রক শরঙ্কত হঘযরিল প্রয মাহাম প্রমঘযটাঘকও তাাঁি কাি প্রথঘক প্রকঘ়ে রনঘত প্রচষ্টা কিঘর্? 
হুমাযুন আপনমঘন মাথা নাঘ়ে। প্রস কখনও প্রসটা জানঘত পািঘর্ না। রদলদাি এখন মৃত। মাহাম 
এসর্ রর্ষঘয কখনও কথা র্ঘল না এর্ং খানজাদাঘকও এ রর্ষঘয রকিু রজঘজ্ঞস কিঘত তাাঁি দারুণ 
অনীহা। প্রমঘযঘদি জযতটা সম্ভর্ত অঘনক জরটল আি অন্ধকািােন্ন একটা জাযযা। পুরুষঘদি 
পৃরথর্ীি যত যুি আি সংোঘতি সাঘথ তুলনা কিঘল মঘন হয, প্রযখাঘন সর্ রর্ঘিাঘধি মীমাংসা 
মুষ্ঠাোত র্া তির্ারিি এক আোঘত রনস্পন্ন হঘত পাঘি, প্রসটা অঘনক প্রর্শী পরিেন্ন আি সহজ। 
 

* 
 

একদম প্রায প্রসানালী চাাঁঘদি নীঘচ, দূযবপ্রাঙ্গণ যা গুলরুখ তাাঁি আঘযারজত উৎসঘর্ি জনয মঘনানীত 
কঘিঘি স্থানটা তামাি প্রযালাকাি পাত্র র্া রদযাি মাঘঝ সরিত সুযরন্ধ প্রতঘলি রভতঘি জ্বলঘত থাকা 
অসংখয সলঘতি মৃদু আভায আঘলারকত। দূযবপ্রাঙ্গঘণি একটা প্রদযাঘলি সাঘথ একটা রর্শাল তারু্ 
প্রদখা যায- প্রমাযলঘদি মাতৃভূরমঘত প্রযমনটা প্রদখা যায অঘনকটা প্রতমরন প্রচাঙাকৃরত। রকন্তু 
শীতকাঘলি তীব্র র্াতাঘসি ঝাপটা সহয কিাি জনয মজরু্ত লারে একঘত্র আটঘক এর্ং পুরু পশঘম 
আরৃ্ত কঘি সতিী কিাি র্দঘল, হুমাযুন প্রদখঘত পায প্রয কাোঘমাটা সরু প্রিৌপয দণ্ড রদঘয রনরমবত যা 
ফুঘলি নক্সা শারভত প্রিশমী কাপ়ে িািা আরৃ্ত। প্রিশঘমি কাপ়েটাঘক দুপাশ প্রথঘক প্রপিঘন প্রটঘন 
র্াাঁধা হঘযঘি মুক্তাখরচত রফতা রদঘয যাঘত কঘি প্রঘর্শপথ িাঘতি উষ্ণ র্াতাঘস অঘধবক উনু্মক্ত 
থাঘক। 
 

গুলরুঘখি দুজন পরিচারিকা তাাঁঘক পথ প্রদরখঘয তারু্ি রভতঘি রনঘয যায প্রযখাঘন প্রস অঘপক্ষা 
কিঘি, পিঘণ যাঢ় প্রর্গুনী িঘঙি আলখাল্লা এর্ং একই িঘঙি শাল প্রসটাঘত আর্াি রূপাি জরি 
রদঘয কারুকাজ কিা যা তাি মাথা আি কাাঁধ প্রঢঘক প্রিঘখঘি। রকন্তু গুলরুঘখি তরুণী পরিচারিকাি 
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দল অধব-স্বে মসরলঘনি প্রপাষাক পরিরহত। দপদপ কিঘত থাকা আঘলাি মাঝ রদঘয তািা এরযঘয 
যার্াি সময, হুমাযুঘনি দৃরষ্ট তাাঁঘদি নমনীয প্রকামঘ়েি র্াাঁক, সুযরেত িন আি ইরেযসুখার্হ 
প্রযালাকৃরত উরু আি রনতম্ব আটঘক যায। তাাঁঘদি নারভমূঘল মূলযর্ান পাথি ঝলঘস উঘে এর্ং 
তাাঁঘদি েন কাঘলা চুল রহনু্দিানী িীরতঘত সাদা জুই ফুল রদঘয প্রর্ণী র্াাঁধা। 
 

 অনুগ্রহ কঘি… গুলরুখ একটা নীচু, মখমল প্রমা়ো আসঘনি রদঘক ইরঙ্গত কঘি। হুমাযুন প্রসখাঘন 
আসন গ্রহণ কিঘল, তাাঁি পরিচারিকাঘদি একজন চন্দন-সুর্ারসত, শীতল পারন পূণব কলাই কিা 
প্রসানালী জয হাঘত তাাঁি সামঘন নতজানু হয যখন আঘিকজন সুরতি একটা কাপ়ে রনঘয আঘস। 
হুমাযুন তাি হাত র্ার়েঘয প্রদয এর্ং প্রথম পরিচারিকা তাঘদি উপঘি পারনি ধািা র্ইঘয প্রদয। 
ধীঘি, প্রণযপূণব ভরঙ্গঘত অপিজন প্রসটা মুঘি প্রদয। 
 

রর্ভ্রান্ত হুমাযুন তাি মা আি খানজাদা আি অনযানয িাজ মরহষীঘদি প্রখাাঁঘজ চািপাঘশ ইরতউরত 
তাকায, রকন্তু গুলরুখ আি তাি পরিচারিকাঘদি িা়ো তািা সম্ভর্ত প্রসখাঘন একা। 
 

আরম প্রভঘর্রিলাম, স্বল্প পরিসঘি, আনুষ্ঠারনকতার্রজবত উৎসর্ আঘযাজন হযত প্রতামাি পিন্দ হঘর্, 
গুলরুখ র্ঘল। আজ আরম প্রতামাি একমাত্র আরতথযকত্রী রকন্তু আশা করি তুরম আমাি অসমূ্পণবতা 
মাজবনা কিঘর্। 
 

হুমাযুন এর্াি তাি আসঘন একটু প্রসাজা হঘয র্ঘস, প্রচাঘখ সতকব দৃরষ্ট। গুলরুখ রক কিঘত চায? 
রনিযই জাঘন তাাঁি আমন্ত্রণ প্রস প্রসৌজঘনযি খারতঘি গ্রহণ কঘিরিল- তাাঁি প্রর্শী রকিু না-রকন্তু প্রস 
প্রর্াধহয আঘযাজনটাঘক অন্তিঙ্গ রকিু একটায পরিণত কিঘত চায। এক মুহূঘতবি জনয প্রস ভয পায 
প্রয গুলরুখ প্রর্াধহয। তাাঁঘক প্রলুব্ধ কিঘত প্রচষ্টা কিঘর্, হয প্রস রনঘজ র্া তাাঁি পরিচারিকাঘদি 
মাধযঘম। 
 

আরম প্রতামাি জনয একটা চমঘকি র্ঘন্দার্ি কঘিরি। 
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হুমাযুন চািপাঘশ তাকায, মঘন ক্ষীণ আশা প্রস েন্টা আি মরন্দিাি আওযাজ শুনঘত পাঘর্ এর্ং 
সারির্িভাঘর্ নারচঘয প্রমঘযঘদি এরযঘয আসঘত প্রদখঘর্ রনঘদনপঘক্ষ টলমল কঘি এরযঘয আসা 
র্ারজকি, দ়োর্াজ এর্ং আগুন-প্রখঘকাঘদি দল যা দির্াঘিি মঘনািঞ্জঘনি র্াধা উপকিণ। রকন্তু এি 
র্দঘল তাি ডান পাঘশি িাযাি রভতি প্রথঘক নমনীয একটা অর্যর্ আরর্ভূবত হয। অর্যর্টা 
সিাসরি তাি রদঘক এরযঘয আসঘল, হুমাযুন প্রমহঘমঘদি ধুসি মুখার্যর্ রচনঘত পাঘি। তুকবী প্রলাকটা 
তাি সামঘন নতজানু হয এর্ং একটা পানপাত্র তাি রদঘক এরযঘয প্রদয প্রযটা লাল সুিাি মঘতা 
প্রদখঘত একটা পানীয িািা ভরতব। 
 

এটা রক? প্রমহঘমদঘক উঘপক্ষা কঘি হুমাযুন এর্াি সিাসরি গুলরুঘখি রদঘক তাকায। 
 

কারু্ঘলি দরক্ষণ প্রথঘক সংযৃহীত উচচণ্ড আরফঘমি একটা রর্ঘশষ রমশ্রণ এর্ং যজনীি লাল সুিা, 
আরম রনঘজি হাঘত রমরশ্রত কঘিরি আমাঘদি পরির্াঘিি রভতঘি সীমার্ি একটা প্রস্তুতপ্রণালী 
অনুসাঘি। মাঘঝ মাঘঝ প্রতামাি আব্বাজান যখন ক্লান্ত হঘয প়েঘতন-আরম এটা তাি জনয প্রস্তুত 
কিতাম। রতরন র্লঘতন পানীযটা তাঘক আত্মহািা কঘি তুঘল… 
 

হুমাযুন যাঢ়, প্রায প্রর্গুনী তিলটাি রদঘক যখন তারকঘয থাঘক, তাাঁি মানসপঘট র্ার্ঘিি একটা 
ধািার্ারহক প্ররতেরর্ ঝলঘস উঘে, যুিঘক্ষঘত্র রর্জয লাঘভি পঘি আনঘন্দ অধীি হঘয আরফম রনঘয 
আসঘত র্ঘল রনঘজঘক আিও তুঙ্গস্পশবী উচ্চতায রনঘয যার্াি জনয…প্রস তাি আব্বাজাঘনি মুখার্যঘর্ 
পিমানঘন্দি অনুভূরত লক্ষয কঘিঘি, তাি আনন্দদাযক অনুভূরতি চাপা গুঞ্জন শুঘনঘি। তাাঁি রনঘজি 
কাঘিও অর্শয আরফম অপরিরচত রকিু না। তাি আব্বাজাঘনি মৃতুযি পঘি এটা তাি প্রশাকঘক 
প্রশরমত কিঘত সাহাযয কঘিঘি। পির্তবীঘত প্রস ইরেযপির্শ অর্সন্নতা আরর্ষ্কাি কঘিঘি যা 
প্রযালাপজঘল দ্রর্ীভূত কঘযকটা র্র়ে উৎপন্ন কিঘত পাঘি এর্ং যা িমঘণি উঘত্তজনা র্ার়েঘয প্রদয। 
রকন্তু র্ার্িঘক প্রযমন আত্মহািা প্রদখাত প্রস কদারচৎ প্রসিকম পুঘিাপুরি আত্মহািা হঘত প্রপঘিঘি। 
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তুরম রক প্রথঘম প্রতামাি র্যরক্তযত খাদয আস্বাদকািীঘক প্রডঘক পাোঘত চাও?গুলরুখ জানঘত চায। 
রকন্তু হুমাযুন প্রকাঘনা উত্তি প্রদর্াি আঘযই প্রস সামঘন এরযঘয এঘস প্রমহঘমঘদি হাত প্রথঘক 
পানপাত্রটা তুঘল প্রনয এর্ং প্রসটাঘক রনঘজি রনখুাঁত প্রোাঁঘটি কাঘি তুঘল আঘন। প্রস প্রঢাক প্রযলাঘত 
তাাঁি ভিাট যলা প্রকাঁঘপ উঘে এর্ং হুমাযুন প্রদঘখ গুলরুখ রনঘজি হাত উাঁচু কঘি রচরু্ক প্রর্ঘয যর়েঘয 
প্রনঘম আসা। তিঘলি কঘযকটা প্রফাাঁটা ধঘি এর্ং তািপঘি কমনীয ভরঙ্গঘত প্রচঘট রনঘজি আঙু্গল 
পরিষ্কাি কঘি। 
 

সুলতান, পান করুন। আপনাি জনয এটা আমাি উপহাি… হুমাযুন সামানয ইতিত কঘি তািপঘি 
পানপাত্রটা হাঘত প্রনয, তখনও প্রসটা রতন-চতুথবাংশ পূণব, এর্ং প্রসটাঘক রনঘজি প্রোাঁঘটি কাঘি তুঘল 
এঘন একটা চুমুক প্রদয। সুিাটাি স্বাদ প্রকমন একটু অরিযভব মঘন হয- গুলরুখ রনরিতভাঘর্ই 
আরফঘমি হাল্কা রততা স্বাদ ঢাকঘত মশলা র্যর্হাি কঘিঘি। হুমাযুন আর্ািও পান কঘি, এইর্াি 
আিও প্রজািালভাঘর্ এর্ং অনুভর্ কঘি তাি প্রদঘহি রভতঘি এক ধিঘনি প্রকামল উষ্ণত ির়েঘয 
প়েঘত শুরু কঘিঘি- যলা রদঘয প্রসটা প্রথঘম নাঘম, তািপঘি তাাঁি পাকস্থলীি যঘভব রযঘয রথতু হয। 
কঘযক মুহূতব পঘি তাি অঙ্গপ্রতযঙ্গগুঘলা ভািী হঘয উেঘত থাঘক। একটা আনন্দদাযক, দুরনবর্াি 
একটা রনঘিষ্টতা তাাঁঘক আেন্ন কঘি প্রফলঘত থাঘক এর্ং হুমাযুন পরিশ্রান্ত একজন মানুঘষি মঘতা 
রযরন একটা নিম রর্িানা তাাঁি জনয প্রস্তুত প্রদখঘত প্রপঘয প্রসটাঘত প্রশাযাি জনয অঘপক্ষা কিঘত 
অপািয এমনভাঘর্ রনঘজঘক এই আলঘসযি হাঘত সাঁঘপ প্রদয। 
 

পানপাঘত্র প্রথঘক যাওযা র্ারক পানীযটুকুও রযঘল প্রনয প্রস। তাি প্রচাখ ইরতমঘধয অঘধবক র্ন্ধ হঘয 
রযঘযঘি প্রস অনুভর্ কঘি তাাঁি কাি প্রথঘক একটা প্রকামল হাত পানপাত্রটা রনঘয প্রনয এর্ং প্রচযাি 
প্রথঘক তাঘক তুঘল রনঘয এর্ং তাঘক পথ প্রদরখঘয একটা নিম যরদি কাঘি রনঘয আঘস প্রযখাঘন 
তাাঁিা তাাঁঘক শুইঘয প্রদয। প্রকউ একজন তাি মাথাি নীঘচ একটা র্ারলশ িাঘখ এর্ং সুযরন্ধযুক্ত পারন 
রদঘয আলঘতা কঘি তাি মুখটা মুরিঘয প্রদয। র্যাপািটা প্রর্শ ভাঘলা লাঘয এর্ং হুমাযুন রর্লাসরপ্রয 
ভরঙ্গঘত টানটান হঘয শুঘয পঘ়ে। শীঘ্রই তাাঁি প্রদঘহ এমন একটা অনুভূরত ির়েঘয পঘ়ে প্রযন একটা 
শূনযতাি মাঘঝ প্রদহটা দ্রর্ীভূত হঘে। প্রস রনঘজি প্রদঘহি প্রকাঘনা অংশই অনুভর্ কিঘত পাঘি না 
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রকন্তু এঘত রকর্া এঘস যায? তাাঁি আত্মা- প্রস যা তাাঁি মূল রনযবাস, পৃরথর্ীি যরণ্ডঘত সীমার্ি, প্রহাঁটমুখ 
কঘি থাকা একটা জমঘতা না প্রস একদা প্রযমন রিল- প্রযন তািকা-প্রশারভত স্বঘযবি রদঘক ধারর্ত 
হঘে যা সহসা তাাঁি সামঘন অর্ারিত হঘযঘি। 
 

রনঘজি প্রদহ প্রথঘক মুরক্ত প্রপঘয, হুমাযুন ধূমঘকতুি মঘতা ভাসমান অর্স্থায রনঘজঘক অনুভর্ কঘি। 
প্রস নীঘচ যমুনাি রু্ক রচঘি র্ঘয যাওযা পারনি যাঢ় প্রস্রাত রচনঘত পাঘি প্রযমন রচনঘত পাঘি আগ্রা 
দূঘযবি প্রকািঘর্রষ্টত সমতল িাঘদ গুলরুঘখি সুিা ভরতব পাত্রটা। সর্রদক িারপঘয রহনু্দিাঘনি 
আপাত সীমাহীন সমভূরম প্রসারিত, উষ্ণ তরমস্র রর্দীণব হয, কখনও এখাঘন, কখনও প্রসখাঘন, তাাঁি 
নতুন প্রজাঘদি গ্রাঘমি জ্বলন্ত েুাঁঘটি আগুঘনি িািা প্রজানারকি মঘতা। তাঘদি মারটি সতিী র্ার়েি 
র্াইঘি র্টরৃ্ক্ষ আি র্ার্লা যাঘিি নীঘচ রনঘজঘদি মামুরল রর্িানায তািা টানটান হঘয শুঘয আঘি, 
তাাঁিা প্রসইসর্ মানুষঘদি স্বঘপ্ন প্রদখঘি যাঘদি জীর্ন ঋতুি িািা রনযরন্ত্রত, কখন র্ীজ র্পন কিঘত 
হঘর্ আি কখন শসয কাটঘত হঘর্ এর্ং যাাঁঘদি সর্ঘচঘয র়্ে দুরিন্তা রনঘজঘদি ষাঘ়েি 
স্বাস্থযসম্পরকবত এর্ং তাঘদি রদঘয রকভাঘর্ জরম চাষ কিঘর্। 
 

তাাঁি আত্মা উঘ়ে যখন সামঘনি রদঘক এরযঘয যায, হুমাযুন সূঘযবাদয প্রতযক্ষ কঘি। কমলা িঘঙি 
একটা আঘলাি কুণু্ড পৃরথর্ীি রকনািাি উপি রদঘয ক্ষরিত হঘয উষ্ণতা আি নর্াযন র্ঘয আনঘি। 
এর্ং এখন ধুসি কমলা আভায তাি নীঘচ প্রস রক প্রদখঘত পাঘে?–মহান রদল্লী শহঘিি প্রাসাদসারি, 
রমনািসমূহ, এর্ং অরতকায সর্ িাজকীয সমারধঘসৌধ, একদা যা প্রলারদ সুলতানঘদি িাজধানী রিল 
রকন্তু প্রমাযলঘদি িািা অর্জ্ঞাত। হুমাযুঘনি অর্ারিত আত্মা এখনও, রহনু্দিাঘনি যিম আি ধূঘলা 
প্রপিঘন প্রফঘল, প্রভঘস চঘল। প্রস নীঘচ এখন রসনু্ধি নঘদি শীতল পারন প্রদখঘত পায। ওপাঘি হাঘ়েি 
মঘতা শক্ত আি িঙ জ্বঘল যাওযা সর্ পাহাঘ়েি সারি আি কারু্ঘলি রদঘক এরযঘয যাওযা আাঁকার্াাঁকা 
রযরিপথ এর্ং প্রসটা এিপঘি রহনু্দ কুঘশি শক্ত, হীিক উজ্জ্বল চূ়োি রদঘক এরযঘয রযঘযঘি, 
প্রমাযলঘদি রপতৃপুরুঘষি স্বঘদশ মধয এরশযাি সমভূরমি প্রঘর্শিাি। তািা কতদূি ভ্রমণ কঘি 
এঘসঘি। রক প্রযৌির্ তািা লাভ কঘিঘি। এর্ং এখনও রক রর্স্ময তাাঁঘদি জনয অঘপক্ষা কিঘি…এই 
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সমি অন্তদৃরষ্টি সাহাঘযয নতুন রক উচ্চতায তািা আঘিাহন কিঘত পাঘি? শূঘনয হুমাযুঘনি তখনও 
ভাসমান আত্মাি উপঘি আকাশ তিল প্রসানাি মঘতা দীরপ্ত ির়েঘয সমগ্র পৃরথর্ীঘক আরলঙ্গন কঘি। 
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৫. ভাম্গযর েচরহার্ 

 

আরম রসিান্ত রনঘযরি প্রযভাঘর্ শাসন করি প্রসটা পাঘি প্রফলঘর্া। আরম প্রযমনটা আশা করি িাজ 
দির্াি প্রমাঘটই প্রসিকম নয। 
 

হুমাযুঘনি প্রসানাি রযরি প্রশারভত রসংহাসঘনি সামঘন অধবরৃ্ত্তাকাঘি আসন-রপাঁর়ে হঘয উপরর্ষ্ট 
উপঘদষ্টািা, প্রচাঘখ রর্স্ময রনঘয তাি রদঘক তারকঘয থাঘক। তাই প্রদঘখ র্াইসানযাি আি কারশম, 
তাাঁি প্ররত পুনিায মঘনাঘযাযী হর্াি পূঘর্ব, পিস্পঘিি রদঘক রর্মূঢ় ভরঙ্গঘত তারকঘয থাঘক। যাই 
প্রহাক না প্রকন তািা অরচঘিই চমকপ্রদ ধািণাগুঘলা রু্ঝঘত পািঘর্ যা তাি আরফম-রক্রযায স্বঘপ্ন প্রস 
লাভ কঘিঘি যখন, শাসনকাঘযবি প্রাতযরহক দাযর্িতা প্রথঘক মুক্ত, তাাঁি ভার্নাগুঘলা তখন প্রযন 
স্ফরটক স্বেতায প্রর্ারহত হয। প্রস স্বঘপ্ন যা রকিু প্রদঘখঘি- সর্ই প্রযন গ্রহ, নক্ষঘত্রি যরতপঘথ 
রলরপর্ি িঘযঘি… 
 

হুমাযুন তাি ডান হাত উঘত্তারলত কঘি এর্ং তাাঁি র্যরক্তযত প্রজযারতষী সািাফ, কৃশকায, র্যস্ক আি 
পারখি চিুি নযায নাঘকি অরধকািী একটা প্রলাক যাি পিঘন র্াদামী িঘঙি র্াদামী র্ঘণবি একটা 
ঢাউস আলখাল্লা, চাম়ো রদঘয র্াাঁধাই কিা একটা ভািী ঢাউস খণ্ড রশিার্হুল চও়ো হাঘত ধঘি 
সামঘন এরযঘয আঘস। প্রোাঁতঘোাঁত শঘব্দ স্বরি প্রকাশ কঘি, গ্রহমণ্ডলীি প্ররতকৃরত খরচত সাদা 
মাঘর্বঘলি প্রটরর্ঘল ঢাউস খণ্ডটা প্রস নারমঘয িাঘখ, হুমাযুন তাাঁি প্রসানাি রযরি প্রশারভত রসংহাসঘনি 
যা যা স্থাপন কিঘত র্ঘলঘি। 
 

হুমাযুন উঘে দাাঁ়োয এর্ং পাতা উিাঘত থাঘক যতক্ষণ না প্রস যা খুাঁজরিঘলা প্রসটা খুাঁঘজ পায। 
প্রসখাঘন তাাঁি পূর্বপুরুষ, মহান প্রজযারতষরর্দ উলুে প্রর্ঘযি হাঘত সতমূঘিি প্রপৌত্র- একটা িক প্রযখাঘন 
মহাকাঘশ গ্রহমণ্ডলী আি নক্ষঘত্রি যরতপথ অরঙ্কত িঘযঘি। জরটল এই নক্সাটাি রদঘক যখন 
তারকঘয থাঘক প্রস, তখন রদর্য অনুষঙ্গগুঘলা প্রযন ন়েঘত আিম্ভ কঘি িাষ্ট্রীয সফঘিি আরঙ্গঘক, 
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প্রথঘম ধীঘি রকন্তু যখন যরতঘর্য সরিত হয তখন প্রযন এঘক অনযঘক ধাওযা কিঘত থাঘক। প্রস 
প্রচাঘখি পলক প্রফঘল এর্ং ভাঘলা কঘি তাকায, প্রদঘখ পাতাটা রস্থি হঘয িঘযঘি…এটা রনিযই 
যতিাঘত প্রসর্ন কিা আরফঘমি প্ররতরক্রযা। গুলরুঘখি িািা প্রকর্লই তাাঁি জনয রর্রভন্ন উপকিণ 
রমরশঘয প্রস্তুতকৃত রমশ্রণটা এখন পরিরচত হঘয উঘেঘি, যা তাি আর্াসকঘক্ষ প্রমহঘমদ প্রপৌঁঘি 
রদঘযঘি রনিযই রর্ঘশষ প্রকাঘনা প্রজািাল উপাদান তাঘত রিল। সূযব রদযঘন্তি উপঘি এক র্শবা 
পরিমাণ দূিত্ব অরতক্রম কির্াি পঘিই প্রকর্ল তাি েুম ভাঘঙ এর্ং এমন একটা রদঘন প্রযরদন প্রস 
তাি অন্তবদৃরষ্ট প্রকাশ কিঘর্, তাাঁঘক সকাল সকাল েুম প্রথঘক না উোর্াি জনয প্রস জওহিঘক ভৎবসনা 
কঘি। 
 

হুমাযুন সহসা সঘচতন হঘয উঘে, প্রটি পায তাি উপঘদষ্টািা তাাঁি রদঘক আগ্রহী প্রচাঘখ তারকঘয 
িঘযঘি। প্রস প্রায ভুঘলই রযঘযরিল প্রয তািাও এখাঘন উপরস্থত আঘি। প্রস রনঘজঘক প্রসাজা কঘি দাাঁ়ে 
কিায। প্রতামিা জান আরম গ্রহ আি নক্ষঘত্রি প্রশষ না হওযা আর্তবন পযবঘর্ক্ষন কঘিরি, প্রযমনটা 
কঘিরিঘলন আমাি পূর্বপুরুষ। উলুে প্রর্য। অঘনক ভার্না রচন্তাি পঘি আরম রসিাঘন্ত উপনীত 
হঘযরি প্রয তাি যঘর্ষণাঘক আমিা অরতক্রম কঘি প্রযঘত পারি এর্ং প্রসই তািকািারজি িক আি 
সািরণ এর্ং র্হু পূঘর্ব সংেরেত েটনার্লীি নথী যখন রর্জ্ঞ প্রজযারতষীি সহাযতায এর্ং প্রকাঘনা 
মানুঘষি শুি ভার্নাি আপন ক্ষমতাি িািা রর্র্রক্ষত হয, প্রসটা প্রথঘক জীর্নযাপন প্রণালীি এমনরক 
শাসনকাঘযবি একটা কাোঘমা রনমবাণ কিা সম্ভর্। 
 

তাি উপঘদষ্টাঘদি অরভর্যরক্তি িািা হুমাযুন রু্ঝঘত পাঘি প্রস রক রর্ষঘয কথা র্লঘি প্রস সম্বঘন্ধ 
এখনও তাঘদি প্রকাঘনা ধািণা প্রনই। রকন্তু তাাঁিা তাহঘল রকভাঘর্ এটা পািঘর্? প্রস যা অর্ঘলাকন 
কঘিঘি তািা প্রসসর্ রকিুই প্রদঘখরন যখন গুলরুঘখি উপাচাঘিি কলযাঘণ মুরক্ত লাভ কঘি। তািা 
কল্পনাও কিঘত পািঘর্ না প্রস মানসপঘট এমনসর্ কল্পঘলাঘক প্রস ভ্রমণ কঘি এঘসঘি। রকন্তু প্রস 
তাি শাসনপিরতঘত প্রয র্যাপক উন্নরতসাধঘনি পরিকল্পনা কঘিঘি তািা প্রস রর্ষঘয অরচঘিই জানঘত 
পািঘর্। 
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আরম অনুধার্ন কিঘত প্রপঘিরি প্রয আমিা গ্রহমণ্ডলী আি নক্ষত্র প্রথঘক অঘনক রকিু রশখঘত পারি। 
সর্বশরক্তমান আল্লাহতালাি অধীঘন তািা আমাঘদি পরিচালনা কঘি, রকন্তু একজন ভাঘলা রশক্ষঘকি 
নযায আমাঘদি অঘনক রকিু প্রশখাঘতও পাঘি। আযামীঘত আরম প্রকর্ল প্রসরদঘনি জনয আরদষ্ট নক্ষত্র 
প্রযসর্ রর্ষযঘক মঙ্গলময র্ঘল রর্ঘর্চনা কিঘর্ প্রকর্ল সুরনরদবষ্ট প্রসসর্ রর্ষয আরম রর্ঘর্চনা কিঘর্া… 
এর্ং প্রস অনুযাযী মানানসই প্রপাষাক পরিধান কিঘর্া। নক্ষত্রিারজ আমাঘদি র্লঘি প্রয আজঘকি 
রদনটাঘক, মাঘন িরর্র্ািঘক পরিচালনা কিঘি সূযব যাাঁি প্রসানালী িরি সার্বঘভৌম ক্ষমতা রনযন্ত্রণ 
কঘি। প্রসজনয এখন প্রথঘক িরর্র্াি, উজ্জ্বল হলুদ র্ঘণবি কাপঘ়ে সরজ্জত হঘয আরম িাষ্ট্রীয 
কাজকঘমবি রর্রহত কিঘর্া। প্রসামর্াি-চে এর্ং প্রশারন্তি জনয রনরদবষ্ট রদন- প্রসরদন অর্সি সময 
কাটার্ এর্ং সরু্জ িঘঙি প্রপাষাক পরিধান কিঘর্া যা প্রশান্ত অরভর্যরক্তি িঙ। মঙ্গলর্াি এই রদনটা 
সসনযঘদি পৃষ্টঘপাষক, মঙ্গলগ্রঘহি জনয রনরদবষ্ট- প্রসরদন যুি আি নযাযরর্চাঘিি সাঘথ সমৃ্পক্ত 
রর্ষযারদি রনষ্পরত্তঘত রনঘজঘক রনঘযারজত িাখঘর্া। প্রসরদন আরম মঙ্গঘলি জনয রনরদবষ্ট লাল প্রপাষাক 
পরিধান কিঘর্া, প্ররতঘশাধ আি প্রক্রাঘধি িঙ এর্ং র্জ্রপাঘতি দ্রুততায একই সাঘথ শারি আি 
পুিষ্কাি র্ন্টঘন পািদশবী। পুিসৃ্কত কিাি জনয প্রকাষাযাঘিি সম্পদ প্রস্তুত িাখা হঘর্ এমন কাঘিা 
জনয যাঘক উপযুক্ত মঘন কিঘর্া, একই সাঘথ িক্ত লাল পাযর়ে মাথায প্রহিীি দল কুোি হাঘত র্মব 
পরিরহত অর্স্থায আমাি রসংহাসঘনি সামঘন প্রস্তুত থাকঘর্ সাঘথ সাঘথ অপিাধীি শারি রনরিত 
কিঘত… 
 

শরনর্াি- শরন গ্রঘহি জনয আরদষ্ট রদন- এর্ং রৃ্হস্পরতর্াি রৃ্হস্পরত গ্রঘহি রদন-রশক্ষা আি ধমবীয 
রর্ষঘযি প্ররত রদনটাঘক উৎসযব কিঘত এর্ং রু্ধর্াি- রু্ধ গ্রঘহি রদনটা হঘর্ আনঘন্দােল যখন 
আমিা প্রর্গুনী িঘঙি প্রপাষাক পরিধাঘনি র্যাপািটা আসঘল রেক রক? প্রযঘকাঘনা পুরুষ আি মরহলা 
ওযানবাি ব্রাদাঘসবি কাঘি উপরস্থত হঘল, তাি প্রর্াঘনি পিঘণ আজঘক প্রর্গুনী র্ঘণবি প্রপাক। এর্ং 
শুক্রর্াি নীল প্রপাষাঘক সরজ্জত হঘর্া, অঘনকটা সর্রকিুঘক আকষবণকািী নীল আকাঘশি মঘতা, 
এরদন আরম প্রযঘকাঘনা রর্ষঘযি রর্রহত কিঘত পারি। প্রযঘকাঘনা নািী রকংর্া পুরুষ- তািা কতটা 
দরিদ্র রকংর্া রর্নযী প্রসটা রর্ঘর্চয না আমাি কাঘি আসঘতই পাঘি…তাঘদি যা কিঘত হঘর্ প্রসটা 
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হল নযাযরর্চাঘিি দামামাটাঘক তাাঁঘদি পিাি কিঘত হঘর্ আরম প্রসটাঘক দির্াি কঘক্ষি র্াইঘি 
স্থাপঘণি আঘদশ রদঘযরি। 
 

হুমাযুন আঘিা একর্াি কথা র্ন্ধ িাঘখ। কারশমঘক, প্রয তাাঁি খরতযান র্ইঘয হুমাযুঘনি প্রোষণা 
রলরপর্ি কিরিঘলা, প্রদঘখ মঘন হয প্রস প্রযন র্াঘকযি মাঝখাঘন থমঘক রযঘযঘি আি র্াইসানযাি 
তাি র্াম হাঘতি আঙু্গল রদঘয র্হু র্িি আঘয তাি করতবত ডান হাঘতি জাযযায স্থারপত ধাতর্ 
আকষবী টানঘি। অর্রশষ্ট উপঘদষ্টািা তাি প্রোষণা শুঘন প্রচাঘখমুঘখ রর্স্ময এাঁঘক তারকঘয থাঘক রকন্তু 
তািা একটা সময তাি অন্তজবনঘক রেকই গ্রহণ কিঘর্। নক্ষত্রিারজ আি গ্রহমণ্ডলীি যারন্ত্রক 
যরতরর্রধি মাঘঝ সর্রকিু যথাযথভাঘর্ তাাঁঘদি আরদষ্ট স্থাঘন িঘযঘি। এর্ং একটা রর্শাল সাম্রাঘজযি 
শাসনর্যর্স্থা রেক এমনই হওযা উরচত। সর্রকিু যঘথাপযুক্ত পিরতঘত সম্পন্ন কিঘত হঘর্ এর্ং 
যথাযথ সমঘয… 
 

দুই রক এক রমরনট রর্িরতি পঘি হুমাযুন ধীঘি ধীঘি র্লঘত থাঘক, তাি কণ্ঠস্বি স্পষ্ট আি 
আনুষ্ঠারনক। আরম আিও রসিান্ত রনঘযরি প্রয আমাি সিকাঘিি রর্রভন্ন দপ্তি আরম পুনযবরেত কিঘর্া 
চািটা প্রধান উপাদাঘনি প্রকানটা- অরি, র্াযু, জল এর্ং মৃরত্তকা- তাাঁঘদি উপঘি আরধপতয কঘি। 
আমাি প্রসনার্ারহনীি জনয জর্ার্রদরহ কিঘর্ অরিি আরধপতয রর্রশষ্ট দপ্তি। র্াযুি আরধপতযযুক্ত 
দপ্তি জর্ার্রদরহ কিঘর্ িন্ধনশালা, অশ্বশালা আি প্রপাশাকভাণ্ডাঘিি। জঘলি আরধপতযরর্রশষ্ট দপ্তি 
আমাি সাম্রাঘজযি সর্ নদী আি জলাশঘযি সর্রকিুি জনয জর্ার্রদরহ কিঘর্, প্রসঘচি র্যর্স্থা আি 
িাজকীয মদয-ভাণ্ডাঘিি দারযত্ব এই দপ্তঘিি উপঘি অরপবত হঘর্। আি মৃরত্তকাি সর্রশষ্টযযুক্ত দপ্তি 
কৃরষকাজ আি ভূরম প্রদান র্া মঞু্জরিি দারযত্ব পালন কিঘর্। আি সর্ রসিান্ত, কঘমবাঘদযায 
িারশফঘলি যণনাি রনঘদবশনাি সাঘথ সঙ্গরত প্রিঘখ যৃহীত হঘর্ প্রকর্ল একটা রর্ষয রনরিত কিঘত 
প্রয সর্ঘচঘয মাঙ্গরলক উপায অনুসৃত হঘযঘি…। 
 

আি প্রতামিা আমাি উপঘদষ্টা আি অমাতযরৃ্ন্দ-এই নতুন কাোঘমাি রভতঘি প্রতামাঘদি সর্াি 
সুরনরদবষ্ট স্থান থাকঘর্। িারশফল পযবাঘলাচনা কিঘল আমিা জানঘত পারি প্রয মানুষঘক সাধািণত 
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রতনটা প্রশ্রণীঘত রর্ভক্ত কিা যায। আমাি অরভজাত র্যরক্ত, আরধকারিক আি প্রসনাপরত, প্রতামিা 
সর্াই সিকাঘিি মন্ত্রীর্যব। রকন্তু সাম্রাঘজযি সমৃরি আি কলযাঘণি জনয অনয প্রশ্রণী দুঘটা গুরুত্বপূণব- 
মহানুভর্ মানুঘষি কাঘফলা, যাঘদি রভতঘি িঘযঘি আমাঘদি ধমবীয প্রনতা, দাশবরনক, প্রজযারতষী আি 
রর্ঘনাদঘনি কতবার্যরক্তিা যাঘদি রভতঘি আঘি করর্, যাযক, জাদুকি, চারু আি কারুরশল্পী- যািা 
আমাঘদি জীর্নঘক সুন্দি আি সমৃি কঘি রেক প্রযমন কঘি তািকািারজ আকাশঘক সারজঘয তুঘল। 
এই রতনটা প্রশ্রণীি প্ররতটাঘক র্াঘিাটা িঘি রর্ভক্ত কিা হঘর্ আি প্ররতটা িঘি আর্াি রতনটা কঘি 
পদমযবাদা থাকঘর্- উচ্চ, মধয আি রনম্। আরম যথা সমঘয প্রতামাঘদি সর্াইঘক জারনঘয প্রদর্ প্রকাঘনা 
প্রশ্রণী আি পদমযবাদা প্রতামাঘদি জনয ধাযব কঘিরি…প্রতামিা এর্াি প্রযঘত পাি। আমাি এখনও 
অঘনকরকিু রচন্তা কিা র্ারক। 
 

শািাফ র্যতীত রনঘজি দশবনাথী কক্ষ প্রথঘক যখন সর্াই রর্দায প্রনয তখন হুমাযুন পুনিায উলুে 
প্রর্ঘযি নক্ষঘত্রি সািরণ পিীক্ষা কঘি, সমঘযি সর্ প্রর্াধ তাাঁি লুপ্ত হয। প্রথম েন্টা প্রশষ হঘত 
পির্তবী েন্টা তাি ক্ষণ যণনা শুরু কঘি। সূযব অি প্রযঘত শুরু কিঘল, আগ্রা দূঘযবি রদঘক প্রর্গুনী 
িাযা গুরটসুরট পাঘয এরযঘয আসঘত থাকঘল, তখরন প্রকর্ল হুমাযুন সািরণি পাতা প্রথঘক মুখ তুঘল 
তাকায। প্রস যখন তাি আর্াসনকঘক্ষি রদঘক রফঘি আসঘি তখন আরফঘমি রনযবাস রসক্ত প্রসই েন 
সুিাি জনয তাি রভতঘি একটা আকুল আকাঙ্খাি জন্ম হয যা তাাঁি আত্মাঘক র্ন্ধনমুক্ত কঘি তাাঁি 
মাঘঝ পুনিায উরত্থত কঘি এর্ং রনঘজি অজাঘন্তই তাাঁি হাাঁটাি যরত দ্রুত হঘয উঘে। 
 

* 
 

কারশম, আরম রু্ঝঘতই পারিরন এত সময অরতর্ারহত হঘযঘি, হুমাযুন রনঘজি প্রচাখ কচলায এর্ং 
প্রযখাঘন রিল প্রসখান প্রথঘক সটান উঘে দাাঁ়োয আি প্রসখান প্রথঘক প্রর্গুনী-প্রিশমী কাপঘ়ে-আরৃ্ত 
রডভাঘন প্রস তাঘসি েঘিি মঘতা প্রভঘঙচুঘি শুঘয পঘ়ে। রডভানটায একটা পিস্পিঘেদী 
নক্ষত্রিারজি জরটল নক্সা প্রসানাি জরি রদঘয ফুরটঘয প্রতালা হঘযঘি এর্ং হুমাযুন মঘনপ্রাঘণ রর্শ্বাস 
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কঘি এটাি উপঘি শুঘয অঘনক যভীিভাঘর্ রচন্তা কিঘত পাঘি। পরিষদমণ্ডলী রক এখনও সমঘর্ত 
িঘযঘি? র্াংলায আমাি মঘনানীত িাজযপাঘলি কাি প্রথঘক আযত প্ররতরনরধি রক সংর্াদ? 
 

অঘনকক্ষণ আঘযই পরিষদমণ্ডলীি সভা প্রশষ হঘযঘি। আি আপনাি প্ররতরনরধি খর্ি র্লঘত 
ইরতমঘধয র্হুর্াি তাি সাঘথ সাক্ষাঙ্কাি র্ারতল কঘিঘিন কািণ আপরন মঘন কঘিন এ ধিঘনি 
আঘলাচনাি জনয র্তবমান সমযটা রেক উপযুক্ত না এর্ং একর্াি- সুলতান, এটা উঘল্লখ কিাি জনয 
আমায মাজবনা কিঘর্ন- যখন আপনাি উপরস্থরতঘত দশবনাথবী কঘক্ষ ভুল দিজা রদঘয প্রঘর্শ কিায 
রনঘজি উপরস্থরতঘত দশবনাথবী কক্ষ প্রথঘক তাাঁঘক রর্র্ারসত কঘিরিঘলন, প্রসই রদনটাও এমন প্রকৃরতি 
আঘলাচনাি জনয খুর্ একটা মঙ্গলময নয র্ঘল আপনাি ধািণা। যঙ্গা আি যমুনাি রু্ক রচঘি 
র্াংলায যার্াি সমযটা ক্রঘমই সংরক্ষপ্ত হঘয আসঘি এর্ং আিও অঘপক্ষা কিাটা তাি জনয ক্রঘমই 
কষ্টকি হঘয উেঘি। র্াইসানযাি আি আরম তাই আপনাি পক্ষ অর্লম্বনপূর্বক রনঘদবশনা প্রদাঘনি 
গুরু দারযত্ব রনঘজঘদি কাাঁঘধ তুঘল রনঘয কি আঘিাঘপি মাত্রা এর্ং সসনয সংখযা কতটা রৃ্রি কিঘত 
হঘর্ প্রসটা রনধবািন কঘিরি। রনঘজি প্রনৌকায আঘিাহন কঘি প্রস রফিরত পঘথ িওযানা হঘত দুই েন্টা 
আঘয তািা প্রনাঙি তুঘলঘি। 
 

এই দুই রৃ্ি তাাঁি কতৃবঘত্বি মাঘঝ অনযাযভাঘর্ নাক যরলঘযঘি ধঘি রনঘয হুমাযুন ক্ষরনঘকি জনয 
কু্রি হয। 
 

সুলতান, আমিা যা র্ঘলরি আপরন যরদ তাি সাঘথ রভন্ন মঘতা প্রপাষন কঘিন তাহঘল অর্শযই তাঘক 
রফরিঘয রনঘয আসাি জনয আঘিকটা দ্রুতযামী প্রনৌকা পাোঘত পারি। 
 

কারশম রনরিতভাঘর্ই তাাঁি রর্িরক্ত আাঁচ কিঘত প্রপঘিঘি, হুমাযুন ভাঘর্। তািই অনযায হঘযঘি। 
র্াতবার্হ কূটনীরতক প্রলাকটা একাধাঘি র্াাঁচাল এর্ং প্রসই সাঘথ রর্িরক্তকি। প্রস ইোকৃতভাঘর্ই 
প্রলাকটাি সাঘথ প্রদখা কিঘত প্রদিী কঘিঘি, কখনও এমনসর্ অজুহাত প্রদরখঘযঘি যা তাি রনঘজি 
কাঘিই অঘনকসময অরকরিৎকি র্ঘল মঘন হত। হুমাযুন তাাঁি কণ্ঠস্বঘিি তীব্রতা হ্রাস কঘি। 
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কারশম, আরম রনরিত প্রয আযামীকাল সকাঘল আরম যখন শুনঘর্া আপরন আি র্াইসানযাি রক 
উপঘদশ রদঘযঘিন প্রসটা আমাি পিন্দই হঘর্। এখন আপরন যান, আরম আঘিকটু রর্শ্রাম আি 
রনরুরিিভাঘর্ সময কাটাঘত চাই। 
 

কারশমঘক প্রদঘখ মঘন হয প্রস আিও রকিু র্লঘত চায, প্রস দাাঁর়েঘয প্রথঘক প্রকর্ল দুই পাঘযি উপঘি 
প্রদঘহি ভাি পরির্তবন কঘি আি রর্ষণ্ণ মুঘখ দাাঁর়েঘয রনঘজি আলখাল্লাি একটা প্রসানালী টাঘসল 
রনঘয আপনমঘন না়োচা়ো কঘি। তািপঘি প্রস রনঘজি মন রেক কঘি এর্ং যা র্লঘত প্রচঘযরিল 
প্রসটা র্লঘত শুরু কঘি। সুলতান, আপরন প্রর্াধহয অর্যত আঘিন প্রয আপনাি মিহুম আব্বাজান 
আি আপনাি অধীঘন কত দীেব সময আরম রর্শ্বিতাি সাঘথ দারযত্বপালন কিরি। 
 

হযাাঁ, আি আরম প্রসটাি প্রশংসাও করি। 
 

আরম রক তাহঘল আমাি এঘতা র্িঘিি অরভজ্ঞতাি আঘলাঘক আপনাঘক সামানয রকিু পিামশব রদঘত 
পারি? সুলতান মাজবনা কিঘর্ন রকন্তু আরম না র্ঘল পািরি না, আপরন আরফঘম আসক্ত হঘয 
প়েঘিন। আপনাি আব্বাজানও সুিা আি ভাঙ- যাাঁজাি মঘতাই আরফমটাও উপঘভায কিঘতন। 
 

তঘর্? 
 

আমাঘদি রভতঘি অঘনঘকই এসর্ প্রনশাজাতীয দ্রঘর্যি প্রক্ষঘত্র অনযঘদি প্রচঘয প্রর্শী সহজাত 
সহযক্ষমতাি অরধকািী হয। এমনরক আমাি যখন র্যস অল্প রিল, ভাঘঙি কািঘণ কখনও এমনও 
হঘযঘি প্রয পিপি প্রর্শ কঘযকরদন আরম সর্ কাজ প্রফঘল রনজবীঘর্ি মঘতা পঘ়ে িঘযরি তাই 
আপনাি আব্বাজাঘনি শত অনুঘিাধ সঘত্ত্বও এধিঘনি উপাচাি গ্রহণ কিা প্রথঘক রনঘজঘক পুঘিাপুরি 
রর্িত িারখ। মহামানয সুলতান আপরন যতটা অনুমান কিঘিন এগুঘলা সম্ভর্ত তািঘচঘযও প্রর্শী 
আপনাঘক প্রভারর্ত কিঘি। 
 

http://www.bengaliebook.com/


ব্রাদার্স অ্যাট ওয়ার - অ্যাম্পেয়ার অ্ব দয ম াগল । অ্যাম্লক্স রাদারম্ ার্স 

100 

www.bengaliebook.com                                  র্ূচিেত্র 
 

 

না, কারশম। তাাঁিা আমাঘক রচন্তা কিঘত আি প্রদহমনঘক প্রশরমত কিঘত সাহাযয কঘি। আপরন রক 
আমাঘক এটাই র্লঘত প্রচঘযরিঘলন? 
 

হযাাঁ, রকন্তু অনুগ্রহ কঘি প্রকর্ল একটা কথা মঘন িাখঘর্ন প্রয এমনরক আপনাি আব্বাজানও 
প্ররতরদন এই রজরনষটাঘক প্রশ্রয রদঘতন না, রর্ঘশষ কঘি যখন তাাঁঘক প্রকাঘনা গুরুত্বপূণব কমবকাণ্ড 
পরিচালনা কিঘত হঘর্। কারশম মাথা নত কঘি চঘল যার্াি জনয েুঘি দাাঁ়োঘল, হুমাযুন তাাঁি 
র্রলঘিখা পূণব মুখমণ্ডঘল যভীি দুরিন্তাি একটা অরভর্যরক্ত লক্ষয কঘি। তাি উৎকণ্ঠায প্রকাঘনা খাদ 
প্রনই। আত্মরর্ঘলাপী, স্বল্পভাষী এই রৃ্ি প্রলাকটাঘক এই অল্প কযটা কথা র্লঘত রযঘয প্রচুি মূলয 
রদঘত হঘযঘি। হুমাযুন তাি উপঘি িায কিঘত পাঘি না। 
 

আরম আপনাঘক কথা রদরে, আপনাি কথাগুঘলা আরম গুরুঘত্বি সাঘথ রর্ঘর্চনা কিঘর্া। 
 

* 
 

হুমাযুঘনি রসংহাসঘনি সামঘন পরিচঘিিা আকাঘশি মঘতা প্রদখঘত প্রিশমী নীল িঘঙি একটা 
রর্শালাকৃরত রৃ্ত্তাকাি কাঘপবট রর্িান শুরু কিঘত প্রস প্রচাঘখমুঘখ সন্তুরষ্ট রনঘয প্রসরদঘক তারকঘয 
থাঘক। কাঘপবঘটি জরমঘন অঘনকগুঘলা রৃ্ঘত্তি একটা পযবাযক্রঘমি রূপঘিখা- লাল, হলুদ, প্রর্গুনী 
আি সরু্জ িঘঙি রশকল প্রফাঘ়েি সাহাঘযয ফুরটঘয প্রতালা হঘযঘি এর্ং গ্রহমণ্ডলী উপস্থাপনকািী 
রৃ্ত্তগুঘলা- প্রস প্রযভাঘর্ আঘদশ রদঘযরিল রেক প্রসভাঘর্ই স্থাপন কিা হঘযঘি। তাাঁরতঘদি প্রস পুিসৃ্কত 
কিঘর্ তাাঁঘদি এই অসামানয দক্ষতা এর্ং যত দ্রুত তািা তাি এই পরিষদমণ্ডলীি কাঘপবটঘক 
র্াির্তা দান কঘিঘি। 
 

কঘযকমাস আঘয রর্ঘশষভাঘর্ প্রাণর্ন্ত একটা স্বপ্নঘর্ঘশি সময প্রস প্রথম ধািণাটা লাভ কঘি- 
গুলরুঘখি আরফম আি সুিাি রমশ্রণ পান কিাি পঘি র্ািরর্কই তাাঁি মাদকজরনত েুম প্ররতর্ািই 
প্রযন আিও প্রর্শী চমকপ্রদ আি গুপ্ত তঘথযি রর্স্মযকি প্রকাশ হঘয উেঘি। তািকাণ্ডলীি একটা 
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প্রযন রর্ঘশষভাঘর্ তাঘক রকিু র্লঘত চায, এমন একটা কাঘপবট সতিী কিঘত র্ঘল যাি ফঘল তাঘক 
পিামশব প্রদর্াি কাঘল তাি উপঘদষ্টািা প্রয রর্ষঘয প্রসই রর্ঘশষ মুহূঘতব আঘলাচনা কিঘি প্রসই 
রর্ষঘযি সর্ঘচঘয রনযামক গ্রঘহি উপঘি অর্স্থান কিঘত পাঘি। প্রস কাঘপবট সতিীি রর্ষযটা সমূ্পণব 
প্রযাপন প্রিঘখরিল, রদনিাত চরব্বশ েন্টাই প্রযন তাাঁরতিা কাঘপবঘটি র্যন অর্যাহত িাঘখ প্রসটা প্রস 
রনরিত কঘিরিল। শািাফ র্যতীত আি প্রকউ এই কাঘপবট র্যঘনি কথা জানঘতা না- না র্াযসানযাি, 
না কারশম এমনরক খানজাদাঘকও প্রস রকিু জানাযরন। তাাঁি উপঘদষ্টামণ্ডলীি সর্াি মঘতা, তাাঁঘদি 
কাঘিও র্যাপািটা একটা চমক রহসাঘর্ থাকুক, তাাঁি সাঘথ প্রযায প্রদর্াি জনয রতনজনঘকই এখন 
এখাঘন আসঘত র্ঘলঘি প্রস। 
 

উপঘদষ্টারৃ্ন্দ দ্রুতই এঘস উপরস্থত হয। রদনটা আজঘক রু্ধর্াি রর্ধায হুমাযুঘনি মঘতা তাাঁঘদিও 
পিঘণ উজ্জ্বল প্রর্গুনী িঘঙি আলখাল্লা এর্ং প্রকামঘি কমলা িঘঙি পরিকি। হুমাযুন সামঘন রর্িৃত 
হাল্কা নীঘলি ঝকঝঘক রৃ্ঘত্তি রদঘক সর্াইঘক উৎসুক দৃরষ্টঘত তারকঘয থাকঘত প্রদঘখ মুচরক হাঘস। 
র্ার্া ইযাসভাঘলা রনঘজি রর্ভ্রারন্ত লুরকঘয িাখাি রর্নু্দমাত্র প্রচষ্টা কঘি না। 
 

এই রর্স্মযকি কাঘপবটটা সম্বঘন্ধ আপনাঘদি তারিফ প্রশানাি জনয এখাঘন আসঘত র্ঘলরি। আমাঘদি 
মাথাি উপঘিি রচিঘচনা আসমাঘনি একটা প্ররতকৃরত এখাঘন ফুরটঘয প্রতালা হঘযঘি। এই রৃ্ত্তগুঘলা 
এঘককটা গ্রহঘক উপস্থাপন কিঘি এই প্রয এখাঘন িঘযঘি, মঙ্গল, রু্ধ আি রৃ্হস্পরত আি ওখাঘন 
প্রদখঘিন আমাঘদি সর্াি পরিরচত চাাঁদঘক। আপনাঘদি কািও যরদ আমাঘক রকিু র্লাি থাঘক 
তাহঘল আপনাঘক অর্শযই উপযুক্ত রৃ্ঘত্তি উপঘি দাাঁর়েঘয প্রসটা উপস্থাপন কিঘত হঘর্। প্রকউ যরদ 
আমাি সাঘথ সামরিক রর্ষঘয রকিু আলাপ কিঘত চায তাঘক অর্শযই প্রসটা মঙ্গঘলি উপঘি দাাঁর়েঘয 
র্লঘত হঘর্। যাি ফঘল আপনািা গ্রহমণ্ডলীঘক সাহাযয কিঘর্ন আপনাঘদি পরিচারলত… 
 

হুমাযুন রনঘজি চািপাঘশ তারকঘয প্রদঘখ রকন্তু সহসা প্রকাঘনা উপঘদষ্টাি মুখ আলাদা কঘি রচনঘত 
পাঘি না- ভার্নায করট কিা ললাট রনঘয প্রক ওখাঘন দাাঁর়েঘয, কারশম? …প্রস রনরিত হঘত পাঘি 
না…তাি চািপাঘশি সর্রকিুই প্রযন প্রকমন অস্পষ্ট। রনরর্ষ্টভাঘর্ নক্ষত্রঘদি অর্ঘলাকঘনি জনয 
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িাঘতি প্রর্লা আগ্রা দূঘযবি প্রাকািঘর্রষ্টত িাঘদ উঘে একাগ্র দৃরষ্টঘত আকাঘশি রদঘক তারকঘয থাকঘত 
থাকঘত রকংর্া দীেবক্ষণ নক্ষত্রঘদি সািরণ পযবাঘলাচনা কিাি কািঘণ হযত ক্লারন্ত এঘস তাি প্রচাঘখি 
দৃরষ্ট এমন ঝাপসা কঘি তুঘলঘি। 
 

রকন্তু রকিুক্ষণ পঘিই সর্রকিু আর্াি আঘযি মঘতা স্বাভারর্ক হঘয যায। হযাাঁ, কারশমই তাি রদঘক 
রচরন্তত দৃরষ্টঘত তারকঘয িঘযঘি এর্ং র্ার্া ইযাসভাঘলি প্রচাঘখ মুঘখ, সম্ভর্ত কাঘপবঘটি প্রতীকীঘত্বি 
ক্ষমতা অনুধার্ঘন র্যথব হঘয, অর্থ জঘল প়ো সাাঁতাি না জানা প্রলাঘকি দৃরষ্ট। রকন্তু ওখাঘন দাাঁর়েঘয 
থাকা আসাফ প্রর্য রক ভার্ঘি? হুমাযুঘনি কাঘপবট খুরটঘয প্রদখাি সময তাি প্রচহািায প্রযন একটা 
হারসি ভার্ ফুঘট উঘে- প্রোাঁঘটি প্রকাঘণ অর্জ্ঞাি ফণা। হুমাযুঘনি রদঘক সিাসরি তাকার্াি জনয প্রস 
যখন মাথা উাঁচু কঘি তাি অরভর্যরক্তঘত তখন প্রযন র্যঙ্গ-পরিহাঘসি প্রচঘযও রভন্ন রকিু একটা ফুঘট 
উঘে। হুমাযুঘনি মাঘঝ দার্ানঘলি মঘতা প্রক্রাঘধি একটা ঝাপটা র্ঘয যায। কারু্ঘলি এই আকাাঁ মূখব 
রিাঁচঘক প্রযাত্রপরতি এঘভার়্ে স্পধবা রনঘজি সম্রাটঘক উপহাস কঘি? 
 

এই প্রয আপরন! হুমাযুন উঘে দাাঁ়োয এর্ং প্রক্রাঘধ কাাঁপঘত থাকা আঙু্গল তুঘল আসাফ প্রর্যঘক রনঘদবশ 
কঘি। আপনাি এতখারন ধৃষ্টতা, রেক আঘি আপনাি এই অর্জ্ঞাি উপযুক্ত পুিষ্কািই আপরন 
পাঘর্ন। প্রহিী- এই উজরু্কটাঘক র্াইঘিি প্রাঙ্গঘণ রনঘয রযঘয পিাশ ো প্রদািিা লাযাও। আসাফ 
প্রর্য রনঘজঘক ভাযযর্ান মঘন কিঘর্ন এই জনয প্রয মাথাি র্দঘল আজ প্রকর্ল আপনাি রনতঘম্বি 
চাম়োই প্রখাযাঘলন। 
 

একটা সরম্মরলত শ্বাস প্রনর্াি শঘব্দি সাঘথ সাঘথ দির্াঘিি রভতঘি কর্ঘিি িব্ধতা প্রনঘম আঘস। 
তািপঘি একটা কণ্ঠস্বি প্রশানা যায। সুলতান… 
 

সমাঘলাচনা রকংর্া মতার্নকয প্রকানটাই সহয কিঘর্ না র্ঘল রস্থি প্ররতজ্ঞ হঘয, কু্রি র্াঘেি ঝাাঁপট 
রনঘয হুমাযুন েুঘি তাকায রকন্তু প্রদঘখ প্রসটা কারশঘমি কণ্ঠস্বি। তাি এর্ং আব্বাজাঘনি অধীঘন প্রয 
প্রলাকটা দারযঘত্বি সাঘথ কতবর্যিত রিল, এর্ং যাঘক প্রস রর্শ্বাস কঘি, প্রসই প্রলাকটাি প্রচহািায 
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সরতযকাঘিি উঘিয আি উৎকণ্ঠা ফুঘট উেঘত প্রদঘখ, তাাঁি প্রক্রাধ প্রশরমত হঘত শুরু কঘি। একই 
সাঘথ প্রস অনুভর্ কঘি তাি শ্বাসপ্রশ্বাস অরনযরমত, না়েীি স্পন্দঘন প্রো়োি খুঘিি প্রর্াল আি 
কপাঘল প্রস্বদরর্নু্দি সৃরষ্ট হঘযঘি। 
 

কারশম, আপরন রক রকিু র্লঘর্ন? 
 

সুলতান, আরম রনরিত প্রয আপনাঘক অসম্মান কিাটা আসাফ প্রর্ঘযি অরভপ্রায রিল 
না…পুনবরর্ঘর্চনাি জনয আরম আপনাঘক অনুঘিাধ কিরি। 
 

আসাফ প্রর্য, ভঘয রর্র্ণব এর্ং তাাঁি চও়ো প্রোাঁঘট হারসি প্রলশমাত্র খুাঁঘজ পাওযা যায না আি 
সচিাচি হাঘসযাজ্জ্বল, প্রচাঘখ রমনরত রনঘয হুমাযুঘনি রদঘক তারকঘয আঘি। প্রকাঘশয প্রর্ত্রাোঘতি 
মঘতা অসম্মান আসাফ প্রর্ঘযি সাঘথ সাঘথ তাি প্রযাঘত্রি জনযও ভীষণ অপমানজনক র্ঘল রর্ঘর্রচত 
হঘর্, হুমাযুন প্রসটা ভাঘলা কঘিই জাঘন। যুিঘক্ষঘত্র আসাফ প্রর্ঘযি সাহরসকতাি কথা প্রস রর্ঘর্চনা 
কঘি। রনঘজি হেকািী রসিাঘন্তি জনয প্রস ইরতমঘধযই অনুতপ্ত। 
 

কারশম- র্িার্ঘিি মঘতাই, আপরন যথাথবই র্ঘলঘিন। আসাফ প্রর্য, আরম এর্াঘিি মঘতা আপনাঘক 
মাজবনা কিলাম। রকন্তু ভরর্ষযঘত আি কখনও আমাি সধঘযবি পিীক্ষা রনঘত যাঘর্ন না তখন হযত 
আরম এতটা দযালু নাও হঘত পারি। হুমাযুন উঘে দাাঁ়োয রনঘজি উপঘদষ্টাঘদি রর্দায প্রনর্াি ইরঙ্গত 
কিঘত তািা সর্াই সচিাচঘিি প্রচঘয প্রযন দ্রুতই তাাঁি আঘদশ পালন কঘি। হুমাযুন যখন আর্াি 
র্ঘস প্রস রনঘজঘক তখন থিথি তঘি কাাঁপঘত প্রদঘখ। কাঘপবঘটি আঘর্দন পুঘিাপুরি লুপ্ত হঘযঘি। 
িাতও অঘনক হঘযঘি। রর্শ্রাঘমি জনয প্রর্াধহয তাাঁি এখন রনঘজি আর্াসনকঘক্ষ রফঘি যাওযা 
উরচত। রকন্তু প্রস রনঘজি কঘক্ষ যখন প্রঘর্শ কিঘত খানজাদাঘক প্রসখাঘন তাি জনয অঘপক্ষা কিঘত 
প্রদঘখ রর্রস্মত হয। 
 

ফুপুজান, রক র্যাপাি? 
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 প্রতামাি পরিচিঘদি রর্দায কি। আরম প্রতামাি সাঘথ একা রকিু কথা র্লঘত চাই। 
 

হুমাযুন জওহি আি অনযানয পরিচিঘদি ইরঙ্গঘত র্াইঘি প্রযঘত র্ঘল। দুই পাল্লাি দিজা র্ন্ধ হঘযঘি 
রক হযরন খানজাদা শুরু কঘিন। ঝঘিাকাি প্রপিন প্রথঘক আজ উপঘদষ্টাঘদি সাঘথ আঘলাচনাি 
সমঘয রক হঘযঘি আরম প্রসটা প্রতযক্ষ কঘিরি। হুমাযুন…এমনটা েটা সম্ভর্ আরম কল্পনাও কিঘত 
পারি না…প্রথঘম তুরম একজন প্রমাহগ্রি প্রলাঘকি মঘতা আচিণ কিঘল এর্ং তািপঘি র্ি উন্মাঘদি 
মঘতা… 
 

আমাি উপঘদষ্টািা সর্সমঘয রু্ঝঘত পাঘি না, আরম যা কিরি প্রসটা প্রয মঙ্গঘলি জনয রকন্তু আপনাি 
প্রসটা রু্ঝঘত পািা উরচত। একজন শাসঘকি কাঘি রনঘজঘক জারহি কিা কতটা গুরুত্বপূণব প্রসটা 
আপনাি কাঘিই আরম রশঘখরি তুলযমূলয অনুষ্ঠান আঘযাজঘনি পিামশব আপরনই রদঘযরিঘলন এর্ং 
শাসনকাঘযবি সহাযক রহসাঘর্ কৃতযানুষ্ঠাঘনি র্যর্হাঘি আমাঘক উৎসারহত কঘিঘিন… 
 

রকন্তু প্রসজনয যুরক্ত র্া মানর্তাঘক রর্সজবন রদঘত র্রলরন… 
 

নক্ষত্রঘদি র্িাভয স্মিঘণ প্রিঘখ আরম নতুন পিরত আি িীরতি পরিকল্পনা কঘিরি। শাসনকাযব এি 
ফঘল সহজ হঘর্। আমাি উপঘদষ্টা আি পিামশবদাতািা যরদ আমাি রনঘদবশনা অনুসিণ কঘি তাহঘল 
দির্াি কঘক্ষ সমঘযি রর্িরক্তকি অপচয হ্রাস পাঘর্, ভাঘযযচঘক্রি অর্থই যভীিতায আিও র্যাপক 
অনুসন্ধাঘনি জনয আমাঘক মুরক্ত প্রদঘর্। 
 

নক্ষঘত্রি নখিারম আপাতত র্াদ দাও। প্রতামাি সমি মনঘক তািা আেন্ন কঘি প্রিঘখঘি এর্ং তুরম 
র্াির্তা প্রথঘক দূঘি সঘি যাে। আরম প্রতামাঘক আঘযও সতকব কিঘত প্রচঘযরি রকন্তু তুরম আমাি 
কথায কণবপাত কঘিরন। এখন প্রতামাঘক রনিযই শুনঘত হঘর্ নতুর্া যা রকিু অজবঘনি জনয তুরম 
রর্ঘচরষ্টত হঘযঘি প্রসসর্ রকিু প্রতামাি হাতিা়ো হর্াি সম্ভার্না প্রদখা রদঘত পাঘি- প্রতামাি 
আব্বাজাঘনি অরজবত সর্রকিু… হুমাযুন আমাি কথা রক আঘদৌ প্রতামাি কাঘন যাঘে? 
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হযাাঁ, আরম শুনরি। রকন্তু প্রস মঘন মঘন ভাঘর্, খানজাদা ভুল কিঘি…তাঘক দীেবরদন ধঘি একাধাঘি 
কষ্ট রদঘযঘি আর্াি আকষবণ কঘিঘি অনয প্রযসর্ প্রশ্নগুঘলা তাঘদি উত্তি প্রস প্রকর্ল গ্রহ আি 
নক্ষঘত্রি রর্নযাঘসি মাঘঝ খুাঁঘজ প্রপঘত পাঘি। রনযরতি িািা আসঘলই রক সর্রকিু প্রকাঘনাভাঘর্ 
পূর্বরর্রহত কিা? তাি আব্বাজাঘনি অকালমৃতুয রক আসঘল আঘিকটা রর্শাল পরিকল্পনাি একটা 
অংশ? একটা মানুঘষি রনযরতি কতটুকু তাি রনঘজি হাঘত থাঘক? রনযরতি কতটুকু পূর্বরনধবারিত 
প্রযমন অর্স্থান র্া পরির্াি প্রযখাঘন প্রস জন্মগ্রহণ কঘিঘি এর্ং এি সাঘথ প্রাপ্ত সুরর্ধা আি 
দারযত্বসমূহ? এর্ং প্রস এসর্ রকভাঘর্ জানঘত পািঘর্…? একজন রৃ্ি প্রর্ৌি রভকু্ষ হুমাযুঘনি প্রযৌর্ঘন 
যাি সাঘথ তাি প্রদখা হঘযরিল- কারু্ল প্রথঘক প্রায একশ মাইল পরিঘম র্ারমযাঘনি উপতযকায 
পাহাঘ়ে প্রখাদাই কিা রর্শাল এক প্রর্ৌি মূরতবি পাঘশ প্রসই রভকু্ষি রনজবন আশ্রঘয, রতরন তাাঁঘক 
র্ঘলরিঘলন প্রয তাি জঘন্মি সময, স্থান এর্ং তারিখ রনভুবল আি রেক কাাঁটায কাাঁটায র্লঘত পািঘল 
রতরন হুমাযুঘনি জীর্ঘনি পরিণরত প্রকর্ল না প্রসইসাঘথ পির্তবী জীর্ঘন প্রকাঘনা প্রাণী রহসাঘর্ তাাঁি 
পুনজবন্ম হঘর্ সর্রকিু আযাম র্লঘত পািঘর্ন। তাাঁি কাঘি পুনজবঘন্মি ধািণাটা অর্ান্তি মঘন হঘযঘি 
রকন্তু প্রসই রভকু্ষি র্ারক কথাগুঘলা তাঘক ভারর্ত কঘি তুঘল। প্রস ইরতমঘধয একটা রর্ষঘয রনরিত 
হঘযঘি- প্রয িারশচক্র আি গ্রহ, নক্ষঘত্রি অর্স্থান, সািরণ এর্ং র্হুকাল পূঘর্বি েটনার্লীি রলরপর্ি 
ভাষয যাি অধযযঘন প্রস প্রচুি সময র্যয কঘিঘি এর্ং তাাঁি আরফম-উিুি স্বঘপ্ন তাাঁি কাঘি জীর্ন্ত 
র্ঘল প্ররতযমান স্বপ্নগুঘলা িািা প্রস জীর্ন যাপন আি শাসনকাঘযবি একটা কাোঘমা সৃরষ্ট কিঘত 
পািঘর্ এর্ং ইরতমঘধয প্রসই কাঘজ অঘনকদূি অগ্রসিও হঘযঘি। 
 

হুমাযুন! তুরম রক আমাি প্রঘশ্নি উত্তি প্রদঘর্? 
 

খানজাদাি কণ্ঠস্বি মঘন হয প্রযন দূঘি প্রকাথায প্রথঘক প্রভঘস আসঘি এর্ং প্রস প্রযন তাি রদঘক 
তারকঘয থাকায তাি আকৃরত হ্রাস প্রপঘত শুরু কঘি, প্রস একটা খর্বকায পুতুঘল পরিণত হয প্রয 
রকনা অনর্িত রনঘজি হাত আঘন্দারলত কিঘি আি মাথা না়েঘি। পুঘিা র্যাপািটাই একটা 
হাসযিসাত্মক মাত্রা লাভ কঘি। 
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তুরম রক রর্পঘদি রভতঘি আঘিা, আরম যখন প্রস রর্ষঘয কথা র্লরি তুরম প্রহঘসই চঘলঘিা… খানজাদা 
তাি র্াহু দৃঢ়ভাঘর্ আকঘ়ে ধিঘল, তাি তীক্ষ্ণ নখ হুমাযুঘনি র্াহুি মাংঘসি যভীঘি প্রযাঁঘথ র্ঘস, 
তাাঁঘক র্ািঘর্ রফরিঘয রনঘয আঘস। আমাি কথা প্রতামাঘক শুনঘতই হঘর্। রকিু রর্ষয আঘি যা রনঘয 
কথা না র্লঘলই চলঘি না… যা রকনা সম্ভর্ত আরমই প্রতামাঘক র্লঘত পারি… রকন্তু মঘন প্রিঘখা 
প্রতামায ভাঘলার্ারস র্ঘলই কথাগুঘলা আরম র্লরি। 
 

আপরন যা র্লঘত চান র্লঘত পাঘিন। 
 

হুমাযুন, তুরম আরফঘম আসক্ত হঘয রর্ভ্রারন্তি মাঘঝ রদনযাপন কিঘি। একটা সমঘয প্রযািা রহসাঘর্, 
শাসক রহসাঘর্ প্রতামাি সুনাম রিল। রকন্তু এখন একজন ভারু্ক আি কল্পনারর্লাসী িা়ো প্রতামাঘক 
রক অনয রকিু র্লা যাঘর্? আরম কখনও রচন্তাও করিরন এই কথাগুঘলা আরম কখনও প্রতামায 
র্লঘর্া…রকন্তু একজন শাসকঘক অর্শযই দৃঢ়ঘচতা হঘত হঘর্, তাঘক অর্শযই হঘত হঘর্ রসিান্তগ্রহঘণ 
সক্ষম। তাাঁি প্রজািা সর্সমঘয প্রযন জাঘন প্রয তাি উপঘি তািা রনভবি কিঘত পাঘি। এসর্ তুরম 
জান। এসর্ রর্ষঘয তুরম আি আরম অতীঘত কতর্াি না আঘলাচনা কঘিরি। আজকাল কদারচৎ 
প্রতামাি সাঘথ আমাি প্রদখা হয… এর্ং আরম যখন দির্াঘিি রদঘক তাকাই প্রসখাঘন আরম প্রকর্ল 
আতরঙ্কত আি অরনরিত অরভর্যরক্ত প্রদখঘত পাই, আি প্রতামাি রপে প্রপিঘন আ়েষ্ঠ হারসি শঘব্দ 
আমাি কান রর্দীণব হয। এমনরক যািা প্রতামায একসমঘয ভাঘলা কঘি রচনঘতা এর্ং দীেবরদন 
রর্শ্বিতাি সাঘথ প্রতামায আজ্ঞা পালন কিঘি- কারশম আি র্ার্া ইযাসভাঘলা প্রযমন- তাাঁঘদি কাঘিও 
তুরম একজন আযন্তুঘক পরিণত হঘযঘি। প্রতামাি রর্ঘর্চনাঘর্াঘধি উপঘি তািা আজকাল আি 
আঘযি মঘতা আস্থা িাখঘত পািঘি না। প্রতামাি প্ররতরক্রযা রনঘয তাাঁিা সরন্দহান তাঘদি আচিঘণ 
তুরম প্রসন্ন হঘর্ না কু্রি হঘর্ তাই রনঘয তািা সর্সমঘয সন্ত্রি থাঘক। কখনও েন্টাি পি েন্টা 
তািা প্রতামাি কাি প্রথঘক রনঘজঘদি কতবর্যকমব সম্বঘন্ধ সঙ্গরতপূণব প্রকাঘনা রনঘদবশনা রকংর্া মন্তর্য 
জানঘত পাঘি না… এমনরক কখনও এমন পরিরস্থরত কঘযক রদনও রর্িাজ কঘি… 
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খানজাদা পূঘর্ব কখনও তাাঁি সাঘথ এভাঘর্ কথা র্ঘলরন এর্ং রনঘজি প্রভতঘি একটা রর্িরক্ত জমঘি 
প্রস রু্ঝঘত পাঘি। যরদ আপরন রকংর্া আমাি অমাতযিা আমাি রসিান্তসমূহ এর্ং সাম্রাজয আরম 
প্রযভাঘর্ শাসন কিঘর্ র্ঘল মনরস্থি কঘিরি। প্রসটা সম্বঘন্ধ সর্িী মঘনাভার্ প্রপাষণ কঘিন তাহঘল 
রু্ঝঘত হঘর্ রর্ষযটা আপনাঘদি কাঘি প্রর্াধযময হযরন। রকন্তু অরচঘিই এমন একটা সময আসঘর্ 
যখন প্রদখঘর্ন আরম আমাঘদি সর্াি মঙ্গঘলি জনযই সর্রকিু কঘিরি। 
 

সময এখন আি প্রতামাি অনুকূঘল প্রনই। তুরম যরদ প্রতযাশা অনুযাযী শাসনকাযব পরিচালনা কিঘত 
র্যথব হও, প্রতামাি অনুযত প্রসনাপরত আি অরভজাতঘদি মঘনাঘযায তখন প্রতামাি সৎ-ভাইঘদি রদঘক 
আকৃষ্ট হঘর্। রর্ঘশষ কঘি আরম কামিাঘনি কথা র্লরি। হুমাযুন, মাথা রস্থি কঘি একর্াি প্রভঘর্ 
প্রদঘখা। প্রস র্যঘস প্রতামাি প্রচঘয কঘযকমাঘসি প্রিাট এর্ং ইরতমঘধয রনঘজি শাসনাধীন প্রঘদঘশ 
একজন দক্ষ প্রযািা আি কঘোি শাসক রহসাঘর্ প্রস রনঘজি প্রযাযযতা প্রমাণ কঘিঘি। প্রতামাি মঘতাই 
তািও ধমনীঘত র্ার্ি আি প্রসইসাঘথ সতমূঘিি িক্ত প্রর্ারহত হঘে। তুরম জান প্রস উচ্চাকারঙ্খ- 
এতটাই উচ্চাকারঙ্খ প্রয প্রতামাি রর্রুঘি ইরতমঘধয একর্াি ষ়েযন্ত্র কঘিঘি। প্রস আর্ািও একই 
কাজ কিঘর্ না প্রতামাি এমনটা ভার্র্াি প্রকাঘনা সুঘযায প্রনই। প্রতামাি মঘন রক একর্ািও প্রশ্ন 
জাঘযরন প্রকন গুলরুখ রনঘজঘক প্রতামাি প্রসর্াদাসীঘত পরিণত কঘিঘি, প্রকন প্রস তাি প্রসই পানীয 
রদঘয প্রতামায রসক্ত কিঘি? দূি আকাঘশি নক্ষঘত্রি মাঘঝ রনরহত অপাি িহঘসযি রদঘক তারকঘয 
থাকাি প্রচঘয রনঘজি চািপাঘশি প্রলাকঘদি মঘনি যভীঘি ডুর্ রদঘয প্রদখাটাই…তাঘদি অরভসরন্ধ 
সম্বঘন্ধ সজায থাকা একজন শাসঘকি পঘক্ষ প্রশাভনীয। কামিান আি আসকারিি হঘয প্রতামাি 
রর্রুঘি প্রকাঘশয রর্ঘদ্রাঘহি সাহস গুলরুঘখি কখনও হঘর্ না…কতখারন ধুিন্ধি আি কুশলী হঘল 
আরফঘমি প্রনশায আসক্ত কঘি প্রস প্রতামাঘক অধুঃখাঘত রনঘয যার্াি পরিকল্পনা কিঘত পাঘি। এর্ং 
প্রতামাি ক্ষমতা যখন দুর্বল হঘর্ এর্ং শীরথল হঘয আসঘর্ আি প্রতামাি প্রজািা একদা প্রয শাসকঘক 
শ্রিা কিঘতা তাাঁঘকই অর্জ্ঞা জ্ঞাঘন তারেলয কিঘত শুরু কিঘর্, তাি প্রকাঘনা সন্তাঘনি কাঘি তখন 
যরদ তািা শিণ প্রাথবনা কঘি তখন রকন্তু রর্ষযটাঘক প্রমাঘটই অস্বাভারর্ক মঘন হঘর্ না? উলুে 
প্রর্ঘযি পরিণরতি কথা স্মিঘণ প্রিঘখা। প্রতামাি মঘতাই- প্রস যখন তািকািারজ এর্ং জীর্ঘনি 
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উঘেশয সম্বঘন্ধ তাাঁিা তাাঁঘক রক সলুকসন্ধান রদঘত পাঘি প্রসসর্ রনঘয প্রর্শী আেন্ন হঘয পঘ়েরিল, 
তখন তািই এক প্রিঘল তাাঁঘক হতযা কঘি এর্ং তাাঁি রসংহাসঘন অরধরষ্ঠত হয। 
 

ঈষবা আি প্রক্রাঘধ আেন্ন হঘয আপরন কথা র্লঘিন। উৎসর্ রর্ষঘয আরম আপনাি ভার্নাগুঘলা 
গ্রহণ কঘি যণনাি সাহাঘযয আপনাি সংকীণব দৃরষ্টভরঙ্গ িারপঘয তাঘদি উন্নত কঘিরি র্ঘল আপরন 
রর্ষযটা প্রমঘন রনঘত পািঘিন না। আরম একদা আপনাি উপি প্রযমন রনভবিশীল রিলাম প্রতমনটা 
আজ আি নই র্ঘল, রনঘজি রসিান্ত রনঘজ রনঘত পাঘি এমন একজন মানুঘষ পরিণত হঘযরি র্ঘল 
এর্ং প্রকাঘনা স্ত্রীঘলাঘকি- আপনাি, র্া গুলরুঘখি কািও পিামশব তাি প্রঘযাজন প্রনই প্রদঘখ, আপরন 
রর্িক্ত…আপনাঘদি সর্ািই…রনজ রনজ অর্স্থান সম্বঘন্ধ সঘচতন হওযা উরচত। 
 

খানজাদাঘক রুিশ্বাঘস দাাঁর়েঘয থাকঘত প্রদঘখ প্রস রু্ঝঘত পাঘি কতটা আোত প্রস তাাঁঘক কঘিঘি, 
রকন্তু রকিু রর্ষঘয তাাঁঘক সতকব কিাটাও জরুিী রিল। খানজাদাঘক প্রস খুর্ই ভাঘলার্াঘস এর্ং শ্রিা 
কঘি, রকন্তু রতরন নন, সম্রাট হল প্রস আি তাই হুমাযুন রনঘজ রসিান্ত প্রনঘর্ রকভাঘর্ প্রস িাজয 
পরিচালনা কিঘর্। 
 

প্রতামাঘক সতকব কিঘত আরম আমাি সাধযমঘতা প্রচষ্টা কঘিরি। তুরম যরদ মনরস্থি কঘিই থাক প্রয 
আমাি প্রকাঘনা কথাই তুরম শুনঘর্ না তাহঘল আমাি আি রকিু কিাি থাঘক না… খানজাদাি কণ্ঠস্বি 
নীচু আি সংযত রকন্তু হুমাযুন রেকই লক্ষয কঘি তাি কপাঘলি পাঘশ একটা রশিা দপদপ কিঘি 
আি তাি প্রদহটা থিথি কঘি কাাঁপঘি। 
 

ফুপুজান… হুমাযুন তাাঁি র্াহুমূল স্পশব কিঘত প্রচষ্টা কিঘত রতরন েুঘি দাাঁ়োন এর্ং দিজাি উঘেঘশয 
প্রস্থান কঘিন আি রনঘজই এক ধাক্কায পাল্লা দুঘটা খুঘল প্রদন। তাি জনয অঘপক্ষািত রনঘজি দুই 
খাস পরিচারিকাঘক প্রডঘক রনঘয মশাল আঘলারকত করিঘডাঘ ি রদঘয দ্রুত রনঘজি কামিাি উঘেঘশয 
িওযানা প্রদন। হুমাযুন তাাঁি যমনপঘথি রদঘক রনিঘর্ রকিুক্ষণ তারকঘয থাঘকন। প্রস আঘয কখনও 
খানজাদাি সাঘথ প্রকাঘনা রকিু রনঘয তকব কঘিরন রকন্তু প্রস আজ তাাঁঘক যা র্ঘলঘি প্রসটা র্লা 
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প্রঘযাজন রিল, প্রস রনঘজঘক প্রসিকমই প্রর্াঝায। তািকািারজ আি তাঘদি র্ঘয আনা র্াতবা 
প্রকাঘনামঘতই উঘপক্ষণীয নয। প্রকাঘনা মানুষঘক- এমনরক প্রস যরদ সম্রাঘটি মঘতা ক্ষমতাধিও হয- 
প্রকাঘনাভাঘর্ই অনন্ত রর্ঘশ্বি মাঘঝ তািকািারজি আপাতদৃরষ্টঘত এই প্রশষ না হওযা আর্তবঘনি সাঘথ 
তুলনা কিা যায না। প্রস যরদ তাাঁঘদি ইরঙ্গত অনুসিণ কঘি তঘর্ তাাঁি িাজত্ব অর্শযই সমৃরি লাভ 
কিঘর্। 
 

আি গুলরুঘখি র্যাপাঘি ফুরপজান যা র্ঘলঘিন…প্রসটাও ভুল। দির্াঘিি আি দশজঘনি মঘতাই 
প্রসও অর্শযই সম্রাঘটি প্রনক নজঘি থাকঘত চায। তাঘক তুষ্ট কঘি গুলরুখ হযত আশা কঘি প্রয প্রস 
রনঘজি সন্তানঘদি জনয, তাি সৎ-ভাই কামিান আি আসকারিি জনয সুঘযাযসুরর্ধা আি অনুগ্রহ 
রনরিত কিঘত পািঘর্… রকন্তু এি প্রর্শী রকিু না। গুলরুঘখি আরফম রমরশ্রত যাঢ় র্ঘণবি সুিা যা 
তাাঁঘক মননঘক সমৃিকািী মাযব দশবঘন সাহাযয কঘি প্রসটা তাাঁঘক প্রদযা গুলরুঘখি উপহাি এর্ং এই 
সুিা পান কিা প্রথঘক প্রস রনঘজঘক রর্িত িাখঘত চায না, প্রস প্রসটা পািঘর্ও না…রর্ঘশষ কঘি এই 
সুিা যখন তাঘক প্ররতরনযত অরিঘত্বি িহসযমযতা পুঘিাপুরি আযত্ত কিাি কািাকারি রনঘয চঘলঘি। 
 

* 
 

ঢাঘকি আওযাজ কিঘি প্রয তাঘক আসঘত দাও। আজ শুক্রর্াি- আরজ প্রসই রদন প্রযরদন আরম 
আমাি সর্ঘচঘয দীনহীন প্রজাি প্ররতও নযাযরর্চাি কিঘত প্রস্তুত। হুমাযুন তাাঁি উাঁচু পৃষ্টঘদশযুক্ত 
রসংহাসঘন উপরর্ষ্ট হঘয হাঘস। যত িযমাঘসি রভতি আজই প্রথম রসংহাসনটাঘক দশবনাথবীঘদি 
সাঘথ সাক্ষাঘতি জনয রনধবারিত কঘক্ষি র্াইঘি এঘন িাখা হঘযঘি কািণ সম্রাঘটি কাঘি সুরর্চাি 
প্রাথবনা কঘি অজ্ঞাত প্রকউ একজন প্রমাঘষি চাম়ো রদঘয সতিী অরতকায ঢাঘক প্রর্াল তুঘলঘি। 
শুরুঘত শব্দটা মৃদু আি অরনযরমত রিল এর্ং এক মুহূঘতবি জনয মঘন হঘযরিল প্রসটাও রু্রঝ র্ন্ধ 
হঘযঘি। হুমাযুন তািপঘি পুনিায শব্দটা শুনঘত পায। নযাযরর্চাঘিি ঢাঘক প্রযই প্রর্াল তুঘল থাকুক 
মঘন হঘে এর্াি প্রযন প্রস একটু সাহসী হঘযঘি। ঢাঘকি প্রর্াঘলি আওযাজ প্রজািাল হয এর্ং প্রসটা 
এর্াি দ্রুত লঘয ধ্বরনত হয। এই মুহূতবটাি মুঘখামুরখ তাঘক হঘত হঘর্ প্রসটা প্রস আঘযই জানঘতা 
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রেক প্রযমন প্রস জাঘন- সমঘয তাি অমাতযরৃ্ন্দ রেকই প্রস প্রযসর্ সংস্কাি কাযবক্রম গ্রহণ কঘিঘি 
প্রসসর্ প্রমঘন প্রনঘর্। এমনরক প্রপা়ে খাওযা কারশমও, প্রয এই মুহূঘতব তাি রসংহাসঘনি পাঘশ যম্ভীি 
মুঘখ দাাঁর়েঘয িঘযঘি, স্বীকাি কিঘত র্াধয হঘর্ প্রসই সরেক রিল। 
 

নীল পাযর়ে পরিরহত তাাঁি প্রদহিক্ষী দঘলি িযজন সদসয দূযব প্রাঙ্গন প্রথঘক প্রর্ি হঘয প্রযঘত তাঘদি 
পাঘযি শঘব্দ পাথুঘি প্রমঘঝঘত প্ররতধ্বরন তুঘল। তািা যখন রফঘি আঘস তাঘদি সাঘথ লাল রসঘল্কি 
শার়ে পরিরহত কপাঘল লাল রতলক প্রদযা একজন অল্পর্যসী রহনু্দ িমণীঘক প্রদখা যায। প্রমঘযটাি 
মাথাি লম্বা কাঘলা চুল তাি কাাঁঘধি উপঘি প্রঢউঘযি মঘতা প্রভালা পঘ়ে আঘি এর্ং তাি অরভর্যরক্তি 
মঘধয একাধাঘি উঘিয আি দৃঢ়তা ফুঘট আঘি। প্রহিীি দল তাাঁঘক রসংহাসঘনি দশ রফঘটি রভতি 
রনঘয আসঘত প্রস হুমাযুঘনি সামঘন রনঘজঘক নতজানু কঘি। 
 

উঘে দাাঁ়োন। সম্রাট আপনাি অনুঘিাধ শ্রর্ঘণ প্রস্তুত, কারশম মে কঘণ্ঠ র্ঘল। আপরন রনরিত 
থাকঘত পাঘিন প্রয আপরন অর্শযই নযাযরর্চাি পাঘর্ন। 
 

রসংহাসঘন উপরর্ষ্ট হুমাযুঘনি িত্নঘশারভত, দীরপ্তময অর্যঘর্ি রদঘক প্রমঘযটা প্রকমন একটা 
অরনিযতা রনঘয তারকঘয থাঘক প্রযন তাাঁি রর্শ্বাসই হঘে না প্রস সম্রাঘটি সামঘন দাাঁর়েঘয আঘি। 
সুলতান, আমাি নাম রসতা। আরম আগ্রাি এক র্যর্সাযীি স্ত্রী। আমাি স্বামী লর্ঙ্গ, জাফিান আি 
দারুরচরনি মঘতা মশলাি একজন র্যর্সাযী। এক সপ্তাহ পূঘর্ব রতরন রদল্লীি র্াজাি প্রথঘক মশলা 
রকঘন প্রসগুঘলা খচ্চঘিি একটা প্রিাট র্হঘিি রপঘে চারপঘয আগ্রায রফঘি আসরিঘলন। রদল্লী প্রথঘক 
দুরদঘনি দূিঘত্ব আমাঘদি পরর্ত্র রহনু্দ শহি মধুিাি কাঘি রতরন আি তাাঁি সঙ্গীসাথীিা ডাকাঘতি 
কর্ঘল পঘ়েন যাাঁিা তাাঁঘদি র্হন কঘি আনা সর্রকিু লুট কঘি প্রনয- এমনরক তাঘদি পিঘনি 
কাপ়েও তাাঁিা খুঘল প্রনয। ডাকাঘতি দল খচ্চঘিি র্হি রনঘয িওযানা প্রদঘর্ এমন সময আপনাি 
একদল সসনয প্রসখাঘন এঘস উপরস্থত হয। সসনযিা ডাকাতঘদি হতযা কঘি রেকই রকন্তু আমাি 
স্বামীঘক তাি মালপত্র রফরিঘয প্রদর্াি র্দঘল তািা আমাি স্বামীঘক উপহাস কঘি। তািা র্ঘল প্রয 
রতরন প্রভ়োি মঘতা ভঘয ভযা ভযা কিরিঘলন আি তাি সাঘথ প্রসিকমই আচিণ কিা উরচত। 
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ডাকাতঘদি র্াধা দর়ে খুঘল রদঘয তাাঁঘক র্াধয কঘি নি অর্স্থায এর্ং খারল পাঘয তপ্ত র্ারলি উপি 
রদঘয প্রদৌ়োঘত, প্রো়োি রপঘে সওযা়ে হঘয তাাঁিা তাাঁঘক ধাওযা কঘি এর্ং রর্দ্রূপ কঘি আি তাাঁঘদি 
র্শবাি ডযা রদঘয তাঘক রনমবমভাঘর্ প্রখাাঁচাঘত থাঘক। তািা রনঘজঘদি কমবকাঘণ্ড রনঘজিাই হাাঁরপঘয 
উেঘল, িক্তাক্ত আি পরিশ্রান্ত অর্স্থায আমাি স্বামীঘক র্ারলি উপঘি প্রফঘল প্রিঘখ তািা চঘল যায। 
এর্ং যার্াি সময তািা মূলযর্ান মশলা প্রর্াঝাই আমাি স্বামীি সর্গুঘলা খচ্চি তাঘদি সাঘথ কঘি 
রনঘয যায…। 
 

এঘহন অরর্চাঘিি কািঘণ রসতাি কণ্ঠস্বি প্রক্রাঘধ কাাঁপঘত থাঘক রকন্তু প্রস রনভবঘয সিাসরি হুমাযুঘনি 
প্রচাঘখি রদঘক তারকঘয থাঘক। আরম আমাি স্বামীি জনয নযাযরর্চাি প্রাথবনা কিরি। প্রস মহামানয 
সুলতাঘনি একজন রর্শ্বি প্রজা এর্ং সঘর্বাপরি তাাঁি র্যস হঘযঘি। আপনাি সসনযঘদি উরচত রিল 
তাাঁি প্ররত রনদবয আচিণ না কঘি তাাঁঘক িক্ষা কিা। আজ রতরন মৃতর্ৎ রনঘজি র্াসায শুঘয আঘিন 
তাাঁঘদি প্রদযা আোঘতি ফঘল তাি সািা প্রদঘহ সৃষ্ট ক্ষতস্থানগুঘলাঘত পূজ জঘমঘি… 
 

মরহলাঘক প্রশ্ন কিঘত প্রস্তুত কারশম সামঘন এরযঘয আঘস রকন্তু হুমাযুন তাাঁঘক প্রপিঘন সঘি আসঘত 
ইরঙ্গত কঘি। সসনযঘদি এঘহন আচিণ তাাঁি মযবাদাি জনয ক্ষরতকি। রনঘজি প্রজাঘদি কাঘি তাাঁঘক 
সূঘযবি মরহমায মরহযান হঘত হঘর্। তাাঁঘদি সর্াি উপঘিই প্রযন তাাঁি দীরপ্ত আি উষ্ণতা আপরতত 
হয রকন্তু এই হতভাযয র্যর্সাযী অন্ধকাঘি রনমরজ্জত হঘযঘিন… 
 

এই সসনযঘদি সম্পঘকব আপরন আমাঘক আি রকিু রক র্লঘত পািঘর্ন? আপরন রক তাঘদি নাম 
জাঘনন? 
 

আমাি স্বামী প্রকর্ল র্ঘলঘিন প্রয সসনযঘদি একজন তাঘদি দলপরতঘক রমিাক প্রর্য র্ঘল সঘম্বাধন 
কঘিরিল এর্ং প্রস লম্বা, চও়ো প্রদখঘত আি তাি নাক ভাঙা এর্ং একটা সাদা ক্ষতরচহ্ন তাাঁি 
প্রোাঁটঘক রর্কৃত কঘিঘি। 
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হুমাযুন ভাঘলা কঘিই প্রচঘন রমিাক প্রর্যঘক র্াদখশাঘনি এক উজ্জ্বল, নযাযনীরত রর্র্রজবত এক 
প্রযাত্রপরত প্রয রহনু্দিান অরভযাঘনি সময হুমাযুন আি তাাঁি আব্বাজাঘনি সাঘথ প্রসখান প্রথঘক 
এঘসরিল। পারনপঘথ রনঘজি প্রো়োি রপে প্রথঘক শত্রুপঘক্ষি একটা িণহরিি প্রপিঘনি পাঘয প্রস 
ঝাাঁরপঘয পঘ়ে এর্ং শত্রুপঘক্ষি রতিন্দাজঘদি হতযা কিঘত, যািা জন্তুটাি রপঘে স্থারপত একটা 
হাওদায অর্স্থান কঘি হুমাযুঘনি সসনযঘদি উঘেঘশয অনর্িত তীি রনঘক্ষপ কিরিল, প্রসখান প্রথঘক 
একলাঘফ প্রস জন্তুটাি রপঘে উঘে র্ঘস স্বাতন্ত্রমরণ্ডত একজন প্রযািা রহসাঘর্ পরিরচরত লাভ কঘি। 
র্তবমাঘনি অপিাঘধি জনয অতীঘতি র্ীিত্ব প্রকাঘনা অজুহাত হঘত পাঘি না। রমিাক প্রর্যঘক অর্শযই 
রনঘজি এই যঘথোচাঘিি জনয জর্ার্রদরহ কিঘত হঘর্। 
 

আপরন এঘতাক্ষণ যা র্ঘলঘিন প্রসটা যরদ সরতয হয, আরম ওযাদা কিরি আপরন নযাযরর্চাি পাঘর্ন। 
আপরন এখন র্াসায রফঘি যান এর্ং আমাি সমঘনি জনয অঘপক্ষা কঘিন। কারশম- রমিাক প্রর্যঘক 
খুাঁঘজ প্রর্ি কঘি যত দ্রুত সম্ভর্ আমাি সামঘন এঘন হারজি কি। 
 

হুমাযুন উঘে দাাঁ়োয এর্ং দশবনাথবীঘদি জনয রনধবারিত কক্ষ প্রথঘক িুঘট প্রর্র়েঘয আঘস। তাি যা 
গুরলঘয উঘে র্রম পায। তাি মাথা আর্াি র্যাথা কিঘি- তাাঁি প্রচাঘখি প্রপিঘন তীক্ষাগ্র প্রকাঘনা রকিু 
িািা আোঘতি যন্ত্রণাটা আজকাল প্রায রনযরমতই হঘে আি প্রসইসাঘথ ভুল প্রদখাি মাত্রাও প্রর্ঘ়ে 
রযঘয প্রকাঘনা রকিুি প্ররত মঘনারনঘর্শ কিাটা তাি জনয আিও করেন কঘি তুঘলঘি। যন্ত্রণা 
উপশঘমি জনয, তাি মনঘক প্রশান্ত কিঘত আি দির্াঘিি এইসর্ রর্িরক্তকি র্াধযর্াধকতা প্রথঘক 
রনঘজঘক মুক্ত কিঘত, তাাঁি আিও আরফম এর্ং সুিা প্রঘযাজন। 
 

* 
 

সপ্তাঘহি মঙ্গলর্াি পরিচারলত হয মঙ্গল গ্রহ িািা, এরদঘনি জনয যথাথব প্রপাষাক িক্ত লাল িঘঙি 
আলখাল্লা পরিরহত হুমাযুন রমিাক প্রর্ঘযি অর্াধয মুখার্যঘর্ি রদঘক তীক্ষ্ণ দৃরষ্টঘত তাকায। রশকল 
রদঘয প্রর্াঁঘধ তাাঁঘক দির্াি কঘক্ষ আনা হঘযঘি র্ঘট, রকন্তু প্রস তািপঘিও রনঘজি রচিাচরিত 
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হামর়্োভার্ রেকই র্জায প্রিঘখঘি। হুমাযুঘনি মুঘখি রদঘক প্রস তাি কাঘলা প্রচাখ রদঘয রস্থিভাঘর্ 
তারকঘয থাঘক এর্ং তাাঁঘক প্রদঘখ মঘনই হয না সদয প্রতল প্রদযা কুোি হাঘত দাাঁর়েঘয থাকা 
জল্লাদঘদি র্া প্রাণর্ধকািী পাথঘিি যাঘয জঘম যাওযা লাল িঘক্তি কাঘলা দায- প্রস লক্ষয কঘিঘি। 
রসংহাসঘনি ডান পাঘশ স্থারপত প্রকাণ্ড কাঘলা গ্রানাইট পাথিটাি উপঘি একটু আঘযই উন্মঘত্তি 
হাত-পা িুাঁ়েঘত িুাঁ়েঘত রমিাক প্রর্ঘযি চািজন প্রলাক তাঘদি ডান হাত খুইঘযঘি এর্ং সদয করতবত 
হাঘতি অরর্রশষ্টাংশ সংক্রমন প্রিাঘধ যনযঘন লাল প্রলাহাি টুকঘিা রদঘয পুর়েঘয প্রদযা হঘযঘি। 
প্রলাকগুঘলাঘক সরিঘয প্রনযা হঘলও, র্াতাস এখনও তাঘদি মাংস প্রপা়েি যঘন্ধ ভািী হঘয আঘি। 
 

রমিাক প্রর্য, প্রতামাি সসনযঘদি কপাঘল রক শারি জুঘটঘি প্রসটা যাঘত তুরম প্রতযক্ষ কিঘত পাি, 
প্রসজনয আরম প্রতামাঘক সর্াি প্রশঘষ আনঘত র্ঘলরি। তািা অনযায কঘিঘি এর্ং প্রসজনয উপযুক্ত 
শারি প্রপঘলও, তুরম, তাঘদি প্রনতা রহসাঘর্ তাঘদি এই জেনয অপিাঘধি দাযদারযত্ব প্রতামাঘকই র্হন 
কিঘত হঘর্। রনঘজি অপিাধ তুরম প্রকাঘনা প্রকাঘিি ভরণতা িা়োই স্বীকাি কঘিঘি রকন্তু শারিি 
হাত প্রথঘক তুরম র্াাঁচঘত পািঘর্ না… প্রতামাি কমবকাঘণ্ডি কািঘণ আমাি প্রয সম্মানহারন হঘযঘি 
প্রতামাি মৃতুযই প্রকর্ল পাঘি প্রসই কলঙ্কঘমাচন কিঘত। আঘিকটা কথা, জল্লাঘদি কুোিাোঘত তুরম 
মৃতুযি অভয লাভ কিঘর্ না। প্রতামাি অপিাঘধি সমূ্পিক মাত্রায প্রতামাি মৃতুযদণ্ড কাযবকি কিা 
হঘর্। প্রর্ান আপরন কাঘি এরযঘয আঘসন। 
 

যাঢ় নীল িঘঙি শার়ে পরিরহত অর্স্থায দির্াঘিি এক প্রকাঘণ দাাঁর়েঘয থাকা প্রর্শি র্রণঘকি স্ত্রী 
সীতাঘক ইরঙ্গঘত হুমাযুন সামঘন এরযঘয আসঘত র্ঘল। হুমাযুন আপন মঘন ভাঘর্, প্রচাঘখি সামঘন 
অঙ্গঘেদ প্রদঘখও প্রমঘযটা একটুও রর্চরলত হযরন এর্ং এর্াি প্রস প্রদখঘর্ সরতযকাঘিি িাজকীয 
নযাযরর্চাি। রমিাক প্রর্ঘযি জনয প্রয শারিি কথা প্রস প্রোষণা কিঘত যাঘে প্রসটাি ধািণা প্রস স্বঘপ্ন 
লাভ কঘিঘি আি এি যথাথবতা তাাঁঘক প্রীত কঘিঘি। সর্াি জনযই একটা চমক অঘপক্ষা কিঘি 
রসংহাসঘনি দুপাঘশ তাাঁি আঘদশ অনুযাযী দির্াঘি উপরস্থত সর্ অমাতযঘদি মঘতা লাল প্রপাষাক 
পরিরহত অর্স্থায দাাঁর়েঘয থাকা কারশম র্া র্াইসানযাঘিি সাঘথও প্রস এ রর্ষঘয রকিু আঘলাচনা 
কঘিরন। 
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রমিাক প্রর্য, হাাঁটু প্রযঘ়ে র্ঘস নতজানু হও। প্রযাত্রপরতি প্রচহািায এতক্ষঘণ রর্স্ময ফুঘট উঘে প্রযন 
এি আয মুহূতব পযবন্তও প্রস রর্শ্বাস কঘিরন হুমাযুন তাাঁঘক সরতযই মৃতুযদঘণ্ড দরণ্ডত কিঘর্। তাি মুখ 
িক্ত শূনয হঘয প়েঘত তাি উপঘিি প্রোাঁঘটি সাদা ক্ষতরচহ্নটা প্রায অদৃশয হঘয রযঘয পুঘিা মুঘখ 
মসৃণ পাণু্ডি পৃঘষ্টি মঘতা একটা অশুভ দীরপ্ত ফুঘট উঘে। প্রস জীহ্বা রদঘয প্রোাঁট প্রভজায, তািপঘি 
পুনিায সাহস সিয কঘি, দির্াঘি উপরস্থত সর্াই শুনঘত পাঘর্ এমন কঘণ্ঠ রকিু র্লঘত শুরু 
কঘি। 
 

সুলতান…প্রথঘম পারনপঘথ এর্ং পির্তবীঘত গুজিাঘত আরম জীর্নপণ কঘি আপনাি জনয ল়োই 
কঘিরি…আপনাি প্ররত আরম সর্সমঘয অরর্চল আনুযতয প্রদশবন কঘি এঘসরি। প্রপটঘমাটা, ভীরু 
আি কাপুরুষ এক র্রণঘকি সাঘথ িঙ্গিরসকতা কিঘত রযঘয আরম একটু র্া়োর্ার়ে কঘি প্রফঘলরি। 
প্রসজনয মৃতুযদণ্ড প্রাপয হঘত পাঘি না। আরম আি আমাি প্রলাঘকিা সর্াই প্রযািাি জাত, রকন্তু 
গুজিাঘতি পঘি আপরন আমাঘদি আি প্রকাঘনা যুঘিি সুঘযায প্রদনরন…না প্রকাঘনা রর্জঘযি 
প্রযৌির্…আরফম প্রসর্ন কঘি তািকািারজি রদঘক তারকঘয প্রথঘকই আপরন আজকাল সময 
অরতর্ারহত কিঘিন যখন আপনাি উরচত রিল রনঘজি প্রসনার্ারহনীঘক প্রনতৃত্ব প্রদযা। রনজ মাতৃভূরম 
তযায কঘি আমিা প্রসজনযইঘতা এঘসরি…প্রস প্ররতশ্রুরতই আপরন আমাঘদি রদঘযরিঘলন…একটাি 
পঘি একটা রর্জয রিরনঘয প্রনযাি সময আমাঘদি প্রো়োি খুঘিি দাপুঘট প্রর্াল পৃরথর্ীি রু্ঘক 
প্ররতধ্বরন তুলঘর্…। 
 

যঘথষ্ট! দাাঁর়েঘয থাকা দুই জল্লাদঘক হুমাযুন তাাঁি হাত তুঘল রকিু একটা ইশািা কঘি। তািা তাঘদি 
হাঘতি কুোি নারমঘয িাঘখ এর্ং পাঘশি একটা িঘম্ভি আ়োল প্রথঘক তাঘদি একজন একটা প্রিাট 
র্িা তুঘল প্রনয। তািপঘি, হুমাযুঘনি প্রহিীিা দুপাশ প্রথঘক হাাঁটু প্রযঘ়ে র্ঘস থাকা রমিাক প্রর্ঘযি 
কাাঁধ শক্ত কঘি প্রচঘপ ধিঘত, জল্লাদঘদি একজন তাি প্রপিঘন রযঘয দাাঁর়েঘয, আকরিকভাঘর্ তাি 
মাথা প্রপিঘনি রদঘক প্রটঘন ধঘি এর্ং তাাঁঘক মুখ খুলঘত র্াধয কঘি। র্িা হাঘত দাাঁর়েঘয থাকা 
প্রলাকটা এর্াি র্িাি প্রভতঘি হাত ঢুকায। প্রলাকটা এর্াি উজ্জ্বল হলুদ র্ঘণবি একমুঘো গুঘ়ো র্িাি 
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প্রভতি প্রথঘক প্রর্ি কঘি এঘন প্রসটা, রমিাক প্রর্ঘযি র্যাদান হঘয থাকা মুঘখি যহ্বঘি প্রেঘস গুাঁঘজ 
রদঘত প্রযালমরিচ আি হলুদ গুঘ়োি তীব্র ঝাঝাঘলা যন্ধ হুমাযুঘনি নাঘক এঘস ধাক্কা প্রদয। 
 

রমিাক প্রর্য সাঘথ সাঘথ রনুঃশ্বাস প্রনর্াি জনয খারর্ প্রখঘত শুরু কঘি। তাাঁি হা-হঘয থাকা প্রচাযাঘলি 
রভতি রদঘয তাাঁি যলাি প্রভতঘি রিতীযর্াি তািপঘি তৃতীযর্াি মুঘোভরতব গুঘ়ো প্রেঘস রদঘত 
প্রর্চািাি দ়েদ়ে কঘি পারন প়েঘত থাকা প্রচাখ দুঘটা প্রযন মাথাি প্রভতি প্রথঘক রেকঘি প্রর্র়েঘয 
আসঘত চায। তাি মুখ ইরতমঘধয প্রর্গুনী র্ণব ধািণ কিঘত শুরু কঘিঘি এর্ং তাি রনযবারতত মুখ 
প্রথঘক হলুদ রনষ্ঠীর্ঘনি ধািা যর়েঘয প়োি সাঘথ সাঘথ নাক রদঘয অঘঝাঘি প্রশ্লি ঝিঘি। নতজানু 
অর্স্থায তাঘক প্রেঘস ধঘি থাকা প্রলৌহমুরষ্ঠি হাত প্রথঘক রনঘজঘক মুক্ত কিঘত প্রস মিীযা হঘয প্রচষ্টা 
কিঘত থাঘক এর্ং উঘে দাাঁ়োর্াি জনয ধ্বিাধ্বরিি সমঘয ফাাঁরসঘত প্রঝালান প্রকাঘনা প্রলাঘকি মঘতা 
পা দুঘটা উঘেশযহীনভাঘর্ লারথ মাঘি। 
 

হুমাযুন তাি চািপাঘশ আাঁতঘক উঘে দমর্ন্ধ কিাি শব্দ শুনঘত পায। কারশম মুখ েুরিঘয প্রনয এর্ং 
র্াইসানযািও আপ্রাণ প্রচষ্টা কঘি রনঘজি দৃরষ্ট অনযত্র রনর্ি কিঘত। এমনরক সীতাঘকও রর্পযবি 
প্রদখায, রনঘজি অজাঘন্ত হাঘতি তালুঘত নখ প্রযাঁঘথ যাওযা একটা হাত প্রস মুঘখি কাঘি তুঘল আঘন 
এর্ং তাাঁি প্রচাখ দুঘটা আতঘঙ্ক প্রযাল প্রদখায। আি কঘযকটা মুহূতব এর্ং তািপঘিই সর্রকিু 
চুঘকরু্ঘক যাঘর্। রমিাক প্রর্য প্রশষর্াঘিি মঘতা প্রদঘহি সর্টুকু শরক্ত জঘ়ো কঘি অঘঝাঘি পারন 
প়েঘত থাকা প্রচাখ দুঘটা খুঘল এর্ং এক মুহূঘতবি জনয প্রস প্রচাঘখি দৃরষ্ট হুমাযুনঘক রর্ি কঘি, আি 
তািপঘিই তাাঁি প্রদহ রনথি হঘয যায। 
 

হুমাযুন উঘে দাাঁ়োয। অপিাঘধি উপযুক্ত শারি। আমাি আইন অমানয কিাি ধৃষ্টতা যািা প্রদখাঘর্ 
তাাঁঘদি সর্াইঘক এই একই পরিণরত র্িণ কিঘত হঘর্। হুমাযুঘনি প্রসানালী রসংহাসন, রসংহাসঘনি 
যরদ- রদনরট মঙ্গঘলি প্রভার্াধীন হওযায লাল মখমঘল আরৃ্ত, প্রয মঘি অর্রস্থত প্রসখান প্রথঘক প্রস 
প্রনঘম দাাঁ়োয এর্ং দুপাঘশ রনঘজি প্রদহিক্ষীঘদি িািা পরিঘর্রষ্টত হঘয প্রস দির্াি কক্ষ তযায কঘি। 
কঘযক মুহূঘতবি জনয প্রসখাঘন রনির্তা রর্িাজ কঘি, তািপঘি তাাঁি অমাতযিা আঘিা একর্াি 
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রনঘজঘদি জীহ্বাি উপি দখল রফঘি প্রপঘল তাি প্রপিঘন অঘনকগুঘলা কণ্ঠস্বিঘক একসাঘথ হ়ের়্ে 
কঘি কথা র্লঘত প্রশাঘন। 
 

সঘর্মাত্র সন্ধযা হঘযঘি। যমুনাি রু্ঘক অন্ধকাি েরনঘয আসঘি, ইরতমঘধয চাাঁদ উঘেঘি এর্ং রূপালী 
আঘলায নদীি তীি ভারসঘয রদঘে প্রযখাঘন উট আি যরুি পাল জঘলি তৃষ্ণা প্রমটাঘত এঘসঘি। প্রস 
আজঘক সারলমাি কাঘি যাঘর্। আরফঘমি প্রনশায রু্াঁদ হঘয থাকাি কািঘণ আজকাল আি প্রস আঘযি 
মঘতা তাাঁি কাঘি যায না। সারলমাি তুলতুঘল, প্রসানালী প্রদহটাি কথা প্রভঘর্ প্রস মুচরক হাঘস। 
 

রূপালী কারুকাযবখরচত একটা নীচু রডভাঘন সারলমা শুঘয তাি রখদমঘত রনঘযারজত এক পরিচারিকা 
তাাঁি পাঘযি প্রপলর্ পাতায প্রমঘহদীি জরটল নক্সা আাঁকঘি। গুজিাত অরভযাঘনি সময হুমাযুন প্রয 
ধনসম্পদ অরভহিণ কঘিরিল প্রসখান প্রথঘক সারলমাঘক প্রস িত্নখরচত প্রয পরিকিটা রদঘযরিল দুই 
প্রমঘযটা প্রকর্ল প্রসটাই পরিধান কঘি িঘযঘি। 
 

প্রসই অরভযানটাঘক এখন কতরদন আঘযি কথা র্ঘল মঘন হয প্রযন অনয প্রকাঘনা জীর্ঘনি সৃ্মরত। 
অরভঘযায প্রকাশ কঘি রমিাক প্রর্ঘযি র্লা কথাগুঘলা আপরন আমাঘদি প্রকাঘনা রর্জয এঘন 
প্রদনরন…আরফম প্রসর্ন আি তািকািারজি রদঘক তারকঘয আপরন আপনাি সময অরতর্ারহত 
কিঘিন। রমিাক প্রর্ঘযি মৃতুযদণ্ডই প্রাপয রকন্তু তাাঁি অরভঘযাঘযি রভতঘি প্রকাথায প্রযন সামানয হঘলও 
সঘতযি রনরর়্েতা উাঁরক প্রদয। প্রস সাম্রাঘজযি শাসনকাযব প্রযভাঘর্ পরিচালনা কিঘি, রকংর্া তাি 
আরফম প্রসর্ঘনি পরিমাণ সম্বঘন্ধ তাি আব্বাজান রক মন্তর্য কিঘতন? কারশম আি খানজাদা প্রযমন 
অনুঘিাধ কঘিঘি, তাি চািপাঘশ যািা িঘযঘি তাাঁঘদি প্ররত আঘিা প্রর্শী মঘনাঘযাযী হর্াি স্বাঘথবই 
হযঘতা মাদক গ্রহঘণি মাত্রা তাি হ্রাস কিা উরচত। রকন্তু পরিরস্থরত র্দঘলঘি, তাই রক মঘন হয না? 
প্রমাযলঘদি যাযার্ি, র্র্বি সময এখন প্রকর্লই সৃ্মরত। প্রস একটা সাম্রাঘজযি শাসনকতবা এর্ং সমৃরি 
আি অনুঘপ্রিণাি নতুন উৎস, শাসনকাযব পরিচালনাি নতুন পিরত প্রয প্রস খুাঁঘজ চঘলঘি প্রসটা আি 
কাঘিা না একান্তই তাি এরক্তযািভুক্ত। তািকািারজ যাঘদি দীরপ্ত এমনরক প্রকাহ-ই-নূঘিি প্রচঘযও 
প্রখি তািা তাঘক হতাশ কিঘর্ না। 
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হতাশ কিঘর্ না সারলমাও। তাাঁি পরিচারিকারট দ্রুত কক্ষ তযায কিঘত, সারলমা প্রশাযা অর্স্থা প্রথঘক 
উঘে দাাঁ়োয। ধীঘি প্রণযরসক্ত ভরঙ্গঘত প্রস হুমাযুঘনি লাল আলখাল্লাি র্াধন আলযা কিঘত শুরু 
কিঘল, নিম প্রিশঘমি নীঘচ তাি কাাঁধ আি র্াহুি শক্ত প্রপশীি উপঘি তাি আঙু্গলগুঘলা আসন্ন 
আনঘন্দি র্াতবা রনঘয প্রদৌঘ়ে প্রর়্োয। প্রস রফসরফস কঘি প্রকর্লই আউ়োঘত থাঘক, আমাি সম্রাট। 
সারলমাি নি িঘন এরলঘয থাকা লম্বা কাঘলা চুল প্রস দুহাঘত আকঘ়ে ধঘি এর্ং সঘর্ঘয তাাঁঘক 
রনঘজি রদঘক আকষবণ কঘি, সঙ্গসুঘখি জনয র্যগ্র তািা পিস্পঘিি সারন্নধয উপঘভায কঘি যতক্ষণ 
না প্রমানতা োঘমি ধািায তাাঁঘদি দুজঘনি প্রদহ রসক্ত হঘয উঘে অর্ঘশঘষ রিক্ত পরিশ্রান্ত হঘয এঘক 
অপঘিি আরলঙ্গনার্ি অর্স্থায তািা রর্িানায লুরটঘয পঘ়ে। 
 

কঘযক েন্টা পঘিি কথা, হুমাযুন সারলমাি পাঘশ শুঘয আঘি। উনু্মক্ত র্াতাযন পঘথ র্াতাঘসি রেগ্ধ 
একটা প্রস্রাত র্ঘয চঘল আি পূর্বরদঘকি আকাঘশ ইরতমঘধয ধুসি আঘলা ফুটঘত শুরু কঘিঘি। 
সারলমা েুঘমি মঘধয রর়্েরর়্ে কঘি রকিু র্ঘল এর্ং তািপঘি েুঘি রযঘয রনঘজি নিম, মসৃণ 
করটঘদশ রদঘয হুমাযুনঘক স্পশব কঘি, রনঘজি স্বঘপ্নি মাঘঝ রর্ঘভাি হঘয যায। রকন্তু প্রকাঘনা দুঘর্বাধয 
কািঘণ রনদ্রাঘদর্ী হুমাযুঘনি কাি প্রথঘক প্রকর্লই পারলঘয প্রর়্োয। প্রস প্রচাখ র্ন্ধ কঘি যতর্াি 
েুমাঘত প্রচষ্টা কঘি প্ররতর্ািই রমিাক প্রর্ঘযি রর্কৃত, রনুঃশ্বাঘসি জনয হাাঁসফাাঁস কিঘত থাকা 
মুখরর্র্ঘি প্রফনারযত হলুদ লালা আি কঘিারট প্রথঘক অঘধবক প্রর্র়েঘয আসা আতঙ্কগ্রস্থ দুঘটা প্রচাখ প্রস 
প্রদখঘত পায। অরস্থিতা সৃরষ্টকািী এসর্ প্ররতকৃরতগুঘলাঘক মন প্রথঘক রর্তার়েত কিঘত অঘনক 
আঘযই তাি উরচত রিল গুলরুঘখি রর্খযাত সুিা পান কিা রকন্তু সুিাি পাত্রটা প্রস রনঘজি আর্াসন 
কঘক্ষ প্রিঘখ এঘসঘি। প্রস যাই প্রহাক, রনঘজি অরস্থি রচত্তঘক প্রস এখনও প্রশান্ত কিঘত পাঘি। প্রস 
রনঘজি যলায একটা সরু প্রচন রদঘয প্রঝালান নীলকান্তমরণ খরচত প্রসানাি লঘকঘটি প্রভতি প্রথঘক 
আরফঘমি প্রর্শ কঘযকটা দলা প্রর্ি কঘি এর্ং একটা পাঘত্র পারন রনঘয প্রসগুঘলা যলাধুঃকিণ কঘি। 
প্রস যলায প্রসই পরিরচত রতক্ত কটু স্বাদ প্রটি পায রকন্তু তািপঘিই প্রস প্রটি পায তোলু, অর্সন্ন 
একটা উষ্ণতা প্রকাথা প্রথঘক প্রযন চুাঁইঘয তাি রভতঘি ির়েঘয প়েঘি। প্রচাঘখি পাতা প্রশষ পযবন্ত ভািী 
হঘয আসঘত থাকঘল, হুমাযুন টানটান হঘয শুঘয থাঘক। চন্দনকাঘেি প্রতঘলি মানরসক প্রসন্নতা 
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আনযনকািী মাধুযব যা রদঘয সারলমা রনঘজি প্রদহ রসক্ত কিঘত পিন্দ কঘি, হুমাযুঘনি নাসািন্ধ্র 
আপুত কিঘল প্রস ধীঘি ধীঘি তাি অতঘল তরলঘয প্রযঘত শুরু কঘি। 
 

রকন্তু কঘযক মুহূতব পঘিই- অন্তত হুমাযুঘনি কাঘি তাই মঘন হয রনর্বরন্ধতভরঙ্গঘত একটা নািী কণ্ঠ 
তাাঁঘক সঘম্বাধন কিঘি প্রস শুনঘত পায। 
 

সুলতান…সুলতান…একজন র্াতবার্াহক এঘসঘি। 
 

রর্মূঢ় অর্স্থায, হুমাযুন উঘে র্ঘস। প্রস প্রকাথায আঘি? প্রস ো়ে েুরিঘয চািপাঘশ তাকাঘত সারলমাঘক 
প্রদখঘত পায, তাাঁি পাঘশ এখন উঘে র্সঘি আি প্রিশঘমি একটা প্রযালাপী িঘঙি আলখাল্লা প্রটঘন 
প্রনয রনঘজি নিতাঘক আ়োল কিঘত। রকন্তু যাাঁি কণ্ঠস্বঘি প্রস েুম প্রথঘক প্রজঘযঘি প্রসটা তাাঁি না। 
প্রসটা হাঘিঘমি এক রখদমতযাি, র্ািলাঘসি প্রর্ঘট আি প্রমাটা একটা মরহলা যাি মুঘখি ত্বক 
আখঘিাঘটি মঘতা র্রলঘিখায পূণব। 
 

সুলতান, আমায মাজবনা কিঘর্ন, হুমাযুঘনি নি প্রদঘহি উপি প্রথঘক র্ািলাস রনঘজি দৃরষ্ট রফরিঘয 
প্রনয। র্াতবার্াহক পূর্ব রদক প্রথঘক এঘসঘি, প্রস র্লঘি আপনাি ভাই আসকারিি কাি প্রথঘক জরুিী 
সংর্াদ রনঘয এঘসঘি। এখন যরদও অঘনক সকাল, প্রস অরর্লঘম্ব আপনাি সাঘথ সাক্ষাৎকাঘিি 
র্যর্স্থা কিঘত অনুঘিাধ কঘিঘি এর্ং কারশম আমাঘক আঘদশ কঘিঘি আপনাঘক েুম প্রথঘক উরেঘয 
সংর্াদটা জানাঘত। 
 

র্ািলাঘসি রদঘক হুমাযুন অমঘনাঘযাযী দৃরষ্টঘত তারকঘয প্রথঘক প্রস রক র্লঘি প্রসটা রু্ঝঘত প্রচষ্টা কঘি 
রকন্তু আরফম তাি রসিান্ত প্রনর্াি ক্ষমতাঘক অঘনক শ্লথ কঘি প্রফঘলঘি। রেক আঘি। আরম এখনই 
আমাি আর্াসনকঘক্ষ রফিরি। কাঘশমঘক র্লঘর্ র্াতবার্াহকঘক রনঘয প্রসখাঘন আমাি সাঘথ প্রদখা 
কিঘত। 
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রনঘজি আর্াসনকঘক্ষ রফঘি এঘস, প্রচাঘখ মুঘখ োণ্ডা পারনি ঝাপটা রদঘয এর্ং প্রর্গুনী িঘঙি একটা 
সাদারসঘধ প্রজাব্বা পরিরহত অর্স্থায, আধ েন্টা পঘি হুমাযুন পূর্বািল প্রথঘক আযত প্রলাকটাি রদঘক 
তারকঘয থাঘক যাি আযমঘনি কািঘণ রর্শ্রামিত অর্স্থা প্রথঘক উঘে আসঘত প্রস র্াধয হঘযঘি। 
দীেবকায, হালকা পাতলা য়েঘনি র্াতবার্াহক প্রলাকটাি োঘমি দায প্রলঘয থাকা কাপ়ে তখনও 
িািাি ধূঘলায ধুসরিত। হুমাযুঘনি সাঘথ কথা র্লাি জনয অরতশয র্যগ্র থাকায প্রস অরভর্াদন 
জ্ঞাপঘনি কৃতযানুষ্ঠান প্রায ভুলঘত র্ঘসরিল যতক্ষণ না কাঘশম তীক্ষ্ণ কঘণ্ঠ তাঘক প্রস কথা মঘন 
করিঘয প্রদয। নতজানু অর্স্থা প্রথঘক উঘে দাাঁ়োঘত দাাঁ়োঘতই প্রস কথা শুরু কঘি। সুলতান, আমাি 
নাম কামাল। প্রজৌনপুঘি আপনাি ভাই আসকারিি অধীঘন আরম কাজ করি। প্রসখাঘন প্রশি শাঘহি 
প্রনতৃঘত্ব একটা প্রজািাল রর্ঘদ্রাঘহি কথা আমাঘদি কাঘন এঘসঘি। আপনাি ভাই রর্ষযটা কতখারন 
র্স্তুরনষ্ট প্রস র্যাপাঘি রনরিত হওযা পযবন্ত অঘপক্ষা কঘিঘিন তািপঘিই আমাঘক পারেঘযঘিন 
আপনাঘক সতবক কিঘত। 
 

হুমাযুন প্রকাঘনা কথা না র্ঘল তারকঘয থাঘক। প্রশিশাহ র্াংলায যরদও রর্শাল একটা এলাকা রনযন্ত্রণ 
কঘি, রকন্তু প্রো়ো রর্ঘক্রতাি নারত রনিযই তাঘক হুমরক প্রদর্াি কথা স্বঘপ্নও কল্পনা কিঘর্ না। 
প্রমাযলঘদি প্ররত আনুযতয প্রকাশ কঘি প্রস রনঘজ র্ার্ঘিি কাঘি মুচঘলকা রদঘযঘি। উচ্চাকাঙ্খ 
অর্শয অঘনক সমঘযই মানুষঘক হেকািী পঘথি রদঘক রনঘয যায। প্রস প্রশি উপারধ গ্রহণ কঘিঘি, 
যাি মাঘন র্যাে, র্যাপািটা সম্ভর্ত একটা অশুভ ইরঙ্গত র্হন কঘি। সম্ভর্ত সরতযকাঘিি র্যাঘ্র 
িাজর্ংশ- প্রমাযলঘদি, সিাসরি সিিঘথ আহর্ান জানার্াি অরভপ্রাঘয প্রস এসর্ কিঘি। হুমাযুন তাি 
আঙু্গঘলি সতমূিীয অঙু্গিীযটাি রদঘক তাকায, রকন্তু আরফঘমি কািঘণ তখনও তাি প্রচাঘখি মরণ 
প্রসারিত হঘয থাকায, প্রস অঙু্গিীযটাি উপরিতঘল প্রখাদাই কিা কু্রি যজবনিত র্াঘেি প্রখাদাই কিা 
প্ররতকৃরতি উপঘি রেকমঘতা প্রফাকাস কিঘত পাঘি না। 
 

হুমাযুন রকিুক্ষণ চুপ কঘি প্রথঘক র্াতবার্াহঘকি প্ররত পুনিায রনঘজি মঘনাঘযায রনর্ি কঘি। 
আমাঘক আিও খুঘল র্ল। 
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প্রশিশাহ প্রমাযল এলাকাি একটা রর্শাল অংশ রনঘজি র্ঘল দার্ী কিঘি। প্রস রনঘজঘক প্রমাযলঘদি 
রর্রুঘি সমগ্র রহনু্দিাঘনি প্ররতঘিাধ আঘন্দালঘনি প্রনতা রহসাঘর্ প্রোষণা কঘিঘি এর্ং শপথ রনঘযঘি 
সতমূঘিি র্ংঘশ জন্ম প্রনযা সর্ যুর্িাঘজি কর্ল প্রথঘক রহনু্দিানঘক িক্ষা কিঘর্। এমনরক সর্ঘচঘয 
যরর্বত প্রযাত্রপরতিাও ক্রমশ তাাঁি র্শংর্ঘদ পরিণত হঘে। আপনাি ভাইঘযি কাি প্রথঘক আরম 
আপনাি জনয একটা রচরে রনঘয এঘসরি যা আপনাঘক প্রসখাঘন আসঘল রক েঘটঘি তাি সর্রকিু 
রর্শদভাঘর্ র্যাখযা কিঘর্- প্রশিশাহ কতদূি পযবন্ত অগ্রসি হঘযঘি, তাি প্ররত কতজন প্রযাত্রপরত 
রনঘজঘদি সমথবন প্রোষণা কঘিঘি…–রচরেটা এখাঘন িঘযঘি, উঘটি চাম়ো রদঘয সতিী একটা থরল 
তাি রদঘক এরযঘয প্রদয। 
 

ওটা আমাি উরজিঘক প্রদঘর্। আরম যখন রর্শ্রাম প্রনর্ তখন আরম রচরেটা পঘ়ে প্রদখঘর্া। 
 

র্াতবার্াহক প্রলাকটা রর্স্মত প্রদখায রকন্তু এক মুহূতবও প্রদিী না কঘি প্রস থরলটা কারশঘমি হাঘত তুঘল 
প্রদয। 
 

কারশম- আপরন রনঘজ রর্ষযটা লক্ষয কিঘর্ন প্রযন দূঘযবি প্রভতঘি র্াতবার্াহঘকি থাকা আি খাওযাি 
র্ঘন্দার্ি কিা হয। রকন্তু কারশমও তাাঁি রদঘক রর্রচত্র ভরঙ্গঘত তারকঘয িঘযঘি র্ঘল মঘন হয। প্রস 
রু্ঝঘত পাঘিরন প্রয তা়োহুঘ়ো কঘি প্রকাঘনা পদঘক্ষপ গ্রহণ কিঘল প্রকাঘনা লাভ হঘর্ না। হুমাযুঘনি 
মঘনি প্রোি যখন প্রকঘট যাঘর্- পঘি কখনও- তখন প্রস রনঘজি কতবর্যকমব সম্বঘন্ধ প্রভঘর্ প্রদখঘর্। 
এখন যাও। আমাঘক একটু শারন্তঘত থাকঘত দাও। 
 

র্াতবার্াহক আি কারশঘমি প্রপিঘন দিজাি পাল্লা র্ন্ধ হঘয প্রযঘত, হুমাযুন যর্াক্ষ রদঘয র্াইঘিি 
রদঘক তাকায। রনঘমবে আকাঘশি রু্ঘক একটা রনখুাঁত কমলা িঘঙি চাকরতি মঘতা সকাঘলি সূযব 
উেঘি। দূঘযবি লাল প্রর্ঘলপাথি এমন ভাঘর্ আভা ি়োয প্রযন একু্ষরন পুঘিা দূযবটা আগুঘনি রশখায 
ঝলঘস উেঘর্। হুমাযুন প্রচাখ কচলায এর্ং তাি পরিচািকঘক ইশািায জানালাি শুকঘনা োঘসি 
সতিী পদবা টারট্ট নারমঘয রদঘয রনমবম উজ্জ্বলতাঘক আ়োল কিঘত র্ঘল যাি ফঘল তাাঁি মাথাি 
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প্রভতিটা দপদপ কিঘি। প্রশিশাঘহি খর্িটা সরতযই আতরঙ্কত হর্াি মঘতা এর্ং তাঘক অর্শযই 
সমুরচত জর্ার্ রদঘত হঘর্ রকন্তু তািও আঘয তাাঁি েুম দিকাি আি এমন রকিু একটা কিা যাি 
ফঘল তাাঁি মন প্রশান্ত হঘর্। প্রস লাল িঘঙি সুযরন্ধযুক্ত প্রিাজউঘডি সতিী একটা কারুকাযবখরচত 
আলমারিি রদঘক এরযঘয যায এর্ং প্রসটা খুঘল প্রভতি প্রথঘক গুলরুঘখি সতিী সুিাি একটা প্রর্াতল 
প্রর্ি কঘি আঘন। এটা তাঘক সাহাযয কিঘর্, কিাি প্রতা কথা? প্রস প্রর্াতলটাি রিরপ খুঘল রকন্তু 
তখন তাি মঘন হয মধযাঘহ্নি আঘয প্রশিশাঘহি রর্ষঘয রসিান্ত প্রনর্াি সময তাাঁি মাথা পরিষ্কাি 
থাকা দিকাি। রকন্তু রক এমন ক্ষরত রৃ্রি হঘর্ যরদ রসিান্ত গ্রহণটা মধযাহ্ন পযবন্ত রপরিঘয প্রদযা হয। 
প্রস আরকক পাথঘিি সতিী পানপাঘত্র গুলরুঘখি সতিী রমশ্রণটা ঢাঘল। কঘযক রমরনঘটি রভতঘিি প্রস 
প্রভঘস প্রযঘত থাঘক আি প্রায সাঘথ সাঘথ তাি স্বঘপ্নি প্রভতি এক ধিঘনি উঘত্তজনা এঘস ভি 
কঘি। 
 

টারট্টগুঘলা তুঘল দাও আি সুলতাঘনি সাঘথ আমাঘক একটু একা থাকঘত দাও, একটা কু্রি মরহলা 
কণ্ঠ প্রশানা যায। হুমাযুন। কণ্ঠটা এর্াি তাাঁি নাম ধঘি রচৎকাি কঘি ডাকঘি এর্ং ক্রমশ মঘন হয 
তাি রদঘক এরযঘয আসঘি। হুমাযুন! শীতল পারন একটা ঝাপটা তাাঁঘক সঘচতন কঘি তুলঘত প্রস 
হাাঁসফাাঁস কঘি উঘে র্ঘস। প্রকাঘনামঘত প্রচাখ খুঘল প্রস খানজাদাঘক রর্িানাি পাঘশ দাাঁর়েঘয থাকঘত 
প্রদঘখ, হাঘত রপতঘলি একটা খারল পারনি কলরস আি দুঘচাখ রদঘয আগুন ঝিঘি। 
 

আপরন রক চান? হুমাযুন রনঘর্বাঘধি মঘতা খানজাদাি রদঘক তারকঘয থাঘক, রেক রু্ঝঘত পাঘি না 
আসঘলি ফুরপজান সামঘন দাাঁর়েঘয আঘি নারক এটাও একটা কল্পনা। 
 

উঘে র্স। তুরম একজন প্রযািা- একজন সম্রাট- রকন্তু প্রতামাি সাম্রাজয যখন হুমরকি সমু্মখীন তখন 
হাঘিঘমি একজন প্রখাাঁজাি মঘতা মাদকােন্ন অর্স্থায আরম প্রতামাঘক অন্ধকাি এক প্রকাঘণ শুঘয 
থাকঘত প্রদখরি…আসকারিি র্াতবার্াহঘকি আযমন আি রক খর্ি প্রস রনঘয এঘসঘি আরম এইমাত্র 
জানঘত প্রপঘিরি। তুরম প্রতামাি উপঘদষ্টামণ্ডলীঘদি তখনই প্রকন প্রডঘক পাোওরন? 
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আরম যখন প্রস্তুত হর্ তখন তাঘদি প্রডঘক পাোর্… 
 

রনঘজি রদঘক একর্াি প্রচঘয প্রদঘখা! খানজাদা রুরর্ রদঘয কারুকাজ কিা একটা আিরশ তুঘল রনঘয 
প্রসটা হুমাযুঘনি রদঘক র্ার়েঘয প্রদয। র্ারণবশ কিা উপরিতঘল প্রস রর্ষণ্ণ একটা মুখ আি রর্স্ফারিত 
তািািন্ধ্রযুক্ত দূিাযত একঘজা়ো প্রচাখ আি তাাঁঘদি নীঘচ সৃষ্ট প্রায যাঢ় প্রর্গুনী র্ঘণবি থঘলি িরর্ 
ফুঘট উেঘত প্রদঘখ। খুর্ই পরিরচত মঘন হওযা মুখার্যঘর্ি রদঘক প্রস মুগ্ধ দৃরষ্টঘত তারকঘযই থাঘক 
রকন্তু খানজাদা এক ঝটকায আিশীটা তাি হাত প্রথঘক রিরনঘয রনঘয প্রসটা প্রদযাঘল িুাঁঘ়ে মািঘত 
আিশীি ধাতর্ উপরিতল প্রর্াঁঘক যায আি অঘনকগুঘলা রুরর্ স্থানচুযত হঘয প্রমঘঝঘত খঘস পঘ়ে। 
িক্তরর্নু্দি মঘতা লাল পাথিগুঘলা প্রমঘঝঘত পঘ়ে থাঘক। 
 

খানজাদা হুমাযুঘনি সামঘন হাাঁটু প্রভঘঙ র্ঘস তাি কাাঁধ আকঘ়ে ধঘি। আরফম প্রতামাি সৃ্মরত শরক্তঘক 
ধ্বংস কঘি রদঘে…আিরশঘত তুরম রনঘজঘকই রনঘজ রচনঘত পািরন, তাই না? তুরম প্রক প্রসটা রক 
আমাঘক প্রতামায মঘন করিঘয রদঘত হঘর্… প্রতামাি সাহরসকতা, প্রতামাি আব্বাজাঘনি পঘক্ষ প্রতামাি 
অযরণত যুি জঘযি ইরতহাস, প্রতামাি রনযরত আি প্রমাযল িাজর্ংঘশি প্ররত প্রতামাি দারযঘত্বি কথা 
রক আরম প্রতামায র্ঘল রদর্? আমিা প্রক- সতমূঘিি উত্তিসূিী- আমিা- তুরম আজঘকি অর্স্থাঘন 
এঘস প্রপৌঁঘিরি সর্রকিু রক তুরম ভুঘল রযঘযঘি? আরম প্রতামাঘক আঘযও সতকব কিঘত প্রচষ্টা কঘিরি 
প্রয র্াির্তাি সাঘথ প্রতামাি সম্পকব ক্ষীণ হঘয আসঘি রকন্তু তুরম আমাি কথায গুরুত্ব দাওরন। রকন্তু 
আরম এর্াি র্াধয হর্ প্রজাি কিঘত। প্রতামাি ধমনীঘত প্রয িক্ত র্ইঘি আমাি ধমনীঘতও প্রসই একই 
িক্ত র্ইঘি। প্রতামাি আব্বাজান আমাি ভাই- যাি জনয ল়োই কঘিঘিন এঘতা কষ্ট সহয কঘিঘিন, 
প্রসসর্ রকিু প্রখাযার্াি ভয িা়ো আি প্রকাঘনা রকিু রনঘযই আরম ভীত নই। 
 

ফুরপজান এসর্ রক র্লঘি? সহসা প্রস হুমাযুনঘক প্রিঘ়ে রদঘয, প্রপিঘন প্রহলান রদঘয র্ঘস, রনঘজি 
ডান হাত রদঘয যাঘযি সমি শরক্তঘত হুমাযুঘনি একটা চ়ে র্রসঘয প্রদয। খানজাদা পাযঘলি মঘতা 
তাাঁঘক আোত কিঘত থাঘক। প্রথঘম ডান যাঘল তািপঘি তাাঁি র্াম যাঘল। তাি যাল প্রর্ঘয অঘঝাঘি 
কান্নাি ঢল প্রনঘম আঘস। 
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তুরম আর্াি আঘযি মঘতা হও। প্রতামাি আব্বাজাঘনি মঘনানীত উত্তিারধকািীি প্রযাযয হঘয উে, প্রস 
রচৎকাি কঘি র্লঘত থাঘক। আরফম আি কৃতযানুষ্ঠাঘনি এই জাল যা প্রতামাি অমাতযঘদি রর্রূপ 
কঘি তুলঘি আি শাসক রহসাঘর্ প্রতামাি প্রযাযযতাঘক আঘপাসপ্রর্ণ কঘি তুঘলঘি এসর্ পরিতযায 
কি। প্রতামাি র্ার্াি মঘতাই তুরমও একজন প্রযািা। তািকািারজ রক র্লঘি প্রস সম্বঘন্ধ দুরিন্তা কিা 
র্ন্ধ কি এর্ং র্ার্ি প্রযমন প্রতযাশা কিঘতন পািঘল প্রসিকম হঘয উে, প্রদাহাই এই একটা কাজ 
কি! 
 

ফুরপজান তাঘক আোত কিা র্ন্ধ কঘিঘি রকন্তু তীব্র র্যাথায তাি মঘনি কুযাশা পরিষ্কাি হঘত শুরু 
কঘি। রতরন প্রথঘম কথা শুরু কিাি পঘি প্রসই কথাগুঘলা যা প্রথঘম অথবহীন মঘন হঘযরিল ধীঘি 
ধীঘি অথবঘর্াধক হঘয উেঘত থাঘক। কথাগুঘলা তাি মঘনি রভতঘি েুিপাক প্রখঘত থাঘক এর্ং 
তাঘদি সাঘথ সংরশ্লষ্ট অতীঘতি প্ররতেরর্ যা তািা তাাঁি মানসপঘট ভারসঘয তুঘল- যুঘিি উন্মাদনা, 
অমাতযঘদি সাঘথ মল্লযুঘিি সময র্া আব্বাজাঘনি সাঘথ দুলরক চাঘল প্রো়ো িুরটঘয রশকাঘি যার্াি 
সমঘয প্রস রনঘজি মাঘঝ প্রয আরন্ত্রক উঘত্তজনা অনুভর্ কঘি। প্রসই প্রাণর্ন্ত, পরিপূণব, পারথবর্ জযত 
এক সমঘয প্রস রনঘজ প্রযখাঘন র্াস কিঘতা… 
 

হুমাযুন, আরফঘমি প্রনশা তযায কি…প্রনকাটা প্রতামাঘক প্রশষ কঘি প্রফলঘি। আরফম তুরম প্রকাথায 
িাঘখা?। 
 

কঘযকমাস আঘয র্াংলায তাি মঘনানীত শাসনকতবাি প্ররতরনরধঘক কারশম আি র্াইসানযাি তাি 
পরির্ঘতব যখন পিামশব রদঘত র্াধয হয তখন কারশঘমি মৃদুকঘণ্ঠ, উচ্চারিত সতকবর্াণীি কথা তাি 
মঘন পঘ়ে যায। প্রস যরদ রনঘজ প্রলাকটাি সাঘথ কথা র্লঘতা তাহঘল হযঘতা প্রস প্রলাকটাি আচিঘণ 
প্রকাঘনা তািতময প্রখযাল কিঘতা র্া প্রকাঘনা রনঘদবশনা রদঘত পািঘতা যা প্রশিশাহঘক রর্ঘদ্রাহ কিা 
প্রথঘক রর্িত িাখঘত পািঘতা? র্া প্রশিশাহ সম্ভর্ত র্াংলায রক েটঘি প্রস রর্ষঘয তাাঁি অনীহা সম্বঘন্ধ 
প্রকানভাঘর্ জানঘত প্রপঘিরিল। হুমাযুঘনি হাত ধীঘি ধীঘি তাি যলায মালাি ঝুলঘত থাকা লঘকট 
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স্পশব কঘি। প্রসটা খুঘল রনঘয প্রস লঘকটটা খানজাদাি হাঘত তুঘল প্রদয। তািপঘি, একইিকম 
মন্থিঘর্ঘয, প্রস তখনও আধঘখালা অর্স্থায থাকা আলমারিি রদঘক প্রহাঁঘট যায প্রযখাঘন প্রস গুলরুঘখি 
আরফম রমরশ্রত সুিাি প্রর্াতল িাঘখ। প্রর্াতঘলি প্রখাাঁঘজ প্রস রভতঘি হাত রদঘল প্রভতঘিি অন্ধকাঘি 
যাঢ়, প্রায প্রর্গুনী র্ঘণবি তিল রচকরচক কঘি উঘে। এঘতা জ্ঞান, এঘতা আনন্দ এটা তাি জনয র্ঘয 
রনঘয এঘসঘি…রচন্তাি এঘতা প্রখািাক যুরযঘযঘি। কারশম আি খানজাদাি দার্ী অনুযাযী আসঘলই রক 
এটা এঘতা ধ্বংসাত্মক শরক্তি অরধকািী? 
 

আমাি মিহুম আব্বাজানও আরম প্রসর্ন কিঘতন… প্রর্াতলটা রফরিঘয প্রদর্াি সময প্রস ধীঘি ধীঘি 
র্ঘল। 
 

হযাাঁ, রকন্তু প্রতামাি মঘতা না…র্ার্ি আরফমঘক কখনও তাাঁঘক রনযন্ত্রণ কিঘত র্া তাি প্রকাঘনা 
কমবকাণ্ডঘক প্রভারর্ত কিঘত প্রদনরন। আরফঘমি জনয প্রস কখনও তাি অমাতয, প্রসনাপরত র্া রর্শ্বি 
সহঘযািাঘদি অর্ঘহলা কঘিনরন। রকন্তু প্রতামাি রভতঘি এটা একজন সম্রাটঘক দাঘস পরিণত 
কঘিঘি। তুরম আসক্ত হঘয পঘ়েঘি…রেক অঘনকটা প্রসই মানুষটাি মঘতা প্রয সুিা ভরতব পুঘিা 
মশকটা খারল কিাি র্াসনা িা়ো একপাত্র সুিাি স্বাদও উপঘভায কিঘত পাঘি না। হুমাযুন এই 
সর্বনাশা প্রনশা প্রতামায িা়েঘতই হঘর্, নতুর্া এটা প্রতামাঘক ধ্বংস কঘি প্রফলঘর্। প্রতামাি মিহুম 
আব্বাজাঘনি প্রিঘখ যাওযা সাম্রাজয তুরম প্রখাযাঘর্। অঘনক প্রদিী হঘয যার্াি আঘয আরফঘমি প্রনশা 
তযায কি। 
 

প্রস এখনও লুকান প্রযাপনীযতা আি আনঘন্দি উৎস প্রর্াতলজাত তিঘলি রদঘক তারকঘয িঘযঘি। 
প্রস তািপঘি তখনও অশ্রুরসক্ত খানজাদাি মুঘখি রদঘক তাকায এর্ং প্রদঘখ তাঘক কতটা ভীত, 
কতটা উরিি প্রদখাঘে। এর্ং প্রস ভাঘলা কঘিই জাঘন প্রয এই ভয হুমাযুঘনি জনয এর্ং তাাঁি 
িাজর্ংঘশি জনয প্রস যাি একটা অংশ এর্ং প্রয র্ংঘশি জনয প্রস রনঘজ অঘশষ দুঘভবায সহয কঘিঘি। 
তাি মঘনি অরলঘন্দ জঘম থাকা আরফঘমি রর্ষর্াষ্প সরিঘয ধীঘি ধীঘি খানজাদা রেক কথা র্ঘলঘি, 
কারশমও রেকই র্ঘলরিল এর্ং অনযানয সর্াই যািা উঘিয প্রকাশ কঘিরিল তািাই রেক রিল এই 
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প্রর্াধটা তাি মাঘঝ জন্ম রনঘত থাঘক। তাঘক অর্শযই শক্ত হঘত হঘর্ রনঘজি প্রভতঘি শক্ত। র্াইঘিি 
কাঘিা সহাযতা তাি প্রঘযাজন প্রনই। সহসা প্রস পুনিায খানজাদাি শ্রিা, তাি সম্মরত লাঘভি জনয 
র্যাকুল হঘয উঘে। সাম্প্ররতক মাসগুঘলাঘত প্রস তাি েরনষ্ঠ পিামশবকঘদি সাঘথ আি খানজাদাি 
সাঘথ প্রকমন আচিন কঘিঘি প্রসটা রচন্তা কঘি রনঘজি কাঘিই লরজ্জত হঘয উঘে। 
 

হুমাযুন, প্রর্াতলটা আমাঘক দাও। 
 

না, ফুরপজান। যর্াঘক্ষি কাঘি রযঘয প্রস প্রর্াতঘলি তিল র্াইঘি ঢালঘত থাঘক তািপঘি প্রর্াতলটা 
খারল হঘল প্রসটা নীঘচি রদঘক িুাঁঘ়ে প্রফলঘত নীচ প্রথঘক প্রর্াতল ভাঙাি একটা মৃদু, ভঙু্গি শব্দ প্রভঘস 
আসঘত শুঘন। গুলরুঘখি মাদক রমরশ্রত সুিা আরম আি গ্রহণ কিঘর্া না- এটা আরম রনঘজ তাঘক 
র্ঘল প্রদঘর্া। সতমূঘিি এই অঙু্গিীঘযি নাঘম আরম আপনাি সামঘন শপথ কিরি যতই করেন প্রহাক 
আরম আি কখনও আরফম র্া সুিা পান কিঘর্া না। আরম গুলরুখঘক তাি প্রকাঘনা এক প্রিঘলি 
সাঘথ থাকর্াি জনয পারেঘয প্রদর্। আরম আমাি মিহুম আব্বাজাঘনি রর্শ্বাঘসি প্রযাযয এটা আরম 
আপনাি কাঘি এর্ং প্রসই সাঘথ রনঘজি কাঘি আর্ািও নতুন কঘি প্রমাণ কিঘর্া। 
 

খানজাদা দুহাঘত হুমাযুঘনি মুখটা ধঘি তাি কপাঘল চুমু খায। এই আসরক্ত জয কিঘত আরম 
প্রতামাঘক সাহাযয কিঘর্া। আরফঘমি আসরক্ত এঘতাটাই প্রর্ল প্রয সহঘজ এি হাত প্রথঘক রনিাি 
পাওযা মুশরকল। হুমাযুন তুরম একজন মহান প্রযািা, রর্শাল মঘনি মানুষ আরম প্রসটা সর্সমঘযই 
জানতাম তুরম আিও মহীযান হঘয উেঘর্। 
 

আি আরম সর্সমঘযই জারন আপরন আমাি সর্ঘচঘয রর্শ্বি র্নু্ধ। 
 

আি এখন? 
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 র্াতবার্াহকঘক পুনিায প্রডঘক এঘন আরম তাঘক পুনিায প্রশ্ন কিাি আঘয আপরন রকিুটা সময 
আমাি সাঘথ থাঘকন। আরম চাই তাি র্ক্তর্য আপরনও প্রশাঘনন। তাি কথা যরদ সতয হয তাহঘল 
অরর্লঘম্ব আমাঘক যুঘিি জনয প্রস্তুত হঘত হঘর্। 
 

প্রসরদন অপিাঘহ্ন হুমাযুন তাাঁি রসংহাসঘন রযঘয র্ঘস। তাি অমাতয আি প্রসনাপরতিা তাাঁি সামঘন। 
প্রস প্রযমনটা আঘদশ রদঘযঘি তািা প্রকউই। এমনরক প্রস রনঘজও রদঘনি রনযন্ত্রণকািী গ্রঘহি সাঘথ 
সামঞ্জসযপূণব িঘঙি প্রপাষাক পরিধান কঘিরন। খানজাদা রেকই র্ঘলরিল। প্রস প্রয কৃতযানুষ্ঠাঘনি 
প্রচলন কঘিরিল তাি ফঘল দির্াঘি না এঘসরিল একতা না একাগ্রতা। তাাঁি অমাতযঘদি শ্রিা আি 
রর্শ্বি তা তাাঁঘক অনযভাঘর্ অজবন কিঘত হঘর্। এর্ং প্রসটা অজবঘনি একটা পথ হল যুঘিি মযদাঘন 
রর্জয হারসল কিা। 
 

র্াতবার্াহক কামাঘলি র্ঘয আনা সংর্াদ আপনািা ইরতমঘধয শুঘনঘিন। প্রমাযলঘদি রনযরন্ত্রত এলাকায 
প্রশিশাঘহি হামলা আমাঘদি সম্মাঘনি প্ররত প্রকাঘশয অর্মাননা যা আরম কখনও র্িদাশত কিঘর্া 
না। প্রসনার্ারহনী প্রস্তুত হওযা মাত্র আমিা এই ভুাঁইঘফাঘ়েি রর্রুঘি অরভযাঘন প্রর্ি হর্। এর্ং 
প্রশিশাঘহি সাঘথ আমাি রর্ঘিাঘধি যখন রনষ্পরত্ত হঘর্ তখন আরম তাঘক দাস র্যর্সাযীি কাঘি 
রর্রক্র কঘি প্রদর্, প্রশিশাঘহি পূর্ব পুরুঘষিা প্রযমন অথবর্ প্রো়ো কসাইঘযি কাঘি রর্রক্র কঘি রদত। 
 

হুমাযুঘনি র্ক্তর্য প্রশষ হঘত, রর্যত মাসগুঘলাঘত প্রায িব্ধ হঘয আসা দির্াি কঘক্ষ একটা প্রর্ল 
যজবন প্রশানা যায। হুমাযুঘনি প্রসনাপরতিা তাঘদি প্রযাঘত্রি র্হু প্রাচীন প্রথা অনুসাঘি রনঘজঘদি 
ঢাঘলি সাঘথ রনঘজঘদি তির্ারি আোত কিঘত থাঘক এর্ং তাাঁঘদি মে কণ্ঠস্বঘি একটা প্রশ্লাযান 
ধীঘি ধীঘি ধ্বরনত হঘত থাঘক রমজবা হুমাযুন, রমজবা হুমাযুন, যা তাাঁি ধমনীঘত র্হমান সতমূঘিি 
িঘক্তি কথা প্রোষণা কঘি। হুমাযুন তাি রসংহাসঘনি একপাঘশি প্রদযাঘল অঘনকটা উপঘি অর্রস্থত 
নক্সাকিা জাফরিি রদঘক তাকায যাি প্রপিঘন দাাঁর়েঘয প্রস জাঘন প্রয খানজাদা তাাঁঘক প্রদখঘি এর্ং 
তাাঁি কথা শুঘন রমরটরমরট হাসঘি। সর্ আর্াি আঘযি মঘতা হঘয যাঘর্। আঘিা একর্াি প্রমাযল 
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সম্রাট রনঘজি র্ারহনীঘক প্রনতৃত্ব প্রদঘর্। শারন্তি কুশীলর্ রহসাঘর্ প্রস হযঘতা রনঘজঘক প্রমাণ কিঘত 
পাঘিরন রকন্তু একজন প্রসনাপরত রহসাঘর্ প্রস রনঘজি দক্ষতা রক প্রমাণ কঘিরন? 
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চিতীয় েবস – র্ংোত য় চবকু্ষব্ধতার মকম্রে অ্বস্থান 

 

০৬. চনজা  চভচি 

 

প্রভাঘিি আঘলা প্রফাাঁটাি এক েন্টা পঘি, হুমাযুন তাাঁি র্যরক্তযত শযন কক্ষ প্রথঘক প্রর্ি হঘয এঘস, 
লাল প্রর্ঘলপাথঘি সতিী আগ্রা দূঘযবি অভযন্তঘি মাঘর্বল পাথঘি র্াধান হলাধাি আি পারন রিটাঘত 
থাকা ঝণবাি সারিি রভতি রদঘয প্রহাঁঘট রযঘয সুউচ্চ প্রতািণিাি অরতক্রম কঘি এর্ং কুচকাওযাজ 
মযদাঘনি রদঘক এরযঘয যায প্রযখাঘন তাি প্রসনার্ারহনী সমঘর্ত হঘযঘি। রুরর্খরচত একটা রূপাি 
র্ক্ষার্িঘণি উপঘি রূপাি সূক্ষ রশকঘলি সতিী আলখাল্লায প্রস পুঘিাদস্তুি যুঘিি সাঘজ সরজ্জত। 
তাি প্রদঘহি একপাঘশ পান্নাখরচত মযাঘনি প্রশাভা পাঘে তাি মিহুম আব্বাজান র্ার্ঘিি ঈযঘলি 
মাথাযুক্ত র্াাঁঘটি তির্ারি আলমযীি। তাাঁি মাথায প্রশাভা পায রুরর্ রদঘয অলঙৃ্কত একটা রশিস্ত্রাণ 
এর্ং স্বণবখরচত একটা লম্বা মযূঘিি পালক রশিস্ত্রাঘণি শীঘষব মৃদু দুলঘি। 
 

প্রলাহাি যজালঘশারভত দূঘযবি মূল দিজাি আ়োল প্রথঘক প্রস যখন প্রর্ি হঘয আঘস এর্ং 
কুচকাওযাজ মযদাঘনি প্রকঘে স্থারপত মঘিি রদঘক এরযঘয যায প্রযখাঘন তাাঁি িাজকীয হারত- 
আনুষ্ঠারনক প্রশাভাযাত্রায সম্রাট আি তাাঁি প্রসনাপরতঘদি যাতাযাঘতি জনয সচিাচি র্যর্হৃত অঘপক্ষা 
কিঘি, প্রস প্রদঘখ প্রয তাাঁি প্রসনার্ারহনীি অগ্রর্তবী দল সারির্িভাঘর্ সামঘন এরযঘয যার্াি সময 
এঘতাই প্রযালারপ-ধুসি র্ঘণবি ধূঘলা উর়েঘযঘি প্রয সূযব তাাঁি আঘলাি তীব্রতা হারিঘয একটা ধুসি, 
হলুদ র্ঘণবি চাকরতঘত পরিণত হঘযঘি। ধুসি র্ঘণবি অরতকায হারতটা তাাঁি রপঘে রযরি কিা লাল-
প্রদাযাি মঘতা হাওদা রনঘয হাটু প্রভঘঙ র্ঘস আঘি এর্ং দুই মাহুত তাি মাথাি দুপাঘশ দাাঁর়েঘয। 
হারতি দুপাঘশ মযবাদা অনুসাঘি তাাঁি র্ঘযাঘজযাষ্ঠ আরধকারিঘকিা দলর্ি হঘয দাাঁর়েঘয। তাি প্রঘতযক 
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প্রসনাপরতি নতজানু হঘয জানান অরভর্াদন গ্রহণ কঘি হুমাযুন তাঘদি উঘেঘশয রকিু কথা র্লাি 
জনয দাাঁ়োয। 
 

আমাি কাি প্রথঘক প্রতামাঘদি প্রলাকঘদি কাঘি এই র্াতবাটা র্ঘয রনঘয যাঘর্। আমিা নযাঘযি পঘক্ষ 
িঘযরি। এই অরশরক্ষত, উাঁইঘফা়ে, জর্িদখলকািীি কাি প্রথঘক যা আমাঘদি আমিা প্রসটাই উিাি 
কিঘত চঘলরি। আমাঘদি প্রসনার্ারহনী প্রদখাি পঘি এটা প্রয ইরতহাঘসি রৃ্হত্তম আি অঘজয প্রস 
রর্ষঘয প্রকউ রকভাঘর্ সঘন্দহ প্রকাশ কিঘর্? প্রযািাঘদি খুশী মঘন রর্দায দাও। রর্জয আি তাাঁি 
সঙ্গী, খযারত আি পুিষ্কাি আমাঘদি সাথী হঘর্। 
 

আরধকারিঘকিা আিও একর্াি মাথা নত কঘি এর্ং গুাঁর়ে প্রমঘি র্ঘস থাকা হারতি হাটুঘত পা প্রিঘখ 
হুমাযুন এি রপঘে স্থারপত হাওদায প্রসানাি রযরি কিা প্রিাট প্রয রসংহাসনটা িঘযঘি প্রসটায রযঘয 
র্ঘস। জওহি আি দুজন প্রদহিক্ষী খুর্ কাি। প্রথঘক তাাঁঘক অনুসিণ কঘি। হুমাযুঘনি কাি প্রথঘক 
ইশািা প্রপঘত মাহুঘতিাও আঘিাহন কঘি এর্ং হারতি োঘ়েি উপঘি একজন আঘিকজঘনি প্রপিঘন 
রনঘজঘদি রনধবারিত অর্স্থাঘন র্ঘস জন্তুটাি রর্শাল কাঘনি কাঘি মুখ রনঘয রযঘয রফসরফস কঘি 
আঘদশ রদঘত থাঘক। অরতকায, অনুযত জন্তুটা আলঘতাভরঙ্গঘত ধীঘি ধীঘি রনঘজি পাঘয উঘে 
দাাঁ়োঘত হুমাযুন তাাঁি হারত আি তাাঁি অনযানয প্রসনাপরতঘদি র্হনকািী হারতি র্হিঘক এরযঘয 
যার্াি সংঘকত রর্ঘোরষত কিঘত তূযবর্াদকঘদি ইরঙ্গত কঘি। সসনযর্হঘি রনঘজঘদি রনধবারিত স্থান 
গ্রহঘনি জনয অগ্রসি হর্াি সময তািা প্রযালন্দাজ র্ারহনীি চাি চাকাি উপঘি স্থারপত প্রায রর্শ 
ফুট লম্বা প্রব্রাঘঞ্জি নলযুক্ত কামানগুঘলা, যাি প্রকানটা টানঘি পিাশটা পযবন্ত ষাঘ়েি দল আি প্রকানটা 
টানঘি িযটা প্রথঘক আটটা হারত- পাশ রদঘয অরতক্রম কঘি। অঘপক্ষাকৃত প্রিাট কামানগুঘলা ষাঘ়ে 
টানা যার়েঘত িাখা হঘযঘি। 
 

হুমাযুন এিপঘি েন সরন্নঘর্রশত অশ্বাঘিাহী র্ারহনীি পাশ রদঘয এরযঘয যায প্রথঘমই িঘযঘি তাি 
র্ার্াি মাতৃভূরম প্রথঘক আযত অশ্বারূঢ় প্রযািাি দল, তারজক, র্াদশান, রকিরেজ পর্বত আি 
ফািযানাি উপতযকা আি প্রসই সাঘথ আফযারনিান প্রথঘক আযত প্রযািািা। প্রস রর্শ্বাস কঘি, প্রমাযল 
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িাজর্ংঘশি প্ররত এিাই সর্ঘচঘয রর্শ্বি। মধয এরশযাি তৃণািল প্রথঘক তাাঁঘদি রনঘয আসা প্রো়োি 
পাল প্রথঘক এখনও প্রজনন কিাি তাাঁঘদি প্রো়োগুঘলাই সর্ঘচঘয শরক্তশালী। এঘদি পঘি প্রস তাি 
অনুযত িাজপুত জাযযীিদািঘদি একটা অংশঘক কমলা িঘঙ সরজ্জত প্রদখঘত পায। যুঘিি জনয 
সর্ িাজপুঘতি মঘতাই উদগ্রীর্ রর্শালঘদহী, কাল-শুশ্রুমরণ্ডত এই প্রলাকগুঘলা হুমাযুন যখন পাশ 
রদঘয অরতক্রম কঘি তখন রনঘজঘদি প্রিাট, রৃ্ত্তাকাি আি কারুকাযবময ঢাঘল রনঘজঘদি তির্ারি 
রদঘয আোত কঘি সামরিক ভরঙ্গঘত অরভর্াদন জানায। 
 

হুমাযুন পযবাযক্রঘম যখন প্ররতটা র্ারহনীঘক অরভর্াদন জানায, প্রস মঘন মঘন ভাঘর্ প্রয রনরিতভাঘর্ই 
রর্জযরতলক তাি ললাঘটই প্রশাভা পাঘর্। তাি সাঘথ আঘি প্রায প্রসাযা লক্ষ সসঘনযি একটা র্ারহনী- 
প্রশিশাঘহি র্ারহনীি প্রচঘয কঘযক গুণ র়্ে। তাাঁি সাঘথ অন্তত দশ গুণ প্রর্শী কামান িঘযঘি এর্ং 
গুজিাত অরভযাঘনি সময প্রস প্রযমন প্রমাণ কঘিঘি- প্রস প্রসৌভাঘযযি আশীর্বাদপুষ্ট একজন প্রযাযয 
প্রসনাপরত। আগুযান প্রসনার্ারহনীি সাঘথ সঙ্গী হর্াি আি তাি সৎ-প্রর্ান চিল প্রাণর্ন্ত গুলর্দনঘক 
সাঘথ রনঘয আসর্াি জনয প্রস তাই তাি ফুপু খানজাদাি অনুঘিাধ মঞু্জি কঘিঘি। প্ররতিক্ষাি এঘহন 
র্ঘন্দার্ঘিি মাঘঝ তািা আগ্রাি প্রচঘয খুর্ একটা প্রর্শী রর্পঘদি সমু্মখীন হঘর্ না, যাি প্ররতিক্ষাি 
ভাি প্রস তাি নানাজান র্াইসানযাি আি কারশঘমি প্রযাযয এর্ং রর্শ্বি হাঘত অপবন কঘি এঘসঘি। 
ফুপুজাঘনি অরভজ্ঞতাঋি পিামঘশবি সাঘথ সাঘথ আর্ািও কখনও আরফঘমি আসরক্তি মাঘঝ 
রনঘজঘক রর্লীন কঘি প্রদর্াি মঘতা প্রঘিাচনা অনুভর্ কিঘল প্রস তাি মানরসক সমথবন লাভ কিঘর্ 
এটা প্রভঘর্ই প্রস কৃতজ্ঞ। রতরন কখনও এি অনুমরত প্রদঘর্ন না। 
 

প্রস অর্শয সারলমা আি তাাঁি রপ্রয আঘিা রতনজন উপপত্নীঘক সাঘথ কঘি রনঘয আসর্াি রর্লারসতা 
কিাি অনুমরত রনঘজঘক রদঘযঘি। তাাঁি সুিা আি আরফম র্জবন প্রযন হাঘিঘমি প্রকামল আি 
ইরেযপির্শ সুঘখি প্ররত তাি আকাঙ্খঘক আিও র্ার়েঘয রদঘযঘি। প্রস রতনজন তরুণীঘক পিন্দ 
কঘিঘি- গুজিাত প্রথঘক আযত প্রখযারল আি নমনীয প্রদঘহি অরধকারিনী প্রমরলতা, লাঘহাি প্রথঘক 
আযত ভািী রু্ক আি পুরু ওঘষ্ঠি অরধকারিনী পৃথুলা প্রমঘহরুরন্নসা আি প্রখাদ আগ্রাি প্রমঘয িরসক, 
কামকলায পটু, কলহরপ্রয মীিা- যািা প্রঘতযঘকই, সারলমাি মঘতা তাাঁঘদি নমনীয প্রদহ, র্যগ্র ওষ্ঠ 
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আি উৎসুক জীহ্বা রনঘয, িরতরক্রযাি রভন্ন রভন্ন আসঘন পািদশবী। যুঘিি জনয প্রস্তুরতি ক্লারন্তকি 
পরিরস্থরতি মাঘঝ রক প্রশারন্ত, তাাঁি রর্জঘয রক আনন্দই না তািা তাি জনয র্ঘয আনঘর্। অকু্ষব্ধ 
হারতি রপঘে পদবা প্রেিা হাওদাি অন্তিাঘল প্রমঘযি দল ভ্রমণ কিঘি আি তাাঁঘদি পাহািায রনঘযারজত 
আঘি তাাঁি সর্ঘচঘয রর্শ্বি প্রদহিক্ষীঘদি একটা দল। 
 

* 
 

িয সপ্তাহ পঘি মধযাঘহ্নি আহাঘিি রেক পিপিই, শত্রুি সংর্াদ সংগ্রঘহ প্রপ্ররিত হুমাযুঘনি প্রধান 
গুপ্তদূত আহঘমদ খানঘক, রচিাচরিত িীরত অনুযাযী প্রসনািাউরনি রেক প্রকঘে স্থারপত, তাি লাল 
িঘঙি প্রনতৃত্ব দানকািী তারু্ি রদঘক এরযঘয আসঘত প্রদখা যায। হুমাযুন প্রসখাঘন লালঘচ খঘযিী 
িঘঙি তারকযা যুক্ত প্রসানাি কারুকাজ কিা জারজঘম শুঘয রর্শ্রাম কিঘি, প্রশারন্তদাযক শির্ঘতি 
পানপাত্র হাঘত প্রস জওহঘিি র্াাঁরশি প্রকামল িঘন্দালঘয রর্ঘভাি। আহঘমদ খান তারু্ি রভতঘি প্রঘর্শ 
কিঘত, হুমাযুন ইশািায জওহিঘক র্াজান র্ন্ধ কিঘত র্ঘল। 
 

আহঘমদ খান, রক র্যাপাি? 
 

সুলতান, আমাঘদি িাউরনি চািরদঘক পিাশ মাইল দূি অর্রধ অনুসন্ধান কঘিও আমিা প্রশিশাঘহি 
প্রসনার্ারহনীি প্রকাঘনা হরদশই খুাঁঘজ পাইরন। অর্শয এখান প্রথঘক দরক্ষণপূর্ব রদঘক প্রায পযতারল্লশ 
মাইল দূঘি আমিা সহসাই এক কু্ষদ্র জাযযীিদািঘক তাি মারটি দূঘযব অর্স্থানিত অর্স্থায আরর্ষ্কাি 
করি। প্রস প্রশিশাঘহি অনুযত জাযযীিদাি র্ঘল দার্ী কঘি রকন্তু এমন একজন প্রয ভীত প্রয তাাঁি 
প্রভু রনঘজি অতযরধক উচ্চাকাঙ্খি র্শর্তবী হঘয আপনাি রর্রুঘি রর্ঘদ্রাহ কঘি সর্াইঘক রর্পঘদি 
মঘধয প্রেঘল রদঘযঘি। প্রশিশাঘহি প্রসনার্ারহনীি সাঘথ প্রযায প্রদর্াি জনয তাই প্রস প্রকাঘনা ধিঘনি 
র্যিতা প্রদশবন কঘিরন। প্রস আমাঘদি র্ঘলঘি প্রয তাি জানা মঘত এলাহার্াঘদি প্রযখাঘন যঙ্গা আি 
যমুনাি প্রস্রাত এঘস রমরলত হঘযঘি প্রসখান প্রথঘক অন্তত আিও পিাশ মাইল দূঘি প্রশিশাহ তাাঁি 
র্ারহনী রনঘয অর্স্থান কিঘি। আমাঘদি র্ঘলঘি প্রস যা জাঘন আপনাঘক র্লাি জনয খুশী মঘন প্রস 
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আমাঘদি সাঘথ এখাঘন আসঘত িারজ আঘি। আমিা তাি কথায গুরুত্ব রদঘয তাাঁঘক এখাঘন রনঘয 
এঘসরি অর্শয প্রচাখ প্রর্াঁঘধ, যাঘত প্রস আমাঘদি িাউরনি অর্স্থান র্া আমাঘদি প্রসনার্ারহনীি শরক্ত 
সম্বঘন্ধ রকিু আাঁচ কিঘত না পাঘি। আমিা এক েন্টা আঘযই এঘস প্রপৌঁঘিরি এর্ং আরম তাি 
খার্াঘিি র্ঘন্দার্ি কঘি তাি সাঘথ কথা র্লাি র্যাপাঘি আপনাি আগ্রহ জানঘত এঘসরি। 
 

তুরম দারুন কাজ কঘিঘি। আধ েন্টা পঘি তাঘক আমাি কাঘি রনঘয আসঘর্। 
 

কাাঁটায কাাঁটায রেক রত্রশ রমরনট পঘি, আহঘমদ খান- রনযমরনষ্ঠাি র্যাপাঘি র্ার্ঘিি প্রঝাাঁক সম্পঘকব 
ভাঘলামঘতাই ওযারকর্হাল- রফঘি আঘস। তাি প্রপিঘন, দুজন সশস্ত্র প্রহিীি মাঘঝ, যাঢ় সরু্জ িঘঙি 
আলখাল্লা আি একই িঘঙি পাযর়ে পরিরহত খর্বকায, সূ্থলঘদহী, কৃষ্ণ র্ঘণবি র্িি চরল্লঘশি একজন 
মানুষঘক প্রদখা যায। 
 

হুমাযুঘনি সামঘন স্বতুঃসূ্ফতব ভরঙ্গঘত প্রস নতজানু হঘয অরভর্াদন জানায। 
 

 প্রক তুরম? 
 

তারিক খান, রফঘিাজপুঘিি তাকহালদাি। 
 

আি প্রসই সাঘথ তুরম প্রশিশাঘহি অনুযত। 
 

হযাাঁ- এর্ং আমাি প্ররত প্রস সর্সমঘয একজন ভাঘলা প্রভুি মঘতা আচিণ কঘিঘি…রকন্তু সর্রকিুি 
পঘিও সুলতান, আমাি পিম অরধিাজ, আরম আপনাি একজন রর্শ্বি প্রজা। রর্ঘদ্রাহ কঘি প্রশিশাহ 
প্রর্কুরর্ কঘিঘি। 
 

তুরম প্রর্াধহয র্লঘত চাইঘি নযাযসঙ্গত অরধকািঘক উিত আি অশ্রিাপূণব ভরঙ্গঘত অপমান কঘিঘি… 
রকন্তু তাি অরভসরন্ধ আি অর্স্থান সম্পঘকব তুরম রক জান? 
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তাি প্রসনার্ারহনী আমাি এলাকাি রভতি রদঘয সিাসরি যাতাযাত কঘি না রকন্তু আমাি এলাকাি 
উত্তঘি রর্শ মাইল দূঘি আমাি আত্মীযসম্পরকবত ভাইঘযি এলাকাি রভতি রদঘয তািা যাতাযাত 
কঘি। প্রস র্ঘলঘি প্রশিশাঘহি প্রসনার্ারহনীি আকাি প্রিাট- প্রলাকর্ল আরশ হাজাঘিি প্রর্শী হঘর্ না। 
আমাি প্রসই ভাই প্রশিশাঘহি প্রসনািাউরনঘত রযঘযরিল তাাঁঘক তাাঁি শ্রিা জানাঘত। প্রস আমাঘক 
র্ঘলঘি প্রশিশাহঘক িীরতমঘতা রর্হ্বল মঘন হঘযঘি প্রয প্রস আপনাঘক এঘতা রর্শাল এক র্ারহনী 
রনঘয অরভযাঘন অগ্রসি হঘত প্রঘিারচত কঘিঘি। প্রস আমাি ভাইঘক র্ঘলঘি প্রস যুি কিঘর্ না যরদ 
আঘিা একর্াি আপনাি অধীঘন জাযযীিদাি প্রথঘক রনঘজি এলাকা রনঘজি আযঘত্ত্ব িাখঘত পািাি 
শঘতব প্রস আপনাি সাঘথ প্রকাঘনা ধিঘনি শারন্তচুরক্তি িফা কিঘত পাঘি। 
 

তাি ভরর্ষযৎ যরতরর্রধ সম্বঘন্ধ প্রতামাি প্রসই ভাই রকিু জানঘত প্রপঘিঘি? 
 

প্রশিশাঘহি এক গুপ্তদূত অসার্ধানতার্শত আমাি প্রসই ভাইঘযি উরজিঘক র্ঘলঘি প্রয তািা র্াংলাি 
নীচু জলাভূরম আি জঙ্গল অরভমুঘখ এরযঘয যাঘে প্রযখাঘন যুি যরদ তাঘদি কিঘতই হয- আপনাি 
পিাক্রমঘক তািা হযঘতা ভাঘলাভাঘর্ প্রমাকাঘর্লা কিঘত সক্ষম হঘর্। 
 

তুরম এতক্ষণ যা র্ঘলঘি আমাি উপঘদষ্টামণ্ডলীি সাঘথ প্রস রর্ষঘয আরম আঘলাচনা কির্াি আঘয 
তুরম রক আি রকিু র্লঘত চাও? 
 

প্রকর্ল এঘতাটুকুই প্রয মহামানয সুলতাঘনি যরদ শারন্ত চুরক্তি প্রিার্ রদঘয প্রশিশাঘহি দৃঢ়তা পিীক্ষা 
কিাি প্রকাঘনা অরভপ্রায প্রথঘক থাঘক, আপনাি প্রপ্ররিত প্রযঘকাঘনা দূঘতি সঙ্গী হঘত আরম প্রস্তুত 
এর্ং তাঘক প্রশিশাঘহি রশরর্ঘি তাাঁি সামঘন হারজি কিাি পঘি রনিাপঘদ রফরিঘয আনর্াি দারযত্ব 
রনঘত প্রস্তুত। 
 

আরম প্রিার্টা রর্ঘর্চনা কিঘর্া। এখন, আহঘমদ খান, আঘিকর্াি তাি প্রচাখ র্াাঁঘধা এর্ং প্রতামাি 
দপ্তঘি তাাঁঘক র্ি রকন্তু আিামদাযক অর্স্থায অর্রুি কঘি িাঘখা। জওহি, সূযবাঘিি এক েন্টা পূঘর্ব 
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এখাঘন আমাি সাঘথ রমরলত হর্াি জনয আমাি উপঘদষ্টামণ্ডলীঘদি তলর্ কি। ইতযর্সঘি সারলমাঘক 
র্ল আমাি কাঘি আসঘত। হুমাযুন ভাঘর্, উষ্ণ আর্হাওযায তাি কামনাি পািদ দ্রুত প্রর্ঘ়ে যায, 
এর্ং প্রাযশই শীতকাঘলি তুলনায রিগুণ। প্রমঘযটা জাঘন রকভাঘর্ এই কামনা প্রশরমত কিঘত আি 
আসন্ন আঘলাচনায মঘনারনঘর্ঘশি জনয তাি মনঘক প্রশান্ত কিঘত হয। 
 

সারলমা, র্িার্ঘিি মঘতাই, রনঘজি দারযত্ব রনপূণভাঘর্ পালন কঘি। তাি উপঘদষ্টামণ্ডলী যখন 
সমঘর্ত হয, হুমাযুন শরমত প্রর্াধ কঘি, তাি পিামশবদাতাঘদি সঘম্বাধন কিাি সময অরতকায 
একটা র্যাঘঘ্রি মঘতা হুঙ্কাি রদঘত প্রস্তুত। আপনাি তারিক খাঘনি কথা শুঘনঘিন এর্ং তাাঁি র্যান 
প্রয প্রশিশাহ আমাঘদি সাঘথ সংেষব এর়েঘয যার্াি অরভপ্রাঘয র্াংলাি জঙ্গঘলি যভীঘি প্রঘর্শ কিঘত 
চঘলঘি এর্ং প্রসই সাঘথ তাি অনুমাঘনি জনয দুুঃখঘর্াধ কিরি- প্রস শারন্তি জনয আমাঘদি আঘপাষ 
কিঘত র্াধয কিঘর্। আপনািা রক মঘন কঘিন? 
 

আমাঘদি সাঘথ শরক্তশালী একটা প্রসনার্ারহনী িঘযঘি এরর্ষঘয সঘন্দঘহি প্রকাঘনা অর্কাশ প্রনই। 
আমিা তাঘক খুাঁঘজ প্রর্ি কঘি প্রস্রফ রপঘষ প্রফরল না প্রকন, র্ার্া ইযাসভাঘলা রনঘজি চািপাঘশ সাথী 
প্রসনাপরতঘদি রদঘক তারকঘয কথাটা র্লাি সময তাি কামান মাথা প্রথঘক ধুসি চুঘলি প্রর্নীটা 
দুলঘত থাঘক। 
 

রকন্তু একটু সধযবয ধঘিন, হুমাযুঘনি চাচাত ভাই সুঘলমান রমজবা র্ঘল। আমাঘদি সাঘথ যরদ শরক্তশালী 
প্রসনার্ারহনী থাঘক এর্ং রনঘজঘদি প্রলাকঘদি আনুযঘতযি প্ররত আমাঘদি রর্শ্বাস থাঘক তাহঘল 
একজন দূত প্রপ্রিণ কঘি রকিুটা রর্লম্ব কিঘল আমাঘদি রক এমন ক্ষরত রৃ্রি হঘর্? তািা রফঘি 
আসর্াি পঘিও যরদ প্রঘযাজন হয- দুমাস পঘি র্ষবা মিসুঘমি আঘয অগ্রসি হর্াি জনয আমাঘদি 
হাঘত প্রচুি সময থাকঘর্। 
 

তাঘক এখনই প্রশষ কঘি প্রদযাটাই অরধক র্াঞ্ছনীয। র্ার্া ইযাসভাঘলা তরু্ও অন়ে। তাাঁঘক রদঘয 
একটা উদাহিণ সৃরষ্ট কিঘল অনয রর্ঘদ্রাহীিা সমঘঝ যাঘর্। 
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রকন্তু আমাঘদি প্রলাক ক্ষয হঘর্ আি সমযও যা আমিা আমাঘদি সাম্রাজয র্রধবত কিাি জনয 
রনঘযারজত কিঘত পারি। আরম সর্সমঘযই দরক্ষঘণ দারক্ষণাঘতযি মালভূরম অরতক্রম কঘি প্রযালকুণ্ডাি 
হীিকখরনঘত অরভযান পরিচালনায আগ্রহী, সুঘলমান রমজবা র্ঘল। 
 

আরম একমত, হুমাযুঘনি দক্ষ প্রসনাপরতঘদি একজন, ইউসুফ পাোন ভার্ঘলশহীন কঘণ্ঠ মন্তর্য 
কঘি। প্রশিশাহঘক একজন দক্ষ শাসক র্লা হঘয থাঘক আি র্াংলা উর্বি, সমৃি একটা প্রঘদশ। 
আমিা যরদ তাঘক আি তাি প্রধান অমাতযঘদি হতযা করি তাহঘল নতুন কাোঘমা সতিী আি নতুন 
আরধকারিকঘদি রনঘযায কিঘত রযঘয আমাঘদি প্রচুি সময নষ্ট হঘর্। আমাঘদি শরক্তমত্তাি অর্স্থান 
প্রথঘক তাি সাঘথ প্রকাঘনা ধিঘনি সমঘঝাতায প্রপৌঁিাঘত পািঘল আমিা তাাঁঘক আি তাাঁি প্রশাসনঘক 
কি আদাঘযি জনয র্যর্হাি কঘি দ্রুত আমাঘদি র্ারহনীি র্ঘকযা প্রর্তন পরিঘশাধ আি তাাঁঘদি 
পুিসৃ্কত কিঘত পারি আি তািপঘি প্রযালকুণ্ডাি অরভযাঘনি জনয অগ্রসি হই। 
 

হুমাযুন সর্াি র্ক্তর্য রর্ঘর্চনা কঘি। ইউসুফ পাোঘনি র্ক্তঘর্যি রভতঘি একটা প্রতযযঘর্াধ িঘযঘি। 
তািা়ো, মহানুভর্তা মহান শাসকঘদি একটা সর্রশষ্টয। হুমাযুন উঘে দাাঁ়োয। সুঘলমান রমজবা, একটা 
প্রিাট িক্ষী র্ারহনী রনঘয আপরন তারিক খাঘনি সাঘথ যাঘর্ন, প্রশিশাঘহি অর্স্থান সনাক্ত কঘি তাাঁি 
কাঘি শারন্ত চুরক্তি প্রিার্ প্রপৌঁঘি রদঘত তঘর্ শতব এই প্রয তাাঁঘক এখাঘন এঘস আনুষ্ঠারনক অরভর্াদন 
জানাঘত হঘর্ এর্ং আমাঘদি মূলযর্ান সময আি িসদ অপচয আি সঘর্বাপরি আমাঘদি প্ররত প্রস 
প্রয অমারজবত অর্মাননা প্রদশবন কঘিঘি প্রসজনয আমাঘদি প্রস উত্তমরূঘপ ক্ষরতপূিণ প্রদঘর্। 
 

* 
 

রকন্তু প্রশিশাহ তাৎক্ষরণকভাঘর্ প্রকাঘনা প্রকাি প্ররতরক্রযা প্রকাশ প্রথঘক রর্িত থাঘক। সপ্তাঘহি পি 
সপ্তাহ অরতক্রান্ত হয প্রস প্রকর্লই কালঘক্ষপন কঘি চঘল, রর্লঘম্বি জনয ভূরি ভূরি দুুঃখপ্রকাশ কঘি 
আি প্রকাঘনা ধিঘনি শঘতব চু়োন্তভাঘর্ সম্মরত হর্াি পূঘর্ব রমত্রঘদি সাঘথ আঘলাচনাি কিঘত 
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র্াতবার্াহক প্রপ্রিঘণি অনুমরতি জনয র্ািংর্াি অনুঘিাধ কঘি। ১৫৩৯ সাঘলি গ্রীিকাঘলি মাঝামারঝ 
একটা সময প্রসটা, হুমাযুন সনশঘভাঘজি পি, র্াংলাি প্রচৌসা র্সরতি কাঘিই চাি র্যবমাইঘলি প্রচঘয 
প্রর্শী এলাকা জুঘ়ে অর্রস্থত তাি প্রসনািাউরনি রেক মধযভাঘয অর্রস্থত তাি তারু্ি পাঘশই 
খানজাদাি তারু্ঘত অর্স্থান কিরিল। নীচু পাহাঘ়েি উপঘি হুমাযুন তাি রশরর্ি স্থাপন কঘিঘি 
প্রযখান প্রথঘক যাঘঙ্গয র্-িীঘপি কদবমাক্ত প্লারর্ত সমভূরম প্রদখা যায। তারু্ি র্াইঘি, িাঘতি 
আর্হাওযা প্রর্শ উষ্ণ এর্ং রনথি র্াতাঘস তারু্ি আগুঘনি প্রথাযা সিাসরি উপঘিি রদঘক উঘে যায। 
তারু্ি রভতঘি, প্রকৌতূহলী দৃরষ্ট প্রথঘক প্রজনানাঘদি িক্ষা কিঘত যাি পাশ্ববঘদশ নারমঘয প্রদযা হঘযঘি, 
গুঘমাট র্াতাঘস শ্বাস প্রনযা কষ্টকি। রচরনঘযালা পারনি পাত্র রদঘয তাঘদি ফাাঁঘদ প্রফলাি প্রচষ্টা র্া 
তিাসচামি রদঘয তাাঁঘদি রপঘষ প্রফলাি জনয খানজাদাি পরিচািকঘদি সর্বাত্মক প্রযাস সঘত্ত্বও মশাি 
ঝক রর্িামহীনভাঘর্ ভনভন কিঘত থাঘক। হুমাযুন দিদি কঘি োমঘত থাঘক, মাঘঝ মাঘঝ প্রস 
রনঘজি উনু্মক্ত ত্বঘক তাাঁঘদি তীব্র দংশন অনুভর্ কঘি এর্ং রৃ্থাই রনঘজি কু্ষদ্র আক্রমণকািীঘদি 
উঘেঘশয চ়ে হাকায। 
 

হুমাযুন রক হঘযঘি? আজ খার্াঘিি সময তুরম প্রায চুপচাপই রিঘল, খানজাদা জানঘত চান। 
 

আরম উরিি প্রয আরম এত সময রৃ্থা অপচয কঘিরি, প্রয প্রশিশাহ আমাঘক আহাম্মক মঘন কঘি 
প্রহলাঘফলা কিঘি। সুঘলমান রমজবা আি তারিক খান আমাঘক আশ্বি কঘিঘি প্রয প্ররতর্াি সাক্ষাঘতি 
সময প্রস সজ্জনসুলভ আি ভদ্র আচিণ কঘিঘি এর্ং তাাঁঘক আন্তরিকই মঘন হঘযঘি রকন্তু আরম 
এখন আি প্রস সম্বঘন্ধ রনরিত নই। তারিক খানঘক এঘতাটা রর্শ্বাস কঘি আরম রক ভুল কঘিরি? 
রনঘজি জনয সময লাঘভি প্রযাঘস যরদ প্রশিশাহই তাাঁঘক প্রিাপন কঘি থাঘক? 
 

খানজাদা উঘে দাাঁ়োয এর্ং দুই এক মুহূঘতবি জনয পাযচারি কঘি, তশতিী আকৃরতি রপতঘলি রদযা 
ভরতব প্রতঘল জ্বলঘত থাকা সলঘতি প্রসানালী আভায তাি মুখ যম্ভীি প্রদখায। 
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আমাি মঘন হয প্রতামাি সরন্দগ্ধ হওযাটা যুরক্তসঙ্গত। শরক্তমানই সর্সময রর্জযী হয না মাঘঝ মাঘঝ 
ধূতবও রর্জঘযি র্িাভয লাভ কঘি। রর্যত নয সপ্তাহ ধঘি যুিঘক্ষঘত্র রকংর্া সঘম্মলঘন প্রশিশাঘহি 
সাঘথ রমরলত হর্াি জনয যঙ্গাি তীি র্িার্ি রনম্ারভমুঘখ তুরম রর্শাল একটা দূিত্ব অরতক্রম কঘিঘি 
রকন্তু প্ররতর্ািই তুে অজুহাত র্যর্হাি কঘি প্রয প্রস এলাকাি সর্ খাদযশসয রনুঃঘশষ কঘি প্রফঘলঘি 
র্া মহামািীি আকাঘি জ্বঘিি প্রাদুভবার্ হওযায তাাঁঘক অর্শযই প্রসটা এর়েঘয প্রযঘত হঘর্ প্রস আিও 
সামঘন এরযঘয রযঘযঘি। 
 

সরতয। সর্বঘশষ তথয অনুসাঘি যঙ্গাি তীি প্রথঘক রত্রশ মাইল দূঘি তাাঁি মূল র্ারহনী এখনও অঘপক্ষা 
কিঘি। 
 

তুরম রক কিঘত চাও? 
 

আি প্রকাঘনা অজুহাত গ্রহণ কিঘর্া না, প্রশিশাঘহি জনয একটা সমযসীমা রনধবািণ কিঘর্া এর্ং প্রস 
যরদ প্রসটা অমানয কঘি আরম তাঘক আক্রমণ কিঘর্া। রকন্তু অনয কািঘণ উরিি প্রয রর্শাল অশ্বাঘিাহী 
র্ারহনী আি আমাি কামাঘনি সহজ যাতাযাঘতি জনয এসর্ জঙ্গল আি জলাভূরম এঘকর্াঘিই 
অনুপযুক্ত। 
 

তাহঘল উপযুক্ত ভূখঘণ্ড পিাদপসািঘণি জনয সাহস সিয কি। র্া প্রশিশাঘহি র্ারহনীঘক পাশ 
কারটঘয রযঘয তাাঁি শহিগুঘলা দখল কঘি নাও… একটা রনুঃসঙ্গ র্জ্রপাত খানজাদাি কথাি মাঘঝ 
রর্ি েটায। তারু্ি িাঘদ মুষলধাঘি রৃ্রষ্টি আওযাজ এঘক অনুসিণ কঘি। 
 

এখনই র্ষবাকাল শুরু হর্াি কথা না- এখনও সময হযরন। 
 

 প্রকৃরতি িন্দ সর্সমঘয মানুঘষি সতিী পরঞ্জকা অনুসিণ কঘি না। 
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এটা যরদ র্ষবাি আযমনী রৃ্রষ্ট হয তাহঘল আমাঘদি অর্শযই উপযুক্ত ভূরম সন্ধান কিা উরচত। রকন্তু 
এখন অঘনক িাত হঘযঘি, সকাঘল রসিান্ত প্রনর্াি জনয আমিা অঘনক সময পার্ যখন আমিা 
জানঘত পাির্ প্রয আসঘলই অরর্িাম রৃ্রষ্টপাঘতি সূচনা হঘযঘি। আমাঘদি রশরর্ি নদীি উপরিভায 
প্রথঘক অঘনক উাঁচুঘত অর্রস্থত ইতযর্সঘি তাই র্নযায প্রভঘস যার্াি প্রকাঘনা ভয প্রনই। 
 

কঘযকেন্টা পঘিি কথা, হুমাযুন তখন যভীি েুঘম আেন্ন, তাাঁি র্াহুিয দুপাঘশ প্রসারিত, তাি 
েমবাক্ত প্রপশল প্রদহ পাতলা সুরতি চাদঘিি নীঘচ নি। রৃ্রষ্টি শব্দ শুনঘত শুনঘত, যা মন্থি হর্াি 
র্দঘল প্রযন আিও প্রজাঘি শুরু হঘযঘি, আজঘক তাাঁি েুমাঘত অঘনক িাত হঘযঘি। প্রস এখন স্বপ্ন 
প্রদখঘি প্রস আগ্রা দূঘযব রফঘি এঘসঘি, তাি উপপত্নীঘদি কঘক্ষি রদঘক এরযঘয চঘলঘি প্রযখাঘন 
প্রকাঘনা রর্রচত্র কািঘণ প্রস জাঘন তািা প্রযালাপজঘলি ঝণবাি নীঘচ এখন োন কিঘি। প্রস প্রটি পায 
তাাঁি প্রদহ কামনায টানটান হঘয উঘেঘি এর্ং প্রস দ্রুত পা প্রফলঘত শুরু কিঘত চাদঘিি নীঘচ তাি 
পা িটফট কঘি উঘে, তাাঁি িমণীঘদি কাঘি প্রপৌঁিার্াি র্যগ্রতায। সহসা একটা প্রমঘযলী আতবনাদ 
তাাঁি স্বঘপ্নি যভীঘি অনুপ্রঘর্শ কঘি। নািী আি পুরুষ কঘণ্ঠি একটা সরম্মরলত যুযলর্রন্দ রেক এি 
পিপিই প্রভঘস আঘস। প্রকউ একজন রচৎকাি কঘি, হারতযাি সামঘল! জলরদ- র্মব পিাি সময 
প্রনই। িাউরনি সীমানায জনর্ল রৃ্রি কি। 
 

প্রাণপন প্রচষ্টায েুঘমি প্রিশ কারটঘয হুমাযুন রু্ঝঘত পাঘি কণ্ঠগুঘলা র্াির্। হামলাকািীিা 
প্রজনানাঘদি তারু্ পযবন্ত সম্ভর্ত অনুপ্রঘর্শ কঘিঘি। একটা আলখাল্লায প্রকানমঘত রনঘজঘক জর়েঘয 
রনঘয প্রস হাত র্ার়েঘয তাাঁি আব্বাজাঘনি তির্ারিি তুঘল রনঘয রনঘজি তারু্ প্রথঘক টলঘত টলঘত 
প্রকাঘনামঘত প্রর্ি হঘয আঘস। র্াইঘি মুষলধাঘি রৃ্রষ্ট প়েঘি এর্ং তাাঁি খারল পা প্রভজা কাদায 
রপিঘল প্রযঘত চায। রতযবকভাঘর্ প্রনঘম আসা রৃ্রষ্টি ভািী প্রফাাঁটাি মাঝ রদঘয উাঁরক রদঘয এর্ং 
অন্ধকাঘি মিীযা হঘয রনঘজি প্রচাখ সইঘয প্রনযাি প্রচষ্টা কিঘত কিঘত, প্রস খানজাদাি তারু্ি রদঘক 
প্রদৌঘ়ে যায। 
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তারু্ি কািাকারি প্রপৌঁিাঘত, চিাচি ঝলঘস প্রদযা উজ্জ্বল পাঘতি মঘতা রর্িৃত রর্দুযচ্চমঘকি ধাতর্ 
ঝলকারনি মাঘঝ প্রস দীেবকায এক মরহলাি অর্যর্ঘক দাাঁর়েঘয থাকঘত প্রদঘখ- খানজাদা। তাাঁি 
মাথাি উপঘি উঘত্তারলত ডান হাঘত একটা র্াাঁকান তির্ারি িঘযঘি। হুমাযুন তারকঘয থাকঘত 
থাকঘতই খানজাদা তির্ারিটা এক আক্রমণকািীি মুখ র্িার্ি নারমঘয আঘন, প্রয তাাঁঘক পিাি 
কিাি প্রচষ্টা কিরিল। প্রলাকটা কাটা কলাযাঘিি মঘতা মারটঘত আিঘ়ে পঘ়ে প্রসখাঘনই র্যাথায 
কাতিাঘত থাঘক। রর্দুযচ্চমঘকি পির্তবী আঘলাি ঝলসারনঘত হুমাযুন প্রদঘখ প্রয তাি ফুপুজাঘনি 
তির্ারিি আোঘত মারটঘত পঘ়ে থাকা প্রলাকটাি মুঘখি একপাশ উপি প্রথঘক নীচ পযবন্ত প্রফাঁঘ়ে 
প্রফলায, প্রলাকটাি িক্তাক্ত প্রচাযাল আি দাাঁত প্রর্ি হঘয এঘসঘি। প্রস আি প্রদঘখ প্রয- খানজাদাি 
অজাঘন্ত- আঘিকজন আক্রমণকািী তাি প্রপিঘন দাাঁর়েঘয আঘি। প্রলাকটাি হাঘত তির্ারিি র্দঘল 
একটা রর্শাল যামিা প্রসটাঘক প্রস তাি মাথাি উপি রদঘয িুাঁঘ়ে রদঘয খানজাদাি যলা শক্ত কঘি 
প্রপরচঘয ধিঘর্। হুমাযুন হুরশযারি উচ্চািণ কঘি। 
 

সহসাই রর্পদ প্রটি প্রপঘয, খানজাদা হাতটা প্রপিঘন রনঘয রযঘয কনুই রদঘয প্রলাকটাি যলায আোত 
কঘি রকন্তু প্রলাকটা প্রকাঘনামঘত আোতটা সামঘল রনঘয যামিাটা শক্ত কঘি ধিাি প্রচষ্টা কিঘত 
থাঘক। হুমাযুন ততক্ষঘণ তাাঁঘদি অঘনকটা কাঘি চঘল আসায প্রস ফুপুজাঘনি আক্রমণকািীি উপঘি 
ঝাাঁরপঘয পঘ়ে এর্ং সর্ঘল তাাঁঘক মারটঘত আিঘ়ে প্রফলাি অরভপ্রাঘয তাাঁি সাঘথ ধ্বিাধ্বরি আিম্ভ 
কঘি। চকচঘক, রপরেল কাদায তািা রকিুক্ষণ ধ্বিাধ্বরি কঘি, দুজঘনই সুরর্ধা আদাঘযি জনয 
হাাঁসফাাঁস কঘি। তািপঘি হুমাযুন তাাঁি প্ররতপঘক্ষি র্াম প্রচাঘখ রনঘজি ডান হাঘতি রৃ্িাঙু্গরষ্ঠপ্ররর্ষ্ট 
কিাঘত সমথব হয এর্ং প্রজাঘি চাপ রদঘত প্রস প্রটি পায। অরক্ষঘযালক রর্দীণব হঘয প্রভতঘিি তিল 
পদাথব প্রর্ি হঘয আসঘি। র্যাথাি তীব্রতায অধীি হঘয সহজাত প্ররৃ্রত্তি কািঘণই প্রলাকটাি মুরষ্ঠর্ি 
হাত শীরথল হয, এর্ং প্রসই সুঘযাঘয হুমাযুন আলমযীি প্রর্ি কঘি যাঘযি সমি শরক্ত রদঘয প্রসটা 
প্ররতপঘক্ষি কুাঁচরকি যভীঘি প্রযাঁঘথ রদঘয তাাঁঘক ধাক্কা রদঘয সরিঘয রদঘত প্রলাকটা আতবনাদ কিঘত 
থাঘক এর্ং তাঘদি পাঘযি চাঘপ সৃষ্ট কদবমাক্ত প্রডার্ায িক্তাক্ত অর্স্থায মৃতুয যন্ত্রণায িটফট কিঘত 
থাঘক প্রস। 
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হুমাযুন তখনও তাি রশরর্ঘিি দূির্তবী সীমানা প্রথঘক যুঘিি হট্টঘযাল যরদও প্রভঘস আসঘত শুঘন, 
রকন্তু তাাঁি প্রদহিক্ষীি দল ইরতমঘধয িাজমরহষীঘদি তারু্ আক্রমণ কিঘত আসা র্ারক প্রলাকঘদি মঘন 
হয কারু্ কিঘত প্রপঘিঘি। তািা সংখযায রর্শজঘনি মঘতা হঘর্। প্রলাকগুঘলাি প্রঘতযঘকি পিঘণ 
কাঘলা প্রপাষাক এর্ং রশরর্ঘিি সীমানায প্রজািাল আক্রমঘণি সুঘযায রনঘয প্রর্াধহয তািা প্রযাপঘন 
প্রসনািাউরনি এঘকর্াঘি প্রকেস্থঘল এঘস হারজি হঘযরিল। আক্রমণকািীঘদি প্রকর্ল একজন জীরর্ত 
িঘযঘি। 
 

দুজন প্রহিী দুরদক প্রথঘক প্রলাকটাি দুহাত ধঘি এর্ং হাাঁটু প্রভঘঙ তাাঁঘক প্রযখাঘন র্রসঘয প্রিঘখঘি 
প্রসরদঘক প্রক্রাঘধ রর্কৃত হঘয উো মুখ রনঘয হুমাযুন প্রদৌঘ়ে রযঘয তাি যলা প্রচঘপ ধঘি এক ঝটকায 
প্রলাকটাঘক তাি পাঘযি উপঘি দাাঁ়ে কিায এর্ং তাি মুঘখি কাঘি রনঘজি মুখ প্রায প্রেরকঘয রদঘয 
রচৎকাি কঘি র্ঘল, প্রতামিা প্রকন এটা কঘিঘি? নূযনতম মযবাদাঘর্াধ িঘযঘি এমন শত্রুও প্রমঘযঘদি 
আক্রমণ কিঘর্ না। পরিরস্থরত যাই প্রহাক না প্রকন, সর্াই তাঘদি িক্ষা কিঘর্। আমাঘদি ধঘমবও 
একথা র্লা হঘযঘি, এটাই সনরতক রশষ্টাচাঘিি প্রমাোকথা। প্রতামাি মৃতুয রনরিত রকন্তু তুরম যরদ 
কথা র্ল তাহঘল প্রসটা দ্রুত হঘর্- যরদ না র্ল তাহঘল মৃতুযটা হঘর্ একটা দীেব আি রর্লরম্বত 
প্ররক্রযা এর্ং এত তীব্র যন্ত্রণাদাযক প্রয রতঘল রতঘল প্রসই যন্ত্রণা প্রভায কিাি চাইঘত তুরম মৃতুয 
রভক্ষা চাইঘর্। 
 

িাজমরহষীঘদি হতযা কিাি প্রকাঘনা অরভপ্রায আমাঘদি রিল না আমিা প্রকর্ল তাাঁঘদি অপহিণ 
কিঘত প্রচঘযরিলাম রর্ঘশষ কঘি আপনাি ফুপুজানঘক। তারিক খান আমাঘদি র্ঘলঘি রতরন আপনাি 
সাঘথ িঘযঘি এর্ং সাইর্ারন খাঘনি হাঘত তাি র্ন্দী হর্াি যল্পটা সর্াই ভাঘলা কঘিই জাঘন। 
প্রশিশাহ র্ঘলঘি প্রয আমিা যরদ তাঘক র্রন্দ কিঘত পারি আপরন তাঘক রিতীযর্াঘিি মঘতা 
অরিপিীক্ষাি হাত প্রথঘক প্রিহাই রদঘত প্রযঘকাঘনা শঘতব আঘপাষ কিঘত িারজ হঘর্ন। 
 

তারিক খান তাহঘল সরতযই তাি সাঘথ রর্শ্বাসোতকতা কঘিঘি। রনঘজি রনরু্বরিতাি জনয কু্রি আি 
হতাশ হুমাযুন র্রন্দি যলা আিও শক্ত কঘি প্রচঘপ ধঘি এর্ং রনঘজি রৃ্িাঙু্গরল প্রলাকটাি কণ্ঠমরণি 
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উপঘি স্থাপন কঘি তাি যলাটা প্রমাচিাঘত থাঘক যতক্ষণ না ো়ে ভাঙাি আওযাজ শুনঘত পায এর্ং 
তাাঁি যলা রচঘি মৃতুযি আতবনাদ রু্িুঘদি মঘতা উঘে আঘস। রনথি প্রদহটা একপাঘশ িুাঁঘ়ে প্রফঘল রদঘয 
প্রস আর্ািও খারল পাঘয কাদায রপিলাঘত রপিলাঘত খানজাদাি কাঘি প্রদৌঘ়ে যায। রৃ্রষ্টি অঘঝাি 
ধািায রসক্ত হঘয তির্ারি হাঘত রতরন তখনও দাাঁর়েঘয িঘযঘিন অর্াক কিা এক শান্ত অরভর্যরক্ত 
তাি প্রচাঘখ মুঘখ এর্ং েুমার্াি জনয খুঘল িাখা তাি লম্বা ধুসি চুঘলি প্রযািা রৃ্রষ্টঘত রভঘজ অযরণত 
ইাঁদুঘিি প্রলঘজ পরিণত হঘযঘি। 
 

আপনাঘক ভাঘলাভাঘর্ িক্ষা কিঘত র্যথব হওযায আরম লরজ্জত- আপরন রক আহত হঘযঘিন? 
 

এঘকর্াঘিই না। আমাি মঘন হয আরম প্রমাণ কিঘত প্রপঘিরি প্রয প্রতামাি আি প্রতামাি 
আব্বাজাঘনি মঘতা আমাি ধমনীঘতও সতমূঘিি িক্ত র্ইঘি। আক্রমণ যখন শুরু হয, তখন আরম 
ভয পাইরন প্রকর্ল কু্রি হঘযরি। আরম জানতাম আমাঘক অর্শযই গুলর্দন আি প্রতামাি যুর্তী 
উপপত্নীঘদি রনিাপত্তা রনরিত কিঘত হঘর্। তারু্ি খুরটগুঘলা আরম তাঘদি প্রভঘঙ প্রফলঘত র্রল এর্ং 
তারু্ি কাপঘ়েি নীঘচ তাাঁঘদি লুরকঘয থাকঘত র্রল যতক্ষণ তাাঁিা রর্পদ প্রকঘট প্রযঘি র্ঘল রনরিত 
হয। ওরদঘক তারকঘয প্রদঘখা। তাাঁিা প্রকর্ল মাত্র র্াইঘি প্রর্ি হঘয আসঘি। 
 

মুষলধাঘি হঘত থাকা রৃ্রষ্টি মাঘঝ হুমাযুন রনরিতভাঘর্ই তারু্ি অরতকায, আরৃ্ত কিা ভাঘজি নীচ 
প্রথঘক সারলমাঘক হামাগুর়ে রদঘয প্রর্ি হঘত প্রদঘখ, তাি রেক প্রপিঘনই িঘযঘি গুলর্দন আি অনযানয 
প্রমঘযিা। হুমাযুন খানজাদাঘক শক্ত কঘি জর়েঘয ধঘি এর্ং জর়েঘয ধঘিই প্রস রু্ঝঘত পাঘি প্রয 
এখন উপস্থাযী রর্পঘদি প্রিশ প্রকঘট প্রযঘত এর্ং তাি মাঘঝ যুঘিি িক্ত যিম কিা উন্মাদনা রথরতঘয 
আসঘত ফুপুজান এতক্ষঘণ কাাঁপঘত শুরু কঘিঘিন। 
 

জওহি, আহঘমদ খানঘক আমাি সাঘথ প্রদখা কিঘত র্ল, এর্ং প্রখাাঁজ নাও যরদ আমিা এখনও 
যঙ্গাি রু্ঘক প্রনৌকা ভাসাঘত পারি। যরদ প্রসটা র্াির্সম্মত হয, মারঝ মাল্লাঘদি পঘক্ষ যতটা দ্রুত 
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সম্ভর্ কঘযকটা প্রনৌকা প্রস্তুত কিঘত আঘদশ দাও যাঘত কঘি আমাি ফুপুজান, ভরি, আি 
উপপত্নীঘদি প্রনৌকা কঘি উজাঘন রনিাপদ আশ্রঘয প্রিঘখ আসা যায। 
 

জওহি প্রনৌকাি সন্ধাঘন যার্াি প্রায সাঘথ সাঘথ আহঘমদ খান প্রদৌঘ়ে আঘস। 
 

আমাঘদি িাউরনি সীমানা এসর্ আক্রমণ রকভাঘর্ প্রেরকঘযঘি? হুমাযুন জানঘত চায। 
 

প্রর্শ ভাঘলাভাঘর্ই প্রমাকাঘর্লা কঘিঘি, সুলতান। তাাঁঘদি প্রর্ল প্রািরম্ভক আক্রমঘণি পঘি যখন 
তাঘদি আক্রমঘণি তীব্রতা রিল ভযার্হ, শত্রুঘসনা রকিুক্ষঘণি জনয মঘন হয আক্রমঘণি মাত্রা হ্রাস 
কঘি প্রযন রকিু একটা েটাি জনয তাাঁিা অঘপক্ষা কিঘি। 
 

িাজমরহষীঘদি তারু্ঘত তাাঁঘদি হামলাি সাফলয জানর্াি জনয… হুমাযুন আপনমঘন রর়্েরর়্ে কঘি। 
তািা খুর্ প্রর্শীক্ষণ আক্রমণ কিা প্রথঘক রর্িত থাকঘর্ না। রকন্তু এি ফঘল আমিা হযঘতা রনঘজঘদি 
প্ররতিক্ষা র্যর্স্থা গুরিঘয প্রনযাি সুঘযায পার্। 
 

সুলতান। উজাঘনি নদীপথ রনিাপদ। আমাঘদি প্রনৌকা প্রস্তুত এর্ং প্ররতটা প্রনৌকাি জনয রিগুণ 
মারঝমাল্লাি র্যর্স্থা িাখা হঘযঘি, জওহি রফঘি এঘস দম রনঘত রনঘত সর্ খুঘল র্ঘল। অশ্বাঘিাহী 
র্ারহনীি একটা প্রচৌকষ দলঘক প্রস্তুত িাখা হঘযঘি এর্ং তািা নদীি উত্তি রদঘকি তীি র্িার্ি 
প্রনৌকাি সাঘথ সাঘথ যাঘর্। 
 

হুমাযুন এর্াি খানজাদাি রদঘক তাকায। ফুপুজান, আপনাি এর্াি যাওযা উরচত। আপরন রনঘজঘক 
এর্ং অনয মরহলাঘদি িক্ষা কিঘত পািঘর্ন আরম রর্শ্বাস করি। আরম আপনাঘক প্রনৌকা র্হঘিি 
প্রনত্রী রহসাঘর্ রনঘযায কিরি। জওহি, মারঝমাল্লা আি সসনযঘদি জারনঘয দাও প্রয একজন মরহলাি 
রনঘদবশ পালন কিাটা তাঘদি কাঘি যতই রর্রচত্র র্ঘল মঘন প্রহাক, তািা রনরিবধায প্রসটা পালন কিঘর্ 
নতুর্া আমাি প্রিাঘষি মুঘখ প়েঘর্। 
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তাঘদিঘক জওহঘিি রকিুই র্লাি দিকাি প্রনই, দৃঢ় কঘণ্ঠ খানজাদা র্ঘলন। র্ার্ঘিি প্রর্াঘনি 
আঘদশ তািা অর্শযই পালন কিঘর্। তুরম রর্জযী হর্াি পঘি আর্াি আমাঘদি প্রদখা হঘর্। নীরত 
রর্র্রজবত রর্শ্বাসোতক তারিক খাঘনি করতবত মিক আরম প্রদখঘত চাই আি আমাি পাযখানাি 
প্রমথি হওযা প্রথঘক প্রশিশাহঘক প্রকউ িক্ষা কিঘত পািঘর্ না। কথাটা প্রশষ কঘিই রতরন েুঘি 
দাাঁর়েঘয কাদাি উপি রদঘয দ্রুত পাঘয গুলর্দন আি অনযানয প্রমঘযিা প্রযখাঘন দাাঁর়েঘয িঘযঘি 
প্রসরদঘক প্রহাঁঘট যায তািপঘি তাাঁঘদি সাঘথ রনঘয নদীি তীঘিি রদঘক এঘযাঘত থাঘক, শীঘ্রই 
আঘলাআধারি আি রৃ্রষ্টি মাঘঝ হারিঘয যায। 
 

হুমাযুন ভাঘর্, রক সাহসী এক মরহলা। তাাঁি হাল্কা পাতলা আি প্রযৌর্ন অরতক্রান্ত প্রদঘহ সতমূঘিি 
িক্ত কত প্রর্লভাঘর্ উপরস্থত। তারিক খাঘনি উপঘি আস্থা প্রিঘখ এর্ং প্রশিশাঘহি রর্লরম্বত 
উত্তঘিি কুশলতায রর্শ্বাস কঘি প্রস প্রর্াকামী কঘিঘি, মািাত্মক প্রর্াকামী। প্রস প্রকন তাঘদি উঘেশয 
সম্বঘন্ধ আিও প্রজািালভাঘর্ প্রশ্ন কঘিরন? হাঘিঘমি আনঘন্দি মাঘঝ যা এরলঘয রদঘতই রক প্রস প্রর্শী 
আগ্রহী রিল? তাি মানরসক একাগ্রতাি এই োটরত তাঘক অর্শযই শািীরিক র্ীিত্ব রদঘয পুরষঘয 
রদঘত হঘর্ এর্ং তাি প্রলাকঘদি রর্জযী হঘত অনুপ্রারণত কিঘত এটাঘক র্যর্হাি কিঘর্। 
 

আহঘমদ খান আমাঘদি প্ররতিক্ষা র্যর্স্থা সম্বঘন্ধ আিও রর্শদ রর্র্িণী সংগ্রহ কি। জওহি আমাি 
র্মব এঘন রদঘয আমাি প্রো়ো প্রস্তুত কি। 
 

পঘনি রমরনঘটি রভতঘি হুমাযুন রনঘজঘক যুঘিি জনয পুঘিাপুরি প্রস্তুত কঘি প্রফঘল, এরদঘক প্রভাঘিি 
আঘলা ফুটঘত শুরু কঘিঘি। র্ার্া ইযাসভাঘলি প্রনতৃঘত্ব প্রর্শ কঘযকজন প্রসনাপরত তাি সাঘথ এঘস 
প্রযায প্রদয। সুলতান, পরিরস্থরত মািাত্মক। প্রশিশাহ নতুন র্ারহনী রনঘয আক্রমণ শুরু কঘিঘি। 
আমিা কামানগুঘলাঘক গুরল র্ষবঘণি অর্স্থাঘন রনঘয প্রযঘত পািরি না। ওরদঘক তারকঘয প্রদঘখন। তাাঁি 
আরধকারিঘকি হাঘতি রনঘদবঘশি রদক অনুসিণ কঘি তারকঘয হুমাযুন প্রদঘখ, প্রযালন্দাজর্ারহনীি প্রর্শ 
কঘযকজন সসনয তাাঁি সর্ঘচঘয র়্ে প্রব্রাঘঞ্জি কামানটাি সাঘথ র্াাঁধা ষাঘ়েি দুঘটা দলঘক 
অরর্শ্রান্তভাঘর্ চারু্কাোত কিঘি এি মুখটাঘক েুরিঘয শত্রুি হুমরকি মুঘখামুরখ কিাি প্রযাঘস। রকন্তু 
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রর্শালঘদহী ষা়েগুঘলাঘক যত প্রজাঘিই আোত কিা প্রহাক র্া যতই তাঘদি প্রতাযাজ কিা প্রহাক, 
অরতকায জম্ভগুঘলা কাদায প্রহাাঁচট প্রখঘয রপিঘল রযঘয থকথঘক কাদাি আঘিা যভীঘি ডুঘর্ যায। 
দাাঁর়েঘয থাকা প্রলাকগুঘলা এর্াি ষাঘ়েি সাঘথ রনঘজিাও পুঘিা শরক্ত রদঘয প্রেলঘত প্রচষ্টা কঘি রকন্তু 
পরিরস্থরতি রর্ঘশষ প্রকাঘনা পরির্তবন হয না, মসৃণ র্াদামী কাদায অঘনঘকই প্রকর্ল খা়ো আিা়ে 
খায। 
 

সুলতান, সর্গুঘলা কামাঘনি একই অর্স্থা, র্ার্া ইযাসভাঘলা জানায। 
 

আরম আপনাি কথা রর্শ্বাস কিরি। আি তািা়ো এই রৃ্রষ্টি রভতঘি তর্রক র্া প্রযালন্দাজ উভঘযি 
পঘক্ষই র্ারুদ শুকঘনা িাখা র্া পরলতায আগুন প্রদযা একটা করেন কাজ হত। আমাঘদি উরচত 
শীতল ইস্পাঘতি সনাতন অস্ত্র রনঘয সমু্মখ সমঘি রনঘজঘদি সাহরসকতাি উপঘি রনভবি কিা। 
শত্রুি প্রচঘয এখনও আমাঘদি প্রলাকর্ল প্রর্শী। আরধকারিকঘদি আঘদশ দাও, তাৎক্ষরণকভাঘর্ 
যতটা তাাঁঘদি পঘক্ষ সম্ভর্ সঘর্বাচ্চ িক্ষণাত্মক অর্স্থাঘন পদারতক সসনযঘদি রর্নযি কিা শুরু 
কিঘত। অর্ঘিাধক রহসাঘর্ মালযার়ে, তারু্ র্যর্হাি কি…হুমাযুন কথা প্রশষ কঘি না এর্ং তািপঘি- 
তাি ফুপুজান আি অনযানয িাজমরহষীঘদি রর্পজ্জনক অর্স্থান আি এি কািণ প্রয তাাঁি রনঘজি 
আত্মতুরষ্ট এর্ং অর্বাচীনসুলভ সিলতা প্রস সম্বঘন্ধ পুঘিাপুরি সঘচতন প্রস যা তাাঁঘদি রর্পঘদি রদঘক 
প্রেঘল রদঘযঘি- আঘদশ প্রদয, অশ্বাঘিাহী র্ারহনীি আঘিকটা শরক্তশালী র্ারহনী- দশ হাজাি সসনয যাি 
অঘধবক আমাি রনজস্ব প্রদহিক্ষী র্ারহনীি- িাজমরহষীঘদি রনিাপত্তা প্রজািদাি কিঘত নদীি তীি 
র্িার্ি প্রপ্রিণ কি। 
 

রকন্তু সুলতান, এখাঘন তাঘদি আমাঘদি প্রঘযাজন। 
 

আমাি আঘদঘশি রর্রুঘি প্রকাঘনা প্রশ্ন কিঘর্ না। তাঘদি িক্ষা কিাি সাঘথ সম্মাঘনি প্রশ্ন জর়েত। 
 

র্ার্া ইযাসভাঘলা আি তকব না কঘি প্রঘযাজনীয রনঘদবশ রদঘয একজন র্াতবার্াহক প্রপ্রিণ কঘি। 
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র্ার্া ইযাসভাঘলা, এর্াি আমাঘক র্ঘলন আমাি উপরস্থরত প্রকাথায সর্ঘচঘয কাযবকি প্ররতপন্ন হঘর্? 
 

সুলতান, উত্তিপরিম রদঘক ওখাঘন। শক্রি অশ্বাঘিাহী র্ারহনী আমাঘদি সীমানা প্রর্ষ্টনী প্রভদ কঘি 
রভতঘি ঢুঘক পঘ়ে আমাঘদি পদারতক সসনযঘদি আক্রমণ কঘিরিল যখন তািা তাঘদি তারু্ েুরমঘয 
রিল এর্ং রনঘজঘদি িক্ষা কিাি জনয প্ররতঘিাধ যঘ়ে প্রতালাি আঘযই রনরর্বচাঘি অঘনকঘক হতযা 
কঘি। অঘনঘকই প্রাণ র্াাঁচাঘত পারলঘয যায। র্াদশারন আি তারজক সসনযিা দ্রুত এরযঘয এঘস 
জনর্ল রৃ্রি কিাি পঘিই প্রকর্ল আমিা প্ররতঘিাধ যঘ়ে তুলঘত সমথব হঘযরি এর্ং প্রসটাও 
আমাঘদি মূল সীমানা প্রথঘক প্রর্শ খারনকটা রপরিঘয আসর্াি পঘিই প্রকর্ল সম্ভর্ হঘযঘি। 
 

প্রর্শ উত্তিপরিম রদঘকই যাওযা যাক তাহঘল। হুমাযুন তাি রর্শাল কাঘলা স্ট্যারলযঘন আঘিাহন 
কঘি এর্ং প্রদহিক্ষী র্ারহনীি অঘধবকঘক সাঘথ রনঘয, যাঘদি প্রস িাজমরহষীঘদি রনিাপত্তা রনরিত 
কিঘত প্রপ্রিণ কঘিরন, প্রস যত দ্রুত সম্ভর্ উত্তিপরিম প্রাঘন্তি প্ররতিক্ষায এরযঘয যায। থকথঘক 
কাদাি কািঘণ মাঘঝ মাঘঝই তাঘদি প্রো়োি প্রপট পযবন্ত কাদায ডুঘর্ যায। এক অশ্বাঘিাহী তাাঁি 
র্াহনঘক যখন দ্রুত এরযঘয রনঘয যার্াি প্রচষ্টা কঘি, জন্তুটা প্রহাাঁচট খায এর্ং উঘি যায, কাদায 
আটঘক যার্াি কািঘণ সামঘনি পাঘয রচ়ে ধঘি। 
 

হুমাযুঘনি প্রসনািাউরনি িণঘক্ষঘত্র পরিণত হওযা এলাকাটাি কািাকারি প্রপৌঁিাঘত, প্রস লক্ষয কঘি প্রয 
তাি প্রসনাপরতিা প্রায ডজনখাঘনক িণহরিঘত হাওদাযুক্ত কঘিঘি এর্ং তাাঁঘদি সামঘন রনঘয 
এঘসঘি। হাওদাি চাঘদাযাি কািঘণ আপাতদৃরষ্টঘত অরর্িাম রৃ্রষ্টি হাত প্রথঘক তাি তর্রকিা সামানয 
হঘলও িক্ষা প্রপঘযঘি এর্ং তাঘদি লম্বা নঘলি র্নু্দক ইন্ধন-র্ারুদ রদঘয পূণব কঘি গুরল কিঘত 
সক্ষম হঘযঘি আি প্রশিশাঘহি আক্রমণকািীঘদি প্রর্শ কঘযকজনঘক ধিাশাযী কঘিঘি। তর্রকঘদি 
সাফঘলয অনুপ্রারণত হঘয, হুমাযুঘনি পদারতক র্ারহনী কু্ষদ্র কু্ষদ্র দঘল রর্ভক্ত হঘয উঘি িাখা 
মালর্াহী যার়েি আ়োল র্যর্হাি কঘি প্রসখান প্রথঘক ঝাাঁঘক ঝাাঁঘক তীি রনঘক্ষপ কিঘি এর্ং 
প্রশিশাঘহি প্রলাকঘদি পযবাযক্রঘম র্াধয কিঘি হুমাযুঘনি রর্শালাকৃরত পাাঁচটা কামাঘনি রপিঘন আশ্রয 
রনঘত প্রযগুঘলা তািা তাাঁঘদি প্রথম আক্রমঘণি সমঘয রর্ধ্বি কঘিরিল। 
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হুমাযুন সমু্মখর্তবী অর্স্থাঘন যখন উপরস্থত হয প্রস তাি প্রলাকঘদি সাহস প্রযাযাঘত রচৎকাি কঘি 
উঘে। আমাি অসীম সাহসী প্রযািাি দল, প্রতামাঘদি প্রঘতযকঘক ধনযর্াদ। শত্রুি আক্রমণ প্রতামিা 
প্ররতহত কঘিঘি। এখন সময হঘযঘি আমাঘদি পিাক্রান্ত কামানগুঘলাঘক পুনিায দখল কিাি। 
প্রশিশাঘহি উিৃঙ্খল প্রলাকজনঘদি প্রসগুঘলা র্ঘয রনঘয যার্াি সুঘযায রদঘল প্রসটা আমাঘদি জনয 
চিম অপমাঘনি রর্ষয হঘর্। আরম রনঘজ প্রতামাঘদি প্রনতৃত্ব প্রদর্। মাহুঘতি দল রনজ রনজ হারত 
রনঘয এরযঘয যাও। র্ীি তরকি দল, আমাি জনয ঐসর্ উিত উেল দসুযঘদি আিও প্রর্শী প্রর্শী 
ধিাশাযী কি। 
 

হুমাযুন িণহিীি সমু্মঘখ অগ্রসি হওযা আিঘম্ভি জনয অধীি হঘয অঘপক্ষা কঘি। অর্ঘশঘষ হাতীি 
দল, কাদাি রভতি রদঘয টলমল কিঘত কিঘত অগ্রসি হঘত আিম্ভ কঘি এর্ং তাাঁঘদি রপঘে 
স্থারপত হাওদাগুঘলা এঘতাঘর্শী আঘন্দারলত হয প্রয তর্রকঘদি ভীষণ অসুরর্ধা হয লক্ষঘভঘদি জনয 
রনঘজঘদি অস্ত্রগুঘলাঘক রনযন্ত্রণ কিঘত। হুমাযুন হাত প্রনঘ়ে অশ্বাঘিাহী র্ারহনীঘকও অগ্রসি হঘত 
র্ঘল। প্রর্দখল হওযা কামানগুঘলাি রদঘক অগ্রসি হর্াি সমঘয হুমাযুন লক্ষয কঘি প্রব্রাঘঞ্জি সর্ঘচঘয 
র়্ে কামানগুঘলাি একটাি আ়োল প্রথঘক প্রশিশাঘহি প্রযালন্দাজ র্ারহনীি রকিু সদসয তাাঁি পদারতক 
র্ারহনীি র্াদারম-ধুসি র্ঘণবি একটা তারু্ি প্রভতি প্রদৌঘ়ে প্রঘর্শ কঘি, যা আপাতদৃরষ্টঘত তাাঁি 
সসনযিা রপিু হঘট আসাি পঘিও অক্ষত িঘযঘি। প্রযালন্দাজ র্ারহনীি প্রসই প্রলাকগুঘলা সহসা তারু্ি 
সামঘনি অংশটা প্রটঘন সরিঘয প্রফলঘত প্রদখা যায তাাঁঘদি দখলকৃত ষষ্ঠ কামানটা প্রসখাঘন অর্স্থান 
কিঘি যা তািাই ভাঘলা র্লঘত পািঘর্ রকভাঘর্ তািা প্রসটাঘক তারু্ি প্রভতঘি প্রটঘন রনঘয রযঘযঘি 
এর্ং প্রযালার্ষবঘণি উপযুক্ত কঘি প্রফঘলঘি। কালঘক্ষপন না কঘি, প্রযালন্দাজ র্ারহনীি এক সসনয, 
প্রর্জন্মাটা এঘতাক্ষণ তারু্ি প্রভতঘিই লুরকঘয রিল, কামাঘনি পরলতায অরি সংঘযায কঘি। 
 

রর্কট একটা শব্দ আি প্রর্লাভূরমঘত আিঘ়ে প়ো প্রঢউঘযি মঘতা সাদা প্রধাযা উদযীিন কঘি 
কামাঘনি মুঘখি প্রভতি প্রথঘক ধাতর্ প্রযালাটা রিটঘক প্রর্ি হঘয এঘস, হুমাযুঘনি আগুযান 
হরির্ারহনীি এঘকর্াঘি সামঘনি হারতটাি যমু্বজাকৃরত কপাঘলি রেক মঘধযখাঘন প্রমাক্ষমভাঘর্ আোত 
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কঘি। মািাত্মকভাঘর্ আহত হারতটা, সাঘথ সাঘথ পঘথি একপাঘশ উঘি পঘ়ে, জন্তুটাি রপঘেি 
হাওদা স্থানচুযত হয আি প্রভতঘি অর্স্থানিত তর্রকি দল মারটঘত আিঘ়ে পঘ়ে, তাাঁঘদি হাত-
পাঘযি অর্স্থা সঙ্গীন। র্হঘিি প্রপিঘনি হারতগুঘলা এর্াি আতরঙ্কত হঘয উঘে এর্ং মারটঘত আিঘ়ে 
প়ো তর্রকঘদি একজনঘক পাঘযি নীঘচ কাদায রপঘষ রদঘয, প্রসাজা সামঘনি রদঘক প্রদৌ়োঘত আিম্ভ 
কঘি। হারতি সমু্মখযরতি উপঘি রনযন্ত্রণ রফঘি প্রপঘত প্রস যখন আপ্রাণ প্রচষ্টা কিঘি, জন্তুটা ভঘয 
মাথা প্রপিঘন প্রহরলঘয প্রিঘখ, শু়ে আকাঘশি রদঘক তুঘল, ভঘয রর্কট ডাক িা়েঘি এর্ং হারতটাি 
দুইজন মাহুঘতি একজন জন্তুটাি যলা প্রথঘক রিটঘক যায রকন্তু অপিজন প্রকাঘনামঘত আকঘ়ে থাঘক 
এর্ং মঘন হয প্রযন প্রস তাি আঘিাহন কিা হারতঘক সংযত কিঘত সক্ষম হঘযঘি। 
 

হুমাযুঘনি সমি মঘনাঘযায অর্শয প্রয কামানটা প্রথঘক প্রযালার্ষবণ কিা হঘযঘি। প্রসটাি প্ররত রনর্ি। 
প্রযালন্দাঘজি দল পাযঘলি মঘতা প্রসটাঘক পুনিায প্রযালার্ষবঘণি জনয প্রস্তুত কিঘত প্রচষ্টা কিঘি। 
গুঘ়ো পদাথব ভরতব একটা কাপঘ়েি র্যায তািা প্রলাহাি রসনু্দক প্রথঘক প্রর্ি কঘিঘি যা র্যাযটাঘক শুষ্ক 
প্রিঘখঘি এর্ং কামাঘনি নল র্িার্ি তািা সাফঘলযি সাঘথ গুঘ়ো পদাথবটা প্রেঘস ঢুরকঘয প্রদয। গুঘ়ো 
পদাথবটা র্যাঘিঘল প্রেঘস প্রদযাি পি তাঘদি দুজন এর্াি কামাঘনি একটা ধাতর্ প্রযালা রনঘয প্রসটা 
র্যাঘিল র্িার্ি যর়েঘয প্রদযাি জনয প্রস্তুত হয রেক এমনরন সময হুমাযুন তাাঁঘদি প্রসই জটলাি 
কাঘি প্রপৌঁঘি। তাি রর্শাল কাঘলা প্রো়োি পযবাঘনি রপঘে ঝুাঁঘক নীচু হঘয র্ঘস, হুমাযুন আলমযীঘিি 
প্রথম আোঘতই কামাঘনি প্রযালা ধঘি থাকা প্রলাকটা হাত প্রায রিখরণ্ডত কঘি প্রদয। কামাঘনি 
প্রযালাটা রনঘয প্রস মারটঘত আিা়ে প্রখঘযঘি, তাি ক্ষতস্থানসমূহ প্রথঘক পুনিায িক্তপাত শুরু হঘযঘি। 
হুমাযুন অপি প্রলাকটা মুখমণ্ডল লক্ষয কঘি তির্ারি চালায রকন্তু প্রযালন্দাজ র্ারহনীি প্রলাকটা রনঘচি 
মাথাি উপঘি হাত রদঘয আোতটা প্ররতহত কঘি। প্রস যাই প্রহাক, মািাত্মকভাঘর্ জখম হাত রনঘয 
প্রলাকটা েুঘি দাাঁ়োয এর্ং প্রদৌ়োঘত শুরু কঘি। প্রলাকটা কঘযক কদমও প্রযঘত পাঘি না তাি আঘয 
হুমাযুঘনি হাঘতি তির্ারি তাি যাঘযি প্রশকঘলি সতিী র্ঘমবি রেক উপঘি আি মাথাি চূ়োকৃরত 
রশঘিাম্রাঘণি রেক নীঘচ উনু্মক্ত োঘ়েি মাংঘস প্রকাপ র্সায, এর্ং প্রস মারটঘত হুমর়ে প্রখঘয পঘ়ে। 
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ইতযর্সঘি হুমাযুঘনি প্রদহিক্ষীি দল শত্রুপঘক্ষি অনয প্রযালন্দাজঘদি হয হতযা কঘিঘি রকংর্া 
পারলঘয প্রযঘত র্াধয কঘিঘি আি তাি তর্রকিা হারতি রপে প্রথঘক নামঘত শুরু কঘিঘি। 
 

দারুন প্রদরখঘযঘি। পদারতক র্ারহনীি অর্রশষ্ট সসনযঘদি অগ্রসি হঘয কামািগুঘলাি সুিক্ষা রনরিত 
কিাি আঘদশ দাও। আমাঘদি সাফলয তাাঁঘদি নতুন কঘি আত্মরর্শ্বাসী কঘি তুলঘর্। প্রসনািাউরনি 
প্রকঘে এর্াি আমাঘক রফঘি প্রযঘত হঘর্। 
 

কথা প্রশষ কঘি, হুমাযুন তাাঁি প্রো়োি মুখ েুরিঘয রনঘয, রচটরচঘট কাদাি রভতি রদঘয আক্রমণ 
কিাি ধকঘল প্রর্চািাি নাক রদঘয হাপঘিি মঘতা র্াতাস প্রর্ি হয, তাাঁি লাল রনযন্ত্রক তারু্ি 
উঘেঘশয িওযানা প্রদয। প্রস যখন কামানগুঘলা আক্রমণ কিঘত র্যি প্রসই ফাাঁঘক রৃ্রষ্টি প্রর্য কখন 
প্রযন রথরতঘয এঘসঘি ফঘল দৃরষ্টগ্রাহযতা অঘনক পরিষ্কাি হঘযঘি, এখন রৃ্রষ্ট প্রায প্রনই র্লঘলই চঘল। 
হুমাযুন মঘন মঘন ভাঘর্, প্রসনািাউরনি প্রকে প্রথঘক প্রস তাাঁি অর্স্থান আিও প্রজািাল কিাি জনয 
পির্তবী আঘদশ প্রদাঘন সক্ষম হঘর্। 
 

প্রস অর্শয তাি তারু্ি উঘেঘশয অঘধবকটা পথও অরতক্রম কঘিঘি রক কঘিরন এমন সময জওহি 
দ্রুত প্রো়ো দার্ঘ়ে এঘস উপরস্থত হয। সুলতান, প্রস রুিশ্বাঘস র্ঘল, র্ার্া ইযাসভাঘলা আমাঘক র্ঘল 
পারেঘযঘিন প্রয আপরন যরদ অনুগ্রহ কঘি দরক্ষণপরিম সীমানাি দূির্তবী অংশ একর্াি দশবন 
কঘিন। যঙ্গাি তীি র্িার্ি প্রশিশাঘহি রর্শাল অশ্বাঘিাহী র্ারহনী আক্রমণ শুরু কঘিঘি। তািা 
ইরতমঘধয আমাঘদি সমু্মঘখি প্ররতিক্ষা ফাাঁর়ে প্রভদ কঘি রভতঘি প্রঘর্শ কঘিঘি এর্ং প্রসনাপুিুঃসি 
অগ্রদল আমাঘদি তর়েের়ে কঘি রর্নযি রিতীয প্ররতিক্ষা রু্ঘহযি কাঘি অর্স্থান কিঘি। 
 

হুমাযুন সাঘথ সাঘথ তাাঁি কাঘলা প্রো়োি মাথা েুরিঘয প্রনয এর্ং উৎসুক জন্তুটা তাাঁি প্রঘযাজনীযতা 
রু্ঝঘত সম্ভর্ত পরিম রদক র্িার্ি রনখুাঁত সারিঘত রর্নযি তারু্ি মাঝ রদঘয দুলরক চাঘল িুটঘত শুরু 
কঘি, হুমাযুঘনি প্রলাঘকিা অপ্রতযারশত আক্রমণকািীঘদি প্ররতহত কিঘত এই তারু্গুঘলা প্রথঘকই 
িুঘট রযঘযরিল। জওহি আি তাি প্রদহিক্ষীি দল তাঘক অনুসিণ কঘি। 
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হুমাযুন খুর্ শীঘ্রই যুঘিি প্রশািঘযাল আি আতবনাদ রৃ্রি প্রপঘত শুঘন এর্ং তািপঘি একটা নীচু ঢাল 
প্রর্ঘয উঘে এঘস নীঘচি রদঘক যঙ্গাি প্রশি কদবমাক্ত পাঘ়ে একটা রর্শৃঙ্খল দৃশযপঘটি রদঘক 
তাকায। প্রশিশাঘহি অশ্বাঘিাহী র্ারহনীি প্রর্শ কঘযকটা দল তাঘদি প্রথম প্ররতিক্ষা রু্যহ প্রভদ কঘি 
প্রভতঘি চঘল এঘসঘি এর্ং তাাঁি অশ্বাঘিাহী র্ারহনী প্রাণপঘন এখন প্রচষ্টা কিঘি তাঘদি রেঘি 
প্রফলঘত র্া প্ররতিক্ষা রু্যঘহি র্াইঘি তাঘদি তার়েঘয রদঘত। অশ্বারূঢ় অনযানয আরধকারিঘকিা তাঘদি 
হাঘতি উঘত্তারলত তির্ারি আঘন্দারলত কঘি প্রচষ্টা কিঘি তাি পদারতক সসনযঘদি রনিাপত্তা 
প্রর্ষ্টনীঘত সৃষ্ট ফাাঁকগুঘলাঘক পূিণ কিঘত উৎসারহত কিঘত রকন্তু তাাঁঘদি প্রযাস খুর্ একটা সফল 
হঘে র্ঘল মঘন হয না। র্স্তুতপঘক্ষ পদারতক প্রসনাঘদি প্রকউ প্রকউ তাঘদি হাঘতি প্রযালাকাি ঢাল 
আি লম্বা র্শবা িুাঁঘ়ে প্রফঘল রদঘয, যা রদঘয তািা সরজ্জত, রপিঘনি রদঘক পারলঘয আসঘত শুরু 
কঘিঘি। 
 

এসঘর্ি প্রচঘযও ভযঙ্কি র্যাপাি হল, তাাঁি টলমল কিঘত থাকা প্ররতিক্ষা রু্যঘহি মাইলখাঘনক দূঘি 
প্রশিশাঘহি রর্শাল আঘিকটা অশ্বাঘিাহী র্ারহনী প্রস্তুত হঘে আক্রমণ কিাি অরভপ্রাঘয। এই 
র্ারহনীটাি প্রকেস্থঘল উজ্জ্বল রনশান আি পতাকাি একটা জটলা প্রদখা যায এর্ং হুমাযুঘনি কাঘি 
এটা রনরিত প্ররতযমান হয প্রয স্বযং প্রশিশাহ প্রসখাঘন িঘযঘিন এর্ং রনঘজি শক্রঘদি প্রশষপযবন্ত 
পিাভূত কিঘত রনঘজই এই আক্রমঘণি প্রনতৃত্ব প্রদঘর্ন। 
 

জওহি, র্যাটাঘদি প্রমাকাঘর্লা কিাি জনয আমিা রনঘজঘদি প্রস্তুত কিঘত খুর্ই অল্প সময 
প্রপঘযরিলাম। র্ার্া ইযাসভাঘলা আি আমাি অনযসর্ প্রসনাপরতিা প্রকাথায? 
 

সুলতান আপনাি প্রখাাঁঘজ আরম যখন এখান প্রথঘক যাই, র্ার্া ইযাসভাঘলা তাি কঘযকজন তরুণ 
আরধকারিঘকি সাঘথ এই ঢাঘলি একটু সামঘন অর্স্থান কিরিঘলন। রকন্তু রতরন আমাঘক র্ঘলরিঘলন 
পরিরস্থরত এতটাই মািাত্মক প্রয রতরন আপনাি আযমঘনি জনয হযত অঘপক্ষা কিঘত পািঘর্ন না 
তাি আঘযই প্ররতিক্ষা রু্যহ প্রভদ কঘি প্রভতঘি প্রঘর্শ কিা শত্রুপঘক্ষি অশ্বাঘিাহী র্ারহনীঘক 
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আক্রমণ কিঘর্ন। দূঘি ওখাঘন ঐ প্রো়েসওযাি র্ারহনীি অগ্রভাঘয ওটা রক তািই হলুদ রনশান, 
আমাঘদি শত্রুঘদি একটা দলঘক দার্ঘ়ে রনঘয যাঘে? 
 

জওহি প্রতামাি দৃরষ্টশরক্ত অসাধািণ। তাাঁঘক রযঘয র্ল ওখাঘন ঐ ধুসি তারু্ি জটলাি কাঘি আমাি 
সাঘথ যত প্রর্শী সংখযক সসনয রনঘয সম্ভর্ আমাি সাঘথ প্রদখা কিঘত। আমাি অনয প্রসনাপরতঘদি 
তলর্ কঘি র্াতবার্াহক প্রপ্রিণ কি যািা তাঘদি অধীনি সসনয রনঘয আপাতত আক্রমণ র্ন্ধ কঘি 
এখাঘন আমাি সাঘথ এঘস প্রযায রদঘত পািঘর্। আমিা প্রশিশাঘহি অগ্রারভযান সিাসরি প্রমাকাঘর্লা 
কিঘর্া। তারু্ি চািপাঘশি মারট এখান প্রথঘক প্রর্শ শক্তই মঘন হঘে আমাঘদি প্রািরম্ভক আক্রমণ 
প্রজািদাি কঘি শত্রুি ক্ষরতসাধন কিঘত আমিা আমাঘদি প্রো়োগুঘলাঘক ওখান। প্রথঘক প্রঘযাজনীয 
যরতঘত প্রিাটাঘত পাির্। 
 

পির্তবী দশ রমরনঘটি রভতঘি হুমাযুন রনঘজি চািপাঘশ তাি প্রর্শ কঘযকজন প্রসনাপরতঘক সমঘর্ত 
প্রদঘখ। র্ার্া ইযাসভাঘলি মঘতা- রযরন যুঘি তাি রশঘিাস্ত্রাণ হারিঘযঘিন এর্ং তাি মাথাি ক্ষতস্থাঘন 
একটা হলুদ র্ঘণবি িক্তিরঞ্জত কাপ়ে জ়োন- আিও কতজন আহত হঘযঘিন রকংর্া রনঘখাাঁজ 
িঘযঘিন রচন্তা কঘি তাাঁি মনটা ভািাক্রান্ত হঘয উঘে। সুঘলমান রমজবা প্রকাথায? 
 

শত্রুি অশ্বাঘিাহী র্ারহনীি সাঘথ সমু্মখ সমঘি রলপ্ত অর্স্থায একটা র্শবাি আোঘত রতরন শহীদ 
হঘযঘিন, সুলতান। 
 

আি আহঘমদ খান? 
 

মািাত্মকভাঘর্ আহত। প্রশিশাঘহি আক্রমঘণি প্রথম প্রহঘি রতরন যখন রশরর্ঘিি প্রর্ষ্টনী পরিদশবন 
কিরিঘলন তখন দুঘটা তীি এঘস তাি উরুঘত রর্ি হয। িক্তক্ষিঘণি কািঘণ দুর্বল অর্স্থায তাি 
কঘযকজন সসনয তাাঁঘক খুাঁঘজ পায এর্ং আিও অনযানয আহতঘদি সাঘথ তাাঁঘক যঙ্গাি অপি পাঘ়ে 
রনঘয যায। প্রসখাঘন আপরন যাঘদি প্রমাতাঘযন প্রিঘখঘিন আপাতত তািাই তাাঁি যত্ন রনঘে। 
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রনঘজঘদি রনযরত আি সাহঘসি উপি ভিসা কঘি, এসর্ সাহসী প্রযািাঘদি উপরস্থরত িা়োই 
আমাঘদি যুঘি অর্তীণব হঘত হঘর্। 
 

হুমাযুন রনঘজি চািপাঘশ তারকঘয প্রদঘখ প্রয তাি প্রসনাপরতিা প্রশিশাঘহি পির্তবী আক্রমণ প্ররতহত 
কিঘত, হাজাি পাাঁঘচক অশ্বাঘিাহীি একটা প্রমাটামুরট র্ারহনী প্রস্তুত কঘিঘি, তাি প্ররতপঘক্ষি 
সসনযসারিঘত সহসা র্যিতা রৃ্রি পাওযায প্রর্াঝা যাঘে আক্রমণ শুরু হঘত প্রর্শী প্রদিী প্রনই। 
 

প্রশিশাঘহি র্ারহনী অগ্রসি হর্াি সাঘথ সাঘথ আমিাও এরযঘয যার্। আমাঘদি তাাঁঘদি সমাঘর্ঘশি 
রেক মাঝামারঝ আক্রমঘণি লক্ষয রস্থি কিঘর্া, আমাি রর্শ্বাস রতরন প্রসখাঘনই অর্স্থান কিঘর্ন। 
আমিা যরদ তাাঁঘক হতযা র্া র্রন্দ কিঘত পারি তাহঘল তাি প্রলাঘকিা মঘনার্ল হারিঘয প্রফলঘর্। 
আমাঘদি চিম ক্ষরত হওযা সঘত্ত্বও রদঘনি প্রশঘষ তাহঘল আমিাই রর্জযী হর্… 
 

মুহূতব পঘি, প্রশিশাহ তাি অশ্বাঘিাহী র্ারহনীি মাঘঝ যরতি সিাি কঘি, দুলরক চাঘল যরতঘর্য রৃ্রি 
কিঘত কিঘত তাাঁিা হুমাযুঘনি প্ররতিক্ষা রু্যঘহি রদঘক প্রধঘয আঘস। হুমাযুন অলঙ্কািখরচত মযান 
প্রথঘক আলমযীি প্রর্ি কঘি আঘন এর্ং মাথাি উপঘি প্রসটা আঘন্দারলত কঘি রচৎকাি কঘি র্ঘল, 
আক্রমণ কি! মঘন িাখঘর্ পিাদপসািঘণি প্রচঘয মৃতুয প্রশ্রয। 
 

শীঘ্রই কাদা আি উাঁচু নীচু জরমি উপি রদঘয যতটা দ্রুত সম্ভর্ তাি র্ারহনী িুটঘত শুরু কঘি। 
হুমাযুনঘক র্হনকািী লম্বা, কাঘলা প্রো়োটা, সমি সকাঘলি পরিশ্রঘমি পঘিও তাাঁঘক তাাঁি র্ারহনীি 
এঘকর্াঘি সামঘন প্রিঘখ, প্ররত মুহূঘতব প্ররতপঘক্ষি রনকটর্তবী কঘি তুঘল, যািা রনঘজিাও উদযত 
সঙ্গীন হাঘত িুঘট আসঘি রনঘজঘদি প্রসনাপরতি মরহমা কীতবঘন প্রশি, প্রশি ির্ তুঘল। 
 

হুমাযুঘনি সর্ ভার্না রচন্তা এই মুহূঘতব আসন্ন যুঘিি রনিীঘখ প্রকেীভূত, প্রস তাি কাঘলা 
স্ট্যারলযঘনি ো়ে র্িার্ি নীচু হঘয আঘস, আি তাি দৃরষ্ট রস্থি হঘয থাঘক প্রশিশাঘহি আস্করন্দত 
প্রর্ঘয আগুযান র্ারহনীি এঘকর্াঘি প্রকেস্থঘল প্রযখাঘন ইস্পাঘতি উজ্জ্বল র্মব পরিরহত একজন 
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কাঘলা িশ্রুমরণ্ডত প্রলাক সাদা একটা প্রো়োয প্রচঘপ রর্চিণ কিঘি আি রচৎকাি কঘি সর্াইঘক 
উৎসারহত কিঘি। প্রলাকটা প্রশিশাহ িা়ো আি প্রকউ নয। হুমাযুন তাাঁি প্রো়োি লাযাম আিও 
একর্াি প্রটঘন ধঘি রনঘজঘক প্রশিশাহ র্িার্ি ধারর্ত কঘি। কঘযক রমরনঘটি রভতঘি দুঘটা 
সিলঘিখা আপরতত হয। হুমাযুন প্রশিশাহঘক লক্ষয কঘি আলমযীি রদঘয প্রকাপ র্সায রকন্তু 
তির্ারিি ধািাল ফলা শত্রুি ইস্পাঘতি র্ঘমব পারনঘত উ়েন্ত চাকরতি মঘতা রপিঘল যায আি পি 
মুহূঘতব তাি রনজ রনজ ভিঘর্ঘযি কািঘণ পৃথক হঘয যায। 
 

সহসা, হুমাযুঘনি মঘন হয একটা র্াদামী প্রো়োয প্রস প্রর্াধহয রর্শ্বাসোতক তারিক খানঘক এক 
ঝলঘকি জনয প্রদখঘত প্রপঘযঘি, এখনও র্ঘমবি নীঘচ তাাঁি রচিাচরিত যাঢ় সরু্জ র্ঘণবি আলখাল্লা 
িঘযঘি। হুমাযুন তাাঁি প্রো়ো রনঘয তারিক খাঘনি রদঘক প্রধঘয যায। যরদও সামঘন প্রপিঘন চক্রাকাঘি 
েুিঘত থাকা একদল রর্শৃঙ্খল প্রো়ো আি তির্ারিি ফলায মৃতুয রনঘয পিস্পিঘক আোতিত 
তাঘদি আঘিাহীঘদি কািঘণ তাাঁি যরত রর্রিত হঘলও, হুমাযুন রেকই সরু্জ আলখাল্লা পরিরহত 
প্রলাকটাি কাঘি প্রপৌঁঘি। তারিক খানই র্ঘট প্রলাকটা। 
 

তারিক খান, তুরম র্াাঁচাি অরধকাি হারিঘযঘি। আমাঘক প্রমাকাঘর্লা কি এর্ং মানুঘষি মঘতা 
মৃতুযর্িণ কি, প্রযমন রপরেল সাঘপি মঘতা প্রতামাি চরিত্র প্রসভাঘর্ নয। কথাটা প্রশষ কঘিই হুমাযুন 
আোত কঘি রকন্তু তারিক খান এঘকর্াঘি প্রশষ মুহূঘতব ঢালটা তুঘল আোতটা এর়েঘয যায আি 
একই সাঘথ রনঘজি প্রদাধারি িণকুোি রদঘয হুমাযুনঘক লক্ষয কঘি পাযঘলি মঘতা প্রকাপ র্সায। 
হুমাযুন রচৎ হঘয তাি পযবাঘন শুঘয প়েঘত কুোঘিি ফলা র্াতাঘস মৃতুযি রশস তুঘল তাি উপি রদঘয 
পাি হঘয যায রকন্তু প্রসই ফাাঁঘক হুমাযুন কুোি রদঘয প্রর্পঘিাযা আোত কিঘত রযঘয অিরক্ষত হঘয 
প়ো তারিক খাঘনি র্াহুমূঘল আলমযীঘিি ফলা আমূল ঢুরকঘয প্রদয। র্যাথায রচৎকাি কঘি উঘে 
তারিক খান হাত প্রথঘক কুোিটা প্রফঘল প্রদয এর্ং র্াহুমূল প্রথঘক রফনরক রদঘয িক্ত প্রর্ি হঘয এঘস 
তাি যাঢ় সরু্জ আলখাল্লাঘক রভরজঘয প্রদয, প্রস প্রর্াধহয তাি প্রো়েি উপঘি রনযন্ত্রণ হারিঘয প্রফঘল 
যা তাাঁঘক রনঘয ভীঘ়েি মাঘঝ হারিঘয যায। মুহূতব পঘিই হুমাযুন তাাঁঘক তাাঁি প্রো়োি পযবান প্রথঘক 
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রপিঘল প্রপিঘনি রদঘক পঘ়ে রযঘয কাদায অনয প্রো়োি খুঘিি নীঘচ রপঘষ প্রযঘত প্রদঘখ। হুমাযুন 
ভাঘর্, সর্ রর্শ্বাসোতকঘদি এই পরিণরতই হওযা উরচত। 
 

রনঘজি চািপাঘশ তারকঘয প্রস প্রটি পায প্রয তাি প্রর্শীি ভায প্রদহিক্ষী তাাঁি কাি প্রথঘক আলাদা 
হঘয রযঘযঘি, রকন্তু মুরষ্টঘময প্রয কযজন তখনও িঘযঘি ককবশ কঘণ্ঠ রচৎকাি কঘি তাাঁঘদি অনুসিণ 
কিঘত র্ঘল প্রস তাি কাঘলা প্রো়োি মুখ েুরিঘয প্রনয, রর্শাল জন্তুটাি সািা প্রদহ এখন সাদা, প্রফনাি 
মঘতা োঘম চুপচুপ কিঘি, প্রশিশাঘহি প্রো়ো তাাঁঘক প্রযরদঘক রনঘয প্রযঘত পাঘি র্ঘল তাি ধািণা 
প্রসই অরভমুঘখ প্রস এর্াি প্রো়ো প্রিাটায। প্রস যখন প্রো়ো রনঘয সামঘন এরযঘয যাঘে, তখন 
আঘিাহীরর্হীন একটা প্রো়ো, প্রপিঘনি পাঘয তির্ারিি আোঘত সৃষ্ট ক্ষতস্থান প্রথঘক অঘঝাঘি িক্ত 
ঝিঘি, তাি রনঘজি প্রো়োি ডানপাঘশ এঘস ধাক্কা রদঘত জন্তুটাি যরতপথ র্দঘল যায এর্ং এক 
মুহূঘতবি জনয হুমাযুঘনি র্মব আরৃ্ত উরু পযবাঘনি সাঘথ চাপা প্রখঘল প্রস র্যাথায প্রচাঘখ মুঘখ অন্ধকাি 
প্রদঘখ। তািপঘি, আতবস্বঘি রচরহ কঘি উঘে আঘিকরদঘক েুঘি রযঘয হুমাযুঘনি অর্রশষ্ট প্রদহিক্ষীঘদি 
একজঘনি রদঘক এরযঘয যায। প্রদহিক্ষীি প্রো়োটা হুমর়ে প্রখঘয মারটঘত আিঘ়ে পিাি সমঘয রপঘেি 
আঘিাহীঘক মারটঘত আিঘ়ে প্রফলঘল প্রর্চািা োঘ়েি উপঘি ভি রদঘয মারটঘত পঘ়ে। আোঘতি ফঘল 
তাি মাথাি চূ়োকৃরত রশঘযাস্ত্রান খুঘল রযঘয মারটঘত দুরতন য়োন রদঘয একপাঘশ কাত হঘয পঘ়ে 
থাঘক। 
 

হুমাযুন তাি প্রো়েি উপঘি পুনিায রনযন্ত্রণ রফঘি প্রপঘত, প্রস রর্শাল জটাঘক ল়োই প্রযরদঘক ভীষণ 
রূপ ধািণ কঘিঘি, প্রসরদঘক এরযঘয যার্াি জনয পা রদঘয গুঘতা প্রদয। সহসা মাথাি উপঘিি 
আকাশ র্জ্রপাঘতি শঘব্দ রর্দীণব হয এর্ং প্রসইসাঘথ আর্ািও অঘঝাি ধািায রৃ্রষ্ট শুরু হয, রৃ্রষ্টি 
ভািী প্রফাাঁটা মারটি খানাখঘন্দ জঘম থাকা পারনঘত আিঘ়ে পঘ়ে এর্ং হুমাযুঘনি রশঘিাস্ত্রাঘনি রকনািা 
প্রর্ঘয প্রনঘম এঘস তাাঁি প্রচাখ ভারসঘয প্রদয। প্রস তাি হাঘতি চাম়োি দিানা খুঘল এর্ং ডান হাত 
তুঘল রৃ্রষ্টি ঝাপটা সরিঘয রদঘয প্রচাখ মুঘি। রকন্তু প্রচাখ প্রমািায র্যি থাকাি কািঘণ প্রস তাি রদঘক 
প্রধঘয আসা কাঘলা আলখাল্লা পরিরহত দুই অশ্বাঘিাহীঘক সময মঘতা লক্ষয কিঘত র্যথব হয যতক্ষণ 
না তািা তাি উপঘি এঘস ঝাাঁরপঘয প়োি উপক্রম কঘি। প্রস আক্রমণকািীঘদি প্রদখঘত প্রপঘল দ্রুত 
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একপাঘশ সঘি রযঘয প্রথমজঘনি আক্রমণ এর়েঘয যায রকন্তু তাি অিরক্ষত করি আি হাঘতি 
প্রপশীঘক রিতীযজঘনি তির্ারিি আোত প্রথঘক িক্ষা কিঘত পাঘি না, এর্ং তির্ারিটা তাি র্ঘমবি 
নীঘচ রদঘয রপিঘল রযঘয তাি কনুইঘয যভীি ক্ষঘতি সৃরষ্ট কঘি। কাঘলা প্রো়োটা তাাঁঘক তাাঁি 
আততাযীঘদি কাি প্রথঘক দ্রুত সরিঘয রনঘয আঘস, যাাঁিা কাদামারটি কািঘণ তাঘক খুর্ একটা দ্রুত 
অনুসিণ কিঘত র্যথব হয। 
 

হুমাযুঘনি আহত ডান হাত প্রথঘক অঘঝাঘি িক্ত ঝিঘত থাঘক এর্ং তাাঁি আঙু্গল প্রর্ঘয প্রনঘম এঘস 
সতমূঘিি আংরট প্রঢঘক প্রফঘল। প্রস তাি র্াম হাত রদঘয যলায জ়োন দুধ সাদা িঘঙি যলর্স্ত্রটা 
খুলঘত প্রচষ্টা কঘি, প্রসটা রদঘয িক্তপাত র্ন্ধ কিঘর্ র্ঘল রকন্তু প্রস যলর্স্ত্রটা খুলঘত পাঘি না। তাি 
ডান হাঘতি অর্শ আঙু্গলগুঘলা প্রকানমঘত তাি প্রো়োি লাযাম ধঘি িাঘখ। তাাঁি মাথাি প্রভতিটা 
প্রকমন ফাাঁকা ফাাঁকা লাযঘত থাঘক এর্ং প্রচাঘখি সামঘন সাদা আঘলাি ঝলসারন প্রভঘস উঘে। রনঘজি 
এই উদভ্রান্ত অর্স্থাি রভতঘি প্রস প্রকাঘনামঘত রনঘজি চািপাঘশ তারকঘয রু্ঝঘত পাঘি প্রয তাি 
আঘশপাঘশ প্রকাঘনা প্রদহিক্ষী উপরস্থত প্রনই। পরিরস্থরত রনিযই খুর্ খািাপ রকন্তু এভাঘর্ মৃতুযর্িণ 
কিাটা অর্শযই তাি রনযরত হঘত পাঘি না। পিাজয অরনর্াযব নয। রনঘজি প্রলাকঘদি পুনিায 
একরত্রত কিাি জনয তাঘক অর্শযই তাঘদি কাঘি রফঘি প্রযঘত হঘর্। হুমাযুন শিীঘিি প্রশষ শরক্তটুকু 
একরত্রত কঘি লাযামটা প্রটঘন ধঘি হাাঁপাঘত থাকা, পরিশ্রান্ত প্রো়োি মুখ তাি অর্রশষ্ট প্রলাঘকিা 
প্রযরদঘক অর্স্থান কিঘি র্ঘল প্রচতন অঘচতঘনি মাঘঝ ভাসঘত ভাসঘত তাি মঘন হয প্রসরদঘক 
েুরিঘয রদঘত প্রচষ্টা কঘি। প্রস প্রো়োটাি পাাঁজঘি গুাঁঘতা রদঘয তাাঁঘক সামঘনি রদঘক এরযঘয প্রযঘত 
ইরঙ্গত কঘি, সামঘনি রদঘক ঝুাঁঘক রযঘয জটাি প্রশি কাঘলা যলাি উপঘি এরলঘয পঘ়ে, র্াম হাঘত 
জন্তুটাি প্রপষল যলাি প্রকশি আকঘি ধিঘত তাি প্রচাঘখি মরণ প্রথঘক প্রচতনাি প্রশষ প্রিশটুকুও 
উধাও হঘয যায। 
 

* 
 

সুলতান। 
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উজ্জ্বল আঘলায হুমাযুঘনি প্রচাখ প্রখালাি প্রচষ্টা কিঘত ধর্ধর্ারন প্রর্ঘ়ে যায এর্ং প্রস পুনিায তাঘদি 
অধবরনমীরলত কঘি প্রফঘল। প্রস যখন পুনিায প্রচষ্টা কঘি তখনও একই দীরপ্ত রর্িাজ কঘি। অর্ঘশঘষ 
প্রস রু্ঝঘত পাঘি প্রয রচৎ হঘয শুঘয প্রস মধযাঘহ্নি সূঘযবি রদঘক তারকঘয িঘযঘি। 
 

সুলতান। প্রসই একই কণ্ঠস্বি আর্াি প্রভঘস আঘস এর্ং অরনরিত ভরঙ্গঘত একঘজা়ো হাত তাি কাাঁধ 
ধঘি মৃদুভাঘর্ ঝাাঁকায। তাাঁি পিঘণ এখন আি প্রকাঘনা িকঘমি র্মব প্রনই। প্রসসর্ প্রকাথায প্রযল? প্রস 
রক তঘর্ ধিা পঘ়েঘি? প্রস ক্রমশ ধাতস্থ হঘয উোি মাঘঝই মাথা েুরিঘয কণ্ঠস্বিটাি কাি খুাঁঘজ 
প্রদখঘত প্রচষ্টা কঘি এর্ং ধীঘি ধীঘি একটা র্াদামী িঘঙি মুখার্যর্ তাাঁি প্রচাঘখি সামঘন প্রভঘস উঘে, 
প্রযখাঘন তাি জনয উঘিঘযি একটা অরভর্যরক্ত ফুঘট িঘযঘি। 
 

আপরন প্রক? 
 

 হুজুি আমাি নাম রনজাম। আরম আপনাি প্রসনার্ারহনীি একজন নযনয রভরত্ত। 
 

আরম এখন প্রকাথায? 
 

সুলতান, আপরন যঙ্গাি তীঘি শুঘয আঘিন। চাম়োি মশঘক নদী প্রথঘক যখন পারন সংগ্রহ কিরিলাম 
আপনাি সসনযঘদি কাঘি রনঘয যার্াি জনয তখন আরম আপনাি রর্শাল কাঘলা প্রো়োটাঘক এখান 
প্রথঘক মাইলখাঘনঘকি দূিঘত্ব অর্রস্থত যুিঘক্ষঘত্রি রদক প্রথঘক ধীঘি ধীঘি আমাি রদঘক এরযঘয 
আসঘত প্রদরখ, আপরন প্রো়োি যলা জর়েঘয অঘচতন হঘয আঘিন। প্রো়োটা যখন আঘিা রনকঘট 
আঘস এি হাটু রনঘজ প্রথঘকই ভাাঁজ হঘয যায আি জন্তুটা মারটঘত লুরটঘয পঘ়ে। প্রো়োটা যখন 
ভূপরতত হঘত যাঘে তখন আপরন এি রপে প্রথঘক রপিঘল মারটঘত পঘ়ে যান। 
 

প্রো়োটা এখন প্রকাথায? আমাি প্রলাঘকিাই র্া প্রকাথায? 
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প্রো়োটা দূঘি ওখাঘন পঘ়ে িঘযঘি। মৃত অর্স্থায। সুলতান আমাি মঘন হয জন্তুটা ক্লারন্তি প্রশষ 
সীমায প্রপৌঁঘি রযঘযরিল যরদও প্রর্চািাি সািা যাঘয অসংখয প্রিাটখাট ক্ষত িঘযঘি আি পিাদভাঘয 
একটা যভীি ক্ষতস্থান। 
 

হুমাযুঘনি রনঘজঘক খারনকটা সুস্থ মঘন হঘত প্রস র্াম কনুইঘযি উপঘি ভি রদঘয রনঘজঘক একটু উাঁচু 
কঘি এর্ং প্রদঘখ প্রয সরতযই তাি কাঘলা স্ট্যারলযনটা রর্শ যজ দূঘি জীহ্বা প্রর্ি কিা অর্স্থায যলা 
সামঘনি রদঘক প্রসারিত কঘি মারটঘত পঘ়ে িঘযঘি। কালঘচ-সরু্জ িঘঙি ডুঘমা মারিি একটা ঝাক 
ইরতমঘধয জন্তুটাি মুখ, নাসািন্ধ্র আি অনযানয ক্ষতস্থাঘনি কাঘি ভী়ে কিঘত শুরু কঘিঘি। 
 

আি আমাি প্রলাঘকিা? 
 

প্রশিশাঘহি র্ারহনী প্রপিন প্রথঘক ধাওযা কিঘত যািা অঘনকঘকই তাঘদি পযবান প্রথঘক মারটঘত 
আিঘ়ে প্রফঘলঘি, আপনাি প্রর্শীি ভায প্রলাক নদীি তীি র্িার্ি পূর্ব রদঘক পারলঘযঘি। নদী এখান 
প্রথঘক রসরকমাইল দূিঘত্ব প্রযখাঘন অযভীি অঘনঘক প্রসখান রদঘয নদী পাি হঘয অপি পাঘ়ে চঘল 
রযঘযঘি প্রযখাঘন এখনও আপনাি রকিু সংখযক সসনয অর্স্থান কিঘি। 
 

আমাঘক রক প্রকউ অনুসিণ কঘিরন? 
 

না। আি রর্ঘশষ কঘি এই স্থানটা কদবমাক্ত আি ঢালু হর্াি কািঘণ সহঘজ প্রদখা যায না, তাই 
এখন পযবন্ত প্রকউ এখাঘন আঘসরন। সুলতান, আপরন রক একটু পারন পান কিঘর্ন? 
 

আঘি, একটু দাও। সহজাত প্ররৃ্রত্তি র্ঘশ মশঘকি জনয হুমাযুন হাত র্ার়েঘয প্রদয। হাতটা আ়েষ্ট 
আি প্রর্াধহীন হঘয আঘি। খণ্ডযুি আি রনঘজি আহত হর্াি েটনা তাি মঘন পঘ়ে। তাি 
র্ামহাঘতি ক্ষতস্থাঘন পরট র্াাঁধা। পরটি রদঘক তারকঘয প্রস প্রদঘখ- প্রয যলর্টা প্রস খুলঘত র্যথব 
হঘযরিল প্রসটা রদঘযই সাদা কাপ়েটা রদঘযই পরটটা র্াাঁধা হঘযঘি; আি ক্ষতটা প্রযখাঘন যভীি 
প্রসখাঘন মঘন হয প্রযন একটা চযাো পাথিজাতীয রকিু িঘযঘি। 
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আমাঘক পান কিঘত সাহাযয কি। 
 

রনজাম তাাঁি সর্ঘচঘয র়্ে মশঘকি মুখ প্রথঘক রিরপ খুঘল, মশকটাি আকাি আি আকৃরত প্রদঘখ মঘন 
হয প্রিাট একটা িাযঘলি পুঘিা চাম়ো রদঘয প্রসটা সতিী কিা হঘযঘি। হুমাযুঘনি মাথাি নীঘচ হাত 
রদঘয, রনজাম তাাঁি মুঘখ একটু একটু কঘি পারন ঢালঘত থাঘক। হুমাযুন দ্রুত পান কঘি এর্ং 
আঘিকটু রদঘত র্ঘল। প্ররতটা চুমুঘক প্রযন প্রস নর্জীর্ন লাভ কঘি। 
 

ক্ষতস্থাঘন রক তুরম পরট প্রর্াঁঘধঘিা? 
 

জ্বী, সুলতান। যুঘিি প্রশঘষ আরম প্রহরকমঘদি কাজ কিঘত প্রদঘখরি এর্ং একজন আমাঘক র্ঘলরিল 
প্রয যভীি ক্ষতস্থান প্রচঘপ প্রিঘখ িক্তপাত র্ন্ধ কিাি জনয চযাো পাথি প্রর্শ কাঘজ প্রদয। 
 

পরিষ্কাি প্রর্াঝা যাঘে রু্রিটা কাঘজ রদঘযঘি। তুরম আমাি প্রাণ র্াাঁরচঘযঘি। 
 

তুরম রকভাঘর্ জাঘনা প্রয আরমই প্রতামাঘদি সম্রাট? 
 

আপনাি আঙু্গঘলি র্যােখরচত অঙু্গিীয আি আপনাি প্রকামঘিি িত্নখরচত তির্ারি প্রদঘখ। 
প্রসনািাউরনঘত ঐ দুঘটা রজরনঘষি যল্প আরম প্রচুি শুঘনরি। 
 

হুমাযুঘনি মাথা এখন পুঘিাদঘম কাজ কিঘি এর্ং উঘে র্সঘত রযঘয প্রস প্রটি পায প্রস অঙু্গিীয 
রকংর্া তাি আব্বাজাঘনি তির্ারি আলমযীি, যা প্রস অথর্া রনজাম অর্শযই পুনিায প্রকাষর্ি 
কঘিঘি, দুঘটাই তাাঁি সাঘথ আঘি। 
 

আকাঘশ মধযাঘহ্নি সূযব প্রদাদবণ্ডপ্রতাঘপ রর্িাজমান হর্াি কািঘণ প্রভজা মারট প্রথঘক রনযবত র্াঘষ্পি 
সাঘথ সকাঘলি কুযাশাি একটা অদু্ভত রমল িঘযঘি। রনঘজি ত্রাণকতবাি রদঘক ভাঘলা কঘি তারকঘয 
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প্রদখঘত হুমাযুন লক্ষয কঘি প্রয রনজাম প্রলাকটা আসঘল, যাি পিঘণ প্রকর্ল একটা কাঘলা প্রজাব্বা 
িঘযঘি, কৃশকায আি প্রিাটখাট এর্ং সািা যাঘয শুরকঘয যাওযা কাদা প্রলঘয িঘযঘি, প্রতি রক প্রচৌে 
র্িঘিি একটা রকঘশাি। প্রস ইো কিঘলই হুমাযুঘনি সর্বস্ব হিণ কঘি পারলঘয প্রযঘত পািঘতা রকন্তু 
প্রসটা না কঘি প্রস রনিক আনুযঘতযি খারতঘি তাি সাঘথ িঘযঘি। হুমাযুন পরিষ্কাি রু্ঝঘত পাঘি প্রয- 
যরদও যুঘি পিারজত হঘযঘি প্রয রর্ষঘয প্রস প্রমাটামুরট রনরিত- তাাঁি আব্বাজাঘনি প্রদযা প্রসৌভাযযর্ান 
নাঘমি মরহমা প্রস এখনও ধািণ কিঘি। একটা পিাজঘয রকিুই রনধবারিত হঘর্ না। র্ার্ি অঘনক 
রর্পযবঘযি মুঘখামুরখ হঘযরিঘলন। তাাঁি মঘন আঘি র্ার্ি প্রাযই র্লঘতন রর্পযবঘযি সাঘথ প্রতামাঘক 
এভাঘর্ই মারনঘয রনঘত হঘর্। হুমাযুঘনি মাথাটা আর্াি হোৎ কঘি রঝমরঝম কঘি উঘে। রনঘজঘক 
প্রস র্তবমাঘন রফরিঘয আঘন, প্রস খুর্ ভাঘলা কঘিই জাঘন প্রয তাি প্রথম কাজ এখন রনঘজি 
প্রসনার্ারহনীি সাঘথ পুনিায রমরলত হওযা। 
 

রনজাম, সর্ঘচঘয কাঘি প্রকাথায আমাি সসনযিা আঘি? 
 

আপনাঘক আঘযই আরম র্ঘলরি, নদীি এই পাঘ়ে যািা রিল তাাঁিা সর্াই পারলঘযঘি। রকন্তু অপি 
তীঘি এখনও রর্পুল সংখযায তািা অর্স্থান কিঘি- ঐ প্রয প্রদঘখন। প্রধাযা উেঘত থাকা কদবমাক্ত তীি 
আি নদীি মাঘঝ রর্দযমান চঘিি অপি পাঘশ রনজাম আঙু্গল রদঘয প্রদখায। হুমাযুন প্রসখাঘন 
অশ্বাঘিাহী প্রলাকঘদি রর্শাল একটা দলঘক প্রদখঘত পায। 
 

তুরম রনরিত তািা আমাি প্রলাক? 
 

জ্বী, সুলতান। এপা়ে প্রথঘক অঘনঘকই সাতঘি ওপাঘ়েি ঐ দলটাি সাঘথ প্রযায রদঘযঘি। 
 

হুমাযুন ভাঘর্, রনজাম রনিয রেকই র্লঘি। প্রশিশাহ তাাঁি সসনযঘদি পাশ কারটঘয রযঘয, নদী 
অরতক্রম কঘি প্রপিন প্রথঘক যাঘত তাাঁঘক অতরকবঘত আক্রমণ কিঘত না পাঘি প্রসজনয অপি পাঘ়ে 
একদল সসনয প্রমাতাঘযন কঘি প্রস রু্রিমাঘনি মঘতা কাজ কঘিঘি। 
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আমাঘক অর্শযই তাঘদি সাঘথ রমরলত হঘত হঘর্। হুমাযুন কথাি মাঘঝ টলমল কিঘত কিঘত উঘে 
দাাঁ়োয রকন্তু তাি পা প্রদঘহি ভাি রনঘত রযঘয থিথি কঘি কাাঁপঘত থাঘক এর্ং আর্াি তাি মাথাটা 
রঝমরঝম কঘি উঘে। 
 

সুলতান, আমাি উপঘি ভি রদঘয দাাঁ়োন। 
 

রনজাঘমি হা়েসর্বস্ব কাাঁঘধ হুমাযুন খুশী মঘন রনঘজি র্াম হাত িাঘখ। আমাঘক নীঘচ পারনি কাঘি 
প্রযঘত সাহাযয কি যাঘত আরম সাাঁতঘি নদী পাি হঘত পারি। 
 

রকন্তু আপরন ভীষণ দুর্বল। আপরন ডুঘর্ প্রযঘত পাঘিন। 
 

আমাি প্রচষ্টাটা কিঘতই হঘর্। শত্রুি হাঘত ধিা প়োটা আমাি জনয দারুণ অসম্মাঘনি একটা 
র্যাপাি হঘর্। 
 

রনজাম চািপাঘশ তাকায এর্ং রনঘজি সর্ঘচঘয র়্ে দুঘটা িাযঘলি চাম়োি মশঘকি রদঘক তাাঁি দৃরষ্ট 
আকরষবত হয আি প্রস হুমাযুঘনি রদঘক তাকায। সুলতান আপরন রক রকিুক্ষণ একা দাাঁর়েঘয থাকঘত 
পািঘর্ন? মঘন হয আরম একটা রু্রি প্রপঘযরি। 
 

হুমাযুঘনি কাি প্রথঘক সম্মরত লাভ কিঘত, প্রস প্রদৌঘ়ে মশঘকি কাঘি যায এর্ং রিরপ খুঘল মশক 
দুঘটা খারল কঘি। তািপঘি, হুমাযুনঘক রর্রস্মত কঘি, প্রস র়্ে মশকটা তুঘল রনঘয প্রসটাি মুঘখ 
রনঘজি প্রোাঁট িাঘখ এর্ং ফুাঁ রদঘত শুরু কিঘত, তাি প্রচাখ দুঘটা রেকঘি কপাল প্রথঘক প্রর্ি হঘয 
আসঘত চায এর্ং যাঘলি চাম়ো ফুঘল উঘে। রকিুক্ষণ পঘি হুমাযুন প্রদঘখ প্রয মশকটা ফুলঘত শুরু 
কঘিঘি এর্ং অরচঘিই মশকটাি চাম়ো র্াতাঘস টানটান হঘয উঘে। রনজাম রিরপ রদঘয মুখটা র্ন্ধ 
কঘি এর্ং মশকটা হুমাযুঘনি কাঘি রনঘয এঘস, দ্রুত অপি মশকটাঘকও একইভাঘর্ ফুরলঘয প্রতাঘল 
এর্ং প্রখলােঘল প্রসটাি যাঘয একটা প্রটাকা রদঘয আপন মঘনই প্রহঘস উঘে। এটা রদঘযই কাজ হঘর্। 
সুলতান যা কিাি আমাঘদি দ্রুত কিঘত হঘর্। প্রশিশাঘহি প্রলাঘকিা খুর্ শীেই লুটপাট কিঘত 
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তাঘদি শত্রুঘদি মৃতঘদঘহি প্রখাাঁঘজ চািপাঘশ ির়েঘয প়েঘর্। আরম আপনাি র্মব লুরকঘয প্রিঘখরি 
ফঘল আঘলা পঘ়ে প্রসটা চকচক কিঘর্ না রকন্তু তািা নদীি পা়ে তন্নতন্ন কঘি খুাঁজঘর্। 
 

আরম জারন রকন্তু আমাঘক প্রথঘম তুরম আমাি সাহসী প্রো়োটাি কাঘি রনঘয চল। আরম রনরিত হঘত 
চাই প্রয প্রস মািা প্রযঘি নতুর্া তাি দুদবশা প্রথঘক আরম তাঘক মুরক্ত রদঘত চাই। প্রস আমাি অঘনক 
যুঘিি সাথী আি রনঘজি দারযত্ব প্রস দারুনভাঘর্ পালন কঘিঘি। প্রো়োটাি কাঘি রযঘয এক ঝলক 
তারকঘযই হুমাযুন রু্ঝঘত পাঘি প্রয কাঘলা স্ট্যারলযনটা আসঘলই মািা প্রযঘি। তািপঘি রনজাঘমি 
কাাঁঘধ ভি রদঘয প্রস নদীি উাঁচু নীচু পাঘ়েি রভতি রদঘয নদী অর্র্ারহকাি রদঘক এরযঘয যায। প্রস 
ক্লারন্তঘত দুর্াি র্ঘস পঘ়ে রকন্তু প্ররতর্ািই রনজাম- র্াতাস ভরতব মশক দুঘটা রনঘযই প্রর্চািা রহমরশম 
খাঘে- তাাঁঘক উঘে দাাঁ়োঘত সাহাযয কঘি। দশ রমরনট প্রাণান্তকি পরিশ্রঘমি পঘি এই অসম জুর়ে 
যঙ্গাি তীঘি এঘস প্রপৌঁঘি। রনজাম র্াতাস ভরতব মশক দুঘটা হুমাযুঘনি রদঘক এরযঘয প্রদয। 
 

রনজাম, প্রতামাঘক ধনযর্াদ। এর্াি দ্রুত পালাও আি রনঘজি প্রাণ র্াাঁচাও। 
 

না, সুলতান, আরম আপনাি সাঘথ থাকঘর্া নতুর্া আপরন পারনঘত ডুঘর্ যাঘর্ন। 
 

প্রর্শ মিাি যখন এঘতাই শখ, তাহঘল আঘয আমাি পাঘযি নাযিা দুঘটা খুঘল দাও, হুমাযুন নদীি 
তীঘি প্রশাযা আি র্সাি মাঝামারঝ রর্রচত্র এক ভরঙ্গঘত কথাগুঘলা র্ঘল। রনজাম দ্রুত প্রমাটা চাম়োি 
সতিী ভািী নাযিা প্রজা়ো প্রটঘন খুঘল প্রদয, তাি রনঘজি জনয রচন্তা প্রনই কািণ প্রস আজীর্নই খারল 
পাঘয প্রহাঁঘটই অভযি এর্ং হুমাযুনঘক ধঘি হাাঁটুপারনঘত রনঘয আঘস। 
 

সুলতান, আপনাি ভাঘলা হাত আি পা রদঘয সাাঁতাি কাাঁঘত প্রচষ্টা কিঘর্ন। আপনাি ডান হাঘতি 
নীঘচ র্াতাস ভরতব একটা মশক িাখঘত প্রচষ্টা কিঘর্ন আি রিতীযটা িাখঘর্ন আপনাি থুতরনি 
নীঘচ। আরম আপনাঘক সাতাঘিি রদক রেক িাখঘত সাহাযয কিঘর্া। 
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তািা ধীঘি ধীঘি সাাঁতাি কাাঁঘত থাঘক, একটা সমঘয হুমাযুঘনি মঘন হয তািা প্রর্াধহয মাঝ নদীঘত 
এঘস প্রপৌঁঘিঘি। পারনঘত রভঘজ যাওযাও তাাঁি আহত ডান হাঘত আর্ািও তীব্র যন্ত্রণা শুরু হয রকন্তু 
র্যাথাি ঝাপটায তাি মাথা পরিষ্কাি কাজ কিঘত শুরু কঘি। প্রস প্রকাঘনাভাঘর্ই মািা যাঘর্ না- এটা 
তাি রনযরত না- আি প্রস। আিও দ্রুত রনঘজি প্রশষ শরক্তটুকু রদঘয প্রাণপঘন পা ঝাপটাঘত শুরু 
কঘি। পারনঘত নামাি পঘি খুর্ ভাঘলা কঘিই রনজাঘমি গুরুত্ব প্রটি পাওযা যায এর্ং হুমাযুনঘক 
প্রটঘন কখনও ধাক্কা রদঘয অপি তীঘ়েি রদঘক তাাঁঘক এরযঘয প্রযঘত সাহাযয কঘি। কঘযক রমরনট 
পঘি, নদীি দরক্ষণ তীি প্রথঘক তাাঁিা যখন মাত্র পাাঁচ যজ দূঘি রনজাম হোৎ কঘি আতরঙ্কত হঘয 
উঘে পা রদঘয পাযঘলি মঘতা পারনঘত আোত কঘি আি হাত রদঘয হুমাযুনঘক টানঘত থাঘক। 
সুলতান, একটা কুমীি- র্যাটা রনেবাত আপনাি ক্ষতস্থান প্রথঘক প্রর্ি হওযা িঘক্তি যন্ধ প্রপঘযঘি। 
র্দমাশটাি সুচাঘলা মাথা আমাঘদি রেক প্রপিঘনই িঘযঘি। জলরদ! 
 

হুমাযুন দ্রুত দুর্াি হাত ঝাপটায এর্ং প্রস পাঘযি নীঘচ মারট খুাঁঘজ পায, নিম কাদা তাি পাঘযি 
পাতাি নীঘচ রপিঘল প্রযঘত থাঘক। রনজামঘক পাঘশ রনঘয রনঘজি প্রশষটুকু একরত্রত কঘি প্রস 
পারনঘত জর্জঘর্ হঘয হাাঁপাঘত হাাঁপাঘত টলমল কঘি পারন প্রথঘক উঘে আঘস। 
 

সুলতান, আমাঘদি পাঘ়েি আঘিকটু রভতঘি প্রযঘত হঘর্। 
 

রনজাঘমি সাহাঘযয প্রহাাঁচট প্রখঘত প্রখঘত হুমাযুন আিও দশ যজ প্রহাঁঘট যায। আপাত রনিাপদ দূিঘত্ব 
প্রপৌঁঘি, প্রস ো়ে েুরিঘয তাকাঘত কুমীিটাি হলুদাভ প্রচাখ আি তীঘি এঘকর্াঘি রনকঘট সুচাঘলা 
মাথাটা পারনঘত প্রভঘস িঘযঘি প্রদখঘত পায। তাি প্রচাঘখি সামঘনই সিীসৃপটা মাথা েুরিঘয প্রনয 
এর্ং একটা প্রমাচ়ে প্রখঘয যভীি পারনঘত তরলঘয যায। কুমীিটা প্রর্শ প্রিাট তাাঁঘক হযঘতা ধিাশাযী 
কিঘত পািঘতা না রকন্তু র্যাপািটা প্রস পযবন্ত য়োযরন র্ঘল প্রস ভাযযঘক ধনযর্াদ জানায। 
 

সুলতান, আরম রযঘয আপনাি প্রসনাপরতঘদি খুাঁঘজ প্রর্ি করি এর্ং আপনাি আহত হর্াি সংর্াদ 
তাঘদি জানাই আি আপনাঘক রনঘয যার্াি জনয তাঘদি প্রলাক পাোঘত র্রল। আরম আমাি র্ার্াঘক 

http://www.bengaliebook.com/


ব্রাদার্স অ্যাট ওয়ার - অ্যাম্পেয়ার অ্ব দয ম াগল । অ্যাম্লক্স রাদারম্ ার্স 

162 

www.bengaliebook.com                                  র্ূচিেত্র 
 

 

খুাঁজঘত- তািপঘি আর্াি সাাঁতঘি নদী পাি হর্। প্রসনািাউরনি অস্থাযী িন্ধনশালায প্রস িাাঁধুরনি কাজ 
কঘি এর্ং প্রশিশাঘহি প্রথম আক্রমঘণি পি প্রথঘক আরম আি তাঘক প্রদরখরন। 
 

রকন্তু এঘতাক্ষণ তুরম আমাঘক এসর্ রকিুই র্লরন। 
 

আরম জারন প্রথঘম আপনাঘক সাহাযয কিা আমাি দারযত্ব। 
 

প্রতামাি সাহরসকতা আি আনুযঘতযি উপযুক্ত পুিষ্কাি আরম প্রযন প্রতামাঘক রদঘত পারি প্রসজনয 
আমাি সাঘথ প্রতামাঘক প্রযঘত হঘর্। 
 

না, সুলতান- আমাি র্ার্াঘক আমায খুাঁঘজ প্রপঘতই হঘর্। রনজাম উত্তি প্রদয, তাাঁি করচ মুঘখ একটা 
অটল সংকল্প ফুঘট আঘি। 
 

হুমাযুঘনি মাথায একটা অদু্ভত রচন্তা প্রখঘল যায। আঘর্যতার়েত হঘয প্রস রনঘজি অজাঘন্ত ভার্নাটা 
র্ঘল যায। রভরিঘদি মাঘঝ প্ররতপারলত হঘলও তুরম স্বভাঘর্ একজন যুর্িাজ। আরম আমাি 
িাজধানীঘত যখন রফঘি যার্, আমাি সাঘথ প্রদখা কিঘর্ এর্ং প্রসখাঘন আমাি রসংহাসঘন উপঘর্শন 
কঘি সরতযকাঘিি সম্রাঘটি মঘতা এক রক দুই েন্টাি জনয িাজত্ব পরিচালনা কিঘর্। তুরম প্রয 
আঘদশ প্রদঘর্ প্রসটাই পালন কিা হঘর্। 
 

রনজামঘক রর্ভ্রান্ত প্রদখায এর্ং তািপঘি প্রস রফক কঘি প্রহঘস উঘে আি খুশীঘত প্রতাতলাঘত 
প্রতাতলাঘত, জ্বী সুলতান, র্ঘল প্রস দ্রুত েুঘি দাাঁর়েঘয যঙ্গাি তীঘিি কদবমাক্ত আি উাঁচুনীচু পাঘ়েি 
উপি রদঘয হুমাযুঘনি অর্রশষ্ট প্রসনার্ারহনীি প্রখাাঁঘজ প্রদৌঘ়ে যায। 
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৭. একচট প্রচতশ্রুচতর প্রচত র্ম্মান প্রদশসন 

 

প্রচৌসাি দুই রদন আঘযি িণঘক্ষত্র প্রথঘক যঙ্গাি রর্শ মাইল উজাঘন হুমাযুন রনঘজি অস্থাযী 
প্রসনারশরর্ঘি তাাঁি প্রসনাপরতঘদি রভতঘি যািা তাি চািপাঘশ উপরস্থত িঘযঘি তাঘদি রদঘক তীক্ষ্ণ 
প্রচাঘখ তারকঘয থাঘক। সুঘলমান রমজবাি মৃতুযি খর্ি প্রস আঘযই শুঘনঘি এর্ং প্রসরদন তাি সাঘথ 
আিও যািা মৃতুযর্িণ কঘিঘি তাঘদি সর্াি রুঘহি মাযঘফিাত কামনায যভীি শ্রিাভঘি প্রস 
প্রমানাজাঘত অংশ প্রনয। র্ার্া ইযাসভাঘলা এখাঘন উপরস্থত িঘযঘি যরদও হুমাযুঘনি প্রচঘযও 
মািাত্মকভাঘর্ রতরন আহত। তাি প্রচঘযও রর্স্মযকি, ফযাকাঘশ মুখ আি দর়েিমঘতা র্াদামী 
িশ্রুমরণ্ডত আহঘমদ খাঘনি উপরস্থরত। তাি আহত উরুঘত ভািী পরট র্াাঁধা এর্ং কাঘেি শক্তঘপাক্ত 
প্রদখঘত একটা ক্রাঘচ ভি রদঘয রতরন ভীঘ়েি রভতঘি দাাঁর়েঘয িঘযঘিন। 
 

রনজাম যঙ্গাি তীঘি হুমাযুনঘক প্রিঘখ যার্াি কঘযক রমরনঘটি রভতঘিই তাাঁি অশ্বাঘিাহী র্ারহনীি 
একটা দল তাাঁি কাঘি উপরস্থত হয। হারকঘমিা তাাঁি হাঘতি ফাাঁক হঘয থাকা লম্বা আি যভীি 
ক্ষতস্থাঘনি মুখ ধুঘয প্রসলাই কঘি তািপঘি ঔষরধ লারযঘয প্রসটাি উপঘি স্বে মসরলঘনি পরট প্রর্াঁঘধ 
রদঘযঘি রকন্তু র্যাথানাশক রহসাঘর্ প্রস আরফম গ্রহণ কিঘত অস্বীকাি কঘিঘি। এই মুহূঘতব 
পরিষ্কািভাঘর্ রচন্তা কিা তাি জনয অতীর্ গুরুত্বপূণব। প্রস রনঘজি আঙু্গল না়োঘত পািঘি প্রদঘখ 
ভাঘযযি কাঘি কৃতজ্ঞঘর্াধ কঘি রকন্তু ক্ষতস্থানটা প্রাযই আগুঘনি মঘতা উত্তপ্ত হঘয উঘে, কখনও 
প্রসখাঘন প্রকাঘনা প্রর্াধ থাঘক না আি যতর্ািই আহত হাতটা প্রকাঘনা রকিু স্পশব কঘি ততর্ািই 
অর্ণবনীয একটা র্যাথায তাি সািা শিীি আপু্লত হঘয উঘে। রকন্তু এসর্ সঘত্ত্ব এযাত্রায প্রাঘণ প্রর্াঁঘচ 
যার্াি জনয প্রস মঘন মঘন সুষ্ঠাঘক ধনযর্াদ জানায। যুঘি প্রস ভীষণভাঘর্ পিারজত হঘযঘি রকন্তু 
রনঘজি হািান ভূখণ্ড পুনরুিাঘি প্রস র্ি প্ররতজ্ঞ রেক প্রযমন তাাঁি আব্বাজান র্ার্ি রর্রুিতাি 
মুঘখামুরখ হঘয প্রযভাঘর্ তা প্রমাকাঘর্লা কিঘতন। 
 

আহঘমদ খান, প্রশিশাঘহি সর্বঘশষ যরতরর্রধি রক খর্ি? প্রস জানঘত চায। 
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প্রস প্রচৌসাি পঘি আি অগ্রসি হযরন। প্রস আি তাি প্রলাঘকিা এই মুহূঘতব আমাঘদি প্রফঘল আসা 
রসনু্দঘকি ধনসম্পদ ভাযাভারয আি যঙ্গাি কদবমাক্ত তীঘি কাদায ডুঘর্ থাকা কামানগুঘলা পারনি 
আঘিা যভীঘি তরলঘয যার্াি আঘয প্রসগুঘলা উিাি কিঘতই র্যি। তািও আমাঘদি মঘত, প্রচুি 
সসনয রনহত হঘযঘি। অঘনযিা লুঘটি মাঘলি র্খিা রু্ঘঝ রনঘযই হযত প্রদঘশি রদঘক সটঘক প়েঘর্। 
 

আহঘমদ খান, তুরম এসর্ রর্ষঘয একদম রনরিত? যতর্াি প্রশিশাঘহি হতর্াক কঘি প্রদযা আক্রমণ 
সম্বঘন্ধ তুরম আমাঘদি আযাম অর্রহত কিঘত র্যথব হঘযরিঘল। 
 

জ্বী, সুলতান, আহঘমদ খান মাথা নীচু কঘি এর্ং পুনিায কথা র্লাি পূঘর্ব রকিুক্ষণ চুপ কঘি 
থাঘক। প্রশিশাহ শারন্ত চায, আমাঘদি অঘনঘকি মঘতা, আমাঘকও এই ধািণাটা রর্ভ্রান্ত কঘিরিল। 
আরম তািপঘিও গুপ্তদূত প্রপ্রিণ কঘিরিলাম রকন্তু যতটা তৎপি হওযা উরচত রিল আরম প্রসটা 
প্রদশবন কিঘত র্যথব হঘযরি। আি আরম যাঘদি প্রপ্রিণ কঘিরিলাম সম্ভর্ত তািাও খুর্ একটা সতকব 
রিল না…আি তািপঘি আর্হাওযাি এই অর্স্থায…এর্ং প্রশিশাঘহি র্ারহনীি দ্রুতযরত 
 

হুমাযুন হাত তুঘল আহঘমদ খাঘনি আত্মপক্ষ সমথবঘনি প্রযাস থারমঘয প্রদয। হুমাযুন, যা েঘট 
রযঘযঘি তাি দাযদারযত্ব রর্চাি রর্ঘর্চনা না কঘিই খারনকটা হঘলও অনুযত আি মািাত্মকভাঘর্ 
আহত আহঘমদ খাঘনি উপঘি চারপঘয রদঘত চায। রকন্তু প্রসটা কিা অনুরচত হঘর্। চূ়োন্ত রসিান্ত 
প্রনর্াি ক্ষমতাি অরধকািী, প্রধান প্রসনাপরত আি সম্রাট প্রস রনঘজ। র্যাথা আি ক্ষতস্থান শুকাঘত শুরু 
কিায আিম্ভ হওযা চুলকারনি কািঘণ েুমাঘত না প্রপঘি, রর্িানায শুঘয শুঘয প্রস রনঘজঘক অনর্িত 
প্রশ্ন কিঘত থাঘক, প্রকন তাঘক এভাঘর্ পিাজয র্িণ কিঘত হল। মানুঘষি উঘেশয খরতঘয প্রদখঘত 
খানজাদা তাাঁঘক প্রযমন র্াির্াি অনুঘিাধ কঘিঘি প্রস রক প্রসসঘর্ি প্রতাযাক্কা না কঘি র়্ে প্রর্শী 
অহঙ্কািী হঘয পঘ়েরিল, প্রস যা শুনঘত চায প্রকর্ল প্রসটাই প্রশানাি জনয র্যগ্র হঘয উঘেরিল। প্রস 
জাঘন প্রয প্রস আত্মতুরষ্টঘত আপু্লত হঘয পঘ়েরিল রকন্তু তাাঁি িণনীরতঘতও রক প্রকাঘনা খুাঁত রিল? 
অর্শয, অতীত প্রিামন্থন কঘি প্রস রনঘজঘক রর্ষণ্ণ কঘি তুলঘত চায না র্িং পিাজঘযি এই রতক্ততা 
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কারটঘয এঘহন পরিরস্থরতি যাঘত পুনিারৃ্রত্ত না েঘট প্রসটাই রনরিত কিঘত চায। এই রর্ষঘয প্রস 
রস্থিপ্ররতজ্ঞ। রর্পযবঘযি মুঘখ দাাঁর়েঘয িাজয শাসঘনি অরভপ্রায তাি মাঘঝ আিও তীব্র হঘয উঘে। 
 

আহঘমদ খান, আরম প্রতামাঘক প্রদাষাঘিাপ কিরি না রকন্তু ভরর্ষযঘত নদীি উভয তীঘি প্রযন 
আমাঘদি যতঘর্শী সম্ভর্ গুপ্তদূত প্রমাতাঘযন থাঘক। আমাি ফুপুজান এর্ং অনযানয িাজমরহষীঘদি 
রনিাপত্তা রনরিত কিঘত তাঘদি সঘঙ্গ অর্স্থানকািী প্রসনার্ারহনীি রক খর্ি? 
 

এঘত রর্পযবঘযি রভতঘি একমাত্র সুসংর্াদ প্রকর্ল তাঘদি কাি প্রথঘকই এঘসঘি। অরর্শ্রান্ত 
রৃ্রষ্টপাঘতি রভতঘিও তািা প্রর্শ দ্রুত যরতঘতই এরযঘয চঘলঘি এর্ং আশা কিঘি সাত রক আট 
সপ্তাঘহি রভতঘি তাাঁিা আগ্রা প্রপৌঁঘি যাঘর্। 
 

প্রর্শ। র্ার্া ইযাসভাঘলি রদঘক েুঘি এর্াি হুমাযুন রজঘজ্ঞস কঘি, আমাঘদি ক্ষযক্ষরতি পরিমাণ 
সম্পঘকব আমাঘক র্ঘলন। 
 

সুলতান, আমাঘদি র্যাপক ক্ষযক্ষরত স্বীকাি কিঘত হঘযঘি। আমাঘদি পিাশ হাজাঘিিও প্রর্শী 
সসনয হয মৃত নতুর্া মািাত্মকভাঘর্ আহত হঘযঘি র্া পারলঘয প্রযঘি, এর্ং আমিা প্রসইসাঘথ 
রনঘদনপঘক্ষ প্রায সমসংখযক প্রো়ো, হারত আি র্াির্াহী পশুও হারিঘযরি। আমিা আমাঘদি 
কঘযকটা মাত্র কামান রনঘয আসঘত প্রপঘিরি এর্ং প্রসগুঘলাি প্রর্শীিভাযই আর্াি প্রিাট। যুঘিি র্যয 
রনর্বাঘহি জনয যরেত অথব আি অনযানয যুি উপকিঘণি রসংহভাযও আমিা খুইঘযরি। 
 

আরম এমনটাই আশঙ্কা কিরিলাম। রনঘজঘদি সংযরেত আি সুসরজ্জত কিঘত আমাঘদি সময 
দিকাি। আমাঘদি রমত্রঘদি মঘন রর্ঘদ্রাহ র্া স্বপক্ষ তযাঘযি মঘতা প্রকাঘনা প্রকাি হেকািী ভার্না 
সৃরষ্ট হর্াি আঘযই তাঘদি আশ্বি কিঘত আমাঘদি দূত প্রপ্রিণ কিা উরচত। প্রশিশাঘহি মঘতা, 
আমিাও রেক এই মুহূঘতব নতুন কঘি যুি শুরু কিাি মঘতা অর্স্থায প্রনই। আমাঘদি উরচত হঘর্, 
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যঙ্গাি তীি র্িার্ি আমাঘদি অগ্রযাত্রা র্জায িাখা। এই ধিঘনি পিাদপসািঘণ প্রকাঘনা লজ্জা প্রনই 
যরদ প্রসটা রর্জঘযি পূর্বাভাস প্রোষণা কঘি, আি আমাঘদি কতবর্য হঘর্ প্রসটাই রনরিত কিা। 
 

* 
 

রৃ্রষ্টপাত যরদও প্রথঘম প্রযঘি এর্ং সূযব এখন আকাঘশ স্বমরহমায রর্িাজমান থাকায, হুমাযুঘনি 
দির্াি কঘক্ষি সামঘনি প্রাঙ্গঘণি প্রফাযািাগুঘলাি রু্িুঘদ িঙধনুি মাত্রা সৃরষ্ট হঘযঘি, আগ্রা দূঘযব তাাঁি 
দশবনাথবী কক্ষ এখনও জলীয র্াঘষ্পি কািঘণ প্রভজা আি রচকরচক কিঘি। প্রচৌসাি প্রসই 
ভাযযরর়্েরম্বত যুঘিি পঘি প্রায চািমাস অরতক্রান্ত হঘযঘি। হুমাযুন আগ্রাি দরক্ষঘণ প্রায একশ রর্শ 
মাইল দূঘি প্রশিশাঘহি প্রযঘকাঘনা অপ্রতযারশত অগ্রযাত্রাঘক প্ররতহত কিঘত রনঘজি মূল র্ারহনীঘক 
প্রমাতাঘযন প্রিঘখ, প্রস রনঘজ িাজধানী আগ্রায রফঘি এঘসঘি আিও সসনয সংগ্রহ কিঘত। 
 

আগ্রা প্রপৌঁিার্াি পঘি প্রসখাঘন তাি জনয আিও দুুঃসংর্াদ অঘপক্ষা কঘিরিল। র্াংলায 
প্রশিশাহজরনত কািঘণ তাি র্যিতাি সুঘযায রনঘয গুজিাঘতি সুলতান র্াহাদুি শাহ আি তাি রমত্র 
প্রলাদীঘদি িাজযারভঘযাযী পাহাঘ়েি প্রযাপন আশ্রয প্রিঘ়ে প্রনঘম এঘস গুজিাঘতি শক্তোাঁরট প্রথঘক 
প্রসখাঘন হুমাযুঘনি প্রিঘখ আসা শাসক আি তাঘদি সামানয সংখযক সসনযঘদি রর্তার়েত কঘিঘি। 
হুমাযুন রু্ঝঘত পাঘি প্রয তাাঁি পঘক্ষ দুঘটা িণঘক্ষঘত্র যুি কিা অসম্ভর্, প্রস তাাঁি উরজি এর্ং তাাঁি 
মিহুম আব্বাজাঘনি সমঘয অসংখয ঝুাঁরকপূণব প্রদৌতয অরভযাঘন অরভজ্ঞতাসমৃি কারশমঘক গুজিাঘত 
প্রপ্রিণ কঘি একটা শারন্ত চুরক্তি র্যাপাঘি আঘলাচনা কিঘত। গুজিাত যরদ তাঘক তাঘদি নাঘমমাত্র 
অরধিাজ রহসাঘর্ স্বীকাি কঘি প্রনয তাহঘল প্রস গুজিাঘতি স্বাযত্তশাসঘনি অরধকাি রফরিঘয রদঘত 
িারজ আঘি। 
 

এক সপ্তাহ পূঘর্ব ক্লান্ত, ধূলায ধুসরিত রকন্তু কান পযবন্ত রর্িৃত হারস রনঘয কারশম তাাঁি প্রো়ো প্রথঘক 
প্রনঘম হুমাযুনঘক র্ঘল প্রয গুজিাঘতি সুলতান তাি প্রিার্ প্রমঘন রনঘত িারজ হঘযঘিন। দির্াঘি 
অঘপক্ষমান অমাতয আি প্রসনাপরতঘদি সাঘথ রমরলত হঘত দূযব প্রাঙ্গন অরতক্রম কিাি সময হুমাযুন 
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অনযানয আিও উৎসাহর্যঞ্জক অগ্রযরতি কথা রর্ঘর্চনা কঘি। তাাঁি সৎ-ভাইঘযিা তাঘদি রনজ রনজ 
প্রঘদশ প্রথঘক আপাতত অল্প সংখযক সসঘনযি দল প্রপ্রিণ কঘিঘি ভরর্ষযঘত আিও প্রর্শী সংখযক 
সসনয প্রপ্রিঘণি প্ররতশ্রুরত রদঘয। কামিান আি তাাঁি অনযানয সৎ-ভাইঘদি রভতঘি অন্তত এখনও 
পযবন্ত তাি দুভবাযযঘক তািই রর্রুঘি রর্ঘদ্রাঘহি উরসলা রহসাঘর্ র্যর্হাঘিি প্রকাঘনা ইরঙ্গত পাওযা 
যাযরন র্িং প্রশিশাঘহি রর্ঘদ্রাহ প্রযন তাঘদি ভাইঘদি আিও কািাকারি রনঘয এঘসঘি। হুমাযুন 
রনঘজঘক আশ্বি কিঘত চায, সর্রকিু আর্াি আঘযি মঘতা হঘর্ এর্ং তাি মুঘখ হাল্কা হারসি একটা 
আভাস ফুঘট উঘে। 
 

হে যাও। মহামানয সুলতাঘনি কািাকারি যার্াি কথা কল্পনাও কিঘত প্রযও না। 
 

হুমাযুন েুঘি দাাঁর়েঘয তাি প্রপিঘন প্রযখান প্রথঘক রচৎকািটা এঘসঘি প্রসরদঘক তাকায। দীেবকায, 
কাঘলা পাযর়ে পরিরহত এক প্রহিী তাি সাঘথ ধ্বিাধ্বরি কিঘত থাকা একটা প্রিাটখাট অর্যঘর্ি 
করি শক্ত কঘি ধঘি প্রিঘখঘি। 
 

রতরন আমাঘক আসঘত র্ঘলঘিন- দুই এক েন্টাি জনয তাাঁি রসংহাসঘন আমাঘক র্সঘত প্রদঘর্ন। 
 

র্ািা প্রিাঘদ রক প্রতামাি মাথা েুঘি রযঘযঘি? তাাঁঘক অসম্মান কিঘল- কপাল যরদ ভাঘলা হয তাহঘল 
প্রতামাঘক প্রকর্ল চার্ঘক প্রিঘ়ে প্রদযা হঘর্ আি খািাপ হঘল হাত আি পা প্রর্াঁঘধ হারতি পাঘযি নীঘচ 
প্রফঘল প্রদযা হঘর্। 
 

হুমাযুন প্রহিীি হাত প্রথঘক রনঘজঘক মুক্ত কিঘত প্রমাচ়োঘত থাকা দৃঢ় কঘণ্ঠি অরধকািী অর্যঘর্ি 
রদঘক তীক্ষ্ণ দৃরষ্টঘত তাকায। অর্যর্টা আি কািও না, তাি প্রাণ িক্ষাকািী রভরি রনজাঘমি। 
 

ওঘক আসঘত দাও। প্রহিী সাঘথ সাঘথ আঘদশ পালন কঘি এর্ং রনজাম হুমাযুঘনি সামঘন মাথা 
নত কঘি হাটু প্রভঘঙ র্ঘস পঘ়ে। 
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রনজাম, তুরম উঘে দাাঁ়োঘত পাি। যঙ্গা অরতক্রম কিঘত আি প্রচৌসাি িণঘক্ষঘত্র তুরম আমাঘক 
রকভাঘর্ সাহাযয কঘিরিঘল আমাি প্রসটা ভাঘলাই মঘন আঘি। আমাি এটাও মঘন আঘি প্রকাঘনা 
পুিষ্কাঘিি জনয তুরম রকভাঘর্ রনঘষধ কঘিরিঘল এর্ং আমাি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কিাি জনয আরম 
র্ঘলরিলাম প্রয সামানয সমঘযি জনয তুরম আমাি রসংহাসঘন উপঘর্শন কিঘত পািঘর্ আি প্রস 
সমঘয প্রতামাি প্রযঘকাঘনা আঘদশ পালন কিা হঘর্। হুমাযুঘনি প্রদহিক্ষী আি প্রসখাঘন উপরস্থত 
অমাতযরৃ্ন্দ যাঘদি রভতঘি কারশম আি র্াইসানযািও িঘযঘিন যািা দির্াি কঘক্ষ যার্াি তাাঁঘক সঙ্গ 
রদরেঘলন সর্াই রনঘজঘদি রভতঘি রর্রস্মত দৃরষ্ট রর্রনময কঘি রকন্তু হুমাযুন তাাঁঘদি সর্াি রর্রস্মত 
দৃরষ্ট উঘপক্ষা কঘি। আমাঘদি অস্থাযী সম্রাঘটি পঘক্ষ মানানসই একটা আলখাল্লা রনঘয এঘসা, 
হুমাযুন জওহিঘক আঘদশ রদঘত, কঘযক রমরনঘটি রভতঘি প্রস লাল মখমঘলি সতিী একটা 
আলখাল্লা এর্ং একই উপকিণ রদঘয সতিী প্রসানাি জরি রদঘয কারুকাজ কিা পরিকি এঘন হারজি 
কঘি। 
 

রনজাম তাি চািপাঘশ প্রযালাপজঘলি রু্িুদ উেঘত থাকা ঝণবা আি দূযব প্রাঙ্গঘণি ফুঘলি র্াযাঘনি 
রদঘক মুগ্ধ দৃরষ্টঘত তারকঘয রিল। তাঘক এখন আি আঘযি মঘতা আত্মরর্শ্বাসী প্রদখায না এর্ং 
জওহি আলখাল্লা হাঘত তাাঁি রদঘক এরযঘয আসঘত প্রস গুরটঘয যায। 
 

রনজাম, ভয প্রপঘযা না। হুমাযুন রকঘশাি প্রিঘলটাি কাাঁধ চাপঘ়ে প্রদয। অনাযাঘস রনঘজি সর্ঘচঘয 
রপ্রয অরভপ্রায সর্সমঘয রসি হয না। জওহঘিি হাত প্রথঘক আলখাল্লাটা রনঘয প্রস রনঘজ প্রসটা 
রনজামঘক পরিঘয প্রদয এর্ং প্রকামি আি ডান কাাঁঘধি রূপাি র্কঘলস এাঁঘট রদঘয পরিকিটা 
রনজাঘমি প্রিাটখাট প্রদখঘত অর্যঘর্ি চািপাঘশ জর়েঘয প্রদয। মখমঘলি আলখাল্লায ঝাাঁক়ো মাথাি 
রকঘশাি রভরিঘক হযত খারনকটা হাসযকি প্রদখায রকন্তু রনজাম প্রসাজাভাঘর্ উঘে দাাঁ়োঘল তাাঁি 
মিকর্াহী প্রদহখাাঁচায উপযুক্ত মযবাদা ফুঘট উঘে। 
 

চল, এর্াি এঘযান যাক। হুমাযুন দির্াি হঘলি র্াইঘি অর্স্থানিত ঢারকি রদঘক তারকঘয ঈষৎ 
মাথা প্রনাযাঘত, সম্রাঘটি আযমন র্াতবা প্রোষণা কঘি, তািা সাঘথ সাঘথ প্রসানাি উপঘি নীলকান্তমরণি 
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কারুকাজ কিা কাোঘমাঘত িরক্ষত প্রমাঘষি চাম়ো রদঘয প্রমা়োন লম্বা ঢাঘক হাঘতি তালু রদঘয প্রর্াল 
তুলঘত আিম্ভ কঘি। 
 

রনজাম এঘসা, আমিা দুজন একসাঘথ যাই- তুরম এক েন্টাি সম্রাট, আরম কর্ি পযবন্ত প্রনতৃঘত্বি 
প্রর্াঝা র্হঘনি জনয জন্ম প্রনযা সম্রাট। 
 

হুমাযুঘনি অমাতয আি প্রসনাপরতিা প্রযখাঘন অঘপক্ষা কিঘি প্রসই দির্াি হঘলি রদঘক হুমাযুন আি 
রনজাম প্রশাভাযাত্রা সহকাঘি এরযঘয যায। রসংহাসঘনি রদঘক তািা এরযঘয যার্াি সময, হুমাযুন 
থমঘক প্রথঘম রনজামঘক আলঘতা কঘি সামঘনি রদঘক এরযঘয প্রদয। রর্স্মঘযি একটা তুমুল শঘব্দি 
রভতঘি, রনজাম ধীঘি ধীঘি এরযঘয রযঘয রসংহাসঘন আঘিাহন কঘি, েুঘি দাাঁ়োয এর্ং সর্ঘশঘষ 
উপঘর্শন কঘি। 
 

হুমাযুন হাত তুঘল রনির্তা র্জায িাখঘত র্ঘল। প্রচৌসাি রর্পযবঘযি পঘি আমাি জীর্ন র্াাঁচার্াি 
জনয, এই রকঘশাি রনজাম রভরিি আনুযতয আি সাহরসকতাি কথা আরম পুঘিা দির্াঘিি সামঘন 
কৃতজ্ঞতাি সাঘথ স্বীকাি কিরি। আরম রনজামঘক প্রসরদন প্ররতশ্রুরত রদঘযরিলাম প্রয আমাি 
রসংহাসঘন রকিুক্ষঘণি জনয আঘিাহন কঘি প্রস তাি ইোমঘতা প্রযঘকাঘনা প্রোষণা কিঘত পািঘর্। প্রস 
ইরতমঘধয রনঘজঘক এি প্রযাযয রহসাঘর্ প্ররতপন্ন কঘিঘি এর্ং আরম জারন, তাাঁি হাঘত আরম প্রয 
ক্ষমতা তুঘল রদঘযরি প্রসই ক্ষমতাি প্রস অপর্যর্হাি কিঘর্ না। রনজাম- রক প্রতামাি অরভপ্রায? 
 

হুমাযুন প্রকৌতূহলী হঘয উঘে। রনজাম রনঘজি জনয রক চাইঘর্? অথবসম্পদ, জরমদািী নারক ধনিত্ন? 
প্রস অর্শযই জাঘন প্রয তাাঁি জীর্ন এর্ং তাি পরির্াঘিি সর্াি জীর্ন আি কখনও আঘযি মঘতা 
থাকঘর্ না। রনজাঘমি অরভপ্রায মঞু্জি কিঘত প্রপঘি তাাঁি ভাঘলা লাঘয। 
 

সুলতান… রসংহাসঘনি উপি প্রথঘক রনজাঘমি কণ্ঠস্বি ক্ষীণ আি কীচকী প্রশানায। রনজামও প্রর্াধহয 
প্রসটা রু্ঝঘত পাঘি, প্রস আর্াি প্রচষ্টা কঘি। সুলতান। তাি রকঘশাি কণ্ঠ এইর্াি স্পষ্ট আি 

http://www.bengaliebook.com/


ব্রাদার্স অ্যাট ওয়ার - অ্যাম্পেয়ার অ্ব দয ম াগল । অ্যাম্লক্স রাদারম্ ার্স 

170 

www.bengaliebook.com                                  র্ূচিেত্র 
 

 

যথাথবভাঘর্ ধ্বরনত হয। আরম প্রকর্ল দুঘটা আঘদশ কিঘত চাই। যঙ্গাি তীঘি আরম প্রযন অনুদান 
রহসাঘর্ একখণ্ড জরম লাভ করি প্রযখাঘন আরম শসয উৎপাদন কিঘত পািঘর্া এর্ং এক র্িঘিি 
জনয সর্ রভরিঘদি কি মুওকুফ কিা প্রহাক। 
 

হুমাযুন চাপা হারসি একটা গুঞ্জন শুনঘত পায। এমনরক কারশঘমি সচিাচি যম্ভীি, আত্মরনঘিাধী 
মুঘখও প্রযন একটা ক্ষীণ হারসি প্রিশ ফুঘট ওোি সম্ভার্না সৃরষ্ট হয, রকন্তু রনজাঘমি অনুিত অনুঘিাধ 
হুমাযুনঘক আঘর্যপ্রর্ন কঘি তুঘল। দির্াঘিি অঘনঘকি মঘতা প্রস রনঘজঘক মাত্রারতরিক্ত িকঘমি 
সম্পদশালী কিাি অরভপ্রায র্যক্ত কঘিরন। 
 

আপনাি আঘদশ যথাযথভাঘর্ পারলত হঘর্। 
 

আরমও তাহঘল রসংহাসন প্রথঘক প্রনঘম আসঘত প্রস্তুত। রনজাম লাফ রদঘয উঘে দাাঁ়োয, তাাঁি কু্ষদ্র 
অর্যঘর্ স্বরিি একটা প্রিশ ফুঘট উঘে, এর্ং প্রহাাঁচট খাওযা প্রথঘক রর্িত থাকঘত দুহাঘত আলখাল্লাটা 
প্রযা়োলীি উপঘি তুঘল ধঘি আলঘতা পাঘয প্রনঘম আঘস। প্রিঘলটাি রদঘক তারকঘয হুমাযুন অনুধার্ন 
কঘি সরতযকাঘিি সাহস কাঘক র্ঘল প্রস এই প্রতযক্ষ কঘিঘি। দির্াঘি এঘস হুমাযুনঘক রনঘজি 
প্ররতশ্রুরতি প্ররত সম্মান প্রদশবন কিাি কথা র্লাি জনয রনজামঘক রক রর্শাল একটা ঝুাঁরক রনঘত 
হঘযরিল? প্রস ভাঘলা কঘিই জানঘতা, তাাঁি কথা হযত হুমাযুন ভুঘলই প্রযঘিন র্া তাি ঔিঘতযি 
কািঘণ রতরন কুিও হঘত পাঘিন। ধ্বিাধ্বরি কিঘত থাকা প্রিঘলটাি প্ররত প্রসই প্রহিী যরদ রচৎকাি 
না কিঘতা তাহঘল প্রচাঁরচঘয সম্রাটঘক জর্ার্রদরহ কিঘত র্লাি ধৃষ্টতা চারু্ঘকি মূঘলয পরিঘশাধ কিাি 
রকংর্া রনঘজি হেকািীতাি জনয তাাঁি মৃতুযদণ্ড হর্ািও একটা সমূহ সম্ভার্না রিল। 
 

হুমাযুন এর্াি রসংহাসঘন আঘিাহন কঘি। পুনিায সম্রাঘটি ভূরমকায অর্তীণব হঘয আরমও এর্াি 
রকিু আঘদশ কিঘত চাই। আঘদশগুঘলা হল রনজাম রভরিঘক এমনভাঘর্ জরমি অনুদান প্রদযা প্রহাক 
যাঘত প্রস রনঘজ এর্ং তাি পুঘিা পরির্াি স্বােঘন্দ জীর্ন যাপন কিঘত পাঘি এর্ং প্রসই সাঘথ তাঘক 
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পাাঁচশ স্বণবমুদ্রাও প্রযন প্রদান কিা হয। হুমাযুন প্রদঘখ প্রহিীঘর্রষ্টত অর্স্থায দির্াি হল প্রথঘক যার্াি 
আঘয কু্ষঘদ অর্যর্টা, তাি রদঘক মাত্র একর্াি ো়ে েুরিঘয তাকায। 
 

প্রসরদন অপিাঘহ্ন, সর্ দারযত্ব যথাযথভাঘর্ পালন প্রশঘষ, ফযাকাঘশ চাাঁদ আকাঘশ যখন মাত্র উেঘত 
শুরু কঘিঘি এর্ং িাঘতি িান্নাি জনয নতুন কঘি আগুন জ্বালার্াি পঘি, হুমাযুন আগ্রা দূঘযবি 
প্রাকািঘর্রষ্টত িাঘদ উঘে আঘস। রকিুক্ষঘণি জনয রনঘজি ভার্নায রর্ঘভাি হঘয থাকর্াি অরভপ্রাঘয 
প্রস তাি সর্ প্রহিীঘদি চঘল যার্াি অনুমরত রদঘযঘি। তাি রনজবনতা প্রীরত র্ার্ি একজন শাসঘকি 
জনয যা মািাত্মক প্রদাষ রহসাঘর্ রর্ঘর্চনা কিঘতন কখনই হুমাযুনঘক পুঘিাপুরি পরিতযায কঘিরন। 
নক্ষঘত্রি আর্তবঘনি প্ররত তাাঁি এখনও আঘযি মঘতাই প্রকৌতূহল িঘযঘি। যরদও এসর্ অনুভূরত প্রস 
রনযন্ত্রণ কঘিঘি, প্রস জাঘন প্রয তাাঁি প্রসটাই কিা উরচত, অনুভূরতগুঘলা এখনও আঘযি মঘতাই প্রর্ল- 
যাি আসরক্ত গুলরুঘখি সতিী আরফম আি সুিাি রমশ্রঘণি প্রচঘয অঘনকঘর্শী শরক্তশালী। 
 

িাজঘত্বি রনপী়েন রনঘয তাি আব্বাজান একর্াি তাি সাঘথ আঘলাচনা কঘিরিঘলন এর্ং রতরন 
রেকই র্ঘলরিঘলন। একজন শাসঘকি প্রচঘয একজন দরিদ্র মানুষ হওযাটা অঘনক রদক রদঘযই উত্তম 
প্রিার্না। রনজাম অন্তত, একজন স্বাধীন মানুঘষি মঘতা, যঙ্গাি পারনঘত তাাঁি মশক ডুরর্ঘয প্রর্াঁঘচ 
থাকঘত পাঘি। একটা সাম্রাঘজযি ভরর্ষযঘতি প্রর্াঝা র্হন কিা প্রমাঘটই সহজ নয, যরদও প্রস ভাঘলা 
কঘিই জাঘন তাাঁি কখনও এই পরর্ত্র দারযত্ব পরিতযায কিাি অরভপ্রায হঘর্ না। 
 

প্রস যখন রনঘজি ভার্না রনঘয তন্ময চািপাশ অন্ধকাি কঘি তখন িাত নামঘি। রনঘজি আর্াসন 
কঘক্ষ রফঘি যার্াি সময হঘযঘি প্রযখাঘন জওহি আি তাাঁি অনযানয পরিচািঘকিা িাঘতি খার্াি 
পরিঘর্শন শুরু কিঘর্- পাত্র ভরতব প্রভ়োি মাংস, মাখন প্রদযা ভাত আি প্রমাযলঘদি স্বঘদঘশি 
কন্দজাতীয সরজ এর্ং জাফিান ও হলুদ রদঘয িান্না কিা রহনু্দিাঘনি মশলাযুক্ত নানা পদ, তাাঁি 
নতুন সাম্রাঘজযি সমভূরম রদঘন প্রয সূঘযবি প্রতাঘপ দগ্ধ হয স্বাঘদ যঘন্ধ রেক প্রসিকমই প্রখি। 
প্রদযাঘলি কুলুরঙ্গঘত িাখা জ্বলন্ত মশাঘলি আঘলায রনঘজি আর্াসন কঘক্ষ রফঘি যার্াি জনয হুমাযুন 
রতন অংঘশ রর্ভক্ত ঢালু পাথুঘি রসাঁর়েি রদঘক এরযঘয যায। রনঘজি ভার্নায রর্ঘভাি হঘয প্রস রসাঁর়েি 
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প্রথম অংশ অরতক্রম কঘি তািপঘি র্াাঁক েুঘি রসাঁর়েি রিতীয অংশ অরতক্রম কিাি রেক আয 
মুহূঘতব প্রস কঘযকটা কণ্ঠস্বি শুঘন দাাঁর়েঘয যায। 
 

আরম প্রভঘর্রিলাম সম্রাট রনঘজি পাযলারম প্রথঘক পুঘিাপুরি আঘিাযয লাভ কঘিঘিন। মাঘসি পি 
মাস রর্না প্ররতর্াঘদ আমিা তাাঁি পাযলারম সহয কঘিরি…গ্রঘহি প্রভার্যুক্ত রদন সম্বঘন্ধ আি 
প্রসৌিমণ্ডল অরঙ্কত প্রসই আহাম্মঘকি সতিরঞ্জ যতসর্ ফালতু ধািণা। আমাঘদি রনঘজি ইোমঘতা 
মূত্র রর্সজবঘনি অনুমরত রিল র্ঘল আরম রর্রস্মত হঘযরিলাম…। 
 

প্রসই োঘমি যন্ধঅলা কু্ষঘদ চাষাি র্যাটাি দির্াি হঘলি কািাকারি কখনও প্রপৌঁিাঘত পািািই কথা 
না, িাজকীয রসংহাসঘন উপঘর্শঘনি কথা না হয র্াদই রদলাম, রকিুক্ষণ রর্িরতি পঘি আঘিকটা 
কণ্ঠস্বি মন্তর্য কঘি। সম্রাট যরদ তাাঁঘক একান্তই পুিসৃ্কত কিঘত চাইঘতন, একটা তামাি মুদ্রা রদঘয 
পািায কঘষ একটা লারথ রদঘয রর্দায রদঘলও চলঘতা। আরম আশা করি এটা প্রকাঘনা নতুন 
পাযলারম সূচনা নয। োঘ়েি উপঘি প্রশিশাঘহি প্রযািািা যখন রনুঃশ্বাস প্রফলঘি তখন স্বপ্নদশবীি 
প্রচঘয আমাঘদি একজন প্রযািাি প্রর্শী প্রঘযাজন। 
 

আমাঘদি সম্রাট একজন দুদবান্ত প্রযািা- যুিঘক্ষঘত্র তািমঘতা সাহসী আি প্রকউ প্রনই… তৃতীয 
একজন মন্তর্য কঘি। তাাঁি কণ্ঠস্বি মে এর্ং র্যঘসি িাপ স্পষ্ট রকন্তু রকন্তু অনযঘদি মঘতা- হুমাযুন 
এঘকও রচনঘত পাঘি না। 
 

আমিা অর্শয আশা কিঘত পারি প্রয রতরন মঘন িাখঘর্ন প্রয রক জনয রতরন প্রসখাঘন রযঘযরিঘলন। 
র্ার্ি রিঘলন একজন সরতযকাঘিি পুরুষ- প্রসজনযই কারু্ল প্রথঘক তাাঁি অরভযাত্রী দঘলি সাঘথ আরম 
এখাঘন এঘসরিলাম। আরম রর্শ্বাস কিঘত পারিনা কল্পনাপ্রর্ণ এক প্রজযারতষীি জনয আরম সর্রকিু 
তযায করিরন… 
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রকন্তু রতরন রক ইরতমঘধয অসাধািণ রর্জয অজবন কঘিনরন… গুজিাঘতি কথা একর্াি স্মিণ কি 
এর্ং রকভাঘর্ আমিা… মে কঘণ্ঠি অরধকািী র্লঘত থাঘক, রকন্তু প্রলাকগুঘলা হাাঁটঘত আিম্ভ কিায 
হুমাযুন তাাঁঘদি আঘলাচনাি অর্রশষ্টাংশ শুনঘত পায না। 
 

তাঘদি কথার্াতবা তাাঁঘক কু্রি কঘি প্রতাঘল। িুঘট রযঘয তাাঁঘদি মুঘখামুরখ হর্াি অরভপ্রায তাাঁঘক প্রর্শ 
প্রলুব্ধ কিঘত থাঘক রকন্তু তািা যা র্ঘলঘি প্রসগুঘলা খারনকটা হঘলও সরতয। আরফঘমি প্রনশায রু্াঁদ 
হঘয প্রযাধূরলি আঘলায রদঘনি সূচনা কঘি প্রস তাাঁি প্রসনাপরত আি অমাতযঘদি সাঘথ রনঘজি সম্পকব 
নষ্ট কঘিঘি আি তাি প্রজাঘদি হতাশ কঘিঘি। রকন্তু রনজাঘমি র্যাপাঘি তাাঁঘদি ধািণা ভুল। 
রনজামঘক প্রস কথা রদঘযরিল এর্ং প্রস কথা প্রিঘখঘি। যা একজন সম্মারনত র্যরক্তি উপযুক্ত 
আচিণ। অনয রকিু কিঘল, ইহকাঘল না প্রহাক পিকাঘল তাঘক অর্শযই প্রসজনয শারি প্রপঘত হঘতা… 
 

* 
 

আহঘমদ খান, প্রথঘম আমাঘক র্ল, আমাঘদি শত্রু সম্বঘন্ধ আমিা রক জারন? 
 

হুমাযুন রনঘজি চািপাঘশ তাি সামরিক উপঘদষ্টাঘদি সাঘথ সম্রাঘটি লাল রনযরন্ত্রত তারু্ঘত আর্ািও 
একর্াি সর্েঘক র্ঘসঘি। প্রশিশাঘহি রর্রুঘি নতুন কঘি যুি শুরু কিঘত যত সন্ধযায আগ্রা প্রথঘক 
একশ রর্শ মাইল দরক্ষঘণ প্রস তাি প্রসনার্ারহনীি রশরর্ঘি এঘস হারজি হঘযঘি। 
 

সুলতান, সংর্াদ খুর্ একটা ভাঘলা না। প্রশিশাহ যুঘি রনহত প্রযািাঘদি সমারধস্থ কঘি খুর্ মন্থি 
যরতঘত কাকরি রফঘি প্রযঘি, এই শহিটাঘক প্রস তাি প্রনতৃঘত্বি অগ্রর্তবী প্রকে রহসাঘর্ র্যর্হাি কঘি 
থাঘক। দশ সপ্তাহ আঘয, প্রসখাঘনই তাি রর্জয উদযাপন উপলঘক্ষয একটা রর্শাল কুচকাওযাঘজি 
আঘযাজন কঘিরিল। ঢাঘকি তাঘল তাঘল তাাঁি সর্ঘচঘয প্রচৌকষ অশ্বাঘিাহীঘদি একটা দল রনঘজঘদি 
প্রর্গুনী রনশান র্হন কঘি কুচকাওযাঘজি প্রনতৃত্ব প্রদয। তািা উপরস্থত জনতাি উঘেঘশয হাত না়েঘত 
তাাঁিা যলাি স্বি সপ্তঘম তুঘল তাাঁঘদি উৎসারহত কঘি। প্রশিশাহ আমাঘদি কাি প্রথঘক প্রব্রাঘঞ্জি প্রয 
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কামানগুঘলা জব্দ কঘিরিল যঙ্গাি তীঘিি কাদা প্রথঘক তাাঁঘদি প্রর্শীি ভাযই প্রটঘন তুলঘত সফল 
হঘযঘি এর্ং পুনিায তাঘদি কাযবক্ষম কঘি তুঘলঘি। কুচকাওযাঘজ এি পঘিই রিল কামানগুঘলা, 
িািা রদঘয প্রসগুঘলাঘক প্রটঘন রনঘয যায আমাঘদিই রকিু হারত যা প্রস তা়ো কঘি ধঘিঘি। কামাঘনি 
রেক প্রপিঘনই রিল আমাঘদি যুির্রন্দঘদি সারি, শৃঙ্খলার্ি অর্স্থায তাঘদি হাাঁটঘত র্াধয কিা 
হঘযরিল। আমাঘদি এক গুপ্তচঘিি র্যান অনুসাঘি, রমরষ্ট রর্ঘক্রতাি িদ্মঘর্ঘশ প্রস খুর্ কাি প্রথঘক 
তাাঁঘদি প্রদঘখঘি, র্রন্দঘদি অঘনঘকই খুাঁর়েঘয হাাঁটরিঘলা র্া তাঘদি ক্ষতস্থানসমূঘহ প্রনাংিা কাপ়ে রদঘয 
পরট র্াাঁধা রিল। র্ারকঘদি প্রদঘহি প্রযখাঘন প্রশকল দংশন কঘিঘি প্রসখাঘনই িঘযঘি দযদঘয 
যন্ত্রণাদাযক ক্ষত। র্রন্দঘদি সর্াইঘক কু্ষধাতব আি প্রিাযা প্রদখারেল আি তাঘদি প্রচাখ মারটি রদঘক 
রনর্ি রিল। গুপ্তচি আিও র্ঘলঘি প্রয দশবকিা তাঘদি অশ্লীল ভাষায যারলযালাজ কঘি, ধাক্কা প্রদয 
আি তাাঁঘদি রদঘক পচা আর্জবনা িুাঁঘ়ে মাঘি এমনরক প্রকউ প্রকউ তাঘদি লারে রদঘযও আোত কঘি। 
 

প্রশিশাঘহি উল্লরসত র্ারহনীি আিও অঘনকগুঘলা দল পযবাযক্রঘম তাঘদি অনুসিণ কঘি এর্ং 
সর্ঘশঘষ প্রশিশাহ রনঘজ লম্বা একটা হারতি রপঘে স্থারপত রযরি কিা হাওদায আঘিাহন কঘি 
এরযঘয আঘস, হারতটাি লম্বা দাাঁতগুঘলা প্রসানাি পাতা রদঘয প্রমা়োন এর্ং এি পযবাঘনি ঢাউস 
কাপ়েটায, যা মারট পযবন্ত রর্িৃত, মুক্তা আি মূলযর্ান পাথি রদঘয কারুকাজ কিা। প্রশাভাযাত্রাটা 
যখন শহঘিি মূল চত্বঘি প্রপৌঁিায প্রশিশাহ হারতি রপে প্রথঘক প্রনঘম আঘস প্রর্গুনী কাপ়ে রদঘয 
আরৃ্ত একটা অরতকায মঘি রনঘজি রনধবারিত স্থান গ্রহণ কিঘত। 
 

প্রস এখাঘন আমাঘদি কাি প্রথঘক অরধকৃত সম্পদ তাাঁি প্রধান সমথবকঘদি মাঘঝ উপহাি রহসাঘর্ 
রর্রলঘয প্রদয এর্ং আমাঘদি কাি প্রথঘক দখল কিা জরম তাঘদি রভতঘি রর্রলর্ণ্টন কঘি, এর্ং 
তাঘদি মাঘে আি খরনঘত কৃতদাস রহসাঘর্ কাজ কিাি জনয আমাঘদি ভাযযপ্রপীর়েত র্রন্দঘদি 
কঘযকটা দলঘক দান কঘি। তািপঘি, যা র্লা আঘিা লজ্জাজনক, আমাঘদি অঘনক প্রাক্তন রমত্র 
এর্ং অনুযত জাযযীিদাি রনঘজঘদি আনুষ্ঠারনক প্রপাষাঘক সরজ্জত হঘয সামঘন এরযঘয আঘস। 
প্রশিশাঘহি সামঘন প্রনাংিায তািা খুশীমঘন রনঘজঘদি অধধামুঘখ প্রণত হঘয মাজবনা রভক্ষা কঘি 
এর্ং প্রস তাি প্রসনার্ারহনীঘত তাঘদি রর্রভন্ন পদ রদঘয পুিসৃ্কত কঘি এর্ং আপরন যখন পিারজত 
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হঘর্ন তখন আিও পরিমাঘণ দান কিাি প্ররতশ্রুরত প্রদয। তাঘদি অনুসিণ কঘি দারক্ষণাঘতযি 
িাজযগুঘলাি শাসকঘদি প্রপ্ররিত িাজদূঘতিা প্রযমন হীিক-সমৃি প্রযালকুণ্ডা, রযরন আমাঘদি দুর্বলতা 
প্রথঘক রনঘজঘদি আিও শরক্তশালী কিাি সুঘযায প্রদখঘত প্রপঘয, প্রশিশাহঘক সর্ধিঘনি সহাযতাি 
প্ররতশ্রুরত প্রদয এর্ং রর্রনমঘয তাঘদি খুশী কিঘত আমাঘদি ভূখঘণ্ডি রকযদংশ তাাঁঘদি অরধকাঘি 
প্রিঘ়ে প্রদর্াি সা়েম্বি প্ররতশ্রুরত প্রদান কিা হয। 
 

সর্ঘশঘষ, উচ্চনাঘদি আঘিকদফা তূযবর্াদঘনি মাধযঘম, আপনাি প্রাক্তন অনুযত িাজাঘদি রভতঘি 
সর্ঘচঘয গুরুত্বপূণব যাাঁিা তাাঁঘদি একজন- প্রযালপুঘিি িাজা- এরযঘয আঘস এর্ং প্রশিশাঘহি 
প্রসনাপরতঘদি অঘনকঘক সাঘথ রনঘয প্রস প্রশিশাঘহি সামঘন হাাঁটু প্রভঘঙ র্ঘস। প্রশিশাহঘক সম্রাঘটি 
পদর্ী- পারদশাহ গ্রহঘণি জনয তািা একসাঘথ তাঘক অনুঘিাধ কঘি, তাঘক র্শংর্দ আি 
রর্শ্বাসোতঘকি মঘতা আশ্বাস প্রদয প্রয এই পদর্ীি জনয প্রস সর্সমঘযই আপনাি প্রচঘয অঘনকঘর্শী 
প্রযাযয। প্রশিশাহ দুইর্াি রনঘজি রর্রুঘি যুরক্ত প্রদশবন পূর্বক র্ক্তর্য প্রদান কঘি র্ঘলন প্রয রতরন 
প্রকর্ল আপনাি িািা অতযাচারিতঘদি সাহাযয কিঘত চান। রনঘজি জনয পুিষ্কাি রকংর্া ক্ষমতা 
রকিুই চান না। অর্শয তৃতীযদফা দঘপবািত আি আঘিা প্রর্শী চাটুকািী রর্ঘশষণ প্রঘযায কঘি 
সরনর্বন্ধ প্রাথবনা কিা হঘল তাাঁঘদি অরতিরঞ্জত র্াকয র্যর্হাি ততক্ষঘণ মাত্রা িার়েঘযঘি। রতরন িারজ 
হঘয র্ঘলন, যরদ এটাই প্রতামাঘদি অন়ে আকাঙ্খ হয, আরম প্রকর্ল সম্মরত জানাঘত পারি। 
রর্চক্ষণতাি সাঘথ শাসনকাযব পরিচালনা আি সর্াইঘক নযাযরর্চাঘিি প্ররতশ্রুরত আরম রদলাম। 
তািপঘি প্রসানাি উপঘি রুরর্ রদঘয কারুকাজ কিা একটা মুকুট- সর্সমঘয যা প্রস্তুত রিল; পুঘিা 
র্যাপািটাই মঘি অরভনীত একটা প্রহসন, তাাঁি প্রাথরমক প্রতযাখযান প্রকর্লই প্রলাক প্রদখান- 
প্রশিশাঘহি রতনজন উচ্চপদস্থ আরধকারিক আি প্রযালপুঘিি িাজা তাাঁি মাথায স্থাপন কঘি। 
উপরস্থত সর্াই রনঘজঘদি তাি সামঘন প্রণত কঘি, মারটঘত রনঘজঘদি রর্শ্বাসোতক নাক প্রচঘপ 
ধঘি। 
 

পঘি প্রসই িাঘত, প্রশিশাহ র্ণবাঢয প্রশাভাযাত্রাপূণব এক যণউৎসর্ মিস্থ কঘি। মশাঘলি ধকধক কঘি 
জ্বলঘত থাকা আঘলাঘত প্ররতটা িাজয এর্ং প্রযাঘত্রি একজন তরুণ প্রযািা যািা এখন তাি সাঘথ 
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সমত্রীি র্ন্ধঘন আর্ি প্রশিশাঘহি সামঘন সামরিক কসিত প্রদশবন কঘি, এসমঘয প্রস প্রসানাি 
কারুকাজ কিা চাাঁঘদাযাি নীঘচ একটা লম্বা, খা়ো পৃষ্ঠঘদশযুক্ত প্রসানাি রযরি কিা একটা রসংহাসঘন 
উপরর্ষ্ট রিল। রসংহাসঘন প্রশিশাঘহি মাথাি রেক উপঘি যজবনিত একটা কু্রি র্যাে প্রখাদাই কিা 
িঘযঘি। র্ােটাি প্রচাঘখি স্থাঘন দুঘটা প্রকাণ্ড রুরর্ প্রশাভা পাঘে প্রযগুঘলা আমাঘক র্লা হঘযঘি- 
আধাঘিও তীব্রভাঘর্ জ্বলজ্বল কঘি। প্রদশবনী প্রশষ হর্াি পঘি সর্াই তথাকরথত সম্রাঘটি সামঘন 
পযবাযক্রঘম মাথা নত কঘি এর্ং রতরন তাঘদি োঘম প্রভজা কামান মাথায তাঘদি আি তািা প্রয 
অংঘশি প্ররতরনরধত্ব কিঘি সর্াইঘক রতরন প্রয সাফলয আি সমৃরিি অংশীদাি কিঘর্ন তাি 
লক্ষণস্বরূপ জাফিান, মুক্তা চূণব, কিিীমৃয আি রতরম মাঘিি অঘন্ত্র প্রাপ্ত প্রমামসদৃশ যন্ধদ্রর্য রিরটঘয 
প্রদন। 
 

পঘিি রদনটা রিল শুক্রর্াি, শহঘিি প্রধান মসরজঘদ- প্রশিশাঘহি প্রসনাপরতঘদি উপরস্থরতি কািঘণ 
জনাকীণব- ইমাম সাঘহর্ও প্রশিশাঘহি নাঘম প্রখাতর্া পাে কঘি প্রশিশাহঘক সম্রাট রহসাঘর্ প্রোষণা 
কঘি এর্ং রর্শ্বাসোতকসুলভ আি তীব্র কটাক্ষপূণব ভরঙ্গঘত আপনাি সমুদয ভূখণ্ড প্রহাক প্রসটা 
র্াংলায তাি িািা ইরতমঘধয জর্িদখলকৃত র্া তাি নাযাঘলি র্াইঘি পাঞ্জার্ আি আফযারনিান, 
প্রশিশাহঘক র্িাে প্রদযা হয। পঘিি রদন, প্রশিশাহ আমাঘদি রর্রুঘি নতুন কঘি তাি অগ্রারভযান 
শুরুি অরভপ্রাঘয কুচকাওযাঘজি সাঘথ িওযানা প্রদয। তাি নতুন রমত্রঘদি কলযাঘণ, এখন তাি 
র্ারহনীি সসনয সংখযা প্রায দুই লাঘখি কািাকারি। 
 

প্রস এই মুহূঘতব প্রকাথায অর্স্থান কিঘি? 
 

এখান প্রথঘক প্রায একশ মাইল দূঘি, আগ্রা অরভমুঘখ ধীি যরতঘত অগ্রসি হঘে। 
 

র্ার্া ইযাসভাঘলা, আমাঘদি রনঘজঘদি প্রসনার্ারহনীি রক অর্স্থা? নতুন কঘি সমি-সজ্জাি অগ্রযরত 
রক ভাঘলামঘতা চলঘি? 
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হযাাঁ, অস্ত্র আি র্মব রনমবাতািা দারুণ কাজ প্রদরখঘযঘি। আমাঘদি প্রলাঘকিা সর্াই নতুন অস্ত্র প্রপঘযঘি। 
আঘিা প্রর্শী সংখযক কামান উৎপাদঘনি লঘক্ষয আমাঘদি ঢালাইখানাি চুল্লী রদনিাত জ্বলঘি। 
আমাঘদি অশ্বাঘিাহী র্ারহনীঘক পুনিায সচল কিঘত প্রো়োি দালাঘলিা আমাঘদি যঘথষ্ট পরিমাঘণ 
প্রো়ো সির্িাহ কঘিঘি। যরদও অঘনকগুঘলাই আমাঘদি রপতৃপুরুঘষি স্বঘদঘশি তৃণভূরমঘত জন্ম 
প্রনযা প্রো়োি মঘতা রর্শাল আি শরক্তশালী না। 
 

আি আমাঘদি রমত্র এর্ং আমাি সৎ-ভাইঘদি িািা আিও সসনয প্রপ্রিঘণি প্ররতশ্রুরতি রক খর্ি? 
 

এই রর্ষঘয খর্ি খুর্ একটা ভাঘলা না। আমাঘদি অঘনক রমত্রই যর়েমরস কিঘি, সসনয প্রপ্রিঘণ 
রর্লঘম্বি কািণ রহসাঘর্ তািা র্ষবাকাল র্া স্থানীয রর্ঘদ্রাঘহি অজুহাত রদঘে র্া পাোঘলও খুর্ প্রিাট 
র্ারহনী প্রপ্রিণ কিঘি। রহন্দাল আি আসকারি অর্শয প্ররতশ্রুরত পালন কঘিঘি রর্ঘশষ কঘি রহন্দাল 
প্ররতশ্রুত সংখযাি প্রচঘযও প্রর্শী সংখযক সসনয প্রপ্রিণ কঘিঘি রকন্তু আপনাি সৎ-ভাইঘদি রভতঘি 
সর্ঘচঘয র়্ে প্রয কামিান প্রস পাঞ্জার্ প্রথঘক মাত্র আ়োইশ অশ্বাঘিাহীি একটা রনতান্ত কু্ষদ্র র্ারহনী 
প্রপ্রিণ কঘিঘি যাঘদি প্রো়োগুঘলা দারুণ। আমিা অরধকতি সহঘযারযতাি কথা তাঘক স্মিণ করিঘয 
রদঘত প্রস প্রতুযত্তঘি স্পষ্ট কঘি প্রকাঘনা সমযসীমা উঘল্লখ কঘিরন এর্ং আপরন আিও র্যাপক 
রর্পযবঘযি সমু্মখীন হঘত পাঘিন এমন ইরঙ্গত রদঘয রকিু সসনয প্রস রনঘজি কাঘি িাখঘত প্রচঘযঘি। 
 

রকন্তু আমিা যাঘত আিও পিাজঘযি সমু্মখীন হই, প্রসটা রনরিত কিাি জনয এটা একটা অরনর্াযব 
পন্থা, হুমাযুন তীক্ষ্ণ কঘণ্ঠ যঘজব উঘে রকন্তু তািপঘি প্রর্শী রকিু র্লা প্রথঘক রনঘজঘক রর্িত িাঘখ। 
প্রকাঘশয রনঘজি সৎ-ভাইঘদি সমাঘলাচনা কিাটা প্রমাঘটই সমীরচন হঘর্ না। কামিাঘনি সাঘথ তাাঁি 
একান্ত র্যরক্তযত রচরেপত্র আদানপ্রদাঘনি সাঘথ তাি প্রসনাপরতি র্ক্তর্য প্ররতধ্বরনত হয। তাি সৎ-
ভাই রচরেি উত্তি রদঘত প্রদিী কঘি এর্ং যখন প্রস উত্তি পাোয প্রশিশাঘহি প্ররত রনঘজি সর্রিতা 
যরদও প্রস যথাথব মািমুঘখা ভরঙ্গঘত প্রকাশ কঘি, রকন্তু হুমাযুঘনি প্রনতৃঘত্বি অধীঘন যুঘিি জনয সসনয 
প্রপ্রিঘণি প্রক্ষঘত্র প্রস সুরনরদবষ্ট প্ররতশ্রুরত প্রদয না। কামিান তাি সর্ সসনয রনঘয র্িং রনঘজ যুঘি 
প্রযাযদাঘনি প্রিার্ রদঘযঘি। প্রস খুর্ ভাঘলা কঘিই জাঘন হুমাযুন ইহা প্রতযাখযান কিঘর্, কািণ তাি 
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প্রিাঘর্ িারজ হওযা মাঘন পাঞ্জার্ঘক শাসকহীন কিা এর্ং প্রসই সাঘথ আইনশৃঙ্খলা র্জায িাখাি 
জনয সসনযহীন কিা। কামিান মঘন হয প্রতীক্ষা কিাি প্রখলা শুরু কঘিঘি, প্রস রনঘজি র্যরক্তযত 
অর্স্থান সংিক্ষঘণি রর্ষঘয প্রর্শী উদগ্রীর্ তাাঁঘদি আব্বাজাঘনি সাম্রাঘজযি হাতিা়ো হওযা 
প্রঘদশগুঘলা পুনরুিাঘিি প্রচঘয যরদ এি মাঘন হয তাাঁি রনজস্ব প্রযৌির্ রৃ্রিি প্রচঘয হুমাযুঘনি প্রযৌির্ 
রৃ্রি কিা। 
 

আরম আমাি সৎ-ভাইঘদি সাঘথ প্রযাযাঘযায কিঘর্া। রকন্তু আমাঘদি প্রসনাপরতিা এই মুহূঘতব রেক 
কতজন সসনয প্রমাতাঘযন কিঘত সক্ষম? 
 

সুলতান, এক লক্ষ সত্তি হাজাি। 
 

তাি মাঘন র্তবমান পরিরস্থরতঘত প্রশিশাঘহি সসনয সংখযা আমাঘদি প্রচঘয প্রর্শী। 
 

জ্বী, সুলতান। আপনাি ভাই কামিান আি অনযানযঘদি কাি প্রথঘক যতক্ষণ না র্া়েরত প্রলাকর্ল 
এঘস প্রপৌঁিায। 
 

* 
 

হুমাযুন রনঘজি যাঘল সন্ধযাি উষ্ণ, প্রকামল র্াতাঘসি স্পশব অনুভর্ কঘি যখন, স্থানটা যঙ্গাি তীঘি 
কঘনৌঘজি র্সরত প্রথঘক খুর্ একটা দূঘি অর্রস্থত না, প্রস রর্রক্ষপ্তভাঘর্ জন্মান প্রঝাপঝা়ে আি 
ইতিতভাঘর্ প্রর্ঘ়ে উো র্ামনাকৃরত যািপালা প্রশারভত প্রর্ঘলপাথঘিি একটা সরু চূ়োয রনঘজি 
আঘদশপ্রদানকািী অর্স্থান প্রথঘক রর্পিীতপাঘশ্ববি সশলচূ়ো অরভমুঘখ তাকায প্রযখাঘন, যরদ তাি 
গুপ্তচিঘদি রর্র্িণী রনভুবল হয, আযামীকাল সকাঘল প্রশিশাঘহি র্ারহনী এঘস উপরস্থত হঘর্। মৃদুমন্দ 
এই র্াযু প্রর্াহটা রকিুক্ষঘণি জনয হুমাযুনঘক তাাঁি জন্মস্থান, আফযারনিাঘন গ্রীিকাঘল প্রর্ারহত 
শীতল র্াতাঘসি কথা স্মিণ করিঘয প্রদয। অতীঘতি সৃ্মরত মঘন প়েঘত তাি মুঘখ ফুঘট উো আঘধা 
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হারসি আভাস তাি মাথাি প্রপিঘন সতত র্তবমান জ্ঞাঘনি কািঘণ রনঘমঘষ রর্তার়েত হয, প্রয যত 
দুইমাস কাল ধঘি তাি সামরিক পরিষদমণ্ডলী দুুঃসংর্াদর্যাতীত আি রকিুই র্ঘয আঘনরন। 
 

প্রশিশাঘহি ধীি রকন্তু অরর্শ্রান্ত অগ্রযরত র্জায আঘি। যা সম্ভর্ত এঘকর্াঘি অপ্রতযারশত না রকন্তু 
হুমাযুন প্রযটা এঘকর্াঘিই আাঁচ কিঘত পাঘিরন প্রসটা হল মুিাদার্াঘদি িাজা, হারনফ খাঘনি 
স্বপক্ষতযায কঘি প্রশিশাঘহি সাঘথ প্রযায প্রদর্াি রর্ষযটা, সুঘলমান রমজবা মৃতুযর্িণ কিাি পঘি রযরন 
এখন হুমাযুঘনি অশ্বাঘিাহী র্ারহনীি সর্ঘচঘয র্ঘযাঘজযাষ্ঠ অরধনাযক, তাি সাঘথ িঘযঘি পঘনি 
হাজাি অশ্বাঘিাহীি একটা রর্শাল র্ারহনী, রদল্লীি পূঘর্ব হারনফ খাঘনি জরমদািী এলাকা প্রথঘক 
যাঘদি রনঘয আসা হঘযঘি। তাাঁি কাপুরুঘষারচত পলাযঘনি রেক পিপিই, প্রশিশাহ রনরিতভাঘর্ই 
পূর্বরনধবারিত পরিকল্পনা অনুসাঘি- যঙ্গাি তীির্তবী সুিরক্ষত একটা শহঘি আক্রমণ চালায যা 
ইরতপূঘর্ব হারনফ খাঘনি অধীনি রিল। হারনফ খাঘনি স্বপক্ষতযাঘযি কািণ হঘতাদযম হঘয প়োয, 
হুমাযুঘনি কঘযক হাজাি সসনয যাাঁিা তখনও তাাঁি প্ররত অনুযত রিল সামানযই প্ররতঘিাধ যঘ়ে তুঘল 
এর্ং অরচঘিই শহিটা আত্মসমপবন কিঘল প্রশিশাঘহি অগ্রযাত্রাি পথ পরিষ্কাি হঘয যায। হুমাযুন 
প্রকাঘনাভাঘর্ই প্রসইসর্ সসনযঘদি প্রকাঘনা প্রদাষ রদঘত পাঘি না। প্রস র্িং রনঘজঘকই ভৎসবনা কঘি প্রয 
যাাঁিা তাাঁঘক চািপাশ প্রথঘক রেঘি প্রিঘখঘি তাাঁঘদি উচ্চাকাঙ্খ আি চরিত্র অনুধার্ঘন প্রস প্রমাঘটই সময 
প্রদযরন ভরর্ষযঘত এ ধিঘনি ভুল প্রস পরিহাি কিঘত প্রচষ্টা কিঘর্। 
 

হুমাযুঘনি প্রপিঘন যা েটঘি প্রস সঘর্ি রর্র্িণও তাাঁঘক সমানভাঘর্ রর্ব্রত কঘি। রহন্দাঘলি 
শাসনাধীন প্রঘদশ আলওযাঘি প্রশিশাঘহি সমথবঘন একটা সশস্ত্র রর্ঘদ্রাহ দানা প্রর্াঁঘধরিল যা রহন্দাল 
রচরেঘত জানায, র্হু কঘষ্ট প্রস এই রর্ঘদ্রাহ দমন কঘিঘি। রদল্লীি কাঘি অর্রস্থত পার্বতয এলাকায 
হারনফ খাঘনি অনুযত জাযযীিদািঘদি রভতঘিও রর্ঘদ্রাহ ির়েঘয পঘ়েঘি এর্ং হুমাযুন র্াধয হয 
একদল সসনয প্রপ্রিণ কঘি রর্ঘদ্রাহীঘদি দমন কিঘত, যাঘদি তাি সসনযর্ারহনীঘত প্রযায প্রদর্াি 
প্রস্তুরত স্বরূপ প্ররশরক্ষত কিাটা গুরুত্বপূণব। 
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কামিাঘনি কাি প্রথঘক প্রপ্রিণ কিা রচরেটা সর্রকিুি রভতঘি রনকৃষ্টতম। হুমাযুঘনি প্ররত এর্ং 
িাজর্ংঘশি প্ররত আি প্রশিশাঘহি সাঘথ তাি রর্ঘিারধতাি প্ররত প্রস রনঘজি আনুযতয স্বীকাি কঘি 
রনঘয একই সাঘথ তাাঁি ভাইঘযি আগ্রা িার়েঘয আিও দুইশ মাইল পূঘর্ব রযঘয প্রশিশাহঘক 
প্রমাকাঘর্লা কিাি সামরিক প্রকৌশলঘক প্রস প্রশ্নরর্ি কঘিঘি। প্রস এি পরির্ঘতব প্রিার্ রদঘযঘি হয 
রদল্লী নতুর্া আগ্রাঘক অর্ঘিাঘধি জনয প্রস্তুত কিঘত আি তাাঁঘদি উাঁচু প্রদযাঘল ফাটল সৃরষ্টি 
অরভপ্রাঘয রৃ্থা উদঘযায গ্রহণ কঘি প্রশিশাহঘক রনজ শরক্ত ক্ষঘযি একটা সুঘযায প্রদযা। কামিান 
আিও সসনয প্রপ্রিঘণি রর্ষযটা প্রতযাখযান কিঘত অজুহাত রহসাঘর্ রনঘজি উঘিযঘক র্যর্হাি কঘি 
প্রসই সাঘথ দৃঢ়কঘণ্ঠ প্রোষণা কঘিঘি প্রয হুমাযুঘনি কু্ররটযুক্ত প্রকৌশল যরদ র্যথব হয, কামিান মঘন 
কঘি প্রয পরিকল্পনাটাি র্যথব হর্াি সমূহ সম্ভার্না িঘযঘি, তখন তাাঁি প্রনতৃঘত্ব প্ররতিক্ষাি রিতীয রু্যহ 
কাযবকি কিঘত প্রস প্ররতশ্রুত র্ারহনীঘক না পারেঘয আটঘক িাখঘি। 
 

সুলতান, র্ার্া ইযাসভাঘলা আপনাি প্রসনার্ারহনী পরিদশবঘনি সময আপনাঘক সঙ্গ প্রদর্াি জনয 
অঘপক্ষা কিঘিন। জওহি হুমাযুঘনি স্বপ্ন-কল্পনায রর্ি েটায। প্রস হুমাযুঘনি খঘযিী িঘঙি উাঁচু 
প্রো়োটাি লাযাম ধঘি িঘযঘি। 
 

উত্তম প্রিার্। হুমাযুন েুঘি দাাঁ়োয এর্ং প্রো়োয চঘ়ে সরু চূ়ো র্িার্ি খারনকটা এরযঘয যায র্ার্া 
ইযাসভাঘলি সাঘথ রমরলত হঘত। দুজঘন সামঘন এঘযান শুরু কিঘত, হুমাযুন জানঘত চায, আমাঘদি 
গুপ্তদূতঘদি সর্বঘশষ রর্র্িণীি রক র্ক্তর্য? প্রকাঘনা পরির্তবন রক হঘযঘি? 
 

না, সুলতান। রর্পিীত পাঘশ্ববি চূ়ো প্রথঘক প্রায দুই মাইল রভতঘি প্রশিশাহ তাি তারু্ প্রফঘলঘি এর্ং 
আজিাঘত তাাঁি রশরর্ি প্রথঘক প্রস্তুরতি প্রয দৃশয আি শব্দ প্রশানা প্রযঘি, তাঘত মঘন হয আযামীকাল 
সকাঘল প্রস সরতযই আক্রমণ শুরু কিঘর্। 
 

আরম এই সরু চূ়োি মাঝামারঝ মারট রদঘয প্রয িক্ষণাত্মক র্াাঁধ রনমবাণ কিঘত র্ঘলরিলাম প্রসটা রক 
প্রশষ হঘযঘি? 
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হযাাঁ, সুলতান- আমিা যখন আমাঘদি প্রস্তুরত পরিদশবন কিঘর্া তখন আপরন প্রদখঘত পাঘর্ন। 
 

ভাঘলা। র্াাঁঘধি আ়োঘল সুিরক্ষত প্রথঘক আমিা প্রশিশাঘহি হামলা অথধামুঘখ িুঘট রযঘয আক্রমণ 
কঘি প্রলাকর্লক্ষযকািী হাতাহারত যুঘি রলপ্ত হর্াি র্দঘল, কামান আি তর্রকঘদি গুরলর্ষবণ আি 
প্রসই সাঘথ আমাঘদি তীিন্দাজঘদি রনরক্ষপ্ত তীঘিি সাহাঘযয প্ররতহত কিঘত পািঘর্া। 
 

রকন্তু সুলতান প্রকর্ল পিাি হওযা এর়েঘয যার্াি প্রচঘয আমিা যরদ তাঘদি পিাভূত কিঘত চাই 
তাহঘল তাঘদি কািাকারি আমাঘদি প্রপৌঁিাঘত হঘর্। 
 

অর্শযই। আমিা যখন প্রশিশাঘহি সংখযারধঘকযি সুরর্ধা নাকচ কিঘত পািঘর্া এর্ং তাাঁি প্রলাঘকিা 
যখন পরিশ্রান্ত হঘয উেঘর্ আমিা তখন আকরিক প্রর্ঘয আক্রমণ কঘি তাঘদি ধর্ংস কিঘর্া। 
আরম প্রসই সাঘথ অভীষ্ট লক্ষয অজবঘন প্রকাঘনা অপযবাপ্ত উপায গ্রহণ কিঘত চাই না। আমাঘদি 
আক্রমণ শুরুি সমযটা প্রকর্ল আরম সতকবতাি সাঘথ রনযন্ত্রণ কিঘত চাই। 
 

তািা ততক্ষঘণ প্রো়োয চঘ়ে র্াাঁঘধি লাল মারট র্িার্ি এরযঘয চঘলঘি। তািা এখাঘন, যঙ্গা আি 
কঘনৌঘজি িািায আ়োআর়েভাঘর্, অস্থাযী রশরর্ি স্থাপঘনি পি তাাঁি প্রলাঘকিা এই যিঘমি রভতঘি 
যাাঁইরত আি শার্ল রদঘয চািরদঘন দারুণ কাজ কঘিঘি। মারট আি পাথঘিি িূপটা সর্ জাযযায িয 
রফট উাঁচু এর্ং প্রর্শীি ভায স্থাঘন এি উচ্চতা দশ রফট। সরু চূ়োি মধযর্তবী অংঘশি, যা 
প্রমাটামুরটভাঘর্ উত্তি দরক্ষঘণ রর্িৃত, পুঘিা এলাকাটা জুঘ়ে র্াাঁধটা রর্িৃত। 
 

র্ার্া ইযাসভাঘলা, এই পযবঘর্ক্ষঘণি সমঘয আরম কাঘক পুিসৃ্কত র্া পঘদান্নরত প্রদান কিঘর্া? 
 

সুলতান, আমিা রতনজনঘক র্ািাই কঘিরি। ওযারজম পাোন নাঘম কারু্ঘলি দরক্ষণ প্রথঘক আযত 
এক আহত আফযারন প্রশিশাঘহি অগ্রারভযাঘনি সমঘয সংযরেত এক খণ্ডযুঘি প্রস দারুণ ল়োই 
কঘিঘি। প্রস তাাঁি আরধকারিকঘদি একজনঘক রনঘজি ডান হাত আি তাাঁি কনুইঘযি নীঘচি অংশ 
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রর্সজবন রদঘয িক্ষা কঘিঘি। তাাঁি জনয আমিা এক র্যায প্রিৌপয মুদ্রা রনঘয এঘসরি, প্রস রনঘজি 
গ্রাঘম রফঘি যার্াি উঘেঘশয দীেব যাত্রা শুরু কিাি সময র্যাযটা সাঘথ কঘি রনঘয যাঘর্। রিতীযজন 
লাঘহাি প্রথঘক আযত র্যুঃকরনষ্ঠ এক আরধকারিক, প্রয আমাঘদি যুঘিি উপকিণ র্হনকািী 
সির্িাহ যানর্াহঘনি একটা র্হঘি প্রশিশাঘহি প্রলাঘকিা অতরকবঘত আক্রমণ কিঘল প্রস দারুন 
সাহরসকতা প্রদশবন পূর্বক তাাঁঘদি যুি কঘি তার়েঘয প্রদয। আপনাি পক্ষ প্রথঘক তাাঁঘক পুিষ্কাি 
রহসাঘর্ প্রদর্াি জনয আমাঘদি সাঘথ একটা িত্নখরচত তির্ারি আঘি। আমাঘদি মঘনানীত 
তৃতীযজনঘক আপরন ভাঘলামঘতা প্রচঘনন- যজনীি তরুণ হাসান র্াট্ট। আপনাি অনুঘিাধ অনুযাযী, 
অশ্বাঘিাহী র্ারহনীঘত তাাঁঘক উচ্চতি অর্স্থান প্রদান কিা হঘর্। 
 

হুমাযুঘনি পরিদশবঘনি জনয সসনযঘদি প্রয দলটাঘক পিন্দ কিা হঘযরিল তািা র্াাঁধ প্রথঘক খারনকটা 
দূঘি ষা়ে আি হারতি দল যাি কাঘি তাাঁি কামানগুঘলাঘক রনধবারিত স্থাঘন স্থাপঘনি জনয পরিশ্রম 
কিঘি প্রসখাঘন প্রশ্রণীর্িভাঘর্ দণ্ডাযমান িঘযঘি। হুমাযুন অশ্বাঘিাহী সসনযঘদি সারিি এমাথা প্রথঘক 
ওমাথা পযবন্ত প্রো়োয চঘ়ে েুঘি প্রদঘখ, যাঘদি কাঘিা কাঘিা প্রো়ো যিঘম দাাঁর়েঘয থাকঘত থাকঘত 
অরস্থি হঘয উঘে, রনঘজঘদি মাথা ঝাাঁকাঘে র্া মারটঘত পা েুকঘি, এর্ং তািপঘি প্রযালন্দাজ, 
পদারতক সসনয আি তীিন্দাজঘদি অঘপক্ষাকৃত প্রসাজা সারি অরতক্রম কঘি প্রকঘে প্রযখাঘন একটা 
মি স্থাপন কিা হঘযঘি প্রসইরদঘক এরযঘয যায। যাঘদি পুিসৃ্কত র্া পঘদান্নরত প্রদযা হঘর্ তাঘদি 
সামঘন এরযঘয আসঘত র্লা হয। ধুসি চুঘলি আহত ওযারজম খাঘনি প্রচাখ অশ্রুসজল হঘয উঘে, 
যাঘক হুমাযুঘনি অঘনক সসনযঘদি প্রচঘয র্যস্ক প্রদখায। প্রিৌপযমুদ্রা ভরতব লাল মখমঘলি র্যাযটা প্রস 
যখন রনঘজি ভাঘলা হাতটা রদঘয গ্রহণ কঘি, প্রস প্রথঘম প্রথঘম প্রকাঘনামঘত প্রকর্ল র্ঘল, পারদশাহ, 
আপনাঘক ধনযর্াদ। আমাি গ্রাঘম আরম রনঘজি মাথা উাঁচু কঘি িাখঘত পািঘর্া আি প্রসই সাঘথ 
আমাি প্রমঘযঘদি রর্ঘযঘত প্রযৌতুকও রদঘত পািঘর্া। 
 

প্রতামাি অরজবত সম্মাঘনি পুঘিাটাই প্রতামাি প্রাপয, হুমাযুন র্ঘল। লাঘহাি প্রথঘক আযত 
আরধকারিঘকি হাঘত কারুকাজ কিা তির্ারিটা হুমাযুন যখন তুঘল প্রদয যঘর্ব তাি সািা মুখ প্রহঘস 
উঘে। র্যুঃকরনষ্ঠ হাসান র্াউ, র্িার্ঘিি মঘতাই ধুসি নীল িঘঙি পাযর়ে পরিরহত িঘযঘি, হুমাযুন 
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যখন পুঘিা প্রসনার্ারহনীি সামঘন অশ্বাঘিাহী র্ারহনীি একটা প্রচৌকষ দঘলি অরধনাযক রহসাঘর্ তাি 
রনঘযায প্রোষণা কঘি তাি মুঘখও একই অরভর্যরক্ত ফুঘট উঘে। 
 

পুিসৃ্কত রতনজন রনজ রনজ কাতাঘি রফঘি যার্াি পঘি, হুমাযুন তাি সামঘন সমঘর্ত সসনযঘদি 
উঘেঘশয একটা ভাষণ প্রদয। আযামীকাল প্রশিশাহ আি তাি র্ারহনীি সাঘথ আমিা যুি কিাি 
প্রতযাশা িারখ। তাি প্রসনার্ারহনী যরদও শরক্তশালী রকন্তু তাি যুঘি অর্তীণব হর্াি উঘেশয দুর্বল। 
সতমূঘিি র্ংশধি আি র্ার্ঘিি সন্তান রহসাঘর্ রহনু্দিাঘনি রসংহাসন সরতযকাি অঘথব আমাি। 
প্রশিশাহ একজন অশ্বরর্ঘক্রতাি সন্তান এর্ং নামঘযাত্রহীন অজ্ঞাত জািঘজি র্ংশধি। এঘসা আমিা 
এমন একটা ল়োই করি প্রয আযামীকাল সঘন্ধয নাযাদ রর্শ্বাসোতঘকি কর্ঘি তাাঁি োাঁই হয এর্ং 
তখনও তাি যতটুকু প্রাপয তািঘচঘয প্রর্শী ভূখণ্ড দখল কঘি িাখঘর্। আমাঘদি উঘেঘশয নযাযযতা 
সম্পঘকব কখনও রর্সৃ্মত হঘযা না। মঘন িাখঘর্ প্রয আরম এই মাত্র প্রয প্রলাকগুঘলা পুিসৃ্কত কিলাম 
তাাঁঘদি মঘতা রনভবীকভাঘর্ প্রতামিা ল়োই কিঘর্, প্রতামাঘদি কাঘি আরম এটুকুই প্রকর্ল র্লঘত চাই। 
আরম প্রতামাঘদি হলফ কঘি র্লরি, আরম রনঘজ তাাঁঘদি প্রচঘযও রনভবীকতা প্রদশবঘনি প্রযাস প্রনর্। 
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৮. রক্ত আর োম্ র গন্ধ 

 

িাঘতি প্রর্লা আক্রমঘণি িািা তাাঁঘক পুনিায চমঘক প্রদর্াি র্যাপাঘি, প্রযমনটা প্রস প্রচৌসায কঘিরিল, 
হুমাযুন প্রকাঘনা প্রকাি ঝুাঁরক প্রনয না। প্রস তাঘদি জারযঘয িাঘখ এর্ং সূযব উোি রতনেন্টা আঘয 
যুঘিি জনয প্রস্তুত িাঘখ। রকন্তু প্রকাঘনা আক্রমণ হয না এর্ং অঘনক আঘযই সকাঘলি নািাি পর্ব 
প্রশষ হঘযঘি আি িাধুরন আগুন রনরভঘয রদঘযঘি। আজঘকি সকালটা প্রর্শ পরিষ্কাি এর্ং যুঘিি 
সাঘজ সরজ্জত হঘয সরু চূ়ো র্িার্ি আঘিা একর্াি প্রহাঁঘট আসর্াি সময হুমাযুন এমনরক নযটাি 
সমঘযও প্রটি পায এিই মঘধয প্রর্শ যিম পঘ়েঘি। তাাঁি গুপ্তদূঘতিা খর্ি রদঘযঘি প্রয প্রায এক েন্টা 
আঘযই প্রশিশাহ তাাঁি র্ারহনী রনঘয অগ্রসি হঘত শুরু কঘিঘি এর্ং শীঘ্রই রর্পিীতপাঘশ্ববি চূ়োয 
তাাঁি প্রপৌঁঘি যার্াি কথা। 
 

তাাঁিা রেকই অনুমান কঘিরিল। কঘযক রমরনট পঘিই হুমাযুন চূ়োয প্রথম প্রর্গুনী রনশান প্রদখঘত 
পায। তািপঘি প্রস র্মব পরিরহত একজন অশ্বাঘিাহীঘক প্রদখঘত পায, তািপঘি আঘিকজনঘক, 
তািপঘি শতশত। দীেবঘদহী এক অর্যঘর্ি, যাি র্ঘমবি সমু্মখভায আি রশঘযাস্ত্রাঘণ সকাঘলি সূযব 
রঝরলক প্রতাঘল, আঘদশ অনুযাযী প্রশিশাঘহি সর্ঘচঘয প্রচৌকষ অশ্বাঘিাহী র্ারহনীি একটা অগ্রর্তবী 
দল হুমাযুঘনি প্রতযারশত স্থাঘনই অর্স্থান গ্রহণ কিঘত আিম্ভ কঘি। দুই চূ়োি মধযর্তবী দূিত্ব 
অঘনক প্রর্শী হর্াি কািঘণ রেকমঘতা প্রচনা যায না ওখাঘন প্রক িঘযঘি রকন্তু হুমাযুন ধািণা কঘি 
রকিুটা আশাও- প্রয ওটা স্বযং প্রশিশাহ। প্রশিশাঘহি সাঘথ র্যরক্তযত সিিঘথ প্রস আঘিা একর্াি 
অর্তীণব হঘয রনঘজঘক দুজঘনি রভতঘি প্রসিা প্রযািা রহসাঘর্ প্রমাণ কিঘত এর্ং তাি শত্রু িক্তাক্ত 
অর্স্থায ধূঘলায লুরটঘয িঘযঘি প্রদখঘত চায। রকন্তু প্রস এটাও ভাঘলা কঘি জাঘন প্রয তাি প্রলাকঘদি 
মঘতা তাঘকও অর্শযই সহসা সর্বশরক্ত রনঘয এক প্রর্পঘিাযা আক্রমঘণি ঝুাঁরক প্রনযাি প্রঘিাচনা জয 
কিঘত হঘর্। 
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প্রায প্রসাযা েন্টা পঘি, হুমাযুন দীেবঘদহী প্রসই অর্যর্ঘক রনঘজি তির্ারি আঘন্দারলত কঘি তাি 
অশ্বাঘিাহী র্ারহনীি প্রথম সারিি মাঘঝ চলৎশরক্ত সিারিত কিঘত প্রদঘখ। অশ্বাঘিাহী র্ারহনীি প্রথম 
সারিটা চূ়ো প্রথঘক সরম্মরলত কঘণ্ঠ িণহুঙ্কাি রদঘয পুতযরতঘত প্রনঘম আসঘত শুরু কিঘত হুমাযুঘনি 
কাঘি মঘন হয তািা সংখযায প্রায হাজাি পাাঁঘচক হঘর্, তাঘদি প্রর্গুনী রনশানগুঘলা তাঘদি প্রপিঘন 
রর্িরতহীনভাঘর্ আঘন্দারলত হয। তাাঁঘদি ভরঙ্গ প্রদঘখ মঘন হয, হুমাযুন প্রযমন প্রতযাশা কঘিরিল, 
তািা সরু চূ়োি মাঝামারঝ র্িার্ি তাি সতিী অস্থাযী র্াাঁঘধি, প্রযটাি উপঘি প্রস দাাঁর়েঘয িঘযঘি, 
উপঘি হামলা কিঘত এরযঘয আসঘি। 
 

র্ার্া ইযাসভাঘলা ইরতমঘধয হুমাযুঘনি প্রযালন্দাজঘদি প্রযালা র্ষবণ আিম্ভ কিাি আঘদশ রদঘযঘিন 
এর্ং আক্রমণ শুরু কিা প্রশিশাঘহি অশ্বাঘিাহী র্ারহনীি প্রথম দলটা প্রযালাি আোঘত রিন্নরভন্ন হঘয 
যায। নীঘচি উপতযকায েুিপাক প্রখঘত থাকা কামাঘনি সাদা প্রধাযাি মাঘঝ হুমাযুন প্রদঘখ 
যাদার্নু্দঘকি িিিা র্া তীঘিি আোঘত প্রপিঘনি প্রযািািা তাঘদি প্রো়ো প্রথঘক রিটঘক পঘ়েঘি। 
মারটঘত ধিাশাযী হওযা প্রলাকগুঘলাি রভতঘি একজন রনশান-র্াহক রিল, প্রয মারটঘত আিঘ়ে পিাি 
সময যাি হাত প্রথঘক রনশাঘনি দণ্ডটা িুঘট যায। তাাঁি প্রর্গুনী রনশানটা উঘ়ে রযঘয আঘিক আগুযান 
অশ্বাঘিাহীি সামঘন পঘ়ে তাি প্রো়োি পাঘযি সাঘথ প্রপরচঘয যায এর্ং প্রো়োটা তাি আঘিাহীসহ 
মারটঘত হুমর়ে প্রখঘয পঘ়ে। কঘযক মুহূতব পঘি হুমাযুন প্রচাঘখমুঘখ রুিশ্বাস রর্স্ময রনঘয তারকঘয 
প্রদঘখ তাি অর্স্থাঘনি রদঘক আক্রমণ অরভপ্রাঘয সঘর্বাচ্চ প্রর্ঘয ধারত হর্াি র্দঘল অশ্বাঘিাহী 
প্রযািািা ভায হঘয যাঘে। একদল তি মারটি র্াঘধি দূির্তবী প্রাঘন্তি রদঘক িুটঘত শুরু কঘিঘি 
এর্ং আঘিকদল রর্পিীত প্রাঘন্তি রদঘক। তাাঁিা রৃ্ত্তার্ি কিাি এক তৎপিতায প্ররৃ্ত্ত হঘযঘি, 
হুমাযুঘনি মূল প্ররতিক্ষা রু্যঘহি সামঘন রদঘয হোৎ যরত পরির্তবন কঘি একপাঘশ সঘি যার্াি সময 
তাাঁি তর্রক আি তীিন্দাজঘদি কািঘণ জানমাঘলি অর্শযম্ভার্ী ক্ষযক্ষরত আপাতদৃরষ্টঘত তািা প্রমঘন 
রনঘযঘি। 
 

রনঘমষ পঘি, হুমাযুন তাাঁি প্রচাঘখি প্রকাণ রদঘয প্রশিশাঘহি রর্শাল আঘিকটা অশ্বাঘিাহী র্ারহনীঘক 
দুলরকচাঘল ঢালু সশলরশিাি নীচু অংশ রদঘয উঘে এঘস দুঘটা চূ়োি উত্তিপ্রাঘন্তি সংঘযাযকািী 
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অংঘশি রদঘক এরযঘয প্রযঘত প্রদঘখ এর্ং তাি প্ররতিক্ষা রু্যঘহি অঘপক্ষাকৃত কম সুিরক্ষত প্রাঘন্ত 
তািা স্পষ্টতই হামলা কিঘত চঘলঘি। 
 

জওহি, একজন র্াতবার্াহকঘক পারেঘয র্ার্া ইযাসভাঘলাঘক এখনই র্ল উত্তিরদক প্রথঘক সশলরশিায 
হঘত যাওযা আক্রমণ প্ররতহত কিঘত, এখনই আমাঘদি অশ্বাঘিাহীঘদি কঘযকটা দলঘক প্রসখাঘন 
সরিঘয প্রনয। তাঘদি প্রনতৃত্ব রদঘত আরম রনঘজ প্রসখাঘন যারে। জওহি আঘদশটা রেকমঘতা শুঘনঘি 
রকনা প্রস রর্ষঘয রনরিত হর্াি জনয অঘপক্ষা না কঘিই, হুমাযুন তাি করি পযবন্ত ঢাকা চাম়োি শক্ত 
দিানাযুক্ত হাত প্রনঘ়ে তাাঁি প্রদহিক্ষীঘদি তাাঁঘক অনুসিণ কিঘত র্ঘল এর্ং তাি র্াদামী প্রো়োি 
পাজঘি গুঘতা রদঘয পর্বতশীঘষবি সংকীণব ভূরমঘিখা র্িার্ি জন্তুটাঘক পুতযরতঘত ধারর্ত কঘি। 
কঘযক যজ যার্াি পঘিই সশলরশিাি রদঘক মারট ঢালু হঘয নামঘত শুরু কঘি এর্ং হুমাযুন দূি 
প্রথঘকই লক্ষয কঘি প্রয প্রশিশাঘহি অশ্বাঘিাহী র্ারহনীি একটা ভাঘলা অংশ ইরতমঘধয তাাঁি অস্থাযী 
র্াাঁঘধি উত্তঘিি প্রান্তসীমাি প্রপিঘন প্রপৌঁিাঘত সফল হঘযঘি। তাাঁি তর্রক আি তীিন্দাঘজিা পাথঘিি 
আ়োল প্রথঘক তাঘদি রদঘক গুরলর্ষবণ কিঘি। তািপঘি প্রস তারকঘয থাকঘত থাকঘতই তীিন্দাজঘদি 
একটা দল েুঘি দাাঁ়োয এর্ং ধনুক প্রফঘল রদঘয প্রপিঘনি রদঘক প্রদৌ়োঘত শুরু কঘি, রনঘজঘদি 
প্রশিশাঘহি অশ্বাঘিাহীঘদি সহজ রনশানায পরিণত কঘি। রনঘজঘদি পযবাঘন উঘে দাাঁর়েঘয তািা 
তীিন্দাজঘদি রপে র্িার্ি তির্ারি রদঘয আোত কঘি, তাঘদি অরধকাংশঘকই আক্ষরিক অঘথব 
কচুকাটা কঘি। 
 

হুমাযুন ভাঘর্, পদারতক সসনযিা অরভজ্ঞতা প্রথঘক প্রকর্ল যরদ রশক্ষা রনত প্রয অশ্বাঘিাহী প্রযািাঘদি 
কর্ল প্রথঘক প্রদৌঘ়ে পালানটা অসম্ভর্। পাথঘিি আ়োঘল অর্স্থান কিা এর্ং প্রসখান প্রথঘক প্রশষ 
পযবন্ত ল়োই কিাটা প্রকর্ল অঘনকঘর্শী সম্মানজনকই না, প্রসই সাঘথ রনিাপদও। তাি প্রপিন প্রথঘক 
প্রো়োি খুঘিি শব্দ প্রভঘস আসঘত, প্রস পযবাঘন র্সা অর্স্থায প্রপিঘন তারকঘয তাি অনুঘিাঘধ র্ার্া 
ইযাসভাঘলি কাি প্রথঘক আযত অশ্বাঘিাহী প্রযািাি দলটাঘক প্রদখঘত পায। দলটা তাাঁি রনঘজি সাঘথ 
একটা সমঘকরেক পঘথ িঘযঘি এর্ং রমরনটখাঘনঘকি মঘধয আি রনঘজঘদি অগ্রসি হর্াি যরত 
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লক্ষণীযভাঘর্ না করমঘয, দলটা হুমাযুঘনি প্রদহিক্ষীঘদি সাঘথ এঘস প্রযায প্রদয এর্ং একটা সের্ি 
দঘলি মঘতা তািা সর্াই সামঘনি রদঘক পুতঘর্ঘয এরযঘয যায। 
 

আক্রমণ কি! আমাঘদি প্ররতিক্ষা রু্যঘহি পাশ্ববঘদঘশ রনঘজি পদারতক র্ারহনীঘক রনঘয এঘস প্রস তাি 
অর্স্থান মজরু্ত কিাি আঘযই শত্রুঘক আমাঘদি অর্শযই তার়েঘয রদঘত হঘর্। আক্রমণকািীঘদি 
প্রিাট প্রিাট দঘল পৃথক কিঘত প্রচষ্টা কি। তাাঁঘদি তাহঘল সহঘজ রেঘি প্রফঘল হতযা কিা যাঘর্। 
 

হুমাযুঘনি অশ্বাঘিাহী দলটা যখন ঢাল প্রর্ঘয নীঘচি িণঘক্ষঘত্রি রদঘক দুলরক চাঘল এঘযাঘে, 
প্রশিশাঘহি অশ্বাঘিাহীঘদি প্রভতি প্রথঘক অশ্বারূঢ় একদল তীিন্দাজ প্রর্ি হঘয আঘস। হুমাযুঘনি 
অশ্বাঘিাহীঘদি লক্ষয কঘি তািা এক পশলা তীি রনঘক্ষপ কঘিই দ্রুত রপিু হঘট তাাঁঘদি 
সহঘযািাঘদি রনিাপত্তা প্রর্ষ্টনীি রভতঘি রফঘি যায। সকাঘলি র্াতাঘস মৃতুযি শীষ তুঘল তীিগুঘলা 
িুঘট আঘস এর্ং হুমাযুঘনি অশ্বাঘিাহীঘদি প্রকউ প্রকউ তাঘদি সঘঙ্গ থাকা ঢাল তুঘল রনঘজঘদি িক্ষা 
কিঘত প্রো়োি যরত হ্রাস কঘি। অঘনকগুঘলা প্রো়ো তাঘদি আঘিাহীঘদি রিটঘক প্রফঘল রদঘয 
ভূপারতত হয প্রকািান্তঘি যা আঘিা অনযঘদি পতঘনি কািণ হঘয পুঘিা আক্রমঘণি প্রঘণাদনা ভঙ্গ 
কঘি র্া িন্দপতন েটায। হুমাযুন অর্শয তাি প্রলাকঘদি এরযঘয যাওযা র্জায িাখঘত অনুঘিাধ 
কঘি, তাি চািপাঘশ যািা িঘযঘি তাঘদি রদঘক তারকঘয রচৎকাি কঘি উঘে, এসর্ রর্িরক্তকি 
উৎপাত অগ্রাহয কি, তািা আর্ািও তীি প্রিাাঁ়োি আঘযই আমিা তাাঁঘদি কাঘি প্রপৌঁঘি যার্। প্রস 
তখন তাাঁি র্ামরদক প্রথঘক আঘিকটা শব্দ প্রভঘস আসঘত শুঘন- রশলা আি প্রিিখঘণ্ডি একটা িূঘপি 
প্রপিন প্রথঘক যাদার্নু্দঘকি গুরলর্ষবঘনি পটপট শব্দ। প্রশিশাহ তাাঁি অশ্বাঘিাহী র্ারহনীি সাঘথ রকিু 
তর্রকঘদিও প্রয পারেঘযরিঘলন প্রর্াঝা যায। 
 

হাসসান র্াট্ট, তরুণ প্রসনাপরত হুমাযুন আঘযি রদনই যাঘক পঘদান্নরত রদঘযঘি, আক্রমঘণি 
এঘকর্াঘি পুঘিাভাঘযি প্রযািাঘদি রভতঘি প্রস তাি সাদা প্রো়ো আি ধুসি নীল পাযর়েি কািঘণ 
সহঘজই প্রচাঘখ পঘ়ে। যাদার্নু্দক প্রথঘক রনরক্ষপ্ত একটা ধাতর্ র্ল তাি প্রো়োি মাথায এঘস আোত 
কিঘত প্রো়োটা রভত নঘ়ে যাওযা ইমািঘতি নযায হু়েমু়ে কঘি আিঘ়ে পঘ়ে এর্ং হাস্সান র্াট্ট 
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পযবান প্রথঘক রর্কট শঘব্দ মারটঘত পরতত হয, হাতগুঘলা কিনীিমঘতা দুলঘি, এর্ং শক্ত পাথুঘি 
মারটঘত প্রর্শ কঘযকর্াি যর়েঘয যায। প্রস প্রায অরর্শ্বাসযভাঘর্ এিপঘিও টলমল কঘি উঘে দাাঁ়োয। 
আক্রমঘণি জনয প্রধঘয আসা তাি অশ্বাঘিাহী র্ারহনীি মূল দলটাি মাঘঝ হারিঘয যার্াি আঘয 
হুমাযুন প্রশষর্াঘিি মঘতা তাঘক, উঘত্তারলত তির্ারি দুরলঘয তাাঁি সহঘযািাঘদি এরযঘয প্রযঘত উৎসাহ 
রদঘত প্রদঘখ। 
 

হুমাযুন তাাঁি সাহরসকতা রনঘয খুর্ প্রর্শী রকিু রচন্তা কিাি সুঘযায পায না কািণ প্রস রনঘজ ততক্ষঘণ 
প্রশিশাঘহি অশ্বাঘিাহীঘদি মাঘঝ প্রপৌঁঘি প্রযঘি। কাঘলা প্রো়োয উপরর্ষ্ট এক প্রযািাি আঘন্দারলত 
কিনীি প্রিার্ল এ়োঘত একপাঘশ সঘি রযঘয, প্রস লালঘচ হলুদ প্রো়োয আরূঢ় এর্ং ইস্পাঘতি র্মব 
পরিরহত এক লম্বা প্রলাঘকি রদঘক এরযঘয যায রনরিতভাঘর্ই প্রকাঘনা গুরুত্বপূণব আরধকারিক। 
প্রলাকটাঘক রেঘি থাকা দুজন অশ্বাঘিাহী সাঘথ সাঘথ রনঘজঘদি র্াহঘনি মুখ হুমাযুঘনি রদঘক প্রোিায, 
প্রস তখন তাঘদি তির্ারিি আোত এ়োঘত নীচু হঘয িঘযঘি এর্ং প্রসই অর্স্থায দুজঘনি একজঘনি 
মুঘখ র্সঘন্তি দায ভরতব িশ্রুমরণ্ডত, খর্বকায প্রদখঘত- কাাঁঘধ প্রচাঘখি পলঘক তির্ারিি প্রকাপ র্রসঘয 
রদঘল প্রস র্াধয হয হাত প্রথঘক অস্ত্র প্রফঘল রদঘত। 
 

হুমাযুন দ্রুত আরধকারিঘকি পাঘশ যার্াি জনয রনঘজি প্রো়োঘক তা়ো প্রদয। প্রলাকটা হুমাযুনঘক 
আোত কিাি রনরমঘত্ত তাি হাঘতি লম্বা র্াাঁকান তির্ারি তাক কঘি রকন্তু খুর্ কািাকারি অর্স্থান 
কিাি ফঘল হুমাযুঘনি র্মব প্রভদ কিাি মঘতা। পযবাপ্ত শরক্তঘত প্রস তাি তির্ারি প্রোিাঘত পাঘি না। 
আোঘত প্রচণ্ডতা সঘত্ত্বও হুমাযুনঘক একপাঘশ কাত কঘি প্রফঘল আি তাি প্রো়োও তাাঁঘক রনঘয দূঘি 
সঘি আঘস। দ্রুত টাল সামঘল রনঘয হুমাযুন তাাঁি র্াহঘনি মুখ প্রোিার্াি জনয লাযাম প্রটঘন ধঘি 
এর্ং আক্রমণ কিঘত আরধকারিঘকি মুঘখামুরখ হয। হুমাযুঘনি তির্ারিি প্রথম আোত প্রলাকটা 
তাি সাঘথি ধাতর্ ঢাল তুঘল প্রেকায রকন্তু ভািী ঢালটা নারমঘয হুমাযুঘনি রিতীয আোত প্ররতহত 
কিঘত র্ড্ড প্রদিী কঘি প্রফঘল, আোতটা পাশ প্রথঘক তাঘক স্পশব কঘি, র্ক্ষস্থল আরৃ্তকািী র্মবটাি 
কািঘণ প্রসই জাযযাটা অিরক্ষত রিল। প্রলাকটাি যাঘয প্রশকঘলি সতিী সূক্ষ র্মব না থাকায 
তির্ারিটা মাংসঘপশী এর্ং পাাঁজঘিি উপরস্থি যভীঘি প্রঘর্শ কঘি। আরধকারিক প্রলাকটা সহজাত 
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প্ররৃ্রত্তি কািঘণ হাত প্রথঘক ঢাল প্রফঘল প্রদয এর্ং রনঘজি প্রদঘহি ক্ষতস্থাঘনি রদঘক তারকঘয আতঘক 
উঘে। হুমাযুন পুিিায তির্ারি চালায এইদফা প্রলাকটাি যলা লক্ষয কঘি আ়োআর়েভাঘর্, আঘিকটু 
হঘলই প্রলাকটাঘক প্রস কর্ন্ধ কঘি প্রফঘলরিল এর্ং আরধকারিক প্রলাকটা তাি প্রো়োি পযবান প্রথঘক 
রপিঘল পঘ়ে যায। 
 

প্ররতঘশাধ রনঘত মরিযা হঘয উঘে, আরধকারিঘকি আঘিকজন প্রদহিক্ষী এিপঘি দুই মাথাযুক্ত 
িণকুোি রনঘয হুমাযুনঘক আক্রমণ কঘি। তাি সাঘথ শীঘ্রই আঘিকজন এঘস প্রযায প্রদয এর্ং 
তািপঘি আঘিকজন তৃতীযজন, দুজঘনি কাঘিই লম্বা তির্ারি, যাি ফলাি দুরদকই ধািাল। 
আক্রমণকািীঘদি হুমাযুন কাঘি আসঘত প্রদয না, তাাঁি র্াদামী িঘঙি রক্ষপ্রযামী প্রো়োটা চক্রাকাঘি 
প্রোিাঘত থাঘক এর্ং তাঘদি আোত প্রেকাঘত থাঘক, যরদও কািও একটা ধািাল তির্ারি তাি যাঘল 
হাল্কা আচ়ে রদঘযঘি, যতক্ষণ না তাি রনজস্ব প্রদহিক্ষীঘদি কঘযকজন দ্রুত তাাঁঘক সাহাযয কিঘত 
এরযঘয আঘস। তাি দুই আক্রমণকািীঘক অরচঘিই পাথুঘি মারটঘত, রু্ঘক মাথায হুমাযুঘনি 
তির্ারিি মৃতুয স্মািক রনঘয টানটান হঘয পঘ়ে থাকঘত প্রদখা যায। তৃতীযজন হাত প্রথঘক তির্ারি 
প্রফঘল রদঘয এর্ং পালাঘত থাঘক, হুমাযুঘনি প্রদহিক্ষীঘদি একজন তাি উরুঘত র্শবা রদঘয প্রর্মক্কা 
আোত কিায িক্ত প্রসখাঘনি ক্ষতস্থান প্রথঘক তাি পযবাণ প্রর্ঘয যর়েঘয প়েঘি এর্ং তাাঁি হাল্কা 
িঘঙি প্রো়োঘক িক্তিরঞ্জত কঘি তুঘলঘি। 
 

আমিা প্রশিশাঘহি অশ্বাঘিাহী র্ারহনীি একটা রর্শাল অংশঘক তার়েঘয রদঘযরি। তাি তর্রক আি 
তীিন্দাঘজিাও রপিু হঘটঘি, রুিশ্বাঘস একজন আরধকারিক তাাঁঘক জানায। 
 

দারুণ। আমাঘদি তর্রক আি তীিন্দাজঘদি প্রশিশাঘহি প্রলাঘকিা পাথঘিি। আ়োঘল প্রযখাঘন 
অর্স্থান কিরিল প্রসখাঘন প্রমাতাঘযন কি। ওখাঘন প্রযসর্ মালর্াহী শকট িঘযঘি তাাঁঘদি কঘযকটাঘক 
উঘি রদঘয অরতরিক্ত প্ররতর্ন্ধকতা সৃরষ্ট কি এর্ং প্রশিশাহ যরদ আর্ািও আমাঘদি প্ররতিক্ষা রু্যঘহি 
পাশ্ববঘদঘশ আক্রমণ কিঘত প্রচষ্টা কঘি তাাঁঘদি হুরশযাি কিঘত কঘযকটা কামানঘক প্রযালার্ষবঘণি 
জনয প্রস্তুত িাখা। 
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তাি প্রলাঘকিা কাঘজ প্রলঘয পঘ়ে, কাঘেি অরতকায মালর্াহী শকটগুঘলাঘক ধাক্কা রদঘয এর্ং প্রটঘন 
রনঘয এঘস প্রসগুঘলাঘক উঘি প্রদয এর্ং কামান স্থানান্তঘিি জনয ষাঘ়েি পাল রনঘয আসঘল, হুমাযুন 
প্রো়োয চঘ়ে কঘযকশ যজ দূঘি চূ়োি উপঘি একটা রনরদবষ্ট স্থাঘনি রদঘক এরযঘয যায, প্রযখান 
প্রথঘক পুঘিা িণঘক্ষত্রটা ভাঘলা কঘি অর্ঘলাকন কিঘত এর্ং তাি পির্তবী পদঘক্ষপ রনঘয ভার্াি 
অর্কাশ পাঘর্। প্রসখাঘন প্রপৌঁিাঘত, প্রস প্রদঘখ তাাঁি রসিান্ত তাাঁি পঘক্ষ যৃহীত হঘয রযঘযঘি। 
প্রশিশাঘহি অশ্বাঘিাহী প্রযািািা প্রায প্রপৌঘন এক মাইল দূঘি তাাঁি সতিী মারটি অস্থাযী র্াাঁঘধি 
প্ররতিক্ষা রু্যহ প্রভদ কঘি প্রভতঘি প্রঘর্শ কঘিঘি এর্ং তাাঁঘদি আক্রমঘণি মুঘখ রটকঘত না প্রপঘি 
তাি প্রলাঘকিা রপিু হটঘি। 
 

রক র্যাপাি? হুমাযুন খঘযিী আি সাদাি রমঘশল প্রদযা একটা প্রো়োয উপরর্ষ্ট শযাম র্ঘণবি খর্বকায 
এক আরধকারিঘকি কাঘি জানঘত চায, প্রয প্রায পিাশজন প্রপা়ে খাওযা প্রচহািাি র্াদশারন 
তীিন্দাঘজি একটা দলঘক প্রনতৃত্ব রদঘয সামঘনি রদঘক রনঘয যাঘে। 
 

সুলতান, আরম রনরিত র্লঘত পািরি না, রকন্তু আমাঘক র্লা হঘযঘি প্রশিশাঘহি প্রথম আক্রমণ 
দুইভাঘয রর্ভক্ত হঘয আমাঘদি প্ররতিক্ষা রু্যহ উভয প্রান্ত রদঘয রৃ্ত্তাকাঘি রেঘি প্রফলাি মাধযঘম 
আমাঘদি অপ্রস্তুত কিাি পঘি, প্রস অশ্বাঘিাহী প্রযািাি রিতীয একটা দলঘক চূ়ো প্রথঘক আস্করন্দত 
প্রর্ঘয প্রধঘয এঘস আমাঘদি প্ররতিক্ষা র্াাঁঘধি রেক মাঝ র্িার্ি রনরেদ্র রর্নযাঘস আক্রমঘণি আঘদশ 
প্রদয, প্ররতিক্ষা রু্যঘহি প্রান্তঘদঘশি সুিক্ষায আমিা প্রসখান প্রথঘক সসনয সরিঘয রনঘযরি র্ঘল- 
এমনটা প্রয েটঘর্, আরম রনরিত, প্রস আঘযই জানঘতা। এই স্থাঘনি প্ররতিক্ষা র্যর্স্থা দুর্বল হঘয 
প়েঘর্। তাঘদি আক্রমণ এত তীব্র রিল প্রয তািা প্ররতিক্ষায রনঘযারজত আমাঘদি অর্রশষ্ট সসনযঘদি 
প্ররতঘিাধ এঘকর্াঘি গুাঁর়েঘয প্রদয এর্ং আমাঘদি প্রসনািাউরনি এঘকর্াঘি প্রকেস্থঘল এঘস হারজি 
হয। র্ার্া ইযাসভাঘলা রশলািঘিি পাদঘদঘশ ওখাঘন একটা প্ররতিক্ষা অর্স্থান যঘ়ে তুঘল আমাঘদি 
সর্াইঘক আঘদশ কঘিঘিন, প্রসই অর্স্থাঘনি রদঘক অগ্রসি হঘয প্রসখানকাি রনিাপত্তা রনরিত 
কিঘত। 
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আরধকারিঘকি র্াহুি রনঘদবরশত রদঘক তারকঘয, হুমাযুন রর্শৃঙ্খল অশ্বাঘিাহী প্রযািাঘদি একটা রর্শাল 
ভী়ে প্রদখঘত পায এর্ং প্রকাননামঘত র্ার্া ইযাসভাঘলি হলুদ রনশান খুাঁঘজ পায। তুরম আি প্রতামাি 
প্রলাকঘদি সাহরসকতাি প্ররত আমাি পূণব আস্থা আঘি। আমিা রনিযই প্রশিশাহঘক তার়েঘয প্রদর্। 
আরম আমাি অশ্বারূঢ় প্রদহিক্ষীঘদি প্রডঘক পারেঘযরি এর্ং যুিঘক্ষঘত্র প্রতামাঘদি পুঘিাভাঘয অর্স্থান 
কিঘর্া। 
 

সুলতান। 
 

হুমাযুন প্রো়োি মুখ েুরিঘয প্রনয এর্ং তাাঁি প্রদহিক্ষীঘদি ইশািায অনুসিণ কিঘত র্ঘল, রশলািি 
অরভমুঘখ পুতঘর্ঘয চূ়োি ঢাল র্িার্ি রফিরত পঘথ এরযঘয যায প্রযখাঘন মূল ল়োই প্রকেীভূত 
হঘযঘি। প্রস প্রো়ো দার্ঘ়ে এরযঘয প্রযঘত প্রযঘত, প্রশিশাঘহি আঘিা প্রর্শী প্রর্শী সংখযক প্রযািাঘদি 
তাি সতিী অস্থাযী মারটি র্াাঁঘধি প্ররতিক্ষাহীন ফাটল রদঘয প্রভতঘি প্রঘর্শ কঘি, রশলািঘিি 
চািপাঘশ চলমান যুঘি প্রযায রদঘত প্রদঘখ। প্রস রশলািঘিি কািাকারি প্রপৌঁঘি তািপঘক্ষি পদারতক 
সসঘনযি একটা প্রিাট দঘলি মুঘখামুরখ হয, যািা রনঘজঘদি অর্স্থান তযায কঘি পারলঘয আসঘি যা 
এখনও সিাসরি আক্রমঘণি সমু্মখীন হযরন। প্রো়োি লাযাম প্রটঘন ধঘি প্রস রচৎকাি কঘি তাঘদি 
রফঘি আসঘত র্ঘল প্রয, এখনও সর্ আশা প্রশষ হঘয যাযরন। রকন্তু পলকহীন আি আতরঙ্কত প্রচাঘখ, 
তাাঁিা কঘনৌঘজি এর্ং রনকটর্তবী যঙ্গায প্রসখাঘনি পািাপাঘিি স্থাঘনি উঘেঘশয প্রদৌ়োঘত থাঘক। 
 

এক রক দুই রমরনট পঘিই, রশলািঘিি চািপাঘশ মানুষ আি প্রো়োি একটা জীর্ন্ত জটলাি 
প্রান্তঘদঘশ হুমাযুন রনঘজঘক দাাঁর়েঘয থাকঘত প্রদঘখ। প্রস আঘিাহীরর্হীন একটা প্রো়োঘক পাশ রদঘয 
প্রদৌঘ়ে প্রযঘত প্রদঘখ জন্তুটাি প্রপঘট একটা রর্শাল কাটা স্থান প্রথঘক অর্লা প্রাণীটাি পরিপাকতঘন্ত্রি 
একটা রকংদযশ প্রর্ি হঘয আঘি। মারটঘত অঘনকগুঘলা প্রদহ হাত পা ির়েঘয পঘ়ে িঘযঘি, মৃতুযি 
কািঘণ আক্রমণকািী আি প্ররতঘিাধকািীঘদি এখন আি পৃথক কিা যায না। র্ার্া ইযাসভাঘলি 
সসনযিা মঘন হয প্রযন ধীঘি ধীঘি জরমি অরধকাি তযায কিঘি এর্ং তাাঁঘদি রশলািঘিি পাশ্ববঘদঘশ 
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দুিাঘিাহভাঘর্ খা়ো জরমঘত রফঘি প্রযঘত র্াধয কিা হয রকন্তু হুমাযুন এখনও যুিঘক্ষঘত্র মাঘঝ র্ার্া 
ইযাসভাঘলি হলুদ রনশান উডডীন অর্স্থায প্রদখঘত পায। তাাঁি প্রদহিক্ষী দঘলি পঘক্ষ যতটা সম্ভর্ 
অনুসিঘণি দারযত্ব রদঘয, প্রস কালরর্লম্ব না কঘি প্রসরদঘক আক্রমণ কিঘত িুঘট যায। 
 

হুমাযুঘনি র্াদামী প্রো়োটা মাথায মুখর্যাদান কিা এক িক্তাক্ত ফাটল রনঘয পঘ়ে থাকা অশ্বাঘিাহীি 
ক্ষতরর্ক্ষত প্রদঘহ প্রহাাঁচট খায রকন্তু হুমাযুন রনঘজ একজন দক্ষ প্রো়েসওযাি হর্াি কািঘণ আি তাাঁি 
প্রো়োটাও রক্ষপ্রযামী র্ঘল তািা দ্রুত ভািসাময রফঘি পায এর্ং হুমাযুনঘক রনঘয জন্তুটা আক্রমঘণি 
উঘেঘশয হুমাযুনঘক শত্রুি আিও কািাকারি রনঘয যায। প্রস পযবাঘন র্ঘসই প্রশিশাঘহি এক 
অশ্বাঘিাহীঘক তাি তির্ারি আলমযীি রদঘয একর্াি আোত কঘি, তাি রিতীয আোঘত প্রো়োটাি 
যলায একটা ক্ষতরচঘহ্নি জন্ম প্রদয, জন্তুটা রিখরণ্ডত শ্বাসনালী রনঘয মারটঘত হুমর়ে প্রখঘয প়োি 
আঘয তাি আঘিাহীঘক শূঘনয িুাঁঘ়ে প্রদয, জন্তুটা প্রপিন প্রথঘক হুমাযুনঘক আক্রমঘণি পাযতািা কিঘত 
থাকা আঘিক অশ্বাঘিাহীঘকও ধিাশাযী কঘি। র্ার্া ইযাসভাঘলি কাি প্রথঘক হুমাযুন এখন প্রকর্ল 
রর্শ যঘজি মঘতা দূঘি িঘযঘি। িণঘক্ষঘত্রি জটলাি মাঘঝ একটা ফাাঁক প্রদখঘত প্রপঘয, হুমাযুন 
পিস্পঘিি সাঘথ ভীষণভাঘর্ যুিমান অশ্বাঘিাহীঘদি রভতি রদঘয তাঘক লক্ষয কিাি আঘযই তাি 
প্রসনাপরতি রদঘক এরযঘয যায। 
 

প্রস এরযঘয যার্াি ফাাঁঘক লক্ষয কঘি প্রয র্স্তুত পঘক্ষ র্ার্া ইযাসভাঘলি চািপাঘশ প্রকর্ল 
ডজনখাঘনঘকি মঘতা তাাঁি প্রযািািা িঘযঘি। তাাঁঘদি রভতঘি রতন রক চািজন আর্াি রনঘজঘদি 
প্রো়ো খুইঘযঘি এর্ং র্ার্া ইযাসভাঘলা আি তাি সহঘযািািা প্রশিশাঘহি অসংখয আক্রমণকািীঘক 
আটঘক প্রিঘখ তাঘদি িক্ষা কিঘত প্রচষ্টা কিঘি। তাি প্রচাঘখি সামঘন অর্শয রেক প্রসই মুহূঘতব 
তাাঁঘদি আক্রমণকািীঘদি একজন- লম্বা একটা র্শবা রনঘয প্রর্গুনী পাযর়ে পরিরহত রর্শালঘদহী এক 
প্রযািা, যাি মুখ ভরতব কাঘলা চাপ দার়ে- মারটঘত র্াহনহীন অর্স্থায দাাঁর়েঘয থাকা প্রলাকগুঘলাি 
একজনঘক দলিুট হঘত প্রদঘখ রনঘজি প্রো়োি পাজঘি গুঘতা রদঘয তাি রদঘক এরযঘয যায। মারটঘত 
দাাঁ়োন প্রলাকটা তাি ঢাল রনঘজি সামঘন এঘন র্শবাি সূচাল অগ্রভায প্ররতহত কিঘলও আোঘতি 
প্রচণ্ডতায প্রস মারটঘত রিটঘক যায। প্রলাকটা তাি আক্রমণকািীি প্রো়োি খুঘিি নীঘচ প্রথঘক মিীযা 
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হঘয যর়েঘয সঘি রযঘয রনঘজি সহঘযািাঘদি কাঘি প্রপৌঁিাঘত প্রচষ্টা কঘি রকন্তু প্রস যখন এসঘর্ র্যি 
তখন প্রর্গুনী পাযর়ে পরিরহত অশ্বাঘিাহী পুনিায রনঘজি র্শবা তুঘল রনঘয ইোকৃতভাঘর্ রনশানা রস্থি 
কঘি, প্রলাকটাি প্রপট র্শবা রদঘয এঘফাঁ়েওঘফাাঁ়ে কঘি প্রদয র্ার্া ইযাসভাঘলি অনযানয প্রযািািা তাঘক 
র্াধা প্রদযাি সমযই পায না। প্রর্গুনী পাযর়ে পরিরহত মৃতুযদূত িক্ত িরঞ্জত র্শবাি অগ্রভায আহত 
প্রলাকটাি প্রদহ প্রথঘক দ্রুত প্রমাচ়ে রদঘয প্রর্ি কঘি রনরিতভাঘর্ই প্রস একজন আরধকারিক রপরিঘয 
রযঘয রনঘজি প্রলাকঘদি ভীঘ়েি রভতঘি হারিঘয যায। হুমাযুন যখন র্ার্া ইযাসভাঘলি কাঘি যার্াি 
জনয মরিযা হঘয প্রচষ্টা কিঘি তখনই এক রমরনঘটিও কম সমঘয মমবারন্তক েটনাটা েঘট যায। 
 

সুলতান, আপনাি প্রদহিক্ষীিা সর্ প্রকাথায? র্ার্া ইযাসভাঘলা হাত প্রনঘ়ে তাি রনঘজি প্রলাকঘদি 
পুনিায রনরেদ্র রু্যঘহ রর্নযি কিাি অর্সঘি রজঘজ্ঞস কঘিন। হুমাযুন সহসা রু্ঝঘত পাঘি প্রয তাাঁঘদি 
একজনও শত্রুি আক্রমণ প্রমাকাঘর্লা কঘি তাঘক অনুসিণ কিঘত সফল হযরন এর্ং প্রয পথ রদঘয 
প্রস এখাঘন এঘসঘি প্রসই করিঘডািটা এখন প্রশিশাঘহি প্রযািািা পুঘিাপুরি দখল কঘি রনঘযঘি। 
তাাঁিা তাাঁঘক এর্ং র্ার্া ইযাসভাঘলা আি তাি সঙ্গীঘদি প্রায রেঘি প্রফঘলঘি এর্ং পিাদপসািণ র্া 
সাহাযয আসর্াি প্রযঘকাঘনা সম্ভার্না প্রথঘক তাাঁঘদি রর্রেন্ন কঘি প্রফঘলঘি। 
 

র্ার্া ইযাসভাঘলা, যতক্ষণ আমাঘদি আিও প্রযািািা এঘস প্রপৌঁঘি র্া এখান প্রথঘক পালার্াি প্রকাঘনা 
িািা আমিা খুাঁঘজ পাই ততক্ষণ রনঘজঘদি আি পিস্পিঘক িক্ষা কিাি জনয আমাঘদি উরচত হঘর্ 
েনর্ি হঘয অর্স্থান কিা। আমিা যরদ সশলরশিাি প্রদযাঘল রপে প্রেরকঘয অর্স্থান করি তাহঘল 
অন্তত আমাঘদি রপে সুিরক্ষত থাকঘর্। 
 

হুমাযুন আি র্ার্া ইযাসভাঘলা একঘত্র তাাঁঘদি অনয সসনযঘদি উঘেঘশয হাত নাঘ়ে, রকন্তু তািা যখন 
তাাঁঘদি আঘদশ পালন কিাি প্রযাস প্রনয, প্রসই মুহূঘতব প্রশিশাঘহি রতনজন অশ্বাঘিাহী এক 
প্রো়েসওযািঘক রেঘি প্রফঘল এর্ং তাাঁঘদি একজন প্রলাকটাঘক তাি র্াহন প্রথঘক কিনীি এক 
প্রর্কাযদা আোঘত মারটঘত প্রফঘল প্রদয। মারটঘত অসহায অর্স্থায পঘ়ে থাকা প্রলাকটাি এক সঙ্গী 
তাাঁঘক র্াাঁচার্াি উঘেঘশয রনঘজি প্রো়োি পাাঁজঘি গুঘতা রদঘয সামঘন এরযঘয যার্াি প্রচষ্টা কিঘত 
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প্রযঘল, দুই মাথারর্রশষ্ট িণকুোঘিি প্রমাক্ষম আোঘত সাঘথ সাঘথ মািা যায, কুোিটা তাি কণ্ঠমরণঘত 
আোত কঘি তাঘক কর্ন্ধ কঘি প্রদয। প্রশিশাঘহি অনয আঘিকজন প্রযািা মারটঘত পঘি যাওযা 
প্রলাকটাি ভর্লীলা কিনীি এক োঘয রনরভঘয প্রদয। প্রসই সমঘযই প্রর্গুনী পাযর়ে পরিরহত প্রসই 
আরধকারিক র্ার্া ইযাসভাঘলি প্রো়ো প্রখাযান প্রলাকঘদি একজনঘক তাি িক্ষাকািীঘদি কাি প্রথঘক 
রর্রেন্ন কঘি প্রফঘল এর্ং র্শবা রদঘয তাি কুচরকঘত আোত কঘি। আহত সসনযটাি পা আি প্রযা়োরল 
জর্াই কিা পশুি মঘতা কঘযক রমরনট মারটঘত আি়োঘত থাঘক এর্ং তািপঘি প্রস রনথি হঘয 
মারটঘত পঘ়ে থাঘক। 
 

র্ার্া ইযাসভাঘলা আি হুমাযুঘনি সাঘথি মাত্র নযজন প্রতাক এখন প্রর্াঁঘচ আঘি এর্ং তাাঁঘদি মঘধয 
দুইজঘনি আর্াি প্রকাঘনা প্রো়ো প্রনই এর্ং আঘিকজন মাথায মািাত্মক আোত প্রপঘযঘি। হুমাযুন 
আি তাাঁি সসনযিা যখন সশলরশিাি পাশ্ববঘদশ প্রথঘক মাত্র কঘযকযজ দূঘি অর্স্থান কিঘি, প্রর্গুনী 
পাযর়ে পরিরহত আরধকারিক তখন প্রশিশাঘহি অশ্বাঘিাহী প্রযািাঘদি চূ়োন্ত আক্রমণ শুরু কিাি 
জনয ইশািা কঘি। সশলরশিাি এই স্থানটা প্রায রর্শ রফট উাঁচু এর্ং প্রায খা়োভাঘর্ উপঘিি রদঘক 
উঘে রযঘযঘি, স্পষ্টতই প্রো়ো রনঘয প্রসখাঘন আঘিাহন কিাটা অসম্ভর্ এর্ং খারল হাঘত প্রদযাল প্রর্ঘয 
উোি মঘতা প্রকাঘনা িািা প্রচাঘখ পঘ়ে না। 
 

র্ার্া ইযাসভাঘলি সঘঙ্গি নযজন প্রলাঘকি মঘধয সদয সকঘশাি অরতক্রম কিা একজন তূযবর্াদক 
িঘযঘি, যাি মসৃণ যাঘল এখনও নারপঘতি কু্ষি পঘ়েরন। তাাঁি র্াদযযন্ত্র এখনও তাি রপঘেি সঘঙ্গ 
র্াাঁধা িঘযঘি। র্ার্া ইযাসভাঘলা তাি রদঘক তারকঘয রচৎকাি কঘি র্ঘল প্রতামাি সঘঙ্গ থাকা তূযব 
এর্াি র্াজাও যাঘত আমিা র্াইঘি প্রথঘক সাহাযয প্রপঘত পারি। প্রস যখন তূযবধ্বরন কিঘর্ প্রতামিা 
র্ারকিা তখন তাাঁঘক আযঘল িাখঘর্। তূযবর্াদক প্রিঘলটা তাাঁি রপে প্রথঘক রতন রফট লম্বা তূযবটা খুঘল 
হাঘত প্রনয এর্ং প্রসটা তাি প্রোাঁঘটি কাঘি ধঘি। প্রথঘম অর্শয প্রকাঘনা শব্দ হয না সদয যুর্া প্রিঘলটা 
তখন প্রচাঘখ মুঘখ উঘিয আি আতঙ্ক রনঘয র্ার্া ইযাসভাঘলি রদঘক তাকায। 
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র্ািা, শান্ত হও, র্ার্া ইযাসভাঘলা অভয প্রদযাি সুঘি র্ঘল। যুঘিি উঘত্তজনা আি ভঘয প্রতামাি মুখ 
শুরকঘয প্রযঘি। প্রকঘশ যলাটা একটু খাকঘি রনঘয জীহ্বা রদঘয প্রোাঁটটা একটু রভরজঘয নাও। 
 

যুর্ক প্রিঘলটা অনুযত ভরঙ্গঘত কাঘশ এর্ং পুনিায প্রচষ্টা কিাি আঘয জীহ্বা রদঘয প্রোাঁট রভরজঘয 
প্রনয। এইর্াি ভূঘযবি রপতঘলি সতিী মুখ প্রথঘক উচ্চনাঘদ শব্দ ধ্বরনত হয- হুমাযুঘনি প্রযািাঘদি 
পুনিায একরত্রত হর্াি আহ্বান। 
 

আর্াি র্াজাও র্ািা, এর্ং তািপঘি আর্াি। 
 

তরুণ তূযবর্াদকঘক িক্ষা কিঘত রযঘয হুমাযুঘনি রতনজন অশ্বাঘিাহী র্ীঘিি মঘতা মৃতুযর্িণ কিাি 
পঘি, প্রর্গুনী পাযর়ে পরিরহত মূরতবমান ব্রাস হঘয উো প্রসই আরধকারিক সর্াইঘক পাস কারটঘয 
সহসা রনঘজি কাঘলা প্রো়োটা রনঘয তূযবর্াদঘকি রদঘক এরযঘয আঘস এর্ং তাি হাঘতি লম্বা র্শবাটা 
রদঘয প্রিঘলটাি ডান র্াহুমূঘল, প্রোাঁঘটি কাঘি রপতঘলি সতিী ভািী তূযবটা ধঘি থাকাি কািঘণ 
অিরক্ষত, আোত কঘি তাঘক প্রো়োি রপে প্রথঘক প্রফঘল প্রদয। প্রস মারটঘত পঘ়ে থাকা অর্স্থায তাি 
হন্তািঘকি র্শবাি আঘিকটা আোঘত মািা যায। 
 

হুমাযুন, প্রশিশাঘহি আঘিকজন অশ্বাঘিাহী প্রযািাঘক অর্রশষ্ট দুজন প্রলাঘকি একজঘনি রদঘক, যািা 
মারটঘত দাাঁর়েঘয িঘযঘি, এরযঘয প্রযঘত প্রদঘখ তাি রনঘজি প্রো়ো রনঘয হন্তািঘকি আক্রমণ প্ররতহত 
কিঘত এরযঘয যায, শত্রুি রনশানা লক্ষয কঘি এরযঘয যাওযা আটঘক প্রদয। শত্রুপঘক্ষি প্রলাকটা 
তাি প্রো়োি লাযাম শক্ত কঘি প্রটঘন ধঘি হুমাযুনঘক পাশ কারটঘয যার্াি জনয রনঘজি র্াহনঘক 
পরিচারলত কিঘত প্রচষ্টা কিঘত, হুমাযুন তাাঁি করিঘত এক প্রকাপ রদঘয একটা হাত প্রদহ প্রথঘক 
রর্রেন্ন কঘি প্রফলঘত প্রলাকটা প্রো়োি উপি রনযন্ত্রণ হািায এর্ং রর্শৃঙ্খলাি রভতঘি প্রকাথায প্রযন 
হারিঘয যায। হুমাযুন হাত র্ার়েঘয রদঘয মারটঘত দাাঁর়েঘয থাকা প্রলাকটাঘক রনঘজি প্রো়োি উপঘি 
প্রটঘন তুঘল রনঘজি রপিঘন র্রসঘয প্রদয। রকন্তু প্রস যখন প্রলাকটাঘক প্রটঘন তুলঘত র্যি তখন 
অজ্ঞাতনামা হন্তািঘকি রনরক্ষপ্ত র্শবা হতভাযয প্রসই সসরনঘকি রু্ক প্রভদ কঘি যায এর্ং আঘিকটা 
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র্শবা এঘস হুমাযুঘনি প্রো়োি যলায রর্ি হয। রর্শাল প্রো়োটা একর্াি টলমল কঘি উঘে তািপঘি 
হু়েমু়ে কঘি মারটঘত আিঘ়ে পঘ়ে, ক্ষতস্থান প্রথঘক রফনরক রদঘয িক্ত প়েঘি। 
 

হুমাযুন তাি পযবান প্রথক রপিঘল প্রনঘম আঘস এর্ং প্রর্গুনী পাযর়ে তাঘক আক্রমণ কিাি জনয 
পাযঘলি মঘতা প্রো়োি পাজঘি গুঘতা প্রদযা শুরু কিঘল প্রস সশলরশলাি খা়ো প্রদযাঘলি রদঘক 
প্রদৌ়োঘত শুরু কঘি এর্ং অশ্বাঘিাহীি মািাত্মক রনশানা র্যথব কিঘত ডাঘন-র্াঘম আকরস্মক র্াকা-
প্রচািা পঘথ প্রদৌ়োঘত থাঘক। সশলরশিাি পাথুঘি প্রদযাঘলি কািাকারি প্রপৌঁিার্াি পঘি, হুমাযুন রু্ঝঘত 
পাঘি আসঘলই প্রদযালটা প্রর্ঘয উপঘি উো সম্ভর্ না, রর্ঘশষ কঘি প্রপিঘন খুর্ কাঘি প্রথঘক যরদ 
লম্বা একটা র্শবা রনঘয প্রকাঘনা হন্তািক ধাওযা কিঘত থাঘক। উপাযন্তি না প্রদঘখ হুমাযুন এর্াি 
আক্রমণকািীি মুঘখামুরখ হয, তাাঁি ডানহাঘত আলমযীি আি র্ামহাঘত প্রকামঘিি পরিকি প্রথঘক 
প্রর্ি কঘি আনা প্রায ফুটখাঘনক লম্বা কিাঘতি মঘতা খাজকাটা ফলারর্রশষ্ট একটা খঞ্জি। প্রস তাি 
পাঘযি প্রযা়োলীি উপঘি ভি রদঘয আর্রতবত হঘত থাঘক যাঘত কঘি প্রস এই পথ রদঘয দ্রুতযরতঘত 
সামঘনি রদঘক প্রদৌ়োঘত পাঘি, এর্ং হুমাযুন তাাঁঘক ধাওযা কিা আরধকারিক কখন আক্রমণ কিঘর্ 
প্রসজনয অঘপক্ষা কিঘত থাঘক। 
 

আরধকারিক প্রলাকটা কঘযক প্রসঘকণ্ড পঘিই আক্রমণ কঘি, তাি হাঘতি র্শবাি সূচাঘলা অগ্রভায 
হুমাযুঘনি রদঘক তাক কিা প্রস এঘকর্াঘি প্রশষ মুহূতব পযবন্ত অঘপক্ষা কঘি তািপঘি লাফ রদঘয 
একপাঘশ সঘি এঘস র্শবাি ফলাটা এর়েঘয যায। আক্রমণ র্যথব হঘত প্রলাকটা একপাঘশ সঘি রযঘয 
তািপি পুনিায আক্রমণ কিাি জনয েুঘি দাাঁ়োয। আক্রমণকািী যখন প্রস্তুত হঘে, র্ার্া 
ইযাসভাঘলা- এখন তািও প্রো়ো প্রনই এর্ং মুঘখ তির্ারিি আোঘত সৃষ্ট একটা যভীি ক্ষত প্রথঘক 
অনর্িত িক্ত ঝিঘি- প্রদৌঘ়ে হুমাযুঘনি সামঘন আঘস এর্ং আরধকারিক আক্রমণ কিঘত িুঘট 
আসঘত তাি প্রো়োঘক আোত কঘি। প্রস অরতকায জন্তুটাঘক ভূপারতত কিঘত সফল হয র্ঘট রকন্তু 
তলঘপঘট অশ্বাঘিাহীি র্শবাি পুঘিা ফলাটা গ্রহণ কঘি তাাঁঘক এি মূলয পরিঘশাধ কিঘত হয। হুমাযুন 
প্রর্গুনী পাযর়ে পরিরহত প্রলাকটাি উঘেঘশয সামঘনি রদঘক প্রদৌঘ়ে যায প্রস, প্রো়োি রপে প্রথঘক 
আিঘ়ে পিাি কািঘণ যরদও তাাঁি রু্ঘকি সর্ র্াতাস প্রর্ি হঘয রযঘযঘি, অর্শয দ্রুতই তির্ারি প্রর্ি 
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কঘি রনঘজি পাঘয উঘে দাাঁ়োয আলমযীি রদঘয হুমাযুঘনি প্রথম আোত প্রমাকাঘর্লা কিঘত। প্রস 
তাি রিতীয আোত প্রকাঘনামঘত প্ররতহত কঘি রকন্তু প্রলাকটা যখন প্রসটা প্রেকাঘত যায হুমাযুন তাাঁি 
র্াম হাঘতি খঞ্জি রদঘয প্রলাকটাি যলায আোত কঘি এর্ং খঞ্জঘিি খাাঁজকাটা ফলাটা যলায ঢুরকঘয 
প্রদর্াি সমঘয প্রমাচ়ে প্রদয যাঘত প্রাণসংহািক ক্ষরত হয। আরধকারিঘকি উষ্ণ িক্ত রিটঘক উঘে 
হুমাযুঘনি হাত রভরজঘয প্রদয। 
 

সুলতান, আমিা তূযবর্াদন শুঘনরি, রশলািঘিি উল্লম্ব উপরিতল প্রথঘক একটা কণ্ঠস্বি প্রভঘস আঘস। 
হুমাযুন উপঘিি রদঘক তাকায। তাি প্রলাকঘদি কঘযকজন তাাঁঘদি মুখার্যঘর্ি সর্রশষ্টয, এর্ং তাঘদি 
পিঘণি কমলা িঘঙি প্রপাষাঘকি িঙ আি িাট প্রদঘখ প্রর্াঝা যায তাাঁিা তাাঁি অনুযত িাজপুত িাজাি 
সসনয- রশলািঘিি উপরিভাঘয প্রপৌঁিাঘত সফল হঘযঘি এর্ং রকনািা রদঘয এখন নীঘচি রদঘক উাঁরক 
রদঘে। হুমাযুন যখন পুনিায তাাঁি আক্রমণকািীি মুঘখামুরখ হর্াি জনয েুঘি দাাঁ়োয। তাি মঘন হয 
রশলািঘিি রনম্ভাঘয যািা আটকা পঘ়েরিল তাাঁঘদি রভতঘি প্রকর্ল প্রস একাই প্রর্াঁঘচ আঘি- িাজপুত 
র্ারহনীি একজন সসনয কাঘলা শিযরষ্টযুক্ত একটা র্াণ িুাঁঘ়ে মািঘত প্রশিশাঘহি একজনয অশ্বাঘিাহীি 
প্রো়ো মারটঘত লুরটঘয পঘ়ে। পির্তবী তীিটা আঘিকজন প্রযািাি পাঘয রর্ি হয। হুমাযুনঘক 
আক্রমণকািী প্রলাকগুঘলা এর্াি রনঘজঘদি গুরটঘয প্রনয প্রযন তািা তাঘদি পির্তবী কিণীয সম্বঘন্ধ 
রনঘজঘদি রভতঘি আঘলাচনা কিঘর্। তািা যখন রনঘজঘদি রনঘয র্যি প্রসই কঘযক প্রসঘকঘণ্ডি 
রভতঘি িাজপূত তীিন্দাজ রনঘজি মাথাি কমলা িঘঙি পাযর়ে খুঘল প্রফঘল। প্রস কাপঘ়েি 
টুকঘিাটাি একটা প্রান্ত কাপ়েটা প্রায দশরফট লম্বা হঘর্ রশলািঘিি রকনািা প্রথঘক নীঘচি রদঘক 
িুাঁঘ়ে প্রদয, কাপ়েটা হুমাযুঘনি মাথাি রফট খাঘনক উপঘি এঘস প্রশষ হয, প্রযখাঘন এটা র্াতাঘস 
মৃদুমন্দ দুলঘত থাক। 
 

সুলতান আমাি পাযর়েি কাপ়েটা শক্ত কঘি আকঘ়ে ধঘিন। আরম আপনাঘক রনিাপদ স্থাঘন প্রটঘন 
তুঘল আনর্। 
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হুমাযুন রনঘজি চািপাঘশ একর্াি তারকঘয প্রদঘখ এর্ং ইতিত কঘি। র্ার্া ইযাসভাঘলা এখনও 
খা়ো রশলািঘিি প্রযখাঘন আহত হঘযরিঘলন প্রসখাঘনই শুঘয আঘিন। প্রখাাঁচা প্রখাাঁচা ধুসি চুলযুক্ত তাি 
রশঘিাস্ত্রাণরর্হীন মাথা এই মুহূঘতব রু্ঘকি উপঘি ঝুাঁঘক আঘি এর্ং এখনও তাি নাক আি প্রোাঁঘটি 
রকনািা রদঘয টপটপ কঘি িক্ত তাি রু্ঘকি কাঘি র্ঘমব চুাঁইঘয প়েঘি। তাাঁি হাত দুঘটা প্রদঘহি 
দুপাঘশ পঘ়ে আঘি রকন্তু তাি দুই পা দুরদঘক ি়োন এর্ং তলঘপট প্রথঘক এখনও র্শবাি ফলাটা প্রর্ি 
হঘয আঘস। রতরন রনরিতভাঘর্ই মািা প্রযঘিন এর্ং হুমাযুন তাি অনয প্রকাঘনা প্রলাকঘদি রভতঘি 
প্রাঘণি স্পন্দন প্রদখঘত পায না। 
 

হুমাযুন রু্ঝঘত পাঘি, তাি আক্রমণকািীিা প্রযঘকাঘনা মুহূঘতব আর্াি কাঘি এরযঘয আসঘত প্রচষ্টা 
কিঘর্ তাঘক প্রশষ কঘি প্রদর্াি জনয। িাজর্ংশ এর্ং রনযরত উভঘযি প্ররত তাাঁি দারযত্ব হল 
প্রযঘকাঘনা মূঘলয রনঘজঘক িক্ষা কিা। হাতর্দল কঘি প্রস আলমযীি র্ামহাঘত ধঘি এর্ং ডানহাত 
উপঘি তুঘল কমলা িঘঙি পাযর়েি কাপ়েটা শক্ত কঘি আকঘ়ে ধঘি। প্রস সাঘথ সাঘথ প্রটি পায প্রয 
কাপ়েটা টানটান হঘয উঘেঘি এর্ং প্রস যখন পাহা়েী রশলাি খা়ো উপরিভায প্রর্ঘয আঘিাহন থাঘক 
তখন র্া়েরত প্রঘণাদনা আনযঘনি জনয প্রস রনঘজও উেঘত আিম্ভ কঘি। তাাঁি আক্রমণকািীিা, 
এঘতাক্ষঘণ রু্ঝঘত পাঘি প্রয প্রস এখনই পারলঘয যাঘর্, তাাঁি রদঘক হু়েমু়ে কঘি িুঘট আঘস। 
 

হুমাযুন প্রর্কাযদা ভরঙ্গঘত তাাঁঘদি এঘকর্াঘি সামঘনি জনঘক প্রদঘখ এর্ং পুনিায উঘে র্সাি জনয 
পাযতািা শুরু কঘি। তাঘক রর্রস্মত হঘত প্রদঘখ প্রস চমঘক উঘে। 
 

আলমযীঘিি র্া র্ামহাঘত ধঘি হুমাযুন প্রর্কাযদা ভরঙ্গঘক তাঘদি এঘকর্াঘি সামঘন আোত কঘি 
রকন্তু আোতটা কিাি উঘেঘশয সফল হয। প্রস উপঘি রদঘক তারকঘয থাকাি সময প্রস আঘিকটু 
হঘলই তাাঁঘদি সসনযিা দুদঘল ভায হঘয রযঘযঘি এর্ং রনঘজি র্াসায ধািাল অস্ত্র রদঘয রকিু কিাি 
আঘয সর্রকিু ভাঘলা কঘি ধুঘয প্রনযা উরচত। সহসা তাি আক্রমণকািীিা রু্ঝঘত পাঘি প্রস একটু 
পঘিই পারলঘয যাঘর্, তািা তাাঁি রদঘক মরিযা হঘয িুঘট আঘস। 
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হুমাযুন র্ামহাঘত ধিা আলমযীি রদঘয প্রর্কাযদা ভরঙ্গঘত আঘন্দারলত কিঘত থাঘক এর্ং ধািাল ফলা 
রদঘয মানুষটাি কপাঘল হযত রকিু আাঁকা যাঘর্ এর্ং হুমাযুন উপঘিি রদঘক তাকাঘল প্রস রনরর্বকাি 
ভাঘর্ ত্বঘকি প্রায রর্রেন্ন হঘয যাওযা একটা অংশ প্রদখঘত পায, প্রযখান প্রথঘক তাি প্রচাঘখ িক্ত 
যর়েঘয পঘ়েঘি। একই সাঘথ িাজপূত প্রলাকটা রনঘজি িণকুোি পির্তবী আক্রমণকািীঘক িুাঁঘ়ে 
মািঘল হুমাযুন প্রটি পায তাি আঘশপাঘশি র্াতাস নঘ়ে উঘেঘি এর্ং কুোিটা প্রলাকটাি র্াহুি 
উপরিভাঘ়ে প্রযাঁঘথ যায এর্ং প্রসও রপিঘনি রদঘক উঘি পঘ়ে যায। তৃতীয আক্রমণকািী মুহূঘতবি 
জনয ইতিত কঘি এর্ং ইতিত কিাি কািঘণ হুমাযুন সুঘযায প্রপঘয দ্রুত প্রদযাল প্রর্ঘয উেঘত 
থাঘক এর্ং রকনািা প্রথঘক রনঘজঘক প্রটঘন উপঘি তুঘল এর্ং রশলািঘি উপঘি উঘে আঘস। প্রস 
উঘত্তজনাি কািঘণ প্রখযালই কঘি না তাি ডানহাঘতি উপরিভায আি করিি ক্ষতস্থাঘনি মুখ খুঘল 
প্রযঘি যখন প্রস রনঘজঘক প্রটঘন প্রটঘন উপঘি তুঘল এঘনঘি এর্ং এখন তুমূল রৃ্রষ্ট হঘে। 
 

সুলতান। িাজপুত প্রয প্রলাকটা পাযর়েি কাপ়ে নীঘচ িুাঁঘ়ে রদঘযরিল প্রস হুমাযুনঘক রনঘজি পাঘয 
দাাঁ়োঘত সাহাযয কিাি ফাাঁঘক সরনর্বন্ধ কঘণ্ঠ কথা র্লঘত থাঘক। আমিা আপনাি জনয একটা নতুন 
প্রো়ো রনঘয এঘসরি। আপনাি সসনযিা সর্জাযযা প্রথঘক রপিু হটঘি। আপরন যরদ এখনই এখান 
প্রথঘক চঘল না যান তাহঘল শক্রি হাঘত ধিা প়েঘর্ন র্া মািা যাঘর্ন। 
 

চািপাঘশ তারকঘয হুমাযুন রু্ঝঘত পাঘি প্রয তাি সামঘন আসঘলই দুঘটা পথ প্রখালা আঘি- 
আঘিকরদন ল়োই কিাি জনয এখন পিাদপসািণ কিা র্া যুিঘক্ষঘত্র মৃতুযর্িণ কিা। তাি প্রযািাি 
মানরসকতাি কাঘি প্রশঘষি পথটা যতই আঘর্দনপূণব মঘন হয, প্রস অনুভর্ কঘি প্রয আকাঙ্খ আি 
প্রর্াঁঘচ থাকাি অরভলাষ এখনও তাি রভতঘি তীব্রভাঘর্ প্রজ্জ্বরলত িঘযঘি এর্ং রনযরত তাাঁি 
প্রসৌভাযযর্ান সন্তাঘনি জনয ভরর্ষযঘতি যঘভব ভাঘলা রকিু জরমঘয প্রিঘখঘিন সাহসী রকন্তু রনষ্ফল 
মৃতুযি র্দঘল। তাাঁঘক অর্শযই প্রর্াঁঘচ থাকঘত হঘর্। 
 

আমিা তাহঘল প্রো়ো রনঘয প্রর্ি হই এর্ং আমাঘদি পঘক্ষ আমাঘদি সসনযর্ারহনীি যতঘর্শী জনঘক 
সম্ভর্ পুনিায নতুন কঘি দলভুক্ত করি। 

http://www.bengaliebook.com/


ব্রাদার্স অ্যাট ওয়ার - অ্যাম্পেয়ার অ্ব দয ম াগল । অ্যাম্লক্স রাদারম্ ার্স 

200 

www.bengaliebook.com                                  র্ূচিেত্র 
 

 

৯. ভাইম্য় ভাইম্য় মরষাম্রচষ 

 

উষ্ণ, রনথি হঘয থাকা র্াতাস, ইরতমঘধয আদ্রবতায ভািী হঘয উঘেঘি যা সপ্তাহখাঘনঘকি রভতঘিই 
আকাশ প্রথঘক রৃ্রষ্টি প্রফাাঁটা হঘয ঝঘি প়েঘর্, অসহনীয হঘয উঘেঘি। তাি পিঘনি ইস্পাঘতি 
রশকল রদঘয সতিী র্মব আি রমরহ সুরতি কাপ়ে রদঘয সতিী প্রজাব্বাি নীঘচ, হুমাযুঘনি রপে প্রর্ঘয 
টপটপ কঘি োম ঝিঘি। তাাঁি মুখার্যঘর্ও রর্নু্দ রর্নু্দ োম জঘমঘি। অসরহষু্ণভাঘর্ প্রস একটা 
রুমাল রদঘয মুখটা মুিঘত রযঘয প্রটি পাঘয প্রনানতা রর্নু্দগুঘলা প্রায সাঘথ সাঘথ আর্াি পূঘর্বি 
আকৃরত লাভ কঘিঘি। প্রস পুতঘর্ঘয যখন, সামঘন প্রদহিক্ষী আি অশ্বাঘিাহী প্রযািাঘদি একটা দল 
তাাঁি অনুযত কমলা িঘঙি আলখাল্লা পরিরহত িাজপুতিা প্রসখাঘন িঘযঘি তাাঁি প্রপিঘন প্রপিঘন 
আসঘি, আগ্রা অরভমুঘখ রফঘি চঘলঘি তাাঁি তাম্রর্ঘণবি প্রো়োটাি খুঘিি িঘন্দার্ি প্রর্াঘল, মঘন হয 
প্রযন রতক্ত একটা র্াতবা সর্াি কাঘি প্রপৌঁঘি রদঘে। পিাজয আি র্যথবতা। পিাজয আি র্যথবতা। 
শব্দ দুঘটা তাি মাথাি রভতঘি প্ররতধ্বরনত হঘত থাঘক রকন্তু তািপঘিও যা েঘট রযঘযঘি প্রসই পুঘিা। 
রর্ষযটা তাি রর্শ্বাস কিঘত কষ্ট হয। 
 

প্রস সসনযঘদি প্রয দলঘক পুনিায সমঘর্ত কিাি আশা কঘিরিল তািা রনরিহ্ন হঘয র্াতাঘস রমরলঘয 
রযঘযঘি। প্রকউ প্রকউ তাঘদি রনজ রনজ প্রঘদঘশ রফঘি রযঘযঘি রকন্তু প্রর্শীিভাযই প্রশিশাঘহি 
অগ্রযামী র্ারহনীি সামঘন প্রথঘক পারলঘয রযঘযঘি। তািা রর্শ্বাস কঘি প্রয এক অন্তযজ প্রো়োি 
কাির্ািীি প্রিঘল প্রমাযলঘদি ক্ষমতা প্রথঘক রর্তার়েত কিঘত সক্ষম… প্রয প্রকাঘনা সদরহক ক্ষঘতি 
প্রচঘযও এি রর্শালতা অঘনকঘর্শী যন্ত্রণাদাযক, রকন্তু তািঘচঘযও মািাত্মক এই ভার্নাটা প্রয 
যুিঘক্ষঘত্র প্রস অরমত সাহঘসি সাঘথ ল়োই কিা সঘত্ত্বও প্রস এমন একটা র্যাপাি প্রমঘন রনঘযঘি। 
 

তাি প্রসৌভাযয এখন প্রকাথায প্রযল? পারনপঘথ, টসটঘস পাকা একটা ডারলঘমি মঘতা রহনু্দিান 
প্রমাযলঘদি হাঘত এঘস ধিা রদঘযরিল। র্াহাদুি শাহ আি প্রলারদ িাজযারভঘযাযীঘক প্রহলাঘফলা কঘি 
মাত প্রদর্াি পঘি তাাঁি রু্রঝ ধািণা হঘযরিল প্রমাযল সাম্রাজয অঘজয। প্রস সম্ভর্ত তাাঁি নতুন 
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সাম্রাঘজযি প্রকৃরত এখনও পুঘিাপুরি রু্ঝঘত পাঘিরন- রর্ঘদ্রাহ এই অিঘলি সহজাত সর্রশষ্টয। প্রস 
যত অভুযত্থানই দমন করুক, যত রর্ঘদ্রাহীঘকই কর্ন্ধ করুক, তািপঘিও আর্ািও রর্ঘদ্রাঘহি 
সম্ভার্না রেকই িঘয যাঘর্। প্রশিশাঘহি সাফঘলযি িািা অনুপ্রারণত হঘয, শক্রিা এখন দরক্ষণ আি 
পরিমরদক প্রথঘক আি প্রসই সাঘথ পূর্বরদক প্রথঘকও হুমরক রদঘত আিম্ভ কঘিঘি। 
 

হুমাযুন রনঘজি হতাশায রর্মূঢ় হঘয তাি দিানা পরিরহত হাত রদঘয এঘতাই প্রজাঘি তাি প্রো়োি 
পযবাঘনি সামঘনি রদঘক উাঁচু হঘয থাকা র্াাঁকাঘনা অংঘশ আোত কঘি প্রয, প্রো়োটা ভ়েঘক রযঘয মাথা 
না়েঘত না়েঘত আি রচরহ শব্দ কঘি প্রর্মক্কা একরদঘক প্রদৌ়োঘত শুরু কঘি প্রয আঘিকটু হঘল প্রস 
রনঘজই প্রো়ো প্রথঘক পঘ়ে প্রযত। হাাঁটু রদঘয শক্ত কঘি প্রচঘপ ধঘি প্রস জন্তুটাঘক র্ঘশ আঘন, 
তািপঘি লাযাঘম রঢল রদঘয সামঘনি রদঘক ঝুাঁঘক এর্ং জন্তুটাি োঘম প্রভজা যলায আলঘতা চাপ়ে 
রদঘয তাাঁঘক আশ্বি কঘি। প্রস মঘন মঘন ভাঘর্, যাই প্রহাক, ভাযয সহায থাকঘল িাঘতি আঘযই প্রস 
আি তাি সাঘথি অগ্রর্তবী দলটা আগ্রা প্রপৌঁঘি যাঘর্। তাাঁি অর্রশষ্ট সসনযসামঘন্তি যরদও কামানর্াহী 
শকট, মালর্াহী যার়ে, আি হাজাঘিি উপঘি ভাির্াহী পশুি দল- আঘিা এক সপ্তাহ র্া হযঘতা 
আঘিা প্রর্শী রদন লাযঘর্ শহঘি প্রপৌঁিাঘত, পির্তবী পদঘক্ষপ রর্ঘর্চনা কিাি জনয তাাঁি হাঘত খুর্ 
একটা প্রর্শী সময প্রনই। তাি গুপ্তদূতঘদি ভাষয অনুযাযী, প্রশিশাহ তাাঁি অগ্রযাত্রা স্থরযত প্রিঘখঘিন, 
অন্তত সামরযকভাঘর্ হঘলও, কঘনৌঘজই রতরন অর্স্থান কিঘিন। রতরনও সম্ভর্ত িসদপঘত্রি মজুদ 
রমরলঘয প্রদখঘিন… 
 

র্িতপঘক্ষ মধযিাঘতি অঘনক পঘি, যমুনাি পা়ে র্িার্ি আগ্রাি অন্ধকািােন্ন স়েঘকি উপি রদঘয 
হুমাযুঘনি পরিশ্রান্ত প্রো়োটা তাাঁঘক রনঘয আগ্রা দূঘযবি রদঘক উঘে আঘস। দূঘযবি মূল প্রতািণিাঘিি 
উপঘি িরক্ষত নাকা়োগুঘলা িাঘতি আর্ঘহ যমযম কঘি উেঘত, দূযবপ্রাকাঘিি উপঘি মশালদারনঘত 
িাখা জ্বলন্ত মশাঘলি দপদপ কিঘত থাকা কমলা আঘলাি মাঘঝ অশ্বারূঢ় হঘয প্রস খা়োভাঘর্ দূযব 
অরভমুঘখ উঘে যাওযা পথটা রদঘয প্রসাজা রভতঘিি প্রাঙ্গঘণ এঘস উপরস্থত হয। হুমাযুন পরিশ্রান্ত 
অর্স্থায প্রো়োি পযবান প্রথঘক নীঘচ প্রনঘম আসঘত একজন সরহস প্রদৌঘ়ে এঘস তাি হাত প্রথঘক 
প্রো়োি লাযামটা রনঘয প্রনয। 
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সুলতান। কাঘলা আলখাল্লায প্রমা়ো একটা অর্যর্ সামঘনি রদঘক এরযঘয আঘস। অর্যর্টা আঘিা 
কাঘি আসঘত, প্রস তাি নানাজান র্াইসানযািঘক রচনঘত পাঘি। স্বাভারর্কভাঘর্ প্রর্শ সর্ল, এমনরক 
র্রলষ্ঠ, তাাঁি প্রচাঘখমুঘখ দুরিন্তাি র্রলঘিখা প্রদখা যায, তাাঁি র্াহাত্তি র্িি র্যঘস এই প্রথম সর্াই 
তাি এই প্রচহািা প্রদখঘি এর্ং তাাঁি রদঘক এক পলক তারকঘযই হুমাযুন সাঘথ সতকব হঘয উঘে প্রয 
অপরিঘজ্ঞয আি অনাকারঙ্খত রকিু একটা েঘট প্রযঘি। 
 

রক র্যাপাি? রক হঘযঘি? 
 

আপনাি আরম্মজান অসুস্থ। যত িয সপ্তাহ ধঘি রতরন তাাঁি রু্ঘক একটা র্যাথা অনুভর্ কিরিঘলন, 
এঘতাটাই তীব্র তাাঁি মাত্রা প্রয প্রকর্লমাত্র আরফম রদঘযই তাাঁি কঘষ্টি খারনকটা উপশম েটঘতা। 
হারকঘমিা আঘযই জারনঘয রদঘযরিল তাি র্যাপাঘি তাাঁঘদি রকিুই কিাি প্রনই। আরম আপনাি কাঘি 
র্াতবার্াহক প্রপ্রিণ কিঘত প্রচঘযরিলাম রকন্তু রতরনই আমাঘক রনঘষধ কঘিঘিন সামরিক অরভযাঘনি 
সময আপনাি মঘনাঘযায রভন্নমুখী কিা আমাি উরচত হঘর্ না…রকন্তু আরম এটাই জানতাম 
আপনাঘক এক পলক প্রদখাি জনয রতরন র্যাকুল হঘয আঘিন। এই একটা আকাঙ্খাই তাাঁঘক র্াাঁরচঘয 
প্রিঘখরিল… 
 

আরম তাাঁি সাঘথ প্রদখা কিঘর্া। র্যবাকাি প্রিিফলঘকি প্রমঘঝি উপি রদঘয দ্রুত পাঘয মাঘযি 
আর্াসন কঘক্ষি রদঘক প্রহাঁঘট যার্াি সময, হুমাযুঘনি চািপাঘশি লাল প্রর্ঘলপাথঘিি দূযবটা প্রযন 
শূঘনয রমরলঘয যায। প্রস আর্ািও কারু্ঘলি একটা র্ালঘক পরিণত হয- তৃণভূরমি উপি রদঘয তাাঁি 
টাটু প্রো়োটা দুলরক চাঘল িুরটঘয, র্াইসানযাঘিি স্থারপত খঘ়েি লক্ষযর্স্তুি রদঘক পযবাঘন উপরর্ষ্ট 
অর্স্থায ক্রমাযত তীি রনঘক্ষপ কিঘি এর্ং মাহামঘক মুগ্ধ কিাি জনয রনঘজি দক্ষতা আি 
সাহরসকতাি অরতিরঞ্জত যল্পগুঘলা ইরতমঘধয মঘন মঘন আউ়োঘত শুরু কঘিঘি। 
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প্রস যখন তাি আরম্মজাঘনি অসুস্থতাি জনয সংিরক্ষত কঘক্ষ প্রঘর্শ কিঘত, তাাঁি নাসািন্ধ্র 
প্রশারন্তদাযক সুযরন্ধঘত ভঘি যায। যন্ধটা তাাঁি আরম্মজাঘনি খাঘটি চািপাঘশ স্থারপত চািটা লম্বা 
ধূপাধাি প্রথঘক আসঘি প্রযখাঘন প্রিরজঘনি প্রসানালী িঘঙি স্ফরটক রধরকরধরক জ্বলঘি। সরু্জ শুজরনি 
নীঘচ মাহামঘক খুর্ই প্রিাট প্রদখায, তাাঁি মুঘখি ত্বক কাযঘজি মঘতা পাতলা রকন্তু তাাঁি রর্শাল কাঘলা 
প্রচাখ আজও তাঘদি প্রসৌন্দযব ধঘি প্রিঘখঘি এর্ং প্রচাঘখি তািায রনঘজি প্রিঘলঘক প্রদখঘত প্রপঘয 
প্রসখাঘন আন্তরিকতা, আঘর্য এঘস ভী়ে কঘি। হুমাযুন ঝুাঁঘক মাঘযি কপাঘল চুমু খায। আমাঘক 
মাজবনা কিঘর্ন- আরম যাত্রাপঘথি োম আি ধূঘলা রনঘযই আপনাি সাঘথ প্রদখা কিঘত এঘসরি। 
 

আমাি সুদশবন প্রযািা…প্রতামাি আব্বাজান ভীষণ যর্ব কিঘতন প্রতামাঘক রনঘয…রতরন সর্সমঘযই 
র্লঘতন তাি সর্ সন্তাঘনি রভতঘি তুরমই সর্ঘচঘয প্রযাযয, শাসক হর্াি জনয সর্ঘচঘয 
উপযুক্ত…আমাঘক রতরন প্রশষ প্রয কথাগুঘলা র্ঘলরিঘলন, মাহাম, আমাি যরদও আিও সন্তান আঘি, 
আরম তাঘদি কাউঘক হুমাযুঘনি মঘতা ভাঘলার্ারস না। প্রস তাি হৃদঘযি অরভলাস হারসল কিঘর্। 
তাাঁি সমকক্ষ প্রকউ হঘর্ না। রতরন তাাঁি শুষ্ক হাত রদঘয হুমাযুঘনি যাল স্পশব কঘিন। আমাি সম্রাট, 
আমাি র্ািা, তুরম প্রকমন আঘিা? আমাঘদি শত্রুঘক তুরম রক পিাি কঘিঘি? 
 

হুমাযুন স্বরিি রনুঃশ্বাস প্রফঘল মঘন মঘন ভাঘর্, যাক তাাঁি দুভবাঘযযি খর্ি তাহঘল আরম্মজানঘক প্রকউ 
জানাযরন। জ্বী আরম্মজান, সর্রকিু রেক আঘি। এখন আপরন েুমান। সকাঘল আরম আর্াি আসঘর্া 
এর্ং তখন আমিা প্রাণ খুঘল কথা র্লঘর্া। রকন্তু মাহাম ইরতমঘধয প্রচাখ র্ন্ধ কঘি প্রফঘলঘিন এর্ং 
হুমাযুন সরন্দহান প্রয রতরন তাি কথা শুনঘত প্রপঘযঘিন। 
 

খানজাদা পাঘশি উপকঘক্ষ তাি জনয অঘপক্ষা কিরিঘলন। তাাঁঘক রর্ধ্বি প্রদখায- হুমাযুন ধািণা 
কঘি মাহাঘমি শযযাপাঘশ্বব অসংখয প্রহি রতরন রনোরর্হীন কারটঘযঘিন রকন্তু হুমাযুনঘক প্রদখঘত প্রপঘয 
তাি প্রচাখমুখ উজ্জ্বল হঘয উঘে। আগ্রায রনিাপঘদ প্রতামাি প্রপৌঁিার্াি সংর্াদ জানঘত প্রপঘি আরম 
আল্লাহতালাি কাঘি শুকরিযা প্রকাশ কঘিরি, রতরন তাাঁি যাঘল চুমু রদঘত রদঘত কথাগুঘলা র্ঘলন। 
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আমাঘক প্রহরকমঘদি সাঘথ কথা র্লঘত হঘর্… 
 

তাঘদি সাধযমঘতা তািা কঘিঘি। আমিা এমনরক আবু্দল-মারলঘকি সাঘথ আঘলাচনা কিাি জনযও 
প্রতাক পারেঘযরিলাম, প্রতামাি আব্বাজানঘক যখন রর্ষ প্রঘযায কিা হঘযরিল তখন রকভাঘর্ তাি 
হাতযশ তাঘক সুস্থ কঘি তুঘলরিল প্রসটা সম্বঘন্ধ অর্যত থাকায। যরদও এখন তাাঁি র্যস হঘযঘি 
এর্ং প্রচাঘখ ভাঘলামঘতা প্রদখঘত পান না, রকন্তু তাি মরিষ্ক এখনও পরিষ্কাি কাজ কঘি। রকন্তু তাঘক 
যখন প্রিাঘযি উপসযবগুঘলা র্লা হয রতরন সাফ জারনঘয প্রদন মাহাঘমি যন্ত্রণা উপশম কিা র্যাতীত 
আমাঘদি আি রকিুই কিাি প্রনই। খানজাদা চুপ কঘি প্রথঘক রকিু একটা ভাঘর্ন। মাহাম প্রকর্ল 
একটা রর্ষঘযি জনয প্রতীক্ষা কঘিরিল- হুমাযুন, প্রতামাঘক আঘিকর্াি প্রচাঘখ প্রদখঘর্। এখন প্রস 
শারন্তঘত মিঘত পািঘর্… 
 

হুমাযুন প্রচাখ নারমঘয যুঘিি ক্ষতযুক্ত হাঘত সতমূঘিি অঙু্গিীঘযি রদঘক তাকায। আরম এইমাত্র তাঘক 
রমথযা কথা র্ঘলরি…আরম তাঘক র্ঘল এঘসরি আমাঘদি শত্রুঘদি আরম পিাি কঘিরি। রকন্তু রতরন 
যখন প্রর্ঘহশত প্রথঘক আমাঘক প্রদখঘর্ন আমাি জনয তখন রতরন যর্বঘর্াধ কিঘর্ন- আরম রদর্য কঘি 
র্লরি… রকিু রু্ঘঝ উের্াি আঘযই প্রস প্রটি পায তাি যাল প্রর্ঘয অশ্রু ঝিঘি। 
 

দুইরদন পঘি, আিও রতনজন প্রলাঘকি সাঘথ হুমাযুনঘক তাাঁি মাঘযি চন্দনকাঘেি শর্াধাঘি, কপূবি 
পারনঘত প্রযাসল করিঘয সাদা কাফঘন জ়োন অর্স্থায, র্হন কিঘত প্রদখা যায, যমুনাঘত অঘপক্ষমান 
একটা প্রনৌকা তাঘদি যন্তর্য। একটা দৃরষ্টনন্দন ফুঘলি র্াযান- নদীি অপি পা়ে প্রথঘক প্রর্শ 
খারনকটা প্রভতঘি তাাঁি মিহুম আব্বাজান র্ার্ঘিি সতিী অঘনকগুঘলা র্াযাঘনি একটা, প্রযখাঘন মাত্র 
ফুল ফুটঘত আিম্ভ কঘিঘি তাি সমারধি জনয রনর্বারচত কিা হঘযঘি। হুমাযুন আ়েঘচাঘখ একর্াি 
তাি পাঘশ পাঘশ হাাঁটঘত থাকা র্াইসানযাঘিি রদঘক তাকায। তাাঁি রনঘজিই অঘনক র্যস হওযা 
সঘত্ত্বও রতরন খারনকটা পী়োপীর়ে কঘিই রনঘজি প্রমঘযি অরন্তমযাত্রায অংশ রনঘযঘিন। সামঘনি 
রদঘক ঝুাঁঘক প়ো প্রলাকটাঘক এখন রক ভীষণ প্রিাযা লাযঘি- র্ার্িঘক সমিকন্দ দখঘল সাহাযয 
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কিঘত রযঘয রনঘজি জীর্নঘক রর্পন্ন কঘি প্রতালা প্রসই প্রযািাি িাযা মাত্র এখন তাাঁঘক প্রদঘখ মঘন 
হয। 
 

হুমাযুনঘক আিও যভীি এক রর্ষণ্ণতা আেন্ন কঘি প্রতাঘল- মাহাঘমি মৃতুযই প্রকর্ল না র্িং 
প্রযৌর্ঘনি অঘনক রনিযতাি রনিাপত্তা প্রশষ হঘয আসঘি এই প্রর্াধটা তাঘক আিও প্রর্শী র্যাকুল 
কঘি। সািা জীর্ন প্রস রিল অতযরধক প্রশ্রঘয প্রর্ঘ়ে উো এক যুর্িাজ, পৃরথর্ীি রু্ঘক রনঘজি অর্স্থান 
সম্পঘকব রনরিত, জীর্ঘন যা রকিু পিম কাময সর্রকিুঘতই তাি নযাযয অরধকাি এমন একটা ধািণা 
রনঘয প্রস র়্ে হঘযঘি। অনযঘদি কাঘজি কািঘণ রর়্েম্বনাি রশকাি হঘয রনঘজঘক তাি কখনও এঘতা 
নযনয আি অিরক্ষত মঘন হযরন। তাি আঘয কখনও মঘন হযরন রনঘজি রনযরত রনযন্ত্রণ কিা এঘতা 
করেন। 
 

হুমাযুন র্ারক সর্াি সাঘথ শর্াধাি র্ঘয রনঘয নদীি তীঘি প্রপৌঁিার্াি পঘি, প্রস মুখ তুঘল আকাঘশি 
কাঘলা প্রমঘেি রদঘক তাকায। প্রকাঘনা আযাম সতকবতা না জারনঘযই হোৎ রৃ্রষ্ট শুরু হয, প্রথঘম র়্ে, 
ভািী প্রফাাঁটা শীঘ্রই প্রসটা মুষলধাঘি নামঘত শুরু কঘি হুমাযুঘনি পিঘণি প্রশাঘকি কাঘলা আলখাল্লাটা 
রভরজঘয চুপচুঘপ কঘি তুঘল। রৃ্রষ্টটা সম্ভর্ত একটা ইরঙ্গত, তাাঁি মঘন জঘম উো সঘন্দহ দূি কিঘত 
পাোন হঘযঘি, তাাঁঘক র্লাি জনয প্রয যরদও রকিু রর্ষঘযি অর্শযই সমারপ্ত েটঘর্, একজন প্রনতাি 
জনয সর্সমঘয নতুন সূচনা অঘপক্ষা কিঘি প্রয কখনও প্রশাক রকংর্া রর্রুিতাি মুঘখামুরখ হঘয 
মুষঘ়ে প়েঘর্ না র্িং রনঘজি ক্ষমতা আি তাি চূ়োন্ত রর্জঘযি উপঘি প্রস রর্শ্বাস িাখঘর্। 
 

* 
 

হুমাযুন তাি চািপাঘশ উপরস্থত উপঘদষ্টাঘদি রদঘক তাকায, সর্াি পিঘণ তাি মঘতাই প্রশাঘকি 
প্রপাষাক, িীরত অনুযাযী যা তাাঁঘদি চরল্লশ রদন পরিধান কিঘত হঘর্। মাহাঘমি মৃতুযি পঘি মাত্র 
প্রচৌে রদন অরতর্ারহত হঘযঘি রকন্তু ভযঙ্কি রর্পদাশঙ্কাপূণব প্রয খর্ি প্রস প্রপঘযঘি প্রসটা যরদ সরতয হয 
তাহঘল মৃঘতি প্ররত শ্রিা প্রকাঘশি জনয তাাঁঘদি হাঘত খুর্ অল্প সমযই িঘযঘি। 
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আহঘমদ খান, আপরন রনরিত…? 
 

জ্বী, সুলতান, সািা প্রদঘহ সদয ভ্রমণ প্রথঘক আসর্াি লক্ষণ স্পষ্ট ফুঘট থাকা তাি গুপ্তদূতঘদি প্রধান 
উত্তি প্রদয। প্রশিশাহ প্রায রতন লক্ষারধক সসঘনযি একটা শরক্তশালী র্ারহনী রনঘয দ্রুত এরযঘয 
আসঘি। আরম রনঘজি প্রচাঘখ এখান প্রথঘক প্রো়োয মাত্র পাাঁচ রদঘনি দূিঘত্ব তাঘদি অগ্রযামী 
র্ারহনীঘক প্রদঘখ আসঘি। 
 

সুলতান, তাাঁি কথাি সাঘথ আমিা প্রযসর্ খর্ি শুঘনরি তাি যঘথষ্ট রমল আঘি, কারশম মন্তর্য কঘি। 
রৃ্রষ্ট আিম্ভ হওযা সঘত্ত্বও প্রশিশাহ যঘথষ্ট দ্রুতই এরযঘয আসঘি। 
 

হুমাযুন মঘন মঘন ভাঘর্, প্রশিশাহ অন্তত তাাঁি পিাদপসািনকািী র্ারহনীি নাযাল পাযরন। এক 
সপ্তাহ আঘয মূল র্ারহনীটা রনিাপঘদ আগ্রা এঘসঘি যরদও আসর্াি পঘথ অঘনঘকই দলতযায 
কঘিঘি। তাি মাঘন প্রস আগ্রা এঘস আমাঘদি এখাঘনই আক্রমণ কিঘত চায…আমাঘদি এই মুহূঘতব 
কত সসনয অর্রশষ্ট িঘযঘি? র্ার্া ইযাসভাঘলি স্থাঘন অশ্বাঘিাহী র্ারহনীি সর্বারধনাযক যাঘক 
মঘনানীত কঘিঘি প্রসই হাল্কা পাতলা আি লম্বা আরধকারিক জারহদ প্রর্ঘযি রদঘক হুমাযুন তাকায। 
 

সুলতান, কঘনৌজ প্রথঘক যািা রফঘি এঘসঘি তাঘদি রনঘয প্রায আরশ হাজাি হঘর্, রকন্তু এই সংখযাটা 
প্ররতরদনই আশঙ্কাজনক হাঘি কমঘি… 
 

মাথা উাঁচু কঘি হুমাযুন তাাঁি দির্াি হঘলি অনযপ্রাঘন্ত অর্রস্থত দূযবচত্বঘিি রদঘক তাকায। রৃ্রষ্টপাত 
আপাতত র্ন্ধ িঘযঘি এর্ং প্রমঘেি ফাাঁক রদঘয প্রনঘম আসা সূযবিরিঘত লাল প্রর্ঘলপাথি প্রথঘক এক 
ধিঘনি আভা রর্েুরিত হঘে। তািা ঝঘ়েি প্রর্ঘয রহনু্দিান অরধকাি কিাি পঘি এই দূযবটা এখন 
পযবন্ত প্রমাযলঘদি সর্ঘচঘয শরক্তশালী োাঁরট রিল। যতিাঘত হাঘিঘমি রর্লারসতা েুমাঘত যার্াি আঘয 
প্রাকািঘর্রষ্টত দূঘযবি িাঘদ প্রস তাাঁি র্যরক্তযত প্রজযারতষী শািাঘফি সাঘথ দাাঁর়েঘয রিল, অঘনকরদন 
পঘি তাাঁিা দুজঘন একসাঘথ িাঘতি আকাশ প্রদঘখঘি। রকন্তু শািাফ প্রসখাঘন রকংর্া িারশচঘক্র র্া 
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যণনায- রনযরতি প্রকাঘনা র্াণী খুাঁঘজ পাযরন। নক্ষত্রিারজি এই প্রমৌনতাি মাধযঘম রক আল্লাহতালা 
তাাঁঘক র্লঘত চায প্রয তাাঁঘক রনঘজ এর্ং একাকী তাঘকই রনঘজি িাজত্ব িক্ষাি পথ খুাঁঘজ প্রর্ি 
কিঘত হঘর্…? 
 

আরম প্রয ভযটা কিরিলাম আহঘমদ খাঘনি সংর্াদ প্রসটাই প্রকর্ল রনরিত কঘিঘি। আমাঘদি সামঘন 
আগ্রা পরিতযায কিা িা়ো আি প্রকাঘনা রর্কল্প প্রনই, হুমাযুন অর্ঘশঘষ র্াকযটা উচ্চািণ কঘি। সর্াই 
চমঘক রযঘয সশঘব্দ শ্বাস টাঘন। 
 

সুলতান, আগ্রা পরিতযায কিঘর্া? কারশমঘক স্পষ্টতই রর্হ্বল প্রদখায। 
 

 হযাাঁ। প্রসটাই একমাত্র পথ। 
 

রকন্তু আমিা প্রকাথায যার্? 
 

উত্তিপরিম রদঘক, লাঘহাঘি। আমিা এিফঘল রকিুটা সময পার্ আি আরম কারু্ল প্রথঘক আঘিা 
সসনয রনঘয আসঘত পািঘর্া- প্রসখাঘনি প্রযাত্রগুঘলা লুটপাঘটি সুঘযাযঘক খুশী মঘন স্বাযত জানাঘর্… 
 

অঘনকক্ষণ প্রকউ প্রকাঘনা কথা র্ঘল না অর্ঘশঘষ র্াইসানযাি কথা শুরু কঘিন। র্হু র্িি আঘযি 
কথা আরম তখনও একজন যুর্ক আি সম্রাট র্ার্ঘিি সাঘথ সমিকঘন্দ অর্স্থান কিাি সময, 
আমিা এক শত্রুি মুঘখামুরখ হঘযরিলাম- সাইর্ারন খান আি তাি অযরণত উজঘর্ক সাথী, আমিা 
খুর্ ভাঘলা কঘিই জানতাম যাঘদি পিাি কিা আমাঘদি পঘক্ষ সম্ভর্ না। আমাঘদি হাজাি হাজাি 
সহঘযািাঘদি মৃতুযই রিল পিাদপসািঘণি একমাত্র রর্কল্প। র্ার্ি, তাাঁি সাহস আি দূিদৃরষ্ট রদঘয, 
যা তাঘক একজন মহান শাসঘক পরিণত কঘিরিল, রর্ষযটা রু্ঝঘত প্রপঘিরিঘলন। র্র্বি উজঘর্কঘদি 
হাঘত সতমূঘিি শহি তুঘল রদঘত যরদও তাি প্রভতঘিি প্রযািাি সত্ত্বা রর্ষাদ ভািাক্রান্ত হঘযরিল, 
রতরন জানঘতন তাাঁঘক এটা কিঘতই হঘর্…রেক প্রযমন আমাঘদি আযা প্রিঘ়ে প্রযঘত হঘর্… 
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হুমাযুন দৃরষ্ট নারমঘয প্রনয। র্াইসানযাি রেকই র্ঘলঘিন। রকন্তু রতরন প্রযটা উহয প্রিঘখঘিন প্রসটা হল 
এই প্রয সমঘঝাতাি শতব রহসাঘর্ সাইর্ারন খান রনঘজি স্ত্রী রহসাঘর্ খানজাদাঘক দার্ী কঘিরিল আি 
র্ার্ি র্াধয হঘযরিঘলন রনঘজি প্রর্ানঘক শত্রুি হাঘত তুঘল রদঘত। দশ র্িি সতমূঘিি র্ংশধিঘদি 
িক্তরপপাসু এক প্রলাঘকি হাঘিঘম খানজাদা জীর্নযাপন কঘিরিঘলন, প্রয খানজাদাি মঘনার্ল ভাঙঘত 
খুশীমঘন প্রচষ্টা কিঘতা। তাাঁি সর্ প্রচষ্টা র্যথব হয। প্রস, হুমাযুন, যাই েটুক না প্রকন, খানজাদাঘক 
এমন রনমবম রনযরত আি র্িণ কিঘত প্রদঘর্ না। 
 

আমিা পিাদপসািণ কিরি, পারলঘয যারে না। যরদও আযামীকাল প্রভাঘিি প্রথম প্রহঘি আমিা 
যাত্রা শুরু কিঘর্া, সর্রকিু প্রযন শৃঙ্খলার্িভাঘর্ কিা হয…কারশম, িাজকীয র্াজাি সিকাি আি 
তাি কমবচািীঘদি সমঘর্ত হঘত র্ঘলন এর্ং আমাি আঘদশ দ্রুত আি প্রকাঘনা প্রশ্ন না কঘি তাাঁিা 
প্রযন পালন কঘি প্রসটা আপরন রনরিত কিঘর্ন। আগ্রায িরক্ষত িাজকীয প্রকাষাযাঘি যা রকিু িঘযঘি 
সর্রকিু অর্শযই রসনু্দঘক স্থানান্তরিত কিঘত হঘর্। মূলযর্ান র্ারক অনয রজরনষ আমাঘদি সাঘথ কঘি 
রনঘয যার্াি জনয প্রমা়েক কিঘত আঘদশ প্রদন- প্রশিশাঘহি কাঘজ লাযঘত পাঘি এমন রকিুই প্রিঘখ 
প্রযঘত চাই না আরম। জারহদ প্রর্য, আমাঘদি সসনযঘদি যাত্রাি জনয প্রস্তুত হঘত র্ঘলন। তাাঁঘদি 
র্লঘর্ন কারু্ল প্রথঘক আমাঘদি প্রয সসনযর্ারহনী আসঘি তাঘদি সাঘথ প্রযায প্রদর্াি জনয আমিা 
লাঘহাি যারে। আি আমাঘদি সর্ যাদার্নু্দক আি র্ারুদ প্রযন রনিাপঘদ প্রযাশকঘট প্রভালা হয প্রসটা 
রনরিত কিঘর্ন আি কামানগুঘলাঘক যাত্রাি জনয প্রস্তুত কঘিন। এমনরকিু কিঘর্ন না র্া র্লঘর্ন 
না যাি ফঘল কাঘিা মঘন পিাজয র্া পলাযন র্া আমিা প্রশিশাঘহি ভঘয ভীত এমন ভার্নাি জন্ম 
হয। 
 

হুমাযুন কথা র্ন্ধ কঘি এর্ং চািপাঘশ তাকায। আি আহঘমদ খান আপরন, আমাি সৎ-ভাইঘযিা 
রনজ রনজ প্রঘদঘশি রনিাপত্তা রনরিত কিাি জনয যঘথষ্ঠ পরিমাণ সসনয প্রমাতাঘযন কঘি, র্ারক সসনয 
রনঘয লাঘহাঘি আমাি সাঘথ তাঘদি প্রযায প্রদর্াি আঘদশ সম্বরলত রচরে র্ঘয রনঘয যার্াি জনয 
আপনাি সর্ঘচঘয দ্রুতযামী আি প্রসিা তরুণ অশ্বাঘিাহীঘদি রনর্বারচত কঘিন। আরম রনঘজ রচরেগুঘলা 
রলখর্ আি তাঘত িাজকীয প্রমাহঘিি িাপ রদঘয প্রদর্ যাঘত সম্রাট তাাঁঘদি আঘদশ রদঘযঘিন- প্রস 
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রর্ষঘয আমাি ভাইঘদি মঘন প্রকাঘনা ধিঘনি সঘন্দঘহি অর্কাশ না থাঘক। এখন দ্রুত যা র্ললাম 
কঘিন, আমাঘদি হাঘত সময খুর্ অল্প… 
 

প্রসই িাঘত হুমাযুন এক মুহূঘতবি জনয প্রচাঘখি পাতা র্ন্ধ কঘি না র্া হাঘিঘমা যায না তাঘক 
অঘনকরকিু রনঘয মাথা োমাঘত হঘে। িাঘতি অন্ধকাি রিন্ন কঘি অর্শয রনযরমত রর্িরতঘত 
প্রশিশাঘহি অগ্রযামী সসঘনযি অগ্রসি হর্াি তাজা আি প্ররতর্াি আঘিা প্রর্শী মাত্রায উঘিযজনক 
হঘয উো খর্ি রনঘয গুপ্তদূঘতি আযমন অর্যাহত থাঘক। হুমাযুন রহসার্ কঘি প্রদঘখ, প্রশিশাহ যরদ 
তাাঁি অগ্রসি হর্াি র্তবমান যরত র্জায িাঘখ তাহঘল তাি অগ্রর্তবী সসনযিা রতন রক চািরদঘনি 
রভতঘি আগ্রাি উপকঘণ্ঠ এঘস উপরস্থত হঘর্। 
 

পূর্বাকাঘশ প্রভাঘিি আঘলা প্রফাাঁটাি অঘনক আঘযই, উষ্ণ র্াতাঘস পতপত কঘি উ়েঘত থাকা রনশান 
রনঘয হুমাযুঘনি প্রসনার্ারহনীি প্রথম দলটা সামঘনি িািা রনিাপদ কিাি দারযত্ব রনঘয যাত্রা শুরু 
কঘি। প্রস আগ্রা তযায কিঘি এই খর্িটা একর্াি চাউি হঘল, জনযণ উজ্জ্বল হঘয উেঘত পাঘি 
আি ডাকাঘতি দল প্রসই সুঘযাঘয হযত প্রকাঘনা অপকমব েটাঘর্। হুমাযুঘনি অগ্রর্তবী প্রসনাদঘলি 
দারযত্ব হল ইস্পাঘতি চকচঘক র্মব আি িাজকীয অশ্বশালা প্রথঘক সির্িাহ কিা তাজা প্রো়োয 
প্রচঘপ- শরক্তি প্রদশবন কঘি দুরৃ্ত্তঘদি প্রকাঘনা ধিঘনি অপকমব েটান প্রথঘক রর্িত িাখা। হুমাযুন 
রনঘজি মঘন র্ঘল, আি প্রসই সাঘথ আরম এখনও শরক্তশালী। তাি অধীঘন এখনও আরশ হাজাি 
সসঘনযি একটা র্ারহনী িঘযঘি। পারনপঘথি সময তাাঁি আি তাাঁি আব্বাজাঘনি সাঘথ যা রিল তাি 
প্রচঘয অঘনক প্রর্শী। 
 

হুমাযুন তাাঁি আর্াসন কঘক্ষি জানালা রদঘয নীঘচি আরঙ্গনাি রদঘক তারকঘয প্রদঘখ, িাজঅন্তুঃপুঘিি 
মরহলা এর্ং তাাঁঘদি পরিচারিকাি দল তাঘদি জনয প্রস্তুত কিা পালরক আি প্রযাশকঘট অর্স্থান 
গ্রহঘণি জনয প্রস্তুরত রনঘে। প্রসনাসারিি এঘকর্াঘি মঘধয তাাঁিা ভ্রমণ কিঘর্ন, তাঘদি চািপাঘশ 
অর্স্থানিত প্রহিীিা একটা রনিাপত্তা প্রর্ষ্টনী র্জায িাখঘর্, এর্ং সামঘন আি প্রপিঘন থাকঘর্ আিও 
কঘযকসারি রর্ঘশষভাঘর্ তাঘদি রনিাপত্তাি জনয রনঘযারজত অশ্বাঘিাহী র্ারহনী। হুমাযুন অর্শয 
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খানজাদা আি তাি সৎ-প্রর্ান গুলর্দনঘক তাাঁি কািাকারি আঘিকটা িাজকীয হারতঘত ভ্রমঘণি 
র্ঘন্দার্ি কিঘত আঘদশ রদঘযঘিন। সারলমা, এখনও তাি রপ্রযতম উপপত্নী, প্রপিঘন আঘিকটা 
হারতঘত অর্স্থান কিঘর্। 
 

মরহলাঘদি দলটাি প্রপিঘন থাকঘর্ িাজকীয রশরর্ি স্থাপঘনি জনয প্রঘযাজনীয সিঞ্জামারদ র্হনকািী 
শকট- তারু্ এর্ং ভ্রামযমান হাম্মামখানা, িান্নাি উপকিণ এর্ং উত্তিপরিঘম চািঘশা মাইল যাত্রাি 
জনয দিকািী অনযানয সামগ্রী। এর্ং প্রসই সাঘথ অর্শযই ভ্রমঘণি জনয রর্ঘশষভাঘর্ রনরমবত প্রলাহাি 
অরতকায রসনু্দক যাি জরটল তালা খুলঘত চািটা আলাদা আলাদা রূপাি চারর্- প্ররতটা চারর্ আলাদা 
আলাদা আরধকারিঘকি কাঘি িরক্ষত এর্ং একটা প্রসানাি চারর্ প্রঘযাজন যা এই মুহূঘতব হুমাযুঘনি 
যলায ঝুলঘি। হুমাযুন রনঘজি রভতঘি প্রশিশাঘহি সাঘথ প্রথমর্াি মুঘখামুরখ হঘত যার্াি রদল্লীঘত 
িরক্ষত ধনসম্পদ রনিাপত্তাি খারতঘি আগ্রায পাোর্াি আঘদশ প্রদযাি মঘতা দূিদৃরষ্ট প্রদরখঘযরিল র্ঘল 
রনঘজি কাঘিই কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কঘি। তাাঁি রনঘজি যা অথব আি িত্নপাথি িঘযঘি আি প্রসই সাঘথ 
র্াহাদুি শাঘহি কাি প্রথঘক প্রস যা দখল কঘিঘি প্রসটা প্রযায কিঘল, প্রশিশাঘহি সাঘথ টক্কি প্রদর্াি 
মঘতা একটা নতুন র্ারহনী সতিীি জনয যঘথষ্ট তহরর্ল তাি কাঘি িঘযঘি। 
 

র্হঘিি এঘকর্াঘি প্রশঘষ থাকঘর্ অশ্বাঘিাহী আি পদারতক সসনযঘদি আঘিা কঘযকটা দল, যাঘদি 
রভতঘি তাাঁি প্রশ্রষ্ঠ তীিন্দাঘজিাও িঘযঘি, তাাঁিা রমরনঘট চরল্লশটা তীি রনঘক্ষঘপি মঘতা দক্ষ। আি 
পুঘিা প্রসনাসারিি রভতঘি ির়েঘয প্রথঘক এর্ং প্রর্শীিভায সময দৃশযপঘটি আ়োঘল আহঘমদ খাঘনি 
গুপ্তদূঘতিা অর্স্থান কিঘর্, প্রযঘকাঘনা ঝাঘমলাি জনয তািা সতবক দৃরষ্ট িাখঘর্। 
 

দুই েন্টা পঘি, রপঙ্গল র্ঘণবি লম্বা পাঘযি অরধকািী প্রপষল স্ট্যারলযনটায, যা তাাঁঘক কঘনৌঘজি 
রর্পযবঘযি পঘি খুর্ দ্রুত আগ্রায রফরিঘয এঘনরিল, উপরর্ষ্ট অর্স্থায আগ্রা দূঘযবি মূল প্রতািণিাঘিি 
নীঘচ ঢালু পঘথি উপঘি রদঘয হুমাযুনঘক মন্থি যরতঘত প্রো়ো চঘ়ে প্রর্ি হঘয আসঘত প্রদখা যায। 
মাথাি িত্নখরচত রশঘিাস্ত্রাঘণি নীঘচ, তাাঁি প্রচাঘখি দৃরষ্ট প্রসাজা সামঘনি রদঘক রনর্ি। এটা প্রপিন 
রদঘক প্রশষর্াঘিি মঘতা তারকঘয প্রদখা র্া প্রকাঘনা ধিঘনি সৃ্মরত প্রিামন্থঘনি সময না। এটা একটা 
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সামরযক রর্পযবয আি শীঘ্রই খুর্ শীঘ্রই, যরদ আল্লাহতালা সহায থাঘকন- রনঘজি নযাযসঙ্গত 
অরধকাি রু্ঘঝ প্রনর্াি জনয প্রস রফঘি আসঘর্। আপাতত রর্দায প্রনযাি আঘয প্রস প্রশষ একটা কাজ 
কিঘত চায। প্রো়োয কঘি নদীি তীঘি প্রপৌঁঘি প্রস প্রসখাঘন প্রো়ো প্রিঘ়ে রদঘয তাাঁঘক যমুনাি অপি 
তীঘি মাহাঘমি কর্ঘিি কাঘি রনঘয যাঘর্ র্ঘল প্রয প্রিাট প্রনৌকাটা অঘপক্ষা কিরিল প্রসটায আঘিাহন 
কঘি। সাদা মাঘর্বঘলি আযতাকাি চযাো খণ্ডটাি কাঘি প্রপৌঁঘি প্রস হাটু প্রভঘঙ র্ঘস এর্ং পাথিটায 
চুমু খায। প্রশিশাহ আমাঘদি ধঘমবি অনুসািী প্রলাক, প্রস রফসরফস কঘি র্ঘল। প্রস আপনাি কর্ঘিি 
প্রকাঘনা ক্ষরত কিঘর্ না এর্ং একরদন আরম আপনাি কাঘি রফঘি আসঘর্া। আরম্মজান আমাঘক 
মাজবনা কিঘর্ন প্রয আরম চরল্লশ রদঘনি প্রশাক পালন কিঘত পািরি না, কািণ আমাঘদি িাজর্ংঘশি 
ভাযয অরনিযতাি মুঘখ এঘস দাাঁর়েঘযঘি এর্ং আমাঘক প্রদঘহি প্ররতটা োযু আি প্রপশীঘক সঘহযি 
প্রশষ প্রাঘন্ত রনঘয রযঘয এঘক িক্ষা কিাি জনয আমাঘক প্রচষ্টা… 
 

* 
 

তািা আগ্রা প্রিঘ়ে আসর্াি পঘি প্ররতরদনই রনযরমত রৃ্রষ্টপাঘতি প্রঘকাপ মঘন হয প্রযন অঘনকটা 
কঘম এঘসঘি এর্ং হুমাযুন রেক প্রযমনটা আশা কঘিরিল- প্রশিশাহ যরদও আগ্রা দখল কঘিঘি রকন্তু 
প্রস তাঘক আি অনুসিণ কঘিরন। হুমাযুঘনি গুপ্তচিঘদি ভাষয অনুসাঘি প্রশিশাহঘক রহনু্দিাঘনি 
পারদশাহ প্রোষণা কঘি আঘিা একর্াি তাাঁি নাঘম আগ্রা দূঘযবি মসরজঘদ খুতর্া পাে কিা হঘযঘি 
এর্ং প্রস এখন রনযরমত রখলানযুক্ত দশবনাথবী হঘল দির্াি কিঘি। প্রর্শ, ভুইঘফা়েটা তাি 
প্রযৌিঘর্াজ্জ্বল মূহূতব উপঘভায করুক- যরদও সমযটা খুর্ই সংরক্ষপ্ত হঘর্। 
 

হুমাযুন মঘন মঘন ভাঘর্ তাাঁি প্রসনাসারি প্রর্শ দ্রুত অগ্রসি হঘে। প্ররতরদন সম্ভর্ত র্াঘিা রক প্রতি 
মাইল, সম্ভর্ত আঘিা প্রর্শী, প্রযঘহতু তািা উত্তিপরিম রদক অরভমুঘখ সর্রচত্রহীন ভূখঘণ্ডি উপি 
রদঘয ভ্রমণ কিঘি। তািা যরদ তাঘদি সামরিক র্হঘিি এই যরত র্জায িাখঘত পাঘি তাহঘল আশা 
কিা যায একমাঘসি রভতঘি তািা লাঘহাঘি প্রপৌঁঘি যাঘর্। এখনও পযবন্ত প্রকাঘনা ভযার্হ আক্রমঘণি 
সমু্মখীন তাঘদি হঘত হযরন। প্রমাযলঘদি সসনযসারি যখন প্রকাঘনা গ্রাঘমি পাশ রদঘয অরতক্রম কঘি 
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তখন প্রসখাঘন র্সর্াসকািী প্রলাঘকিা মঘন হয প্রযন কাঘি আসঘত ভয পায তাাঁিা রৃ্রষ্টি পারন জঘম 
থাকা ফসঘলি মাঘেি রনিাপদ আশ্রঘয রকংর্া তাাঁঘদি মারটি প্রদযাল আি খ়ে রদঘয িাওযা র্ার়ে 
প্রথঘক অগ্রসিমান সসনযঘদি কাতাি আি মালর্াহী শকঘটি রদঘক তারকঘয থাঘক। হাঘ়েি মাংঘস 
চাম়ো ঢুঘক যাওযা কুকুঘিি পাল আি হারড্ডসাি হলুদ পালকযুক্ত মুিযীি ঝাকই প্রকর্ল চািপাঘশ 
প্রহাঁঘট প্রর়্োঘত প্রদখা যায। 
 

তাাঁি প্রসনাসারিি উপি এখন পযবন্ত একর্াি মাত্র হামলা হঘযঘি। রঝিরঝি রৃ্রষ্টি পদবায চািপাশ 
জর়েঘয রনঘয একরদন সন্ধযাঘর্লা যখন দ্রুত আাঁধাি নামরিঘলা, কাদায আটঘক রযঘয অরতরিক্ত তারু্ 
আি িান্নাি সিঞ্জামারদ র্হনকািী একটা শকট মূলর্হি প্রথঘক আলাদা হঘয প্রযঘল, ডাকাঘতি দল 
প্রসটাঘক আক্রমণ কঘি। প্রর্শ কঘযক েন্টা পঘি মালর্াহী শকটটাি অনুপরস্থরত সর্াি নজঘি পঘ়ে 
এর্ং আহঘমদ খান দ্রুত গুপ্তদূত পাোয র্যাপািটা খরতঘয প্রদখঘত। তািা রপঘে তীিরর্ি অর্স্থায 
মালর্াহী শকঘটি চালকঘদি রৃ্রষ্টঘত প্রভজা মৃতঘদহ খুাঁঘজ পায এর্ং আঘশপাঘশ প্রকাথায মালর্াহী 
শকট প্রনই। রকন্তু অন্ধকাি হঘয প্রযঘলও প্রচাি আি চুরি কিা শকটরট খুাঁঘজ প্রর্ি কিঘত খুর্ একটা 
প্রদিী হযনা। িাঘতি প্রথম আগুন জ্বালার্াি প্রায সাঘথ সাঘথ, আহঘমদ খাঘনি প্রপ্ররিত প্রলাঘকিা, 
র্াজাঘি প্রযভাঘর্ মুিযী রর্রক্র কিঘত রনঘয যাওযা হয রেক প্রসভাঘর্ প্রসিাঘতি অস্থাযী রশরর্ঘি 
ডাকাতঘদি প্রর্াঁঘধ আঘন। হুমাযুন কালরর্লম্ব না কঘি তাঘদি রশঘিাঘেঘদি আঘদশ প্রদয এর্ং 
পাথঘিি একটা রপিারমঘড রিন্ন মুণু্ডগুঘলা প্রদখা যায, এমনভাঘর্ প্রযাঁঘথ রদঘত র্ঘল একটা হুরশযারি 
রহসাঘর্ প্রয প্রজাঘদি রভতঘি আইন অমানয কিাি প্রকাঘনা ধিঘনি প্রর্ণতা প্রস র্িদাশত কিঘর্ না। 
 

প্রস এমনরক রনঘজি সসনযঘদি রভতঘিও এসর্ র্িদাশত কিঘত িারজ না। িঘক্তি প্রকাঘনা সম্পকব না 
থাকঘলও রহনু্দিাঘনি এইসর্ প্রলাকগুঘলা তাাঁি আপন তাাঁি প্রজা- এর্ং প্রস কখনও তাি প্রলাকঘদি 
র্ঘলরন প্রয রহনু্দিানীঘদি উপঘি তাাঁিা ইোমঘতা লুটপাট চালাঘত পািঘর্। প্রস কঘোিভাঘর্ আঘদশ 
রদঘয প্রিঘখঘি প্রয প্রকাঘনা ধিঘনি লুটপাট কিা চলঘর্ না এর্ং ইরতমঘধয িযজন সসনযঘক কাঘেি 
কাোঘমাঘত হাতপা ি়োন পক্ষরর্িািকািী ঈযঘলি মঘতা আটঘক তাঘদি সহঘযািাঘদি সামঘন 
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তাঘদি ভাঘলাকঘি চার্কাঘনা হঘযঘি, একটা প্রভ়ো চুরি কিাি অপিাঘধ এর্ং সপ্তম আঘিকজনঘক 
মৃতুযদণ্ড প্রদযা হঘযঘি গ্রাঘমি এক রকঘশািী প্রমঘযঘক ধষবণ কিাি দাঘয। 
 

প্রস যাই প্রহাক, যাদাফুল রদঘয তািা যখন তাঘদি মরন্দঘিি সামঘন প্রখাদাই কিা প্রমাঘষি মূরতবি পাশ 
রদঘয যায, এর্ং তাঘদি উদ্ভটসর্ প্রদর্তাি মূরতবসমূহ অঘনঘকিই একারধক হাত িঘযঘি, প্রকউ 
প্রদখঘত অঘধবক মানুষ আি অঘধবক হারতি মঘতা- প্রস না প্রভঘর্ থাকঘত পাঘি না প্রয িাজত্ব লাঘভি 
আকাঙ্খ আি রনযরত প্রমাযলঘদি প্রয স্থাঘন রনঘয এঘসঘি প্রসখাঘনি যরতপ্রকৃরত রক প্রস কখনও 
পুঘিাপুরি রু্ঝঘত পািঘর্। তাি আপন ঈশ্বি হঘলন একরট রনুঃসঙ্গ সত্ত্বা, অদৃশয এর্ং রনঘজ রনঘজ 
প্রশভ কিাি জনয এর্ং সর্বমযক্ষমতায স্পরধবত হঘয উঘে, তাি আদঘল রকিু একটা সতিী কিাটা 
ধমবঘদ্রাহীতাি সারমল। রহনু্দঘদি প্রদর্তাঘদি প্রদখঘল মঘন হঘর্ তািা প্রকাঘনা র্ারহনীি অংশ এর্ং 
তাাঁঘদি ইরেযপিাযন প্রদহ আি প্রপষল অঙ্গপ্রতযঙ্গ প্রদখঘল রচিন্তত পরিত্রাঘণি প্রচঘয পারথবর্ 
প্রভাযরর্লাঘসি কথাই মঘন পঘ়ে। 
 

তাাঁিা যখন হারতি রপঘে প্রচঘপ ভ্রমণ কঘি, হুমাযুন তখন রনঘজি ভার্নাগুঘলা রনঘয, তাি প্রসিা 
হারতগুঘলাি একটাি রপঘে প্রসানাি প্রশকল রদঘয র্াাঁধা খানজাদা আি গুলর্দঘনি দুলঘত থাকা 
হাওদায, তাঘদি সাঘথ ধুসি প্রযালাপী প্রিশঘমি কাপঘ়েি মাঘঝ রদঘয যা তাঘদি পুঘিা হাওদা আরৃ্ত 
কঘি প্রিঘখঘি, আঘলাচনা কঘি। প্রখি র্যর্হারিক জ্ঞাঘনি অরধকািী খানজাদা তাাঁি রহনু্দ প্রজাঘদি 
ধমবীয আচিঘণি রর্ষঘয তাাঁি মঘতা আগ্রহ প্রপাষন কঘিন না- পাথঘিি সতিী প্রযারন আি রলঙ্গম- 
পুরুষ আি নািীি প্রযৌনাঘঙ্গি প্রতীক- প্রকন তাঘদি কাঘি এঘতা পরর্ত্র তাঘদি পুঘিারহঘতিা প্রকন 
কপাঘল িাই প্রলপন কঘিন এর্ং প্রকন তাাঁিা তাাঁঘদি ডান কাাঁঘধি উপি রদঘয আ়োআর়েভাঘর্ প্রদঘহি 
সাঘথ একটা সুরতি লম্বা সুতা প্রঝাঘল। 
 

গুলর্দন অর্শয অরর্শ্বাসীঘদি এসর্ ধমবাচিণ িািা মঘন হয প্রকর্ল অরভভূতই না প্রস এসর্ রর্ষঘয 
যঘথষ্ট জ্ঞান িাঘখ। হুমাযুন অর্শয রনঘজঘক এটাও স্মিণ করিঘয প্রদয প্রয কারু্ল প্রথঘক র্ার্ঘিি 
িাজধানী আগ্রায তাাঁঘক যখন রনঘয আসা হঘযরিল তখন তাি র্যস এঘকর্াঘিই অল্প রিল। প্রস 
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রহনু্দিাঘনই র়্ে হঘযঘি এর্ং খাইর্াি পাঘসি ওপাঘশ প্রমাযলঘদি পাহা়েী স্বঘদশ সম্বঘন্ধ তাাঁি সৃ্মরত 
খুর্ই সামানয প্রায প্রনই র্লঘলই চঘল। তাাঁঘক লালনপালঘনি দারযঘত্ব রহনু্দিানী মরহলািা রিল তািা 
তাঘদি আযা র্ঘল- যািা রনিযই তাঘদি ধমবীয কৃতযানুষ্ঠাঘনি আরঙ্গক তাাঁঘক র্যাখযা কঘিঘি। সময 
যখন আর্ািও শান্ত হঘর্, প্রস তখন অর্শযই গুলর্দঘনি সাঘথ আঘিা প্রর্শী সময অরতর্ারহত কিঘর্, 
তাি নতুন প্রজাঘদি আঘিা ভাঘলা কঘি রু্ঝঘত। 
 

* 
 

হুমাযুঘনি সসনযসারি আপাতভাঘর্ শান্ত ভূপ্রকৃরতি উপি রদঘয রনরূপদ্রর্ভাঘর্ এরযঘয যায, যতক্ষণ 
না তাঘদি সামঘন লাঘহাি প্রভঘস উঘে। শহিটাি চািপাঘশ যরদও প্রকাঘনা প্ররতিক্ষা প্রর্ষ্টনী প্রনই, 
শহঘিি প্রকেস্থঘল কঘযক শতারব্দ পূঘর্ব রহনু্দ শাসকঘদি িািা রনরমবত প্রাচীন িাজপ্রাসাঘদি সামঘন 
হুমাযুন যখন প্রো়োি রপে প্রথঘক নাঘম তখন লক্ষয কঘি প্রয প্রাসাদটাি কাোঘমা প্রর্শ শরক্তশালী 
এর্ং মজরু্ত। এসঘর্ি প্রচঘযও ভাঘলা খর্ি হল তাি সৎ-ভাইঘযিা ইরতমঘধয এঘস উপরস্থত হঘযঘি 
এর্ং প্রাসাঘদি অভযন্তঘি তাি জনয অঘপক্ষা কিঘি। প্রস কখনও প্রকাঘনা অলুক্ষঘণ মুহূতব 
অঘনকর্ািই প্রভঘর্ঘি তাাঁিা তাাঁি আঘদশ পালন কিঘর্ রক না রকন্তু তািা আঘদশ পালন কঘিঘি… 
এমনরক কামিানও। 
 

তাাঁঘদি সাঘথ রমরলত হর্াি জনয রনঘজি প্রভতঘিি র্যাকুলতা প্রদঘখ প্রস রর্রস্মত হয। তািা এখন 
প্রদখঘত প্রকমন হঘযঘি? র্ার্ঘিি মৃতুযি অর্যর্রহত পঘিই যখন তািা তাি রর্রুঘি ষ়েযন্ত্র কঘিরিল 
প্রসই অন্ধকািােন্ন সমঘযি পঘি প্রস আি তাাঁঘদি প্রদঘখরন। প্রস এখন আঘযি প্রচঘয অঘনক প্রর্শী 
কৃতজ্ঞ, তাঘদি অপিাধ প্রস ক্ষমাসুন্দি দৃরষ্টঘত রর্ঘর্চনা কঘিরিল- কািণ প্রকর্ল প্রয র্ার্ি তাাঁি 
মৃতুযশযযায তাাঁি কাি প্রথঘক কথা আদায কঘিরিল তাঘদি প্রস সহানুভূরতপূণব আচিন কিঘর্ আি 
তািঘচঘযও র়্ে কথা এর্ং তাঘদিও রনরিতভাঘর্ই তাঘক প্রঘযাজন িঘযঘি। প্রমাযল যুর্িাজ হর্াি 
কািঘণ প্রশিশাহ তাাঁঘদি সর্ ভাইঘদি জনযই হুমরক স্বরূপ। র্ার্ঘিি সন্তাঘনিা যরদও একরত্রত হঘত 
পাঘি, তাহঘল তািা র্াংলাি জলাজঙ্গল ভরতব প্রয এলাকা প্রথঘক প্রশিশাহ এঘসঘি, তাঘক পুনিায 
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প্রসখাঘন পারেঘয রদঘত পািঘর্। রকন্তু তািঘচঘযও র়্ে কথা এই প্রয এই রর্পযবযটা হযঘতা তাঘদি 
সর্রকিু নতুন কঘি শুরু কিাি একটা সুঘযায প্রদঘর্, প্রকর্ল িঘক্তি সম্পকবই না ভ্রাতৃঘত্বি প্রেহশীল 
মঘনাভার্ যা কখনও রিন্ন হযরন, সর্রকিু পুনিায মুসারকদা কিঘত পািঘর্। তািাও অতীঘতি ক্ষত 
রনিাময কিঘত আগ্রহী এমন আশা কিাটা রক প্রর্াকামী হঘর্? 
 

পঘিি রদন সকাঘলি আঘলা প্রফাাঁটাি সাঘথ সাঘথ, হুমাযুন তাি সৎ-ভাইঘদি রনঘজন আর্াসন কঘক্ষ 
প্রডঘক পাোয। কারশম, জারহদ প্রর্য আি ক্লান্ত প্রদখঘত র্াইসানযাঘিি উপরস্থরতঘত কামিান, রহন্দাল 
আি আসকারি কঘক্ষ প্রঘর্শ কিঘত হুমাযুন এঘক এঘক তাাঁঘদি আরলঙ্গন কঘি, স্বতসূ্ফতব 
আন্তরিকতায প্রঘতযঘকি সম্বঘন্ধ মন্তর্য কঘি যা তাঘদি রনঘজঘদি প্রকৌতূহঘলি সাঘথ রমঘল যায যখন 
তািা অর্াক দৃরষ্টঘত ভাইঘযি রদঘক তারকঘয থাঘক। প্রায িয র্িি আঘয প্রশষর্াঘিি মঘতা প্রস যখন 
তাাঁঘদি প্রদঘখরিল, আসকারি আি রহন্দাল তখন সদয প্রযৌর্ন প্রাপ্ত হঘযঘি আি কামিান তাি প্রচঘয 
মাত্র পাাঁচ মাঘসি প্রিাট, একটু পরিণত। এখন তাি সামঘন দাাঁর়েঘয থাকা সর্াই প্রাপ্তর্যস্ক পুরুষ। 
 

কামিাঘনি প্রচাখ- যা রেক তাাঁঘদি আব্বাজাঘনি মঘতা উজ্জ্বল সরু্জ- নাঘকি উপঘি রপট রপট কঘি 
তারকঘয থাঘক যা এখনও প্রদখঘত র্াজপারখি মঘতা, র্স্তুত পঘক্ষ এখন সাদৃশয আিও প্রর্শী মাত্রায 
লক্ষণীয। নাকটা ভাঙা পরিষ্কাি প্রর্াঝা যায- খুর্ সম্ভর্ত প্রো়ো প্রথঘক পঘ়ে রযঘয র্া সংরক্ষপ্ত প্রকাঘনা 
ল়োইঘযি ফল- এর্ং প্রহরকঘমিা ভাঙা জাযযাটা রেকমঘতা র্সাঘত পাঘিরন। প্রসটাই একমাত্র 
পরির্তবন– কামিান প্রর্শ লম্বা চও়ো হঘযঘি। তাি পিঘণি হলুদ প্রজাব্বাি নীঘচ কাাঁঘধি প্রপশল 
মাংসঘপশী আি র্াহুি উধ্বভায ফুঘল িঘযঘি। আসকারিি খুর্ একটা পরির্তবন হযরন। তাাঁি প্রয 
প্রচহািা হুমাযুঘনি মঘন রিল তাি প্রচঘয আসকারিি মুখ অঘনকঘর্শী সরু আি লম্বা প্রদখায এর্ং 
তাি মুঘখ এখন সুন্দি কঘি িাটা দার়ে প্রশাভা পাঘে, প্রস আঘযি মঘতাই হাল্কা পাতলা িঘয প্রযঘি। 
হুমাযুন র্া কামিাঘনি প্রচঘয প্রস লম্বায কম কঘি একমাথা খাট। হুমাযুন রহন্দালঘক এঘকর্াঘিই 
রচনঘত পাঘিনা। রদলদাঘিি প্রিঘল- গুলর্দঘনি ভাই- প্রচাঘখ প়োি মঘতা লম্বা চও়ো হঘয উঘেঘি। 
তাি প্রযঘকাঘনা ভাইঘযি প্রচঘয কম কঘি হঘলও চাি ইরি লম্বা আি চও়ো প্রপশল প্রদহ, মাথাভরতব 
ঝাক়ো লালঘচ চুঘলি নীঘচ ডান ভ্রুি উপঘি একটা আ়োআর়ে কাটা দায এর্ং হুমাযুনঘক স্বাযত 
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জানার্াি সময তাাঁি মে, যমযঘম কণ্ঠস্বঘিি কািঘণ তাাঁঘক আোি র্িঘিি প্রচঘয অঘনক র়্ে মঘন 
হয। 
 

পািস্পরিক কুশল রর্রনময প্রশষ হঘত, হুমাযুন কারশম, র্াইসানযাি আি জারহদ প্রর্ঘযি সাঘথ তাাঁি 
সৎ-ভাইঘদিও রনঘজি চািপাঘশ অধব-রৃ্ত্তাকাঘি উপঘর্শঘনি ইরঙ্গত কঘি এর্ং প্রকাঘনা প্রকাি ভরণতা 
না কঘি কাঘজি কথায আঘস। আরম প্রতামাঘদি এখাঘন প্রদঘখ খুর্ খুশী হঘযরি। র্হুরদন পঘি 
আমিা সর্াই আর্াি একসাঘথ হলাম। প্রতামিা ভাঘলা কঘিই জান- প্রকন আরম প্রতামাঘদি এখাঘন 
প্রডঘক পারেঘযরি। আমিা যুঘিি পিামশবসভায রমরলত হঘযরি এর্ং আমাঘদি প্রঘতযঘকি ভাযয- 
আমাঘদি পুঘিা িাজর্ংঘশি- আজঘকি সভায যৃহীত রসিাঘন্তি উপি রনভবি কিঘি। অতীঘত 
আমাঘদি রনঘজঘদি রভতঘি অঘনক মতার্নকয রিল রকন্তু আমিা চািজনই র্ার্ঘিি সন্তান। আমাঘদি 
প্রঘতযঘকি ধমনীঘত সতমূঘিি িক্ত প্রর্ারহত হঘে এর্ং চািপাঘশ েরনঘয আসা রর্পঘদি সমু্মখীন 
হঘয আমাঘদি অর্শযই একরত্রত হঘত হঘর্। প্রতামিা অর্রহত আঘহা প্রয প্রশিশাহ রতন লক্ষ সসঘনযি 
একটা রর্শাল র্ারহনী রনঘয আমাঘদি সাম্রাঘজযি িাজধানী, আগ্রা দখল কঘি রনঘযঘি… 
 

এটা দুুঃখজনক প্রয প্রশিশাঘহি রর্রুঘি আপনাি অরভযান সফল হযরন, কামিান মৃদু কঘণ্ঠ র্ঘল। 
আপাত দৃরষ্টঘত মঘন হয অন্তত একর্াঘিি জনয হঘলও নক্ষত্রিারজি যণনা আপনাঘক ভ্রান্ত পঘথ 
পরিচারলত কঘিঘি। 
 

হুমাযুঘনি প্রচাখমুখ লাল হঘয উঘে, কামিান কথা র্লাি সাঘথ সাঘথ সমত্রীি জনয তাি আকাঙ্খ 
প্রভঘঙ চুিমাি হঘয প্রযঘি। প্রশিশাঘহি প্রসনার্ারহনীি সাঘথ ল়োই কঘি আমাি প্রদহ প্রথঘক িক্তক্ষিণ 
হঘযঘি এর্ং অঘনক ভাঘলা মানুষ- র্ার্া ইযাসভাঘলি মঘতা মানুষ- শহীদ হঘযঘি। আমাি অনুঘিাঘধ 
সা়ো রদঘয তুরম যরদ সাহাযয পাোঘত, প্রশিশাহঘক আরম পিাি কিঘত পািতাম, এর্ং আমাি 
চািপাঘশ প্রযসর্ র্ীি প্রযািািা শহীদ হঘযঘি তািা হযত আজও প্রর্াঁঘচ থাকঘতা… 
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আরম আমাি রনঘজি র্ারহনীি প্রধান রহসাঘর্ আসর্াি প্রিার্ রদঘযরিলাম, আপরন প্রসটা মানঘত 
অস্বীকাি কঘিঘিন… 
 

কািণ আরম চাইরন প্রতামাি রনঘজি প্রঘদশ অিরক্ষত অর্স্থায থাকুক। 
 

রকন্তু আরম আপনাঘক এঘতা পূর্বরদঘক রযঘয প্রশিশাহঘক প্রমাকাঘর্লা কিাি র্যাপাঘি হুরশযাি 
কঘিরিলাম- আরম আপনাঘক রদল্লী অথর্া আগ্রায দীেবস্থাযী অর্ঘিাঘধি জনয প্রস্তুরত প্রনর্াি পিামশব 
রদঘযরিলাম। শহঘিি প্রদযাঘলি রভতঘি সুিরক্ষত অর্স্থায এর্ং পযবাপ্ত িসঘদি র্ঘন্দার্ি কঘি আপরন 
প্রশিশাঘহি র্ারহনীঘক উদযমহীন কিঘত পািঘতন এর্ং আপনাি অনযানয র্ারহনী তাাঁঘক প্রপিন প্রথঘক 
আক্রমণ কঘি র্যরতর্যি কঘি তুলঘতা। রকন্তু র্িার্ঘিি মঘতাই আপরন আমাি পিামঘশবি প্ররত 
প্রকাঘনা গুরুত্বই প্রদনরন… হুমাযুঘনি মঘন হয কামিান রনঘজি প্রচাঘখ মুঘখ হাল্কা রর্দ্রুঘপি একটা 
হারস ফুরটঘয তুঘল রনঘজি যুরক্তি পঘক্ষ নাঘিা়ের্ান্দাি মঘতা সাফাই রদঘে। 
 

এর্ং আমাি প্ররত প্রতামাি আনুযতয র্িার্ঘিি মঘতাই সঘন্দহজনক… র্ারলের়েি র্ালুি মঘতাই 
ইরতমঘধয এি অর্ত শুরু হঘযঘি…প্রতামাি প্রতািক প্রচাঘখি মরণঘত আরম প্রসটা প্রদখঘত পারে… 
হুমাযুন কথাটা র্ঘল উঘে দাাঁ়োয। তাাঁঘদি প্রিঘলঘর্লায প্রস রিল সর্সমঘয প্রসিা প্রযািা আি 
কুরিযীি। প্রস কামিানঘক র্হুর্াি আ়েং প্রধালাই কঘিঘি এর্ং প্রঘযাজন হঘল আর্াি কিঘর্… 
কামিানও মাজবাঘিি দ্রুততায উঘে দাাঁ়োয, তাাঁি হাত প্রকামঘিি যাঢ় প্রর্গুনী পরিকঘি প্রযাাঁজা 
িত্নখরচত খঞ্জঘিি র্াঘটি রদঘক এরযঘয যায। 
 

সুলতান আপনািা… র্াইসানযাঘিি শান্ত সমারহত কণ্ঠস্বি তাাঁঘদি দুজঘনি মাঘঝ সরম্বত রফরিঘয 
আঘন। হুমাযুন রনঘজই লরজ্জত প্রর্াধ কঘি প্রয তাঘক প্রঘিারচত কিঘত প্রস কামিানঘক সুঘযায 
রদঘযঘি। তািা এখন আি কারু্ঘলি প্রসই ল়োকু র্ালক নয র্িং প্রমাযল যুর্িাজ সর্াি প্রক্ষঘত্র 
প্রঘযাজয মািাত্মক এক রর্পঘদি মুঘখ দাাঁর়েঘয িঘযঘি। কামিানঘক প্রদঘখও মঘন হয প্রস রনঘজি 
আচিঘণি জনয অনুতপ্ত। প্রস পরিকঘিি কাি প্রথঘক হাত সরিঘয প্রনয এর্ং প্রচাখ নীঘচি রদঘক 
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নারমঘয রনঘয রর্না র্াকয র্যঘয পুনিায আঘলাচনাি উঘেঘশয মারটঘত র্ঘস। আসকারি আি রহন্দালও 
অঘধামুঘখ তারকঘয িঘযঘি, প্রযন তািা একটা রর্ষয পরিষ্কাি রু্রঝঘয রদঘত চায প্রয র্ার্ঘিি র়্ে দুই 
প্রিঘলি ঝয়োি মাঘঝ তািা প্রকাঘনা পক্ষ অর্লম্বন কিঘত পািঘর্ না। 
 

র্িার্ঘিি মঘতাই র্াইসানযাি, তুরম হঘল রর্ঘর্ঘকি কণ্ঠস্বি। হুমাযুন রনঘজও এর্াি মারটঘত 
আসনরসাঁর়ে হঘয র্ঘস। অতীঘতি েটনা অতীঘতি যঘভব রর্লীন হঘযঘি। গুরুত্বপূণব হল ভরর্ষযঘতি 
প্রখযাল িাখা। আমাঘদি মিহুম আব্বাজান তাাঁি জীর্ঘনি প্রায অঘধবক সমযকাল যুি কঘিই 
অরতর্ারহত কঘিঘিন- তাাঁি যখন মাত্র র্াঘিা র্িি র্যস তখন প্রথঘকই একটা সাম্রাঘজযি প্রযা়োপত্তন 
কিঘত। আল্লাহতালা তাঘক আমাঘদি সপতৃক জন্মভূরম প্রথঘক অঘনক দূঘি নতুন প্রদঘশ পথ প্রদরখঘয 
রনঘয এঘসঘিন, এর্ং এটা আমাঘদি পরর্ত্র দারযত্ব, প্রয জনয রতরন ল়োই কঘিরিঘলন প্রসটা প্রযন 
আমিা হারিঘয না প্রফরল। আরম এজনযই প্রতামাঘদি এখাঘন প্রডঘক এঘনরি- যাঘত আমিা চািজন 
রমঘল রসিান্ত রনঘত পারি রকভাঘর্ প্রসই রর্শ্বাঘসি মযবাদা িাখা যায… এর্ং আমাঘদি চূ়োন্ত শরক্ত, 
আি পিম রনিাপত্তা আমাঘদি ঐঘকযি রভতঘি লুরকঘয িঘযঘি। 
 

তাি সৎ-ভাইঘযিা একসাঘথ মাথা নাঘ়ে এর্ং প্রসটা প্রদঘখ হুমাযুঘনিও শ্বাসপ্রশ্বাস স্বাভারর্ক হঘয 
আঘস। জারহদ প্রর্য আমাঘদি সামরিক পরিকল্পনাি একটা রূপঘিখা আমাি ভাইঘদি সামঘন 
উপস্থাপন কঘিন। আরম তাঘদি প্রযঘকাঘনা মতামতঘক স্বাযত জানার্। 
 

হুমাযুন একটা রূপাি কারুকাজ কিা তারকযায প্রহলান রদঘয র্সঘল, তাি অশ্বশালাি প্রধান 
রসপাহসালাি সামরিক প্রকৌশঘলি সািাংশ র্যাখযা কঘি, যা হুমাযুন তাি এর্ং র্াইসানযাঘিি সাহাঘযয 
সতিী কঘিঘি। 
 

মহামানয যুর্িাজরৃ্ন্দ, জারহদ প্রর্য র্ক্তর্য শুরু কঘি, তাি প্রশি মুখার্যর্ যম্ভীি, আমিা প্রশিশাঘহি 
উঘেশয সম্পঘকব রকিুই জারন না রকন্তু র্তবমাঘন তাি আচিণ প্রদঘখ মঘন হঘে প্রস রনঘজি অর্স্থান 
সংহত কিঘত প্রর্শী আগ্রহী- প্রস তাি প্রসনার্ারহনীঘক র্াংলা প্রথঘক পরিঘম অঘনক দূঘি রনঘয 
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এঘসঘি তাই তাাঁি আঘিা িসঘদি আশ্বাস প্রঘযাজন। প্রস প্রসইসাঘথ যাঘঙ্গয র্-িীঘপি জলাভূরম 
অিঘল র্সর্াসকািী র্র্বি উপজারতগুরল তাি প্রপিঘন রর্ঘদ্রাহ কঘি র্সঘত পাঘি প্রসই ঝুাঁরকি 
প্রভতঘিও িঘযঘি। তাাঁি তাই রনঘজঘক যঘথষ্ট পরিমাঘণ রনিাপদ মঘন না হওযা পযবন্ত প্রস আগ্রা 
প্রথঘক আমাঘদি ধাওযা কঘি এখাঘন আসঘর্ না, তাি মাঘন এই দাাঁ়োয প্রয আমাঘদি হাঘত সামানয 
হঘলও খারনকটা সময িঘযঘি…যরদ সরতয সরতয এটাই তাি ইো হঘয থাঘক এর্ং এটা রনরিতভাঘর্ 
র্লা মুশরকল। এই সমযটায আমাঘদি অর্শযই রনঘজঘদি র্ারহনীি জনয নতুন সসনয সংগ্রহ কিঘত 
হঘর্। আমিা ইরতমঘধয কারু্ঘলি প্রশাসঘকি কাঘি র্া়েরত প্রলাকর্ল প্রপ্রিঘণি জনয দূত পারেঘযরি। 
তািা একর্াি প্রপৌঁঘি প্রযঘল, আমাঘদি অর্স্থান তখন অঘনকঘর্শী শরক্তশালী হঘর্ আি আমাঘদি 
তখন রসিান্ত গ্রহঘণি অঘনক প্রর্শী স্বাধীনতা থাকঘর্। 
 

আমিা রক এইসর্ নতুন সসনযঘদি প্রর্তন রদঘত পািঘর্া? আসকারি রজঘজ্ঞস কঘি তাি প্রিাট প্রিাট 
কাঘলা প্রচাঘখি মরনঘত একাগ্রতা স্পষ্ট। নারক আমিা আশা করি প্রয তাাঁিা আমাঘদি পঘক্ষ ল়োই 
কিঘর্ প্রকর্ল লুঘটি মাঘলি প্ররতশ্রুরতি কািঘণ? 
 

আমাঘদি কাঘি যঘথষ্ট তহরর্ল আঘি- আগ্রা এর্ং প্রসই সাঘথ রদল্লীি িাজঘকাষ প্রথঘক প্রাপ্ত, কারশম 
উত্তি প্রদয। 
 

এর্ং তাাঁিা এঘস প্রপৌঁিার্াি আঘয…? কামিান জানঘত চায। 
 

আমিা প্রসই সমঘয লাঘহািঘক শরক্তশালী আি িসঘদি পযবাপ্ত মজুদ রনরিত কিঘর্া, হুমাযুন র্ঘল। 
এটা দুভবাযযজনক প্রয শহিটায প্রকাঘনা প্ররতিক্ষা প্রদযাল প্রনই রকন্তু উত্তঘি িারভ নদী আমাঘদি 
রনিাপত্তা প্রদঘর্ এর্ং আমিা পরিম, দরক্ষণ আি পূর্বরদঘক প্ররতিক্ষা পরিখা খনন কঘি প্রসখাঘন 
আমাঘদি কামান এর্ং তর্রকঘদি প্রমাতাঘযন কিঘত পারি। িাজপ্রাসাদটা প্রর্শ মজরু্ত কঘি রনমবাণ 
কিা হঘযঘি। নতুন সসঘনযি আযমঘনি জনয অঘপক্ষা কিাি সমঘয আমিা রকিু সমঘযি জনয 
শহিটাঘক িক্ষা কিঘত পািঘর্া। 
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কামিাঘনি সরু্জ প্রচাখ রপট রপট কঘি রকন্তু প্রস রকিু র্লা প্রথঘক রর্িত থাঘক। 
 

মহামানয যুর্িাজরৃ্ন্দ, আপনািা প্রঘতযঘক রনঘজঘদি সাঘথ কতজন সসঘনযি র্ারহনী রনঘয এঘসঘিন? 
কারশম তাাঁি উাঁত কাঘেি প্রেদযুক্ত প্রখঘিা খাতাটা খুঘল প্রযখাঘন হুমাযুঘনি যতদূি মঘন পঘ়ে তাি 
উরজি গুরুত্বপূণব সর্ র্যাপাি রলঘখ িাঘখ। কারশম রনঘজি যলায একটা মালা প্রথঘক ঝুলঘত থাকা 
প্রিাট প্রজড পাথঘিি প্রদাযাতদারনি মুখটা খুঘল এর্ং প্রসটায রনঘজি র্যর্হৃত প্রলখনী ডুরর্ঘয রনঘয 
অঘপক্ষা কিঘত থাঘক। 
 

আমাি সাঘথ পাাঁচ হাজাি অশ্বাঘিাহীি একটা র্ারহনী আঘি, যাঘদি রভতঘি এক হাজাি হল 
অশ্বাঘিাহী তীিন্দাজ, আসকারি র্ঘল, এর্ং প্রসই সাঘথ অরতরিক্ত পাাঁচশ প্রো়োি পাল। 
 

আমাি র্ারহনীঘত রতন হাজাি অশ্বাঘিাহী আি পাাঁচশ পদারতক সসনয িঘযঘি, রহন্দাল র্ঘল। সর্াই 
দক্ষ প্রযািা। 
 

তািা সর্াই কামিাঘনি রদঘক একসাঘথ তাকায। আমাি সাঘথ প্রকর্ল দুই হাজাি অশ্বাঘিাহীি একটা 
র্ারহনী িঘযঘি। আি তািা়ো, তুরমইঘতা আমাঘক কঘযক সপ্তাহ পূঘর্ব কখনও আক্রমঘণি সমু্মখীন 
হঘল আমাি প্রঘদশঘক প্ররতিক্ষাহীন অর্স্থায প্রফঘি িাখাি রর্ষঘয সতকব কঘি রদঘযরিঘল… তাি 
কণ্ঠস্বি সহয কিাটাই হুমাযুঘনি জনয জুলুম হঘয দাাঁ়োয-কামিাঘনি প্রঘদশ সর্ঘচঘয র়্ে আি সর্াি 
প্রচঘয সমৃি এর্ং প্রশিশাঘহি প্রসনার্ারহনীি কাি প্রথঘক সর্ঘচঘয দূঘি অর্রস্থত আি রনঘজি 
প্রঘদঘশি রনিাপত্তা হুমরকি মুঘখ না প্রফঘল প্রস অনাযাঘস দুই হাজাঘিি অঘনক প্রর্শী সসনয রদঘয 
সাহাযয কিঘত পািঘতা, রকন্তু অঘনক কঘষ্ট রনঘজি প্রক্রাধ দমন কঘিন। রকিুক্ষঘণি জনয প্রকর্ল 
কারশঘমি প্রলখনীি খসখস আওযাজ প্রশানা যায, তািপঘি উরজি প্রলখা প্রশষ কঘি মুখ তুঘল 
তাকান। প্রর্শ, মহামানয যুর্িাজরৃ্ন্দ, এইসর্ অরতরিক্ত প্রলাক এঘস প্রযায প্রদযায আমাঘদি 
প্রসনার্ারহনীি সংখযা নব্বই হাজাঘি উন্নীত হঘযঘি। 
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তাঘদি এখাঘন আটঘক িাখাি জনয আমাঘদি সর্ িকঘমি প্রচষ্টা কিঘত হঘর্ আরম চাই না তািা 
র্াসায যার্াি জনয যাঘযর্ হঘত শুরু করুক…হুমাযুন র্ঘল। 
 

প্রসটা এ়োর্াি একমাত্র পথ হল তাাঁঘদি শীঘ্রই যুি আি লুঘটি মাল লাঘভি প্রশ্রুর রত প্রদযা। 
লাঘহাঘি িাজঘকাষ আি িাজঅন্তুঃপুঘিি মরহলাঘদি রনিাপত্তা রনরিত কিাি পঘি আমাঘদি এখন 
উরচত পুনিায প্রশিশাঘহি রর্রুঘি যুিযাত্রা কিা তাাঁঘক চমঘক রদঘয…কামিান উত্তি প্রদয। 
 

হযাাঁ, আসকারিও র্যথভাঘর্ সায প্রদয। কামিান রেকই র্ঘলঘি। প্রসটাই রক প্রশ্রষ্ঠ রসিান্ত হঘর্ না? 
 

প্রসটা হঘর্ একটা হেকািী রসিান্ত, হুমাযুন উত্তি প্রদয। প্রতামিা ভুঘল প্রযঘিা আমাঘদি র্ারহনীি 
প্রচঘয কত রর্শাল তাি সসনযসংখযা। চূ়োন্ত রর্জঘযি সামানযতম সম্ভার্নাি জনয আমাঘদি প্রযালন্দাজ 
র্ারহনীি সাঘথ একটা যুযলর্রন্দ দিকাি হঘর্। প্রসটা কিঘত প্রযঘল আমাঘদি অগ্রসি হর্াি যরত 
হ্রাস পাঘর্ আি প্রসই সাঘথ আমাঘদি অগ্রসি হর্াি খর্ি তাি কাঘি প্রপৌঁিার্াি জনয সমঘযি একটা 
র্যাপাি আঘি। কামিান, আরম প্রতামাি কথা রকিুই রু্ঝঘত পািরি না। রদল্লী রকংর্া আগ্রায 
প্রশিশাঘহি হাঘত রনঘজঘক অর্রুি হঘত না রদঘয তাি রর্রুঘি যুিযাত্রা কিায তুরম আমাি 
সমাঘলাচনা কঘিঘি রকন্তু এখন আরম যখন তাি রর্রুঘি প্ররতঘিাঘধি জনয লাঘহািঘক সুিরক্ষত 
কিঘত চাইরি, তুরম আমাঘক অনুঘিাধ কিঘি তাি রর্রুঘি পুনিায যুিযাত্রা কিঘত… 
 

পরিরস্থরতগুঘলা রভন্ন। রকন্তু প্রমাো কথা একটাই আমাঘদি দৃরষ্টভরঙ্গ প্রতামাি প্রঘযাজন প্রনই। তুরম 
প্রসটা চাও না। তুরম প্রকর্ল প্রতামাি রনঘজিটা আমাঘদি র্লঘত চাও, কামিান রনঘজি প্রচাঘখ মুঘখ 
একটা মনখািাপ কিা অরভর্যরক্ত ফুরটঘয তুঘল র্ঘল। আরম আি প্রর্শী রকিু র্লঘত চাই না। 
 

হুমাযুন তাাঁি নানাজাঘনি প্রচাঘখ হুরশযািী দৃরষ্ট প্রখযাল কঘি, এই দফা প্রস কামিাঘনি িািা তাঘক 
প্রঘিারচত কিাি প্রঘলাভন র্হুকঘষ্ট দমন কঘি। প্রস র্িং রহন্দাল আি আসকারিি রদঘক েুঘি 
তাকায। কামিান ভুল কিঘি। আরম সরতযই প্রতামাঘদি ভার্না জানঘত আগ্রহী। তাাঁিা চুপ কঘি 
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থাঘক, তাঘদি র়্েভাইঘদি মঘধয রর্দযমান উঘত্তজনা সম্ভর্ত তাাঁঘদি সংযত কঘি তুঘলঘি। হুমাযুঘনি 
রভতঘি হতাশাি সাঘথ অনুঘশাচনাি ক্ষিণ শুরু হয। এই ধিঘনি প্রকাঘনা পরিরস্থরত সৃরষ্ট হর্াি 
প্রকাঘনা সম্ভার্নাই রিল না। অতীঘতি সর্রকিু ভুঘল যার্াি জনয প্রস প্রস্তুত রকন্তু তাি রনকট স্বজন, 
তাি সৎ-ভাইঘযিা মঘন হয না প্রসিকম রকিু কিঘত ইেুক। 
 

রকিুক্ষণ চুপ কঘি থাকাি পঘি অর্শয রহন্দা কথা র্ঘল। কারু্ল প্রথঘক র্া়েরত প্রলাকর্ল একর্াি 
এঘস প্রপৌঁিার্াি পঘি জারহদ প্রর্য রক সর্ পিঘন্দি কথা র্লরিঘলা। প্রসগুঘলা রক? 
 

হুমাযুন তাি প্রঘশ্নি উত্তি প্রদয। কম কঘি হঘলও আরম পিাশ হাজাি প্রলাঘকি একটা র্ারহনী 
প্রতযাশা কিরি। আরম তাাঁঘদি কাঘি আঘদশ পারেঘযরি প্রয আমিা যরদ ইরতমঘধয এখাঘন অর্ঘিাঘধ 
সমু্মখীন হই তাহঘল তািা অর্ঘিাধকািী র্ারহনীঘক প্রপিন প্রথঘক এঘস আক্রমণ কিঘর্। আি তািা 
যরদ প্রশিশাহ আগ্রা প্রথঘক অগ্রসি হর্াি আঘযই আমাঘদি সাঘথ এঘস প্রযায প্রদয- আরম প্রযমন 
আশা কিরি তখন প্রশিশাঘহি আগুযান র্ারহনীি পাশ্ববঘদঘশ আক্রমঘণি জনয যঘথষ্ট সংখযক প্রলাক 
আমাঘদি সঘঙ্গ থাকঘর্। অরধক প্রলাকর্ঘলি সুরর্ধা তাাঁি থাকঘর্ রকন্তু আমাঘদি পঘক্ষ থাকঘর্ যরত 
আি প্রো়েসওযািীি কুশলতা যা আমাঘদি শত্রুি রর্রুঘি সর্সমঘয আমাঘদি দারুণ সহাযতা 
কঘিঘি। কামিান তুরম রনিযই রু্ঝঘত পািঘিা, প্রশিশাঘহি রর্রুঘি আক্রমণ শুরু কিাি ঝুাঁরক 
রনঘত আরম প্রস্তুত- প্রকর্ল এই মুহূঘতব প্রসটা আমিা কিঘত পািরি না…। 
 

কামিান কথা না র্ঘল প্রকর্ল কাাঁধ ঝাাঁকায এর্ং পুনিায রনির্তা এঘস রর্িাজমান হয। হুমাযুন 
উঘে দাাঁ়োয। প্রশিশাঘহি অরভপ্রায সম্বঘন্ধ আি কারু্ল প্রথঘক আমাঘদি অরতরিক্ত র্ারহনীি অগ্রসি 
হর্াি সংর্াদ যখন আমাঘদি কাঘি আিও রর্শদভাঘর্ থাকঘর্ তখন আর্াি আমিা আঘলাচনাি জনয 
রমরলত হঘত পারি। রকন্তু তাি আঘয আজ িাঘত একটা প্রভাজসভাি আঘযাজন কিঘল প্রকমন হয 
র্হুরদন পঘি আমিা আর্াি সর্াই একরত্রত হঘযরি। র্তবমান রর্রুিতা সঘত্ত্বও র্ার্ঘিি প্রিঘলিা 
একতার্ি িঘযঘি এঘসা দুরনযাঘক প্রসটা আমিা প্রদরখঘয প্রদই। 
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হুমাযুন করিঘডাি রদঘয দ্রুত পাঘয রনঘজি আর্াসন কঘক্ষি রদঘক প্রহাঁঘট যার্াি সময মরহলাঘদি 
কঘক্ষ যার্াি দিজা প্রস পাি হঘয আঘস। প্রসখাঘন প্রভতঘি প্রকাথাও গুলরুঘখি থাকাি কথা তাাঁঘক 
র্লা হঘযঘি কামিাঘনি সাঘথ প্রস লাঘহাঘি এঘসঘি। হুমাযুন তাাঁঘক তাাঁি দির্াঘি অর্ারঞ্ছত প্রোষণা 
কিাি পঘি সঙ্গত কািঘণই রতরন তাাঁি র়্ে প্রিঘল, উচ্চাকারঙ্খ কামিাঘনি সাঘথ থাকাটাই প্রর্ঘি 
রনঘযঘিন। মরহলা রক প্রকাঘনাভাঘর্ তাাঁি প্রিঘলঘদি প্রভারর্ত কিঘত প্রচষ্টা কিঘি এর্ং প্রসটা যরদ 
হঘয থাঘক, রকভাঘর্? এি প্রচঘয ভাঘলা সুঘযায আি পাওযা যাঘর্ না। হুমাযুন মুহূঘতবি জনয রচন্তা 
কঘি তাি সৎ-ভাইঘদি পুনিায একরত্রত কিাটা তাি রেক হঘযঘি রকনা। তাাঁঘদি চািজঘনি রভতঘি 
সরতযকাঘিি রর্শ্বাস, সরতযকাঘিি একতাঘর্াধ কখনও জন্ম প্রনঘর্ এমন রচন্তা কিাটা হযত প্রর্াকামী 
হঘর্- আকাঙ্খ, প্ররতিরেতা সর্সমঘয মাথা চা়ো প্রদঘর্। আি এজনয রক প্রস তাাঁঘদি প্রদাষ রদঘত 
পাঘি? তাাঁঘদি অর্স্থাঘন থাকঘল প্রয ভাই উত্তিারধকাি সূঘত্র সর্রকিু প্রপঘযঘি তাাঁি প্ররত রক প্রস 
প্রক্ষাভ অনুভর্ কিঘতা না? তাাঁঘক তাাঁঘদি সর্াইঘক রর্ঘশষ কঘি কামিানঘক-প্রচাঘখ প্রচাঘখ িাখঘত 
হঘর্ এর্ং অর্াধযতাি প্রকাঘনা ইরঙ্গত পাওযা মাত্র তাঘক র্যর্স্থা রনঘত হঘর্। েঘিি র্াইঘি যখন শত্রু 
ক়ো না়েঘি তখন েঘিি প্রভতঘিি শত্রুঘক প্রস প্রকানমঘতই র্িদাশত কিঘর্ না। 
 

হুমাযুঘনি হোৎ সারলমাি সাঘথ প্রদখা কিঘত ইো হয। তাাঁি উষ্ণ, ঐকারন্তক আরলঙ্গঘন সদরহক সুঘখ 
উঘিরলত হঘয প্রস অস্বরিকি ভার্নাগুঘলাঘক দূঘি সরিঘয িাখঘত পাঘর্। তাি মুঘখ মৃদু হারস ফুঘট 
উঘে এর্ং তাাঁি হাটাি যরত সহসা প্রর্ঘ়ে যায। 
 

* 
 

সুলতান, প্রশিশাঘহি অগ্রর্তবী র্ারহনী আগ্রা প্রথঘক লাঘহাঘিি উঘেঘশয িওযানা রদঘযঘি। হুমাযুঘনি 
রর্শৃঙ্খল স্বঘপ্নি প্রিশ জওহঘিি কণ্ঠস্বঘি প্রভঘঙ যায। প্রস কষ্ট কঘি েুঘমি প্রিশ কারটঘয সজায 
হর্াি মাঘঝ জওহঘিি দুরিন্তাগ্রি মুখটা তাি ডানহাঘত ধিা প্রমাঘমি দপদপ কিঘত থাকা আঘলাক 
িরিি মাঘঝ উদ্ভারসত প্রদখঘত পায। আহঘমদ খান, এখনই আপনাি সাঘথ প্রদখা কিঘত চায। প্রস 
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এমনরক প্রভাঘিি আঘলা প্রফাাঁটা পযবন্ত অঘপক্ষা কিঘত িারজ হযরন। তাাঁি গুপ্তদূতঘদি একজন তাি 
সাঘথই িঘযঘি। যত িয রদন প্রলাকটা পঘথই রিল এর্ং এখনই রফঘি এঘসঘি। 
 

হুমাযুন উঘে র্ঘস, তাি রর্িানাি পাঘশ একটা কাঘেি পাদারনি উপঘি িাখা রপতঘলি পাঘত্র িরক্ষত 
পারন রদঘয মুঘখ ঝাপটা প্রদয এর্ং একটা সরু্জ আলখাল্লা যাঘয জর়েঘয প্রনয। কঘযক রমরনট পঘি, 
আহঘমদ খান আি পঘথি ধকঘলি ফঘল ক্লারন্তঘত টলঘত থাকা গুপ্তদূতঘক তাাঁি সামঘন দাাঁর়েঘয 
থাকঘত প্রদখা যায। 
 

তুরম রনরিত প্রশিশাহ পুনিায সামঘনি রদঘক এরযঘয আসঘি? 
 

 রজ্ব,সুলতান। আমাি গুপ্তদূঘতি র্ক্তর্য আপরন রনঘজি কাঘনই প্রশাঘনন। 
 

গুপ্তদূত কঘযক পা সামঘনি রদঘক এরযঘয আঘস। আরম এি উপঘি আমাি জীর্ন র্ারজ িাখঘত 
পারি। আরম রনঘজি প্রচাঘখ যা প্রদঘখরি আি রনঘজি কাঘন যা শুঘনরি প্রস রর্ষঘয শতভায রনরিত 
হওযা পযবন্ত আরম অঘপক্ষা কঘিরি এর্ং প্রকর্ল তািপঘিই আরম লাঘহাঘিি উঘেঘশয যাত্রা করি, 
পঘথ প্রো়ো পরির্তবন কিাি জনয আরম প্রকর্ল প্রদিী হঘযঘি। 
 

কতজন সসঘনযি র্ারহনী? 
 

প্রসটা যণনা কিাটা একটু করেন রকন্তু চলাি পঘথ তািা প্রয পরিমাণ ধূঘলা উ়োঘে, প্রর্শ কঘযক 
হাজাি অশ্বাঘিাহী হঘর্, সুলতান। 
 

আি প্রশিশাহি রনঘজি রক খর্ি? 
 

আরম যা শুঘনরি প্রস অনুযাযী রতরন এখনও আগ্রায অর্স্থান কিঘিন। রকন্তু শীঘ্রই রতরন রনঘজও 
যাত্রা কিঘর্ন, আরম এ রর্ষঘয রনরিত। আরম িওযানা হর্াি রেক আয মুহূঘতব, আগ্রা দূঘযবি নীঘচ 
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নদীি তীঘি মালর্াহী একটা রর্িাট র্হিঘক প্রসখাঘন অর্স্থান কিঘত প্রদঘখরি- ভাির্াহী খচ্চি, ষা়ে 
আি উঘটি প্রকাঘনা সীমা সংখযা প্রনই আি প্রসই সাঘথ িঘযঘি কঘযকশ হারত। মালর্াহী শকঘট 
প্রর্গুনী িঘঙি আোদনযুক্ত প্রশিশাঘহি রনজস্ব তারু্ ভাাঁজ কিা অর্স্থায তুলঘত প্রদঘখরি। গুপ্তদূত 
রনঘজি দারযত্ব সাফঘলযি সাঘথ পালন কিায এখন তাাঁি প্রনাংিা, টানটান মুখটা দৃশযত স্বাভারর্ক 
হঘয উঘে। 
 

প্রস রর্দায প্রনযা মাত্র, হুমাযুন তাাঁি নীচু প্রটরর্ঘলি সামঘন আসনরপর়ে হঘয র্ঘস। তাি ভাইঘদি 
সাঘথ আঘিা আঘলাচনা কঘি প্রকাঘনা লাভ হঘর্ না। যত কঘযক রদন ধঘি, আসকারি আি রহন্দাল 
তাঘদি র়্ে ভাইঘদি উত্তপ্ত র্াকয রর্রনময শুনঘতই প্রর্শী পিন্দ কঘিঘি, রনঘজিা যেনমূলক প্রকাঘনা 
পিামশব না রদঘয। প্রশিশাঘহি সাঘথ যুিযাত্রাি পঘক্ষ কামিান এখনও তকব চারলঘয যাঘে এর্ং 
হুমাযুন দৃঢ়তাি সাঘথ প্রসটা নাকচ কঘি র্লঘি প্রয আঘিা অঘনক প্রর্শী প্রযািা সমঘর্ত কিা িা়ো 
এই প্রঘচষ্টা র্যথব হঘত র্াধয এর্ং প্রসই সাঘথ কামিানঘক স্মিণ করিঘয রদঘে প্রস রনঘজ ইরতমঘধয 
দুর্াি প্রশিশাঘহি সাঘথ দুঘটা রর্শাল যুঘি অর্তীণব হঘয পিারজত হঘযঘি। তাি শত্রু প্রশষর্াঘিি 
যুঘিি পি আিও অঘনকঘর্শী শরক্তশালী হঘয উঘেঘি। যখন প্রস রনঘজ আিও দুর্বল হঘযঘি। 
আঘিকটা সমু্মখ সমঘিি সুঘযায সন্ধান কিাি সময এটা না। 
 

যত কঘযকরদন ধঘি এসর্ আঘলাচনাি সমঘয, তাি আব্বাজাঘনি প্রিাজনামচায একর্াি পঘ়েরিল 
এমন একটা রর্ষয হুমাযুঘনি র্াির্াি মঘন হঘত থাঘক। অঘস্ত্রি র্ঘল যরদ তুরম প্রতামাি শত্রুঘক 
পিারজত কিঘত না পাি, হতাশ হঘযা না। অনয প্রকাঘনা উপায খুাঁঘজ প্রর্ি কি। প্রতল প্রদযা, 
ধািাঘলা, প্রদা-ধারি িণকুোি রনুঃসঘন্দঘহ একটা দারুন অস্ত্র রকন্তু প্রসই সাঘথ রু্রিদীপ্ত মরিষ্ক রনঘজও 
একটা অস্ত্র যা রর্জঘযি সুঘর্দী পথ খুাঁঘজ প্রর্ি কিঘত পাঘি… 
 

রকিুক্ষণ রচন্তা কিাি পঘি, হুমাযুন রলখঘত শুরু কঘি। প্রশিশাহ, তুরম রহনু্দিান আমাি কাি প্রথঘক 
প্রকঘ়ে রনঘয চাইঘিা যরদও সতমূঘিি অধিন পুরুঘষি িক্ত রনঘজি ধমনীঘত ধািণ কিাি কািঘণ 
এটা আমাি সাম্রাজয। আমাি সাঘথ একলা সিিঘথ অর্তীণব হও এর্ং এঘসা আমিা এই রর্ঘিাধ 
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রচিতঘি মীমাংসা করি। রকন্তু তুরম যরদ আমাি সাঘথ সিিঘথ িারজ না হও, তাহঘল এঘসা আমিা 
অন্তত আঘিা িক্তপাত পরিহাি কিঘত যুিরর্িরতঘত সম্মত হঘয রনঘজঘদি রভতঘিি মতপাথবকয 
সমাধাঘনি জনয রভন্ন প্রকাঘনা পঘথি সন্ধান করি। 
 

যালাি একটা কালঘচ লাল িঘঙি দণ্ড রনঘয হুমাযুন প্রসটা জ্বলন্ত প্রমাঘমি রশখাি উপঘি ধঘি এর্ং 
তারকঘয প্রদঘখ যালাটা নিম হয, তািপঘি িঘক্তি প্রফাাঁটাি মঘতা প্রফাাঁটা প্রফাাঁটা লালঘচ যালা ঝিঘত 
শুরু কঘি। দণ্ডটা আগুন প্রথঘক প্রর্ি কঘি এঘন প্রস রচরেি নীঘচ প্রসটা ধঘি থাঘক যতক্ষণ না 
প্রসখাঘন যালাি একটা কু্ষদ্র সিয জমা হয। তািপঘি ডানহাত উঘিা কঘি প্রস সতমূঘিি প্রসানাি 
অঙু্গিীয শক্ত কঘি যালাি উপঘি প্রচঘপ ধঘি যজবনিত কু্রি র্যাঘঘ্রি একটা রনখুাঁত প্ররতকৃরত প্রসখাঘন 
সৃরষ্ট কঘি। 
 

এক েন্টা পঘি, হুমাযুন তারকঘয প্রদঘখ আহঘমদ খাঘনি দুজন প্রলাক প্রশিশাহঘক খুাঁঘজ প্রর্ি কঘি 
তাাঁি রচরেটা তাাঁঘক প্রপৌঁঘি প্রদর্াি জনয লাঘহাি প্রথঘক পুত প্রর্ঘয প্রো়ো হারকঘয িওযানা হঘযঘি। 
প্রশিশাহ কখনও র্যরক্তযত সিিঘথ িারজ হঘর্ না- প্রকর্ল আহাম্মকিাই এই ধিঘনি আহ্বাঘন সা়ো 
রদঘর্ রকন্তু যুিরর্িরতি ধািণা তাাঁঘক হযঘতা প্রঘিারচত কিঘত পাঘি। ভ্রামযমাণ র্যর্সাযীঘদি িািা 
প্রচারিত রকিু যল্প সর্বজনস্বীকৃতভাঘর্ যা গুজঘর্ি প্রচঘয প্রর্শী রকিু না- অনুসাঘি প্রশিশাঘহি 
কঘযকজন প্রসনাপরতি রভতঘি রর্ঘিাঘধি সৃরষ্ট হঘযঘি। এইসর্ যঘল্প যরদ সঘতযি রর্নু্দমাত্র 
রিঘটঘফাাঁটা প্রথঘক থাঘক, প্রশিশাহ তাহঘল হযঘতা রনঘজি কতৃবত্ব পুনবপ্ররতষ্ঠায রনঘজঘক সাহাযয 
কিঘত যুিরর্িরতি এই প্রিার্ স্বাযত জানাঘর্। প্রসটা যরদ হয, তাহঘল হুমাযুনও রকিুটা সময 
পাঘর্। কারু্ল প্রথঘক তাাঁি প্রডঘক পাোন সসঘনযি প্রপৌঁিার্াি এখনও প্রকাঘনা লক্ষণ প্রনই এর্ং সম্ভর্ত 
আযামী কঘযক সপ্তাঘহি আঘয তািা এঘস প্রপৌঁিাঘর্ না। প্রশিশাঘহি যতরদন রর্লম্ব হঘর্ প্ররতটা রদন 
তাঘক সাহাযয কিঘর্… 
 

সাতরদন পঘি একটা অশুভ লক্ষঘণি নযায প্রশিশাহ এখন লাঘহাঘিি কত রনকঘট- হুমাযুন তাাঁি 
রচরেি উত্তি পায। তাি আর্াসন কঘক্ষ প্রসটা কারশম রনঘয আঘস। অর্াক কিাি মঘতা র্যাপাি হল 
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রচরে দুঘটা একটা প্রশিশাঘহি প্রমাটা অমারজবত হাঘত প্রলখা এর্ং তাি প্রমাহি অরঙ্কত আি অনযটা 
রচরেটা র্াাঁঘশি একটা প্রচাঙ্গাি প্রভতঘি প্রমা়োি অর্স্থায িাখা- কারশমঘক গুপ্তদূঘতিা যা র্ঘলঘি প্রস 
অনুযাযী রচরেটা হুমাযুঘনি কাঘি অর্শযই প্রপৌঁঘি প্রদর্াি জনয প্রশিশাহ অনুঘিাধ কঘিঘি। 
 

হুমাযুন প্রশিশাঘহি রচরেটা প্রথঘম পঘ়ে। আরম রহনু্দিান জয কঘিরি। যা ইরতমঘধয আমাি রনঘজি 
তাাঁি জনয আরম প্রকন আপনাি সাঘথ ল়োই কিঘর্া? আরম কারু্ল আপনাঘক প্রিঘ়ে রদলাম। প্রসখাঘন 
চঘল যান। রকন্তু রচরেঘত আঘিা রকিু প্রলখা আঘি: একটা সাম্রাজয িক্ষাি প্রতযাশা আপরন রকভাঘর্ 
কঘিন যখন আপরন আপনাি রনঘজি পরির্াঘিি আনুযতয অজবন কিঘত র্যথব? আপনাি সৎ-ভাই 
কামিান আপনাি সাঘথ রর্শ্বাসোতকতা কিঘত ইেুক। রকন্তু আপনাঘদি মঘতা প্রমাযলঘদি কাি 
প্রথঘক আরম রকিু চাই না প্রকর্ল তাাঁঘদি রিন্ন মিক প্রযখাঘন তাাঁঘদি থাকাি কথা প্রসই ধূঘলাঘত 
য়োযর়ে খাঘে প্রদখা িা়ো। আরম আপনাি ভাইঘযি প্রিার্ প্রতযাখান কঘি তাাঁঘক রলঘখ পারেঘযরি। 
রেক প্রযমন আরম আপনাি প্রিার্ও প্রতযাখান কিরি- এর্ং তাাঁঘক এটাও অরভরহত কঘিরি তাাঁি 
প্রতািণাি কথা আরম আপনাঘক জানার্। 
 

হুমাযুন র্াাঁঘশি প্রচাঙ্গাট রনঘয প্রভতি প্রথঘক হলুদ পাচবঘমঘন্টি টুকঘিা প্রর্ি কঘি আঘন। প্রসটাঘক 
প্রটরর্ঘলি উপঘি রর্িাঘনাি সাঘথ সাঘথ কামিাঘনি সুচাঘলা হাঘতি প্রলখা হুমাযুন রচনঘত পাঘি। এটা 
প্রশিশাঘহি কাঘি তাি প্রলখা রচরে। আমাি ভাই আমাি জন্মযত অরধকাি প্রথঘক আমায র্রিত 
কঘিঘি, প্রক্রাঘধ কাাঁপঘত থাকা কঘণ্ঠ প্রস উচ্চস্বঘি রচরেটা পঘ়ে। প্রশিশাহ, আপরন যরদ পাঞ্জার্ আি 
কারু্লসহ উত্তঘিি প্রমাযল ভূখণ্ড শাসঘনি জনয আমাঘক প্রিঘ়ে প্রদন, আরম হুমাযুনঘক আপনাি হাঘত 
তুঘল প্রদর্ র্া যরদ আপরন চান- আরম শপথ কঘি র্লরি, আরম রনঘজি হাঘত তাঘক হতযা কিঘর্া। 
 

কারশম মারট প্রথঘক কামিাঘনি রচরেটা তুঘল প্রনয প্রযখাঘন হুমাযুন প্রসটা িুাঁঘ়ে প্রফঘলঘি এর্ং পুনিায 
প্রসটা পঘ়ে, কামিাঘনি উিত, িক্তঘলালুপ শব্দগুঘলা পাে কিাি সময সংঘক্ষাঘভ তাি প্রচাখ মুখ 
কুচঘক যায। হুমাযুন রনঘজ দিজাি কাঘি প্রহাঁঘট যায এর্ং এক ধাক্কায পাল্লা খুঘল রচৎকাি কঘি, 
প্রহিী, আমাি ভাই কামিানঘক এখনই আমাি কাঘি রনঘয এঘসা। প্রস যরদ র্াধা প্রদয, শরক্তি িািা 
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পিাভূত কিঘর্ এর্ং প্রর্াঁঘধ রনঘয আসঘর্। প্রস সঘন্দহ কঘিরিল তাি ভাইঘযিা তাি রর্রুঘি হযত 
চক্রান্ত কিঘত পাঘি রকন্তু তাাঁঘদি একজন এতটাই রর্ঘর্চনাহীন হঘত পাঘি প্রয িাজর্ংঘশি কাঘি 
প্রস ঋণী তাি সাঘথ রর্শ্বাসোতকতা কিঘত রযঘয প্রসটাঘকই একজন র্রহিাযঘতি কাঘি র্রল রদঘত 
চাইঘি। হুমাযুন উরিি আি রনির্ কারশঘমি সামঘন রনঘজি কঘক্ষ পাযচারি কিঘত থাঘক, যতক্ষণ 
না প্রহিীঘদি একজন রফঘি আঘস। 
 

সুলতান, তাঘক আমিা প্রকাথাও খুাঁঘজ পাইরন। আমিা প্রথঘম তাি আর্াসন কঘক্ষ যাই রকন্তু রতরন 
প্রসখাঘন রিঘলন না। তািপঘি আমিা পুঘিা দূযবটা খুাঁঘজ প্রদরখ আমিা এমনরক প্রজনানা মহঘল প্রলাক 
পারেঘযরিলাম খুাঁঘজ প্রদখঘত, তাাঁি আরম্মজান মহামানয িাজমাতা গুলরুঘখি সাঘথ হযঘতা রতরন 
আঘিন, রকন্তু তাি আরম্মজানও প্রসখাঘন রিঘলন না… 
 

হুমাযুন আি কারশম পিস্পঘিি সাঘথ দৃরষ্ট রর্রনময কঘি। প্রধান প্রতািণিাঘিি পাহািাি দারযঘত্ব 
রনঘযারজত আরধকারিকঘক আমাি কাঘি পারেঘয দাও- দ্রুত, পা চালাও! 
 

কঘযক রমরনঘটি রভতঘি হুমাযুঘনি সামঘন সন্ত্রি দশবন এক আরধকারিকঘক রনঘয আসা হয। 
 

আজ সািারদঘন আমাি প্রকাঘনা ভাইঘক তুরম প্রদঘখঘিা? 
 

জ্বী, সুলতান। আজ সকাঘল শাহজাদা কামিান আি শাহজাদা আসকারি প্রো়োয চঘ়ে প্রর্ি 
হঘযঘিন। তািা এখনও রফঘি আঘসনরন… 
 

আি তাাঁঘদি আরম্মজান গুলরুখ আি তাাঁি পরিচারিক? 
 

একটা পালরকঘত কঘি তািাও প্রাসাদ তযায কঘিঘি। প্রর্যম সারহর্া র্ঘলঘিন তাাঁি প্রর্ান, লাঘহাঘিি 
প্রধান প্রকাষাধযঘক্ষি স্ত্রীি সাঘথ রতরন, শহঘিি উত্তঘি তাি হাঘভলীঘত প্রদখা কিঘত চান। 
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হুমাযুন কু্রি কঘণ্ঠ যারলযালাজ কঘি উঘে। প্রকাঘনা সঘন্দহ প্রনই মরহলা এঘতাক্ষঘণ তাি প্রিঘলিা 
এর্ং তাঘদি র্ারহনীি সাঘথ রমরলত হঘযঘি এর্ং এই মুহূঘতব তািা সর্াই ঝঘ়েি প্রর্ঘয এরযঘয 
চঘলঘি তাি নাযাঘলি র্াইঘি প্রযঘত। প্রস আঘিকটু হঘলই তাঘদি রপিু ধাওযা কিাি আঘদশ রদত 
রকন্তু মুশরকল হল প্রশিশাহও চায প্রস রেক প্রসটাই করুক। তাাঁি শত্রু দারুণ এক চাল রদঘযঘি, 
একরদঘক প্রস হুমাযুঘনি হাঘত তাি ভাইঘযি শেতাি প্রমাণ তুঘল রদঘযঘি আি অনযরদঘক 
কামিানঘকও পালার্াি কািণ আি সময রদঘযঘি। রকন্তু প্রস প্রশিশাঘহি হুমরক অর্ঘহলা কঘি তাাঁি 
জনয এত চতুিতাি সাঘথ পাতা ফাাঁঘদ পা প্রদঘর্ না এর্ং এখনই কামিান আি আসকারিি রপিু 
রনঘয ভাইঘযি রর্রুঘি ভাইঘদি যুঘিি সূত্রপাত কিঘর্ না। 
 

প্ররতঘশাঘধি সময পঘিও পাওযা যাঘর্। 
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১০. েলায়ম্নর রূ্ত্রোত 

 

হুমাযুন তাাঁি প্রো়োি পযবাঘন উপরর্ষ্ট অর্স্থায প্রকাম়ে প্রমাচ়োয। প্রস িরত্রশ েন্টা আঘয প্রশিশাঘহি 
হাঘত লাঘহাি তুঘল রদঘয এঘসঘি। তাি প্রপিঘন তাি র্ারহনীি অর্রশষ্ট প্রলাঘকিা, মাত্র হাজাি পঘনি 
হঘর্ তািা সংখযায, ভাসঘত ভাসঘত চঘলঘি প্রর্শীি ভাযই পারলঘযঘি। তাাঁঘদি প্রপিঘন যিম ধূঘলাি 
রভতঘি প্রায দমর্ন্ধ কিা পরিরস্থরতঘত প্রর্পঘিাযা মানুঘষি কঘযক মাইল দীেব একটা প্রস্রাত রর্শৃঙ্খল 
অর্স্থায, যাধা, খচ্চি আি মালর্াহী শকঘট তাাঁঘদি সমুদয সহাযসম্পদ হাল-র্াণু্ডল কঘি প্রর্াঝাই 
কঘি এরযঘয আসঘি। 
 

ভ্রমণ-ক্লান্ত র্রণকঘদি একটা দল মাত্র চািরদন আঘয প্রো়োি মুঘখ প্রফনা তুঘল িুটঘত িুটঘত 
লাঘহাঘি প্রঘর্শ কঘি তাাঁিা এঘতাটাই আতরঙ্কত প্রয রনঘজঘদি মালঘর্াঝাই খচ্চঘিি র্হি পঘথি 
ধাঘিই পরিতযায কঘি এঘসঘি- সর্াি উঘেঘশয রচৎকাি কঘি র্লঘত থাঘক প্রয প্রশিশাহ শহঘিি 
অরধর্াসীঘদি হতযা কিাি হুমরক রদঘযঘিন। কঘযক েন্টা পঘি, প্রশিশাঘহি কাি প্রথঘক এক 
র্াতবার্াহক এঘস উপরস্থত হয। তাাঁি র্হন কঘি আনা রচরেটাি ভাষা এর্ং র্ক্তর্য এঘকর্াঘি সিল 
আি স্পষ্ট। প্রশিশাহ সরতয সরতয শহিটা ধ্বংস কঘি এখানকাি অরধর্াসীঘদি হতযাি হুমরক 
রদঘযঘিন। রকন্তু প্রসটা প্রকর্ল হুমাযুন যরদ শহি তযায কিঘত অস্বীকাি কঘি। 
 

লাঘহাি তযায কিাি রসিান্ত রেক প্রযমন প্রস আগ্রা প্রিঘ়ে আসঘত র্াধয হঘযরিল চূ়োন্ত 
অপমানজনক। রকন্তু প্রশিশাঘহি অধীঘন রর্শাল একটা র্ারহনী িঘযঘি যা- হুমাযুঘনি কাঘি প্রযসর্ 
খর্ি এঘসঘি তা যরদ সরতয হয এর্ং প্রসগুঘলাঘক সঘন্দহ কিাি প্রকান কািণ প্রনই- তাাঁি রনঘজি 
র্ারহনীি প্রচঘয প্রায রর্শগুন র়্ে সম্ভর্ত এিঘচঘযও প্রর্শী। দূযবকিঘণি আি পরিখা খনঘনি আঘদশ 
প্রদযা সঘত্ত্বও, শহঘি প্রকাঘনা প্ররতিক্ষা প্রদযাল থাকায এঘতা রর্শাল একটা র্ারহনীি রর্রুঘি 
লাঘহািঘক িক্ষা কিাি প্রকাঘনা প্রঘচষ্টা অরনর্াযব ধ্বংস প্রডঘক আনঘর্, এমনরক যরদ প্রস কারু্ল প্রথঘক 
প্রয র্ারহনী আসঘত র্ঘলঘি তািা সমযমঘতা এঘস প্রপৌঁিাঘলও। 
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হুমাযুন রর্ষযটা কঘযক েন্টা রর্ঘর্চনা কঘিই, তাাঁি প্রসনাপরতঘদি লাঘহাি পরিতযাঘযি জনয প্রস্তুরত 
রনঘত আঘদশ প্রদয। শহি পরিতযাঘযি খর্িটা জানাজারন হঘতই, শহঘিি র্ারসন্দািা রর্শ্বাস কিঘত 
চায না প্রয হুমাযুন চঘল যার্াি পঘি প্রশিশাহ তাাঁঘদি প্রিহাই প্রদর্াি প্রয প্ররতশ্রুরত রদঘযঘিন প্রসটা 
িক্ষা কিঘর্ন। পুঘিা শহঘি দ্রুত একটা অরনযরন্ত্রত আতঙ্ক ির়েঘয পঘ়ে। নযিদূঘযবি একটা 
পাথঘিি যমু্বজ প্রথঘক, হুমাযুন শহঘিি র্ার়েেি প্রথঘক, রু্ঘকি কাঘি কাপঘ়েি পুটরলি প্রভতঘি 
রনঘজঘদি মূলযর্ান সামগ্রী প্রর্ঘধ রনঘয, উচ্চস্বঘি কাাঁদঘত থাকা প্রিাট প্রিাট র্াচ্চাঘদি হাত ধঘি, 
মানুষজনঘক রপলরপল কঘি প্রর্ি হঘয আসঘত প্রদঘখ। কঘযকজনঘক রৃ্ি র্ার্া-মাঘক রপঘে র্হন 
কিঘত প্রদখা যায। শহঘিি সংকীণব স়েঘক অরচঘিই হাঘত টানা প্রেলাযার়ে আি টলঘত থাকা 
ভাির্াহী পশুত্র শকঘটি একটা ভী়ে জঘম উঘে। শহঘিি সাধািণ মানুষ ভয প্রপঘয রনঘজঘদি 
রর্চািরু্রি জলাঞ্জরল রদঘয উন্মত্ত আি অপদাথব জনঘস্রাঘত পরিণত হঘযঘি, পারলঘয রযঘয রনঘজঘদি 
িক্ষা কিাি জনয যািা প্রর্পঘিাযা। প্রদাকাঘন লুটপাট শুরু হয এর্ং দুর্বলঘদি ধাক্কা রদঘয সামঘন 
প্রথঘক সরিঘয প্রদযা হয এর্ং অঘনঘকই প্রহাাঁচট প্রখঘয পঘ়ে রযঘয মানুঘষি পাঘযি নীঘচ রপঘষ যায। 
র্যাপািটা অঘনকটা প্রলযকাঘণ্ড পৃরথর্ীি ধ্বংস হওযা প্রতযক্ষ কিাি মঘতা মঘন হয। 
 

িাজপ্রাসাঘদি কাঘি রর্শাল কুচকাওযাঘজি মযদান প্রথঘক প্রযখাঘন, রর্কট রর্ঘস্ফািঘণি শব্দ প্রভঘস 
এঘস শহঘিি প্রলাকঘদি কাঘন অনুিরণত হঘত থাকঘল আতঙ্ক আি রর্শৃঙ্খলা আিও র্যাপক আকাি 
ধািণ কঘি, হুমাযুঘনি আঘদঘশ তাাঁি র্ারহনীি সর্ঘচঘয র়্ে প্রব্রাঘঞ্জি কামানগুঘলা, প্রযগুঘলা সাঘথ 
কঘি রনঘয যাওযা পরিশ্রমসাধয আি যা অগ্রসি হর্াি যরত মন্থি কঘি প্রদঘর্, ধ্বংস কিা হঘে। 
কামানগুঘলা ষাঘ়েি দল প্রাণপন শরক্তঘত প্রকাঘনামঘত প্রটঘন প্রখালা মযদাঘন রনঘয আঘস প্রযখাঘন 
হুমাযুঘনি প্রযালন্দাজ র্ারহনীি প্রলাঘকিা, তাঘদি প্রদঘহি নি উপরিভায প্রথঘক টপটপ কঘি োম 
ঝিঘি, দ্রুত কামাঘনি নল র্ারুদ রদঘয পূণব। কিঘি এর্ং তুলাি লম্বা পরলতা যুক্ত কিাি পঘি- 
প্রসটায অরি সংঘযায কিঘত, রর্কট রর্ঘস্ফািঘন উত্তপ্ত, প্রদাম়োঘনা, ধাতর্ খণ্ড র্াতাঘস রনরক্ষপ্ত হঘে। 
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রনঘজি ভার্নাঘক র্তবমাঘন রফরিঘয এঘন, হুমাযুন আ়েঘচাঘখ তাি র্ামপাঘশ একটা রর্শাল সাদা 
স্ট্যারলযঘন উপরর্ষ্ট রহন্দাঘলি শরক্তশালী অর্যঘর্ি রদঘক তাকায, প্রস রনঘজি কু্ষদ্র র্ারহনীি প্রনতৃত্ব 
রদঘে। প্রশিশাঘহি র্াতবাি রর্ষযর্স্তু প্রশানাি সাঘথ সাঘথ রহন্দাল হুমাযুনঘক খুাঁঘজ প্রর্ি কঘি এর্ং 
তাঘদি রপতাি নাঘম শপথ কঘি র্ঘল প্রয কামিান আি আসকারিি আনুযতয পরিহাঘিি রর্ষঘয প্রস 
রর্নু্দরর্সযবও জানঘতা না। রহন্দাল প্রিাট প্রথঘক রনঘজি আঘর্য লুরকঘয িাখঘত পাঘি 
 

এর্ং রনঘজি এই খুঘদ সৎ-ভাইরটি মুখার্যঘর্ ফুঘট উো সংঘক্ষাভ আি কামিান এর্ং আসকারিি 
এঘহন অপকঘমবি প্ররত অরর্শ্বাস প্রদখঘত প্রপঘয হুমাযুন তাাঁি কথা রর্শ্বাস কঘি। পঘি, োণ্ডা মাথায 
রর্ঘর্চনা কঘি প্রস রু্ঘঝঘি তাাঁি সহজাত প্ররৃ্রত্ত ভুল কঘিরন। অনযথায, রহন্দাল প্রকন লাঘহাঘি প্রথঘক 
রযঘয শারিি ঝুাঁরক প্রনঘর্? আি তািা়ো, কামিান আি আসকারি আপন ভাই। রহন্দাল- হুমাযুঘনি 
মঘতা তাাঁঘদি প্রকর্ল সৎ-ভাই, আি প্রসজনয িক্ত ও সম্মাঘনি র্ন্ধনটাও অঘনক দুর্বল। হুমাযুন তাাঁি 
রদঘক তারকঘয আঘি রু্ঝঘত প্রপঘি প্রযন রহন্দাল মাথা েুরিঘয তাি রদঘক তাকায আি আলঘতা কঘি 
হাঘস। হুমাযুন ভাঘর্, রহন্দাল তাি সাঘথ থাকাি রসিান্ত প্রনযায ভাঘলাই হঘযঘি। সম্ভর্ত তাাঁঘদি 
িাজর্ংঘশি র্তবমান রর্পঘদি সমঘয র্ার্ঘিি সন্তানঘদি অন্তত দুজন রনঘজঘদি রভতঘি স্থাযী একটা 
র্ন্ধন সৃরষ্ট কিঘত প্রপঘিঘি এর্ং প্রসটা প্রথঘক শরক্ত লাভ কঘিঘি। 
 

হুমাযুন তাি দ্রুত এরযঘয আসা শত্রুি সামঘন লাঘহাি পরিতযাঘযি আঘয প্রসখাঘন তাাঁঘদি অর্স্থাঘনি 
এঘকর্াঘি প্রশষ মুহূঘতব, প্রস র্াইসানযািঘক আরলঙ্গন কঘি এর্ং তাঘক রর্দায জানায, সম্ভর্ত এই 
প্রশষর্াি। তাি নানাজাঘনি কাি প্রথঘক পৃথক হওযাটা একটা করেন কাজ আি তািঘচঘযও করেন 
রু্ঘ়ো মানুষটাঘক িারজ কিান প্রয তাাঁি উরচত একদল সসনয রনঘয উত্তি রদঘক রযঘয হুমাযুঘনি জনয 
কারু্লঘক আযঘল িাখা। হুমাযুন তাঘক র্াির্াি যুরক্ত রদঘয প্রর্াঝাঘত প্রচষ্টা কঘি প্রয কামিান আি 
আসকারি তাি ভাযয রর্পযবঘযি সুঘযায গ্রহণ কঘি প্রসখাঘনি িাজত্ব দখল কিাি প্রচষ্টা কিঘত পাঘি, 
প্রসজনয প্রসখাঘন তাি মঘনানীত শাসঘকি উপঘি প্রস আি আস্থা িাখঘত পািঘি না প্রয র্া়েরত সসনয 
পাোঘত আঘযই অঘনক কালঘক্ষপন কঘিঘি এর্ং র্াইসানযাি মুরষ্ঠঘময কঘযকজন প্রলাঘকি অনযতম 
তাি জনয কারু্ল আযঘল িাখঘর্ র্ঘল তাাঁি অরর্চল আস্থা িঘযঘি। 
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কথাটা সরতয রকন্তু এিসাঘথ আঘিা একটা কািণও িঘযঘি প্রযজনয হুমাযুন প্রচঘযঘি প্রয তাি নানাজান 
উত্তি রদঘক এরযঘয যাক, যরদও র্াইসানযাঘিি কাঘি প্রসটা প্রস স্বীকাি কিঘর্ না। প্রযািাি সত্ত্বা 
এখনও যরদও তাাঁি মাঘঝ রর্দযমান এর্ং তাি মরিষ্ক এখনও পরিষ্কাি, তািপঘিও প্রলাকটাি র্যস 
হঘযঘি- আরশ র্িি এমনরক কারশঘমি প্রচঘযও তাি র্যস প্রর্শী আি দ্রুত তাি শািীরিক সক্ষমতা 
হ্রাস পাঘে। হুমাযুঘনি সঙ্গী রহসাঘর্, প্রস প্রয দীেব আি রর্পজ্জনক যাত্রায িওযানা হর্াি রসিান্ত 
রনঘযঘি: িারভ আি রসনু্ধ নঘদি ভারটঘত িযশ মাইল দরক্ষণপরিঘম রসন্ধ অরভমুঘখ, রতরন তাাঁি স্বল্প 
শািীরিক শরক্তি রনুঃঘশষ না কঘি কারু্ঘল অঘনকঘর্শী কাযবকি আি রনিাপঘদ থাকঘর্ন। রসঘন্ধি 
সুলতান, রমজবা হুঘসন, হুমাযুঘনি িক্তসম্পঘকি আত্মীয- তাাঁি আরম্মজান রিঘলন র্ার্ঘিি 
আত্মীযসম্পরকবত প্রর্ান হুমাযুনঘক আশ্রয প্রদযাি জনয প্রস তাই সনরতকভাঘর্ দাযী। রকন্তু তাি সৎ-
ভাইঘদি প্রচঘয, যাঘদি সাঘথ তাি িঘক্তি সম্পকব অঘনকঘর্শী যাঢ়, রমজবা হুঘসঘনি কাঘি এই 
সনরতকতা রেক কতখারন মূলয র্হন কঘি? 
 

র্াইসানযাি, একটা পযবাঘয, হুমাযুঘনি যুরক্তি কাঘি পিাি হঘয, তাাঁি কথায িারজ হন। অর্শয 
খানজাদা আি গুলর্দনঘক এঘতা সহঘজ িারজ কিান সম্ভর্ হয না এর্ং এই যাত্রায হুমাযুনঘক 
তাাঁঘদি কাঘি পিাভর্ মানঘত হয। তাাঁি ফুরপজান আি সৎ-প্রর্ান সিাসরি র্াইসানযাঘিি সাঘথ 
প্রযঘত অস্বীকৃরত জানায। আমাি রনঘজি রনযরত রনধবািঘণি অরধকাি আরম অজবন কঘিরি, মৃদু রকন্তু 
দৃঢ়ভাঘর্ খানজাদা র্ঘলন। সাইর্ারন খাঘনি হাঘিঘম আরম যতর্িি রনযৃরহত হঘযরি, ততর্িি আরম। 
রনঘজঘক প্রকর্ল একটা কথাই র্ঘলরি, আরম যরদ এই দুিার্স্থা সামঘল রনঘত পারি তাহঘল আরম 
আি কখনও রনঘজি ভাযয, রনঘজি জীর্ঘনি উপি প্রথঘক রনযন্ত্রণ হািার্ না যরদ প্রকর্ল মৃতুযই 
একমাত্র রর্কল্প হয। রপ্রয ভাঘি, আরম প্রতামাি সাঘথ যার্াি রনযরতই প্রর্ঘি রনঘযরি। এই 
কঘথাপকথঘনি পুঘিাটা সময গুলর্দন চুপ কঘি থাঘক রকন্তু হুমাযুন রেকই প্রখযাল কঘি পুঘিাটা 
সময প্রস রক দৃঢ়ভাঘর্ খানজাদাি হাত আকঘ়ে িঘযঘি এর্ং তাাঁি অরভর্যরক্তঘত প্রকমন দৃঢ় একটা 
সংকল্প ফুঘট িঘযঘি। খানজাদা যখন রনঘজি র্ক্তর্য প্রশষ কঘিন গুলর্দনও রহন্দাল আি হুমাযুঘনি 
সঙ্গী হর্াি জনয রনঘজি অরভপ্রাঘযি কথা স্পষ্ট জারনঘয প্রদয। 
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হুমাযুন মঘন মঘন কৃতজ্ঞঘর্াধ কঘি তাাঁিা তাাঁি সাঘথ িঘযঘি র্ঘল। তাাঁিা শক্তসমথব টাটুঘো়োয 
সওযা়ে হঘয তাি পাঘশ পাঘশ অর্স্থান কঘি, তাঘদি রনজস্ব পরিচারিকািদল এর্ং তাি আি 
রহন্দাঘলি প্রসনাপরতঘদি কঘযকজঘনি জাযা আি কনযািাও তাঘদি অনুসিণ কঘি, যাঘদি রভতঘি 
জারহদ প্রর্ঘযি স্ত্রীও িঘযঘি, রতরনও টাটুঘো়োয সওযাি। যরত খুর্ গুরুত্বপূণব, এর্ং যাতাযাঘতি 
জাাঁকজমকপূণব মাধযঘমি, সাধািঘণি দৃরষ্টি আ়োঘল পালরক রকংর্া হাওদাি পদবাি প্রপিঘন অর্স্থাঘনি, 
সময এটা না। এসর্ সঘত্ত্বও, মরহলাঘদি এই কু্ষদ্র দলটাঘক হুমাযুঘনি সর্ঘচঘয রর্শ্বি প্রদহিক্ষীি 
দল পাহািা প্রদয এর্ং ভািী প্রপাষাঘকি আ়োঘল, চুল প্রর্ঘধ মাথায আাঁটসাাঁট টুরপ পরিরহত অর্স্থায 
উৎসুক দৃরষ্টি কর্ল প্রথঘক তাাঁঘদি ভাঘলামঘতাই লুরকঘয িাখা হয। র্াতাস আি ধূঘলা কর্ল প্রথঘক 
িক্ষা কিাি জনয মুঘখি অর্গুণ্ঠঘনি উপঘি প্রকর্ল তাঘদি প্রচাখঘজা়োই দৃশযমান থাঘক। 
 

আিও একঘজা়ো প্রচাখ তাাঁঘদি সাঘথ থাকর্াি কথা রিল- ধুসি একঘজা়ো প্রচাখ- হুমাযুন ভাঘর্ তাাঁি 
আত্মাঘক তুষ্ট কিঘত। লাঘহাি প্রাসাদ প্রশষর্াঘিি মঘতা প্রিঘ়ে যার্াি পূঘর্ব হুমাযুন নতুন প্রখাাঁ়ো 
কর্িটা দ্রুত রজযািত কিঘত যায প্রযখাঘন দুরদন আঘয সারলমাঘক দাফন কিা হঘযঘি। প্রমঘযটা 
রনরিতভাঘর্ই তাি সাঘথই আসঘতা- এ রর্ষঘয তাি মঘন প্রকাঘনা সঘন্দহ প্রনই। রকন্তু শহি তযায 
কিঘত প্রশিশাঘহি প্রর্ঘধ প্রদযা চূ়োন্ত সমঘযি খর্ঘিি সাঘথ সাঘথ চািপাঘশি দ্রুত র্া়েঘত থাকা 
প্রযালমাঘলি রভতঘি প্রমঘযটা হোৎ একটা জ্বঘিি কর্ঘল পঘ়ে যা সংক্রমঘনি মাত্র চরব্বশ েন্টাি 
রভতঘি তাাঁি জীর্নপ্রদীপ রনরভঘয প্রদয। হুমাযুন যখন রনঘজি রর্শাল হাঘতি থার্ায তাাঁি প্রিাট্ট 
হাঘতি মুরে আকঘ়ে ধঘি তাি কু্ষদ্র প্রদহ প্রথঘক প্রাঘণি প্রশষ স্পন্দনটুকু রমরলঘয প্রযঘত প্রদঘখ তখন 
কালোঘম জর্জঘর্ অর্স্থায প্রস রচত্তর্র্কঘলযি প্রশষ সমযগুঘলাঘত প্রস প্রকর্ল তারকঘয রিল, প্রোলাঘট 
প্রচাঘখি দৃরষ্টঘত প্রকাঘনা সৃ্মরত রিল না র্া প্রস তাাঁি প্রচাঘখি অশ্রুও রচনঘত পাঘিরন। প্রমঘযটাি কথা 
তাি র্ড্ড মঘন প়েঘর্। গুলরুঘখি আরফম রমরশ্রত সুিা পাঘনি অভযাস প্রস তযায কিাি পঘ়ে এর্ং 
প্রশিশাঘহি হাঘত তাাঁি পিাজঘযি পি প্রথঘক আিও প্রর্শী কঘি সারলমা তাাঁি কাঘি গুরুত্বপূণব হঘয 
উঘেরিল, মানরসক িে, প্রাতযরহক কতবর্য আি দারযত্ব প্রথঘক তাি শািীরিক প্রশারন্তি একটা 
গুরুত্বপূণব রনরমত্ত হঘয উঘেরিল। 
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মানুঘষি অরিঘত্বি নশ্বিতা রনঘয ভার্নাি রকংর্া প্রশাক প্রকাঘশি সময এখন তাি প্রনই। প্রো়োয 
প্রচঘপ এরযঘয যার্াি সময একটা প্রশ্নই র্াির্াি হুমাযুনঘক জজবরিত কঘিঘি। লাঘহাি তযায কঘি 
রক প্রস রেক কাজটাই কঘিঘি? উত্তিটা অর্শয র্াির্াি একই প্রপঘযঘি। আসন্ন িক্তযঙ্গাি মুঘখামুরখ 
দাাঁর়েঘয রনরর্বচাঘি এঘতা হাজাি হাজাি রনিীহ নাযরিকঘদি হতযা- শহঘিি উত্তঘি িারভ মদীি উপঘি 
স্থারপত কাঘেি প্রসতুি উপি রদঘয তাি র্ারহনীঘক পিাদপসািঘণি আঘদশ প্রদযা তাাঁি সামঘন আি 
প্রকাঘনা পথ প্রখালা রিল না। তাাঁি প্রশষ প্রলাকটা রনিাপঘদ প্রসতু অরতক্রঘমি সাঘথ সাঘথ তাঘক 
অনুসিনিত প্রশিশাঘহি র্ারহনীি যরত খারনকটা হঘলও রর্ি কিাি লঘক্ষয প্রস প্রসতুটা ধ্বংস কঘি 
প্রদয। প্রসনার্ারহনীঘক অনুসিনকািীিা প্রয প্রযভাঘর্ প্রপঘিঘি, মাি ধিাি রকংর্া নদী পািাপাঘিি 
প্রনৌকাি সাহাঘযয, নদী অরতক্রম কঘিঘি। 
 

রকন্তু হুমাযুনঘক ধাওযা কিাি প্রকাঘনা অরভপ্রাযই প্রশিশাহ প্রকাশ কঘিরন, প্রস এক নাযাঘ়ে প্রায 
প্রদ়েরদন প্রো়ো দার্ঘ়ে এখন লাঘহাি প্রথঘক প্রায চরল্লশ মাইল দূঘি অর্স্থান কিঘি। অরতক্রান্ত 
প্ররতটা মাইল আি েন্টাি সাঘথ সাঘথ প্রস আিও প্রর্শী মাত্রায আত্মরর্শ্বাসী হঘয উঘে প্রয পুনিায 
সংেরটত হর্াি সময প্রস পাঘর্। আঘিকটা সুসংর্াদ হল প্রয কামানগুঘলা প্রস সাঘথ কঘি রনঘয 
আসঘত প্রপঘিঘি- ষা়ে রদঘয প্রটঘন িারভি তীঘি রনঘয এঘস রনিাপঘদ প্রসগুঘলা প্রভলায তুঘল রদঘয 
হুমাযুঘনি প্রযালন্দাজ র্ারহনীি প্রসনাপরত আি তাি সসনযঘদি অধীঘন ভারটি উঘেঘশয প্রসগুঘলা 
ভারসঘয প্রদযা হঘযঘি। লাঘহাি প্রথঘক আ়োইশ মাইল দরক্ষণপরিঘম মূলতাঘন, অর্রশষ্ট র্ারহনীি 
সাঘথ প্রযায প্রদর্াি জনয তাাঁঘদি আঘদশ প্রদযা হঘযঘি। রসঘন্ধি উঘেঘশয তাঘদি যাত্রাি সময 
সসনযঘদি িসদ আি তাঘদি প্রর্তন প্রদর্াি জনয প্রমাহি আি িত্নপাথঘি প্রর্শ ভাঘলা িকঘমি 
সম্পঘদি সাঘথ সাঘথ যাদার্নু্দক, র্ারুদ আি সীসাি গুরলও পযবাপ্ত পরিমাঘণ তাি সাঘথ িঘযঘি। 
পরিরস্থরত সম্ভর্ত যতটা খািাপ র্ঘল প্ররতযমান হঘে ততটা খািাপ না। 
 

রকন্তু প্রমোেন্ন ধুসি আকাঘশি রদঘক তাকাঘত হুমাযুন রকিু মৃত অথর্া মৃতপ্রায জন্তুি উপঘি 
রনুঃশঙ্করচঘত্ত রৃ্ত্তাকাঘি দুঘটা শকুনঘক উ়েঘত প্রদঘখ। পারনপঘথ প্রমাযলঘদি মহান রর্জঘযি রেক 
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পূর্বমুহূঘতব প্রস ঈযলঘদি িণঘক্ষঘত্রি উপঘি চক্রাকাঘি উ়েঘত প্রদঘখরিল। সম্ভ্রান্ত ঈযল প্রথঘক প্রনাংিা, 
অশুভ-রর্ঘর্রচত, যরলত শর্ঘদহ প্রযাগ্রাঘস ভক্ষণকািী…তাি প্রসৌভাযয রকভাঘর্ হ্রাস প্রপঘযঘি এটা রক 
তািই একটা প্রতীক? হুমাযুন তাি রপঘে আ়োআর়ে প্রঝালান চাম়োি রযরি কিা তৃণ প্রথঘক একটা 
তীি তুঘল রনঘয পযবান প্রথঘক তাাঁি দুই র্াাঁকঅলা ধনুক খুঘল প্রনয এর্ং যিম র্াতাঘস মৃতুয প্রলখা 
তীি িুাঁঘ়ে প্রদয। রনরক্ষপ্ত তীি তাি লক্ষযর্স্তু খুাঁঘজ পায। প্রস দ্রুত আঘিকটা তীি তুঘল এঘন র্যগ্র 
দৃরষ্টঘত আকাঘশ তাাঁি রিতীয লক্ষযটা খুাঁজঘত রযঘয প্রদঘখ তাাঁি মাথাি উপঘিি আকাশ শূনয খাাঁ খাাঁ 
কিঘি। 
 

* 
 

সুলতান, আমাি গুপ্তদূঘতিা এখান প্রথঘক রতন রক চাি মাইল দূঘি একটা কু্ষদ্র অশ্বাঘিাহী র্ারহনীঘক 
দ্রুত আমাঘদি রদঘক এরযঘয আসঘত প্রদঘখঘি, আহঘমদ খান তাি প্রো়োি লাযাম প্রটঘন ধিঘত 
ধিঘত কথাগুঘলা জানায। 
 

আল্লাহ প্রমঘহির্ান, আরম প্রয র্াতবার্াহকঘক রমজবা হুঘসঘনি কাঘি পারেঘযরিলাম এটা প্রস না হঘয যায 
না, একদল রনিাপত্তা িক্ষী রনঘয এখন রফঘি আসঘি। রকন্তু তািপঘিও সার্ধাঘনি মাি প্রনই, 
প্রসনাসারিি অগ্রযরত মূলতরর্ িাখ এর্ং আমাি প্রলাকঘদি র্ঘল দাও রনঘজঘদি অর্স্থাঘনি চািপাঘশ 
একটা িক্ষণাত্মক রু্যহ রনমবাণ কিঘত। প্রকাষাযাি আি প্রজনানাঘদি প্রহিায অরতরিক্ত প্রসনা 
প্রমাতাঘযন প্রযন কিা হয। 
 

রজ্ব, সুলতান। 
 

ভাযয ভাঘলা হঘল, মূলতান প্রথঘক দীেব িয সপ্তাঘহি দুযবম যাত্রা, প্রযখাঘন প্রস পূর্বপরিকল্পনা অনুযাযী 
তাি প্রযালন্দাজর্ারহনী আি কামাঘনি সাঘথ রমরলত হঘযঘি এর্ং তািপঘি রসনু্ধ নঘদি তীি র্িার্ি 
এরযঘয এঘসঘি শীেই প্রশষ হঘত চঘলঘি এর্ং প্রশিশাঘহি রর্রুঘি রকভাঘর্ প্রতুযপক্রম সূচনা কিা 
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যায এর্াি প্রসটা প্রস পরিকল্পনা কিঘত পািঘর্। হুমাযুন প্রচাখ কুচঘক পরিঘমি রদযঘন্তি রদঘক 
তাকায, প্রসখাঘন অরতকায, িক্তলাল সূযবটা দ্রুত রদযঘন্তি ওপাঘশ রর্লীন হঘে। প্রস অরচঘিই 
সামঘনি এঘলাঘমঘলা পাথি আি খর্বকায রৃ্ক্ষিারজি মাঘঝ ধূলাি একটা প্রমে সনাক্ত কিঘত পাঘি 
এর্ং তািপঘি অশ্বাঘিাহীঘদি প্রস প্রদখঘত পায তািা সংখযায প্রায রত্রশজন হঘর্- একজন অশ্বাঘিাহী 
প্রযািা তাাঁঘদি প্রনতৃত্ব রদঘে, রদঘনি প্রশষ সূঘযবি আঘলায তাি মাথাি ইস্পাঘতি রশঘিাস্ত্রাণ রঝরকঘয 
উেঘি। অশ্বাঘিাহী প্রযািাি দলটা তাঘদি প্রো়োি লাযাম প্রটঘন ধিঘত, দলটাি রভতঘি প্রায দুই 
সপ্তাহ পূঘর্ব রমজবা হুঘসঘনি কাঘি রচরে রনঘয প্রয পত্রর্াহঘক হুমাযুন পারেঘযরিল আসঘলই তাঘক 
প্রদখঘত পায। প্রনতৃত্বদানকািী অশ্বাঘিাহী তাাঁি মাথাি রশঘিাস্ত্রাণ খুঘল, প্রো়ো প্রথঘক প্রনঘম এঘস 
তাাঁঘক অরভর্াদন জানায। 
 

মহামানয সুলতান, আমাি অরভর্াদন গ্রহণ করুন। রসঘন্ধি সুলতান, রমজবা হুঘসন তাি ভূখঘণ্ড 
আপনাঘক স্বাযত জারনঘযঘি। রতরন আপনাি জনয এখান প্রথঘক দশ মাইল দূঘি একটা অস্থাযী 
প্রসনািাউরনঘত অঘপক্ষা কিঘিন। রতরন র্যরক্তযতভাঘর্ আপনাঘক স্বাযত জানার্াি সম্মান প্রথঘক 
রনঘজঘক র্রিত কঘিঘিন কািণ রতরন প্রচঘযঘিন আপনাঘক অভযথবনা জানার্াি সর্ প্রস্তুরত রতরন 
রনঘজ র্যরক্তযতভাঘর্ তদািরক কিঘর্ন। আরম তাি প্রদহিক্ষীদঘলি প্রসনাপরত এর্ং আমাি প্রলাঘকিা 
আপনাি প্ররতিক্ষা সহচি রহসাঘর্ এখান প্রথঘক আপনাঘক রনঘয যাঘর্। 
 

হুমাযুন যাঘিি যাঢ় িাযাি মাঘঝ অস্থাযী িাউরনি মশাঘলি কমলা িঘঙি আঘলা যখন প্রদঘখ 
ততক্ষঘণ সন্ধযা প্রনঘম এঘসঘি। রমজবা হুঘসনঘক প্রস র্হু র্িি আঘয একর্াি প্রদঘখরিল যখন রতরন 
কারু্ল এঘসরিঘলন র্ার্িঘক সম্মান প্রদশবন কিঘত এর্ং রতরন প্রদখঘত প্রকমন প্রস রর্ষঘয তাি 
রর্নু্দমাত্র প্রকাঘনা ধািণা প্রনই। অস্থাযী িাউরনি রেক মধযখাঘন, দীেবকায, রপে টানটান কঘি দুহাত 
দুপাঘশ ির়েঘয রদঘয এর্ং চমৎকাি লাল আলখাল্লাি সাঘথ মাথায শক্ত কঘি র্াাঁধা প্রসানালী পাযর়ে 
পরিরহত প্রলাকটা তাি এক অঘথব তাি কাঘি একজন আযন্তুক। 
 

স্বাযতম, সুলতান। আমাি িাঘজয আপনাি আযমন আমাঘক সম্মারনত কঘিঘি। 
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আমাি ভাই, আপনাি আরতরথযতা আমাঘদি একান্ত কাময। আরম আি আমাি ভাই আপনাঘক 
ধনযর্াদ জানারে। 
 

প্রসৌজনযতা প্রকাঘশি কৃতযানুষ্ঠান র্জায থাকাি মাঘঝই হুমাযুন ভাঘর্ রমজবা হুঘসন প্রলাকটা সুদশবন 
যরদও খারনকটা নাদুসনুদুস প্রদঘখঘত। রনঘজি প্রদঘহ প্রমদ জমঘত প্রদর্াি আঘয প্রলাক্টা রনিযই 
একজন ভাঘলা প্রযািা রিল। রমজবা হুঘসন রকভাঘর্ রনঘজি িাঘজযি সীমানা র্ার়েঘযঘিন এর্ং প্রসটাঘক 
স্থাযী কঘিঘিন প্রসই রর্ষঘয প্রস র্ার্ঘিি যল্পগুঘলা মঘন কিঘত প্রচষ্টা কঘি, এমনরক দরক্ষঘণ তাি 
প্ররতঘর্শী র্াহাদুি শাঘহি কাি প্রথঘকই রতরন ভূখণ্ড দখল কঘিঘিন। গুজিাঘত হুমাযুন যখন ল়োই 
কিরিল তখন রমজবা হুঘসন সাহাঘযযি জনয প্ররতশ্রুরত রদঘয র্াতবা প্রপ্রিণ কিঘলও প্রকাঘনা 
সসনযর্ারহনী প্রপ্রিণ কঘিনরন। হুমাযুনও অর্শয তাাঁি এই আত্মীয সম্পরকবত ভাইঘযি কাঘি সাহাযয 
প্রচঘয প্রকাঘনা অনুঘিাধ কঘিরন। রর্জঘযি র্যাপাঘি রনরিত থাকাি কািঘণ প্রস গুজিাঘতি প্রাচুযবময 
ধনসম্পদ প্রঘযাজঘনি প্রচঘয প্রর্শী অনয কাঘিা সাঘথ ভায কিঘত আগ্রহী রিল না। 
 

সুলতান, আপনাঘক অভযথবনা জানার্াি সর্ প্রস্তুরত প্রশষ হঘযঘি। আপনাি র্াসস্থাঘনি কাঘিই 
প্রমঘযঘদি থাকর্াি র্ঘন্দার্ি কিা হঘযঘি এর্ং আপনাি সসনযঘদি জনয সারির্িভাঘর্ তারু্ সতিী 
কিা হঘযঘি। আজ িাতটা আপরন অর্শযই রর্শ্রাম রনঘর্ন। আপনাি জনয আরম খার্াি সতিী কিঘত 
র্ঘল রদঘযরি। আজ প্রথঘক রতনরদন পঘি, সািকাঘি আমাি প্রাসাঘদ আপনািা প্রপৌঁিার্াি পঘি 
পুিঘনা রদঘনি কথা আমিা আঘলাচনা কিঘর্া। 
 

হুমাযুন রনঘজি মঘন ভাঘর্, প্রসই সাঘথ ভরর্ষযঘতি কথাও। রমজবা হুঘসঘনি সাহাযয তাি দিকাি 
অর্শয যরদ প্রস সাহাযয কিঘত িারজ হয। রকন্তু তাি পূঘর্ব অর্শযই প্রসৌজনযতা প্রকাশ কিঘত হঘর্… 
 

প্রসরদন সন্ধযাঘর্লা, রনঘজি তারু্ঘত প্রিশঘমি কারুকাজ কিা যরদঘত শুঘয লাঘহাি তযায কিাি পঘি 
প্রথমর্াঘিি মঘতা হুমাযুন রনঘজি রভতঘি প্রশারন্তি একটা পিশ অনুভর্ কঘি। প্রস তাি পরির্াি 
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আি অর্রশষ্ট প্রসনার্ারহনীঘক রনিাপদ স্থাঘন রনঘয এঘসঘি। আল্লাহ্ সহায থাকঘল, প্রস শীঘ্রই পুনিায 
যুিযাত্রা কিঘর্। 
 

* 
 

ষাট েন্টা পঘি যনযঘন সূঘযবি নীঘচ একপাঘশ রহন্দাল আি অনযপাঘশ রমজবা হুঘসনঘক রনঘয হুমাযুন 
সিকাঘিি দূযবপ্রাসাঘদ প্রঘর্শ কঘি, প্রযটা সাযি প্রদখা যায এমন একটা উাঁচু সশলান্তিীঘপি উপঘি 
চও়ো প্রদযাঘলি অভযন্তঘি অর্রস্থত। মূল প্রতািণিাঘিি উপঘি পরিষ্কাি আকাঘশ দুঘটা রনশান 
পতপত কঘি উ়েঘি- রসঘন্ধি টকটঘক লাল আি তািপাঘশ প্রমাযলঘদি উজ্জ্বল সরু্জ। প্রতািণিাি 
প্রথঘক একটা সংরক্ষপ্ত, রকন্তু খা়ো একটা ঢাল অরতক্রম কঘি তঘর্, রতনপাঘশ আরঙ্গনাযুক্ত প্রসানালী 
পাথঘিি সতিী প্রাসাঘদ প্রপৌঁিান যায। 
 

প্রাসাঘদি পরিম ভাঘয মধযম তলাি প্রায পুঘিাটা জুঘ়ে রর্লাসর্হুল আর্াসন কঘক্ষ রনঘজঘক রথতু 
কঘি, হুমাযুন রহন্দাল আি কারশমঘক তাি সাঘথ প্রদখা কিঘত র্ঘল। রনঘজি পরিচািকঘদি, প্রকর্ল 
জওহি র্াঘদ যাঘক প্রস রনঘজি জীর্ন রদঘয রর্শ্বাস কঘি এর্ং এই মুহূঘতব প্রয দিজায পাহািা 
রদঘে, উৎসুক কাঘনি উপরস্থরত র্যতীত প্রস তাাঁঘদি সাঘথ রকিু আঘলাচনা কিঘত ইেুক। 
 

হুমাযুন ইশািায কারশম আি রহন্দালঘক আসন গ্রহণ কিঘত র্ঘল। রৃ্ি উরজি অঘনক কঘষ্ট 
প্রমঘঝঘত উপরর্ষ্ট হন। সাম্প্ররতক সপ্তাহগুঘলাি দুঘভবায তাঘদি মাশুল আদায কঘি রনঘযঘি। 
কারশমঘক আঘযি প্রচঘয কৃশকায প্রদখায এর্ং আঘযি তুলনায ঝুাঁঘক পঘ়েঘিন। কথা শুরু কিাি 
আঘয তাাঁি রৃ্ি পিামশবদাতা রনঘজঘক গুরিঘয প্রনযা পযবন্ত হুমাযুন অঘপক্ষা কঘি। প্রসৌজনযতাি 
খারতঘি আরম এখন পযবন্ত একটা কথাও র্রলরন যরদও রমজবা হুঘসন ভাঘলা কঘিই জাঘনন আরম 
প্রকন এখাঘন এঘসরি- প্রয প্রশিশাঘহি রর্রুঘি যুঘি আরম তাাঁি সাহাযয চাই। অর্শয শীঘ্রই আরম 
রর্ষযটা উত্থাপন কিঘর্া এর্ং প্রসজনয রনঘজঘক প্রস্তুত কিঘত চাই। কারশম, তাি আঘশপাঘশ যািা 
িঘযঘি তাঘদি কাি প্রথঘক আপরন রক তাি অরভপ্রায র্া ভার্না সম্বঘন্ধ রকিু রক জানঘত প্রপঘিঘিন? 
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তাি মঘন রক প্রখলা কিঘি আরম হযঘতা প্রস সম্বঘন্ধ রকিু অর্যত হঘত প্রপঘিরি… কারশম প্রসৌজনয 
প্রদরখঘয র্ঘল। আপরন যরদ একজন ভাঘলা প্রশ্রাতা হন তাহঘল প্রদখঘর্ন মানুষ রনঘজি অজাঘন্ত 
অঘনকঘর্শী কথা প্রকাশ কঘি থাঘক…আরম শুঘনরি প্রয আপনাঘক স্বাযত জানার্াি অনুঘিাধ জারনঘয 
আপরন তাাঁঘক প্রয রচরে পারেঘযরিঘলন রমজবা হুঘসন যখন প্রসটা প্রথম পঘ়ে, প্রচণ্ড প্রক্ষাঘভ প্রস রচরেটা 
প্রথঘম িুাঁঘ়ে প্রফঘলরিল। তাি িাঘজযি সমৃি র্যর্সাযী আি আির্ প্রথঘক আযত মাল প্রর্াঝাই ঢাউঘয 
রযজরযজ কিঘত থাকা র্ন্দিঘক প্রকাঘনা ধিঘনি রর্ঘিাঘধি রভতঘি প্রস জ়োঘত চায না। তাি মঘন 
এমন ভযও িঘযঘি প্রয আপরন হযত তাি িাজযই প্রকঘ়ে প্রনঘর্ন… 
 

তাহঘল প্রস আমাঘক স্বাযত জারনঘয এখাঘন প্রকন রনঘয এঘলা? প্রস প্রকাঘনা একটা অজুহাত প্রদরখঘয 
এর়েঘয প্রযঘত পািঘতা, রহন্দাল প্রশ্ন কঘি। 
 

হুমাযুন একটা দুঘর্বাধয আওযাজ কঘি। তাি রকিু কিািও রিল না। প্রস আমাঘদি িক্ত সম্পঘকবি 
ভাই এর্ং আমাি মঘন হয তাি কাঘি এ রর্ষযটাি একটা পৃথক আঘর্দন িঘযঘি। তািা়ো, আমাি 
সাম্প্ররতক রর্পযবয সঘত্ত্বও আরম রনঘজি ভূখণ্ড উিাঘি আগ্রহী একজন সম্রাট এর্ং আরম যখন প্রসটা 
কিঘর্া, তাঘক পুিসৃ্কত কিঘত আি তাি উচ্চাকাঙ্খাঘক আিও র্ার়েঘয প্রতালাি মঘতা অর্স্থাঘন 
আরম থাকঘর্া। রমজবা হুঘসন এটা ভাঘলা কঘিই জাঘন। আি তািা়ো প্রকাঘশয রর্ঘিারধতাি 
অরভপ্রাযর্যতীত প্রস আমাি মুঘখি উপঘি না র্লঘত পাঘি না। রকন্তু তাাঁি মঘন আি হৃদঘয যাই 
থাকুক, আমাঘদি পির্তবী পদঘক্ষপ অর্শযই আমাঘক রচন্তা কিঘত হঘর্। যত রতনরদঘন প্রশিশাঘহি 
র্ারহনীি অগ্রযরতি প্রকাঘনা সংর্াদ রক আমাঘদি কাঘি এঘস প্রপৌঁঘিঘি? 
 

না, সুলতান, কারশম উত্তি প্রদয। পযবটক আি অনযানযঘদি কাি প্রথঘক যতটুকু আমিা জানঘত 
প্রপঘিরি, প্রস এখনও লাঘহাি প্রিঘ়ে এরযঘয আঘসরন। 
 

আি কামিান এর্ং আসকারিি রক খর্ি? 
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সুলতান, র্তবমাঘন তািা প্রকাথায িঘযঘি প্রসটা প্রকউ র্লঘত পািঘি না। রকিু গুজর্ প্রশানা যাঘে প্রয 
কারু্ল নদীি উত্তঘি র্াদশাঘন তাাঁিা চঘল রযঘযঘি। রকন্তু সুলতান আরম আঘযই র্ঘলরি এগুঘলা 
প্রকর্লই গুজর্… 
 

হুমাযুন ভ্রূ কুচঘক তারকঘয থাঘক। আমাি মাঘঝ মাঘঝ মঘন হয কামিান আি তািসাঘথ প্রশিশাহ 
রক আমাি ধািণাি প্রচঘযও যভীি প্রকাঘনা ষ়েযঘন্ত্র রলপ্ত িঘযঘি। কামিাঘনি রর্শ্বাসোতকতা কিাি 
প্রিার্ আি প্রশিশাঘহি প্রসটা প্রতযাখযান কিা পুঘিাটাই যরদ মারনকঘজাঘ়েি একটা চক্রান্ত হঘয 
থাঘক, লাঘহাি প্রথঘক আমাঘক প্রর্ি কঘি আনাি জনয যাঘত তািা তাঘদি র্ারহনী রনঘয আমাি 
র্ারহনীঘক আক্রমণ কিঘত আি ধ্বংস কিঘত পাঘি, র্যাপািটা যরদ এমন হয? 
 

প্রসটাও সম্ভর্, সুলতান, কারশম মৃদু কঘণ্ঠ র্ঘল। আমিা প্রসটা উঘপক্ষা কিঘত পারি না। 
 

কামিাঘনি পরিকল্পনা সম্বঘন্ধ আসকারি কতটা জাঘন প্রস রর্ষযটাও আমাঘক ভারর্ত কঘি। 
প্রশিশাঘহি পঘক্ষ আমাি সাঘথ রর্শ্বাসোতকতা কিাি ষ়েযন্ত্র রক তাাঁিা দুজঘন একসাঘথ কঘিরিল 
নারক আসকারি কামিাঘনি সাঘথ পারলঘযঘি কািণ প্রস প্রভঘর্ঘি প্রয আরম কখনও রর্শ্বাস কিঘর্ না 
প্রস ষ়েযঘন্ত্রি সাঘথ জর়েত নয? 
 

রহন্দাল এতক্ষঘণ কথা র্ঘল। আরম রনরিত আসকারি আঘয প্রথঘকই জানঘতা। কামিান প্রযখাঘনই 
যায প্রস সর্সমঘয তাাঁঘক অনুসিণ কঘি। আরম প্রকাঘনা ধিঘনি রর্ঘিষপ্রসুত হঘয কথাগুঘলা র্লরি 
না রকন্তু আমাি জানাি কািণ আঘি- আরমও একটা সমঘয তাই রিলাম। 
 

আমাি মঘন হয তুরম রেকই র্লঘি। কামিাঘনি মঘতা না, আসকারি দুর্বল এর্ং র়্ে ভাইঘযি 
সামঘন দাাঁর়েঘয প্রস সর্সমঘয আতরঙ্কত থাঘক, হুমাযুন মন্তর্য কঘি। প্রস কািঘণই তাি 
রর্শ্বাসোতকতায আরম কম আোত প্রপঘযরি। আমাি প্রিঘলঘর্লায কামিাঘনি সাঘথ র্যঘস প্রস প্রায 
আমাি সমান- আরম প্রখঘলরি, রশকাি কঘিরি আি তকবাতরকব কঘিরি। আমিা যরদও প্রাযই ঝয়ো 
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কিতাম। মাঘঝমাঘঝ মািামারি পযবন্ত যর়েঘযঘি র্যাপািটা স্বল্পসমঘযি জনয হঘলও আমাঘদি মাঘঝ 
একটা েরনষ্ঠতা রিল…অঘনকটা আপন ভাইঘযি মঘতা। প্রস প্রয আমাি মৃতুয কামনা কিঘত পাঘি এই 
ধািণাটাই আমাঘক একই সাঘথ কু্রি আি শশাকাতব কঘি তুলঘি… 
 

দিজায একটা প্রটাকাি শব্দ তাি কথাি মাঘঝ রর্ি েটায এর্ং জওহি প্রক এঘসঘি প্রদখাি জনয 
ভাঘলামঘতা প্রতল প্রদযা রর্শাল প্রযালাপকাঘেি দিজাি পাল্লাটা খুলঘত প্রস কথা থারমঘয প্রমৌন হঘয 
যায। হুমাযুন র্াইঘি প্রথঘক নীচু যলায কঘথাপকথঘনি শব্দ প্রভঘস আসঘত শুঘন, তািপঘি জওহি 
আর্াি হারজি হয। 
 

সুলতান, মাজবনা কিঘর্ন, রকন্তু রমজবা হুঘসন তাি উরজিঘক একটা র্াতবা রদঘয পারেঘযঘিন। 
 

তাঘক আসঘত দাও। 
 

হাল্কা-পাতলা রকন্তু রনখুাঁত য়েঘনি অরধকািী প্রচাঘখ মুঘখ রু্রিদীপ্ত আি িযথবহীন চাহরনি অরধকািী 
উরজি সা়েম্বঘি অরভর্াদন জানায। আপনাঘক রর্িক্ত কিাি জনয আমাঘক মাজবনা কিঘর্ন সুলতান, 
রকন্তু রমজবা হুঘসন অনুঘিাধ কঘিঘিন, আজ িাঘতি প্রভাজসভায আপরন আি আপনাি ভাই উপরস্থত 
থাকঘল রতরন সম্মারনতঘর্াধ কিঘর্ন। 
 

অর্শযই, হুমাযুন উদািভরঙ্গঘত মাথা প্রনঘ়ে সম্মরত জানায। আমিা প্রযায রদঘত পািঘল খুশীই হর্ 
এর্ং রমজবাঘক তাাঁি এই আরতরথযতাি জনয আমাঘদি পক্ষ প্রথঘক তাঘক ধনযর্াদ জানাঘর্ন। 
 

উরজি আঘিা একর্াি মাথা নত কঘি এর্ং কক্ষ প্রথঘক প্রস্থান কঘি। 
 

দিজাি পাল্লা র্ন্ধ হওযা মাত্র, রহন্দাঘলি মুঘখ হাল্কা হারসি আভাস ফুঘট উঘে। একটা ভাঘলা লক্ষণ, 
আপনাি রক তা মঘন হয না? রমজবা হুঘসন আমাঘদি জনয এি প্রচঘয প্রর্শী আি রক কিঘত… 
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তুরম হযঘতা রেকই র্লঘি রকন্তু প্রস হযঘতা আমাঘদি প্রিাটখাট রজরনষ রদঘয তুষ্ট কিঘত চাইঘি, 
একই সাঘথ আমিা আসঘলই প্রযটা চাই প্রসটা রদঘত অস্বীকাি কিাি সুঘযায প্রখাাঁজাি অর্সঘি… 
আমিা অরচঘিই প্রসটা রু্ঝঘত পািঘর্া…। 
 

প্রসরদন সন্ধযাঘর্লা চািপাঘশ প্রোলাঘট প্রযালাপী িঘঙি একটা ভার্ প্রনঘম আসঘত মৃদুভাঘর্ ঢাঘকি 
প্রর্াল প্রশানা প্রযঘত থাঘক। রমজবা হুঘসঘনি প্রপ্ররিত পরিচািকঘদি সাঘথ হুমাযুন আি রহন্দাল 
প্রাসাঘদি প্রকেীয অংঘশ উপরস্থত হয এর্ং প্রজসরমন ফুঘলি পাপর়ে রদঘয সাজান আি সুযরন্ধ 
প্রতঘলি রদযাি সলঘত িািা আঘলারকত দীেব আি প্রচটাঘলা একটা রসাঁর়ে অরতক্রম কঘি উপঘি উেঘত 
থাঘক। রসাঁর়েি প্রশষ প্রাঘন্ত হুমাযুন আি রহন্দাল মাঘর্বঘলি কারুকাজ কিা একটা প্রচৌকাঘেি নীঘচ 
রদঘয অরতক্রম কঘি একটা অষ্টভূজাকৃরত কঘক্ষ প্রঘর্শ কঘি, কক্ষটা প্রদযাঘলি রযরি কিা 
মশালদারনঘত িরক্ষত জ্বলন্ত মশাল আি রূপাি অরতকায ঝা়ের্ারতদাঘনি আঘলায ঝলমল কিঘি। 
প্রসানাি জ্বলজ্বল কিঘত থাকা জরিি কারুকাজ কিা যারলচা প্রমঘঝঘত পাতা আি প্রদযাঘল মুক্তা আি 
কাাঁঘচি পুরতি ঝালি প্রদযা প্রিশঘমি উজ্জ্বল িঘঙি প্রব্রাঘকঘডি পদবা ঝুলঘি। তাঘদি রেক রর্পিীঘত 
রূপাি জরিি োস রু্ঘনাঘটি কারুকাজ কিা কাপ়ে রদঘয প্রমা়ো একটা মঘি িূপাকাঘি তারকযা 
িাখা িঘযঘি। 
 

হুমাযুন আি রহন্দাল প্রঘর্শ কিা মাত্র র্াদযযন্ত্রীি দল সির্ হঘয উঘে। হাঘসযাজ্জ্বল রমজবা হুঘসন 
এরযঘয আঘসন তাি ভাইঘদি স্বাযত জানাঘত। রহনু্দিানী িীরতঘত যলায মালা রদঘয তাাঁঘদি র্িণ 
কঘি রনঘয মঘিি রনধবারিত সম্মারনত স্থাঘনি রদঘক তাঘদি রনঘয যায। তািা আিাম কঘি র্সর্াি 
পঘি, প্রস হাততারল রদঘত মঘিি পাঘশি একটা প্রঘর্শ পথ রদঘয রপলরপল কঘি প্রর্যািাি দল 
প্রঘর্শ কিঘত শুরু কঘি সর্াি কাাঁঘধ প্রসানালী যামলায িূপ কিা খার্াি- কলা পাতা রদঘয প্রমা়ো 
রসি প্রভটরক মাি রকংর্া নািঘকঘলি েন প্রঝাঘল ভাসা িান্না কিা মাি, প্রিাস্ট্ কিা হরিঘণি মাংঘসি 
ফারল, মসলা রদঘয িান্না কিা প্রভ়োি পাজঘিি মাংস, রসি প্রর্গুঘনি োট, মটিশুরট রদঘয িান্না কিা 
প্রপালাও আি আখঘিাট এর্ং রকশরমশ রদঘয প্রস্তুত নানরুরট। 
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সুলতান, শুরু কঘিন আি যুর্িাজ রহন্দাল আপরনও। আমাি ভাইঘযিা, অনুগ্রহ কঘি আহাি শুরু 
কঘিন আপনািা আজঘক আমাি সম্মারনত অরতরথ। প্রদঘখন, সর্ উপাঘদয খাদয…আমাঘক প্রকর্ল 
র্ঘলন প্রকাঘনা খার্ািটা আপনাি কাঘি। সর্ঘচঘয উপাঘদয মঘন হঘে, আরম রনঘজ আপনাি খাদয 
পিীক্ষঘকি ভূরমকা পালন কিঘর্া। আমাি িাঘদি নীঘচ অর্স্থাঘনি সময আপনাি ভীত হর্াি 
প্রকাঘনা কািণ প্রনই… 
 

আমাি ভাই, আপনাঘক ধনযর্াদ জানাই। এর্ং আরম প্রমাঘটই ভীত নই। তাি এই ভাইঘযি সাহাযয 
লাভ কিঘত হঘল হুমাযুন ভাঘলা কঘিই জাঘন তাাঁঘক রর্শ্বাঘসি প্রাঞ্জল প্রদশবন কিঘত হঘর্। প্রকাঘনা 
প্রকাঘিি ইতিত ভার্ না প্রদরখঘয প্রস এক টুকঘিা যিম নান তুঘল রনঘয প্রসটা রদঘয িান্না কিা 
মাঘিি একটা টুকঘিা মুঘ়ে রনঘয মুঘখ প্রদয। খার্াি আসঘলই উপাঘদয হঘযঘি। 
 

হুমাযুন পঘি যখন তাাঁি তারকযায প্রহলান রদঘয র্ঘস িঘযঘি, রমজবা হুঘসন আর্াি হাততারল প্রদয 
এর্ং পাঘশি প্রসই একই প্রঘর্শ পথ রদঘয রতনটা প্রমঘয কঘক্ষি রভতঘি এঘস তাাঁি সামঘন নতজানু 
হয, সর্াি প্রচাখ মারটি রদঘক রনর্ি। কঘযক রমরনট পঘি, সদয েুমভাঙা প্রচাঘখ প্রভ়োি চাম়োি 
জািরকন র্াাঁধঘত র্াাঁধঘত প্রস এঘস হারজি হয। এত প্রভাঘি প্রডঘক পাোঘনাি কািঘণ স্পষ্টতই রর্ভ্রান্ত 
র্ার্ি তাি মুখ প্রথঘক উষ্ণ রনুঃশ্বাঘসি সাদা কুণ্ডলী রনযবত হঘত প্রদঘখ। এঘসা, অঘনক 
েুরমঘযঘিা…আমিা একটু র্াইঘি যারে। র্ার্ি তাঘক প্রডঘক র্ঘল। রক?… 
 

আমাি কথা তুরম রেকই শুঘনঘি- এর্াি চল অলস প্রকাথাকাি… 
 

দশ রমরনট পঘি, সরু্জাভ-নীল প্রতািণিাঘিি নীচ রদঘয তাঘদি প্রো়ো িুরটঘয প্রর্ি হঘত প্রদখা যায। 
সূঘযবি আঘলায িাঘতি তুষাি যলঘত শুরু কিায তাঘদি প্রো়োি খুঘিি কািঘণ গুরট র্সঘন্তি মত 
দায পঘ়ে মারটি রু্ঘক। যা রকিুই প্রহাক, প্রর্াঁঘচ থাকা। আি তারুঘণযি প্রচঘয মঙ্গলময আি রকিুই 
হঘত পাঘি না। 
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* 
 

প্রথঘম রনরিতভাঘর্ রকিু র্লা যায না। র্িঘিি এই সমঘয, ধুসি প্রায রনপ্রভ আঘলা মানুঘষি 
প্রচাখঘক অনাযাঘস প্রতারিত কিঘত পাঘি। প্রকালর্া পাহাঘ়েি রদঘক র্ার্ি প্রচাখ কুাঁচঘক তারকঘয 
থাঘক। তারকঘয থাকাি মাঘঝই প্রস ভাঘর্ প্রস আঘিা প্রলাক প্রদখঘত প্রপঘযঘি- হযাাঁ: প্রস রেকই প্রদঘখঘি- 
দূঘিি কাঘলা অর্যর্গুঘলা প্রো়েসওযাঘিি। 
 

ওযারজি খানও রস্থি প্রচাঘখ পাহাঘ়েি রদঘক তারকঘয িঘযঘি। 
 

উজঘর্ক…? 
 

আমািও তাই মঘন হয, সুলতান। সম্ভর্ত অগ্রযামী গুপ্তদূঘতি দল। 
 

র্ার্ি প্রো়োি মুখ েুরিঘয প্রনয। যত রতন সপ্তাহ ধঘি সমিকঘন্দ গুজর্- প্রথম প্রথম অস্পষ্ট, 
রভরত্তহীন তািপঘি অঘনক রর্শদ র্ণবনা- ি়োঘত শুরু কঘিঘি। সর্াই প্রদখা যায দুঘটা রর্ষঘয 
একমত প্রয, সাইর্ারন খান সমিকঘন্দি পরিঘম প্রর্াখািায অর্স্থান কঘি ভা়োঘট র্ারহনী যঘ়ে তুলঘি 
আি শীতকালটা রনঘজি প্রলাকঘদি সাঘথ একঘত্র অরতর্ারহত কিা সর্ উজঘর্ক প্রযািাঘক প্রমাটা 
পুিষ্কাঘিি প্ররতশ্রুরত রদঘয প্রডঘক পারেঘযঘিন। 
 

 র্ার্ঘিি আঘদঘশ সমিকঘন্দি অস্ত্র রনমবাতািা, পুঘিা শীতকালটা যািা কঘোি পরিশ্রম কঘিঘি, 
এখন তাঘদি প্রযাস রৃ্রি কঘি রদন-িাত নাযাঘ়ে কাজ কিঘি। র্াতাঘস এখন প্রকর্ল ধাতুি সাঘথ 
ধাতুি আোত কিাি শব্দ ভাসঘি। তািা চুল্লীঘত তীক্ষ্ণ প্রান্ত রর্রশষ্ট ফলা আি র্শবাি আকৃরত সতরি 
কঘি প্রসটা প্রনহাইঘয প্রিঘখ প্রসটাঘত পান রদঘে। অঘস্ত্রি প্রকাঘনা কমরত তাি প্রনই এর্ং সাধযমত 
প্রচষ্টা কঘিঘি শহঘিি রনিাপত্তা র্যর্স্থা প্রজািদাি কিঘত। রকন্তু মানুষ প্রকাথায পাঘর্? 
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প্রস ভ্রূকুরট কঘি। প্রশষর্াি যণনা কিাি সমঘয সংখযাটা রিল সাত হাজাি। যাি রভতঘি মাঙ্গরলে 
তীিন্দাজ র্ারহনীও িঘযঘি যািা পুঘিাটা শীতকাল শহঘিই অরতর্ারহত কঘিঘি। উজঘর্কিা 
আক্রমঘণি পাাঁযতািা কিঘি জানাি পঘিই প্রস এই অিঘলি অনয সদবািঘদি কাঘি দূত পারেঘযঘি- 
এমন রক তামর্াল আি জাহাঙ্গীঘিি কাঘিও প্রস প্রলাক পারেঘযঘি। সমিকঘন্দি পতঘনি পঘি তাঘদি 
প্রসনার্ারহনী আকরশ রফঘি রযঘযঘি- সরম্মরলতভাঘর্ সাধািণ শত্রুঘক প্ররতহত কিাি আঘর্দন 
জারনঘয। এখন পযবন্ত কাঘিা কাি প্রথঘক প্রকাঘনা উত্তি আঘসরন। 
 

ওযারজি খান, আরম উজঘর্কঘদি রফঘি আসঘত প্রদঘখ প্রমাঘটই অর্াক হরে না। আরম জানতাম 
তাঘদি রফঘি আসাটা প্রকর্ল সমঘযি র্যাপাি। আপরন যখন অসুস্থ রিঘলন তখন র্ারু্িী আি আরম 
প্রাযই রর্ষযটা রনঘয আলাপ কিতাম… আি প্রসই র্াজাঘিি প্রিাকিা রক র্লঘতা? 
 

 ওযারজি খাঘনি কঘণ্ঠি অপ্রতযারশত রুক্ষতায র্ার্ি অর্াক হয। হঘত পাঘি প্রস র্াজাঘিি প্রিঘল, 
রকন্তু তািপঘিও তাি কথায যুরক্ত আঘি…এর্ং প্রস সমিকন্দ আি এি প্রলাকঘদি ভাঘলা কঘিই 
প্রচঘন… 
 

সুলতান, তাি ভুঘল প্রযঘল চলঘর্ না প্রস প্রক, এর্ং আপনাি প্রক্ষঘত্রও প্রসটা প্রঘযাজয…আপরন হঘলন 
আমাঘদি সিতাজ…তাি মঘতা একজন উাঁইঘফাঘ়েি সাঘথ আপরন পিামশব কিঘিন র্ঘযাঘজযষ্ঠ, রর্জ্ঞ 
আি অরভজাত-র্ংশীয কাউঘক রর্ঘর্চনায না এঘন প্রসটা ভাঘলা প্রদখায না…আল্লাহতালা যরদ 
আপনাি রপতাি হাযাত দিাজ কিঘতন তাহঘল এসর্ কথা রতরনই আপনাঘক র্লঘতন… 
 

র্ার্ি পািঘল ওযারজি খানঘক দৃরষ্ট রদঘয ভস্ম কঘি প্রদয। সম্ভর্ত এসর্ তাি জাঘনি শত্রু প্রসই 
রু্র়েি কাজ র্ারু্িীি প্ররত এসান প্রদৌলত তাি রর্তৃষ্ণা র্া র্ারু্িীি সাঘথ তাি প্রমলাঘমশাি র্যাপাঘি 
রনঘজি আপরত্তি কথা কখনও প্রযাপন কিাি প্রচষ্টা কঘিনরন। র্ার্ঘিি তািপঘিই মঘন পঘ়ে 
ওযারজি খাঘনি কাঘি প্রস নানাভাঘর্ ঋণী আি সম্প্ররত রু্ঘ়ো প্রলাকটা সুস্থ হঘয উঘেঘি। সতমূঘিি 
িঘক্তি উত্তিারধকািী আি একজন সুলতান এই দুঘটা রর্ষয আরম কখনও ভুলঘর্া না। র্ারু্িীি সঙ্গ 
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আমাি ভাঘলা লাঘয…রকন্তু তাি পিামশব আরম গ্রহণ করি কািণ প্রসগুঘলা যুরক্তসঙ্গত। আপনাি 
মঘতাই আরম যা শুনঘত চাই র্ঘল প্রস রর্শ্বাস কঘি প্রসিকম মন িাখা কথা র্ঘল না…র্িং প্রস রনঘজ 
যা রর্শ্বাস কঘি প্রসটাই প্রকর্ল র্ঘল। তাি মাঘন এই না প্রয সর্সমঘয আরম তাি সাঘথ একমত 
হই… আরম রনঘজি রসিান্ত রনঘজই প্রনই…। 
 

আপনাি র্ঘযাঘজযষ্ঠ মন্ত্রণাদাতা রহসাঘর্ আরম আপনাঘক একটা কথা র্লঘত চাই। হঘত পাঘি র্ারু্িী 
রর্চক্ষণ, রকন্তু একই সাঘথ প্রস র্দিাযী আি একটা হামর়্ো ভার্ তাি মঘধয িঘযঘি। আপরন যরদ 
তাি সাঘথ আপনাি র্নু্ধঘত্বি র্যাপাঘি এখনই সতকব না হন, অনযিা তাহঘল রনঘজঘদি অর্ঘহরলত 
মঘন কঘি ঈষবারন্বত আি কু্রি হঘয উেঘত পাঘি…আমাি স্বীকাি কিঘত রিধা প্রনই মাঘঝ মাঘঝ 
আরমও এি উঘধ্বব উেঘত পারি না… 
 

ওযারজি খাঘনি প্রচাখমুঘখি রর্ব্রতভার্ লক্ষয কঘি র্ার্ি আলঘতা কঘি তাি কাাঁধ স্পশব কঘি। 
আপরন আমাি সর্ঘচঘয র়্ে সহায এর্ং অনযসর্ ইচরকঘসি প্রচঘয আরম আপনাি পিামশব প্রর্রশ 
গুরুত্ব প্রদই। আরম সতকব থাকঘর্া…এখন এসর্ রনঘয আি শুধু শুধু রর্ব্রত হঘর্ন না, মন্ত্রণা সভা 
আহ্বান কঘিন। তাঘদি জানা উরচত আমিা পাহাঘ়েি উপঘি রক প্রদঘখরি… 
 

[মঘন হয এখাঘন রকিু একটা রমরসং, রকন্তু র্ইঘত এমনই আঘি। প্রপজ ১৯৪-১৯৫] 
 

িঘযঘি। প্রকন না? প্রস মঘন মঘন ভাঘর্। র্ার্ি রনঘজি অর্স্থান সুসংহত কিঘত একারধক 
িাজর্ংঘশি সাঘথ সর্র্ারহক সম্বন্ধ স্থাপন কঘিরিঘলন। খানম যরদও তাঘক খুর্ একটা আঘলার়েত 
কঘিরন, তঘর্ তাি চাহনীি রভতঘি প্রকমন একটা মাদকতা িঘযঘি। প্রমঘযটাি ধমনীঘত তািই 
র্ংঘশি িক্ত র্ইঘি এর্ং প্রশিশাঘহি রর্রুঘি সগ্রাঘম তাি র্ার্া একজন দিকািী র্নু্ধ রহসাঘর্ 
প্ররতপন্ন হঘত পাঘি। রর্ঘযি রদন ফুলশযযায পূণবাঙ্গতা পাঘর্ এমন একটা সমত্রীি সম্বন্ধ কিঘত র্াধা 
প্রকাথায? কারশঘমি তথয প্রথমর্াঘিি মঘতা প্রযন ভুল র্ঘল প্ররতযমান হঘত চঘলঘি- রমজবা হুঘসন 
তাাঁঘক আদঘতই সাহাযয কিঘত ইেুক। রকন্তু একটা রর্ষঘয হুমাযুন রনরিত। স্ত্রী রহসাঘর্ কাউঘক 
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গ্রহণ কিাি পূঘর্ব তাঘক অর্শযই তাি শত্রুঘদি পিাি কিঘত এর্ং রনঘজি রসংহাসন সুিরক্ষত 
কিঘত হঘর্। প্রখালাখুরল কথা র্লাি এর্াি সময হঘযঘি। 
 

রমজবা হুঘসন, খানমঘক প্রকাঘনারদন স্ত্রী রহসাঘর্ রর্ঘর্চনা কিঘত পািঘল আরম খুশীই হর্। প্রস 
আকষবণীয প্রদখঘত, রর্ষযরনপূণা একজন িমণী। আমিা ভার্নাি পুঘিাটা জুঘ়ে যরদও এখন প্রকর্লই 
যুি এর্ং আমাি হািাঘনা ভূখণ্ড উিাঘিি কথা রর্িাজ কিঘি, রর্ঘয নয এর্ং প্রসজনয আরম আপনাি 
সাহাযযপ্রাথবী। আপরন আপনাি আরতরথযতা আি উপঘঢৌকঘনি র্যাপাঘি যঘথষ্ট উদািতা প্রদরখঘযঘিন 
রকন্তু আরম আপনাি প্রসনার্ারহনীি সহাযতা চাইরি। আসুন সর্াি সামঘন আমিা আমাঘদি সমত্রীি 
কথা প্রোষণা করি। 
 

হুমাযুন কথা প্রশষ কঘি তারকযায প্রহলান রদঘয র্ঘস রমজবা হুঘসনঘক কৃতজ্ঞ এমনরক উল্লরসত হঘত 
প্রদখঘর্ র্ঘল প্ররতক্ষা কঘি। রনঘজি প্রমঘযি সাঘথ প্রমাযল ম্রাঘটি রর্ঘযি সম্ভার্না সুলতাঘনি কাঘি 
কল্পনাতীত একটা রর্ষয। রকন্তু প্রস তারকঘয প্রদঘখ তাাঁি রনমন্ত্রাতাি মুঘখি হারসঘত প্রকমন প্রযন 
আন্তরিকতাি অভার্ পরিলরক্ষত হয। তাি প্রোাঁঘটি প্রকাণা প্রযন করেন হঘয, প্রচাঘখি দৃরষ্টঘত এক 
ধিঘনি শীতলতা ফুঘট উঘেঘি। খানম অঘনক র্ারজঘযঘি! এর্াি আমাঘদি একটু একলা থাকঘত 
দাও। প্রস তীক্ষ্ণ কঘণ্ঠ রচৎকাি কঘি র্ঘল। 
 

খানম চমঘক উঘে এর্ং সাঘথ সাঘথ র্াজাঘনা র্ন্ধ কঘি। উঘে দাাঁর়েঘয প্রস তাি পিঘণি যাঢ় নীল 
িঘঙি লম্বা আলখাল্লায একটা খসখস শব্দ তুঘল দ্রুত কক্ষ তযায কঘি। 
 

আমাি ভাই, পিস্পিঘক আমিা আঘয একটু রু্ঝঘত প্রচষ্টা করি। রমজবা হুঘসন আঘর্যহীন কঘণ্ঠ কথা 
শুরু কঘি। আরম প্রতামাঘক এখাঘন আসর্াি জনয রনমন্ত্রণ করিরন। তুরম রনঘজ এঘসঘি। সনরতকতাি 
খারতঘি আরম প্রতামায স্বাযত জারনঘযরি। প্রশিশাহ, এখান প্রথঘক মাত্র িযশ মাইল দূঘি- সম্ভর্ত 
আমিা সর্াই যা জারন তািঘচঘযও রনকঘট- লাঘহাঘি অর্স্থান কিঘি, প্রতামাি আি আমাি সরম্মরলত 
র্ারহনীি প্রচঘযও রর্শাল একটা র্ারহনী তাি সাঘথ িঘযঘি। র্তবমান প্রপ্রক্ষাপঘট আরম তাি 
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রর্রুিাচািণ কিঘত চাই না। আরম প্রতামাঘক অথব রদঘয সাহাযয কিঘত পারি এর্ং তুরম যরদ 
প্ররতশ্রুরত দাও প্রয আমাি প্রমঘযি সম্মান আি সুিক্ষাি দারযত্ব প্রনঘর্ তাহঘল আরম আন্তরিকতাি 
সাঘথই প্রতামাি সাঘথ তাি রর্ঘযি র্ঘন্দার্ি কিঘত পারি রকন্তু এি প্রর্শী রকিু প্রতযাশা কিঘত প্রযও 
না। আমাি আশীর্বাঘদি সাঘথ খানমঘক গ্রহণ কঘিা, প্রতামাি র্তবমান সমসযা প্রতামাি প্ররত আমাি 
আি প্রকাঘনা ধিঘনি দাযর্িতা থাকঘর্ না এই প্ররতশ্রুরতি রর্রনমঘয আমাি উপঘঢৌকন রহসাঘর্, 
রকন্তু আমাি প্রজাঘদি আি আমাি উপঘি প্রতামাি কািঘণ প্রকাঘনা রর্পযবয প্রনঘম আসর্াি আঘযই 
আমাি ভূখণ্ড তযায কি। 
 

রমজবা হুঘসন ইো কঘিই উচ্চকঘণ্ঠ কথাগুঘলা র্ঘলন যাঘত সকঘল শুনঘত পায এর্ং হুমাযুন প্রদঘখ 
রহন্দাল প্রচাঘখমুঘখ রর্স্ময রনঘয সুলতাঘনি রদঘক তারকঘয িঘযঘি। প্রক্রাঘধি একটা প্রস্রাত তাাঁঘক 
আপুত কঘি। কারশমই প্রদখা যাঘে রেক আন্দাজ কঘিরিল। রমজবা হুঘসন, আরমিজাদা সতমূঘিি িক্ত 
আপনাি ধমনীঘত প্রর্ারহত হঘে রকন্তু তািপঘিও আপনাি কঘণ্ঠ প্রযািাি প্রচঘয প্রর্রনযাি সুিই 
প্রকরটত… 
 

রমজবা হুঘসঘনি প্রচাখমুখ িরক্তম র্ণব ধািণ কঘি। হুমাযুন সন্তুরষ্টি সাঘথ লক্ষয কঘি প্রয প্রখাাঁচাটা 
এঘকর্াঘি জাযযামঘতা রর্ি হঘযঘি। প্রকাঘনা মানুষই এমন কথা শুনঘত পিন্দ কিঘর্ না। রর্ঘশষ 
কঘি রনঘজি েঘিি রনিাপত্তাি মাঘঝ র্ঘস। 
 

প্রতামাি পরিকল্পনা রর্পজ্জনক, রমজবা হুঘসন প্রকাঘনামঘত র্ঘলন। রনঘজি ভাযয রর্পযবঘযি রর্ষযটা 
প্রমঘন নাও। রহনু্দিান তযায কি। প্রতামাি প্রযখাঘন জন্ম হঘযঘি প্রসই কারু্ঘল রফঘি যাও। প্রসখাঘন 
একটা সমৃি িাজত্ব িঘযঘি। তুরম প্রযখাঘন আযম্ভক প্রসখাঘন প্রকানমঘতই তুরম সমৃরি লাভ কিঘত 
পািঘর্ না। 
 

আপরন রনঘজি অতীত রর্সৃ্মত হঘযঘিন। আমাি মিহুম আব্বাজান রহনু্দিান জয কঘিরিঘলন এর্ং 
একটা সাম্রাঘজযি প্ররতষ্ঠা কঘিরিঘলন যা রতরন আমায দান কঘি প্রযঘিন। আরম এই স্থাঘনি সাঘথই 
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রনঘজঘক একাত্মঘর্াধ করি। রনঘজি কনযা আি রকিু ধনসম্পদ রদঘয আমায প্রকনাি কথা রচন্তাও 
কিঘত যাঘর্ন না… আমাঘদি উরচত এসর্ না কঘি দুজঘন রমঘল পরিকল্পনা কিা রকভাঘর্ আমাি 
ভূখণ্ড পুনিায দখল কিা যায। আমিা আমাঘদি প্রথম রর্জয অজবন কিাি সাঘথ সাঘথ, অনযিা 
আঘিা একর্াি আমাি রনশাঘনি নীঘচ এঘস সমঘর্ত হঘর্। রকন্তু আপরন এটা স্বীকাি কিঘত 
চাইঘিন না। র্ারণজয আপনাঘক এঘতাটাই পৃথুল কঘি তুঘলঘি প্রয আপরন প্রর্াধহয আমাঘদি প্রযািাি 
িীরত ভুঘল রযঘযঘিন এর্ং প্রসই সঘঙ্গ এি সাঘথ সমৃ্পক্ত দাযর্িতা আি আকারঙ্খত লক্ষয… 
 

হুমাযুন প্রক্রাঘধ এঘতাটাই উন্মত্ত হঘয পঘ়ে প্রয ভুঘল যায তাি ভাই িা়োও আঘিা অনযানযিা 
আঘশপাঘশই দাাঁর়েঘয িঘযঘি। মঘিি নীঘচ রমজবা হুঘসঘনি কঘযকজন অমাতয নীচু প্রটরর্ঘলি 
চািপাঘশ রৃ্ত্তাকাঘি উপরর্ষ্ট িঘযঘি এর্ং প্রস সহসা তখন চািপাঘশি রনিব্ধতা আি তাাঁঘদি প্রচাঘখ 
ফুঘট উো রর্স্ময সম্পঘকব সঘচতন হঘয উঘে। এটা কাউঘক যুঘিি জনয প্রঘিারচত কিা রকংর্া 
কাঘিা সাঘথ প্রকাশয রর্ঘিারধতায জ়োর্াি সময না। হুমাযুন র্হু কঘষ্ট রনঘজি মুঘখ একটা হারস 
ফুরটঘয তুঘল যরদও তাি খুর্ ইঘে কিরিল তাি নাদুসনুদুস এই রনমন্ত্রাতাি মাংসল যলাটা রটঘপ 
ধিঘত। রকন্তু আরম আসঘল ভুঘল রযঘযরিলাম। আরম আপনাি অরতরথ। আরম আসঘল আমাি মঘনি 
কথা প্রখালাখুরল র্ঘল প্রফঘলরি। রমজবা হুঘসন, এসর্ আঘলাচনাি উপযুক্ত সময র্া স্থান এটা না। 
আমাঘক মাজবনা কিঘর্ন। আযামীকাল সকাঘল আমিা যখন একা থাকঘর্া এর্ং আমিা যখন 
উভঘযই রর্ষযটা রনঘয রর্ঘর্চনা কিাি সুঘযায পার্ তখন এরর্ষঘয আর্াি আঘলাচনা হঘর্। 
 

রকন্তু রমজবা হুঘসঘনি মুঘখি অরভর্যরক্ত প্রদঘখ হুমাযুন স্পষ্ট রু্ঝঘত পাঘি প্রয রসঘন্ধি সুলতাঘনি কাি 
প্রথঘক প্রকাঘনা ধিঘনি সাহাঘযযি প্রতযাশা না কিাই উত্তম। 
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২৫. র্শ্র  আর র্ংম্ক্ষাভ 

 

হুমাযুন পারদশাহ! সম্রাট হুমাযুন দীেবজীরর্ প্রহান! লাঘহাঘিি অরধর্াসীঘদি সরম্মরলত রচৎকাঘি 
চািপাশ প্রকরম্পত হঘয উঘে যখন ১৫৫৫ সাঘলি প্রফব্রুযারি মাঘসি প্রশষ সপ্তাঘহি প্রকাঘনা এক উষ্ণ 
রদঘন, হুমাযুন আি আকর্ি একটা লম্বা হারতি রপঘে প্রসানাি রযরি কিা হাওদায অরধরষ্ঠত হঘয 
রর্জযীি প্রর্ঘশ শহঘি প্রঘর্শ কঘি, অরতকায প্রাণীটাি পযবাঘণি জনয র্যর্হৃত প্রসানাি জরি রদঘয 
কারুকাজ কিা আি মাঘঝ মাঘঝ মুক্তাখরচত দীেব কাপ়েটা এই মুহূঘতব শহঘিি প্রশি স়েঘকি 
ধূঘলায লুঘটাপুরট খাঘে। প্রশাভাযাত্রাটাি এঘকর্াঘি সামঘন িঘযঘি হুমাযুঘনি অশ্বাঘিাহী র্ারহনীি 
একটা প্রচৌকষ দল, যাঘদি সর্াই কাঘলা প্রো়োি রপঘে আসীন এর্ং প্রঘতযঘকি মাথায িঘযঘি 
প্রসানালী িঘঙি পাযর়ে। দলটা দুলরক চাঘল এরযঘয যার্াি সময মধযাঘহ্নি সূযবাঘলাক তাঘদি হাঘত 
প্রসাজা অর্স্থায ধঘি িাখা লম্বা র্শবাি ইস্পাঘতি ফলায প্ররতফরলত হঘয প্রচাখ ধারধঘয প্রদয। তাঘদি 
রপিঘন, হুমাযুঘনি রেক সামঘন, িযজন অশ্বাঘিাহী তূযবর্াদক আি িযজন ঢুলী তাাঁঘদি রখলানাকৃরত 
পযবাঘণি উভযপাঘশ্বব স্থারপত প্রিাট প্রিাট দুঘটা নাকা়ো দক্ষতা আি র্রলষ্ঠতাি সাঘথ র্ারজঘয চঘলঘি। 
সমঘর্ত জনতাি উন্মত্ত রচৎকাঘিি সাঘথ তাঘদি সুি রমঘলরমঘশ একাকাি হঘয এমন একটা 
পরিরস্থরতি জন্ম প্রদয প্রয আকর্ঘিি কথা প্রশানাি জনয হুমাযুনঘক প্রর্শ প্রর্য প্রপঘত হয। 
 

আব্বাজান আমিা কারু্ল প্রথঘক িওযানা প্রদর্াি পঘি এখাঘন ওখাঘন প্রকর্ল খণ্ডযুঘিিই সমু্মখীন 
হঘযরি। প্রিাহতাঘসি মঘতা গুরুত্বপূণব সর্ দূযবই আমিা উপরস্থত হওযা মাত্র আত্মসমপবণ কঘিঘি 
আি এখন লাঘহাঘিি মঘতা রর্শাল শহিও একই ভাযযর্িণ কঘিঘি। সরতযকাঘিি প্রকাঘনা যুঘিি 
মুঘখামুরখ না হঘয রহনু্দিাঘনি প্রভতঘি এভাঘর্ রনরর্বঘি আমিা আি কতদূি যার্? 
 

আমাি মঘন হয, খুর্ প্রর্শী দূি না। আমিা খুর্ শীঘ্রই প্রশিশাহ আি ইসলাম শাঘহি িাজঘত্বি 
প্রকেস্থঘল প্রঘর্শ কিঘত চঘলরি। রসংহাসঘনি জনয তাাঁঘদি প্রয রতনজন দার্ীদাি িঘযঘি তািা 
সম্ভর্ত আমাঘদি অগ্রসি হর্াি সংর্াদ প্রপঘয থাকঘর্ এর্ং রনিযই জাঘন প্রয আমিা রহনু্দিাঘনি 
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রসংহাসঘনি নযাযসঙ্গত দার্ীদার্ তাাঁঘদি অনযানয প্রযঘকাঘনা সাথী িাজযারভঘযাযীঘদি প্রচঘয অঘনক র়্ে 
হুমরকি কািণ। তাাঁঘদি সর্াই র্া প্রযঘকাঘনা একজন রনঘজঘদি রভতঘি রর্দযমান ঝয়ো প্রথঘক সঘি 
দাাঁর়েঘয আমাঘদি আক্রমণ কিঘর্। 
 

আপনাি রক মঘন হয আমাঘদি রর্রুঘি তািা সঙবি হঘত পািঘর্? 
 

সম্ভর্ত, রকন্তু তািা এঘক অপঘিি প্রয পরিমাণ মৃতুয আি ধ্বংসযজ্ঞ সাধন কঘিঘি প্রয প্রসটা হযত 
আি সম্ভর্ হঘর্ না। অর্শয, তাঘদি প্রঘতযঘকই রনজ রনজ শরক্তি রনরিঘখ দুদবান্ত প্ররতপক্ষ রহসাঘর্ 
আরর্ভূবত হঘর্। 
 

লাঘহাঘি আমিা কতরদন অর্স্থান কিঘর্া? 
 

শহঘিি প্রধান ইমামসাঘহর্ শুক্রর্াি জুম্মাি নামাঘজি পঘি মসরজঘদ আমাি নাঘম খুৎর্া- 
অনুশাসন- পাে কঘি আমাঘক আঘিা একর্াি সম্রাট রহসাঘর্ প্রোষণা কিাি পঘিই আমিা আর্াি 
যাত্রা শুরু কিঘর্া। তালযাঘিি রভতি রদঘয তাকাঘল তুরম মসরজঘদি লম্বা রমনাি দুঘটা প্রদখঘত 
পাঘর্। আমাঘদি অগ্রযাত্রাি প্রঘণাদনা প্রযভাঘর্ই প্রহাক র্জায িাখঘত হঘর্। আরম প্রাযই প্রদিী কঘি 
প্রফরল আি আমাি প্ররতপক্ষঘক প্রতুযপক্রঘমি সুঘযায কঘি প্রদই। 
 

দুই সপ্তাহ পঘি, প্রথম সকাঘলি কুযাশায অর্গুরণ্ঠত অর্স্থায তাি সসনযিা রনঘজঘদি জনয দ্রুত রকিু 
একটা খার্াি প্রস্তুঘতি লঘক্ষয িান্নাি কিাি জনয আগুন জ্বালাঘে, হুমাযুন তখন তাাঁি প্রসনািাউরনি 
এঘকর্াঘি মঘধযখাঘন তাি জনয স্থারপত লাল িঘঙি রনযন্ত্রক তারু্ঘত চািপাঘশ রনঘজি সামরিক 
পরিষদমণ্ডলী পরিঘর্রষ্টত হঘয র্ঘস িঘযঘি। আটরদন পূঘর্ব লাঘহাি তযায কিাি পঘি, প্রস আি তাি 
র্ারহনী দরক্ষণপূর্ব রদঘক প্রায নব্বই মাইল পথ অরতক্রম কঘি, সর্রচত্রযহীন, লাল মারটি উপি রদঘয 
রহনু্দিাঘনি আিও যভীঘর্ প্রঘর্শ কঘিঘি। 
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আহঘমদ খান, তুরম রনরিত প্রয আরদল শাঘহি র্ারহনী আমাঘদি অগ্রসি হর্াি রদঘকি সাঘথ 
আ়োআর়েভাঘর্ পূর্বরদঘক এরযঘয চঘলঘি? 
 

হযাাঁ। পাাঁচ রদন পূঘর্ব, তাাঁিা তাাঁঘদি প্ররতপক্ষ রসকান্দাি শাঘহি সসনযঘদি সাঘথ আঘিকটা যুঘি 
অর্তীণব হঘয র্াঘজভাঘর্ পিাি হঘযঘি এর্ং এখন তািা রনঘজঘদি শক্তোাঁরট সুন্দিনযঘিি দূঘযবি 
রদঘক দ্রুত এরযঘয যাঘে পুনিায রনঘজঘদি সংেরটত কিঘত। 
 

তািা কতদূঘি অর্স্থান কিঘি? 
 

 সুলতান, তািা সম্ভর্ত আমাঘদি প্রথঘক আট মাইল সামঘন িঘযঘি। 
 

প্রসখাঘন তাঘদি সাঘথ কত প্রলাক িঘযঘি? 
 

তাঘদি সংখযা প্রায দশ হাজাঘিি কািাকারি হঘর্, প্রায সর্াই অশ্বাঘিাহী। তাাঁিা তাাঁঘদি প্রর্শীিভায 
কামান আি ভািী যুি উপকিণ পঘথ প্রকাথাও প্রফঘল এঘসঘি। 
 

তািা রক অশ্বাঘিাহী প্রহিী রকংর্া পাহািা প্রদযাি জনয প্রলাক প্রমাতাঘযন কঘিঘি? 
 

সুলতান, রনঘযায কঘিঘি তঘর্ তাাঁঘদি সংখযা খুর্ই অল্প; তাাঁঘদি রনঘজঘদি রভতঘি মাত্রািা়ো 
রর্শৃঙ্খলা রর্িাজ কিঘি। তািা িাঘতি প্রর্লা রকিুক্ষণ েুরমঘয প্রনযাি রনঘত কঘযকেন্টাি জনয প্রকর্ল 
যাত্রা রর্িরত কঘি এর্ং যাত্রা শুরু কিঘত প্রভাি হর্াি আঘযই প্রো়োি রপঘে উঘে র্ঘস। তাঘদি 
মাথায প্রকর্ল যত দ্রুত সম্ভর্ সুন্দিনযি প্রপৌঁিার্াি র্যাপািটাই েুিপাক খাঘে। 
 

আমিা তাহঘল কালরর্লম্ব না কঘি, কুযাশাি আ়োল যতক্ষণ িঘযঘি এি সুরর্ধা রনঘয আক্রমণ 
কিঘর্া। আমাি প্রলাকঘদি িান্না কিাি জনয জ্বালান আগুন রনরভঘয প্রফলঘত র্লল। আহাি কিাি 
মঘতা সময হাঘত প্রনই। আমিা অশ্বাঘিাহী প্রযািা আি তীিন্দাজঘদি রনঘয যার্। প্রসই সাঘথ, রকিু 
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রনর্বারচত অশ্বাঘিাহী প্রযািাঘদি আঘদশ প্রদন তািা প্রযন তাঘদি প্রো়োয রনঘজঘদি প্রপিঘন তর্রকঘদি 
উরেঘয প্রনয। সর্িাম খান, আপরন, আকর্ঘিি সাঘথ প্রসনািাউরনি রনিাপত্তাি দারযঘত্ব থাকঘর্ন। 
আপরন মজরু্ত প্ররতিক্ষা রু্যহ প্রমাতাঘযঘনি রর্ষযটা রনরিত কিঘর্ন আি পাহািাি র্যর্স্থা কিঘর্ন। 
আরম আসন্ন যুঘি রর্জযী হর্াি প্রতযাশা কিরি রকন্তু তািপঘিও প্রকাঘনা কািঘণ আরদল শাহ্ 
আমাঘদি প্রকৌশঘল এর়েঘয প্রযঘল র্া প্রকাঘনা কািণর্শত সামরযকভাঘর্ সুরর্ধাজনক অর্স্থান লাভ 
কিঘল তখনকাি পরিরস্থরত প্রমাকাঘর্লাি জনয এখাঘন প্রসনািাউরনি রনিাপত্তা র্যর্স্থা প্রজািদাি 
িাখঘত হঘর্। 
 

দুই েন্টা পঘি, কুযাশা পুঘিাপুরি র্াতাঘস রমরলঘয যায। হুমাযুন আহঘমদ খান আি তাাঁি গুপ্তদূঘতি 
একটা দল রনঘয রনঘজ তাি অগ্রসি হঘত থাকা মূল র্ারহনী প্রথঘক মাইল খাঘনঘকি মঘতা সামঘন 
অর্স্থান কিঘি। সামঘন অর্রস্থত একটা গ্রাঘমি মারটি প্রদযাঘলি উপি রদঘয তারকঘয থাঘক গ্রামটায 
মানুষ র্লঘত কঘযক েি দরিদ্র কৃষক পরির্াি আি তাঘদি প্রপাষা মুিযী আি িাযল িঘযঘি। সূঘযবি 
অসহনীয আঘলাি উত্তাঘপি হাত প্রথঘক প্রচাখ র্াাঁচাঘত প্রস মাথাি উপি হাত রদঘয একটা আ়োল 
সতিী কঘিঘি, প্রস প্রপৌঘন একমাইল দূঘি, ধূঘলার্ারলি সতিী রর্শালাকৃরত একটা প্রমেঘক প্রজাযাঘিি 
প্রঢউঘযি মঘতা আঘন্দারলত হঘত প্রদঘখ, তাি সামঘন রদঘয, ধূরলঝ়েটা ডানরদক প্রথঘক র্ামরদঘক 
এরযঘয যায। ধূরলঝঘ়েি রভতঘি, হুমাযুন প্রকানমঘত একদল অশ্বাঘিাহী আি কঘযকটা প্রিাট 
মালর্াহী শকঘটি অর্যর্ রচনঘত পাঘি, খচ্চি র্া ষা়ে রদঘয শকটগুঘলা প্রটঘন প্রনযা হঘে। 
কাঘফলাটাি সামঘন দুঘটা রর্শালাকৃরত রনশান র্াতাঘস আঘন্দারলত হঘে। ধূঘলা রভতি রদঘয এর্ং 
এতদূি প্রথঘক হুমাযুন রনশাঘনি িঙ র্া রনশাঘনি রু্ঘক রকঘসি প্ররতকৃরত িঘযঘি রেকমঘতা রু্ঝঘত 
পাঘি না, রকন্তু এই প্রতযন্ত প্রান্তঘি এঘহন ধূরলঝঘ়েি রভতঘি প্রকর্ল আরদল শাঘহি সসনযর্ারহনীই 
এখন পথচলা অর্যাহত িাখঘর্। দলটা প্রকাঘনা গুপ্তদূত প্রমাতাঘযন কঘিরন এর্ং তাাঁঘদি প্রদঘখ মঘন 
হয প্রকাঘনা ধিঘনি রর্পঘদি সম্ভার্না সম্পঘকব তািা এঘকর্াঘিই উদাসীন। 
 

নারদম খাজাঘক তাি অশ্বাঘিাহী র্ারহনী রনঘয প্রপিন রদক প্রথঘক আক্রমণ কিাি রনঘদবশ পাোও। 
জারহদ প্রর্যঘক তাি প্রলাকজন রনঘয এখাঘন উপরস্থত হঘত র্ঘলা এর্ং সমু্মখভাঘয আক্রমণ 
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পরিচালনাি সময আরম রনঘজ তাঘদি প্রনতৃত্ব প্রদর্। আি অশ্বাঘিাহী প্রযািাঘদি যাঘদি সাঘথ 
তর্রকিা িঘযঘি তাঘদি র্ঘলা সিাসরি শত্রু সসনযসারিি অগ্রসি হর্াি পঘথি একশ যঘজি রভতঘি 
অর্স্থান রনঘত এর্ং প্রসখান প্রথঘক তর্রকিা শত্রু প্রসনাি রর্পযবঘযি মাত্রা রৃ্রি কিঘর্। 
 

হুমাযুঘনি তর্রকঘদি অরচঘিই প্রো়ো প্রথঘক প্রনঘম এঘস প্রতপাযাি উপঘি তাাঁঘদি লম্বা নলযুক্ত 
র্নু্দকগুঘলাঘক স্থাপন কিঘত প্রদখা যায এর্ং হুমাযুন আি তাি প্রনতৃত্বাধীন সসনযিা ততক্ষঘন প্রায 
আরদল শাঘহি সসনযসারিি সমু্মখভাঘযি প্রযািাঘদি কািাকারি প্রপৌঁঘি রযঘযঘি। তাাঁঘদি প্ররতপক্ষ 
এঘকর্াঘি প্রশষমুহূঘতব সহসা শত্রুি উপরস্থরত সম্পঘকব সঘচতন হয এর্ং মযান প্রথঘক তির্ারি প্রর্ি 
কিঘত কিঘত েুঘি দাাঁ়োয তাঘদি মুঘখামুরখ হঘত। প্ররতপঘক্ষি আরধকারিঘকিা সসনযঘদি কািাকারি 
অর্স্থান কঘি আক্রমঘণি মুঘখামুরখ হর্াি জনয প্রস্তুত হঘত আঘদশ প্রদয। হুমাযুঘনি তর্রকিা প্রায 
প্রসই সমঘযই আরদল শাঘহি সসনযঘদি অর্স্থান লক্ষয কঘি একঘযাঘয প্রথমর্াি গুরল র্ষবণ কিঘল, 
প্রর্শ কঘযকজন সসনয পযবাণ প্রথঘক মারটঘত রিটঘক যায এর্ং তাাঁঘদি অঘনঘকি প্রো়ো আহত হয 
আি আতরঙ্কত হঘয পঘ়ে। 
 

হুমাযুন তাি অশ্বাঘিাহী র্ারহনীি সমু্মঘখ অর্স্থান কঘি, মুহূতব পঘিই, শত্রুপঘক্ষি সসনযসারিি 
অগ্রদঘলি উপঘি ঝাাঁরপঘয পঘ়ে। প্রস প্রথঘমই দুই রনশানাধািীি একজঘনি মাথাি লক্ষয কঘি 
তির্ারি চারলঘয তাঘক কর্ন্ধ কঘি প্রফঘল। প্রলাকটা কাটা কলাযাঘিি মঘতা প্রপিঘনি রদঘক উঘি 
প়োি সময, তাি হাত প্রথঘক রর্শাল রনশানাটা রিটঘক যায, হুমাযুন এর্াি স্পষ্ট প্রদখঘত পায 
রনশানায কমলা িঘঙি প্রপ্রক্ষাপঘট প্রসানালী সূযব খরচত িঘযঘি। রর্শাল কাপ়েটা হুমাযুঘনি কাঘলা 
প্রো়োি প্রপিঘনি পাঘয জর়েঘয প্রযঘল প্রাণীটা প্রহাাঁচট খায। হুমাযুন, রিতীয রনশানর্াহকঘক তির্ারি 
রদঘয আোঘতি উঘেঘশয পযবাঘণি উপঘি সামঘন ঝুাঁঘক পঘ়ে রনশানা রস্থি কিাি কািঘণ প্রস 
ভািসাময হারিঘয প্রফঘল, মারটঘত পঘ়ে যায। পাথুঘি মারটঘত প্রর্কাযদায আিঘ়ে প়োয, তাাঁি হাত 
প্রথঘক তির্ারি রিটঘক যায। 
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আরদল শাঘহি অনয একজন প্রলাক, কমলা িঘঙি পালক প্রশারভত চূ়োকৃরত রশঘিাস্ত্রাণ পরিরহত 
যাট্টাঘযাট্টা প্রদঘহি অরধকািী এক আরধকারিক, হুমাযুঘনি প্রদহিক্ষীঘদি প্রচঘয দ্রুত সুঘযাযটা রচনঘত 
পাঘি। প্রস হুমাযুঘনি রদঘক রনঘজি খঘযিী িঘঙি প্রো়োটা রনঘয এরযঘয আঘস এর্ং তাি হাঘতি 
লম্বা র্শবাটা রদঘয হুমাযুনঘক মারটঘতই প্রযাঁঘথ প্রফলঘত চায। হুমাযুন দ্রুত একপাঘশ যর়েঘয সঘি 
যার্াি ফাাঁঘক হাত প্রথঘক দািানা খুঘল প্রফঘল প্রকামঘিি সাঘথ প্রঝালান িত্নখরচত মযান প্রথঘক তাি 
খঞ্জিটা প্রটঘন প্রর্ি কিঘত প্রচষ্টা কঘি। তাাঁি মঘন হয কঘযক যুয পঘি, প্রস খঞ্জিটা মযান প্রথঘক 
মুক্ত কিঘত প্রপঘিঘি এর্ং ফুটখাঘনক লম্বা ফলাযুক্ত অস্ত্রটা সামুঘনি প্ররতপঘক্ষি প্রো়োি যলা লক্ষয 
কঘি যাঘযি সমি শরক্ত রদঘয িুাঁঘ়ে মাঘি, প্রয তখন আঘিকর্াি রনঘজি প্রো়েি পাঘযি নীঘচ তাাঁঘক 
রপঘষ প্রফলঘত প্রচষ্টা কিঘি। খঞ্জঘিি ফলাটা লক্ষযর্স্তুঘত আোত কঘি এর্ং যলা রদঘয রফনঘক রদঘয 
িক্ত ঝিঘত থাকা অর্স্থায জটা টলমল কঘি উঘে, তািপঘি মারটঘত পঘ়ে যার্াি সময রপে প্রথঘক 
তাি আঘিাহীঘক রিটঘক প্রদয, প্রলাকটা রর্কট শঘব্দ মারটঘত আিঘ়ে পঘ়ে। 
 

হুমাযুন ইরতমঘধয রনঘজি পাঘয ভি রদঘয উঘে দাাঁর়েঘযঘি এর্ং ত্বরিতযরতঘত প্রস র্াতাঘসি অভাঘর্ 
হাাঁসফাস কিঘত থাকা শত্রুপঘক্ষি প্রলাকটাি রদঘক এরযঘয যায, মারটঘত আিঘ়ে প়োি সময মাথাি 
প্রলাকটাি মাথা প্রথঘক রশঘিাস্ত্রাণটা রিটঘক রযঘযঘি। প্রলাকটা উঘে দাাঁ়োর্াি প্রচষ্টা কিাি সময 
হুমাযুন প্রপিন প্রথঘক রযঘয তাাঁি রৃ্ষস্কঘন্ধি নযায যলাটা প্রপাঁরচঘয ধঘি। হতভম্ব প্রলাকটা আাঁতঘক উঘে 
রনঘজি মাথা িার়েঘয প্রনযাি প্রচষ্টা কিঘত পির্তবী কঘযক প্রসঘকণ্ড তাাঁিা দুজঘন উন্মঘত্তি নযায 
ধ্বিাধ্বরি কিঘত থাঘক। প্রস তািপঘি হুমাযুঘনি করি আি হাঘতি আর্িণহীন মাংসঘপশীঘত 
প্রাণপঘন কাম়ে রদঘয িক্ত প্রর্ি কঘি প্রফঘল। হুমাযুঘনি তাি হাঘতি র্াাঁধন খারনকটা শীরথল কিঘল 
আরধকারিক প্রলাকটা এক প্রমাচঘ়ে রনঘজি মাথা হুমাযুঘনি হাঘতি পযাাঁচ প্রথঘক িার়েঘয প্রনয। প্রলাকটা 
হুমাযুঘনি িঘক্ত িরঞ্জত দাাঁত প্রর্ি কঘি আঘধা হারসি একটা র্ীভৎস ভরঙ্গ কঘি এর্ং কালঘক্ষপন না 
কঘি প্রসাজা হুমাযুঘনি কুাঁচরক লক্ষয কঘি লারথ র্রসঘয রদঘয প্রচষ্টা কঘি। রকন্তু হুমাযুন লারফঘয উঘে 
প্রপিঘন সঘি প্রযঘত তাাঁি প্ররতপঘক্ষি লারথ লক্ষযভ্রষ্ট হঘল প্রস ভািসাময হারিঘয টলমল কিঘত থাঘক। 
হুমাযুন এক লারথঘত প্রলাকটাি প্রদঘহি নীঘচ প্রথঘক র্ারক পাটাঘকও শূঘনয তুঘল প্রদয এর্ং প্রনাকটা 

http://www.bengaliebook.com/


ব্রাদার্স অ্যাট ওয়ার - অ্যাম্পেয়ার অ্ব দয ম াগল । অ্যাম্লক্স রাদারম্ ার্স 

257 

www.bengaliebook.com                                  র্ূচিেত্র 
 

 

মারটঘত পঘ়ে প্রযঘল প্রস তাঘক লক্ষয কঘি লাফ প্রদয এর্ং দুই হাাঁটু একসাঘথ প্রলাকটাি রু্ঘকি উপি 
নারমঘয আঘন। আরধকারিক প্রলাকটা আর্ািও র্াতাঘসি অভাঘর্ খারর্ প্রখঘত থাকঘলও প্রস 
প্রকাঘনামঘত হাটু রদঘয হুমাযুঘনি রপঘে আোত কঘি এর্ং রু্ঘকি উপি প্রথঘক প্রফঘল প্রদয। তািা 
এর্াি জ়োজর়ে কঘি ধূঘলাঘত য়োঘত থাঘক যতক্ষণ না হুমাযুন রনঘজি প্রপশী শরক্ত আি রক্ষপ্রতাি 
প্রশ্রষ্ঠত্ব প্রঘযায কঘি তাি প্ররতপঘক্ষি যলা দুহাঘত শক্ত কঘি আকঘ়ে ধঘি। প্রস ইোকৃতভাঘর্ 
রনঘজি রু্ঘ়ো আঙু্গল রদঘয প্রলাকটাি শ্বাসনালীঘত যাঘযি সমি শরক্ত রদঘয চাপ রদঘয তাাঁি যলাটা 
প্রহচকা টাঘন মুচঘ়ে প্রদয। একটা র্ীভৎস শব্দ প্রশানা যায এর্ং আরধকারিক প্রলাকটাি পুঘিা মুখ 
ধীঘি ধীঘি প্রর্গুনী হঘয যায এর্ং তাি রেকঘি প্রর্ি হঘয থাকা প্রচাঘখি মরণঘত দৃরষ্টি স্বেতা মুঘি 
রযঘয প্রস ধীঘি ধীঘি রনথি হঘয যায। রনথি প্রদহটা একপাঘশ সরিঘয রদঘয হুমাযুন প্রকানমঘত 
রনঘজি পাঘয ভি রদঘয উঘে দাাঁ়োয এর্ং রনঘজি তির্ারিটা খুাঁঘজ প্রর্ি কঘি হাঘত তুঘল প্রনয। প্রস 
প্রচাখমুখ কুাঁচঘক ভাঘর্ র্াঘযরজদ খাঘনি সাঘথ মল্লযুঘিি কসিঘতি প্ররশক্ষণ না রনঘল আজ এখাঘনই 
তাাঁি সাম্রাজয প্ররতষ্ঠাি স্বঘপ্নি ইরত েটঘতা। যুঘিি মযদাঘন প্রস একর্াি প্রো়োি রপে প্রথঘক রিটঘক 
মারটঘত পঘ়ে প্রযঘল তাাঁি প্রদহিক্ষীঘদি পঘক্ষ তাি রনিাপত্তা রনরিত কিাটা তখন প্রায অসম্ভর্। 
 

হুমাযুঘনি প্রসই প্রদহিক্ষীিাই এর্াি তাি চািপাঘশ জঘ়ো হঘত শুরু কঘি এর্ং প্রস এর্াি সুরস্থি 
ভরঙ্গঘত চািপাঘশ তারকঘয প্রদঘখ আরদল শাঘহি অঘনঘকই ইরতমঘধয প্রদৌঘ়ে পালাঘত শুরু কঘিঘি। 
র্ারকিা আত্মসমপবন কঘি অস্ত্র নারমঘয িাখঘি। কৃরষজীরর্ গ্রামটাি আশ্রযস্থল প্রথঘক ধূরলঝঘ়েি মাঘঝ 
অশিীরি প্রকাঘনা কাঘফলাি মঘতা আরদল শাঘহি র্ারহনীঘক প্রথমর্াি প্রদখাি পঘি এক েন্টা সমযও 
এখনও অরতক্রান্ত হযরন। পুঘিা র্ারহনীটা এখন পুঘিাপুরি রর্ভ্রান্ত আি িত্রভঙ্গ হঘয পঘ়েঘি, প্রসই 
সাঘথ রহনু্দিাঘনি রসংহাসঘনি উপঘি আরদল শাঘহি রনঘজি দার্ী প্রজািদাি কিাি সুঘযাযও 
এঘকর্াঘি প্রশষ হঘয রযঘযঘি। 
 

আমাঘদি শত্রুঘসনাঘদি রপিু ধাওযা কি। প্রতামাঘদি পঘক্ষ যতগুঘলা প্রাণী আি যুঘিি উপকিণ 
দখল কিা সম্ভর্ দখল কি। উপকিণগুঘলা সামঘন আিও করেন যুঘিি সময কাঘজ লাযঘর্ 
রনরিতভাঘর্ই যা ভরর্ষযঘতি যঘভব আমাঘদি জনয অঘপক্ষা কিঘি। প্রতামাঘদি হাঘত যরদ আরদল 
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শাহ র্রন্দ হয তঘর্ তাঘক রর্নু্দমাত্র করুণা প্রদশবন কিঘর্ না কািণ রনঘজি রশশু ভাঘিঘক প্রস 
প্রকাঘনা প্রকাি করুণা কঘিরন। 
 

খণ্ডযুঘিি রতনেন্টা পঘি, পিারজত শত্রুঘক ধাওযা কিাি জনয হুমাযুন প্রপ্ররিত সসনযঘদি একটা দল 
রফঘি আঘস। হুমাযুন তারকঘয প্রদঘখ প্রয তাঘদি একজন একটা প্রো়োি লাযাম ধঘি প্রটঘন আনঘি, 
যাি রপঘে একটা প্রদহ আ়োআর়েভাঘর্ শুইঘয প্রিঘখ প্রদহটাি হাত-পাগুঘলা প্রো়োটাি প্রপঘটি নীঘচ 
একঘত্র প্রর্াঁঘধ িাখা হঘযঘি। দলটাি প্রনতৃত্বদানকািী প্রযািা প্রো়ো প্রথঘক প্রনঘম এঘস হুমাযুনঘক 
নতজানু হঘয অরভর্াদন জানায। সুলতান, আরদল শাঘহি মৃতঘদহ আমিা রনঘয এঘসরি। তাাঁি 
প্রদহিক্ষী দঘলি প্রযসর্ সদসযঘদি এখান প্রথঘক মাত্র দুই রক রতন মাইল দূঘি আমিা প্রপিন প্রথঘক 
ধাওযা কঘি রযঘয র্রন্দ কঘিরিলাম তািাই প্রদহটা আমাঘদি কাঘি সমপবন কঘিঘি। তািা র্ঘলঘি প্রয 
আমাঘদি অতরকবত আক্রমঘণি শুরুঘত যাদার্নু্দঘকি একটা গুরলঘত রু্ঘক সৃষ্ট ক্ষতস্থান প্রথঘক 
িক্তপাঘতি ফঘল প্রস মািা রযঘযঘি। 
 

হুমাযুন ধীঘি ধীঘি মৃতঘদহটাি কাঘি এরযঘয যায এর্ং মাথাটা প্রপিঘন প্রটঘন এঘন তাাঁি প্ররতপঘক্ষি 
মুঘখি রদঘক তাকায। ধূঘলা আি িঘক্তি পুরু আিিঘণি নীঘচ আরদল শাহঘক সাধািণ প্রদখায। 
হুমাযুন তাাঁি প্রচাঘখ মুঘখ প্রলাকটা উচ্চাশাি ধূতব যভীিতাি প্রকাঘনা র্ারহযক লক্ষণ প্রদখঘত পায না, 
যাি কািঘণ প্রস আপন প্রর্াঘনি সন্তানঘকও হতযা কিঘত কুরণ্ঠত হযরন। আরদল শাঘহি মাথাটা প্রিঘ়ে 
রদঘয, রনঘজি শত্রুি প্ররত তাাঁি প্রক্রাঘধি র্রহপ্রকাঘশি প্রমাণস্বরূপ মৃতঘদহটা সমারধস্থ না কঘি 
কুকুি প্রশযাঘলি খার্াি রহসাঘর্ প্রফঘল িাখাি জনয ক্রমশ তাি রভতঘি প্রজািাল হঘত থাকা একটা 
প্রর্ণতা প্রস র্হু কঘষ্ট দমন কঘি। প্রস র্িং েুঘি দাাঁ়োর্াি কােঘখাট্টা ভরঙ্গঘত আঘদশ প্রদয, তাঘক 
নামহীন একটা কর্ঘি দাফন কিঘর্। 
 

প্রসইরদন িাঘতি প্রর্লা, হুমাযুন তাি তারু্ি রনির্তাি মাঘঝ, আল্লাহ্র উঘেঘশয প্রশাকিানা নামাজ 
আদায কঘি। রহনু্দিাঘনি রসংহাসঘনি প্রর্ল রতন দার্ীদাঘিি একজনঘক প্রস তাাঁি পথ প্রথঘক সরিঘয 
রদঘযঘি। রকন্তু প্রস খুর্ ভাঘলা কঘিই জাঘন এখনও রনরুরিি হর্াি মঘতা পরিরস্থরতি সৃরষ্ট হযরন। 

http://www.bengaliebook.com/


ব্রাদার্স অ্যাট ওয়ার - অ্যাম্পেয়ার অ্ব দয ম াগল । অ্যাম্লক্স রাদারম্ ার্স 

259 

www.bengaliebook.com                                  র্ূচিেত্র 
 

 

রনঘজি রর্জঘযি প্রঘণাদনা আি উদযম তাঘক অর্শযই র্জায িাখঘত হঘর্ এর্ং চূ়োন্ত রর্জঘযি জনয 
রনঘজঘক আি তাি র্ারহনীঘক উৎসারহত কিঘত হঘর্। অনযথায, তাি রসংহাসন পুনরুিাি এর্ং 
র্যথবতা প্রথঘক রনঘজঘক সাফঘলয অরভরষক্ত কিাি সুঘযায প্রস হািাঘর্ এর্ং কখনও হযঘতা আি 
সুঘযায পাঘর্ না। 
 

আহঘমদ খাঘনি গুপ্তদূঘতিা পঘিি রদন সকাঘল আঘিকটা সম্ভার্নাি সন্ধান রনঘয আঘস। দরক্ষণ 
রদক প্রথঘক আযত ভ্রমণকািীঘদি কাি প্রথঘক তাাঁিা জানঘত পাঘি প্রয পাাঁচরদন আঘয আসর্াি পঘথ 
তািা তাতবাি খাঘনি দুইজন প্রসনাপরতি অধীঘন একটা মাঝারি মাঘপি সসনযর্ারহনীঘক অরতক্রম 
কঘিরিল, দলটা উত্তঘি তাঘদি অর্স্থাঘনি অরভমুঘখ এরযঘয আসঘি। আরদল শাঘহি মুঘখামুরখ 
হওযাই তাঘদি আপাত অরভপ্রায যাি পিারজত হর্াি সংর্াদ সম্বঘন্ধ তািা এখনও অন্ধকাঘি 
িঘযঘি। তাি সামঘন রহনু্দিাঘনি রসংহাসঘনি রিতীয দার্ীদািঘক মািাত্মকভাঘর্ আোত কিাি 
একটা সুর্ণব সুঘযায উঘন্মারচত হঘযঘি এর্ং তাাঁঘক রচিতঘি পৃরথর্ীি রু্ক প্রথঘক রচিতঘি সরিঘয 
প্রদযাি সমূহ সম্ভার্না িঘযঘি অনুধার্ন কঘি হুমাযুন তখনই তাতবাি খাঘনি র্ারহনীঘক আক্রমঘণি 
উঘেঘশয দরক্ষঘণ যাত্রা কিাি জনয তাি র্ারহনীঘক আঘদশ প্রদয। 
 

এক সপ্তাহ পঘি, হুমাযুন আঘিকটা যুিঘক্ষঘত্র দাাঁর়েঘয চািপাঘশ তারকঘয প্রদঘখ। প্রসরদনই সকাঘলি 
রদঘক তাাঁি র্ারহনী রনঘজঘদি প্রো়োগুঘলাঘক সঘহযি প্রায প্রশষ সীমায রদঘয, প্রপিন প্রথঘক ধাওযা 
কঘি এঘস তাঘদি শত্রুঘদি আক্রমণ কিঘত রযঘয আরর্ষ্কাি কঘি প্রয তাাঁঘদি প্ররতপক্ষ দুঘটা পৃথক 
র্ারহনীঘত রর্ভক্ত হঘয রনঘজঘদি রভতঘি এক মাইল দূিত্ব র্জায প্রিঘখ অগ্রসি হঘে। দুঘটা দঘলি 
প্রকানটাঘতই চাি হাজাঘিি প্রর্শী সসনয হঘর্ না। হুমাযুন কালঘক্ষপন না কঘি সামঘনি র্ারহনীঘক 
আক্রমণ কিাি আঘদশ প্রদয, প্রথম দলটা আক্রমঘণি তীব্রতা সহয কিঘত না প্রপঘি দ্রুত সমভূরমি 
উপঘি িত্রভঙ্গ হঘয যায। অতরকবত হামলায রর্পযবি সাথী প্রযািাঘদি সহাযতায এরযঘয না এঘস 
রিতীয দলটা রপিু হঘট রযঘয একটা প্রিাট রটলাি মাথায অর্স্থান গ্রহণ কঘি িক্ষণাত্মক রু্যহ িচনা 
কঘি, হুমাযুঘনি অনুযত প্রযািািা সময নষ্ট না কঘি পুঘিা রটলাটা রেঘি প্রফঘল। 
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হুমাযুন রেক তখনই রটলাি মাথায একদল আরধকারিকঘক সমঘর্ত হঘত প্রদঘখ। তাাঁি পাঘশ 
অর্স্থানিত আহঘমদ খাঘনি রদঘক তারকঘয প্রস রজঘজ্ঞস কঘি, আমিা রক ঐ দলটাি প্রনতৃত্বদানকািী 
প্রসনাপরতি নাম জারন? 
 

সুলতান, সাম্প্ররতক যুঘিি সময প্ররতপঘক্ষি অশ্বাঘিাহী র্ারহনীি একজন দলপরত যুি কিাি 
প্রকাঘনা প্রচষ্টা না কঘিই আত্মসমপবন কঘি আমাঘদি জানায প্রয প্রস আি তাি প্রলাঘকিা আপনাি 
অধীঘন যুি কিঘত আগ্রহী। আমিা তাাঁি প্রলাকঘদি পাহািা রদঘয প্রিঘখরি এর্ং তাাঁঘক আমাঘদি 
একটা তারু্ঘত অন্তিীণ প্রিঘখরি প্রযখাঘন প্রস প্রস্বোয আমাঘদি শত্রুপঘক্ষি প্রসনার্ারহনীি যেনতন্ত্র 
আি তাঘদি মঘনার্ল সম্বঘন্ধ অঘনক তথয জারনঘযঘি। প্রস রনিযই তাঘক রচনঘর্। 
 

প্রলাকটাঘক আমাি সামঘন হারজি কঘিা। 
 

কঘযক রমরনঘটি রভতঘি আহঘমদ খাঘনি দুইজন সসনয রনখুাঁতভাঘর্ কামান কাঘলা দার়েি অরধকািী 
প্রায রত্রশ র্িি র্যঘসি দীেবঘদহী একজন প্রলাকঘক পথ প্রদরখঘয রনঘয আঘস। তাাঁি পঘক্ষ হুমাযুনঘক 
আক্রমঘণি নূযনতম সম্ভার্নাও নাকচ কিঘত তািা প্রলাকটাি দুপাঘয এমনভাঘর্ রশকল পরিঘয 
প্রিঘখঘি প্রয প্রস প্রকাঘনামঘত পা প্রটঘন প্রটঘন হাাঁটঘত পাঘি। প্রস যখন হুমাযুঘনি কাি প্রথঘক মাত্র 
কঘযক যজ দূঘি িঘযঘি প্রস অরভর্াদন জানার্াি ভরঙ্গঘত মারটঘত শুঘয পঘ়ে। 
 

হুমাযুন কঘযক মুহূতব চুপ কঘি প্রথঘক রকিু একটা ভাঘর্ তািপঘি কথা র্ঘল। তাঘক তুঘল দাাঁ়ে 
করিঘয দাও। তািপঘি প্রস রজঘজ্ঞস কঘি, প্রক তুরম? 
 

মুিাফা আগুবন, তাতবাি খাঘনি র্ারহনীঘত কমবিত একজন তূকবী প্রসনাপরত। 
 

আমাঘক র্লা হঘযঘি প্রয তুরম আমাি প্ররত রনঘজি আনুযতয পরির্তবঘনি অরভপ্রায র্যক্ত কঘিঘি। 
 

আমাি অধীনি একশ প্রলাঘকিও একই অরভপ্রায। 
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প্রকন? 
 

আমিা তাতবাি খাঘনি র্ারহনীঘত প্রযায রদঘযরিলাম ধনসম্পঘদি এর্ং প্রস যরদ রহনু্দিাঘনি পারদশাহ্ 
হয তাহঘল পদর্ী পার্াি আশায। রকন্তু আমিা প্রদঘখরি এই লক্ষয অজবঘনি জনয প্রস প্রমাঘটই 
উৎসাহী নয। গুজিাঘত সীমান্ত এলাকায রনঘজি উপপত্নীি কণ্ঠলি হঘয প্রস যখন অলস সময 
অরতর্ারহত কিঘি, তখন তাাঁি মঘতাই রসংহাসঘনি দার্ীদািঘদি রভতঘি সর্ঘচঘয দূর্বল, আরদল 
শাঘহি রর্রুঘি এই আপাত অথবহীন অরভযাঘন প্রস আমাঘদি প্রপ্রিণ কঘিঘি। আমাঘদি কাজ 
সুচারুভাঘর্ সম্পন্ন কিাি জনয প্রস আমাঘদি সাঘথ পযবাপ্ত সংখযক প্রলাকর্ল, যুঘিি উপকিণ রকংর্া 
অস্ত্র প্রপ্রিণ কঘিরন এর্ং যত রতনমাস আমিা প্রকাঘনা প্রর্তনও পাইরন। আমাঘদি ধািণা 
িাজরসংহাসন পুনরুিাঘিি রর্ষঘয একরনষ্ঠ এর্ং আপরন যখন প্রসই লক্ষয অজবঘন সফল হঘর্ন তখন 
আমাঘদি পুিসৃ্কত কিঘত প্রকাঘনা িকম কাপবণয প্রদখাঘর্ন না। 
 

আমাি স্পষ্ট মঘন আঘি আমাি আব্বাজান তাি অধীনি তূকবী প্রতাপরচঘদি সম্বঘন্ধ কতখারন 
উচ্চধািণা প্রপাষণ কিঘতন। আরমও অনয সম্প্রদায প্রথঘক আযত প্রযািাঘদি িািা দারুণভাঘর্ 
উপকৃত হঘযরি। পািঘসযি শাঘহি সসনযর্ারহনীি চাকরি প্রিঘ়ে রদঘয সর্িাম খান আমাি সাঘথ প্রযায 
রদঘযঘি। রকন্তু প্রতামাি অরভপ্রাঘযি আন্তরিকতাি রর্ষঘয আরম রকভাঘর্ রনরিত হঘর্া? 
 

আমিা পরর্ত্র প্রকািান শিীফ িুাঁঘয আপনাি প্ররত আনুযতয প্রদশবঘনি শপথ রনঘত প্রস্তুত র্া আপনাি 
পির্তবী আক্রমঘণি সময রনঘজঘদি প্রযাযযতা প্রদশবঘনি জনয আপরন আমাঘদি আক্রমণ শুরু কিাি 
দারযত্ব রদঘত পাঘিন। 
 

আরম দুঘটা প্রিার্ই রর্ঘর্চনা কঘি প্রদখঘর্া রকন্তু তাি আঘয প্রতামাি জনয প্রাথরমক একটা পিীক্ষা 
িঘযঘি। প্রতামাঘদি র্ারহনীি অনয অংঘশি প্রযসর্ সসনযিা ঐ রটলাি মাথায আমাঘদি িািা 
পরিঘর্রষ্টত অর্স্থায িঘযঘি তাঘদি রনকঘট রযঘয, আত্মসমপবঘণি জনয তাাঁঘদি প্রঘিারচত কঘিা। 
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তাঘদি আত্মসমপবঘনি রসিান্ত ত্বিারন্বত কিঘত আমাি শতবগুঘলা হল- ভািী যুিাস্ত্র প্রিঘখ তাাঁিা 
তাাঁঘদি র্যরক্তযত অস্ত্র সাঘথ রনঘয প্রকাঘনাভাঘর্ রনযৃহীত না হঘয এখান প্রথঘক রর্দায রনঘত পাঘি র্া 
প্রতামাি মঘতা প্রস্বোয আমাি র্ারহনীঘত প্রযায রদঘত পাঘি। তািা যরদ আত্মসমপবন না কঘি, পির্তবী 
আক্রমঘণি প্রনতৃত্ব প্রদযাি জনয প্রতামাি প্রিার্ আরম হযঘতা রর্ঘর্চনা কিঘর্া, যা তাঘদি রর্রুঘিই 
পরিচারলত হঘর্। তুরম রক আমাি প্রিার্ গ্রহণ কিঘত িারজ আঘিা? 
 

জ্বী, সুলতান। 
 

তাি পাঘযি প্রশকল খুঘল দাও। 
 

মুিাফা আগুবনঘক, প্রসাযা েন্টা পঘি রনঘজি দশজন প্রলাকঘক রনঘয হুমাযুঘনি রশরর্ি প্রথঘক প্রো়োয 
প্রচঘপ প্রর্ি হঘয আসঘত প্রদখা যায। তাাঁি সহঘযািািা প্রযখাঘন সমঘর্ত হঘযঘি প্রসই রটলাি কাঘি প্রস 
প্রপৌঁিাঘল তািা রনঘজঘদি প্ররতিক্ষা রু্যঘহ একটা ফাটঘলি জন্ম রদঘয তাাঁঘক প্রভতঘি প্রঘর্শ কিঘত 
প্রদয। হুমাযুন দূি প্রথঘক মুিাফা আি তাি প্রলাকঘদি যািপালা শূনয রটলাি উপঘি উেঘত প্রদঘখ 
প্রসখাঘন সমঘর্ত হওযা আরধকারিকঘদি সাঘথ আঘলাচনা কিঘত। অরচঘিই সমঘর্ত মানুঘষি 
জটলায ভাঙ্গঘণি সৃরষ্ট হয এর্ং প্রঘতযক আরধকারিকঘক রনঘজঘদি প্রলাকঘদি সাঘথ আঘলাচনা 
কিঘত প্রদখা যায। প্ররতপঘক্ষি প্ররতিক্ষা রু্যঘহি সমু্মখ সারিি মধযর্তবী ফাাঁকা স্থান পুনিায উঘন্মারচত 
হঘয প্রসখান রদঘয মুিাফা আগুবন তাি দশজন প্রলাকঘক প্রপিঘন রনঘয প্রর্ি হঘয এঘস হুমাযুঘনি 
অর্স্থাঘনি রদঘক এরযঘয আঘয রটলাি উপি প্রথঘক মাঘঝমাঘঝই উৎফুল্ল রচৎকাঘিি শব্দ প্রভঘস 
আঘস। 
 

সর্িাম খান আি আকর্িঘক পাঘশ রনঘয দাাঁর়েঘয থাকা হুমাযুঘনি রদঘক প্রস হারস মুঘখ এরযঘয প্রযঘত 
শুরু কিঘল হুমাযুঘনি দুজন প্রদহিক্ষী তাি দুপাঘশ রনঘজঘদি স্থান কঘি প্রনয। প্রকমন সাফলয তুরম 
লাভ কঘিঘি র্ঘল মঘন হয? 
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সুলতান, আজ এখাঘন আি প্রকাঘনা িক্তপাত হঘর্ না। রটলাি উপঘি অর্স্থানিত র্ারহনীটাি প্রনতৃঘত্ব 
িঘযঘি প্রসরলম নাঘম এক গুজিারত যুর্িাজ এর্ং তাি র্ারহনীি দুই তৃতীযাংশ গুজিারত সসনয 
তাতবাি খান িাজরসংহাসন অরধকাি কিাি জনয প্রথম যখন রসিান্ত প্রনন তখন প্রসনার্ারহনীঘত প্রযায 
রদঘযরিল। তাাঁিা এই অরভযাঘনি র্যাপাঘি ক্লান্ত হঘয উঘেঘি এর্ং র্ার়ে রফঘি প্রযঘত আগ্রহী আি 
প্রসজনয আপনাি শতব গ্রহণ কিঘত িারজ আঘি। 
 

ভাঘলা কথা। আি র্ারক এক তৃতীযাংঘশি রক মতামত? 
 

রর্রভন্ন স্থান প্রথঘক সমঘর্ত হওযা প্রযািাঘদি একটা দল। অঘনঘক এঘকর্াঘিই রকঘশাি আমিা 
যাত্রাপঘথ তাাঁঘদি গ্রাঘমি পাশ রদঘয অরতক্রম কিাি সময অরভযাঘনি প্রনশায তািা আমাঘদি দঘল 
প্রযায রদঘযরিল রকন্তু এই মুহূঘতব তািা রনঘজঘদি প্রাণ র্াাঁচাঘত প্রর্শী আগ্রহী। র্ারকিা আমাঘদি 
মঘতাই প্রপা়েখাওযা ভাযযাঘন্বষী প্রযািা, যাঘদি রভতঘি প্রকরমল আত্তাক নাঘম একজন প্রসনাপরতি 
অধীঘন আমাি প্রদশ প্রথঘক আযত একশ র্রক, এর্ং প্রায সমান সংখযক পাসবী প্রতাপরচ, আমাঘদি 
সাঘথ সামানয সংখযক প্রয কামান িঘযঘি প্রসগুঘলাি দারযঘত্ব রনঘযারজত িঘযঘি। দুঘটা দলই আমাঘদি 
মঘতা তাঘদি অস্ত্রশস্ত্র রনঘয আপনাি র্ারহনীি সাঘথ প্রযায রদঘত আগ্রহী। 
 

তুরম প্রতামাি উপি অরপবত দারযত্ব ভাঘলামঘতা পালন কঘিঘি। প্রতামাি আি প্রতামাি প্রলাকঘদি 
আমাি অধীঘন চাকরি কিাি প্রিার্ আরম গ্রহণ কিরি এর্ং আমাি র্ারহনীঘত প্রস্বোয প্রযায রদঘত 
আগ্রহী অনযঘদি আরম গ্রহণ কিঘর্া যরদ তাাঁঘদি আরধকারিঘকিা তাঘদি আন্তরিকতাি র্যাপাঘি 
প্রতামাি মঘতা কঘি আমাঘক প্রর্াঝাঘত পাঘি। তািপঘি হুমাযুন, সর্িাম খাঘনি রদঘক েুঘি তারকঘয 
র্ঘল, প্ররতটা রর্জয আমাঘদি লঘক্ষযি কািাকারি রনঘয যাঘে। রকন্তু আমাঘদি প্রহাাঁচট খাওযা চলঘর্ 
না নতুর্া আমিা এখন পযবন্ত যা রকিু অজবন কঘিরি সর্ হারিঘয প্রফলঘর্া। আজ িাঘত আমিা 
আমাঘদি রর্জয উদযাপন এর্ং আমাঘদি সাঘথ প্রযায প্রদযা নতুন সহঘযািাঘদি স্বাযত জানাঘত 
প্রভাজসভাি আঘযাজন কিঘর্া রকন্তু আযামীকাল সকাঘলই আমাি রসংহাসঘনি প্রশষ দার্ীদাি, 
রসকান্দাি শাহঘক পিাি কিঘত যাত্রা শুরু কিঘর্া। প্রস একজন প্রচৌকষ প্রসনাপরত এর্ং রতন 

http://www.bengaliebook.com/


ব্রাদার্স অ্যাট ওয়ার - অ্যাম্পেয়ার অ্ব দয ম াগল । অ্যাম্লক্স রাদারম্ ার্স 

264 

www.bengaliebook.com                                  র্ূচিেত্র 
 

 

দার্ীদাঘিি রভতঘি তাি প্রসনার্ারহনীই সর্ঘচঘয র়্ে। রদল্লী তাি রনঘযারজত শাসনকতবাি অরধকাঘি 
িঘযঘি এর্ং প্রস তাি প্রসনার্ারহনী রনঘয িাজধানী অরভমুখী স়েঘকি পাঘশ অর্স্থান কিঘি। 
আমাঘদি সর্ঘচঘয র়্ে যুঘিি মুঘখামুরখ আমিা দাাঁর়েঘয িঘযরি। 
 

প্রসরদন যভীি িাঘত, ককবশ কঘণ্ঠি যান আি আঘমাদ-ফুরতবি শব্দ অস্থাযী িাউরনি চািপাঘশ 
প্ররতধ্বরনত হঘত থাকঘল, হুমাযুন উৎসঘর্ি অনুষ্ঠান তযায কঘি। প্রস ক্ষরণঘকি জনয থমঘক দাাঁর়েঘয 
িাঘতি মখমল কাঘলা আকাঘশি রু্ঘক রমটরমট কিঘত থাকা তািকািারজি রদঘক তারকঘয থাঘক 
রকন্তু তািপঘি মন্থি পাঘয প্রহাঁঘট রনঘজি তারু্ঘত রফঘি যায। তারু্ি সামঘন অঘপক্ষমান একজন 
প্রহিী পদবা তুঘল ধিঘত হুমাযুন প্রভতঘি প্রঘর্শ কঘি নীচু একটা প্রটরর্ঘলি সামঘন আসন গ্রহণ 
কঘি। প্রস প্রলখাি জনয একটা প্রলখনী তুঘল রনঘয প্রসটা প্রজড পাথঘিি সতিী কারলি প্রদাযাঘত ডুরর্ঘয 
তুঘল রনঘয প্রতঘলি প্রদীঘপি রমটরমট কিঘত থাকা আঘলায, পঘিি রদন সকাঘল কারু্ঘলি উঘেঘশয 
রফিরত পঘথ ডাকর্াহক দীেব যাত্রা শুরু কিাি পূঘর্ব তাাঁি হাঘত প্রপৌঁঘি প্রদযাি জনয, হারমদাঘক রচরে 
রলখঘত আিম্ভ কঘি। প্রস রলঘখ প্রয প্রস আি আকর্ি রনিাপঘদ িঘযঘি, হারমদাি প্ররত রনঘজি 
ভাঘলার্াসাি কথা আঘিা একর্াি করু্ল কঘি এর্ং প্রসই সাঘথ আঘিা জানায প্রয প্রস রনরিতভাঘর্ই 
রহনু্দিাঘনি রসংহাসঘন আঘিা একর্াি প্রস অরধরষ্ঠত হঘত চঘলঘি। 
 

* 
 

র্াতাস উষ্ণ আি রনিল, এর্ং হুমাযুন নীচু প্রর্ঘলপাথঘিি পাহাঘ়েি উপঘি তাাঁি সুরর্ধাজনক 
অর্স্থান প্রথঘক চািপাঘশ তাকাঘল প্রস প্রদঘখ প্রয দূঘি রদযঘন্তি প্রকাঘণ কাঘলা প্রমে জমঘত শুরু 
কঘিঘি প্রযমনটা র্ষবাকাল আসন্ন হওযায গ্রীঘিি শুরুি রদঘকি দুপুিঘর্লা প্রাযই জঘম থাঘক। 
তাতবাি খাঘনি প্রসনাপরতঘদি পিাি কিাি েটনা এখন প্রায একমাঘসি পুিাতন একটা র্যাপাি। 
এই সমঘয প্রস রনঘজি যাত্রাপথ পূর্বরদঘক েুরিঘয রদঘয প্রসকান্দাি শাঘহি র্ারহনীি রপিু ধাওযা 
কঘিঘি, প্রলাকটাি র্ারহনীঘত, গুপ্তদূতঘদি ধািণা অনুসাঘি প্রায প্রসাযা লক্ষ সসনয িঘযঘি সংখযাটা 
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প্রহঘসঘখঘল হুমাযুঘনি র্ারহনীি প্রচঘয অঘনক প্রর্শী যরদও তাাঁি রনঘজি র্ারহনীি সংখযা এই মুহূঘতব 
এক লাঘখি কািাকারি। 
 

হুমাযুন দ্রুত অনুধার্ন কঘি প্রয রর্জঘযি র্যাপাঘি রনরিত হঘত হঘল সংখযাি কািঘণ শত্রুি 
সুরর্ধাজনক স্থাঘন অর্স্থাঘনি র্যাপািটাঘক ক্ষরযষু্ণ কিঘত হঘর্, উনু্মক্ত প্রভালামাঘে তাাঁঘদি 
প্রমাকাঘর্লা কিাি আঘয। হুমাযুন প্রসজনয, পক্ষকাল পূঘর্ব সর্িাম খাঘনি অধীঘন একদল হানাদাি 
প্রপ্রিণ কঘিঘি এই আঘদশ রদঘয প্রয যতটা অল্প সংখযক রজরনষপত্র রনঘয দ্রুত প্রো়ো দার্ঘ়ে রযঘয 
হারজি হঘয তাি শত্রুঘদি পযবঘর্ক্ষণ-ফাাঁর়ে তিনচ কিঘত এর্ং রদল্লীি সাঘথ তাঘদি প্রযাযাঘযায 
র্যর্স্থায রর্ি েটাঘত। প্রস এখন রুক্ষ প্রান্তঘিি উপি রদঘয সর্িাম খাঘনি র্ারহনী রফঘি আসঘি। 
প্রদখঘত পায। র্াতবার্াহক তাাঁঘক ইরতমঘধয জারনঘযঘি প্রয তািা সামানয সাফলয লাভ কঘিঘি, রকন্তু 
সর্িাম খাঘনি রনঘজি মুখ প্রথঘক প্রস এই সাফঘলযি মাত্রা জানঘত চায এর্ং প্রস আি তাি প্রলাঘকিা 
তাঘদি শত্রুি শরক্তমাত্রা আি ভরর্ষযত পরিকল্পনা সম্বঘন্ধ আি রক জানঘত প্রপঘিঘি। 
 

সংর্াঘদি জনয র়্েঘর্শী উদগ্রীর্ থাকায সর্িাম খান তাাঁি সামঘন উপরস্থত হওযাি জনয অঘপক্ষা না 
কঘি হুমাযুন প্রদহিক্ষীঘদি তাাঁি কাঘি প্রডঘক পাোয এর্ং তাি রর্শাল কাঘলা প্রো়োি পাাঁজঘি গুঘতা 
রদঘয আস্করন্দত প্রর্ঘয পাহাঘ়েি উপি প্রথঘক সর্িাম খাঘনি সসনযসারি অরভমুঘখ নামঘত আিম্ভ 
কঘি। হুমাযুন আি সর্িাম খানঘক একটা রনুঃসঙ্গ যাঘিি সীরমত িাযাি নীঘচ এক েন্টা পঘি, লাল 
আি নীঘলি নক্সা কিা একটা যারলচাি উপঘি ির়েঘয িাখা তারকযাি মাঘঝ র্ঘস থাকঘত প্রদখা 
যায। 
 

সুলতান, অতরকবত হামলায আমাঘদি সাফলয র্হু কষ্টারজবত রর্জয। রসকান্দাি শাঘহি সসনযিা 
আমাঘদি অনযানয প্ররতপঘক্ষি মঘতা না তািা যঘথষ্ট শৃঙ্খলার্ি। অতরকবত হামলায তািা যখন 
চমঘক যায এর্ং সংখযায প্ররতপঘক্ষি প্রচঘয অঘনক কম তখনও তািা আতরঙ্কত হয না র্া পলাযন 
কঘি না র্িং কাাঁঘধ কাাঁধ রমরলঘয দাাঁর়েঘয আিও প্রর্লভাঘর্ ল়োই কিঘত থাঘক, কখনও কখনও 
আমিা চূ়োন্ত রর্জয অজবঘনি আঘয তািা আমাঘদি প্রভূত ক্ষযক্ষরত সাধন কঘিঘি। 
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আমিা প্রযমন আশঙ্কা কঘিরিলাম, তািা আসঘলই তঘর্ শরক্তশালী প্ররতপক্ষ। রসকান্দাি শাঘহি সসনয 
সমাঘর্শ সম্বঘন্ধ রক রকিু জানঘত প্রপঘিঘিন? 
 

প্রস তাি পির্তবী পরিকল্পনা র্াির্াযঘনি পূঘর্ব তাাঁি প্রধান র্ারহনীঘক শদ্র নদীি একটা শাখানদীি 
দরক্ষণ তীঘি রশিরহন্দ র্ঘল একটা শহঘিি কািাকারি জঘ়ো কিঘি। রতনরদন পূঘর্ব রসকান্দাি 
শাঘহি র্াতবার্াহকঘদি একটা দঘলি কাঘি আমাঘদি প্রলাঘকিা রকিু রচরেপত্র জব্দ কঘিরিল প্রসগুঘলা 
প্রথঘক জানা যায, রদল্লী প্রথঘক রতরন আিও অরতরিক্ত সসনয আসঘত র্ঘলঘিন এর্ং আযামী 
দশরদঘনি রভতঘি তাঘদি একটা রর্শাল র্ারহনী তাি অনয সসনযঘদি প্রর্তঘনি জনয অরতরিক্ত অথব 
আি প্রসই সাঘথ আঘিা যুি উপকিণ রনঘয প্রপৌঁিাঘর্ র্ঘল রতরন আশা কিঘিন। 
 

আপরন রনরিত সংর্াদটাি রভতঘি প্রকাঘনা ঝাঘমলা প্রনই, এঘকর্াঘি খাাঁরট? 
 

র্াতবাটাি উপঘি রসকান্দাি শাঘহি রসলঘমাহি কিা রিল, এই প্রদঘখন… 
 

সর্িাম খান তাি রু্ঘকি সাঘথ রফতা রদঘয প্রর্াঁঘধ িাখা র্হু র্যর্হাঘি জীণব চাম়োি একটা র্টুযা খুঘল 
প্রভতি প্রথঘক ভাাঁজ কিা কাযঘজি রর্শাল একটা প্রযািা প্রর্ি কঘি যাি উপঘি লাল প্রমাম যরলঘয 
রসল কিা িঘযঘি এর্ং প্রসটা হুমাযুঘনি রদঘক এরযঘয প্রদয। 
 

রচরেটা প্রদঘখ আসলই মঘন হঘে রকন্তু পুঘিা র্যাপািটা রক প্রকাঘনা কূটচাঘলি অংশ রহসাঘর্ সাজানও 
হঘত পাঘি না? 
 

সুলতান, আমাি প্রসটা মঘন হয না। র্াতবার্াহকঘদি আমাঘদি প্রলাকঘদি প্রয দলটা র্রন্দ কঘিরিল 
তািা আমাঘদি মূল র্ারহনী প্রথঘক অঘনক দূঘি প্রায চরল্লশ মাইল পূর্বরদঘক প্রিরক কিরিল। তািা 
র্ঘলঘি প্রয র্াতবার্াহকঘদি তািা যখন প্রপিন প্রথঘক ধাওযা কঘিরিল তখন ইতিত রর্চিণ কিাি 
র্দঘল, প্রযমনটা তাাঁঘদি কাঘি প্রতযারশত যরদ তাাঁিা ধিা রদঘত আগ্রহী হঘতা, প্রলাকগুঘলা প্রাণপঘন 
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প্রো়ো হারকঘয পারলঘয প্রযঘত প্রচঘযরিল। আরম যখন র্াতবার্াহকঘদি সাঘথ কথা র্রল, রসকান্দাি 
শাঘহি প্রলাঘকঘদি প্রচাঘখ মুঘখ রর্স্মঘযি অরভর্যরক্ত আি ধিা প়োি জনয তািা লরজ্জত প্রসটা স্পষ্ট 
ফুঘট রিল। তািা যরদ অরভনয কঘি থাঘক তাহঘল র্লঘতই হঘর্ র্যাটািা জাত অরভঘনতা। 
 

েটনা যরদ তাই হঘয থাঘক, তাহঘল শরক্তরৃ্রিি জনয প্রপ্ররিত অরতরিক্ত র্ারহনীি অরভগ্রহঘণি জনয 
আমিা তাহঘল প্রদঘহি প্ররতটা প্রপশী র্যর্হাি কিঘর্া এর্ং অথব আি যুি উপকিণ র্াঘজযাপ্ত 
কিঘর্া। সম্ভার্য সর্ যাত্রাপঘথি উপি নজি িাখঘত অরর্লঘম্ব গুপ্তদূতঘদি পঘথ নামাি আঘদশ প্রদন। 
 

* 
 

সুলতান, আমাঘদি উপরস্থরত সম্বঘন্ধ তাাঁঘদি রনঘযারজত প্রহিীিা সতকব কঘি রদঘযঘি, আহঘমদ খান 
সামানয হাাঁপাঘত হাাঁপাঘত হুমাযুনঘক র্ঘল। তািা সামঘন অগ্রসি হওযা র্ন্ধ কঘি এখান প্রথঘক দুই 
মাইল দূঘি ঐ উচ্চভূরমঘিখাি শীষবঘদঘশি ওপাঘশ অর্রস্থত একটা প্রিাট গ্রাঘমি চািপাঘশ রনঘজঘদি 
সরিঘয রনঘয এঘস একটা িক্ষণাত্মক অর্স্থান গ্রহণ কঘিঘি আি এরদঘক গ্রামটাি র্ারসন্দািা তাঘদি 
আসঘত প্রদঘখ আঘযই ভঘয গ্রাম প্রিঘ়ে পারলঘয রযঘযঘি। তািা গ্রামটাি মারটি প্রদযাঘলি প্রপিঘন 
রনঘজঘদি প্রলাকঘদি প্রমাতাঘযন কিঘি এর্ং র্া়েরত অর্ঘিাধক সৃরষ্টি জনয রনঘজঘদি মালর্াহী 
শকটগুঘলা উঘিা কঘি এঘলাপাথার়ে প্রফঘল িাখঘি। 
 

তািা প্রসখাঘন কতজন প্রলাক িঘযঘি? 
 

 প্রায পাাঁচ হাজাি হঘর্, প্রর্শীিভাযই অশ্বাঘিাহী প্রযািা যাঘদি রভতঘি, একটা অরতকায মালর্াহী 
শকটঘক পাহািা প্রদর্াি জনয, রকিু তর্রকও িঘযঘি। তাাঁঘদি সাঘথ প্রর্শ রকিু সংখযক প্রিাট কামানও 
িঘযঘি। 
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তাঘদি চমঘক প্রদযাি আি প্রকাঘনা সুঘযায এখন আমিা পার্ না, তাাঁিা রনঘজঘদি যুি প্রস্তুরত প্রশষ 
কিাি আঘয এখন আমাঘদি জনয সর্ঘচঘয ভাঘলা রু্রি হঘলা আক্রমণ কিা। সর্িাম খান আপনাি 
প্রলাকঘদি যুঘিি জনয প্রস্তুত কঘিন। 
 

হুমাযুনঘক েন্টা প্রদঘ়েক পঘি গ্রামটাি উপঘি উচ্চভূরমঘিখাি শীষবঘদঘশ দাাঁর়েঘয থাকঘত প্রদখা যায 
এর্ং তারকঘয প্রদঘখ তাি প্রলাকঘদি আক্রমঘণি প্রথম ঝাপটা সর্িাম খাঘনি প্রনতৃঘত্ব অস্থাযী 
অর্ঘিাধঘকি প্রপিঘন অর্স্থান গ্রহণকািী প্রসকান্দাি শাঘহি সসনযঘদি উপঘি ঝাাঁরপঘয প়েঘি। 
প্রসকান্দাি শাঘহি কামান প্রযালার্ষবণ শুরু কিঘত রর্কট একটা শব্দ প্রভঘস আঘস। সর্িাম খাঘনি 
প্রর্শ কঘযকজন প্রলাক ভূরমশযযা গ্রহণ কঘি। তর্রকি চাপা শব্দ এি রেক পঘিই প্রভঘস এঘস আঘিা 
কঘযকটা পযবাণ আঘিাহী শূনয কঘি। অর্ঘিাধঘকি কাঘি প্রপৌঁিার্াি পূঘর্ব রিতীযর্াঘিি মঘতা কামান 
প্রযালার্ষবণ কিঘল আঘিা প্রর্শী সসনয হত হয রকন্তু তািপঘিও নাঘিা়ের্ান্দাি মঘতা সর্িাম খাঘনি 
প্রলাঘকিা সামঘন এরযঘয প্রযঘত থাঘক। 
 

আব্বাজান ওরদঘক প্রদঘখন ওখাঘন রক মুিাফা আগুবন সসনযসারিি সামঘন অর্স্থান কিঘি? আকর্ি 
উঘত্তজনায রচৎকাি কঘি উঘে। 
 

হুমাযুন তাাঁি সন্তাঘনি রনঘদবশক আঙু্গঘলি যরতপথ অনুসিণ কঘি এর্ং গ্রাঘমি রভতি রদঘয র্ঘয 
যাওযা কামাঘনি সাদা প্রধাযাি রভতঘি তাাঁি নতুন রনযুক্ত প্রসনাপরতঘক রনঘজি মারদ প্রো়ো রনঘয 
একটা মারটি প্রদযাঘল লারফঘয অরতক্রম কিঘত প্রদঘখ, তাি প্রর্শ কঘযকজন প্রলাকঘক রেক প্রপিঘনই 
অর্স্থান কিঘত প্রদখা যায। হুমাযুন অনযত্র দৃরষ্ট রফরিঘয প্রদঘখ প্রয তাাঁি অশ্বাঘিাহী প্রযািাঘদি একটা 
রর্শাল অংশ এমন প্রজািাল কামাঘনি প্রযালাি সমু্মখীন হঘযঘি প্রয রর্পুল ক্ষযক্ষরত স্বীকাি কঘি 
তািা রপিু হঘট আসঘি, রসকান্দাি শাঘহি প্রলাকঘদি সতিী কিা অস্থাযী প্ররতিক্ষা কাোঘমাি রেক 
সামঘনি এলাকায মানুষ আি প্রো়োি হত-আহত প্রদহ রর্রিঘয িঘযঘি। 
 

http://www.bengaliebook.com/


ব্রাদার্স অ্যাট ওয়ার - অ্যাম্পেয়ার অ্ব দয ম াগল । অ্যাম্লক্স রাদারম্ ার্স 

269 

www.bengaliebook.com                                  র্ূচিেত্র 
 

 

হুমাযুন তািপঘিই সর্িাম খানঘক তাাঁি একদল প্রলাঘকি রদঘক তারকঘয ইরঙ্গত কিঘত প্রদঘখ, 
ইরতপূঘর্ব যাঘদি জরুিী প্রঘযাজঘনি কথা রর্ঘর্চনা কঘি কামাঘনি আওতা প্রথঘক সরিঘয িাখা 
হঘযরিল। মুিাফা আগুবন আি তাি প্রলাঘকিা অর্ঘিাধঘকি প্রয অিল অরতক্রম কঘিঘি তািা 
আস্করন্দত প্রর্ঘয প্রসরদঘক এরযঘয যায এর্ং তাাঁঘদি অনুসিণ কঘি দ্রুত শত্রু রশরর্ঘিি প্রভতঘি 
প্রঘর্শ কঘি। তািা গ্রাঘমি প্রভতঘি প্রঘর্শ কঘিই প্রপিন প্রথঘক প্ররতপঘক্ষি অর্স্থাঘনি উপঘি 
হামলা শুরু কঘি। অশ্বাঘিাহী যযািািা প্রর্শ রকিুক্ষণ মিীযা হঘয ল়োই কিঘত থাঘক, কখনও 
আক্রমণ কিঘত কিঘত সামঘন এরযঘয যায, কখনও আর্াি আক্রমণ প্ররতঘিাধ কিঘত কিঘত 
রপরিঘয যায রকন্তু রসকান্দাি শাঘহি তর্রকঘদি দৃঢ়তাি কািঘণ ক্রমাযত ক্ষযক্ষরতি স্বীকাি হওযা 
সঘত্ত্বও অর্ঘিাধক অরতক্রম কঘি আঘিা প্রর্শী সংখযক সসনয রভতঘি প্রঘর্শ কিঘল ধীঘি ধীঘি 
হুমাযুঘনি সসনযিা প্ররতপঘক্ষি উপঘি প্রাধানয রর্িাি কিঘত শুরু কঘি। এক পা, এক পা কঘি 
আক্রমণ প্ররতহতকািীঘদি তাঘদি মূল অর্স্থান প্রথঘক। অঘপক্ষাকৃত প্রিাট একটা জাযযায পশুি 
পাঘলি মঘতা তার়েঘয রনঘয যাওযা হয। রসকান্দাি শাঘহি একদল অশ্বাঘিাহী সহসা রনঘজঘদি 
সহঘযািাঘদি জটলাি রভতি প্রথঘক রিটঘক প্রর্ি হঘয এঘস অর্ঘিাধঘকি একটা শূনযস্থাঘনি রভতি 
রদঘয ল়োই কঘি রনঘজঘদি জাযযা কঘি রনঘয তািপঘি প্রসকান্দাি শাঘহি মূল র্ারহনীি অর্স্থাঘনি 
অরভমুঘখ দৃঢ়সংকল্প রনঘয প্রো়োি খুঘি তুফাঘনি প্রর্াল তুঘল িুটঘত শুরু কঘি। 
 

তাঘদি আমাঘদি থামাঘতই হঘর্, হুমাযুন রচৎকাি কঘি র্ঘল। আমাঘক অনুসিণ কি! 
 

আকর্িঘক পাঘশ রনঘয, হুমাযুন তাি প্রো়োি যলাি কাঘি মাথা নীচু কঘি প্রিঘখ প্ররতপঘক্ষি 
অশ্বাঘিাহীঘদি প্রপিঘন ধাওযা কিঘত শুরু কঘি। ইস্পাঘতি র্ক্ষস্থল আরৃ্তকািী র্মব পরিরহত, 
যাট্টাঘযাট্টা প্রদঘহি একজন প্রসনাপরতি প্রনতৃঘত্ব, দলটা পিস্পঘিি সাঘথ দৃঢ়ভাঘর্ একরত্রত প্রথঘক 
আি প্ররতিক্ষা রর্নযাস র্জায প্রিঘখ এরযঘয প্রযঘত থাঘক, তািা স্পষ্টতই রনঘজি জীর্ঘনি পঘিাযা না 
কঘি তাঘদি সহঘযািাঘদি ভাযয রর্পযবয সম্বঘন্ধ যত দ্রুত সম্ভর্ রসকান্দাি শাহঘক সতকব কিাই 
আপাতভাঘর্ তাঘদি একমাত্র লক্ষয। 
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হুমাযুন আি তাি প্রলাঘকিা ধীঘি ধীঘি সামঘনি দলটাি সাঘথ দূিত্ব করমঘয আঘন। তািা যখন তীি 
রনঘক্ষঘপি দূিঘত্ব অর্স্থান কিঘি তখন হুমাযুন রপে প্রথঘক তাাঁি ধনুক আলযা কঘি রনঘয তীঘিি 
তূণীঘিি উঘেঘশয হাত র্া়োয। দাাঁত রদঘয লাযাম কামঘ়ে ধঘি প্রস প্রিকাঘর্ি উপঘি দাাঁর়েঘয রযঘয 
প্ররতপঘক্ষি প্রসনাপরতঘক লক্ষয কঘি তীি রনঘক্ষপ কঘি। তাাঁি তীি ইরিখাঘনঘকি জনয লক্ষযভ্রষ্ট 
হয, তাি রনরক্ষপ্ত তীি প্রলাকটাি পযবাঘণ রর্ি হয। প্রস ধনুঘক রিতীয তীি প্রজা়োি আঘযই শত্রু 
প্রসনাপরত যলায তীিরর্ি অর্স্থায প্রো়ো প্রথঘক রিটঘক পঘ়ে। তাি পা প্রিকাঘর্ আটঘক রযঘয 
প্রসভাঘর্ই প্রস তাাঁি আতরঙ্কত প্রো়োি প্রপিন প্রপিন প্রর্শ রকিুদূি প্রিচঘ়ে যায- পাথুঘি মারটঘত তাি 
মাথা লাফাঘত থাঘক- যতক্ষণ না প্রিকার্ প্রভঘঙ যায। প্রস তািপঘি মারটঘত দুর্াি যর়েঘয রযঘয রনথি 
হঘয পঘ়ে থাঘক। হুমাযুন রু্ঝঘত পাঘি প্রাণোরত তীিটা আি প্রকউ না, আকর্ি রনঘক্ষপ কঘিরিল। 
প্রসকান্দাি শাঘহি অনযানয প্রলাঘকিাও রনঘজঘদি প্রো়ো প্রথঘক মারটঘত লুরটঘয পঘ়েঘি। 
 

শার্াস, দারুণ রনশানা প্রভদ! হুমাযুন রনঘজি প্রিঘলঘক রচৎকাি কঘি র্াহর্া প্রদয, রকন্তু এখন আমাি 
প্রপিঘন থাঘকা। 
 

হুমাযুন তাি প্রো়োি পাাঁজঘি গুাঁঘতা রদঘয আর্ািও জন্তুটাঘক প্ররতপঘক্ষি ডজনখাঘনক অর্রশষ্ট 
প্রযািাঘদি লক্ষয কঘি পুতঘর্ঘয প্রিাটায। প্রস অরচঘিই দলটাি এঘকর্াঘি প্রপিঘনি আঘিাহীি পাঘশ 
চঘল আঘস, প্রর্চািা তাাঁি োঘম প্রভজা, হাাঁপাঘত থাকা টাটু প্রো়োটাঘক প্রর্পঘিাযা ভাঘর্ সামঘনি রদঘক 
দার়্োঘত প্রচষ্টা কিঘি। হুমাযুনঘক প্রদখঘত প্রপঘয প্রস তাি প্রযালাকৃরত ঢালটা প্রকানমঘত অঘধবক তুঘল 
রকন্তু ততক্ষঘণ অঘনক প্রদিী হঘয রযঘযঘি। হুমাযুঘনি তির্ারিি মৃতুযদাযী ফলা প্রলাকটাি 
রশঘিাস্ত্রাঘণি নীঘচ তাাঁি যলাি প্রপিঘনি রদঘক আ়োআর়ে প্রিার্ল র্সায। তাি প্রযালাপী িক্ত রিটঘক 
আঘস এর্ং শক্ত মারটি উপঘি প্রস আিঘ়ে পঘ়ে। 
 

হুমাযুন রপিঘন তারকঘয প্রদখাি প্রঘযাজন প্রর্াধ কঘি না র্িং পলাতক অশ্বাঘিাহীঘদি একজনঘক 
যাঘক এখনও প্রকউ ধিঘত পাঘিরন এর্ং তাি একজন প্রলাক তাাঁঘক ধাওযা কিঘি রকন্তু প্রস এখনও 
প্রাণপঘন প্রো়ো দার্ঘ়ে চঘলঘি তাি রদঘক রনঘজি প্রো়ো প্রিাটায। একটা দ্রুতযামী কাঘলা প্রো়োয 
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উপরর্ষ্ট প্রলাকটা দুদবান্ত, সার্লীল অশ্বাঘিাহী তাি প্রো়োি খুি মারটঘত আোত কিঘত প্রসখান প্রথঘক 
পাথঘিি টুকঘিা রিটঘক উঘে। হুমাযুঘনি প্রো়োটা অঘনক তাজা হঘলও প্রস প্রাণপঘন দার্ঘ়েও তাাঁঘক 
খুর্ একটা কারু্ কিঘত পাঘি না। হুমাযুন অর্ঘশঘষ তাাঁি আিও রতনজন প্রদহিক্ষীসহ প্রলাকটাি 
পাঘশ প্রপৌঁিাঘল প্রলাকটা তাি একজন প্রদহিক্ষীঘক হাঘতি র্াকান তির্ারি রদঘয আোত কিঘত প্রচষ্টা 
কঘি। প্রলাকটা হাত তুঘল রনঘজি মাথা প্রকানমঘত আোতপ্রাপ্ত হওযা প্রথঘক র্াাঁচায রকন্তু কলাচীঘত 
একটা যভীি ক্ষত প্রাপ্ত হঘয ল়োই প্রথঘক রপরিঘয আঘস। প্রদহিক্ষীঘক আোত কিঘত রযঘয অর্শয 
প্ররতপঘক্ষি অশ্বাঘিাহী রনঘজঘক হুমাযুঘনি তির্ারিি ধাক্কাি সামঘন রনঘজঘক অিরক্ষত কঘি প্রফঘল 
যা তাাঁি উরুি যভীঘি প্রকঘট র্ঘস যায এর্ং প্রসও প্রো়ো প্রথঘক মারটঘত পঘ়ে প্রযঘল তাি প্রো়োটা 
একাকী িুঘট দূঘি চঘল যায। 
 

হুমাযুন রনঘজি প্রো়োি লাযাম প্রটঘন ধঘি এর্ং পযবাঘণি উপি েুঘি রযঘয, প্রস প্রপিঘন তারকঘয 
প্রদঘখ অর্ঘিাঘধি রভতি প্রথঘক পারলঘয আসা সর্াইঘকই পিাভূত কিা হঘযঘি আি তািঘচঘযও 
গুরুত্বপূণব র্যাপাি আকর্ি রনিাপদ িঘযঘি। তাাঁিা সর্াই যখন একঘত্র আর্াি গ্রাঘমি চািপাঘশি 
মূল যুিঘক্ষঘত্রি রদঘক রফঘি যায হুমাযুন প্রদঘখ প্রর্শীি ভায স্থাঘনই যুি প্রশষ হঘয রযঘযঘি। 
কঘযকটা মারটি েঘিি চািপাঘশ প্রকর্ল যা একটু যুি চলঘি। প্রসখাঘন একটা েঘিি খঘ়েি চালায 
আগুন জ্বলঘি, সম্ভর্ত মাঘস্কট র্া কামাঘনি প্রযালার্ষবঘণি সময প্রকাঘনা ফুরলঙ্গ এঘস পঘ়েরিল র্া 
তাাঁি রনঘজি প্রলাঘকিাই ইোকৃতভাঘর্ প্রভতঘি আশ্রয প্রনযা প্রলাকঘদি র্াইঘি প্রর্ি কঘি আনর্াি 
জনয আগুন ধরিঘযঘি। হুমাযুন কািাকারি এরযঘয আসর্াি পঘি প্রদঘখ প্রয প্রসখাঘনি ল়োইও প্রশষ 
হঘযঘি এর্ং প্ররতপক্ষ তাঘদি অস্ত্র সমপবণ কিঘি। 
 

চাি েন্টা পঘি, কাঘলা প্রায যাঢ় প্রর্গুনী র্ঘণবি প্রমঘে আকাশ প্রিঘয যায এর্ং একটা উষ্ণ র্াতাস 
র্ইঘত থাঘক- হুমাযুন ভাঘর্, প্রযঘকাঘনা রদন র্ষবাকাল শুরু হঘয যাঘর্, সম্ভর্ত আজ দুপুিঘর্লাযও 
র্যাপািটা েটঘত পাঘি। তাাঁি টকটঘক লাল িঘঙি রনযন্ত্রক তারু্ি চাাঁঘদাযাি নীঘচ হুমাযুঘনি পাঘশ 
দাাঁর়েঘয থাকা আকর্ঘিি রদঘক েুঘি তারকঘয, প্রস তাি সন্তাঘনি কাধ একটা হাত র্ার়েঘয জর়েঘয 
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ধঘি। আরম সর্সমঘয রনঘজি তীিন্দারজি দক্ষতাি জনয যর্বঘর্াধ কিতাম রকন্তু আজ প্ররতপঘক্ষি 
প্রসনাপরতঘক লক্ষয কঘি প্রতামাি প্রিাাঁ়ো তীিটা অসাধািণ রিল। 
 

আপনাঘক ধনযর্াদ, রকন্তু র্যাপািটা সম্ভর্ত হোৎ েঘট রযঘযঘি। 
 

আমাি প্রসটা মঘন হয না- প্রতামাঘক আরম তীি প্রিাাঁ়ো চচবা কিঘত প্রদঘখরি… হুমাযুন চুপ কঘি 
থাঘক, প্রকাঘনা কথা না র্ঘল প্রকর্ল তাি কাাঁঘধ প্রজাঘি একটা চাপ প্রদয। রনশানা প্রভঘদি চমৎকাি 
রনদশবন এর্ং আরম খুশী প্রয তুরম প্রসটা কঘিঘি, প্ররতপঘক্ষি পলাযনিত অশ্বাঘিাহীঘদি ধাওযা কিাি 
সময আমাি উরচত রিল প্রতামাঘক আমাি সঙ্গ প্রনযা প্রথঘক রর্িত িাখা। কপালগুঘণ প্রিাাঁ়ো প্রকাঘনা 
তীঘিি আোঘত আমাঘদি দুজঘনিই মৃতুয েঘট, আমাঘদি পরির্াঘিি রনযরত সম্পঘকব আমাি সমি 
আশা ধর্ংস হর্াি সাঘথ সাঘথ েটনাটা প্রতামাি আরম্মজানঘকও চিম রর্ষাঘদ আপুত কিঘতা। 
আমিা ভরর্ষযঘত যুিঘক্ষঘত্র আলাদাভাঘর্ অর্স্থান কিঘর্া এর্ং আরম চাই তুরম সর্সমঘয পিাঘদ 
অর্স্থান কিঘর্। 
 

রকন্তু আব্বাজান… আকর্ি প্ররতর্াঘদি ভরঙ্গঘত শুরু কঘি রকন্তু তাি আব্বাজাঘনি প্রচাঘখ 
দৃঢ়সংকঘল্পি ইরঙ্গত প্রদঘখ প্রস কথা খুাঁঘজ পায না এর্ং তাাঁি কথাি যুরক্ত প্রস তখন অনুধার্ন কিঘত 
পাঘি। 
 

যুি রনঘয অঘনক কথা হঘযঘি। সর্িাম খাঘনি প্রনতৃঘত্ব আমাঘদি প্রসনাপরতিা আসঘি, যুঘিি 
পির্তবী পদঘক্ষপ সম্বঘন্ধ আঘলাচনা কিঘত। হুমাযুন েুঘি দাাঁর়েঘয তারু্ি রভতঘি প্রঘর্শ কঘি 
প্রযখাঘন তাি রসংহাসঘনি সামঘন অধবরৃ্ত্তাকাঘি তারকযা রর্রিঘয িাখা হঘযঘি আি তাি রসংহাসঘনি 
রেক ডানপাঘশ আকর্ঘিি জনয একটা রযরি কিা প্রতপাযা পাতা হঘযঘি। সর্াই রনজ রনজ আসন 
গ্রহণ কিাি পঘি, হুমাযুন জানঘত চায, আমাঘদি কতজন প্রলাক হতাহত হঘযঘি? 
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আমাঘদি কমপঘক্ষ দুইশজন সসনয রনহত হঘযঘি, এর্ং িযশি প্রর্শী আহত হঘযঘি, প্রর্শীি 
ভাঘযিই আোত মািাত্মক যাঘদি রভতঘি মুিাফা আগুঘনি প্রর্শ কঘযকজন তূকবী প্রযািা িঘযঘি যািা 
প্রথঘম অর্ঘিাধঘকি প্রপিঘন প্রপৌঁঘিরিল। 
 

মুিাফা আগুবন আি তাাঁি প্রলাঘকিা দারুণ সাহরসকতাি পরিচয রদঘযঘি। আমিা যখন লুঘটি মাল 
রর্রল র্ণ্টন কিঘর্া তখন তাঘদি অংশ রিগুন কিাি কথাটা মঘন িাখঘত হঘর্, রকন্তু প্রসটা কিাি 
আঘয আমাঘদি জানঘত হঘর্ আমিা রেক কতখারন সম্পদ র্াঘজযাপ্ত কিঘত প্রপঘিরি। 
 

প্রসানাি প্রমাহি ভরতব দুঘটা অরতকায রসনু্দক, সর্িাম খান জানায, এর্ং পাাঁচটা রূপাি প্রমাহি ভরতব 
প্রযগুঘলা রসকান্দাি শাঘহি সসনযঘদি প্রর্তন রহসাঘর্ রনঘয যাওযা হরেল। তাাঁি প্রলাঘকিা তাাঁঘদি এই 
ক্ষরতি কািঘণ আশাহত হঘর্ এর্ং এি ফঘল হযঘতা তাাঁঘদি ল়োই কিাি প্ররৃ্রত্তিও পরির্তবন হঘত 
পাঘি। 
 

আমিা প্রসটা প্রকর্ল আশা কিঘত পারি। আমিা যুঘিি উপকিণ প্রকমন দখল কঘিরি? 
 

দুঘটা যরুি যার়ে প্রর্াঝাই কিা নতুন মাঘস্কট ভরতব কাঘেি র্াক্স এর্ং তাাঁঘদি জনয প্রঘযাজনীয 
র্ারুদ আি সীসাি র্ল। দুঘটা এঘকর্াঘি নতুন প্রব্রাঘঞ্জি কামান আি দশটা প্রিাটমাঘপি কামান। 
প্রসকান্দাি শাঘহি প্রলাঘকিা িযটা কামাঘনি নঘল অরতরিক্ত র্ারুদ ভঘি প্রসগুঘলা ধর্ংস কিঘত 
সক্ষম হঘযঘি। তির্ারি আি িণকুোি ভরতব অসংখয র্াক্স িা়োও প্রায সাঘ়ে রতন হাজাি প্রো়ো 
আি প্রর্শ রকিু সংখযক ষা়ে আি মালর্াহী খচ্চিও আমিা দখল কঘিরি। প্রমাটামুরট র্লা যায 
আমাঘদি যুঘিি িসঘদি পরিমাণ উঘল্লখঘযাযয আি সঘন্তাষজনক পরিমাঘণ রৃ্রি প্রপঘযঘি আি প্রসই 
সাঘথ প্রসকান্দাি শাঘহি িসদ রেক একই পরিমাণ হ্রাস প্রপঘযঘি। 
 

তাি প্রমাট কতজন প্রলাক আমাঘদি হাঘত র্রন্দ হঘযঘি? 
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প্রায হাজাি চাঘিক হঘর্। র্ারকিা সর্াই যুঘি রনহত হঘযঘি। সুলতান আমিা র্রন্দঘদি রনঘয রক 
কিঘর্া? 
 

তাঘদি আটচরল্লশ েন্টা র্রন্দ কঘি িাঘখা এর্ং তািপঘি যািা পরর্ত্র প্রকািানশিীফ স্পশব কঘি শপথ 
কঘি র্লঘর্ প্রয তািা আি আমাঘদি রর্পঘক্ষ যুি কিঘর্ না, তাঘদি প্রকাঘনা অস্ত্র িা়ো পাঘয প্রহাঁঘট 
দরক্ষঘণ যার্াি অনুমরত প্রদঘর্। রসকান্দাি শাঘহি রর্রুঘি আমাঘদি চূ়োন্ত রর্জঘযি র্যাপাঘি আমিা 
এর্াি আমাঘদি আঘলাচনা শুরু কিঘত পারি। জারহদ প্রর্য, আপনাি রক মঘন হয আমাঘদি পির্তবী 
পদঘক্ষপ রক হওযা উরচত? 
 

র্ষবাকাল প্রায শুরু হঘয রযঘযঘি। আমাঘদি পঘক্ষ এসময সঘন্তাষজনকভাঘর্ অরভযান পরিচালনা 
কিা সম্ভর্ হঘর্ না- আমাঘদি কামান আি মালর্াহী শকটগুঘলা এসমঘয খুর্ সামানযই চলাঘফিা 
কিঘত পািঘর্। আমাঘদি সামরযকভাঘর্ প্রকাথায রশরর্ি স্থাপন কঘি দরক্ষঘণ গুপ্তদূতঘদি প্রপ্রিণ 
কঘি প্রসকান্দাি শাহ আি রদল্লীি মধযর্তবী প্রধান সংঘযায স়েঘকি উপি নজি িাখা উরচত, এর্ং 
তািপঘি র্ষবাকাল সমাপ্ত হঘল…। 
 

না, হুমাযুন তাাঁঘক থারমঘয রদঘয র্ঘল, আরম চাই না র্ষবাকাঘলি কািঘণ আমিা প্রথঘম থারক। 
প্রসকান্দাি শাহও প্রসটাই প্রতযাশা কিঘর্। রহনু্দিাঘনি রসংহাসন কল্পনাতীত িকঘমি মূলযর্ান। আরম 
প্রসটা র্হুরদন আঘয হারিঘযরি। প্রসটা রফঘি পার্াি সময এখন হঘযঘি। আমিা যরদ এখনই তাাঁঘক 
আক্রমণ কিাি জনয প্রজাি প্রদই তাহঘল আমিা তাঘক চমঘক প্রদর্াি একটা সুঘযায লাভ কিঘর্া। 
অতীঘত আরম প্রাযই প্রদিী কঘি প্রফলতাম আি সুঘযায হািাতাম। এইর্াি প্রসটা আি হঘর্ না। 
আহঘমদ খান, প্রসকান্দাি শাঘহি মূল র্ারহনী এখান প্রথঘক কতদূঘি অর্স্থান কিঘি? আমাঘদি 
কতরদন পঘথ থাকঘত হঘর্ তাাঁি কািাকারি প্রপৌঁিাঘত হঘল? 
 

তািা শতদ্রুি তীঘি রশিরহঘন্দ এখনও অর্স্থান কিঘি, জাযযাটা এখান প্রথঘক প্রায একশ মাইল 
পূর্বরদঘক অর্রস্থত, আমাঘদি র্ারহনীঘক তাি সমি উপকিণসহ প্রসখাঘন প্রপৌঁিাঘত খুর্ সম্ভর্ত 

http://www.bengaliebook.com/


ব্রাদার্স অ্যাট ওয়ার - অ্যাম্পেয়ার অ্ব দয ম াগল । অ্যাম্লক্স রাদারম্ ার্স 

275 

www.bengaliebook.com                                  র্ূচিেত্র 
 

 

দশরদন সময লাযঘর্। আমাঘদি গুপ্তচঘিিা জারনঘযঘি তািা প্রসখাঘন প্রর্শভাঘর্ রশরর্ি স্থাপন 
কঘিঘি এর্ং পির্তবী পদঘক্ষপ প্রনর্াি আঘয প্রসখাঘনই এর্াঘিি র্ষবাকালটা আিাঘম অরতর্ারহত 
কিাি প্রস্তুরত সম্পন্ন কঘিঘি। 
 

প্রর্শ, তাাঁঘদি জনয দারুণ একটা চমক অঘপক্ষা কিঘি। 
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১১. আকবর জননী, হাচ দাবানু 

 

হুমাযুন রনঘজ সর্বাঘগ্র অর্স্থান কঘি প্রধান প্রতািণিাঘিি নীচ রদঘয, যাি চূ়ো প্রথঘক প্রমাযলঘদি 
সরু্জ রনশান নারমঘয প্রনযা হঘযঘি, অরতক্রম কিাি চাি েন্টা পঘি দূযব প্রাসাদ সিকাি অর্ঘশঘষ 
তাাঁঘদি দৃশযপট প্রথঘক রমরলঘয যায। উত্তিপরিম রদঘক মন্থি যরতঘত প্রো়ো রনঘয এরযঘয চলাি 
সময হুমাযুন রনঘজি ভার্নায রর্ঘভাি হঘয পঘ়ে। রমজবা হুঘসঘনি র্া়োর্ার়ে িকঘমি আরতরথযতাি 
মাত্রা যরদও অর্যাহত রিল রকন্তু রসঘন্ধ শুধু শুধু র্ঘস প্রথঘক সমযঘক্ষপঘনি প্রকাঘনা মাঘন হযনা। 
তাাঁঘক সমথবন কিাি প্রলাঘকি সংখযা যখন প্রায শূঘনযি প্রকাোয প্রনঘম এঘসঘি, তাঘক সাহাযয কিাি 
জনয রমজবা হুঘসঘনি উপঘি চাপ প্রঘযাঘযি ক্ষমতা এখন হুমাযুঘনি প্রনই এর্ং প্ররতটা রদন মঘন হয 
প্রযন তাি জনয অরভভর্ র্ঘয আনঘি। 
 

পুনিায যাত্রা শুরু কায, প্রস একরদক রদঘয স্বরি লাভ কঘি আি তাাঁি অগ্রসি হর্াি যরত শ্লথ কঘি 
প্রদঘর্ র্ঘল প্রয চািটা কামান প্রস প্রিঘখ আসঘর্ র্ঘল মনরস্থি কঘিরিল তাি র্দঘল প্রস রমজবা হুঘসঘনি 
কাি প্রথঘক প্রর্শ ভাঘলা িকঘমি মূলযই উসুল কঘি রনঘযঘি। রনঘজি অনাকারঙ্খত অরতরথি হাত 
প্রথঘক রনষৃ্করত পার্াি জনয র্যগ্র সুলতান দুই হাঘত অথব র্যয কঘিঘিন। রনঘজি র্ারহনীি আহাঘিি 
জনয হুমাযুনঘক িসদ ও অনযানয উপকিণ সির্িাহ কিা িা়োও তাি র্ারহনীঘক র্হন কিাি জনয 
রতরন তাজা প্রো়োও রদঘযঘিন। সর্রকিু যরদ রেক থাঘক তাহঘল দুই মাঘসি রভতঘি প্রস মািওযাঘিি 
মরুিাঘজয উপরস্থত হঘর্ প্রসখাঘনি িাজপুত অরধপরত মালঘদও তাাঁঘক সহাযতা কিাি জনয মঘন হয 
প্রযন তাি ভাইঘযি প্রচঘয অঘনক প্রর্শী উদগ্রীর্ হঘয আঘি। িাজাি প্রপ্ররিত দূত, উজ্জ্বল িঘঙি 
আলখাল্লা পরিরহত দীেবকায, প্রিাযা প্রদখঘত এক প্রলাক, তাাঁি মাথাি লম্বা চুল িাজপুত িীরতঘত প্রর্ণী 
কঘি র্াাঁধা, সপ্তাহ দুঘযক পূঘর্ব সিকাি এঘসরিল। প্রশিশাহ সম্বঘন্ধ িাজা মালঘদওঘযি প্রক্ষাঘভি কথা 
এর্ং তাাঁি প্ররত িাজাি শত্রতাি কথা হুমাযুঘনি কাঘি প্রস রর্িারিত র্ণবনা কঘিঘি। 
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প্রমাযলঘদি রর্রুঘি রনঘজি যুঘি পিারধকািপ্রঘর্শক প্রশিশাহ িাজাি সহঘযারযতা দার্ী কঘিঘিন। 
আমাি প্রভু যরদ তাি সাঘথ প্রযায রদঘত অনীহা প্রকাশ কঘিন তাহঘল মািওযাি িাজযঘক হুমরক 
প্রদর্াি ধৃষ্টতা প্রদরখঘয প্রস আমাি প্রভুঘক অপমান কঘিঘি। রকন্তু র্াংলাি জলাভূরম প্রথঘক আযত 
একটা র্ণবসংকি কুকুঘিি সাঘথ আমাি প্রভু কখনও সমত্রীি র্ন্ধঘন আর্ি হঘর্ না। সুলতান, রতরন 
এি পরির্ঘতব তাি হাত র্িং আপনাি রদঘক র্ার়েঘয ধঘিঘিন। মািওযাঘি তাি সম্মারনত অরতরথ 
রহসাঘর্ রতরন আপনাঘক আমন্ত্রণ জারনঘযঘিন, যাঘত কঘি আপরন আি আমাি প্রভু আঘলাচনা 
কিঘত পাঘিন ভূাঁইঘফা়েটাি রর্রুঘি রকভাঘর্ একরত্রত হওযা যায। আপনাি সম্মরত রনঘয রতরন 
অনযানয িাজপুত িাজাঘদি প্রডঘক পাোঘত চান, প্রশিশাঘহি ধৃষ্টতায যািা তাি মঘতাই 
অপমারনতঘর্াধ কঘিঘি। 
 

মাথাি উপি রদঘয নীচু হঘয উঘ়ে যাওযা এক ঝাাঁক সরু্জ রটযাপারখি তীক্ষ্ণ কলির্ হুমাযুনঘক 
র্তবমাঘন রফরিঘয রনঘয আঘস। প্রস তািপাঘশ, রসঘন্ধ এক আির্ প্রো়ো-র্যর্সাযীি কাি প্রথঘক প্রকনা 
র্াদামী িঘঙি দীেব গ্রীর্াি শক্তসমথব য়েঘনি স্ট্যারলযঘন উপরর্ষ্ট রহন্দাঘলি রদঘক আ়েঘচাঘখ 
তাকায। 
 

আি দশ মাইল পঘি আজ িাঘতি মঘতা আমিা িাউরন প্রফলঘর্া, হুমাযুন র্ঘল। 
 

আমাঘদি প্রসটাই কিা উরচত। প্রমঘযিা ক্লান্ত হঘয প়েঘর্… 
 

কঘযকটা প্রভ়ো জর্াই কঘি আরম র্লঘর্া প্রিাস্ট্ কিঘত। আজ িাঘত তুরম, আরম আি আমাঘদি 
পরির্াঘিি প্রমঘযিা আমাি তারু্ঘত আমাঘদি প্রধান প্রসনাপরত আি অমাতযঘদি সাঘথ একসাঘথ 
আহাি কিঘর্া। আমাঘদি সসনযঘদি জনয আরম তারু্ি র্াইঘি প্রটরর্ঘলি র্ঘন্দার্ি কিঘত র্লঘর্া। 
এটা আমাঘদি সর্াি মঘনার্ল চাঙ্গা কিঘর্… 
 

আপরন রক সরতযই মঘন কঘিন প্রয মািওযাঘিি িাজা আমাঘদি সাহাযয কিঘর্? 
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প্রকন কিঘর্ না? আরম আমাঘদি মিহুম আব্বাজানঘক প্রাযই িাজপুত যঘর্বি কথা র্লঘত শুঘনরি। 
মালঘদও যরদ সরতযই রর্শ্বাস কঘি প্রয প্রশিশাহ তাঘক অপমান কঘিঘি, প্রস প্রসই অপমাঘনি 
প্ররতঘশাধ না প্রনযা পযবন্ত রর্শ্রাম প্রনঘর্ না এর্ং প্রশিশাহঘক পিাভূত কিঘত রনঘজি িাজপুত 
প্রযািাঘদি সাঘথ কঘি আমাঘদি সঘঙ্গ যুিযাত্রা কিাি প্রচঘয আি উত্তম পন্থা রক হঘত পাঘি? অর্শয 
িাজা এি প্ররতদান প্রতযাশা কঘিন রকন্তু ভুঘল প্রযঘল চলঘর্ না িাজপুতঘদি সাহরসকতা 
রকংর্দন্তীতুলয। মালঘদও একজন উপযুক্ত রমত্র র্ঘল প্ররতপন্ন হঘত পাঘি এর্ং আরম আগ্রায রনঘজি 
রসংহাসঘন যখন পুনিায আঘিাহন কিঘর্া আরম তাঘক এজনয উপযুক্তভাঘর্ পুিসৃ্কত কির্। 
 

আপরন এখনও আমাঘদি িাজর্ংশ আি এি রনযরতঘত রর্শ্বাস কঘিন, এতসর্ রকিু েঘট যার্াি 
পঘিও…? 
 

হযাাঁ। কামিান আি আসকারিি রর্শ্বাসোতকতা আি এঘতা িক্তপাঘতি পঘিও যখন আরম আমাি 
সর্ঘচঘয হতাশার্যঞ্জক মুহূঘতব এসর্ রচন্তা করি তখনও আরম এটা রনঘয প্রকাঘনা িকঘমি সঘন্দঘহি 
প্রদালাচাঘল ভুরয না। আরম রর্শ্বাস করি রনযরত প্রমাযলঘদি রহনু্দিাঘন রনঘয এঘসঘি। তুরমও রক প্রসটা 
রর্শ্বাস কঘিা না? 
 

রহন্দাল অর্শয প্রকাঘনা মন্তর্য কঘি না। 
 

আমাঘদি মিহুম আব্বাজান তাাঁি জীর্ঘন র্হু রর্পযবঘযি মুঘখামুরখ হঘযঘিন এর্ং কখনও হতাশ 
হনরন, হুমাযুন প্রজাি রদঘয র্ঘল। প্রতামাি যরদ আমাি কথা রর্শ্বাস কিঘত কষ্ট হয তঘর্ তাাঁি প্রলখা 
প্রিাজনামচাগুঘলা পঘ়ে প্রদখঘত রকংর্া ফুপুজাঘনি সাঘথ কথা র্লঘত পাি। খানজাদাি র্যস হঘযঘি 
রকন্তু আমাঘদি আব্বাজাঘনি, আঘর্য আমাঘদি পূর্বপুরুষঘদি আঘর্য, তাি মাঘঝ এখন সমুজ্জ্বল 
িঘযঘি। রতরনই আমাি আরফঘমি প্রনশা প্রথঘক আমাঘক মুক্ত কঘিঘিন এর্ং আমাঘক অনুধার্ন 
কিঘত সাহাযয কঘিঘিন প্রয মহঘত্বি প্রর্াধই প্রকর্ল যঘথষ্ট না- যা নযাযযত আমাঘদি তাাঁি জনয োম 
িক্ত ঝিাঘত, এর্ং যুি আি সংগ্রাম কিঘত আমাঘদি অর্শযই প্রস্তুত থাকঘত হঘর্। 
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আমাঘদি? 
 

অর্শযই। আমাঘদি মিহুম আব্বাজান যরদও আমাঘক সম্রাট র্ঘল প্রোষণা কঘিঘিন, রকন্তু আমিা 
সর্াই র্ার্ঘিি সন্তান, সর্াই প্রমাযল রনযরতি অংশীদাি তুরম, আরম এর্ং এমনরক কামিান আি 
আসকারিও। আমাঘদি সর্াি দারযত্বও একই। আমাঘদি িাজর্ংশ র্যঘস নর্ীন, রভনঘদশী এই 
মারটঘত এি প্রশক়ে এখনও ভাঘলামঘতা প্রপ্রারথত হযরন, রকন্তু আমিা পািঘর্া- আমিা হর্ও মহান 
যতক্ষণ না আমিা রনঘজঘদি আত্মরর্শ্বাস হারিঘয না প্রফলঘর্া র্া এঘক অপঘিি সাঘথ ল়োই কঘি 
রনঘজঘদি িাজর্ংশঘক রিন্নরভন্ন কঘি প্রফলঘর্া। 
 

আপরন সম্ভর্ত রেকই র্ঘলঘিন। মাঘঝমাঘঝ, যরদও পুঘিা র্যাপািটাই একটা প্রর্াঝাি মঘতা মঘন হয 
প্রয আমাি তখন কারু্ঘল রফঘি প্রযঘত ইঘে কঘি, প্রয আমাঘদি মিহুম আব্বাজান রহনু্দিাঘনি কথা 
কখনও প্রশাঘননরন… রহন্দাঘলি তামাঘট প্রচাঘখি দৃরষ্টঘত প্রকমন একটা অপ্রতযযী অরভর্যরক্ত এর্ং তাাঁি 
দীেব, চও়ো প্রদঘহি কাোঘমাটা মঘন হয প্রযন হতাশ হঘয প্রো়োি পযবাঘন নুইঘয পঘ়েঘি। 
 

হুমাযুন হাত র্ার়েঘয ভাইঘযি প্রপষল কাাঁধ স্পশব কঘি। আরম রু্রঝ, প্রস মৃদুকঘণ্ঠ র্ঘল, রকন্তু জন্মযত 
কািঘণ আমিা যা পরিচয প্রসখাঘন আমাঘদি আমাঘদি পিঘন্দি প্রকাঘনা অর্কাশ রিল না। 
 

রতনেন্টা পঘি, একটা নীচু, পাথুঘি পাহাঘ়েি র্াযু আোরদত রদঘক িাঘতি মঘতা অস্থাযী িাউরনি 
আগুন প্রজ্জ্বরলত কিা হয যা আহঘমদ খান- রনঘজি গুপ্তদূতঘদি সাঘথ পুঘিা র্হঘিি অঘগ্র যমন 
কঘি- যা খুাঁঘজ প্রপঘযঘিন। রহন্দাঘলি তারু্ি রেক পাঘশ হুমাযুঘনি টকটঘক লাল িঘঙি রর্শাল 
তারু্টা অস্থাযী রশরর্ঘিি রেক প্রকঘে স্থাপন কিা হয। পিাশ যজ দূঘি খানজাদা এর্ং গুলর্দন 
আি তাাঁঘদি পরিচারিকা এর্ং রহন্দাঘলি সফিসঙ্গী রহসাঘর্ প্রয গুরটকঘযক মরহলা িঘযঘি তাঘদি 
জনয তারু্ি র্ঘন্দার্ি কিা হঘযঘি, পুঘিা এলাকাটাি চািপাঘশ রৃ্ত্তাকাঘি মালর্াহী শকঘটি প্রো়োি 
যাঘযি দর়েগুঘলা পিস্পঘিি সাঘথ রযট র্াাঁধা অর্স্থায রনিাপত্তা রু্যহ সতিা কঘি িঘযঘি। 
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মারটঘত আসনরসাঁর়ে হঘয র্ঘস প্রলাঘকিা, তনু্দঘিি আগুঘন প্রসাঁকাি জনয মযদা আি পারন রদঘয মণ্ড 
সতিী কিঘি। কাঘেি প্রধাযাি যঘন্ধি সাঘথ অরচঘিই প্রভ়োি মাংঘসি সুযন্ধ রমঘলরমঘশ প্রযঘত থাঘক 
যখন িাাঁধুরনি সহকািীিা সদয জর্াই কিা প্রভ়োি মাংঘসি টুকঘিায নুন মসলা মারখঘয সূক্ষপ্রান্তযুক্ত 
দঘণ্ড রর্ি কঘি আগুঘনি উপঘি প্রোিাঘত শুরু কঘি। আগুঘনি লকলক কিঘত থাকা রশখায চরর্ব 
যঘল পিঘত একটা রহসরহস শব্দ প্রভঘস আঘস। তারু্ি রভতঘি হুমাযুন যখন হাঘতি দিানা খুলঘি 
আি জওহি তাি প্রকামি প্রথঘক তির্ারিি পরিকি আলযা কিঘি তখন তাি পাকস্থলী এই যঘন্ধ 
প্রমাচ়ে রদঘয উঘে। 
 

জওহি লাঘহাি তযায কিাি পঘি আরম এই প্রথম প্রকাঘনা প্রভাঘজি আঘযাজন কিলাম। আরম 
রনঘজি প্রাসাঘদ একসমঘয প্রযমন প্রভাজসভাি আঘযাজন কঘিরি তাি তুলনায আজঘকি আঘযাজনটা 
প্রর্শ যিীরর্ হাঘল কিা হঘযঘি, চমৎকাি একটা প্রদশবনী কঘি আমাঘদি অর্শযই প্রসটা পুরষঘয রনঘত 
হঘর্। প্রঘতযঘক অর্শযই তাঘদি প্রপট ভঘি পানাহাি কিঘর্…আমাি তারু্ঘত যািা আহাি কিঘর্ 
তাঘদি জনয প্রসানা আি রূপাি পাত্র প্রর্ি কি…এর্ং আরম চাই আজ তুরম আমাঘদি র্াাঁরশ র্ারজঘয 
প্রশানাঘর্। আরম অঘনক রদন প্রতামাি র্াাঁরশ র্াজান শুরনরন। 
 

প্রসরদন িাঘত, হরিঘণি চাম়োি নিম পাতলুঘনি উপঘি যাঢ় সরু্জ িঘঙি প্রজাব্বা পরিরহত হঘয 
এর্ং প্রকামঘ়েি হলুদ পরিকঘি িত্নখরচত খঞ্জি খুাঁঘজ রনঘয হুমাযুন রনঘজি চািপাঘশ সন্তুরষ্টি সাঘথ 
তাকায। তাি র্ামপাঘশ, রহন্দাল আি অনযানয র্ঘযাঘজযাষ্ঠ আরধকারিঘকিা অধবরৃ্ত্তাকাঘি মারটঘত 
উপরর্ষ্ঠ অর্স্থায যল্পগুজঘর্ মত্ত। জারহদ প্রর্য প্রভ়োি একটা হা়ে রনঘয মঘনি সুঘখ কাম়োঘে। 
প্রলাকটা প্রদখঘত হযাংলা পাতলা হঘল রক হঘর্, হুমাযুঘনি প্রযঘকাঘনা প্রসনাপরতঘক প্রস অনাযাঘস খার্াি 
প্ররতঘযারযতায হািাঘত সক্ষম এর্ং প্রস রনঘজি এই দানরর্ক খাদযরুরচি জনয যািপিনাই যরর্বত। 
হুমাযুন হারসমুঘখ তারকঘয প্রদঘখ প্রস হা়েটা প্রফঘল রদঘয রনঘজি িুরিি সাহাঘযয প্রিাস্ট্ কিা মাংঘসি 
আঘিকটা র়্ে টুকঘিা প্রকঘট প্রনয। 
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তারু্ি দূির্তবী প্রাঘন্ত উাঁচু পদবাি একটা প্রেিাঘটাপ যা তাাঁঘদি অনযঘদি দৃরষ্টি আ়োঘল প্রিঘখঘি, 
মরহলাঘদি প্রিাট দলটা আহাঘি র্ঘসঘি প্রযখাঘন গুলর্দন আি খানজাদাও িঘযঘি। তাাঁঘদি 
কঘথাপকথঘনি ধ্বরন প্রায নম্র রনুঃশব্দ এর্ং তাাঁঘদি হারস পুরুষঘদি প্রচঘযও প্রর্শী চাপা যরদও প্রায 
একই িকম রনযরমত। হুমাযুন আশা কঘি প্রয তািা তাঘদি চারহদামঘতা সর্রকিু প্রপঘযঘি এর্ং 
রনঘজ রযঘয প্রসটা প্রদখঘর্ র্ঘল রসিান্ত প্রনয। প্রেিাঘটাঘপি রকনািা প্রথঘক েুঘি তারকঘয প্রস 
গুলর্দনঘক পা রনঘজি প্রদঘহি নীঘচ মারজবত ভরঙ্গঘত ভাাঁজ কঘি প্রিঘখ, তাাঁি পাঘশই র্সা এক 
অল্পর্যসী প্রমঘযি সাঘথ কথা র্লঘত প্রদঘখ। প্রমঘযটাি মুঘখি উপঘি আঘলা আধারি প্রখলা কিঘি 
রকন্তু একটা পাত্র প্রথঘক রমষ্টান্ন তুলঘত প্রস যখন সামঘন ঝুাঁঘক আঘস, প্রমাঘমি আঘলা তাি মুখার্যর্ 
আঘলারকত কঘি তুঘল। 
 

প্রমঘযটাি মিাল গ্রীর্াি উপঘি মারজবত ভরঙ্গঘত স্থারপত তাাঁি প্রিাট মাথা, তাাঁি মুখমণ্ডঘলি ধুসি 
উপরৃ্ত্তাকৃরত, মাথাি ঝলমঘল কাঘলা চুল প্রপিন রদঘক প্রটঘন রনঘয কারুকাযবখরচত রচরুরন রদঘয 
আটকাঘনা, আি তাাঁি উজ্জ্বল দুঘটা প্রচাখ, তারকঘয প্রদখঘত রযঘয হুমাযুন প্রটি পায তাি তলঘপঘট 
হাজাি প্রজাপরতি ডানা ঝাপটাঘত শুরু কঘিঘি, সহসা তাাঁি দৃরষ্টি আঘর্ক্ষণ সম্পঘকব সজায হঘয 
উেঘত, প্রস েুঘি তাাঁি রদঘক তাকায। তাি চাহনীঘত একাধাঘি রর্স্ময এর্ং র্াির্তা- সম্রাঘটি রদঘক 
তারকঘয িঘযঘি র্ঘল প্রসখাঘন প্রকাঘনা প্রকাি উঘত্তজনা িাপ পঘ়েরন- এর্ং এটা প্রায আরন্ত্রক 
রর্হ্বলতাি একটা ঝাপটাি মঘতা তাাঁঘক আপুত কঘি। হুমাযুন একদৃরষ্টঘত তারকঘয থাকঘত প্রমঘযটা 
তাাঁি প্রচাখ নীচু কঘি এর্ং পুনিায গুলর্দঘনি রদঘক তাকায। তাাঁি মুখপাঘশ্বব- তাি হারসি ভরঙ্গ 
প্রদঘখ মঘন হয দুজঘন প্রকাঘনা একটা িরসকতা উপঘভায কিঘি- রনখুাঁত রচরু্ক আি কু্ষঘদ একটা 
নাক ফুঘট আঘি। তািপঘি, প্রপিঘন প্রহলান রদঘত প্রস পুনিায অন্ধকাঘি রমরলঘয যায। 
 

হুমাযুন পুরুষঘদি মাঘঝ রনঘজি অর্স্থাঘন রফঘি আঘস, প্রসৌজনযতার্শত প্রমঘযঘদি ভাঘলামঘন্দি 
প্রখাাঁজ খর্ি রনঘত রযঘয প্রস রনঘজি হালহরককত রর্পযবি কঘি রফঘি এঘসঘি। এক ঝলক প্রদখা 
প্রসই অঘচনা মুখটা তাাঁঘক এঘতাটাই তার়েত কঘি প্রয খার্াঘিি প্ররত মঘনাঘযায প্রদযাটা তাি কাঘি 
অসম্ভর্ মঘন হয। প্রস অযতযা তাাঁি ভাইঘযি কাাঁঘধ আলঘতা প্রটাকা প্রদয। 
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রহন্দাল, প্রতামাি প্রর্াঘনি পাঘশ একজন অল্পর্যসী প্রমঘয র্ঘস িঘযঘি, তাাঁঘক আরম রেক রচনঘত 
পািলাম না। একটু রযঘয প্রদঘখ আসঘর্, যরদ তুরম তাঘক প্রচঘনা তাহঘল আমাঘক জানাঘর্। রহন্দাল 
উঘে দাাঁর়েঘয প্রেিাঘটাঘপি রদঘক এরযঘয রযঘয উাঁরক রদঘয প্রভতঘি তাকায। তািপঘি ধীিপাঘয রফঘি 
এঘস হুমাযুঘনি পাঘশ র্ঘস। 
 

রচঘনঘিা? 
 

হুমাযুঘনি কাঘি মঘন হয প্রয রহন্দাল উত্তি প্রদর্াি আঘয একটু প্রযন ইতিত কঘি। প্রমঘযটাি নাম 
হারমদা। আমাি উরজি, প্রশখ আরল আকর্ঘিি, কনযা… 
 

প্রমঘযটাি র্যস কত? 
 

 প্রচৌে রক পঘনি র্িি হঘর্… 
 

 প্রশখ আরল আকর্ি প্রকাঘনা প্রযাঘত্রি প্রলাক? 
 

তাি পরির্াি পািসয র্ংঘশাদূ্ভত, রকন্তু আমাঘদি আব্বাজাঘনি সমঘয, উজঘর্কিা তাঘদি রর্তার়েত 
কিাি আঘয, র্হু যুয ধঘি তািা সমিকঘন্দি স্থাযী অরধর্াসী রহসাঘর্ র্সর্াস কিরিল। প্রশখ আরল 
আকর্ি যখন তরুণ তখন প্রসখান প্রথঘক পারলঘয আঘসন এর্ং প্রশষ পযবন্ত আমাি আলওযাি 
প্রঘদঘশ এঘস রথতু হন। প্রসখাঘন আরম তাঘক আমাি প্রধান পিামশবদাতা রহসাঘর্ রনঘযায করি। 
 

তাঘক রক একজন ভাঘলা পিামশবদাতা র্লা যাঘর্? 
 

হযাাঁ। এর্ং সম্ভর্ত তািঘচঘযও প্রর্শী রকিু। খযাতনামা এক সুফী সাধঘকি িক্ত তাি ধমনীঘত র্ইঘি- 
জাম নযঘিি আহঘমদ, যাি ভরর্ষযঘতি েটনা আযাম র্লঘত পািাি একটা অদু্ভত ক্ষমতা রিল। 
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রতরন তাাঁি জীর্েশায রনঘজি এই ক্ষমতাি কািঘণ রজনদা-রফল, সংহািক হরি নাঘম পরিরচত 
রিঘলন। 
 

আযামীকাল সকাঘল আমিা িওযানা হর্াি পূঘর্ব প্রশখ আকর্ি আরলঘত আমাি কাঘি পারেঘয প্রদঘর্। 
আরম তাি সাঘথ কথা র্লঘত চাই। 
 

প্রসই িাঘত হুমাযুন দুঘচাঘখি পাতা এক মুহূঘতবি জনযও র্ন্ধ কিঘত পাঘি না। সিকাঘি 
অর্স্থানকাঘল রমজবা হুঘসনঘক যরদও প্রস র্ঘলরিল রনঘজি রসংহাসন পুনরুিাি না কঘি প্রস দাি 
পরিগ্রহ কিঘর্ না, রনঘজি মঘন প্রস খুর্ ভাঘলা কঘিই জাঘন প্রয হারমদাঘক প্রস অর্শযই রর্ঘয 
কিঘর্। যুরক্ত রকংর্া ভার্নাি প্রকাঘনা স্থান প্রনই এখাঘন, তাি পূঘর্বকাি প্রকাঘনা প্রপ্ররমকাি জনয প্রস 
রনঘজি এঘতা তীব্র আঘর্য কখনও অনুভর্ কঘিরন, এমনরক সারলমাঘকও প্রস এঘতাটা পিন্দ কিঘতা 
না। এটা হারমদাঘক একান্তভাঘর্ রনঘজি কঘি পার্াি আকাঙ্খ প্রকর্ল না- যরদও এটা রনরিতভাঘর্ 
এি একটা অংশ। সহজাত প্ররৃ্রত্তি র্ঘশ প্রস রু্ঝঘত প্রপঘিঘি প্রমঘযটাি একটা সুন্দি মন আঘি, 
প্রসখান প্রথঘক তাাঁি রদঘক আধযারত্মক শরক্তি একটা রর্রকিণ েটঘি। প্রস জাঘন প্রয হারমদা প্রকর্ল 
তাঘক সুখীই কিঘর্ না, প্রসই সাঘথ প্রস তাি পাঘশ থাকঘল হুমাযুন রনঘজঘক প্রজারপ্রয একজন 
শাসক রহসাঘর্ যঘ়ে তুলঘত পািঘর্, রনঘজি আকারঙ্খত লক্ষয অজবঘন আিও প্রযাযয হঘয উেঘর্। প্রস 
যতই এসর্ ভার্নাঘক অঘযৌরক্তক র্ঘল র্ারতল কিঘত এর্ং এসর্ র্যুঃসরন্ধকাঘলি লাজুক নম্রতাি 
সাঘথ প্রর্শী মানানসই র্ঘল রনঘজঘক যতই প্রর্াঝাঘত প্রচষ্টা কঘি, ভার্নাগুঘলা নতুন কঘি প্রর্লভাঘর্ 
রফঘি রফঘি আসঘত চায। চািণকরর্ি দল এঘকই রক প্রপ্রঘম প়ো র্ঘলঘিন? 
 

পঘিি রদন সকাঘল রদঘনি আঘলা প্রফাাঁটাি অঘনক আঘয হুমাযুন শযযা তযায কঘি, পরিষ্কাি পরিেন্ন 
হঘয িাঘজারচত আলখাল্লা পরিরহত অর্স্থায পরিচািকঘদি সর্াইঘক রর্দায কঘি রদঘয অসরহষু্ণরচঘত্ত 
অঘপক্ষা কিঘত থাঘক। তাাঁি প্রলাকঘদি মাঘঝ অঘনকক্ষণ পঘি প্রাণচািলয প্রদখা রদঘত শুরু কঘি, 
যতিাঘতি আগুনকুঘণ্ডি যনযঘন কযলায তািা লারথ প্রমঘি আগুন উসঘক রদঘয রনঘজঘদি তারু্ আি 
অনযানয সিঞ্জামারদ গুরিঘয রনঘত শুরু কঘি যাত্রা আিম্ভ কিাি জনয রনঘজি প্রস্তুত কিঘত থাঘক। 
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হুমাযুন এর্াি তাি তারু্ি র্াইঘি প্রথঘক পাঘযি শব্দ প্রভঘস আসঘত শুঘন এর্ং জওহি তারু্ঘত 
প্রঘর্শপঘথি পদবা তুঘল ধিঘত প্রশখ আরল আকর্ি মাথা নীচু কঘি প্রভতঘি প্রঘর্শ কঘি। 
 

সুলতান, আপরন আমাি সাঘথ প্রদখা কিঘত প্রচঘযঘিন। প্রশখ সাঘহর্ প্রদখঘত প্রর্শ লম্বা এর্ং রনঘজি 
প্রমঘযি মঘতাই চমৎকাি প্রদহ প্রসৌষ্ঠঘর্ি অরধকািী। রতরন মারজবত ভরঙ্গঘত হুমাযুনঘক কুরনবশ কঘি 
এর্ং অঘপক্ষা কিঘত থাঘক। 
 

যতিাঘত আঘযারজত প্রভাজসভায, আরম আপনাি প্রমঘয হারমদাঘক প্রদঘখরি। আরম তাঘক আমাি স্ত্রী 
রূঘপ গ্রহণ কিঘত চাই। প্রস হঘর্ আমাি সম্রাজ্ঞী এর্ং ভরর্ষযত সম্রাঘটি জননী… হুমাযুন য়েয়ে 
কঘি র্লঘত শুরু কঘি। 
 

প্রশখ আরল আকর্ি রর্রস্মত দৃরষ্টঘত প্রকর্ল তারকঘয থাঘক। 
 

প্রশখ আরল আকর্ি, আসঘল র্যাপািটা হল? হুমাযুন নাঘিা়ের্ান্দাি মঘতা র্লঘত থাঘক। 
 

প্রমঘযটা এখনও রকঘশািী… 
 

তাাঁি র্যসী অঘনক প্রমঘযিই রর্ঘয হঘয রযঘযঘি। আরম আপনাঘক প্ররতশ্রুরত রদরে, তাি প্রকাঘনা 
িকঘমি অযত্ন আরম হঘত প্রদঘর্া না… 
 

রকন্তু আমাঘদি পরির্াি এই সম্মাঘনি উপযুক্ত না…। 
 

আপনািা সমিকন্দ প্রথঘক আযত সম্ভ্রান্তজন…আমাি রনঘজি আরম্মজাঘনি সাঘথ আমাি আব্বাজান 
প্রয আচিণ কঘিরিঘলন আরম যরদ আপনাি কনযাঘক প্রসভাঘর্ আিও সম্মারনত কিঘত চাই তাহঘল 
প্রকন এই প্রিাঘর্ি রর্ঘিারধতা কিঘিন? আমাি আরম্মজাঘনি রপতা- আমাি নানাজী র্াইসানযাি- 
আপনাি মঘতাই সমিকঘন্দি একজন সম্ভ্রান্ত র্যরক্ত রিঘলন। 
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প্রশখ আরল আকর্ি চুপ কঘি থাঘক, প্রকাঘনা কথা র্ঘল না। রর্মূঢ় হুমাযুন এর্াি তাাঁি রদঘক এরযঘয 
যায। প্রলাকটাি প্রচাঘখ মুঘখ ফুঘট উো অস্বরি প্রদঘখ প্রর্াঝা যায প্রকাঘনা একটা সমসযা প্রদখা রদঘযঘি। 
রক র্যাপাি র্ঘলনঘতা? এমন প্রিাঘর্ প্রর্শীি ভায রপতািই উল্লরসতঘর্াধ কিাি কথা। 
 

সুলতান, আমাি জনয এটা একটা অকল্পনীয সম্মান। রকন্তু আরম রর্শ্বাস করি…না ভুল র্ললাম, 
আরম জারন… আপনাি সৎ-ভাই রহলাল হারমদাি প্ররত দুর্বল। রহন্দাল তাাঁঘক খুর্ অল্প র্যস প্রথঘকই 
প্রচঘন। আরম তাি নুন প্রখঘযরি এর্ং সুলতান, আপনাঘক এসর্ রর্ষঘয অর্রহত না কঘি তাাঁঘক যরদ 
আরম অনযকাঘিা হাঘত তুঘল প্রদই, এমনরক প্রসটা যরদ আপরনও হন, র্যাপািটা আমাি জনয 
অর্াধযতািই পরিচাযক হঘর্। 
 

তাাঁঘদি র্াযদান রক হঘয রযঘযঘি? 
 

না, সুলতান। 
 

 আি হারমদা। তাি রক অরভপ্রায? 
 

সুলতান, এটা আরম রেক র্লঘত পািঘর্া না। এসর্ রর্ষঘয আরম কখনও তাাঁি সাঘথ আঘলাচনা 
করিরন এর্ং আমাি স্ত্রী প্রর্াঁঘচ থাকঘল রতরন এসর্ রর্ষঘয তাাঁি সাঘথ আঘলাচনা কিঘত পািঘতা… 
হারমদাি জঘন্মি রেক পিপিই তাাঁি মা একটা অজানা জ্বঘি আক্রান্ত হঘয মৃতুযর্িণ কঘি। 
 

আপরন রনঘজি রর্শ্বাসঘযাযযতা প্রমাণ কঘিঘিন। আরম এটা সম্মান করি রকন্তু প্রসই সাঘথ আরম 
আপনাি প্রমঘযি সাঘথ পরিণযসূঘত্র আর্ি হঘত চাই। আজ প্রথঘক এক সপ্তাঘহি রভতঘি আশা করি 
আরম আপনাি মঘনাভার্ জানঘত পািঘর্া। আি প্রশখ আলী…আমাি ভাই আমাঘক র্ঘলঘি প্রয এক 
মহান ভরর্ষযদশবীি িক্ত আপনাি ধমনীঘত র্হমান, রযরন ভরর্ষযঘতি েটনার্লী আযাম র্ঘল রদঘত 
পািঘতন…আপরন যরদ তাি রর্নু্দমাত্র গুণ লাভ কঘি থাঘকন তঘর্ ভরর্ষযত প্রদখঘত পার্াি প্রসই 
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ক্ষমতা আপরন এর্াি কাঘজ লাযাঘত পাঘিন। আপরন প্রদখঘত পাঘর্ন প্রয আপনাি কনযা মহীযসী 
আি সুখী হঘর্ যরদ আপরন তাঘক আমাি হাঘত তুঘল প্রদন। 
 

সুলতান। রকন্তু প্রশখ আকর্ি আরল রর্দায প্রনর্াি জনয যখন েুঘি দাাঁ়োয তাাঁি মুখার্যঘর্ তখনও 
উঘিয আি অশারন্ত প্রখলা কঘি। প্রশখ আরল আকর্ি যখন র্াইঘি প্রর্ি হর্াি জনয প্রঘর্শপঘথি 
পদবা একপাঘশ সরিঘয রদঘত, তারু্ি রভতিটা রদঘনি প্রথম সূযবাঘলাক উদ্ভারসত হঘয উেঘত, 
একমুহূঘতবি জনয হুমাযুঘনি প্রচাখ ধাাঁরধঘয যায। 
 

প্রসরদনই দুপুঘিি রদঘক, হুমাযুন রকিুক্ষণ একাকী থাকর্াি অরভপ্রাঘয মূলর্সনযসারি তযায কঘি এর্ং 
দুলকীচাঘল একাকী প্রো়ো দার়্োঘত আিম্ভ কঘি। প্রো়োি খুঘিি িঘন্দার্ি আওযাজ তাাঁি কাঘন 
তালা লারযঘয প্রদয, প্রস এখনও এঘতা আকরিক, এঘতা প্রর্ল, আি এঘতা অপ্রতযারশত অনুভূরতি 
সাঘথ খাপ রনঘত প্রচষ্টা কিঘি। অনয আি প্রকাঘনা প্রমঘয তাি মাঘঝ এমন চািলয সৃরষ্ট কিঘত 
পাঘিরন। তাাঁি হৃদঘযি রভতঘি অর্শয একটা অশুভ ভার্না োপরট প্রমঘি থাঘক একটা অপিাধঘর্াধ 
প্রয রনঘজি সৎ-ভাইঘযি ভাঘলার্াসাি নািীঘক প্রস রনঘজি স্ত্রী রহসাঘর্ গ্রহণ কিঘত চাইঘি। রকন্তু প্রস 
রকিুঘতই হারমদাি অপরূপ মুখশ্রী, তাি ঝকঝঘক র্যরক্তত্ব রনঘজি মন প্রথঘক মুঘি প্রফলঘত পাঘি না। 
প্রস হারমদাঘক তাাঁি সম্রাজ্ঞী কিঘর্ আি প্রস রহন্দাঘলি অনুভূরতঘক তাি যতই আোত কিঘত প্রহাক। 
 

প্রসরদন সন্ধযাঘর্লা, একটা রপতঘলি যামলায জওহঘিি রনঘয আসা োণ্ডা পারন রদঘয হুমাযুন যখন 
তাি প্রচাঘখমুঘখ ঝাপটা রদঘে তখন প্রস তাি তারু্ি র্াইঘি প্রর্শ কঘযকজনঘক উচ্চকঘণ্ঠ আলাপ 
কিঘত প্রশাঘন। তািপঘিই ঝঘ়েি প্রর্ঘয রহন্দাল তারু্ি রভতঘি প্রঘর্শ কঘি, তাি পিঘন তখনও 
সািারদঘনি যাত্রাি পঘি ধূঘলা আি োঘম প্রভজা অশ্বাঘিাহীি প্রপাষাক। 
 

এটা রক সরতয? রহন্দাঘলি কণ্ঠস্বি সংযত রকন্তু প্রচাঘখ দার্ানঘলি পূর্বাভাষ। 
 

প্রকানটা রক সরতয? হুমাযুন জওহিঘক ইরঙ্গঘত র্াইঘি প্রযঘত র্ঘল। 
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প্রশখ আরল আকর্ি আমাঘক র্ঘলঘি আপরন নারক হারমদাঘক রর্ঘয কিঘর্ন র্ঘল মনরস্থি কঘিঘিন। 
 

হযাাঁ। তাঘক আরম আমাি স্ত্রী রহসাঘর্ গ্রহণ কিঘত চাই। 
 

প্রস… প্রস আমাি উরজঘিি কনযা। আরম তাঘক প্রিাট প্রথঘক র়্ে হঘত প্রদঘখরি… তাি প্ররত আপনাি 
প্রচঘয আমাি দার্ী অঘনকঘর্শী প্রজািাল… রহন্দালঘক োযুরর্কািগ্রস্থ একজন মানুঘষি মঘতা প্রদখায। 
 

প্রতামাঘক আোত প্রদযাটা আমাি অরভপ্রায না রকন্তু একটা সময এটা প্রশরমত হঘর্। তুরম 
আঘিকজন িমণীঘক খুাঁঘজ পাঘর্ প্রয প্রতামাঘক প্রীত কিঘর্… 
 

যত কঘযকমাস একসাঘথ কাটার্াি পঘি আরম মঘন কঘিরিলাম আমিা প্রর্াধহয পিস্পিঘক 
খারনকটা হঘলও রচনঘত প্রপঘিরি। আপনাঘক আরম রর্শ্বাস কিতাম। আরম আপনাঘক সমথবন কঘিরি 
যখন কামিান আি আসকারিি মঘতা আরমও অনয প্রকাথাও রনঘজি ভাযয অঘন্বষণ কিঘত পািতাম 
আি তাি ফলাফল হযত ভাঘলাই হত। আপনাঘক অনুসিণ কঘি এটা আরম রক পুিষ্কাি প্রপলাম? 
রকসুয না! লাঘহাি প্রথঘক আমিা র্লঘত প্রযঘল প্রায দুপাঘযি ফাাঁঘক প্রলজ গুরটঘয পারলঘয প্রর্াঁঘচরি। 
রসঘন্ধ আমাঘদি ভাযয র্লঘত হঘর্ প্রসন্নই রিল- রনঘজঘদি মানসম্মান রনঘয সঘি আসর্াি পূঘর্ব রমজবা 
হুঘসন আমাঘদি সাঘথ প্রপাষা কুকুঘিি মঘতা আচিন কঘিঘি। রকন্তু আরম তািপঘিও রর্শ্বি প্রথঘকরি 
আি আমাি অধীনি প্রযািাঘদি মঘনার্ল চাঙ্গা িাখঘত প্রচষ্টা কঘিরি, এই আশায প্রয শীঘ্রই 
প্রশিশাঘহি রর্রুঘি আরম আি আপরন কাাঁঘধ কাাঁধ রমরলঘয যুঘি অর্তীণব হর্। আপরন এি পরির্ঘতব, 
রনরশকুটুঘম্বি মঘতা, রতঘলকমাত্র রচন্তা ভার্না না কঘি, আমাঘদি পরির্াঘিি প্রধান রহসাঘর্ রনঘজি 
অর্স্থাঘনি অপর্যর্হাি কঘি আরম প্রয প্রমঘযঘক ভাঘলার্ারস তাঘক আমাি কাি প্রথঘক চুরি কিাি 
রসিান্ত রনঘযঘিন… 
 

রর্শ্বাস কি, তাাঁি র্ার্াি সাঘথ কথা র্লাি আয পযবন্ত আরম জানতাম না প্রয তুরম তাঘক পিন্দ কি। 
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রকন্তু আপরন যখন রর্ষযটা জানঘত প্রপঘিঘিন তখনও আপরন রনঘজঘক সংযত কঘিনরন, তাই না? 
রহন্দাল তাি রদঘক এরযঘয আঘস। কামিান আি আসকারি 
 

ন ৩২.পণ ও এ এম এম রেকই র্লঘতা। আপরন হঘলন আপনাি রনঘজি ব্রহ্মাঘণ্ডি স্বরনঘযারজত 
প্রকে। র্িঘিি পি র্িি আপরন আমাঘদি প্রকর্ল অর্ঘহলাই কঘিঘিন, আমাঘদি প্রঘতযকঘক রনজ 
রনজ প্রঘদঘশ পঘ়ে পঘ়ে পচাি জনয প্রফঘল প্রিঘখ পুঘিাটা সময আপরন মহান সম্রাঘটি নাম ভূরমকায 
অরভনয কঘিঘিন। প্রশিশাঘহি রর্রুঘি ল়োইঘয অর্তীণব হর্াি পঘি আমাঘদি সাহাযয যখন 
আপনাি প্রঘযাজন হঘযঘি। প্রকর্ল তখনই আপরন আমাঘদি সর্াি অরলরখত শত্রুি রর্রুঘি একতা 
আনযন, ভ্রাতৃসুলভ দারযত্ব রনঘয র়্ে র়্ে কথা র্লঘত আিম্ভ কঘিঘিন। 
 

রহন্দাঘলি কণ্ঠস্বি এখন প্রায রচল্কাঘিি পযবাঘয প্রপৌঁঘিঘি এর্ং অর্দরমত প্রক্রাঘধি কািঘণ প্রস প্রায 
থিথি কঘি কাাঁপঘি। সহজাত প্ররৃ্রত্তি র্ঘশ, হুমাযুন রসনু্দঘকি রদঘক তাকায যাি উপঘি জওহি 
রকিুক্ষণ আঘয কারুকাযবময মযাঘন িরক্ষত আলমযীি প্রিঘখ রযঘযঘি। তাাঁি খঞ্জি অর্শয এখনও 
তাি সাঘথই িঘযঘি এর্ং তাি প্রকামঘিি পরিকঘিি নীঘচ পাাঁজঘিি কাঘি প্রস এি শক্ত ধাতর্ 
র্াঘটি অরি ত্ব প্রর্শ অনুভর্ কিঘত পাঘি। 
 

প্রিাট ভাই, যা র্লঘিা একটু প্রভঘর্রচঘন্ত র্ল… 
 

প্রকর্ল সৎ-ভাই। 
 

তুরম এখন ভুঘল প্রযঘিা প্রকন অনযঘদি সাঘথ প্রতামাঘকও আরম আগ্রা প্রথঘক সরিঘয রদঘযরিলাম। 
প্রতামিা আমাি রর্রুঘি ষ়েযঘন্ত্র রলপ্ত হঘযরিঘল। প্রতামাঘদি কৃতকঘমবি জনয আরম মৃতুযদণ্ড রদঘত 
পািতাম… আরম প্রতামাঘদি সর্াি জান র্খশ রদঘযরিলাম। 
 

আরম তখন মাত্র সকঘশাি অরতক্রম কঘিরি, র্যসটাই রিল সহঘজ অঘনযি িািা প্রভারর্ত হর্াি। 
আপরন যরদ আমাি প্ররত সামানযতম আগ্রহ প্রদশবন কিঘতন, আমাি িািা এমন েটনা কখনও 
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সংেরটত হঘতা না। রকন্তু আপরন তখন প্রকর্লই নক্ষঘত্রি রদঘক রনরনবঘমষ প্রচাঘখ তারকঘয থাকঘতন… 
আরম প্রিঘলটা আসঘলই প্রকমন, আমাি আশা এর্ং আকাঙ্খগুঘলাি িং প্রকমন, আপরন কখনও এসর্ 
জানর্াি জনয আগ্রহ প্রকাশ কঘিনরন। আমাি কাি প্রথঘক আপরন প্রকর্ল প্রশ্নতীত আনুযতয এর্ং 
আজ্ঞানুর্রতবতা কামনা কঘিঘিন যাঘত কঘি আপরন রনঘজি উচ্চাকাঙ্খ র্াির্ারযত কিঘত পাঘিন… 
 

হুমাযুন তাি এই সৎ-ভাইরটঘক এঘতা প্রাণর্ন্ত ভরঙ্গঘত কথা র্লঘত র্া প্রচাঘখ প্রদঘখরন। প্রস েনেন 
শ্বাস প্রনয। তাি পুঘিা মুখটা টকটঘক লাল হঘয আঘি এর্ং নাসািন্ধ্র প্রসারিত আি কপাঘলি পাঘশ 
িক্তর্াহী একটা রশিা দপদপ কিঘি। 
 

রহন্দাল, এই রর্ষযটা রনঘয তকব কিাটা আমাঘদি উরচত হঘর্ না। রর্শ্বাস কি, নতুন প্রমঘয মানুঘষি 
জনয এটা প্রকাঘনা প্রখযাল র্া ক্ষরনঘকি প্রমাহ নয। আরম এই র্যাপািটা রনঘয প্রকাঘনা প্রকাি 
পরিকল্পনা করিরন- র্যাপাি প্রকমন কঘি প্রযন েঘট রযঘযঘি। প্রভাজসভায তাঘক আরম যখন প্রদঘখরি 
তখনই আরম জারন… 
 

রকন্তু রহন্দালঘক প্রদঘখ মঘন হয এসর্ রকিুই শুনঘি না। প্রকাঘনা ধিঘনি আযাম পূর্বাভাষ না রদঘয 
প্রস সহসা হুমাযুনঘক লক্ষয কঘি ঝাাঁরপঘয পঘ়ে, অপ্রস্তুত থাকাি কািঘণ প্রস দ্রুত সঘি প্রযঘত পাঘি 
না। রহন্দাঘলি প্রপষল হাঘতি মুরে হুমাযুঘনি কাাঁঘধ প্রচঘপ র্ঘস এর্ং পিমুহূঘতব হুমাযুন রনঘজঘক 
ঢালাই প্রলাহাি লম্বা ধূপদাঘনি উপঘি। আিঘ়ে প়েঘত প্রদঘখ। 
 

তারু্ি প্রভতঘি ধ্বিাধ্বরিি শব্দ শুঘন হুমাযুঘনি প্রদহিক্ষীিা দ্রুত প্রভতঘি প্রঘর্শ কঘি। না! প্রস 
রচৎকাি কঘি উঘে, ইরঙ্গঘত তাাঁঘদি হিঘক্ষপ কিঘত মানা কঘি। রহন্দাল আর্ািও তাঘক লক্ষয কঘি 
এরযঘয আসঘত শুরু কঘি এর্ং হুমাযুন প্রটি পায তাাঁি পাাঁজঘি সৎ-ভাইঘযি নায়ো পিা পা এঘস 
সঘজাঘি আোত কঘিঘি, তাি রু্ক প্রথঘক সর্ র্াতাস প্রর্ি হঘয প্রযঘল প্রস রনুঃশ্বাঘসি অভাঘর্ 
হাাঁসফাাঁস কিঘত শুরু কঘি। রকন্তু প্রযৌর্ঘনি উদযম রদনগুঘলাঘতই হুমাযুন রনঘজঘক একজন তুঘখা়ে 
কুরিযীি রহসাঘর্ যঘ়ে তুঘলঘি- শরক্তধি এর্ং দ্রুতযরতসম্পন্ন এর্ং রনঘজি প্রসই সনপূণয প্রস এখনও 
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রর্সৃ্মত হযরন। রহন্দাল তাঘক আর্ািও লারথ মািঘত প্রচষ্টা কিঘত সহজাত প্ররৃ্রত্তি র্ঘশ প্রস তাি পা 
আকঘ়ে ধঘি এর্ং যাঘযি সমি শরক্ত রদঘয প্রসটা মুচঘ়ে প্রদয। প্রদঘহি ভািসাময নষ্ট হঘয প্রযঘত, 
রহন্দাঘলি ভািী প্রদহটা একপাঘশ কাত হঘয যায এর্ং হুমাযুন প্রযখাঘন তাাঁি সর্ঘচঘয মূলযর্ান সম্পদ 
যরেত িাঘখ প্রকাহ-ই-নূি আি তাি আব্বাজাঘনি রনঘজি হাঘত প্রলখা প্রিাজনামচাি খাতাগুঘলা 
প্রলাহা রদঘয প্রমা়ো প্রসই রসনু্দঘকি রকনািায প্রস রনঘজি মাথা রদঘয সঘজাঘি আোত কঘি। 
 

কপাল প্রথঘক টপটপ কঘি যর়েঘয প়ো িক্ত আি প্রচাঘখমুঘখ একটা রর্মূঢ় অরভর্যরক্ত রনঘয রহন্দাল 
টলমল কিঘত কিঘত রনঘজি পাঘয ভি রদঘয উঘে দাাঁ়োয। প্রস রনঘজঘক সুরস্থি কিাি আঘযই 
হুমাযুন মাথা নীচু কঘি সামঘন এরযঘয আঘস এর্ং রনঘজি যরত আি ভিঘর্য র্যর্হাি কঘি 
রহন্দাঘলি ভািী প্রদহ প্রমাকাঘর্লা কঘি। রহন্দাঘলি র্াম পা প্রপিন প্রথঘক রনঘজি ডান পা রদঘয 
আকঘ়ে ধঘি, প্রস তাাঁঘক প্রপিঘনি রদঘক প্রেঘল রদঘত সক্ষম হয এর্ং রনঘজি প্রদঘহি ভি তাি উপঘি 
চারপঘয রদঘয দুজঘন একসাঘথ মারটঘত আিঘ়ে পঘ়ে, হুমাযুন তাি উপঘি থাঘক। রহন্দাঘলি প্রমাঘষি 
মঘতা মাথাটা প্রস দুহাত রদঘয আকঘ়ে ধঘি প্রটঘন তুঘল এর্ং তািপঘি প্রসটা সঘজাঘি মারটঘত েুঘক 
প্রদয। রহন্দাল তাি প্রদঘহি নীঘচ যন্ত্রণায প্রমাচ়োঘত শুরু কঘি, প্রচষ্টা কঘি তাঘক সরিঘয রদঘত রকন্তু 
হুমাযুঘনি আঙু্গলগুঘলা ততক্ষঘণ মৃতুযি র্ািতা রনঘয তাি শ্বাসনালীঘত প্রচঘপ র্সঘত শুরু কঘিঘি। 
রহন্দাঘলি শ্বাসপ্রশ্বাঘসি প্রর্য েযাঁসঘোঁঘস প্রফাপারনি সাঘথ দ্রুততি হঘত থাঘক, পাযঘলি মঘতা তাি 
প্রদহ প্রমাচ়োঘত শুরু কিঘল আঘিকটু হঘলই হুমাযুন রিটঘক প়েঘতা। অর্শয রনঘজি দুই উরু রদঘয 
যত প্রজাঘি সম্ভর্ রহন্দালঘক আকঘ়ে ধঘি থাকায হুমাযুন তাি উপঘিই অর্স্থান কঘি এর্ং তাি 
হাত আঘিা প্রজাঘি ভাইঘযি যলায প্রচঘপ র্সঘত থাঘক। 
 

রনঘজি প্রদঘহি নীঘচ রহন্দাঘলি প্রদহ রনঘিজ হঘয প়েঘি প্রটি প্রপঘয, প্রস প্রচাখ নারমঘয তাি মুঘখি 
রদঘক তাকায। পুঘিা র্যাপািটা ভাওতা হঘত পাঘি, মল্লযুঘি প্ররতপঘক্ষি রর্রুঘি প্রস রনঘজও র্হুর্াি 
এই প্রকৌশঘলি আশ্রয রনঘযঘি। রকন্তু রহন্দাঘলি প্রচাখ র্ন্ধ এর্ং িক্ত জঘম তাি মুখ প্রর্গুনী র্ণব 
ধািণ কঘিঘি। হুমাযুন রনঘজি মুরে শীরথল কঘি এর্ং ভাইঘযি উপু়ে হঘয থাকা প্রদঘহি কাি প্রথঘক 
সার্ধাঘন উঘে দাাঁ়োয, পুঘিাটা সময এক মুহূঘতবি জনযও তাি উপি প্রথঘক প্রচাখ সিায না। 
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র্াতাঘসি জনয হাাঁসফাাঁস কিঘত থাকা রহন্দাল হাপঘ়েি মঘতা মুখ কঘি প্রজাঘি প্রজাঘি শ্বাস রনঘত 
প্রচষ্টা কঘি এর্ং হাত রদঘয রনঘজি যলা আকঘ়ে ধঘি, হুমাযুন প্রসরদঘক তারকঘয প্রদঘখ ইরতমঘধয 
প্রসখাঘন কালরসঘট প়েঘত আিম্ভ কঘিঘি। রকিুক্ষণ পঘি, সদয ল়োইঘয পিাভূত হওযা রর্শাল 
একটা ভাঘলাঘকি মঘতা টঘলামঘলা পাঘয প্রস উঘে দাাঁ়োয। তাি কপাঘলি ক্ষতস্থান প্রথঘক এর্াি 
প্রর্লভাঘর্ িক্তপাত শুরু হঘত তাাঁি পিঘনি প্রজাব্বাি সামঘনি অংশ রনঘমঘষ িঘক্ত লাল হঘয উঘে। 
রকন্তু প্রস েুঘি হুমাযুঘনি রদঘক পরিষ্কাি, উজ্জ্বল আি অর্জ্ঞাপূণব দৃরষ্টঘত তাকায। 
 

প্রর্শ তাহঘল আপরনই তাঘক গ্রহণ কঘিন। আপরন আমাঘদি সম্রাট আি এই একটা রর্ষয আমাঘক 
স্মিণ করিঘয রদঘত আপরন কখনও ক্লারন্তঘর্াধ কঘিন না। রকন্তু ভরর্ষযঘত আর্ািও আপনাি সাঘথ 
আমাি প্রদখা হঘত পাঘি এমন আশা প্রপাষণ কিঘর্ন না। আজ এখাঘন আমাঘদি সমত্রীি সমারপ্ত 
েটল। আজ িাঘতই আরম আমাি প্রলাকজন রনঘয এখান প্রথঘক রর্দায প্রনর্। 
 

আরম প্রতামাঘক আোত কিঘত চাইরন। তুরম আমাঘক র্াধয কঘিঘি। মাথা যিম কঘি প্রকাঘনা রসিান্ত 
রনঘত প্রযও না…হারমদাঘক প্রতামাি কাি প্রথঘক প্রকঘ়ে প্রনর্াি প্রকাঘনা পরিকল্পনা আমাি মাথায রিল 
না… রকন্তু তাাঁঘক যখন আরম প্রদরখ আরম প্রসই মুহূঘতব রু্ঝঘত পারি এটাই রনযরতি রলখন…। 
 

রহন্দাঘলি িক্তাক্ত মুঘখ রর্দ্রুপাত্মক একটা হারস ফুঘট উঘে। রনযরতি রলখন…? মানুঘষি অরভর্যরক্ত 
আপরন এখনও রু্ঝঘত পাঘিন না, তাই না, এমনরক আপনাি রনঘজি ভাইঘদিও না। আপরন সমূ্পণব 
রভন্ন একটা জযঘতি র্ারসন্দা প্রযখাঘন আপরন রনঘজি আকাঙ্খাঘক ভুল কঘি রনযরত প্রভঘর্ র্ঘসঘিন 
এর্ং কামনা কিরি এটা আপনাি জনয প্রসৌভাযযই র্ঘয আনঘর্। ভাইজান, রর্দায। রহন্দাল এর্াি 
প্রদঘহি প্রশষ শরক্তটুকু র্যয কঘি প্রসাজাভাঘর্ দণ্ডাযমান হয এর্ং ধীঘি রকন্তু ইোকৃতভাঘর্ প্রমঘঝি 
যারলচাি উপঘি থুতু প্রফঘল, আি িক্তাক্ত প্রশ্লিাি একটা দলা রযঘয হুমাযুঘনি ডান পাঘযি নায়োি 
রেক সামঘন পঘ়ে। তািপঘি, রপিন রদঘক একর্ািও না তারকঘয তারু্ি প্রঘর্শ পঘথি রদঘক ধীঘি, 
যন্ত্রণারক্লষ্ট ভরঙ্গঘত প্রহাঁঘট যায রকন্তু পুঘিাটা পথ তাাঁি রপে টানটান প্রসাজা হঘয থাঘক, হুমাযুঘনি 
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প্রদহিক্ষীি দল দুপাঘশ সঘি রযঘয তাঘক যার্াি স্থান কঘি রদঘত প্রস ডাঘনর্াঘম প্রকাঘনারদঘক না 
তারকঘয প্রসাজা তারু্ প্রথঘক প্রর্ি হঘয যায। 
 

হুমাযুন মুহূঘতবি জনয আঘর্যআপু্লত হঘয তাঘক আটকার্াি জনয প্রযঘত চায রকন্তু রক লাভ হঘর্ 
রযঘয? িাঘযি র্শর্তবী হঘয তািা পিস্পিঘক যা র্ঘলঘি এিপঘি সম্পকব আি কখনও পূর্বার্স্থায 
রফঘি যাঘর্ না। জওহি, প্রস তীক্ষ্ণ কঘণ্ঠ প্রচাঁরচঘয উঘে। জওহি তাাঁি পাঘশ এঘস দাাঁ়োন মাত্র, হুমাযুন 
অনয প্রকউ যাঘত আর়ে প্রপঘত শুনঘত না পায প্রসজনয নীচুকঘণ্ঠ দ্রুত আঘদশ রদঘত শুরু কঘি। 
আমাি প্রদহিক্ষী র্ারহনীঘক কালঘক্ষপন না কঘি দ্রুত আমাি ভাইঘযি সফিসঙ্গী রহসাঘর্ আযত 
মরহলাঘদি রনধবারিত তারু্ঘত প্রপ্রিণ কি। আমাি ভাইঘযি উরজি, প্রশখ আরল আকর্ঘিি কনযা, 
হারমদার্ানুঘক তাাঁিা খুাঁঘজ প্রর্ি কিঘর্, এর্ং যথাযথ সম্মান প্রদশবনপূর্বক তাঘক আমাি ফুপুজাঘনি 
কাঘি প্রপৌঁঘি প্রদঘর্। আমাি আঘদশটা দ্রুত তাাঁঘদি কাঘি প্রপৌঁঘি দাও এর্ং আঘদশটা পারলত হওযা 
মাত্র আরম প্রযন খর্িটা পাই… 
 

আধেন্টা পঘি, জওহি এঘস হুমাযুনঘক জানায প্রয হারমদার্ানুঘক তাাঁি ফুপুজান খানজাদাি 
প্রহফাজঘত প্রপৌঁঘি প্রদযা হঘযঘি। হুমাযুন তারু্ি র্াইঘি প্রথঘক প্রলাকজঘনি ইতিত প্রদৌ়োঘদৌর়ে আি 
রচৎকাঘিি শব্দ, ষাঘ়েি হাম্বা ডাক, লাযাঘমি রিরনরঝরন শব্দ আি প্রো়োি রচরহ ির্ প্রভঘস আসঘত 
শুঘন। তারু্ি পদবাি ফাাঁক রদঘয। উাঁরক রদঘয পাঘত্র িরক্ষত জ্বলন্ত কযলাি কমলা আগুঘন প্রস প্রদঘখ 
প্রয রহন্দাঘলি প্রলাঘকিা রশরর্ঘিি মাঘঝ সহসা একটা রর্স্মঘযি জন্ম রদঘযঘি। তাি সৎ-ভাইঘযি তারু্ 
এি রভতঘি গুরটঘয প্রনযা হঘযঘি এর্ং প্রসটা এখন একটা মালর্াহী শকঘট প্রতালা হঘে। হুমাযুন 
র্াইঘিি রদঘক আনমঘন তারকঘয থাকাি মাঘঝই হোৎ একটা পরিরচত অর্যর্ঘক হট্টঘযাঘলি রভতঘি 
দ্রুত তাি তারু্ি রদঘক এরযঘয আসঘত প্রদঘখ। 
 

হুমাযুন, তুরম এটা রক কঘিঘিা? …প্রশষ পযবন্ত রক প্রতামাি রু্রিনাশ হল? হুমাযুঘনি তারু্ি প্রভতঘি 
প্রঘর্শ কিাি আঘযই খানজাদা র্াইঘি প্রথঘকই রচৎকাি জুঘ়ে প্রদন। রহন্দাল এইসমঘয চঘল প্রযঘল 
তুরম রকভাঘর্ সফলতা আশা কিঘত পাি? এর্ং এসঘর্ি প্রপিঘন িঘযঘি এক পলঘকি জনয প্রতামাি 
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দৃরষ্ট আকষবণ কঘিঘি এমন একটা প্রমঘয, প্রসই প্রমঘয যাি সাঘথ তুরম এমনরক কখনও কথাও র্লরন 
এর্ং আমাঘক রকিু না জারনঘয যাঘক তুরম আমাি প্রহফাজঘত প্রপ্রিণ কঘিঘি। প্রস তাি ফুপুজানঘক 
এি আঘযও র্হুর্াি কু্রি হঘত প্রদঘখঘি রকন্তু কখনও তাাঁি প্রচাঘখি তািায এমন হতরু্রি কিা 
রনমবমতা ভাসঘত প্রদঘখরন। এসর্ পাযলারম র্ন্ধ কি। প্রদিী হঘয যার্াি আঘযই এখনই রহন্দাঘলি 
সাঘথ প্রদখা কি এর্ং তাাঁঘক র্লল প্রয প্রমঘযটাি উপি প্রথঘক তুরম প্রতামাি দার্ী প্রতযাহাি কঘি 
রনঘো। 
 

ফুপুজান, আরম এটা পািঘর্া না। র্যাপািটা এমন একটা পযবাঘয রযঘযঘি প্রয আমাি আি রকিুই 
কিাি প্রনই… 
 

যত্তসর্ ফালতু কথা! অর্যাহত যরতঘত কাঘি এরযঘয এঘস, রতরন তাি প্রচাঘখি রদঘক তাকান। তুরম 
রক আর্াি আরফম প্রসর্ন শুরু কঘিঘিা? দৃরষ্টরর্ভ্রম েটঘি? প্রসজনযই রক তুরম এমন পাযঘলি মঘতা 
আচিণ কিঘিা? আরম রহন্দাঘলি িক্তাক্ত মুখ আি যলাি কালরসঘট দায প্রদঘখরি… প্রসটা রক প্রকাঘনা 
সম্রাঘটি মঘতা আচিণ হঘযঘি, েযাঙাঘি মাি রদঘয তাাঁঘক ধিাশাযী কঘি তািপঘি তাাঁঘক রনঘজি 
রশরর্ি প্রথঘক রর্তার়েত কিা? 
 

প্রস আমাঘক আক্রমণ কঘিরিল… 
 

প্রসটা প্রকাঘনা কাঘজি কথা না। রহনু্দিাঘন প্রতামাি সাম্রাঘজযি ভরর্ষযত যখন সর্ঘচঘয প্রর্শী 
অরনরিত, যখন প্রতামাি রমঘত্রি সংখযা হাঘত প্রযানা যায তখন প্রস প্রতামাি প্ররত রর্শ্বি প্রথঘকঘি। 
প্রতামাি এই সর্বঘশষ পাযলারম আমাঘদি ভীষণ রর্পঘদি মঘধয প্রফঘলঘি- লাঘহাি প্রথঘক প্রতামাি 
সাঘথ যািা এঘসরিল তাাঁঘদি রভতঘি কতজন এখনও প্রতামাি সাঘথ িঘযঘি? মাত্র আট রক নয 
হাজাি হঘর্। সংখযাটা আরম জারন কািণ কারশম আমাঘক র্ঘলঘি। এখন যরদ রহন্দালও চঘল যায 
তাহঘল প্রতামাি সাঘথ আি কতজন প্রলাক থাকঘর্? খুর্ প্রর্শী হঘল পাাঁচ রক িয হাজাি। আি তািা 
যরদ একর্াি প্রতামাি রসিাঘন্তি প্ররত সরন্দহান হঘয উঘে তাহঘল তাঘদি প্রভতঘি কতজন প্রলাক 
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প্রশষ পযবন্ত প্রতামাি সাঘথ থাকঘর্? শীঘ্রই ডাকারত আি িাহাজারনি হাত প্রথঘক আমাঘদি িক্ষা 
কিাি মঘতা পযবাপ্ত প্রলাকই প্রতামাি সাঘথ থাকঘর্ না, রসংহাসন পুনরুিাঘিি কথা না হয র্াদই 
রদলাম। আি এসর্ েটঘর্ স্বাথবপি, অসংযত, র্ল্গাহীন কামনাি র্শর্তবী…। 
 

না। হারমদাি প্ররত যখনই আমাি দৃরষ্ট আকরষবত হঘযঘি, প্রকর্ল শািীরিক কামনা িা়োও আমাি 
এঘকর্াঘি রভন্ন একটা অনুভূরত হঘযঘি, এমন একটা অনুভূরত যাি অরভজ্ঞতা আঘয কখনও আমাি 
হযরন…আরম রু্ঝঘত প্রপঘিরি প্রয ভাঘলার্াসা আমাঘক আপুত কঘি প্রফঘলঘি এর্ং তাঘক আরম আমাি 
স্ত্রী রহসাঘর্ চাই। আরম কখনও কল্পনাও করিরন প্রয এমন রকিু একটা আমাি জীর্ঘন েটঘত পাঘি 
রকন্তু তািপঘিও প্রসটাই েঘটঘি। আরম শপথ কিরি সুিা আি আরফম আমাি মাথা েুরলঘয রদঘয 
আমাঘক রর্ভ্রান্ত কঘিরন। আমাি মন পরিষ্কাি আি আরম জারন আরম যা কিরি রেক কিরি। 
ফুপুজান … প্রস তাি কাাঁঘধ আলঘতা কঘি একটা হাত িাঘখ, আমাি প্ররত একটু ভিসা িাঘখন এর্ং 
এই পরিরস্থরত প্রথঘক উত্তিঘন আমাঘক সাহাযয কঘিন…আরম আপনাি কাঘি রমনরত কিরি…। 
 

আরম পািঘর্ানা। হুমাযুন, আমাি র্যস হঘযঘি। এই জীর্ঘন অঘনক রকিু আরম প্রদঘখরি, অঘনক কষ্ট 
সহয কঘিরি, নতুন কঘি প্রকাঘনা ঝাঘমলা কাাঁঘধ প্রনর্াি মঘতা শরক্ত আমাি আি প্রনই। র্ার্ি মািা 
যার্াি সময প্রথঘক তাঘক প্রদযা আমাি প্ররতশ্রুরত অনুযাযী আরম প্রচষ্টা কঘিরি প্রতামাঘক সাহাযয 
কিঘত। রনভবীক প্রযািা রহসাঘর্ তুরম রনঘজঘক প্রমাণ কঘিঘি রকন্তু সরতযকাঘিি একজন সম্রাট হঘত 
হঘল প্রতামাঘক এখনও অঘনক রকিু রশখঘত হঘর্ আি আমাি মঘন যঘথষ্ট সঘন্দহ িঘযঘি তুরম প্রসটা 
আঘদৌ রশখঘত পািঘর্। প্রতামাি আব্বাজাঘনি প্রথঘক তুরম এঘকর্াঘিই আলাদা। র্ার্ি সর্সমঘয 
মাথা খাাঁরটঘয চলঘতা। তাাঁি রর্ঘযগুঘলা- এমনরক প্রতামাি আরম্মজান যাঘক প্রস ভাঘলার্াসঘতা তাি 
সাঘথ রর্ঘযটাও রিল রর্ঘর্চনাপ্রসুত পদঘক্ষপ। প্রস কখনও একজন স্বাথবপি প্রিঘলি মঘতা আচিণ 
কিঘত না প্রয পরিণরত রর্চাি না কঘিই সর্সমঘয রনঘজি কামনা আি লালসাঘক প্রাধানয প্রদয। 
প্রথঘম আরফম। আি এখন এটা। 
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রকন্তু ফুরপজান, আরম আপনাঘক র্াির্াি একটা কথা প্রর্াঝাঘত চাইরি প্রয হারমদাি প্ররত আমাি 
অনুভূরত মামুরল কামনাি প্রচঘয অঘনক প্রর্শী যভীি… 
 

আি র্ার্াঘক িা়ো অসহায অর্স্থায এখাঘন আটঘক থাকাি পঘি হারমদাি অনুভূরতি রর্ষঘয রক 
র্লঘর্। তুরম অর্শযই জাঘনা প্রয প্রশখ আরল আকর্ি রহন্দাঘলি সাঘথই থাকঘর্ন? রতরন একটু 
আঘযই রনঘজি প্রমঘযঘক রর্দায জারনঘয রযঘযঘিন। 
 

আরম এটা জানতাম না। 
 

গুলর্দন প্রচষ্টা কিঘি হারদমাঘক শান্ত কিঘত রকন্তু প্রর্চািী একদম হতরর্হ্বল হঘয আঘি। সরতয 
কথা র্লঘত রক, গুলর্দন রনঘজও মমবপী়োয ভুযঘি যরদও প্রস রনঘজি আপন ভাইঘক সঙ্গ প্রদর্াি 
প্রচঘয আমাি সাঘথ থাকাঘকই প্রর্ঘি রনঘযঘি। 
 

আমাি কখনও এসর্ অরভপ্রায রিল না…আরম… 
 

হুমাযুন অঘনক হঘযঘি। 
 

খানজাদা েুঘি দাাঁ়োয এর্ং আি একটা কথাও না র্ঘল প্রসাজা তারু্ প্রথঘক প্রর্ি হঘয যায। হুমাযুন 
অঘপক্ষা কঘি, আশা কঘি রতরন প্রর্াধহয নিম হঘর্ন এর্ং রফঘি আসঘর্ন রকন্তু রতরন রফঘি আঘসন 
না। প্রস স্থরর্ি হঘয রনঘজি তারু্ঘত র্ঘস থাঘক এর্ং প্রতঘলি প্রদীঘপি হলুদাভ জ্বলন্ত রশখাি রদঘক 
সমঘযি রহসার্ ভুঘল রযঘয আনমঘন তারকঘয থাঘক। র্িার্ঘিি মঘতা তাি ফুরপজান রক এর্ািও 
রেক কথাই র্লঘিন? একটা রর্ষঘয প্রস রনরিত, প্রঝাাঁঘকি র্ঘশ কাজটা কিা হঘযঘি- প্রর্াধহয 
হেকািীও হঘযঘি এর্ং সর্ঘচঘয র়্ে কথা প্রস হারমদাি অনুভূরতঘত আোত রদঘযঘি। রহন্দাল আি 
তাি রভতঘি প্রয ভঙু্গি রকন্তু সম্ভার্নাময র্ন্ধন যঘ়ে উেরিল প্রস প্রসটাঘকও রিন্ন কঘিঘি। 
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সুলতান। জওহি রভতঘি প্রঘর্শ কঘি এর্ং হুমাযুঘনি রদঘক প্রস তাি হাঘত ধিা কাযঘজি টুকঘিাটা 
এরযঘয প্রদয। প্রশখ আরল আকর্ি আপনাঘক এটা প্রদর্াি জনয আমাঘক অনুঘিাধ কঘিঘি। 
 

আপরন আমাঘদি সম্রাট, হুমাযুন প়েঘত শুরু কঘি, আমাি কনযাঘক আপরন যরদ চান আরম 
আপনাঘক না র্লঘত পািঘর্া না। ভািাক্রান্ত হৃদঘয আরম তাাঁঘক এখাঘন প্রিঘখ যারে রকন্তু আপনাি 
ভাইঘযি সাঘথ আমাঘক অর্শযই প্রযঘত হঘর্ র্হুর্িি আঘয যাাঁি কাঘি আরম রর্শ্বি থাকাি জনয 
প্ররতশ্রুরতর্ি হঘযরিলাম। আশা করি আপরন হারমদাি সাঘথ ভাঘলা র্যর্হাি কিঘর্ন। তাাঁঘক িক্ষা 
কিাি প্রকাঘনা ক্ষমতা আমাি প্রনই এর্ং আপরন আপনাি প্ররতশ্রুরত িক্ষা কিঘর্ন এটা রর্শ্বাস কিা 
িা়ো আমাি আি প্রকাঘনা পথ প্রনই। প্রশখ আরল আকর্ি। 
 

রহন্দাঘলি প্ররত রনঘজি আচিণ সম্বঘন্ধ যত অপিাধঘর্াধ আি রিধাঘক িারপঘয তীব্র আনঘন্দি একটা 
প্রিশ হুমাযুনঘক জারিত কঘি। প্রশখ আরল আকর্ি, রনঘজি জীর্ন রদঘয হঘলও আরম তাঘক আযঘল 
িাখঘর্া। আরম তাঘক দারুণ সুখী কিঘর্া। আপনাি ভীত হর্াি প্রকাঘনা কািণ প্রনই, প্রস রনঘজঘক 
রফসরফস কঘি র্ঘল। 
 

পঘিি রদন, সূঘযবি দার্দাঘহ শুষ্ক হঘয উো একটা ধুসি প্রান্তঘিি উপি রদঘয রনঘজি হীনর্ল হঘয 
প়ো সসনযর্ারহনীি সামঘন প্রো়োয চঘ়ে যার্াি সমঘযও, হুমাযুন রনঘজি রভতঘি তীব্র আনঘন্দি 
একটা রশহিন প্রটি পায। রহন্দাঘলি সাঘথ তাাঁি সম্পঘকব ফাটঘলি জনয যরদ প্রকর্ল এই মূলযটা 
তাঘক রদঘত না হত। কঘযক েন্টা আঘয, তাি সামঘন প্রসারিত িািায ধূঘলা উ়েঘত প্রদঘখ তাাঁি 
হৃৎরপঘণ্ডি যরত দ্রুততি হঘয উঘে। রনঘজি মঘতা পরির্তবন কঘি রহন্দাল রফঘি আসঘি এই আশাি 
িািা তার়েত হঘয, প্রস তাি গুপ্তদূতঘদি একটা দলঘক রর্ষযটা অনুসন্ধান কিঘত পাোয রকন্তু তািা 
রযঘয প্রকর্ল খচ্চঘিি একটা র্হঘিি সাঘথ একদল প্রিশম র্যর্সাযীঘক প্রদখঘত পায। রহন্দাল 
এতক্ষঘণ সম্ভর্ত হুমাযুঘনি সসনযসারিি উত্তিরিঘম প্রর্শ কঘযক মাইল এরযঘয রযঘযঘি। কারশঘমি 
ভাষয অনুযাযী, রহন্দাঘলি এক প্রসনাপরতি সাঘথ তাি সংরক্ষপ্ত আলাপচারিতাি রভরত্তঘত, তাাঁি সৎ-
ভাই রসনু্ধ নদী অরতক্রম কঘি উত্তঘিি রদঘক এরযঘয যার্াি পরিকল্পনা কঘিঘি। 
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রহন্দাল রক কামিান আি আসকারিঘক খুাঁঘজ প্রর্ি কিঘত চায? তাাঁি রর্রুঘি তাাঁি সৎ-ভাইঘদি 
রতনই যরদ আর্ািও সমত্রীি র্ন্ধঘন একরত্রত হয তাহঘল তাি রনঘজি অর্স্থান আিও রর্পজ্জনক 
হঘয প়েঘর্। রহন্দাল খুর্ ভাঘলা কঘিই জাঘন হুমাযুন তাি সসনযর্ারহনী রনঘয প্রকাথায যাঘে এর্ং 
রক তাি ভরর্ষযত পরিকল্পনা। কামিান আি আসকারিি কাঘি এঘহন তথয যঘথষ্ট গুরুত্বপূণব র্ঘল 
প্ররতযমান হঘত পাঘি এমনরক প্রশিশাঘহি কাঘিও। হুমাযুন রনঘজি ভাঘযযি এই সাম্প্ররতক রর়্েম্বনা 
রনঘয আপনমঘন ভার্ঘত ভার্ঘত চািপাঘশি প্রিৌদ্র ঝলরসত প্রপ্রক্ষাপট সম্বঘন্ধ এঘকর্াঘি প্রর্ঘখযাল 
হঘয এরযঘয যায। রহন্দাল রফঘি না আসায প্রস একজন পিীরক্ষত রমত্র হারিঘযঘি এর্ং একজন 
তৎপি শক্ত লাভ কঘিঘি এই কািঘণই প্রয প্রস আশাহত হঘযঘি তা না, রর্যত কঘযক মাঘস তাি 
এই প্রিাট ভাইরটি সাঘথ, প্রহাক সৎ-ভাই, তাাঁি প্রর্শ একটা আন্তরিক সম্পকব যঘ়ে উঘেরিল এর্ং 
কখন জারন সঙ্গী রহসাঘর্ প্রস তাঘক গুরুত্ব রদঘত শুরু কঘিরিল। 
 

প্রসই রদনই িাঘতি মঘতা অস্থাযী িাউরন আি িান্নাি জনয আগুন জ্বালান হঘত, প্রমঘযঘদি তারু্ 
প্রযখাঘন স্থাপন কিা হঘযঘি প্রস তৃরষঘতি মঘতা প্রসরদঘক তারকঘয থাঘক। হারমদা এখন রক কিঘি 
এর্ং তাি মঘন রক ভার্না প্রখলা কিঘি? তাাঁঘক একর্াি প্রদখাি আকাঙ্খি সাঘথ প্রস তাাঁঘক প্রয 
মমবপী়োি মঘধয প্রফঘলঘি প্রসজনয তাি প্রভতঘি জঘম উো অপিাধঘর্াঘধি সাঘথ প্রকমন প্রযন রমঘশ 
প্রযঘত থাঘক এর্ং প্রস ইতিত কঘি, একজন তরুণ প্রপ্ররমক রহসাঘর্ রনঘজি কতবর্যকমব সম্বঘন্ধ 
এঘকর্াঘিই অরনরিত। তািপঘি তাাঁি প্রর্াঘধাদয হয। জওহিঘক প্রডঘক এঘন, খানজাদাঘক তাাঁি 
সাঘথ প্রদখা কিাি জনয তাাঁঘক আঘদশ প্রদয। হুমাযুন প্ররতটা ক্ষণ অরতক্রান্ত হর্াি সাঘথ সাঘথ 
শঙ্কাকুল মঘন অঘপক্ষা কিঘত থাঘক। তাি ফুরপজান যরদ তাি সাঘথ প্রদখা কিঘত অস্বীকৃরত প্রকাশ 
কঘি তাহঘল প্রস প্রমাঘটই অর্াক হঘর্ না, রকন্তু জওহি অর্ঘশঘষ খানজাদাঘক সাঘথ রনঘযই রফঘি 
আঘস। 
 

প্রর্শ আমাি রপ্রয ভাঘি, তুরম প্রকন আমাি সাঘথ প্রদখা কিঘত প্রচঘযঘি আরম জারন। 
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ফুরপজান, আপনাঘক অসংখয ধনযর্াদ… যথাযথ শব্দ খুাঁজঘত খুাঁজঘত, হুমাযুন ইতিত ভরঙ্গঘত র্ঘল। 
যতিাঘত িাযািারয কঘি আমিা রর্দায রনঘযরিলাম। আপরন যা র্ঘলরিঘলন তাাঁি অরধকাংশই নযাযয। 
রকন্তু যা েঘট রযঘযঘি আমাি পঘক্ষ প্রসটা পূর্বার্িায রফরিঘয রনঘয যাওযা সম্ভর্ না। সরতয কথা 
র্লঘত রক আমাি পঘক্ষ যরদ প্রসটা সম্ভর্ও হত আরম প্রসটা কিতাম না। তঘর্ আপনাি কথাগুঘলা 
রনঘয আরম আজ সািারদন রচন্তা কঘিরি। আরম আপনাঘক আমাি সর্ রর্পঘদ পাঘশ প্রপঘযরি, র্িাভয 
লাভ কঘিরি। এই রর্পঘদি মুহূঘতব আরম আশা কিঘর্া আপরন আমাঘক প্রিঘ়ে যাঘর্ন না। 
 

খানজাদাি প্রচাখমুঘখি অরভর্যরক্ত এখনও কঘোি এর্ং রতরন একটা কথাও র্ঘলন না রকন্তু তাাঁি 
খঘযিী প্রচাঘখি দৃরষ্ট প্রকামল হঘয উঘে তাাঁঘক রনঘজি র্ক্তর্য প্রকাশ কিঘত সাহস প্রজাযায। 
 

হারমদা আপরন অনুগ্রহ কঘি র্লঘর্ন প্রয আরম আমাি কাণ্ডজ্ঞানহীন কাঘজি জনয দুুঃরখত এর্ং 
তাঘক কষ্ট প্রদযাটা কখনওই আমাি উঘেশয রিল না। প্রস কঘযক পা সামঘন এরযঘয আঘস। আমাি 
মানরসক অর্স্থাি কথা তাঘক র্ঘলন। তাাঁঘক র্ঘলন প্রপ্রঘমি র্শর্তবী হঘযই আরম সর্রকিু কঘিরি। 
আমাি রর্ষযটা তাঘক একটু প্রর্াঝন… প্রস আপনাি কথা রনিযই শুনঘর্। আি তাঘক আিও র্লঘর্ন 
প্রয িাঘতি আহাঘিি পঘি আরম আপনাঘদি সর্াি সাঘথ প্রদখা কিঘত যার্- অর্শয যরদ প্রস সম্মরত 
জানায তঘর্ই। 
 

দুেন্টা পঘি, খানজাদাি কঘযকজন পরিচারিকাঘক অনুসিণ কঘি হুমাযুনঘক অস্থাযী িাউরনি মাঝ 
রদঘয এরযঘয প্রযঘত প্রদখা যায, জলন্ত মশাঘলি আঘলায তািা তাাঁঘক প্রমঘযঘদি তারু্ি রদঘক পথ 
প্রদরখঘয রনঘয চঘলঘি। খানজাদাি তারু্ি অভযন্তঘি নীচু হঘয প্রঘর্শ কিঘত, প্রদীঘপি কমলা িঘঙি 
প্রকামল আঘলায এর্ং রদযাি জ্বলন্ত শলঘতি িািা উদ্ভারসত তারু্ি প্রকেস্থঘল নীচু আসঘন প্রস 
গুলর্দন আি খানজাদাঘক উপরর্ষ্ট অর্স্থায প্রদখঘত পায। তাাঁঘক স্বাযত জানাঘত তািা উঘে দাাঁ়োয 
এর্ং প্রস যখন তাঘদি রদঘক এরযঘয যায অর্গুরণ্ঠত একটা অর্যর্- প্রস জাঘন হারমদা িা়ো প্রসটা 
আি প্রকউ না আঘলা আাঁধারিি প্রভতি প্রথঘক প্রর্ি হঘয এঘস খানজাদাি পাঘশ দাাঁ়োয। প্রকউ রকিু 
র্লাি আঘযই অনারদষ্ট ভরঙ্গঘত, হারমদা তাাঁি মুঘখি রনম্াংশ আরৃ্তকািী প্রনকার্ সরিঘয প্রদয এর্ং 
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তাাঁি সামঘন এঘস দাাঁ়োয। হুমাযুন আঘয রু্ঝঘত পাঘিরন প্রয হারমদা এত দীেবকায- গুলর্দন রকংর্া 
খানজাদাি প্রচঘয কমপঘক্ষ রতন রক চাি ইরি প্রস লম্বা। নীল আলখাল্লা আি একই িঘঙি কাচুরলি 
সাঘথ প্রকামঘি সরু্জাভ-হলুদ িঘঙি রফঘিাজা পাথিখরচত পরিকি পরিরহত অর্স্থায দাাঁর়েঘয থাকঘত 
প্রর্াঝা প্রস প্রসই সাঘথ হাল্কা পাতলা য়েঘনি। 
 

হারমদা। আমাি সাঘথ এখাঘন প্রদখা কিাি জনয প্রতামাঘক ধনযর্াদ। তুরম রক জাঘনা আরম প্রকন 
এঘসরি। আরম প্রতামাঘক আমাি স্ত্রী কিঘত চাই… 
 

হারমদা প্রকাঘনা কথা র্ঘল না রকন্তু পলকহীন প্রচাঘখ তাি রদঘক তারকঘয থাঘক, তাি কাঘলা, দীেব 
অরক্ষ-পযুক্ত প্রচাখ কান্নাি সৃ্মরতঘত লাল হঘয আঘি এর্ং প্রসই দৃরষ্টি সামঘন হুমাযুনই প্রথম রনঘজি 
দৃরষ্ট আনত কঘি। 
 

তুরম আমাঘক রক উত্তি প্রদঘর্? 
 

 আব্বাজান আমাঘক আঘদশ পালন কিঘত র্ঘলঘিন… 
 

আরম ইোি রর্রুঘি কাউঘক স্ত্রী রহসাঘর্ গ্রহণ কিঘত চাই না… তুরম এঘকর্াঘি প্রতামাি মন প্রথঘক 
আমাঘক র্ল প্রতামাি রক ইো? 
 

আরম জারন না। আরম আপনাঘক উত্তি রদঘত পািঘর্া না। আমাি আব্বাজাঘনি কাি প্রথঘক মাত্র 
যতকালই আরম আলাদা হঘযরি। তাঘক আরম আি হযত কখনও প্রদখঘত পার্ না… 
 

আমাি ভাইঘযি সাঘথ যমন কিাি রসিান্ত এঘকর্াঘিই প্রতামাি আব্বাজাঘনি রনজস্ব। প্রশখ আরল 
আকর্ি একজন ভাঘলামানুষ, সৎ আি রর্শ্বি এর্ং তাি সাঘথ আমাি প্রকাঘনা রর্ঘিাধ প্রনই। আরম 
আমাি সামঘথবযি রভতঘি আঘি, এমন সর্রকিু কিঘতা- এটা রনরিত কিঘত প্রয একরদন- আল্লাহি 
যরদ মরজব হয- তাি সাঘথ তুরম পুনিায রমরলত হঘর্। এর্ং আরম প্রতামাঘক আিও প্ররতশ্রুরত রদরে 
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প্রয আরম প্রতামাি খুর্ ভাঘলা স্বামী হর্। আরম প্রতামাঘক ভাঘলার্াসঘর্া আর্াি সম্মানও কিঘর্া। এর্ং 
র্তবমাঘন যরদও আমাি ভাযয রর্রূপ রকন্তু আমাি প্রতযাশা অঘনক উাঁচু এর্ং একরদন আরম প্রতামাঘক 
মহান একজন সম্রাজ্ঞীি মযবাদায অরভরষক্ত কির্… রনঘজি জীর্ন রদঘয হঘলও আরম শপথ কঘি 
র্লরি। 
 

হারমদা প্রসাজা টানটান হঘয দাাঁ়োয রকন্তু কথা র্ঘল না। হুমাযুন ভাঘর্, প্রমঘযটাি এখনও রনতান্তই 
অল্পর্যস। রনঘজি আব্বাজাঘনি এর্ং পরিরচত পারিপারশ্ববঘকি কাি প্রথঘক সহসা রর্চুযত হর্াি 
প্রশাঘক প্রস এখনও কাতি। যত কঘযকরদঘন অঘনক রকিু েঘটঘি, হুমাযুন প্রকামল কঘণ্ঠ র্ঘল, এর্ং 
তুরমও ক্লান্ত। আরম প্রতামাঘক এখন আি রর্ব্রত কিঘর্া না রকন্তু আরম যা র্ঘলরি প্রসসর্ রনঘয একটু 
প্রভঘর্ প্রদখঘর্। 
 

আরম রর্ষযটা প্রভঘর্ প্রদখঘর্া। হারমদা এখনও র্যগ্রভাঘর্ তাাঁঘক আঘর্ক্ষণ কিঘি, প্রযন প্রচষ্টা কিঘি 
ভরর্ষযঘতি যঘভব রক অঘপক্ষা কিঘি প্রসটা জানঘত। হুমাযুন রু্ঝঘত পাঘি প্রস পিীক্ষাি মুঘখামুরখ 
হঘযঘি এর্ং জীর্ঘন এই তাাঁি আত্মরর্শ্বাস মাতাল হঘয উঘে। প্রস অনুধার্ন কঘি প্রয তাি স্ত্রী 
রহসাঘর্ প্রস যরদ কাউঘক রনর্বারচত কঘি তাহঘল প্রযঘকাঘনা প্রমঘযিই মাথা েুঘি যাঘর্ রর্শ্বাস কঘি, 
রনঘজি সাফঘলযি র্যাপাঘি রনরিত হঘযই প্রস আজ িাঘত হারমদাি সাঘথ প্রদখা কিঘত এঘসরিল। 
 

* 
 

হুমাযুন রনঘজি অরস্থিতাঘক রনযন্ত্রণ কঘি এর্ং এই প্রক্ষঘত্র প্রস যা আশা কঘিরিল তাি প্রচঘযও 
প্রর্শীরদন তাাঁঘক অঘপক্ষা কিঘত হয। হারমদাঘক একপলক প্রদখাি জনয প্ররতিাঘত খানজাদাি 
তারু্ঘত যাওযা প্রথঘক রনঘজঘক রর্িত িাখঘত প্রস রহমরশম প্রখঘয যায রকন্তু প্রস প্রজাি কঘি রনঘজঘক 
রনিি কঘি। তাি প্রিার্ রর্ঘর্চনা কিাি জনয প্রস হারমদাঘক সময প্রদঘর্ র্ঘল প্ররতশ্রুরত রদঘযঘি 
এর্ং প্রস অর্শযই রনঘজি প্রদযা প্ররতশ্রুরতি র্িঘখলাপ কিঘর্ না। অর্ঘশঘষ, প্রায মাসারধক কাল 
অরতর্ারহত হর্াি পঘি এক প্রজঘলা সন্ধযাঘর্লা প্রসনািাউরনি অস্থাযী রশরর্ঘিি চািপাঘশি অন্ধকাঘি 
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প্রসরদন প্রজানারকি ঝাাঁক হীিককুরচি মঘতা জ্বলজ্বল কিরিল, খানজাদা প্রশষ পযবন্ত তাি জনয সংর্াদ 
রনঘয হারজি হয। 
 

হুমাযুন, হারমদা সম্মরত জারনঘযঘি। তুরম যখন চাইঘর্ প্রস প্রতামাি স্ত্রী হঘত িারজ আঘি। 
 

প্রর্ল আনঘন্দি একটা প্রজাযাি এঘস তাাঁঘক ভারসঘয প্রনয এর্ং প্রস তাাঁি ফুরপজানঘক জর়েঘয ধঘি। 
তাঘক িারজ কিাঘত প্রশষ পযবন্ত তাাঁঘক আপরন রক র্ঘলরিঘলন? 
 

তাঘক আমাি শিঘণ প্রনযাি পি প্রথঘকই আরম তাঘক যা র্ঘল আসরি প্রসই একই কথা- তাঘক যরদ 
কাউঘক রর্ঘয কিঘতই হয তঘর্ িাজাি প্রচঘয ভাঘলা পাত্র আি প্রক হঘত পাঘি- র্স্তুতপঘক্ষ একজন 
সম্রাট? তাঘক আরম স্মিণ করিঘয প্রদই প্রয সম্ভ্রান্ত পরির্াঘিি অঘনক প্রমঘযই র্াধয হয রু্ঘ়ো 
অথর্বঘক রর্ঘয কিঘত রকন্তু প্রসই তুলনায তুরম রনঘজি প্রযৌর্ঘন পা প্রদযা সুদশবন এক প্রযািা 
প্রমঘযঘদি রভতঘি যাি রর্ঘশষ একটা সুনাম আঘি… খানজাদা প্রচাখ মটঘক র্ঘল। 
 

আপরন রনরিত এই রর্ঘযঘত প্রস আগ্রহী? 
 

হযাাঁ। আমাি প্ররতশ্রুরত তাাঁঘক সর্ঘচঘয প্রর্শী প্রভারর্ত কঘিঘি প্রয তুরম তাঘক সরতযই ভাঘলার্াস। 
 

আরম তাঘক সরতযই ভাঘলার্ারস। 
 

আরম জারন। তাাঁি সম্পঘকব তুরম যতর্ািই রকিু র্ল প্রতামাি প্রচাঘখমুঘখ প্ররতর্ািই আরম প্রসই 
ভাঘলার্াসা ঝলঘস উেঘত প্রদরখ, নযঘতা এই প্রক্ষঘত্র আরম প্রতামাঘক কখনও সাহাযয কিতাম না। 
 

রহন্দাঘলি র্যাপািটা? তাি কথা রক প্রস কখনও জানঘত প্রচঘযঘি? 
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না। রহন্দাল সরতযই হযঘতা হারমদাঘক ভাঘলার্াসঘতা রকন্তু প্রমঘযটা এ রর্ষঘয রকিুই জানঘতা না। 
তুরম যরদ হারমদাি অন্তঘি প্রঘর্ঘশি পথ খুাঁঘজ পাও, প্রসখাঘন তুরম প্রকাঘনা প্ররতপঘক্ষি মুঘখামুরখ 
হঘর্ না… 
 

ফুরপজান, আপনাঘক ধনযর্াদ। র্িার্ঘিি মঘতাই, এর্ািও আপরন আমাি ত্রাণকতবাি ভূরমকায 
অর্তীণব হঘযঘিন। 
 

আি র্িার্ঘিি মঘতাই, হুমাযুন প্রতামাি সুখই আমাি কাময। 
 

একটু অঘপক্ষা কঘিন। আরম চাই হারমদাি জনয আমাি তিফ প্রথঘক একটা উপহাি আপরন রনঘয 
যান। প্রলাহা রদঘয র্াধান তাাঁি রসনু্দঘকি রদঘক প্রস এরযঘয রযঘয প্রভতি প্রথঘক ফুল প্রভালা প্রিশঘমি 
একটা কাপ়ে প্রর্ি কঘি এর্ং প্রসটাি ভাাঁজ খুলঘত প্রদখা যায প্রভতঘি িঘযঘি প্রসানাি উপঘি 
আগুঘনি রশখািমঘতা প্রদখঘত রুরর্ আি যাঢ় সরু্জ িঘঙি আকাটা পান্নাি একটা দু-লহিী হাি যা 
গুজিাঘত দখল কিা ধনসম্পঘদি রভতঘি প্রস প্রপঘযরিল। প্রমামর্ারতি আঘলাঘত পাথিগুঘলা 
দারুণভাঘর্ জ্বলজ্বল কিঘত থাঘক এর্ং কাঘলা প্রচাঘখি অরধকারিণী হারমদাি প্রসৌন্দঘযবি সাঘথ দারুণ 
মানাঘর্। আপরন আমাঘক একর্াি র্ঘলরিঘলন, আমাি স্ত্রীঘক প্রদযাি জনয আরম প্রযন হািটা রনঘজি 
কাঘি সামঘল িারখ… প্রসই মুহূতব এখন এঘসঘি… 
 

পঘিি রদন সকাল প্রর্লা, হুমাযুন প্রসরদঘনি জনয অগ্রযাত্রা র্ারতল কঘি এর্ং তাি র্যরক্তযত 
প্রজযারতষী সািাফঘক তাি তারু্ঘত প্রডঘক পাোয। িাজকীয রর্ঘযি জনয সর্ঘচঘয শুভরদঘনি সন্ধাঘন 
তািা একসাঘথ গ্রহ-নক্ষঘত্রি মানরচত্র পযবঘর্ক্ষণ কঘি, িাহু-প্রকতুি অর্স্থান পযবাঘলাচনা কঘি। 
শািাফ তাি হাঘতি অযাঘরাঘলইর্ নারমঘয প্রিঘখ অর্ঘশঘষ র্ঘল, অরত সত্ত্বি আঘযাজন কিঘত হঘর্- 
আমাঘদি হাঘত মাত্র রতন সপ্তাহ সময আঘি। হুমাযুনও প্রসটা প্রমঘন প্রনয। রর্ঘযি অনুষ্ঠান প্রশষ না 
হওযা পযবন্ত প্রস িাজস্থান অরভমুঘখ তাাঁঘদি অগ্রযাত্রা স্থরযত িাখঘর্ যাঘত কঘি প্রস্তুরতি জনয সময 
পাওযা যায। প্রস এখন যরদও ভূরমহীন আি রসংহাসনহীন, তথারপ হারমদাি সাঘথ তাি রর্ঘযটা 
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প্রকাঘনা মামুরল েটনা নয। সসনযর্ারহনীি সাঘথ আযত নযনয প্রকাঘনা অনুসািীঘদি রর্ঘয আি 
র্াসঘিি অনুষ্ঠান এটা নয র্িং সম্রাট আি সম্রাজ্ঞীি রর্র্াহ। 
 

* 
 

প্রসানালী প্রিশঘমি ঝলমল কিঘত থাকা কঘযক পিঘতি নীঘচ হারমদা রনিল ভরঙ্গঘত র্ঘস আঘি, 
মুক্তাি সাঘথ ফািযানাি প্রতীক রহসাঘর্ হলুদ সর্দুযবমরণ আি সমিকঘন্দি স্মািকসম সরু্জ পান্না 
একঘত্র পারকঘয সতিী কিা রশঘিামালা, যা গুলর্দন রর্ঘশষভাঘর্ তাি জনয সতিী কঘিঘি, অর্গুণ্ঠন 
আটঘক প্রিঘখঘি। মাওলানািা সুি কঘি তাাঁঘদি প্রমানাজাত প্রশষ কিাি পঘি, হারমদাি প্রমঘহদী িাঙা 
হাত হুমাযুন স্পশব কঘি এর্ং অনুকূল একটা স্পন্দন অপিপঘক্ষি মাঘঝ অনুভর্ কঘি। তাি উরজি 
কারশম পারদশাহ রজন্দার্াদ প্রশ্লাযান শুরু কিঘত হুমাযুন আি হারমদা উঘে দাাঁ়োয এর্ং রর্ঘযি মি 
প্রথঘক রনঘজি তারু্ি রদঘক তাাঁঘক রনঘয এরযঘয যায প্রযখাঘন রর্ঘযি প্রভাজসভাি আঘযাজন কিা 
হঘযঘি। 
 

প্রভাজসভায আমরন্ত্রত প্রমহমাঘনি সংখযা অর্শয সামানয কঘযকজনই কারশম,জারহদ প্রর্য, আহঘমদ 
খান আি অনয কঘযকজন আরধকারিক এর্ং প্রসই সাঘথ খানজাদা, গুলর্দন আি তাঘদি স্ত্রীিা। 
আগ্রায যরদ এখনও প্রস সম্রাট রহসাঘর্ অরধরষ্ঠত থাকঘতা, প্রসখাঘন তাহঘল হাজাি প্রলাঘকি জমাঘযত 
হত। প্রে ভরতব রর্ঘযি উপঘঢৌকন রর্িল মশলা, প্রিশম আি িত্নপাথি- তাি সামঘন ির়েঘয পঘ়ে 
থাকঘতা। দূঘযবি প্রাঙ্গঘণ এঘস জমা হত জীর্ন্ত সর্ উপঘঢৌকন- মূলযর্ান পাথঘি সরজ্জত হারত যাি 
দাাঁতগুঘলা প্রসানা রদঘয রযরি কিা এর্ং প্রাণর্ন্ত আি তিতাজা প্রো়োি পাল। আজ্ঞার্াহী, আি 
র্শংর্দ িাজািা সারির্িভাঘর্ দাাঁর়েঘয থাকঘতা অরভর্াদন জানাঘত এর্ং িাত েরনঘয আসর্াি সাঘথ 
সাঘথ দূঘযবি সুর্ারসত আরঙ্গনা সঙ্গীঘতি প্রকামল মূিবনায মাঘতাযািা হঘয উেঘতা এর্ং আতশর্ারজি 
আঘলাকেটায িাঘতি আকাশ রদঘনি প্রদযাতনা লাভ কিঘতা। 
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রকন্তু তাি পাঘশ মখমঘলি লাল একটা তারকযাি উপঘি র্ঘস থাকা হারমদাি রদঘক আ়েঘচাঘখ 
তাকাঘত এর্ং প্রস প্রযন তাি রনখুাঁত অর্যর্ প্রদখঘত পায তািজনয একটা িা়ো তাাঁি র্ারক সর্ 
প্রনকার্ প্রপিঘন সরিঘয প্রদযা হঘযঘি। তাাঁি যাঘলি প্রকামল র্াাঁক, তাি আলখাল্লাি মসৃণ কাপঘ়েি 
নীঘচ িনযুযঘলি ভীরু উো নামা হুমাযুন অনুভর্ কঘি সরতযকাঘিি সুঘখি খুর্ কািাকারি প্রস 
অর্স্থান কিঘি। প্রস অঘনক িমণীি সাঘথই সঙ্গম কঘিঘি, রনঘজি দক্ষতা আি র্ীঘযবি পিাভর্ 
প্রপ্ররমঘকি মঘতা উপঘভায কঘিঘি, রকন্তু এই মুহূঘতব প্রস রনঘজি প্রভতঘি প্রয আঘর্ঘযি ক্ষিণ প্রটি 
পাঘে প্রসটা তাি কাঘি এঘকর্াঘিই নতুন। এমনরক প্রস সারলমাি জনযও এমন ভাঘলার্াসা তাি 
মাঘঝ সৃরষ্ট হযরন। 
 

প্রভাজসভা প্রশষ হর্াি পঘি, খার্াঘিি পাত্রগুঘলা সরিঘয প্রনযা হয এর্ং তাাঁঘদি র্যরক্তযত 
পরিচািঘকি দল িা়ো আি সর্াই এর্াি রর্দায রনঘত, জীর্ঘন প্রথমর্াঘিি মঘতা প্রকাঘনা িমণীি 
সংস্পঘশব আসা র্ালঘকি মঘতা হুমাযুন লাজুক হঘয উঘে। তাি রনঘজি পরিচািঘকিা তাাঁঘক যখন 
রনিাভিণ কঘি প্রিশঘমি একটা আলখাল্লায তাঘক জর়েঘয প্রদয, হারমদাি সহচিীিা তাাঁঘক লাল 
চাম়ো রদঘয প্রমা়োন কাঘেি অন্তুঃপঘটি সাহাঘযয সতিী কঘনি শযনকঘক্ষ রনঘয যায, চাম়োি রফতাি 
সাহাঘযয পিস্পঘিি সাঘথ যুক্ত অন্তুঃপটগুঘলা তারু্ি এঘকর্াঘি প্রশষপ্রান্ত পযবন্ত রর্নযি। হুমাযুন 
একটু থাঘম তািপঘি দুঘটা অন্তুঃপঘটি মঘধযি ফাাঁকাস্থাঘনি উপি টানটান অর্স্থায ঝুলন্ত প্রব্রাঘকঘডি 
নীচ রদঘয মাথা নীচু কঘি প্রঘর্শ কঘি। 
 

হারমদা তখনও প্রস্তুত হযরন। প্রস প্রটি পায হারমদাি হাসযমুখরিত পরিচারিকাি দল তাাঁঘক রনিার্িণ 
কঘি, তাি মাথাি লম্বা কাঘলা ঝলমঘল চুল পরিপারট আাঁচঘ়ে রদঘয প্রযালাপজঘল রসক্ত রর্িানায 
তাঘক রনঘয এঘস পাতলা একটা চাদঘিি নীঘচ তাাঁঘক যত্ন কঘি শুইঘয প্রদযাি সময, সািাক্ষণ প্রস 
দৃরষ্ট রফরিঘয প্রনযাি িঘল আ়েঘচাঘখ তাি রদঘকই তারকঘয রিল। পরিচারিকাি দল রর্দায প্রনর্াি 
সময প্রস তাঘদি মৃদু হারসি আওযাজ প্রভঘস আসঘি শুনঘত পায। প্রস প্রকমন প্রযন একটু রর্ভ্রান্ত 
আি অস্বরি প্রর্াধ কঘি। হারমদাঘক রনঘজি কঘি পার্াি জনয প্রস এঘতাটাই রস্থিপ্ররতজ্ঞ রিল, 
এঘতাটাই রনরিত রিল প্রয এই প্রমঘযটাি সাঘথই তাি ভরর্ষযত জর়েত রকন্তু আদঘত প্রসই প্রমঘযটা 
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তাি কাঘি একজন অপরিরচত আযন্তুক। তািা আজঘকি পূঘর্ব কখনও একসাঘথ রনভৃঘত কখনও 
সময অরতর্ারহত কঘিরন। তাঘদি রভতঘি সামানয যতটুকু কথা হঘযঘি তাি পুঘিাটাই হঘযঘি 
অনযঘদি উপরস্থরতঘত। অনাহুত অরতরথি নযয, ভার্নাটা পুনিায তাি মাঘঝ রফঘি আঘস প্রয হারমদাি 
সামঘন অনয আি প্রকাঘনা পথ না থাকায প্রস তাাঁঘক স্বামী রহসাঘর্ গ্রহণ কিঘত সম্মত হঘযঘি। 
হারমদাি কাঘি যার্াি সময এই ভার্নাটাি কািঘণ প্রস একটু অস্বরিঘর্াধ কিঘত থাঘক। 
 

হুমাযুন… হারমদাি প্রকামল কণ্ঠস্বি অর্ঘশঘষ প্রচঘপ র্সা রনির্তাি অর্সান েটায। হুমাযুন েুঘি 
দাাঁর়েঘয প্রদঘখ র্াম কনুইঘযি উপঘি ভি রদঘয হারমদা আধঘশাযা অর্স্থায রর্িানায উঘে র্ঘসঘি। 
তাি ডান হাত হুমাযুঘনি উঘেঘশয প্রসারিত। প্রস ধীঘি ধীঘি কাঘি এরযঘয আঘস এর্ং রর্িানাি 
পাঘশ হাাঁটু প্রভঘঙ র্ঘস হারমদাি র্ার়েঘয ধিা হাতটা স্পশব কঘি এর্ং প্রোাঁট রদঘয আলঘতা কঘি তাি 
আঙু্গঘল চুমু খায। হারমদা শুজরনটা তুঘল ধিঘল, প্রস উঘে দাাঁ়োয এর্ং তাাঁি পাঘশ রপিঘল শুঘয 
পঘ়ে। হারমদাি প্রদহ আঘর্ঘযি মন্থঘন উষ্ণ অনুভূত হয এর্ং ধীঘি, প্রায পূজাি ভরঙ্গঘত প্রস তাি 
মুখার্যর্ স্পশব কঘি তািপঘি তাি আঙু্গল হারমদাি প্রখালা চুঘলি প্রযািা আকঘ়ে ধঘি। তাি প্রচাখ 
চমঘক উঘে হুমাযুঘনি রদঘক তাকায, প্রসখাঘন রর্স্মঘযি পাশাপারশ রর্শ্বাঘসি সহার্স্থান। হারমদাঘক 
আলঘতা কঘি রনঘজি রদঘক প্রটঘন এঘন, প্রস তাি রনখুাঁত কাাঁঘধি ঢাল প্রথঘক প্রকামঘিি প্রপলর্ র্াঘকি 
ভযার্হতাি মাঘঝ আরর্ষ্কাঘিি প্রনশায প্রমঘত উঘে। জীহ্বা রদঘয তাাঁি িনযুযঘল প্রপ্রমময প্রসাহায 
কিাি সময তাাঁি প্রিাট প্রযালাপী িনরৃ্ন্ত শক্ত হঘয উঘেঘি প্রস রু্ঝঘত পাঘি আি এটা তাঘক আিও 
সাহসী কঘি তুঘল। হুমাযুঘনি হাত প্রপ্ররমঘকি নমনীযতায অনুসন্ধান অর্যাহত িাখঘল, হারমদাি 
প্রদহত্বঘক রফনরফঘন োঘমি একটা িি প্রভঘস উঘে। হারমদাি প্রচাখ এখন র্ন্ধ রকন্তু তাি ওষ্ঠিয 
আলঘতা ফাাঁক হঘয িঘযঘি এর্ং তাাঁঘদি রভতি রদঘয আাঁতঘক ওো শীকাি ধ্বরন প্রভঘস আঘস। 
 

রনঘজি অসরহষু্ণতাঘক সংযত কঘি হুমাযুন অঘপক্ষা কঘি যতক্ষণ না তাি মঘন হয হারমদা তাঘক 
গ্রহণ কিাি জনয সতিী হঘযঘি, তািপঘিই প্রকর্ল প্রস উপযত হঘয তাি মাঘঝ রনঘজঘক আমূল 
প্রপ্রারথত কঘি প্রপ্ররমঘকি রর্শ্বিতায। িমঘণি মাত্রা প্রজািাল হঘত প্রস প্রটি পায হারমদাি টানটান 
হঘয থাকা প্রদহ র্াাঁকঘত শুরু কঘিঘি এর্ং উরিি প্রচাঘখ রনঘচি রদঘক তারকঘয প্রমঘযটাি আধঘখালা 
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প্রচাঘখ র্যাথাি র্দঘল উঘিল আনন্দ প্রদখঘত পায। রনঘজঘক আিও যভীঘি রনরর্ষ্ট কিাি মাঘঝ এই 
প্রমঘযটাি প্ররত প্রস আঘর্যরসক্ত প্রপ্রমময একটা অনুভূরতঘত জারিত হয, প্রযঘকাঘনা মূঘলয তাঘক 
আযঘল িাখাি একটা র্াসনায তাাঁি অন্তি আপুত হঘয উঘে। হারমদা এখন প্রকর্লই তাি একান্ত 
আপনাি এর্ং যতরদন তািা জীরর্ত থাকঘর্ এখন প্রথঘক এটাই হঘর্ র্াির্তা। 
 

ঈষদুষু্ণ পারনপূণব পাত্র রনঘয তাাঁঘদি পরিচািঘকিা তারু্ি আঘলা আধারিঘত প্রঘর্শ কঘি তাঘদি 
জারযঘয তুলঘত তািা আরলঙ্গনার্ি অর্স্থায েুম প্রভঘঙ প্রজঘয উঘে। হারমদাই প্রথঘম হাঘতি ইশািায 
তাাঁঘদি রর্দায কঘি রকন্তু তািা যখন পুনিায পিস্পিঘক একান্ত কঘি পায, প্রস তখন রনিঘর্ রস্থি 
হঘয র্ঘস থাঘক। 
 

হারমদা রক হঘযঘি? আরম রক প্রতামাঘক আোত রদঘযরি…? 
 

লাজুকভরঙ্গঘত প্রস হুমাযুঘনি রদঘক তাকায এর্ং মাথা নাঘ়ে। 
 

তাহঘল রক হঘযঘি? 
 

রর্যত রদনগুঘলাঘত আরম আতরঙ্কত রিলাম… 
 

রক জনয? 
 

আপনাি স্ত্রী রহসাঘর্ আপরন আমাঘক চান এটা জানঘত প্রপঘি আরম হতরর্হ্বল হঘয পঘ়েরিলাম। 
আমাি ভয রিল প্রয আরম প্রর্াধহয আপনাঘক প্রীত কিঘত পািঘর্া না… আপনাঘক আশাহত 
কিঘর্া। রকন্তু যতিাঘত আপনাি নমনীযতা, আমাি জনয প্রয আনন্দ আপরন সৃরষ্ট কঘিঘিন, সর্রকিু 
আমাি উঘিযঘক প্রশরমত কঘিঘি… প্রচাঘখি তািায আন্তরিকতাি সঘতজতা রনঘয হারমদা এখন তাি 
রদঘক তারকঘয িঘযঘি। হুমাযুন রকিু র্লাি প্রচষ্টা কিঘত প্রস আঙু্গঘলি অগ্রভায রদঘয তাাঁি প্রোাঁট 
প্রচঘপ ধঘি। আপরন রনিযই জাঘনন প্রয একজন রর্রশষ্ট ভরর্ষযদশবীি িক্ত আমাি ধমনীঘত র্ইঘি। 

http://www.bengaliebook.com/


ব্রাদার্স অ্যাট ওয়ার - অ্যাম্পেয়ার অ্ব দয ম াগল । অ্যাম্লক্স রাদারম্ ার্স 

307 

www.bengaliebook.com                                  র্ূচিেত্র 
 

 

রকন্তু আঘিা রকিু আঘি যা আপরন জাঘনন না। ভরর্ষযঘতি যঘভব সরিত অরভজ্ঞতাি আদল কখনও 
কখনও আরমও প্রদখঘত পাই। যতিাঘত আরম স্বপ্ন প্রদঘখরি প্রয অরচঘিই আরম যভবর্তী হর্… একটা 
পুত্রসন্তান। আপরন রজঘজ্ঞস কিঘর্ন না আরম রকভাঘর্ প্রজঘনরি প্রকর্ল আমাঘত রর্শ্বাস িাঘখন প্রয 
েটনাটা সরতয। হুমাযুন তাঘক দুহাঘত আকঘ়ে ধঘি। প্রমাযল সাম্রাজয আরম আর্াি যঘ়ে তুলঘর্া এর্ং 
তুরম, আরম আি আমাি পুত্রসন্তান আমিা সর্াই মহান সম্রাঘটি প্রযৌির্ অজবন কিঘর্া, িমঘণি 
িমণীযতায হারিঘয যার্াি সূচনালঘি প্রস রফসরফস কঘি কথাগুঘলা হারমদাঘক র্ঘল। 
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১২.  রু-েম্থর দুুঃখ-দুর্দসব 

 

সুলতান, আমাি গুপ্তদূঘতিা এখান প্রথঘক কঘযক মাইল দরক্ষঘণ মারটি প্রদযাল রদঘয প্রেিা একটা 
প্রিাট্ট শহঘি রনুঃসঙ্গ এক পরথকঘক আটক কঘিঘি। তাি প্রপাষাক প্রদঘখ আি র্াচনভরঙ্গ শুঘন 
পরিষ্কাি প্রর্াঝা যায প্রয প্রস এখাঘন একজন আযন্তুক, শহঘিি প্রদাকানীঘদি এর্ং আঘশপাঘশ প্রক 
শুনঘি প্রস রর্ষঘয প্রতাযাক্কা না কঘি প্রস র্াির্াি রজঘজ্ঞস কঘিঘি প্রয, আপরন আি আপনাি 
সসনযর্ারহনী রক এই পথ রদঘয অগ্রসি হঘযঘি। প্রলাকটা গুপ্তচি হঘত পাঘি প্রভঘর্ আরম তাঘক 
প্রসাজা আমাি কাঘি রনঘয আসঘত র্রল, আহঘমদ খান র্ঘল। 
 

প্রলাকটা যরদ সরতযই গুপ্তচি হয, তঘর্ র্লঘতই হঘর্ প্রস খুর্ একটা প্রকৌশলী না। রনঘজি কতবর্যকমব 
প্রযাপন িাখাি রর্ষঘয আপাত দৃরষ্টঘত প্রস খুর্ একটা প্রযাস প্রনযরন। 
 

আহঘমদ খাঘনি মাঘঝ হুমাযুঘনি হারস সিরিত হয না। সুলতান, প্রলাকটা দার্ী কিঘি প্রয প্রস 
সিাসরি কারু্ল প্রথঘক এঘসঘি এর্ং র্ঘলঘি প্রয আপনাি সাঘথ তাি প্রদখা কিাটা জরুিী। প্রলাকটাি 
উঘেশয যরদ যথাথব হয, তাহঘল তাি মুখ প্রদঘখ আমাি মঘন হযরন খুর্ একটা ভাঘলা প্রকাঘনা সংর্াদ 
প্রস রনঘয এঘসঘি। 
 

একু্ষরন তাঘক আমাি সামঘন রনঘয এঘসা। 
 

জ্বী, সুলতান। 
 

শঙ্কাি িাযািা গুাঁর়ে প্রমঘি হুমাযুঘনি মঘনি প্রান্তঘি রর্চিণ শুরু কঘি। কঘযক রমরনট পঘি, 
পরিপারটভাঘর্ রর্নযি তারু্ি সারিি মাঘঝ প্রস আহঘমদ খানঘক রফঘি আসঘত প্রদঘখ এর্ং তাাঁি 
প্রপিঘন, তািই দুজন গুপ্তদূত লম্বা এক যুর্কঘক পাহািা রদঘয রনঘয আসঘি। দলটা রনকটর্তবী হঘল, 
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হুমাযুন প্রখযাল কঘি প্রদঘখ প্রয সদয আযত প্রলাকটাি কাপ়েঘচাপঘ়ে ভ্রমঘণি িাপ স্পষ্ট ফুঘট 
িঘযঘি। প্রলাকটা প্রদখঘত কৃশকায এর্ং তাাঁি প্রচাঘখি নীঘচি প্রর্গুনী িাযা তাি ভ্রমঘণি শ্রারন্ত 
প্রশরমত কঘিঘি। 
 

সুলতান। কুনীঘশি প্রথাযত অরভর্াদঘনি িীরতঘত প্রস মারটঘত অঘধামুঘখ রনঘজঘক প্রণত কঘি। 
 

উঘে দাাঁ়োও। প্রক তুরম এর্ং আমাঘক তুরম রক র্লঘত চাও? 
 

নর্াযত প্রলাকটা ধীঘি ধীঘি রনঘজি পাঘয ভি রদঘয উঘে দাাঁ়োয। আমাি নাম দািইযা, কারু্ঘল 
আপনাি প্রসনািাউরনি এক প্রসনাপরত নারসঘিি পুত্র। 
 

নারসিঘক হুমাযুঘনি ভাঘলাই মঘন আঘি- প্রপা়ে খাওযা, ঝানু এক তারজক প্রযাত্রপরত, র্হু র্িি 
রর্শ্বিতাি সাঘথ প্রয তাি অধীঘন চাকরি কঘিঘি। প্রযৌনতাি প্ররত তাাঁি উদগ্র র্াসনাি কািঘণ 
প্রলাকটা প্রসনািাউরনঘত প্রর্শ পরিরচত রিল আি প্রসই সাঘথ তাি চাি স্ত্রীি যঘভব তািই ঔিঘস জন্ম 
প্রনযা সন্তাঘনি সংখযাি কািঘণ আোিজন প্রিঘল আি প্রষালজন প্রমঘয এর্ং প্রসই সাঘথ তাি অযরণত 
উপপত্নীি যঘভব জন্ম প্রনযা সন্তানঘতা িঘযইঘি। হুমাযুন র্হুর্িি নারসিঘক প্রদঘখরন এর্ং তাাঁি 
সন্তানঘদি রভতঘি প্রস প্রকর্ল তাি সামঘন দাাঁর়েঘয থাকা জনঘকই প্রদঘখঘি। 
 

তুরম রনঘজঘক যাাঁি সন্তান র্ঘল দার্ী কঘিঘি আরম হযঘতা তাঘক রচরন রকন্তু তাি আঘয আমাঘক 
র্লল প্রতামাি র্ার্া প্রমাট কতজন সন্তানসন্তরতি জনক? 
 

দািইযাি প্রোাঁঘটি প্রকাঘণ রর্ষন্নারমরশ্রত মৃদু হারসি আভাস ফুঘট উঘে। প্রকউ রনরিত কঘি প্রসটা 
র্লঘত পািঘর্ না রকন্তু তাাঁি প্রথম চাি স্ত্রীি যঘভব আমিা প্রমাট প্রচৌরত্রশ ভাইঘর্ান এর্ং তাাঁঘদি 
একজন যতর্িি ইঘন্তকাল কিঘল- আরম কৃতজ্ঞ রতরন আমাি জন্মদাত্রী নন- প্রস পিমর্াঘিি মঘতা 
রর্ঘযি কিঘত এই স্ত্রীি যঘভব তাি পাঁযরত্রশতম সন্তাঘনি জন্ম হয। অর্শয আমাি পরিচঘযি স্মািক 
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রহসাঘর্ আমাি প্রপাষাঘকি নীঘচ একটা থঘলঘত আমাি র্ার্াি যলায প্রশাভা পাওযা প্রনকঘ়েি দাাঁঘতি 
একটা মালা িঘযঘি। প্রস তাাঁি ধূরলধূসরিত আলখাল্লাি নীঘচ হাত রদঘয থঘলটা প্রর্ি কিঘত যায। 
 

প্রসটাি প্রকাঘনা প্রঘযাজন প্রনই। আরম রর্শ্বাস কঘিরি তুরম নারসঘিি প্রিঘল। কারু্ঘলি রক খর্িাখর্ি? 
এর্াি র্ল…। 
 

খর্ি খুর্ই খািাপ, সুলতান, আরম প্রয খর্ি রনঘয এঘসরি তািঘচঘয প্রর্াধহয খািাপ আি রকিুই 
হঘত পাঘি না। আপনাি নানাজান কারু্ঘলি প্রপৌঁিার্াি কঘযকরদঘনি প্রভতঘিই রতরন হৃদঘিাঘযি 
আক্রমঘণি রশকাি হন। রতরন প্রায র্াকিরহত হঘয পঘ়েন এর্ং তাি সািা শিীি প্রায অসাি হঘয 
যায। রতরন ধীঘি ধীঘি পুনিায হাাঁটাচলাি মঘতা সুস্থ হঘয উেরিঘলন রকন্তু… 
 

রক হঘযঘি? দািইযাঘক কথা প্রশষ কিঘত না রদঘযই হুমাযুন রজঘজ্ঞস কঘি রকন্তু প্রস ততক্ষঘণ 
উত্তিটা মঘন মঘন প্রজঘন প্রফঘলঘি। 
 

সুলতান, প্রায চািমাস আঘয, েুঘমি রভতঘিই তাাঁি মৃতুয হয। তাাঁি পরিচািঘকিা সকালঘর্লায 
রর্ষযটা প্রটি পায, তাি প্রচাঘখমুঘখ প্রশারন্তি একটা অরভর্যরক্ত ফুঘট িঘযঘি। 
 

হুমাযুন প্রকাঘনা কথা না র্ঘল রনঘজি পাঘযি রদঘক তারকঘয থাঘক, র্াইসানযাি আি প্রনই এই 
রর্ষযটাি সাঘথ রনঘজঘক মারনঘয রনঘত প্রচষ্টা কঘি। 
 

সুলতান, আমাি আঘিা রকিু র্লাি আঘি…আপনাি সৎ-ভাই কামিান আি আসকারি, খাইর্াি 
রযরিপঘথি পাদঘদঘশ যািা আরধপতয রর্িাি কঘি অর্স্থান কিরিল, যখন র্াইসানযাঘিি অসুস্থতাি 
কথা জানঘত পাঘি তািা তখন এই রর্ষযটা প্রথঘক লাভর্ান হর্াি প্রচষ্টা কঘি। তািা রনঘজঘদি 
র্ারহনী রনঘয রযরিপথ অরতক্রম কঘি কারু্ঘল এঘস উপরস্থত হয। তািা যখন কারু্ঘল প্রপৌঁঘি 
ততরদঘন আপনাি নানাজান ইঘন্তকাল কঘিঘিন। প্রকাঘনা ধিঘনি আযাম হুরশযারি না রদঘযই তািা 
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কারু্ঘলি প্রাসাদদূযব আক্রমণ কঘি এর্ং সহঘজই আমাি আব্বাজান আি অনযানঘদি প্ররতঘিাধ 
প্রঘচষ্টা গুাঁর়েঘয প্রদয। 
 

হুমাযুঘনি রনঘমঘষি জনয র্াইসানযাঘিি মৃতুযঘশাক রর্সৃ্মত হয। কামিান আি আসকারি কারু্ল 
দখল কঘিঘি? 
 

জ্বী, সুলতান। 
 

অসম্ভর্! আমাি সৎ-ভাইঘযিা এঘতা দ্রুত এমন একটা আক্রমণ উপঘযাযী প্রসনার্ারহনী রকভাঘর্ 
একরত্রত কিঘর্? 
 

সুলতান, রযরিপঘথ আযত র্রণকঘদি কাঘফলা লুট কঘি সংযৃহীত প্রসানা তাাঁঘদি কাঘি িঘযঘি। 
আমিা শুঘনরি পািঘসযি ধনর্ান র্রণকঘদি একটা কাঘফলা তািা আটক কঘিরিল এর্ং তাাঁঘদি কাি 
প্রথঘক জব্দ কিা স্বণবমুদ্রা তািা উৎঘকাচ রহসাঘর্ র্যর্হাি কঘি পাহা়েী প্রযাত্রগুঘলাঘক হাত কঘিঘি। 
ফাশাইস, র্ািারকশ, হাজািা আি অনযানয র্র্বি প্রযাত্রগুঘলা তাঘদি পঘক্ষ ল়োই কিাি জনয তাই 
রর্পুল সংখযায সমঘর্ত হঘযরিল। রকন্তু কারু্ঘল র্স্তুতপঘক্ষ প্রকাঘনা ল়োই হযরন। আপনাি সৎ-
ভাইঘযিা আমাঘদি দূযবপ্রাসাঘদি এক প্রসনাপরতঘক স্বণবমুদ্রাি প্রঘলাভন প্রদরখঘয হাত কঘি প্রয তাাঁঘদি 
দূঘযবি প্রধান ফটক খুঘল প্রদয। 
 

পুঘিা প্রসনারশরর্ঘি যরদও সূঘযবি আঘলা ঝলমল কিঘি রকন্তু হুমাযুঘনি মঘন হয সহসা পৃরথর্ীঘত 
প্রযন অন্ধকাি প্রনঘম এঘসঘি এর্ং প্রকমন শীত শীত একটা অনুভূরতঘত প্রস আক্রান্ত হয। 
 

আমাি আব্বাজান… দািইযাি কণ্ঠস্বি এই প্রথমর্াঘিি মঘতা একটু প্রকাঁঘপ উঘে, আমাঘদি সাঘথ 
রর্শ্বাসোতকতা কিা হঘযঘি এর্ং শত্রুঘসনা দূঘযবি প্রধান প্রতািণিাি রদঘয রভতঘি প্রঘর্শ কঘিঘি- 
দূঘযবি প্ররতিক্ষায দূঘযবি অভযন্তঘি অর্স্থানিত সসনযঘদি সতবক কিঘত রতরন যখন প্রধান প্রতািণিাি 
প্রথঘক প্রদৌঘ়ে প্রভতঘিি রদঘক আসরিঘলন তখন একটা ফাশাইস িণকুোি তাি রপঘেি রেক 
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মধযভাঘয আোত কঘি। রতরন প্রকাঘনামঘত একটা প্রদওর়েি অভযন্তঘি লুরকঘয যান প্রযখাঘন আরম 
তাঘক খুাঁঘজ পাই। আমাঘক অর্শযই কারু্ল প্রথঘক পালাঘত হঘর্…রনঘজি পরিচঘযি স্মািক রহসাঘর্ 
তাাঁি যলাি মালাটা প্রযন অর্শযই আরম সাঘথ িারখ আি আপনাি সন্ধান করি এর্ং আপনাঘক জানাই 
প্রয এখাঘন রক েঘটঘি…এর্ং রতরন আন্তরিকভাঘর্ দুুঃরখত প্রয রতরন আপনাি রর্শ্বাঘসি মযবাদা িাখঘত 
পাঘিনরন… মািা যার্াি আঘয আমাঘক র্লা আব্বাজাঘনি এই রিল প্রশষ কথা। আপনাি সন্ধাঘন 
আরম প্রথঘম সিকাঘি যাই রকন্তু আপরন ততরদঘন প্রসখান প্রথঘক চঘল রযঘযঘিন। তািপি প্রথঘক 
আরম ক্রমাযত আপনাঘক খুাঁজরি। আরম প্রভঘর্রিলাম আরম প্রর্াধহয অঘনক প্রদিী কঘি প্রফঘলরি, 
আপরন হযঘতা ইরতমঘধয প্রলাকমুঘখ কারু্ল রর্পযবঘযি কথা জানঘত প্রপঘিঘিন… 
 

না। আরম এসঘর্ি রকিুই জানতাম না। হুমাযুন রনঘজঘক সুরস্থি কিঘত আপ্রাণ প্রচষ্টা কঘি। প্রতামাি 
আব্বাজান প্রমাঘটই আমাি রর্শ্বাঘসি অমযবাদা কঘিনরন- আমাি জনয রতরন রনঘজি জীর্ন উৎসযব 
কঘিঘিন এর্ং আরম এটা কখনও ভুলঘর্া না। তুরম অঘনকদূঘিি পথ অরতক্রম কঘি আসঘি, 
প্রতামাি এখন রর্শ্রাঘমি প্রঘযাজন এর্ং এ রর্ষঘয আমিা পঘি রর্িারিত আঘলাচনা কিঘর্া। প্রসখাঘন 
রেক রক েঘটরিল প্রস সম্বঘন্ধ আমাঘক যতটা সম্ভর্ অর্শযই জানঘত হঘর্। 
 

আহঘমদ খাঘনি প্রলাঘকিা দািইযাঘক হুমাযুঘনি সামঘন প্রথঘক সরিঘয রনঘয প্রযঘত, প্রস একটু একা 
থাকঘত চায ইরঙ্গঘত জওহিঘক প্রসটা রু্রঝঘয রদঘয প্রস তারু্ি প্রভতঘি প্রঘর্শ কঘি। োণ্ডা পারন রদঘয 
প্রচাঘখ মুঘখ ঝাপটা প্রদযাি সময প্রস রনঘজি মুঘখ তাাঁঘদি শীতল পিশ খুর্ একটা প্রটি পায না। 
পিস্পিরর্ঘিাধী আঘর্য- যাি প্রকানটা র্যরক্তযত, প্রকানটা িাজর্নরতক, রকন্তু এসঘর্ি একটাও 
সুখকি না- তাি মঘনি রভতঘি হুঘ়োহুর়ে কিঘি। তাি নানাজানঘক প্রস আি কখনও প্রদখঘত পাঘর্ 
না এটা জানাি পঘি শুরুঘত এই প্রশাকই রিল সর্ঘচঘয প্রর্ল। তাাঁি আব্বাজাঘনি মুঘখ 
র্াইসানযাঘিি প্রযৌর্ঘনি প্রাঞ্জল যল্পগুঘলা স্মিণ কিঘত রযঘয হুমাযুন প্রচাখ র্ন্ধ কঘি প্রফঘল, 
অশ্বাঘিাহী র্ারহনীি একজন তরুণ প্রযািা রহসাঘর্ রকভাঘর্ রতরন সতমূঘিি আঙু্গিীয র্ার্ঘিি কাঘি 
রনঘয এঘসরিঘলন, আংরটটা তখনও পূর্বর্তবী ধািঘকি িঘক্ত রসক্ত; র্ার্ঘিি প্ররত রনঘজি রর্শ্বিতাি 
কািঘণ র্াইসানযাি রকভাঘর্ রনঘজি ডানহাতঘক তুে জ্ঞান কঘিরিঘলন এর্ং তাাঁি জনয সমিকঘন্দি 
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প্রতািণিাি উনু্মক্ত কঘি রদঘযরিঘলন। হুমাযুঘনি আরম্মজান মাহামও রনঘজি আব্বাজাঘনি অঘনক যল্প 
জানঘতা- প্রসগুঘলা অর্শয কম সংোতময রকন্তু অঘনকঘর্শী আঘর্যময। র্াইসানযাি এখন মৃত এর্ং 
হুমাযুঘনি রর্ঘযি কথা না প্রজঘনই রতরন মািা প্রযঘিন। কামিান আি আসকারি কারু্ল আক্রমঘণি 
পূঘর্বই রতরন মািা প্রযঘিন এই একটা যা র্াাঁঘচাযা। 
 

ভার্নাটা মঘনি রভতঘি উাঁরক রদঘতই, প্রশাঘকি প্রচঘয রূঢ় একটা আঘর্য তাাঁঘক আেন্ন কঘি- সৎ-
ভাইঘদি প্ররত রনমবম প্রক্রাধ। রেক এই মুহূঘতব যরদ তাি সামঘন হারজি কিা হত তাহঘল তাঘদি 
রর্শ্বাসোতক মাথাগুঘলাঘক প্রদঘহি র্িাভয প্রথঘক রর্রেন্ন কঘি লারথ প্রমঘি ধূঘলাঘত প্রসগুঘলা যর়েঘয 
প্রদযা প্রথঘক সহমরমবতা প্রদশবঘনি জনয র্ার্ঘিি শত অনুঘিাধও তাাঁঘক রর্িত িাখঘত পািঘতা না। 
সহজাত প্ররৃ্রত্তি র্ঘশ হুমাযুন তাি প্রকামঘিি পরিকি প্রথঘক খঞ্জিটা প্রটঘন প্রর্ি কঘি আঘন এর্ং 
তারু্ি অনযপ্রাঘন্ত লাল প্রযালাকাি একটা তারকযা লক্ষয কঘি- প্রসটা িুাঁঘ়ে রদঘত খঞ্জিটা রযঘয 
তারকযাি রেক মধযস্থঘল র্াাঁট পযবন্ত প্রযাঁঘথ যায, প্রস মঘন মঘন ভাঘর্ তারকযাটা যরদ কামিাঘনি 
কণ্ঠনালী হত। 
 

কামিান রনঘজি জনয রসংহাসঘনি একটা সম্ভার্না আাঁচ কিঘত প্রপঘি এর্ং তাাঁি আগ্রহী সহঘযাযী 
রহসাঘর্ আসকািীঘক সাঘথ রনঘয প্রস সুঘযাযটা গ্রহণ কঘিঘি। তািা যতরদন কারু্ল দখল কঘি 
িাখঘর্, ততরদন হুমাযুঘনি পঘক্ষ রহনু্দিাঘন রনঘজি কতৃবত্ব। পুনিায রফঘি পাওযা প্রায অসম্ভর্। 
একটা রর্ষয র্হুরদন আঘযই প্রমারণত হঘযঘি। প্রয পারির্ারিক একতা, প্রমাযল িাজর্ংঘশি জনয যর্ব 
এসর্ রর্ষঘযি প্রচঘয তাাঁঘদি কাঘি রনঘজঘদি ধনর্ান, লাভর্ান কিাি সুঘযায, এর্ং প্রযনঘতন প্রকাঘি 
তাি ক্ষরতসাধন কিাটাই প্রযন আপাত দৃরষ্টঘত প্রর্শী গুরুত্বপূণব। তাঘদি এই প্ররতরহংসাপিাযন ঈষবা 
কতটা ভযঙ্কি, তাাঁঘদি সর্াইঘক এটা রক রর্পযবঘযি মুঘখামুরখ দাাঁ়ে করিঘযঘি এই রর্ষযটা তািা 
প্রকন কখনও রু্ঝঘত প্রচষ্টা কঘিনা? 
 

রনঘজি মঘনি ভার্নাগুঘলাঘক গুরিঘয প্রনযাি প্রচষ্টা কিঘত কিঘত হুমাযুন পাযচারি কিঘত থাঘক। 
তাঘক অর্শযই রচন্তাভার্না কঘি যুরক্তযুক্ত আচিণ কিঘত হঘর্ কািণ তাি সাঘথ এখন তাি স্ত্রী আি 
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তাাঁঘদি অনাযত সন্তাঘনি ভরর্ষযতও জর়েঘয িঘযঘি। হারমদাি কথা মঘন হঘত ক্ষরণঘকি জনয তাি 
প্রমজাজ প্রসন্ন হঘয উঘে। চািপাঘশি রর্পদসঙু্কল পারিপারশ্ববকতা সঘত্ত্বও, যত কঘযক সপ্তাহ রিল 
তাাঁি জীর্ঘনি সর্ঘচঘয আনন্দময সময, রর্ঘশষ কঘি একমাস আঘয, প্রচাঘখি তািায দারুণ প্রভা 
রনঘয হারমদা যখন তাাঁঘক জানায প্রয তাাঁি স্বপ্ন সফল হঘযঘি। প্রস আদঘতই যভবর্তী হঘযঘি। প্রস 
অরচঘিই একজন উত্তিারধকািী লাভ কিঘত চঘলঘি সম্ভর্ত এই কথাটা জানা থাকাি কািঘণই 
হুমাযুঘনি পঘক্ষ কামিান আি আসকারিি সাম্প্ররতক এই রর্শ্বাসোতকতা প্রমঘন রনঘত আিও প্রর্শী 
কষ্ট হঘে। তাঘক আোত কিাি প্রচষ্টা কঘি তাাঁিা তাাঁি স্ত্রী আি ভার্ী সন্তানঘক- যািা এই পৃরথর্ীঘত 
হুমাযুঘনি কাঘি সর্ঘচঘয রপ্রয- তাঘদিও আোত কিঘত প্রচষ্টা কঘিঘি। 
 

আি প্রস যরদ সরতযই পুত্রসন্তান যঘভব ধািণ কঘি থাঘক, যা হারমদা রনঘজও রর্শ্বাস কঘি, তঘর্ 
কারু্ল হাতিা়ো হওযাটা তাি সন্তাঘনি ভরর্ষযতঘক আঘিা প্রর্শী রর্পদসঙু্কল কঘি তুলঘর্। প্রিঘলটা 
যরদ হুমাযুঘনি শঙ্কা অনুযাযী দ্রুত এরযঘয আসা রর্পদসঙু্কল সমযটা কারটঘয উেঘত পাঘি তাহঘলও 
একটা রর্শাল সাম্রাঘজযি উত্তিারধকািী হর্াি র্দঘল প্রস হযত- যখন অনয িাজর্ংশ রহনু্দিান শাসন 
কিঘি, তাি প্রকাঘনা প্রকাঘনা পূর্বপুরুঘষি মঘতা যুির্াজ মামুরল প্রযাত্রপরতি জীর্ন লাভ কিঘর্ এর্ং 
মারটি প্রদযাল প্রদযা কঘযকটা গ্রাম আি প্রভ়োি পাঘলি মারলকানা রনঘয রনঘজি আত্মীযঘদি সাঘথ 
ল়োই কিঘর্- নযণয এমন রকিু একটাি উত্তিারধকািী হঘর্। 
 

এটাঘক প্রকাঘনামঘতই েটঘত প্রদযা যাঘর্ না, এঘক প্রকাঘনাধিঘনি প্রশয প্রদযাি প্রশ্নই উঘে না। প্রস 
এটা েটঘত রদঘত পাঘি না। হুমাযুন হাটু প্রভঘঙ র্ঘস পঘ়ে এর্ং উাঁচু স্বঘি একটা প্ররতশ্রুরত উচ্চািণ 
কঘি। 
 

যত পরিশ্রমই সহয কিঘত প্রহাক, যতদীেবই প্রহাক আমাঘদি সগ্রাম, আরম অর্শযই আর্ািও 
রহনু্দিাঘনি সম্রাট হর্। আি এটা কিাি জনয আরম আমাি প্রদঘহি প্রশষ িক্ত রর্নু্দটুকুও আরম 
রর্সজবন রদঘত প্রস্তুত। আমাি আব্বাজাঘনি কল্পনাি প্রচঘযও রর্শাল একটা সাম্রাজয উত্তিারধকাি 
সূঘত্র আমাি সন্তান এর্ং তাাঁঘদি সন্তানঘদি জনয প্রিঘখ যার্। আরম, হুমাযুন এটা শপথ কঘি র্লরি। 
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হুমাযুন আি তাি সসনযর্ারহনী মািওযাঘিি রনকটর্তবী হঘত মরুভূরমি উষ্ণতা প্রায অসহনীয মাত্রায 
প্রপৌঁঘি। প্ররতটা রদন প্রযন আঘযি রদঘনি প্রচঘয উষ্ণতি এর্ং প্রাণান্তকি র্ঘল মঘন হয। চও়ো, 
চযাো পাঘযি অরধকািী রখটরখঘট প্রমজাঘজি উঘটি পাল পরিরস্থরত প্রকাঘনামঘত সামাল প্রদয রকন্তু 
প্রো়ো আি মালর্াহী খচ্চিগুঘলা প্রকামি পযবন্ত র্হমান যনযঘন র্ারলঘত ডুঘর্ যায। প্ররত রদনই, 
রনঘিজ ভরঙ্গঘত পা প্রনঘ়ে আি ফাটা প্রোাঁঘটি মাঝ রদঘয প্রর্ি হঘয থাকা খটখঘট শুকঘনা জীহ্বা 
রনঘয, ক্লারন্ত আি পারন শূনযতায আক্রান্ত পশুগুঘলা মুখ থুর্ঘ়ে প়েঘি। হুমাযুন তাি প্রলাকঘদি 
আঘদশ রদঘযঘি মারটঘত মুখ থুর্ঘ়ে পঘ়ে যাওযা হাাঁটঘত অক্ষম পশুগুঘলাঘক জর্াই কঘি প্রসগুঘলাি 
মাংস িান্না রদঘযঘি, রকন্তু প্রসই সাঘথ প্রস জম্ভগুঘলাি িক্ত সংগ্রহ কিািও রনঘদবশ রদঘযঘি। সতমূঘিি 
আমঘল, আরদযন্ত রর্িৃত তৃণভূরমঘত রনঘজঘদি ভাির্াহী জম্ভি িক্ত পান কঘি প্রযািািা অঘনক 
রর্পযবয সামাল রদঘযঘি। 
 

হুমাযুন, কাাঁঘধি উপি রদঘয প্রপিঘন তারকঘয, হারমদাঘক র্হনকািী চািরদঘক আর্ি পালরকটাঘক 
প্রচাখ ঝলসাঘনা রূপারল অস্পষ্টতাি প্রভতি প্রথঘক তাাঁি শরক্তশালী িযজন প্রলাঘকি কাাঁঘধ স্থারপত 
অর্স্থায প্রর্ি হঘয আসঘত প্রদঘখ। খানজাদা, গুলর্দন এর্ং র্হঘিি সাঘথ ভ্রমণকািী অনযানয সম্ভ্রান্ত 
মরহলািা টাট্ট প্রো়োয ভ্রমণ কিঘলও, যভবর্তী হারমদাি পঘথি কষ্ট দূি কিঘত হুমাযুন সম্ভার্য 
সর্রকিু কিঘত প্রচষ্টা কিঘি। পালরকটাি র্াাঁঘশি সতিী কাোঘমাি দুপাঘশ োস আি সুযরন্ধ লতাপাতা 
রদঘয একটা আোদঘনি মঘতা সতিী কিা হঘযঘি এর্ং কঘযক েন্টা পিপি পরিচািঘকিা মরুভূরমি 
প্রপ্রক্ষাপঘট প্রসানাি প্রচঘযও মূলযর্ান পারন রদঘয প্রসটা রভরজঘয রদঘে, দার্দাঘহি কর্ল প্রথঘক 
হারমদাঘক খারনকটা হঘলও সুর্ারসত প্রশারন্ত রদঘত। এতসর্ প্রযাঘসি পঘিও, তাাঁি মুখ খুর্ই রুি 
প্রদখায এর্ং তাাঁি প্রচাঘখি নীঘচি প্রায স্বে ত্বঘকি চািপাঘশ সৃষ্ট কাঘলা দায স্পষ্টই জারনঘয প্রদয 
প্রয যভবার্স্থা তাি জনয প্রমাঘটই প্রকাঘনা সুখকি অরভজ্ঞতা নয। হারমদা প্রাযশই রর্র্রমষা প্রর্াধ কঘি 
এর্ং খার্াঘিি প্ররত প্রচণ্ড অরুরচ প্রদখা প্রদয। 
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হারমদাঘক র্হনকািী পালরকটা রনকটর্তবী হঘত প্রদঘখ, হারমদাঘক হািার্াি ভযটা নতুন কঘি 
হুমাযুনঘক আেন্ন কঘি প্রফঘল। তাঘক িক্ষা কিঘত এর্ং রনিাপদ স্থাঘন রনঘয প্রযঘত, হুমাযুন তাাঁি 
সামঘথবযি রভতঘি িঘযঘি এমন প্রকাঘনা রকিু কিঘত রিধা কিঘি না, রকন্তু তািপঘিও রর্পদ 
চািপাঘশ ওাঁত প্রপঘত িঘযঘি। সাপ আি রর্ঘি প্রিার্ল প্রদযাি জনয ফণা তুঘল িঘযঘি। মরুভূরমঘত 
রযজরযজ কিঘত থাকা দসুযর্ারহনীও তাাঁঘদি জনয রর্পঘদি কািণ হঘয দাাঁ়োঘত পাঘি, প্রযঘহতু তাি 
খুর্ অল্প সংখযক সসনযই এখন অর্রশষ্ট আঘি- খুর্ প্রর্শী হঘল হাজািখাঘনক হঘর্। কারু্ল তাাঁি 
হাতিা়ো হঘযঘি জানঘত প্রপঘি, তাি র্ারহনীি একটা রর্শাল অংশ প্রভাজর্ারজি মঘতা শূঘনয রমরলঘয 
প্রযঘি। 
 

আল্লাহ সহায থাকঘল তািা শীঘ্রই মািওযাি িাঘজযি কািাকারি প্রপৌঁঘি যাঘর্ এর্ং প্রসখাঘন আশ্রয 
লাভ কিঘর্। িাজা মালঘদওঘযি সমথবনজ্ঞাপক র্াতবা হুমাযুনঘক প্রয িাজদূত সিকাি তযায কিঘত 
িারজ করিঘযরিল প্রসই একই িাজদূত সাম্প্ররতক সমযগুঘলাঘত র্াতবার্াহঘকি দারযত্ব পালন কিঘিন- 
হুমাযুন তাি র্ারহনী রনঘয িাঘজযি রনকটর্তবী হর্াি সাঘথ সাঘথ পাল্লা প্রর্ঘ়ে চঘলঘি। প্রস অর্শয 
আশা কঘিরিল মালঘদও র্যর্হাি উপঘযাযী সাহাযয কিঘর্ন- িসদ, পারন এর্ং তাজা প্রো়োি পাল 
প্ররতশ্রুরতি সুলরলত র্াণীি প্রচঘয এই মুহূঘতব তাি কাঘি অঘনকঘর্শী কাময। রকন্তু হুমাযুন এইসর্ 
সাহাঘযযি জনয অনুঘিাধ জানাঘত ইতিত প্রর্াধ কঘি। প্রস মহািাঘজি অরতরথ এর্ং রমত্র রহসাঘর্ 
মািওযাি যাঘে, রভকু্ষঘকি মঘতা সাহাযযপ্রাথবী রহসাঘর্ না। 
 

চাম়ো রদঘয র্াাঁধান লাল প্রখঘিা খাতাটা প্রযখাঘন কারশম দারযঘত্বি সাঘথ প্ররতরদন তাঘদি িসদ খিচ 
হর্াি পরিমাণ রলরপর্ি কঘিন, রেক প্রযমনটা রতরন িাখঘতন র্ার্ি যখন সমিকঘন্দ অর্রুি রিল 
তখন, প্রসটায রলরপর্ি নরথ প্রথঘক প্রদখা যায প্রর্াঁঘচ থাকাি মঘতা এখনও যঘথষ্ট পরিমাণ প্রখজুি, 
শসয আি অনযানয শুকঘনা ফল তাাঁঘদি সংগ্রঘহ িঘযঘি। অর্শয, প্রিাযাক্রান্ত অথর্া ক্লান্ত হা়ে 
রজিরজঘি পশুি মাংস, যরদ আঘদৌ প্রসটাঘক তাজা র্লা যায িা়ো, প্রশষ কঘর্ তাাঁিা তাজা মাংস 
প্রখঘযঘি মঘনই কিঘত পািঘর্ না। তাঘদি চলাি পঘথ প্রযসর্ গ্রাম প়েত প্রথম রদঘক তািা প্রসখান 
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প্রথঘকই প্রঘযাজনীয িসদ সংগ্রহ কিঘতা। এখন আঘমি প্রমৌসুম চলঘি। এর্ং চকচঘক সরু্জ পাতাি 
মাঘঝ প্রথাকায প্রথাকায ঝুঘল থাকা রমরষ্ট যন্ধযুক্ত, কমলা িঘঙি, প্রকামল ফলটাি িসাল অংশই 
হারমদা একটু আগ্রহ কঘি খায। রকন্তু িযরদন আঘয তািা প্রশষ র্সরতটা অরতক্রম কঘিঘি- একটা 
কুযাি চািপাঘশ মারটি সতিী েির্ার়েি একটা জটলা আি তািপঘি মরুভূরম তাঘদি গ্রাস কঘি 
প্রফঘলঘি। আহঘমদ খাঘনি গুপ্তদূঘতিা, চোঘলারকত িাঘতি আাঁধাঘি সামঘন র্হুদূি পযবন্ত এরযঘয 
রযঘযও প্রকাঘনা র্সরতি সন্ধান খুাঁঘজ পাযরন। 
 

এই মুহূঘতব অর্শয তাাঁঘদি সর্ঘচঘয র়্ে সমসযাি নাম পারনি স্বল্পতা, তাাঁি আরধকারিঘকিা এখন 
সতকবতাি সাঘথ পারনি সংরর্ভায তদািক কিঘি। রতন িারত্র আঘয, তাাঁি দুজন প্রলাক পারনি র্দঘল 
ক়ো মদ পান কঘিরিল। তািপঘি, তাাঁঘদি তৃষ্ণা মাত্রা িা়োঘত এর্ং রনঘজঘদি অনুভূরত প্রভাাঁতা হঘয 
প়েঘল, পুরতযন্ধময কঘযক প্রটাক পারন অর্রশষ্ট আঘি এমন একটা মশঘকি দখল রনঘয রনঘজঘদি 
রভতঘি ল়োই শুরু কঘি, যাি ফঘল একজঘনি মৃতুয হয অপি মাতাঘলি খঞ্জঘিি আোত রনঘজি 
যলায ধািণ কিায। হুমাযুন প্রর্াঁঘচ যাওযা অপি প্রসৌভাযযর্ানঘক তখনই কর্ন্ধ কিাি আঘদশ প্রদয 
রকন্তু দণ্ডাঘদশ প্রতযক্ষ কিঘত সমঘর্ত হওযা সসনযঘদি প্রচাঘখ প্রস চাপাঘক্রাধ রধরকরধরক কঘি জ্বলঘত 
প্রদঘখ। মরুভূরমি হানাদািঘদি প্রযঘকাঘনা আক্রমঘণি মঘতাই রর্শৃঙ্খলা আি অর্াধযতাও সমান 
রর্পজ্জনক… 
 

তাি রনঘজি প্রো়োও িীরতমঘতা ধুকঘি। প্রর্চািীি যাঘয একটা সময রিল যখন প্রসটা চকচক 
কিঘতা, এখন প্রকর্ল শুকঘনা োঘমি দায আি র্ারল জঘম িঘযঘি এর্ং েনেন প্রহাাঁচট খাঘে। 
হুমাযুন ভ্রূ কুচঘক প্রো়োটাি চািপাঘশ পাযচারি কঘি। সূঘযবি কমলা িঘঙি প্রযালকটা প্রথঘক 
রর্েুরিত অসহনীয আঘলাি তীব্রতা চািপাঘশি ভূপ্রকৃরতঘক মৃতর্ৎ কঘি প্রিঘখঘি, র্ারলযার়েি 
সারিগুঘলাঘক প্রচটাঘলা কঘি তুঘলঘি এর্ং সর্রকিুঘক প্রচাঘখ জ্বলুরন ধিান একঘেঘযমী আি হঘতাদযম 
কঘি তুঘলঘি প্রয রকিুই আগ্রহী সৃরষ্ট কিা র্া মঘনার্ল তাজা কঘি না। প্রো়োটাঘক রকিুক্ষঘণি জনয 
একটু রর্শ্রাম রদঘত হুমাযুন মারটঘত প্রনঘম পঘ়ে এর্ং র্ামহাঘত প্রো়োি লাযামটা ধঘি রর্শ্বি 
প্রাণীটাি পাঘশ পাঘশ হাাঁটঘত থাঘক। 
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হুমাযুন সহসা সামঘন প্রকাথাও প্রথঘক প্রভঘস আসা একটা রর্শৃঙ্খলাি শব্দ শুনঘত পায। রতন রক 
চািশ যজ দূঘি সসনযসারিি সমু্মখভাঘয রক েঘটঘি প্রদখঘত প্রচাঘখি উপঘি হাত রদঘয একটা আ়োল 
সতিী কঘি রকন্তু সূঘযবি দার্দাঘহি কািঘণ রকিুই প্রর্াঝা যায না। ওখাঘন রক েঘটঘি প্রদঘখ এঘসা, 
প্রস রচৎকাি কঘি জওহিঘক আঘদশ প্রদয। রকন্তু জওহি তাাঁি র্াহন রনঘয সামঘন এরযঘয যার্াি 
আঘযই তাঘদি চািপাঘশ মানুষ আি প্রাণীি একটা সরম্মরলত ঊধ্ববশ্বাস ধার্ন শুরু হয। ভাির্াহী 
প্রাণীগুঘলা এতক্ষণ যািা রনজবীর্ভরঙ্গঘত প্রপিন প্রপিন অনুসিণ কঘি আসরিঘলা, সহসা তািা 
উন্মঘত্তি মঘতা তাঘদি পাশ কারটঘয সামঘন এরযঘয যায,নাক র্িার্ি দার্ঘ়ে যার্াি সময তািা 
র্ালুঘক প্রকাঘনািকম প্ররতর্ন্ধক রহসাঘর্ গ্রাহয কঘি না। হুমাযুন রু্ঝঘত পাঘি, প্রাণীগুঘলা 
রনরিতভাঘর্ পারনি যন্ধ প্রপঘযঘি এর্ং তাাঁি আত্মা ধক কঘি উঘে। 
 

প্রস তাি প্রো়োি রপঘে পুনিায আঘিাহন কঘি, প্রাণীটা উঘত্তজনায এখন রচরহ ির্ কিঘি, সামঘনি 
রদঘক এরযঘয যায। প্রস রনঘজি হাঘত হারমদাি জনয এক প্রপযালা শীতল পারন রনঘয আসঘর্। রকন্তু 
প্রস যতই কািাকারি প্রপৌঁঘি, তাি প্রচাঘখ রর্শৃঙ্খলা ধিা প়েঘত থাঘক। প্রথঘমঘতা উন্মঘত্তি মঘতা 
হুঘ়োহুর়ে কিঘত থাকা এতগুঘলা প্রদঘহি ভীঘ়ে- মানুষ আি প্রাণী রনরর্বঘশঘষ প্রর্াঝাই যায না ধুঘলা 
মরলন কঘযকটা যাট্টাঘযাট্টা প্রখজুি যাঘিি আ়োঘল আসঘল রেক রক েঘটঘি। তািপঘি প্রস কঘযকটা 
উাঁচু হঘয থাকা মারটি প্রদযাঘলি পাশ্ববভায প্রদখঘত পায যা প্রদখঘত অঘনকটা প্রিাটখাট একটা কুঘযাি 
সমরষ্ট র্ঘল প্ররতযমান হয এর্ং একপাঘশ একটা ঝণবা প্রথঘক পারনি ধািা নুর়েপাথঘিি উপি রদঘয 
একটা প্রিাট প্রস্রাতধািা হঘয যর়েঘয এঘস র্ারলঘত রমরলঘয যাঘে। কুঘযা প্রথঘক প্রভালা পারন ভরতব 
মশঘকি দখল রনঘত তাি প্রলাঘকিা ইরতমঘধয হুঘ়োহুর়ে শুরু কঘি মূলযর্ান পারন অপচয কিঘি। 
 

ভাির্াহী প্রাণীগুঘলা যাঘদি যত্ন প্রনযা তাঘদি উরচত রিঘলা প্রসগুঘলাও এখন প্রকমন খাপিা়ো আচিণ 
কিঘি। উঘটি র্হি থুতু রিটাঘে এর্ং উন্মঘত্তি নযায পা। রদঘয লারথ িু়েঘি। একটা প্রলাঘকি প্রপঘট 
এঘতা প্রজাঘি লারথ লাঘয প্রয প্রর্চািা র্ারলঘত রিটঘক পঘ়ে এর্ং রনঘমঘষি রভতঘি ধার্মান পাঘযি 
নীঘচ পদদরলত হঘয প্রথাঁতঘল যায। হুমাযুন তাাঁি মাথাটা গুাঁর়েঘয প্রযঘত প্রদঘখ, যা গুরলঘয উো একটা 
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দৃঘশযি অর্তািণা কঘি মযজ আি িক্ত মরুভূরমি র্ালুঘত রিটঘক প্রযঘল সাঘথ সাঘথ তাি র্ারহনীি 
সাঘথ আযত কুকুঘিি পাল হামঘল পঘ়ে প্রসটা চাটঘত আিম্ভ কঘি। ভাির্াহী খচ্চঘিি পাল ঝণবাি 
কাঘি দ্রুত প্রপৌঁিাঘত, তাাঁঘদি রপঘেি প্রর্াঝাি কথা ধতবঘর্য রভতঘি না এঘন, সর্াই তাাঁঘদি র্ীভৎস 
হলুদ দাাঁত প্রর্ি কঘি এর্ং এঘক অপিঘক কাম়োঘত প্রচষ্টা কঘি, সর্াই একসাঘথ ধ্বিাধ্বরি কিঘত 
থাঘক। 
 

হুমাযুন প্রক্রাঘধ আত্মহািা হঘয পঘ়ে। তাাঁি আরধকারিঘকিা রক প্রভঘর্ঘি…? শৃঙ্খলা রফরিঘয আনর্াি 
সংকল্প রনঘয প্রস যখন প্রো়োি পাাঁজঘি গুঘতা রদঘয সামঘন এরযঘয প্রযঘত রযঘয, প্রস প্রদঘখ উন্মত্ত, 
রর্শৃঙ্খল মানুঘষি ভীঘ়েি রভতঘি সাধািণ প্রলাকঘদি সাঘথ তাাঁি আরধকারিঘকিাও িঘযঘি। প্রস 
রচৎকাি কঘি তাাঁঘদি মঘনাঘযায আকষবণ কিঘত প্রচষ্টা কঘি রকন্তু তাাঁিা পাত্তাও প্রদয না। মাথাি 
উপঘি আলমযীি আঘন্দারলত কিঘত কিঘত প্রস র্ল প্রঘযায কঘি জটলাি আঘিা রভতঘি প্রঘর্শ 
কঘি এর্ং রচৎকাি কঘি রতিস্কাঘিি তুর্র়ে প্রফাাঁটাঘত থাকঘল অর্ঘশঘষ প্রস রনঘজি উপরস্থরত 
সম্পঘকব সর্াইঘক সঘচতন কিঘত সক্ষম হয। লরজ্জত-মুঘখ তাি আরধকারিঘকিা পারনি জনয 
রনঘজঘদি রভতঘি ল়োই র্ন্ধ কঘি এর্ং রনঘজঘদি প্রলাকঘদি রনযন্ত্রণ কিাি প্রচষ্টা শুরু কঘি। 
 

হুমাযুন এখন সসনযসারিি প্রপিঘন অর্স্থানিত হারমদা এর্ং অনযানয মরহলাঘদি কথা প্রভঘর্ শরঙ্কত 
হঘয উঘে। প্রস তাি প্রো়োি মুখ েুরিঘয রনঘয, যিম র্ালুি উপি রদঘয দুলরক চাঘল প্রো়ো প্রিাটায 
রকন্তু তাি রনঘযারজত প্রহিীঘদি িািা সুিরক্ষত অর্স্থায তািা তখনও শ্লথ রকন্তু সুশৃঙ্খল ভরঙ্গঘত 
এরযঘয আসঘি প্রদঘখ স্বরিি শ্বাস প্রনয। সসনযসারিি অঘনক প্রপিঘন তািা অর্স্থান কিাি কািঘণ 
আকরিক রর্শৃঙ্খলা এর়েঘয প্রযঘত প্রপঘিঘি। হারমদাি পালরকি রদঘক এরযঘয রযঘয পদবা সরিঘয প্রস 
রভতঘি উাঁরক প্রদয। পালরকি রভতঘিি আঘলা-আধারিঘত তাাঁি দীরপ্তমান হারস প্রদঘখ হুমাযুন রু্ঝঘত 
পাঘি রচন্তাি রকিু প্রনই এর্ং প্রস অঘনক স্বাভারর্ক হঘয উঘে। 
 

শৃঙ্খলা রফরিঘয আনঘত প্রায েন্টাখাঘনক সময লাঘয রকন্তু ততক্ষঘণ পারনি কাঘি অনযঘদি আঘয 
প্রপৌঁিার্াি তারযঘদি কাঘি পিাি হঘয রকংর্া হুঘ়োহুর়েি রভতঘি প্রথাঁতঘল রযঘয িযজন প্রলাক মািা 
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রযঘযঘি। অঘনযিা পারন প্রখঘয প্রপট প্রঢাল কঘি এখন মারটঘত শুঘয কাতিাঘে আি পরিত্রাণ পার্াি 
জনয রচৎকাি কিঘি। কঘযকজঘনি র্রমি সাঘথ পারন আি রপত্ত উেঘি আি তািা প্রলাপ র্কঘত 
শুরু কঘিঘি। নিঘকি প্রকাঘনা দৃশয প্রযন পৃরথর্ীি রু্ঘক অরভনীত হঘে এর্ং হুমাযুন মুখ েুরিঘয 
অনযরদঘক তাকায। হুমাযুন আি তাি সাঘথি প্রিাট র্ারহনীটা রর্পযবঘযি প্রকাঘনা অতঘল পরতত 
হঘযঘি জানাি জনয তাি শত্রু প্রশিশাহ অঘনক দূঘি অর্স্থান কিায প্রস মঘন মঘন ভাঘযযি প্ররত 
কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কঘি। 
 

রতনরদন পঘি ধুসি রদযঘন্তি আ়োল রিন্ন কঘি একটা উাঁচু, পাথুঘি রশলািঘিি এর্ঘ়ো প্রথর্ঘ়ো 
অর্যর্ দৃশযমান হঘল তাাঁি মঘনার্ল পুনিায চাঙ্গা হঘয উঘে। রশলািঘিি চূ়োয, ঈযঘলি র্াসাি 
মঘতা একটা দূযব প্রশাভা পাঘে- মািওযাঘিি িাজাি দুঘভবদয দূযব। দূযবটা এখনও অর্শয পঘনি রক 
রর্শ মাইল দূঘি িঘযঘি। হুমাযুন মঘন মঘন ভাঘর্, শীঘ্রই প্রস হারমদা, খানজাদা আি গুলর্দনঘক 
দূযবপ্রাকাঘিি রনিাপত্তাি রভতঘি রনঘয প্রযঘত সক্ষম হঘর্। মরুভূরমি উপি রদঘয তাঘদি রর্পদসঙু্কল 
যাত্রা প্রশঘষ পুনিায রনিাপত্তা আি রস্থিতাি মাঘঝ প্রীরতকি প্রতযার্তবন। মালঘদওঘক তাি শুঘভো 
জারনঘয প্রস তখনই একজন গুপ্তদূতঘক প্রপ্রিণ কঘি। 
 

গুপ্তদূত পঘিি রদনই কমলা িঘঙি আলখাল্লা আি ইস্পাঘতি র্মব পরিরহত অর্স্থায, তাঘদি 
সাজসজ্জাি সাঘথ মাননসই কাঘলা স্ট্যারলযঘন দশবনীযভরঙ্গঘত উপরর্ষ্ট িাজাি প্রচৌকষ প্রহিীঘদি 
একটা দলঘক রনঘয রফঘি আসঘল প্রদখা যায, হুমাযুন যা আন্দাজ কঘিরিল কাযবত দূিত্ব তািঘচঘয 
অঘনক কম। প্রযািাঘদি মাথাি প্রঢউ প্রখলান লম্বা চুল অঘনকটা প্রমঘযঘদি মঘতা কঘি তাঘদি মাথাি 
উপঘি প্রখাাঁপা কঘি র্াাঁধা র্ঘট রকন্তু চকচঘক ফলাি র্শবা র্হনকািী র্াজপারখি মঘতা নাকরর্রশষ্ট, 
রিপরিঘপ, প্রপষল প্রদঘহি এই প্রলাকগুঘলাি মাঘঝ প্রমঘযলী প্রকাঘনা সর্রশষ্টয প্রনই। 
 

কারশম আি জারহদ প্রর্যঘক দুপাঘশ রনঘয হুমাযুন প্রো়োয উপরর্ষ্ট অর্স্থায সামঘনি রদঘক এরযঘয 
যায। িাজপূত দলপরত প্রিাাঁ়ো প্রনঘম প্রনঘম এঘস হুমাযুঘনি সামঘন নতজানু হঘয যিম র্ালুঘত 
অল্পক্ষঘণি জনয রনঘজি কপাল স্থাপন কঘি। সুলতান, মািওযাঘিি িাজা, মহামানয মালঘদও 

http://www.bengaliebook.com/


ব্রাদার্স অ্যাট ওয়ার - অ্যাম্পেয়ার অ্ব দয ম াগল । অ্যাম্লক্স রাদারম্ ার্স 

321 

www.bengaliebook.com                                  র্ূচিেত্র 
 

 

আপনাঘক তাাঁি শুঘভো জারনঘযঘিন। রতরন অঘনকরদন প্রথঘকই আপনাি জনয অঘপক্ষা কিঘিন 
এর্ং আপনাি যাত্রাপঘথি প্রশষ রকিু মাইলগুঘলাঘত িক্ষীর্ারহনী রহসাঘর্ আপনাি সঙ্গী হঘত আমাঘক 
আি আমাি অধীনস্থ প্রলাকঘদি পারেঘযঘিন। 
 

িাজা মালঘদওি এই আন্তরিকতাি জনয আরম তাি প্ররত কৃতজ্ঞ। আমিা যত দ্রুত মািওযাি 
প্রপৌঁিাঘত পাির্ ততই মঙ্গল- আমাি প্রলাঘকিা পরিশ্রান্ত হঘয পঘ়েঘি। 
 

অর্শযই, সুলতান। আমিা যরদ এখনই যাত্রা করি তঘর্ সূযবাি নাযাদ আমিা দূঘযব প্রপৌঁঘি যার্ 
প্রসখাঘন আমাি প্রভু আপরন আি আপনাি সহযাত্রীঘদি জনয রর্শ্রাঘমি র্ঘন্দার্ি কঘিঘিন। 
 

িাজপুত প্রযািািা তাাঁঘদি প্রলাকঘদি কাঘি রফঘি যার্াি সময হুমাযুন তাঘদি রদঘক তারকঘয প্রথঘক, 
প্রস মঘন মঘন ভাঘর্ তাি সঘঙ্গি এই হতশ্রী প্রসনার্ারহনী প্রকমন িাপ প্রফলঘত প্রপঘিঘি। তাাঁঘদি 
সম্পঘকব অজ্ঞ এমন একজন প্রলাক তাি র্ারহনীঘক এই অর্স্থায প্রদখঘল প্রমাঘটই তাঘদি যরর্বত 
প্রমাযল র্ারহনী র্ঘল ভার্ঘর্ না র্িং পরিশ্রান্ত প্রো়োয উপরর্ষ্ট অপরিেন্ন একদল প্রলাক, তাাঁঘদি 
পযবাঘণ একটা সময প্রযসর্ উজ্জ্বল ফলারর্রশষ্ট শস্ত্র প্রশাভা প্রপত তির্ারি আি প্রদা-ধারি িণকুোি- 
প্রসগুঘলা এখন র্হুর্যর্হাঘি কাযবকারিতা হারিঘযঘি। মরুভূরমি যিঘম তাি প্রলাকঘদি প্রভতঘি 
অঘনঘকই রৃ্ত্তাকাি ধাতর্ আিিণযুক্ত ঢাল প্রফঘল রদঘযঘি র্হন না কঘি এর্ং তাঘদি তূঘণি তীি 
প্রায প্রশষ হঘয এঘসঘি। মরুভূরমি রভতি রদঘয অরতক্রম কিাি কািঘণ ভাঘলা কাে খুাঁঘজ প্রর্ি কঘি 
তীি সতিী কিাি প্রকাঘনা সুঘযায র্া সময তািা পাযরন। হুমাযুঘনি তর্রকঘদি প্রদঘখ প্রকর্ল মঘন 
হয- জারহদ প্রর্ঘযি িািা রনপূণভাঘর্ প্ররশরক্ষত- প্রয তািা রকিুটা প্ররতঘিাধ যঘ়ে তুলঘত পািঘর্। 
রকন্তু প্রস যরদ একর্াি প্রকর্ল মািওযাি প্রপৌঁিাঘত পাঘি তাহঘল এসর্ রকিুই র্দঘল যাঘর্। তাি 
কাঘি এখন প্রর্শ রকিু অথবসম্পদ িঘযঘি যা রদঘয প্রস তাি সঘঙ্গি প্রলাকঘদি পুনিায অস্ত্রশঘস্ত্র 
সরজ্জত কিঘত এমনরক নতুন প্রলাক রনঘযায কিঘতও পািঘর্, এর্ং মািওযাঘিি িাজা স্বযং তাাঁঘক 
প্রলাক সির্িাহ কিঘর্। 
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প্রসই িাঘত, সূযবাঘিি পঘি আকাঘশি কমলাভ-প্রযালাপী আভাি নীঘচ, হুমাযুন তাাঁি অর্রশষ্ট 
সসনযদঘলি অগ্রভাঘয অর্স্থান কঘি মািওযাঘিি আাঁকার্াাঁকা স়েক রদঘয শহঘিি র্সরতি প্রপিঘনি 
খা়োভাঘর্ উঘে যাওযা উচ্চভূরমি শীঘষব অর্রস্থত িাজা মালঘদও-এি রর্শাল দূযবপ্রাসাঘদি রদঘক 
এরযঘয যায। র্ঘনি প্রশষভায, মারটি র্ার়ে আি রশলািঘিি মধযর্তবীস্থাঘন- যা প্রদঘখ মঘন হয প্রসটা 
সম্ভর্ত প্রদ়েশ রফট উাঁচু হঘর্ একটা উনু্মক্ত প্রান্তি িঘযঘি যাি ডানপাশ রদঘয একটা শীণবকাযা ঝণবা 
র্ঘয চঘলঘি। ঝণবা অরতক্রম কঘি খারনকটা দূঘি সারি সারি তারু্ আি জ্বালার্াি জনয সতিী অর্স্থায 
কাে িূপ কঘি িাখা। 
 

সুলতান, আপনাি প্রলাকঘদি রর্শ্রাঘমি জনয রনরমবত িাউরন, িাজপুত প্রসনাপরত রর্নঘযি সাঘথ র্ঘল। 
 

হুমাযুন প্রো়ো রনঘয না থারমঘয রশলািঘিি পাদঘদঘশ অর্রস্থত একটা প্রতািণাকৃরত প্রঘর্শপঘথি 
রদঘক এরযঘয যায। হুমাযুন তাাঁি প্রদহিক্ষী, র্ঘযাঘজযষ্ঠ প্রসনাপরত, অমাতযরৃ্ন্দ আি িাজ পরির্াঘিি 
মরহলাঘদি রনঘয প্রতািণিাঘিি নীচ রদঘয অরতক্রম কিাি সময অন্তিাল প্রথঘক অদৃশয হাঘতি 
কািসারজঘত জযঢাঘকি গুরুযম্ভীি আওযাজ তাাঁঘদি স্বাযত জানায। প্রতািঘণি অপি পাঘশ্বব, খা়ো 
রকন্তু প্রশি একটা পথ র্ামরদঘক তীক্ষ্ণ একটা র্াাঁক রনঘয উপঘিি রদঘক উঘে রযঘযঘি এর্ং পাথঘিি 
প্রাকৃরতক র্াাঁক অনুসিণ কঘি রশলািঘিি উপঘিি রদঘক উঘে যায। হুমাযুঘনি ক্লান্ত প্রো়োটা, নাক 
রদঘয প্রফস-প্রফাাঁস শব্দ কঘি, ঢালু পথ প্রর্ঘয মন্থি যরতঘত উপঘিি রদঘক উেঘত আিম্ভ কঘি একটা 
প্রশি পাথুঘি মালভূরমি শীষবভাঘয এঘস হারজি হয। তাাঁি সামঘন এখন কামাঘনি প্রযালা রনঘক্ষঘপি 
জনয রিদ্র রর্রশষ্ট প্রাকাঘিি একটা প্রর্ষ্টনী যা রশলািঘিি উপরিভাঘযি প্রায পুঘিাটাই রেঘি প্রিঘখঘি। 
একটা রিতল প্রতািণযৃঘহি রভতি রদঘযই অভযন্তঘি প্রঘর্শ কিা যায হুমাযুন প্রদঘখ প্রাকাঘিি সারি 
প্রপিনরদঘকও প্রসারিত। 
 

প্রতািণযৃহটা, সিদঘলি উপঘি প্রপিঘনি পাঘয ভি রদঘয দাাঁর়েঘয উো প্রো়োয উপরর্ষ্ট এক িাজপুত 
প্রযািাি অর্যর্ প্রখাদাই কিা িঘযঘি, প্রদখঘত প্রর্শ প্রাচীন উঘত্তারলত ধাতর্ রনিাপত্তা প্রর্ষ্টনীি রনচ 
রদঘয অভযন্তঘি প্রঘর্শ কিাি সময হুমাযুন ভাঘর্, আগ্রা দূযব র্া এমনরক কারু্ঘলি দূযবপ্রাসাঘদি 

http://www.bengaliebook.com/


ব্রাদার্স অ্যাট ওয়ার - অ্যাম্পেয়ার অ্ব দয ম াগল । অ্যাম্লক্স রাদারম্ ার্স 

323 

www.bengaliebook.com                                  র্ূচিেত্র 
 

 

প্রচঘযও অঘনক প্রাচীন। এই প্রতািঘণি নীঘচ রদঘয িাজপুত প্রযািাঘদি কতগুঘলা প্রজন্ম প্রো়ো রনঘয 
দুলরক চাঘল িুঘট প্রর্ি হঘযঘি এর্ং রনঘজঘদি প্রযািা সংরহতাি প্রর্ধবঘন পাহাঘ়েি ঢালু পথ রদঘয 
নীঘচি রদঘক িুঘট রযঘযঘি যুঘিি তুরলঘত ধ্বংঘসি রচত্রকল্প রনমবাঘণ? রহনু্দিাঘনি তার্দ 
অরধর্াসীঘদি রভতঘি এই িাজপুত প্রযাত্রগুঘলা সরতযই প্রমাযলঘদি সাঘথ অঘনক প্রর্শী েরনষ্ঠ একটা 
প্রযািা জারত যাঘদি কাঘি মাঘযি রু্ঘকি উষ্ণ দুঘধ রশশুি অরধকাঘিি মঘতাই যুি, সম্মান, প্রযৌির্, 
রর্জয তাঘদি একটা স্বতরসি অরধকাি। রকন্তু তাি প্রকৌতূহলী প্রচাঘখ তখনই এমন রকিু একটা ধিা 
পঘ়ে যা প্রস রেক পুঘিাপুরি অনুধার্ন কিঘত পাঘি না। প্রতািণযৃঘহি দুপাঘশ প্রভতঘিি রদঘক 
প্রসারিত প্রদযাঘলি উপঘি িক্ত-িরঞ্জত প্রিাট প্রিাট হাঘতি পাঞ্জাি ধািার্ারহক িাপ িঘযঘি। 
 

ঔই িাপগুঘলা রক? 
 

িাজপুত প্রসনাপরতি উত্তি শুঘন হুমাযুঘনি মঘন হয পিাঘনি যহীন প্রথঘক উঘে আসা যর্ব তাি কঘণ্ঠ 
প্রখলা কিঘি। মািওযাঘিি িাজপরির্াঘিি মরহলািা রনঘজি মৃতুযঘক প্রস্বোয র্িণ কিঘত এরযঘয 
যার্াি সময হাঘতি এই িাপগুঘলা প্রিঘখ রযঘযঘি। একজন িাজপূত িমণীি স্বামী যখন যুিঘক্ষঘত্র 
রনহত হয র্া অনয প্রকাঘনা কািঘণ মৃতুযর্িণ কঘি তখন প্রসই িমণীি দারযত্ব জীর্ঘনি স্পন্দঘন 
রনঘজি অরধকাি পরিতযায কিা এর্ং স্বামীি অঘন্তরষ্টরক্রযাি রচতায তাি সাঘথ রমরলত হওযা। 
আগুঘনি সর্বগ্রাসী রশখাি চাদঘি রনঘজঘক আরৃ্ত কিাি পূঘর্ব প্রসইসর্ িমণীঘদি জীরর্ত অর্স্থায 
প্রশষ কমবকাণ্ড এই রচহ্নগুঘলা যা আপরন এখাঘন প্রদখঘিন। 
 

হুমাযুন এিকম যল্প আঘযও শুঘনঘি। র্ার্ি তাঘক র্ঘলরিঘলন প্রয তাাঁি রহনু্দ প্রজািা এই 
প্রলাকাাঁচািঘক সতী র্ঘল এর্ং অঘনকঘক্ষঘত্রই প্রদখা যায প্রয প্রমঘযিা প্রমাঘটই র্যাপািটায উৎসাহী নয। 
র্ার্ি এক রকঘশািী রর্ধর্াঘক র়্েঘজাি যযাল র্িি র্যস হঘর্ প্রমঘযটাি প্রদঘখরিল, প্রতঘল চুপচুঘপ 
কঘি রভরজঘয আক্ষরিক অঘথবই তাঘক আগুঘনি রভতঘি িুাঁঘ়ে প্রফঘল প্রদযাি আঘয মিীযা হঘয 
ধ্বিাধ্বরি কিঘত। প্রমঘযটাি মিণ রচৎকাঘিি ভযার্হতা ভাষায প্রকাশ কিাি মঘতা না এর্ং 
র্ার্ঘিি প্রলাঘকিা র্যাপািটায হিঘক্ষপ কিাি আঘযই প্রর্চািী আগুঘন পুঘ়ে মািা যায। 
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হুমাযুঘনি মঘনি ভার্না প্রযন প্রলাকটা রু্ঝঘত পািঘি এমন ভরঙ্গঘত িাজপুত প্রসনাপরত কথা র্লঘত 
থাঘক, আমাঘদি প্রমঘযঘদি জনয এটা অতীর্ সম্মাঘনি রর্ষয…এর্ং আমিা যরদ কখনও যুিঘক্ষঘত্র 
এমন প্রশাচনীয পিাজযর্িণ করি প্রয শত্রুি হাঘত আমাঘদি প্রমঘযঘদি রনযৃরহত হর্াি সম্ভার্না 
িঘযঘি, সর্ঘচঘয র্যস্ক। িাজপুত িাজকুমািী পুঘিাভাঘয প্রথঘক অনযানয সম্ভ্রান্ত মরহলাঘদি সাঘথ 
রনঘয তািা প্রঘতযঘক তখন রর্ঘযি অনুষ্ঠাঘনি উপঘযাযী জাাঁকাঘলা প্রপাষাক আি প্রসিা অলঙ্কাি 
সরজ্জত-জহঘিি অনুষ্ঠাঘন প্রযায রদঘত যায। রর্শাল একটা অরিকুণ্ড প্রজ্জ্বরলত কিা হয এর্ং 
মযবাদাহারনি মুঘখামুরখ হর্াি প্রচঘয তািা হারসমুঘখ আগুঘনি কুঘণ্ড লারফঘয পঘ়ে। চমকপ্রদ একটা 
দৃশযকল্প প্রযন তাাঁি প্রচাঘখি সামঘন মূতব হঘয উঘেঘি এমন ভরঙ্গঘত প্রলাকটা হাসঘত থাঘক। 
 

পিমানন্দ র্া হতাশায প্রনযা লাল িাপরচঘত্রি উপি প্রথঘক হুমাযুন তাি দৃরষ্ট সরিঘয প্রনয। সহজাত 
প্ররৃ্রত্তি র্ঘশ, প্রস অনুভর্ কঘি প্রয একজন স্ত্রী তাি স্বামীি প্ররত যতই রনঘর্রদত প্রাণ রকংর্া 
পরিরস্থরত যতই ভযার্হ প্রহাক, একটা প্রমঘযি স্বাধীনভাঘর্ রচন্তা কিাি মঘতা আপন অরিত্ব িঘযঘি, 
তাি রনজস্ব রকিু র্াধযর্াধকতাও িঘযঘি রনঘজি প্ররত, যরদ প্রস মা হয তঘর্ তাাঁি সন্তাঘনি প্ররত, 
এর্ং তাি চািপাঘশ যািা িঘযঘি। খানজাদাি অরভজ্ঞতা প্রথঘকই প্রদখা যায প্রয এমন পরিরস্থরতঘত 
একটা অদময সত্ত্বা রটঘক থাকঘত এর্ং প্রসই পরিরস্থরত প্রথঘক, হযঘতা। অক্ষত অর্স্থায না রকন্তু 
আত্মাি র্ঘল আঘিা র্লীযান হঘয, প্রর্ি হঘয আসঘত পাঘি। তাি যরদ এখন মৃতুয হয তাহঘল 
হারমদা আগুঘন জীর্ন্ত দগ্ধ হঘে এমন ভার্নাই তাি িক্তঘক শীতল কঘি প্রতাঘল। িাজপুতিা রহনু্দ 
রহসাঘর্ পুনরুত্থাঘন রর্শ্বাস কঘি এর্ং সম্মাঘনি সাঘথ মৃতুযর্িণ কিাি অথবই হল আঘিা উাঁচু মযবাদা 
রনঘয পুনিায ভূরমষ্ঠ হওযা, প্রযখাঘন প্রস রর্শ্বাস কঘি প্রয প্রঘতযক মানুষ একর্ািই জন্ম। গ্রহণ 
কিঘর্, তাই প্রঘতযঘকি উরচত প্রসই জীর্ঘনি সঘর্বাত্তম র্যর্হাি রনরিত কিা, এটাই সম্ভর্ত 
আচিনযদ রভন্নতাি মূল কািণ। 
 

তাঘদি রেক সামঘন নাক র্িার্ি, নতুন পদবা রদঘয আরৃ্ত প্রদযাঘলি রেক মঘধযখাঘন িযফুট প্রশি 
একটা যরল প্রদখা যায যাি রেক মাঝর্িার্ি প্রায সমঘকাণী একটা র্াাঁক িঘযঘি রর্পুল সংখযায 
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শত্রুপঘক্ষি সসনযঘদি প্রধঘয আসা প্ররতঘিাধ কিঘতই এমনটা কিা হঘযঘি, এ রর্ষঘয প্রকাঘনা সঘন্দহ 
প্রনই। যরলটা রযঘয কুচকাওযাঘজি জনয র্যর্হৃত একটা রর্শাল মাঘে রযঘয প্রশষ হয, প্রযখাঘন এখন 
একদল িণহিী অনুশীলন কিঘি। মাঘেি রর্পিীত রদঘকও আঘিকপ্রস্থ প্রদযাল প্রদখা যায, এিও 
রেক মঘধয একটা সরু যরলপথ আঘি। প্রমাযল দূঘযবি নক্সা প্রথঘক এঘকর্াঘি আলাদা এইসর্ 
সমঘকরেক প্রদযাল, হুমাযুনঘক কারু্ঘলি র্াজাঘি কাশযি প্রথঘক আযত ঢুলু ঢুলু প্রচাঘখি র্রণকঘদি 
রর্রক্র কিা জরটল র্াঘক্সি রভতঘি অর্রস্থত র্াঘক্সি কথা স্মিণ করিঘয প্রদয। 
 

প্রদযাঘলি এই তৃতীয সারিটাই রকন্তু প্রশষ র্াাঁধা। আঘযি মঘতা একই ধিঘনি যরলপথ রদঘয এরযঘয 
প্রযঘত হুমাযুন চতুঘষ্কাণাকৃরত একটা রর্শাল প্রাঙ্গঘণ উপরস্থত হয- এটাই মালঘদও দূঘযবি প্রকেস্থল। 
প্রাঙ্গঘণি রেক মাঝখাঘন একটা রর্শাল প্রাসাদ দাাঁর়েঘয িঘযঘি, প্রসৌন্দঘযবি প্রচঘয যাি দুঘভবদযতাি 
রদঘকই প্রর্শী লক্ষয কিা হঘযঘি। প্রাসাদটাি র্রহবভাঘযি প্রদযাঘল রখলানযুক্ত প্রিাট প্রিাট জানালা 
যত্রতত্র ইোমঘতা প্রযন প্রকউ র্রসঘয রদঘযঘি, ফঘল র্াইঘি প্রথঘক প্রদঘখ কাঘিা পঘক্ষ অনুমান কিাটা 
অসম্ভর্ ভর্নটা কত তলা। প্রাসাঘদি একরদঘক একটা চও়ো, মজরু্ত দশবন রমনাি িঘযঘি- যাি 
শীষবভাঘয িঘযঘি পাথঘিি সতিী একটা অরভজাত রুরচশীল কক্ষ। 
 

হুমাযুন তাি প্রো়োি লাযাম প্রটঘন ধঘি এর্ং অনুসন্ধানী দৃরষ্টঘত রনঘজি চািপাঘশ তারকঘয প্রদঘখ। 
তাাঁঘক স্বাযত জানার্াি জনয এখাঘন তাি রনমন্ত্রাতাি অর্স্থান কিাি কথা রিল। রকন্তু রেক তখনই 
উচ্চনাঘদ অদৃশয এক তূযবর্াদঘকি তৃযবধ্বরন প্রভঘস আঘস এর্ং প্রাসাঘদি কারুকাযবময রসংহিাি 
রদঘয কমলা আলখাল্লা পরিরহত িাজপুত প্রযািািা সারির্িভাঘর্ প্রর্ি হঘয আঘস এর্ং হুমাযুঘনি দুই 
পাঘশ দুঘটা সারিঘত সার্লীল দক্ষতায রর্নযি হয। প্রযািাদঘলি রেক প্রপিঘনই দীেবঘদহী, শরক্তশালী 
দশবন একটা প্রলাকঘক প্রদখা যায, পিঘন পরিকিযুক্ত কমলা আলখাল্লা যাি প্রান্তঘদশ িাজকীয 
মরহমায মারট িুাঁঘয িঘযঘি, মাথাি হীিকঘশারভত প্রসানাি জরিি কারুকাজ কিা কাপঘ়েি পাযর়েি 
নীঘচ কাঘলা চুল টানটান কঘি র্াাঁধা, িাজা মালঘদও। দুহাত রু্ঘকি উপঘি স্থাপন কঘি, রতরন 
হুমাযুঘনি রদঘক এরযঘয আঘসন এর্ং মাথা নত কঘি অরভর্াদন। জানান। 
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সম্রাঘটি জয প্রহাক। মািওযাঘি আপনাঘক স্বাযত জানাই। 
 

িাজা মালঘদও, আপনাি আরতরথযতাি জনয আমাি ধনযর্াদ গ্রহণ করুন। 
 

আমাঘদি িাজপুত প্রথা অনুযাযী আমাি পরির্াঘিি িাজমরহষীঘদি আর্াসন কঘক্ষি পাঘশই 
আপনাি সাঘথ আযত প্রমাযল িাজর্ংঘশি িমণীঘদি আর্াসন কঘক্ষি র্ঘন্দার্ি কিা হঘযঘি। 
আপরন আি আপনাি সাঘথ আযত অমাতযরৃ্ন্দ এর্ং প্রসনাপরতঘদি জনয হাওযা মহঘল কক্ষ প্রস্তুত 
কিা হঘযঘি। মালঘদও রমনাঘিি রদঘক ইশািা কঘি। আপনাি কক্ষটা রমনাঘিি এঘকর্াঘি শীষবঘদঘশ 
অর্রস্থত প্রযখাঘন চািপাশ প্রথঘক র্াতাস প্রর্ারহত হঘত পাঘি। 
 

আরম আর্াি একর্াি আপনাঘক ধনযর্াদ জানাই। আি মালঘদও আযামীকাল আমিা আঘলাচনায 
র্সঘর্া। 
 

অর্শযই। 
 

* 
 

পঘিি রদন নিম যরদঅলা রর্িানাি চািপাঘশ রমরহ তাাঁি রদঘয সতিী পদবাি রভতি রদঘয প্রর্ারহত 
উষ্ণ র্াতাঘসি একটা আঘমজ অনুভর্ কিঘত হুমাযুন েুম প্রথঘক প্রজঘয উঘে, যত িাঘত পরিশ্রান্ত 
অর্স্থায প্রযখাঘন স্বপ্নহীন এক দীেব সুরপ্তঘত তাাঁি প্রদহ প্রভঘঙ পঘ়েরিল। কঘযক মুহূতব প্রস রনথি হঘয 
প্রসখাঘনই শুঘয থাঘক, রনঘজি পরির্াি আি তাি অনুযত প্রলাকঘদি রনিাপদ আশ্রঘয আনঘত পািাি 
কািঘণ স্বরি আি সন্তুরষ্টঘর্াঘধি কাঘি রনঘজঘক সমরপবত কঘি। তািা সর্াই রকিুক্ষঘণি জনয হঘলও 
অন্তত রর্শ্রাম রনঘত পািঘর্, এর্ং সর্ঘচঘয গুরুত্বপূণব রর্ষয হল হারমদা তাি প্রঘযাজনীয প্রসর্া আি 
রর্শ্রাম পাঘর্। হুমাযুন উঘে র্ঘস এর্ং র্াইঘিি প্রশি র্ািান্দায প্রর্ি হঘয এঘস পাহাঘ়েি খা়ো ঢাল 
র্িার্ি যা নীঘচি র্ালুকাময সমভূরমঘত রনঘজি আপন প্রর্ানি সাঘথ রর্শ্বাসোতকও, এঘকর্াঘি 
সিাসরি প্রনঘম রযঘযঘি রনঘজি তারকঘয থাকঘত থাকঘত, সূযব আকাঘশ অর্শয অঘনকটা উাঁচুঘত প্রনঘম 
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আসঘত এর্ং ভর্নগুঘলা প্রমখগুঘলা রনথি দাাঁর়েঘয থাঘক। সূযবঘক, ইরতমঘধয প্রর্শ অঘনকটা উপঘি 
উঘে রযঘযঘি, প্রদঘখ মঘন হয প্রাঘন্তি রদকটা লাল িঘঙ িরঞ্জত হঘয িঘযঘি, অঘনকটা িক্তাক্ত 
কমলাি আাঁঘশি মঘতা প্রদখায। 
 

যত কঘযক সপ্তাহ ধঘি নাযাঘ়ে ভ্রমণ কিাি ধকঘলি পঘি, হুমাযুঘনি কাঘি মরুভূরম আি রর্নু্দমাত্র 
আকষবণীয মঘন হয না। প্রস েুঘি দাাঁর়েঘয জওহিঘক আঘদশ প্রদয- কারশম, জারহদ প্রর্য আি 
অনযানয প্রসনাপরতঘদি প্রডঘক আনঘত। খর্িটা রনিযই মালঘদও এি কাঘিও প্রপৌঁঘিরিল কািণ 
হুমাযুঘনি প্রলাঘকিা এঘস প্রপৌঁিার্াি আঘযই, িাজাি ভূতযিা নানা ধিঘনি ফল, র্াদাম আি প্রসানা 
এর্ং রূপাি তর্ক রদঘয প্রমা়ো রমরষ্ট প্রর্াঝাই রপতঘলি অরতকায প্রে এর্ং প্রসানালী জঘয শীতল 
সির্ত রনঘয উপরস্থত হয। মালঘদও রনঘজ যখন র্যরক্তযতভাঘর্ প্রসখাঘন এঘস উপরস্থত হন তাঘদি 
পানাহাি তখনও প্রশষ হযরন। পাতলুন আি যাঢ় প্রর্গুনী িঘঙি প্রজাব্বা পরিরহত অর্স্থায আজ তাাঁঘক 
যতকাঘলি প্রচঘয অঘনকঘর্শী মারজবত প্রদখায এর্ং তাাঁি প্রমদহীন প্রকামঘি একটা সরু ধাতর্ রশকল 
প্রথঘক চাম়োি সতিী সাধািণ প্রকাঘষি প্রভতঘি র্াাঁকান একটা খঞ্জি ঝুলঘি। 
 

সুলতান, আমাি রর্শ্বাস িাঘত আপনাি েুম ভাঘলাই হঘযঘি। 
 

যত কঘযক সপ্তাঘহি প্রচঘয অঘনক আিাঘম েুরমঘযরি। আসুন, অনুগ্রহ কঘি আমাঘদি সাঘথ রকিু 
একটা মুঘখ প্রদন। হুমাযুন তাাঁি পাঘশ প্রিশঘমি কমলা িঘঙি তারকযাি রদঘক তাাঁঘক ইরঙ্গত কঘি। 
 

মালঘদও আিাম কঘি র্ঘস এর্ং তর্ক প্রমা়োন একটা খুর্ারন তুঘল মুঘখ প্রদয। রশষ্টতাি খারতঘি, 
হুমাযুন রসিান্ত প্রনয প্রয প্রশি শাঘহি প্রসঙ্গ উত্থাপঘনি পূঘর্ব তাি রকিুক্ষণ অঘপক্ষা কিাই সঙ্গত 
হঘর্, রকন্তু তাাঁি রনমন্ত্রাতা প্রদখা যায রেক অতটা রর্নযী নন। 
 

আপরন রনিযই এই দীেব আি কষ্টকি সফি আমাি সাঘথ শীতল শির্ত পান কিাি অরভপ্রাঘয 
কঘিনরন। মালঘদও সামঘনি রদঘক ঝুাঁঘক আঘস। আমাঘদি প্রর্াধহয িাখঢাক না কঘি কথা র্লা 

http://www.bengaliebook.com/


ব্রাদার্স অ্যাট ওয়ার - অ্যাম্পেয়ার অ্ব দয ম াগল । অ্যাম্লক্স রাদারম্ ার্স 

328 

www.bengaliebook.com                                  র্ূচিেত্র 
 

 

উরচত। আমাঘদি উভঘযই একই শত্রুি প্রমাকাঘর্লা কিরি। প্রশি শাহঘক যরদ অর্াঘধ রর্চিঘণি 
সুঘযায প্রদযা হয তাহঘল প্রস আমাঘদি দুজনঘকই ধ্বংস কিাি ক্ষমতা িাঘখ। আপরন ইরতমঘধযই 
প্রজঘনঘিন প্রয মািওযাি আক্রমঘণি হুমরক রদঘয প্রস আমাঘক চূ়োন্ত অপমান কঘিঘি, রকন্তু তাি 
রিন্ন মিক ধূঘলায পঘ়ে িঘযঘি প্রদখাি অরভপ্রায আমাি মাঘঝ সাম্প্ররতক সপ্তাহগুঘলাঘত আঘিা 
প্রজািাল হঘযঘি তািই আঘিা অরধকতি ঔিঘতযি কািঘণ। 
 

তা কী কঘি হয? 
 

আমাি প্রমঘযঘক রর্ঘয কিাি জনয প্রিার্ পাোর্াি ধৃষ্টতা প্রস প্রদশবন কঘিঘি। িাজস্থাঘনি রত্রশজন 
নৃপরতি িক্ত আমাি প্রমঘযি ধমনীঘত র্ইঘি- সাধািণ এক প্রো়োি দালাঘলি প্রচৌযবরৃ্রত্তঘত রসিহি 
সন্তাঘনি হাঘত আমাি প্রমঘযঘক আরম তুঘল রদঘত পারি না। মালঘদও এি প্রচাখ দুঘটা সংকীণব হঘয 
এঘসঘি এর্ং তাি কণ্ঠস্বঘি রর্ষ ঝঘি প়েঘি। 
 

আমাি সাঘথ খুর্ অল্প সংখযক প্রলাক িঘযঘি রকন্তু আপরন যরদ আমাঘক একটা র্ারহনী সংগ্রহ কঘি 
রদঘয, আমাি সাঘথ যুঘি অংশ প্রনন, অঘনযিা তাহঘল অনুসিণ কিাি জনয উৎসাহঘর্াধ কিঘর্। 
প্রমাযলঘদি মঘতা আপনাি প্রলাঘকিাও প্রযািাি জাত। প্রশিশাহ আি তাাঁি রনকৃষ্টতম সঙ্গীসাথীঘদি 
আমিা একসাঘথ নদবমায রনঘক্ষপ কিঘত পািঘর্া। মালঘদও, আরম আপনাঘক প্ররতশ্রুরত রদরে- 
আগ্রায যখন আরম আর্ািও রসংহাসঘন অরধরষ্ঠত হর্, আপরনই হঘর্ন সর্বাঘগ্র পুিষ্কাি লাঘভি 
অরধকািী। 
 

আমাি সাঘধযি রভতঘি িঘযঘি এমন সর্রকিু আরম কিঘর্া- পুিষ্কাঘিি জনয না র্িং আপনাি আি 
আমাি রনঘজি ঐরতঘহযি প্ররত আমাি রর্শ্বাস আি সম্মান আঘি র্ঘল। 
 

মালঘদও, আরম জারন প্রসটা। হুমাযুন িাজাি কাাঁধ আকঘ়ে ধঘি এর্ং তাাঁঘক রু্ঘক প্রটঘন প্রনয। 
 

* 
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আট সপ্তাহ পঘি, হুমাযুন, িাজা আি তাাঁঘক রনিাপত্তা দানকািী প্রদহিক্ষী র্ারহনীঘক দূঘযবি 
প্রতািণিাি রদঘয প্রর্ি হঘয, রুক্ষ প্রান্তঘিি উপি রদঘয জযসলমীঘিি মরুশহি অরভমুঘখ হারিঘয 
প্রযঘত প্রদঘখ প্রযখাঘন প্রপৌঁঘি মালঘদও প্রশি শাঘহি রর্রুঘি অরভযাঘনি জনয আঘিা সসনয সংগ্রঘহি 
পরিকল্পনা কঘিঘি। সন্ধযাি অন্ধকাি চািপাশ প্রথঘক রেঘি ধিঘত, িাঘতি মঘতা দূযবপ্রাকাঘি একটা 
আশ্রযস্থল খুাঁজঘত র্যি িাজাি প্রপাষা মযুঘিি ককবশ ডাঘক শীতল র্াতাস খানখান হঘয যায। 
ভরর্ষযত সম্পঘকব রনরর্ষ্ট মঘন রচন্তা ভার্না কিাি সময হুমাযুন অঘনক রদন পঘি অঘনকটাই প্রশারন্ত 
অনুভর্ কঘি। মালঘদও একজন মঘনাঘযাযী আরতথযকতবা। শুঘভো স্মািক রহসাঘর্ উপঘঢৌকন প্রদান 
র্া প্রকাঘনা ধিঘনি রর্ঘনাদঘনি আঘযাজন- উঘটি প্রদৌ়ে, হারতি ল়োই র্া অরি-ভক্ষঘণি প্রদশবনী 
এর্ং িাজপুত সামরিক কসিত- র্যাতীত খুর্ কম রদনই অরতর্ারহত হয। যতকালই প্রযমন, তাি 
জনয একটা কারুকাযবখরচত প্রো়োি মাথাি সাজ আি হারমদাি জনয স্বে হলুদাভ র্াদামী িঘঙি 
অযাম্বাি পাথঘিি পুরতি একটা হাি মালঘদও পারেঘয রদঘযঘি। মালঘদও এি র্নু্ধঘত্বি স্মািক 
রহসাঘর্ এটা যরদও প্রর্শ স্বরিদাযক রকন্তু তাি প্রচঘযও গুরুত্বপূণব রর্ষয হল প্রশি শাঘহি রর্রুঘি 
অরভযাঘনি চূ়োন্ত পরিকল্পনা িাজা আি প্রস রমঘল প্রায প্রশষ কঘি প্রফঘলঘি। হুমাযুন শীঘ্রই একটা 
প্রসনার্ারহনীি প্রধান রহসাঘর্ পুনিায রনঘজঘক অরধরষ্ঠত প্রদখঘর্। 
 

সুলতান… প্রস েুঘি তারকঘয প্রদঘখ হারমদাি এক পরিচারিকা, জযনর্, তাি সামঘন নতজানু হঘয 
িঘযঘি। প্রমঘযটাি প্রিাটখাট মুখার্যঘর্ি ডান পাশটা একটা জরুঘলি মঘতা জন্মদাঘযি কািঘণ 
মািাত্মকভাঘর্ কুৎরসত প্রদখায এর্ং মািওযাি অরভমুঘখ প্রাণান্তকি যাত্রাি সমঘয প্রর্চািীি মা জ্বঘি 
মািা প্রযঘল, প্রমঘযটাি পদারতক সসনয র্ার্া অনযানয সন্তানঘদি ভিণঘপাষঘনি রনরমঘত্ত প্রমঘযটাঘক 
রনঘজি সংস্থান রনঘজই কিাি জনয পরিতযায কঘি। হারমদা প্রমঘযটাি দুভবাঘযযি কথা শুঘন 
আঘর্যপ্রর্ন হঘয উঘে এর্ং জযনর্ঘক রনঘজি পরিচািকা কঘি প্রনয। 
 

রক র্যাপাি? 
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জযনর্ তখনও নতজানু অর্স্থায, দ্রুত কথা র্লঘত থাঘক। সুলতান, মহামানয িাজমরহষী যত দ্রুত 
সম্ভর্ আপনাঘক তাি সাঘথ প্রদখা কিঘত অনুঘিাধ জারনঘযঘিন। 
 

হুমাযুন হাঘস। আজিাঘত প্রস হারমদাি কাঘি যার্াি কথা রচন্তা কিরিঘলা। তািা এখন যখন রনিাপদ 
আি আিাঘম িঘযঘি এর্ং হারমদাও পুনিায সুস্থঘর্াধ কিঘত শুরু কিায, তাি মন আজকাল প্রাযই 
শািীরিক আনঘন্দি জনয উদগ্রীর্ হঘয উঘে যরদও হারমদাি উদি মাতৃঘত্বি লক্ষণ রনঘয দ্রুত প্রর্ঘ়ে 
উেঘত শুরু কিায তাঘক শীেই হারমদাি জনয রনঘজি আঘর্য সংযত কিঘত অভযি হঘত হঘর্। 
প্রকাঘনা কািঘণ প্রযন অনাযত সন্তাঘনি প্রকাঘনা ক্ষরত না হয। রকন্তু এই মুহূঘতব জযনার্ যখন কথা 
প্রশষ কঘি তাি রদঘক প্রচাখ তুঘল তাকায প্রসখাঘন সমসযাি সম্ভার্না ফুঘট থাকঘত প্রদখা যায এর্ং 
প্রস সাঘথ সাঘথ রু্ঝঘত পাঘি প্রকাঘনা একটা ঝাঘমলা হঘযঘি। 
 

জযনর্ঘক অযথা প্রশ্ন কিাি জনয সময নষ্ট না কঘি, হুমাযুন দ্রুত রসাঁর়ে রদঘয দুই তলা নীঘচ 
হাওযা মহঘলি সাঘথ সংঘযাযকািী দিদালাঘনি রদঘক এরযঘয যায প্রযখাঘন মালঘদও এি িাজপুত 
িমণীঘদি আর্াসন কঘক্ষি সংলি কক্ষগুঘলাঘত হারমদা আি অনযানযঘদি থাকর্াি র্ঘন্দার্ি কিা 
হঘযঘি। হারমদাি কঘক্ষি চন্দনকাঘেি দিজাি সামঘন অর্স্থানিত তাাঁি রনজস্ব প্রদহিক্ষী র্ারহনীি 
সদসযঘদি প্রতাযাক্কা না কঘি, হুমাযুন রনঘজই দিজাি পাল্লা ধাক্কা রদঘয খুঘল এর্ং রভতঘি প্রঘর্শ 
কঘি। 
 

হুমাযুন… হারমদা প্রদৌঘ়ে তাাঁি রদঘক এরযঘয আঘস এর্ং দুই হাঘত তাাঁি যলা জর়েঘয ধঘি কাাঁঘধ মুখ 
গুাঁঘজ। হারমদাি সািা শিীি থিথি কঘি কাাঁপঘি এর্ং হুমাযুন তাি পিঘনি রফনরফঘন প্রিশঘমি 
প্রজাব্বাি নীঘচ উঘত্তজনায অস্বাভারর্ক যরতঘত স্পরন্দত হঘত থাকা হারমদাি হৃৎরপঘণ্ডি কম্পন 
অনুভর্ কঘি। 
 

রক র্যাপাি? প্রতামাি র্াচ্চাি… 
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 হারমদা প্রকাঘনা কথা না র্ঘল দিজাি পাল্লা র্ন্ধ হঘয কঘক্ষ তািা প্রকর্ল দুজন না হওযা পযবন্ত 
অঘপক্ষা কঘি। হুমাযুঘনি কাি প্রথঘক কঘযক পা প্রপিঘন সঘি রযঘয আলঘয িাখাি ভরঙ্গঘত প্রস 
দুহাত রদঘয রনঘজি স্ফীত উদি আ়োল কঘি। আমাঘদি সন্তান রনিাপঘদই আমাি কাঘি 
িঘযঘি…অন্তত এই মুহূঘতবি জনয হঘলও। রকন্তু আমিা যরদ সতকব না হই তাহঘল আমিা সর্াই 
হযত শীেই মািা প়ের্। হারমদাি যলাি স্বি এঘতাই নীচু প্রয প্রায প্রশানাই যায না এর্ং কথা র্লাি 
সময প্রস কঘক্ষি চািরদঘক এমন ভরঙ্গঘত খুরটঘয প্রদখঘত থাঘক প্রযন প্রদযাঘলি ঝুলন্ত ঝালঘিি 
প্রপিঘন প্রকউ আাঁর়েঘপঘত িঘযঘি তাাঁঘদি কঘথাপকথন শুনঘত। 
 

রক সর্ আঘর্াল-তাঘর্াল কথা র্লঘিা? 
 

হারমদা পুনিায হুমাযুঘনি রদঘক এরযঘয আঘস। আরম জানঘত প্রপঘিরি প্রয আমাঘদি আশ্রযদানকািী 
এই িাজা প্রমাঘটই আমাঘদি প্ররত র্নু্ধভার্াপন্ন নয। রতরন সর্সমঘয আমাঘদি সাঘথ রর্শ্বাসোতকতা 
কিাি ফরন্দ কিঘিন। এমনরক রতরন এখনও মরুভূরমি দুযবম অিঘল অর্রস্থত একটা দূঘযব আগ্রা 
প্রথঘক প্রশি শাঘহি প্রপ্ররিত দূঘতি সাঘথ প্রযাপন আঘলাচনায রমরলত হঘত চঘলঘিন। সসনয সংগ্রঘহি 
উঘেঘশয তাাঁি জযসলমীি যার্াি যল্পটা আি রকিুই না আমাঘদি কাি প্রথঘক রনঘজি আসল 
অরভপ্রায আ়োল কিাি একটা ফরন্দ। 
 

রকন্তু প্রস আমাি রমত্র এর্ং আমাি রনমন্ত্রাতা এর্ং যথাযথ সম্মাঘনি সাঘথই আমাঘদি আচিণ কিা 
হঘযঘি। যত দুই মাস ধঘি আমিা তাি মুঘোি রভতঘিই িঘযরি। প্রস যরদ ইো কিঘতা তাহঘল 
অসংখযর্াি প্রস আমাঘদি হতযা কিঘত পািঘতা… হুমাযুন এক দৃরষ্টঘত হারমদাি রদঘক তারকঘয থাঘক 
রচরন্তত ভরঙ্গঘত তারকঘয থাঘক প্রয যভবধািঘণি কািঘণ প্রমঘযটাি রর্ঘর্চনাঘর্াধ এঘকর্াঘি তালঘযাল 
পারকঘয রযঘযঘি। 
 

িাজাি প্রলাভই আমাঘদি এঘতারদন পযবন্ত র্াাঁরচঘয প্রিঘখঘি- রনঘজি পারিশ্ররমঘকি রর্ষঘয রতরন দি 
কষাকরষ কিরিঘলন। রনঘজঘক সন্তুষ্ট কিঘতই প্রয তাি সর্ দার্ী পূিণ কিা হঘর্, রতরন প্রশি শাঘহি 
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প্রপ্ররিত দূঘতি সাঘথ এ রর্ষঘয মুঘখামুরখ আঘলাচনাি জনয এর্াি রতরন রনঘজই রযঘযঘিন। প্রসখান 
প্রথঘক রফঘি আসা মাত্রই…রনঘজ প্রপৌঁিার্াি আঘয যরদ রতরন প্রকাঘনা র্াতবা প্রপ্রিণ কঘিন তাহঘল 
আঘিা আঘযই…রতরন আমাঘদি সর্াইঘক হতযা কিঘর্নই। 
 

হারমদাি মুখ ভঘয টানটান হঘয আঘি যরদও তাি কণ্ঠস্বি সংযত। হুমাযুন তাি হাত ধঘি, 
প্রসগুঘলাি মমবি শীতলতা অনুভর্ কঘি। 
 

তুরম এঘতাসর্ রক কঘি জানঘত পািঘল? 
 

একটা প্রমঘয তাি নাম সুলতানা িাজাি হাঘিম প্রথঘক আমাি সাঘথ প্রদখা কিঘত এঘসরিল। প্রমঘযটা 
আমাঘদি প্রযাঘত্রি একজন- কারু্ঘলি পার্বতয অিঘল র্সর্াসকািী একজন আরিরদ। পারনপঘথি 
যুঘি তাি আব্বাজান শহীদ হঘল, প্রস তাাঁি মাঘযি সাঘথ কারু্লযামী একটা কাঘফলায প্রযায প্রদয 
রকন্তু রসনু্ধ নদী অরতক্রম কিাি সমঘয দসুযিা তাঘদি আক্রমণ কঘি। র্াজাঘি ক্রীতদাস রহসাঘর্ 
রর্রক্র কিাি জনয সুলতানাঘক অনযান আঘিা সর্ যুর্তী প্রমঘযঘদি সাঘথ র্রন্দ কিা হয। প্রমঘযটা 
প্রদখঘত অসাধািণ সুন্দিী। িাজাি অনুযত এক অরভজাত র্যরক্ত তাঘক রকঘন প্রনয এর্ং প্রভট রহসাঘর্ 
মালঘদও এি কাঘি পারেঘয প্রদয। 
 

এই প্রমঘযটা প্রতামাঘক আি রেক রক রক র্ঘলঘি? 
 

র্ঘলঘি প্রয প্রমাযলঘদি প্ররত প্রস তাি অন্তঘি রর্ঘিষ পুঘষ প্রিঘখঘি। প্রস আমাঘদি একদল র্র্বি 
হানাদাি িা়ো আি রকিুই মঘন কঘি না যাঘদি রহনু্দিাঘনি উপঘি প্রকাঘনা অরধকািই প্রনই। িাজাি 
প্রমঘযঘক প্রশি শাহি রর্ঘয কিঘত চাওযাি যল্পটা পুঘিাপুরি রমথযা। আমিা রনরিতভাঘর্ই এখাঘন 
আসাি জনয িািায িঘযরি এই খর্িটা পার্াি সাঘথ সাঘথ, প্রস আত্মতৃরপ্তঘত প্রঢকুি তুলঘত তুলঘত 
প্রশি শাহঘক রলঘখ পাোয প্রয অরচঘিই প্রস আমাঘদি তাি কতৃবঘত্বি র্লঘযি প্রভতঘি পাঘর্ এর্ং প্রশি 
শাহি কাঘি জানঘত চায আমাঘদি রর্রনমঘয প্রস তাঘক রক রদঘর্। রকিুরদঘনি জনয দুপঘক্ষি মাঘঝ 
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কথা চালাচারল র্ন্ধ রিল। রকন্তু প্রশষ পযবন্ত- সুলতানাি ভাষয অনুযাযী দুই রদন আঘয মািওযাি 
িাঘজযি সীমাঘন্তি রনকঘট প্রশি শাঘহি প্রপ্ররিত প্ররতরনরধ এঘস উপরস্থত হয এর্ং মালঘদও এি 
উঘেঘশয একটা র্াতবা প্রপ্রিণ কঘি প্রশি শাঘহি প্ররতরক্রযাি রর্ষঘয তাঘক অর্রহত কঘি। প্রশি শাহ 
যা র্ঘলঘি… ভযঙ্কি সর্ কথার্াতবা…এই প্রথমর্াঘিি মঘতা হারমদাি কণ্ঠস্বি প্রকমন প্রযন ভাঙা ভাঙা 
প্রশানায। 
 

হুমাযুন তাাঁঘক রনঘজি রদঘক প্রটঘন রনঘয আঘস এর্ং তাাঁঘক অন্তিঙ্গ ভরঙ্গঘত রু্ঘকি কাঘি ধঘি িাঘখ। 
হারমদা, পুঘিাটা আমায র্ল। আমাঘক সর্রকিু প্রতামায অর্শযই র্লঘত হঘর্…। 
 

রনঘজঘক সামঘল রনঘয হারমদা এর্াি হুমাযুঘনি রু্ঘক মুখ প্রিঘখ চাপা স্বঘি পুনিায র্লঘত থাঘক। 
মালঘদওঘক প্রশিশাহ প্ররতশ্রুরত রদঘযঘি প্রয িাজা যরদ আপনাি রিন্ন মিক…এর্ং আমাি যঘভবি 
অজাত সন্তানঘক…তাি কাঘি। পাোয…অথব আি ধনসম্পদ রদঘযই প্রস তাাঁঘক পুিসৃ্কত কিঘর্ না 
প্রসই সাঘথ তাাঁঘক নতুন শহি আি ভূখণ্ড দান কিঘর্ যা প্রস প্রশিশাঘহি সাম্রাঘজযি র্াইঘি 
স্বাধীনভাঘর্ রনঘজি দখঘল িাখঘত পািঘর্। সুলতানা যখন আমাঘক এই কথাগুঘলা জানায আরম 
অসুস্থ হঘয পর়ে…রকিুক্ষঘণি জনয আরম রেকমঘতা রচন্তাভার্নাও কিঘত পািরিলাম, রকন্তু আরম মঘন 
মঘন জানতাম প্রয আমাঘক শক্ত থাকঘত হঘর্…আমাঘদি জনয এর্ং আমাি যঘভব আরম যাঘক র্হন 
কিরি তাি জনয… 
 

মালঘদও এি হাঘসযাজ্জ্বল মুখ, তাাঁি কপটতাপূণব রমথযাচাঘিি কথা হুমাযুন যখন রচন্তা কঘি, তাি 
প্রভতঘি প্রক্রাধ আি রর্িরক্তি মাত্রা এঘতাই প্রর্ল হঘয উঘে প্রয তাাঁি মঘন হয উন্মত্ততায রু্রঝ প্রস 
শ্বাসরুি হঘয প়েঘর্। প্রশিশাঘহি প্রিার্ গ্রহঘণি অরভপ্রায রক মালঘদওি িঘযঘি? প্রস প্রকাঘনামঘত 
রজঘজ্ঞস কঘি। 
 

সুলতানা র্ঘলঘি িাজা ভীষণ সতকব। প্রশি শাঘহি প্ররতরনরধঘক এ কািঘণই প্রস মরুভূরমি অভযন্তঘি 
অর্রস্থত দূঘযব প্রডঘক পারেঘযঘি তাাঁি সাঘথ প্রদখা কিাি জনয যাঘত প্রস রনঘজ তাাঁঘক প্রশ্ন কিঘত 
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পাঘি। রকন্তু প্রস যরদ একর্াি রর্শ্বাস কঘি প্রয প্রশিশাহ যা র্ঘলঘি প্রসটাই প্রর্াঝাঘত প্রচঘযঘি, 
আমাঘদি হতযা কিঘত মালঘদও ইতিত কিঘর্ না। আজ সন্ধযাঘর্লা মালঘদও দূযব তযায কিাি 
সাঘথ সাঘথ, সুলতানা আমাি সাঘথ প্রদখা কিাি জনয একটা অজুহাত সতিী কঘি… 
 

প্রতামাি এই সুলতানা রর্শ্বি তুরম রক এই রর্ষঘয রনরিত? আমাঘদি জনয প্রস এঘতা র়্ে ঝুাঁরক প্রকন 
প্রনঘর্? 
 

প্রমঘযটাি প্ররত মালঘদও উদাসীন র্ঘল প্রস তাঘক েৃণা কঘি… মালঘদও তাঘক তৃণভূরম প্রথঘক আযত 
র্র্বি প্রপ্রযসী র্ঘল সঘম্বাধন কঘি। রকন্তু িাজাি প্ররত তাাঁি রর্ঘিঘষি কািণ এিঘচঘযও যভীঘি 
প্রপ্রারথত। আমাি উদঘি প্রমঘযটা যখন হাত প্রিঘখরিল তখন আরম তাি প্রভতঘি রনদারুণ একটা 
যন্ত্রণা লক্ষয কঘিরি…প্রমঘযটা আমাঘক র্ঘলঘি প্রয মালঘদওি একটা পুত্রসন্তানঘক যখন প্রস যঘভব 
ধািণ কঘি তখন প্রস র্ঘলরিল প্রিঘলটা প্রাসাঘদ মানুষ হর্াি প্রযাযয না এর্ং প্রস তাঘক অনযত্র 
পারেঘয প্রদয। প্রিঘলটা প্রর্াঁঘচ আঘি না মািা প্রযঘি এটাও মা রহসাঘর্ প্রমঘযটা জানঘত পাঘিরন। 
আমাঘদি ভার্ী সন্তান এর্ং আমাঘক একজন মা রহসাঘর্ খারতি কিাি কািঘণ প্রস আমাি সাঘথ 
প্রদখা কিঘত এঘসঘি, এই রর্ষঘয আরম রনরিত। প্রস রনঘজঘক আমাি িক্ত-সম্বন্ধীয প্রর্ান র্ঘল 
প্রোষণা কঘিঘি এর্ং আরম তাঘক রর্শ্বাস করি। 
 

হুমাযুন আলঘতা কঘি হারমদাঘক প্রিঘ়ে প্রদয। হুমাযুঘনি রদঘক হারমদা উরিি প্রচাঘখ তারকঘয থাকঘল, 
িাজপুত ঐরতঘহযি মূল প্রদযাতনা আরতরথযতা আি সম্মাঘনি সমি িীরতনীরতি মযবাদাহারন এর্ং 
মালঘদওি কপটতাি কািঘণ তাাঁি প্রক্রাঘধি উন্মত্ততা ধীঘি ধীঘি একটা শীতল সংকঘল্প পযবর্রসত 
হয। প্রস যরদ তাি রনঘজি পরির্াি আি প্রলাকঘদি জীর্ন র্াাঁচাঘত চায তাহঘল তাঘক অর্শযই 
আঘর্যঘক প্রাধানয না রদঘয প্রকর্ল একটা রর্ষঘযি প্ররত তাাঁি সমি প্রকেীভূত কিঘত হঘর্- প্রয 
প্রকাঘনা মূঘলয প্রর্াঁঘচ থাকা। 
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প্রতামাঘক আরম প্ররতশ্রুরত রদরে- প্রতামাি র্া প্রতামাি অনাযত সন্তাঘনি প্রকাঘনা ক্ষরত হঘর্ না। 
আমাি সম্রাজ্ঞী কিঘর্া র্ঘল আরম প্রতামায রর্ঘয কঘিরি এর্ং সম্রাজ্ঞীই তুরম হঘর্। আি আমাঘদি 
সন্তান আমাি পঘি ম্রাট হঘর্। মালঘদওি নীরতরর্যরহবত ষ়েযন্ত্র এসর্ পরির্রতবত কিঘত পািঘর্ না। 
 

হুমাযুঘনি এই কথায, হারমদা প্রসাজা হঘয দাাঁ়োয। আমাঘদি এখন রক কিা উরচত? 
 

এই রর্ষঘয তুরম রক আি কাঘিা সাঘথ আলাপ কঘিঘিা? গুলর্দন রকংর্া খানজাদা? 
 

কাঘিা সাঘথ আলাপ করিরন। 
 

প্রতামাি প্রখদমতকািী জযনর্ এসর্ সম্বঘন্ধ রক জাঘন? 
 

প্রস প্রকর্ল এটুকু জাঘন প্রয সুলতানাি সাঘথ কথা র্ঘল আমাি প্রমজাজ খািাপ হঘযঘি… 
 

তুরম রক সুলতানাঘক আঘিকর্াি প্রডঘক আনঘত পািঘর্? 
 

হযাাঁ। তাাঁি কক্ষ কাঘিই অর্রস্থত এর্ং প্রাসাঘদি রভতঘি প্রস অর্াঘধ চলাঘফিা কিঘত পাঘি। 
 

রনঘজি প্রচহািা প্রদখার্াি খারতঘি আমাঘক অর্শযই রকিুক্ষঘণি জনয প্রতামায একলা প্রিঘখ প্রযঘত 
হঘে। মালঘদওি করতপয প্রসনাপরতি আমাি এর্ং আমাি আরধকারিকঘদি সাঘথ আহাি কিাি 
কথা িঘযঘি প্রসখাঘন প্রশিশাঘহি রর্রুঘি আসন্ন অরভযান রনঘয আঘলাচনা হঘর্। সঘন্দঘহি উঘদ্রক 
হঘত পাঘি এমন রকিুই আরম এখন কিঘর্া না। রকন্তু এখন প্রথঘক রেক দুই েন্টা পঘি সুলতানাঘক 
এখাঘন আসঘত র্ঘলা এর্ং আমাি পঘক্ষ যত শীরঘ্র সম্ভর্ আরম প্রতামাি সাঘথ রমরলত হঘর্া। এই 
প্রমঘযটাঘক আরম রনঘজ একর্াি ভাঘলা কঘি প্রদখঘত চাই। প্রস ঝুাঁঘক এঘস, হারমদাি প্রকামল অধঘি 
আলঘতা কঘি চুমু প্রদয। ভয প্রপঘযা না, প্রস রফসরফস কঘি র্ঘল, আরম র্লরি সর্রকিু রেক হঘয 
যাঘর্… 
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তাি পঘক্ষ যত দ্রুত সম্ভর্ র্ঘট রকন্তু হুমাযুন প্রযমনটা আশা কঘিরিল তাি প্রচঘয প্রর্শ রকিুক্ষণ 
পঘি, তাাঁঘক হন্তদন্ত ভরঙ্গঘত হারমদাি আর্াসন কঘক্ষ পুনিায প্রঘর্শ কিঘত প্রদখা যায। কঘযকশ 
রপতঘলি রদযায জ্বলন্ত শলঘত এর্ং প্রদযাঘলি কুলরঙ্গঘত িরক্ষত মশাঘলি আঘলায হুমাযুন যাঘক 
আশ্রযস্থল প্রভঘর্রিল প্রসই স্থাঘনি রুক্ষ পাথুঘি প্রদযাঘলি উপরিভায নমনীয প্রদখায রকন্তু সুলতানা 
যরদ সরতয কথা র্ঘল থাঘক- এটা প্রকর্ল র্রন্দশালাই নয হতযাকাঘণ্ডি সম্ভার্য স্থান। প্রভাজসভায 
অর্স্থান কিাি সময সািাক্ষণ- যরদও হাঘর্ভাঘর্ মালঘদওি প্রলাকঘদি প্ররত মঘনাঘযাযী আি রর্নযী 
রিল- প্রস রনঘজি প্রভতঘি র্াির্াি প্রকর্ল একটা রর্ষয রনঘয রচন্তা কিরিঘলা তাি রক কিা উরচত 
এর্ং অর্ঘশঘষ একটা সাহসী আি প্রর্পঘিাযা পরিকল্পনা ধীঘি ধীঘি তাি মাথায পূণবাঙ্গতা প্রাপ্ত হঘত 
থাঘক… 
 

সুলতান। হারমদাি আর্াসন কঘক্ষ প্রঘর্শ কিঘতই একটা প্রমঘয তাি সামঘন নতজানু হয। 
 

উঘে দাাঁ়োও। প্রমঘযটা প্রসাজা হঘয দাাঁর়েঘয, হাত ভাজ কঘি অঘপক্ষা কিাি মাঘঝ হুমাযুন তাঘক 
খুাঁরটঘয খুাঁরটঘয প্রদঘখ। সুলতানাি র্যস প্রায রত্রশ র্িি হঘর্ রকন্তু তাাঁি মুখ ফযাকাঘশ, প্রচাঘখি 
রনম্াংশ প্রশি, যা আরিরদ প্রলাকঘদি সর্রশষ্টয এখনও িীরতমঘতা সুন্দিী এর্ং মাথাি কাঘলা চুঘল 
এখনও রূপারল ক্ষত সৃরষ্ট হযরন। প্রমঘযটা স্বে, লালঘচ-র্াদারম িঘঙি প্রচাঘখ উরিি ভরঙ্গঘত 
হুমাযুঘনি মুঘখি রদঘক তারকঘয থাঘক প্রযন ভার্ঘি সম্রাঘটি আঘর্ক্ষণ উতিাঘনাি মঘতা প্রযাযযতা রক 
তাি িঘযঘি। 
 

সম্রাজ্ঞী প্রতামাি কথা আমাঘক র্ঘলঘি। প্রসটা যরদ সরতয হঘয থাঘক তাহঘল আমিা প্রতামাি কাঘি 
রচিঋণী হঘয থাকঘর্া… 
 

সুলতান, আরম সরতয কথাই র্ঘলরি। আরম শপথ কঘি র্লরি। 
 

িাজা তাি প্রযাপন পরিকল্পনাি কথা হোৎ প্রতামায প্রকন র্লঘত প্রযঘলন? 
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রতরন হাঘিঘম- রনঘজি সম্বঘন্ধ মাত্রারতরিক্ত আত্মযর্ব আি আত্মতুরষ্টি আকাঙ্খয- এসর্ রর্ষয রনঘয 
প্রকাঘশয আঘলাচনা কঘি থাঘকন। সুলতান,এমনরক মরুভূরমি উপি রদঘয আপনাি এরদঘক আসর্াি 
সময, প্রস যখন জানঘত পাঘি প্রয আপনাি সাঘথ খুর্ সামানয পরিমাণ িসদ িঘযঘি, প্রস র্ঘলরিল 
আপনাঘক আক্রমণ কিঘত তাাঁি ভীষণ ইঘে কিঘি। রকন্তু রমরষ্ট কথা আি প্ররতশ্রুরতি িলনায 
আপনাঘক প্রলুব্ধ কিাটা তাঘক প্রর্শী প্রীত কঘিঘি। প্রলাকটা একজন ওিাদ সকতর্ আি ষ়েযঘন্ত্রি 
জরটল পরিকল্পনা কিঘত পিন্দ কঘি…আপনাঘক প্রস পুঘিাপুরি রনঘজি আযঘত্তি প্রভতঘি এই রর্ষঘয 
প্রস এঘকর্াঘি রনরিত হঘত প্রচঘযঘি। সুলতানাি কণ্ঠস্বি প্রকাঁঘপ উঘে, সুলতান, প্রলাকটা একটা 
সাক্ষাৎ রপশাচ… 
 

সুলতানাি প্রচাঘখ ফুঘট উো আতঙ্ক আি মানরসক সংঘক্ষাভ হুমাযুন যা সহঘজই প়েঘত পাঘি, তাঘক 
র্ঘল প্রদয প্রয প্রমঘযটা আি যাই প্রহাক রমথযা কথা র্লঘি না। 
 

আমাঘদি িক্ষা কিঘত আল্লাহ্তালাই প্রতামায এখাঘন পারেঘযঘিন, সুলতানা র্াকরুি হঘয প়েঘল প্রস 
র্ঘল। 
 

সুলতান, আরম আশা করি প্রযন প্রসটাই হয। আপনাঘক সাহাযয কিঘত আমাি পঘক্ষ যা সম্ভর্ 
সর্রকিু আরম কিঘর্া। 
 

প্রর্শ, আমাি পরিকল্পনাি কথা আমাঘক প্রতামায র্লঘত দাও… মালঘদঘর্ি আরতথয গ্রহণ কিাি পঘি 
আরম র্াজপারখ রনঘয প্রর্শ কঘযকর্াি রশকাি কিঘত রযঘযরি। আরম যরদ আর্ািও রশকাঘি প্রযঘত 
চাই তাহঘল এি প্রচঘয স্বাভারর্ক আি রকিুই হঘত পাঘি না? আযামীকাল, প্রভাঘিি প্রথম আঘলা 
ফুটঘত শুরু কিাি সাঘথ সাঘথ, আরম এর্ং আমাি সর্ অমাতয আি প্রসনাপরত যািা এখাঘন এই 
প্রাসাঘদ অর্স্থান কিঘি, সর্াই এমনভাঘর্ সরজ্জত হঘর্ প্রযন আমিা সািারদঘনি জনয রশকাঘি 
যারে। আমাঘদি প্রমঘযঘদি জনয আরম পালরক প্রস্তুত িাখাি আঘদশ প্রদর্, র্লঘর্া প্রয আরম চাই 
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সািা রদনর্যাপী আঘমাদ-প্রঘমাদ তািাও উপঘভায করুক। আমাি সাঘথ তািা আঘযও রশকাঘি 
রযঘযঘি, তাই তাঘদি এর্াঘিি যাত্রাি প্রভতঘি প্রকউ রর্রচত্র রকিু খুাঁঘজ পাঘর্ না। দূযব প্রথঘক আমিা 
নীঘচি সমতঘল প্রনঘম যাওযা মাত্র আমিা পূর্বরদঘক মরুভূরম অরভমুঘখ িওযানা প্রদর্। 
 

অর্শয প্রসই সাঘথ আমাি র্ারহনীঘকও আরম সরিঘয রদঘত চাই। আমাি র্যরক্তযত পরিচািক 
জওহিঘক আজ িাঘতই আরম জারহদ প্রর্ঘযি কাঘি পাোর্, প্রস পাহাঘ়েি পাদঘদঘশ অর্রস্থত শহঘিি 
র্াইঘি আমাঘদি অস্থাযী প্রসনািাউরনি প্রনতৃঘত্ব িঘযঘি। জওহি প্রাযশই আমাি কাি প্রথঘক জারহদ 
প্রর্ঘযি কাঘি র্াতবা রনঘয যায, তাই এর্ািও কািও মঘন সঘন্দঘহি উঘদ্রক হওযাি কথা না। প্রস 
জারহদ প্রর্যঘক রযঘয তখনই প্রলাকঘদি রকিু র্লঘত রনঘষধ কিঘর্ রকন্তু আযামী কাল খুর্ সকাঘল 
প্রস প্রযন তাঘদি রনঘয পরিম রদঘক যাত্রা কঘি, পুঘিা র্যাপািটা প্রযন এমনভাঘর্ সাজান হয প্রয 
প্রদঘখ মঘন হয তািা সামরিক প্ররশক্ষঘণি জনয যাঘে। অস্থাযী িাউরন স্থাপঘনি প্রর্শীি ভায সিঞ্জাম 
তাঘদি প্রফঘল আসঘত হঘর্। প্রসই সাঘথ আমাঘদি কামানগুঘলাও- রকন্তু এিা়ো আি প্রকাঘনা পথ 
প্রনই। মািওযাঘিি দৃরষ্ট সীমাি র্াইঘি একর্াি প্রপৌঁঘি প্রযঘল, তাঘদি রৃ্ত্তাকাঘি েুঘি এঘস আমাঘদি 
র্ারক প্রলাকঘদি সাঘথ প্রযায রদঘত হঘর্। হুমাযুন চুপ কঘি প্রথঘক রকিু ভাঘর্। সুলতানা, প্রতামাি রক 
মঘন হয? মালঘদঘর্ি অনুপরস্থরতঘত প্রহিীিা রক আমাঘক আমাি সঙ্গীসাথীঘদি রনঘয দূযব তযায 
কিাি অনুমরত প্রদঘর্? 
 

আপরন রশকাঘি যাঘর্ন পুঘিা র্যাপািটা যরদ এমন প্রদখায, তাহঘল আপনাঘক র্াধা প্রদর্াি প্রকাঘনা 
কািণ তাঘদি প্রনই। আরম যত দূি জারন, মালঘদর্ দূঘযবি অভযন্তঘি আপনাঘক আটঘক িাখাি 
প্রকাঘনা আঘদশ প্রদযরন- আপনাি সঘন্দহ হঘত পাঘি এমন রকিুই কিাি প্রকাঘনা অরভপ্রায তাি 
প্রনই। 
 

রকন্তু সুলতানা তুরম? হারমদা প্রমঘযটাি র্াহু স্পশব কঘি। আমাঘদি সাঘথ প্রতামািও আসা 
উরচত…এখাঘন প্রথঘক যাওযাটা প্রতামাি জনয রর্পজ্জনক হঘত পাঘি। তুরম রক কঘিঘি মালঘদর্ এটা 
রেকই অনুমান কিঘর্… 
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হুমাযুনঘক রর্রস্মত কঘি রদঘয সুলতানা অসম্মরত জারনঘয মাথা নাঘ়ে। 
 

রকন্তু রনঘজি প্রলাকঘদি সাঘথ প্রতামাি পুনিায রমরলত হর্াি এটা একটা সুঘযায… 
 

মালঘদঘর্ি হাঘত এখাঘন আমাি সাঘথ যা রকিু হঘযঘি তািপঘি আমাি পঘক্ষ আি রফঘি যাওযা 
সম্ভর্ না…আমাি জীর্ঘনি ঐ অংশটাি সমারপ্ত েঘটঘি। রকন্তু আরম যখন প্রদখঘর্া তাি প্রলাভ, 
উচ্চাকাঙ্খ র্াধা প্রাপ্ত হঘযঘি, র্যথব হঘযঘি প্রসটাই হঘর্ আমাি পুিষ্কাি, পিম প্রারপ্ত… একটা দুখী 
রকন্তু একই সাঘথ সাফঘলয উদ্ভারসত হারসঘত ক্ষরনঘকি জনয তাি মুখটা জ্বলজ্বল কঘি উঘে। আি 
আমাি মঘন হয না আমাঘক প্রস সঘন্দহ কিঘর্… আরম যা কঘিরি প্রসটা কিাি মঘতা রু্রি র্া সাহস 
প্রকাঘনাটা আমাি আঘি র্ঘল প্রস মঘনই কঘি না… 
 

আমাি িক্ত-সম্পরকবত প্রর্ান, প্রতামায আরম কখনও ভুলঘত পািঘর্া না। আি আগ্রায আরম যখন 
সম্রাজ্ঞী হর্, প্রতামায প্রসখাঘন রনঘয যার্াি জনয আরম প্রলাক পাোর্… এর্ং তখন যরদ প্রতামাি যার্াি 
ইো হয তাহঘল প্রতামাি সাঘথ সঘর্বাচ্চ সম্মান প্রদশবনপূর্বক আচিণ কিা হঘর্। হারমদা সুলতানাি 
যাঘল আলঘতা কঘি একটা চুমু প্রদয। আল্লাহ প্রতামাি সহায হন। 
 

* 
 

আকাঘশি পূর্বরদঘক মাত্র প্রভাঘিি লালঘচ আভা ফুটঘত আিম্ভ কঘিঘি, তখনই পুঘিাদস্তুি রশকাঘিি 
প্রপাষাঘক সরজ্জত হুমাযুনঘক সমঘকরেক প্রদযাঘলি রভতি রদঘয সঙ্গীসাথী পরিঘর্রষ্টত অর্স্থায তাঘদি 
পিঘনও রশকাঘিি প্রপাষাক, প্রধান প্রতািণযৃঘহি রদঘক ধীঘি ধীঘি প্রো়ো প্রচঘপ এরযঘয প্রযঘত প্রদখা 
যায, দূযব প্রথঘক প্রসটাই একমাত্র প্রর্ি হর্াি িািা। মালঘদঘর্ি প্রদযা একটা চমৎকাি কাঘলা িঘঙি 
র্াজপারখ তাাঁি করিঘত র্ঘস িঘযঘি, হলুদ চাম়োি সতিী পাথিখরচত প্রযািা র্াাঁধা প্রটাপঘিি নীঘচ 
পারখটাি উজ্জ্বল প্রচাখ ঢাকা িঘযঘি। তাি প্রপিঘন, হারমদা, খানজাদা, গুলর্দন আি অনযানয 
প্রমঘযঘদি র্হনকািী পালরকগুঘলা কারশম আি তাি অনযানয অমাতয এর্ং প্রসনাপরতিা রেঘি 
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প্রিঘখঘি। যতিাঘত হারমদাি কাি প্রথঘক রর্দায রনঘয প্রস প্রসাজা তাি ফুরপজান এর্ং গুলর্দঘনি 
সাঘথ প্রদখা কঘি এই রর্পদ সম্পঘকব এর্ং তাঘদি এখন রক কিা উরচত প্রস সম্পঘকব অর্রহত কঘি। 
প্রমাযল িাজকুমািীি সহজাত প্ররৃ্রত্তি অরধকািী হর্াি কািঘণ, তািা সাঘথ সাঘথ পরিরস্থরত অনুধার্ন 
কিঘত পাঘি এর্ং প্রকাঘনা প্রশ্ন না কঘি আি সংযত হঘয তাাঁি কথামঘতা কাজ কঘি। 
 

হুমাযুন তাি দলর্ল রনঘয প্রতািণযৃঘহি রনকটর্তবী হর্াি সাঘথ সাঘথ যুঘিি মযদাঘন ঝাাঁরপঘয প়োি 
মঘতা সমান দ্রুততায তাি শিীঘি িক্ত প্রর্ারহত হঘত থাঘক। প্রভাঘিি প্রকামল আঘলায দূি প্রথঘকই 
প্রস প্রদখঘত পায প্রয ধাতর্ প্রর্ষ্টনী তখনও নামান িঘযঘি। তাি প্রচাখ সম্ভার্য অতরকবত আক্রমঘণি 
হুমরক রচরহ্নত কিঘত দ্রুত ডাঘন র্াঘয তাকাঘত থাঘক। সুলতানাি প্ররতটা কথা প্রস যরদও রর্শ্বাস 
কঘিঘি রকন্তু এই স্থাঘন প্রস আঘযও প্রতারিত হঘযঘি। সুলতানা রনঘজও সম্ভর্ত হাঘিঘমি রভতঘি 
প্রকাঘনা শত্রুি িািা রর্শ্বাসোতকতাি রশকাি হঘত পাঘি, প্রমাযল সম্রাজ্ঞীি সাঘথ তাাঁি সাক্ষাৎকাি 
যাঘক প্রকৌতূহলী কঘি তুঘলরিল। রকন্তু সর্রকিু প্রযমনটা আশা কিা হঘযরিল প্রদঘখ প্রতমনই মঘন 
হয। প্রতািণগুঘহি প্রকাঘনা আ়োল প্রথঘক তর্রকি যাাঁদা র্নু্দক যঘজব উঘে না র্া মৃতুয মুঘখ রনঘয 
তীঘিি ফলা র্াতাঘস রশহিন প্রতাঘল না। সচিাচি প্রযমন থাঘক প্রতমনই প্রহিী প্রমাতাঘযন িঘযঘি। 
আপাত অমঘনাঘযাযী ভরঙ্গঘত হুমাযুন জওহিঘক ইশািা কিঘত প্রস তীক্ষ্ণ কঘণ্ঠ প্রচাঁরচঘয উঘে, ধাতর্ 
প্রর্ষ্টনী তুঘল দাও। মহামানয সম্রাট র্াজপারখ রনঘয রশকাঘি প্রযঘত আগ্রহী। কমলা িঘঙি প্রজাব্বা 
আি পাযর়ে পরিরহত এক দীেবঘদহী প্রযািা, সম্ভর্ত প্রহিীঘদি দলঘনতা ইতিত কঘি। হুমাযুন প্রটি 
পায তাি রশিদাাঁ়ো রদঘয টপটপ কঘি োম যর়েঘয নামঘি এর্ং আ়েঘচাঘখ র্ামপাঘশ ঝুলন্ত 
আলমযীঘিি রদঘক তাকায। তাি রপঘে আ়োআর়েভাঘর্ ঝুলঘি তীি ভরতব তূণীি। রকন্তু শরক্ত 
প্রদশবঘনি প্রকাঘনা দিকাি হয না। দুই রক এক প্রসঘকণ্ড পঘিই িাজপুত দলঘনতা রচৎকাি কঘি 
আঘদশ প্রদয, প্রর্ষ্টনী উঘত্তালন কি। 
 

প্রতািঘণি উপঘি অর্স্থানিত প্রলাঘকিা করপকঘলি চাকা প্রোিাঘত শুরু কঘি প্রমাটা কাঘলা রশকল 
গুরটঘয রনঘত, প্রযটাি সাঘথ ধাতর্ প্রর্ষ্টনী ঝুঘল আঘি। যন্ত্রণাদাযক ধীিযরতঘত র্া হুমাযুঘনি প্রতমনই 
মঘন হয- কাাঁচকাাঁচ, ে়েে়ে শব্দ তুঘল ভািী ধাতর্ প্রর্ষ্টনী শূঘনয উঘে যায। করপকঘলি চাকা 
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প্ররতর্াি প্রোিাি সাঘথ সাঘথ হুমাযুঘনি আশাও রৃ্রি প্রপঘত শুরু কঘি যরদও প্রস অঘনক কঘষ্ট প্রচাঘখ 
মুঘখ সামানয রর্িরক্তরমরশ্রত অমঘনাঘযাযী একটা অরভর্যরক্ত ফুরটঘয িাঘখ। 
 

ধাতর্ প্রর্ষ্টনী পুঘিাপুরি উঘত্তারলত হর্াি পঘিও হুমাযুন প্রকাঘনা ধিঘনি তা়োহুঘ়ো প্রদশবন কঘি না 
র্িং প্রস তাি র্াজপারখি প্রটাপি রেক কিঘত হোৎ র্যি হঘয পঘ়ে। তািপঘি, তাি হাঘতি এক 
ঝরটকা ইরঙ্গঘত, প্রস তাি গুরটকঘযক সফিসঙ্গীঘদি রনঘয দুলরক চাঘল সামঘনি রদঘক এরযঘয যায। 
ধীি যরতঘত, রশলািঘিি ধাি রদঘয খা়ো ভাঘর্ প্রনঘম যাওযা ঢালু িািা রদঘয, মাত্র কঘযক সপ্তাহ 
আঘয এই ঢালু পথ রদঘযই তািা রর্পিীত রদঘক আশায রু্ক প্রর্ঘধ উঘে রযঘযরিল, তািা নীঘচি 
রদঘক নামঘত থাঘক, যাঘত এখনও প্রকউ সরন্দগ্ধ না হয, এর্ং পাহাঘ়েি পাদঘদঘশ অর্রস্থত 
রখলানাকৃরত আনুষ্ঠারনক প্রতািঘণি নীঘচ রদঘয প্রর্ি হঘয তখনও েুরমঘয থাকা শহঘিি রনির্ 
জনমানর্হীন স়েক রদঘয এরযঘয যায। প্রিাট দলটা অরচঘিই পূর্বরদঘক যাত্রা কঘি, তাঘদি সামঘনি 
এলাকা উদীযমান সূঘযবি প্রসানালী আঘলায উদ্ভারসত, এর্ং র্ালুকারৃ্ত এই পরতত প্রান্তি যা যরদও 
মানর্ অরিঘত্ব পঘক্ষ রর্রূপ এখন তাঘদি সর্ঘচঘয রনভবিঘযাযয িক্ষাকর্চ। 
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১৩.  রুভূচ র চেশািনৃতয 
 

হুমাযুন হাঘতি ইশািায কু্ষদ্র প্রিকীকািী দলটাঘক থামঘত ইরঙ্গত কঘি, যাি সাঘথ প্রস তাাঁি মূল 
সসনযসারি তযায কঘি অঘনকটাই সামঘন এরযঘয এঘসঘি। প্রস তাাঁি প্রো়োি পযবাঘনি একপাঘশ 
চাম়োি মশঘক িরক্ষত মহামূলযর্ান পারন প্রথঘক এক প্রঢাক যলাধুঃকিণ কঘি তািপঘি োঘমি 
প্রতলঘতঘল দাঘয প্রিাপ প্রিাপ হঘয থাকা প্রো়োি যলায আলঘতা কঘি চাপ়ে প্রদয। তাি চািপাঘশ প্রয 
রদঘক দৃরষ্ট যায দার্দাঘহ প্রচাখ ধারধঘয প্রদযা মরুভূরম, রনির্, সীমাহীন এর্ং সর্বগ্রাসী। 
 

ওরদঘক প্রদঘখন! গুপ্তদূতঘদি একজন প্রচাঁরচঘয উঘে- সদয সকঘশাি অরতক্রম কঘিঘি- প্রিৌঘদ্রি প্রচাখ 
ঝলসাঘনা আঘলাি হাত প্রথঘক র্াাঁচঘত প্রচাঘখি দুপাঘশ হাত রদঘয আ়োল সতিী কঘিঘি। র্ামরদঘক! 
 

হুমাযুন প্রচাখ কুচঘক রদযঘন্তি রদঘক তারকঘয থাঘক এর্ং দার্দাঘহি আ়োল প্রথঘক প্রথঘম একটা 
পঘি আঘিা দুঘটা প্রখজুি যাঘিি অস্পষ্ট আকৃরত প্রভঘস উেঘত প্রস শ্বাস রনঘত ভুঘল যায এর্ং 
তািপঘি আঘিকটু দূঘি পারনি উপঘি সূঘযবি আঘলা পঘ়ে প্রর্াধহয মুহূঘতবি জনয ঝলঘক উঘে। আরম 
প্রখজুি যাি প্রদখঘত পারে এর্ং সম্ভর্ত একটা নদী। আহঘমদ খান, প্রতামাি রক মঘন হয? 
 

হযাাঁ। ঐ যািগুঘলাি আ়োঘল সম্ভর্ত র্ালঘতািা র্সরত ঢাকা পঘ়ে িঘযঘি যাি কথা আমিা আঘযই 
শুঘনরি। সূঘযবি আঘলায প্রয পারনঘত পঘ়ে ঝলঘস উঘেঘি প্রসটা সম্ভর্ত কঘেি মরুভূরম রদঘক র্ঘয 
চলা লুনী নদী। 
 

র্ালঘতািা র্সরত সম্বঘন্ধ আমিা কতটুকু জারন? 
 

খুর্ই সামানয। রকন্তু র্সরতটা প্রদঘখ মঘন হঘে প্রসটা এখনও পঘনি মাইল র্া প্রসিকমই দূঘি 
িঘযঘি। সুলতান, আপরন যরদ ইো কঘিন তাহঘল আরম আমাঘদি সাঘথি কঘযকজন গুপ্তদূতঘক 
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সামঘন পারেঘয আমিা আমাঘদি মূল দঘলি জনয অঘপক্ষা এর্ং িাঘতি মঘতা এখাঘন অস্থাযী িাউরন 
স্থাপন কিঘত পারি। 
 

তাই কি, এর্ং সামঘনি র্সরতঘত মালঘদওি প্রলাঘকিা ওত প্রপঘত আমাঘদি জনয অঘপক্ষা কিঘি 
না এই রর্ষঘয গুপ্তদূতিা প্রযন ভাঘলা কঘি রনরিত হঘত। 
 

ভাযয এখন পযবন্ত হুমাযুঘনি পঘক্ষ িঘযঘি। কাাঁঘধি উপি রদঘয উরিি দৃরষ্টঘত র্হুর্াি প্রপিঘন 
তাকান সঘত্ত্বও, যত কঘযক সপ্তাঘহ মািওযাি প্রথঘক আযত অনুসিণকািীঘদি এখন পযবন্ত প্রকাঘনা 
রচহ্ন প্রদখা যাযরন। তাাঁি মূল র্ারহনীি সাঘথ পূর্ব রনধবারিত স্থাঘন রমরলত হর্াি পঘি, কঘযক রদঘনি 
জনয হুমাযুন উত্তঘিি রদঘক তাি র্ারহনীি মুখ েুরিঘয প্রনয মালঘদওঘক রর্ভ্রান্ত কিাি একটা 
পরিকরল্পত অরভপ্রাঘয। পির্তবী চািরদঘনি দুুঃসহ যাত্রায প্রঘতযঘকি োযু সতকবতাি চূ়োন্ত সীমা 
স্পশব কঘি থাঘক, সসনযসারিি চািরদঘক প্ররতর্ন্ধকতা প্রমাতাঘযন কিা হয, গুপ্তদূতঘদি যরতরর্রধি 
সীমানা দূিতম প্রান্ত পযবন্ত র্যাপত কিা হয এর্ং ইোকৃতভাঘর্ রনঘজঘদি যমন পঘথ র্ারতল 
উপকিণ- এমনরক মালর্াহী শকটও পরিতযাক্ত অর্স্থায প্রফঘল প্রিঘখ যায প্রসখাঘন আযত মালঘদওি 
গুপ্তদূতঘদি মঘন প্রতযয জন্মাঘত প্রয তািা সরতযই উত্তি রদঘক যাঘে, হুমাযুন এিপিই পূর্বরদঘক 
রৃ্ত্তাকাঘি েুঘি যায। তািপঘি প্রস দরক্ষণ অরভমুঘখ রদক পরির্তবন কঘি, প্রথমরদঘক তাাঁঘদি 
পথচলাি রচহ্ন প্রযাপন কিঘত পদারতক র্ারহনীি সসনযিা শুকঘনা প্রঝাপঝা়ে রদঘয র্ালুঘত ঝা়ে রদঘত 
রদঘত অনুসিণ কঘি। 
 

পুঘিা যাত্রায হুমাযুঘনি প্রকর্ল একর্ািই মঘন হঘযরিল রদযঘন্তি কাঘি প্রস অশ্বাঘিাহীঘদি প্রদখঘত 
প্রপঘযঘি রকন্তু প্রশষ পযবন্ত প্রদখা যায প্রয প্রসগুঘলা মরুভূরমি এখাঘন প্রসখাঘন প্রদখঘত পাওযা ঝাক়ো 
প্রঝাপঝাঘ়ে জন্মাঘনা প্রিাট প্রিাট টক খার্াি প্রলাঘভ দূঘিি গ্রাম প্রথঘক আযত িাযঘলি একটা পাঘলি 
প্রচঘয প্রর্শী হুমরকদাযক না। প্রশিশাঘহি প্ররতরনরধঘদি সাঘথ প্রযাপন সর্েক প্রশঘষ রফঘি এঘস 
অরতরথ কাউঘক খুাঁঘজ না প্রপঘয মালঘদওি কু্ষব্ধ প্রচহািাটা প্রস মঘন মঘন আাঁকঘত প্রচষ্টা কঘি রকন্তু 
শীঘ্রই রনঘজি পরির্াি আি তাি প্রলাকঘদি জনয রকভাঘর্ একটা রনিাপদ আশ্রযস্থল খুাঁঘজ প্রর্ি কিা 
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যায তাি ভার্নাি প্রস্রাত প্রসরদঘক ধারর্ত হয। মরুভূরমি রভতঘি উঘেশযহীনভাঘর্ তািা অনন্তকাল 
েুঘি প্রর়্োঘত পাঘি না। িাজপুত তীি আি যাাঁদা র্নু্দঘকি গুরলি মঘতা মরুভূরমি শ্বাসরুিকি 
দার্দাহ এর্ং তাজা খার্াি আি পরিষ্কাি পারনি স্বল্পতা অনাযাঘস তাঘদি প্রশষ কঘি রদঘত পাঘি। 
 

আি সর্সমঘয হারমদাি জনয উঘিয তাাঁঘক রর্ি কঘি। িাঘতি প্রর্লা রনষু্ঠম প্রজঘয থাকাি কািঘণ 
রর্িানায শুঘয হারমদাি এপাশ ওপাশ আি িটফট কিঘত থাকাি শব্দ প্রস শুনঘত পায, সম্ভর্ত 
মালঘদি হাঘত ধিা পঘ়ে রনঘজি আি তাি ভার্ী সন্তাঘনি খুন হর্াি দৃশযকল্প তাাঁঘক যন্ত্রণারর্ি 
কিঘি। রকন্তু হারমদা প্রকাঘনা অরভঘযায কঘি না এর্ং হুমাযুন জানঘত চাইঘল এটা ওটা র্ঘল পাশ 
কারটঘয যায প্রয সামানয র্দহজম হঘযঘি- যভবর্তী অর্স্থায সর্ প্রমঘযিই নারক এই সমসযা হয 
হারমদা শুঘনঘি। যত িাঘত হারমদা তাঘক র্ঘল, আমিা আমাঘদি সন্তাঘনি কাঘি যল্প কিঘর্া প্রয 
পরিরস্থরত তখন প্রকমন রিল- রকভাঘর্ নিকতুলয স্থাঘন আমিা তাাঁঘক আযঘল প্রিঘখরিলাম- আমিা 
সর্াই রকভাঘর্ রনঘজঘদি অরিত্ব রটরকঘয প্রিঘখরিলাম প্রসই যল্প প্রথঘক প্রস মঘনার্ল সংগ্রহ কিঘর্, 
নারক কিঘর্ না? হুমাযুন হারমদাঘক কাঘি প্রটঘন প্রনয এর্ং প্রমঘযটাি সাহস আি অরভঘযাযহীন 
মঘনাভাঘর্ মুগ্ধ হঘয তাাঁঘক যভীিভাঘর্ জর়েঘয ধঘি। 
 

সুলতান, আহমদ খান, পঘিি রদন সকাঘল হুমাযুন যখন তাাঁি তারু্ি র্াইঘি পারনপূণব প্রিাট একটা 
পাত্র আি খারমিরর্হীন একটুকঘিা রুরট, সূঘযবি আঘলায শুরকঘয কটকঘট হঘয যাওযা খুর্ারন যা 
রচঘর্াঘত রযঘয হুমাযুঘনি মঘন হয তাি দাাঁত রু্রঝ প্রভঘঙ যাঘর্- সহঘযাঘয প্রাতিাশ কিঘি, তখন 
এঘস হারজি হয। আমাি গুপ্তদূঘতিা মাত্র রফঘি এঘসঘি। জাযযাটা র্াঘলাত্রাই, এখান প্রথঘক প্রায 
রর্শ মাইল দূঘি। 
 

মালঘদও র্া তাি প্রলাকঘদি প্রকাঘনা রচহ্ন তাাঁি প্রদখঘত পাযরন। 
 

না। 
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প্রসখাঘন কতজন অরধর্াসী িঘযঘি? 
 

সম্ভর্ত দুইঘশাজন, সর্াই পশুপালক আি কৃরষজীরর্। 
 

আহঘমদ খান তুরম প্রতামাি দারযত্ব যথাযথভাঘর্ পালন কঘিঘি। আমাঘদি পথ প্রদরখঘয প্রসখাঘন 
রনঘয চঘলা। হুমাযুন যত অতৃরপ্ত রনঘয প্রখঘত শুরু কঘিরিল তাি প্রচঘয অঘনকঘর্শী তৃরপ্ত রনঘয 
রনঘজি অপ্রতুল আহাি প্রশষ কঘি। দূি প্রথঘক র্াঘলাত্রাঘক প্রদঘখ প্রযমন মঘন হঘযঘি, জাযযাটা যরদ 
সরতযই প্রতমন হয তাহঘল প্রস তাি পির্তবী পদঘক্ষপ রর্ঘর্চনা কিাি সাঘথ সাঘথ, প্রসখাঘন প্রস তাি 
দলর্ল রনঘয আশ্রয রনঘত পািঘর্। 
 

প্রসইরদন মধযাঘহ্নি সামানয পূঘর্ব হুমাযুন তাাঁি সাঘথি প্রলাকজন রনঘয র্সরতটাি রদঘক এরযঘয যার্াি 
সময প্রস প্রদঘখ প্রয নদীি সমতল তীঘি যঘ়ে উো র্সরতটা আসঘল যত্রতত্র কঘযক ডজন মারটি 
র্ার়েি সমরষ্ট িা়ো আি রকিু না, নদীি লালঘচ-খঘযিী িঘঙি পারন গ্রীিকাঘল প্রযমনটা হর্াি কথা 
প্রতমরনই নদীযঘভবও অঘনক নীচু রদঘয মন্থি যরতঘত র্ঘয চঘলঘি। রকন্তু শসয উৎপাদঘনি জনয 
গ্রামর্াসীঘদি চারহদাি প্রচঘয প্রর্শী পারনই িঘযঘি নদীঘত, আি নদীি তীি র্িার্ি আর্াদী জরমি 
চাষ কিা মারট প্রভদ কঘি শঘসযি সরু্জ শীষ প্রর্শ প্রদখা যাঘে। 
 

জওহি। গ্রাঘমি মাতব্বিঘক রযঘয খুাঁঘজ প্রর্ি কি। তাাঁঘক রযঘয র্লঘর্ আমিা রনতান্তই পযবটক 
এর্ং আমাঘদি িািা তাি র্সরতি প্রলাকঘদি প্রকাঘনা ক্ষরত হঘর্ না এর্ং আমিা নদীি তীঘি তাঘদি 
আর্ারদ জরম প্রযখাঘন প্রশষ হঘযঘি তািও পঘি আমাঘদি অস্থাযী িাউরন স্থাপণ কিঘত চাই। তাাঁঘক 
আিও র্লঘর্ প্রয আমাঘদি িসদ আি জ্বালারন এর্ং প্রসই সাঘথ একটা মারটি র্ার়ে প্রঘযাজন 
প্রযখাঘন আমাঘদি প্রমঘযিা রর্শ্রাম রনঘত পািঘর্, আি সামানয আ়োল খুাঁঘজ পাঘর্- আি এসঘর্ি জনয 
আমিা উপযুক্ত মূলয রদর্। 
 

* 
 

http://www.bengaliebook.com/


ব্রাদার্স অ্যাট ওয়ার - অ্যাম্পেয়ার অ্ব দয ম াগল । অ্যাম্লক্স রাদারম্ ার্স 

346 

www.bengaliebook.com                                  র্ূচিেত্র 
 

 

মারটি সতিী একটা একতলা র্ার়েি িাঘদ দাাঁর়েঘয, হুমাযুন একদৃরষ্টঘত নদীি রদঘক তারকঘয থাঘক। 
প্রসঘেম্বি মাস চলঘি এর্ং গ্রীঘিি দার্দাঘহি তীব্রতাও তাই এখন অঘনকটাই সহনীয। রর্িল 
জনর্সরত অধুযরষত অিঘলি একপ্রাঘন্ত অর্রস্থত হর্াি কািঘণ যাত্রারর্িরতি জনয র্ালঘত্রািা 
রনুঃসঘন্দঘহ একটা উপযুক্ত স্থান রনিাপদ। র্ালঘক্রািা গ্রাঘমি র্ঘযাঘজযষ্ঠ, প্রায অন্ধ প্রমা়েল রসমু্ভি 
ভাষযমঘত, লুনী নদীি দুপাঘশ র্ালঘত্রািাসহ হাঘত প্রযানা প্রয কযরট র্সরত ির়েঘয রিরটঘয িঘযঘি, 
তাাঁঘদি র্যাপাঘি স্থানীয জরমদাি রকংর্া যুির্াজ প্রযাত্রপরতিা খুর্ প্রর্শী আগ্রহী না হর্াি কািঘণ 
তািা শারন্তঘতই র্সর্াস কিঘি। গ্রামর্াসীঘদি একঘেঘয জীর্ন ঋতু পরির্তবঘনি চক্র িািা 
রনযরন্ত্রত। 
 

রসমু্ভঘক হুমাযুন সঙ্গত কািঘণই রনঘজি আসল পরিচয প্রদযরন এর্ং প্রমা়েলও প্রোলাঘট প্রচাঘখ তাি 
রদঘক তারকঘয থাঘক রকন্তু রকিু জানঘত চায না। র্স্তুতপঘক্ষ, প্রস তাাঁঘক প্রায প্রকাঘনা প্রশ্নই কঘি না 
এর্ং আপাতদৃরষ্টঘত মঘন হয হুমাযুঘনি যল্পটা প্রস রর্শ্বাস কঘিঘি, প্রয প্রস একজন প্রসনাপরত প্রয 
রনঘজি এলাকা প্রথঘক পথভুল কঘি র্হুদূঘি এঘস পঘ়েঘি যাি সসনযদঘলি রর্শ্রাম আি িসদ 
প্রঘযাজন। হুমাযুন অর্শয এতরকিুি পঘিও রসদু্ভি অস্বরি রেকই আাঁচ কিঘত পাঘি, প্রয প্রস আি 
তাাঁি সসনযর্ারহনী হযত তাি প্রলাকঘদি জনয র়্ে ধিঘনি প্রকাঘনা রর্পদ র্ঘয আনঘর্ যতই। প্রস 
প্ররতশ্রুরত রদক এর্ং প্রস টাকা খিচ করুক। তািা যখন এখান প্রথঘক রর্দায প্রনঘর্, রৃ্ি প্রলাকটা 
তখন সরতযই ভািমুক্ত হঘর্। 
 

হুমাযুন রনঘজও অর্শয এখান প্রথঘক রর্দায প্রনর্াি জনয উদগ্রীর্ হঘয উঘেঘি যতই দুযবম আি 
প্রতযন্তস্থান প্রহাক, প্রর্শীরদন একস্থাঘন অর্স্থান কিাটা র্ড্ডঘর্শী রর্পজ্জনক- রকন্তু মুশরকল হল প্রস 
প্রকাথায যাঘর্? প্রকাঘনা ভুল রসিান্ত রনঘয প্রসটা সামঘল প্রনর্াি ক্ষমতা এখন তাি প্রনই। তাাঁি সমস্থ 
অনুভূরত চাইঘি- এখন যখন তাাঁি মঘন হঘে প্রয অনুসিণিত মালঘদঘর্ি প্রলাকঘদি প্রস খরসঘয 
প্রফলঘত প্রপঘিঘি উত্তঘি খাইর্াি রযরিপঘথি রদঘক অগ্রসি হঘত এর্ং প্রসখাঘনি পাহা়েী প্রযাত্রগুঘলা। 
যািা তাাঁি কাঘি আনুযঘতযি র্ন্ধঘন আর্ি, তাঘদি একরত্রত কঘি কারু্ল অরভমুঘখ িওযানা প্রদযা 
এর্ং আসকারি আি কামিান প্রসখাঘন রনঘজঘদি আরধপতয প্রজািদাি কিাি আঘযই শহিটা তাাঁঘদি 
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দখলদারিত্ব প্রথঘক মুক্ত কিাি প্রযাস প্রনযা। কারু্ঘল রনঘজি কতৃবত্ব যতক্ষণ প্রস পুনুঃপ্ররতরষ্ঠত না 
কিঘি এর্ং প্রপিন প্রথঘক প্রধঘয আসা হুমরক অপসারিত কিঘি, ততক্ষণ প্রশিশাহঘক প্রমাকাঘর্লা 
কিা রনঘয প্রস রকিু ভার্ঘতই পািঘি না। 
 

উত্তিরদঘক অগ্রসি হঘল অর্শয তাঘক পুনিায মািওযাঘিি কািাকারি যার্াি ঝুাঁরক রনঘত হঘর্ রকন্তু 
তাাঁি সামঘন অনয প্রযসর্ রর্কল্প পথ িঘযঘি প্রসগুঘলাি প্রকাঘনাটাই তাঘক দ্রুত কারু্ঘল রফঘি যার্াি 
সুরর্ধা প্রদঘর্ না রকন্তু সমান ঝুাঁরকপূণব। প্রস যরদ পূর্বরদঘক অগ্রসি হয তাহঘল প্রস অরচঘিই প্রমর্াি 
আি আম্বাঘিি িাজপুত িাজঘত্ব প্রঘর্শ কিঘর্ যাঘদি শাসকঘদি, প্রস যতটুকু জাঘন, মালঘদঘর্ি 
সাঘথ প্রযায প্রদর্াি প্রজািাল সম্ভার্না িঘযঘি। এঘক অপঘিি সাঘথ প্ররতিরেতা কিাি জনয যরদও 
িাজপুতঘদি রর্ঘশষ খযারত িঘযঘি রকন্তু প্রকাঘনা প্রলাকঘক যরদ তািা রনঘজঘদি সাধািণ শত্রু রহসাঘর্ 
রর্ঘর্চনা কঘি তঘর্ তাি রর্রুঘি তািা দ্রুতই রনঘজঘদি একতার্িও কিঘত জাঘন র্া প্রশিশাঘহি 
প্রদযা উৎঘকাঘচি প্ররতশ্রুরতি অঙ্কটা যরদ রর্শাল হয। 
 

হুমাযুন দরক্ষঘণ অগ্রসি হঘল সামঘন গুজিাত প়েঘর্ যা এখন প্রশিশাঘহি কিতলযত প্রসইসাঘথ 
পরিম অরভমুখী পথও ঝুাঁরকশূনয নয। রসস্তুি ভাষয অনুযাযী, লুনী নদীি অপি তীঘি পরিমরদঘক 
রসন্ধ পযবন্ত প্রায রতনশ মাইল প্রসারিত আঘিকটা মরুভূরম িঘযঘি- প্রচািার্ারল আি রর্রক্ষপ্ত 
র্াতাঘসি একটা প্রতািক প্ররতঘর্শ প্রযখাঘন অসতকব অরভযাত্রী রনঘমঘষই মৃতুযি র্িাভঘয রসক্ত হঘত 
পাঘি। মরুভূরমি প্রকেস্থঘল অর্রস্থত প্রাচীন মরুদযান, অমিঘকা অরভমুখী পুঘিা কাঘফলা মরুভূরমি 
রু্ঘক হারিঘয প্রযঘি এমনটাও প্রশানা যায। র্ালঘত্রািা অঘনঘকই র্যর্সা-র্ারণঘজযি জনয অমিঘক আসা 
যাওযা কঘি এর্ং একটা রনিাপদ িািাও তািা প্রচঘন রকন্তু রসনু্ধ তাি অরভজ্ঞতঋি রু্ঘ়ো মাথাটা 
যম্ভীিভাঘর্ ঝাাঁরকঘয হুমাযুনঘক সতকব কঘি প্রদয, যাত্রাটাঘক হাল্কাভাঘর্ প্রনযাটা প্রমাঘটই রেক হঘর্ 
না। 
 

রৃ্হত্তি পৃরথর্ীি েটনার্লী সম্বঘন্ধ হুমাযুঘনি অজ্ঞতা রসিান্ত গ্রহণঘক আঘিা করেন কঘি তুঘল। 
প্রশিশাহ র্া মালঘদর্ রকংর্া তাাঁি সৎ-ভাইঘদি অর্স্থান সম্পঘকব তাাঁি প্রকাঘনা ধািণাই প্রনই। 
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রহন্দালই র্া এখন প্রকাথায? কামিান আি আসকারিি সাঘথ? এর্ং র্যঘস তািঘচঘয র়্ে সত্তাইঘযিা 
রক ইরতমঘধয যতখারন ভূখণ্ড চুরি কঘি দখল কঘিঘি তাি পরিরধ র্া়োঘত আিও রর্শাল প্রকাঘনা 
অরভযাঘনি পরিকল্পনা কিঘি। কামিাঘনি উচ্চারভলাঘসি মাত্রা সম্বঘন্ধ অর্রহত থাকাি কািঘণ 
প্রতমন রকিু একটা েটঘল প্রস প্রমাঘটই অর্াক হঘর্ না। হুমাযুন এক সমঘয না এক সমঘয তাাঁি প্রয 
প্রখাাঁজ কিঘর্, এটা রনিযই তাাঁি সৎ-ভাই জাঘন এর্ং রনঘজি অর্স্থান শরক্তশালী কিঘত তাাঁি পঘক্ষ 
যতটা উঘদযাযী হওযা সম্ভর্ প্রস হঘর্। অরভজ্ঞতাঋি রৃ্ি কারশম রকংর্া তাি ফুরপজান খানজাদা 
রনঘজি জীর্ঘনি সর্ অরভজ্ঞতা তন্নতন্ন কঘি খুাঁঘজ প্রদঘখও তাঘক প্রকাঘনা পিামশব রদঘত পাঘি না, 
এমনরক তাি র্যরক্তযত প্রজযারতষী শািাফঘকও প্রকমন প্রযন রর্ভ্রান্ত মঘন হয। িাঘতি আকাঘশ 
পরিষ্কাি আি তীক্ষ্ণ প্রসৌন্দযব রনঘয জ্বলজ্বল কিঘত থাকা তািকািারজ হুমাযুঘনি জনয প্রকাঘনা 
আঘলারকত প্রভাি র্াতবা র্ঘয আঘন না। প্রস ভাঘলা কঘিই জাঘন প্রয সািা পৃরথর্ী যখন তাাঁি 
আব্বাজাঘনি উপি রর্রূপ হঘয উঘেরিল তখন তাি আব্বাজান র্ার্ি যা কঘিরিঘলন, উত্তি খুাঁঘজ 
প্রর্ি কিাি জনয তাঘকও রনঘজি অন্তদৃরষ্টি উপঘি রনভবি কিঘত হঘর্। 
 

এক মরহলাি যাঘনি শব্দ হুমাযুনঘক তাি ভার্নাি জযৎ প্রথঘক রর্রেন্ন কঘি। নীচু আি সুঘিলা এই 
কণ্ঠস্বঘিি অরধকারিণীঘক হুমাযুন ভাঘলা কঘিই প্রচঘন কণ্ঠস্বিটা হারমদাি। তিমুঘজি মঘতা রৃ্ত্তাকাি 
উদঘিি অরধকারিনী মরহলাটা অনুঘযাঘযি অরঙ্গঘত হুমাযুনঘক হযত র্লঘর্ প্রয অনাযত সন্তান 
রর্শালঘদহী হঘর্ এর্ং হুমাযুঘনি হাত রনঘজি উদঘিি উপি রনঘয স্থাপণ কিঘর্ যাঘত হুমাযুনও 
প্রাণশরক্তঘত টযর্য কিঘত থাকা আর্হাওযা অনুভর্ কিঘত প্রচষ্টা কঘি। প্রিঘলটা প্রাণশরক্তঘত 
ভিপুি। রনঘজি স্ফীত উদঘিি উপি প্রথঘক হাত সরিঘয এঘন প্রস র্াংলা একাঘডমীি সংকীণব রেরঞ্জ 
রসাঁর়ে প্রর্ঘয নীঘচ প্রনঘম আঘসন। 
 

নদীি তীি রদঘয হুমাযুন যখন অস্থাযী রশরর্ঘি জারহদ প্রর্যঘক খুাঁজঘত যায গ্রাম প্রথঘক একজন 
প্রো়ো দার্ঘ়ে রশরর্ঘিি রদঘক এরযঘয আঘস। হুমাযুন রচনঘক পাঘি দািযা, আহমদ খাঘনি র্যরক্তযত 
প্রদখঘত হঘল প্রতামায সদসযপদ গ্রহণ কিঘত হঘর্। তাি ধুসি প্রো়োটাি প্রদহ োঘম জর্জর্ কিঘি 
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এর্ং তাাঁি রনঘজি প্রদঘহি প্রপাষাক প্রসই োঘম রভঘজ যাঢ় র্ণব ধািণ কঘিঘি। তাাঁঘক প্রদঘখ কারু্ল 
পতঘনি সংর্াদ প্রস যখন র্ঘয এঘনরিল, প্রসই সমঘযি তুলনায কমই উরিি র্ঘল মঘন হয। 
 

সুলতান! দািযা রপিঘল রনঘজি প্রো়োি রপে প্রথঘক প্রনঘম আঘস। রক র্যাপাি? 
 

এখান প্রথঘক প্রায পঘনি মাইল দূঘি িাজপুত অশ্বাঘিাহীঘদি একটা দল অর্স্থান কিঘি। 
 

কতজঘনি? 
 

কমপঘক্ষ রতনহাজাি হঘর্, এর্ং প্রচৌকষ একটা দল আি তাঘদি কাঘিা কাঘিা কাঘি আর্াি যাদা 
র্নু্দকও িঘযঘি। দলটা প্রকাঘনা মালপত্র র্হন কিঘি না আি রক্ষপ্রতাি সাঘথ ভ্রমণ কিঘি, আমিা 
তাাঁঘদি সাঘথ প্রকাঘনা মালর্াহী শকট প্রদখঘত পাইরন। 
 

দলটা প্রকানরদক প্রথঘক এরযঘয আসঘি? 
 

উত্তিপরিম রদক প্রথঘক। 
 

তাি মাঘন দলটা মািওযাি প্রথঘক আযত সসনযর্ারহনীও হঘত পাঘি… পুিষ্কাঘিি প্রারপ্ত প্রযখাঘন 
রর্শাল প্রসখাঘন মালঘদর্ এঘতা তা়োতার়ে হাল প্রিঘ়ে প্রদঘর্, প্রস প্রকন আঘযই এমন একটা ধািণা 
রনঘজি মঘন প্রপাষণ কিরিল? আহঘমদ খানঘক প্রডঘক আন? 
 

প্রলাকগুঘলা কািা এর্ং তাাঁঘদি সম্ভার্য যন্তর্যস্থল জানাি জনয রতরন এখনও প্রচষ্টা কিঘিন। 
আপনাঘক সতবক কিাি জনযই আমাঘক রতরন পারেঘযঘিন এর্ং প্রসই সাঘথ এটাও র্ঘলঘিন রতরন 
আমাি প্রপিঘনই থাকঘর্ন। 
 

http://www.bengaliebook.com/


ব্রাদার্স অ্যাট ওয়ার - অ্যাম্পেয়ার অ্ব দয ম াগল । অ্যাম্লক্স রাদারম্ ার্স 

350 

www.bengaliebook.com                                  র্ূচিেত্র 
 

 

দশ রমরনট পঘি, প্রসনাপরতঘদি সাঘথ হুমাযুনঘক কথা র্লঘত প্রদখা যায। দািযাি রনঘয আসা সংর্াদ 
তাি মঘনি অরনিযতা দূি কঘিঘি। রনঘজি কতবর্য কিণীয সম্পঘকব তাি এখন স্পষ্ট ধািণা 
িঘযঘি। 
 

পঘনি মাইল দূঘি আমাঘদি গুপ্তদূঘতিা িাজপুত অশ্বাঘিাহীঘদি একটা প্রচৌকষ দলঘক সনাক্ত 
কঘিঘি। আরম জারন না, ভাযয তাঘদি আমাঘদি এঘতা কািাকারি রনঘয এঘসঘি নারক আমাঘদি 
অর্স্থান সম্পঘকব তািা আদঘতই রনরিতভাঘর্ অর্যত িঘযঘি। তঘর্ একটা রর্ষঘয আরম রনরিত প্রয 
এখাঘন আমাঘদি পঘক্ষ ল়োই কিা অসম্ভর্। দূঘিি মারটি সতিী র্ার়েি র্াইঘি হাঘতি করি আি 
পাঘযি প্রযা়োরলঘত রপতঘলি চকচক কিঘত থাকা র্ালায সরজ্জত সুরতি শার়ে পরিরহত িমণীি দল 
আসনরপর়ে হঘয র্ঘস যরুি শুকঘনা প্রযার্ঘি আগুন জ্বালাঘত প্রচষ্টা কিঘি, যাঘত তািা িাঘতি খার্াি 
িান্না কিা শুরু কিঘত পাঘি তাঘদি রদঘক প্রস ইরঙ্গত কঘি। 
 

রকন্তু সুলতান আমিা তাহঘল প্রকাথায যার্? জারহদ প্রর্য জানঘত চায। 
 

লুনীি অপি তীঘি। এখান প্রথঘক মাইলখাঘনক উজাঘন নদী প্রর্শ অযম্ভীি হওযায যভীিতা কঘযক 
রফঘটি প্রর্শী হঘর্ না- অরতক্রম কিা সহজ হঘর্। আরম যতকাল প্রসখাঘন রযঘযরিলাম। আমিা 
তািপঘি মরুভূরমি উপি রদঘয প্রসাজা পরিম রদঘক যাত্রা কিঘর্া। গ্রাঘমি মুরখযা অমিঘক র্ঘল 
একটা প্রতযন্ত এলাকাি কথা র্ঘলঘি প্রযখাঘন আমিা রনিাপঘদ থাকঘত পািঘর্া। 
 

হুমাযুন প্রদঘখ তাি প্রসনাপরতিা পিস্পঘিি সাঘথ দৃরষ্ট রর্রনময কঘি। মরুভূরমি রর্পঘদি কথা 
তািাও জাঘন। আরম জারন, মরুভূরমি একটা অশুভ খযারত িঘযঘি। আি প্রসজনযই আমিা প্রসরদঘক 
রযঘযঘি জানঘত পািাি পঘিও আমাঘদি শত্রুিা আমাঘদি অনুসিণ কিঘত ইতিতঘর্াধ কিঘর্। 
রকন্তু ভয প্রপঘযা না- মরুভূরমি মাঘঝ আমাঘদি পথ প্রদখার্াি জনয আমিা এখান প্রথঘক একজন 
পথপ্রদশবক সাঘথ প্রনর্… প্রস রনরিত কিঘর্ প্রয… 
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দ্রুত ধার্মান প্রো়োি খুঘিি শঘব্দ কথাি প্রখই হারিঘয প্রফঘল হুমাযুন ো়ে েুরিঘয তারকঘয প্রদঘখ 
চিঘত থাকা মুিযীি পাঘল আতঙ্ক সৃরষ্ট কঘি এর্ং ধূঘলাি প্রমে উর়েঘয আহঘমদ খাঘনি র্াহন 
তাাঁঘদি অস্থাযী িাউরনঘত প্রঘর্শ কিঘি। 
 

সুলতান, আমিা যাঘদি প্রদঘখরি তািা জযসলরমঘিি িাজাি অনুযত র্ারহনী। মালঘদঘর্ি সাঘথ প্রস 
রনঘজঘক সমত্রীি র্ন্ধঘন আর্ি কঘিঘি। আরম এক িাখাঘলি কাি প্রথঘক খর্িটা জানঘত প্রপঘিরি, 
প্রয তাঘদি কাঘি কঘযকটা প্রভ়ো রর্রক্র কঘিঘি। তািা যঘর্বািত ভরঙ্গঘত তাঘক র্ঘলঘি প্রয তািা 
একজন সম্রাটঘক রশকাি কিঘত এঘসঘি, যাি পালার্াি রচহ্ন প্রর্শ তাজা এর্ং তাাঁিা শীঘ্রই চূ়োন্ত 
আোত হানঘত চঘলঘি। রকন্তু আমাি মঘন হয তাঘদি দক্ষতাি প্রচঘয তাঘদি মুখটা একটু প্রর্শীই 
চঘল। আমাি মঘন হয না আমিা রেক প্রকাথায অর্স্থান কিরি, প্রসটা মূখবগুঘলা এখনও আরর্ষ্কাি 
কিঘত প্রপঘিঘি…আরম তাাঁঘদি দরক্ষণরদঘক এরযঘয প্রযঘত প্রদঘখ এঘসরি…। 
 

প্রস যাই প্রহাক, আমাঘদি হাঘত খুর্ একটা প্রর্শী সময প্রনই। আহঘমদ খান আমাঘদি অর্শযই দ্রুত 
তারু্ গুরটঘয রনঘয নদী অরতক্রম কঘি, প্রসাজা পরিম অরভমুঘখ যাত্রা শুরু কিঘত হঘর্। গ্রাঘমি 
প্রমা়েলঘক প্রডঘক আন এর্ং তাাঁঘক র্ল প্রয মরুভূরমি রভতি রদঘয অমিঘকা পযবন্ত পথ প্রদরখঘয রনঘয 
যার্াি জনয আমাঘদি একজন পথপ্রদশবক প্রঘযাজন। তাাঁঘক আিও র্লঘর্ প্রয আরম তাাঁঘক উপযুক্ত 
পারিশ্ররমক প্রদঘর্া- তাাঁঘক স্বণবমুদ্রায পারিশ্ররমক প্রদযা হঘর্। 
 

গ্রামর্াসীঘদি রর্রস্মত দৃরষ্টি সামঘন তাি প্রলাঘকিা যখন প্রদৌঘ়ে রযঘয আগুন রনরভঘয প্রদয এর্ং তারু্ 
গুরটঘয রনঘয রনঘজঘদি অস্ত্র সংগ্রহ কঘি পযবাঘন তুলঘত শুরু কঘি, হুমাযুন তখন হারমদাি কাঘি 
রফঘি আঘস। হারমদা তাাঁি চিকা সরিঘয প্রিঘখঘি। গুলর্দন এখন তাি সাঘথ িঘযঘি এর্ং তািা 
দুজঘন রকিু একটা রনঘয হাসাহারস কিঘি, রকন্তু হুমাযুঘনি প্রচাঘখমুঘখি অরভর্যরক্ত প্রদঘখ তািা 
উভঘযই হারস থারমঘয রনিঘর্ তাি রদঘক তারকঘয থাঘক। 
 

আহঘমদ খান খর্ি রনঘয এঘসঘি িাজপুত সসনযিা এখান প্রথঘক খুর্ কাঘিই অর্স্থান কিঘি। 
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গুলর্দন আাঁতঘক উঘে প্রজাঘি শ্বাস প্রনয এর্ং হারমদা সহজাত প্ররৃ্রত্তি র্ঘশ রনঘজি অজাঘন্ত রনঘজি 
স্ফীত উদি স্পশব কঘি। হুমাযুন দুহাঘত তাি মুখটা তুঘল ধঘি তাি ত্বঘকি উষ্ণ প্রকামনীযতা অনুভর্ 
কঘি। মাথা নীচু কঘি প্রস তাি প্রোাঁঘট আলঘতা কঘি চুমু প্রদয। সাহস িাঘখা। আরম প্ররতশ্রুরত রদরে, 
প্রকউ প্রতামাি প্রকাঘনা ক্ষরত কিঘর্ না। তুরম যা পাঘিা গুরিঘয নাও। আমিা েন্টাখাঘনঘকি রভতঘি 
িওযানা প্রদর্। গুলর্দন- খানজাদাঘক খুাঁঘজ প্রর্ি কি এর্ং তাাঁঘক এই নতুন উপদ্রর্ সম্পঘকব 
অর্রহত কি। 
 

* 
 

ওটা রক? দূঘি রদযঘন্তি কাঘি েূণবাযমান এর্ং আঘন্দারলত হঘত থাকা প্রমঘেি রদঘক তারকঘয হুমাযুন 
রজঘজ্ঞস কঘি। রনরিতভাঘর্ই রকিুক্ষণ আঘয ওটাি প্রকাঘনা অরি ত্বই রিল না। আকাঘশি পটভূরমও 
পাঘি রযঘযঘি। রকিুক্ষণ আঘযও যা রিল উজ্জ্বল সরু্জাভ-নীল প্রসটাই এখন ইস্পাঘতি ধুসিতা 
রনঘয নীঘচ প্রনঘম এঘসঘি। হুমাযুঘনি প্রো়োটা প্রলরম্বত প্রহ্রষাধ্বরন কঘি এর্ং অস্বরিি সাঘথ মাথা 
ঝাাঁকাঘত থাঘক। অরনল রসমু্ভি আোি র্িি র্যসী নারত প্রয তাাঁঘদি পথপ্রদশবঘকি দারযত্ব পালন 
কিঘি এর্ং হুমাযুঘনি প্রো়োি পাঘশ পাঘশই হাাঁটরিঘলা- প্রসও পযবন্ত তিঘঙ্গি নযায ফুাঁসঘত থাকা 
অর্যর্টাি রদঘক তীক্ষ্ণ দৃরষ্টঘত তারকঘয থাঘক যা তাঘদি প্রচাঘখি সামঘনই প্রযন ক্রমশ রর্শাল 
আকৃরত ধািণ কিঘি। 
 

আরম যখন প্রিাট রিলাম তখন মাত্র একর্াি আরম এটা প্রদঘখরি। মরুভূরমি পযবটঘকিা এঘক 
র্ারলযার়েি রপশাচ র্ঘল… ভযঙ্কি একটা র্যাপাি…মািাত্মক একটা র্ালুঝ়ে যাি প্রকঘে িঘযঘি 
একটাি প্রর্শী েূরণবঝ়ে। অরনল একহাত রদঘয প্রচাখ ডঘল প্রযন এমন কিঘল তাঘদি রদঘক মুখ 
র্যাদান কঘি প্রধঘয আসা ভযঙ্কি দৃশযপটটা প্রযন উঘর্ যাঘর্। রকন্তু হুমাযুন তারকঘয প্রদঘখ তামাঘট 
র্ঘণবি চিাচিগ্রাসী প্রমেটা সূযবঘক প্রঢঘক রদঘয তাাঁঘদি রদঘক প্রধঘয আসঘি। সহসা প্রস এি প্রকেস্থঘল 
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েূরণবঝঘ়েি একটাঘক প্রদখঘত পায। ঝ়েটাঘক প্রদঘখ মঘন হয প্রসটা প্রযন পৃরথর্ীি নার়েভূর়ে শুঘষ 
রনঘয উপঘিি রদঘক রিরটঘয রদঘে। 
 

তা়োতার়ে…আমাঘদি রক কিঘত হঘর্ র্ল। হুমাযুন ঝুাঁঘক এঘস অরনঘলি শীণব কাাঁধ ধঘি ঝাাঁরক প্রদয। 
 

র্ারলঘত আমাঘদি দ্রুত রনঘজঘদি আি আমাঘদি সাঘথ প্রাণীগুঘলাি জনয যতব খুাঁ়েঘত হঘর্ এর্ং 
ঝঘ়েি রদঘক রপে রদঘয প্রসখাঘন শুঘয থাকঘত হঘর্ যতক্ষণ না ঝ়েটা আমাঘদি উপি রদঘয 
অরতক্রম কঘি। 
 

আমাঘদি হাঘত কতক্ষণ সময আঘি? 
 

রকঘশাি প্রিঘলটা আর্াি আগুযান রর্পযবঘযি রদঘক তাকায। কঘযক রমরনঘটি প্রর্শী মঘন হয না… 
 

আমাি প্রলাকঘদি র্ল র্ারলঘত রনঘজঘদি জনয যতব খুাঁ়েঘত এর্ং র্া়েরত রনিাপত্তাি জনয 
প্রো়োগুঘলাঘক তািা প্রযন রনঘজঘদি প্রপিঘন প্রটঘন র্সায, হুমাযুন জওহি আি জারহদ প্রর্যঘক 
রচৎকাি কঘি র্ঘল, অরনঘলি সাঘথ তাাঁি কঘথাপকথন তাাঁিা আঘযই শুনঘত প্রপঘযঘি। রনঘজি ভীত 
সন্ত্রস্ত্র চিল প্রো়োি রপে প্রথঘক প্রনঘম লাযাম ধঘি প্রসটাঘক প্রটঘন রনঘয যার্াি সময হুমাযুন হারমদা, 
গুলর্দন, খানজাদা এর্ং তাাঁঘদি পরিচারিকাঘদি র্হনকািী যরুি যার়েি সাঘথ ধাক্কা খায। 
 

রনঘজঘদি এর্ং প্রজনানাঘদি আশ্রঘযি জনয র্ারলঘত যতব খুাঁঘ়ো- তািাও প্রতামাঘদি যতব খুাঁ়েঘত 
সাহাযয কিঘর্, হুমাযুন রচৎকাি কঘি প্রদহিক্ষীঘদি র্ঘল যািা প্রমঘযঘদি প্রহিায রনঘযারজত রিল। 
দ্রুত! রনঘজঘদি প্রো়োগুঘলাঘক রনঘজঘদি পাঘশই শুইঘয িাখঘর্ রকন্তু ষা়েগুঘলাি দর়ে খুঘল দাও- 
তাাঁিা রনঘজঘদি িক্ষাি উপায খুাঁঘজ প্রনঘর্। 
 

হুমাযুঘনি কথা প্রশষ হর্াি আঘযই প্রস প্রদঘখ র্যস হওযা সঘত্ত্বও খানজাদা রনঘজি যরুি যার়েি 
প্রভতি প্রথঘক সর্াি আঘয প্রর্ি হঘয এঘসঘি এর্ং ঝুাঁঘক পঘ়ে খারল হাঘতই র্ারলঘত যতব কিঘত 
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আিম্ভ কঘিঘি। গুলর্দন তাি পাঘশই িঘযঘি। ফুরপজান, ঝ়ে আমাঘদি উপি রদঘয র্ঘয যার্াি 
সময আপরন আি গুলর্দন ঝঘ়েি রদঘক রপে কঘি অর্শযই একসাঘথ মারটঘত শুঘয থাকঘর্ন এর্ং 
শক্ত কঘি পিস্পিঘক আকঘ়ে িাখঘর্ন, আমাি কথা প্রর্াঝা প্রযঘি? 
 

খানজাদা যতব কিা র্ন্ধ না কঘিই মাথা নাঘ়ে রকন্তু তাি সৎ-প্রর্ানঘক পাংশুঘট প্রদখায এর্ং হুমাযুন 
প্রদঘখ প্রর্চািী থিথি কঘি কাাঁপঘি। যতব প্রখাঘ়ো! খানজাদা রচৎকাি কঘি তাাঁঘক আঘদশ প্রদয। 
 

হুমাযুন তাি চািপাঘশ তারকঘয উন্মঘত্তি নযায র্ারলঘত যতব কিঘত র্যি অর্যর্ প্রদখঘত পায, প্রস 
তাি প্রো়োি প্রপিঘনি দুপা র্াাঁঘধ তািপঘি হারমদাঘক যরুি যার়ে প্রথঘক প্রকাঘল তুঘল রনঘয কঘযক 
পা সামঘন এরযঘয যায, প্রযখাঘনি র্ারল প্রদঘখ নিম আি যতব কিা সহজ হঘর্ র্ঘল মঘন হয। 
 

আরমও সাহাযয কিঘত চাই… আসন্নপ্রসর্া হারমদা রনঘজি রর্শাল অর্যর্ রনঘযও তাাঁি পাঘশ হাটু 
মুঘ়ে র্ঘস এর্ং নখ রদঘয র্ারলঘত যতব কিঘত শুরু কঘি। তািা উন্মত্তভাঘর্ কাজ কঘি, খারল হাঘত 
তাাঁঘদি পঘক্ষ যতটা সম্ভর্ একটা স্থাঘন তাাঁিা যতব কঘি। অরচঘিই হারমদাি নখ প্রভঘঙ িক্তপাত শুরু 
হয। হুমাযুন োঘ়েি উপি রদঘয প্রপিঘন তারকঘয প্রদঘখ ঝ়ে আিও এরযঘয এঘসঘি আি ঝঘ়েি 
সাঘথ উ়েঘত থাকা আর্জবনায আকাশ অন্ধকাি হঘয রযঘযঘি। চািপাঘশি র্াতাঘস একটা জান্তর্ 
যজবন ভাসঘত থাঘক এর্ং প্রস যরদও হারমদাঘক রকিু র্লঘত প্রদঘখ রকন্তু প্রস তাি একটা র্ণবও শুনঘত 
পায না। প্রস রক্ষপ্রভাঘর্ রনঘজি প্রযাস আিও প্রজািদাি কঘি এর্ং শীঘ্রই র্ারল আি র্াতাঘসি 
যুযলর্রন্দ তাাঁঘদি আেন্ন কিঘল, হারমদাঘক জর়েঘয ধঘি তাঘদি প্রখাাঁ়ো যঘতব তাাঁঘক রনঘজি প্রদহ 
রদঘয প্রঢঘক শুইঘয প্রদয। রনঘজি প্রদহ রদঘয তাাঁঘক আ়োল কিাি প্রযাঘস হুমাযুন তাাঁঘক দুর্াহু রদঘয 
জর়েঘয শক্ত কঘি রনঘজি সাঘথ আটঘক িাখঘল হারমদাি মুখ তাি রু্ঘক েষা খায। 
 

হুমাযুন হারমদাঘক প্রাণপঘন আকঘ়ে থাঘক রকন্তু তািপঘিও প্রযন প্রস তাি র্াহুি প্রর্ষ্টনী প্রথঘক 
রিটঘক প্রযঘত চায, চাম়ো িা়োঘনাি একটা অনুভূরত তাি মুঘখ এর্ং তাি কঘিারট প্রথঘক প্রকউ প্রযন 
চুলগুঘলা উপঘ়ে প্রফলঘত চাইঘি। তাাঁি নাসািন্ধ্র আি মুখ র্ারলঘত ভঘি যায এর্ং প্রস শ্বাস প্রনযাি 
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জনয হাাঁসফাাঁস কিঘল যিম র্াতাস রু্ঘক প্রঘর্শ কিায তাাঁি ফুসফুস রু্রঝ এখনই রর্দীণব হঘর্ মঘন 
হয। তাাঁি শ্বাসরুি হঘয আঘস এর্ং রনঘজি জীর্ন র্াাঁচাঘত প্রাণান্ত প্রযাঘসি মাঘঝ প্রস প্রটি পায 
হারমদাঘক আকঘ়ে ধিা আরলঙ্গন রশথীল হঘয আসঘি। 
 

প্রদঘহি প্রশষ শরক্তটুকু একরত্রত কঘি প্রস রনঘজঘক র্াধয কঘি তাাঁঘক শক্ত কঘি আকঘ়ে িাখঘত। 
হারমদা আি তাি যঘভবি সন্তাঘনি প্রর্াঁঘচ থাকাটাই এই মুহূঘতব সর্ঘচঘয গুরুত্বপূণব। হুমাযুন এখন 
তাাঁি আব্বাজাঘনি অনুভূরত প্রর্শ রু্ঝঘত পাঘি যখন হুমাযুন মৃতুয পথযাত্রী রর্শ্বাস কঘি রতরন আগ্রা 
দূঘযবি মসরজঘদ রযঘয রনঘজি রপ্রযতম সন্তাঘনি জীর্ঘনি র্দলা রহসাঘর্ আল্লাহি কাঘি রনঘজি প্রাণ 
উৎসযব। কঘিরিঘলন। প্রস মঘন মঘন প্রদাযা কঘি হারমদা প্রযন প্রর্াঁঘচ থাঘক এর্ং তাাঁঘদি সন্তান প্রযন 
সালামত থাঘক। প্রতামাি যরদ প্রসটাই অরভপ্রায হঘয থাঘক তঘর্ তাঘদি র্খশ রদঘয আমাি জীর্ন 
গ্রহণ কঘিা… 
 

প্রস কাযমঘনা র্াঘকয প্রদাযা কিাি মাঘঝই প্রটি পায প্রয ধূঘলা আি হু়েদঙ্গঘলি মাত্রা কমঘি। প্রস 
অর্ঘশঘষ শ্বাস রনঘত সক্ষম হঘল তাি রনযবারতত ফুসফুস পুনিায প্রসারিত হঘত প্রপঘিঘি প্রস অনুভর্ 
কঘি। প্ররতর্াি শ্বাস প্রনর্াি সময যন্ত্রণা হুল প্রফাাঁটায- প্রোাঁট, মুখ যহ্বি, যলা, শ্বাসনালীঘত প্রকমন 
দযদঘয অনুভূরত এর্ং তাি নাসািন্ধ্র এখনও র্ারলঘত রকচরকচ কিঘি। তাি প্রচাঘখি অর্স্থাও 
তর্থর্চ, প্রচাঘখি পাতাি নীঘচ র্ারল ঢুঘকঘি এর্ং তাাঁি মঘন হয প্রকউ রু্রঝ তাতাঘনা লাল সুাঁই রদঘয 
প্রচাঘখি মরণঘত প্রখাাঁচা রদঘে। প্রস প্রচাখ খুঘল িাখঘত প্রচষ্টা কঘি এর্ং ঝিঝি কঘি ঝিঘত থাকা 
অশ্রুি কািঘণ ঝাপসা হঘয উো দৃরষ্ট রদঘয হারমদাি রদঘক তারকঘয থাঘক এর্ং একটা সময প্রস 
আর্াি প্রচাখ র্ন্ধ কঘি প্রফঘল। 
 

প্রস প্রটি পায প্রয হারমদা তাাঁি আরলঙ্গঘনি মাঘঝ একদম রনথি হঘয শুঘয আঘি। পালঘকি মঘতা 
নিম রর্ভঘঙ্গ তাাঁঘক আরলঙ্গন মুক্ত কঘি হুমাযুন আধ-প্রশাযা একটা ভরঙ্গঘত রনঘজঘক উাঁচু কঘি। 
রপ্রযতমা… প্রস রকিু র্লঘত প্রচষ্টা কঘি রকন্তু প্রকাঘনা শব্দ খুাঁঘজ পায না। হারমদা, প্রস অর্ঘশঘষ কথা 
খুাঁঘজ পায এর্ং সামঘনি রদঘক ঝুাঁঘক এঘস তাঘকও তুলঘত প্রচষ্টা কঘি। হারমদাি কাাঁঘধি অর্স্থান 
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খুাঁঘজ প্রপঘত, হুমাযুঘনি দুই হাত তাি যলাি রদঘক প্রধঘয যায দুহাঘতি তালুঘত তাাঁি প্রপ্রমময মুখ 
স্পশব কিাি র্াসনায। হারমদাঘক ভীষণ রনঘিজ মঘন হয। অঘনকটা প্রযন হাত রদঘয মৃত পারখ ধিাি 
একটা অনুভূরত…. 
 

হুমাযুঘনি চািপাশ প্রথঘক রুিশ্বাস প্রযাঙারনি আওযাজ প্রভঘস আসঘত শুরু কঘি রকন্তু এই মুহূঘতব 
হারমদা িা়ো আি কািও রর্ষঘয প্রস ভারর্ত নয। পিম মমতায প্রস আঘিা একর্াি হারমদাি মুখটা 
রনঘজি রু্ঘকি কাঘি প্রটঘন এঘন তাি প্রনাংিা জট লাযা চুঘল রর্রল কাাঁঘত থাঘক অথচ একটা সময 
রিল যখন এই চুঘল সূযব মুখ লুকাত। প্রস প্রযন একটা রশশুঘক ধঘি িঘযঘি- এমন ভরঙ্গঘত হুমাযুন 
সামঘন রপিঘন দুলঘত আিম্ভ কঘি। দুলুরনটা তাাঁঘক খারনকটা হঘলও স্বরি প্রদয, এই পৃরথর্ীঘত প্রস 
যাঘক সর্ঘচঘয প্রর্শী ভাঘলার্াঘস প্রসই মানুষটাঘক হািার্াি প্রশাক স্বীকাি কঘি প্রনর্াি সমযটাঘক 
রর্লরম্বত কঘি। 
 

রকন্তু আপাতদৃরষ্টঘত কঘযক জঘন্মি প্রদযাতনার্হ রকন্তু কঘযক পল হযঘতা ততক্ষঘণ সমঘযি যঘভব 
হারিঘয রযঘযঘি অরতর্ারহত হর্াি পঘি প্রস প্রটি পায হারমদা নঘ়ে উঘেঘি। তািপঘি প্রস ভীষণভাঘর্ 
কাশঘত শুরু কঘি, র্ারল আি লালাি কালঘচ কমলা িঘঙি রমশ্রঘণি থুতু প্রফঘল। হারমদা প্রর্াঁঘচ আঘি 
আনঘন্দি এই প্রর্াধটা হুমাযুনঘক পুঘিাপুরি গ্রাস কঘি প্রফঘল। হারমদাঘক উঘে র্সঘত সাহাযয কিাি 
মাঘঝই একটু আঘয তাি প্রয অরভজ্ঞতা হঘযরিল অরর্কল প্রসভাঘর্ই তাাঁঘক প্রলাভী, রু্ভুঘক্ষি নযায 
র্াতাঘসি প্রসাদ গ্রহণ কিঘত প্রশাঘন। 
 

োর্ঘ়ে যার্াি মঘতা রকিু হযরন, প্রস ককবশ কঘণ্ঠ র্ঘল, সর্রকিু রেক আঘি… 
 

হুমাযুন প্রটি পায রকিুক্ষণ অরতর্ারহত হর্াি পঘি হারমদা তাাঁি হাতটা তুঘল রনঘয রনঘজি স্ফীত 
যমু্বজাকৃরত উদঘি স্থাপণ কঘি। রনঘজি ভার্ী সন্তানঘক মাতৃযঘভবি রনিাপত্তায প্রজািালভাঘর্ লারথ 
মািঘত প্রদঘখ তাি র্ারলঘত ঢাকা মুঘখ আর্ািও তাজা অশ্রু ঝিঘত আিম্ভ কঘি, পাথবকয প্রকর্ল 
একটাই এর্াি যন্ত্রণাি র্দঘল আনঘন্দি অশ্রু ঝিঘি। 
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মানুষজন আি ভাির্াহী পশুি পাল ধীঘি ধীঘি রনঘজঘদি ভি পাঘযি উপঘি আঘিাপ কঘি উেঘত 
আিম্ভ কঘি, যরদও অঘনঘকই অশুভ ভরঙ্গঘত রনথি হঘয মারটঘত পঘ়ে থাঘক। হুমাযুন উঘে দাাঁ়োর্াি 
ফাাঁঘক কাঘিই র্ারলি পুরু আর্িঘনি নীঘচ একটা প্রো়োঘক দুর্বল ভাঘর্ নঘ়ে উেঘত প্রদঘখ। প্রস 
টলমঘলা পাঘয এরযঘয রযঘয জন্তুটাি পাঘশ হাাঁটু মুঘ়ে র্ঘস এর্ং পিম মমতায প্রাণীটাি মুখ প্রথঘক 
র্ারল সিাঘত রনঘজি স্ট্যারলযনঘক রচনঘত পাঘি। েূরণবঝ়েটা তাাঁঘদি উপি রদঘয র্ঘয যার্াি পূঘর্বি 
ভীরতকি প্রশষ মুহূতবগুঘলাঘত প্রাণীটাি কথা প্রস প্রর্মালুম রর্সৃ্মত হঘযরিল। জন্তুটা রনিযই চািপাঘয 
দ্রুত প্রদৌ়োঘত প্রচষ্টা কঘিরিল রকন্তু প্রপিঘনি দুই পা র্াাঁধা থাকাি কািঘণ মারটঘত আিঘ়ে পঘ়েঘি। 
হুমাযুন প্রো়োটাি পাঘয খুঘিি উপঘিি আি প্রপিঘনি প্রকশগুঘে দ্রুত হাত রু্লাঘত অরস্থভঘঙ্গি 
লক্ষণ প্রটি পায। একহাঘত জন্তুটাি যলায আলঘতা কঘি হাত রু্রলঘয এর্ং কাঘনি কাঘি মৃদু কঘণ্ঠ 
রফসরফস কঘি প্রো়োটাঘক আশ্বি কিাি মাঘঝ, প্রস অপি হাঘত প্রকামি প্রথঘক খঞ্জি প্রটঘন প্রর্ি 
কঘি দ্রুত প্রো়োটাি োঘ়েি প্রমাটা রশিাটা প্রকঘট রদঘল, উষ্ণ িক্ত রিটঘক এঘস তাাঁঘক রভরজঘয প্রদয 
এর্ং র্ারলঘত কালঘচ একটা দাঘযি সৃরষ্ট কঘি। 
 

প্রস চািপাঘশ তারকঘয প্রদঘখ প্রয জযনার্ হারমদাি জনয পারন রনঘয এঘসঘি। রকন্তু প্রস টঘলামঘলা 
পাঘয আঘিকজন িমণীঘক তাি রদঘক এরযঘয আসঘত প্রদঘখ মাথাি চুল উঘস্কাখুঘস্কা, কাপঘ়েি 
উপঘি র্ারলি িি জঘম আঘি এর্ং প্রমঘযটা অঘঝাঘি কাাঁদঘি র্ঘল তাি প্রনাংিা মুঘখ কান্নাি ধািা 
জ্বলজ্বল কিঘি, প্রমঘযটা আি প্রকউ না গুলর্দন। হুমাযুন রনঘজি প্রর্ানঘক আশ্বি কিাি জনয তাাঁঘক 
জর়েঘয ধিঘত যায রকন্তু প্রস রনঘজঘক তাাঁি কাি প্রথঘক সরিঘয প্রনয। 
 

আরম রেক আরি রকন্তু খানজাদা… গুলর্দন তাাঁঘক রনথি হঘয পঘ়ে থাকা একটা প্রদঘহি কাঘি রনঘয 
যায এর্ং হুমাযুন প্রচাখ নারমঘয তারকঘয তাাঁি ফুরপজাঘনি র্ারলি প্রঘলপযুক্ত মুখ প্রদখঘত পায। 
ফুরপজাঘনি দুঘচাখ র্ন্ধ এর্ং তাি কাত প্রথঘক থাকা মাথাি ভরঙ্গ প্রদঘখ- যুিঘক্ষঘত্র প্রস রনঘজ প্রযখাঘন 
অসংখয মৃতঘদহ প্রতযক্ষ কঘিঘি- রু্ঝঘত পাঘি রতরন মািা রযঘযঘিন। যারন্ত্রকভাঘর্, প্রস তাি যলা 
স্পশব কঘি রকন্তু প্রসখাঘন না়েীি প্রকাঘনা স্পন্দন অনুভর্ কঘি না। তাাঁি নাসািন্ধ্র আি মুখ প্রদঘখ 
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র্ারলঘত শ্বাসঘিাধ হঘযরিল মঘন হয এর্ং তাি দুই হাত এমনভাঘর্ কুচঘক িঘযঘি। প্রযন প্রশষ মুহূতব 
পযবন্ত রতরন মৃতুযি সাঘথ তুমুল ল়োই কঘিঘিন- খানজাদা রনরিতভাঘর্ই শ্বাসরুি হঘয মািা 
রযঘযঘিন। 
 

আমাি রনঘজি আরম্মজান মািা যার্াি পি প্রথঘক রতরন আমাি সাঘথ এঘকর্াঘি আমাি মাঘযি মঘতা 
আচিণ কিঘতন। রনঘজি প্রদহ রদঘয রতরন আমাঘক আ়োল কঘি প্রিঘখরিঘলন। আরম কতটা ভয 
প্রপঘযরি রতরন ভাঘলা কঘিই জানঘতন… গুলর্দন রফসরফস কঘি র্ঘল। 
 

গুলর্দনঘক সান্ত্বনা প্রদর্াি মঘতা প্রকাঘনা শব্দ খুাঁঘজ না প্রপঘয হুমাযুন রনিঘর্ দাাঁর়েঘয থাঘক। 
খানজাদা- র্ার্ঘিি রর্পযবয আি সাফঘলযি সমান অংশীদাি এর্ং সম্রাট রহসাঘর্ তাাঁঘক প্রথমরদঘক 
রযরন পথ প্রদরখঘযঘিন, আরফঘমি প্রনশাি রর্রুঘি ল়োই কিঘত আি রনঘজি রনযরতি মুঘখামুরখ হঘত 
র্াধয কঘিঘিন রযরন প্রসই মরহলা- আি প্রর্াঁঘচ প্রনই। সািা জীর্ঘন কতরকিু প্রদখা আি সহয কিাি 
পঘি, প্রখালা প্রান্তঘি র্ারলঝঘ়ে শ্বাসরুি হঘয তাাঁি এভাঘর্ মৃতুযর্িণ কিাটা প্রযন প্রকমন ভযঙ্কি আি 
রনষু্ঠি র্ঘল মঘন হয। তাাঁঘদি িাজর্ংঘশি প্ররত তাাঁি রনুঃশঙ্ক আত্মরনঘযাজন এর্ং তাাঁি প্ররত 
খানজাদাি রনুঃস্বাথব ভাঘলার্াসা রকংর্া তাাঁি সাহরসকতাি কথা প্রস কখনও ভুলঘর্ না। একটা 
সর্বগ্রাসী রর্ষণ্ণতা, রকিুক্ষণ পূঘর্বি আনন্দঘক আেন্ন কঘি, তাঘক আপুত কঘি প্রফঘল। কারু্ঘলি 
উপকঘণ্ঠ পাহাঘ়েি পাদঘদঘশ তাি ভাই সম্রাট র্ার্ঘিি সমারধি পাঘশ র্া আগ্রায যমুনাি তীঘি 
প্রকাঘনা পুষ্পর্ীরথ প্রশারভত উদযান খানজাদাি অরন্তম সমারধস্থল হর্াি কথা রিল। রকন্তু র্তবমান 
পরিরস্থরতঘত প্রসটা সম্ভর্ না। হুমাযুন ঝুাঁঘক রযঘয তাি ফুরপজাঘনি প্রদহটা তুঘল রনঘয পিম মমতায 
তাাঁঘক রনঘজি র্াহুঘত আকঘ়ে ধঘি আপন মঘন কথা র্লঘত থাঘক। স্থানটা যরদও মনুষযর্রজবত আি 
রর্িান একটা এলাকা, তাাঁঘক আমাঘদি এখাঘনই সমারধস্থ কিঘত হঘর্। তাাঁি কর্ি আরম রনঘজ 
খু়েঘর্া। 
 

* 
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হুমাযুঘনি ক্লান্ত অর্সন্ন সসনযর্াহনীি সামঘন অর্ঘশঘষ প্রিৌদ্রদগ্ধ দশটা দীেব রদঘনি প্রশঘষ 
অমিঘকাঘটি প্রদযাল রদযঘন্তি কাঘি প্রভঘস উঘে। জারহদ প্রর্য আি কারশমঘক, স্বরিি দৃরষ্ট রর্রনময 
কিঘত প্রদঘখ প্রস। প্রসই ভযঙ্কি ঝঘ়ে হুমাযুঘনি দশজন প্রলাক মৃতুযর্িণ কঘিরিল- েূরণবঝঘ়েি প্রতাঘ়ে 
র্লঘদ টানা মালর্াহী শকঘটি একটা গুাঁর়েঘয প্রযঘল প্রসখান প্রথঘক উঘ়ে আসা কাঘেি টুকঘিা 
দুজনঘক োঘযল কঘিরিল। জওহঘিি মঘতা, অঘনঘকিই প্রদঘহি ত্বঘক মািাত্মক আাঁচ়ে প্রলঘযরিল 
এর্ং প্রকঘট রযঘযরিল, অঘনঘকিই অরস্থভঙ্গ হঘযরিল আি যাদার্নু্দক সরজ্জত তাাঁি প্রসিা তিরকঘদি 
একজন ধািাল পাথঘিি টুকঘিাি আোঘত একঘচাঘখি দৃরষ্ট হারিঘযঘি। 
 

এঘতা রর্পুল সংখযক প্রো়ো হয মািা রযঘযঘি র্া িত্রভঙ্গ হঘয রযঘযঘি প্রয প্রর্শীি ভায প্রলাকঘকই 
পাঘয প্রহাঁঘট চলঘত হঘে, তাঘদি রভতঘি হুমাযুনও িঘযঘি। তাঘদি প্রর্শীিভায সাজসিঞ্জাম যাি 
রভতঘি অসংখয যাদার্নু্দকও িঘযঘি, হয ধ্বংসপ্রাপ্ত হঘযঘি র্া র্ারলি নীঘচ চাপা পঘ়েঘি। 
সিঞ্জামারদ যরদ ধ্বংসপ্রাপ্ত নাও হঘতা, মালর্াহী শকট িা়ো এর্ং গুরটকঘযক ভাির্াহী প্রাণী অর্রশষ্ট 
থাকায- দশটা খচ্চি আি িযটা উট- তািা প্রর্শীি ভাযই পরথমঘধয পরিতযক্ত অর্স্থায প্রফঘল প্রিঘখ 
আসঘত র্াধয হঘতা। তাঘদি সাঘথ প্রয কযটা ভাির্াহী জন্তু অর্রশষ্ট রিল প্রসগুঘলাি রপঘেই তািা 
যতটা সম্ভর্ মালপত্র তুঘল রদঘযঘি। হুমাযুঘনি রসনু্দকগুঘলাি রভতঘি একটাই অক্ষত অর্স্থায রিল 
রকন্তু এখন প্রসটাও খারল কঘি তাি রভতঘি যা রকিু রিল সর্ প্রো়োি রপঘেি দুরদঘক প্রঝালান 
থঘলঘত ভিা হঘযঘি। হুমাযুঘনি যলায একটা ঝুলন্ত থঘলঘত প্রকাহ-ই-নূি এখনও রনিাপঘদই 
িঘযঘি। 
 

একটা কুৎরসত দশবন উঘটি পাঘশ হুমাযুন অর্সন্ন ভরঙ্গঘত পা প্রটঘন প্রটঘন হাাঁটঘত থাঘক জটা, 
আর্াি তাি চও়ো, চযাপটা আি উপঘিি রদঘক উিাঘনা পাঘয সামঘন এঘযার্াি সময জান্তর্ 
আতবনাদ কঘি আি র্ারলঘত দুযবন্ধযুক্ত প্রশ্লিি দলা। রনঘক্ষপ কঘি। তাি সম্রাজ্ঞীি জনয প্রমাঘটই 
মানানসই র্াহন র্লা যাঘর্ না, হারমদাি রদঘক আ়েঘচাঘখ তারকঘয হুমাযুন মঘন মঘন ভাঘর্, প্রস 
অর্রশষ্ট উঘটি একটাি অরস্থসাি পাশ্ববঘদশ প্রথঘক ঝুলন্ত ঝুরিঘত ভ্রমণ কিঘি, উটটাি অপি পাঘশ 
আঘিকটা ঝুরিঘত অর্স্থানিত গুলর্দনঘক রদঘয দুপাঘশি ভািসাময িক্ষা কিা হঘযঘি। হারমদা প্রচাখ 
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র্ন্ধ কঘি িঘযঘি এর্ং তাঘক প্রদঘখ তোেন্ন মঘন হয। হুমাযুন ভাঘর্ ভাযয সহায থাকঘল িাত 
নামাি আঘযই তািা অমিঘকা প্রপৌঁঘি যাঘর্, তািপঘি প্রস হারমদাি রর্শ্রাঘমি জনয ভাঘলা প্রকাঘনা 
র্ঘন্দার্ি কিঘত পািঘর্। 
 

রকন্তু প্রস প্রযমনটা ধািণা কঘিঘি অমিঘক রনিযই তাি প্রচঘয আিও দূঘি অর্রস্থত। মরুভূরমঘত 
দূিঘত্বি ধািণা সর্সমঘযই িলনামযী। পরিঘমি আকাঘশ িঘক্তি লালঘচ আভা ির়েঘয রদঘয সূযব 
যখন রদযঘন্তি নীঘচ ডুর্ প্রদয, মরুদযাঘনি নীচু সীমাঘিখা তখনও প্রর্শ কঘযক মাইল দূঘি র্ঘল 
প্রতীযমান হয। িারত্রি অন্ধকাি দ্রুত ির়েঘয প়োয, এখন অগ্রসি হওযাটা প্রর্াধহয অজ্ঞতাি 
পরিচাযক হঘর্। হুমাযুন রচৎকাি কঘি সসনযসারিঘক যাত্রারর্িরতি আঘদশ প্রদয এর্ং চািপাঘশ 
তারকঘয অরনলঘক প্রখাাঁঘজ তাি সাঘথ পিামশব কিঘর্ র্ঘল, এমন সময প্রস হারমদাঘক তীক্ষ্ণ কঘণ্ঠ 
প্রচাঁরচঘয উেঘত শুঘন। তািপঘি আর্ািও। 
 

রক হঘযঘি? 
 

সন্তান… আমাি মঘন হয সন্তান ভূরমষ্ট হর্াি সময েরনঘয এঘসঘি। 
 

হুমাযুন, উঘটি পাঘয চাপ়ে রদঘয ইরঙ্গত কিঘত জন্তুটা নাক রদঘয প্রোাঁতঘোাঁত শব্দ কঘি হাাঁটু মুঘ়ে 
র্ঘস প়েঘল, হারমদাঘক ঝুরি প্রথঘক তুঘল রনঘয কণ্টকযুক্ত পত্ররর্রশষ্ট নীচু প্রঝাঘপি একটা েন 
ঝাঘ়েি রদঘক রনঘয রযঘয তাঘক প্রসখাঘন আলঘতা কঘি শুইঘয প্রদয। গুলর্দনও ইরতমঘধয তাাঁি ঝুরি 
প্রথঘক প্রনঘম এঘসঘি এর্ং হারমদাি আঘিকপাঘশ আসনরপর়ে হঘয র্ঘস, তাি লালঘচ হঘয উো মুঘখ 
প্রটাকা প্রদয আি চুঘল রর্রল কাাঁঘত থাঘক। 
 

গুলর্দন হারমদাি কাঘি থাঘকা। আরম জযনার্ আি অনয প্রমঘযঘদি প্রতামাঘদি কাঘি পারেঘয রদঘে। 
আরম অমিঘকা প্রথঘক সাহাঘযযি জনয কাউঘক রনঘয আসঘত প্রচষ্টা করি। 
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হুমাযুঘনি দলর্ল প্রযখাঘন যাত্রারর্িরত কঘিঘি প্রসরদঘক প্রস যখন প্রদৌঘ়ে যায তাি হৃৎরপণ্ড িীরতমঘতা 
ধকধক কিঘত থাঘক। সর্ঘচঘয জেনয, সর্ঘচঘয িক্তাক্ত যুঘিি সমযও এমন ভঘযি সাঘথ প্রস 
কখনও পরিরচত রিল না। সন্তান ভূরমষ্ট হর্াি সময এখনও হযরন। হারমদা রনরিত রিল প্রয এখনও 
একমাস র্ারক আঘি… রহসাঘর্ যরদ প্রকাঘনা ভুল হঘয থাঘক, এই রর্রূপ রর্িানপ্রান্তি যা ইরতমঘধয 
খানজাদাি মৃতুযি কািণ হঘযঘি যরদ হারমদাও এখাঘন মৃতুযর্িণ কঘি? 
 

জওহি, প্রস শুনঘত পার্াি মঘতা দূিঘত্ব প্রপৌঁঘিই রচৎকাি কঘি উঘে। সম্রাজ্ঞীি প্রসর্-প্রর্দনা শুরু 
হঘযঘি। আমাঘদি অর্রশষ্ট প্রো়োগুঘলাি প্রভতি প্রথঘক সর্ঘচঘয প্রসিাটা প্রর্ঘি নাও এর্ং প্রতামাি 
পঘক্ষ যত দ্রুত সম্ভর্ অমিঘকাঘটি উঘেঘশয প্রো়ো হাকাও। প্রসখাঘনি প্রলাকঘদি কাঘি আমাি 
পরিচয প্রদঘর্ এর্ং এটাও র্লঘর্ প্রয আমাি স্ত্রীি জনয আমাঘদি আশ্রয প্রাথবনা কঘিরি। 
আরতরথযতাি িীরত অনুসাঘি তািা আমাঘক রর্মুখ কিঘত পািঘর্ না। আমাঘক এর্ং আমাি 
সসনযঘদি যরদ তািা ভযও পায হারমদাঘক তািা রনিযই সাহাযয কিঘর্। প্রসখাঘন অর্শযই হারকম 
এর্ং ধাত্রীিা িঘযঘি। জলরদ যাও! 
 

জওহি, চকিার্কিা িঘঙি প্রিাটখাট প্রদখঘত একটা মাদী প্রো়ো প্রর্ঘি রনঘয, যাি পাঘয তখনও 
সামানয হঘলও প্রদৌ়োর্াি মঘতা শরক্ত িঘযঘি, ক্রমশ েনাযমান অন্ধকাঘিি মাঘঝ যাত্রা কঘি। হুমাযুন 
তর়েের়ে হারমদাি কাঘি রফঘি আসঘত তাি চািপাঘশ প্রমঘযঘদি একটা প্রিাটখাট জটলা প্রদখঘত 
পায, যািা তাাঁঘক এরযঘয আসঘত প্রদঘখ দুপাঘশ সঘি রযঘয জাযযা কঘি প্রদয। হারমদা প্রচাখ র্ন্ধ 
কঘি, মারটঘত রপে রদঘয শুঘয িঘযঘি এর্ং ধীঘি শ্বাস রনঘে। োঘম তাি মুখটা চকচক কিঘি। 
 

সুলতান, প্রর্যম সাঘহর্াি যভবঘমাচন শুরু হঘযঘি, জযনার্ র্ঘল। আরম জারন আমাি প্রর্ানঘদি আরম 
অঘনকর্াি সন্তান জন্ম রদঘত প্রদঘখরি। এর্ং তাাঁি র্যাথা ক্রমশ আিও েন েন উেঘি…আমাঘদি 
হাঘত প্রর্শী সময প্রনই… জযনাঘর্ি কথাি গুরুত্ব প্রর্াঝাঘতই প্রযন হারমদা র্যাথায গুরঙঘয উঘে এর্ং 
তাাঁি প্রচাঘখি পাতাি নীঘচ প্রথঘক অশ্রু প্রভঘস উঘে, তাাঁি মুঘখি োঘমি সাঘথ রমঘলরমঘশ একাকাি 
হঘয যায, যা এখন প্রস্রাঘতি মঘতা তাাঁি প্রদহ প্রথঘক রনযবত হঘে। আঘিকদফা রখচুনী তাঘক 
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যন্ত্রণাদগ্ধ কিঘত, প্রস ধনুঘকি মঘতা রপিঘনি রদঘক প্রর্াঁঘক যায তািপঘি হাাঁটু মুঘ়ে রু্ঘকি কাঘি 
তুঘল এঘন একপাঘশ কাত হঘয যায। 
 

হুমাযুঘনি পঘক্ষ তারকঘয প্রথঘক এ দৃশয প্রদখা অসম্ভর্। সময যর়েঘয যার্াি সাঘথ সাঘথ হারমদাি 
আতবনাঘদি মাত্রা প্রজািাল আি দ্রুততি হঘত থাকঘল, প্রস অসহায ভরঙ্গঘত পাযচারি কিঘত থাঘক 
আি রকিুক্ষণ পি পি হারমদাি রশযঘিি কাঘি এঘস দাাঁর়েঘয প্রথঘক রফঘি রযঘয পুনিায পাযচারি 
কিঘত থাঘক। িাঘতি রনজস্ব শব্দ- রশযাঘলি ডাক, মযুঘিি ককবশ কঘণ্ঠি রচৎকাঘিি আকরস্মকতা- 
তাি রনঘজি অসহাযতাি প্রর্াধঘক আিও র্ার়েঘয প্রদয। জওহি প্রকাথায? তাি রনঘজিই হযঘতা 
যাওযা উরচত রিল- র্া তাি পরিচঘযি প্রমাণ রহসাঘর্ জওহঘিি সাঘথ সতমূঘিি অঙু্গিীযটা পাোঘত 
পািঘতা… 
 

হারমদা আঘিক দফা র্যাথায চাপা স্বঘি আতবনাদ কঘি উেঘল র্যাথাটা প্রযন প্রস রনঘজও অনুভর্ 
কিঘি এমন ভরঙ্গঘত হুমাযুন কুাঁচঘক যায। একটা প্রঝাঘপি নীঘচ, এই রর্িান, উিৃঙ্খল পরিঘর্ঘশ 
হারমদাঘক প্রয সন্তাঘনি জন্ম রদঘত হঘে… 
 

সুলতান, হুমাযুন তাাঁি রনঘজি র্যরক্তযত মমবঘর্দনায এঘতাটাই রর্ঘভাি হঘযরিল প্রয, একটা প্রিাট 
অশ্বাঘিাহী দলঘক পথ প্রদরখঘয অন্ধকাঘিি রভতি প্রথঘক জওহিঘক এরযঘয আসঘত প্রস প্রদঘখরন র্া 
শব্দও প্রশাঘনরন, দলটাি সাঘথ কঘযকটা অরতরিক্ত প্রো়ো িঘযঘি, তাি মঘধয দুঘটা প্রো়োি মাঘঝ 
প্ররচাঘিিমঘতা একটা কাোঘমা ঝুলঘি। 
 

সুলতান, জওহি পুনিায তাঘক সঘম্বাধন কঘি। অমিঘকাঘটি শাসক আপনাঘক স্বাযত জারনঘযঘিন। 
রতরন আপনাঘক, প্রর্যমসাঘহর্াঘক আি আপনাি র্যরক্তযত সফিসঙ্গীঘদি তাাঁি র্াসস্থাঘন রনঘয যার্াি 
জনয একদল সসনয আি একজন হারকম আি ধাত্রীও পারেঘয রদঘযঘিন। 
 

স্বরিি রনুঃশ্বাস প্রফঘল হুমাযুন মাথা নাঘ়ে। 
 

http://www.bengaliebook.com/


ব্রাদার্স অ্যাট ওয়ার - অ্যাম্পেয়ার অ্ব দয ম াগল । অ্যাম্লক্স রাদারম্ ার্স 

363 

www.bengaliebook.com                                  র্ূচিেত্র 
 

 

হুমাযুন এর্ং িযজন প্রদহিক্ষী সঘমত তাি প্রিাট দলটা, জারহদ প্রর্ঘযি উপঘি অর্রশষ্ট সসনযর্ারহনীি 
প্রনতৃত্ব অপবন কঘি, যখন িওযানা প্রদয অমিঘকাঘটি মারটি কাাঁচা প্রদযাল চাাঁঘদি ধুসি আঘলায 
রূপারল িং ধািণ কঘিঘি। জওহঘিি রনঘয আসা ধাত্রী হারমদাঘক ইরতমঘধয একটা ঔষরধ উপাচাি 
রদঘযঘি- যা মঘন হয তাি কষ্ট রকিুটা হঘলও লাের্ কঘিঘি। 
 

মশাঘলি আঘলায হুমাযুঘনি জনয তাাঁি পারিপারশ্ববকতা অনুধার্ন কিাটা প্রর্শ করেন হয এর্ং সসনযিা 
প্রো়োি রপে প্রথঘক হারমদাঘক র্হনকািী প্ররচািটা আলঘতা কঘি খুঘল রনঘয, একটা প্রর্শ র়্ে 
ভর্ঘনি প্রচৌকাঘেি নীঘচ রদঘয, প্রদযাল প্রথঘক ঝুলন্ত মশালদারনঘত িরক্ষত জ্বলন্ত মশাঘলি আঘলায 
যাি দুপাশ আঘলারকত, প্রসটা র্হন কঘি প্রভতঘি প্রঘর্শ কিঘল, তাাঁি দৃরষ্ট সর্রকিু র্াদ রদঘয 
প্রসরদঘকই রনর্ি থাঘক। হারমদাঘক র্হনকািী প্ররচািটা অনুসিণ কঘি প্রস একটা করিঘডাঘিি 
অভযন্তঘি প্রঘর্শ কঘি, যাি প্রশষ প্রাঘন্ত প্রস কাঘেি কারুকাজ কিা দিজাি একঘজা়ো পাল্লা প্রদখঘত 
পায, যাি সামঘন পরিচারিকাি দল অঘপক্ষা কঘি িঘযঘি। প্ররচাি র্হনকািী দলটা দিজাি 
রনকটর্তবী হঘত তািা দিজাি পাল্লা খুঘল প্রদয। হারমদাঘক সাঘথ রনঘয প্রহরকম এর্ং তাাঁঘদি প্রপিন 
প্রপিন ধাত্রী প্রমঘযটা প্রভতঘি প্রঘর্শ কঘি। হুমাযুনও তাাঁঘদি অনুসিণ কঘি প্রভতঘি প্রঘর্শ কিঘত 
যাঘর্- এমন সময যাঢ় সরু্জ িঘঙি আলখাল্লা পরিরহত একজন প্রলাক প্রস তাাঁঘক আঘয লক্ষয কঘিরন 
সামঘন এরযঘয আঘস এর্ং কুরনবশ কঘি। 
 

মহামানয সুলতান, আরম অমিঘকাঘটি িানাি উরজি, আপনাঘক স্বাযত জানার্াি জনয রতরন যাঘক 
প্রপ্রিণ কঘিঘিন। এটা প্রজনানা মহঘল প্রঘর্ঘশি পথ। িানা র্যতীত প্রকর্ল একজঘনি প্রভতঘি 
প্রঘর্ঘশি অনুমরত িঘযঘি রতরন হঘলন আমাঘদি হারকমসাঘহর্। রকন্তু আপরন দুরিন্তা কিঘর্ন না 
আপনাি আর্াসনকঘক্ষি র্ঘন্দার্ি পাঘশই কিা হঘযঘি এর্ং প্রকাঘনা সংর্াদ থাকঘল প্রসটা সাঘথ 
সাঘথ আপনাঘক জানাঘনা হঘর্। 
 

হুমাযুন ভাঘর্, এই পরিরস্থরতঘত িারজ হওযা িা়ো তাি আি রকইর্া কিাি আঘি এর্ং প্রস মাথা 
প্রনঘ়ে সম্মরত জানায। প্রসই িাঘত েন্টাি কাাঁটা প্রযন সহসাই মন্থি হঘয পঘ়ে র্া তাি কাঘি 
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প্রসিকমই মঘন হয। যর্াঘক্ষি রভতি রদঘয পূর্বাকাঘশ ধীঘি ধীঘি আঘলা ফুটঘত প্রদঘখ- প্রভাি হর্াি 
রেক আঘয আঘয প্রস প্রর্াধহয হাল্কা তোয আেন্ন হঘয পঘ়েরিল। কাাঁঘধি উপঘি প্রস কাঘিা হাঘতি 
স্পশব অনুভর্ কিঘত, সাঘথ সাঘথ প্রস সজায হঘয উঘে এর্ং সহজাত প্ররৃ্রত্তি র্ঘশ রনঘজি খঞ্জি 
আকঘ়ে ধঘি, তখন তাাঁি প্রখযাল হয প্রয অঘনক আঘযই সকাল হঘযঘি আি তাাঁঘক েুম প্রথঘক আি 
প্রকউ না গুলর্দন উরেঘযঘি। প্রস এমনভাঘর্ হাসঘি প্রযভাঘর্ হাসঘত হুমাযুন তাঘক র্হুরদন প্রদঘখরন। 
 

হুমাযুন আপনাি একরট পুত্র সন্তান হঘযঘি, র্রলষ্ঠ এর্ং স্বাস্থযর্ান আি ইরতমঘধযই রচৎকাি কঘি 
আকাশ মাথায কঘিঘি। ধাত্রী তাঘক পরিষ্কাি কিা মাত্র কঘযক রমরনঘটি রভতঘি আপনাি কাঘি 
তাঘক রনঘয আসঘর্। 
 

আি হারমদা? 
 

তাি জনয প্রসর্-প্রর্দনা একটা কষ্টকি অরভজ্ঞতা রিল। ধাত্রীি সমি দক্ষতা তাি প্রঘযাজন 
হঘযরিল। রকন্তু রতরন ভাঘলাই আঘিন এর্ং এখন েুমাঘেন। 
 

আনন্দ আি স্বরিি একটা যুযপৎ ধািায রসক্ত হঘয, হুমাযুন রকিুক্ষঘণি জনয মাথা নীচু কঘি চুপ 
কঘি থাঘক। তািপঘি তাাঁি পিঘণি আলখাল্লাি প্রজর্ প্রথঘক প্রস মূলযর্ান কিিীি একটা আধাি প্রর্ি 
কঘি যা রেক এই মুহূঘতবি জনয প্রস আযঘল প্রিঘখরিল এর্ং থঘলটা প্রস গুলর্দঘনি হাঘত প্রদয। এটা 
আতুিেঘি রনঘয যাও। আমাি সন্তাঘনি জন্ম উদযাপঘনি অরভপ্রাঘয এটা প্রসখাঘন ভাঙঘর্ এর্ং 
পুঘিা কামিায প্রযন এি প্রসৌিভ ির়েঘয প়েঘত প্রদঘর্- এই পৃরথর্ীঘত আমাি সন্তাঘনি প্রথম প্রয ঘ্রাণ 
গ্রহণ কিঘর্ এটাই প্রহাক তাি অনযতম র্স্তু। হারমদাঘক র্লঘর্ প্রয এই মুহূঘতব যরদও এিঘচঘয প্রর্শী 
রকিু তাাঁঘক প্রদর্াি সামথবয আমাি প্রনই তরু্ও এটা প্রকর্ল আমাি ভাঘলার্াসাি স্মািকই না প্রসই 
সাঘথ এটা আমাঘদি র্ংঘশি ভার্ী মহঘত্বি প্রসৌিভ। 
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১৪. আকবর 

 

আরম প্রতামাি নাম িাখলাম আকর্ি- যাি মাঘন মহান এর্ং মহান তুরম হঘর্ই। হুমাযুন কথা র্লাি 
মাঘঝই দুলবভ রেঘয িঘঙি প্রজড পাথঘিি একটা প্রপযালা তুঘল প্রনয- অমিঘকাঘটি িানাি তিফ 
প্রথঘক প্রপ্ররিত উপহাি এর্ং আকর্ঘিি মাথায পাঘত্র িরক্ষত অনুষঙ্গগুঘলা, শাহরুরখ- প্রিাট প্রিাট 
প্রসানাি প্রমাহি- পিম মমতায র্রষবত কঘি, সঘদযাজাত সন্তাঘনি ভরর্ষযৎ সমৃরিি স্মািক রহসাঘর্। 
কারশঘমি প্রকাঘলি উপঘি একটা মখমঘলি তারকযায রদযম্বি অর্স্থায শারযত আকর্ি এঘহন 
উৎপাঘত চমঘক রযঘয হাত পা আঘন্দারলত কঘি রকন্তু কাাঁঘদ না। হুমাযুন তাঘক পিম মমতায 
তারকযা প্রথঘক তুঘল রনঘয দুহাঘত শূঘনয উাঁচু কঘি ধঘি যাঘত কঘি সমঘর্ত হওযা তাি সর্ 
প্রসনাপরত আকর্িঘক প্রদখঘত পায এর্ং র্জ্রকঘণ্ঠ রচৎকাি কঘি উঘে, মহান সতমূঘিি অধিন সপ্তম 
পুরুষ, আমাি সন্তানঘক আরম আনুষ্ঠারনকভাঘর্ প্রতামাঘদি সামঘন উপস্থাপন কিরি। আমাি প্ররত 
প্রতামিা প্রযমন রর্শ্বি রিঘল তাাঁি প্ররতও রেক প্রতমনই রর্শ্বি থাকঘর্। সতমূঘিি িঘক্তি উত্তিারধকািী 
নতুন যুর্িাঘজি উঘেঘশয হুমাযুঘনি প্রসনাপরতিা সর্াই রনঘজঘদি ঢাঘলি উপঘি রনজ রনজ তির্ারি 
েুঘক উদাত্তস্বঘি ঐরতহযর্াহী সম্ভাষণ জ্ঞাপন কিঘত থাঘক, রমজবা আকর্ি! রমজবা আকর্ি! হুমাযুন 
হাত তুঘল যতক্ষণ না তাঘদি শান্ত হঘত ইরঙ্গত কঘি। 
 

এই রর্ঘশষ অনুষ্ঠাঘন এর্াি হারমদাি অংশ গ্রহঘণি সময হঘযঘি। একটা নীচু রডভাঘন প্রেস রদঘয 
শারযত অর্স্থায তাঘক এখনও পরিশ্রান্ত প্রদখায- ত্বক যজদঘন্তি নযায ফযাকাঘশ এর্ং তাাঁি কাঘলা 
উজ্জ্বল প্রচাঘখি নীঘচ যাঢ় কারল পঘ়েঘি। হুমাযুন যরদও তাঘক সুস্থ হঘয উো পযবন্ত অঘপক্ষা কিঘত 
পিামশব রদঘযরিল, হারমদাই র্িং তাাঁি প্রিাঘর্ সম্মত হযরন। আপনাি জনয আপনাি প্রলাঘকিা 
অঘনক দুুঃখ কষ্ট সহয কঘিঘি। যত শীরঘ্র সম্ভর্ আপনাি উত্তিারধকািীঘক তাাঁঘদি সমু্মঘখ উপরস্থত 
কিা তাঘদি প্ররত আপনাি কতবর্য। এটা আপনাঘক তাঘদি সাঘথ আিও রনরর়্ে র্ন্ধঘন আর্ি 
কিঘর্। হুমাযুন অস্বরিঘত িটফট কিঘত থাকা আকর্িঘক হারমদাি কাঘি রনঘয যায এর্ং তাাঁি 
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র্াহুি রনিাপত্তায তাাঁঘক সমপবণ কঘি। রনঘজি সঘদযাজাত সন্তানঘক িনযপান কিার্াি ভান কঘি প্রস 
প্রসই শব্দগুঘলা উচ্চািণ যা সতমূঘিি সমঘযি পূঘর্ব প্রথঘক মহাসাযির্ৎ শাসক স্বযং প্রচরঙ্গস খাঘনি 
সমযকাল প্রথঘক প্রমাযলঘদি সমযকাল পযবন্ত প্রচরলত িঘযঘি: পুত্র আমাি পান কঘিা। প্রতামাি মধুি 
ওষ্ঠিয আমাি মঙ্গলমযী িঘন আঘিাপ কঘিা এর্ং জীর্নদাযী সুধায প্রতামাি মুঘখ মাধুযব আনযন 
কঘিা। 
 

আকর্ি যখন আরর্ষ্কাি কঘি প্রয আসঘল এখনই তাঘক িনযদাঘনি প্রকাঘনা অরভপ্রায তাাঁি মমতামযী 
মাঘযি প্রনই প্রস যলাি স্বি সপ্তঘম তুঘল রচৎকাি শুরু কঘি। হারমদা যখন তাাঁঘক শান্ত কিঘত প্রচষ্টা 
কিঘি, তখন হুমাযুন আঘিা একর্াি রনঘজি প্রলাকঘদি উঘেঘশয গুরুত্বপূণব রকিু কথা র্ঘল। আমাি 
প্রজযারতষী শািাঘফি সহাযতায আরম আমাি সন্তাঘনি প্রকাষ্ঠী রর্চাি কঘিরি। তাি জন্ম তারিঘখি 
প্রচঘয ১৫ অঘক্টার্ি, ১৫৪২, চঘেি প্রভার্যুক্ত রসংহ জাতক- মাঙ্গরলক আি রকিুই হঘত পাঘি না। 
এই রদঘন জন্মগ্রহণকািী সন্তান প্রসৌভাযযর্ান আি দীেব জীর্ঘনি অরধকািী। আমিা অঘনক রর্পযবয 
আি কষ্ট সহয কঘিরি। নযাযসঙ্গত যা আমাঘদি প্রসটা আমিা পুনরুিাি কিঘত পািাি আঘয সম্ভর্ত 
আঘিা অঘনক অন্ধকািােন্ন সময আমাঘদি অরতক্রম কিঘত হঘত পাঘি রকন্তু একটা মরহমারন্বত 
ভরর্ষযত আকর্ি আি আমাঘদি রদঘক হাতিারন রদঘে। আজ িাঘত অরজবত হযরন এমন অঘনক 
রর্জয আমিা উদযাপন কিঘর্া এর্ং তাাঁি স্মিঘণ প্রভাঘজ অংশগ্রহণ কিঘর্া। তাি প্রলাঘকিা আিও 
একর্াি রনঘজঘদি আযুধ েুঘক সম্মরত জানায। তাাঁঘদি এর্াঘিি পুনিারৃ্ত্ত শব্দগুে রিল রমজবা 
হুমাযুন রকন্তু প্রস আি একটা কথাও না র্ঘল েুঘি দাাঁ়োয, আি প্রকাঘনা র্াকয র্লাি জনয তাি হৃদয 
র্ড্ড প্রর্শী প্রর্দনারর্ধূি। 
 

প্রসরদন পির্তবী প্রকাঘনা এক সমঘয, তািা যখন পুনিায একাকী হয, হুমাযুন প্রদঘখ হারমদা তাি 
আলখাল্লাি যলা রনঘচ নারমঘয এঘন আকর্িঘক িনয দান কঘি, খুঘদ শাহজাদা যখন প্রাণপঘন 
রনঘজি উদিপূরতব কিঘি তখন প্রস তাি মাথাি প্রকাাঁক়ো কাঘলা চুঘলি রদঘক পিম মমতায তারকঘয 
থাঘক। প্রস এখন এক পুত্র সন্তাঘনি রপতা এই প্রর্াধটাই তাি রভতঘি অর্ণবনীয একটা যঘর্বি জন্ম 
প্রদয। হারমদাি পূঘর্বি রদনগুঘলাঘত, প্রস যত দূি জাঘন তাি প্রকাঘনা উপপত্নী তাি প্রকাঘনা সন্তান 
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যঘভব ধািণ কঘিরন। এখন, প্রচৌরত্রশ র্িঘিি রৃ্ি জীর্ঘন, প্রস উপলরব্ধ কিঘি একটা পুত্র সন্তান তাাঁি 
জীর্ঘনি যূঢ়তি উঘেঘশযি প্ররত তাাঁি র্যগ্রতাঘক রকভাঘর্ পরিতৃপ্ত কিঘত পাঘি। 
 

হারমদা… রনঘজি অনুভূরত প্রকাশ কিাি জনয উপযুক্ত শঘব্দি প্রখাাঁঘজ প্রস কথাি মাঘঝ প্রিদ টাঘন। 
জীর্ঘন প্রথমর্াঘিি মঘতা আমাি মঘন হঘে আরম একজন রপতাি ভাঘলার্াসাি যভীিতা অনুধার্ন 
কিঘত পািরি… রপতামাতাি প্ররত সন্তাঘনি ভাঘলার্াসাি প্রচঘযও কত র্যাপক এি রর্িৃরত। আমাঘক 
উত্তিারধকািী মঘনানীত কঘি আমাি আব্বাজান প্রয রর্শ্বাস আি ভাঘলার্াসাি প্রদরখঘযরিঘলন, আরম 
সর্সমঘয তাাঁি প্ররত রর্শ্বি থাকঘত প্রচষ্টা কঘিরি, রকন্তু এখন যখন আরম রনঘজ একজন রপতা 
রহসাঘর্ আরম প্রতামাঘক প্ররতশ্রুরত রদরে আমাি সাম্রাজয পুনরুিাি কঘি আরম এঘক র্রধবত কিঘর্া- 
যাঘত আরম আমাি সন্তাঘনি প্রযাযয একটা উত্তিারধকাি প্রিঘখ প্রযঘত পারি। 
 

হারমদা মাথা নাঘ়ে রকন্তু প্রকাঘনা কথা র্ঘল না। রকন্তু এসর্ িা়োও আঘিা রকিু রর্ষয িঘযঘি যা 
রনঘয হারমদাি সাঘথ আঘলাচনা না কিঘলই নয- রর্ষযটা আকর্ঘিি ভরর্ষযঘতি জনয গুরুত্বপূণব। 
হারমদাঘক তাাঁি জানাঘতই হঘর্ প্রয অরচঘিই আঘিকজন মরহলা তাি সন্তানঘক িনযদান কিঘর্ন। 
তাাঁঘদি রনিযই একজন দুধ-মা রনঘযায কিঘত হঘর্। প্রমাযল িাজদির্াঘি প্রকাঘনা মরহলাি জনয 
এটাই সর্ঘচঘয গুরুত্বপূণব পদ। এই মঘনানীত মরহলা শাহজাদাি দুধ-মা হঘর্ন, রতরন তাাঁি সাঘথ 
এমন একটা র্ন্ধঘন আর্ি হঘর্ন যা সািা জীর্ন তাি সাঘথই রটঘক থাকঘর্। তাি রনঘজি সর্ 
সন্তানই স্বযংরক্রযভাঘর্ শাহজাদাি কুকালদাঘশ পরিণত হঘর্, তাাঁি দুধ-ভাই, তাঘক িক্ষা কিাি জনয 
প্ররতজ্ঞার্ি এর্ং এি র্দঘল তািা নানা সুরর্ধা। প্রভায কিঘর্। তাি স্বামীও রর্পুল সম্মাঘনি 
অরধকািী হঘর্। র্ঘযাঘজযাষ্ঠ অমাতয আি প্রসনাপরতিা রনঘজঘদি জনয প্রকাঘনা িাজর্নরতক র্া 
সামরিক পদ লাঘভ যতটা আগ্রহী রেক একই ভাঘর্ তািা রনঘজঘদি স্ত্রীি জনয এই অর্স্থানটা 
দারুণভাঘর্ কামনা কঘিন। র্যাপািটা যরদ রেকমঘতা সমাধান কিা না যায তঘর্ এই পরিরস্থরত 
প্রথঘক রহংসা আি ঈষবাি সু্ফরলঙ্গ জ্বঘল উেঘত পাঘি। 
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হারমদা, আমাঘদি অর্শযই একটা রর্ষঘয একমত হঘত হঘর্। এই করেন পরিরস্থরতঘত, আমাি 
প্রসনাপরতঘদি পুিসৃ্কত কিাি জনয আমাি সামঘন খুর্ সামানয সুঘযাযই আঘি রকন্তু একটা রজরনষ 
আরম তাাঁঘদি অনাযাঘস রদঘত পারি। সতমূিীয িীরত অনুসাঘি, আকর্ঘিি জনয আমাঘদি অর্শযই 
একজন দুধ-মা রনর্বারচত কিঘত হঘর্, রতরন এমন একজন মরহলা হঘর্ন রযরন এই দারযঘত্বি 
উপযুক্ত এর্ং যাঘক আমিা রর্শ্বাস কিঘত পািঘর্া রকন্তু একই সাঘথ তাঘক এমন একজন মরহলা 
হঘত হঘর্ যাি স্বামী কৃপা লাঘভি উপযুক্ত এর্ং আমাঘদি পিঘন্দি কািঘণ রনঘজঘক প্রয সম্মারনত 
মঘন কিঘর্। 
 

হারমদা মাথা তুঘল এর্ং তাাঁি রদঘক একদৃরষ্টঘত তারকঘয থাঘক। িাজপরির্াঘিি একজন সদসয 
রহসাঘর্ অর্শযই প্রস র়্ে হযরন। পুিাতন িাজকীয িীরতি সর্রকিু তাি পঘক্ষ জানা সম্ভর্ না। 
সম্ভ্রান্তমরহলািা যরদও প্রাযশই তাঘদি সন্তানঘদি িনযদাঘনি জনয আযা রনঘযায কঘি থাঘকন, তািা 
প্রকর্লই পরিচারিকা যাঘদি অনাযাঘস র্িখাি কিা যায এর্ং সন্তানঘদি জীর্ঘন তাঘদি প্রকাঘনা 
প্রভার্ই পরিলরক্ষত হয না। হারমদাি কাঘি হুমাযুন এঘকর্াঘিই রভন্ন একটা রকিু অনুঘিাধ কঘিঘি- 
আঘিকজন মরহলাি সাঘথ রনঘজি সন্তানঘক ভায কঘি প্রনযা। 
 

হারমদা এক মুহূতব চুপ কঘি থাঘক তািপঘি প্রস কথা র্লঘত শুরু কঘি। আপনাি এঘতাটা উরিি 
হর্াি প্রকাঘনা কািণ প্রনই। এই িীরতি রর্ষঘয আরম অঘনক আঘয প্রথঘক অর্রহত আরি- খানজাদা 
আমাঘক র্ঘলরিঘলন। আমাি মঘন হয রতরন আমাঘক মানরসকভাঘর্ প্রস্তুত কিঘত প্রচঘযরিঘলন, 
প্রকর্ল সন্তান জন্ম প্রদযাই না র্িং একজন ভরর্ষযত সম্রাঘটি মাতা রহসাঘর্ও রতরন আমাঘক প্রস্তুত 
কিঘত প্রচঘযরিঘলন। প্রথমরদঘক আরম ভীষণ মুষঘ়ে পঘ়েরিলাম। রকন্তু খানজাদা মািা যার্াি পঘি 
আরম তাি কথাগুঘলা সম্বঘন্ধ প্রকর্লই প্রভঘর্রি- প্রয একজন উপযুক্ত দুধ-মা রনর্বারচত কঘি আরম 
আমাি সন্তানঘক তাি হাঘত তুঘল রদরে না র্িং তাাঁি রনিাপত্তা রনরিত কিঘত সাহাযয কিরি। 
রর্ষযটা যরদও আমায এখনও রর্ষণ্ণ কঘি তুঘল, তািপঘিও আরম জারন রতরন রেক কথাই 
র্ঘলরিঘলন… আমাঘদি প্রর্াধহয প্রঘযাযপ্রর্ণ হওযা উরচত। আমিা কাঘক রনর্বারচত কিঘর্া? 
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আমাঘদি সাঘথ এখন গুরটকঘযক িমণী িঘযঘি আি তাাঁঘদি রভতঘি আিও কম সংখযঘকি 
রশশুসন্তান িঘযঘি। 
 

জারহদ প্রর্ঘযি স্ত্রীি অঘনক র্যস তাাঁি িন শুষ্ক হঘত র্াধয নতুর্া আরম তাি সাহরসকতা আি 
আনুযঘতযি স্বীকৃরত রহসাঘর্ তাঘকই রনর্বারচত কিতাম। রকন্তু আঘিা একজন প্রসনাপরত িঘযঘি যাঘক 
আরম পুিসৃ্কত কিঘত চাই- নারদম খাজা, কান্দাহাঘিি রনকটর্তবী স্থান প্রথঘক আযত এক প্রযাত্রপরত 
যাাঁি স্ত্রী তাি সাঘথই িঘযঘি। মািওযাি প্রথঘক আমিা পারলঘয আসর্াি রকিুরদন পঘিই তাি একটা 
পুত্র সন্তান হঘযঘি। 
 

অর্শযই, আরম রচরন তাঘক। মাহাম আযা নাঘম দীেবঘদহী, আি সুদশবন এক িমণী। তাি প্রিঘলি নাম 
আদম খান। 
 

মাহাম আযাঘক তুরম প্রমঘন প্রনঘর্? প্রতামাি যরদ অনয কাউঘক পিন্দ… 
 

আরম সন্তুষ্ট। মাহাম স্বাস্থযর্ান এর্ং শরক্তশালী আি প্রসই সাঘথ সৎ এর্ং কাণ্ডজ্ঞানসম্পন্ন। তাি 
প্রিঘলটাও হঘযঘি প্রাণর্ন্ত আি শক্তঘপাক্ত। আরম যরদ কাউঘক পিন্দ করি তঘর্ তাঘকই কিঘর্া। 
আকর্িঘক এক িন প্রথঘক পিম মমতায সরিঘয এঘন হারমদা তাঘক আঘিক িঘনি রদঘক রনঘয 
আঘস। হুমাযুন ভাঘর্ সন্তান জন্মদাঘনি সমঘয কষ্ট সরহষু্ণতাি পিীক্ষা র্া সাম্প্ররতক সমঘযি দুঘভবায 
সঘত্ত্বও হারমদা এখনও প্রদখঘত কত সুন্দি। এর্ং এখনও যরদও তাাঁি র্যস অল্প, হুমাযুঘনি রনঘজি 
প্রচঘয প্রায রর্শ র্িঘিি প্রিাট রকন্তু তািপঘিও কত শক্ত। আকর্িঘক আঘিকজন িমণীি র্াহুঘত 
কল্পনা কিাটা তাাঁি জনয রনিযই খুর্ করেন রকন্তু তািপঘিও একজন প্রযািাি মঘতা সাহরসকতাি 
সাঘথ রনঘজি ভয লুরকঘয িাখাি মঘতা রেক একইভাঘর্ প্রস তাি কষ্ট প্রযাপন কঘিঘি। ভাঘলার্াসাি 
প্রদাহাই রদঘয হুমাযুন তাঘক পিন্দ কঘিরিল রকন্তু এই মারটি প্রদযাল প্রদযা, প্রতযন্ত মরুদযাঘন রনঘজি 
র্ার়ে আি তাি রনিাপত্তা প্রথঘক অঘনক দূঘি এখাঘনও তাি মাঘঝ একজন সম্রাজ্ঞীি সর্ লক্ষণই 
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রর্দযমান। নীচু রডভানটাি রদঘক এরযঘয রযঘয, প্রস ঝুাঁঘক এর্ং হারমদাি ওঘষ্ঠ চুমু প্রদয আি তািপঘি 
স্বীয পুঘত্রি মাথায দর্দর্ কিঘত থাকা প্রকামল তুলতুঘল শীষবঘদঘশ চুম্বন কঘি। 
 

িাণাি সাঘথ আপনাি আঘলাচনাি ফলাফল রক হঘযঘি? আপনাি রক মঘন হয প্রয আমিা এখাঘন 
রনিাপদ? হারমদা জানঘত চায। 
 

আমাি প্রতা তাই মঘন হয। িাণা যরদও রনঘজ একজন িাজপুত, মালঘদর্ আি প্রস প্রর্াধহয 
পিস্পিঘক অপিন্দই কঘি। যতর্িি, মালঘদঘর্ি প্রলাঘকিা িাজস্থানী মরুভূরম অরতক্রম কিাি 
সময অমিঘকাঘটি কাঘফলায হামলা কঘিরিল। কাঘফলায যমনকািী র্রণঘকিা প্রযঘহতু 
আনুষ্ঠারনকভাঘর্ িাণাি তত্ত্বার্ধাঘন রিল প্রস আক্রমণটাঘক তাাঁি প্ররত চু়োন্ত অপমান রহসাঘর্ যনয 
কঘিঘি। মালঘদর্ অর্শয িাণাি প্রচঘয অঘনক প্রর্শী শরক্তধি রর্ধায প্ররতঘশাঘধি রচন্তা র্াতুলতা আি 
এ কািঘণই মালঘদঘর্ি সাঘথ প্রকাঘনা ধিঘনি সম্পকব িাখািও তাি ইঘে প্রনই। প্রস মালঘদঘর্ি জনয 
আমাঘদি সাঘথ রর্শ্বাসোতকতা কিঘর্ না, এ র্যাপাঘি আরম রনরিত, যরদও আমাঘদি পঘক্ষ 
প্রর্শীরদন এখাঘন অর্স্থান কিাটাও রু্রিমাঘনি কাজ হঘর্ না। অমিঘক দুযবম এলাকায অর্রস্থত 
হঘলও, একটা সমঘয আমাঘদি ধিাি জনয এখাঘন রেকই অনুসিণ কঘি এঘস হারজি হঘর্। 
আমাঘদি পঘক্ষ যত দ্রুত সম্ভর্- যত দ্রুত তুরম হািাঘনা শরক্ত রফঘি পাঘর্- আমিা এখান প্রথঘক 
রর্দায প্রনর্। 
 

রকন্তু এখান প্রথঘক আমিা প্রকাথায যাঘর্া? 
 

উত্তিপরিঘম প্রকর্লমাত্র কারু্ল অরভমুঘখ যমন কিাটাই আমাঘদি জনয অথবর্হ র্ঘল প্রতীযমান 
হঘর্। আরম যতক্ষণ না শহিটা পুনিায দখল কঘি কামিান আি আসকারিঘক তাঘদি শেতাি জনয 
শারি রদরে ততক্ষণ পযবন্ত রহনু্দিাঘনি রু্ক প্রথঘক প্রশি শাহঘক উৎখাত কিাি প্রকাঘনা সুঘযায আরম 
পাঘর্া না… হুমাযুন ইতিত কঘি। এটা হঘর্ একটা রর্পজ্জনক, কষ্টকি যাত্রা। আরম রক একটা 
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রনিাপদ স্থান খুাঁঘজ প্রর্ি কঘি আমাি সাঘথ প্রতামাঘদি রমরলত হওযাটা যতক্ষণ রনিাপদ র্ঘল 
প্ররতপন্ন না হয প্রসখাঘন প্রতামাঘদি অর্স্থাঘনি র্ঘন্দার্ি কিঘর্া…? 
 

না। আপরন ইরতমঘধয রনিযই রু্ঝঘত প্রপঘিঘিন প্রয আপরন যরদ আমাি সঘঙ্গ থাঘকন তাহঘল অঘনক 
রুক্ষ পরিঘর্ঘশও আরম মারনঘয রনঘত পারি। আরম আপনাঘক র্ঘলরি প্রয খানজাদা আমাঘক উপযুক্ত 
দীক্ষাই রদঘযঘিন। পিস্পঘিি কাি প্রথঘক রর্রেন্ন হঘত রতরন কখনও িারজ হঘতন না এর্ং আরমও 
িারজ হঘত পািরি না… 
 

* 
 

এক সপ্তাহ পঘিি কথা, আর্ািও একর্াি হুমাযুন তাি অর্রশষ্ট প্রলাকঘদি পুঘিাভাঘয অর্স্থান কঘি 
মরুভূরমি রর্িান প্রান্তঘিি রদঘক এরযঘয যায তাঘদি প্রপিঘন অমিঘকাঘটি ধূরলমরলন প্রদযাল 
প্রভাঘিি লালঘচ ধূসি অরনিযতাি মাঘঝ রর্লীন হঘয যায। ভাক্কাঘিি দূযব, তাি আত্মীয সম্পরকবত 
ভাই, রসঘন্ধি শাসক, রমজবা হুঘসঘনি স্বত্বাধীন একটা পযবঘর্ক্ষণ-ফর়ে, আপাতত তাাঁঘদি যন্তর্যস্থল। 
এলাকাটা এখান প্রথঘক প্রায দুইশ মাইল দূঘি রসঘন্ধি উত্তি সীমাঘন্ত রসনু্ধ নদীি তীঘি অর্রস্থত। 
তাাঁিা দুজঘন একটা আপাত প্রলাক প্রদখান হাদবয সম্পঘকবি ইরঙ্গত রদঘয পিস্পঘিি কাি প্রথঘক রর্দায 
রনঘযরিল র্ঘল হুমাযুন আশা কিঘি, প্রসখাঘন প্রস সামরযকভাঘর্ আশ্রয রনঘত পািঘর্। আি ভাক্কাি 
যরদও প্রতযন্ত এলাকা, র্াইঘিি দুরনযায রক েটঘি প্রস হযঘতা অর্ঘশঘষ প্রস সম্বঘন্ধ অর্যত হঘত 
পািঘর্। 
 

অরতক্রান্ত পঘথি প্ররত মাইল তাাঁঘদি আক্রান্ত হর্াি ঝুাঁরকি কর্ল প্রথঘক দূঘি রনঘয যাঘে এ রর্ষঘয 
ওযারকর্হাল থাকায, হুমাযুন প্রো়োি যরত দ্রুততি কিঘত থাঘক। প্ররতরদন প্রভাঘি সূঘযবি প্রথম 
রকিণ রদযঘন্তি প্রকাঘণ ব্রী়ো নম্র ভরঙ্গঘত উাঁরক রদঘতই সসনযসারি যাত্রা শুরু কঘি এর্ং মধযাঘহ্ন ক্লান্ত 
প্রাণীগুঘলাঘক খারনকটা রর্শ্রাম রদঘত আি রুরট, শুকঘনা মাংস ও কঘযক টুকঘিা রকশরমশ রদঘয 
আহাঘিি সমযটুকু র্াঘদ তাাঁঘদি র্হিটা রর্িরতহীন ভাঘর্ সামঘন এরযঘয চঘল। দুই সপ্তাঘহিও কম 
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সমঘযি রভতঘি, মরুভূরমি উপি রদঘয দীেব যাত্রা প্রশঘষ, প্রচাঘখ প়োি মঘতা প্রাণর্ন্ত সরু্ঘজি 
অর্ারিত সমাঘিাঘহ মাঘতাযািা ফসঘলি মাে আি গ্রাঘমি মাঘঝ তাাঁিা প্রঘর্শ কঘি প্রয প্রসখান প্রথঘক 
রসনু্ধ নদীি অর্র্ারহকা খুর্ একটা দূঘি না। অরচঘিই ভাক্কাঘিি প্রর্ঘলপাথঘিি সতিী শক্তঘপাক্ত 
প্রদযাল তািা প্রদখঘত পায আি পরিমরদঘক রসনু্ধ নদীি অপি তীঘি হুমাযুন প্রর্গুনী িঘঙি একটা 
আর্িা অর্যর্ প্রদখঘত পায প্রর্লুরচিাঘনি পার্বতয অিল। কারু্ঘলি পার্বতয অিঘলি সাঘথ তাঘদি 
এঘতাটাই রমল প্রয প্রস প্রটি পায তাি রু্ঘকি প্রভতিটা ধক কঘি উঘেঘি। 
 

জওহি, ভাঙ্কাঘিি রদঘক এরযঘয প্রযঘত র্ঘলা। রহনু্দিাঘনি প্রমাযল সম্রাট এর্ং রসঘন্ধি রমজবা হুঘসঘনি 
িক্ত সম্পরকবত আত্মীয, হুমাযুঘনি নাঘম প্রঘর্ঘশি অনুমরত চাইঘর্। 
 

এক েন্টা পঘি হুমাযুন তাি সসনযর্ারহনী রনঘয দূঘযবি অভযন্তঘি প্রঘর্শ কিঘত প্রসখাঘন তাঘক স্বাযত 
জানার্াি জনয দূঘযবি সর্বারধকািীঘক অঘপক্ষমান অর্স্থায দাাঁর়েঘয থাকঘত প্রদখা যায। স্বাযতম, 
সুলতান, আমাি প্রভুি পক্ষ প্রথঘক আরম আপনাঘক স্বাযত জানাই। অধঘমি নাম সাঈঘযদ আলী। 
দূঘযবি সর্বারধকািী রনঘজি রু্ঘক হাত প্রিঘখ কথাগুঘলা র্লাি সময হুমাযুন লক্ষয কঘি প্রয র্াম 
কপাঘল একটা পুিাতন সাদা ক্ষতরচহ্ন আি রফনরফন সাদা দার়েি অরধকািী প্রর্শ র্যস্ক একটা 
প্রলাক তাি সামঘন দাাঁর়েঘয িঘযঘি। 
 

প্রসই রদন িাঘতি প্রর্লা, রধরকরধরক জ্বলঘত থাকা আঘপল কাঘেি টুকঘিা ভরতব একটা ধাতর্ পাত্র 
যাি ওঘম নদীি রু্ক প্রথঘক র্াতাঘসি সাঘথ প্রভঘস আসা শীঘতি প্রঘকাপ নাকচ হঘয যায, হুমাযুন 
সাঈঘযদ আলীি সাঘথ জারহদ প্রর্য আি কারশমঘক রনঘয আঘলাচনায র্ঘস। আমাি সৎ-ভাই 
কামিান আি আসকারিি হাঘত কারু্ঘলি পতন হঘযঘি একজন র্াতবার্াহঘকি কাঘি এই সংর্াদ 
জানাি পঘি এই অিঘল নতুন কঘি আি রক েঘটঘি প্রস সম্বঘন্ধ আমাি প্রকাঘনা ধািণাই প্রনই। 
আপরন রক আমাঘক সাম্প্ররতক েটনার্লী সম্বঘন্ধ রকিু র্লঘত পািঘর্ন? 
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সাঈঘযদ আলী প্রকমন রর্ভ্রান্ত একটা দৃরষ্টঘত তাাঁি রদঘক তারকঘয থাঘক। মাননীয সুলতান, সরতয 
র্লঘত রক, আপনাি জানা উরচত এমন অঘনক খর্িই আঘি, এমনরক প্রসটা প্রজঘন আপরন হযঘতা 
অসন্তুষ্টও হঘত পাঘিন। কান্দাহাি প্রথঘক আযত পযবটঘকিা যািা ভারট অিঘলি রদঘক যার্াি আঘয 
এখাঘন যাত্রা রর্িরত কঘিরিল, তাঘদি কাঘি আমিা জানঘত প্রপঘিরি প্রয আপনাি সৎ-ভাই রহন্দাল 
শহিটা দখল কঘি রনঘযঘি। 
 

হুমাযুন এঘতা দ্রুত উঘে দাাঁ়োয প্রয প্রস কাঘেি প্রয টুলটায প্রস র্ঘস রিল প্রসটা উঘি রযঘয জ্বলন্ত 
কাঘেি টুকঘিা ভরতব ধাতর্ পাঘত্রি যাঘয রযঘয ধাক্কা খায। রকভাঘর্ এটা সম্ভর্ হঘলা? 
 

আরম যতদূি শুঘনরি প্রকাঘনা ধিঘনি সংেষব িা়োই প্রস শহিটা দখল কঘিঘি। শহঘিি যভনবি তাঘক 
আপনাি রমত্র র্ঘল প্রভঘর্রিল এর্ং তাঘক আি তাি সসনযর্ারহনীঘক সাদঘি স্বাযত জারনঘযরিল। 
 

রহন্দাল তাহঘল এসর্ অপকমব কঘি প্রর়্োঘে। হুমাযুন প্রযমন সঘন্দহ কঘিরিল প্রয প্রস কারু্ল রযঘয 
কামিান আি আসকারিি সাঘথ সমত্রী সম্পকব স্থাপন না কঘি প্রস পরিঘম রদঘক এরযঘয রযঘয 
কান্দাহাঘি রনঘজি স্বাধীন িাজয স্থাপন কঘিঘি। জ্বলন্ত কযলাি আগুঘনি রদঘক তারকঘয হুমাযুন 
প্রশষর্াি যখন রহন্দালঘক প্রদঘখরিল প্রসই কথা ভাঘর্, িক্তাক্ত আি প্রচাঘখ-মুঘখ ঔিতয কািণ হুমাযুন 
হারমদাঘক রর্ঘয কিঘত চায আি তাঘক রনঘষধ কিা অসম্ভর্। 
 

রহন্দাল তাহঘল কান্দাহাি শাসন কিঘি… প্রস অর্ঘশঘষ মন্তর্য কঘি। 
 

না, সুলতান। রকন্তু আপরন র্লঘলন… 
 

সুলতান আঘিা রকিু েটনা েঘটঘি। রহন্দাল কান্দাহাঘি অর্স্থান কিঘি জানঘত প্রপঘি আপনাি সৎ-
ভাই কামিান রহন্দালঘক আঘদশ কঘি রনঘজি অরধিাজ রহসাঘর্ তাাঁঘক রনঘত এর্ং তাি অধীনি 
একজন মামুরল শাসক রহসাঘর্ কান্দাহাঘি অর্স্থান কিঘত। রহন্দাল যখন অস্বীকৃরত জানাঘল কামিান 
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আি আসকারি রর্শাল একটা র্ারহনী রনঘয রযঘয শহিটা দখল কঘি এর্ং রহন্দালঘক র্রন্দ কঘি। 
তাি ভাঘযয রক েঘটঘি প্রকউ জাঘননা…। 
 

হুমাযুঘনি হৃৎরপণ্ড দ্রুত লঘয আঘন্দারলত হঘত থাঘক। প্রস যা ধািণা কঘিরিল কামিান আি 
আসকারি তাি প্রচঘযও রনকঘট অর্স্থান কিঘি… কারু্ল প্রথঘক অঘনক রনকঘট, কান্দাহাঘিি দূিত্ব 
এখান প্রথঘক রতনশ মাইঘলি প্রর্শী হঘর্ না। রনযরতই হযঘতা তাাঁঘক ভাক্কাঘি রনঘয এঘসঘি। তাি 
সাঘথ যরদও খুর্ অল্প সংখযক প্রলাক িঘযঘি প্রায দুইশ হঘর্ তাাঁঘদি সংখযা- তািা সর্াই প্রমাযল 
র্ংঘশাদু্ভত, তাাঁি সর্ঘচঘয রর্শ্বি প্রযািা- তাি ইচরকি দল। আি তাঘদি সাঘথ আিও অঘনঘকই 
প্রযায রদঘর্ যরদ তািা লুঘটি মাঘলি র্খিা পাওযা যাঘর্ র্ঘল মঘন কঘি। স্বণবমুদ্রাি রর্রনমঘয 
রনঘজঘদি তির্ারিি সনপূণয রর্রক্রি জনয প্রর্লুরচিাঘনি পাহা়েী অরধর্াসীঘদি প্রর্শ সুনাম আঘি। প্রস 
যরদ দ্রুত সর্ র্যর্স্থা কিঘত পাঘি তাহঘল তাি সৎ-ভাইঘযিা সতবক হর্াি আঘযই প্রস কান্দাহাি 
রযঘয শহিটা দখল কঘি তাঘদি র্রন্দ কিঘত পািঘর্। অর্শয এঘহন রসিান্ত প্রনর্াি আঘয আঘিা 
রকিু রর্ষয আঘি যা তাঘক জানঘত হঘর্। 
 

সাঈঘযদ আলী, প্রশি শাঘহি রক খর্ি? এই মুহূঘতব প্রস প্রকাথায অর্স্থান কিঘি? 
 

প্রস এই মুহূঘতব র্াংলায িঘযঘি, প্রসখাঘন তাি রর্রুঘি একটা রর্ঘদ্রাহ হঘযঘি। রকন্তু আরম এি প্রচঘয 
প্রর্শী আি রকিু জারন না… প্রকর্ল এটাই শুঘনরি প্রয সর্াই র্লার্রল কিঘি রহনু্দিাঘন তাি শাসন 
প্রলাহাি মঘতা মজরু্ত আি শরক্তশালী। 
 

চমৎকাি, হুমাযুন মঘন মঘন ভাঘর্। প্রশি শাহ র্হুদূঘি আি র্যি থাকাি মাঘন, তাি পক্ষ প্রথঘক 
প্রকাঘনা ধিঘনি রর্পঘদি আশঙ্কা প্রস কিঘলও পািঘর্। 
 

সাঈঘযদ আলী আপনাি আরতরথযতাি জনয আরম আপনাি কাঘি কৃতজ্ঞ রকন্তু আপরন আমাঘক যা 
র্ঘলঘিন প্রস জনয তািঘচঘযও প্রর্শী কৃতজ্ঞ। আরম আমাি প্রলাকঘদি রনঘয যত দ্রুত সম্ভর্ রসনু্ধ নদ 
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অরতক্রম কিঘত চাই… নদীঘত খুর্ তীব্র প্রস্রাত আি প্রস কািঘণ রর্পজ্জনক রকন্তু আপরন রনিযই 
পাি হর্াি জনয আমাঘদি একটা রনিাপদ স্থান প্রদখাঘত পািঘর্ন… 
 

* 
 

র্াতাঘস শীঘতি প্রঘকাপ নতুন কঘি উদযমী হঘয উোয হুমাযুন েকেক কঘি কাাঁপঘত থাঘক এর্ং 
তাাঁি চািপাঘশ তুষািকণা এঘলাঘমঘলা উ়েঘত থাঘক। তাি মাথা জঘম শক্ত হঘয রযঘযঘি র্ঘল মঘন 
হয এর্ং প্রস পিঘণি প্রভ়োি চাম়োি সতিী লম্বা আলখাল্লাটায শক্ত কঘি রনঘজঘক মুর়েঘয প্রনয। 
হুমাযুঘনি প্রলাকঘদি পথ প্রদখার্াি জনয আহঘমদ খাঘনি ভা়ো কিা দুই র্ালুরচ উপজারত তাি 
সামঘন িঘযঘি, যািা একটু আঘযই তাঘক আশ্বি কঘিঘি প্রয যাত্রা পঘথি অঘধবক দূিত্ব তািা প্রায 
অরতক্রম কঘি এঘসঘি এর্ং র্িফারৃ্ত প্রর্ালান রযরিপথ রদঘয নীঘচি রদঘক নামঘি, কান্দাহাি প্রথঘক 
খুর্ প্রর্শী হঘল একশ রত্রশ মাইল দূঘি। পথ প্রদশবক দুজন সম্ভর্ত প্রশংসা শুনঘর্ র্ঘল আশা 
কঘিরিল রকন্তু তুষািপাত এর্ং পাঘযি নীঘচি র্িঘফি িি পুরু হর্াি সাঘথ সাঘথ হুমাযুঘনি মঘন 
হঘযঘি অগ্রসি হর্াি যরত যন্ত্রণাদাযকভাঘর্ শ্লথ হঘয পঘ়েঘি। রকন্তু রনঘদনপঘক্ষ তাি অভীষ্ট লক্ষয- 
রর্শ র্িি পূঘর্ব প্রমাযলঘদি জনয স্বযং র্ার্ঘিি দখল কিা প্রসই রর্ঘশষ শহি- রকিুক্ষঘণি রভতঘিই 
দৃরষ্টপঘট প্রভঘস উেঘর্। 
 

হারমদা আি গুলর্দন, তাাঁঘদি পিঘণি পুরু উঘলি যাউঘনি উপঘি ফাঘিি আর্িণ প্রদযা রর্পুলাকৃরত 
মিকার্িনীযুক্ত আলখাল্লা পরিরহত, টাটু প্রো়োয উপরর্ষ্ট অর্স্থায তাি রেক প্রপিঘনই িঘযঘি। 
সংকীণব, রপরেল পঘথ ষাঘ়েি দল চলাচঘল এঘকর্াঘিই অনুপঘযাযী হওযায অঘনকরদন আঘযই 
তাঘদি জর্াই কিা হঘযঘি এর্ং তাাঁঘদি টানা মালর্াহী শকটগুঘলাঘক টুকঘিা কঘি জ্বালানী কাে 
রহসাঘর্ র্যর্হাি কিা হঘযঘি। মাহাম আযা- আকর্ি আি তাাঁি রনঘজি পুত্র সন্তানঘক রনঘয, দুজনই 
শীঘতি প্রঘকাপ প্রথঘক র্াাঁচাি জনয.যিম কাপঘ়েি ফারল রদঘয প্রর্শ পুরু কঘি জ়োন- উঘটি রপঘেি 
দুপাঘশ ঝুলন্ত ঝুরিি একটায িঘযঘি ভািসাময িক্ষাি জনয অনয ঝুরিটায জযনার্ িান্না কিাি 
সামানয রকিু সিঞ্জাম রনঘয ঝুঘল আঘি। র্িফারৃ্ত পথ এঘতাটাই রর্পদসঙু্কল প্রয রতনটা প্রাণীঘক 

http://www.bengaliebook.com/


ব্রাদার্স অ্যাট ওয়ার - অ্যাম্পেয়ার অ্ব দয ম াগল । অ্যাম্লক্স রাদারম্ ার্স 

376 

www.bengaliebook.com                                  র্ূচিেত্র 
 

 

রনিাপঘদ পথ প্রদরখঘয আনঘত হুমাযুন তাি প্রলাকঘদি পাঘয হাাঁটঘত আঘদশ রদঘযঘি। রকন্তু এই 
তাপমাত্রায উটঘকও প্রকমন প্রযন কারু্ মঘন হয, মাথা নীচু কঘি পা প্রটঘন প্রটঘন হাাঁটঘি, তাাঁি প্রদঘহি 
পুরু পশঘমি উপঘি সূচাগ্র র্িঘফি স্ফরটক জমঘত শুরু কঘিঘি। 
 

তাঘদি প্রপিঘনই প্রদহিক্ষীি দল িঘযঘি তািপঘিই গুরটকঘযক ভাির্াহী প্রাণীি একটা দল- রপঘে 
চাপান প্রর্াঝাি ভাঘর্ হাাঁসফাাঁস কিঘত থাকা কঘযকটা উট এর্ং খচ্চি- এর্ং এঘকর্াঘি প্রশঘষ তাি 
র্াকী প্রলাঘকিা, প্রঘতযঘকি প্রো়োি রপঘেি দুপাঘশ প্রপটঘমাটা র্যায ঝুলঘি, ঢাল রপঘেি সাঘথ শক্ত 
কঘি আটকাঘনা আি িণকুোি এর্ং যাদার্নু্দকগুঘলা পযবাঘণি সাঘথ শক্ত কঘি র্াাঁধা। তাি মঘতা, 
তাাঁঘদি মুঘখি রনম্াংশ মুখ ঢাকাি কাপ়ে রদঘয ঢাকা এর্ং হা়ে কাাঁপান তুষাঘিি চারু্ক মুঘখ হঘনয 
হঘয উো র্াতাঘসি প্রঘকাপ প্রথঘক র্াাঁচঘত তাাঁঘদি োঘ়েি উপঘি মাথাগুঘলা নীচু কঘি িাখা। আজ 
িাঘত, তাাঁি মঘতা তািাও, একটা রু্ঘ়ো খচ্চঘিি মাংস রদঘয আহাি কিঘর্ প্রর্চািা তাাঁি রপঘেি 
প্রর্াঝি নীঘচ লুরটঘয পঘ়েরিল, যা খারমি-রর্হীন রুরট, র্ারলব র্া চাঘলি সতিী জাউঘযি একঘেঘয 
খার্াঘিি তারলকায তাঘদি জনয রকিুটা হঘলও সর্রচত্রয রনঘয আসঘর্। 
 

হুমাযুন প্রভঘর্ প্রদঘখ- একজন সম্রাঘটি প্রসনার্ারহনীি প্রচঘয তাি আব্বাজাঘনি আক্রমণকািী দঘলি 
সাঘথই তাাঁঘদি রমল প্রর্শী- র্রণবল প্রপাষাক পরিরহত একটা রর্রচত্র কাঘফলা। এই র্িফােন্ন রর্িান 
প্রান্তঘিি রভতি রদঘয রনঘজি খুঘদ র্ারহনীটাঘক পা প্রটঘন প্রটঘন হাাঁটঘত প্রদখাি দৃশযটা চারু্ঘকি তীব্র 
কশাোঘতি মঘতা তাাঁি কতটা অধুঃপতন হঘযঘি তাাঁঘক স্মিণ করিঘয প্রদয। একই িকম যন্ত্রণাদগ্ধ 
র্যাপাি প্রয প্রস এখন রসনু্ধনদ অরতক্রম কঘিঘি, প্রর্লুরচি স্থাঘনি পাহাঘ়ে আঘিাহঘনি জনয তািমাঘন 
এই মুহূঘতব রহনু্দিাঘন র্ার্ঘিি চািপুঘত্রি একজনও প্রনই। র্যাপািটা এমন প্রযন র্ার্ঘিি অরভযান 
কখনও েঘটরন এর্ং সম্ভর্ত প্রস, যরদও আঘয কখনও প্রস রর্ষযটা স্বীকাি কঘিরন। র্ার্ঘিি রপ্রযতম 
এর্ং প্রশ্রযপ্রাপ্ত সন্তান রনিযই এজনয রকিুটা হঘলও প্রদাষী। রনঘজি পরির্াঘিি রভতঘি 
প্ররতিরেতাি কািঘণ সৃষ্ট রর্পঘদি মাত্রা কতটা ভযঙ্কি হঘত পাঘি প্রসটা প্রস আঘয রু্ঝঘত পাঘিরন। 
রর্ঘশষ কঘি কামিাঘনি সর্িীতাি যভীিতাঘক প্রস প্রিাট কঘি প্রদঘখরিল। অঘনক প্রদিী হঘয যার্াি 
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পঘি প্রস রু্ঝঘত প্রপঘিঘি প্রয কামিান রনঘজি উচ্চাকাঙ্খ তযায কঘি তাাঁঘক প্রমাযল রসংহাসঘন 
উপরর্ষ্ট প্রদখাি প্রচঘয প্রমাযলঘদি পতন প্রদখঘতই পিন্দ কিঘর্। 
 

হুমাযুঘনি প্রো়োটা র্িঘফ রপিঘল রযঘয প্রহাাঁচট প্রখঘত কল্পঘলাক প্রথঘক এক ঝটকায তাঘক র্ািঘর্ 
রনঘয আঘস। প্রস পযবাঘণি উপঘি রনঘজি পুঘিা ওজন রপিঘনি রদঘক রদঘয প্রচষ্টা জন্তুটাঘক প্রসাজা 
হঘয দাাঁর়েঘয থাকঘত সাহাযয কিঘত এর্ং রফসরফস কঘি অভযর্াণী র্লঘত থাকঘল, নাক রদঘয 
সঘজাঘি রনুঃশ্বাঘসি সাঘথ কুযাশাি কুণ্ডলী রনযবত কঘি, প্রর্চািা প্রকাঘনামঘত চািপাঘযি উপঘি প্রসাজা 
হঘয দাাঁ়োয। প্রস মঘন মঘন ভাঘর্ এইসর্ পাহাঘ়েি আ়োল প্রথঘক প্রর্ি হঘত পািঘল তাি প্রচঘয খুশী 
আি প্রকউ হঘর্ না, এর্ং কনকঘন র্াতাঘসি প্রঢউ তাাঁি রদঘক প্রধঘয আসঘল কাাঁঘধি উপঘি মাথাটা 
আঘিা ঝুাঁরকঘয আঘন। তাাঁি ভার্নায রকিুক্ষঘণি রভতঘিই তাাঁি সৎ-ভাইঘযিা এঘস উাঁরক প্রদয 
তুষাঘিি মাঘঝ অরর্শ্রান্ত পথ চলাি এই রদনগুঘলাঘত যা তািা প্রাযই কঘি থাঘক, এইর্াি এঘসঘি 
রহন্দাল। প্রস এখন যখন রর্ষযটা রনঘয রচন্তা কিাি অর্কাশ পায, অনুধার্ন কঘি দারুণ প্রকৌশঘল 
কান্দাহাি দখল কিায প্রস তাাঁি সর্ঘচঘয প্রিাট এই সৎ-ভাইরটি প্ররত কু্রি হর্াি প্রচঘয র্িং 
কামিান আি আসকারিি হাঘত তাি রনিাপত্তা রনঘযই প্রর্শী উরিি হঘয উঘেঘি। প্রস যরদও 
উৎকরণ্ঠত গুলর্দনঘক আশ্বি কঘিঘি প্রয তাাঁিা তাাঁি ভাইঘযি প্রকাঘনা ক্ষরত কিঘর্ না, প্রস রনঘজ 
ততটা রনরিত নয। একজন প্ররতিরেঘক ক্ষমতাি পথ প্রথঘক সরিঘয প্রদর্াি এমন সুঘযায কামিান 
অন্তত খুশী মঘন গ্রহণ কিঘর্। 
 

দূি প্রথঘক একটা প্রভৌরতক, রর্ষণ্ণ যজবন, যা এঘক র্ঘয আনা র্াতাঘসি মঘতাই হা়ে কাাঁপাঘনা, 
আতঘঙ্ক হুমাযুঘনি প্রো়োটাঘক অরস্থি কঘি তুঘল। এইসর্ রর্িান, জনমানর্হীন পাহা়েগুঘলায 
প্রনকঘ়েি পাল রযজরযজ কিঘি। িাঘতি প্রর্লা তািা কখনও কখনও তাঘদি রশরর্ঘিি এতটাই কাঘি 
চঘল আঘস প্রয অন্ধকাঘি হুমাযুন তাঘদি হলুদ সরু প্রচাখ জ্বলজ্বল কিঘত এর্ং সকালঘর্লা তাঘদি 
তারু্ি চািপাঘশ পাঘযি িাঘপি একটা আল্পনা আাঁকা থাকঘত প্রদঘখঘি। তুষািপাত এখন আিও 
প্রর্ল হঘযঘি এর্ং সামঘনি খা়ো পথটা উ়েন্ত তুষািকণায অর্গুরণ্ঠত হঘয আঘি। 
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আহঘমদ খান, হুমাযুন তাি কাাঁঘধি উপি রদঘয মুখ েুরিঘয ডাঘক। 
 

রজ্ব, সুলতান? 
 

এখনই তুষািঝ়ে শুরু হঘর্। আজ িাঘতি মঘতা আমিা এখাঘনই রশরর্ি। স্থাপন কিঘর্া। পাহাঘ়েি 
যাঘযি ঐ পাথুঘি অরভঘক্ষপটাি নীঘচ আমিা খারনকটা হঘলও আ়োল পাঘর্া। হুমাযুন র্াযু প্রর্াঘহি 
রর্পিীত রদঘক মুখ কঘি থাকা ধুসি িঘঙি পাথঘিি একটা অরতকায খঘণ্ডি রদঘক ইরঙ্গত কঘি যা 
র্াতাঘসি আি তুষাঘিি যুযলর্রন্দ অঘনকটাই প্রসটা প্রেরকঘয িাখঘত পািঘর্, এর্ং তাঘদি তারু্ি 
জনয অরভঘক্ষঘপি নীঘচ যঘথষ্ট জাযযা িঘযঘি র্ঘল মঘন হয। 
 

হুমাযুঘনি প্রলাঘকিা প্রো়োি প্রপিঘনি পাঘয ফাাঁস প্রর্ঘধ প্রদয এর্ং তারু্ি সাজসিঞ্জাম প্রর্ি কঘি, 
অরভঘক্ষঘপি নীঘচ তারু্ টাঙাঘনা শুরু কঘি। এখনও যরদও রদঘনি আঘলা িঘযঘি, ধুসি 
আন্তরিকতায তুষািপাত শুরু হওযায প্ররত মুহূঘতব আঘলাি প্রিশ কঘম আসঘি। দুজন প্রলাক 
র্াতাঘসি রদঘক রপে রদঘয কুাঁঘজা হঘয র্ঘস এর্ং তাাঁঘদি সাঘথি চকমরক পাথি আি ইস্পাঘতি 
র্াক্স প্রথঘক শীঘত অসা়ে হঘয থাকা আঙু্গঘলি সাহাঘযয একটা খচ্চঘিি রপঘে র্ঘয আনা শুকঘনা 
লতাগুঘেি খারনকটা রনঘয আগুঘনি সু্ফরলঙ্গ জ্বালাঘত প্রচষ্টা কঘি। লতাগুঘে ভাঘলামঘতা আগুন জ্বঘল 
উোি সাঘথ সাঘথ, তাাঁিা প্রতঘল প্রভজান কাপ়ে রদঘয রর্শাল একটা মশাল প্রজ্বঘল রনঘয প্রসটাঘক 
একটা লম্বা লারেি অগ্রভাঘয ভাঘলামঘতা জ়োয এর্ং হুমাযুঘনি তারু্ি র্াইঘি লারেটা এঘন পুঘত 
প্রদয। 
 

তাাঁিা কাঘিই একটা ধাতর্ পাত্র প্রিঘখ প্রসটাঘত ভাক্কাি প্রথঘক রনঘয আসা এই মুহূঘতব প্রসানাি 
প্রচঘযও দামী কােকযলা রদঘয ভরতব কঘি এর্ং আগুন ধরিঘয প্রদয- হুমাযুন র্া হারমদাি জনয না র্িং 
আকর্ঘিি জনয প্রসই িাঘত তারু্ঘত প্রসও তাাঁঘদি সাঘথ থাকঘর্। হারমদা চািপাঘশি রু্ঘনা প্রান্তঘিি 
কািঘণ অনুঘিাধ কঘিঘি প্রয তাাঁি সন্তান িাঘত প্রযন তাাঁি কাঘিই েুমায। মাহাম আযা যাত্রাকালীন 
পূর্বর্তবী িাতগুঘলাি মঘতাই তাাঁি প্রিঘলি সাঘথ প্রো়োি রপঘে রর্িার্াি কম্বল রদঘয তারু্ি একাংশ 

http://www.bengaliebook.com/


ব্রাদার্স অ্যাট ওয়ার - অ্যাম্পেয়ার অ্ব দয ম াগল । অ্যাম্লক্স রাদারম্ ার্স 

379 

www.bengaliebook.com                                  র্ূচিেত্র 
 

 

পরিঘর্রষ্টত কঘি প্রসখাঘনই েুমাঘর্। হুমাযুন তাাঁি রশরর্ঘিি র্ারক অংশ পরিদশবঘনি সময লক্ষয কঘি 
প্রয তাি প্রলাঘকিা স্বাভারর্ঘকি প্রচঘয কম তারু্ স্থাপন কঘিঘি। তাাঁিা যাদাযারদ কঘি েুমাঘর্, 
রনঘজঘদি শিীি উষ্ণ িাখঘত অঘনযি প্রদঘহি উষ্ণতা র্যর্হাি কিঘর্। 
 

সুলতান, একটা ভািী কণ্ঠস্বি প্রভঘস আঘস। আহঘমদ খান এঘসঘি, মাথাি মিকার্িনী র্িঘফ সাদা 
হঘয িঘযঘি। জারহদ প্রর্য আি আরম রশরর্ঘিি চািপাঘশ প্রহিী প্রমাতাঘযন কিরি। আপনাি 
প্রদহিক্ষীঘদি রভতি প্রথঘক চািজন আপনাি তারু্ি র্াইঘি পাহািায থাকঘর্। 
 

হুমাযুন রনঘজি চািপাঘশ ভাঘলা কঘি তারকঘয প্রদঘখ। ক্রমশ প্রজািাল হঘত থাকা র্াতাঘসি প্রঘকাঘপ 
েুিপাক প্রখঘত থাকা তুষাি এখন এঘতাই েন প্রয প্রস তাাঁি প্রসনাপরতি মুখই রেকমঘতা প্রদখঘত পায 
না। যত িাঘত পাহািায রনঘযারজত প্রলাকঘদি একজন রহম-দংঘশি রশকাি হঘযঘি এর্ং প্রহরকম 
আশঙ্কা কিঘিন প্রলাকটাি কাঘলা হঘয থাকা পাঘযি আঙু্গলগুঘলা প্রশষ পযবন্ত হযঘতা প্রকঘট প্রফলঘত 
হঘর্। আহঘমদ খান রনঘজও যতকাল মাঝিাঘত প্রহিীঘদি পরিদশবন কিঘত রযঘয সরদব-কাাঁপুরনি 
সংক্রমঘনি ফঘল আজ সািারদন কারশি দমঘক অরস্থি রিঘলন। আপনাঘক ধনযর্াদ, আহঘমদ খান 
রকন্তু আমাি মঘন হয 
 

এই রু্ঘনা প্রান্তঘি আমাঘদি রচরন্তত হর্াি প্রকাঘনা কািণ িঘযঘি। পঘথি ধকঘল সর্াই ক্লান্ত আি 
শীতও প্রর্শ জারকঘয পঘ়েঘি। আজ িাঘত সর্াইঘক রর্শ্রাম রনঘত প্রদন। আপরনও র্াদ যাঘর্ন না। 
আপনাি কারশ হযঘতা তাহঘল খারনকটা প্রশরমত হঘত পাঘি। 
 

রশরর্ঘিি চািপাঘশ দমকা র্াতাঘসি যজবন আি তাি তারু্ি যাঘয এঘস হামঘল প়ো সঘত্ত্বও, প্রসই 
িাঘত হারমদাঘক হাত রদঘয জর়েঘয ধঘি প্রশাযাি সাঘথ সাঘথ হুমাযুন েুরমঘয যায, তাঘদি দুজনঘক 
প্রভ়োি প্রয চাম়োটা প্রঢঘক প্রিঘখঘি প্রসটাি উপঘি হারমদাি ফাঘিি আর্িন প্রদযা আলখাল্লাটা রর্রিঘয 
প্রদযা হঘযঘি। আকর্ঘিি চরকত কান্নাি শব্দ তাাঁি স্বঘপ্ন আঘলা়েন তুঘলই আর্াি হারিঘয যায। 
হুমাযুন হারমদাি কাঘি সঘি আঘস, রনঘজি প্রদঘহি কাঘি তাি উষ্ণ প্রপলর্ প্রদহটা প্রটঘন এঘন প্রস 
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রনদ্রাি অতঘল আর্াি তরলঘয যায। তািপঘি সহসাই প্রস রনঘজি যলায শীতল, ধািাল ইস্পাঘতি 
স্পশব অনুভর্ কঘি। প্রস প্রচাখ খুঘল তারকঘয প্রদঘখ পরিরচত একঘজা়ো প্রচাখ, কাপঘ়েি টুকঘিা রদঘয 
সতিী মশাঘলি আঘলায জ্বলজ্বল কিঘি, আঘিকজন প্রলাক মশালটা ধঘি িঘযঘি। এটা হঘত পাঘি 
না- র্িফারৃ্ত রযরিপঘথি প্রশঘষ অঘনক দূঘি অর্রস্থত কান্দাহাঘি তাাঁি থাকাি কথা। রকন্তু 
র্াজপারখি মঘতা সরু নাঘকি উপঘি অর্রস্থত- তাাঁঘদি আব্বাজাঘনি প্রচাঘখি মঘতাই সরু্জ- 
রর্জঘযান্মত্ত ঐ প্রচাখ প্রকানভাঘর্ই আি কাঘিা হঘত পাঘি না। কামিান! 
 

হুমাযুন সাহাঘযযি জনয রচৎকাি কিঘত মুখটা মাত্র খুলঘত যাঘর্ রকন্তু কামিাঘনি খঞ্জঘিি অগ্রভায 
তাাঁি যলায প্রখাাঁচা রদঘে প্রটি পায এর্ং এক প্রফাাঁটা িক্ত ধীঘি ধীঘি যর়েঘয প়েঘি। রর্িানাি 
পাঘশই িাযাি রভতঘি প্রস আঘিা কঘযকরট অর্যর্ঘক আর্িাভাঘর্ দাাঁর়েঘয থাকঘত প্রদঘখ, সম্ভর্ত 
কামিাঘনি হুকুমর্িদাি, উদযত অস্ত্র হাঘত রনিঘর্ তারকঘয িঘযঘি। 
 

একটা শব্দ কঘিা আরম তাহঘল খুশী মঘন প্রতামাি যলাটা দুভায কঘি প্রদঘর্া, কামিান র্ঘল। তুরম 
জাঘনা কাজটা কিঘত আমাি হাত একটুও কাাঁপঘর্ না। 
 

কামিান রফসরফস কঘি কথা র্লাি সময, তাি আওযাঘজ হারমদা প্রজঘয উঘে, প্রস েুমেুম প্রচাঘখ 
মুঘখি উপি প্রথঘক রনঘজি কাঘলা চুল সরিঘয প্রদয। প্রস পুঘিাপুরি প্রচাখ খুলঘত, হুমাযুন তাঘক 
আশ্বি কিঘত তাাঁি র্াহুি উপঘি আলঘতা কঘি একটা হাত িাঘখ। চািপাঘশ রক েটঘি রু্ঝঘত 
প্রপঘি হারমদা রচৎকাি কঘি না র্া কাাঁঘদ না রকন্তু তাি পাঘশই একটা প্রদালনায শুঘয থাকা 
আকর্ঘিি রদঘক তাকায। 
 

ভাইজান, তুরম অসতকব রিঘল। এঘতা সহঘজ আরম প্রতামাি তারু্ঘত প্রঘর্শ কিঘত পািঘর্া কখনও 
রচন্তা করিরন, কামিান র্ঘল। যত কঘযকরদন ধঘিই আমাি প্রলাঘকিা প্রতামাি যরতরর্রধি উপঘি 
নজি িাখরিঘলা। তুষািঝ়ে আমাঘক সুঘযাযটা কঘি রদঘযঘি। কারু্ঘলি চািপাঘশ অর্রস্থত পার্বতয 
এলাকায আমাঘদি আব্বাজান রক রশরখঘযরিঘলন, তুরম রনিযই প্রসটা ভুঘল রযঘযঘিা- তুষাি রকভাঘর্ 
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হানাদাঘিি র্নু্ধ, রকভাঘর্ প্রস শঘব্দি কণ্ঠঘিাধ কঘি। প্রতামাি প্রলাঘকিা প্রকাঘনা শব্দই প্রটি পাযরন। 
আমিা তাঘদি তারু্ি রভতঘি অঘর্াধ পশুি মঘতা যাদাযারদ কঘি শুঘয থাকা অর্স্থায খুাঁঘজ প্রপঘযরি। 
 

তাঘদি আি প্রমঘযঘদি সাঘথ তুরম রক কঘিঘিা? 
 

কামিান প্রকাঘনা উত্তি প্রদয না, প্রকর্ল হাঘস। 
 

আরম এই পথ রদঘয আসরি, তুরম রকভাঘর্ জানঘত পািঘল? 
 

আরম ধািণা কঘিরিলাম প্রয একটা সমঘয তুরম উত্তঘি আসঘত প্রচষ্টা কিঘর্। আরম যত কঘযকমাস 
রহনু্দিান প্রথঘক প্রর্ি হর্াি সর্গুঘলা পঘথি রদঘক নজি প্রিঘখ আসরি। 
 

আসকারি প্রকাথায? 
 

প্রস কারু্ঘল িঘযঘি। 
 

আি রহন্দাল, তাাঁি সাঘথ তুরম রক কঘিঘিা? 
 

আরম তাাঁঘক হতযা করিরন, যরদ এটাই তুরম প্রর্াঝাঘত চাও। আমাঘক অসম্মান কিাি জনয 
জালালার্াঘদ তাাঁঘক র্রন্দ কঘি িাখা হঘযঘি। 
 

আমাি সাঘথ তুরম প্রযভাঘর্ রর্শ্বাসোতকতা কঘিঘি। রনঘজি িঘক্তি রর্রুঘি যুি কিাি জনয 
প্রশিশাঘহি সাঘথ সমত্রীি প্রিার্ রদঘয তািপঘি অসম্মান রনঘয কথা র্লঘত প্রতামাি রুরচঘত র্াঘধ 
না? কারু্ঘল প্রচাঘিি মঘতা রনুঃশঘব্দ এঘস হারজি হঘযঘি? 
 

কাউঘক সমাঘলাচনা কিাি মঘতা অর্স্থাঘন তুরম প্রনই। প্রতামাি পাঘশ প্রয সুন্দিী শুঘয িঘযঘি- আরম 
যতদূি শুঘনরি তাঘক তুরম রহন্দাঘলি কাি প্রথঘক রিরনঘয রনঘযঘি। কামিান রর্পজ্জনক ভরঙ্গঘত 
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হারমদাি রদঘক ঝুাঁঘক আঘস। রকন্তু তাাঁঘক প্রদঘখ এখন আরম রু্ঝঘত পািরি রিরনঘয প্রনযাি মঘতাই 
একটা প্রমঘয র্ঘট। আরমও চাই না ভ্রাতৃপ্ররতম প্রপ্রম, রকংর্া আনুযতয আমাি পথঘিাধ কঘি দাাঁ়োক। 
 

হুমাযুন প্রটি পায উঘত্তজনায হারমদাি োযু টানটান হঘয আঘি এর্ং প্রস আঘিা প্রজাঘি তাাঁি র্াহু 
প্রচঘপ ধঘি। কামিান, তুরম রক চাও? তুরম যরদ আমাঘক হতযা কিঘত চাইঘত এতক্ষঘণ তাহঘল 
আমাি কর্ন্ধ প্রদহটা মারটঘত পঘ়ে থাকঘতা। 
 

সরতয র্ঘলঘিা। িঘক্তি র্ন্ধন আি ভ্রাতৃপ্ররতম ভাঘলার্াসা রনঘয আমাি রভতঘি প্রতামাি মঘতা প্রকাঘনা 
আঘর্য কাজ কঘি না। আমাি কাঘি, রর্ষযটা সর্সমঘযই রিল তকতা তখত- রসংহাসন রকংর্া 
শর্াধাি। 
 

তাই যরদ হয তাহঘল তুরম কালঘক্ষপন কিঘিা প্রকন? 
 

আমাি তির্ারিি ফলায প্রতামাি শ্বাসনালী প্রকর্ল একটা কািঘণই আরম রিখরণ্ডত করিরন- যরদও 
আমাি হাত রনশরপশ কিরিল- প্রসটা হল প্রতামায হতযা কিঘল আমাঘদি র্ংঘশ একটা িক্তাক্ত 
সংোত শুরু হঘর্। রকন্তু প্রতামাঘক পিারজত কিঘত এর্ং প্রতামাি সাঘথ ক্ষমাসুলভ আচিণ কিঘত 
যরদ আমায প্রদঘখ, প্রতামাি প্ররত অনুযত প্রযাত্রপরতিা তাহঘল আমাঘক তাঘদি সমথবন জানাঘর্। 
মৃতুযি প্রচঘয র্িং রনযৃহীত অর্স্থায প্রর্াঁঘচ প্রথঘকই তুরম আমাি অঘনকঘর্শী উপকাি কিঘর্। 
 

তাহঘল প্রতামাি অরভপ্রায এখন রক? 
 

প্রতামাঘক প্ররতশ্রুরত রদঘত হঘর্ আমাঘদি রপতৃপুরুঘষি জন্মভূরম এর্ং রহনু্দিান তুরম তযায কিঘর্ 
এর্ং এঘতাটাই দূঘি যাঘর্ প্রয আরম প্রযন ভুঘল প্রযঘত পারি প্রয প্রতামাি কখনও অরিত্ব রিল। 
 

প্রকাথায যাঘর্া? 
 

http://www.bengaliebook.com/


ব্রাদার্স অ্যাট ওয়ার - অ্যাম্পেয়ার অ্ব দয ম াগল । অ্যাম্লক্স রাদারম্ ার্স 

383 

www.bengaliebook.com                                  র্ূচিেত্র 
 

 

পািঘসযি আর্হাওযা শুঘনরি চমৎকাি এর্ং প্রসখানকাি রর্লাসর্হুল জীর্নযাপন পিরত প্রতামাি 
পিন্দই হঘর্- সুন্দিী িমণী আি আরফঘমি অফুিান প্রজাযান। 
 

এর্ং আরম যরদ প্রযঘত অস্বীকাি করি? 
 

আরম তাহঘল এখাঘন এখনই প্রতামায হতযা কিঘর্া এর্ং একাই প্রযাত্রপরতঘদি ঝাঘমলাি মুঘখামুরখ 
হর্। আমাি হাঘত প্রতামাি উষ্ণ িঘক্তি অনুভূরত আরম উপঘভাযই কিঘর্া। 
 

আরম একটা রর্ষয এখনও রু্ঝঘত পারিনা তুরম আমায প্রকন এঘতা েৃণা কঘিা। আমাঘদি আব্বাজান 
আমাঘক উত্তিসূিী রনর্বারচত কঘিঘিন এটা আমাি প্রদাষ না। 
 

প্রসটা প্রতামাি প্রদাষ না? প্রতামাি কািঘণই রতরন কদারচৎ আমাঘক রনঘয রচন্তা কঘিঘিন। একজন 
পূণবাঙ্গ প্রযািাি ভূরমকায, রতরন যা অজবন কিাি আশা কঘিরিঘলন তাাঁি উজ্জ্বল স্মািক রহসাঘর্, তুরম 
দারুণ অরভনয কঘিঘি। আমিা যখন প্রিাট রিলাম তখন প্রথঘকই আরম রনঘজি সম্বঘন্ধ প্রতামাি 
দঘপবািত আত্মযর্ব েৃণা কঘিরি এর্ং তুরম ধঘিই রনঘযরিল আরম মুগ্ধ রচঘত্ত প্রতামায খুশী মঘন 
অনুসিণ কিরি। আমিা যখন প্রাপ্তর্যস্ক হলাম, তুরম ধঘি রনঘল তখনও তুরম আমায প্রতামাি 
অধিঘনি মঘতা পৃষ্ঠঘপাষকতা কিঘর্…রকন্তু আমািও প্রয প্রতামাি মঘতাই প্রর্ল উচ্চাশা… িক্ত আি 
োম ঝরিঘয আমাঘদি আব্বাজাঘনি প্ররতরষ্ঠত সাম্রাজয আমাি চাই এর্ং র্ার্ঘিি প্রয প্রকাঘনা 
সন্তাঘনি প্রচঘয আরম অঘনকঘর্শী প্রযাযয। আসকারি ইরতমঘধয প্রসটা প্রমঘনও রনঘযঘি এর্ং আরম যা 
র্লঘর্া প্রসটাই কিঘর্। রহন্দাঘলি েঘট যরদ রু্রি থাঘক তাহঘল প্রসও দ্রুত আঘদশ পালঘন অভযি 
হঘয উেঘর্। আরম যখন প্রস্তুত হর্ তখন আরম প্রশি শাঘহি মুঘখামুরখ হঘর্ আি তাঘক আমাঘদি 
সাম্রাজয প্রথঘক রর্তার়েত কিঘর্া। আগ্রা আি রদল্লীঘত আমাি নাঘম খুতর্া পাে কিা হঘর্ এর্ং আরম 
আি আমাি সন্তাঘনিা- প্রতামাি সন্তাঘনিা নয- প্রমাযল রসংহাসঘন অরধরষ্ঠত হঘর্। তুরম প্রতামাি 
সুঘযায প্রপঘযরিঘল এর্ং র্যথব হঘযঘি। 
 

http://www.bengaliebook.com/


ব্রাদার্স অ্যাট ওয়ার - অ্যাম্পেয়ার অ্ব দয ম াগল । অ্যাম্লক্স রাদারম্ ার্স 

384 

www.bengaliebook.com                                  র্ূচিেত্র 
 

 

প্রতামাি স্বভার্ সম্বঘন্ধ আমাঘদি আব্বাজান ভাঘলাই অর্রহত রিঘলন প্রয তুরম একাধাঘি 
আত্মঘকরেক, শে, এর্ং প্রসইসাঘথ আমাি শত্রু… প্রয তুরম একটা রর্শ্বাসোতক… রতরন আমাঘক 
সতকব কিঘত প্রচষ্টা কঘিরিঘলন। 
 

খাঘমাশ শযতান, কামিাঘনি কণ্ঠস্বি সপ্তঘম চঘ়ে যায এর্ং আকর্ি কাাঁদঘত শুরু কঘি। 
 

প্রতামাি প্রিঘলি যলা প্রদখরি প্রজািাল এর্ং প্রাণর্ন্ত, হারমদাি পাঘশ িাখা প্রদালনাি রদঘক তারকঘয 
কামিাঘনি প্রচাঘখি সরু্জ মরণ জুলজুল কঘি উঘে। আমাি ভাঘন্তঘক আমায প্রদখঘত দাও, হারমদাি 
রদঘক তারকঘয প্রস আঘদঘশি সুঘি র্ঘল। 
 

হুমাযুঘনি রদঘক প্রর্চািী উরিি দৃরষ্টঘত তাকাঘল, প্রস মাথা নাঘ়ে। হারমদা পিঘণি আলখাল্লাটা 
ভাঘলামঘতা জর়েঘয রনঘয, রর্িানা প্রথঘক নাঘম এর্ং প্রদালনা প্রথঘক আকর্িঘক প্রকাঘল তুঘল রনঘয 
ধীি পাঘয তাাঁঘক কামিাঘনি কাঘি রনঘয যায। 
 

আমাি ভাইঘযি রদঘক লক্ষয িাঘখা। প্রস যরদ প্রচাঘখি পলকও প্রফঘল তাাঁঘক খুন কিঘর্, কামিান তাি 
প্রলাকঘদি উঘেঘশয কথাগুঘলা র্লঘত, আাঁধাঘিি রভতি প্রথঘক রতনজন প্রর্ি হঘয এঘস হুমাযুঘনি 
রদঘক এরযঘয যায। কামিান ইরতমঘধয হুমাযুঘনি যলা প্রথঘক খঞ্জঘিি ফলা সরিঘয রনঘয, প্রসটাঘক 
খাঘপি রভতি ঢুরকঘয িাঘখ এর্ং হারমদাি রদঘক এরযঘয যায। 
 

হুমাযুন তাি ভাই এর্ং তাি প্রলাকজঘনি সাঘথ রনঘজি দূিত্ব রর্ঘর্চনা কঘি আি ভাঘর্, আকর্ি 
আি হারমদা যরদ এই মুহূঘতব তাি সাঘথ প্রকর্ল না থাকঘতা প্রস তাহঘল অনাযাঘস কামিানঘক 
ধিাশাযী কিঘত পািঘতা। হুমাযুন খুর্ ভাঘলা কঘিই জাঘন কামিাঘনি প্রলাঘকিা তীি রকংর্া খঞ্জি 
রনঘক্ষপ কিাি আঘযই প্রস লারফঘয উঘে তাঘক জাপঘট ধঘি র্মব রহসাঘর্ র্যর্হাি কিঘত পািঘর্। 
রকন্তু প্রস প্রযভাঘর্ শুঘয রিল প্রসভাঘর্ই থাঘক রকিুই কিঘত পাঘি না প্রকর্ল তারকঘয প্রদঘখ, 
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আকর্িঘক প্রভ়োি পুরু প্রয চাম়োটা রদঘয জর়েঘয িাখা হঘযরিল কামিান প্রসটা সরিঘয রভতঘি 
উাঁরক প্রদয এর্ং তাতবস্বঘি কাাঁদঘত থাকা খুঘদ মুখটাি রদঘক প্রকৌতূহলী দৃরষ্টঘত তাকায। 
 

প্রর্টাঘক আমাি প্রকাঘল দাও। 
 

হারমদা আর্ািও হুমাযুঘনি রদঘক তাকায এর্ং আর্াি প্রস মাথা প্রনঘ়ে সম্মরত জানায। 
 

আকর্িঘক কামিান প্রকাঘল রনঘত, প্রস প্রর্াধহয পরির্তবনটা পিন্দই কঘি এর্ং সহসা কান্না থারমঘয 
শান্ত হঘয যায। কামিান খুর্ দ্রুত আকর্িঘক খুাঁরটঘয প্রদঘখ। প্রর্শ, হুমাযুন, আমাি প্রিার্ প্রমঘন 
রনঘত রক তুরম িারজ? কামিান কথা র্লাি মাঘঝই আকর্ঘিি প্রিাট প্রিাট হাতগুঘলাি একটা 
আলঘতা কঘি ধঘি, রকন্তু রর্িানাি অপিপাঘশ শুঘয থাকা হুমাযুঘনি রদঘক অপলক দৃরষ্টঘত তারকঘয 
থাকা প্রচাঘখি তািায প্রকাঘনা ভার্ প্রখলা কঘি না প্রযন প্রস মাংঘসি একটা দলা রনঘয না়োচা়ো 
কিঘি। 
 

আরম প্রতামাি প্রিার্ প্রমঘন রনরে, কািণ প্রমঘন প্রনযা িা়ো আমাি সামঘন আি প্রকাঘনা রর্কল্প প্রনই। 
রকন্তু একটা কথা শুঘন িাঘখা। একরদন আরম প্রতামাঘক প্রতামাি আজঘকি এই কৃতকঘমবি জনয চিম 
শারি প্রদঘর্া। 
 

প্রতামাি উত্তিারধকািী আমাি হাঘত প্রখলা কিঘি, মঘন প্রিঘখা। আমাঘক যরদ আঘিা প্রঘিারচত কঘিা, 
আরম তাহঘল আমাি প্রলাকঘদি আঘদশ প্রদঘর্া এঘক র্াইঘি রনঘয রযঘয খারল যাঘয র্িঘফি উপঘি 
প্রযন শুইঘয প্রদয। প্রনকঘ়ে র্া শীঘতি কর্ল প্রথঘক প্রতামাি রক মঘন হয কতক্ষণ প্রস প্রর্াঁঘচ থাকঘত 
পািঘর্? 
 

হারমদা আতাঁঘক উঘে প্রজাঘি শ্বাস প্রনয এর্ং হুমাযুন অসহাযভাঘর্ তারকঘয প্রদঘখ হাসযিত আকর্ঘিি 
থুতরনি নীঘচ কামিান প্রখলািঘল প্রনঘ়ে প্রদয। 
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প্রশষ প্রকাঘনা কথা, আমাি সুর্ক্তা সৎ-ভাই, এমনরক প্রকাঘনা রর্দায সম্ভাষণ উচ্চারিত হঘর্ না। 
প্রতামাি মঘতা একজন মহান সম্রাঘটি পঘক্ষ এটা মানানসই না, এতটা প্রসৌজনযহীনতা। দুই ভাই 
পিস্পঘিি রদঘক অপলক দৃরষ্টঘত তারকঘয থাঘক রকন্তু হুমাযুন দাাঁঘত দাাঁত প্রচঘপ প্রিঘখ রনঘজঘক 
রনর্বাক িাঘখ। কামিান উিত ভরঙ্গঘত কাাঁধ ঝাাঁরকঘয তারু্ি প্রঘর্শ পঘথি রদঘক এরযঘয যায, 
আকর্ি তখনও তাি প্রকাঘলই িঘযঘি। 
 

আমাি প্রিঘলঘক রফরিঘয দাও! হারমদা এর্াি রচৎকাি কঘি উঘে। 
 

কামিান তাি রদঘক েুঘি তাকায। হুমাযুনঘক আরম এক কানা কর়ে রদঘযও রর্শ্বাস করি না, যতই 
প্রস রু্ক ফুরলঘয র়্োই করুক না প্রকন প্রয প্রস কথা রদঘয কথা িাঘখ। প্রস যা প্ররতশ্রুরত রদঘযঘি 
প্রসইমঘতা প্রস কাজ কিঘর্ এর্ং পািঘসয যাঘর্, প্রসজনয জারমন রহসাঘর্ আমাি একটা রকিু 
প্রঘযাজন। আমাি রপ্রয ভাঘি হঘর্ প্রসই জারমন…। 
 

কামিান তাি কথা প্রশষ কিাি আঘযই হারমদা র্ারেনীি দ্রুততায তাাঁঘক লক্ষয কঘি ঝাাঁরপঘয পঘ়ে 
আকর্িঘক প্রটঘন সরিঘয আনঘত প্রচষ্টা কঘি। আকির্ পুনিায তাতবস্বঘি কাাঁদঘত শুরু কিঘল, 
কামিান প্রজাঘি একটা ধাক্কা প্রদয হারমদাঘক। হারমদা রিটঘক প্রপিঘনি রদঘক উঘি পিাি সময 
একটা কাঘেি রসনু্দঘকি প্রকাঘণি সাঘথ তাাঁি মাথা ধাক্কা খায। কািমিা তাাঁি এক প্রলাঘকি হাঘত 
আকর্িঘক তুঘল প্রদয। আমাি ভাঘন্তঘক র্াইঘি রনঘয যাও, প্রস তাঘক আঘদশ প্রদয। 
 

রকন্তু হারমদাি তখনও কামিাঘনি সাঘথ প্রর্াঝাাঁপ়ো প্রশষ হযরন। মাথায প্রর্মক্কা আোত পাওযায 
খারনকটা রর্ভ্রান্ত ভরঙ্গঘত প্রস হাচ়েপাাঁচ়ে কঘি উঘে দাাঁ়োয এর্ং রনঘজঘক পুনিায কামিাঘনি উপঘি 
আিঘ়ে প্রফঘল, তাি হাঘতি নখ প্রর্চািাি মুঘখ আচ়ে প্রকঘট র্ঘস যায এর্ং িক্ত প্রর্ি হঘয আঘস। 
কামিান হারমদাি দুকাাঁধ শক্ত কঘি ধঘি এর্ং এক ধাক্কায তাাঁঘক রনঘজি কাি প্রথঘক দূঘি সরিঘয 
প্রদয। রক লজ্জাি কথা। প্রতামাি এই ল়োকু মঘনাভাঘর্ি জনয প্রতামাি স্বামীি মঘতা অপদাথব 
সম্রাঘটি প্রচঘয তুরম অঘনক দক্ষ একজন সম্রাজ্ঞী হঘত পািঘত। 
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এইসর্ হট্টঘযাঘলি মাঘঝ তারু্ি পদবা-প্রর্রষ্টত অংঘশি প্রপিঘন একটা আঘলা়েঘনি সৃরষ্ট হয এর্ং 
দীেবকাযা মাহাম আযা পদবাি প্রপিন প্রথঘক প্রর্ি হঘয আঘস। েটনাি আকরিকতা আি রর্ভ্রারন্তি 
কািঘণ মাহাঘমি কথা হুমাযুঘনি মঘনই রিল না। কামিানও একই িকম চমঘক রযঘয, হারমদাঘক 
প্রিঘ়ে প্রদয এর্ং প্রকামি প্রথঘক প্রিািা প্রর্ি কঘি। তুরম আর্াি প্রক? কামিাঘনি যাঘল হারমদা প্রযখাঘন 
আচ়ে রদঘযঘি প্রসখান প্রথঘক যলযল কঘি িক্ত ঝিঘি। 
 

মাহাম আযা কামিানঘক পাত্তাই প্রদয না, প্রস সিাসরি হারমদাি রদঘক তারকঘয কথা র্ঘল। িাজমাতা, 
আরম সর্রকিু শুঘনরি। আকর্ঘিি দুধ-মা হর্াি কািঘণ আমাঘক অর্শযই তাি সাঘথ থাকঘত হঘর্। 
আরম আল্লাহি নাঘম শপথ কঘি আপনাঘক র্লরি প্রয রনঘজি জীর্ন রদঘয হঘলও আরম তাঘক িক্ষা 
কিঘর্া। তাাঁি প্রচাঘখি রনম্াংঘশি চও়ো হা়েযুক্ত, সুদশবন মুখার্যঘর্ একটা একগুঘয অরভর্যরক্ত ফুঘট 
উঘে। 
 

হারমদাি প্রচাঘখি অশ্রু টলটল কঘি রকন্তু কামিাঘনি রদঘক েুঘি দাাঁ়োর্াি অর্সঘি প্রস রনঘজঘক 
সংযত কঘি। আমাি প্রিঘলি দুধ-মা, ওি নাম মাহাম আযা। আরম প্রতামাঘক অনুঘিাধ কিরি আমাি 
সন্তাঘনি যত্ন প্রনর্াি জনয তুরম তাাঁঘক সাঘথ কঘি রনঘয যাঘর্। 
 

প্রস চাইঘল আসঘত পাঘি। কামিান আর্াি হুমাযুঘনি রদঘক তাকায। প্রতামাি প্রযািাঘদি প্রচঘয 
প্রদখরি প্রতামাি িমণীিা অঘনক প্রর্শী সাহসী। েুমন্ত অর্স্থায প্রতামাি প্রলাকঘদি আমিা র্রন্দ 
কঘিরি। র্াজাঘি রর্রক্র কিাি জনয মুিযী প্রযভাঘর্ প্রর্াঁঘধ িাখা হয তারু্ি রভতঘি তাাঁঘদি প্রসভাঘর্ই 
প্রর্ঘধ িাখা হঘযঘি। আজ িাঘত িক্তপাত যা হঘযঘি, প্রসটা প্রতামাি স্ত্রীি কািঘণই হঘযঘি। মাহাম 
আযা রকিু প্রনর্াি থাকঘল দ্রুত গুরিঘয নাও। আমিা পাাঁচ রমরনঘটি রভতঘি িওযানা হর্। আি 
একটা কথা না র্ঘল েুঘি দাাঁর়েঘয প্রস তারু্ প্রথঘক প্রর্ি হঘয যায। 
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দুই িমণী প্রশষর্াঘিি মঘতা আরলঙ্গণ কিাি সমঘয, হুমাযুন প্রদঘখ মাহাম আযা হারমদাি কাঘন রকিু 
একটা র্লঘি। তািপঘি, কামিাঘন প্রযািাঘদি ক়ো দৃরষ্টি সামঘন দুধ-মা দ্রুত তাি সন্তানঘক প্রকাঘল 
তুঘল প্রনয এর্ং আকর্ি আি তাি রনঘজি যৎসামানয রজরনষপত্র আঘিক হাঘত রনঘয প্রহিাধীন 
অর্স্থায তারু্। প্রথঘক প্রর্ি হঘয যায। রকিুক্ষণ পঘিই হুমাযুন আি হারমদা র্াইঘি প্রথঘক তুষাঘিি 
উপঘি প্রো়োি খুঘিি চাপা আওযাজ প্রভঘস আসঘত শুঘন এর্ং তািপঘি সর্ আর্াি আঘযি মঘতা 
িব্ধ হঘয যায। হুমাযুন এক ঝটকায উঘে দাাঁর়েঘয প্রদৌঘ়ে র্াইঘি যায। তুষাি ঝ়ে প্রশষ হঘযঘি 
এর্ং র্াইঘিি রুক্ষ ভূ-প্রকৃরত অঘনকটাই প্রমালাঘযম হঘয উঘেঘি র্িফারৃ্ত হঘয। এঘতাটাই রস্থি 
আি অকপট প্রয প্রায রনখুাঁত প্রসৌন্দযবমরণ্ডত একটা দৃশযপট। 

  

http://www.bengaliebook.com/


ব্রাদার্স অ্যাট ওয়ার - অ্যাম্পেয়ার অ্ব দয ম াগল । অ্যাম্লক্স রাদারম্ ার্স 

389 

www.bengaliebook.com                                  র্ূচিেত্র 
 

 

তৃতীয় েবস – মকাহ–ই-নূর চবর্জসন 

 

১৫. শাহ তা াস্ে 

 

প্রসরদন সকালঘর্লা, র্িঘফি রভতঘি হুমাযুন তাি প্রলাকঘদি রনঘজি চািপাঘশ জঘ়ো কঘি, কনকঘন 
োণ্ডা র্াতাঘস তাাঁঘদি রনুঃশ্বাস কুণ্ডলী পারকঘয উপঘি উঘে যাঘে। তাি প্রলাকঘদি প্রকউই 
মািাত্মকভাঘর্ আহত হযরন। তািা হামলাি সমু্মখীন হঘযঘি এটা প্রর্াঝাি আঘযই চাম়োি রফঘত 
রদঘয তাঘদি হাত-পা প্রর্াঁঘধ প্রফলা হঘযরিল। রকন্তু হুমাযুঘনি মঘতাই তাাঁঘদি সর্াি প্রমজাজই রর্যঘ়ে 
িঘযঘি এর্ং প্রস রু্ঝঘত পাঘি প্রকন- তাঘদি প্রযািাি সংরহতা লরিত হঘযঘি। প্রঘতযক মানুষই, 
রনঘজি অন্তঘিি অন্তস্থঘল ল়োইঘযি একটা সুঘযায প্রতযাশা কঘি। তির্ারিি ফলায আহত হর্াি 
প্রচঘয শত্রুি হাঘত প্রর্কাযদায ধিা প়োি লজ্জা অঘনক প্রর্শী যন্ত্রণাদাযক। ক্ষতরচহ্ন রনঘদনপঘক্ষ 
সম্মাঘনি একটা স্মািকরচহ্ন র্ঘট। তারু্ি রভতঘি েুমন্ত অর্স্থায ধিা প়োি মাঘঝ প্রযৌির্ প্রকাথায? 
 

যতিাঘত যা েঘটঘি তাি জনয প্রতামাঘদি প্রকউ দাযী নয। প্রহিী প্রমাতাঘযন না কিাি রসিান্ত 
আরমই রনঘযরিলাম। 
 

আমিা রক প্রো়ো রনঘয তাাঁঘদি রপিু প্রনর্? জারহদ প্রর্য জানঘত চায। 
 

না। 
 

রকন্তু, সুলতান প্রকন? আমাঘদি প্রচঘয র়্েঘজাি এক রক দুই েন্টাি পথ তািা এরযঘয আঘি… 
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জারহদ প্রর্য, আরম কথা রদঘযরি, এর্ং কামিাঘনি কথাি দাম না থাকঘত পাঘি রকন্তু আমাি কথাি 
মূলয আঘি। তািা়ো, প্রস আমাি সন্তানঘক র্রন্দ কঘিঘি। প্রস হুমরক রদঘয রযঘযঘি আকর্িঘক 
আমাি প্রচাঘখি সামঘন হতযা কিঘর্ এর্ং আরম রর্শ্বাস করি প্রস প্রসটা কিঘত পািঘর্। 
 

রকন্তু সতমূি র্ংশীয নর্জাত যুর্িাজঘদি জীর্ন পরর্ত্র র্ঘল যনয কিা হয। আমিা সর্সমঘয প্রসটা 
প্রমঘন এঘসরি…। 
 

রকন্তু আমাি সৎ-ভাইঘযি কাঘি এসঘর্ি প্রকাঘনা মূলয প্রনই। উচ্চাশা তাঘক অন্ধ কঘি প্রফঘলঘি এর্ং 
তা প্রযৌির্ময স্বপ্ন সতয কিাি পঘথ প্রস প্রকাঘনা ধিঘনি র্াধা র্িদাি কিঘর্ না। আমাি সন্তানঘক 
প্রস খুশী মঘন হতযা কিঘর্ যরদ আরম তাঘক সামানযতম প্রকাঘনা অজুহাঘতি সুঘযায প্রদই। 
 

হুমাযুন দাাঁঘত দাাঁত প্রচঘপ দাাঁর়েঘয থাঘক। গুলর্দনঘক জর়েঘয ধঘি অঘঝাঘি কাাঁদঘত থাকা হারমদাঘক 
রক রকিুক্ষণ আঘযই প্রস একই কথা র্ঘলরন, যাঘক প্রস অনয প্রমঘযঘদি সাঘথ মুঘখ কাপ়ে প্রযাজা আি 
হাত-পা র্াাঁধা অর্স্থায খুাঁঘজ প্রপঘযঘি? গুলর্দন যরদও ভীষণ ভয প্রপঘযরিল, প্রস দ্রুত রনঘজঘক 
সামঘল রনঘযঘি রকন্তু হারমদাঘক প্রশরমত কিাঘতা সম্ভর্ হযরন র্িং মাঘঝ মাঘঝই উন্মত্ত হঘয উেঘি। 
আমাঘদি প্রিঘলঘক উিাি কঘি রনঘয এঘসা! হুমাযুনঘক উঘেশয কঘি প্রস তীক্ষ্ণ কঘণ্ঠ রচৎকাি 
কিঘি। প্রতামাি ধমনীঘত যরদ মানুঘষি িক্ত র্ঘল রকিু থাঘক তাহঘল অনয রকিু কিাি কথা তুরম 
রকভাঘর্ ভার্ঘত পািঘিা? 
 

রকন্তু তাাঁঘদি রর্ঘযি পি এই প্রথম হুমাযুন হারমদাঘক পুঘিাপুরি উঘপক্ষা কঘি। তাি সৎ-ভাইঘযি 
সত্ত্বাি প্রভতঘি অশুভ রকিু একটা ওত প্রপঘত িঘযঘি। আকর্ঘিি রনষ্পাপ মাথাি উপি রদঘয তািা 
দুই ভাই যখন পিস্পঘিি রদঘক তারকঘয রিল তখন প্রসটা প্রস ভাঘলা কঘিই প্রদখঘত প্রপঘযঘি। 
কামিান যা চায প্রসটা পার্াি জনয প্রস প্রয প্রকাঘনারকিু কিঘত প্রস্তুত… প্রসজনযই হারমদাঘক শক্ত 
কঘি জর়েঘয ধঘি হুমাযুন তাঘক র্ঘল কামিানঘক অনুসিণ কিাি কথা রচন্তা কিাও তাঘদি উরচত 
হঘর্ না। প্রস আলঘতা কঘি হারমদাি চুঘল রর্রল কাাঁঘত কাাঁঘত তাঘক র্ঘলঘি, মাহাম আযা অন্তত 
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আকর্ঘিি সাঘথ িঘযঘি এর্ং এই মুহূঘতব তাি উপঘি ভিসা কিা িা়ো তাঘদি আি প্রকাঘনা উপায 
প্রনই। ধীঘি ধীঘি প্ররতযমান হয প্রয প্রযাযয র্যরক্তি উপঘিই আস্থা িাখা হঘযঘি। হারমদা ফুাঁরপঘয 
কাাঁদঘত কাাঁদঘতই তাঘক র্ঘল প্রয রর্দাঘযি আয মুহূঘতব মাহাম রফসরফস কঘি তাি কাঘন রক 
র্ঘলরিল প্রয তাি কাঘি একটা খঞ্জি িঘযঘি যাি ফলায রর্ষ মাখান িঘযঘি। আকর্ঘিি প্রকউ ক্ষরত 
কিঘত চাইঘল তাঘক প্রসজনয মৃতুযর্িণ কিঘত হঘর্। 
 

রনঘজঘক র্তবমাঘন রফরিঘয এঘন, হুমাযুন তাি প্রলাকঘদি উঘেঘশয কথা র্লঘত থাঘক। আমাি রপ্রয 
সাথীিা, আমাি অর্শযই প্রতামাঘদি আঘিা রকিু সম্বঘন্ধ অর্রহত কিা উরচত। আরম আমাি সৎ-
ভাইঘক আঘিা প্ররতশ্রুরত রদঘযরি প্রয এই অিল তযায কঘি পািঘসয যমন কিঘর্া। আমাি মঘন হয 
না প্রসখাঘন িাজত্বকািী শাহ। তামা আমাঘক রনিাপত্তা রদঘত অস্বীকাি কিঘর্ন রকন্তু প্রসখাঘনি 
উঘেঘশয যাত্রাটা অঘনক কষ্টসাধয হঘর্, রুক্ষ আি র্িফারৃ্ত প্রান্তঘিি উপি রদঘয কঘযকশ মাইল 
পথ আমাঘদি পার়ে রদঘত হঘর্। যাত্রা প্রশষ হর্াি আঘয আমাঘদি হযত এমন রর্পদ আি র্িনাি 
মুঘখামুরখ হঘত হঘর্ যাি কথা আমাঘদি কল্পনাঘতও প্রনই। আমাি অনুযামী হর্াি জনয আরম 
প্রতামাঘদি আঘদশ কিরি না… প্রতামিা যরদ প্রদঘশ রফঘি প্রযঘত চাও, তাহঘল সসম্মাঘন প্রযঘত 
পাঘিা…রকন্তু প্রতামিা যরদ আমাি সঙ্গী হও, আরম আমাি মিহুম আব্বাজান র্ার্ি আি আমাি 
পূর্বপুরুষ সতমূঘিি নাঘম শপথ কঘি র্লরি প্রয, পািসয যমঘনি প্ররতশ্রুরত আরম িক্ষা কিাি পঘি 
আমাঘদি প্রসখাঘন অর্স্থানকাল খুর্ই সংরক্ষপ্ত হঘর্। অনযাযভাঘর্ জর্িদখল কিা আমাি প্ররত ইরি 
ভূরম আরম পুনিায দখল কিঘর্া এর্ং আমাি অনুযামী যািা হঘর্ তািা আমাি ইচরকিা- প্রসইসর্ 
প্রযৌির্ময অরভযাঘনি অংশীদাি হঘর্ যা রনঘয একশ র্িি পঘিও তাাঁঘদি র্ংশধঘিিা যঘর্বি সাঘথ 
আঘলাচনা কিঘর্। 
 

হুমাযুন কথা থারমঘয চািপাঘশ তাকায। তাি প্রলাকঘদি প্রচাখ মুঘখি অরভর্যরক্ত তাঘক র্ঘল প্রদয প্রয 
তাি কথাগুঘলা আি তাি প্রপিঘন লুরকঘয থাকা ইস্পাত দৃঢ় সংকল্প- রর্ফঘল যাযরন। যাই প্রহাক 
এখনই তাাঁঘক প্রফঘল প্রিঘখ প্রকউ যাঘে না। তাাঁঘক প্রয প্রকাঘনা মূঘলযই তাাঁঘদি এই রর্শ্বাঘসি প্রযাযয 
হঘয উেঘত হঘর্। 
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চািপাঘশি পাহাঘ়েি হীিক-উজ্জ্বল শৃঙ্গসমূহ- রূপকথাি যল্প প্রথঘক উঘে আসা তুষাি িঘম্ভি নযায- 
দীপ্র প্রভায, প্রায প্রমারহনী প্রসৌন্দঘযব ঝলমল কিঘি। একমাস পঘি, একটা সংকীণব রযরিপঘথি রভতি 
রদঘয, প্রযটা ধীঘি ধীঘি উপঘিি রদঘক উঘে রযঘযঘি, হুমাযুন তাি সসনযসারিি পুঘিাভাঘয অর্স্থান 
কঘি অগ্রসি হর্াি সমঘয চািপাঘশি দৃশযপট তাঘক এঘকর্াঘিই প্রমারহত কঘি না। র্ালুচ পথ 
প্রদশবকঘদি, যািা পািঘসযি সীমান্ত পযবন্ত তাাঁঘদি প্রপৌঁঘি রদঘত িারজ হঘযঘি, পিামশব অনুসাঘি 
হুমাযুন তাি প্রলাকঘদি যত কম সম্ভর্ আওযাজ কিাি আঘদশ রদঘযঘি। তািপঘিও, হাত রদঘয 
প্রচাঘখি উপঘি একটা আ়োল সতিী কঘি উপঘিি রচকরচক কিঘত থাকা তুষাি আি র্িফারৃ্ত 
প্রান্তঘিি রদঘক প্রস যখন তাকায, প্রস জাঘন- প্রযমন তািা প্রঘতযঘকই জাঘন প্রয জানান না রদঘয 
প্রযঘকাঘনা সময তুষািধ্বস শুরু হঘয তাাঁঘদি রনরিহ্ন কঘি রদঘত পাঘি। 
 

রর্পদ চািপাঘশ ওাঁত প্রপঘত িঘযঘি। যতকাঘলিই কথা- সদয প্রশষ হওযা তুষািপাঘতি কািঘণ ঢাকা 
প়ো রহমর্াঘহি উপরিভাঘযি ফাটঘল পঘ়ে আঘিকটু হঘলই তাি একজন প্রলাক মািা প্রযত। প্রলাকটা 
প্রয খচ্চিটাঘক প্রটঘন রনঘয আসরিঘলা প্রসটা তুষাি শূনযতায উঘি পঘ়ে রকন্তু রনযরতি এক 
অসাধািণ লীলাঘখলাি কািঘণ প্রস দশরফট নীঘচ একটা পাথুঘি তাক আকঘ়ে ধঘি প্রকাঘনামঘত প্রাণ 
র্াাঁচায। আহঘমদ খাঘনি দুই গুপ্তদূত দর়েি সাহাঘযয পঘ়ে তাঘক উপঘি প্রটঘন তুঘল। 
 

তাঘদি প্রর্াঁঘচ থাকাি পঘথ প্রকৃরতই প্রকর্ল একমাত্র অন্তিায নয। এই রর্িান, জনর্সরতহীন 
অিঘলি রভতি রদঘয রনতান্ত প্রঘযাজন না হঘল প্রকউ অরতক্রম কঘি না। দসুযি দল- র্ালুচ পথ 
প্রদশবঘকিা যাঘদি রনষ্ফলা প্রান্তঘিি রপশাচ র্ঘল, মারটঘত চিম রর্তৃষ্ণায থুতু প্রফঘল- এইসর্ উাঁচু 
অিঘলই রর্চিণ কঘি থাঘক। প্রকউ প্রকউ এমনও যল্প কঘি প্রয তািা নারক মানুঘষি মাংস প্রখঘতও 
রিধা কঘি না। হুমাযুঘনি অঘনকর্ািই মঘন হঘযঘি উপঘিি তুষািারৃ্ত রযরিকঘিি মাঘঝ প্রস 
মানুঘষি আনাঘযানা প্রদখঘত প্রপঘযঘি রকন্তু তািপঘি তীক্ষ্ণ প্রচাঘখ তাকাঘল আি রকিুই তাি নজঘি 
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পঘ়েরন। প্রস যাই প্রহাক, আ়োল প্রথঘক প্রকউ তাঘদি উপি নজি িাখঘি এই অনুভূরতটা তাাঁি যাযরন 
এর্ং প্রস জাঘন প্রয আহঘমদ খানও একই ধিঘনি অস্বরিঘর্াধ কিঘি। কামিাঘনি মঘতা শে আি 
ধূতব প্রলাঘকি পঘক্ষ- হুমাযুঘনি সম্ভার্য যাত্রাপথ এর্ং তাি সাঘথ মাত্র দুইশজন প্রলাক িঘযঘি জানাি 
পঘি খুর্ই স্বাভারর্ক তাঘক আক্রমণ কিাি জনয ডাকাতঘদি েুষ প্রদযা। হুমাযুঘনি মৃতুয, যরদ প্রদখান 
যায প্রয অনযঘদি হাঘত হঘযঘি, কামিাঘনি জনয প্রসটা অঘনকঘর্শী সুরর্ধাজনক হঘর্। আর্হাওযাি 
পরিরস্থরত যাই থাকুক না প্রকন, প্ররতিাঘত হুমাযুন। প্রহিী প্রমাতাঘযন কঘি। 
 

রকন্তু প্রস এটাও জাঘন প্রয তাাঁঘদি ক্রমশ প্রর্াঁঘক র্সঘত থাকা শািীরিক দূর্বলতা এই মুহূঘতব তাঘদি 
জনয সর্ঘচঘয র়্ে রর্পদ প্রডঘক আনঘত পাঘি কািণ দূর্বলতাি প্রপিন প্রপিন আঘস অসার্ধানতা। 
তাাঁঘদি িসদ- শসযদানা, শুকঘনা ফল- সর্ প্রায প্রশষ হঘয এঘসঘি। যত রতন িাত খার্াি র্লঘত 
একটা প্রিাট আগুঘনি উপঘি রশঘিাস্রাঘণ প্রফাাঁটান আাঁশাঘল প্রো়োি মাংস। অরচঘিই তািা আি 
প্রকাঘনা রকিু িান্না কিঘতও পািঘর্ না। তাঘদি সাঘথ যা কাে আি কযলা রিল সর্ প্রায প্রশষ হঘয 
রযঘযঘি। 
 

হুমাযুন োণ্ডায প্রকাঁঘপ উেঘল তাি প্ররতটা হাঘ়ে প্রযন র্যাথাি একটা প্রঢউ র্ঘয যায- প্রস তাাঁি 
আব্বাজান র্ার্ঘিি রহনু্দ কুশ অরতক্রঘমি যল্প স্মিণ কঘি, রকভাঘর্ উপি প্রথঘক সহসা আিঘ়ে প়ো 
র্িফ তাি প্রলাকঘদি রিন্নরভন্ন কঘি রদঘযঘি, রকভাঘর্ যভীি রহমর্াঘহি মুঘখামুরখ হঘয প্রস তাি 
প্রলাঘকিা পযবাযক্রঘম র্িফ রর্দীণবকািীি ভূরমকায অর্তীণব হঘয প্রসটাঘক প্রভঘঙ গুাঁর়েঘয রদঘয তাি 
রভতি রদঘয পথ কঘি রনঘয এরযঘয রযঘযঘি। র্ার্ি প্রকর্ল দৃঢ়সংকল্প হঘয সর্ র্াধা অরতক্রম 
কঘিঘি এর্ং তাঘকও রেক তাই কিঘত হঘর্। 
 

প্রসরদন অপিাঘহ্ন, আপাতদৃরষ্টঘত তুষািধ্বস হর্াি সম্ভার্না প্রনই এমন এক টুকঘিা জরমঘত তািা 
যখন প্রসরদঘনি মঘতা অস্থাযী রশরর্ি স্থাপন কঘিঘি, তীব্র শীঘতি প্রভতঘি প্রর্াঁঘচ থাকা সম্বঘন্ধ 
র্ার্ঘিি যল্পগুঘলা হুমাযুন অনয আঘিকটা কািঘণ স্মিণ কঘি। প্রভ়োি চাম়োি পুরু আলখাল্লায 
আরৃ্ত, আহঘমদ খান, রকনািারর্হীন পশমী র্ালুচ টুরপ এঘকর্াঘি প্রচাঘখি উপি পযবন্ত প্রটঘন নামান 
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এর্ং তাাঁি পুঘিা মুখটা একটা যিম কাপ়ে রদঘয এমনভাঘর্ আ়োল কিা িঘযঘি প্রয প্রকর্ল তাি 
হলুদাভ-খঘযিী প্রচাখঘজা়ো দৃশযমান, প্রহাাঁচট প্রখঘত প্রখঘত এরযঘয আঘস, র্িঘফি উপঘি তাাঁি পাঘযি 
চাম়োি জুঘতাঘজা়ো প্রকর্লই রপিঘল প্রযঘত চায। 
 

সুলতান, যত কঘযকিাত এঘতা তীব্র শীত পঘ়েরিল প্রয পাহািা প্রদর্াি দারযত্ব পালন কিাি সময 
আমাি দুজন প্রলাঘকি পাঘয মািাত্মক রহম-দংশ হঘযঘি। আমাঘদি প্রহরকমসাঘহর্ এই মুহূঘতব তাঘদি 
সাঘথ িঘযঘি… 
 

রতরন রক র্ঘলঘিন? 
 

রতরন র্ঘলঘিন প্রয তাাঁঘক র্যর্ঘেঘদি সহাযতা রনঘত হঘর্। একজঘনি কপাল ভাঘলাই র্লঘত হঘর্ 
তাি রতনটা আঙু্গল প্রকঘট র্াদ রদঘলই হঘর্ রকন্তু অনযজঘনি পুঘিা পা প্রকঘট প্রফলঘত হঘর্… 
 

আরম প্রদখঘত যাঘর্া। 
 

একটা প্রিাট তারু্ি অভযন্তঘি প্রহরকমসাঘহর্ এর্ং দুই হতভাযয সসনয অর্স্থান কিঘি প্রযখাঘন একটা 
ধাতর্ পাঘত্র রমটরমট কঘি আগুন জ্বলঘি। হুমাযুন তারকঘয প্রদঘখ প্রিাঁ়ো পাতলুন আি নি পা প্রর্ি 
কঘি শুঘয থাকা দুজঘনি একজন দািযা। প্রাণর্ন্ত প্রিঘলটাঘক ভীষণ ফযাকাঘশ প্রদখায, প্রস অপলক 
প্রচাঘখ তারকঘয প্রথঘক প্রহরকমসাঘহর্ঘক আগুঘনি দুর্বল রশখায তাাঁি িুরিি ফলাটাঘক জীর্াণুমুক্ত কিা 
প্রদখঘি। আঘিকটা চও়ো ফলা আগুঘনি প্রভতঘি প্রেঘস িাখা হঘযঘি- প্রর্াঝাই যায ক্ষতস্থাঘন 
সংক্রমণ প্রিাধ কিঘত জাযযাটা পুর়েঘয প্রদর্াি জনয প্রসটাঘক যিম কঘি যনযঘন-লাল কিা হঘর্। 
হুমাযুন দািযাি পাঘশ আসনরপর়ে হঘয র্ঘস তাি ডান পাঘযি অর্স্থা পযবঘর্ক্ষণ কঘি। পা ফুঘল 
কাঘলা হঘয িঘযঘি এর্ং প্রফালাটা প্রযা়োলীি অঘনক উপঘি ির়েঘয রযঘযঘি আি অল্প প্রয কঘযকটা 
আঙু্গঘলি নখ অর্রশষ্ট িঘযঘি তাাঁি নীচ প্রথঘক অশুভ-দুযবন্ধযুক্ত সরু্জাভ পুজ রনযবত হঘে। 
প্রহরকমসাঘহর্ রক প্রতামায র্ঘলঘিন এই অর্স্থায তাি রক কিা উরচত? দািযা মাথা নাঘ়ে রকন্তু 
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হুমাযুন তাাঁি প্রচাঘখ আতঘঙ্কি িাযা স্পষ্ট প্রদখঘত পায। রহম্মত িাঘখা। প্রহরকমসাঘহর্ খুর্ই দক্ষ। 
আল্লাহ সহায থাকঘল, এটা প্রতামাি জীর্ন র্াাঁরচঘয প্রদঘর্। 
 

রহম-দংঘশ আক্রান্ত অপি সসনয- এক র্াদশারন- তাাঁঘক প্রদঘখ দািযাি প্রচঘযও অল্পর্যসী মঘন হয। 
তাাঁি পাঘযি রতনরট আঙু্গল ফুঘল উঘে রর্র্ণব হঘয িঘযঘি আি তাাঁঘক প্রদঘখ মঘন হয প্রর্চািা 
প্রহরকঘমি িুরিি ফলা প্রথঘক দৃরষ্ট সিাঘত পািঘি না, যা রকিুক্ষণ পঘিই তাাঁি মাংস আি হাঘ়েি 
প্রভতি প্রকঘট র্ঘস যাঘর্। 
 

প্রহরকমসাঘহর্, আরম আি আহঘমদ খান আপনাঘক সাহাযয কিঘর্া, হুমাযুন র্ঘল। প্রথঘম কাি 
পালা? 
 

প্রহরকমসাঘহর্ র্াদশারন সসনযি রদঘক ইরঙ্গত কঘি। আহঘমদ খান যখন তরুণ সসঘনযি কাাঁধ শক্ত 
কঘি ধঘি তাাঁঘক মারটঘত শুইঘয িাখঘত তখন হুমাযুন হাটু মুঘ়ে তাাঁি পাঘযি কাঘি র্ঘস হাাঁটুি রেক 
উপঘি দুই হাত রদঘয শক্ত কঘি প্রচঘপ ধঘি। প্রহরকমসাঘহর্ যখন তাি কাজ কিঘি তখন পা রস্থি 
িাখঘত রযঘয হুমাযুনঘক তাাঁি পুঘিা শরক্ত প্রঘযায কিঘত হয এর্ং র্াদশারন প্রিঘলটা রপঘেি ভঘি 
ধনুঘকিমঘতা প্রর্াঁঘক যায, আপ্রাণ প্রচষ্টা কঘি রচৎকাি না কিঘত। রকন্তু প্রহরকমসাঘহর্ খুর্ দ্রুত কাজ 
কঘি। রতনটা রনখুাঁত প্রপাঘচ রতরন কাঘলা হঘয যাওযা পাঘযি আঙু্গল রতনরট আলাদা কঘি প্রফঘলন, 
তািপঘি িক্ত ঝিঘত থাকা ক্ষতস্থাঘনি সংক্রমণ প্রিাঘধ জাযযাটা পুর়েঘয রদঘয প্রসখাঘন শক্ত কঘি 
পরট প্রর্াঁঘধ প্রদন। 
 

এর্াি দািযাি পালা। আঘিা একর্াি িুরিি ফলাটা আগুঘনি মাঘঝ আঘন্দারলত কিাি সময 
প্রহরকমসাঘহঘর্ি প্রচাখমুখ থমথম কিঘত থাঘক। সুলতান, এর্াি রকন্তু অঘনকঘর্শী সময লাযঘর্। 
যন্ত্রণাি অনুভূরত রনুঃসা়ে কিঘত আরম যরদ তাঘক একটু আরফম রদঘত পািতাম… আরম ওি প্রচঘয 
অঘনক শরক্তশালী প্রযািাঘদি প্রদঘখরি, র্যর্ঘেঘদি সময োযরর্ক অভযাোঘতই মৃতুযর্িণ কঘিঘি। 
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হুমাযুন কাাঁঘধি উপি রদঘয তারকঘয প্রদঘখ প্রযখাঘন দারিযা রনথি হঘয শুঘয িঘযঘি, ফযাকাঘশ মুখটা 
োঘমি কািঘণ চকচক কিঘি। 
 

প্রস যরদ অঘচতন থাঘক, তাহঘল রক কষ্ট কম হঘর্? 
 

 হারকমসাঘহর্ মাথা প্রনঘ়ে সম্মরত জানান। 
 

হুমাযুন দািযাি রদঘক এরযঘয যায। সর্ রেক হঘয যাঘর্, প্রিঘলটাি পাঘশ হাাঁটু মুঘ়ে র্ঘস প্রস র্ঘল। 
কষ্ট কঘি একটু উঘে র্সঘত পািঘর্, প্রতামাঘক একটা কথা আমায র্লঘতই হঘর্… প্রচাঘখ রর্ভ্রারন্ত 
রনঘয দািযা কুনুইঘযি উপি ভি রদঘয রনঘজঘক উাঁচু কঘি, হুমাযুন প্রকাঘনা হুরশযািী িা়োই মুরষ্ঠর্ি 
হাঘত তাাঁঘক যাঘযি সর্শরক্ত রদঘয েুরষ মাঘি, েুরষটা প্রর্ামািমঘতা তাি থুতরনি শীষবভাঘয রর্ঘস্ফারিত 
হয। তরুণ প্রিঘলটা রর্না প্ররতর্াঘদ আর্াি শুঘয পঘ়ে। হুমাযুন তাি প্রচাঘখি পাতা প্রটঘন প্রদঘখ- 
যুিঘক্ষঘত্র শত্রুি সাঘথ আি অঘনক সময র্নু্ধঘদি সাঘথ প্রস র্হুর্াি এমন কঘিঘি- প্রর্চািী রকিু 
প্রর্াঝাি আঘযই জ্ঞান হারিঘযঘি। তাি রনশানা প্রভদ ভাঘলাই আঘি… 
 

হারকমসাঘহর্, আপনাি যা কিণীয এর্াি কিঘত পাঘিন। হুমাযুন তারু্ি রভতি প্রথঘক একটু ঝুাঁঘক 
র্াইঘিি কনকঘন শীতল র্াতাঘস প্রর্ি হঘয আঘস, আহঘমদ খানঘক প্রিঘখ আঘস রচরকৎসকঘক 
সাহাযয কিাি জনয, র্াইঘি প্রথঘক প্রস োস োস শঘব্দ ধাতর্ ফলাি হা়ে কাটাি আওযাজ শুনঘত 
পায এর্ং তাাঁি মনটা আিও রর্ষণ্ণ হঘয উঘে। তাি প্রলাকঘদি আস্থা আি তাঘদি আত্মতযাঘযি 
যথাযথ প্ররতদান রকভাঘর্ প্রদঘর্? অন্ধকাি েরনঘয আসা আকাঘশি রদঘক প্রস মুখ তুঘল তাকায এর্ং 
ক্ষরণঘকি জনয তাাঁি যত দারযত্ব আি দুরিন্তা তাাঁঘক রর্ব্রত কিঘি সর্রকিু ভুঘল থাকঘত এর্ং 
পিমানঘন্দ প্রভঘস যার্াি জনয গুলরুঘখি আরফম-রমরশ্রত সুিাি প্ররত আকষবণ প্রর্াধ কঘি। তািপঘিই 
আকাঘশি নক্ষত্রিারজি মাঘঝ প্রযন খানজাদাি মুখ প্রভঘস উঘে, রনিঘর্ তাঘক স্মিণ করিঘয প্রদয প্রয 
উঘিযহীন জীর্নযাপঘনি রনযরত রনঘয প্রস জন্মগ্রহণ কঘিরন এর্ং এি সাঘথ অঘনক র্াধযর্াধকতা 
আি তাি সাঘথ সংরশ্লষ্ট চাপ জর়েঘয িঘযঘি। প্রস তাি পিঘণি আলখাল্লাটায রনঘজঘক আিও ভাঘলা 
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কঘি জর়েঘয প্রনয এর্ং রসিান্ত প্রনয প্রয পাহািাি কাঘজ যািা রনঘযারজত িঘযঘি, প্রসখাঘন রযঘয প্রস 
রহম-দংঘশি আক্রমঘণি হাত প্রথঘক র্াাঁচাি জনয তাাঁঘদি হুরশযাি কঘি রদঘয ন়োচ়ো কিঘত র্লঘর্, 
আি েনেন তাঘদি পা রদঘয মারটঘত আোত কিাি র্যাপাঘি সতকব কঘি প্রদঘর্। 
 

রকন্তু রতনরদন পঘি আপাতদৃরষ্টঘত এটা প্ররতযমান হয প্রয, তাাঁিা প্রর্াধহয সর্ঘচঘয জেনয পরিরস্থরত 
অরতক্রম কঘি এঘসঘি। একটা সরপবলাকাি সংকীণব পথ রদঘয তািা যখন সাঘপি মঘতা এঘকঘর্াঁঘক 
নীঘচি রদঘক নামঘি, সহসা র্াতাঘসি তীব্র কনকঘন ভার্টা রতঘিারহত হয এর্ং চািপাঘশ তূঘলাি 
মঘতা ভাসঘত থাকা প্রমঘেি রভতি রদঘয হুমাযুন নীঘচ তারকঘয রৃ্ত্তাকাঘি অর্রস্থত তুষািারৃ্ত র্ার়ে 
েি প্রদখঘত পায এর্ং তাাঁঘদি রচমরন প্রথঘক প্রর্াযা উেঘত প্রদঘখ প্রস অনুমান কঘি প্রসটা প্রকাঘনা 
একটা সিাইখানা হঘর্। সিাইখানাি আরঙ্গনায ভািী আলখাল্লা পরিরহত অর্যর্ঘদি জটলা কিঘত 
প্রদখা যায এর্ং প্রস যৃহপারলত পশুঘদি ইতিত রর্চিণ কিঘত প্রদঘখ। তুরম প্রয র্সরতি কথা 
র্লরিঘল এটাই রক প্রসটা? র্ালুচ পথ প্রদশবকঘদি একজনঘক প্রডঘক এঘন প্রস রজঘজ্ঞস কঘি। 
 

হা, সুলতান। আমিা যাঘক যামরসি র্রল- পাহাঘ়েি মধযর্তবী পশুচািণভূরম প্রযখাঘন পশুপালক আি 
কৃষঘকিা তাাঁঘদি শীতকালীন আর্াসস্থল রহসাঘর্ র্যর্হাি কঘি- আমিা এখন পাহাঘ়েি উচ্চতা 
প্রথঘক প্রসরদঘক অর্তিণ কিরি। আমিা প্রসখান প্রথঘক জ্বালানী আি িসদ সংগ্রহ কিঘত পািঘর্া… 
এর্ং পুনিায যাত্রা শুিম্ কিাি আঘয ইো কিঘল আমিা প্রসখাঘন কঘযকরদন রর্শ্রামও রনঘত পারি। 
 

িসদ প্রারপ্তি সম্ভার্নায হুমাযুন উৎফুল্ল হঘয উঘে রকন্তু প্রসখাঘন প্রস প্রঘযাজঘনি প্রচঘয এক মুহূতবও 
প্রর্শী সময নষ্ট কিাি পক্ষপারত নয। আকর্ি র্হু মাইল দূঘি প্রকাঘনা অজানায কামিাঘনি হাঘত 
র্রন্দ িঘযঘি, এই ভার্নায জারিত হঘয হারমদাি রদঘক প্ররতর্াি তাকার্াি সময তাাঁি প্রচাঘখ জমাট 
কঘষ্টি সাঘথ তাাঁি রনঘজি অক্ষমতাঘর্াধ রমঘলরমঘশ একাকাি হঘয যায। তাাঁিা যত শীঘ্র পািঘসয 
প্রপৌঁিাঘর্, তত দ্রুত প্রস আর্াি পরিকল্পনাি িক রর্নযাস শুরু কিঘত পািঘর্। 
 

সীমান্ত এখান প্রথঘক কতদূঘি? 
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সুলতান, এখান প্রথঘক প্রায আরশ মাইল দূঘি প্রহলমান্দ নদীি রেক অপি তীঘিই পািঘসযি রসঘযিান 
প্রঘদশ অর্রস্থত। 
 

প্রসখাঘন প্রপৌঁিার্াি পূঘর্ব আমিা রক ধিঘনি ভূ-প্রকৃরতি প্রমাকাঘর্লা কিঘর্া? 
 

এখন প্রথঘক প্রর্শীি ভায সমঘযই আমিা নীঘচি রদঘক নামঘত থাকঘর্া। আমিা প্রহলমাঘন্দি 
কািাকারি প্রপৌঁিাঘল ভূ-প্রকৃরত সমতল হঘয মরুভূরমঘত পরিণত হঘযঘি। 
 

নদীি কাঘি প্রপৌঁিাঘত আমাঘদি আি কতরদন লাযঘর্? 
 

নদীি প্রয অযভীি অংশটা আরম রচরন প্রসখাঘন প্রপৌঁিাঘত দশ রক র্াি রদঘনি প্রর্শী সময লাযঘর্ না। 
 

প্রসইরদন িাঘতি প্রর্লাি কথা, নীঘচি প্রসই র্সরতটায প্রপৌঁঘি র্হুরদন পঘি তাাঁিা সর্াই প্রথমর্াঘিি 
মঘতা উদিপূরতব কঘি, হুমাযুন তাি তারু্ঘত হারমদাি সাঘথ এঘস প্রযায প্রদয। আমিা এখন যখন 
শাঘহি িাঘজযি খুর্ কািাকারি চঘল এঘসরি, আমাঘদি স্বাযত জানার্াি অনুঘিাধ জারনঘয শাহ্ 
তামাঘক আমাি অর্শযই একটা রচরে প্রলখা উরচত। রনঘজঘদি অরভপ্রায না জারনঘয আমিা যরদ তাি 
ভূখঘণ্ডি রদঘক। এরযঘয যাই, সীমাঘন্ত প্রমাতাঘযন কিা পািঘসযি সীমান্তিক্ষীিা ভার্ঘতই পাঘি 
আমাঘদি প্রকাঘনা সর্িী উঘেশয িঘযঘি। জওহিঘক আমাি রর্ঘশষ র্াতবার্াহক কঘি আরম তাঘক 
রদঘয রচরেটা পাোঘত চাই। প্রহলমান্দ নদী পাি হঘয প্রস রচরেটা রনঘয যাঘর্ এর্ং প্রসখাঘন প্রাঘদরশক 
শাসক র্া সমান পদমযবাদাি অনযঘকান আরধকারিকঘক খুাঁঘজ প্রর্ি কঘি আমাঘদি আযমঘনি উঘেশয 
তাি কাঘি র্যাখযা কিঘর্ এর্ং তাঘক অনুঘিাধ কিঘর্ অনরতরর্লঘম্ব শাঘহি কাঘি আমাি রচরেটা 
প্রযন। প্রপৌঁঘি প্রদযা হয। 
 

হুমাযুন কথা র্লাি মাঘঝই, একটা নীচু প্রটরর্ঘলি সামঘন আসন রপাঁর়ে হঘয র্ঘস প্রযখাঘন একটা 
মাত্র প্রতঘলি প্রদীঘপি মৃদু আঘলায, প্রস রচরে প্রলখাি জনয কারল প্রস্তুত কিঘত শুরু কঘি। প্রস খুর্ 
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ভাঘলা কঘিই জাঘন তাাঁি শব্দ চযঘনি উপি সর্রকিু কতখারন রনভবি কিঘি। প্রস পঘথ আসর্াি 
সমঘয তাি রক প্রলখা উরচত প্রস রর্ষঘয অঘনক ভার্নারচন্তা কিাি অর্কাশ প্রপঘযঘি এর্ং এখন 
প্রকাঘনা ধিঘনি ইতি ত না কঘি প্রস সার্লীল ভরঙ্গঘত রলখঘত শুরু কঘি, রচরেি র্ক্তর্য প্রজাঘি 
প্রজাঘি হারমদাি উঘেঘশয র্লঘত থাঘক। ভাযয ভাঘলাই র্লঘত হঘর্ প্রয প্রমাযলঘদি কাঘি পাসবী একটা 
পরিরচরত ভাষা প্রসজনয তাি প্রকাঘনা প্রদাভারষঘকি প্রঘযাজন হয না। 
 

প্রথম অনুঘেঘদ প্রসৌজনযমূলক রশষ্টাচাি, প্রযখাঘন র্াির্াি শাঘহি দীেব রনঘিায জীর্ন আি তাাঁি 
শাসনাকাঘলি সাফলয কামনা কিা হয। হুমাযুন তািপঘি তাসাম্পঘক রর্নঘযি সাঘথ স্মিণ করিঘয 
প্রদয প্রয র্হুর্িি আঘয শাঘহি র্ার্া শাহ ইসমাঈল, হুমাযুঘনি আব্বাজান র্ার্িঘক তাি শত্রুি 
রর্রুঘি যুঘি প্রকর্ল সাহাযযই কঘিনরন, একইসাঘথ প্রমাযলঘদি কৃপাহীন শত্রু উজঘর্ক প্রযাত্রপরত 
সাইর্ারন খাঘনি প্রহঘিম প্রথঘক র্ার্ঘিি প্রর্ান খানজাদাঘকও উিাি কঘিরিঘলন। হুমাযুন অর্শয 
উঘল্লখ কঘি না প্রয- যা সম্পঘকব শাহ্ তামাম্প খুর্ ভাঘলাভাঘর্ই অর্রহত আঘি ইসমাঈল আি 
র্ার্ঘিি মধযকাি সমত্রী খুর্ প্রর্শী রদন স্থাযী হযরন। প্রস এি পরির্ঘতব রর্ষযটা প্রযলভ প্রশংসাি 
সুঘি এভাঘর্ প্রলঘখ প্রয, এই দুই মহান নৃপরত একদা তাঘদি দুজঘনিই শত্রু, এমন একজনঘক 
ধ্বংস কিঘত তাঘদি শরক্ত একরত্রত কঘিরিঘলন। 
 

হুমাযুন পঘিি অনুঘেঘদ সিাসরি একটা অনুঘিাধ জানার্াি রসিান্ত প্রনয: আমাঘক অঘনক 
প্ররতকুলতাি মুঘখামুরখ হঘত হঘযঘি। র্াংলা প্রথঘক আযত এক উাঁইঘফাাঁ়ে, প্রশিশাহ, আমাি পরির্ঘতব 
এখন রহনু্দিান শাসন কিঘি যখন আমাি সৎ-ভাইঘযিা কারু্ল আি কান্দাহাি আমাি কাি প্রথঘক 
চুরি কঘি রনঘযঘি এর্ং আমাি নর্জাত সন্তানঘক র্রন্দ কঘি প্রিঘখঘি। আপরন রনঘজ একজন সম্রাট 
মহান একজন সম্রাট- এর্ং আরম রনরিত, আপরন রনিযই আমাি দুদবশাি কথা অনুধার্ন কিঘত 
পািঘর্ন এর্ং সহানুভূরতশীল হঘর্ন। পািঘসয আমাঘক, আমাি পরির্ািঘক আি আমাি সাঘথি 
কু্ষদ্রর্ারহনীঘক স্বাযত জারনঘয িাঘজারচত ঔদাযব প্রকাঘশি জনয আরম আপনাঘক অনুঘিাধ কিরি। 
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প্রতামাি রক মঘন হয? প্রশঘষ রকিু িীরতমারফক আনুষ্ঠারনক প্রসৌজনয প্রকাশ কঘি রচরেটা প্রশষ কঘি, 
কলম প্রদাযাতদারনঘত নারমঘয প্রিঘখ, হুমাযুন হারমদাঘক রজঘজ্ঞস কঘি। 
 

হারমদা রকিুক্ষণ রচন্তা কঘি। রচরেটাি র্াকয রর্নযাস সুচারু আি প্রসইসাঘথ অকপট আি প্রখালাঘমলা। 
শাহঘক প্রভারর্ত কিা উরচত, রচরেটাি রকন্তু আঘদৌ প্রসটা হঘর্ রকনা প্রক র্লঘত পাঘি। আমিা 
প্রাযশই আশা আি প্রতীক্ষায অধীি হঘয উরে, প্রকর্লই আশাহঘতি প্রর্দনা সহয কিঘর্া র্ঘল। 
 

* 
 

সুলতান, নদীি অযভীি অংঘশ আমিা প্রপৌঁঘি প্রযরি। 
 

হাত রদঘয প্রচাঘখি উপঘি একটা আোদন সতিী কঘি, হুমাযুন পথ প্রদশবঘকি আঙু্গরলরনঘদবঘশি 
রদঘক তাকায এর্ং সামঘনি ধুসি, সমতল ভূরমি উপি পারনি একটা প্রস্রাতঘক রঝরকঘয উেঘত 
প্রদঘখ- প্রহলমান্দ নদী। নদীি অপি পাঘ়ে অর্রস্থত একটা অনুচ্চ দালাঘনি িাঘদ পতপত কঘি 
একটা লম্বা রনশান উ়েঘি- খুর্ সম্ভর্ত নদী পািাপাঘিি উপি নজি িাখঘি এমন একটা পাসবী 
প্রসনািাউরন। এই পথ রদঘযই রনরিতভাঘর্ই রতন রক চািরদন পূঘর্ব জওহি অরতক্রম কঘিঘি, ধঘি 
প্রনযা যায প্রসনািাউরনি আরধকারিক হুমাযুঘনি আযমন প্রতযাশা কিঘিন। অর্শয একই সাঘথ, 
সতকবতা র্জায িাখাটাও র্াঞ্ছনীয। 
 

আহঘমদ খান, প্রসনািাউরনি রনকঘট রযঘয প্রসখানকাি পরিরস্থরত প্রদঘখ আসর্াি জনয আপনাি 
কঘযকজন গুপ্তদূতঘদি পাোন ততক্ষণ আমিা র্ারকিা এখাঘনই অঘপক্ষা করি। 
 

সুলতান, আরম রনঘজই যারে। আহঘমদ খান তাি দুজন অরভজ্ঞ প্রলাকঘক প্রডঘক রনঘয ধুসি রমরহ 
ধূঘলাি একটা প্রমে মাথাি উপি সতিী কঘি দুলরক চাঘল প্রো়ো প্রিাটায। 
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প্রো়োয টানা িাউরন প্রদযা এক্কা যার়েি প্রশষ র্সরতটা প্রিঘ়ে আসর্াি সময প্রস প্রর্শ কঘযকটা এমন 
যার়ে রকঘনঘি, অসুস্থ আি প্রমঘযঘদি পরির্হঘনি সুরর্ধাঘথব- রদঘক হুমাযুন খুর্ ধীঘি ধীঘি প্রো়ো 
রনঘয এরযঘয যায, প্রসটাঘত হারমদা আি গুলর্দন ভ্রমণ কিঘি। কাঘেি সতিী ঝালি সরিঘয রভতঘি 
উাঁরক রদঘয, প্রস প্রদঘখ হারমদা যভীি েুঘম অঘচতন আি গুলর্দন রকিু একটা রলখঘি রনুঃসঘন্দঘহ 
প্রসটা তাাঁি প্রিাজনামচা। তাাঁঘদি দুজনঘকই কৃশকায আি ফযাকাঘশ প্রদখায। 
 

আমিা নদীি কাঘি প্রপৌঁঘি রযঘযরি, হারমদাি েুঘম যাঘত প্রকাঘনা র্যাোত না েঘট প্রসজনয কথাটা প্রস 
খুর্ আঘি র্ঘল। আহঘমদ খান এঘস যরদ র্ঘল প্রয সর্রকিু রেকোক িঘযঘি এর্ং পাসবীিা প্রকাঘনা 
আপরত্ত না জানাঘল আমিা নদী অরতক্রম কিঘর্া এর্ং প্রসখাঘন িাঘতিমঘতা অস্থাযী রশরর্ি স্থাপন 
কিঘর্া। হারমদা প্রকমন আঘি? 
 

প্রস এখনও খুর্ কম কথা র্ঘল…প্রস এমনরক আমাি সাঘথও কদারচৎ রনঘজি অনুভূরত র্া ভার্নাি 
কথা আঘলাচনা কঘি। 
 

আরম প্রযমন রু্রঝঘযরি, তাাঁঘক প্রর্াঝাঘত প্রচষ্টা কি প্রয আমাঘদি সন্তানঘক পুনিায আমাঘদি কাঘি 
রফঘি না পাওযা পযবন্ত আরম রর্শ্রাম প্রনর্ না। আরম যা রকিু কিরি…অনাযত রদনগুঘলাঘত যা 
কিঘর্া…আকর্িঘক রফঘি পার্াি জনযই আরম প্রসসর্ রকিু কিঘর্া। 
 

রতরন খুর্ ভাঘলা কঘিই জাঘনন প্রয, আপনাি জনযই তাি শক্ত হওযা উরচত রকন্তু শাহ আমাঘদি 
উপরস্থরত রকভাঘর্ প্রদখঘর্ন- প্রসটা রনঘয রতরন খুর্ দুরিন্তা কিঘিন…আি প্রসইসাঘথ কামিান 
আকর্ঘিি সাঘথ প্রকমন আচিণ কিঘি প্রসটাঘতা িঘযইঘি। 
 

হারমদা েুঘমি রভতি নঘ়েচঘ়ে উেঘল, ঝালঘিি রভতি প্রথঘক হুমাযুন মুখ প্রর্ি কঘি আঘন এর্ং 
তাাঁি সসনযসারিি সমু্মখভাঘয পুনিায রফঘি আঘস। সংর্াঘদি জনয তাঘক খুর্ প্রর্শীক্ষণ অঘপক্ষা 
কিঘত হয না। আহঘমদ খান তাি প্রলাকজন রনঘয প্রিরক কিঘত যার্াি েন্টাখাঘনঘকি রভতঘি, 
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হুমাযুন তাাঁঘদি সদলর্ঘল রফঘি আসঘত প্রদঘখ। তাাঁঘদি রেক রপিঘনই আঘিা দুজন অশ্বাঘিাহীঘক 
অনুসিণ কিঘত প্রদখা যায। পুঘিা দলটা একটু কাঘি আসঘত হুমাযুন প্রদঘখ প্রয একজন অশ্বাঘিাহী 
যরদও অপরিরচত, অনযজন দীেবঘদহী অর্যঘর্ি অরধকািী জওহি। শাঘহি সাঘথ প্রদখা কিাি জনয 
প্রস এখনও প্রকন িওযানা হযরন? শাহ্ রক পািঘসয তাাঁঘদি প্রঘর্ঘশি র্যাপাঘি অসম্মরত জারনঘযঘিন? 
কামিান রক আঘয প্রকাঘনাভাঘর্ তাি প্রশ্রয লাভ কঘিঘি? দুরিন্তায অধীি হঘয উঘে, প্রস তাঘদি 
সাঘথ প্রদখা কিাি জনয প্রো়োি পাাঁজঘি প্রখাাঁচা প্রদয। 
 

সুলতান। আহঘমদ খান রমরটরমরট হাসঘি। খর্ি সর্ ভাঘলা, প্রস আযন্তুঘকি রদঘক ইরঙ্গত কঘি, ইরন 
আব্বাস প্রর্য, রসিান প্রঘদঘশি প্রশাসক, আপনাি সাঘথ পািঘসযি অভযন্তঘি প্ররতিক্ষা-সহচি 
রহসাঘর্ যার্াি জনয রতরন এঘসঘিন। 
 

আব্বাস প্রর্য, যাঢ় প্রর্গুনী িঘঙি মখমঘলি চমৎকাি প্রপাষাক পরিরহত কাঘলা শুশ্রুমরণ্ডত র্িি 
চরল্লঘশঘকি দীেবঘদহী এক প্রলাক এর্ং তাি মাথাি উাঁচু কঘি র্াাঁধা উষ্ণীঘষ সাদা সািঘসি একটা 
লম্বা পালক অলঙৃ্কত র্ন্ধনী রদঘয আাঁটকাঘনা, প্রো়ো প্রথঘক প্রনঘম এঘস হুমাযুঘনি সামঘন নতজানু 
হঘয কুরনবশ কঘি। সুলতান, আপনাি র্াতবা আরম শাঘহি কাঘি পারেঘয রদঘযরি। আমাঘদি দ্রুতযামী 
র্াতবার্াহঘকিা রদঘন আরশ মাইল পথ অরতক্রম কিঘত সক্ষম। আমাঘক পিামশব রদঘত রকভাঘর্ 
যথাযথ মযবাদায আপনাঘক স্বাযত জানাঘনা যায আরম আপনাি প্ররতরনরধঘক এখাঘন অর্স্থান কিঘত 
অনুঘিাধ কঘিরি। সর্রকিু প্রস্তুত িঘযঘি। আপনাঘক প্রকর্ল নদীি অযভীি অংশ রদঘয ওপাঘি 
প্রযঘত হঘর্। 
 

হুমাযুঘনি রু্ঘকি উপি প্রথঘক একটা রর্শাল প্রর্াঝা প্রযন রনঘমঘষ প্রনঘম যায। যত কঘযক মাঘসি 
রভতঘি এই প্রথম তাি পরির্াি আি তাাঁি অনুযামী প্রলাঘকিা িাঘত প্রকাথায েুমাঘর্, খার্াঘিি 
প্রজাযান আঘি রকনা, তাাঁি প্রলাঘকিা আক্রমঘণি হাত প্রথঘক রনিাপদ রকনা, এসর্ রর্ষঘয তাঘক আি 
দুরিন্তা কিঘত হঘর্ না। প্রস এক মুহূঘতবি জনয প্রচাখ র্ন্ধ কঘি এর্ং কৃতজ্ঞতায প্রস মাথা নত কঘি 
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তািপঘিই স্বমূরতব ধািণ কঘি র্ঘল, আব্বাস প্রর্য আমাি ধনযর্াদ গ্রহণ কিঘর্ন। আপনাি 
কথাগুঘলা দারুণ প্রীরতকি। 
 

প্রর্শ তাহঘল, পৃরথর্ীি অরধশ্বি, শাহ্ তামাঘস্পি নাঘম, আরম আপনাঘক পািঘসয স্বাযত জানারে। 
 

* 
 

একশ পরিচািঘকি দল সামঘনি িািা ঝা়ে প্রদয এর্ং ধূঘলা রনযন্ত্রঘণ িাখঘত প্রযালাপজল রিটায। 
হুমাযুন আি তাি সঙ্গীসাথীঘদি সামঘন চমৎকাি র্স্ত্রারদঘশারভত এক হাজাি অশ্বাঘিাহীি একটা দল 
দুলরক চাঘল এরযঘয যায, যাঘদি শাহ্ পারেঘযঘিন এখান প্রথঘক সাতশ মাইল উত্তিপরিঘম, তাি 
িাজধানী, কাঝরভঘন, তাঘদি প্ররতিক্ষা সহচি রহসাঘর্ অনুযামী হঘত। পাসবী প্রো়োি রপঘে হুমাযুঘনি 
রনঘজি প্রলাঘকিাও সমান জাক-জমকপূণব ভরঙ্গমায আসীন- হুমাযুঘনি জনয িঘযঘি কাঘলা সযার্ঘলি 
চাম়োি উপঘি প্রসানাি কারুকাজ কিা লাযামসহ প্রো়োি মাথাি সাজ এর্ং পযবান। হারমদা আি 
গুলর্দন মখমঘলি আিিন প্রদযা, রযরি কিা যরুি যার়েঘত অর্স্থান কিঘি প্রযগুঘলা টানঘি সাদা 
ষাঘ়েি দল, যাঘদি রশঘঙ প্রমাযলঘদি সরু্জ িঘঙি রফঘত জ়োন িঘযঘি। 
 

হুমাযুন সীমান্ত অরতক্রম কঘি পািঘসয প্রঘর্ঘশি রতন সপ্তাহ পঘি শাহ্ তামাঘস্পি কাি প্রথঘক তাি 
প্রপ্ররিত রচরেি উত্তি এঘস প্রপৌঁঘি। রতন পৃষ্ঠার্যাপী মাত্রািা়ো প্রসৌজনযসূচক কথা প্রশষ হঘযঘি এই 
শব্দগুঘলা রদঘয আপরন আমাি ভাই, সার্বঘভৌম ক্ষমতাি এক মূলযর্ান িত্ন, পৃরথর্ীঘক আঘলারকত 
কিা সূযব- যাি দীপ্র প্রভাি কাঘি ম্লান হঘয যায। কাঝরভঘন আমাি দির্াঘি আপনাঘক স্বাযত 
জানার্াি সুখকি অরভজ্ঞতা আরম লাভ না কিা পযবন্ত আমাি রদনগুঘলা অসাি মঘন হঘর্। 
 

হুমাযুন তাি যাত্রাপঘথ প্রযসর্ শহি আি প্রঘদঘশ যাত্রারর্িরত কিঘর্ তাি প্ররতটাি শাসঘকি কাঘি 
হুমাযুঘনি স্বােন্দয আি আনঘন্দি জনয পুঙ্খানুপুঙ্খ রনঘদবশ প্রদান কঘি, রলরখত আঘদশ, ফিমান, 
শাহ্ আঘযই প্রপ্রিণ কঘিঘিন। হুমাযুন এসর্ জাঘন কািণ প্ররতটা ফিমাঘনি অনুরলরপ শাহ্ তাঘকও 
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পারেঘযঘিন- চািপাঘশ প্রসানাি প্রান্তযুক্ত প্রমাটা কাযঘজি উপঘি প্রলখা- প্রযটা িঘযঘি হারতি দাাঁঘতি 
র্াঘক্স যাঘত আমাি ভাই জানঘত পাঘি প্রয তাাঁঘক স্বাযত জানার্াি প্রকাঘনা প্রযাসই আরম র্াদ 
প্রদইরন। 
 

প্ররত িাঘত িাজকীয কাঘফলা রেক প্রকাথায যাত্রা রর্িরত কিঘর্ শাহ্ প্রসটাও আঘদশ রদঘযঘিন, যাঘত 
কঘি, সািা রদঘনি যাত্রা প্রশঘষ রর্শ্রাঘমি সময মখমল আি প্রিশঘমি চাাঁঘদাযাযুক্ত সুক্ষ কারুকাজ 
কিা সাদা কাপঘ়েি তারু্ ইরতমঘধয টাঙাঘনা আি অঘপক্ষমান অর্স্থায প্রদখঘত পায তািা। প্ররতটা 
িাতই িসনা তৃরপ্তকি প্রভাজঘনি নতুন অরভজ্ঞতা র্হন কঘি আঘন- দুধ আি মাখন সহঘযাঘয উনুঘন 
ঝলসাঘনা রমরষ্ট সাদা রুরট ভরতব প্রসানালী র্ািঘকাশ এর্ং রুরটি উপঘি আরফম আি সুযরন্ধযুক্ত হলুদ 
পুষ্পরর্রশষ্ট সরজি র্ীজ ি়োন িঘযঘি, সাঘথ পাাঁচশ রভন্ন রভন্ন স্বাদযুক্ত পদ- আখঘিাঘটি সঘস 
প্রফাাঁটান হাাঁঘসি মাংস, শুকঘনা প্রলরু্ আি নাশপারতি আচাঘি িান্না কিা করচ প্রভ়ো- প্রসানালী আি 
রূপারল তর্ক প্রদযা সর্ ধিঘনি র্াদাম, প্রভতঘি মধু আি কুঘচা কিা র্াদাঘমি পুি প্রদযা শুকঘনা 
খুর্ারন এর্ং প্রযালাপজল রিটাঘনা িূপীকৃত রমষ্টান্ন এর্ং উপঘি প্রমারতি মঘতা প্রদখঘত ডারলঘমি দানা 
রিটাঘনা িঘযঘি। 
 

প্ররতটা রদনই নতুন উপঘঢৌকঘনি আযমন েটঘত প্রদখা যায- হুমাযুঘনি জনয প্রসানাি কারুকাজ কিা 
রু্রটদাি প্রিশরম কাপ়ে রদঘয সতিী প্রপাষাক এর্ং িত্নখরচত খঞ্জি এর্ং হারমদা আি গুলর্দঘনি জনয 
শাঘহি ভরযনী শাহজাদা সুলতানাম পাোন হলুদাভ র্াদারম পাথি অযাম্বাি আি উৎকৃষ্ট সুযরন্ধ। 
উপঘঢৌকঘনি র্দানযতা প্রথঘক হুমাযুঘনি অর্রশষ্ট ভ্রমণসঙ্গীিাও র্াদ যায না। তাি প্রলাকঘদি জনয 
শাহ্ তামাস্প অঘস্ত্রি প্রশ্রষ্ঠ কারিযিঘদি িািা সতিী খঞ্জি আি তির্ারি পারেঘয প্রদন। প্রঘতযঘকি 
জনয নতুন কাপ়ে আঘস। পরিশ্রান্ত, প্রিাঁ়ো কাপ়ে পরিরহত প্রয দলটা প্রহলমান্দ নদী অরতক্রম 
কঘিরিল িাতািারত তাঘদি পরিরস্থরত র্দঘল যায। 
 

রকন্তু সপ্তাহ অরতক্রান্ত হর্াি সাঘথ সাঘথ খুর্ারন আি জাঘমি প্রর্ষ্টনীযুক্ত র্াযাঘনি রভতি রদঘয এর্ং 
নদীি তীঘিি ঝুাঁঘক আসা উইঘলাি সারি র্িার্ি এরযঘয রযঘয তাাঁিা যতই কাঝরভঘনি রনকটর্তবী 
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হঘত থাঘক, হুমাযুন তখনও তাাঁঘক রর্ব্রত কিঘত থাকা প্রশ্নটাি প্রকাঘনা উত্তি খুাঁঘজ পায না। শাহ্ 
তামাস্প এঘহন র্া়োর্ার়ে ধিঘনি আরতথয প্রদশবন কিঘিন প্রকন? এি কািণ রক প্রকর্লই 
হুমাযুনঘক অরভভূত কিা? প্রমাযল সম্রাট তাাঁি কাঘি শিণ প্রনযা র্যাপািটা তাাঁি অহংঘর্াধঘক আপুত 
কঘিঘি, নারক এি প্রপিঘন আিও যূঢ় প্রকাঘনা িহসয িঘযঘি? 
 

কারশম আি জারহদ প্রর্ঘযি সাঘথ হুমাযুন তাি এই অস্বরিি রর্ষযটা রনঘয আঘলাচনা কিঘলও প্রস 
খুর্ ভাঘলা কঘিই জাঘন হারমদাি সাঘথ এই রর্ষয রনঘয প্রস প্রকাঘনা িকঘমি আঘলাচনা কিঘত 
পািঘর্ না। শাঘহি র্নু্ধত্বপূণব মঘনাভাঘর্ি প্ররতটা উপলক্ষয প্রযন হারমদাঘক তাি হারিঘয যাওযা 
প্রাণশরক্ত রফরিঘয প্রদয- আশাি র্াণী হঘয যা তাি প্রচাঘখি পাতায স্পষ্ট উচ্চারিত হয, প্রয সৎ-
ভাইঘদি রর্রুঘি ল়োইঘয এর্ং আকর্িঘক পুনিায রনঘজঘদি কাঘি রফঘি প্রপঘত শাহ তামাস্প 
রনিযই হুমাযুনঘক সহাযতা কিঘর্ন। হারমদাি ধািণা অর্শয একরদক রদঘয প্রদখঘত প্রযঘল রেকই 
আঘি। শাঘহি সরতযকাঘিি অরভসরন্ধ যাই প্রহাক এর্ং পুঘিাটাই হযঘতা যথাযথভাঘর্ রহতসংকল্প- 
তাি সাঘথ তাঘক অর্শযই সমত্রীি সম্পকব যঘ়ে তুলঘত হঘর্… 
 

অর্ঘশঘষ এক গ্রীঘিি সকাঘল, প্রসই মাঘহেক্ষণ উপরস্থত হয হুমাযুন একাগ্ররচঘত্ত যাি প্ররতক্ষা 
কঘিরিল। কাঝরভঘনি রনকটর্তবী এক উজ্জ্বল পুষ্পঘশারভত প্রান্তঘি, শাহ্ তামাস্প, দশ হাজাি 
অশ্বাঘিাহীর্ারহনী পরিঘর্রষ্টত অর্স্থায প্রমাযল সম্রাটঘক স্বাযত জানার্াি জনয অঘপক্ষা কিরিঘলন। 
শাঘহি কাি প্রথঘক রক প্রতযাশা কিা উরচত হুমাযুন এঘতারদঘন প্রস সম্বঘন্ধ অভযি হঘয উঘেঘি, 
এর্ািও প্ররতটা রর্ষঘযি খুাঁরটনারট সম্বঘন্ধ আঘয প্রথঘকই প্রভঘর্ িাখা হঘযঘি- হুমাযুন প্রযখাঘন প্রো়ো 
প্রথঘক নামঘর্, তাাঁি প্রলাঘকিা প্রযখাঘন অঘপক্ষা কিঘর্, প্ররতটা স্থান আঘয প্রথঘকই রনধবারিত, যাঢ় 
লাল িঘঙি পুরু যারলচা রর্িান একটা পথ যাি উপঘি শুকঘনা প্রযালাঘপি কুর়ে ি়োন িঘযঘি 
প্রান্তঘিি এঘকর্াঘি প্রকেস্থঘলি রদঘক এরযঘয রযঘযঘি, প্রযখাঘন প্রসানালী িঘঙি একটা রর্শাল 
রৃ্ত্তাকাি যারলচা রর্িান িঘযঘি সূঘযবি আঘলায এি প্রিশঘমি কারুকাজ দীরপ্ত ি়োঘে। 
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শাহ্ যারলচাি রেক প্রকঘে একাকী দাাঁর়েঘয িঘযঘিন, তাাঁি সসঘনযিা প্রায পিাশ যজ প্রপিঘন 
সুরর্নযি ভরঙ্গঘত দণ্ডাযমান, আজ তাাঁি পিঘন টকটঘক লাল মখমঘলি প্রপাষাক আি মাথায টকটঘক 
লাল প্রিশঘমি উপি প্রসানাি জরি রদঘয কারুকাজ কিা লম্বা, সূচাঘলা অগ্রভাযযুক্ত িত্নখরচত উষ্ণীষ। 
হুমাযুন ভাঘলা কঘিই জাঘন শাঘহি মাথাি ঐ উষ্ণীষ রকঘসি লক্ষণ। এটা হল তাজ- ইসলাঘমি 
রশযা ধমবার্লম্বীঘদি প্রতীক। হুমাযুন যারলচাি প্রান্তঘদঘশি রদঘক এরযঘয প্রযঘত তামাস্প তাাঁি রদঘক 
এরযঘয আঘস এর্ং তাি কাাঁধ জর়েঘয ধঘি হারসমুঘখ তাঘক আরলঙ্গন কঘি। প্রস তািপঘি হুমাযুনঘক 
একটা রর্শাল তারকযাি রদঘক রনঘয যায এর্ং রনঘজি ডানপাঘশ হুমাযুনঘক র্সঘত রদঘয রনঘজ তাি 
পাঘশ উপঘর্শন কঘি। 
 

আমাি ভাই, আপনাঘক স্বাযত জানাই। হুমাযুন এর্াি ভাঘলা কঘি তারকঘয প্রদঘখ তামাস্প তাি 
সমর্যসীই হঘর্, কাটা কাটা মুখার্যর্, ফযাকাঘশ ত্বক আি েন ভ্রি নীঘচ জ্বলজ্বল কিঘত থাকা 
কাঘলা প্রচাঘখি অরধকািী এক র্যরক্ত। 
 

আপনাি আরতরথযতাি জনয আরম আপনাি প্ররত কৃতজ্ঞ। পািঘসযি প্রযৌির্যাাঁথাি কথা আরম শুঘনরি 
এর্ং এখন আরম স্বচঘক্ষ প্রসটা প্রতযক্ষ কিলাম। 
 

তামাস্প মৃদু হাঘসন। আপনাি যাত্রাকালীন সমঘয এমন রকই আি আরম আপনাি জনয কিঘত 
প্রপঘিরি, আরম প্রমাযলঘদি প্রয প্রজৌলুঘসি কথা শুঘনরি তাাঁি সাঘথ তুলনা কিঘত প্রযঘল আরম রনরিত 
এসর্ রকিু প্রধাঘপই রটকঘর্ না। 
 

হুমাযুন তীক্ষ্ণ দৃরষ্টঘত তাাঁি আরতথযকতবাি রদঘক তারকঘয থাঘক। তামাস্প খুর্ ভাঘলা কঘিই জাঘন 
পািঘসয তাাঁি পারলঘয আসাি মাঘঝ প্রজৌলুসপূনব রকিুই প্রনই। তাি এসর্ প্রখাসামুরদ শঘব্দি আ়োঘল 
রক প্রকাঘনা মমবঘভদী প্রখাাঁচা িঘযঘি? সহস্রারধক উৎসুক দৃরষ্টি র্যাপাঘি সঘচতন দৃরষ্ট যািা প্রদখঘত 
পাঘর্ প্রস রক কিঘত চঘলঘি হুমাযুন সহসা একটা রসিান্ত প্রনই। প্রস রনিযই তাঘদি প্রদরখঘয প্রদঘর্ 
প্রয প্রস প্রমাঘটই একজন রভকু্ষঘকি নযায পািঘসয আঘসরন। প্রস এমন জাাঁকাঘলা সরদোজ্ঞাপক একটা 

http://www.bengaliebook.com/


ব্রাদার্স অ্যাট ওয়ার - অ্যাম্পেয়ার অ্ব দয ম াগল । অ্যাম্লক্স রাদারম্ ার্স 

407 

www.bengaliebook.com                                  র্ূচিেত্র 
 

 

পদঘক্ষপ প্রনঘর্, এমনরক অসম্ভর্ সমৃিশালী পািঘসযও প্রযটা রনঘয পুরুষানুক্রঘম আঘলাচনা হঘর্- 
এমন একটা সরদোজ্ঞাপক পদঘক্ষপ যা পািঘসযি শাসঘকও তাাঁি কাঘি ঋণী কঘি তুলঘর্। 
 

শাহ তামাস্প আরম রহনু্দিান প্রথঘক আপনাি জনয একটা উপহাি রনঘয এঘসরি। হুমাযুন তাি 
আলখাল্লাি যলাি প্রভতঘি হাত রদঘয ফুঘলি প্রিাপঅলা প্রিশঘমি একটা র্টুযা প্রর্ি কঘি আঘন যাি 
প্রভতঘি, করেন আি রর্পদসঙু্কল পুঘিাটা সময ধঘি প্রস তাাঁি সর্ঘচঘয মূলযর্ান সম্পদ রনঘজি 
হৃদঘযি কাঘি সংিক্ষণ কঘিঘি। ইোকৃত আলঘসয হুমাযুন র্টুযাি প্রভতি প্রথঘক প্রকাহ-ই-নূি প্রর্ি 
কঘি এঘন প্রসটাঘক শূঘনয তুঘল ধঘি যাঘত সূঘযবি আঘলা এঘস পঘ়ে। নক্ষঘত্রি দীরপ্তঘত পাথিটা 
ঝলঘস উঘে এর্ং হুমাযুন শাহ তামাস্পঘক সশঘব্দ শ্বাসঘিাধ কিঘত প্রশাঘন। 
 

আমাঘক যরদ এতটা রদন পঘথ কাটাঘত না হত, আপনাি জনয আরম রনিয আিও মূলযর্ান রকিু 
খুাঁঘজ প্রপতাম। রকন্তু এই উজ্জ্বল ঝকমঘক পাথিটা আমাি রর্শ্বাস আপনাঘক প্রীত কিঘর্। এই 
পাথিটাঘক প্রকাহ-ই-নূি, আঘলাি পর্বত, র্লা হয। আশা করি আমাঘদি রচিস্থাযী র্নু্ধত্ব এর্ং প্রসই 
সাঘথ শাহ্ তামাস্প আপনাঘকও এি আঘলা উদ্ভারসত কিঘর্। 
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১৬. কারদাহার 

 

আপনাি এই দুদবশাি রভতঘিও প্রয আপরন আমাি প্ররত সাহাঘযযি হাত র্ার়েঘযঘিন, প্রসটা আমাি 
হৃদয িুাঁঘয রযঘযঘি। সািা পৃরথর্ী সাক্ষী প্রয প্রমাযল সম্রাট যখন আমাি সাহাযয কামনা কঘিঘিন, 
আরম তাি আহ্বাঘন সা়ো রদঘযরি। আরম আপনাঘক সুসরজ্জত একটা প্রসনার্ারহনী এর্ং আমাি প্রশ্রষ্ঠ 
প্রসনাপরতঘদি একজন তাঘদি প্রনতৃত্ব প্রদঘর্ যাঘত কঘি আপনাি কাি প্রথঘক যা প্রকঘ়ে প্রনযা 
হঘযঘি- প্রসটা আপরন পুনরুিাি কিঘত পাঘিন। শাহ্ তামাস্প হুমাযুঘনি কাাঁধ আাঁকঘ়ে ধঘিন। 
আমাঘদি আব্বাজাঘনিা প্রযমন একদা রমত্র রিঘলন, প্রতমরন আমিাও তাই হঘর্া… শাঘহি র্যরক্তযত 
উদযাঘন উত্তি দরক্ষণ এর্ং পূর্ব পরিঘম প্রর্ারহত দুঘটা নহঘিি সংঘযায স্থঘল রনরমবত মমবঘিি প্রর্দীি 
উপঘি প্রিশঘমি তারকযাি উপঘি তাাঁিা এই মুহূঘতব র্ঘস িঘযঘি। নহঘিি প্রর্াঘহি ফঘল সৃষ্ট 
উদযাঘনি চািভাঘয ফলজ রৃ্ক্ষ প্রিাপন কিা হঘযঘি- আঘপল, নাশপারত, খুর্ারন, জাম, আি প্রচিী 
এর্ং প্রসই সাঘথ রর্ঘশষভাঘর্ িঘযঘি শাঘহি রপ্রয আঘপল যাি- যাি ডাঘল ইরতমঘধযই প্রসানালী 
ফঘলি আকৃরত দৃশযমান হঘত শুরু কঘিঘি। িত্নখরচত যলর্ন্ধনী পরিরহত যাযক পারখিা ইরতমঘধয 
তাঘদি ডাঘল ডাঘল রর্চিন কিঘি। 
 

শাহ্ তামাস্প যাঘক রনঘজি র্াঘয জান্নাত র্ঘল অরভরহত কঘিন প্রসখাঘন যখন রতরন হুমাযুনঘক 
সাক্ষাঘতি জনয প্রডঘক পাোন, হুমাযুন তখন আশায রু্ক র্াাঁঘধ। রকন্তু শাঘহি প্রিার্ তাাঁি অর্াির্তম 
কল্পনাঘকও িারপঘয যায। প্রকাহ-ই-নূি রর্সবজন রৃ্থা যাযরন এর্ং হুমাযুন র্হু কষ্ট কঘি রনঘজি 
উচ্ছ্বাস রনযন্ত্রঘণ িাঘখ। আপরন অরতশয উদাি, প্রস প্রতুযত্তঘি প্রকানমঘত র্ঘল। আমাি পাঘশ দাাঁর়েঘয 
যরদ আপনাি প্রযািািা ল়োই কঘি, রর্জঘযি র্যাপাঘি আমাি প্রভতঘি প্রকাঘনা সঘন্দহ থাকঘর্ না… 
 

আপরন হযত ভার্ঘিন আপনাঘক সহাযতা কিাি জনয প্রকন আরম এত র্যগ্র হঘয িঘযরি। আঘর্ঘযি 
র্শর্তবী হঘয আরম এমন রসিান্ত প্রনইরন। এি প্রপিঘন র্হুরর্ধ কািণ িঘযঘি। আমাঘদি মঘতা 
িাজর্ংশগুঘলাি প্রভতঘি রর্শ্বাসোতকতা একটা ভযঙ্কি র্যাপাি। সাহাযয প্রাথবনা কঘি আমাি কাঘি 
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র্াতবা প্রপ্রিণকািী আপরনই একমাত্র প্রমাযল নন। আপনাি সৎ-ভাই কামিানও আমাি কাঘি একটা 
সঘন্দশ পারেঘযঘি- যাি রর্ষযর্স্তু হল আপরন পািসয অরভমুঘখ পারলঘয রযঘযঘিন, আরম যরদ 
আপনাঘক র্রন্দ করি প্রস প্ররতদাঘন আমাঘক অঘনকরকিু প্রদঘর্- স্বণবমুদ্রা, মূলযর্ান িত্নপাথি এমনরক 
কান্দাহাি শহিটা পযবন্ত প্রস আমাঘক রদঘত প্রচঘযঘি। তামাঘস্পি কাঘলা প্রচাঘখি মরণ জ্বলজ্বল কিঘত 
থাঘক। প্রস আমাি সাঘথ এমনভাঘর্ দিকষাকরষ কিঘত প্রচষ্টা কঘিঘি প্রযন আরম র্াজাঘিি একজন 
মামুরল প্রর্রনযা। আরম তাি এই ঔিতয প্রদঘখ কু্রি হঘযরি। রকন্তু তািঘচঘযও র়্ে কথা হল, আরম 
রনঘজঘক প্রশ্ন করি, আপন ভাইঘযি িক্তপাঘত কুরণ্ঠত নয এমন একজন যুর্িাজঘক আরম রকভাঘর্ 
রর্শ্বাস কিঘত পারি? আরম ইো কিঘল তাাঁঘক মারিি মঘতা রপঘষ মািঘত পারি রকন্তু প্রসই কাঘজ 
আরম আপনাঘক সাহাযয কিঘত প্রর্শী ইেুক। 
 

প্রস সামঘনি রদঘক ঝুাঁঘক আঘস। পূর্বরদঘক আরম আমাি সাম্রাজয রর্িাঘি আগ্রহী নই। আপনাি 
মিহুম আব্বাজাঘনি সমঘয পরিরস্থরত প্রযমন রিল, আমাি সীমাঘন্ত আরম রেক প্রতমনই সুরস্থত অর্স্থা 
কামনা করি। যখন র্ার্ি- আল্লাহতালা তাি আত্মাঘক প্রর্ঘহশত নসীর্ করুন- ক্ষমতায অরধরষ্ঠত 
রিঘলন, উপজারতঘদি ফাশাইস, কারফি আি অনযানয যািা িঘযঘি। রতরন রনঘজি রনযন্ত্রঘণ 
প্রিঘখরিঘলন। পািঘসযি র্রণঘকিা প্রমশঘহদ, ইস্ফাহান, এর্ং রসিাজ প্রথঘক ফািযানা পর্বতমালাি 
অনযপাঘশ কাশযঘ়ে প্রকাঘনা ধিঘনি র্াধা রর্পরত্ত িা়োই যাতাযাত কঘিঘি। রকন্তু আপনাি সৎ-ভাই 
প্রযরদন প্রথঘক কারু্ল দখল কঘিঘি প্রসখাঘন অিাজকতা সৃরষ্ট হঘযঘি আি আমাি প্রলাকঘদি দুঘভবায 
সহয কিঘত হঘে। আমাি সহাযতায আপরন প্রসখাঘন। আইঘনি শাসন প্ররতষ্ঠা কিঘত পািঘর্ন। 
 

শাহ্ যখন এসর্ কথা র্লরিঘলন, হুমাযুঘনি প্রকর্ল দািযাি ভাষয মঘন প়েরিল রকভাঘর্ কারু্ল 
দখঘলি জনয প্রসনার্ারহনী যেঘন আি তাাঁঘদি প্রর্তন রদঘত কামিান পািঘসযি র্রণকঘদি কাি প্রথঘক 
লুে কিা প্রসানা র্যর্হাি কঘিঘি এর্ং ভাঘর্ প্রয এসর্ রর্ষঘয শাহ্ তাসাম্প আঘদৌ রকিু জাঘনন 
রকনা। 
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আমাি মাতৃভূরমঘত শীতকাল একটু আঘযই আঘস এর্ং আপনাি আরতরথযতাি মঘতাই প্রর্ল প্রসই 
শীঘতি আযমঘনি যত পূঘর্ব সম্ভর্ আরম আমাি অরভযান শুরু কিঘত চাই। প্রথঘম আরম কান্দাহাি 
অরভমুঘখ িওযানা হঘত চাই এর্ং তািপঘি প্রথম তুষািপাঘতি আঘযই আরম কারু্ঘল প্রপৌঁিাঘত চাই। 
আমাি সাঘথ িওযানা প্রদর্াি জনয আপনাি সসনযর্ারহনী কখন প্রস্তুত হঘর্ র্ঘল আপরন মঘন কঘিন? 
 

আপরন কাঝরভঘন প্রপৌঁিার্াি এক সপ্তাহ পূঘর্বই আরম সসনযর্ারহনী সংযরেত কিাি কাজ শুরু 
কঘিরিলাম। আরম আপনাঘক দশহাজাি সসঘনযি একটা র্ারহনী রদঘত পািঘর্া, যাঘদি প্রভতঘি 
থাকঘর্ অশ্বাঘিাহী তীিন্দাজ, তর্রক আি প্রযালন্দাজ র্ারহনী আি প্রসই সাঘথ অশ্বাঘিাহী প্রযািা। তািা 
এর্ং তাাঁঘদি প্রসনাপরত রুিম প্রর্য- দুই সপ্তাঘহি রভতঘি তাাঁঘদি কামািসমূহ, অনযানয যুিাস্ত্র আি 
িসঘদি সির্িাহ রনঘয প্রস্তুত হঘত পািঘর্। আপনাি পরির্াঘিি প্রজনানািা রক কাঝরভঘন অর্স্থান 
কিঘত আগ্রহঘর্াধ কিঘর্ন? আমাি ভরযনীি তত্ত্বার্ধাযঘন তািা স্বােঘন্দই থাকঘর্ন। 
 

হুমাযুন মাথা প্রনঘ়ে অসম্মরত জানায। রর্পদ আি পঘথি কষ্ট তাঘদি কাঘি রকিু না। তািা আমাি 
সাঘথ প্রযঘতই পিন্দ কিঘর্ন। আমাঘদি সন্তাঘনি ভাঘযয রক েঘটঘি প্রসই দুরিন্তা আমাি স্ত্রীঘক 
প্ররতরনযত কুঘি কুঘি খাঘে। তাাঁি সাঘধযি রভতঘি সর্রকিু থাকঘল আমিা হযঘতা আজই িওযানা 
রদতাম। 
 

একজন সম্রাজ্ঞী আি মা রহসাঘর্ তাি অনুভূরতগুঘলা তাঘক আিও সম্মারনত কঘি তুঘলঘি। প্রমাযল 
িমণীঘদি সাহরসকতাি যল্প আরম অঘনক শুঘনরি। আপনাি ফুপুজান খানজাদা প্রর্যম সম্পঘকব 
আমাি আব্বাজান ভীষণ উচ্চ ধািণা প্রপাষণ কিঘতন। 
 

শাহ ইসমাইঘলি প্ররত তাাঁি কৃতজ্ঞ থাকাি র্হুরর্ধ কািণ িঘযঘি… 
 

তামাস্প তাাঁি অলঙ্কািঘশারভত হাঘতি এক অমারযক ভরঙ্গি সাহাঘযয প্রশংসাটা গ্রহণ কঘি। রকন্তু 
যুিযাত্রাি রর্ষঘয আমিা আঘিা আঘলাচনা কিাি পূঘর্ব, আমাি অর্শযই একটা রর্ষঘয আপনাঘক 
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রজঘজ্ঞস কিঘতই হঘর্। আপরন একজন সরতযকাঘিি আল্লাহি র্ান্দা রকন্তু আরম যখন আপনাঘক 
আমাি মঘতা রশযা মতার্লম্বীঘদি অনুসািী না প্রদঘখ, সুন্নী মতার্লম্বীঘদি অনুসািী প্রদরখ র্যাপািটা 
আমাঘক ভীষণ কষ্ট প্রদয। আপরন প্রয সরতযই আমাি ভাই প্রসটা আমাি কাঘি প্রকাশ করুন, প্রদরখঘয 
রদন প্রয আমাঘদি রভতঘিি িঘক্তি র্ন্ধঘনি প্রচঘযও শরক্তশালী। রশযা ধমবমত আপন কঘি রনন যাঘত 
কঘি আরম আি আপরন পাশাপারশ নামাঘজ দাাঁর়েঘয আল্লাহ্তালাি কাঘি আমাঘদি অরভযাঘনি জনয 
আশীর্বাদ কামনা কিঘত পারি। হুমাযুঘনি মুঘখি রদঘক তামাঘস্পি কাঘলা প্রচাঘখি মরণ একদৃরষ্টঘত 
তারকঘয থাঘক, হৃদঘযি সমি উত্তাপ প্রযন প্রসখাঘন এঘস জমা হঘযঘি। 
 

হুমাযুন রনঘজি রর্স্ময আি হতাশা প্রযাপন কিঘত আপ্রাণ প্রযাস প্রনয। সমযটা তামাস্প ভাঘলাই 
পিন্দ কঘিঘি- হুমাযুঘনি কারঙ্খত সর্রকিু প্রদর্াি প্ররতশ্রুরত রদঘয প্রস রনঘজি দার্ী সামঘন রনঘয 
এঘসঘি। জাযরতক রর্ষযর্স্তু- জরমজাযযা রকংর্া প্রসানারূপাি প্ররত লালারযত একজন মানুষঘক 
অঘনক সহঘজ প্রমাকাঘর্লা কিা সম্ভর্, হুমাযুন মঘন মঘন ভাঘর্। আঘপাষ কিাি জনয এমন 
মানুষগুঘলা সতিীই থাঘক। আঘিকজন মানুঘষি আত্মাঘক কিাযত্ত্ব কিঘত প্রয আগ্রহী তাি সাঘথ 
আঘপাষ কিা অসম্ভর্। তামাঘস্পি প্রঘশ্নি উত্তি তাাঁঘক ভীষণ কুশলতাি সাঘথ রদঘত হঘর্। 
 

আপরন প্রকর্ল আমাি কাি প্রথঘকই এটা প্রতযাশা কঘিন, আমাি প্রসনাপরত রকংর্া আমাি প্রলাঘকিা 
এি র্াইঘি? প্রস এক মুহূতব পঘি পািা প্রশ্ন কঘি। 
 

প্রকর্ল আপরন, রকন্তু একজন সম্রাট প্রযখাঘন পথপ্রদশবন প্রসখাঘন অর্শয প্রাযশই অঘনঘকই তাঘক 
অনুসিণ কিাি ইো প্রকাশ কঘি থাঘক। 
 

আপরন এইমাত্র যা র্লঘলন প্রসটা রনঘয আমাঘক একটু রচন্তা কিাি সময রদঘত হঘর্। 
 

রচন্তা কিঘত আমাি ভাই আশা করি খুর্ প্রর্শী সময প্রনঘর্ন না। আপরন প্রযমনটা র্ঘলঘিন শীঘতি 
তুষাি আঘিক অরতরিক্ত শত্রুঘত পরিণত হর্াি পূঘর্বই আপরন আপনাি অরভযান শুরু কিঘত 
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আগ্রহী… শাহ তামাম্প প্রিশঘমি তারকযা প্রথঘক উঘে দাাঁ়োয এর্ং দুই নৃপরতি আলাপচারিতাি সময 
সতকবতাি সাঘথ খারনকটা দূঘি দাাঁর়েঘয থাকা প্রদহিক্ষীঘদি ইশািায অনুসিণ কিঘত র্ঘল, উাঁচু 
পাটাতন প্রথঘক প্রনঘম এঘস র্াযাঘনি রভতি রদঘয প্রহাঁঘট যার্াি সময একটা প্রযালাপঝাঘ়ে ফুটন্ত 
িক্তলাল প্রযালাপফুল তারিফ কিাি জনয প্রকর্ল একটু দাাঁ়োয। 
 

হুমাযুন সিাসরি হারমদাি কাঘি যায। হারমদাি আর্াসনকঘক্ষ প্রঘর্ঘশি সময তাাঁি মুঘখি উদগ্রীর্, 
আশারন্বত মুখার্যঘর্ি রদঘক তারকঘয প্রস রনঘজি রর়্েম্বনা প্রযন আঘিা ভাঘলা কঘি অনুভর্ কিঘত 
পাঘি। 
 

উরন রক র্লঘলন? রতরন রক আমাঘদি সাহাযয কিঘত িারজ হঘযঘিন? পরিচািঘকি দল রর্দায 
প্রনযাি সাঘথ সাঘথ হারমদা হুমাযুঘনি কাঘি জানঘত চায। 
 

কামিাঘনি সাঘথ শাঘহি প্রকাঘনা ধিঘনি র্নু্ধঘত্বি সম্পকব প্রনই এর্ং তাাঁঘক পিারজত কিাি জনয 
আমাঘক একদল সসনয রদঘয সহাযতা কিঘর্ন র্ঘল কথা রদঘযঘিন রকন্তু প্রসজনয আমাঘক একটা 
মূলয পরিঘশাধ কিঘত হঘর্… 
 

রক মূলয? তাঘক প্রকাহ-ই-নূিঘতা প্রদযা হঘযঘি। আমাঘদি আিও কত রকিু তাাঁঘক রদঘত হঘর্? 
 

প্রস আমাঘক রশযা মতার্লম্বী রহসাঘর্ প্রদখঘত চায…। 
 

র্যস এই কথা? হারমদা হুমাযুঘন রদঘক এরযঘয এঘস দুহাঘত তাাঁি মুখটা তুঘল ধঘি। 
 

র্যাপািটা প্রমাঘটই সাধািণ নয। শাহ্ ইসমাইল প্রচষ্টা কঘিরিঘলন আমাি মিহুম আব্বাজান র্ার্িঘক 
রশযা মতার্লম্বী কিঘত তাাঁঘক আঘিকটু হঘল প্রস যাত্রা প্রাণ হািাঘত হত এর্ং সমিকঘন্দি রর্রনমঘয 
রতরন প্রসর্াি প্রাঘণ প্রর্াঁঘচ যান। আমাঘদি প্রযাঘত্রি প্রলাঘকি এই একটা কািঘণ তাঘক েৃণা কিঘত 
শুরু কঘি তািা সতমূঘিি র্ংঘশ জন্ম প্রনযা যুর্িাজ রশযা মতার্লম্বীঘদি অনুসািীঘত পরিণত হঘযঘি 
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র্ঘল সঘন্দহ কিায তাি প্রচঘয খুনী উজঘর্ক রকন্তু সুন্নী মুসলমান সাইর্ারন খাঘনি শাসন প্রমঘন রনঘয 
তাি রদঘক সমত্রীি হাত র্ার়েঘয রদঘত কুরণ্ঠত হয না… 
 

হারমদা তাি মুখ প্রথঘক হাত সরিঘয রনঘয দুঘচাঘখ অরর্শ্বাস রনঘয এর্াি তাি রদঘক তারকঘয থাঘক। 
রকন্তু তখনকাি কথা রিল আলাদা। আমিা এখন সমিকঘন্দ অর্স্থান কিরি না। সর্ঘচঘয গুরুত্বপূণব 
র্যাপাি হল, আমাঘদি সন্তানঘক আমিা হারিঘযরি। তাঘক িক্ষা কিাি জনয আমাঘদি সাঘধযি 
প্রভতঘি আঘি এমন সর্রকিুই আমাঘদি কিা উরচত…প্রসটা আমাঘদি কতবর্য…প্রযঘকাঘনা রকিুি প্রচঘয 
এটাই আমাঘদি পরর্ত্রতম দারযত্ব। আপনাি উরচত রর্ষযটা প্রমঘন প্রনযা রেক আরম প্রযমন কামিান 
আকর্িঘক যখন আমাঘদি কাি প্রথঘক প্রজািপূর্বক রিরনঘয রনঘযরিল তখন তাঘক ধাওযা না কিাি 
র্যাপাঘি আপনাি যুরক্ত প্রমঘন রনঘযরিলাম। 
 

রকন্তু এিফঘল আিও একটা র্যাপাি পরিষ্কাি হঘয যায প্রকন শাহ তামাস্প এত খারতি যত্ন 
কঘিরিঘলন… রতরন আসঘল রেক এই উঘেশযটা হারসল কিঘত চাইরিঘলন…প্রমাযলঘদি রশযা 
মতার্লম্বী কিঘর্ন। আমাি সাঘথ রর্ষযটা রনঘয আঘলাচনা কিাি সময আরম স্পষ্ট প্রসটা তাাঁি প্রচাঘখ 
মুঘখ প্রদখঘত প্রপঘযরি… 
 

তাি কতৃবঘত্বি প্ররত একধিঘনি স্মািক সম্মরত রহসাঘর্ রতরন আপনাঘক প্রয রশযা মতার্লম্বীঘদি 
অনুসািী কিঘত চাইঘিন না প্রস র্যাপাঘি আপরন রক রনরিত? 
 

আমাি মঘন হয না প্রয প্রস এমন সূক্ষ রচন্তাভার্নাি প্রযাযয মানরসকতাি অরধকািী। আি তুরম রক 
প্রদখঘিা না রর্ষযটা? এমনটা যরদ হয তাহঘল প্রতা প্রসটা হঘর্ আিও রর্িরক্তকি। আমাি 
প্রসনার্ারহনীি উপি এি প্রকমন প্রভার্ প়েঘত পাঘি তুরম প্রসটা এঘকর্াঘিই রু্ঝঘত পািঘি না। 
 

না, আপরনই র্িং রর্ষযটা রু্ঝঘত চাইঘিন না। আমাি জনয না হঘলও আমাঘদি সন্তাঘনি জনয 
অন্তত রনঘজি যর্বঘক যলা রটঘপ হতযা করুন! 
 

http://www.bengaliebook.com/


ব্রাদার্স অ্যাট ওয়ার - অ্যাম্পেয়ার অ্ব দয ম াগল । অ্যাম্লক্স রাদারম্ ার্স 

414 

www.bengaliebook.com                                  র্ূচিেত্র 
 

 

আমাি প্রকর্ল এই যর্বটুকুই প্রর্াঁঘচ িঘযঘি আি তুরম র্লঘিা এঘকও জলাঞ্জরল রদঘত? 
 

আপনাি সামঘন রিতীয প্রকাঘনা পথ প্রনই। আমাঘদি পরিরস্থরত এখন এঘতাটাই রর্পজ্জনক প্রয 
সনরতকতা রনঘয প্রর্শী র্া়োর্ার়ে কিাটা আমাঘদি মানায না। র্ারহযক আনুষ্ঠারনকতা নম নম কঘি 
পালন করুন। রনঘজি অন্তঘি আপরন রক রর্শ্বাস কঘিন প্রসটা প্রকর্ল স্মিণ িাখুন। সরতযকাঘিি যর্ব 
প্রলাক প্রদখান রকিু না প্রসটা অন্তঘি ধািণ কিঘত হয। সাইর্ারন খাঘনি হাঘত খানজাদাঘক সমপবন 
কিাি সময আপনাি আব্বাজাঘনি র্ারহযক যর্ব কতটা খর্ব হঘযরিল একর্াি স্মিণ করুন রকন্তু 
রতরন রনঘজি অন্তঘিি সত্ত্বাঘক রেকই সমুন্নত প্রিঘখরিঘলন। 
 

হুমাযুন প্রকাঘনা কথা র্ঘল না এর্ং হারমদা মৃদু কঘণ্ঠ র্লঘত থাঘক, র্যাপািটা যাই প্রহাক না প্রকন, 
রশযা আি সুন্নীিা রক একই আল্লাহ্র 
 

উঘেঘশয রসজদা প্রদয না? তাাঁঘদি এই রর্ভরক্ত মানুঘষি সৃরষ্ট প্রকাঘনা ঐশ্বরিক অরভপ্রায নয। 
মহানরর্ি পারির্ারিক রর্র্াদ প্রথঘক এই রর্ঘভঘদি সূত্রপাত, রেক অঘনকটাই আপনাি রনঘজি 
পরির্ািঘক রর্ভক্তকািী রর্ঘিাঘধি নযায… 
 

হুমাযুন মাথা নীচু কঘি চুপ কঘি র্ঘস থাঘক। রনঘজি সন্তানঘক এর্ং প্রসই সাঘথ হািাঘনা রসংহাসন 
পুনরুিাি কিঘত চাইঘল তাি সামঘন আি প্রকাঘনা পথ প্রখালা প্রনই, হারমদা এই রর্ষঘয রেকই 
র্ঘলঘি। তাি সসনয এর্ং প্রসনাপরতিা যাই ভারু্ক না প্রকন, সামরযকভাঘর্ হঘলও লাল প্রিশঘমি 
িাজকীয রশযা তাজ তাাঁঘক পরিধান কিঘতই হঘর্ এর্ং মসরজঘদ তাি অরভযাঘনি সাফলয কামনা 
কঘি শাহ্ তামাঘস্পি পাঘশ দাাঁর়েঘয তাাঁঘক প্রসজদা রদঘতই হঘর্। রশযা প্রহাক রকংর্া সুন্নী, তাাঁি 
উঘেশয নযাযসঙ্গত এর্ং আল্লাহ্তালা- সর্বশরক্তমান স্রষ্ঠা- রনিয তাি পাঘশই থাকঘর্ন… 
 

* 
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কঘযকরদন পঘিি কথা, হুমাযুন একটা আত্মতুরষ্টি ভার্ রনঘয মঘন মঘন ভাঘর্, তাাঁিা প্রর্শ দ্রুতই 
অগ্রসি হঘে- রনঘদন পঘক্ষ শাঘহি িািা রনযরন্ত্রত কাঝরভন অরভমুখী যাত্রাি প্রচঘয অঘনক দ্রুতঘতা 
র্ঘটই। হুমাযুঘনি রেক সামঘনই িঘযঘি পাসবী রতিন্দাজ আি তর্রকি দল আি তাি রেক প্রপিঘনই 
িঘযঘি হারমদা আি গুলর্দন এর্ং তাাঁি প্রদহিক্ষীঘদি িািা পরিঘর্রষ্টত অর্স্থায তাাঁঘদি সাঘথি 
পরিচারিকাি দল রনজ রনজ যরুি যার়েঘত অর্স্থান কিঘি। তাি অর্রশষ্ট সসনযিা এি রেক 
প্রপিঘনই িঘযঘি, তািপঘি িঘযঘি মালর্াহী শকঘটি র্হি যাি প্রভতঘি যরুি যার়েি উপঘি র্ঘয 
প্রনযা কামানগুঘলাও িঘযঘি এর্ং র্হঘিি সর্ঘশঘষ িঘযঘি পাসবী অশ্বাঘিাহীি দল, তাাঁঘদি র্শবাি 
ফলা- প্রমাযলঘদি র্শবাি ফলাি প্রচঘয চও়ো এর্ং প্রকাঘনা অংঘশই কম কাযবকিী নয- প্রভাঘিি প্রথম 
সূঘযবি আঘলায চকচক কিঘি। 
 

জারহদ প্রর্য হুমাযুঘনি র্াম পাঘশ অর্স্থান রকন্তু তাি ডান পাঘশ িঘযঘি পাসবী প্রসনাপরত িরহম 
প্রর্য। লম্বাঘট, রনখুাঁত মুখার্যঘর্ি অরধকািী র্যস্ক এক প্রলাক, রতরন শাঘহি আত্মীয-সম্পরকবত ভাই 
রযরন হুমাযুঘনি যুিকালীন মন্ত্রণাসভায পাসবী করর্ঘদি করর্তা প্রথঘক উিৃরত কিঘত পিন্দ কঘিন 
রকন্তু রনঘজি র্ারহনীি সদনরন্দন কমব-তৎপিতা প্রদখাঘশানাি দারযত্ব সর্িাম খান নাঘম এক সহকািীি 
উপঘি নযি কঘিঘিন। প্রশঘষাক্ত এই প্রযািারটঘক এখনও তরুণই র্লা চঘল- প্রচৌরত্রশ রক পাঁযরত্রঘশি 
প্রর্শী তাাঁি র্যস হযরন। রকন্তু সদরহক কাোঘমায সু্কলঘত্বি একটা ধাাঁচ থাকায এর্ং মুঘখি ডানপাঘশ 
একটা পুিাতন ক্ষতরচঘহ্নি কািঘণ তাাঁঘক অঘনক প্রর্শী র্যস্ক র্ঘল মঘন হয। একজন পাসবীি 
তুলনায তাাঁি প্রচাঘখি মরণি িঙ একটু রর্রচত্রই র্লঘত হঘর্- যাঢ় প্রায ধূম্রনীল- এর্ং চূ়োকৃরত 
শীষবঘদশ রর্রশষ্ট ইস্পাঘতি রশঘিাম্রাঘণি নীচ রদঘয তাি লম্বা কাঘলা চুঘলি প্রর্নী উাঁরক রদঘে, 
রশঘিাস্ত্রাঘণি সাঘথ ধাতর্ শৃঙ্খল রনরমবত র্ঘমবি একটা ঝালি িঘযঘি যলা এর্ং মুখার্যঘর্ি 
উভযপাশ্ববঘক সুিরক্ষত িাখঘত আি রশঘিাস্ত্রাঘণি উপঘি একটা সুদৃশয মযূঘিি পালক প্রশাভা পাঘে। 
 

কাঝরভন তযায কিাি পঘি শুরুি রদঘক হুমাযুন প্রকাঘনা প্রশ্ন কিা িা়ো সর্িাম খানঘক কদারচৎ কথা 
র্লঘত প্রদখা প্রযত। অর্শয যতই রদন যাঘে ততই তাাঁি রমশুক স্বভার্ রর্করশত হঘে। যঘথষ্ট রচন্তা 
ভার্না কঘিই প্রস প্রকাঘনা রর্ষঘয মন্তর্য কঘি এর্ং হুমাযুঘনি প্রসনাপরতঘদি র্ক্তর্য প্রস একই 
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প্রসৌজনয আি রর্চক্ষনতাি সাঘথ শ্রর্ন কঘি। যাি ফল আঘখঘি ভাঘলা হয। রুিম প্রর্য যরদ 
রনঘজঘক প্রর্শী মাত্রায সরক্রয কিাি প্রযাস রনঘতন এর্ং সর্িাম খান মাত্রারতরিক্ত ঔিতয প্রকাশ 
কিঘতন তাহঘল প্রসটা হুমাযুঘনি মুরষ্ঠঘময সসনয আি তাাঁঘদি প্রচঘয সংখযা অঘনকঘর্শী পাসবীঘদি 
মাঘঝ রনরিতভাঘর্ই একটা মতরর্ঘিাঘধি জন্ম রদত। অর্শয প্রস িকম রকিুই হয না, দুঘটা দলই 
শারন্তপূণবভাঘর্ সহার্স্থান কঘি। হুমাযুঘনি রশযা মতার্লম্বী হর্াি রর্ষযটা- যা রিল সমঘযি দার্ী 
অনুযাযী একটা রর্চক্ষণ রসিান্ত, তাি প্রলাঘকিা আপাত রনসৃ্পহ ভরঙ্গঘত গ্রহণ কঘিঘি প্রদঘখ প্রস 
স্বরিি রনুঃশ্বাস প্রফঘল। তািা প্রকাঘনা ধিঘনি প্ররতর্াদ না কঘি সর্বসাধািঘণি জনয উনু্মক্ত প্রসই 
অনুষ্ঠাঘন উপরস্থত থাঘক প্রযখাঘন স্বযং শাহ্ রনঘজ তাাঁি মাথায িক্তলাল িঘঙি তাজ পরিঘয প্রদয, 
হুমাযুঘনি মঘতা তািা অনুধার্ন কিঘত প্রপঘিঘি প্রয তাাঁঘদি সর্াি ভরর্ষযৎ সুিক্ষাি জনয এটা 
জরুিী। 
 

হুমাযুন সামঘনি রদঘক তারকঘয অশ্বাঘিাহীঘদি একটা প্রিাট দলঘক আস্করন্দত প্রর্ঘয তাাঁি রদঘক 
এরযঘয আসঘত প্রদঘখ, তাাঁঘদি চািপাঘশি র্াতাঘস একটা ধূরলঝ়ে জন্ম রনঘযঘি। দলটায দুজন 
গুপ্তদূতসহ আহঘমদ খান এর্ং রুিম প্রর্ঘযি মঘনানীত দুজন পাসবী অশ্বাঘিাহী িঘযঘি যাঘদি 
পথপ্রদশবক রহসাঘর্ পাোন হঘযঘি। 
 

সুলতান, আমিা প্রহলমান্দ নদী প্রথঘক পঘনি মাইল দূঘি অর্স্থান কিরি। 
 

চমৎকাি। হুমাযুঘনি প্রোাঁঘটি প্রকাঘণ হারসি একটা হাল্কা প্রিখা ফুঘট উঘে। আি দুইরদন- খুর্ সম্ভর্ত 
আযামীকালই- প্রস পুনিায প্রহলমাঘন্দি র্িফশীতল পারন আঘিা একর্াি পাি হঘর্ এর্ং এর্াি 
তাঘক অনুসিণ কঘি অরমত শরক্তশালী একটা প্রসনার্ারহনীও নদী অরতক্রম কিঘর্। 
 

* 
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খঘযিী-প্রর্গুনী পর্বতমালাি তীক্ষ্ণ অরভরক্ষপ্ত অংঘশি প্রপ্রক্ষাপঘট কান্দাহাি দূঘযবি চও়ো পাথুঘি 
প্রদযাল এর্ং সরু জানালাযুক্ত যমু্বজঘক ভযানক দূঘভবদয মঘন হয। এখন যরদও প্রকর্ল প্রসঘেম্বি 
মাস চলঘি, দূযব প্রথঘক আধ মাইল দূঘি একটা জঙ্গলাকীণব পাথুঘি রটলাি উপঘি একটা রনম্মুখী 
ঢাঘলি কাঘি হুমাযুন আি তাাঁি প্রসনাপরতি দল তাঘদি প্রিাঘকি অর্স্থান প্রথঘক দূযব পযবঘর্ক্ষঘণি 
কাঘল রহম শীতল র্াতাঘস তািা িীরতমঘতা কাাঁপঘত থাঘক। 
 

আকর্ি ঐ দূঘযবি অভযন্তঘি প্রকাথায িঘযঘি? হুমাযুন খুর্ ভাঘলা কঘিই জাঘন আি রকিুক্ষঘণি 
রভতঘি প্রস প্রয রসিান্ত প্রনঘর্, তাি উপঘিই তাাঁি সন্তাঘনি র্াাঁচামিা রনভবি কিঘি। কামিানঘক মূখব 
ভার্াি প্রকাঘনা কািণ প্রনই। হুমাযুঘনি অগ্রারভযান রনিযই তাি গুপ্তচিঘদি নজঘি এঘসঘি এর্ং প্রস 
ইরতমঘধয অর্শযই প্রজঘন রযঘযঘি প্রয- হুমাযুনঘক প্রপা়ে খাওযা পাসবী সসনযঘদি একটা রর্শাল দল 
সহাযতা কিায শরক্তি পাল্লা এর্াি তাি রদঘকই ঝুাঁঘক আঘি। আক্রমণ রকংর্া অর্ঘিাধ কঘি 
প্রযভাঘর্ই প্রহাক কান্দাহাঘিি পতন এখন প্রকর্ল সমঘযি র্যাপাি। এমন পরিরস্থরতঘত কামিাঘনি 
কাি প্রথঘক রক আশা কিা যায? হুমাযুন যরদ অর্ঘিাধ তুঘল না প্রনয তাহঘল প্রস আকর্ঘিি ক্ষরত 
কিাি হুমরক রদঘত পাঘি? কামিাঘনি িািা এটা সম্ভর্। অনযরদঘক হুমাযুন রনঘজঘকই আর্াি 
রনজঘক প্রঘর্াধ রদঘত প্রচষ্টা কঘি প্রয তাি সৎ-ভাই খুর্ ভাঘলা কঘিই জাঘন প্রয আকর্িঘক হতযা 
কিঘল- প্রস দিকষাকরষ কিাি প্রটরর্ঘল তাাঁি সর্ঘচঘয কাযবকিী সিাি কাউন্টাঘিি সুরর্ধা প্রস 
হািাঘর্… 
 

সর্িাম খান এর্ং রুিম প্রর্য দূঘযবি রদঘক একদৃরষ্টঘত তারকঘয িঘযঘি এর্ং আক্রমঘণি জনয সম্ভার্য 
দুর্বল স্থান আি দূঘযবি আক্রমণ প্ররতঘিাধ কিাি ক্ষমতা রনঘয রনরর্ষ্ট মঘন আঘলাচনা কিঘি। নারদম 
খাজাও দূঘযবি র্রহিঘঙ্গি রদঘক একাগ্ররচঘত্ত তারকঘয িঘযঘি। কান্দাহাঘিি মাথাি উপঘিি পর্বতমালা 
প্রথঘক আযত একজন প্রযাত্রপরত কািঘণ তাি কাঘি দূযবটা একটা পরিরচত দৃশযপট রকন্তু হুমাযুঘনি 
মঘতা তাি ভার্নািও একটা রর্িাে অংশ জুঘ়ে িঘযঘি রনঘজি পরির্াঘিি জনয তাাঁি উৎকণ্ঠা। তাাঁি 
স্ত্রী মাহাম আযা এর্ং তাঘদি আপন সন্তান, আকর্ঘিি মঘতাই, দূঘযবি প্রদযাঘলি অভযন্তঘি র্রন্দ 
অর্স্থায িঘযঘি। নারদম খাজাি কাাঁঘধ হুমাযুন রকিুক্ষঘণি জনয রনঘজি হাত িাঘখ এর্ং পিস্পঘিি 
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প্রচাঘখি রদঘক তারকঘয তাাঁিা দুজঘনই রু্ঝঘত পাঘি প্রয তাাঁঘদি মঘনি রভতি একই আঘর্য মরথত 
হঘে। তাাঁিা দুজঘনই প্রচৌকষ প্রযািা, যাঘদি সহজাত প্রর্তবনাই হল ঝঘ়েি প্রচণ্ডতা রনঘয দূঘযবি 
উপি ঝাাঁরপঘয পঘ়ে রনঘজঘদি রপ্রযজনঘক রর্পদ প্রথঘক উিাি কিা। রকন্তু এসর্ হেকািী প্রঘণাদনায 
প্রয কাযবরসরি হঘর্ না প্রসটাও তািা রু্ঝঘত পাঘি… 
 

হুমাযুঘনি মাথায ধীঘি ধীঘি একটা পরিকল্পনা অর্যর্ লাভ কিঘত শুরু কঘি। কামিাঘনি সাঘথ 
আঘলাচনা শুরুি জনয একটা উপায তাাঁঘক খুাঁঘজ প্রর্ি কিঘতই হঘর্। সমঘঝাতাি ধািণা যরদও তাি 
মাঘঝ রর্র্রমষাি উঘদ্রক েটায, প্রস ভাঘলা কঘিই জাঘন তাি জাযযায তাি মিহুম আব্বাজান 
থাকঘল এই একই রসিান্ত রনঘতন। র্ার্ি রক রনঘজি অহঙ্কাি জলাঞ্জরল প্রদনরন এর্ং সাম্রাজয িক্ষাি 
জনয সাইর্ারন খাঘনি সাঘথ সমঘঝাতা কঘিনরন? খানজাদাও তাাঁঘক রেক এই পিামশবই রদত। সধযব 
ধািঘণি, চু়োন্ত রর্জয অজবঘনি জনয সামরযক তযায রস্বকাঘিি গুরুত্ব সম্বঘন্ধ তাি ধািণা প্রয কাঘিা 
প্রচঘয অঘনক পরিশীরলত রিল। 
 

রকন্তু তাি পঘক্ষ কথা র্লাি মঘতা প্রযাযয প্রক আঘি? তাাঁি রনঘজি পঘক্ষ এটা কিা সম্ভর্ নয। 
কামিান যরদ তাি সাঘথ প্রদখা কিঘত িারজও হয, তাাঁিা যরদ মুঘখামুরখ হঘত পাঘি, তাঘদি প্রভতঘি 
পিস্পঘিি প্ররত েৃণাি মাত্রা এতই প্রর্ল প্রয প্রসখাঘন হাত থাকঘত মুখ রনপ্রঘযাজন পরিরস্থরত 
অরচঘিই সৃরষ্ট হঘর্। রকন্তু কারশম র্া তাি প্রসনাপরতঘদি একজনঘক প্রস পাোঘত পািঘর্ না। পুঘিা 
রর্ষযটাি রভতঘি একটা পারির্ারিক আর্হ িঘযঘি। প্রমাযল িীরতঘত রর্দযমান আনুযতয আি 
সম্মাঘনি প্ররতটা মূলনীরত কামিান রকভাঘর্ লঙ্ন কঘিঘি, রকভাঘর্ তাাঁি উচ্চাশা র্ার্ঘিি 
উত্তিারধকািঘক দুর্বল আি রর্ভক্ত কঘিঘি, তাঘক প্রসটা অর্শযই প্রর্াঝাঘত হঘর্। 
 

হুমাযুঘনি সফিসঙ্গীঘদি রভতঘি প্রকর্ল একজনই িঘযঘি রযরন এসর্ রর্ষয কামিাঘনি সাঘথ 
উপস্থাপন কিঘত পািঘর্ন, যাি ধমনীঘত তাাঁি এর্ং আকর্ি উভঘযি িক্তই র্ইঘি। প্রমাযল িমনীিা 
প্রাযশই প্রযাঘত্রি প্রভতঘি শারন্ত স্থাপনকািীি ভূরমকা পালন কঘি থাঘক এর্ং প্রস তাি প্রযঘকাঘনা 
পিামশবদাতাি সমান কু্ষিধাি রু্রিমত্তাি অরধকািী। 

http://www.bengaliebook.com/


ব্রাদার্স অ্যাট ওয়ার - অ্যাম্পেয়ার অ্ব দয ম াগল । অ্যাম্লক্স রাদারম্ ার্স 

419 

www.bengaliebook.com                                  র্ূচিেত্র 
 

 

 

রনঘজঘক এভাঘর্ জারহি কিাটা যরদও অসম্মানজনক, তাি সৎ-প্রর্াঘনি প্রকাঘনা ক্ষরত কিাি কথা 
কামিান রচন্তাও কিঘর্ না এর্ং প্রস এমনরক শুনঘতও িারজ হঘত পাঘি এর্ং প্রস এমনরক শুনঘতও 
িারজ হঘত পাঘি- যরদ তাি র্যরত্তযত অনুঘিাঘধ কাজ না হয, হুমাযুঘনি কাি প্রথঘক প্রস রক র্াতবা 
র্ঘয এঘনঘি প্রসটা রনঘদনপঘক্ষ তািা উপস্থাপন কিঘত পািঘর্। আকর্ঘিি প্রকাঘনা ক্ষরত না কঘি 
কামিান যরদ তাঘক রফরিঘয প্রদয, প্রস তাহঘল আসকারি এর্ং তাাঁঘদি সাঘথি প্রলাকজন আি তাাঁঘদি 
অস্ত্র রনঘয প্রকাঘনা ধিঘনি রর্রধরনঘষধ িা়োই রর্দায রনঘত পািঘর্ এর্ং প্রসই সাঘথ হুমাযুনও তাঘদি 
আনুষ্ঠারনক প্ররতশ্রুরত প্রদঘর্- তাঘদি আব্বাজান র্ার্ঘিি নাঘম প্রস শপথ কিঘি তাঘদি রপিু ধাওযা 
প্রস কিঘর্ না। 
 

এখন প্রকর্ল একটা প্রশ্নই র্ারক আঘি। এমন ঝুাঁরকপূণব অরভযান গুলর্দন রক আঘদৌ প্রস্বোয আিম্ভ 
কিঘর্ন। রকন্তু হুমাযুন যখন ইশািায তাি প্রসনাপরতঘদি রনজ রনজ প্রো়োি মুখ েুরিঘয রনঘয ঢাল 
প্রর্ঘয পাহাঘ়েি উপঘিি রদঘক উঘে রনজ রনজ র্ারহনীি সাঘথ রমরলত হঘত আঘদশ প্রদয, প্রস রনরিত 
প্রঘশ্নি উত্তি প্রস ইরতমঘধয প্রজঘন প্রফঘলঘি। 
 

* 
 

সুলতান, গুলর্দন প্রর্যম রফঘি আসঘিন। 
 

হুমাযুন তাি রনযন্ত্রক তারু্ি র্াইঘি রচৎকাঘিি শব্দ শুনঘত প্রপঘয, প্রস প্রয টুঘলি উপঘি র্ঘস রিল 
প্রসটা প্রথঘক ত়োক কঘি উঘে এর্ং তারু্ি আোদন একপাঘশ সরিঘয র্াইঘি দ্রুত েরনঘয আসা 
সন্ধযাি আঘলা আধারিি মাঘঝ এঘস দাাঁ়োয। হুমাযুঘনি প্রসনািাউরন আি দূঘযবি মাঘঝ অর্রস্থত 
উপতযকাি রু্ঘকি উপি রদঘয রমটরমট কঘি জ্বলঘত থাকা একসারি আঘলা ধীঘি ধীঘি তাাঁঘদি রদঘক 
এরযঘয আসঘি- গুলর্দঘনি প্ররতিক্ষা সহচি রহসাঘর্ জওহঘিি সাঘথ প্রস প্রহিীঘদি প্রয দলটা 
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পারেঘযরিল মশালগুঘলা তািাই র্হন কিঘি, তািা গুলর্দনঘক র্হনকািী শকঘটি সামঘন আি 
প্রপিঘন িঘযঘি। 
 

সামরযক যুিরর্িরতি রনশান র্হন কঘি সাত েন্টা আঘয প্রস যাত্রা কঘিরিল। অন্ধকাঘিি রভতঘি 
প্রচাখ কুাঁচঘক তারকঘয থাকাি সময, হুমাযুঘনি ক্ষরণঘকি জনয মঘন হয প্রয গুলর্দঘনি প্রকাঘল প্রস 
হযত আকর্িঘক প্রদখঘত পাঘর্ রকন্তু এমন অরভলাষী ভার্না অরচঘিই কাণ্ডজ্ঞাঘনি কাঘি পিাভর্ 
মাঘন। কামিাঘনি মঘতা পাষঘণ্ডি কাঘি আঘর্ঘযি প্রকাঘনা স্থান প্রনই। প্রস এঘকর্াঘি প্রশষ মুহূতব 
পযবন্ত আকর্িঘক আটঘক িাখঘত প্রচষ্টা কিঘর্, যখন প্রস রনরিত জাঘন হুমাযুঘনি কথাি র্িঘখলাপ 
হঘর্ না। 
 

প্রস যাই প্রহাক, রনঘজি অরস্থিতাঘক র্ঘশ িাখঘত র্যথব হঘয, হুমাযুন দর়ে রদঘয রেঘি িাখা স্থানটাি 
রদঘক প্রদৌঘ়ে যায, প্রযখাঘন োস খার্াি জনয তাি প্রো়োঘক প্রর্াঁঘধ িাখা হঘযঘি। পযবাঘনি জনয 
অঘপক্ষা না কঘি, প্রস প্রো়োি যলাি দর়েঘকই লাযাম রহসাঘর্ র্যর্হাি কঘি, প্রাণীটাি কাঘন 
রফসরফস কঘি আঘদশ প্রদয, দর়ে টপঘক রযঘয উপতযকাি মাঝ রদঘয প্রদৌঘ়ে প্রযঘত। তাাঁি হৃৎরপণ্ড 
এত প্রজাঘি স্পরন্দত হঘত থাঘক প্রয ক্ষরণঘকি জনয তাি মঘন হয নিম োঘসি রু্ঘক ধার্মান খুঘিি 
ধুপধুপ শব্দ রু্রঝ প্রসটাি শব্দ। রনঘজি প্রলাকঘদি সামঘন রনঘজঘক পক্ষপাতহীন আি রনরুত্তাপ প্রনতা 
রহসাঘর্ প্রমাণ কিঘত, হারমদাি রদঘক আত্মরর্শ্বাসী, রনরুরিি দৃরষ্টঘত তাকাঘত রযঘয রনঘজি 
অনুভূরতঘক কতর্াি তাাঁঘক এভাঘর্ প্রচঘপ িাখঘত হঘর্। রকন্তু চািরদক প্রথঘক প্রধঘয আসা অন্ধকাঘিি 
মাঘঝ রনঘজি কাঘি তাি স্বীকাি কিঘত লজ্জা প্রনই প্রয প্রয প্রকাঘনা সাধািণ মানুঘষি মঘতাই প্রস 
উৎকণ্ঠা আি ভঘয আক্রান্ত হয, রর্ঘশষ কঘি যখন তাি রপ্রযজনঘদি রনিাপত্তা রর্রিত হয এর্ং 
প্রসটা রনরিত কিা তাাঁি দারযঘত্বি প্রভতি পঘ়ে। 
 

সুলতান আসঘিন! জওহি রচৎকাি কঘি র্লঘি, প্রস শুনঘত পায। প্রস গুলর্দনঘক র্হনকািী শকট 
প্রথঘক মাত্র কঘযক যজ দূঘি প্রো়োি মুখটা একপাঘশ সরিঘয এঘন প্রাণীটাঘক দাাঁ়ে করিঘয রপিঘল 
তাি রপে প্রথঘক মারটঘত নাঘম। জওহিও ইরতমঘধয তাাঁি র্াহন প্রথঘক প্রনঘম এঘসঘি এর্ং রর্না 
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র্াকয র্যঘয হুমাযুনঘক গুলর্দঘনি যার়েি রদঘক পথ প্রদরখঘয রনঘয আঘস। জওহঘিি হাঘত ধিা 
মশালটা রনঘয হুমাযুন যার়েি ঝালি একপাঘশ সরিঘয প্রভতঘি অর্স্থানিত রনঘজি সৎ-প্রর্াঘনি 
রদঘক তাকায। 
 

তুরম রনিাপঘদ রফঘি এঘসঘি প্রদঘখ আরম ভাঘযযি কাঘি কৃতজ্ঞ। কামিান রক র্ঘলঘি? আমাি শতব 
রক প্রস মানঘত প্রস্তুত? 
 

গুলর্দন আঘলাি রদঘক খারনকটা ঝুাঁঘক আঘস তাি রকঘশািী মুঘখ ক্লারন্তি িাপ স্পষ্ট প্রর্াঝা যায। 
হুমাযুন, আরম দুুঃরখত। কামিান প্রসখাঘন রিল না। প্রকর্ল আসকারিি সাঘথ প্রদখা হঘযঘি। আপনাি 
অগ্রযাত্রাি খর্ি শুঘন কঘযক সপ্তাহ আঘযই প্রস সদলর্ঘল কারু্ল িওযানা হঘযঘি যাি মাঘন 
আপনাি কর্ল প্রথঘক প্রস শহিটাঘক িক্ষা কিঘত চায। 
 

আি আকর্ি? 
 

কারু্ল যার্াি সময কামিান তাঘকও সাঘথ রনঘয রযঘযঘি। রকন্তু হুমাযুন এখনও সর্ আশা প্রশষ হঘয 
যাযরন। আসকারি আমাঘক রনরিত কঘিঘি, প্রয আকর্ি সুস্থ আঘি এর্ং মাহাম আযা তাি সাঘথই 
িঘযঘি… 
 

আরম রকভাঘর্ আসকারিি কথা রর্শ্বাস করি, যখন প্রস এমন একজন মানুঘষি প্ররত অনুযত প্রয 
একটা রশশুঘক আমাি রর্রুঘি অস্ত্র রহসাঘর্ র্যর্হাি কিঘত প্রস্তুত? 
 

আমাি মঘন হয, এই র্যাপািটা রনঘয আসকারিও মঘন মঘন লরজ্জত। প্রসই সাঘথ তাাঁি কথা শুঘন 
আমাি মঘন রস্থি রর্শ্বাস জঘন্মঘি প্রয, প্রস মঘন কঘি কামিান তাঘক এখাঘন কান্দাহাঘি অর্স্থাঘনি 
আঘদশ রদঘয প্রিঘখ রযঘযঘি আপনাি প্রক্রাঘধি অনঘল দগ্ধ হঘত। 
 

আসকারি রক কান্দাহাি আমাি কাঘি সমপবন কিঘত িারজ আঘি? 
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প্রস সমপবন কিঘর্। আপনাঘক প্ররতশ্রুরত রদঘত হঘর্ প্রয তাি এর্ং তাাঁি প্রলাকঘদি জীর্ন আপরন 
র্খশ রদঘর্ন। 
 

হুমাযুঘনি প্রোাঁঘটি প্রকাঘণ রর্ষণ্ণ একটা হারসি প্রিখা ফুঘট উঘে। তাি এর্ং তাি প্রলাকঘদি প্রাণ 
সংশয হর্াি প্রকাঘনা কািণ এখন েঘটরন রকন্তু আকর্ঘিি রনিাপদ প্রতযার্তবঘনি শঘতবই আরম 
তাাঁঘদি এখান প্রথঘক প্রযঘত প্রদর্। আমাি সন্তানঘক খুাঁঘজ পাওযা এর্ং কামিাঘনি সাঘথ আমাি 
প্রর্াঝাাঁপ়ো না হওযা পযবন্ত অন্তত আসকারিঘক আমাি রজম্মায থাকঘত হঘর্। রহন্দাঘলি রক খর্ি? 
তাি ভাযয সম্পঘকব রক তুরম রকিু জানঘত প্রপঘিঘিা? 
 

আমাি ভার্নায সর্সমঘযই আমাি ভাইজান উপরস্থত আঘি এর্ং তাি ভাঘযয রক েঘটঘি- প্রসটা 
জানাি জনয আরম আসকারিঘক িীরতমঘতা চাপ রদঘযরি… প্রস আমাঘক র্ঘলঘি প্রয কামিান আঘদশ 
রদঘযরিল তাাঁঘক জালালার্াঘদি দূঘযব রনঘয রযঘয প্রসখাঘন তাাঁঘক র্রন্দ কঘি িাখঘত। রকন্তু প্রসখাঘন 
যার্াি পঘথ প্রস প্রকাঘনাভাঘর্ পারলঘয প্রযঘত সক্ষম হঘযঘি। প্রসটাও প্রায প্রর্শ কঘযকমাস আঘযি 
কথা এর্ং আসকারি জাঘন না প্রস পারলঘয প্রকাথায আশ্রয রনঘযঘি… আশা করি আমাি ভাই 
রনিাপঘদই আঘি। 
 

আরমও প্রসটাই চাই। আমাঘদি রভতঘিি মতরর্ঘিাঘধি জনয আমাি উপঘিও খারনকটা দায র্তবায 
এর্ং অনযঘদি প্রচঘয তাঘকই আমাি রনঘজি ভাই র্ঘল প্রর্শী। মঘন হয। রকন্তু গুলর্দন, তুরমই হঘল 
আমাি সরতযকাঘিি আপন প্রর্ান এর্ং হারমদাি রর্শ্বি র্নু্ধ। তুরম আজ খুর্ করেন একটা কাজ 
কঘিঘি এর্ং প্রসজনয আরম প্রতামাি কাঘি কৃতজ্ঞ। 
 

র্ার্ঘিি সন্তানঘদি মাঘঝ এমন িক্তক্ষযী রর্ঘভঘদি রর্ষযটা প্রমঘন প্রনযা খুর্ই কষ্টকি। ধীি 
পদঘক্ষঘপ রনঘজি প্রো়েি কাঘি রফঘি যার্াি সময রর্ষণ্ণতা আি হতাশাি একটা প্রশকল হুমাযুনঘক 
আঘষ্টপৃঘষ্ট প্রর্াঁঘধ িাঘখ। অস্থাযী রশরর্ঘি রফঘিই প্রস সিাসরি হারমদাি সাঘথ প্রদখা কিঘত যায। প্রস 
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প্রজনানাঘদি জনয স্থারপত তারু্ি প্রভতি অঘপক্ষা কঘিরিল এর্ং হুমাযুঘনি প্রচাঘখ মুঘখ রর্ষণ্ণতাি যাঢ় 
প্রদঘখ তাাঁি কাঘলা প্রচাঘখি মরণ প্রথঘক আশাি প্রশষ িরিটুকুও ধীঘি ধীঘি রমরলঘয যায। কামিান 
তাহঘল আপনাি প্রিার্ প্রতযাখান কঘিঘি? 
 

প্রসটা কিঘলই প্রর্াধহয ভাঘলা হত। প্রস এখাঘনই প্রনই। হারমদা- প্রস আকর্িঘক কারু্ঘল রনঘয 
রযঘযঘি… 
 

হারমদাি প্রচাঘখ ধীঘি কান্নাি র্ারিধািা জঘম উেঘত, হুমাযুন তাঘক রনঘজি কাঘি প্রটঘন আঘন। 
আমাি কথা প্রশান। আমাঘদি হতাশ হঘল চলঘর্ না। আসকারি এখনও কান্দাহাঘিই আঘি এর্ং 
গুলর্দনঘক প্রস আশ্বি কঘি র্ঘলঘি প্রয আকর্ি সুস্থ আঘি। এটা অন্তত একটা সুখর্ি। 
 

রকন্তু এখান প্রথঘক কারু্ল অঘনক দূঘি…। 
 

এখান প্রথঘক কারু্ঘলি দূিত্ব রতনশ মাইল এর্ং আমাঘদি সন্তানঘক উিাঘিি জনয আরম রতন 
হাজাি মাইল পথ পার়ে রদঘত প্রস্তুত। তুরম জান প্রসটা… 
 

আরম জারন রকন্তু কাজটা করেন। আরম সািাটা রদন প্রকর্ল আকর্ঘিি কথাই ভারর্ এর্ং তাি ভাঘযয 
রক েটঘত পাঘি, এমনরক আরম যখন েুমাঘত প্রচষ্টা করি তখনও আমাি স্বঘপ্ন প্রকর্ল এসর্ রফঘি 
রফঘি আঘস। আরম যখন যভবর্তী রিলাম এর্ং মালঘদঘর্ি নাযাল প্রথঘক আমাি পালারেলাম, আমাি 
যভব প্রথঘক জীর্ন্ত অর্স্থায তাঘক আলাদা কিাি অনুভূরত প্রকমন হঘর্, আরম প্রচষ্টা কঘিও রনঘজঘক 
প্রসই কল্পনা কিা প্রথঘক রর্িত িাখঘত পারিরন। রনঘজি প্রদঘহ আরম ইস্পাঘতি ফলাি শীতল স্পশব 
প্রযন অনুভর্ কিঘত পািতাম। দুরিন্তাটা এঘতাই প্রর্ল রিল…রেক অঘনকটা শািীরিক যন্ত্রণাি 
মঘতা। আরম জারন না আি কতরদন আরম এই যন্ত্রণা সহয কিঘত পািঘর্া। 
 

আি রকিুরদন মনটাঘক শক্ত িাঘখা… আমাঘদি সন্তাঘনি স্বাঘথবই প্রতামাঘক শক্ত হঘত হঘর্, মালঘদর্ 
যখন আমাঘদি রর্নাঘশি পরিকল্পনা কঘিরিল তখন তুরম প্রযমন শক্ত রিঘল। আসকারি কান্দাহাি 
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আমাি কাঘি সমপবঘনি প্রিার্ কঘিঘি। আরম যত শীরঘ্র সম্ভর্ এখাঘনি রনিাপত্তা রনরিত কিঘত 
পািঘর্া, তত দ্রুত আমিা কারু্ঘলি উঘেঘশয িওযানা হর্। হারমদাি প্রদঘহি আ়েষ্ঠতা সামানয শীরথল 
হঘযঘি, প্রস প্রটি পায এর্ং হুমাযুঘনি কাি প্রথঘক প্রস এর্াি এক পা প্রপিঘন সঘি আঘস। 
 

আপরন রেকই র্ঘলঘিন- আরম আসঘল হতাশা প্রথঘক এসর্ আঘর্ালতাঘর্াল কথা র্ঘলরি। আরম 
রনঘজি মনঘক রু্রঝঘযরিলাম প্রয দুই রক একরদঘনি রভতঘি আরম আকর্িঘক রনঘজি কাঘি পাঘর্া। 
আমািই প্রর্াকারম হঘযঘি এভাঘর্ আশা কিা। 
 

প্রসটাই স্বাভারর্ক। আরমও রনঘজঘক প্রসইিকম প্রঘর্াধই রদঘযরিলাম। আমাঘক এখন অর্শযই সধযব 
আি একাগ্রতাি পাে রনঘত হঘর্। আমিা পিস্পিঘক মানরসক শরক্ত যুরযঘযই রটঘক থাকঘর্ এর্ং 
সফল হর্। 
 

কঘযক রমরনট পঘি, হুমাযুন রনঘজি রনযন্ত্রক তারু্ঘত রফঘি এঘস, একটা নীচু টুঘলি উপঘি র্ঘস, 
এক টুকঘিা কাযজ রনঘয তাি উপঘি কঘযকটা র্াকয রলঘখ। তািপঘি, যরদও তখন অঘনক িাত 
হঘযরিল প্রস তাি যুিকালীন মন্ত্রণা পরিষদঘক সমঘর্ত হর্াি আঘদশ প্রদয। 
 

আহঘমদ খান, আরম চাই কান্দাহাঘি আমাি সৎ-ভাই আসকারিি কাঘি আজ িাঘতই এই রচরেটা 
প্রপৌঁঘি প্রদর্াি জনয আপরন একদল সসনয পাোঘর্ন। তাাঁি প্ররত আমাি র্ক্তর্য এঘকর্াঘিই 
সাদামাটা। আযামীকাল সকাঘল আমাি সসনযর্ারহনীি পুঘিাভাঘয অর্স্থান কঘি আরম প্রতামাি 
প্রতািণিাঘিি সামঘন উপরস্থত হর্। আমাঘদি প্রর্াঘনি কাঘি তুরম প্রয প্ররতশ্রুরত রদঘযঘি প্রসই 
প্রমাতাঘর্ক তুরম যরদ আমাি জনয প্রতািণিাি খুঘল দাও, প্রতামাি প্রাণ সংশয হঘর্ না, যরদও তুরম 
আমাি র্রন্দ রহসাঘর্ থাকঘর্। আমাি সাঘথ প্রতািণা কিাি সামানযতম প্রযাসও যরদ তুরম নাও, 
প্রতামাি এর্ং প্রসই সাঘথ প্রতামাি প্রলাকঘদি জীর্ঘনি রনিাপত্তা আরম রদঘত পািঘর্া না। পিন্দ 
কিাি এরক্তযাি এখন প্রতামাি। 
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আহঘমদ খান রচরেটা রনঘয র্যি ভরঙ্গঘত তারু্ প্রথঘক প্রর্ি হঘয যার্াি পঘি হুমাযুন তাি অনযানয 
প্রসনাপরতঘদি উঘেঘশয ভাষণ প্রদয। 
 

আযামীকাল, আমাি সৎ-ভাই যরদ তাাঁি কথা িাঘখ তাহঘল কান্দাহাি আমাঘদি কিাযত্ত হঘর্। 
সর্িাম খান, আরম আপনাঘক অনুঘিাধ কিঘর্া দূঘযব িক্ষীঘসনা রহসাঘর্ প্রমাতাঘযন কিাি জনয, 
আপনাি প্রলাকঘদি প্রভতি প্রথঘক দুই হাজাি জনঘক রনর্বারচত কিঘত- যাঘদি প্রনতৃঘত্ব থাকঘর্ 
আপনাি সর্ঘচঘয র্ঘযাঘজযাষ্ঠ আি রর্শ্বি প্রসনাপরতিা। 
 

সর্িাম খান মাথা প্রনঘ়ে সম্মরত জানায। আরম আমাি তীিন্দাজ আি তর্রকঘদি প্রভতি প্রথঘক সসনয 
র্ািাই কিঘর্া এর্ং আপরন যরদ িারজ থাঘকন তাহঘল দূঘযবি আঘশপাঘশি এলাকায টহল প্রদর্াি 
জনয আরম এঘদি সাঘথ একটা অশ্বাঘিাহী র্ারহনীও সরন্নঘর্রশত কিঘর্া। 
 

সর্িাম খান, দারুন একটা পিামশব রদঘযঘিন। কান্দাহাি িক্ষাি জনয আমাঘদি িক্ষীঘসনা প্রমাতাঘযন 
কিাি কাজ প্রশষ হঘলই আমিা কারু্ঘলি উঘেঘশয যাত্রা কিঘর্া। কষ্টকি পাহা়েী এলাকাি রভতি 
রদঘয যরদও এটা একটা দীেব যাত্রা হঘর্, আমাঘদি অর্শযই দ্রুত এর্ং অনমনীয ভরঙ্গঘত ভ্রমণ 
কিঘত হঘর্। অরতক্রান্ত প্ররতটা রদন আমাি সৎ-ভাইঘক অনযঘদি সাঘথ সমত্রীি র্ন্ধন যঘ়ে প্রতালাি 
এর্ং প্রসখাঘন রনঘজি অর্স্থান সুসংহত কিাি জনয অরতরিক্ত সময দান কিঘর্। 
 

আমাঘদি িসদর্াহী র্হঘিি রক হঘর্? এটা আমাঘদি অগ্রযাত্রাি যরত শ্লথ কঘি প্রদঘর্, জারহদ প্রর্য 
জানঘত চায। 
 

আমাঘদি সাঘথ আমিা প্রকর্ল প্রসটাই িাখঘর্া যা আমিা র্হন কিঘত পািঘর্া এর্ং আমাঘদি 
মালর্াহী আি িসঘদি র্হি যাি রভতঘি আমাঘদি কামানগুঘলাও িঘযঘি িক্ষাি জনয একটা প্রিাট 
রকন্তু প্রচৌকষ দলঘক দারযত্ব প্রদযা হঘর্, তািা তাাঁঘদি পঘক্ষ যতটা দ্রুত যরতঘত সম্ভর্ আমাঘদি 
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অনুসিণ কিঘর্। রকন্তু এখন অঘনক িাত হঘযঘি। সুঘর্হ সারদঘকি এক েন্টা পূঘর্ব আমিা আর্াি 
রমরলত হর্, কারু্ঘলি উঘেঘশয আমাঘদি যাত্রাি প্রস্তুরত সম্পন্ন কিঘত। 
 

* 
 

উত্তি দরক্ষঘণ রর্িৃত ধুসি পাহাঘ়েি প্রপ্রক্ষাপঘট অর্রস্থত, চও়ো উপতযকা, প্রযখাঘন হুমাযুঘনি 
টকটঘক লাল রনযন্ত্রক তারু্ সূযবঘকঘে প্রিঘখ িরিি নযায অস্থাযী তারু্ি সারি চািপাঘশ ির়েঘয 
পঘ়েঘি। রনযন্ত্রক তারু্ি ডানপাঘশ তাাঁি র্ঘযাঘজযষ্ঠ আরধকারিকঘদি তারু্গুঘলা অর্রস্থত, প্রসখাঘন 
সর্িাম খাঘনি তারু্ি উপঘি উজ্জ্বল লাল িঘঙি একটা রনশান র্াতাঘস সঘযৌিঘর্ রনঘজি অরিত্ব 
জানান রদঘে। র্ামপাঘশ চাম়োি ফারল রদঘয র্াাঁধা কাঘেি রতিস্কিণীি মাঘঝ িঘযঘি হািাম 
তারু্গুঘলা প্রযখাঘন প্রমঘযিা তাঘদি রনভৃত র্াসস্থাঘনি র্ঘন্দার্ি কঘি রনঘযঘি। হারমদা আি গুলর্দন 
মালামাল র্হনকািী শ্লথ র্হঘিি প্রচঘয হুমাযুঘনি সাঘথই ভ্রমঘণি রর্ষঘয প্রর্শী আগ্রহী রিল এর্ং 
দুজঘনি একজনও রদঘন প্রচৌে েন্টাি আর্রশযক অগ্রযমন রনঘয একর্াঘিি জনযও অরভঘযায 
জানাযরন। 
 

রকন্তু তাাঁঘদি সর্াি আন্তরিক প্রযাস সঘত্ত্বও এখনও তািা কারু্ল প্রথঘক প্রদ়েশ মাইল উত্তিপূঘর্ব 
অর্স্থান কিঘি এর্ং তাাঁঘদি অগ্রযমঘনি যরত রৃ্রিি র্যাপাঘি হুমাযুঘনি আি খুর্ প্রর্শী রকিু একটা 
কিণীয প্রনই। যাত্রাপঘথি পুঘিাটা সময জুঘ়েই শীঘতি তীব্রতা প্রর্ঘ়েই চঘলঘি। এখন যরদও 
অঘক্টার্ি মাঘসি প্রযা়োি রদক, ইরতমঘধযই দমকা র্াতাঘসি সাঘথ তুষািকণাি প্রদখা পাওযা যাঘে। 
রকিুরদঘনি রভতঘিই পুঘিাদস্তুি শীত প়েঘর্। 
 

একটা প্রকর্ল আশাি কথা প্রয প্রস কারু্ল অরভমুঘখ যাত্রা শুরু কিাি পি প্রথঘক তাাঁি প্রসনার্ারহনীি 
সদসয সংখযা নতুন সসঘনযি আযমঘন ফুঘলঘফাঁঘপ উঘেঘি। আহঘমদ খান তাাঁঘক এইমাত্র জারনঘয 
প্রযল প্রয কামিাঘনি র্ারহনী প্রথঘক আঘিকদল স্বপক্ষতযাযী তাাঁি অস্থাযী রশরর্ঘি উপরস্থত হঘয তাাঁি 
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প্ররত রনঘজঘদি আনুযঘতযি কথা প্রকাশ কঘিঘি। হুমাযুন রজজ্ঞাসার্াঘদি জনয তাঘদি দলঘনতাঘক 
তাি সামঘন হারজি কিাি আঘদশ রদঘযঘি। 
 

আধেন্টা পঘিি কথা, হুমাযুনঘক তাাঁি পাঘযি সামঘন, কুরনবশ আনুষ্ঠারনক অরভর্াদনজ্ঞাপঘনি িীরত 
অনুযাযী, দুহাত প্রসারিত অর্স্থায শুঘয থাকা প্রলাকটাি রদঘক তীক্ষ্ণ দৃরষ্টঘত থাকঘত প্রদখা যায। 
প্রলাকটাি পাঘযি কাঘলা নাযিাি উপঘি লাল তািকাি নকশা প্রদঘখ, যা তাি প্রযাঘত্রি স্মািকরচহ্ন, 
হুমাযুন আন্দাজ কঘি প্রলাকটা কারফিঘদি একজন প্রযাত্রপরত, যাাঁিা কারু্ঘলি চািপাঘশ অর্রস্থত 
প্রকাটাঘল, সুউচ্চ, সংকীণব রযরিপথগুঘলাঘত র্সর্াস কঘি। কারফিিা স্বাঘথবি খারতঘি পক্ষতযাঘযি 
জনয কুখযাত। হুমাযুন যখন প্রিাট রিল তখন, তাাঁি আব্বাজান কারফিঘদি প্রকাঘনা এক গ্রাঘমি রকিু 
প্রলাকঘক দৃষ্টান্তমূলক শারি রদঘযরিল যািা তাাঁি প্ররতরনরধঘক খুন কঘিরিল, রতরন তাাঁঘদি কারু্ঘলি 
প্ররতিক্ষা প্রদযাঘলি সামঘন শূলরর্ি কঘিরিঘলন, যাঘত কঘি তাঘদি িঘক্ত মারট লাল হঘয যায। 
 

উঘে দাাঁ়োও। তুরম একজন কারফি, তাই না? 
 

জ্বী, সুলতান। আর্হাওযাি কািঘণ পযুবদি, পা ভাাঁজ কঘি উরু্ হঘয র্ঘস থাকা প্রলাকটা প্রদখঘত 
কৃশকায এর্ং তাাঁি পিঘণি প্রভ়োি চাম়োি সতিী আাঁটসাট প্রপাষাকটািও প্রর্হাল অর্স্থা। 
 

তুরম আি প্রতামাি প্রলাকজন এখাঘন প্রকন এঘসঘিা? 
 

সুলতান, আমিা এঘসরি আপনাঘক সহাযতা কিাি প্রিার্ রনঘয। 
 

রকন্তু প্রতামিা আমাি সৎ-ভাই কামিানঘক সহাযতা কিঘত, তাই না? 
 

কারপল প্রলাকটা মাথা প্রনঘ়ে সম্মরত জানায। 
 

প্রতামিা প্রকন তাি পক্ষ তযায কঘিঘিা? 
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রতরন তাি কথাি র্িঘখলাপ কঘিঘিন। রতরন আমাঘদি স্বণবমুদ্রাি প্ররতশ্রুরত রদঘযরিঘলন রকন্তু রতরন 
রকিুই প্রদনরন। আমাি দুইজন প্রলাক এরর্ষঘয অরভঘযায জানাঘল কারু্ঘলি দূযবপ্রাসাঘদি প্রদযাঘলি 
উপি প্রথঘক রতরন তাঘদি নীঘচ িুাঁঘ়ে প্রফলাি আঘদশ প্রদন। 
 

এটা কঘর্কাি েটনা? 
 

রতন সপ্তাহ পূঘর্বি। এই েটনাি কঘযকরদন পঘি, আপনাি ভাই প্রো়োি রর্চারলি প্রখাাঁঘজ আমাঘদি 
যখন পাহাঘ়ে পাোন, আমিা তখন আি কারু্ঘল রফঘি না রযঘয আপনাি প্রখাাঁঘজ িওযানা হই। 
 

প্রতামিা কারু্ল প্রথঘক আসর্াি আঘয প্রসখাঘনি পরিরস্থরত প্রকমন রিল? 
 

আপনাি ভাই দূযবপ্রাসাঘদি প্ররতিক্ষা র্যর্স্থা প্রজািদাি কিরিঘলন এর্ং অর্ঘিাধ প্রমাকাঘর্লাি জনয 
িসদ মজুঘদ র্যি রিঘলন- প্রস কািঘণই রতরন অঘনঘকি মঘতা আমাঘদিও প্রো়োি রর্চারলি প্রখাাঁঘজ 
পাহাঘ়ে প্রপ্রিণ কঘিরিঘলন। সুলতান, রতরন আপনাঘক ভয পান। পুঘিা কারু্ঘলি অরধর্াসীঘদি নযায, 
রতরন রনঘজও জাঘনন প্রয রর্শাল এক সসনযর্ারহনী রনঘয আপরন এরযঘয আসঘিন…প্রয আপনাি 
অধীঘন পািঘসযি সসনযিাও িঘযঘি এর্ং দুরনযাি কাঘি প্রস নয, আপরনই হঘলন পারদশাহ… 
 

হুমাযুন প্রলাকটাি মুঘখি প্রমাসাঘহরর্ অরভর্যরক্ত উঘপক্ষা কঘি। আমাি নর্জাতক সন্তাঘনি কথা রক 
তুরম রকিু জাঘনা? কারু্ঘল রক তুরম তাাঁঘক কখনও প্রদঘখঘিা? 
 

প্রলাকটাি প্রচাঘখ মুঘখ একটা অরনরিত ভার্ ফুঘট উঘে। না, সুলতান। আরম জানতামই না প্রয রতরন 
প্রসখাঘন িঘযঘিন… 
 

তুরম রনরিত- কান্দাহাি প্রথঘক িাজপরির্াঘিি এক সন্তান আি তাাঁি দুধ-মাঘক রনঘয আসর্াি 
র্যাপাঘি তুরম রকিুই প্রশানরন? 
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না, সুলতান, এমন রকিুই আমাি কাঘন আঘসরন। 
 

হুমাযুন কারফি প্রযাত্রপরতি রদঘক আিও রকিুক্ষণ তারকঘয থাঘক। কািও প্ররত র্া প্রকাঘনা রকিুি 
প্ররত এই প্রলাকটাি রর্নু্দমাত্র আনুযতয প্রনই। কাি কাঘি ধনসম্পদপূণব রসনু্দক িঘযঘি প্রকর্ল প্রসটা 
তাাঁি কাঘি রর্ঘর্চয রর্ষয। আি প্রস কামিাঘনি র্ারহনীঘত কাজ কঘিঘি। হুমাযুঘনি সহজাত প্ররৃ্রত্ত 
তাঘক র্ঘল প্রয এই মুহূঘতব তাাঁি সামঘন দাাঁর়েঘয থাকা এই প্রলাকটাঘক তাি সঙ্গীসাথীসহ রশরর্ি 
প্রথঘক তার়েঘয প্রদযা উরচত। রকন্তু তাহঘল অনয প্রযসর্ প্রযাঘত্রি প্রলাঘকিা তাাঁি সাঘথ প্রযায প্রদর্াি 
কথা ভার্ঘি, তািা হযত এিফঘল আগ্রহ হারিঘয প্রফলঘত পাঘি। একটা করেন আি দীেব ল়োইঘযি 
জনয তাাঁঘক প্রস্তুরত রনঘত হঘর্ এর্ং এই সময সম্ভার্য প্ররতটা সসঘনযি সহাযতা লাভ কিাটা তাি 
জনয জরুিী। তাাঁি রনঘজি আব্বাজানও র্র্বি পাহা়েী প্রযাত্রগুঘলাি ভযঙ্কি ল়োকু ক্ষমতা খুর্ 
ভাঘলামঘতা যুঘি র্যর্হাি কঘিরিঘলন, যরদও রতরন তাঘদি সর্সমঘয কঘোি হাঘত শাসন কঘিঘিন। 
 

তুরম আি প্রতামাি প্রলাঘকিা আমাি র্ারহনীঘত প্রযায রদঘত পাঘিা, রকন্তু তাাঁি আঘয একটা রর্ষয 
ভাঘলামঘতা শুঘন িাঘখ। রকন্তু প্রকাঘনা ধিঘনি অর্াধযতা আি রর্শ্বাসোতকতাি শারি মৃতুযদণ্ড। 
প্রতামিা যরদ আমাি অধীঘন একজন খাাঁরট প্রযািাি নযায আচিণ কি তাহঘল কারু্ঘলি পতন হর্াি 
পঘি প্রসজনয প্রতামাঘদি যঘথারচতভাঘর্ পুিসৃ্কত কিা হঘর্। আমাি এই শতব প্রতামিা মানঘত িারজ 
আঘিা? 
 

জ্বী, সুলতান। 
 

হুমাযুন তাাঁি প্রহিীঘদি রদঘক তাকায। এই প্রলাকটাঘক জারহদ প্রর্ঘযি কাঘি রনঘয যাাঁি যাঘত রতরন 
এঘক আি এি সঙ্গীসাথীঘদি রক দারযত্ব প্রদযা যায প্রসরর্ষঘয রসিান্ত রনঘত পাঘিন। 
 

অিযামী সূঘযবি রকিঘণ পুঘিা উপতযকায একটা প্রর্গুনী িাযা ির়েঘয প্রযঘত এর্ং সন্ধযা েরনঘয 
আসঘত, আঘিা একর্াি রনজবনতাি জনয হুমাযুঘনি প্রভতঘি একটা আরতব প্রজঘয উঘে, রনঘজি উপঘি 
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প্রচঘপ র্সা দারযঘত্বি প্রর্াঝা প্রথঘক রকিুক্ষঘণি জনয হঘলও তাি একটু মুরক্ত প্রঘযাজন। প্রদহিক্ষীঘদি 
রর্দায কঘি প্রস তাি যাঘযি আলখাল্লাটায রনঘজঘক ভাঘলামঘতা প্রঢঘক রনঘয, সারির্ি তারু্ি রভতি 
রদঘয উত্তি রদঘক হাাঁটঘত শুরু কঘি, প্রসখাঘন প্রসনািাউরনি সীমানা র্িার্ি প্রস রকিুক্ষণ একলা 
পাযচারি কিঘত চায। রকন্তু প্রসনািাউরনি সীমানাি কাঘি প্রপৌঁিার্াি পঘিও প্রস প্রসখাঘন না প্রথঘম 
প্রর্ষ্টনী অরতক্রম কঘি হাাঁটঘতই থাঘক অন্ধকাঘিি মাঘঝ ক্রমশ রমঘশ যাওযা দূঘিি পাহাঘ়েি আর্িা 
অর্যঘর্ি রদঘক প্রস মন্ত্রমুঘগ্ধি নযায এরযঘয প্রযঘত থাঘক। 
 

প্রস রকিুক্ষঘণি জনয িাযঘলি পাল র্যর্হাি কঘি এমন খা়ো হঘয উপঘিি রদঘক উঘে যাওযা একটা 
পথ ধঘি হাাঁটঘত থাঘক। প্রস নীঘচি রদঘক তাকাঘত কঘযকশ অরিকুঘণ্ডি কমলা আঘলা প্রদখঘত পায 
তাি প্রলাঘকিা তাঘদি িাঘতি খার্াি িান্না কিঘি। কঘযক রমরনঘটি রভতঘি হারমদাি এর্ং 
গুলর্দঘনি সাঘথ হািাঘমি তারু্ঘত িাঘতি খার্াঘিি পালা প্রশষ কিাি জনয তাঘকও রফঘি প্রযঘত 
হঘর্, রকন্তু পাহাঘ়েি পাদঘদঘশি এই পিম িব্ধতাি মাঘঝ এমন রকিু একটা িঘযঘি যা তাাঁঘক 
অঘমাে আকষবঘণ টানঘি। হুমাযুন আকাঘশি রদঘক তারকঘয তািকািারজ পযবঘর্ক্ষণ কঘি। রদযঘন্তি 
কাঘি খুর্ নীচুঘত প্রভঘস িঘযঘি কযাঘনাপস- তাি আব্বাজান কারু্ল যার্াি পঘথ প্রয উজ্জ্বল আি 
মাঙ্গরলক তািাটা প্রদঘখরিঘলন এর্ং প্রয তািাটা তাঘক ভিসা যুরযঘযরিল। এখন প্রস আশা কঘি 
তািাটা রু্রঝ তাি জনযও জ্বলজ্বল কিঘি। 
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১৭. আম্বগ আর অ্নুভূচত 

 

পাহাঘ়ে শীতকালটা খুর্ দ্রুত জারকঘয র্ঘস। রতন সপ্তাহ পূঘর্বও, র্াতাঘসি ঝাপটারনঘত অরস্থি 
তুষািকণা মারটঘত সামানযই রথতু হঘত পািঘতা রকন্তু এখন কারু্ঘলি উত্তিপরিঘম র্িফারৃ্ত 
পাহাঘ়েি মাঘঝ একটা সংকীণব রযরিকন্দঘিি রভতি রদঘয হুমাযুন যখন তাি র্ারহনী রনঘয সামঘন 
এরযঘয চঘলঘি, র্াতাস তখন প্রায আনুভূরমকভাঘর্ তুষািকণা তাাঁঘদি রদঘক পরিচারলত কিঘি। 
রযরিকন্দঘিি রভতঘি রদঘয ভ্রমঘণি কষ্ট ক্রমশ খািাপ হঘত থাকা পরিরস্থরতি সাঘথ রমরলত হঘয 
প্রর্ল হঘয উঘেঘি। হুমাযুন তাাঁি মূল মালর্াহী র্হি এঘস প্রপৌঁিান পযবন্ত অঘপক্ষা কিাটাই প্রশ্রয 
মঘন কঘি। এিফঘল যরদও কঘযকটা রদন নষ্ট হঘর্ রকন্তু শীঘতি এই আর্হাওযায কামান আি 
অনযানয ভািী উপকিণ প্রথঘক দীেব সময রর্রেন্ন থাকাি ঝুাঁরক প্রনযাটা রর্চক্ষণতাি পরিচাযক র্ঘল 
মঘন কঘি না প্রস। 
 

সামঘনি আাঁকার্াাঁকা পথ জরিপ কিাি জনয হুমাযুন মাথা তুঘল সামঘনি রদঘক তাকাঘত স্ফরটকাকাি 
র্িঘফি কণা তাি মুঘখ হুল প্রফাাঁটায। এমনরক তুষািঝঘ়েি হা়েকাাঁপান শীতলতাি প্রঘকাপ প্রথঘক 
র্াাঁচঘত রসিান্ত প্রনযা ভরঙ্গঘত প্রচাখ কুচঘক সামঘন তারকঘয প্রস প্রায রকিুই প্রদখঘত পায না, রর্ঘশষ 
কঘি র্িফারৃ্ত উাঁচুনীচু চূ়োি শীষবঘদশ রকংর্া রযরিকিটা যাি অংশ এর্ং তাাঁি ধািণা অনুযাযী 
তাঘদি সামঘন প্রপৌঘন এক মাইঘলি রভতঘি িঘযঘি প্রসই রযরিপঘথি শীষবঘদশ রকিুই প্রযাচিীভূত হয 
না। 
 

আহঘমদ খান শীঘ্রই রফঘি আসঘর্। প্রস কঘযকজন প্রলাক রদঘয তাাঁঘক সামঘন পারেঘযঘি, একটা 
রর্ষয রনরিত কিঘত প্রয এমন তীব্র আর্হাওযায তাি র্ারহনীি মঘতা একটা র্ারহনীি পঘক্ষ 
রযরিকিটা অরতক্রম কিা সম্ভর্ এর্ং প্রসই সাঘথ একটা স্থান রনর্বাচন কঘি আসঘত- সম্ভর্ত 
রনম্যামী ঢাঘলি প্রকাঘনা অংঘশ প্রযখাঘন তািা র্াতাঘসি আক্রমণ এর়েঘয অস্থাযী িাউরন স্থাপন 
কিঘত পািঘর্। 
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সহসা, তুষািঝঘ়েি যজবন এর্ং তাাঁি মুঘখি রনম্াংশ জর়েঘয থাকা লাল পশঘমি কাপঘ়েি কািঘণ 
সৃষ্ট চাপা প্রভার্ সঘত্ত্বও, হুমাযুঘনি মঘন হয সামঘন প্রকাথাও র্িঘফি রভতি প্রথঘক প্রস একটা 
কান্নাি শব্দ শুনঘত প্রপঘযঘি। সম্ভর্ত পুঘিাটাই র্াতাঘসি একটা কািসারজ র্া প্রকাঘনা প্রনকঘ়েি 
কান্না, প্রস পুনিায সামঘনি রদঘক তারকঘয এর্ং শব্দটা ভাঘলামঘতা প্রশানাি জনয মুঘখি কাপ়েটা 
সরিঘয প্রসযাি সময প্রস ভাঘর্। প্রস যখন এসর্ সাতসঘতঘিা ভার্ঘি, প্রস কাঘিই আঘিকটা 
রচৎকাঘিি শব্দ প্রশাঘন এর্ং রনরিতভাঘর্ই মানুঘষি সামঘন শত্রু িঘযঘি! 
 

প্রস রেক এিপঘিই উ়েন্ত তুষািকণাি মাঘঝ অস্পষ্ট এক অশ্বাঘিাহীি অর্যর্ প্রদখঘত পায, র্িফারৃ্ত 
পঘথি উপি রদঘয ঝঘ়েি প্রর্ঘয তাাঁি রদঘক িুঘট আসঘি, র্িফ রকংর্া তাি নীঘচ চাপা প়ো পাথঘি 
প্রহাাঁচট খার্াি প্রতাযাক্কা না কঘি। প্রো়েসওযা়ে আঘিকটু কাঘি আসঘত হুমাযুন প্রদঘখ প্রলাকটা আি 
প্রকউ না আহঘমদ খান, পাযঘলি মঘতা রনঘজি প্রো়োি পাাঁজঘি গুঘতা মািঘত মািঘত ক্রমাযত 
রচৎকাি কঘি র্লঘি, হুরশযাি, সামঘন শত্রু! সামঘন শত্রু, হুরশযাি! তাি গুপ্তদূতঘদি দুজন তাি 
রেক প্রপিঘনই িঘযঘি। সহসা তাাঁঘদি একজন তাি প্রো়েি উপি রদঘয সামঘনি রদঘক রিটঘক পঘ়ে, 
সাদা র্িঘফি উপঘি য়োর্াি সময রনঘজি িক্ত রদঘয এি উপঘি লাল আল্পনা এাঁঘক রদঘয যায, 
তাাঁি রপে প্রথঘক দুঘটা তীঘিি প্রশষপ্রান্ত প্রর্ি হঘয িঘযঘি। মুহূতব পঘি, রিতীয গুপ্তদূঘতি খঘযিী 
িঘঙি প্রো়োটা প্রহাাঁচট খায এর্ং প্রপিঘনি পাঘয প্রর্শ কঘযকটা তীঘিি আোত রনঘয র্িঘফি উপঘি 
লুরটঘয পঘ়ে। হতভাযয প্রো়োটাি সওযািী পযবান প্রথঘক রপিঘল প্রনঘম এঘস হাটু পযবন্ত যভীি 
র্িঘফি রভতি রদঘয প্রহাাঁচট প্রখঘত প্রখঘত এরযঘয প্রযঘত প্রচষ্টা কঘি, তঘর্ দশ পা এঘযার্াি আঘযই 
প্রস রনঘজও র্িঘফ আিঘ়ে পঘ়ে, কাঘলা পালকযুক্ত একটা তীি তাঘক িব্ধ কঘি রদঘযঘি। 
 

হুমাযুন এিপঘিই র্িঘফি রভতি রদঘয অঘচনা অশ্বাঘিাহীঘদি কাঘলা অর্যর্ আরর্ভূবত হঘত প্রদঘখ, 
তাাঁি রদঘক প্রধঘয আসঘি, তাাঁঘদি প্রকউ রনঘজঘদি প্রো়োি যলাি উপি ঝুাঁঘক প্রথঘক, তির্ারি রকংর্া 
র্শবা সামঘনি রদঘক র্ার়েঘয প্রিঘখঘি এর্ং র্ারকঘদি হাঘত িঘযঘি মৃতুযর্ষবী ধনুক। র্াতাঘসি যজবন 
িারপঘয হুমাযুন সর্িাম খাঘনি উঘেঘশয রচৎকাি কঘি উঘে। মালর্াহী শকটগুঘলাঘক প্রতামাি পঘক্ষ 
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যতটা সুচারুভাঘর্ সম্ভর্ একটা রনিাপত্তা রু্যহ সতিী কি- প্রযসর্ শকঘট মরহলািা িঘযঘি তাাঁঘদি 
রু্যঘহি প্রভতঘি রনঘয যাও। শকটগুঘলাি রনিাপত্তা রনরিত কিঘত প্রতামাি প্রসিা প্রযািাঘদি পযবাপ্ত 
সংখযায প্রমাতাঘযন কঘি র্ারকঘদি রনঘয আমায অনুসিণ কি। 
 

হুমরকি মুঘখামুরখ হঘত হুমাযুন তাি প্রো়োি পাজঘি গুঘতা প্রদয সামঘন এঘযার্াি জনয এর্ং প্রসই 
সাঘথ তাি রেক প্রপিঘনই অর্স্থানিত অশ্বাঘিাহী তীিন্দাজঘদি একটা দলঘক তাাঁি পঘক্ষ যতটা 
প্রজাঘি রচৎকাি কিা সম্ভর্, প্রস রচৎকাি কঘি র্ঘল, তীি িুাঁ়েঘত শুরু কি! তীিন্দাঘজিা, যাাঁিা রেক 
এমন অতরকবত আক্রমঘণি কথা মাথায প্রিঘখই ধনুঘকি রিলা টানটান কঘি প্রর্াঁঘধ প্রিঘখরিল 
ইরতমঘধযই রপে প্রথঘক রনঘজঘদি প্রজা়ো ধনুক নারমঘয এঘন, প্রো়োি প্রিকাঘর্ দাাঁর়েঘয উঘে 
কামিাঘনি প্রলাকঘদি উঘেঘশয উ়েন্ত তুষািকণাি প্রভতি রদঘয এক পশলা তীি রনঘক্ষপ কঘি। 
আগুযান প্রর্শ কঘযকটা প্রো়ো টলমল কঘি উঘে হুমর়ে প্রখঘয পঘ়ে এর্ং রপঘেি সওযািীঘদি 
রিটঘক প্রফঘল প্রদয। র্িঘফি উপি আিঘ়ে পিাি সময একজন তাি মাথাি চূ়োকৃরত রশঘযাস্ত্রাণ 
হািায এর্ং তাি কামান মাথা র্িঘফি রভতি প্রর্ি হঘয থাকা একটা পাথঘিি সাঘথ প্রর্মক্কা ধাক্কা 
প্রখঘল, তাি খুরল প্রফঘট রযঘয আঘশপাঘশি মারট িক্ত আি মযঘজ মাখামারখ হঘয যায। 
 

অর্শয, কামিাঘনি অর্রশষ্ট অশ্বাঘিাহীিা রেকই প্রধঘয আঘস, হানাদাঘিি দল হুমাযুঘনি 
অশ্বাঘিাহীঘদি প্রথমসারিি সাঘথ সংেঘষব জর়েঘয প়োি আঘয, রযরিকঘিি রনম্মুখী ঢাল তাঘদি 
আক্রমঘণ র্া়েরত যরত প্রযায কঘি, হুমাযুঘনি অশ্বাঘিাহীিা তাঘদি চািপাশ প্রথঘক রেঘি প্রফলাি 
আঘয প্রকর্ল রনঘজঘদি মধযর্তবী দূিত্ব রৃ্রি কঘি তাঘদি প্রভতঘি প্রঘর্শ কিঘত প্রদয। প্রভ়োি 
চাম়োি প্রমাটা আলখাল্লা পরিরহত কামিাঘনি এক প্রযািা, মাথাি উপঘি কাাঁটাযুক্ত িনী ভীমঘর্ঘয 
প্রোিাঘত প্রোিাঘত হুমাযুঘনি রদঘক প্রধঘয আঘস। সংেঘষবি সম্ভার্নাি কািঘণ তুঙ্গস্পশবী উঘত্তজনাি 
মাঘঝ, হুমাযুন তাাঁি প্রো়োি মুখ েুরিঘয প্রনযাি মাঘঝই লক্ষয কঘি তাি প্ররতপঘক্ষি প্রো়োি প্রকশঘি 
তুষািকণা রকভাঘর্ আরৃ্ত কঘি প্রিঘখঘি। হুমাযুন তাি শত্রুঘক লক্ষয কঘি সামঘন এঘযাঘত 
প্রলাকটাি কিনীি প্রশষ প্রাঘন্ত যুক্ত কাাঁটাযুক্ত প্রযালকটা তাাঁি পাশ রনঘয রনর্বীষভাঘর্ অরতক্রম কঘি 
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রকন্তু তাাঁি তির্ারিি আোত রেকই প্রলাকটাি প্রভ়োি চাম়োি পুরু আলখাল্লাি এক জাযযা পুরু 
কঘি রচঘি প্রফঘল। 
 

উভয প্রযািাই রনজ রনজ প্রো়োি মুখ েুরিঘয প্রনয এর্ং পুনিায পিস্পঘিি রদঘক প্রধঘয আঘস, 
শীতল র্াতাঘস তাঘদি প্রো়োি উষ্ণ রনুঃশ্বাস র্াঘস্পি নযায ির়েঘয যায। দুজঘনই পুনিায 
পিস্পিঘক লক্ষয কঘি আক্রমণ শানায রকন্তু পুনিায দুজঘনই লক্ষযভ্রষ্ট হয। হুমাযুঘনি প্ররতপক্ষ 
যখন প্রাণপঘন লাযাম প্রটঘন ধঘি তৃতীযর্াঘিি মঘতা হুমাযুনঘক আক্রমঘণি প্রযাঘস র্যি, র্িঘফি 
উপঘি তাাঁি প্রো়োি পা রপিঘল যায। প্রলাকটা যখন প্রাণপঘন প্রচষ্টা কিঘি পযবাঘন প্রকাঘনামঘত র্ঘস 
থাকঘত, হুমাযুন তীক্ষ্ণ এক প্রমাচঘ়ে তাাঁি র্াহঘনি মুখ েুরিঘয প্রনয এর্ং প্ররতপক্ষ তাি হাঘতি 
কিনী রদঘয আোত হানাি মঘতা সুরস্থি হর্াি আঘযই তাি উপঘি ঝাাঁরপঘয পঘ়ে। 
 

হুমাযুন সপাঘট তাাঁি তির্ারি চালনা কঘি এর্ং প্রলাকটা যরদও একটা ঝাাঁরক রদঘয তাি প্রদঘহি 
উপঘিি অংশ সরিঘয রনঘত সক্ষম হয রকন্তু তির্ারিি ফলা তাি আক্রমণকািীি উরুি রনম্াংঘশ 
রেক হাটুি উপঘি কাম়ে র্সায, মাংসঘপশী প্রকঘট রযঘয এঘকর্াঘি হাঘ়ে রযঘয থাঘম। সহজাত 
প্ররৃ্রত্তি র্ঘশ প্রলাকটা হাঘতি কনী প্রফঘল রদঘয ক্ষতস্থান প্রচঘপ ধঘি। প্রলাকটা ভুঘলি সুঘযায রনঘয 
হুমাযুন তাঘক লক্ষয কঘি পুনিায তির্ারি চালায, এর্াি লক্ষযস্থল কণ্ঠনালী। শীতল র্াতাঘস রনখুাঁত 
প্রফাাঁটায িক্ত রিটঘক উঘে এর্ং প্রলাকটা মারটঘত আিঘ়ে পঘ়ে। 
 

হুমাযুঘনি চািপাঘশ তাি প্রলাঘকিা প্ররতপঘক্ষি সাঘথ প্রাণপঘন ল়োই কিঘি, যাঘদি প্রচঘয 
আপাতদৃরষ্টঘত তািা সংখযায প্রর্শী। হুমাযুন অর্শয লক্ষয কঘি প্রয রতনজন শত্রুঘসনা সর্িাম খানঘক 
রেঘি প্রফলায প্রস তাি র্ারক প্রলাকঘদি কাি প্রথঘক রর্রেন্ন হঘয পঘ়েঘি। হুমাযুন তাি প্রো়োি 
পাাঁজঘি গুঘতা রদঘয তাাঁঘদি রদঘয এরযঘয যায। সর্িাম খান তাাঁি মাথাি রশঘিাম্রাণ হারিঘযঘি এর্ং 
তুষাি ঝঘ়েি কািঘণ তাি মাথাি লম্বা কাঘলা চুল তাি প্রপিঘন রনশাঘনি মঘতা উ়েঘি। রনঘজি 
রর্শালাকৃরত কাঘলা প্রো়োটাঘক চক্রাকাঘি েুরিঘয দক্ষতাি সাঘথ তাি আক্রমণকািীঘদি পযবাযক্রঘম 
প্রমাকাঘর্লা কঘি প্রস তাি সাধযমঘতা প্রচষ্টা কিঘি রনঘজঘক িক্ষা কিঘত। প্রস অর্শয তািপঘিও 
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চাঘপি রভতঘি িঘযঘি এর্ং ইরতমঘধয র্াম কাঘনি নীঘচ প্রথঘক তাি রু্ঘকি র্ঘমবি উপঘি প্রযখাঘন 
তাাঁি যলা প্রশষ হঘযঘি প্রসখান পযবন্ত প্রসারিত একটা যভীি ক্ষতস্থান প্রথঘক অঘঝাঘি িক্ত ঝিঘি। 
 

সর্িাম খাঘনি আক্রমণকািীঘদি একজন হুমাযুঘনি তির্ারিি এক প্রমাক্ষম আোঘত পযবান প্রথঘক 
রিটঘক প়োি পঘিই প্রকর্ল তাাঁিা হুমাযুঘনি অরিত্ব সম্বঘন্ধ সঘচতন হয এর্ং রিতীযজন প্রয সর্িাম 
খাঘনি অিরক্ষত পাশ্ববঘদঘশ তাাঁি হাঘতি আযুধ প্ররর্ষ্ট কিাি পাযতািা কিরিল, পির্তবী এক প্রকাঘপ 
তাি তির্ারি ধিা হাত কাাঁধ প্রথঘক রর্রেন্ন হঘয যায। তৃতীযজন িঘণ ভঙ্গ রদঘয পালার্াি জনয 
দাাঁ়োয রকন্তু প্রস পালাঘত প্রযঘল সর্িাম খান প্রপিন প্রথঘক তাঘক ধাওযা কিঘল, প্রস রনঘজি প্রাণ 
রনঘয পালাঘত পািঘলও প্রপিঘন তুষাঘিি উপঘি িঘক্তি একটা ধািা তাি পলাযঘনি সাক্ষী হঘয 
থাঘক। কামিাঘনি র্ারক সর্ প্রযািািা যািা রনঘজঘদি ল়োই প্রথঘক সরিঘয রনঘত সক্ষম হয তাাঁিা 
সর্াই তাঘক অনুসিণ কঘি। আক্রমণটা প্রযমন আচমকা শুরু হঘযরিল রেক প্রতমনই সহসা সমাপ্ত 
হয। পুঘিা খণ্ডযুিটা আধেন্টািও কম সমঘয রমঘট যায। 
 

তাঘদি রপিু ধাওযা কি, হুমাযুন রচৎকাি কঘি জারহদ প্রর্যঘক আঘদশ প্রদয। প্রতামাি পঘক্ষ 
যতজনঘক হতযা রকংর্া আটক কিা সম্ভর্, কি রকন্তু সার্ধান সামঘন অনযিা হযত অতরকবত হামলাি 
জনয ওত প্রপঘত িঘযঘি। প্রস প্রো়ো প্রথঘক প্রনঘম সর্িাম খাঘনি রদঘক প্রদৌঘ়ে যায, প্রয রনঘজি 
পযবাঘনি উপঘি উপু়ে হঘয িঘযঘি। অকুঘতাভয পাসবী প্রযািা প্রো়োি উপি প্রথঘক একপাঘশ টঘল 
প়োি আঘযই প্রস তাি পাঘশ প্রপৌঁঘি যায। হুমাযুন তাঘক আলঘতা কঘি মারটঘত শুইঘয রদঘয, 
রনঘজি মুখ ঢাকাি লাল রুমালটা রদঘয তাি ক্ষতস্থাঘনি িক্তপাত র্ন্ধ কিঘত প্রচষ্টা কঘি। সুলতান, 
আপনাঘক ধনযর্াদ। আমাি জীর্ন র্াাঁচার্াি জনয আরম আপনাি কাঘি ঋণী… আরম এি প্ররতদান 
আপনাঘক প্রদর্, র্যাথায প্রচাখমুখ কুাঁচঘক সর্িাম খান রর়্েরর়্ে কঘি কথাগুঘলা র্ঘল। 
 

জারহদ প্রর্য আি তাি প্রলাঘকিা পুনিায যখন রযরিকন্দঘি প্রনঘম আঘস ততক্ষঘণ তুষািপাত র্ন্ধ 
হঘয রযঘযঘি এর্ং শীঘতি ধুসি সূযব যুিঘক্ষঘত্রি রু্ঘক লম্বা িাযাি সৃরষ্ট কঘি, পরিঘমি চূ়োগুঘলাি 
আ়োঘল অি প্রযঘত শুরু কঘিঘি, প্রযখাঘন দাাঁর়েঘয হুমাযুন সর্িাম খাঘনি এর্ং অনযানয আহত 
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প্রযািাঘদি শুশ্রূষাি তদািরক কিঘি। হুমাযুন প্রখযাল কঘি প্রদঘখ আগুযান অশ্বাঘিাহীঘদি মাঘঝ 
উঘল্লখঘযাযয সংখযক র্রন্দ রনঘজঘদি প্রো়োি পযবাঘন প্রর্কাযদা ভরঙ্গঘত লাফাঘে, তাঘদি হাত 
রপিঘমা়ো কঘি র্াাঁধা এর্ং প্রঘতযঘকি হাটুঘজা়ো তাঘদি প্রো়েি প্রপঘটি রনচ রদঘয দর়ে রদঘয র্াাঁধা। 
 

জারহদ প্রর্য, র্রন্দঘদি প্রকউ রক কথা র্লঘত আগ্রহী? তািা রক র্লঘত চায? 
 

প্রকর্ল এটুকুই প্রয তািা আসঘল ঝরটকা আক্রমঘণ এঘসরিল- যাঘদি সংখযা প্রকাঘনামঘতই প্রদ়ে 
হাজাঘিি প্রর্শী হঘর্ না এর্ং অরধকাংশই স্থানীয প্রযাঘত্রি প্রলাজন। তািা যরদ সাফলয লাভ কঘি 
তাহঘল আপনাি ভাই তাাঁঘদি প্রচুি র্খরশশ প্রদর্াি প্ররতশ্রুরত রদঘযঘি। রর্ঘশষ কঘি তািা যরদ 
আপনাি কাটা মাথা তাি কাঘি রনঘয প্রযঘত পাঘি। 
 

আমাঘদি আিও আক্রমঘণি রর্ষঘয এখন প্রথঘকই সতকব থাকঘত হঘর্। আঘিা প্রহিী প্রমাতাঘযন 
কি। আমিা আসরি কামিান এখন জানঘত পািঘর্ এর্ং প্রসই সাঘথ কখন আি প্রকানরদক প্রথঘক। 
 

* 
 

র্াইশ র্িি পূঘর্ব তাাঁি আব্বাজাঘনি সাঘথ রহনু্দিান অরভযাঘন িওযানা হর্াি পঘি এই প্রথম 
হুমাযুন তাাঁি প্রচাঘখি সামঘন রনঘজি জন্মস্থান প্রদখঘত পায। কারু্ল শহি িক্ষাকািী প্রদযাল আি 
প্রতািণিাি, মাত্র আধ মাইল দূঘি, র্িফারৃ্ত অর্স্থায দাাঁর়েঘয িঘযঘি। প্রদযাঘলি উপি রদঘয শহঘিি 
সিাইখানাি উাঁচু রখলানাকৃরত প্রঘর্শ পঘথি প্রকর্ল শীষবঘদশ প্রস প্রদখঘত পায যা হাজাি হাজাি 
র্রণঘকি দলঘক, যাাঁিা রচরন, কাপ়ে, প্রো়ো, মশলা আি িত্নপাথঘিি মঘতা তাঘদি রর্রভন্ন পণয দ্রর্য 
রনঘয শহি অরতক্রম কিাি সময, আশ্রয প্রদয, কারু্ঘলি জনয যা সমৃরিি র্ািতা র্ঘয আঘন। 
 

দূযবপ্রাসাদটা একটা পাথুঘি উচ্চভূরমঘত অর্রস্থত প্রযখান প্রথঘক শহিটা প্রদখা যায। দূযবপ্রাসাদটাি 
সাঘথ যরদও তাি অঘনক সুখকি সৃ্মরত িঘযঘি, হুমাযুন প্রসগুঘলা এই মুহূঘতব দূঘি সরিঘয প্রিঘখ, 
শহঘিি চও়ো মারটি প্রদযাি আি প্রপাক্ত যমু্বজগুঘলা আঘর্যহীন, হানাদাঘিি প্রচাঘখ জরিপ কঘি। 
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তাাঁি র্াঘলযি সৃ্মরত রর্জর়েত র্াসস্থান এটা এখন আি না, যাি প্রদযাঘলি পাঘশ রদঘয প্রস প্রো়ো 
দার্ঘ়েঘি এর্ং র্াজপারখ রনঘয রশকাি ধঘিঘি র্িং এটা এখন তাাঁি শক্রি সর্ঘচঘয শক্ত োাঁরট এর্ং 
তাি সন্তাঘনি র্রন্দশালা। কান্দাহাঘিি মঘতা এখাঘনও প্রস একই রর়্েম্বনাি সমু্মখীন হয। তাাঁি 
সন্তান আকর্ি ইরতমঘধয প্রয ভযানক রর্পঘদি মঘধয িঘযঘি, তাঘক তাি প্রচঘয আিও প্রর্শী রর্পন্ন 
না কঘি রকভাঘর্ উিাি কিঘর্ এর্ং রনঘজি শত্রুঘদি পিাি কিঘর্? হুমাযুঘনি গুপ্তদূঘতিা যরদও 
অঘনক সময তাাঁঘদি সসনযর্হিঘক অনুসিণিত অশ্বাঘিাহীঘদি প্রদঘখঘি যািা কামিাঘনি প্রলাকই 
প্রকর্ল হঘত পঘি এর্ং তাাঁঘদি ধাওযা কঘি তার়েঘযঘি। কামিান আি প্রকাঘনা আক্রমণ কিাি 
আগ্রহ প্রদখাযরন। প্রস রনিযই মঘন কিঘি প্রয কারু্ঘল পযবাপ্ত পরিমাণ িসদ মজুদ িঘযঘি এর্ং 
অর্ঘিাধ প্রমাকাঘর্লায প্রস্তুত। 
 

হুমাযুন রসিান্ত প্রনয প্রস আঘিা একর্াি যুরক্ত আি উপঘদশ রদঘয তাাঁঘক প্রর্াঝাঘত প্রচষ্টা কিঘর্, 
যরদও দুঘটাি প্ররতই কামিান রনঘজি সংঘর্দনশীলতা সামানযই প্রকাশ কঘিঘি। আজ িাঘত 
কারু্ঘলি র্াইঘি র্িফারৃ্ত প্রান্তঘিি রু্ঘক রর্িীণব এলাকা জুঘ়ে স্থারপত তাি অস্থাযী রশরর্ঘি র্ঘস প্রস 
আঘিা একটা রচরে রলখঘর্ যা তাি সৎ-প্রর্ান শত্রুরশরর্ঘি র্হন কঘি রনঘয যাঘর্। এর্ং আঘিা 
একর্াি, খুর্ই সহজসিল হঘর্ তাাঁি প্রিার্। কামিান যরদ আকর্িঘক মুরক্ত প্রদয এর্ং কারু্ল তাাঁি 
হাঘত সমপবন কঘি, প্রস আি তাি প্রলাঘকিা রনিাপদ অরতক্রমঘনি প্ররতশ্রুরতি সাঘথ শহি তযায 
কিঘত পািঘর্। হুমাযুন রর্ঘর্চনা কঘি প্রদঘখ, কান্দাহাঘি আসকারিি কাঘি গুলর্দন যখন যুি 
অরনর্াযব এই মঘমব প্রলখা তাাঁি চিমপত্র প্রপৌঁঘি রদঘযরিল, অন্তত তাি প্রচঘয এখন তাি অর্স্থান 
অঘনকঘর্শী শরক্তশালী। প্রস কারু্ঘলি যত রনকটর্তবী হঘযঘি, উপজারতয প্রলাকজন আিও প্রর্শী 
সংখযায তাাঁি সাঘথ প্রযায রদঘযঘি। তাাঁি রনঘজি র্ারহনী এখনও যরদও পারসব প্রযািাঘদি সমকক্ষ হঘয 
উঘেরন, তাাঁঘদি সংখযা এখন প্রায আট হাজাি। 
 

হুমাযুন তাাঁি দািানারৃ্ত হাত রদঘয উষ্ণতাি জনয রনঘজি দুপাঘশ চাপ়ে রদঘত রদঘত, তাাঁি লাল 
রনযন্ত্রক তারু্ি রদঘক এরযঘয যায প্রযখাঘন তাি জনয তাাঁি যুিকালীন পরিষদমণ্ডলী অঘপক্ষা কিঘি। 
আমাি ভরযনী প্রর্শ সাহসী। প্রস আঘিা একর্াি আমাি প্ররতরনরধ হঘত িারজ হঘযঘি। রকন্তু কামিান 
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যরদ আমাি প্রিার্ প্রতযাখযান কঘি তাহঘল তাৎক্ষরণকভাঘর্ যুিপ্রাসাদ আক্রমঘণি জনয আমাঘদি 
প্রস্তুত থাকঘত হঘর্। আমাঘদি কামাঘনি যজবন এর্াি প্রস শুনঘত পাঘর্। 
 

সুলতান, শহিটাি রক হঘর্? সর্িাম খান জানঘত চায। তাি ক্ষতস্থানসমূহ খুর্ দ্রুত শুরকঘয আসঘি, 
যরদও প্রস এখনও তাি ো়ে না়োঘত পাঘি না, যাি চািপাঘশ এখনও প্রমাটা পরট্ট র্াাঁধা িঘযঘি। 
আঘিকটা প্রপৌরুষদীপ্ত ক্ষতরচহ্ন লাভ কিাি র্যাপাঘি প্রস প্রমাটামুরট রনরিত। 
 

সুলতাঘনি সৎ-ভাই, অর্শযই, এি প্রহিায িক্ষীঘসনা প্রমাতাঘযন কঘিঘি, জারহদ প্রর্য মন্তর্য কঘি। 
প্রদযাঘলি উপি প্রথঘক শহি িক্ষায রনঘযারজত সসনযিা আমাঘদি উঘেঘশয গুরল র্ষবণ কিঘত পাঘি 
র্ঘল আমাঘদি অর্শযই তাঘদি রনশানা প্রভদ কিাি দূিঘত্বি র্াইঘি অর্স্থান কিঘত হঘর্ এর্ং 
আমাঘদি রনঘজঘদি রশরর্ঘিি চািপাঘশ রনিাপত্তা পরিখা খনন কঘি পাহািাি র্যর্স্থা প্রজািদাি 
কিঘত হঘর্। 
 

রকন্তু এই র্ারহনীি মঘতা রর্শাল একটা র্ারহনীঘক আক্রমঘণি উঘেঘশয শহঘিি িক্ষীঘসনা 
অরভরনষ্ক্রমঘণি কথা রর্ঘর্চনা কিঘল প্রর্াকামীি পরিচয প্রদঘর্, সর্িাম খান রনঘজি মতামত জানান। 
 

হুমাযুন এঘতাক্ষঘন কথা র্ঘল। প্রসইসাঘথ, শহঘিি অরধর্াসীিাও হযত তাাঁঘদি সমথবন কঘি না। 
কারু্ঘলি অরধর্াসীিা র্যর্সা কঘিই তাঘদি সম্পদ অজবন কঘিঘি। তাাঁিা যুি নয, শারন্ত আি সমৃরি 
চায। যরদও তািা হযত আমাি প্ররত রর্ঘশষ প্রকাঘনা প্রকাি আনুযতয অনুভর্ কঘি না, তািা যরদ 
মঘন কঘি আরম- কামিান নয প্রশষ পযবন্ত রর্জযী হর্, আমাি অনুগ্রহ লাঘভি আশায তািা হযত 
তাি সসনযদঘলি রর্রুঘি প্ররতঘিাধ যঘ়ে তুলঘত পাঘি, আমাি আব্বাজাঘনি জনয তাি শত্রুি 
রর্রুঘি তাাঁিা আঘযও প্রযমন কঘিরিল। পুঘিা শহিটা রৃ্ত্তাকাঘি রেঘি প্রফলাি জনয প্রঘযাজনীয 
প্রস্তুরত সম্পন্ন কি। রকন্তু দূযবপ্রাসাঘদি রর্ষঘয আমাঘদি রক কিণীয, আমাঘদি কামানগুঘলা আমিা 
প্রকাথায প্রমাতাঘযন কিঘর্া যাি ফঘল আমাঘদি প্রপ্ররিত আত্মসমপবঘণি প্রিার্ আমাি সৎ-ভাই যরদ 
প্রতযাখযান কঘি তাহঘল তাৎক্ষরণক আক্রমঘণি জনয প্রসগুঘলা প্রস্তুত থাঘক? 
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জারহদ প্রর্য সমাধান প্রদয। দূযবপ্রাসাদ অরভমুখী িািা রদঘয কামানগুঘলা উপঘিি রদঘক রনঘয রযঘয 
আমিা প্রসগুঘলাি জনয সর্ঘচঘয সুরর্ধাজনক অগ্রর্তবী স্থান খুাঁঘজ প্রর্ি কিঘর্া, প্রযখাঘন আমাঘদি 
প্রযালন্দাঘজিা প্রযালার্ষবঘণি সময দূযবপ্রাসাঘদি প্রদযাল তাঘদি লক্ষয কঘি সিাসরি তীি রকংর্া 
মাঘস্কঘটি গুরল র্ষবণ কিা অসম্ভর্। 
 

আরম একমত। হুমাযুন মাথা প্রনঘ়ে র্ঘল। আমাি মঘন হয, দূযবপ্রাসাঘদি প্রঘর্শিাঘিি আঘয িািাটা 
প্রশষর্াঘিি মঘতা প্রযখাঘন র্াাঁক রনঘযঘি প্রসখাঘন ঐ পাথুঘি রশলািিটা একটা অর্স্থান রহসাঘর্ 
প্ররতপন্ন হঘত পাঘি। প্রসইসাঘথ, আমাঘদি প্রলাঘকিা যরদ প্রসখাঘন রনঘজঘদি অর্স্থান সুসংহত কিঘত 
পাঘি, তাহঘল আমাঘদি প্রলাকঘদি উপঘি প্রযালা র্ষবঘণি জনয কামিাঘনি রনজস্ব প্রযালন্দাজ র্ারহনীি 
পঘক্ষ তাঘদি কামানগুঘলাি নল যঘথষ্ট পরিমাঘণ নীচু কিাটা একটা করেন কাজ হঘয দাাঁ়োঘর্। 
আমাঘদি রনশানা হঘর্ প্রধান প্রঘর্শিািগুঘলা। প্রঘর্শিািগুঘলা ধাতর্ পাত রদঘয র্াধান এর্ং 
প্রলাহাি ভািী যিাদ িািা সুিরক্ষত হঘলও তাাঁঘদি পঘক্ষ অরর্িাম প্রর্ামার্ষবঘণি ধাক্কা সামলান 
অসম্ভর্। তাঘদি সিাসরি ডাঘনি র্রহবঘদযালঘকও আমাঘদি রনশানা কিঘত হঘর্। আমাি যতদূি 
মঘন প়েঘি, ঐ প্রদযালটা প্রর্শ পুিাতন এর্ং র্াকী প্রদযালগুঘলাি মঘতা পুরু নয। 
 

আপনাি প্রিারর্ত অর্স্থান প্রথঘক প্রজািালভাঘর্ প্রযালার্ষবণ কিা সম্ভর্ রকনা প্রসটাই হঘর্ আমাঘদি 
প্রধান সমসযা, জারহদ প্রর্য মন্তর্য কঘি। 
 

রুিম প্রর্য, আপনাি রক মঘন হয? হুমাযুন জানঘত চায। আপনাি প্রযালন্দাঘজিা ঐ দূিত্ব প্রথঘক 
কারঙ্খত ধ্বংসযজ্ঞ েটাঘত পািঘর্? 
 

প্রর্ীণ পারসব প্রসনাপরত উত্তঘিি জনয তাি সহঘযাযীি রদঘক তাকান। সুলতান, আশা করি প্রকাঘনা 
সমসযা হঘর্ না, সর্িাম খান জর্ার্ প্রদয, যাঢ় নীল প্রচাখ রচরন্তত অরভর্যরক্ত। আমাঘদি কামানগুঘলা 
কু্ষদ্রাকৃরতি এটাই একমাত্র আফঘসাঘসি রর্ষয। কাঝরভন প্রথঘক যরদ আমিা র়্ে কামানগুঘলা রনঘয 

http://www.bengaliebook.com/


ব্রাদার্স অ্যাট ওয়ার - অ্যাম্পেয়ার অ্ব দয ম াগল । অ্যাম্লক্স রাদারম্ ার্স 

440 

www.bengaliebook.com                                  র্ূচিেত্র 
 

 

আসঘত পািতাম, প্ররতিক্ষা প্রদযালগুঘলা তাহঘল আমিা অনাযাঘস গুাঁর়েঘয রদঘত পািতাম। রকন্তু 
আমাঘদি কাঘি অন্তত পযবাপ্ত পরিমাঘণ র্ারুদ আি পাথঘিি প্রযালা িঘযঘি। 
 

চমৎকাি। আরম জারন কামানগুঘলাি সময লাযঘর্ রনঘজঘদি প্রভার্ জানান রদঘত, রকন্তু আমিা 
কাযবকি ফাটল সৃরষ্ট কিঘত প্রপঘিরি প্রসটা প্রতযক্ষ কিাি সাঘথ সাঘথ, আরম আমাঘদি সসনযঘদি 
প্রস্তুত প্রদখঘত চাই- দূযবপ্রাসাঘদ প্রঘর্শ কিাি জনয আমাঘদি তীিন্দাজ আি তর্রকঘদি গুরলর্ষবঘণি 
িত্রিাযায ঢালুপথ রদঘয প্রঢউঘযি মঘতা প্রধঘয রযঘয আক্রমণ কিঘি। সর্িাম খান আি জারহদ প্রর্য 
আরম আপনাঘদি উপঘি আক্রমঘণি প্ররশক্ষঘণি জনয সসনযর্ারহনী আি তাাঁঘদি প্রনতৃত্ব প্রদর্াি 
প্রলাকঘদি রনর্বাচঘনি দারযত্ব প্রিঘ়ে রদলাম। আঘিকটা গুরুত্বপূণব রর্ষয, দূযবপ্রাসাদ প্রথঘক প্রকউ 
পালার্াি প্রচষ্টা কিঘল তাঘদি রপিু ধাওযা কিাি জনয সর্সমঘয প্রযন অশ্বাঘিাহী র্ারহনীি কঘযকটা 
দল প্রস্তুত অর্স্থায থাঘক। আমাি সৎ-ভাইঘক প্রকানমঘতই পারলঘয যার্াি র্া আমাি প্রিঘলঘক 
আমাি নাযাঘলি র্াইঘি পারেঘয প্রদর্াি অনুমরত প্রদযা হঘর্ না। 
 

* 
 

কামিান যরদ গুলর্দঘনি অনুঘিাধ সাঘথ সাঘথ নাকচ কঘি রদত, তাহঘল এঘতাক্ষঘণ প্রস রফঘি 
আসঘতা, আসঘতা না? হারমদা জানঘত চায। কনকঘন তীব্র শীত আি আকরস্মক তুষািপাত সঘত্ত্বও, 
গুলর্দন দুঘটা খচ্চি িািা প্রটঘন প্রনযা পদবাঘেিা একটা শকঘট উঘে র্সাি পঘি, এর্ং সরন্ধি পতাকা 
হাঘত উপরস্থত জওহঘিি সামঘন অর্স্থান কঘি ঢালু পথ রদঘয দূযবপ্রাসাঘদি রদঘক িওযানা হর্াি 
পি প্রথঘকই প্রস কারু্ঘলি দূযবপ্রাসাঘদি মূল প্রতািণিাঘিি রদঘক প্রমঘযঘদি তারু্ি সামঘন দাাঁর়েঘয 
তারকঘয িঘযঘি। পাাঁচরমরনট পঘিই একটা প্রতািণিাি খুঘল প্রযঘত প্রস প্রভতঘি ঢুঘক হারিঘয যায। 
 

সর্সমঘয প্রসটা অপরিহাযব নয। কামিান যরদ আকর্িঘক মুরক্ত প্রদযাি রসিান্ত রনঘযও থাঘক, 
তাহঘলও উত্তঘিি জনয তাাঁঘক আি আমাঘদি অঘপক্ষা করিঘয প্রিঘখ মজা প্রদখাি মঘতা 
রর্ঘিষপিাযন কামিান, হুমাযুন উত্তি প্রদয। 
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রেকই র্ঘলঘিন। প্রস যরদ রনঘজি উচ্চাকাঙ্খ চরিতাথব কিঘত মাঘযি প্রকাল প্রথঘক তাি সন্তানঘক 
রিরনঘয প্রনর্াি মঘতা র্দমাঘযসী কিঘত পাঘি, তাহঘল তাঘক রদঘয প্রযঘকাঘনা খািাপ কাজ সংেরটত 
হঘত পাঘি। 
 

রকন্তু এমনও হঘত পাঘি তািা হযত আকর্ঘিি রজরনষপত্র একরত্রত কিঘি। হারমদাঘক সান্ত্বনা 
রদঘত হুমাযুন একটা প্রিাকর্াকয আউিায- যা প্রস রনঘজই রর্শ্বাস কঘি না। 
 

প্রদঘখন, প্রতািণিাি পুনিায প্রখালা হঘে, প্রমঘেি আ়োল প্রভঘঙ সদয প্রর্ি হওযা সূঘযবি আঘলা 
র্িঘফি উপি পঘ়ে প্রচাখ ধাাঁরধঘয যাওযাি হাত প্রথঘক র্াাঁচঘত প্রচাখ আ়োল কঘি রুিশ্বাঘস হারমদা 
র্ঘল। প্রিৌদ্রজ্জ্বল পারিপারশ্ববক হযত একটা শুভলক্ষণ। 
 

সম্ভর্ত, হুমাযুন উত্তি প্রদয। প্রতািণিাঘিি প্রভতি প্রথঘক প্রথঘম জওহি তাি ধুসি প্রো়োটা রনঘয 
র্াইঘি প্রর্ি হঘয আসর্াি রমরনটখাঘনঘকি রভতঘি গুলর্দনঘক র্হনকািী শকটরট প্রর্ি হঘয, ধীি 
যরতঘত ঢালু পথ প্রর্ঘয নীঘচি রদঘক নামঘত শুরু কঘি। 
 

ঝালিগুঘলা এখনও র্ন্ধ কঘি িাখা। আকর্ি সম্ভর্ত প্রভতঘি িঘযঘি, হারমদা র্ঘল। 
 

সম্ভর্ত, হুমাযুন আর্ািও র্ঘল। তাাঁি কথাি মাঘঝই সূযব আর্াি প্রমঘেি আ়োঘল ঢাকা পঘ়ে যায। 
 

দশরমরনট পঘি কু্ষঘদ কাঘফলাটা প্রমঘযঘদি তারু্ি সামঘন এঘস উপরস্থত হয। খচ্চি টানা শকটরট 
পুঘিাপুরি থামাি আঘযই গুলর্দন ঝালি সরিঘয রদঘয নীঘচ নামঘত যায। তাঘক প্রকাঘনা কথা র্লঘত 
হয না। তাি থমথঘম মুখ আি প্রসখাঘন ফুঘট থাকা করেন অরভর্যরক্ত প্রদঘখ হুমাযুন আি হারমদা 
রু্ঘঝ প্রনয প্রভতঘি আকর্ি প্রনই এর্ং তাি প্রচঘযও খািাপ খর্ি প্রয তাঘক দ্রুত রফঘি পার্াি প্রয 
আশা তািা মঘনি প্রভতি লালন কিরিল, কামিাঘনি উত্তি প্রসটাও র্যথব কঘি রদঘযঘি। অঘঝাি 
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ধািায কাাঁদঘত শুরু কঘি হারমদা; প্রভজা, শীতল তুষাঘিি উপি হাটু মুঘ়ে র্ঘস পঘ়ে। হুমাযুন তাাঁঘক 
আলঘতা কঘি দাাঁ়ে করিঘয শক্ত কঘি তাাঁঘক ধঘি িাঘখ। 
 

আপনাঘদি অনুভূরত আরম রু্ঝঘত পািরি। 
 

না, তুরম প্রমাঘটই রু্ঝঘত পািঘি না, হারমদা ফুাঁরপঘয উঘে। একজন মা প্রকর্ল প্রসটা রু্ঝঘত পািঘর্। 
এক প্রমাচঘ়ে রনঘজঘক িার়েঘয রনঘয প্রজনানাঘদি র্িফারৃ্ত তারু্ লক্ষয কঘি প্রস িুঘট যায। প্রক্রাধ 
আি হতাশায কাাঁপঘত কাাঁপঘত, হুমাযুন তাাঁি িুঘট যাওযাটা তারকঘয প্রদঘখ তািপঘি, প্রস গুলর্দঘনি 
রদঘক এরযঘয রযঘয তাাঁঘক রনঘজি তারু্ঘত রনঘয আঘস। তারু্ি প্রভতঘি প্রঘর্শ কঘি প্রস তাাঁঘদি 
সমি পরিচািক আি পরিচারিকাঘদি ইশািায র্াইঘি প্রযঘত র্ঘল। প্রস রেক রক র্ঘলঘি? সর্াই প্রর্ি 
হঘয যার্াি পঘি তারু্ি প্রভতঘি যখন প্রকর্ল তাাঁিা দুজঘন িঘযঘি প্রস রজঘজ্ঞস কঘি। 
 

সামানযই। দীেব সময কামিান আমাঘক অঘপক্ষা করিঘয প্রিঘখরিল… প্রস একাই রিল প্রশষ পযবন্ত প্রস 
যখন আমাঘক প্রভতঘি প্রঘর্ঘশি অনুমরত প্রদয, আমাঘদি আব্বাজাঘনি রযরি কিা রসংহাসঘন 
উপরর্ষ্ট- কারু্ঘলি িাজরসংহাসন। প্রস উঘে দাাঁর়েঘয আমাঘক স্বাযত জানার্াি প্রকাঘনা প্রচষ্টাই কঘিরন। 
আপনাি রচরেটা আরম তাাঁি হাঘত তুঘল রদঘত, প্রস রচরেটাি রদঘক একপলক তারকঘয থাঘক। 
তািপঘি, আপন মঘন হাসঘত হাসঘত প্রস এটা রলঘখঘি। গুলর্দন হুমাযুঘনি রদঘক ভাাঁজ কিা একটা 
কাযজ এরযঘয প্রদয। প্রস রচরেটা আমাি রদঘক িুাঁঘ়ে রদঘয প্রকর্ল এটুকুই র্ঘল, তাঘক রযঘয এটা 
প্রদঘর্ এর্ং তাঘক রর্দায হঘত র্লঘর্। আরম তাি কাঘি রমনরত করি, নাঘিা়ের্ান্দাি মঘতা তাঘক 
র্রল, আপনাি জনয না প্রহাক তাি মা আি আমাি খারতঘি হঘলও, আকর্িঘক মুরক্ত রদঘত। প্রস 
প্রকর্ল এটাই র্ঘল, আমাঘক রক প্রতামাি আহাম্মক মঘন হয? প্রতামাি যরদ আি রকিু র্লাি না 
থাঘক, তাহঘল তুরম এর্াি রর্দায রনঘত পাি। আরম আি একটা কথাও না র্ঘল েুঘি দাাঁ়োই এর্ং 
কক্ষ প্রথঘক প্রর্ি হঘয আরস। আিও রমনরত রকংর্া কান্নাকারট কঘি রনঘজঘক তাাঁি সামঘন আিও 
অপদস্থ কিাি সম্ভরষ্ট আরম তাঘক প্রপঘত প্রদর্ না। 
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তুরম রেক কাজই কঘিঘিা, গুলর্দনঘক জর়েঘয ধঘি হারমদা কথাগুঘলা র্লঘত প্রস কান্নায প্রভঘঙ 
পঘ়ে। আরম আি কাাঁদর্ না এর্ং আপরনও না। হুমাযুন, কামিান রচরেঘত রক রলঘখঘি? আমাঘদি 
রনরিত হঘত হঘর্ প্রস আর্াি নতুন প্রকাঘনা ধূতবতাি আশ্রয প্রনযরন। 
 

হুমাযুন রচরেি ভাাঁজ খুঘল এর্ং অসরহষু্ণ আাঁকার্াাঁকা হাঘত প্রলখা যা তাাঁঘদি প্রিঘলঘর্লা প্রথঘকই 
হুমাযুঘনি পরিরচত, রচরেটা প্রজাঘি প্রজাঘি পঘ়ে। 
 

আপরন আমাঘক প্ররতশ্রুরত রদঘযরিঘলন এই এলাকা তযায কঘি পািসয যাঘর্ন রকন্তু আপরন ওযাদা 
ভঙ্গ কঘিঘিন এর্ং রভনঘদশী একদল সসনয রনঘয আমাঘক হুমরক প্রদর্াি জনয রফঘি এঘসঘিন। 
আমাি রনঘজি র্াহুর্ঘল য়ো িাজয প্রথঘক আমাঘকই রনিাপদ সিািঘণি প্রিার্ প্রদর্াি ধৃষ্টতা 
প্রদখান- আপরন, প্রয রনঘজ র্যথব হঘযঘি খাইর্াি রযরিপঘথি ওপাঘশ আমাঘদি আব্বাজাঘনি রর্রজত 
ভূখণ্ড রনঘজি দখঘল িাখঘত, আপরন, প্রয আমাঘদি আব্বাজাঘনি সৃষ্ট সর্রকিু হারিঘযঘি। তাি 
রসংহাসঘন এখন আমাি অরধকাি। আপরনই এখাঘন পিারধকািপ্রঘর্শক, আরম নই। রফিরত পঘথ 
পািঘসয এর্ং রনর্বাসঘন রনঘজি যাত্রাি প্রস্তুরত গ্রহণ কিঘত শুরু কঘিন। 
 

হারমদাই প্রথম রনির্তা ভঙ্গ কঘি। প্রমঘযঘদি রর্নীত রনঘর্দঘন র্া আপনাি প্রযৌরক্তক আি ক্ষমাপূণব 
প্রিাঘর্ প্রস কণবপাত কিঘর্ না। রনঘজি ঔদাসীনয আি রনষু্ঠিতাি মূলয তাঘক িক্ত রদঘয প্রশাধ 
কিঘত র্াধয করুন। 
 

আরম এর্াি প্রসটাই কিঘর্া, হুমাযুন প্ররতজ্ঞা কঘি এর্ং তারু্ি প্রঘর্শ পঘথি রদঘক প্রহাঁঘট যায। 
প্রঘর্শ পঘথ ঝুঘল থাকা পদবাি একটা তুঘল প্রস পা যুক্ত ঝুর়েঘত িাখা জ্বলন্ত কযলাি কাঘি ওম 
প্রপাহাঘত থাকা জওহিঘক ডাঘক। জওহি আমাি ভাইঘযি কাি প্রথঘক আমিা আমাঘদি জর্ার্ 
প্রপঘয প্রযরি। যুি এ়োর্াি আি প্রকাঘনা পথ প্রনই। আমাি পিামশবদাতাঘদি প্রডঘক পাোও। আযামী 
কাল সকাঘলই আমিা আক্রমণ শুরু কিঘর্া। 
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যতকাল রদঘন আি িাঘতি প্রর্লাি প্রর্শীি ভায সমঘয প্রয তুষািপাত হঘযরিল এর্ং হুমাযুঘনি পাসবী 
প্রযালন্দাঘজিা যখন তাাঁঘদি কামানগুঘলাঘক রনজ রনজ অর্স্থাঘন প্রমাতাঘযন কিাি সমঘয তাাঁঘদি জনয 
একটা আ়োল সতিী কঘিরিল প্রযালন্দাঘজি দল তাঘদি প্রযালার্ষবণ শুরু কিঘতই র্িফ যলঘত শুরু 
কঘি। প্রযালন্দাজঘদি প্রথঘক পিাশ যজ প্রপিঘন আঘিকটা পাথুঘি রশলািঘিি আ়োঘল হুমাযুন তাি 
রনযন্ত্রক অর্স্থান প্রথঘক দলর্ি প্রলাকগুঘলা তাঘদি কাজ শুরু কিঘত প্রসরদঘক তারকঘয। থাঘক। 
প্ররতটা কামাঘনি জনয পাাঁচজন- প্রঘতযঘকি পিঘণ িঘযঘি চাম়োি সতিী আাঁটসাট জামা, পাতলুন 
এর্ং মাথায সূচাঘলা অগ্রভাযযুক্ত রশঘিাস্ত্রাণ, র্ারুদ ভরতব সুরতি সতিী থঘলগুঘলা প্রতালাি সময 
একটা প্রোাঁতঘোাঁত শব্দ হয এর্ং তািপঘি প্রব্রাঘঞ্জি নঘলি প্রভতঘি পাথঘিি প্রযালাগুঘলা প্ররর্ষ্ট 
করিঘয প্রসগুঘলাঘক যাঘযি সমি শরক্ত রদঘয নীঘচি রদঘক প্রেঘল প্রদয। তািা তািপঘি তাাঁঘদি সঘঙ্গি 
প্রর্ধরনকাি ধািাল ধাতর্ কীলক র্ারুঘদি থঘল ফুঘটা কিঘত সংঘর্দনশীল-যঘতবি প্রভতঘি প্রঘর্শ 
কিায এর্ং যঘতবি মুঘখি চািপাঘশ সার্ধাঘন সামানয পরিমাঘণ আঘিকটু র্ারুদ রিরটঘয প্রদয। 
অর্ঘশঘষ, দঘলি সর্াই প্রর্শ খারনকটা প্রপিঘন সঘি এঘস দাাঁ়োঘত, প্ররতটা দল প্রথঘক একজন রনজ 
রনজ কামাঘনি রদঘক এরযঘয যায। তাাঁি হাঘত একটা লম্বা আকরষবযুক্ত দঘণ্ডি একপ্রাঘন্ত প্রতঘল 
রভজাঘনা সরু দর়ে লাযাঘনা যাি অগ্রভাঘয আগুন জ্বালাঘনা িঘযঘি এর্ং রধরকরধরক কিঘত থাকা 
লালঘচ-কমলাভ অগ্রভায রদঘয প্রস সংঘর্দনশীল যঘতবি মুঘখ অরি সংঘযায কঘিই দ্রুত লারফঘয 
প্রপিঘন রনিাপদ দূিঘত্ব সঘি আঘস। 
 

পুঘিা প্ররক্রযাটা যরদও সদরহকভাঘর্ পরিশ্রমসাধয- হুমাযুন দূি প্রথঘক শীতল র্াতাঘস তাাঁঘদি প্রদঘহি 
োম র্াঘস্পি মঘতা রমঘশ প্রযঘত প্রদঘখ প্রলাকগুঘলাি দক্ষতাি কািঘণ পুঘিা প্ররক্রযাটা, রর্ঘস্ফািক 
মাত্রাি র্ারুঘদ অরি সংঘযায হঘত উজ্জ্বল আঘলাি ঝলকারনি সাঘথ র্ারুদ আি প্রযালাি যুযলর্রন্দ 
প্রথঘক সৃষ্ট মে যজবঘনি কািঘণ, সার্লীল আি দ্রুত প্রদখায। হুমাযুঘনি প্রচাঘখি সামঘন তািা এঘকি 
পি এক প্রযালা র্ষবণ কিঘত থাঘক। প্রথম কঘযকটা প্রযালা লক্ষযর্স্তু প্রথঘক খারনকটা পরিঘম এর্ং 
দূঘি রযঘয আিঘ়ে পঘ়ে রকন্তু সর্িাম খাঘনি প্রলাঘকিা দ্রুত কামানর্াহী শকঘটি সামঘনি চাকাি 
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নীঘচ কাঘেি প্রযাাঁজ খুাঁঘজ- কামাঘনি নঘলি নরতি প্রঘযাজনীয সংঘশাধন সাধন কঘি আি র্ারুঘদি 
পরিমাণ হ্রাস রৃ্রি কঘি রর্চুযরত শুধঘি প্রনয। অরচঘিই অরধকাংশ প্রযালা লক্ষযর্স্তুঘত আোত হানঘত 
শুরু কঘি প্রতািণিাি আি মারটি প্রদযাঘল আিঘ়ে প়েঘত শুরু কিঘল, প্রসখান প্রথঘক অরর্িামভাঘর্ 
লালঘচ-খঘযিী িঘঙি ধূলাি প্রমে সৃরষ্ট হঘত শুরু কঘি। 
 

দূযবপ্রাসাঘদি প্রাকাি প্রথঘক কামিাঘনি কঘযকজন যাাঁদার্নু্দকধািী তর্রকঘক প্রযালন্দাজঘদি লক্ষয 
কঘি গুরল িুাঁ়েঘত প্রদখা যায, রকন্তু কামানগুঘলাঘক িক্ষাকািী পাথঘিি প্রদযাঘল আোত কিা প্রথঘক 
রর্িত থাকঘত তাাঁঘদি প্রাকাঘিি উপি অঘনকখারন ঝুাঁঘক এঘস গুরল কিঘত হয এর্ং রনঘজঘদি 
অরিত্ব পুঘিাপুরি প্রকাশ কিঘত হয। প্রথমরদঘক যরদও তািা হুমাযুঘনি প্রর্শ কঘযকজন 
প্রযালন্দাজঘক আোত কিঘত সক্ষম হয, তাি রনঘজি তর্রকিা ইরতমঘধয অগ্রর্তবী অর্স্থাঘন প্রপৌঁঘি 
প্রযঘত প্রসখান প্রথঘক তািা এর্াি প্রাকাঘিি উপঘি কামিাঘনি প্রলাঘকিা গুরল কিাি পাযতািা 
কিঘলই পািা গুরল কিা আিম্ভ কঘি। তািা শত্রুপঘক্ষি দুজনঘক গুরলরর্ি কিঘত সক্ষম হয, যাাঁিা 
তাাঁঘদি অস্ত্র প্রফঘল রদঘয প্রাকাঘিি উপি প্রথঘক উঘি পঘ়ে র্াতাঘস খারর্ প্রখঘত প্রখঘত নীঘচি 
পাথুঘি ভূরমঘত এঘস আিঘ়ে পঘ়ে। র্ারক প্রযািািা এিপঘি আ়োঘল থাকাই প্রশ্রয মঘন কঘি এর্ং 
তািা গুরলর্ষবণ অর্যাহত িাখঘলও প্রসগুঘলা তর়েের়ে কঘি প্রিাাঁ়ো যা লক্ষযর্স্তুি অঘনক দূি রদঘয চঘল 
যায। 
 

হুমাযুন একটা চও়ো িারতঅলা সাদা প্রো়োয চঘ়ে জারহদ প্রর্যঘক আস্করন্দত প্রর্ঘয উপঘিি রদঘক 
উঘে আসঘত প্রদঘখ। সুলতান, শহঘিি পরিরস্থরত শান্ত র্ঘলই মঘন হঘে, যাাঁদার্নু্দঘকি যমযম 
কিঘত থাকা আওযাজ িারপঘয প্রস রচৎকাি কঘি র্ঘল। সসনযিা শহি প্ররতিক্ষা প্রদযাঘলি কাি 
প্রথঘক দূযবপ্রাসাদ লক্ষয কঘি আমাঘদি প্রযালার্ষবণ প্রতযক্ষ কিঘি রকন্তু প্রকউ শহি অর্ঘিাধ কঘি 
অর্স্থানিত আমাঘদি সসনযঘদি লক্ষয কঘি গুরল কঘিরন র্া শহি প্রথঘক প্রর্ি হঘয এঘস প্রপিনরদক 
প্রথঘক আমাঘদি আক্রমণ কিাি প্রকাঘনা প্রচষ্টা কঘিরন। আপরন প্রযমন ধািণা কঘিরিঘলন আদঘত 
তাই হঘযঘি- এঘহন প্ররতকুলতাি রর্রুঘি ল়োই কিাি মঘতা সাহস তাাঁঘদি প্রনই। রকন্তু তািা 
প্রযখাঘন লুরকঘয িঘযঘি প্রসই শহি প্ররতিক্ষা প্রদযাল রর্ঘশষ কঘি দূযবপ্রাসাঘদি প্ররতিক্ষা 
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প্রদযালগুঘলা খুর্ই মজরু্ত। তাঘদি পিাি কিঘত আমাঘদি সময লাযঘর্ আি রনিরর্রেন্নভাঘর্ 
আক্রমণ চারলঘয প্রযঘত হঘর্। 
 

* 
 

সুলতান, প্রযালন্দাঘজিা দূযবপ্রাসাঘদি প্রাকাঘি একটা ফাটল সৃরষ্ট কঘিঘি। হারমদাি পাঘশ শুঘয থাকা 
অর্স্থায জযনর্ ঝাাঁরক রদঘয হুমাযুনঘক েুম প্রথঘক জারযঘয তুঘল। সর্িাম খান র্াইঘি অঘপক্ষা 
কিঘিন। আপ্রাণ প্রচষ্টা কঘি েুঘমি প্রিশ কারটঘয উোি মাঘঝই হোৎ আঘলাি ঝলকারনি মঘতা 
খুশীি একটা আঘমজ হুমাযুনঘক আপুত কঘি। কারু্ঘল এর্াি রনরিতভাঘর্ই তাি অরধকাি প্ররতরষ্ঠত 
হঘর্ এর্ং আকর্িঘক উিাি কিা সম্ভর্ হঘর্। প্রস দ্রুত এর্ং অমঘনাঘযাযী ভরঙ্গঘত রনঘজঘক প্রপাষাক 
সরজ্জত কঘি এর্ং িাঘতি কনকঘন শীঘতি রভতঘি টলঘত টলঘত তারু্ প্রথঘক প্রর্ি হঘয আঘস। 
সর্িাম খান, প্ররতিক্ষা প্রাচীঘিি প্রকাথায ফাটল সৃরষ্ট হঘযঘি? 
 

প্রধান প্রতািণিাঘিি ডানপাঘশ আপনাি মতামত অনুযাযী প্রযখাঘন প্ররতিক্ষা প্রাচীি সর্ঘচঘয দূর্বল 
হর্াি কথা। 
 

কত র়্ে ফাটল? 
 

প্রর্শী র়্ে না রকন্তু আমাি মঘন হয, আমিা যরদ এখনই সরক্রয হই, আমাঘদি উঘেশয সারধত হঘর্। 
আরম ইরতমঘধয আমাঘদি তর্রক এর্ং তীিন্দাজঘদি সাঘথ সাঘথ প্রযালন্দাজঘদিও র্যাপকভাঘর্ 
প্রযালার্ষবণ কিঘত র্ঘলরি যাঘত প্ররতিক্ষায রনঘযারজত প্রকউ প্রাচীঘিি ফাটল প্রমিামত কিাি আগ্রহ 
না প্রদখায। আি প্রদ়ে েন্টাি রভতঘিই সকাঘলি আঘলা ফুটঘর্ এর্ং আপরন যরদ আঘদশ প্রদন 
তাহঘল এই সমঘযি রভতঘি আরম একদল সসনযঘক আক্রমণ কিাি জনয প্রস্তুত কিঘত পািঘর্া। 
 

প্রস্তুত কঘিন। 
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প্রভাঘিি আঘলা ফুটঘত শুরু কিাি সমযটায শীঘতি সূযব নীচুঘত প্রভঘস থাকা কাঘলা প্রমঘেি আ়োঘল 
লুরকঘয থাঘক আি কনকঘন শীতল র্াতাস র্ইঘত থাঘক আি যুঘিি সাঘজ সরজ্জত হুমাযুনঘক 
দূযবপ্রাসাদ অরভমুঘখ উঘে যাওযা ঢালু পথটাি পাদঘদঘশ আক্রমণকািী প্রযািাঘদি মাঘঝ দাাঁর়েঘয 
উজ্জীরর্ত ভরঙ্গঘত কথা র্লঘত প্রদখা যায। 
 

এখাঘন যািা উপরস্থত িঘযঘি তাাঁঘদি সর্াি সাহসীকতা আি আনুযতয সম্বঘন্ধ অর্যত আরি এর্ং 
প্রতামাঘদি পাঘশ রনঘয যুিযাত্রা কিরি র্ঘল আরম যরর্বত। রনঘজি িক্তসম্পরকবত আত্মীঘযি সাঘথ যুি 
কিাি প্রচঘয রতক্ত অরভজ্ঞতা আি হয না রকন্তু আমাি কুচক্রী সৎ-ভাই কামিান অনযাযভাঘর্ আমাি 
রসংহাসন দখল কঘিই ক্ষান্ত হযরন, আমাি রনঘদবাষ সন্তানঘক চুরি কঘি িঘক্তি সম্পকব আি 
সম্মাঘনি প্রচরলত সর্ িীরত লিন কঘিঘি। প্রস এসর্ কঘি প্রমাযল অহরমকা কলরঙ্কত কঘিঘি। 
রকন্তু আমিা সর্াই একসাঘথ এই অপমাঘনি প্ররতকাি কিঘত এর্ং জর্িদখলকািীঘক শারি রদঘত 
পারি। প্রকাঘনা কথা নয আি এর্াি যুি! 
 

সর্িাম খানঘক পাঘশ রনঘয হুমাযুন তাি প্রলাকঘদি এঘকর্াঘি সামঘনি সারিঘত অর্স্থান কঘি 
আক্রমঘণি উঘেঘশয প্রো়ো হাকায। দূযবপ্রাসাঘদি প্রতািণিাি লক্ষয কঘি প্রিাাঁ়ো কামাঘনি প্রযালাি 
সাদা প্রধাযাি মাঘঝ র্িফ জঘম থাকা ঢালু পঘথি উপি রদঘয প্রো়ো দুঘটা তাঘদি সাধযমঘতা 
দ্রুতযরতঘত অগ্রসি হঘত থাঘক, দুঘটা প্রাণীি পাজি হাপঘিি মঘতা উোনামা কিঘত থাঘক, মাঘঝ 
মাঘঝ যরদও তািা র্িঘফি উপঘি পা হ়েকায। তাি রনঘজি সসনযঘদি যাদার্নু্দক আি কামাঘনি 
শঘব্দ তাি কাঘন প্রায তালা প্রলঘয যায রকন্তু প্রর্াযাি রভতঘি একটা ফাাঁকা স্থান রদঘয প্রস সামঘনি 
রদঘক তারকঘয প্রদঘখ, প্রতািণিাঘিি ডানপাঘশি প্রদযাঘল আসঘলই একটা আাঁকার্াাঁকা ফাটঘলি সৃরষ্ট 
হঘযঘি। তাি আত্মা প্রফুল্ল হঘয উঘে। পি মুহূঘতবই প্রস রর্রস্মত হঘয অনুধার্ন কঘি প্রয 
দূযবপ্রাকাঘিি প্রাচীঘিি কাি প্রথঘক পািা গুরল খুর্ সামানযই প্রিাাঁ়ো হঘে। 
 

প্রস রর্মূঢ় ভরঙ্গঘত তারকঘয থাকাি মাঘঝই সহসা কুণ্ডলীকৃত প্রধাযাি মাঘঝি আঘিকটা ফাাঁকাস্থান 
রদঘয প্রতািণিাঘিি রেক উপঘিি প্রাকাঘি একটা কমবচািলয লক্ষয কঘি। কামিান রক আত্মসমপবঘনি 
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জনয প্রস্তুরত রনঘে। রর্ষযটা তাি রর্শ্বাস কিঘত কষ্টই হয। প্রস তাি প্রযালন্দাজ আি তরকঘদি 
রচৎকাি কঘি গুরলর্ষবণ র্ন্ধ কিঘত র্ঘল, তািপঘি রর্ষযটা ভাঘলা কঘি পযবঘর্ক্ষন কিঘত সামঘনি 
রদঘক এরযঘয যায। র্ারুঘদি তীব্র, ঝাাঁঝাঘলা যন্ধযুক্ত প্রধাাঁযা ধীঘি ধীঘি সঘি প্রযঘত শুরু কিঘত প্রস 
প্রদঘখ প্রয দূযব প্রকাঘিি উপঘি কামিাঘনি সসনযিা কাঘেি সতিী সূচাঘলা দঘণ্ডি মঘতা রকিু একটা 
স্থাপণ কিঘি। তািপঘি দীেবকায একটা অর্যর্ঘক রনঘজঘদি সামঘন প্রেলঘত প্রেলঘত, প্রসখাঘন 
আিও সসনয এঘস উপরস্থত হঘয, সকাঘলি ধুসি আকাঘশি প্রপ্রক্ষাপঘট যাি মাথাি লম্বা প্রখালা চুল 
আর্িাভাঘর্ প্রদখা যায। হুমাযুন সামঘনি রদঘক প্রদৌ়োঘত আিম্ভ কঘি যতক্ষণ না প্রস প্রদখঘত পায 
প্রয অর্যর্টা একজন মরহলাি এর্ং তাি হাঘত রকিু একটা ধিা িঘযঘি। এমন একটা রকিু যা 
িটফট কিঘি আি প্রমা়ে খাঘে- একটা রশশু। 
 

হুমাযুঘনি প্রদঘহি িক্ত প্রযন রনঘমঘষ জমাট র্িঘফ পরিণত হয। সসনযিা যখন প্রমঘযটাঘক কাঘেি 
খুাঁরটি সাঘথ র্াধঘি তখন প্রস স্বপ্নরর্ষ্ট মানুঘষি মঘতা তারকঘয থাঘক, তািা প্রমঘযটাি সািা শিীি 
দর়ে র্া প্রশকঘলি মঘতা প্রদখঘত রকিু একটা রদঘয প্রপাঁরচঘয র্াঘধ প্রকর্ল তাি হাঘতি প্রাণর্ন্ত 
প্রর্াঝাটা ধঘি িাখাি জনয হাত দুঘটা প্রখালা িাঘখ। ঐ কু্ষঘদ পুটরলটা, হুমাযুঘনি মঘন সঘন্দঘহি 
সামানযতম প্রকাঘনা অর্কাশ থাঘক না, তাি সন্তান তািই দুধ-মা মাহাম আযা তাঘক দুহাঘত জর়েঘয 
িঘযঘি। 
 

একটা অসহায কান্না তাি যলা রচঘি প্রর্ি হঘয আঘস। না! জারহদ প্রর্য আি সর্িাম খান ইরতমঘধয 
তাি পাঘশ এঘস উপরস্থত হঘযঘি, িক্ত মাংঘসি জীর্ন্ত লক্ষযর্স্তু রহসাঘর্ প্রাচীঘিি উপঘি প্রদরশবত 
মরহলা আি রশশুরটি অপারথবর্ দৃশযপঘটি রদঘক হুমাযুঘনি মঘতা তািা রনর্বাক ভরঙ্গঘত তারকঘয 
থাঘক। অর্ঘশঘষ ভযঙ্কি দৃশযটা প্রথঘক র্হুকঘষ্ট রনঘজি দৃরষ্ট সরিঘয রনঘয হুমাযুন দুহাঘত রনঘজি মুখ 
প্রচঘপ ধঘি। রনঘজি সৎ-ভাইঘযি কুরটলতাঘক প্রস আঘিা একর্াি প্রিাট কঘি প্রদঘখঘি। কামিাঘনি 
এই প্রতুযত্তঘিি অথব প্রাঞ্জল আি িযথবহীন- আক্রমণ অর্যাহত িাখঘল রনঘজি সন্তাঘনি োতক তুরম 
রনঘজই হঘর্। 
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সর্িাম খান, অরর্লঘম্ব প্রযালার্ষবণ র্ন্ধ কিঘত র্ঘলন। আরম আমাি প্রিঘলি জীর্ন রনঘয প্রকাঘনা ঝুাঁরক 
রনঘত চাই না…জারহদ প্রর্য, দূযবপ্রাসাদ আি শহঘিি চািপাঘশ অর্ঘিাধ র্জায িাখঘত পযবাপ্ত সংখযক 
সসনয প্রমাতাঘযন কঘিন রকন্তু আক্রমণকািী র্ারহনীঘক এই মুহূঘত রশরর্ঘি রফঘি প্রযঘত র্ঘলন। 
 

তূযবধ্বরন আি দামামাি শঘব্দ তাি সসনযিা তুষািারৃ্ত সমভূরমি উপি রদঘয রনঘজঘদি তারু্ি রদঘক 
রফঘি প্রযঘত আিম্ভ কিঘত, হুমাযুন প্রো়োি মুখ েুরিঘয প্রনয এর্ং কাঘিা সাঘথ আি প্রকাঘনা কথা না 
র্ঘল রনঘজি প্রদহিক্ষী রকংর্া প্রসনাপরত কাঘিা সাঘথ প্রকাঘনা কথা না র্ঘল- প্রস মন্থি যরতঘত তারু্ি 
রদঘক রফঘি প্রযঘত থাঘক। সূযব এখন যরদও প্রমঘেি আ়োল প্রথঘক প্রর্ি হঘয এঘসঘি, সরু ধুসি 
আঘলািরি আকাশ আঘলারকত কিঘত শুরু কঘিঘি, তাি রনঘজি পৃরথর্ী এমন অন্ধকাঘিি রভতঘি 
হারিঘয রযঘযঘি র্ঘল তাি আঘয কখনও মঘন হযরন। প্রস সফলভাঘর্ রকভাঘর্ এই অরভযাঘনি 
পরিসমারপ্ত টানঘর্। প্রস রফঘি রযঘয হারমদাঘক রক র্লঘর্? 
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১৮.  ধযরাম্ত অ্চতচথ 

 

রুিম প্রর্য, আরম রেক রু্ঝঘত পািলাম না। রর্দায প্রনর্াি প্রসঙ্গ আপরন এখন রকভাঘর্ র্লঘত 
পািঘলন? 
 

সুলতান, পৃরথর্ীি অরধশ্বি, আমাি আত্মীয-সম্পরকবত ভাই শাহ তামাস্প, কাঝরভন প্রথঘক িওযানা 
প্রদর্াি আঘয আমাঘক সুরনরদবষ্ট আঘদশ রদঘযরিঘলন প্রয যরদ আপনাি অরভযাঘনি সাফলয অরনরিত 
হঘয পঘ়ে- যরদ িযমাস পঘি আপনাি সাফঘলযি র্যাপাঘি আমাি মঘন সঘন্দঘহি জন্ম হয। আরম 
তাি সসনযর্ারহনী রনঘয তাহঘল প্রযন স্বঘদঘশ রফঘি যাই। আরম যঘথষ্ট সধঘযবযি পরিচয রদঘযরি রকন্তু 
এখন প্রসই সময সমাযত। আমিা পািসয প্রথঘক যাত্রা শুরু কিাি পঘি িযমাস অরতক্রান্ত হঘযঘি… 
দুই মাস হঘত চঘলঘি আমিা প্রর্ামার্ষবণ র্ন্ধ কঘি এই রনষ্ফল কারু্ল অর্ঘিাধ আিম্ভ কঘিরি। তীব্র 
শীত আি রর্রূপ পরিঘর্ঘশ আমাি প্রলাঘকিা কষ্ট পাঘে, আি তািঘচঘযও র়্ে কথা এি ফঘল রক 
লাভ হঘর্? দূযবপ্রাসাদ আি শহঘি পযবাপ্ত পরিমাণ িসদ মজুদ িঘযঘি প্ররতিক্ষা প্রাচীঘিি উপি 
প্রথঘক আপনাি ভাইঘযি সসনযিাই র্িং আমাঘদি উতযক্ত কঘি, আমাঘদি খার্াঘিি প্রলাভ 
প্রদখায…সুলতান আরম দুুঃরখত রকন্তু আরম রনরূপায। শাহ্ তাাঁি র্ারহনীঘক অনয প্রকাথায কাযবকিভাঘর্ 
প্রমাতাঘযন কিাি পথ রনিয খুাঁঘজ পাঘর্ন… রুিম প্রর্য তালু র্াইঘিি রদঘক প্রিঘখ হাত উপঘি তুঘল 
প্রযন তাি রনযন্ত্রঘণি অতীত এঘহন পরিরস্থরতি উদ্ভার্ন হওযাঘত প্রস রনঘজ র্যরক্তযতভাঘর্ অনুতপ্ত। 
রকন্তু হুমাযুঘনি সাঘথ একাঘন্ত প্রদখা কিাি অনুমরত প্রাথবনা কঘি যত আধেন্টা ধঘি র্িার্ঘিি নযায 
একই িকম রর্নঘযি সাঘথ প্রস সর্রকিু এরযঘয রযঘযঘি। 
 

রর্রস্মত আি হতর্াক হুমাযুন অর্শয এখন দাাঁঘত দাাঁত প্রচঘপ রনঘজি চিাচিগ্রাসী প্রক্রাধ রনযন্ত্রঘণ 
িাখঘত প্রচষ্টা কঘি। আরম আপনাঘক প্রযমন র্ঘলরি, শাহ তাসাম্প সমযসীমা র্া সমযসূচী সম্পঘকব 
আমাঘক রকিুই র্ঘলনরন। রতরন রনঘজঘক আমাি ভাই রহসাঘর্ উঘল্লখ কঘি আমাি পুরুষানুক্ররমক 
স্বঘদশ আি প্রসই সাঘথ রহনু্দিাঘনি রসংহাসন পুনরুিাঘি আমাঘক সাহাযয কিাি অরভপ্রায র্যক্ত 
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কঘিন…রতরন ভাঘলা কঘিই জানঘতন কাজটা সমযসাঘপক্ষ। আমিা রর্ষযটা একঘত্র আঘলাচনা 
কঘিরি… 
 

সুলতান আরম সরতযই দুুঃরখত। আরম যরদ আমাি সসনযঘদি রনঘয পািঘসয রফঘি না যাই তাহঘল 
আরম আমাি আঘদশ অমানয কিঘর্া। যা আরম কিঘত পারি না। 
 

প্রর্শ, আপরন যখন কাঝরভন প্রপৌঁিাঘর্ন তখন আপনাি আত্মীয সম্পরকবত ভাইঘক এটা র্লঘর্ন- প্রয 
আরম আমাি ল়োই অর্যাহত িাখঘর্া এর্ং যত সমযই প্রঘযাজন প্রহাক আরম আমাি শত্রুঘদি 
এমনভাঘর্ পিাি কিঘর্া তািা আি প্রকাঘনারদন মাথা তুঘল দাাঁ়োঘত পািঘর্ না। এর্ং আগ্রায আমাি 
রসংহাসঘন যখন আরম পুনিায অরধরষ্ঠত হর্ আরম এটা প্রজঘন সন্তুষ্ট থাকঘর্া প্রয এই অসামানয 
প্রযৌিঘর্ি অরধকািী প্রমাযলিা এর্ং একমাত্র প্রমাযলিা। 
 

রুিম প্রর্ঘযি মুখার্যঘর্ প্রকাঘনা অরভর্যরক্ত প্রকাশ পায না। 
 

আপরন কখন রর্দায রনঘত চান? 
 

রতন রক চািরদন সুলতান আমাি প্রলাঘকিা যত শীরে যাত্রাি জনয প্রঘযাজনীয প্রস্তুরত প্রশষ কিঘত 
পািঘর্। আরম কামানগুঘলা আপনাি কাঘি প্রিঘখ যার্। কামানগুঘলা শাহ্ আপনাঘক শুঘভোি 
রনদশবনস্বরূপ রদঘযঘিন। 
 

রুিম প্রর্য যরদ তাাঁি কাঘি কৃতজ্ঞতা আশা কঘি তঘর্ তাঘক আশাহত হঘত হঘর্, সাক্ষাৎকাি পর্ব 
প্রশষ হঘযঘি এটা প্রর্াঝাঘত হুমাযুন র্সা অর্স্থা প্রথঘক উঘে দাাঁ়োর্াি সময ভাঘর্। আপরন আি 
আপনাি প্রলাঘকিা পাহাঘ়েি রভতি রদঘয রনরর্বঘি রফঘি প্রযঘত পািঘর্ন র্ঘলই আরম আশা করি। 
শাহঘক র্লঘর্ন আমাঘক তাি প্রদযা সহঘযারযতাি জনয তাাঁি প্ররত আরম কৃতজ্ঞ এর্ং একটাই প্রকর্ল 
প্রখদ প্রয খুর্ই সংরক্ষপ্ত সমঘযি জনয প্রসটা র্লর্ৎ রিল। 
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সুলতান, আপনাি র্াতবা আরম তাাঁঘক প্রপৌঁঘি প্রদর্। আি আশা করি আপনাি প্ররত প্রসৌভাঘযযি প্রদর্ী 
পুনিায একরদন প্রসন্ন হঘর্ন। 
 

রুিম প্রর্য রর্দায রনঘয চঘল যার্াি পঘি, হুমাযুন রকিুক্ষণ একাকী র্ঘস থাঘক। প্রকাঘনা ধিঘনি 
আযাম হুরশযারি না রদঘযই পাসবী প্রসনাপরত রনঘজি অরভপ্রায প্রোষণা কঘিঘিন। এই রর্পযবয 
প্রমাকাঘর্লা কিঘত এর্ং এখান প্রথঘক উত্তিঘণি পথ খুাঁজঘত রচন্তাভার্নাি জনয তাি সময 
প্রঘযাজন। একটাই আশাি কথা তাি রনঘজি প্রলাকঘদি সংখযা এখন পাসবী সসনযঘদি প্রায সমান 
এর্ং তািা প্রযখাঘন ল়োই কিঘি প্রসটা তাঘদি রনঘজঘদি এলাকা। পারিপারশ্ববক পরিঘর্শ তাঘদি 
কষ্টসরহষু্ণ কঘি তুঘলঘি এর্ং সমভূরমঘত অিরক্ষত অর্স্থাি মঘতা অস্থাযী রশরর্িঘক রর্পযবি কঘি 
তুঘলঘি প্রয তুষািপাত, র্িফ আি তীব্র র্াযুপ্রর্াহ প্রসসর্ রকিুই তাাঁঘদি হঘতাদম কিঘত পািঘর্ না। 
পাসবী সসনযঘদি রর্দায প্রনর্াি মঘতা হুমাযুনঘক যা প্রায একই িকঘমি মনুঃপী়ো প্রদয, প্রসটা হল 
তাি সাফলয সম্বঘন্ধ রুিম প্রর্ঘযি হতাশাজনক মূলযাযন। অর্ঘিাধ শুরু কিাি প্রথম রদন প্রথঘকই 
হুমাযুন একরদঘনি জনযও রনঘজঘক আশাহত হঘত প্রদযরন, প্ররতরদনই শত্রুঘক পিাভূত কিাি পথ 
খুাঁঘজ পার্াি আশা কঘিঘি… কামিাঘনি অর্স্থাঘনি প্রকাঘনা দূর্বলতা সনাক্ত কিঘত পািঘর্। প্রতমন 
প্রকাঘনা কারঙ্খত সাফঘলযি প্রদখা না প্রপঘলও, তাঘক প্রকর্ল সধযব ধািণ কিঘত হঘর্- কামিাঘনি 
িসদ অরনর্াযবভাঘর্ একসময প্রশষ হঘর্ই। 
 

অঘনকসময, অর্শয, যুিযাত্রাি মঘতাই সধযব ধািণ কিঘতও আত্মসংযঘমি পরিচয রদঘত হয। 
দূযবপ্রাকাঘি রনঘজি রশশু সন্তাঘনি সৃ্মরতই রনঘজি সর্বশরক্ত রদঘয দূযবপ্রাসাদ আক্রমণ কিা প্রথঘক 
হুমাযুনঘক রর্িত প্রিঘখঘি। রনঘজি সন্তাঘনি জনয তাি এই অনুভূরত কামিাঘনি ধাপ্পার্ারজ র্ন্ধ 
কিঘত তাাঁি অনীহা- রুিম প্রর্য সম্ভর্ত তাাঁি দূর্বলতা প্রভঘর্ র্ঘসঘি। প্রর্শ, তঘর্ তাই প্রহাক। 
একাকী ল়োই চারলঘয প্রযঘত- এইমাত্র রুিম প্রর্যঘক প্রস রেক যা র্ঘলঘি- যরদ প্রস র্াধয হয, প্রস 
তাই কিঘর্। 
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তারু্ি পদবাি ফাাঁক রদঘয যা তখনও আধঘখালা অর্স্থায ঝুলরিল, হুমাযুন র্াইঘি তারকঘয প্রদঘখ 
শীঘতি আঘলায খুর্ দ্রুত অন্ধকাি রমঘশ যায। প্রস শীঘ্রই তাি প্রসনাপরতঘদি প্রডঘক পাোঘর্ রক 
েঘটঘি তাাঁঘদি র্লঘত। পাসবীঘদি রর্দায রনঘত প্রদখঘল প্রর্াধহয তািাও স্বরিি রনুঃশ্বাস প্রফলঘর্। 
পািসয প্রথঘক হুমাযুঘনি প্রনতৃঘত্ব তাি র্ারহনী অরভযান শুরু কিাি প্রথমরদঘক প্রয প্রসৌহাদবয রর্দযমান 
রিল কারু্ঘলি আঘশপাঘশি এলাকায র্সর্াসিত প্রযাঘত্রি প্রলাকজন র্রধবত সংখযায তাাঁি দঘল প্রযায 
রদঘত শুরু কিঘল প্রসটা ততই হ্রাস প্রপঘত শুরু কঘিরিল। রতনরদন আঘযই, পাসবী আি তাাঁি 
প্রলাকঘদি রভতঘি সংেরটত এক সরহংতাি কথা জারহদ প্রর্য তাাঁঘক জারনঘযরিল। এক তারজক 
প্রযাত্রপরত, কঘযকজন পারসব তাাঁি িসদ চুরি কঘিঘি র্ঘল ধািণা কঘি, তাঘদি রশযা সািঘময র্ঘল 
যারল প্রদয। র্চসাি এক পযবাঘয তারজকঘদি একজন মুঘখ চাকুি প্রপাচ খায আি পাসবীঘদি 
একজঘনি প্রদঘহি একপাশ আগুঘন মািাত্মকভাঘর্ ঝলঘস যায, প্রর্চািাঘক জ্বলন্ত কযলাি পাঘত্রি 
উপি িুাঁঘ়ে প্রফলা হঘযরিল। এটা সম্ভর্ত উভযপঘক্ষি জনযই ভাঘলা হল প্রয রখরজল-র্াাঁশ িা- লাল-
টুরপি দল হুমাযুঘনি প্রলাঘকিা পাসবীঘদি রশযা ধমবমত প্রোষণা কিঘত তাাঁঘদি মাথাি প্রচাঙাকৃরত টুরপ 
আি এি প্রপিনরদঘক ঝুলন্ত টকটঘক লাল কাপঘ়েি ফারলি জনয তাাঁঘদি এই নাম রদঘযঘি- রর্দায 
রনঘে। প্রস অরর্লঘম্ব রশযা ধমবমঘতি প্ররত তাাঁি স্মািক আনুযঘতযি রর্ষযটাও আনুষ্ঠারনকভাঘর্ 
পরিতযায কিঘর্। তাি প্রলাঘকিা এটা প্রদঘখও উেীরপত হঘর্। 
 

হুমাযুঘনি রনযন্ত্রক তারু্ি র্াইঘি প্রথঘক যলাি স্বি প্রভঘস আসঘত তাি ভার্নায প্রিদ পঘ়ে। 
তািপঘিই তারু্ি পদবা সরিঘয রদঘয জওহি মাথা নীচু কঘি প্রভতঘি প্রঘর্শ কঘি। সুলতান, সর্িাম 
খান আপনাি সাঘথ প্রদখা কিাি অনুমরত প্রাথবনা কঘিঘিন। 
 

চমৎকাি! 
 

সর্িাম খান তারু্ি রভতঘি আসঘত হুমাযুন লক্ষয কঘি প্রয তাি যলাি ক্ষতস্থানটা এখনও প্রযালারপ 
আি জাযযাটা কুরিত হঘয আঘি এর্ং নতুঘনি মঘতা দযদয কিঘি। প্রলাকটা একজন প্রপা়ে খাওযা 
প্রযািা আি চতুি সমিরর্দ। রুিম প্রর্য পাসবী প্রসনার্ারহনীি প্রধান প্রসনাপরত হঘলও, প্রায শুরুি 
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রদন প্রথঘকই হুমাযুঘনি মঘন হঘযঘি সর্িাম খানই পাসবীঘদি আসল প্রনতা আি প্রসনাপরত। তাি 
খািাপই লাযঘি এমন একজন প্রযািাঘক হািাঘত হঘর্ র্ঘল। 
 

সর্িাম খান, আপরন রক রকিু র্লঘত চান? 
 

সর্িাম খান স্বভার্ রর্রুি ভরঙ্গঘত ইতিত কঘি, প্রযন প্রস যা র্লঘত চায প্রসটা র্লাটা প্রমাঘটই সহজ 
প্রকাঘনা কাজ নয। তািপঘি রিধা প্রঝঘ়ে প্রফঘল প্রস নীল প্রচাঘখ হুমাযুঘনি রদঘক পলকহীনভাঘর্ 
তারকঘয প্রথঘক, কথা শুরু কঘি। রুিম প্রর্য আপনাঘক রক র্ঘলঘি আরম প্রসটা জারন…আরম 
দুুঃরখত। 
 

আপনাঘক এজনয প্রকউ প্রদাষ প্রদঘর্ না। আরম প্রযজনয দুুঃরখত প্রসটা হল প্রয আপনাি সহঘযারযতা 
প্রথঘক আরম র্রিত হর্। 
 

সুলতান, সর্িাম খান তাাঁি সহজাত ভদ্রতাি রর্পিীঘত কথা র্ঘল উঘে, আমাি কথাটা আঘয একটু 
প্রশাঘনন। কারু্ঘল আসর্াি পঘথ রযরিকঘি আমিা যখন অতরকবত হামলাি সমু্মখীন হঘযরিলাম তখন 
আপরন আমাঘক র্াাঁরচঘযরিঘলন। আরম সািা জীর্ঘন যতর্াি যুঘি অর্তীণব হঘযরি প্রকাঘনার্ািই 
মৃতুযঘক এত কাঘি প্রথঘক অনুভর্ করিরন…আরম মানসপঘট ততক্ষঘণ প্রদঘখ প্রফঘলরি প্রসই রনজবন 
প্রান্তঘি আমাি কর্ি প্রখাাঁ়ো হঘে। রকন্তু আপরন প্রদর্দূঘতি মঘতা আরর্ভূবত হঘয আমাঘক আমাি 
জীর্ন রফরিঘয রদঘযরিঘলন। আমাঘক আপনাি এই ঋণ প্রশাধ কিাি একটা সুঘযায প্রদর্াি জনয 
আরম অনুঘিাধ কিরি। 
 

সর্িাম খান, তুরম ঋণী নও। একজন মানুষ যুিঘক্ষঘত্র রনঘজি সহঘযািা র্নু্ধি প্রাণসংশয হঘযঘি 
প্রদখঘত প্রপঘল প্রস যা কিঘতা আরম রেক প্রসই কাজটাই কঘিরি। 
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আরম রুিম প্রর্ঘযি সাঘথ পািঘসয রফঘি যার্াি প্রচঘয আপনাি সাঘথই থাঘকঘত প্রর্শী আগ্রহী আি 
আমাি সমি শরক্ত রদঘয আপনাি এই অরভযানঘক সামঘন এরযঘয রনঘয প্রযঘত চাই। আপরন রক 
আমাঘক আপনাি প্রসনার্ারহনীঘত একটা সুঘযায প্রদঘর্ন? 
 

হুমাযুন প্রকাঘনা কথা না র্ঘল উঘে দাাঁ়োয এর্ং সামঘনি রদঘক এরযঘয রযঘয সর্িাম খাঘনি দুর্াহু 
আকঘ়ে ধঘি তাি প্রচাঘখি রদঘক তাকায। সমগ্র পারসব প্রসনার্ারহনীঘত একজনও মানুষ, প্রনই যাঘক 
আরম আমাি পাঘশ ল়োই কিাি জনয চাই প্রকর্ল… 
 

* 
 

সুলতান…সুলতান…উেুন। তাি কাাঁধ ধঘি প্রকউ একজন আলঘতা কঘি না়ো রদঘে… নারক পুঘিাটাই 
প্রকর্ল একটা স্বপ্ন? হুমাযুন তাি পাঘশই শুঘয থাকা তোেন্ন হারমদাি প্রদঘহি প্রকামল উষ্ণতাি 
আিও কািাকারি রনঘজঘক সরিঘয আঘন। রকন্তু ঝাাঁরকটা ক্রঘমই আঘিা প্রর্ল হঘয উেঘি। হুমাযুন 
প্রচাখ প্রমঘল তারকঘয প্রদঘখ হাঘত প্রতঘলি একটা প্রদীপ রনঘয জযনার্ তাাঁঘদি মাথাি কাঘি দাাঁর়েঘয 
িঘযঘি। দপদপ কিঘত থাকাি আঘলাি প্রপ্রক্ষাপঘট, প্রস প্রদঘখ জযনর্ঘক উঘত্তরজত প্রদখাঘে, তাি 
মুঘখি জন্মরচহ্নটা স্বাভারর্ঘকি প্রচঘয প্রর্শী যাঢ় মঘন হয। 
 

রক র্যাপাি? তাি পাঘশ শুঘয থাকা হারমদা েুম ভিা প্রচাখ খুঘল জানঘত চায। 
 

আধেন্টা আঘয একজন আযত রশরর্ঘি প্রঘর্ঘশ প্রচষ্টা কঘি। প্রহিীিা তাাঁঘক থারমঘয পরিচয জানঘত 
চাইঘল, প্রস রনঘজি পরিচয না রদঘয তাাঁঘক জারহদ প্রর্ঘযি কাঘি রনঘয প্রযঘত র্ঘল। জারহদ প্রর্য তাি 
সাঘথ কথা র্লাি পঘি, আপরন সুলতানাি সাঘথ প্রজনানাঘদি তারু্ঘত অর্স্থান কিঘিন জানা থাকায, 
রতরন আমাঘক প্রডঘক পাোন এর্ং আমাঘক আঘদশ প্রদন আপনাঘক প্রডঘক রনঘয প্রযঘত। 
 

এঘতা তা়োহুঘ়ো কিাি কািণ? সকাল পযবন্ত রক প্রস অঘপক্ষা কিঘত পািঘতা না? 
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জারহদ প্রর্য আমাঘক রকিুই র্ঘলরন…প্রকর্ল র্লঘত র্ঘলঘি প্রয আপরন প্রযন এখনই প্রসখাঘন দশবন 
প্রদন… 
 

প্রর্শ, চঘলা প্রদখা যায। হুমাযুন শযযা তযায কঘি এর্ং প্রভ়োি চাম়োি আিিন প্রদযা একটা লম্বা 
আলখাল্লা প্রদঘহি চািপাঘশ ভাঘলা কঘি মুঘ়ে রনঘয তারু্ি র্াইঘি রহমশীতল র্াতাঘস প্রর্ি হঘয 
আঘস। প্রলাকটা প্রক হঘত পাঘি? কামিান সম্ভর্ত প্রকাঘনা র্াতবার্াহক প্রপ্রিণ কঘিঘি রকন্তু 
এঘভািাঘত প্রসটা প্রস প্রকন কিঘত যাঘর্ এটা অর্শয একটা িহসয। জ্বলন্ত কযলাি একটা ধাতর্দারন 
ব্রারজযাি যাঘক র্ঘল প্রসখান প্রথঘক রনযবত আঘলায প্রস জারহদ প্রর্যঘক লম্বা, চও়ো কাাঁঘধি এক 
প্রলাঘকি পাঘশ দাাঁর়েঘয থাকঘত প্রদঘখ প্রলাকটা পিঘণ যাঢ় িঘঙি আলখাল্লা যাি মি কার্িণী 
সামঘনি রদঘক প্রটঘন রদঘয প্রস রনঘজি মুখটা আ়োল কঘি প্রিঘখঘি। কামিাঘনি প্রপ্ররিত প্রকাঘনা 
গুপ্তোতক রক প্রলাকটা… রকংর্া পািঘসযি শাঘহি অনুযত োতক? 
 

জারহদ প্রর্য প্রলাকটা রক সশস্ত্র? 
 

না, সুলতান। প্রলাকটা তাঘক তল্লারশ কিাি সময আমাঘদি সহঘযারযতাই কঘিঘি। 
 

হুমাযুন প্রলাকটাি কািাকারি এরযঘয প্রযঘত, প্রলাকটা ধীঘি, ইোকৃতভাঘর্ মি কার্িনী রপিঘনি 
রদঘক সরিঘয প্রদয। ব্রারজযাঘিি আর্িা আঘলায হুমাযুন সাঘথ সাঘথ রচনঘত পাঘি প্রয প্রলাকটা 
রহন্দাল, চও়ো মুঘখ েন দার়েি জঙ্গল রকন্তু তাি সৎ-ভাইঘক এখনও তাি রচনঘত ভুল হয না। এক 
মুহূঘতবি জনয, দুই ভাই রনরনবঘমষ ভাঘর্ রনিঘর্ পিস্পঘিি রদঘক তারকঘয থাঘক। এঘতারকিু েটনা 
েঘট যার্াি পঘিও, হুমাযুঘনি মঘন সহসা রহন্দাঘলি সৃ্মরত পুনিায জাযরুক হঘয উঘে- মাহাঘমি 
প্রকাঘল রশশু রহন্দাল, রকভাঘর্ প্রিাট ভাইঘক প্রস প্রথমর্াঘিি মঘতা প্রো়োয চ়েঘত রশরখঘযরিল, 
প্রথমর্াঘিি মঘতা খিঘযাশ রশকাি কঘি রহন্দাঘলি প্রসই উল্লরসত অরভর্যরক্ত; তািপঘি পির্তবী 
সমঘযি সৃ্মরত রহন্দাঘলি রর্ঘদ্রাঘহি সময তাি মুঘখি অরভর্যরক্ত, মালঘদর্ আি রমজবা হুঘসঘনি কাঘি 
রনর্বারসত হুমাযুঘনি প্রথমর্াি যাত্রাি সময রকভাঘর্ রর্শ্বি তাি সাঘথ প্রস হুমাযুঘনি সঙ্গী হঘযরিল; 
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তািপঘি সর্রকিু িারপঘয যায তাাঁঘদি প্রশষর্াি প্রদখা হর্াি সৃ্মরত হারমদাি কািঘণ রকভাঘর্ তািা 
এঘক অপঘিি উপঘি ঝাাঁরপঘয পঘ়েরিল এর্ং রকভাঘর্ হুমাযুঘনি পাঘযি কাঘি থুথু প্রফঘল িক্তাক্ত, 
প্রচাঘখ মুঘখ কালরশঘি প়ো রকন্তু তখনও উিত রহন্দাল প্রো়ো রনঘয চঘল রযঘযরিল। 
 

আমাঘদি একটু একা থাকঘত দাও, আি প্রদখঘর্ প্রকউ প্রযন আমাঘদি রর্িক্ত না কঘি। জারহদ প্রর্য 
অন্ধকাঘি রমরলঘয যাওযা পযবন্ত হুমাযুন অঘপক্ষা কঘি, পুঘিাটা সময প্রস তীক্ষ্ণ প্রচাঘখ রহন্দাঘলি 
রদঘক তারকঘয থাঘক তািপঘি রজঘজ্ঞস কঘি, এখাঘন তুরম প্রকন এঘসঘিা? এর্ং এভাঘর্ আমাি 
সামঘন রনঘজঘক প্রকন একাকী সমপবন কঘিঘিা? 
 

যত কঘযকমাস যার্ত কামিাঘনি কাি প্রথঘক পারলঘয যার্াি পঘি কারু্ঘলি উত্তিপূঘর্ব জারযঘশি 
উাঁচু পাহার়ে অিঘল আমাি প্রশষ রর্শ্বি র্নু্ধঘদি আশ্রঘয রিলাম আরম। রকন্তু প্রসই প্রতযন্ত অিঘলও 
খর্ি প্রপৌঁঘি যায। কামিান রক কঘিঘি জানঘত পারি- আপনাি কামানগুঘলা যখন কারু্ঘলি 
দূযবপ্রাসাঘদি প্রাচীঘি প্রযালার্ষবণ কিরিল তখন প্রস রকভাঘর্ আকর্িঘক এি দূযবপ্রাকাঘি উনু্মক্ত 
লক্ষযর্স্তুঘত পরিণত কঘিরিল। তাি কীরতবকলাপ প্রদঘখ আরম রশউঘি উরে- সর্রকিুই আমাঘদি 
প্রযািাি িীরতনীরতি প্ররত একটা চিম অর্মাননা আি আমাঘদি পরির্াঘিি সম্মাঘন কলঙ্ক প্রলপন 
কঘিঘি। 
 

চমৎকাি অনুভূরত, রকন্তু তুরম এখনও আমাি প্রঘশ্নি উত্তি দাওরন। আমিা পিস্পঘিি সাঘথ এঘসা 
প্রখালাখুরল আঘলাচনা করি। তুরম প্রকন এখাঘন এঘসঘি? 
 

আকর্িঘক উিাঘি সাহাযয কিঘত। 
 

হুমাযুন এঘতাটাই চমঘক যায প্রয রকিুক্ষঘণি জনয প্রস র্াকরুি হঘয ব্রারজযাঘিি উপঘি শান্তভাঘর্ 
রনঘজি রর্শাল দুঘটা হাঘত ওম প্রপাহাঘত থাকা তাি সৎ-ভাইঘযি অর্যঘর্ি রদঘক অপলক দৃরষ্টঘত 
তারকঘয থাঘক। 
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আরম জারন আপরন রক ভার্ঘিন। রনির্তা ভঙ্গ কঘি রহন্দাল কথা র্ঘল উঘে। আপরন রনঘজঘক প্রশ্ন 
কিঘিন প্রয প্রকন আরম আপনাঘক সাহাযয কিঘত চাইঘর্া। র্যাপািটা সহজ। িঘক্ত র্াাঁধন যা আমৃতুয 
আমিা র্হন কিঘর্া তািপঘিও আপনাি আি আমাি রভতঘি প্রকাঘনামঘতই সমঘঝাতা হওযা 
অসম্ভর্। এটা অপরির্তবনীয। আজ িাঘত আরম হারমদা প্রকর্লমাত্র হারমদাি কথা প্রভঘর্ই 
এঘসরি…তাি কাঘি তাি সন্তানঘক রফরিঘয রদঘত সাহাযয কঘি তাি কষ্ট রকিুটা হঘলও লাের্ 
কিঘত…প্রস রনিযই অসম্ভর্ মঘনাকঘষ্ট…। 
 

হুমাযুন আ়েষ্টভরঙ্গঘত প্রদঘহি ভি র্দলায, হারমদা প্রসঘঙ্গ রহন্দাঘলি সাঘথ আঘলাচনা কিঘতই তাাঁি 
অস্বরিঘর্াধ হয এর্ং তাি প্রচঘযও র়্ে কথা হারমদাি সন্তানঘক উিাি কিঘত র্যথব হঘয রকভাঘর্ প্রস 
হারমদাঘক আশাহত কঘিঘি, প্রসসর্ রনঘয প্রতা প্রস রহন্দাঘলি সাঘথ আিও কথা র্লঘত চায না। 
 

যরদ সরতযই তুরম হারমদাি কষ্ট লাের্ কিাি ভার্না প্রথঘক এখাঘন এঘস থাঘকা তাহঘল আরম প্রতামাি 
প্ররত কৃতজ্ঞ থাকঘর্া। প্রস পুনিায চুপ কঘি থাঘক তািপঘি রনঘজি যর্ব যলধুঃকিঘণি রসিান্ত 
প্রনয। আরম প্রযমন র্ঘলরি প্রয আমিা প্রখালাখুরল আঘলাচনা কিঘর্া প্রসই র্াির্তা প্রমঘন র্লরি, 
আকর্িঘক হািার্াি পি প্রথঘক মানরসক শারন্ত র্া সরতযকাঘিি রর্শ্রাম এই দুরট রজরনষ হারমদা 
ভুঘলই প্রযঘি…রকন্তু তুরম যখন সাহাঘযযি কথা র্ঘলঘি, তখন আসঘল রক প্রর্াঝাঘত প্রচঘযঘিা? প্রকাঘনা 
ধিঘনি সফলতা িা়োই আরম আজ প্রায চাি মাসারধক কাল ধঘি দূযবপ্রাসাদ অর্ঘিাধ কঘি 
প্রিঘখরি। আরম আমাি প্রসনার্ারহনীি সহাযতায যা কিঘত পারিরন প্রসখাঘন তুরম একাকী রক কিঘত 
পািঘর্ র্ঘল মঘন কঘিা? 
 

আরম কামিাঘনি আস্থা অজবন কঘি দূযবপ্রাসাঘদ প্রঘর্শ কিঘত পারি। একর্াি প্রভতঘি প্রঘর্শ 
কিঘত পািঘল আরম আকর্িঘক উিাঘিি একটা উপায খুাঁঘজ প্রর্ি কিঘত পািঘর্া। 
 

রকভাঘর্? কামিান প্রতামাঘক প্রকন আমাি প্রচঘয প্রর্শী রর্শ্বাস কিঘর্? 
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আরম তাাঁি আস্থা অজবন কিঘত পািঘর্া, কািণ আরম তাঘক ভাঘলা কঘি রচরন কািণ আরম তাি 
দুর্বলতা সম্বঘন্ধ অর্যত িঘযরি। প্রস আপনাঘক েৃণা কঘি এর্ং মঘনপ্রাঘণ রর্শ্বাস কঘি প্রসই 
আমাঘদি পরির্াঘিি স্বাভারর্ক প্রধান। রনঘজি সম্বঘন্ধ তাাঁি আত্মযর্ব, তাাঁি আত্মশ্লাো র্যর্হাি কঘি 
আরম তাঘক প্রর্াঝার্ প্রয আমাি প্রর্াঘধাদয েঘটঘি এর্ং আরম পুনিায তাি রমত্র হঘত 
আগ্রহী…আপনাি রর্রুঘি র্ার্ঘিি অনযানয পুত্রঘদি তাি অধীঘন একরত্রত কিঘত চাই। রকন্তু এসর্ 
রনভবি কিঘি একটা রর্ভ্রম সৃরষ্ট উপঘি… 
 

র্লঘত থাঘকা। 
 

আপনাঘক অর্শযই প্রথঘম অর্ঘিাধ তুঘল রনঘত হঘর্ এর্ং এমন একটা পরিরস্থরতি সৃরষ্ট কিঘত হঘর্ 
প্রযন মঘন হয আপরন আপনাি সসনযর্ারহনী রনঘয কারু্ল তযায কিঘিন। পাহা়ে প্রথঘক আমাি 
রনঘজি প্রলাকঘদি রনঘয আসর্াি জনয তাহঘল আমাি সামঘন একটা পথ খুঘল যায এর্ং কামিানঘক 
আরম তাহঘল সমত্রীি প্রিার্ কিঘত পারি… 
 

তুরম র্লঘত চাইঘিা এত সপ্তাহ পঘি আরম অর্ঘিাধ তুঘল প্রনর্, যখন আরম কামিাঘনি উপঘি 
অর্ঘিাধ আিও কঘোি কিাি কথা ভার্রি। 
 

আপনাঘক প্রসটাই কিঘত হঘর্। কারু্ঘলি আঘশপাঘশ আপরন রশরর্ি স্থাপন কঘি অর্স্থান কিঘল 
আমাি পরিকল্পনা সফল হঘর্ না। কামিানঘক রর্শ্বাস কিাঘত হঘর্ প্রয আপরন হাল প্রিঘ়ে রদঘযঘিন। 
 

তুরম র্ড্ডঘর্শী দার্ী কিঘিা। প্রতামাি এঘতা সর্ ভাঘলা কথাি পঘিও আমাি রর্শ্বাস তুরম 
ইরতমঘধযই কামিাঘনি সাঘথ সরন্ধ কঘিঘি এর্ং প্রসই প্রতামাঘক এখাঘন পারেঘযঘি আমাি সাঘথ 
চালারকি প্রচষ্টা কিঘত। 
 

আরম আমাঘদি মিহুম আব্বাজাঘনি সৃ্মরতি কসম কঘি র্লরি এি মাঘঝ প্রকাঘনা ধিঘনি িলনা 
প্রনই… হুমাযুঘনি তীক্ষ্ণ দৃরষ্ট রনুঃশঙ্কভাঘর্ রহন্দাঘলি তামাঘট প্রচাখ রফরিঘয প্রদয। 
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প্রর্শ মানলাম- ধঘিা আরম প্রতামাি পিামশব অনুযাযী কাজ কিলাম, তািপঘি তাহঘল রক েটঘর্? 
 

কামিাঘনি মঘন ধািণা জন্মাঘর্ প্রয প্রস আপনাঘক পিাি কঘিঘি। রনঘজি সাফঘলয অনুপ্রারণত হঘয 
প্রস তখন আমাি যল্প আঘিা সহঘজ প্রমঘন রনঘত প্রস্তুত থাকঘর্- প্রয স্বযং আপনাি পঘক্ষও যখন 
তাাঁঘক পিাি কিা সম্ভর্ হযরন, আরম তাঘক আমাঘদি রপতাি প্রকৃত উত্তিারধকারি রহসাঘর্ প্রমঘন 
রনঘত এর্ং তাি অধীনি থাকঘত প্রস্তুত আরি। 
 

প্রতামাি আসঘলও মঘন হয প্রস প্রতামাি কথা রর্শ্বাস কিঘর্? 
 

রনঘজঘক রনঘয তাাঁি আত্মযর্বঘক প্রমাঘটই প্রিাট কঘি প্রদখঘর্ন না। আি তািা়ো, প্রস প্রকন আমাঘক 
অরর্শ্বাস কিঘর্? আরম প্রকন পাহাঘ়ে পলাতক পাহা়েী জীর্ঘনি র্দঘল প্রমাযল যুর্িাঘজি রর্েুরিত 
প্রযৌিঘর্ি একটা অংঘশি অরধকািী হঘত চাইর্ না যাি প্রসৌভাঘযযি সূযব উদীযমান যখন আপরন ভাযয 
রর্পযবঘযি মুঘখামুরখ। আি আমাি সাঘথ আযত অরতরিক্ত প্রলাকঘদি সাহাযয লাভ কঘি প্রস আমাি 
প্ররত কৃতজ্ঞ থাকঘর্। তািপঘি একর্াি দৃযবপ্রাসাঘদি অভযন্তঘি প্রঘর্শ কিঘত পািঘল আরম 
আকর্িঘক কারু্ল প্রথঘক প্রযাপঘন প্রর্ি কঘি আনর্াি একটা পথ রেকই খুাঁঘজ পাঘর্া…রকন্তু এজনয 
একটু সময প্রঘযাজন। আমাঘক প্রয প্রকর্ল কামিাঘনি আস্থাই অজবন কিঘত হঘর্ তা নয আমাঘক 
প্রসই সাঘথ উপযুক্ত সুঘযাযও খুাঁঘজ প্রপঘত হঘর্… 
 

কামিাঘনি আম্মাজান গুলরুঘখি রক খর্ি? প্রস তাাঁি সন্তাঘনি মঘতাই ধূতব সম্ভর্ত তাাঁি সন্তাঘনি 
প্রচঘযও ধূতবতি। প্রস যরদ কামিাঘনি সাঘথ থাঘক তাহঘল তাাঁঘক সহঘজ প্রতারিত কিঘত পািঘর্ না। 
 

রহন্দালঘক রর্রস্মত প্রদখায। গুলরুখ মািা রযঘযঘি। কারু্ল প্রথঘক কান্দাহাঘি আযমঘনি সময তাাঁঘক 
র্হনকািী যরুি যার়েরট দিীঘত পঘ়ে রযঘযরিল। আরম প্রভঘর্রিলাম আপরন হযত খর্িটা শুঘনঘিন। 
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না। হুমাযুন ধাক্কাটা হমজ কঘি। রনঘজি সন্তাঘনি উচ্চাকাঙ্খ চরিতাথব কিঘত প্রয মরহলা তাাঁঘক 
আরফম আি সুিাি প্রনশায আসক্ত কঘিরিল তাি জনয প্রস সামানযই দুুঃখঘর্াধ কঘি। তািপঘিও 
তুরম রনঘজঘক ভীষণ রর্পঘদি সমু্মখীন কিঘত চাইঘি। আো ধঘি রনলাম প্রতামাি উঘেশয সফল 
হল, তুরম রর্রনমঘয আমাি কাঘি রক আশা কি? 
 

রকিু না। আরম যা কামনা কিতাম আপরন তাাঁি পুঘিাটুকুই রিরনঘয রনঘযঘিন এর্ং আপনাি পঘক্ষ 
প্রসটা রফরিঘয প্রদযা অসম্ভর্… 
 

দুই ভাই মুহূঘতবি জনয রনিঘর্ পিস্পঘিি রদঘক তারকঘয থাঘক। এখন যখন প্রস রহন্দালঘক আর্াি 
সামঘন প্রপঘযঘি, হুমাযুন অনুধার্ন কঘি রনঘজি অপিাধঘর্াধ সম্বঘন্ধ, তাঘক আহত কিাি কািঘণ 
রনঘজি প্রখদ সম্বঘন্ধ কতরকিু প্রস তাঘক র্লঘত চায। রকন্তু তাি সৎ-ভাই তাি কথা রর্শ্বাস কিঘর্ না 
এর্ং তািা়ো প্রকানভাঘর্ই আি র্াির্তাঘক পরির্তবন কিা সম্ভর্ না হারমদাঘক হুমাযুন এঘতা প্রর্ল 
আঘর্য রদঘয ভাঘলার্াঘস অনয প্রকাঘনা িমণীি জনয যা প্রস কখনও অনুভর্ কঘিরন। প্রস যরদ 
আর্ািও সুঘযায পায তাহঘল হারমদাঘক পার্াি জনয তাি সংকল্প আঘযি মঘতাই রনমবম হঘর্। 
 

দুই ভাইঘযি কঘথাপকথঘনি পুঘিাটা সময হুমাযুঘনি মুখ প্রথঘক রহন্দাল তাি দৃরষ্ট একর্াঘিি জনযও 
সিাযরন। প্রর্শ, আপনাি রক মতামত? আপনাি রশরর্ি তযায কিাি পূঘর্ব ধঘি রনরে প্রয আপরন 
আমাঘক প্রযঘত রদঘত প্রস্তুত- আমাঘক অর্শযই প্রসটা জানঘত হঘর্ আি সূঘযবাদঘযি পূঘর্ব আমাঘক 
অর্শযই এখান প্রথঘক রর্দায রনঘত হঘর্। আপনাি রশরর্ঘিি অঘনক মানুষই আমায প্রচঘন এর্ং 
তাঘদি রভতঘি হযত গুপ্তচিও িঘযঘি। আমাি পরিকল্পনা সফল হর্াি সামানযতম সম্ভার্নাও প্রশষ 
হঘয যাঘর্, এখাঘন আমাি উপরস্থরতি কথা যরদ কামিাঘনি কাঘন প্রপৌঁঘি… 
 

আমাি পুঘিা র্যাপািটা প্রভঘর্ প্রদখাি জনয একটু সময প্রঘযাজন। আরম জারহদ প্রর্যঘক র্ঘল রদরে, 
প্রতামাঘক তাি তারু্ঘত রনঘয প্রযঘত এর্ং আরম না আসা পযবন্ত প্রস প্রতামাি সাঘথ থাকঘর্। সকাল 
হঘত এখনও েন্টা রতঘনক সময র্ারক আঘি। তুরম প্রতামাি উত্তি দুই েন্টাি রভতঘি প্রপঘয যাঘর্। 
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রহন্দাল চঘল প্রযঘত, হুমাযুন প্রখালা প্রান্তঘি শীঘতি প্রতাযাক্কা না কঘি পাযচারি কিঘত থাঘক। 
রহন্দাঘলি পরিকল্পনাটা দুদবান্ত আি সাহসী রকন্তু প্রস যরদ তাাঁি কথায িারজ হয তাহঘল অঘনক রকিুই 
তাঘক রর্শ্বাঘসি উপঘি প্রিঘ়ে রদঘত হঘর্। সম্রাট হর্াি পি প্রথঘক রনঘজি পরির্াঘিি সদসযঘদি 
রর্শ্বাস কঘি কতর্াি তাাঁঘক রর্শ্বাসোতকতাি রশকাি হঘত হঘযঘি?…রকন্তু আজঘক িাঘত রহন্দাঘলি 
কণ্ঠস্বঘিি প্ররতটা চ়োই উতিাই, তাাঁি প্ররতটা অরভর্যরক্তি রভতঘি দৃঢ় প্রতযঘযি একটা িাপ স্পষ্ট 
প্রটি পাওযা প্রযঘি। তাাঁি রনঘজি দৃরষ্টভরঙ্গ যাই প্রহাক না প্রকন, হারমদাি সাঘথ এ রর্ষঘয আঘলাচনা 
না কঘি প্রস প্রকাঘনা রসিান্ত রনঘত পািঘর্ না, প্রর্চািী প্রকন তাাঁি এঘত প্রদিী হঘে প্রদঘখ রনিযই 
এঘতাক্ষঘণ উরিি হঘয উঘেঘি। 
 

প্রস রেকই অনুমান কঘিরিল। হুমাযুন তাাঁঘদি তারু্ঘত যখন রফঘি আঘস তখন প্রদঘখ প্রয হারমদা 
শযযায উঘে র্ঘস িঘযঘি এর্ং তাি জনয অঘপক্ষা কিঘি, আকরিক রনদ্রাভঘঙ্গি কািঘণ তাাঁি মাথাি 
েন কাঘলা চুল কাাঁঘধি উপঘি আলুথালু হঘয পঘ়ে িঘযঘি এর্ং তাি অরভর্যরক্তঘত উঘিঘযি িাপ 
স্পষ্টই প্রর্াঝা যায। িাঘতি প্রর্লা প্রয প্রলাকটা একাকী রশরর্ঘি এঘসঘি- প্রস আি প্রকউ না, রহন্দাল, 
হারমদা প্রকাঘনা কথা র্লাি আঘযই হুমাযুন তাঘক অর্যত কঘি। 
 

রহন্দাল? 
 

হযাাঁ। আকর্িঘক উিাঘিি র্যাপাঘি প্রস আমাঘদি সাহাযয কিাি প্রিার্ রনঘয এঘসঘি। আরম যরদ 
অর্ঘিাধ তুঘল প্রনই এর্ং এখান প্রথঘক চঘল যার্াি ভাণ করি, প্রস দূযবপ্রাসাঘদি রযঘয কামিানঘক 
সমত্রীি প্রিার্ প্রদঘর্। কামিাঘনি আস্থা একর্াি অজবন কিাি পঘি প্রস আকর্িঘক কারু্ল প্রথঘক 
প্রযাপঘন প্রর্ি কঘি আনর্াি একটা উপায খুাঁঘজ প্রর্ি কিঘর্। 
 

প্রস রক সরতযই আমাঘদি প্রিঘলঘক আমাঘদি কাঘি রফরিঘয রনঘয আসঘত পািঘর্…। 
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হারমদাি প্রভতঘি আশাি কুর়ে এিই রভতঘি পাপর়ে প্রমলঘত শুরু কঘিঘি হুমাযুন রু্ঝঘত পাঘি। 
মাঘন, সম্ভর্ত…রকন্তু প্রশ্ন হল আমিা রক রহন্দালঘক আঘদৌ রর্শ্বাস কিঘত পারি? 
 

হারমদাি আশার্াদী অরভর্যরক্ত প্রহাাঁচট খায। অন্ধকাঘি একাকী আপনাি রশরর্ঘি এঘস রহন্দাল রর্শাল 
একটা ঝুাঁরক রনঘযঘি। প্রস মািাও প্রযঘত পািঘতা। আি তািা়ো পুনিায আপনাি সামঘন দাাঁ়োঘত 
যঘথষ্ট সাহঘসি প্রঘযাজন হঘযঘি। 
 

মানলাম, রকন্তু প্রস যরদ সাঘপি যাঘল আি র্যাঘঙি যাঘল চুমু প্রদর্াি প্রখলায প্রনঘম থাঘক তাহঘল 
ঝুাঁরকি তুলযমূলয সম্ভার্য পুিষ্কাঘিি কথাও প্রস হযঘতা রেকই রু্ঝঘত প্রপঘিঘি। যরদও প্রস শপথ কঘি 
র্ঘলঘি প্রয কামিাঘনি সাঘথ তাি প্রকাঘনা প্রকাি সংশ্রর্ প্রনই, অর্ঘিাধ তুঘল প্রনর্াি জনয আমাঘক 
র্াধয কিঘত রকংর্া রহন্দাল আি তাি প্রলাঘকিা কারু্ঘল রযঘয কামিাঘনি সাঘথ যাঘত প্রযায রদঘত 
পাঘি- এটা প্রকাঘনা ধিঘনি চালারক। হারমদা আি হুমাযুন পিস্পঘিি রদঘক তারকঘয থাকাি সমঘয 
তারু্ি পুরু চাম়োি প্রদযাঘল প্রকর্ল র্াতাঘসি আিঘ়ে পিাি শব্দ প্রশানা যায। আরম যরদ এখন 
প্রকাঘনা ভুল রসিান্ত প্রনই তাহঘল কামিাঘনি অর্স্থা শরক্তশালী হঘর্ এর্ং তাাঁঘক পিাি কিা আি 
আমাঘদি সন্তানঘক উিাি কিাি সুঘযায ক্ষীণ হঘয যাঘর্, হুমাযুন অর্ঘশঘষ রনির্তা প্রভঘঙ র্ঘল। 
 

হারমদা প্রচাঘখ মুঘখ একটা রর্ষণ্ণ অরভর্যরক্ত ফুরটঘয তুঘল মুঘখি উপি প্রথঘক চুঘলি প্রযািা প্রপিঘন 
সরিঘয প্রদয। আপনাঘক সতকবতাি সাঘথ পরিরস্থরত রর্ঘর্চনা কিঘত হঘর্। সর্ঘচঘয র়্ে কথা, 
রহন্দাল প্রকন আমাঘদি সাহাযয কিঘত চায? 
 

রেক এই প্রশ্নটাি উত্তি আরম জানঘত প্রচঘযরিলাম। প্রস র্ঘলঘি প্রয একটা রশশুি জীর্ন হুমরকি 
মুঘখ প্রেঘল রদঘয কামিান আমাঘদি পরির্াঘিি সম্মানহারনি কািণ হঘযঘি… 
 

পারির্ারিক সম্মান রক আসঘলই তাাঁি কাঘি এঘতাটাই মূলযর্ান? 
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সম্ভর্ত মূলযর্ান। তািপঘি প্রস আমাঘক আঘিকটা, সম্ভর্ত আঘিা যাঢ় একটা কািঘণি কথা র্ঘল। 
আমাঘক না, প্রস প্রতামাঘক সাহাযয কিঘত চায। প্রস জাঘন তুরম প্রকমন মঘনাকঘষ্ট আঘি এর্ং প্রস 
প্রতামাি যন্ত্রণাি উপশম কিঘত চায… 
 

হুমাযুঘনি কথাি তাৎপযব রু্ঝঘত প্রপঘি, হারমদাি প্রচাখমুখ লাল হঘয উঘে আি প্রস মাথা নারমঘয 
প্রনয। হারমদাি জনয রহন্দাঘলি অনুভূরত রনঘয তািা দুজঘন কখনও প্রখালাখুরল আঘলাচনা কঘিরন 
রকন্তু অর্শযই প্রস রর্ষযটা জাঘন। হারমদা রকিুক্ষণ অরস্থি হঘয পাযচারি কঘি রেক প্রযমনটা হুমাযুন 
সামানয আঘয রহম শীতল শীঘতি িাঘত কঘিরিল, তািপঘি প্রস মুখার্যঘর্ দৃঢ়তাি অরভর্যরক্ত ফুরটঘয 
তুঘল হুমাযুঘনি সামঘন এঘস দাাঁ়োয। আমাি মঘন হয রহন্দাল সরতয কথা র্লঘি। সর্ঘচঘয র়্ে কথা 
হল প্রয তাঘক র্রন্দ কঘি প্রিঘখরিল প্রসই কামিাঘনি প্ররত তাি প্রকাঘনা অনুিায থাকাি কথা নয… 
আমাঘদি উরচত তাাঁঘক রর্শ্বাস কিা। প্রস যরদ আমাঘদি সাঘথ রর্শ্বাসোতকতা কঘি তাহঘল 
কামিাঘনি মঘতা প্রসও আমাঘদি সন্তাঘনি প্রাঘণি জনয আমাঘদি ভযঘক রনঘজি স্বাথবরসরিি কাঘজ 
লাযার্াি প্রদাঘষ প্রদাষী হঘর্। আমাি রর্শ্বাস তাাঁঘক রদঘয এমন জেনয কাজ সম্ভর্ নয। হুমাযুন 
অনুগ্রহ কঘি আসুন এই সুঘযাযটা আমিা গ্রহণ করি। 
 

হুমাযুন হাত র্ার়েঘয তাাঁঘক রনঘজি কাঘি প্রটঘন আঘন এর্ং তাাঁঘক সঘজাঘি আকঘ়ে ধঘি প্রিঘখ তাি 
প্রদঘহি পরিরচত চন্দঘনি সুযন্ধ প্রাণ ভঘি গ্রহণ কঘি। রহন্দালঘক রর্শ্বাস কিাি জনয তাাঁি এই 
উদগ্রীর্ র্াসনা রকংর্া হারমদাি জনয তাি ভাঘলার্াসা প্রকানটাি িািাই তাি প্রভারর্ত হওযা উরচত 
হঘর্ না। এটা তাাঁি জীর্ঘনি সর্ঘচঘয গুরুত্বপূণব রসিান্তগুরলি একটা। রকন্তু প্রস মঘন মঘন যতই 
রর্ষযটা রনঘয রর্ঘশ্লষণ করুক, তাি মঘনি যভীঘি যুরক্তি প্রচঘয সহজাত প্রকাঘনা একটা অনুভূরত 
তাঘক র্াির্াি র্লঘত চায। হারমদা রেকই র্ঘলঘি- রহন্দাল যা রর্শ্বাস কঘি প্রসটাই প্রস র্ঘলঘি এর্ং 
তাঘদি তাঘক রর্শ্বাস কিা উরচত। রকন্তু তাি মাঘন এই না প্রয রহন্দাঘলি পরিকল্পনা সফল হঘর্ই। 
তাি পরিকল্পনা খুর্ই রর্পজ্জনক, রকন্তু সর্াই যরদ রনঘজঘদি অংশ ভাঘলাভাঘর্ সম্পন্ন কঘি তাহঘল 
হযঘতা কাজ হঘলও হঘত পাঘি। 
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প্রর্শ তাই হঘর্, হুমাযুন অর্ঘশঘষ মন্তর্য কঘি। আরম রহন্দালঘক রযঘয র্লরি প্রয আমিা তাি প্রিার্ 
গ্রহণ কঘিরি প্রয আমাঘদি সন্তাঘনি জীর্ন তাি হাঘত সমপবণ কিঘত তুরম িারজ হঘযঘি। 
 

তাঘক র্লঘর্ন মাহাম আযা আি তাি সন্তানঘকও প্রযন প্রস প্রর্ি কঘি রনঘয আঘস। কামিান যখন 
জানঘত পািঘর্ আকর্ি পারলঘযঘি তািা তখন সমূহ রর্পঘদি সমু্মখীন হঘর্। 
 

হুমাযুন মাথা প্রনঘ়ে সম্মরত জানায। আমাঘক আঘিা অঘনক রকিুই তাি সাঘথ আঘলাচনা কিঘত 
হঘর্- কারু্ল প্রথঘক কতদূঘি আরম আমাি র্ারহনী সরিঘয রনঘয যাঘর্া। যখন প্রঘযাজন হঘর্ তখন প্রস 
আমাঘদি প্রকাথায খুাঁঘজ পাঘর্ প্রসটাও তাি জানা থাকা দিকাি। হুমাযুন ঝুাঁঘক রযঘয হারমদাি 
কপাঘল চুমু খায। হারমদা, এরর্ষঘয কাঘিা সাঘথ এখনই আঘলাচনা কিঘর্ না। এই পরিকল্পনা 
সফল কিঘত হঘল আমাি প্রলাকঘদি আসঘলই রর্শ্বাস কিাঘত হঘর্ প্রয আমিা কামিাঘনি কাঘি 
কারু্ল প্রিঘ়ে যারে। 
 

িাঘতি আধাঘি হুমাযুন আঘিা একর্াি পা িাখঘল তাাঁি আব্বাজাঘনি প্রিাজনামচাি রকিু কথা তাি 
মঘন পঘ়ে। 
 

প্রকান সম্রাঘটি জনয সতকবতা মূলযর্ান আি গ্রহণঘযাযয একটা রর্ষয রকন্তু একজন সরতযকাঘিি 
মহান শাসঘকি প্রসই সাঘথ এটাও জানা উরচত কখন তাাঁঘক ঝুাঁরক রনঘত হঘর্। 
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১৯. তুষার ঝম়্ের কবম্ল 

 

শীঘতি সূযব ইরতমঘধযই রদযঘন্তি অঘনক কাঘি প্রনঘম এঘসঘি, যখন হুমাযুন কারু্ল প্রথঘক তাঘদি 
রফিরত যাত্রাি পঘথ খা়ো নীঘচি রদঘক প্রনঘম যাওযা একটা রযরিপথ রদঘয প্রস আি তাি সসনযিা 
নামাি সমঘয রহমশীতল র্াতাঘসি প্রঘকাপ প্রথঘক িক্ষা প্রপঘত প্রভ়োি চাম়োি আিিন প্রদযা একটা 
আলখাল্লায রনঘজঘক ভাঘলা কঘি মুঘ়ে রনঘযঘি, আহঘমদ খানঘক তাাঁি রদঘক প্রো়োয প্রচঘপ এরযঘয 
আসঘত প্রদঘখ। 
 

সুলতান, আমিা রশরর্ি স্থাপন কিঘত পািঘর্া, এমন একটা স্থান এখান প্রথঘক মাইল চাঘিক সামঘন 
আমাি গুপ্তদূঘতিা রচরহ্নত কঘিঘি। জাযযাটা পর্বতশীঘষবি কািাকারি একটা উাঁচুভূরম যা র্াযুপ্রর্াহ 
প্রথঘক িরক্ষত আোরদত রদঘক অর্রস্থত হওযায আমাঘদি র্াতাঘসি আক্রমণ প্রথঘক িক্ষা কিঘর্ 
এর্ং প্রকউ আমাঘদি রদঘক অগ্রসি হর্াি প্রচষ্টা কিঘল, আমাঘদি প্রহিীিা উাঁচুভূরমঘত অর্স্থান কিায 
অঘনক আঘযই তাঘদি প্রদখঘত প্রপঘয আমাঘদি হুরশযাি কিঘত পািঘর্। 
 

দারুণ প্রদরখঘযঘি, আহঘমদ খান। 
 

হুমাযুন তারকঘয প্রদঘখ তাি গুপ্তদূতঘদি প্রধান কথা প্রশষ কঘি পুনিায সসনযসারিি সমু্মঘখি রদঘক 
এরযঘয যায। কারু্ঘলি উপি প্রথঘক সহসা অর্ঘিাধ তুঘল প্রনর্াি কািণ সম্বঘন্ধ প্রস তাি প্রকাঘনা 
প্রসনাপরতঘক অর্রহত কঘিরন, তাাঁি কািণ এই না প্রয তাঘদি আনুযঘতযি প্ররত প্রস সঘন্দহ প্রপাষণ 
কঘি, তাি কািণ এই প্রয তাঘদি প্রয প্রকাঘনা একজঘনি একটা আলটপকা মন্তঘর্য হযত পুঘিা 
র্যাপািটা রর্পযবঘযি সমু্মখীন হঘর্। প্রস র্িং তাাঁঘদি রু্রঝঘযঘি অর্ঘিাঘধি রর্ষঘয প্রস ক্রঘমই অর্ধযব 
হঘয উঘেঘি- র্ঘলঘি প্রয প্রস পর্বতমালাি পূর্বরদঘক অর্রস্থত র্াঘয-যজঘি প্রযঘত ইেুক প্রযখাঘন 
কামিাঘনি অনুযত প্রলাকঘদি প্রহিীধীন অর্স্থায অনযানয অঘনক প্রিাট প্রিাট দূযব িঘযঘি দখল কিাি 
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মঘতা এর্ং প্রসখান প্রথঘক প্রস আঘিা প্রলাক সংগ্রহ কিাি আশা িাঘখ। র্িফ এঘকর্াঘি যঘল যার্াি 
পঘিই প্রস কারু্ঘল রফঘি এঘস পুনিায অর্ঘিাধ আঘিাপ কিঘর্। 
 

জারহদ প্রর্য, আহঘমদ খান আি নারদম খাজা রনঘজঘদি রভতঘি রর্রস্মত ভরঙ্গঘত দৃরষ্ট আদান-প্রদান 
কঘি। রহন্দাঘলি সনশকালীন প্রযাপন অরভসাঘিি সাঘথ হুমাযুঘনি এই আকরিক রসিাঘন্তি প্রকাঘনা 
সম্পকব আঘি রকনা প্রস রর্ষঘয জারহদ প্রর্য যরদ রকিু আাঁচ কিঘত পাঘিও তাি অরভর্যরক্তঘত প্রসটা 
প্রকাশ পায না র্িং অনযানযঘদি মঘতাই প্রসও সাঘথ সাঘথ রশরর্ি গুরটঘয প্রনযাি ঝরক্কপূণব কাঘজ 
মঘনারনঘর্শ কঘি। প্রকর্লমাত্র সর্িাম খাঘনি আগ্রহী প্রচাঘখি দৃরষ্টঘত হুমাযুঘনি মঘন হয- তাাঁি 
উঘেশয রনঘয প্রসখাঘন প্রস অনুমাঘনি প্রঢউ প্রখলা কিঘত প্রদঘখঘি রকন্তু অনযঘদি মঘতা পািঘসযি 
অরধর্াসীও মুঘখ কুলুপ এাঁঘট িাঘখ। হুমাযুন এসর্ রকিুি মূঘল প্রয কািণ িঘযঘি প্রসটা গুলর্দনঘক 
খুঘল র্ঘলঘি। রহন্দাঘলি প্রর্ান হর্াি কািঘণ তাি জানর্াি অরধকাি িঘযঘি। হারমদাি মঘতাই, 
গুলর্দনও রনরিত রহন্দাঘলি প্রিাঘর্ প্রকাঘনা যলদ প্রনই। 
 

হুমাযুন সহসা রনঘজি প্রপিন প্রথঘক রচৎকাঘিি আওযাজ শুনঘত পায এর্ং তাাঁি সসনযসারিি 
এঘকর্াঘি প্রপিন প্রথঘক অস্পষ্ট হট্টঘযাঘলি শব্দ প্রভঘস আঘস। অতরকবত হামলাি জনয এই 
আাঁকার্াাঁকা সংকীণব রযরিপথটা, যাি একরদঘক দুিাঘিাহ ঢাল রনঘচ শীঘত জঘম থাকা নদীি রু্ঘক 
রযঘয প্রথঘমঘি একটা আদশব স্থান। হুমাযুন তাাঁি পযবাঘনি উপি েুঘি প্রপিঘন তাকায রকন্তু আাঁকার্াাঁকা 
র্াাঁঘকি কািঘণ শব্দটা প্রযখান প্রথঘক আসঘি, প্রসটা প্রদখঘত পায না। প্রস প্রযটা প্রদখঘত পায প্রসটা হল 
তাি প্রলাকঘদি কঘযকজন ইরতমঘধয রনঘজঘদি প্রো়োি মুখ েুরিঘয রনঘয প্রপিঘনি পিাক্ষীঘদি 
অর্স্থাঘনি উঘেঘশয িওযানা রদঘযঘি। তাি ভার্নায প্রসই ভযটা সাঘথ সাঘথ রফঘি আঘস, যা প্রথঘক 
প্রস কখনই আসঘল পুঘিাপুরি মুরক্ত পাযরন। রহন্দাল রনিযই তাাঁি সাঘথ রর্শ্বাসোতকতা কিঘর্ না 
এর্ং কামিান আি তাি অনুযত র্ারহনীঘক তাাঁি রর্রুঘি প্রলরলঘয রদঘর্ না? তাি সৎ-ভাইঘদি 
একজঘনি িািা পুনিায প্রতারিত হর্াি মঘতা এতর়্ে আহাম্মরক প্রস কঘিরন, নারক কঘিঘি? হুমাযুন 
তাি কাঘলা প্রো়োটাি মুখ েুরিঘয প্রনয এর্ং তাাঁি রর্ভ্রান্ত সসনযঘদি রভতি রদঘয রযরিপঘথি প্রভতি 
রনঘজি পথ কঘি রনঘয এরযঘয যায, তাাঁি প্রদহিক্ষীিা তাাঁঘক রনিঘর্ অনুসিণ কঘি। 
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প্রস এমনরক যখন প্রথম র্াকটা েুঘি প্রস তখনও রকিু প্রদখঘত পায না, রকন্তু প্রপিন প্রথঘক প্রভঘস 
আসা রর্ঘক্ষাঘভি আওযাজ রৃ্রি প্রপঘযঘি এর্ং প্ররতরনযত প্রজািাল হঘে। তািপঘি, হৃৎরপঘণ্ড 
মাদঘলি প্রর্াল রনঘয প্রস রিতীয র্াকটা অরতক্রম কঘি এর্ং উঘত্তজনাি কািণটা প্রদখঘত পায। 
আল্লাহতালাঘক অঘশষ শুকরিযা, র্যাপািটা প্রকাঘনা অতরকবত হামলা নয। সংকীণব রযরিপঘথ 
পাশাপারশ চলঘত রযঘয দুঘটা যরুি যার়েি চাকা পিস্পঘিি সাঘথ আটঘক রযঘযঘি। একটা যার়ে 
পুঘিাপুরি উঘিা রদঘক েুঘি রযঘযঘি। যার়েটাি প্রপিঘনি চাকা শূঘনয ঝুঘল আঘি আি রকিু প্রলাক 
ভািী কাঘেি প্রজাযাল ধঘি ষা়ে দুঘটাি মাথা রনঘজঘদি রদঘক টানঘি এর্ং সামঘনি চাকাি প্রপিঘন 
কাাঁধ রদঘয ধাক্কা রদঘয প্রচষ্টা কিঘি যার়েটাঘক পুনিায শক্ত মারটি উপঘি রনঘয দাাঁ়ে কিাঘত। 
 

রকন্তু মূল সমসযা সৃরষ্ট কঘিঘি রিতীয যার়েটা যা সম্ভর্ত এই পুঘিা দুেবটনাি সূত্রপাতকািী। যার়েটাি 
অন্তত অঘধবক প্রলাকজন ষা়েসহ রকনািা রদঘয রনঘচ যর়েঘয পঘ়েঘি। নীঘচি রযরিসঙ্কঘটি রদঘক 
তারকঘয হুমাযুন তাঘদি রতনজঘনি রনথি প্রদহগুঘলা জঘম র্িফ হঘয থাকা নদীর্ঘক্ষি ধািাল আি 
এঘলাঘমঘলা ির়েঘয থাকা পাথঘিি উপঘি পঘ়ে থাকঘত প্রদঘখ, তাঘদি প্রদহ প্রথঘক প্রর্ি হওযা িঘক্ত 
চািপাঘশি র্িফ লাল হঘয উঘেঘি। আঘিকটা ষা়ে ঢাঘলি উপি প্রথঘক রিটঘক রযঘয ঝুঘল আঘি, 
দর়েি প্রান্ত প্রথঘক জীর্ন্ত ঝুঘল আঘি এর্ং যার়েটাি দুজন যাঘ়োযান সামঘনি রদঘক ঝুাঁঘক এঘস, 
যার়েি সাঘথ যরু জুঘ়ে প্রদর্াি সিঞ্জামারদ ধঘি প্রর্চািাঘক প্রটঘন প্রতালাি র্যথব প্রচষ্টা কিঘি। 
অনযানযিা প্রচষ্টা কিঘি যার়েটা যাঘত ভাঘিি কািঘণ ঢাল রদঘয যর়েঘয না পঘ়ে যায প্রসজনয এি 
চাকাি সামঘন পাথি রদঘয উন্মঘত্তি নযায প্ররতর্ন্ধকতা সতিী কিঘি। হুমাযুঘনি প্রচাঘখি সামঘন দুই 
যাঘ়োযাঘনি একজন র্িঘফি উপঘি আিা়ে খায এর্ং ভািসাময হারিঘয মাথা রনঘচি রদঘক রদঘয 
রযরিসঙ্কট প্রথঘক রিটঘক যায। রনঘচি মারটঘত পঘ়ে থাকা ষা়েগুঘলাি একটাি পাঘশ আিঘ়ে প়োি 
আঘয তাাঁি প্রদহটা রযরিসঙ্কঘটি পাথুঘি পাশ্ববঘদঘশ দুর্াি ধাক্কা খায। 
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দর়েগুঘলা প্রকঘট দাও। ষা়েগুঘলাঘক র্াাঁচার্াি প্রচষ্টা কিঘত প্রযও না, রচৎকাি কঘি হুমাযুন আঘদশ 
প্রদয। আঘিা প্রাণহারনি প্রকাঘনা অথব হয না। প্রতামাঘদি যরদ প্রসজনয যার়েগুঘলাি মাযা তযায কিঘত 
হয তঘর্ তাই কি। 
 

দীেবঘদহী, লাল পাযর়ে পরিরহত এক প্রলাক দ্রুত রনঘজি প্রকামির্ন্ধ প্রথঘক একটা লম্বা খঞ্জি প্রর্ি 
কঘি এর্ং প্রর্কাযদায ঝুঘল থাকা ষাঘ়েি রদঘক প্রদৌঘ়ে যায। দুই রমরনঘটিও কম সমঘয প্রস চাম়োি 
দর়েগুঘলা প্রকঘট প্রফঘল আি ষা়েটা জান্তর্ যজবন কঘি আি উন্মঘত্তি মঘতা শূঘনয পা িুাঁ়েঘত িুাঁ়েঘত 
যা গুরলঘয ওো একটা আওযাজ কঘি রনঘচি পাথুঘি মারটঘত আিঘ়ে পঘ়ে। যরুি যার়েটা, হুমাযুন 
এতক্ষঘণ প্রখযাল কঘি প্রসটায রর্শালাকৃরত কঘযকটা তামাি ক়োই আি িান্নাি অনযানয সিঞ্জামারদ 
িঘযঘি, িািাি উপঘিই দাাঁর়েঘয থাঘক। ভাঘলা, হুমাযুন মঘন মঘন ভাঘর্, এই আর্হাওযায তাি 
সসনযঘদি যিম খার্াি প্রঘযাজন। অনয যার়েটাঘক যািা শীঘতি র্াতাঘস যিম শ্বাস রনযবত কঘি ধাক্কা 
রদরেল আি টানরিঘলা তািাও প্রশষ পযবন্ত, র্িফ হঘয থাকা মারটঘত যার়েটায র্হন কিা তারু্ি 
একটা অংশ নারমঘয প্রিঘখ, এি প্রপিঘনি চাকা পুনিায রযরিসঙ্কঘটি উপঘি রনঘয আসঘত সক্ষম 
হয। 
 

হুমাযুন স্বরিি শ্বাস প্রনয। পরিরস্থরত আিও মািাত্মক হঘত পািঘতা। তাি আঘিা প্রলাক মািা প্রযঘত 
পািঘতা রকংর্া তাাঁি সঘর্ধন নীলমরন ভাির্াহী হারতি পাঘলি দুই একটা রনঘচি মারটঘত আিঘ়ে 
প়েঘত পািঘতা। তাি আি তাি প্রলাকঘদি এর্াি যাত্রারর্িরত কিাি সময হঘযঘি এর্ং রহন্দাঘলি 
আন্তরিকতাি একভাঘর্ র্া অনযভাঘর্ প্রমান প্রপঘত আি পরিরস্থরতি অগ্রযরত সম্বঘন্ধ জানঘত প্রস 
অঘপক্ষা কিঘর্। আজ িাঘত, প্রস তাি প্রলাকঘদি উঘেঘশয প্রোষণা কিঘর্ প্রয কারু্ঘলি সাঘথ চরল্লশ 
মাইঘলি প্রর্শী দূিত্ব সতিী কিাি পঘি আি একটা চমৎকাি স্থান পার্াি কািঘণ তািা এখাঘন 
অস্থাযী রশরর্ি স্থাপন কঘি কঘযকরদন রর্শ্রাম প্রনঘর্ এর্ং রনঘজঘদি অস্ত্র আি অনযানয যুি 
উপকিঘণি পরিচযবা কিঘর্। রর্শ্রাঘমি সুঘযায প্রপঘয তাি প্রলাকঘদি খুশী হর্াি কথা, যরদও তাঘদি 
সর্ািই মন প্রমজাজ রতরিরক্ষ হঘয আঘি, রর্কু্ষব্ধও র্লা যায। কারু্ঘলি আঘশপাঘশ র্সর্াসকািী 
প্রযাত্রগুঘলাি অঘনঘকই ইরতমঘধয অনযত্র িওযানা রদঘযঘি, তাাঁঘদি লুটতিাজ কিাি আশা প্রশষ হঘয 
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রযঘযঘি রর্শ্বাস কঘি, রকন্তু হুমাযুন জানঘতা এমনটা েটঘতই পাঘি তাই প্রস মঘন মঘন এি জনয 
প্রস্তুত রিল। রহন্দাঘলি পরিকল্পনা যরদ সফল হয তাহঘল অরচঘিই প্রস কারু্ল রফঘি যাঘর্ প্রসখাঘনি 
দূযবপ্রাসাদ রনঘজি সমি শরক্ত রদঘয আক্রমণ কিঘত। তাাঁি কামানগুঘলা আঘিা একর্াি প্রযালার্ষবণ 
শুরু কিঘল যািা তাাঁঘক তযায কঘিরিল তািা অরচঘিই আর্াি এঘস প্রযায প্রদঘর্…। 
 

প্রস তাি প্রলাকঘদি রনঘয প্রকানরদঘক যাঘর্ এর্ং প্রমাটামুরট কতটা দূঘি প্রস রর্ষঘয রহন্দাঘলি সাঘথ প্রস 
একমত হঘযরিল। তাঘদি অস্থাযী রশরর্ি স্থাপণ একর্াি প্রশষ হঘল প্রস আহঘমদ খানঘক আঘদশ 
প্রদঘর্- রদন িাত তাি গুপ্তদূঘতিা প্রযন নজিদারি র্জায িাঘখ। তাাঁিা তাহঘল রর্শ্বাস কিঘর্ 
কামিাঘনি সসনযদল কতৃবক অনুসিঘণি লক্ষঘণি জনয তািা পাহািা রদঘে। অর্শয রহন্দাঘলি 
পরিকল্পনা যরদ র্যথব হয র্া রহন্দাল তাি সাঘথ রর্শ্বাসোতকতা কঘি তাহঘল পরিরস্থরত প্রসরদঘকই 
প্রমা়ে প্রনঘর্… 
 

* 
 

প্রভ়োিচাম়ো আি পশঘমি পুরু একটা িঘিি নীঘচ শুঘয হুমাযুন অরস্থিভরঙ্গঘত ন়োচ়ো কঘি, তাি 
ভার্না আি দুরিন্তাগুঘলাি কািঘণ আজকাল েুমান তািপঘক্ষ অসম্ভর্ হঘয পঘ়েঘি। রহন্দালঘক 
আমিা রর্শ্বাস কিঘত পারি, পারি না আমিা? প্রস রজঘজ্ঞস কঘি। একমাঘসিও প্রর্শী সময 
অরতক্রান্ত হঘত চঘলঘি এর্ং আমিা এখনও অন্ধকাঘিই িঘযরি। 
 

তাি পাঘশ শুঘয থাকা একই িকম রনদ্রাহীন হারমদাও প্রকর্ল এপাশ ওপাশ কঘি। আরম সরতযই 
প্রসটা রর্শ্বাস করি। আমাি আব্বাজাঘনি রনকট একজন পিামশবদাতা রহসাঘর্ কমবিত থাকাি সমঘয 
তাাঁি সম্বঘন্ধ রতরন যা রকিু র্ঘলরিঘলন আমাঘক প্রসটাই রর্শ্বাস কিঘত র্ঘল। ভাইঘযি জনয 
গুলর্দঘনি ভাঘলার্াসা আি সমীহঘর্াধও প্রসই কথাই র্ঘল। আমাঘদি সাঘথ প্রস রর্শ্বাসোতকতা 
কিঘর্ প্রসটা না র্িং প্রসই রর্শ্বাসোতকতাি রশকাি হঘর্ র্া প্রকাঘনা কািঘণ আকর্িঘক উিাি 
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কিঘত র্যথব হঘর্ আরম এটা প্রভঘর্ই প্রর্শী উরিি। কামিান তখন তাহঘল রক কিঘর্? প্রস রনিযই 
আকর্িঘক হতযা কিঘর্ না, নারক কিঘতও পাঘি…? 
 

প্রশ্নটা এই প্রথমর্াঘিি মঘতা হারমদা উচ্চািণ কঘি। না, প্রস যতটা রনরিত তাি প্রচঘয প্রর্শী 
রনিযতা কঘণ্ঠ আঘিাপ কঘি প্রস র্ঘল। র্রন্দ রহসাঘর্ আকর্ঘিি গুরুত্ব সম্বঘন্ধ প্রস আঘিা 
প্রর্শীমাত্রায সঘচতন হঘয উেঘর্- যরদও রহন্দাঘলি জনয পরিরস্থরতটা সুখকি নাও হঘত পাঘি। 
 

আপরন রেকই র্ঘলঘিন, রকিুক্ষণ পঘি হারমদা সায প্রদয। আি তািা়ো পরিরস্থরত রনযন্ত্রঘণি র্াইঘি 
চঘল রযঘযঘি এমন ভার্র্াি প্রকাঘনা কািণ এখনও েঘটরন। রনঘজঘক কামিাঘনি অনুগ্রহভাজন কঘি 
তুলঘত রহন্দাঘলি সময লাযঘর্ যাঘত প্রস রর্শ্বিতাি এমন একটা অর্স্থাঘন প্রপৌঁিাঘত পাঘি যা 
র্যর্হাি কঘি প্রস আমাঘদি সন্তানঘক উিাি কিঘত পািঘর্। আমাঘদি সধযব ধিা িা়ো উপায প্রনই। 
 

সধযব আি অরনিযতা র্িার্িই আমাঘক অরস্থি কঘি তুঘল। আরম অধীি হঘয আরি এই যন্ত্রণাদাযক 
অরনিযতাি পরিসমারপ্ত েটাঘত, যাঘত কঘি কমব আি কমবফঘলি প্ররত আরম রনঘজঘক মঘনাঘযাযী 
কিঘত পারি। 
 

অরনিযতা আি সধযব সর্ নশ্বি জীর্ঘনি একটা অরর্ঘেদয অংশ। সারন্নপারতক জ্বঘি আমাঘদি 
প্রযঘকাঘনা সমঘয মৃতুয হঘয, আমাঘদি সর্ আশা আি স্বপ্ন ধূরলস্মাৎ হঘত পাঘি তরু্ও আমিা 
প্ররতরদন এটা রনঘয ভারর্ না। আমাঘদি প্রমঘন রনঘতই হঘর্ প্রয কখনও কখনও পরিরস্থরত আমাঘদি 
রনযন্ত্রঘণি র্াইঘি থাকঘত পাঘি। 
 

আরম জারন প্রসটা, রকন্তু আকর্ঘিি রপতা আি প্রসই সাঘথ একজন প্রনতা রহসাঘর্ আরম প্রযমনটা চাই, 
সর্রকিু যাঘত প্রসভাঘর্ েঘট, প্রসই প্রচষ্টা কিা আমাি দারযত্ব এর্ং আরম এখাঘন র্ঘস যতই দুরিন্তা 
করি কারু্ঘল এই মুহূঘতব যা েটঘি আরম রকিুঘতই তাাঁঘক প্রভারর্ত কিঘত পািঘর্া না। 
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তাহঘল আপনাি দুরিন্তা না কিাি প্রচষ্টাই কিা উরচত …এঘত প্রকাঘনা লাভ হঘর্ না। আমাঘদি 
রর্শ্বাস িাখঘত হঘর্। হারমদা তাাঁি দুহাত রদঘয হুমাযুনঘক পাশ প্রথঘক জর়েঘয ধঘি এর্ং অর্ঘশঘষ 
পশঘমি পুরু রনিাপত্তাি মাঘঝ এঘক অপিঘক জর়েঘয ধঘি তািা েুরমঘয পঘ়ে। 
 

শীঘতি প্রসই দীেব িজনীগুঘলা যখন তাাঁিা রনদ্রাঘদর্ীি র্িাভয র্রিত হারমদাি সাঘথ হুমাযুঘনি এমন 
কঘথাপকথন এই প্রশষর্াি না। যাই প্রহাক, মাঘঝ মাঘঝ প্রস প্রকানভাঘর্ই রনঘজঘক তারু্ প্রথঘক প্রর্ি 
হওযা প্রথঘক রর্িত িাখঘত পাঘি না, র্াইঘি এঘস প্রস শীঘতি তািকািারজি রদঘক তারকঘয প্রথঘক 
খুাঁজঘত প্রচষ্টা কঘি যরদ প্রসখাঘন তাি জনয প্রকাঘনা র্াতবা রনরহত থাঘক রকন্তু প্রসখাঘনও প্রস প্রকাঘনা 
উত্তি পায না। রৃ্ি শািাফঘক প্রস যখন প্রডঘক পাোয, যাি শীণব রর্র্ণব হাত যাাঁটঅলা থার্াি মঘতা 
তাি প্রভ়োিচাম়োি আলখাল্লাি আরিঘনি রভতি প্রথঘক প্রর্ি হঘয থাঘক, প্রসও রকিু খুাঁঘজ পায না। 
 

একটাি পি একটা রদন অরতক্রান্ত হয, তুষািারৃ্ত প্রপ্রক্ষাপঘট র্যি রশযাল আি পাহা়েী খিঘযাঘসি 
পাল িা়ো আি রকিুই ন়োচ়ো কঘি না, যা হুমাযুঘনি প্রলাঘকিা িান্নাি জনয রশকাি কঘি। হুমাযুন 
শািীরিক কমবকাঘণ্ড রনঘজঘক ডুরর্ঘয িাখঘত প্রচষ্টা কঘি। সর্িাম খান তাঘক তির্ারি চালনাি 
পািসযিীরতি রকিু কাযবকিী চালারক প্রদরখঘয প্রদয, যাি রভতঘি িঘযঘি রকভাঘর্ রনঘজি তির্ারিি 
অগ্রভায প্ররতপঘক্ষি হাঘতি িক্ষাকািী র্ঘমব আটঘক রদঘয, প্রস তাি শত্রুি করি প্রমাচ়ে রদঘয তাঘক 
অস্ত্র প্রফঘল রদঘত র্াধয কিঘত পাঘি। প্রস একইসাঘথ, তুষািারৃ্ত ভূরমঘত প্রপারথত দঘণ্ডি উপঘি িাখা 
খঘ়েি রনশানা লক্ষয কঘি তীি িুাঁঘ়ে, রনঘজি তীিন্দারজ চচবাও কঘি! তাি প্রচাঘখি দৃরষ্ট আঘযি 
মঘতাই কু্ষিধাি আি হাত র্িার্ঘিি মঘতাই রনিল িঘযঘি প্রদঘখ তাি মনটা উৎফুল্ল হঘয উঘে, 
যরদও এিফঘল সরতযকাঘিি যুঘিি জনয প্রস আিও র্যাকুল হঘয উঘে রহন্দাঘলি কাি প্রথঘক প্রকাঘনা 
সংর্াদ পার্াি পঘিই প্রকর্ল যাি সম্ভার্না মূতব হঘর্। রকন্তু অর্ঘশঘষ, একরদন দুপুিঘর্লা হুমাযুন 
যখন র্াজপারখ রনঘয রশকাি কিঘত রযঘযঘি, হাল্কা নীল আকাঘশ, যা আসন্ন র্সঘন্তি ইরঙ্গত 
র্হনকািী, রৃ্ত্তাকাঘি উ়েঘত থাকা পারখি রদঘক তারকঘয থাকাি মাঘঝ প্রস আহঘমদ খানঘক 
রযরিসঙ্কঘটি উাঁচুভূরমি রদক প্রথঘক র্ল্পা চাঘল প্রো়ো িুরটঘয তাাঁি রদঘক এরযঘয আসঘত প্রদঘখ। 
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সুলতান, আমাি গুপ্তদূঘতিা একদল অশ্বাঘিাহীঘক এরদঘক আসঘত প্রদঘখঘি। 
 

কতজন অশ্বাঘিাহী? 
 

অল্প কঘযকজন, প্রর্শীি ভাযই খচ্চঘিি রপঘে িঘযঘি- সম্ভর্ত র্রণকঘদি একটা কু্ষদ্র কাঘফলা। 
তািা এখনই দুই মাইল দূঘি িঘযঘি রকন্তু প্রদঘখ মঘন হঘে : তাাঁিা এরদঘকই আসঘি। 
 

তাঘদি কাঘি আমাঘক রনঘয চল। 
 

আহঘমদ খানঘক পাঘশ রনঘয দশ রমরনট পঘি হুমাযুন যখন র্ল্লা চাঘল প্রো়ো প্রিাটায তখন তাি 
হৃৎরপঘণ্ড দামামাি প্রর্াল র্াজঘি। র্যাপািটা সম্ভর্ত রকিুই না। আহঘমদ খান প্রযমন র্ঘলঘি প্রতমনই 
মামুরল কঘযকজন র্রণঘকি দল- রকন্তু রনঘজি মঘনি যভীি একটা রু্ঘনা আশাি উপঘচ উো প্রস 
রকিুঘতই দমন কিঘত পাঘি না। প্রস প্রচাখ কুচঘক দূঘিি ঝাপসা প্রকৃরতি রদঘক তারকঘয থাঘক, 
আপাতদৃরষ্টঘত রনিানন্দ, রর্িান সাদা ভূ-দৃঘশযি মাঘঝ ন়োচ়োি লক্ষণ সনাক্ত কিঘত অর্ধযব। প্রথঘম 
প্রকাথাও রকিু নজঘি পঘ়ে না, রকন্তু তািপঘিই প্রস প্রজাঘি শ্বাস প্রনয। পরিমরদক- প্রযরদঘক কারু্ল 
অর্রস্থত প্রসখান প্রথঘক প্রথঘক মন্থিভাঘর্ রকন্তু রনরিতভাঘর্ই তাঘদি অর্স্থাঘনি রদঘক রকিু একটা 
যা প্রদঘখ কাঘলা রর্নু্দি মালাি মঘতা মঘন হয এরযঘয আসঘি। 
 

হুমাযুন তাাঁি প্রো়োি যলাি কাঘি ঝুাঁঘক এঘস জন্তুটাি কাঘনি কাঘি রফসরফস কঘি তাঘক িুটঘত 
র্ঘল এর্ং অরচঘিই আহঘমদ খানঘক প্রপিঘন প্রফঘল সামঘন এরযঘয যায। কাঘলা রর্নু্দগুঘলা পুঘিাটা 
সমঘযই প্রকর্ল র়্ে আি স্পষ্ট হঘত থাঘক ধীঘি ধীঘি অর্যর্ গ্রহণ কিঘত শুরু কঘি। প্রস যখন 
আঘিা কাঘি প্রপৌঁঘি যায এখন মাত্র চািশ রক পাাঁচশ যজ হঘর্ দূিত্ব- তাাঁি মঘন হয প্রস আটজন 
রকংর্া নযজন অশ্বাঘিাহীঘক প্রদখঘত প্রপঘযঘি; এমন অরনরিত সমঘয একাকী ভ্রমঘণি পঘক্ষ র্লঘতই 
হঘর্ খুর্ই কু্ষদ্র একটা কাঘফলা। 
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কাঘফলাটা দাাঁর়েঘয যায এর্ং এঘকর্াঘি সামঘনি আঘিাহী প্রিকাঘর্ি উপঘি উঘে দাাঁ়োয আি, 
একহাঘত প্রচাঘখি উপি আ়োল সতিী কঘি, তাি অর্স্থাঘনি রদঘক তারকঘয থাঘক। এই দূিত্ব 
প্রথঘকও এমনরক, রর্শাল অর্যর্টাি রভতঘি খুর্ই পরিরচত রকিু একটা িঘযঘি র্ঘল মঘন হয… প্রস 
রনঘজঘকই রনিযই রর্ভ্রান্ত কিঘি না, কিঘি রক? অর্যর্টা রহন্দাঘলি হঘত পাঘি, প্রসটা হওযাটা রক 
অসম্ভর্? হুমাযুন চক্রাকাঘি েুরিঘয রনঘজি র্াহনঘক দাাঁ়ে করিঘয র্যগ্র দৃরষ্টঘত প্রসও এর্াি সামঘনি 
রদঘক তারকঘয থাঘক। আহঘমদ খান আি তাাঁি প্রদহিক্ষীিা রকিুক্ষণ পঘিই র্ল্লা চাঘল প্রো়ো িুরটঘয 
এঘস উপরস্থত হয, তাাঁঘদি প্রো়োি খুি প্রথঘক প্রধাযাি মঘতা তুষাঘিি গুঘ়ো র্াতাঘস রিটঘক উেঘি। 
 

সুলতান, আরম রক তাঘদি পরিচয প্রজঘন আসর্াি জনয প্রলাক পাোর্? আহঘমদ খান জানঘত চায। 
 

না… আরম রনঘজই যাঘর্া… প্রতামিা সর্াই এখাঘনই অঘপক্ষা কি! আহঘমদ খাঘনি প্ররতর্াদ উঘপক্ষা 
কঘি, হুমাযুন তাি প্রো়োি পাাঁজঘি গুঘতা প্রদয। তাি সন্তাঘনি ভাঘযয রক েঘটঘি অশ্বাঘিাহীঘদি 
দলটা যরদ প্রসই সংর্াদ র্ঘয রনঘয এঘস থাঘক তাহঘল প্রকর্ল তািই প্রথম প্রসটা প্রশানা উরচত এর্ং 
প্রস আি এক মুহূতবও অঘপক্ষা কিঘত িারজ নয। র্িফারৃ্ত মারটি উপি রদঘয প্রস যখন প্রো়ো 
হাকায, খুঘিি শব্দ তাাঁি কাঘন প্ররতধ্বরন প্রতাঘল, প্রস তারকঘয প্রদঘখ প্রয সামঘনি আঘিাহী রনিল 
ভরঙ্গঘত তখনও তাি রদঘক তারকঘয িঘযঘি। রর্শালঘদহীঘক িারপঘয দৃরষ্ট প্রসারিত কিঘত, হুমাযুন 
আরর্ষ্কাি কঘি প্রয কাঘফলাি র্ারক সদসযঘদি মঘধয অরধকাংশই িযজন পুরুষ আি প্রিাটখাট 
অর্যঘর্ি হাল্কাপাতলা প্রদখঘত একটা আকৃরত- একজন মরহলা যাি মাথাি কাঘলা প্রভ়োি পশঘমি 
সতিী একটা উঘস্কাখুঘস্কা টুরপি নীঘচ প্রথঘক লম্বা প্রর্নী প্রর্ি হঘয িঘযঘি- সর্াই খচ্চঘিি রপঘে 
উপরর্ষ্ট। মরহলাটাি হাঘত আঘিকটা খচ্চঘিি লাযাম ধিা িঘযঘি। প্রস আঘিকটু এরযঘয প্রযঘল 
রু্ঝঘত পাঘি প্রয আঘিাহীরর্হীন খচ্চিটাি রপঘে প্রর্ঘতি একটা ঝুর়ে র্াাঁধা িঘযঘি যাি রভতঘি তাাঁি 
মুহূঘতবি জনয মঘন হয প্রস দুঘটা প্রর্লনাকাঘি প্রমা়োন দুঘটা র্স্ত্রখণ্ড প্রদঘখঘি র্া প্রসটা রক দুঘটা রশশু 
হওযা সম্ভর্, প্রভ়োি চাম়ো রদঘয প্রমা়োন হঘল তাঘদি প্রদখঘত অরর্কল প্রায প্রযালকাকাি মঘন 
হঘর্? 
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হুমাযুন এখন কাঘফলাটা প্রথঘক মাত্র পিাশ যজ দূঘি িঘযঘি। এক মুহূঘতবি জনয, প্রস প্রটি পায 
সামঘন প্রযঘত তাি ভয কিঘি রক হঘর্ যরদ তুষািােন্ন প্রপ্রক্ষাপঘট তাাঁি সামঘনি ঐ প্রলাকগুঘলা 
প্রকর্লই, তাাঁি রনঘজি আশা আি আকাঙ্খ িািা সৃষ্ট, একটা রর্ভ্রম রহসাঘর্ প্রমারণত হঘল। লাযাম 
প্রটঘন ধঘি এর্ং প্রলাকগুঘলাি উপি প্রথঘক একর্াঘিি জনযও দৃরষ্ট না সরিঘয হুমাযুন তাি পযবান 
প্রথঘক আলঘতা ভরঙ্গঘত রপিঘল মারটঘত প্রনঘম আঘস এর্ং পাঘয প্রহাঁঘট প্রশষ কঘযকযজ দূিত্ব 
অরতক্রম কঘি, প্রথঘম ধীঘি ধীঘি আি প্রশঘষি রদঘক তাঘক িীরতমঘতা প্রদৌ়োঘত প্রদখা যায, র্িঘফি 
উপঘি পা কখনও রপিঘল যায কখনওর্া হ়েঘক প্রযঘত চায। 
 

তাি রদঘক উদগ্রীর্ভাঘর্ তারকঘয থাকা, কাঘফলাটাি এঘকর্াঘি সামঘনি অশ্বাঘিাহী, পুরু পশঘমি 
আলখাল্লায আপাদমিক আরৃ্ত অর্স্থায আসঘলই রহন্দাল। প্রস রক কিঘি প্রসরর্ষঘয এঘকর্াঘিই 
প্রর্ঘখযাল এর্ং ইরতমঘধযই তাাঁি প্রচাঘখ আনঘন্দি অশ্রুি র্াণ প্রডঘকঘি হুমাযুন রহন্দালঘক অরতক্রম 
কঘি চাম়ো রদঘয প্রমা়োন পুটরল দুঘটা র্হনকািী খচ্চিটাি রদঘক এরযঘয যায। প্রস মাহাম আযাঘক 
সুলতান র্ঘল রচৎকাি কিঘত শুঘন রকন্তু তািপঘি প্রস প্রদঘখ প্রয চাম়োি পুটরল দুঘটাঘত আসঘলই 
র্াচ্চা প্রিঘল িঘযঘি এর্ং রনঘজি দুধ-ভাই আদম খাঘনি পাঘশ শান্তভাঘর্ শুঘয িঘযঘি, আকর্ি যাাঁি 
কথাই প্রস এঘতারদন প্রকর্ল প্রভঘর্ঘি। হুমাযুন নীচু হঘয আকর্ঘিি রদঘক ঝুাঁঘক এঘল, প্রস প্রভ়োি 
চাম়োি সতিী পুটরলি রভতি প্রথঘক হুমাযুঘনি রদঘক র্নু্ধত্বপূণব প্রকৌতূহল রনঘয তারকঘয থাঘক। 
কামিান তাাঁঘক রিরনঘয রনঘয যার্াি পঘিি প্রচৌেমাঘস প্রস অঘনক র্দঘল রযঘযঘি রকন্তু এখনও 
সঘন্দহাতীতভাঘর্ প্রস প্রসই আকর্িই িঘযঘি। আদম খান তাতস্বঘি কাাঁদঘত শুরু কিঘল হুমাযুন 
আকর্িঘক আলঘতা কঘি ঝুরি প্রথঘক তুঘল প্রনয এর্ং তাঘক রু্ঘকি কাঘি আকঘ়ে ধঘি তাি প্রদঘহি 
উষ্ণ যঘন্ধ প্রাণ ভঘি শ্বাস প্রনয। 
 

আমাি প্রর্টা, প্রস রফসরফস কঘি র্ঘল, প্রর্টা আমাি। 
 

এক েন্টা পঘি, হুমাযুন খুঘদ কাঘফলাটাি পুঘিাভাঘয অর্স্থান কঘি তাাঁি রশরর্ঘি রফঘি আঘস। 
প্রজনানাঘদি তারু্ি সামঘন প্রপৌঁঘি, প্রস প্রো়ো প্রথঘক নাঘম আি তািপঘি সার্ধাঘন আকর্িঘক ঝুর়ে 
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প্রথঘক প্রকাঘল তুঘল প্রনয। খচ্চিটা পুনিায চলঘত শুরু কিায প্রিঘলটা শান্ত হঘয আর্াি যভীি েুঘম 
আেন্ন হঘয পঘ়েঘি। মাহাম আযাঘক পাঘশ রনঘয হুমাযুন হারমদাি তারু্ি রভতঘি প্রঘর্শ কঘি। 
হারমদা তাাঁি রপ্রয করর্তাগুঘলা প্রথঘক পাে কিরিঘলা রকন্তু পাণু্ডরলরপটা এখন তাি হাত প্রথঘক 
মারটঘত পঘ়ে িঘযঘি এর্ং লাল আি প্রসানালী জরিি কাজ কিা মখমঘলি তারকযায প্রহলান রদঘয 
প্রসও এখন যভীি েুঘম আেন্ন। হারমদাি মুঘখি উপঘি প্রিশম চুঘলি প্রযািা এরলঘয থাকায তাঘক 
এখন কত অল্প র্যসী মঘন হঘে আি তাাঁি রনঘটাল িনযুযল রনুঃশ্বাঘসি সাঘথ সাঘথ মৃদুভরঙ্গঘত উো 
নামা কিঘি। 
 

হারমদা, হুমাযুন রফসরফস কঘি ডাঘক, হারমদা…আরম প্রতামাি জনয রকিু উপহাি রনঘয এঘসরি- 
একটা উপহাি… 
 

হারমদা যখন প্রচাখ খুঘল তাকায এর্ং আকর্িঘক প্রদখঘত পায, তাি প্রচাখমুখ এমন অনারর্ল 
আনঘন্দ উদ্ভারসত হঘয উঘে যা হুমাযুন আঘয কখনও কাঘিা রভতঘি প্রতযক্ষ কঘিরন। রকন্তু হুমাযুন 
আকর্িঘক হারমদাি প্রকাঘল তুঘল রদঘত, প্রস প্রজঘয উঘে। মুখ তুঘল হারমদাঘক প্রদখঘত প্রপঘয, প্রস 
হতভম্ব হঘয রচৎকাি কঘি উঘে এর্ং প্রকাল প্রথঘক নামাি জনয িটফট কিঘত শুরু কঘি। মাহাম 
আযা দ্রুত সামঘন এরযঘয আঘস, এর্ং তাাঁঘক প্রদখা মাত্র আকর্ি রনঘমঘষ শান্ত হঘয যায। প্রস হারস 
হারস মুঘখ তাাঁি নাদুসনুদুস হাত দুঘটা দুধ-মাি রদঘক র্ার়েঘয প্রদয। 
 

* 
 

আকর্িঘক রফঘি পার্াি আনঘন্দ আঘযারজত প্রভাজসভাি উরেঘষ্টি মাঘঝ, হুমাযুঘনি লাল টকটঘক 
রনযন্ত্রক তাাঁরু্ি রভতঘি যঘত্নি সাঘথ রর্নযি রর্শালাকৃরত সর্ তারকযায হুমাযুঘনি চািপাঘশ তাি সর্ 
আরধকারিঘকিা প্রহলান রদঘয র্ঘস িঘযঘি। প্রভাজসভাি পূঘর্ব প্রসরদন দুপুিঘর্লা প্রস তাাঁি সর্ 
প্রলাকঘদি সমঘর্ত হর্াি আঘদশ প্রদয এর্ং তাঘদি সামঘন আকর্ঘিি উিাি পার্াি রর্ষযটা প্রোষণা 
কঘি। 
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আমাি অনুযত প্রযািািা আমাঘদি ভরর্ষযঘতি প্রতীক, আমাি কাঘি রনিাপঘদ রফঘি এঘসঘি, 
প্রতামাঘদি সামঘন আরম আমাি সন্তানঘক আনুষ্ঠারনকভাঘর্ উপরস্থত কিরি… হুমাযুন তাি অস্থাযী 
রশরর্ঘিি প্রকেস্থঘল তর়েের়ে কঘি রনরমবত একটা কাঘেি প্রর্দীি উপঘি দাাঁর়েঘয, প্রস আকর্িঘক 
তাি মাথাি উপঘি উাঁচুঘত তুঘল ধঘি। ঢাঘলি উপঘি তির্ারি রদঘয আোঘতি সাঘথ একটা হঘষবাফুল্ল 
রচৎকাঘি তাি চািপাশ যমযম কিঘত থাঘক। হুমাযুন মাহাম আযাি প্রকাঘল আকর্িঘক যখন 
রফরিঘয প্রদয- প্রস তখনও হোৎ সৃষ্ট এই হুঙ্কাঘি রর্রস্মত হঘয প্রচাখ রপটরপট কিঘি, রকন্তু এর্াি প্রস 
প্রকাঁঘদ উঘে না। এটা একটা শুভ লক্ষণ। হুমাযুন হাত তুঘল সর্াইঘক শান্ত হঘত ইরঙ্গত কঘি। 
 

আমিা যা শুরু কঘিরিলাম প্রসটা সমাপ্ত কিঘত আি রনষ্পাপ রশশুঘদি আ়োঘল আত্মঘযাপন কঘি 
থাঘক এমন ষ়েযন্ত্রকািীঘক উৎখাঘতি জনয আমাঘদি কারু্ঘল রফঘি যার্াি সময হঘযঘি। আমিা 
নযাঘযি পঘক্ষ িঘযরি এর্ং আল্লাহ্তালা আমাঘদি সাঘথ আঘিন। আজ িাঘত আমিা প্রভাঘজি 
আঘযাজন কিঘর্া রকন্তু কারু্ল একর্াি আমাঘদি অরধকাঘি আসর্াি পঘি আমাঘদি আজঘকি 
প্রভাজসভাি সাঘথ প্রসরদঘনি উৎসঘর্ি প্রকাঘনা তুলনায চঘল না। আযামীকাল সকাঘল আমিা শহঘিি 
উঘেঘশয যাত্রা শুরু কিঘর্া। 
 

রশরর্ঘিি র্ারু্রচবিা তাাঁঘদি িান্নাি জনয যঘথষ্ট পরিশ্রম কঘিঘি, অরতকায আগুঘনি কুণ্ড সতিী কঘি 
রশক কার্াি আি মাংস প্রিাস্ট্ কিা হঘে যা প্রথঘক প্রপাযি িারশ আকাঘশ প্রঢউঘযি মঘতা উঘে 
যাঘে। তাি সন্তান এখন যখন রনিাপদ হুমাযুন তখন কতদূি প্রথঘক তাাঁি রশরর্ি দৃশযমান হঘে 
প্রসসর্ রনঘয প্রমাঘটই পঘিাযা কঘি না। 
 

তাি প্রসনাপরতঘদি কঘযকজন যুিঘক্ষঘত্রি কীরতব রনঘয িরচত র্ীঘিারচত যান, হাঘিঘমি আঘিা র়্ে 
কীরতবকলাপ রনঘয িরচত সূ্থল, অশ্লীল যান যাইঘত আিম্ভ কঘি। হুমাযুন তাি চািপাঘশ তারকঘয 
প্রদঘখ জারহদ প্রর্য সামঘন প্রপিঘন দুলঘি, কঘিারটি মঘতা মুখ যজনীি ক়ো লাল সুিাি প্রভাঘর্ 
জ্বলজ্বল কিঘি কারু্ল সালতানাত প্রয সুিাি কািঘণ রর্খযাত আি তাি রনঘজি আব্বাজানও যা 
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দারুণ পিন্দ কিঘতন। এমনরক সাধািণত স্বল্পভাষী আি যম্ভীি করিমও তারু্ি একঘকাঘণ প্রযখাঘন 
রনঘজি রৃ্ি শিীিটাি জনয রতরন একটা আিামদাযক স্থান খুাঁঘজ প্রপঘযঘিন র্ঘস আপনমঘন যান 
যাইঘিন। 
 

হুমাযুন আি রৃ্থা কালঘক্ষপন না কঘি তাাঁি রর্শ্বি সহচিরৃ্ন্দ, তাাঁি ইচরকঘদি র্ঘল প্রয অর্ঘিাধ 
তুঘল প্রনর্াি রর্ষযটা একটা কূটচাল রিল। খর্িটা প্রশানাি পঘি তাাঁঘদি প্রর্শীিভাযঘকই প্রদঘখ মঘন 
হয তািা সরতযই রর্রস্মত হঘযঘি। সর্িাম খাঘনি অরভর্যরক্তঘতই প্রকর্ল সামানয রর্স্ময প্রকাশ পায 
এর্ং প্রিঘলঘক রফঘি পার্াি জনয হুমাযুনঘক যম্ভীিভাঘর্ অরভনরন্দত কিাি সময তাাঁি তীক্ষ্ণ নীল 
প্রচাঘখ ফুঘট থাকা অর্যত ভাঘর্ি কািঘণ, হুমাযুন রিগুণ রনরিত হয প্রয পাসবী প্রযািা আযা প্রযা়োই 
সর্রকিু জানঘতা। একম একটা প্রলাকঘক রমত্র রহসাঘর্ পাঘশ পার্াি জনয প্রস আঘযি। প্রচঘযও প্রর্শী 
কৃতজ্ঞঘর্াধ কঘি। 
 

হুমাযুন আ়েঘচাঘখ তাাঁি পাঘশই উপরর্ষ্ট রহন্দাঘলি রদঘক তাকায। উৎসঘর্ মত্ত অনযানযঘদি তুলনায 
প্রস অল্পই কথা র্ঘলঘি এর্ং হুমাযুন আি তাাঁি আরধকারিকঘদি সাঘথ র্সাি কািঘণ তাঘক 
অনযমনস্ক আি আ়েষ্ঠ প্রদখায। যতকাল সন্ধযাঘর্লা তািা রশরর্ঘি রফঘি আসর্াি পি প্রথঘক, হুমাযুন 
তাাঁি সৎ-ভাইঘযি সাঘথ খুর্ অল্পই সময কারটঘযঘি। প্রিঘলি সাঘথ পুনরমবরলত হর্াি স্বরিঘত প্রস 
র্িং আকর্ি আি হারমদাি সাঘথই প্রর্শী সময অরতর্ারহত কঘিঘি। হারমদাি প্রকর্ল একটাই দুুঃখ, 
তাাঁঘদি সন্তান এখনও মাহাম আযাঘকই আকঘ়ে িঘযঘি। হারমদা যতর্ািই তাঘক প্রকাঘল রনঘত প্রচষ্টা 
কঘি, প্রস রচৎকাি কঘি হুলসূ্থল র্াধায। হারমদা প্রিঘলি রনিাপঘদ রফঘি আসাি স্বরি আি উল্লাঘসি 
সাঘথ এই কযমাঘস প্রিঘলটা কত র়্ে হঘয রযঘযঘি এর্ং কঘযকমাস আলাদা থাকায তাি কাঘি 
আযন্তুঘক পরিণত হর্াি দুুঃঘখ প্রস একটা টানাঘপাঘ়েঘনি রভতঘি পঘ়ে, হুমাযুন তাঘক সান্ত্বনা রদঘয 
র্ঘল এটা একটা সামরযক র্যাপাি প্রকঘট যাঘর্। তাি প্রাণর্ন্ত হাত পা প্রিাাঁ়ো একটা রর্ষয অন্তত 
রনরিত কঘি প্রয এই দুুঃখজনক অরভজ্ঞতা সঘত্ত্বও তাি স্বাস্থয ভাঘলাই আঘি, হারমদা প্রোাঁঘট হারস 
আি প্রচাঘখ কান্না রনঘয প্রশষ পযবন্ত র্ঘল। তািপঘি প্রস ভুঘল রযঘযঘি এমন ভরঙ্গঘত প্রযায কঘি, 
আমাি হঘয রহন্দালঘক আপরন ধনযর্াদ জানাঘত ভুলঘর্ন না প্রযন। 
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হুমাযুন রহন্দাঘলি আপাত অনযমনস্ক মুখার্যঘর্ি রদঘক তারকঘয রু্ঝঘত পাঘি এই কাজটা হারমদা 
প্রযমনটা প্রভঘর্রিল কাজটা তািঘচঘযও করেন। 
 

রহন্দাল… হুমাযুন তাি সৎ-ভাইঘযি পূণব মঘনাঘযায পাওযা পযবন্ত অঘপক্ষা কঘি, তািপঘি কণ্ঠস্বি 
যথাসম্ভর্ নীচু কঘি কথা শুরু কঘি, যাঘত অনয প্রকউ তাাঁঘদি আঘলাচনা আর়ে প্রপঘত শুনঘত না 
পায। আরম জারন তুরম আমাি জনয না হারমদাি কথা রচন্তা কঘিই যা কির্াি কঘিঘি। প্রস আমাঘক 
র্ঘলঘি তাি পঘক্ষ আরম প্রযন প্রতামাঘক ধনযর্াদ জানাই। 
 

তাঘক র্লঘর্ন এি প্রকাঘনা প্রঘযাজন প্রনই। পারির্ারিক সম্মাঘনি কথা রর্ঘর্চনা কঘিই… 
 

তুরম হযত এসর্ কথা শুনঘত চাও না রকন্তু তািপঘিও র্লরি আরমও প্রতামাি কাঘি রচিতঘি ঋণী 
হঘয িইলাম। প্রতামাি কমবকাঘণ্ডি প্রপিঘন প্রয কািণই থাকুক না প্রকন প্রসটা প্রতামাি প্ররত আমাি 
দাযর্িতা প্রথঘক আমাঘক মুরক্ত প্রদয না। 
 

রহন্দাল হাল্কা কাাঁধ ঝাাঁকায রকন্তু প্রকাঘনা মন্তর্য কঘি না। 
 

আমাঘক এর্াি র্ল, প্রতামাি পরিকল্পনা রক প্রতামাি প্রতযাশা অনুযাযী কাজ কঘিরিল? কারু্ঘল 
আসঘলই রক েঘটঘি প্রসটা জানাি জনয হারমদা উদগ্রীর্ হঘয িঘযঘি… 
 

রহন্দাঘলি প্রোাঁঘটি প্রকাঘণ এততক্ষণ পঘি হাল্কা হারসি একটা প্রিখা ফুঘট উঘে। আরম প্রযমনটা 
আশাও করিরন তািঘচঘযও ভাঘলা কাজ কঘিঘি। কারু্ল প্রথঘক আপনাি অর্ঘিাধ তুঘল প্রনর্াি খর্ি 
আমাি গুপ্তদূতঘদি কাি প্রথঘক জানর্াি কঘযকরদন পঘি, আরম আমাি সঙ্গীসাথীঘদি রনঘয পাহা়ে 
প্রথঘক নীঘচ প্রনঘম আরস এর্ং দূযবপ্রাসাঘদ আমাি র্াতবার্াহকঘক পাোই কামিানঘক র্লাি জনয প্রয 
আমাঘদি পরির্াঘিি সরতযকাঘিি প্রধান রহসাঘর্ তাাঁঘক সমথবঘণি অঙ্গীকাি কিঘত আরম প্রস্তুত। 
কামিাঘনি মঘতা উিত আি আত্মযর্বী এর্ং আপনাি প্রস্থাঘনি কািঘণ খুশীঘত আত্মহািা অপদাঘথবি 
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কাঘি, আরম রেক প্রযমনটা প্রতযাশা কঘিরিলাম, প্রস আমাঘক প্রভতঘি প্রঘর্ঘশি অনুমরত প্রদয। 
আহাম্মকটা এমনরক রর্ষযটা উদযাপঘনি জনয প্রভাজসভাি আঘযাজন কঘি এর্ং আমাঘক নানা 
উপঘঢৌকন প্রদয… 
 

প্রস আসঘলই রকিু সঘন্দহ কঘিরন? 
 

রকসুয না। আপনাঘক পিাি কিঘত প্রপঘিঘি রর্শ্বাস কিায তাাঁি আত্মরর্শ্বাস তাাঁঘক অন্ধ কঘি 
প্রফঘলরিল। আরম প্রপৌঁিার্াি আঘযই প্রস এমনরক কারু্ল শহি আি দূযবপ্রাসাদ উভঘযি প্রধান 
প্রঘর্শিাি রদঘনি প্রর্লাযও খুঘল িাখাি আঘদশ রদঘযরিল। আরম প্রসখাঘন প্রপৌঁিার্াি এক সপ্তাঘহি 
রভতঘিই প্রস শীঘতি তীব্রতা আি কু্ষধায আক্রান্ত হঘয পযাচান রশংঅলা প্রভ়ো আি প্রনকঘ়েি সন্ধাঘন 
দরক্ষঘণ একটা রশকাি অরভযাঘন যার্াি কথা র্লঘত শুরু কঘি। আরম তাঘক উৎসারহত করি 
এমনরক তাি সাঘথ রশকাঘি যার্াি আগ্রহও প্রদখাই। রকন্তু, আরম তাাঁি কাঘি প্রথঘক প্রযমনটা আশা 
আি ধািণা কঘিরিলাম, প্রস আমাঘক দূযবপ্রাসাঘদই অর্স্থাঘনি আঘদশ প্রদয। তাাঁি প্রদহিক্ষীঘদি 
প্ররশক্ষণ প্রদর্াি মঘতা কাজ প্রস ইরতমঘধযই আমাি জনয রনধবারিত কঘিঘি। প্রস িরসকতাি িঘল র্ঘল 
প্রয আমাি মঘন কারু্ল দখঘলি মঘতা প্রকাঘনা দুরু্বরিি যাঘত উদয না হয প্রসজনয যঘথষ্ট সংখযক 
রর্শ্বি সসনয প্রস প্রমাতাঘযন কঘিই রশকাঘি যাঘর্। 
 

কামিান রশকাঘিি উঘেঘশয িওযানা রদঘল, আরম প্রকর্ল আমাঘক প্রদযা আঘদশ পালন কিঘত থারক, 
সতকব থারক এমন প্রকাঘনা রকিু কিা প্রথঘক রর্িত থাকঘত, যাঘত কাঘিা মঘন সঘন্দঘহি উঘদ্রক হঘত 
পাঘি। আরম এটাও রনরিত হঘত চাইরিলাম প্রয প্রস আসঘলই কঘযক রদঘনি জনয র্াইঘি রযঘযঘি। 
তািপঘি, চতুথবরদন সন্ধযা েরনঘয আসর্াি পঘি প্রসই িাঘত কামিাঘনি রফঘি আসর্াি প্রকাঘনা লক্ষণ 
না প্রদঘখ আরম আমাি পরিকল্পনামারফক কাজ শুরু করি। আপনাি রক প্রিঘলঘর্লায প্রদখা 
দূযবপ্রাসাঘদি পূর্বরদঘক অর্রস্থত প্রিাট আরঙ্গনাটাি কথা মঘন আঘি। যাি একপাঘশি প্রদযাল জুঘ়ে 
অর্রস্থত তালার্ি েঘি শসয আি সুিা মজুদ কঘি িাখা হত? 
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প্রর্শ, আরম প্রদরখ প্রয কামিান গুদামেি রহসাঘর্ র্যর্হৃত প্রসইসর্ কঘক্ষি কঘযকটাি পরির্তবন সাধন 
কঘি র্সর্াঘসি উপঘযাযী কঘি তুঘলঘি, প্রযখাঘন প্রস মাহাম আযা আি তাি সন্তাঘনি সাঘথ 
আকর্িঘক প্রহিাধীন অর্স্থান র্রন্দ প্রিঘখঘি। আরম আমাি সর্ঘচঘয রর্শ্বি চািজন প্রদহিক্ষীঘক 
সাঘথ রনঘয রনিঘর্ প্রসখাঘন রযঘয উপরস্থত হই। আমিা আরঙ্গনায প্রপৌঁিার্াি পঘি আমাি প্রলাঘকিা 
শসয মজুঘদি জনয িরক্ষত রর্শালাকৃরত জালাি রপিঘন আত্মঘযাপন কঘি অর্স্থান কিঘত থাঘক। 
আরম একলা র্ন্ধ দিজায উাঁরক প্রদর্াি জনয রনরমবত ফাাঁকা অংঘশি সামঘন দাাঁর়েঘয রভতঘি প্রহিায 
রনঘযারজত দুই িক্ষীঘক র্রল প্রয, তািা যাঘক পাহািা রদঘে তাি চাচাজান রহসাঘর্ আরম তাি সাঘথ 
প্রদখা কিঘত চাই। আমাঘক রচনঘত প্রপঘি তািা দিজা খুঘল প্রদয। আরম তাাঁঘদি সাঘথ কঘথাপকথন 
অর্যাহত িারখ, প্রসই সুঘযাঘয আমাি প্রলাঘকিা লুঘকান স্থান প্রথঘক দ্রুত প্রর্র়েঘয এঘস তাাঁঘদি কারু্ 
কঘি প্রফঘল তািপঘি তাাঁঘদি হাত-পা প্রর্াঁঘধ মুঘখ কাপ়ে গুাঁঘজ প্রদযা হয। 
 

মাহাম আমাঘক রনঘযই আমায সর্ঘচঘয প্রর্শী ঝাঘমলা প্রপাহাঘত হঘযঘি- প্রস প্রকাথা প্রথঘক একটা 
লুকান খঞ্জি প্রর্ি কঘি আমাঘক আোত কিঘত প্রচষ্টা কঘি আি প্রসই সাঘথ যলাি স্বি সপ্তঘম তুঘল 
রচৎকাি। আরম খঞ্জিটা তাি কাি প্রথঘক সহঘজই প্রকঘ়ে প্রনই- প্রস পঘি আমাঘক র্ঘল প্রয খঞ্জঘিি 
ফলায রর্ষ মাখান রিল- রকন্তু তাি রচৎকাি র্ন্ধ কিাটা তত সহজ কাজ রিল না। আরম তাি মুঘখ 
হাত চাপা রদঘয, তাি কাঘন র্াির্াি র্লঘত থারক প্রয আকর্ঘিি প্রকাঘনা ক্ষরত কিাি অরভপ্রায 
আমাি প্রনই… প্রয আরম আপনাঘক জারনঘয আি সম্মরত রনঘযই তাঘদি উিাি কিঘত এঘসরি। 
 

অর্ঘশঘষ প্রস শান্ত হয, রকন্তু পুঘিাটা সময আমিা সর্াই তটস্থ রিলাম। আমিা যরদও দূযবপ্রাসাঘদি 
একটা রনজবন প্রকাঘণ রিলাম রকন্তু আরম জারন প্রযঘকাঘনা মুহূঘতব প্রকউ আমাঘদি প্রদঘখ প্রফলঘত পাঘি। 
ভাযযক্রঘম প্রসখাঘন প্রকউ এঘস হারজি হয না। রকন্তু আমাঘদি সময দ্রুত প্রশষ হঘয যারেল। আরম 
জানতাম প্রয দূযবপ্রাসাঘদি প্রঘর্শিাি আযামী আধেন্টাি রভতঘি িাঘতি মঘতা র্ন্ধ কঘি প্রদযা হঘর্। 
আমাঘদি দ্রুত এখান প্রথঘক প্রর্ি হঘয প্রযঘত হঘর্ এর্ং প্রসটা এমনভাঘর্ প্রযন কাঘিা দৃরষ্ট আকৃষ্ট না 
হয। আরম আঘযই লক্ষয কঘিরিলাম প্রয প্ররতরদন দূযবপ্রাসাঘদ র্যর্সাি উঘেঘশয অর্ঘিাধ এখন উঘে 
যার্াি কািঘণ পুনিায িসদ সির্িাহ শুরু হঘযঘি প্রযসর্ র্রণঘকিা আঘস তাঘদি অঘনঘকই সন্ধযাি 
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রদঘক সাধািণত শহঘি রফঘি যায। আরম আমাি প্রলাকঘদি তাই আঘদশ প্রদই পাযর়ে আি আলখাল্লা 
রনঘয আসঘত- মাহাম আযাি জনযও আনঘত র্রল- যাঘত কঘি আমিা সর্াই র্রণঘক িদ্মঘর্শ ধািণ 
কিঘত পারি। আমিা সাঘথ কঘি প্রভ়োি চাম়ো রনঘয এঘসরিলাম যাঘত মুঘ়ে রনঘয র্াচ্চা দুঘটাঘক 
লুরকঘয িাখা যায এর্ং একটা রশরশঘত প্রযালাপজঘলি সাঘথ আরফম রমরশঘয আনা হঘযরিল তাঘদি 
তোেন্ন কিঘত, যাঘত তাাঁিা কান্নাকারট না কঘি। আরম মাহাম আযাঘক আঘদশ প্রদই রশরশঘত 
িরক্ষত তিল প্রথঘক দুজনঘকই সামানয পরিমাণ রদঘত। প্রস ইতিত কিঘত আরম রনঘজ রশরশ প্রথঘক 
খারনকটা পান করি তাাঁঘক প্রর্াঝাঘত প্রয রশরশঘত রর্ষ প্রদযা প্রনই। 
 

আরফম দ্রুত কাজ কঘি এর্ং প্রভ়োি চাম়ো রদঘয আমিা যখন তাঘদি মুঘ়ে প্রদই তখন তািা 
চুপচাপই থাঘক। তািপঘি, আকর্ঘিি অন্তধাঘনি সংর্াদ যতক্ষণ সম্ভর্ প্রযাপন িাখঘত র্রন্দ দুই 
প্রহিীঘক গুদামেঘি ঢুরকঘয র্াইঘি প্রথঘক তালা রদঘয প্রদই, এর্ং যত শীঘ্র সম্ভর্ র্রণঘকি িদ্মঘর্শ 
ধািণ কঘি দূযবপ্রাসাঘদি অরলযরল রদঘয দ্রুত প্রতািণিাঘিি রদঘক এরযঘয রযঘয ঢালু পথ রদঘয 
নীঘচি শহঘিি রদঘক নামঘত থাকা মানুষ আি পশুি রভঘ়ে রমঘশ যাই। প্রকউ আমাঘদি সঘন্দহ 
কঘিরন। আমিা রভঘ়েি রভতঘি রমঘশ রযঘয শহঘিি রদঘক এরযঘয যাই, প্রযখাঘন প্রতািণিাঘিি রেক 
র্াইঘি আমাি আঘিা প্রলাক দঘলি সর্াি জনয প্রো়ো আি খচ্চি রনঘয অঘপক্ষা কিরিল। আরম 
আশা কঘিরিলাম র্াহন রহসাঘর্ খচ্চি র্যর্হাি কিায আমাঘদি প্রদঘখ প্রযািা মঘন না হঘয র্রণক 
মঘন হঘর্। অন্ধকাি পুঘিাপুরি প্রনঘম আসর্াি পঘি আমিা দ্রুত রনজ রনজ র্াহন রনঘয প্রথঘম 
আমিা উত্তিরদঘক যাই, যরদ শহি তযায কিাি সময প্রকউ আমাঘদি অনুসিণ র্া লক্ষয কঘি থাঘক 
তাি কাঘি আমাঘদি মূল যন্তর্য প্রযাপন কিঘত। সািা িাত হা়ে কাাঁপান শীঘতি রভতঘি প্রো়ো 
প্রিাটার্াি পঘি সকাঘলি রদঘক আমিা রৃ্ত্তাকাঘি পূর্বরদঘক েুঘি যাই এর্ং উদীযমান সূঘযবি আঘলায 
আমাঘদি মুখ উদ্ভারসত হঘল পঘি আমিা সন্ধাঘন যাত্রা শুরু করি। 
 

রহন্দাল যখন তাাঁি অরভযাঘন যল্প র্লরিল, দুরূহ আি রর্পজ্জনক কাঘজ সাফলয লাভ কিায তাি 
প্রচাঘখ র্ালকসুলভ উঘত্তজনা আি উল্লাস জ্বলজ্বল কিরিল। রহন্দাল এখন তাাঁি র্ণবনা প্রশষ কিাি 
পঘি, হুমাযুন তাি সর্ঘচঘয প্রিাট সৎ-ভাইরটি প্ররত তাি সতকব ও যথাযথ পরিকল্পনা, শান্ত 
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অনুঘত্তরজত মঘনাভার্ আি সিান্ত গ্রহঘণ দ্রুত রু্রিি কািঘণ এক নতুন আি যভীি শ্রিাঘর্াঘধ 
আপুত হয। সঘর্বাপরি, রহন্দাল প্রযভাঘর্ কামিানঘক পুঘিাপুরি রু্ঝঘত প্রপঘি, তাাঁি অহরমকাি সুঘযায 
রনঘয তাাঁি কাি প্রথঘক পারলঘয এঘসঘি, প্রসটা তাাঁঘক মুগ্ধ কঘি। রনঘজঘদি শত্রুঘক রচঘন রনঘত, 
র্ার্ি তাাঁঘদি সর্সময, এমনরক প্রিঘলঘর্লায পযবন্ত, সতকব কঘি রক প্রদনরন? রহন্দাল সর্সমঘয 
রনিঘর্ শুঘন প্রযত, রকন্তু প্রস রনঘজ রক দারুণভাঘর্ অনযঘদি প্রকর্ল শত্রু না র্নু্ধ এমনরক পরির্াঘিি 
সদসযঘদি মঘনাভাঘর্ি সাঘথ একাত্ম হর্াি প্রঘযাজনীযতা সরতযই রু্ঝঘত প্রপঘিঘি? রহন্দাঘলি 
মঘনাভার্ প্রর্াঝাি জনয প্রস রক কখনও পযবাপ্ত সময রদঘযঘি এর্ং তাি দৃরষ্টঘকাণ প্রথঘক পরিরস্থরত 
রর্ঘর্চনা কঘি প্রদঘখঘি? 
 

তািা দুজঘন সংরক্ষপ্ত সমঘযি জনয েরনষ্ঠ হঘয উঘে। তািা হযত আর্াি আঘযি মঘতাই হঘয 
উেঘর্… তাি পান কিা লাল সুিাি প্রভাঘর্ পঘিি কথাটা তাি পঘক্ষ র্লাটা সহজ হয। রহন্দাল, 
তুরম এইমাত্র কারু্ঘল আমাঘদি প্রিঘলঘর্লাি কথা র্লরিঘল। তুরম আি আরম অঘনক রকিুই, প্রকর্ল 
আমাঘদি িক্ত আি ঐরতহযই না, আমাঘদি অতীঘতি অঘনক সৃ্মরতও, সমানভাঘর্ ধািণ করি। 
আমাি আরম্মজান প্রতামাঘক রনঘজি পুত্রর্ৎ জ্ঞান কিঘতন। আমাি সর্ সৎ-ভাইঘদি রভতঘি আরম 
প্রতামাঘকই আপন মঘন করি আি প্রতামাঘকই আমাি র্নু্ধ কিঘত চাই। আরম জারন প্রয 
অরনোকৃতভাঘর্- হযত স্বাথবপিতাও রিল- আরম প্রতামাঘক আোত রদঘযরি। আরম প্রসজনয 
আন্তরিকভাঘর্ দুুঃরখত আি প্রতামাি কাঘি ক্ষমাপ্রাথবনা কিরি… 
 

হুমাযুন… 
 

রকন্তু তাাঁি র্ক্তর্য প্রশষ না হওযা পযবন্ত রহন্দালঘক কথা র্লাি সুঘযায রদঘত অরনেুক হুমাযুন তাঘক 
থারমঘয রদঘয র্লঘত থাঘক। আমাঘদি রভতঘি অতীঘত যা রকিু েঘটঘি- আমিা রক প্রসটা ভুঘল 
প্রযঘত পারি না? পূঘর্বি মঘতা আর্াি আমাি রমত্র হঘয এঘসা, আমিা একসাঘথ কারু্ল রর্জঘযি 
অরভযাঘন অংশ প্রনই। আমিা যরদ প্রকর্ল সাহসী হঘয অগ্রসি হই তাহঘল প্রদখঘর্ ভরর্ষযঘতি যঘভব 
অপাি সম্ভার্না লুরকঘয িঘযঘি- রহনু্দিান একরদন আর্াি প্রমাযলঘদি অরধকাঘি আসঘর্ এর্ং আরম 
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প্ররতজ্ঞা কিরি, প্রসখাঘন সম্মান আি ক্ষমতাপূণব একটা স্থান আরম প্রতামাি জনয রনধবারিত িাখঘর্া। 
রহন্দাল… তুরম রক আমাঘক একর্াি ক্ষমা কিঘত পাঘিা না? আমাি সাঘথ রক তুরম রনযরতি প্রসই 
র্িাভয ভায কঘি রনঘত চাও না? 
 

রকন্তু রহন্দাল তাাঁি মাথা ভরতব কাঘলা ঝাক়ো চুল না়েঘত থাঘক। আমাঘদি রভতঘি প্রশষর্াি যখন 
কথা হঘযরিল তখনই আরম আপনাঘক র্ঘলরিলাম আমাঘদি রভতঘি প্রকাঘনা ধিঘনি আঘপাষ সম্ভর্ 
না এর্ং প্রসটাই র্াির্তা। আরম আমাি প্ররতশ্রুরত অনুযাযী কাজ কঘিরি আি রর্ষযটা এখাঘনই 
প্রশষ হঘর্। আপনাি রশরর্ি আমাি র্াসস্থান নয। আরম এতক্ষণ এখাঘন অঘপক্ষা কঘিরি প্রকর্ল 
একটা রর্ষঘয রনরিত হঘত প্রয এখাঘন আসর্াি সমঘয আমাঘক প্রকউ অনুসিণ কঘিরন এর্ং 
কামিানঘক আপনাি এখাঘন রনঘয আরসরন আি প্রসই সাঘথ অর্শয আমাি প্রর্ান গুলর্দঘনি সাঘথও 
রকিুটা সময অরতর্ারহত কিঘত প্রচঘযরি। 
 

প্রতামাি তাহঘল এটাই প্রশষ কথা? 
 

আপরন এখনও আমাি কথা রু্ঝঘত পাঘিন রন, তাই না? আপরন যা চান প্রসটা পার্াি জনয আপরন 
আপনাি মাঘযি মঘতাই প্রলাভী এর্ং র্রিত হঘত পিন্দ কঘিন না। অঘনযি সুঘখি প্রতাযাক্কা না কঘি 
প্রকর্ল রনঘজি সুঘখি কথা প্রভঘর্ রতরন আমাি মাঘযি কাি প্রথঘক আমায প্রকঘ়ে রনঘযরিঘলন। 
আপরন এখন চাইঘিন প্রয আমাঘদি রভতঘি অতীঘত যা রকিু েঘটঘি- আপনাি অরচন্তনীয ঔিতয 
আি চু়োন্ত স্বাথবপিতা- প্রস সর্ রকিু ভুঘল রযঘয আর্ািও আপনাি অনুযত আি অন্তিঙ্গ ভাইঘযি 
ভূরমকায অর্তীণব হই। আরম প্রসটা পাির্ না। প্রসটা কিঘল রমথযাচাি কিা হঘর্ আি আমাি 
আত্মসম্মানঘর্াধ আমাঘক প্রসটা কিাি অনুমরত প্রদয না। 
 

রহন্দাল… 
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না, হুমাযুন। আপনাি স্ত্রী পুত্র িঘযঘি। অরচঘিই হযত আপরন আর্াি রসংহাসঘন উপঘর্শন 
কিঘর্ন। এত রকিু রক আপনাঘক সন্তুষ্ট কিাি জনয যঘথষ্ট না? আযামীকাল প্রভাঘিি আঘলা প্রফাাঁটাি 
সাঘথ সাঘথ আরম আমাি অর্রশষ্ট প্রলাকঘদি খুাঁজঘত প্রর্ি হর্, যাঘদি আরম আঘদশ রদঘযরিলাম 
কামিান রফঘি আসর্াি আঘযই কারু্ল তযায কিঘত। আরম তাাঁঘদি যখন খুাঁঘজ পাঘর্া, আমিা 
আর্াি তখন পাহাঘ়ে রফঘি যার্। আরম জারননা কখন রকংর্া প্রকাঘনা পরিরস্থরতঘত আর্াি আমাঘদি 
প্রদখা হঘর্। হযত আি কখনই হঘর্ না… 
 

রহন্দাল কথা প্রশষ কঘি চুপ কঘি থাঘক। হুমাযুঘনি কাঘি মঘন হয প্রস রু্রঝ আঘিা রকিু র্লঘত চায 
রকন্তু রকিুক্ষণ পঘি তাি সৎ-ভাইরট উঘে দাাঁ়োয এর্ং প্রপিন রদঘক একর্ািও না তারকঘয 
প্রভাজসভাি অরতরথঘদি রভতি রদঘয প্রহাঁঘট যায এর্ং তারু্ি পদবা সরিঘয িাঘতি আাঁধাঘি হারিঘয 
যায। 
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২০. কাবুল 

 

সুলতান, কুযাি পারনঘত তাাঁি রর্ষ রদঘযঘি। আহঘমদ খাঘনি এক গুপ্তদূত কথাগুঘলা র্ঘল, কারু্ঘলি 
রদঘক প্রনঘম যাওযা এক পাহা়েী ঢঘলি শীষবঘদঘশ হুমাযুন প্রযখাঘন দাাঁর়েঘয িঘযঘি, প্রসখাঘন আসাি 
পূঘর্ব তুষািারৃ্ত এক প্রান্তঘিি উপি রদঘয প্রস প্রো়ো িুরটঘয এঘসঘি র্ঘল শীঘতি র্াতাঘস তাি 
খঘযিী িঘঙি প্রোটকীি যা প্রথঘক র্াঘস্পি মঘতা োম রনযবত হয। র্িফ যরদও এখনও যলঘত শুরু 
কঘিরন রকন্তু যত কঘযকরদঘন নতুন কঘি তুষািপাতও হযরন। পরিঘম প্রযখান প্রথঘক তািা রফঘি 
রযঘযরিল প্রসখাঘন রফঘি আসর্াি পঘথ তাি আি তাি অনুযত র্ারহনীি এঘতা দ্রুত অগ্রসি হর্াি 
প্রপিঘন এটা একটা কািণ। অভীষ্ট লক্ষয সম্বঘন্ধ সঘচতনতা আি সংরক্ষপ্ত রর্শ্রাঘমি ফঘল অরজবত 
প্রাণশরক্ত আঘিকটা কািণ। রনঘজি প্রলাকঘদি রভতঘি প্রস এটা প্রর্শ প্রটি পায এর্ং রনঘজি 
যভীঘিও একই আরতব অনুভর্ কঘি। 
 

আমাঘক খুঘল র্ল, প্রস আঘদশ প্রদয। 
 

দূযবপ্রাসাঘদি প্ররতিক্ষা প্রাচীঘিি কািাকারি অর্রস্থত কুযা আি নহিগুঘলাি চািপাঘশ আমিা মৃত 
আি মৃতপ্রায র্নয প্রাণী প্রদখঘত প্রপঘযরি। শহি আি দূযবপ্রাসাঘদ প্রঘর্ঘশি প্রতািণিাি আমাঘদি 
প্রদঘখ র্ন্ধ কঘি প্রদযা হঘযঘি এর্ং উভঘযি প্ররতিক্ষা প্রাচীঘিি উপঘি সসনয রযজরযজ কিঘি। 
আমাঘদি একজন প্রাচীঘিি খুর্ কািাকারি চঘল যাওযায তািা তাঘক গুরল কঘি হতযা কঘিঘি। 
 

দূঘিি কুযা আি নহিগুঘলা পিীক্ষা কঘি প্রদঘখা। আমাঘদি রশরর্ঘিি সীমানাি র্াইঘি জঞ্জাঘলি 
িূঘপ েুঘি প্রর়্োন প্রর্ওযারিশ কুকুিগুঘলাি কঘযকটাঘক প্রসই পারন পান কিঘত দাও। আমিা 
যতক্ষণ ভাঘলা পারন খুাঁঘজ না পাই ততক্ষণ রশরর্ঘিি অরিকুঘণ্ড র্িফ যরলঘয পান কিঘত পাির্। 
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প্রসরদন সন্ধযাঘর্লা প্রায আটটা নাযাদ, আঘিা একর্াি কারু্ঘলি পাদঘদঘশ অর্রস্থত সমভূরমঘত 
হুমাযুঘনি রশরর্ি স্থারপত হয এর্ং তাি প্রলাঘকিা রনঘজঘদি জনয িাঘতি খার্াি সতিীি প্রস্তুরত গ্রহণ 
শুরু কিঘত অন্ধকাঘি কঘযকশ অরিকুণ্ড জ্বলজ্বল কিঘত থাঘক। কামিাঘনি সসনযিা তাঘদি কাজ 
সুচারুভাঘর্ সম্পন্ন কঘিরন। কারু্ঘলি প্ররতিক্ষা প্রাচীি প্রথঘক মাত্র মাইলখাঘনক দূঘিই হুমাযুঘনি 
প্রলাঘকিা রর্শুি পারনি উৎস খুাঁঘজ পায। হুমাযুন তাি রনযন্ত্রক তারু্ি র্াইঘি দাাঁর়েঘয দূযবপ্রাসাঘদি 
রু্রুঘজি প্রাকািঘর্রষ্টত িাঘদি উপঘি এখাঘন প্রসখাঘন রর্িরক্তকি আঘলাি উৎস প্রদখঘত পায। তাি 
মঘতা, কামিানও হযত এই মুহূঘতব প্রাকাঘিি উপঘি দাাঁর়েঘয, এরদঘকই তারকঘয িঘযঘি এর্ং মঘন 
মঘন রচন্তা কিঘি। আি যরদ তাই হয, তাহঘল কারু্ঘলি প্রধান প্রতািণিাঘিি র্াইঘি আঘিা একর্াি 
হুমাযুঘনি র্ারহনীি আরর্ভবাঘর্ি ফঘল তাি মঘন রক ভার্নাি উঘদ্রক েঘটঘি? কামিান প্রযভাঘর্ 
অনযঘদি সাঘথ প্রাযশই প্রতািণা কঘি, রেক প্রসভাঘর্ই প্রতারিত হঘয তাাঁি প্রকমন অনুভূরত হঘে? 
তাি প্ররতিক্ষা কর্চ র্রন্দ রশশুরটঘক হারিঘয, প্ররতঘশাধপিাযন হুমাযুনঘক রকভাঘর্ প্রস প্রমাকাঘর্লা 
কিঘর্ র্ঘল রচন্তা কিঘি? রনঘজি সহজাত উৎকষবতাি মাঘন এটা রনরিতভাঘর্ই রনযরত রনধবারিত 
রর্শ্বাস কঘি প্রকাঘনা রচন্তাভার্না না কঘিই প্রস রহন্দালঘক একজন অনুযত রমত্র রহসাঘর্ প্রমঘন প্রনযাি 
জনয রনঘজি উিত আত্মরর্শ্বাঘসি কািঘণ প্রস রক এখন অনুতপ্ত? 
 

হুমাযুন মুখার্যর্ সহসা কুাঁচঘক যায। অতীঘত রহন্দাঘলি প্রশ্নাতীত আনুযতয, প্রযন তাি প্রাপয, 
এমনটা আশা কঘি প্রস রনঘজঘক রক কামিাঘনি প্রচঘয খুর্ একটা আলাদা র্ঘল দার্ী কিঘত পাঘি? 
সম্ভর্ত না। প্রস আশা কঘি প্রয উৎকণ্ঠা আি ভঘয কামিান এখন োমঘি, রকন্তু এটা প্ররতঘশাঘধি 
প্রখলায র্যরক্তযত রহসাঘর্ি প্রজি টানাি সময না। রর্জয অজবঘনি দ্রুততম পথ খুাঁঘজ পাওযাটাই 
এখন সর্ঘচঘয গুরুত্বপূণব এর্ং যা প্রমাঘটই সহজ কাজ না। দূযবপ্রাসাঘদি প্ররতিক্ষা র্যর্স্থা যঘথষ্ট 
শরক্তশালী এর্ং প্রসখাঘন পযবাপ্ত পরিমাঘণ িসদ মজুদ িঘযঘি। কামিান আি তাি অনুযত প্রলাঘকিা 
ভাঘলা কঘিই জাঘন প্রয পিারজত হঘল তাাঁঘদি প্ররত সামানয অনুকম্পাও প্রদশবন কিা হঘর্ না তাই 
দূযবপ্রাসাঘদ জীর্ন র্ারজ প্রিঘখ তািা প্ররতঘিাধ যঘ়ে তুলঘর্। 
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হারমদাি প্রাঘযারযক প্রজ্ঞা আি সান্ত্বনাদাযক অনুঘত্তরজত উপরস্থরতি জনয র্যাকুল হঘয হুমাযুঘনি 
মঘন হয, প্রস যরদ এই মুহূঘতব তাি পাঘশ থাকঘতা। হুমাযুন যরদও ভাঘলা কঘিই জাঘন প্রয প্রস রেক 
রসিান্তই রনঘযঘি প্রয আকর্ি, গুলর্দন আি অনযানয অরভজাত িমণীঘদি সাঘথ হারমদা মূল র্ারহনীি 
প্রপিঘন সুসরজ্জত প্রদহিক্ষীঘদি িািা রনরেদ্র রনিাপত্তা রু্যঘহি রভতঘি অর্স্থান কঘি তাাঁঘদি অনুসিন 
কিঘর্ এর্ং কারু্ল প্রথঘক রনিাপদ দূিঘত্ব তাঘদি জনয অঘপক্ষা কিঘর্। প্রস চায না তাাঁি স্ত্রী আি 
পুঘত্রি জীর্ন আর্ািও ঝুাঁরকি সমু্মখীন প্রহাক। রকন্তু যত দ্রুত শহিটা আঘিা একর্াি তাি আযঘত্ব 
আসঘর্, প্রস দ্রুত তাঘক প্রসখাঘন রনঘয আসঘত পািঘর্। অন্তত, এঘতা কষ্ট আি অন্তজবালা সহয 
কিাি পঘি তাাঁি িাণীি প্রাপয সম্মাঘনি গুরুত্ব প্রকমন প্রসটা জানা উরচত আি শীেই, প্রস রনঘজঘক 
রনঘজি কাঘি প্ররতশ্রুরতর্ি কঘি প্রয, সম্রাজ্ঞীি মরহমা প্রস লাভ কিঘর্। 
 

* 
 

সহসা হুমাযুঘনি রেক প্রপিঘন প্রচণ্ড এক রর্ঘস্ফািঘণি শব্দ তাঘক র্রধি কঘি প্রদয এর্ং যিম 
র্াতাঘসি একটা হলকা তাাঁঘক মারটঘত রিটঘক প্রফঘল, প্রস ভূপারতত হর্াি সমঘয পাথঘিি সাঘথ 
মাথা ধাক্কা প্রখঘল হাজাি আঘলাি ঝলকারন প্রদঘখ। তাি প্রচাঘখ মুঘখ কাদা আি র্িঘফ রকচরকচ 
কিঘত থাঘক রকন্তু প্রশষ পযবন্ত প্রস তাি প্রচাখ খুলঘত সক্ষম হয। প্রস ধীঘি ধীঘি অনুধার্ন কঘি প্রয 
তাি চািপাঘশ প্রখালামকুরচি মঘতা রপতঘলি টুকঘিা ির়েঘয িঘযঘি আি র্িফারৃ্ত মারটঘত প্রযাঁঘথ 
থাকা তাজা মাংঘসি টুকঘিা চুমরকি মঘতা প্রদখায। একটা রচল প্রকাথা প্রথঘক উঘ়ে আঘস এর্ং তাি 
র্াাঁকান প্রোাঁট রদঘয একটা টুকঘিা প্রোকিাঘত আিম্ভ কঘি। তাাঁি মাথাি রভতঘি জমাট র্াধা িব্ধতা 
পুঘিা দৃশযটাঘক আঘিা প্রর্শী দুুঃস্বপ্নমযতা দান কিঘত হুমাযুন দুহাঘত তাি কান প্রচঘপ ধঘি। প্রস 
কান প্রচঘপ ধিঘল, কপাঘলি ডান রদঘকি একটা ক্ষতস্থান প্রথঘক তাি ডান হাঘতি আঙু্গঘল টপটপ 
কঘি িক্ত ঝিঘত শুরু কঘি। 
 

তাি কাঘনি প্রভতঘি সহসা আর্াি পটকা প্রফাাঁটাি মঘতা শব্দ র্াজঘত আিম্ভ কঘি- তাি শ্রর্ণশরক্ত 
রফঘি আসঘত শুরু কঘিঘি… প্রস রু্ঝঘত পাঘি দূযবপ্রাসাঘদি প্রাচীঘিি উপি প্রথঘক প্রাসাদ িক্ষীঘদি 
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উন্মত্ত উল্লাঘসি মঘতা একটা শব্দ প্রভঘস আসঘি, যাি সাঘথ রর্দ্রুপাত্মক রচৎকাি রমঘলরমঘশ 
একাকাি হঘয রযঘযঘি। হুমাযুন পাঘযি উপি ভি রদঘয রনঘজঘক প্রটঘন তুঘল এর্ং চািপাঘশ 
তাকায, প্রস এখনও িরম্ভত হঘয িঘযঘি এর্ং প্রাণপঘন প্রচষ্টা কিঘি রনঘজি অঘর্াধয রচন্তাগুঘলাঘক 
পুনিায সরন্নঘর্রশত কিঘত। আদঘত রক েঘটঘি প্রস ধীঘি ধীঘি প্রসটা রু্ঝঘত পাঘি। তাি র়্ে 
কামানগুঘলাি একটা রনঘজই রর্ঘস্ফারিত হঘযঘি। কামানটা একপাঘশ কাত হঘয পঘ়ে এি 
প্রযালন্দাজঘদি একজনঘক চাপা রদঘযঘি, প্রর্চািাি কামাঘনি নীঘচ আটঘক রযঘযঘি, র্যাথায প্রলাকটা 
রচৎকাি কিঘি আি প্রমাচ়ে খাঘে। কমপঘক্ষ দুজন প্রলাঘকি রিন্নরভন্ন প্রদহখণ্ড চািপাঘশ ির়েঘয 
িঘযঘি, এখাঘন একটা কাটা পা, ওখাঘন একটা কাটা হাত, কামাঘনি পাঘশ একটা িক্তাক্ত কর্ন্ধ 
শিীি এর্ং হুমাযুঘনি পাঘযি কাি প্রথঘক মাত্র একযজ দূঘি ঝলঘস যাওযা হীনাঙ্গ মিক পঘ়ে 
িঘযঘি, র্াতাঘস মাথারটঘত ঝলসাঘনাি হাত প্রথঘক প্রর্াঁঘচ যাওযা কঘযক যারি চুল এঘলাঘমঘলা 
উ়েঘি। হুমাযুন রু্ঝঘত পাঘি, কামাঘনি নঘল রনিযই ফাটল সৃরষ্ট হঘযরিল। তাি প্রলাঘকিা নতুন 
কঘি রতন সপ্তাহ পূঘর্ব শহি আি দূযবপ্রাসাদ অর্ঘিাধ শুরু কিাি পি প্রথঘক কামানটা রনযরমত 
র্যর্হৃত হঘয আসরিঘলা। প্রস পূঘর্বি মঘতাই, দূযবপ্রাসাদঘক তাাঁি প্রধান লক্ষযর্স্তু রহসাঘর্ প্রর্ঘি 
রনঘযঘি এর্ং দূযবপ্রাসাদ অরভমুখী িািাটা প্রযখাঘন র্াাঁক রনঘযঘি প্রসখাঘন তাি সসনযিা তাঘদি 
কামানগুঘলা মারটি উপি দৃশযমান রশলািি িািা সুিরক্ষত পূর্বর্তবী স্থাঘনই প্রমাতাঘযন কঘিঘি। 
 

সুলতান, আপরন সুস্থ আঘিন? ধুসি ধূলাি প্রিাপঘিাপ দায রনঘয জওহি পাঘশ এঘস দাাঁ়োঘত তাঘক 
মানুঘষি প্রচঘয প্রপ্রতাত্মাই প্রর্শী মঘন হয। 
 

মাথায প্রকর্ল একটা আচ়ে প্রলঘযঘি। হুমাযুন যখন কথা র্লঘি, রর্র্রমষাি একটা প্রঢউ তাি শিীঘি 
এঘস আিঘ়ে পঘ়ে এর্ং প্রস মাতাঘলি মঘতা টলঘত থাকঘল জওহি প্রদৌঘ়ে এঘস তাঘক ধঘি। 
 

সুলতান, আপনাঘক আমিা প্রহরকঘমি কাঘি রনঘয যারে। জওহি তাাঁঘক প্রায পাজঘকালা কঘি তুঘল 
প্রযখাঘন কঘযকটা প্রো়ো দর়ে র্াাঁধা অর্স্থায িাখা আঘি প্রসখাঘন রনঘয আঘস। প্রস প্রো়োয প্রচঘপ ধীঘি 
ধীঘি যখন রশরর্ঘি রফঘি আসঘি তখন, জওহি রনঘজি প্রো়োি পাশাপারশ হুমাযুঘনি প্রো়োি 
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লাযামও ধঘি থাঘক, হুমাযুঘনি দপদপ কিঘত থাকা মাথাি রভতঘিি রচন্তাগুঘলা রর্ষণ্ণতাি রূপ 
রনঘযঘি। এই সাম্প্ররতক রর্পযবয রর্ঘর্চনা না কঘিও, র্াির্তা হল এই প্রয অর্ঘিাঘধি িািা 
সামানযই অগ্রযরত সারধত হঘযঘি। তাি প্রযালন্দাজঘদি রনশানা, যরদও তািা হা়ে কাাঁপান শীঘত 
চাম়োি আটসাট প্রপাষাক পরিরহত অর্স্থায োমঘত োমঘত যখন তাাঁঘদি কামাঘনি প্রব্রাঘঞ্জি নঘলি 
রভতঘি র্ারুদ আি প্রযালা প্রেঘস ঢুরকঘয রদঘয স্পশবক যহ্বঘি যনযঘন সলঘত িাঘখ, রনখুাঁত এর্ং 
প্রায প্ররতটা প্রযালাই তাাঁঘদি প্রধান লক্ষযস্থল- প্রতািণিাঘিি অর্কাোঘমা এর্ং এি চািপাঘশি 
প্রমিামত কিা আি শরক্তর্ধবন কিা প্রাচীি প্রথঘক পাথি আি মারটি আিি রিটঘক উঘে এর্ং ধূঘলাি 
প্রমে তিঘঙ্গি মঘতা আকাঘশ ভাঘস- রকন্তু তািা এখনও প্রসখাঘন প্রকাঘনা ধিঘনি ফাটল সৃরষ্ট কিঘত 
পাঘিরন। হুমাযুন প্রতািঘণি র্ামপাঘশি প্রদযাঘলি প্ররতঘিাধ ক্ষমতা পিীক্ষা কিাি জনয 
প্রযালন্দাজঘদি দুঘটা দলঘক রদঘয প্রযালার্ষবঘণি আঘদশ রদঘয প্রচষ্টা কঘিঘিন রকন্তু প্রযালার্ষবঘণি নরত 
দুরূহ হর্াি কািঘণ প্রদযাঘলি রর্িাি র্িার্ি রনখুাঁতভাঘর্ প্রযালার্ষবঘণি একমাত্র উপায হল 
সশলিঘিি প্রপিন প্রথঘক কামানগুঘলাঘক সরিঘয উনু্মক্ত স্থাঘন রনঘয আসা প্রযখাঘন তাাঁি প্রযালন্দাঘজিা 
দূযবপ্রাকাঘিি িাঘদ অর্স্থানিত তীিন্দাজ রকংর্া তর্রকঘদি সহজ রনশানায পরিণত হঘর্। এই প্রচষ্টা 
কিঘত রযঘয তাি কঘযকজন প্রযালন্দাজ মািাও রযঘযঘি এর্ং তাঘদি মঘতা দক্ষতারর্রশষ্ট প্রলাকঘদি 
প্ররতস্থাপণ কিাও করেন কাজ। তাাঁি র্ারুঘদি সির্িাহও সীরমত। 
 

হুমাযুন পযবাঘণি উপঘি সামানয দুলঘত দুলঘত মঘন মঘন ভাঘর্, তাঘক অর্শযই সধযব ধািণ কিঘত 
হঘর্, রেক প্রযমন রহন্দাঘলি কাি প্রথঘক আকর্ঘিি উিাি সংক্রান্ত সংর্াঘদি জনয প্রস রনঘজঘক র্াধয 
কঘিরিল অঘপক্ষা কিঘত। একটাই সমসযা কামিান এঘতা কাঘি িঘযঘি জানর্াি পঘি সধযব ধািণ 
কিা করেন। দূযবপ্রাসাদ অরভমুঘখ উঘে যাওযা ঢালু পথটা রদঘয প্রো়ো হারকঘয রযঘয রনঘজি ভাইঘক 
সিিঘথ আহর্ান কিাি ইো অঘনক সমঘযই হুমাযুঘনি মঘন প্রর্ল হঘয উঘে। র্যাপািটা এমন নয 
প্রয কামিান আহ্বাঘন সা়ো রদঘত আগ্রহী- যলা এঘফাাঁ়েওঘফাাঁ়ে কঘি প্রদযা একটা তীিই র়্ে প্রজাি 
হুমাযুঘনি কপাঘল জুটঘত পাঘি। 
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তাি প্রপিঘন অর্রস্থত কামানগুঘলা প্রথঘক পুনিায প্রযালার্ষবঘণি যমযম শব্দ প্রভঘস আঘস। হুমাযুন 
র্হুকঘষ্ট মাথা েুরিঘয প্রপিঘন দূযবপ্রাসাঘদি রদঘক তাকায। একটা ভয প্রয কামিান আি প্রসখাঘন প্রনই 
আঘিা একর্াি তাঘক প্রপঘয র্ঘস। ধিা যাক দূযবপ্রাসাদ প্রথঘক পাথঘিি রভতি রদঘয অর্রস্থত একটা 
প্রযাপন পথ রদঘয অনযত্র যাওযা যায। প্রস তাাঁি সকঘশাঘি এমন প্রকাঘনা পথ আঘি র্ঘল প্রশাঘনরন 
রকন্তু এমনটা অসম্ভর্ না প্রয কামিান প্রসিকম একটা পথ খুাঁঘজ প্রপঘযঘি এর্ং তাি পক্ষ প্রথঘক দূযব 
িক্ষাি দারযত্ব অনযঘদি উপঘি অপবণ কঘি প্রস পারলঘযঘি। 
 

তাি পঘক্ষ আি অঘপক্ষা কিা সম্ভর্ না। দুযবপ্রাসাঘদ প্রচণ্ড আি আকরস্মক আক্রমঘণি রর্ষয রনঘয 
প্রস তাি প্রসনাপরতঘদি সাঘথ আঘলাচনা কিঘর্। এিফঘল র্যাপক প্রাণহারনি সম্ভার্না িঘযঘি রকন্তু 
তাাঁঘদি রর্পুল সংখযারধঘকযি কািঘণ আক্রমঘণি ফলাফল রনঘয রনরিতভাঘর্ই সঘন্দঘহি প্রকাঘনা 
অর্কাশ প্রনই। প্রস মাথা নীচু কঘি মারটি রদঘক তারকঘয লক্ষয কঘি প্রয র্িফ যলঘত শুরু কিায 
তাি প্রো়োি খুঘিি নীঘচি মারট আদ্রতাি কািঘণ নিম হঘয িঘযঘি। প্ররতরদনই র্িঘফি নীচ প্রথঘক 
প্রর্ি হওযা রর্িান মাঘেি আকৃরত রৃ্রি পাঘে। অন্তত ঋতু তাি পঘক্ষ িঘযঘি… 
 

* 
 

নারদম খাজা আহত হঘযঘিন। প্রাচীঘিি যাঘয তািা আঘিাহণী মই স্থাপণ কিা আঘযই দূযবপ্রাকাঘিি 
িাদ প্রথঘক তীিন্দাজ আি তর্রকি দল তাঘক আি তাাঁি প্রলাকঘদি লক্ষয কঘি রৃ্রষ্টি মঘতা গুরল 
কঘিঘি, সর্িাম খান রচৎকাি কঘি যখন হুমাযুনঘক একথা জানায তাাঁি আধেন্টা আঘযই দূযবপ্রাসাদ 
অরভমুঘখ আক্রমণ শুরু হঘযঘি। আমাঘদি প্রলাকঘদি লক্ষয কঘি গুরল প্রিাাঁ়োি সময দূযবিক্ষীিা 
রনঘজঘদি অর্স্থান প্রকাশ কিঘল গুরল কঘি তাঘদি রনরষ্ক্রয কিঘত আমাঘদি যতজন তর্রকঘক 
প্রসখাঘন পাোন সম্ভর্ আরম পাোঘত প্রচষ্টা কিঘর্া। 
 

প্রযালন্দাজঘদি প্রযালার্ষবঘণি মাত্রা রিগুণ কিাি আঘদশ দাও। তাাঁঘদি কামান প্রথঘক রনযবত প্রধাযা 
তাঘদি জনয রকিুটা হঘলও আ়োল সতিী কিঘর্, হুমাযুন আঘদশ প্রদয। পরিরস্থরত পযবঘর্ক্ষঘণি জনয 
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তারকঘয থাকঘত প্রস প্রদঘখ দূযবিক্ষীঘদি কঘযকজন আপাতদৃরষ্টঘত আহত হঘযই, কামাঘনি প্রযালা 
রনঘক্ষঘপি জনয দূঘযবি িাঘদ অর্রস্থত রিঘদ্রি প্রপিঘন অর্রস্থত প্রদযাঘলি উপি প্রথঘক নীঘচ আিঘ়ে 
পঘ়েঘি। কমপঘক্ষ আঘিা দুইজন গুরলি আোঘত রপিঘনি রদঘক উঘি পিাি সমঘয নীঘচি পাথঘিি 
উপঘি তাঘদি মাথা রযঘয প্রথঘম আোত কঘি, রকন্তু এঘতারকিুি পঘিও দূযবিক্ষীঘদি গুরল 
প্রিাঘ ়োি প্রর্য প্রমাঘটই শ্লথ হয না র্িং হুমাযুঘনি প্রলাঘকিা আি প্রর্শী মাত্রায আহত হঘত শুরু 
কঘি। সর্িাম খান, পিাদপসািঘণি সংঘকত প্রোষণা কঘিন, হুমাযুন র্াধয হঘয আঘদশ প্রদয। 
আমাঘদি আক্রমণ খুর্ একটা ফলপ্রসু হঘে না এর্ং এঘতা প্রর্শী মাত্রায হতাহঘতি সংখযা 
আমাঘদি পঘক্ষ র্হন কিা সম্ভর্ না। 
 

হুমাযুঘনি সসনযঘদি রভতঘি যািা আক্রমঘণি ঝাপটা সামঘল রনঘত প্রপঘিঘি শীঘ্রই তাাঁিা তাাঁি 
রনযন্ত্রক অর্স্থাঘনি পাশ রদঘয রশরর্ঘিি রদঘক রফিঘত শুরু কঘি, প্রকউ খুাঁর়েঘয হাাঁটঘি, অনযঘদি 
ক্ষতস্থাঘন র্াাঁধা পরট্ট প্রথঘক িক্তক্ষিণ হঘে। দুইজন প্রলাক তাি পাশ রদঘয একটা খাাঁরটযা র্ঘয রনঘয 
যায, হুমাযুন খাাঁরটযায শুঘয থাকা প্রলাকটাঘক যন্ত্রণায পশুি মঘতা রচৎকাি কিঘত প্রশাঘন এর্ং 
প্রখযাল কঘি প্রদঘখ দূযবপ্রাকাঘিি িাদ প্রথঘক আক্রমণকািীঘদি উপঘি প্রঢঘল প্রদযা যিম আলকাতিায 
প্রলাকটাি ডান হাত আি কাাঁধ ঝলঘস রযঘযঘি। হুমাযুঘনি প্রচাঘখি সামঘনই প্রলাকটাি প্রদহটা 
আচমকা প্রমাচ়ে প্রদয এর্ং লারথ িুাঁঘ়ে, আি সহসাই যন্ত্রণাি হাত প্রথঘক প্রস রচিতঘি মুরক্ত লাভ 
কঘি। নারদম খাজা চট আি ডালপালা রদঘয প্রকানমঘত সতিী কিা একটা খাাঁরটযায শুঘয সর্াি 
প্রশঘষ রশরর্ি অরভমুঘখ সর্িাম খান আি হুমাযুনঘক অরতক্রম কঘিন, তাাঁি উরু প্রথঘক একটা ভাঙা 
শিযরষ্ট প্রর্ি হঘয িঘযঘি। রকন্তু নারদম খাজা প্রাণর্ন্ত কঘণ্ঠ র্ঘলন, সুলতান, রচন্তা কিঘর্ন না আরম 
রেক আরি, র্যাটাঘদি যাঘয প্রজাি প্রনই তীিটা প্রকর্ল মাংঘস ক্ষত সৃরষ্ট কঘিঘি। আর্ািও আপনাি 
প্রখদমত কিঘত আরম প্রর্াঁঘচ থাকঘর্া। 
 

তাি এমন রর্শ্বি সমথবক িঘযঘি এটা ভাঘলা লক্ষণ, রকন্তু আঘিা প্রর্শী সংখযক প্রাণহারনি সম্ভার্না 
প্রমাকাঘর্লা কিঘত প্রস্তুত প্রভঘর্ রনঘয প্রস রক তাাঁি র্ারক সসনযঘদি উপঘি ভিসা কিঘত পাঘি? 
রর্জয অরজবত হঘল প্রস তাাঁঘদি পুিসৃ্কত কিাি প্ররতশ্রুরত রদঘযঘি রকন্তু তাাঁি প্ররতশ্রুরত তখনই 
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তাাঁঘদি কাঘি অথবর্হ হঘর্ যরদ তাাঁিা রর্শ্বাস কঘি প্রয প্রশষ পযবন্ত তািাই রর্জযী হঘর্। প্রস রকভাঘর্ 
কারু্ল দখল কিঘর্? কামিানঘক রকভাঘর্ র্রন্দ কিঘর্? প্রস জীর্ঘন প্রথমর্াঘিি মঘতা সরতযই 
অসহায প্রর্াধ কঘি। 
 

সর্িাম খান, আমাঘদি পির্তবী পদঘক্ষপ রক হওযা উরচত? আরম জারন আরম রর্শ্বাস কিঘত পারি 
আরম সরতয কথাটাই র্লঘর্ন। 
 

আমাি মঘন হয আমিা দুজঘনই জারন সামনাসামরন আক্রমঘণি রসিান্তটা একটা ভুল রিল- হতাশাি 
যঘভব জন্ম প্রনযা একটা ভুল। আমাঘদি অর্শযই কঘোি অর্ঘিাধ র্জায প্রিঘখ আঘিা একর্াি সধযব 
ধািণ কিঘত হঘর্। অরতরিক্ত িসদ সংগ্রঘহি জনয আমিা আমাঘদি প্রলাকঘদি অনযত্র প্রপ্রিণ কিঘত 
পারি এর্ং প্রসটা আমিা কিঘর্াও রকন্তু কামিান আি তাি র্ারহনীি পঘক্ষ প্রসটা সম্ভর্ না। তাাঁঘদি 
সামঘন পরিত্রাণ লাঘভি প্রকাঘনা আশাই প্রনই। আমিা যরদ আমাঘদি োযুচাপ রনযন্ত্রণ কিঘত পারি 
তাহঘল আমাঘদি অঘনক আঘযই তাঘদি মঘনার্ঘল ভাঙ্গঘনি প্রখলা শুরু হঘর্। 
 

রর্চক্ষণ পিামশব। অর্ঘিাধ প্রজািদাি কিঘত সর্াইঘক প্রঘযাজনীয আঘদশ জারনঘয প্রদন। 
 

হুমাযুন পরিরস্থরত পযবঘর্ক্ষঘণ প্রর্ি হঘয তাাঁি রশরর্ঘিি সীমানাি চািপাঘশ পাহািা প্রদর্াি জনয 
প্রহিীঘদি এক অর্স্থাঘনি রদঘক এরযঘয যার্াি সময কঘযকটা কু্রি কণ্ঠস্বি প্রস শুনঘত পায। িাযল 
র্া প্রভ়োি মারলকানা রনঘয সম্ভর্ত আঘিকটা র্চসা। প্রস খুর্ গুরুত্ব রদঘয রর্ষযটা রচন্তা কঘি না। 
প্রস আঘিকটু এরযঘয প্রযঘল র্চসাি কািণ প্রতযক্ষ কঘি। হুমাযুঘনি িযজন সসঘনযি মাঘঝ, যাঘদি 
প্রঘতযঘকি হাঘত উিত তির্ারি িঘযঘি, খঞ্জি হাঘত প্রখাাঁচা প্রখাাঁচা ভাঘর্ কামান এক মাথা চুল রনঘয 
একটা প্রলাক অকুঘতাভঘয দাাঁর়েঘয িঘযঘি। 
 

হুমাযুন তাাঁি প্রো়োি লাযাম প্রটঘন ধঘি। এখাঘন এসর্ রক হঘে? 
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তাঘক রচনঘত পািাি সাঘথ সাঘথ, সসনযিা রনঘজঘদি রু্ক হাত রদঘয স্পশব কঘি। হুমাযুন প্রদঘখ 
প্রলাকটাি চিল প্রচাখ তাি প্রো়োি প্রসানাি কলাই কিা লাযাম আি তাি পিঘনি প্রভ়োি চাম়োি 
আলখাল্লাি কারুকাযবখরচত র্কঘলঘসি উপি েুঘি প্রর়্োয, প্রস প্রক হঘত পাঘি প্রসটা প্রর্াঝাি প্রচষ্টা 
কিঘি। 
 

আরম প্রতামাঘদি সম্রাট। প্রক তুরম আি প্রকন এখাঘন ঝাঘমলা কিঘিা? 
 

প্রলাকটাঘক হতর্াক প্রদখায রকন্তু প্রস রনঘজঘক সামঘল প্রনয। আমাি নাম জাঘভদ, রেলজাই প্রযাঘত্রি 
প্রলাক আরম। আরম এসর্ শুরু করিরন। আপনাি সসনযিা আমাঘক একজন গুপ্তচি মঘন কঘিঘি… 
 

সরতযই রক তুরম? 
 

না। আরম প্রকাঘশয আপনাি রশরর্ঘি এঘসরি। আমাি কাঘি তথয আঘি। 
 

রক সম্বঘন্ধ? 
 

প্রসটা রনভবি কিঘর্ মূঘলযি উপি। 
 

জাঘভঘদি উিত কথার্াতবায রক্ষপ্ত হঘয, সসনযঘদি একজন সামঘন এরযঘয এঘস র্শবাি র্াাঁট রদঘয 
তাি রপঘেি কৃশতম অংঘশ আোত কঘি তাাঁঘক মারটঘত প্রফঘল প্রদয। সম্রাঘটি সামঘন নতজানু হঘয 
র্সা দস্তুি। শ্রিা প্রদশবঘনি িীরত রক প্রদশ প্রথঘক উঘে রযঘযঘি… 
 

হুমাযুন প্রকাঘনা কথা র্লাি আঘয প্রলাকটাঘক রকিুক্ষণ প্রসাঁতঘসাঁঘত মারটঘত পঘ়ে থাকঘত প্রদয। উঘে 
দাাঁ়োও। জাঘভদ টলমল কিঘত কিঘত রনঘজি পাঘয উঘে দাাঁ়োয এর্ং প্রথমর্াঘিি মঘতা তাাঁঘক 
সামানয রর্চরলত প্রদখায। 
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আরম আমাি প্রশ্নটা আর্াি কিরি। প্রতামাি কাঘি রক তথয িঘযঘি? আরম তুরম না রেক কিঘর্া 
প্রসটাি জনয মূলযপ্রদান কিা সঙ্গত হঘর্ রকনা। আমাঘক যরদ তুরম না র্ঘলা, আমাি প্রলাঘকিা তাহঘল 
প্রতামাঘক র্াধয কিঘর্ প্রসটা র্লঘত। 
 

জাঘভদ ইতিত কঘি। হুমাযুন মঘন মঘন ভাঘর্, প্রলাকটা রক আসঘলই অপরিশীরলত সিলমনা? 
একজন আহাম্মঘকি পঘক্ষই প্রকর্ল সম্ভর্ সিাসরি প্রকাঘনা প্রসনািাউরনঘত এঘস সম্রাঘটি সাঘথ 
প্রকাঘনা রকিু রনঘয দি কষাকরষ কিাি ধৃষ্টতা প্রদখান। রকন্তু জাঘভদঘক প্রদঘখ মঘন হয প্রস মনরস্থি 
কঘি প্রফঘলঘি। শহঘি মহামািী প্রদখা রদঘযঘি। দুই রক রতনশ প্রলাক ইরতমঘধয মািা রযঘযঘি এর্ং 
প্ররত মুহূঘতব র্াজাঘি আঘিা মৃতঘদহ এঘস জমা হঘে… 
 

কঘর্ প্রথঘক এটা শুরু হঘযঘি? 
 

কঘযকরদন আঘয প্রথম প্রঘকাপটা প্রদখা প্রদয। 
 

তুরম রকভাঘর্ জানঘত প্রপঘিঘিা? 
 

আমাি ভাইঘযি কাি প্রথঘক প্রস শহঘিি রভতঘি িঘযঘি। আরম আি আমাি ভাই, আমিা খচ্চি 
আি প্রো়োি র্যাপািী। প্ররতর্িঘিি নযায এর্িিও আমিা কারু্ঘলি র্রণকঘদি কাঘি আমাঘদি 
জন্তুগুঘলা রর্রক্রি জনয রনঘয এঘসরিলাম র্িফ যলঘত শুরু কিাি সাঘথ সাঘথ কাঘফলাি র্হি 
যাতাযাত আিম্ভ কিঘল মালামাল পরির্হঘণি জনয যাঘদি ভাির্াহী প্রাণী প্রঘযাজন হঘর্। পাহাঘ়ে 
আরম আমাঘদি জন্তুগুঘলাঘক চিাঘত রনঘয রযঘযরিলাম এমন সময আপনাি আগুযান র্ারহনীি খর্ি 
শুনঘত প্রপঘয কারু্ল প্রসনারনর্াঘসি অরধনাযক প্রতািণিাি র্ন্ধ কিাি আঘদশ প্রদন। আমাি ভাই- প্রয 
শহঘিি সিাইখানাগুঘলাি একটায র্যর্সারযক প্রলনঘদঘনি তদািরক কিরিল- শহঘিি প্রভতঘি 
আটকা পঘ়ে। অর্ঘিাধ শুরু হর্াি পির্তবী সপ্তাহগুঘলাঘক আরম অর্শয তাি কাি প্রথঘক রকিুই 
জানঘত পারিরন। রকন্তু আমাি রশকািী কুকুিটা তাাঁি কাঘি রিল। রতন িারত্র আঘযি কথা, পাহাঘ়েি 
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পাদঘদঘশ আমাি িাউরনঘত কুকুিটা রফঘি এঘসঘি জন্তুটাি যলাি র্কঘলঘস একটা রচরে আটকান 
রিল। আমাি ভাই রনিযই শহঘিি প্ররতিক্ষা প্রাচীঘিি উপি রদঘয কুকুিটাঘক নীঘচ নামার্াি একটা 
পথ খুাঁঘজ প্রর্ি কঘিরিল, যরদও জন্তুটা মািাত্মকভাঘর্ আহত হঘযরিল প্রর্চািাি প্রপঘটি একপাশ 
দারুণভাঘর্ িঘ়ে রযঘযঘি এর্ং িক্তক্ষিণ হঘযঘি আি একটা পা প্রখাাঁ়ো হঘয রযঘযঘি। রকন্তু 
তািপঘিও জটা আমাঘক রেকই খুাঁঘজ প্রর্ি কঘিঘি। 
 

র্াতবায আি রক র্লা হঘযঘি? প্রতামাি কাঘি প্রকন মঘন হঘযঘি প্রয খর্িটা আমাি কাঘি গুরুত্বপূণব 
মঘন হঘর্? 
 

জাঘভঘদি প্রচাঘখ মুঘখ আর্াি প্রসই ধূতবতা রফঘি আঘস। আমাি ভাই শহঘি রর্দযমান ভয আি 
আতঘঙ্কি কথা রলঘখঘি। প্রস র্ঘলঘি শহির্াসীিা অর্ঘিাঘধি অর্সান চায যাঘত তািা শহি আি 
প্রসখাঘন রর্দযমান মহামািীি প্রঘকাপ প্রথঘক দূঘি প্রযঘত পাঘি। প্রস রর্শ্বাস কঘি পরিরস্থরত আিও 
খািাপ হঘল শহির্াসীিা প্রসনািাউরনি রর্রুঘি রর্ঘদ্রাহ কঘি শহঘিি মূল প্রতািণিাি আপনাি জনয 
খুঘল রদঘত পাঘি। 
 

আমাঘক র্াতবাটা প্রদখাও। 
 

জাঘভদ ঝুাঁঘক নীচু হঘয তাি পাঘযি নাযিাি রভতি প্রথঘক র্হুর্াি ভাাঁজ কিা হঘযঘি এমন একটা 
কাযঘজি টুকঘিা প্রর্ি কঘি প্রসটা হুমাযুঘনি হাঘত তুঘল প্রদয। হুমাযুন কাযঘজি ভাাঁজ খুঘল এর্ং 
র্াঘজ হিাক্ষঘি তুকবী ভাষায প্রলখা েন পংরক্তগুঘলাি রদঘক তীক্ষ্ণ দৃরষ্টঘত তারকঘয থাঘক। জাঘভদ যা 
র্ঘলঘি সর্ই রচরেটা রনরিত কঘি। প্রশষ র্াকযগুঘলা অঘনকটা এমন: আযাম প্রকাঘনা পূর্বাভাষ না 
রদঘযই প্রিাযটাি প্রাদুভবার্ েঘট এর্ং তরুন আি স্বাস্থযর্ানিাও এি প্রঘকাপ প্রথঘক প্রিহাই পাযরন। 
প্রথঘম শুরু হয প্রচণ্ড জ্বি আি প্রসই সাঘথ র্রম, তািপঘি রনযন্ত্রঘণি অতীত উদািাময, প্রশঘষ 
রচত্তর্র্কলয আি মৃতুয। প্ররতরদনই দুযবন্ধ ি়োঘত থাকা মৃতঘদঘহি িূপ প্রর্ঘ়েই চঘলঘি। আমিা এমন 
একটা ফাাঁঘদ আটকা পঘ়েরি যাাঁি কর্ল প্রথঘক কািও প্রিহাই প্রনই। আমাঘদি প্রদঘহ শরক্ত থাকা 
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অর্স্থায প্রসনািাউরনি সসনযঘদি হতযা কঘি প্রতািণিাি খুঘল প্রদর্াি রর্ষঘয আমিা সর্সমঘযই 
আঘলাচনা কিরি রকন্তু আমাঘদি সম্ভর্ত প্রসটা কিাি প্রঘযাজন প়েঘর্ না। সসনযিাও মিঘত শুরু 
কঘিঘি। তািাও ভাঘলা কঘিই জাঘন প্রয হয অর্ঘিাধ তুঘল রনঘত হঘর্ রকংর্া আল্লাহতালা আমাঘদি 
প্ররত তাাঁি করুণা প্রদশবন কিঘর্ন অনযথায আঘিা অঘনঘকই মািা যাঘর্। রকন্তু আল্লাহতালা 
আমাঘদি উপি প্রথঘক মুখ েুরিঘয রনঘযঘিন। তাাঁঘক প্রক্রাধারন্বত কিাি মঘতা রক এমন কাজ আমিা 
কঘিরি? ভাই আমাি, আরম আশা করি এই র্াতবা প্রতামাি কাঘি প্রপৌঁিাঘর্ কািণ আমাঘদি হযত 
আি প্রদখা হঘর্ না। 
 

শব্দগুঘলাি মমবাথব হুমাযুন যখন পুঘিাপুরি অনুধার্ন কিঘত পাঘি তখন তাি না়েীি স্পন্দন দ্রুততি 
হয। প্রস প্রয সুঘযাঘযি অঘপক্ষায রিল সম্ভর্ত এটাই প্রসটা রকন্তু তািপঘিও জাঘভদঘক রর্শ্বাস কিাটা 
রক রেক হঘর্? প্রস হযত কামিাঘনি একজন অনুচি। হুমাযুন তাি কণ্ঠস্বি শীতল আি সংযত 
িাঘখ। তুরম প্রদখরি প্রতামাি ভাইঘযি সুস্বাঘস্থযি প্রচঘয রনঘজি র্যরক্তযত লাঘভি প্ররত প্রর্শী আগ্রহী, 
যাই প্রহাক প্রতামাি এই তথয সরতয হঘল তুরম এজনয পুিসৃ্কত হঘর্। রকন্তু এটা যরদ রমথযা হয 
তাহঘল আরম প্রতামাি মৃতুযি রনিযতা রদরে। হুমাযুন তাাঁি প্রদহিক্ষীঘদি রদঘক েুঘি তাকায। এঘক 
প্রচাঘখ প্রচাঘখ িাখঘর্। 
 

জাঘভদঘক রনঘয যাওযাি সাঘথ সাঘথ হুমাযুন তাি প্রো়োি পাাঁজঘি একটা গুঘতা রদঘয অস্থাযী 
রশরর্ঘিি প্রকেস্থঘল অর্রস্থত রনযন্ত্রক তারু্ি রদঘক অগ্রসি হয, তাি মুঘখ একটা চও়ো হারস ফুঘট 
উঘেঘি। র্াতবাটায যা র্লা হঘযঘি তা যরদ আদঘতই সরতয হঘয থাঘক তাহঘল কারু্ল অরচঘিই তাাঁি 
পদানত হঘর্, রকন্তু তাি আঘয তাঘক জানঘত হঘর্ রকভাঘর্ তথযটা প্রথঘক সঘর্বাচ্চ সুরর্ধা লাভ কিা 
সম্ভর্। 
 

* 
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সুলতান, কারু্ঘলি অরধর্াসীিা একজন প্ররতরনরধ পারেঘযঘি। আধ েন্টা আঘয, শহঘিি মূল 
প্রতািণিাি খুঘল যায এর্ং একটা যরুি যার়ে একজন রৃ্িঘলাকঘক রনঘয আমাঘদি রশরর্ঘিি রদঘক 
প্রহলঘত দুলঘত এরযঘয আসঘত থাঘক। প্রস আমাঘদি সাঘথ কথা র্লঘত আগ্রহী এটা প্রর্াঝার্াি জনয 
প্রস প্রিাঁ়ো একটা কাপঘ়েি টুকঘিা আঘন্দারলত কিরিল। 
 

র্যাপািটা েটঘত তাহঘল মাত্র রতনরদন সময লাযল। জাঘভঘদি কাি প্রথঘক শহঘিি পরিরস্থরত 
সম্পরকবত সমাচাি লাঘভি সাঘথ সাঘথ হুমাযুন শহঘিি চািপাঘশ ফাাঁঘসি নযায প্রমাতাঘযন কিা 
সসঘনযি রু্যহ আঘিা প্রজািদাি কঘি। দূযবপ্রাসাঘদ আক্রমঘণি জনয রনঘযারজত কঘযকটা কামানও প্রস 
প্রসখান প্রথঘক সরিঘয রনঘয আঘস এর্ং, রনিাপত্তাি জনয প্রসগুঘলাঘক তর়েের়ে কঘি সতিী কিা 
রনিাপত্তা আ়োঘলি রপিঘন স্থাপন কঘি, তাি প্রযালন্দাজঘদি আঘদশ প্রদয শহঘিি অরধর্াসীঘদি 
আি প্রসনািাউরনি সসনযঘদি মঘনার্ল দূর্বল কিঘত শহঘিি প্ররতিক্ষা প্রাচীি লক্ষয কঘি প্রযালার্ষবণ 
কিঘত। প্রথমরদন হঘতযাদম ভরঙ্গঘত কঘযকদফা পািা প্রযালার্ষবণ িা়ো দূযবপ্রাকাঘিি িাঘদি 
কামানগুঘলা রনির্ই থাঘক এর্ং শহঘিি প্ররতিক্ষা প্রাচীঘিি উপঘি িক্ষীঘসনাঘদি উপরস্থরত 
তািঘচঘযও কম প্রচাঘখ পঘ়ে। 
 

প্ররতরনরধ প্রলাকটাঘক আমাি কাঘি রনঘয এঘসা। 
 

হুমাযুন তাি তারু্ি র্াইঘি যখন অঘপক্ষা কিঘি, প্রস মুঘখি উপঘি সদয আযত র্সঘন্তি সকাঘলি 
সূঘযবি ওম উপঘভায কঘি। চমৎকাি একটা অনুভূরত। প্রসই সাঘথ তাাঁি আত্মরর্শ্বাসও শর্ন শর্ন 
র্া়েঘত থাঘক প্রয রর্জয এখন তাঘদি স্পঘশবি রভতঘি নাযাঘলি মঘধয এঘস পঘ়েঘি। এটাঘক তাি 
নাযাঘলি রভতি প্রথঘক ফসঘক প্রযঘত প্রদযাটা প্রমাঘটই উরচত হঘর্ না। 
 

প্ররতরনরধ প্রলাকটা র্ািরর্কই রৃ্ি- র্স্তুতপঘক্ষ এঘতাটাই র্ঘযারৃ্ি প্রয একটা লম্বা, প্রতল চকচঘক 
লারেি সাহাযয িা়ো প্রর্চািা হাাঁটঘতই পাঘি না। হুমাযুঘনি সামঘন এঘস প্রস ঝুাঁঘক নীচু হঘয তাাঁঘক 
শ্রিা প্রদশবন কিঘত চায রকন্তু পাঘি না। সুলতান আমাঘক মাজবনা কিঘর্ন, শ্রিাি কমরত না র্িং 
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আমাি রু্ঘ়ো হা়েই আমাঘক র্াধা রদঘে… রকন্তু আরম অসুস্থতাি কর্ল এর়েঘয প্রযঘত প্রপঘিরি। 
শহঘিি র্াতবার্াহক রহসাঘর্ আমাঘক মঘনানীত কিাি প্রসটাই অনযতম কািণ। 
 

তাঘক র্সাি জনয একটা প্রতপাযা এঘন দাও। রৃ্ি প্রলাকটা কষ্টকি ভরঙ্গঘত নীচু হঘয র্সা পযবন্ত 
হুমাযুন অঘপক্ষা কঘি, তািপঘি রজঘজ্ঞস কঘি। আপরন আমাি জনয রক র্াতবা রনঘয এঘসঘিন? 
 

আমাঘদি শহঘি প্ররতরদনই অসংখয প্রলাক মৃতুযমুঘখ পরতত হঘে। আমিা এি প্রকাঘনা কািণই 
রু্ঝঘত পািরি না- সম্ভর্ত প্রসনািাউরনি সসনযিা যখন শহঘিি র্াইঘিি কূপ আি ঝণবাগুঘলায রর্ষ 
রদঘযরিল তখনই প্রকানভাঘর্ আমাঘদি রনঘজঘদি পারন সির্িাহ র্যর্স্থাও দূরষত হঘযরিল। রকন্তু এি 
ফঘল যুর্কিাই সর্ঘচঘয প্রর্শী ভুযঘি। কারু্ল শহঘিি অঘনক মাঘযিই রু্ক খারল হঘযঘি। এই 
অঘহতুক যুঘিি কািঘণ আমিা সর্াই ক্লান্ত হঘয পঘ়েরি- এমনরক প্রসনািাউরনঘতও অসঘন্তাষ ির়েঘয 
পঘ়েঘি, আমাঘক তাঘদি পঘক্ষও আঘলাচনা কিাি দারযত্ব প্রদযা হঘযঘি। আমিা এই অর্ঘিাঘধি 
একটা অর্সান চাই যাঘত কঘি যািা শহি তযায কিঘত চায চঘল প্রযঘত পাঘি। 
 

পুঘিাপুরি আত্মসমপবণ রভন্ন আি প্রকাঘনা রকিুঘতই আরম সন্তুষ্ট হর্ না। 
 

আপরন রেক এই কথাটাই র্লঘর্ন, আরম শহঘিি প্রলাকঘদি প্রসটা আঘযই র্ঘলরি। সুলতান, আপরন 
রক আমাঘক রচনঘত পাঘিনরন… 
 

প্রলাকটাি সূঘযবি আঘলায শুরকঘয যাওযা আখঘিাঘটি মঘতা কুচকাঘনা মুখার্যঘর্ি রদঘক হুমাযুন 
তীক্ষ্ণ দৃরষ্টঘত তারকঘয থাঘক। প্রকমন প্রযন প্রচনা মঘন হয মুখটা। 
 

আরম ইউসুফ, আপনাি মিহুম আব্বাজাঘনি একসমঘযি প্রকাষাধক্ষয ওযারল গুঘলি সর্ঘচঘয 
র্ঘযাজযষ্ঠ ভ্রাতুসু্পত্র। আপনাঘক এর্ং আপনাি সৎ-ভাই কামিানঘক আরম এঘকর্াঘি প্রিাটকাঘল 
প্রদঘখরি… এটা সরতযই দুুঃখজনক প্রয আপনাঘদি দুজঘনি রভতঘি সম্পঘকবি এঘতাখারন অর্নরত 
হঘযঘি… যুর্িাজঘদি উচ্চাশাি কািঘণ সাধািণ প্রলাকঘদি দুঘভবায প্রপাহাঘত হঘর্ এটাও রেক প্রমঘন 
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প্রনযা করেন। আরম সর্সমঘযই রর্শ্বাস কঘিরি প্রয আপরন সম্রাট র্ার্ঘিি সর্ঘচঘয রপ্রযপুত্র- 
কারু্ঘলি নযাযসঙ্গত অরধপরত। রকন্তু মানুঘষি মঘনাভার্ পরির্তবনশীল এর্ং আজকাল সম্মাঘনি প্রচঘয 
রনঘজি স্বাথবই প্রর্াধহয তাাঁঘদি কাঘি প্রর্শী গুরুত্বপূণব। কামিান আপনাঘক পিারজত কিঘত পািঘর্ 
র্ঘল তািা যখন রর্শ্বাস কঘিরিল, তািা তখন তাি প্ররত রনঘজঘদি আনুযতয প্রদশবন কঘিরিল। 
 

শহঘিি নাযরিকঘদি এই জনযই আমাি কাঘি রনুঃশতবভাঘর্ আত্মসমপবন কিঘত হঘর্। আপরন এখন 
রফঘি যান এর্ং তাাঁঘদি র্ঘলন প্রয, যরদ প্ররতটা প্রলাক শহঘিি সাধািণ প্রলাকঘদি সাঘথ সাঘথ 
প্রসনািাউরনি সসনয সর্াই- যরদ অস্ত্র সমপবন কঘি আরম তাাঁঘদি জান র্খশ প্রদর্। আরম চাই কামান 
প্রথঘক শুরু কঘি সর্ যুিাস্ত্র এর্ং যাদার্নু্দক প্রথঘক শুরু কঘি তির্ারি আি তীিধনুক সর্রকিু 
রনঘয এঘস শহঘিি প্রধান প্রতািণিাঘিি র্াইঘি িূপ কঘি িাখা প্রহাক। শহঘিি প্রলাঘকিা মহামািীি 
প্রাদুভবার্ প্রশষ না হওযা পযবন্ত শহি তযায কিঘত পািঘর্ না। আরম আমাি রনঘজি প্রলাকঘদি 
রর্পঘদ প্রফলঘত চাই না। রকন্তু আরম আমাি প্রহরকমঘক পাোঘর্া আি প্রসই সাঘথ রর্শুি পানীয জল 
আি টাটকা খার্াি… তাঘদি জর্ার্ রক হঘত পাঘি? 
 

ইউসুঘফি যাঢ় র্াদামী প্রচাখ প্রায অশ্রু সজল হঘয উঘে। সুলতান, আপনাি এই করুণা প্রদশবঘনি 
জনয তাাঁিা আনঘন্দ আত্মহািা হঘয যাঘর্। 
 

ইউসুফ ধীঘি ধীঘি উঘে দাাঁ়োয এর্ং তাি হাঘতি লারেি উপঘি পুঘিাপুরি ভি রদঘয প্রস প্রয যরুি 
যার়েঘত কঘি এখাঘন এঘসঘি, প্রসরদঘক এরযঘয যায আি তাঘত উঘে র্ঘস। অরচঘিই প্রদখা যায 
যার়েটা তাঘক রনঘয রফিরত পঘথ শহঘিি রদঘক রফঘি চঘলঘি এর্ং তাঘক গ্রহণ কিাি জনয প্রধান 
প্রতািণিাঘি পাল্লা দুঘটা খুঘল প্রদযা হয। হুমাযুন তাি তারু্ি সামঘন পাযচারি কিঘত কিঘত ভাঘর্ 
তাাঁি প্রর্ঘধ প্রদযা শঘতবি প্রতুযত্তঘি পাল্লা দুঘটা রক এত সহঘজই তাি সামঘন খুঘল যাঘর্, রনঘজি 
ভার্নায প্রস এঘতাই রর্ঘভাি রিল প্রয দুপুঘিি খার্াঘিি জনয জওহি তাাঁঘক ডাকঘত আসঘল উত্তি 
প্রদর্াি কথা তাি প্রখযাল থাঘক না। এক েন্টা অরতক্রান্ত হয এর্ং তািপঘি আিও এক েন্টা। 
তািপঘি শহঘিি প্ররতিক্ষা প্রাচীঘিি প্রভতি প্রথঘক একটা প্রশািঘযাঘলি শব্দ প্রভঘস আঘস, প্রথঘম 
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খুর্ই ক্ষীণ রকন্তু অরচঘিই প্রসটা প্রজািাল হঘত আিম্ভ কঘি… সহস্র কঘণ্ঠি উল্লরসত আওযাজ। এি 
একটাই অথব হঘত পাঘি প্রয শহঘিি অরধর্াসীিা আত্মসমপবঘনি রসিান্ত রনঘযঘি। 
 

পলঘকি রভতঘি, প্রতািণিাঘিি পাল্লাগুঘলা হা কঘি খুঘল প্রদযা হয এর্ং প্রভতি প্রথঘক প্রর্শ কঘযকটা 
যরুি যার়ে দ্রুত যরতঘত র্াইঘি প্রর্ি হঘয আঘস। শহঘিি প্ররতিক্ষা প্রাচীি আি শহঘিি চািপাঘশ 
চক্ররু্যহ সতিী কঘি অর্স্থানিত হুমাযুঘনি সসনযঘদি মধযর্তবী ভূরমি মাঝামারঝ স্থাঘন তািা যখন 
প্রপৌঁিায, প্রসখাঘনই দাাঁর়েঘয পঘ়ে এর্ং যার়েি সািরথ আি তাি প্রপিঘন র্ঘস থাকা প্রলাঘকিা যার়েি 
প্রপিঘন থাকা মালামাল প্রকাঘনা ধিঘনি ভরণতা না কঘি রর্রভন্ন ধিঘনি যুিাস্ত্র, ধনুক আি 
যাদার্নু্দকগুঘলা সূঘযবি আঘলায চকচক কঘি িুাঁঘ়ে প্রফলঘত শুরু কিঘল মারটঘত একটা িূঘপি সৃরষ্ট 
হয। 
 

হুমাযুন হাঘস। আত্মসমপবঘনি শতব রনধবািঘণ তাাঁি প্রকাঘনা ধিঘনি ভুল হযরন। শহিটা এখন তাি 
রকন্তু আসল কাজ এখনও রকিুই হযরন। দৃযবপ্রাসাঘদ এখনও র্হাল তরর্যঘত কামিাঘনি অনুযত 
সসনযিা অর্স্থান কিঘি। হুমাযুন ভাঘলা কঘিই জাঘন প্রয তাি সৎ-ভাই যরদ এখনও প্রসখাঘন 
অর্স্থান কঘি থাঘক, তাহঘল শহঘিি আত্মসমপবঘনি এই দৃশয প্রসও প্রদখঘি। এখন তাাঁি প্ররতরক্রযা 
রক হঘর্? 
 

উত্তিটা জানঘত খুর্ প্রর্শী সময অঘপক্ষা কিঘত হয না। দূযবপ্রাসাঘদি প্রাকািঘর্রষ্টত িাদ প্রথঘক 
কামিাঘনি অনুযত সসনযিা হুমাযুঘনি কামাঘনি অর্স্থান লক্ষয কঘি এক ঝাাঁক তীি রনঘক্ষপ কঘি। 
তািা প্রসই সাঘথ দূযব প্রাচীঘিি রর্রভন্ন প্রকৌশলযত স্থাঘন স্থারপত কু্ষদ্রাকৃরত কামান প্রথঘক প্রযালা 
র্ষবণও কঘি। তািপঘি হুমাযুন দূযবপ্রাসাঘদি প্রধান প্রতািণিাঘিি উপঘি স্থারপত নহর্তখানা প্রথঘক 
ঢাঘকি যমযঘম শব্দ আি প্রসই সাঘথ তূযবর্াদন শুনঘত পায এর্ং তারকঘয প্রদঘখ প্রতািণিাঘিি পাল্লা 
ধীঘি ধীঘি খুঘল যাঘে। কামিান রক তাহঘল আত্মসমপবন কিঘর্ র্ঘল মনরস্থি কঘিঘি? না। সহসা 
হুমাযুন তারকঘয প্রদঘখ দূঘযব অর্স্থানিত সসনযিা র্াতাঘস লম্বা চারু্ক আঘন্দারলত কঘি ডজনখাঘনক 
অরস্থচমবসাি ষা়ে তার়েঘয রনঘয এঘস পশুগুঘলাঘক প্রতািণিাি রদঘয প্রর্ি কঘি এর্ং দূযব প্রথঘক প্রনঘম 
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আসা ঢালু পথ রদঘয হুমাযুঘনি অর্স্থাঘনি রদঘক তাঘদি দার্ঘ়ে প্রদয, জম্ভগুঘলাি রপঘে শুকঘনা 
খঘ়েি আরট প্রর্াঁঘধ রদঘয তাঘত আগুন ধরিঘয প্রদযা হঘযঘি। 
 

আতরঙ্কত জম্ভগুঘলা জীর্ন্ত মশাঘলি নযায সামঘনি রদঘক িুটঘত থাঘক। প্রযালন্দাজঘদি তারু্ রকংর্া 
তাাঁঘদি র্ারুঘদি মজুদ জ্বারলঘয প্রদযাি আঘযই জন্তুগুঘলাঘক তীি প্রমঘি ধিাশাযী কঘিা, হুমাযুন 
রচৎকাি কঘি র্ঘল। 
 

শীঘ্রই এযািটা ষা়েঘক নীঘচি রদঘক প্রনঘম আসা ঢালু পঘথি উপঘি রনথি হঘয পঘ়ে থাকঘত প্রদখা 
যায, তাঘদি মৃতঘদহ প্রথঘক অযরণত তীিযরষ্ট প্রর্ি হঘয আঘি। প্রকর্ল একটা ষা়ে র্যাথায উন্মত্ত 
হঘয হুমাযুঘনি অর্স্থাঘনি রদঘক প্রধঘয আঘস এর্ং প্রকাঘনা ধিঘনি মািাত্মক ক্ষরত কিাি আঘযই 
অর্শয তাি ভর্লীলা সাঙ্গ হয। অর্শয, হুমাযুঘনি রতনজন তীিন্দাজ ষা়েগুঘলাঘক লক্ষয কঘি তীি 
প্রিাাঁ়োি সময যখন রনঘজঘদি রনিাপত্তা আ়োল প্রথঘক প্রর্ি হঘয এঘসরিল, তখন দূযবপ্রাসাঘদি িাদ 
প্রথঘক তাঘদি লক্ষয কঘি প্রিাাঁ়ো গুরলি আোঘত মািাত্মকভাঘর্ আহত হয। 
 

পািা আক্রমঘণি এই প্রযাঘস হুমাযুঘনি মঘন প্রতযয জন্মায প্রয প্রস প্রযমনটা ভয কঘিরিল প্রসটাঘক 
সরতয কঘি কামিান পারলঘয যাযরন র্িং প্রস দূযবপ্রাসাঘদই অর্স্থান কিঘি কািণ এমন রু্রি প্রকর্ল 
তাি সৎ-ভাইঘযি মাথা প্রথঘকই প্রর্ি হওযা সম্ভর্। তাাঁি চরিঘত্রি সাঘথ রর্ষযটা দারুণভাঘর্ রমঘল 
যায। তািা যখন উেরত রকঘশাি তখন কামিান প্রখলা র্া অনয প্রকাঘনা রর্ষঘয পিারজত হওযাটা 
প্রমঘন রনঘত পািঘতা না, প্রহঘি প্রযঘলই র্াচ্চাঘিঘলঘদি মঘতা জীহ্বা প্রর্ি কঘি হুমাযুনঘক প্রভংরচ 
কাঘতা আি মুরষ্ঠর্ি হাঘত আস্ফালন কিঘতা এর্ং তািা যখন যুর্ক তখন এসর্ রকিুি সাঘথ প্রযায 
হয উচ্চকঘণ্ঠ অপঘিি উপি প্রদাষ চাপান আি তাঘদি পির্তবী প্রমাকাঘর্লায পরিরস্থরত সমূ্পণব রভন্ন 
হঘর্ র্ঘল রনঘজঘকই প্রঘর্াধ প্রদযা। প্রসই সমঘয, হুমাযুন প্রহঘস কামিানঘক আি তাি এসর্ 
আচিণঘক উঘপক্ষা কিঘত যা তাাঁি সৎ-ভাইঘযি প্রক্রাধ আিও র্ার়েঘয রদত। প্রস এখন অর্শয 
কামিান আি তাাঁি প্রচঘযও প্রযটা এই মুহূঘতব গুরুত্বপূণব কামিাঘনি সঙ্গীসাথীঘদি, মঘনার্ল পিখ 
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কিঘত র্িপরিকি। রনরর্ষ্ট মঘন কঘযক রমরনট রচন্তা কঘি, হুমাযুন কামিাঘনি উঘেঘশয একটা 
রচরেি মুসারর্দা শুরু কঘি তািপঘি জওহিঘক প্রডঘক পাোয। 
 

আরম চাই দূযবপ্রাসাঘদ রযঘয তুরম রনঘজ আমাি ভাইঘক এই চিমপত্রটা প্রপৌঁঘি প্রদঘর্। আরম এটা 
প্রতামাঘক পঘ়ে প্রশানার্, যাঘত কঘি প্রতামাি জানা থাঘক তুরম রক র্াতবা র্ঘয রনঘয যাঘে। খুর্ই 
সংরক্ষপ্ত একটা র্াতবা আি এি র্ক্তর্যও চাচাঘিালা। আমাঘদি ভরযনী গুলর্দন প্রচষ্টা কঘিরিল 
দারযত্বঘর্াধ আি পারির্ারিক সম্মাঘনি প্ররত প্রতামাি মঘনাঘযায আকষবণ কিঘত। তুরম তাঘত 
কণবপাত কিরন। তুরম এি র্দঘল একটা রশশুি জীর্নঘক প্রতামাি আপন ভাঘি, তাঘক ঝুাঁরকি মঘধয 
আপরতত কঘি রনঘজি কপাঘল চু়োন্ত কলঘঙ্কি কারলমা প্রলপন কঘিঘি। আমাি হাঘত শহি 
কারু্ঘলি পতন হঘযঘি, প্রসইসাঘথ প্রতামাি রনঘজি ভরর্ষযতও রনধবারিত হঘয রযঘযঘি, প্রতামাি প্ররত 
আমাি রর্নু্দমাত্র সহানুভূরত অর্রশষ্ট প্রনই রকন্তু প্রতামাি অনুসািীঘদি কথা রর্ঘর্চনা কঘি আরম 
প্রতামাঘক এই একটা সুঘযায রদরে। দূযবপ্রাসাদ আমাি হাঘত সমপবণ কি এর্ং আরম প্ররতশ্রুরত 
রদরে প্রয প্রতামাি প্রলাকঘদি জীর্ন র্খশ প্রদর্। প্রতামাি রর্ষঘয অর্শয আরম রসিান্ত প্রনর্ আি আরম 
প্রতামাঘক প্রকাঘনা প্ররতশ্রুরত রদঘত পািরি না। তুরম যরদ এিপঘিও আত্মসমপবণ না কি, তাহঘল 
আরম আমাি সর্বশরক্ত প্রতামাি রর্রুঘি রনঘযারজত কিঘর্া। আরম প্রতামাঘক প্ররতশ্রুরত রদরে, যত 
সমযই প্রঘযাজন প্রহাক, আমাি প্রলাঘকিা প্রতামাি দূযবপ্রাসাঘদি প্রাচীি গুাঁর়েঘযই তঘর্ থামঘর্ এর্ং 
একর্াি প্রভতঘি প্রঘর্শ কিঘত পািঘল দূযবপ্রাসাঘদি সর্াইঘক প্রকাঘনা ধিঘনি সহানুভূরত না প্রদরখঘয 
হতযা কিা হঘর্। প্রতামাি অরভপ্রায আমাঘক জানার্াি জনয আজ সূযবাি পযবন্ত তুরম সময পাঘর্। 
প্রতামাি উত্তি যরদ না হয, আরম আমাি তীিন্দাজঘদি রনঘদবশ প্রদর্ িাঘতি আাঁধাঘি প্রতামাি 
প্ররতিক্ষা প্রাচীঘিি অভযন্তঘি এই একই র্াতবা সম্বরলত তীি িুাঁ়েঘত, যাঘত কঘি প্রতামাি অনুসািীিা 
রু্ঝঘত পাঘি প্রতামাি কাঘি তাাঁঘদি জীর্ন কতটা মূলযহীন। 
 

র্স্তুতপঘক্ষ, জওহি দূযবপ্রাসাঘদ চিমপত্রটা প্রপৌঁঘি রদঘয আসর্াি পঘি একেন্টাও অরতক্রান্ত হযরন 
এর্ং সূযব তখনও রদযঘন্তি এক র্শবা উপঘি অর্স্থান কিঘি যখন, হুমাযুন তাি অস্থাযী 
প্রসনািাউরনি সীমানাি কাঘি দাাঁর়েঘয আহঘমদ খাঘনি সাঘথ অনয একটা রর্ষয রনঘয আঘলাচনা 
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কিাি সময, প্রস রনুঃসঙ্গ এক অশ্বাঘিাহীঘক দূযবপ্রাসাদ প্রথঘক নীঘচি রদঘক খা়ো হঘয প্রনঘম আসা 
ঢালু পথটা রদঘয ধীঘি ধীঘি নামঘত প্রদঘখ এর্ং তািপঘি সমভূরমি উপি রদঘয আ়োআর়েভাঘর্ 
দুলরক চাঘল প্রো়ো িুরটঘয তাাঁঘদি রদঘক এরযঘয আসঘত আিম্ভ কঘি। রনুঃসঙ্গ অশ্বাঘিাহী আঘিকটু 
রনকটর্তবী হঘত হুমাযুন লক্ষয কঘি তাাঁি র্শবাি অগ্রভাঘয যুিরর্িরতি রনশান উ়েঘি। অঘপক্ষা কিাি 
সময হুমাযুঘনি কাঘি মঘন হয ের়েি কাাঁটা রু্রঝ অসম্ভর্ ধীঘি অগ্রসি হঘে রকন্তু অর্ঘশঘষ 
আযন্তুক অশ্বাঘিাহী তাাঁি কাি প্রথঘক কঘযকযজ দূঘি এঘস উপরস্থত হয- এক তরুণ প্রযািা, ধাতর্ 
রশকঘলি সতিী র্মব পরিরহত, মাথাি রশঘযাস্ত্রাঘণ ঈযঘলি পালকঘশারভত এর্ং প্রচাঘখ মুঘখ যম্ভীি 
একটা অরভর্যরক্ত। প্রস তাি প্রো়োি লাযাম প্রটঘন ধঘি, মারটঘত প্রনঘম দাাঁ়োয এর্ং প্রস প্রয রনিস্ত্র 
প্রসটা প্রর্াঝাঘত দুহাত প্রদঘহি দুপাঘশ তুঘল ধঘি। 
 

কাঘি এঘসা, হুমাযুন তীক্ষ্ণ কঘণ্ঠ র্ঘল। 
 

হুমাযুঘনি কাি প্রথঘক প্রলাকটা যখন দশ যজ দূঘি, প্রস প্রথাযত অরভর্াদঘনি ভরঙ্গ কুরণবঘশি িীরতঘত 
মারটঘত পুঘিাপুরি আনত হয। তািপঘি প্রস উঘে দাাঁর়েঘয রনঘজি র্ক্তর্য প্রপশ কঘি। মহামানয 
সুলতান। আরম খুর্ই সংরক্ষপ্ত একটা র্াতবা রনঘয এঘসরি। কারু্ঘলি দূযবপ্রাসাদ আপনাি আযমঘনি 
জনয প্রতীক্ষা কিঘি। 
 

একটা তীব্র আনঘন্দি অনুভূরত হুমাযুনঘক এঘকর্াঘি আপু্লত কঘি প্রফঘল। একই সাঘথ একটা 
রচন্তাও তাি মঘনি প্রকাঘণ উাঁরক প্রদয। প্রস অনয প্রকানরকিু কিাি আঘয পাহাঘ়েি উপি প্রথঘক কারু্ল 
প্রদখা যায এমন স্থাঘন তাি মিহুম আব্বাজাঘনি যঘ়ে প্রতালা উদযাঘন প্রস যাঘর্- প্রযখাঘন প্রিাদ, রৃ্রষ্ট, 
তুষািপাত আি র্াযুপ্রর্াঘহি মাঘঝ র্ার্ঘিি সমারধস্থল উনু্মক্ত অর্স্থায পঘ়ে িঘযঘি। প্রসখাঘন, 
মাঘর্বঘলি পাটাতঘনি পাঘশ হাাঁটু প্রভঘঙ র্ঘস প্রস রনঘজি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কিঘর্। র্ার্ি যা 
কঘিরিঘলন রেক প্রসভাঘর্ই প্রস কারু্লঘক র্যর্হাি কিঘর্ তাি রহনু্দিান পুনরুিাঘিি সূচনাস্থল 
রহসাঘর্। 
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ঝকঝঘক নীলাকাঘশি নীঘচ হুমাযুন যখন র্ািাই কিা প্রলাকঘদি একটা দঘলি এঘকর্াঘি অগ্রভাঘয 
অর্স্থান কঘি, তূযবরননাঘদি মাঘঝ অগ্রসি হঘত শুরু কঘি, প্রযখাঘন তাাঁি কারু্ল অরভযাঘন 
অংশগ্রহণকািী সকল প্রযাঘত্রি প্ররতরনরধ িঘযঘি, উপঘিি দূযবপ্রাসাঘদি রদঘক অগ্রসি হর্াি সমঘয 
প্রথঘম প্রস তাি প্রমাতাঘযন কিা কামানগুঘলাঘক অরতক্রম কঘি, তািপঘি প্রসই স্থান প্রযখান প্রথঘক 
প্রস দূযবপ্রাকাঘিি িাঘদ রশশু আকর্িঘক মানর্ র্মব রহসাঘর্ প্রদরশবত হঘত প্রদঘখ প্রক্ষাঘভ প্রফঘট 
পঘিরিল, সর্ঘশঘষ রপঘে জ্বলন্ত আগুন রনঘয অরস্থচমবসাি ষাঘ়েি দল প্রয উাঁচু প্রতািণিাঘিি নীঘচ 
রদঘয প্রধঘয এঘসরিল প্রসটা অরতক্রম কঘি প্রস দূযবপ্রাসাঘদি অভযন্তঘি সূযবাঘলারকত আরঙ্গনায এঘস 
উপরস্থত হয। প্রস যখন তাাঁি রর্শাল কাঘলা প্রো়োটাি রপে প্রথঘক নীঘচ নামঘি তখন পািসয তযায 
কঘি আসর্াি পি প্রথঘক প্রস যা অজবন কঘিঘি প্রসজনয দারুণ একটা যর্বঘর্াধ তাাঁঘক জারিত কঘি। 
সর্ঘচঘয গুরুত্বপূণব, অর্শয, প্রস আকর্িঘক উিাি কঘিঘি, রকন্তু প্রসই সাঘথ প্রস কামিান আি 
আসকারিি উপঘি পুনিায রনঘজি কতৃবত্ব অজবন কঘিঘি এর্ং কারু্ঘলি সালতানাত পুনিায কিাযত্ত 
কঘিঘি। 
 

সর্িাম খান, নারদম খাজা এর্ং তাি প্রপিঘন অনুসিণিত অনযানয প্রসনাপরতিা রনঘজঘদি উল্লাস 
প্রচঘপ িাখর্াি প্রকাঘনা প্রচষ্টাই কঘি না, তাি িািাি দুপাঘশ সমঘর্ত শহির্াসীি উঘেঘশয হাত নাঘ়ে 
এর্ং রনঘজঘদি এই কষ্টারজবত রর্জয উপঘভায কঘি। রকন্তু হুমাযুঘনি মঘনি রভতঘি এই আনঘন্দি 
মাঘঝও রর্ষণ্ণ সর্ রচন্তা উাঁরক প্রদয। যতিাঘত আব্বাজাঘনি কর্ঘিি পাঘশ হাাঁটু প্রভঘঙ র্ঘস প্রস শপথ 
কঘিঘি আি কখনও সাম্রাজযহীন সম্রাঘটি ভাযয প্রস র্িণ কিঘর্ না। র্ার্ঘিি পদাঙ্ক অনুসিণ কঘি 
আঘিা একর্াি রহনু্দিান দখল কিাি পূঘর্ব, প্রস কারু্ল এর্ং এই িাঘজযি পুঘিা এলাকায তাি 
শাসনঘক অনাক্রময কঘি তুলঘর্। প্রস পাশ্বর্তবী অিলসমূঘহি প্ররতটা জরমদাি, যািা তাাঁি অনুযত 
রহসাঘর্ শাসনকাযব পরিচালনা কঘি তাঘদি র্াধয কিঘর্ তাি অরধিাজঘত্বি প্ররত একরনষ্ঠ আনুযতয 
প্রদশবন কিঘত। এইসর্ জরমদািঘদি অঘনঘকই কামিানঘক সমথবণ কঘিরিল এর্ং র্ার্ঘিি সাঘথ 
রহনু্দিান অরভযাঘন যখন হুমাযুন তাি সঙ্গী হয তখন সদযযুর্া কামিান কারু্ঘল অর্স্থান কঘি, প্রসই 
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সময প্রথঘকই জরমদািঘদি অঘনঘকি সাঘথ তাি র্নু্ধত্ব আি সমত্রীি সম্পকব যঘ়ে উঘেঘি। এঘদি 
রর্ষঘয অঘনক সতকবতাি সাঘথ রসিান্ত রনঘত হঘর্। শরক্তি দম্ভ প্রদরখঘয সামরযকভাঘর্ হযত তাঘদি 
আনুযতয অজবন কিা সম্ভর্ রকন্তু প্রস যখন রহনু্দিান অরভযাঘন িওযানা হঘর্ তখন রক হঘর্? তািা 
তখন রনরিতভাঘর্ই রর্ঘদ্রাহ কিঘর্। 
 

প্রথঘম, অর্শয তাাঁঘক তাাঁি সৎ-ভাইঘযি র্যাপািটাি একটা ফযসালা কিঘত হঘর্ যাঘক প্রস দুই র্িি 
আঘয প্রশষর্াঘিি মঘতা সামনা সামরন প্রদঘখরিল যখন এক তুষািঝঘ়েি িাঘত রনঘজি তারু্ঘত েুম 
প্রথঘক প্রজঘয উঘে রনঘজি যলায তাি খঞ্জঘিি ফলা প্রদখঘত প্রপঘযরিল। কামিান প্রকাথায? প্রস 
জওহঘিি কাঘি জানঘত চায, প্রয র্িার্ঘিি মঘতাই এখনও তাি পাঘশই দাাঁর়েঘয িঘযঘি। 
 

আমাঘক র্লা হঘযঘি দূযবপ্রাসাঘদি নীঘচ ভূযভবস্থ কুেরিঘত তাাঁঘক র্রন্দ কঘি িাখা হঘযঘি। 
 

তাঘক এখনই এই প্রাঙ্গঘণ আমাি সামঘন রনঘয এঘসা। 
 

জ্বী, সুলতান। 
 

কঘযক রমরনট পঘি, হুমাযুন তারকঘয প্রদঘখ একটা নীচু দিজা রদঘয, যাি প্রপিঘনি রসাঁর়ে নীঘচি 
ভূযভবস্থ কামিাি রদঘক প্রনঘম রযঘযঘি, কামিান প্রর্ি হঘয আসঘি, সহসা সূযবাঘলাকসম্পাঘতি কািঘণ 
প্রস প্রচাখ রপটরপট কিঘি। তাি দুই পাঘয ভািী রশকঘলি প্রর্াঝা এর্ং দুজন সশস্ত্র প্রহিী তাাঁঘক 
অনুসিণ কিঘি। অর্শয, তাি দুই হাত প্রভালাই িঘযঘি এর্ং শহঘি প্রঘর্ঘশি আনুষ্ঠারনকতা প্রশঘষ 
হুমাযুঘনি প্রসনাপরতঘদি প্রো়োগুঘলাঘক আিার্ঘল রফরিঘয রনঘত র্যি রতনজন সরহসঘক অরতক্রম 
কিাি সময, প্রস সহসা তাাঁঘদি একজঘনি কাি প্রথঘক অশ্বচালনায র্যর্হৃত একটা লম্বা চারু্ক 
রিরনঘয প্রনয। তাাঁঘক অনুসিণিত প্রহিীিা রকিু রু্ঘঝ উোি আঘযই রিাঁচঘক অপিাধীঘদি কর়েকাঘে 
ঝুরলঘয চার্কাঘনাি জনয রনঘয যার্াি সময প্রযমন তাঘদি যলায চারু্কটা ঝুরলঘয িাখা হয রেক 
প্রসভাঘর্ প্রস চারু্কটা রনঘজি যলায ঝুরলঘয প্রদয। 
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হুমাযুন মঘন মঘন ভাঘর্, কামিান রক প্রর্াঝাঘত চাইঘি প্রস তাাঁঘক প্রয শারি প্রদঘর্ প্রসটা প্রস মাথা 
প্রপঘত রনঘত প্রস্তুত? প্রস প্রহিীঘদি ইরঙ্গঘত চারু্কটা প্রযখাঘন িঘযঘি প্রসখাঘনই িাখঘত র্ঘল রনঘজই 
তাাঁি সৎ-ভাইঘযি রদঘক এরযঘয যায। প্রস কামিাঘনি কািাকারি প্রপৌঁিাঘল লক্ষয কঘি প্রয কামিাঘনি 
মাথাি চুল উস্কখুস্ক এর্ং প্রচাঘখি নীঘচি কারলঘত চিম পরিশ্রারন্তি িাপ ফুঘট িঘযঘি, রকন্তু তাি 
সরু্জ প্রচাঘখি দৃরষ্ট সিাসরি হুমাযুঘনি রদঘক রনর্ি এর্ং প্রসখাঘন আনুযতয রকংর্া অনুতাঘপি িাযা 
প্রনই প্রকর্লই ঔিতয আি তারেঘলযি প্রচািাঘস্রাত। তাাঁি প্রোাঁঘটি প্রকাঘণ এমনরক উৎরসক্ত হারসি 
একটা আর্িা িাযা প্রযন প্রখলা কঘি। 
 

প্রস রকভাঘর্ আমাি সাঘথ ধৃষ্টতা প্রদশবঘনি সাহস কঘি? প্রস যা রকিু কঘিঘি তািপঘিও রকভাঘর্ প্রস 
এঘতাটুকুও অনুতপ্ত না হঘয থাকঘত পাঘি? হুমাযুন ভাঘর্, এঘতাগুঘলা র্িি আমিা পিস্পঘিি সাঘথ 
যুি না কিঘল এঘতারদঘন রহনু্দিান পুনরুিাি কিঘত পািতাম, তাি কািঘণ এঘতা প্রাণহারন েঘটঘি 
এঘতারকিুি পঘিও রকভাঘর্ সামানযতম অনুঘশাচনাঘর্াধ তাি মাঘঝ কাজ কঘি না? হুমাযুন 
একদৃরষ্টঘত তাাঁি সৎ-ভাইঘযি রদঘক তারকঘয থাকাি সমঘয, তারু্ঘত আকর্িঘক রিরনঘয প্রনযাি সময 
কামিান যখন ধাক্কা রদঘয হারমদাঘক মারটঘত প্রফঘল রদঘযরিল তাি প্রসই িরর্টা তাি মানসপঘট 
অনারদষ্টভাঘর্ ফুঘট উঘে, এিপঘিই প্রস প্রদঘখ কামাঘনি অরর্শ্রান্ত যজবঘনি মাঘঝ কারু্ঘলি প্ররতিক্ষা 
প্রাচীঘিি উপঘি অিরক্ষত অসহায আকর্িঘক প্রদরশবত কিা হঘে। তাি মাঘঝ সহসা আঘর্ঘযি 
একটা আঘিযরযরি রর্ঘস্ফারিত হয এর্ং প্রস রহতারহত জ্ঞান হারিঘয প্রফঘল। প্রস তাি যাঘযি সমি 
শরক্ত রদঘয কামিাঘনি মুঘখ একটা েুরষ র্রসঘয প্রদয। কামিাঘনি একটা দাাঁত প্রভঘঙ যায, প্রোাঁট 
রিখরণ্ডত কঘি রদঘয প্রস প্রচাঁরচঘয উঘে র্ঘল, হারমদাঘক অসম্মান কিাি জনয এটা। প্রস আর্ািও 
রচৎকাি কঘি উঘে, তাি দুই প্রচাখ অরক্ষঘকাটঘি ধকধক কঘি, আি আকর্িঘক অপহিঘণি কািঘণ 
এটা! হুমাযুন এিপঘি দুহাঘত কামিাঘনি যলা রটঘপ ধিঘল, প্রস মারটঘত শুঘয পঘ়ে প্রসখাঘনই 
প্রাণপঘণ রনঘজি কুাঁচরক প্রচঘপ ধঘি প্রদহটা দুভাাঁজ কঘি প্রফঘল এর্ং মুখ প্রথঘক িক্ত রমরশ্রত ভাঙা 
দাাঁঘতি টুকঘিা থু কঘি প্রফঘল রকন্তু একটা শব্দও উচ্চািণ কঘি না, এমনরক একটা আতবনাদও 
প্রশানা যায না। 
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হুমাযুন প্রক্রাঘধ উন্মত্ত হঘয কাাঁপঘত কাাঁপঘত এর্াি পা তুঘল, রনঘজি ধূতব আি অর্াধয সৎ-ভাইঘযি 
প্রপঘট সপাঘট লারথ মািঘর্ র্ঘল, তখনই তাি প্রপিন প্রথঘক আতরঙ্কত কান্নাি একটা শব্দ প্রভঘস 
আসঘল প্রস রনঘজঘক সংর্িণ কঘি। প্রস কাাঁধ েুরিঘয তারকঘয ভিস্বাস্থয রৃ্ি কারশমঘক দুহাঘত হারতি 
দাাঁঘতি হাতলযুক্ত দুঘটা ির়েঘত ভি রদঘয, যাি উপঘি প্রস অঘনকরদন ধঘিই রনভবিশীল, পা প্রটঘন 
প্রটঘন তাাঁি পঘক্ষ যত দ্রুত সম্ভর্ তাি রদঘক এরযঘয আসঘত প্রদঘখ। 
 

সুলতান, একটু সুরস্থি প্রহান। তাঘক যরদ হতযা কিঘতই হয তাহঘল সতমুঘিি উত্তিপুরুঘষি পঘক্ষ 
উপযুক্ত সম্মাঘনি সাঘথই তাি মৃতুযদণ্ডাঘদশ কাযবকি কিাি র্যর্স্থা কঘিন। আপনাি মিহুম 
আব্বাজান রক মঘন কিঘর্ন? 
 

তাি কথাগুঘলা শুঘন হুমাযুঘনি মঘন হয প্রকউ প্রযন এক র্ালরত োণ্ডা পারন তাি উপঘি প্রঢঘল 
রদঘযঘি, তাাঁি প্রক্রাধ প্রশরমত হয। প্রস রনঘজি ভূপারতত সৎ-ভাইঘযি কাি প্রথঘক দুঘি সঘি আঘস। 
কামিান, আরম আত্মরর্সৃ্মত হঘযরিলাম। আরম অরর্ঘর্চঘকি নযায রনঘজঘক প্রতামাি িঘি নারমঘয 
এঘনরিলাম। আরম প্রতামাি ভাযয সম্বঘন্ধ পঘি রসিান্ত প্রনর্ এর্ং প্রসটা প্রকর্ল আমাি প্রক্রাধ প্রশরমত 
হর্াি পঘিই হঘর্। প্রহিী! তাাঁঘক দাাঁ়ে কিাও। তাাঁঘক তাাঁি কুেরিঘতই আর্াি রনঘয যাও, রকন্তু 
সার্ধান প্রকউ প্রযন তাাঁি সাঘথ খািাপ আচিণ না কঘি। 
 

হুমাযুন সন্তুরষ্টি সাঘথ দির্াি কঘক্ষ সমঘর্ত প্রলাকঘদি রদঘক তারকঘয থাঘক। সুযরন্ধ প্রতঘলি রদযায 
জ্বলঘত থাকা সলঘত আি শত শত প্রমামর্ারতি আঘলায প্রমাযলঘদি ঐরতহযর্াহী সরু্জ ঝালি 
ঝলমল কঘি। আজ সরতযকাি একটা রর্জয উদযাপন কিঘত তািা সমঘর্ত হঘযঘি। একজন 
প্রমাযল শাসক রহসাঘর্ তাাঁি প্রযািাঘদি প্রযভাঘর্ পুিসৃ্কত কিা উরচত র্হুরদন হঘয রযঘযঘি। আসঘল 
র্লা উরচত র্িি- প্রস প্রসভাঘর্ কিঘত পাঘিরন। কারু্ঘলি প্রকাষাযাি আি অস্ত্রাযাি প্রথঘক যঘথষ্ট 
পরিমাণ কারুকাযবখরচত তির্ারি আি খঞ্জি, ধাতর্ রশকঘলি সতিী র্মব, রনখুাঁতভাঘর্ আোরদত, 
কলাই কিা আি িত্ন প্রশারভত পানপাত্র এর্ং স্বণব আি প্রিৌপয মুদ্রা র্াঘজযাপ্ত কিা হঘযঘি। যরদও 
তাি আব্বাজাঘনি আমঘল এি পরিমাণ আঘিা প্রর্শী রিল- প্রস এর্াি তাাঁি প্রঘতযক প্রসনাপরত, 
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আরধকারিক আি অনুযত প্রলাকঘদি পুিসৃ্কত কিঘত পািঘর্। কামিান প্রয কারু্ঘলি ঐশ্বঘযবি র্যাপাঘি 
এমন রর্চক্ষণতাি পরিচয প্রদঘর্ হুমাযুন কল্পনাও কঘিরন। 
 

তাি প্রসনাপরত আি আরধকারিঘকিা এই মুহূঘতব পানাহাঘি র্যি- মাখন রদঘয প্রিাস্ট্ কিা প্রভ়োি 
র্াচ্চা আি মুিযীি িসাল, রমরষ্ট মাংস, আি প্রকাঘযল আি লম্বা প্রলজরর্রশষ্ট রফজযান্ট শুকঘনা ফঘলি 
প্রঝাঘল মাখান, তাাঁঘদি প্রলঘজি পালক এখনও িঘযঘি তঘর্ প্রসটাি িঙ এখন প্রসানালী, এর্ং সুযরন্ধ 
চাপারত ইঘটি উপঘি প্রসাঁকাি কািঘণ এখনও যিম আঘি। এই রর্লাসর্হুল প্রাচুযব- খাদয 
পরিঘর্শঘনি জনয র্যর্হৃত অপরূপ র্ািঘকাশগুঘলা- এঘতাগুঘলা র্িি রর্পদ আি কষ্ট, 
রর্শ্বাসোতকতা আি শেতাি মঘধয রদঘয অরতক্রম কিাি পঘি প্রকমন স্বঘপ্নি মঘতা মঘন হয। 
জারহদ প্রর্য আি আহঘমদ খাঘনি িণঘক্ষঘত্রি ক্ষতরচঘহ্ন জজবরিত মুখার্যর্ আি কারশম আি 
সািাঘফি র্রলঘিখা পূণব মুঘখি রদঘক, যািা তাাঁঘক অনুসিণ কঘি রনদােতপ্ত মরুভূরম আি তুষািারৃ্ত 
পর্বত অরতক্রম কঘিঘি। প্রযখাঘন শীত এত প্রর্ল প্রয মঘন হয মানুঘষি হৃৎরপণ্ড থারমঘয রদঘত 
পািঘর্, হুমাযুঘনি প্রচাখ সরতযকাঘিি আন্তরিকতাি রনঘয তাকায। তাি সঘঙ্গি প্রযািাি সংখযা যখন 
শদুঘযঘক প্রনঘম এঘসরিল এর্ং আজ িাঘত এখাঘন উপরস্থত প্রকাঘনা প্রযাত্রপরতি সাঘথ এত কম 
সসনয থাঘক- এইসর্ রর্শ্বি প্রলাকগুঘলা তাাঁি সঙ্গ পরিতযায কঘিরন। 
 

প্রসরদন িাঘত, প্রভাজসভাি প্রশঘষি রদঘক, যখন প্রশষপদ পরিঘর্শন কিা শুরু হঘযঘি নানািকম 
রমষ্টান্ন যাি প্রভতঘি িঘযঘি আখঘিাঘটি পুি প্রদযা শুকঘনা খুর্ারন, প্রপিার্াদাম আি রকশরমশ প্রদযা 
দই পরনি- সর্রকিুই রূপাি র্ািঘকাঘশ সারজঘয আনা হঘযঘি, হুমাযুন তাি প্রসনাপরতঘদি রদঘক 
তাকায, সর্াই খার্াি উপঘভায কিঘি আি রহনু্দিান পুনরুিাঘিি সম্ভার্না আি ভরর্ষযত রনঘয 
আঘলাচনা কিঘি। সন্তুরষ্টি একটা অনুভূরত তাঘক আপুত কঘি র্হুর্িি প্রস এমনটা প্রর্াধ কঘিরন। 
যুিঘক্ষঘত্র রনঘজি সাহস আি দক্ষতা সম্বঘন্ধ তাাঁি মঘন কখনও প্রকাঘনা সংশয রিল না; রকংর্া 
রনঘজি অনুযত প্রলাকঘদি প্ররত প্রকানপ্রকাি রিধাঘর্াধ। রকন্তু প্রস জাঘন প্রস এখন হযত অনয সম্ভর্ত 
আিও গুরুত্বপূণব প্রকাঘনা শরক্তি অরধকািী হঘযঘি। প্রস ক্রমশ একজন প্রকৃত শাসক আি প্রনতাি 
মঘতা রনঘজি কতৃবঘত্বি র্যাপাঘি আিও আত্মরর্শ্বাসী হঘয উেঘি এর্ং সর্িাম খাঘনি মঘতা 
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প্রলাকঘদি, যাঘদি সাঘথ তাাঁি পূর্ব-স্বীকৃত প্রকাঘনা সম্পকব প্রনই, আনুযতয লাঘভি ক্ষমতাও প্রস অজবন 
কঘিঘি। 
 

রকন্তু তাাঁঘদি রক হঘর্ যাঘদি সাঘথ তাাঁি প্রকাঘনা না প্রকাঘনা ধিঘনি সম্পকব িঘযঘি রকন্তু যািা 
আনুযতযহীন যাঘদি প্রভতঘি িঘযঘি কামিান আি আসকারিঘক সমথবন কঘিরিল, এমনসর্ 
প্রসনাপরত আি অরভজাত প্রলাকজন আি অর্শযই এই একই প্রদাঘষ দুষ্ট তাি রনঘজি সৎ-ভাইঘযিা? 
হুমাযুঘনি মনটা রর্ষণ্ণ হঘয উঘে। প্রস দূযবপ্রাসাঘদি প্রঘর্শ কিাি পঘি প্রথঘক যত ষাট েন্টা প্রস 
প্রকর্লই এঘদি রর্ঘশষ কঘি কামিাঘনি ভরর্তর্য রনঘয রচন্তা কিঘি। রনঘজি সন্তাঘনি জীর্ন 
হুমরকি মুঘখ প্রফলাি জনয খারল হাঘত রনঘজি সৎ-ভাইঘযি উপি প্ররতঘশাধ প্রনযাি আরন্ত্রক 
আকাঙ্খি কাঘি প্রস আঘিকটু হঘলই পিাভর্ মানঘতা। 
 

রকন্তু তাাঁি প্রক্রাধ প্রশরমত হর্াি পঘি প্রস এখন অঘনক সংযত হঘয রচন্তা কিঘত শুরু কঘিঘি। প্রস 
কামিানঘক কখনও মন প্রথঘক ক্ষমা কিঘত পািঘর্ না। রকন্তু তাাঁি িাজর্ংঘশি মাঘঝ রর্দযমান 
মতরর্ঘিাধ যভীি কিাি প্রচঘয উপশঘমি প্রচষ্টা কিঘল প্রস এই র্ংঘশি ভরর্ষযঘতি জনয এই 
প্রযাঘসি প্ররত ঋণী থাকঘর্। তাি মিহুম আব্বাজাঘনি পরর্ত্র মুখার্যর্- প্রসই সাঘথ কামিাঘনি 
উজ্জ্বল সরু্জ প্রচাখ দুঘটা- তাাঁি মানসপঘট ভাসঘত থাঘক। সহসা আত্মরর্শ্বাস আি সন্তুরষ্টঘর্াঘধি 
একটা যুযপৎ ফরুধািা তাঘক রসিান্ত রনঘত সাহাযয কঘি। হুমাযুন উঘে দাাঁর়েঘয জওহিঘক তাাঁি 
কাঘি প্রডঘক আঘন। কামিান আি আসকারিঘক এখনই আমাি সামঘন উপরস্থত কঘিা, প্রসই সাঘথ 
আমিা যাঘদি র্রন্দ কঘিরি তাঘদি রভতঘি যািা শীষবস্থানীয প্রসনাপরত। 
 

প্রসাযা েন্টা পঘি, জওহি রফসরফস কঘি হুমাযুনঘক জানায প্রয দির্াি কঘক্ষি দিজাি পুরু পাল্লাি 
র্াইঘি র্রন্দিা অঘপক্ষমান। হুমাযুন উঘে দাাঁ়োয এর্ং হাততারল রদঘয সর্াইঘক রনির্তা পালন 
কিঘত র্ঘল। তাি আরধকারিঘকিা তাাঁঘদি হাঘতি পানপাত্র ও আহাঘিি অনুষঙ্গ নারমঘয িাখঘত 
যমযম কিঘত থাকা কঘক্ষি প্রভতঘি প্রায সাঘথ সাঘথ একটা অপারথবর্ রনির্তা রর্িাজমান হয, 
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তািা রমষ্টাঘন্নি কািঘণ চটচঘট হঘয উো প্রোাঁট মুঘি রনঘয এর্ং তাাঁঘদি সম্রাঘটি প্ররত তাাঁঘদি অখণ্ড 
মঘনাঘযায প্রকেীভূত কঘি। 
 

আমাি অনুযত প্রসনাপরতরৃ্ন্দ, আমাঘদি রর্জয আমিা উদযাপন কঘিরি এর্ং আমাঘদি শত্রুঘক 
পিাি কিায আমাঘদি উল্লরসত হওযাটা নযাযসঙ্গত, রকন্তু আমাঘদি আিাধয প্রকর্ল অঘধবক অরজবত 
হঘযঘি। আমাঘদি এখন অর্শযই ভরর্ষযঘতি রদঘক আি রহনু্দিাঘনি উপি পুনিায প্রভুত্ব স্থাপঘণি 
রদঘক দৃরষ্ট রনর্ি কিঘত হঘর্। আমাঘক অর্শয প্রথঘম প্রসইসর্ প্রলাকঘদি র্যাপাঘি একটা রসিান্ত 
রনঘত হঘর্, যািা প্রতামাঘদি প্রথঘক আলাদা, আমাি প্ররত প্রকাঘনািকম আনুযতয তািা প্রদশবন কঘিরন 
এর্ং িঘক্তি সম্পকব আি পুরুষানুক্ররমক দারযত্বঘর্াধ অর্ঘহলা কঘিঘি। র্রন্দঘদি প্রভতঘি রনঘয 
এঘসা। 
 

দির্াি কঘক্ষি দিজাি দুপাঘশ দাাঁর়েঘয থাকা দুজন পরিচািক পাল্লা দুঘটা খুঘল রদঘত কামিান পাঘয 
প্রহাঁঘট দির্াঘি প্রঘর্শ কঘি। তাাঁি দুহাত রপিঘমা়ো কঘি র্াাঁধা রকন্তু তাাঁি পাঘয প্রকানিকম প্রর্র়ে 
পিাঘনা হযরন। মাথা উাঁচু, রপে টানটান প্রসাজা কিা এর্ং কালরশঘট প়ো, র্াজপারখি মঘতা নাকযুক্ত 
মুখার্যঘর্ আঘর্ঘযি প্রলশমাত্র প্রনই, প্রস ডাঘন র্াঘম প্রকানরদঘক না তারকঘয প্রসাজা সামঘনি রদঘক 
হাাঁটঘত থাঘক যতক্ষণ না তাাঁঘক পাহািা রদঘয রনঘয আসা প্রহিীিা হুমাযুঘনি দশ রফট সামঘন তাাঁঘক 
থামঘত ইরঙ্গত কঘি। তাি রেক প্রপিঘনই িঘযঘি আসকারি, যাঘক দূযবপ্রাসাঘদ রনঘয আসাি পঘি 
আিামদাযক র্যরক্তযত আর্াসন কঘক্ষ অন্তিীণ িাখা হঘযঘি রকন্তু তািও হাত অর্শয রপিঘমা়ো কঘি 
র্াাঁধা। প্রস যরদও রনরিতভাঘর্ই জাঘন প্রয তাাঁি ভাইঘযি প্রচঘয তাি ভয কম, কািণ হুমাযুন রনঘজ 
তাাঁঘক তাাঁি প্রাণ র্খশ প্রদর্াি প্ররতশ্রুরত রদঘযঘি, কামিাঘনি প্রচঘয তাি অরভর্যরক্ত অঘনক প্রর্শী 
আ়েষ্ট। তাাঁি কপাঘল হাল্কা প্রস্বদরর্নু্দ ফুঘট িঘযঘি, এর্ং চািপাঘশ তারকঘয প্রস হুমাযুঘনি প্রলাকঘদি 
রভতঘি যাঘদি রচনঘত পাঘি তাঘদি উঘেঘশয সন্ত্রি ভরঙ্গঘত হাসঘত প্রচষ্টা কঘি। কামিান আি 
আসকারিি দশজন র্ঘযাঘজযষ্ঠ প্রসনাপরত তাি রেক প্রপিঘনই িঘযঘি। দশজন প্রসনাপরতি প্রভতঘি 
িঘযঘি ঝাক়ো চুঘলি প্রমাটাঘসাটা এক উজঘর্ক প্রযািা যাি নাম হাসান খরলল, এর্ং শারহ প্রর্য 
নাঘম আঘিকজন, প্রিাটখাট প্রদখঘত রকন্তু দুদবান্ত সাহসী এক তারজক, যাি র্াম যাঘল একটা সাদা 
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সীসা-িঘঙি একটা ক্ষতরচহ্ন িঘযঘি। প্রস রিল কারু্ঘল কামিাঘনি প্রধান প্রসনাপরত এর্ং র্স্তুত পঘক্ষ 
হুমাযুঘনি রনঘজি প্রসনাপরত জারহদ প্রর্ঘযি আত্মীয সম্পরকবত ভাই। শারহ প্রর্য দির্াি কঘক্ষ যখন 
প্রঘর্শ কঘি, হুমাযুন লক্ষয কঘি দুই প্রযািাি দৃরষ্ট এক পলঘকি জনয পিস্পঘিি সাঘথ রমরলত হয 
রকন্তু তািপঘি দুজঘনই সাঘথ সাঘথ অনযরদঘক তাকায। 
 

কামিান আি আসকারিি প্রপিঘন তাাঁঘদি রনজ রনজ প্রসনাপরতিা সারির্িভাঘর্ অর্স্থান গ্রহঘণি 
পঘি, হুমাযুন তাাঁি রনঘজি সসনযঘদি উঘেঘশয র্ক্তর্য শুরু কঘি। প্রতামিা প্রদঘখা প্রতামাঘদি সামঘনি 
এই প্রলাকগুঘলাঘকই আমিা পিাি কঘিরি। তািা প্রসই প্রলাক যািা আমাঘদি িক্তপাঘতি কািণ 
এর্ং আমাঘদি র্নু্ধঘদি হতযাকািী। রকন্তু আমাঘদি ল়োই কিা এই যুিটা রিল আত্মীয আি 
ভাইঘযি প্রভতঘি একটা সংগ্রাম। এটা আরম প্রযমন খুর্ ভাঘলা কঘি জারন প্রতামাঘদি প্রভতঘি আঘিা 
অঘনঘকই প্রসটা হাঘ়ে হাঘ়ে জাঘন। আমাঘদি প্রসই সর্ প্রলাকঘদি সাঘথ ল়োই কিঘত হঘযঘি যাঘদি 
সাঘথ আমাঘদি উরচত রিল একঘত্র দলর্ি হঘয রহনু্দিাঘন আমাঘদি ভূরম জর্িদখলকািী সাধািণ 
শত্রুি রর্রুঘি ল়োই কিা। আমাঘদি মাঘঝ রর্ঘভদ সৃরষ্টকািী ঈষবা আি প্ররতিরেতাি প্রচঘয অঘনক 
র়্ে র্যাপাি লক্ষয এর্ং উত্তিারধকাি আি ঐরতহয এসর্ রকিুি উরচত রিল আমাঘদি একরত্রত িাখা। 
আমাঘদি রনঘজঘদি রভতঘিি এই রর্ভরক্ত থাকঘল আমিা আি কখনও রহনু্দিাঘনি আমাঘদি প্রভুত্ব 
অজবন কিঘত পািঘর্া না। আমিা একতার্ি হঘল রেক এতটাই শরক্তশালী হর্ প্রয আমাঘদি কাউঘক 
ভয পার্াি প্রনই। আমাঘদি শত্রুি প্রকর্ল তখন ভয পাওযা উরচত- আমাঘদি রর্জয আি উচ্চাশা 
তখন হঘর্ মাত্রা িা়ো। 
 

এই একটা কািঘণি জনয আরম শারি প্রদর্াি প্রচঘয, যরদও প্রসটাই তাাঁঘদি প্রাপয, আরম পুনরমবত্রতাি 
রসিান্ত রনঘযরি। আমাি প্রাক্তন শত্রুঘদি প্রভতঘি প্রতামাঘদি সামঘন প্রতামিা যাঘদি প্রদখঘত পাঘো, 
আরম তাঘদি ক্ষমা কঘি প্রদর্াি রসিান্ত রনঘযরি, প্রকর্ল একটাই শতব তািা রহনু্দিাঘন আমাঘদি 
সাম্রাজয অজবন আি প্রসািঘণি জনয আমাঘদি সাঘথ প্রযায প্রদঘর্। 
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হুমাযন কথাটা র্ঘলই আসকারিি রদঘক এরযঘয যায এর্ং একটা প্রিাট খঞ্জি প্রর্ি কঘি তাাঁি হাঘতি 
র্াাঁধন প্রকঘট রদঘয তাাঁঘক আরলঙ্গন কঘি। আসকারিঘক আরলঙ্গণ কিাি সময প্রস প্রটি পায প্রয 
আসকারি শরমত হঘযঘি এর্ং তাাঁি প্রচাখ প্রথঘক যর়েঘয প়ো অশ্রুরর্নু্দ তাি সৎ-ভাইঘযি কান্নাঘভজা 
যাঘলি সাঘথ েষা খায। তািপঘি প্রস কামিাঘনি রদঘক এরযঘয যায এর্ং তািও হাঘতি র্াাঁধন প্রকঘট 
রদঘয তাঘক রু্ঘক প্রটঘন প্রনয। কামিাঘনি প্রদহ আ়েষ্ট মঘন হয রকন্তু প্রস রনঘজঘক সরিঘয প্রনযাি 
প্রচষ্টা কঘি না। হুমাযুন যখন তাি আি আসকারিি হাত শূঘনয তুঘল ধঘি দির্াঘি উপরস্থত সর্াি 
উল্লাস ধ্বরনি সাঘথ সুি রমরলঘয রচৎকাি কঘি উঘে র্ঘল, আযামী রহনু্দিান পুনিায আমাঘদি হঘর্, 
তখনও প্রস প্রকাঘনা িকম র্াধা প্রদয না। 
 

এক েন্টা পঘি, িাজমরহষীঘদি রনধবারিত আর্াসস্থঘল অর্রস্থত হারমদাি আর্াসন কঘক্ষি রদঘক 
হুমাযুনঘক প্রযঘত প্রদখা যায। যতকাল সন্ধযাঘর্লা গুলর্দন আি আকর্িঘক রনঘয প্রস এঘসঘি এর্ং 
পরির্াঘিি সর্াি একসাঘথ পুনিায রমরলত হর্াি আনঘন্দ তািা কামিান রকংর্া তাি পরিণরত রনঘয 
প্রকাঘনা আলাপ কঘিরন। প্রস যখন কঘক্ষি রভতঘি প্রঘর্শ কিঘি, তখনই হারমদাি অরভর্যরক্ত প্রদঘখ 
প্রস রু্ঝঘত পাঘি প্রয তাি রসিান্ত সম্বঘন্ধ হারমদা আঘযই প্রজঘনঘি। 
 

আপরন রকভাঘর্ এটা কিঘত পািঘলন! হারমদা ফুাঁরপঘয প্রকাঁঘদ উঘে। আপরন কামিানঘক ক্ষমা কঘি 
রদঘযঘিন- প্রয আপনাি সন্তানঘক অপহিণ কঘিরিল এর্ং কারু্ঘলি প্ররতিক্ষা প্রাচীঘিি উপঘি মানর্ 
র্মব রহসাঘর্ তাাঁঘক প্রদরশবত কঘিরিল। আপরন রক পাযল হঘয রযঘযঘিন? আমাি অনুভূরত আি 
আমাঘদি সন্তাঘনি প্ররত রক আপনাি প্রকাঘনা দারযত্ব প্রনই? 
 

তুরম ভাঘলা কঘিই জান আরম প্রতামাঘদি কতটা ভাঘলার্ারস। এটা একটা করেন রসিান্ত রিল। 
একজন শাসকঘক তাাঁি র্যরক্তযত অনুভূরতি প্রচঘয আঘিা অঘনকরকিু রর্ঘর্চনা কিঘত হয। তাাঁি 
সাম্রাঘজযি জনয রক ভাঘলা হঘর্ তাঘক প্রসটা অর্শযই রচন্তা কিঘত হঘর্। আরম যরদ কামিানঘক 
মৃতুযদণ্ড রদতাম তাহঘল তাাঁি সর্ঘচঘয রর্শ্বি অনুসািী আি আত্মীযস্বজঘনি অঘনঘকই আমাি 
অপ্রশময শত্রুঘত পরিণত হঘতা, আসকারিি কথা র্াদই রদলাম, কান্দাহাি আমাি কাঘি সমপবঘণি 
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কািঘণ যাঘক আরম আঘযই জান র্খঘশি প্ররতশ্রুরত রদঘযরি। আরম যরদ কামিানঘক র্রন্দ কিতাম, 
তাহঘল প্রস ষ়েযন্ত্র আি অসঘন্তাঘষি একটা প্রকেরর্নু্দঘত পরিণত হঘতা। তাাঁি প্রসনাপরতঘদি শারি 
রদঘলও ফলাফল একই। দাাঁ়োঘতা। রর্ঘদ্রাঘহি কািঘণ আমাঘদি পরির্ািই প্রকর্ল রর্পযবি হযরন। 
আমাি শত্রুঘদি সাঘথ একটা আঘপাষ কিাি প্রচঘয তাাঁঘদি িক্তক্ষযী যুঘিি জনয উসঘক প্রদযাটা 
প্রর্াকামী হঘর্। আরম যরদ আর্ািও রহনু্দিান রনঘজি কিাযত্ত্ব কিঘত চাই, আমাঘদি এই পযবন্ত 
আসঘত যািা আমাঘদি সমথবন কঘিঘি তািা িা়োও, আমাি অধীনি সর্ জাযরযিদাি আি 
অরভজাতঘদি স্বতসূ্ফতব সমথবন আমাি প্রঘযাজন হঘর্। 
 

আরম অর্শযই পারি অনযঘদি আমাি সাঘথ যুিযাত্রায র্াধয কিঘত রকংর্া খাজনা রদঘত, রকন্তু তািা 
তখন ষ়েযন্ত্র শুরু কিঘর্ রকংর্া পক্ষতযায কিাি সুঘযায খুাঁজঘর্ রনঘদনপঘক্ষ প্রদঘশ রফঘি যার্াি 
অজুহাত খুাঁজঘর্। আরম এসর্ কঘি আমাি হািান িাজয পুনরুিাি কিঘত পািঘর্া না। সর্ঘচঘয 
রনকটজঘনি কাি প্রথঘক পাওযা আোঘতি ক্ষত রনিামঘয সর্ঘচঘয প্রর্শী সময লাঘয। রকন্তু আরম 
যরদ আমাি ভাইঘদি কাি প্রথঘক আোত রনিাময কিঘত পারি তাহঘল আমাি সাম্রাজয শরক্তশালী 
হঘয উেঘর্ এর্ং ভরর্ষযঘত আকর্ঘিি অর্স্থান তাহঘল আিও রনিাপদ হঘর্। 
 

আকর্ঘিি কথাি উঘল্লঘখ, হারমদাি মুখার্যর্ খারনকটা প্রকামল প্রদখায, রকন্তু তখনও প্রসখান প্রথঘক 
অরনিযতা আি সরন্দগ্ধরচত্ততি প্রিশ পুঘিাপুরি রমরলঘয যায না। হারমদাি জনয রর্ষযটা প্রমঘন 
প্রনযাটা খুর্ করেন। কামিাঘনি উপঘি রনঘজি প্রক্রাধারন্বত আক্রমঘণি কথা হুমাযুন ভাঘর্। প্রস 
রনঘজি অনুভূরতগুঘলাঘক প্রকাশ কিাি সুঘযায অন্তত প্রপঘযরিল… 
 

আরম কামিানঘক েৃণা করি। আরম তাাঁঘক কখনও ক্ষমা কিঘত পািঘর্া না। 
 

হারমদা, কামিানঘক ক্ষমা কিাি কথা আরম প্রতামাঘক র্লরি না। আরম খুর্ ভাঘলা কঘিই জারন প্রসটা 
তুরম কখনও পািঘর্ না। আরম প্রতামাঘক প্রকর্ল র্লরি প্রয আমাি উপঘি…আমাি রর্চাি-রর্ঘর্চনায 
ভিসা িাঘখা। কামিানঘক মাফ কঘি প্রদযাি প্রপিঘন আমাি আঘিা র্যরক্তযত একটা কািণ 
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আঘি…আমাি মিহুম আব্বাজাঘনি প্ররত আমাি আনুযতয এর্ং সঘর্বাপরি মৃতুযশযযায শারযত অর্স্থায 
তাাঁি র্যক্ত কিা অরভপ্রায এর্ং আমাি সৎ-ভাইঘদি রর্রুঘি প্রকাঘনা ধিঘনি প্ররতঘশাধপিাযন 
আচিণ না কিা, তাাঁিা যতই এি প্রযাযয প্রহাক না প্রকন, অনুসিণ কিা। তাি রসিাঘন্তি প্ররত সম্মান 
প্রদশবন কিা প্রয তাি পঘি আরমই রসংহাসঘন অরধরষ্ঠত হঘর্া, প্রসটা প্রমঘন রনঘত তাাঁঘদি র্যথবতা, আরম 
তাাঁঘক প্রয প্ররতশ্রুরত রদঘযরিলাম প্রসটা পালন কিঘত আমাঘক রর্িত িাখঘত পািঘর্ না। 
 

হুমাযুন সিাসরি হারমদাি প্রচাঘখি রদঘক তাকায। আমাি রসিাঘন্ত যরদ তুরম আোত প্রপঘয থাঘকা 
তাহঘল আরম আন্তরিকভাঘর্ দুুঃরখত রকন্তু তুরম রনরিতভাঘর্ প্রজঘনা প্রকাঘনা রকিুই প্রতামাি জনয আি 
আমাঘদি সন্তাঘনি জনয আমাি ভাঘলার্াসাঘক র্দলাঘত পািঘর্ না এর্ং আমাি মৃতুযি সমঘয, 
আল্লাহি ইো থাকঘল যাি এখনও অঘনক প্রদিী আঘি, আমায আমাি আব্বাজান প্রযমন অরধরষ্ঠত 
কঘিরিঘলন প্রতমরন রহনু্দিাঘনি রসংহাসঘন আরম আকর্িঘক রনিাপঘদ অরধরষ্ঠত কঘি যাঘর্া। 
 

আপরন যরদ আমাঘক র্ঘলন প্রয কামিানঘক প্রর্াঁঘচ থাকঘত রদঘল আকর্ঘিি ভরর্ষযত অঘনকঘর্শী 
রনিাপদ হঘর্, তাহঘল প্রসটা আরম অর্শযই প্রমঘন রনঘত িারজ আরি। আমাঘদি সন্তাঘনি ভরর্ষযত 
সর্ঘচঘয গুরুত্বপূণব। রকন্তু আরম আপনাঘক রমথযা র্লঘত পািঘর্া না। আরম সর্বান্তকিঘণ চাই প্রয 
কামিান মািা যাক। আরম অঘনক শারন্তঘত েুমাঘত পািতাম যরদ প্রসটা জানঘত পািতাম। 
 

আকর্ঘিি জনয এটাই সর্ঘচঘয ভাঘলা হঘর্। 
 

হারমদাি মুঘখ অর্ঘশঘষ হারস ফুঘট উঘে এর্ং প্রস হুমাযুঘনি রদঘক দুহাত র্ার়েঘয প্রদয। েুমাঘত 
আসুন। অঘনক িাত হল। 
 

* 
 

হুমাযুন পঘিিরদন সকালঘর্লা প্রায দশটাি সময যখন প্রজনানাঘদি আর্াসস্থল প্রথঘক প্রর্ি হঘয 
আসঘল প্রদঘখ মুঘখ আকণবরর্িৃত হারস রনঘয জওহি তাি জনয র্াইঘি অঘপক্ষা কিঘি। সুলতান, 
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সুসংর্াদ… দারুণ সংর্াদ। আমাঘদি গুপ্তচঘিিা সংর্াদ রনঘয এঘসঘি প্রয প্রশিশাহ মািা রযঘযঘি। 
িাজস্থাঘন রতরন একটা দূযব আক্রমণ কঘিরিঘলন যখন আলকাতিা ভরতব জ্বলন্ত একটা প্রযালক যা 
তাি অর্ঘিাঘধ পািদশবী প্রঘকৌশলীঘদি রনরক্ষপ্ত দূঘযবি প্রদযাঘল আোত কঘি রেকঘি এঘস র্ারুঘদি 
গুদাঘম পঘ়ে। পুঘিা গুদাম রর্ঘস্ফারিত হঘয প্রশিশাহ আি তাি দুজন র্ঘযাঘজযষ্ঠ প্রসনাপরতঘক 
রিন্নরভন্ন কঘি প্রদয। তািা র্ঘলঘি প্রশিশাঘহি প্রদঘহি টুকঘিা কঘযকশ যজ দূঘি রিটঘক রযঘযঘি। 
 

এই সংর্াদ রক রনভবিঘযাযয? 
 

গুপ্তচঘিিা র্ঘলঘি প্রর্শ কঘযকটা সূত্র প্রথঘক সংর্াদটা তািা প্রজঘনঘি। তাাঁঘদি সঘন্দহ কিাি প্রকাঘনা 
কািণ প্রনই। 
 

সংর্াদটা রর্শ্বাস কিঘত হুমাযুঘনি প্রর্শ কষ্ট হয। এটা প্রযন তাাঁি রনঘজি সৎ-ভাইঘদি ক্ষমা কিা 
আি প্রজাঘদি একরত্রত কিাি রসিাঘন্তি যথাথবতা প্রমাণ কিঘি। সুঘযাঘযি সিযর্হাি কঘি 
রহনু্দিাঘনি রসংহাসন পুনিায কিঘত তাাঁঘদি খুর্ দ্রুত এর্ং সরম্মরলতভাঘর্ পদঘক্ষপ রনঘত হঘর্। 
 

আমাি প্রসনাপরতঘদি আমাি কাঘি প্রডঘক রনঘয এঘসা। আমাি সৎ-ভাইঘদিও আমাঘদি সাঘথ প্রযায 
রদঘত দাও। আমাঘদি পরির্াঘিি রনযরত পরিপূণব কিঘত আমিা একঘত্র যাত্রা কিঘর্া। 
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িতুথস েবস – ম াগলম্দর প্রতযাবতসন 

 

২১. এক ভাইম্য়র   সম্বদনা 
 

সুলতান, আপনাঘক এখনই একর্াি আসঘত হঘর্। 
 

হুমাযুন রু্রট িািা খরচত কিা কাঘলা চাম়োি মযাঘন ইস্পাঘতি উপঘি হারতি দাাঁঘতি কারুকাজ 
কিা তির্ারিি ফলাটা- অধীনি এক জাযযীিদাি সম্প্ররত উপহািটা পারেঘযঘি পুনিায ঢুরকঘয প্রদয 
যা প্রস মঘনাঘযায রদঘয খুাঁরটঘয প্রদখরিল। জওহি, রক র্যাপাি? 
 

জওহি দুহাত প্রসারিত কঘি অসহায একটা ভরঙ্গ কঘি এর্ং হুমাযুন তাি মুখার্যঘর্ ভীষণ রর্পযবি 
একটা অরভর্যরক্ত প্রতযক্ষ কিঘল প্রস আি প্রকাঘনা প্রশ্ন না কঘি তাঘক অনুসিণ কঘি। সন্ধযা দ্রুত 
েরনঘয আসঘি এর্ং হুমাযুন যখন দ্রুত রসাঁর়ে প্রভঘঙ রনঘচি প্রাঙ্গঘণ নামঘত থাঘক, ইট পাথঘিি 
করেন অর্যর্ তখন প্রর্গুনী িাযাি আ়োঘল মসৃণ হঘত শুরু কঘিঘি। প্রতািণিাঘিি রেক প্রভতঘিই 
আহঘমদ খাঘনি চািজন প্রলাক একটা র্াদামী িঘঙি লম্বা প্রো়োি চািপাঘশ জটলা কঘি দাাঁর়েঘয 
িঘযঘি। হুমাযুন প্রো়োটাি কািাকারি প্রযঘত লক্ষয কঘি প্রয প্রাণীটাি যলা আি কাাঁঘধ যাঢ় একটা 
রকিুি দায িঘযঘি যা মারি আকৃষ্ট কিঘি, এর্ং তাাঁঘক অরভর্াদন জানাঘত তাি প্রলাঘকিা প্রো়োটাি 
কাি প্রথঘক সঘি দাাঁ়োঘত, প্রস প্রদঘখ পযবাঘনি উপঘি মুখ নীঘচি রদঘক কিা অর্স্থায একটা প্রদহ 
র্াধা িঘযঘি, প্রদহটা মৃত হরিঘণি মঘতাই রনথি। প্রো়োটাি যাঘযি চাম়োয িঘঙি তািতময জমাট 
িঘক্তি ফঘল সৃরষ্ট হঘযঘি। রকন্তু মৃতঘদহটাই প্রকর্ল তাি অখণ্ড মঘনাঘযায আকষবণ কঘি। প্রস যরদও 
প্রচাঘখি সামঘনি দৃশযটা রর্শ্বাস কিঘত চায না রকন্তু প্রপষল প্রদহটা প্রস প্রর্াধহয রচনঘত প্রপঘিঘি, যাি 
রনজবীর্ হাত আি পা এঘতাই লম্বা প্রয প্রো়েি প্রপঘটি নীঘচ অরব্দ প্রসগুঘলা ঝুঘল িঘযঘি। 
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হুমাযুন ক্রমশ প্রর্ল হঘত থাকা অমঙ্গঘলি পুর্বানুভর্ রনঘয ধীঘি ধীঘি এরযঘয যায এর্ং ঝুাঁঘক রযঘয 
মৃতঘলাকটাি মাথাটা উাঁচু কঘি তুঘল ধঘি। তাি রদঘক তারকঘয থাকা রহন্দাঘলি তামাঘট প্রচাঘখি 
মরণঘত প্রকাঘনা ভাষা প্রনই। ভাইঘযি পলকহীন প্রচাঘখি দৃরষ্ট সহয কিঘত না প্রপঘি হুমাযুন প্রচাঘখি 
পাতাগুঘলা র্ন্ধ কঘি প্রদয। প্রস প্রচাঘখি পাতা র্ন্ধ কিাি সময ভাইঘযি মৃতঘদঘহি উষ্ণতা অনুভর্ 
কঘি চমঘক উঘে, তািপঘি প্রস রু্ঝঘত পাঘি প্রয রহন্দাঘলি মুখটা প্রো়োি পাজঘিি সাঘথ ঝুলরিল। 
প্রস পরিকি প্রথঘক রনঘজি খঞ্জি প্রর্ি কঘি আঘন এর্ং প্রদহিক্ষীঘদি দূঘি দাাঁর়েঘয থাকাি ইরঙ্গত 
কঘি দর়ে কাাঁঘত শুরু কঘি যা রদঘয রহন্দাঘলি মৃতঘদহটা প্রকউ একজন প্রো়োি সাঘথ প্রর্াঁঘধ 
রদঘযরিল। প্রস তািপঘি পিম মমতায ভাইঘযি মৃতঘদহটা আলঘতা কঘি তুঘল রনঘয, মুখটা উপঘিি 
রদঘক প্রিঘখ, প্রাঙ্গঘণি চযাো, র্যবাকাি পাথঘিি উপঘি নারমঘয িাঘখ। মৃতঘদহটাি পাঘশ হাটু মুঘ়ে 
র্ঘস থাকা অর্স্থায, েনাযমান অন্ধকাঘিি প্রভতঘি আহঘমদ খাঘনি একজন প্রলাঘকি উাঁচু কঘি ধঘি 
িাখা একটা মশাঘলি দপদপ কিঘত থাকা হলুদাভ আঘলায প্রস রহন্দাঘলি যলায একটা তাজা 
ক্ষতরচহ্ন প্রদখঘত পায- যা প্রকর্ল তীঘিি অগ্রভায িািাই হওযা সম্ভর্। 
 

প্রশাঘকি প্রর্ঘনাজঘল তাি অরিত্ব ধুঘয প্রযঘত থাঘক। তাাঁি সৎ-ভাইঘদি রভতঘি প্রস রহন্দালঘকই 
সর্ঘচঘয প্রর্শী পিন্দ কিঘতা। সৎ, সাহসী আি সনরতকতাসম্পন্ন, এর্ং তাাঁি অনযানয ভাইঘদি প্রচঘয 
অঘনক কম উচ্চারভলাষী, সম্ভর্ত র্ার্ঘিি সর্ সন্তাঘনি রভতঘি রহন্দালই রিল অন্তঘিি রদক প্রথঘক 
সর্বঘশ্রষ্ঠ। ভাই আমাি, আরম প্রদাযা করি প্রতামাি প্রর্ঘহশত নসীর্ প্রহাক এর্ং প্রর্াঁঘচ থাকা অর্স্থায 
আরম প্রতামাঘক প্রয কষ্ট রদঘযরি মৃতুযঘত তুরম আমায প্রসজনয মাজবনা কিঘর্, হুমাযুন রফসরফস কঘি 
র্ঘল। তারুঘণয ভিপুি রহন্দাঘলি অর্যর্ এর্ং যরর্বত ভরঙ্গঘত তাাঁি আকর্িঘক উিাি কিাি কারহনী 
র্ণবনা কিাি দৃশয হুমাযুঘনি মানসপঘট ভাসঘত থাঘক, তাি দুঘচাখ অশ্রুসজল হঘয উঘে। হাঘতি 
উঘিা পাশ রদঘয প্রচাঘখি পাতা মুঘি, পুনিায উঘে দাাঁ়োর্াি আঘয হুমাযুন প্রর্শ রকিুক্ষণ চুপচাপ 
র্ঘস থাঘক তািপঘি উঘে দাাঁর়েঘয জানঘত চায, মৃতঘদহটা প্রক খুাঁঘজ প্রপঘযঘি? 
 

সুলতান, আরমই প্রথম প্রদঘখরি, মশালধািী সসনযটা র্ঘল, হুমাযুন তারকঘয প্রদঘখ, সদয প্রযৌর্ঘন পা 
প্রদযা একটা প্রিঘল। 
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প্রকাথায? 
 

শহি প্রথঘক আধমাইল দূঘি সরু্জ িঘঙি কঘযকটা জুরনপাি প্রঝাঘপি পাঘশ শাহজাদাি প্রো়োটা দর়ে 
র্াাঁধা অর্স্থায োস খারেল। 
 

প্রকউ একজন তািমাঘন প্রাণ সংহািক তীিটা প্রর্ি কঘি, রহন্দালঘক তাি প্রো়োি সাঘথ প্রর্াঁঘধ 
তািপঘি তাঘক এমন স্থাঘন প্রিঘখ রযঘযঘি প্রযখাঘন তাাঁঘক প্রকউ খুাঁঘজ পাঘর্। হুমাযুন অর্সন্ন মঘন 
ভাঘর্, পুঘিা র্যাপািটাি রভতঘি কামিাঘনি কাঘজি ধািা স্পষ্টভাঘর্ ফুঘট িঘযঘি। কামিান আি 
আসকারিঘক ক্ষমা কিাি দুই মাঘসি রভতঘি, ক্ষমাপ্রদশবঘনি জনয তাাঁি প্ররত কৃতজ্ঞতা প্রকাশ দূঘি 
থাক, দুজঘনই কারু্ল প্রথঘক পারলঘয যায। তাাঁি রর্রুঘি পুনিায সর্ি হঘয, তািা হানাদাঘি পরিণত 
হয, দুযবম অিঘল অর্রস্থত শক্তোাঁরট প্রথঘক উপজাতীয প্রলাকঘদি একটা দলঘক প্রনতৃত্ব রদঘয তািা 
প্রধঘয আসত- প্রর্শীিভায সমঘযই অিাজক কারি র্া চিখা প্রযাঘত্রি প্রলাঘকিা তাঘদি সাঘথ থাকঘতা, 
রকন্তু দুই ভাইঘযি প্রকাঘনা র্ািরর্চাি রিল না, তািা যাঘদি খুাঁঘজ প্রপঘতা তাঘদিই র্যর্হাি কিঘতা- 
হুমাযুঘনি সীমান্তঘচৌরক এর্ং কারু্ঘলি সমৃরিি উৎস- এি প্রাণশরক্ত র্রণকঘদি মালর্াহী কাঘফলা 
আক্রমণ কিঘত। আকর্িঘক উিাঘিি সময রহন্দাঘলি রর্শ্বাসোতকতাঘক কামিান কখনও ক্ষমা 
কঘিরন এর্ং রহন্দালঘক হতযা কঘি তাাঁি মৃতঘদহটা একটা র্াতবা রহসাঘর্ হুমাযুনঘক পাোর্াি মঘতা 
রর্ঘিষী মঘনাভার্ রনরিতভাঘর্ই কামিাঘনি িঘযঘি। 
 

রকন্তু আসঘলই রেক রক েঘটরিল? কামিানই যরদ হতযাকািী হঘয থাঘক, রহন্দাঘলি মৃতুয রক তাহঘল 
ভাযযচঘক্র প্রদখা হঘয যার্াি ফঘল সংেরটত প্রকাঘনা েটনা নারক উত্তঘিি পাহা়েী এলাকায কামিান 
তাাঁঘক হতযা কিাি জনযই খুাঁঘজ প্রর্ি কঘি খুন কঘিঘি, প্রযখাঘন আকর্িঘক উিাি কিাি পির্তবী 
র্িিগুঘলাঘত প্রস রনঘজি জনয একটা আশ্রযস্থল সতিী কঘিরিল? আমাি ভাইঘযি মৃতঘদহ আি তাাঁি 
প্রো়োি পযবাঘণ প্রঝালান থরল খুাঁঘজ প্রদঘখা। তাাঁঘক রকভাঘর্ র্া প্রকন এমন পরিণরত র্িণ কিঘত 
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হঘযঘি, প্রস সম্বঘন্ধ আমাঘদি জানাঘত পাঘি এমন প্রযঘকাঘনা রকিুি সন্ধান কঘিা। হুমাযুন আঘদশ 
রদঘয চঘল যার্াি জনয েুঘি দাাঁ়োয, প্রস দাাঁর়েঘয প্রথঘক এই কাজটা প্রদখঘত পািঘর্ না। 
 

প্রস অন্ধকাঘি প্রযখাঘন দাাঁর়েঘয, আপন ভার্না আি সৃ্মরত প্রিামন্থঘন রর্ঘভাি হঘযরিল, কঘযক রমরনট 
পঘি একজন সসনয প্রসখাঘন তাাঁি সামঘন এঘস দাাঁ়োয। সুলতান, তাি প্রো়োি পযবাঘণ এই রচিকুটটা 
িা়ো আমিা গুরুত্বপূণব আি রকিুই খুাঁঘজ পাইরন। হুমাযুন কাযঘজি টুকঘিাটা রনঘয মশাঘলি আঘলায 
প্রসটা পঘ়ে। রনরদবষ্ট কাউঘক উঘেশয না কঘি সংরক্ষপ্ত কঘযকটা র্াঘকয রহন্দাল জারনঘযঘি, যরদ তাাঁি 
রকিু হয তাহঘল তাাঁঘক প্রযন তাাঁি আব্বাজাঘনি পাঘশ সমারধস্থ কিা হয। প্রস আিও রলঘখঘি প্রয 
তাাঁি চুরন র্সান খঞ্জিটা তাাঁি ইো প্রযন আকর্িঘক প্রদযা হয যা একসময র্ার্ঘিি প্রকামঘি প্রশাভা 
প্রপত। সুলতান, খঞ্জিটা এখনও তাি পরিকঘি প্রযাাঁজা িঘযঘি। সসনযটা এর্াি একটা রূপালী মযান 
এরযঘয রদঘত, এটাও চুরনি কারুকাজ কিা, মশাঘলি আঘলায প্রসটা দুযরত ি়োঘত থাঘক। রহন্দালঘক 
তাহঘল প্রযই হতযা কঘি থাকুক প্রস প্রচাি নয, হুমাযুন ভাঘর্। এটা প্রথঘক প্রস আিও একটা রর্ষঘয 
রনরিত হয প্রয রহন্দাল সম্ভর্ত অপ্রতযারশতভাঘর্ আি সহসাই মৃতুযমুঘখ পরতত হঘযঘি, রনঘজি 
খঞ্জি মযান প্রথঘক প্রর্ি কিাি সমযও প্রস পাযরন। প্রস আর্ািও কামিাঘনি সরু্জ প্রচাখ, অর্জ্ঞাপূণব 
চাহরন প্রদখঘত পায… 
 

* 
 

অঘনঘকই এখন প্রমাযলঘদি সরু্জ রনশাঘনি নীঘচ রফঘি আসঘত প্রস্তুত। 
 

এইসর্ না কঘি, কামিান আি আসকারিি এই হুমরক দীেবারযত প্রকাঘনা অরভযান সূচনা কিা তাি 
জনয অসম্ভর্ কঘি তুঘলঘি। প্রশিশাঘহি প্রধান আরধকারিঘকিা একরত্রত হঘয নতুন সম্রাট পিঘন্দি 
সময প্রপঘযঘি। প্রশিশাঘহি র়্ে প্রিঘলঘক প্রতযাখযান কঘি সামরিক দক্ষতাি প্রচঘয রযরন তাাঁি 
রর্লারসতাি কািঘণ প্রর্শী পরিরচত। তািা তাাঁি প্রিাট প্রিঘল ইসলাম শাহঘক রনর্বারচত কঘি, যাি 
প্রথম কাজই রিল র়্ে ভাইঘক হতযাি আঘদশ প্রদযা। হুমাযুন রর্ষযটাি তাৎপযব রেকই রু্ঝঘত 
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প্রপঘিঘি। কামিান আি আসকারিঘক মাজবনা কিাি পরির্ঘতব প্রস যরদ প্রাণদণ্ড রদত, তাহঘল ইসলাম 
শাঘহি পরির্ঘতব আগ্রাি তখঘত প্রস অরধরষ্ঠত থাকঘতা। 
 

তাি সৎ-ভাইঘযিা প্রয এঘতারদন তাাঁি পরিকল্পনাঘক রর্লরম্বত কিঘর্, এটা হুমাযুনঘক একাধাঘি কু্রি 
এর্ং র্যরথত কঘি তুঘল। তাাঁি ক্ষমা প্রদশবঘনি প্ররত তাাঁঘদি কৃতজ্ঞতাঘর্াধ প্রকাথায? কামিাঘনি 
র্যাপাঘি তাাঁি প্রর্াধকরি রর্রস্মত হওযাটা মানায না, তাাঁি প্ররত কামিাঘনি ঈষবা আি েৃণা 
আপাতভাঘর্ই অপ্রশময, রকন্তু আসকারি রকভাঘর্ এমন শেতাি সাঘথ তাাঁি উদািতাি প্ররতদান প্রদয? 
কান্দাহাঘি আসকারি যখন তাি কাঘি আত্মসমপবন কঘি, তাঘক প্রদঘখ মঘন হঘযরিল প্রস অনুঘশাচনা 
প্রর্াধ কিঘি, এমনরক রনঘজি কৃতকঘমবি জনয প্রস লরজ্জত। প্রসই অনুভূরতগুঘলা হযত যথাথবই রিল 
রকন্তু কামিাঘনি প্রভাঘর্ প্রঘিাচনায প্রসগুঘলা প্রর্শীরদন স্থাযী হযরন। আসকারি তাাঁি পুঘিাটা জীর্ন 
কামিাঘনি িািা প্রভারর্ত হঘয এঘসঘি… 
 

আঘপল যাঘিি নীঘচ জন্মান রমরষ্ট োঘসি উপি তাি প্রো়োটাঘক রদঘয চিঘত রদঘয জওহি প্রযখাঘন 
প্রাণীটাি লাযাম ধঘি দাাঁর়েঘয িঘযঘি, প্রসরদঘক মন্থি পাঘয প্রহাঁঘট যার্াি সমঘযও হুমাযুঘনি মঘনি 
রভতঘি নানা ধিঘনি রচন্তা প্রখলা কিঘত থাঘক। প্রো়োি পযবাঘণ উঘে র্ঘসই দূযবপ্রাসাঘদ দ্রুত রফঘি 
যার্াি অরভপ্রাঘয হুমাযুন প্রাণীটাি পাজঘি গুাঁঘতা প্রদয। প্রস মঘন মঘন একটা রসিান্ত রনঘযঘি। 
রহন্দাঘলি মৃতুয একটা ইশািা প্রয আি অঘপক্ষা কিাটা সমীরচন হঘর্ না, সঘতযি অপলাপ আি না, 
আঘর্যপূণব আশায রু্ক র্াধাি রদন প্রশষ প্রয তাি সৎ-ভাইঘযিা হযত এখনও প্রকাঘনা মীমাংসায 
প্রপৌঁিাঘত পািঘর্। তাঘদিঘক রনঘজঘদি পাহা়েী আড্ডাখানা প্রথঘক দার্ঘ়ে প্রর্ি কিাি প্রঘচষ্টা তাাঁি 
এখন পযবন্ত সফল হযরন। আঘিা দৃঢ় সংকল্পর্ি হঘয রকিু একটা কিঘত হঘর্… 
 

প্রসরদন িাঘতি প্রর্লা, হুমাযুন তাি দির্াি কঘক্ষ যখন প্রঘর্শ কিঘি, প্রস প্রদঘখ তাাঁি প্রসনাপরত এর্ং 
পিামশবদাতািা ইরতমঘধযই প্রসখাঘন তাি জনয অঘপক্ষা কিঘি। তাাঁঘদি মুখমণ্ডঘলি রদঘক তারকঘয 
থাকাি সমঘয প্রস এখনও রনঘজি অজাঘন্ত একজন প্রলাকঘক খুাঁজঘত থাঘক কারশম, যাি শান্ত 
রর্ঘর্চনাঘর্াধ এর্ং রনিঙু্কশ আনুযতয তাাঁি ঝঞ্ঝারর্কু্ষব্ধ শাসনামঘলি গুরটকঘযক অপরির্তবনীয 
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সর্রশঘষ্টযি অনযতম রিল। রকন্তু যত শীঘত, র্িফারৃ্ত আরঙ্গনা অরতক্রম কিাি সমঘয করশম পা 
রপিঘল পঘ়ে রযঘয রনঘজি ডান উরুি হা়ে প্রভঘঙ প্রফঘলন। তাাঁি হারকঘমিা আরফম রদঘয তাাঁঘক েুম 
পার়েঘয িাখঘলও তাাঁি রৃ্ি শিীঘিি জনয আোতটা র্ড্ড প্রর্শী মািাত্মক রিল। রতরন সংজ্ঞাহীনতাি 
অতঘল ডুঘর্ যান এর্ং দুইরদন পঘি সািাজীর্ন সর্রকিু প্রযভাঘর্ সম্পন্ন কঘিঘিন রেক প্রসভাঘর্ই 
রনিঘর্ মৃতুযি প্রকাঘল ঢঘল পঘ়েন। ফািযানাি র্ালক-িাজা রহসাঘর্ তাি িাজত্বকাঘলি শুরুি রদঘকি 
অরনরিত রদনগুঘলাঘত রতরন র্ার্ঘিি সাঘথ রিঘলন, রেক প্রযমন রতরন সর্সমঘয হুমাযুঘনি পাঘশ 
প্রথঘকঘিন। হুমাযুন তাি শান্ত, আশ্বাসদাযক উপরস্থরত আি তাাঁি মৃদু কঘণ্ঠ ক্রমাযত মূলযর্ান 
উপঘদশ শুনঘত ভীষণভাঘর্ অভযি। তাাঁি মৃতুয মাঘন আক্ষরিক অঘথবই অতীঘতি সাঘথ সম্পকবঘিদ। 
 

রকন্তু হুমাযুনঘক এখন ভরর্ষযত রনঘয রচন্তা কিঘত হঘর্। রনঘজি রসংহাসঘন রপে প্রসাজা কঘি 
উপরর্ষ্ঠ হঘয প্রস শুরু কঘি। আমাি সৎ-ভাইঘদি র্যাপাঘি আমাি সধযব প্রশষ হঘয রযঘযঘি। তাঘদি 
প্রসনার্ারহনী যতক্ষণ না ধ্বংস কিা হঘে এর্ং তাাঁঘদি র্রন্দ কিা হঘে তািা সর্সমঘয একটা 
হুমরক রহসাঘর্ রর্িাজ কিঘর্। 
 

আমাঘদি প্রসনার্ারহনীি র্িাত মন্দ…একরদন আমিা রনিযই তাঘদি র্রন্দ কিঘত পািঘর্া, জারহদ 
প্রর্য র্ঘল। কামিান আি আসকারিঘক পিারজত কিঘত র্যথব হওযাঘক প্রস রনঘজি সম্মাঘনি জনয 
হারনকি র্ঘল যনয কঘি। 
 

আমিা এখন প্রযভাঘর্ প্রচষ্টা কিরি প্রসভাঘর্ কিঘত থাকঘল আমিা সঘন্দহ আঘি- যরদ আমাঘদি 
কপাল খুর্ ভাঘলা না হয। আমাি অঘনক রদন প্রথঘকই সঘন্দহ প্রয আমাঘদি প্রসনার্ারহনীঘত আি 
শহঘিও তাঘদি গুপ্তচি িঘযঘি। প্রসজনযই তািা সর্সমঘয আমাঘদি ফাাঁরক রদঘত পািঘি, আমাঘদি 
শরক্ত আি সময অপচঘয র্াধয কিঘি যা অনযত্র আঘিা কাযবকিী উপাঘয র্যর্হৃত হঘত পািঘতা। 
 

রকন্তু আমিা আি রকভাঘর্ প্রচষ্টা কিঘত পারি? জারহদ প্রর্য। 
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আরম প্রসজনযই আপনাঘক এখাঘন প্রডঘক পারেঘযরি। কামিান, আসকারি আি তাাঁঘদি পাহার়ে 
হানাদািঘদি পিাি কিা প্রকাঘনামঘতই আমাঘদি সাধযাতীত প্রকাঘনা র্যাপাি নয। কারু্ল প্রাচুযবময 
একটা িাজয। র্রণঘকি দল যািা র্যর্সাি কাঘি এখাঘন আঘস এর্ং আমাঘদি সিাইখানায অর্স্থান 
কঘি তাঘদি সংখযা প্রচুি। তাঘদি প্রদযা খাজনায আমাঘদি প্রকাষাযাি সমৃি কঘি। আরম এই 
সম্পদ আমাি দীেব রদন যার্ত স্থরযত অর্স্থায থাকা রহনু্দিান অরভযাঘনি জনয সরিত িাখরিলাম 
রকন্তু আরম এখন এই সম্পঘদি রকযদংশ পরিমাণ আমাি সৎ-ভাইঘদি সমসযা রচিতঘি দূি কিাি 
জনয র্যয কিঘি আগ্রহী… 
 

রকভাঘর্, প্রসটা কিঘত চান, সুলতান? জারহদ প্রর্য জানঘত চায। 
 

প্রয র্যরক্ত আমাি সৎ-ভাইঘদি প্রয প্রকানজনঘক র্রন্দ কিঘত পািঘর্ তাাঁঘক আরম আমাি প্রদঘহি 
ওজঘনি সমপরিমাণ স্বণব দান কিঘর্া। আমিা প্রসই সাঘথ আমাঘদি রনঘজঘদি প্রযাসও রিগুণ 
র্ার়েঘয প্রদঘর্া- তাঘদি র্রন্দ কিাি জনয আমিা আমাঘদি পুঘিা প্রসনার্ারহনী রনঘযারজত কিঘর্া। 
আরম রনঘজ তাঘদি প্রনতৃত্ব প্রদঘর্া। আরম প্রসই সাঘথ আমাঘদি সঘঙ্গ এই অরভযাঘন অংশ প্রনর্াি 
জনয উপজাতীয প্রলাকঘদি রর্শাল অংঘকি পারিশ্ররমক প্রদান কিঘর্া। পাহাঘ়েি প্ররতটা র্রল আি 
চ়োই উতিাই তাঘদি প্রচনা। আরশ শপথ কিরি আমাি সৎ-ভাইঘদি র্রন্দ কঘি তঘর্ই আরম রর্শ্রাম 
প্রনর্। 
 

* 
 

সুলতান, আমাঘদি একটা পযবঘর্ক্ষক দল কািার্াঘযি রদক প্রথঘক প্রধাাঁযা উ়েঘত প্রদঘখঘি, আহঘমদ 
প্রর্য র্ঘল, আস্করন্দত প্রর্ঘয প্রো়ো িুরটঘয হুমাযুঘনি কাঘি এঘস প্রস তাি সাদা প্রো়োি লাযাম এত 
প্রজাঘি প্রটঘন ধঘি প্রয প্রাণীটা প্রফাাঁসঘফাাঁস শঘব্দ প্ররতর্াদ কঘি উঘে। 
 

প্রতামাি মঘন হয প্রসখাঘনি র্সরত প্রকউ আক্রমণ কঘিঘি? 
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সুলতান, আরম একদম রনরিত ভাঘর্ প্রসটা র্লঘত পারি। 
 

তাহঘল প্রদিী প্রকন, চঘলা এরযঘয যাই। যনযঘন কমলা িঘঙি সূঘযবি নীঘচ রনদাে-তপ্ত শক্ত মারটি 
রু্ঘক তাাঁি প্রো়োি খুি যখন ঢাঘকি প্রর্াল তুঘল, হুমাযুন রনঘজঘক এই আকাাঁকু অন্তত প্রদয প্রয প্রশষ 
পযবন্ত কামিান আি আসকারিি কািাকারি প্রস প্রপৌঁিাঘত প্রপঘিঘি। যত রতন সপ্তাহ ধঘি কারু্ঘলি 
উত্তঘিি পাহা়েী উপতযকায প্রস আি তাি প্রলাঘকিা রর্শাল এক হানাদাি র্ারহনীঘক ক্রমাযত ধাওযা 
কঘি চঘলঘি, প্ররতর্ািই তািা প্রপৌঁঘি প্রকর্ল প্রপা়ো র্সরত, তিনি হওযা ফঘলি র্াযান আি প্রচণ্ড 
যিঘম পচঘত শুরু কিা মৃতঘদহ প্রদখঘত প্রপঘযঘি। রকন্তু কািার্ায প্রথঘক তািা মাত্র চাি মাইল দূঘি 
িঘযঘি। হুমাযুন তাি প্রযৌর্ঘন র্হুর্াি এখাঘন রশকাঘি এঘসঘি র্ঘল এলাকাটা প্রস ভাঘলা কঘিই 
প্রচঘন- রর্শাল, সমৃি একটা এলাকা প্রযখাঘন আখঘিাট আি খুর্ারনি র্াযান িঘযঘি, র্াযাঘনি মারটি 
প্রদযাঘলি পাঘশ উইঘলা র্ঘনি ধাঘি রদঘয র্ঘয যাওযা নহঘিি পারন রদঘয, প্রযখাঘন চাষার্াদ কিা 
হয। 
 

তাঘক অনুসিণ কিঘি পাাঁচশ সুসরজ্জত সসঘনযি একটা দল- অশ্বাঘিাহী তীিন্দাজ এর্ং উজ্জ্বল, 
ইস্পাঘতি ফলাযুক্ত র্শবা সরজ্জত অশ্বাঘিাহী প্রযািা- প্রস ভাঘর্ কািার্ায যািাই আক্রমণ কঘি থাকুক, 
তাাঁঘদি প্রমাকাঘর্লা কিাি জনয প্রঘযাজঘনি তুলনায যঘথষ্ট সসনয তাাঁি সাঘথ িঘযঘি। চূ়োয কঘযকটা 
অল্পর্যসী ওকযাি সমৃি একটা পাহাঘ়েি পাশ রদঘয র্াাঁক রনঘতই তাঘদি সামঘন কািার্ায এর্ং 
এি সমৃি ফঘলি র্াযান দৃশযমান হয। হুমাযুঘনি প্রযমনটা মঘন আঘি সামঘনি দৃশযপট প্রমাঘটই 
প্রতমন সুখকি নয। ফসঘলি মাে আি ফঘলি র্াযাঘন আগুন জ্বলঘি এর্ং মাঘেি উপি ভাসঘত 
থাকা ঝাঝাঘলা যন্ধযুক্ত প্রধাাঁযাি রভতি রদঘয প্রস প্রদঘখ প্রয র্সরতি প্রঘর্শিাি ভাঙা। তাাঁি মঘন হয 
প্রো়োি খুঘিি র্জ্রযম্ভীি শব্দ িারপঘয প্রস আতবনাঘদি আওযাজ শুনঘত প্রপঘযঘি। 
 

নযাঘযি তঘি! হুমাযুন মাথাি উপঘি আলমযীি রৃ্ত্তাকাঘি প্রোিাঘত প্রোিাঘত রচৎকাি কঘি উঘে এর্ং 
রনঘজি প্রদহিক্ষীঘদি রপিঘন প্রফঘল সামঘন এরযঘয যার্াি জনয প্রস তাি প্রো়োি পাাঁজঘি রনমবমভাঘর্ 
গুঘতা রদঘত থাঘক। প্রসই প্রথম ভাঙা প্রঘর্শিাঘিি নীঘচ রদঘয র্সরতঘত প্রঘর্শ কঘি, রৃ্ি এক 
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প্রলাঘকি মৃতঘদঘহি চািপাঘশ রনঘজি প্রো়ো রনঘয রৃ্ত্তাকাঘি েুিঘত থাঘক যাি িক্তাক্ত পৃষ্টঘদঘশ 
একটা িণকুোি প্রযাঁঘথ িঘযঘি। তাাঁি ডান রদঘক, রর্শ যজ দূঘি, হুমাযুন দুজন প্রলাকঘক প্রদঘখ 
তাঘদি মাথাি প্রভ়োি পশঘমি সতিী অপরিপারট, প্রযালকাকাি টুরপ প্রদঘখ প্রর্াঝা যায প্রলাকগুঘলা 
চকিা প্রযাঘত্রি আতরঙ্কত একটা প্রমঘযঘক র্াসাি প্রভতি প্রথঘক প্রটঘন প্রর্ি কঘি আনঘি। তাাঁঘদি 
একজন ইরতমঘধযই রনঘজি প্রঢালা পাজামাি দর়ে খুঘল প্রফঘলঘি। হুমাযুনঘক প্রদঘখ তাঘদি প্রচাযাল 
ঝুঘল পঘ়ে। প্রমঘযটাঘক প্রিঘ়ে রদঘয, প্রস হাচ়েপাাঁচ়ে কঘি সামঘন প্রথঘক সঘি যায, তািা দুজঘনই 
রনঘজঘদি ধনুঘকি উঘেঘশয হাত র্া়োয রকন্তু হুমাযুন তাাঁঘদি কাঘি প্রপৌঁঘি রযঘযঘি। প্রস তাি 
তির্ারিি এক প্রমাক্ষম প্রকাঘপ প্রথমজঘনি প্রদহ কর্ন্ধ কঘি প্রদয, প্রলাকটাি রিন্নমুণ্ড উষ্ণ র্াতাঘস 
েুিঘত েুিঘত রযঘয পাথঘিি সিদঘল আিঘ়ে পঘ়ে। তািপঘি, রপিঘনি রদঘক ঝুাঁঘক রযঘয প্রো়োি 
লাযাম শক্ত কঘি প্রটঘন প্রস তাি প্রো়োঘক প্রপিঘনি পাঘয ভি রদঘয দাাঁ়ে করিঘয প্রফঘল এর্ং রনঘমষ 
পঘিই প্রাণীটাঘক সামঘনি রদঘক এঘযাঘত র্ঘল, যাঘত এি সামঘনি পাঘযি খুি রিতীয চকিাি 
খুরলঘত হা়ে ভাঙাি সঘন্তাষজনক শব্দ সৃরষ্ট কঘি। 
 

তাি প্রলাঘকিা যািা তাঘক অনুসিণ কঘি র্সরতঘত প্রঘর্শ কঘিরিল চািপাঘশ এখন প্রাণ খুঘল 
ল়োই উপঘভায কিঘি। লুঘটিাি দল, ধষবণ আি লুট কিাি অরভপ্রাঘয আযত, পুঘিাপুরি অপ্রস্তুত 
অর্স্থায ধিা পঘ়েঘি। প্রয প্রযখাঘন পাঘি আ়োঘলি সন্ধাঘন প্রদৌ়োঘত শুরু কঘি। রকন্তু হুমাযুঘনি 
পুঘিা ভার্না জুঘ়ে এখন প্রকর্ল তাি সৎ-ভাইঘযিা রর্িাজ কিঘি। প্রস তাি প্রো়ো চক্রাকাঘি 
েুরিঘয, চািপাঘশ ধ্বিাধ্বরি, রচৎকাি কিঘত থাকা রর্শৃঙ্খল মানুঘষি ভীঘ়ে তাঘদি খুাঁজঘত প্রচষ্টা 
কঘি। সুলতান, মাথা নীচু কঘিন! আতবনাদ, রচৎকাি আি অঘস্ত্রি ঝনঝনারন িারপঘয প্রস আহঘমদ 
খাঘনি হুরশযারি শুনঘত পায এর্ং রেক সমঘয মাথা নীচু কঘি পাঘশি একটা র্ার়েি সমতল িাঘদি 
উপঘি দাাঁর়েঘয থাকা ঝাক়ো চুঘলি দানর্াকৃরত একটা মানুঘষি তাাঁঘক লক্ষয কঘি রনরক্ষপ্ত র্শবাি 
ফলা এর়েঘয যায। হুমাযুন তাি প্রো়োি পযবাঘনি সাঘথ যুক্ত দর়ে প্রথঘক ঝুলন্ত িণকুোিটা তুঘল 
প্রনয এর্ং র্াতাঘসি রভতি রদঘয প্রচণ্ড প্রর্ঘয প্রসটাঘক িুাঁঘ়ে মাঘি। কুোিটা িাঘদ দাাঁর়েঘয থাকা 
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প্রলাকটাি রু্ঘক এঘতা প্রজাঘি আোত কঘি প্রয প্রস উপি প্রথঘক প্রসাজা প্রপিঘনি রদঘক উঘি পঘ়ে, 
প্রযন যাদার্নু্দঘকি গুরল আোত কঘিঘি। 
 

হুমাযুঘনি কাঘন তাাঁি িক্ত ধপধপ শঘব্দ র্ার়ে মািঘত থাঘক। ল়োইঘযি প্রকেরর্নু্দঘত অর্স্থান 
কিঘত প্রপঘি তাি প্রর্শ ভাঘলাই লাঘয। প্রস তাি মুখ প্রমািাি সরু্জ কাপ়েটা রদঘয মুঘখি োম মুঘি, 
সামঘনি রদঘক তারকঘয প্রদঘখ প্রর্াঁঘচ থাকা অর্রশষ্ট গুরটকঘযক লুঘটিা কুযাি উপঘিি কাঘেি 
কাোঘমাি সাঘথ দর়ে রদঘয র্াাঁধা কঘযকটা প্রো়োি রদঘক িুঘট যাঘে। একজনও প্রযন পালাঘত না 
পাঘি। রনঘজি প্রো়োি মুখ েুরিঘয রনঘয পালাঘত থাকা প্রলাকগুঘলাি রদঘক প্রদৌ়োঘত শুরু কিাি 
আঘয প্রস রচৎকাি কঘি র্ঘল। হানাদািঘদি একজন মাত্র লারফঘয রনঘজি প্রো়োয উেঘত যাঘর্, 
এমন সময প্রস সামঘনি রদঘক ঝুাঁঘক এঘস তাাঁি কাাঁধ প্রচঘপ ধঘি এর্ং প্রচণ্ড এক ধাক্কায তাঘক 
মারটঘত রিটঘক প্রফঘল প্রদয। হুমাযুন তাি প্রো়োি লাযাম প্রটঘন ধঘি মারটঘত পঘ়ে থাকা প্রলাকটাি 
উঘেঘশয রচৎকাি কঘি উঘে, তুরম কাি প্রলাক? এই মুহূঘতব আমাি প্রঘশ্নি জর্ার্ দাও নতুর্া আমাি 
তির্ারিি ফলা প্রতামাি কণ্ঠনারল রিন্ন কিঘর্। প্রলাকটা র্াতাঘসি অভাঘর্ হাাঁসফাস কঘি এর্ং কথা 
র্লাি জনয আপ্রাণ প্রচষ্টা কিাি মাঘঝই হুমাযুন প্রপিন প্রথঘক একটা পরিরচত কণ্ঠস্বি প্রভঘস আসঘত 
শুঘন। 
 

তািা সর্াই আমাি প্রলাক। আরম আত্মসমপবণ কিরি। আঘসন এসর্ রর্ঘিাঘধি এঘকর্াঘি অর্সান 
েটাই। 
 

হুমাযুন েুঘি তারকঘয তাাঁি কাি প্রথঘক মাত্র চািযজ দূঘি আসকারিঘক দাাঁর়েঘয থাকঘত প্রদঘখ, 
কৃশকায মুখটা তাি ডান ভ্রি উপঘিি ক্ষতস্থান প্রথঘক যর়েঘয প়ো িঘক্ত প্রভজা। তাাঁি পাঘযি কাঘি 
রনঘজি র্াাঁকান তির্ারি এর্ং রনঘক্ষপক খঞ্জি পঘ়ে িঘযঘি। আসকারিি প্রলাঘকিা যখন প্রদঘখ 
তাঘদি দলপরত রক কঘিঘি, র্ারক প্রলাঘকিা তখন রনঘজঘদি অস্ত্র তযায কঘি। 
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হুমাযুঘনি প্রলাঘকিা ইরতমঘধয চািপাশ প্রথঘক তাাঁঘদি রেঘি প্রফঘলঘি। সর্কটাঘক প্রর্াঁঘধ প্রফল, প্রস 
আঘদশ প্রদয। তািপঘি, প্রো়ো প্রথঘক প্রনঘম প্রস মন্থি পাঘয আসকারিি রদঘক এরযঘয যায। রনঘজি 
ভাইঘযি এঘহন আচিঘণি কািঘণ খারনকটা রর্ভ্রান্ত এর্ং আসকারি যরদ রনঘজি অস্ত্র প্রফঘল না রদঘয 
র্যর্হাি কিঘল প্রস তাি হাঘত মৃতুযি কত কািাকারি প্রপৌঁঘি রযঘযরিল প্রসটা রু্ঝঘত প্রপঘি, দুঘটা 
অনুভূরতি সরম্মলন তাঘক একটা সহজাত আঘর্ঘযি শিণ রনঘত র্াধয কঘি- প্রক্রাধ। 
 

আমাি প্রলাকঘদি আমাঘদি প্রলাকঘদি এমন ক্ষরত আি ধ্বংস সাধঘনি সাহস প্রতামাি রকভাঘর্ 
হঘলা? 
 

আসকারি প্রকাঘনা উত্তি প্রদয না। 
 

একারক প্রকাঘনা রকিু কিাি সাহস প্রতামাি কখনও রিল না। কামিান রনিযই আঘশপাঘশই প্রকাথাও 
িঘযঘি। প্রকাথায প্রস? 
 

আসকারি তাাঁি মুঘখি ক্ষতস্থান প্রথঘক তখনও য়োঘত থাকা িক্ত হাত রদঘয মুঘি প্রনয। আপরন ভুল 
কিঘিন। যত পাাঁচমাস কামিাঘনি সাঘথ আমাি প্রদখা হযরন। আরম জারন না প্রস প্রকাথায। তাাঁি 
প্রচাঘখি কাঘলা মরণ হুমাযুঘনি রদঘক সিাসরি তাকায। 
 

হুমাযুন তাাঁি কাঘি এরযঘয আঘস এর্ং প্রকউ যাঘত তাঘদি কঘথাপকথন শুনঘত পায প্রসজনয যলাি 
স্বি নারমঘয প্রনয। আরম প্রতামাি কথা রু্ঝঘত পািলাম না। তুরম এখাঘন উপরস্থত িঘযঘি প্রসটা 
প্রর্াঝাি আঘযই তুরম প্রপিন প্রথঘক আমাঘক আক্রমণ কিঘত পািঘত। 
 

হযাাঁ। 
 

রক মঘন কঘি তুরম রনঘজঘক রর্িত িাখঘল? 
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আসকারি কাাঁধ ঝাাঁকায এর্ং দৃরষ্ট সরিঘয অনযত্র তারকঘয থাঘক। হুমাযুন শক্ত কঘি তাাঁি কাাঁধ প্রচঘপ 
ধঘি। রনঘদবাষ প্রলাকঘদি আক্রমণ কিঘত, এইসর্ দুরৃ্ত্তঘদি- প্রস চাপা প্রক্রাঘধ যুাঁসঘত থাকা 
কঘযকজন চকিাি রদঘক ইরঙ্গত কঘি তাি প্রলাঘকিা দর়ে রদঘয মুিযীি মঘতা যাঘদি দুহাত রপিঘন 
প্রর্াঁঘধঘি- খুন আি ধষবণ কিাি অনুমরত রদঘত তুরম রিধা কিনা, তাহঘল রনঘজি আপন িক্ত 
সম্পকবীয আত্মীযঘক আক্রমণ কিঘত প্রকন ইতিত কিঘল…? 
 

হুমাযুন… 
 

না, আরম রর্ষযটা রনঘয প্রভঘর্ প্রদঘখরি, আরম আসঘল জানঘত আগ্রহী নই। র্যাপািটা সম্ভর্ত 
কাপুরুঘষারচত। তুরম জানঘত প্রয আমায আক্রমণ কিঘল আমাি প্রলাঘকিা প্রতামায খুন কঘি 
প্রফলঘর্। তুরম কত অনুতপ্ত আি রকভাঘর্ যা রকিু েঘটি সর্রকিুি জনয কামিান দাযী- প্রস সম্বঘন্ধ 
আরম আি নতুন কঘি প্রকাঘনা রমথযা কথা শুনঘত চাই না। হুমাযুন েুঘি দাাঁর়েঘয তাি প্রদহিক্ষীঘদি 
উঘেঘশয রচৎকাি কঘি উঘে, এঘক আমাি সামঘন প্রথঘক রনঘয যাি এর্ং কারু্ঘল প্রপৌঁিান পযবন্ত 
আরম প্রযন এি প্রচহািা আি না প্রদরখ। তাি প্রচহািা প্রদখঘল আরম রনঘজই লরজ্জত হঘয উরে। 
 

* 
 

হুমাযুন কারু্ঘল রফঘি আসর্াি পঘি দশরদন অরতর্ারহত হয, প্রহমঘন্তি আযমঘন যখন যাঘিিা লাল 
আি প্রসানালী িঘঙ সাজঘত শুরু কঘি, প্রস অর্ঘশঘষ আসকারিঘক তাাঁি সামঘন পুনিায উপরস্থত 
কিাি আঘদশ প্রদয। রনঘজি প্রলাকঘদি কাঘি প্রস রনজবলা সরতয কথাটাই র্ঘল তাাঁি সৎ-ভাইঘযি 
এঘহন অধুঃপতন আি তাাঁঘদি পরির্াঘিি প্ররত প্রয অসম্মান প্রস র্ঘয এঘনঘি প্রসজনয রনঘজি সৎ-
ভাইঘযি কািঘণ প্রস লরজ্জত। ভূযভবস্থ অন্ধকাি কািাপ্রঘকাঘষ্ঠ র্রন্দ থাকাি কািঘণ পূঘর্বি প্রচঘয 
মরলন আি কৃশকায হঘয উো আসকারি হাত র্াাঁধা, পাঘয প্রশকল পরিরহত আি প্রহিী পরিঘর্রষ্টত 
অর্স্থায পা প্রটঘন প্রটঘন হুমাযুঘনি র্যরক্তযত কঘক্ষ প্রঘর্শ কঘি। আমাঘদি একা থাকঘত দাও, 
হুমাযুন তাাঁঘদি আঘদশ প্রদয, রকন্তু আরম ডাকঘলই শুনঘত পাঘর্ এমন জাযযায থাঘকা। তাঘদি 
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প্রপিঘন উাঁত কাঘেি সতিী দুই পাল্লাি দিজাটা র্ন্ধ হঘত হুমাযুন তাি রযরি কিা প্রচযাঘিি রদঘক 
প্রহাঁঘট রযঘয, র্ঘস এর্ং প্রচাযাঘল হাত প্রিঘখ রচরন্তত ভরঙ্গঘত আসকারিি মুঘখি রদঘক তাকায। 
 

একটা রজরনষ আরম প্রকাঘনারদনই রু্ঝঘত পারিরন। তুরম আমাি জনয হুমরকি কািণ হর্াি পঘিও 
আরম দুই দুইর্াি প্রতামাি জান র্খশ রদঘযরি। তাি প্রচঘযও র়্ে কথা, আমাি রহনু্দিান অরভযাঘন 
আরম প্রকর্ল আমাি ভাই রহসাঘর্ প্রতামায অংশ প্রনযাি আমন্ত্রণ জানাইরন র্িং আমাি একজন রমত্র 
রহসাঘর্ প্রতামাঘক পাঘশ প্রচঘযরিলাম… আরম প্রতামায সর্রকিু প্রদর্াি প্ররতশ্রুরত প্রদযা সঘত্ত্বও তুরম 
রনিযই প্রভঘর্ঘিা প্রয আরম প্রতামাি সাঘথ অনযায কঘিরি… 
 

আসকারি ধীঘি ধীঘি মাথা নাঘ়ে। আপরন প্রকাঘনা অনযায কঘিনরন, নীচু কঘণ্ঠ প্রস অর্ঘশঘষ র্ঘল। 
 

আপরন যা রকিু আমাঘক আি কামিানঘক রদঘত প্রচঘযঘিন প্রসসর্ই রিল আপনাি প্ররতভাত 
প্রযৌিঘর্ি একটা কু্ষদ্রতম অংশ- আমাঘদি রনজস্ব ভূখণ্ড রকংর্া ক্ষমতা নয। আরম আপনাি মুঘখি 
অরভর্যরক্ত প্রদঘখ রু্ঝঘত পািরি আপরন আমাি কথা রু্ঝঘত পাঘিনরন, রকন্তু আপনাি কাঘি জীর্ন 
সর্সমঘযই আপনাি তথাকরথত মহান রনযরত। 
 

এটা প্রকর্ল আমাি একাি রনযরত নয- আমাঘদি সর্ািই এঘত অরধকাি আঘি। 
 

তাই রক? আমাঘদি প্রলাকঘদি মাঘঝ প্রয প্রর্চন প্রচরলত িঘযঘি, তখত, তক্তা, রসংহাসন র্া শর্াধাি 
প্রস সম্বঘন্ধ রক র্লঘর্ন? প্রসটা রকন্তু প্রমাঘটই র্াঘটাযািা কিা রনযরত না- প্রর্চনটাি অথব একটাই 
সর্রকিুি অরধকাি রর্জযীি। হুমাযুন, আমিা র্িং প্রখালাখুরল আঘলাচনা করি- রর্যত র্িিগুঘলাঘত 
আমিা প্রযমন আঘলাচনা কঘিরি সম্ভর্ হঘল তাি প্রচঘয প্রর্শী সঘতাি সাঘথ কথা র্রল। আরম 
আপনাঘক পিন্দ করি না সরতয রকন্তু আরম আপনাঘক েৃণাও করি না…আরম কখনও প্রসটা করিরন। 
আরম প্রকর্ল আমাি রনঘজি জনয রকিু একটা অজবন কিঘত চাইরিলাম আমাি স্থাঘন থাকঘল 
আপরনও একই কাজ কিঘতন। 
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তুরম প্রলাভ আি প্ররতহত উচ্চাশাি পঘক্ষ সাফাই রদঘত প্রচষ্টা কিঘি। 
 

আসকারি মাথা নীচু কঘি রনঘজি হাঘতি র্াাঁধঘনি রদঘক তাকায। আপরন রর্ষযটাঘক এভাঘর্ র্যাখযা 
কিঘতই পাঘিন। আরম এটাঘক স্বাধীন, স্বার্লম্বী হর্াি আকাঙ্খ রহসাঘর্ প্রদরখ- আমাঘদি মিহুম 
আব্বাজান যরদ রনঘজি সাম্রাজয তাাঁি সন্তানঘদি মাঘঝ যথাযথভাঘর্ ভায কঘি রদঘতন প্রযমনটা 
আমাঘদি পূর্বপুরুঘষিা কঘিরিঘলন তাহঘল আরম প্রযমন স্বাধীনতা প্রভায কিতাম। প্রস কথা প্রশষ 
কঘি। 
 

রকন্তু আমাি সাঘথ রর্শ্বাসোতকতা কিাি প্রকাঘনা দিকাি রিল না। রহন্দাল কঘিরন। 
 

রহন্দাঘলি উঘল্লখ কিায আসকারিি সাধুম্নয অরভর্যরক্ত র্দঘল যায। রহন্দাল আমাঘদি সর্াি প্রথঘক 
আলাদা। প্রস প্রযমন ভদ্র রিল প্রতমরন রর্শাল রিল তাাঁি সদরহক আি মানরসক গুণার্লী। প্রস িলনা 
জানঘতা না এর্ং এতটাই অকপট রিল প্রয, প্রস আশা কিঘত সর্াই তাি মঘতা এক কথাি মানুষ। 
হারমদাঘক তাাঁি কাি প্রথঘক রিরনঘয রনঘয আপরন আপনাি একজন রর্শ্বি রমত্র খুইঘযরিঘলন… সহসা 
আসকারিি প্রচাঘখ অশ্রু িলিল কঘি উঘে। আরম যরদ…রকন্তু রক লাভ…। 
 

তুরম পািঘল রক কিঘত? হুমাযুন তাাঁি আসন প্রিঘ়ে উঘে দাাঁ়োয এর্ং আসকারিি কাঘি এরযঘয 
আসঘত র্হুরদন র্রন্দদশায কাটার্াি কািঘণ তাাঁি কাপ়ে এর্ং ত্বক প্রথঘক প্রসাঁতঘসাঁঘত তীব্র কটুযন্ধ 
হুমাযুঘনি নাঘক প্রভঘস আঘস। 
 

রহন্দালঘক আরম হতযা না কিঘলও পািতাম। 
 

 তুরম? আরম প্রভঘর্রিলাম কামিান কাজটা কঘিঘি…। 
 

 প্রস নয। কাজটা আরম কঘিরি। 
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 রকন্তু প্রকন? প্রস রকভাঘর্ প্রতামাি ক্ষরত কঘিরিল? 
 

আরম তাাঁঘক হতযা কিঘত চাইরন। পুঘিা র্যাপািটা একটা দুেবটনা। রনযরতি রনষু্ঠি এক 
সমস্থারনকতা। এক অমার্সযাি িাঘত আরম আমাি প্রলাকঘদি রনঘয ডাকারতি উঘেঘশয প্রর্ি 
হঘযরিলাম। অন্ধকাঘি দ্রুতযামী একদল অশ্বাঘিাহীি সাঘথ আমাঘদি প্রদখা হয, যািা রনঘজঘদি 
পরিচয রদঘত র্া থামঘত িারজ হয না। আরম তাঘদি দলপরতঘক লক্ষয কঘি তীি িুাঁ়েঘত প্রস তাি 
পযবান প্রথঘক ঢঘল প়েঘল তাি র্ারক প্রলাঘকিা আতরঙ্কত হঘয পারলঘয যায। আরম যখন দলপরতি 
প্রদঘহি রদঘক তাকাই… আরম প্রদরখ প্রসটা রহন্দাঘলি মৃতঘদহ… হুমাযুঘনি প্রচাঘখি রদঘক তাকান 
প্রথঘক রর্িত প্রথঘক আসকারি প্রর্াকাঘট একঘেঘয সুঘি কথাগুঘলা র্ঘল। আরম আমাি প্রলাকঘদি 
আঘদশ প্রদই কারু্ঘলি প্ররতিক্ষা প্রাচীঘিি র্াইঘি তাাঁি মৃতঘদহটা প্রিঘখ আসঘত, যাঘত র্নয পশুপারখ 
তাাঁি প্রদহটাঘক ক্ষতরর্ক্ষত কিাি আঘযই প্রকউ প্রসটা খুাঁঘজ পায, যাঘত আপরন তাাঁঘক যথাঘযাযয 
মযবাদায সমারধস্থ কিঘত পাঘিন। 
 

আরম প্রসটা কঘিরি। তাি ইো অনুসাঘিই তাাঁঘক আমাঘদি আব্বাজাঘনি পাঘশই কর্ি প্রদযা 
হঘযঘি। হুমাযুন তখনও তাি সৎ-ভাইঘযি প্রচাঘখ মুঘখ ফুঘট থাকা অনুঘশাচনাটা প্রমঘন রনঘত প্রচষ্টা 
কিঘি এমন সময হোৎ আঘলাি ঝলকারনি মঘতা একটা ভার্না তাি মাথায প্রখঘল প্রযঘত সহসা 
একটা অন্ধকাি এলাকা আঘলারকত হঘয উঘে। 
 

আমাঘক আক্রমণ না কঘি তুরম আত্মসমপবণ কঘিরিঘল রহন্দাঘলি কািঘণই, তাই না? তুরম অনাযাঘস 
আমাঘক খুন কঘি প্রফলঘত পািঘত… 
 

হযাাঁ। আমাি অপিাধঘর্াধ আরম আি র্হন কিঘত পািরিলাম না। সর্রকিুই এত নশ্বি। 
অনুঘশাচনাি প্রয প্রর্াঝা আরম ইরতমঘধয র্হন কঘি চঘলরি তাি সাঘথ আঘিক ভাইঘযি হতযাি দায 
প্রযায কিঘত চাইরন। 
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হুমাযুন আসকারিি র্যান রনঘয রচন্তা কিাি সময প্রটি পায তাি রনঘজি প্রচাঘখি প্রকাঘণও অশ্রু 
টলটল কিঘি। অল্প কঘযকজন সঙ্গী রনঘয রহন্দাল দরক্ষঘণ এঘস রনঘজঘক প্রকন রর্পঘদি মাঘঝ প্রেঘল 
রদঘযরিল, প্রযখাঘন প্রস জাঘন কামিান আি আসকারিি েযাঙাঘ়ে র্ারহনীি সাঘথ তাি হযত প্রদখা হঘত 
পাঘি? রহন্দাল তাাঁি সাঘথ একটা সমঘঝাতাি উঘেঘশয কারু্ঘলি রদঘক আসরিঘলা এমনটা রচন্তা কিা 
রক স্বপ্নচারিতা হঘর্? প্রস এখন আি প্রসটা কখনও জানঘত পািঘর্ না… 
 

দুই ভাই রকিুক্ষণ প্রমৌব্রত পালন কঘি। আসকারি তািপঘি মন্থি পাঘয কঘক্ষি রভতি রদঘয 
জানালাি কাঘি রযঘয দাাঁ়োয এর্ং নীঘচি আরঙ্গনাি রদঘক তাকায। জানালা রদঘয নীঘচি রদঘক 
তারকঘয থাকাি সমঘয তাি প্রোাঁঘটি প্রকাঘণ একটা আঘধা হারসি প্রিশ ফুঘট উঘে। আমিা যখন প্রিাট 
রিলাম তখন নীঘচি আরঙ্গনায প্রদহিক্ষীঘদি প্ররশক্ষঘণি সময আরম আি রহন্দাল মাঘঝমাঘঝ এখাঘন 
দাাঁর়েঘয থাকতাম। অনযসময আমিা আপনাঘক আি কামিানঘক তির্ারি আি খঞ্জি রনঘয যুিরর্দযা 
িপ্ত কিঘত প্রদখতাম। আমাঘদি রভতঘি একটা মুগ্ধতা কাজ কিঘতা- আমাঘদি তুলনায আপনাঘক 
একজন প্রাপ্তর্যস্ক মানুষ, একজন প্রযািা মঘন হত… আমিা এখাঘন দাাঁর়েঘযই আমাঘদি 
আব্বাজানঘক তাি রহনু্দিান অরভযাঘন িওযানা হঘত প্রদঘখরিলাম। আমিা আি কখনও প্রসিকম 
রকিু প্রদরখরন। দূযবপ্রাসাঘদি নীঘচি উপতযকায সমঘর্ত হওযা হাজাি হাজাি প্রযািা, অযরণত 
িসদর্াহী শকট, প্রভাঘিি প্রথম আঘলায চিাচি িারপঘয প্রজঘয ওো প্রসই প্রকালাহল আি উঘত্তজনা। 
রহন্দাল উঘত্তজনায রচৎকাি কঘি উঘেরিল যরদও রক েটঘি প্রসটা প্রস রেকমঘতা প্রর্াঝাি র্যস 
তখনও তাি হযরন… হুমাযুন… 
 

রক? 
 

আপরন রক আমায মৃতুযদণ্ড রদঘত চান? 
 

সম্ভর্ত না। 
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আসকারি এক মুহূঘতবি জনয প্রচাখ র্ন্ধ কঘি। তাই যরদ হয, আমাঘক তাহঘল আমাি রনঘজি সাঘথ 
আি অতীঘতি সাঘথ একটা প্রর্াঝাাঁপ়ো কিাি উপায খুাঁঘজ প্রর্ি কিঘত সাহাযয কঘিন… 
 

আরম প্রসটা রকভাঘর্ কিঘত পারি? 
 

আমাঘক মক্কায, হজ্জ্ব কিঘত যার্াি অনুমরত প্রদন। রহন্দাঘলি ভাঘযয যা েঘটঘি প্রসজনয আরম 
প্রাযরিত্ত কিঘত চাই… 
 

তুরম মক্কায তীথবযাত্রা কিঘত আগ্রহী? হুমাযুন দুই এক মুহূতব রচন্তা কঘি, ক্ষরত রক। হঘজ্জ্বি উঘেঘশয 
িওযানা রদঘল আসকারিঘক কারু্ল প্রথঘক প্রায হাজািখাঘনক মাইল পথ অরতক্রম কিঘত হঘর্ এর্ং 
কঘযক মাস- এমনরক র্িিও হঘত পাঘি, কামিাঘনি কাি প্রথঘক প্রস দূঘি থাকঘর্। এটা রনর্বাসন 
রকংর্া কািারুি কিাি প্রচঘয অঘনক উত্তম সমাধান এর্ং আসকারি এিফঘল হযত মানরসক প্রশারন্ত 
লাভ কিঘর্, এই মুহূঘতব যা তাি ভীষণ প্রঘযাজন র্ঘল আপাতদৃরষ্টঘত প্ররতযমান। তুরম রক রনরিত 
প্রয তুরম রেক এটাই চাইঘিা? 
 

আসকারি মাথা প্রনঘ়ে সম্মরত জানায। 
 

আরম তাহঘল প্রতামাি সাঘথ একদল প্রদহিক্ষী প্রপ্রিণ কিঘর্া যাঘদি প্রনতৃঘত্ব থাকঘর্ আমাি অনযতম 
প্রশ্রষ্ঠ তরুন প্রসনাপরত, প্রমাহাম্মদ আজরুরেন। 
 

আমাি উপঘি গুপ্তচিরৃ্রত্ত কিঘত? আসকারি রর্ষণ্ণ ভরঙ্গঘত প্রহঘস র্ঘল। 
 

না। প্রতামাি রনিাপত্তাি খারতঘি সমুদ্র আি স্থলপঘথ এটা একটা দীেব এর্ং ঝুাঁরকপূণব যাত্রা… তুরম 
হযত আমাি কথা রর্শ্বাস কিঘর্ না রকন্তু আরম ভীষণভাঘর্ কামনা কিতাম প্রয আমাঘদি রভতঘি 
সম্পকবটা একটু রভন্ন প্রহাক। প্রসজনয এখন র্ড্ড প্রদিী হঘয রযঘযঘি- অতীত সর্সমঘযই আমাঘদি 
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রভতঘি মুখর্যাদান কঘি থাকঘর্- রকন্তু আরম প্রদাযা করি তুরম প্রয শারন্তি সন্ধান কিঘি তাি প্রদখা 
প্রযন তুরম পাও। 
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২২. োচদশাহ কা রান 

 

মক্কাি উঘেঘশয দীেবযাত্রায আসকারি িওযানা প্রদযাি পাাঁচমাস পঘি, র্সঘন্তি সূচনালঘি একরদন খুর্ 
সকাঘল, হুমাযুন তাাঁি দূযব প্রাসাঘদ রনঘজি আর্াসন কঘক্ষি পাথঘিি জানালা প্রযখান প্রথঘক কারু্ল 
প্রদখা যায, প্রসখাঘন দাাঁর়েঘয দরক্ষঘণি পাহা়েী এলাকাি রদঘক আনমঘন তারকঘয থাঘক। যত কঘযক 
সপ্তাঘহ যরদ তুষািপাত হযরন রকন্তু তাাঁঘদি উাঁচুনীচু চূ়োগুঘলা এখনও র্িফারৃ্ত। র্াতাঘস এখনও 
হা়ে কাাঁপান শীঘতি আমঘজ এর্ং হুমাযুন তাি পশঘমি আিিণযুক্ত আলখাল্লাটা ভাঘলামঘতা 
শিীঘিি সাঘথ জর়েঘয প্রনয। র্িঘিি এই সমঘয রহনু্দিান প্রথঘক খুর্ অল্পসংখযক পরথকই রযরিপথ 
অরতক্রম কঘি রকন্তু হুমাযুন যখন তারকঘয থাঘক, প্রদঘখ একটা কু্ষদ্র কাঘফলা দরক্ষঘণ রহনু্দিাঘনি 
রদঘক প্রয িািাটা চঘল রযঘযঘি প্রসটাি র্াাঁক েুঘি এরযঘয আসঘি। 
 

কাঘফলাটা রনকটর্তবী হঘল, হুমাযুন প্রদঘখ সামানয সংখযক অশ্বাঘিাহী, তাাঁঘদি সংখযা খুর্ প্রর্শী হঘল 
রর্শজন হঘর্- সম্ভর্ত র্রণক আি তাাঁঘদি পরিচািক- এর্ং রর্শ রত্রশটা মালর্াহী উট িঘযঘি 
কাঘফলায। শীঘতি কর্ল প্রথঘক র্াাঁচঘত অশ্বাঘিাহীঘদি সর্ািই পিঘণ প্রভ়োি চাম়োি ভািী 
আলখাল্লা এর্ং প্রায সর্াই রনঘজঘদি মুখ যলর্স্ত্র রদঘয মুঘ়ে প্রিঘখঘি। শীঘতি র্াতাঘস উঘটি উষ্ণ 
রনুঃশ্বাস প্রভঘস থাঘক যখন প্রাণীগুঘলা তাঘদি রপঘেি দুপাঘশ প্রঝালান পণযসামগ্রী রদঘয োসা ভািী 
ঝুর়ে রনঘয শ্রান্তভরঙ্গঘত মন্থি যরতঘত উপঘি উঘে আঘস এর্ং শহঘিি প্রশি প্ররতিক্ষা প্রাচীঘিি 
রেক রভতঘি অর্রস্থত সিাইখানাগুঘলাি একটাি রদঘক এরযঘয যায। কাঘফলাটা দশ রমরনট পঘি 
শহঘিি প্রতািণিাঘিি নীঘচ রদঘয রভতঘি প্রঘর্শ কঘি সিাইখানায ঢুঘক প্রযঘত দৃশযপট প্রথঘক 
হারিঘয যায। হুমাযুন রকিুক্ষণ পঘিই অরতরথঘদি খার্াি আি উষ্ণতা রদঘত সিাইখানাি রচমরন রদঘয 
অরতরিক্ত প্রোযাি কুণ্ডলী রনযবত হঘত প্রদঘখ। 
 

কাঘফলাি রর্ষঘয আি প্রকাঘনা রচন্তা না কঘি, হুমাযুন নীঘচ দূঘযবি আরঙ্গনাি রদঘক তাকায- প্রযখাঘন 
সর্িাম খান দশ র্িঘিি আকর্িঘক অরসযুঘিি রকিু সূক্ষ প্রকৌশল প্রদরখঘয রদঘে এর্ং আকর্ঘিি 
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দুধ-ভাই আধম খান দাাঁর়েঘয প্রদখঘি। আকর্ি- তাাঁি র্যঘসি অনয প্রিঘলঘদি তুলনায শরক্তশালী, 
প্রপশীর্হুল- সর্িাম খাঘনি তির্ারিি আোত প্রেকাঘনাি জনয স্পষ্টতই একটা প্রকৌশঘল দক্ষ হঘয 
উঘেঘি। প্রস নীচু হঘয তাাঁি ওিাঘদি ঢাল এর়েঘয রযঘয রনঘজি প্রভাাঁতা তির্ারি রদঘয প্ররশক্ষঘণি 
সমঘয পরিরহত পুরু প্ররতিক্ষা আর্িঘণ আোত কঘি। 
 

আকর্ি আি সর্িাম খান দম প্রনর্াি জনয প্ররশক্ষণ র্ন্ধ কিঘল, হুমাযুন প্রদঘখ প্রভ়োি চাম়োি ভািী 
হাতাওযালা আলখাল্লা পরিরহত একটা প্রলাক, তাি মুখ একটা লাল পশমী কাপঘ়েি নীঘচ ঢাকা পঘ়ে 
িঘযঘি, আরঙ্গনায প্রঘর্শ কিঘি। প্রলাকটা জরুিী ভরঙ্গঘত প্রহিীঘদি একজঘনি সাঘথ কথা র্ঘল, প্রয 
প্রথঘম আরধকারিকঘদি র্াসস্থাঘনি রদঘক ইরঙ্গত কঘি এর্ং তািপঘি হুমাযুঘনি রনজস্ব আর্াসন 
কক্ষ প্রদরখঘয প্রদয। দশ রমরনট পঘি, হুমাযুন দিজায একটা কিাোত শুনঘত পায এর্ং জওহি 
রভতঘি প্রঘর্শ কঘি। সুলতান, আহঘমদ খাঘনি গুপ্তচিঘদি একজন দরক্ষঘণি সংর্াদ রনঘয রফঘি 
এঘসঘি। আহঘমদ খান গুপ্তচিঘক সশিীঘি আপনাি সামঘন হারজি কঘি র্যরক্তযতভাঘর্ প্ররতঘর্দন 
প্রপশ কিাি জনয জরুিী রভরত্তঘত আপনাি দশবন প্রাথবনা কঘিঘিন। তািা র্াইঘি দাাঁর়েঘয আঘি। 
 

তাঘদি প্রভতঘি রনঘয এঘসা। 
 

আহঘমদ খাঘনি অরত পরিরচত প্রিাপ প্রিাপ দার়েঅলা প্রচহািা, রকিুক্ষণ পঘি দিজা রদঘয রভতঘি 
প্রঘর্শ কঘি। হুমাযুন প্রভ়োি চাম়োি জযাঘকট পরিরহত প্রয প্রলাকটাঘক আরঙ্গনায প্রদঘখরিল, প্রস 
আহঘমদ খাঘনি প্রপিঘন দাাঁর়েঘয িঘযঘি। প্রলাকটা তাি মুখ প্রথঘক লাল পশঘমি যলর্স্ত্র আি মাথাি 
টুরপ খুঘল িাখায কঘযকরদঘনি প্রখাাঁচা প্রখাাঁচা দার়ে আি মাথাি পাতলা হঘয আসা কাঘলা চুল প্রদখা 
যায, দুঘটাি কািঘণই সম্ভর্ত তাি যা র্যস, তাঘক তাি প্রচঘয প্রর্শী র্যস্ক মঘন হয। আহঘমদ খান 
আি নর্াযত প্রলাকটা মাথা নীচু কঘি অরভর্াদন জানায। 
 

আহঘমদ খান, রক র্যাপাি? 
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সুলতান, এি নাম হুঘসন খরলল- আমাঘদি সর্ঘচঘয প্রসিা আি রর্শ্বি গুপ্তচি। প্রস রকিুক্ষণ আঘয 
দরক্ষঘণ প্রখাঘিি আঘশপাঘশি এলাকাি সংর্াদ রনঘয রফঘি এঘসঘি। 
 

আরম এইমাত্র প্রয কাঘফলাটা শহঘি প্রঘর্শ কিঘত প্রদঘখরি, প্রসই কাঘফলাি সাঘথ প্রস এঘসঘি, তাই 
না? শহঘি প্রপৌঁিার্াি পঘি একপাত্র যিম সুযপ রকংর্া সিাইখানায সদয প্রজ্জ্বরলত আগুঘনি সামঘন 
র্ঘস রনঘজঘক খারনকটা উষ্ণ না কঘি এত দ্রুত যরদ প্রস আমাঘদি সাঘথ প্রদখা কিঘত আঘস, 
তাহঘল প্রস স্পষ্টতই গুরুত্বপূণব সংর্াদ র্ঘয এঘনঘি। 
 

সংর্াদটা একাধাঘি গুরুত্বপূণব আি প্রসই সাঘথ ভযানক। প্রখাঘিি দরক্ষঘণ সসনয সগ্রহ কঘি আপনাি 
সৎ-ভাই কামিান আঘিা একটা রর্ঘদ্রাঘহি পাযতািা কিঘি। 
 

হুমাযুন প্রচাখ মুখ কুাঁচঘক চুপ কঘি থাঘক। প্রস এমন একটা সংর্াদ প্রশানাি জনয আপাতভাঘর্ 
প্রস্তুতই রিল রকন্তু আশা কঘিরিল প্রয হযত শুনঘত হঘর্ না। রহন্দাঘলি মৃতুয আি হঘজ্জি উঘেঘশয 
আসকারি িওযানা প্রদর্াি পঘি, হুমাযুঘনি সসনযঘদি রনরর়্ে তল্লারশ সঘত্ত্বও কামিান প্রযন পৃরথর্ীি 
রু্ক প্রথঘক এঘকর্াঘি হারিঘয রযঘযরিল। হুমাযুন রনঘজঘক প্রর্াঝাঘত প্রচষ্টা কঘি প্রয কামিান হযত 
রসিান্ত রনঘযঘি। প্রয তাি উরচত সশস্ত্র সংগ্রাঘমি পথ পরিহাি কিা এর্ং প্রকাঘনা প্রতযন্ত এলাকায 
পিাদপসিণ কিা রকংর্া রনর্বাসঘন রযঘয, রহনু্দিাঘনি রসংহাসন প্রখাযার্াি পঘি এই প্রথম 
হুমাযুনঘক তাাঁি সমি প্রলাকর্ল আি প্রঘচষ্টা স্বাধীনভাঘর্ প্রসটা পুনরুিাঘি রনর্ি কিা। 
 

হুমাযুন অর্শয মঘন মঘন রেকই জানঘতা প্রয তাাঁি ভ্রাতৃসম শত্রুঘদি রভতঘি কামিান সর্ঘচঘয 
দৃঢ়সংকল্প আি উদযমী এর্ং এটা অসম্ভর্ প্রস তাি রর্ঘদ্রাঘহি প্রযাস পরিহাি কঘি হুমাযুনঘক 
স্বাধীনভাঘর্ রহনু্দিান পুনরুিাঘিি সুঘযায প্রদঘর্। তাঘদি রভতঘি প্রকাঘনা ধিঘনি শারন্ত, প্রকাঘনা 
ধিঘনি সরন্ধ হওযা অসম্ভর্। কামিান কখনও তাি মঘনি যভীঘি প্রযাঁঘথ যাওযা রর্শ্বাস প্রথঘক সৃষ্ট 
প্রক্ষাভ র্জবন কঘিরন, প্রয র্যঘস পাাঁচ মাঘসি র়্ে হর্াি কািঘণ র্ার্ি মািা যার্াি আঘয তাঘকই 
সর্রকিু রদঘয রযঘযঘি। প্রস সম্ভর্ত এটাও মঘন মঘন রর্শ্বাস কঘি প্রয, র্ার্ি তাাঁি প্রচঘয অপদাথব 
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হুমাযুনঘক প্রর্শী ভাঘলার্াসঘতা- খুর্ সম্ভর্ তাাঁি কুরটল চরিঘত্র মা গুলরুখ এই ধািণাটা প্রিঘলি 
প্রভতঘি ঢুরকঘযঘি। হুমাযুন এসর্ রকিুই রনরিতভাঘর্ র্লঘত পািঘর্ না রকন্তু প্রস জাঘন, তাাঁঘক 
আঘিা একর্াি তাি সৎ-ভাইঘযি রর্রুঘি অরভযান পরিচালনা কিঘত হঘর্ এর্ং এইর্াি রচিতঘি 
তাাঁি হুমরকি সমারপ্ত েটাঘত হঘর্। কামিান রেক প্রকাঘনা জাযযায িঘযঘি? 
 

র্ালুচ আি আমাঘদি আফযান ভূখঘণ্ডি সীমানাি কাঘি, আহঘমদ খান উত্তি প্রদয। উাঁচু পাহা়ে, 
রনজবন উপতযকা আি দূির্তবী গুহাি কািঘণ এলাকাটা রর্ঘদ্রাহী আি ডাকাতঘদি আত্মঘযাপন কঘি 
থাকাি জনয দারুণ এর্ং স্থানীযঘদি সমথবণ িা়ো কাঘিা পঘক্ষ প্রসখাঘন প্রঘর্শ কিা অসম্ভর্। রকন্তু 
হুঘসন খরলল হযত তাাঁি রনঘজি অরভজ্ঞতা র্লঘত আগ্রহী? 
 

অর্শযই। 
 

হুঘসন খরলল এক পা প্রথঘক অনয পাঘয ভি স্থানান্তি কঘি এর্ং প্রচাখ মারটি রদঘক রনর্ি প্রিঘখ 
খারনকটা সন্ত্রি ভরঙ্গঘত র্লঘত আিম্ভ কঘি, প্রস কথা র্লাি সাঘথ সাঘথ ধীঘি ধীঘি আত্মরর্শ্বাসী 
হঘয উঘে। 
 

আহঘমদ খাঘনি আঘদঘশ আরম অটমান ঔষধরর্ঘক্রতাি িদ্মঘর্ঘশ দরক্ষঘণ যমন করি- ঔষধপঘত্রি 
রর্ষঘয আমাি যৎসামানয জ্ঞান আঘি। আরম প্রখাঘিি কািাকারি প্রপৌঁিার্াি পঘি আরম একটা গুজর্ 
শুনঘত পাই প্রয প্রসখান প্রথঘক পিাশ মাইল দূঘি একটা দুযবম পাহা়েী দূঘযব আপনাি সৎ-ভাই 
আশ্রয রনঘযঘি। আরম প্রসখাঘন যার্াি রসিান্ত প্রনই এর্ং খা়ো, পাথুঘি িািা, অযরণত রযরিপথ আি 
প্রিাট, আাঁকার্াাঁকা, রকন্তু খিঘস্রাতা নদী অরতক্রম কঘি একাকী িওযানা প্রদই। আরম যখন যন্তঘর্যি 
কািাকারি প্রপৌঁিাই, লক্ষয করি প্রয পঘথি ধাঘি অর্রস্থত রর্শ্রামাযাি আি চাঘযি প্রদাকানগুঘলায 
প্রলাঘকি উপঘচ প়ো ভী়ে। প্রদাকানগুঘলাি প্রায সর্ খরিোিই আমাি মঘতা একই রদঘক ভ্রমণ 
কিঘি। তাঘদি প্রায সর্াই সশস্ত্র এর্ং শক্তসমথব। আপনাি সৎ-ভাইঘযি প্রসনার্ারহনীঘত প্রযায 
প্রদর্াি জনয তাাঁিা িওযানা হঘযঘি প্রসটা প্রর্াঝাি জনয খুর্ একটা মাথা খাটার্াি প্রঘযাজন হয না 
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এর্ং র্স্তুত পঘক্ষ তাাঁঘদি অঘনঘকই মঘনপ্রাঘণ এতটাই প্রস্তুত প্রয কথাটা তািা লুকার্াি দিকািও 
মঘন কঘি না। আরম অর্শয তািপঘিও দূযবটা রনঘজি প্রচাঘখ প্রদখঘত এর্ং রফঘি আসর্াি আঘয 
প্রসখাঘন আপনাি সৎ-ভাই কামিাঘনি উপরস্থরত আি তাাঁি অনুযত র্ারহনীি সংখযা রনরিতভাঘর্ 
জানর্াি রসিান্ত প্রনই। 
 

প্রসখাঘন প্রপৌঁিার্াি পঘি তুরম রক জানঘত পািঘল? 
 

আরম আঘিা কঘযকরদন পঘি যখন কামিাঘনি দুঘভবদযোরটঘত উপরস্থত হই, আরম আরর্ষ্কাি করি প্রয 
প্রসটা আসঘল উাঁচু পাহাঘ়ে, একটা সংকীণব উপতযকাি একপ্রাঘন্ত অর্রস্থত একটা সুিরক্ষত গ্রাম। 
পুঘিা গ্রামটা উাঁচু আি প্রশি মারটি প্রাচীি রদঘয প্রেিা এর্ং চািপাঘশ গুে গুে কাপঘ়েি তারু্ 
টাঙাঘনা হঘযঘি প্রসখাঘন আসর্াি পঘথ আরম যাঘদি প্রদঘখরি প্রসইসর্ নর্াযতঘদি র্াসস্থান। 
ঔষধরর্ঘক্রতা রহসাঘর্ আমাি রনঘজি িদ্মঘর্ঘশি উপি আস্থা প্রিঘখ আরম মারটি প্রদযাঘল অর্রস্থত 
প্রলাহাি কীলক প্রদযা পাল্লা অরতক্রম কঘি প্রভতঘি প্রঘর্শ করি এর্ং প্রভতঘি অর্রস্থত প্রিাট একটা 
র্াজাঘি রযঘয হারজি হই। পঘথি দুপাঘশ অর্রস্থত প্রদাকানগুঘলাঘত কাাঁচা শাকসরজ এর্ং অনযানয 
দ্রর্যারদ রর্রক্র হঘে, রকন্তু র্াজাঘিি প্রকেস্থঘল একটা শক্তসমথব প্রলাক স্পষ্টতই একজন 
আরধকারিক- এক সারি কঘি দাাঁর়েঘয থাকা সম্ভার্য নর্াযত এর্ং তাাঁঘদি র্াহন পিীক্ষা কিঘি, 
প্রলাকগুঘলাি প্রপঘট প্রখাাঁচা রদঘয তাাঁঘদি মাংসঘপশী পিীক্ষা কিঘি, তাাঁঘদি অঘস্ত্রি ধাি প্রদখঘি এর্ং 
তাাঁঘদি প্রো়োি দাাঁত এর্ং পাঘযি প্রপশী খুরটঘয প্রদখঘি। প্রস দাাঁর়েঘয থাকা প্রলাকঘদি এক তৃতীযাংশ 
পিীক্ষা কিাি আঘযই একটা হালকা লালঘচ হলুদ িঘঙি লম্বা প্রো়োয উপরর্ষ্ট হঘয আপনাি সৎ-
ভাই তাি রকিু সঙ্গীসাথী রনঘয প্রসখাঘন হারজি হয এর্ং তাি চািপাঘশ নর্াযতঘদি সমঘর্ত হঘত 
র্ঘল। হোৎ এক পশলা। তুষািপাত হর্াি কািঘণ প্রসখাঘনি প্রপ্রক্ষাপট আি উপরস্থত সর্াইঘক সাদা 
িঙ িারঙঘয প্রদযাি পঘি রতরন তাঘদি উঘেঘশয র্ক্তর্য আিম্ভ কঘিন। 
 

প্রস ভাষঘণ রক র্ঘলঘি? 
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সুলতান, আমাঘক মাজবনা কিঘর্ন। আরম রেক রনরিত নই তাি রূঢ় কথাগুঘলা আমাি পুনিারৃ্রত্ত 
কিা উরচত হঘর্ রকনা, কািণ কথাগুঘলা আপনাি সাঘথ সম্পরকবত। 
 

র্লঘত শুরু কি। শব্দগুঘলা প্রতামাি না আমাি সৎ-ভাইঘযি উচ্চারিত এর্ং আরম প্রসগুঘলা শুনঘত 
আগ্রহী। 
 

র্ক্তর্যটা রিল অঘনকটা এমন: আমাি সৎ-ভাই, মহামানয সম্রাট একজন দুর্বল, অরস্থিরচত্ত প্রলাক, 
শাসনকাযব পরিচালনাি প্রযাযয নয। তাাঁি দৃঘঢ়ারক্ত সঘত্ত্বও প্রস এখনও আরফঘম আসক্ত। প্রনকাটা তাাঁঘক 
চলরচত্ত আি রনরষ্ক্রয কঘি তুঘলঘি। রহনু্দিাঘনি রসংহাসন পুনরুিাঘিি অঘনক সুঘযায প্রস প্রপঘযঘি 
রকন্তু সুঘযাযগুঘলা প্রস কাঘজ লাযাঘত পাঘিরন। প্রস নয- আরম আমাি িঘযঘি সম্পদ আি জরমি 
জনয সরতযকাঘিি কু্ষধা, যা আমাি মিহুম আব্বাজান র্ার্িঘক উৎসারহত কঘিরিল। আমাি প্ররত 
অনুযত থাকঘল আরম প্রতামাঘদি জনয রর্শাল পুিষ্কাি র্ঘয আনর্। 
 

হুমাযুন উঘত্তরজত হঘয রনঘজি হাত মুরষ্ঠর্ি কঘি িাঘখ। সঘতযি একটা দানাি সাঘথ রনঘজি রমঘথযি 
রমঘশল রদঘয এমন কথা র্লা ধূতব কামিাঘনি চরিঘত্রি সাঘথই মানানসই। রহনু্দিাঘনি পুনরুিাঘি 
প্রকাঘনা ধিঘনি অগ্রযরত লাঘভ রনঘজি র্যথবতায অস্বরিকি হতাশাি হাত প্রথঘক পরিত্রাঘণি জনয, 
হযাাঁ, প্রস কাঘলভঘদ্র কখনও কখনও আর্ািও আরফঘমি প্রঘর্াঘধি িািস্থ হঘযরিল। রকন্তু তাাঁি প্রসই 
র্যথবতাি কািণ কামিান রনঘজ এর্ং তাাঁি অরর্িত রর্ঘদ্রাহ। হুমাযুন রনঘজঘক সংযত কঘি। 
প্রলাকগুঘলা রকভাঘর্ রনঘজঘদি প্ররতরক্রযা র্যক্ত কঘি? 
 

তািা তাঘক উৎসারহত কঘি এর্ং প্রস তাাঁি সঙ্গীঘদি একজনঘক ইশািা কিঘল, প্রস সরু্জ চাম়ো 
রদঘয সতিী রর্শাল একটা র্টুযা প্রর্ি কঘি। আপনাি সৎ-ভাই প্রসখান প্রথঘক রকিু প্রিৌপযমুদ্রা রনঘয 
প্রঘতযকঘক পাাঁচটা কঘি রদঘয, র্ঘল, এগুঘলা প্রতামিা ভরর্ষযঘত লাভ কিঘর্ এমন অসংখয পুিস্কাঘিি 
একটা মামুরল স্মািক। প্রলাঘভ চকচক কিঘত থাকা প্রচাঘখ তািা যঘজব উঘে র্ঘল কামিান পারদশাহ! 
আমৃতুয আমিা আপনাঘক অনুসিণ কিঘর্া। 

http://www.bengaliebook.com/


ব্রাদার্স অ্যাট ওয়ার - অ্যাম্পেয়ার অ্ব দয ম াগল । অ্যাম্লক্স রাদারম্ ার্স 

541 

www.bengaliebook.com                                  র্ূচিেত্র 
 

 

 

প্রসটা হঘর্ খুর্ই সংরক্ষপ্ত একটা যাত্রা। কামিান আি তািা যরদ তাাঁঘদি রর্ঘদ্রাহ অর্যাহত িাঘখ 
তাহঘল রনরিতভাঘর্ই সর্াই প্রর্ঘোঘি মািা প়েঘর্। রকন্তু তুরম আপাতত র্লঘত থাঘকা। 
 

আরম প্রসই র্সরতঘত চািরদন অর্স্থান কঘি, নর্াযতঘদি সাঘথ কথা র্রল এর্ং তাঘদি যুি প্রস্তুরতি 
উপঘি নজি িারখ। একজন পক্কঘকশ আরধকারিক, অরতরিক্ত োণ্ডাি কািঘণ রযরন হাত পাঘযি 
স্ফীরতঘত ভুযরিঘলন যাি জনয আরম তাাঁঘক সরিষাি একটা পরট লাযার্াি পিামশব প্রদই- আরম 
আল্লাহতালাি প্ররত কৃতজ্ঞ- যা প্রথঘক প্রর্াধহয রতরন উপকাি লাভ কঘিন, আমাঘক জানান প্রয আি 
এক সপ্তাহঘি রভতঘি তািা কারু্ঘলি উঘেঘশয তাঘদি যাত্রা আিম্ভ কিঘর্ন। আরম এিপঘি আি 
অঘপক্ষা কিাটা সমীরচন মঘন করিরন এর্ং রফিরত পঘথ যাত্রা শুরু করি। দশরদন আঘয, ডাকাত 
আি যঘথোচািী প্রযাত্রগুঘলাি হাত প্রথঘক র্াাঁচঘত আরম একটা কাঘফলাি সাঘথ প্রযায প্রদই- যািা 
আজঘক শহঘি প্রঘর্শ কঘিঘি। 
 

হুঘসন খরলল, তুরম প্রতামাি প্ররত অরপবত দারযত্ব যথাযথভাঘর্ পালন কঘিঘি। আহঘমদ খান, 
গুপ্তদূতঘদি একটা দলঘক এই মুহূঘতব পাোন আমাি ভাইঘযি অগ্রসি হর্াি রচহ্ন খুাঁঘজ প্রদখঘত। 
 

সুলতান, আরম ইরতমঘধযই আপনাি কথামঘতা কাজ কঘিরি। 
 

আধেন্টাি রভতঘিই দূযবপ্রাসাঘদি অভযন্তঘিি রর্শাল এক অরিকুণ্ড িািা উষ্ণ একটা কামিায 
হুমাযুঘনি চািপাঘশ তাি সামরিক উপঘদষ্টািা সমঘর্ত হয। হুমাযুন প্রথঘম হুঘসন খরলঘলি 
প্ররতঘর্দঘনি সংরক্ষপ্তসাি সর্াইঘক জানায এর্ং তািপঘি প্রচাঘখ প্রক্রাধ আি কঘণ্ঠ ইস্পাতশীতল 
প্ররতজ্ঞা জারিত কঘি র্ঘল, আরম আমাি সৎ-ভাইঘযি িাষ্ট্রঘদ্রাহীতা আি সহয কিঘর্া না। গুপ্তদূত 
তাি আক্রমঘণি উঘেঘশয অগ্রসি হর্াি রর্ষযটা রনরিত কিায আরম প্রস কারু্ঘলি কাঘি প্রপৌঁিার্াি 
পূঘর্ব আমিা এরযঘয রযঘয তাঘক প্রমাকাঘর্লা করি, সম্ভর্ হঘল রযরিপঘথ তাাঁঘক অতরকবঘত আক্রমণ 
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কিা। প্রস কথা থারমঘয রকিুক্ষণ চুপ কঘি প্রথঘক তািপঘি রজঘজ্ঞস কঘি, সর্িাম খান, আমিা খুর্ 
দ্রুত কত সসঘনযি সমাঘর্শ েটাঘত পািঘর্া? 
 

সুলতান, প্রায চাি হাজাি। একটা র্যাপাি আমাঘদি পঘক্ষ িঘযঘি প্রয রসনু্ধ নদ অরভমুঘখ আপরন 
অনুসন্ধানী অরভযান পরিচালনাি রর্ষঘয রচন্তা কিায আমিা ইরতমঘধয কারু্ঘলি আঘশপাঘশ 
র্সর্াসিত প্রযাত্রগুঘলা প্রথঘক প্রলাক রনযুক্ত কিা শুরু কঘিরিলাম। 
 

নতুন যাঘদি প্রনযা হঘযঘি তািা রক অনুযত থাকঘর্? এইসর্ প্রযাত্রগুঘলাি মানুষ ভীষণ িযচটা আি 
প্রযাঘত্রি রভতঘি রর্দযমান িঘেি কািঘণ নানা উপদঘল রর্ভক্ত। 
 

সুলতান, আমাঘদিও প্রসই িকমই ধািণা। আপরন প্রতা জাঘনন প্রয, আমিা তাঘদি রনঘযায কিাি 
সমঘযই প্রথাক একটা অথব রদঘযরি এর্ং প্ররতশ্রুরত রদঘযরি প্ররতটা রর্জঘযি পঘি আঘিা প্রদযা হঘর্। 
 

ভাঘলা কথা। আমিা তাহঘল পাাঁচরদঘনি রভতঘি যাত্রা কিঘর্া। 
 

চািরদন পঘি- হুমাযুন প্রথঘম প্রযমনটা প্রভঘর্রিল প্রস্তুরত রনঘত তািঘচঘয কম সময লাঘয- প্রস তাি 
রর্শাল কাঘলা প্রো়োয উপরর্ষ্ট অর্স্থায কারু্ঘলি দূযবপ্রাসাঘদি ঢালু পাথুঘি পথ রদঘয নীঘচি 
সমভূরমঘত অর্রস্থত কুচকাওযাজ মযদাঘনি রদঘক এরযঘয যায, প্রযখাঘন তাাঁি চাি হাজাি সসঘনযি 
র্ারহনী সমঘর্ত হঘযঘি, শীতল প্রজািাল র্াতাঘস অসংখয রনশান পতপত কঘি উ়েঘি। সসনযসারিি 
প্রকঘে হুমাযুন তাি রনধবারিত স্থান গ্রহণ কিাি পঘি, প্রস মঘন মঘন ভাঘর্ প্রয রহনু্দিাঘন একদা তাাঁি 
অধীঘন প্রয রর্শাল র্ারহনী থাকঘতা তািঘচঘয এখন যরদও তািা সংখযায অঘনক অল্প, রকন্তু 
কামিানঘক পিাি কিাি জনয এই সসনয সংখযা প্রঘযাজঘনি তুলনায প্রর্শীই হর্াি কথা। তাি প্রায 
সর্ প্রলাকই অশ্বারূঢ় এর্ং প্রস প্রযঘহতু দ্রুতযরতঘত অগ্রসি হর্াি রসিান্ত রনঘযঘি তাই এইদফা তাাঁি 
সাঘথ প্রকাঘনা কামান প্রনই, তাাঁি অঘনক সসঘনযি সাঘথই িয রফট লম্বা যাদার্নু্দক তাঘদি প্রো়োি 
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পযবাঘন র্াধা িঘযঘি। অনযঘদি সাঘথ িঘযঘি ধনুক আি রপঘে আ়োআর়েভাঘর্ ঝুলঘি তীিভরতব 
তূনীি। 
 

আহঘমদ খাঘনি গুপ্তচঘিিা রনরিত কঘিঘি প্রয কামিান আসঘলই অগ্রসি হঘত শুরু কঘিঘি এর্ং 
সাঘফদ পাহা়েী অিঘলি দীেব রযরিন্দি রদঘয অগ্রসি হঘয, এতরদঘন কারু্ল প্রথঘক দশরদঘনিও কম 
দূিঘত্ব তাি অর্স্থান কিাি কথা। অরভযাঘনি স্থাযীত্বকাল কম হর্াি কািঘণ তািা এক সপ্তাঘহি কম 
সমঘয যুিঘক্ষঘত্র পিস্পঘিি মুঘখামুরখ হঘর্ র্ঘল আশা কিঘি- হুমাযুন িসদ আি তাঘদি র্হনকািী 
অনযানয উপকিঘণি পরিমাণ যতটা সম্ভর্ সীরমত িাখঘত আঘদশ রদঘযঘি। উপকিঘণি অরধকাংশই 
প্রযমন প্রশষিাঘতি কুযাশাি হাত প্রথঘক িক্ষা পার্াি জনয কাপঘ়েি তারু্, তামাি প্রডকরচ আি 
র্িাভরতব চাল- উঘটি রপঘে র্াাঁধা প্রর্ঘতি ঝুর়েঘত চাপান হঘযঘি। অর্রশষ্ট উপকিণ র্হঘনি জনয 
সসনযসারিি রপিঘন সারির্ি অর্স্থায মালর্াহী প্রো়ো আি খচ্চঘিি দল দর়ে র্াাঁধা অর্স্থায অরনেুক 
ভরঙ্গঘত অঘপক্ষা কিঘি। 
 

হুমাযুন তাি আরধকারিকঘদি মাঘঝ অর্স্থান গ্রহণ কিা মাত্র, প্রস তাি তূযবর্াদকঘদি ইরঙ্গত কঘি 
তাাঁঘদি লম্বা রপতঘলি তূযব সংঘোষঘণ এর্ং তাাঁি দামামার্াদকঘদি প্রো়োি দুপাঘশ প্রঝালান দামামায 
িণসংযীঘতি প্রর্াল তুলঘত। এটা সসনযসারিি অগ্রসি হর্াি সংঘকত, যাি সাঘথ প্রযায হয প্রো়োি 
রচরহ ির্ আি প্রো়োি সাজসজ্জাি টুংটাং শব্দ এর্ং উিত-দশবন উঘটি দুযবন্ধযুক্ত রনুঃশ্বাস প্রফলাি 
শব্দ। 
 

* 
 

অরভযাঘনি তৃতীয রদন রর্ঘকঘলি রদঘক, দরক্ষঘণি রদঘক ঢালু হঘয প্রনঘম যাওযা উপতযকা রেঘি 
থাকা উাঁচুনীচু পাহাঘ়েি কািাকারি খুর্ নীচু যখন সূযব প্রনঘম এঘসঘি, হুমাযুন প্রসরদন িাঘতি মঘতা 
অস্থাযী রশরর্ি স্থাপঘনি রর্ষয রনঘয তাাঁি আরধকারিকঘদি সাঘথ যখন আঘলাচনা কিঘি তখন 
আহঘমদ খান প্রো়ো রনঘয অধবর্রল্পত প্রর্ঘয প্রসখাঘন উপরস্থত হয। তাাঁি পাঘশ আঘিকটা প্রো়োয 
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িঘযঘি। সাদা-চুলরর্রশষ্ট প্রিাদ-রৃ্রষ্ট-ঝঘ়ে প্রপা়ে খাওযা প্রচহািাি এক প্রলাক। হুমাযুন তারকঘয প্রদঘখ 
প্রলাকটা তাি লম্বা চুলঅলা পাহা়েী টাটু প্রো়োটা প্রকর্ল একহাঘত সামলাঘে এর্ং তাি পিঘণি 
খঘযিী পশঘমি হাতাওযালা জযাঘকঘটি ডান হাঘতি কনুইঘযি নীঘচি অংশটা আলযাভাঘর্ ঝুঘল 
আঘি। রৃ্ি প্রলাকটা রর্স্মযকি দ্রুততায রক্ষপ্রতায প্রো়ো প্রথঘক প্রনঘম এঘস মাথা নত কঘি 
হুমাযুনঘক অরভর্াদন জানায। 
 

সুলতান, আহঘমদ খান শুরু কঘি, এি নাম ওযারসম পাোন। আমাঘদি গুপ্তদূতঘদি একজন তাি 
গ্রাঘম প্রযঘল এখাঘন আসর্াি জনয প্রস অনুঘিাধ কঘিরিল। প্রস দার্ী কঘি প্রস, কঘনৌঘজি যুঘিি 
আঘয পুঘিা প্রসনার্ারহনীি সামঘন আপনাি পুিসৃ্কত কিা রতনজন সসঘনযি, একজন। প্রশিশাঘহি 
আগুযান র্ারহনীি সাঘথ এক খণ্ডযুঘি তাাঁি ডানহাত কনুইঘযি প্রথঘক কাটা পঘ়ে এর্ং দারযত্ব প্রথঘক 
অর্যহরত রদঘয প্রদঘশ রফঘি যার্াি সময আপরন তাাঁঘক এক র্যায প্রমাহি দান কঘিন। প্রস তাি 
র্ক্তঘর্য স্বপঘক্ষ প্রমাণ রহসাঘর্ এটা প্রদরখঘযঘি। আহঘমদ খান একটা ধুসি হঘয যাওযা লাল 
মখমঘলি র্যায প্রর্ি কঘি, যাি উপঘি প্রমাযল সম্রাঘটি প্রতীক নক্সা কিা িঘযঘি। 
 

ওযারসম পাোন আপনাঘক এর্ং প্রসই েটনাি কথা দুঘটাই আমাি ভাঘলা কঘি মঘন আঘি। আপনাি 
সাঘথ আর্াি প্রদখা হওযায আরম কৃতজ্ঞ এর্ং মাঘঝি। র্িিগুঘলা আপরন ভাঘলাই রিঘলন প্রর্াঝা 
যাঘে। 
 

সুলতান, আহঘমদ খানঘক আরম র্ঘলরি আপনাি কাঘি আমাি কৃতজ্ঞতাি ঋঘণি একটা সামানয 
অংশ আরম পরিঘশাধ কিঘত চাই। রর্যত র্িিগুঘলাঘত, আরম এখান প্রথঘক মাত্র দুই মাইল দূঘি 
চলাচঘলি মূল পঘথি পাঘশ একটা উপতযকায অর্রস্থত আমাি প্রিাট্ট গ্রাঘমি প্রমা়েঘল পরিণত 
হঘযরি। আপরন আপনাি চািপাঘশ প্রয পাহা়েী এলাকা প্রদখঘিন আরম এখাঘনই জন্ম রনঘযরি এর্ং 
র়্ে হঘযরি আি এখাঘনি সর্ পথোট আমাি নখদপবঘণ। আমাি গ্রাঘমি প্রপিন প্রথঘক নুর়ে পাথঘি 
পূণব একটা ঢাল উপঘিি রদঘক উঘে রযঘযঘি এর্ং তািপঘি এঘলাঘমঘলাভাঘর্ পঘ়ে থাকা পাথঘিি 
রভতি রদঘয এাঁঘকঘর্াঁঘক উঘে রযঘয উপতযকাি এই প্রধান চলাচঘলি িািা, প্রযখান রদঘয আপনাি 
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রর্শ্বাসোতক সৎ-ভাইঘক অর্শযই প্রযঘত হঘর্, তাাঁি উপঘি একটা অর্স্থাঘন রযঘয প্রশষ হঘযঘি। 
আপরন এই উচ্চতা প্রথঘক তাাঁঘক অতরকবত আক্রমণ কিঘত পািঘর্ন, গুরলর্ষবণ কঘি তাি প্রলাকঘদি 
ধিাশাযী কিঘত পািঘর্ন এর্ং তাাঁঘক প্রপিন প্রথঘক আক্রমণ কিঘত পািঘর্ন। 
 

হুমাযুঘনি মঘন প্রকাঘনা সঘন্দহ প্রনই প্রয ওযারসম পাোন সরতয কথাই র্লঘি। আজ িাঘত প্রতামাি 
গ্রাঘমি কাঘি আমিা যাত্রারর্িরত কিঘর্া এর্ং আযামীকাল খুর্ প্রভাঘি প্রতামাি প্রিারর্ত পঘথি 
সম্ভার্যতা যাচাই কিঘর্া। অন্ধকাি পুঘিাপুরি প্রনঘম আসাি আঘযই আমিা যরদ রশরর্ি স্থাপন কিঘত 
চাই তাহঘল আমাঘদি এখন। অর্শযই দ্রুত অগ্রসি হঘত হঘর্। 
 

* 
 

ওযারসম পাোন হুমাযুনঘক অনুঘিাধ কঘি তাি প্রিাট জানালারর্হীন সমতল-িাদযুক্ত মারটি র্াসাটা, 
যাাঁি িাঘদ একটা রিঘদ্রি সাহাঘযয প্রধাাঁযা রনযবমঘনি র্যর্স্থা কঘি আগুন জ্বালার্াি জনয প্রকেীয 
উনাঘনি র্ঘন্দার্ি িঘযঘি, তাাঁি অস্থাযী সদি দপ্তি রহসাঘর্ র্যর্হাি কিঘত। রনঘজি রু্ঘ়ো প্রযািাঘক 
সম্মান প্রদখাঘত হুমাযুন তাাঁি প্রিাঘর্ সম্মরত প্রদয, যরদও িাতটা প্রস জওহঘিি সতকব দৃরষ্টি সামঘন 
ওযারসম পাোঘনি র্ার়েি সীমানাি নীচু প্রদযাঘলি মঘধয স্থারপত রনঘজি রচিাচরিত তারু্ঘতই েুমায। 
পিরদন প্রভাঘিি প্রথম আঘলা প্রফাাঁটাি সামানয আঘয, আহঘমদ খান তাাঁি রকিু প্রলাক রনঘয তাঘদি 
মঘতা একটা সসনযর্ারহনীি জনয ওযারসম পাোঘনি প্রি রর্ত পঘথি প্রাঘযারযক সম্ভার্না যাচাই 
কিঘত িওযানা প্রদয। এখন সূযব সিাসরি মাথাি উপঘি প্রপৌঁিার্াি রকিুক্ষঘণি রভতঘিই, হুমাযুন 
কাঘিি পাহাঘ়েি ধুসি নুর়েপাথঘি পূণব ঢাল প্রর্ঘয তাাঁঘদি প্রো়োগুঘলাঘক এাঁঘকঘর্াঁঘক পথ কঘি রনঘয 
নীঘচি রদঘক প্রনঘম আসঘত প্রদঘখ। 
 

সুলতান, প্রপৌঘন একেন্টা পঘি আহঘমদ খান যখন রদঘনি রর্র্িণী, ওযারসম পাোঘনি আ়েম্বিহীন 
র্াসায আগুঘনি চািপাঘশ র্ঘস থাকা হুমাযুন আি তাি সামরিক আরধকারিকঘদি সামঘন প্রপশ 
কিাি সময, ঝঘ়ো র্াতাঘসি কািঘণ িাঘদি রিদ্র রদঘয প্রধাাঁযা রফিরত পঘথ েঘিি রভতঘি প্রঘর্শ 
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কিায মাঘঝ মাঘঝ কাশঘত থাঘক, ওযারসম পাোন আমাঘদি প্রয িািাটা প্রদরখঘযঘি প্রসটা রদঘয 
আসঘলই অস্ত্রধািী প্রলাকঘদি পঘক্ষ উপঘি যাওযা সম্ভর্, যরদও এই পথ রদঘয পুঘিা র্ারহনীঘক রনঘয 
যাওযা যাঘর্ না। িািাটা এমন একটা অর্স্থাঘন রযঘয প্রশষ হঘযঘি প্রযখান প্রথঘক নীঘচি উপতযকা 
প্রদখা যায, রেক প্রযখাঘন প্রসটা সংকীণব হঘয এঘস একটা রযরিকন্দঘি পরিণত হঘযঘি। আপনাি সৎ-
ভাইঘযি প্রলাকঘদি অতরকবত আক্রমঘণি জনয স্থানটা এঘকর্াঘি আদবশ। 
 

কামিাঘনি র্ারহনীঘক আমাঘদি গুপ্তদূতিা যািা অনুসিণ কিরিঘলা তািা তাাঁি অগ্রসি হর্াি রক 
রর্র্িণ রদঘযঘি? 
 

আযামীকাঘলি পঘিি রদন দুপুিঘর্লা অতরকবত আক্রমঘণি জনয রনধবারিত স্থাঘনি নীঘচ রদঘয তাাঁঘদি 
অরতক্রম কিাি কথা। 
 

তাহঘল, সর্ধিঘনি রর্তঘকবি সমারপ্ত প্রটঘন রদঘয হুমাযুন র্ঘল, আরম মনরস্থি কঘি প্রফঘলরি। আমিা 
আমাঘদি িযশ প্রসিা প্রযািাঘক, যাঘদি রভতঘি আমাঘদি প্রর্শীিভায যাদার্নু্দকধািী তর্রকিা 
থাকঘর্, অতরকবত হামলাি জনয রনধবারিত স্থাঘন পাোর্। জারহদ প্রর্য সসনয রনর্বাচঘনি দারযত্ব 
আপনাি। তাঘদি র্ঘল প্রদঘর্ন রনঘজঘদি অস্ত্র িা়োও কম্বল আি পশুি চাম়ো সাঘথ প্রনয, উপঘি 
আমিা প্রয িাত অরতর্ারহত কিঘর্া প্রসসময রনঘজঘদি উষ্ণ িাখঘত আি প্রসই সাঘথ দুইরদঘনি জনয 
পযবাপ্ত পারন আি শুকঘনা খার্াি। আমাঘদি অর্স্থান যাঘত প্রকাঘনামঘত প্রকাশ না পায প্রসজনয 
আমিা উষ্ণতাি জনয রকংর্া িান্নাি জনয আগুন জ্বালাঘর্া না। সর্িাম খান আমাঘদি র্ারক প্রলাঘকিা 
এখাঘন আপনাি প্রনতৃঘত্ব অর্স্থান কিঘর্, কামিাঘনি প্রলাকঘদি রভতঘি যািা প্রাঘণ প্রর্াঁঘচ রযঘয মূল 
স়েক রদঘয কারু্ঘলি পঘথ উত্তঘি পারলঘয প্রযঘত প্রচষ্টা কিঘর্ তাঘদি জনয িািায প্ররতর্ন্ধকতা সৃরষ্ট 
কিঘর্। 
 

পঘিি রদন সকালঘর্লা, পরিষ্কাি নীল আকাঘশি নীঘচ এর্ং একপাঘশ রনঘজি কষ্টসরহষু্ণ টাটুঘো়োয 
উপরর্ষ্ট ওযারসম পাোন আি অনযপাঘশ রনঘজি রচিাচরিত খঘযিী িঘঙি প্রোটকীঘত উপরর্ষ্ট 
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আহঘমদ খানঘক রনঘয হুমাযুন ওযারসম পাোঘনি প্রিাট গ্রাম প্রিঘ়ে কাঘিি পাহাঘ়েি রদঘক এরযঘয 
রযঘয উপঘিি রদঘক উঘে যাওযা নুর়েপাথঘিপূণব ঢাল অনুসিণ কঘি। এক েন্টা পঘি, প্রস আি 
সসনযসারিি প্রথমাংশ ইতিত রর্রক্ষপ্ত পাথঘি পূণব এলাকায এঘস প্রপৌঁঘি এর্ং ধীঘি ধীঘি আি 
একসারিঘত রর্নযি হঘয পাথঘিি রভতি রদঘয আি রযরিখাঘত তুষািপাঘতি ফঘল সংযৃরহত জমাট 
র্িঘফি রভতি রদঘয পথ কঘি রনঘয আঘিা উপঘি উেঘত থাঘক। আঘিা প্রদ়েেন্টা অরতর্ারহত হর্াি 
পঘি, ওযারসম পাোন প্রায আধ মাইল দূঘি পর্বতশীঘষবি একটা সরু দীেব উচ্চভূরমঘিখাি রদঘক 
ইরঙ্গত কঘি। সুলতান, ঐ উাঁচু এলাকাি অপি পাঘশই প্রধান স়েক অর্রস্থত যা কারু্ল প্রথঘক দরক্ষণ 
রদঘক চঘল রযঘযঘি- ঐ পথ রদঘযই আপনাি ভাই আসঘর্। 
 

হুমাযুন আি আহঘমদ খান ওযারসম পাোনঘক অনুসিণ কঘি প্রয রনঘজি অর্রশষ্ট হাতটা রদঘযই 
রনঘজি প্রো়োটাঘক আিও পাথি এর্ং প্রর্াল্ডাঘিি রভতি রদঘয উাঁচুভূরমি শীষবভাঘযি রদঘক এরযঘয 
যায। শীষবভাঘয উপরস্থত হঘল, জাযযাটা তখনও পুরু র্িঘফি আর্িঘণ ঢাকা, হুমাযুন লক্ষয কঘি প্রয 
নীঘচি িািাি উপঘি প্রসটা একটা ভীষণ সুরর্ধাজনক অর্স্থাঘনি সৃরষ্ট কঘিঘি এর্ং কারু্ঘলি রদঘক 
অগ্রসিমান প্রকাঘনা অসরন্দগ্ধ র্ারহনী লক্ষয কঘি গুরলর্ষবঘণি জনয তরকঘদি লুরকঘয থাকাি পঘক্ষ 
নীঘচি পাথঘিি ফাটল এঘকর্াঘি যথাথব। 
 

হুমাযুন আক্রমণ পরিকল্পনা র্লঘত শুরু কঘি। কামিান আি তাি র্ারহনী আমাঘদি প্রতযাশাি 
পূঘর্বই উপরস্থত হঘল প্রকাঘনা ধিঘনি জরটলতা পরিহাঘিি উঘেঘশয তর্রকিা এইসর্ পাথঘিি 
ফাটঘলই রনঘজঘদি আহাি আি রনদ্রাি র্যর্স্থা কিঘর্। আহঘমদ খান অরর্লঘম্ব তাঘদি রনঘজঘদি 
অস্ত্র, রর্িানা আি িসদ রনঘয অর্স্থান গ্রহঘণি আঘদশ প্রদন। রকন্তু ওযারসম পাোন আমিা র্ারকিা 
রক কিঘর্া? আঘশপাঘশ রক প্রকাঘনা সমতল এলাকা িঘযঘি- প্রযখাঘন উচ্চভূরম র্িার্ি আঘিা অগ্রসি 
হঘয পযবঘর্ক্ষঘনি পূঘর্ব অস্থাযী রশরর্ি স্থাপন কিঘত পারি? আমাঘদি এমন একটা স্থান খুাঁঘজ প্রর্ি 
কিঘত হঘর্ প্রযখান প্রথঘক আমিা কামিাঘনি র্ারহনীঘক প্রপিন প্রথঘক আক্রমণ কিঘত পারি, যাঘত 
তাাঁিা সামঘনি রদঘক এরযঘয রযঘয আমাঘদি তর্রকঘদি গুরলি কর্ঘল প়েঘর্। 
 

http://www.bengaliebook.com/


ব্রাদার্স অ্যাট ওয়ার - অ্যাম্পেয়ার অ্ব দয ম াগল । অ্যাম্লক্স রাদারম্ ার্স 

548 

www.bengaliebook.com                                  র্ূচিেত্র 
 

 

হযাাঁ, সুলতান আঘি। এখান প্রথঘক আঘিা প্রপৌঘন একমাইল দূঘি উচ্চভূরমি পাঘশ র্াযুপ্রর্াঘহি 
রর্পিীত রদঘক একটা সমতল এলাকা িঘযঘি, প্রযখাঘন আমিা অস্থাযী রশরর্ি স্থাপন কিঘত 
পািঘর্া। আরম প্রসখান প্রথঘক পথ প্রদরখঘয আপনাঘক নীঘচি রদঘক একটা জাযযায রনঘয যার্ 
প্রযখাঘন আলযা পাথঘি ভরতব ঢাল অঘনক সহনীয ভরঙ্গঘত রনঘচি চলাচঘলি পঘথি রদঘক প্রনঘম 
রযঘযঘি এর্ং এই পথটা রদঘয প্রকাঘনা দক্ষ অশ্বাঘিাহীি পঘক্ষ এাঁঘকঘর্াঁঘক না প্রনঘম সিাসরি প্রধঘয 
প্রনঘম এঘস আক্রমণ কিা সম্ভর্। 
 

পঘিি রদন সকাল হর্াি একেন্টা আঘয তীব্র শীঘতি রভতঘি যখন হুমাযুন দুহাত রদঘয রনঘজি 
পাজঘিি দুপাঘশ চাপ়ে মািঘি রনঘজঘক উষ্ণ িাখঘত এর্ং সামঘনি দীেবরদঘনি জনয রনঘজঘক প্রস্তুত 
কিঘি, আহঘমদ খান তাাঁঘক এঘস জানায প্রয তর্রকঘদি একজন প্রয নীঘচি িািা প্রদখা যায এমন 
একটা রর্ঘশষ উনু্মক্ত স্থাঘন অর্স্থান গ্রহণ কঘিরিল িাঘতিঘর্লা শীঘতি তীব্রতায মািা রযঘযঘি। 
আহাম্মকটাি মিাই উরচত, আহঘমদ খাঘনি রনদবয র্যাখযা। র্যাটা পারনি র্দঘল সুিা রনঘয রযঘযরিল 
আি পযবাপ্ত কম্বল রনঘতও তাি মঘন রিল না। 
 

অনয তর্রকিা সজায আি সতকব িঘযঘি? 
 

হযাাঁ, সুলতান। 
 

 তািা রক রনঘজঘদি অস্ত্র পিীক্ষা কঘি অর্স্থান গ্রহণ কঘিঘি? 
 

 প্রসটাও কঘিঘি, সুলতান। 
 

দারুণ। র্ারক প্রলাকঘদি এখন প্রো়ো রনঘয প্রস্তুত হঘত র্ল। প্রভাঘিি প্রথম আঘলা প্রফাাঁটাি সাঘথ 
সাঘথ আরম যতকাল ওযারসম পাোঘনি সাঘথ প্রয পথটাি সম্ভার্যতা যাচাই কঘি এঘসরিলাম প্রসই 
পঘথ যাত্রা কিঘর্া, যা কামিাঘনি র্ারহনীি প্রপিঘনি রদঘক আক্রমণ কিাি জনয সরতযই একটা 
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আদশব সূচনা রর্নু্দ। পথটা সংকীণব এর্ং র্িফারৃ্ত আি কঘযক স্থাঘন খা়োভাঘর্ প্রনঘম রযঘযঘি। 
আমাি প্রলাকঘদি র্লঘর্ন সতকব থাকঘত, রর্ঘশষ কঘি র্াতাঘসি প্রর্য এখন রৃ্রি পাঘে। 
 

এক েন্টা পঘি, হুমাযুন, উত্তিরদক প্রথঘক প্রর্ারহত রহম শীতল র্াতাঘসি কািঘণ তাি মুখ পশঘমি 
যলর্স্ত্র রদঘয ভাঘলামঘতা আরৃ্ত থাকা সঘত্ত্বও তাাঁি নাঘকি অগ্রভায অসা়ে হঘয উঘেঘি, তাঘদি 
যাত্রা পঘথি সর্ঘচঘয সংকীণব অংশটা মাত্র অরতক্রম কঘিঘি, যা দুই রফঘটিও কম চও়ো আি 
দুপাঘশই খা়ো ঢাল নীঘচি রদঘক প্রনঘম রযঘযঘি, এমন সময প্রপিন প্রথঘক প্রস একটা আতবনাদ 
শুনঘত পায, প্রসইসাঘথ একটা প্রভাাঁতা শব্দ এর্ং তািপঘি নীচ প্রথঘক রিতীয আঘিকটা ভািী পতঘনি 
শব্দ প্রভঘস আঘস। প্রস তাি প্রো়োি পযবাঘণি উপঘি েুঘি তারকঘয প্রদঘখ তাঘক অনুসিণিত এক 
অশ্বাঘিাহী উচ্চভূরমি সংকীণব অংশ প্রথঘক প্রো়োসহ নীঘচ পঘ়ে রযঘযঘি, সম্ভর্ত ক্রমশ প্রজািাল হঘত 
থাকা ভািী দমকা র্াতাঘসি প্রতাঘ়ে পঘ়ে ভািসাময হারিঘয প্রফঘলরিল। হতভাযয প্রলাকটাি প্রভ়োি 
চাম়োি আলখাল্লা পরিরহত প্রদহটা মাত্র রত্রশ রফট নীঘচ একটা সরু পাথঘিি তাঘকি উপঘি চাি 
হাতপা ির়েঘয পঘ়ে িঘযঘি রকন্তু তাি প্রো়োটা আঘিা নীঘচ পাহাঘ়েি তীক্ষ্ণ অরভরক্ষপ্ত পাথুঘি অংঘশ 
আিঘ়ে পঘ়েঘি যা প্রাণীটাি প্রদহ রিন্নরভন্ন কঘি না়েীভুর়ে প্রর্ি কঘি প্রফঘলঘি। 
 

হুমাযুঘনি প্রচাঘখি সামঘনই আঘিকজন আঘিাহী এর্ং তাাঁি প্রো়ো পঘথি উপি প্রথঘক উঘি রযঘয 
নীঘচি ধুসি তীক্ষ্ণ অরভরক্ষপ্ত অংঘশ আিঘ়ে পঘ়ে। হুমাযুন প্রদিী না কঘি কণ্ঠস্বঘি জরুিীভার্ 
ফুরটঘয তুঘল আঘদশ রদঘত আিম্ভ কঘি। আমাি কথা প্রপিঘন প্রপৌঁঘি দাও। প্রকাঘনা প্রলাঘকি যরদ 
রনঘজি উপি রকংর্া তাি প্রো়ো সম্বঘন্ধ রর্নু্দমাত্র সঘন্দহ হয তাহঘল প্রস প্রযন প্রো়ো প্রথঘক প্রনঘম 
পঘ়ে এর্ং প্রো়োঘক রনঘয পাঘয প্রহাঁঘট সর্ঘচঘয সংকীণব আি ফাাঁকা অংশটা অরতক্রম কঘি। এি 
রভতঘি লরজ্জত হর্াি প্রকাঘনা কািণ প্রনই। 
 

এই আঘদঘশি পঘি, আি প্রকাঘনা অসুরর্ধা হয না, হুমাযুঘনি র্াকী প্রলাঘকিা রনিাপঘদ জাযযাটা 
অরতক্রম কঘি প্রকর্ল একজঘনি তামাঘট র্ঘণবি প্রো়ো র্িঘফি উপঘি প্রহাাঁচট খায, যখন প্রস লাযাম 
ধঘি প্রাণীটাঘক জাযযাটা পাি কিরিল। রর্শাল প্রাণীটা শীতল র্াতাঘস পাযঘলি মঘতা চািপাঘযি 
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খুি আঘন্দারলত কিঘত কিঘত আিঘ়ে প়োি সময, রনঘজি আঘিাহীঘকও কাঘলা দার়েঅলা, 
প্রিাটখাট প্রচহািাি এক র্াদখশারন প্রযািা- পতঘনি শূনযতায প্রটঘন প্রনয, হতভাযয প্রলাকটা মিীযা 
হঘয প্রো়োটাঘক শান্ত কিাি প্রচষ্টায র্যি থাকায সমযমঘতা হাঘতি লাযাম প্রিঘ়ে প্রদযাি আঘযই প্রস 
রনঘজও ভািসাময হারিঘয প্রফঘল এর্ং পঘথি জীর্ন প্রথঘক মৃতুযঘত ঝাাঁপ প্রদয। 
 

আধেন্টা পঘি, হুমাযুন আি তাাঁি প্রলাঘকিা রনঘজঘদি এর্ং তাাঁঘদি প্রো়োগুঘলাঘক সরু্জাভ-ধুসি 
নুর়েপাথিপূণব ঢাঘলি শীষবঘদঘশ এঘলাঘমঘলা পাথঘিি মাঘঝ তাঘদি পঘক্ষ যতটা সম্ভর্ আ়োল কঘি 
িাঘখ, প্রযখান প্রথঘক তািা কামিাঘনি প্রলাকঘদি অতরকবঘত আক্রমণ কিাি আশা কঘি। হুমাযুন 
জাঘন তাঘদি প্রর্শ কঘযক েন্টা এখাঘন অঘপক্ষা কিঘত হঘর্। তাাঁি কাঘি গুপ্তচিঘদি কাি প্রথঘক 
প্রাপ্ত সর্বঘশষ সংর্াদ অনুযাযী কামিাঘনি প্রলাকজন দুপুি দুইটা রক রতনটাি আঘয এই এলাকা 
রদঘয অরতক্রম কিঘর্ না। সন্ধযা নামাি রেক আয মুহূঘতব জয পিাজয রনধবািণী প্রকাঘনা যুঘিি জনয 
তািা খুর্ অল্প সমযই পাঘর্। 
 

র্স্তুতপঘক্ষ ের়েি কাাঁটা রতনটাি েি অরতক্রম কিাি আঘিা রকিুক্ষণ পঘি হুমাযুন রনঘজ যখন 
মঘনাসংঘযাঘযি জনয প্রচাখ কুাঁচঘক একটা অরতকায পাথঘিি আ়োল প্রথঘক উাঁরক প্রদয তখনই প্রস 
কামিাঘনি অগ্রর্তবী র্ারহনীি প্রথম দলঘক নীঘচি িািা রদঘয উপঘিি রদঘক এরযঘয আসঘত প্রদঘখ। 
তাঘদি সাঘথ মঘন হয না প্রয প্রকাঘনা প্রহিী র্া গুপ্তদূঘতি দল িঘযঘি এর্ং প্রকাঘনা ধিঘনি 
আনুষ্ঠারনক সারির্ি রর্নযাসও তািা র্জায িাখাি প্রচষ্টা কঘি না। স্পষ্টতই, অতরকবত প্রকাঘনা 
আক্রমঘণি র্যাপাঘি তািা এঘকর্াঘিই অসরন্দগ্ধ িঘযঘি। হুমাযুন ইরঙ্গঘত আহঘমদ খানঘক কাঘি 
আসঘত র্ঘল। আরম সংঘকত না প্রদযা পযবন্ত আমাি প্রলাঘকিা প্রযন আক্রমণ না কঘি- এই র্াতবাটা 
সর্াি কাঘি প্রপৌঁঘি দাও। তাাঁঘদি পিাদভাঘয আমিা আক্রমণ কিঘত সক্ষম হর্াি আঘয আমাঘদি 
প্রর্শ রকিুক্ষণ অঘপক্ষা কিঘত হঘর্, যতক্ষণ তাাঁঘদি যঘথষ্ট সংখযক সসনয সামঘন এরযঘয না যায। 
আমিা যখন আক্রমঘণ যার্, প্রসটা প্রযন দ্রুত আি তীব্র হয, কামিানঘক রনঘজি প্রলাকঘদি একরত্রত 
কিাি প্রকাঘনা সুঘযায প্রদযা যাঘর্ না। 
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কামিাঘনি প্রলাকঘদি অর্যাহত যরতঘত অগ্রসি হর্াি সুঘযায রদঘত হুমাযুন সম্ভর্ত রমরনট পঘনি 
অঘপক্ষা কঘি, তািা যল্পগুজি আি হারসোট্টা কিঘত কিঘত এরযঘয যায। ওাঁত প্রপঘত থাকাি সমঘয 
হুমাযুঘনি একর্াি মঘন হয প্রস সসনযসারিি প্রকেভাঘয একটা রর্শাল খঘযিী িঘঙি প্রো়োয উপরর্ষ্ট 
অর্স্থায তাাঁি সৎ-ভাইঘক প্রদঘখঘি রকন্তু দূিত্ব প্রর্শী হর্াি কািঘণ প্রস রনরিত হঘত পাঘি না। 
র্ারহনীটাি পিাদ্রক্ষীিা এর্ং সসনযর্ারহনীি রপরিঘয প়ো অনুসিণকািীিা যখন তাাঁি লুরকঘয থাকা 
স্থাঘনি নীঘচ রদঘয অরতক্রম কিঘত শুরু কঘি, প্রস তাি প্রলাকঘদি প্রো়ো রনঘয প্রস্তুত হঘত আঘদশ 
প্রদয। তাি আঘদশ সাঘথ সাঘথ পারলত হয এর্ং দিানা পরিরহত হাঘতি এক ঝটকায প্রস তাি 
চািশ অশ্বাঘিাহীি মাঘঝ যরতি সিাি কঘি। পুঘিা দলটা প্রঢউঘযি একটা ঝাপটাি মঘতা 
নুর়েপাথিপূণব ঢাঘলি উপি রদঘয নীঘচি রদঘক প্রধঘয যায। 
 

আঘশপাঘশি অনয এলাকা প্রথঘক কম দুিাঘিাহ হওযা সঘত্ত্বও, নীঘচি রদঘক প্রনঘম যাওযা িািাটা 
প্রর্শ ঢালু এর্ং হুমাযুন নীঘচি রদঘক নামাি সময তাি পযবাঘণি উপঘি রপিঘনি রদঘক ঝুাঁঘক রযঘয 
প্রো়োটাঘক ভািসাময র্জায িাখঘত সাহাযয কিাি ফাাঁঘক প্রস প্রদঘখ তাি প্রলাকঘদি একজঘনি 
প্রো়োি পা রপিলায এর্ং মুখ থুর্ঘ়ে মারটঘত আিা়ে খায, রপঘেি আঘিাহী তাাঁি যলাি উপি রদঘয 
রিটঘক যায এর্ং মসৃণ আলযা নুর়েপাথঘিি উপি রদঘয য়োঘত থাঘক। অর্শয, হুমাযুন আি তাাঁি 
আক্রমণকািীর্ারহনী প্রায একই সমঘয কামিাঘনি র্ারহনীি পিাক্ষীঘদি মাঘঝ প্রপৌঁঘি রযঘয, আোত 
হানঘত আি প্রর্পঘিাযা তির্ারি প্রোিাঘত আিম্ভ কঘি। আক্রমঘণি প্রথমক্ষঘণই, হুমাযুন কাঘলা 
পাযর়ে পরিরহত এক প্রযািাঘক তাাঁি পযবাণ প্রথঘক রিটঘক নীঘচ প্রফঘল প্রদয, প্রর্চািা তখনও প্রভ়োি 
চাম়োি নীঘচ থাকা মযাঘনি রভতি প্রথঘক তির্ারি প্রর্ি কিঘত প্রাণপঘন প্রচষ্টা কিঘি। প্রস 
আঘিকজঘনি উরুঘত আোত কঘি অস্ত্রধািঘণি পূঘর্ব এই প্রলাকও আহত হয এর্ং তৃতীয 
আঘিকজঘনি র্াহুি যভীঘি তির্ারিি ফলা র্রসঘয প্রদয। 
 

কামিাঘনি অশ্বাঘিাহীঘদি প্রদঘখ মঘন হয তািা এই আক্রমঘণি জনয এঘকর্াঘিই প্রস্তুত রিল না। 
সর্ঘচঘয প্রপিঘনি অশ্বাঘিাহীিা সহজাত প্ররৃ্রত্তি র্ঘশ তাাঁঘদি আক্রমণকািীঘদি কাি প্রথঘক দূঘি 
সঘি প্রযঘত প্রচষ্টা কিঘত প্রযঘল, সামঘন তাাঁঘদি সহঘযািাঘদি উপঘি রযঘয হুমর়ে প্রখঘয পঘ়ে এর্ং 
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এই প্ররক্রযায তাাঁিা তাাঁঘদি রনঘজঘদি প্রো়োগুঘলাঘক আকরঙ্কত কঘি তুঘল এর্ং প্রকাঘনা রকিু রু্ঘঝ 
উোি আঘযই উপতযকাি িািা ধঘি প্রো়োগুঘলা প্রাণপঘন প্রদৌ়োঘত শুরু কঘি। হুমাযুন অরচঘিই 
পাহাঘ়েি যাঘয উাঁচুঘত র়্ে র়্ে পাথঘিি আ়োঘল প্রযখাঘন তাি তর্রকিা লুরকঘয িঘযঘি, প্রসখান 
প্রথঘক যাদার্নু্দঘকি প্রথম গুরলি শব্দ প্রভঘস আসঘত শুঘন। িণঘক্ষঘত্রি ধূঘলা আি চাপানউঘতাঘিি 
রভতঘি হুমাযুন তাাঁি রনঘজি অর্স্থান প্রথঘক, গুরলি প্রতযক্ষ প্রভার্ লক্ষয কিঘত পাঘি না রকন্তু প্রস 
রনঘজি চািপাঘশ রর্ভ্রারন্ত আি রর্স্মযঘক অরচঘিই চিম ভয আি আতঘঙ্ক রূপান্তরিত হঘত প্রদঘখ। 
 

কামিাঘনি প্রযািাঘদি অঘনঘকই দরক্ষণ রদঘক এরযঘয যার্াি এর্ং র্নু্দঘকি গুরলি রনশানা প্রথঘক 
র্াাঁচাি অরভপ্রাঘয প্রচষ্টা কঘি রনঘজঘদি প্রো়োগুঘলাঘক প্রপিঘনি দুইপাঘয ভি রদঘয দাাঁ়ে করিঘয 
েুরিঘয রনঘত এর্ং প্রপিঘন অর্রস্থত আক্রমণকািীঘদি রভতি রদঘয তাঘদি এরযঘয প্রযঘত র্াধয 
কিঘত। তাঘদি কাঘিা প্রযাস সফল হয না; তাাঁঘদি প্রঘতযঘকই হয মৃতুযর্িণ কঘি রকংর্া প্রো়ো 
প্রথঘক মারটঘত আিঘ়ে পঘ়ে। অনযিা প্রচষ্টা কঘি নুর়েপাথঘিপূণব খা়ো ঢাল রদঘয উপঘিি রদঘক 
উেঘত। হুমাযুন প্রপিন প্রথঘক তাঘদি অঘনকঘকই প্রো়ো প্রথঘক রিটঘক মারটঘত প়েঘত প্রদঘখ, খুর্ 
সম্ভর্ত তাি তর্রকিা তাঘদি গুরল কঘি োঘযল কঘিঘি। মাত্র রর্শ রমরনঘটি রভতঘি, কামিাঘনি 
প্রজা়োতারল প্রদযা প্রসনার্ারহনীি একাত্তঘর্াধ আি রনযমানুর্রতবতা উঘর্ প্রযঘত শুরু কঘি। স্থাঘন স্থাঘন 
তাাঁি প্রাণ ভঘয ভীত, আি জান র্াাঁচাঘত প্রর্পঘিাযা প্রলাঘকিা রনঘজঘদি অস্ত্র িুাঁঘ়ে প্রফঘল এর্ং 
আত্মসমপবঘনি প্রতীক রহসাঘর্ দুহাত মাথা উপঘি তুঘল প্রিঘখ প্রো়ো প্রথঘক প্রনঘম দাাঁ়োয। 
 

হুমাযুন রনঘজি রকিু সসনযঘক তাাঁি চািপাঘশ জঘ়ো কঘি, প্রস তাি কাঘলা প্রো়োটাঘক কামিাঘনি 
িত্রভঙ্গ হঘয যাওযা র্ারহনীি রভতি রদঘয এরযঘয রনঘয যায তাি সৎ-ভাইঘযি প্রখাাঁঘজ, প্রস এরযঘয 
যার্াি সমঘয ডাঘন র্াঘম প্রকাঘনা র্ািরর্চাি না কঘি তির্ারি চালায। একর্াি হুমাযুঘনি মঘন হয, 
প্রস তাাঁঘক তাাঁি খঘযিী প্রো়োয উপরর্ষ্ট প্রদখঘত প্রপঘযঘি রকন্তু প্রস মিীযা হঘয কািাকারি যার্াি পঘি 
রু্ঝঘত পাঘি প্রো়োটাি আঘিাহী এক তরুণ, সম্ভর্ত একজন পদস্থ প্রযািা প্রয পালার্াি জনয 
পাযঘলি মঘতা রনঘজি প্রো়োি পাাঁজঘি গুঘতা রদঘত থাঘক রকন্তু প্রস তািপঘিও তাাঁি রশিস্ত্রাণরর্হীন 
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মাথা লক্ষয কঘি হুমাযুঘনি তির্ারিি প্রক্রাধ এ়োঘত পাঘি না এর্ং পাকা তিমুঘজি নযায তাি 
রিন্নমিক মারটঘত য়োযর়ে প্রখঘত থাঘক। 
 

উত্তিরদক প্রথঘক, প্রযখাঘন সর্িাম খাঘনি প্রনতৃঘত্ব তাাঁি মূল র্ারহনীি অর্ঘিাঘধি আ়োল প্রথঘক 
কামিাঘনি পলাযনপি প্রলাকঘদি প্রমাকাঘর্লা কিাি কথা, রচৎকাঘিি শব্দ প্রভঘস আসঘল প্রর্াঝা যায 
প্রয প্রসখাঘনও ল়োইঘযি সূত্রপাত েঘটঘি। পাহাঘ়েি উপি প্রথঘক নীঘচি জটলার্ি প্রযািাঘদি 
রভতঘি শত্রু এর্ং রমত্র রেকমঘতা সনাক্ত কিঘত না প্রপঘি আি রনঘজঘদি যাদার্নু্দঘকি প্রধাাঁযায 
রনঘজিাই আপাতভাঘর্ ঝাপসা প্রদখঘত শুরু কিঘল হুমাযুঘনি তর্রকিা র্নু্দক প্রফঘল রদঘয মযান 
প্রথঘক তির্ারি প্রর্ি কঘি মাথাি উপঘি আঘন্দারলত কিঘত কিঘত নীঘচি এঘলাপাথার়ে যুঘিি রদঘক 
নুর়েপাথঘিি উপি রদঘয রপিঘল নামঘত শুরু কঘি। 
 

হুমাযুন, এখনও রনঘজি সৎ-ভাইঘক র্রন্দ কিঘতই প্রর্শী আগ্রহী হওযায, প্রস রনঘজি সাঘথ আিও 
ডজনখাঘনক প্রযািা রনঘয সঘি এঘস সামঘনি অর্ঘিাঘধি রদঘক এরযঘয যায। প্রস আধমাইলও প্রযঘত 
পাঘিরন, সামঘনি অর্ঘিাঘধ র্াধাপ্রাপ্ত হঘয প্রপিঘন তাাঁঘদি রদঘক পিাদপসিণকািী কামিাঘনি 
রর্শজন প্রযািাি একটা দল তাাঁি সামঘন এঘস পঘ়ে। রনঘজি কাঘলা প্রো়োি পাাঁজঘি গুঘতা রদঘয 
হুমাযুন যরত রৃ্রি কঘি। তাি চািপাঘশ যািা রিল তািাই একই কাজ কঘি। দুঘটা দল মুঘখামুরখ 
সংেঘষব রমরলত হয। কামিাঘনি একজন প্রযািা হুমাযুঘনি মাথা লক্ষয কঘি তির্ারি চালায রকন্তু 
আোতটা তাি রশিস্ত্রাঘণ প্রলঘয রপিঘল যায। হুমাযুঘনি তির্ারিি ফলাও একই সমঘয 
আক্রমণকািীি কনুইঘযি উপঘি আোত হাঘন। প্রকাঘনা ধিঘনি হামলাি সমু্মখীন হর্াি জনয প্রস্তুত 
না থাকায, কামিাঘনি অরধকাংশ প্রযািাি পিঘণই ইস্পাঘতি জারলি সতিী র্মব প্রনই, ফঘল হুমাযুঘনি 
তির্ারিি ফলা যভীঘি প্রঘর্শ কঘি, অরস্থ রিখরণ্ডত কঘি এর্ং হাতটা প্রদহ প্রথঘক প্রায রর্রেন্ন কঘি 
প্রফঘল। 
 

রিতীয আঘিক প্রযািা যুিঘক্ষঘত্র র্যর্হৃত ধািাল কিনী রদঘয হুমাযুনঘক আোত কিঘত প্রচষ্টা কঘি। 
কিনীি রশকঘলি প্রশষপ্রাঘন্তযুক্ত প্রযালঘকি সাঘথ সংযুক্ত সুচাঘলা কীলক তাি মুঘখি সামঘন র্াতাস 
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প্রকঘট প্রর্ি হঘয যার্াি সময তাাঁি নাঘকি অগ্রভাঘয একটা আচ়ে প্রকঘট যায। তাাঁি নাক অসা়ে 
হঘয পঘ়ে এর্ং সাঘথ সাঘথ িঘক্ত তাাঁি মুখ আি কণ্ঠনালীি প্রভতঘিি অংশ প্রভঘস যায। প্রস, অর্শয 
সাঘথ সাঘথ প্রো়োি মুখ সঘর্ঘয েুরিঘয রনঘয তাাঁি আক্রমণকািীি রপিু ধাওযা কিঘল প্রস তাি 
হাঘতি কিনী তাঘক লক্ষয কঘি আঘিা একর্াি সপাঘট প্রোিায রকন্তু এর্াি উদভ্রান্ত ভরঙ্গঘত 
চালার্াি কািঘণ হুমাযুঘনি অঘনকদূি রদঘয প্রসটা লক্ষযভ্রষ্ঠ হয। হুমাযুন প্রলাকটাঘক অরতক্রম কিাি 
সমঘয তাাঁি ো়ে র্িার্ি সপাঘট তির্ারি চালায। আোঘতি প্রচণ্ডতায আক্রমণকািীি রশঘিাস্ত্রাণ 
স্থানচুযত হঘয, তির্ারিি যরত রকিুটা র্যাহত হয রকন্তু তািপঘিও প্রসটা রেকই প্রলাকটাি োঘ়ে 
আোত প্রহঘন িক্তক্ষিঘণি জন্ম প্রদয। প্রলাকটা সামঘনি রদঘক ঝুাঁঘক প্রযঘত প্রস তাি প্রো়োি রনযন্ত্রণ 
হািায আি জন্তুটা রপিঘনি পাঘয ভি রদঘয দাাঁর়েঘয রযঘয তাাঁঘক সঘর্ঘয মারটঘত আিঘ়ে প্রফঘল, 
প্রসখাঘন হতভাযয প্রলাকটা উঘে দাাঁ়োঘত প্রচষ্টা কঘি রকন্তু অরচঘিই তাাঁি প্রযাস র্যথব হয এর্ং রনথি 
হঘয প্রস মারটঘত পঘ়ে থাঘক। 
 

সুলতান, সার্ধান, আপনাি প্রপিঘন! কামিাঘনি আঘিক প্রযািা মাথাি উপঘি রনঘজি র্াাঁকান 
তির্ারি উাঁরচঘয ধঘি আক্রমণ কিঘত এরযঘয আসঘত, হুমাযুন যথাসমঘয েুঘি দাাঁ়োয তাাঁঘক 
প্রমাকাঘর্লা কিঘত। হুমাযুন এর্াি যারন্ত্রকভাঘর্ এর্ং সহজাত প্ররৃ্রত্তি র্ঘশ পািা আোত হাঘন- 
তাি আক্রমণকািীি প্রো়োি মাথাি উপি রদঘয প্রভঘস রযঘয তির্ারিি ফলা তাি কুাঁচরকঘত আোত 
হাঘন। প্রলাকটা রনঘমঘষ ভূপারতত হয। 
 

হুমাযুন কাশঘত কাশঘত প্রনাতা, ধাতর্ স্বাদযুক্ত িক্ত থুতুি সাঘথ মারটঘত প্রফলঘত প্রফলঘত চািপাঘশ 
তারকঘয প্রদঘখ প্রয প্রস আি তাি প্রলাঘকিা রর্শজন আক্রমণকািীি রভতঘি আটজনঘকই হতযা 
কঘিঘি এর্ং আঘিা লক্ষয কঘি, যািা তখনও প্রর্াঁঘচ িঘযঘি তাঘদি যুি কিাি শখ সহসাই উঘর্ 
রযঘযঘি এর্ং পালার্াি পথ খুাঁজঘি। হুমাযুন রকিুক্ষঘণি রভতঘিই আর্াি পাথুঘি পঘথি চ়োই প্রভঘঙ 
প্রো়ো প্রিাটার্াি প্রযাস রনঘত রযঘয প্রায সাঘথ সাঘথ লক্ষয কঘি তাি রনজস্ব পাাঁচশত অশ্বাঘিাহীি 
একটা র্ারহনীি প্রনতৃত্ব রদঘয সর্িাম খান তাি রদঘকই এরযঘয আসঘি, তাি লাল রনশান যরর্বত 
ভরঙ্গঘত র্াতাঘস উ়েঘি। 
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সর্িাম খান তাাঁি প্রফনািমঘতা োঘম প্রভজা, নাক রদঘয সঘজাঘি শ্বাস প্রফলঘত থাকা প্রো়োি লাযাম 
প্রটঘন ধঘি, তাাঁি মুখ রর্জঘযি যরর্বত হারসঘত উদ্ভারসত, প্রস র্ঘল, কামিাঘনি প্রলাঘকিা িত্রভঙ্গ হঘয 
রদরিরদক িুঘট পালাঘে। হুমাযুন তাি চািপাঘশ েরনঘয আসা সন্ধযাি আঘধা অন্ধকাঘি প্রচাখ রু্রলঘয 
রু্ঝঘত পাঘি প্রয তাি রর্জয হারসল হঘযঘি রকন্তু এঘক রক সরতযকাঘিি রর্জয র্লা যাঘর্? প্রস তাি 
সৎ-ভাইঘক র্রন্দ কিঘত র্যথব হঘয যািপিনাই হতাশ হঘযঘি। রহনু্দিান পুনিায অরধকাঘিি 
অরভপ্রাঘয তাি রর্শাল কমবযজ্ঞ রনিাপঘদ শুরু কিাি আঘয তাঘক অর্শযই এই কাজটা কিঘতই 
হঘর্। 
 

িাঘতি অন্ধকাি পুঘিাপুরি প্রনঘম আসর্াি আঘযই একটা রর্ষয রনরিত কিঘর্ন, আমাি প্রলাঘকিা 
প্রযন কামিাঘনি যত প্রর্শী সংখযক প্রলাকঘক ধাওযা কঘি র্রন্দ কিঘত পাঘি। আমাি চক্রান্তকািী 
সৎ-ভাইঘক জীরর্ত অথর্া মৃত অর্স্থায আমাি সামঘন প্রয হারজি কিঘত পািঘর্ তাাঁঘক স্বণবমুদ্রায 
পরিপূণব একটা থঘল আরম উপহাি প্রদর্। 
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২৩. চেশাম্ির  ঙ্গলর্াধন 

 

হুমাযুন লাল আি প্রসানালী জরিি কারুকাজ কিা তারকযায প্রহলান রদঘয আঘযশ কঘি র্ঘস এর্ং 
প্রসানাি পারন রদঘয রযরি কিা নীচু প্রটরর্ঘলি উপঘি িূপীকৃত রূপাি র্াসনপত্র প্রথঘক রনঘজঘক 
সরিঘয প্রনয, প্রযখাঘন সরজ্জত খার্াি রদঘয প্রস আি হারমদা রকিুক্ষণ আঘযই মধযাহ্নঘভাজন সমাপ্ত 
কঘিঘি। হুমাযুঘনি পিন্দ দই আি মসলা রদঘয তনু্দঘি- মারটি উনুন যা প্রমাযল িসুইখানাি 
আর্রশযক অনুষঙ্গ এর্ং তাাঁিা প্রযঘকাঘনা অরভযাঘন িওযানা হর্াি সময এটা সঘঙ্গ রনঘত ভুঘল না- 
অল্প আাঁঘচ ঝলসাঘনা মুিযীি মাংস। হারমদা কমলা রদঘয সতিী আোল রমষ্টান্ন এক কাম়ে প্রখঘয 
খুাঁতখুাঁঘত ভরঙ্গঘত তামাি সতিী একটা প্রিাট কারুকাজ কিা পাঘত্র িরক্ষত প্রযালাপজঘল রনঘজি আঙু্গল 
পরিষ্কাি কিঘি প্রদঘখ প্রস হারমদাি রদঘক তারকঘয হাঘস। হারমদাও তাাঁি রদঘক প্রহঘস তাকায। 
হুমাযুন হারমদাি প্রপিঘন রু্িুদ উেঘত থাকা মাঘর্বঘলি সতিী একটা প্রিাট প্রসর্ঘণি উপঘি জানালা 
রদঘয আপরতত সূযবিরিি রদঘক তারকঘয থাকাি সমঘয তাি রনঘজঘক সন্তুষ্ট মঘন হয। 
 

প্রস হারমদাি রদঘক তারকঘয আর্াি হাঘস এর্ং তাি প্রোাঁঘটি রর্ভঙ্গ আি প্রচাঘখি দুযরত প্রদঘখ রু্ঝঘত 
পাঘি প্রয প্রমঘযটা জাঘন প্রস আহাি পির্তবী ভাঘলার্াসাি-পর্ব রনঘয রচন্তা কিঘি এর্ং রর্ষযটাঘক প্রস 
স্বাযতই জানাঘর্। হুমাযুন হাত র্ার়েঘয হারমদাঘক রনঘজি কাঘি প্রটঘন আনঘর্ এমন সময হারমদাি 
র্যরক্তযত পরিচারিকা জযনর্ প্রর্িরসঘকি মঘতা প্রভতঘি প্রঘর্শ কঘি। জযনর্ রকিু র্লাি আঘযই, 
হুমাযুন তাি উরিি মুখার্যর্ প্রদঘখ রু্ঘঝ প্রনয প্রয অলস দুপুিঘর্লা প্রস প্রয উষ্ণ আি অলস 
িরতরক্রযাি কথা রচন্তা কিরিল প্রসটা আপাতত স্থরযত কিঘত হঘর্। 
 

সুলতান, আহঘমদ খান আপনাি জরুিী উপরস্থরত কামনা কঘিঘিন তািা আপনাি সৎ-ভাই 
কামিানঘক র্রন্দ কঘিঘি। হুমাযুন তারকঘয প্রদঘখ জযনঘর্ি কথাি মাঘঝই হারমদাি মুখার্যর্ প্রথঘক 
িমণ ইেুক প্রপ্রযসীি অরভর্যরক্ত মুঘি রযঘয প্রসখাঘন রর্জঘযান্মত্ত, প্ররতঘশাধ পিাযন এক মাঘযি 
কু্রি রূপ ফুঘট উঘেঘি। হারমদা তাি একমাত্র প্রিঘলি সাঘথ কামিাঘনি আচিঘণি কািঘণ তাাঁঘক 
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কখনও ক্ষমা কঘিরন- ভুঘল যার্াি প্রশ্নই উঘে না। আি কামিানঘক হুমাযুন এঘতার্াি জীর্ন র্খশ 
রদঘযঘি র্ঘল প্রস র্হুর্াি তাঘক রতিস্কাি কঘিঘি। প্রস প্রাযই তাি রপ্রয ফাসবী করর্ি কঘযকটা পংরক্ত 
উিৃরত কঘি তাাঁঘক প্রশানায: র্ন্ধযা মারটঘত কখনও রমষ্টযন্ধ ফুল প্রফাঘট না তাই রৃ্থা আশায র্ীজ নষ্ট 
কঘিা না। রপশাঘচি সাঘথ ভাঘলা আচিণ ভাঘলা প্রলাঘকি সাঘথ সপশারচক আচিঘণি নযায যরহবত। 
 

হুমাযুন প্রকাঘনা মন্তর্য কিাি পূঘর্বই, হারমদা রচৎকাি কঘি উঘে, তাঘক র্রন্দ কিাি জনয 
আল্লাহতালাঘক শুকরিযা জানাই। আরম আশা করি এর্াি আি ক্ষমা কিাি মঘতা র্াতুলতা আপরন 
প্রদশবন কিঘর্ন না। তাাঁঘক তাাঁি প্রাঘপযি প্রচঘযও প্রর্শী সুঘযায প্রদযা হঘযঘি এর্ং প্ররতর্ািই প্রস 
তাাঁঘক প্রদযা সংঘশাধঘনি সুঘযায অর্জ্ঞাভঘি প্রতযাখান কঘিঘি। আপনাি প্ররত তাাঁি প্রক্ষাঘভি প্রশক়ে 
এঘতা যভীঘি প্রপ্রারথত প্রয প্রস কখনও তাাঁি অর্স্থান প্রথঘক সঘি আসঘর্ না। রিতীযর্াি রচন্তা 
কিঘর্ন না। আমাি খারতঘি না প্রহাক, আমাঘদি সন্তাঘনি খারতঘি যাি জীর্ন রনঘয প্রস রিরনরমরন 
প্রখঘলরিল তাঘক এই মুহূঘতব মৃতুযদণ্ড রদন। 
 

হুমাযুন প্রকাঘনা কথা না র্ঘল উঘে দাাঁ়োয এর্ং তাাঁি আব্বাজাঘনি তির্ারি আলমযীি প্রনযাি জনয 
ক্ষরণঘকি তঘি হাাঁটর্াি যরত মন্থি কঘি, তািপঘি কক্ষ তযায কঘি। হারমদাি কথায স্পষ্টভাঘর্ 
প্রকারশত প্রক্ষাঘভি খারনকটা হঘলও প্রস রনঘজি রভতঘি পূঞ্জীভূত হঘে প্রটি পায। পিমানন্দদাযক 
স্বরিি একটা অনুভূরত এই প্রক্ষাঘভি সাঘথ রমঘলরমঘশ একাকাি হঘয যায- প্রয অর্ঘশঘষ রহনু্দিাঘনি 
উপঘি ইসলাম শাঘহি রনযন্ত্রঘণি প্রার্লয পিীক্ষা কিাি জনয রসনু্ধ নঘদি অপি তীঘি প্রস প্রয 
অনুসন্ধানী অরভযাঘনি পরিকল্পনা কঘিঘি, প্রসটা কাঘযব পরিণত কিাি সময পিাঘদ কামিাঘনি 
হুমরক রনঘয তাাঁঘক আট দুরিন্তা কিঘত হঘর্ না। 
 

প্রজনানাঘদি আর্াসন কঘক্ষ প্রঘর্শ পঘথ অর্রস্থত রূপাি আিিণযুক্ত পাল্লাি রভতি রদঘয হুমাযুন 
যখন র্াইঘিি সূযবাঘলারকত প্রাঙ্গঘণ উপরস্থত হয আহঘমদ খান ইরতমঘধয প্রসখাঘন তাি জনয দাাঁর়েঘয 
িঘযঘি। 
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আহঘমদ খান, আপরন তাঘক প্রকাথা প্রথঘক র্রন্দ কঘিঘিন এর্ং রকভাঘর্? 
 

দুইরদন পূঘর্ব কামিানঘক তাাঁি প্রশষ রর্ঘদ্রাঘহি সময সমথবন কঘিরিল এমন একজন পারত 
প্রযাত্রপরতঘক আমিা র্রন্দ কিঘত সক্ষম হই। আমিা তাাঁঘক র্রন্দ অর্স্থায দূযবপ্রাসাঘদ রনঘয এঘস 
ভূযভবস্থ কািাপ্রঘকাঘষ্ঠ আটঘক িারখ। আজ খুর্ সকাঘল প্রস আমাি সাঘথ প্রদখা কিঘত চায এর্ং 
রনঘজি কৃতকঘমবি শারি লাের্ কিাি অরভপ্রাঘয প্রস আকাি ইরঙ্গঘত র্ঘল, প্রয প্রস জাঘন কামিানঘক 
প্রকাথায পাওযা প্রযঘত পাঘি। আরম তাাঁঘক জানাই প্রয সুলতাঘনি সাঘথ আঘলাচনা না কঘি তাি সাঘথ 
প্রকাঘনা ধিঘনি চুরক্ত কিঘত পািঘর্া না, রকন্তু রনঘজি ভাঘলা চাইঘল তাি উরচত হঘর্। অনথবক 
কালঘক্ষপন না কঘি- প্রস যা জাঘন সর্রকিু আমাঘক খুঘল র্লা। প্রস একটা রর্ষঘয রনরিত থাকঘত 
পাঘি প্রয কামিানঘক যরদ খুাঁঘজ পাওযা যায তঘর্ আপরনও অকৃতজ্ঞতা প্রদশবন কিঘর্ন না। প্রস 
তখন র্ঘল, তাি রর্শ্বাস প্রয কামিান কারু্ল শহঘিি প্রযখাঘন দরিদ্র প্রলাঘকিা র্াস কঘি- টযানািীি 
আঘশপাঘশি এলাকা। প্রসখাঘন লুরকঘয িঘযঘি। আরম যখন তাাঁঘক চাপ প্রদই প্রস স্বীকাি কঘি প্রয 
তাি তথযটা কমপঘক্ষ এক সপ্তাঘহি পুিান এর্ং তাাঁি তথযদাতা, কামিাঘনি সামরিক রশরর্ি 
অনুসিণকািী একটা রিাঁচঘক প্রচাি, স্বভার্তই তাাঁি কথাি উপঘি খুর্ একটা ভিসা িাখা যায না। 
আরম অর্শয সাঘথ সাঘথ রচন্তা কঘি প্রদরখ আমাঘদি শরক্তশালী একটা র্ারহনীঘক প্রসখাঘন পারেঘয 
পুঘিা টযানািী এলাকা রেঘি প্রফঘল র্ার়ে র্ার়ে তল্লারশ অরভযান পরিচালনা কিা রু্রিমাঘনি কাজ 
হঘর্। 
 

সুলতান, আরম প্রসটা কঘিরিলাম র্ঘল আরম দারুণ যরর্বত। আমাঘদি সসনযিা যখন এক চামাঘিি 
র্ার়েি কািাকারি প্রপৌঁঘি যাাঁি পরির্াি দরক্ষণ প্রথঘক এঘসঘি, প্রসই চামািঘক প্রকন প্রযন আতরঙ্কত 
মঘন হয এর্ং প্রস সসনযঘদি র্াসায প্রঘর্শ কিঘত র্াধা প্রদয, দার্ী কঘি প্রয তাি শ্বাশুর়ে ভীষণ 
অসুস্থ গুরট র্সঘন্ত আক্রান্ত হঘযঘি। আমাি সসনযিা তাঘক ধাক্কা রদঘয পথ প্রথঘক সরিঘয প্রদয এর্ং 
িূপ কঘি িাখা চাম়ো একপাঘশ িুাঁঘ়ে রদঘয, পুঘিা র্ার়ে তন্নতন্ন কঘি তল্লারশ কঘি এর্ং তািা 
র্শবাি ফলা এমনরক চাম়ো পাকা কিাি জনয তামাি পাঘত্র িাখা িং আি প্রশাঘর্ি রভতঘিও প্ররর্ষ্ট 
কিায। তািা রকিুই খুাঁঘজ পায না, রকন্তু তািা তািপঘিও রনরিত প্রয চামাি প্রলাকটা রকিু একটা র্া 
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প্রকাঘনা প্রলাকঘক প্রযাপন কিাি প্রচষ্টা কিঘি, তািা প্রশষপযবন্ত র্ার়েি উপঘিি তলায পদবা রদঘয রেঘি 
িাখা অংঘশ প্রঘর্শ কঘি, প্রযখাঘন চামাি প্রলাকটা দার্ী কঘিঘি প্রয তাি অসুস্থ শ্বাশুর়ে অর্স্থান 
কিঘি। তািা প্রসখাঘন কঘযকটা প্রনাংিা কম্বঘলি নীঘচ একটা প্রদহ চাপা প্রদযা িঘযঘি প্রদখঘত পায। 
তাাঁিা কম্বল সরিঘয নীঘচ রর্শাল হাত আি পাঘযি রর্িাটাকৃরত একটা অর্যর্ প্রদখঘত পায তাাঁঘদি 
মঘন হয, অর্যর্টা প্রকাঘনা প্রমঘযমানুঘষি তুলনা রর্শাল রশশুি মঘতা কুকঘ়ে শুঘয িঘযঘি। আমাঘদি 
তথাকরথত শ্বাশুর়েি পিঘণ প্রমঘযঘদি অপরিেন্ন প্রপাষাক আি তাি মুখটা আির্ প্রমঘযঘদি মঘতা 
প্রমাটা কাঘলা প্রহজার্ রদঘয ঢাকা। তাাঁঘক শারন্তঘত মিঘত প্রদযাি জনয প্রস উচ্চকঘণ্ঠ সকরুণ আরতব 
জানায। তল্লারশ পরিচালনাকািী আরধকারিক অর্শয এসর্ আরতবঘত কান না রদঘয প্রহজার্ তুঘল 
প্রদখাি জনয এরযঘয যায। প্রস প্রহজার্ তুলঘত প্রযঘল, অর্যর্টা তাাঁি পিঘণি প্রমঘযলী আলখাল্লাি পুরু 
ভাঁঘজি প্রভতি প্রথঘক একটা খঞ্জি প্রর্ি কঘি এর্ং তাি র্াহুঘত আোত কঘি। আরধকারিঘকি 
প্রপিঘন দাাঁর়েঘয থাকা দুজন সসনয দ্রুত মরহলাি প্রপাষাক পরিরহত প্রলাকটাঘক রনিস্ত্র কঘি এর্ং তাি 
প্রহজার্ না তুঘলই তািা রনরিত হঘয যায প্রস প্রকাঘনা মরহলা না র্িং কঘযকরদঘনি না কামান প্রখাাঁচা 
প্রখাাঁচা দার়েযুক্ত আপনাি সৎ-ভাই। 
 

প্রস প্রথঘম ধ্বিাধ্বরি কঘি এর্ং রচৎকাি কঘি র্ঘল প্রয আপরন একজন অপদাথব শাসক এর্ং প্রসই 
নযাযসঙ্গত সম্রাট; আিও র্ঘল প্রয আমাি প্রলাঘকিা একজন অকালকুিঘণ্ডি প্রমাসাঘহর্ এর্ং তাঘদি 
উরচত দারযত্বশীলতাি পরিচয প্রদযা এর্ং তাঘক প্রিঘ়ে প্রদযা। অর্শয, রকিুক্ষণ পঘিই প্রস রনির্ হঘয 
যায, মঘন হয ভাঘযযি উপঘি প্রস রনঘজঘক প্রসাপদব কঘিঘি। 
 

আমাি সৎ-ভাই এখন প্রকাথায আঘি? 
 

সুলতান, দূযবপ্রাসাঘদি নীঘচ ভূযভবস্থ কািাকঘক্ষ। 
 

হুমাযুন মানসপঘট, কারু্ঘলি দূযবপ্রাকাঘিি উপঘি রতনর্িঘিি আকর্িঘক প্রযন প্রদখঘত পায এর্ং 
পুনিায রনঘজি সৎ-ভাইঘযি প্ররত একটা অদময প্রক্রাধ তাঘক অন্ধ কঘি তুঘল। আকর্ি কত সহঘজ 
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মািা প্রযঘত পািঘতা। কামিাঘনি রর্ঘদ্রাঘহি ফঘল কত প্রলাক মািা রযঘযঘি? প্রস িত্নখরচত মযান 
প্রথঘক তাি আলমযীি প্রর্ি কঘি আঘন। 
 

আহঘমদ খান, আমাঘক কামিাঘনি কাঘি রনঘয চঘলন। 
 

আহঘমদ খান প্রাঙ্গঘণি উপি রদঘয দ্রুত পথ প্রদরখঘয এরযঘয যায, একটা নীচু দিজাি নীঘচ রদঘয, 
যাি উভযপাঘশ্বব প্রহিী প্রমাতাঘযন কিা িঘযঘি, প্রঘর্শ কঘি এর্ং খা়ো একপ্রস্থ রসাঁর়ে রদঘয নামঘত 
থাঘক যা দূযবপ্রাসাঘদি তলঘদঘশ প্রনঘম রযঘযঘি। হুমাযুন প্রচাখ রপটরপট কঘি অভযন্তঘিি যরলপঘথি 
অন্ধকাঘি দৃরষ্ট সইঘয রনঘত প্রচষ্টা কঘি, প্রযখাঘন প্রকর্ল একটা প্রতঘলি প্রদীপ একটা প্রচািকুেরিি 
রভতঘি জ্বলঘি। তাি দৃরষ্ট রকিুটা পরিষ্কাি হঘত তাাঁি মঘন হয একটা রর্শাল উাঁদুিঘক প্রস প্রদযাল 
র্িার্ি প্রদৌঘ়ে প্রযঘত প্রদঘখঘি। প্রস মঘন মঘন ভাঘর্, রনঘজি রর্শ্বাসোতক ভাইঘক রর্ঘদ্রাঘহি মহামািী 
িািা অনযঘদি আক্রান্ত কিা প্রথঘক প্রস অন্তত থামাঘত প্রপঘিঘি এর্ং প্রস তাি তির্ারিি হাতল 
আিও শক্ত কঘি আাঁকঘ়ে ধঘি। তািা অর্শয ইরতমঘধয কামিাঘনি কািাকঘক্ষি দিজাি রদঘক 
অগ্রসি হঘত শুরু কঘিঘি, আহঘমদ খাঘনি চািজন সসনয প্রযখাঘন পাহািা রদঘে। 
 

আরম একা রভতঘি প্রঘর্শ কিঘত চাই, হুমাযুন যম্ভীি কঘণ্ঠ র্ঘল। আরম একা অনুঘশাচনাহীন 
রর্শ্বাসোতঘকি সাঘথ প্রর্াঝাাঁপ়ো কিঘত চাই। আমাি হাঘতই প্রকর্ল আমাি পরির্াঘিি িক্ত ঝিঘর্। 
 

পুরু কাঘেি দিজাি উপঘিি আি নীঘচি ভািী প্রলাহাি রিটরকরন একজন প্রহিী খুঘল প্রদয। হুমাযুন 
মাথা নীচু কঘি কািাকুেরিি প্রভতঘি প্রঘর্শ কঘি এর্ং কামিান, প্রভতঘিি খ়ে প্রদযা প্রমঘঝি উপঘি, 
সযাাঁতঘসাঁঘত পাথঘিি প্রদযাঘল রপে রদঘয রর্ধ্বি ভরঙ্গঘত র্ঘস িঘযঘি, পাাঁচ র্িঘিি প্রর্শী সময যাঘক 
প্রস প্রচাঘখ প্রদঘখরন। ধিা প়োি সময তাাঁি পিঘণ যা রিল প্রসই খঘযিী প্রমঘযরল আলখাল্লা এখনও 
তাি যাঘয িঘযঘি। তাাঁি পিঘণি কাপ়েঘচাপ়ে শতরিন্ন এর্ং তাি মাথাি ভািী কাঘলা প্রহজার্টা 
এখন প্রপিঘন তুঘল িাখায তাঘক রর্ঘদ্রাহী নয র্িং প্রকমন প্রযন হাসযকি প্রদখায। 
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রকিুক্ষণ পঘি, কামিান ধীঘি ধীঘি উঘে দাাঁ়োয। প্রস হুমাযুঘনি প্রচাঘখি রদঘক তাকান প্রথঘক 
রনঘজঘক রর্িত িাঘখ এর্ং প্রসই প্রথম রনির্তা ভঙ্গ কঘি কথা শুরু কঘি। আরম আমাি প্রাণ র্খশ 
রদঘত প্রতামায র্লঘর্া না। তাই প্রমাঘটই প্রভঘর্া না প্রয আরম প্রতামাি পাঘয লুরটঘয পঘ়ে প্রতামাি 
করুণা রভক্ষা কিঘর্া। প্রতামাি হাঘত আরম আমাঘদি আব্বাজাঘনি তির্ারি প্রদঘখরি। ওটা র্যর্হাি 
কি। আমায হতযা কি। আরম যরদ প্রতামাি অর্স্থাঘন থাকতাম তাহঘল আরম রর্নু্দমাত্র রিধা কিতাম 
না… আরম প্রকর্ল একটা রজরনষ প্রতামাি কাঘি চাই… এর্ং কথা প্রশষ না কঘি এই প্রথমর্াি প্রস 
তাাঁি সরু্জ প্রচাঘখি দৃরষ্ট উাঁচু কঘি আি প্রাসরি হুমাযুঘনি প্রচাঘখি রদঘক তাকায। আমাঘদি 
আব্বাজাঘনি পাঘশ আমাঘক সমারধস্থ কঘিা। 
 

হুমাযুন পলকহীন প্রচাঘখ পািা তারকঘয থাঘক। তুরম তাাঁি সৃ্মরতঘক অসম্মান প্রদখার্াি পঘিও আরম 
প্রকন প্রসটা কিঘর্া? আমাি কাঘি তুরম যত প্ররতশ্রুরত কঘিঘিা সর্গুঘলা ভাঙাি পঘিও, শারন্ত আি 
মীমাংসাি জনয আমাি সর্ প্রিার্ প্রতযাখযান কিাি পঘিও, এর্ং সর্ঘচঘয প্রযটা মািাত্মক আমাি 
সন্তাঘনি জীর্ন রর্পঘদি মুঘখ প্রফলাি পঘিও আরম প্রকন প্রসটা কিঘত যার্? 
 

রনঘজঘক আমাি প্রচঘয প্রশ্রষ্ঠ প্রমাণ কিঘত, আমিা যখন প্রিাট রিলাম তখন তুরম যা কিঘত পিন্দ 
কিঘত। রকন্তু আমাি মৃতঘদহ প্রকাথায শারযত িঘযঘি আরম প্রকর্ল প্রসটা রনঘয রচরন্তত। ঝাঘমলাটা 
প্রশষ কি। আমাি মঘতা, সর্াই প্রতামায প্রযমন দূর্বল ভাঘর্, প্রমাণ কঘিা, তুরম প্রমাঘটই প্রসিকম 
নও। হুমাযুঘনি মুঘখি কাঘি কামিান রনঘজি মুখ রনঘয আঘস এর্ং তাি প্রচাঘখ পচা চরর্বি মঘতা 
দুযবন্ধযুক্ত একদলা কফ রনঘক্ষপ কঘি। 
 

রকন্তু হুমাযুন প্রকাঘনা প্ররতরক্রযা প্রদখায না। মৃতুযশযযায র্ার্ঘিি প্রশষ কথাগুঘলাি প্রপিঘন রনরহত 
সরতযকাঘিি প্রাজ্ঞতা, রনঘজি ভাইঘদি কখনও প্রকাঘনা ক্ষরত কিঘর্ না, প্রতামাি যতই মঘন প্রহাক 
প্রসটা তাাঁঘদি প্রাপয, এক নতুন মাত্রায তাাঁি সামঘন প্ররতভাত হয। হুমাযুঘনি সাঘথ সাঘথ তাি 
ভাইঘদিও র্ার্ি িক্ষা কিঘত প্রচঘযরিঘলন। প্রক্রাঘধি র্শর্তবী হঘয রনঘজি ভাইঘক যরদ প্রস হতযা 
কঘি তাহঘল রক প্রস শারন্তঘত র্াাঁচঘত পািঘর্? এই প্রনাংিা প্রঘকাঘষ্ঠ তাাঁঘক হতযা কিাি জনয 
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প্রঘিারচত কঘি, কামিান- প্রয তাঘক খুর্ ভাঘলা কঘিই প্রচঘন তাি জনয তাি প্রশষ ফাাঁদটা প্রপঘতঘি, 
সনরতকতা র্জবন কঘি হুমাযুন প্রযন রনঘজঘক তাি িঘি নারমঘয আনাি ধৃষ্টতা প্রদখায, আি িাঘযি 
মাথায প্রমাণ কঘি প্রয করুণা নয, দূর্বলতাই তাাঁি পূর্বর্তবী সর্ মীমাংসা প্রযাঘসি প্রপিঘন কাজ 
কঘিঘি। 
 

হুমাযুন উিত তির্ারিটা নারমঘয প্রনয এর্ং প্রচাঘখি উপি প্রথঘক কঘফি দলাটা মুঘি প্রফঘল। মৃতুযই 
প্রতামাি প্রাপয তুরম প্রসটা রনঘজই রু্ঝঘত প্রপঘিঘি প্রদঘখ আরম খুরশ হঘযরি রকন্তু আরম আমাি 
পিামশবদাতাঘদি সাঘথ আঘলাচনা কঘিই প্রতামাি ভাঘযযি র্যাপাঘি রসিান্ত প্রনর্। প্রতামায যরদ 
মৃতুযদণ্ড রদঘতই হয হেকািী প্ররতরহংসাি র্শর্তবী হঘয না প্রসটা োণ্ডা মাথায রর্চাি রর্ঘর্চনাি পঘিই 
প্রদযা হঘর্। হুমাযুন কক্ষ তযায কিাি জনয েুঘি দাাঁ়োর্াি সময, তাাঁি মঘন হয কামিাঘনি প্রোাঁঘটি 
প্রকাঘণ প্রস প্রযন হাল্কা হারসি একটা িটা প্রদখঘত প্রপঘযঘি। প্রস যা প্রদঘখঘি তাাঁঘক তাাঁি দূর্বলতা প্রভঘর্ 
রনঘয রক প্রস হাসঘি, নারক প্রভঘর্ঘি প্রয এইর্াঘিি মঘতা প্রস প্রাঘণ প্রর্াঁঘচ রযঘযঘি? 
 

প্রস কক্ষ প্রথঘক প্রর্ি হঘয যার্াি আঘয প্রশষর্াঘিি মঘতা ো়ে েুরিঘয কামিাঘনি রদঘক যখন তাকায, 
তাাঁি সৎ-ভাইঘযি দৃরষ্ট তখন আর্ািও মারটি রদঘক রনর্ি, মুখার্যর্ ভার্ঘলশহীন। 
 

* 
 

হুমাযুন তাি সূযবাঘলারকত দির্াি কঘক্ষ সমঘর্ত, তাি পিামশবদাতাঘদি মি দৃরষ্টঘত অঘর্ক্ষণ কঘি। 
তাাঁি রনঘজি প্রমজাজ রতক্ত হঘয িঘযঘি। কামিাঘনি ভাযয রনঘয তাঘক একটা রসিাঘন্ত উপণীত হঘত 
হঘর্। কালঘক্ষপণ কিাটা দূর্বলতা র্ঘল প্ররতযমান হঘর্। প্রস আঘলাচনা শুরু কিঘত তাাঁি 
পিামশবদাতাঘদিও যম্ভীি প্রদখায। 
 

আমাি সৎ-ভাইঘযি জীর্ন র্খশ প্রদযা হঘর্ রক না প্রসটা আমাি এরক্তযাি রকন্তু তাি আঘয আরম 
আপনাঘদি মতামত জানঘত আগ্রহী। আমাি রর্রুঘি রর্ঘদ্রাঘহি সূত্রপাত কঘি রনুঃসঘন্দঘহ র্হু 
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প্রলাঘকি প্রাণহারনি জনয প্রস দাযী। তাি রর্রুিচারিতা আমাি শরক্ত খর্ব কঘিঘি, রহনু্দিান পুনিায 
দখঘলি রনরমঘত্ত আমাি পরিকল্পনা র্াির্াযঘন রর্লম্ব েরটঘযঘি, প্রসই সাঘথ আমাি একমাত্র সন্তান 
আকর্িঘক রর্পঘদি সমু্মখীন কঘিঘি। রকন্তু এঘতা রকিুি পঘিও প্রস আমাি সৎ-ভাই, আমাি 
আব্বাজাঘনি সন্তান এর্ং সতমূঘিি িঘক্তি উত্তিারধকািী। আরম এই িঘক্ত আমাি হাত তখনই 
িরঞ্জত কিঘর্া যখন আরম পুঘিাপুরি রনরিন্ত হর্ প্রয আমাি সামঘন এটা িা়ো আি প্রকাঘনা পথ প্রনই 
এর্ং নযাযরর্চাঘিি স্বাঘথব, আি আমাি িাজত্ব ও এি জনযঘণি মঙ্গলাঘথব তাি মৃতুয প্রঘযাজন। 
আপনাঘদি মতামত আরম শুনঘত আগ্রহী। 
 

সুলতান, সর্িাম খান সামঘন এরযঘয আঘস, তাাঁি কণ্ঠস্বি পরিষ্কাি এর্ং স্পষ্ট, আমাি মঘন হয 
এখাঘন উপরস্থত সর্াি পঘক্ষ আরম মতামত র্যক্ত কিঘত পারি। এটা রনঘয সঘন্দঘহি রর্নু্দমাত্র 
অর্কাশ প্রনই আপনাি স্বাঘথব, আপনাি সন্তান, আপনাি সাম্রাজয আি আমাঘদি সর্াি স্বাঘথব 
আপনাি সৎ-ভাইঘক মৃতুযদণ্ড প্রদযা উরচত। কামিান আপনাি ভাই নয, প্রস আপনাি শত্রু। তাি 
প্ররত আপনাি ভ্রাতৃসুলভ অনুভূরত প্রথঘক রনঘজঘক মুক্ত করুন। একজন শাসঘকি রসিাঘন্তি রভতঘি 
এসর্ অনুভূরতি প্রকাঘনা স্থান প্রনই। আপরন যরদ সম্রাট রহসাঘর্ অরধরষ্ঠত থাকঘত চান এর্ং আপনাি 
আি আপনাি সন্তাঘনি জনয রহনু্দিাঘনি রসংহাসন পুনরুিাঘি আমাঘদি সর্াি সমঘর্ত অরভলাষ 
হারসল কিঘত চান, তাহঘল প্রকর্ল একটাই কিণীয িঘযঘি। তাি প্রাণদণ্ড কাযবকি কঘিন। সাথীিা 
আমাি, আরম রক রেক র্রলরন? 
 

দির্াঘি উপরস্থত সর্াই সরম্মরলত কঘণ্ঠ এর্ং প্রকাঘনা িকম রিধািে িা়োই উত্তি প্রদয, হযাাঁ! 
 

অনযঘকান সমাধাঘনি পঘক্ষ আপনাঘদি কাঘিা রক প্রকাঘনা সাফাই প্রদর্াি প্রনই, হুমাযুন জানঘত চায। 
 

না, সুলতান। 
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 ধনযর্াদ। আপনাঘদি পিামশব আরম প্রভঘর্ প্রদখঘর্া। হুমাযুন আি একটা কথা না র্ঘল দির্ািকক্ষ 
তযায কঘি, তাি ভ্রু কুচঘক িঘযঘি। তাি পিামশবদাতাঘদি পিামশব অনুযাযী রসিান্ত প্রনযাটা খুর্ 
সহজ কাজ না। তাঘদি প্রকউই তাি মঘতা কামিাঘনি িক্ত ধািণ কঘি না। প্রস রক কিঘি প্রসরর্ষঘয 
সঘচতনভাঘর্ প্রকাঘনা রচন্তা না কঘিই হুমাযুন প্রজনানাঘদি কঘক্ষি রদঘক হাাঁটঘত শুরু কঘি এর্ং 
প্রসখাঘন প্রপৌঁঘি প্রস সিাসরি গুলর্দঘনি কামিায যায। তাি সৎ-প্রর্ান প্রর্গুনী িঘঙি একটা প্রঢালা 
প্রিশঘমি আলখাল্লা যাঘয জর়েঘয নীচু একটা রযরি কিা প্রকদািায র্ঘস িঘযঘি আি তাাঁি 
পরিচারিকা হারতি দাাঁঘতি সতিী একটা রচরুণী রদঘয তাাঁি কাঘলা চুল আচঘ়ে রদঘে। গুলর্দন 
হুমাযুঘনি মুঘখি অরভর্যরক্ত প্রদখা মাত্র পরিচারিকাঘক রর্দায প্রদয। রক র্যাপাি ভাইজান? 
 

তুরম রক জাঘনা তািা আর্ািও কামিানঘক র্রন্দ কঘিঘি এর্ং এই মুহূঘতব প্রস ভূযভবস্থ কািাকুেরিঘত 
র্রন্দ িঘযঘি? 
 

অর্শযই জারন। 
 

তাি রনযরতি র্যাপাঘি আরম আমাি রর্ঘর্ঘকি কাঘি পরিষ্কাি থাকঘত চাই। আরম রু্ঝঘত পািরি প্রয 
তাি অসংখয অপকঘমবি জনয সাধািণ িীরতনীরত অনুযাযী তাি মৃতুযদণ্ড প্রাপয এর্ং আমাি 
পিামশবদাতািা একর্াঘকয িায রদঘযঘি প্রয এইর্াি তাঘক মিঘতই হঘর্। তাঘক পুনিায আমাি 
কজাি রভতঘি পার্াি ক্ষণটা আরম প্রাযশই যখন কল্পনা কিতাম আকর্ঘিি প্ররত তাাঁি দুর্বযর্হাঘিি 
কািঘণই প্রকর্ল আমাি মঘন হত রনজ হাঘত তাাঁঘক হতযা করি, এর্ং হারমদা- আকর্ঘিি মা 
রহসাঘর্- এটা কিঘত আমাঘক রমনরত কিঘতা। অর্শয, আমাি প্রক্রাধ প্রশরমত হঘল আরম রু্ঝঘত 
পারি িাঘযি র্শর্তবী হঘয রসিান্ত প্রনযাটা আমাি রেক হঘর্ না, আমাঘদি সাম্রাঘজযি জনয প্রকানটা 
উত্তম হঘর্ রসিান্ত প্রনর্াি সময প্রসটাও মাথায িাখঘত হঘর্। ভাইঘদি প্রকাঘনা ক্ষরত না কিাি জনয 
আব্বাজাঘনি রনঘষঘধি কথা আমাি স্মিণ আঘি আি তাই রসিান্ত রনঘত আরম ইতিত কিরি। 
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আপনাি রর়্েম্বনা আরম রু্ঝঘত পািরি, হুমাযুঘনি হাত ধঘি প্রকামল কঘণ্ঠ গুলর্দন র্ঘল। আপরন 
কখনও কথা রদঘয কথাি র্িঘখলাপ কঘিনরন। মঘন আঘি আপনাি অমাতবঘদি রর্িরক্ত সঘত্ত্বও 
রভরিঅলা রনজামঘক প্রদযা প্ররতশ্রুরতি প্ররত, প্রয আপনাি রসংহাসঘন প্রস এক রক দুই েন্টাি জনয 
অরধরষ্ঠত হঘর্, আপরন রকভাঘর্ সম্মান প্রদশবন কঘিরিঘলন। আপরন সর্সমঘয রনঘজি কথা িাঘখন, 
তাই আপরন মাঘঝ মাঘঝ অনুধার্ন কিঘত র্যথব হন প্রয অনযিা প্রযমন প্রশিশাহ, প্রয চওসাি যুঘিি 
আঘয আপনাি সাঘথ িলনাি আশ্রয রনঘযরিল র্া আপনাি রনঘজি সৎ-ভাইঘযিা প্রতমন রকিু কিঘর্ 
না। আপরন কামিানঘক এত সুঘযায রদঘযঘিন এর্ং প্রস অর্লীলায প্রযভাঘর্ আপনাি করুণাি সুঘযায 
রনঘযঘি প্রয আমাি রনঘজিই মঘন হয প্রয আমাঘদি আব্বাজানঘক আপরন যরদ প্রকাঘনা প্ররতশ্রুরত 
কখনও রদঘযও থাঘকন প্রসটা তাাঁি ক্রমাযত শেতাি কািঘণ নাকচ হঘয রযঘযঘি… প্রস চুপ কঘি 
প্রথঘক রকিু একটা ভাঘর্। আমাঘক যরদ অকপঘট র্লঘত র্ঘলন আরম র্লঘর্া তাি মিাই উরচত। 
আমাঘদি আব্বাজান প্রয সাম্রাজয প্ররতষ্ঠাি জনয এঘতা কঘোি সংগ্রাম কঘিরিঘলন প্রসই সাম্রাঘজযি 
জনয এটা মঙ্গলজনক হঘর্। কামিাঘনি সমসযা দূি হঘলই প্রকর্ল আপরন রহনু্দিান পুনরুিাঘিি 
জনয একাগ্ররচঘত্ত মঘনারনঘর্শ কিঘত পািঘর্ন। 
 

হুমাযুন অঘনকক্ষণ প্রকাঘনা কথা না র্ঘল চুপ কঘি র্ঘস থাঘক। প্রস অর্ঘশঘষ সতকবতাি সাঘথ 
র্লঘত শুরু কঘি। আরম জারন প্রতামাি যুরক্ত রেক আঘি। আরম এটাও জারন আমাঘদি আব্বাজান 
সর্সমঘয র্লঘতন আরম র়্ে প্রর্শী রনুঃসঙ্গতা পিন্দ করি…রকন্তু চূ়োন্ত রসিান্ত প্রনযাি পূঘর্ব আরম 
প্রকাথাও রযঘয রকিুক্ষণ একাকী রর্ষযটা রনঘত ভার্ঘত চাই। 
 

আমাঘদি আব্বাজাঘনি সৃ্মরতকথা আপরন সাঘথ কঘি রনঘয প্রযঘয প্রদখঘত পাঘিন যরদ প্রসখান প্রথঘক 
প্রকাঘনা রনঘদবশনা র্া সান্ত্বনা পান? আি তািা়ো, রতরন প্রযমনটা র্ঘলঘিন প্রতমরন কঘি প্রসসর্ 
আপনািই প্রলখা, জীর্নযাপন আি শাসন কাঘযবি জনয রনঘদবশনা প্রদান। 
 

হুমাযুন, রকিুক্ষণ পঘি, কারু্ঘলি দূযবপ্রাসাঘদি প্রাচীঘি অর্রস্থত সঘর্বাচ্চ পযবঘর্ক্ষণ প্রচৌরকি পাথুঘি 
রসাঁর়ে রদঘয উপঘি উেঘত থাঘক। তাাঁি হাঘত হারতি দাাঁত রদঘয র্াধান তাাঁি আব্বাজাঘনি সৃ্মরতকথা 
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যা প্রস তাি উত্থানপতঘনি মাঘঝও সযঘত্ন সংিক্ষণ কঘিঘি। প্রস জওহিঘক কঘোি আঘদশ রদঘয 
পযবঘর্ক্ষণ প্রচৌরকি প্রঘর্শিাঘি র্রসঘয প্রিঘখ এঘসঘি, প্রয প্রকউ প্রযন প্রভতঘি প্রঘর্ঘশি অনুমরত না 
পায। হুমাযুন যখন রসাঁর়েি প্রশষ ধাঘপ প্রপৌঁঘি, একটা সমতল িাঘদ এঘস উপরস্থত হয, প্রস প্রটি পায 
প্রয রদঘনি উষ্ণতা হ্রাস পাঘে। েন্টাখাঘনঘকি রভতঘিই সন্ধযা নামঘর্। তািকািারজ তাঘক রক রদক 
রনঘদবশনা প্রদয প্রসটা পযবঘর্ক্ষঘণি জনয তাি হযত তািা প্রফাাঁটা পযবন্ত অঘপক্ষা কিা উরচত রকন্তু প্রস 
তািপঘি রক মঘন কঘি ভার্নাটা নাকচ কঘি প্রদয। প্রস জীর্ঘন যত পিীক্ষা আি আশাহঘতি 
প্রর্দনাি সমু্মখীন হঘযঘি প্রসখান প্রথঘক প্রস একটা রশক্ষাই লাভ কঘিঘি প্রয প্রস তাি স্ত্রী র্া 
িক্তসম্পঘকবি আত্মীয, তাি পিামশবদাতাঘদি মঘতা তািকািারজি উপঘি রনঘজি রসিাঘন্তি 
দাযদারযত্ব প্রিঘ়ে রদঘত পাঘি না। 
 

র্ার্ি তাাঁঘক র্ঘলরিঘলন প্রয রতরন র্ালযকাঘলই রু্ঝঘত প্রপঘিরিঘলন প্রয একজন শাসকঘক শাসনকাযব 
পরিচালনা কিঘতই হঘর্। এটা শাসকঘক তাি অভীষ্ট লক্ষয অজবঘন অতুলনীয সুঘযায আি স্বাধীনতা 
দান কঘি, রকন্তু প্রসই সাঘথ এটা তাি ভূরমকাঘক ভীষণ একারকঘত্ব ভরিঘয প্রদয। তাঘক প্রকর্ল 
রসিান্ত রনঘলই হঘর্ না র্ারক জীর্নটা তাাঁঘক এি পরিণরত প্রভায কিঘত হঘর্ এর্ং মৃতুযি পির্তবী 
জীর্ঘন হাশঘিি মযদাঘন তাাঁঘক এজনয জর্ার্রদরহ কিঘত হঘর্। 
 

অন্ধকাি েরনঘয আসঘত শুরু কিঘল, হুমাযুন তাাঁি আব্বাজাঘনি সৃ্মরতকথা খুঘল আনমঘন পৃষ্ঠা 
উিাঘত থাঘক। তাি প্রচাখ প্রথঘমই একটা অনুঘেঘদি রদঘক আকৃষ্ট হয প্রযখাঘন র্ণবনা কিা হঘযঘি, 
রকভাঘর্ সতমূি তাি এক অরভযাঘনি সময প্রিঘপি অরধর্াসীঘদি রভতঘি প্রচরলত সনাতন িীরত 
অনুযাযী করুণাি রর্িল দৃষ্টান্ত প্রদশবন কঘিরিঘলন এর্ং তাাঁি রনঘজি পরির্াঘিি একজন শরক্তশালী 
সদসয প্রয তাি রর্রুঘি রর্ঘদ্রাঘহি ষ়েযন্ত্র কঘিরিল তাাঁঘক হতযা না কঘি প্রকর্ল অন্ধ কঘি রদঘয 
িক্তক্ষযী সংেষব সৃরষ্টি সম্ভার্না এর়েঘয রযঘযরিঘলন। রর্ঘদ্রাহ দমঘনি একটা পন্থা রহসাঘর্ র্ার্ি 
এটা সমথবন কঘিঘিন এর্ং মন্তর্য কঘিঘিন প্রয আজও অঘনক প্রযাঘত্রি রভতঘি এমন শারিি রর্ধান 
প্রচরলত িঘযঘি এর্ং এটাঘক তািা নযাযয আি যথাথব র্ঘল রর্ঘর্চনা কঘি। 
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হুমাযুন সাঘথ সাঘথ রু্ঝঘত পাঘি প্রয কামিাঘনি এটাই রনযরত হওযা উরচত। দৃরষ্টহীন হর্াি সাঘথ 
সাঘথ তাাঁি হুমরকও দূি হঘর্। প্রকাঘনা রর্ঘদ্রাহী প্রযাত্রপরত আি কখনও কামিানঘক হুমাযুঘনি 
প্ররতপক্ষ রহসাঘর্ রর্ঘর্চনা কিঘর্ না। তাি সৎ-ভাইও হযঘতা রনঘজি কৃতকমব রর্ঘর্চনাি সময 
পাঘর্ এর্ং প্রশষ রর্চাঘিি ডাক আসর্াি আঘয হযঘতা প্রস অনুতপ্তও হঘত পাঘি। শারিটা খুর্ই 
রনষু্ঠি হঘর্, রকন্তু হুমাযুন জাঘন প্রয এটা র্লর্ৎ কঘি রকিুটা করুণা প্রদশবঘনি জনয রনঘজি সহজাত 
প্ররৃ্রত্তি প্ররত প্রস সম্মান প্রদশবন কিঘর্ এর্ং প্রসই সাঘথ রনঘজি সৎ-ভাইঘদি প্ররত অরচন্তনীয 
রহংস্রতা প্রথঘক রর্িত থাকঘত তাাঁি আব্বাজাঘনি রনঘষধাজ্ঞা রকিুটা হঘলও মানয কিা হঘর্। 
 

র্ার্ঘিি সৃ্মরতকথাি হারতি দাাঁঘতি মলাট র্ন্ধ কঘি, হুমাযুন রসাঁর়ে রদঘয নীঘচ প্রনঘম আঘস। আমাি 
পিামশবদাতাঘদি এই মুহূঘতব আমাি কাঘি প্রডঘক রনঘয এঘসা, প্রস জওহিঘক র্ঘল। পাাঁচ রমরনঘটি 
রভতঘি তাঘদি সর্াইঘক তাি চািপাঘশ দাাঁর়েঘয থাকঘত প্রদখা যায। আরম রসিান্ত রনঘযরি প্রয আমাি 
সৎ-ভাইঘক অন্ধ কঘি প্রদযা হঘর্, তাি ক্রমাযত অপকঘমবি শারি রহসাঘর্ আি প্রসই সাঘথ এখাঘন 
আমাি িাজত্ব আি রহনু্দিাঘন আমাঘদি অরধকাি পুনরুিাঘি প্রস প্রযন প্রকাঘনা হুমরক সৃরষ্ট কিঘত না 
পাঘি। আজ িাঘত সূযব অি যার্াি একেন্টা পঘি শারি কাযবকি কিা হঘর্। জারহদ প্রর্য, এই 
দারযত্বটা আরম আপনাঘক রদরে। আমাি ইো প্রহরকঘমি রর্ঘর্চনায সর্ঘচঘয দ্রুততম পিরত প্রযন 
অর্লম্বন কিা হয এর্ং আমাি সৎ-ভাইঘক প্রযন প্রকাঘনা িকম হুরশযারি প্রদযা না হয যাঘত কঘি রক 
েটঘত চঘলঘি প্রসজনয প্রস ভীত হর্াি সময না পায। আরম তাি যন্ত্রণা আি কষ্ট প্রদখঘত চাই না। 
জওহি, আমাি পঘক্ষ তুরম রর্ষযটা প্রতযক্ষ কিঘর্। অর্শয, কামিানঘক প্রযন জানান হয প্রয আমাি 
প্রতযক্ষ রনঘদবঘশ শারিটা র্লর্ৎ কিা হঘযঘি এর্ং এি পুঘিা দাযদারযত্ব আমাি একাি। আযামীকাল 
মাযরিঘর্ি নামাঘজি রকিুক্ষণ পূঘর্ব তুরম আমাি সৎ-ভাইঘক এজনয আমাি সামঘন হারজি কিঘর্। 
 

* 
 

সুলতান, জওহি প্রদ়েেন্টা পঘি এঘস জানায, আপনাি আঘদশ পারলত হঘযঘি। জারহদ প্রর্ঘযি 
র্ািাই কিা িযজন প্রলাক কািাকুেরিঘত প্রঘর্ঘশি পাাঁচ রমরনট রক তািও কম সমঘয পুঘিা র্যাপািটা 
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প্রশষ হঘযঘি। তাঘদি রভতঘি চািজন আপনাি সৎ-ভাইঘক মারটঘত প্রচঘপ ধঘি এঘককজন তাি 
এঘকক হাত পা প্রচঘপ ধঘি থাঘক। প্রস যখন ধ্বিাধ্বরি আি লারথ প্রচষ্টা কিঘি তখন পিমজন- 
মানুষ না র্ঘল তাঘক ভাঘলাক র্লাই উরচঘতাি রর্শাল হাঘতি পাঞ্জায কামিাঘনি মাথাটা প্রচঘপ ধঘি 
এর্ং মাথাটা রস্থি িাঘখ। ষষ্ঠর্যরক্ত আগুঘনি রশখায আঘযই যনযঘন লাল কঘি িাখা সুইঘযি প্রযািা 
রনঘয দ্রুত আপনাি সৎ-ভাইঘযি দুই প্রচাঘখি মরণঘত পযবাযক্রঘম রর্ি কঘি। কামিান যন্ত্রণায যখন 
রু্ঘনা পশুি মঘতা রচৎকাি কিরিল, প্রলাকটা তখন তাি দৃরষ্টশরক্ত পুঘিাপুরি নষ্ট কিাি জনয প্রচাঘখি 
মরণঘত লর্ণ আি প্রলরু্ি িস েঘষ প্রদয। প্রস তািপঘি আপনাি সৎ-ভাইঘযি প্রচাঘখ সুরতি পরিষ্কাি, 
নিম কাপ়ে প্রর্াঁঘধ প্রদয এর্ং জানায প্রয তাাঁঘক আি প্রকাঘনা কষ্ট প্রদযা হঘর্ না। তািপঘি তাাঁিা 
তাাঁঘক তাাঁি শারি এর্ং প্রস প্রাঘণ প্রর্াঁঘচ থাকঘর্- যরদও প্রসটা হঘর্ একটা রর্কলাঙ্গ জীর্ন- এসর্ 
রর্ঘর্চনা কিাি জনয কািাপ্রঘকাঘষ্ঠ একাকী প্রিঘখ প্রর্ি হঘয আঘস… 
 

* 
 

পঘিিরদন সন্ধযাঘর্লা, মাযরিঘর্ি নামাঘজি রকিুক্ষণ আঘয, কামিানঘক হুমাযুঘনি সামঘন এঘন 
হারজি কিা হয। তাাঁি প্রচাঘখ এখন আি পরট্ট র্াধা প্রনই এর্ং হুমাযুঘনি আঘদঘশ তাঘক প্রযাসল 
করিঘয প্রমাযল যুর্িাঘজি উপযুক্ত প্রপাষাক পরিরহত অর্স্থায রনঘয আসা হঘযঘি। হুমাযুন প্রহিীঘদি 
রর্দায কঘি প্রদয এর্ং প্রকামল কঘণ্ঠ কামিাঘনি সাঘথ কথা র্লঘত শুরু কঘি। 
 

আরম হুমাযুন, প্রতামাি সৎ-ভাই। আরম প্রতামায রনরিত কঘি র্লরি কঘক্ষ আমিা িা়ো আি প্রকউ 
প্রনই। কামিান যখন দৃরষ্টহীন প্রচাঘখ তাি রদঘক তারকঘয থাঘক প্রস র্লঘত থাঘক, আরম প্রতামাঘক 
জানাঘত চাই প্রয আমাি প্রকর্লমাত্র আমািই আঘদঘশ প্রতামায অন্ধ কঘি প্রদযা হঘযঘি। যািা কাজটা 
সম্পন্ন কঘিঘি তাঘদি প্রকাঘনা প্রদাষ প্রনই। আরম এটা কিঘত র্াধয হঘযরি কািণ আমাি মঘন 
হঘযঘি প্রয আরম প্রতামাি প্ররত যতই ক্ষমাসুলভ আচিণ করি, তুরম রর্নু্দমাত্র অনুতপ্ত হঘর্ না আি 
আমাঘক আমাি রসংহাসন আি আকর্ঘিি ভরর্ষযত এর্ং আমাঘদি সাম্রাজয িক্ষা কিঘত হঘর্। 
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হুমাযুন চুপ কঘি থাঘক এর্ং অঘপক্ষা কঘি, খারনকটা হঘলও আশা কঘি কামিান রকিু র্লঘর্ র্া 
রনঘদনপঘক্ষ, অন্ধ হওযা সঘত্ত্বও, তাাঁঘক আক্রমণ কিঘত প্রচষ্টা কিঘর্। 
 

রকন্তু রকিুক্ষণ রনির্ থাকাি পঘি কামিান পিাজয প্রমঘন প্রনযা সুঘি কথা র্ঘল। আপরন আমাি 
জীর্ন র্খশ রদঘযঘিন রকন্তু একই সাঘথ আমাি কাি প্রথঘক আমাি রপ্রয সর্রকিু প্রকঘ়েও রনঘযঘিন- 
আমাি পরিকল্পনা, আমাি উচ্চাশা। আরম আপনাঘক অরভনন্দন জানাই। আপরন মহান আি 
করুণাময পারদশাহ রহসাঘর্ এখন আরর্ভূবত হঘত পাঘিন যখন আপরন জাঘনন আমাঘক কর্ন্ধ কঘি 
প্রফলাি প্রচঘযও রনখুাঁতভাঘর্ আপরন আমাঘক ধ্বংস কঘিঘিন… 
 

হুমাযুন প্রকাঘনা কথা র্ঘল না এর্ং কামিান রকিুক্ষণ পঘি আর্াি র্লঘত থাঘক। আরম আপনাঘক 
প্রদাষ প্রদই না। আরম সর্সমঘয আপনাি ক্ষমাশীলতাঘক তারেলয প্রদশবন কঘিরি এর্ং জারন আমাি 
শারিই প্রাপয। যতকাল িাঘত আরম যখন প্রজঘয শুঘযরিলাম আি দৃরষ্টহীন এই প্রচাঘখি র্যাথা কমাি 
জনয প্রাথবনা কিরিলাম এর্ং ভার্রিলাম প্রয আরম এতরদন প্রযভাঘর্ জীর্নযাপন কঘিরি প্রসটাি 
সমারপ্ত েঘটঘি, আমাি মঘন তখন আঘিকটা ভার্নাি জন্ম হয। পুঘিা র্যাপািটাই একটু অদু্ভত রকন্তু 
আরম প্রযন প্রকমন একটা স্বরিঘর্াধ কিঘত থারক… একটা অনুভূরত, প্রয অর্ঘশঘষ, এঘতার্িি পঘি 
আরম পারথবর্ আকাঙ্খাি প্রর্াঝা মন প্রথঘক প্রঝঘ়ে প্রফলঘত পারি। আরম আপনাি কাঘি। প্রকর্ল 
একটাই রজরনস কামনা করি এর্ং এটা আরম আন্তরিকতাি সাঘথ চাইরি। 
 

রক প্রসটা? 
 

আরম এখাঘন আপনাি করুণা র্া েৃণাি পাত্র রহসাঘর্ র্া আপরন আমাঘক প্রযমন উদািতা প্রদশবন 
কিঘত চান তাি মুখাঘপক্ষী হঘয থাকঘত চাই না। আসকারিি নযায, আমাঘকও মক্কায তীথব কিঘত- 
হঘজ্জ্ব যার্াি অনুমরত রদন। আমাঘক এটা রকিুটা হঘলও হযঘতা আরত্মক প্রশারন্ত দান কিঘর্। 
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অনুরমত রদলাম, হুমাযুন র্ঘল, আরম প্রতামাি জনয প্রদাযা কিঘর্া। প্রস কথা র্লাি সময অনুভর্ কঘি 
কান্নায তাি যাল রভঘজ যাঘে। প্রস অনুধার্ন কঘি, প্রস কাাঁদঘি খারনকটা, প্রস আি তাাঁি সৎভাই 
সামানয সমঘযি জনয প্রয রনষ্পাপ সময অরতর্ারহত কঘিরিল প্রসটা হািার্াি রর্ষণ্ণতাঘর্াধ প্রথঘক আি 
খারনকটা রনঘজঘদি রভতঘি যুি কঘি নষ্ট কিা সমঘযি কথা রচন্তা কঘি যখন তািা একসাঘথ 
তাঘদি আব্বাজাঘনি সাম্রাজয উিাঘি উঘদযায রনঘত পািঘতা, আি খারনকটা যতিাঘত তাি ইরঙ্গঘত 
কামিানঘক প্রয কষ্ট প্রদযা হঘযঘি প্রসটা প্রভঘর্। তাি অশ্রুধািা, অর্শয একইসাঘথ, একটা প্রযাঢ় আি 
সর্বর্যাপী স্বরি প্ররতফরলত কঘি। প্রস আঘিা একর্াি রহনু্দিাঘনি পারদশাহ হঘত, এমনরক রনঘজি 
সাম্রাজয রৃ্রি কিঘত আি র্ার্ি প্রয মহান সাম্রাজয স্থাপঘণি স্বপ্ন প্রদঘখরিল প্রসটা অজবঘন স্বাধীনভাঘর্ 
মঘনারনঘর্শ কিঘত পািঘর্। 
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২৪. উষ্ণ রুচট 

 

সুলতান, ইসলাম শাহ মৃত। রহনু্দিাঘনি রসংহাসন শূনয। 
 

অঙ্গসংর্াহক যখন তাি রপঘেি উপঘিি অংঘশ সুযরন্ধ নারিঘকঘলি প্রতল েঘষ দলাইমলাই কঘি, 
হুমাযুন- িয সপ্তাহ পূঘর্ব- যখন উঘত্তরজত আহঘমদ খাঘনি কাি প্রথঘক প্রস শব্দগুঘলা শুঘনরিল, 
তখনকাি কথা স্মিণ কঘি হাঘস। পির্তবী রদনগুঘলাঘত, রহনু্দিান প্রথঘক খাইর্াি রযরিপথ অরতক্রম 
কঘি আযত ভ্রমণকািীঘদি র্ঘয আনা গুজর্ আঘিা প্রজািাল হঘত থাঘক। তাঘদি প্রকউ র্ঘল প্রয 
ইসলাম খান কঘযক মাস পূঘর্ব আকরিকভাঘর্ মািা রযঘযঘি এর্ং তাি সমথবঘকিা যখন একজন 
উত্তিারধকািীি র্যাপাঘি মর্তঘকয প্রপৌঁিাঘত প্রচষ্টা কিঘি তখন রকিু সমঘযি জনয হঘলও সাফঘলযি 
সাঘথ রর্ষযটা তািা প্রযাপন কিঘত প্রপঘিঘি। প্ররতটা রদন এর্ং প্ররতটা সংর্াদ সম্পঘকব অরতর্ারহত 
হর্াি সাঘথ সাঘথ, হুমাযুঘনি রভতঘি নতুন উেীপনাি সৃরষ্ট হঘত থাঘক। প্রস অনুভর্ কঘি তাি 
রসংহাসন পুনরুিাঘিি রর্শাল একটা সম্ভার্না সৃরষ্ট হঘে। প্রস যরদ কারু্ল তযায কঘি তাহঘল তাি 
সৎ-ভাইঘদি কাি প্রথঘক কারু্ঘলি জনয প্রকাঘনািকম হুমরকি উৎকণ্ঠা প্রথঘক মুক্ত হঘয, প্রস এই 
সুঘযাযটা গ্রহণ কিঘত পাঘি এর্ং তাাঁি হতাশা আি রনর্বাসঘনি লম্বা র্িিগুঘলাি একটা সমারপ্ত 
েটাঘত পাঘি। 
 

প্রস অরতসত্ত্বি অরভযাঘনি জনয রনঘজি র্ারহনী প্রস্তুত কিঘত প্রঘযাজনীয পদঘক্ষপ গ্রহণ কিঘত শুরু 
কঘি। এই মুহূঘতব, দূযবপ্রাসাঘদি প্রাচীঘিি র্াইঘি, তাাঁি আরধকারিঘকিা তাি তর্রকঘদি গুরলর্ষবঘণি 
যরত রৃ্রি কিঘত এর্ং শৃঙ্খলাি সাঘথ অঘস্ত্র র্ারুদ, আি গুরল ভরতব কিঘত এর্ং রনশানা লক্ষয কঘি 
গুরলর্ষবণ কিা িপ্ত কিাঘত কসিত কিঘি। তাি িাঘজযি প্রতযন্ত উপতযকায আি িাঘজযি র্াইঘি 
তাি প্রলাঘকিা অরতরিক্ত সসনয সগ্রঘহি উঘেঘশয র্যি সময অরতর্ারহত কিঘি। অঙ্গসংর্াহক এখন 
হুমাযুঘনি উরু আি রনতঘম্ব উপযুপরি মুষ্ঠাোত কিঘি যা তাাঁি শািীরিক আি মানরসক প্রস্তুরতি 
অংশ। রনঘজি অরভযান পরিকল্পনায রদক রনঘদবশনা লাভ কিঘত প্রস তাাঁি আব্বাজাঘনি রহনু্দিান 
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আক্রমঘণি সৃ্মরতকথা আর্াি প়েঘত শুরু কঘিঘি এর্ং তাাঁি রনঘজি অরভযাঘনি সৃ্মরতি সাঘথ 
প্রসগুঘলা তুলনা কিঘি। 
 

প্রশিশাঘহি রর্রুঘি তাাঁি অরভযাঘন প্রস প্রকাথায ভুল কঘিরিল এর্ং অনযত্র প্রযমন গুজিাঘত প্রস প্রকন 
সাফলয লাভ কঘিরিল প্রসটাি প্রর্াঝাি জনয প্রস তাি প্রসনাপরতঘদি সাঘথ, রর্ঘশষ কঘি আহঘমদ 
খাঘনি সাঘথ দীেবসময আঘলাচনা কঘিঘি। রনঘজি কঘক্ষ একাকী র্ঘস থাকাি সময একরদন সন্ধযা 
নামাি প্রর্শ রকিুক্ষণ পঘি প্রস রনঘজি জনয পুঘিা র্যাপািটাি একটা সংরক্ষপ্তসাি প্রস্তুত কঘি। 
ভাঘলামঘতা প্রস্তুরত গ্রহণ কি, দ্রুত আি রনিাযকরূঘপ রচন্তা আি কাজ কি। প্রতামাি প্রমাকাঘর্লা 
কিঘত প্রতামাি প্ররতপক্ষঘক র্াধয কি এর্ং কখনও প্রযন এি রর্পিীত অর্স্থাি সৃরষ্ট না হয। 
 

রর্যত র্িিগুঘলাঘত প্রস আর্ািও রনঘজঘক যজনীি সুিা উপঘভায কিাি অনুমরত রদঘযঘি এর্ং 
কারু্ল দখল কিাি পি প্রথঘক প্রস মাঘঝ মাঘঝ প্রকর্ল আরফঘমি উঘিয-হিণকািী স্বরিি পরিচযবা 
গ্রহণ কঘি। যুঘিি কঘোিতাি জনয রনঘজি প্রদহঘক শক্ত আি মনঘক শারণত কিঘত এখন রনঘজি 
রভতঘি একটা র্যাপক টানাঘপাঘ়েঘনি পঘ়ে আি ইোশরক্তি রর্পুল প্রঘযায েরটঘয প্রস আরফম আি 
সুিা দুঘটা গ্রহণ কিা প্রথঘক রনঘজঘক রর্িত কঘিঘি। প্রস আর্ািও মল্লযুি শুরু কঘিঘি এর্ং 
অঙ্গসংর্াহক তাাঁঘক তাাঁি প্ররতরদঘনি কসিঘতি জনয প্রস্তুত কিঘি। দ্রুত একটা ইশািা কঘি 
প্রলাকটাঘক তাি কাজ র্ন্ধ কিঘত র্ঘল, হুমাযুন যর়েঘয রচৎ হঘয শুঘয তািপঘি উঘে দাাঁ়োয। প্রস 
সুরতি লম্বা একটা পাজামা প্রকামঘ়ে যরলঘয প্রনয, ল়োইঘযি সময তাাঁি পিঘণ প্রকর্ল এটাই থাঘক, 
এর্ং মসৃণ হলুদ মসরলঘনি পদবাি রভতি রদঘয পাঘশি কামিাি রদঘক এরযঘয যায। প্রসখাঘন লম্বা, 
প্রপষল প্রদঘহি অরধকািী এক র্াদখশারন, তাাঁি প্ররতপক্ষ, একইিকম প্রপাষাক পরিরহত অর্স্থায এর্ং 
প্রতল মারলশ কঘি তাি জনয অঘপক্ষা কিঘি। 
 

র্াঘযরজদ খান, একদম ইতিত কিঘর্ না। হুমাযুন মৃদু হাঘস। তুরম আমাঘক দারুণ রশরখঘযঘি। 
আমাঘক যরদ দশ রমরনঘটি রভতঘি পিাি কিঘত পাি তাহঘল প্রতামাি জনয প্রমাহি ভরতব একটা 
থরল অঘপক্ষা কিঘি। এখন চঘলা রর্ষযটা রনষ্পরত্ত কিা যাক। 
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দুইজন প্রলাক রৃ্ত্তাকাঘি পিস্পঘিি চািপাঘশ েুিঘত থাঘক, প্রক প্রথম আক্রমণ কঘি প্রসটা প্রদখাি 
জনয অঘপক্ষা কঘি। হুমাযুনই প্রথম দ্রুত সামঘন এরযঘয এঘস র্াঘযরজদ খাঘনি র্াহু আকঘ়ে ধঘি 
তাঘক মারটঘত িুাঁঘ়ে প্রফলঘত প্রচষ্টা কঘি। র্াঘযরজদ খান অর্শয একটা প্রমাচ়ে রদঘয হুমাযুঘনি পাঞ্জা 
প্রথঘক রনঘজঘক িার়েঘয প্রনয এর্ং হুমাযুঘনি কাাঁধ আকঘ়ে ধঘি ধাক্কা রদঘয তাাঁঘক ভািসামযহীন 
কিঘত প্রচষ্টা কঘি। হুমাযুন ধাক্কাটা সামঘল প্রনয এর্ং দুজঘন এঘক অপঘিি কাাঁধ আকঘ়ে ধঘি, 
ধ্বিাধ্বরি কঘি, রনঘজঘদি শরক্ত পিখ কঘি। তািপঘি র্াঘযরজদ খান হুমাযুঘনি হাাঁটুি প্রপিঘন 
চরকঘত একটা লারথ মািঘল হুমাযুন প্রহাাঁচট খায। হুমাযুন মারটঘত পঘ়ে যায এর্ং র্াঘযরজদ খান 
মারটি উপঘি পাতা যারলচায তাি র্াহু প্রচঘপ ধঘি প্ররতঘযারযতাি সমারপ্ত েটাঘত হুমাযুঘনি উপি 
ঝাাঁরপঘয পঘ়ে। 
 

রকন্তু হুমাযুন দারুণ রক্ষপ্র আি প্রস যর়েঘয নীচ প্রথঘক সঘি যায। র্াঘযরজদ খান যারলচাি উপঘি 
আিঘ়ে প়েঘত হুমাযুন তাাঁি রপঘেি উপি লারফঘয পঘ়ে এর্ং রনঘজি হাাঁটু তাি রপঘে প্রচঘপ ধঘি 
র্াঘযরজঘদি দুই হাত প্রপিন রদঘক প্রটঘন ধঘি। র্াঘযরজদ খান যতই ধ্বিাধ্বরি করুক, প্রস রনঘজঘক 
হুমাযুঘনি হাত প্রথঘক মুক্ত কিঘত পাঘি না। সুলতান, অঘনক হঘযঘি। আপরন রিতীযর্াঘিি মঘতা 
আমাঘক পিাি কঘিঘিন। 
 

আমাি মঘন হয, প্রথমর্াঘিি মঘতা। আমাি তীব্র সঘন্দহ আঘি প্রয আঘযির্াি তুরম আমাঘক 
রজরতঘয রদঘযরিঘল রকন্তু এর্াি আরমই রজঘতরি। 
 

সুলতাঘনি সঘন্দহ হযত অমূলক না। 
 

ফাঘেহুমাযুন তাাঁি মারলশ কঘক্ষ রফঘি আঘস এর্ং মল্লযুি চলাকালীন সমঘয তাাঁি পরিচািঘকিা উষ্ণ, 
কপূবি-সুর্ারসত পারন রদঘয তামাি প্রয আযতাকাি রর্শাল োঘনি পাত্র ভঘি প্রিঘখঘি প্রসটায রনঘজি 
োম আি প্রতঘল চকচক কিঘত থাকা প্রদহ ধুঘয রনঘজঘক পরিষ্কাি কঘি। প্রস সুরতি একটা প্রমাটা 
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প্রতাযাঘল রদঘয রনঘজঘক শুষ্ক কঘি চন্দন-সুর্ারসত চক পাউডাি প্রদঘহ রিরটঘয প্রদযাি ফাাঁঘক, প্রস 
সামঘনি র্ারনবশ কিা আযনায রনঘজি নি প্রদঘহি রদঘক তীক্ষ্ণ দৃরষ্টঘত তারকঘয থাঘক। তাাঁি 
প্রপশীসমূহ একমাস আঘযি তুলনায এখন অঘনক প্রর্শী স্পষ্ট আি সুযরেত। প্রস ভাঘর্ তাঘক প্রদঘখ 
মঘনই হয না প্রস প্রিচরল্লশ র্িঘিি একজন রৃ্ি, এর্ং তাি মুঘখ সন্তুরষ্টি হারস ফুঘট উঘে। শািীরিক 
কসিতটা প্রর্াধহয তাাঁঘক সাহাযয কিঘি তাি মনঘক প্রকেীভূত কিঘত এর্ং পরিষ্কাি কঘি রচন্তা 
কিঘত। একািঘণই প্রস আিও েনেন িরতরক্রযায রমরলত হঘত পািঘি। 
 

হুমাযুন তাাঁি পরিচািকঘদি সহাযতায দ্রুত প্রপাষাক পরিধান কঘি তাাঁি পিামশবদাতাঘদি সাঘথ 
সর্েঘক রমরলত হর্াি জনয প্রস্তুত হয। কঘযক রমরনট পঘি, প্রসানাি র্কঘলশ প্রদযা যাঢ় নীল িঘঙি 
রটউরনক আি সমু্মখভাঘয মযূঘিি লম্বা পালক প্রশারভত দুধ সাদা িঘঙি পাযর়ে পরিধান কঘি প্রস 
মন্ত্রণা কঘক্ষ প্রঘর্শ কঘি। 
 

আহঘমদ খান, রহনু্দিাঘনি সর্বঘশষ খর্িাখর্ি রক? আজ সকাঘল রক আঘিকটা কাঘফলা আঘসরন? 
 

জ্বী, সুলতান। কাঘফলাটা আমাঘদি জনয যা সুসংর্াদ প্রসটাই এঘস রনরিত কঘিঘি। ইসমাইল 
শাঘহি মৃতুয রনঘয সঘন্দঘহি আি প্রকাঘনা অর্কাশ প্রনই। তািঘচঘযও র়্ে কথা, আজঘকি কাঘফলাি 
সাঘথ আযত ধনাঢয এক র্যর্সাযী র্ঘলঘি প্রয রদল্লীি আঘশপাঘশ রসংহাসঘনি রতন দার্ীদাঘিি 
রভতঘি ল়োই শুরু হঘযঘি। যথাযথ কতৃবপঘক্ষি অভাঘর্ ডাকাঘতিা অর্াঘধ ডাকারত কিঘি, িাঘতি 
প্রর্লা ধনর্ান র্যরক্তঘদি র্ার়েঘত হামলা কঘি খুন, ধষবণ আি ডাকারত কিঘি। আমাঘদি এই র্রণক 
তাাঁি সম্পঘদি রকিুটা লুরকঘয প্রিঘখ, র্ারক সম্পদ আি পরির্াি সাঘথ রনঘয কষ্টসাধয পথ পার়ে 
রদঘয উত্তঘি আপনাি িাঘজয রনিাপত্তাি আশায এঘসঘি, যতক্ষণ না রহনু্দিাঘন রক েটঘি রতরন 
রু্ঝঘত পাঘিন। কাঘফলাি অনয সদসযিা তাি কথাি সপঘক্ষ প্রযালঘযাঘযি নানা প্রাসরঙ্গক র্ণবনা 
রদঘযঘি। একজন র্ঘলঘি প্রয ডাকাঘতিা প্রযাঁঘটর্াঘত আক্রান্ত এক ধনী রৃ্িাি আঙু্গল প্রথঘক মূলযর্ান 
আংরট খুলঘত না প্রপঘি, তাি আঙু্গলটাই প্রকঘট প্রফঘলঘি এর্ং িক্তক্ষিঘণি ফঘল মািা যার্াি জনয 
তাাঁঘক প্রফঘল প্রিঘখ রযঘযঘি। 
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রসংহাসন পুনরুিাঘিি জনয আমিা প্রয সুঘযাঘযি অঘপক্ষায রিলাম, ল়োই আি অিাজকতাি ফঘল 
আমিা প্রসই কারঙ্খত সুঘযায লাভ কিঘর্া এর্ং আমাঘদি নযাযসঙ্গত িাঘজযি অরধর্াসীঘদি 
নযাযরর্চাি আি আইঘনি শাসন রফরিঘয রদঘত রপিঘর্া। এই রতন দার্ীদাি সম্বঘন্ধ আমিা রক জারন? 
 

একজন আরদল শাহু, ইসমাইল শাঘহি রপ্রযতমা স্ত্রীি ভাই- তাি পাাঁচ র্িি র্যসী একমাত্র সন্তাঘনি 
জননী। আরদল শাহ্ ক্ষমতাি প্রলাঘভ এঘতাটাই উন্মত্ত হঘয উঘেঘি প্রয প্রস িঘক্তি সম্পঘকবি কথা 
প্রর্মালুম ভুঘল রযঘয হাঘিঘম প্রঘর্শ কঘি এর্ং মাংঘসি জনয কসাই প্রযভাঘর্ পশু জর্াই কঘি 
প্রসভাঘর্ প্রস রনঘজি প্রর্াঘনি সামঘন তাাঁি সন্তাঘনি যলা প্রকঘট তাাঁঘক হতযা কঘি। প্রস তািপঘি 
রনঘজঘক সম্রাট রহসাঘর্ প্রোষণা কঘি। 
 

হুমাযুন রর্িরক্তঘত মুখ কুচকায। কামিাঘনি পঘক্ষও এতটা নীঘচ নামা অসম্ভর্ রিল। আি র্ারক 
দুজন? 
 

ইসমাইল শাঘহি আত্মীয সম্পরকবত এক ভাই এঘদি রভতঘি সর্ঘচঘয শরক্তশালী, প্রয রসকান্দাি শাহ্ 
রহসাঘর্ রনঘজঘক সম্রাট প্রোষণা কঘিঘি। প্রস আরদল শাহঘক ইরতমঘধয যুঘি একর্াি পিারজত 
কঘিঘি রকন্তু রনঘজি রর্জঘযি ধািা অর্যাহত িাখঘত র্যথব হঘযঘি তৃতীয দার্ীদাি, তাতবাি খান, 
আমিা যাঘদি পিাি কঘিরিলাম প্রসই পুিাতন প্রলাদী র্ংঘশি র্তবমান প্রধান এর্ং গুজিাঘতি 
সুলতাঘনি সাঘথ রমরলত হঘয প্রয আমাঘদি রর্রুঘি যুি কঘিরিল, তাি কমবকাঘণ্ডি কািঘণ। 
 

এঘদি প্রঘতযঘকি সম্বঘন্ধ আমাঘদি পঘক্ষ যতটা সম্ভর্ তথয সংগ্রহ কিঘত হঘর্- কািা তাাঁঘদি শত্রু 
আি রমত্র, তাাঁঘদি র্যরক্তযত শরক্ত আি দূর্বলতা, তাাঁঘদি সসনযসংখযা, কত টাকা আঘি, সর্রকিু 
আমাঘদি জানঘত হঘর্। 
 

আমিা সম্প্ররত আযত পযবটকঘদি আিও রজজ্ঞাসার্াদ কিঘর্া। এর্ং প্রসই সাঘথ অর্শযই আঘিা 
প্রর্শী সংখযায গুপ্তদূত আি গুপ্তচি প্রপ্রিণ কিঘর্া। 
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আমাঘদি অরভযান পরিকল্পনা রর্িারিত আঘলাচনাি উঘেঘশয আমিা আযামীকাল আর্াি আঘলাচনা 
শুরু কিঘর্া। হুমাযুন মন্ত্রণাকক্ষ তযায কিাি জনয েুঘি দাাঁ়োয। প্রস েুঘি দাাঁ়োর্াি মাঘঝই অর্শয 
আহঘমদ খান তাাঁি কাঘি এরযঘয রযঘয একটা প্রিাট চািঘকাণাকৃরত কাযজ হুমাযুঘনি হাঘত গুাঁঘজ 
প্রদয। 
 

ভ্রমণকািীঘদি একজন এই সীলঘমাহি কিা র্াতবাটা রনঘয এঘসঘি, প্রস আমাঘদি প্রহিীঘদি কাঘি 
র্ঘলঘি প্রকর্ল আপনাি প্রদখাি জনয এই র্াতবাটা। প্রস র্ঘলঘি তাি পরির্াঘিি একজন সদসয- 
একজন নারর্ক প্রয সম্প্ররত আির্ প্রথঘক রফঘি এঘসঘি এর্ং প্রস কারু্ল যাঘে শুঘন তাাঁঘক অনুঘিাধ 
কঘিঘি রচরেটা আপনাঘক প্রপৌঁঘি রদঘত। সুলতান, রর্ষযটা হযত রকিুই না রকন্তু আমাি মঘন 
হঘযঘি। আপনাি এটা প্রখালা উরচত। 
 

আহঘমদ খান, আপনাঘক ধনযর্াদ। আরম কঘক্ষ রফঘি রযঘযই র্াতবাটা পাে কিঘর্া। 
 

প্রসাযা েন্টা পঘি, হুমাযুন প্রজনানাঘদি আর্াসন এলাকায প্রঘর্শ কঘি এর্ং সিাসরি হারমদাি 
কঘক্ষি রদঘক এরযঘয যায। হারমদা মুখ তুঘল তারকঘয র্ঘল, আরম শুনলাম রহনু্দিান প্রথঘক ভাঘলা 
খর্ি এঘসঘি…। 
 

হুমাযুন রস্মত হাঘস, রকন্তু তাি হারস আি প্রচাঘখি দৃরষ্টঘত রর্ষণ্ণতাি প্রমে ভী়ে কঘি থাঘক। 
রহনু্দিাঘনি সংর্াদ আসঘলই ভাঘলা রকন্তু আরম আজ আঘিকটা মনখািাপ কিা সংর্াদ প্রপঘযরি। 
খর্িটা আসকারি সংক্রান্ত। তুরম রনিযই জাঘনা, আোি মাস আঘয পরর্ত্র ভূরম মক্কায যার্াি জনয 
কাঘম্ব প্রথঘক জাহাঘজ আঘিাহন কিাি পঘি, আরম তাি আি প্রকাঘনা সংর্াদ না প্রপঘয অঘনকরদন 
প্রথঘক প্রথঘকই। আশঙ্কা কিরিলাম প্রয প্রস হযঘতা প্রকাঘনা দুেবটনাি রশকাি হঘযঘি। আরম আজ তাি 
ভাঘযযি র্যাপাঘি রনরিত হঘযরি… 
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আহঘমদ খান তাাঁঘক প্রয কাযজটা রদঘযরিল হুমাযুন প্রসটা তাাঁি আলখাল্লাি পঘকট প্রথঘক প্রর্ি কঘি 
আঘন। কাযজটায অসংখয ভাাঁজ আি প্রসটা কুাঁচঘক রযঘযঘি। র্াতবাটাি প্রপ্রিক প্রমাহাম্মদ 
আজহারুরেন- আমাি ভাইঘযি প্রদহিক্ষী র্ারহনীি প্রধান রহসাঘর্ আরম যাঘক পারেঘযরিলাম। 
র্াতবাটায সংঘক্ষঘপ র্লা হঘযঘি রকভাঘর্ কাঘম্ব প্রথঘক যাত্রা শুরু কিাি পঘি অনুকূল র্াতাঘসি 
র্িাভঘয তািা প্রকমন দ্রুতযরতঘত মক্কাি উঘেঘশয এরযঘয চঘলরিল, তািা আির্ উপকূঘল অর্রস্থত 
সালালা র্ন্দি প্রথঘক যখন মাত্র রর্শ মাইল দূঘি অর্স্থান কিঘি, এমন সময জলদসুযঘদি রতনরট 
দ্রুতযরতসম্পন্ন জাহাঘজি একটা র্হি তাাঁঘদি ধাওযা কঘি ধঘি প্রফঘল। জলদসুযিা জাহাঘজ উেঘত 
প্রচষ্টা কিঘল আসকারি তাঘদি রর্রুঘি যুঘি প্রনতৃত্ব প্রদয রকন্তু প্ররতপঘক্ষি সংখযাি কাঘি প্রস 
পিারজত হয এর্ং তির্ারি হাঘত মৃতুযর্িণ কঘি। তাাঁি সাঘথ আঘিা অঘনঘকই মৃতুযর্িণ কঘি। 
প্রমাহাম্মদ আজহারুরেন মািাত্মকভাঘর্ আহত হন এর্ং অর্রশষ্ট প্রদহিক্ষী আি তাঘদি সাঘথ থাকা 
টাকাপযসাসহ র্রন্দ হন। রতরন সুস্থ হঘল মাস্কাঘটি রর্শাল ক্রীতদাঘসি র্াজাঘি শহঘিি র্াইঘি 
অর্রস্থত খরনঘত কাজ কিাি জনয তাাঁঘক রর্রক্র কঘি প্রদযা হয। িযমাস পূঘর্ব রতরন র্রন্দদশা প্রথঘক 
পলাযন কঘিন এর্ং প্রদঘশ রফঘি আসর্াি পূঘর্ব রতরন প্রথঘমই এই র্াতবাটা আমাি উঘেঘশয প্রপ্রিণ 
কঘিন। 
 

আল্লাহতালা রনিযই আসকারিঘক তাি কৃতকঘমবি জনয মাজবনা কঘি এর্ং তাি আত্মাঘক প্রর্ঘহশত 
নসীর্ কিঘর্ন, হারমদা র্ঘল। প্রস রকিুক্ষণ পঘি আর্াি র্ঘল, প্রস যাই প্রহাক, তাাঁি মৃতুযসংর্াদ 
রনরিতভাঘর্ পার্াি পঘি আপরন একটা দুরিন্তা প্রথঘক মুরক্ত প্রপঘলন প্রয রনর্বারসত অর্স্থায আপনাি 
রর্রুঘি প্রকাঘনা ষ়েযন্ত্র কিাি জনয প্রস আত্মঘযাপন কঘিরন। 
 

কথা সরতয, রকন্তু প্রস কখনও কামিাঘনি মঘতা জাত প্ররতপক্ষ রিল না এর্ং আমাি প্রাযই মঘন হয 
রনঘজি ভাই আি মাঘযি প্ররত আনুযতয প্রথঘকই প্রস আমাি রর্রুিাচািণ কঘিঘি। হঘজ্জি উঘেঘশয 
িওযানা প্রদযাি পূঘর্ব প্রস র্ঘলরিল রর্ঘদ্রাঘহি সর্ ভার্না প্রস তযায কঘিঘি। আরম তখন তাি কথা 
রর্শ্বাস কঘিরিলাম। তাাঁি মৃতুয আমাঘক আিও সঘচতন কঘি তুঘলঘি প্রয আমাি আব্বাজান তাি 
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পরির্াঘিি জনয প্রয স্বপ্ন প্রদঘখরিঘলন প্রসটা পূিণ কিাি জনয এখন প্রকর্ল আরম একাই প্রর্াঁঘচ 
িঘযরি। 
 

আপরন অঘনকরদন ধঘিই তাাঁি সৃ্মরতি প্ররত রর্শ্বি তাি একমাত্র সন্তান। 
 

রকন্তু আরম তাি যঘ়ে প্রতালা সাম্রাঘজযি রর্শাল অংশ হারিঘযরি এর্ং প্রসটা পুনরুিাি কিঘত র্যথব 
হঘযরি, তাাঁি িাজত্ব রৃ্রি কিাি কথা না হয র্াদই রদলাম। আরম প্রতামাি এর্ং আমাি রনঘজি, আি 
প্রসই সাঘথ আমাি আব্বাজাঘনি প্রতযাশা পূিঘণ র্যথব হঘযরি। আমাি রনযত পরর্ত্র রিল রকন্তু আরম 
একাগ্ররচঘত্ত অভীষ্ট লক্ষয অজবঘন যঘথষ্ট প্রযাস প্রনইরন। 
 

পরিরস্থরতি পরির্তবন হঘে। হঘজ্জি উঘেঘশয আসকারি আি কামিান িওযানা হর্াি পি প্রথঘক 
আরম আপনাি রভতঘি সরতযকাঘিি দৃঢ়সংকল্প লক্ষয কিরি। আপরন এখন আি রনিক আঘমাদ 
রকংর্া অলস কল্পনায রনঘজি মনঘক রর্ভ্রান্ত হঘত প্রদন না। আপরন সর্সময প্রচঘযঘিন যা আপনাি 
রনঘজি প্রসটা উিাি কিঘত, রকন্তু সময আি একাগ্রতা রনঘয আপরন এখন প্রসটা অজবঘনি জনয প্রচষ্টা 
কিঘিন। 
 

আরমও প্রসটাই আশা করি। আরম রকভাঘর্ আমাি রসংহাসন হারিঘযরি, আকর্িঘক যখন আমাঘদি 
কাি প্রথঘক প্রকঘ়ে প্রনযা হঘযরিল তখন আমাঘদি সর্ঘচঘয হতাশ সমঘয প্রতামাি মুখ, র্িঘফ জঘম 
আি অধবভুক্ত অর্স্থায শাঘহি শিণাথবী রহসাঘর্ আমিা পািসয যমন কঘিরিলাম, এইসর্ রতক্ত 
সৃ্মরতগুঘলা অঙু্কঘশি মঘতা র্যর্হাি কঘি আরম রহনু্দিান পুনরুিাঘি আমাি সমি শরক্ত রনর্ি 
কঘিরি। 
 

আপরন সাফলয লাভ কিঘিন। আরম জারন আপরন প্রকর্ল এক কদম অগ্রসি হর্াি কথাই রচন্তা 
কঘিন না, র্িং পুঘিা যাত্রাপঘথি পরিকল্পনা আপনাি মাথায িঘযঘি। 
 

আরম প্রাথবনা করি এটা প্রযন আমাঘক আমাি রসংহাসঘনি কাঘি প্রপৌঁঘি প্রদয। 

http://www.bengaliebook.com/


ব্রাদার্স অ্যাট ওয়ার - অ্যাম্পেয়ার অ্ব দয ম াগল । অ্যাম্লক্স রাদারম্ ার্স 

579 

www.bengaliebook.com                                  র্ূচিেত্র 
 

 

 

 আমাঘদি সন্তাঘনি খারতঘি প্রযন তাই হয প্রসটা রনরিত কিঘর্ন। 
 

হারমদাি প্রচাঘখ মুঘখ এমন দৃঢ় সংকঘল্পি অরভর্যরক্ত হুমাযুন আঘয কখনও লক্ষয কঘিরন। প্রস তাঘক 
আি হতাশ কিঘর্ না। 
 

* 
 

১৫৫৪ রিস্ট্াঘব্দি নঘভম্বি মাস, হুমাযুঘনি সদয রনযুক্ত প্রসনার্ারহনী তাি সামঘন রদঘয কুচকাওযাজ 
কঘি অরতক্রম কিাি সমঘয, শিঘতি শীঘতি হাত প্রথঘক র্াাঁচঘত ফাঘিি আিিণযুক্ত একটা 
আলখাল্লায রনঘজঘক শক্ত কঘি জর়েঘয, প্রস কারু্ঘলি দূযবপ্রাসাঘদি িাঘদ আকর্িঘক পাঘশ রনঘয 
রপে প্রসাজা কঘি দাাঁর়েঘয থাঘক। 
 

আমাঘদি প্ররতরনরধিা দারুণ কাজ কঘিঘি। আমাঘদি রনজস্ব ভূখঘণ্ডি সর্ এলাকা প্রথঘক তাাঁিা প্রলাক 
সংগ্রহ কঘি এঘনঘি। ধুসি-ত্বঘকি অরধকািী ঐ প্রলাকগুঘলা যজনী প্রথঘক এঘসঘি। কাঘলা পাযর়ে 
আি মুঘখি উপঘি কাপ়ে প্রদযা প্রলাকগুঘলা কান্দাহাঘিি উত্তঘিি পাহা়েী এলাকা প্রথঘক এঘসঘি। 
র্াদখশান আি তারজখ এলাকায আমাঘদি অনুযত জাযযীিদাঘিিা সসনয পারেঘযঘি। তাাঁঘদি 
সর্সমঘয সাহসী আি প্রশ্রষ্ঠ প্রযািা রহসাঘর্ রর্ঘর্চনা কিা হয এর্ং প্রসইসাঘথ সুসরজ্জতও র্ঘট। লক্ষয 
কঘি প্রদঘখা তাাঁঘদি প্রো়োগুঘলা প্রকমন তায়ো। 
 

রকন্তু আব্বাজান ওখাঘন ঐ হলুদ রনশাঘনি রনঘচ কািা দাাঁর়েঘয িঘযঘি? 
 

তািা ফািযানা- প্রতামাি দাদাজাঘনি জন্মস্থান প্রথঘক এঘসঘি। ইসলাম শাঘহি মৃতুযি গুজর্ শুঘনই 
অনাহূঘতি নযায তািা কারু্ঘলি পঘথ িওযানা হঘযঘি। যুিঘক্ষঘত্র তাঘদি দক্ষতা আমাি অধীঘন 
রনঘযারজত কিাি অরভপ্রাঘয, জাঘন প্রয আরম রনরিতভাঘর্ই রহনু্দিান আক্রমণ কিঘর্া… হুমাযুন 
র্াঘকযি এই পযবাঘয রকিুক্ষঘণি জনয চুপ কঘি থাঘক, আঘর্ঘয তাাঁি কণ্ঠস্বি রুি হঘয এঘসঘি, এর্ং 
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তািপঘি আঘর্য সামঘল রনঘয প্রস আর্াি শুরু কঘি, প্রতামাি দাদাজাঘনি নযায আরমও তাঘদি 
প্রনতৃত্ব রদঘয রর্জঘযি পঘথ ধারর্ত কিঘর্া। রকন্তু অশ্বাঘিাহী রতিন্দাজঘদি ঐ দলটাঘক লক্ষয 
কঘিঘিা? তািা প্রর্াখািা আি সমিকঘন্দি আঘশপাঘশি এলাকা প্রথঘক এঘসঘি এর্ং আমাঘদি মহান 
পূর্বপুরুষ সতমূঘিি রনশাঘনি অনুকিঘণ তাাঁিা রনঘজঘদি সরজ্জত কঘিঘি- তারকঘয প্রদঘখা কমলা 
িঘঙি র্াে সম্বরলত রনশানটা প্রকমন পতপত কঘি উ়েঘি… 
 

আমাঘদি সসনয সংখযা কত? 
 

 র্াঘিা হাজাি। 
 

আমাি দাদাজান যখন রহনু্দিান অরভযাঘন িওযানা হঘযরিঘলন তখন তাি সাঘথ অঘনকঘর্শী সসনয 
রিল। 
 

সরতয কথা, রকন্তু আমাঘদি সাঘথ তখনকাি তুলনায অঘনক প্রর্শী কামান, আি র্নু্দক িঘযঘি এর্ং 
প্ররতরদনই আমাঘদি সসনয সংখযা রৃ্রি পাঘে। আমাঘদি কাঘি সংর্াদ আঘি প্রয ইসলাম শাঘহি 
অঘনক জাযযীিদাি রহনু্দিাঘন তাাঁঘদি সীমাঘন্তি রনকটর্তবী হওযা মাত্র আমাঘদি সাঘথ প্রযায প্রদঘর্। 
 

রকভাঘর্ আপরন এঘতা রনরিত এই র্যাপাঘি? 
 

হুমাযুঘনি প্রোাঁঘটি প্রকাঘণ একটা র্াাঁকা হারস ফুঘট উঘে। র্হু র্িি পূঘর্ব তাাঁঘদি রপতাি রেক প্রযমন 
আমাঘক পরিতযায কঘিরিল, তাাঁঘদি রর্শ্বাস তািা জাঘন প্রক প্রশষপযবন্ত রর্জযী হঘর্? 
 

তাি মাঘন আমাঘদি সাফঘলযি র্যাপাঘি তাঘদি রর্শ্বাসই আমাঘদি রর্জযী কিঘর্? 
 

হযাাঁ- প্রতামাি চািপাঘশি প্রলাঘকিা প্রতামাি সাফঘলযি র্যাপাঘি আস্থাশীল হঘল রর্জঘযি পঘথ তুরম 
অঘনকদূি এরযঘয যাঘর্। এই আস্থা একর্াি নষ্ট হঘয প্রযঘল প্রসটা পুনরুিাি কিা ভীষণ করেন। 

http://www.bengaliebook.com/


ব্রাদার্স অ্যাট ওয়ার - অ্যাম্পেয়ার অ্ব দয ম াগল । অ্যাম্লক্স রাদারম্ ার্স 

581 

www.bengaliebook.com                                  র্ূচিেত্র 
 

 

এই একটা রশক্ষা আরম র্হু মূঘলয রশঘখরি। আমাঘদি রনরিত কিঘত হঘর্ এইর্াি প্রযন এমন 
পরিরস্থরতি সৃরষ্ট না হয। আমাঘদি অরজবত প্ররতটা রর্জঘয আস্থাি প্রজাযাি ফুঘল প্রফাঁঘপ উঘে 
আমাঘদি প্ররতপঘক্ষি অর্রশষ্ট শরক্তটুকুও ধুঘয মুঘি রনরিহ্ন কঘি প্রদঘর্। 
 

আব্বাজান, আরম রু্ঝঘত প্রপঘিরি। 
 

হুমাযুন তাাঁি সন্তাঘনি রদঘক তারকঘয অনুধার্ন কঘি প্রয আকর্ি হযঘতা আসঘলও রু্ঝঘত প্রপঘিঘি। 
যত এক র্িঘি তাি রভতঘি র্যাপক পরির্তবন এঘসঘি। তাি সদরহক য়েন আি আকৃরতি কািঘণই 
প্রকর্ল না, তাাঁি রর্ঘশ্লষণ কিাি ক্ষমতা আি অনযঘদি রর্চাি কিাি র্যাপাঘি তাাঁি ক্রমশ র্া়েঘত 
থাকা রর্চক্ষণতাঘর্াঘধি কািঘণ র্যঘসি তুলনায তাঘক অঘনক পরিণত মঘন হয। হুমাযুন যত িাঘত 
হারমদাি সাঘথ তাাঁি আঘলাচনাি কথা স্মিণ কঘি যখন, প্রস তাাঁঘক জানায প্রয কঘযকরদঘনি রভতঘি 
প্রস যখন রহনু্দিান অরভযাঘন িওযানা রদঘর্ তখন তাি ইো প্রস আকর্িঘক সাঘথ কঘি রনঘয যাঘর্। 
প্রস হারমদাঘক মঘন করিঘয প্রদয প্রয র্ার্ি আকর্ঘিি র্যসীই রিল যখন প্রস িাজা হঘযরিল। প্রস 
তাঘক র্ঘল প্রয আকর্িঘক তাি সাঘথ রনঘয প্রযঘল িাজর্ংঘশি ভরর্ষযঘতি র্যাপাঘি আস্থা প্রজািদাি 
হঘর্। যুিঘক্ষঘত্র ইসলাম শাঘহি মঘতা তাাঁি পতন েটঘল সর্াই প্রদখঘর্ প্রয তাি একজন প্রযাযয 
উত্তিারধকািী িঘযঘি। 
 

হুমাযুন আশা কঘিরিল, যুিঘক্ষঘত্র আকর্িঘক প্রযসর্ রর্পঘদি সমু্মখীন হঘত হঘর্ প্রসসঘর্ি কথা 
রচন্তা কঘি, হারমদা প্ররতর্াদ কিঘর্ রকন্তু যরদও তাি প্রচাখ প্রথঘম রেকই অশ্রুসজল হঘয উঘে রকন্তু 
প্রস প্রাণপন প্রচষ্টায রনঘজঘক সামঘল প্রনয। আরম জারন প্রস আপনাি সাঘথ প্রযঘল প্রসটাই হঘর্ সরেক 
রসিান্ত। একজন মাঘযি পঘক্ষ রনঘজি প্রিঘলঘক যুিযাত্রা কিঘত প্রদখাটা ভীষণ করেন একটা র্যাপাি 
রকন্তু প্রস অরচঘিই প্রাপ্তর্যস্ক যুর্ঘক পরিণত হঘর্। আমাি উরচত রনঘজঘক স্মিণ করিঘয প্রদযা প্রয 
আমাি র্যস মাত্র দুই প্রর্শী রিল যখন আরম আমাি পরির্াি পরিজন তযায কঘিরিলাম- আপনাি 
জীর্ন আি এি সাঘথ সংরশ্লষ্ট নানা রর্পদ র্িণ কঘি রনঘত রর্ষযটা রনঘয আরম কখনও অনুতপ্ত 
হইরন। 
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হারমদাি কথা র্লাি মাঘঝ, হুমাযুন অনুধার্ন কঘি প্রকন আঘিা অঘনক প্রমঘযঘক প্রচনাি পঘিও 
হারমদাই প্রকন তাাঁি জীর্ঘনি সরতযকাঘিি ভাঘলার্াসা। হুমাযুন তাাঁঘক অধীি আঘর্ঘয আরলঙ্গন কঘি 
এর্ং তাাঁি একঘত্র দীেব সমযর্যাপী নাজুক এক িরতরক্রযায রর্ঘভাি হঘয উঘে। 
 

হুমাযুন প্রজাি কঘি রনঘজঘক র্তবমাঘন রফরিঘয রনঘয আঘস। তাি রসিাঘন্তি কথা প্রিঘলঘক জানার্াি 
সময হঘযঘি। আকর্ি, আরম আমাঘদি উত্তিারধকাি প্রারপ্ত উিাি কিঘত যারে, তুরম রক আমাি 
সাঘথ প্রযঘত আগ্রহী? 
 

আকর্ি ক্ষরণঘকি তঘি ইতিত না কঘি সহজসিল ভরঙ্গঘত উত্তি প্রদয, হযাাঁ, আব্বাজান। 
 

প্রতামাি রক একটুও ভয কিঘি না? 
 

ভয একটু কিঘি, রকন্তু আরম মঘন মঘন জারন প্রয এটাই যুরক্তসঙ্গত। এটাই আমাি রনযরত… 
তািা়ো, এর্ং তাাঁি প্রচাঘখ মুঘখ র্ালকসুলভ একটা হারস ফুঘট উঘে, দারুণ একটা অরভযাঘনি 
অরভজ্ঞতা হঘর্ এর্ং সর্ অরভযাঘনই রর্পঘদি সম্ভার্না িঘযঘি যা আরম ইরতমঘধয রু্ঝঘত প্রপঘিরি। 
আপনাঘক এর্ং আমাি আরম্মজানঘক আমাি জনয যর্বঘর্াধ কিঘত আরম র্াধয কিঘর্া। 
 

তুরম প্রসটা কিঘর্, আরম জারন। 
 

ইতযর্সঘি, তর্রকিা নীঘচ রদঘয শৃঙ্খলার্ি ভরঙ্গঘত সারির্িভাঘর্ নীঘচ রদঘয কুচকাওযাজ কঘি 
এরযঘয যায, তাাঁঘদি প্রকউ প্রকউ প্রো়োি রপঘে উপরর্ষ্ট অর্স্থায িঘযঘি আি তাাঁঘদি লম্বা আযুধ 
প্রো়োি পযবাঘনি সাঘথ র্াাঁধা আি অনযিা র্নু্দক কাাঁঘধ রনঘয প্রহাঁঘট চঘলঘি। 
 

আব্বাজান, পদারতক সসনযিা রকভাঘর্ মূল র্ারহনীি সাঘথ তাল রমরলঘয চঘল? 
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কামানর্াহী ষাঘ়েি যার়েি মঘতা দ্রুত যরতঘত তািা হাাঁটঘত পািদশবী। তািা়ো, অগ্রসি হর্াি সাঘথ 
সাঘথ আমিা আঘিা প্রো়ো সংগ্রহ কিঘর্া। আমিা কারু্ঘলি মঘতা নদীগুঘলাঘত প্রভলা র্যর্হাি কঘি 
আমাঘদি যাত্রাি যরত রৃ্রি কিঘর্া আি কামান এর্ং ভািী মালপত্র র্হন কিঘর্া। যািা পাঘয প্রহাঁঘট 
চঘলঘি, প্রভলাগুঘলাঘত তািা আঘিাহন কিঘত পািঘর্। কারু্ল নদীি জনয আরম ইরতমঘধয প্রভলা 
রনমবাঘণি আঘদশ রদঘযরি, প্রযগুঘলাঘত দাাঁ়ে টানাি জনয রর্ঘশষ র্যর্স্থাি সাঘথ রদক রনঘদবশনাি জনয 
হাল থাকঘর্। 
 

দুই িাত পঘিি কথা, হুমাযুন হারমদাি রনিাভিণ মসৃণ প্রদঘহি উপি আ়োআর়েভাঘর্ হাত প্রিঘখ 
শুঘয িঘযঘি। তািা রকিুক্ষণ আঘযই ভাঘলার্াসাি আরতব রমরটঘযঘি এর্ং হুমাযুন অনুভর্ কঘি প্রয 
সঙ্গঘমি আঘর্ঘশ আঘয কখনও তাাঁঘদি রনঘজঘদি সরতযকাঘিি একক সত্ত্বা র্ঘল মঘন হযরন। এি 
প্রপিঘন সম্ভর্ত একটাই কািণ িঘযঘি প্রয তািা দুজঘনই জাঘন প্রয আযামীকাল সকালঘর্লা হুমাযুন 
আি আকর্ি তাাঁঘদি রহনু্দিান অরভযাঘনি উঘেঘশয িওযানা রদঘর্। 
 

হারমদা এক কনুইঘযি উপঘি ভি রদঘয আধঘশাযা অর্স্থায হুমাযুঘনি কাঘলা প্রচাঘখি রদঘক পিম 
ভাঘলার্াসায রসক্ত দৃরষ্টঘত তারকঘয থাঘক। আপরন রনঘজঘক এর্ং আমাঘদি সন্তানঘক িক্ষাি জনয 
সঘর্বাচ্চ প্রচষ্টা কিঘর্ন, তাই না? আপরন যতটা অনুধার্ন কঘিন প্রাসাঘদ অঘপক্ষমান আি পির্তবী 
অশ্বাঘিাহী ডাঘকি জনয উৎসুক দৃরষ্টঘত তারকঘয থাকা একজন প্রমঘযমানুষ হওযাটা তািঘচঘযও 
করেন একটা কাজ, রর্ঘশষ কঘি ডাক র্হন কঘি আনা প্রলাকটাি মুখ পযবঘর্ক্ষণ কঘি যরদ মঘন হয 
তাাঁি মুখার্যর্ আলাদা মঘন হঘে, তখনই কল্পনাি সূঘতা জট পাকাঘত শুরু কঘি যাত্রাি ধকঘলি 
কািঘণ তাাঁঘক এমন প্রদখাঘে, নারক প্রকাঘনা খািাপ খর্ি আঘি। আপরন মাঘঝ মাঘঝ রর্িানায শুঘয 
েুমাঘত প্রচষ্টা কিাি সময দূঘি প্রকাথাও রক েটঘি আন্দাজ কিাি প্রচষ্টা কঘিন, যরদও ভাঘলা কঘিই 
জাঘনন ভাঘলা মন্দ প্রয খর্িই আসুক প্রসটা কঘযক সপ্তাঘহি পুিান এর্ং আপরন প্রয রপ্রযজঘনি কথা 
রচন্তা কিঘিন প্রস হযত ইরতমঘধয মৃতুযর্িণ কঘিঘি এর্ং রনঘজি অজাঘন্তই আপরন একজন রর্ধর্া। 
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হুমাযুন তাাঁি তজবনী রদঘয আলঘতা কঘি হারমদাি প্রোাঁট স্পশব কঘি এর্ং তািপঘি প্রসখাঘন সঘজাঘি 
দীেব একটা চুম্বন এাঁঘক প্রদয। আরম জারন আকর্ি আি আরম প্রর্াঁঘচ থাকঘর্া- তািঘচঘযও র়্ে কথা- 
প্রয আমিা রর্জযী হর্ এর্ং আগ্রাি িাজপ্রাসাঘদ তুরম হঘর্ আমাি সম্রাজ্ঞী। আরম আমাি অন্তঘিি 
যভীঘি এটা অনুভর্ করি। আমাি অতীত র্যথবতাি গ্লারন প্রমাচঘনি আি আমাি আব্বাজাঘনি 
রসংহাসন পুনরুিাি কঘি আকর্ঘিি জনয প্রসটাঘক রনিাপদ কিাি এটাই প্রমাক্ষম সুঘযায, এর্ং 
আরম এই সুঘযাযটা গ্রহণ কিঘর্া। 
 

হারমদা মৃদু হাঘস এর্ং হুমাযুন তাাঁঘক আর্ািও কাঘি প্রটঘন রনঘয আর্াি তািা ভাঘলার্াসাি আরদম 
প্রখলায প্রমঘত উঘে, প্রথঘম মৃদু মন্থি ভরঙ্গমায ধীঘি ধীঘি আঘর্ঘযি মূেনায সর্বগ্রাসী প্রজাযাঘিি সুি 
প্রজঘয উঘে। 
 

* 
 

রসনু্ধ নদীি দরক্ষণ তীঘি হুমাযুন তাাঁি রর্শাল কাঘলা প্রো়োি রপঘে র্ঘস িঘযঘি। উত্তঘিি রহমালয 
প্রথঘক প্রভঘস আসা শীতল র্াতাঘসি ঝাপটায তাি মাথাি চুল এঘলাঘমঘলা হঘয যায। প্রস উত্তঘিি 
তীঘিি রদঘক তারকঘয থাঘক অসংখয মানুষ। আি প্রো়ো চলাচঘলি ফঘল যা ইরতমঘধয আোল কাদায 
পরিণত হঘযঘি তাাঁি রর্শাল প্রব্রাঘঞ্জি কামাঘনি একটা টানাি জনয রনঘযারজত ষাঘ়েি দঘলি যলাি 
কাঘেি সংঘযাজক ধঘি তাি প্রযালন্দাজ র্ারহনীি রর্শজঘনি মঘতা সসনয প্রটঘন তুলঘত প্রচষ্টা কিঘি। 
প্রলাকগুঘলা তাঘদি হাঘতি চারু্ক আি প্রসইসাঘথ র্াহর্া ধ্বরন রদঘয অরনেুক জন্তুগুঘলাঘক হুমাযুন 
আি তাি প্রলাঘকিা নদীঘত দুলঘত থাকা প্রভলা আি প্রনৌকাি প্রয প্রসতু সতিী কঘিঘি তাি উপঘি পা 
িাখঘত প্রঘিারচত কিঘত প্রচষ্টা কিঘি, প্রসতুটা এই স্থাঘন প্রায দুইশ রফট প্রশি। 
 

হুমাযুন তাাঁি আব্বাজাঘনি অরভজ্ঞতা প্রদঘখ রশঘখঘি এর্ং ভারটি রদঘক এমন একটা স্থান রনর্বারচত 
কঘিঘি- প্রযখাঘন নদীটা ডান রদঘক একটা প্রায সমঘকাণী র্াাঁক রনঘযঘি র্ঘল তাি প্রস্রাঘতি প্রর্য 
এখাঘন অঘনক শ্লথ। প্রস কারু্ল তযায কিাি পঘি যত িয সপ্তাহ যার্ৎ, তাি আঘয প্রথঘক সতিী 
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কঘি িাখা দাাঁ়ে টানা প্রভলাি কািঘণ প্রস তাি র্ারহনী রনঘয ধুসি, র্ন্ধযা পাহাঘ়েি রভতি রদঘয 
প্রর্ারহত কারু্ল নদীি উপি রদঘয প্রস প্রযমনটা আশা কঘিরিল তাি প্রচঘযও দ্রুত যরতঘত এরযঘয 
চঘলঘি। প্রভলাগুঘলা র্স্তুত পঘক্ষ এঘতাই কাযবকিী প্রয রসনু্ধ নদীি রর্শাল জলধািাি প্ররতর্ন্ধকতা 
অরতক্রম কিাি সময পযবাপ্ত সংখযক প্রনৌকা সংগ্রহ কিঘত রযঘয তাাঁি আব্বাজানঘক প্রকমন প্রর্য 
প্রপঘত হঘযরিল প্রসটা স্মিণ কঘি এর্ং সর্সমঘয একটা রর্ষঘয সঘচতন প্রথঘক প্রয তাাঁঘক দ্রুত 
অগ্রসি হঘত হঘর্ যরদ প্রস তাাঁি সুঘযায নষ্ট কিঘত না চায, হুমাযুন তাই অঘধবক প্রভলা খুঘল 
প্রসগুঘলা রহনু্দিান অরভমুখী যাত্রাি সময ভাির্াহী পশুি রপঘে চারপঘয প্রদয যাঘত কঘি প্রস রসনু্ধ নদী 
অরতক্রম কিাি সময প্রসগুঘলা পুনিায র্যর্হাি কিঘত পাঘি। প্রস রসিান্তটা রনঘযরিল র্ঘল রনঘজি 
প্ররত কৃতজ্ঞঘর্াধ কঘি প্রযঘহতু প্রস সামানয রকিু প্রনৌকা সংগ্রহ কিঘত সমথব হঘলও, তাি প্রায 
অঘধবক অস্থাযী প্রসতু সাঘথ কঘি র্ঘয আনা প্রভলা র্া প্রভলাি উপকিণ প্রথঘক রনরমবত। প্রস নদীি 
তীঘি প্রপৌঁিার্াি পি প্রথঘক যত রতনরদন যার্ৎ তাাঁি প্রঘকৌশলীিা রনঘজঘদি উদ্ভার্নকুশলতাি িািা 
প্রভলাি টুকঘিাগুঘলা একঘত্র র্াাঁধঘি। হুমাযুন তাঘদি সাঘথ প্রযায রদঘয, প্রকামি পযবন্ত র্িফ শীতল 
পারনঘত দাাঁর়েঘয, তাাঁি প্রলাকঘদি উৎসাহ প্রদয, রনঘজও আঙু্গল রদঘয চাম়োি ফারলঘত রযাঁট রদঘত 
থাঘক আঙু্গলগুঘলা অরচঘিই োণ্ডায জঘম নীল আি অসাি হঘয পঘ়ে। 
 

প্রস এখন স্বরিি সাঘথ তারকঘয প্রদঘখ প্রয ধুসি িঘঙি ষাঘ়েি প্রথম প্রজা়োটা প্রসতুি উপি রদঘয 
এরযঘয চঘলঘি এর্ং পুঘিা দলটা তাাঁঘদি অনুসিণ কিঘি। তাি প্রযালন্দাজ র্ারহনীি আঘিা প্রলাকজন 
এঘস কামানর্াহী শকঘটি চািটা রর্শালাকৃরত চাকা ধাক্কা রদঘত আি টানঘত থাঘক, কাদাি রভতি 
রদঘয প্রসতুি রদঘক এরযঘয প্রযঘত ষা়েগুঘলাঘক সাহাযয কঘি। তািা যখন ধাক্কা রদঘত র্যি তখন 
ওজঘনি কািঘণ প্রসতুি পাটাতন পারনি প্রভতঘি প্রর্শ খারনকটা ডুঘর্ যায। রমরনটখাঘনঘকি রভতঘি, 
অর্শয, কামান, মানুষ আি পশুি পাল রনিাপঘদ প্রসতু অরতক্রম কঘি এর্ং তািপঘি ষাঘ়েি পির্তবী 
দলটাঘক নদীি উত্তি তীঘি উৎসারহত কিাি রভতি রদঘয পুঘিা প্ররক্রযাটা আর্াি আিম্ভ হয। 
 

হুমাযুন সহসা নদীি দরক্ষণ তীঘিি সীমান্তর্তবী নীচু রটলাি উপঘি প্রস রৃ্ত্তাকাঘি প্রয প্রহিীঘদি 
প্রমাতাঘযন কঘিঘি যাঘত নদী অরতক্রম কিাি সময অজ্ঞাত প্রকউ কাঘি এঘল সতবক কঘি প্রদয, 
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তাঘদি অর্স্থান প্রথঘক তূযবধ্বরন শুনঘত পায। প্রথঘম একর্াি তািপঘি রিতীয এর্ং তািপঘি তৃতীয 
ধ্বরন প্রভঘস আঘস মানুঘষি রর্শাল র্হি তাঘদি অর্স্থাঘনি রদঘক এরযঘয আসঘল প্রস আি আহঘমদ 
খান প্রয হুরশযারি সংঘকত রনধবািণ কঘিরিল। 
 

আমিা যখন অনুসন্ধান কিঘর্া, পাহািাি দারযঘত্ব রনঘযারজত প্রলাঘকিা রক প্রদঘখঘি তখন প্রযন প্রসতুি 
উপি রদঘয কামাি পাি কিা না হয। অশ্বাঘিাহীঘদি আঘিা দূঘি ির়েঘয দাও এর্ং আমাঘদি 
তর্রকিা প্রযন র্নু্দঘক র্ারুদ আি গুরল ভঘি রনঘজঘদি অস্ত্র প্রস্তুত িাঘখ। 
 

হুমাযুন তাাঁি প্রদহিক্ষীঘদি অনুসিণ কিা ইরঙ্গত কঘি, প্রস তাি রর্শাল কাঘলা প্রো়োি পাাঁজঘি গুঘতা 
রদঘয তাাঁঘক দুলরক চাঘল প্রিাটাঘত শুরু কঘি এর্ং নীচু প্রয রটলাি উপি প্রথঘক তূযবর্াদঘকিা 
হুরশযারি সংঘকত ধ্বরনত কঘিঘি প্রস শীঘ্রই প্রসখাঘন প্রপৌঁঘি যায। হুমাযুন সাঘথ সাঘথ প্রদখঘত পায 
প্রকন প্রলাকটা হুরশযারি সংঘকত ধ্বরনত কঘিঘি। প্রায প্রপৌঘন এক মাইল দূঘি, দরক্ষণ রদক প্রথঘক 
রহনু্দিাঘনি রদক প্রথঘক- প্রো়োয প্রচঘপ রর্শাল একটা দল এরযঘয আসঘি। হুমাযুন এমনরক এই 
দূিত্ব প্রথঘকও সূযবাঘলাঘক তাাঁঘদি র্শবাি ফলাি অগ্রভায ঝলসাঘত প্রদঘখ এর্ং অশ্বাঘিাহী দলটা 
অগ্রসি হর্াি সাঘথ সাঘথ তাঘদি রনশান র্াতাঘস পতপত কঘি উঘ়ে। অশ্বাঘিাহী প্রলাকগুঘলা, 
যাঘদি সংখযা খুর্ সম্ভর্ত একশি কািাকারি হঘর্, মঘন হয আস্করন্দত প্রর্ঘযি র্দঘল অধবর্রল্পত 
প্রর্ঘয এরযঘয আসঘি তাাঁঘদি যরদ আক্রমঘণি অরভপ্রায থাকঘতা তািা এভাঘর্ আসঘতা না। হুমাযুন 
অর্শয প্রকাঘনা ধিঘনি সুঘযায রদঘত িারজ নয। 
 

আমাঘদি তর্রক আি তীিন্দাজঘদি দ্রুত আক্রমণাত্মক অর্স্থান গ্রহণ কিাি রর্ষযটা রনরিত কি, 
প্রস রচৎকাি কঘি তাি এক আরধকারিকঘক আঘদশ প্রদয। অশ্বাঘিাহী দলটা আঘিা কাঘি আসঘল 
হুমাযুন লক্ষয কঘি প্রয তাাঁঘদি কাঘিা মাথায রশঘিাম্রাণ প্রনই আি তাঘদি অস্ত্রও প্রকাষর্ি অর্স্থায 
িঘযঘি। তািা রতনশ যজ দূঘি অর্স্থান কিাি সময প্রো়োি লাযাম প্রটঘন ধঘি এর্ং এক রক দুই 
রমরনট পঘি তাঘদি প্রভতি প্রথঘক একজন রনঘজি ধুসি প্রো়ো রনঘয একাকী ধীঘি ধীঘি সামঘনি 
রদঘক এরযঘয আঘস। প্রস স্পষ্টতই একজন ক্ষমতাপ্রাপ্ত প্ররতরনরধ র্া প্রকাঘনা ধিঘনি মুখপাত্র এর্ং 
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হুমাযুন তাাঁি দুইজন প্রদহিক্ষীঘক আঘদশ প্রদয প্রলাকটাঘক তাাঁি কাঘি রনঘয আসর্াি জনয প্রো়ো 
রনঘয তাাঁি প্ররতিক্ষা রু্যহ প্রথঘক সামঘন এরযঘয প্রযঘত। 
 

পাাঁচ রমরনঘটি রভতঘি প্রসই অশ্বাঘিাহীঘক দুধসাদা িঘঙি আলখাল্লা পরিরহত লম্বা রিপরিঘপ এক 
তরুণ এর্ং তাি যলায প্রর্শ প্রমাটা একটা প্রসানাি মালা ঝুলঘি হুমাযুঘনি সামঘন হারজি কিা হয। 
পাঘযি নীঘচি মযলা আি পাথি সম্পঘকব আপাতদৃরষ্টঘত উদাসীন প্রলাকটা হুমাযুঘনি সামঘন, মুখ 
নীঘচি রদঘক প্রিঘখ, দুহাত প্রসারিত কঘি রনঘজঘক প্রণত কঘি, প্রস তখনও রনঘজি রর্শাল কাঘলা 
প্রো়োয উপরর্ষ্ট জন্তুটা অরস্থি ভরঙ্গঘত সামঘনি পাঘযি খুি রদঘয পাথুঘি জরমঘত ক্রমাযত প্রর্াল 
তুলঘি। 
 

প্রক আপরন? রক চান? 
 

আরম মুিাদ প্রর্য, মুলতাঘনি সুলতান উজাদ প্রর্ঘযি প্রজযষ্ঠ পুত্র। আমাি আব্বাজাঘনি পক্ষ প্রথঘক 
আরম এঘসরি রযরন রনঘজি প্রদহিক্ষীঘদি সাঘথ ওইরদঘক অঘপক্ষা কিঘিন। রতরন এখাঘন এঘস 
আপনাঘক রনঘজি জাযযীি আি অরভর্াদন রনঘর্দন কিাি অনুমরত প্রাথবনা কঘিঘিন। তাি ইো 
আপনাি নযাযসঙ্গত রহনু্দিাঘনি রসংহাসন পুনরুিাি অরভযাঘন সহঘযারযতা কিাি জনয তাি 
সসনযর্ারহনীঘক আপনাি অধীঘন অপবণ কিা। 
 

হুমাযুন উজাদ প্রর্ঘযি নাম শুঘন মুচরক হাঘস। কারু্ল নদী আি খাইর্াি রযরিপথ ধঘি প্রস নীঘচি 
সমভূরমি রদঘক প্রনঘম আসর্াি সময অঘনক প্রযাত্রপ্রধান এঘসঘি, তাি প্ররত আনুযতয প্রকাশ 
কিঘত। তাাঁঘদি অঘনঘকই পুিাতন িীরত অনুসিণ কঘি রনঘজঘদি মুঘখ োস রনঘয তাাঁি আি 
আকর্ঘিি সামঘন উপরস্থত হঘযঘি এটা প্রদখাঘত প্রয তাাঁিা হুমাযুঘনি অনুযত ভাির্াহী পশু, তাাঁি 
ষাঘ়েি পাল, প্রস রনঘজি অরভপ্রায অনুসাঘি তাাঁঘদি সাঘথ আচিণ কিঘত পাঘি। হুমাযুন প্ররতর্ািই 
তাাঁঘদি স্বাযত জারনঘযঘি এর্ং তাাঁঘদি প্রলাকজন তাি প্রসনার্ারহনীঘত কাযবকি সংঘযাজন র্ঘল 
রর্ঘর্রচত হঘযঘি। 
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উজাদ প্রর্ঘযি রর্ষযটা অর্শয আলাদা। প্রস প্রকাঘনা মামুরল প্রযাত্র প্রধান নয র্িং একজন পরিশীরলত 
আি ধূতব নৃপরত। পঘনি র্িি পূঘর্ব, চসাি যুঘিি পঘি, প্রশিশাঘহি অগ্রযরত র্ঘন্ধ সাহাযয কিঘত 
হুমাযুন সসঘনযি জনয তাাঁি কাঘি রনঘজি প্ররতরনরধ প্রপ্রিণ কঘিরিল, রকন্তু উজাদ প্রর্য তাি প্রদখা 
অনযতম প্রসিা রনষ্ঠার্ান সঘতযি অপলাপকািী। তাাঁি রর্রচত্র সর্ অজুহাঘতি যতবাধা রফরিরিি রভতঘি 
র্যরক্তযত অসুস্থতা প্রথঘক শুরু কঘি রর্ঘদ্রাহ দমঘনি প্রঘযাজনীযতা িা়োও রিল তাি দূযবপ্রাসাঘদ 
সংেরটত ভযার্হ অরিকাঘণ্ডি যল্প। হুমাযুন পির্তবীঘত জানঘত পাঘি প্রশিশাহঘক রনঘজি অরধিাজ 
রহসাঘর্ প্রথঘম যািা স্বীকৃরত রদঘযরিল প্রস তাঘদি রভতঘি অনযতম। প্রসই প্রলাক এখন আঘিা 
একর্াি হুমাযুঘনি প্ররত রনঘজি আনুযতয প্রদশবন কিঘত িুঘট আসায র্যাপািটা সরতযকাঘিি 
ইরঙ্গতর্হনকািী প্রয তািই রর্জয। প্রতযাশা কিা হঘে এর্ং প্রস অরচঘিই িাজকীয রসংহাসঘন 
পুনিায অরধরষ্ঠত হঘর্। হুমাযুন অনুধার্ন কঘি প্রয এখন পুিাতন রর্র্াঘদি প্রর্াঝাাঁপ়ো কিাি সময 
না র্িং তাাঁি অনুযত প্রাক্তন জাযযীিদাি আি তাাঁঘদি প্রজাঘদি সমথবণ অজবঘনি রর্ষযটা রনরিত 
কিা প্রযন রদল্লী আি আগ্রা অরভমুঘখ অগ্রসি হর্াি সময তাি পিাঘত শারন্ত র্জায থাঘক। তািা়ো 
তাি যতদূি মঘন প়েঘি, উজাদ প্রর্ঘযি প্রলাঘকিা সাহসী, সুসরজ্জত প্রযািা যখন তাঘদি শাসকঘক 
প্রঘিারচত কিা সম্ভর্ যুঘিি ফলাফল পরিষ্কাি না হওযা পযবন্ত যুিঘক্ষঘত্র অর্তীণব না হঘয সধযব ধঘি 
অঘপক্ষা কিঘত। হুমাযুন ভাঘর্, প্রস যাই প্রহাক, উজাদ প্রর্ঘযি খারনকটা োম ঝিাঘত প্রদাষ রক… 
 

প্রতামাি আব্বাজানঘক আমাি ভাঘলামঘতাই মঘন আঘি। আরম খুশী হঘযরি প্রয তাাঁি স্বাস্থয, যা রতরন 
আমাঘক প্রাযশই রলঘখ জানাঘতন প্রয তাঘক ভীষণ কষ্ট রদঘে, রর্যত র্িিগুঘলায এঘতাটাই উন্নত 
হঘযঘি প্রয রতরন র্যরক্তযতভাঘর্ আমাি সাঘথ প্রদখা কিঘত এঘসঘিন। তুরম তাঘক জানাঘত পাি প্রয 
সূযব অি যার্াি রেক আঘয আঘয এক েন্টাি রভতঘি, যখন আমাি অস্থাযী িাউরন তাাঁি মঘতা 
একজন গুরুত্বপূণব সামন্তিাজঘক অভযথবনা জানার্াি জনয যথাযথভাঘর্ প্রস্তুত হঘর্, তাঘক স্বাযত 
জানাঘত পািঘল আরম খুশীই হর্। 
 

সুলতান, আরম রযঘয তাাঁঘক প্রসটাই র্লঘর্া। 
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একেণ্টাি সামানয রকিুক্ষণ পঘি, হুমাযুনঘক, একজন সম্রাঘটি পঘক্ষ মানানসই প্রপাষাক পরিরহত 
অর্স্থায, তাি রনযন্ত্রক তারু্ি লাল চাাঁঘদাযাি নীঘচ একটা রযরি কিা রসংহাসঘন উপরর্ষ্ট অর্স্থায 
প্রদখা যায আকর্ি তাাঁি পাঘশ একটা নীচু টুঘল র্ঘস িঘযঘি। হুমাযুঘনি প্রসনাপরতিা তাাঁি 
রসংহাসঘনি দুপাঘশ সারির্ি অর্স্থায দাাঁর়েঘয িঘযঘি, রসংহাসঘনি প্রপিঘন দাাঁর়েঘয িঘযঘি সরু্জ 
পাযর়ে আি রু্ঘক ইস্পাঘতি ঝকঝঘক র্ক্ষরনঘিাধক র্মব পরিরহত দুজন প্রদহিক্ষী। আকাঘশ 
প্রযালাপী আি প্রর্গুনী িঘঙি আর্ীি ির়েঘয রদঘয সূযব যখন অি যাঘে, তখন উজাদ প্রর্য হুমাযুঘনি 
িক্ষীর্ারহনী পরিঘর্রষ্টত অর্স্থায এর্ং রনঘজি প্রিঘলঘক সাঘথ রনঘয হুমাযুঘনি রদঘক এরযঘয যায। 
দলটা তাি সামঘন উপরস্থত হওযা মাত্র উজাদ প্রর্য আি তাি প্রিঘল রনঘজঘদি সাষ্টাঙ্গপ্রণত কঘি। 
প্রস তাাঁঘদি অধধামুঘখ শীতল সযাাঁতঘসাঁঘত মারটঘত প্রস মঘন মঘন ভাঘর্ তািা প্রযমনটা প্রতযাশা 
কঘিরিল তািঘচঘয রকিুটা প্রর্শী সময শুইঘয িাঘখ। তািপঘি প্রস লক্ষয কঘি কথা র্ঘল। 
 

প্রতামিা দুজঘনই এখন উঘে দাাঁ়োঘত পাি। 
 

উরজদ প্রর্য উঘে দাাঁ়োর্াি সময হুমাযুন লক্ষয কঘি প্রয তাাঁি অনুযত সামন্তিাঘজি চুল আি দার়ে 
এখন অঘনক প্রর্শী সাদা এর্ং তাি কাাঁধ সামানয ঝুাঁঘক িঘযঘি, এর্ং তাি পিঘণি প্রিশঘমি সরু্জ 
রটউরনক একটা নাদুসনুদুস ভূর়েি চাঘপ টানটান হঘয িঘযঘি। হুমাযুন প্রায রনঘজি অজাঘন্ত তাি 
ইরতমঘধয অঘনকটা সমতল হঘয আসা প্রপঘটি প্রপশী প্রভতঘিি রদঘক প্রটঘন রনঘয কথা শুরু কঘি। 
 

এঘতা র্িি পঘি আর্াি আপনাি সাঘথ প্রদখা হওযায আরম খুর্ খুশী হঘযরি। আমাি সাঘথ আপরন 
হোৎ রক মঘন কঘি প্রদখা কিঘত এঘসঘিন? 
 

আরম আল্লাহি কাঘি শুকরিযা জানাই প্রয রতরন আমাঘদি মহামানয সুলতানঘক সরহসালামত 
প্রিঘখঘিন এর্ং আরমও রনঘজি মূলযহীন জীর্ন র্াাঁরচঘয প্রিঘখরি হযত আপনাি নযাযসঙ্গত রসংহাসন 
পুনরুিাঘি আপনাি অরভযাঘনি জনয আপনাঘক শুঘভো জানাঘত। আমাি অরধিাজ, আরম আপনাি 
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কাঘি এঘসরি আমাি রনঘজি এর্ং প্রসই সাঘথ আমাি প্রজাঘদি রর্নীত আনুযতয রনঘর্দন কিঘত। 
উরজদ প্রর্য শ্বাস প্রনযাি জনয একটু থাঘম এর্ং রনঘজি পরিচািকঘদি একজঘনি রদঘক তারকঘয 
ইশািা কঘি প্রয খারনকটা দূিত্ব র্জায প্রিঘখ তাঘক অনুসিণ কিঘি। সুলতান, আরম রর্নীত 
অনুঘিাধ কিরি, এই প্রলাকটাঘক সামঘন অগ্রসি হর্াি অনুমরত প্রদন। 
 

হুমাযুন মাথা প্রনঘ়ে রনঘজি সম্মরত জানায এর্ং পরিচািকটা প্রসানালী িঘঙি তারকযাি উপঘি িাখা 
হারতি দাাঁঘতি সতিী একটা রর্শাল রসনু্দক রনঘয উরজদ প্রর্ঘযি রদঘক এরযঘয আঘস। উরজদ প্রর্য 
রসনু্দঘকি রভতি প্রথঘক রুরর্ র্সান একটা প্রসানাি পানপাত্র প্রর্ি কঘি প্রসটা রর্ম্র ভরঙ্গঘত হুমাযুঘনি 
সামঘন তুঘল ধঘি। 
 

সুলতান, আরম আমাি আনুযঘতযি একটা কু্ষদ্র স্মািক রহসাঘর্ এই উপহািটা আপনাি জনয রনঘয 
এঘসরি। 
 

আপনাঘক আরম ধনযর্াদ জানাই। আরম খুর্ই প্রীত হঘযরি প্রয আঘিা একর্াি আপনাি অরধিাজ 
রহসাঘর্ আমাঘক স্বীকৃরত রদঘত আপরন রনঘজ এঘসঘিন। আমাি আহ্বাঘন সা়ো রদঘত আপরন 
সচিাচি এতটা উদগ্রীর্ থাঘকন না। 
 

উরজদ প্রর্ঘযি প্রচাখমুখ লাল হঘয যায। সুলতান, পারিপারশ্ববক পরিরস্থরতি কািঘণই প্রকর্ল 
সামরযকভাঘর্ আমাঘক রর্িত থাকঘত হঘযরিল, এর্ং এি রকিুরদন পঘিই আপরন রহনু্দিান তযায 
কঘিরিঘলন। 
 

রনর্বারসত অর্স্থায আপরন ইো কিঘলই আমাঘক অনুসিণ কিঘত পািঘতন। 
 

আমাঘক আমাি রসংহাসন আি পরির্াঘিি রনিাপত্তাি রর্ষযটা লক্ষয িাখঘত হঘযরিল, উরজদ প্রর্য 
প্রকানমঘত প্রতাতলাঘত প্রতাতলাঘত র্ঘল। 
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হুমাযুন রসিান্ত প্রনয প্রর্চািাঘক অঘনক অপদস্থ কিা হঘযঘি। রর্যত র্িিগুঘলাঘত পারিপারশ্ববক 
পরিরস্থরত আমাঘদি সর্াি রর্রুঘি ষ়েযন্ত্র কঘিঘি। অতীঘত কথা ভুঘল যাওযাই আমাঘদি জনয 
মঙ্গল। আপরন আঘিা একর্াি আপনাি আনুযতয আমাি প্ররত রনঘর্দন কঘিঘিন র্ঘল আরম খুশী 
হঘযরি এর্ং এই আনুযতয প্রয আন্তরিকতাি সাঘথ রনঘর্দন কিা হঘযঘি আরমও রেক প্রসই 
আন্তরিকতাি সাঘথই এটা গ্রহণ কিরি। আপরন আমাি সসনযর্ারহনীঘত কতজন সসনয রদঘয সাহাযয 
কিঘত পািঘর্ন? 
 

আপরন দরক্ষণ অরভমুঘখ যাত্রা শুরু কিাি কঘযক রদঘনি রভতঘিই আটশ অশ্বাঘিাহীি একটা 
সুসরজ্জত র্ারহনী আপনাি র্ারহনীি সাঘথ প্রযায রদঘত পািঘর্। 
 

আরম খুর্ খুশী হঘর্া যরদ এখাঘন উপরস্থত আপনাি এই প্রিঘল অশ্বাঘিাহী র্ারহনীি প্রসনাপরত রহসাঘর্ 
আমাি সাঘথ প্রযায প্রদয, হুমাযুন র্ঘল, তাাঁি মুঘখি একটা প্রপশীও টান খায না, প্রস খুর্ ভাঘলা 
কঘিই জাঘন প্রয তাি র্ারহনীি সাঘথ মুিাদ প্রর্ঘযি উপরস্থরত তাি আব্বাজাঘনি সুঘর্াধ আচিঘনি 
কাযবকি রনিযতা দান কিঘর্। 
 

সুলতান, আরম রনঘজই এটা প্রিার্ কিঘত যারেলাম। 
 

* 
 

এরপ্রঘলি প্রথমরদঘক সূযব মাত্র রতনেন্টা আঘয আকাঘশ রনঘজি উপরস্থরত জানান রদঘযঘি, যখন 
হুমাযুন পাঞ্জাঘর্ অর্রস্থত একসারি সশলচূ়োি প্রশষটাি রশখঘি আকর্ি আি সর্িাম খানঘক পাঘশ 
রনঘয উঘে আঘস এর্ং সামঘনি রদঘক তারকঘয প্রর্ঘলপাথঘিি সতিী অরতকায প্রিাহতাস দূঘযবি 
কাোঘমা প্রদখঘত পায। নীঘচি সমভূরমঘত একটা রনচু রকন্তু দৃশযমান রশলািঘিি উপঘি দূযবটা রনমবাণ 
কিা হঘযঘি, প্রযখান প্রথঘক উত্তি আি পূর্ব রদক প্রথঘক দরক্ষণ অরভমুখী িািাি সংঘযাযস্থঘলি রদঘক 
লক্ষয িাখা যায। হুমাযুন রহনু্দিাঘনি অভযন্তঘি ক্রমাযতভাঘর্ প্রঘর্শ কিাি পঘিও তাঘক এখন 
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পযবন্ত প্রকাঘনা ধিঘনি লক্ষণীয র্াধাি সমু্মখীন হঘত হযরন। উজাদ প্রর্ঘযি দৃষ্টান্ত অনুসিণ কঘি 
র্িং ইসলাম খাঘনি অনুযত জাযযীিদাঘিি স্বপক্ষ তযায কিঘত শুরু কঘি। রনঘজঘদি প্রাক্তন 
অরধিাজঘক তািা এঘতা উদগ্র ভরঙ্গঘত অরভযুক্ত কঘি এর্ং রনঘজিা আনুযতয আি সমথবঘনি শপথ 
প্রনয প্রয হুমাযুন সাঘথ সাঘথই র্ালক আকর্িঘক পিামশব প্রদয এসর্ দৃঘঢ়ারক্ত প্রস প্রযন কখনও 
অক্ষঘি অক্ষঘি রর্শ্বাস না কঘি। সঘর্বাপরি, এঘদি অঘনঘকই আঘয হুমাযুনঘক তযায কঘি 
প্রশিশাঘহি প্ররত রনঘজঘদি আনুযতয জ্ঞাপন কঘিরিল এর্ং আকর্ি লক্ষয কঘি প্রদঘখ তাাঁি 
আব্বাজান সম্পঘকব তাঘদি এই র্তবমান প্রশরি আি আনুযঘতযি উৎকীতবন এসর্ই মূলত 
অভযঞ্জঘনিই নামান্তি। হুমাযুঘনি প্রসনার্ারহনী কারু্ল প্রথঘক িওযানা প্রদর্াি পঘি যখন রসনু্ধ নদী 
অরতক্রম কিঘি ততরদঘন এি প্রলাকর্ল রৃ্রি প্রপঘয রিগুণ হঘয র্াইশ হাজাি হঘযঘি। এই সংখযা 
প্রর্ঘ়ে এখন প্রায পাঁযরত্রশ হাজাি হঘযঘি এর্ং প্ররতরদনই আঘিা প্রর্শী সংখযায নতুন প্রলাক এঘস 
উপরস্থত হঘে। 
 

আব্বাজান, দূঘযবি প্রধান প্রতািণিাি র্ন্ধ। দূযবপ্রাকাঘিি উপঘি সশস্ত্র প্রলাক অর্স্থান কিঘি এর্ং 
আরম িান্নাি জনয প্রজ্জ্বরলত আগুন প্রথঘক প্রধাাঁযা উ়েঘত প্রদখরি। আমাঘদি রক দূযবটা দখল কিা 
একান্ত জরুিী নারক এটা পাশ কারটঘয আমিা এরযঘয প্রযঘত পারি? আকর্ি রজঘজ্ঞস কঘি। 
 

রহনু্দিাঘনি উত্তিািল রনযন্ত্রঘণ িাখাি জনয এই দূযবটা অনযতম একটা চারর্কারে। আমিা এটাঘক 
শত্রুি হাঘত প্রিঘখ এরযঘয প্রযঘত পারি না যািা প্রযঘকাঘনা সমঘয আকরস্মকভাঘর্ প্রপিন প্রথঘক 
আমাঘদি আক্রমণ কঘি র্সঘত পাঘি, আমাঘদি তাই অর্শযই দূযবটা রনঘজঘদি দখঘল রনঘত হঘর্। 
অর্শয গুজঘর্ প্রশানা যায প্রয দূঘযবি প্ররতিক্ষায খুর্ই সামানয সংখযক সসনয রনঘযারজত িঘযঘি। 
তাঘদি সামঘন সাহাযযকািী প্রকাঘনা র্ারহনী এঘস প্রপৌঁিার্াি প্রকাঘনা সম্ভার্না প্রনই এর্ং সনিাশযজনক 
কািঘণ মৃতুযর্িণ কিঘত তািা খুর্ একটা উৎসাহী হঘর্ না। আরম প্রদখঘত চাই প্রাথরমকভাঘর্ শরক্ত 
প্রদশবন রক ফলাফল র্ঘয আঘন। সর্িাম খান শত্রুপঘক্ষি যাদার্নু্দঘকি লক্ষযঘভঘদি নাযাঘলি র্াইঘি 
দূঘযবি রেক সামঘন আমাঘদি কঘযকটা কামান এমনভাঘর্ প্রমাতাঘযন কঘিন, প্রযন দূঘযবি প্রধান 
প্রতািণিাি আি প্ররতিক্ষা প্রাচীঘিি রনম্াংঘশ প্রসখান প্রথঘকই তািা রকিুটা ক্ষরতসাধন কিঘত 
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পািঘর্। আমাঘদি অশ্বাঘিাহীঘদি আঘদশ প্রদন তািা প্রযন ভূপৃঘষ্ঠি উপঘি দৃশযমান রশলািঘিি 
চািপাঘশ রু্যহ িচনা কঘি অর্স্থান কঘি এর্ং আমাঘদি তর্রক আি তীিন্দাঘজিা কামাঘনি রপিঘন 
প্রযন এমনভাঘর্ সমঘর্ত হয প্রয দূঘযবি প্ররতিক্ষায রনঘযারজত সসনযিা তাঘদি সংখযা সম্বঘন্ধ অর্রহত 
হঘত পাঘি। 
 

দুই েন্টািও কম সমঘযি রভতঘি, প্রজা়োয প্রজা়োয যূথর্ি ষাঘ়েি দল প্রমাযল প্রতাপ রনধবারিত স্থাঘন 
প্রটঘন রনঘয আঘস এর্ং হুমাযুঘনি অশ্বাঘিাহী সসনযিা প্রিাহতাঘসি চািপাঘশ রু্যহ রর্নযাস সমাপ্ত কঘি, 
র্সঘন্তি র্াতাঘস পতপত কঘি তাাঁঘদি লম্বা, সরু সরু্জ রনশান উ়েঘত শুরু কঘি। পুঘিাটা সময 
ধঘি, যরদও দূযবপ্রাচীঘিি উপঘি র্যাপক কমবচািলয লক্ষয কিা প্রযঘলও, দূযব প্ররতিক্ষাকািী সসনযিা 
তাঘদি অর্ঘিাধকািীঘদি কাযবকলাঘপ িন্দপতন েটাঘত প্রকাঘনা ধিঘনি আক্রমঘণি প্রযাস প্রনযা 
প্রথঘক রর্িত থাঘক। সর্রকিু জাযযামঘতা প্রমাতাঘযন কিা হঘযঘি প্রদঘখ প্রনর্াি পঘি হুমাযুন সর্িাম 
খানঘক আঘদশ প্রদয, দূযবপ্রাসাঘদি প্রতািণিাি লক্ষয কঘি কামানগুঘলাঘক প্রযালার্ষবঘণি আঘদশ 
প্রদন। পযবাপ্ত পরিমাণ প্রধাাঁযা কুণ্ডলীকৃত অর্স্থায যখন চািপাশ প্রঢঘক প্রফঘল। প্রতািণিাঘিি চািপাঘশ 
উত্তাল তিঘঙ্গি নযায প্রধাযা পযবাপ্ত পরিমাঘণ জমা হঘল, আমাঘদি তর্রকঘদি রভতি প্রথঘক র্ািাই 
কিা প্রিঘলঘদি প্রধাাঁযাি আ়োল র্যর্হাি কঘি সামঘন শত্রুি নাযাঘলি রভতঘি এরযঘয প্রযঘত র্ঘলন 
এর্ং কামাঘনি প্রযালা রনঘক্ষঘপি জনয দূযব প্রকাঘিি রপিঘন অর্রস্থত িাদ প্রথঘক যািা রনঘজঘদি 
প্রদহকাোঘমা পযবঘর্ক্ষণ কঘি তািপঘি, তাঘদি প্রকউ আি প্রসখান প্রথঘক পঘি প্রশ্রণীকঘক্ষ রফঘি 
যাযরন। ইতযর্সঘি আমাঘদি র্াতবার্াহঘকিা দূঘযবি প্ররতিক্ষাকািীঘদি রনিাপঘদ প্রস্থাঘনি সুঘযায 
কঘি রদঘয। আমাঘদি পঘক্ষ রক তা কিা সম্ভর্, দরলল প্রলখঘকিা রক এখন দরললও প্রিঘ়ে প্রযঘত 
শুরু কঘিঘি এর্ং তািা যখন েন্টাখাঘনঘকি রভতঘি রনঘজঘদি প্রিত কিঘত আঘদশ প্রদয তাহঘল 
প্রস্পন প্ররতঘিাধকািীঘদি রনিাপঘদ প্রস্থান কিঘত প্রদঘর্ এটা একটা র্াতবা আকাঘি রলখঘত র্ঘল। 
আমিা কতখারন অনথব েটাঘত পারি প্রসটাি একটা নমুনা প্রদশবঘনি পঘি আমাঘদি প্রশ্রষ্ঠ 
তীিন্দাঘজিা আত্মসমপবঘণি র্াতবা সম্বরলত তীি শহি লক্ষয কঘি িু়েঘর্। 
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সমভূরমি উপি রদঘয প্রায সাঘথ সাঘথই একটা রর্কট রু্ম শব্দ প্রভঘস আঘস, হুমাযুঘনি আঘদশ 
অনুসাঘি প্রতাপরচিা প্রব্রাঘঞ্জি প্রতাঘপি আঘিয যহ্বঘি তাঘদি হাঘতি জ্বলন্ত প্রনাম লাযান সুতা প্ররর্ষ্ট 
কঘিঘি। প্রতাঘপি প্রথম কঘযকটা প্রযালা লক্ষযর্স্তু প্রথঘক প্রর্শ দূঘি, সশলিঘিি এঘকর্াঘি নীঘচি 
ঢাঘল আোত কঘি এর্ং প্রতািণিাি আি দূযবপ্রাকাঘিি ক্ষরত কিাি র্দঘল র্াতাঘস মারট আি 
পাথঘিি টুকঘিা রৃ্রষ্টি মঘতা রনঘক্ষপ কঘি। রদন র্া়োি সাঘথ সাঘথ উষ্ণতা রৃ্রি প্রপঘত থাকঘল 
প্রকামি পযবন্ত রনিাভিণ েমবাক্ত প্রদঘহ প্রতাপরচিা র়্ে কামানর্াহী শকঘটি চাকাি নীঘচ পাথি রদঘয 
আি প্রিাট কামানগুঘলাঘক হাঘত তুঘল উাঁচু মারটি রঢরর্ি উপঘি রনঘয রযঘয কামাঘনি নরত 
পরির্তবঘন র্যি হঘয পঘ়ে। তািা যখন এই কাঘজ র্যি তখন উাঁচু দূযবপ্রাকাি প্রথঘক কঘযকটা 
যাদার্নু্দঘকি শব্দ প্রভঘস আঘস রকন্তু হুমাযুঘনি পরিকল্পনা অনুযাযী লক্ষযঘভঘদি জনয দূিত্বটা একটা 
রর্শাল র্াাঁধা রহসাঘর্ প্ররতযমান হয। 
 

দূঘযবি রনিাপত্তায রনঘযারজত প্রহিীঘদি রনরক্ষপ্ত কঘযকটা তীি, অর্শয, কামাঘনি অর্স্থাঘনি কাঘি 
প্রপৌঁিাঘত সক্ষম হয রনরক্ষঘপি সময তািা ধনুঘকি মুখ উপঘিি রদঘক িাখায তীিগুঘলা প্রর্শী দূিত্ব 
অরতক্রম কঘি। রনঘমবে আকাঘশি রু্ক প্রথঘক মৃতুয মুঘখ রনঘয তাাঁিা নীঘচ প্রনঘম আঘস, অরধকাংশই 
রনিীহ ভরঙ্গঘত মারটঘত প্রযাঁঘথ রতিরতি কঘি কাাঁপঘত থাঘক রকন্তু প্রর্শ কঘযকটা তীি দাাঁর়েঘয থাকা 
ষাঘ়েি যাঘয রর্ি হঘল, তাাঁঘদি রপঙ্গল র্ঘণবি চাম়ো িঘক্ত কালঘচ প্রদখায, এর্ং হুমাযুন প্রদঘখ তাাঁি 
একজন প্রতাপরচঘক সর্াই ধিাধরি কঘি সরিঘয রনঘয যাঘে, তাি রপঘে কাঘলা শিযরষ্ট যুক্ত দুঘটা 
তীি রর্ি হঘযঘি একটা কামানঘক জাযযামঘতা রনঘয যার্াি জনয প্রাণপঘন প্রসটাঘক ধাক্কা প্রদর্াি 
সময প্রর্চািা রপঘে তীিরর্ি হঘযঘি। কামানগুঘলা সামরযক রর্িরতি পঘি শীঘ্রই আর্াি প্রযালা র্ষবণ 
শুরু কঘি এর্ং এর্াি রনযরমতভাঘর্ কামাঘনি প্রযালা প্রতািণিাি আি এি দুপাঘশি পাথুঘি প্রদযাঘল 
লক্ষযঘভদ কিঘত থাঘক। কারু্ঘলি পাশ্ববর্তবী উপতযকায প্রযমন প্রদখা যায অঘনকটা প্রসিকম প্রথম 
সকাঘলি কুযাশাি মঘতা সাদা প্রধাযাি একটা আোদন কামানগুঘলাি উপঘি প্রভঘস থাঘক। 
 

হুমাযুন তারকঘয প্রদখঘত থাঘক তাি একদল তর্রক তাঘদি যাদার্নু্দক আি গুরল কিাি সময র্নু্দক 
িাখাি প্রতপাযা রনঘয সামঘন প্রদৌঘ়ে রযঘয প্রধাযাি রভতঘি হারিঘয যায। তাাঁি প্রর্শ কঘযকজন 
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তীিন্দাজ রপঘে তীি ভরতব তূণীি আি হাঘত দুই মাথাযুক্ত ধনুক রনঘয তর্রকঘদি অনুসিণ কঘি। 
এক রক দুই রমরনট পঘিই দূযবপ্রাকাঘিি সমতল িাদ প্রথঘক একটা প্রদহ শূঘনয দুহাত িুাঁ়েঘত িুাঁ়েঘত 
নীঘচি পাথঘি আিঘ়ে পঘ়ে। আঘিকটা প্রদহ র্াতাঘস রকিু একটা আকঘ়ে ধিাি প্রচষ্টা কিঘত 
কিঘত প্রথমজনঘক অনুসিণ কঘি, এর্াি হুমাযুন স্পষ্ট প্রদখঘত পায হতভাযয প্রলাকটাি যলা একটা 
তীি এঘফা়েওঘফা়ে কঘি রদঘযঘি। দূযব প্রাকাঘি অর্স্থানিত দূযবিক্ষীঘদি র্নু্দক প্রথঘক আি প্রকাঘনা 
সাদা প্রধাযাি প্রমে র্াতাঘস ভাসঘত প্রদখা যায না এর্ং আকাশ প্রথঘক প্রনঘম আসা তীঘিি সংখযাও 
লক্ষণীযভাঘর্ হ্রাস পায অর্শয প্রিাহতাস দূঘযবি প্রতািণিািগুঘলা তখনও দৃঢ়ভাঘর্ প্রভতি প্রথঘক র্ন্ধ 
কিা িঘযঘি। 
 

আমিা প্রযমন ধািণা কঘিরিলাম, ল়োই কিাি জনয স্পষ্টতই দূযবিক্ষীিা খুর্ একটা আগ্রহী না। 
তীিন্দাজঘদি এর্াি তাাঁঘদি তীঘি আত্মসমপবঘনি আহ্বান সম্বরলত র্াতবাগুঘলাঘক সংযুক্ত কিঘত 
র্ঘলন এর্ং সামঘন এরযঘয রযঘয শহি লক্ষয কঘি তীিগুঘলা িুাঁ়েঘত র্ঘলন, হুমাযুন আঘদশ প্রদয। 
কঘযক রমরনঘটি রভতঘি, প্রস প্রদঘখ র্াতবাযুক্ত তীিগুঘলা আকাঘশ রনরক্ষপ্ত হঘযঘি, প্রর্শীিভায তীিই 
দূঘযবি প্ররতিক্ষা প্রাচীঘিি উপি রদঘয উঘ়ে যায এর্ং দূঘযবি রভতঘি অর্তিণ কঘি। 
 

আত্মসমপবঘণি র্াতবাযুক্ত তীি রনঘক্ষঘপি প্রায েন্টা দুঘযক পঘি, আকর্িঘক পাঘশ রনঘয, হুমাযুন 
প্রো়োয উপরর্ষ্ট অর্স্থায প্রিাহতাঘসি উাঁচু, প্রলাহাি যজালযুক্ত প্রধান প্রতািণিাঘিি নীঘচ রদঘয দূঘযবি 
অভযন্তঘিি জনশূনয, রনির্ প্রাঙ্গঘণ প্রঘর্শ কঘি, পরিতযক্ত অস্ত্র আি ভািী যুি উপকিঘণ পুঘিা 
জাযযাটা রযজরযজ কিঘি। হুমাযুঘনি সসনযর্ারহনীি শরক্ত প্রদঘখ, দূঘযবি প্ররতিক্ষায যািা রিল তািা 
আত্মসমপবঘণি প্রিাঘর্ি উদািতায সাঘথ সাঘথ সমঝদাঘিি মঘতা সম্মরত রদঘযঘি। কঘযক রমরনঘটি 
রভতঘি দূঘযবি প্রধান প্রতািণিাঘিি পুরু কাঘেি পাল্লা খুঘল যায এর্ং প্রসনািাউরনি প্রলাঘকিা দুই 
পাল্লাি মাঘঝি ফাাঁকা স্থান রদঘয, প্রকউ খারল পাঘয প্রকউ প্রো়োয চঘ়ে তাাঁঘদি পঘক্ষ র্হন কিা সম্ভর্ 
এমন মূলযর্ান সর্ রকিু রনঘয, প্রস্রাঘতি মঘতা র্াইঘি প্রর্ি হঘয আসঘত শুরু কঘি এর্ং সর্াই 
দরক্ষণ রদঘক িওযানা রদঘয, হুমাযুনঘক রহনু্দিাঘন প্রঘর্শপঘথ অর্রস্থত এই োাঁরটটাি মারলক রহসাঘর্ 
স্বীকাি কঘি প্রিঘ়ে রদঘয যায। 
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হুমাযুন তাাঁি প্রদহিক্ষীঘদি কঘযকজন আরধকারিকঘক আঘদশ প্রদয দূঘযবি প্রসনািাউরন প্রথঘক 
আসঘলই সর্াই রর্দায রনঘযঘি রকনা তল্লারশ কঘি প্রদখঘত এর্ং রনরিত কিঘত প্রয অতরকবত হামলা 
কিাি জনয প্রসখাঘন প্রকউ ওাঁত প্রপঘত প্রনই। তাাঁঘদি কাি প্রথঘক দ্রুত রনিযতাজ্ঞাপক সংর্াদ লাভ 
কিাি পঘি, হুমাযুন দূঘযবি দির্াি কঘক্ষি প্রখালা দিজাি রদঘক পাঘয প্রহাঁঘট এরযঘয যায। হুমাযুন 
হাাঁটর্াি যরত না করমঘয ডানরদঘক তারকঘয প্রদঘখ মারটি কঘযকটা তনু্দঘিি নীঘচ তখনও কযলাি 
আগুন রধরকরধরক জ্বলঘি। প্রস একটা তনু্দঘিি রভতঘি উাঁরক রদঘয প্রসখাঘন প্রর্শ কঘযকটা যিম আি 
আঘফালা রুরট প্রদখঘত পায। প্রস একটা রুরট তুঘল রনঘয প্রসখান প্রথঘক প্রিাট একটা টুকঘিা রিাঁঘ়ে 
রনঘয, টুকঘিাটা আকর্ঘিি রদঘক এরযঘয প্রদয। 
 

রুরটটা উপঘভায কঘিা। রুরটি এই টুকঘিায রর্জঘযি স্বাদ িঘযঘি। 
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২৬. িু়োন্ত চবজয় 

 

হুমাযুঘনি রনযন্ত্রক তারু্ি র্াইঘি ইরতমঘধয সৃষ্ট জলভরতব পারনি র়্ের়্ে সর্ প্রডার্ায আর্ািও সীসাি 
মঘতা আকাঘশি রু্ক প্রথঘক রৃ্রষ্টি র়্ে র়্ে প্রফাাঁটা অঘঝািধািায ঝিঘত শুরু কঘি। যুঘিি জনয 
আহর্ান কিা পিামশব সভায তাি সাঘথ প্রযায প্রদর্াি জনয প্রস যখন তাাঁি প্রসনাপরতঘদি আযমঘনি 
জনয অঘপক্ষা কিঘি তখন প্রস তারু্ি কানাঘতি উপি অঘঝাঘি ঝিঘত থাকা রৃ্রষ্টি পারনি নীঘচ 
রদঘয র্াইঘিি রদঘক তারকঘয প্রদঘখ তাাঁি রশরর্ঘিি নীচু আি কদবমাক্ত রকিু এলাকায পারন জঘম সৃষ্ট 
এইসর্ প্রডার্াগুঘলা পিস্পঘিি সাঘথ রমরলত হঘয জলাশঘযি আকাি ধািণ কঘিঘি। পাহািাি 
দারযঘত্ব রনঘযারজত তাি সসনযঘদি পাঘযি পাতা পারনঘত পুঘিাপুরি ডুঘর্ িঘযঘি যািা তাঘদি কাাঁঘধি 
মাঘঝ মাথা কুাঁঘজা কঘি প্রিঘখ পাযচারি কিাি সময অনর্িত পারন রিরটঘয চঘলঘি। প্রস প্রযরদঘকই 
তারকঘয প্রদখুক না প্রকন আকাঘশি প্রকাথাও রৃ্রষ্ট থামর্াি প্রকাঘনা লক্ষণ তাি প্রচাঘখ পঘ়ে না। 
 

হুমাযুন েুঘি দাাঁর়েঘয তারু্ঘত রফঘি আঘস, প্রযখাঘন তাাঁি প্রসনাপরতিা ইরতমঘধয অধবরৃ্ত্তাকাঘি সমঘর্ত 
হঘযঘি, তাাঁঘদি অঘনঘকই তাাঁি তারু্ি উঘিাপাঘশ অর্রস্থত রনঘজঘদি তারু্ প্রথঘক সামানয এই 
দূিত্বটুকু প্রদৌঘ়ে অরতক্রম কিাি সময রৃ্রষ্টঘত একদম কাকঘভজা কঘি রভঘজ রযঘয তখনও কাপ়ে 
প্রথঘক রৃ্রষ্টি পারন প্রঝঘি প্রফলাি জনয প্রচষ্টা কিঘি। হুমাযুন আকর্িঘক পাঘশ রনঘয প্রকঘে তাাঁি 
রনধবারিত স্থাঘন আসন গ্রহণ কঘি। 
 

আহঘমদ খান, প্রসকান্দাি শাঘহি প্রসনার্ারহনীি সর্বঘশষ অর্স্থান সম্পঘকব। আমিা নতুন আি রক 
জানঘত প্রপঘিরি? 
 

রশিরহঘন্দ রনঘজি সুিরক্ষত অর্স্থাঘনি প্রায িয মাইল প্রভতঘি প্রস িঘযঘি, আমিা এখাঘন এঘস 
রশরর্ি স্থাপন কিাি পূঘর্ব তাাঁি অর্স্থান অরভমুঘখ অগ্রসি হর্াি সমঘয পক্ষকালর্যাপী প্রস রেক যা 
কঘি আসরিল। তাাঁি গুপ্তদূত যাঘদি আমিা সাঘথ আমাঘদি প্রমাকাঘর্লা হঘযঘি র্া যাঘদি আমিা 
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র্রন্দ কঘিরি তাঘদি সংখযা প্রথঘক আমিা জানঘত প্রপঘিরি প্রয রতরন আমাঘদি অগ্রসি হর্াি রর্ষঘয 
অঘনক পূঘর্ব প্রথঘকই অর্যত রিঘলন রকন্তু তািপঘিও আমাঘদি প্রমাকাঘর্লা কিাি প্রকাঘনা প্রযাসই 
রতরন গ্রহণ কঘিনরন। সঘন্দঘহি প্রকাঘনা অর্কাশ প্রনই প্রয রতরন এখনও দৃঢ়ভাঘর্ রর্শ্বাস কঘিন প্রয 
চািরদঘক কাদা থাকায আমাঘদি চলাঘফিাি যরত শ্লথ হঘয রযঘয তাি তর্রক আি তীিন্দাজঘদি 
আি প্রসই সাঘথ তাি রনখুাঁতভাঘর্ সুিরক্ষত কামাঘনি সহজ রনশানায পরিণত হর্াি ভঘয আমিা 
র্ষবাকাঘল আক্রমণ কিাি মঘতা হেকারিতা প্রদখার্ না। 
 

আরম আমাঘদি আক্রমণ যত সপ্তাহ পযবন্ত রর্লরম্বত কঘিরি, এই ভ্রান্ত রর্শ্বাসটা রসকান্দাি শাহঘক 
রর্শ্বাস কিাি জনয উৎসারহত কিঘত, তাাঁঘক রনরিত কিঘত প্রচষ্টা কঘিরি প্রয তাাঁি মঘতাই আমিাও 
সনাতনধািায রর্শ্বাসী এর্ং আমিা সতকব থাকঘর্ এর্ং প্রসই সাঘথ তাাঁি অর্স্থাঘনি কািাকারি 
প্রপৌঁিার্াি পঘি রৃ্রষ্ট র্ন্ধ হঘয মারট আর্ািও শক্ত হঘয উো পযবন্ত আমিা প্রযঘকাঘনা যুঘিি সম্ভার্না 
নাকচ কঘি প্রদর্। 
 

রকন্তু সুলতান, তাাঁি রর্শ্বাসটাও এঘকর্াঘি উর়েঘয প্রদযা যাঘর্ না, জারহদ প্রর্য জানঘত চায, তাাঁি 
কৃশকায মুখার্যঘর্ স্পষ্টতই যভীি উঘিঘযি রচহ্ন প্রকারশত। আমিা আমাঘদি কামানগুঘলা 
এঘকর্াঘি স্থানান্তরিক কিঘত পািরি না আি আমাঘদি মাঘস্কঘটি র্ারুদ সর্সমঘয সযাাঁতঘসাঁঘত হঘয 
প়েঘি। আমাঘদি প্রলাঘকিা অগ্রপিাৎ রর্ঘর্চনা না কঘি আগুঘনি কাঘি র্ারুদ রনঘয রযঘয শুকার্াি 
প্রচষ্টা কিায ইরতমঘধয প্রর্শ কঘযকর্াি তাাঁিা দুেবটনাি রশকাি হঘযঘি। 
 

আমিা আক্রমণ যখন কিঘর্া তখন অর্শযই রকিু সমসযাি সমু্মখীন হঘর্া, হুমাযুন র্ঘল, রকন্তু 
রর্হ্বল কঘি প্রদযাি ফঘল আমিা প্রযসর্ সুরর্ধা লাভ কিঘর্া তাি সাঘথ তুলনায অসুরর্ধাগুঘলা 
ধতবঘর্যি রভতঘিই প়েঘর্ না। 
 

সর্িাম খান সম্মরতি ভরঙ্গঘত মাথা নাঘ়ে রকন্তু অনযানযঘদি তখনও সরন্দহান প্রদখায। আকর্ি সহসা, 
এতক্ষণ প্রস প্রযখাঘন র্ঘস রিল প্রসখান প্রথঘক উঘে দাাঁ়োয, প্রস সাধািণত মঘনাঘযায রদঘয আঘলাচনা 
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শুঘন থাঘক কদারচৎ কথা র্ঘল, এর্ং সংযত আি সংকল্পর্ি স্বঘি র্লঘত শুরু কঘি, আব্বাজান 
আমাি রর্শ্বাস আপরন রেকই র্ঘলঘিন। রনঘজঘদি রনযরতঘক হারসল কিাি আি আিও অরধক 
সংখযক সসনয সংগ্রঘহ সফল হর্াি পূঘর্বই রসকান্দাি শাহঘক চমঘক প্রদযাি এটাই উপযুক্ত সময। 
আমাঘদি প্রচঘয সসনয সংগ্রঘহি জনয তাি অঘনক রর্শাল প্রক্ষত্র িঘযঘি। 
 

আকর্ি, দারুণ কথা র্ঘলঘিা, হুমাযুন র্ঘল। আরম আহঘমদ খানঘক র্লঘর্া গুপ্তদূত প্রপ্রিণ কঘি 
এই মুহূঘতব রসকান্দাি শাঘহি রশরর্ঘি প্রপৌঁিার্াি সর্ঘচঘয শক্ত পথটা খুাঁঘজ প্রর্ি কিঘত। আমাি 
মঘন হয এখান প্রথঘক উত্তিপূর্ব রদঘক সামানয উাঁচু জরমটাি উপঘি প্রকাথাও আমিা প্রসটা খুাঁঘজ পার্। 
আমিা যরদ ঐ রদঘক যাই তাহঘল আমাঘদি হযত মাইলখাঘনঘকি মঘতা েুঘি প্রযঘত হঘর্ রকন্তু প্রসটা 
কিঘল আঘখঘি আমাঘদি লাভই হঘর্। আমিা আমাঘদি কামানগুঘলাঘক সামঘন স্থানান্তরিত কিাি 
প্রচষ্টা কিঘর্া না রকন্তু আমাঘদি সাঘথ অশ্বাঘিাহী তর্রকঘদি একটা র্ারহনী থাকঘর্। প্রভজা 
আর্হাওযাি কািঘণ যরদ তাঘদি সামানয সংখযক র্নু্দকই হযত গুরলর্ষবঘণি উপঘযাযী প্ররতযমান 
হঘর্ রকন্তু প্রসটাই আমাঘদি সাহাযয কিঘর্। 
 

রকন্তু আমিা যরদ ঐ পথ রদঘয যাই তাহঘল দূি প্রথঘক আমাঘদি প্রদখা যাঘর্ আি রসকান্দাি শাহ 
যুঘিি প্রস্তুরত প্রনযাি পযবাপ্ত সময পাঘর্, নারদম খাজা হোৎ কথা র্ঘল উঘে। 
 

আরম প্রসটা রনঘযও রচন্তা ভার্না কঘিরি। আমাঘদি যরতরর্রধ লুরকঘয িাখঘত আি চমঘকি মাত্রা রৃ্রি 
কিঘত, আমাি ইো আযামীকাল প্রভাি হর্াি রেক আয মুহূঘতব অন্ধকাঘিি আ়োল র্যর্হাি কঘি 
আক্রমণ কিা। আমিা আজ যতটা রনভৃঘত সম্ভর্ আমাঘদি প্রস্তুরত সম্পন্ন কিঘর্া এর্ং আযামীকাল 
সকাল রেক রতনটায সসনযঘদি েুম প্রথঘক জারযঘয তুঘল প্রভাি হর্াি রেক এক েন্টা আঘয আমিা 
অগ্রসি হঘত শুরু কিঘর্া। আমিা পাাঁচশত প্রলাঘকি পৃথক দঘল রর্ভক্ত হঘয অগ্রসি হর্, অন্ধকাঘি 
প্রযঘকাঘনা ধিঘনি রর্ভ্রারন্তি সম্ভার্না হ্রাস কিঘত প্রঘতযঘকি র্াহুঘত উজ্জ্বল িঘঙি একখণ্ড কাপ়ে 
র্াাঁধা থাকঘর্। 
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সুলতান, সর্িাম খান র্ঘল, আরম আপনাি পরিকল্পনা রু্ঝঘত প্রপঘিরি। আমাি মঘন হয আমাঘদি 
সসনযিা এই পরিকল্পনা সফল কিাি মঘতা শৃঙ্খলাঘর্াঘধি পরিচয প্রদঘর্, তাঘদি প্রনতাঘদি উপি 
তািা ভিসা িাখঘর্। 
 

আরম সন্ধযাি রদঘক আকর্িঘক সাঘথ রনঘয সসনযঘদি মাঘঝ উপরস্থত হঘত চাই তাাঁঘদি উৎসারহত 
কিঘত এর্ং আমাি পরিকল্পনাি কথা তাঘদি জানাঘত আি প্রসটাঘক সফল কিঘত পরিকল্পনা আি 
প্রসই সাঘথ তাঘদি উপি আমাি যথাযথ আস্থা িঘযঘি। 
 

রদঘনি প্রর্লা রৃ্রষ্টি প্রর্য সামানয হ্রাস পায রকন্তু আকর্ি, আহঘমদ খান আি সর্িাম খানঘক পাঘশ 
রনঘয হুমাযুন যখন প্রো়োয প্রচঘপ সর্িাম খাঘনি অশ্বাঘিাহী প্রযািাঘদি যাঘদি প্রর্শীিভাযই 
র্াদখশাঘনি প্রলাক- অর্স্থাঘনি জনয রনধবারিত তারু্ি রদঘক এরযঘয যায তখন রদযঘন্তি উপঘিি 
আকাঘশ আর্ািও কাঘলা প্রমঘেি আনাঘযানা শুরু হঘযঘি। হুমাযুন এই দলটাি উঘেঘশয 
ইোকৃতভাঘর্ই সর্াি প্রশঘষ কথা র্লাি রসিান্ত রনঘযঘি। প্রস তাি রর্শাল কাঘলা প্রো়োি রপে প্রথঘক 
প্রনঘম দাাঁ়োয এর্ং র্াদশারনিা তাি চািপাঘশ সমঘর্ত হঘল প্রস শুরু কঘি। 
 

আমাি আব্বাজানঘক প্রতামাঘদি রপতািা দারুণ সহাযতা কঘিরিল রতরন যখন তাাঁি সাম্রাজয জয 
কঘিরিঘলন। প্রলাভী ভুইঘফা়েঘদি কািঘণ হাতিা়ো হঘয যাওযা ভূখণ্ড উিাঘিি এই অরভযাঘন 
প্রতামিাও আমাঘক দারুন সহাযতা কঘিঘি। আযামীকাল প্রতামিা আমাি সাঘথ সমু্মঘখি কাতাঘি 
অর্স্থান কিঘর্। আমিা কাাঁঘধ কাাঁধ রমরলঘয এখন পযবন্ত আমাঘদি জনয সর্ঘচঘয গুরুত্বপূণব ল়োইঘয 
অর্তীণব হর্। আমিা যখন রর্জযী হর্, আমাি রর্শ্বাস আমিা হর্ই, আমিা আর্াি রহনু্দিাঘনি 
অরধকািী হর্ এর্ং আমাঘদি সন্তাঘনি জনয এি উর্বি জরম রনশঙ্ক কিঘর্া। 
 

হুমাযুন চুপ কঘি প্রথঘক পুনিায কথা শুরু কিাি আঘয এক হাঘত আকর্ঘিি কাাঁধ জর়েঘয ধঘি। 
আরম জারন প্রয প্রতামাঘদি সন্তাঘনিা এখাঘন প্রযমন রকঘশাি আকর্ি দাাঁর়েঘয িঘযঘি। আমিা তাঘদি 
জনয প্রয সম্পরত্ত অজবন কিঘর্ তািা প্রসটাি প্রযাযয হঘয উেঘর্। একটা কথা মঘন প্রিঘখ আযামীকাল 
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আমিা তাঘদি ভরর্ষযঘতি সাঘথ সাঘথ আমাঘদি রনঘজঘদি ভরর্ষযঘতি জনযও ল়োইঘয অর্তীণব 
হর্। এঘসা আমিা আমাঘদি রনযরতঘক অরধগ্রহণ করি। এঘসা আমিা এমন র্ীিত্ব প্রদশবন করি 
আি এি র্িাভঘয এমন রর্জয অজবন করি প্রযন আমাঘদি নারতিা এর্ং তাাঁঘদি সন্তাঘনিা আমাঘদি 
অজবন সম্বঘন্ধ কথা র্লাি সময তাাঁঘদি কঘণ্ঠ সম্ভ্রম আি কৃতজ্ঞতা ফুঘট উঘে, রেক প্রযভাঘর্ আমিা 
সতমূি আি তাি প্রলাকঘদি রূপকথাি মঘতা অজবন সম্পঘকব সৃ্মরতচািণ করি। 
 

হুমাযুঘনি কথা প্রশষ হর্াি সাঘথ সাঘথ র্াদশারনঘদি রভতি প্রথঘক একটা উৎফুল্ল রচৎকাি প্রভঘস 
আঘস। রশরর্ঘি তাাঁি এই েুঘি প্রর়্োর্াি সময অনয প্রলাকঘদি উঘেঘশয তাি র্াকযচযন প্রযমন কাজ 
কঘিঘি রেক প্রসভাঘর্ই, তাি কথাগুঘলা এঘকর্াঘি রেক তন্ত্রীঘত সুি তুলঘত সক্ষম হঘযঘি। 
 

* 
 

জওহি সকাল দুইটাি রদঘক সন্তপবঘণ হুমাযুঘনি তারু্ঘত প্রঘর্শ কঘি তাাঁঘক েুম প্রথঘক জারযঘয 
তুলঘত রকন্তু প্রস এঘস প্রদঘখ প্রয হুমাযুন ইরতমঘধযই প্রজঘয রযঘযঘি। প্রর্শ রকিুক্ষণ আঘযই তাি েুম 
প্রভঘঙঘি। তাাঁি তারু্ি উপঘি একঘেঘয সুঘি প়েঘত থাকা রৃ্রষ্টি শব্দ শুনঘত শুনঘত প্রস মঘন মঘন 
যুঘিি পরিকল্পনাটা র্াি র্াি খুরটঘয প্রদঘখ আঘয যরদ রকিু তাাঁি দৃরষ্ট এর়েঘয রযঘয থাঘক প্রসটা খুাঁঘজ 
প্রদখঘত। একটা সময প্রস রনঘজঘক রনরিত কঘি প্রয প্রকাঘনা রকিুই তাি দৃরষ্ট এর়েঘয যাযরন। 
 

তাি ভার্নাি যরতপথ এিপঘি অরনোকৃতভাঘর্ই সঘতি র্িি পূঘর্ব প্রশিশাহঘক প্রমাকাঘর্লাি জনয 
প্রথমর্াঘিি মঘতা আগ্রা তযায কিাি পঘি তাাঁি জীর্ঘনি েটনার্লীি রদঘক ধারর্ত হয। প্রসই 
সমঘয- প্রস এখন অনুধার্ন কঘি- প্রস অঘনক অপরিণত রিল, রর্শ্বাস কিঘত মুরখঘয রিল প্রয 
সাফঘলয তাি নযাযসঙ্গত অরধকাি এর্ং প্রসই কািঘণ সাফলয অজবঘনি জনয রনঘজি রভতঘিি 
সর্শরক্ত প্রঘযাঘয যঘথষ্ট প্রঘণাদনা রিল না। প্রস অর্শয কখনও রনঘজি এর্ং রনঘজি রনযরতি উপি 
রর্শ্বাস হািাযরন এর্ং প্রকাঘনা রর্পযবয যতই ভযঙ্কি প্রহাক তাাঁি মাত্রা কখনও রর্শ্বাস কঘিরন প্রয তাি 
চূ়োন্ত পিাজয েঘটঘি। প্রস ভীষণভাঘর্ কৃতজ্ঞ প্রয রিতীয একটা সুঘযায প্রপঘযঘি এর্ং এজনয প্রস 
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জাঘন জঘন্ম সময তাাঁি নাম হুমাযুন প্রসৌভাযযর্ান িাখা হঘযরিল। অসংখয মানুষ। এমনরক িাজািাও 
একর্ািই মাত্র সুঘযায লাভ কঘি এর্ং তািা যরদ প্রসটা গ্রহণ না কঘি তাহঘল ইরতহাঘসি যঘভব 
তািা এমনভাঘর্ হারিঘয যায প্রযন তাঘদি প্রকাঘনা অরিত্বই রিল না, তাাঁঘদি সমি প্ররতশ্রুরত, তাাঁঘদি 
সমি আশা আি আকাঙ্খা সর্ই অনন্ত রর্স্মিঘণি আর্ঘতব হারিঘয যায। প্রস তাি িাজত্বকাঘল 
একটা রর্ষয ভাঘলাভাঘর্ রশঘখঘি প্রয যুিঘক্ষঘত্র সাহরসকতাি নযায সর্সমঘয একটা অদময মঘনাভার্ 
প্রপাষণ কিাটা শাসঘকি জনয অতীর্ জরুিী। আজ, অর্শয যুঘিি রদন এর্ং প্রস জাঘন তাঘক আঘিা 
একর্াি রনঘজি সাহরসকতাি পিীক্ষা রদঘত হঘর্। 
 

ভার্নাটা মাথায আসর্াি সাঘথ সাঘথ, প্রস যুঘিি জনয রনঘজঘক প্রস্তুত কিঘত শুরু কঘি, এই 
কাজটা প্রযটায জওহি এখন তাঘক সাহাযয কিঘি তাঘক তাি হাাঁটু পযবন্ত লম্বা হলুদ রু্ট জুতা 
পিঘত এর্ং প্রসই সাঘথ হুমাযুঘনি িত্নখরচত, কারুকাযবময ইস্পাঘতি র্মবস্থল আর্িণকািী র্ঘমবি 
র্াাঁধনগুঘলা আটঘক প্রদয- এই কাজগুঘলা তাাঁিা তাাঁঘদি অল্প র্যস প্রথঘক একঘত্র কঘি আসঘি। 
জওহি অর্ঘশঘষ যখন তাি আব্বাজাঘনি মহান তির্ারি আলমযীি তাি হাঘত তুঘল প্রদয, হুমাযুন 
তাি রদঘক তারকঘয হাঘস এর্ং তাি র্াহু স্পশব কঘি র্ঘল, আমাি রর্পঘদি সমঘয প্রতামাি অনুযত 
প্রসর্াি জনয প্রতামায ধনযর্াদ। আমিা শীঘ্রই আগ্রায আমাঘদি মঘনািম আর্াসন কঘক্ষ রফঘি যার্। 
 

সুলতান, প্রসটা রনঘয আমাি মঘন প্রকাঘনা সঘন্দহ প্রনই, জওহি, তারু্ি পদবা তুঘল ধঘি হুমাযুনঘক 
র্াইঘি িাঘতি প্রভজা র্াতাঘস প্রর্ি হর্াি পথ কঘি প্রদযাি ফাাঁঘক, কথাটা র্ঘল। 
 

আকর্ি র্াইঘি তাি আব্বাজাঘনি জনয অঘপক্ষা কিরিল এর্ং তািা পিস্পিঘক আরলঙ্গণ কঘি। 
আকর্ি তািপঘি জানঘত চায, আরম রক আক্রমঘণ প্রযায রদঘত পারি না? আমাি দুধ-ভাই আধম 
খাঘনি প্রসৌভাযয প্রদঘখ আরম ঈষবারন্বত প্রয আক্রমণকািী দঘলি পুঘিাভাঘয অর্স্থান কিঘর্। 
প্ররশক্ষঘকি রনকটি যখন আর্াি আমাঘদি প্রদখা হঘর্ প্রয যুঘি রনঘজি অংশগ্রহঘণি রর্ষঘয র়্োই 
কিঘর্ যখন আরম… 
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না, তুরম আমাঘদি িাজর্ংঘশি ভরর্ষযত, হুমাযুন কথাি মাঘঝ তাাঁঘক থারমঘয রদঘয র্ঘল। আল্লাহ না 
করুন, যুিঘক্ষঘত্র আধম খাঘনি মৃতুয হঘল মাহাম আযা তাাঁি জনয কাাঁদঘর্ রকন্তু তাাঁি মৃতুযটা হঘর্ 
একান্তভাঘর্ তাাঁি পরির্াঘিি র্যাপাি। আরম আি তুরম যরদ একসাঘথ যুিঘক্ষঘত্র রনহত হই তাহঘল 
আমাঘদি র্ংশই রনর্বংশ হঘয যাঘর্। আরম প্রসটা েটঘত প্রদর্াি ঝুাঁরক রনঘত পারি না তাই তুরম 
অর্শযই প্রপিঘন অর্স্থান কিঘর্। 
 

হুমাযুন রু্ঝঘত পাঘি আকর্ঘিি যুিঘক্ষঘত্র যার্াি অনুমরত চাওযা সমঘয তাাঁি কঘণ্ঠ প্রতযাশাি প্রচঘয 
আশাি আরধকয রিল আি র্যাপািটা প্রস মঘন মঘন প্রশংসা না কঘি পাঘি না। আকর্ঘিি কাি 
প্রথঘক প্রস খারনকটা দূঘি সর্িাম খান আি তাি অনযানয প্রসনাপরতিা প্রয রনম যাঘিি নীঘচ দাাঁর়েঘয 
তাি প্রতীক্ষা কিঘি প্রসরদঘক প্রহাঁঘট এরযঘয যার্াি সময আকাশ ক্রমাযত আঘলারকত কিঘত থাকা 
রর্দুযচ্চমঘকি ফঘল চািপাশ আঘলারকত কিা অশিীরি আঘলায প্রস প্রদঘখ প্রয কঘযক যজ দূঘি সর্িাম 
খাঘনি তরুণ করচব- তাাঁি সহকািী রৃ্রষ্টঘত দীেবক্ষণ দাাঁর়েঘয থাকাি কািঘণ রনঘজি আি তাি প্রভুি 
প্রো়োি লাযাম ধঘি দাাঁর়েঘয থাকাি সমঘয নুঘয িঘযঘি। হুমাযুন েুঘি রযঘয তাাঁি রদঘক এরযঘয 
যায। তাাঁঘক এরযঘয আসঘত প্রদঘখ তরুণ সহকািী প্রাণপন প্রচষ্টায প্রসাজা হঘয দাাঁ়োয এর্ং একটা 
রুমাল রদঘয মুখটা প্রমাঘি। 
 

তুরম রক সন্ত্রি, .. র্া সামানয ভীত? হুমাযুন রজঘজ্ঞস কঘি। 
 

সুলতান, প্রর্াধ হয দুঘটাই, তরুণ সহকািী, যাি মুঘখি মসৃণ ত্বক প্রদঘখ প্রর্াঝা যায তাি র্যস 
আকর্ঘিি সামনই হঘর্, অপ্রস্তুত হঘয র্ঘল। 
 

প্রসটাই স্বাভারর্ক, হুমাযুন তাঘক আশ্বি কঘি। রকন্তু পারনপঘথি যুঘিি আঘয আমাি আব্বাজান 
আমাঘক একটা কথা র্ঘলরিঘলন, প্রসটা সর্সমঘয মঘন িাখঘত প্রচষ্টা কিঘর্। ভয পাওযা সঘত্ত্বও 
প্রো়ো রনঘয যুিযাত্রা কিাই সরতযকাঘিি সাহরসকতাি পরিচাযক। 
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জ্বী, সুলতান। আরম আপনাঘক র্া সর্িাম খানঘক আশাহত কিঘর্া না। 
 

 আরম জারন প্রসটা তুরম কিঘর্ না। 
 

এক েন্টা পঘি- ইরতমঘধয নাটকীযভাঘর্ আর্হাওযা আঘিা খািাপ হঘয উঘেঘি- হুমাযুন আি তাাঁি 
র্াদশারন অশ্বাঘিাহীঘদি প্রথম দলটা যাত্রারর্িরত কঘি। রসকান্দাি শাঘহি িাউরনঘত তাঘদি চূ়োন্ত 
আক্রমণ শুরু কিাি জনয আহঘমদ খান সাফঘলযি সাঘথ প্রয উত্তিপূর্বমুখী রৃ্ত্তাকাি রকন্তু আপাত 
করেন মারটি পথটা খুাঁঘজ প্রর্ি কঘিঘিন প্রসটা অনুসিণ কিাি জনয রনধবারিত স্থাঘন তািা প্রপৌঁঘি 
রযঘযঘি। রৃ্রষ্ট এখন আঘযি প্রচঘযও প্রজািাল আি মুষলধাঘি প়েঘত থাকায অন্ধকাঘি যতটুকুও 
প্রদখা যারেল এখন প্রসটা আিও হ্রাস প্রপঘযঘি। এমনরক রর্দুযৎ চমঘকি ফঘল সৃষ্ট আঘলাকিটায 
হুমাযুন আি তাাঁি প্রলাকঘদি রৃ্রষ্টঘত তারকঘয থাকা দৃরষ্টি সামঘন রৃ্রষ্টি প্রফাাঁটাগুরলঘক রূপারল আি 
ইস্পাঘতি মঘতা প্রদখায। মাথাি উপঘি দূিাযত র্জ্রপাঘতি শব্দ প্রায অরর্িতভাঘর্ প্রভঘস আসঘত 
থাঘক। রহমশীতল সন্তুরষ্টি সাঘথ হুমাযুন ভাঘর্ প্রয প্রকৃরতি উপাদানগুরলও তাাঁি উঘেঘশযি সাঘথ 
সংহরত প্রকাশ কিঘি। তাি দৃরষ্টঘকাণ প্রথঘক আর্হাওযাি পরির্তবন পরিরস্থরত প্রমাঘটই খািাপ না 
কঘি র্িং উন্নতই কঘিঘি। তািা যখন রসকান্দাি শাঘহি র্ারহনীি উপঘি ঝাাঁরপঘয প়েঘর্ তখন 
সমূহ সম্ভার্না িঘযঘি শত্রুপক্ষ আঘয প্রথঘক তাাঁঘদি অগ্রযরতি প্রকাঘনা শব্দ শুনঘত র্া তাাঁঘদি প্রচাঘখ 
প্রদখঘত পাঘর্। 
 

কঘযক রমরনট পূঘর্ব, অঘঝাি রৃ্রষ্টি রভতঘি আহঘমদ খান তাাঁি সাঘথ প্রদখা কিঘত এঘসরিল। তাি 
রশঘিাস্ত্রাঘণি নীঘচ রদঘয ইাঁদুঘিি প্রলঘজি মঘতা প্রভজা চুল প্রর্ি হঘয িঘযঘি প্রযখাঘন এখন মাঘঝ 
মাঘঝই ধুসঘিি আভা দৃশযমান এর্ং মুখ অসংখয র্লীঘিখায রর্দীণব রকন্তু তাাঁি মুঘখি হারস আঘযি 
মঘতা প্রশি আি প্রাণর্ন্ত রেক প্রযমন রিল চম্পনীঘিি গুজিারত দূঘযব আক্রমঘণি উঘেঘশয তািা 
যখন একঘত্র উাঁচু পাহাঘ়েি ঢাল প্রর্ঘয উপঘি উেরিল। 
 

http://www.bengaliebook.com/


ব্রাদার্স অ্যাট ওয়ার - অ্যাম্পেয়ার অ্ব দয ম াগল । অ্যাম্লক্স রাদারম্ ার্স 

605 

www.bengaliebook.com                                  র্ূচিেত্র 
 

 

সুলতান, আমিা রদঘনি আঘলায রসকান্দাি শাঘহি রশরর্ঘি এই পথ রদঘয অগ্রসি হর্াি প্রক্ষঘত্র 
অর্রস্থত একমাত্র প্রয পাহািাঘচৌরক সনাক্ত কঘিরিলাম প্রসটা আমিা দখল কঘি রনঘযরি। আমাি 
রত্রশজন প্রযািা রনিঘর্ গুাঁর়ে প্রমঘি প্রচৌরকি চািপাঘশ অর্রস্থত নীচু প্রদযাল যা রৃ্রষ্টি প্রতাঘ়ে প্রভঘঙ 
প়েরিল প্রসটাি এক অংশ রদঘয রভতঘি প্রঘর্শ কঘি। তািা রভতঘি প্রঘর্শ কঘিই সমযঘক্ষপন না 
কঘি দ্রুত িাউরনি রদঘক প্রদৌঘ়ে যায, প্রযখাঘন জনা র্াঘিা সসনয অর্স্থান কিরিল সর্াই েুমন্ত, এর্ং 
দ্রুত আি রনিঘর্ তাাঁঘদি যলা রিখরণ্ডত কিা হয র্া পাতলা দর়ে রদঘয শ্বাসরুি কিা হয। মূল 
রশরর্িঘক হুরশযাি কিাি জনয একজনও পালাঘত পাঘিরন। এমনরক প্রকউ প্রকাঘনা শব্দও কিঘত 
পাঘিরন। 
 

আহঘমদ খান র্িার্ঘিি মঘতাই আপরন দারুণ কাজ কঘিঘিন, হুমাযুন র্ঘল এর্ং আহঘমদ খান 
প্রসকান্দাি শাঘহি রশরর্ি অরভমুঘখ রনিঘর্ আঘিা অরধক সংখযক গুপ্তদূত প্রপ্রিণ কিাি অরভপ্রাঘয 
রর্দায প্রনয। তাঘদি একমাত্র কাজ এখন এই পরিরস্থরতঘত হুমাযুঘনি র্তবমান অর্স্থান আি 
রসকান্দাি শাঘহি রশরর্ঘিি মধযর্তবী ভযঙ্কি কাদাি অর্স্থানগুঘলা এর়েঘয যাওযাি পথ খুাঁঘজ প্রর্ি 
কিা যা অন্ধকাঘিি রভতঘি মুখ র্যাদান কঘি সামঘনি এক মাইঘলি রভতঘি িঘযঘি যাঘত কঘি 
হুমাযুঘনি আক্রমণকািী র্ারহনী প্রসগুঘলায আটঘক না রযঘয এর়েঘয প্রযঘত পাঘি। 
 

হুমাযুন রনঘজি রনযরত রনধবািক যুি শুরু কিঘত অধীি হঘয উঘে, প্রস জাঘন গুপ্তদূতঘদি কাজ খুর্ই 
গুরুত্বপূণব এর্ং তাঘদি কাজ প্রথঘক পুঘিা রর্র্িণ না পাওযা পযবন্ত অঘপক্ষা কিাই রু্রিমাঘনি কাজ 
হঘর্। প্রস যাই প্রহাক, দূিতুটা অঘনক কম র্ঘল আশা কিা যায তািা অরচঘিই রফঘি আসঘর্। 
অঘপক্ষাি সমযটা হুমাযুঘনি কাঘি এক যুঘযি সমতুলয মঘন হঘলও আসঘল প্রসাযা এক েন্টা মাত্র 
অরতক্রান্ত হঘযঘি- এমন সময আহঘমদ খান তাি িযজন গুপ্তদুতঘদি রনঘয আর্াি হারজি হয, 
সর্াই তাাঁি মঘতাই রৃ্রষ্টঘত প্রভজা আি কাদায মাখামারখ অর্স্থা। আহঘমদ খান কথা শুরু কঘি। 
 

আমাঘদি অরভযাঘনি গুরুঘত্বি কথা রর্ঘর্চনা কঘি আরম এইসর্ সাহসী প্রলাকঘদি সাঘথ রনঘজই 
সামঘন এরযঘয রযঘযরিলাম। আমাঘদি প্রকউ প্রদখঘত পাযরন। আমিা র্শবা রদঘয মারট কতখারন শক্ত 
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আি কাদাি যভীিতা পিখ কঘিরি। আমিা প্রদঘখরি প্রয আমিা যরদ এখান প্রথঘক সিাসরি প্রসাজা 
এরযঘয যাই তাহঘল রর্শাল কদবমাক্ত এলাকায রভতঘি রযঘয উপরস্থত হর্, যা আমাঘদি অগ্রসি 
হর্াি যরত শ্লথ কঘি রদঘত পাঘি, এমনরক আমাঘদি প্রর্শ রকিু প্রো়ো কাদায পুঘিাপুরি আটঘক 
যাওযায রর্রচত্র হঘর্ না। অর্শয আমিা যরদ অধবরৃ্ত্তাকাঘি ডানরদক রদঘয এরযঘয যাই তাহঘলও 
আমাঘদি ভীষণ কদবমাক্ত এলাকাি উপি রদঘয প্রযঘত হঘর্ রকন্তু সিাসরি এরযঘয যার্াি প্রচঘয প্রসটা 
অঘনক ভাঘলা। আমিা মারটি অর্ঘিাধঘকি কাঘি প্রপৌঁঘি যার্ যা রসকান্দাি শাহ তাাঁি রশরর্ঘিি 
উত্তিপাঘশ্বব রনমবাণ কঘিঘিন। অর্ঘিাধকটা এখাঘন এক মানুঘষি প্রচঘয প্রর্শী উাঁচু। আমাঘদি হযত 
মই র্যর্হাি কিঘত হঘত পাঘি যা আপরন আঘযই সাঘথ কঘি রনঘয আসর্াি আঘদশ রদঘযঘিন। 
 

আহঘমদ খান, আপনাঘক ধনযর্াদ। জওহি, সর্িাম খানঘক তাাঁি অগ্রর্তবী প্রসনাঘদি প্রভতি প্রথঘক 
কঘযক প্রজা়ো অশ্বাঘিাহীঘক মঘনানীত কিঘত র্ঘল দাও, যাাঁিা প্রঘতযঘক রনঘজঘদি প্রো়োি মাঘঝ মই 
ঝুরলঘয রনঘয র্হন কিঘর্ প্রযগুঘলা আমিা এতদূি মালর্াহী প্রাণীি রপঘে কঘি এঘতাদূি র্ঘয রনঘয 
এঘসরি। রতরন প্রস্তুত হওযা মাত্র তাাঁঘক র্লঘর্ আমাঘক জানাঘত এর্ং আরম রনঘজ তাি সাঘথ 
অগ্রর্তবী র্ারহনীি সাঘথ প্রযায প্রদর্। 
 

জওহি আঘদশ রনঘয িওযানা প্রদয এর্ং হুমাযুন রর্দুযৎচমঘকি রভতঘি প্রকানমঘত সর্িাম খাঘনি 
যযািাঘদি যুঘিি রর্নযাঘস রর্নযি হঘত প্রদঘখ। যুি এখন আসন্ন হঘয উোয, হুমাযুন অনুভর্ কঘি 
তাি রভতঘি প্রকাঘনা ভয কাজ কিঘি না প্রকর্ল তাি অনুভূরতগুঘলা প্রযন অরতমাত্রায সজায হঘয 
উঘেঘি যা প্ররতটা মুহূতবঘক একটা রমরনঘটি, এঘককটা রমরনটঘক এক েন্টাি প্রদযাতনা দান কঘিঘি 
এর্ং তাি দৃরষ্টশরক্তও প্রযন প্রখি হঘয উঘেঘি যাি ফঘল জওহি তাাঁি কাঘি এঘস সর্িাম খাঘনি 
প্রস্তুরতি কথা তাাঁঘক র্লাি পূঘর্বই প্রযন যাঢ় অন্ধকাঘিি রভতঘি প্রস প্রদখঘত পায সর্িাম খান তাি 
উঘেঘশয ইশািা কিঘি। 
 

হুমাযুন তাি হাঘতি চাম়োি দািানা আঘিকর্াি ভাঘলাকঘি প্রটঘন প্রনয এর্ং সহজাত প্ররৃ্রত্তি র্ঘশ 
তাি পাঘশ িত্নখরচত মযাঘন আর্ি অর্স্থায ঝুলন্ত তাি আব্বাজাঘনি তির্ারি আলমযীি স্পশব 
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কঘি। প্রস তািপঘি প্রিকাঘর্ তাি পদযুযল ভাঘলাকঘি পুনিায ভাঘলা কঘি স্থাপন কঘি যাঘত 
প্রসগুঘলা রপিঘল না যায এর্ং অর্ঘশঘষ রনঘজি রর্শাল কাঘলা প্রো়োি পাজঘি গুাঁঘতা রদঘয আহঘমদ 
খাঘনি সাঘথ প্রযখাঘন সর্িাম খান অঘপক্ষা কিঘি প্রসরদঘক এরযঘয যায। আহঘমদ খান তাাঁি িযজন 
গুপ্তদূঘতি সাঘথ রনঘজ আক্রমঘণি প্রনতৃত্ব প্রদঘর্ন যািা আঘযই তথযানুসন্ধানী অরভযাঘন অংশ 
রনঘযরিল। পথ প্রদশবক দঘলি প্রঘতযঘকি সাদা সুরতি কাপ়ে জ়োন িঘযঘি যাঘত কঘি আঘলা 
আধারিি মাঘঝ তাঘদি সহঘজই অনুসিণ কিা যায। 
 

আল্লাহ আমাঘদি সহায প্রহান, হুমাযুন র্ঘল। আহঘমদ খান, আল্লাহি নাঘম যাত্রা শুরু কঘিন। 
 

আহঘমদ খান প্রকর্ল মাথা নাঘ়ে এর্ং সামঘন এরযঘয যায। অনয িযজন গুপ্তদূত দ্রুত তাঘক 
অনুসিণ কঘি তািপঘিই থাঘক সর্িাম খান আি তাি তরুণ সহকািী করচব তাাঁি অল্পর্যসী মুঘখ 
আঘযি প্রচঘয এখন দৃঢ় আি প্ররতজ্ঞর্ি অরভর্যরক্ত ফুঘট থাকায তাঘক এখন পুঘিাপুরি প্রস্তুত 
প্রদখায। হুমাযুনও প্রো়োি মুখ েুরিঘয রনঘয তাাঁঘদি সাঘথ যাঢ় অন্ধকাি আি রৃ্রষ্টি রভতি রদঘয 
রসকান্দাি শাঘহি রশরর্ঘিি রদঘক এরযঘয যায। 
 

পারিপারশ্ববক অর্স্থাি কািঘণ তািা অধবর্রল্পত প্রর্ঘযি প্রচঘয দ্রুত যরতঘত প্রো়ো প্রিাটাঘত পাঘি না। 
প্রো়োি খুঘিি সাঘথ এিপঘিও কাদামারটি রর্শাল চাই আি পারন শূঘনয রনরক্ষপ্ত হঘত থাঘক এর্ং 
প্রপিঘনি অনুসিণকািীঘদি মাখামারখ কঘি প্রদয। তািা িওযানা প্রদর্াি পঘি দুই রক রতন রমরনটও 
অরতর্ারহত হযরন এমন সময আহঘমদ খান নীচু প্রর্াল্ডাঘিি একটা জটলাি পাঘশ রনঘজি প্রো়োি 
লাযাম প্রটঘন ধিঘল হুমাযুন তাাঁি পাঘশ রযঘয দাাঁ়োয। 
 

সুলতান, আহঘমদ খান মৃদু কঘণ্ঠ কথা র্লঘত শুরু কঘি, এই পাথিগুঘলা প্রশষ গুরুত্বপূণব রনশানা। 
আমাঘদি রেক সামঘন এখান প্রথঘক প্রায িযশ যজ দূঘি রসকান্দাি শাঘহি রশরর্ঘিি প্রদযাল 
অর্রস্থত। 
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মই র্হনকািী প্রজা়ো অশ্বাঘিাহীঘদি প্রডঘক পাোও। 
 

যূথর্ি অর্স্থায অশ্বাঘিাহীিা এরযঘয আসঘল প্রদখা যায তাাঁঘদি দুই প্রো়োি মধযর্তবী স্থাঘন চাম়েি 
ফারল রদঘয র্াাঁধা রুক্ষ মইগুঘলা ঝুলঘি, রৃ্রষ্টি প্রর্য ধঘি আঘস এর্ং প্রায অঘলৌরকক একটা 
র্যাপাঘিি মঘতা আকাঘশ প্রমঘেি দঘলি মাঘঝ সতিী ফাাঁঘক ধুসি আি পারন পারন আর্হ রনঘয চাাঁদ 
উঘে। কঘযক মুহূতব পঘি পুনিায প্রমঘেি আ়োঘল চাাঁদটা হারিঘয যার্াি আঘয হুমাযুন রসকান্দাি 
শাঘহি রশরর্ঘিি রর্ঘিাধক প্রদযাঘলি একটা ঝলক প্রদখঘত পায। আহঘমদ খাঘনি কথা অনুযাযী 
প্রদযালটা প্রায আট রফট উাঁচু হঘর্ এর্ং মারটি সতিী যা কঘযক জাযযায মঘন হয ধ্বঘস রযঘয 
প্রসখানটায মারটি একটা রটলাি মঘতা রূপ রনঘযঘি। 
 

তাি প্রলাঘকিা রকিুক্ষণ পঘিই প্রদযাঘলি রদঘক এরযঘয রযঘয দ্রুত প্রো়ো প্রথঘক প্রনঘম মইগুঘলা 
জাযযামঘতা স্থাপণ কঘি এর্ং প্রসগুঘলা প্রর্ঘয ত়ের়্ে কঘি। প্রদযাঘলি উপঘি উঘে যাওযা পযবন্ত 
প্রহিীঘদি প্রকাঘনা রচহ্ন প্রদখা যায না। মারটি প্রদযাঘলি উপি উঘেই তাি প্রলাঘকিা প্রকউ প্রকউ খারল 
পাঘয মারটি উপি লারথ প্রমঘি প্রকউর্া রপঘে প্রর্াঁঘধ রনঘয রনঘয আসা প্রকাদাল রদঘয মারট আলযা 
কিঘত শুরু কঘি। শীঘ্রই প্রদযাঘলি প্রায রত্রশ রফঘটি মঘতা জাযযা ধ্বঘস রযঘয নীচু একটা রঢরর্ঘত 
পরিণত হয আি সর্িাম খান প্রপিঘন অনুযত করচবঘদি রনঘয রনিঘর্ অশ্বাঘিাহী প্রযািাঘদি প্রনতৃত্ব 
রদঘয রশরর্ঘিি রভতঘি প্রঘর্শ কঘি। রৃ্রষ্ট আর্াি মুষলধাঘি শুরু হঘযঘি এর্ং হুমাযুন আি তাাঁি 
প্রদহিক্ষীিা প্রদযাঘলি অর্রশষ্টাংশ অরতক্রম কঘি প্রভতঘি প্রঘর্শ কিাি পঘিও প্রকাথাও প্রকাঘনা 
হুরশযারিি সংঘকত প্রদখঘত পায না। 
 

সহসা হুমাযুঘনি সামঘন প্রকাথাও প্রথঘক অর্শয রর্রস্মত রচল্কাঘিি একটা আওযাজ প্রভঘস আঘস। 
শত্রু, হুরশযাি! আঘিকটা ক্ষীণ রচৎকাঘিি শব্দ সামঘন মারটি প্রদযাঘলি কাি প্রথঘক প্রভঘস আঘস, 
তািপঘিই একই রদক প্রথঘক উচ্চনাঘদ রশঙ্গাি শব্দ প্রশানা যায। প্রহিীকঘক্ষি প্রকাঘনা তোেন্ন সসনয 
সম্ভর্ত তাাঁঘদি চািপাঘশ েটঘত থাকা রর্পযবঘযি মাঘঝ হযত প্রজঘয উঘেরিল এর্ং প্রসই হুরশযারি 
ধ্বরনত কঘিঘি। রশরর্ঘিি প্রকেস্থল প্রথঘক তূযবনাঘদি মাধযঘম প্রতুযত্তি প্রভঘস আসঘত শুরু কঘি। 
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রর্স্মঘযি প্রমযাদ উত্তীণব হর্াি পঘি হুমাযুন এখন অনুভর্ কঘি প্রয তাি এর্ং তাি প্রলাকঘদি এর্াি 
দ্রুত অগ্রসি হঘয যদ্রুত সম্ভর্ শত্রুঘদি রনরিহ্ন কিঘত হঘর্ যাঘত তািা অস্ত্র সরজ্জত হঘয 
প্ররতিক্ষা রু্যহ রর্নযাস কিাি সময না পায। হুমাযুন রশরর্ঘিি প্রকেস্থঘলি রদঘক অগ্রসি হর্াি 
আঘদশ প্রদর্াি জনয সর্িাম খাঘনি রদঘক প্রো়ো রনঘয এরযঘয যার্াি প্রচষ্টা কিঘতই প্রহিীঘদি 
অর্স্থাঘনি রদক প্রথঘক রৃ্রষ্টি প্রফাাঁটাি সাঘথ তীযবকভাঘর্ তীঘিি রর্শৃঙ্খলভাঘর্ রনরক্ষপ্ত একটা ঝাাঁক 
এঘস তাাঁঘদি অর্স্থাঘনি উপঘি আিঘ়ে পঘ়ে। একটা তীি হুমাযুঘনি পযবাঘন রর্ি হয। আঘিকটা 
সর্িাম খাঘনি র্ক্ষস্থল িক্ষাকািী র্ঘমব রনিীহ ভরঙ্গঘত রেকঘি যায রকন্তু তৃতীয আঘিকটা তীি সর্িাম 
খাঘনি তরুি করচি উরুঘত রর্ি হয। প্রিঘলটা মিীযা ভরঙ্গঘত রনঘজি পা খামঘচ ধঘি এর্ং তাি 
আঙু্গঘলি ফাাঁক রদঘয িক্ত যর়েঘয প়েঘত শুরু কিঘল তাি যলা রচঘি একটা চাপা কান্নাি শব্দ প্রভঘস 
আঘস। 
 

প্রিঘলটাি ক্ষতস্থানটা শক্ত কঘি প্রর্াঁঘধ দাও, হুমাযুন রচৎকাি কঘি র্ঘল। তাঘক দ্রুত আমাঘদি 
রশরর্ঘিি প্রহরকঘমি কাঘি রনঘয যার্াি র্যর্স্থা কি। প্রস অল্পর্যসী আি দারুণ সাহসী। তাি প্রর্াঁঘচ 
থাকাি একটা সুঘযায পাওযা উরচত। হুমাযুঘনি প্রদহিক্ষীঘদি একজন দ্রুত এরযঘয যায তাাঁি 
আঘদশ পালন কিঘত। 
 

আঘিক পশলা তীি এঘস আিঘ়ে পঘ়ে রকন্তু এর্াি সংখযায অঘনক কম। এই দফা হতাহঘতি 
রভতঘি িঘযঘি প্রকর্ল একজন অশ্বাঘিাহীি মাদী প্রো়ো যা যলায দুঘটা কাঘলা পালকযুক্ত তীি রর্ি 
অর্স্থায মারটঘত আিঘ়ে পঘ়ে। প্রো়োি আঘিাহী, যাট্টাঘযাট্টা প্রদখঘত এক তারজক, প্রো়োটা মারটঘত 
প়োি সময লারফঘয উঘে সঘি যায রেকই রকন্তু ভািী প্রদহ রনঘয মারটঘত পিাি সময প্রস রপিঘল 
প্রযঘল তাি রু্ঘকি সর্ র্াতাস প্রর্ি হঘয যাওযা রকিুক্ষণ মারটঘত শুঘয প্রথঘক তািপঘি টলমল 
কিঘত কিঘত উঘে দাাঁ়োয। 
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সর্িাম খান চরল্লশজন প্রযািাি একটা দল পাোন এইসর্ তীি রনঘক্ষঘপি অর্স্থান সনাক্ত কিঘত 
এর্ং শত্রুপঘক্ষি তীিন্দাজঘদি রনরিহ্ন কঘি রদঘত। আি র্াকী যািা এখাঘন িঘযঘি আমাঘক 
রর্জঘযি পঘথ অনুসিণ কি। 
 

সর্িাম খান দ্রুত প্রহিী অর্স্থাঘনি দফািফা কিঘত যখন প্রতাক র্ািাই কিঘি হুমাযুন প্রসই ফাাঁঘক 
আলমযীি মযান প্রথঘক আজ িাঘত প্রথমর্াঘিি মঘতা প্রর্ি কঘি আঘন। তির্ারিটা রনঘজি সামঘন 
টানটান কঘি ধঘি প্রিঘখ আি প্রদহিক্ষী পরিঘর্রষ্টত অর্স্থায এর্ং মুিাফা আগুবন আি তাাঁি ভা়োঘট 
প্রযািাঘদি প্রপিঘন রনঘয প্রস তাি কাঘলা প্রো়োি পাাঁজঘি গুাঁঘতা রদঘয কাদাি উপঘি যতটা প্রজাঘি 
তাাঁঘক প্রিাটান সম্ভর্ প্রসই যরতঘত সামঘনি রদঘক িুটঘত শুরু কঘি রশরর্ঘিি অভযন্তিভায তাি 
লক্ষয। ইরতমঘধয পূর্বাকাঘশ প্রভাঘিি পূর্বাভাষ হঘয আঘলা রকরিত ফুটঘত শুরু কঘিঘি রকন্তু প্রো়োি 
কাাঁঘধি কাঘি মাথা নীচু কঘি প্রিঘখ প্রধঘয যার্াি সমঘয রৃ্রষ্টি কািঘণ এখনও হুমাযুন খুর্ ভাঘলা 
কঘি চািপাঘশি রকিুই প্রদখঘত পায না। তািপঘি, রমরনটখাঘন পঘি প্রস তাি সামঘন েন সরন্নর্ি 
কাঘলা কাঘলা তারু্ি সারি প্রদখঘত পায এর্ং একই সমঘয রসকান্দাি শাহি প্রলাঘকিা তারু্ি প্রভতি 
প্রথঘক প্রর্ি হঘয এঘস মযান প্রথঘক অস্ত্র প্রর্ি কিঘত শুরু কিঘল তাঘদি সরম্মরলত রচৎকাঘিি শব্দ 
তাি কাঘন প্রভঘস আঘস। 
 

তারু্গুঘলা উপঘি প্রফঘলা শত্রুঘদি প্রভতঘিই আটঘক িাখঘত। যািা ইরতমঘধয প্রর্ি হঘযঘি তাাঁঘদি 
প্রো়োি পাঘযি নীঘচ রপষ্ট কঘি দাও। রনঘজই রনঘজি আঘদশ অনুসিণ কঘি হুমাযুন তাি পযবাণ 
প্রথঘক সামঘনি রদঘক ঝুাঁঘক আঘস এর্ং একটা রর্শালাকৃরত তারু্ঘক টানটান কঘি ধঘি িাখা দর়ে 
লক্ষয কঘি তির্ারি চালায, যা তাঘসি েঘিি মঘতা মারটঘত দুমঘ়ে পঘ়ে যায। তািপঘি প্রস রিতীয 
আঘিকটা আর্িা অর্যর্ লক্ষয কঘি তির্ারি চালায প্রয পঘিি তারু্ প্রথঘক প্রর্ি হঘয এঘসই রনঘজি 
দুই মাথাযুক্ত ধনুঘক তীি জু়েঘত আিম্ভ কঘিরিল। হুমাযুন প্রটি পায আলমযীি প্রলাকটাি অিরক্ষত 
রু্ঘকি মাংঘসি যভীঘি প্রকঘট র্ঘস রযঘয প্রর্চািাি হাঘ়ে কাম়ে প্রদয। তীিন্দাজ প্রলাকটা িটফট 
কঘি উঘে এর্ং হুমাযুঘনি আগুযান এক অশ্বাঘিাহীি প্রো়োি খুঘিি নীঘচ রপঘষ যায আি রিটঘক 
শূঘনয ভাঘস। 
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হুমাযুঘনি অনয সসনযিা তাি চািপাঘশ প্রো়ো প্রথঘক লারফঘয নামঘত শুরু কঘি আিও ভাঘলা কঘি 
তারু্ রর্ধ্বি কঘি শত্রুি সাঘথ মুঘখামুরখ সংেঘষব অর্তীণব হঘত। হুমাযুন অরচঘিই প্রলাকঘদি মারটঘত 
য়োঘত য়োঘত প্রকর্ল এঘক অঘনযি সাঘথ ল়েঘত আি আোত কিা প্রদখঘত পায। প্রস তাি এক 
প্রযািাঘক রচনঘত পাঘি, প্রকাক়োঘনা দার়েি প্রপষলঘদহী এক র্াদখশারন প্রয প্ররতপঘক্ষি কাাঁঘধি 
উপঘি র্ঘস মুঘখ একটা চও়ো হারস রনঘয তাি মাথাটা যাঘযি প্রজাঘি প্রপিঘনি রদঘক টানঘি। 
হুমাযুন তারকঘয িঘযঘি প্রদঘখ, প্রস প্রলাকটাি মাথাটা এর্াি সঘজাঘি সামঘন রদঘক প্রেঘল রদঘয 
জলকাদায ভরতব একটা যঘতব প্রেঘস ধঘি। প্রস প্রসখাঘনই মাথাটা কঘযক রমরনট প্রেঘস ধঘি থাঘক 
তািপঘি প্রাণহীন প্রদহটা একপাঘশ িুাঁঘ়ে প্রফঘল প্রদয। 
 

তাি আঘিকজন জন পাঘয দর়ে র্াধা একপাল প্রো়োি রদঘক প্রদৌঘ়ে রযঘয প্রসগুঘলাি পাঘযি দর়ে 
কাঘত শুরু কঘি। প্রস তাঘদি পাঘযি দর়ে কাটাি সমঘয প্রঘতযঘকি পািায সঘজাঘি একটা কঘি 
থাপ্প়ে রদঘত থাকঘল প্রো়োগুঘলা আর্িা আঘলাি রভতঘি সামঘনি রদঘক প্রদৌঘ়ে হারিঘয যায। প্রর্শ 
প্রর্শ, হুমাযুন মঘন মঘন ভাঘর্ প্রো়োগুঘলা সদয েুম প্রভঘঙ প্রজঘয উো শত্রুঘদি রভতঘি প্রকর্ল 
রর্ভ্রারন্ত আি আতঙ্কই র্ার়েঘয তুলঘর্। তাি সসনযঘদি আঘিকজন একটা রর্ধ্বি তারু্ি র্াইঘি র্শবা 
িাখাি স্থান প্রথঘক একটা র্শবা তুঘল রনঘয প্রসই তারু্ি ভাাঁঘজি নীঘচ ধ্বিাধ্বরি কিঘত থাকা দুঘটা 
অর্যর্ঘক র্শবাি ফলা রদঘয প্রখাাঁচাঘত আিম্ভ কঘি। কাতিাঘত থাকা প্রদহ দুঘটা শীঘ্রই শান্ত হঘয যায 
এর্ং তারু্ি কাপঘ়েি যাঘয একটা যাঢ় দায দ্রুত ির়েঘয প়েঘত শুরু কঘি। 
 

এরদঘক এঘসা, হুমাযুন মুিাফা আগুবনঘক রচৎকাি কঘি ডাঘক, আঘলা ফুটঘত আিম্ভ কঘিঘি। আমিা 
এখন অঘনক ভাঘলামঘতা প্রদখঘত পার্ এর্াি রসকান্দাি শাঘহি র্যরক্তযত আর্াসন স্থান খুাঁঘজ প্রদখা 
প্রযঘত পাঘি। সর্িাম খান আপরনও আপনাি প্রলাকঘদি রনঘয আমায অনুসিণ করুন। 
 

দ্রুত প্রজািাল হঘত থাকা আঘলাি মাঘঝ প্রায আধ মাইল দূঘি হুমাযুন অরচঘিই একটা নীচু ঢাঘলি 
উপঘি একটা ফাাঁকা আযতাকাি স্থাঘনি চািপাঘশ রর্শাল রকিু তারু্ি জটলা সনাক্ত কঘি প্রযখাঘন- 
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আযতাকাি স্থাঘনি প্রকঘে একটা রর্শাল তারু্ি র্াইঘি একটা রর্শাল রনশান ঝাণ্ডাি মাথায প্রভজা 
আি ভািী অর্স্থান ঝুলঘি রনুঃসঘন্দঘহ রসকান্দাি শাহি রনজস্ব তারু্। হুমাযুন প্রো়ো রনঘয কািাকারি 
প্রপৌঁিাঘত প্রদঘখ প্রর্শ রকিু সংখযক প্রলাক তারু্ি চািপাঘশ জটলা কিঘি। তাঘদি অঘনঘকই ইরতমঘধয 
র্ক্ষস্থল িক্ষাকািী র্মব আি রশঘিাস্ত্রাণ ধািণ কঘিঘি, অঘনযিা তাঘদি প্রো়োি রপঘে পযবান িুাঁঘ়ে 
রদঘয হাত পাঘযি সাহাঘযয অিরক্ষত অর্স্থায প্রকাঘনামঘত প্রসগুঘলাি রপঘে চঘ়ে র্ঘস রনঘজঘদি িক্ষা 
কিঘত প্রস্তুরত গ্রহণ কিঘি। 
 

রনঘমষ পঘিই, হুমাযুন তারু্গুঘলাি প্রকাঘনা একটাি চাাঁঘদাযাি নীঘচ প্রথঘক মাঘস্কঘটি ককবশ শব্দ 
প্রভঘস আসঘত শুঘন- রসকান্দাি শাহি অন্তত রকিু প্রলাক রনঘজঘদি র্ারুদ শুকঘনা প্রিঘখঘি। প্রস তাি 
প্রচাঘখি প্রকাঘণ প্রদখঘত পায মুিাফা আগুঘনি একজন তূকবী সসনয কপাঘলি পাঘশ রু্ঘলঘটি একটা 
ক্ষতরচহ্ন রনঘয প্রকাঘনা শব্দ না কঘি রনিঘর্ পযবান প্রথঘক রপিঘল যায। তাাঁি আতরঙ্কত প্রো়োটা 
হুমাযুঘনি প্রো়োি যরতপথ রুি কঘি প্রদয। হুমাযুন দ্রুত রনঘজি প্রো়োি লাযাম প্রটঘন ধিঘলও 
আতরঙ্কত জন্তুটা প্রপিঘনি দুই পাঘয ভি রদঘয দাাঁর়েঘয পঘ়ে। হুমাযুঘনি তাাঁি দক্ষতাি পুঘিাটা 
দিকাি হয রনঘজঘক তাাঁি র্াহঘনি রপঘে অরধরষ্ঠত িাখঘত, যখন তাাঁি প্রো়োটা পুনিায চািপা 
মারটঘত প্রিঘখ দাাঁর়েঘয, একপাঘশ রপিঘল রযঘয অনয অশ্বাঘিাহীঘদি অগ্রযরত রুি কিঘল। হুমাযুঘনি 
প্রর্কাযদা অর্স্থা প্রদঘখ তািাও সহজাত প্ররৃ্রত্তি র্ঘশ রনঘজিাই পালাক্রঘম লাযাম প্রটঘন ধিঘত শুরু 
কঘি, রনঘজঘদি রসকান্দাি শাঘহি প্রলাকঘদি কাঘি একটা প্রলাভনীয লক্ষযর্স্তুঘত পরিণত কঘি। 
মাঘস্কঘটি সাদা ধধাযায আোরদত একটা তারু্ প্রথঘক এক ঝাাঁক তীি শূঘনয ভাঘস। হুমাযুঘনি প্রর্শ 
কঘযকজন প্রলাক আহত হয। একজন হাঘতি তির্ারি প্রফঘল রদঘয কাদায সটান আিঘ়ে পঘ়ে 
প্রসখাঘনই রস্থি হঘয থাঘক। অঘনযিা প্রো়োয রটঘক থাকঘলও ক্ষতস্থান পরিচযবায সহঘযািাঘদি 
কাতাি প্রথঘক রপরিঘয পঘ়ে। 
 

হুমাযুঘনি সসনযসারিি পাশ্ববঘদশ প্রথঘক প্রায একই সাঘথ দুঘটা রর্কট রর্ঘস্ফািঘণি শব্দ প্রভঘস আঘস। 
প্রস শঘব্দি উৎঘসি রদঘক মাথা েুরিঘয তারকঘয হুমাযুন রু্ঝঘত পাঘি প্রয রসকান্দাি শাঘহি প্রতাপরচিা 
তাাঁঘদি দুঘটা রর্শাল কামানঘক কমবক্ষম কঘি তুঘলঘি, প্রযখান প্রথঘক তািা কাঘেি রুক্ষ তক্তাি 
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িাঘদি নীঘচ অর্স্থান কঘি রৃ্রষ্টি িাট প্রথঘক সুিরক্ষত অর্স্থায রনঘজঘদি কাজ শুরু কঘিঘি। 
কামাঘনি দুঘটা প্রযালাই লক্ষযর্স্তুঘত আোত হাঘন। একটা প্রযালা একটা কাঘলা প্রো়োি উদঘি 
আোত কঘি প্রসটাঘক মারটঘত আিঘ়ে প্রফঘল। জন্তুটা উনু্মক্ত ক্ষতস্থান প্রথঘক নার়েভূর়ে প্রর্ি হঘয 
আসা অর্স্থায টলমল কঘি প্রচষ্টা কঘি রনঘজি পাঘয উঘে দাাঁ়োঘত রকন্তু তািপঘি কাদায রপিঘল 
রযঘয করুণস্বঘি রচরহ শব্দ কিঘত থাঘক। রিতীয কামাঘনি প্রযালা আঘিকটা প্রো়োি সামঘনি পা 
উর়েঘয রনঘয প্রযঘল তায়ো জন্তুটা কুকঘ়ে রযঘয মারটঘত পঘ়ে যায এর্ং রপঘেি আঘিাহীঘক মুিাফা 
আগুঘনি আঘিকজন প্রযািাঘক রনঘজি মাথাি উপি রদঘয সামঘনি রদঘক িুাঁঘ়ে প্রফঘল। 
 

পুঘিা র্যাপািটাই খুর্ দ্রুত সংেরটত হয এর্ং হুমাযুন তাাঁি নৃতযিত প্রো়োি উপি পূণব রনযন্ত্রণ রফঘি 
পার্াি মাঘঝ সহসা একটা রচন্তা তাাঁঘক এঘকর্াঘি জরমঘয প্রদয। প্রস হযত সযঘত্ন িরচত একটা 
ফাাঁঘদ এঘস রনঘজ ধিা রদঘযঘি। রসকান্দাি শাহি প্রলাঘকিা হযত েুঘি এঘস তাঘদি রপিঘনি িািা 
এতক্ষঘণ আটঘক রদঘযঘি। তাি নাযাল প্রথঘক রহনু্দিাঘনি রসংহাসন রনিযই আঘিা একর্াি প্রকঘ়ে 
প্রনওযা হঘর্ না? না, এটা হঘত পাঘি না… তাি রনযরত রনধবারিতক্ষঘণ প্রস রনিযই রর্চুযত হঘর্, এই 
ক্ষরণঘকি রর্শৃঙ্খলা প্রথঘক উত্তিঘণি পঘথ সঘন্দহ প্রকানমঘতই র্াধাি সৃরষ্ট কিঘত পািঘর্ না। 
 

দলর্ি হও, জঘ়ো হও সর্াই! আমাঘদি প্রকানমঘতই আক্রমঘণি প্রর্য শ্লথ কিা চলঘর্ না, প্রস 
রচৎকাি কঘি র্ঘল। যাদার্নু্দকধািীিা প্রয তারু্ প্রথঘক গুরল র্ষবণ কিঘি প্রস তাাঁি হাঘতি আলমযীি 
আঘন্দারলত কঘি সিাসরি প্রসরদঘক প্রো়োি মুখ প্রোিায এর্ং পুরু, রপরেল কাদাি উপি রদঘয যত 
দ্রুত প্রিাটা যায প্রসজনয প্রাণীটাি পাাঁচঘি গুাঁঘতা প্রদয। তাি প্রদহিক্ষীিা সাঘথ সাঘথ তাঘক অনুসিণ 
শুরু কঘি। আঘিা কঘযকর্াি যাদার্নু্দঘকি আওযাজ প্রশানা যায এর্ং আঘিকজন প্রযািা ভূপারতত 
হয রকন্তু তািপঘিই হুমাযুন শত্রু তর্রকঘদি মাঘঝ রযঘয হারজি হঘত তািা তখন রনঘজি লম্বা 
নঘলি অস্ত্র আি প্রসটা ধািণকািী প্রতপাযা একপাঘশ সরিঘয প্রফঘল রদঘয পালার্াি প্রচষ্টায র্যি হঘয 
উঘে। হুমাযুন আলমযীঘিি একঘকাঘপ একজনঘক ধিাশাযী কঘি রকন্তু তািপঘিই প্রস আি তাাঁি 
প্রদহিক্ষীিা শত্রুপঘক্ষি একদল অশ্বাঘিাহীঘদি আক্রমঘণি মুঘখ পঘ়ে, যাঘদি তািা আঘযই অশ্বারূঢ় 
হঘত প্রদঘখরিল। শক্তঘপাক্ত প্রদখঘত একজন প্রসনাপরত র্াদামী িঘঙি একটা প্রো়োয প্রচঘপ জলু্লটাি 
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মুঘখ হীিক দীরপ্ত সিাসরি হুমাযুঘনি রদঘক এরযঘয আঘস, তাাঁি র্ামহাঘত ধিা র্শবাি ফলা সিাসরি 
হুমাযুঘনি রু্ক লক্ষয কঘি রস্থি িঘযঘি। 
 

হুমাযুন তাি প্রো়োি মুখটা প্রমাচ়ে রদঘয সরিঘয প্রনয এর্ং র্শবাি ফলাটা তাাঁি র্ক্ষস্থল িক্ষাকািী 
র্ঘমব আোত কঘি রপিঘল প্রযঘল প্রস রনঘজও খারনকটা ভািসাময হািায, ফঘল তাাঁি তির্ারিি ফলাও 
রনশানায আোত হানঘত র্যথব হয। উভঘযই রনঘজঘদি প্রো়োি লাযাম টানটান কঘি প্রটঘন ধঘি প্রিঘখ 
রৃ্ত্তাকাঘি েুিঘত থাঘক এর্ং শত্রুপঘক্ষি প্রলাকটা এর্াি র্শবা প্রফঘল রদঘয রনঘজি প্রকামি প্রথঘক 
তির্ারি প্রর্ি কঘি তাি রদঘক এরযঘয আঘস। হুমাযুন মাথা নীচু কঘি তাি তির্ারিি রৃ্ত্তাকাি যরত 
এর়েঘয যায, তির্ারিি ফলা তাি মাথাি উপি রদঘয র্াতাস প্রকঘট রনষ্ফল ভরঙ্গঘত প্রর্ি হঘয প্রযঘত 
একটা হুশ শব্দ প্রস শুনঘত পায। প্রস এর্াি আলমযীি রনঘয তাাঁি প্ররতপঘক্ষি র্ক্ষস্থল লক্ষয কঘি 
ঝাাঁরপঘয পঘ়ে, যা রশকঘলি র্ক্ষার্িণী িািা আরৃ্ত প্রনই। তির্ারিি কু্ষিধাি ফলা অনাযাঘস নিম, 
চরর্বযুক্ত প্রপশীি যভীঘি প্রকঘট র্ঘস যায এর্ং শত্রুপঘক্ষি প্রসনাপরত তাি র্াদামী প্রো়োি যলাি 
উপঘি নুঘয পঘ়ে, ক্ষতস্থান প্রথঘক অঘঝাঘি িক্তপাত হঘে, যা তাঘক রপঘে রনঘয রভঘ়েি রভতঘি 
হারিঘয যায। 
 

হুমাযুন এর্াি লাল পাযর়ে পরিরহত এক প্রযািাি রদঘক মঘনারনঘর্শ কঘি যাঘক প্রস খারনকটা দূঘি 
প্রথঘক ল়োই পরিচালনা কিঘত প্রদঘখ। প্রস প্রো়ো রনঘয তাি রদঘক এরযঘয প্রযঘত প্রলাকটাঘক তাাঁি 
পযবাঘণি সাঘথ সংযুক্ত মযান প্রথঘক একটা প্রদাধারি িণকুোি প্রর্ি কিঘত প্রদঘখ। প্রস হাতটা প্রপিঘন 
রনঘয িণকুোিটা সিাসরি হুমাযুঘনি অর্স্থান লক্ষয কঘি িুাঁঘ়ে মাঘি। হুমাযুন তাাঁি র্মবারৃ্ত র্াহু উাঁচু 
কঘি রনঘজি মাথা র্াাঁচায রকন্তু িণকুোঘিি ধািাল ফলা তাি র্াহুঘত প্রচণ্ড প্রর্ঘয আোত প্রহঘন 
রপিঘল যায। আোতটা এতটাই মািাত্মক প্রয তাাঁি র্মব মািাত্মকভাঘর্ ক্ষরতগ্রস্থ হয এর্ং র্হুর্িি 
আঘয চসাঘিি যুঘি প্রাপ্ত আোঘতি স্থান পুনিায উনু্মক্ত হঘয পঘ়ে। উজ্জ্বল র্ঘণবি লাল-কমলাভ 
িক্ত তাাঁি র্াহু প্রর্ঘয হাঘত পরিরহত দািানা রভরজঘয প্রদয। হুমাযুন রর্ষযটা অগ্রাহয কঘি এর্ং 
আলমযীি তখনও শক্ত কঘি আকঘ়ে ধঘি থাঘক এর্ং প্ররতপঘক্ষি একজঘনি পাশ রদঘয অরতক্রম 
কিাি সময তাাঁঘক লক্ষয কঘি সঘজাঘি তির্ারি হাকায, তািা এঘতা কাি রদঘয পিস্পিঘক 
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অরতক্রম কঘি প্রয দুজঘন পাঘয পাঘয ধাক্কা খায। হুমাযুঘনি তির্ারিি আোত প্ররতপঘক্ষি প্রলাকটাি 
কণ্ঠাি হাঘ়েি রেক উপঘি সঘজাঘি আোত প্রহঘন, তাাঁি কণ্ঠনালী রিন্ন কঘি প্রদয এর্ং পযবাণ প্রথঘক 
মারটঘত আিঘ়ে পিাি আঘয যতটুকু সময তাি প্রদহটা রস্থি হঘয প্রো়োয র্ঘস থাঘক ততক্ষণ 
রফনরক রদঘয তাাঁি প্রদঘহি প্রভতি প্রথঘক িক্ত র্াতাঘস রিটঘক প্রযঘত থাঘক। 
 

সঘজাঘি শ্বাস রনঘয, হুমাযুন তাি প্রো়োি লাযাম প্রজাঘি প্রটঘন ধঘি এর্ং চািপাঘশ তাকায। রনযন্ত্রক 
তারু্ি চািপাঘশি সংেরটত যুঘি প্রস আি তাি প্রলাঘকিা জযী হঘযঘি। প্রস তাি র্ামপাঘশ তারকঘয 
প্রদঘখ মুিাফা আগুবন আি তাি সাদা পাযর়ে পরিরহত প্রযািািা রসকান্দাি শাঘহি একদল 
অশ্বাঘিাহীঘক প্রপিন প্রথঘক ধাওযা কিঘি, অনযরদঘক তাাঁি ডানপাঘশ সর্িাম খাঘনি প্রলাঘকিা যাঘদি 
রভতঘি হুমাযুন লক্ষয কঘি আকর্ঘিি দুধ-ভাই আধম খানও িঘযঘি রর্শাল একটা দলঘক রেঘি 
প্রফঘলঘি যািা ইরতমঘধযই অস্ত্র নারমঘয িাখঘত শুরু কঘিঘি। 
 

সর্িাম খান প্রো়ো রনঘয হুমাযুঘনি কাঘি এরযঘয আঘস। সুলতান, আমাি অধীনি প্রসনাপরতিা 
আমাঘক জারনঘযঘি প্রয আমাঘদি অশ্বাঘিাহীঘদি রর্শটা র্হি রসকান্দাি শাঘহি রশরর্ঘিি অভযন্তঘি 
প্রঘর্শ কঘিঘি এর্ং প্ররত রমরনঘট আঘিা অরধক সংখযক সসনযদল রভতঘি অনর্িত প্রঘর্শ কিঘি। 
আমিা আমাঘদি প্ররতপঘক্ষি প্রযািাঘদি একটা রর্শাল সংখযাঘক অস্ত্র ধািঘণি পূঘর্বই হতযা কঘিরি 
এর্ং আঘিা প্রর্শী সংখযকঘক র্রন্দ কঘিরি যরদও আতঘঙ্ক তাাঁঘদি অঘনঘকই প্রিাট প্রিাট দঘল রর্ভক্ত 
হঘয পারলঘযও রযঘযঘি। আমিা ইরতমঘধয রশরর্ঘিি রতন-চতুথবাংশ অংশ দখল কঘি রনঘযরি। শত্রু 
সসনযঘদি একটা রর্শাল অংশ অর্শয এখনও রশরর্ঘিি দরক্ষণপরিম অংঘশ রর্পুল রর্ক্রঘমি সাঘথ 
ল়োই চারলঘয যাঘে। আমাি রকিু প্রযািা দার্ী কঘিঘি প্রয আমিা যখন প্রথম রনযন্ত্রক তারু্ 
আক্রমণ করি তখন প্রদহিক্ষী পরিঘর্রষ্টত অর্স্থায একজন গুরুত্বপূণব প্রসনাপরতঘক, তাঘদি ধািণা 
প্রলাকটা সম্ভর্ত রসকান্দাি শাহ স্বযং, ঐ রদঘক পারলঘয প্রযঘত প্রদঘখঘি। 
 

আমিা তাহঘল রনঘজঘদি সংযরেত কঘি রনঘয প্রসই রদঘক আক্রমণ প্রজািদাি করি এর্ং রসকান্দাি 
শাহ যরদ প্রসখাঘনই আদঘতই অর্স্থান কঘি থাঘক তাহঘল তাাঁঘক র্রন্দ কিাি প্রচষ্টা করি। রকন্তু তাি 

http://www.bengaliebook.com/


ব্রাদার্স অ্যাট ওয়ার - অ্যাম্পেয়ার অ্ব দয ম াগল । অ্যাম্লক্স রাদারম্ ার্স 

616 

www.bengaliebook.com                                  র্ূচিেত্র 
 

 

আঘয আমাি এই ক্ষতস্থানটা আমাি যলাি উত্তিীয রদঘয শক্ত কঘি প্রর্াঁঘধ দাও, হুমাযুন তাি 
হাঘতি চাম়োি দািানা খুঘল িক্তাক্ত হাতটা সর্িাম খাঘনি রদঘক র্ার়েঘয প্রদয। সর্িাম খান কঘযক 
রমরনঘটি রভতঘি হুমাযুঘনি হাঘতি ক্ষতস্থান শক্ত কঘি কাপ়ে রদঘয প্রর্াঁঘধ প্রদয, ক্ষতস্থানটা খুর্ 
একটা যভীি না হওযায িক্তপাত ইরতমঘধয প্রমাটামুরট র্ন্ধ হঘয রযঘযঘি। 
 

হুমাযুন আি সর্িাম খান রৃ্রষ্টি রভতি রদঘয রশরর্ঘিি দরক্ষণপরিম প্রকাঘণ খারনকটা উাঁচুনীচু ভূরমি 
রদঘক এরযঘয যায। কাদাি রভতঘি উপ়োঘনা তারু্, উিাঘনা হার়েকুর়ে আি মানুষ এর্ং প্রাণীি মৃত, 
অধবমৃত প্রদঘহি মাঝ রদঘয প্রযগুঘলা এখন লালর্ণব ধািণ কঘিঘি তািা এরযঘয যায। তািা 
েটনাস্থঘলি রনকটর্তবী হঘত যুঘি সহর্চ আি রচৎকাঘিি আওযাজ প্রর্ঘ়ে যায, মাঘঝ মাঘঝই র্নু্দঘকি 
আওযাজ প্রভঘস আঘস যখনই দুপঘক্ষি প্রকাঘনা সসনয রৃ্রষ্টি রভতঘি র্ারুদ শুকঘনা িাখাি মঘতা 
প্রকাঘনা উপযুক্ত আ়োঘলি প্রপিন প্রথঘক র্ারুঘদি থঘল খুঘল র্নু্দঘক দ্রুততাি র্ারুদ পূণব কিঘত 
পাঘি। 
 

নতুন রদঘনি সীসাি মঘতা রর্ষণ্ণ আঘলা ফুটঘত শুরু কিায হুমাযুন প্রদঘখ প্রয রসকান্দাি শাঘহি 
প্রলাঘকিা দৃঢ়সংকঘল্পি সাঘথ যুি অর্যাহত প্রিঘখঘি। তািা কঘযকটা উাঁচু রঢরর্ি চািপাঘশ প্রর্শ রকিু 
মালর্াহী শকট উঘি রদঘযঘি, এর্ং তীিন্দাজ আি তর্রকিা প্রসগুঘলাি সৃষ্ট আ়োল র্যর্হাি কঘি 
তাি প্রপিন প্রথঘক ল়োই চারলঘয যাঘে। অশ্বাঘিাহীঘদি প্রর্শ কঘযকটা দল অর্ঘিাধঘকি মাঘঝ 
একরত্রত হঘযঘি যািা প্রর্শ কঘযকশ যজ র্যাপী একটা সীমানা অটুট প্রিঘখঘি। অর্স্থাদৃঘষ্ট মঘন হয 
প্রয শত্রুপঘক্ষি প্রর্শ কঘযক হাজাি সসনয এখাঘন সমঘর্ত হঘযঘি। তাি রনঘজি সসনযিা অর্শয 
এঘদি পুঘিাপুরি রেঘি প্রিঘখঘি। 
 

সর্িাম খান আমাি প্রলাকঘদি সামানয রপরিঘয আসঘত র্ঘলন রকন্তু রসকান্দাি শাঘহি সসনযিা প্রযন 
রনরেদ্রভাঘর্ পরিঘর্রষ্টত থাঘক। তািা যরদ অস্ত্র সমপবণ কঘি রসকান্দাি শাঘহি অর্স্থান আমাঘদি 
জানায তাহঘল আমিা তাঘদি প্রাণ র্খঘশি একটা সুঘযায প্রদর্। 
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প্রসাযা েন্টা পঘি, রসকান্দাি শাঘহি অর্ঘিাধঘকি রভতঘি একটা শূনযস্থাঘনি সৃরষ্ট হয এর্ং 
হুমাযুঘনি প্ররতরনরধ র্াহাদুি খান নাঘম এক তরুণ প্রযািাঘক প্রসখাঘন পুনিায আরর্ভূবত হঘয হুমাযুন 
তাি কাঘলা প্রো়োয প্রচঘপ প্রযখাঘন অঘপক্ষা কিঘি। প্রসরদঘক এরযঘয আসঘত প্রদখা যায। 
 

সুলতরন তািা আত্মসমপবণ কিঘত সম্মত হঘযঘি। তািা প্রজাি কঘণ্ঠ জারনঘযঘি প্রয তাাঁঘদি মাঘঝ 
রসকান্দাি শাহ প্রনই এর্ং রতরন সরতযই আমিা আক্রমণ শুরু কিা মাত্রই প্রদহিক্ষী পরিঘর্রষ্টত 
অর্স্থায রনযন্ত্রক তারু্ তযায কঘিঘি র্ঘট রকন্তু রতরন পলাযঘনি উঘেঘশযই তারু্ তযায কঘিরিঘলন। 
রনঘজঘক িক্ষা কিঘত রযঘয রতরন তাাঁঘদি পরিতযায কঘিঘিন র্ঘল তািা অরভঘযায জারনঘযঘি আি 
এই কািঘণই তািা আত্মসমপবঘণি জনয িারজ হঘযঘি। তাাঁি প্রর্শ কঘযকজন প্রসনাপরত আমাঘদি 
সসনযর্ারহনীঘত প্রযায প্রদর্াি ইো পযবন্ত র্যক্ত কঘিঘি। 
 

স্বরি আি আনঘন্দি একটা যুযপৎ ধািায হুমাযুন জারিত হয। তাাঁি রর্জয হঘযঘি। রহনু্দিান 
পুনদবখঘলি পঘথ প্রশষ র্াধাটাও প্রস অপসারিত কঘিঘি। অর্স্থাদৃঘষ্ট যরদ মঘন হয প্রয প্রস রসকান্দাি 
শাহঘক র্রন্দ কিঘত র্যথব হঘযঘি রকন্তু তািপঘিও তাাঁি রর্জয অরভযান সমাপ্ত হঘযঘি। যুিঘক্ষঘত্র 
রসকান্দাি শাঘহি রর্শাল র্ারহনী দুই েন্টািও কম সমঘযি র্যর্ধাঘন পযবদি হঘযঘি। যািা এখনও 
অক্ষত িঘযঘি তািা হয আত্মসমপবন কঘিঘি নতুর্া পারলঘযঘি। হুমাযুন আঘর্যআপু্লত ভরঙ্গঘত কাাঁপা 
কাাঁপা কঘণ্ঠ কথা শুরু কঘি। 
 

আমাি সকল প্রসনাপরতঘক আরম ধনযর্াদ জানাই। আরম একটা মহান রর্জয অজবন কঘিরি। 
রহনু্দিান এখন িীরতমঘতা আমাঘদি আযঘত্ত্ব হঘলও সময নষ্ট কিাি প্রকাঘনা অর্কাশ প্রনই। প্রথঘমই 
আমিা আমাঘদি আহত প্রযািাঘদি যত্ন প্রনর্ এর্ং তািপঘি আমাঘদি মৃত সঙ্গীঘদি সমারধস্থ কিঘর্া 
রকন্তু তািপঘিই আি প্রকানভাঘর্ কালঘক্ষপন না কঘি আমিা রর্শাল রদল্লী শহি সুিরক্ষত কিাি 
উঘেঘশয যাত্রা শুরু কিঘর্া। 
 

* 
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রদল্লী শহঘিি প্রর্ঘলপাথঘিি সতিী রর্শাল প্ররতিক্ষা প্রদযাঘলি রেক র্াইঘি, রনঘজি রশরর্ঘিি প্রকঘে 
অর্রস্থত তাি লাল তারু্ি রভতঘি পারখি রকরচিরমরচি শঘব্দ হুমাযুঘনি েুম প্রভঘঙ যায। তাঘক 
রহনু্দিাঘনি পারদশাহ্ প্রোষণা কঘি, শুক্রর্াি জুম্মাি নামাঘযি প্রশঘষ তাাঁি নাঘম পরেত খুতর্া প্রশানাি 
জনয প্রসরদন দুপুঘিি পঘি শহঘিি উাঁচু প্রতািণিাঘিি নীঘচ রদঘয তাাঁি আনুষ্ঠারনকভাঘর্ শহঘি 
প্রঘর্ঘশি কথা িঘযঘি। রশিরহঘন্দি যুঘি প্রস জযলাভ কিাি পি র্ষবাি অঘঝাি রৃ্রষ্টি রভতি রদঘয 
তাি র্ারহনী রনঘয যখন দ্রুত রদল্লীি রদঘক অগ্রসি হঘযঘি, তখন প্রথঘক রদনগুরল দারুণ র্যিতায 
প্রকঘটঘি। পঘথ স্থানীয শাসঘকিা তর়েের়ে রনঘজঘদি আনুযতয প্রকাঘশি জনয র্যি হঘয পঘ়েরিল 
এর্ং রসংহাসঘনি অনয দার্ীদািঘদি অনুযত সসনযিা দল প্রর্ঘধ এঘস আত্মসমপবন কঘিঘি এর্ং 
প্রস্বোয হুমাযুঘনি র্ারহনীঘত প্রযায রদঘযঘি। 
 

হুমাযুন চািরদন আঘয পারনপঘথি যুি সংেরটত হর্াি স্থান অরতক্রম কঘিঘি। প্রযখাঘন প্রস তাাঁি 
আব্বাজাঘনি সাঘথ প্রথমর্াঘিি মঘতা রহনু্দিান জয কঘিরিল। উনরত্রশ র্িি পঘি এখনও সমভূরমি 
উপঘি র্ার্ঘিি তর্রকঘদি র্নু্দঘকি গুরলঘত মািা যাওযা সুলতান ইব্রারহঘমি অরতকায িণহিীি 
রকিু রকিু সাদা হা়ে ইতিত ির়েঘয িঘযঘি। 
 

যত সন্ধযায, হুমাযুন রনঘজি তারু্ঘত শুঘয রনঘজি জীর্ঘনি সাঘথ তাি আব্বাজাঘনি জীর্ঘনি সাদৃশয 
আি রভন্নতা রনঘয রচন্তা কিরিল। র্ষবাকাঘল িাঘতি প্রর্লা এক অতরকবত আক্রমঘণ প্রস তাাঁি জীর্ঘনি 
প্রথম র়্ে যুঘি প্রশিশাঘহি কাঘি পিাি হঘযরিল এর্ং প্রসই একই প্রকৌশল অর্লম্বন কঘি প্রস 
রসকান্দাি শাঘহি রর্রুঘি তাাঁি প্রশষ র়্ে যুঘি জযলাভ কঘিঘি। উভয যুঘিই প্রস তাি ডান হাঘতি 
উধ্বাংঘশ আোত প্রপঘযঘি। রসকান্দাি শাঘহি এর্ং অনযানয দার্ীদািঘদি পক্ষতযাযকািী সসনযঘদি 
প্রযাযদাঘনি কািঘণ তাাঁি প্রশষ অরভযাঘনি পঘি রনজ র্ারহনীি সংখযা প্রযমন রৃ্রি প্রপঘযঘি রেক 
প্রতমরনভাঘর্ প্রশিশাঘহি সাঘথ পিারজত হর্াি পঘি তাাঁি সসনযিা হাওযায রমরলঘয রযঘযরিল। তাি 
সৎ-ভাইঘযিা তাি রর্রুঘি রর্ঘদ্রাহ কঘিরিল এর্ং তাি পরির্ািঘক হুমরক রদঘযরিল রকন্তু প্রশিশাঘহি 
পরির্াি এই রর্ষঘয তাাঁঘক িার়েঘয রযঘযঘি। আরদল শাহ তাাঁি পরির্াঘিি সাঘথ ল়োই কঘিই ক্ষান্ত 
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হযরন রনঘজঘক দুগ্ধঘপাষয ভাঘিঘক, রসংহাসঘনি নযাযসঙ্গত উত্তিারধকািীঘক রনঘজি মাঘযি সামঘন, 
তাাঁি রনঘজি প্রর্াঘনি সামঘন হতযা কঘিঘি, যা কিাি পূঘর্ব কামিানও রিতীযর্াি রচন্তা কিঘতা। 
 

পারনপঘথ প্রমাযলঘদি মহান রর্জঘযি পঘি হুমাযুন প্রকাহ-ই-নূি অজবন কঘিরিল যা প্রস তাি রনঘজি 
এর্ং তাি র্ংঘশি দুর্বলতম সমঘয এি পুনরুত্থাঘনি রনরমঘত্ত র্যর্হাি কঘিঘি। তাি আব্বাজাঘনি 
মঘতা প্রস তারুণযদীপ্ত রর্জঘযি স্বাদ প্রপঘযঘি রকন্তু তািপঘিই রর্পুল রর্পযবঘযি মুঘখামুরখ হঘযঘি যা 
তাি মঘনার্ঘলি পিীক্ষা রনঘযঘি। তাি এর্ং তাি পরির্াঘিি জনয পািঘসযি সমথবণ আি প্রসই 
সমথবঘনি জনয প্রঘযাজনীয ধমবীয আঘপাষ কারঙ্খত সহঘযারযতা রদঘত র্যথব হঘযঘি। র্ার্ঘিি মঘতাই, 
রহনু্দিান দখঘলি পূঘর্ব প্রস কারু্ঘল যতটা সময অরতর্ারহত কিঘত প্রচঘযরিল তািঘচঘয প্রর্শী সময 
অরতর্ারহত কিঘত র্াধয হঘযঘি। 
 

তািকািারজি আর্তবঘনি মাঘঝ এসর্ রক আসঘলই সরতযকাঘিি ভরর্তর্য? আি যরদ তাই হঘয থাঘক 
তাহঘল এসর্ রকভাঘর্ সরতয হল? েটনা পিম্পিা রক আসঘলই অরনর্াযব, পূর্বরনধবারিত এর্ং প্রকাঘনা 
মহান শরক্ত কতৃবক পরিকরল্পত, যা অন্তবজ্ঞানসম্পন্ন কাঘিা জনয তািকািারজি মাঘঝ পূঘর্বই রলরপর্ি 
থাঘক, প্রযমনটা প্রস একদা রর্শ্বাস কিঘতা? নারক, রর্পিীতক্রঘম প্রস তাি কল্পনায মানুঘষি জীর্ঘনি 
প্রয েটনার্লী প্রদখঘত পায র্ঘল মঘন কিঘতা এর্ং পরির্রতবত পৃরথর্ীঘত এসঘর্ি একটা িক খুাঁজঘত 
প্রচষ্টা কিঘতা এর্ং প্রসই েটনাগুঘলা রক প্রপ্রক্ষাপঘটি প্রর্াধযময সাদৃশয র্া প্রকাঘনা সমকালীনতাি 
কািঘণ সংেরটত হয? পারির্ারিক িে রক শাসক িাজর্ংশগুঘলাি জনয আনুষরঙ্গক হুমরক র্হন কঘি 
না? র্ার্ঘিি আপন সৎ-ভাই রক তাি রর্রুঘি রর্ঘদ্রাহ কঘিরন এর্ং সতমূঘিি সন্তাঘনিা রক তাঘদি 
রপতাি উত্তিারধকাি রনঘয রর্র্াদগ্রস্থ আি রর্ভক্ত হযরন? স্বপক্ষ তযায রক সর্সমঘয পিাজঘযি 
অনুর্তবী নয এর্ং মহান রর্জঘযি পঘি চাটুকাি নতুন রমত্র? তাি আব্বাজাঘনি অরভজ্ঞতা প্রথঘক 
রশক্ষা লাভ এর্ং রনঘজি সংকল্পঘক দৃঢ় কিঘত প্রসই রশক্ষাি র্যর্হাি রক তাঘদি দুজঘনি জীর্ঘনি 
রভতঘি সাদৃঘশযি জন্ম প্রদযরন? 
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প্রস তাি প্রযৌর্ঘন, রনযরত রনধবারিত িঘক রর্শ্বাস কিঘত পিন্দ কিঘতা। প্রস এমন রর্শ্বাঘসি কািঘণ 
প্রযন রনঘজি কৃতকমব এর্ং তাি ফলাফঘলি পূণব দারযত্ব গ্রহণ প্রথঘক প্রকমন রর্িত থাকঘতা। তাাঁি 
আলসযঘক এসর্ ধািণা প্রশ্রয রদঘযরিল এর্ং তাি সঘর্বাচ্চ অর্স্থান তাি নযাযসঙ্গত আি অলিনীয 
এমন র্ালরখলযসুলভ রর্শ্বাসঘক যুরক্তসঙ্গত কঘিরিল। রকন্তু অরভজ্ঞতা তাাঁঘক পরির্রতবত কঘিঘি এর্ং 
এখন, পরিণত র্যঘস এঘস প্রস এমন র্ারহযক র্যাখযা সাধািণত র্জবন কঘি এমনরক র্যথবতাি কািণ 
রহসাঘর্ও প্রস এঘক যনয কঘি থাঘক। একটা মানুঘষি জঘন্মি রর্ষযটা যরদও ঈশ্বঘিি অরভপ্রায রকন্তু 
প্রসখান প্রথঘক রনঘজি জীর্নঘক যঘ়ে প্রতালাি দারযত্ব তাাঁি রনঘজি উপি এর্ং তাি দক্ষতাি যথাযথ 
প্রঘযাঘযি উপি রনভবিশীল। রনযরত রনধবারিত থাকাি কািঘণ প্রস তাাঁি সাম্রাজয পুনিায অজবন কঘিরন 
র্িং এটা অজবঘনি জনয প্রস প্রচষ্টা কঘিঘি, রনঘজি দুর্বলতাঘক জয কঘিঘি আি সর্ধিঘনি 
রর্লারসতা পরিহাি কঘি প্রকর্ল একটা লঘক্ষয রনঘজঘক রনঘযারজত প্রিঘখঘি। রনঘজি এই ভার্নাি 
কািঘণ রনঘজই যরর্বত হঘয রহনু্দিান রর্জঘযি পঘি র্ার্ঘিি সংরক্ষপ্ত শাসনকাঘলি সাঘথ তুলনায 
রনঘজি শাসনকাঘলি রর্কাশ প্রকমন ভাঘর্ তুলনীয হঘর্ ভার্ঘত ভার্ঘত হুমাযুন েুরমঘয পঘ়ে। 
 

েুম প্রভঘঙ উঘে প্রস জওহিঘক ডাকাি প্রস্তুরত প্রনর্াি সময পূর্বরদঘনি সন্ধযাঘর্লাি ভার্নাগুঘলা 
আঘিকর্াি রচন্তা কঘি। প্রস যখন এসর্ ভার্ঘি তখন তািকািারজি একটা র্ইঘযি রদঘক তাাঁি 
মঘনাঘযায আকৃষ্ট হয। প্রস মুচরক হাঘস। প্রস এখন যরদও রর্শ্বাস কঘি না প্রয তািকািারজ জীর্ঘনি 
সর্ প্রযাপন িহসয ধািণ কঘি িঘযঘি, রকন্তু তাাঁঘদি আর্তবন এর্ং তাাঁি প্রপিঘনি কািণ আজও তাি 
রু্রিঘক উেীপ্ত কঘি। প্রজযারতষরর্দযাি আকষবণ তাি কাঘি কখনও ম্লান হঘর্ না। 
 

দুই েন্টা পঘি, জওহি হুমাযুনঘক প্রসরদঘনি জনয পরিপূণবভাঘর্ সরজ্জত কিাি পঘি তাি সামঘন 
একটা লম্বা র্ারণবশ কিা আযনা ধঘি যাঘত হুমাযুন রনঘজি িাজকীয পরিেদ খুরটঘয প্রদখঘত পাঘি। 
প্রস আযনায প্রথমর্াি যখন রসংহাসঘন অরধরষ্ঠত হঘযরিল রেক তখনকাি মঘতাই সাতচরল্লশ র্িঘিি 
একজন পুরুঘষি ঋজু, প্রপষল অর্যর্ প্রদখঘত পায যরদও তাাঁি কপাঘলি দুপাঘশি চুঘল হাল্কা 
রূপারল প্রঝাপ প্রদখা রদঘযঘি এর্ং প্রচাঘখি চািপাঘশ আি হারসি সময প্রোাঁঘটি প্রকাঘণ হাল্কা র্রলঘিখা 
পঘ়েঘি। 
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তাি পিঘণ প্রসানাি জরিি কারুকাযব কিা সূযব আি নক্ষত্রখরচত আজানুলরম্বত আলখাল্লা এর্ং 
রকনািায মূলযর্ান মুঘক্তাখরচত একটা দুধ সাদা িঘঙি রটউরনক এর্ং একই িঘঙি পাতলুন। খাাঁরট 
স্বঘণবি সতিী একটা পরিকি তাাঁি প্রকামঘি এর্ং প্রসখাঘন িত্নখরচত মযাঘন ঝুলঘি আলমযীি। তাাঁি 
পাঘযি িঘযঘি র্াদামী র্ঘণবি সামঘনি রদকটা র্াাঁকাঘনা এর্ং তীক্ষ্ণ একটা নায়ো এর্ং যাি 
প্রযা়োলীি প্রপিঘনি রদঘক িঘযঘি প্রসানাি জরি রদঘয কারুকাজ কিা অরতকায তািকা। তাি মাথায 
িঘযঘি প্রসানাি জরি রদঘয প্রর্ানা একটা কাপঘ়েি পাযর়ে যাি চূ়োয একটা মযূঘিি পালক যুক্ত 
িঘযঘি এর্ং যলাি প্রসানাি উপি রুরর্খরচত ভািী মালাি সাঘথ সামঞ্জসযপূণব রুরর্ি র্লয িঘযঘি 
পাযর়েি মাঝামারঝ স্থাঘন। সতমূঘিি প্রসানাি অঙু্গিীয িঘযঘি তাাঁি তজবনীঘত এর্ং অনয আঙু্গঘল পান্না 
আি নীলা ঝলসাঘে। 
 

জওহি, প্রতামাঘক ধনযর্াদ; তুরম আমাঘক একজন সম্রাঘটি তুলয প্রপাষাঘকই সরজ্জত কঘিঘি। আরম 
একটা রজরনষ রশঘখরি প্রয শরক্তশালী আি কতৃবত্বপিাযণ হর্াি সাঘথ সাঘথ মানুঘষি সামঘন রনঘজঘক 
প্রসভাঘর্ উপস্থাপন কিাটাও গুরুত্বপূণব। তাঘদি আনুযতয আি আত্মরর্শ্বাস এি ফঘল রৃ্রি পায… 
রকন্তু এসর্ সাজসজ্জা এখন অঘনক হঘযঘি। আমাি প্রচাঘখিমরণ প্রকাথায? 
 

র্াইঘি অঘপক্ষা কিঘি। 
 

তাঘক প্রভতঘি আসঘত র্ল। 
 

আকর্ি রকিুক্ষণ পঘিই পুঘিাপুরি সরু্জ িঘঙি প্রপাষাক পরিরহত দুজন প্রদহিক্ষী তারু্ি সামঘনি 
পদবা তুঘল ধিঘল প্রভতঘি প্রঘর্শ কঘি। আকর্ঘিি র্যস এখনও পুঘিাপুরি প্রতি র্িিও হযরন রকন্তু 
এিই রভতঘি প্রস তাাঁি আব্বাজাঘনি মঘতাই লম্বা আি চও়ো কাাঁঘধি অরধকািী হঘয উঘেঘি। তাি 
পিঘণও প্রর্গুনী আি প্রযালাপী িঘঙি িাজকীয সাজসজ্জা যা তাি তারুণযদীপ্ত প্রপষল অরভর্যরক্তই 
প্রযন প্রোষণা কিঘি। 
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আব্বাজান, মুঘখ চও়ো হারস রনঘয আকর্ি জীর্ঘন প্রথম হুমাযুঘনি আঘয কথা র্ঘল, প্রসাযা েন্টা 
আঘয কারু্ল প্রথঘক রহনু্দিাঘনি ডাকর্হনকািী এক র্াতবার্াহক এঘসঘি। প্রস আমাঘদি জনয আমাি 
আম্মাজাঘনি দুঘটা রচরে রনঘয এঘসঘি। রশিরহঘন্দি যুঘিি পঘি আপরন প্রযমন রনঘদবশ রদঘযরিঘলন, 
প্রসই অনুযাযী রতরন ইরতমঘধয আমাঘদি সাঘথ রমরলত হর্াি জনয কারু্ল প্রথঘক িওযানা রদঘযঘিন। 
র্ষবাি কািঘণ রর্লম্ব না হঘল আযামী িয প্রথঘক আট সপ্তাঘহি রভতঘি রতরন রদল্লী এঘস প্রপৌঁিাঘর্ন। 
 

হুমাযুন তাি মঘনি প্রভতঘি একটা হাফ িা়ো অনুভূরত প্রটি পায। হারমদাি উপরস্থরত তাি আনঘন্দি 
মাত্রাঘক পূণবতা প্রদঘর্। প্রচৌের্িি আঘয তাাঁঘদি রর্ঘযি সমঘয প্রদযা প্ররতশ্রুরত, রদল্লী আি আগ্রাি 
ম্রাজ্ঞীি মযবাদা প্রস তাাঁঘক প্রদঘর্, যত দ্রুত পূিণ কিা যায ততই মঙ্গল। আকর্ি এটা একটা দারুণ 
সুসংর্াদ। আমাঘদি অরর্লঘম্ব তাি সাঘথ রমরলত হঘয তাাঁঘক দ্রুত এখাঘন রনঘয আসর্াি জনয 
একদল সুসরজ্জত সসনয প্রপ্রিঘণি আঘদশ প্রদযা উরচত। 
 

হুমাযুন তািপঘি আকর্িঘক সাঘথ রনঘয আ়োইশ যজ দূঘি প্রযখাঘন দুঘটা িাজকীয হারত হাাঁটু মুঘ়ে 
র্ঘস অঘপক্ষা কিঘি প্রসরদঘক ধীি পাঘয এরযঘয যায। জওহি আি আধম খান যািা তাঘদি সাঘথ 
হারতি রপঘে আঘিাহন কিঘর্ কঘযক পা প্রপিঘন প্রথঘক ভরক্তভঘি অনুসিণ কঘি। রৃ্রষ্ট কঘযকরদন 
র্ন্ধ থাকায তািা যখন হাাঁটঘি তখন পরিচািঘকিা তাাঁঘদি মাথায প্রযন প্রিাদ না লাঘয প্রসজনয 
প্রিশঘমি চাাঁঘদাযা ধঘি থাঘক। অঘনযিা মযূঘিি পালকগুে আঘন্দারলত কঘি তাঘদি র্াতাস কিঘত 
এর্ং গুনগুন কিঘত থাকা মশা তা়োঘত, যা রশরর্ঘিি চািপাঘশ এখনও জঘম থাকা কাদাি কািঘণ 
েুঘি প্রর়্োঘে। 
 

তািা হারতি কাঘি প্রপৌঁিাঘল, হুমাযুন প্রসানাি একটা রসাঁর়ে রদঘয দুঘটাি রভতঘি প্রযটা র়্ে প্রসটাি 
রপঘে উঘে যায। তাাঁঘক অনুসিণ কঘি জওহি আি সরু্জ আলখাল্লা পরিরহত দীেবঘদহী একজন 
প্রদহিক্ষী যািা দুজঘনই তাি প্রপিঘন অর্স্থান গ্রহণ কঘি। হাওদায খরচত িত্নসমূহ- যাি 
প্রর্শীিভাযই লাল িঘঙি তামর়ে আি নীলকান্তমরণ- প্রথম হারতটা রনঘজি পাঘয উঘে দাাঁ়োঘত সূঘযবি 
আঘলায ঝকঝক কিঘত থাঘক, সামানয প্রিাট রিতীয হারতটা আকর্ি, আধম খান আি আঘিকজন 
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প্রদহিক্ষীঘক রনঘয এিপঘিই উঘে দাাঁ়োয। আকর্ি তাি দুধ-ভাইঘযি সাঘথ এমন ভাঘর্ যল্প কিঘি 
প্রযন তািা রশকাি কিঘত যাঘে। 
 

হারত দুঘটা একসাঘথ তাঘদি অনযানয সহযাত্রীঘদি দাাঁর়েঘয থাকা একটা সারিি রদঘক ধীঘি এরযঘয 
যায। হুমাযুন একটা হাওদায সর্িাম খানঘক প্রদখঘত পায, পাসবী দির্াঘিি িীরতঘত উপরর্ষ্ট। তাি 
পাঘশই িঘযঘি তাাঁি প্রসই তরুণ করচব প্রর্চািাি উরুি ক্ষত যরদও প্রসঘি রযঘযঘি রকন্তু প্রসটা সম্ভর্ 
হঘযঘি িক্তপাত র্ঘন্ধি জনয ক্ষতস্থান প্রপা়োর্াি যন্ত্রণাদাযক পিরত প্রঘযাঘযি পঘিই এর্ং এখন 
প্রথঘক তাাঁঘক আজীর্ন খুর়েঘযই হাাঁটঘত হঘর্। সর্িাম খাঘনি রেক প্রপিঘনি হারতঘতই িঘযঘি জারহদ 
খান এর্ং হুমাযুঘনি আঘদঘশ এঘকর্াঘি সামঘনি হারতঘত িঘযঘি আহঘমদ খান। এই সম্মান 
আপনাি প্রাপয যখন চারিরদঘক প্রকর্ল রর্পদ আি মযবাদাি প্রকাঘনা অর্কাশ রিল না তখনও আপরন 
সর্সমঘয পথ প্রদরখঘযঘিন, প্রস তাঘক র্ঘল। 
 

হারতি রেক পঘিই িঘযঘি মুিাফা আগুঘনি অশ্বাঘিাহী র্ারহনী। হুমাযুন রকিুক্ষঘণি জনয তাাঁি পুঘিা 
অরভযাঘন আঘিা যািা গুরুত্বপূণব ভূরমকা পালন কঘিঘি প্রসইসর্ সাধািণ মানুষঘদি কথা রচন্তা কঘি। 
প্রস একহাতরর্রশষ্ট ওযারজম পাোঘনি কথা ভাঘর্ এমনরক রভরি রনজাঘমি কথাও তাি মঘন পঘ়ে 
রকন্তু কামিান পিারজত হর্াি পঘি ওযারজম খান তাি গ্রাঘমই প্রমা়েল রহসাঘর্ থাকাি ইো প্রকাশ 
কঘিঘিন এর্ং রনজামঘক প্রখাাঁজাি সময হযরন। হুমাযুন তািপঘি প্রজাি কঘি রনঘজঘক র্তবমাঘন 
রফরিঘয এঘন আঘদশ প্রদয। অগ্রসি হওযা যাক। 
 

হুমাযুঘনি আঘদশ িাজকীয প্রশাভাযাত্রাি শুরুঘত অর্স্থানকািী হুমাযুন আি প্রমাযল িাজর্ংঘশি সাঘথ 
সাঘথ সতমূঘিি অরতকায রনশানর্াহকঘদি প্রপৌঁঘি প্রদযা হয। তাাঁিা আধ মাইল দূঘি অর্রস্থত প্রর্ঘল 
পাথঘিি সতিী অরতকায প্রতািণিাঘিি রদঘক অগ্রসি হঘত শুরু কিঘল তাঘদি রেক প্রপিঘনই 
অর্স্থানিত তূযব আি দামামার্াদঘকি দল র্াজনা শুরু কঘি, প্রথঘম ধীি লঘয তািপঘি প্রর্ল 
উোঘম যখন তািা প্রতািণিাঘিি কাঘি সমঘর্ত জনতাি রনকটর্তবী হয যাঘদি হুমাযুঘনি সসনযিা 
রশরর্ি প্রথঘক দূঘি সরিঘয প্রিঘখরিল রকন্তু এখন তািা িাজকীয প্রশাভাযাত্রাি প্রখজুি পাতা এর্ং 
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ফুঘলি পাপর়ে রদঘয সতিী দর়েি দুপাঘশ সারির্িভাঘর্ দাাঁর়েঘয িঘযঘি। হুমাযুন সামঘন এরযঘয 
যার্াি সময সূঘযবি আঘলায সামঘনি অশ্বাঘিাহীঘদি রু্ঘকি র্মব আি প্রো়োি সাজ আি সামঘনি 
হাওদাগুঘলাঘক চকচক কিঘত প্রদঘখ এর্ং লাযাঘমি সাঘথ যুক্ত কু্ষদ্র েন্টাি ধ্বরন আি প্রো়োি রচাঁরহ 
শব্দ মন রদঘয প্রশাঘন- যা সমঘর্ত জনতাি উল্লরসক রচৎকাঘি প্রায চাপা পঘ়ে রযঘযঘি। তািপঘি, 
আঘর্য আপুত হৃদঘয প্রস মুখ তুঘল উপঘিি নীল রনঘমবে আকাঘশি রদঘক তাকায এর্ং প্রদঘখ র্া 
তাাঁি মঘন হয প্রস প্রদঘখঘি- প্রমাযল মহঘত্বি প্রতীক দুঘটা ঈযল আকাঘশ ডানা প্রমঘল উ়েঘি। 
রহনু্দিান এখন তাি। প্রমাযল রসংহাসন প্রস পুনরুিাি কঘিঘি। তাাঁঘদি িাজর্ংশ আজঘকি পঘি 
প্রকর্লই শরক্তশালী হঘর্। প্রস আি আকর্ি- রর্ষযটা রনরিত কিঘর্। 
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২৭. তারকার হাচর্র েতন 

 

লাল পাথঘিি দূযব পুিানা প্রকল্লায রনজ কঘক্ষ র্ঘস আঘিন হুমাযুন। দূযবরট রদরল্লি পূর্বািঘলি 
একপ্রাঘন্ত শাসনামঘলি প্রথম রদঘক রনমবাণ কাজ শুরু কঘিন রতরন। তঘর্ এি রনমবাণ কাজ প্রশষ 
কঘিন প্রশিশাহ ও তাাঁি পূত্র ইসলাম শাহ। দূযবরটি চািপাঘশ পুরু প্রদযাল। এঘত প্রঘর্ঘশি জনয 
িঘযঘি রতনরট প্রচৌরকেি ফটক। প্রায এক মাইল রর্িৃত এই দূযব সাঘপি মঘতা লম্বাঘট। একইসঘঙ্গ 
এরট িাজকীয কাজকঘমবি প্রকেস্থলও। হুমাযূঘনি সামঘনি যারলচা রর্িাঘনা প্রটরর্ঘল িাঘজযি খরতযান 
র্ই িাখা হঘযঘি। র্ইঘত প্রশিশাহ ও তাাঁি পূঘত্রি শাসনামঘলি প্রশাসরনক রর্রভন্ন কমবকাঘণ্ডি 
রৃ্ত্তান্তও অন্তভূবক্ত আঘি। জওহি এই র্ইরট রনঘয এখাঘন উপরস্থত িঘযঘিন। তাঘক কঘযক র্িি 
রনুঃস্বাথবভাঘর্ প্রসর্া প্রদযাি জনয র্যর্স্থাপক সভাি কম্পঘোলাি কিা হঘযঘি। 
 

রদরল্লঘত প্রঘর্ঘশি পি তাাঁঘক রনঘয প্রয উৎসর্মুখি পরিঘর্ঘশি সৃরষ্ট হঘযরিল তাি প্রিশ এখন 
অঘনকটা প্রকঘট উেঘি। হুমাযূন জানঘতন প্রয তাাঁঘক রনযম-শৃঙ্খলায উৎসারহত হঘত হঘর্ এর্ং খর্ি 
িাখঘত হঘর্ কীভাঘর্ তাাঁি িাজত্ব চলঘি এর্ং নতুন প্রযসর্ এলাকা জয কিা হঘযঘি প্রসগুঘলা রনঘয 
আত্মতৃরপ্তঘত প্রভাঘয কমবরর্িত থাকঘল চলঘর্ না। রতরন তাাঁি উপঘদষ্টাঘদি র্ঘলরিঘলন, এখন 
আমাঘদি কাজ প্রকর্ল অঘধবক প্রশষ হঘযঘি। রহনু্দিানঘক আর্ািও আক্রমণ কিা হঘত পাঘি যা খুর্ 
করেন কাজ নয। আমাঘদিঘক এটা রনরিত কিঘত হঘর্ প্রয আমিা রহনু্দিাঘনি ক্ষমতা ধঘি িাখর্ 
এর্ং সাম্রাজয র্া়োঘর্া। রদরল্লঘত থাকা প্রশিশাহ ও ইসলাম শাঘহি কমবকতবাঘদি রতরন ইঘতামঘধয 
রজঘজ্ঞস কঘিঘিন। রতরন তাাঁি রর্শ্বস্থ প্রসনাপরতঘদি রর্রভন্ন িাজয শাসঘনি জনয পারেঘযঘিন। এঘদি 
মঘধয আগ্রাঘত পাোঘনা হঘযঘি আহঘমদ খানঘক। 
 

রকিুটা ভ্রূ কুচরকঘয রতরন (খরতযান র্ই) প়েঘত শুরু কিঘলন। সর্রকিুি পি জর্িদখলকািীঘদি 
প্রারপ্তও তাাঁঘক মুগ্ধ কিঘি। খরতযান খাতায প্রদখা প্রযঘি, সাংযেরনক রহঘসঘর্ প্রশিশাহ রিঘলন দক্ষ, 
ধূতব ও প্রভার্শালী। কািণ রতরন রিঘলন োণ্ডা মাথাি এক রহঘসরর্ প্রযািা। প্রকাঘনা রর্ঘশষ সিকািঘক 
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সঘর্বাচ্চ ক্ষমতাধি না কিঘত িাজয সিকাঘিি শাসন পিরতঘক পুনযবেন কঘিরিঘলন রতরন। রতরন 
িাজস্ব আদাঘযি রর্ষযরটও পুনযবেন কঘিঘিন। অর্শযই সাম্প্ররতক যুিকাঘল কি আদায রিল জরটল 
ও সমসযাি কাজ। তঘর্ হুমাযূঘনি কমবকতবািা ইঘতামঘধয জারনঘযঘিন প্রয প্রশিশাহ প্রয প্রশাসরনক 
র্যর্স্থা চালু কঘি প্রযঘিন প্রসগুঘলা এখনও রর্দযমান আঘি এর্ং প্রসগুঘলা আিও সরক্রযভাঘর্ চালু 
কিাি দারর্ িাঘখ। রর্ষযরট হুমাযুঘনি জনয সুরর্ধাি। তাাঁি র্ার্া ডাইরিঘত কী রলঘখ প্রযঘিন? … 
অন্তত এই জাযযায যঘথষ্ট অথব আঘি। রহনু্দিাঘনি সম্পদ রনযন্ত্রণ কঘি হুমাযূন জানঘতন কীভাঘর্ 
ক্ষমতা িক্ষা কিঘত হয ও রর্িাি েটাঘত হয। 
 

প্রশিশাহ িািাোঘটি উন্নযন কঘিঘিন, র্ার়েেি সংস্কাি কঘিঘিন এর্ং প্ররত পাাঁচ মাইল পি 
ভ্রমনকািীঘদি জনয রর্শ্রামঘকে রনমবাণ কঘিঘিন। তঘর্ এই রর্শ্রামঘকেগুঘলাি মুল লক্ষয রিল 
এগুঘলা খর্ঘিি দূত ও প্রো়োি জনয ডাক প্রচৌরক। রহঘসঘর্ র্যর্হৃত হত। এঘত দ্রুত িাঘজযি রর্রভন্ন 
অংঘশ খর্ি সির্িাহ কিা সম্ভর্ হত। িাঘজযি এক অংঘশি খর্ি আঘিক অংঘশ দ্রুত প্রপৌঁঘি প্রদযা 
সম্ভর্ হত। 
 

রর্ঘদ্রাহ প্রেকাঘত ও িাজযগুঘলা রনযন্ত্রণ কিঘত প্রশিশাহ নতুন দূযব রনমবাণ কঘিন। রতরন সনিাঘজযি 
রর্রুঘি কঘোি অর্স্থান গ্রহণ কঘিন। হুমাযূন একরট অনুঘেদ পুনিায পাে কঘিন প্রযখাঘন তাি 
প্রচাখ রনর্ি হয: তাি অসীম প্রজ্ঞা ও ঈশ্বিপ্রদত্ত ভাঘলাত্ব রদঘয প্রশিশাহ প্ররত গ্রাঘম একজন সদবাি 
রনঘযায কঘিন, রযরন তাাঁি রনজ গ্রামঘক প্রচাি ও হতযাকািীঘদি হাত প্রথঘক িক্ষা কিঘর্ন। এিা়ো 
রনজ এলাকায প্রকাঘনা পযবটক যরদ হতযাি রশকাি হয প্রস জনয দারয থাকঘর্ন ওই সদবাি। এই 
সদবাি তাি কাজকঘমবি জনয প্রশাসঘনি কাঘজ দাযর্ি থাকাি রনঘদবন প্রদন প্রশিশাহ। যরদ প্রকাঘনা 
অপিাঘধি অপিাধী শনাক্ত কিা সম্ভর্ না হয তাহঘল এি সাজা স্বযং ওই সদবািঘক প্রভায কিঘত 
হঘর্ র্ঘলও রনযম রিল। 
 

চাম়োি র্াাঁধাই কিা ভারি খরতযান র্ইরট মাঘর্বল পাথঘিি প্রটরর্ঘল প্রিঘখ ক্ষমতায আসাি সমযকাি 
প্রসই রদনগুঘলাি কথা স্মিণ কঘি হাসঘলন হুমাযূন। রকিু রকিু রর্ষয প্রভঘর্ রতরন প্রর্শ রকিুটা 
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রর্িক্তও হন। িািা রনমবাণ, রকংর্া িাজযগুঘলা পুনযবেন কিা অথর্া কি সংগ্রঘহি মঘধয রর্িঘত্বি রক 
আঘি? তঘর্ এখন রতরন জাঘনন ক্ষমতায থাকাি জনয এগুঘলা কিাটা কঘতাটা অপরিহাযব। 
 

প্রকানরট প্রশিশাহ কঘিঘিন আি প্রকানরট ইসলাম শাহ কঘিঘিন, তা প্রজঘন এখন কী আঘস যায। 
র্িং ভাঘলা রর্ষযগুঘলাই িাখঘত চান রতরন। এঘত রতরন রহনু্দিাঘন তাাঁি শাসনর্যর্স্থাঘক আিও 
প্রজািদাি কিঘত পািঘর্ন…। তঘর্ একরট রর্ষয রতরন পরির্তবন কিঘর্ন। যরদও রদরল্ল রিল 
প্রশিশাঘহি িাজধানী এর্ং পুিানা প্রকল্লা সম্রাঘটি জনয প্রাসাদদূযব রিল। রতরন আগ্রাঘক আর্ািও 
িাজধানী কিাি পক্ষপারত। র্ার্ি আগ্রাঘক িাজধানী কঘিরিঘলন। এটা কিা মাত্রই রতরন তাাঁি 
িাজপ্রাসাদ প্রসখাঘন স্থানান্তরিত কিঘর্ন। হারমদা কখঘনা আগ্রা প্রদঘখনরন। প্রসখাঘন তাাঁঘক রনঘয 
রতরন সুন্দি একরট প্রসাঘদ থাকঘর্ন। এমন এক সুন্দি প্রাসাদ প্রসৌন্দঘযব মুগ্ধ হঘয সভাকরর্িা 
করর্তা রলখঘর্ন। তঘর্ দীেবকাল ধঘি রর্রভন্ন িাঘজযি সঘঙ্গ প্রযাযাঘযাঘযি প্রক্ষঘত্র প্রর্শ ভাঘলা স্থান 
রহঘসঘর্ রর্ঘর্রচত হঘয আসঘি রদরল্ল। এজনয রহনু্দিাঘনি মানুঘষি কথা রর্ঘর্চনা কঘি রতরন আিও 
কঘযকমাস রদরল্লঘত িাজধানী িাখাি কথা ভার্ঘত থাঘকন। তািা (রহনু্দিাঘনি মানুষ) রর্রভন্ন যুঘিি 
কািঘণ অঘনকটা রর্পযবি। রতরন তাঘদি প্রকৃত সম্রাট– রতরন শরক্তশালী… 
 

মহািাজ, মহািানী হারমদাি কাঘফলা শহি প্রথঘক মাত্র পাাঁচ মাইল দূঘি িঘযঘি। এক প্রোষণা 
হুমাযূঘনি ভার্নাঘক খরণ্ডত কঘি রদল। তখন তাাঁি হৃদয প্রকাঁঘপ ওেল। রতরন জাঘনন, তাাঁি স্ত্রী রর্রভন্ন 
িাঘজয সফি কিঘিন। রকন্তু এঘতা দ্রুত রতরন এখাঘন রফঘি আসঘলন, যা তাঘক খারনকটা রর্রস্মত 
কঘিঘি। রতরন দাাঁ়োঘলন। তাি হৃদযটা আনঘন্দ ভঘি প্রযল। কািণ রপ্রযতমা স্ত্রীি জনয অঘপক্ষায 
রিঘলন রতরন। আমাি িাজকীয প্রপাষাক এঘন দাও। আরম আমাি স্ত্রীি জনয সর্ঘচঘয ভাঘলা 
প্রপাষাঘক সাজঘত চাই। যরদও পঘি প্রস তাি উজ্জঘলয আমাঘক িার়েঘয যাঘর্। প্রশাসঘনি প্ররত 
রনঘদবশ প্রদন হুমাযূন। 
 

পুিানা রকল্লাি পরিম ফটঘকি ওপি প্রথঘক হারমদাি ধীিযরতি কাঘফলা প্রদখরিঘলন হুমাযূন। এই 
ফটকরট রিল অনযানয ফটঘকি প্রচঘয প্রর্শ জাকজমকপূণব। সাদা মািঘর্ল পাথি রদঘয এরট সতরি 
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কিা হঘযঘি। দুই পাঘশ দুরট উাঁচু প্রচৌরকেি। আি এই ফটক রদঘয প্রঘর্শ কিঘর্ন রহনু্দিাঘনি 
প্রমাযল সম্রারজ্ঞ হারমদা। প্রয হারতি ওপঘি কঘি রতরন আসঘিন প্রসটাঘত দারম কাপঘ়েি ওপি 
লাযাঘনা আঘি পাতলা স্বঘণবি আিিণ। এগুঘলা মাঘঝমঘধয ঝলঘক উেঘি। যখনই এরট পরিম 
ফটঘকি রনঘচ চঘল আসল, প্রচৌরকেি প্রথঘক সঘজাঘি তূযবধ্বনী উেঘত শুরু হল। উপরস্থত সর্াই 
গুেগুে প্রযালাপ িুাঁ়েঘত শুরু কিঘলন। হুমাযূন দূঘযবি প্রভতঘি একরট ফাাঁকা স্থাঘন প্রনঘম আসঘলন। 
প্রসখাঘন একরট র়্ে সরু্জ মখমঘলি তারু্ সতরি কিা হঘযঘি। সরু্জ রসঘল্কি রফতা রদঘয এরট 
আোরদত। এি একরট প্রঘর্শ পথ আঘি প্রযখাঘন ঝুঘল আঘি প্রসানারল রফতা। তারু্ি প্রভতঘি িাখা 
হঘযঘি র়্ে একরট মাঘর্বল পাথঘিি খণ্ড, যাি উপরিভায সমান। প্রযাপনীযতাি মঘধয হারমদ প্রনঘম 
আসাি জনয এই আঘযাজন কিা হয। 
 

হারমদাি হারত এখন প্রাসাঘদি উোঘন এঘস হারজি হঘে। মাহুত হারতি যলাি মঘধয র্ঘস িঘযঘিন 
এর্ং সতকবভাঘর্ তারু্ি রদঘক হারতরটঘক এরযঘয রনঘয আসঘিন। তািপি প্রথঘম রতরন হাঘতি ধাতু 
রনরমবত সরু লারট রদঘয হারতরটঘক প্রথঘম ডান রদঘক এর্ং পঘি র্ামরদঘক রনঘদবশ কিঘলন। তািপি 
হারতরট মাঘর্বঘলি র়্ে পাথিরটঘত হাাঁটু প্রযঘ়ে র্সল। প্রযইমাত্র হারতরট রনচু হল, মাহুত প্রনঘম রযঘয 
একপাঘশ রর্রনত ভরঙ্গমায দাাঁ়োঘলন। হুমাযূন প্রদখঘলন, তাাঁি স্ত্রী পাথঘিি ওপি নিম পাঘয 
নামঘিন। তাাঁি জামাকাপঘ়েি স্বণবখণ্ডগুঘলা ঝলঘক উেরিল। 
 

প্রযঘহতু হুমাযূঘনি রদঘক প্রচঘয রতরন হাসঘলন, স্বণব খরচত প্রপাষাঘক হারমদাঘক আঘযি প্রচঘয আিও 
আকষবণীয মঘন হরেল। তাাঁি দীেব কাঘলা সুযন্ধী চুল কাাঁঘধি ওপি এঘস প়েরিল এর্ং এগুঘলা তাি 
িঘনি ওপি ওোনামা কিরিল। তাি যলায মরন মুক্তাি হাি যা অঘনক রর্পঘদও সংিক্ষণ কঘি 
িাখা হঘযঘি। 
 

মাউত (হারতি পরিচালক) ও অনযানয িাজকমবচািীঘদি উঘেঘশয হুমাযূন র্লঘলন, এখন যাও। 
যখনই তািা একাকী হঘয প্রযঘলন, রতরন হারমদাঘক মাঘর্বঘল সমতল পাথি প্রথঘক নারমঘয আনঘলন 
এর্ং তাাঁঘক তাাঁি সামঘন দাাঁ়ে কিাঘলন। রতরন র্লঘলন, আমাি িানী, আমাি সম্রাজ্ঞী। 
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হারমদাঘক রনঘয প্রস িাঘত যমুনা নদীি তীঘি য়ো প্রাসাঘদ কাটাঘলন হুমাযুন। একসময ইসলাম 
শাঘহি প্রহঘিঘমি মঘতা যঘ়ে রিঘলন এক প্রাসাদ। প্রসখাঘন প্রদযাঘল কাাঁঘচি প্রিাট প্রিাট টুকঘিা 
লাযাঘনা িঘযঘি। প্রমাঘমি আঘলা এই কাাঁঘচি টুকঘিাগুঘলাঘত পঘ়ে চারিরদঘক ির়েঘয প্রযঘতা। প্রসানাি 
থালায পু়োঘনা সুযরন্ধ চন্দঘনি ঘ্রাণ আসঘি েঘিি প্রঘতযক প্রকাঘনা প্রথঘক। একইসঘঙ্গ মাঘর্বঘলি 
ঝণবা প্রথঘক আসঘি সুযন্ধী জঘলি ঘ্রাণ প্রযখাঘন প্রযালাঘপি পাপর়ে প্রফলা হঘযঘি। 
 

শুধু যলাি হাি িা়ো সমূ্পণব উলঙ্গ হঘয পঘ়েন হারমদা। হুমাযুন তাি প্রকামল প্রোাঁঘট হাত রু্লাঘয 
প্রদন। অন্তত আরম আপনাঘক প্রসটা রদঘত পারি যা প্রদযাি প্ররতজ্ঞা আপনাি কাঘি আরম কঘিরি। 
িাজিাঘনি মরুভূরমঘত যুি চলাকাঘল মাঘঝমঘধয িাঘত যখন আরম েুঘমাঘত পািতাম না, তারকঘয 
থাকতাম আকাঘশি তািাি রদঘক, তািাগুঘলা েুঘি রফিত, আরম তাঘত সামানয র্যাথাি প্রশমন 
প্রপতাম। রকন্তু আপরন আমাি র্যাথাি সর্ঘচঘয র়্ে প্রশমন। 
 

হারমদা হাসঘতন, আরম এখনও মঘন কিঘত পািরি কঘতাটা আিযব হঘযঘি আমাি র্ার্া যখন 
আমাঘক জানাঘলন আপরন আমাঘক রর্ঘয কিঘত চাইঘিন… আরম শুধু আপনাঘক দূি প্রথঘক 
প্রদঘখরি… আপনাঘক প্রদর্তাি মঘতা মঘন হঘতা… আমাঘদি র্াসি িাঘতও আরম রর্চরলত রিলাম, 
রকন্তু যখন আপরন আমাি কাঘি আসঘলন, আরম প্রদখলাম আমাি জনয আপনাি জ্বলন্ত ভাঘলার্াসা 
আি আরম জানতাম আপরন আমাি অংঘশ পরিণত হঘর্ন… আপরন আমাি জীর্ন… 
 

আি আপরন আমাি… তঘর্ আমাঘক আর্াি প্রমাণ কিঘত রদন প্রয আরম আসঘলই মানুষ, প্রদর্তা 
নই। হুমাযূন যখন হারমদাঘক জর়েঘয ধিঘলন, রতরন প্রদখঘলন তাি দুরট প্রচাঘখ সম্মরতি মৃদু রদপ্তী। 
 

* 
 

মহািাজ, এক পত্রর্াহক সর্িাম খাঘনি কাি প্রথঘক খর্ি রনঘয এঘসঘিন। 
 

http://www.bengaliebook.com/


ব্রাদার্স অ্যাট ওয়ার - অ্যাম্পেয়ার অ্ব দয ম াগল । অ্যাম্লক্স রাদারম্ ার্স 

630 

www.bengaliebook.com                                  র্ূচিেত্র 
 

 

তাাঁঘক একু্ষরন আমাি কাঘি রনঘয আঘসা। রনজ কঘক্ষ পাযচারি কিরিঘলন হুমাযুন। অর্ঘশঘষ… রকন্তু 
রক খর্ি রনঘয এঘসঘিন প্রসই র্যরক্ত? হুমাযূঘনি প্রশ্রষ্ঠঘত্বি গুরুতি হুমরক হঘয দাাঁ়োঘনা শরক্তি 
রর্রুঘি যত কঘযক মাস আঘয সর্িাম খান রর্শ হাজাি প্রসনাি প্রনতৃত্ব রদঘয এরযঘযঘিন। সর্বঘশষ 
রশিরহঘন্দ যুঘিি পি রসকন্দি শাহ রহমালঘযি পাদঘদঘশ পারলঘয যান। রতরন আর্ািও পাঞ্জাঘর্ি 
সমতল ভূরমঘত এঘসঘিন এর্ং সমথবন কু়োঘনাি প্রচষ্টা কিঘিন। সর্িাম খাঘনি আঘযি রিঘপাটব রিল 
প্রর্শ সাহস প্রযাযাঘনাি মঘতা, এঘত রসকন্দি শাঘহি র্ারহনীি ওপি হামলা চারলঘয তাাঁঘক োঘযল 
কিাি কথা উঘল্লখ িঘযঘি। রসকন্দি শাহ আর্ািও পার্বতযািঘল পারলঘয যান। তািপি প্রথঘক 
সর্রকিু প্রর্শ নীির্। 
 

রদঘনি পি রদন হুমাযূঘনি সর্ঘচঘয র়্ে উঘিঘযি কািণ তাাঁি পূত্র আকর্ি। পূত্রঘক সর্িাম খাঘনি 
সঘঙ্গ পাোঘনাি জনয চাওযা হঘযরিল। তখন আগ্রহ না থাকাি পিও হুমাযুন িারজ হঘযরিঘলন। 
রনঘদবশ রদঘযরিঘলন প্রয আকর্িঘক যুি প্রথঘক রর্িত িাখঘত হঘর্। আকর্ি তাি দুধ-ভাই আদম 
খাঘনি রপতা নারদম খাওজাি রর্ঘশষ প্রহফাজঘত থাকঘর্ন। আকর্িও সর্িাম খাঘনি সঘঙ্গ যান। 
যরদও রর্ষযরট তাাঁি মনঘক যঘর্ব ভঘি রদঘযঘি, তঘর্ এটা তাি জনয প্রদখাটা করেন প্রয তাাঁি একমাত্র 
প্রিঘল স্বতসূ্ফতবভাঘর্ যুঘি অংশ রনঘে। এটা হারমদাি জনয আিও করেন। যরদও তািা রর্ষযরট রনঘয 
আঘলাচনা কিা প্রথঘক রর্িত থাকঘিন, হুমাযুন জাঘনন, হারমদা কতগুঘলা িাত এ রনঘয দুরচন্তা কঘি 
কারটঘযঘিন। তঘর্ তাাঁঘদি প্রসৌভাযয প্রয 
 

অঘপক্ষাি পালা এখন প্রশষ হঘত যাঘে। 
 

হুমাযুঘনি উপরস্থরতি কথা প্রোষণা কিা হল। র্াতবার্াহঘকি ধূঘলার্ারলপূনব জামা প্রমাণ কঘি প্রয রতরন 
প্রর্শ কঘযক েন্টা ধঘি পঘথ রিঘলন। হুমাযূন আসাি পি তাাঁি রদঘক সম্মানাঘথব মাথা ঝুাঁকাঘলন 
রতরন। তািপি চাম়োি থঘল প্রথঘক একরট পত্র প্রর্ি কিঘলন। মহািাজ, আমাঘক আঘদশ প্রদযা 
হঘযঘি এই পত্ররট আপনাঘক িা়ো আি কাঘিা কাঘি না প্রদযাি জনয। হুমাযুন আগ্রঘহি সঘঙ্গ পত্ররট 
হাঘত রনঘলন এর্ং হোই খারনকটা রচরন্তত হঘয প়েঘলন। তঘর্ তাি এই ভার্নাটা রিল প্রর্াকামী। 

http://www.bengaliebook.com/


ব্রাদার্স অ্যাট ওয়ার - অ্যাম্পেয়ার অ্ব দয ম াগল । অ্যাম্লক্স রাদারম্ ার্স 

631 

www.bengaliebook.com                                  র্ূচিেত্র 
 

 

রতরন ধীঘি ধীঘি পত্ররট খুলঘলন এর্ং ফািরস হিঘফ সর্িাম খাঘনি হাঘতি সুন্দি, পরিেন্ন প্রলখা 
প্রদখঘত প্রপঘলন। 
 

মহািাজ, খুরশি খর্ি। আপনাি সসনয র্ারহনী রর্শ্বাসোতক রসকন্দি শাহঘক পিারজত কঘিঘি। 
পিারজত হঘয রনঘজি সসনয র্ারহনীঘক তাাঁঘদি ভাঘযযি কাঘি প্রিঘ়ে রতরন কাপুরুঘষি মঘতা 
পরিমপ্রাঘন্ত র্াংলাি রদঘক পারলঘয প্রযঘিন। আমিা পাাঁচ হাজাি যুির্রন্দঘদি আটক কঘিরি এর্ং 
প্রর্শ রকিু রজরনসপত্র হারতঘয রনঘযরি। একমাঘসি মঘধয, স্রস্ট্াি ইো থাকঘল, আরম আপনাি 
সসনার্ারহনী রনঘয রদরল্লঘত রফঘি আসঘত পাির্ এর্ং আমাঘদি এই অরভযাঘনি সমূ্পণব রৃ্ত্তান্ত 
আপনাঘক সিাসরি জানাঘত প্রপঘি অর্শযই আনন্দ পার্। আপনাি প্রিঘল ভাঘলা আঘিন এর্ং 
আপনাঘক ও মহািানীঘক তাাঁি সালাম জানাঘত র্ঘলঘিন। 
 

রকিুক্ষণ নীির্ আনঘন্দ মাথা নত কিঘলন হুমাযুন। তািপি রতরন তাি িক্ষীঘদি উঘেঘশয প্রজাঘি 
র্লঘলন, দূঘযবি প্রচৌরকেি ও নযিীি প্রদযাঘলি ওপি তুযবধ্বরন শুরু কিা প্রহাক। আমিা একটা র়্ে 
রর্জয লাভ কঘিরি এর্ং সািা রর্ঘশ্বি রর্ষযরট জানা উরচৎ। 
 

* 
 

যখন পরিঘমি আকাশ খঘযরি িঙ ধািণ কঘিঘি, হুমাযূন শুনঘত প্রপঘলন তুঘযবি উচ্চধ্বনী। প্রোষণা 
কিা হঘযঘি পরিঘমি ফটক রদঘয প্রঘর্শ কিঘিন সর্িাম খান। রকিুক্ষণ পি হুমাযুঘনি র্যরক্তযত 
িক্ষীঘদি একজন তাাঁি কাঘি আসঘলন। তাাঁি যাঘয যাঢ় সরু্ঘজি একরট রঢঘলঢালা জামা। 
 

সর্িাম খাঘনি পক্ষ প্রথঘক আমাি জনয উপহাি আঘি র্ঘল আশা কিরি? 
 

হযাাঁ, মহািাজ। 
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তঘর্ চঘলা আমিা এরযঘয যাই। িয জন প্রদহিক্ষী সঘঙ্গ রনঘয হুমাযূন সভাকঘক্ষি রদঘক এরযঘয 
প্রযঘলন। তাাঁি রসংহাসঘনি ডানপাঘশি প্রটিাঘকাটা ফুল আাঁকা দিজা রদঘয প্রঘর্শ কিঘলন। 
জওহিসহ তাি সভাসদ, প্রসনাপরত ও িাজকমবচািীিা ইঘতামঘধয সভাকঘক্ষ হারজি হঘয রসংহাসঘনি 
সামঘন প্রযালাকাি হঘয দাাঁর়েঘযঘিন। যাউঘনি উপঘিি হলুদ, লাল ও নীল প্রলর্াস রনঘয তার্রিঘজি 
উন্নত যারিচাি ওপি দাাঁর়েঘয থাকা তাঘদিঘক প্রর্শ জমকাঘলা মঘন হরেল। তাঘদি পাযর়ে, যলা ও 
হাঘতি আঙু্গল প্রথঘক রর্রভন্ন স্বণবালঙ্কাি দুযরত ি়োরেল। হুমাযুনঘক প্রদখামাত্র সকঘলই অর্নত হঘয 
সম্মান প্রদশবন কিঘলন। 
 

তঘর্ তাি আগ্রহ এই সভাসঘদি প্ররত নয, র্িং সর্িাম খান ও আকর্ঘিি প্ররত। রতরন দুই দিজা 
পাি হঘয একটু দূঘিি একরট কঘক্ষ তাঘদি প্রদখঘত পাঘেন। তঘর্ রতরন তাি সভাসদঘদি 
প্রডঘকঘিন রর্জযী প্রসনাপরতঘদি কথা জানাঘত এর্ং তাাঁঘদি সঘঙ্গ এই র়্ে আনন্দ ভাযাভারয 
কিঘত। রসংহাসঘন র্ঘস হুমাযূন তাি হাত তুঘল র্লঘলন, চলুন সর্িাম খাঘনি সঘঙ্গ সাক্ষাত করি। 
এই প্রোষণাি পি তাি প্রসনাপরত সভাকঘক্ষ প্রঘর্শ কিঘলন। রসংহাসঘনি কাঘি এঘস রতরন 
শ্রিার্নত হঘলন। 
 

সর্িাম খান, আপনাঘক স্বাযতম, র্লঘলন হুমাযুন। তািপি রতরন তাাঁি কঘযকজন িাজকমবচারিি 
রদঘক তাকাঘলন। এই িাজ কমবচািীিা তাি রদঘক রফঘিাজা িঘঙি িত্ন রনঘয এরযঘয আসঘলন। 
প্রিশরম কাপঘ়ে রূপাি তাি রনঘয প্রমা়োঘনা এই িত্ন র্াম হাত রদঘয গ্রহণ কিঘলন হুমাযূন। রতরন 
এরট সর্িাম খাঘনি রদঘক র্ার়েঘয রদঘলন। সর্িাম খান প্রদখঘত প্রপঘলন এি প্রভতঘিি িঘত্নি 
উজ্জ্বলতা। 
 

সর্িাম খান, আপরন এমন এক প্রযািা যাি জনয এই সামানয িত্ন খুর্ই তুে। তঘর্ আপনাি জনয 
আিও রকিু আমাি প্রদযাি আঘি। আপরন হঘর্ন খান ই খানান, সািা প্রমাযল সসনয র্ারহনীি প্রধান 
রনঘদবশদাতা। 
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মহািাজ, আিও একর্াি মাথা ঝুাঁকাঘলন সর্িাম খান। তঘর্ এর্াি হুমাযূঘনি সামঘন নয। তাি 
কাঘলা দুই প্রচাঘখ রর্স্ময ঝলক রদঘয উেল। এটা প্রসনাপরতঘদি পুিসৃ্কত কিাি প্রর্শ ভাঘলা পন্থা, 
যাাঁিা তাাঁঘদি পািসয মাতৃভূরম তাি জনয প্রিঘ়েঘিন এর্ং এ ধিঘনি আন্তরিকতাি সঘঙ্গ কাজ কঘি 
যাঘেন। জারহদ প্রর্যও সম্মাননা। প্রতযাশা কঘিন এর্ং রনরিত রতরন তা পাওযাি প্রযাযযতা িাঘখন। 
তঘর্ সম্প্ররত রতরন তাাঁি পূর্বপুরুঘষি ভূরম কারু্ঘল রফঘি প্রযঘত চাওযাি কথা জারনঘযঘিন। রতরন 
র্যস্ক এর্ং তাাঁি স্বাঘস্থযি অর্স্থাও প্রতমন ভাঘলা না। প্রযািা রহঘসঘর্ তাি সমযটা প্রায চঘল প্রযঘি, 
তঘর্ হুমাযূন যরদ চান তাহঘল রতরন আসঘর্ন। 
 

হুমাযূন সর্িাম খানঘক উপরস্থত সভাসদঘদি সঘঙ্গ কুশল রর্রনমঘযি সুঘযায কঘি রদঘলন। পির্তবী 
ভিা পুরণবমাি িাঘত আমিা পুিানা রকল্লায অঘনকগুঘলা প্রদীপ ও প্রমামর্ারত রদঘয আঘলা জ্বালর্। 
এই আঘলাি প্রতজ পুরণবমাি প্রজযাৎোঘকও ম্লান কঘি প্রদঘর্। প্রস িাঘত আমিা রর্জযঘক উদযাপন 
কিঘত প্রভাঘজি আঘযাজন কির্। হুমাযূন আর্ািও তাি সভাসদঘদি রদঘক রফঘি তাকাঘলন। আমাি 
রপ্রয পূত্রঘক এর্াি আমাি সামঘন রনঘয আঘসা। 
 

আকর্ি সামঘন আসাি পি হুমাযূন তাাঁি রদঘক ভাঘলার্াসা ও যর্ব রনঘয তাকাঘলন। প্রর্শ কঘযক 
মাস পি পূঘত্রি সঘঙ্গ রপতাি সাক্ষাত। প্রর্শ রকিুটা পরির্তবন প্রদখা প্রযঘি আকর্ঘিি মঘধয। সরু্জ 
কাপঘ়েি ওপি তাাঁঘক আঘযি প্রচঘয লম্বা এর্ং তাাঁি রৃ্হৎ র্ক্ষঘদশ, দৃঢ় প্রপরশর্হুল তরুণ রহঘসঘর্ 
প্রদখা যারেল। হুমাযূন লক্ষয কিঘলন তাি মঘধয এঘতাটা উৎফুল্লতা প্রনই। যখনই পুত্র আকর্ি 
কাঘি আসঘলন এর্ং সম্মানাঘথব তাাঁি ডানহাতরট রনঘয রু্ঘক লাযাঘলন হুমাযূন, রতরন প্রদখঘলন তাি 
একরট হাঘত র্যাঘেজ কিা িঘযঘি। হুমাযূন প্রশ্ন কিাি আঘযই সর্িাম খান এই আোত সম্পঘকব 
র্লঘত শুরু কিঘলন। 
 

মহািাজ, আপনাি পিামশব অনুযারয গুরুত্বপূণব অরভযানগুঘলা চলাকাঘল িাজপূত্রঘক িক্ষীিা প্রর্শ 
ভাঘলাভাঘর্ প্রখযাল প্রিঘখঘিন। একরদন সন্ধযাি পি আমিা রসকন্দি শাহঘক একদম িন্নরর্েন্ন কঘি 
প্রদই। আমাি সহঘযািািা জানায, তািা পর্বঘতি পাঘশ একদল সসঘনযি রর্চিণ লক্ষয কঘিঘি। প্রায 
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১ হাজাি প্রসনা র্ারহনীি একরট দল রনঘয আরম প্রসই সসনয র্ারহনীি প্রমাকাঘর্লা কিা রসিান্ত প্রনই। 
এিসঘঙ্গ প্রর্শ রকিু অঘস্ত্রি মজুত রনঘয আকর্িঘক প্রসখাঘন রনঘয যাওযাি রসিান্ত প্রনই, যাঘত রতরন 
যুঘিি অরভজ্ঞতা লাভ কঘিন। আরম প্রভঘর্রিলাম ওই সসনয র্ারহনী হযঘতা প্রসখাঘন সামানয 
প্ররতঘিাধ যঘ়ে তুলঘত পািঘর্। আমিা একরট রযরিপথ ধঘি যাই। প্রসখাঘন হোৎ পাথি ধ্বঘসি 
েটনা েঘট। প্রস সময পাথঘিি টুকঘিা প়ো শুরু হয। তখন আমাঘদি রতন সসনা রনহত হয। িািা 
র্ন্ধ হঘয যায। 
 

আমাঘদি অরধকাংশ সসনয দল প্রসই স্থান প্রথঘক সামঘন চঘল যায, তঘর্ আমাঘদি প্রশষ একশ সসনয 
মূলয র্ারহনী প্রথঘক আলাদা হঘয পঘ়ে। তখন অন্ধকাি প্রনঘম আসরিল এর্ং আিও পাথি পতঘনি 
সম্ভার্না প্রদখা রদরেল। যািা আমাঘদি প্রথঘক রর্রেন্ন হঘয পঘ়েঘি, আরম তাঘদি উঘেঘশয রচৎকাি 
কঘি র্ললাম, তািা প্রয। পঘথ এঘসঘি প্রস পঘথ প্রযঘনা রফঘি যায। আরম তখন এই রযরিখাঘতি সরু 
পথ প্রথঘক সসনযঘদি রনঘয প্রর্ি হঘয আরস। আমাঘদি প্রর্শ রকিু শরক্তশালী সসনয রযরিপথ র্ন্ধ কঘি 
প্রদযা পাথঘিি িূপ সিাঘনাি প্রচষ্টা কঘিন। রকন্তু রকিুক্ষঘণি মঘধয আমিা জানঘত পারি, প্রভাি 
হওযাি আয পযবন্ত আমিা এই কাজ প্রশষ কিঘত পাির্ না… আরম িাজপূঘত্রি জনয সর্ঘচঘয প্রর্রশ 
রচরন্তত হঘয পর়ে, রতরন তাাঁি দুিভাইঘযি সঘঙ্গ রর্রেন্ন হঘয প়ো প্রসই একশ সসঘনি মঘধয রিঘলন। 
তঘর্ … সর্িাম খান থামঘলন। িাজপূত্রঘকই তাাঁি যল্পরট র্লাি সূঘযায প্রদযা উরচৎ… 
 

আরম শুনঘত প্রপলাম সর্িাম খান রচৎকাি কঘি র্লঘলন রযরিপথ প্রথঘক প্রর্ি হঘয প্রযঘত। আকর্ি 
আগ্রঘহি সঘঙ্গ র্লঘত শুরু কিঘলন। রকন্তু আমিা আমাঘদি িসদগুঘলা রনঘয এঘতাদ্রুত প্রফিাি 
সুঘযায পাইরন, রযরিপথরট রিল খুর্ই সংকীণব হোৎ প্রর্শ রকিু প্রলাক আমাঘদি ওপি হামলা 
চালাঘলা। তািা রিল পাথঘিি ওপি। রনচ প্রথঘক খুর্ কমই আমিা প্রদখঘত পাই। আমিা প্রদখলাম 
রসকন্দি শাঘহি সসনযঘদি। তাঘদি কাঘি প্রতমন অস্ত্রসস্ত্র প্রনই। প্রকাঘনা মুঘখাশ রিল না। শুধু তীি 
আি ধনুক। আমিা তাঘদিঘক প্রথঘম পর্বঘতি উপজারত প্রযারষ্ঠ মঘন কঘিরিলাম, যািা আমাঘদি এই 
পঘথ যাওযাটা লক্ষয কিঘি এর্ং লুণ্ঠন কিাি রচন্তা কিঘি। তািা আমাঘদি ওপি পাথিও িুাঁঘ়ে 
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মািঘত পাঘি… তািা যািাই প্রহাক, তাাঁঘদি ধনুক আি র্শবা রকিুক্ষঘণি মঘধয আমাঘদি চািপাঘশ 
প্রর্শ েনভাঘর্ প়েঘত থাকল। আমাঘদি প্রর্শ কঘযকজন এঘত আোতপ্রাপ্ত হঘলন। 
 

. 
 

আরম আমাি সসনয দলঘক র্ললাম ওযাযঘনি প্রপিঘন রযঘয অর্স্থান কিঘত। হামলাকারিঘদি ওপি 
আমাঘদি সঘঙ্গ থাকা কঘযকরট র্নু্দঘকি গুরল িু়োিও রনঘদবশ রদলাম আরম। তাঘদি প্রচাঘখ রনিাশায 
অিাচঘলি সূঘযবি হলুদাভ আভা। তঘর্ প্রসই র্নু্দঘকি গুরল রিল হামলাকািীঘদি ভয প্রদখাঘনা জনয 
যঘথষ্ট। কমপঘক্ষ তাঘদি একজনঘক আমাি প্রপলাম। তাাঁি শিীি রনঘচ পঘ়ে প্রযল। আমিা প্রদখলাম 
তাাঁি মাথায একরট র্নু্দঘকি গুরল। আমিা যরদও সািা িাত রনঘজঘদি একটু সুিরক্ষত িাখঘত 
আ়োঘল অর্স্থান কিরিলাম, প্রস িাঘত তািা আি রফঘি আঘসরন। পঘিিরদন সকাঘল পাথি সিাঘনাি 
পি আমিা মুল সসনয র্ারহনীি সঘঙ্গ প্রযায প্রদই। 
 

আি আপনাি হাত? 
 

এটা আমাি প্রথম যুঘিি আোত একরট তীঘিি আোত। আদম খান এরট আসঘত প্রদঘখ আমাঘক 
একপাঘশ সরিঘয প্রনন। তা না হঘল এটা আমাি প্রদঘহ আোত হানঘত পািত… আকর্ঘিি কাজল 
প্রচাঘখ জল চঘল এঘলা- অঘনকটা হারমদাি মঘতা, কািণ রতরন একরট সসনয দলঘক িক্ষা কঘিঘিন। 
 

আপরন রনঘজঘক র্ীিঘত্বি সঘঙ্গ িক্ষা কঘিঘিন র্লঘলন হুমাযূন। রসংহাসঘনি ডান রদঘক গ্রীঘলি 
আ়োল প্রথঘক হারমদা এসর্ প্রদখরিঘলন ও শুনরিঘলন। তঘর্ মাতৃঘত্বি কািঘণ ভয সৃরষ্টি পিও রতরন 
আকর্িঘক রনঘয যরর্বত হঘযঘিন। সংকঘটি মুহূঘতব মাথা োো প্রিঘখ প্রর্াঁঘচ থাকাি জনয প্রয 
অপরিহাযব দক্ষতা রতরন প্রদরখঘযঘিন 
 

* 
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প্রসই িাঘত হারমদা ও হুমাযুঘন সঘঙ্গ প্রহঘিঘম খার্াি প্রখঘলন আকর্ি। যখন হুমাযূন তাাঁি অপরূপ 
সুন্দিী স্ত্রী আি সুদশবন, শরক্তশালী ও আত্মরর্শ্বাসী প্রিঘলঘক প্রদখঘলন, তাাঁি রু্কটা আঘযি প্রযঘকাঘনা 
সমঘযি প্রচঘয যভীি আত্মতৃরপ্তঘত ভঘি উেল। অর্ঘশঘষ প্রযঘনা তাাঁি জীর্ঘনি সকল প্রযৌির্ প্রসই 
স্থানরটঘতই ির়েঘয প়েল। স্রস্ট্া তাাঁি অঘশষ দযায প্রয সাম্রাজয তাঘক রফরিঘয রদঘযঘিন, তা এখন 
রনিাপদ এর্ং এই সাম্রাঘজয রর্িৃরত েটাঘর্ন তাি পাঘশ থাকা পূত্র আকর্ি। একরদন আকর্িই 
সাম্রাজয র্া়োঘনাি জনয রর্রভন্ন যুি সামঘন প্রথঘক পরিচালনা কিঘর্ন। প্রমাযল সাম্রাজয সমুঘদ্রি পি 
সমুদ্র িার়েঘয যাঘর্। 
 

হারমদাঘকও প্রর্শ খুরশ মঘন হরেল। তাি মুঘখ নতুন এক আঘলাি আভা প্রদখা যারেল এর্ং তাি 
প্রিশঘমি কাপঘ়েি ওপি রদঘয শিীঘিি নম্র ভাাঁজগুঘলাও প্রভঘস উেরিল। সকঘশাঘিি রদনগুঘলাি 
প্রচঘয তাি প্রদঘহ এখন অঘনক প্রর্রশ প্রভাযরর্লারসতাি িাপ। আঘযি প্রচঘয প্রর্রশ সুন্দিীও রতরন। 
আজ িাঘত কাঘলা চুঘলি মঘধয নীলকান্ত মরনি সঘঙ্গ হীঘিি টুকঘিা লারযঘয প্রসঘজঘিন রতরন। 
প্রসখাঘন হীিা প্রথঘক আঘলা রর্েুরিত হঘে। অনাোরদত নাভীঘত একরট নীল কান্ত মরনও 
লারযঘযঘিন হারমদা। পঘিঘিন একটু রঢঘলঢালা পাযজামা। উপঘি একরট জামা যা তাাঁি শিীঘিি 
সঘঙ্গ প্রলঘয আঘি এর্ং রস্ফত িনদুরটঘক অঘনকটা স্পষ্ট কঘি তুঘলঘি। 
 

সনশঘভাঘজি পি আকর্ি চঘল প্রযঘল হারমদাঘক রজঘজ্ঞস কঘিন হুমাযুন, প্রহ আমাি সম্রাজ্ঞী, 
আপনাি প্রকমন লাযল? 
 

আরম আপনাঘক র্হুর্াি র্ঘলরি রতরন হাসঘলন খুর্ই ভাঘলা প্রলঘযঘি। শত শত িাজকমবকতবা 
কমবচারি… আমাি রচিাযত অঘপক্ষা… আমাি জীর্ঘন আরম প্রকাঘনা রকিু কল্পনা কিা র্া আকাঙ্খা 
কিঘত পারি। রকন্তু সর্রকিুি পি আমাঘক প্রয রর্ষযরট প্রর্রশ খুরশ কঘি তা হঘলা আমাঘদি সন্তান 
রনিাপদভাঘর্ রফঘি এঘসঘি। প্রস। আমাঘক এই আনঘন্দ পুণব কঘিঘি। এটা ভার্া এখনও অদু্ভত 
মঘন হয প্রয আমাঘদি কাি প্রথঘক প্রনযাি পি যখন রহন্দাল তাঘক আমাি কাঘি রফরিঘয রদল- 
আকর্িঘক মন হরেল প্রযন প্রস আমাঘক প্রচঘন না। প্রস মাহাম আযাঘক রনঘয ঈষবারণত রিল, আরম 
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প্রদখলাম প্রস তাি হাত কীভাঘর্ আযাি রদঘক এরযঘয রদল এর্ং তাি জনয হাসল, আমাি রদঘক নয। 
আরম তখন রনঘজি প্ররত খুর্ কু্ষি হঘযরিলাম, রনঘজি ঈষবাি জনযও রিলাম চিম লরজ্জত। র্ীি 
মহাম আযাি কাি প্রথঘক আমিা সর্রকিুই প্রায প্রপঘযরি… তঘর্ এখন সর্ই অতীত। এখন আরম 
মঘন করি আকর্ঘিি মাথায প্রয ভার্নাই আসুক আরম তা উপলরব্ধ কিঘত পারি। আরম তাাঁি সকল 
উচ্চাকাঙ্খ ও অরভলাস রু্ঝঘত পারি। 
 

. 
 

আরম স্মিণ কিঘত পািরি, রর্র্াঘহি প্রথম িাঘতি পি সকাঘল আপরন আমাঘক র্ঘলরিঘলন- আপরন 
জাঘনন আপরন এক পূত্র সন্তাঘনি জন্ম প্রদঘর্ন। আি একরদন এর্ং প্রসই সন্তান হঘর্ এক প্রশ্রষ্ঠ 
শাসক… আপরন ভরর্ষযঘতি রদঘক প্রচঘয এখন কী প্রদখঘিন? 
 

আকর্ঘিি জন্মই রিল প্রশষ রর্ষয যা আরম আঘযই স্পষ্টভাঘর্ আঘয প্রথঘক রু্ঝঘত প্রপঘিরিলাম। 
যরদও আমাি উত্তিসূরিঘদি কাি প্রথঘক নািী রহঘসঘর্ আরম আধযারত্বক ক্ষমতা প্রপঘযরি, প্রসগুঘলা 
আমাঘক এখন অঘনকটাই প্রিঘ়ে প্রযঘি… তঘর্ ওই ভরর্ষযৎ দশবনটাই রিল সর্ঘচঘয উত্তম। ভরর্ষযৎ 
প্রদখাি ক্ষমতা সর্সময সুখ রনঘয আসঘত নাও পাঘি… কখঘনা না প্রদখাটাও ভাল… 
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২৮. স্বম্গসর মর্াোনম্শ্রণী 
 

নতুন পাোযাঘিি পরিকল্পনাি একরট তারলকা রনজ কঘক্ষ র্ঘস প়েরিঘলন হুমাযূন। রর্ঘকঘল 
তারলকারট তাি স্থপরতিা রদঘয প্রযঘিন। রর্ঘকঘলি ম্লান অথচ স্বে আঘলা লাল পাথি আি দুঘধি 
মঘতা সাদা মাঘর্বল পাথঘিি প্রাসাঘদি যাঘয এঘস প়েঘি। চািরদঘক প্রঘর্শ িাঘিি যাঘয হুমাযূঘনি 
রপ্রয ইিানী করর্ঘদি পংরক্তমালা প্রলখা আঘি। একরদন হুমাযূন ভার্ঘলন তাাঁি পূর্বসূরিঘদি দুর্বল 
সংগ্রহঘক িার়েঘয যাঘর্ তাাঁি পাোযাঘিি সংগ্রহ। প্রসখাঘন থাকঘর্ হারতি দাাঁত রদঘয সতরি একরট 
র্াঘক্স তাাঁি র্ার্াি জীর্ঘনি রর্রভন্ন সৃ্মরতকথা সম্বরলত হলুদ মলাঘটি র্ই। 
 

কারু্ঘল র্ার্ি সুন্দি একরট মসরজদ ও মাদ্রাসা রনমবাণ কঘিঘিন এর্ং প্রসখাঘন প্রর্শ রকিু সুন্দি 
র্াযানও কঘিঘিন। রকন্তু রহনু্দিাঘন প্রকাঘনা স্থাপতযকীরতব প্রিঘখ যাওযাি সময তাি হযরন। হুমাযূন 
প্রস সুঘযায প্রপঘয খুরশ। সাতচরল্লশ র্িি র্যঘস রতরন এখনও প্রর্শ শক্তসামথবয। রতরন একরট 
পাোযাঘিি পরিকল্পনা কিঘিন। এরট হঘর্ যমুনা নদীি তীঘি। এ রনঘয একরট স্থানও রনধবািণ 
কঘিঘিন রতরন। পাোযাঘিি চািপাঘশ থাকঘর্ রর্রভন্ন ফঘলি যাি প্রযমন প্রলরু্, কমলা, ডারলম। 
আিও থাকঘর্ রর্রভন্ন সুযরন্ধ ফুঘলি র্াযান। 
 

একইসঘঙ্গ রতরন আনরন্দত প্রয প্রশি মেঘলি িাঘদ রতরন একরট পযবঘর্ক্ষক স্থাপন কঘিঘিন। পুিানা 
রকল্লাি উোঘন এই অষ্টভুজরট স্থাপন কঘিন প্রশি শাহ, যাি কাজ প্রায প্রশঘষি পঘথ। রহনু্দিাঘনি 
প্রলাকজন এটাঘক র্ঘলন সচরত্র। সাদা থাম রদঘয এরট দাাঁর়েঘয িঘযঘি এর্ং এখান প্রথঘকই আকাঘশি 
তািাঘদি ভাঘলা কঘি প্রদখা যায। মহাকাশ প্রদখাি জনয রতরন এগুঘলা রর্ঘশষভাঘর্ সতরি কঘিঘিন। 
সতমুঘিি নারত উযলুঘকি প্রলখা প্রজযারতরর্বজ্ঞাঘনি র্ই রজজ-ই প্রযািকারনি একরট করপও তাাঁি 
সংগ্রঘহ িঘযঘি। এঘত নক্ষঘত্রি স্বযবীয স্থাঘনি কথা উঘল্লখ িঘযঘি। নতুন িাজকীয প্রজযারতরর্বদযা 
চচবাি জনয সকঘলই প্রস্তুত। 
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নক্ষঘত্রি তারলকা অনুযাযী, ২৪ জানুযারিি এই সন্ধযাি আকাঘশ শুক্রগ্রহ প্রদখাি এক রর্ঘশষ সুঘযায 
থাকঘর্। জানালা রদঘয হুমাযূন প্রদখঘলন সূযব প্রায ডুঘর্ প্রযঘি। প্রাসাদকক্ষ প্রথঘক প্রর্ি হঘয প্রর্শ 
কঘযকজন িাজকমবচািীঘদি রনঘয রতরন পযবঘর্ক্ষঘকি রদঘক প্রযঘলন। রতরন প্রসখাঘন কাঘিা িািা 
রর্িক্ত হঘত চান না। রনঘজি কক্ষ প্রথঘক দ্রুত প্রর্ি হঘয ফুঘলি র্াযাঘনি প্রভতি রদঘয রতরন প্রশি 
মণ্ডঘলি রদঘক প্রযঘলন। তািপি উাঁচু এর্ং পাথঘিি রসাঁর়ে প্রর্ঘয এি িাঘদ ওেঘলন। সচরত্রঘত রতরন 
প্রদখঘলন িাজঘজযারতরর্বদিা প্রসখাঘন তাাঁি জনয অঘপক্ষা কিঘিন। 
 

হুমাযূন কদারচৎ আকাশ প্রদখঘত আঘসন। প্রসানারল ও প্রযালাপী আকাশ অসাধািণ সঘম্মাহনী শরক্ত 
এি। প্রসখাঘন সন্ধযা তাাঁিা শুক্রগ্রহ অন্ধকাি স্বযবঘক আিও সুন্দি কঘি তুলঘি। হুমাযুন রর্ঘমারহত 
হঘয প্রদখঘত থাকঘলন আকাঘশি নক্ষত্র। 
 

পাঘশি িাজকীয মসরজদ প্রথঘক মুযারজ্জঘনি সুলরলত কঘণ্ঠি আওযাি আসঘত থাকঘলা। এঘত 
হুমাযুন তাি পযবঘর্ক্ষণ প্রথঘক রর্িত হঘলন। রতরন আিও রকিুক্ষণ প্রসখাঘন থাকঘতন রকন্তু রদনরট 
রিল শুক্রর্াি। এই রদঘন রতরন জনযণ ও সভাসদঘদি সঘঙ্গ নামাজ পঘ়েন। শুক্রগ্রহ প্রথঘক তাি 
প্রচাঘখি পলক সরিঘয রতরন রসাঁর়ে প্রর্ঘয নামঘত থাকঘলন। মুযারজ্জন তাাঁি আজান প্রায প্রশষ 
কঘিঘিন এর্ং তাাঁঘক দ্রুত রফঘি প্রযঘত হঘর্… 
 

রকন্তু যখনই রতরন রসাঁর়েঘত তাাঁি প্রথম পা প্রফলঘলন, তাাঁি চাম়োি জুঘতাি মাথায দীেব নীল 
িাজকীয প্রপাষাক আটঘক প্রযল। রতরন সামঘনি শূনযতাি রদঘক ঝুাঁঘক প়েঘলন। রতরন হাত প্রর্ি 
কিঘলন, তঘর্ তাাঁি হাঘতি কাঘি রকিু ধিাি রিল না। রতরন মাথা রনঘচি রদঘক রদঘয প়েঘত শুরু 
কিঘলন। তাাঁি প্রচাঘখি সামঘন শুধু রসাঁর়ে, শুধু রসাঁর়ে প্রর্ঘয উঘিা হঘয পঘ়ে যাঘেন রতরন। রসাঁর়ে 
রদঘয যর়েঘয একদম রনঘচি রসাঁর়েঘত এঘস প্রচণ্ডভাঘর্ লাযল তাি মাথা। রকিু অংশ প্রকঘট প্রযল। 
তািপি সর্রকিু অন্ধকাি, অন়ে ও শান্ত। 
 

* 
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প্রধান হারকম রক এখাঘন এঘসঘিন? 
 

রতরন আসঘিন সর্িাম খান। পািসয প্রদশীযঘদি মঘতা উরিিতা রনঘয অসুস্থ হুমাযূঘনি োন আঘলাময 
কক্ষ প্রথঘক ধীি কঘণ্ঠ র্লঘলন জওহি। অর্শযই আমিা তাাঁি জনয একু্ষরণ পারেঘযরি, রকন্তু 
দুর্বাযযর্শত রতরন এক আত্মীঘযি রর্ঘযঘত এক সপ্তাহ আঘয গ্রাঘমি র্ার়েঘত প্রযঘিন। আমাি 
র্াতবার্াহক এই খর্ি আনঘতও সময রনঘযঘি। প্রস অর্শয প্রসখাঘন যাঘর্। যা প্রহাক, খর্ি এঘসঘি 
মাত্র একেণ্টা আঘয। তাাঁঘক পাওযা প্রযঘি এর্ং পুিানা রকল্লায রনঘয আসা হঘে। 
 

আরম আল্লাহি কাঘি প্রাথবনা করি রতরন প্রযঘনা সরেক সমঘয এখাঘন আঘসন, কািণ তাাঁি দক্ষতা 
তাাঁি খযারতি মঘতাই রর্শাল…। সর্িাম খাঘনি প্রোি ভাঙঘলা রতরন যখন র্ারহি প্রথঘক কঘণ্ঠি 
আওযাজ শুনঘত প্রপঘলন। তািপি দিজা খুঘল প্রদযা হল কাঘলা জামা পরিরহত এক দীেবঘদহী 
র্যরক্তি জনয, তাি কাাঁঘধ একরট র়্ে চাম়োি থঘল। 
 

সর্িাম খান সামঘনি রদঘক প্রযঘলন। আরম খান-ই-জাহান। আরম র্াতবার্াহকঘক আপনাঘক খুাঁঘজ 
আনাি জনয পারেঘযরিলাম। আপরন রদরল্লি সর্ঘচঘয সম্মারনত হারকম এর্ং আমাঘদি সর্বঘশষ আশা। 
আমাঘদি রনঘজঘদি রচরকৎসকিা প্রকাঘনা রকিু কিঘত পাঘিনরন। তঘর্ তাাঁঘদি একজন আপনাি 
কথা আমাঘদি জানান। রতরন জানান আপরন একর্াি ইসলাম শাহঘক িক্ষা কঘিরিঘলন যখন রতরন 
প্রো়ো প্রথঘক পঘ়ে প্রায মৃতুযি কািাকারি চঘল যান। 
 

হারকম মাথা না়েঘলন। 
 

আরম রর্শ্বাস করি প্রয ইসলাম শাঘহি প্রসর্া কিাি কািঘণ তাাঁঘক সরিঘয ক্ষমতা প্রনযাি জনয এই 
রচরকৎসায আপরন অমত কিঘর্ন না? 
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একজন ডাক্তাঘিি দারযত্ব হল জীর্ন র্াাঁচাঘনা। হারকম শযযাি রদঘক একপলক তাকাঘলন প্রযখাঘন 
শুঘয িঘযঘিন হুমাযূন। তাাঁি মাথা প্রর্শ ভাঘলাভাঘর্ র্যাঘেজ কিা, প্রচাখদুরট র্ন্ধ এর্ং রতরন অন়ে। 
মহািাজঘক পিীক্ষা কিাি আঘয আমাঘক রর্িারিত র্লুন, েটনারট কীভাঘর্ েঘটঘি এর্ং রতরন 
কীভাঘর্ রিঘলন। আমাি এই রর্ষযগুঘলা অর্শযই জানা উরচৎ। 
 

র্লাি প্রতমন রকিু প্রনই। রতনরদন আঘয রতরন একরট পাথঘিি রসাঁর়ে প্রথঘক পঘ়ে যান। একদম 
রনঘচি রসাঁর়েি সাঘথ রতরন মাথায আোত প্রপঘয থাকঘত পাঘিন। রসাঁর়েি পাশ্ববরদক রিল শক্ত ও 
ধািাঘলা। সভাসদিা তাাঁঘক িক্তাক্ত মাথায উিাি কঘিন এর্ং অজ্ঞান অর্স্থায প্রাসাঘদ রনঘয 
আঘসন। আমাঘদি হারকমিা তাঘক প্রদঘখঘিন এর্ং কপাঘলি ডান পাঘশ যভীি আোঘত ক্ষত খুাঁঘজ 
প্রপঘযঘিন। তাাঁি মুখ ও ডান কান রদঘযও িক্ত ঝিরিল। তখন প্রথঘক রতরন জ্ঞান রফঘি প্রপঘয 
র্াির্াি আর্ািও অজ্ঞান হঘয প়েঘিন। কখঘনা হোৎ যরদ তাাঁি জ্ঞানও আসঘি, রতরন কাউঘকই 
রচনঘত পািঘিন না, রনঘজি পূত্র ও সম্রারজ্ঞঘকও রচনঘত পািঘিন না। 
 

যভীি ভার্নাি সঘঙ্গ মাথা না়েঘলন হারকম। তািপি রর্িানাি রদঘক এরযঘয প্রযঘলন এর্ং শান্তভাঘর্ 
রর্িানা চাদি না়েঘলন। হুমাযুন প্রকাঘনা সা়ো রদঘলন না। মাথা ঝুাঁরকঘয রচরকৎসক তাাঁি হৃদস্পন্দন 
যাচাই কিঘত চাইঘলন। তািপি তাাঁি একরট প্রচাঘখি পাতা তুলঘলন, এর্ং এিপি আঘিকরট 
তুলঘলন। তাাঁি মুখভরঙ্গঘত এক ধিঘনি হতাশা ফুঘট উেল। রতরন হুমাযূঘনি মাথা কঘযক ইরি 
উপঘি প্রটঘন তুলঘলন এর্ং তাাঁি কপাঘলি একাংশ প্রদখঘলন, যা কাটা ও রর্র্ণব। হুমাযূন অল্পক্ষঘণি 
জনয জ্ঞান রফঘি প্রপঘলন, তঘর্ প্রকাঘনা শব্দ কিঘলন না। 
 

হারকম তখনও তাাঁি আোতস্থানরট প্রদখরিঘলন। আকর্ি তখন নািীঘদি কক্ষ প্রথঘক অসুস্থ রপতাি 
কঘক্ষ রফিঘলন। প্রসখাঘন রতরন তাাঁি মা হারমদাঘক সান্তনা রদরেঘলন। রতরন রপতাঘক এভাঘর্ 
অসহায শুঘয থাকঘত প্রদঘখ রর্মষব হঘলন। একইসঘঙ্গ রতরন আি দূঘি থাকঘত পািঘলন না। আোত 
পাওযাি পি র্াহাঘত্তাি েণ্টাি প্রর্রশ সময ধঘি রতরন হুমাযূঘনি কািাকারি প্রথঘক তাাঁি আঘিাযয 
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কামনা কিঘিন। রতরন হারকমঘক র্লঘলন, দযা কঘি, আপরন অর্শযই তাাঁঘক সারিঘয তুলঘর্ন। 
আমাি রপতাি জীর্ন রফরিঘয প্রদঘর্ন। 
 

আরম প্রচষ্টা কির্, তঘর্ তাাঁি জীর্ন আল্লাহি হাঘত। 
 

কাাঁধ প্রথঘক নামাঘনা থঘলরট খুঘল ঔষরদ লতাি একরট তু়ো প্রর্ি কিঘলন। এি রতক্ত যন্ধ চািরদক 
প্রিঘয প্রযল। আগুন জালাঘনাি র্যর্স্থা করুন রতরন উপরস্থত িাজ কমবচারিঘদি রনঘদবশ রদঘলন। এই 
লতাগুেগুঘলা যিম পারনঘত রসি কিা দিকাি যাঘত এগুঘলাি িস পারনঘত প্রর্ি হয। হুমাযুঘনি 
শযযাি পাঘশই কযলা রদঘয আগুন জ্বালাঘনাি র্যর্স্থা কিা হঘযঘি। হারকম একরট র়্ে পারন িাখাি 
পাত্র প্রজাযা়ে কিঘলন। লতাগুেগুঘলা প্রসই পারনি পাঘত্র িাখঘলন। এটা কিাি পি, রতরন 
রচরকৎসাি জনয একরট প্রিাট ধািাঘলা চাকু প্রর্ি কিঘলন। আরম চারে তাাঁি শিীি প্রথঘক িক্তক্ষিণ 
েটাঘত, এঘত তাি মরিঘস্কি ওপি চাপ কঘম যাঘর্ এর্ং আরম মঘন করি আোত প্রসঘি উেঘর্। 
কাউঘক এই কাপরট ধিঘত হঘর্। 
 

আরম ধির্ আকর্ি তাৎক্ষরণক র্লঘলন। রর্িানাি কাপঘ়েি রনচ রদঘয হুমাযূঘনি ডান র্াহু ধিঘলন 
হারকম। রতরন কাঘি প্রটঘন চাকু হাঘত রনঘলন। রতরন ধািাঘলা চাকু রদঘয কনুইঘয একটু প্রকঘট 
রদঘলন রতরন। যখন িক্ত প়ো শুরু হঘলা একরট প্রযালাকাি পাত্র রদঘয প্রসই িক্ত জমা কিঘত 
লাযঘলন আকর্ি। লাল িক্ত প্রদঘখ আশা প্রজঘয উেল হারকঘমি মঘন। এটা প্রমারণত প্রয তাি 
শিীঘিি অভযন্তিীণ অঙ্গগুঘলা এখনও সচল িঘযঘি। তাাঁি রপতা অঘনক শরক্তশালী, রতরন ভার্ঘলন। 
ইঘতামঘধয রকিুটা জ্ঞান রফঘি পাঘেন রতরন। রনরিতভাঘর্ রতরন এই সংকট উৎঘি যাঘর্ন… 
 

রকিুক্ষণ পি হারকম প্রর্ালরট সরিঘয রনঘত আকর্িঘক র্লঘলন। প্রয স্থানরট কাটা হঘযঘি প্রসখাঘন 
একরট সাদা সুরত কাপঘ়েি টুকঘিা লারযঘয রদঘতও র্লঘলন। হুমাযূন রর়্েরর়্ে কঘি রকিু র্লঘত 
শুরু কিঘলন। আকর্ি তাি প্রোাঁঘটি কাঘি রনঘজি মাথা ঝুাঁকাঘলন। রতরন কী র্লঘিন তা রু্ঝাি 
প্রচষ্টা কিঘলন। রকন্তু রকিুই রু্ঝঘত পািঘলন না। আরম এখাঘন রপতা, আরম এখাঘন। রতরন র্লঘলন। 
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তাি প্রতযাশা হুমাযূন হযঘতা তাি কথা শুনঘত ও রু্ঝঘত পািঘর্ন। হোৎ রতরন কান্নায প্রভঘঙ 
প়েঘলন এর্ং হুমাযুনঘক জর়েঘয ধিঘলন। 
 

যুর্িাজ আমাঘদি উরচৎ রচরকৎসাি জনয হারকমঘক প্রিঘ়ে প্রদযা নম্রভাঘর্ আকর্ঘিি কাাঁঘধ ধঘি 
র্লঘলন সর্িাম খান। 
 

আপরন রেক র্ঘলঘিন। রপতাি মুঘখি রদঘক প্রশষর্াঘিি মঘতা এক পলক তারকঘয আকর্ি উঘে 
দাাঁ়োঘলন এর্ং অসুস্থ হুমাযূঘনি রচরকৎসা কক্ষ প্রথঘক প্রর্ি হঘয প্রযঘলন। যখন দিজা প্রপিন প্রথঘক 
র্ন্ধ হঘয প্রযল, রতরন প্রদখঘত পািঘলন না হারকম ধীিলঘয সর্িাম খান ও জওহঘিি রদঘক মাথা 
প্রনঘ়েঘিন। 
 

* 
 

মহািানী, এঘতা দ্রুত মহািাঘজি মৃতুযঘত আমিাও মমবাহত। তঘর্ আমাি রর্ঘশষ প্রকাঘনা পিন্দ 
প্রনই। যরদ আপরন আপনাি সন্তাঘনি জীর্ন প্রতযাশা কঘিন তাহঘল আপনাঘক অর্শযই আমাি কথা 
শুনা প্রঘযাজন… 
 

হারমদা তাাঁি ফযাকাঘশ, িরঞ্জত মুখ তুঘল সর্িম খাঘনি রদঘক তাকাঘলন। তাি প্রচাখ দুরট কান্নায লাল 
হঘয আঘি। মুঘখি রনঘচি অংশ হাত রদঘয মুিঘলন। রকন্তু আকর্ি রর্পঘদ প়েঘত পাঘিন র্ঘল প্রয 
পিামশব প্রদযা হঘযঘি তা হারমদাঘক রকিুটা রর্ব্রত কিল। রতরন উঘে দাাঁ়োঘলন। তাাঁি কণ্ঠ রিল 
যঘথষ্ঠ ভারি। রতরন র্লঘলন, তুরম রক র্লঘত চাে সর্িাম খান? 
 

রহনু্দিাঘন ক্ষমতায আসাি পি আল্লাহ আপনাি স্বামীঘক প্রর্ঘহি তুঘল রনঘযঘিন। যরদও 
রর্তকবহীনভাঘর্ আকর্ি রসংহাসঘনি সুঘযাযয উত্তিারধকািী, রকন্তু িাজপুঘত্রি র্যস মাত্র ১৩ র্িি। 
যরদ আমিা সতকব না হই, উচ্চাকারঙ্খ প্রলাকজন তাাঁি কাি প্রথঘক রসংহাসন প্রকঘ়ে রনঘত চাইঘর্। 
কামিান ও আসকারিি সমথবকিা র্িঘিি পি র্িি ধঘি আপনাি স্বামীি প্ররত অনুযত। তািপিও 
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তািা এটাঘক একটা সুঘযায রহঘসঘর্ রনঘত পাঘি, যরদও আসকারি মািা প্রযঘিন এর্ং কামিান অন্ধ 
ও মক্কায িঘযঘিন। আমিা আমাঘদি অনুযত িাঘজযি শাসকঘদি কথাও ভার্ঘত পারি। 
উদাহিণসরূপ মুলতাঘনি সুলতান ধূতব আজাদ প্রর্ঘযি কথাই ধরুণ। আমিা রহনু্দিান জঘযি পি 
রতরন প্রকর্ল আনুযতয প্রদরখঘযঘিন। হযঘতা আর্াি এই আনুযতয প্রতযাহাি কিঘত পাঘিন। আি 
এই খর্িরট হযঘতা র্াংলাি জঙ্গঘল লুরকঘয থাকা রসকন্দি শাহঘকও উৎসাহ প্রযাযাঘত পাঘি। রতরন 
আর্ািও শরক্ত সামথয রনঘয হামলা চালাঘত আসঘর্ন। এিা়ো গুজিাঘটি সুলতাঘনি মঘতা আমাঘদি 
র্রহুঃশত্রুও িঘযঘি… 
 

সর্িাম খান, যঘথষ্ট হঘযঘি, হারমদা তাাঁঘক থারমঘয রদঘলন। আমাি স্বামী আপনাঘক পিন্দ কঘিঘিন 
খান ই জাহান রহঘসঘর্, কািণ রতরন আপনাঘক রর্শ্বাস কঘিরিঘলন। আরমও আপনাঘক রর্শ্বাস করি- 
এর্াি র্লুন আমাঘদি কী কিা উরচৎ। 
 

প্রযসর্ িাজয আমাঘদি প্ররত অনুযত থাকঘর্ তাঘদি জঘ়ো কিাি জনয আমিা কঘযক রদন 
মহািাঘজি মৃতুযি খর্ি প্রযাপন িাখর্। এিমঘধয আগ্রাি আহঘমদ খাঘনি মঘতা প্রলাকঘদি কাঘি 
জানঘত চাইঘর্া। যখন আমাঘদি রর্শ্বস্থ সমথবকিা এখাঘন আসঘর্ন তাাঁঘদি প্রলাকজন রনঘয তখন 
আমিা িাজপূঘত্রি নাঘম মসরজঘদ প্রকাঘনা ভযভীরতঘক উঘপক্ষা কঘি খুতর্া প়ের্। আরম মঘন করি 
জারহদ প্রর্য খুর্ প্রর্রশ দূঘি নন। আরম মহািাঘজি মৃতুযঘত তাাঁঘক আনঘত পারেঘযরি। আমিা তাাঁঘক 
কারু্ল ও খাইর্াি পঘথি রর্রভন্ন অিল রনিাপদ িাখঘত র্লর্। 
 

রকন্তু আমাি স্বামীি মৃতুযঘক রকভাঘর্ আমিা প্রযাপন িাখর্? 
 

দ্রুততা ও রর্ঘর্চনাি মাধযঘম কাজ কঘি। পুিানা রকল্লা ও শহঘিি র্াইঘিি প্রলাজন জাঘন প্রয 
মহািাজ দুেবটনাি রশকাি হঘযঘিন। র্তবমাঘন মাত্র কঘযকজন, প্রযমন হারকমিা, জওহি ও আপনাি 
স্বামীি র্যরক্তযত কমবচািীিা শুধু জাঘনন প্রয রতরন মািা প্রযঘিন। সকঘলই রর্ষযরট প্রযাপন িাখঘর্ন। 
রর্রভন্ন িাঘজয র্াতবার্াহক পাোঘনাি পি আরম প্রোষণা কঘি প্রদর্ প্রকউ প্রযঘনা দূঘযব প্রঘর্শ না কঘিন 
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এর্ং প্রর্ি না হন। আরম প্রোষণা কির্ প্রয পুিানা রকল্লায এক প্রিাঘযি প্রাদুভবার্ প্রদখা রদঘযঘি এর্ং 
শহঘি যাঘত তা ির়েঘয না পঘ়ে প্রসজনয এ ধিঘনি পদঘক্ষপ প্রনযা হঘযঘি। 
 

রকন্তু আমাি স্বামীঘতা প্ররতরদন পুিানা রকল্লাি প্রর্লকরন প্রথঘক সাধািণ মানুঘষি সঘঙ্গ প্রদখা 
কিঘতন। আমিা কী র্লর্ প্রলাকজন যখন তাাঁঘক আি প্রদখঘর্ না? 
 

আমিা এমন কাউঘক প্রনঘর্া যাি উচ্চতা তাাঁি মঘতা এর্ং তাাঁঘক িাজকীয প্রপাষাঘক সাজার্। নদীি 
ওপাি প্রথঘক প্রকউই তাাঁঘক রচরহ্নত কিঘত পািঘর্ না। 
 

আকর্ি কী কিঘর্ পির্তবী রদনগুঘলাঘত? 
 

রতরন প্রহিাঘমি প্রভতঘি থাকঘর্ন। আরম উনাি জনয অরতরিক্ত িক্ষী র্ারহনী মজুত কিাি প্রচষ্টা 
কির্- যািা আমাি সর্ঘচঘয রর্শ্বি প্রলাক। আপনাি কঘক্ষি চািপাঘশও তািা থাকঘর্। তাি 
প্রঘতযকরট খার্াি, পানীয সর্ রকিুই প্রথঘম পিখ কঘি তািপি তাাঁি কাঘি পাোঘনা হঘর্। 
 

আপরন রক পরিরস্থরতঘত ভযার্হ র্ঘল মঘন কিঘিন? 
 

হযাাঁ, মহািানী, প্রকাঘনা সঘন্দহ প্রনই। মঘন কঘিন কীভাঘর্ ইসলাম শাঘহি র়্ে পূত্রঘক এই রদরল্লঘতই 
হতযা কিা হয। মাত্র রতন র্িি আঘয প্রযাপঘন মাঘযি সামঘন তাাঁঘক হতযা কিা হঘযরিল। 
 

এর্াি আপরন যা র্লঘর্ন আমিা রেক তাই কির্। এটাই আমাি স্বামী প্রচঘযঘিন। 
 

* 
 

প্রসই িাঘত প্রজযাৎো ও নক্ষত্র ভিা রিল আকাশ। পুিানা রকল্লাি প্রদযাি প্রভতঘি একরট প্রিাট র্াযাঘন 
দাাঁর়েঘয আঘিন আকর্ি। মাত্র রতন মাস আঘয র্াযানরট কঘিরিঘলন হুমাযূন। তাাঁি প্রপিঘন দাাঁর়েঘয 
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িঘযঘিন সর্িম খান, জওহি ও আঘিা কঘযকজন রর্শ্বস্থ িাজকমবচািী। প্রমাযল সম্রাট হুমাযুনঘক 
সমারধি কিাি এই দৃশযরট শুধু তািাই প্রদখঘত পািঘর্ন। প্রকাঘনা নািী প্রসখাঘন আঘসনরন। এমনরট 
খুর্ রনকঘটি যািা তািাও না। হারমদা আি প্রযালর্দন উপি প্রথঘক প্রদখঘিন। সুযরন্ধ জঘল ধুযা 
হঘযঘি হুমাযূঘনি শিীি। নিম একরট কাপ়ে রদঘয প্রমাঘ়ে প্রদযা হঘযঘি। তািপি কাঘেি একরট 
র্াঘক্স প্রিঘখ র্াযাঘনি মারটঘত কর্ি প্রদযা হঘযঘি। একজন প্রমাল্লা জানাজা প়োঘলন এর্ং হুমাযূঘনি 
মাযরফিাত কামনা কিঘলন। 
 

আকর্ি যখন ভার্ঘলন প্রয রতরন তাাঁি রপতাঘক আি প্রদখঘত পািঘর্ন না তখন তাাঁি দুঘচাখ প্রর্ঘয 
জল যর়েঘয প়েঘত থাকঘলা। তাাঁি মঘন উৎকণ্ঠাও প্রিঘয প্রযল। কঘযক রদন আঘয তাাঁি জীর্ন রিল 
কঘতা সুঘখি ও রনিাপদ। রকন্তু এখন সর্ রকিুই র্দঘল প্রযঘি। তাাঁি চারিরদঘক উঘিয লক্ষয 
কিরিঘলন। যরদও তাি মা ও সর্িাম খান খুর্ সামনযই র্ঘলঘিন, রতরন তাাঁঘদি মুখভরঙ্গ ও কথা 
শুঘন তাাঁঘদি উঘিয লক্ষয কঘিঘিন। তঘর্ তাাঁঘদি এই উঘিয তাি জনয নয। 
 

রকন্তু রতরন ভীত হঘল চলঘর্ না। তাাঁি িক্ত সতমুঘিি। অতীঘত িঘযঘিন তাাঁি দাদা র্ার্ি, রতরন এক 
রনদবয সুঘযাঘযি কািঘণ তাাঁি রনঘজি অরধকাঘিি রজরনস হাতিা়ো কিঘত পাঘিন না। প্রচাখ র্ন্ধ 
কঘি, আকর্ি নীিঘর্ তাাঁি মৃত রপতাি কথা স্মিণ কিঘত লাযঘলন। আরম আপনাি কাঘি অরঙ্গকাি 
কিরি প্রয আপরন এই সাধািণ সমারধঘত প্রর্রশ রদন শারযত থাকঘর্ন না, সর্বসাধািঘণি দৃরষ্টি 
র্াইঘি। প্রযইমাত্র আরম রদরল্লঘত এর্ং সামথবযর্ান, আরম আপনাি জনয রর্শ্ব যা এখনও প্রদঘখরন প্রস 
িকম চমৎকাি সমারধঘসৌধ র্ানাঘর্া। আরম নতুন প্রমাযল সম্রাট আকর্ি হৃদঘযি অন্তস্থল প্রথঘক এই 
শপথ রনলাম… আমাি শ্রিাভাজন রপতা, আপরন আমাঘক প্রশ্রষ্ঠ (ঘগ্রট) উপারধ রদঘযঘিন এর্ং আরম 
প্রশ্রষ্ঠই হঘর্া। শুধুমাত্র আপনাি সৃ্মরতঘতই নয, আমাি ভাযয রনমবাঘণি প্রয স্বপ্ন তাাঁি কাঘিও প্রশ্রষ্ঠ 
হঘর্া আরম। 
 

. 
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ঐরতহারসক প্রনাট 
 

আরম প্রসৌভাযযর্ান প্রয রিতীয প্রমাযল সম্রাট ও প্রযািা হুমাযূঘনি যল্প যঘথষ্ঠ তথযসমৃি রিল। তাাঁি 
র্ার্া র্ার্িঘক রনঘয প্রলখা আমাি আঘযি র্ই িাইডাসব িম দয নথব প্রথঘক এরট প্রর্রশ সমৃি। 
প্রিামািকি যাত্রা, োরজরড, িে ও রর্রভন্ন রর্জয হুমাযুন ও তাি সৎঘর্ান গুলর্দঘনি জীর্নঘক 
জর়েঘয আঘি। প্রমাযল সম্রাট হুমাযূঘনি জীর্নী হুমাযূননামায প্রযালাপঘদহী িাজকুমারিি প্ররত প্রেঘহি 
রৃ্ত্তান্ত িঘযঘি। হুমাযূঘনি সভাসদ জওহি তাদরকিাত আল-ওযারকযাত নাঘম তাাঁি একরট জীর্নী 
গ্রস্থ প্রণযন কঘিরিঘলন। এিা়ো হুমাযূন পুত্র আকর্ঘিি র্নু্ধ ও উপঘদষ্টা আরু্ল ফজল আকর্িনামা 
হুমাযুঘনি শাসনামঘলি রর্রভন্ন রৃ্ত্তান্ত উঘল্লখ কঘিন। 
 

সুন্দি র্ণবনায, অরতশঘযারক্তি ফুলঝরিঘত হুমাযূনঘক র্ীি, উচ্চাকাঙ্ক্ষী, আধযারত্বক মরহমায উজ্জল 
এর্ং কখঘনা রকিুটা খামঘখযারল র্যরক্ত রহঘসঘর্ তুঘল ধিা হঘযঘি। রতরন রর্শ্বাস কিঘতন রর্রভন্ন 
রর্ষয আকাঘশ নক্ষঘত্র প্রলখা থাঘক এর্ং পৃরথর্ীি শুরুঘত সর্রকিু চািরট প্রমৌরলক রজরনস- র্াতাস, 
পারন, মারট ও আগুন ধািা রনযরন্ত্রত হঘতা। রনরদবষ্ট রদঘন রতরন রনরদবষ্ট িঘঙি প্রপাষাক পিঘতন, 
মঙ্গলর্াি দুষৃ্করতকািী প্রকাঘনা দুেবটনা েটাঘত পাঘি র্ঘল আশঙ্কা কিঘতন। এই রদনরটঘত প্ররতরহংসা 
ও প্রক্রাঘধি রদন রহঘসঘর্ প্রদখঘতন রতরন। ওইরদন রতরন িাজকীয লাল প্রপাষাক পিঘতন এর্ং 
মহাকাঘশ নক্ষঘত্রি যরতরর্রধ প্রদখাি জনয সভাসদঘদি রনঘদবশ রদঘতন। তাাঁি প্রথম জীর্ঘন আরফম 
প্রসর্ঘনি অরভজ্ঞতা রিল যা তাঘক পির্তবীঘত সতকব, যরতশীল ও আধযারত্বক রচন্তা গ্রহঘণ সাহাযয 
কঘিঘি। 
 

মুল সামরিক, িাজর্নরতক ও র্যরক্তযত রর্ষযগুঘলা ব্রাদাসব অযাট ওযাি র্ইঘত উঘল্লখ কিা হঘযঘি। 
র্াংলাি প্রো়োর্যর্সাযী উচ্চারভলাসী পুত্র প্রশিশাহ হুমাযূনঘক রহনু্দিাঘনি র্াইঘি পাোন। প্রশিশাঘহি 
রর্রুঘি এক যুঘিি পি হুমাযূনঘক িক্ষা কঘিন তরুণ রনজাম। রতরন রনজামঘক রসংহাসঘন র্সাি 
অনুমরত প্রদন। হারমদাঘক রনঘয িাজিাঘনি মরুভূরমঘত হুমাযূঘনি যুি, রনজবন উমিকঘত আকর্ঘিি 
জন্ম, পািঘসয আশ্রঘযি জনয যাত্রা কঘিন- এসর্ সতয। তঘর্ হুমাযুঘনি খুরশ হওযাি মঘতা রর্ষয 
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হঘলা রতরন প্রশষ পযবন্ত রহনু্দিাঘন হািাঘনা সাম্রাজয রফঘি পান। রহনু্দিাঘনি রসংহাসন লাঘভি মাত্র 
িয মাস পি রতরন মহাকাশ পযবঘর্ক্ষঘকি িাদ প্রথঘক রসাঁর়ে রদঘয পঘ়ে মািা যান। প্রসখাঘন রতরন 
আকাঘশি রপ্রয নক্ষত্রঘদি পযবঘর্ক্ষণ কিঘতন। এঘত তাাঁি রর্ধর্া স্ত্রী হারমদা ও তরুণ আকর্ি 
রহনু্দিাঘনি সাম্রাজয র্াাঁচাঘনায জনয নতুন চযাঘলঞ্জ প্রমাকাঘর্লা কঘিন। 
 

হুমাযূঘনি সৎ ভাইঘদি রর্ঘশষত (কামিান ও আসকারিি) ষ়েযন্ত্র প্রমাকাঘর্লাি রর্ষযরটও রিল তাাঁি 
জনয এক র়্ে চযাঘলঞ্জ। সভাসদিা যখন র্াির্াি র্লরিঘলন তাঘদি ফাাঁরস প্রদযাি জনয তখন হুমাযুন 
তাাঁি এই ভাইঘদি রর্রভন্ন সমঘয ক্ষমা কঘি রদঘযঘিন। এঘদি ফাাঁরসি পঘক্ষ তািা অঘনক যুরক্তও 
প্রদরখঘযঘিন। হুমাযূন রহন্দাঘলি সঘঙ্গ সর্রি সম্পকব সৃরষ্ট কঘিন, কািণ রতরন হারমদাঘক রর্ঘয কিাি 
রর্ষঘয দৃঢ় প্রতযযী রিঘলন। হারমদাি প্ররত রহন্দাঘলিও অনুিক্ততা রিল র্ঘল জানা প্রযঘি। এরদঘক, 
এক সময সধঘযবি র্াাঁধ প্রভঘঙ্গ প্রযঘল হুমাযুন কামিানঘক অন্ধ কঘি প্রদন। এর্ং হঘজ্জি জনয মক্কায 
পাোন। যা প্রহাক, আরম মাঘঝ মাঘঝ তাি কাজগুঘলাঘক রর্ঘর্চনা কঘি সহজঘর্াধয কঘি প্রতালাি 
প্রচষ্টা কঘিরি এর্ং সমযসীমাি কথা মাথায প্রিঘখ রকিু েটনাি র্ণবনা কিা প্রথঘক রর্িত প্রথঘকরি। 
মুল ইরতহাঘসি সঘঙ্গ সংযরত প্রিঘখ উপনযারসঘকি স্বারধনতা র্জায িাখাি প্রচষ্টাও আরম কঘিরি। 
এঘক্ষঘত্র আরম অনুসারঙ্গক আিও রকিু েটনাি র্ণবনা রদঘযরি। 
 

র্ইরটঘত প্রযসর্ চরিত্র িঘযঘি, হুমাযুঘনি রতন সৎ ভাই, তাি পূত্র আকর্ি, সৎ প্রর্ান গুলর্দন, চারচ 
খানজাদা, আকর্ঘিি দুধভাই মাহাম আযা ও আদম খান, প্রশিশাহ, ইসলাম শাহ, রসকন্দি শাহ, 
পািঘসযি শাহ তাহমাস, গুজিাঘটি র্াহাদুি শাহ, রসন্দ এি প্রহাঘসইন, মািওযাঘিি প্রমলরদও এর্ং 
সর্িাম খান। সর্সংহাি, হুমাযূঘনি দারদ, আহঘমদ খান, কারসম এর্ং র্ার্া যঘশর্াঘলি মঘতা 
চরিত্রগুঘলা প্রযৌরযক। 
 

কঘযক র্িঘিি প্রর্রশ সময ধঘি এই র্ইরট রনঘয যঘর্ষণাি অংশ রহঘসঘর্ আরম ঐরতহারসকভাঘর্ 
র্রণবত অরধকাংশ অিঘল ভ্রমণ কঘিরি। এগুঘলা এখনও প্রসখাঘন রর্দযমান আঘি। প্রসগুঘলা শুধু 
ভািঘতই নয, আফযারনিান, পারকিান ও ইিাঘনও িঘযঘি। রর্ঘশষত আরম মঘন কিঘত পািরি লাল 
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পাথঘিি প্রাসাদ, যমুনা নদীি তীঘি রদরল্লি প্রশি মণ্ডল প্রযখান প্রথঘক পঘ়ে হুমাযূন মািা প্রযঘিন। 
আরম এখনও কল্পনা কিঘত পারি, আধযারত্বক নক্ষত্র সন্ধানী পূণব আত্মরর্শ্বাসী ও শরক্তশালী এই 
সম্রাট সংকীণব রসাঁর়ে প্রর্ঘয পঘ়ে যাঘেন। রতরন রচিতঘিি জনয পঘ়ে প্রযঘলন। 
 

. 
 

আনুসারঙ্গক 
 

অধযায ১ ১৫৩০ সাঘল রসংহাসঘন আঘিাহণ কঘিন হুমাযূন। ১৫০৮ সাঘল জন্ম গ্রহঘণি পি হুমাযুন 
মাহাঘমি কাঘি পাোঘনা হয। কামিান, জঘন্মি পি তাাঁঘক গুলরুঘখি কাঘি পাোঘনা হয। তঘর্ তাাঁি 
জঘন্মি তারিখ র্ার্ঘিি সৃ্মরতকথা র্ার্িনামায উঘল্লখ প্রনই। যতদূি জানা যায তাাঁি র্যস রিল 
হুমাযূঘনি র্যঘসি কািাকরি। 
 

১৫১৬ সাঘল জঘন্মি পি আসকারিঘক গুলরুঘখি কাঘি পাোঘনা হয। তাি জঘন্মি রতন র্িি পি 
১৫১৯ সাঘল রদলদাঘিি কাঘি পাোঘনা হয রহন্দালঘক। মাহাম র্ার্িঘক রদলদাঘিি সন্তান পালন 
কিাি জনয প্রচঘযরিঘলন এর্ং রতরন িারজও হন। েটনারট রহন্দাঘলি জঘন্মিও আঘযি। 
 

অর্শযই হুমাযূন মুসরলমঘদি চেরভরত্তক কযাঘলোি র্যর্হাি কিঘতন। তঘর্ আরম তারিখগুঘলাঘক 
প্রচরলত সূযব এর্ং পরিমাঘদি র্যর্হৃত রিস্ট্ান কযাঘলোঘিি সঘঙ্গ রমল প্রিঘখ কঘিরি। 
 

 সতমুি পরিমাঘদি কাঘি টাম্বািলযান নাঘম পরিরচত হন। সতমুি দয লযাম প্রথঘক এই টাম্বািলযান 
শব্দরট এঘসঘি। এি অথব দাাঁ়োয প্রখাাঁ়ো সতমুি। রব্ররটশ নাটযকাি রিস্ট্ফাি মািঘলা তাাঁঘক তাাঁি 
একরট নাটঘক প্রতাঘল ধঘিন ঈশ্বঘিি রর্চিণ রহঘসঘর্। 
 

খানজাদাি অপহিণ এর্ং র্ার্ঘিি মৃতুযঘক রেঘি অদূ্ভত পরিরস্থরত িাইডাসব িম দয নথব এ উঘল্লখ 
কিা হঘযঘি। 
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অধযায ২ ১৫৩৫-৩৬ সাঘল হুমাযূন গুজিাঘট সাম্রাজয প্ররতষ্ঠাি প্রচষ্টা কঘিন। 
 

অধযায ৬ ১৫৩৯ সাঘলি জুঘন প্রকৌসাি যুি সংযরেত হয। জওহি রনজাঘমি যল্পরট র্ঘল। 
 

অধযায ৮ কানাউঘজি যুি সম্পন্ন হয ১৫৪০ সাঘল। 
 

অধযায ৯ প্রশিশাঘহি কাঘি কঘযকরট শতব রদঘয হুমাযূন ও কামিান উভঘযই পত্র রলঘখন যা অগ্রাহয 
কঘিন প্রশিশাহ। 
 

অধযায ১০ গুলর্দন লাহুি প্রতযার্তবঘনি র্ণবনা প্রদন। এটা প্রযঘনা পুনরুত্থাঘনি রদন এর্ং প্রলাকজন 
তাঘদি রপ্রয ও সুসরজ্জত প্রাসাদ প্রিঘ়েঘি। 
 

অধযায ১১ ১৫৪১ সাঘলি ২১ আযস্ট্ মধযাঘহ্ন রর্ঘয কঘিন হারমদা ও হুমাযূন। 
 

অধযায ১৩ কঘযক র্িি পি খানজাদা মািা যান এর্ং প্রস সমঘযি রর্রভন্ন রর্ষয এই অধযাঘয র্রণবত 
হঘযঘি। ১৫৪২ সাঘলি ১৫ অঘক্টার্ি উমিখঘত জন্ম গ্রহণ কঘিন আকর্ি। 
 

অধযায ১৪ কামিাঘনি কাঘি আকর্িঘক হিান্তি সম্পকবীত রর্রভন্ন রর্ষয র্রণবত হঘযঘি। 
 

অধযায ১৫ গুলর্দন দুিাচারি পর্বত উপজারতঘদি নিখাদয গ্রহণ সম্পঘকব র্ণবনা কঘিন। রতরন 
তাাঁঘদি র্ঘজবযি রপশাচ র্ঘল অরভরহত কঘিন। ১৫৪৩ সাঘল হুমাযূন পািঘসযি সীমাঘন্ত প্রপৌঁিান। 
হুমাযূনঘক সাদি সম্ভাষণ জানান শাহ তামাস্প। এককাঘলি জাাঁকজমকপূণব শহি কাজরর্ন 
ভূরমকঘম্প নষ্ট হঘয যায। প্রকরস্পযান সাযঘিি দরক্ষঘণ ইিাঘনি উত্তিপরিঘম এই শহিরটি অর্স্থান 
রিল। শাহ তামাস্প তাাঁঘক সাদি সম্ভাষণ জানান। এ রনঘয জওহি ও গুলর্দঘনি কাঘি র্ণবনা 
পাওযা যায। কাজরর্ন শহঘিি কাঘি যান হুমাযূন। এই ভ্রমণরটঘক প্রর্শ সুন্দিভাঘর্ র্ণবনা কিা 
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হঘযঘি। তাাঁঘদি আযমঘন প্রঢাল র্াজাঘনা হয। শহি এর্ং গ্রাঘম প্রলাকজনঘক তাঘদি সর্ঘচঘয সুন্দি 
প্রপাষাক পিাি জনয র্লা হয। প্রলাকজন তাাঁঘদি প্রঘর্ঘশি পি উল্লাস ধ্বনী কিঘত থাঘক। আরু্ল 
ফজল রলঘখঘিন, করহনূি একরট মহামূলযর্ান হীিা। এটা শাহ তামাঘস্পি কাঘি রিল। পঘি প্রসরট 
রহনু্দিাঘন যায এর্ং সম্রাট শাহজাহাঘনি কাঘি থাঘক। পির্তবীঘত এরট রব্রঘটঘনি িাজকীয 
অলংকাঘিি অংশ হয। 
 

অধযায ১৬ ১৫০১ সাঘল পািঘসয সাফাঘযদ িাজত্বকাঘল রশযা মুসরলমঘদি প্রসাি েঘট। ইসলাঘমি 
প্রথম শতারব্দঘত রশযা ও সুরন্ন সম্প্রদাঘযি মঘধয দুিত্ব সৃরষ্ট হয। মুলত হযিত মুহাম্মঘদি সুঘযাযয 
উত্তিাধীকািী প্রক হঘর্ন- এ রনঘয িেঘক প্রকে কঘি এই সম্প্রদাঘযি মঘধয দূিত্ব সতরি হয। 
রশযািা দারর্ কঘি প্রথম খরলফা হযিত মুহাম্মঘদি চাচাঘতা ভাই ইমাম হাসান ও প্রহাঘসঘনি রপতা 
হযিত আলীঘক কিা উরচৎ। রশযা শঘব্দি অথব দল এর্ং আলীি দল শব্দ প্রথঘক এরট এঘসঘি। সুরন্ন 
র্লঘত তাাঁঘদি রু্ঝায মুহাম্মঘদি সুন্নাহ যািা অনুসিণ কঘিন তাাঁঘদি। পির্তবীঘত ইসলাঘমি এই 
দুই সম্প্রদাঘযি মঘধয প্রষা়েশ শতারব্দঘত দূিত্বটা আঘিা একটু র্াঘ়ে। তখন নামাঘজি িীরত রনঘযও 
পাথবকয সতরি হয। হুমাযূন রকিুটা রশযাপরন্থ হঘয উঘেরিঘলন। 
 

অধযায ১৭ কারু্ঘলি ঐরতহারসক প্রদযাল েুঘি প্রদখান কামিান প্রযখাঘন হুমাযূঘনি কঘযকরট হামলাি 
রচহ্ন আাঁকা িঘযঘি। একারধকর্াি দুই ভাইঘযি মঘধয শহিরট হাত র্দল হয। 
 

অধযায ২০ ১৫৪৫ সাঘলি প্রম মাঘস প্রশিশাহ মািা যান। 
 

অধযায ২১ ১৫৫১ সাঘল এক যুঘি মািা যান রহন্দাল। এ রনঘয রর্রভন্ন র্ণবনা িঘযঘি এঘত। 
 

অধযায ২৩ জওহি কামিানঘক অন্ধ কিাি র্ণবনা প্রদন। কামিানঘক মক্কায পাোঘনা হয। ১৫৫৭ 
সাঘল রতরন প্রসৌরদ আিঘর্ মািা যান। 
 

অধযায ২৪ ১৫৫৩ সাঘলি অঘক্টার্ঘি মািা যান ইসলাম শাহ। 
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অধযায ২৬ ১৫৫৫ সাঘলি জুঘন রশিরহঘন্দি যুি হয। ১৫৫৫ সাঘলি প্রশঘষি রদঘক রদরল্লঘত প্রঘর্শ 
কঘিন হুমাযূন। 
 

অধযায ২৭ ১৫৫৯ সাঘল মািা যান রসকন্দি শাহ। 
 

অধযায ২৮ ১৫৫৬ সাঘলি ২৪ জানুযারিঘত মািা যান হুমাযূন। রদরল্লঘত এখনও তাি মাঘর্বল 
পাথঘিি সমারধ িঘযঘি। এরট একরট সুন্দি স্থাপতযকীরতব এর্ং অর্শযই তাজমহঘলি আঘযি অনযতম 
সমারধঘক্ষত্র। 
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