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০২. এেরি োিা মাথা .............................................................................. 31 

০৩. িয়কসি পূর্দত্া ................................................................................... 54 

৪. উপহাি রহকসকি প্রাপ্ত িরিত্া ................................................................ 80 

০৫. রু্ধ এিং িক্ত ................................................................................. 103 

রিত্ীয় খণ্ড – সূর্দ, চাাঁর্ এিং আগুকনি সন্তান ............................................. 132 

০৬. সম্রাকিি রিজয় অরির্ান .................................................................. 132 

০৭. জাফিানী থর্াদ্ধা ............................................................................... 146 

০৮. হীিা িাঈ ........................................................................................ 170 

৯. থসরলম .............................................................................................. 194 

১০. জগকত্ি এেরি রিস্ময় ..................................................................... 219 

http://www.bengaliebook.com/


রুলার অভ দা ওয়ার্ল্ড : এম্পায়ার অভ দা ম াগল । অযাললক্স রাদারল ার্ড 

2 

www.bengaliebook.com                                  সূচিপত্র 
 

 

১১. ধূসি সাগি ...................................................................................... 236 

১২. এে থেেরচ িরত্দ মস্তে ................................................................... 257 

তৃ্ত্ীয় খণ্ড – িমত্া এিং থগৌিি .............................................................. 290 

১৩. রিজকয়ি িহি ................................................................................. 290 

১৪. নািী জগকত্ি সূর্দ ............................................................................ 317 

চতু্থদ খণ্ড – আল্লাহ আেিি ...................................................................... 343 

১৫. ‘তু্রম সম্রাি হকি .............................................................................. 343 

১৬. স্বগদ এিং নিে ................................................................................ 360 

১৭. জ্বলন্ত মিাল .................................................................................... 387 

১৮. থর্াদ্ধা রু্িিাজ .................................................................................. 406 

১৯. থেৌমাকর্দি িত্ন ................................................................................. 422 

পঞ্চম খণ্ড – িযাপে প্রত্যািা ..................................................................... 443 

২০. অত্ল গহ্বি ................................................................................... 443 

২১. িাজমুেুকি এেরি নতু্ন অলঙ্কির্ ..................................................... 457 

২২. আগ্রাি রূ্গদপ্রাচীি ............................................................................. 476 
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প্রধান িচরত্রস ূহ 
 
আেিকিি পরিিাি 
 
হুমাযূ়ন, আেিকিি রপত্া এিং রিত্ীয় থমাগল সম্রাি। 
 
হারমর্া, আেিকিি মাত্া। 
 
 গুলির্ন, আেিকিি ফুফু এিং হুমাযূ়কনি সৎকিান। 
 
 োমিান, আেিকিি চাচা এিং হুমাযু়কনি থজযষ্ঠ সৎিাই। 
 
আসোিী, আেিকিি চাচা এিং হুমাযূ়কনি থমজ সৎিাই। 
 
 রহন্দাল, আেিকিি চাচা এিং হুমাযু়কনি সিদেরনষ্ঠ সৎিাই। 
 
হীিা িাঈ, আেিকিি প্রথম স্ত্রী, অম্বকিি িাজেুমািী এিং থসরলকমি মাত্া। 
 
থসরলম(জাহাঙ্গীি), আেিকিি থজযষ্ঠ পুত্র। 
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 মুিার্, আেিকিি থমজ পুত্র। 
 
র্ারনকয়ল, আেিকিি সিদেরনষ্ঠ পুত্র। 
 
মান িাঈ, থসরলকমি স্ত্রী, থখাসরুি মাত্া এিং অম্বকিি িাজা িগিান র্াকিি েনযা। 
 
থর্াধ িাঈ, থসরলকমি স্ত্রী এিং খুিিকমি মাত্া। 
 
সাকহি জামাল, থসরলকমি স্ত্রী এিং পািকিকজি মাত্া। 
 
 থখাসরু, থসরলকমি থজযষ্ঠ পুত্র। 
 
পািকিজ, থসরলকমি থমজ পুত্র। 
 
 খুিিম, থসরলকমি সিদেরনষ্ঠ পুত্র। 
 
আেিকিি পরিষর্িগদ 
 
বিিাম খান, আেিকিি অরিিািে এিং প্রথম প্রধান থসনাপরত্(খান-ই খান)। 
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আহকমর্ খান, প্রথরমে পর্দাকয় আেিকিি প্রধান ত্থয সংগ্রাহে এিং পিিত্দীকত্ প্রধান 
থসনাপরত্। 
 
মাহাম আঙ্গা, আেিকিি রু্ধমা। 
 
আর্ম খান, আেিকিি রু্ধিাই। 
 
 জওহি, হুমাযূ়কনি পরিচািে এিং পিিত্দীকত্ আেিকিি গৃহস্থালী িসর্িাণ্ডাকিি 
প্রধান। 
 
আিুল ফজল, আেিকিি প্রধান ঘিনাপরিোি এিং উপকর্ষ্টা। 
 
ত্ািরর্ থিগ, রর্ল্লীি প্রিাসে। 
 
থমাহাম্মর্ থিগ, আেিকিি থসনাপরত্। 
 
আলী গুল, আেিকিি ত্ারজে থসনােত্দা। 
 
আবু্দল িহমান, আেিকিি আহকমর্ খান পিিত্দী প্রধান থসনাপরত্। 
 
আরজজ থোো, আেিকিি এেজন ত্রুর্ থসনাপরত্। 
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থমাগল িাজসিাি অনযানয উকল্লখকর্াগয িযরক্ত 
 
আত্গা খান, আেিকিি প্রধান িাণ্ডাি সংিিে। 
 
 মায়ালা, আেিকিি এেজন রপ্রয় িরিত্া। 
 
আনািেরল, আেিকিি ইিালীয় িরিত্া। 
 
 থিখ আহকমর্, এেজন থগাডা সুরি এিং ওলামা পরিষকর্ি প্রধান। 
 
 থিখ থমািািে, উচ্চপর্স্থ ওলামা এিং আিুল ফজকলি িািা। 
 
 ফার্াি ফ্রারিসকো থহনরিেস, থজসুইি পুকিারহত্। 
 
ফার্াি এযাকটারনও মনকসকিি, থজসুইি পুকিারহত্। 
 
 জন রনউকিরি, ইংকিজ িরর্ে। 
 
সুলায়মান থিগ, থসরলকমি রু্ধিাই এিং িনু্ধ। 
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জাকহর্ িাি, থসরলকমি থর্হিিীকর্ি অরধনায়ে। 
 
থজািায়র্া, থসরলকমি বিিকিি থসরিো এিং হারমর্াি পরিচারিো। 
 
রর্ল্পী 
 
রহমু, রহনু্দ থসনাপরত্ থর্ আেিকিি োছ থথকে অল্প সমকয়ি জনয রর্ল্লী রছরনকয় থনয়। 
 
ফকত্হপুি রিরি 
 
থিখ থসরলম রচিরত্, এেজন সুরফ সাধে। 
 
তু্রহন র্াি, আেিকিি স্থপরত্। 
 
গুজিাি 
 
ইব্রারহম থহাকসন, গুজিাকিি িাজ পরিিাকিি এেজন রিকরাহী সর্সয। 
 
 রমজদা মুরেম, গুজিাকিি িাজ পরিিাকিি এেজন রিকরাহী সর্সয। 
 
 ইরিমার্ খান, গুজিাকিি িাজ পরিিাকিি এেজন রিকরাহী সর্সয। 
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োিুল 
 
সাইফ খান, েিুকলি প্রিাসে। 
 
রগয়াস থিগ, োিুকলি থোষাধযি। 
 
 থমকহরুকিসা, রগয়াস থিকগি েনযা। 
 
িাংলা 
 
থিি িাহ, িাংলা থথকে আগত্ িাসে থর্ হুমাযূ়কনি আমকল থমাগলকর্ি রহনু্দস্তান থথকে 
রিত্ারডত্ েকিরছকলা। 
 
ইসলাম িাহ, থিি িাহ্ এি পুত্র। 
 
 িাহ র্াউর্, আেিকিি িাসনামকল িাংলাি জায়রগির্াি। 
 
িাজস্থান 
 
িানা উর্য় রসং, থমওয়াি এি িাসে এিং িািকিি িত্রু িানা সাঙ্গাি পুত্র। 
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 িাজা িরি রসং, আেিকিি এেজন জায়রগির্াি। 
 
িাজা িগিান র্াি, অম্বকিি িাসে, হীিা িাঈ এি িাই এিং মান িাঈ এি রপত্া। 
 
মান রসং, িাজা িগিান র্াকিি পুত্র। 
 
থমাগলকর্ি পূিদপুরুষ 
 
থচরঙ্গস খান 
 
বত্মুি, পরিকম পরিরচত্ ত্ামুিলাইন রহকসকি র্া বত্মুি-ই-লযাং(কখাাঁডা বত্মুি) এি 
অপভ্রংি। 
 
 উলাগ থিগ, বত্মুকিি নারত্ এিং রিখযাত্ থজযারত্রিদর্। 
 
. 
 
‘উর্রগির্িত্ ত্ীি এিং ত্কলায়াকিি আঘাত্ 
হারত্ি মজ্জা এিং িাকঘি নারডিুরড রির্ীর্দ েকি’ 
—-আিুল ফজকলি আেিিনামা 
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প্রথ  খণ্ড – পদডার আডাল মথলে 
 

০১. অপ্রত্যাচিত্ চিপদ 
 
উিি-পরিম িািত্, ১৫৫৬ রিস্টাব্দ 
 
এযাোরসয়াি জঙ্গকলি প্রায় রত্রি ফুি গিীি থথকে রনচু রেন্তু গম্ভীি গজদন। থিকস একলা। 
গজদন থিানা না থগকলও আেিি িুঝকত্ পািরছকলন থসখাকন িাঘ থােকত্ পাকি। োির্ 
পশুরিি গাকয়ি উগ্র গন্ধ ঐ স্থাকনি িাত্াকস িাসরছকলা। থখর্াকডিা (রিোিকে ত্াডাকনাি 
জনয রনরু্ক্ত থলাে) ত্াকর্ি র্ারয়ত্ব িাকলািাকিই পালন েকিকছ। রর্ল্লী থথকে এেি মাইল 
উিি-পূিদ রর্কে থর্ পাহাকড আেিকিি বসনযর্ল ত্ািু থগকডরছকলা থসখাকন পুকিা 
এলাোি উপি ত্খন চাাঁকর্ি রূপালী আকলা ছরডকয় পডকছ। ত্ািা এেরি থছাি িকনি 
রর্কে অগ্রসি হরিকলা থর্খাকন এেরি িড আোকিি পুরুষ িাঘ থর্খা থগকছ। থর্ গ্রাম-
প্রধান িাঘরিি খিি আেিকিি ত্ািুকত্ িকয় একনরছকলা থস িকলরছকলা থস শুকনকছ, ত্রুর্ 
থমাগল সম্রাি রিোি েিকত্ িাকলািাকসন এিং এিাও র্ারি েকি থর্ িাঘরি 
মানুষকখকো। িাঘরি পারন আনকত্ র্াওয়া রু্রি রিশু ও থিকত্ েমদিত্ এে িৃদ্ধকে ধকি 
রনকয় থগকছ। 
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গ্রাম-প্রধানরিকে আেিি উিমরূকপ পুিসৃ্কত্ েকিকছন, থস চিম উকিজনা রনকয় ত্ািুস্থল 
ত্যাগ েকি। আেিকিি অরিিািে এিং প্রধান থসনাপরত্ খান-ই-খানান উপারধি 
অরধোিী বিিাম খান এই রু্রক্ত রর্কয় আেিিকে িাঘ রিোি েিা থথকে রিিত্ েিাি 
থচষ্টা েকিন থর্, থমাগল সাম্রাকজযি িত্রুিা র্খন অগ্রসিমান ত্খন এই রিোকিি রচন্তা 
চিম রিলারসত্া ছাডা রেছু নয়। রেন্তু আেিকিি োকছ ত্খন অনয থোকনা রিষয় িাঘ 
রিোকিি আেষদর্ ও উকিজনাি তু্লনায় তু্ি। রেছুকত্ই ত্াাঁি মকত্া পরিিত্দন েিা 
থগকলা না। অিকিকষ বিিাম খান ত্াাঁি িীর্দ ও িহু িত্রচহ্ন সমৃদ্ধ মুকখ অকনে েকষ্ট মৃরু্ 
হারস থিকন রিোকি সম্মরত্ রর্কলন। 
 
থখর্াকডিা থমাগলকর্ি আরর্রনিাস থথকে মধয-এরিয়ায় িকয় আনা িহু পুিাকনা রিোকিি 
থেৌিল প্রকয়াগ েিরছকলা। ত্ািা রনয়মত্ারিেিাকি অন্ধোি িকনি মধযরর্কয় এরগকয় 
র্ারিকলা, আিি জন থলাকেি বত্রি এেমাইল প্রকস্থি এে রিিাল িৃকিি আোকি। থসই 
সাকথ ত্ািা থপত্কলি ঘটা এিং গলায় থঝালাকনা সরু আেৃরত্ি থ াল থপিারিকলা। ত্ািা 
িৃিরি থছাি েকি আনকত্ শুরু েিকলা র্াি ফকল ত্াকর্ি মানি-থিষ্ঠনী রৃ্ঢ় থথকে রৃ্ঢ়ত্ি 
হকত্ লাগকলা এিং থসই সকঙ্গ িকনি অনযানয জীিজন্তু থর্মন-হরির্, নীলগাই, িুকনা-িূেি 
প্রিৃরত্ ত্াাঁকর্ি িৃকিি থেকে জকডা হরিকলা। এেসময় থিকড উঠা আকলাকত্ েকয়েজন 
থখর্াকড িাকঘি পাকয়ি ছাপ থর্খকলা এিং আেিিকে খিি পাঠাকলা রর্রন ত্াাঁকর্ি রপছু 
রপছু হারত্ি রপকঠ চকড আসরছকলন। 
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আেিি থর্ রিিাল হারত্রিি রপকঠ মরর্-মারর্েয খরচত্ হাওর্ায় িকস রছকলন থসই 
জাকনায়ািরিও িুঝকত্ পািরছকলা িাঘরি োকছই িকয়কছ। রিপকর্ি আিংঙ্কায় জাকনায়ািরি 
ত্াি রিিাি মাথারি রু্পাকি থর্ালারিকলা এিং িািিাি শুড গুিারিকলা। থপছকন থর্ 
হারত্গুরল আেিকিি থর্হিিী ও পরিচািেকর্ি িহন েিরছকলা থসগুরলি রিিাল পাকয়ি 
অরস্থি পর্কিপও রত্রন শুনকত্ পারিকলন। আেিি ত্াাঁি হারত্ি ঘাকডি উপি োয়র্া 
েকি িকস থাো িীর্দ থর্কহি লাল পাগডী পিা থলােরিকে রফসরফস েকি িলকলন, 
মাহুত্, হারত্িাকে িান্ত েি। মাহুত্ ত্ৎির্াৎ ত্াি হাকত্ থাো থলাহাি ঈষৎ িাাঁো র্ন্ড 
রর্কয় হারত্রিি িাম োকনি রপছকন থিাো রর্কলা। উিম প্ররিির্প্রাপ্ত হারত্রি ত্াি 
পরিরচত্ সংকেত্ থপকয় ধীকি িান্ত হকয় একলা এিং রস্থিিাকি র্াাঁডাকলা। থপছকনি 
হারত্গুরলও সামকনিরিকে অনুসির্ েকি রস্থি ও রনিল হকয় র্াাঁডাকলা এিং চািরর্ে 
িীষর্ রনস্তিদ্ধ হকয় পডকলা। 
 
চমৎোি, আেিি িািকলন। এই মুহূকত্দ রত্রন রনকজি মকধয চিম উদ্দীপনা অনুিি 
েিকলন। ত্াাঁি রিিায় িক্ত ছলকে উঠকলা এিং রত্রন রনজ হৃৎরপকণ্ডি ধু ধু িব্দ শুনকত্ 
থপকলন, ত্কি থসিা িকয় নয় উকিজনায়। র্রর্ও ত্াাঁি িয়স এখকনা থচৌদ্দ পূর্দ হয়রন, 
ইকত্ামকধযই রত্রন অকনেগুরল িাঘ থমকিকছন। িুরদ্ধ ও ইিািরক্তি থখলা, অরনিয়ত্া ও 
রিপকর্ি আিঙ্কা সিদর্াই ত্াি মাকঝ রিহির্ জারগকয়কছ। রত্রন জাকনন িাঘরি র্রর্ 
আচমো থিরিকয় আকস, এেমুহূকত্দ রত্রন রপকঠ থাো তূ্র্ীি থথকে ত্ীি রনকয় ত্াাঁি রি-
িি ধনুকেি রছলায় পরিকয় থফলকত্ পািকিন-থিরিিিাগ রিোিী এধিকনি পরিরস্থরত্কত্ 
এই অস্ত্রই িযিহাি েকি। রেন্তু আেিকিি জানকত্ থেৌতূ্হল হরিকলা ত্াাঁি গার্ািনু্দকেি 
সামথদ েকত্ািুেু, রিকিষ েকি এই েুখযাত্ িড আোকিি িাঘিাি রিরুকদ্ধ। গার্ািনু্দে 
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িযিহাকি ত্াি বনপুকর্যি রিষকয় রত্রন গিদ থিাধ েকিন এিং মাকয়ি আপরি সকেও 
থলখাপডাি তু্লনায় িনু্দে রনকয় অনুিীলকনই অকনে থিরি সময় িযয় েকিকছন। িনু্দে 
থছাাঁডাি বনপুকর্য র্রর্ রত্রন ত্াি বসনযর্কলি থর্ থোকনা বসরনেকে পিারজত্ েিকত্ 
পাকিন ত্াহকল অরিরিত্ হওয়া রে থর্াকষি? িাঘরিি গজদন থথকম থগকছ এিং 
জাকনায়ািরি ত্াি িার্ামী থচাকখ ত্াকে লি েিকছ িকল আেিি অনুিি েিকত্ 
পািকলন। খুি ধীকি রত্রন ত্াাঁি মযাচলে মাকস্কি (গার্ািনু্দে) এি োরুোর্দ খরচত্ 
ইস্পাকত্ি নলরি ত্াি আসকনি পাকশ্বদ রনচু েকি ধিকলন। িনু্দকে গুরল ও িারুর্ আকগই 
িকি থিকখকছন, এখন এি থছাি পরলত্ারি (রফউজ, র্াকত্ আগুন ধরিকয় এই িনু্দকেি 
গুরল ছুাঁডকত্ হয়। পিীিা েিকলন। ত্াাঁি অনুচি ত্াি পাকিই রনচু হকয় পরলত্ায় 
অরিসংকর্াকগি জ্বলন্ত োরঠ ধকি থিকখকছ। 
 
সি রঠে আকছ রনরিত্ হকয় আেিি ত্াি গার্ািনু্দেরি এযাোরসয়াি জঙ্গকলি সিকচকয় 
ঘন থঝাাঁকপি রর্কে ত্াে েিকলন, ত্াাঁি অনুমান িাঘরি ওখাকনই লুরেকয় আকছ। হারত্ি 
র্াাঁকত্ি োরুোজ েিা িনু্দকেি োকঠি িািরি ত্াি োাঁকধ রৃ্ঢ়িাকি থচকপ ধিকলন। 
অনুচিকে রফসরফস েকি িলকলন, অরিসংকর্াকগি োরঠিা র্াও এিং থখর্াকডকর্ি 
সংকেত্ র্াও। সংকেত্ পাওয়াি সকঙ্গ সকঙ্গ হারত্ি রপছকন অধদিৃিাোকি জকডা হকয় থাো 
থখর্াকডিা উচ্চিকব্দ রচৎোি েিকত্ লাগকলা এিং ত্াাঁকর্ি ঘটা ও থ াকলি ত্ীব্র িব্দ 
তু্লকলা। েকয়ে মুহূত্দ পি থর্কনা প্রতু্যিি রর্কত্ই রিেি গজদন েকি িাঘরি জঙ্গকলি 
অন্ধোি রচকড থিরিকয় একলা। িনু্দকেি পরলত্ায় আগুন থর্য়াি সময় আেিি িাঘরিি 
িড িড সার্া র্াাঁত্ আি িিীকিি থসানালী-োকলা এেরি ঝলে থর্খকত্ থপকলন, 
ইকত্ামকধযই ত্াাঁি হারত্ লিয েকি ঝাাঁপ রর্কয়কছ। রিকস্ফািকর্ি ত্ীব্র আকলা ঝলকস 
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উঠকলা, থসইসাকথ োকন ত্ালা থর্য়া গুডম িব্দ। িনু্দকেি রিকস্ফািকর্ি ধাক্কায় উকটা 
রেগিারজ থখকয় আেিি ত্াি আসকনি এেপাকি রছিকে পডকলন রেন্তু ত্াি আগমুহূকত্দ 
িাঘরিকেও ধিািায়ী হকত্ থর্খকলন র্িগজ রূ্কি। থধাাঁয়া সকি থগকল আেিি থর্খকলন 
জাকনায়ািরি রনিল হকয় পকড আকছ এিং থসরিি োন থচাকখি উপকি সৃষ্ট অমসৃর্ ফুকিা 
থথকে গলগল েকি িক্ত থিি হকি। 
 
আেিি রিজয় উল্লাকস রচৎোি েকি উঠকলন। রত্রন মাহুকত্ি সাহার্য ছাডাই হারত্রিি 
হাাঁিুকত্ িি রর্কয় মারিকত্ নামকলন, ত্াি মুকখ ত্খন আের্দ রিসৃ্তত্ হারস। রত্রন চমৎোি 
র্িত্ায় িাঘরিকে হত্যা েকিকছন। র্ািা সকন্দহ েিকত্ গার্ািনু্দে এধিকনি রিোি 
েিাি জনয অত্যন্ত ধীি গরত্ সম্পি, ত্াাঁকর্ি ধাির্াকে রত্রন িুল প্রমারর্ত্ েিকলন। 
এেজন িাকলা িনু্দেিাকজি জনয এই অস্ত্র র্কথষ্ট দ্রুত্ োজ েিকত্ পাকি। মৃত্ 
জাকনায়ািরিকে িাকলািাকি পিীিা েিাি জনয রত্রন এরগকয় থগকলন। িাঘরিি থগালারপ 
রজ্বহা থসিাি মুকখি এেপাকি রিরথলিাকি থনরত্কয় আকছ, ত্াি উপি সিুজ-োকলা িকর্দি 
মারছি র্ল িন িন েিা শুরু েকিকছ। রেন্তু িাঘরিি থপকি রু্কধি িাাঁি লিয েকি রত্রন 
অিাে হকলন। থর্ িাঘরিকে রত্রন রিোি েিকত্ একসকছন থসিাকত্া পুরুষ হওয়াি েথা! 
এই িািনাকে অনুসির্ েকি ত্াি মকন থর্ িািনারি একলা ত্াি প্ররত্রিয়ায় ত্াি 
রেকিাি িয়সী ঘাকডি রপছকনি চুলগুরল প্রায় র্াাঁরডকয় থগকলা। রত্রন েরম্পত্ আঙু্গকল 
এেঝিোয় োাঁধ থথকে ধনুে থিকন রনকলন এিং রপকঠি তূ্র্ থথকে এেরি ত্ীি রছলায় 
পিাকনাি সময়ই রিিাল আোকিি রিত্ীয় িাঘরি আচমো জঙ্গল থথকে রছিকে থিরিকয় 
থসাজা ত্াি রর্কে এরগকয় একলা। থোকনািকম আেিি ত্াি ত্ীিরি ছুাঁডকত্ পািকলন 
এিং থসইমুহূকত্দ সময় থর্কনা ত্াি োকছ রস্থি হকয় থগকলা। ত্াি থপছন থথকে আসা 

http://www.bengaliebook.com/


রুলার অভ দা ওয়ার্ল্ড : এম্পায়ার অভ দা ম াগল । অযাললক্স রাদারল ার্ড 

16 

www.bengaliebook.com                                  সূচিপত্র 
 

 

সত্েদত্াসূচে রচৎোি ও থোলাহকলা থর্কনা অস্পষ্ট হকয় একলা এিং ত্াাঁি মকন হকলা 
এখাকন রত্রন এিং িাঘরি ছাডা আি থেউ থনই। রত্রন ত্াাঁি থছাাঁডা ত্ীিরিকে খুি ধীকি 
িাত্াস রচকড ছুকি থর্কত্ থর্খকলন। ত্াি মকন হকলা লাফ রর্কত্ উর্যত্ িাঘরি রস্থি হকয় 
থগকছ। ত্ািপি হঠাৎ সময় থর্কনা আিাি সচল হকয় উঠকলা এিং িাঘরি প্রায় ত্াি উপি 
একস পডকলা। আেিি লারফকয় এেপাকি সকি থগকলন, ত্াি থচাখ প্রায় িন্ধ এিং ত্াি 
মকন হকলা থর্কোকনা মুহূকত্দ িাঘরিি ধািাকলা নখ ত্াি িিীকিি মাংস রচকি  ুকে র্াকি 
এিং থসিাি রু্গদন্ধরু্ক্ত মুকখি ধািাকলা র্াাঁত্গুরল ত্াাঁি গলা োমকড ধিকি। পিান্তকি ধুপ 
েকি আছকড পডাি িকব্দ রত্রন থচাখ থমকল থর্খকলন িাঘরি ত্াি পাকি রনথি পকড 
আকছ, ত্ীিরি থসিাি গলা একফাড ওকফাড েকি  ুকে আকছ। এে মুহূত্দ আেিি স্তব্ধ 
হকয় িইকলন, অনুিি েিকলন এিা এমন অরিজ্ঞত্া র্াি সািাৎ রত্রন আকগ েখকনাও 
পানরন-আত্ঙ্ক এিং থসইসকঙ্গ িাকগযি সহায়ত্া। ত্খকনা স্তরম্ভত্, আেিি অগ্রসিমান 
থঘাডাি খুকিি িব্দ শুনকত্ থপকলন এিং রপছন রফকি থর্খকলন। সরু োলপালা ও 
থঝাাঁপঝাড থপরিকয় এেজন অশ্বাকিাহী ত্াাঁকর্ি রর্কে এরগকয় আসকছ। রনিয়ই রিরিি 
থথকে আগত্ রূ্ত্, সকন্দহ থনই বিিাম খান ত্াকে পারঠকয়কছন ত্াগার্া থর্িাি জনয। পাাঁচ 
রমরনি আকগ হকল এধিকনি উৎপাকত্ রত্রন রিিক্ত হকত্ন ত্াি রিোকি রিঘ্ন সৃরষ্ট েিাি 
জনয। রেন্তু এখন রত্রন েৃত্জ্ঞকিাধ েিকলন এেিু আকগ ঘকি র্াওয়া িয়ািহ ঘিনাি 
পরির্রত্ রিষকয় ত্াি রচন্তায় থছর্ িানাি জনয। থখর্াকডকর্ি র্ল, িিী এিং থসিেিা 
রু্পাকি সকি রূ্ত্কে পথ েকি রর্কলা। ত্াি সিল উাঁচু থঘাডারি ঘাকম রিকজ থগকছ এিং 
থস রনকজ ধূলাি আস্তিকর্ এমনিাকি আিারর্ত্ হকয়কছ থর্ ত্াি পিকনি উজ্জ্বল সিুজ 
িকঙ্গি থমাগলাই উরর্দরি প্রায় খকয়রি ির্দ ধাির্ েকিকছ। আেিিকে েুরর্দি েকি থস 
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থঘাডা থথকে লারফকয় নামকলা, সংরিপ্ত অরিিার্ন থিকষ এে রনিঃশ্বাকস িলকলা, সম্রাি, 
বিিাম খান অনুকিাধ েকিকছন আপরন থর্কনা এিুরর্ রিরিকি থফকিন। 
 
 থেকনা? রিকরাহী রহমুি থসনািারহনীি এেরি অগ্রিত্দী বসনযর্কলি োকছ রর্ল্লীি পত্ন 
হকয়কছ। 
 
* 
 
চাি ঘটা পি, আেিি এিং ত্াাঁি রিোকিি সঙ্গীিা রিরিকিি প্রথম রনিাপিা থিডা 
অরত্িম েিকলা। সূর্দ ত্খন পরিিি নীল আোকি উজ্জ্বল আকলা ছডাকি। র্রর্ও 
ছাত্াি ছায়ায় িকয়কছন, ত্ািপিও আেিকিি মাথা িযথা েিরছকলা। ঘাকম ত্াি থপাষাে 
িিীকিি সকঙ্গ থলকে থগকছ, ত্িুও এইসি অসুরিধা ত্াাঁকে খুি এেিা েষ্ট রর্রিকলা না 
িাজধানী রর্ল্লীি পত্কনি িয়ািহ সংিার্ ত্াকে র্কত্ািা িািারিকলা। িাসনোর্দ শুরুি 
আকগই রে ত্াাঁি িাসন আমকলি সমারপ্ত ঘিকত্ র্াকি? 
 
র্ি মাসও পাি হয়রন এে থমাগল রিরিকি অস্থায়ীিাকি ইকিি বত্রি রসংহাসকন ত্রডঘরড 
েকি রহনু্দস্তাকনি সম্রাি রহকসকি ত্াাঁি অরিকষে অনুরষ্ঠত্ হকয়কছ। ত্াি রপত্া সম্রাি 
হুমাযূ়কনি আেরস্মে মৃতু্যি থিাে এখকনা ত্াাঁি হৃর্কয় জাগ্রত্। রেছুিা রিব্রত্ রেন্তু গরিদত্ 
িঙ্গীমায় রত্রন বিিাম খান এিং অনযানয থসনাপরত্কর্ি অরিিার্ন গ্রহর্ েিাি জনয 
রিরিকিি সমু্মকখ িাঙ্গাকনা থিিকমি চাাঁকর্ায়াি রনকচ র্াাঁডাকলন। 
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িত্দমাকন থর্ রু্িঃসময় ত্ািা অরত্িম েিকছন এি গুরুত্ব ত্াাঁি মা হারমর্া ত্াকে িুঝাকত্ 
থপকিরছকলন। পািরসে হওয়া সকেও বিিাম খান অনয থর্ থোকনা উপকর্ষ্টাি থচকয় ত্াি 
রনিাপিা রিধাকন অকনে থিরি রিচির্ত্াি পরিচয় রর্কয়কছন। বিিাম খান আাঁচ েিকত্ 
থপকিরছকলন আেিকিি রপত্াি মৃতু্যি পি ত্াি জনয রিপর্ সৃরষ্ট হকি রিত্ি থথকেই-
উচ্চাোিী থসনাপরত্িা িািকছ এখন র্খন হুমাযূ়ন মৃত্ এিং সাম্রাকজযি উিিারধোিী 
রহকসকি থিকখ থগকছন এেরি মাত্র িালে পুত্রসন্তান, এিাই রসংহাসন র্খকলি উপরু্ক্ত 
সময় ত্াাঁকর্ি জনয। ত্াকর্ি অরধোংকিি মকধযই িািাকিকগি অরস্তত্ব থনই। ত্াাঁকর্ি 
অকনকেই পুিাকনা থমাগল থগাত্র গুরলি সর্সয র্ািা রহনু্দস্তাকনি শুষ্ক সমিূরমকত্ এেরি 
নতু্ন সাম্রাকজযি থগাডাপিকন আেিকিি রপত্ামহ সম্রাি িািকিি সঙ্গী রছকলা। রসংহাসন 
অথিা খাাঁরিয়া সিদর্া এই মকনািাি িািাই ত্ািা চারলত্ হকয়কছ। থর্ থেউ রনকজকে থর্াগয 
এিং িরক্তিালী থিকিকছ থসই রসংহাসন অরধোকিি জনয প্ররত্িরিত্ায় থনকমকছ। রিগত্ 
িছি গুরলকত্ অকনকেই এমন অকনকেই এমন প্রয়াস চারলকয়কছ। এিং িরিষযকত্ও ত্া 
অিযাহত্ থােকি সকন্দহ থনই। 
 
 আেিি িািকছন র্রর্ রর্ল্লীি পত্কনি রু্িঃসংিার্ সরত্য হকয় থাকে ত্াহকল ত্াি মা এিং 
বিিাম খান ত্াি জনয একত্ারর্ন র্া রেছু েকিকছন সি িযথদত্ায় পর্দিরিত্ হকলা। 
মূলযিান সমকয়ি সিযিহাি েিাি জনয ত্ািা হুমাযূ়কনি মৃতু্য সংিার্রি প্রায় রু্সপ্তাহ 
থগাপন থিকখরছকলন। মৃত্ সম্রাকিি সকঙ্গ সামিসযপূর্দ প্রায় এেই বর্রহে গডকনি এেজন 
রিশ্বস্ত অনুচিকে হুমাযূ়কনি িূরমোয় রনকয়ারজত্ েকিরছকলন ত্াাঁিা। িীরত্ অনুর্ায়ী থস 
প্ররত্রর্ন থিাকি সম্রাকিি থিিকমি সিুজ থপাষাে এিং িত্নখরচত্ পাগরড পকড রর্ল্লীি 
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িাজপ্রাসার্ পুিাকনা-থেল্লাি র্মুনা ত্ীিিত্দী িািান্দায় হারজিা রর্কয়কছ প্রজাকর্ি 
থিাঝাকনাি জনয থর্ সম্রাি এখকনা জীরিত্ আকছন। 
 
ইকত্ামকধয, মা হারমর্া এিং ফুফু গুলির্ন অরনিুে আেিিকে থগাপকন রর্ল্লী ত্যাগ 
েিকত্ িারজ েিান। প্রর্ীকপি েরম্পত্ আকলায় মাকয়ি উরিি মুখরি এখকনা ত্াি থচাকখ 
িাসকছ র্খন রত্রন ত্াাঁি িয়ন েকি একস ত্াকে থেকে তু্কলন এিং রফসরফস েকি 
িকলন, ত্াডাত্ারড েকিা, সকঙ্গ রেছু থনিাি র্িোি থনই-জলরর্! আচমো ঘুম থিকঙ্গ উকঠ 
আেিি থর্কখন মা ত্াি গাকয় মস্তে আিির্ রু্ক্ত এেরি োকলা আলখাল্লা পরডকয় 
রর্কিন, রত্রন রনকজও অনুরূপ এেরি আলখাল্লা পকড আকছন। ত্খকনা ঘুকমি থিি 
োকিরন, মাথায় হাজাকিা প্রশ্ন রনকয় প্রসাকর্ি গুপ্ত রসাঁরড পকথ (কর্ সম্পকেদ আকগ রত্রন 
জানকত্ন না) রত্রন ত্াি মাকে অনুসির্ েকি এেরি অপরিিি উঠাকন উপরস্থত্ থহান। 
থসখানোি িাত্াকস মানুষ অথিা পশুি প্রস্রাকিি থর্ ত্ীব্র গন্ধ িাসরছকলা-থসিা এখকনা 
ত্াি মকন আকছ। 
 
থসখাকন এেরি িড িানা-গারড অকপিা েিরছকলা এিং আাঁধাকিি ছায়ায় ফুফু গুলির্ন 
এিং প্রায় রিিজন বিিাম খাকনি অনুগত্ বসনয র্াাঁরডকয় রছকলা। গারডকত্ উকঠ পড 
হারমর্া রফসরফস েকি িকল রছকলন। 
 
 থেকনা, আমিা থোথায় র্ারি? রত্রন রজকজ্ঞস েকিন। 
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 এখাকন থাো থত্ামাি জীিকনি জনয ঝুাঁরেপূর্দ। আি থোকনা প্রশ্ন েকিা না। র্া িলরছ 
েকিা। 
 
আরম পালাকত্ চাই না। আরম োপুরুষ নই। ইকত্ামকধযই িক্ত এিং রু্দ্ধ থর্খাি অরিজ্ঞত্া 
আমাি হকয়কছ… রত্রন প্ররত্িার্ েকিন। 
 
 গুলির্ন এরগকয় একস ত্াি িাহু আেকড ধকি িলকলন, র্খন তু্রম রিশু রছকল এিং 
থত্ামাি জীিন রিপি হকয়রছকলা ত্খন থত্ামাকে িাাঁচাকত্ আরম রনকজি প্রাকর্ি ঝুাঁরে 
রনকয়রছ। আমাি উপি আস্থা িাকখা এিং থত্ামাি মা র্া িলকছ েকিা…। 
 
ত্েদ েিা অিযাহত্ থিকখই আেিি িানা-গারডকত্ চডকলন, হারমর্া ও গুলির্ন ত্াি 
রপছুরপছু গারডকত্ উকঠ একলন এিং ত্ািা দ্রুত্ গারডরিি পর্দা থিকন রর্কলন। সকঙ্গ সকঙ্গ 
বসনযিা গারড িানাি হাত্ল োাঁকধ তু্কল রনকয় িাকত্ি রনরির অন্ধোকি র্াত্রা শুরু 
েিকলা। গুলির্ন ও হারমর্া চিম অরনিয়ত্া রনকয় চুপচাপ িকস িইকলন এিং ত্াাঁকর্ি 
রু্রিন্তাি অংিরিকিষ অিকিকষ আেিকিি মাকঝ সঞ্চারিত্ হকলা, র্রর্ও রত্রন রঠে 
িুঝকত্ পািরছকলন না এসি রে হকি। এে সময় ত্ািা র্খন িাজপ্রাসার্ থথকে অকনে 
রূ্কি িহকিি থিষ সীমায় থপৌঁছাকলন ত্খন ত্াি মা মুখ খুলকলন। জানাকলন সম্রাি 
রহকসকি রসংহাসকন আকিাহকনি আকগই ত্াকে হত্যা েিাি এে থগাপন ষডর্কিি েথা। 
 
রর্ল্লীি সীমাকন্ত বিিাম খাকনি অনুগত্ আকিা বসনয ত্াাঁকর্ি সকঙ্গ রমরলত্ হকলা এিং 
রনিাপিা প্রর্ান েকি ত্াাঁকর্ি িহি থথকে পঞ্চাি মাইল রূ্িিত্দী এেরি রিরিকি রনকয় 

http://www.bengaliebook.com/


রুলার অভ দা ওয়ার্ল্ড : এম্পায়ার অভ দা ম াগল । অযাললক্স রাদারল ার্ড 

21 

www.bengaliebook.com                                  সূচিপত্র 
 

 

একলা। এে সপ্তাহ পি বিিাম খান ত্াি মূল থসনািারহনীসহ ত্াাঁকর্ি সকঙ্গ রমরলত্ হকলন 
এিং আেিিকে ত্াি ইকিি রসংহাসকন িরসকয় রর্ল্লীি সম্রাি রহকসকি থঘাষর্া রর্কলন। 
ত্ািপি িযাপে আনুষ্ঠারনেত্াি মধযরর্কয় উপরু্ক্ত রনিাপিা প্রর্ান েকি বিিাম খান 
আেিিকে রর্ল্লীকত্ রফরিকয় আকনন এিং শুিিাকিি জুম্মাি নামাকজি সময় ত্াাঁি নাকম 
খুিা পাঠ েিা হয়। এি সকঙ্গ সকঙ্গ নতু্ন সম্রাি রহকসকি আেিকিি পরিরচরত্ সমগ্র 
রিকশ্বি োকছ থঘারষত্ হয়। ত্খকনা র্াকর্ি নতু্ন েকি ষডর্কিি জাল থিানাি সময় 
রছকলা ত্াকর্ি রিরুকদ্ধ এরি রছকলা। থেৌিলগত্ পর্কিপ। এই থঘাষর্াি পি সেল 
থমাগল থনত্ািা আেিকিি প্ররত্ ত্াকর্ি আনুগত্য প্রোি েিকলা। 
 
 এি ফকল আিযন্তিীর্ িত্রুকর্ি থমাোকিলা েিা হকলা, রেন্তু সাম্রাকজযি রূ্িিত্দী িাজয 
গুরলকত্ আেিকিি অরিকষে সংিাকর্ি প্রিাি ত্কত্ািা থজাডাল িাকি পডকলা না। 
পািত্পকি রহনু্দস্তাকনি উপি থমাগলকর্ি প্রিাি ত্খন অরনরিত্ হকয় পকডকছ। থর্সি 
িাজা এিং জায়রগির্ািগর্ অল্প সময় আকগ আেিকিি রপত্া হুমাযু়কনি প্ররত্ অনুগত্য 
প্রোি েকিরছকলা ত্ািা স্বাধীন হকত্ চারিকলা এিং সাম্রাকজযি িাইকিি িত্রুিা সীমান্ত 
এলাোয় আিমর্ চালারিকলা। রেন্তু ত্াকর্ি সিাি উপকি সিকচকয় রিপর্জনে হুমরে 
স্বরূপ থর্খা রর্কলা রহমু। আকগ ত্াকে িত্রু রহকসকি ত্কত্ািা গুরুত্ব থর্য়া হয়রন। থস 
রছকলা থছািখাি গডকনি রমষ্টিাষী এেরি থলাে। ত্কি ত্াি থচহািারি েুৎরসত্ এিং থস 
রনচু িংকিাদূ্ভত্ এে অজ্ঞাত্ চরিত্র, থর্ িলকত্ থগকল প্রায় িূনয থথকে এেরি সুিৃঙ্খল 
থসনািারহনী গঠন েকি থফলকত্ সিম হয় এিং থমাগল িাসকনি রিরুকদ্ধ অস্ত্র তু্কল 
থনয়। ইকত্াপূকিদ আেিি রহমুি িযাপাকি রিনু্দ মাত্র মাথা ঘামানরন রেন্তু এখন রত্রন 
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িািকছন িাস্তকি থস থেমন ধিকনি মানুষ এিং থোকনা মিিকল থস ত্াি থর্াদ্ধাকর্ি র্কল 
িানকলা। ত্াাঁি এ সাফকলযি রপছকন রে িকয়কছ? 
 
* 
 
আেিকিি রিরিি রহকসকি গকড থত্ালা রিিাল ত্ািুিহকিি প্রার্কেকে রত্রন প্রকিি 
েিরছকলন। রিিালকর্হী হারত্রিি রপকঠ রনিাপর্ উচ্চত্ায় অিরস্থত্ হাওর্া (হারত্ি রপকঠ 
রনরমদত্ আসন) থথকে রত্রন সামকন ত্াোকলন, থেেস্থকল ত্াি রনকজি ত্ািুরি থর্খকলন-
থসরি উজ্জ্বল িরক্তম িকর্দি র্া সম্রাকিি প্রিাসরনে েমদোন্ড পরিচালনাি উকদ্দকিয রনরমদত্ 
হকয়কছ-থসরিি পাকি প্রায় এেই রৃ্রষ্টনন্দন আেষদর্ীয়ত্ায় বত্রি বিিাম খাকনি ত্ািুরি 
অিরস্থত্। প্রধান থসনাপরত্ ত্াাঁি জনয ত্ািুি িাইকিই অকপিা েিরছকলন, ত্াকে থর্কখ 
পরিষ্কাি থিাঝা র্ারিকলা আেিকিি থসখাকন থপৌঁছাকনাি জনয রত্রন েকত্ািা অরস্থি হকয় 
রছকলন। 
 
আেিি হারত্ি রপঠ থথকে নামকত্ না নামকত্ই বিিাম খান মুখ খুলকলন। সম্রাি, আপরন 
খিিিা শুকনকছন-রহমুি বসনযিা রর্ল্লী র্খল েকি রনকয়কছ। ইকত্ামকধযই আপনাি ত্ািুকত্ 
রু্দ্ধ সংিান্ত মিীসিা োর্দিম শুরু েকিকছ এিং এখন আমাকর্ি রে েির্ীয় থস 
সম্পকেদ িােরিত্ণ্ডা চলকছ। আেিি বিিাম খানকে অনুসির্ েকি ত্ািুকত্  ুকে 
থর্খকলন অনযানয থসনাপরত্ এিং পিামিদর্াত্ািা ত্াি িসাি জনয রনধদারিত্ সিুজ 
মখমকল আিারর্ত্ থসানাি পাত্ থমাডা এেরি িুকলি চািপাকি পুরু লাল-নীল িকর্দি 
িত্িরিকত্ আসনরসাঁরড হকয় িকস আকছ। আেিি আসন গ্রহর্ েিাি পি সেকল 
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র্াাঁরডকয় ত্াকে সংরিপ্ত অরিিার্ন জানাকলা, রেন্তু রত্রন লিয েিকলন পুনিায় আসন 
গ্রহর্ েিাি সময় ত্াাঁকর্ি নজি েকত্ািা সমীকহি সকঙ্গ ত্াাঁি পাকি র্াাঁডাকনা বিিাম খান 
থে প্রত্যি েিকলা। ত্ািরর্ থিগকে ত্লি েকিা, থস ত্াি িক্তিয সম্রািকে পুনিায় 
অিরহত্ েরুে, বিিাম খান আকর্ি রর্কলন। েকয়ে মুহূত্দ পি রর্ল্লীি র্ারয়কত্ব 
রনকয়ারজত্ থমাগল প্রিাসে থসখাকন উপরস্থত্ হকলা। আেিি ত্ািরর্ থিগকে রচনকত্ন 
এিং পছন্দও েিকত্ন। থস রছকলা উিি েিুকলি পাহাডী এলাোয় জন্মলাি েিা এে 
অসীম আত্মরিশ্বাসী থর্াদ্ধা, থপিীিহুল রিিাল থর্কহি সকঙ্গ সামিসযপূর্দ িিাি েকেি 
অরধোিী। ত্াাঁি থচাখকজাডা সিদর্া হাসযেিিাকি রমিরমি েকি রেন্তু এই মুহূকত্দ থসগুরল 
থিাকর্-থপাডা, শুষ্ক এিং রিষণ্ণ রূপ ধাির্ েকিকছ। 
 
ত্ািরর্ থিগ, ম্রাি এিং মিীসিাি সমু্মকখ পরিরস্থরত্ িযাখযা েকিা। বিিাম খাকনি েেস্বি 
অত্যন্ত ঠাণ্ডা থিানাকলা। িকলা েীিাকি তু্রম এেজন র্িিাি (নাইরিে এযারসে) রিকিত্া 
এিং ত্াি অনুগত্ রিকরাহীকর্ি োকছ সাম্রাকজযি িাজধানীকে আত্মসমপদর্ েকি পারলকয় 
একল। 
 
ত্ািা থোকনা মামুলী রিকরাহী নয়, িিং অত্যন্ত িরক্তিালী, উিমিাকি অস্ত্রসরজ্জত্ এে 
থসনািারহনী। রহমু থছাি িংকিাদূ্ভত্ হকত্ পাকি রেন্তু থর্ থেউ ত্াকে িাডা েকিকছ ত্াি 
জনযই থস সফলিাকি রু্দ্ধ জয় েকিকছ িহুিাি। রেন্তু এখন থস আি িাডাকি বসনয নয়, 
থস এখন রনকজি স্বাকথদ লডকছ। সম্রাকিি রপত্ামহ থর্ পুিাকনা থলার্ী সাম্রাজযকে রিত্ারডত্ 
েকিরছকলন রহমু ত্াকর্ি অনুসািীকর্ি আমাকর্ি রিরুকদ্ধ সংগরঠত্ েকিকছ। িত্দমান 
পরিরস্থরত্ এমন থর্, িহু সৎ এিং গরিদত্ িযরক্তও ত্াকে ত্াি পরিেল্পনা িাস্তিায়কন 
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সহায়ত্া েিকি। আমাকর্ি গুপ্তচকিিা খিি রর্কয়কছ এেরি রিিাল অগ্রিত্দী িারহনী 
পরিকমি সমিূরম থথকে রর্ল্লীি রর্কে অগ্রসি হকি, আি রহমুি মূলিারহনীি আকিা 
রিিাল, ত্াাঁকর্ি িকয়কছ রত্নিত্ রু্দ্ধ-হারত্ এিং ত্াকর্ি অিস্থান রর্কনি (প্ররত্রর্ন ত্ািা 
র্ত্ত্া রূ্ি অগ্রসি হকি) রহসাকি থিরি রূ্কিও নয়। এই অিস্থায় িাজধানী ত্যাগ না 
েিকল আমিা চিম িরত্ি সমু্মখীন হত্াম। 
 
 বিিাম খাকনি মুখ িাকগ েরঠন হকয় উঠকলা। রর্ল্লী থথকে পারলকয় একস তু্রম প্ররত্রি 
রিকরাহী এিং থগাত্রপরত্কর্ি োকছ এমন ইরঙ্গত্ পারঠকয়কছ থর্ ত্ািা আমাকর্ি রিরুকদ্ধ 
অস্ত্র তু্কল রনকত্ রিধা েিকি না। আরম থত্ামাি সকঙ্গ রিি হাজাি বসকনযি এেরি র্ল 
থিকখ একসরছলাম…. 
 
থসিা র্কথষ্ট রছকলা না। 
 
 ত্াহকল থত্ামাি উরচত্ রছকলা আমাকে িাত্দা পাঠাকনা এিং িাজধানী িিা েিা র্কত্াির্ 
পর্দন্ত না আরম অরত্রিক্ত থসনা পাঠাত্াম। 
 
ত্ািরর্ থিকগি থচাখ থজাডা জ্বকল উঠকলা এিং ত্াি োন হাকত্ি আঙু্গল গুকলা 
থোমিিন্ধনীকত্ গুাঁকজ িাখা িত্নখরচত্ খাপ রু্ক্ত খিিরিি (েযাগাি িা থছািা) হাত্কলি 
রর্কে এরগকয় থগকলা। বিিাম খান আপরন আমাকে িহু িছি ধকি থচকনন এিং আমিা 
পািাপারি রু্দ্ধ েকিরছ ও িক্ত ঝরিকয়রছ। আপরন রে আমাি রিশ্বস্তত্াি প্ররত্ সকন্দহ 
থপাষর্ েিকছন? 
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থত্ামাি আচিকর্ি জনয িরিষযকত্ থত্ামাকে জিািরর্রহ েিকত্ হকি, ত্ািরর্ থিগ। রেন্তু 
এখন প্রশ্ন হকলা থত্ামাি হািাকনা িাজধানী েীিাকি পুনরুদ্ধাি েিা র্ায়। আমাকর্ি 
উরচত্… এেজন িার্ারম র্ারড রিরিষ্ট িযরক্তকে ত্ািুকত্  ুেকত্ থর্কখ বিিাম খান থথকম 
থগকলন। আহকমর্ খান, তু্রম রনিাপকর্ রফকি আসকত্ থপকিকছা থর্কখ আরম আশ্বস্ত 
হলাম। রে খিি একনকছ আমাকর্ি িকলা? 
 
আেিি সিদর্াই আহকমর্ খাকনি প্ররত্ প্রসি রছকলন, থস ত্াি রপত্া হুমাযূ়কনি সিকচকয় 
রিশ্বস্ত অনুচিকর্ি মকধয অনযত্ম রছকলা। হুমাযূ়ন ত্াকে আগ্রাি প্রিাসে রহসাকি রনরু্ক্ত 
েকিন। রেন্তু রহমুি সকঙ্গ সংঘষদ শুরু হওয়াি পি বিিাম খান ত্াকে থেকে পাঠান এিং 
ত্াি সাকিে পর্-প্রধানরূ্ত্ ও থগাপন ত্থয সংগ্রহোিী রহকসকি রনরু্ক্ত েকিন। ত্াি 
ধূরলমরলন অিয়ি থর্কখ থিাঝা র্াকি থস সর্য রিরিকি থপৌঁকছকছ। 
 
রহমু ত্াি মূল থসনািারহনীি রু্ই লি বসনয রনকয় উিি-পরিম রর্ে থথকে রর্ল্লীি রর্কে 
অগ্রসি হকি। র্রর্ ত্াি িত্দমান গরত্ িজায় থাকে ত্াহকল থস আনুমারনে রু্ই সপ্তাকহি 
মকধয িাজধানীকত্ থপৌঁকছ র্াকি। রহমুি র্কলি সকঙ্গ রমরলত্ হিাি উকদ্দকিয র্াত্রা েিা 
এের্ল বসনযকে আমাি থসনািা পােডাও েকি, ত্াকর্ি োছ থথকেই এই ত্থয উদ্ধাি 
েিা থগকছ। ত্ািা আকিা জানায় িাজধানীকত্ থপৌঁকছ রহমু রনকজকে সম্রাি রহকসকি থঘাষর্া 
থর্য়াি ইিা থপাষর্ েিকছ। ইকত্ামকধয থস রনকজ পার্িাহ উপারধ ধাির্ েকিকছ এিং 
রনজ নাকম মুরা (িাো) বত্রিি আকর্ি প্রর্ান েকিকছ। আকিা জানা থগকছ, এই মকমদ 
িক্তিয প্রর্ান েিকছ থর্ রহনু্দস্তাকন থমাগলিা অবিধ অনুপ্রকিিোিী, থসই থমাগলকর্ি 
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উিিসূরি এে িালে এখন িাসন িমত্াি অরধোিী এিং এই সাম্রাকজযি রিেড একত্া 
নাজুে থর্ খুি সহকজই এি মূল উৎপািন েিা র্াকি। 
 
আহকমর্ খাকনি িক্তকিয মরিসিাি মকধয থর্কনা আচমো প্রার্সঞ্চাি হকলা। আেিকিি 
মকন হকলা সেকল পিস্পকিি রর্কে িীত্ রৃ্রষ্ট রিরনময় েিকলা। আমাকর্ি এখনই 
আঘাত্ েিা প্রকয়াজন-রহমু রর্ল্লীকত্ থপৌঁকছ রনকজি িরক্ত িৃরদ্ধ েিাি আকগই, বিিাম খান 
িলকলন। ত্াডাত্ারড অগ্রসি হকল থস রর্ল্লীকত্ থপৌঁছাকনাি আকগই আমিা ত্াি নাগাল 
পাকিা। 
 
রেন্তু থসিা খুি থিরি ঝুাঁরেপূর্দ হকি, থহিাত্ থথকে আগত্ এে থসনাপরত্ আপরি 
জানাকলা। আমিা র্রর্ পিারজত্ হই ত্াহকল আমাকর্ি সিরেছু হািাকত্ হকি। আকলাচনাি 
প্রস্তাি রর্কয় আমাকর্ি আকিা এেিু সময় থনয়া উরচত্…। 
 
িাকজ েথা। এমন িরক্তিালী অিস্থাকন থথকে রহমু আকলাচনাি প্রস্তািকে পািা রর্কত্ 
র্াকি থেকনা? িলকলন থমাহাম্মর্ থিগ, রত্রন িািােসারন এলাোি এেজন অরিজ্ঞ 
থর্াদ্ধা। আরম বিিাম খাকনি সকঙ্গ এেমত্। 
 
থত্ামিা সেকল িুল েিকছা, মুখ খুলকলন আলী গুল, থর্ এেজন ত্াজাে। আমাকর্ি 
সামকন এেিাই পথ থখালা িকয়কছ-আমকর্ি লাকহাকি র্াওয়া উরচত্, থস স্থানরি এখকনা 
থমাগল রনয়িকর্ আকছ এিং থসখাকন আমিা িরক্তসঞ্চয় েিকত্ পারি। ত্ািপি র্খন 
আমিা র্কথষ্ট িরক্তিালী হকিা, ত্খন িত্রুকর্ি রিত্ারডত্ েিকত্ পািকিা। 
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থেউ ত্াি রর্কে মকনাকর্াগ রর্কি না, আেিি িািকলন-র্খন িুদ্ধ রু্রিন্তাগ্রস্ত সিাসর্িা 
ত্াি চািপাকি থিািকগাল তু্লকলা। বিিাম খান এসি িির্ািত্ েিকত্ পািরছকলন না 
এিং এোগ্রিাকি আেিকিি রর্কে ত্ারেকয়রছকলন। আেিি িুঝকত্ পািরছকলন রত্রন 
ত্াি পিিত্দী পর্কিপ রিকিচনা েিকছন। রত্রন এিযাপাকিও রনরিত্ রছকলন থর্ বিিাম 
খাকনি প্রস্তািই সরঠে-আিমর্ েিাই থসই মুহূকত্দ িত্রুকর্ি প্ররত্কিাকধি থেষ্ঠ উপায়। 
ত্াাঁি রপত্াও পিিত্দীকত্ স্বীোি েকিকছন ত্াাঁি সাম্রাজয রিস্তািোকল অকনে থিকত্র থর্রিি 
োিকর্ িত্রুিা িরক্তিৃরদ্ধি সুকর্াগ থপকয়কছ। থসই মুহূকত্দ আেিি মনরস্থি েকি 
থফলকলন। ত্াাঁি িািাি মকত্া রনকজকে রত্রন রহনু্দস্তান থথকে রিত্ারডত্ হকত্ রর্কিন না। 
রহনু্দস্তান িাসন েিা থমাগলকর্ি রনয়রত্, ত্ািকচকয়ও িড সত্য এিা ত্াি রনয়রত্ এিং 
রত্রন এখাকন রিকে থাোি থচষ্টাই অিযাহত্ িাখকিন। 
 
আেিি রনকজি অজাকন্তই উকঠ র্াাঁডাকলন, সেকলি রৃ্রষ্ট ত্াি উপি রনিদ্ধ হকলা। র্কথষ্ট 
হকয়কছ! এই সাম্রাজয ত্যাগ েকি পালাকনাি রচন্তা েিাি স্পধদা থত্ামিা থোথায় থপকল? 
রত্রন উচ্চস্বকি িলকলন। থত্ামাকর্ি থোকনা অরধোি থনই অত্মসমপদর্ েিাি। এখাকন 
আরমই নযায়সঙ্গত্। িাসে এিং সম্রাি। আমাি র্ারয়ত্ব-আমাকর্ি র্ারয়ত্ব-নতু্ন িূ-খন্ড 
জয় েিা এিং থর্সি িূ-খন্ড আমাকর্ি পূিদপুরুষ আমাকর্ি জনয জয় েকি থগকছন 
থসগুরলকে িত্রুি োকছ সমপদর্ েকি পারলকয় র্াওয়া নয়। এখনই আমাকর্ি উরচত্ 
রহমুকে আিমর্ েিা এিং হারত্ি পাকয়ি রনকচ রপষ্ট হওয়া ত্িমুকজি মকত্া ত্াকে ধ্বংস 
েিা। আরম রনকজ বসনযকর্ি থনতৃ্ত্ব থর্কিা। 
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 আেিি িক্তিয থিষ েকি আসন গ্রহর্ েিাি সময় এে মুহূত্দ বিিাম খানকে লিয 
েিকলন, রত্রন প্রায় রু্কিদাধয মস্তে থহলাকনি মাধযকম আেিকিি েকঠাি িক্তকিযি প্ররত্ 
ত্াাঁি সন্তুরষ্ট প্রোি েিকলন। অনযানয উপকর্ষ্টা এিং থসনাপরত্িা ত্খন র্াাঁরডকয় আকছন 
এিং হঠাৎ ত্াকর্ি সরম্মরলত্ েকেি উচ্চ িকব্দ ত্ািু প্রেরম্পত্ হকলা, সেকল এেই িােয 
উচ্চাির্ েিকছন: রমজদা আেিি! রমজদা আেিি! রত্রন প্রথকম আশ্বস্ত হকলন এিং 
ত্ািপি গিদকিাধ েিকলন। ত্ািা থেিল ত্াাঁকে বত্মুকিি িংিধি এেজন আরমিজার্া 
রহকসকিই থমকন রনকলা না- িিং সম্রাি রহকসকি ত্াাঁি প্রথম রু্দ্ধারির্াকন ত্াাঁকে অনুসির্ 
েিাি ইিাও প্রোি েিকলা। রত্রন রেকিাি হওয়া সকেও ত্াাঁি িক্তিযকে ত্ািা গুরুত্ব 
প্রর্ান েকিকছ, ফলপ্রসূ রনকর্দিনা রর্কত্ থপকি রত্রনও তৃ্রপ্তকিাধ েিকছন। 
 
 এেঘটা পি আেিি মরহলাকর্ি জনয রনধদারিত্ অন্দি মহকল ত্াি মাকয়ি সকঙ্গ থর্খা 
েিকত্ থগকলন। ত্াাঁকর্ি িয়ন এিং থগাসকলি ত্ািুগুরল থসানাি পাকত্ থমাডা উাঁচু োকঠি 
বত্রি ঝাাঁঝরি রর্কয় সুিরিত্ থর্গুরল ষাাঁকডি চামডাি রফত্া রর্কয় পিস্পকিি সকঙ্গ িাাঁধা। 
এেরিমাত্র প্রকিি পথ উিম িাকি সুিরিত্। রত্রন র্খন মাকয়ি ত্ািুকত্ প্রকিি েিকলন 
চন্দকনি রমরষ্ট গন্ধ ত্াাঁি নাকে থিকস একলা। 
 
হারমর্া থিিকমি ফুল সরজ্জত্ এেরি থোলিারলকি শুকয় রছকলন এিং ত্াাঁি পরিচারিো 
জয়নাি ত্াি লম্বা োকলা চুল আচকড রর্রিকলা। আকিে রর্কে ফুফু গুলির্ন এেগ্ররচকি 
এেরি িীর্াি ত্াকি সুি মূঘদনায় মি রছকলন। হারমর্াি রিপিীত্ রর্কে আেিকিি রু্ধমা 
মাহাম আঙ্গা এেরি োরমকজি উপি নিা সূরচেমদ েিরছকলন। থমাগল িীরত্ অনুর্ায়ী 
িাজপুত্র এিং রু্ধমাি সম্পেদ আজীিন অরিরিি থাকে। এেইিাকি আেিকিি তু্লনায় 
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েকয়ে মাকসি িড মাহাম এি রনজ পুত্র আর্ম খান ত্াি রু্ধ-িাই এি মর্দার্া প্রাপ্ত এিং 
এই সম্পেদ আপন িাইকয়ি তু্লনায় থোকনা অংকি েম নয়। 
 
 আেিিকে থর্কখ এই রত্নজন মরহলাি থচাখ উজ্জ্বল হকয় উঠকলা। ত্াি মা হারমর্াি 
িয়স ত্খকনা রত্রি থপকিায়রন এিং ত্াাঁি িিীি হালো-পাত্লা। ঝি েকি উকঠ র্াাঁরডকয় 
রত্রন আেিিকে জরডকয় ধিকলন। গুলির্ন িীর্া থিকখ মৃরু্ হাসকলন। মাহাম আঙ্গাও 
ত্াাঁকে উষ্ণ আরলঙ্গন েিাি জনয এরগকয় একলন। 
 
আেিি ত্াাঁি শুিাোঙ্ক্ষী রত্ন মরহলাকে এেকত্র থর্কখ খুরি হকলন র্াকর্ি রত্রন 
পৃরথিীকত্ সিকচকয় আপন মকন েকিন। আরম রু্দ্ধ সংিান্ত সিা থথকে সিাসরি 
থত্ামাকর্ি এখাকন একসরছ। রহমুি অগ্রিত্দী বসনযিা রর্ল্লী র্খল েকি রনকয়কছ রেন্তু ত্ািা 
থিরিরর্ন র্খকল থােকত্ পািকি না। আগামীোল আমাি থনতৃ্কত্ব আমাকর্ি থসনািারহনী 
রহমু ও ত্াি মূল বসনযর্ল এি গরত্কিাধ েিকি ত্ািা রর্ল্লীকত্ থপৌঁছাকনাি আকগই। 
আমিা রহমুকে পিারজত্ েকি আমাকর্ি অরধোি পুনরুদ্ধাি েিকিা। 
 
িাছা আমাি, আকিগরসক্ত েকে িকল উঠকলন হারমর্া, আরম সিদর্াই জানত্াম, এমনরে 
র্খন তু্রম আমাি থপকি রছকল, থর্ এেরর্ন তু্রম এে মহান থর্াদ্ধা এিং থনত্া হকি। 
আমাি থসই স্বপ্ন আজ সরত্য হকত্ র্াকি থর্কখ আমাি হৃর্য় আনকন্দ পরিপূর্দ। আরম 
থত্ামাকে রেছু রজরনস রর্কত্ চাই। রত্রন জয়নািকে রফসরফস েকি রেছু িলকলন, থস 
দ্রুত্ থস স্থান ত্যাগ েিকলা। র্খন রফকি একলা থর্খা থগকলা ত্াি হাকত্ সিুজ মখমকল 
জডাকনা রেছু িকয়কছ র্া থস হারমর্াি পাকয়ি োকছ িত্িরিি উপি িাখকলা। হারমর্া রনচু 
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হকয় মখমকলি আিার্ন সরিকয় রর্কলন, আেিি থর্খকলন থসখাকন ত্াাঁি রপত্াি থসানালী 
িিিমদ (কব্রস্টকেি) এিং ঈগলােৃরত্ি হাত্ল রিরিষ্ট ত্কলায়াি-আলমগীি, র্াি খাকপ 
নীলা পাথকিি অলঙ্কির্ িকয়কছ। 
 
িমদ এিং ত্কলায়াি প্রত্যি েকি আেিকিি মকনি পর্দায় একত্ঠ স্পষ্টিাকি ত্াাঁি রপত্াি 
অিয়ি থিকস উঠকলা থর্ রত্রন থচাখ িন্ধ েকি থফলকলন র্াকত্ ত্াি মা ত্াি থচাকখি 
অশ্রু থর্খকত্ না পান। হারমর্া এিং মাহাম আঙ্গা ত্াাঁি িকি িমদ পরিকয় রর্কলন। হুমাযূ়ন 
লম্বা এিং থপিীিহুল রছকলন রেন্তু আেিিও ইকত্ামকধয থসই গডন লাি েকিকছন। 
িিিমদরি ত্াাঁি িিীকি িাকলাই মারনকয় থগকলা। এিাকি হারমর্া ত্াাঁি রর্কে আলমগীি 
এরগকয় রর্কলন। আেিি ধীকি ত্কলায়ািরি খাপমুক্ত েিকলন এিং িূকনয থসিা েকয়েিাি 
চালাকলন। থসিাি ওজন এিং িািসময রত্রন সন্তুরষ্টকিাধ েিকলন। 
 
 থত্ামাি প্রস্তুরত্ি জনয আরম একত্ারর্ন অকপিা েিরছলাম, হারমর্া িলকলন, থর্কনা রত্রন 
আেিকিি মকনি েথা িুঝকত্ পািকছন। এখন তু্রম প্রস্তুত্। আগামীোল র্খন তু্রম 
িওনা হকি, আরম মাত্াসুলি রু্রিন্তা অনুিি েিকিা রঠেই রেন্তু থসই সকঙ্গ এেজন 
সম্রাজ্ঞীি গিদও। আল্লাহ্ থর্কনা থত্ামাি সহায় থহান আমাি িাছা। 
 
. 
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০২. এেচি োিা  াথা 
 
মধযাহ্ন থিকষ সূকর্দি প্রচণ্ড ত্াকপ রর্গন্ত রঝেরমে েিরছকলা র্খন র্াাঁরডকয় থাো আেিি 
রিচরলত্ মকন এে পা থথকে অনয পাকয় িি রর্কলন। রর্ল্লীি উিি-পরিম রর্কেি এে 
বিরচত্রহীন থছাি থছাি পাহাড থিরষ্ঠত্ এলাোি সমিূরমকত্ রত্রন র্াাঁরডকয় আকছন। হঠাৎ 
রত্রন থর্খকত্ থপকলন ত্প্ত িাযু়মণ্ডকলি স্বি পর্দা থির্ েকি প্রায় পঞ্চাি জন বসকনযি 
এের্ল অশ্বাকিাহী এরগকয় আসকছ। ত্াকর্ি আগমন লিয েিকত্ েিকত্ রত্রন পাকি 
র্াাঁরডকয় থাো বিিাম খানকে রজজ্ঞাসা েিকলন, ওকর্ি সমু্মকখ ওিা আহকমর্ খান ত্াই 
না? 
 
আরম রনরিত্ নই। আপনাি ত্রুর্ থচাখগুরল আমাি থথকে িাকলা, রেন্তু ওকর্ি এেজন 
থর্ পত্াোরি িহন েিকছ থসিা রনিঃসকন্দকহ আমাকর্িই সিুজ িঙ রচরহ্নত্ থমাগল 
পত্াো। 
 
অল্পসময় পকিই থিাঝা থগকলা থসিা আহকমর্ খানই, বিিাম খাকনি পিামকিদ আেিি 
ত্াকে রহমুি অিস্থান ও সামরিে িরক্ত সম্পকেদ অরধে রনরিত্ হওয়াি জনয ত্থয সংগ্রহ 
েিকত্ পারঠকয়রছকলন রত্ন রর্ন আকগ। প্রায় পকনকিা রমরনি পি থস ত্াাঁকর্ি োকছ 
থপৌঁছাকলা এিং আেিকিি সমু্মকখ রিনীত্িাকি অিনত্ হকলা। 
 
 থসাজা হউন, আহকমর্ খান, রে সংিার্ একনকছন িলুন? 
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 থোকনা ঝাকমলা ছাডাই আমিা রহমু এিং ত্াি মূল থসনািরহনীকে খুাঁকজ থপকয়রছ। ত্ািা 
পারনপকথ রিরিি স্থাপন েকিকছ, এখান থথকে মাত্র িাি মাইল উিি রর্কে। পারনপথ 
নামরি আেিকিি পরিরচত্ এিং এিসকঙ্গ ত্াি খারনেিা থগৌিিও জরডকয় আকছ। রত্রি 
িছি আকগ ত্াাঁি রপত্ামহ িািি রর্ল্লীি থলার্ী িংিীয় সুলত্ান ইব্রারহমকে এই 
পারনপকথি রু্কদ্ধই পিারজত্ েকি থমাগল সাম্রাকজযি সূচনা েকিন। এিাি আেিকিি 
পালা পারনপকথি আকিেরি রু্কদ্ধ থমাগল িারহনীকে থনতৃ্ত্ব থর্য়াি। িয়কস ত্রুর্ হওয়া 
সকেও ত্াাঁকে আপ্রার্ থচষ্টা েিকত্ হকি িংিীয় ঐরত্হযকে সমুিত্ িাখাি জনয। 
 
 রহমুি িারহনীকত্ েকত্াজন বসনয আকছ আহকমর্ খান? রত্রন রজজ্ঞাসা েিকলন। 
 
 আমিা ধাির্া েিরছ প্রায় এেলি রিি হাজাি, ত্াাঁকর্ি অকধদে অশ্বাকিাহী এিং উিম 
মাকনি। আি প্রায় পাাঁচিত্ রু্দ্ধ-হারত্ িকয়কছ। 
 
আমিা র্া থিকিরছলাম থসিাই সরত্য হকলা, আমাকর্ি তু্লনায় ত্াি রিি হাজাি বসনয 
থিরি আকছ। ত্াাঁি োমান এিং িনু্দকেি সংখযা েকত্া? আমিা র্া থিকি রছলাম ত্াি 
তু্লনায় েম সংখযে োমান আকছ ওকর্ি, সিদকমাি রত্রিরি হকত্ পাকি, থসগুরলি 
থিরিিিাগই থছাি আোকিি। রূ্ি থথকে র্কত্ািা িুঝকত্ থপকিরছ ত্াি পর্ারত্ে 
বসনযকর্ি হাকত্ িনু্দকেি পরিিকত্দ ত্ীি-ধনুে িকয়কছ। ত্কি অল্পসংখযে িনু্দেধািী ত্াি 
র্কল িকয়কছ। 
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 িনু্দকেি রর্ে থথকে আমিা ওকর্ি তু্লনায় সুরিধাজনে অিস্থাকন আরছ, রে িকলন 
বিিাম খান? আেিি ত্াি প্রধান থসনাপরত্ি রর্কে রফিকলন। পারনপকথ রু্দ্ধ না েিাি 
মকত্া আমাকর্ি থত্মন থোকনা রু্রক্ত থনই, আকছ রে? থসরি আমাকর্ি বসনযকর্ি জনয 
থসৌিাগয িকয় আনা এেরি স্থান। থসখাকন রু্দ্ধ েিাি থিকত্র আমাকর্ি থর্াদ্ধািা অকনে 
থিরি আত্মরিশ্বাস পাকি, আমাকর্ি বসনযসংখযা র্রর্ও তু্লনামূলেিাকি েম। 
 
 বিিাম খান ত্াাঁি অনুগ্রহিাজন ত্রুর্ সম্রাকিি উৎসাহ থর্কখ মৃরু্ হাসকলন। জ্বী সম্রাি, 
থসরি রনরিত্িাকিই রু্দ্ধ েিাি জনয এেরি উপরু্ক্ত স্থান। আমিা এই িন্ধযা সমিূরমি 
উপি রর্কয় গুপ্ত আিমকর্ি আিঙ্কা ছাডাই দ্রুত্ থসখাকন থপৌঁছাকত্ পািকিা। 
 
আেিি রেছু িলকত্ র্ারিকলন রেন্তু ত্াি আকগই আহকমর্ খান িকল উঠকলন, মহামানয 
সম্রাি, আপরন পারনপথকে থমাগলকর্ি রিজকয়ি জনয থসৌিাগযজনে িলকছন। থসিা 
সরত্য-রেন্তু রহমুি জনয এি থোকনা ত্াৎপর্দ থনই। রহমুি রিরিকি িযিসা েকিকছ এমন 
এেজন সওর্াগিকে আমিা রজজ্ঞাসািার্ েকিরছ এিং ত্াি োকছ এেরি গল্প শুকনরছ। 
থস র্ারি েকিকছ থর্ রহমুি এোন্ত িযরক্তগত্ এে থসিকেি োকছ থস এই গল্পরি শুকনকছ। 
রেন্তু এই গল্পরি রহমুি র্কলি সেকলই জাকন। োির্ পিিত্দীকত্ আমাকর্ি হাকত্ িন্দী 
আকিেজন বসরনে এেই গকল্পি পুনিািৃরি েকিকছ। 
 
গল্পরি রে? আেিি রজজ্ঞাসা েিকলন। 
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 থসিা হকলা থিি রেছু িাত্ আকগ রহমুি হরস্তর্কলি এেরি রিিাল হারত্ িজ্রপাকত্ি 
আঘাকত্ মািা র্ায়। আস্তািকলি অনয হারত্গুরল সামানয আহত্ও হয়রন। পিরর্ন সোকল 
রহমু র্খন সংিার্রি জানকলা ত্খন থস স্বীোি েিকলা থর্, এেই িাকত্ থস এেরি রু্িঃস্বপ্ন 
থর্কখকছ। থস থর্কখকছ থস ত্াি হারত্ি রপঠ থথকে এেরি খিকস্রাত্া নর্ীকত্ পকড 
রগকয়কছ। থস র্খন েুকি র্ারিকলা ত্খন এেজন থমাগল থর্াদ্ধা ত্াকে থিকন ত্ীকি তু্কল। 
ত্ািপি ত্াকে রিেল রর্কয় িাাঁকধ এিং ত্াি গলায় এেরি র্রড থপরচকয় থিকন রনকয় থর্কত্ 
থাকে। রহমু ত্াি অনুসািীকর্ি োকছ স্বপ্নরি িযাখযা েকি এিাকি-থস িকল ত্াি িংকি 
এমন ঐরত্হয িকয়কছ থর্ ত্ািা স্বকপ্ন র্া থর্কখ ত্াকর্ি িাস্তি জীিকন ত্াি রিপিীত্ ঘিনা 
ঘকি। অত্এি িীঘ্রই থস থমাগলকর্ি ত্াাঁকর্ি হারত্ি উপকিি সুিরিত্ আসন থথকে 
িূরমকত্ ধিািায়ী েিকি এিং আমিা সেকল ত্াি োকছ িন্দীত্ব িির্ েিকিা। র্রর্ও 
পিিত্দীকত্ পরিষ্কাি থিাঝা থগকছ থস িীষর্ রচরন্তত্ এিং থস ত্াি রহনু্দ থর্ি-থর্িীি প্ররত্ 
মুক্তহকস্ত উৎসগদ প্রর্ান েিকছ। 
 
এিা রনিঃসকন্দকহ এেরি বর্ি সংকেত্, আেিি িািকলন। এসময় বিিাম খান িকল 
উঠকলন, এই গুজি র্রর্ সরত্য নাও হয়, এি প্রচাি রহমুি রিরিকিি থর্াদ্ধাকর্ি মকনািল 
েরমকয় থর্কি। এই জনযই আরম মকন েরি এখনই আমাকর্ি পারনপকথি রর্কে অগ্রসি 
হওয়া। 
 
* 
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রু্ইরর্ন পকিি ঘিনা। থিাি হওয়াি রঠে পূিদ মুহূকত্দ িন্ধন োকজি জনয জ্বালা আগুকনি 
উজ্জ্বল েমলা িকঙি রিখায় থিাকিি ধূসি আকধা-অন্ধোি অপসারিত্ হরিকলা। 
আেিকিি থলাকেিা ত্রডঘরড েকি খািাি থখকয় রু্কদ্ধি প্রস্তুরত্ রনকত্ শুরু েিকলা। 
রেছুিা রিচরলত্ মকন আঙু্গকলি সাহাকর্য ত্ািা ত্াকর্ি ত্কলায়াকিি ধাি পিীিা েিকছ 
এিং িািংিাি থঘাডাি রপকঠ িাাঁধা রজন র্কথষ্ট িক্তিাকি একি আকছ রেনা থর্খকছ। 
থসইসকঙ্গ রিডরিড েকি আসি রু্কদ্ধ সাফলয লাকিি জনয ত্াকর্ি স্রষ্টাি োকছ প্রাথদনা 
েিকছ। অনযরর্কে রু্দ্ধ সংিান্ত মিীসিাি রসদ্ধান্ত অনুর্ায়ী, থছাি োমানগুরলকে 
চরিিরি ষাাঁকডি সকঙ্গ থজাত্া হকয়কছ র্াকত্ থসগুরল বসনযকর্ি সকঙ্গ এেই গরত্কত্ অগ্রসি 
হকত্ পাকি। অনযরর্কে হস্তী িারহনীি মাহুকত্িা হারত্গুরলকে রু্কদ্ধি জনয প্রস্তুত্ 
েিরছকলা। থসগুরলকে ইস্পাকত্ি িমদ পডান হরিকলা এিং ত্াাঁকর্ি র্াাঁকত্ িাাঁো খিি িাাঁধা 
হরিকলা। এই সি প্রস্তুরত্ থিষ হওয়াি পকিই ত্াকর্ি রপকঠ হাওর্া িসান হকি র্াি 
উপি বসনযিা অিস্থান থনকি। থহরেমিা ত্াকর্ি ত্ািুকত্ প্রকয়াজনীয় মলম এিং থছাি 
থছাি রিরিকত্ িযাথা উপষমোিী ওরপয়াম িকি বসনযকর্ি জনয প্রস্তুত্ িাখরছকলা। থসই 
সকঙ্গ মািাত্মে জখকমি রচরেৎসাি জনয েিাকত্া এিং ছযাো থর্য়াি র্ণ্ডও গুছারিকলা। 
 
 আেিকিি িাকলা ঘুম হয়রন। থগৌিি ও রিজকয়ি রিরিপ্ত েল্পনা এিং রু্িঃরিন্তা 
রমকলরমকি ত্াাঁকে থেিলই সত্েদ েকিকছ িািিাি, থর্কনা ত্াকে িকলকছ- সািধান! রনকজি 
এিং থত্ামাি পূিদপুরুকষি অমর্দার্া েকিানা। শুধু শুধু শুকয় না থথকে রু্ঘটা আকগই রত্রন 
উকঠ পকডকছন। এখন রত্রন রপত্াি িিিমদ এিং ত্কলায়াকি সুসরজ্জত্। মাথায় পকডকছন 
ঘাকডি োকছ ধাত্ি পাত্ রু্ক্ত রিকয়াস্ত্রার্ (কহলকমি)। ত্াাঁি পাকি িকয়কছন বিিাম খান 
এিং চওডা োাঁকধি অরধোিী ত্ািরর্ থিগ, ত্ািাও অকস্ত্র সরজ্জত্ এিং রিকিাম্রার্ 
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পরিরহত্। আেিি অকনে েকষ্ট বিিাম খানকে িারজ েরিকয়কছন ত্ািরর্ থিগকে রু্কদ্ধ 
অংিগ্রহর্ েিকত্ রর্কয় আকিেিাি ত্াি থর্াগযত্া প্রমাকর্ি সুকর্াগ থর্য়াি জনয। 
 
থর্ডঘটা পি এেরি অগ্রিত্দী র্লকে অনুসির্ েকি আেিি ত্াি রু্ধ-িাই আর্ম 
খানকে পাকি রনকয় থঘাডা ছুরিকয় অগ্রসি হরিকলন। ত্াাঁি অিস্থান প্রায় এেমাইল চওডা 
অগ্রসিমান িারহনীি মাঝামারঝ স্থাকন। ত্াি থঘাডারিও থর্কনা ত্াকর্িই মকত্া রু্দ্ধ েিাি 
জনয অরস্থি হকয় উকঠকছ। বিিাম খান ত্াকর্ি থথকে অল্প রূ্কি থঘাডা থছািাকিন। রত্রন 
আকগই সত্েদ েকি রর্কয়কছন পাশ্বদিত্দী আশ্বাকিাহী িারহনী এিং অগ্রিত্দী র্লরি থর্কনা 
থোকনািকমই ষাাঁড-িানা থগালন্দাজ িারহনী এিং হস্তী িারহনীি োছ থথকে থিরি রূ্কি 
সকি না র্ায়। আি পাকয় থহাঁকি অগ্রসিমান ত্ীিন্দাজ িারহনীকেও ত্ািা থর্কনা োছাোরছ 
িাকখ। 
 
 থমাঘািি আোি রনকয় থিাি হকলা, রনচু থমঘগুরল িাযু়ত্ারডত্ হকয় ছুকি চকলকছ। রেন্তু 
আেিি র্খন উপিরর্কে ত্াোকলন ত্খন থমঘগুরলি মাকঝ ফাাঁে সৃরষ্ট হকয় সূর্দ উাঁরে 
রর্কলা, সূকর্দি উজ্জ্বল িরি ত্াাঁি িকমদি উপি পকড ঝলকস উঠকলা। রনকজি ঊধ্বদমুখী 
মুকখি উপি রত্রন আচমো উষ্ণত্া অনুিি েিকলন, রত্রন বিিাম খানকে লিয েকি 
িলকলন, এিা আমাকর্ি থসৌিাগযসূচে আকিেরি বর্ি সংকেত্, ত্াই না? এই সংিার্রি 
আমাকর্ি থর্াদ্ধাকর্ি মকধয ছরডকয় রর্ন। উরর্ত্ সূর্দ আজ এেমাত্র আমাি উপিই আকলা 
ছডাকি। আি রহমু োকলা থমঘ িািা আিারর্ত্। জয় আমাকর্িই হকি। পিিত্দীকত্ 
আকিা রিজয় আমিা অজদন েিকিা। আমাকর্ি সাম্রাজয চেগ্রহকর্ি মকত্া অনয সি 
িাজযকে আিারর্ত্ েিকি এিং ত্াি চমৎোরিকত্ব সেকলি থচাখ ঝলকস র্াকি। 
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বিিাম খান আেিকিি িক্তিযকে সমথদন জানাকত্ র্খন ত্াি রর্কে রফিকলন, থসই মুহূকত্দ 
আেিি ত্াি িািাি ত্কলায়ািরি থোষমুক্ত েকি মাথাি উপি ঘুিাকলন। সকঙ্গ সকঙ্গ 
 ুরলকর্ি রু্দ্ধ- াকেি আওয়াজ থজািাল হকলা এিং রিঙ্গাি আত্দনাকর্ চািরর্ে প্রেরম্পত্ 
হকয় উঠকলা। জয় আমাকর্িই হকি, আেিকিি এই রচৎোি ত্াি সমান্তিাল সেল 
থর্াদ্ধাি মুকখ উচ্চ স্বকি প্ররত্ধ্বরনত্ হকলা। 
 
রেন্তু সমু্মখ থথকে এি উিি থিকস একলা, রহমুি থর্াদ্ধাকর্ি সাহসী রচৎোি। রহমু, রহমু, 
রহমুপার্ীিাহ! থিোকি (কঘাডাি পার্ানী) িি রর্কয় র্াাঁরডকয় আেিি থর্খকলন ত্াি 
বসনযর্কলি িারহত্ সিুজ পত্াো ছারডকয় প্রায় এেমাইল রূ্িকত্ব রহমুি হারত্গুরলি িমদ 
সূকর্দি আকলায় ঝলকস উঠকছ। রত্রন রহমুি থেৌিল িুঝকত্ পািকলন। রহমু ত্াি থর্াদ্ধাকর্ি 
আকিপাকিি থছাি থছাি পাহাড গুরলকত্ স্থাপন েকিকছ, িহু িছি আকগ আেিকিি 
রপত্ামহ িািি এেই থেৌিকল ত্াাঁি মহান রিজয় অজদন েকিরছকলন। আেিকিি মকত্া 
রহমুও সমু্মখ আিমকর্ি উপি সিদারধে গুরুত্ব রর্কি। 
 
 আেিি রিকস্ফাির্ উনুখ আকিয়রগরিি মকত্া উকিজনা অনুিি েিকলন। রত্রন ত্াাঁি উাঁচু 
োকলা থঘাডারিি থপকি লারথ থমকি সমু্মকখ অিরস্থত্ থর্াদ্ধাকর্ি মধয রর্কয় ত্ীব্র থিকগ 
এরগকয় থগকলন, আর্ম খান এিং ত্াি ঘািকড র্াওয়া থর্হিিীিা প্রার্পকর্ ত্াাঁকে 
অনুসির্ েিকলা। 
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সম্রাি, আমাকর্ি োন-পাশ্বদস্থ থর্াদ্ধািা রিিৃঙ্খল হকয় পকডকছ, এে থসনােত্দা আধঘটা 
পি আেিকিি োকছ এরগকয় একস িলকলা। ত্াি মুখমণ্ডল ধূলা আি ঘাকম মাখামারখ 
হকয় থগকছ এিং ত্াি রিকিাস্ত্রার্রি থখায়া থগকছ। ত্াি সার্া থঘাডারি থজাডাকলা শ্বাস 
থফলরছকলা এিং থসিাি পিার্কর্কি(পাছা) ত্কলায়াকিি আঘাত্ থথকে িক্তিির্ 
হরিকলা। বিিাম খান ইকত্ামকধয সমু্মখ থসনাকর্ি অরত্িম েিা আেিকিি উন্মি গরত্ 
প্ররত্কিাধ েকিকছন, এখন রত্রন ও আর্ম খান ত্াি পািাপারি আগাকিন। ত্ািা রত্নজন 
থছাি আোকিি এেেজন থব্রাকিি োমাকনি িৃকিি মকধয অিস্থান েিকছ। োমানগুরল 
র্াগাি প্রস্তুরত্ চলকছ। থর্খাকন সংঘষদ চলকছ ত্াি থথকে প্রায় এেি গজ থপছকন 
িকয়কছন ত্ািা। 
 
েূিবনরত্ে রিষ্টাচাকিি থত্ায়াক্কা না েকি আেিকিি সমু্মকখ বিিাম খান থসনা েত্দারিকে 
রজজ্ঞাসা েিকলন, ত্ািরর্ থিকগি িূরমো রে আিািযিে? 
 
অিিযই জনাি, রেছুিা িুব্ধ হকয় থস জিাি রর্কলা। রু্কদ্ধি থেেস্থকল ত্াি পত্াো 
এখকনা সমুিত্। ত্ািরর্ থিগ রহমুি সিকচকয় িরক্তিালী রু্দ্ধ হারত্গুরলি সামকন পকড 
থগকছন। থসগুরল ত্ািরর্ থিকগি থর্াদ্ধাকর্ি প্রায় রপষ্ট েকি  ুকে থগকছ। আমাকর্ি 
িনু্দেধািীকর্ি থছাাঁডা গুরল হারত্গুরলি ইস্পাকত্ি মস্তে-আিির্ থির্ েিকত্ িযথদ 
হকয়কছ। হারত্িারহনীি আিমর্কে অনুসির্ েকি রহমুি পর্ারত্ে বসনযিাও আিমর্ 
েকিকছ। ত্াাঁকর্ি অকনকে পুিাকনা থলার্ী িংিীয় পত্াো িহন েিকছ। সিদকিষ আরম 
থর্রখ ত্ািরর্ থিগ প্রিল প্রত্াকপ িত্রু থর্াদ্ধাকর্ি িুযহ থির্ েকি  ুকে থগকছন। রেন্তু োন 
রর্কে অিরস্থত্ আমাকর্ি অশ্বাকিাহী থসনািা রপছু হিকছ, থেউ থেউ ত্াকর্ি সহকর্াদ্ধাকর্ি 
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ত্যাগ েকি অস্ত্র থফকল পালাকি। র্ািা প্ররত্কিাধ অিযাহত্ থিকখকছ ত্াকর্িকে রঘকি 
থফকল হত্যা েিকছ িত্রুিা। 
 
 উরিি আেিি পুনিায় থিোকি িি রর্কয় র্াাঁরডকয় োন-পাশ্বদস্থ থসনাকর্ি রর্কে 
ত্াোকলন। ত্াি পর্ারত্ে িারহনী সরত্যই ছত্রিঙ্গ হকয় পডকছ। বিিাম খান, আমাকর্ি 
এিুরন রেছু েিা উরচত্। আরম রে অরত্রিক্ত থসনা রনকয় ওকর্ি সাহাকর্য এরগকয় র্াকিা? 
 
না। একত্ আকিা থিরি প্রার্হারন হকি-আপরনও মািা থর্কত্ পাকিন রেন্তু থত্মন থোকনা 
ফল পাওয়া র্াকি না। রহমুি থসনাকর্ি আমাকর্ি থেেস্থকল রনকয় আসকত্ হকি, থর্খাকন 
আমিা এখকনা অকনে িরক্তিালী। ত্ািপি িাম রর্ে থথকে আমিা থসনা সমাগম 
িাডাকত্ পারি। 
 
এই োমান গুরলি মাকঝ আমিা রে র্কথষ্ট িরক্তিালী? আেিি প্রশ্ন েিকলন। 
 
রনিয়ই সম্রাি। আরম থসনােত্দাকর্ি রনকর্দি রর্রি ত্ািা র্াকত্ পর্ারত্ে ত্ীিন্দাজকর্ি 
োমাকনি থিষ্টনীি মকধয জকডা েকি। বিিাম খান ত্াি পাশ্বদিত্দী এে থসনা েত্দাকে 
হুেুম েিকলন, মালিাহী গারডগুরলকে োমানগুরলি ফাাঁকে ফাাঁকে জকডা েকি থফকলা 
থসগুরলকে আডাল েিাি জনয। অগ্রিত্দী বসনযকর্ি আমাকর্ি এখাকন রপরছকয় আসকত্ 
িকলা এিং িাম রর্কে রু্দ্ধিত্ বসরনেকর্ি মকধয র্ািা অরত্রিক্ত িকয়কছ ত্াকর্িও আসকত্ 
িকলা। 
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িত্দমান পরিরস্থরত্ থথকে উিিকর্ি জনয আেিি ত্খন মরিয়া হকয় রচন্তা েিকছন, ত্াি 
মাথায় এেরি রচন্তা একলা। বিিাম খান, োন পাকিি থর্াদ্ধাকর্ি মকধয র্ািা িিা থপকয়কছ 
ত্াকর্িকেও আকর্ি েিা র্ায় আমাকর্ি রর্কে পারলকয় আসকত্-ত্ািা র্খন আত্রঙ্কত্িাকি 
পালাকনাি িান েিকি রহমু ত্াকর্িকে অরধে উৎসাকহ অনুসির্ েকি আমাকর্ি পাটা 
আিমকর্ি আওত্ায় চকল আসকত্ পাকি। 
 
বিিাম খান এেিু থিকি সম্মরত্ জানাকলন। আপরন রু্দ্ধ-রিিা িাকলাই আয়ি েকিকছন। 
রহমুি থসনাকর্ি প্রচণ্ড িরক্তকত্ আিমর্ েিাি জনয এখকনা আমাকর্ি হাকত্ অিযিহৃত্ 
অশ্বাকিাহী এিং হস্তীিারহনী িকয়কছ। আর্ম খান, এেেজন বসনয রনকয় এরগকয় র্াও এিং 
োন পাকিি থসনােত্দাকর্ি মকধয র্াকেই পাও িকল ত্ািা থর্কনা আত্কঙ্কি িান েকি 
আমাকর্ি রর্কে রপরছকয় আকস। 
 
আর্ম খান এের্ল অশ্বাকিাহী রনকয় থঘাডা থছািাকলা এিং রিিৃঙ্খল রু্দ্ধ থিকত্রি মাকঝ 
হারিকয় থগকলা। 
 
র্ি রমরনি পকিি ঘিনা। আেিি ত্খকনা োমান থঘিা িৃকিি মাঝখাকন ত্াাঁি োকলা 
থঘাডারিি রপকঠ িকস আকছন। হঠাৎ লিয েিকলন ত্াাঁি র্কলি রেছু অশ্বাকিাহী ত্াাঁি 
রর্কে থঘাডা ছুরিকয় এরগকয় আসকছ। ত্াকর্ি িীকষদ িকয়কছ আর্ম খান। থর্কনা িীষর্ 
আত্রঙ্কত্, থস ত্াি হাকত্ থাো সিুজ িকঙি থমাগল পত্াোরি ছুাঁকড থফলকলা এিং 
থঘাডাি ঘাকডি োকছ উিু হকয় ঊধ্বদশ্বাকস থসিাকে থছািাল। ত্াকে অনুসির্োিী 
অশ্বাকিাহীিাও ত্ীব্র থিকগ এরগকয় আসকছ। এসময় রত্রন েকয়েরি িনু্দকেি গুরলি 
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আওয়াজ শুনকত্ থপকলন এিং থর্খকলন েকয়েজন অশ্বাকিাহী থঘাডা থথকে পকড থগকলা। 
রেন্তু আর্ম খাকনি রেছু হকলা না থর্কখ রত্রন আস্বস্ত হকলন। রু্দ্ধ থিকত্রি ধূলা এিং 
িনু্দকেি থধাাঁয়াি আস্তিকর্ি উপি রর্কয় রত্রন রহমুি েকয়েরি রু্দ্ধ-হারত্ি হওর্াকে 
এরগকয় আসকত্ থর্খকলন। ত্ািা আেিকিি আপাত্রৃ্রষ্টকত্ পলায়নিত্ র্র্াদ্ধাকর্ি রিপুল 
উৎসাকহ ত্াডা েকি আসকছ। 
 
 প্রস্তুত্ হওয়াি সকঙ্গ সকঙ্গ থগালন্দাজ িারহনীকে থগালা ছুাঁডকত্ িলল, আেিল বিিাম 
খাকনি হুেুম শুনকত্ থপকলন। িনু্দেধািীিা, িত্রু পকিি হারত্গুরলি মাহুত্কর্ি লিয 
েকি গুরল চালাও। আি ত্ীিন্দাকজিা, সেকল এেকত্র ত্ীি থছাাঁডাি জনয আমাি হুেুকমি 
অকপিায় থাকো। 
 
িত্রুকর্ি রর্কে ত্াে েিা প্ররত্রি োমাকন অরিসংকর্াগ েিা হকলা। পিপি ছয়রি প্রচন্ড 
রিকস্ফািকর্ি িব্দ থিানা থগকলা, থসই িকব্দ আেিি প্রায় োলা হকয় থগকলন এিং 
িারুকর্ি ঝাঝাকলা গকন্ধ ত্াি প্রায় র্ম আিকে একলা, থধাাঁয়াি োিকর্ স্পষ্টিাকি রেছুই 
থর্খা র্াকি না। থধায়া খারনেিা সকি থগকল রত্রন থর্খকলন, রহমুি পাাঁচরি হারত্কে 
োমাকনি থগালা আঘাত্ েকিকছ। প্রথম হারত্রি েরুর্িাকি ড তু্কল আত্দনার্ েিকছ 
এিং রত্ন পাকয়ি উপি র্াাঁরডকয় থাোি থচষ্টা েিকছ। থসিাি চতু্থদ পারি হাাঁিুি রনকচ 
িক্তাক্ত এেরি খুাঁরিকত্ পরির্ত্ হকয়কছ। িারে রত্নরি হারত্ মারিকত্ পকড রস্থি হকয় 
আকছ। ত্াাঁকর্ি মকধয এেরি হঠাৎ মৃতু্যর্ির্ায় থসিাি রপকঠ থাো হাওর্াি বসনযসহ গডান 
থর্য়ায় থসনািা থসিাি থর্কহি রনকচ রপষ্ট হকয় থগকলা। 
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পঞ্চম হারত্রিি থপকি সৃরষ্ট হওয়া গিীি িত্ রর্কয় থসিাি নীলকচ-ধূসি িকর্দি নারডিুরড 
প্রায় থিরিকয় একসকছ। আেিি থর্খকলন থসিাি হাওর্ারি প্রায় মারি ছুাঁকয়কছ, এেজন 
বসনয মারিকত্ পকড থগকলা, রেন্তু রেছু অিত্ ত্ীিন্দাজ ত্খকনা থসিাি মকধয িকয় থগকছ। 
হারত্রি পালাকি এিং বসনযসহ হাওর্ারি থসিাি থপছকন মারিকত্ থছচকড র্াকি। 
আত্রঙ্কত্ হারত্রি আিমর্ েিকত্ দ্রুত্ থিকগ এরগকয় আসকত্ থাো অনয হারত্গুরলি 
সামকন পকড থগকলা। এেরি রিিাল হারত্ি সকঙ্গ আহত্ হারত্রিি প্রচন্ড সংঘষদ হকলা এিং 
আহত্ হারত্রি থসিাি র্াাঁকত্ আিোকনা খিকিি ফলায় রিদ্ধ হকলা এিং ত্ািা উিকয়ই 
মারিকত্ আছকড পডকলা। এরগকয় আসা আকিেরি হারত্ আহত্ হারত্রিি থছচকড থনয়া 
হওর্াি উপি থহাাঁচি থখকয় িূপারত্ত্ হকলা, ফকল থসিাি হাওর্ায় থাো বসনযিা ছাতু্ হকয় 
থগকলা। রহমুি হারত্গুরলি আিমকর্ি গরত্ শ্লথ হকয় একলা, ত্ািা ত্াকর্ি িূপারত্ত্ 
স্বজাত্ীয়কর্ি এরডকয় থর্কত্ সকচষ্ট হকলা। 
 
 ত্ীি চালাও! রু্দ্ধকিকত্রি থগালকর্াগ ছারডকয় বিিাম খাকনি আকর্ি থিানা থগকলা। সকঙ্গ 
সকঙ্গ রহমুি িারহনীি উপি িৃরষ্টি মকত্া ত্ীি িরষদত্ হকত্ লাগকলা। আেিি থর্খকলন 
হওর্াি উপি থথকে িত্রুিারহনীি িহু বসনয হুডমুড েকি পকড র্াকি। এেরি হারত্ 
থসিাি থচাকখি রঠে রনকচি অিরিত্ অংকি ত্ীি রিদ্ধ হকয় থসিাি পাকি থাো আকিেরি 
হারত্ি রর্কে থহকল পকড থসিাি পথকিাধ েকি রর্কলা। ত্খনই রিত্ীয়িাি োমান র্াগাি 
ফকল চািরর্ে অিাি থধাাঁয়ায় অস্পষ্ট হকয় উঠকলা এিং রিকস্ফািকর্ি িকব্দ আেিি 
েকয়ে মুহূকত্দি জনয সমূ্পর্দ োলা হকয় থগকলন। রত্রন আকর্ি রর্কত্ থাো বিিাম খাকনি 
মুখ নডকত্ থর্খকলন রেন্তু রেছুই শুনকত্ থপকলন না। থধাাঁয়া সকি থগকল রত্রন িুঝকত্ 
পাকলন বিিাম খান রে আকর্ি রর্রিকলন। ত্াি ত্ীিন্দাকজিা থিষিাকিি মকত্া 
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এেকর্াকগ ত্ীি রনকিপ েিকলা এিং আেিকিি রু্দ্ধহারত্ ও আশ্বাকিাহী বসনযিা রহমুি 
রিিৃঙ্খল থসনাকর্ি রর্কে প্রিল রিিকম আিমর্ েিকত্ ছুকি থগকলা। ত্াাঁি হারত্গুরলি 
রপকঠ থাো সিুজ পাগরড পডা িনু্দেধািীিা গুরল ছুডকছ। রহমুি হারত্ি রপকঠ থাো এে 
মাহুত্ গুরল রিদ্ধ হকয় মারিকত্ পকড থগকলা। থস মুচকড হামাগুরড রর্কয় আগাকনাি থচষ্টা 
েিকলা এেিাি, ত্ািপি রস্থি হকয় থগকলা। 
 
আকিেরর্কে আেিি থর্খকলন এেজন থমাগল অশ্বাকিাহী থেিল এেরি িিদা রনকয় 
অসীম সাহকস রহমুি এেরি রিিাল রু্দ্ধ-হারত্কে আিমর্ েিকলা। এেহাকত্ লাগাম ধকি 
থথকে অনযহাকত্ থস িিদারি হারত্রিি থচায়াকলি মাঝখাকন  ুরেকয় রর্কলা। হারত্রিি মুখ 
থথকে রফনরে রর্কয় িক্ত থিরিকয় একলা এিং থসরি ঘুকি থপছন রর্কে থর্ৌড রর্কলা। 
 
আেিি এই মুহূকত্দ রু্কদ্ধ অংি থনয়াি জনয উকিজনায় থফকি পডকছন এিং আর্ম খান 
এি িীিত্বপূর্দ লডাইকে অরত্িম েকি রু্কদ্ধ রনকজি িূরমো িাখাি জনয অরস্থি হকয় 
পকডকছন। রত্রন ত্াি অিস্থান থথকে অল্প রূ্কি আর্ম খাকনি ির্বনপুর্য থর্খকত্ 
পারিকলন। বিিাম খান, আমিা রে এখন লডাইএ প্রত্যিিাকি অংি রনকত্ পারি না? 
 
না, আপরন আপনাি বধর্দ িজায় িাখুন। এেজন িাকলা থসনাপরত্ অথিা এেজন 
থেৌিলী সম্রািকে িুঝকত্ হকি থোকনা মুহূত্দরি ত্াি আিমর্ েিাি জনয আর্িদ। এই 
মুহূকত্দ থপছকন থথকে আমাকর্ি আিমকর্ি ফলাফল থিাঝাি থচষ্টা েিা উরচত্। 
ত্কলায়াকিি পািাপারি উিম িুরদ্ধ এিং থেৌিলও রু্দ্ধ জকয়ি জনয গুরুত্বপূর্দ। থর্খুন 
রহমুি িারহনী থেমন রিভ্রান্ত, ত্াকর্ি আিমর্ রনকস্তজ হকয় পকডকছ। 
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 আমিা এই সুকর্াগ েীিাকি োকজ লাগাকত্ পারি এিং রহমুি িারহনীকে ধ্বংস েকি 
পারি? আেিি রজজ্ঞাসা েিকলন, ত্াাঁি মন আিমকর্ সিাসরি ঝাাঁরপকয় পডা ছাডা 
অনযকোকনা পিামিদ মানকত্ চাইকছ না। 
 
এখন আমাকর্ি িামপাকশ্বদি বসনযকর্ি সমু্মকখ এরগকয় র্াওয়াি আকর্ি রর্কত্ পারি, ত্ািা 
থর্কনা িত্রুকর্ি রঘকি থফলকত্ পাকি। থর্কহতু্ ত্ািা এখকনা রু্কদ্ধ পুকিাপুরি অংি থনয়াি 
সুকর্াগ পায়রন ফকল ত্ািা অরধে সকত্জ এিং উৎসাহী হকয় আকছ। এখন মাথা ঠাণ্ডা 
িাখকত্ পািকল ওকর্ি সহায়ত্ায় রনরিত্িাকিই আমিা রিজয়ী হকিা র্খন রেছু সময় 
আকগ আমিা পিাজয়িির্ েিকত্ র্ারিলাম। রু্কদ্ধ এমনিাই ঘকি। 
 
 আেিকিি োছ থথকে সম্মরত্ থপকয় বিিাম খান হুেুম রর্কলন। রনকর্দি থপকয় ত্াাঁকর্ি 
অশ্বাকিাহী থসনািা হস্তীিারহনীি সকঙ্গ সরম্মরলত্িাকি িত্রুকর্ি রঘকি থফলকত্ এরগকয় 
থগকলা। ইকত্ামকধয রহমুি এের্ল অশ্বাকিাহী থসনা পালাকনাি জনয ত্ৎপি হকয় উকঠকছ। 
ত্াাঁকর্ি থেউ থেউ থথকম ত্াাঁকর্ি র্কলি মারিকত্ পকড থাো আহত্ থর্াদ্ধাকর্ি তু্কল 
থনয়াি থচষ্টা েিকছ। আেিি থর্খকলন রহমুি প্রায় রিিরি হারত্ি সমন্বকয় গরঠত্ এেরি 
পূর্দাঙ্গ থসনার্লও পালায়ন শুরু েকিকছ। ত্াাঁকর্ি িনু্দেধািী এিং ত্ীিন্দাকজিা থপছন 
থথকে ত্খকনা গুরল এিং ত্ীি ছুডকছ। থেউ থেউ অস্ত্র থফকল আত্মসমপদর্ েিকছ। 
 
থসই সময় প্রায় আধ মাইল রূ্কি রহমুি বসনয র্কলি প্রায় এেহাজাি অশ্বাকিাহী বসনযকে 
রেছু িূ-লুরষ্ঠত্ হারত্কে রঘকি সাহকসি সকঙ্গ লডাই েিকত্ থর্খা থগকলা। হারত্গুরলি 
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মৃত্কর্হকে ত্ািা  াল রহকসকি িযিহাি েিরছকলা এিং থমাগল িারহনীকে রপছু হিাকনাি 
থচষ্টা েিরছকলা। আেিি অনুিি েিকলন এখকনা ত্াি রিজয় অরজদত্ হয়রন। 
 
বিিাম খান রেছু িলকত্ পািাি আকগই আেিি ত্াি থঘাডাি থপকি লারথ থমকি থসই 
রর্কে ত্ীব্র থিকগ ধারিত্ হকলন। রত্রন র্খন থসই স্থাকনি োছাোরছ থপৌঁছাকলন ত্াি 
থর্হিিীিাও ত্াকে অনুসির্ েকি থসখাকন উপরস্থত্ হকলা। রহমুি রেছু থর্াদ্ধা আেিিকে 
রচনকত্ পািকলা। েমলা পাগরডধািী এে থসনােত্দাি থনতৃ্কত্ব ত্ািা মৃত্ হারত্গুরলি 
আডাল থথকে থিি হকয় আেিিকে আিমর্ েিকত্ এরগকয় একলা। 
 
আেিি রর্ে পরিিত্দন না েকি ত্াকর্ি রর্কেই থঘাডা থছািাকলন, ত্াি িকক্ত ত্খন 
লডাই এি উন্মার্না। থমাগলকর্ি থছাাঁডা গুরলকত্ িত্রু পকিি েকয়েজন ধিািায়ী হকলা 
রেন্তু থসনােত্দারি অিত্ অিস্থায় এরগকয় একলা। এই মুহূকত্দ আেিি ত্াি থর্হিিীকর্ি 
োছ থথকে প্রায় পঞ্চাি গজ রূ্কি চকল থগকছন। রত্রন ত্াি ত্কলায়ািরি সমু্মকখ প্রসারিত্ 
েকি থসনােত্দারিি রর্কে এরগকয় থগকলন। থর্াদ্ধারি হঠাৎ এেপাকি সকি রগকয় 
আেিিকে লিয েকি ত্াি ত্াকলায়াি চালাকলা, আেিি ত্খন অকনেিা অিরিত্। ত্াি 
ত্কলায়াকিি ফলা আেিকিি রিকিাস্ত্রার্ (কহলকমি) ছুাঁকয় ঘুকি র্াওয়াি সময় থসিায় রু্ক্ত 
মযূ়কিি পলেরি রিখরণ্ডত্ েিকলা। ত্ািা উিকয় ত্ীক্ষ্ম িাাঁে রনকয় আিাি পিস্পকিি 
রর্কে ছুকি একলা। এইিাি থর্াদ্ধারিি চালাকনা ত্কলায়াি আেিকিি িি-িকমদি উপি 
আচড থেকি থিরিকয় থগকলা এিং এই আঘাকত্ রত্রন এেপাকি োত্ হকয় থগকলন। ত্াি 
এেরি থিোি (পার্ানী) ছুকি থগকলা এিং থোকনািকম রত্রন থঘাডাি রপঠ আেকড 
থােকলন। রহমুি থসনােত্দারি আিাি আিমর্ েিাি জনয ত্াি থঘাডারি ঘুরিকয় রনকলা। 
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ত্াি আঘাত্ ফলপ্রসূ হকি এই আত্মরিশ্বাস রনকয় দ্রুত্ লডাইিাি ইরত্ িানাি জনয ত্রডৎ 
থিকগ থস আেিকিি রর্কে ছুকি একলা এিং ত্াি মস্তে রিরিি েিাি জনয গলা লিয 
েকি ত্কলায়াি চালাকলা। 
 
আেিি ত্াি পরিেল্পনা অনুমান েিকত্ পািকলন, রত্রন থিষ মুহূকত্দ এেপাকি সকি 
থগকলন রেন্তু থসনােত্দারিি ত্কলায়াকিি অগ্রিাগ ত্াি গলাি েেমরর্ি (এযাোমস 
এযাকপল) রঠে উপকি আাঁচি থেকি ঘুকি থগকলা। রেন্তু আেিি থসিা থখয়াল েিকলন না। 
রত্রন ত্াাঁি ত্কলায়ািরি থসনােত্দারিি োন িগল িিািি গিীকি  ুরেকয় আিাি থিি েকি 
রনকলন, আেিকিি গলা লিয েকি ত্কলায়াি চালাকনাি সময় িত্রুি ঐস্থানরি অিরিত্ 
হকয় পকডরছকলা। থর্াদ্ধারি ত্াি থঘাডাি উপি থথকে মারিকত্ পকড রস্থি হকয় িইকলা, ত্াি 
িাহুসরন্ধ থথকে পাথুকি মারিি উপি োলকচ লাল িক্ত চুাঁইকয় পডরছকলা। র্ির্ি েকি 
ঘামকত্ থাো আেিি িড িড শ্বাস রনরিকলন। রনজ প্রার্ িিা েিকত্ থপকি রত্রন 
অত্যন্ত স্বরস্ত থিাধ েিকলন এিং রনকজি চািরর্কে নজি থিালাকলন। থর্খকলন ত্াাঁি 
থর্হিিীিা থসনােত্দারিি অনয সঙ্গীকর্ি হত্যা েকিকছ। অল্প রূ্কি রহমুি রেছু বসনয 
ত্াাঁকর্ি থঘাডা ঘুরিকয় রনকয় পারলকয় র্াকি, িারেিা আত্মসমপদর্ েিকছ। 
 
আেিি ত্াি থঘাডাি রপঠ থথকে লারফকয় নামকলন এিং েমলা পাগডী পডা 
থসনােত্দারিি রর্কে ছুকি থগকলন। থস ত্খকনা থিাঁকচ রছকলা। ত্াি পাকি হাাঁিু থগকড িকস 
এেহাকত্ রত্রন ত্াি মাথারি তু্লকলন। তু্রম খুি িাকলা লকডছ আেিি ত্াকে িলকলন। 
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আরম আপনাকে রচনকত্ থপকিরছলাম। আরম আপনাি উপি আমাি প্রিু রহমুি পি থথকে 
প্ররত্কিাধ রনকত্ থচকয়রছলাম, থসনােত্দারি উিি রর্কলা। থস খুি েষ্ট েকি েথা িলকছ। 
 
রহমুি পি থথকে আমাি উপি প্ররত্কিাধ রনকত্ থচকয়রছকল? তু্রম রে থিাঝাকত্ চাইকছা? 
 
আহত্ থলােরি ঘিঘি িব্দ েকি শ্বাস রনকলা এিং রেছু িলকত্ চাইকলা, রেন্তু প্রথকম ত্াি 
মুখ রর্কয় েথা নয়, িক্ত থিরিকয় একলা। অিকিকষ থস িলকত্ পািল, আমিা আপনাি 
োন-পাশ্বদস্থ বসনযর্লকে ছত্রিঙ্গ েিাি রঠে পিপিই আপনাি থসনাকর্ি থছাাঁডা এেরি 
ত্ীি আমাি প্রিুি থচাকখ  ুকে ত্াকে আহত্ েকি। রত্রন এখান থথকে সামানয রূ্কি 
আমাি সমমর্দার্াি রেছু িযরক্তগত্ িিীি ত্োিধাকন মৃতু্যি সকঙ্গ লডকছন। থলােরিি 
মুকখ আিাি িক্ত উকঠ একলা এিং ত্াি মাথারি এেরর্কে থনরত্কয় পডকলা। স্পষ্ট থিাঝা 
থগকলা থস মািা থগকছ। আেিি ত্াকে র্কত্নি সাকথ মারিকত্ শুইকয় রর্কলন। ইকত্ামকধয 
ত্াি িিীিা ত্াাঁকে রঘকি র্াাঁরডকয়কছ। রত্রন ত্াাঁকর্ি িলকলন, এই থলােরিি ধমদীয় প্রথা 
অনুর্ায়ী সৎোকিি িযিস্থা েকিা। র্রর্ও প্রিু রনিদাচকন থস িুল েকিকছ, থস এেজন 
উিম থর্াদ্ধা রছকলা। 
 
আেিি িুঝকত্ পািকলন রত্রন রিজয়ী হকয়কছন, ত্াি ধূরলমাখা মুকখ চওডা আেৃরত্ি 
হারস ফুকি উঠকলা। রত্রন ত্াাঁি প্রথম পিীিায় সফল হকয়কছন। ত্াি িরিষযৎ-মহান 
সম্রাকিি িরিষযৎ-রনরিত্িাকিই উজ্জ্বল। ত্াি পিিত্দী অরির্ানগুরল হকি সাম্রাজয 
রিস্তাকিি লডাই। আেিি বিিাম খানকে ত্াি রর্কে এরগকয় আসকত্ থর্খকলন রেন্তু 
োকছ আসাি পি লিয েিকলন ত্াি থচহািায় রিজকয়ি উচ্ছ্বাস অনুপরস্থত্। 
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 আেিি, থেকনা আপরন লডাই এ থর্াগ রর্কলন র্খন আরম আপনাকে থপছকন থথকে 
রু্কদ্ধ রনকর্দিনা প্রর্াকনি পিামিদ রর্লাম? বিিাম খান থোকনা আনুষ্ঠারনে সম্মান প্রর্িদন 
ছাডাই শুষ্ক েকে িলকলন। 
 
 আেিকিি মুখমণ্ডল েরঠন হকয় উঠকলা, রত্রন ত্ীব্র থিাধ অনুিি েিকলন। রত্রন 
এেজন সম্রাি। র্রর্ও বিিাম খান ত্াি অরিিািে এিং প্রধান থসনাপরত্, রেন্তু রত্রন 
ত্াি সকঙ্গ এিাকি েথা িলাি স্পধদা থোথায় থপকলন? এিাকি ত্াি রিজকয়ি মুহূত্দরিকে 
মারি েকি রর্কলন। এিাকত্া সম্রাি রহকসকি ত্াি প্রথম রু্দ্ধ! ত্াি রপত্ামহ িািি ত্াাঁি 
মকত্া িয়কসই রনজ থসনািারহনীি থনতৃ্ত্ব রর্কয়কছন। ত্ািপি, রত্রন উপলরব্ধ েিকলন 
বিিাম খাকনি োকছ রত্রন েকত্ািা ঋর্ী। রত্রন ত্াি থিাধ সংিির্ েকি িান্ত গলায় 
িলকলন, আপরন রে এমন এেজন িযরক্তকে সম্রাি রহকসকি গ্রহর্ েিকিন, থর্ রু্দ্ধ 
থিকত্রি িয়ািহত্াি মাকঝ িগিকগ িক্ত রনকয় ঝাাঁরপকয় পডাি পরিিকত্দ োপুরুকষি মকত্া 
িীত্লত্া অনুিি েিকি? 
 
এিাি বিিাম খাকনি মুখমণ্ডল থথকে েকঠািত্া সকি রগকয় উজ্জ্বল হারস ফুকি উঠকলা। না 
সম্রাি, অিিযই না। 
 
 ঐ থসনা েমদেত্দারি মৃতু্যি আকগ আমাকে জারনকয়কছ মৃত্ হারত্গুরলি আডাকল থোথাও 
আহত্ রহমু পকড আকছ। চলুন আমিা অনুসন্ধান েকি থর্রখ। 
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 উনু্মক্ত ত্কলায়ািধািী থর্হিিীকর্ি রনিাপিা থিষ্টনীি মকধয অিস্থান রনকয় আেিি এিং 
বিিাম খান মারিকত্ পকড থাো মৃত্ হারত্গুরলি রর্কে থহাঁকি থগকলন। োমাকনি থগালাি 
আঘাকত্ থর্ হারত্গুরলি নারডিুরড থিরিকয় একসরছকলা থসগুরল থথকে ত্খন উৎেি রু্গদন্ধ 
ছডাকি। আেিি এিং বিিাম খান এেরি হারত্কে অরত্িম েিাি সময় হঠাৎ থসরি 
র্ির্ায় মাথা ঘুিাকলা এিং ঔড রর্কয় মারিকত্ আঘাত্ েিকলা। রনকজি অজাকন্তই 
আেিি ত্কলায়াকিি রর্কে হাত্ িাডাকলন রেন্তু থর্খকলন ঘাকডি উপি রিিাল িত্ রনকয় 
প্রার্ীরি মৃতু্য র্ির্ায় োত্িাকি। 
 
 হারত্িাকে ত্াি মৃতু্যর্ির্া থথকে থিহাই র্াও, রত্রন এেজন থর্হিিীকে আকর্ি 
রর্কলন। এিং আহত্ অনযানয হারত্গুরলি এেই িযিস্থা েকিা। এই আকর্ি প্রর্াকনি 
সময় আেিি লিয েিকলন সামানয রূ্কি রিধ্বস্ত এেরি োরুোর্দ খরচত্ হাওর্াি পাকি 
এেজন ত্রুর্ থর্াদ্ধা মারিকত্ শুকয় থাো থছািখাি আেৃরত্ি এেজন িযরক্তি রর্কে ঝুাঁকে 
আকছ। মারিকত্ শুকয় থাো িযরক্তরিি রমনা েিা নক্িা থিারিত্ িমদ থর্কখ থিাঝা থগকলা 
থস রহমু ছাডা আি থেউ নয়। ত্রুর্রি এেরি িক্তাক্ত োপড রর্কয় ত্াি মুকখি িাম 
পািিা মুকছ রর্কি আি থলােরি ত্াকে রচৎোি েকি িলকছ, আমাকে এখাকনই মিকত্ 
র্াও। রেছুরর্ন পি থোকনা থমাগল েকয়র্খানায় মৃতু্যিির্ েিাি থচকয় এই রু্দ্ধ থিকত্র 
প্রার্ত্যাগ েিাই আমাি জনয সম্মানজনে হকি। 
 
ত্রুর্রিকে িন্দী েকিা, বিিাম খান আকর্ি রর্কলন। সাকথ সাকথ রু্জন লম্বা থর্কহি 
থর্হিিী ত্াাঁকর্ি রর্কে এরগকয় থগকলা এিং রু্রর্ে থথকে ত্রুর্রিি িাহু জাপকি ধকি 
ত্াকে আহত্ থলােিাি োছ থথকে সরিকয় আনকলা। এইিাি আেিি আহত্ থলােরিকে 
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পরিষ্কাি থর্খকত্ থপকলন। থর্খাকন ত্াি িাম থচাখরি রছকলা থসখাকন এেরি ত্ীকিি 
অগ্রিাগ রিকধ আকছ এিং ত্ীিরিি িারে অংি থিকঙ্গ থফলা হকয়কছ। ত্াি মুখ থিকয় িক্ত 
গরডকয় পডকছ। থস রনিয়ই অসহনীয় র্ির্া থিাগ েিকছ, রেন্তু মকন হকলা ত্াি র্ির্া 
উধাও হকয়কছ র্খন আেিি ত্াকে রজজ্ঞাসা েিকলন, তু্রম রে রহমু? 
 
 রনিয়ই। আি থে হকত্ পাকি? 
 
থত্ামাি নযায়সঙ্গত্ সম্রািকে থত্ামাি রে িলাি আকছ? 
 
আরম িলকত্ চাই আমাি থোকনা নযায়সঙ্গত্ সম্রাি থনই এিং আরম থত্ামাকে ঘৃর্া েরি 
থমাগল অনুপ্রকিিোিী। রহমু আেিিকে লিয েকি এেপ্রস্থ িক্তাক্ত থুথু ছুাঁকড রর্কলা 
রেন্তু ত্া আেিকিি োকছ থপৌঁছাকলা না। 
 
 এখনই ত্াকে হত্যা েরুন, সম্রাি, বিিাম খান িলকলন। 
 
আেিি ত্াি ত্কলায়াি উঠাকলন রেন্তু থোকনা োিকর্ রত্রন আহত্ থলােিাকে আঘাত্ 
েিকত্ ইত্স্তত্ েিকলন। এিা রঠে হকি না বিিাম খান। আমাি িািা আমাকে সিদর্াই 
িলকত্ন হৃর্য়হীন রনষু্ঠিত্াি তু্লনায় িমাই এেজন সম্রাকিি জনয থিরি মর্দার্ােি… 
 
এেথা শুকন রহমু অকনে েকষ্ট উকঠ র্াাঁডাকলা এিং আেিকিি রর্কে এরগকয় একলা। রেন্তু 
আেিকিি রু্জন িিী সকঙ্গ সকঙ্গ ত্াকে ধকি থফলকলা। রেন্তু রনকজি িুর খযারত্ ও 
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মািাত্মে জখম থর্কনা ত্াকে হঠাৎ িীষর্ িল প্রর্ান েিকলা, রহমু প্রচণ্ডিাকি থমাচড 
থখকয় এে মুহূকত্দি জনয িিীকর্ি হাত্ থথকে রনকজকে মুক্ত েিকত্ পািকলা। িলমল 
পাকয় আেিকিি রর্কে এরগকয় র্াওয়াি থচষ্টা েকি থস রচৎোি েকি িলকলা, থত্ামিা 
আমাকর্ি িূ-খণ্ডকে েলুরষত্ েত্ থছা। তু্রম বস্বিাচািী বত্মুকিি িংিধি, তু্রম 
রনরিত্িাকি জাকনা না থে থত্ামাি িািা। আরম শুকনরছ থত্ামাি িািা থত্ামাি মাকে ত্াি 
থসনাপরত্কর্ি থিাকগ িযিহাি েিকত্ থিিযাি মকত্া, র্াকত্ ত্ািা ত্াি প্ররত্ অনুগত্ থাকে 
এিং থত্ামাি মা- উি-মুকখা থিিযা, থসিা উপকিাগও… 
 
রহমু আি রেছু িলকত্ পািকলা না। ত্কলায়াকিি এে থোকপ আেিি ত্াি ধড থথকে 
মস্তে আলার্া েকি রর্কলন। থিাকধ ত্াি সিদাঙ্গ থিথি েকি। োাঁপকছ, ত্াি মুখ রহমুি 
রছিকে আসা উষ্ণ িকক্ত িরিত্। েকয়ে মুহূত্দ রত্রন থোকনা েথা িলকত্ পািকলন না, 
রেন্তু ত্ািপি রত্রন ত্কলায়াি থোষিদ্ধ েকি মুকখি িক্ত মুছকলন এিং বিিাম খাকনি 
রর্কে রফিকলন। িান্ত গলায় িলকলন, আপনাি েথাই রঠে। অকর্াগয িযরক্তকে আমাকর্ি 
িমা প্রর্িদন েিা উরচত্ নয়। ঐ থনাংিা প্রার্ীরিি থর্হিাকে রিরিকি প্রর্িদন েিাি 
িযিস্থা েরুন। আি ওি মাথািা রর্ল্লীকত্ পাঠান, থোকনা জনসমাকিকি থসিা ঝুরলকয় 
িাখাি রনকর্দি রর্ন। অনযানয প্রিি রিকরাহীকর্ি জনয থসিা এেিা িয়ািহ রনর্িদন হকয় 
থােুে। 
 
 আেিি বিিাম খানকে রনকয় রিরিকি রফকি র্াওয়াি জনয ঘুিকলন, এসময় আর্ম খান 
ত্াাঁকর্ি রর্কে এরগকয় একলা। ত্াি িাম হাকত্ি আঙু্গকল পরি িাাঁধা। তু্রম খুি িাকলা 
লকডকছা রু্ধ-িাই। আরম থত্ামাি ির্বনপুর্য থর্কখরছ। 
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 শুনলাম তু্রমও িকক্তি স্বার্ লাি েকিকছা, রহমুি থর্হিিী প্রধানকে হত্যা েকি। রেন্তু 
এেরি রু্িঃসংিার্ আকছ। ত্ািরর্ থিগ রনহত্ হকয়কছন। 
 
 রে?…েীিাকি উরন মািা থগকলন? 
 
র্খন তু্রম আমাকে রনকর্দি রর্কল ত্াি বসনযকর্ি অত্কঙ্ক পালাকনাি অরিনয় েরিকয় 
থত্ামাি রর্কে রনকয় আসাি ত্খন আরম এিং আমাি সঙ্গীিা লডাই েিকত্ েিকত্ ত্ািরর্ 
থিকগি অিস্থাকন থপৌঁছাই। আমিা রূ্ি থথকে থর্খকত্ পাই েকয়ে জন ছাডা ত্াি 
অরধোংি থর্হিিীই মারিকত্ লুরিকয় আকছ, আহত্ অথিা রনহত্। থস রনকজ থঘাডা 
হারিকয় িূরমকত্ অিস্থান েিকছ এিং ত্াকে রঘকি থাো রহমুি থর্াদ্ধাকর্ি সকঙ্গ প্রার্পকর্ 
লডাই েিকছ। আমিা র্খন ত্াকে উদ্ধাি েিাি জনয এরগকয় র্াই শুনকত্ পাই িত্রু 
থর্াদ্ধািা ত্াকে আত্মসমপদর্ েিকত্ িলকছ। রেন্তু থস রচৎোি েকি িলকলা, না! আরম 
এেজন মর্দার্ািান মানুষ, আমাি সাম্রাকজি প্ররত্ রিশ্বস্ত। আরম থর্খলাম থিষ িাকিি 
মকত্া রত্রন ত্াি িত্রুকর্ি রর্কে ছুকি থগকলন এিং এেজন িত্রু এেরি িিদা ত্াি থপকি 
 ুরেকয় রর্কলা। আকিেজন রহমুি থর্াদ্ধা ত্াি মাথা থিকন ধকি পশুি মকত্া ত্াকে জিাই 
েিকলা। 
 
 তু্রম িীকিি মকত্া মৃতু্যিির্ েকিছ, ত্ািরর্ থিগ, আমাি িাই, আমাি তু্গান। আজ 
িাকত্ই থর্কনা থত্ামাি আত্মা জািাত্ লাি েকি এই োমনা েিরছ, বিিাম খান রিডরিড 
েকি িলকলন। থত্ামাকে সকন্দহ েিাি জনয আরম রু্িঃরখত্। 
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র্ীঘদ রিিরত্ি পি আেিি বিিাম খাকনি সকঙ্গ েথা িলকলন। ত্ািরর্ থিগকে িারস্ত িা 
মৃতু্যর্ন্ড প্রর্ান না েিািাই আমাকর্ি জনয উিম রসদ্ধান্ত রছকলা, ত্াই না? রহমুকে িমা 
প্রর্িদন েিা িুল রছকলা রেন্তু ত্ািরর্ থিগকে মাজদনা েকি আমিা ত্াকে ত্াি হািাকনা 
সম্মান পুনরুদ্ধাকিি সুকর্াগ রর্কত্ থপকিরছ। আমাি রপত্া সরঠে রছকলন, রে িকলন? িমা 
এিং রনষু্ঠিত্া উিয়ই এেজন মহান িাসকেি জনয উপরু্ক্ত। 
 
 জ্বী সম্রাি, বিিাম খান িলকলন এিং আেিি থর্খকলন ত্াি প্রধান থসনাপরত্ি গাল 
থিকয় অশ্রু গরডকয় পডকছ। 
 
. 
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০৩. িয়লসর পরূ্ডত্া 
 
লাকহাকিি রু্গদপ্রাসাকর্ি মাকিদল পাথকিি মঞ্চ থথকে আেিি রনকচি রর্কে ত্াোকলন। 
রত্রন উাঁচু পৃষ্ঠকর্ি রিরিষ্ট থসানাি রসংহাসকন িকস রছকলন। বিিাম খাকনি পিামকিদ রহমুি 
থোষাগাকি সরঞ্চত্ স্বর্দমুরা গরলকয় রসংহাসনরি রনমদার্ েিা হকয়কছ। গত্ ছয়মাস ধকি 
রহনু্দস্তাকনি থর্খাকনই। রত্রন অিস্থান েকিকছন থসখাকনই রসংহাসনরি িকয় থনয়া হকয়কছ। 
প্রথম রু্দ্ধ জকয়ি পি প্রজাকর্ি সমু্মকখ রনকজকে উপস্থাপন েিাি িুরদ্ধরি ত্াি রনকজিই, 
রেন্তু বিিাম খাকনি পিামকিদ এই থমাগল িরক্ত প্রর্িদকনি উকর্যাগ আকিা রচিােষদে হকয় 
উকঠকছ। 
 
এই সফি আেিকিি মকনািাসনা পূির্ েিকত্ সমূ্পর্দ সফল হকয়কছ। রপ্রয় োকলা 
স্টযারলয়ন থঘাডারিি থসানা থমাডান রজকন িকস লাগাম ধকি, রপত্াি ঝলমকল িি-িমদ 
এিং ত্কলায়াি রনকয় রনজ সাম্রাজয প্রর্রির্ েিাি সময় ত্াাঁি রনকজকে িীষর্ িরক্তিালী 
এিং গরিদত্ মকন হকয়কছ। ত্াাঁি পাকি রছকলন বিিাম খান এিং থপছন থথকে ত্াাঁকর্ি 
অনুসির্ েিরছকলা থসইসি থসনাপরত্ র্ািা রহমুি রিরুকদ্ধ ত্াাঁি অরির্াকন রিকিষ িূরমো 
থিকখকছ। ত্াকর্ি মাকঝ ত্াাঁি রু্ধিাই আর্ম খানও রছকলা। এই র্কলি রপছকন ির্ তূ্র্দ 
এিং  াে িারজকয় এরগকয় আসরছকলা ত্াি অশ্বাকিাহী বসনযিা। ত্াাঁকর্ি হাকত্ রছকলা সিুজ 
পত্াো এিং ইস্পাকত্ি ফলা রু্ক্ত উাঁরচকয় ধিা িিদা। অশ্বাকিাহী িারহনীকে অনুসির্ েকি 
এরগকয় আসরছকলা ত্ীিন্দাজ িারহনী, িনু্দেধািী বসনয এিং থগালন্দাজ িারহনী। ত্াাঁকর্ি 
থেউ থেউ থঘাডায় চকড আি িারেিা পাকয় থহাঁকি। 
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 ত্ীিন্দাজ, িনু্দেধািী এিং অশ্বাকিাহীকর্ি থপছকন এরগকয় আসরছকলা িড িড িানা 
গারড। থসগুরলকত্ ঠাসা রছকলা রহমুি রিরিি থথকে িাকজয়াপ্ত েিা মুরা, অলঙ্কাকিি রসনু্দে 
এিং থিিমী িকস্ত্রি গাাঁি- এের্ল রিরিষ্ট িিী থসগুরলি পাহািায় রনরু্ক্ত রছকলা। ত্াাঁকর্ি 
থথকে প্রায় থপৌকন এেমাইল থপছকন রছকলা আেিকিি রু্দ্ধ-হারত্ি র্ল, োির্ থসগুরল 
সমু্মকখ থােকল ত্াকর্ি পর্াঘাকত্ সৃষ্ট ধূরলকমঘ সম্রাকিি গরত্পথ আিি েকি থফলকত্ 
পাকি। হারত্গুরল এখকনা রু্কদ্ধি সাজসিিাম পকড আকছ, ত্াাঁকর্ি র্াাঁকত্ এখকনা থিািা 
পাকি িাাঁো ফলা রু্ক্ত খিি, প্রর্িদনীি জনয। রহমুি োছ থথকে িাকজয়াপ্ত েিা হারত্গুরল 
রনকয় আেিকিি হারত্ সংখযা এখন ছয়কিাি উপকি র্াাঁরডকয়কছ। ত্াকর্ি রপছকন রছকলা 
োমান িহনোিী ষডিানা গারড। সিদকিকষ রছকলা ত্ািু, বত্জসপত্র, খার্য এিং জ্বালানী 
িহনোিী গারডিহি-িাজেীয় রিরিি স্থাপকনি জনয প্রকয়াজনীয় সিরেছু ত্াকত্ মজুত্ 
রছকলা। 
 
সিদত্রই উৎসুে জনত্া ত্াকর্ি এেনজি থর্খাি জনয এমন ধাক্কাধারক্ক েিরছকলা থর্ 
িিীিা ত্াাঁকর্ি থঠরেকয় িাখকত্ রহমরিম খারিকলা। এমনরে প্রত্যন্ত গ্রামাঞ্চকলও 
থলােজন ছুকি আসরছকলা ত্াকর্ি জাাঁেজমেপূর্দ প্রর্িদনী প্রত্যি েিাি জনয এিং 
সম্রািকে ত্াকর্ি আনুগত্য প্রর্িদন েিাি জনয। আেিকিি ইিা রছকলা লাকহাকি একস 
এই মহডাি সমারপ্ত িানা-অিকিকষ ত্াই থসখাকন থপৌঁকছ রত্রন সন্তুষ্ট থিাধ েিকলন। 
লাকহাি হকলা থসই িহি থর্খাকন রু্ই িছি পূকিদ ১৫৫৬ সাকলি এে রিগ্ধ থফব্রুয়ারি 
মাকস ত্াাঁি রপত্া হুমাযূ়ন রহনু্দস্তান পুনিায় জয় েিাি অরির্াকন র্াওয়াি সময় রিজয়ীি 
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থিকি প্রকিি েকিরছকলন। আেিি ত্াাঁি সকঙ্গই রছকলন এিং ত্খনোি সিরেছু ত্াি 
স্পষ্ট মকন আকছ। 
 
রনজ রপত্াি প্ররত্ সম্মান প্রর্িদকনি জনয আেিি পুনিায় এেই সাকজ লাকহাকিি 
প্রকিিপথ সাজাকনাি আকর্ি থর্ন। এই মুহূকত্দ উাঁচু রসংহাসকন িকস রনকচ সারিিদ্ধিাকি 
অিনত্ মস্তকে র্াাঁরডকয় থাো থগাত্রপরত্ এিং িাজাকর্ি রর্কে ত্ারেকয় রত্রন গিীি সন্তুরষ্ট 
অনুিি েিকলন। রহমু ত্াাঁি হাকত্ পিারজত্ হকয়কছ এই খিি ছরডকয় পডাি পি ত্ািা 
র্কথষ্ট দ্রুত্ত্াি সকঙ্গ ত্াাঁি প্ররত্ ত্াকর্ি আনুগত্য প্রোি েিকত্ পাকিরন। প্ররত্রর্ন 
ত্াকর্ি থপ্ররিত্ রূ্কত্িা ত্াাঁকর্ি োছ থথকে িাহািী প্রিংসা িােয এিং অপরিরমত্ উপহাি 
িকয় রনকয় একসকছ- রিোিী েুেুি, িত্নহাি পরিরহত্ ঘুঘু পারখ, িংধনু িরর্দল পালে, 
পািাখরচত্ থছািা, হারত্ি র্াাঁকত্ িাধাই েিা গার্ািনু্দে, পদ্মিাগমরর্ খরচত্ িারত্র্ান, 
োরছকমি থখাকল বত্রি িাকে িিা সুগন্ধী প্রিৃরত্। এমনরে এেরি খুি িড আোকিি চুরন 
পাথিও রত্রন উপহাি রহকসকি থপকয়কছন থর্িা উপহাির্াত্াি পরিিাকিি োকছ প্রায় 
পাাঁচি িছি ধকি রছকলা। 
 
এই সি উপহাি রত্রন উর্াি রচকি গ্রহর্ েকিকছন রেন্তু ইকত্ামকধযই রত্রন এমনিা 
থিাঝাি মকত্া র্কথষ্ট রিচির্ত্া অজদন েকিকছন থর্, উপহাি র্কত্া থিরি মূলযিান উপহাি 
র্াত্াি রিশ্বাসঘাত্েত্াও ত্কত্াই মািাত্মে। বিিাম খাকনি সকঙ্গ পিামিদ েকি আেিি 
এই সি আপাত্রৃ্রষ্টকত্ অনুগত্ রমত্রকর্ি লাকহাকি ত্াি সকঙ্গ সািাত্ েিাি আকর্ি 
থর্ন। 
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 সেকল উকঠ র্াাঁডান। 
 
ত্ািা সংখযায় প্রায় ষাি জকনি মকত্া হকি, থেউ মসৃর্ চেচকে থচহািাি, থেউিা হৃষ্টপুষ্ট, 
থিিম এিং রূপাি োরুোজ েিা থজািা িা আলখাল্লা পকড আকছ, থসগুরলি িং নীলাি 
নীল থথকে শুরু েকি জাফিানী হলুর্ পর্দন্ত সেল িকর্দ িরর্দল-থেউ থেউ পাহাডী অঞ্চল 
থথকে আগত্ থগাত্রপরত্, ত্ািা থমািা হাকত্ থিানা োপকডি আলখাল্লা ও পাজামা পকড 
িকয়কছ, সেকল উকঠ র্াাঁডাকলা। ত্াকর্ি হাত্ েকিাকজাডিদ্ধ এিং মাথা রনচু। 
 
 আমাি হুেুম পালন েিাি জনয এিং আমাি প্ররত্ আনুগত্য প্রর্িদকনি জনয আরম 
আপনাকর্ি ধনযিার্ জানারি। অল্প সময় আকগ আমাি রপত্া লাকহাি অরত্িম েিাি 
সময় আপনািা ত্াাঁকে থর্ আনুগত্য প্রর্িদন েকিরছকলন থস ঘিনা আমাি স্পষ্ট মকন 
আকছ। আপনাকর্ি অকনকেি থচহািাও আরম রচনকত্ পািরছ। আেিি ত্াকর্ি সেকলি 
উপি এেিাি রৃ্রষ্ট িুলাকলন। বিিাম খান এখাকন আেিকিি রে েিা উরচত্ থস সম্পকেদ 
রিস্তারিত্ আকগই িুরঝকয়কছন। আেিি জানকত্ন এই থগাত্রপরত্কর্ি মকধয এমন িযরক্ত 
েমপকি র্িজন িকয়কছ র্ািা ত্াাঁি রপত্াি প্ররত্ অনুগকত্যি িপথ রনকয়রছকলা রঠেই 
রেন্তু ত্াাঁি মৃতু্যি সকঙ্গ সকঙ্গ েি প্রর্ান িন্ধ েকি থর্য়। এমনরে ত্াকর্ি মকধয রু্ইজন 
রহমুি সকঙ্গ সিাসরি থর্াগাকর্াগ েকি। ত্ািা হয়কত্া িািকছ আেিি ত্াাঁকর্ি েমদোন্ড 
সম্পকেদ েকত্ািা জাকনন? োছাোরছ অিরস্থত্ মুলত্ান থথকে আগত্ ঐ িসকন্তি র্াগ 
রিরিষ্ট িুরডওয়ালা থগাত্রপরত্রি, থর্ এেিু আকগ ত্াকে এেরি িার্ামী িকঙি চমৎোি 
স্টযারলয়ন থঘাডা উপহাি রর্কয়কছ এিং এই মুহূকত্দ ত্াাঁি পাকয়ি রনকচ থাো িত্িরিি 
রর্কে রৃ্রষ্ট রনিদ্ধ থিকখকছ, থসরে জাকন আেিকিি োকছ ত্াি রিশ্বাসঘাত্েত্াি প্রমার্ 
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িকয়কছ? আহকমর্ খাকনি থলাকেিা ত্াি এেজন রূ্ত্কে আিে েকি থর্ রহমুি োকছ 
ত্াি পাঠাকনা এেরি রচরঠ িকয় রনকয় র্ারিকলা। 
 
র্াকর্ি আনুগত্য প্রশ্নরিদ্ধ ত্াকর্ি রিরুকদ্ধ রে িযিস্থা থনয়া র্ায় এ রিষকয় লাকহাকি আসাি 
পকথ আেিি বিিাম খান এিং ত্াাঁি উপকর্ষ্টাকর্ি সকঙ্গ িহু সময় ধকি আকলাচনা 
েকিকছন। থেউ িকলকছ ত্াি রপত্ামহ িািকিি সময় এসি থিকত্র থোকনা িমা প্রর্িদন 
েিা হকত্া না। অপিাধীকে হারত্ি পাকয়ি রনকচ রপষ্ট েকি হত্যা েিা হকত্া অথিা 
ত্াকর্ি হাত্-পা থঘাডাি সকঙ্গ থিাঁকধ রু্রর্ে থথকে থিকন রিখরণ্ডত্ েিা হকত্া। রেন্তু 
আেিি ত্ািরর্ থিকগি প্ররত্ ত্াাঁি িমা প্রর্িদকনি ফলাফল িুলকত্ পািরছকলন না। 
এছাডা ত্াাঁি রপত্া হুমাযূ়ন িলকত্ন, থর্ থোকনা মানুষই প্ররত্কিাধ পিায়র্ হকত্ পাকি। 
রেন্তু থেিল এেজন মহান িযরক্তই িমািীল হকত্ পাকি। 
 
আেিি ত্াাঁি রপত্াি অকনে রিচাি োজ প্রত্যি েকিকছন-এমনরে ত্াি মা হারমর্াও 
মকন েিকত্ন থর্ ত্াি রপত্া েখকনা েখকনা অরত্মাত্রায় র্য়া প্রর্িদন েিকত্ন। ত্কি 
আেিকিি অনুিূরত্ িকল ত্াাঁি রপত্াই সিদর্া সরঠে রছকলন। থমাগলিা সিদর্াই রনরিদে 
থর্াদ্ধা িকল রিকিরচত্ হকি এিং প্রকয়াজকনি সময় িক্ত ঝিাকত্ এেিুও রিধাগ্রস্থ হকি 
না। রেন্তু রহনু্দস্তাকনি মানুকষি উপি িাসন িমত্া িজায় িাখকত্ হকল ত্াকর্ি িীরত্ 
প্রর্িদকনি পািাপারি ত্াকর্ি েদ্ধাও অজদন েিকত্ হকি। অরত্রিক্ত হত্যাোন্ড অরত্মাত্রায় 
িত্রুত্াি জন্ম থর্য়। বিিাম খান গিীি মকনাকর্াকগি সকঙ্গ ত্াি রু্রক্ত েির্ েকিকছন এিং 
থিকষ এেমত্ও হকয়কছন রেন্তু থসই সকঙ্গ ত্াাঁকে সত্েদও েকিকছন। 
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মকন িাখকিন, আপনাি িত্রুকর্ি রচকন িাখকত্ িুল েিকিন না এিং গুপ্তচকিিা র্া িকল 
ত্া মকনাকর্াগ রর্কয় শুনকিন। আপরন িমা প্রর্িদকনি পকিও র্রর্ ত্ািা রিশ্বাসঘাত্েত্া 
অিযাহত্ িাকখ ত্াহকল ত্াকর্িকে পৃরথিীি িুে থথকে রনরিহ্ন েকি থর্কিন। 
 
 আেিি ত্াাঁি মনকে আিাি িত্দমাকন রফরিকয় আনকলন। উপরস্থত্ থেউ সিাসরি ত্াাঁি 
রর্কে ত্াোরিকলা না। রত্রন অনুিি েিকলন এই মুহূকত্দ ত্াকর্িকে সামানয িীরত্ 
প্রর্িদন েিা প্রকয়াজন। আরম জারন থেকনা আপনািা এখাকন উপরস্থত্ হকয়কছন। 
আপনািা িুঝকত্ থপকিকছন রু্কদ্ধি হাওয়া আমাি অনুেূকল প্রিারহত্ হকি। এই পরিরস্থরত্ 
িাকগযি িািা সৃরষ্ট হয়রন। আমাি পূিদপুরুষ বত্মুি রহনু্দস্তান জয় েকিরছকলন এিং এই 
িূ-খকণ্ডি উপি থমাগলকর্ি নযার্য অরধোি প্ররত্ষ্ঠা েকিরছকলন। আমাি রপত্ামহ িািি 
এিং রপত্া থসই অরধোি রৃ্ঢ়িাকি িজায় থিকখরছকলন এিং আরমও ত্াি িযরত্িম 
েিকিা না। থর্ থেউ আমাি এই অরধোকিি প্ররত্ অমর্দার্া প্রর্িদন েিকি, ত্াকে 
িয়ানে মূলয রর্কত্ হকি। থর্মনিা রহমু রর্কয়কছ। আেিি এেিু থামকলন ত্ািপি 
রৃ্ঢ়িাকি পরিষ্কাি েকে আিাি িলা শুরু েিকলন, র্রর্ও িহু প্রিংসা িােয এিং উপহাি 
আপনাকর্ি োছ থথকে আরম লাি েকিরছ, আরম জারন আপনাকর্ি মকধয অকনকেই 
আমাি সকঙ্গ রিশ্বাসঘাত্েত্া েকিকছন। হয়কত্া এই মুহূকত্দও োকিা োকিা মকন ষডর্ি 
থখলা েিকছ। আপনািা সেকল আমাি রর্কে ত্াোন, র্াকত্ আরম আপনাকর্ি রৃ্রষ্ট 
প্রত্যি েিকত্ পারি। 
 
ধীকি সেকল মাথা তু্কল ত্াোকলা, সেকলি মুকখ রু্িঃরিন্তাি ছাপ, এমনরে র্ািা থোকনা 
অপিাধ েকিরন এিং সমূ্পর্দ রনকর্দাষ রছকলা ত্ািাও আত্ঙ্কগ্রস্ত। আেিকিি িয়স েম 
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হকলও রত্রন ত্াি িািাি সংগ্রাম পর্দকিির্ েকি রিকখরছকলন থর্ অরধোংি মানুষই 
িমত্া থলািী। ত্াি সমু্মকখ রিব্রত্িাকি র্াাঁডাকনা অকনকেই ত্খন র্ির্ি েকি ঘামকছ, 
ত্াকর্ি মকধয থেউ থেউ হয়কত্া রহমুি রিকরাকহি সময় থমাগলকর্ি উপি থথকে ত্াকর্ি 
সমথদন প্রত্যাহাকিি েথা েল্পনাও েকিরন। 
 
আপনাকর্ি মকধয অকনকে আমাি রিরুকদ্ধ ষডর্ি েকিকছন, থসই প্রমার্ আমাি োকছ 
আকছ। আমাি িিীিা আমাি মুখ থথকে এেরি মাত্র িােয উচ্চািকর্ি অকপিায় প্রস্তুত্ 
িকয়কছ র্াি সকঙ্গ সকঙ্গ ত্ািা নযায়র্ণ্ড োর্দেি েিকি। রত্রন লিয েিকলন থগাত্রপরত্কর্ি 
রৃ্রষ্ট থিরর্ি রু্রর্কে অিস্থানিত্ োকলা পাগরডধািী এিং সিুজ থজািা পডা থলােগুরলি 
রর্কে রনিদ্ধ হকলা। লাকহাকি থপৌঁছাকনাি পি থথকেই আরম িািরছ এরিষকয় আমাি রে 
েিা উরচত্… আেিি থামকলন। িসকন্তি র্াগ রিরিষ্ট িুরডওয়ালা থলােরি ত্খন োাঁপকত্ 
শুরু েকিকছ। রেন্তু আরম এখকনা ত্রুর্, আমাি িাসনোলও ত্রুর্। এই মুহূকত্দ আরম 
আি িক্ত ঝিাকত্ চাই না, ত্াই আরম িমািীল হওয়াি রসদ্ধান্ত রনকয়রছ। আপনাকর্ি 
অত্ীকত্ি সেল অপিাধ আরম িুকল র্াকিা এিং আিা েিকিা এখন থথকে আপনািা 
আমাি প্ররত্ অরিচলিাকি রিশ্বস্ত থােকিন। র্রর্ ত্া পাকিন ত্াহকল আরম আপনাকর্ি 
প্ররত্ সর্য় থােি। আি র্রর্ না পাকিন ত্াহকল থোকনা িরক্তই আপনাকর্ি আি িিা 
েিকত্ পািকি না। 
 
আেিি উকঠ র্াাঁডাকলন, উপরস্থত্ থগাত্রপরত্ এিং থনত্ািা ত্াি প্ররত্ েদ্ধা প্রর্িদন েকি 
আিািও মাথানত্ েিকলা, রত্রন ত্াকর্ি মাকঝ স্বরস্তি িাি প্রত্যি েিকলন। রত্রন রনকজি 
উপি সন্তুরষ্ট অনুিি েিকলন। রত্রন স্পষ্টিাকি এিং রৃ্ঢ়ত্াি সকঙ্গ ত্াি িক্তিয থিষ 
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েকিকছন এিং রত্রন রনকজি প্রচণ্ড িমত্াও উপলরব্ধ েিকত্ পািকছন। এেরি মাত্র 
ইরঙ্গকত্ রত্রন উপরস্থত্ থর্ োউকে ত্াৎিরর্েিাকি হত্যা েিকত্ পািকত্ন। রত্রন রনকজ 
থর্মন এিা জানকত্ন, ত্ািাও থসিা জানকত্া। এই অনুিূরত্ ত্াাঁকে পুলরেত্ েিরছকলা থর্, 
থর্ থোকনা মানুকষি জীিকনি গরত্ পরিিত্দকনি িমত্া ত্াি িকয়কছ। এজনয রত্রন 
িমািীল হওয়াি থপ্রির্াও অনুিি েিকলন। 
 
 থসই রর্ন িাকত্ রনজ িয়নেকি থফিাি সময়ও আেিি গিীিিাকি রচন্তামি রছকলন। 
রত্রন থর্খকলন এেজন িৃদ্ধা মরহলা ত্াি িয়ন েকিি প্রকিি িাকি ত্াি এেজন 
পরিচািকেি সকঙ্গ র্াাঁরডকয় আকছ। সম্রাি এই মরহলারিকে আপনাি থহকিকমি ত্র্ািকে 
রনরু্ক্ত েিা হকয়কছ এিং থস আপনাকে রেছু িলকত্ চায়, পরিচািেরি িলকলা। 
 
িৃদ্ধারিি েুাঁচকে র্াওয়া মুকখি রৃ্রষ্ট এই িয়কসিও উজ্জ্বল এিং ত্াি থঠাাঁকি মৃরু্ হারস। 
আরম আপনাি রপত্ািও থখর্মত্ েকিরছ সম্রাি এিং ত্াাঁি িরিত্াকর্ি থর্খাকিানা েকিরছ 
র্খন রত্রন ত্রুর্ রু্িিাজ রছকলন, িৃদ্ধারি মুখ খুলকলা। ত্ািপি থস এেিু রিিরত্ রনকলা, 
আেিি অনুিি েিকলন িৃদ্ধারি সাগ্রকহ ত্াকে পর্দকিির্ েিকছ। 
 
তু্রম আমাকে রে িলকত্ চাও? িাকত্ি আিহাওয়া আেিকিি োকছ উষ্ণ ও িািী িকল 
অনুিূত্ হরিকলা এিং রত্রন ক্লারন্ত থিাধ েিরছকলন। থেকনা থর্কনা রত্রন পরিরস্থরত্ রঠে 
ঠাহি েিকত্ পািরছকলন না এিং িৃদ্ধারিি অন্তকিদর্ী রৃ্রষ্টি সমু্মকখ অস্বরস্ত থিাধ 
েিরছকলন। 
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সম্রাি, িত্দমাকন আপনাি থহকিকম অকনে থমকয় িকয়কছ, আপনাি আনুেূলয লাকিি 
আিায় রিরিি থগাত্রপরত্ এিং িাজািা ত্াকর্ি পারঠকয়কছ। আপনাি বর্রহে গডন িহু 
প্রাপ্তিয়স্ক থলাকেি ঈষদাি রিষয় এিং সেল ত্রুর্ী এি প্রিংসায় অজ্ঞান। ত্াই িািলাম 
আপনাি মরজদ হকল থোকনা ত্রুর্ীকে আপনাি োকছ পাঠাই অথিা আপরন রনকজই 
োউকে থিকছ রনকত্ পাকিন। আেিি সিাসরি িৃদ্ধাি রর্কে ত্াোকলন, লজ্জায় ত্াাঁি মুখ 
লাল হকয় উকঠকছ। ইর্ারনং ত্াি রু্ধিাই আর্ম খান প্রায়ই ত্াকে রনকয় থেৌতু্ে েিকত্া 
এই জনয থর্-র্রর্ও আেিকিি িয়স থসসময় পকনকিাি োছাোরছ, ত্খকনা ত্াি থেৌমার্দ 
িজায় আকছ। িহু ত্রুর্ী-এমনরে ত্াি মাকয়ি থসরিোিা পর্দন্ত রিরিি সমকয় ত্াি রৃ্রষ্ট 
আেষদকর্ি থচষ্ট েকিকছ। প্ররত্িাি রত্রন িীষর্ লজ্জাকিাধ েকিকছন। রত্রন িুঝকত্ 
পাকিনরন রে োিকর্ ত্াি এমন অনুিূরত্ হকয়কছ। থসিা রে এই জনয থর্, সম্রাি হওয়া 
সকেও রত্রন নািী সংিান্ত রিষকয় অনরিজ্ঞ? এিং থসিা প্রোরিত্ হকয় র্াওয়াি আিঙ্কা? 
এমনরে এেজন িরিত্াি োকছও? রেন্তু সময় গরডকয় র্ারিকলা। রত্রন সম্রাি রহকসকি 
ত্াি প্রথম রু্দ্ধ লকডকছন এিং পূর্দাঙ্গ পুরুকষ পরির্ত্ হকিন। ত্াি ত্খন সময় হকয়কছ 
এেজন পুরুকষি সুখানুিূরত্ি স্বার্ থনয়াি। আর্ম খাকনি থেৌতু্ে থথকে সৃষ্ট থেৌতূ্হল 
এিং রনজস্ব থর্ৌন অনুিূরত্ ত্াাঁকে উদ্দীরপত্ েকি তু্লকলা। থহকিম ত্র্ািেোরিনী 
িৃদ্ধারিি রৃ্রষ্ট ত্াি উপি ত্খকনা রনিদ্ধ এিং রত্রন অনুিি েিকলন সম্ভিত্ থসও জাকন 
রত্রন ইকত্াপূকিদ নািীসঙ্গ লাি েকিনরন। 
 
 আরম এেরি থমকয়কে আপনাি জনয পছন্দ েকি থর্কিা, সম্রাি? থস রজকজ্ঞস েিকলা। 
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আেিি ইত্স্তত্ েিকলন, ত্াি িক্তচাপ িৃরদ্ধ থপকলা, এে মুহূকত্দি জনয। রঠে আকছ, 
িািকছন অত্যন্ত থমকপ ও অরিজ্ঞিাকি রত্রন েথা িলকত্ পািকছন। 
 
 আপরন রনকজই রে থহকিকম আসকিন জাাঁহাপনা? 
 
 আেিকিি মকন হকলা রত্রন থসখাকন র্াওয়াি সময় সেকলি রৃ্রষ্ট এিং োন ত্াি 
গরত্রিরধি উপি রনিদ্ধ হকি। লাকহাকিি এই িাজপ্রাসাকর্ি থহকিকম িাজপরিিাকিি 
সেল মরহলা অিস্থান েিরছকলা, ত্াকর্ি মকধয ত্াাঁি মা, ফুফু এিং রু্ধমাও আকছন। 
রনকজি উপি ত্াকর্ি অনুমান ও থেৌতূ্হলপূর্দ রৃ্রষ্ট র্কত্াই থিহরসক্ত থহাে না থেকনা-
থসিা েল্পনা েকি আেিি আিাি লজ্জায় লাল হকয় উঠকলন। রেন্তু রত্রন রসদ্ধান্ত রনকয় 
থফলকলন। এিাই ত্াি জনয উপরু্ক্ত সময়। 
 
না, আরম থহকিকম র্াকিা না, থমকয়রিকে আমাি িয়ন েকি পারঠকয় র্াও। থর্য়াকল মিাল 
জ্বালা েরিকোি রর্কয় মরহলারি অন্দি মহকলি রর্কে চকল থগকলা। থস এেসময় হয়কত্া 
রনকজই খুি সুন্দিী রছকলা, হয়কত্া ত্াি রপত্াি িরিত্াাঁকর্ি এেজন। আেিি শুকনকছন 
মাকয়ি সকঙ্গ ত্াাঁি রিিাকহি পূকিদ হুমাযূ়ন এেজন মহা নািী-থপ্ররমে রছকলন এিং ত্াাঁি িহু 
িরিত্া রছকলা। 
 
পরিচািেকর্ি রির্ায় েকি রর্কয় আেিি এো অকপিা েিকত্ লাগকলন। এে অজানা 
উকিজনা এিং উৎেোি রমের্ ত্াকে রনকেষর্ েিকত্ থােকলা। র্কত্াই সময় গডাকি 
ত্কত্াই রত্রন অস্বরস্তকত্ আিান্ত হকত্ থােকলন। রত্রন রঠে েিকলন থর্, থহকিকম খিি 
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পাঠাকিন এই িকল থর্ রত্রন ত্াাঁি রসদ্ধান্ত পরিিত্দন েকিকছন। রেন্তু থর্কনা মুহূকত্দ রত্রন 
উাঁচু রু্িাগ রিরিষ্ট র্িজাি রর্কে অগ্রসি হকত্ রনকলন, থসগুরল হঠাৎ খুকল থগকলা এিং 
ত্াি পরিচািে েকিি থিত্কি প্রকিি েিকলা। সম্রাি, থমকয়রি একসকছ। থহকিম 
ত্োিধানোরিনী িৃদ্ধারি িকলকছ থস িাজা ত্াল্ক এি সাকিে িরিত্া। িাজা ত্াি খুি 
ের্ি েিকত্ন এিং ত্াকে পারঠকয়কছন এই আিা েকি থর্ আপনাকেও থস পরিতৃ্প্ত 
েিকত্ পািকি। ওি নাম মায়ালা। আরম রে ত্াকে রিত্কি পাঠাকিা? 
 
 আেিি মাথা থনকড সম্মরত্ রর্কলন। এে মুহূত্দ পি এেরি লম্বা, রছপরছকপ আেৃরত্ মাথা 
 াো র কল থপাষাকে আিৃত্ অিস্থায় েকি প্রকিি েিকলা। ত্াি থপছকন র্িজািা িন্ধ 
হকয় থগকলা। ত্াি মাথাি থঘামিা একত্া রনচু রছকলা থর্ ত্াি মুখ থর্খা র্ারিকলা না। 
এরগকয় একস থস েুরর্দি েিকলা। আেিি এেিু ইত্স্তত্ েকি আলকত্ািাকি ত্াি হাত্ 
ধকি ত্াকে থসাজা েিকলন। থমকয়রি ত্াি সমু্মকখ রনিল হকয় র্াাঁরডকয় িইকলা, রত্রন ত্াি 
নিম ও দ্রুত্ রনিঃশ্বাকসি িব্দ থপকলন। রত্রন র্খন ত্াি থঘামিারি থপছকন থঠকল রর্কলন 
ত্াি লম্বা োকলা চুল থিিকমি মকত্া ত্াি মসৃর্ োাঁকধ ছরডকয় পডকলা, আেিি থজসরমন 
ফুকলি গন্ধ থপকলন। থস ত্খকনা নত্মুখ রছকলা, আেিি ত্াি রচিুে ধকি মুখিা উপকি 
তু্লকলন। 
 
আিলুস োকলা এেকজাডা থচাখ ত্াি রর্কে পাটা রৃ্রষ্ট হানকলা। রত্রন ত্াি লাল প্রকলপ 
রু্ক্ত পূর্দকঠাাঁি থর্খকত্ থপকলন-থসখাকন মৃরু্ হারস। েকয়ে মুহূত্দ পি আেিকিি আডষ্ঠত্া 
িুঝকত্ থপকিই থর্কনা, থস থমালাকয়ম িাকি আেিকিি হাত্রি রনকজি িুকেি োকছ 
থপাষাকেি রফত্াি উপি থপৌঁকছ রর্কলা। রত্রন রফত্া খুকল রর্কলন, থমকয়রিি থপাষাে 
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থমকঝকত্ গরডকয় পডকলা। থস সমূ্পর্দ নি, থেিল ত্াি থোমকি এেরি থসানাি রিেরল 
জরডকয় আকছ র্াি মাকঝ থছাি থছাি চুরন পাথি িসান। ত্াি থঠাাঁি থজাডা িীষর্ 
আেষদর্ীয়, ত্াি স্তনরু্গল সুকেৌল এিং উিত্, স্তকনি থিািািয় থমকহরর্ িাঙা। 
 
আেিি রস্থিিাকি র্াাঁরডকয় আকছন, রত্রন িােয হারিকয় থফকলকছন, থমকয়রি রু্পা রপরছকয় 
থগকলা। ত্ািপি আেিকিি সমু্মকখ ধীকি এেপাে ঘুিকলা। মকন হকি আপনাি আমাকে 
পছন্দ হকয়কছ জাহাপনা, থস রফসরফস েকি িলকলা। আেিি মাথা নাডকলন। থস এিাি 
ত্াি রর্কে এরগকয় একলা এিং রত্রন অনুিি েিকলন থস খুি ধীকি রু্ষু্টরমিকল ত্াি 
থপাষাে গুরল আলগা েকি রর্কি, র্কত্াির্ পর্দন্ত না রত্রন রনকজও নি হকয় পডকলন। 
আেিকিি থপিীিহুল র্ীঘদ িিীি এেপলে প্রত্যি েকি থস আিাি হাসকলা। আসুন 
সম্রাি আমাি মাকঝ পরিভ্রমর্ েরুন। আেিিকে ত্াি থপলি আঙু্গকল আেকড ধকি থস 
রিছানাি রর্কে এরগকয় থগকলা। আেিি র্খন ত্াি পাকি িারয়ত্ হকলন থস আেিকিি 
হাত্রি রনকয় রনকজি উরুসরন্ধি মাকঝ থপৌঁকছ রর্কলা। অনুিি েিকছন সম্রাি, থপ্রকমি 
আর মরন্দি, থর্খাকন িীঘ্রই আপরন প্রকিি েিকিন। আপনাকে র্া েিকত্ হকি ত্া 
হকলা….। 
 
ছয় ঘটা পি, আেিি রিছানাি উপি রচৎ হকয় িারয়ত্, থমকয়রি ত্াি পাকিই শুকয় আকছ, 
ত্াকর্ি উিকয়ি িিীিই ঘাকম আিৃত্। থমকয়রি ত্খন ঘুমাকি, ত্াি হাত্-পা ছরডকয় 
আকছ, িি উাঁচু-রনচু হকি এিং থঠাাঁিকজাডা অধদউনু্মক্ত। রত্রন ত্াকে থর্খাি জনয মাথা 
ঘুিাকলন, িািকছন েকত্া অল্প সমকয়ি মকধয ত্াাঁি জীিন সমূ্পর্দ ির্কল থগকলা। থমকয়রি 
ত্াাঁকে সমূ্পর্দ অজানা এে অরিনি ইরেয় সুকখি জগকত্ি সকঙ্গ পরিচয় েরিকয় রর্কলা 
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থর্খাকন রত্রন রনকজকে হারিকয় থফকলরছকলন। ত্ািা ইকত্ামকধয রত্নিাি রমরলত্ হকয়কছ। 
প্রথকম মৃরু্ অনুমান রনিদি এিং ত্ািপি আগ্রহী প্রিল ধাক্কা এিং হঠাৎ চিম পরির্রত্। 
এেসময় থমকয়রিি রনকর্দিনা অনুর্ায়ী রত্রন ত্াি উপকি উঠকলন র্া আকিা অরধে সূক্ষ্ম 
অনুিূরত্ সম্পি ও র্ীঘদস্থায়ী িকল থস ত্াকে িুরঝকয়রছকলা। রত্রন িুঝকত্ পািরছকলন ত্াাঁি 
মকত্া থমকয়রিও প্ররত্রি মুহূত্দ চিম সংকির্নিীত্ায় উপলরব্ধ েিকছ এিং আনন্দ পাকি। 
এইসি িািকত্ িািকত্ ত্াি মাকঝ আিাকিা োমনা উদ্দীপ্ত হকয় উঠকলা। রত্রন থমকয়রিি 
রনত্কম্ব মৃরু্ ধাক্কা রর্কলন। মায়ালা ঘুমািি গাঢ় থচাখ থমকল ত্াোকলা। রমরষ্ট েকি হাসল। 
থেউ আি েখকনাও ত্াি থপৌরুষ রনকয় ঠািা িা সকন্দহ থপাষর্ েিকি না, আেিি 
িািকলন-ত্াাঁি ত্রুর্ রনত্ম্ব ত্ীব্র সুকখ আন্দরলত্ হকত্ লাগকলা র্খন রত্রন পুনিায় 
থমকয়রিি উপি সওয়াি হকলন। 
 
* 
 
আগ্রাি রূ্গদ-প্রাচীকিি নীচ রর্কয় সরপদলিাকি িকয় র্াওয়া র্মুনা নর্ীি উপি িাাঁো 
আেৃরত্ি নতু্ন চাাঁর্ থর্ হালো আকলা ছডারিকলা ত্া প্ররত্ফরলত্ হকয় অস্পষ্ট মায়ািী 
রু্যরত্ি জন্ম রর্কি। রেন্তু আেিি রনিাপিা পাাঁরচকলি উপি রর্কয় থহাঁকি র্াওয়াি সময় 
িাকত্ি থসই থমাহনীয় থসৌন্দর্দ থখয়াল েিকলন না। রহমুকে পিারজত্ েিাি পি 
রিজয়কগৌিকিি সকঙ্গ রত্রন রহনু্দস্তান পরিভ্রমর্ েকিকছন রু্িছি আকগ। এই রিিাল িালু-
পাথি রনরমদত্ রূ্কগদ র্িরর্ন আকগ ১৫ই অকটািকি রত্রন ত্াাঁি সকত্কিা ত্ম জন্মিারষদেী 
উর্যাপন েকিকছন। রর্ল্লীি পরিিকত্দ থসখান থথকে উজাকন এেি রিি মাইল উিকি 
অিরস্থত্ এই আগ্রাকে রত্রন ত্াি নতু্ন িাজধানী েিাি রসদ্ধান্ত রনকয়কছন। আগ্রা ত্াাঁি 
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রপত্ামহ িািি এি িাজধানী রছকলা। রপত্া হুমাযূ়ন থিাঁকচ থােকল রত্রনও হয়কত্া একে 
ত্াাঁি িাজধানী িানাকত্ন। আেিকিি মা, ফুফু এিং রু্ধমা এই রসদ্ধাকন্তি প্ররত্ সমথদন 
জারনকয়কছন, ত্াাঁি সেল থসনাপরত্ এিং উপকর্ষ্টািাও। এেমাত্র বিিাম খান এই 
রসদ্ধাকন্তি রিকিাধীত্া েকিন। রত্রন রু্রক্ত থর্খান থর্কোকনা রিকরাহ িা িরহিঃিত্রুি 
আিমর্ থঠোকনাি জনয থেৌিলগত্ িাকি রর্ল্লীই আর্িদ স্থান। সিাসর্গকর্ি সমু্মকখ 
আেিকিি সকঙ্গ ত্েদ এডাকনাি জনয রত্রন পকি আেিকিি িযরক্তগত্ েকি একসরছকলন। 
রেন্তু আেিি ত্াাঁি পিামিদ োকন থত্াকলনরন। রত্রন ত্াাঁি রসদ্ধাকন্ত অিল থাকেন। বিিাম 
খান আেিকিি সকঙ্গ ত্াাঁি সিদপ্রথম সরত্যোি রিকিাধ থথকে ফযাোকি মুকখ ধীি 
পর্কিকপ রফকি র্ান। 
 
সৃ্মরত্ থিামন্থকনি সময় আেিি দ্রুেুরি েিকলন। পিিত্দী মাস গুরলকত্ পরিরস্থরত্ িাকলাি 
রর্কে র্ায়রন। রত্রন অনুিি েিরছকলন বিিাম খাকনি আচির্ িমি রিিরক্তেি এিং 
অনরধোিচচদামূলে হকয় উঠকছ। ত্াি মকন হরিকলা রত্রন র্কত্াই আত্মরিশ্বাসী হকয় 
উঠকছন এিং িাসনোকর্দ অরধে সরিয় িূরমো িাখকত্ চাইকছন, বিিাম খান ত্কত্াই 
ত্াকে রনরুৎসারহত্ েিকত্ চাইকছন। বিিাম খাকনি প্ররত্রি রিকিাধীত্াি সাকথ 
ত্ালরমরলকয় িাসনোকর্দ ত্াাঁি রনকজি স্বাধীন হস্তকিকপি আোিা িরধদত্ হরিকলা। 
 
সাম্রাকজযি রু্িদল হকয় পডা সীমান্ত এলাোি রনিাপিা িিায় বিিাম খাকনি িূরমো স্মির্ 
েকি এখকনা পর্দন্ত রত্রন ত্াাঁি এই িািনাগুরল োউকে জানানরন। রেন্তু োউকে রিশ্বাস 
েকি ত্াাঁি এই থগাপন অনুিূরত্ প্রোি েিাি ত্ীব্র আোঙ্ক্ষা রত্রন অনুিি েিরছকলন। 
হয়কত্া ত্াি মাকয়ি রিচির্ মন ত্াাঁকে এ িযাপাকি উপকর্ি প্রর্ান েিকত্ সিম হকি। 
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 রনিাপিা পাাঁরচল থথকে চিাোি রসাঁরড থিকয় থনকম রত্রন এেরি ফুলিাগান থিারিত্ 
উঠান থপরিকয় প্রধান থহকিকমি রর্কে এরগকয় থগকলন। থসখাকন সম্রাকিি মাকয়ি উপরু্ক্ত 
সিকচকয় আেষদর্ীয় এিং রিলাসিহুল েকি ত্াাঁি মা হারমর্া থাকেন। েিরিি িািান্দা 
র্মুনা নর্ীি উপি প্রসারিত্ থর্খাকন রত্রন নর্ীি িািো িাত্াকস শ্বাস রনকত্ পাকিন। 
হারমর্া ত্াাঁি িয়ন েকি িকস ত্াাঁি রপ্রয় পািরসে েরিত্াি িই পাঠ েিরছকলন। 
আেিিকে  ুেকত্ থর্কখ রত্রন িইিা থিকখ রর্কলন। েিরিি চািরর্কেি থর্য়াকলি 
থফাাঁেকি এোরধে সুগরন্ধ-থত্কলি প্রর্ীপ এিং থমামিারত্ জ্বলকছ। 
 
 থেমন আকছা তু্রম? মাকয়ি িিীকিি চন্দকনি উষ্ণ সুগন্ধ আেিিকে আিৃত্ েিকলা 
র্খন রত্রন ত্াকে আরলঙ্গন েিকলন। উিি না থপকয় হারমর্া এেিু রপরছকয় থগকলন এিং 
িাকলা েকি পুকত্রি মুকখি রর্কে ত্াোকলন। 
 
রে হকয়কছ? থত্ামাকে িীষর্ রচরন্তত্ মকন হকি। 
 
সরত্যই ত্াই মা। 
 
িকসা, আমাকে সিেথা খুকল িল। 
 
আেিি ত্াাঁি সমস্ত থিাি এিং বনিাকিযি েথা িলকত্ শুরু েিকলন এিং হারমর্া 
এোন্তরচকি থসসি শুনকত্ লাগকলন। আেিকিি িক্তিয র্খন থিষ হকলা রত্রন এে মুহূত্দ 
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চুপ েকি িইকলন। ত্াি মাথা আিৃত্ েকি থাো পািা থিারিত্ থসানাি অলঙ্কািরিি রনকচ 
সুন্দি েপালরিকত্ েুঞ্চন থর্খা থগকলা। আেিকিি রপত্াি ত্াকে থর্য়া থিষ উপহাি। 
অিকিকষ রিষণ্ণ মুকখ রত্রন েথা িলকলন। 
 
 র্রর্ও থত্ামাি রেছু অরিকর্াগ নযায়সঙ্গত্ ত্িুও থত্ামাি পরিিাকিি প্ররত্ বিিাম খান থর্ 
উপোি েকিকছন থসসি তু্রম িুলকত্ পাকিা রে? হয়কত্া আমাি থত্ামাকে স্মির্ েরিকয় 
থর্য়া প্রকয়াজন। এে রু্কদ্ধ থত্ামাি রপত্া ত্াাঁি প্রার্ িাাঁচাকনাি পি রত্রন আজীিন 
থমাগলকর্ি পকি লডাই েিাি জনয প্ররত্জ্ঞািদ্ধ থহান। এমনরে র্খন আমাকর্ি 
িাগযাোি োকলা থমকঘ থছকয় রগকয়রছকলা ত্খকনা রত্রন আমাকর্ি প্ররত্ রিশ্বস্ত রছকলন। 
থসসময় সহকজই রত্রন পািকসয ত্াাঁি িাহ্ এি চােরিকত্ রফকি থর্কত্ পািকত্ন। থত্ামাি 
রপত্াি মৃতু্যি পি ত্াাঁি ঐোরন্তে থচষ্টা এিং সাহকসি িািাই তু্রম িিা থপকয়কছ এিং 
আমাকর্ি সাম্রাজয অিত্ আকছ। 
 
আরম ত্া জারন রেন্তু…। 
 
হারমর্া ত্াকে থামাি জনয হাত্ তু্কল ইিািা েিকলন। এিা স্বািারিে, র্খন তু্রম 
িয়িঃপ্রাপ্ত হকি, ত্াাঁি রনকর্দিনা থত্ামাি রিিরক্ত উৎপার্ন েিকছ এিং এিাও সত্য েখকনা 
েখকনা রত্রন সকহযি সীমা অরত্িম েকিন। রেন্তু এমন উপকর্ষ্টা রর্রন প্রকয়াজকনি সময় 
সরত্য েথারি িলকত্ রিধা েকিন না, ত্াকর্ি তু্লনায় উিম র্ািা থত্ামাি প্ররত্রি 
থখয়াকলি প্ররত্ মধুমাখা সমথদন প্রর্ান েকি। থত্ামাকে বধর্দিীল হকত্ হকি। র্খন 
থত্ামাি িয়স আঠাকিা হকি ত্খকনাই তু্রম সমূ্পর্দ িমত্া রনকজি হাকত্ থনয়াি েথা রচন্তা 
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েিকত্ পাকিা থোকনা অরিিািকেি সাহার্য ছাডা। ত্াি আগপর্দন্ত অকপিা েকিা, 
পর্দকিির্ েকিা এিং রিকখা। রহমুকে পিারজত্ েিাি পি থথকেই থেিল তু্রম 
প্রিাসরনে রিষকয় আগ্রহ থর্খাকত্ শুরু েকিকছ। ত্াি আকগ আরম এিং বিিাম খান িহু 
থচষ্টা েকিও থত্ামাি মকনাকর্াগ আেষদর্ েিকত্ পারিরন। থর্সি সিায় থত্ামাি উপরস্থত্ 
থাো জরুরি রছকলা থসসি উকপিা েকি তু্রম উকিি থর্ৌড প্ররত্কর্ারগত্ায় অংি রনকয়কছা 
অথিা আর্ম খাকনি সকঙ্গ িাজপারখ উরডকয়কছ। এখকনা তু্রম সাম্রাকজযি জনয গুরুত্বপূর্দ 
রিষকয় মকনাকর্াগ না রর্কয় থত্ামাি রপ্রয় নািীকর্ি সকঙ্গ সময় োিাও। আরম থত্ামাকে 
থর্াষাকিাপ েিরছ না। থহকিকমি আনন্দ সরত্যই খুি রমরষ্ট। এেজন ত্রুকর্ি োমনা 
িাসনা পরিতৃ্প্ত েিাি প্রকয়াজন থােকত্ই পাকি এিং একত্া সংখযে সুন্দিী নািী র্খন 
থত্ামাি সেল িাসনা পূির্ েিাি জনয প্ররত্কর্ারগত্ায় রলপ্ত-থসিা রনিঃসকন্দকহ থত্ামাি 
জনয তৃ্রপ্তর্ায়ে। রেন্তু রনকজকেই রজজ্ঞাসা েকিা সমূ্পর্দ র্ারয়ত্ব থনয়াি জনয তু্রম সরত্যই 
প্রস্তুত্ রেনা অথিা এিা রনছে থত্ামাি ত্রুর্ হৃর্কয়ি উদ্ধত্ আচির্ এিং বধকর্দি অিাি 
রেনা। আরম প্রস্তুত্…। 
 
 আমাি িক্তকিয রিঘ্ন সৃরষ্ট েকিানা। থিান। থত্ামাি বধর্দহীনত্া িলকত্ আরম এই 
অরস্থিত্াকেই িুরঝকয়রছ। থত্ামাি মকধয মকনাকর্াকগি অিাি িকয়কছ-থস োিকর্ তু্রম 
এখকনা পডকত্ রিকখারন। থত্ামাি থলখাপডাি জনয র্কত্াজন রিিে রনরু্ক্ত েিা হকয়কছ 
সেকল িযথদ হকয়কছন। বিিাম খান রনকজও থচষ্টা েকিকছন রেন্তু তু্রম এরডকয় থগকছ। 
থত্ামাি রপত্া এিং রপত্ামহ রিিান রছকলন এিং উিম থর্াদ্ধাও রছকলন। সিরেছু রনয়ির্ 
েিকত্ পািা এেজন িাকলা িাসকেি প্রধান গুর্, এমনরে ত্াি রনকজি উপি রনয়ির্ 
থাোও গুরুত্বপূর্দ। 
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 এিা আমাি প্ররত্ অনযায় হকি। িকল উঠকলন আেিি। িািকছন থেকনা ত্াাঁি মা 
রিষয়িস্তু পরিিত্দন েিকলন? রত্রন িহুিাি ত্াকে থিাঝাকনাি থচষ্টা েকিকছন থর্, র্খনই 
রত্রন িই এি পাত্াি রর্কে ত্াোন, ত্াকত্ থলখা অিিগুরল ত্াি থচাকখি সামকন 
নডাচডা েকি এমন ত্ালকগাল পারেকয় র্ায় থর্ রত্রন থসগুরলি অথদ িুঝকত্ পাকিন না। 
রেন্তু ত্াি মা রর্রন রনকজও এেজন আর্িদ পাঠে- রত্রন ত্াি এই সমসযাি রিষয়রি 
রেছুকত্ই িুঝকত্ পাকিন না। আেিি উকঠ র্াাঁডাকলন। হারমর্াি সকঙ্গ ত্াি আকলাচনা ত্াি 
অরিপ্রায় পূির্ েিকত্ পাকিরন। ত্াই দ্রুত্ এি সমারপ্ত িানাই মঙ্গল। রত্রন মাকয়ি 
প্রশ্নাত্ীত্ সমথদন আিা েকিরছকলন, অথচ ত্াি পরিিকত্দ রত্রন ত্াকে পাটা আিমর্ 
েিকলন। থত্ামাি উপকর্কিি জনয ধনযিার্, রত্রন আডষ্ট েকে িলকলন। 
 
িাগ েকিানা আেিি। আরম থেিল থত্ামাি মঙ্গকলি জনযই এসি েথা িলকলাম। আরম 
থত্ামাি জনয গরিদত্ এিং তু্রম এেরর্ন এেজন মহান সম্রাি হকি। সি ধিকনি অকস্ত্র 
তু্রম পাির্িদী। থত্ামাি থচকয় র্ি থোকনা থঘাডসওয়াি, েুরস্তরগি, ত্ীিন্দাজ অথিা 
ত্কলায়ািিাজ থনই। তু্রম রনিদীে এিং উর্াি মকনি অরধোিী। প্রজাকর্ি িাকলািাসা 
অজদকনি থর্াগযত্া থত্ামাি আকছ। রেন্তু থত্ামাকে বধকর্দি রিিা রনকত্ হকি এিং থত্ামাি 
রনেিিত্দী থসই সি মানুকষি সকঙ্গ সত্েদিাকি থিাঝাাঁপডা েিকত্ হকি র্ািা থত্ামাি 
ইিাি োকছ ত্াৎিরর্েিাকি মাথা নত্ েকি না। আি সিরেছুি উপকি থত্ামাকে স্মির্ 
িাখকত্ হকি থত্ামাি জীিকন আগত্ র্ািত্ীয় মঙ্গকলি জনয থত্ামাি োকে ধনযিার্ থর্য়া 
উরচত্। 
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আেিি রনিঃিকব্দ র্াাঁরডকয় িইকলন র্খন ত্াি মা এরগকয় একস ত্াি েপাল চুম্বন 
েিকলন। মা ত্াকে অমকনাকর্াগী এিং অেৃজ্ঞ িলকছন এই থিাধ ত্াাঁি মাকঝ হত্ািা এিং 
থিাকধি রমে প্ররত্রিয়া সৃরষ্ট েিকলা। শুধু ত্াই নয়, রত্রন ত্াাঁকে রচন্তাহীন আিাম-সন্ধানী 
মকন েকিন। রত্রন রে সরত্যই এমন এেজন ত্রুর্ থর্ অসমকয় িমত্া েুরিগত্ েিকত্ 
চায়, থস সম্পকেদ থোকনা স্পষ্ট ধাির্া ছাডাই? ত্াি থমধা সম্পকেদও মা েিাি েিকলন। 
বিিাম খানও ত্াি প্ররত্ অনুরূপ মকনািাি থপাষর্ েকিন। সকজাকি র্িজা খুকল থিি 
হকয় রত্রন দ্রুত্ রনকজি েকি চকল থগকলন। মাকয়ি েথায় ত্াাঁি অসন্তুষ্ট হওয়া উরচত্ নয় 
রেন্তু রত্রন রেছুকত্ই রনকজি িািাকিগ সামলাকত্ পািকছন না। মা থেকনা ত্াকে িুঝকলন 
না? রত্রন ত্াকে সমূ্পর্দ অপর্স্থ েকিকছন। 
 
রত্রন ত্খকনা গিীিিাকি রচন্তামি এেিু পকি র্খন ত্াাঁি পরিচািে ত্াি েকি প্রকিি 
েিকলা। 
 
রে িযাপাি? 
 
 মাহাম আঙ্গা আপনাকে ত্াি সকঙ্গ থর্খা েিকত্ িকলকছন। 
 
ত্াাঁি রু্ধমা আিাি ত্াকে রে িলকত্ চায়? রুিমুকখ আেিি িািকলন মাহাম আঙ্গাি 
েকিি রর্কে অগ্রসি হওয়াি সময়। মা রে ত্াকে আেিিকে সংর্মী এিং বধর্দিীল 
হওয়াি উপকর্ি রর্কত্ িকলকছন? র্রর্ ত্াই হয় ত্াহকল রত্রন বিঠে সংরিপ্ত েিকিন-
এই মুহূকত্দ রত্রন আি থোকনা িকৃ্তত্া শুনকত্ প্রস্তুত্ নন। রেন্তু মাহাম আঙ্গা র্খন 
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আেিিকে সম্ভাষর্ জানাকলন ত্খন ত্াি মুকখ আেিকিি প্ররত্ শুধুমাত্র িাকলািাসা এিং 
রু্িদািনাি আিাস থর্খা থগকলা। 
 
 আরম লি েকিরছ ইর্ারনং তু্রম িীষর্ রু্রিন্তাগ্রস্ত থােকছ। আমাি পরিচারিো িকলকছ 
রেছুির্ আকগ েুদ্ধিাকি তু্রম থত্ামাি মাকয়ি েি থথকে থিি হকয় একসকছ। আেিি, 
রে সমসযা হকয়কছ? ত্াি স্বি িার্ারম থচাখ আেিকিি থচাকখি উপি রনিদ্ধ হকলা এিং 
ত্াাঁি েেস্বি থত্মনই থোমল আি রমরষ্ট থর্মনিা আেিি বিিকি প্রত্যি েকিকছন। 
রত্রন সিদর্াই ত্াাঁি েথা েির্ েকিকছন, ত্াাঁকে থিাঝাি থচষ্টা েকিকছন। আেিি নতু্ন 
উর্যকম ত্াাঁি থিাকিি োরহনী ির্দনা েিকত্ শুরু েিকলন। মাহাম আঙ্গা গিীি 
মকনাকর্াকগ থোকনা িযাঘাত্ না ঘরিকয় সমূ্পর্দিা েির্ েিকলন। আেিি র্খন রনিি 
হকলন মাহাম আঙ্গা প্রশ্ন েিকলন, থত্ামাি মা এসি শুকন রে িলকলন? 
 
 বধর্দধাির্ েিকত্। 
 
 রত্রন রঠেই িকলকছন। ত্াডাহুডা েকি রেছু েিা রিচির্ত্াি লির্ নয় এিং থত্ামাি 
এখকনা অকনে রেছু থিখাি আকছ। 
 
 ত্াাঁি রু্ধমা ত্াি মাকে সমথদন েিকত্ র্াকিন, আেিি িািকলন। 
 
 এই জনযই আরম থত্ামাি সকঙ্গ েথা িলকত্ থচকয়রছ। আমাি রনকজি মাকঝও রু্িদািনা 
সৃরষ্ট হকয়কছ। আরম িুঝকত্ পািরছ তু্রম িাসন েিাি জনয উপরু্ক্ত হকয় উঠকছ, রেন্তু 
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বিিাম খান-এেজন মহান িযরক্ত হওয়া সকেও থসিা স্বীোি েিকত্ চাইকছন না। রত্রন 
ত্াি হাকত্ থাো িমত্া হস্তান্তি েিকত্ চাইকছন না। 
 
আমাি রপত্াি মৃতু্যি পি শুধু নাকম ছাডা আি সিকিকত্রই রত্রন সম্রাকিি িূরমো পালন 
েিকছন… আেিি দ্রুত্ িকল র্াকিন। এখন রত্রন িািকছন ত্াি িমত্া হাত্ছাডা হকয় 
র্াকি। আরম রেছু িলকল রত্রন অসন্তুষ্ট থহান-থর্মন আগ্রাকে িাজধানী েিকত্ চাইকল 
রত্রন এি রিকিাধীত্া েকিন। 
 
হয়কত্া সরত্যই রত্রন রনকজকে সম্রাি িািকছন। আরম শুকনরছ রত্রন ত্াাঁি অনুগামীকর্ি মধয 
থথকে িাজপকর্ি জনয থত্াে রনকয়াগ েকিন থত্ামাি অনুমরত্ ছাডাই। আরম আিও 
থজকনরছ, ত্াি েেস্বি রনচু হকয় একলা, ইর্ারনং রত্রন এেজন সম্রাকিি থচকয়ও থিরি 
সুকর্াগ-সুরিধা থিাগ েিকছন। আেিি, এেিা রিষয় থত্ামাি জানা র্িোি, রেন্তু 
থত্ামাকে িপথ েিকত্ হকি থর্ এই েথা আরম থত্ামাকে িকলরছ থসিা তু্রম োউকে 
িলকি না। 
 
রনিয়ই িলকিা না। বিিাম খাকনি সম্রাকিি থচকয় থিরি সুরিধা থিাকগি রিষয়িা িুরঝকয় 
িলুন। 
 
আরম থজকনরছ িাজেীয় থোষাগাি থথকে সম্পর্ আত্মসাৎ েকি রত্রন রনকজি িাণ্ডাি 
িিকছন। রিকিষ েকি রত্রন এেরি মহামূলযিান মযূ়ি আেৃরত্ি িত্নখরচত্ হীিাি হাি 
আত্মসাৎ েকিকছন থর্িা রহমুি থোষাগাকি রছকলা। পারন পকথি রিজকয়ি পি রহমুি 
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উরজি ত্াি প্রিুি মারলোনাধীন মূলযিান সম্পকর্ি এেরি ত্ারলো প্রস্তুত্ েকি। থসই 
ত্ারলোয় এই হািরিি উকল্লখ রছকলা। রেন্তু থত্ামাি থসনােত্দাকর্ি থেউ হািরি পায়রন। 
ফকল রহমুি োছ থথকে িাকজয়াপ্ত সম্পকর্ি পাহািায় রনকয়ারজত্ বসনযকর্ি িারস্ত মূলে 
চািুেকপিা েিা হয় অিকহলাি থর্াষাকিাপ েকি। 
 
 আপরন রনরিত্ থর্ বিিাম খানই হািরি রনকয়কছন? 
 
হযাাঁ। প্রথকম আরম এই গল্প রিশ্বাস েরিরন-োির্ িাজপ্রাসাকর্ েকত্ািেম রিরিহীন 
গুজিই না প্রচরলত্ থাকে, রিকিষ েকি থহকিকম গালগল্প ছাডা আি থত্মন রেছু েিাি 
থাকে না। রেন্তু রেছু সপ্তাহ আকগ থত্ামাি রু্ধিাই আমাকে িকল থস এমন এেিা গল্প 
জাকন-র্া শুকন আরম মজা পাকিা। থস আমাকে এেজন িরিত্াি েথা িকল থর্ অল্প 
রেছুরর্ন আকগ বিিাম খাকনি থহকিকম রছকলা এিং রনকজি থচাকখ হািরি থর্কখকছ। 
অিিযই থস থসিা পকডকছ। আমাি ধাির্া বিিাম খান রিকিষ মুহূকত্দ ত্াাঁি রপ্রয় নািীরিি 
নি থর্কহ হািরি পডা থর্খকত্ িাকলািাকসন। আর্ম খান গল্পরিি ত্াৎপর্দ িুঝকত্ পাকিরন- 
থস মকন েকিকছ বিিাম খাকনি এই থগাপন স্বিাকিি েথা জানকত্ থপকি আরম হাসকিা। 
আরমও ত্াকে রেছু িরলরন এিং থস ধাির্া েিকত্ পাকিরন থর্ হািরিি ির্দনা শুকন আরম 
থসিাকে রচনকত্ থপকিরছ। 
 
আরম রিশ্বাস েিকত্ পািরছ না বিিাম খান এধিকনি োজ েিকত্ পাকিন। হয়কত্া 
এিাকে রত্রন চুরি মকন েিকছন না। হয়কত্া রত্রন িািকছন এিা ত্াি নযার্য অরধোি। 
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রত্রন চাি িছি ধকি থত্ামাি অরিিািেত্ব েিকছন এিং িমত্া মানুকষি উপি 
রিস্ময়েি প্রিাি থফকল আেিি। 
 
 রেন্তু রত্রন থগাপকন হািরি রনকলন থেকনা? রনকর্দাষ িিীকর্ি থিাগারন্তকত্ থফলকলন 
থেকনা? 
 
 খুি িাকলা প্রশ্ন েকিকছা আেিি। 
 
আেিি এে মুহূত্দ রচন্তা েিকলন। মাহাম আঙ্গাি ত্াাঁকে রমথযা েথা িলাি থোকনা 
রু্রক্তসঙ্গত্ োির্ থনই। আেিি বিিাম খাকনি িযাপাকি রু্িদািনায় রছকলন িকলই রত্রন 
ত্াাঁকে গল্পিা িলকলন। এিা পরিষ্কাি িাকি থিাঝা র্ারিকলা থর্ বিিাম খান িমত্াি প্ররত্ 
এিং এি সকঙ্গ সমৃ্পক্ত উপরি সুরিধাগুরলি প্ররত্ িমিিঃ আসক্ত হকয় পডরছকলন। 
আেিি মনরস্থি েকি থফলকলন। মাহাম আঙ্গা, আপরন আমাকে র্া িলকলন ত্াি ফকল 
আরম এ িযাপাকি আকিা থিরি আত্মরিশ্বাসী হকয় উকঠরছ থর্ বিিাম খাকনি প্রিাি থথকে 
আমাি রনকজকে মুক্ত েিকত্ হকি। 
 
সম্রাকিি প্ররত্ এই ধিকনি প্রত্াির্া র্রর্ থত্ামাি রপত্ামকহি আমকল ঘিকত্া ত্াহকল 
থর্াষী িযরক্তকে এি জনয জীিন রর্কত্ হকত্া। 
 
 রে িলকলন? আেিি রিস্মকয় প্রায় রচৎোি েকি উঠকলন। না, থস ধিকনি থোকনা 
রচন্তাই আরম েিকিা না। আরম আমাি সিরেছুি জনয বিিাম খাকনি োকছ ঋর্ী এিং 
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আরম এখকনা আমাি জীিন িারজ থিকখ ত্াকে রিশ্বাস েরি। র্কত্াই র্ারম থহাে না 
থেকনা, ঐ হীিাি হািরিি জনয আরম ত্াি প্ররত্ থমাকিই অসন্তুষ্ট নই। রেন্তু আমাকে ত্াি 
রনয়ির্ থথকে থিরিকয় আসকত্ হকি। আমাকে এোই সাম্রাজয িাসকনি র্ারয়ত্ব রনকত্ 
হকি। 
 
মকন হকলা মাহাম আঙ্গা এেমুহূত্দ রেছু িািকলন। ত্াহকল ত্াই থহাে…থত্ামাি রপত্া 
র্খন থত্ামাি রিশ্বাসঘাত্ে চাচাাঁকর্ি প্রিাি থথকে রনজকে মুক্ত েিকত্ থচকয়রছকলন ত্খন 
রত্রন ত্াকর্িকে মক্কায় ত্ীথদ র্াত্রায় পারঠকয়রছকলন। বিিাম খান এখন রর্ল্লীকত্, থসখাকন 
রত্রন প্ররত্িিা িযিস্থা পরির্িদন েিকছন ত্াই না? ত্াাঁি োকছ এেিা রচরঠ পাঠাও। িকলা 
থত্ামাি স্বাথদ িিায় ত্াি রিশ্বস্ত অির্াকনি জনয তু্রম ত্াি প্ররত্ েকত্ািা েৃত্জ্ঞ। রেন্তু 
রত্রন সাম্রাকজযি থসিা েিকত্ রগকয় রনকজ রনিঃকিষ হকয় র্াকিন থর্কখ তু্রম িীষর্ 
উর্গ্রীি। িলল থত্ামাি ইিা রত্রন র্াকত্ হজ্জ্ব পালন েকিন, োির্ এি ফকল ত্াি 
িিীি ও মন প্রিারন্ত লাি েিকি। ত্াছাডা রত্রন র্াকত্ এই সাম্রাকজযি রনিাপিাি জনয 
প্রাথদনা েকিন র্াকে সুসংহত্ েিাি জনয রত্রন র্ীঘদ সময় িযয় েকিকছন। তু্রম সম্রাি। 
থত্ামাি এই আকর্ি থস পালন েিকত্ িাধয। 
 
 আেিি এেরি গাঢ় েমলা িকঙি থিিকমি থোলিারলকি থহলান রর্কয় েকয়ে মুহূত্দ 
রচন্তা েিকলন। বিিাম খানকে রিত্ারডত্ েিাি জনয মাহাম আঙ্গাি এই পিামিদ 
রনিঃসকন্দকহ উিম। হজ্জ্ব পালন েিকত্ ত্াাঁি প্রায় এেিছি থলকগ র্াকি। স্থল পকথ 
গুজিাি রগকয় থসখান থথকে জাহাকজ চকড আিি থর্কি থপৌঁছাকত্ হকি। ত্ািপি র্ীঘদ 
মরুপথ পারি রর্কয় ত্াকে মক্কায় থপৌঁছাকত্ হকি। র্খন রত্রন রফকি আসকিন ত্ত্ত্রর্কন 
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রনিয়ই আেিি সি িমত্া রনকজি হাকত্ রনকয় রনকত্ পািকিন। ত্খন রত্রন ত্াাঁি 
পিামিদর্াত্া সাকিে অরিিািেকে থোকনা সমৃদ্ধ িাজয রনিদাচন েকি থসখাকন 
আিামর্ায়ে অিসকি পাঠাকত্ পািকিন। 
 
রেন্তু এেই সমকয় আেিকিি মরস্তকষ্কি আকিেরি অংি ত্াাঁকে িলকলা এই পরিেল্পনা 
খুিই অসম্মানজনে। ত্াাঁি রনকজি রর্ল্লীকত্ রগকয় সামনাসামরন বিিাম খানকে ত্াাঁি 
অনুিূরত্ি েথা িলািাই রু্রক্তসঙ্গত্। ত্কি ইকত্ামকধয রত্রন এধিকনি থচষ্টা অকনেিািই 
েকিকছন। সিদর্াই বিিাম খান েথা ঘুরিকয় থফকলকছন এিং থেৌিকল ত্াাঁি ইিাকে র্মন 
েকিকছন। ত্াি থমাোকিলা েিাি জনয রত্রন র্রর্ মাকয়ি সমথদন থপকত্ন ত্াহকল হয়কত্া 
রিি রেছু ঘিকত্া। রেন্তু হারমর্া ত্াি অনুিূরত্ পরিষ্কাি জারনকয় রর্কয়কছন….অকপিা 
েকিা, অকপিা েকিা, অকপিা েকিা…হয়কত্া এখন সময় হকয়কছ মাকে এিং বিিাম 
খানকে থিাঝাকনাি, থর্ রত্রন িয়িঃপ্রাপ্ত হকয়কছন, রত্রন রনকজই এখন রচন্তা েিকত্ পাকিন 
এিং েমদ সম্পার্ন েিকত্ পাকিন। 
 
 মাহাম আঙ্গা, আমাি পত্র থলখকেি িূরমোরি আপরনই পালন েরুন এিং একত্াির্ র্া 
িলকলন ত্া রলখুন বিিাম খানকে। থসই সকঙ্গ এিাও রু্ক্ত েিকিন থর্ আরম ত্াকে 
সিদর্াই সম্মান েিকিা…রত্রন আমাি োকছ এেজন রপত্াি মকত্ান। 
 
রনিয়ই। আেিি থর্খকলন মাহাম আঙ্গা এেরি রপত্ল রর্কয় িাাঁধাকনা রনচু থগালাপ 
োকঠি থিরিকলি রর্কে এরগকয় থগকলন। থসখাকন এেরি োরলি থর্ায়াত্ এিং মযূ়কিি 
পালে িাখা রছকলা। রত্রন থিরিকলি সামকন হাাঁিুমুকড িসকলন। এেরি োগজ থিকন রনকয় 
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থমাকমি েরম্পত্ আকলায় রত্রন রচরঠ থলখা শুরু েিকলন থর্রিকে আেিি রনকজি মুরক্তি 
সনর্ িকল মকন েিকছন। আেিি অনুিি েিকলন সিেথা সরঠেিাকি থলখাি িযাপাকি 
রত্রন ত্াকে রিশ্বাস েিকত্ পাকিন। 
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৪. উপহার চহলসলি প্রাপ্ত রচিত্া 
 
বিিাম খাকনি সাকথ েীিাকি একত্া অেৃত্কজ্ঞি মকত্া আচির্ েিকল! হারমর্া আেিকিি 
োাঁধ আেকড ধিকলন। থে থত্ামাকে এই িুরদ্ধ রর্কলা? থেউ না। আেিি এরিষকয় 
মাহাম আঙ্গাি িূরমো প্রোি েিকত্ চাইকলন না। রত্রন ত্াাঁি ইিাকেই রূপ রর্কয়কছন 
এিং আকগ পকি চূডান্ত রসদ্ধান্তিা ত্াি রনকজিই রছকলা। থসই মুহূকত্দ আেিকিি মকন 
হকলা হারমর্া ত্াি গাকল এেিা চড িরসকয় থর্কিন। রত্রন ত্াকে েখকনাই একত্া িুদ্ধ 
হকত্ থর্কখনরন। 
 
রত্রন রর্ল্লী থথকে রফকি আসকল ত্াাঁকে েথািা িলকত্ পািকত্, ত্াাঁি থফিাি সময়কত্া প্রায় 
হকয় একসরছকলা। ত্ািকচকয়ও খািাপ থর্িা হকয়কছ, েথািা আমাকে সিাসরি িলাি মকত্া 
সাহস না থপকয় তু্রম রিোি েিকত্ চকল থগকল এিং আরম সিরেছু জানকত্ পািলাম 
স্বয়ং বিিাম খাকনি পাঠাকনা রচরঠ থথকে! 
 
মাকয়ি িকক্তকিযি সত্যত্ায় আেিকিি মুখমণ্ডল আিক্ত হকয় উঠকলা। রচরঠরিকত্ রনকজি 
সীলকমাহি প্রর্ান েকি থসিা ত্াাঁি রূ্কত্ি হাকত্ রর্ল্লীকত্ িওনা েরিকয় রর্কয়ই রত্রন চাি 
রর্কনি জনয িাঘ রিোকি চকল র্ান। ত্াাঁি এই রসদ্ধান্ত র্রর্ সৎ হকত্া ত্াহকল মাকয়ি 
মুকখামুখী হওয়াি থিকত্র রত্রন ইত্স্তত্ েিকত্ননা অথিা রিোকিি নাকম িাস্তিত্া 
এডাকত্ চাইকত্ন না। ত্িুও রিোি থথকে রফকিই রত্রন মাকে িলকত্ থচকয়কছন…রে 
িলকিন ত্া মকন মকন চচদাও েকিকছন। আসকল আগ্রা থথকে রর্ল্লী র্াত্ায়াত্ েিকত্ 
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এেজন রূ্কত্ি র্কত্ািা সময় লাকগ থস সম্পকেদ ত্াি রহসাি িুল রছকলা। ত্াই রিোি 
থথকে রফকি থর্কখন হারমর্া ত্াাঁি েকিই ত্াি জনয অকপিা েিকছন। 
 
বিিাম খান রে রলকখকছন? 
 
রলকখকছন থোকনা িেম পূিদ সত্েদিার্ী িা িযাখযা ছাডাই তু্রম ত্াাঁকে হজ্জ্ব পালকনি 
রনকর্দি রর্কয়কছ এিং স্বয়ং আমাকর্ি োছ থথকে রির্ায় রনকত্ না পািাি জনয রত্রন 
অনুত্প্ত। রচরঠিা পাওয়াি সাকথ সাকথ আরম ত্াাঁকে অনুকিাধ েকি উিি পাঠাই রত্রন 
থর্কনা িাজধানীকত্ চকল আকসন। আমাি পত্রিাহে ত্াি নাগাল পায় র্খন রত্রন রর্ল্লী 
থথকে েকয়ে রর্কনি পথ রূ্কি। রত্রন রে উিি রর্কয়কছন থিান। আকিগ েরম্পত্ েকে 
রত্রন পডকত্ শুরু েিকলন: রফকি আসকত্ িকল আপরন আমাি প্ররত্ অসীম উর্ািত্া 
প্রর্িদন েকিকছন সম্রাজ্ঞী, রেন্তু ত্া সম্ভি নয়। আপনাি পুত্র মহামানয সম্রাি আমাকে 
হজ্জ্ব পালকনি রনকর্দি রর্কয়কছন। আরম আপনাি স্বামীি প্ররত্ সিদর্া রিশ্বস্ত রছলাম রর্রন 
রু্কদ্ধ আমাি জীিন িাাঁরচকয়রছকলন, আরম িত্দমান সম্রাকিি প্ররত্ও অনুরূপ রিশ্বস্ত থােকত্ 
চাই। আপনাি পরিিাকিি উপি স্রষ্টাি আিীিদার্ িরষদত্ থহাে এিং রহনু্দস্তাকনি িুকে ত্া 
আকিা মহান হকয় উঠুে এই োমনা েিরছ। বিিাম খান এোধাকি থত্ামাি থেষ্ঠ িনু্ধ 
এিং উপকর্ষ্টা রছকলন আেিি। ত্াাঁি প্ররত্ েৃত্জ্ঞ হওয়াি পরিিকত্দ তু্রম ত্াকে 
অসম্মানজনেিাকি প্রত্যাখযান েিকল? 
 
 আরম সিদর্াই ত্াাঁি প্ররত্ েৃত্জ্ঞ থােকিা, রেন্তু রত্রন িুঝকত্ পািরছকলন না থর্ িাসনোর্দ 
পরিচালনাি জনয আরম প্রস্তুত্-এিং তু্রমও ত্াই। রত্রন রফকি একস আমাি সাফলয 
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থর্খকত্ পাকিন এিং আরম ত্াকে আমাি সিায় থোকনা সম্মারনত্ পকর্ রনরু্ক্ত েিকিা। 
আেিি রৃ্ঢ়েকে িলকলন। রেন্তু বিিাম খানকে রত্রন থর্িাকি চােরিচুযত্ েকিকছন থস 
িযাপাকি ত্াি মন এখন রিধারিিক্ত। রত্রন রেছুকত্ই ত্াি এই অনুিূরত্কে উকপিা 
েিকত্ পািকছন না। রত্রন রে িুল েকিকছন? সম্ভিত্ জীিকন এই প্রথম রত্রন ত্াাঁি গ্রহর্ 
েিা থোকনা রসদ্ধাকন্তি রিষকয় রনকজি মকনি োকছই প্রশ্নরিদ্ধ হকলন। এখকনা ত্াি মা 
ত্াকে রত্িস্কাি েকি চকলকছন। 
 
থত্ামাি এখকনা অকনে রেছু থিখাি িারে আকছ। তু্রম েীিাকি িািকছা থর্ বিিাম 
খাকনি মকত্া এেজন আত্মমর্দার্া সম্পি মানুষ থত্ামাি হাকত্ আিাকিা নাকজহাল হওয়াি 
ঝুাঁরে থনকিন? রত্রন আি আমাকর্ি োকছ রফকি আসকিন না এিং থসিা থত্ামাি জনয 
িরত্ ছাডা আি রেছু নয়। 
 
 ত্খকনা হারমর্া েথা িকল র্াকিন, রেন্তু আেিি েল্পনায় মাহাম আঙ্গাি মুখ থর্খকত্ 
থপকলন। রত্রন ত্াাঁি এেজন অত্যন্ত রিশ্বস্ত আস্থািাজন এিং বিিাম খানকে অিযাহরত্ 
প্রর্াকনি থিকত্র রত্রন ত্াাঁি সকঙ্গ এেমত্ হকয়কছন…মা ত্াি থনয়া রসদ্ধাকন্তি িযাপাকি 
ত্াকে রু্িদল েকি থফলকছন। মাকে এিা েিকত্ থর্য়া রঠে হকিনা। বিিাম খানকে 
আিাি রফরিকয় আনকল িাসন িমত্া রনকজি হাকত্ থনয়া ত্াাঁি জনয আকিা েরঠন হকয় 
পডকি। ত্াছাডা গুরুজনকর্ি উপকর্কিি প্রিাকি রিধারন্বত্ হওয়া িা রনকজি রু্িদলত্া 
প্রোি েিা এেজন সম্রাকিি জনয থমাকিই সমীরচন নয়। 
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আেিি অনযরর্কে ত্াোকলন। হারমর্া এেমুহূত্দ ইত্স্তত্ েিকলন। ত্ািপি থিাকিি 
সকঙ্গ িলকলন, তু্রম এেিা রনকিদাধ। 
 
* 
 
এেমাস পকিি ঘিনা। আেিি ঘুকমি মকধয পাি রফকি মায়ালাি আকিা রনেিিত্দী 
হকলন, ত্াি উষ্ণ নি িিীি ত্াি থর্কহি পাকি েুণ্ডলী পারেকয় আকছ। ত্ািা র্ীঘদসময় 
ধকি থত্জস্বী িরত্েমদ সম্পার্ন েকিকছন, এখন ত্াি অকচত্ন থর্হকে থসই তৃ্রপ্তই থর্কনা 
আিারর্ত্ েকি থিকখকছ। 
 
 জাাঁহাপনা …জাহাপনা, উঠুন। োাঁকধ োকিা হাকত্ি থছাাঁয়া থপকয় আেিি রনরা আিি 
থচাখ থমকল থহকিম ত্র্ািেোরির্ীি েুাঁচোন শুষ্ক মুখ থর্খকত্ থপকলন। 
 
রে হকয়কছ? আেিকিি হাত্ সহজাত্িাকিই ত্াি থছািাি থখাাঁজ েিকলা। সম্রািকে 
থহকিকমও অপ্রত্যারিত্ আিমকর্ি জনয প্রস্তুত্ থােকত্ হয়। 
 
 এেজন রূ্ত্ একসকছ, থস আহকমর্ খাকনি থলাে। থস িলকছ থস থর্ সংিার্ একনকছ ত্া 
এই মুহূকত্দ আপনাি জানা প্রকয়াজন। 
 
রঠে আকছ। আেিি উঠকলন, ত্ািপি ত্াি িয়নোলীন থ ালা জামা গাকয় জরডকয় রনকয় 
চামডাি চরি থজাডায় পা গলাকলন এিং িৃদ্ধারিকে অনুসির্ েকি থহকিকমি র্িজাি 
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রর্কে অগ্রসি হকলন। িাইকিি প্রকিি িাকিি রিত্কি িিীকর্ি োছ থথকে খারনেিা 
এরগকয় র্াাঁরডকয় থাো রূ্ত্রিকে রত্রন রচনকত্ পািকলন। ত্াকে থনাংিা এিং পরিোন্ত 
থর্খারিকলা রেন্তু আেিি রিচরলত্ হকলন ত্াি মুখিাি থর্কখ। 
 
রে িযাপাি? 
 
 খািাপ খিি জাাঁহাপনা। প্রায় চাি সপ্তাহ আকগ রিোি েিকত্ থিি হকয় বিিাম খান 
এিং ত্াাঁি র্িজন অনুচি আিান্ত থহান-ত্াাঁি রিরিি থথকে অল্প রূ্কি চম্বল নর্ীি ত্ীকি। 
 
 বিিাম খান থেমন আকছন? আেিকিি মুখ থথকে িক্ত সকি র্ারিকলা। রত্রন উিিিা 
অনুমান েিকত্ পািরছকলন। 
 
 রত্রন এিং ত্াি রিোকিি সঙ্গীিা সেকলই রনহত্ হকয়কছন জাাঁহাপনা। 
 
 তু্রম রনরিত্? 
 
জ্বী। ত্াাঁি রিরিকিি িিীিা নর্ীি পাকি নলখাগডাি থিাকন আধা লুোকনা অিস্থায় ত্াকর্ি 
মৃত্কর্হগুরল আরিষ্কাি েকি। 
 
 আরম রনকজ ত্াাঁকর্ি রজজ্ঞাসািার্ েিকত্ চাই। রে ঘকিরছকলা পুঙ্খানুপুঙ্খিাকি আমাকে 
জানকত্ হকি। 
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থিষেৃত্যানুষ্ঠাকন অংি থনয়াি পি ত্ািা এখন আগ্রাি পকথ িকয়কছ জাহাপনা। ত্ািা থর্ 
িাত্দািাহেকে ত্াাঁকর্ি সমু্মকখ থপ্রির্ েকিরছকলা ত্াি সকঙ্গ আমাি ধলপুকিি 
অিোির্াপন থেকে থর্খা হয়। আমাি পরিচয় থপকয়, র্া ঘকিকছ সিরেছু থস আমাকে 
িকল এিং আপনাকে থর্য়াি জনয এই রচরঠিা আমাকে থর্য় থর্িা বিিাম খাকনি এেজন 
েমদেত্দা রলকখকছ। রূ্ত্রি ত্াি ধূলাময়লা রু্ক্ত সিুজ িকঙি থকল থথকে এেরি িাজেিা 
োগজ থিি েিকলা। 
 
 আেিি র্খন োগজরিি িাাঁজ খুলকলন ত্খন থিত্কি থাো িকক্তি র্াগরু্ক্ত আকিেরি 
িাাঁজ েিা োগজ মারিকত্ পডকলা। আেিি থসিা তু্লকলন, ত্ািপি প্রথম রচরঠরি রূ্কত্ি 
হাকত্ রর্কয় িলকলন, আমাকে পকড থিানাও। রূ্ত্রি পডা শুরু েিকলা, মাননীয় সম্রাি, 
অত্যন্ত থির্নাি সকঙ্গ জানারি থর্ বিিাম খানকে হত্যা েিা হকয়কছ। আমিা চম্বল নর্ীি 
ত্ীকি ত্াি এিং আমাকর্ি অনযানয সাথীকর্ি মৃত্কর্হ খুাঁকজ থপকয়রছ। সিাইকে ত্ীি ছুাঁকড 
হত্যা েিা হকয়কছ, অকনকে রপকঠ ত্ীিরিদ্ধ হকয়কছ। ত্কি বিিাম খাকনি থর্হ থথকে মাথা 
আলার্া েকি থফলা হকয়কছ। আমিা মাথারি খারনে রূ্কি পারনি ধাকি পাই। ত্াকর্ি 
সেকলি োছ থথকে অলঙ্কাি, অথদ এিং অস্ত্র থেকড থনয়া হকয়কছ। আিমর্োিীিা 
থোকনা রর্কে থগকছ জানাি জনয আমিা রচহ্ন ও আলামকত্া থখাাঁজাি থচষ্টা েরি রেন্তু 
থত্মন রেছু আরিষ্কাি েিকত্ পারিরন। হয়কত্া ত্ািা থনৌোয় েকি পারলকয়কছ। আরম থর্ 
সংিার্ রর্লাম ত্াি সত্যত্াি প্রমার্স্বরূপ আকিেরি োগজ পাঠারি থর্িা বিিাম খাকনি 
থর্কহ পাওয়া থগকছ। 
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আেিি ধীকি রিত্ীয় রচরঠিা খুলকলন। অনয োকিা ত্াকে এিা পকড থিানাকনাি র্িোি 
রছকলা না। রত্রন রচরঠিা রচনকত্ থপকিকছন-এিা ত্ািই আকর্ি র্াকত্ মাহাম আঙ্গা বিিাম 
খাকনি হকজ্জ্ব র্াওয়াি রনকর্দি রলকখরছকলন। 
 
* 
 
রত্ন ঘটা পি আেিি ত্াি েকিি িািান্দা থথকে আগ্রাি রূ্কগদি রনিাপিা প্রাচীিকে 
উষ্ণ েিা সূকর্দি প্রথম িরি ছরডকয় পডকত্ থর্খকলন। রৃ্িযরি ত্াি মাকঝ থোকনা 
অনুিূরত্ সৃরষ্ট েিকলা না। িিং রত্রন এমনিাকি োাঁপরছকলন থর্কনা ত্াি চািপাকিি 
জগত্িা িিফািৃত্। রত্রন রেছুকত্ই রিশ্বাস েিকত্ পািরছকলন না বিিাম খান মৃত্। রত্রন 
হত্যাোিীকর্ি উপরু্ক্ত নৃিংস িারস্ত রনরিত্ েিকিন ত্াকত্ থোকনা সকন্দহ থনই, রেন্তু 
রত্রন রনকজও রে থর্াষী নন? রত্রন র্রর্ বিিাম খাকনি সকঙ্গ সম্পেদ রছি না েিকত্ন 
ত্াহকল হয়কত্া রত্রন এখকনা থিাঁকচ থােকত্ন। আি ত্াি মা রে িলকিন? 
 
আেিি বিিাম খানকে চােরিচুযত্ েকিকছন থজকন রত্রন র্কত্ািা থিকগ রগকয়রছকলন 
থত্মনিা আি েখকনাও থর্খা র্ায়রন। বিিাম খানকে হত্যা েিা হকয়কছ এই ঘিনা শুকন 
ত্াাঁি প্ররত্রিয়া রে হকি? রনকচি উঠাকন রপত্কলি ঘটা িারজকয় িিী ত্াি পালা থিষ 
হওয়াি সংকেত্ রর্কলা। িীঘ্রই সূর্দিা রর্গকন্তি অকনে উপকি উকঠ র্াকি। হারমর্া অনয 
োকিা োছ থথকে খিিিা জানকত্ পাকিন এমন পরিরস্থরত্ সৃরষ্ট েিা রঠে হকি না। 
থর্মনিা বিিাম খাকনি চােরিচুযরত্ি থিকত্র ঘকিকছ। ত্াি এখরন মাকয়ি োকছ র্াওয়া 
উরচত্। রত্রন দ্রুত্ মুকখ পারন রছরিকয় পরিচািেকর্ি সাহার্য ছাডাই থপাষাে পকড 
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রনকলন, ত্ািপি হারমর্াি েকিি রর্কে র্াত্রা েিকলন। র্রর্ও ত্খন সকি মাত্র থিাি 
হকয়কছ, হারমর্া উকঠ পকডকছন। ত্াি অশ্রুরসক্ত মুকখি রর্কে ত্ারেকয় আেিি িুঝকত্ 
পািকলন রত্রন থর্রি েকি থফকলকছন। 
 
 আমাকে িমা েকিা মা। তু্রম রঠেই িকলরছকল। আমাি বিিাম খাকনি সকঙ্গ সম্পেদ রছি 
েিা উরচত্ হয়রন। থসজনয আল্লাহ আমাকে িারস্ত রর্কয়কছন। আেিি ত্াি মাকয়ি িাকগ 
থফকি পডাি অকপিায় থােকলন। রেন্তু রত্রন রনিুপ িইকলন, ত্াাঁি রৃ্রষ্ট থমকঝি রর্কে 
রনিদ্ধ। 
 
বিিাম খান আমাকর্ি পরিিাকিি এেজন সর্কসযি মকত্া রছকলন। অিকিকষ রত্রন 
িলকলন। ত্াি মৃতু্যকত্ আমাি হৃর্কয় িত্ সৃরষ্ট হকয়কছ। রেন্তু রত্রন খুন হওয়াি জনয 
আরম থত্ামাকে র্ারয় েিরছ না এিং থত্ামািও উরচত্ নয় রনকজকে থর্াষী িািা। তু্রম 
ত্াি: প্রিাি থথকে মুক্ত হকত্ থচকয়রছকল রেন্তু ত্াাঁি থোকনা িরত্ থহাে থসিা তু্রম চাওরন, 
আরম ত্া জারন। আেিি… রত্রন সিাসরি ত্াোকলন। হত্যাোকণ্ডি রিষকয় র্কত্ািা সম্ভি 
সিরেছু জানাি থচষ্টা েকিা। হত্যাোিীকর্ি খুাঁকজ থিি েকিা-ত্ািা সাধাির্ োোত্, 
িাডাকি খুনী থর্কনা থহাে-ত্াকর্ি িকক্তি রিরনমকয়ই ত্াকর্ি অপিাকধি ঋর্ পরিকিাকধি 
িযিস্থা েকিা। 
 
 আরম ত্া েিকিা মা, িপথ েকি িলরছ। আেিি থছকলমানুকষি মকত্া আিা েিকলন 
হারমর্া হয়কত্া ত্াকে আরলঙ্গন েিকিন, রেন্তু ত্াি হাত্গুরল রু্পাকি স্থরিি হকয় িইকলা। 
আেিি িুঝকত্ পািকলন ত্াি চকল র্াওয়াি সময় হকয়কছ। আেিি ত্খনই ত্াি েকি 
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রফিকলন না। রত্রন মুক্ত িাত্াস এিং থখালা পরিকিকিি প্রকয়াজনীয়ত্া অনুিি েকি 
রু্কগদি রনিাপিা পাাঁরচকলি উপি উকঠ থগকলন। সোকলি সূকর্দি আকলা পকড র্মুনাি জল 
স্বি হলুর্াি িার্ারম ির্দ ধাির্ েকিকছ রেন্তু আেিকিি মকনি রৃ্িযপকি ত্খন সমূ্পর্দ 
অনয ধিকনি ছরি ফুকি উকঠকছ- রত্রন বিিাম খান এিং রপত্াি সকঙ্গ রিজয়ীি থিকি 
রর্ল্লীকত্ প্রকিি েিকছন; রপত্াি সমারধি পাকি বিিাম খান ত্াি োাঁকধ হাত্ থিকখ 
র্াাঁরডকয় আকছন; ইস্পাকত্ি ধািাকলা ফলা ঝলকস উঠকছ র্খন বিিাম খান ত্াাঁকে 
চাতু্র্দপূর্দ পািরসে ত্কলায়াি চালনাি থেৌিল রিখাকিন, আেিিকে িাি িাি থচষ্টা 
েিকত্ িলকছন র্কত্াির্ পর্দন্ত না রত্রন ত্া সমূ্পর্দ আয়ি েিকত্ পািকছন; বিিাম 
খাকনি নীলকচ থচাকখ সন্তুরষ্টি রৃ্রষ্ট, র্খন রত্রন িনু্দে থছাাঁডা অনুিীলন েিকছন। 
 
েীিাকি রত্রন ত্াকর্ি মধযোি রিশ্বাকসি িন্ধন উকপিা েিকলন এিং ত্াি রিরুকদ্ধ 
িযিস্থা রনকলন? রত্রন মাহাম আঙ্গাকে বিিাম খাকনি রিরুকদ্ধ ত্াাঁি উপি প্রিাি রিস্তাকিি 
সুকর্াগ সৃরষ্ট েকি রর্কয়কছন স্বাথদপিত্া, বধর্দহীনত্া এিং রচন্তাহীনত্াি িিিত্দী হকয় োির্ 
রত্রন িাসন িমত্া হস্তগত্ েিাি জনয বিিাম খাকনি প্ররত্ রিরূপ মকনািাি থপাষর্ 
েিরছকলন। এিাই িাস্তিত্া। 
 
সূর্দ ত্খন পরিম থথকে থিকস আসা থমঘ ছডাকনা ফযাোকি নীল আোকিি অকনে 
উপকি উকঠ থগকছ র্খন আেিি ত্াি েকি রফিকলন। থ াোি সকঙ্গ সকঙ্গ রত্রন িুঝকত্ 
পািকলন এেিা রজরনস ত্াি ঘকি থেউ থিকখ থগকছ থর্িা রত্রন েি ত্যাগ েিাি সময় 
রছকলা না। হারত্ি র্াাঁত্ আি রঝনুকেি সমন্বকয় রনরমদত্ ত্াাঁি অলঙ্কাি িাখাি িােরিি 
উপি এেরি োপকডি ফারল জাত্ীয় িস্তু থর্খা র্াকি। রিকিষ সািধানত্ায় থসরি এেরি 

http://www.bengaliebook.com/


রুলার অভ দা ওয়ার্ল্ড : এম্পায়ার অভ দা ম াগল । অযাললক্স রাদারল ার্ড 

89 

www.bengaliebook.com                                  সূচিপত্র 
 

 

োগজ চাপা থর্িাি হারত্ি র্াাঁকত্ বত্রি িািিস্তু রর্কয় চাপা থর্য়া িকয়কছ। রত্রন ফারলরি 
হাকত্ রনকয় থর্খকলন থসিা এেরি ফযাোকি সিুজ িকঙি থিিকমি োপকডি িুেকিা 
র্াকত্ রেছু থলখা িকয়কছ। থসিাি এখাকন ওখাকন েকয়েরি নীল োরলি থছাপ থফলা 
হকয়কছ। থর্কখ মকন হকলা থোকনা রিশু এিা েকিকছ। এিং আেিি থসিা ছুাঁকড থফলকত্ 
রনকয়ও থফলকলন না, োির্ এে অজানা অনুিূরত্ ত্াকে িাধা রর্কলা। রত্রন থসিা রনকয় 
িািন্দায় থগকলন থর্খাকন উজ্জ্বল আকলা িকয়কছ। থলখে োগকজি পরিিকত্দ োপকডি 
উপি থেকনা রলখকলা? থস রে ত্াি হাকত্ি থলখাি পরিরচরত্ থগাপন েিকত্ থচকয়কছ? 
র্রর্ও ত্াি রৃ্রষ্টকত্ সিই সমান, োির্ রত্রন পডকত্ পাকিন না। র্কত্াই মকনাকর্াগ রর্কয় 
রত্রন থলখাগুরল থর্খকলন ত্কত্াই োরলি আচড গুরল ত্াাঁি থচাকখি সামকন নাচকত্ 
লাগকলা। আেিি ত্াাঁি পরিচািেকে োেকলন। এিাকত্ রে থলখা িকয়কছ? 
 
 থসিেরি এে মুহূত্দ থসিা পডল ত্ািপি মুখ তু্কল ত্াোকলা, ত্াি থচাকখ রিস্ময়। 
 
এিা এেিা সািধানিার্ী জাহাপনা, এখাকন থলখা আকছ, র্রর্ও এেই স্তন থথকে রনগদত্ 
এে নর্ী রু্কধি িন্ধকন থত্ামিা আিদ্ধ, থত্ামাি রু্ধ-িাই থত্ামাি িনু্ধ নয়। আর্ম 
খানকে রজজ্ঞাসা েকিা বিিাম খাকনি হত্যাোণ্ড সম্পকেদ থস রে জাকন। 
 
তু্রম রনরিত্ এেথাই থলখা িকয়কছ? থসিেরি মাথা নাডকলা। ওিা আমাকে র্াও। 
আেিি থিিকমি িুেিারি ত্াি থজািাি রিত্কি  ুরেকয় িাখকলন। এ রিষকয় োউকে 
রেছু িকলানা। এিা আর্ম খাকনি থোকনা িত্রুি থলখা রিকিষসূচে রচিেুি ছাডা রেছু 
নয়। 
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 জ্বী জাহাপনা। 
 
আেিি িাত্দারি মন থথকে থঝকড থফলকত্ চাইকলন, রেন্তু পািকলন না। থর্ই িাত্দারি 
রলকখ থােুে প্রোকিয আর্ম খানকে অরিরু্ক্ত েিাি সাহস ত্াি থনই। থেকনা? থস রে 
িারস্তি িয় পাকি নারে রনছে থগালকর্াগ সৃরষ্ট েিকত্ চাইকছ? থ কল থর্য়া রিষকে 
আিাি পাকত্র রফরিকয় থনয়া েরঠন রেছু থফাাঁিা অজ্ঞাত্ই থথকে র্ায়। রিষয় র্াই থহাে না 
থেকনা, এি প্রিাকি ত্াি মকনি িারন্ত রিনষ্ট হকয় থগকছ। রত্রন থর্ ত্রুর্রিি সকঙ্গ এেকত্র 
থিকড উকঠকছন এিং র্াকে রত্রন রনকজি িাইকয়ি মকত্া িাকলাকিকসকছন থসরে সরত্যই 
ত্াি িত্রু হকত্ পাকি? ত্াছাডা আর্ম খাকনি মাত্াই ত্াাঁকে বিিাম খাকনি রিষকয় সত্েদ 
েকিকছন। রত্রন ত্াি রসদ্ধান্ত গ্রহকর্ এেরি মািাত্মে িুল েকিকছন র্াি ফকল ত্াাঁি 
এেজন রিশ্বস্ত িনু্ধকে রিসজদন রর্কত্ হকলা। এখন অবধর্দ হকয় আকিেরি িুল েিা 
উরচত্ হকি না। 
 
* 
 
আেিি থর্খ! আরম থত্ামাকে আকগই িকলরছলাম থর্ আমাি িাজপারখিাই থেষ্ঠ, আর্ম 
খান রচৎোি েকি উঠকলা। ত্াকর্ি মাথাি অকনে উপকি পারখিা ধাওয়া েিকত্ থাো 
এেরি েিুত্কিি উপি ত্ীি থিকগ ঝাাঁরপকয় পডকলা। আরম রজকত্রছ! 
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রেছু সময় পকি আর্ম খাকনি প্রসারিত্ হাকত্ি েনুই পর্দন্ত লরম্বত্ ধাত্ি আিির্ রু্ক্ত 
চামডাি র্স্তানাি উপি িাজ পারখরি উকড একস িসকলা। থসিাি িাাঁো থঠাাঁকি িক্ত থলকগ 
আকছ, পাকয়ও িক্ত। রিজয়ীি হারসকত্ উদ্ভারসত্ হকয় আর্ম খান পারখিাকে মারিকত্ থগাঁকথ 
িাখা এেরি মাচাি সাকথ চামডাি রফত্ায় থিাঁকধ রর্কয় থসিাি মাথায় ঠুরল পরডকয় রর্কলা। 
আরম স্বীোি েিরছ থত্ামাি িাজপারখ ত্রডৎ গরত্কত্ রিোি েিকত্ পাকি, আেিি 
িলকলন। 
 
 অরম থত্ামাকে িকলরছলাম থত্ামাি নতু্ন ত্োিধানোিীরি থত্ামাি পারখগুরলকে 
রঠেমকত্া প্ররিির্ রর্কি না। আমািিা র্রর্ েকয়েরর্কনি জনয ত্াি হাকত্ পকড ত্াহকল 
থসিাি অিস্থাও খািাপ হকয় র্াকি। আর্ম খাকনি চওডা থচায়াল রিরিষ্ট িরলষ্ঠ মুকখ 
আের্দরিসৃ্তত্ হারস ফুকি িইকলা। 
 
ত্াই হয়কত্া। আেিি পাটা হাসকলন। আর্ম খান ত্াি মকনি েথা িুঝকত্ পািকছ না 
থিকি আেিি সন্তুরষ্ট থিাধ েিকলন। রত্রন এিাও থিকি খুরি হকলন থর্ ত্াাঁি 
আস্ফালনিত্ রু্ধিাই উচ্ছ্বাকস রিকিাি থাোয় এ িযাপাকি রিনু্দ মাত্র রচন্তা েিকছ না থর্ 
আেিি হঠাৎ থেকনা ত্াি সঙ্গ োমনা েকিকছন। রহমুকে পিারজত্ েিাি পি রহনু্দস্তান 
পরিভ্রমর্ থিষ হকল ত্াকর্ি মকধয আি থত্মন থর্খা সািাৎ হরিকলা না। রেন্তু বিিাম 
খাকনি হত্যাোকণ্ডি সকঙ্গ আর্ম খাকনি জরডত্ থাোি রিষকয় ত্াি মকন সকন্দহ। থর্খা 
রর্কল রত্রন আর্ম খানকে ত্াাঁি সকঙ্গ রিোি েিা এিং িাজপারখ উডাকনাি আমির্ 
জানান। পুকিা সময়িা আপাত্রৃ্রষ্টকত্ থখলাি প্ররত্ মকনাকর্াগী মকন হকলও আেিি 
সত্েদত্াি সকঙ্গ ত্াি রু্ধ-িাইকে পর্দকিির্ েকি চকলকছন। রেন্তু আর্ম খান এমন রেছু 
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িকলরন িা েকিরন র্াি ফকল আেিকিি মকন সকন্দকহি উকরে হকত্ পাকি। থস ত্াি 
রচিাচরিত্ অহঙ্কািী এিং উচ্ছ্বাসপ্রির্ আচির্ই প্রর্িদন েিরছকলা। 
 
রেন্তু থসকিকত্র আর্ম খান োি একত্া িরত্ েকিকছ র্াি ফকল থস রচিেুি পারঠকয় ত্াকে 
আেিকিি থচাকখ বিিাম খাকনি হত্যাোকন্ডি সকঙ্গ সমৃ্পক্ত রহকসকি প্ররত্রষ্ঠত্ েিকত্ 
চায়? র্রর্ও রত্রন রিিাল অকঙ্কি পুিষ্কাি থঘাষর্া েকিকছন ত্িুও গত্ রত্ন মাকস বিিাম 
খাকনি হত্যাোিীকর্ি সম্পকেদ থোকনা ত্থয পাওয়া র্ায়রন। 
 
 র্কত্াই রু্িদল িা অস্পষ্ট থহাে ষডর্কিি আিাস আেিি উকপিা েিকত্ পািরছকলন না, 
রেন্তু ত্াাঁকে বধর্দধাির্ েিকত্ হকি। রহনু্দস্তাকনি রিপুল রিসৃ্তত্ িূ-খকণ্ডি রনয়রিত্ এিং 
রনয়ির্ িরহিূদত্ িাজয সমূকহি মকধয ত্থয চলাচকল িহু সময় থলকগ র্ারিকলা। হয়কত্া 
আহকমর্ খান এিং ত্াি গুপ্তচকিিা িীঘ্রই থোকনা সূত্র থপকয় র্াকি। হত্যােিীকর্ি খুাঁকজ 
থিি েকি িারস্ত না থর্য়া পর্দন্ত রত্রন রিোম থনকিন না িকল মাকে েথা রর্কয়কছন এিং 
রত্রন ত্াাঁি প্ররত্শ্রুরত্ িিা েিকিন। মাকে থিিম োপকড থলখা সত্েদিার্ীরিি েথা রে 
জানাকনা উরচত্ রছকলা? রত্রন িািকলন। রত্রন েকয়ে িাি ত্াাঁকে জানাকত্ থচকয়কছন রেন্তু 
থিষপর্দন্ত রিিত্ হকয়কছন। ত্াাঁি মকন হকয়কছ এি ফকল রত্রন আকিা রিপর্দস্ত ও িরঙ্কত্ 
হকিন। ত্াছাডা স্বিারিে োিকর্ই এ রিষকয় মাহাম আঙ্গাকেও রত্রন রেছু িলকত্ 
পাকিনরন… 
 
* 
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মিীসিাি বিঠে িীষর্ র্ীঘদ এিং ক্লারন্তেি মকন হরিকলা। আেিকিি মাথা িযাথা 
েিরছকলা এিং রত্রন অিোির্াপনকেে রনমদার্ িা িাজস্ব আর্ায় সংিান্ত রিষকয় আি 
রেছু শুনকত্ চাইরছকলন না। রেন্তু র্খন রত্রন সিােি ত্যাগ েকি থহকিকমি রর্কে 
অগ্রসি হরিকলন ত্খন ত্াাঁি মন উচ্ছ্বরসত্ হকয় উঠকলা। েকয়েরর্ন আকগ রঝলাম নর্ী 
পিিত্দী পাহাডী িাজয থথকে ত্াাঁি এে নতু্ন রমত্র ত্াাঁি থহকিম খানাি জনয েকয়েজন 
িরিত্া পারঠকয়কছ। র্লরি রত্ন িাত্ আকগ আগ্রায় থপৌঁকছকছ এিং এখন রনকজি থচাকখ 
থমকয়গুরলকে থর্খাি জনয রত্রন উর্গ্রীি হকয় উকঠকছন। মায়ালাি সকঙ্গ ত্াি প্রথম সলজ্জ 
ও আকিগত্ারডত্ রমলকনি ঘিনারি থর্কনা অনয এে জীিকনি োরহনী। মায়ালা এখকনা 
ত্াাঁি রপ্রয় রেন্তু ত্াকে পরিতৃ্প্ত েিকত্ পাকি এমন আকিা নািীি সন্ধান রত্রন থপকয়কছন। 
থহকিকম থপৌঁকছ রত্রন র্িিাকিি রু্রিন্তা থথকে মুরক্ত থপকলন। সমু্মকখি সকত্জ আনন্দ 
উপকিাকগি রচন্তায় ত্াি চলাি গরত্ দ্রুত্ হকলা। 
 
 িৃদ্ধা থহকিম ত্র্ািেোরির্ী আেিকিি জনয অকপিা েিরছকলা, ত্াাঁকে পথ থর্রখকয় থস 
এেরি েকি রনকয় একলা। েিরি আেষদর্ীয় থিিম োপড এিং িরঙ্গন োাঁকচি অলঙ্কিকর্ 
সাজাকনা। এসি সাজসজ্জাও ত্াাঁি নতু্ন রমত্র পারঠকয়কছ। থমকয়গুরলকে আপনাি জনয 
প্রস্তুত্ েিা হকয়কছ এিং ত্াাঁিা আপনাি থসিা েিাি জনয অধীি আগ্রকহ অকপিা েিকছ 
জাাঁহাপনা। আপনাকে শুধু েষ্ট েকি আপনাি পছকন্দি থমকয়রিকে থিকছ রনকত্ হকি। 
িৃদ্ধারি ত্ারল িাজাকনাি সাকথ সাকথ পাশ্বদিত্দী গুপ্তেুঠরিি র্িজা খুকল থগকলা। িুকে 
এেইিেম আিসাি োাঁচুরল এিং থোমকি মুক্তাি ঝালি িাাঁধা থ ালা সাকলায়াি পরিরহত্ 
রত্নজন ত্রুর্ী েকি প্রকিি েিকলা। ত্াাঁকর্ি োকলা চুকল থমকহর্ীি র্ীরপ্ত, িত্নখরচত্ 
রক্লপ রর্কয় ত্া মাথাি রপছকন িাাঁধা। ত্াাঁকর্ি মকধয রু্জন লম্বা গডকনি এিং আেষদর্ীয় 
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থচহািা রিরিষ্ট। তৃ্ত্ীয় জন এেিু খাি ত্কি েমনীয় গডকনি অরধোিী, ত্াি থচহািায় 
িকয়কছ রনখুাঁত্ চমৎোরিত্ব। রেন্তু ত্াি থসৌন্দকর্দি থচকয়ও থিরি রেছু আেিকিি রৃ্রষ্ট 
োডকলা। থস িীষর্ রস্থি িাকি র্াাঁরডকয় রছকলা এিং রিোিীি উপরস্থরত্ থিি পাওয়া 
হরিকর্ি মকত্া দ্রুত্ শ্বাস থফলরছকলা। ত্াি অসহায়ত্ব আেিিকে নাডা রর্কলা এিং ত্াাঁকে 
িয় পাওয়াি রেছু থনই-এেথা থমকয়রিকে থিাঝাকনাি জনয আেিি ত্ীব্র আোঙ্ক্ষা থিাধ 
েিকলন। 
 
এই থমকয়রি। আেিি িকল উঠকলন। 
 
 ওি নাম িায়জার্া। আপরন উিম পছন্দ েকিকছন জাাঁহাপনা। থহকিম ত্োিধানোরির্ী 
মন্তিয েিকলা। 
 
অনয সেকল র্য়া েকি েি ত্যাগ েকিা, আেিি িলকলন। ত্োিধানোরির্ী র্খন অনয 
থমকয়গুরলকে রনকয় চকল থগকলা, আেিি থর্খকলন িায়জার্াি থচাকখ অশ্রু জ্বল জ্বল 
েিকছ। িয় থপও না। থত্ামাি র্রর্ ইিা না থাকে, আমাকে িকলা। আরম থোকনা নািীি 
উপি িল প্রকয়াগ েরি না। 
 
আরম আপনাকে িয় পারি না জাহাপনা। থমকয়রি থমাগলকর্ি পুিাকনা িাষা তু্েদীকত্ েথা 
িলকলা এিং ত্াি উচ্চাির্ আেিকিি োকছ অপরিরচত্ লাগকলা। 
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ত্াহকল রে হকয়কছ? আেিি ত্াি োকছ থগকলন, ত্াি মুকখি েমনীয় রেম্বােৃরত্ এিং 
থচাকখি রু্স্পাপয নীলকচ রু্যরত্ ত্াাঁকে এেমুহূকত্দি জনয বিিাম খাকনি েথা মকন েরিকয় 
রর্কলা। ত্াকে একত্া থির্নার্ায়ে সুন্দিী থর্খারিকলা থর্ আেিকিি ত্াকে ছুকত্ ইিা 
েিকলা। 
 
 থমকয়রি এেিু ইত্স্তত্ েিকলা, ত্ািপি েথা িকল উঠকলা। আরম র্খন জানকত্ পারি 
আমাকে আপনাি র্িিাকি পাঠান হকি ত্খন আরম অত্যন্ত সম্মারনত্ থিাধ েরি এিং 
খুরি হই। আমাি িড রু্ই থিানও। 
 
 এেিু আকগ থত্ামাি সকঙ্গ থর্ রু্রি থমকয় রছকলা ত্ািা? 
 
না, ত্ািা আমাি থিান নয়। 
 
 ত্াহকল থত্ামাি থিাকনিা থোথায়? 
 
 থমকয়রিি মুখ িক্ত হকয় একলা। আমাকর্ি র্লরি র্খন আগ্রা থথকে রু্ই রর্কনি পথ রূ্কি 
রছকলা, এের্ল থমাগল বসনয আমাকর্ি পথ আিোয়। ত্ািা িকল ত্ািা আপনাি পাঠাকনা 
অগ্রিত্দী িিী, ত্াাঁকর্ি আপরন পারঠকয়কছ আমাকর্রু পরির্িদন েিাি জনয এিং সিকচকয় 
সুন্দিী থমকয়রিকে ত্খনই আপনাি োকছ রনকয় র্াওয়াি জনয। আপরন অবধর্দ হকয় 
পকডকছন িকল আমাি রু্ই থিানকে ত্ািা রনকয় র্ায়। আরম আগ্রায় থপৌঁকছ আপনাি 
থহকিম ত্োিধায়কেি োকছ আমাি থিানকর্ি থখাাঁজ েরি। রেন্তু রত্রন িকলন রত্রন অনয 
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থোকনা থমকয়ি থখাাঁজ জাকনন না। র্য়া েরুন জাাঁহাপনা, আরম আমাি থিানকর্ি জনয 
িীষর্ রু্রিন্তায় আরছ… 
 
 আরম থোকনা অগ্রিত্দী িিী পাঠাইরন। ত্াাঁকর্ি হুেুমেত্দা থে রছকলা? 
 
আরম রনরিত্ নই, রেন্তু আমাি মকন হয় আরম শুকনরছ এেজন ত্াকে আর্ম খান নাকম 
থেকেকছ। 
 
 আেিকিি মাথারি রিস্মকয়ি ধাক্কায় রপরছকয় থগকলা। তু্রম রে ত্াকর্ি োকিা মুখ 
থর্কখকছা? 
 
ত্খন সন্ধযা হকয় রগকয়রছকলা, এিং ত্াাঁকর্ি থচাকখি রনকচি অংি োপকড  াো রছকলা। 
 
থমকয়রিি গাল থিকয় ত্খন অশ্রু গরডকয় পডকছ এিং থস ত্া থমাছাি থোকনা থচষ্টাই 
েিকছ না। রেন্তু থিাধ উন্মি আেিি ত্খন আি থমকয়রিকে লিয েিরছকলন না। তু্রম 
এখাকনই অকপিা েকিা। রত্রন িলকলন। েকয়ে রমরনি পকি আেিিকে লম্বা লম্বা পা 
থফকল ত্াাঁি রু্ধমাি েকিি রর্কে থর্কত্ থর্খা থগকলা। ইিািায় মাহাকমি থসরিোকর্ি 
সকি থর্কত্ িকল রত্রন ত্ীব্র ধাক্কায় র্িজা খুকল ত্াি েকি প্রকিি েিকলন। মাহাম আঙ্গা 
এেরি খাত্ায় রেছু রলখরছকলন। আেিকিি অরিমূরত্দ থর্কখ রত্রন দ্রুত্ থসিা থিকখ উকঠ 
র্াাঁডাকলন। 
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 রে হকয়কছ আেিি? 
 
আপনাি থছকল থোথায়? 
 
 ওকত্া রিোকি থগকছ। গত্ এে সপ্তাহ ওি সাকথ আমাি থর্খা হয়রন। 
 
 ত্াকে খুাঁকজ থিি েরুন-থস থর্খাকনই থােুে-এিং ত্াকে িলকিন থস থর্কনা এই মুহূকত্দ 
র্িিাকি রফকি আকস? 
 
 রনিয়ই িলকিা। থত্ামাি আকর্ি ত্াি জনয রিকিাধার্দ। রেন্তু থেকনা? 
 
 এেরি থমকয়, থস আমাি থহকিকম নতু্ন একসকছ-আমাি এেজন নতু্ন রমত্র ত্াকে সম্মান 
এিং িনু্ধকত্বি রনর্িদন রহকসকি পারঠকয়কছা-থমকয়রি অরিকর্াগ েকিকছ আর্ম খান ত্াি রু্ই 
থিানকে অপহির্ েকিকছ। 
 
 মাহাম আঙ্গাি মুখ ফযাোকি হকয় থগকলা। ত্াি পুত্র র্রর্ এই অপিাধ েকিও থাকে রত্রন 
থস সম্পকেদ রেছুই জাকনন না। 
 
 অরিকর্াগরি অত্যন্ত িয়ািহ, এিাি আেিি অকপিােৃত্ ির িাকি িলকলা। আমাি 
রু্ধিাই অরিকর্াকগি জিাি রর্ে। থস র্রর্ রনিপিাধ হয় ত্াহকল ত্াি িয় পাওয়াি রেছু 
থনই। 
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রনিয়ই। মাহাম আঙ্গা আেিকিি হাত্ ধিকলন। রেন্তু আেিি, হয়কত্া থোথাও িুল 
হকয়কছ। আমাি থছকল েখকনাই…. ত্াি েেস্বি থোঁকপ থগকলা। 
 
 আরম আিা েিরছ আপনাি ধাির্াই থর্কনা সরঠে হয়। প্র 
 
েৃত্পকি আর্ম খান এিং ত্াি রিোকিি সঙ্গীিা আেিকিি আকর্ি থপকয় আগ্রায় 
থফিাি রত্ন রর্ন আকগই আেিি রনকখাাঁজ থমকয় রু্রিি িাকগয রে ঘকিকছ ত্া জানকত্ 
থপকিরছকলন। এে উি চালে ত্াি পশুকে র্মুনা নর্ীকত্ পারন খাওয়াকত্ রনকয় থগকল থস 
মৃত্কর্হ গুরলকে থর্খকত্ পায়। থর্হগুরল নি রছকলা এিং গলা োিা রছকলা। 
 
* 
 
রে হকয়কছ আেিি? তু্রম একত্া িাকত্ আমাকে থেকেকছা থেকনা? এখকনা আরম আমাি 
সফকিি োিকর্ ক্লান্ত এিং অপরিিি। 
 
 আর্ম খান থত্ামাি মকন আকছ েীিাকি আমিা োিুকলি রু্কগদি সমু্মকখি তৃ্র্িূরমকত্ 
ত্ীি থিকগ আমাকর্ি িািুকঘাডা ছুিাত্াম? 
 
রনিয়ই মকন আকছ। রেন্তু আরম িুঝকত্ পািরছ না তু্রম…। 
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থসিা রছকলা এে চমৎোি সময়। আমিা পিস্পকিি োছ থথকে ের্ারচৎ রিরিি হত্াম। 
আেিি আর্ম খানকে থারমকয় রর্কয় িলকলন। 
 
 থসিাই থত্া এেজন রু্ধিাইকয়ি িূরমো হওয়া উরচত্। আর্ম খান িলকলা। 
 
 থসিা ত্াি থচকয়ও থিরি। আমাি রনকজি থোকনা িাই থিান রছকলা না। তু্রম না থােকল 
আরম িীষর্ রনিঃসঙ্গ হকয় পডত্াম। আি র্খন আমাি চাচািা আমাকে িািা-মাি োছ 
থথকে অপহির্ েকিরছকলা, ত্খন থত্ামাি মাই আমাি এেমাত্র িিাোরির্ী রছকলন এিং 
তু্রম রনকজও আমাি সকঙ্গ িন্দীত্ব িির্ েকিরছকল। এেই িেম েষ্ট থিাগ েকিকছ, এেই 
রিপর্ থমাোকিলা েকিকছা…এসি োিকর্ই আরম থত্ামাকে র্া রজকজ্ঞস েিকত্ চাই ত্া 
েিা আমাি জনয েরঠন হকয় পডকছ। রেন্তু আমিা আি অল্প িয়সী িালে নই এিং 
আরম এখন সম্রাি, ত্াই আমাকে প্রশ্নিা েিকত্ই হকি। 
 
 তু্রম রে িলকত্ চাও আেিি? আর্ম খাকনি হালো িার্ারম থচাখ গুরল ত্াি মাকয়ি 
মকত্াই-আেিকিি মুকখি উপি রনিদ্ধ হকলা এিং থসগুরলকত্ ত্খন আি হালো িাি 
িজায় রছকলা না। 
 
 রত্ন রর্ন আকগ এে িৃদ্ধ উি চালে র্মুনা নর্ীকত্ থিকস থাো রু্রি ত্রুর্ীি লাি 
আরিষ্কাি েকি। থস মৃত্কর্হগুরলকে এেরি লম্বা লারঠ রর্কয় থিকন পকড থত্াকল এিং 
েতৃ্দপিকে অিগত্ েকি। মৃত্কর্হগুরল ত্খন রিেৃত্ হকয় রগকয়রছকলা। 
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আেিি থজাি েকি মৃত্কর্হগুরল থর্কখরছকলন, চামডা সকি র্াওয়া থর্হগুরল মারিকত্ 
মাখামারখ হকয়রছকলা। ইকত্ামকধয থসগুরলকত্ মারছ িন িন েিরছকলা। ত্াাঁকর্ি থচাখ গুরল 
থখালা রছকলা র্া িায়জার্াি থচাকখি তু্লনায় অকনে থিরি ফযাোকি নীল। োিা গলা 
িকক্ত মাখামারখ হকয় রছকলা। আেিকিি মকন হরিকলা রু্দ্ধ থিকত্রও রত্রন একত্া িয়ািহ 
রৃ্িয থর্কখনরন। আর্ম খান সামানয মাথা থনকড িলকলা, শুকন আমাি খািাপ লাগকছ, রেন্তু 
এি সকঙ্গ আমাি রে সম্পেদ? 
 
বধর্দ ধকিা। আরম আমাি থহরেমকে থর্হ রু্রি পিীিা েিকত্ িরল। থস আমাকে িকল 
গলা গুরল র্িিাকি গিীি েকি োিা হকয়কছ–সম্ভিত্ ধািাকলা থছািাি সাহাকর্য এিং 
ত্ািা মািা থগকছ রু্ই-রত্ন রর্কনি থিরি হয়রন। থহরেম আকিা িকলকছ ত্াকর্ি ধষদর্ েিা 
হকয়কছ। আর্ম খান, তু্রম রে জাকনা এই ত্রুর্ী গুরল োিা রছকলা? 
 
 আরম েীিাকি জানকিা? 
 
আেিি ত্াি রু্ধিাই এি রুষ্ট থচহািা পর্দকিির্ েিকলন। তু্রম রনরিত্ থর্ তু্রম জাকনা 
না? 
 
 অিিযই। ওকর্ি হত্যাোকণ্ডি জনয তু্রম রে আমাকে র্ারয় েিকছা? 
 
না। আরম থেিল জানকত্ থচকয়রছ ওকর্ি তু্রম রচনকত্ রে না। 
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রেন্তু থেকনা? থেউ হয়কত্া ষডর্ি েকি আমাকে এি সকঙ্গ জরডকয়কছ। 
 
মৃত্ থমকয় গুরলি থিান িায়জার্া িকলকছ আগ্রায় আসাি পকথ ত্াকর্ি োকফলাকে এের্ল 
থমাগল বসনয থামায়। ত্ািা ত্াি থিানকর্ি তু্কল রনকয় র্ায়। িায়জার্া শুকনকছ ত্াকর্ি 
এেজন ত্াকর্ি হুেুমেত্দাকে আর্ম খান নাকম থেকেকছ। 
 
 এিা রমথযা েথা! থেউ হয়কত্া ত্াকে ঘুষ রর্কয়কছ আমাকে লারিত্ েিাি জনয। 
 
ত্াহকল তু্রম রে আমাি োকছ িপথ েিকছা থর্ তু্রম িা থত্ামাি থলাকেিা ওকর্ি 
অপহির্ িা খুকনি সকঙ্গ জরডত্ নয়? 
 
আরম থত্ামাি রু্ধিাই রহকসকি িপথ েকি িলরছ। আর্ম খাকনি িক্ত হাত্ আেিকিি 
হাত্ আাঁেকড ধিকলা। আরম েখকনাই আমাকর্ি মাকঝি িন্ধনকে অিমাননা েরিরন। 
 
 আরম থত্ামাি েথা রিশ্বাস েিলাম। 
 
িায়জার্া নাকমি থমকয়রি এখন থোথায়? 
 
এখাকন আমাি থহকিকম। আরম ত্াকে ত্াি িারডকত্ থফিত্ পাঠাকনাি প্রস্তাি েকিরছলাম 
রেন্তু থস থর্কত্ চায়রন। আমাি ফুফু ত্াি ঘিনা শুকন ত্াি প্ররত্ সর্য় থহান এিং রনকজি 
োকছ িাখাি প্রস্তাি েকিন। 
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আর্ম খান রেছু িলকলা না রেন্তু আেিি লিয েিকলন ত্াি িুে দ্রুত্ উঠানামা েিকছ। 
থত্ামাি ওকে থর্াষী িািা রঠে হকি না আর্ম খান। র্খন থস থত্ামাি নাম িকলকছ ত্খন 
থস জানকত্া না তু্রম থে এিং ত্াি থিানায় িুলও হকত্ পাকি। এছাডা ত্খন থস প্রচণ্ড 
িীরত্ এিং অরনিয়ত্াি মকধয রছকলা। ত্কি আরম রনরিত্ ত্াকে থেউ থজািপূিদে িা ঘুষ 
রর্কয় অরিকর্াকগি েথা িলায়রন। এখন একসা আমিা থোকনা িাকলা রিষয় রনকয় েথা 
িরল। আরম এেরি িংেি স্টযারলয়ন থঘাডা থর্কখরছ থর্িাি িযাপাকি থত্ামাি মত্ামত্ 
প্রকয়াজন… 
 
সাধাির্ রিষকয়ি অিত্াডনা েিকত্ থপকি আেিি থর্কনা স্বরস্ত থিাধ েিকলন। ত্াাঁি রু্ধ-
িাইকে প্রশ্ন েকি রত্রন রিব্রত্ থিাধ েিকছন, রেন্তু এছাডা আি থোকনা উপায়ও রছকলা 
না। আর্ম খান থর্মন িুব্ধ িাকি মরিয়া হকয় আত্মপি সমথদন েকিকছ থসিাও 
আেিকিি জনয স্বরস্তেি রছকলা। ত্কি আেিি অনুিি েিরছকলন ত্াাঁকর্ি সম্পকেদি 
মকধয এেিা পরিিত্দন ঘকি থগকছ। আর্ম খানকে ত্াি রনকর্দাষ হওয়া না হওয়া রনকয় 
প্রশ্ন েিাি মাধযকম ত্াকর্ি িালযোকলি অন্তিঙ্গত্াি সমারপ্ত হকয়কছ। রেন্তু এি িযরত্িম 
েিাি উপায়ও রছকলা না োির্ রত্রন এখন সম্রাি। 
 
. 
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০৫. দুধ এিং রক্ত 
 
থম মাকসি এে আরদ রু্পুি। আেিি শুকয় আকছন মায়ালাি আেষদর্ীয় থোমল থপকিি 
উপি মাথা থিকখ। ত্াাঁি মাথাি উপি মযূ়িপুি রর্কয় বত্রি িানা পাখা িাত্াস রর্কয় 
র্াকি। এই মাত্র ত্ািা অরিনি এে িরত্েকমদি পালা উপকিাগ েকিকছন, র্াকত্ িিীকিি 
সি িরক্ত প্রায় রনিঃকিরষত্ হকয়কছ। আেিকিি রচন্তায় ত্খন থেিল আনন্দময় উপার্ান 
থাোি েথা। রেন্তু পিান্তকি অস্বািারিে রেছু রৃ্িয ত্াাঁি মকনি থপ্রিাপি র্খল েকি 
থিকখরছকলা। রত্রন েকষ্ট প্রেরম্পত্ হরিকলন এিং মৃরু্ আত্দনার্ও েিরছকলন। েপাকল 
এেরি হাকত্ি স্পিদ থপকয় রত্রন চমকে উকঠ িসকলন। থসিা রছকলা মায়ালাি হাত্, থস 
আেিিকে আিাম রর্কত্ থচষ্টা েিরছকলা। থসই রু্ই ত্রুর্ীি মৃত্কর্হ আরিষ্কাকিি পি 
থথকেই ত্াাঁি এমন অনুিূরত্ হকি, র্রর্ও ত্ািপি আি সপ্তাহ থপরিকয় থগকছ। প্ররত্রর্ন 
রত্রন আকিা থিরি রচন্তারক্লষ্ট ও সত্েদ হকয় উঠরছকলন এে অজানা হুমরেি আিংঙ্কায়। 
এই থিাধ আকিা িয়ািহ হকয় উঠরছকলা োির্ রত্রন িুঝকত্ পািরছকলন না আিমর্িা 
থোকনা রর্ে থথকে আসকি। 
 
 আেিি রনকজি গিম হকয় ওঠা েপাকলি উপি থথকে োকলা চুলগুরল থপছকন থঠকল 
রর্কলন। রত্রন ত্াাঁি রপকঠি উপি মায়ালাি নি স্তনরু্গকলি স্পিদ থপকলন, থস থপছন 
থথকে ত্াাঁি গলা জরডকয় ধকিকছ। থস আেিকিি োকন রফসরফস েকি রেছু িলরছকলা-
এেরি নতু্ন িরত্িরঙ্গমাি েথা-রসংকহি রমলন িীরত্- হয়কত্া ত্াকে সন্তুরষ্ট প্রর্ান েিকত্ 
পািকি। রেন্তু প্রস্তািরি প্রলুব্ধেি হওয়া সকেও রত্রন মায়ালাি আরলঙ্গন থথকে রনকজকে 
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মুক্ত েকি উকঠ র্াাঁডাকলন। রত্রন ত্াাঁি মিী এিং উপকর্ষ্টাকর্ি রনকয় সিা আহ্বান 
েকিকছন আজই রিোকল এিং সিাি আকগ ত্াাঁকে অকনে রচন্তািািনা েিকত্ হকি। 
 
বিিাম খান রনিদারসত্ এিং রনহত্ হওয়াি পি ত্াাঁি প্রধানকসনাপরত্ি পর্রি িূনয িকয়কছ। 
এখন সময় হকয়কছ এই পকর্ নতু্ন এেজনকে রনকয়াগ থর্য়াি এিং এেই সকঙ্গ আকিা 
েকয়েরি রনকয়াগ রর্কত্ হকি র্াকত্ রত্রন ত্াাঁি গত্ানুগরত্ে রেছু র্ারয়ত্ব রনকজি োাঁধ 
থথকে থঝকড থফলকত্ পাকিন। ত্াছাডা উরজকিি পর্রিও পূির্ েিা র্িোি-র্রর্ও 
বিিাম খান থােকত্ এ পকর্ োউকে রনকয়ারজত্ েিাি প্রকয়াজন রছকলা না। ত্কি উরজি 
রনকয় খুি এেিা ত্াডাহুডা থনই। এিেম এেরি গুরুত্বপূর্দ পকর্ রনকয়াগ থর্য়াি আকগ 
সিাসর্কর্ি সত্েদত্াি সকঙ্গ পর্দকিির্ েিকত্ হকি। এেজন রু্নদীরত্পিায়র্ এিং 
আত্মকেেীে উরজকিি থচকয় থোকনা উরজি না থাোই উিম। রেন্তু জরুরি রিরিকত্ ত্াি 
থসনািারহনীি জনয এেজন প্রধান িাণ্ডাি সংিিে (রচফ থোয়ািদাি মাস্টাি) প্রকয়াজন। 
িত্দমাকন থর্ এই পকর্ েমদিত্ থস অত্যন্ত অল্পিয়কস আেিকিি রপত্ামহ িািকিি অধীকন 
চােরিকত্ থর্াগ থর্য়। থস এখন একত্া িুকডা হকয়কছ থর্ রঠেমকত্া র্াাঁরডকয় থােকত্ পাকি 
না। থস সিদর্া আেিিকে িািি িকল সকম্বাধন েকি এিং এই মকমদ রিডরিড েকি থর্ 
রত্রন অকনে ির্কল থগকছন। প্রধান অশ্ব রিকিষকজ্ঞি (মাস্টাি অফ হসদ) পর্রিও রত্রন 
পুনিঃপ্রচলন েিকত্ চান, এি র্ারয়ত্ব হকি রিপুল সংখযে থঘাডা িয় েিা, ত্াি 
পরিেল্পনাধীন রিজয় অরির্ান পরিচালনাি জনয। 
 
আেিি জানকত্ন অত্যন্ত সত্েদত্াি সকঙ্গ ত্াাঁকে থর্াগয থলাে রনিদাচন েিকত্ হকি। ঐ 
সেল পকর্ি অরধোিীকর্ি রিকিষ সুরিধা এিং মর্দার্া িকয়কছ, আকিা িকয়কছ নানা 
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প্রোি প্রকলািন। রত্রন র্াকে প্রধান থসনাপরত্ রহকসকি রনরু্ক্ত েিাি রসদ্ধান্ত রনকয়কছন 
ত্াি িযাপাকি আেিকিি মকন থোকনা রিধা-িি রছকলা না। হুমাযূ়কনি িাসন োকলি 
প্রথম থথকেই থমাগল পরিিাকিি প্ররত্ আহকমর্ খান অেুে রিশ্বস্তত্া প্রর্িদন েকিকছ। 
এছাডাও রত্রন এেজন রিচির্ রু্দ্ধ রিকিষজ্ঞ। রত্রন িয়ািহ সেল লডাই এিং 
রনিদাসকনি িছি গুরলকত্ আেিকিি রপত্াি অধীকন োজ েকিকছন এিং রহনু্দস্তান 
পুনিঃরিজকয়ি সময় োিুল থথকে হুমাযূ়কনি সকঙ্গ এে োত্াকি থঘাডা ছুরিকয় একসকছন। 
পিিত্দীকত্ আেিকিি পকি রহমুি রিরুকদ্ধও লডাই েকিকছন। আহকমর্ খানকে প্রধান 
থসনাপরত্ি পকর্ রনিদাচন েিা হকল আেিকিি অনযানয থসনাপরত্িা হয়কত্া হত্াি হকি 
রেন্তু থেউই ত্াি থর্াগযত্াকে অস্বীোি েিকি না। 
 
 রেন্তু প্রধান িাণ্ডাি সংিিে এি পর্রি জরিলত্া পূর্দ। থর্ এ পকর্ি জনয রনিদারচত্ হকি 
ত্াি র্ারয়ত্ব হকি থমাগল বসনযকর্ি জনয সি ধিকনি িসর্ সিিিাহ েিা-থঘাডাকে 
খাওয়াকনাি জনয িসয থথকে শুরু েকি থগালন্দাজ িারহনীি জনয িারুর্ এিং োমাকনি 
থগালা পর্দন্ত সিরেছু। থস সময় গৃহস্থালীি িসর্ সিিিাহ েিাি র্ারয়কত্ব রনকয়ারজত্ 
রছকলা হুমাযূ়কনি এে সময়োি পরিচািে জওহি। ত্াি িহু িছকিি রিশ্বস্ত থসিাি 
প্ররত্র্ান রহকসকি ত্াকে এ পকর্ রনকয়াগ েিা হয়। মা হারমর্াি সকঙ্গ এ রিষকয় 
আকলাচনা েিকল রত্রন প্রধান িাণ্ডাি সংিিে এি পর্রিি জনয আত্গা খাকনি নাম 
সুপারিি েকিন। আত্গা খান এেজন থসনােত্দা এিং থস োিুকলি থলাে। হুমাযূ়ন র্খন 
রহনু্দস্তাকন হারমর্াকে থেকে পাঠান ত্খন আত্গা খান ত্াাঁকে রনিাপিা প্রর্ান েকি 
রর্ল্লীকত্ রনকয় আকস। থস এেজন িুরদ্ধমান এিং মর্দার্া সম্পি িযরক্ত এিং ত্াি রু্ই 
েনযা আমাি থসিায় রনকয়ারজত্। থস র্ীঘদ র্াত্রায় আমাি রনিাপিা িিা েকিকছ এিং 
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আরম রনরিত্ থস প্রধান িাণ্ডাি সংিিে রহকসকি থত্ামাি স্বাথদ িিা েিকি, হারমর্া 
পিামিদ থর্ন। আেিি রনকজও আগা খাকনি িযাপাকি থগাপকন থখাাঁজখিি েকি রসদ্ধান্ত 
থনন থর্ মাকয়ি উপকর্িই রত্রন িাস্তিায়ন েিকিন। রত্রন িুঝকত্ পািরছকলন একত্ 
হারমর্া ত্াি উপি সন্তুষ্ট হকিন। 
 
 অশ্ব রিকিষকজ্ঞি পর্রিি িযাপাকি আেিি োকিা সকঙ্গ আকলাচনা েকিনরন এিং রসদ্ধান্ত 
থনন এ পর্রিকত্ রত্রন ত্াি রু্ধিাই আর্ম খানকে রনকয়াগ েিকিন। আর্ম খান থঘাডাি 
মান রনর্দয় সম্পকেদ অত্যন্ত রিজ্ঞ রছকলা। ত্াছাডা এি ফকল সেকল িুঝকত্ পািকি ত্াি 
উপি এখকনা আেিি আস্থািীল র্রর্ও ত্াি রিশ্বস্তত্া সম্পকেদ ত্খন সিায় অকনে 
গুজি ছরডকয় পকডকছ। আেিি ত্াাঁি পরিচািকেি োকছ জানকত্ থপকিরছকলন রু্ই ত্রুর্ী 
হত্যাি রিষকয় আর্ম খানকে ত্াি রজজ্ঞাসািাকর্ি েথা োকিা োকছ থগাপন রছকলা না। 
 
 রু্ই ঘটা পি প্রথাগত্ রিঙ্গা ধ্বরনি সাকথ আেিি ত্াাঁি র্িিাি েকি প্রকিি েিকলন 
রসংহাসকনি িাম পাকিি উাঁচু রখলান রিরিষ্ট র্িজা রর্কয়-রহমুি ধনিাণ্ডাকিি থসানা গরলকয় 
িানান থসই রসংহাসরিকে এখন এি স্থায়ী অিস্থাকন িসাকনা হকয়কছ। ইকত্ামকধয আেিি 
প্ররত্জ্ঞা েকিকছন রত্রন রসংহাসনরিকে অলংেৃত্ েিকিন িরিষযকত্ রু্দ্ধ জকয়ি মাধযকম 
িাকজয়াপ্ত েিা িত্ন রর্কয়। এিা হকি ত্াি থগৌিি এিং সাফকলযি প্রত্ীে। রসংহাসকনি 
সিুজ মখমকলি গরর্কত্ আসন গ্রহর্ েকি আেিি ইিািায় ত্াি সিাসর্ এিং 
উপকর্ষ্টাকর্ি িসকত্ িলকলন। 
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 িক্তিয শুরু েিাি আকগ আেিি ত্াি থপছকন থর্য়াকলি উপকিি রর্কে অিরস্থত্ থছাি 
থছাি থফােি রিরিষ্ট জাফরিি রর্কে ত্াোকলন। রত্রন রনরিত্ রছকলন ঐ আডাকলি 
থপছকন মরহলাকর্ি জনয রনধদারিত্ আসকন হারমর্া িকস আকছন ত্াাঁি োর্দিম প্রত্যি 
েিাি জনয। আরম আপনাকর্ি আজকেি সিায় উপরস্থত্ হওয়াি রনকর্দি রর্কয়রছ এই 
জনয থর্ আরম রেছু পকর্ রনকয়াগ প্রর্াকনি রসদ্ধান্ত রনকয়রছ। আহকমর্ খান, আত্গা খান 
এিং তু্রম আমাি রু্ধিাই আর্ম খান, এরগকয় একসা। ত্ািা রত্নজন আেিকি সমু্মকখ 
হারজি হওয়াি পি রত্রন আিাি শুরু েিকলন, আহকমর্ খান, প্রথকম আমাি রপত্াি 
অধীকন এিং পকি আমাি অধীকন আপনাি িহু িছকিি রিশ্বস্ত থসিা মূলযায়ন েকি আরম 
আপনাকে আমাি প্রধান থসনাপরত্ি পকর্ রনকয়াগ র্ান েিরছ। 
 
 আহকমর্ খাকনি লম্বা র্ারড গুকিি উপকি প্রসারিত্ হারসকত্ ত্াি আনকন্দি িরহিঃপ্রোি 
ঘিকলা। জাহাপনা আরম আমাি সমূ্পর্দ সামথদ প্রকয়াগ েকি অপনাি থসিা েিকিা। 
 
 আরম জারন আপরন ত্া েিকিন। িত্রুকর্ি সম্পকেদ ত্থয সংগ্রহ েিা এিং সম্রাকিি থচাখ 
এিং োন রহকসকি িূরমো পালন েিাি র্ারয়ত্বও আপনাি উপি অরপদত্ হকলা। 
আেিকিি োছ থথকে সংকেত্ থপকয় ত্াাঁি অনুচকিিা আহকমর্ খানকে সম্মাকনি প্রত্ীে 
স্বরূপ থসানাি োরুোর্দখরচত্ সিুজ িকঙি থিিরম আলখাল্লা এিং িত্নখরচত্ খাপ রিরিষ্ট 
ত্কলায়াি প্রর্ান েিকত্ এরগকয় একলা। 
 
এিাি আেিি ত্াি রু্ধিাই এি রর্কে রফিকলন। আর্ম খান, িালযোল থথকেই তু্রম 
আমাি িনু্ধ এিং সঙ্গী। আরম থত্ামাকে এমন এেরি পর্ প্রর্ান েিকত্ চাই র্াি জনয 
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প্রকয়াজনীয় থমধায় তু্রম সমৃদ্ধ। আিা েরি তু্রম এ পর্রিি র্ারয়ত্ব সম্মাকনি সকঙ্গ পালন 
েিকি। আর্ম খাকনি িার্ারম থচাখ গুরল জ্বল জ্বল েিরছকলা। 
 
 এরগকয় একসা আমাি রু্ধিাই, আমাি নতু্ন অশ্বরিকিষজ্ঞ রহকসকি আরম থত্ামাকে 
আরলঙ্গন েিকত্ চাই। আেিি উকঠ র্াাঁডাকলন এিং থর্ মাকিদল পাথকিি মকঞ্চ ত্াি 
রসংহাসন স্থারপত্ রছকলা থসখান থথকে থনকম একলন। রত্রন আর্ম খাকনি োাঁধ জরডকয় 
ধকি ত্াি গাকল চুমু থখকলন। রেন্তু আেিি র্রর্ ত্াি েৃত্জ্ঞত্া আিা েকি থাকেন 
ত্াহকল ত্াকে হত্াি হকত্ হকলা। 
 
 আপনাি অশ্বরিকিষজ্ঞ? েথারি িকল আর্ম খান এে থসকেকণ্ডি জনয থর্য়াকলি উপকিি 
জাফরিি রর্কে ত্াোকলা। ত্াি মা মাহাম আঙ্গা রে থসখাকন িকয়কছ? 
 
 হযাাঁ আমাি অশ্বরিকিষজ্ঞ, আেিি পুনিািৃরি েিকলন, ত্াাঁি মুকখি হারস ধীকি অপসারিত্ 
হকলা র্খন রত্রন আর্ম খাকনি রিভ্রান্ত িুদ্ধ মুখিাি প্রত্যি েিকলন। ত্াাঁি রু্ধিাই রে 
আিা েিরছকলা? 
 
আেিি ত্াকে পর্দকিির্ েিকছন িুঝকত্ থপকি হঠাৎ আর্ম খান রনকজকে সংর্ত্ 
েিকলা। ধনযিার্ জাাঁহাপনা, থস আকস্ত েকি িলকলা। ত্াি পকর্ি জনয রনধদারিত্ 
ঐরত্হযিাহী উপহাি িত্নখরচত্ থঘাডাি লাগাম এিং রজন গ্রহর্ েিকলা আেিকিি 
পরিচািেকর্ি োছ থথকে এিং ত্ািপি মাথা নত্ থিকখ রপরছকয় থগকলা। 
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আেিি ত্াি রসংহাসকন রফকি থগকলন। এিাি তু্রম আত্গা খান। থত্ামাি িহু থসিা 
মূলযায়ন েকি আরম থত্ামাকে আমাি প্রধান িাণ্ডাি সংিিকেি পকর্ রনরু্ক্ত েিলাম। 
 
আত্গা খান, এেজন লম্বা গডকনি চওডা োাঁধ রিরিষ্ট থলাে। এেরি রচেন সার্া িত্ 
ত্াি িাম থচাকখি ভ্রু থথকে অরিকোিকিি নীচ পর্দন্ত রিসৃ্তত্। িহু িছি আকগ খাইিাি 
রগরিপকথি পাসাই উপজাত্ীয়কর্ি এে গুপ্ত আিমকর্ি সৃ্মরত্রচহ্ন। থস ত্াি োন হাত্রি 
িুকেি উপি থিকখ ঝুাঁকে েুরর্দি েিকলা। ধনযিার্ জাাঁহাপনা। আপরন আমাকে মহা 
সম্মাকন িূরষত্ েিকলন। ত্াকেও আনুষ্ঠারনেিাকি োরুোজ েিা থজািা উপহাি থর্য়া 
হকলা এিং থজে পাথকিি রসলকমাহি র্া ত্াি পরিচয়সূচে রচহ্ন িহন েকি। এিাকি 
আেিি উকঠ র্াাঁডাকলন এিং র্িিাি ত্যাগ েিকলন। 
 
সমু্মকখ এিং রপছকন থর্হিিী রনকয় আেিি র্খন প্রায় ত্াাঁি রিোম েকিি সামকন 
থপৌঁছকলন রঠে ত্খনই আর্ম খান পাকিি এেরি েরিকোি রর্কয় ত্রডৎ থিকগ এরগকয় 
একলা। থস ঘন ঘন শ্বাস থফলকছ- সকন্দহ থনই আেিকিি নাগাল পাওয়াি জনয থস 
র্িিাি থথকে থর্ৌকড একসকছ। থস থে রচনকত্ পািকলও আেিকিি থর্হিিীিা 
আডাআরডিাকি িিদা ধকি ত্াি পথকিাধ েিকলা। ত্াকর্ি উপি হুেুম রছকলা অনুমরত্ 
ছাডা থেউ থর্কনা সম্রাকিি রনেিিত্দী হকত্ না পাকি এিং এোকজ অিকহলাি িারস্ত 
মৃতু্যর্ণ্ড। রঠে আকছ, আসকত্ র্াও। আেিি িিীকর্ি আকর্ি রর্কল ত্ািা িিদা সরিকয় 
পথ েকি রর্কলা। রে িযাপাি আর্ম খান? 
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 র্িিাকিি সেকলি সামকন তু্রম আমাকে অপমান েকিকছ। থস একত্া িুদ্ধ রছকলা থর্ 
আেিি লি েিকলন ত্াি েপাকলি রিিা র্প র্প েকি লাফাকি। 
 
 থত্ামাকে অপমান েকিরছ? সত্েদ হকয় েথা িকলা আর্ম খান, আেিি রনচু স্বকি 
িলকলন রেন্তু আর্ম খান রনকজকে রনয়িকর্ি থোকনা থচষ্টাই েিকলা না। 
 
তু্রম সেকলি সামকন আমাকে থিাো প্ররত্পি েকিকছা! এিাি মকন হকলা ত্াি গলাি 
স্বি আকিা এেধাপ উপকি উকঠকছ। ত্াি উপি ঝাাঁরপকয় পকড েুরস্তি থেৌিকল মারিকত্ 
শুইকয় থফলাি ত্ীব্র আোিা অনুিি েিকলন আেিি, থর্মনিা িালযোকল িহুিাি 
েকিকছন। আর্ম খান সিদর্াই িাগী রছকলা রেন্তু আেিি রছকলন ত্াি থচকয় র্ি লরডকয়। 
রেন্তু অত্ীকত্ থসিা রছকলা রিশুসুলি বিরিত্া এিং ত্াকর্ি মাকঝ ত্খন অন্তিঙ্গ িনু্ধত্ব 
রছকলা। হয়কত্া এখন ত্াাঁকর্ি মকধয আি থসই িনু্ধত্ব িজায় থনই…ত্াি উদ্ধত্ আচির্ 
প্রত্যি েকি আেিি িািকলন রত্রন সরত্যোি অকথদ ত্াকে েকত্ািা রচকনন। একত্ারর্ন 
ত্াাঁি মকন হকয়কছ রত্রন ত্াকে িাকলাই রচকনন রেন্তু হঠাৎ আজ মকন হকি রত্রন এ 
িযাপাকি আি রনরিত্ নন। 
 
 থর্হিিী এিং অনুচিকর্ি থেৌতূ্হলী রৃ্রষ্টি িযাপাকি সকচত্ন হকয় রত্রন খপ েকি আর্ম 
খাকনি হাত্ ধিকলন। তু্রম র্াই আমাকে িলকত্ চাও ত্াি জনয উপরু্ক্ত জায়গা এিা 
নয়। আমাি সকঙ্গ একসা। ত্াকে রনকয় আেিি রনজ েকি প্রকিি েিকলন। র্খন ত্াকর্ি 
থপছকন র্িজা িন্ধ হকয় থগকলা, রত্রন আর্ম খাকনি হাত্ থছকড রর্কয় ত্াি মুকখামুখী 
হকলন। তু্রম রে রনকজি অিস্থান িুকল থগকছা, রত্রন িলকলন ঠাণ্ডা গলায়। 
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 না, িিং তু্রমই িুকল থগকছা আরম থে। 
 
 এেিু আকগ আরম থত্ামাকে আমাি প্রধান অশ্বরিকিষকজ্ঞি পকর্ রনিদাচন েকিরছ। 
থিকিরছলাম এই পর্ লাি েকি তু্রম আনরন্দত্ হকি। 
 
থত্ামাি আস্তািল িিে হকয় আরম আনরন্দত্ হকিা? এি থথকে উিত্ পর্ আমাি জনয 
প্রকর্াজয। রহমুি সকঙ্গ রু্কদ্ধি পি থথকে আমাি প্ররত্ থত্ামাি আচির্ ির্কল 
থগকছ…আমিা এমন সাথী রছলাম র্ািা সিরেছু এে সাকথ েিকত্া রেন্তু তু্রম আমাকে 
িজদন েকিকছা। তু্রম আি এখন আমাকে রজজ্ঞাসা েকিা না আরম রে িারি। আমাি 
রিিায়ও িাজেীয় থমাগল িক্ত প্রিারহত্। আমাি রপত্া থত্ামাি িািাি ফুফাত্িাই 
রছকলন… 
 
থোকনা পর্রি তু্রম আিা েকিরছকল? আমাি প্রধান িাণ্ডাি সংিিকেি পর্রি, নারে 
প্রধান থসনাপরত্ি? আরম ঐ পর্ গুরলি জনয এমন িযরক্ত রনিদাচন েকিরছ র্ািা ত্াকর্ি 
থর্াগযত্া এিং রিশ্বস্তত্া প্রমার্ েকিকছ…এমন িযরক্ত র্াকর্ি আরম রিশ্বাস েিকত্ পারি। 
 
 থত্ামাি রু্ধিাই ছাডা আি োকে তু্রম থিরি রিশ্বাস েিকত্ পাকিা? 
 
 থসিা রু্ধ-িাই এি উপিই রনিদি েকি। েথাগুরল আেিকিি মুখ থথকে সহজাত্িাকি 
থিি হকয় একলা, রত্রন রনকজকে র্মাকত্ পািকলন না। 
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 তু্রম রে থিাঝাকত্ চাইকছা? র্খন আেিি, আর্ম খাকনি প্রকশ্নি উিি রর্কলন না থস 
িকল চলকলা, তু্রম থসই অপহৃত্ িরিত্াাঁকর্ি ঘিনা থিাঝাকত্ চাইকছা ত্াই না? আরম 
থত্ামাকে িকলরছ, থস রিষকয় আরম রেছুই জারন না। থসিা এেিা ষডর্ি রছকলা। থেউ ঐ 
ঘিনাি সকঙ্গ আমাকে জরডকয় আমাকে ধ্বংস েিকত্ থচকয়রছকলা। 
 
থেকনা থেউ এমনিা েিকি? তু্রম এমন গুরুত্বপূর্দ থেউ নও র্াকে থেউ ধ্বংস েিকত্ 
চাইকি…বিিাম খান আমাকে সত্েদ েকিরছকলন থর্ তু্রম রনকজি সম্পকেদ অকনে উচ্চ 
ধাির্া থপাষর্ েকিা। 
 
 হযাাঁ থসই মহান বিিাম খান। ত্াি উপকর্ি র্রর্ একত্াই মূলযিান রছকলা থত্ামাি োকছ 
ত্াহকল তু্রম ত্াকে রনিদারসত্ েকিরছকল থেকনা? 
 
আমর্ খাকনি মুকখ ফুকি উঠা রিদ্রুকপি হারস সহয েিা আেিকিি পকি আি সম্ভি 
হকলা না। রনকজি অজাকন্তই রত্রন ত্াি মুকখি উপি প্রচন্ড এে ঘুরষ িরসকয় রর্কলন এিং 
আর্ম খান থমকঝকত্ রচৎ হকয় পডকলা। আেিি রু্পা রপরছকয় একস প্রস্তুত্ হকয় িইকলন 
র্রর্ ত্াি রু্ধিাই আচমো ত্াাঁকে আিমর্ েকি এই েথা থিকি। রেন্তু আর্ম খান 
থত্মন রেছু েিকলা না। থস উকঠ র্াাঁরডকয় রস্থি হকয় িইকলা এিং ত্াি িক্তাক্ত নাে রর্কয় 
ঘন ঘন শ্বাস রনকত্ রনকত্ িুদ্ধ রৃ্রষ্টকত্ আেিকিি রর্কে ত্ারেকয় িইকলা। 
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 আেিি এখন রনকজি থিাধ র্মন েিাি জনয লকড র্াকিন। ত্াাঁি উরচত্ আর্ম খাকনি 
মাকঝ থিাকধি উর্য় ঘিাকনা। িাই আমাি, আমিা এেকত্র অকনে রেছু েকিরছ এিং 
আরম থত্ামাি মাকয়ি ঋর্ থোকনারর্ন িুলকিা না। আরম থিকিরছলাম অশ্ব রিকিষকজ্ঞি 
পর্রি থত্ামাি পছন্দ হকি। আরম আমাি সাম্রাকজযি িৃরদ্ধ ঘিাকত্ চাই। রেন্তু ত্া েিকত্ 
হকল প্রথকম আমাকে রনরিত্ হকত্ হকি থর্ আমাি থসনািারহনী এি জনয প্রস্তুত্। 
দ্রুত্গরত্ সিদর্াই থমাগলকর্ি এেরি প্রধান িরক্ত রহকসকি রিকিরচত্ হকয়কছ। আমাকর্ি 
অশ্বাকিাহী থর্াদ্ধাকর্ি জনয, আমাকর্ি অশ্বাকিাহী রত্িন্দাজ এিং িনু্দেধািীকর্ি জনয 
িরক্তিালী এিং দ্রুত্গামী থঘাডা প্রকয়াজন। রহমুি রিরুকদ্ধ অরির্াকনি পি আমাকর্ি 
আস্তািকল নতু্ন সিিিাকহি প্রকয়াজনীয়ত্া থর্খা রর্কয়কছ। থত্ামাকে সমগ্র সাম্রাজয ভ্রমর্ 
েিকত্ হকি প্রকয়াজন হকল তু্রম তু্িস্ক, পািসয আিি থর্কি র্াকি। রেন্তু থত্ামাকে 
থজাগাড েকি আনকত্ হকি থেষ্ঠ জাকনায়াি গুরল। 
 
 আেিি ত্াি রু্ধ-িাই আর্ম খাকনি রর্কে এরগকয় থগকলন। এই মুহূকত্দ র্া ঘিকলা 
একসা আমিা ত্া িুকল র্াই। আেিি ত্াি হালো সিুজ থজািায় নাে থথকে গরডকয় 
পডা িক্ত উকপিা েকি ত্াকে আরলঙ্গন েিকলন। রেন্তু আর্ম খাকনি আডষ্ট িিীি সাডা 
রর্কলা না। আেিি ত্াকে থছকড রর্কয় রপরছকয় একলন। আরম এ রিষকয় মাহাম আঙ্গাকে 
রেছু িলকিা না, এই ঘিনা শুনকল রত্রন িীষর্ আহত্ হকিন। 
 
 রেন্তু আরম রে িলকিা; এই, থর্ থঘাডা থথকে পকড আমাি নাে থিকঙ্গ থগকছ? আর্ম 
খাকনি েকে এখকনা রিদ্রুকপি থছাাঁয়া। 
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 থত্ামাি র্া খুরি িলকত্ পাকিা। ঐখাকন গামলায় পারন আকছ, রনকজকে পরিষ্কাি েকি 
নাও। আেিি িািকলন এিাকি িাকগ উন্মি হওয়া ত্াি রঠে হয়রন। এিা রেছুকত্ই ত্াাঁি 
উপরু্ক্ত আচির্ নয়। রত্রন এখন আর্ম খাকনি সম্রাি, ত্াি সমপর্দাকয়ি নন। ত্াকর্ি 
উিকয়িই থসিা মকন িাখা উরচত্ রছকলা। 
 
* 
 
এিাকিি িষদাোলিা থিি আকগই শুরু হকয়কছ, ধূসি থমকঘ  াো আোি থথকে ঝিা 
অরিিাম িৃরষ্ট রনকচি রসক্ত জগত্িাকে থর্কনা গ্রাস েিকত্ চাইকছ। র্মুনাি থফাঁকপ ওঠা 
জল রু্ই সপ্তাহ আকগ এি পাড োরিত্ েকিকছ এিং ত্খন থথকে অস্বাস্থযেি জলজ 
প্রার্ী, উরদ্ভর্ এিং পরল রু্কগদি রিত্ি প্রকিি েিকছ-থিডা এিং েুেুি গুরলকে েুরিকয় 
রর্কয়কছ, এমনরে এেরি উিকেও। রহনু্দস্তাকনি এই ঋতু্রিকে আেিি সিকচকয় অপছন্দ 
েিকত্ন, র্খন সিরেছুই আরদত্াি আিমকর্ পাঁকচ র্াওয়াি উপিম হয়। গ্রীকেি 
উষ্ণত্াি রিেল্প রহকসকি প্ররত্রর্ন গুরুত্বপূর্দ েি গুরলকত্ এিং থহকিকম েকয়ে ঘটাি 
জনয েপূদিোঠ জ্বালা হয়। র্াকত্ মহামূলয থিিম, রেংখাি এিং মখমল গুরল িিা পায় 
থপাোমােড এিং আরদত্াি আিমর্ থথকে। 
 
মায়ালাি েকি লাল চার্ি  াো রিছানায় নি অিস্থায় শুকয় থাো আেিি েপূদকিি 
হালো ঝাাঁঝাকলা ঘ্রার্ পারিকলন। আেিকিি িিীিকে আিাম থর্য়াি জনয এিং ত্াি 
মাথা িযাথা রূ্ি েিাি জনয মায়ালা ত্াাঁি রপঠ এিং োাঁধ মারলি েকি রর্রিল 
খুিারনি(িার্াম) থত্ল রর্কয়। প্ররত্ িষদাকত্ই রত্রন এই মাথািযাথা িািা আিান্ত থহান 
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এিং সািারর্ন অস্বরস্ত থিাধ েকিন। ত্াাঁি রপত্ািও এেই সমসযা রছকলা। ত্রুর্ অিস্থায় 
এি জনয হুমাযু়কনি রপ্রয় উপসম রছকলা মকর্ি মকধয ওরপয়াম গুকল পান েিা। রেন্তু ত্াি 
এই আসরক্তি জনয রত্রন প্রায় রসংহাসন হািাকত্ িকসরছকলন এিং আেিিকে রত্রন এ 
রিষকয় সত্েদ েকিকছন। 
 
 মারলি েকি থর্য়াি জনয হুমাযু়কনি র্রর্ মায়ালাি মকত্া থেউ থােকত্া ত্াহকল হয়কত্া 
ত্াাঁি ওরপয়াকমি প্রকয়াজন হকত্া না, আেিি িািকলন। রত্রন তৃ্রপ্তকত্ ঘড ঘড িব্দ 
েিকছন র্খন মায়ালাি নিম হাকত্ি ত্ালুগুরল র্ি ও রনয়মত্ারিেিাকি ত্াি থপিী 
সমূকহি উপি েমদিত্। মায়ালা ত্াাঁকে হাসাকত্ও পাকি। এেজন সূক্ষ্ম পর্দকিিে রহকসকি 
থস আেিকিি র্িিাকিি সেল সর্কসযি অনুেির্ েিকত্ পািকত্া। গৃহস্থালীি িসর্ 
সংিিে জওহি থথকে শুরু েকি প্রধান থসনাপরত্ আহকমর্ খান পর্দন্ত সেকলই ত্াি 
রনর্দয় অনুেিকর্ি রিোি হকত্ন। 
 
আেিি ত্াাঁি িরলষ্ঠ িিীিরি িানিান েিকলন-র্া রৃ্ঢ় এিং প্রস্তুত্ রু্কদ্ধি জনয, ত্াি 
অধীনস্থ থর্ থোকনা বসকনযি মকত্াই। মায়ালাি র্ি মারলকিি প্রিাকি ত্াাঁি মাথািযাথা 
প্রায় রিলুপ্ত হকয়কছ। উপুি অিস্থায় হাকত্ি উকটারপকঠ মাথা থিকখ রত্রন থচাখ িন্ধ 
েিকলন এিং ঘুকমি থর্কি হারিকয় থর্কত্ চাইকলন। রেন্তু রঠে ত্খনই উচ্চ স্বকি 
থগালকর্াকগি িব্দ ত্াি োকন একলা। িীষর্ িুদ্ধ রচৎোি ছারপকয় এেরি পরিরচত্ িব্দ 
থিকস একলা ইস্পাকত্ি সকঙ্গ ইস্পাকত্ি সংঘকষদি িব্দ। থেউ লডাই েিকছ। রত্রন 
নািীেকেি রচৎোি শুনকলন এিং ত্াি পািাপারি ত্াাঁি িহু পরিরচত্ গিীি এেরি 
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েেস্বি রচৎোি েিকছ, আেিি! োপুরুষ, সাহস থােকল থিি হকয় একস আমাি 
মুকখামুরখ হও… 
 
আেিকিি রনরািিত্া উকি থগকলা, রত্রন ঝি েকি উকঠ পডকলন, এেিু থামকলন শুধু 
ত্াাঁি থছািািা থনয়াি জনয, ত্ািপি রনকজি নিত্াি প্ররত্ ভ্রূকিপ না েকি মায়ালাি েি 
থথকে থখালা উঠাকন থিরিকয় একলন। িৃরষ্ট থথকম থগকছ, সাধাির্ত্ উঠাকনি মধযিত্দী 
ঝনদািাকে রঘকি থমকয়িা নাকচ, গান গায় অথিা রনকজকর্ি মকধয গল্প েকি। রেন্তু এখন 
থসখাকন এেরি মাত্র থলাে র্াাঁরডকয় আকছ-আর্ম খান, থহকিকমি প্রকিি িাকিি এেিু 
রিত্কি। ত্াি এেহাকত্ এেরি ত্কলায়াি এিং আকিে হাকত্ এেরি থছািা। ত্াি থপছকন 
রু্জন থহকিমিিীি িক্তাক্ত থর্হ পকড আকছ। আেিি আর্ম খাকনি রর্কে ত্াোকলন। 
 
 তু্রম এসি রে েকিকছা? 
 
আর্ম খান রু্লরছকলা। আরম ঐ েুেুি আত্গা খানকে খুন েকিরছ… ত্াি েথা িলাি 
িরঙ্গ প্রত্যি েকি আেিি রনরিত্ হকলন র্া রত্রন অনুমান েকিকছন। থস আেে েডা 
মর্ পান েকিকছ। 
 
 থেকনা? আত্গা খান থত্া থত্ামাি িত্রু রছকলন না! 
 
 থস রনকজকে অকনে উৎেৃষ্ট িািকত্া, জমোকলা থজািািা পকড িকস রছকলা থর্িা আমাি 
হওয়াি েথা এিং অনুকলখে থে ত্াি েির্ীয় রিষকয়ি ির্দনা রর্রিকলা। রনকিদাধিা 

http://www.bengaliebook.com/


রুলার অভ দা ওয়ার্ল্ড : এম্পায়ার অভ দা ম াগল । অযাললক্স রাদারল ার্ড 

117 

www.bengaliebook.com                                  সূচিপত্র 
 

 

আমাি রর্কে ত্ারেকয় থহকসও রছকলা র্খন আরম ত্াি েকি প্রকিি েরি। রেন্তু র্খন 
আরম ত্কলায়াি রর্কয় ত্াি হৃৎরপণ্ড থির্ েরি ত্খন থস আি হাসরছকলা না…িিং ত্াি 
থচহািায় রছকলা রিস্ময়, থর্মনিা এখন থত্ামাি মুকখ থর্খা র্াকি। 
 
আেিি শুনকলন মায়ালা ত্াি থপছকন আত্দরচৎোি রর্কয় উঠকলা রেন্তু রত্রন আর্ম 
খাকনি উপি থথকে রৃ্রষ্ট সিাকলন না। মাথা না ঘুরিকয়ই িলকলন, ঘকিি রিত্ি র্াও 
মায়ালা এিং আরম থিি হকত্ না িলা পর্দন্ত থসখাকনই থাকো। এেিা েুেুি পাগল হকয় 
থগকছ। 
 
প্রায় ত্খনই িিীকর্ি রচৎোি এিং থহকিকমি রর্কে ছুকি আসকত্ থাো পর্িব্দ থিানা 
থগকলা। রেছুিকর্ি মকধযই আর্ম খাকনি আচমো আিমকর্ 
 
পারলকয় র্াওয়া িিীিা র্কল িািী হকয় একস থহকিকমি সামকনি উঠান রঘকি থফলকলা। 
ত্াাঁকর্ি মকধয িয়স্ক িৃত্য িরফেও রছকলা। থস এে সময় হুমাযূ়কনি থসিা েকিকছ এিং 
এখন হারমর্াি থসিায় রনকয়ারজত্। িৃদ্ধরি থোথা থথকে থর্কনা থজাগাড েিা এেরি 
ত্কলায়াি ঝাাঁোরিকলা। আেিি ইিািা েিকলই িিীিা ঝাাঁরপকয় পকড আর্ম খানকে 
থেকি থফলকি। রেন্তু আেিি অনয োকিা হাকত্ ত্াি রু্ধিাই এি মৃতু্য ঘিাকত্ চাইকলন 
না, থর্ এই পরিত্র িন্ধন রছি েকিকছ। এিা ত্াাঁি র্ারয়ত্ব। রত্রন হাত্ থনকড িিীকর্ি 
রপরছকয় থর্কত্ িলকলন। 
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এেিু আকগ তু্রম আমাকে লডাই এি আহ্বান জানারিকল। ত্াই হকি। িরফে থত্ামাি 
ত্কলায়ািিা আমাকে র্াও। িলমল েিকত্ থাো আর্ম খাকনি রর্কে সত্েদ রৃ্রষ্ট থিকখ 
িরফে পকডা পকডা অিস্থায় আেিকিি োকছ থগকলা। আেিি ত্াি হাত্ থথকে 
ত্কলায়ািিা রনকয় িূকনয েকয়েিাি চালাকলন। থসিাি পুিাকনা ধাকচি িািরি আেিকিি 
োকছ রেছুিা অসুরিধা জনে লাগকলা রেন্তু থসিাি িাাঁো ফলারি রছকলা ধািাল এিং 
চেচকে। রত্রন িরফকেি িারডকয় থর্য়া এেিুেকিা োপড ত্াি নি থোমকি থপরচকয় 
রনকলন। 
 
 রঠে আকছ আর্ম খান, আমাকর্ি উিকয়ি োকছই এখন এেরি েকি থছািা এিং 
ত্কলায়াি িকয়কছ, োকজই আমিা সমান সমান। থর্খা র্াে রে হয়, রে িকলা? 
 
আেিি আর্ম খাকনি রর্কে েকয়ে পা এরগকয় রগকয় রস্থি হকলন, ত্াাঁকে আিমর্ েিাি 
জনয আর্ম খানকে প্রলুব্ধ েিকত্ চাইকলন। রেন্তু র্রর্ও মকর্ি প্রিাকি ত্াি িুরদ্ধ রেছুিা 
থিাত্া হকয় রগকয়রছকলা, ত্খকনা ত্াি রনকজি উপি র্কথষ্ট রনয়ির্ রছকলা। থস শুরুকত্ই 
িুল েিকত্ প্রলুব্ধ হকলা না। র্খন ত্ািা পিস্পি চিাোকি ঘুিকত্ লাগকলা ত্খন 
আেিি ত্াি রিোকিি েথা মকন েিকলন- র্খন রত্রন অনুমান েিাি থচষ্টা েকিন 
রিোকিি প্রার্ীরিি পিিত্দী আচির্ রে হকি। হঠাৎ সুকর্াগ িুকঝ রত্রন ঝি েকি সামকন 
িাডকলন এিং আর্ম খাকনি ত্কলায়াকিি িাকিি উপকিি অংকি রু্ক্ত আিার্নরিকত্ 
ত্কলায়াকিি অগ্রিাগ  ুরেকয় দ্রুত্ থমাচড রর্কলন। আর্ম খাকনি ত্কলায়াি ত্াি হাত্ 
থথকে ছুকি পাথুকি থমকঝকত্ পডকলা। এিা এেিা পািরসে থেৌিল র্া বিিাম খান 
অকনে আকগ আেিিকে রিরখকয়রছকলন। আেিি ত্াকে আঘাত্ েিাি আকগই আর্ম 
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খান ঝি েকি রপরছকয় থগকলা। ত্ািপি ত্াি থছািািা তু্কল আেিকিি রর্কে সকজাকি 
রনকিপ েিকলা। আেিি এেপাকি সকি থগকলন রেন্তু র্কথষ্ট দ্রুত্ত্াি সাকথ নয়। 
থছািারিি অগ্রিাগ ত্াি থচাকখি রনকচ আচড থেকি থগকলা। আেিকিি গলা থিকয় ত্খন 
উষ্ণ িক্ত গরডকয় পডকছ। রত্রন ত্াাঁি থছািা এিং ত্কলায়াি ছুাঁকড থফলকলন, ত্ািপি 
রত্নরি লম্বা লাকফ এরগকয় রগকয় আর্ম খাকনি উপি ঝাাঁরপকয় পডকলন। ত্ািা উিকয় 
র্খন থমকঝি উপি আছকড পডকলা আেিি অনুিি েিকলন আর্ম খান ত্াি থর্কহি 
রনচ থথকে মুচকড থিি হওয়াি জনয ধস্তাধরস্ত েিকছ। আেিি ত্াি চুকলি মুরঠ ধকি 
সকজাকি মাথািা পাথুকি থমকঝকত্ ঠুকে রর্কলন-এেিাি, রু্িাি, রত্নিাি। ত্ািপি উকঠ 
িকস োন মুরষ্ঠ রর্কয় ত্াি মুকখি উপি একত্া থজাকি ঘুরষ িসাকলন থর্ ত্াি থচায়াকলি 
হাকড মি েকি িব্দ হকলা। েুিাি িাচ্চা…. রত্রন রচৎোি েকি উঠকলন। 
 
 আর্ম খাকনি মুখ রর্কয় ত্খন এেরি র্ির্াোত্ি ঘড ঘড িব্দ থিরিকয় আসরছকলা। 
আেিি ত্াকে সকজাকি থিকন র্াাঁড েিাকলন, ত্াাঁি মুকখ ত্খন রনকজি িকক্তি থলানা 
স্বার্। আর্ম খাকনি আহত্ অসাড থর্হিাকে উপরু্দপরি আঘাকত্ি মাধযকম রনষ্প্রার্ েকি 
থফলাি ত্ীব্র আোঙ্ক্ষা অনুিি েিকলন আেিি। রেন্তু এেজন সম্রাকিি আচির্ 
রনয়িকর্ি িইকি চকল র্াওয়া উরচত্ নয়। রত্রন আর্ম খাকনি রিরথল থর্হিাকে থছকড 
রর্কয় রপরছকয় থগকলন এিং থসিা িাাঁজ হকয় লুরিকয় পডকলা থমকঝকত্। 
 
 থত্ামাকে হত্যাি রনকর্দি প্রর্াকনি আকগ থত্ামাি রে রেছু িলাি আকছ? 
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আর্ম খান অকনে েকষ্ট ত্াি মাথা তু্লকলা। তু্রম হয়কত্া এখন আমাকে পিারজত্ 
েিকত্ থপকিকছ রেন্তু আরম িহু মাস ধকি থত্ামাকে থিাো িারনকয় আসরছ। ঐ রনকিদাধ 
েুেুিী গুরল, অিিযই আরম ত্াকর্ি অপহির্ েকিরছলাম- তু্রমই থেকনা সিসময় উিম 
রজরনসগুরল পাকি? আরম ত্াকর্ি হত্যা েকিরছলাম র্াকত্ ত্ািা ঘিনািা োউকে িলকত্ না 
পাকি। 
 
 আি বিিাম খান? 
 
 তু্রম রে মকন েকিা? আর্ম খাকনি রিধ্বস্ত মুকখ এই মুহূকত্দও থর্কনা রিদ্রূপপূর্দ রিজয়ীি 
হারস ফুকি উঠকলা। 
 
এিাই ওি জীিকনি থিষ হারস, আেিি রনকজি অজ্ঞত্া এিং থিাোমীি জনয রনকজি 
উপিই ত্ীব্র থিাধ অনুিি েকি িািকলন। 
 
 িিী ওকে রনকয় প্রাচীকিি উপি থথকে রনকচ রনকিপ েকিা। 
 
আেিকিি সামকন রর্কয় রু্জন িিী আর্ম খাকনি পা থিকন উঠাকনি অপিপ্রাকন্ত থছচকড 
রনকয় থগকলা, পাথকিি থমকঝকত্ ত্াি িকক্তি লম্বা র্াগ ফুকি উঠল। পাাঁরচকলি প্রাকন্ত 
থপৌঁকছ িিীিা আর্ম খাকনি পা থছকড রর্কয় ত্াি িগকলি রনকচ হাত্  ুরেকয় ত্াকে উপুি 
েিকলা, ত্ািপি মাথা রনকচি রর্কে রর্কয় থঠকল রিি ফুি রনকচি চত্বকি থফকল রর্কলা। 
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িিীিা ঝুাঁকে রনকচ পকড থাো আর্ম খানকে পর্দকিির্ েিকলা, ত্ািপি আেিকিি 
রর্কে রফকি িলকলা, জাাঁহাপনা থস এখকনা নডকছ। 
 
 ত্াহকল ওি চুল ধকি থিকন আিাি উপকি রনকয় একসা এিং আিাি রনকচ রনকিপ েকিা। 
 
িিীিা রসাঁরড থিকয় চত্বকি থনকম থগকলা এিং েকয়ে রমরনি পকি আিাি আরিিূদত্ হকলা 
আর্ম খাকনি রখচকত্ থাো িিীিিাি চুল ধকি থিকন। এিাি আেিিও িিীকর্ি 
অনুসির্ েকি পাাঁরচকলি ধাকি উপরস্থত্ হকলন এিং আর্ম খাকনি রিত্ীয় পত্ন প্রত্যি 
েিকলন। এ র্াত্রায় আর্ম খাকনি মাথাি খুরলি সকঙ্গ পাথকিি সিাসরি সংঘকষদ ত্া 
িার্াকমি মকত্া থফাঁকি থগকলা এিং মাথাি থগালারপ-ধূসি মগজ রছিকে পডকলা। েকয়ে 
মুহূকত্দি মকধয আোি থথকে রচল থনকম একলা মৃত্কর্হিাকে ঠুেকি খাওয়াি জনয। িীঘ্রই 
প্রায় এেেজন রচল জুকি থগকলা আেিকিি িালযোকলি সঙ্গীরিি মৃত্কর্হ িির্ েিাি 
জনয। 
 
আেিি আি থসখাকন র্াাঁডাকলন না। সমূ্পর্দ ঘিনারি ত্াাঁি মকনি উপি প্রচণ্ড চাপ সৃরষ্ট 
েকিকছ। রত্রন একত্া থিাোমী েিকলন েীিাকি? আিহাওয়া উষ্ণ হকলও রত্রন ঠাণ্ডা 
অনুিি েিকলন এিং োাঁপকত্ লাগকলন। এেিা প্রশ্ন ত্াাঁি মনকে আিি েকি থিকখকছ 
থর্ প্রশ্নরি রত্রন আর্ম খানকে েিকত্ থচকয়ও েকিনরন-হয়কত্া রত্রন এি উিি রে হকি 
থস রিষকয় িরঙ্কত্ রছকলন। মাহাম আঙ্গা ত্াি পুকত্রি েমদোণ্ড সম্পকেদ েত্িা জাকনন? 
উঠানরিকত্ ত্খন রিড জকম থগকছ। থমকয়িা ত্াকর্ি ঘিং থথকে থিরিকয় একসকছ এিং 
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থহকিম িিীকর্ি সকঙ্গ ঘকি র্াওয়া অিারিত্ ঘিনা রনকয় আকলাচনা েিকছ। আমাি 
থজািািা একন র্াও, আেিি এেজন পরিচািেকে আকর্ি রর্কলন। 
 
পকনকিা রমরনি পি মকনি মকধয এেিাি রিিৃঙ্খল িািনা রনকয় আেিি। মাহাম আঙ্গাি 
েকিি রর্কে অগ্রসি হকলন। ইকত্ামকধয রত্রন ত্াাঁি িযরক্তগত্ থর্হিিীকর্ি ত্াাঁি ঘি 
ত্ল্লারি েকি ঘকিি িাইকি পাহািায় থােকত্ রনকর্দি রর্কয়কছন। আর্ম খাকনি অধদমাত্াল 
অিস্থা রিকিচনা েকি অনুমান েিা র্ায় থস এোই রনজস্ব আকিকগি ত্াডনায় উন্মি 
আচির্ েকিকছ, র্রর্ও ত্াি থিাি এিং ঈষদা র্ীঘদরর্ন ধকি ত্াি মাকঝ পুরিিূত্ রছকলা। 
ত্া সকেও আি থোকনা রিশ্বাসঘাত্ে রনকজি ঘকিি মাকঝ ওৎ থপকত্ আকছ রেনা থসিা 
অনুসন্ধান েকি থর্খাি এখনই উপরু্ক্ত সময় আেিকিি জনয। মাহাম আঙ্গাি েকিি 
র্িজাি িাইকি র্াাঁরডকয় থাো আেিকিি থর্হিিীকর্ি অরধনায়ে ত্াকে সংরিপ্ত 
অরিিার্ন জানাকলা। 
 
 আমিা েিরি ত্ল্লারি েকিরছ। এখাকন প্রকিি েিা আপনাি জনয সমূ্পর্দ রনিাপর্ 
জাহাপনা। 
 
রে ঘকিকছ থস সম্পকেদ রু্ধমাকে থত্ামিা রেছু িকলকছ? 
 
না জাহাপনা। 
 
রত্রন রে ত্াি পুকত্রি রিষকয় রেছু রজজ্ঞাসা েকিকছন? 
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না জাহাপনা। 
 
আেিকিি প্রকিকিি জনয র্খন িিীিা েকিি র্িজা খুকল রর্কলা রত্রন অনুিি েিকলন, 
থর্ োজ রত্রন েিকত্ র্াকিন ত্া থর্ থোকনা রু্কদ্ধি থচকয়ও অরধে রত্ক্তত্াপূর্দ। 
িিীকর্ি অরধনায়কেি িক্তিয অনুর্ায়ী ত্াি সকঙ্গ আর্ম খাকনি লডাই অথিা ত্াি মৃতু্যি 
োির্ সম্পকেদ মাহাম আঙ্গা রেছুই জাকনন না, র্রর্ও এেজন রিপ্রগরত্ি পরিচািকেি 
মাত্র পাাঁচ রমরনি সময় লাগাি েথা িাত্দারি মাহাম আঙ্গাি োকছ থপৌঁছাকনাি জনয। মাহাম 
আঙ্গা ত্াি েকিি মাঝখাকন র্াাঁরডকয় রছকলন, ত্াি থচহািা উরিি। 
 
 আেিি, এসি রে হকি? হঠাৎ েকি থেকনা আমাি সকঙ্গ েকয়রর্ি মকত্া আচির্ েিা 
হকি? আেিকিি মুকখি উপি রনিদ্ধ ত্াাঁি িার্ারম থচাখ গুরলকত্ রনকিদজাল রিস্ময়। 
রনকজকে িক্ত েিাি জনয আেিি েকয়ে মুহূত্দ আগা খাকনি িক্তাক্ত মৃত্কর্হরিি েথা 
িািকলন, র্া রত্রন েকয়ে রমরনি আকগ পর্দকিির্ েকিকছন। এখন ত্াি থর্হরি েপূদি 
রর্কয় ধুকয় সামারহত্ েিাি প্রস্তুরত্ চলকছ। 
 
মাহাম আঙ্গা, সািা জীিন আরম আপনাকে আমাি মাকয়ি মকত্া মকন েকিরছ। আরম র্া 
িলকত্ র্ারি ত্া িলা আমাি জনয থমাকিই সহজ হকি, ত্াই আরম সিাসরি িলকত্ চাই। 
এে ঘটা আকগ আপনাি থছকল আমাি প্রধান িাণ্ডাি সংিিে আত্গা খানকে হত্যা 
েকিকছ এিং থস সিস্ত্র অিস্থায় িলপূিদে থহকিকম  ুকে পকড আমাকে হত্যা েিাি জনয। 
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 না! মাহাম আঙ্গা এমন থোমলিাকি িব্দরি উচ্চাির্ েিকলন থর্ ত্া প্রায় শুনাই থগকলা 
না। রনকজি অসাি হকয় আসা থর্কহি পত্ন থঠোকনাি জনয রত্রন অকন্ধি মকত্া রেছু 
আেকড ধিকত্ চাইকলন অিলম্বন রহকসকি রেন্তু ত্াি হাকত্ এেরি রমরষ্টি থালা িযত্ীত্ 
আি রেছু থঠেকলা না, থালারি সিকব্দ থমকঝকত্ পকড থগকলা। 
 
এখাকনই থিষ নয়। আর্ম খান আমাকে িি-রু্কদ্ধি আহ্বান জানায় এিং আরম ত্াকে 
নযার্যিাকি লডাই-এ পিারজত্ েরি। ত্ািপি আরম আকর্ি েরি ত্াকে রিশ্বাসঘাত্ে 
রহকসকি মৃতু্যর্ন্ড প্রর্াকনি জনয। 
 
 মাহাম আঙ্গা ধীকি ত্াি মাথারি রু্পাকি নাডরছকলন এিং থফাাঁপান ও রিলাকপি মধযিত্দী 
এেরি থির্নার্ায়ে িব্দ েিরছকলন। আমাকে িলল থস এখকনা থিাঁকচ আকছ, অিকিকষ 
রত্রন োিা জরডত্ স্বকি িকল উঠকলন। 
 
আেিি ত্াি োকছ এরগকয় থগকলন। আমাি আি থোকনা উপায় রছকলা না। আমাি 
রনকর্দকি ত্াকে মাথা রনকচি রর্কে রর্কয় প্রাচীকিি উপি থথকে রনকচ থফলা হয়। আমাি 
োকছ ত্াি অপিাকধি থর্ থেিল চািুি প্রমার্ রছকলা ত্াই নয়, র্কম্ভি সকঙ্গ থস ত্াি 
অনযানয অপিাকধি েথাও স্বীোি েকিকছ-আমাকে পাঠাকনা থমকয় গুরলকে থস আকিাি 
এিং ঈষদাি িিিত্দী হকয় অপহির্ ও হত্যা েকি। ত্াি থচকয়ও জঘনয রিষয় হকলা থস 
রিদ্রূপ েকি আমাকে িকল বিিাম খাকনি হত্যাোণ্ড থসই পরিচালনা েকিকছ। এমন 
ঔদ্ধত্য এিং উচ্চাোঙ্ক্ষাি রিরুকদ্ধ িারস্তমূলে িযিস্থা থনয়া জরুরি রছকলা…ত্াকে হত্যাি 
রনকর্দি থর্য়া ছাডা আরম আি রে েিকত্ পািত্াম? 
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না! এিাি িব্দরি আত্দরচৎোকিি মকত্া উচ্চারিত্ হকলা। আরম থত্ামাকে আমাি স্তকনি 
রু্ধ পান েরিকয়রছ র্খন তু্রম রিশু রছকল। আরম আমাি জীিকনি ঝুাঁরে রনকয় থত্ামাকে 
িাাঁরচকয়রছ র্খন থত্ামাি চাচা থত্ামাকে োমান থর্কগ মািকত্ থচকয়রছকলা এিং োিুকল 
থত্ামাকে িনু্দকেি গুরল থথকে িিা েকিরছ। আি থসই তু্রমই আমাি সকঙ্গ 
রিশ্বাসঘাত্েত্া েিকল আমাি এেমাত্র থছকলকে হত্যা েকি-থত্ামাি আপন রু্ধিাইকে! 
আরম আমাি থোকল এেিা রিষাক্ত সাপ পুকিরছ, এেিা িয়ত্ানকে পুকিরছ। 
 
মাহাম আঙ্গা থমকঝি উপি গরডকয় পডকলন, প্রথকম রিোিগ্রকস্তি মকত্া নখ রর্কয় 
িত্িরিকত্ আচড োিকলন এিং ত্ািপি আেিকিি হাাঁিুি রনকচি মাংকস নখ িরসকয় 
আাঁচড রর্কলন। আেিকিি পা থথকে িক্ত গরডকয় পকড িত্িরিি লাল িকঙি সকঙ্গ রমকি 
থর্কত্ লাগকলা। 
 
িিী! আেিি রনকজ ত্াি গাকয় হাত্ থর্য়াি েথা িািকত্ পািকলন না। ত্াি সকঙ্গ ির 
আচির্ েকিা। উরন থিাকেি আঘাকত্ রিোিগ্রস্ত হকয় পকডকছন। রু্জন িিী থিকন 
মাহাম আঙ্গাকে আেিকিি োছ থথকে সরিকয় রনকলা। এে মুহূত্দ পি রত্রন মুক্ত হকলন 
রেন্তু পুনিায় আিমকর্ি থোকনা থচষ্ট েিকলন না। িত্িরিি উপি িকস সামকন রপছকন 
রু্লকত্ লাগকলন। 
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 মাহাম আঙ্গা, আরম আপনাি োকছ জানকত্ চারি, আপনাি থছকল র্া েকিকছ থস সম্পকেদ 
রে আপরন জানকত্ন, আমাকে হত্যাি থচষ্টা সম্পকেদ? রত্রন ত্াি অরিনযাস্ত চুকলি মধয 
রর্কয় আেিকিি রর্কে ত্াোকলন। না। 
 
 আি আপরন থর্ বিিাম খানকে ত্ীথদ র্াত্রায় পাঠাকনাি রিষকয় আমাকে পিামিদ রর্কয় 
রছকলন, থসিা রে এই জনয থর্ আমাি উপি ত্াি প্রিাকিি জনয আপরন এিং আর্ম খান 
ত্াাঁি প্ররত্ ঈষদারন্বত্ রছকলন? এিাকি মাহাম আঙ্গা নীিি িইকলন। আপনাকে উিি 
রর্কত্ই হকি এিং রর্কত্ হকি সিাকি। এিাই সম্ভিত্ আপনাি সকঙ্গ আমাি থিষ থর্খা। 
 
আরম থিকিরছলাম বিিাম খান না থােকল তু্রম অনযকর্ি োছ থথকে উপকর্ি থনকি। 
 
থর্মন আপনাি োছ থথকে এিং আপনাি থছকলি োছ থথকে? 
 
হযাাঁ। আর্ম খান আমাকে জানায় থস থত্ামাি অিকহলাি রিোি এিং আরম ত্াি সকঙ্গ 
এেমত্ থপাষর্ েরি। 
 
আি আপরন রে বিিাম খানকে হত্যাি রিষকয়ও ত্াি সকঙ্গ এেমত্ থহান, র্াকত্ আপনাি 
প্ররত্িিী আি রফকি আসকত্ না পাকি? মাহাম আঙ্গাি প্ররত্ ত্াি থোমল অনুিূরত্ থাো 
সকেও আেিি আিািও থিাধারন্বত্ হকয় উঠরছকলন। এই রজজ্ঞাসািার্ র্কত্া ত্াডাত্ারড 
থিষ হয় ত্কত্াই সেকলি জনয মঙ্গল। 
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আেিকিি েেস্বকি রত্ক্তত্াি আিাস থপকয় ত্াাঁি রু্ধমা রেছুিা িরঙ্কত্ হকলন। আরম 
েখকনাও চাইরন বিিাম খান রনহত্ থহাে….এিং আরম রনরিত্ ত্াি হত্যাোকণ্ডি জনয 
আমাি থছকল র্ারয় নয়, থত্ামাকে র্ম্ভ েকি থস র্াই িকল থােুে না থেকনা। 
 
মাকয়ি িাকলািাসাি মকত্া অন্ধ আি রেছুই নয়, আেিি িািকলন। 
 
আরম সিদর্াই থত্ামাকে িাকলাকিকসরছ আেিি, মাহাম আঙ্গা রনপ্রিাকি িলকলন, থর্কনা 
রত্রন ত্াি মকনি েথা িুঝকত্ থপকিকছন। 
 
 ত্া সরত্য, রেন্তু আপরন আপনাি রনকজি থছকলকে ত্ািকচকয়ও থিরি িাকলাকিকসকছন। 
মাহাম আঙ্গা, আরম এখন র্া েিকত্ র্ারি ত্া এই িেম। আগামীোল আপনাকে রর্ল্লীি 
রূ্কগদ রনকয় র্াওয়া হকি, থসখাকন জীিকনি িারে রর্ন গুরল আপরন রনিদাসকন োিাকিন। 
আপনাি থছকলি জনয এেরি জাাঁেজমেপূর্দ সমারধ রনমদাকর্ি জনয আপনাকে আরম অথদ 
প্রর্ান েিকিা। রেন্তু আপনাি সকঙ্গ আমাি এিং আমাি পরিিাকিি সর্সযকর্ি আি 
থোকনা িেম সম্পেদ থােকি না। আেিি র্খন মাহাম আঙ্গাি েি থথকে থিরিকয় 
আসকছন রত্রন শুনকত্ থপকলন থস পুনিায় রিলাপ শুরু েকিকছ। ত্াাঁি অসংলি হাহাোি 
ত্খন আি থিাে িাকেযি মাকঝ সীমািদ্ধ থনই। রত্রন ত্খন আেিকিি উপি ঈশ্বকিি 
অরিিাপ িরষদত্ হওয়াি জনয প্রাথদনা েিকছন এিং রনজ মৃত্ পুকত্রি উপি ঈশ্বকিি 
আিীিদার্। থসই সি র্ির্ারক্লষ্ট িাপ িাপাকন্তি প্ররত্ধ্বরন থপছকন থফকল আেিি থঘাি 
লাগা মানুকষি মকত্া ত্াি আপন মাকয়ি েকিি রর্কে িওনা হকলন। গুলির্ন হারমর্াি 
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সকঙ্গ রছকলন এিং ত্াাঁকর্ি থচহািা থর্কখ থিাঝা র্ারিল ঘিনা সম্পকেদ ত্ািা সিরেছু 
জাকনন। 
 
হারমর্া আেিিকে িুকে জরিকয় ধকি থােকলন। আল্লাহকে অসংখয ধনযিার্ থর্ তু্রম 
রনিাপকর্ আকছা। ঐ অেৃত্জ্ঞ িয়ত্ানিা রে েিাি থচষ্টা েকিরছকলা আরম শুকনরছ…। 
 
 পারচকলি উপি থথকে রনকচ থফকল ত্াকে আরম হত্যা েকিরছ। আি মাহাম আঙ্গাকে 
রর্ল্লীি রূ্কগদ রনিদাসকন পাঠারি। 
 
 মাহামকেও মৃতু্যর্ণ্ড থর্য়া উরচত্। থত্ামাি রু্ধমা রহকসকি থস ত্াি পরিত্র িন্ধকনি সকঙ্গ 
রিশ্বাসঘাত্েত্া েকিকছ। হারমর্া রুঢ় েকে িলকলন। 
 
না। ত্াি থছকলি মৃতু্যই ত্াি জনয র্কথষ্ট িারস্ত। ত্াছাডা আমাি পকি থিালা সম্ভি নয় 
থর্ রত্রন বিিকি আমাি জীিন িাাঁরচকয়কছন। 
 
 আমাি মকন হয় মাহামকে মৃতু্যর্ণ্ড না রর্কয় তু্রম সরঠে োজ েকিকছ, গুলির্ন থোমল 
স্বকি িলকলন। থর্ আসল হুমরে রছকলা ত্াি উপরু্ক্ত িযিস্থা তু্রম েকিকছ এিং এেজন 
মরহলাি উপি প্ররত্কিাধ গ্রহর্ েিা রনপ্রকয়াজন। রহনু্দস্তাকনি এে পিারজত্ িাসকেি মা 
র্খন থত্ামাি রপত্ামহকে রিষ প্রকয়াগ েকি হত্যা েিকত্ থচকয়রছকলা, রত্রন ত্াকে িমা 
েকিরছকলন এিং থস জনয অরধে েদ্ধাও অজদন েকিরছকলন। রত্রন হারমর্াি রর্কে 
রফিকলন। আরম িুঝকত্ পািরছ থত্ামাি অনুিূরত্ থেমন, রেন্তু তু্রম র্খন থত্ামাি থিাধ 
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এিং আঘাত্কে অরত্িম েকি র্াকি ত্খন তু্রম িুঝকত্ পািকি থর্ আরম রঠে েথাই 
িলরছ। 
 
হয়কত্া, হারমর্া আকস্ত েকি িলকলন। রেন্তু গুলির্ন, আমাি মকত্া তু্রমও জাকনা 
অরত্রিক্ত িমা প্রর্িদকনি পরির্রত্ রে। থত্ামাি িাই এিং আমাি স্বামী িাি িাি ত্াকর্ি 
িমা েকিকছন র্াকর্ি ত্াি হত্যা েিা উরচত্ রছকলা এিং এি ফকল আমিা অকনে 
থিাগারন্তি রিোি হকয়রছ। 
 
হুমাযূ়ন ত্াই েকিকছন র্া রত্রন সরঠে িকল রিশ্বাস েকিকছন এিং থসজনয রনরিত্িাকিই 
রত্রন রনকজকে অরধে মহৎ মানুষ রহকসকি প্ররত্রষ্ঠত্ েিকত্ থপকিরছকলন। 
 
 মা এিং ফুফুি েথািাত্দা আেিি থত্মন মকনাকর্াকগি সকঙ্গ আি শুনরছকলন না। আর্ম 
খাকনি রিশ্বাসঘাত্েত্া ত্াি প্ররত্ আেিকিি িাকলািাসাকে সমূ্পর্দ মুকছ রর্কত্ পাকিরন। 
রত্রন র্রর্ ত্াকে আকিা িাকলািাকি িুঝকত্ পািকত্ন ত্াহকল হয়কত্া ত্াকে গুরুত্ি 
অপিাধগুরল সংঘিন েিা থথকে রিিত্ েিকত্ পািকত্ন। আর্ম খাকনি উচ্চাোঙ্ক্ষা 
পরিতৃ্প্ত েিাি থোকনা উপায় রে ত্াি জানা রছকলা? 
 
 হঠাৎ আেিি অনুিি েিকলন ত্াি মা ও ফুফু েথা িন্ধ েকি ত্াি রর্কে ত্ারেকয় 
আকছন। আমাি থিাঝা উরচত্ রছকলা রে ঘিকত্ র্াকি, রত্রন িলকলন। বিিাম খাকনি 
িযাপাকি মাহাম আঙ্গাি পিামিদ গ্রহর্ েিা আমাি উরচত্ হয়রন িিং রনকজি োকছই প্রশ্ন 
েিা উরচত্ রছকলা একত্ ত্াি রে লাি রছকলা। িায়জার্া র্খন ত্াি থিাকনি অপহির্োিী 
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রহকসকি আর্ম খাকনি নাম উকল্লখ েিকলা ত্খন আমাি উরচত্ রছকলা আর্ম খানকে 
আকিা েকঠািিাকি প্রশ্ন েিা। এমনরে আরম এই মকমদ এেরি সত্েদিার্ী থপকয়রছলাম থর্ 
বিিাম খাকনি হত্যাোকণ্ডি সকঙ্গ ত্াি সম্পেদ িকয়কছ- থেউ এেরি রচিেুি আমাি েকি 
থিকখ রগকয়রছকলা। 
 
 আরম জারন। আমাি পরিচািেই ত্া েকিরছকলা। থস এেিু আকগ আমাকে এ েথা 
িকলকছ। িয়স্ক হওয়া সকেও িরফে অকনে রেছু থর্খকত্ ও শুনকত্ পায় র্া অনযিা 
িুঝকত্ পাকি না। থস আরডকপকত্ শুকন থর্ আর্ম খান বিিাম খাকনি মৃতু্যি জনয 
আত্মতৃ্রপ্ত প্রোি েিকছ এিং ধাির্া েকি হত্যাোকণ্ডি সকঙ্গ ত্াি সম্পেদ িকয়কছ। র্রর্ও 
ত্াি োকছ থোকনা প্রমার্ রছকলা না ত্িুও থস থত্ামাকে সত্েদ েিকত্ থচকয়রছকলা। 
রনকজি জামাি হাত্া রছাঁকড থস রচিেুি িানায় োির্ োগজ থর্াগাড েিা ত্াি পকি 
সম্ভি রছকলা না এিং সুকর্াগ িুকঝ থত্ামাি ঘকি থিকখ আকস। আেিি, িরফে িয় পাকি 
ত্াি সকন্দকহি েথা সাহস েকি সিাসরি থত্ামাকে না িলায় তু্রম হয়কত্া ত্াকে িারস্ত 
থর্কি। 
 
না। আরম ত্াি োকছ রিগুর্ ঋর্ী। এেিু আকগ আরম র্খন থহকিকম রনিস্ত্র রছলাম ত্খন 
থস আমাকে এেরি ত্কলায়াি রর্কয়রছকলা। ত্াকে জারনও আরম ত্াি প্ররত্ েৃত্জ্ঞ এিং 
ত্াি রিশ্বস্তত্াি উপরু্ক্ত পুিষ্কাি আরম ত্াকে থর্কিা। থর্ অঘিন ঘকি থগকছ ত্াি সেল 
র্ায় আমাি। িরফকেি সত্েদিার্ী সকেও আরম আর্ম খানকে থত্মন িাকি চাপ থর্ইরন। 
আরম থিাোি মকত্া োজ েকিরছ। আরম আর্ম খান এিং মাহাম আঙ্গাকে িাকলািাসত্াম 
এিং ত্ািা থসই িাকলািাসা আমাকে রফরিকয় রর্কয়কছ। এখন থথকে আমাি চািপাকিি 
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সেকলি উকদ্দকিযি রিষকয় আমাকে সকন্দহ ও প্রশ্ন েিকত্ হকি- এমনরে র্ািা আমাি 
সিকচকয় রনেিিত্দী ত্াাঁকর্ি থিকত্রও এই নীরত্ প্রকর্াজয হকি। এেজন সম্রাকিি িূরমো 
অত্যন্ত রনিঃসঙ্গ এই িাস্তিত্া থমকন থনয়া ছাডা উপায় থনই। এেজন িাসকেি োকিা 
উপি সমূ্পর্দ আস্থা িাখা উরচত্ নয়। 
 
 তু্রম র্রর্ এই রু্িঃখ জনে িাস্তিত্া থথকে রেছু রিকখ থাে ত্াহকল আজকেি ঘকি 
র্াওয়া ঘিনাি িযাপে ত্াৎপর্দ িকয়কছ, হারমর্া িলকলন, ত্াি থচহািা রিষণ্ণ। আজ থথকে 
িহু িছি পকি তু্রম র্খন আজকেি রর্নরিি েথা মকন েিকি ত্খন তু্রম উপলরব্ধ 
েিকি এিা রছকলা থসই সময় র্খন তু্রম বেকিািকে অরত্িম েকি িয়িঃপ্রাপ্ত পুরুকষ 
এিং এেজন ম্রাকি পরির্ত্ হকয়কছ। পৃরথিীকত্ আমাকর্ি মর্দার্া র্াই থহাে না থেকনা, 
সেকলি জীিনই িহু রত্ক্ত উপার্াকন পূর্দ। আজ তু্রম এি রেছুিা স্বার্ থপকয়কছ, থর্ায়া 
েরি িরিষযকত্ তু্রম আকিা িরলষ্ঠ হকয় উঠকি। 
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চিত্ীয় খণ্ড – সূর্ড, িাাঁদ এিং আগুলনর সন্তান 
 

০৬. সম্রালির চিজয় অচভর্ান 
 
এই মাত্র সূর্দ েুকিকছ, আোকি ত্খন হালো থগালারপ আিা ছরডকয় পকডকছ, থর্ অনুষ্ঠান 
মঞ্চস্থ হকত্ চকলকছ ত্াি উপরু্ক্ত পিিূরমো থর্কনা প্রেৃরত্ স্বয়ং িচনা েকিকছ, আেিি 
িািকলন। আগ্রাি রূ্কগদি সমু্মখিত্দী েুচোওয়াকজি মাঠ রিরিি িকঙ িরিত্ পািরসে 
িত্িরিকত্ থ কে থফলা হকয়কছ, থর্কখ মকন হরিকলা থর্কনা এেরি ফুল িাগান। মাকঠি 
রু্পাকি সারিিদ্ধিাকি থসানাি পাত্ থমাডা োকঠি থিরলং-এি রপছকন আেিকিি 
থসনাপরত্ এিং উচ্চপর্স্থ সিাসর্গর্ র্াাঁরডকয় রছকলন। আি সমু্মকখ তৃ্ত্ীয় র্লরিকত্ 
উপরস্থত্ রছকলন থসই সি িাসে র্ািা আেিকিি প্ররত্ আনুগত্য প্রোি েকিকছন। 
মধযিত্দী স্থাকন সিুজ থিিকমি িারময়ানাি রনকচ মাকিদল পাথকিি মকঞ্চি উপি এেরি 
রিিাল থসানাি র্াাঁরডপাল্লা স্থাপন েিা হকয়কছ। এি থসানাি থালা রু্রিি এে এেরি পাাঁচ 
ফুি িযারপ্ত রিরিষ্ট এিং চািরর্ে হীিোোি থগালাপ-রসরলো এিং মুক্তা িািা আিৃত্। 
আি ফুি উাঁচু ওে োকঠি োঠাকমা থথকে থমািা রিেকল িাাঁধা অিস্থায় পাল্লাি থালাগুরল 
ঝুলকছ। 
 
থর্কহ থসানাি োরুোজখরচত্ সিুজ িকঙি িক্ত আলখাল্লা, গলায় িাাঁো আেৃরত্ি পািা 
থিারিত্ মালা এিং মাথায় আকলা রিিুির্োিী হীিেখরচত্ পাগরড পকড আেিি  াকেি 
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গম্ভীি িকব্দি সকঙ্গ ত্াল রমরলকয় র্াাঁরডপাল্লারিি রর্কে এরগকয় থগকলন। থজ্বকল িাখা 
মিাকলি আকলাকত্ র্াাঁরডপাল্লাি পাকি িাখা অকনেগুরল  ােনা থখালা রসনু্দে থথকে িারি 
িারি মরর্মারর্েয জ্বল জ্বল েিকছ। এই রৃ্িয প্রত্যি েকি আেিি সন্তুষ্ট হকলন। 
এছাডাও মকঞ্চি উপি িহু থসানা ও রূপাি বত্রি রিেল েুণ্ডলী েকি িাখা হকয়কছ-থর্কনা 
এে এেরি সাপ। থসইসাকথ থসানা-রূপাি োরুোজ েিা অকনেগুরল থকল ইিােৃত্ 
িাকি স্বর্দ ও থিৌপয মুরায় উপকচ িিা হকয়কছ সম্রাকিি থেষ্ঠত্ব প্রোকিি জনয। 
মরর্মারর্কেযি পাকি রপত্কলি ত্ালায় থকি থকি সাজাকনা িকয়কছ রিরিি সুস্বারু্ মিলা। 
এি পাকি থজে পাথকিি পাকত্র িকয়কছ রু্প্রাপয সুগন্ধী। আকিা সাজাকনা িকয়কছ 
োরুোর্দখরচত্ সূক্ষ্ম থিিমী োপকডি গাাঁি। 
 
 থসখাকন আকিেরি রজরনস রছকলা-রিিরি রিিাল থলৌহখন্ড। আেিি লিয েিকলন 
অকনেগুরল থেৌতূ্হলী রৃ্রষ্ট থসগুরল পর্দকিির্ েিকছ। রত্রন র্খন মকঞ্চি উপি উকঠ 
র্াাঁরডপাল্লাি রর্কে এরগকয় থগকলন  াকেি ছন্দিদ্ধ র্ামামা থথকম থগকলা এিং রিঙ্গাি 
এেে ধ্বরন চািরর্ে প্রেরম্পত্ েিকলা। রিঙ্গাি সংকেত্ লাকিি সকঙ্গ সকঙ্গ পরিচািেগর্ 
থলৌহখণ্ড গুরল তু্কল রনকলা এিং র্াাঁরডপাল্লাি রিিাল এেরি থালায় থসগুরল িিকত্ 
লাগকলা। থলৌহখকণ্ডি চাকপ পাল্লাি থালারি থমকঝ স্পিদ েিকলা। আর্ম খানকে হত্যাি 
পি রু্ই িছি পাি হকয় থগকছ। এই র্ীঘদ সমকয়ি অরধোংি রত্রন এই িািনায় িযয় 
েকিকছন থর্, থেকনা রত্রন আর্ম খাকনি রিশ্বাসঘাত্েত্াি রিষয়রি পূকিদই অনুমান েিকত্ 
িযথদ হকয়কছন এিং েীিাকি রত্রন ত্াি সিাসর্গকর্ি মকধয নতু্ন থোকনা ষডর্কিি 
রিোি র্মন েিকত্ পািকিন। রত্রন িুঝকত্ পািরছকলন এেিা োিকর্ রত্রন আর্ম 
খানকে সকন্দহ েিকত্ িযথদ হকয় রছকলন, থসিা হকলা আর্ম খান ও মাহাম আঙ্গা 
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িালযোল থথকে ত্াাঁি সকঙ্গ ঘরনষ্ঠিাকি সম্পরেদত্ থাোি জনয। বিিাম খাকনি মৃতু্যি পি 
ত্াাঁি োছাোরছ এমন পর্দাকয় আি থেউ থনই। িরিষযকত্ আি োউকে রত্রন এমন 
অিস্থাকন আসকত্ রর্কিন না এিং োউকে একত্ািা রিশ্বাসও েিকিন না। ত্াকে ত্াি 
রনকজি অনুিূরত্ি উপি রনিদি েিকত্ হকি। র্রর্ও আর্ম খান ও মাহাম আঙ্গাি সকঙ্গ 
ত্াাঁি ঘরনষ্ঠত্া আংরিেিাকি ত্াাঁকর্ি ষডর্কিি প্ররত্ ত্াাঁি অন্ধকত্বি োির্ রেন্তু রত্রন 
রনকজও েম আত্মতু্ষ্ট রছকলন না, রনজ িমত্া ও মর্দার্া রনকয় রত্রন এত্ত্াই আত্মরিশ্বাসী 
রছকলন থর্, রত্রন িািকত্ পাকিনরন থেউ ত্াাঁি রিরুকদ্ধ ষডর্ি েিকত্ পাকি। 
 
 িরিষযকত্ এ ধিকনি থগালকর্াগ এডাকনাি জনয এেরি িুরদ্ধ হঠাৎ েকিই ত্াি মাথায় 
আকস। এেরর্ন ত্াাঁি থসিে আেিিকে ত্াাঁি রপত্ামকহি সৃ্মরত্ সম্বরলত্ িই পকড 
থিানারিকলা। িািকিি রিচির্ মত্ামত্ গুরলি মকধয রু্রি রিষয় আেিকিি মকনাকর্াগ 
োকড: রু্দ্ধ এিং লুরষ্ঠত্ সম্পর্ িযরক্তকে সৎ িাকখ এিং থত্ামাি অনুসািীকর্ি প্ররত্ সর্য় 
হও। ত্ািা র্রর্ অনুিি েকি, থর্ অনয োকিা তু্লনায় থত্ামাি োছ থথকেই ত্ািা থিরি 
লািিান হকি ত্াহকল ত্ািা থত্ামাি প্ররত্ রিশ্বস্ত থােকি। প্রেৃত্পকি থেউ র্রর্ ষডর্ি 
থথকে রনকজকে মুক্ত িাখকত্ সফল হকয় থাকেন রত্রন হকিন িািাি এিং ত্াাঁি োছ 
থথকেই আেিকিি রিিা থনয়া উরচত্। এ োিকর্ই রত্রন সিাসর্, থসনাপরত্ এিং 
রমত্রকর্ি আজ এখাকন জমাকয়ত্ েকিকছন রত্রন ত্াকর্ি িলকিন িীঘ্রই রত্রন রিজয় 
অরির্ান শুরু েিকত্ চান র্াি ফকল িাজেীয় থোষাগািগুরল থসানা এিং িকত্ন উপকচ 
পডকি এিং থসই অিিযম্ভািী পুিষ্কাকিি সামানয স্বার্ রত্রন আজ ত্াকর্ি প্রর্ান েিকত্ 
চান। আেিি সংরিপ্তিাকি হাসকলন ত্ািপি হাত্ তু্কল সিাইকে নীিি হকত্ িলকলন। 
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পূকিদ আমাি রপত্া থর্মনিা েকিকছন অনুরূপিাকি রহনু্দস্তাকনি িাসেকর্ি প্রথা অনুসাকি 
আরম জনসমু্মকখ মূলযিান ধন-িকত্নি সকঙ্গ রনকজকে ওজন েিাি রসদ্ধান্ত রনকয়রছ। আরম 
িছকি রু্িাি এই অনুষ্ঠান পালন েিকিা-এেিাি আমাি চে িছকিি জন্মরর্কন, থর্িা 
আজকেি রর্ন এিং আমাি থসৌি িছকিি জন্মরর্কন। ওজন েিাি পি ধন-সম্পর্ গুরল 
আমরিত্কর্ি মাকঝ রিত্ির্ েিা হকি। আজ এই োর্দিম আপনািা প্রত্যি েিকিন। 
আপনাকর্ি প্ররত্ আমাি রিকিষ শুকিিা প্রর্িদকনি জনয আজকেি এই প্রথম অনুষ্ঠাকন 
আরম আপনাকর্িকে আমাি থর্কহি ওজকনি তু্লনায় থিরি ধন-সম্পর্ প্রর্ান েিকিা। 
এই থলৌহ খন্ডগুরলি ওজন আমাি ওজকনি তু্লনায় রিগুর্। আেিি এেমুহূত্দ সময় 
রর্কলন ত্াি েথাগুরল উপরস্থত্ সেলকে অনুধািন েিাি জনয। ত্ািপি রত্রন 
আসনরসাঁরড হকয় র্াাঁরডপাল্লাি খারল থালারিকত্ িসকলন। 
 
আেিকিি পরিচািেগর্ সকঙ্গ সকঙ্গ অপি থালারি িিা শুরু েিকলা এিং প্রথকম ত্ািা 
সিকচকয় মূলযিান উপার্ান গুরল তু্লকত্ লাগকলা। র্ি রসনু্দে িত্ন উাঁচু েকি থালারিকত্ 
জকডা েিাি পি আেিকিি িকস থাো থালারি ধীকি থমকঝ থথকে উপকি উঠকত্ 
লাগকলা। চািরর্কে িীষর্ রনস্তব্ধত্া রিিাজ েিকছ এিং আেিি অনুিি েিকলন 
সেকলি রৃ্রষ্ট ত্াি উপি রনিদ্ধ, এিং প্রকত্যকে মকনমকন রহসাি েিকছ ত্াকর্ি িাকগ 
লুকিি মাকলি েকত্ািা অংি আসকি। থমাগল িংি অকনেিা পথ থপরিকয় একসকছ, রত্রন 
রচন্তা েিকলন, ত্খন িত্নগুরল সরিকয় থালায় থসানা এিং রূপাি রিেল িিা হকত্ 
লাগকলা এিং ত্ািপি স্বর্দমুরাি থপািলা। আকগি সমকয় রু্দ্ধ থিষ হওয়াি সকঙ্গ সকঙ্গই 
প্রাপ্ত লুকিি মাল পুিষ্কাি রহসাকি প্রর্ান েিা হকত্া, ত্খকনা হয়কত্া িত্রুকর্ি মৃত্কর্হ 
গুরলকত্ উষ্ণত্া িজায় থােকত্া। প্রকত্যে থগাত্রপরত্ ত্াি িাকগি লুরষ্ঠত্ সম্পকর্ি উপি 
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রনকজি  াল িাখকত্ ত্ািপি ত্া থিকন রনকয় থর্কত্া রনকজি র্কলি থলােকর্ি মকধয িাগ 
েকি থর্য়াি জনয। রেন্তু থসিা রছকলা এমন সময় র্খন থমাগলকর্ি থোকনা স্থায়ী আিাস 
রছকলা না। থসরর্ন এখন আি থনই। রত্রন এখন রহনু্দস্তাকনি সম্রাি এিং ত্াি উরচত্ 
অনুগামীকর্ি অরধে পুিষ্কাি প্রর্ান েিা। থসিা থেিল রু্দ্ধ অরির্াকন ত্াকর্ি অংিগ্রহর্ 
রনরিত্ েিাি জনয নয় িিং সফলিাকি িাসনোর্দ পরিচালনাি জকনযও। 
 
 ওজন পিদ থিষ হওয়াি সকঙ্গ সকঙ্গ মহামূলযিান উপহাি সমূহ রিত্ির্ েিাি োজ শুরু 
হকলা। গৃহস্থারলি িসর্ সংিিে জওহি এি সহায়ত্ায় আেিি রহসাি েকিকছন 
প্রকত্যকে েকত্ািা সম্পর্ পাকি এিং থস আেিকিি রনকর্দকি ত্া খাত্ায় রলরপিদ্ধ 
েকিকছ। আেিি থর্খকত্ লাগকলন জওহি একে একে সেকলি নাম ধকি োেকছ এিং 
ত্াি সিাসর্, থসনাপরত্ এিং রমত্রিা ত্াকর্ি জনয রনধদারিত্ অথদ, িত্ন এিং থিিমীোপড 
রনকত্ এরগকয় আসকছ। ত্াকর্ি সন্তানকর্ি জকনযও উপহাি রছকলা: থসানালী পত্ায় 
থপচাকনা খুিারন (িার্াম), থখলনা থমাগল বসনয-অশ্বাকিাহী, ত্ীিন্দাজ এিং িনু্দেধািী 
এিং োকন রূপাি রু্ল পডা থমকয় পুতু্ল, গলাি হাি, িালা ইত্যারর্। রূ্িিত্দী 
প্রকর্িগুরলি িাজযপালকর্ি পাঠাকনাি জকনযও আেিি রেছু ধন-িত্ন সংিির্ েিাি 
রনকর্দি থর্ন। এছাডা সম্রাকজযি িহিগুরলকত্ অিরস্থত্ িসযিাণ্ডাি গুরলকত্ পাঠাকনাি 
জকনযও রত্রন িসয, চাল এিং থত্ল সংিির্ েিকত্ িকলন র্াকত্ সাধাির্ প্রজািাও ত্াাঁি 
উর্ািত্াি িাগ পায়। থসই রর্ন িাকত্ রিিাল উঠাকনি থগালাপজল প্রিারহত্ ঝনদাকে 
রঘকি জকম উকঠ িাজেীয় থিাজ সিা। থসখাকন মখমল  াো থিরর্ি উপি থসানাি 
আসকন অরধরষ্ঠত্ হকয় আেিি আমরিত্কর্ি সকঙ্গ থিাকজ অংি থনন। ত্াাঁি র্ি 
িািুরচদকর্ি বত্রি উপাকর্য় খািাকি থিরিল িিপুি। আস্ত থিডাি ঝলসাকনা মাংস, শুেকনা 
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ফল ও িার্াকমি উপি সাজাকনা িািা েিা হাাঁস এিং রত্রত্ি জাত্ীয় পারখি মাংস, 
জাফিান ও উপাকর্য় মসলা রু্ক্ত মাখকনি আখরন, বর্ এিং মসলায় পাোকনা মুিরগ 
প্রিৃরত্। প্রাচুকর্দি আকিে মাত্রা থর্াগ েিাি জনয আেিি রনকর্দি থর্ন থালায় িাখা 
রিরনয়ারনি র রিি চািরর্কে িত্ন ছরডকয় িাখাি জনয। রঘ রর্কয় পাোকনা রিরিয়ারনকত্ 
রেসরমস, আলুকিাখািা, থখািারন, থপস্তািার্াম প্রিৃরত্ থর্াগ েিা হকয়কছ। োিুল থথকে 
রিকিষ িাকি িিফসহ থমাডকে থিাঁকধ ত্াজা আঙু্গি এিং ত্িমুজও আনা হকয়কছ। 
 
আেিি অকপিা েিকলন র্ত্ত্ির্ পর্দন্ত না থিরিিিাগ অরত্রথ মুখ মুকছ থচয়াি থথকে 
উকঠ র্াাঁডাকলা। এখন সময় হকয়কছ ত্াাঁকর্ি োকছ ত্াাঁি পরিেল্পনাি েথা িলাি। ত্াাঁকর্ি 
উজ্জ্বল পরিতৃ্প্ত মুখগুরল র্খন আেিকিি রর্কে রফিকলা ত্খন রত্রন এমন আত্মরিশ্বাস 
অনুিি েিকলন থর্ ত্ািা থর্কোকনা স্থাকন ত্াকে অনুসির্ েিকত্ িারজ হকি। 
 
 এখন আরম আপনাকর্িকে আমাি ইিাি েথা জানাকত্ চাই। আমাি রপত্ামহ িািি 
রহনু্দস্তান জয় েিাি পি চরল্লি িছি পাি হকয় থগকছ। অোলমৃতু্যি োিকর্ রত্রন ত্াাঁি 
িাকজযি সীমা িাডাকত্ পাকিনরন এিং এেই োিকর্ আমাি রপত্াও এোকজ অগ্রগরত্ 
সাধন েিকত্ পাকিনরন। রেন্তু আরম ত্রুর্ এিং আমাি পূিদপুরুকষি থর্াদ্ধািক্ত আমাি 
রিিায় সিলিাকি স্পন্দনিত্। এি োছ থথকে আরম রনকর্দিনা পাই থর্ এেরি থিেসই 
এিং র্ীঘদস্থায়ী সাম্রাজয প্ররত্ষ্ঠা েিাই আমাি রনয়রত্। এমন এেরি সাম্রাজয র্াকে থেিল 
এেরি রু্কদ্ধি সাহাকর্য পিারজত্ েিা সম্ভি হকি না িিং অনাগত্ িত্াব্দীগুরলকত্ 
রিস্ময়েি মর্দার্ায় মাথা উাঁচু েকি প্ররত্রষ্ঠত্ থােকি। 
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এই পরিেল্পনা িাস্তিায়কনি এেমাত্র উপায় িাজয জয় েিা। আজ আরম আমাকর্ি 
সাম্রাকজযি রেছু ধন-সম্পর্ আপনাকর্ি প্রর্ান েকিরছ, রেন্তু আগামী িছি গুরলকত্ আরম 
আপনাকর্ি থর্ থসানা ও মরহমা উপহাি থর্কিা ত্াি তু্লনায় এই পরিমার্ খুিই সামানয-
আপনাকর্ি সহায়ত্ায় আরম র্খন থমাগল সাম্রাকজযি পরিরধ িৃরদ্ধ েিকি ত্খন আপনািা 
থসিা স্পষ্টিাকি উপলরব্ধ েিকত্ পািকিন। আমাি িাজত্ব রিসৃ্তত্ হকি পূিদ থথকে পরিকম, 
সাগি থথকে সাগকি। র্রির্ রর্কে ত্া র্ারির্াকত্যি রিিাল মালিূরম ছারডকয় 
থগালকোন্দাি হীিে খরন পর্দন্ত রিসৃ্তত্ হকি এিং থসই উৎেৃষ্ট হীিা আমাি রসংহাসকন 
এিং আপনাকর্ি স্ত্রী ও িরিত্াাঁকর্ি থর্কহ র্ীরপ্ত ছডাকি। এসি অলস র্কম্ভারক্ত নয়। 
এখাকন আপনাকর্ি সেকলি সামকন আরম িপথ েিরছ নতু্ন িূখণ্ড পিািূত্ েিাি 
থেিল আমাকর্ি সীমান্ত িত্দী থছাি থছাি থগাত্র গুরল নয় র্ািা মকন েকি আমাকর্ি 
রিকিাধীত্া েকি ত্ািা পাি থপকয় র্াকি, িিং সমৃদ্ধ ও িরক্তিালী িাজয গুরলও। র্রর্ ত্ািা 
ত্াকর্ি গরিদত্ মস্তে থমাগল আরধপকত্যি োকছ নত্ েকি ত্াহকল ত্ািা আমাকর্ি িমা, 
সম্মান এিং মহকেি অংরির্াি হকত্ পািকি। রেন্তু র্রর্ ত্ািা প্ররত্কিাধ েকি ত্াহকল 
আমাি থসনািারহনী ত্াকর্ি থর্াদ্ধাকর্ি হাড চূর্দ েকি ধূলায় রমরিকয় থর্কি এিং ত্াাঁকর্ি 
প্রাসার্ ও রূ্গদকে ধ্বংসতূ্কপ পরির্ত্ েিকি। 
 
ত্াই আরম আহ্বান েিরছ, আপনািা সেকল রু্কদ্ধি জনয প্রস্তুত্ থহান! প্রথকম থর্ 
আমাকর্ি িমত্াি থত্জ অনুিি েিকি থস হকলা থমওয়াি এি িানা উর্য় রসং, িানা 
সাঙ্গাি পুত্র। িানা সাঙ্গাকে আমাি রপত্ামহ িািি চরল্লি িছি আকগ রু্কদ্ধ পিারজত্ 
েকিরছকলন। থমওয়াি এি িানািা র্ারি েকি ত্ািা িাজপুত্কর্ি মকধয সিদকেষ্ঠ। অনযানয 
িাজপুত্ িাজািা িহু রর্ন আকগ থথকেই আমাকর্ি িিযত্া স্বীোি েকি আসকছ। রেন্তু 
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উর্য় রসং এখন আমাকর্ি প্ররত্ প্রোকিয রিকরাহী আচির্ প্রর্িদন েিকছ। ত্াি থর্াদ্ধািা 
েকয়েরর্ন আকগ থমাগল িরর্েকর্ি গুজিাি উপেূলগামী এেরি োকফলায় আিমর্ 
েকি। আরম উর্য় রসং এি োকছ এিজনয িরত্পূির্ র্ারি েিকল থস আমাকে এেরি 
অপমানজনে িাত্দা পাঠায়: তু্রম উিকিি অসিয থঘাডা থচািকর্ি িংিধি। রেন্তু আরম 
িগিান িাকমি উিিসূরি এিং থসই সূকত্র চে, সূর্দ এিং আগুকনি সন্তান। োকজই 
আমাি উপি থত্ামাি থোকনা েতৃ্দত্ব থনই। 
 
 উর্য় রসং থিি পাকি ত্াি উপি আমাি েতৃ্দত্ব আকছ রে থনই। আগামী রত্ন মাকসি 
মকধয আমিা আমাকর্ি সামরিে প্রস্তুরত্ থিষ েকি উর্য় রসংকে উপরু্ক্ত িারস্ত প্রর্াকনি 
জনয অরির্ান চালাকিা। রেন্তু আজ আপনািা উপকিাগ েরুন আপনাকর্ি জনয থর্ 
আকমাকর্ি িযিস্থা আরম েকিরছ! উপরস্থত্ সেকল আেিকিি সমথদকন উল্লাসধ্বরন েকি 
উঠকলা, আেিি ত্াাঁি পািাখরচত্ পান পাত্ররি উাঁরচকয় ধকি িলকলন, থমাগলকর্ি জয় 
থহাে। 
 
* 
 
আি সপ্তাহ পকিি ঘিনা। আেিি ও আহকমর্ খান আগ্রাি রূ্কগদি িািান্দায় র্াাঁরডকয় 
আকছন। সূকর্দি ত্ীব্র আকলাি োিকর্ আেিকিি থচাখ গুরল েুচকে থছাি হকয় আকছ। 
রত্রন থসখান থথকে র্মুনা নর্ী পাকিি শুেকনা মারিকত্ প্ররিির্িত্ এের্ল বসনযকে 
থর্খরছকলন। বসনযিা সারিিদ্ধিাকি এেজকনি রপছকন আকিেজন থঘাডাি রপকঠ িকস 
রছকলা। ত্াকর্ি সামকন মারিকত্ এেসারিকত্ পাাঁচ গকজি িযিধাকন রিিরি িিদা গাাঁথা 
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রছকলা। এে এেজন বসরনে থগাঁকথ িাখা িিদাগুরলি মধয রর্কয় ত্ীব্র থিকগ থঘাডা ছুরিকয় 
আোিাাঁো পকথ এরগকয় র্ারিকলা। থিষ িিদারিি োকছ থপৌঁকছ ত্ািা রনকজকর্ি িািসাময 
ও রনয়ির্ িজায় থিকখ থিোকি িি রর্কয় র্াাঁরডকয় পডরছকলা এিং থসখান থথকে প্রায় 
র্ি গজ রূ্কি স্থারপত্ এেরি খকডি মানিােৃরত্কত্ ত্াকর্ি িিদা ছুাঁকড মািরছকলা। প্রকত্যকে 
লিকিকর্ সফল হরিকলা। 
 
 চমৎোি, আেিি িকল উঠকলন। থসনািারহনীি র্াত্রা শুরু েিকত্ আি েকত্ারর্ন 
লাগকত্ পাকি িকল আপরন মকন েকিন? 
 
আি এে মাস-এি আকগও হকত্ পাকি। র্রর্ও আমাকর্ি থগালন্দাজকর্ি নতু্ন নেিাি 
িড আোকিি োমাকন থগালাি িিাি প্ররিিকর্ি জনয আকিা রেছু রর্ন সময় প্রকয়াজন। 
এই নতু্ন ধিকনি অরধে িক্ত নল রিরিষ্ট োমান গুরল তু্েদী োরিগকিিা আমাকর্ি 
 ালাই োিখানায় প্রস্তুত্ েকিকছ। এছাডা লাকহাকিি র্ি িনু্দে োরিগিকর্ি োকছ 
ফিমাকয়ি েিা অরত্রিক্ত গার্ািনু্দে গুরলও, একস থপৌঁছায়রন। রনিানা রূ্িত্ব িাডাকত্ এই 
নতু্ন িনু্দেগুরলকত্ িত্দমান িনু্দকেি তু্লনায় রিগুর্ িারুর্ িিা র্াকি-এেথা আমাকে 
জানাকনা হকয়কছ এিং থসগুরল হাকত্ রিকস্ফারিত্ হওয়াি িয়ও থনই। ওগুরল র্খন 
আমাকর্ি হাকত্ একস থপৌঁছাকি ত্খন আমাকর্ি আকিপাকি হাজাি মাইকলি মকধয 
অমাকর্ি মকত্া িরক্তিালী আি থোকনা থসনািারহনী থােকি না। এমনরে আমিা 
পািকসযি িাকদর্ি থচকয়ও অরধে িমত্াধি িকল রিকিরচত্ হকি। 
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র্মুনা পাকি প্ররিির্িত্ এেজন বসনয র্খন মারিকত্ থগাঁকথ িাখা িিদাগুরল তু্কল রনল 
ত্খন সমগ্র র্লরি নতু্ন েকি সম্ভি হকলা। এখন ত্ািা সারিিদ্ধিাকি মারিকত্ সাজাকনা 
মারিি পাত্র ছুিন্ত থঘাডা থথকে িিদায় থগাঁকথ তু্কল থনয়াি প্রস্তুরত্ রনকি। রেন্তু এিাকি 
ত্াকর্ি প্রকচষ্টা আকগি মকত্া িাকলা হকলানা। এেজন থঘাডসওয়াি লিচুযত্ হকয় ত্াি 
িিদারি মারিকত্ থগাঁকথ থফলায় রেগিাজী থখকয় থঘাডাি রপঠ থথকে উকট পডকলা এিং 
রপকঠ প্রচণ্ড িযথা থপকলা। 
 
আেিি হাসকলন। ত্াি রনকজি থর্কহও আঘাকত্ি অকনে রচহ্ন আকছ। রত্রন এখন 
রনয়রমত্ প্ররিির্ েিরছকলন। গার্ািনু্দে, ত্কলায়াি এিং রু্দ্ধেুঠাি রনকয় রত্রন অনুিীলন 
চারলকয় র্ারিকলন র্ত্ত্ির্ পর্দন্ত না থসগুরলকে ত্াাঁি রনকজি িিীকিি অংি মকন 
হরিকলা। রত্রন ত্াাঁি থসনােত্দাকর্ি সকঙ্গ েুরস্তও লডরছকলন। প্রথকম ত্ািা আেিিকে 
সমীহ েিাি োিকর্ ত্াাঁকে মারিকত্ আছকড থফলকত্ ইত্স্তত্ েিরছকলা। রেন্তু আেিকিি 
র্িত্া, গরত্ এিং থেৌিকলি চাকপ পকড িীঘ্রই ত্ািা সি িযিধান িুকল থগকলা। 
 
দ্রুত্ গাঢ়লাল ির্দ ধাির্ েিকত্ থাো আোকিি রর্কে এেপলে ত্াোকলন আেিি। 
আি মাত্র আধ ঘটা পকিই চািরর্ে অন্ধোি হকয় আসকি। আর্ম খান আরম নর্ী 
ত্ীকিি ঐ বসনযগুরলি সকঙ্গ থপাকলা থখলকত্ চাই। রেন্তু এখনকত্া সন্ধযা হকয় একসকছ। 
 
 এেিু বধর্দয ধরুন, ত্ািপি িুঝকত্ পািকিন। 
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আধ ঘটা পি, সাধাির্ থজািা এিং পাজামা পকড, এেরি থছাি আোকিি রেন্তু 
থপিীিহুল িার্ারম িকঙি থঘাডায় চকড আেিি রূ্গদ থথকে থিরিকয় একলন। রত্রন 
েুচোওয়াকজি মাঠ পাি হকয় নর্ী ত্ীকিি রর্কে অগ্রসি হকিন। থপাকলা থখলাি সিিাম 
রনকয় ত্াাঁকে অনুসির্ েিকছ পরিচািেিা। নর্ীি ত্ীকি থপৌঁকছ আেিি থঘাডাি পাাঁজকি 
মৃরু্ গুকত্া রর্কয় থসিাকে অধদিরল্পত্ (দ্রুত্ত্ম গরত্ি তু্লনায় রেছুিা েম গরত্) গরত্কত্ 
ছুিাকলন এিং রেছুিা রূ্কি থাো থঘাডসওয়ািকর্ি োকছ উপরস্থত্ হকলন। সম্রািকে থর্কখ 
ত্ািা থঘাডা থথকে থনকম অরিিার্ন জানাকনাি উকর্যাগ রনকলা। 
 
না। থত্ামিা রজকনি উপকিই থাে। আরম এেিা পিীিা চালাকত্ চাই, আেিি িলকলন। 
 
আধাকিি োলকচ নীল ছায়া র্খন নর্ীরিকে থ কে রর্কলা ত্খন আেিি ত্াাঁি 
পরিচািেকর্ি আকর্ি রর্কলন ত্াাঁি অরিনি থপাকলা থখলাি আকয়াজন সম্পি েিাি 
জনয। ত্ািা উপরস্থত্ থলােগুরলি মাকঝ থপাকলা থখলাি লারঠ রিত্ির্ েিকলা, থগাকলি 
লারঠগুরল থগকড ত্াি পাকি মিাল পুকত্ রর্কলা এিং অিকিকষ েয়লা জ্বালা পায়াওয়ালা 
ধাত্ি ঝুরডি মকধয থপাকলা থখলাি োকঠি িলরি িাখল। িলরি িাখাি প্রায় সাকথ সাকথই 
থসিা রধরে রধরে েকি জ্বলকত্ লাগকলা, রেন্তু চাি পাাঁচ রমরনি পকিও সমূ্পর্দরূকপ 
অরিেুকণ্ড পরির্ত্ হকলা না। আেিি হাসকলন। ত্াহকল বত্মুকিি গল্পরি সরত্য! রু্দ্ধর্াত্রাি 
থঘাষর্া প্রর্াকনি পি থিি রেছুরর্ন সন্ধযায় আেিি ত্াাঁি থোরচদকে(িযরক্তগত্ থসিে) 
বত্মুকিি িীিত্বপূর্দ অরির্াকনি রলরখত্ উপাখযান পকড থিানাকত্ িকলন। উকদ্দিয, র্রর্ 
থোকনা িযরত্িমী রিষয় রত্রন ত্াি মহান পূিদপুরুকষি অরিজ্ঞত্া থথকে রিখকত্ পাকিন। 
থসখাকন উকল্লখ রছকলা বত্মুি বর্িিকম আরিষ্কাি েকিন থর্, থসামিাজ গাকছি িক্ত োকঠ 
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আগুন থর্য়া হকল ত্া রধরে রধরে েকি েকয়ে ঘটা ধকি জ্বকল। ত্খন বত্মুি ত্াি 
থর্াদ্ধাকর্ি আকর্ি থর্ন থসামিাজ গাকছি োঠ রর্কয় বত্রি জ্বলন্ত িল রনকয় সািািাত্ 
থপাকলা থখলাি জনয। এিাকি রত্রন ত্াকর্িকে রু্কদ্ধি জনয সিল েকি তু্লকত্ন। এই 
োরহনী থিানাি পি থথকে রনকজই রিষয়রি পিীিা েকি থর্খাি জনয আেিি উর্গ্রীি 
রছকলন। 
 
িলরি মারিকত্ ছুাঁকড থফকলা, আেিি আকর্ি রর্কলন। সকঙ্গ সকঙ্গ এেজন পরিচািে লম্বা 
সাাঁডারি রর্কয় িলরি ঝুরড থথকে তু্কল ছুাঁকড রর্কলা। আকগই আেিি থসরর্কে থঘাডা 
ছুরিকয়কছন এিং োকছ থপৌঁকছ রত্রন জ্বলন্ত থগালেরিকে থপাকলাি োণ্ডা রর্কয় আঘাত্ 
েিকলন। থখলা শুরু, রত্রন রচৎোি েিকলন। িীঘ্রই আধাি থঘিা নর্ীি ত্ীিরিকত্ 
থঘাডাি খুকিি িব্দ প্ররত্ধ্বরনত্ হকত্ লাগকলা এিং থসই সকঙ্গ হাসযিত্ মানুকষি উল্লরসত্ 
রচৎোি। থখলা চলকলা ত্ত্ির্ পর্দন্ত র্খন চাাঁর্ আোকিি অকনে উপকি থপৌঁকছ র্মুনাি 
োর্াজলকে ত্িল রূপায় পরির্ত্ েিকলা। 
 
থসরর্ন িাকত্ র্খন থহরেম আেিকিি আডষ্ট থপিীগুরল গিম থত্ল রর্কয় মারলি 
েিরছকলা ত্খন আেিি রচন্তা েিরছকলন থেকনা বত্মুি এেিািও রু্কদ্ধ পিারজত্ হনরন। 
রত্রন অপ্রত্যারিত্িাকি আিমর্ েিকত্ পছন্দ েিকত্ন- আঘাত্ এিং ত্ািপি পলায়ন। 
এিাকিই রত্রন সমগ্র এরিয়াকত্ ত্াাঁি আরধপত্য রিস্তাি েকিরছকলন, থোকনা িস্তুগত্ িা 
মানুকষি িাধা ত্া র্কত্াই িরক্তিালী থহাে, ত্াি অগ্রগরত্কে প্ররত্হত্ েিকত্ পাকিরন। 
িিকফ জমাি িাধা রহনু্দেুি পিদকত্ি খাডা  াল থিকয় নামাি সময় রত্রন মানুষকখকো 
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উপজারত্কর্ি আিমর্ একত্া সহকজ থমাোকিলা েকিকছন থর্কনা রত্রন ত্াাঁি থলামি 
থপাষাকেি গা থথকে মারছ ত্ারডকয়কছন। 
 
 বত্মুকিি রু্দ্ধ থেৌিলগুরল হয়কত্া িানা উর্য় রসং এি মকত্া আধুরনে িিকর্ি 
থমাোকিলা েিাি থিকত্র প্রকর্াজয হকি না র্ািা োমান িািা সুসরজ্জত্ এিং মরুিূরমকত্ 
গকড থত্ালা উাঁচু থর্য়াল রিরিষ্ট রূ্কগদ অিস্থান েিকছ, আেিি িািকলন। রেন্তু বত্মুকিি 
আত্মরিশ্বাস এিং লি থথকে রিচুযত্ না হওয়াি চূডান্ত প্রত্যয় রু্ি িছি আকগ থর্মন 
রছকলা, এখকনা থত্মরন িাকি োর্দেিী। থর্াদ্ধা পূিদপুরুকষি সমেি হওয়াি আোঙ্ক্ষা 
এমন রু্িন্ত িরক্তকত্ আেিকিি িকক্তি রিিায় চঞ্চলত্া সৃরষ্ট েিরছকলা থর্ রত্রন 
থহরেকমি মারলিিত্ হাকত্ি রনকচ রস্থি থােকত্ পািরছকলন না। রেন্তু থসই রর্ন আি 
থিরি রূ্কি নয় র্খন আগ্রা রূ্কগদি রসংহিাি থথকে রু্কদ্ধি র্ামামা থিকজ উঠকি এিং 
থমাগল বসনযিা র্রির্-পরিকম অিরস্থত্ িাজস্থাকনি ফযাোকি েমলা িকর্দি মরুিূরম রর্কয় 
থমওয়াি এি রর্কে র্াত্রা েিকি উদ্ধত্ িানাকে িাকয়স্তা েিাি জনয। আেিকিি মা 
হারমর্া ত্াাঁি োকছ িাজস্থাকনি মরুিূরমি একত্া পুঙ্খানুপুঙ্খ ির্দনা রর্কয়কছন থর্ রত্রন 
আগ্রায় িকসই থসখানোি শুষ্ক িালুময় িাত্াস এিং থসখাকন রিচির্োিী মযূ়কিি েেদি 
োকেি আিহ অনুিি েিকছন। িাজস্থান সম্পকেদ হারমর্াি এই সুগিীি জ্ঞান 
অস্বািারিে রেছু নয়। রত্রন থসখানোি এেরি থছাি মরুিহকি আেিিকে জন্ম 
রর্কয়কছন র্খন রত্রন এিং হুমাযু়ন িাজপুত্ িাজাি ধাওয়াি মুকখ আত্মকগাপন 
েকিরছকলন। ঐ িাজা িপথ রনকয়রছকলা থস আেিিকে হারমর্াি গিদ থথকে জীিন্ত থেকি 
থিি েকি অজাত্ (এখকনা র্াি জন্ম হয়রন) রিশুরিকে থিি িাহ্ এি োকছ উপহাি 
রহকসকি পাঠাকি। থিি িাহ্ থসসময় হুমাযূ়নকে রসংহাসন চুযত্ েকিরছকলা। 
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থসই িাজপুত্ িাজা এখন মৃত্। রেন্তু উর্য় রসংকে র্মন েিা এিং থমওয়াি এি রনয়ির্ 
গ্রহর্ েিা ত্খন সমকয়ি র্ারি। আগ্রা থথকে র্রির্ রর্কে র্াওয়াি এেমাত্র পকথ 
থমওয়াি এি অিস্থান হওয়ায় থেৌিলগত্ িাকি এি গুরুত্ব অপরিসীম। েল্পনাি থচাকখ 
আেিি থর্খকত্ থপকলন ত্াাঁি বসনযিা উর্য় রসং এি িাজধানী রচিিগড রূ্কগদি র্িজা 
আঘাত্ েকি থিকঙ্গ থফলকছ, থর্খাকন ত্াি পরিিাি আিি িছি ধকি িসিাস েিকছ। 
িাজপুত্কর্ি থনত্া উর্য় রসংকে পিারজত্ েিকত্ পািকল সমগ্র িািত্ীয় উপমহাকর্কি 
ত্াাঁকে সেকল িয় পাকি এিং সম্মান েিকি এিং আি থেউ ত্াি রিকিাধীত্া েিাি 
সাহস পাকি না। 
 
. 
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০৭. জা রানী মর্াদ্ধা 
 
রেকসম্বকিি এে থমঘিূনয রর্ন। ত্খন থিািকিলা, আেিি থমওয়াি এি িানাি রিিাল 
রু্গদ-িহি রচিিগকডি রর্কে ত্ারেকয় রছকলন-ত্াি পাকি আহকমর্ খান র্াাঁরডকয় আকছন। 
রু্কগদি িালুপাথকিি থর্য়াল রত্ন মাইকলি থিরি র্ীঘদ। িাজস্থাকনি শুষ্ক মালিূরম থথকে 
খাডা পাাঁচি ফুি উপকি পাথুকি থর্য়াল রনকয় িরধদত্ হকয় আকছ রু্কগদি োঠাকমা। 
রু্গদপ্রাচীকিি রিত্ি িকয়কছ মরন্দি, িাজপ্রাসার্, িারডঘি, িাজাি এিং থসনা রিরিি। 
 
ইকত্ামকধয ছয় সপ্তাহ ধকি রু্গদিহিরিকে অিকিাধ েকি িাখাি পিও থোকনা প্ররত্রিয়া 
না হওয়ায় আেিি িীষর্ হত্াি হকয়কছন। প্রাথরমে িাকি রত্রন রনকজকর্ি অগ্রগরত্কত্ 
সন্তুষ্ট রছকলন। ত্ািা রচিিগডকে সমূ্পর্দরূকপ রঘকি থফকলকছন, িহিগামী খার্যসিিিাহ 
িযিস্থা থিকঙ্গ থর্য়া হকয়কছ এিং িাজপুত্কর্ি পাঠাকনা অনুসন্ধানী র্কলি সর্সযকর্ি হয় 
িন্দী েিা হকয়কছ নয়কত্া হত্যা েিা হকয়কছ। িন্দীকর্ি োছ থথকে রেছু গুরুত্বপূর্দ ত্থযও 
পাওয়া থগকছ। এেরি র্ি িছি িয়রস হারিসাি িালে ত্াি রু্ই িডিাই সহ ধিা 
পকডকছ। ত্ািা মরিয়া হকয় রূ্কগদি িাইকিি রর্কেি থর্য়াল থিকয় থনকম একসরছকলা খাকর্যি 
সন্ধাকন। আেিকিি বসনযিা িালেরিকে ত্াি িাইকর্ি োছ থথকে পৃথে েকি থফকল 
এিং সর্য ঝলসাকনা থিডাি মাংকসি থলাি থর্খায়। অকনে রমরষ্ট েথায় প্রকিারচত্ েিাি 
পি থস িকল, উর্য় রসং রনকজ প্ররত্কিাধোিী থসনািারহনীি থনতৃ্ত্ব প্রর্ান েিকছ না। 
জয় মাল এিং পারি নাকমি রু্ইজন থসনাপরত্কে থস এ র্ারয়কত্ব রনরু্ক্ত েকিকছ। িালেরি 
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আকিা িকল, উর্য় রসং আিািারল্ল নামে পািদত্য এলাোয় রনকজি নামানুসাকি উর্য়পুি 
নাকমি এেরি নতু্ন িাজধানী রনমদাকর্ িযস্ত আকছ। 
 
িালেরিি িাইকয়িা র্খন জানকত্ পািকলা থস ত্থয প্রোি েকি রর্কয়কছ ত্খন ত্ািা 
ত্াকর্ি থছািিাই এি প্ররত্ থর্ প্ররত্রিয়া থর্খাকলা ত্াকত্ িাজপুত্কর্ি বনরত্েত্াি 
িরহিঃপ্রোি ঘিকলা। ত্ািা িালেরিকে আিমর্ েকি ত্াি গলারিকপ মািাি থচষ্টা েকি 
রেন্তু িিীিা িাধা থর্য়ায় িযথদ হয়। রেন্তু পকিি রর্ন ত্ািা আিািও আিমর্ েকি র্খন 
ত্াকর্ি রত্নজনকে অনযানয িন্দীকর্ি সকঙ্গ অিকিাধ বত্রিি জনয পাথি িাঙ্গাি োকজ 
রনকয়াগ েিা হয়। এিাকি সিকচকয় িড িাইরি িালেরিি মাথায় পাথি রর্কয় আঘাত্ 
েকি মািাত্মে িত্ সৃরষ্ট েিকলা। র্খন আিান্ত িালেরিি োছ থথকে ত্াি িাইকে 
সিকল থিকন সিাকনা হরিকলা থস রচৎোি েকি িকল, তু্রম নারস্তে আিমর্োিীকর্ি 
োকছ ত্থয ফাাঁস েকিকছ। তু্রম আি আমাি িাই নও। এমনরে তু্রম এখন এে নজন 
িাজপুত্ও নও। 
 
আেিি ঘিনারি শুকন িালেরিকে পরিষ্কাি পরিিি েকি, িাকলা োপড পরডকয় 
রিরিকিি িািাঘকি োকজ রনকয়ারজত্ েিাি আকর্ি থর্ন। এসম্পকেদ রত্রন মন্তিয েকিন, 
খািাকিি প্ররত্ রু্িদলত্াি োিকর্ রচিিগকডি আিমর্োিীকর্ি িািাঘকি োজ েিা ত্াি 
উপরু্ক্ত রনয়রত্। রেন্তু িালেরিি োছ থথকে রচিিগকড প্রকিি েিাি থোকনা থগাপন পথ 
সম্পরেদত্ ত্থয উঘািন েিা থগকলা না। িয়স্ক িন্দীকর্ি িলপূিদে রজজ্ঞাসািার্ এিং 
রনর্দাত্ন েকিও এ জাত্ীয় থোকনা ত্থয পাওয়া র্ায়রন। হয়কত্া থসখাকন প্রকিকিি থোকনা 
থগাপন পথ আর্কত্ থনই। 
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আেিি এিং ত্াাঁি থসনাপরত্িা রু্কগদ আিমর্ চারলকয় র্ারিকলা, রেন্তু ত্াি শুরুি রর্কেি 
সাফকলযি আিা িমি রিলীন হকয় র্ারিকলা। রত্রন আকর্ি রর্কয়রছকলন রু্গদ থথকে িষদর্ 
েিা োমাকনি থগালাি রিপিীকত্ ত্াি বসনযিা থ উ এি পকি থ উ এি মকত্া েকি 
আিমর্ চালাকি। উকদ্দিয মালিূরম থথকে িহকিি প্রধান ফিে পর্দন্ত পাাঁচি গজ র্ীঘদ 
সরপদলিাকি উপকিি রর্কে প্রসারিত্ পথরিকে আঘাত্ েিা। প্রধান ফিেরি পাহাকডি 
িরধদত্ অংকিি িীকষদ অিরস্থত্। রেন্তু আেিকিি আিমর্োিী বসনযকর্ি থেউ পথরিি 
রনচ পর্দন্ত থপৌঁছাকত্ পািরছকলা না। র্খনই ত্ািা থঘাডা ছুরিকয় পথরিি রর্কে অগ্রসি 
হরিকলা-আেিি অসহায়িাকি থর্খরছকলন, েমলা িকঙি পাগরড পরিরহত্ িাজপুত্িা 
থমাগলকর্ি থছাাঁডা োমান এিং গার্া িনু্দকেি থত্াপ উকপিা েকি রচিিগকডি প্ররত্িিা 
প্রাচীকিি থপছন থথকে থমাগল বসনযকর্ি রর্কে গার্ািনু্দকেি গুরল এিং িৃরষ্টি মকত্া ত্ীি 
ছুাঁডরছকলা। একত্ থমাগল বসনয এিং ত্াাঁকর্ি থঘাডাগুরল রিপুল সংখযায় মািা পডরছকলা 
অথিা আহত্ হরিকলা এিং অকনে আহত্ বসনয রু্কগদি সামকনি উনু্মক্ত স্থাকন পকড 
থােরছকলা। হত্াি আেিি থর্খরছকলন ত্াাঁি আকিা বসনয মািা পডকছ র্খন ত্ািা ত্াকর্ি 
আহত্ সঙ্গীকর্ি রনিাপর্ রূ্িকত্ব রনকয় আসাি থচষ্টা েিরছকলা। 
 
উদ্ধাি প্রকচষ্টা চালাকত্ রগকয় িমান্বকয় একত্া বসকনযি মৃতু্য হকলা থর্ আেিি অরনিা 
সকেও িাধয হকলন থসনা েত্দাকর্ি আকর্ি েিকত্ র্াকত্ ত্ািা অন্ধোকিি আডাল ছাডা 
উদ্ধাি োর্দ চালাকত্ না থর্য়। িাজপুত্িা একত্া সফল িাকি থমাগল বসনযকর্ি আহত্ িা 
হত্যা েিরছকলা থর্ মকন হরিকলা চাাঁকর্ি আকলাকত্ও ত্ািা িাকলা থর্খকত্ ও শুনকত্ 
পাকি। 
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 পিিত্দী রর্ন গুরলকত্ থমাগল বসনযকর্ি আিমর্ অিযাহত্ থােকলা রেন্তু আহত্ বসনযকর্ি 
সাহাকর্যি আকির্ন, পারন খাওয়াি আেুরত্ এিং থিষ মুহূকত্দ ত্াকর্ি মা ও আল্লাহি 
োকছ র্ির্া থথকে মুরক্ত লাকিি প্রাথদনা আেিি এিং ত্াাঁি থসনােত্দাকর্ি িীষর্ েষ্ট 
রর্কত্ লাগকলা। আহত্ থঘাডাগুরলি র্ির্ারক্লষ্ট থহষাধ্বরনও এেই িেম েষ্টর্ায়ে মকন 
হরিকলা। ছরডকয় থাো মৃত্কর্হগুরলকে মারছি ঝাে রঘকি ধিরছকলা এিং থসগুরল থথকে 
ত্ীব্র রু্গদন্ধ ছডারিকলা। এই রু্গদন্ধ আেিকিি রিরিকিি চািপাকিি িাত্াস রিষাক্ত েকি 
তু্লকলা এিং ত্া থথকে খারনেিা থিহাই পাওয়াি জনয রত্রন চন্দন োঠ রর্কয় আগুন 
জ্বালাকত্ আকর্ি রর্কলন। 
 
 হাি না মানাি রৃ্ঢ় সংেকল্প আেিি সোকল ও সন্ধযায় ত্াাঁি রিরিকি ঘুকি ঘুকি িহল 
রর্রিকলন বসনযকর্ি উৎসাহ প্রর্াকনি জনয। রত্রন িাকত্ি থিলা পাথি এিং মারি ছুাঁকড 
র রি িা অিকিাধ বত্রিি আকর্ি রর্কয়রছকলন র্াকত্ রর্কনি আিমকর্ি সময় থসগুরলি 
আডাল পাওয়া র্ায়। র্রর্ও বসনযিা আহত্ িা রনহত্ হকয় রু্গদগামী  ালু পথরিি থগাডায় 
থপৌঁছাকত্ থপকিরছকলা রেন্তু ত্ািা আি অগ্রসি হকত্ পািরছকলা না, িিং প্ররত্ আিমকর্ি 
চাকপ ত্ািা িাধয হরিকলা রপরছকয় একস র রিি আডাকল আেয় রনকত্ এিং সম্ভি হকল 
আহত্কর্ি সাকথ েকি রনকয় আসকত্। 
 
এের্ল র্ি থমাগল থর্াদ্ধা রু্গদগামী পথরিকত্ পুনিায় আঘাত্ হানাি জনয সঙ্ঘিদ্ধ 
হকি। এিাি আেিি এিং ত্াাঁি থসনাপরত্িা রসদ্ধান্ত রনকয়কছন আিমকর্ি অগ্রিাকগ 
হারত্ িযিহাি েিকিন। বসনযিা হারত্ি রপকঠি হাওর্াি উপি উঠকত্ লাগকলা। সাফকলযি 
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সম্ভািনা িৃরদ্ধি জনয হারত্গুরলকে সাধািকর্ি তু্লনায় অরধে পুরু ইস্পাকত্ি িমদ পডাকনা 
হকয়কছ। হাওর্াকত্ও িািী োকঠি আস্তির্ থর্াগ েিা হকয়কছ একত্ অিস্থানোিী 
িনু্দেধািী ও ত্ীিন্দাজকর্ি রনিাপিা িৃরদ্ধি জনয। হাওর্াগুরল বসনয িািা পূর্দ হওয়াি 
পি হারত্গুরলি োকনি রপছকন ঘাকডি উপি িকস থাো মাহুকত্িা রিকিষ োয়র্ায় থিাো 
থমকি ত্াাঁকর্ি র্াাঁডাকনাি সংকেত্ রর্কলা। রপকঠ ও িিীকি অরত্রিক্ত থিাঝা রনকয় অকনে 
ধীকি গর্াইলস্করি চাকল হারত্ গুরল উকঠ র্াাঁডাকত্ লাগকলা। হারত্ি থপছকন পর্ারত্ে এিং 
অশ্বাকিাহী থর্াদ্ধািাও সঙিদ্ধ হরিকলা। 
 
আেিি ত্াি উাঁচুপািাত্কনি উপি থথকে থর্খকত্ থপকলন রচিিগকডি প্ররত্কিাধোিীিা 
রু্কগদি িিাপারচকলি োকছ রিপুল সংখযায় সঙ্ঘিদ্ধ হকি। ত্ািা আাঁচ েিকত্ থপকিকছ 
ত্াকর্ি উপি আকিেরি আিমর্ শুরু হকত্ র্াকি। থমাগলিা িনু্দকেি সীমানাি িাইকি 
থােকলও িাজপুত্িা রু্গদ থথকে ত্াাঁকর্ি রর্কে ত্ীি িষদন েিকলা। অকনে ত্ীি গরত্ 
হারিকয় মারিকত্ পকড থগকলা এিং হারত্ িা বসনযকর্ি িমদ থির্ েিকত্ পািকলা না, 
িারেগুরল  াল রর্কয় প্ররত্কিাধ েিা হকলা। রেন্তু রেছু ত্ীি থঘাডাগুরলকে এিং 
অকপিােৃত্ েম প্ররত্কিাধ রিরিষ্ট পর্ারত্ে বসনযকর্ি আহত্ েিকলা। 
 
আহকমর্ খান, আিমকর্ সফল হওয়াি জনয আমাকর্ি এখনই অগ্রসি হওয়া উরচত্। 
হারত্গুরলকে সামকন আগাকনাি আকর্ি রর্ন এিং ত্াকর্ি িিা েিাি জনয োমান ও 
ত্ীি ছুাঁডকত্ িলুন। আরম অশ্বাকিাহীকর্ি প্রথম র্কলি সকঙ্গ হারত্িারহনীি রপছু রপছু 
অগ্রসি হকিা। 
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আহকমর্ খাকনি রনকর্দি থপকয় অরত্রিক্ত থিাঝায় িািািান্ত হারত্গুরল ধীকি শুষ্ক পাথুকি 
মারিি উপি রর্কয় অগ্রসি হকত্ লাগকলা। এিািও প্ররত্কিাধোিীকর্ি ত্ীকিি আিমর্ 
থত্মন সফল হকলানা। ত্ীিগুরল হারত্ি ইস্পাকত্ি িকমদ িারড থখকয় পকড র্ারিকলা রেম্বা 
থোকনা িরত্ না েকি হাওর্াি োকঠি আিার্কন রিকধ থােরছকলা। রেন্তু থমাগলিা র্খন 
িনু্দকেি গুরলি আওত্ায় থপৌঁছাকলা ত্খন এেরি হারত্ হঠাৎ থমকে থগকলা, মকন হকলা 
গুরল থখকয়কছ। ত্ািপি থসরি আিাি ত্াি সঙ্গীকর্ি অনুসির্ েকি োন্তিাকি এগুকত্ শুরু 
েিকলা রেন্তু হািাি সময় পাথুকি মারিি উপি সৃরষ্ট েিকলা িকক্তি থিখা। মাকঝ মকধয 
রু্ই এে জন বসনয আহত্ হকয় হাওর্াি উপি থথকে মারিকত্ পকড র্ারিকলা রেন্তু ত্ীব্র 
উকিজনা রনকয় আেিি প্রত্যি েিকলন হারত্িারহনী পূকিদি থর্কোকনা আিমকর্ি 
তু্লনায় অকনে থিরি অগ্রসি হকত্ পািকছ। খুি িীঘ্রই ত্ািা রূ্গদগামী পকথি পার্কর্কি 
থপৌঁকছ র্াকি। এখন সময় হকয়কছ ত্াাঁি রনকজি অশ্ব িারহনীকে প্রস্তুত্ েিাি। 
 
 সেকল আমাকে অনুসির্ েকিা। রচিিগড আমাকর্ি হকি, রনকজি থঘাডারি রু্লরে চাকল 
ছুরিকয় আেিি রচৎোি েকি উঠকলন। হারত্গুরল র্রর্ রু্গদগামী পকথি োকছ থপৌঁছাকত্ 
পাকি ত্াহকল রত্রন ত্াি অশ্বিারহনী রনকয় পিিত্দী আঘাত্ হানাি জনয প্রস্তুত্ থােকত্ 
চান। এ সময় রত্রন থর্খকলন রেছু আগুন িিা মারিি পাত্র রচিিগকডি রু্গদপ্রাচীি থথকে 
হারত্গুরলি রর্কে ছুাঁকড থর্য়া হকি। রেন্তু থসগুরল হারত্িগুরলি উপি পডকলা না িিং 
থোকনা িরত্ না েকি ছরডকয় থাো পাথকিি উপি রিকস্ফারিত্ হকলা। হঠাৎ রু্কগদি ধাতু্ 
রনরমদত্ প্রধান ফিকেি মাকঝ সংরু্ক্ত থছাি র্ডজা রর্কয় েমলা-পাগরড পডা রেছু িাজপুত্ 
থিরিকয় একলা। প্রথম থলােরি জ্বলন্ত োরঠ রর্কয় ত্াি হাকত্ থাো িড এেরি মারিি 
পাকত্র আগুন ধিাল। ত্ািপি পাত্ররিকত্ িাধা র্রড ধকি থসিা মাথাি উপি ঘুিাকত্ ঘুিাকত্ 
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 ালু পথ থিকয় হারত্গুরলি রর্কে ছুকি আসকত্ লাগকলা। ত্াকে অনুসিন েকি আসা অনয 
িাজপুত্কর্ি হাকত্ও অনুরূপ আগুকনি হারড থর্খা র্াকি। রু্কদ্ধি সকিাকগাল ত্খন তু্কঙ্গ 
উকঠকছ, আেিি থর্খকলন হাওর্াি উপি থাো বসনযিা িনু্দে এিং ত্ীি থছাাঁডা শুরু 
েকিকছ। গুরল থখকয় অকনে িাজপুত্ আগুকনি পাত্রসহ  ালু পকথি উপি গরডকয় পডল 
রেন্তু িারেকর্ি থর্ৌড অিযাহত্ থােকলা। িনু্দকেি গুরলকত্ হারড থফকি ত্াকর্ি এেজকনি 
গাকয় আগুন থলকগ থগকলা। এেসময় অগ্রসিমান মানি মিালরি অরিেুকণ্ড পরির্ত্ হকয় 
লুরিকয় পডকলা রেন্তু ত্াি আকগ হাত্ তু্কল সাথীকর্ি এরগকয় র্াওয়াি উৎসাহ প্রর্ান 
েিকলা। রেছু িাজপুত্ আিমর্োিী, গুরল িা ত্ীি রিদ্ধ হকয় পকথি পাশ্বদস্থ রনচু থর্য়াল 
িপকে রনকচি মারিকত্ আছকড পডকলা। িারেিা ত্াাঁকর্ি সঙ্গীকর্ি মৃতু্যরৃ্িয উকপিা েকি 
এিং ত্াাঁকর্ি রর্কে ধারিত্ গুরল িা ত্ীকিি থত্ায়াক্কা না েকি এরগকয় আসকত্ লাগকলা। 
 
 িাজপুত্িা রূ্গদ থথকে থিি হকয় আসাি এে রু্ই রমরনি পকিি ঘিনা। ত্াকর্ি সিদ 
সমু্মকখ থাো থলােরি ত্াি হাকত্ি জ্বলন্ত পাত্ররি আেিকিি প্রথম হারত্রিি রর্কে ছুাঁকড 
মািকলা, হারত্রি ত্খন রু্গদগামী  ালু পথরিি উপি সকিমাত্র থসিাি সামকনি এেরি পা 
থিকখকছ। থলােরি এে মুহূত্দ পি েপাকল গুরল থখকয় লুরিকয় পডকলা রেন্তু ত্াি ছুাঁকড 
থর্য়া পাত্ররি প্রথম হারত্রিি মাথায় রিকস্ফারিত্ হকলা এিং আলোত্িাি ত্িল আগুন 
থসিাি িমদ থিকয় ছরডকয় পডকলা। আগুন সম্ভিত্ হারত্রিি থচাখ আিান্ত েিকলা অথিা 
িকমদি রিত্ি  ুকে থগকলা োির্, িযাথায় থসরি পাগকলি মকত্া মাথা রু্রলকয় আত্দরচৎোি 
েিকত্ লাগকলা এিং হুডমুড েকি ঘুকি থপছকনি হারত্রিকে আঘাত্ েিকলা, এেই সাকথ 
থপছকনি হারত্রিি হাওর্ায় আগুন লারগকয় রর্কলা। ছুকি আসা িাজপুত্কর্ি মকধয র্ািা 
থিাঁকচ রগকয়রছকলা ত্াাঁকর্ি থছাাঁডা পাত্রগুরলও ত্খন লিযকির্ েিকলা। 
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আত্রঙ্কত্ আেিি থর্খকলন আগুন আিান্ত হারত্গুরলি হাওর্া থথকে ত্াাঁি বসনযিা 
মারিকত্ লারফকয় পকড রপরছকয় আসকত্ লাগকলা। থেউ থেউ মারিকত্ গরডকয় গাকয়ি অগুন 
থনিাকনাি িযথদ থচষ্টা েিকত্ লাগকলা। আকিা হারত্ ঘুকি থর্কত্ শুরু েিকলা িিীকি 
জ্বলকত্ থাো আগুন রনকয়। আেিি থর্খকলন এেজন মাহুত্ ত্াি হারত্রিি মাথায় 
ইস্পাকত্ি িলাো থগকথ রর্কলা। মাহুত্িা আহত্ হারত্কর্ি উন্মিত্া থিাধ েিাি জনয 
এিাকি ত্াকর্ি হত্যা েকি। রিিাল হারত্রি সকঙ্গ সকঙ্গ মারিকত্ লুরিকয় পকড রস্থি হকয় 
িইকলা। আকিেজন মাহুত্ মকন হকলা ত্কত্ািা সাহসী নয়। থস ত্াি হারত্ি ঘাড থথকে 
লারফকয় থনকম থর্ৌকড পালাকলা। চালে রিহীন হারত্রি হাওর্ায় জ্বলকত্ থাো আগুন রনকয় 
উন্মকিি মকত্া থমাগলকর্ি বত্রি েিা েৃরত্রম র রিি রর্কে ছুকি একলা। এেরি র রিি 
সাকথ সংঘকষদি পি থসরি গরডকয় পডকলা। পডাি পি থসিাি অিরিত্ থপিরি আেিকিি 
িনু্দেধািীকর্ি রনিানাি রিোি হকলা। মৃতু্যকির্নায় থসরি জ্বলন্ত হাওর্াসহ প্রচণ্ড 
িরক্তকত্ গডান থমকি ত্াকত্ আিো পডা বসনযকর্ি রপষ্ট েকি ত্াকর্িও মির্ র্ির্া থথকে 
মুরক্ত রর্কলা। মানুষ এিং পশুি মাংসকপাডা ত্ীব্র গন্ধ ত্খন িারুকর্ি গকন্ধি সকঙ্গ 
এোোি হকয় থগকছ। আেিকিি নাকে থসই গন্ধ থপৌঁছাকলা এিং রত্রন িুঝকত্ পািকলন 
এই আিমর্রি পূকিদি সেল আিমকর্ি মকত্াই িযথদ হকয়কছ। রনষ্ফল মৃতু্যি হাত্ থথকে 
বসনযকর্ি িাাঁচাকনাি জনয রত্রন হাত্ তু্কল ইিািা েিকলন রপরছকয় আসাি এিং রনকজি 
থঘাডারিকেও ঘুরিকয় রনকলন। রত্রন এই অচল অিস্থা েীিাকি অরত্িম েিকিন? 
 
* 
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থসই সন্ধযায় আেিি ত্াি রু্দ্ধোলীন রপ্রয়কিি থসানাি পাত্ থমাডা িি িকমদি োাঁকধ 
েুিন্ত সূকর্দি প্ররত্ফলন রনকয় গাঢ় লাল িকর্দি রু্দ্ধ রনয়ির্ ত্ািুকত্ প্রকিি েিকলন। ত্াাঁি 
থচহািা রিষণ্ণ। ত্ািুরিকত্ রু্দ্ধমির্াসিা আহ্বান েিা হকয়কছ। োর্দেি হকত্ পাকি এমন 
থোকনা নতু্ন রু্দ্ধ থেৌিল আেিকিি মাথায় থখলকছ না। অধদিৃিাোকি আসনরসাঁরড হকয় 
িকস থাো আহকমর্ খান এিং অনযানয থসনাপরত্কর্ি মাঝখাকন ত্াি জনয রনধদারিত্ থছাি 
আোকিি রসংহাসকন রত্রন আসন গ্রহর্ েিকলন। এই মুহূকত্দ একর্ি সহকর্ারগত্া এিং 
উপকর্ি রত্রন র্কত্ািা প্রকয়াজন মকন েিকছন থত্মনরি আি েখকনাও েকিনরন। ত্াাঁি 
এিাও মকন হকি থর্ এই র্লরি খুিই অসঙ্গরত্পূর্দ। থর্মন একর্ি মকধয িকয়কছ থমাহাম্মর্ 
থিগ, রত্রন থমাগল থসনািারহনীকত্ আহকমর্ খাকনি থচকয়ও পুিাকনা। থর্ৌিকন রত্রন পারন 
পকথ িািকিি পকি লকডকছ, পকি হুমাযূ়কনি পকি। ত্ািপি িকয়কছ থচৌকো োধ রিরিষ্ট 
আলী গুল। থস অকপিােৃত্ ত্রুর্ এিং ত্াজারেস্তাকনি থলাে। থস থেিল হুমাযূ়কনি 
থিকষি রর্কেি েকয়েরি রু্কদ্ধ অংি রনকয়কছ। িারেিা আকিা নতু্ন অনুগামী। থর্মন 
রিিাল এিং িক্ত গডকনি অরধোিী িাজা িরি রসং, এই মুহূকত্দ থস সিকব্দ োঠিার্াম 
রচিুকি। থস এেজন িাজপুত্ এিং রহমুকে পিারজত্ েিাি পি পি থস আেিকিি প্ররত্ 
আনুগত্য প্রর্িদন েকি। আেিকিি এই থসনাপরত্কর্ি পরিচয় িা িয়স র্াই থহাে না 
থেকনা, ত্াাঁকর্ি প্রকত্যকেি মুকখ ত্খন লজ্জাি িাি রিিাজ েিরছকলা। 
 
আজকেি আিমকর্ি সময় েত্জন রনহত্ হকয়কছ? আেিি রজজ্ঞাসা েিকলন। 
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আহকমর্ খান উিি রর্কলন। আমিা আমাকর্ি িীষদস্থানীয় রু্দ্ধ হারত্গুরলকে হারিকয়রছ 
এিং রত্নকিাি উপকি বসনয মািা থগকছ। আকিা অকনকে মািাত্মেিাকি র্গ্ধ হকয়কছ, 
ত্ািা হয়কত্া িাাঁচকি না। 
 
অকনে িরত্ হওয়া সকেও এই আিমকর্ি প্রকয়াজন রছকলা, আেিি িলকলন। আমাকর্ি 
আকিা অরিনি থেৌিল উদ্ভািন েিকত্ হকি থর্মনিা আমিা হারত্ি হাওর্া গুরলকে ত্ীি 
এিং গুরল থিাধে েিাি থিকত্র েকিরছ। আমিা রচিিগড র্খল েিাি আকগ িাজা উর্য় 
রসং র্াকত্ আকিা সমরন্বত্ থসনািারহনী গঠন েিকত্ না পাকি িা অনযানয িাজপুত্কর্ি 
সকঙ্গ রমত্রত্াি মাধযকম িরক্ত িৃরদ্ধি সুকর্াগ না পায় থসই উপায় থিি েিকত্ হকি। 
 
 ত্াি পকি রমত্র থর্াগাড েিা সম্ভি হকি না, িরি রসং িান্ত স্বকি িলকলা। 
 
সমগ্র িাজস্থাকন এেে আরধপত্য রিস্তাকিি জনয র্ীঘদরর্ন ধকি থমওয়াি এি িানািা 
পিস্পকিি প্ররত্ বিিী মকনািাি সম্পি। 
 
 শুকন খুরি হলাম। রেন্তু থেউ রে িলকত্ পাকিন, আকগ েখকনাও রচিিগডকে র্খল েিা 
সম্ভি হকয়রছকলা রেনা, রিশ্বাসঘাত্েত্া ছাডা? 
 
হযাাঁ, থমাহাম্মর্ থিগ উিি রর্কলা, ত্াি িনু্ধি ও িাঙ্গা নােরি চুলোকত্ চুলোকত্। রু্ইি 
িছকিি থিরি সময় আকগ আলাউরদ্দন রখলরজ রচিিগড জয় েকিরছকলা এিং ইর্ারনং 
োকল গুজিারিিা। 
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 আমিা ত্াাঁকর্ি রু্দ্ধ থেৌিল থথকে রেছু রিখকত্ পারি রে? 
 
আলাউরদ্দন রখলরজ েীিাকি রচিিগড র্খল েকিরছকলন আরম ত্া জারন না, থস োরহনী 
ইরত্হাকসি গকিদ অকনে আকগ হারিকয় থগকছ। আপনাি রপত্া চাম্পরনি অিকিাধ েিাি 
পি আরম গুজিাকি রছলাম এিং ত্খন এে িুকডা গুজিাকিি োকছ আরম রচিিগড 
র্খকলি োরহনী শুরন। থস িকল, ত্ািা র রিি অিকিাধ সামকন এরগকয় রনকয়-এখন আমিা 
থর্মন েিরছ, থসিাকিই প্রথকম সামকন অগ্রসি হওয়াি থচষ্টা েকি। এমনরে ত্ািা 
েরিকোকিি মকত্া লম্বা আডালও বত্রি েকিরছকলা পশুি চামডা থমািা িাকি স্থাপন েকি 
এিং থসিাি সাহাকর্য  ালু রু্গদমুখী পকথি থিি খারনেিা অগ্রসিও হকয়রছকলা। রেন্তু আরম 
জানকত্ পারি ত্াাঁকর্ি চূডান্ত জয় হকয়রছকলা অিরুদ্ধ রু্গদিাসীকর্ি মকধয রু্রিদি এিং থিাগ 
ছরডকয় পডাি োিকর্। আরম েরিকোি এি মকত্া  ােনাি েথা আকগই হয়কত্া িলত্াম 
রেন্তু আমাি মকন হকয়কছ থসিাি সাহাকর্য ত্ীকিি আিমর্ থঠোকনা থগকলও োমান িা 
িনু্দকেি গুরল থঠোকনা সম্ভি হকি না। 
 
রেন্তু  ােনারিি পাকি পাথি ও মারি লারগকয় এিং ছাকর্ পুরু ত্ক্তা লারগকয় আমিা রে 
থসিাি সহযিমত্া িাডাকত্ পািত্াম না? আহকমর্ খান রজজ্ঞাসা েিকলা। 
 
 থসিা েিকত্ অকনে সময় লাগকি এিং অকনে প্রার্হারনও ঘিকি, আলী গুল িকল 
উঠকলা। 
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 রেন্তু এ পর্দন্ত েিা রনষ্ফল আিমর্গুরলকত্ও আমাকর্ি অকনে প্রার্হারন ঘকিকছ, 
আেিি রু্রক্ত রর্কলন। আমাি রপত্ামহ িািি এেিাি িকলরছকলন থর্ থোকনা সম্রাকিি 
রু্দ্ধ জয় িা িাকজযি প্রসাি ঘিাকনাি জনয জীিন উৎসগদ েিাি প্রস্তুরত্ থােকত্ হকি-
রিকিষ েকি ত্াি রনকজি, রনজ পরিিাকিি এিং রনেিিত্দী অনুগামীকর্ি জীিন। 
এেমাত্র রিজয় অজদন েিাি পকিই থস রু্কদ্ধ রনহত্কর্ি পরিিািকে সহানুিূরত্ প্রর্িদন 
েিকত্ পাকি এিং সাধয মকত্া িরত্পূির্ প্রর্ান েিকত্ পাকি। েরিকোকিি মকত্া 
 ােনাি িুরদ্ধরি আেষদর্ীয়। আপনািা থসিা বত্রিি খসডা পরিেল্পনা অঙ্কন েরুন। 
র্কথষ্ট পাথি এিং োঠ থজাগাড েিাি জনয থলাে পাঠান। র্ািা েরিকোিরি রনমদার্ 
েিকি ত্াকর্ি রনিাপিাি জনয গুজিারিকর্ি মকত্া থমািা চামডাি আিির্ বত্রি েরুন। 
এি সাহাকর্য ত্ীকিি আিমর্ প্ররত্হত্ েিা সম্ভি হকি। ত্াছাডা িাজপুত্িা অরনধদারিত্ 
লকিযি রর্কে অকহতু্ে োমান িা িনু্দে ছুডকি না, ত্াাঁকর্ি িারুকর্ি মজুত্ থিষ হকয় 
র্াওয়াি আিঙ্কায়। 
 
* 
 
সর্য বত্রি েিা রু্রি েরিকোকিি এেরিি প্রকিি পকথি সামকন থঘাডাি রপকঠ িকস 
আকছন আেিি। রত্রন থিি আিারন্বত্ থিাধ েিকছন। র্া অনুমান েকিরছকলন ত্াি 
তু্লনায় েম সমকয় থসগুরল বত্রি েিা সম্ভি হকয়কছ। মাত্র েকয়ে মাইল রূ্কি অিরস্থত্ 
িন থথকে উিম মাকনি োঠ থর্াগাড েিা থগকছ। িন্দীকর্ি পাথি থজাগাড েিাি 
েষ্টসাধয োকজ রনকয়ারজত্ েিা হকয়রছকলা। আেিকিি অনুমান অনুর্ায়ী রচিিগকডি 
প্ররত্কিাধোিীিা োমান িা িনু্দে ছুাঁকড ত্াকর্ি িারুকর্ি অপচয় েকিরন। চামডাি বত্রি 
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পর্দা রর্কয়ও ত্ীকিি আিমর্ অকনেিা প্ররত্কিাধ েিা থগকছ। ত্ািপিও েরিকোি 
বত্রিি সময় প্ররত্রর্ন প্রায় এেি মজুি রনহত্ হকয়কছ। এই র্রির থলাে গুরলকে 
থিৌপযমুরাি থলাি থর্রখকয় োকজ রনকয়ারজত্ েিা হকয়রছকলা। আেিি ত্াাঁি প্ররত্শ্রুরত্ 
অনুর্ায়ী জীরিত্ এিং মৃত্ মজুিকর্ি নাকমি ত্ারলো প্রস্তুত্ েিাি আকর্ি থর্ন, র্াকত্ 
রু্দ্ধ জকয়ি পি জীরিত্কর্ি এিং মৃত্কর্ি পরিিািকে পর্দাপ্ত িরত্পূির্ প্রর্ান েিা র্ায়। 
 
থর্ েরিকোিরিি রিত্ি আেিি প্রকিি েিরছকলন থসিা রিিাল আোকি বত্রি েিা 
হকয়কছ। থমাহাম্মর্ থিগকে এ োকজি ত্র্ািকেি র্ারয়ত্ব প্রর্ান েিা হকয়রছকলা। থস 
গকিদি সকঙ্গ রনিয়ত্া প্রর্ান েকি িকলকছ- এরি পািাপারি র্িজন অশ্বাকিাহীি স্থান 
সংেুলাকনি মকত্া চওডা এিং এের্ল ষাাঁড থছাি আোকিি োমান সহ এি মকধয একি 
র্াকি। ত্াছাডা থসরি এেরি িড আোকিি রু্দ্ধ হারত্ থহাঁকি র্াওয়াি মকত্া উাঁচু। 
 
 থমাহাম্মর্ থিগ, েরিকোিরি এখন পর্দন্ত েকত্ারূ্ি প্রসারিত্ হকয়কছ? আেিি রজজ্ঞাসা 
েিকলন। 
 
 এি থিষ মাথা রু্গদমুখী পকথি থগাডা থথকে এখকনা প্রায় এেি গজ রূ্কি আকছ। 
রত্নরর্ন আকগ আমিা এেরি িাধাি সমু্মখীন হকয়রছলাম। এে িাজপুত্ থর্াদ্ধা 
েরিকোকিি ছাকর্ি েকয়েরি ত্ক্তায় আগুন ধিাকত্ সিম হয়, রেন্তু আমাকর্ি সাহসী 
মজুিিা রিরিকিি েুয়া থথকে িালরত্ েকি পারন রনকয় থসই আগুন রনরিকয় থফকল। ফকল 
েরিকোকিি সামকনি অংি ধ্বংস হওয়া থথকে িিা পায়। 
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 এমন থলােকর্ি নাম আমাকে জানাকিন র্ািা িুরদ্ধি জনয রিকিষ পুিষ্কাকিি র্ারির্াি। 
 
জ্বী জাহাপনা। 
 
 এখন আরম রনকজ রিত্িিা র্াচাই েকি থর্খকত্ চাই। আেিি ত্াি োকলা থঘাডারিি 
পাাঁজকি আলকত্া গুকত্া থমকি েরিকোকিি প্রকিি পকথি রিত্ি  ুকে থগকলন, ত্াাঁকে 
অনুসির্ েিকলন থমাহাম্মর্ থিগ। পুরু োকঠি ছাকর্ি জনয থিত্িিা থিি ঠাণ্ডা, রেন্তু 
থিজা মারি, থধায়া, ঘাম, মানুষ এিং পশুি প্রস্রাি ও মকলি সরম্মরলত্ গন্ধ আেিকিি 
নাকে ধাক্কা রর্কলা। মাকঝ মকধয থর্য়াকল থগাজা মিাল থথকে রেছুিা আকলা পাওয়া 
র্াকি। প্ররত্রি মিাকলি সামকন এেজন েকি মজুি চামডাি িালরত্কত্ িালু এিং পারন 
রনকয় র্াাঁরডকয় আকছ র্াকত্ ছাকর্ি িজন োকঠ আগুন থলকগ থগকল সকঙ্গ সকঙ্গ ত্া থনিাকত্ 
পাকি। এই সি মজুিিা থেিল রছি রপিান এিং থনংরি পকি আকছ। আেিি ত্াাঁকর্ি 
সামকন রর্কয় এরগকয় র্াওয়াি সময় ত্ািা ঝুাঁকে সম্মান জানাকলা। মাকঝ মকধয রত্রন থঘাডা 
থথকে থনকম ত্াাঁকর্ি সকঙ্গ সংরিপ্ত িােয রিরনময় েিরছকলন। ত্ািা থোথা থথকে একসকছ 
রেম্বা ত্াাঁকর্ি পরিিাকি েকত্াজন সর্সয আকছ, এই জাত্ীয় প্রশ্ন েিরছকলন রত্রন। 
আিাি এরগকয় র্াওয়াি সময় রত্রন ত্াকর্ি এেরি েকি মুরাও উপহাি রর্রিকলন। 
এেজন েুচকে র্াওয়া চামডা রিরিষ্ট সার্া চুকলি মিালধািী আেিকিি পািাপারি 
হািরছকলা আি ির্দনা েিরছকলা রর্ল্লীি োকছ গুিগাাঁও নাকমি থছাি গ্রাকম ত্াি সর্দািীি 
গল্প। থসই মুহূকত্দ এেরি থিাত্া িকব্দি সকঙ্গ েরিকোকিি থর্য়াল থোঁকপ উঠকলা, থছাি 
থছাি িহু পাথি এিং িড এেরি রু্রি থর্য়াল থথকে খকস পডকলা। মিালধািীরি সকঙ্গ 
সকঙ্গ মারিকত্ উিু হকয় শুকয় পডল রেন্তু আেিিকে র্াাঁরডকয় থােকত্ থর্কখ থোকনা িেকম 
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আিাি হাাঁচকড পাাঁচকড উকঠ র্াাঁডাকলা। আেিি ত্খন ত্াাঁি রপরছকয় থর্কত্ চাওয়া 
থঘাডারিকে িক্তিাকি থিকন ধকি থিকখকছন। মিালধািীরি লরজ্জত্ িাকি িলকলা, আরম 
রু্িঃরখত্ জাাঁহাপনা। আপনাি মকত্া র্াাঁরডকয় থথকে োমাকনি থগালাি থমাোকিলা েিাি 
সাহস আমাি থনই। 
 
তু্রম থত্ামাি অিস্থাকন রস্থি থথকেই র্কথষ্ট সাহস থর্রখকয়কছা, আেিি িলকলন। আি 
এেিা েথা মকন িাখকি। েথারি আমাি িািা রু্দ্ধ সম্পকেদ িকলকছন। তু্রম র্রর্ থোকনা 
রিকস্ফাির্ িা সংঘকষদি িব্দ শুনকত্ পাও, িুকঝ থনকি তু্রম আঘাত্ থথকে িিা থপকয়ছ। 
 
 মিালধািীরি সংকিকপ হাসকলা। আরম মকন িাখকিা জাাঁহাপনা। আেিি থলােরিকে 
েকয়েরি মুরা রর্কলন এিং থস রহনু্দ থেত্ায় রু্হাত্ মাথাি উপি তু্কল ত্াকে অরিিার্ন 
জানাকলা। আেিি থঘাডা চারলকয় েরিকোকিি সামকনি রর্কে এরগকয় থগকলন। এেিু 
পকিই রত্রন এি আোিাো িাাঁে সকেও থিষ মাথাি হালো আকলা থর্খকত্ থপকলন। 
মাকঝ মাকঝ উিয় পকিি িনু্দে থছাাঁডাি িব্দ পাওয়া র্ারিকলা। এেিাি রত্রন এেরি 
মির্ রচৎোি শুনকত্ থপকলন, িুঝা থগকলা আকিেজন মজুি রনহত্ হকয়কছ। 
 
িীঘ্রই আেিি েরিকোকিি থিষ মাথায় থপৌঁছাকলন। থসখাকন পাথি এিং োঠ জকডা 
েকি িাখা রছকলা অগ্রিাগ িরধদত্ েিাি জনয। সুিকঙ্গি এেিু থিত্কি মজুিিা শুেকনা 
মারিকত্ পারন থমিারিকলা থর্য়ালকে সুসংহত্ েিাি রসকমট রহকসকি িযিহাকিি জনয। 
আেিি এিং থমাহাম্মর্ থিগ থঘাডা থথকে নামকলন। জাহাপনা আপরন এখাকন একল 
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রচিিগকডি প্ররত্িিা প্রাচীিরি িাকলািাকি থর্খকত্ পাকিন, এেজন থসনােত্দা এেিু 
রূ্কি থখালা জায়গায় অিরস্থত্ র রিি োছ থথকে িলকলা। 
 
সািধান জাহাপনা। আপরন র্রর্ ত্াাঁকর্ি থর্খকত্ পান, ত্ািাও আপনাকে থর্খকত্ পাকি 
এিং আপনাি থসানাি িি-িমদ থর্কখ আপনাকে রচকনও থফলকত্ পাকি, থমাহাম্মর্ থিগ 
িলকলা। 
 
আমাি বসনযিা প্ররত্রর্ন এমন ঝুাঁরে রনকি, োকজই এেই োকজ আরম রপরছকয় র্াওয়া 
উরচত্ নয়, আেিি িলকলন। রত্রন থসনােত্দারিি রর্কে এরগকয় থগকলন। থসখান থথকে 
রু্কগদি প্ররত্িিা প্রাচীকিি রেনািা স্পষ্ট থর্খা র্ারিকলা, থসখাকন নজির্ািীি জনয থোকনা 
ধিকনি মঞ্চ স্থাপন েিা হকয়কছ। রু্ই এে রমরনি ত্ারেকয় থাোি পি আেিি লিয 
েিকলন রু্জন থলাে প্রহিা মকঞ্চ হারজি হকয় সূক্ষ্মিাকি থমাগলকর্ি অিস্থান পর্দকিির্ 
েিকছ। ত্াকর্ি এেজন-লম্বা গডকনি এিং োকলা র্ারড রিরিষ্ট, সঙ্গীকে রেছু থর্খাকত্ 
চাইকছ। সূকর্দি আকলায় ত্াি আঙু্গকলি আংরিি ঝলে এিং চালচলন প্রত্যি েকি 
আেিি অনুমান েিকলন রনিয়ই থস গুরুত্বপূর্দ থেউ হকি। আেিি ত্াাঁি 
থসনােত্দারিকে আকর্ি েিকলন, আমাি জনয রু্রি গুরল িিা িনু্দে আি িনু্দে িাখাি 
থত্পায়া একন র্াও, আরম ঐ িরকলাে গুরলকে গুরল েকি রনকচ থফলকত্ চাই। 
 
ত্ৎির্াৎ েরিকোকিি মুকখ অিস্থানোিী রু্ইজন িনু্দেধািী ত্াকর্ি িনু্দে এিং থত্পায়া 
আেিিকে রর্কয় রর্কলা। উপকিি রর্কে, ছয়ফুি লম্বা িনু্দে ত্াে েিকত্ হকল 
আেিিকে মারিকত্ অধদিারয়ত্ হকত্ হকি। রনিঃিকব্দ এিং সত্েদিাকি অত্যন্ত দ্রুত্ 
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আেিি আংরি পরিরহত্ থলােরিি রর্কে িনু্দে ত্াে েিকলন। রনকজকে র্কত্ািা সম্ভি 
রস্থি েিাি জনয র্ম আিোকলন, ত্ািপি গুরল েিকলন। িনু্দকেি িারুকর্ি ত্ীব্র থধায়ায় 
োিকত্ োিকত্ আেিি থর্খকলন থলােরি মঞ্চ থথকে সামকনি রর্কে ঝুাঁেকলা এিং ত্াাঁি 
থথকে েকয়ে গজ রূ্কি ধুপ িকব্দ আছকড পডকলা। রিত্ীয় িনু্দেরি রনকয় প্রস্তুত্ হওয়াি 
আকগই ত্াি সঙ্গীরি অরৃ্িয হকলা। 
 
 মৃত্কর্হিা রনকয় একসা, থর্খা র্াে আমিা োকে মািকত্ থপকিরছ। আেিি আকর্ি 
রর্কলন। রু্ইজন বসনয িি থর্হরিকে থহচকড ত্াকর্ি োকছ রনকয় একলা, আেিকিি মকন 
হকলা ত্াাঁি গুরলরি থলােরিি োন োকনি উপি আঘাত্ েকিকছ। ত্কি রত্রন এ িযাপাকি 
সমূ্পর্দ রনরিত্ হকত্ পািকলন না, োির্ উপি থথকে পত্কনি ফকল ত্াি মাথাি থপছকনি 
অংকিি পুকিািাই িক্তাক্ত হকয় আকছ। 
 
 স্পষ্ট িুঝা র্াকি থস এেজন উচ্চপর্স্থ েমদেত্দা রছকলা রেন্তু আরম ত্াকে রচনকত্ পািরছ 
না, থমাহাম্মর্ থিগ িলকলন। 
 
 আরমও রচনকত্ পািরছ না, আেিি িলকলন, রেন্তু িাজা িরি রসং একে রচনকত্ পাকি 
র্রর্ও এি থচহািা অিত্ থনই, থমওয়াি এি িহু থনত্া ত্াি পরিরচত্। 
 
* 
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েকয়ে মাস আকগ োর্া এিং পাথি রর্কয় েৃরত্রম িাকি বত্রি েিা এেরি র রিি উপি 
আেিি িাজা িরি রসংকে রনকয় র্াাঁরডকয় রছকলন। এখাকন র্াাঁরডকয় রচিিগডকে এেিু 
িাকলািাকি থর্খা র্ায়। িাজা িরি িকল উঠকলা, জাহাপনা থসরর্ন আপরন আপনাি র্ি 
লিযকিকর্ি মাধযকম জয় মালকে হত্যা েিাি পি থথকে রু্কগদি মকধয িযাপে েমদচাঞ্চলয 
থর্খা র্াকি। জয় মাকলি মৃত্কর্হ থফিত্ থর্য়াি সময় র্রর্ও িাজপুত্িা আপনাি 
উত্থারপত্ আত্মসমপদকর্ি িত্দ প্রত্যাখযান েকিকছ ত্িুও পরিষ্কািিাকি িুঝা র্াকি ত্ািা 
ত্াি মৃতু্যকত্ এিং েরিকোকিি অগ্রগরত্কত্ অরনরিত্ হকয় পকডকছ। ত্ািা েরিকোি এিং 
এি রিত্ি রর্কয় থিকন থনয়া োমান ধ্বংকসি জনয আিমকর্ি মাত্রা িারডকয় রর্কয়কছ 
রেন্তু আমিা ত্াাঁকর্ি আিমর্ সহকজই প্ররত্হত্ েিকত্ পািরছ। ত্াছাডা ইর্ারনং আমিা 
ত্াাঁকর্ি র্কত্া সংখযে অকন্বষর্োিী র্লকে পিাস্ত েকিরছ ত্াি থথকে অনুমান েিা র্ায় 
ত্াকর্ি খাকর্যি মজুত্ও থিষ হকয় একসকছ। 
 
এিপি ত্ািা রে েিকত্ পাকি িকল আপরন মকন েকিন? 
 
 থস রিষকয় আরম রেছু িলকত্ পািকিা না জাাঁহাপনা। ত্ািা রু্ইজন রেছুির্ চুপ েকি 
িইকলন। এসময় হঠাৎ আেিি থর্খকলন রু্কগদি মকধয এেই সকঙ্গ েকয়ে জায়গা থথকে 
েমলা িকর্দি আগুকনি রিখা এিং োকলা থধায়া সরপদল িাকি আোকি রনরিপ্ত হকি। 
রত্রন থসখাকন এধিকনি আগুন পূকিদও থর্কখকছন, ত্কি ত্া রনগদত্ হকয়কছ এে জায়গা 
থথকে। িাজা িরি রসং িকলরছকলা থসগুরল রু্কদ্ধ রনহত্ গুরুত্বপূর্দ থনত্াকর্ি রচত্াি আগুন। 
জয় মাকলি মৃত্কর্হ থফিত্ থর্য়াি পি থর্ আগুনরি জ্বালা হকয়রছকলা থসিা রছকলা 
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িয়ািহ। রেন্তু এখন থর্ আগুকনি থলরলহান রিখা র্াউ র্াউ েকি জ্বলকছ ত্াি তু্লনায় 
থসরি রনত্ান্তই তু্ি। 
 
 ওখাকন রে হকি িরি রসং? 
 
রু্গদ িিাোিীিা রনিয়ই িুঝকত্ থপকিকছ থর্ রু্কদ্ধ জয়ী হওয়া আি ত্াাঁকর্ি পকি সম্ভি 
নয়। ত্াই ত্ািা রনকজিাই রনকজকর্ি মৃতু্য রনধদাির্ েিকত্ চায়। ত্ািা জওহি সম্পার্ন 
েিকছ। আপরন থর্ আগুন থর্খকত্ পাকিন থসগুরল রচত্াি জনয জ্বালা োকঠি সূ্থকপি 
আগুন। রিকিষ িাকি বত্রি মঞ্চ থথকে িাজপুত্ মরহলা এিং ত্রুর্ীিা ঐ আগুকনি মকধয 
ঝাাঁরপকয় পডকছ জীিন্ত পুকড মিাি জনয। মাকয়িা ত্াকর্ি রিশুকর্ি িুকে থচকপ ধকি 
আগুকন ঝাাঁপ রর্কি। আেরস্মে থর্ েমলা এিং হলুর্ িকর্দি আগুকনি রিখা লারফকয় 
উঠকত্ থর্খা র্াকি, ত্াি োির্ থলাকেিা ত্খন রচত্াি মকধয িালরত্কত্ েকি থত্ল এিং 
রঘ  ালকছ, র্াকত্ আগুকনি ত্াপ িৃরদ্ধ পায় এিং ত্াাঁকর্ি পরিিাকিি সর্সযিা েষ্ট েম 
থপকয় দ্রুত্ মৃতু্যিির্ েকি। ত্াকর্ি স্ত্রী এিং সন্তাকনিা আকগই রনহত্ হকল ত্ািা আি 
েষ্ট পাকি না এিং িত্রুি হাকত্ পকড লারিত্ও হকি না এই ধাির্া ত্াকর্ি মকন সাহস 
থর্াগাকি। এই সাহকস িরলয়ান হকয় আগামী োল সোল থিলা ঐ িাজপুত্ পুরুষ এিং 
ত্রুর্িা ত্াাঁকর্ি জাফিানী রু্দ্ধ থপাষাে পরিধান েিকি। ত্ািপি রনকজকর্ি ভ্রাতৃ্ত্বকিাধ 
থে েদ্ধা প্রর্িদকনি জনয এিং আঘাকত্ি র্ির্া লাঘকিি জনয সেকল ওরপয়াম থমিান 
পারন পান েিকি। ত্ািপি থিষিাকিি মকত্া আেরস্মে থিকগ িীিত্বপূর্দ আঘাত্ থহকন 
র্কত্া থিরি সংখযে সম্ভি িত্রুকে হত্যা েকি রনকজিা মৃতু্যিির্ েিকি। 
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িাজা িরি রসং এি েকে এেরি িান্তিাি এিং সম্মান সূচে প্রিংসাি থিি পাওয়া 
থগকলা। িস্তুত্ িরি এেজন িাজপুত্, আেিি িািকলন। র্রর্ও এমন আত্মরিসজদকনি 
ঘিনা আেিকিি োকছ অপরিরচত্ এিং রিতৃ্ষ্ণাজনে লাগরছকলা ত্িুও রত্রন ঐসি 
মরহলা ও ত্রুর্ীকর্ি জনয রেছুিা হকলও েদ্ধা অনুিি েিকলন। ওকর্ি েষ্ট েমাি জনয 
ঐ আগুন সার্া হকয় উঠুে, রত্রন প্রাথদনা েিকলন। ত্ািপি িরিকে িলকলন, আপনাি 
েথা র্রর্ সরত্য হয় ত্াহকল ওকর্ি মির্ আিমর্ প্ররত্হত্ েিাি জনয আমাকর্ি প্রস্তুরত্ 
থনয়া উরচত্। আকিা থিরি সংখযে োমান েরিকোকিি রিত্ি রর্কয় পাঠাকনাি রনকর্দি 
রর্ন এিং থসগুরলকে র্কত্ািা সম্ভি আডাল েকি রু্গদমুখী পকথি রর্কে মুখ েকি স্থাপন 
েিকত্ িলুন। আি িনু্দেধািী এিং ত্ীিন্দাকজিা থর্কনা থিািকিলায় সুিঙ্গ থথকে থিরিকয় 
অিস্থান থনয়। থর্ মুহূকত্দ রু্কগদি প্রকিি িাকিি রপছকন ত্ৎপিত্া থর্খা র্াকি ত্খনই 
অশ্বাকিাহী এিং হস্তী িারহনীকে েরিকোকিি সুিকঙ্গ থ াোি জনয প্রস্তুত্ থােকত্ িলুন। 
োির্ হারত্ এিং থঘাডা সুিকঙ্গি অন্ধোকি অিস্থান েিকত্ থােকল ত্াকর্ি মকধয 
রিিৃঙ্খলা থর্খা থর্কি। 
 
পিরর্ন থিাি থিলা রচিিগকডি রু্গদগামী  ালু পকথি োছাোরছ থপৌঁকছ র্াওয়া 
েরিকোকিি রঠে িাইকি আেিি র্াাঁরডকয় রছকলন। রত্রন রু্কদ্ধি পূর্দাঙ্গ থিি পরিধান েকি 
আকছন এিং ত্াাঁি থসনাপরত্িা ত্াাঁকে রঘকি থিকখকছ। থসানাি পাত্ থমাডা িি-িমদ ত্াাঁি 
িিীকি আি েকি িাাঁধা, মাথায় রিকিাস্ত্রার্ এিং থোমকি থঝালান িকয়কছ রপত্ামকহি 
ত্কলায়াি আলমগীি-এরি নতু্ন েকি িান রর্কয় ধািাকলা েিা হকয়কছ। গত্োল িাকত্ 
থমাগল বসনযিা র্খন েরিকোকিি োকছ এিং  াকলি োছাোরছ ত্াডাহুডা েকি অরত্রিক্ত 
প্ররত্িন্ধেত্া বত্রি েিরছকলা ত্খন রচিিগকডি প্ররত্কিাধোিীিা ত্াাঁকর্ি উপি 
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রিরিপ্তিাকি গুরল িষদর্ েকি। গুরলকত্ োমান িানকত্ থাো রত্নরি ষাড রনহত্ হয়। িারে 
ষাাঁডগুরল িকয় রিিৃঙ্খল হকয় পডকল োমানরি উকট পকড এিং রেছু ত্ীিন্দাজ আহত্ 
হয়। রেন্তু িারে োমানগুরল র্থার্থ জায়গায় স্থাপন েিাি সময় িাজপুত্িা চুপচাপ 
রছকলা, থিাঝা র্ারিকলা পকিি রর্কনি থিষ আিমকর্ি জনয ত্ািা ত্াকর্ি িরক্ত এিং 
িারুর্ মজুত্ িাখরছকলা। 
 
থিাি হওয়াি অকনে আকগই রচিিগকডি পাহািা রমনাকিি ফাাঁে রর্কয় রু্দ্ধ  াকেি উচ্চ 
িব্দ থিকস আসকত্ থাকে। আেিি একত্া প্রচণ্ড  াকেি িব্দ আকগ েখকনাও শুকননরন। 
থিি েকয়ে ঘটা থপরিকয় থগকছ রেন্তু  াকেি ছন্দ সকম্মাহকনি মকত্া অিযাহত্ িকয়কছ, 
ত্াি সকঙ্গ িকর্ িকর্ রু্ক্ত হকি রিঙ্গাি আত্দনার্। মাকঝ মকধয এেকত্র অকনে েকেি 
সরম্মরলত্ গজদন থিকস আসরছকলা সি িব্দকে ছারপকয়। থসিা প্ররত্কিাধোিীকর্ি রহনু্দ 
থর্িত্াি োকছ প্রাথদনাি িি িকল িরি রসং িযাখযা েকি। 
 
 ত্ািা েখকনা আিমর্ েিকি িরি রসং? 
 
 আি থিরি থর্রি থনই। ত্ািা ওরপয়াকমি প্রিাকি একত্াই উন্মি হকয় উকঠকছ থর্ 
রনকজকর্ি আি রিিত্ িাখকত্ পািকি না। 
 
পকনকিা রমরনি পি ধীকি ধীকি রিিাল থলাহাি গজাল িসাকনা এিং ধাত্ি থিষ্টনী রু্ক্ত 
রু্গদ িািরি উপকি উকঠ থর্কত্ লাগকলা এিং এি থপছকনি োকঠি র্িজারি খুকল থর্কত্ 
লাগকলা। োকঠি িাকি পর্দাপ্ত ফাাঁে সৃরষ্ট হকত্ই জাফিানী থপাষাে পরিরহত্ এে থর্াদ্ধা 
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এেরি সার্া থঘাডা রনকয় িাো ত্কলায়াি উাঁরচকয়  ালু পকথি উপি রর্কয় ছুকি একলা। 
ত্াি রপছু রপছু অসংখয থঘাডসওয়াি থিরিকয় একলা। ত্াাঁকর্ি সকঙ্গ থর্াগ রর্কলা িয়স্ক এিং 
ত্রুর্ পর্ারত্ে র্র্াদ্ধািা। সেকল জাফিানী রু্দ্ধ থপাষাে পরিরহত্ এিং সেকলি হাকত্ 
অস্ত্র ঝলোকি। ত্ািা থর্ ির্হুঙ্কাি রর্রিকলা আেিি ত্াি অথদ িুঝকলন না। িরি রসং 
এি অথদ িুরঝকয় রর্কলা, জীিন সস্তা রেন্তু সম্মান সস্তা নয়। 
 
থত্ামিা সময় িুকঝ আিমর্ শুরু েকিা। আেিি থগালন্দাজ, িনু্দেধািী এিং 
ত্ীিন্দাজকর্ি আকর্ি রর্কলন। এি প্রায় সকঙ্গ সকঙ্গ রনরিপ্ত োমাকনি থগালা এেরি 
োকলা থঘাডাি রপকঠ িকস থাো থর্াদ্ধাকে আঘাত্ েিকলা। থস র্খন পকড থগকলা ত্াি 
উপি আকিেরি থঘাডা থহাাঁচি থখকলা এিং রপকঠি সওয়ািীকে রনকয়  ালু পথরিি রনচু 
পাাঁরচল অরত্িম েকি প্রায় এেি ফুি রনকচি মারিকত্ আছকড পডকলা। রেছু থর্াদ্ধা 
িনু্দকেি গুরল িা ত্ীি রিদ্ধ হকলা, রেন্তু িারেিা রনিরিরিি গরত্কত্ এরগকয় একলা 
হত্াহত্কর্ি থঠকল,  াল থথকে রনকচ রছিকে পডা রেম্বা িহমান জাফিানী থস্রাকত্ি রনকচ 
পর্র্রলত্ হওয়াি রর্কে ত্াকর্ি থখয়াল থনই। আেিকিি প্রথম থগালন্দাজ র্খন 
োমাকনি স্পিদিকে সকিমাত্র অরিসংকর্াগ েিকত্ র্াকি রঠে ত্খনই ত্াি সামকন হারজি 
হকলা সার্া থঘাডাি রপকঠ চডা থনতৃ্ত্বর্ানোিী থর্াদ্ধারি। অরিসংকর্াকগি আকগই রু্ইজন 
থগালন্দাজকে ত্কলায়াি চারলকয় থেকি থফলকলা থস, ত্ািপি রিত্ীয় োমানরিি 
থগালন্দাকজি রর্কে থধকয় থগকলা। রেন্তু এই থগালন্দাজরি আিান্ত হওয়াি আকগই 
োমাকন অরিসংকর্াগ েিকত্ সিম হকলা। োমাকনি থগালারি এের্ম োছ থথকে প্রচণ্ড 
িরক্তকত্ থনত্ারিি থপকি আঘাত্ েিকলা এিং ত্াি থর্কহি উপকিি অংি রনকচি অংি 
থথকে রিরিি হকয় রছিকে পডকলা। আির্দজনেিাকি ত্াি থঘাডারি অিত্ িইকলা এিং 
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আেিকিি বসনযকর্ি অিস্থাকনি রর্কে ছুকি থগকলা। থসিাি সার্া িিীি ত্খন োলকচ 
িকক্ত িরিত্ এিং থসিাি থিোকি ত্খকনা সওয়ািীি পা আিকে আকছ। 
 
এই মুহূকত্দ অনযানয িাজপুত্িা  ালু পকথি রনকচ থপৌঁকছ থগকছ এিং থমাগল বসনযকর্ি 
আিমর্ েিাি জনয ছরডকয় পডকছ। লডাই এি আোিা ত্াাঁকর্ি মকধয একত্া ত্ীব্র থর্, 
থোকনা প্রোি সমি থেৌিকলি থত্ায়াক্কা না েকি ত্ািা থর্ রর্কে নজি র্ায় আিমর্ 
েিকত্ লাগকলা। ত্াকর্ি এে এেজনকে থঠোকত্ এেরধে িনু্দকেি গুরল িা ত্ীি 
থছাাঁডাি প্রকয়াজন হরিকলা। র্কত্া মািাত্মে িাকিই জখম থহাে না থেকনা আেিকিি 
বসনযকর্ি োকছ থপৌঁছাকত্ পািকল ত্ািা ঝাাঁরপকয় পকড থসনাকর্ি মারিকত্ আছকড 
থফলরছকলা এিং সাকথ থাো িািী রিধাি ত্কলায়াি িা খাাঁজোিা খিি রর্কয় থোপ 
মািরছকলা। আেিি ত্াাঁি এের্ল িনু্দেধািীকে আিান্ত হওয়াি আকগই িনু্দকে গুরল 
িিাি সময় থনয়াি জনয ত্ীিন্দাজকর্ি োকছ রপরছকয় আসাি আকর্ি রর্কলন। রূ্গদিাকিি 
োছ থথকে নীচ পর্দন্ত  ালু পথরি ত্খন িক্ত এিং হত্াহত্ থর্াদ্ধাকর্ি থর্কহ ছয়লাি হকয় 
থগকছ। 
 
সমু্মখ রু্কদ্ধ রনকজি বসনযকর্ি ধীকি ধীকি প্রিাি রিস্তাি েিকত্ থর্কখ আেিি স্বরস্ত ও 
পুলে অনুিি েিকলন। ত্াাঁি বসরনেিা িাজপুত্ থর্াদ্ধাকর্ি থছাি থছাি র্লকে রঘকি 
থফলরছকলা। এখন রচিিগকডি রু্গদিাি রর্কয় অকনে অল্প সংখযে থর্াদ্ধা থিরিকয় আসকছ। 
পকথি নীচ পর্দন্ত থপৌঁছাকনাি আকগই ত্ািা গুরল িা ত্ীি রিদ্ধ হকয় হত্াহত্ সাথীকর্ি 
থর্কহি উপি লুরিকয় পডকছ। র্রর্ওিা থেউ রনকচ থপৌঁছাকি থস আেিকিি অশ্বাকিাহী 
িারহনীি হাকত্ েচুোিা হকি। িাজপুত্কর্ি থছাি থছাি প্ররত্কিাধগুরল আেিকিি 
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বসনযকর্ি রনয়মত্ারিে আিমকর্ রিধ্বস্ত হরিকলা। আেিি অনুিি েিকলন এই প্রথম 
বিিাম খাকনি রনকর্দিনা ছাডা ত্াাঁি িহুেরিত্ রিজয় সকন্দহারত্ত্িাকি অরজদত্ হকত্ 
র্াকি। এরি সম্ভিত্ িরিষযকত্ আকিা অকনে রিজকয়ি প্রথমরি। আপন অনুকপ্রির্াি 
পািাপারি িাজপুত্কর্ি নি িীিত্ব ত্াাঁকে অরিিূত্ েিকলা। এধিকনি থর্াদ্ধািা িত্রুি 
থচকয় রমত্র রহকসকিই থিরি োময। 
 
িীঘ্রই রু্দ্ধকিত্র স্থরিি হকয় পডকলা। আেিি িরি রসংকে োকছ োেকলন। এই সি িীি 
থর্াদ্ধাকর্ি ত্াকর্ি ধমদমত্ অনুর্ায়ী সৎোকিি িযিস্থা েরুন। থর্কহতু্ জয় মাকলি মৃতু্যি 
পি উচ্চ পর্স্থ থসনােত্দািা অমাি থর্য়া আত্মসমপদকর্ি প্রস্তাি প্রত্যাখযান েকিকছ ত্াই 
ত্াাঁকর্ি থেউ এখকনা থিাঁকচ থােকল হত্যা েরুন। মৃতু্যিির্ েিা ত্াকর্ি জনয েরঠন হকি 
না োির্ থিাঁকচ থাো ত্াাঁকর্ি জনয রনজস্ব রু্দ্ধনীরত্ি লঙ্ঘন। ত্ািপি রু্গদরি ধ্বংস েরুন, 
র্াকত্ রু্গদরিকে আি আমাকর্ি রিরুকদ্ধ থেউ িযিহাি েিকত্ না পাকি এিং অনযানয 
িাজপুত্ থনত্াকর্ি জনয এিা হকি এেরি সত্েদিাত্দা র্ািা আমাি রমত্রত্াি প্রস্তাি 
প্রত্যাখযান েিাি সাহস থর্খাকত্ চাইকি। 
 
. 
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০৮. হীরা িাঈ 
 
জাহাপনা, প্রিু িায় সূর্দন আপনাি োকছ আত্মসমপদর্ েিকত্ চায়। িাহুম্ভি রূ্গদিহকিি 
সীমাি রিত্ি অিরস্থত্ নাগরিেকর্ি প্রার্ িিাি রিরনমকয় রত্রন আপনাি জায়রগির্াি 
হওয়াি প্রস্তাি পারঠকয়কছন। লম্বা এিং ত্াকিি মকত্া পাোকনা থর্কহি অরধোিী িয়স্ক 
িাজপুত্রি থমকঝি রর্কে ত্ারেকয় থােকলও ত্াি গরিদত্িাি স্পষ্টিাকি িুঝা র্ারিকলা। 
েথাগুরল িলকত্ ত্াকে রনকজি সকঙ্গ িীরত্মত্ রু্দ্ধ েিকত্ হকয়কছ। 
 
আেিি রিজয়ীি হারস থগাপন েিকলন। রচিিগড রিজকয়ি পি হত্যা েিা থর্াদ্ধাকর্ি 
েথা মাকঝ মাকঝ ত্াি মকন একসকছ রেন্তু থস িযাপাকি ত্াাঁি থোকনা অনুকিাচনা থনই। 
রচিিগড ধ্বংস েিাি আকর্ি প্রর্াকনি রিষকয়ও ত্াি মাকঝ থোকনা থখর্ থনই-থস সময় 
িাজস্থাকনি রিরস্তর্দ মরুিূরম থথকে িহি ধ্বংকসি লাল এিং েমলা িকঙি আগুকনি রিখা 
এিং সাকথ ধূসি থিায়াি েুণ্ডলী েকয়ে রর্ন পর্দন্ত থর্খা থগকছ। ত্াাঁি রনষু্ঠিত্াি প্রর্িদনী 
প্রত্যারিত্ ফল প্রর্ান েকিকছ। আেিি িাহুম্ভি নাকমি আকিেরি িাজপুত্ রু্গদিহি 
অিকিাধ েকিরছকলন থর্িা এি রনকিি ইকিি থর্য়াল এিং উাঁচু রমনাি রিরিষ্ট রু্কিদর্য 
গঠকনি জনয সমগ্র রহনু্দস্তাকন সুপরিরচত্ রছকলা। রেন্তু হাি মানকত্ থসরি এে সপ্তাকহিও 
েম সময় রনল। িায় সূর্দন র্রর্ ত্াি িিযত্া স্বীোি েিকত্ প্রস্তুত্ থাকে ত্াহকল ধকি 
রনকত্ হকি সেল থনতৃ্স্থানীয় িাজপুত্ রু্িিাজ ত্াাঁি আরধপত্য থমকন রনকয়কছ। অিিয 
থমওয়াকিি িানা উর্য় রসং ছাডা। রচিিগড এিং এি আকিপাকিি এলাো হারিকয় থস 
র্রর্ও আিািারল্লি পািদত্য এলাোয় আত্মকগাপন েকি আকছ রেন্তু ত্ািপকিও পিাজয় 
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থমকন না রনকয় আেিকিি থসনািারহনীি গরত্রিরধ সম্পকেদ সজাগ রৃ্রষ্ট থিকখকছ এিং 
রচিিগকডি পত্কনি পি এখকনা এে িছি অরত্িান্ত হয়রন। উিি িািকত্ সিকচকয় 
িরক্তিালী িাজস্থানী রু্িিাজগর্ এিং ত্াকর্ি জাফিানী থর্াদ্ধািা র্রর্ পাকি থাকে ত্াহকল 
আেিকিি োকছ থোকনা রেছুই আি অকজয় থােকি না। 
 
থত্ামাি প্রিুকে িলকি আরম ত্াি প্রস্তাি গ্রহর্ েকিরছ এিং িাহুম্ভকিি সেল 
অরধিাসীকে পরিত্রার্ প্রর্াকনি রনিয়ত্া রর্রি। আজ িাত্ পর্দন্ত থস সম্মাকনি সকঙ্গ ত্াি 
রু্কগদ অিস্থান েিকত্ পাকি, রেন্তু আগামীোল থিাকি র্খন সূর্দ রর্গন্ত থথকে এে িিদা 
উচ্চত্ায় অিস্থান েিকি ত্খন আরম ত্াকে এিং ত্াি থসনাপরত্কর্ি আমাি রিরিকি 
অিযথদনা জানাকত্ চাই এিং আমাকর্ি রমত্রত্াি উৎসি উর্র্াপন েিকত্ চাই। 
 
ঐ রর্ন িাকত্ এেজন অনুকলখেকে আেিি ত্াি ত্ািুকত্ োেকলন। থোকনা থোকনা 
রিকিষ মুহূকত্দি িরক্তিালী আকিগ ঘন অনুিূরত্ রত্রন রনকজ রলকখ িাখকত্ পািকল িাকলা 
হকত্া, রেন্তু এখকনা রলখকত্ জাকনন না িকল রত্রন সরত্যোি অনুত্াপ থিাধ েিকলন। 
আগ্রায় রফকি রত্রন এেজন িা এোরধে সিা ঘিনাপরি থলখে রনকয়াগ েিকিন। ত্ািা 
ত্াি এিং ত্াাঁি রপত্া ও রপত্ামকহি িাজত্বোকলি েৃরত্ত্বসমূহ রলরপিদ্ধ েিকি। রেন্তু 
এই মুহূকত্দ এেজন অনুকলখেই র্কথষ্ট। আেিি অকপিা েিকলন র্কত্াির্ পর্দন্ত না 
ত্রুর্ অনুকলখেরি ত্াি গলায় ঝুলাকনা োরলি থর্ায়াত্রিি মুখ খুকল এিং থলখাি 
পালকে ধাি রর্কয় প্রস্তুত্ হকলা। আেিি ত্রলরপ প্রর্ান শুরু েিকলন। 
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 আমাি িাসনোকলি এই িছিরিকত্ রু্কদ্ধি আগুকনি রিখা িাজস্থাকনি আোকিি িহু 
উকচ্চ থপৌঁকছকছ। আমাি বসনযকর্ি রৃ্ঢ়ত্া এিং িরক্ত প্রত্যি েকি িত্রুকর্ি সাহস িালুকত্ 
শুকষ র্াওয়া িৃরষ্টি মকত্া রিলুপ্ত হকয়কছ। এখাকন আমাি রিজয় সম্পি হকয়কছ র্া 
িরিষযকত্ি অনাগত্ থগৌিি গুরলি উপরু্ক্ত রিরি প্রস্তি… 
 
অনুকলখে চকল র্াওয়াি অকনে পকড র্খন সমগ্র রিরিকিি থোলাহল থথকম থগকছ, 
ত্খকনা আেিকিি ঘুম আসরছকলা না। ত্াাঁি শ্রুত্রলখকনি িােযগুরল হৃর্য় থথকে 
স্বত্সূ্ফত্দিাকি উরত্থত্ হকয়কছ। ত্াি িরিষযত্ও থগৌিিময় হকি িকল রত্রন রনিয়ত্া 
অনুিি েিরছকলন। িরচত্ ঘিনাপরিি মাধযকম সমগ্র পৃরথিীি মানুষ ত্াাঁি েীরত্দ সম্পকেদ 
জানুে এিাই ত্াি িাসনা। রেন্তু মানুকষি জীিকনি থোকনা রনিয়ত্া থনই। রু্দ্ধকিকত্র 
এেরি মাত্র ত্ীি িা িনু্দকেি গুরল অথিা আত্ত্ায়ীি থছািাি আঘাকত্ থর্ থোকনা মুহূকত্দ 
রত্রন মৃতু্যিির্ েিকত্ পাকিন। ত্খন ত্াাঁি সাম্রাকজযি রে হকি? ত্াাঁি থোকনা িংিধি না 
থাোয় এই রিিাল থমাগল সাম্রাজয ত্খন িুেকিা িুেকিা হকয় র্াকি। রহনু্দস্তাকন 
থমাগলকর্ি অজদনকে সরম্মরলত্িাকি রিরেকয় িাখাি পরিিকত্দ থগাত্রপরত্িা থছাি থছাি 
র্কল িাগ হকয় রনকজকর্ি মকধয েলকহ রলপ্ত হকি। ত্াহকল ত্াাঁি পিাজয় ঘিকি, থর্মন 
পিাজয় ঘিকত্ পাকি উর্াসীনত্া িা আত্মতু্রষ্টি োিকর্ রত্রন র্রর্ ত্াি থসনািারহনীকে 
পত্কনি রর্কে থঠকল থর্ন, ত্াহকল। 
 
এমন রেছু ঘিকত্ থর্য়া রঠে হকি না। রত্রন এখন রিি িছকি পর্াপদন েকিকছন, এখন 
ত্াাঁি র্ারয়ত্ব সাম্রাকজযি রনিাপিা ও গন্তিয রনরিত্ েিা। ত্াই এখন ত্াকে রিকয় েিকত্ 
হকি এিং সন্তান জন্ম রর্কত্ হকি। রত্রন রিকয় েিকল ত্াি মা এিং ফুফু রনিঃসকন্দকহ খুরি 
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হকিন। ত্ািা থিি রেছুরর্ন ধকি ত্াকে এ রিষকয় ইরঙ্গত্ রর্কয় আসকছন, এমনরে সম্ভািয 
েকনি িযাপাকিও পিামিদ রর্কিন। রেন্তু িাজস্থান জকয়ি পরিেল্পনায় িযস্ত থাোি 
োিকর্ আেিি এ রিষকয় থত্মন মকনাকর্াগ রর্কত্ পাকিন রন এিং িাস্তিত্া হকলা রিকয় 
েিাি জনয রত্রন থত্মন আোঙ্ক্ষাও অনুিি েকিনরন। োির্ হাকিকম রত্রন সীমাহীন 
থর্ৌনতৃ্রপ্ত লাি েিরছকলন। ত্াাঁি রপত্া মাত্াি মকত্া আন্তরিে সম্পেদ ত্াাঁি রনকজি 
জীিকনও সৃরষ্ট থহাে এমন ত্ারগর্ রত্রন উপলরব্ধ েিরছকলন না। আর্ম খান এিং মাহাম 
আঙ্গাি রিশ্বাসঘাত্েত্াি পি ঘরনষ্ট োকিা প্ররত্ রনকজি রিশ্বাস অপদকর্ি রিষকয়ও রত্রন 
সরন্দহান িকয়কছন। রেন্তু এখন এখাকন অরস্থিরচকি এিং এো িকস থথকে ত্াি মকন 
হকলা, রিকয় েিাি সময় হকয়কছ। এিা ত্াাঁি রনকজি জনয না হকলও সাম্রাকজযি অখণ্ডত্া 
িিাি জনয প্রকয়াজন। রিকিষিাকি র্া োময ত্া হকলা স্বাস্থযিান ও সিল পুত্র সন্তান রেন্তু 
রিকয়ি মাধযকম রত্রন রমত্রত্াও বত্রি েিকত্ পাকিন। থোরচদি পকড থিানাকনা িািকিি 
রর্নরলরপি রেছু েথা আেিকিি মকন পডকলা: আরম এমনিাকি আমাি স্ত্রীকর্ি রনিদাচন 
েকিরছ র্াকত্ আমাি থগাত্রপরত্ এিং িাসকেিা আমাি প্ররত্ রিশ্বস্ত থাকে। 
 
িাইকি থথকে হঠাৎ থিকস আসা ত্ীক্ষ্ম রচ রচ িকব্দ থিাঝা থগকলা থপাঁচা িা অনযকোন 
রনিাচি রিোিী থছাি থোকনা জীিকে আিমর্ েকিকছ। থসই মুহূকত্দ এেিা রসদ্ধাকন্ত 
আসকত্ থপকি পরিতৃ্প্ত আেিি র্াাঁরডকয় আডকমাডা িাঙ্গকলন। রত্রন ত্াাঁি প্রথম স্ত্রী 
রনিদাচকন ত্কত্ািাই সত্েদিাকি রচন্তা েিকিন র্কত্ািা রত্রন রু্দ্ধ পরিেল্পনাি থিকত্র েকি 
থাকেন। হারমর্া এিং গুলির্ন থর্ থমকয়গুরলি েথা িকলকছন ত্াাঁকর্ি এেজন পুিাকনা 
থমাগল িাজিংকিি থমকয়-এেজন ত্াি রূ্িসম্পকেদি খালাকত্া থিান এিং আকিেজন 
োিুকলি প্রিাসকেি েনযা-রেন্তু এই নািীগুরল সরত্যই রে রহনু্দস্তাকনি সম্রাকিি জনয 
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উপরু্ক্ত? একর্ি সকঙ্গ সম্পেদ সৃরষ্ট হকল থসইসি থনত্ািা রে ত্াাঁি প্ররত্ রিশ্বস্ত হকিন 
র্াকর্ি রত্রন রমত্র রহকসকি োমনা েকিন? 
 
* 
 
আেিি থর্ উিরিি রপকঠ িকস রছকলন থসিাি পাাঁজকিি থিষাংকিি মাংসল জায়গায় 
পাকয়ি থগাডারল র্ারিকয় রর্কলন। উিরি র্মুনাি চওডা থমকি পাকিি উপি রর্কয় ত্ীব্র 
থিকগ সামকন ধারিত্ হকলা। উকিি থর্ৌড প্ররত্কর্াগীত্া চলকছ। রনিাপিা িিাোিী 
বসনযকর্ি িিদাি অগ্রিাকগ অিস্থান েিা জনত্া উৎসাহ প্রর্ান েিকত্ সরম্মরলত্ গজদন 
তু্লকলা। আেিি ত্াি িাম পাকশ্বদ অিস্থানোিী উজ্জল িকঙি থপাষাে পরিরহত্ 
িাজঅরত্রথকর্ি রর্কে এে পলে ত্াোকলন-একর্ি মকধয লাল এিং েমলা পাগরড মাথায় 
িাজপুত্ িাজািা িকয়কছন র্ািা ত্াি নতু্ন রমত্র-আগ্রাি রু্গদপ্রাচীকিি সম্মারনত্ স্থাকন 
জকডা হকয় আকছন। রেন্তু এই মুহূকত্দ প্ররত্কর্াগীত্ায় জয় ছাডা আি থোকনা রচন্তা মাথায় 
আসা উরচত্ নয়। আেিকিি িাম এিং োন পা উিরিি হাড সিদস্ব গলাকে থপরচকয় 
এেরত্রত্ হকয় আকছ। ত্াি এে হাকত্ ধিা লাগামরি প্রার্ীরিি নাকে লাগাকনা রপত্কলি 
আংিাি মধয রর্কয় িানা, আকিে হাকত্ এেরি িাাঁকিি লারঠ। থঘাডাি ছন্দিদ্ধ ও মসৃর্ 
গরত্ি তু্লনায় উকিি অসুরিধাজনে িরঙ্গি থর্ৌকডি থিগ িৃরদ্ধ পারিকলা। 
 
 রত্রন রনকজি উিরি িাকলাই রনিদাচন েকিকছন-পাো িকসযি মকত্া িঙ রিরিষ্ট উিরি অল্প 
িয়সী পুরুষ, রপছকনি পাকয়ি িান িরলষ্ঠ এিং র্াাঁকত্ি িারড খাওয়া িব্দ এিং থুতু্ 
থফলাি প্রির্ত্া থর্কখ এি সরঞ্চত্ িরক্তি আিাস পাওয়া র্ায়। এে পলে রৃ্রষ্ট িুরলকয় 
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আেিি িুঝকত্ পািকলন রত্রন অনয পাাঁচজন প্ররত্কর্াগীি তু্লনায় এরগকয় আকছন, রেন্তু 
রু্ই মাইল পথ পারড রর্কত্ হকি এিং এসমকয়ি মকধয থর্ থোকনা ঘিনা ঘকি থর্কত্ 
পাকি। ত্াি রনকচ মারিকে ঝাপসা থর্খা র্ারিকলা রেন্তু হঠাৎ আকিেরি উি আাঁরে রর্কয় 
ত্াি পাকি হারজি হকলা এিং থসিাি চালকেি উরু ত্াি পাকয়ি সকঙ্গ িারড থখকলা। থস 
িাজা অম্বি এি থচৌদ্দ িছি িয়সী পুত্র মানরসং, ত্াি োকলা চুল মাথাি থপছকন উডকছ। 
িাজপুত্িা খযারত্মান চালে রেন্তু থমাগলিাও ত্াকর্ি চাইকত্ েম র্ি নয়…হি! হি! 
আেিি ত্াি লারঠ উাঁরচকয় রচৎোি েিকলন রেন্তু ত্াকে লারঠরি িযিহাি েিকত্ হকলা 
না। ত্াাঁি উিরি ঘাড রফরিকয় ত্াি প্ররত্িিীকে থর্কখ রনকজ থথকেই থর্ৌকডি গরত্ িারডকয় 
রর্কলা। 
 
 েকয়ে মুহূকত্দি জনয জাকনায়াি রু্রি সমপর্দাকয় িইকলা, রেন্তু ত্ািপি আেিি আিাি 
এরগকয় থগকলন। ত্াাঁি চতু্রর্দকে সিরেছু দ্রুত্ রপরছকয় র্াকি এিং মানুষ ও পশুি 
সরম্মরলত্ ঘাকমি গন্ধ নাকে আসকছ। হি! হি! রত্রন আিাি থচাঁরচকয় উঠকলন, এি ফকল 
ত্াাঁি উকিজনা থর্মন প্রিরমত্ হকলা, এেই সাকথ উিরিকেও ত্াগার্া থর্য়া হকলা। ত্াাঁি 
গলা ধূলায় পূর্দ এিং মুখ থথকে ঘাম গরডকয় পডকছ রেন্তু ত্াাঁি এেমাত্র মকনাকর্াগ রু্ইি 
গজ সামকন মারিকত্ গাাঁথা থর্ৌকডি থিষ সীমা রনধদাির্োিী রু্রি িিদাি রর্কে। ঘাড 
রফরিকয় রত্রন থর্খকলন মানরসং এি োছ থথকে রত্রন প্রায় পাাঁচ গজ সামকন এরগকয় 
আকছন। ত্াাঁি মকন হকলা রত্রন উডকছন এিং দ্রুত্কিকগ রনরিত্ রিজকয়ি রর্কে এরগকয় 
র্াকিন। 
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রেন্তু হঠাৎ আেিকিি উিরি থহাাঁচি থখকলা, থসরিি সামকনি পা রু্রি থিোয়র্া িাকি 
শুেকনা োাঁিা থঝাাঁকপি মকধয জরডকয় রগকয়, থর্ৌকডি থিষ সীমায় রৃ্রষ্ট রনিদ্ধ থাোয় 
আেিি থঝাাঁপরি থখয়াল েকিনরন। উিরিি সামকনি পা রু্রি র্খন আিকে থগকলা, ত্খন 
আেিি র্কত্ািা সম্ভি রপছকন থহকল পডকলন েুাঁকজি উপি- থসইসকঙ্গ িক্তিাকি 
জাকনায়ািরিি পাজকিি সকঙ্গ িাম পা আিকে রনকজি িািসাময িিাি থচষ্টা েিকলন। 
এেই সাকথ আেিি লাগাম রিরথল েিকলন উিরিকে স্বািারিে অিস্থায় রফকি আসাি 
সুকর্াগ থর্য়াি জনয র্রর্ও ত্াি সহজাত্ প্রিৃরি িলরছকলা থসিা িক্তিাকি থিকন িাখাি 
জনয। রেন্তু উিরিি মাথা ত্খন প্রায় মারি ছুাঁকয়কছ এিং থসরি মারিকত্ আছকড পিাি 
উপিম েিকলা। লাগাম সমূ্পর্দ থছকড রর্কয় আেিি সামকনি রর্কে রছিকে থগকলন এিং 
প্রার্ীরিি ঘাকডি রপছকনি মাংসল অংকি রৃ্ঢ়িাকি এাঁকি থথকে অনুমান েিাি থচষ্টা 
েিকলন থসরি থোকনা পাকি পডকত্ পাকি, র্াকত্ থসিাি রনকচ চাপা পডকত্ না হয়। রেন্তু 
থোকনািকম উিরি আিাি স্বািারিে হকত্ পািকলা এিং থঝাাঁপরিকে থপরিকয় সামকন থধকয় 
থগকলা। আেিি লাগাম আাঁেকড ধকি সিকল রনকজকে থসাজা েকি িািসাময িিা 
েিকলন। সমূ্পর্দ ঘিনারিি িযারপ্ত েকয়ে মুহূত্দ রেন্তু ত্া মানরসংকে আেিকিি োকছ 
থপৌঁকছ র্াওয়াি সুকর্াগ রর্কলা। ত্ািা আিাি সমপর্দাকয় একস পডকলা। হি, আেিি 
রচৎোি েিকলন, হি! এিং উিরি আিাি ত্াি রচৎোকি সাডা রর্কলা, থসরিি গলা প্রায় 
সমান্তিাল এিং প্রিলিাকি নাে রর্কয় শ্বাস িানকছ। পাাঁচ ের্ম থপরিকয় আেিি িিদা 
রু্রিি মাঝ রর্কয় অরত্িম েকি থগকলন, রত্রন ত্খন মানরসং এি োছ থথকে এে ফুি 
সামকন। আেিি থর্ৌকডি সীমা অরত্িম েিাি সকঙ্গ সকঙ্গ প্রস্তুত্ থাো  ুরলিা থ াকলি 
সরম্মরলত্ গজদন তু্কল ত্াাঁি রিজয় থঘাষর্া েিকলা। আেিি ত্াি উিাপ ছডাকত্ থাো 
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উিরিি রপঠ থথকে লারফকয় নামকলন, থিাঁকচ র্াওয়া এিং জয়ী হওয়াি জনয প্রচণ্ড উল্লাস 
রনকয়। 
 
* 
 
রু্ই ঘটা পকিি ঘিনা। ঘরনকয় আসকত্ থাো আধাকিি পিিূরমকত্ ছায়াি আোকি 
িারু্কিি র্ল ত্াকর্ি রনরি অরির্াকন র্াত্রা েিকছ। আেিি আগ্রাি রু্কগদি িািান্দায় 
র্াাঁরডকয় আকছন, সর্য থগাসল েকি থসানাি োরুোজখরচত্ থজািা আি পাজামা 
পকডকছন। গলায় িি পািা রর্কয় বত্রি থসানাি মালা। উকিি থর্ৌকডি প্ররত্রিয়ায় ত্াি 
িিীকিি থপিীগুরল এখকনা িযথা েিকছ রেন্তু ত্াকত্ রেছু র্ায় আকস না। ত্াাঁি িাজপুত্ 
অরত্রথিা চািপকি জকডা হকয় আকছন উৎসকিি পিিত্দী আকয়াজন উপকিাগ েিাি 
জনয। িাজপুত্কর্ি অহরমোি েথা মকন থিকখ আেিি এমন জমোকলা উৎসকিি 
আকয়াজন েকিকছন থর্, ত্ািা রনকজকর্ি িাকজয রফকি র্াওয়াি আকগই ত্াকর্ি প্রজািা 
থজকন র্াকি থমাগল সম্রাি ত্াকর্ি িাসেকর্ি েকত্ািা েদ্ধা প্রর্িদন েকিকছন। 
 
আেিকিি োছ থথকে সংকেত্ থপকয় আত্িিাজী থছাাঁডা হকলা, থসগুরল িনু্দকেি থচকয়ও 
উচ্চিকব্দ থসানালী এিং সিুজ িঙ ধাির্ েকি আোকি রিকস্ফারিত্ হকলা এিং একে 
অনুসির্ েিকলা রূপালী এিং লাল আকলাি ঝলোরন। এিপি রিকস্ফারিত্ হকলা 
জাফিানী হলুর্, একে থর্ ত্ীব্র িব্দ সঙ্গ রর্কলা-মকন হকলা থসিা থোকনা র্ানিােৃরত্ি 
ঈগকলি রচৎোি। ত্ািপি আোকি সূক্ষ্ম েুয়ািাি মকত্া গাঢ় লাল এিং থগালারপ আিাি 
রিিুির্ হকলা। রনকজি চািপাকি এিং র্মুনাি পাকি জকডা হওয়া জনত্াি মাকঝ ছরডকয় 
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পডা উকিরজত্ ধ্বরন আেিকিি োকন একলা। োিগকডি জারু্েিিা এই মকনামুগ্ধেি 
আত্িিারজি প্রর্িদনীকত্ রিকিষ র্ি। আেিি ত্াাঁকর্ি আকর্ি েকিন ত্াাঁকর্ি থেষ্ঠত্ব 
প্রমার্ েিাি জনয এিং ত্ািা ত্াকে রনিাি েকিরন। হঠাৎ হুি হুি িকব্দি সাকথ 
আোকি থর্খা রর্কলা রিিালকর্হী এেরি িাঘ, থসরি একত্া িড হা েকি আকছ থর্কনা 
পুকিা জগত্িা রগকল থফলকি। েকয়ে মুহূত্দ থসরি আোকি রস্থি থােকলা-চমৎোরিত্বপূর্দ 
এিং রহংস্র, ত্ািপি েমলা এিং োকলা থোিা গুরল থছাি থছাি উজ্জ্বল ত্ািাি আোকি 
রিলীন হকয় থগকলা। 
 
 আমিা সিাই এখন িাকঘি ছায়া িািা আিৃত্, অম্বকিি িাজা িগিান র্াি িলকলন, রত্রন 
থিকি আোকিি পাোকনা িিীকিি অরধোিী এেজন মানুষ িয়স রত্রকিি থোঠায়, নােরি 
ঈগকলি থঠাাঁকিি মকত্া িাাঁোকনা ত্াি পুত্র মানরসং এি মকত্াই, েপাকল রহনু্দিীরত্ি 
রসরু্কিি রত্লে িকয়কছ। 
 
িাঘ হকলা আমাি িাজিংকিি ঐরত্হয, আপরন রঠেই িকলকছন, আেিি উিি রর্কলন, 
রেন্তু আমিা সেকলই রে জাকনায়ািরিি সাহস এিং িরক্তকে সমীহ েরি না? আমাকর্ি 
মাকঝ এমন থেউ রে আকছন রর্রন প্রার্ীরিি িরক্ত এিং চাতু্র্দপূর্দ রিোকিি থেৌিকলি 
রিপিীকত্ অসহায় থিাধ েকিনরন? আমাি আিা এেরর্ন সমগ্র রহনু্দস্তাকনি মানুষ এই 
িাঘকে আরলঙ্গন েিকি ত্াাঁকর্ি সরম্মরলত্ িরক্তি প্রত্ীে রহকসকি। 
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হয়কত্া ত্াই হকি জাাঁহাপনা, িগিান র্াি আি এেিাি আোকিি রর্কে ত্াোকত্ 
ত্াোকত্ িহসযময়িাকি উিি রর্কলন, থসখাকন এখন থেিল িাকত্ি ত্ািািা রঝেরমে 
েিকছ। 
 
 আরম প্রাথদনা েরি ত্া থহাে এিং আপরন ও আরম সরত্যোি সহকর্াদ্ধা রহকসকি িহুিাি 
রু্দ্ধ এিং রিজয় অরির্াকনি উকদ্দকিয থঘাডা ছুিাই, আেিি রনকজি মকনািাি িজায় 
থিকখ িলকলন এিং লিয েিকলন িগিান র্াি ত্াাঁি রর্কে দ্রুত্ এেপলে ত্াোকলা। 
রত্রন থর্সি িাজপুত্ থনত্াকে আগ্রায় ত্লি েকিকছন ত্াাঁকর্ি মকধয রিোনাি, জয়সলমীি 
এিং থগায়ারলয়ি এি িাসেিা িকয়কছন। রেন্তু একর্ি মকধয িগিান র্াি সিকচকয় 
িরক্তিালী এিং তু্লনামূলেিাকি অরধে থচৌেি এিং উচ্চারিলাষী এিং থমওয়াকিি িানা 
উর্য় রসং এি সকঙ্গ ত্াি রমত্রত্া থনই। উর্য় রসং র্রর্ পাহাডী অঞ্চল থথকে থিরিকয় 
একস ত্াি হািাকনা িূ-খণ্ড পুনরুদ্ধাকিি থচষ্টা েকি ত্াহকল ত্াি থমাোকিলা েিাি জনয 
আেিকিি ইিা িগিান র্াকসি থসনািারহনী থমাগলকর্ি পাকি থােুে। ত্াি আজ 
িাকত্ি পরিেল্পনা র্রর্ সফল হয় ত্াহকল িগিান র্াি রনরিত্িাকিই সমগ্র জীিকনি 
জনয ত্াাঁি রমত্র হকিন। আেিি ত্াাঁি হাত্রি িগিান র্াকিি োাঁকধ থিকখ িলকলন, আসুন 
িগিান র্াি, আমিা এেসকঙ্গ থিাজ সিায় অংি থনই থর্মনরি সরত্যোি রমত্রকর্ি েিা 
উরচত্। 
 
আেিি, িগিান র্াি এিং অনযানযকর্ি পথ থর্রখকয় এেরি চািকোর্া উঠাকন রনকয় 
একলন। রত্নরি আি ফুি উাঁচু ঝাডিারত্র্ান উঠানরি আকলারেত্ েকি থিকখকছ। িারত্র্ান 
গুরলি প্রকত্যেরিকত্ এে েজন েকি িাি ফুি লম্বা থজসরমন এি ঘ্রার্রু্ক্ত থমামিারত্ 
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স্থাপন েিা। এছাডাও সমগ্র উঠান জুকড িত্নখরচত্ থসানালী থছাি থছাি িারত্র্াকন থছাি 
আোকিি থমামিারত্ এিং সুগন্ধী থত্কলি প্রর্ীপ জ্বলকছ। থমকঝকত্ থিিকমি িত্িরি 
রিছাকনা। রত্ন রর্কে স্থারপত্ খািাকিি রনচু থিরিল গুরলকে রঘকি রেংখাি থমাডা ত্ারেয়া 
িাখা হকয়কছ িসাি জনয। চতু্থদ রর্কে থসানালী নেিা রিরিষ্ট সিুজ মখমকলি িারময়ানাি 
রনকচ চওডা মঞ্চ স্থাপন েিা হকয়কছ। মকঞ্চ িকয়কছ এেরি থিরিল, এেরি থসানাি থছাি 
রসংহাসন এিং সাকথ থসানাি পাত্ থমাডা এোরধে রেিান। 
 
 আেিি এিং ত্াাঁি প্রধান িাজপুত্ অরত্রথিা মকঞ্চ আসন গ্রহর্ েিাি পি অরত্রথকর্ি 
সিাসর্িা ত্াাঁকর্ি জনয রনধদারিত্ জায়গায় আসন গ্রহর্ েিকলন। পরিচািেিা আেিকিি 
িাজেীয় িািাঘকিি সকিদাৎেৃষ্ট খািাি থালায় েকি পরিকিিন েিকত্ লাগকলা। পারখ ও 
চতু্ের্ জন্তুি ঝলসাকনা মাংস, মাখন এিং উপাকর্য় মসলায় িািা েিা থঝালরু্ক্ত 
খািাি; রঘ, শুেকনা ফল এিং িার্াম রর্কয় িািা েিা রিিানী, িািো িাজা রুরি-এি 
মকধয িাজপুত্ থেত্ায় থঘাল রর্কয় বত্রি েিা িজিা এিং অনযানয িকসযি রুরিও 
িকয়কছ। আকিা িকয়কছ আঙু্গি, ত্িমুজ এিং িহু প্রোি থমাগলাই রমষ্টাি। সিরেছু 
পর্দকিির্ েকি আেিি সন্তুরষ্ট থিাধ েিকলন। অরত্রথকর্ি মকধয সামানয জডত্াি িাি 
রিিাজ েিরছকলা, রেন্তু ত্া খুিই স্বািারিে-োির্ মাত্র েকয়ে মাস আকগই রত্রন 
উপরস্থত্ থিি েকয়েজন অরত্রথি রিরুকদ্ধ রু্কদ্ধ রলপ্ত রছকলন। আিাি ত্াকর্ি রনজকর্ি 
োকিা োকিা মকধযও বিরিত্া িকয়কছ। এই থিাজসিাি উকদ্দিয হকলা-থর্ িাজপুত্ 
রু্িিাকজিা সকিদাচ্চ গরিদত্কর্ি থচকয়ও থিরি অহঙ্কািী, র্ািা র্ারি েকি ত্ািা সূর্দ এিং 
চকেি উিিসূরি-ত্াাঁকর্ি িুঝাকনা থর্, এই প্রীরত্েি রমত্রত্া ত্াকর্ি এিং আেিকিি 
উিকয়ি স্বাকথদি জনযই মঙ্গলেি। 
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 থিাজন থিকষ পরিচািেিা অরত্রথকর্ি হাত্ মুখ থধায়াি িযিস্থা েিকলা থিসন এিং 
সুগন্ধী পারন রর্কয়। অরত্রথিা হাকত্ি থত্ল-চরিদ পরিষ্কাি েকি মুখ ধুকয় আিাম েকি 
ত্ারেয়ায় থহলান রর্কয় িসকলন। এিাকি আেিি উকঠ র্াাঁরডকয় হাত্ তু্কল সিাইকে চুপ 
েিকত্ অনুকিাধ েিকলন এিং রনকজি িক্তিয শুরু েিকলন। 
 
 আমাি িংকিি থলাকেিা রহনু্দস্তানকে ধ্বংস েকি এি ধন-সম্পর্ লুি েকি রনকজকর্ি 
থর্কি রফকি র্াওয়াি জনয আকসনরন। ত্ািা একসরছকলন ত্াাঁকর্ি নযার্য অরধোি 
পুনিঃপ্ররত্ষ্ঠা েিাি জনয-থর্মন েকি থোকনা িি ত্াি িহু প্রত্ীরিত্ স্ত্রীকে িির্ েিাি 
জনয আকস। আরম থেকনা িলরছ থর্ রহনু্দস্তাকনি র্ারির্াি থমাগলিা? োির্ প্রায় এেি 
ষাি িছকিিও থিরি সময় আকগ আমাি পূিদপুরুষ বত্মুি রহনু্দস্তান জয় েকিরছকলন। 
র্রর্ও রত্রন এখাকন স্থায়ী হনরন, ত্াাঁি প্ররত্রনরধ রহকসকি িাসে রনরু্ক্ত েকি রগকয়রছকলন, 
রেন্তু পিিত্দীকত্ এই িূ-খণ্ড অবিধ র্খলোিীকর্ি হাকত্ চকল র্ায়। অনযরর্কে উিকি 
রনকজকর্ি িি থমাোকিলায় িযস্ত হকয় পডায় থমাগলিা ত্খন এ রিষকয় আি রেছুই 
েিকত্ পাকিরন। ত্ািপি চরল্লি িছি আকগ আমাি রপত্ামহ িািি এখাকন রফকি আকসন 
এিং সাম্রাজয পুনিঃপ্ররত্ষ্ঠা েকিন। রেন্তু আরম রহনু্দস্তাকনি অরধিাসীকর্ি প্রজা রহকসকি 
গর্য েরিনা অথিা ত্াকর্িকে থমাগল থগাত্রগুরলি তু্লনায় রনেৃষ্টও মকন েরি না। আমাি 
থচাকখ সেল জারত্ সমান। র্রর্ও রিশ্বাসঘাত্েিা থোকনা প্রোি িমা লাি েিকি না, 
রেন্তু র্ািা আমাি প্ররত্ রিশ্বস্ত থােকি ত্ািা উিম রূকপ পুিসৃ্কত্ হকি। ত্াকর্িকে আমাি 
িাজ সিায় উচ্চ মর্দার্া সম্পি পকর্ অরধরষ্ঠত্ েিা হকি, আমাি থসনািারহনীি সিকচকয় 
থিরি িমত্া সম্পি পর্ গুরলকত্ রনকয়াগ থর্য়া হকি রিকিষ েকি আপনাকর্ি, র্ািা 
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আমাি িাজপুত্ িনু্ধিা জন্মগত্িাকি রু্কদ্ধ পাির্িদী। আপনাকর্ি প্ররত্ আমাি েদ্ধা 
প্রোকিি জনয আজ থথকে আরম থঘাষর্া েিরছ আপনািা আমাি ঘকিি থলাে িকল 
রিকিরচত্ হকিন। আরম আকিা থঘাষর্া েিরছ আজ থথকে আপনািা আপনাকর্ি িাজযগুরল 
িাসন েিকিন আমাি রনরু্ক্ত প্ররত্রনরধ রহকসকি নয় িিং ওয়াত্ান রহকসকি রনজস্ব 
িংিধািাি সর্সযিা থর্িাকি িাজয িাসন েকি। 
 
আেিি আসন গ্রহর্ েিাি সময় িগিান র্াকিি রর্কে এে পলে ত্াোকলন রর্রন ত্াি 
োন পাকি িকস রছকলন। আপরন আমাকর্ি সম্মারনত্ েিকলন জাহাপনা, িাজপুত্রি 
িলকলন। 
 
এিং এখাকন উপরস্থত্ হকয় আপরন আমাকে সম্মারনত্ েকিকছন, িগিান র্াি, আরম 
আপনাকে আকিা রেছু িলকত্ চাই। আরম রিকয় েিকত্ চাই। আপনাি সিকচকয় থছাি 
থিান হীিা িাঈ এি থসৌন্দর্দ এিং মর্দার্া সম্পকেদ আরম অিগত্ হকয়রছ। ত্াকে আমাি 
স্ত্রী রহকসকি সমপদর্ েিকত্ রে আপরন িারজ আকছন? 
 
িগিান র্াি থর্কনা িজ্রাহত্ হকয়কছন, উিি না রর্কয় রত্রন এে মুহূত্দ চুপ েকি 
িইকলন। ত্ািপি রনকজকে সামকল রনকয় িলকলন, হীিা িাঈকে থেকনা রিকয় েিকত্ 
চাইকছন জাহাপনা? রহনু্দস্তাকনি একত্ নািীি পরিিকত্দ আপরন আমাি থিানকে থেকনা 
রনিদাচন েিকলন? 
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িাজপুত্কর্ি প্ররত্ আমাি েদ্ধা প্রর্িদকনি জকনয। রহনু্দস্তাকনি সেল মানুকষি মকধয 
আপনাকর্ি সকঙ্গই থমাগলকর্ি সিকচকয় থিরি সামিসয িকয়কছ-র্ািা রু্কদ্ধি থশ্বত্ উিাকপ 
িরলষ্ঠ, গরিদত্ এিং িরক্তিালী। আি সমস্ত িাজপুত্কর্ি মকধয আপরন িগিান র্াি, 
সিকচকয় অগ্রিত্দী। ইকত্ামকধয উকিি থর্ৌকডি সময় আরম আপনাি পুকত্রি সাহস প্রত্যি 
েকিরছ। আরম রনরিত্ আপনাি থিান এেজন উপরু্ক্ত সম্রাজ্ঞী িকল রিকিরচত্ হকি। আি 
থখালাকমলা িাকি িলরছ- আরম আমাি রমত্রকর্ি আমাি সকঙ্গ েরঠন িন্ধকন আিদ্ধ েিকত্ 
চাই। এিং এ থিকত্র রিিাহ িন্ধকনি থচকয় উিম আি রে হকত্ পাকি? 
 
 ত্াহকল এিাই আপনাি অরিপ্রায়-িকক্তি িন্ধকন আমাি িংকিি সকঙ্গ রমত্রত্া স্থাপন 
েিা? িগিান র্াি ধীকি ধীকি িলকলন, থর্কনা রত্রন আেিকিি প্রস্তাকিি গূঢ় অথদ 
আত্মস্থ ও ওজন েিাি থচষ্টা েিকছন। 
 
হযাাঁ। 
 
 এিং পিিত্দীকত্ আপরন আকিা রিিাহ েিকিন? 
 
 রনিয়ই, আমাি সাম্রাজযকে সুসংহত্ েিাি জনয ত্া প্রকয়াজন হকি। রেন্তু আরম 
আপনাি োকছ িপথ েিরছ, িগিান র্াি, আরম সিদর্া আপনাি থিানকে আমাি প্রথম 
স্ত্রী রহকসকি এিং এেজন িাজপুত্ িাজেনযা রহকসকি উপরু্ক্ত মর্দার্া প্রর্ান েিকিা। 
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িগিান র্াি েপাকল েুঞ্চন রনকয় িলকলন, রেন্তু ইকত্াপূকিদ থোকনা িাজপুত্ নািী ত্াি 
রনকজি সমাকজি িাইকিি োউকে রিিাহ েকিরন…এিং আপনাি রনকজি পরিিািও 
পূিদপুরুকষি িকক্তি ধািা রিরঘ্নত্ েকিরন। 
 
 আপনাি েথা সরত্য। রেন্তু আরম রহনু্দস্তাকন জন্মগ্রহর্ েিা প্রথম থমাগল সম্রাি। 
রহনু্দস্তান এোধাকি আমাি থর্ি ও জন্মিূরম। ত্াহকল থেকনা আরম এেজন রহনু্দস্তানী স্ত্রী 
গ্রহর্ েিকিা না? 
 
রেন্তু আমিা িাজপুত্িা রহনু্দ। আমাি থিাকনি জনয রনকজি সমাকজি িাইকি রিকয় েিাি 
থচকয়ও অরধে েরঠন রনকজি ধকমদি িাইকি রিকয় েিা। থস আপনাি মুসরলম ধমদমত্ 
গ্রহর্ েিকত্ পািকি না। 
 
আরম ত্াকে মুসরলম হকত্ িলকিা না। আরম ত্াি ধমদকে েদ্ধা েরি র্া আমাি অনযানয 
িহু প্রজািও ধমদ। আরম েখকনাই আমাি প্রজাকর্ি ধকমদি উপি প্রিাি রিস্তাকিি থচষ্টা 
েরিরন, ত্াহকল আরম হীিািাঈ এি থসই স্বাধীনত্া িুণ্ণ েিকিা থেকনা? 
 
িগিান র্াকিি ঈগল সরৃ্ি থচহািা রিষণ্ণই িকয় থগকলা, এিাকি আেিি ত্াি রর্কে 
রেছুিা ঝুেকলন। আরম আপনাকে েথা রর্রি র্া এেজন সম্রাকিি জিান- আরম হীিা 
িাঈকে েখকনাই ত্াি ধমদ পরিত্যাকগি জনয থজাি েিকিা না এিং িাজেীয় হাকিকমি 
মকধয মরন্দি িারনকয় থস ত্াি থর্িত্াকর্ি পূজা েিাি অরধোি পাকি। 
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 রেন্তু হয়কত্া আপনাি রনকজি পরিিাি-আপনাি সিাসর্িা এিং আপনাি থমাল্লািা- এি 
প্ররত্িার্ েিকি? 
 
 সার্া পাগরড, োকলা আলখাল্লা এিং লম্বা র্ারড রিরিষ্ট থমাল্লাগর্ থর্খাকন িকস রছকলা 
আেিি থসরর্কে ত্াোকলন। ত্ািা উপলরব্ধ েিকিন থর্ সাম্রাকজযি মঙ্গকলি জনয আরম 
এ রসদ্ধান্ত রনকয়রছ, রত্রন িলকলন, ত্ািপি েকে ইস্পাত্ রৃ্ঢ়ত্া রনকয় থর্াগ েিকলন: 
ত্ািা এিাও িুঝকত্ পািকিন থর্ এিা আমাি ইিা। 
 
হয়কত্া িুঝকি, হয়কত্া নাও িুঝকত্ পাকি…আি আমাি থিান আমাি থচকয় িয়কস অকনে 
থছাি-রেছুিা এেগুাঁকয় এিং থজরর্ প্রেৃরত্ি থমকয়, থস হয়কত্া এ প্রস্তাকি… 
 
আপনাি থিান এেজন সম্রাজ্ঞী হকি এিং হয়কত্া পিিত্দী থমাগল সম্রাকিি জননীও- আি 
আপরন হকিন ত্াি মামা। িগিান র্াি, আপরন আপনাি মত্ামত্ রর্ন। র্য়া েকি 
আমাকে রনিাি েিকিন না। 
 
িগিান র্াি েকয়ে মুহূত্দ চুপ েকি িইকলন, গলায় পডা রত্ন পযাাঁকচি মুক্তাি মালায় 
ত্াি আঙু্গলগুরল থখলা েিকছ। অিকিকষ রত্রন হাসকলন। জাহাপনা, আপনাি এই প্রস্তাি 
আমাি পরিিাকিি জনয সম্মানজনে। হীিা িাঈ আপনািই হকি। প্রাথদনা েরি এই 
ঐকেযি প্ররত্ আমাকর্ি সেল িগিাকনি আিীিদার্ িরষদত্ থহাে। 
 
* 
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েমলা এিং থসানালী সুত্াি োরুোজ েিা ঘন লাল িকঙ্গি থঘামিায়  াো থমকয়রি 
এের্ম রস্থি হকয় িকস রছকলা। মাথায় পডা মুেুিরি মুক্তা এিং থসানাি সুত্ায় বত্রি েিা 
ফুল পাত্ায় অলংেৃত্। এরি আেিকিি থর্য়া রিকয়ি উপহাি। সার্া থপাষাে পরিরহত্ 
রহনু্দ পুকিারহত্ রিকয়কত্ ত্াি িূরমোিুেু সম্পি েকিকছন এিং এখন আেিকিি পকি 
এেজন মাওলানা মুসরলম িীরত্ অনুর্ায়ী থোিান থথকে আয়াত্ পাঠ েিকিন। মাওলানা 
র্খন সুলরলত্ ছকন্দ থত্লাওয়াৎ েিকছন আেিি লিয েিকলন থমকয়রিি এেরি সরু 
থপলি চির্ থপাষাকেি রনচ থথকে থিরিকয় একসকছ। থসরি থমকহর্ীি জরিল নেিায় 
োরুোজ েিা। 
 
আেিি রনকজি হাকত্ি রর্কে ত্াোকলন, ত্াাঁি হাত্ রু্রিকত্ও থমকহর্ীি োরুোজ-মা ও 
ফুফু থসৌিাকগযি প্রত্ীে রহকসকি ত্াকে থমকহর্ী পরডকয় রর্কয়কছন। ত্ািা এখন উইকলা 
গাকছি িাখা রর্কয় বত্রি আডাকলি থপছন থথকে রিিাহ উৎসি প্রত্যি েিকছন। 
 
এে সময় থত্লাওয়াৎ থিষ হকলা, মাওলানা ত্াি হারত্ি র্াাঁকত্ি মলাি রিরিষ্ট থোিানরি 
িন্ধ েকি থসরি পরিচািকেি হাকত্ রর্কয় রর্কলন। এি পি মাওলানা এেরি 
থগালাপজকলি জগ রনকয় আেিকিি িারডকয় থর্য়া হাত্ রু্রিকত্ থগালাপজল  ালকলন 
প্রত্ীরে পরিত্রত্া আনয়কনি জনয। ত্ািপি সকলামারন পাথকি (আরেে পাথি) বত্রি পাত্র 
থথকে আেিকিি হাকত্ ত্িল পানীয়  ালকলন এিং িলকলন, রিিাহ িন্ধন রনরিত্ েিাি 
জনয পান েরুন জাহাপনা। 
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আেিি সামানয পান েিকলন, ত্ািপি হীিা িাঈ এি রর্কে হাত্ িারডকয় রর্কলন ত্াকে 
রনকয় রিিাহ থিাকজ থর্াগ থর্য়াি জনয। রহনু্দ িীরত্ অনুর্ায়ী এই থিাকজি আকয়াজন 
েকিকছ েকন পি। আেিি িগিান র্ািকে আগ্রা রূ্কগদ উিম সাজ-সজ্জা রিরিষ্ট 
েকয়েরি েি প্রর্ান েকিকছন ত্াি পরিিাকিি সর্সযিৃন্দ এিং অনযানয সফিসঙ্গী ও 
েমদচািী-িৃত্যকর্ি রনকয় থাোি জনয। আজকেি রর্ন থথকে এেমাস িযাপী উৎসি 
অনুষ্ঠাকনি সূচনা হকি। উপহাি প্রর্ান, থিািার্াত্রা, রিোি, হারত্ি লডাই, রু্দ্ধমহডা 
প্রিৃরত্ েমদোকণ্ডি মাধযকম এই উৎসি মাস উর্যারপত্ হকি। রেন্তু থিাজসিা র্কত্া 
অগ্রসি হরিকলা ত্কত্াই আেিি আসি িাত্ সম্পকেদ সামানয অরনিয়ত্া অনুিি 
েিরছকলন। িরিত্াাঁকর্ি সকঙ্গ আর্ান-প্রর্ানেৃত্ উপকিাকগি তৃ্রপ্ত ত্াি জনয পরিরচত্ 
আনন্দপূর্দ এেরি রিষয় রছকলা। ত্াকর্ি নিম থপলি হাত্ এিং সুগন্ধরু্ক্ত িিীি ত্াকে 
িাজোকর্দি থিাঝা থথকে সিদর্াই রনসৃ্করত্ রর্কয় একসকছ। রেন্তু এেজন েুমািী িাজপুত্ 
িাজেনযা ির্যাসরঙ্গনী রহকসকি ত্াি জনয অরিনি অরিজ্ঞত্া হকি। 
 
 পাকি িকস থাো হীিা িাঈ এি রর্কে আেিি এে পলে ত্াোকলন, এখকনা ঝলমকল 
থঘামিাি আডাকল ত্াি মুখ  াো। থমকয়রি থেমন হকি? এই প্রশ্ন িত্ত্ম িাকিি মকত্া 
ত্াাঁি মকন উর্য় হকলা। িাজপুত্ নািীিা ত্াাঁকর্ি থচাখ ঝলসাকনা রূকপি জনয প্ররসদ্ধ, রেন্তু 
এই থমকয়রি র্রর্ থত্মন সুন্দি নাও হয় ত্াকত্ থোকনা সমসযা থনই, আেিি রনকজকে 
িলকলন। থর্িা গুরুত্বপূর্দ ত্া হকলা, এই রিিাকহি মাধযকম রত্রন অম্বি িাজযরিকে রনকজি 
সকঙ্গ সুরৃ্ঢ় িন্ধকন আিদ্ধ েিকলন। এ ধিকনি আকিা রমত্রত্া িরিষযকত্ সম্পারর্ত্ হকি। 
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আেিি থিাকজি পািাপারি আকয়ারজত্ সাংসৃ্করত্ে অনুষ্ঠাকনি রর্কে মকনাকর্াগ প্রর্াকনি 
থচষ্টা েিকলন। েমলা িকঙি পাগরড পডা সুঠামকর্হী উনু্মক্ত িকিি রু্রলকর্ি উদ্দাম 
 াকেি ত্াকল ত্াকল এিং থমাহনীয় িাাঁরিি সুকি মযূ়িনীল ঘাগডা পরিরহত্ অম্বকিি 
নত্দেীিা ত্াাঁি সামকন ঘুকি ঘুকি নাচকছ। িাজপুত্ গায়েিা রু্দ্ধকিকত্রি রিিম প্রোিে 
থোকনা গান গাইকছ উচ্চ স্বকি, িারজেিিা আগুন জ্বলা র্রডি ফাাঁকসি মধযরর্কয় রেগিারজ 
থখকয় পাি হকি, আয়নাি োাঁচ িসান থজািা পরিরহত্ এে িৃদ্ধ ত্াি থপাষাকে থমামি 
আকলাি প্ররত্ফলন ঘরিকয় ঝুরডি মধয থাো এেরি অজগি সাপকে প্রলুব্ধ েকি থখলা 
থর্খাকি। 
 
অিকিকষ একলা থসই চূডান্ত মুহূত্দ র্া আেিি রনকজ পরিেল্পনা েকিকছন। আেিকিি 
প্রধান রিোিী উৎসি েকি প্রকিি েিকলা। ত্াি রপছু রপছু একলা এেরি িরলষ্ঠ থর্কহি 
অল্পিয়সী রচত্ািাঘ। িাঘরিি ত্ামাকি গলায় চুরন ও হীিা খরচত্ গ্রীিািন্ধনী সংরু্ক্ত। 
থসিাি থচাকখি রনকচি অশ্রুজকলি র্াগ পডা অংিরি থসানা রর্কয় রগলরি েিা, মকন হকি 
থর্কনা থোকনা থপৌিারর্ে েল্পোরহনী থথকে থিরিকয় আসা এেরি জাকনায়াি। আচমো 
থসিাি থলকজি ঝাাঁপিায় এেরি পানপাত্র মারিকত্ আছকড পডকলা, সকঙ্গ সকঙ্গ রিোিীরি 
িাঘরিি গলাি সকঙ্গ রু্ক্ত চামডাি িঙু্করি গুরিকয় থসিাকে রনয়ির্ েিকলা। 
 
আেিি উকঠ র্াাঁডাকলন এিং িগিান র্ািকে লিযেকি িলকলন, এই িাঘরিি নাম জালা, 
আমাি রপ্রয় রিোিী রচত্ারিি িাচ্চা। এই শুি উৎসকি ওকে আমাি পি থথকে 
আপনাকে উপহাি রহকসকি প্রর্ান েিকত্ চাই। 
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িাজাি থচাখ রু্রি উজ্জ্বল হকয় উঠকলা। আেিি জানকত্ন িগিান র্াি ত্াাঁি মকত্াই 
রিোি েিকত্ পছন্দ েকিন। এি থথকেও থর্িা থিরি গুরুত্বপূর্দ ত্া হকলা রচত্ািাঘ 
অত্যন্ত রিিল এিং মূলযিান, সরত্যোি িাজেীয় প্রার্ী। এিা রনিঃসকন্দকহ এেরি 
িযরত্িমী উপহাি। িাজা প্রায় িােরুদ্ধ হকয় পডকলন। িাজাি উচ্ছ্বরসত্ মুখিাি এে 
নজি প্রত্যি েকি আেিি আিাি িলকলন, আমাি রিোিীিা ওি প্ররিির্ অিযাহত্ 
িাখকি এিং র্খন ত্াি প্ররিির্ থিষ হকি আরম ত্াকে আপনাি োকছ পারঠকয় থর্কিা। 
আেিি জালাি োকছ এরগকয় থগকলন এিং ত্াি নত্ মারজদত্ মাথায় হাত্ িুরলকয় আর্ি 
েিকলন। থত্াি িািা থর্মন আমাি রিোকিি সময় ত্রডৎ এিং রনিদীে আচির্ েকি 
থত্মরন তু্ইও থত্াি নতু্ন মরনকিি জনয েরিস। 
 
রিকয়ি অনুষ্ঠান র্খন থিষ হকলা চাাঁর্ ত্খন আোকিি অকনে উপকি, এি ঠাণ্ডা ফযাোকি 
আকলা র্মুনাি পারনকে ত্িল রূপায় পরির্ত্ েকিকছ। র্মুনাি জল হীিা িাঈ এি জনয 
রনধদারিত্ থহকিম েকিি রত্রিি ফুি নীচ রর্কয় প্রিারহত্ হকি। িারজকয়কর্ি অনুসির্ 
েকি আেিি হীিািাঈকে রনকয় েিরিকত্ থপৌঁকছকছন। আেিকিি পরিচািেিা র্খন 
ত্াি থপাষাে খুকল রর্রিকলা ত্খন রত্রন েকিি এে প্রাকন্ত স্থারপত্ থসানাি োরুোজ 
েিা এিং ফুল ও ত্ািা খরচত্ পর্দাি রর্কে ত্াোকলন-গুজিাকিি রিখযাত্ ত্াাঁত্ীিা র্ি 
হাকত্ থসরি বত্রি েকিকছ-ওিাি আডাকল নিিধূি রিকয়ি থপাষাে খুকল সুগন্ধী থত্ল 
থমকখ িাসি ির্যাি জনয প্রস্তুত্ েিা হকি। র্খন থিষ পরিচািেরি রির্ায় রনল, আেিি 
ত্াি সিুজ র লা আলখাল্লারি খুকল থিকখ পর্দাি োকছ উপরস্থত্ হকলন এিং পর্দা সরিকয় 
থিত্কি প্রকিি েিকলন। হীিািাঈ ত্াাঁি রর্কে রপঠ রফরিকয় র্াাঁরডকয় রছকলা, স্বি জাম 
িকঙি মসরলন থপাষাকেি মধযরর্কয় ত্াি রছপরছকপ িিীকিি আিয়ি স্পষ্ট থিাঝা 
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র্ারিকলা। ত্াি গাঢ় লাল থমকহর্ী থর্য়া চুল উজ্জ্বল থ উ এি মকত্া রনত্ম্ব পর্দন্ত ছরডকয় 
আকছ। আডষ্ট োাঁধ রু্রি থর্কখ আেিি অনুমান েিকত্ পািকলন থস অত্যন্ত উকিরজত্ 
হকয় আকছ। 
 
হীিািাঈ…িয় থপও না। আমাকে িয় েিাি মকত্া রেছু থনই। আেিি ত্াি োাঁকধ রু্হাত্ 
থিকখ আলকত্ািাকি রনকজি রর্কে ঘুিাকলন। হয়কত্া ত্াি থচাকখি অরিিযরক্ত-রচত্াি 
মকত্াই িুকনা-আেিিকে সত্েদ েিকলা। হীিািাঈ মুচকড আেিকিি হাত্ থথকে মুক্ত 
হকয় র্খন োন হাত্রি উপকি তু্লকলা, আেিি ত্াি জনয প্রস্তুত্ রছকলন। রু্দ্ধ থিকত্র 
থর্মনিা েকি থাকেন থত্মরন ত্রডৎ থিকগ এরগকয় রগকয় রত্রন িজ্রমুরষ্ঠকত্ ত্াি েরি 
আেকড ধিকলন, িযথায় হীিািাঈ রচৎোি েিকলা এিং এেরি চওডা ফলাি ধািাকলা 
ছুরি ত্াি হাত্ থথকে খকস পডকলা। 
 
থেকনা এমন েিকল? আেিি চাপা স্বকি জানকত্ চাইকলন, এখকনা রত্রন িক্ত েকি ত্াি 
েরি ধকি আকছন। থেকনা? আেিি আিাি রজজ্ঞাসা েিকলন, এিাি ত্াি গলাি স্বি 
খারনেিা উকচ্চ উঠকলা, হীিািাঈ এি মুখ আেিকিি মুখ থথকে মাত্র েকয়ে ইরঞ্চ রূ্কি। 
রেন্তু হীিািাঈ চুপ েকি িইকলা। 
 
ত্াি থচাখ রু্রি ত্াি িাইকয়ি মকত্াই ঘন োকলা িকঙি, থসখাকন এে িাি ঘৃর্া জকম 
আকছ। অিকিকষ থস েথা িকল উঠকলা। োির্ আপরন আমাি স্বজাত্ীয়কর্ি িত্রু-
রচিিগকডি অগরর্ত্ িীি িাজপুকত্ি হত্যাোিী এিং ত্াকর্ি নািীকর্ি, র্ািা আপনাি 
বসনযকর্ি লািনা থথকে িাাঁচাি জনয জওহি সম্পার্ন (আগুকন লারফকয় পকড আত্মহত্যা 
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েিা) েকিকছ। আরম রনকজও ওকর্ি সকঙ্গ মিকত্ পািকল িাকলা হকত্া। আপনাি োকছ 
রনকজকে সমপদকর্ি পরিিকত্দ আরম খুরিমকন আগুনকে আরলঙ্গন েিকত্ পািত্াম। 
 
আেিি হীিািাঈকে থছকড রর্কলন, থস একলাকমকলা ধাকপ েকয়ে পা রপরছকয় রগকয় 
রনকজি িািসাময রঠে েিকলা, ত্ািপি রনকজি েরি েলকত্ লাগকলা। আেিি ত্াকে 
পর্দকিির্ েিকত্ লাগকলন, র্রর্িা আি থোকনা অস্ত্র ত্াি োকছ থাকে, রেন্তু ত্াি প্রায় 
নি িিীকি থত্মন রেছু থর্খা থগকলা না। থত্ামাি িডিাই থস্বিায় থত্ামাকে আমাি োকছ 
থসাপর্দ েকিকছন। রত্রন রে থত্ামাি মকনািাি সম্পকেদ জাকনন? এেরি নতু্ন িািনা 
আেিকিি মাথায় একলা। হয়কত্া রত্রন জানকত্ন তু্রম আমাকে হত্যা েিকত্ চাও। 
রত্রনও রে থত্ামাকে এ রিষকয় উকস্ক রর্কয়কছন? 
 
 এই প্রথমিাকিি মকত্া হীিািাঈকে িরঙ্কত্ মকন হকলা। না, রত্রন রেছুই জাকনন না। 
রনজ পরিিাকিি নািীকর্ি রত্রন খুি এেিা সময় থর্ন না। এমনরে আপনাি সকঙ্গ আমাি 
রিকয় হকত্ র্াকি এ খিিরিও আরম জানকত্ থপকিরছ রচরঠি মাধযকম। 
 
আমাি এখন উরচত্ িিীকর্ি ত্লি েিা এিং সূকর্দার্কয়ি আকগই থত্ামাি উপরু্ক্ত 
িারস্তি িযিস্থা েিা। 
 
 এখনই ত্া েরুন। 
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তু্রম রে সরত্যই মিকত্ চাও? সমগ্র জগত্ র্খন জানকি তু্রম রে েিকত্ থচকয়রছকল, 
ত্খন থত্ামাি িডিাইকে িারে জীিনিা লজ্জা এিং অসম্মাকনি সকঙ্গ োিাকত্ হকি। 
এমন থলাকেি সকঙ্গ থোকনা িাজপুত্ থনত্া সম্পেদ িাখকত্ চাইকি র্াি থিান সেল সিয 
র্ারয়ত্বকিাধ এিং সম্মানকে রিসজদন রর্কত্ থচকয়কছ। িাজপুত্িা রু্দ্ধকিকত্র ত্াাঁকর্ি 
িীিকত্বি জনয প্ররসদ্ধ, থগাপন হত্যাোণ্ড িা প্রত্াির্াি জনয নয়। 
 
 হীিািাঈ ফুাঁকস উঠকলা। প্রথম িাকিি মকত্া আেিকিি থচাকখ ত্াি অপরূপ থসৌন্দর্দ ধিা 
পডকলা, রেম্বােৃরত্ মুখরিি হাকডি গঠন রিডাকলি মকত্াই সুন্দৰ প্রা পুলরিশ্বেৃরত্ মুশুরন 
েমনীয় এিং থোমল ত্বে এের্ম নতু্ন মধুি িকঙি মকত্া। রেন্তু ত্াি এই থসৌন্দর্দ 
ত্খন আেিকিি োকছ অথদহীন হকয় পকডকছ। লম্বা লম্বা পা থফকল এরগকয় রগকয় রত্রন 
ত্াি রু্ই োাঁধ আেকড ধিকলন। 
 
থিাকনা। এেরি থিাো থমকয়ি রনিুদরদ্ধত্াি জনয আরম িাজপুত্ িাজযগুরলি সকঙ্গ আমাি 
িহু প্রত্যারিত্ রমত্রত্া নষ্ট েিকিা না। রচিিগকডি পত্কনি পি থর্ সি থর্াদ্ধাকে হত্যা 
েিা হকয়কছ, সম্মানজনে মৃতু্যই ত্াাঁকর্ি প্রত্যািা রছকলা। িাজপুত্ রু্দ্ধিীরত্ অনুর্ায়ী 
থিাঁকচ থাো ত্াাঁকর্ি জনয লজ্জােি হকত্া। থত্ামাি রনিয়ই এিা অজানা নয়? থস রেছু 
িলকলা না, রেন্তু আেিি অনুিি েিকলন হীিািাঈ এি িিীি থথকে রু্দ্ধংকর্হী থত্জ 
িমিিঃ অপসারিত্ হকয় র্াকি। রত্রন ত্াি োাঁকধ িাখা হাত্ রু্রিও রিরথল েিকলন। 
এেিু আকগ র্া ঘিকলা আরম থস সম্পকেদ োউকে রেছু িলকিা না এিং তু্রম র্রর্ 
থত্ামাি পরিিাকিি মর্দার্াকে অিুণ্ণ িাখকত্ চাও ত্াহকল তু্রমও রেছু িলকি না। তু্রম 
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আমাি স্ত্রী এিং এেজন স্ত্রীি েত্দিয থত্ামাকে পালন েিকত্ হকি। তু্রম আমাি েথা 
িুঝকত্ থপকিকছা? 
 
 হীিা িাঈ সম্মরত্সূচে মাথা নাডকলা। 
 
 ত্াহকল আমাি স্ত্রী রহকসকি এখন তু্রম থত্ামাি প্রথম র্ারয়ত্ব পালন েকিা। আেিি 
রিছানাি রর্কে ত্াোকলন। হীিািাঈ এেিু সকি থগকলা এিং থোমকি িাধা মুক্তাি 
িন্ধনরিি িাধন খুলকত্ই ত্াি মসরলকনি অন্তিদাসরি থমকঝকত্ লুরিকয় পডকলা। ত্াি 
েমনীয় িাে রিরিষ্ট িিীিরি প্রলুব্ধেি থর্খাকলা, রেন্তু আেিি র্খন রনকজি িিীিরি 
ত্াি উপি স্থাপন েিকলন ত্খন ত্াাঁি মকন োমনাি পরিিকত্দ থিাধই থিরি প্রিাি 
রিস্তাি েকি আকছ। আেিকিি থর্হ আকন্দারলত্ হকত্ লাগকলা রেন্তু ত্াি থচাখ হীিািাঈ 
এি মুকখি উপি থথকে সিকলা না। হীিািাঈ এি থচহািায় িযথা িা অস্বরস্তি থোকনা 
অরিিযরক্ত ফুকি উঠকলা না র্খন ত্াি িিীকি আেিকিি প্রকিকিি গরত্ দ্রুত্ থথকে 
দ্রুত্ত্ি হকলা। তৃ্রপ্তলাকিি পরিিকত্দ োজরি সম্পি েিাি জনযই আেিি ত্খন 
উদ্গ্গ্রীি। ত্াি েুমািী স্ত্রীি সকঙ্গ িাসি িাত্রি এিাকি োিকি িকল রত্রন িাকিনরন। 
আর্ম খাকনি মকত্া ত্াাঁি নিপরির্ত্া স্ত্রীও ত্াি রিশ্বাস িঙ্গ েকিকছ। হীিািাঈ, রু্দ্ধকিকত্র 
ত্াাঁি থমাোকিলা েিা থর্ থোকনা িত্রুি মকত্াই বিিী। রেন্তু আর্ম খাকনি মকত্া অনয 
িিিাও ত্াাঁকর্ি জীিন রর্কয় উপলরব্ধ েকিকছ থর্ আেিকিি সকঙ্গ রিকিারধত্া ত্াাঁকর্ি 
অনুেূকল র্ায়রন। হীিািাঈ হয়কত্া জীিন থােকত্ই ত্া িুঝকত্ পািকি। 
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৯. মসচল  
 
আরম রু্িঃরখত্ জাহাপনা, ওনাি মারসে িক্তপ্রিাহ িন্ধ হয়রন। খাজানসািা (কহকিম 
ত্র্ািেোরি) িীত্ রৃ্রষ্টকত্ আেিকিি রর্কে ত্াোকলা থর্কনা হীিািাঈ এি গিদধািকর্ি 
িযথদত্াি থর্াষরি থোকনািাকি ত্াি উপিই িকত্দকছ। িানীমা সিদর্াই রিষণ্ণ থাকেন, 
আপনাকর্ি রিকয়ি পি থথকেই থর্মনিা িকয়কছন। রত্রন রঠেমত্ খাওয়া র্াওয়া েকিন 
না। রত্রন ের্ারচৎ রনকজি েি থছকড থহকিকমি িাগাকন থিডাকত্ র্ান। রত্রন অম্বি 
থথকে সাকথ েকি আনা পরিচারিোকর্ি সকঙ্গই থেিল েথা িকলন এিং থহকিকমি অনয 
নািীকর্ি থথকে রূ্কি থাকেন। ত্াাঁকর্ি থোকনা থখলা িা রিকনার্কন থর্াগ থর্ন না। হয়কত্া 
ত্াি থোকনা অসুখ হকয়কছ…আরম রে আকিেিাি থহরেম থে খিি থর্কিা? 
 
 না। মাত্র ছয় সপ্তাহ আকগ এেজন িৃদ্ধ রচরেৎসে মাথা োপকড থ কে (কহকিকমি 
নািীকর্ি র্াকত্ থর্খকত্ না পাকিন) রু্ইজন থখাাঁজাি ত্োিধাকন হীিািাঈকে পিীিা েকি 
থগকছন। আেিিও ত্খন েকি রছকলন। থখাকলি মধয থথকে উাঁরে থর্ওয়া এেরি 
োরছকমি মকত্া হাত্ িারডকয় রত্রন হীিািাঈ এি থপাষাকেি রনকচ িিীি হাত্কড পিীিা 
েকিকছন। আরম থোকনা সমসযা থর্খকত্ পারি না জাহাপনা, অিকিকষ রত্রন মন্তিয 
েকিন। ওনাি জিাযু় পথ রৃ্ঢ় এিং সুগরঠত্। 
 
আেিি রিষণ্ণ রৃ্রষ্টকত্ খাজানসািাি রর্কে ত্াোকলন। রত্রন হীিািাঈ এি েথা িািকছন। 
প্ররত্িািই ত্াি সকঙ্গ রমরলত্ হওয়াি সময় রত্রন থোকনা প্রোি পরিিত্দন আিা েকিকছন 
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রেন্তু থস রিরথল হকয় শুকয় থথকেকছ, থোকনা প্রোি সাডা থর্য়রন। রত্রন ত্াি রনসৃ্পহত্ায় 
র্কত্ািা রিিক্ত হকয়কছন িাধা র্ান েিকল হয়কত্া ত্ত্িা হকত্ন না। থস রে এখকনা 
ত্াাঁকে ছুরিোঘাত্ েিাি স্বপ্ন থর্কখ? রত্রন খাজানসািাকে সত্েদ েকিকছন থোকনা ধািাল 
িস্তু থর্কনা িানীি েকি না থাকে। ত্োিধায়েরি রেছুিা থেৌতূ্হলী রৃ্রষ্টকত্ ত্াাঁি রর্কে 
ত্ারেকয় রছকলা, রেন্তু আকর্ি অিকি অিকি পালন েকিকছ। হীিািাঈ এি রনকজি 
রনিাপিা এিং ত্াি রনিাপিাি জনয এই আকর্ি র্কথষ্ট গুরুত্বপূর্দ রছকলা। োির্ মাকঝ 
মাকঝ আেিকিি আিঙ্কা হকয়কছ থস আত্মহত্যা েিাি থচষ্টা েিকত্ পাকি। রত্রন ত্াকে 
এেরি রিত্ল েকি স্থানান্তি েকিকছন র্াি িািান্দা থথকে র্মুনা থর্খা থগকলও মাকিদল 
পাথকিি আিার্কনি োিকর্ রনকচ ঝাাঁরপকয় পডা অসম্ভি। 
 
 জাহাপনা? 
 
আেিি িুকল রগকয়রছকলন খাজানসািা ত্াাঁি সামকন র্াাঁরডকয় আকছ। রঠে আকছ, তু্রম 
এখন থর্কত্ পাকিা। এেমাস পকি আিাি আমাি সকঙ্গ থর্খা েিকি-আল্লাহি ইিায় 
হয়কত্া ত্খন আমাকে থর্য়াি জনয থত্ামাি োকছ থোকনা িাকলা সংিার্ থােকি। 
 
 আেিি রেছুির্ এো িকস থােকলন। িাইকি পরিিি থমঘহীন আোি। িষদাোল থিষ 
হকয় থগকছ। এখন ত্াি উরচত্ িাজপারখ উডাকত্ র্াওয়া িা রিোি েিকত্ র্াওয়া। রেন্তু 
হীিািাঈ সংিান্ত িািনা থেকনা ত্াকে আিি। েকি থিকখকছ? হয়কত্া থসিা িাকলািাসা 
নয়, হয়কত্া থসিা ত্াি অহংোি… সেকলিই অনুমান েিকত্ পািাি েথা থর্ সম্রাি এিং 
িানীি মকধয থোকনা প্রোি সমসযা হকয়কছ। এেমাত্র িাকত্ হীিািাঈ এি রিছানায় হানা 
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থর্য়া ছাডা ত্ািা এেসকঙ্গ আহাি েকিন না িা সময় োিান না। ত্ািপিও িাকত্ি োজ 
থিকষ রত্রন রনকজি পৃথে েকি রফকি আকসন। আজ পর্দন্ত এেরর্ন থিাকিও হীিািাঈ 
এি িাহুকত্ ত্াাঁি ঘুম িাকঙ্গরন। 
 
হয়কত্া মা ত্াকে এ রিষকয় থোকনা রিচির্ উপকর্ি িা সান্তনা রর্কত্ পািকিন। এখকনা 
পর্দন্ত মাকয়ি োকছ সিরেছু প্রোি েিকত্ রত্রন ইত্স্তত্ থিাধ েকিকছন। প্ররত্ মাকসই 
রত্রন আিা েকিকছন হীিািাঈ এি গিদধািকর্ি সংিার্ পাকিন। রেন্তু সময় িকয় 
র্ারিকলা এিং রত্রন ত্াাঁি প্রকয়াজনীয় েমদোকণ্ড মকনাকর্াগ রর্কত্ পািরছকলন না। িৃদ্ধ 
জওহি থর্ েথারি ত্াকে িকলকছ থসিা র্রর্ সরত্য হয়-অরধে িরত্েি থোকনা পরিরস্থরত্ 
হয়কত্া র্ানা থিকধ উঠকছ। আেিকিি এেজন অমুসরলমকে রিকয় েিাি রিষয়রি রনকয় 
সমাকলাচনা হকি, িগিান র্াকিি এই অনুমানরি সরঠে িকল প্রমারর্ত্ হকয়কছ। 
মাওলানািা থগাপকন এমন েথা িলািরল েিরছকলা থর্, আেিকিি সন্তান না হওয়াি 
রিষয়রি আল্লাহ্ প্রর্ি িারস্ত, োির্ রত্রন এেজন রিধমদী রহনু্দকে রিকয় েকিকছন। 
 
* 
 
হারমর্া পডরছকলন, রেন্তু আেিিকে থর্কখ রত্রন ত্াাঁি েরিত্াি িইরি নারমকয় িাখকলন। 
রে হকয়কছ? থত্ামাকে রচরন্তত্ মকন হকি। 
 
এেিু আকগ খাজানসািাি সকঙ্গ েথা হকলা। 
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 থস রে িলকলা? 
 
 হীিািাঈ এখকনা গিদধাির্ েিকত্ পাকিরন। 
 
 থত্ামাকে বধর্দ ধিকত্ হকি। তু্রম মাত্র ছয় মাস আকগ রিকয় েকিকছ। 
 
 আরম রনকজকে এেথা িকলই সান্তনা থর্ই। রেন্তু আি েকত্া রর্ন আমাকে অকপিা 
েিকত্ হকি? 
 
 থত্ামাি িয়স এখকনা েম। প্রকয়াজকন আকিা স্ত্রী গ্রহর্ েিকি। থত্ামাি সন্তান রনিয়ই 
হকি-এমনরে পুত্রও-ত্কি ত্ািা হীিািাঈ এি গকিদ নাও হকত্ পাকি। 
 
রিষয়রি এখন আি আমাি বধর্দহীনত্াি মকধয সীমািদ্ধ থনই। রু্ই সপ্তাহ আকগ জওহি 
আমাি োকছ একসরছকলা। ত্াকে আমাি উরজি িানাকনাি পি থথকে আকিা থিরি ত্থয 
ত্াি োকছ থপৌঁছাকি। 
 
 িাজপ্রাসাকর্ প্রচরলত্ গুজকিি থোকনা গুরুত্ব থনই। 
 
 রেন্তু এরিি আকছ। রেছু উচ্চপর্স্থ মাওলানা-মাকন ওলামািা-র্ারি েিকছন থর্ হীিািাঈ 
েখকনাই সন্তান ধাির্ েিকত্ পািকি না। এেজন রিধমদীকে রিকয় েকি আরম ইসলাকমি 
রিরুকদ্ধ থর্ অপিাধ েকিরছ, ত্ািজনয এিাকি আল্লাহ্ আমাি রিচাি েিকছন। 
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 সাম্রাজয িাসন েকিা তু্রম, ওলামািা নয়। 
 
আরম ত্াকর্িকে িা ত্াকর্ি সংেীর্দ েুসংস্কািকে িয় েরি না। ত্কি স্বীোি েিরছ 
প্রথকম আমাি মকন হকয়কছ ত্াাঁকর্ি েথায় হয়কত্া রেছুিা সত্য থােকত্ পাকি। রেন্তু এ 
রিষকয় আরম র্কত্াই গিীি িাকি রচন্তা েকিরছ ত্ত্ই আমাি মকন হকয়কছ থর্ এেজন 
িমািীল েরুর্াময় আল্লাহ রিশ্বাকসি রিিত্াি োিকর্ ত্াি সৃষ্ট মানুষকে রেছুকত্ই িজদন 
েিকত্ পাকিন না। রেন্তু ওলামাকর্ি িক্তিয র্কত্াই অসম্ভি থহাে না থেকনা হয়কত্া 
আমাি প্রজাকর্ি থেউ থেউ ত্া গুরুত্ব সহোকি রিকিচনা েিকছ। এি ফকল িাকজয ঘৃর্া 
এিং রিিরক্ত সৃরষ্ট হকত্ পাকি। ওলামািা িাকলা েকিই জাকনন থেকনা আরম এেজন রহনু্দ 
থমকয়কে রিকয় েকিরছ-থেিল আমাি সামরিে িরক্ত িৃরদ্ধি জনযই নয় িিং এিাও প্রমার্ 
েিাি জনয থর্ থমাগল িাসন ধমদরনিকপি। 
 
 তু্রম রিচির্, হারমর্া িলকলন। তু্রম সম্ভািয রিপর্ আকগই অনুমান েিকত্ পাকিা। 
 
আমাি রপত্া আমাকে এ রিষকয় উৎসাহ প্রর্ান েকিকছন। রত্রন িকলরছকলন ত্াি সম্ভইিা 
থর্ ত্াি জনয হুমরে হকয় থর্খা থর্কি থসিা রত্রন অকনে থর্রিকত্ িুঝকত্ থপকিরছকলন। 
 
থসিা সরত্য। এি জনয আমিা প্রায় জীিন হািাকত্ িকসরছলাম। 
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 এেই িেম িুল আরম েিকত্ চাই না, র্রর্ও আরম থর্ রিপকর্ি সমু্মখীন হকয়রছ ত্াি 
প্রেৃরত্ রিি। 
 
 আমাকে হীিািাঈ সম্পকেদ িকলা। আরম জারন তু্রম ওকে রনকয় খুরি নও…আমাকে িমা 
েকিা িািা, রেন্তু আমাি এিং গুলির্কনি োকন অকনে েথাই আকস। হীিািাঈ রে 
থত্ামাকে সন্তুষ্ট েিকত্ িযথদ হকয়কছ? 
 
থস আমাকে ঘৃর্া েকি। 
 
থেকনা? 
 
রচিিগকডি থর্াদ্ধাকর্ি হত্যাি জনয থস আমাকে থর্াষাকিাপ েকি এিং রূ্গদিহি ধ্বংস 
েিাি জনয…থস আমাকে ত্াি স্বজাত্ীয়কর্ি সিদনাকিি োির্ মকন েকি। 
 
থস এমন মকনািাি েীিাকি থপাষর্ েকি র্খন ত্ািই িাই থত্ামাি রমত্র হকত্ থপকি 
একত্া খুরি? 
 
আেিি োাঁধ ঝাাঁোকলন। আমাি মকন হয় এি জনয থস ত্াি িাইকেও অপছন্দ 
েকি…রেন্তু সিাসরি আমাকে থস এ েথা িকলরন। 
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তু্রম রে এ িযাপাকি রনরিত্ থর্ তু্রম ত্াকে পুকিাপুরি িুকঝা? হয়কত্া আমাকর্ি 
িাজপ্রাসার্ ত্াি োকছ আপন মকন হয় না এিং িাজস্থাকনি জনয ত্াি মন োাঁকর্। এে 
সময় হয়কত্া ত্াি পরিিত্দন হকি। 
 
আরম ত্াকে িাকলাই িুঝকত্ পারি মা। রিকয়ি িাকত্ থস আমাকে ছুরিোঘাত্ েিকত্ 
থচকয়রছকলা। আেিি েথারি িলকত্ চানরন রেন্তু রনকজকে রিিত্ েিকত্ রত্রন িযথদ 
হকলন। 
 
 থস রে েকিকছ িলকল? পুত্রিধূি প্ররত্ হারমর্াি সমস্ত সমকির্না রনরমকষই উকি থগকলা 
এিং ত্াি থচাখ রু্রি িাকগ ঝলকস উঠকলা। এি জনয ত্াকে থত্ামাি মৃতু্যর্ণ্ড থর্য়া উরচত্ 
রছকলা থর্মন থত্ামাি রপত্াি উরচত্ রছকলা প্রাথরমে রিকরাকহি সময়ই ত্াি িাইকর্ি 
হত্যাি আকর্ি থর্য়া। তু্রম এেিু আকগই িলকল থত্ামাি রপত্াি িুল গুরল থথকে তু্রম 
রিিা রনকয়কছ, অথচ এখকনা তু্রম ঐ থমকয়রিি সকঙ্গ রিছানায় র্াও থর্ থত্ামাি মৃতু্য 
োমনা েকি। আরম এি রেছুই িুঝকত্ পািরছ না। 
 
আরম জানত্াম তু্রম িুঝকি না। ত্াই আরম একত্ারর্ন থত্ামাকে রেছু িরলরন। আরম 
হীিািাঈকে ত্যাগ েরিরন োির্ ত্াকে আরম রমত্রত্াি প্রত্ীে মকন েরি। এই রিিাকহি 
ফকল িাজপুত্িা খুরি হকয়কছ। ত্াকে মৃতু্যর্ণ্ড রর্কল এই রমত্রত্া রে িজায় থােকত্া? 
আি রনজ থর্িত্াকর্ি উপাসনা েিাি থর্ স্বাধীনত্া হীিািাঈ থপকয়কছ ত্া আমাি রহনু্দ 
প্রজাকর্ি জনয এেরি জীিন্ত প্রমার্। এি ফকল ত্ািা রিশ্বাস েিকত্ শুরু েকিকছ থর্ 
আমাি োছ থথকে ত্াকর্ি িকয়ি রেছু থনই। িাইকিি মানুষ আমাকর্ি িাজপ্রাসাকর্ি 
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জীিন সম্পকেদ রেছুই জাকন না। ত্ািা খুরি মকন থর্খকছ থর্ থমাগল সম্রাি এেজন রহনু্দ 
স্ত্রী গ্রহর্ েকি রনরিদকঘ্ন জীিন র্াপন েিকছ। 
 
হারমর্া চুপ েকি রছকলন, ত্াাঁি সুন্দি ভ্রু রু্রি রচন্তায় েুচকে আকছ। হয়কত্া থত্ামাি 
িািনাই রঠে, অিকিকষ রত্রন িলকলন। আঘাত্ এিং মাতৃ্ত্বসুলি থিাকধি োিকর্ আরম 
থিসামাল হকয় পকডরছলাম। আরম হীিািাঈ এি ঐ আচিকর্ি েথা োউকে িলকিা না-
এমনরে গুলির্নকেও না। ত্কি আরম আমাি পরিচারিোকর্ি রনকর্দি থর্কিা ত্াি উপি 
নজি িাখকত্ র্াকত্ থস ত্াি গিদধাির্ প্ররত্কিাকধি জনয রেছু েিকত্ না পাকি। গিদধাির্ 
প্ররত্কিাকধি অকনে থেৌিল প্রচরলত্ আকছ। থর্মন, রত্ক্ত থিষজ ঔষধ থসিন, রমলকনি 
আকগ রিরনগাকি থিজাকনা স্পি র্র্ারন পকথি রিত্ি  ুরেকয় িাখা, এমনরে রমলকনি 
পকি থিডাি থলাম থপচাকনা থছাি োল রর্কয় জিাযু় পরিষ্কাি েিাি পদ্ধরত্ও িকয়কছ। 
িাজপুত্ নািীকর্িও রনজস্ব থেৌিল থােকত্ পাকি। 
 
 ইকত্ামকধযই ত্াি উপি নজি িাখা হকয়কছ। খাজানসািা জারল পর্দাি আডাল থথকে 
রমলকনি সময় আমাকর্ি উপি নজি িাকখ র্রর্িা হীিািাঈ রমলকনি আকগ িা পকি 
অস্বািারিে রেছু েকি ত্া আরিষ্কাকিি জনয…আমাি প্ররত্ ত্াি ঘৃর্াি োিকর্ রে ত্াি 
গিদধাির্ িাধাগ্রস্ত হকি? থস প্রিল ইিািরক্তি অরধোিী এিং মন িিীিকে রনয়ির্ 
েিকত্ পাকি। মাকঝ মাকঝ আমাি মকন হয় র্রর্ও িা থস সন্তান জন্ম থর্য় ত্া রে মঙ্গল 
জনে হকি? 
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 এসি থিাোি মকত্া রচন্তা, আেিি। আি থেই িা িলকত্ পাকি…হীিািাঈ এি িয়স 
এখকনা অকনে েম, সন্তাকনি মা হকল হয়কত্া ত্াি মন পরিিরত্দত্ হকয় র্াকি। 
 
ত্াি িয়স ত্কত্ািা েম নয় িািাকে রিকয় েিাি সময় থত্ামাি িয়স র্কত্ািা েম 
রছকলা। 
 
 আরম িাগযিত্ী। থত্ামাি িািা আমাকে িাকলাকিকস পছন্দ েকিরছকলন এিং আরমও 
ত্াকে িাকলাকিকসরছলাম। রেন্তু আরম থেিল এেজন সম্ভ্রান্ত িযরক্তি েনযা রছলাম, 
হীিািঈ এি মকত্া িাজেনযা নয়। থত্ামাি িািা এিং আমাি মধযোি সম্পেদ অকনে 
থিরি সহজ রছকলা। 
 
 আেিি, আরম হয়কত্া থত্ামাকে সাহার্য েিকত্ পািকিা। গুলির্ন আমাকে থিখ থসরলম 
রচিরত্ নাকমি এেজন সুরফ সাধকেি েথা িকলকছ। থস ত্াি সকঙ্গ থর্খা েকিকছ এিং 
িকলকছ আমাি রপত্ামকহি মকত্া রত্রনও িরিষযৎ থর্খকত্ পান। হয়কত্া রত্রন থত্ামাকে 
এমন রেছু িলকত্ পািকিন র্া শুকন তু্রম িারন্ত পাকি। 
 
 রত্রন থোথায় থাকেন? 
 
 রিরিকত্, এখান থথকে থিরি রূ্কি নয়। 
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 আরম জায়গািা রচরন। আরম এেিাি রিোি েিকত্ রগকয় ঐ জায়গায় থথকমরছলাম পারন 
খাওয়াি জনয। 
 
* 
 
আেিকিি থনতৃ্কত্ব থছাি আোকিি এেরি বসনযর্ল ধূরলময় পকথি উপি রর্কয় রিরিি 
মালিূরমি রর্কে এরগকয় র্ারিকলা। ত্াি রু্রি রপ্রয় রিোিী েুেুি পািাপারি থর্ৌডারিকলা 
এিং রু্ইজন রিোকিি সহচি ও এেজন থোরচদ ছাডাও রেছু সংখযে থর্হিিী ত্াকে 
অনুসির্ েিকছ। জঙ্গল থথকে থিরিকয় আসা এেরি অল্প িয়সী হরির্কে রত্রন হত্যা 
েকিকছন এিং থসিা ইকত্ামকধয আগ্রাি উকদ্দকিয পারঠকয় থর্য়া হকয়কছ। থঘাডাি রপকঠ 
হরির্রিকে ঝুরলকয় থিাঁকধ এেজন রিোকিি সহচি থসিা রনকয় থগকছ। রত্রন থর্ অরির্াকন 
থিরিকয়কছন থসিা রিোকিি অরির্ান, থোকনা সাধুি সকঙ্গ সািাকত্ি রিষয় নয়-এমন 
ধাির্া সৃরষ্ট েিাই রু্রক্তসঙ্গত্ িকল আেিকিি মকন হকয়কছ। 
 
রু্পুকিি থিাকর্ি উষ্ণ আিিকর্ি মধয রর্কয় রূ্কি মালিূরমি প্রাকন্ত মারিি ইকি বত্রি 
ঘিিারডি আিয়ি থর্খা থগকলা, থসিাই রিরি। থিৌকরি ত্াপ রেছুিা েকম না আসা পর্দন্ত 
আমিা ওখাকন রিোম েিকিা, রত্রন থোরচদকে িলকলন। আরম এেজন সুরফ সাধকেি 
গল্প শুকনরছ রর্রন ঐ গ্রাকম থাকেন এিং আমাি থেৌতূ্হল হকি ত্াাঁি সকঙ্গ থর্খা েিাি 
জনয। তু্রম থঘাডা চারলকয় ওখাকন র্াও এিং ত্াকে রজকজ্ঞস েকিা সম্রাকিি সকঙ্গ রত্রন 
থর্খা েিকিন রে না। 
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ত্রুন থোরচদরি র্খন থঘাডা ছুরিকয় এরগকয় থগকলা আেিি মালিূরমি খাডা  াল থিকয় 
ধীকি ত্াকে অনুসির্ েিকলন। গ্রাকম থপৌঁকছ এেরি ঘন রিনযস্ত আমগাকছি পাকি রত্রন 
থঘাডা থথকে নামকলন। েকয়ে রমরনি পি রত্রন ত্াি থোরচদকে রফকি আসকত্ থর্খকলন। 
 
জাহাপনা, থিখ থসরলম রচিরত্ হুজুি আপনাকে স্বাগত্ জারনকয়কছন। আমাি সকঙ্গ আসুন। 
 
আেিি গ্রাকমি মধয রর্কয় ত্াি থোরচাঁকে অনুসির্ েকি এেরি রনচু এেত্ালা িারডি 
সামকন উপরস্থত্ হকলন। িারডরিকত্ প্রকিকিি র্িজাি রু্ইপাকি জানালা রহকসকি মাত্র রু্রি 
থফাাঁেি িকয়কছ। থিত্কি প্রকিি েকি রত্রন রনকজকে অন্ধোকিি মকধয আরিষ্কাি 
েিকলন। ত্ািপি র্খন ত্াাঁি থচাকখ আধাি সকয় একলা ত্খন রত্রন সামকনি থমকঝকত্ 
এেজন থমািা োপকডি সার্া আলখাল্লা পরিরহত্ িযরক্তকে থেিলামুখী হকয় নামাজ 
পডকত্ থর্খকলন। 
 
মাফ েিকিন জাহাপনা, আরম আল্লাহি োকছ প্রাথদনা েিরছলাম র্াকত্ ত্াি রনকর্দিনায় 
আরম আপনাি উপোি েিকত্ পারি। েথা িলকত্ িলকত্ িৃদ্ধরি এেরি মারিি 
থমামর্ারনকত্ থমাম জ্বালাকলন। থমাকমি হালো আকলায় আেিি সুরফরিি আখকিাকিি 
মকত্া েুরঞ্চত্ মুখ থর্খকত্ থপকলন। 
 
 আপরন েীিাকি জানকলন আরম আপনাি োকছ সাহাকর্যি জনয একসরছ? আেিি ত্াি 
আকিপাকি ত্াোকত্ ত্াোকত্ রজজ্ঞাসা েিকলন। থমকঝকত্ পাত্া এেরি গাঢ় লাল িকঙি 
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জায়নামাজ, এেরি অমসৃর্ োকঠি বত্রি িাে এিং রিছানা রহকসকি িযিহৃত্ র্রডি 
থচৌপায়া ছাডা েিরিকত্ আি রেছু থনই। 
 
 র্ািা আমাি সকঙ্গ সািাৎ েকিন ত্াাঁকর্ি সেকলই আমাি োকছ ঐশ্বরিে সহকর্াগীত্া 
োমনা েকিন, র্রর্ও ত্ািা রনকজিা মকন েকিন ত্ািা থেৌতূ্হকলি িিিত্দী হকয় আমাি 
োকছ একসকছন। মকন হকি আপরন অিাে হকয়কছন জাহাপনা। আপরন হয়কত্া িািকছন 
আরম রনকজি সম্পকেদ িারডকয় িলরছ। আমাি থর্ সামানয িমত্া িকয়কছ ত্া অজদকনি 
জনয আরম েখকনাও প্রাথদনা েরিরন, রেন্তু আল্লাহি ঐশ্বরিে েৃপায় েখকনা েখকনা আরম 
ত্াি মধযস্তত্াোিীি িূরমো পালন েিকত্ সিম হই। এরগকয় একস আমাি সামকন িসুন 
র্াকত্ আরম আপনাকে িাকলা েকি থর্খকত্ পারি। 
 
আেিি সাধুি সামকন পাত্া মারু্কি আসনরপাঁরড হকয় িসকলন। থিি রেছু সময় সাধুরি 
রেছু িলকলন না। রেন্তু ত্াি থপচাি মকত্া উজ্জ্বল থচাকখি ত্ািা রু্রি আেিিকে 
গিীিিাকি পর্দকিির্ েিকত্ লাগকলা, থর্কনা আেিকিি মকনি রিত্কি রে আকছ ত্াও 
রত্রন থজকন র্াকিন। এেসময় রত্রন সামানয রু্লকত্ লাগকলন, ত্াাঁি লম্বা সরু হাত্ রু্রি 
িুকেি উপি িাাঁজ েিা, রত্রন রনচুস্বকি এেরি প্রাথদনা িােয পুনিািৃরি েিকত্ লাগকলন, 
আমাকে জ্ঞান র্াও, আমাকে পথ থর্খাও। সাধুরি েখকনা ত্াকে রজজ্ঞাসা েিকিন ত্াাঁি 
আগমকনি োির্? আেিি িািকলন। রেন্তু রত্রন র্খন অকপিা েিরছকলন, এেরি 
প্রিারন্তময় অনুিূরত্ ত্াাঁি মকন ছরডকয় পডকত্ লাগকলা। ত্াি থচাখ রু্রি িন্ধ হকয় একলা 
এিং ত্াি থর্হ ও মন চাপ ও রু্িঃরিন্তা মুক্ত হকত্ লাগকলা। ত্াি োমনা এিং 
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উচ্চাোঙ্ক্ষাগুরলও িমি ত্াি মধয থথকে অপসারিত্ হকত্ লাগকলা র্কত্াির্ পর্দন্ত না 
রত্রন এেরি রিশুি মকত্া রু্িঃরিন্তা মুক্ত হকয় পডকলন। 
 
এখন আিম্ভ েিাি জনয আমিা প্রস্তুত্। সাধুরি হাত্ িারডকয় আলকত্ািাকি আেিকিি 
োাঁধ স্পিদ েিকলন। আেিি চমকে থচাখ খুলকলন, িািকছন েকত্াির্ ধকি রত্রন এমন 
অধদ রনররত্ হকয় রছকলন র্া আির্দজনে িাকি অত্যন্ত আিামর্ায়ে রছকলা। আপরন 
আমাি োকছ রে জানকত্ চান জাহাপনা? 
 
জানকত্ চাই আমাি স্ত্রী থোকনা পুত্র সন্তান জন্ম রর্কত্ পািকি রে না। 
 
আি রেছু জানকত্ চান না? এিাকত্া খুি সাধাির্ এেরি প্রশ্ন। 
 
হয়কত্া ত্ত্িা সাধাির্ নয়। আপরন রে জাকনন আমাি স্ত্রী এেজন রহনু্দ? 
 
 রনিয়ই জারন জাহাপনা। সমস্ত রহনু্দস্তাকনি মানুষ ত্া জাকন। 
 
 রনকজ এেজন মুসলমান রহকসকি আপরন রে মকন েকিন আমাি স্ত্রীি সন্তান না হওয়া 
আল্লাহি পি থথকে আমাি উপি িরষদত্ িারস্ত, থর্কহতু্ আরম এেজন রিধমদীকে রিকয় 
েকিরছ? 
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 না। এেজন সুরফ রহকসকি আরম রিশ্বাস েরি আল্লাহি োকছ থপৌঁছাকনাি এোরধে পথ 
িকয়কছ। আমাকর্ি প্রকত্যকেি র্ারয়ত্ব রনকজকর্ি রনরর্দষ্ট পথরি খুাঁকজ থিি েিা। 
 
 আমাকর্ি ধমদ রিশ্বাস থর্মনই থহাে? 
 
হযাাঁ। আল্লাহ্ আমাকর্ি সেকলিই স্রষ্টা। 
 
সুরফ রঠে েথাই িকলকছন, আেিি িািকলন। রত্রন থিাোি মকত্া ওলামাকর্ি েথাি 
গুরুত্ব রর্কয়কছন। হীিািাঈ ত্াকে ঘৃর্া েকি িকল সন্তান ধাির্ েিকছ না এমন ধাির্াও 
ত্াি থিাোমী। রত্রন েখকনাও িাকিনরন ত্াি অহংোি এিং মর্দার্াকে অরত্িম েকি 
এেজন অপরিরচত্ মানুকষি মুখ থথকে রত্রন এই সত্য উর্ঘািন েিকিন। 
 
 আমাি স্ত্রী আমাকে িাকলািাকস না। র্খনই আরম ত্াি সকঙ্গ রমরলত্ হকত্ র্াই, আরম 
ত্াি মাকঝ আমাি প্ররত্ ঘৃর্া থর্খকত্ পাই….আরম ত্াি সকঙ্গ র্কথষ্ট িাকলা িযিহাি 
েকিরছ…রেন্তু… 
 
সুরফ হাত্ তু্কল আেিিকে থারমকয় রর্কলন। আকিা োকছ আসুন। 
 
আেিি সামকনি রর্কে ঝুেকলন এিং সুরফ ত্াি মুখ ধকি রনকজি েপাকলি সকঙ্গ 
আলকত্া িাকি ত্াি েপাল স্পিদ েিাকলন। আিাকিা িাকলা লাগাি এেরি রিস্ময়েি 
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অনুিূরত্ আেিিকে পারিত্ েিকলা, ত্াাঁি মকন হকলা রত্রন থর্কনা আকলাি িনযায় 
িানিত্। 
 
আপরন রু্িঃরিন্তা েিকিন না জাাঁহাপনা। আপনাি স্ত্রী িীঘ্রই এেরি পুত্র সন্তান ধাির্ 
েিকিন এিং আপনাি আকিা রু্ইজন সন্তান হকি। থমাগল িংকিি িক্তপ্রিাহ রহনু্দস্তাকনি 
িুকে িহু প্রজন্ম পর্দন্ত স্থায়ী হকি। 
 
 ধনযিার্ থিখ থসরলম রচিরত্, অসংখয ধনযিার্। আেিি ত্াি মাথা নত্ েিকলন। ত্াাঁি 
আত্মরিশ্বাস আিাি রফকি একসকছ, সিিেম আত্মসকন্দহ রূ্ি হকয় থগকছ। রত্রন অনুিি 
েিকলন সিরেছুই ত্াি পরিেল্পনা অনুর্ায়ী িাস্তকি রূপ থনকি। রনজ সন্তানকর্ি 
সহায়ত্ায় রত্রন এেরি িরক্তিালী সাম্রাজয গঠন েিকিন এিং ত্াাঁি মৃতু্যি পি ত্ািা 
অগ্রসি হকত্ থােকি…থমাগল িংি আকিা ঐশ্বর্দমরণ্ডত্ হকয় উঠকি। আপরন র্া িলকলন 
থসসি র্খন িাস্ত িারয়ত্ হকত্ থােকি ত্খন আরম রিরিকে এেরি সমৃদ্ধ িহকি পরির্ত্ 
েিকিা আপনাি সম্মাকন। এখাকন রনরমদত্ িাজপ্রসার্, ঝনদা, িাগান প্রিৃরত্ সমগ্র পৃরথিীি 
জনয রিস্মকয় পরির্ত্ হকি এিং আরম আমাি িাজপ্রাসার্ আগ্রা থথকে এখাকন স্থানান্তরিত্ 
েিকিা। 
 
আপনাি স্ত্রী র্খন অন্তিঃসো হকিন ত্াকে এখাকন পাঠাকিন। এই গ্রাকমি িাইকি থছাি 
এেরি আেম আকছ, থসখাকন িানীমাি র্কত্নি িযিস্থা েিা র্াকি। আি, হয়কত্া 
িাজপ্রাসাকর্ি িাইকি একল ত্াি মনও অকনে িারন্ত লাি েিকি এিং ত্খন রত্রন আকিা 
সহকজ মাতৃ্কত্বি প্রস্তুরত্ রনকত্ পািকিন। 
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 থস রে এখাকন ত্াি ধকমদি চচদা েিকত্ পািকি? 
 
রনিয়ই পািকি। আরম থত্া আপনাকে আকগই িকলরছ স্রষ্টাকে পাওয়াি এোরধে পথ 
িকয়কছ। 
 
 ত্াহকল অিিযই আরম ত্াকে এখাকন পাঠাকিা। আেিি উকঠ র্াাঁডাকলন। 
 
আপনাকে আিাকিা ধনযিার্। আপরন আমাকে স্বরস্ত এিং আিা প্রর্ান েকিকছন। 
 
 আরম রনকজও আনরন্দত্। রেন্তু আকিেরি রিষয় আপনাকে আমাি জানাকনা উরচত্ এিং 
থসরি আপনাি পছন্দ নাও হকত্ পাকি। 
 
 থসিা রে? আেিি অত্যন্ত নম্রিাকি সুরফি োাঁকধ ত্াাঁি হাত্ িাখকলন। 
 
র্রর্ও আপরন রত্ন জন িরলষ্ঠ পুত্রসন্তান লাি েিকিন, রেন্তু মকন িাখকিন-িমত্াি 
থলাি এিং ত্া অরধোি েিাি আোঙ্ক্ষা সিকচকয় রনরিড পারিিারিে িন্ধনকেও রিষাক্ত 
েকি তু্লকত্ পাকি। সহজাত্ িাকিই আপনাি পুত্রিা আপনাকে িাকলািাসকি রেম্বা 
রনকজকর্ি ভ্রাতৃ্কত্বি িন্ধকন আিদ্ধ থােকি এমনিা আিা েিকিন না। 
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 ত্াি মাকন? আপরন রে িুঝাকত্ চাইকছন আমাি রপত্া থর্মন পারিিারিে বিরিত্াি 
রিোি হকয়রছকলন থত্মরন আরমও হকিা? 
 
 এ রিষকয় আরম সমূ্পর্দ রনরিত্ নই জাাঁহাপনা। আরম প্রত্যি েকিরছ আপরন পুত্র সন্তান 
লাি েিকিন এিং আপনাি সাম্রাজয সমৃরদ্ধি পকথ অগ্রসি হকি, রেন্তু এি িাইকি আরম 
োকলা ছায়াও থর্খকত্ থপকয়রছ। রেন্তু এখকনা ত্া সমূ্পর্দ আেৃরত্ লাি েকিরন, এি মাকঝ 
অিিযই থোকনা সত্েদত্া সংকেত্ রনরহত্ িকয়কছ। আপনাকে সত্েদ থােকত্ হকি 
জাহাপনা। আমাি েথা গুরল মকন িাখকিন। আপনাি পুত্রিা প্রাপ্তিয়স্ক হওয়া পর্দন্ত 
ত্াাঁকর্ি প্ররত্ নজি িাখকিন র্াকত্ এই োকলা ছায়া ত্াাঁকর্ি মাকঝ রিয়ািীল হওয়াি 
আকগই আপরন এি প্রিাি থথকে ত্াাঁকর্ি মুক্ত েিকত্ পাকিন। 
 
থসরর্ন রর্ন থিকষ আগ্রাি পকথ থফিাি সময় আেিি সুরফি সত্েদিার্ী রনকয় রচন্তািািনা 
েিকত্ লাগকলন। ত্াাঁি পূিদপুরুষ বত্মুকিি সময় থথকে শুরু েকি িহুিাি থমাগলিা 
িাইকিি িত্রুি পরিিকত্দ রনকজকর্ি মকধয েলকহ জরডকয় পকড ধ্বংকসি িািপ্রাকন্ত পরত্ত্ 
হকয়কছ। রত্রন এ জাত্ীয় লিকর্ি রর্কে সিদর্া নজি িাখকিন। রেন্তু থসসি অকনে 
রূ্িিত্দী িরিষযকত্ অিরস্থত্। এই মুহূকত্দ রত্নরি পুত্র সন্তান লাকিি স্বকপ্ন পারিত্ আেিি 
অকপিােৃত্ দ্রুত্ গরত্কত্ ত্াাঁি থঘাডা ছুিাকলন। 
 
* 
 
ছয় সপ্তাহ পি আেিি খাজানসািাি োকছ শুি সংিার্রি থপকলন। 
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 জাহাপনা, িানীমা অন্তিঃসো হকয়কছন। 
 
সন্তান েকি িূরমষ্ঠ হকি? 
 
থহরেম জারনকয়কছন অগাষ্ট মাকস। 
 
 আরম এখনই থহকিকম র্াি। আেিি অনন্দ অশ্রু সংিির্ েিকত্ েিকত্ প্রায় থর্ৌকড 
মরহলা মহকলি রর্কে অগ্রসি হকলন। হীিািাঈ এি েকি প্রকিি েকি রত্রন 
আগিিারত্ি পরিরচত্ রমরষ্ট ঘ্রার্ থপকলন। এেরি হারসহীন িহু িাহু রিরিষ্ট থর্িী মূরত্দি 
সামকন িাখা রপত্কলি পাকত্র হীিািাঈ সিদর্াই এই আগিিারত্ জ্বারলকয় িাকখ। থস এেরি 
িারর্দি েিা রনচু িাজপুত্-অসকন িকসরছকলা এিং পরিচারিো ত্াি চুল আচকড রর্রিকলা। 
আেিকিি মকন হকলা ত্াাঁি স্ত্রীি আডষ্ট এিং অরনরিত্ থচহািা ইকত্ামকধয নিম হকত্ শুরু 
েকিকছ এিং ত্বকে নতু্ন েকি উজ্জ্বলত্া বত্রি হকত্ শুরু েকিকছ। রেন্তু ত্াি স্বািাকি 
থোকনা থোমলত্া র্রর্ রত্রন আিা েকি থাকেন ত্াহকল ত্াকে হত্াি হকত্ হকলা। থস 
র্খন মুখ তু্কল ত্াোকলা আেিি লি েিকলন ত্াি মুখিাি আকগি মকত্াই অনমনীয় 
এিং রূ্িিত্দী। 
 
 তু্রম থর্কত্ পাকিা, আেিি পরিচারিোরিকে আকর্ি রর্কলন। থস চকল থর্কত্ই রত্রন 
রজজ্ঞাসা েিকলন, সরত্যই রে তু্রম মা হকত্ চকলকছা? 
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 হযাাঁ। রনিয়ই খাজানসািা আপনাকে এ েথা িকলকছ। 
 
 আরম এেজন সাধাির্ স্বামীি মকত্া থত্ামাি মুখ থথকেই সংিার্রি শুনকত্ থচকয়রছলাম। 
হীিািাঈ-আমাি ঔিসজাত্ সন্তান থত্ামাি গকিদ, হয়কত্া থস আগামী থমাগল সম্রাি হকি। 
এই মুহূকত্দ আরম রে এমন রেছুই েিকত্ িা িলকত্ পারি না র্াকত্ তু্রম আমাি প্ররত্ 
সর্য় হকত্ পাকিা এিং রনকজ খুরি হকত্ পাকিা? 
 
এেমাত্র অম্বকি আমাকে থফিত্ পাঠাকলই আরম খুরি হকত্ পারি, রেন্তু ত্া অসম্ভি। 
 
িীঘ্রই তু্রম এেজন মা হকি। থত্ামাি োকছ রে এি থোকনা ত্াৎপর্দ থনই? হীিািাঈ 
ইত্স্তত্ েিকলা। আরম সন্তানরিকে িাকলািাসকিা োির্ ত্াি রিিায় আমাি স্বজাত্ীয়কর্ি 
িক্তও প্রিারহত্ হকি। রেন্তু আপনাি প্ররত্ আমাি থর্ িাকলািাসা থনই ত্াি রমথযা 
অরিনয় আরম েিকত্ পািকিা না। আরম প্রাথদনা েরি আপরন অনয স্ত্রী গ্রহর্ েকি 
আমাকে িারন্তকত্ থােকত্ রর্কিন। 
 
আমাকে এেরি সুস্থয পুত্র উপহাি র্াও, েথা রর্রি থত্ামাি সকঙ্গ আি থোকনা রর্ন আরম 
থিাি না। হীিািাঈ রেছু িলকলা না। আরম চাই আজ থথকে এে সপ্তাহ পি এেরি 
ভ্রমকর্ি উকদ্দকিয র্াত্রা েিাি জনয তু্রম প্রস্তুত্ 
 
আপরন আমাকে থোথায় পাঠাকত্ চান? প্রথম িাকিি মকত্া হীিািাঈ এি রিরথল 
আচিকর্ি মকধয খারনেিা উৎেোি আিাস পাওয়া থগকলা। 
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 িকয়ি রেছু থনই। থত্ামাকে আরম এেরি শুি আিীিদার্পূর্দ স্থাকন পাঠাকত্ চাই-রিরিকত্। 
আরম থত্ামাকে আকগ েথারি িরলরন োির্ আরম জারন তু্রম আমাি ধমদকে অরিশ্বাস 
েকিা, রেন্তু রিরিকত্ এেজন মুসরলম সুরফ িাস েকিন। রত্রন িরিষযত্িার্ী েকিরছকলন 
থর্ তু্রম আমাি জনয এেরি সন্তান ধাির্ েিকি এিং আমাকে িকলরছকলন থত্ামাকে 
থসখানোি এেরি আেকম পাঠাকত্ থর্খাকন সন্তান িূরমষ্ঠ হওয়া পর্দন্ত থত্ামাি পর্দাপ্ত র্ত্ন 
থনয়া হকি। আমাি থেষ্ঠ থহরেমকর্ি থত্ামাি সকঙ্গ পাঠাকিা এিং তু্রম থর্ েয়জন ইিা 
পরিচারিো সাকথ রনকত্ পাকিা। থসখানোি আিহাওয়া খুিই িাকলা-আগ্রাি তু্লনায় ঠাণ্ডা 
ও স্বাস্থযেি। এই সি সুরিধা থত্ামাি এিং থত্ামাি গকিদি সন্তাকনি উপোকি আসকি। 
এছাডা তু্রম থসখাকন থত্ামাি ধমদও চচদা েিকত্ পািকি। 
 
 হীিািাঈ ত্াি থোকলি উপি িাজ েকি িাখা হাকত্ি রর্কে ত্াোকলা। আপনাি ইিা 
অনুর্ায়ী সিরেছু হকি। 
 
আরম রে থত্ামাি িাইকে খিিিা জানাকিা? 
 
হীিািাঈ মাথা নাডকলা। থস আকিা রেছু িলকত্ পাকি এমন আিা েকি আেিি েকয়ে 
মুহূত্দ অকপিা েিকলন। আরম সন্তানরিকে িাকলািাসকিা, থস িকলকছ, রেন্তু িাস্তকি রে 
ত্া হকি? থস র্রর্ িািাকে ঘৃর্া েকি ত্াহকল সন্তানরিি জনয ত্াি েকত্ািুেু িাকলািাসা 
সৃরষ্ট হকত্ পাকি? সুরফি সত্েদিার্ী এে মুহূকত্দি জনয ত্াি মকন একলা। ত্াাঁি স্ত্রীি 
বিরিত্া রে সুরফি প্রত্যি েিা রূ্িিত্দী ছায়া গুরলি এেরি আকিেিাি হীিািাঈ এি 
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আন্তরিেত্াহীন থচহািা পর্দকিির্ থিকষ আেিি েি থথকে থিরিকয় একলন এিং 
অনুিি েিকলন ত্াি মাকঝ আিাি আনন্দ উচ্ছ্বাস রফকি আসকছ। রত্রন প্রথম িািা হকত্ 
চকলকছন… 
 
* 
 
থর্ পরিত্র মানুষরি থত্ামাি জকন্মি িরিষযত্িার্ী েকিরছকলন ত্াাঁি নাম অনুসাকি আরম 
থত্ামাি নাম থসরলম িাখলাম। 
 
 থমাচডাকত্ থাো সর্য জন্মলাি েিা রিশুরিকে থোকল রনকয় আেিি িলকলন। রিশুরি 
ত্াি িাম হাকত্ ধিা। এিাি োন হাকত্ এেরি রপরিচ িরত্দ থছাি থছাি স্বর্দমুরা রনকয় 
রত্রন খুি র্কত্নি সকঙ্গ রিশুরিি মাথায়  ালকলন। থসরলম ত্াি িুর হাত্ মুরষ্টিদ্ধ েকি 
থিকখকছ এিং ত্াি মুখ েুচকে থগকলা রেন্তু থস োাঁর্কলা না। গকিদি হারস রর্কয় আেিি 
থসরলমকে উাঁচু েকি ধিকলন র্াকত্ সেকল ত্াকে থর্খকত্ পায়। ত্ািপি রত্রন ত্াি িয়স্ক 
উরজি জওহি এি ধকি থাো সিুজ মখমকলি চওডা গরর্কত্ ত্াকে শুইকয় রর্কলন। 
এিাি োকলা পাগরড পরিরহত্ প্রধান ওলামা থিখ আহকমর্ এি িক্তিয প্রর্াকনি পালা। 
এেরি রহনু্দ মাকয়ি গিদজাত্ সন্তানকে আিীিদার্ েিাি িযাপাকি ত্াি মকনািাি থেমন 
হকত্ পাকি? ত্াি ঘন র্ারড আিারর্ত্ মুখ বিরিষ্টহীন। ত্াি মকনি মকধয র্াই থােুে ত্া 
প্রোি পারিকলা না, র্রর্ও ত্াি অরিসরন্ধমূলে ফকত্ায়াকে িযথদ েকি রর্কয় রিশুরি িূরমষ্ঠ 
হকয়কছ। 
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 থসরলকমি জকন্মি জনয আল্লাহকে ধনযিার্ জ্ঞাপন েকি ওলামা িয়ান শুরু েিকলন: এই 
িুিন আকলা েিা রিশুরিি মঙ্গলময় আগমনকে শুকিিা জানারি ওলামা সম্প্রর্াকয়ি পি 
থথকে র্াকর্ি মহানুিি সম্রাি রিরিকত্ আমির্ জারনকয় সম্মারনত্ েকিকছন। রু্িিাজ 
থসরলম, আল্লাহ আপনাকে পথপ্রর্িদন েরুন এিং এে সমুর ঐশ্বরিে ঐশ্বর্দ আপনাি 
উপি িরষদত্ থহাে এই োমনা েিরছ। 
 
 ঐরর্ন সন্ধযায় রিরিি মালিূরমকত্ িাঙ্গাকনা িহু সংখযে িারময়ানাি রনকচ থসরলকমি জন্ম 
উপলকি আকয়ারজত্ থিাজসিা চলরছকলা। থমাগলকর্ি আরর্ জন্মস্থান থথকে িকয় আনা 
িীরত্কত্ নাচ গাকনি অনুষ্ঠানও চলরছকলা। িীরত্ অনুর্ায়ী আেিি, আহকমর্ খান এিং 
অনযানয থসনাপরত্কর্ি হাকত্ ধকি চিাোকি নাকচি িরঙ্গকত্ েকয়ে িাি পাে থখকলন। এ 
সমকয় আেিকিি মকন হকলা ত্াাঁি এখন আকিেরি রজরনস েিা র্িোি। 
 
 ত্খন িাত্ আকিা গম্ভীি হকয়কছ। আেিি থঘাডায় চডকলন এিং অল্প েকয়েজন িিী 
রনকয় হীিািাঈ থর্ আেকম অিস্থান েিকছ থস রর্কে িওনা হকলন। 
 
সম্রাি একসকছন! ত্াি এেজন িিী রচৎোি েকি জানান রর্কলা, র্খন ত্ািা আেকমি 
থত্ািকর্ি সামকন উপরস্থত্ হকলন। অম্বি থথকে আগত্ েমলা পাগরড পরিরহত্ িাজপুত্ 
বসনযিা পাহািায় রছকলা। িত্দমান অিস্থায় ত্াকর্ি িাজেনযাি রনিাপিা প্রর্াকনি জনয 
আেিি ত্াাঁকর্ি অনুমরত্ রর্কয়কছন। বসনযিা থসাজা হকয় র্াাঁডাকলা এিং ত্াকর্ি র্লকনত্া 
এরগকয় একলা। 
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স্বাগত্ম জাহাপনা। 
 
আেিি থঘাডা থথকে নামকলন এিং রনকজি থোরচদি রর্কে লাগামিা ছুাঁকড রর্কয় প্রকিি 
পথ রর্কয় এেরি স্বল্প আকলারেত্ উঠাকনি রর্কে অগ্রসি হকলন। আিাি থেউ রচৎোি 
েকি থঘাষর্া রর্কলা, সম্রাি একসকছন! এিাকি হীিািাঈ এি এেজন িাজপুত্ থসরিো 
ছায়াি মধয থথকে প্রর্ীপ হাকত্ এরগকয় একলা। 
 
আমাকে আমাি স্ত্রীি োকছ রনকয় চকলা। 
 
 হীিািাঈ নীল িকঙি ত্ারেয়াি থঠস রর্কয় রনচু রিছানায় শুকয় রছকলা। থসরলম ত্াি িুকেি 
রু্ধ পান েিরছকলা এিং আেিি হীিািঈ এি থচহািায় এমন এেরি তৃ্রপ্তি িাি লিয 
েিকলন র্া রত্রন আকগ েখকনাও প্রত্যি েকিনরন। থসিা একত্াই অপ্রত্যারিত্ থর্ ত্াকে 
ত্াি োকছ অকচনা মকন হকলা। রেন্তু র্খন থস আেিকিি রর্কে ত্াোকলা, ত্াি থচহািা 
থথকে থসই পরিতৃ্রপ্তি আিা অরৃ্িয হকলা। আপরন থেকনা একসকছন? আপনািকত্া এখন 
থিাজ সিাি অরত্রথকর্ি সঙ্গ থর্য়াি েথা। 
 
 হঠাৎ আমাি পুকত্রি মুখ থর্খকত্ ইিা হকলা…এিং আমাি স্ত্রীকে। 
 
 হীিািাঈ রেছু িলকলা না, রেন্তু থসরলমকে স্তকনি থিাাঁিা থথকে ছারডকয় রনকয় ত্াি 
পরিচারিোি থোকল রর্কলা। হঠাৎ রু্ধ পান েিা িাধাগ্রস্ত হওয়ায় রিশুরি োাঁর্কত্ 
লাগকলা, রেন্তু হীিািাঈ ইরঙ্গকত্ ত্াকে আেিকিি োকছ রনকয় থর্কত্ িলকলন। 
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হীিািাঈ, আরম থিষ িাকিি মকত্া থত্ামাি োকছ আকির্ন েিকত্ একসরছ। জীিকনি 
িারে সময়িা থসরলম আমাকর্ি মাকঝ িক্ত-মাংকসি সংকর্াগ সূত্র হকয় থােকি। আমিা রে 
অত্ীত্কে িুকল ত্াি জনয আিাি নতু্ন েকি সিরেছু শুরু েিকত্ পারি না? আরম চাই 
আমাি িারে সন্তানকর্িও তু্রম ধাির্ েকিা র্াকত্ পিিত্দী জীিকন ত্ািা পিস্পিকে 
সহকর্াগীত্া েিকত্ পাকি আপন িাই রহকসকি। 
 
আমাি র্ারয়ত্ব থিষ হকয়কছ। আরম আপনাকে আকগই িকলরছ আমাকে এো িারন্তকত্ 
থােকত্ রর্কত্। আপরন আমাকে েথা রর্কয়কছন পুত্র সন্তান উপহাি রর্কল আপরন ত্া 
েিকিন। আপনাি িারে সন্তানকর্ি িািা হওয়াি জনয অনয নািীকর্ি গ্রহর্ েরুন। 
 
সৎিাই থােকল িরিষযত্ সম্রাি রহকসকি থসরলকমি অিস্থান রু্িদল হকয় পডকি। সৎ িাইিা 
ত্াি প্ররত্ েম রিশ্বস্ত থােকি। তু্রম রে থসিা রিকিচনা েকিকছা? থত্ামাি পুকত্রি অিস্থান 
র্থাসম্ভি িরক্তিালী েিাি জনয থত্ামাি রে থোকনাই র্ায়িদ্ধত্া থনই? 
 
 আমাি পুকত্রি রিিায় িাজপুত্ িক্ত প্রিারহত্। থস থর্ থোকনা রিকিাধীত্া ধূলায় পর্র্রলত্ 
েিকি। হীিািাঈ রচিুে উাঁচু েকি িলকলা। 
 
 হীিািাঈ এি এমন রনরুকিগ এেগুাঁকয় অহরমো এিং রু্রনয়া সম্পকেদ সংেীর্দ রৃ্রষ্টিঙ্গী 
আেিিকে িীষর্ হত্াি েিকলা। এেিাি ত্াি মকন হকলা িরিষযত্ সম্পকেদ সুরফি 
থনরত্িাচে অনুমাকনি েথা হীিািাঈকে জানাকিন। রেন্তু রত্রন অনুিি েিকলন থস ত্াকত্ 
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মকত্া পরিিত্দন েিকি না। ত্কি ত্াই থহাে, রেন্তু রত্রন এমন থমকয়ি োকছ ত্াাঁি পুকত্রি 
লালন পালকনি িাি অপদর্ েিকিন না। 
 
রঠে আকছ, থত্ামাি ইিাই িাস্তিারয়ত্ হকি। রেন্তু তু্রম র্া েিকত্ চাি ত্াি এেরি মূলয 
থত্ামাকে রর্কত্ হকি। থত্ামাি র্খন ইিা হকি তু্রম থসরলমকে থর্খকত্ পািকি, রেন্তু 
ত্াকে আরম আমাি মাকয়ি ত্োিধাকন িাখকিা। অরধোংি থিকত্রই থমাগল রু্িিাজিা 
ত্াকর্ি আপন মাকয়ি ির্কল িকয়াজযষ্ঠ িাজমাত্াকর্ি ত্োিধাকন লারলত্ হয়। আমাি মা 
ওি জনয এেজন রু্ধ-মা রনরু্ক্ত েিকিন র্া থমাগল িীরত্িই অংি। আমাি পুত্র িাজপুত্ 
নয় িিং থমাগল িাজপুত্র রহকসকি মানুষ হকি। 
 
হীিািাঈ আেিকিি রর্কে ত্াোকলা। রেন্তু ত্াি মাকঝ েষ্টকিাধ িা প্ররত্িাকর্ি থোকনা 
লির্ থর্খা থগকলা না। সামানয িক্ত হকয় উঠা থচায়াল থথকেই ত্াি এেমাত্র প্ররত্রিয়া 
িুঝা থগকলা। আপরন সম্রাি। আপনাি েথাই আইন। ত্াি েেস্বি রেছুিা উদ্ধত্ 
থিানাকলা। আেিি একসরছকলন এেিা থিষ থচষ্টা েিকত্ র্রর্ও রত্রন আকগই অনুিি 
েকিরছকলন হীিািাঈ এি মকনি িন্ধ র্িজা রেছুকত্ই উনু্মক্ত েিা সম্ভি নয়। 
 
. 
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১০. জগলত্র এেচি চিস্ময় 
 
আপরন আমাকে িযাপে সম্মান প্রর্ান েিকলন এিং আমাি উপি অত্যন্ত রিিাল র্ারয়ত্ব 
অপদর্ েিকলন জাহাপনা। 
 
 আরম জারন তু্রম রনষ্ঠাি সকঙ্গ থত্ামাি র্ারয়ত্ব পালন েিকি আিুল ফজল। আরম চাই 
আমাি িাসন আমকলি ঘিনাপরি পিিত্দী প্রজন্মগুরলি জনয অনুসির্ীয় গ্রন্থ হকয় 
থােুে। একত্ িাকলা িা মন্দ সি ঘিনাি সত্য রিিির্ তু্রম রলরপিদ্ধ েিকি। েখকনাই 
আমাি থত্াষাকমার্ েিকি না। 
 
আরম অেৃরত্রমত্াি ঘ্রার্রু্ক্ত েলম রর্কয় প্ররত্রি িব্দ রলরপিদ্ধ েিকিা জাহাপনা। 
 
 আেিি ত্াাঁি সর্য রনকয়াগেৃত্ প্রধান ঘিনাপরিকলখকেি রর্কে ত্ারেকয় মৃরু্ হাসকলন। 
র্রর্ও ত্াাঁি অনয এোরধে অনুকলখে রছকলা ত্িুও রত্রন এমন এেজন থলখকেি 
প্রকয়াজন অনুিি েিরছকলন থর্ ত্াাঁি প্রর্ান েিা িক্তকিযি থচকয়ও থিরি রেছু রলখকত্ 
পািকি-থর্ রিশ্বস্তত্াি সকঙ্গ ত্াাঁি িাজত্ব োকলি গুরুত্বপূর্দ ঘিনা সমূহ রলরপিদ্ধ েিকি 
র্খন রত্রন থিাঁকচ থােকিন না ত্খকনা। আিুল ফজল এেজন িৃষস্কন্ধ এিং িি পা 
রিরিষ্ট থলাে এিং িয়কস ত্াি থচকয় সামানয থছাি। ত্াি রপত্া থিখ থমািািে রর্রন 
এেজন ধমদত্ারেে পরণ্ডত্, েকয়ে িছি আকগ পািসয থথকে সপরিিাকি থমাগল িাজ 
র্িিাকি আগমন েকিন। এেজন উপকর্ষ্টা এিং িাজনীরত্ে রিকশ্লষে রহকসকি আিুল 
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ফজকলি র্িত্া ইকত্ামকধযই আেিকিি নজি থেকডকছ। রেন্তু ত্াাঁি উরজি জওহি এি 
সুপারিকি রত্রন ত্াকে প্রধান ঘিনাপরিকলখকেি পকর্ রনকয়াগ েিকলন। জওহি 
িকলরছকলা র্রর্ও আিুল ফজল এেজন রনষ্ফল এিং রনলদজ্জ থত্াষাকমার্োিী ত্িুও ত্াি 
মকধয চাতু্র্দ এিং রিশ্বস্তত্া িকয়কছ। ঘিনা সমূকহি থেকে অিস্থান েিায় থস থসগুরলকে 
মরহমারন্বত্ েকি তু্লকি এিং তু্লনামূলেিাকি সংর্ত্ এিং অিসিগামী থলখেকর্ি থচকয় 
োজরি অরধে র্িত্াি সাকথ সম্পি েিকত্ পািকি। আিুল ফজকলি পরিিিিাকি 
োমাকননা মুকখি রিগরলত্ হারস থর্কখ আেিি অনুমান েিকত্ পািরছকলন এমন এেরি 
আস্থারনিদি োকজি র্ারয়ত্ব থপকয় থস েকত্ািা েৃত্জ্ঞ থিাধ েিকছ। 
 
সাম্রাকজযি িাসন িযিস্থায় আরম থর্ সংস্কাি েিকত্ র্ারি ত্াি রিিির্ অত্যন্ত সত্েদত্াি 
সকঙ্গ থত্ামাকে রলরপিদ্ধ েিকত্ হকি। ঘিনাপরি রলরপিদ্ধ েিাি এেরি প্রধান উকদ্দিয 
হকলা আমাি উিিসূরিকর্ি রনকর্দিনা প্রর্ান েিা। 
 
 রনিয়ই জাাঁহাপনা। ত্রডৎ থিকগ হাত্ থনকড আিুল ফজল এেজন পরিচািেকে ইরঙ্গত্ 
েিকলা। পরিচািেরি এেরি উাঁত্ োকঠি বত্রি থছাি আোকিি  ালু থলখাি থিরিল ত্াি 
সামকন িাখকলা এিং োগজ, েলম ও োরল সিিিাহ েিকলা। 
 
 ত্াহকল শুরু েিা র্াে। আেিি উকঠ ত্াি েকিি মকধয পায়চািী শুরু েিকলন। আরম 
ইকত্ামকধয রেছু গুরুত্বপূর্দ রসদ্ধান্ত রনকয়রছ। প্রথমত্ আরম আমাি সেল েমদেত্দাকর্ি 
এেরি মাত্র িমরিিক্ত ধািায় সংগরঠত্ েিকত্ চাই। ত্ািা থসনািারহনীি সর্সয থহাে িা 
না থহাে প্রকত্যকে রনরর্দষ্ট সংখযে বসকনযি র্লকনত্া রহকসকি রনরু্ক্ত থােকি। থত্ামাকে 
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রিরস্মত্ থর্খাকি আিুল ফজল, রেন্তু এমন রিিাল এিং অসম সাম্রাকজযি জনয আমাকে 
সামিসযপূর্দ প্রিাসন িযিস্থা োকয়ম েিকত্ হকি। এমনরে একর্ি মকধয িাজেীয় 
িন্ধনিালাি প্রধানও অন্তিূদক্ত হকি-থস ছয়কিা বসকনযি র্লকনত্া রহকসকি রনরু্ক্ত হকি। 
আমাি উপকর্ষ্টা এিং ঘিনাপরিোি রহকসকি তু্রম চাি হাজাি বসকনযি র্লকনত্া রহকসকি 
রনরু্ক্ত হকি। 
 
আিুল ফজকলি মুকখ সন্তুরষ্টি হারস থর্খা থগকলা এিং থস আিাি নুকয় রলখকত্ শুরু 
েিকলা র্খন আেিি িলা শুরু েিকলন। রিত্ীয়ত্ আমাি সাম্রাকজযি অন্তিূদক্ত রেছু িূরম 
িাজ সম্পরি রহকসকি অরধগ্রহর্ েিা হকি এিং আমাি েমদেত্দাগর্ থসগুরলি উপরু্ক্ত 
েি সংগ্রহ েকি সিাসরি আমাি থোষাগাকি পাঠাকি। িারে িূখণ্ড এোরধে জায়রগকি 
রিিক্ত েিা হকি-এিং থসগুরল আমাি সিাসর্ এিং থসনাপরত্কর্ি অধীকন িাসকনি জনয 
প্রর্ান েিা হকি। থসখানোি েি আর্াকয়ি র্ারয়ত্ব ত্াাঁকর্ি এিং েকিি এেিা অংি 
ত্ািা রসংহাসকনি পকি লডকত্ আগ্রহী এেরি থসনািারহনীি িির্াকিিকর্ি জনয িাখকত্ 
পাকি। এি ফকল র্খন আমাি রু্কদ্ধ র্াওয়াি প্রকয়াজন হকি ত্খন খুি েম সমকয়ি মকধয 
আরম এেরি িৃহৎ আোকিি সুপ্ররিরিত্ থসনািারহনী গঠন েিকত্ পািকিা। 
 
জায়রগকিি প্রিাসেিা রে ত্াকর্ি সন্তানকর্ি উক্ত জায়রগি প্রর্ান েিকত্ পািকি 
জাহাপনা? 
 
না। ত্াকর্ি মৃতু্য হকল জায়রগি আমাি ত্োিধাকন থফিত্ আসকি এিং আমাি প্রকমাকর্ি 
িযয়িাি থমিাকনাি জনয িযিহৃত্ হকি। আেিি থামকলন। আমাি অধীনস্থ প্ররত্রি 
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গুরুত্বপূর্দ িযরক্ত সাম্রাকজযি েমদচািী(জায়রগির্াি) রহকসকি রনরু্ক্ত হকি। থগালকর্াগ 
সৃরষ্টোিীকর্ি আরম জায়রগি থথকে রিত্ারডত্ েিকিা এিং জায়রগির্ািকর্ি মৃতু্য হকল 
আরম থসই জায়রগি িাকজয়াপ্ত েিকিা। এি ফকল আমাি প্রিাসেিা আমাি প্ররত্ রিশ্বস্ত 
থােকি এিং আমাি রিরুকদ্ধ িরক্ত সঞ্চয় েকি রিকরাহ েিকত্ পািকি না। আেিি 
থামকলন এিং রেছুিকর্ি জনয থেিল আিুল ফজকলি েলম চালাকনাি খস খস িব্দ 
থিানা থগকলা। সি পরিস্কাি িাকি িুকঝকছা? একত্াির্ র্া িলকলাম ত্াি সি রেছু রঠে 
মকত্া রলখকত্ থপকিকছা? 
 
 জ্বী জাহাপনা। আরম রিস্তারিত্ রিিির্ সহ সিরেছু অিকি অিকি রলরপিদ্ধ েকিরছ। 
র্ািা এই রিিির্ী পাঠ েিকি ত্ািা আপনাি মহান রিচির্ত্া, অতু্লনীয় রূ্িরৃ্রষ্ট এিং 
সাংগঠরনে র্িত্া সম্পকেদ অধযয়ন েকি সীমাহীন উপোি লাি েিকি। 
 
আিুল ফজল একত্া থিরি িেি িেি েকি থেন? আেিি িািকলন। থিাধহয় থস মকন 
েকি লাগাত্াি চািুোিীত্া ত্াি অরধে আস্থািাজন হওয়াি এেমাত্র পথ। পািরসেিা 
রে এিেম আচির্ই েকি? রেন্তু বিিাম খান থত্া এমন রছকলন না। ত্াাঁি সাকিে 
অরিিািকেি সৃ্মরত্ এিং ত্াি প্ররত্ ত্াাঁি আচিকর্ি রিষয়রি এখকনা ত্াি জনয থির্নাময় 
এিং আেিি থজাি েকি ত্াাঁি মন থথকে এই রচন্তা সরিকয় রর্কত্ চাইকলন। 
 
 চকলা আমিা িাইকি র্াই। িারে েথা আমিা থসখাকন থর্কয় আলাপ েিকিা। আেিি 
ত্াাঁি িযরক্তগত্ েি থথকে আিুল ফজলকে রনকয় িাইকিি উঠাকন উপরস্থত্ হকলন। 
থসখাকন ত্াাঁি রত্ন পুত্র থখলা েিরছকলা। পাাঁচ িছকিি থসরলম এেরি থখলনা গারডকত্ 
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িকস রছকলা এিং ত্াি থথকে এগাকিা মাকসি থছাি মুিার্ গারডিা িানরছকলা। অনয জন 
র্ারনয়াল, ত্াি িয়স সাকড রত্ন িছি। এেরি রনম গাকছি ছায়ায় র্াাঁরডকয় থাো আেিি 
এিং আিুল ফজকলি উপরস্থরত্ ত্ািা থিি পায়রন এিং থখলা চারলকয় র্ারিকলা। থসরলম 
দ্রুত্ থিকড উঠরছকলা। ত্াি বর্রহে গডন হীিািাঈ এি মকত্া রচেন এিং রছপরছকপ। 
ত্াি ঘন োকলা চুল এিং লম্বা লম্বা থচাকখি পাপরডও মাকয়ি মকত্াই। মুিার্ ওি 
োছাোরছ লম্বা রেন্তু অরধে স্বাস্থযিান, অকনেিা আেিকিি মকত্াই, রেন্তু জয়সলরমকিি 
িাজপুত্ িাজেনযা মাকয়ি মকত্া ত্ামাকি থচাখ ত্াি। থছাি র্ারনয়াল নারু্স নুরু্স গডকনি, 
রেন্তু থস আেিি িা ত্াি সুন্দিী পািরসে মাকয়ি থচহািা িা গডন পায়রন। 
 
আেিি সন্তুষ্ট রচকি ত্াকর্ি পর্দকিির্ েিরছকলন থর্মনিা রত্রন সিসময় েকি থাকেন। 
থিখ থসরলম রচিরত্ থর্মন িরিষযত্িার্ী েকিরছকলন থত্মনিাই ঘকিকছ, রত্রন রত্নরি 
িরলষ্ঠ পুত্র লাি েকিকছন। ওকর্িকে থর্কখা আিুল ফজল, উিিসূরি রহকসকি ঐিেম 
রত্নজন স্বাস্থযিান পুকত্রি মকত্া সুরৃ্ঢ় রিরি স্থাপকনি থচকয় আমাি সাম্রাকজযি জনয থিরি 
আি রে েিা আমাি পকি সম্ভি হকত্া? আল্লাহ্ আমাি প্ররত্ অকনে সর্য় হকয়কছন। 
 
 রনিয়ই জাহাপনা। আল্লাহ্ ত্াাঁি ঐশ্বরিে আকলা আপনাি উপি িষদর্ েকিকছন। 
 
রিশুকর্ি গারডিা উঠাকনি অনয প্রাকন্ত থপৌঁকছ থথকম থগকছ এিং মুিার্ থসিায় চডাি থচষ্টা 
েিকছ, সকন্দহ থনই এিাি ত্াি পালা। থসই মুহূকত্দ সুরফি সত্েদিার্ীি েথা মকন 
পডকত্ই আেিকিি পরিতৃ্প্তিাি িাধাগ্রস্ত হকলা। ত্াকর্িকে এোগ্ররচকি পর্দকিির্ 
েিকত্ েিকত্ আেিি িািকলন ত্াাঁকে ত্াকর্ি রিিাি জনয রিকিষ গুরুত্ব আকিাপ 
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েিকত্ হকি এিং ত্াাঁকর্ি মকধয রহংসা িা বিরিত্াি থোকনা লির্ থর্খা র্ায় রে না থস 
রিষকয়ও সত্েদ থােকত্ হকি। রেন্তু থর্খা থগকলা থসরলম হাসকত্ হাসকত্ মুিার্কে 
গারডকত্ িসাি জায়গা থছকড রর্কলা। ত্ািা এখকনা অকনে থছাি….রত্রন থিাোি মকত্া 
রচন্তা েিকছন। ত্াি িািনাি অিোি সৃরষ্ঠ হকত্ এখকনা িহু িছি িারে আকছ- র্রর্ওিা 
থোকনা রু্রিন্তাি অিোি সৃরষ্ট হয়। রত্রন ত্াকর্ি োকছ এরগকয় থর্কত্ রনকলন রেন্তু থসই 
সময় থোরচদ ত্াাঁি রর্কে এরগকয় একলা। 
 
জাহাপনা, রিরিি রনমদার্ পরিেল্পনা আকলাচনা েিকত্ স্থপরত্িা একসকছন। 
 
 চমৎোি। আরম এখনই আসরছ। তু্রমও আমাি সকঙ্গ একসা আিুল ফজল। আরম চাই 
এই প্রেকল্পি সিরেছু তু্রম জাকনা। থিখ থসরলম রচিরত্কে থর্য়া ওয়ার্া অনুর্ায়ী আরম 
রিরিকত্ এেরি নতু্ন িাজধানী রনমদার্ েিকত্ র্ারি, এই সুরফ সাধে আমাি রত্ন 
পুকত্রি জকন্মি িরিষযত্িার্ী েকিরছকলন। স্থাপত্যরিকল্পি প্ররত্ আপনাি আগ্রকহি েথা 
সিদজনরিরর্ত্ জাহাপনা। রর্ল্লীকত্ আপনাি রপত্াি সমারধরি সািা রহনু্দস্থাকনি মকধয 
সিকচকয় থেষ্ঠ স্থাপনা। 
 
এই প্রথম িাকিি মকত্া আিুল ফজল িারডকয় িলরছকলা না। আেিি িািকলন। 
িালুপাথি এিং মাকিদল পাথকি বত্রি হুমাযূ়কনি অষ্টিুজ সমারধরি সরত্যই রৃ্রষ্টনন্দন। এি 
রিত্ল গমু্বজ এিং সামিসযপূর্দ রুরচিীল রিনযাস সমিেকন্দ অিরস্থত্ বত্মুকিি সমারধি 
েথা মকন েরিকয় থর্য়, র্াি অঙ্কন রচত্র আেিি থর্কখকছন। 
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 থত্ামাকে এি রিস্তারিত্ রিিির্ ঘিনাপরিকত্ রলরপিদ্ধ েিকত্ হকি আিুল ফজল। 
রিরিি গঠন বিলী সিরেছু থথকে রিি মাত্রাি হকি-এ পর্দন্ত আমাি, আমাি রপত্াি 
অথিা আমাি রপত্ামকহি িািা রহনু্দস্তাকন র্া রেছু রনরমদত্ হকয়কছ ত্াি তু্লনায়। আরম 
আমাি রহনু্দ প্রজাকর্ি রনমদার্বিলীকত্ িহিরি গকড থত্ালাি রসদ্ধান্ত রনকয়রছ। এই জনয 
আরম রহনু্দ স্থপরত্কর্ি রনিদাচন েকিরছ। ইকত্ামকধয ত্াকর্ি রজজ্ঞাসািার্ েকি আরম িহু 
ঘটা িযয় েকিরছ। রনকর্দিনা পাওয়াি জনয ত্াাঁকর্ি োকছ প্রাচীন অকনে গ্রন্থ িকয়কছ 
র্াকত্ সিরেছুি রিস্তারিত্ রিিির্ রলরপিদ্ধ িকয়কছ। েীিাকি উিম ইি বত্রি েিকত্ হয় 
ত্াি থথকে শুরু েকি স্থাপনাি অিস্থান থেমন হকল এি অরধিাসীকর্ি জনয থসৌিাগয 
িকয় আনকি, এি সিরেছু। 
 
আেিকিি সকম্মলন েকি রু্ইজন স্থপরত্ অকপিা েিরছকলা। ত্াাঁকর্ি এেজন লম্বা এিং 
মধযিয়সী এিং অপিজন অকনে ত্রুর্ এিং ত্াি িগকল রেছু লম্বা আোকিি থপচাকনা 
োগজ থর্খা র্ারিকলা। ত্ািা আেিিকে েুরর্দি েিকলা। আেিি ত্াাঁকর্ি মকধয থর্ 
িকয়াকজযষ্ঠ ত্াকে সকম্বাধন েিকলন। স্বাগত্ম তু্রহন র্াি, থত্ামাি পরিেল্পনা জানাি জনয 
আরম উদ্গ্গ্রীি হকয় আরছ। থত্ামাি থছকলি হাকত্ি ঐ োগজগুরলকত্ রে িকয়কছ? 
 
এগুরলকত্ রেছু প্রাথরমে অঙ্কন রচত্র িকয়কছ জাাঁহাপনা। 
 
 ওগুরল খুকল ধকিা, আরম থর্খকত্ চাই। 
 
রনিয়ই। থমাহন, জাাঁহাপনা র্া িলকলন েকিা। 
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 আেিি অকপিা েিকত্ লাগকলন র্খন থমাহন থিরিকলি উপি এেিা এেিা েকি 
নেিা গুরল থমকল ধকি থসগুরলি চািকোর্ায় পাথি চাপা রর্কত্ লাগকলা। ত্াি আঙু্গকলি 
অগ্রিাগগুরল োরল মাখা এিং থসগুরল সম্ভিত্ উকিজনায় সামানয োাঁপরছকলা। থমাহকনি 
োগজগুরল থমকল িাখাি োজ থিষ হওয়াি আকগই আেিি সাগ্রকহ ত্াি উপি ঝুাঁকে 
পডকলন। োগজগুরল চতু্িুদজ র্াগ রিরিষ্ট র্াি রিরিি অংকি স্থাপনাগুরল রচরহ্নত্ েিা 
আকছ। 
 
জাহাপনা আমিা এই অঙ্কনিা রর্কয় শুরু েিকল িাকলা হয়। তু্রহন র্াি সিকচকয় িড 
আোকিি অঙ্কনিাি রর্কে রৃ্রষ্ট আেষদর্ েিকলন। এখাকন আরম সমগ্র িাজপ্রাসাকর্ি 
িিনগুরলি থর্ৌরগে রিনযাস অঙ্কন েকিরছ। আপনাি রনকর্দি অনুর্ায়ী প্রধান িহিরিকে 
রনকচ থিকখ মালিূরমি উপকি এি অিস্থান রনরর্দষ্ট েিা হকয়কছ। এি রত্ন রর্কে প্রাচীি 
থােকি এিং উিি-পরিম অংকি থােকি রিিাল হ্রর্। এই হ্রর্ রিরিি রনিাপিাই শুধু 
িিা েিকি না িিং এি পারনি চারহর্াও পূির্ েিকি। আেিি সম্মরত্ সূচে মাথা 
নাডকলন। 
 
আরম প্রস্তাি েিরছ িাজপ্রাসার্, মসরজর্ এিং অনয সেল িিনগুরল অরঙ্কত্  াকলি িীকষদ 
অিরস্থত্ এই থিখা িিািি রনমদার্ েিা থহাে র্া র্রির্-পরিম রর্ে থথকে উিি-পরিম 
রর্কে প্রসারিত্। রেন্তু র্য়া েকি মকন িাখকত্ হকি জাহাপনা, র্রর্ও আমিা আপনাি 
ইিা িাস্তিায়কনি র্থাসাধয থচষ্টা েকিরছ ত্িুও এই অঙ্কনগুরল আমাকর্ি প্রাথরমে 
ধাির্াি িাস্তিায়ন মাত্র। 
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 এই নেিারি আমাকে আকিেিু িুঝাও। আেিি িলকলন। 
 
 িাজপ্রাসার্রি ধািািারহে িাকি সংরু্ক্ত এোরধে উঠাকনি সংকর্াকগ গরঠত্ হকি। আজ 
আমিা প্রসাকর্ি প্রধান িিন গুরলি অরঙ্কত্ নেিা রনকয় একসরছ। এগুরল আপনাি পছন্দ 
হকল আপনাকে আকিা স্পষ্ট ধাির্া থর্য়াি জনয আমিা একর্ি োকঠি বত্রি িুর 
সংস্কির্ িারনকয় আনকিা। 
 
 এই জায়গািা রে? আেিি অঙ্কন রচকত্রি এেরি রিিাল থর্য়াল থঘিা অংি থর্রখকয় 
রজকজ্ঞস েিকলন। 
 
এিা থহকিম সািা-আপনাি রনকর্দি অনুর্ায়ী পাাঁচকিা নািী র্াকত্ ত্াকর্ি পরিচারিোকর্ি 
রনকয় আিাকম িসিাস েিকত্ পাকি থত্মন িড েকি এি োঠাকমা অরঙ্কত্ হকয়কছ। 
ত্াাঁকর্ি অরধোংকিিই এই প্রাসাকর্ েি থােকি, এি নাম পাাঁচমহল। তু্রহন র্াি এেরি 
উাঁচু পাাঁচত্লা িিকনি নেিা আঙু্গল রর্কয় থর্খাকলন। আরম পািসয ভ্রমকর্ি সময় থর্ সি 
িিন থর্কখরছ ত্াি অনুেিকর্ এি নমুনা বত্রি েকিরছ। পািরসেিা অত্যন্ত চাতু্কর্দি সকঙ্গ 
িিন গুরলকত্ ঠাণ্ডা িাযু় প্রিাকহি জনয জাফরি এিং সুিকঙ্গি িযিস্থা থিকখকছ এিং আরমও 
এই িিনরিকত্ এেই িযিস্থা থিকখরছ। আরম এই প্রাসাকর্ি থসৌন্দকর্দি রর্কেও রিকিষ 
নজি রর্কয়রছ-এই থর্খুন, প্ররত্রি ত্লা থেমন সরু স্তকম্ভি উপি িি েকি আকছ। 
এের্ম উপকিি ত্লায় অরঙ্কত্ হকয়কছ হাওয়া মহল-এখাকন গমু্বজ আোকিি আিার্কনি 
রনকচ প্রচুি হাওয়া িাত্াকসি মকধয মরহলািা িকস সময় োিাকত্ পািকি। 
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িাকলা, আেিি িলকলন। ত্াাঁি স্ত্রী এিং িরিত্াাঁকর্ি উপরু্ক্ত রিলারসত্াি িযিস্থা থাো 
উরচত্। সংখযায় িমিধদমান িরিত্াকর্ি মকধয এখকনাও রত্রন মায়ালাি সকঙ্গ সািাৎ 
েকিন, োমনাি থচকয় একত্ারর্কনি িাকলািাসাই থিাধহয় এি োির্। র্রর্ও অনযিা 
আকিা অরধে বর্রহে আোিা সৃরষ্ট েিকত্ পািকছ। নিাগত্ এেরি রুি থর্িীয় থমকয়-
র্াকে এে ধনী থমাগল সওর্াগি উপহাি রহকসকি পারঠকয়কছ-থমকয়রি ত্াি নীলা সরৃ্ি 
থচাখ, ফযাোকি চামডা এিং সূর্দাকলাকেি িকর্দ িরর্দল চুল রনকয় ইর্ারনং আেিকিি অরধে 
মুকনাকর্াগ োডরছকলা। 
 
এই থর্ িিনগুরলি নেিা থর্খকছন, এগুরল আপনাি মাত্া, ফুফু এিং প্রধান স্ত্রীকর্ি 
জনয রনধদাির্ েকিরছ জাাঁহাপনা। 
 
আেিি তু্রহন র্াকিি অরঙ্কত্ েরত্পয় অরিজাত্ প্রাসাকর্ি নেিাি উপি থচাখ 
িুলাকলন। িানী হীিািাঈ এি জনয তু্রম থোকনা প্রসার্রি প্রস্তাি েিকছা? 
 
এরি জাহাপনা। থর্খুন, এি ছাকর্ি উপি এেরি ছত্রী িকয়কছ থর্খাকন রত্রন চাাঁর্ থর্খাি 
জনয থর্কত্ পািকিন এিং পূজা অচদনাও েিকত্ পািকিন। 
 
আেিি সত্েদত্াি সকঙ্গ নেিারি থর্খকলন। র্রর্ও রত্রন ের্ারচৎ হীিািাঈ এি সকঙ্গ 
সািাৎ েিকত্ন ত্িুও প্রথম স্ত্রী এিং িড থছকলি মা রহকসকি ত্াি উপরু্ক্ত মর্দার্া 
প্রর্াকনি রর্কে ত্াি মকনাকর্াগ রছকলা। 
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চমৎোি! রেন্তু আমাি প্রাসার্ থোনরি? 
 
 এই থর্, থহকিকমি পাকিই এি অিস্থান। এরি ছার্ রিরিষ্ট হাাঁিাপথ এিং িূগিদস্থ 
সুিকঙ্গি মাধযকম থহকিকমি সকঙ্গ রু্ক্ত। আপনাি প্রাসাকর্ি সমু্মকখি রিিাল উঠানরিকত্ 
থােকছ অনুপ ত্ালাও িা অতু্লনীয় জলেুণ্ড। এরি িাি ফুি গিীি এিং হ্রকর্ি সকঙ্গ 
এোরধে জলনালী িািা সংরু্ক্ত, ফকল সিদর্া আপরন জল প্রিাকহি সকত্জ েলধ্বরন 
শুনকত্ পাকিন। 
 
সমগ্র িহকি সিিিাহ েিাি মকত্া র্কথষ্ট পারন হ্রর্রিকত্ থােকি, এ রিষকয় তু্রম রে 
রনরিত্? 
 
প্রকেৌিলীিা এ রিষকয় আমাকর্ি ইরত্িাচে আশ্বাস প্রর্ান েকিকছ জাহাপনা। 
 
 এিা রে? আেিি ত্াি প্রস্তারিত্ প্রাসাকর্ি এেপাকি থিি িড জায়গা রনকয় বত্রি 
এেরি আয়ত্কিত্রাোি আেৃরত্ সামানয রিভ্রারন্ত রনকয় পর্দকিির্ েিরছকলন। 
 
 এিা আপনাি িযরক্তগত্ চত্বি জাাঁহাপনা, ত্কি এি থমকঝ সাধাির্ পাথকিি িগদাোি খণ্ড 
রিরছকয় বত্রি না েকি র্ািাি ছকেি মকত্া েকি বত্রি েিাি প্রস্তাি েিরছ আরম। 
আপরন এিং আপনাি সিাসর্গর্ এখাকন রিিাল আেৃরত্ি ঘুরি িরসকয় র্ািা থখলকত্ 
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পািকিন অথিা রিোম রনকত্ পািকিন। চমৎোি। তু্রম িযাপে উদ্ভািনী িমত্াি পরিচয় 
রর্কয়কছা তু্রহন র্াি। আি এিা রে? 
 
আরম এি নাম রর্কয়রছ থর্ওয়ান-ই-খাস, আপনাি িযরক্তগত্ সিাি স্থান। িাইকি থথকে 
থর্খকল মকন হকি এরি রিত্ল রিরিষ্ট িিন রেন্তু িাস্তকি এরি এেরি েি। থমাহন 
থত্ামাি অঙ্কন েিা অিযন্তিীর্ নেিািা থর্খাও। 
 
এখন থমাহনকে খারনেিা আত্মরিশ্বাসী মকন হকলা। থস ত্াি িাম োাঁকধ থঝালাকনা চামডাি 
িযাগ থথকে এেরি োগকজি পাত্া থিি েকি থিরিকলি উপি থমকল ধিকলা। আেিি 
থসখাকন অরঙ্কত্ এেরি উাঁচু ছার্ রিরিষ্ট েি থর্খকত্ থপকলন র্াি রঠে মধযখাকন 
েরুোর্দখরচত্ স্তম্ভ িকয়কছ। স্তম্ভরিি রনম্াংি সরু রেন্তু থসিা উপি রর্কে প্রসারিত্ হকয় 
িৃিাোি ঝুলিািান্দাি িি থেে রহকসকি োজ েিকছ এিং ঝুলিািান্দাি সকঙ্গ রু্ক্ত 
িকয়কছ েকিি চাি রর্কে প্রসারিত্ চািরি থসতু্। সরত্যই আেষদর্ীয়, রেন্তু এিা রে 
ধিকনি ঘি? 
 
 আরম রঠে িুঝলাম না। অকত্া উাঁচুকত্ অিরস্থত্ িিান্দা রে োকজ আসকি? 
 
ঐ িািান্দায় রসংহাসকন িকস আপরন প্রজাকর্ি িক্তিয েির্ েিকিন জাহাপনা। আি 
আপনাি সাম্রাজয থর্কহতু্ পৃরথিীি এেচতু্থদাংি িূখকণ্ড প্রসারিত্ ত্াই এই িাস্তিত্াি 
প্রত্ীে রহকসকি থসতু্ চািরি স্থাপন েিা হকয়কছ। থর্ থেউ আপনাি োকছ িক্তিয থপি 
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েিকত্ চাইকি থস ঐ থসতু্গুরলি এেরি রর্কয় আপনাি োকছ অগ্রসি হকি। িারে 
সিাসর্িা রনকচ অিস্থান েকি সিরেছু থর্খকি ও শুনকি। 
 
আেিি এোগ্ররচকি নেিারি পর্দকিির্ েিকত্ লাগকলন। রত্রন আিা েকিরছকলন তু্রহন 
র্াি সম্রাকিি উপরু্ক্ত এেরি সাধাির্ সিা েকিি পরিেল্পনা েিকি রেন্তু থস ত্াি 
রনকজি অিস্থানকে অরত্িম েকি থগকছ। র্কত্াই রত্রন নেিারি পাঠ েিকলন এিং 
থসিাি ত্াৎপর্দ অনুধািন েিকলন ত্কত্াই থিরি রত্রন থসিা পছন্দ েিকলন। 
 
 তু্রম এই ধাির্া থোথায় থপকল? পািকসযি িাহ এি রে এমন থোকনা স্থাপনা িকয়কছ? 
 
 অনয থোকনা িাজা িা সম্রাকিি এমন নেিাি িিন িা েি থনই জাহাপনা। এিা সমূ্পর্দ 
আমাি রনজস্ব পরিেল্পনা। আপরন রে একত্ সন্তুষ্ট? 
 
 থিাধহয় আরম সন্তুষ্ট…রেন্তু থেেস্থকলি এই স্তম্ভরি, মকন হয় এরি োঠ রর্কয় বত্রি েিা 
হকি এিং থসিা চন্দন োঠ? 
 
না জাহাপনা। থসতু্গুরলি িাি সহয েিাি জনয আমাকর্িকে এরি িালুপাথি রর্কয় বত্রি 
েিকত্ হকি। 
 
অসম্ভি! এি নেিা অত্যন্ত জরিল। 
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 আমাি রিি মকত্ি জনয রু্িঃরখত্ জাাঁহাপনা, রেন্তু আরম রনরিত্ িাকি জারন এই জরিল 
নেিা িালুপাথি রর্কয়ই বত্রি েিা সম্ভি। রহনু্দস্তাকনি োরিগিিা একত্াই র্ি থর্ ত্ািা 
িালুপাথিকে োকঠি মকত্াই থেকি িা থখার্াই েকি নেিা সৃরষ্ট েিকত্ পািকি-থোকনা 
নেিাই ত্াাঁকর্ি জনয েরঠন নয়। 
 
 থত্ামাি োরিগিিা র্রর্ সরত্যই ত্া েিকত্ পাকি ত্াহকল সমগ্র িাজপ্রাসাকর্ি প্ররত্রি 
স্তম্ভ, ঝুলিািান্দা, জানালা এিং প্রকিি পথ িালুপাথি (সযাণ্ডকস্টান) রর্কয় বত্রি েিা 
থহাে। আমিা এমন এেরি থগালাপ লাল িহি বত্রি েিকিা র্া সমগ্র জগকত্ি মাকঝ 
এেরি রিস্ময় হকয় থােকি… মকনি রৃ্রষ্টকত্ ইকত্ামকধযই আেিি ত্াি নতু্ন িাজধানী 
থর্খকত্ পারিকলন, এেরি গহনাি িাকেি মকত্াই সূক্ষ্ম োরুোর্দ খরচত্, িালুপাথকিি 
সুরৃ্ঢ় গাাঁথুনীকত্ িরলষ্ঠ। এরি থেিল থিখ থসরলম রচিরত্ি উপরু্ক্ত েদ্ধাঘদই হকি না িিং 
থমাগল থেষ্ঠকত্বি সৃ্মরত্রচহ্ন রহকসকিও অমি হকয় থােকি। 
 
* 
 
তু্রহন র্ািকে আেিি রিরিি রনমদার্ োকজি ত্োিধায়ে রহকসকিও রনরু্ক্ত েকিকছন। 
থস জারনকয়কছ ইকত্ামকধযই রত্রি হাজাি রনমদার্ েরমে থসখাকন োজ েিকছ এিং এই 
সংখযা িমিধদমান। প্ররত্রর্ন জ্বলন্ত সূকর্দি রনকচ অসংখয পুরুষ এিং েরত্পয় নািীি লম্বা 
থিখা মালিূরম পর্দন্ত প্রসারিত্ রিকিষিাকি বত্রি মারিি িাস্তা রর্কয় প্রকয়াজনীয় মালালাম 
চূডায় রনকয় র্াকি এিং রিরিি িজদ ও পাথিেুরচ ঝুরডকত্ েকি মাথায় রনকয় থনকম 
আসকছ। রূ্ি থথকে ত্াাঁকর্ি থর্খকত্ অকনেিা রপাঁপকডি সারিি মকত্া লাকগ র্ািা সূকর্দার্য় 
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থথকে সূর্দাস্ত পর্দন্ত অন্তহীন বধর্দ এিং পরিেকমি সকঙ্গ চলমান। ত্াাঁকর্ি পরিধাকন 
অপ্রতু্ল থপাষাে-পুরুষকর্ি পিকন ময়লা ধূরত্ অথিা থনংরি এিং মরহলাকর্ি পিকন 
সুরত্ি িারড। থোকনা থোকনা মরহলাি রপকঠ আিাি ত্াাঁকর্ি রু্গ্ধকপাষয রিশু ঝুরলকয় িাাঁধা 
িকয়কছ। থমকিিকর্দি িস্ত ি আিার্কনি রনকচ পাত্া মারু্কি িাকত্ ত্াকর্ি ঘুমাকনাি িযিস্থা 
এিং থসখাকনই ত্ািা ঘুাঁকি রর্কয় োল, সরজ এিং হাকত্ িানাকনা চযাো থগালােৃরত্ি রুরি 
িারনকয় আহাি েকি। 
 
আেিি র্খন থঘাডায় চকড রনমদার্ এলাো পরির্িদন েিরছকলন ত্খন ত্াাঁি মকন হকলা এ 
থর্কনা ত্াাঁি থনতৃ্ত্বাধীন এেরি রিি ধিকনি থসনািারহনীি রু্দ্ধিত্ অিস্থা। রত্রন তু্রহন 
র্ািকে রনকয় প্রায়ই রনমদার্ েমদ পরির্িদকন আকসন। তু্রহন র্াি সন্তুরষ্টপূর্দ রৃ্রষ্টকত্ 
চািপাি পর্দকিির্ েিরছকলা। থর্খুন জাাঁহাপনা ইকত্ামকধযই েকত্ািা অগ্রগরত্ সারধত্ 
হকয়কছ। িূরম সমত্ল েিা থিষ এখন ত্া িিন রনমদাকর্ি জনয প্রস্তুত্। িীঘ্রই আমিা 
প্রথরমে রিরিপ্রস্তি গুরল খুডকত্ পািকিা। 
 
আি িালুপাথি আহিকর্ি োকজি অগ্রগরত্ েকত্ািা? 
 
 রু্ইহাজাি অমসৃর্ প্রস্তি খণ্ড ইকত্ামকধযই োিা সম্পি হকয়কছ এিং আগামী সপ্তাকহ 
থসগুরল িলর্িানা গারডকত্ েকি এখাকন রনকয় আসা শুরু হকি। ত্ািপি এখাকন 
োরিগিিা থসগুরলকে আেৃরত্ প্রর্াকনি োজ শুরু েিকি। 
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আমাি মাথায় এেরি িুরদ্ধ একসকছ র্াি ফকল োকজি গরত্ আকিা দ্রুত্ত্ি হকি। 
আমাকর্ি হাকত্ সি রনরমদত্িয িিকনি রিস্তারিত্ নেিা িকয়কছ। ত্াই পাথি সংগ্রকহি 
স্থাকনই প্রধান খণ্ডগুরল থেকি প্ররত্রি িিকনি আেৃরত্ প্রর্ান েিা র্ায়। ত্ািপি 
থসগুরলকে রিরিকত্ একন র্থাস্থাকন জুকড রর্কলই হকি। 
 
 চমৎোি িুরদ্ধ জাহাপনা। এি ফকল িিনগুরল অল্প সমকয়ি মকধয সরিকিরিত্ েিা সম্ভি 
হকি এিং রনমদার্ এলাোি হিকগাল ও রিড হ্রাস পাকি। 
 
 আরম চাই সেল েরমেকে উিম পারিেরমে থর্য়া থহাে। থঘাষর্া র্াও আরম ত্াকর্ি 
বর্রনে মজুিী রিগুর্ েকি রর্রি এিং োজ র্রর্ িাকলা গরত্কত্ আগায় ত্াহকল সপ্তাকহ 
এেরর্ন িাজিসযিাণ্ডাি থথকে ত্াকর্ি রিনামূকলয িসয সিিিাহ েিা হকি। আরম চাই 
প্ররত্রর্ন েরমেিা চাঙ্গা িাি রনকয় োকজ থর্াগ রর্ে এিং আরম আকিেরি উিম 
উর্াহির্ সৃরষ্ট েিকত্ চাই। 
 
েীিাকি জাাঁহাপনা? 
 
 আমাকে পাথি সংগ্রকহি স্থাকন রনকয় চলল। আমাি প্রজাকর্ি সকঙ্গ আরম পাথি োিকত্ 
চাই এিং ত্াাঁকর্ি থর্খাকত্ চাই থর্ ত্াাঁকর্ি সম্রাি েকঠাি িািীরিে পরিেমকে িয় েকিন 
না। 
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রু্ই ঘটা পকিি ঘিনা। আেিকিি নি গা থিকয় র্ির্ি েকি ঘাম ঝিকছ। রত্রন রৃ্ঢ় 
মকনাকর্াকগি সকঙ্গ পথকিি উপি গাাঁইরত্ চালারিকলন। রঠে লডাই এি সময় রত্রন থর্মন 
েকি রু্দ্ধেুঠাি িা িিদা চালান থত্মরন অিযথদ লকি গাইরত্ি থচাখা অগ্রিাগ পাথকিি 
সরঠে অিস্থাকন আঘাত্ হানরছকলা। থসিা রছকলা প্রচণ্ড বর্রহে িরক্তি োজ। আগামীোল 
ত্াি িিীকিি থপিীগুরল থত্মনই আডষ্ট হকয় পডকি থর্মনিা হকয় থাকে রু্কদ্ধি েরঠন 
লাডই এি পি। রেন্তু ের্ারচৎ রত্রন এমন আনন্দকিাধ েকিন। রনয়রত্ ত্াাঁি জনয অকনে 
মহান েমদ রনধদাির্ েকি থিকখকছ। রেন্তু এই মুহূকত্দ এেজন সাধাির্ মজুকিি মকত্া 
েকঠাি পরিেম েিকত্ ত্াাঁি থমাকিই খািাপ লাগরছকলা না, থর্ৌিকনি িরক্তকত্ থগৌিিারন্বত্ 
এিং িরিষযকত্ি রু্িদািনা মুক্ত হকয়। 
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১১. ধূসর সাগর 
 
জাাঁহাপনা আপরন র্খন গুজিাকিি সমিারির্ান থিষ েকি রফিকিন ত্কত্ারর্কন নতু্ন 
িহকিি িিাপ্রাচীকিি রনমদার্ োজ থিষ পর্দাকয় থপৌঁকছ র্াকি, তু্রহন র্াি আেিিকে 
িলকলা। আেিি, আিুল ফজল এিং তু্রহন র্ািকে রনকয় থঘাডায় েকি রিরিি 
প্ররত্িিা প্রাচীি পরির্িদন েিরছকলন। িত্দমাকন প্রাচীিরি ছয় ফুি উচ্চত্ায় থপৌঁকছকছ। 
 
থত্ামাি েথা থত্ামাকে িিা েিকত্ হকি, আেিি উিি রর্কলন। আমাি রু্দ্ধারির্ান 
থিরি র্ীঘদ হকি না। আহকমর্ খান এিং অনযানয থসনাপরত্কর্ি সাকথ রনকয় আমাি রপত্া 
প্রায় চরল্লি িছি আকগ গুজিাি জয় েকিরছকলন। ত্াাঁকর্ি অরিজ্ঞত্া থথকে আরম অকনে 
রেছু রিকখরছ। থিিিাহ্ িলপূিদে আমাি রপত্াকে গুজিাকিি িূখণ্ড থথকে রিত্ারডত্ 
েকিরছকলা। এইিাি আরম গুজিাি জয় েিাি পি ত্া রচিোল থমাগল সাম্রাকজযি 
অন্তিূদক্ত হকয় থােকি। 
 
েযাকম্ব এিং সুিাত্ রর্কয় থর্ সি ত্ীথদর্াত্রী আিকিি উকদ্দকিয পরিত্র ধমদর্াত্রা েকিন ত্ািা 
র্রর্ র্াত্রা পকথ রনিাপিা লাি েকিন, ত্াহকল ত্ািা িযাপে িাকি আপনাি প্রিংসা 
েিকিন জাহাপনা। গুজিাকিি িাজ পরিিাি গুরলি অন্তিঃেলকহি ফকল থসখাকন আইন-
িৃিলা পরিরস্থরত্ি থর্ অিনরত্ ঘকিকছ ত্াি োিকর্ ভ্রমর্োিীকর্ি জীিন রু্রিদসহ হকয় 
উকঠকছ, আিুল ফজল সুলরলত্ েকে িকল উঠকলা। গুজিাজ আিাি থমাগলকর্ি রনয়িকর্ 
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একল এি িন্দিগুরল থথকে থর্ েি আর্ায় হকি, আরম রনরিত্ ত্া আমাকর্ি িাজস্ব 
আকয়ি এেরি রিিাি অংি পূির্ েিকি। 
 
 তু্রম রঠেই িকলকছা আিুল ফজল। গুজিাজ এখকনাও এেরি সমৃদ্ধ িাষ্ট্র। আমাি ইিা 
রিরিি অলংেিকর্ি জনয থসখান থথকে পর্দাপ্ত পরিমার্ রু্দ্ধ লুরষ্ঠত্ মালামাল রনকয় 
আসা। 
 
েথা থিষ েকি আেিি থসখাকন তু্রহন র্াি ও আিুল ফজলকে থিকখ থঘাডা ছুরিকয় 
মালিূরম থপরিকয় রনকচি সমত্ল িূরমি রর্কে িওনা হকলন। থসখাকন ত্াি বসনযিা রিরিি 
স্থাপন েকিকছ। আেিি র্খন থসরর্কে অগ্রসি হরিকলন ত্খন রত্রন অনুিীলনিত্ 
বসনযকর্ি গার্ািনু্দকেি গুরলিষদকনি থধায়া থর্খকত্ থপকলন। আকিে রর্কে 
থগালন্দাজিারহনী নতু্ন বত্রি েিা থব্রাকিি োমাকনি ধ্বংস িমত্া পিীিা েিরছকলা। 
আেিকিি রনকজি োিখানায় োমানগুরল রনমদার্ েিা হকয়কছ। নতু্ন আরিষ্কাি থথকে 
থিরি সুরিধা লাকিি জনয রত্রন পিীিামূলে িাকি এমন রিিাল নকলি োমান বত্রি 
েরিকয়কছন থর্ আহকমর্ খাকনি ধাির্া থসিা স্থানান্তি েিকত্ এেহাজাি ষাাঁড র্িোি 
হকি। র্রর্ও আেিি জানকত্ন আহকমর্ খান িারডকয় িলকছন ত্ািপিও রত্রন রসদ্ধান্ত 
রনকয়কছন গুজিাি অরির্াকন এই র্ানিােৃরত্ি অস্ত্রগুরল না থনয়াি। োির্ ত্াাঁি ধাির্া, 
অিকিাধ সৃরষ্ট েিাি িহু সময় পকিও থর্খা র্াকি ঐ অস্ত্র র্থাস্থাকন স্থাপন েকি োর্দিম 
শুরু েিা র্ায়রন। 
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আেিি থর্খকলন আহকমর্ খান এিং থমাহাম্মর্ থিগ এেরি ত্ািুি পাকি র্াাঁরডকয় 
পিস্পকিি সকঙ্গ ত্েদ েিকছ। আেিিকে থঘাডায় চকড এরগকয় আসকত্ থর্কখ উিকয় 
েুরর্দি েিকলা। 
 
আপনািা রু্জন রে রিষকয় ত্েদ েিকছন? 
 
রু্দ্ধ র্াত্রাি জনয প্রকয়াজনীয় িসর্ এিং িসয সংগ্রকহি সময় রনকয় জাহাপনা, আহকমর্ 
খান িলকলন। 
 
আরম এে মাস থর্রি েিাি প্রস্তাি রর্কয়রছলাম জাাঁহাপনা, থমাহাম্মর্ থিগ িলকলন, এই 
সমকয়ি মকধয আমিা র্াকত্ পর্দাপ্ত িসয সংগ্রহ েিকত্ পারি। 
 
রেন্তু জাহাপনা, আমাি িক্তিয হকলা-আমিা র্রর্ েম মালামাল রনকয় দ্রুত্ অগ্রসি হকত্ 
পারি ত্াহকল আমাকর্ি অকপিােৃত্ েম িসর্ প্রকয়াজন হকি। আিাি অনযরর্কে 
গুজিাকিি িাজপরিিাকিি রিিমত্ািলম্বী সর্সযিা রিকিষ েকি রমজদা মুরেম এি উপি 
আমিা রনিদি েিকত্ পারি প্রকয়াজনীয় িসকর্ি জনয। 
 
 আরম আপনাি সকঙ্গ এেমত্ আহকমর্ খান, আেিি িলকলন। রু্িিাজ মুরেম আমাি 
হস্তকিপ োমনা েকি থর্ িাত্দা পারঠকয়কছন ত্াি জনয আমাকর্ি গুজিাি আিমর্ অরধে 
বিধত্া লাি েিকি এিং ত্াি োছ থথকে আরম বসনয ও িসর্ সহায়ত্া থনকিা। থসকিকত্র 
আমিা েকি িওনা হকত্ পারি? 
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এে সপ্তাকহি মকধযই জাহাপনা, থমাহাম্মর্ থিগ িলকলন। 
 
 রঠে আকছ, ত্াহকল আমিা এে সপ্তাকহি মকধযই িওনা হরি। 
 
* 
 
জাহাপনা, আপরন রে রর্গকন্তি ঐ ধূলাি থমঘ থর্খকত্ পাকিন? রনিয়ই িহু সংখযে 
মানুষ এেসকঙ্গ র্াত্রা েকিকছ, আেিি এিং আহকমর্ খান এের্ল অগ্রিত্দী বসনয রনকয় 
থঘাডা ছুরিকয় অগ্রসি হরিকলন। ত্ািা গুজিাকিি আহকমর্ািার্ িহকিি োছাোরছ 
অিরস্থত্ পােকত্ থাো িকসযি মাঠ অরত্িম েিকছন। আেিি ত্াি ধাত্ি র্স্তানা 
পরিরহত্ হাকত্ি সাহাকর্য থচাকখি উপি ছায়া সৃরষ্ট েকি ধূলাি ত্িকঙ্গি রর্কে ত্ীক্ষ্ম 
রৃ্রষ্টকত্ ত্াোকলন। ওিা রনিয়ই গুজিাকিি স্বকঘারষত্ িাহ্ ইরিমার্ খাকনি িারহনী। 
রমজদা মুরেকমি অনুমানই সরঠে। ত্াি সকঙ্গ সািাকত্ি সময় থস িকলরছকলা আেিি র্রর্ 
দ্রুত্ অগ্রসি থহান ত্াহকল আহকমর্ািাকর্ি োকছ থমাগল িারহনী ইরিমার্ খাকনি 
মুকখামুখী হকত্ পাকি। আরম রনরিত্ ওিা ইরিমার্ খাকনি িারহনী। র্রর্ ত্াই হয়, ত্হকল 
আমিা ওকর্ি চমকে থর্য়াি সুরিধা পাকিা। 
 
 আমিা িীঘ্রই এ িযাপাকি রনরিত্ হকত্ পািকিা জাাঁহাপনা। আরম রে আিমকর্ি জনয 
প্রস্তুত্ হওয়াি আকর্ি থর্কিা? 
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রনিয়ই। 
 
 েকয়ে রমরনি পি োকলা স্টযারলয়কনি রপকঠ সওয়াি আেিি এের্ল ঘনরিনযস্ত 
বসনযকে থনতৃ্ত্ব র্ান েকি পাো ফসকলি থিত্ মারডকয় ধূরল থমকঘি রর্কে অগ্রসি 
হকলন। আেিকিি মাথায় মযূ়ি পুি রু্ক্ত গমু্বজােৃরত্ি রিকিাস্ত্রার্, থর্কহ থসানাি পাত্ 
থমাডা িিিমদ এিং হাকত্ উনু্মক্ত ত্কলায়াি আলমগীি। ত্াি রঠে থপছকনই রু্ইজন থোরচদ 
সিুজ থমাগল পত্াো িহন েিকছ থঘাডায় চকড। ত্াাঁকর্ি থঘাডাি প্ররত্রি পর্কিকপি 
সকঙ্গ গুজিারি অশ্বাকিাহীকর্ি অিয়ি অরধে স্পষ্ট হকয় উঠকছ। আেিি পরিষ্কাি িুঝকত্ 
পািকলন থর্ িত্রুপি ত্াাঁি িারহনীকে রচনকত্ থপকিকছ এিং রপরছকয় রগকয় আহকমর্ািার্ 
এি প্রাচীকিি আডাকল আেয় থনয়াি পরিিকত্দ ত্ািা থসাজা ত্কর্ি রর্কে থধকয় আসাি 
রসদ্ধান্ত রনকয়কছ। থঘাডাি খুকিি িব্দ ছারপকয় আেিি রচৎোি েকি রজজ্ঞাসা েিকলন, 
ওিা সংখযায় েকত্া জন হকি আহকমর্ খান? 
 
িলা েরঠন, হয়কত্া পাাঁচ হাজাি জাাঁহাপনা। 
 
 ত্ািা রনিয়ই িািকছ ত্ািা সংখযায় আমাকর্ি তু্লনায় র্কথষ্ট থিরি, রেন্তু িাস্তিত্া 
সম্পকেদ ত্ািা রেছুই জাকন না, রে িকলন? 
 
এই মুহূকত্দ উিয় িারহনীি মকধয রূ্িত্ব এে হাজাি গকজিও েম এিং দ্রুত্ এই রূ্িত্ব 
েকম আসকছ। আেিকিি োছ থথকে রনকর্দি থপকয় ত্াি অশ্বাকিাহী রত্িন্দাকজিা থিোকি 
িি রর্কয় র্াাঁরডকয় প্রথম পিলা ত্ীি ছুডকলা গুজিারিকর্ি রর্কে। এ সময় গুজিারিিাও 
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পাটা ত্ীি ছুডকলা। আেিি থর্খকলন অগ্রিত্দী এেজন গুজিারিি থঘাডা ঘাকড রু্রি ত্ীি 
রিদ্ধ হকয় আছকড পডকলা। থসই সাকথ থসরিি সওয়ািী ফসকলি উপি রছিকে পডকলা। 
এেই সকঙ্গ আকিেজন সওয়ািী গাকল ত্ীি রিদ্ধ হকয় থঘাডাি রপঠ থথকে লুরিকয় 
পডকলা। আেিি রনকজি রপছকন পত্কনি িব্দ থপকলন এিং থসই সকঙ্গ আত্দরচৎোি। 
ত্াি বসনযকর্ি থেউ ত্ীি রিদ্ধ হকয়কছ। রেন্তু থপছকন থর্খাি সময় থনই োির্ ত্খনই 
উিয় পকিি থঘাডসওয়ািকর্ি মকধয মুকখামুখী ত্ীব্র সংঘষদ হকলা। থিষ মুহূকত্দ এে 
গুজিারি আেিিকে রচনকত্ থপকি রনকজি িার্ারম থঘাডারি ত্াি থঘাডি উপি উরঠকয় 
থর্য়াি থচষ্টা েিকলা। আেিকিি মাকঝ দ্রুত্ প্ররত্রিয়া হকলা। লাগাকম থহচো িান থমকি 
রত্রন রনকজি স্টযারলয়নরিকে রেছুিা থঘািাকত্ সিম হকলন। রেন্তু ত্াি থঘাডারি 
প্ররত্পকিি থঘাডারিি রনত্কম্ব প্রচণ্ড িরক্তকত্ আঘাত্ হানকলা। ফকল থঘাডারি থর্মন পকড 
থগকলা এেই সাকথ এি সাহসী সওয়ািীরিও থসিাি রপঠ থথকে থর্কনা প্রায় উকড থগকলা। 
সংঘকষদি ত্ীব্র থির্না রনকয় আেিকিি স্টযারলয়নরি রপছকনি রু্পাকয় িি রর্কয় প্রায় 
র্াাঁরডকয় থগকলা এিং আেিি থসিাি রপঠ থথকে রনকজি পত্ন থঠোকত্ থসিাি ঘাকডি 
উপি ঝুাঁকে রু্ই হাাঁিু রর্কয় সিদিরক্তকত্ থসিাি থপি আেকড থােকলন। রত্রন প্রায় সফল 
হরিকলন, রেন্তু থঘাডারিি সামকনি পা রু্রি র্খন মারি স্পিদ েিকলা থসিা এেরর্কে 
োত্ হকয় থগকলা এিং মারিকত্ পকড থাো থমাগল পত্াোি োপকড থসিাি পা জরডকয় 
থগকলা। প্রথম সংঘকষদি সময়ই আেিকিি এে পাকয়ি থিোি ছুকি রগকয়রছকলা, এিাি 
রত্রন আি আসকন রস্থি থােকত্ পািকলন না-রজন থথকে এেপাকি রপছকল থনকম থগকলন 
এিং িাম হাকত্ লাগাম ধকি স্টযারলয়নরিি সকঙ্গ ঝুকল িইকলন। 
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েকয়ে মুহূত্দ পি আকিে জন গুজিারি ত্াাঁি রর্কে থধকয় একলা, উকদ্দিয িিদাি ফলায় 
ত্াাঁকে রিদ্ধ েিা। আেিি লাগাম থছকড এেপাকি ঝাাঁপ রর্কলন। ত্কি পডাি সময় রত্রন 
িত্রুকে লি েকি দ্রুত্ ত্কলায়াি চালাকলন। েকঠাি মুরষ্ঠকত্ আলমগীি ধকি থাো সকেও 
থসরি অপি হাকত্ি ধত্ি র্স্তানাি সকঙ্গ সিকব্দ ঘসা থখকলা, ত্কি লিযচুযত্ হকলা না। 
আলমগীকিি ধািাকলা ফলা িত্রুি হাাঁিুি হাডমাংস থির্ েকি ত্াি থঘাডাি রনত্কম্ব 
আঘাত্ েিকলা। থঘাডা সহ থস িূপারত্ত্ হকলা এিং আেিকিি এে অগ্রসিমান বসকনি 
থঘাডাি খুকিি রনকচ ত্াি মস্তে রপষ্ট হকলা। 
 
থমাগলকর্ি প্রথরমে আিমকর্ি চাকপ গুজিারিিা রেছুিা রপরছকয় থগকছ এিং এই মুহূকত্দ 
আেিকিি থর্হিিীিা ত্াাঁকে রঘকি আকছ। ত্াি স্টযারলয়নরি মাত্র েকয়ে গজ রূ্কি 
র্াাঁরডকয় হাাঁপাকি। আলমগীি থোষিদ্ধ েকি রত্রন মারিকত্ পরত্ত্ পত্াোরি উরঠকয় 
রনকলন এিং ছুকি রগকয় রনকজি থঘাডাি রপকঠ চডকলন। সেকল অগ্রসি হও, আমাকর্ি এ 
সুকর্াগ োকজ লাগাকত্ হকি, রত্রন রচৎোি েকি হুেুম রর্কলন। স্টযারলয়নরি ত্াি 
প্রকর্ার্না থপকয় সামকন এগুকলা এিং উডন্ত পত্াো রনকয় আেিি গুজিারি 
অশ্বাকিাহীকর্ি রর্কে থধকয় থগকলন। র্াাঁত্ রর্কয় লাগাম োমকড ধকি রত্রন এে সূ্থলোয় 
িত্রুি রর্কে আলমগীি চালাকলন রেন্তু ত্কলায়ািরিি ফলা ত্াি িিিকমদি উপি ঘষা 
থখকয় থিরিকয় থগকলা। রেন্তু ত্াি পিিত্দী আঘাত্ অপি এেজন গুজিারিি িাহুি 
সামকনি অংকি গিীি িত্ সৃরষ্ট েিকলা এিং পি মুহূকত্দ রত্রন রিিৃঙ্খল লডাই এি 
আকিে পাকি রনকজকে আরিষ্কাি েিকলন। এখাকন আিাি ত্াাঁি থর্হিিীিা ত্াকে রঘকি 
থফলকলা। ত্াকর্ি এেজকনি হাকত্ পত্াো রর্কয় আেিি চািরর্কে ত্াোকত্ ত্াোকত্ 
র্ম রনকলন। এখকনা ত্ীব্র লডাই চলকছ, রিকিষ েকি ত্াি িাম পাকি প্রায় রু্ইি গজ 
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রূ্কি থর্খাকন গুজিারিকর্ি লাল পত্াো থর্খা র্াকি। দ্রুত্ থচাকখি উপি জমা ঘাম মুকছ 
রত্রন থসরর্কে থঘাডা ছুিাকলন। থসই মুহূকত্দ এেিাি অিত্ থাো িসয গাকছি মকধয 
রত্রন এেজন লাল পাগরড পডা গুজিারিকে িলমলপাকয় উকঠ র্াাঁডাকত্ থর্খকলন। থস 
ত্াি হাকত্ থাো লম্বা থছািারি আেিিকে লিয েকি ছুডকলা। ত্াি হাকত্ি রিপ উিম, 
রেন্তু আেিি সময়মকত্া ত্াাঁি থঘাডাি ঘাকডি উপি নুকয় পডায় থছািারিি ফলা ত্াি 
রিকিাস্ত্রাকর্ি সকঙ্গ ঘষা থখকয় রছিকে পডকলা। অনযকর্ি হাকত্ থর্াদ্ধারিকে থছকড আেিি 
সামকন এরগকয় থগকলন। িীঘ্রই রত্রন লাল পত্াোি চািরর্কেি রিিৃঙ্খলা থঠকল এগুকত্ 
লাগকলন এিং োকন িাকম প্রচণ্ড িরক্তকত্ ত্কলায়াি চালাকত্ লাগকলন। 
 
 িার্ারম িকঙি থঘাডাি রপকঠ িসা এেজন লম্বা গডকনি গুজিারি িিদা রনকয় আেিিকে 
আিমর্ েিকলা। থিষ মুহূকত্দ আেিি ত্াকে থর্খকলন এিং ত্কলায়াি চারলকয় িিদাি 
আঘাত্ প্ররত্হত্ েিকলন। সিদিরক্তকত্ লাগাম থিকন ধকি গুজিারি থর্াদ্ধারি আিাি 
আেিিকে আিমর্ েিকলা রেন্তু এিাি রত্রন প্রস্তুত্ রছকলন। থর্াদ্ধারিি আিমর্কে 
পাি োরিকয় রত্রন ত্াি িিীকিি িাম অংকি গিীি িাকি ত্কলায়াি  ুরেকয় রর্কলন এিং 
আিমকর্ি ধাক্কায় থস থঘাডাি উপি থথকে মারিকত্ আছকড পডকলা। 
 
আেিি ঘন ঘন শ্বাস রনকিন, রত্রন থর্খকলন সংখযা গরিষ্ঠ থমাগলকর্ি প্রচণ্ড আিমকর্ 
ধীকি ধীকি গুজিারিিা রপছু হিকছ এিং অকনকে থঘাডা ঘুরিকয় রনকয় আহকমর্ািার্ এি 
প্রাচীকিি রনিাপর্ আেকয়ি রর্কে ছুিকছ। আেিি এের্ল পলায়নিত্ প্ররত্পিকে 
ধাওয়া েিকত্ চাইকলন রেন্তু ত্াি হাাঁপ ধিা স্টযারলয়নরি প্রথকম থত্মন সাডা রর্কলা না। 
থসই মুহূকত্দ ফসকল জলকসকচি নালা থঘাডা সহ লারফকয় পাি হওয়াি সময় এে 
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গুজিারিি থঘাডা থিজা মারিকত্ রপছকল পকড থগকলা। িমান্বকয় আকিা রত্ন জন থঘাড 
সওয়াি প্রথম জকনি রপছকন ধািািারহে িাকি থহাাঁচি থখকয় পডকলা। পকড র্াওয়া 
এেজন থর্াদ্ধা অকনে েকষ্ট উকঠ র্াাঁরডকয় আত্মিিা েিাি থচষ্টা েিকলা রেন্তু গলায় 
আেিকিি এেজন থর্হিিীি ত্কলায়াকিি থোপ থখকয় নালাি মকধয পকড থগকলা। ত্াি 
িত্ থথকে উৎরিপ্ত লাল িক্ত নালাি সিুজ পারনকত্ ছরডকয় পডকলা। থিি েকয়েজন 
গুজিারি ত্াকর্ি থঘাডাি গরত্ েরমকয় থঘাডা থথকে মারিকত্ পকড র্াওয়া সঙ্গীকর্ি 
উদ্ধাকিি থচষ্টা েিরছকলা। আেিি ত্াকর্ি এেজকনি রর্কে এরগকয় থগকলন। 
 
 রু্দ্ধ থিষ হকয় থগকছ। রনকজকর্ি জীিন িাাঁচাও। আমাি থর্হিিীিা থত্ামাকর্ি রঘকি 
থফকলকছ এিং উিম লডাই এি পি আত্মসমপদর্ েিাি মাকঝ থোকনা লজ্জা থনই। 
আেিি প্ররত্পকিি থর্াদ্ধারিকে রচৎোি েকি িলকলন। েকয়ে মুহূত্দ ইত্স্তত্ েিকত্ 
েিকত্ থস ত্াি আকিপাকি থাো অিরিষ্ট সঙ্গীকর্ি পর্দকিির্ েিকলা, ত্াি গাকল সৃষ্ট 
িত্ থথকে িক্ত ঝিকছ-ত্ািপি রনকজি ত্কলায়ািরি হাত্ থথকে থফকল রর্কলা। ত্াি 
সঙ্গীিাও ত্াকে অনুসির্ েিকলা। 
 
আেিকিি িিীিা র্খন রু্দ্ধিন্দীকর্ি িাাঁধরছকলা ত্খন রত্রন থর্খকলন থমাহাম্মর্ থিগ রেছু 
বসনয রনকয় ত্াি রর্কে এরগকয় আসকছন। ত্াাঁকর্ি মকধয এেজন বসনয এেরি ছাই িকঙি 
থঘাডাি লাগাম ধকি িকয়কছ। থঘাডারিি রপকঠ রছপরছকপ গডকনি এেজন অল্পিয়সী ত্রুর্ 
িসা। থস সার্া আলখাল্লাি উপি চুরন খরচত্ িিিমদ পকড আকছ। এরি ইরিমার্ খান 
জাাঁহাপনা। আমিা ত্াকে ত্াি মৃত্ থঘাডাি পাকি িসয থিকত্ি মকধয লুোকনা অিস্থায় 
আরিষ্কাি েকিরছ। ত্াি থর্হিিীিা ত্াকে ত্যাগ েকি পারলকয়কছ। 
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তু্রম রে সরত্যই ইরিমার্ খান? আেিি রজকজ্ঞস েিকলন। 
 
 জ্বী এিং আরম আপনাি োকছ আত্মসমপদর্ েিরছ, ত্রুর্রি মারিি রর্কে ত্ারেকয় থথকে 
আকস্ত েকি িলকলা। 
 
তু্রম রে থত্ামাি বসনযকর্ি লডাই িন্ধ েিাি আকর্ি রর্কত্ প্রস্তুত্ এিং আহকমর্ািার্ সহ 
থত্ামাি রনয়রিত্ গুজিাকিি অনযানয অঞ্চল আমাি অধীকন থছকড রর্কত্ িারজ আকছা? র্রর্ 
একত্ সম্মত্ হও ত্াহকল থত্ামাকে এিং থত্ামাি অধীনস্ত থলােকর্িকে প্রাকর্ মািকিা না 
এিং থত্ামাি পছন্দ মকত্া গুজিাকিি থোকনা এেরি থছাি িাকজয থত্ামাকে পুনিদারসত্ 
েিকিা। 
 
ইরিমার্ খাকনি মসৃর্ মুকখ স্বরস্ত রফকি একলা। আরম থস্বিায় আপনাি আকর্ি পালন 
েিকিা। আপরন র্রর্ আিেেৃত্, ঐ িন্দীকর্ি েকয়েজনকে মুরক্ত থর্ন ত্াহকল আরম 
ত্াাঁকর্ি রূ্ত্ রহকসকি পাঠাকত্ পারি। 
 
আেিকিি োছ থথকে ইরঙ্গত্ থপকয় ত্াি েকয়েজন িিী িন্দীকর্ি মুক্ত েিকত্ এরগকয় 
থগকলা রেন্তু ত্াকর্ি িাধন থখালাি আকগই ইরিমার্ খান আিাি েথা িকল উঠকলা। 
জাহাপনা, আপনাকে জানাকত্ চাই থর্ েযাকম্ব ও সুিাত্ িন্দকিি উপেূল এিং ত্াকর্ি 
পিাত্বত্দী অঞ্চল সমূহ আমাি রনয়ির্াধীন নয়। আমাি রিকরাহী চাচাকত্া িাই ইব্রারহম 
থহাকসন ঐ সি অঞ্চল রনয়ির্ েিকছ। ইরিমার্ খান এেিু থামকলা, ত্ািপি আিাি রনচু 
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স্বকি িলকত্ লাগকলা, এছাডাও আিঙ্কা েিরছ আরম আত্মসমপদকর্ি আকর্ি থর্য়া সকেও 
আমাি েরত্পয় থসনাপরত্ হয়কত্া আমাি হুেুম মানকি না। 
 
আরম উপেূল এলাোি পরিরস্থরত্ জারন এিং িীঘ্রই থসখাকন হামলা েকি রহব্রারহম 
থহাকসনকে পিাস্ত েিকিা। আি থত্ামাি থসনাপরত্িা থত্ামাি অকর্ি পালন েিকলই 
িাকলা েিকি। আমাি পি থথকে ত্াকর্ি োকছ রনকর্দি পাঠাও থর্ ত্ািা এেিাি মাত্র 
আত্মসমপদকর্ি সুকর্াগ পাকি। এই সুকর্াগ র্রর্ োকজ না লাগায় ত্াহকল রনরিত্ িাকি 
ত্ািা মৃতু্যিির্ েিকি। ইরিমার্ খান সম্মরত্সূচে মাথা নাডকলা। আেিি থঘাডা ঘুরিকয় 
অনয রর্কে িওনা হকলন। ইরিমার্ খাকনি েরুর্ পরির্রত্ ত্াকে রেছুিা রিব্রত্ েকিকছ। 
আেিি অনুিি েিরছকলন এমন লজ্জােি পরিরস্থরত্ি রিোি হওয়া থথকে রনকজকে 
িাাঁচাকনাি মকত্া পর্দাপ্ত চারিরত্রে বিরিষ্ট এিং িরক্ত ত্াি িকয়কছ এিং এজনয রত্রন 
েৃত্জ্ঞও থিাধ েিকলন। র্খন ত্াাঁি পুত্র এিং ত্াকর্ি পুত্রিা আিুল ফজকলি রলরখত্ 
ঘিনাপরি পাঠ েিকি ত্খন ত্ািা ত্াি রু্দ্ধারির্াকন এমন লজ্জােি রু্িদলত্া িা িযথদত্াি 
রনর্িদন পাকি না, িিং ত্াি রিজয় এিং িমত্াি প্ররত্পরি প্রত্যি েকি উল্লারসত্ হকি। 
 
* 
 
সাগি ত্খন িান্ত, থছাি থছাি থ উ গুরল েমলা িকর্দি িালুত্ীকি ধীকি অছকড পডকছ। 
বসেত্ রঘকি থাো নািকেল গাকছি পাত্া মৃরু্মন্দ উিিা িাত্াকস রু্লকছ। আেিি 
থর্খকত্ পারিকলন থসায়া মাইল রূ্কি উপেূল থিখা িিািি সাগকিি রর্কে িরধদত্ হকয় 
থাো উচ্চিূরমকত্ (বিলান্তিীপ) অিরস্থত্ থছাি আোকিি এেরি রূ্কগদি রিত্কি এিং 
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িাইকি ইব্রারহম থহাকসকনি বসনযিা সরিকিরিত্ হকি। ঐ রূ্গদরি সমুর িা স্থলপকথ 
েযাকম্বকত্ আগত্কর্ি প্ররত্কিাধ েিাি লকি রনমদার্ েিা হকয়কছ। থিি েকয়েরি জাহাজ 
উচ্চিূরম সংলি িন্দকি থনাঙি েিা িকয়কছ। আেিি আহকমর্ খাকনি রর্কে রফিকলন। 
আপরন থত্া আমাি িািাি সকঙ্গ েযাকম্বকত্ একসরছকলন, িলকত্ পাকিন ঐ জাহাজ গুকলা 
রেকসি জনয ওখাকন থনাঙি েিা? 
 
 ওগুকলাি থিরিি িাগই আিিকর্ি জাহাজ। ত্ািা হকজ্জ্বি ত্ীথদ র্াত্রীকর্ি আিি থর্কি 
আনা থনওয়া েকি এিং অনয সময় মিলা এিং োপকডি িারর্জয েকি। আরম আকগ 
র্খন এখাকন একসরছলাম ত্খকনা ওগুকলাকে থর্কখরছ। ত্কি ঐ থর্ রত্নরি োকলা িকঙ্গি 
থচৌকো আেৃরত্ি উাঁচু রেনাি রিরিষ্ট জাহাজ থর্খা র্াকি ঐ ধিকনি জলর্ান আরম আকগ 
থর্রখরন। 
 
ওগুকলাি এেিাি থপছন রর্কেি থফােি রর্কয় থিরিকয় থাো নলরি রে োমান? 
 
 আরম রনরিত্িাকি িলকত্ পািরছ না জাাঁহাপনা। 
 
 আহকমর্ খান র্খন েথা িলরছকলন ত্খন রত্নরি জাহাকজি মকধয থর্রি ত্াকর্ি সিকচকয় 
রনেিিত্দী, থসিাি নারিেকর্ি পাল তু্লকত্ থর্খা থগকলা। পাল সমূ্পর্দ উনু্মক্ত হওয়াি পি 
আেিি থসিাকত্ রিিাল আোকিি লাল িকঙ আাঁো িুিরচহ্ন থর্খকত্ থপকলন। রেছু 
নারিে জাহাজরি থথকে নামাকনা এেরি র্াাঁডিাওয়া থনৌোয় চডরছকলা এিং জাহাজরিি 
সকঙ্গ থনৌোরি র্রডি সাহাকর্য রু্ক্ত রছকলা। িীঘ্রই থছাি থনৌোরিি নারিেকর্ি র্াাঁড 
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িাওয়াি িাকন এিং উনু্মক্ত পাকল লাগা িাত্াকসি চাকপ িড জাহাজরি ধীকি ধীকি 
অেিিকর্ি অিস্থাকনি রর্কে ঘুিকত্ লাগকলা। 
 
ইরিমার্ খানকে পিারজত্ েিাি পি এই সমুর উপেূকল থপৌঁছাকত্ আেিকিি ছয় সপ্তাহ 
সময় থলকগকছ। রত্রন ত্াাঁি সেল িািী সিিাম থপছকন থফকল ক্লারন্তহীন িাকি থঘাডা 
ছুরিকয়কছন। পকথ থর্খাকনই ইব্রারহম থহাকসকনি বসনযকর্ি সমু্মখীন হকয়কছন ত্াাঁকর্ি 
পিারজত্ েকি ছত্রিঙ্গ েকিকছন। গত্োল আেিকিি বসনযিা উপেূল িিািি েকয়ে 
মাইল রূ্কি এেরি অধদিি থছাি আেৃরত্ি রূ্গদ র্খল েকি। রূ্গদরিি রিত্ি ত্ািা পাাঁচরি 
প্রাচীন নেিাি োমান আরিষ্কাি েকি। আেিকিি রনকর্দকি ত্াি থলাকেিা আকিপাকিি 
গ্রাকমি েৃষেকর্ি োছ থথকে মালিানা ষাাঁড িয় েকি। আেিি থসই োমানগুরল সাকথ 
েকি রনকয় একসরছকলন এই থিকি থর্ েযাকম্ব আিমকর্ি সময় হয়কত্া থসগুরল োকজ 
লাগকত্ পাকি। ত্াই এই মুহূকত্দ োমান রিরিষ্ট জাহাজরিকে ত্াাঁকর্ি রর্কে ঘুিকত্ থর্কখ 
রত্রন ঘািডাকলন না। 
 
োমান প্রস্তুত্ েকিা, র্াকত্ প্রকয়াজকন ঐ জাহারিি রর্কে থগালা িষদর্ েিা র্ায় এিং 
িনু্দেধািীকর্ি বত্রি হকত্ িকলা, আেিি আকর্ি রর্কলন। আধ ঘটা পি থমাগলকর্ি 
অিস্থাকনি রঠে রিপিীত্ রর্কে, সমুর উপেূল থথকে মাত্র থপৌকন এেমাইল রূ্কি পাকল 
েুি অরঙ্কত্ োকলা িকঙি জাহাজরি থনাঙি েিকলা। থর্কহ উজ্জল িিিমদ পরিরহত্ লম্বা 
গডকনি এেরি থলাে র্রডি মই থিকয় জাহাজরি থথকে র্াাঁডিাওয়া থনৌোরিকত্ নামকলা 
থর্ারি জাহাজরিকে অিস্থান রনকত্ একত্াির্ সাহার্য েকিকছ। লম্বা থলােরিকে অনুসির্ 
েকি সার্া পাগরড এিং থিগুরন আলখাল্লা পরিরহত্ আকিেরি থলাে থনৌোয় চডকলা। 
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ত্ািা রু্জন র্খন থছাি থনৌোরিকত্ িসকলা ত্খন নারিেিা থসিাি িড জাহাজরিি সকঙ্গ 
রু্ক্ত িাাঁধন খুকল র্াাঁড থিকয় ত্ীকিি রর্কে িওনা হকলা। থনৌোরি থর্ মুহূকত্দ অগিীি জকল 
থপৌঁছাকলা লম্বা থলােরি ত্াি সঙ্গীকে রনকয় পারনকত্ লারফকয় থনকম পারন থিকঙ ত্ীকিি 
রর্কে আসকত্ লাগকলা। ত্ািা উিকয়ই মাথাি উপি হাত্ তু্কল থিকখকছ থিাঝাকনাি জনয 
থর্ ত্ািা রনিস্ত্র। 
 
আেিি থেৌতূ্হল রনকয় ত্াকর্ি পর্দকিির্ েিকত্ লাগকলন। র্খন ত্ািা রনরিত্িাকি 
জাকন রু্দ্ধ অিিযম্ভািী ত্খন রে উকদ্দকিয ত্ািা ত্াি োকছ আসকছ? অস্ত্র আকছ রেনা 
থর্খাি জনয ওকর্ি থর্হ ত্ল্লািী েকি আমাি োকছ রনকয় একসা, রত্রন ত্াাঁি থর্হিিীকর্ি 
অরধনায়েকে আকর্ি রর্কলন। অরধনায়েরি থর্ৌকড আগন্তুেকর্ি রর্কে এরগকয় থগকলা 
এিং ত্ািা ত্াকে ত্ল্লািী েিাি সুকর্াগ রর্কলা। ত্ািা রনিস্ত্র এ িযাপাকি রনরিত্ হকয় 
অরধনায়েরি ত্াাঁকর্ি আেিকিি োকছ রনকয় একলা। ত্ািা োকছ আসাি পি আেিি 
িুঝকত্ পািকলন থিগুরন থপাষাে পরিরহত্ থলােরি গুজিারি রেন্তু ত্াি লম্বা সঙ্গীরি 
এেজন রিকর্িী। রিকর্িীরিি মুখিরত্দ িার্ারম িকঙি র্ারড এিং নােরি অত্যন্ত খাডা ও 
লম্বা। ত্াি সমত্ল িিিমরি থেিল িুে থ কে থিকখকছ এিং িিীকিি রনকচি অংকি হাাঁিু 
পর্দন্ত র্ীঘদ োকলা এিং থসানালী থোিা রিরিষ্ট পাৎলুকনি মকত্া থপািাে। ত্াি হাাঁিুি 
রনকচি অংকি থমাজা িকয়কছ এিং ত্াি লিকনি র্াগ রিরিষ্ট োকলা পারু্োরি এমন 
নেিাি র্া আেিি আকগ েখকনাও থর্কখনরন। 
 
 থত্ামিা থে? আেিি রজকজ্ঞস েিকলন র্খন ত্ািা ত্াাঁকে েুরর্দি েিরছকলা। 
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 আরম বসয়র্ থমাহাম্মর্, গুজিাকিি থলাে, থিগুরন থপািাে পরিরহত্ থলােরি উিি রর্কলা, 
এিং ইরন হকলন েন ইগনারসও থলাকপজ, পতু্দগাকলি থলাে। ঐ রত্রনরি িড জাহাকজি 
অরধনায়ে রত্রন। আরম ওনাি থর্ািাষীি োজ েরি। 
 
ত্াহকল এই িার্ারম র্ারড রিরিষ্ট থলােরি এেজন থপাতু্দগীজ এিা ইউকিাকপি রূ্িিত্দী 
অঞ্চল থথকে েকয়ে িছি আকগ থগায়ায় একসকছ নতু্ন িারর্জয থেে স্থাপন েিাি 
জনয। আেিি সত্েদত্াি সকঙ্গ অিান্তুেরিি থর্াগযত্া রনরূপকর্ি থচষ্টা েিকলন। রত্রন 
আকগই থপাতু্দগীজকর্ি েো শুকনকছন। ত্ািা ইকত্ামকধযই রিরিি ধিকনি অস্ত্র সিিিাকহি 
জনয প্রিংসা অজদন েকিকছ, এছাডা ত্ািা জাহাজ রনকয় রু্দ্ধ েিকত্ও থিি পাির্িদী। 
রেন্তু এই প্রথম রত্রন ত্াকর্ি এেজকনি মুকখামুখী হকলন। 
 
ও আমাকে রে িলকত্ চায়? আেিি রজকজ্ঞস েিকলন। থর্ািাষীরি থপাতু্দগীজরিি সকঙ্গ 
এমন এে িাষায় েথা িলকলা আেিি র্া আকগ শুকননরন এিং উিি থজকন রনকয় থস 
আেিকিি রর্কে রফিকলা৷ েন ইগনারসও রনজ িাজাি পি থথকে আপনাকে সম্ভাষর্ 
জারনকয়কছন। রু্িঃসাহসী থর্াদ্ধা এিং িরক্তিালী সম্রাি রহকসকি রত্রন আপনাি পরিচয় 
জাকনন। ত্াি ঐ রত্নরি জাহাজ িহু িরক্তিালী োমান এিং থগালািারুকর্ সরজ্জত্। 
ইব্রারহম থহাকসন ত্াকে এোরধে রসনু্দে িরত্দ ধন-িকত্নি রিরনমকয় ত্াি পকি আপনাি 
রিরুকদ্ধ রু্দ্ধ েিাি অনুকিাধ েকিরছকলা। রেন্তু রত্রন এই রু্কদ্ধি িযাপাকি রনিকপি 
অিস্থাকন থােকত্ চান। 
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 এ েথা শুকন আরম অত্যন্ত আনরন্দত্ হলাম। রেন্তু ত্াি এই রসদ্ধাকন্তি রিরনমকয় থস রে 
আমাি োকছ থোকনা উপোি আিা েকি? 
 
 থর্ািাষীরি আিাি রিকর্িী িাষায় ত্াি প্রিুি সকঙ্গ আলাপ েিকলা, ত্ািপি িলকলা, 
আপরন েযাকম্ব িন্দি জয় েিাি পি রত্রন এখাকন িারর্জয েিাি অনুমরত্ চান। 
 
র্খন এই িন্দি আমাি হকি ত্খন আিাি ওকে িলকি আমাি োকছ প্রস্তাি থপি েিকত্ 
এিং থস ত্খন ইরত্িাচে উিি পাকি। এখন থত্ামিা ত্াডাত্ারড রফকি র্াও। ইব্রারহম 
থহাকসকনি উপি আিমকর্ি জনয আরম আি থর্রি েিকত্ চাই না। 
 
 েন ইগনারসও এিং ত্াি থর্ািাষী আেিিকে ঝুাঁকে েুরর্দি েিকলা, ত্ািপি থর্ পকথ 
একসরছকলা থসই পকথই থনৌোয় রফকি রগকয় রনকজকর্ি জাহাকজি রর্কে অগ্রসি হকলা। 
ত্াকর্িকে আেিকিি অকনে প্রশ্ন রজকজ্ঞস েিাি ইিা রছকলা রেন্তু এই মুহূত্দরি 
থেৌতূ্হল থমিাকনাি উপরু্ক্ত সময় নয়, রত্রন রু্কদ্ধি ময়র্াকন িকয়কছন। রত্রন আহকমর্ 
খাকনি রর্কে রফিকলন। আিমকর্ি আকর্ি রর্ন। আমিা বসেকত্ি ধাকি অিরস্থত্ 
নািকেল গাছ গুরল িিািি অগ্রসি হকিা থর্খাকন িালু অকপিােৃত্ রৃ্ঢ়। ইব্রারহম থহাকসন 
এিং ত্াি থলাকেিা এখন িরঙ্কত্ হকয় আকছ োির্ থপাতু্দগীজরিি োকছ ত্াকর্ি 
সাহাকর্যি আকির্ন প্রত্যাখযাত্ হকয়কছ, এছাডা ধািািারহে িাকি আমিা ত্াকর্ি সেল 
প্ররত্কিাধ থমাোকিলা েকি একসরছ এিং িত্দমাকন ত্াকর্ি তু্লনায় আমাকর্ি বসনয সংখযা 
থিরি। 
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আধ ঘটা পকি, আেিি বসেকত্ি উপি রর্কয় ত্ীব্র থিকগ থঘাডা ছুরিকয় অগ্রসি 
হরিকলন, ত্াি োকলা স্টযারলয়নরিি খুকিি আঘাকত্ িালু রছিকে পডরছকলা। ত্াি সকঙ্গ 
অগ্রসি হকি ত্াি থর্হিিীিা, একর্ি মকধয চািজন সিুজ থমাগল পত্াো িহন েিকছ, 
আকিা রু্ইজন রিঙ্গা িাজাকি। ত্ািা র্খন ইব্রারহম থহাকসকনি অগ্রিত্দী প্ররত্কিাধ 
প্রাচীকিি োছাোরছ থপৌঁছাকলা থিাঝা থগকলা থসগুরল ত্াডাহুডা েকি িালু খুাঁকড অস্থায়ী 
িাকি িানাকনা হকয়কছ। এি থপছকন অিরস্থত্ রূ্কগদি ইকিি প্রাচীি অত্যন্ত রনচু এিং 
িাঙাকচািা। রেন্তু স্পষ্ট িুঝা থগকলা ইব্রারহম খাকনি োমান িকয়কছ। োির্ আেিি 
থর্খকত্ থপকলন রূ্কগদি রিত্কি অিরস্থত্ এেরি থর্াত্লা িিন থথকে েমলা িকর্দি 
আগুকনি হল্কা এিং থধাাঁয়া ছুিকছ। থসই মুহূকত্দ োমাকনি প্রথম থগালাি আঘাকত্ ত্াি 
এেজন রিঙ্গািার্কেি মস্তে রিরিি হকলা। 
 
আকিা রেছু অশ্বাকিাহী থঘাডা থথকে িূপারত্ত্ হকলা, ত্ািা িনু্দকেি গুরল িা ত্ীি রিদ্ধ 
হকয়কছ, রেন্তু ইব্রারহম থহাকসকনি থলাকেিা োমান পুনিায় থছাাঁডাি জনয প্রস্তুত্ েিকত্ 
অকনে থিরি সময় রনরিকলা। ইকত্ামকধয আেিি থঘাডা সহ লারফকয় প্রথম প্ররত্কিাধ 
এিং ত্াি থপছকনি খার্ থপরিকয় থগকছন। ত্কি খার্ থপরিকয় র্াওয়াি সময় রত্রন ত্াি 
মকধয অিরস্থত্ এে ত্ীিন্দাজকে লি েকি ত্কলায়াি চারলকয়কছন। আঘাত্রি ত্াি মুকখি 
এেপাি থেকি রর্কয়কছ। 
 
আেিি এ সময় আকিেিাি োমান র্াগাি িব্দ শুনকলন এিং ত্াি উপি িালুের্াি 
িৃরষ্ট হকলা। থগালারি ত্াাঁি সামকন অিরস্থত্ প্ররত্কিাকধি উপি আঘাত্ থহকনকছ। গুজিারি 
থগালন্দাজ োমাকনি নল রনচু েকি অগ্রসিমান থমাগল থসনাকর্ি রর্কে থগালা িষদন 
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েিকত্ থচকয়রছকলা রেন্তু থসই থগালাি আঘাকত্ ত্াকর্িই বত্রি েিা প্ররত্কিাধ প্রাচীি 
থিকঙ থগকছ। থঘাডাি লাগাম সিকল থিকন ধকি আেিি নতু্ন সৃষ্ট ফািকলি মধয রর্কয় 
অগ্রসি হকলন। থসখাকন িালুি উপি রু্জন গুজিারি থর্াদ্ধাি রছিরিি থর্হ পকড রছকলা। 
 
আেিি পাকি ত্ারেকয় থর্খকলন ত্াাঁি সহকর্াদ্ধািা এেই পদ্ধরত্কত্ প্ররত্কিাধ থপরিকয় 
 ুকে পডকছ। ত্াি থথকে রেছুিা সামকন এে র্ল থমাগল থর্াদ্ধা থঘাডা থথকে থনকম 
রূ্কগদি িাঙা প্রাচীি থিকয় থিত্কি থ াোি থচষ্টা েিকছ। রত্রন ত্াাঁকর্ি রর্কে অগ্রসি 
হকলন। ইকত্ামকধয েকয়ে জন রূ্কগদি রিত্ি  ুকে পকডকছ। আেিি লারফকয় থঘাডা 
থথকে নামকলন এিং ত্াাঁি বসনযকর্ি অনুসির্ েিকলন। িাম হাকত্ি মুরষ্টকত্ থর্য়াকল 
গাাঁথা এেরি ধাত্ি িলাো আেকড ধকি রনকজি িিীিকে থিকন তু্লকলন। রত্রন ত্াাঁি 
বসনযকর্ি রপছু রপছু িত্রুকর্ি িক্ত ঘাাঁরি থর্াত্লা িিনরিি রর্কে অগ্রসি হকলন। এখান 
থথকে থর্কখ রত্রন িুঝকত্ পািকলন রূ্কগদি প্রাচীকিি রিত্ি ওিাই এেমাত্র িিন। 
 
আিাি োমাকনি থগালা িরষদত্ হকলা। ত্াি এেজন বসনয পকড থগকলা রেন্তু পিমুহূকত্দই 
ধডমড েকি আিাি উকঠ র্াাঁডাকলা, িুঝা থগকলা থগালাি আঘাকত্ নয়, থস থহাাঁচি থখকয় 
পকডকছ। সম্ভিত্ এেরি োমান িিকনি রিত্ি এখকনা সরিয় আকছ। পলায়নোিী 
থগালন্দাজকর্ি খুকল থিকখ র্াওয়া র্িজা রর্কয় আেিি এিং ত্াি বসনযিা  ুকে পডকলা। 
থিত্কিি অন্ধোি থচাকখ সকয় আসকত্ই ত্ািা এেরি পাথকি বত্রি খাডা রসাঁরডপথ 
থর্খকত্ থপকলা এিং রসাঁরড থিকয় উপকি উঠকত্ শুরু েিকলা। রসাঁরড থপরিকয় একস ত্ািা 
থর্খকলা থসখাকন এে গুজিারি থসনােত্দা এোই োমাকনি এেরি িািী থগালা োমাকন 
ব্রাি প্রার্পর্ থচষ্টা েিকছ। থপছন থথকে আেিকিি এে বসনয প্রায় এে ফুি লম্বা ফলা 
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রিরিষ্ট এেরি থছািা ত্াকে লিয েকি ছুাঁকড মািকলা। রপকঠ থছািারিদ্ধ হকয় থসনােত্দারি 
োমাকনি োঠ রনরমদত্ গারি উপি পকড থগকলা। 
 
জলরর্ েকিা, আেিি ত্াি রু্ইজন থর্হিিীকে লিয েকি থচাঁরচকয় উঠকলন, তু্রম ছাকর্ 
রগকয় আমাকর্ি পত্াো উরডকয় র্াও, এি ফকল িুঝা র্াকি আমিা রূ্গদরি র্খল েিকত্ 
থপকিরছ। আি তু্রম, থমাহাম্মর্ থিগকে খুাঁকজ থিি েকিা। ত্াাঁকে িকলা রত্রন র্াকত্ িারে 
বসনযকর্ি আকর্ি থর্ন র্কত্া দ্রুত্ সম্ভি এই রূ্গদরিি চািরর্ে রঘকি থফলাি জনয র্াকত্ 
গুজিারিিা পারলকয় উিকি েযাকম্ব িহকি রফকি থর্কত্ না পাকি। 
 
* 
 
ঐরর্ন সন্ধযায় আেিি েযাকষ িন্দি িিাোিী িাাঁকধি উপি রনরমদত্ থছাি এেরি 
পাহািাকচৌরেি উপি র্াাঁরডকয় রছকলন। এই মুহূকত্দ রত্রন রু্কদ্ধি উকিজনাি সকঙ্গ রমরেত্ 
রিজকয়াল্লাস অনুিি েিকছন। গুজিাি এখন রনরিত্িাকি ত্াি িরধদষু্ণ সাম্রাকজযি সকঙ্গ 
রু্ক্ত। িন্দকিি প্রধান িিনগুরলি ছাকর্ থমাগল পত্াো থিািা পাকি। ইব্রারহম থহাকসন 
োাঁকধ েুঠাি রিদ্ধ হকয় আহত্ অিস্থায় আত্মসমপদর্ েকিকছ এিং িন্দীত্ব িির্ েকি থস 
এখন রনয়রত্ি অকপিায় িকয়কছ। 
 
 সমু্মকখ অিরস্থত্ সাগিরি রে অপূিদ এি ধূসি ত্িকঙ্গি উপি থিলা থিকষি সূর্দরি থিগুরন 
থমকঘি আগ্রাসকন পরিম রর্গকন্ত রিলীন হকয় র্াকি। হঠাৎ আেিি রসদ্ধান্ত রনকলন রত্রন 
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স্বিিীকি সমুকরি সারিধয গ্রহর্ েিকিন, সমুকরি রনেিিত্দী হওয়াি অরিজ্ঞত্া এি আকগ 
ত্াি হয়রন। 
 
এেঘটা পি থর্খা থগকলা আেিি এেরি পঞ্চাি ফুি র্ীঘদ আিিী জাহাকজি অগ্রিাকগ 
র্াাঁরডকয় আকছন। থসরি িমি উাঁচু হকত্ থাো থ উ এি ধাক্কায় উঠা নামা েিরছকলা। 
জাহাকজি অরধনায়ে আেিিকে আকগই সত্েদ েকিকছন থর্ রর্গকন্ত আরিিূদত্ োকলা 
থমঘ সামুররে ঝকডি পূিদসংকেত্। রেন্তু আেিি থজর্ ধকিন রত্রন রেছুিকর্ি জনয 
হকলও জাহাজ থথকে সমুর পর্দকিির্ েিকিন। আেিকিি পাকি র্াাঁরডকয় থাো ত্রুর্ 
থোরচদরি িীষর্ অসুস্থ হকয় পকডকছ। থস রনকজি থপািাকেি উপি িরমও েকি রর্কয়কছ। 
আকিেজন মাস্তুকলি রনকচ র্াাঁরডকয় আল্লাহি োকছ প্রাকর্ িিা পাওয়াি জনয প্রাথদনা 
েকছ। 
 
 হঠাৎ রিিাল আোকিি এেরি থ উ জাহাকজি রেনাি অরত্িম েকি আেিি এিং ত্াি 
পাকি র্াাঁডাকনা আহকমর্ খানকে উষ্ণ থফরনল জকল থগাসল েরিকয় রর্কলা। আহকমর্ 
খানকে থিি রিচরলত্ মকন হকলা র্খন রত্রন আেিকিি রর্কে রফিকলন। জাহাপনা চলুন 
আমিা আকিেিু রনিাপর্ অিস্থাকন র্াই, থসিাই এই মুহূকত্দ িুরদ্ধমাকনি মকত্া োজ হকি। 
আেিকিি র্ীঘদ থিজা চুল িাত্াকস থপছন রর্কে উডরছকলা। রত্রন ত্াাঁি পা রু্রি ঈষৎ 
ফাাঁে েকি র্াাঁরডকয় জাহাকজি এই অপরিরচত্ থর্ালাি সকঙ্গ এোত্ব হওয়াি থচষ্টা 
েিরছকলন। রত্রন আহকমর্ খাকনি প্রস্তাকিি উিকি মাখা নাডকলন। সমুকরি এই স্পন্দন 
আমাকেও রেছুিা িীত্ েিকছ। রেন্তু জাহাকজি অরধনায়ে আমাকে জারনকয়কছ িডরিি 
প্রচগুত্া রেছুিকর্ি মকধযই েকম র্াকি। সমুকরি ঝঙা উকপিা েকি আরম আমাি রনকজি 
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সাহস পিীিা েিকত্ থচকয়রছলাম। এই মুহূকত্দ ঝকডি ত্ান্ডি এিং এি ফকল সৃষ্ট 
অসুরিধাি সমু্মখীন হওয়া সকেও আরম রিখরছ…আছকড পডা প্রলয়ঙ্কিী থ উ এিং 
সমুকরি অসীম িরক্ত আমাকে রিনকয়ি সকঙ্গ স্মির্ েরিকয় রর্কি থর্ অরত্অহঙ্কািী িা 
সীমাহীন আত্মরিশ্বাসী হওয়া আমিা উরচত্ হকি না। র্রর্ও আরম অনয অকনে িাজাি 
তু্লনায় অরধে িরক্তিালী থসনািারহনীি থনতৃ্ত্ব রর্কয়রছ, মহান রিজয় অজদন েকিরছ, 
থোষাগাি উপকচ পডা ধন-িত্ন আহির্ েকিরছ এে থোরি থোরি মানুকষি িাসে 
রহকসকি অরধরষ্ঠত্ হকয়রছ-ত্িুও আরম এেজন সাধাির্ মানুষ, নগনয এিং প্রেৃরত্ি অনন্ত 
অরস্তকত্বি তু্লনায় রনত্ান্তই রূর্িীল এেরি প্রার্ী। 
 
. 
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১২. এে মর্েচি ভচত্ড  স্তে 
 
চমৎোি নেিা েকিছ। িাঘরিকে থর্কখ মকন হকি থসিা থর্ থোকনা মুহূকত্দ ঝাাঁপ থর্কি, 
আেিি ত্াি পাকি র্াাঁরডকয় থাো োরিগিরিকে িলকলন। ত্ািা রু্জন রিরিি িালুপাথি 
থখার্াই েিা আেষদর্ীয় িিকনি রর্কে ত্ারেকয় রছকলন না র্া আেিি গুজিাি রিজকয়ি 
পি রফকি একস পরির্িদন েকিকছন। ত্ািা আগ্রাি র্মুনা ত্ীিিত্দী োকঠি থজরিকত্ 
র্াাঁরডকয় এেরি নতু্ন বত্রি েিা জাহাকজি সমু্মকখি থচহািা থর্খরছকলন। সমু্মকখ িাঘ 
রিরিষ্ট এই জাহাজরি িংলায় রু্দ্ধারির্াকন আমাি প্রত্ীে রহকসকি চমৎোি িূরমো পালন 
েিকি। 
 
আেিি রিরিকত্ থপৌঁছাকনাি সকঙ্গ সকঙ্গই িাংলাি র্ারয়কত্ব রনকয়ারজত্ ত্াাঁি প্রধান 
থসনাপরত্ মুরনম খাকনি োছ থথকে সংিার্ আকস। প্রথম সংিার্রি থথকে জানা র্ায়, 
িাংলাি ত্রুর্ িাসনেত্দা িাহ র্াউর্, থর্ রেছুরর্ন আকগ রপত্াি মৃতু্যি পি ঐ এলাোি 
জায়রগির্াি রহকসকি রনরু্ক্ত হকয়কছ থস রিকরাহ েকিকছ। এছাডাও থস িাজেীয় 
থোষাগাি সমূহ এিং প্রধান থমাগল অস্ত্রাগাি লুি েকিকছ। ত্কি িাত্দারিকত্ মুরনম খান 
উকল্লখ েকিন থর্ রত্রন রনকজই র্াউর্কে এই ধৃষ্টত্াি জনয িারস্ত থর্কিন। রিত্ীয় িাত্দারি 
অকপিােৃত্ সংরিপ্ত, উকল্লখ েিা হকয়কছ, িাহ র্াউকর্ি রিরুকদ্ধ রু্দ্ধারির্ান থর্মন 
অনুমান েিা হকয়রছকলা ত্াি তু্লনায় েরঠন হকয় পকডকছ এিং মুরনম খাকনি আকিা বসনয 
সহায়ত্া প্রকয়াজন। এই িাত্দা রু্রি থপৌঁছাকত্ না থপৌঁছাকত্ই তৃ্ত্ীয় আকিেরি িাত্দা 
আকস। একত্ স্বয়ং আেিিকে থসখাকন র্াওয়াি অনুকিাধ েিা হকয়কছ এই জনয থর্, 
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থসখাকন মািাত্মে অচলািস্থা সৃরষ্ট হকয়কছ। োির্ মুরনম খান র্াউকর্ি পািনা রূ্গদ 
অিকিাধ েকিকছন রঠেই রেন্তু পর্দাপ্ত বসকনযি অিাকি ত্াি এই অিকিাধ রু্িদল হকয় 
পডকছ। 
 
সর্য পরিম উপেূকল সাম্রাজয রিস্তাকিি সাকথ সাকথ পূিদরর্কে িাংলা এিং এি 
উপেূলিত্দী অঞ্চল রনকজি েিত্লগত্ েিাি সুকর্াগ আেিিকে িীষর্িাকি আেৃষ্ট 
েকিকছ। রত্রন ত্াাঁি উপকর্ষ্টাকর্ি সকঙ্গ আকলাচনা না েকিই মুরনম খাকনি তৃ্ত্ীয় 
িাত্দারিি ত্াৎিরর্ে উিি প্রর্ান েকিকছন। উিকি আেিি মুরনম খানকে জারনকয়কছন 
রত্রন র্াকত্ রনকজি িারহনীি সর্সযকর্ি অকহতু্ে রিপকর্ি সমু্মখীন না েকিন। পািাপারি 
আেিি থসখাকন থপৌঁছাকনাি পূিদ পর্দন্ত িসর্ এিং রু্দ্ধসিিাম র্থাসম্ভি সংিিকর্ি থচষ্টা 
েকিন। এছাডাও আেিি অত্যন্ত রিচির্ত্াি সকঙ্গ মুরনম খানকে জারনকয়কছন, রনরিত্ 
রিজকয়ি জনয পর্দাপ্ত বসনয সংগৃহীত্ হওয়াি আকগ রত্রন র্াত্রা শুরু েিকিন না। ত্াছাডা 
ত্াি বসনযকর্ি রনকয় জলপকথ পািনা আসাি জনয পর্দাপ্ত জলর্ান থর্াগাড েিকত্ও 
রেছুিা সময় লাগকি। এি অথদ পািনা থপৌঁছাকত্ ত্াি েমপকি রত্ন মাস িা ত্াি রেছু 
থিরি সময় লাগকি। 
 
আেিি ত্াৎিরর্ে িাকি রসদ্ধান্ত রনকয়কছন, থর্কহতু্ পািনা থর্কত্ হকল ত্াাঁকে ত্াাঁি 
সাম্রাকজযন প্রধান রু্রি নর্ীপথ র্মুনা ও গঙ্গা রর্কয় অগ্রসি হকত্ হকি ত্াই এি উিয় 
পাকিি প্রজাকর্ি মকধয ত্াাঁি প্ররত্ েদ্ধা সৃরষ্টি জনয রিকিষ প্রর্িদনীি িযিস্থা েিকত্ হকি। 
ত্াকে এমন আেষদর্ীয় এেরি থনৌিহি রনকয় অগ্রসি হকত্ হকি র্া ঐসি অঞ্চকলি মানুষ 
আকগ েখকনাও থর্কখরন। থর্রর্ন মুরনম খাকনি রচরঠি উিি রর্কয়কছন থসই রর্নই রত্রন 
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ত্াি প্রকেৌিলী এিং জাহাজ রনমদাত্াকর্ি থেকে পারঠকয়কছন। রত্রন ত্াাঁকর্ি প্রিস্তত্ল 
রিরিষ্ট থনৌো ও জাহাজ রনমদাকর্ি আকর্ি রর্কয়কছন থর্গুরলকত্ েকি রু্দ্ধরত্ এিং রিিাল 
আেৃরত্ি োমন ও থগালা িহন েিা সম্ভি হকি। ত্াি বসনযকর্ি িহন েিাি মকত্া র্কথষ্ট 
সংখযে নর্ীগামী জলর্ানও সংগ্রহ ও পুনরনদমদার্ েিকত্ িকলকছন। 
 
* 
 
জাহাপনা, আজ আমাকর্ি পকি র্াত্রা েিা সম্ভি হকি না, আহকমর্ খান িলকলন। প্রচণ্ড 
িষদকর্ি োিকর্ িনযাি পারন একত্া ত্ীব্র থিকগ িারিি রর্কে প্রিারহত্ হকি থর্ জাহাকজি 
অরধনায়েিা আিঙ্কা েিকছন এই মুহূকত্দ িওনা হকল জাহাকজি গরত্ রনয়ির্ েিা 
অসম্ভি হকয় পডকি এিং রর্ন থিকষ র্াত্রা রিিরত্ি সময় থসগুরলকে থনাঙি থফকল 
এেস্থাকন রস্থি িাখাও সম্ভি হকি না। এছাডা থর্ অশ্বাকিাহী িারহনী নর্ী ত্ীি রর্কয় 
আমাকর্ি সকঙ্গ অগ্রসি হকি ত্ািাও গিীি োর্া এিং থোিা নালা অরত্িম েিকত্ 
অসুরিধাি সমু্মখীন হকি। 
 
আেিি এে মুহূত্দ িািকলন। িয়স িাডাি সকঙ্গ সকঙ্গ আহকমর্ খান অকনে থিরি 
সািধানী হকয় উঠকছন। না, আজই িওনা হওয়াি িযাপাকি আরম রসদ্ধান্ত রনকয় থফকলরছ, 
আমাকর্ি র্রর্ ধীকিও অগ্রসি হকত্ হয় ত্াকত্ থোকনা সমসযা থনই। আমিা র্থাসম্ভি 
সত্েদত্া অিলম্বন েিকিা এিং প্রকয়াজকন এেিাি থিরি জাহাজ ছাডকিা না। রেন্তু র্াত্রা 
আমিা আজই শুরু েিকিা। র্খন থেউ নর্ী পকথ র্াত্রা েিাি সাহস েিকি না ত্খন 
র্রর্ আমিা অগ্রসি হই থসিা আমাকর্ি অপ্ররত্কিাধয িমত্া প্রোি হকি, র্া সম্পকেদ 
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আরম আমাি প্রজাকর্ি অিগত্ েিকত্ চাই। রিকিষ েকি িাহ্ র্াউর্কে। আরম র্কত্ািা 
িািরছ থস র্রর্ ত্াি তু্লনায় অরধে রনকিদাধ না হয়, ত্হকল থস অিিযই আমাি গরত্রিরধ 
লিয েিাি জনয গুপ্তচি রনরু্ক্ত েকিকছ। 
 
এে ঘটা পকিি ঘিনা। িৃরষ্ট পডা সামরয়ে িাকি িন্ধ আকছ এিং সার্া থমকঘি ফাাঁে 
রর্কয় িৃরষ্টিাত্ আিছা সূর্দ থর্খা র্াকি। আেিি ত্াি পত্াোিাহী জাহাকজি অগ্রিাকগ 
থখার্াই েিা িাকঘি মস্তকেি রঠে উপকি র্াাঁরডকয় আকছন। শুধুমাত্র থনংরি পরিরহত্ 
র্ারডিা (িইঠা িাওয়াি থলাে) সামকন রপছকন নুকয় িইঠা িাইকছ আি র্ির্ি েকি 
ঘামকছ। ত্ািা িহু েকষ্ট থস্রাকত্ি রিপিীকত্ জাহাজরিকে মাঝ নর্ীকত্ িাখাি থচষ্টা েিকছ। 
অনযানয রিিাল আেৃরত্ি থনৌো গুরলকে অকপিােৃত্ থছাি আোকিি থনৌোি সাহাকর্য 
িানা হকি। রু্ই এেিাি প্রিস্তত্ল থনৌোগুরল পিস্পকিি সকঙ্গ িারড খাওয়া ছাডা িড 
ধিকনি থোকনা রু্ঘদিনা ঘকিরন। আেিি ঈশ্বকিি োকছ এই মকমদ প্রাথদনা েিকলন র্াকত্ 
ত্াি অরির্াকন থোকনা িড ধিকনি রিঘ্ন না ঘকি। ত্াছাডা এই অরির্াকনি সাফকলযি 
জনয ত্াি রনকজি সত্েদত্া ও পরিেল্পনািও রিকিষ িূরমো িকয়কছ। 
 
* 
 
রর্গকন্ত রিসৃ্তত্ োকলা থমকঘ উজ্জ্বল পাকত্ি মকত্া রিরু্ৎ ঝলকস উঠকছ। ত্াি মাকঝ িৃত্যিা 
সারিিদ্ধিাকি জাহাজ থথকে ত্ীকি থফলা োঠ রনরমদত্  ালু রসাঁরড থিকয় রেছুির্ আকগ 
রিোি েিা পশুি মৃত্কর্হ িকয় আনকছ। এগুকলাি মকধয িকয়কছ আিরি িাঘ-ত্াি মকধয 
এেরিি মাথা থথকে থলজ পর্দন্ত বর্ঘদয সাত্ ফুকিি েম নয়-িাাঁকিি সাকথ থিাঁকধ 
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চািজকনি এে এেরি র্ল থসগুকলা োাঁকধ িকয় আনকছ। ত্াকর্ি রপছকন অনযিা িকয় 
আনকছ নারডিুরড অপসারিত্ হরিকর্ি থর্হ, থসগুরল চামডা রছকল িুেকিা েিকলই সান্ধয 
থিাকজি জনয িািা েিা র্াকি। লাইকনি থিকষি িৃত্যকর্ি োাঁকধ ঝুলকছ রস্থি হকয় থাো 
হাাঁকসি গুি। 
 
আেিি ইকত্ামকধয ত্াাঁি িৃরষ্টকত্ থিজা োর্ামাখা থপাষাে থছকড পরিিি হকয় নতু্ন 
থপাষাে পরিধান েিকছন। লাল িাস রিরিষ্ট ত্িমুকজি িকস চুমুে রর্কত্ রর্কত্ রত্রন 
র্াত্রাি চুডান্ত প্রস্তুরত্ পর্দকিির্ েিকত্ লাগকলন। িওনা হওয়াি পি থথকে অরধোংি 
অপিাকহ্নই আেিি রিোি েিাি উৎসাহ প্রর্িদন েকিকছন। জাহাকজি নারিেিা ত্াাঁি 
এই ইিাি সকঙ্গ অিযস্ত হকয় পকডরছকলা। আেিি রু্রক্ত থর্খান থর্, রিোি েিাি ফকল 
অশ্বাকিাহীিা অনুিীলকনি সুকর্াগ পাকি এিং িন্দেধািীিাও ত্াকর্ি র্িত্া িৃরদ্ধ েিকত্ 
পািকছ। থসই সকঙ্গ ত্াাঁি রনকজি িখও পূির্ হকি। এই রনয়কমি িযরত্িম ঘকিকছ 
সপ্তাকহ অন্তত্ এেিাি। ত্খন রত্রন থমাহাম্মর্ থিগ, িরি রসং এিং অনযানয থসনাপরত্কর্ি 
আকর্ি েকিকছন- থর্কোকনা শুেকনা নর্ীপাকি পর্ারত্ে বসনযকর্ি েুচোওয়াজ েিাকনাি 
জনয। র্ি রর্ন আকগ রত্রন র্মুনা এিং গঙ্গা নর্ীি সঙ্গম স্থকলি পাকি অিরস্থত্ পরিত্র 
নগিী এলাহািাকর্ থনকমরছকলন। ত্ািপি থসখানোি প্রিাসকেি সকঙ্গ আকলাচনা েকি ঐ 
নগিীকত্ এেরি থিািার্াত্রাি আকয়াজন েকিন। পকি সন্ধযায় ত্াাঁি সফি সঙ্গী রহকসকি 
আগত্ োিগকডি জারু্েকিিা িহি প্রাচীকিি উপি এে ির্দা য আত্িিারজ প্রর্িদনীি 
আকয়াজন েকি। 
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 আেিি ত্াাঁি পাকি থাো আহকমর্ খাকনি রর্কে রফিকলন। পািনা থপৌঁছাকত্ আমাকর্ি 
আি েয় সপ্তাহ সময় লাগকি িলকত্ পাকিন? 
 
হয়কত্া এে মাস লাগকি, রেন্তু একিকত্র মূলত্, িষদা পরিরস্থরত্ি উপি সিরেছু রনিদি 
েিকছ। এখকনা পর্দন্ত আমাকর্ি িাগয িাকলাই িকয়কছ স্বীোি েিকত্ হকি। সিকচকয় 
িরত্েি রু্ঘদিনা রছকলা থসিাই, র্খন রু্রি প্রিস্তত্ল থনৌো পিস্পকিি সকঙ্গ ধাক্কা থলকগ 
রত্নরি োমান র্মুনা গকিদ হারিকয় র্ায়। ত্কি এখন থর্কহতু্ গঙ্গা নর্ী িমি চওডা হকি 
ত্াই আমিা আমাকর্ি গরত্পকথ অরধে সংখযে অগিীি এিং ের্দমাক্ত ত্ীি পাকিা। 
ফকল ত্ীকি নামাি সুকর্াগ িৃরদ্ধ পাকি। িাহ র্াউর্ আমাকর্িকে থর্রি েরিকয় থর্য়াি জনয 
ঐসি জায়গায় গুপ্ত আিমকর্ি পরিেল্পনাও েিকত্ পাকি। আরম জানকত্ থপকিরছ থস 
েরত্পয় নর্ীর্সুযকে আমাকর্ি উপি আিমর্ েিাি জনয উৎকোচ প্রর্াকনি থচষ্টা 
েকিকছ। 
 
রেন্তু নর্ীর্সুযিা রিচির্ত্াি সকঙ্গ ত্াি প্রস্তাি প্রত্যাখযান েকিকছ, ত্াই না? 
 
 জ্বী জাহাপনা। ত্াাঁকর্ি থেউ থেউ রিষয়রি সিাসরি আমাকর্িকে জারনকয়কছও। ত্াছাডা 
আমাকর্িকে নর্ীরূ্গদ গুরলি প্ররত্ও সত্েদ থােকত্ হকি থর্গুরল পািনাি প্রকিিপথ িিায় 
রনকয়ারজত্। আমাকর্ি ত্থয সংগ্রহোিীিা জারনকয়কছ থসগুরল পর্দাপ্ত থলােিল এিং িসর্ 
সমৃদ্ধ। 
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নর্ী পকথ চলকত্ চলকত্ আরম এ রিষকয় অকনে রচন্তা িািনা েকিরছ থর্ েীিাকি ত্রুর্ 
িাহ র্াউর্ এি মকনািল নষ্ট েিা র্ায় এিং ত্াি প্ররত্ ত্াি বসনযকর্ি আস্থা রু্িদল েিা 
র্ায়। এখন থস রিষকয় িযিস্থা থনয়াি উপরু্ক্ত সময়। 
 
আপরন রে থিাঝাকত্ চাইকছন জাাঁহাপনা? েীিাকি ত্া সম্ভি? আহকমর্ খানকে িীষর্ 
অিাে মকন হকলা। 
 
 আমাি থসনািারহনীি িরক্ত সম্পকেদ ির্দনা রর্কয় আরম ত্াকে এেরি রচরঠ রলখকত্ পারি 
এিং প্রস্তাি রর্কত্ পারি থস র্াকত্ প্ররত্রনরধ পারঠকয় আমাি র্ারি র্াচাই েকি। ত্াকে 
আকিা জানাকত্ পারি থর্- বসনয সংখযা, থগালািারুর্ এিং অনযানয িসর্ সমৃদ্ধ হকয় আরম 
থর্ সুরিধাজনে অিস্থাকন আরছ ত্া োকজ লাগাকনা থথকে আরম রিিত্ হকিা র্রর্ থস 
থেিল এেরি রু্কদ্ধি মাধযকম ঝাকমলা রমরিকয় থফলকত্ িারজ হয়। 
 
 রেন্তু থস িারজ হকল রে েিকিন? 
 
আরম রনরিত্ থস িারজ হকি না, রেন্তু িারজ হকলও সমসযা থনই। থর্ থোকনা থলাকেি 
সকঙ্গ সমু্মখ রু্কদ্ধ অিত্ীর্দ হকত্ আমাি থোকনা রিধা থনই, আি থস থত্া এেজন অনরিজ্ঞ 
ত্রুর্ রহকসকি সুপরিরচত্। এেরি রু্কদ্ধ সিরেছু সমাধান হকয় থগকল অকনে মানুকষি 
প্রার্ থিাঁকচ র্াকি, থসইসকঙ্গ সময় এিং জরিলত্াও। 
 
 থস থিকত্র ত্াি প্ররত্রিয়া রে হকি িকল আপরন মকন েকিন? 
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 থস আমাি প্রস্তাি প্রত্যাখযান েিকি, রেন্তু থস র্রর্ সরত্যোি সাহসী না হয় অথিা িাকলা 
অরিকনত্া, ত্াহকল ত্াি আকিপাকিি থলােজন ত্াকে রিচরলত্ হকত্ থর্খকি। ত্াি 
বসনযিা র্খন আমাি প্রস্তাি সম্পকেদ জানকত্ পািকি এিং থসিা আপনাকে অিিযই 
রনরিত্ েিকত্ হকি-ত্খন ত্ািা আমাকর্ি আত্মরিশ্বাস প্রত্যি েকি অরিিূত্ হকি। 
এেে রু্কদ্ধি প্রস্তাি র্াউর্ প্রত্যাখযান েিাি পি ত্ািা ত্াকে োপুরুষ িকল গর্য েিকি 
এিং ত্াকর্ি মকনািল রু্িদল হকয় পডকি। 
 
এই িুরদ্ধকত্ োজ হকত্ পাকি জাাঁহাপনা, আহকমর্ খান িলকলন, ত্কি ত্াকে সরন্দহান 
মকন হকলা। 
 
োজ হকিই। আমাি রনকজি রু্কদ্ধি অরিজ্ঞত্া আমাকে রিরখকয়কছ থর্ আমাি রপত্ামহ 
িািকিি এই িক্তিযরি সরঠে রছকলা। থসিা হকলা র্কত্া রু্দ্ধ বসনযিা রু্দ্ধ থিকত্র মুকখামুখী 
লডাই েকি জয়ী হয় রঠে সম সংখযে রু্দ্ধ মনস্তারেে িাকি রিরজত্ হয়। ত্কি র্াই 
থহাে, িাহ র্াউর্কে প্রস্তাি পাঠাকত্ আমাকর্ি থত্মন থোকনা িয় স্বীোি েিকত্ হকি 
না। 
 
থসই মুহূকত্দ মাথাি উপি িজ্রপাকত্ি গজদন থিানা থগকলা এিং পুনিায় িড িড থফাাঁিায় 
িৃরষ্ট পডা শুরু হকলা। থসই ঘন িষদাি মাকঝ আেিকিি থনৌিহি র্াত্রাি প্রস্তুরত্ রনকত্ 
লাগকলা। 
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* 
 
আেিি ও আহকমর্ খান গঙ্গা নর্ীি ের্দমাক্ত পাকি র্াাঁরডকয় রছকলন। ত্াকর্ি রৃ্রষ্ট 
পািনাি প্রকিি মুকখি পাকি অিরস্থত্ রূ্কগদি রর্কে। রূ্গদরিি থর্য়াল প্রায় পঞ্চাি ফুি 
উাঁচু। থর্য়াকলি রনকচি অংি পাথকি বত্রি এিং উপকিি রর্কে ইকিি গাথুরন। রূ্গদ 
প্রাচীকিি থফােকি থব্রাি রনরমদত্ োমাকনি নল থর্খা র্ারিকলা। নর্ী এিং নর্ী ত্ীকিি 
ধান থিত্ োমানগুরলি রনিানাি আওত্ায় িকয়কছ। নর্ী ত্ীকিি অরধোংি িূরম জুকড 
ফকল থাো ধানগাছ গুরল উজ্জ্বল সিুজ িকর্দি। রূ্কগদি প্রাচীকি আঘাত্ হানাি জনয থমাগল 
বসনযকর্ি এই ধান থিত্ থপরিকয় দ্রুত্ থিকগ অগ্রসি হকত্ হকি। 
 
 আেিকিি অনুমান অনুর্ায়ী এেে রু্কদ্ধি প্রস্তাকিি থোকনা প্ররত্রিয়া জানায়রন িাহ্ 
র্াউর্। ত্াাঁি ির্ত্িী সমূহ িষদা জরনত্ অসুরিধা অরত্িম েকি গঙ্গা নর্ীি িত্দমান 
অিস্থাকন থপৌঁকছকছ রু্ই রর্ন আকগ। গত্ িাকত্ এেরি সংরিপ্ত রু্দ্ধ সিা থিকষ আেিি 
আকর্ি থর্ন ত্াাঁি থনৌিহকিি এোংি র্াকত্ িরি রসং এি থনতৃ্কত্ব িাকত্ি আধাি 
আডালকে িযিহাি েকি রূ্গদ থপরিকয় অগ্রসি হয় এিং রেছুিা িারিকত্ থপৌঁকছ এেরি 
িরক্তিালী িারহনী ত্ীকি নারমকয় থর্য়। র্াকত্ ত্ািা থসরর্ে থথকে রূ্গদ আিমকর্ি জনয 
এরগকয় আসকত্ পাকি। আেিি িুঝকত্ পািরছকলন থর্ িাগয ত্াকে সহায়ত্া েিকছ। 
োির্ ঐ পরিেল্পনা িাস্তিায়ন েিাি সময় িষদাি োকলা থমঘ চাাঁর্কে থ কে থিকখরছকলা 
এিং অরিিাম িৃরষ্ট ঝিরছকলা। ফকল রূ্কগদি প্রায় সামকন রর্কয় জাহাজ গুরল থপরিকয় 
র্ারিকলা অরস্তত্ব থগাপন থিকখ। রেন্তু থিষ রর্কে রূ্কগদি এে প্রহিী রিপর্ সংকেত্ রর্কল 
থসখান থথকে োমাকনি থগালা িষদর্ শুরু হয়। পাাঁচরি হারত্ িহনোিী এেরি প্রিস্তত্ল 
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থপািুদন (মালিাহী িড আোকিি থনৌো) োমাকনি থগালাি আঘাকত্ েুিকত্ শুরু েকি, 
িারিগামী প্রচণ্ড থস্রাকত্ি থত্াকড রেছু ত্ীিন্দাজ িহনোিী থনৌো অধদরনমরজ্জত্ 
থপানিুনরিি সকঙ্গ ধাক্কা থখকল জলসীমাি রনম্িাকগ ফুকিা হকয় র্ায়। ফকল থসরিও েুিকত্ 
শুরু েকি এিং রূ্গদ থথকে থসিাি র্াত্রীকর্ি লিযেকি োমান ও িনু্দকেি থগালা িষদর্ 
শুরু হয়। িহু ত্ীিন্দাজ আহত্ হয় এিং মৃতু্যিির্ েকি। র্ািা থিকচ রছকলা ত্ািা ত্াকর্ি 
িিিমদ এিং অস্ত্র ত্যাগ েকি সাাঁত্কড পাকি উঠাি থচষ্টা েকি িা অনয থনৌো গুরলকত্ 
উঠাি থচষ্টা েিকত্ থাকে। হঠাৎ োকলা জকল রেছু সরপদল আেৃরত্কে এরগকয় আসকত্ 
থর্খা র্ায়- এেিু পকি িুঝা র্ায় থসগুরল িকক্তি গকন্ধ আেৃষ্ট হকয় এরগকয় আসা েুরমি। 
পারনকত্ থাো থলােগুরল একে একে অরৃ্িয হকত্ শুরু েকি এিং েুরমকিি ধািাল 
র্াাঁকত্ি আগ্রাসকন হারত্গুরল িক্তাক্ত মাংস রপকণ্ড পরির্ত্ হয়। 
 
সোকলি প্রথম আকলাকত্ আেিকিি থলাকেিা ত্ীিন্দাজকর্ি েজন খাকনে রছিরিি মৃত্ 
থর্হ আরিষ্কাি েকি থর্গুরল িারিি রর্কেি অগিীি জকল িাসরছকলা। মৃত্কর্হ িির্ 
েিকত্ এরগকয় আসা এের্ল হারিসাি থিওয়ারিি েুেুকিি র্লকেও ত্াডা েকি সরিকয় 
রর্কত্ হকয়কছ। এই িয়িরত্ সকেও আেিি এই মকমদ শুি সংিার্ থপকলন থর্ িরি রসং 
এি থনতৃ্ত্বাধীন িারে জাহাজগুরল সংঘষদ এরডকয় রনিাপকর্ রূ্কগদি িারি এলাোয় 
থপৌঁকছকছ অকপিােৃত্ েম হত্াহত্ র্াত্রী রনকয় এিং থসখাকন বসনয ও সিিাম পাকি 
নামাকি। রু্দ্ধসিায় গৃহীত্ থেৌিল অনুর্ায়ী রূ্গদরি চািরর্ে থথকে রঘকি থফকল আিমর্ 
েিাি প্রস্তুরত্ চলকছ। 
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 আহকমর্ খান, আমিা থর্ বসনযকর্ি উজাকন নারমকয় রর্কয়রছ ত্াকর্ি সকঙ্গ িারিকত্ নামা 
বসনযকর্ি রমরলত্ হকত্ েত্ত্ির্ সময় লাগকি? 
 
হয়কত্া আি এে ঘটা জাহাপনা। রূ্গদ থথকে ত্াকর্ি িাধা র্াকনি থোকনা থচষ্টাি খিি 
পাওয়া র্ায়রন। 
 
 িাকলা। আি োমানিাহী থপাটুন গুরল রে রূ্কগদি োছাোরছ অিস্থান রনকয়কছ, থর্খান 
থথকে আমাি আকর্ি থপকল ত্ািা আমাকর্ি বসনযকর্ি সাহার্য েিাি জনয রূ্কগদি রর্কে 
থগালা িষদর্ েিকত্ পািকি? 
 
 জ্বী, থগালন্দাকজিা োমাকন থগালা িকি প্রস্তুত্ িকয়কছ। এছাডা থর্সি বসনয রূ্কগদি 
নর্ীমুখী প্রকিি পথ আিমর্ েিকি ত্ািাও র্াাঁডিাওয়া থনৌোয় চকড প্রস্তুত্ িকয়কছ। 
 
এে ঘটা পি আেিকিি আকর্ি থপকয় মধয নর্ীকত্ অিস্থান েিা োমানিাহী র্িরি 
পটুন থনাঙ্গি তু্কল অগ্রসি হকত্ লাগকলা। নারিেকর্ি বিঠাি িাকন রিিাল োকঠি 
জাহাজগুরল দ্রুত্ িারিি রর্কে অগ্রসি হকলা। োমানিাহী পটুনগুরলকে থনতৃ্ত্বর্ানোরি 
থলােরি লম্বা গডকনি, ত্াি মুখিরত্দ র্ারড এিং সিদাকঙ্গ লাল থপািাে পরিরহত্। রূ্গদরি 
থগালািষদকর্ি আওত্ায় আসাি সকঙ্গ সকঙ্গ থস ত্াি অধীনস্ত রু্রি োমান থছাাঁডাি আকর্ি 
রর্কলা। 
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েযানিাকসি আিার্কনি রনকচ থাো সকেও োমানগুরলি োকছ িৃরষ্টি ছাি আসরছকলা। 
সািধাকন হাকত্ি সাহাকর্য অরিসংকর্াগোিী লারঠ থ কে রু্ই থগালন্দাজ োমাকনি 
স্পিদিকে আগুন থছাাঁয়াকলা। আরদত্াি আগ্রাসন সকেও রু্রি োমানই প্রচণ্ড িকব্দ 
থগালািষদর্ েিকলা এিং রিকস্ফািকর্ি ধাক্কায় পটুনরি িীষর্িাকি রু্কল উঠকলা। ফকল 
এেজন থগালন্দাজ রছিকে নর্ীকত্ পকড থগকলা, ত্কি সঙ্গীি সহায়ত্ায় পিিকর্ই থস 
আিাি জলর্াকন উকঠ পডকত্ সিম হকলা। ত্ািা র্খন ত্াকর্ি আকন্দারলত্ হকত্ থাো 
জলর্াকন আিাি মরিয়া হকয় োমান প্রস্তুত্ েিকত্ লাগকলা ত্খন অনয পটুকন থাো 
োমাকনি থগালা িরষদত্ হকলা এিং নর্ীি ঐ অংি রিকস্ফািকর্ি সার্া থধাাঁয়ায় আিারর্ত্ 
হকত্ লাগকলা। 
 
পাি থথকে নর্ীি মকধয িরধদত্ হকয় থাো এেরি উর্গ্রিূরমকত্ আেিি র্াাঁরডকয় রছকলন। 
থধাাঁয়াি মাকঝ সৃষ্ট সামরয়ে ফাাঁে রর্কয় রত্রন লিয েিকলন রূ্কগদি জলিাি (পারন পকথ 
রূ্কগদ প্রকিকিি র্িজা) োমাকনি থগালাি আঘাকত্ রেছুিা িরত্গ্রস্ত হকয়কছ এিং এি 
রিিাল োগুরল থর্য়াল থথকে প্রায় আলগা হকয় রগকয়কছ। প্ররত্পি িরত্ থমিামত্ েিাি 
আকগই এখন আিমর্ েিকত্ হকি। থনৌোি বসনযকর্ি অগ্রসি হকত্ িলল, রত্রন 
রচৎোি েকি উিয় রর্কেি োমাকনি গজদন ছারপকয় রনকজি েেস্বি েিনকর্াগয েিকত্ 
চাইকলন। 
 
 এ সময় আেিি থর্খকত্ থপকলন ত্াি রু্দ্ধ হারত্গুকলা োর্াপারন পূর্দ ধানকিত্ মারডকয় 
রূ্কগদি রর্কে অগ্রসি হকি। হারত্ি রপকঠ অিরস্থত্ হাওর্া থথকে িনু্দেধািীিা রূ্কগদি 
থগালন্দাজকর্ি লিয েকি গুরল ছুডকছ। পর্ারত্ে বসনযিা িহুেকষ্ট োর্াপারনি উপি 
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রর্কয় হারত্ি থর্হকে  াল রহকসকি িযিহাি েকি অগ্রসি হকি। ত্াকর্ি মকধয অকনকে 
রূ্কগদি প্রাচীি থিকয় উঠাি জনয লম্বা মই িহন েিরছকলা। এেরি হারত্ মাথায় োমাকনি 
থগালাি আঘাত্ থলকগ ধান থিকত্ লুরিকয় পডকলা। থমাগল পর্ারত্েিা থসিাি আডাকল 
জকডা হকত্ লাগকলা রূ্কগদি প্রাচীকি চূডান্ত আঘাত্ হানাি জনয। িত্দমাকন সি রেছু িাকলা 
মকত্াই আগাকি। 
 
হঠাৎ গঙ্গা নর্ীি রর্কে ঘুকি র্াাঁরডকয় আেিি থর্খকত্ থপকলন থমাগল বসনযকত্ পূর্দ এেরি 
থনৌো বসেত্ থথকে মাত্র েকয়ে গজ রূ্কি িকয়কছ থর্রি রূ্কগদি জলিাকি (পারন পকথ 
রূ্কগদ প্রকিকিি র্িজা) আঘাত্ হানাি জনয অগ্রসি হকয়কছ। আহকমর্ খান হাত্ িারডকয় 
আেিিকে রিিত্ েিকত্ চাইকলন রেন্তু রত্রন ত্া উকপিা েকি অগিীি পারনি উপি 
রর্কয় থর্ৌকড থনৌোরিি রর্কে অগ্রসি হকলন, েুরমকিি আিমকর্ি আিঙ্কাকেও গুরুত্ব 
রর্কলন না। থসানা থমাডা িিিমদ থর্কখ থনৌোি বসনযিা আেিিকে রচনকত্ পািকলা এিং 
উল্লাকস রচৎোি েিকত্ েিকত্ ত্াকে সিকল থিকন থনৌোয় তু্লকলা। দ্রুত্ রত্রন থনৌোি 
সমু্মখ িাকগ রগকয় থসাজা হকয় র্াাঁডাকলন এিং র্াাঁরডকর্ি রূ্কগদি জলিাকিি োকছ র্াওয়াি 
জনয ত্াগার্া রর্কত্ থােকলন। েকয়ে মুহূত্দ পকি হঠাৎ আেিকিি মকন হকলা থোকনা 
বর্ত্যােৃরত্ হাত্ ত্াকে িুকেি উপি সকজাকি ধাক্কা থমকিকছ। রত্রন থিি খারনিা রপরছকয় 
থিোয়র্ািাকি থনৌোি পািাত্কনি উপি পকড থগকলন। রে হকলা? রত্রন রিভ্রান্তকিাধ 
েিকলন। রত্রন িক্তিিকর্ি থোকনা আলামত্ থপকলন না রেন্তু ত্াি িিীকিি োন পািিা 
অিি মকন হকলা। আেিি হাত্কড ত্াাঁি িিিমদরি পিীিা েিকত্ লাগকলন। থসিা 
থোথাও ফুকিা হয়রন ত্কি এে জায়গায় থিাল থখকয়কছ এিং িিীকিি থসই স্থাকন থিাাঁত্া 
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িযাথা অনুিূত্ হকি র্া িমি ছরডকয় পডকছ। এখন আেিি অনুমান েিকত্ পািকলন 
এিা গার্ািনু্দকেি গুরলি আঘাত্। 
 
ত্াকে রঘকি থাো বসনযকর্ি হাত্ থনকড সরিকয় রত্রন উকঠ িসকলন থনৌোি অিস্থান 
জানাি জনয। থর্খকলন থনৌোরি রূ্কগদি জলিাি থথকে মাত্র েকয়ে গজ রূ্কি িকয়কছ। 
িাকগযি সহায়ত্ায় িা খুি িাকলা রনিানাি িকর্ৌলকত্ ত্াি িাসমান োমান থথকে থছাাঁডা 
থগালাি আঘাকত্ র্ি ফুি উাঁচু োকঠি র্িজারিি সমু্মকখি থলাহাি জাফরিরি(রগ্রল) থিকঙ্গ 
থগকছ এিং োকঠি র্িজারিও উনু্মক্ত হকয় পকডকছ। ইকত্ামকধয অনয আকিেরি থমাগল 
থনৌো থথকে বসনযিা লারফকয় ত্ীকি থনকম আোিাো গরত্কত্ িািরিি রর্কে ছুিরছকলা 
র্াকত্ রূ্গদ প্রাচীকিি উপি থথকে ত্াাঁকর্ি রর্কে থছাাঁডা ত্ীি িা গুরল লিভ্রষ্ট হয়। রেন্তু 
ত্িুও আেিি থর্খকলন ত্াাঁকর্ি অকনকে আিান্ত হকয় পকড থগকলা এিং িারেিা পালাকত্ 
লাগকলা। থেউ থেউ ত্াকর্ি আহত্ সঙ্গীকর্ি থিকন র্িজা থথকে র্ি গজ রূ্কি অিরস্থত্ 
থজরিি পাকিি থছাি পাথকিি েুরিকিি আডাকল রেছুিা রনিাপর্ আেকয় থনয়াি থচষ্টা 
েিরছকলা। আেিি ত্াাঁি থনৌোরি ত্ীি স্পিদ েিাি আকগই এে ফুি পারনি মকধয 
লারফকয় নামকলন, পারন রছরিকয় ত্ীকিি রর্কে থর্ৌকড র্াওয়াি সময় রত্রন রচৎোি 
েিকলন, জলিাকিি রর্কে আমাকে অনুসির্ েকিা সিাই। র্কত্া দ্রুত্ থর্ৌডাকি রিপর্ 
ত্ত্ েকম র্াকি। র্কত্ািা সম্ভি সামকনি রর্কে ঝুাঁকে ত্কলায়াি িারগকয় ধকি রত্রন এরগকয় 
থগকলন। ত্ৎির্াৎ রত্রিি জকনি মকত্া বসনয ত্াাঁকে অনুসির্ েিকলা, িনু্দকেি গুরল 
এিং ত্ীি ত্াাঁকর্ি আিপাকিি িাত্াস থেকি থিরিকয় র্াকি। আেিিকে অগ্রসি হকত্ 
থর্কখ পাথকিি েুরিিরিি আডাকল আেয় থনয়া বসনযিাও এরগকয় একলা। 
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 সিুজ পাগরড পরিরহত্ আেিকিি এে থসনােত্দা প্রথকম িরত্গ্রস্ত র্িজারি পাি হকলা। 
রেন্তু থস রচৎোি েকি রনকজি থলােকর্ি অগ্রসি হওয়াি আকর্ি থর্য়াি পি পিই 
েপাকল িনু্দকেি গুরল থখকয় লুরিকয় পডকলা। ত্কি ত্াি থলাকেিা ত্াি থিষ আকর্ি 
পালন েিকলা এিং আেিি র্খন থসখাকন থপৌঁছাকলন ত্াি আকগই প্রায় এে েজন 
বসনয থসখাকন থপৌঁকছ থগকলা। ত্ািা র্কত্ািা সম্ভি থর্য়াকল রপঠ থঠরেকয় এগুকত্ লাগকলা 
র্াকত্ প্ররত্পকিি গুরল এিং ত্ীি থথকে িিা থপকত্ পাকি। আকিা অকনেগুরল থনৌো 
থথকে নামা বসনযিাও ত্খন এরগকয় আসকছ। 
 
 আেিি উপকি রূ্গদপ্রাচীকিি রর্কে ত্াোকলন। রত্রন িুঝকত্ পািকলন রূ্গদিিাোিী 
বসনযিা স্থলিাগ রর্কয় এরগকয় আসা থমাগলকর্ি রনকয়ই থিরি িযস্ত হকয় পকডকছ, ফকল 
জলিাি রর্কয় অগ্রসি হওয়া বসনযকর্ি রর্কে ত্াকর্ি মকনাকর্াগ েকম থগকছ। চরল্লি গজ 
রূ্কি অিরস্থত্ এেরি পাথকিি ঊধ্বদমুখী রসাঁরড পকথি রর্কে আঙু্গল রনকর্দি েকি আেিি 
রচৎোি েকি িলকলন, চকলা আমিা রসাঁরড থিকয় উপকি উরঠ এিং রূ্গদিিাোিীকর্ি 
থপছন থথকে আিমর্ েরি, এিং রনকজ থর্য়াল থঘকষ থর্ৌকড এরগকয় থগকলন। এেরি 
ত্ীি আেিকিি িিিকমদ আঘাত্ েকি রছিকে পডকলা রেন্তু আকিেরি ত্াি রঠে থপছকন 
অিরস্থত্ বসনযরিি গলায় রিধকলা। আেিি থামকলন না, থজাকি শ্বাস িানকত্ িানকত্ খাডা 
রসাঁরড পকথি থগাডায় থপৌঁকছ থগকলন এিং রসাঁরড থিকয় উপকি উঠকত্ লাগকলন। 
 
হঠাৎ রূ্গদ প্রাচীকিি উপি থথকে িিদারিদ্ধ এে বসরনে আেিকিি রঠে সামকন রসাঁরডি 
উপি সিকব্দ আছকড পডকলা। রত্রন থর্হরিকে পাি োরিকয় উকঠ থগকলন এিং থসিা 
গরডকয় রনকচ চকল থগকলা। িারে ধাপ গুরল লাফ রর্কয় রর্কয় পাি হকয় রত্রন রূ্গদপ্রাচীকিি 
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উপকি থপৌঁকছ থগকলন। থসখাকন এেজন থছািখাি গডকনি বসনয প্রাচীকিি গাকয় 
আেিকিি বসনযকর্ি স্থাপন েিা মই থঠকল থফকল থর্য়াি থচষ্টা েিরছকলা। আেিকিি 
ত্কলায়াি ত্াি গলায় আঘাত্ েিকলা। থস পকড থর্কত্ই রিত্ীয় আকিে জনকে আেিি 
আঘাত্ েিকলন থর্ োরর্দকিি উপি ঝুাঁকে মই থিকয় উঠকত্ থাো থমাগলকর্ি রর্কে গুরল 
েিরছকলা। আঘাত্রি ত্াি হাাঁিুি থপছকনি মাংসকপিী থেকি রর্কলা এিং থস প্রচীকিি 
উপি রর্কয় হুমরড থখকয় রনকচ পকড থগকলা। তৃ্ত্ীয় এেজন আেিকিি মুকখামুখী হকলা 
এিং রত্রন ত্াি আনারড হাকত্ি ত্কলায়াকিি আিমর্ সহকজই রনজ ত্কলায়াি িািা 
প্ররত্হত্ েিকলন, ত্ািপি আকিে হাকত্ থাো লম্বা ফলারু্ক্ত থছািা থলােরিি পাাঁজকিি 
মধযরর্কয়  ুরেকয় রর্কলন। থছািািা থিকন থিি েিকত্ই থলােরি পকড থগকলা এিং ত্াি 
মুখ এিং িত্স্থান রর্কয় িক্ত িির্ হকত্ লাগকলা। 
 
আকিপাকি ত্ারেকয় আেিি থর্খকত্ থপকলন ত্াি বসনযকর্ি অকনকেই এই মুহূকত্দ মই 
থিকয় অথিা পাথকিি রসাঁরড রর্কয় উকঠ থসখাকন উপরস্থত্ হকয়কছ। এিং রূ্গদিিাোিীকর্ি 
তু্লনায় ত্ািা সংখযায় থিকড থগকছ। রূ্কগদি বসনযিা রেছুির্ সাহকসি সকঙ্গ লডাই 
েিকলা, রেন্তু ত্ািপি আহত্ এিং থোর্ঠাসা হকয় রনকজকর্ি ত্কলায়াি থফকল 
আত্মসমপদর্ েিকত্ লাগকলা। 
 
 রূ্গদরি এখন আমাকর্ি, আেিি রিজয় উল্লাকস রচৎোি েকি উঠকলন। থখয়াল থিখ 
রূ্কগদি থেউ র্াকত্ পালাকত্ না পাকি। 
 
ত্াি আকিেরি রিজয় অরজদত্ হকলা। 
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* 
 
থসইরর্ন সন্ধযায় আেিি পািনায় প্রকিি পকথি সর্য অরধোি েিা রূ্কগদি উঠাকন 
র্াাঁরডকয় রছকলন। অগরর্ত্ মিা ত্াি চািপাকি রিিরক্তেি িন িন িকব্দ পাে খাকি। 
মানুষ অথিা জাকনায়াি থেউই ত্াাঁকর্ি সূচাল হুকলি আিমর্ থথকে থিহাই পাকি না। 
পাকি র্াাঁরডকয় থাো আহকমর্ খাকনি রর্কে রফকি রত্রন রজজ্ঞাসা েিকলন, িন্দীকর্ি 
রজজ্ঞাসািার্ েকি থোকনা গুরুত্বপূর্দ ত্থয পাওয়া থগকছ রে? 
 
 এেজন উচ্চ পর্স্থ থসনােত্দা আমাকর্ি জারনকয়কছ আপনাি এেে রু্কদ্ধি প্রস্তাকি িাহ্ 
র্াউর্ এি মাকঝ অস্বরস্ত প্রোি থপকয়কছ। থস আকিা িকল, র্াউর্ রচরঠরি রু্ই রত্ন িাি 
পাঠ েকি, প্ররত্িাি পাকঠি সময় ত্াি থচহািা ফযাোকি থথকে ফযাোকিত্ি হকত্ থাকে, 
ত্ািপি থস ত্াি েপাকল জকম উঠা ঘাম মুছকত্ মুছকত্ রচরঠরি র্লাকমাচডা েকি আগুকন 
রনকিপ েকি। রচরঠরি পাওয়াি রু্ই রর্ন পকি থস এ রিষকয় ত্াি মত্ামত্ প্রোি েকি। 
থস িকল থর্, সাধাির্ থচাি োোত্িা ত্াকর্ি ঝগডা থমিাকনাি জনয এমন থেৌিল 
অিলম্বন েকি, িাজাকর্ি রিকিাধ থমিাকনাি উপায় এিা নয়। র্াইকহাে থসনােত্দারি 
আমাকর্ি আকিা জারনকয়কছ থর্, র্াউর্ ত্াি থর্হিিীি সংখযা রিগুর্ েকিকছ আপরন ত্াি 
উপি গুপ্ত আিমর্ েিকত্ পাকিন এই আিঙ্কায়। 
 
ত্রুর্ র্াউকর্ি সাহস এিং রসদ্ধান্তকে আমাকর্ি এ ধিকনি পিীিা িািা র্রর্ সহকজই 
প্রিারিত্ েিা র্ায়, ত্াহকল ত্াকে আকিেিু িয় থর্খাকনাি জনয আমাকর্ি নতু্ন রেছু 
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রচন্তা েিা উরচত্। েথা িলকত্ িলকত্ আেিকিি রৃ্রষ্ট উঠাকনি অপরিিি এেরি 
থোকর্ি রর্কে রনিদ্ধ হকলা। থসখাকন ত্াি এেজন রনম্পর্স্থ থসনােত্দা িত্রু বসনযকর্ি 
মৃত্কর্হ সূ্তপ আোকি জকডা েিাি োজ ত্র্ািে েিরছকলা। হঠাৎ ত্াি মাথায় এেরি 
িুরদ্ধ একলা এিং রত্রন আিাি িলা শুরু েিকলন,ঐ মৃত্ থলােগুরলি আত্মা ত্াকর্ি থর্হ 
ত্যাগ েকি িহু রূ্কি চকল থগকছ, ত্াই না আর্ম খান? 
 
আমাকর্ি ধমদ থথকে আমিা এমন রিিাই পাই জাাঁহাপনা। 
 
রেন্তু ত্িুও ঐ মৃত্কর্হগুরল ত্াকর্ি স্বপকিি থর্াদ্ধাকর্ি জীিন িাাঁচাকত্ সাহার্য েিকত্ 
পাকি িাহ্ র্াউর্কে অকপিােৃত্ েম সমকয়ি মকধয আত্মসমপদকর্ প্রকিারচত্ েকি। 
 
েীিাকি ত্া সম্ভি? 
 
পঞ্চািরি মৃত্কর্কহি ধি থথকে মাথা আলার্া েকি মাথাগুরলকে এেরি িড িািাি 
থেেরচি মকধয িরুন। ত্ািপি থেেরচি মুখ থসানালী থিিকমি োপড রর্কয় থ কে িক্ত 
েকি িাধুন। এিপি থসরিকে রু্দ্ধরিিরত্ি সার্া পত্াোিাহী থনৌোয় েকি পািনা িহকিি 
রর্কে পারঠকয় রর্ন। সকঙ্গ এেরি রচরঠও রু্ক্ত েকি রর্কিন। ত্াকত্ থলখা থােকি, আিািও 
আরম ত্াকে এেে রু্কদ্ধি সুকর্াগ রর্কত্ চাই এিং থস র্রর্ এিািও আমাি প্রস্তাি 
প্রত্যাখযান েকি ত্াহকল ত্াি আকিা বসনয এিাকি অোিকর্ মাথা হািাকি এিং এই 
মৃতু্যি জনয থসই র্ারয় থােকি। 
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 এ ধিকনি রেছু েিকল আমাকর্িকে রে অসিয িিদি মকন হকি না, আমাকর্ি িত্রুিা 
আমাকর্ি রিরুকদ্ধ থর্ অরিকর্াগ প্রায়িই েকি থাকে? আহকমর্ খানকে রেছুিা মমদাহত্ 
মকন হকলা। 
 
অরধে িয়িরত্ এডাকনাি এিাই এেমাত্র উপায়। আমিা রনকজিা জারন আমিা িিদি 
নই এিং িাহ্ র্াউর্ ও ত্াি র্কলি থলােকর্ি মাকঝ আমিা র্কত্া থিরি িীরত্ সৃরষ্ট 
েিকত্ পািকিা ত্কত্া দ্রুত্ ত্ািা আত্মসমপদর্ েিকি। এখনই গলা োিাি োজ শুরু 
েিকত্ িলুন। 
 
* 
 
মুণু্ড িরত্দ থেেরচ আিানুরূপ প্ররত্রিয়া সৃরষ্ট েকিকছ জাাঁহাপনা। র্খন থসরি িাহ্ র্াউকর্ি 
োকছ থপৌঁছায় ত্খন গিকমি োিকর্ মাথা গুরলকত্ পচন ধকি রগকয়রছকলা। র্খন থস িাাঁধন 
খুকল  ােনারি উনু্মক্ত েরিকয় রিত্কি রে আকছ থর্খাি জনয উাঁরে থর্য়, থসই মুহূকত্দ 
েডাই এি মুখ রর্কয় সহস্র মারছ িািা সৃষ্ট োকলা থমকঘি পািাপারি অেল্পনীয় পচা গন্ধ 
থিরিকয় আকস। িাহ্ র্াউর্ রছিকে সকি রগকয় হিহি েকি িরম েিকত্ থাকে এিং 
থসখাকন উপরস্থত্ সেকলি এেই অিস্থা হয়। এি অল্পির্ পকিই থস পািনা ত্যাকগি 
আকর্ি থর্য় এিং রু্ই ঘটাি মকধযই বসনযসামন্ত সহ পািনাি রসংহিাি অরত্িম েকি 
চকল র্ায়। 
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আেিকিি মুকখ আের্দ রিসৃ্তত্ হারস থর্খা থগকলা। ত্াাঁি িাহ্ র্াউর্ সম্পরেদত্ মূলযায়ন 
সরঠে হকয়কছ এিং হারড িরত্দ মাথা অকনে প্রার্ িিা েিকত্ রনরিত্িাকি সফল 
হকয়কছ। একেই িকল মনস্তারেে রু্দ্ধ। আপরন একিারেছু জানকলন েীিাকি? আেিি 
রজজ্ঞাসা েিকলন। 
 
রেছু বসনয সহ এেজন থসনাপরত্কে িাহ্ র্াউর্ রপছকন থিকখ র্ায় এিং ত্াকে আকর্ি 
থর্য় র্কত্াির্ সম্ভি িহিরিকে আমাকর্ি আগ্রাসন থথকে িিা েিকত্। থসনাপরত্রি 
সময় নষ্ট না েকি আমাকর্ি োকছ প্রস্তাি পারঠকয়কছ থর্, ত্াি জীিকনি রিরনমকয় থস 
আমাকর্ি োকছ আত্মসমপদর্ েিকত্ প্রস্তুত্। 
 
 রনিয়ই আপরন ত্াি প্রস্তাকি সম্মরত্ প্রর্ান েকিকছন? 
 
জ্বী। 
 
 প্রমার্ েরুন আমিা আর্কত্ই িিদি িা অসিয নই। ঐ থসনার্কলি সকঙ্গ উিম আচির্ 
েিাি আকর্ি রর্ন। এে মুহূত্দ পি আেিি থর্াগ েিকলন, রু্ই রত্ন রর্ন পকি রেছু 
বসনযকে পালাকনাি সুকর্াগ েকি থর্কিন। পলাত্ে বসনযিা রূ্িিত্দী রূ্গদগুরলকত্ অিরস্থত্ 
ত্াকর্ি স্বপকিি থলােকর্ি োকছ এই সংিার্ িকয় রনকয় র্াকি থর্ ত্াকর্ি প্ররত্ অত্যন্ত 
িাকলা িযিহাি েিা হকয়কছ। এি ফকল ত্াকর্ি সঙ্গীিাও আত্মসমপদর্ েিকত্ প্রলুব্ধ হকি। 
 
 জ্বী জাাঁহাপনা। 
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িাহ্ র্াউর্ এি গন্তিয থোথায়? 
 
 থস প্রাচীি থিরষ্টত্ িহি থগামিাি রর্কে অগ্রসি হকি থর্রি ত্াি পূিদপূরুকষি অরধেৃত্ 
িূখকণ্ডি প্রার্কেকে অিরস্থত্। 
 
 িহিরিি অিস্থান থোকনা রর্কে এিং থসরিি রনিাপিা িযিস্থা থেমন? 
 
িহরি উিি রর্কে অিরস্থত্ জাাঁহাপনা। এরি প্রাচীকি থঘিা এিং িাহ্ র্াউর্ হয়কত্া 
থসখাকন িক্ত ঘাাঁরি বত্রি েকি বসনয সংখযা িৃরদ্ধ েিাি পরিেল্পনা েিকছ। এছাডা 
থসখাকন অিস্থানোিী ত্াি িকয়াকজযষ্ঠ আত্মীয়িা হয়কত্া ত্াি তু্লনায় অরধে সাহসী এিং 
ত্াকর্ি সহায়ত্ায় থস পুনিায় আত্মরিশ্বাস রফকি থপকত্ পাকি। 
 
থসখাকন থপৌঁছাকনাি আকগই আমাকর্ি উরচত্ ত্াকে িাধা থর্য়া। 
 
* 
 
পািনাি আত্মসমপদকর্ি পি রু্ই সপ্তাহ পাি থহকয়কছ। িািী িষদর্ স্থরগত্ হকলও রনচু রর্কয় 
থিকস চলা ধূসি থমঘ গুরল সোকলি সূকর্দি আকলা থফাাঁিায় অরনিয়ত্া সৃরষ্ট েকিকছ। 
এেরি রনচু পাহাকডি উপি আেিি র্াাঁরডকয় আকছন। ত্াাঁি মাথাি উপকিি নািকেল 
গাকছি আিার্ন থথকে থফাাঁিা থফাাঁিা িৃরষ্টি পারন পডকছ। রত্রন থর্খাকন িকয়কছন থসখান 
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থথকে থপৌকন এে মাইল রূ্কি আকিেরি পাহাকডি উপকি মারিি থর্য়াল থঘিা থছাি 
এেরি িহকি িাহ্ র্াউর্ রিরিি স্থাপন েকিকছ। আেিি থর্ পাহাডরিি উপি র্াাঁরডকয় 
আকছন থসিাি উচ্চত্া মধযম পর্দাকয়ি হকলও এখান থথকে আিপাকিি জলািূরম স্পষ্ট 
নজকি আকস। থমাগলকর্ি রিি হাজাি বসকনযি এেরি রিিাল অগ্রগামী র্ল, র্াকর্ি মকধয 
িহু অশ্বাকিাহী িনু্দেধািী এিং ত্ীিন্দাজ িকয়কছ, গত্োল রিোকল এই অিস্থাকন একস 
থপৌঁছায়। ত্াাঁকর্ি থর্কখ িাহ্ র্াউকর্ি িারহনী অিস্থান থছকড পালাকনাি থচষ্টা েকিরন। 
পিান্ত থি সািা িাত্ ঝকডা আিহাওয়ায় মকধয ত্ািা মিাকলি আকলাকত্ সাধযমকত্া 
প্ররত্কিাধ িযিস্থা গকড থত্ালাি থচষ্টা েকিকছ। মালগাডী উকট মারিি প্রাচীকিি ফাাঁে 
পূির্ েকিকছ এিং িৃরষ্টকত্ িকয় র্াওয়া অংি থঠো থর্য়াি থচষ্টা েকিকছ। 
 
 আেিি িািকছন ত্াি প্ররত্পি অল্প সমকয়ি মকধয র্কথষ্ট িাকলা প্ররত্কিাধ িযিস্থা গকড 
তু্কলকছ। রত্রন রনকজকে থসৌিাগযিান মকন েিকলন। োির্ িাহ্ র্াউর্ ত্াাঁি মকত্াই দ্রুত্ 
অগ্রসি হওয়াি জনয সাকথ েকি থেিল হালো থছাি আোকিি োমান গুরল রনকয় 
একসকছ। ত্াছাডা র্াউকর্ি বসনয সংখযা ত্াি বসনযকর্ি প্রায় োছাোরছ হকলও ত্াাঁকর্ি 
োকছ পর্দাপ্ত পরিমার্ গার্ািনু্দে িকয়কছ এিং ত্াকর্ি অিকিাধ উপরস্থত্ উদ্ভািনী রচন্তা 
োকজ লারগকয় বত্রি েিা হকলও র্কথষ্ট রৃ্ঢ় মকন হকি। আেিকিি ত্থয সংগ্রহোিীিা 
জারনকয়কছ ত্াকর্ি িত্রুপি িহিিাসীকর্ি রিছানা, বত্জসপত্র এিং ঘকিি র্িজাও 
অিকিাধ বত্রিি োকজ িযিহাি েকিকছ। ত্াকর্ি একত্া ঐোরন্তে পরিেম সকেও 
আেিি উপলরব্ধ েিকত্ পািরছকলন থর্, এেরি সমরন্বত্ আিমর্ই িহিরিকে র্খল 
েিাি থেষ্ঠ উপায়। আি িাহ্ র্াউর্কে পিারজত্ েিাি মাধযকমই িাংলাি রিকরাকহি 
অিসান ঘিকি এিং এই উিদি সমৃদ্ধ িূরম ত্াি সাম্রাকজযি অন্তিূদক্ত হকি। আহকমর্ খান 
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র্থািীরত্ আেিকিি পাকিই রছকলন। আেিি ত্াি রর্কে রফিকলন। আমাকর্ি 
অশ্বাকিাহীকর্ি রে িহি থঘিাও েিা থিষ হকয়কছ? 
 
 জ্বী। এে ঘটা আকগই থস োজ সমাপ্ত হকয়কছ। 
 
ত্াহকল এখন থেিল রিঙ্গািার্ে এিং রু্রলকর্ি আকর্ি রর্কলই ত্ািা আমাকর্ি বসনযকর্ি 
চািরর্ে থথকে সমরন্বত্ আিমকর্ি জনয সিব্দ সংকেত্ রর্কত্ পাকি। 
 
জ্বী জাাঁহাপনা, ত্কি আপনাি রপত্াি এেজন সহকর্াদ্ধা রহকসকি এিং আপনাি িরষদয়ান 
প্রধান থসনাপরত্ রহকসকি আপনাি োকছ আরম এেরি রিনীত্ অনুকিাধ েিকত্ চাই। নর্ী 
রূ্কগদ আিমকর্ি সময় থর্িেম ঝুাঁরে আপরন রনকয়রছকলন র্য়া েকি এিাি আি থত্মনিা 
েিকিন না। আমাি মকন আকছ আপনাি রপত্া হুমাযূ়ন আপনাকে িাজিংকিি স্বাকথদ 
রনকজি প্রার্ িিা েিকত্ আকর্ি রর্কয়রছকলন এিং এেইিাকি বিিাম খান আপনাকে 
উপকর্ি রর্কয়রছকলন রহমুি রিরুকদ্ধ লডাই এি সময়। আপনাি পুত্রিা এখকনা রিশু। 
আপনাি রেছু হকল ত্াাঁকর্ি জীিন রিপি হকি এিং সাম্রাকজযিও অপূির্ীয় িরত্ হকি। 
 
 আরম জারন আপরন িৃহিি স্বাকথদি েথা রিকিচনা েকি েথাগুরল িকলকছন এিং আপরন 
র্া িলকলন ত্া রনিঃসকন্দকহ উিম উপকর্ি। রেন্তু আরম আমাি সহজাত্ প্ররত্রিয়াি 
োিকর্ ঝুাঁরে থনই, হয়কত্া এি আকিেরি োির্ এই থর্ আরম মকনপ্রাকর্ রিশ্বাস েরি রু্দ্ধ 
থিকত্র মৃতু্যিির্ েিা আমাি িাকগয থলখা থনই- অন্তত্ একত্া ত্াডাত্ারড নয় র্খন আরম 
আমাি সাম্রাজয সমূ্পর্দ রিসৃ্তত্ েিকত্ পারিরন। আমাি রনকজি রিশ্বাস এিং জ্ঞানী সাধুগর্, 
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র্াকর্ি সকঙ্গ আরম এ রিষকয় আকলাচনা েকিরছ ত্ািাও মকত্া রর্কয়কছন থর্, আমাি জনয 
র্া মািাত্মে রিপর্ িকল গর্য হকত্ পাকি ত্াি অিস্থান রু্দ্ধকিকত্র নয়। 
 
 রেন্তু আপনাি রপত্া উপলরব্ধ েকিরছকলন, থোকনা মানুকষি েমদই ত্াি চূডান্ত রনয়রত্ 
রনধদাির্ েকি, ত্ািা পরিেল্পনা িা রনয়রত্ সম্পরেদত্ িািনা নয়…র্রর্ও আপনাি 
আত্মরিশ্বাস এিং সাহস অর্যািরধ অপরির্ামর্িদী েমদোকণ্ড আপনাকে সাফলয একন 
রর্কয়কছ থর্খাকন অনযিা হয়কত্া িযথদ হকত্া, আপনাি উরচত্ নয় সিদর্া এমন অনুিূরত্ি 
উপি রনিদি েিা। 
 
 আেিি সম্মরত্সূচে মাথা নাডকলন। রু্কদ্ধি সময় ত্াকে অরত্রিক্ত আত্মরিশ্বাস রনয়ির্ 
েিকত্ হকি। েখকনা েখকনা এেজন থনত্া রহকসকি উর্াহির্ সৃরষ্ট েিা এিং থিপকিায়া 
আচিকর্ি মধযোি পাথদেয অত্যন্ত সূক্ষ্ম হয়, থসিা আরম জারন। এই িাস্তিত্া র্কত্ািা 
সম্ভি আরম স্মির্ িাখাি থচষ্টা েিকিা। ইকত্ামকধয আরম রসদ্ধান্ত রনকয়রছ আজকেি প্রথম 
আিমর্রি থমাহাম্মর্ থিকগি থনতৃ্কত্ব থছকড থর্কিা। আরম এিং আমাি থর্হিিীিা সরঞ্চত্ 
িরক্ত রহকসকি অিস্থান েিকিা র্াকত্ প্রকয়াজকনি সময় আপনাকর্ি আিমকর্ সহায়ত্া 
েিকত্ পারি। 
 
ত্াহকল আরম রে এখন থমাহাম্মর্ থিগকে আিমর্ শুরু েিকত্ আকর্ি থর্কিা? 
 
হযাাঁ। 
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আেিি এিং আহকমর্ খান র্িদকেি িূরমো রনকলন র্খন রিঙ্গাি সূচনা সংকেত্ থপকয় 
থমাগল অশ্বাকিাহীিা চািরর্ে থথকে জলািদ্ধ মাঠ থপরিকয় পাহাকডি উপকি অিরস্থত্ 
িহিরিি রর্কে অগ্রসি হকত্ লাগকলা। গিীি জল এরডকয়, চেচকে োকলা রপরিল োর্া 
থপরিকয় থর্কত্ ত্াকর্ি থিি থিগ থপকত্ হরিকলা। থমাহাম্মর্ থিগ এিং ত্াি থর্হিিী 
এের্ম সমু্মখিত্দী র্কল সকঙ্গ অগ্রসি হরিকলা। ত্াকর্ি েকয়ে জন সিুজ থমাগল 
পত্াো িহন েিরছকলা। ত্ািা র্খন গার্ািনু্দকেি রনিানাি আওত্াি মকধয থপৌঁছাকলা, 
ত্খন থথকম থথকম র্াউকর্ি বসনযকর্ি িনু্দে থছাাঁডাি থধাাঁয়া থর্খা থর্কত্ লাগকলা। এখাকন 
থসখাকন েকয়েরি থঘাডা গুরল রিদ্ধ হকলা এিং আকিাহী সহ োর্াপরনকত্ আছকড 
পডকলা। মাকঝ মাকঝ থঘাডাি রপঠ থথকে পকড র্াওয়া বসনযিা রপছন থথকে এরগকয় আসা 
অশ্বাকিাহীকর্ি থঘাডাি খুকিি রনকচ চাপা পডরছকলা। রপকঠ আকিাহীরিহীন থঘাডাগুরল 
িািমুক্ত হওয়ায় থর্ৌকড অকনে সামকন চকল র্ারিকলা। এিেম এেরি থঘাডা সিদপ্রথম, 
সিকচকয় সমু্মখিত্দী এেরি প্ররত্কিাধ লারফকয় থপরিকয় থগকলা। 
 
 বসনযকর্ি অগ্রগরত্ িাকলািাকিই সম্পি হকি, আেিি িািকলন। রেন্তু হঠাৎ থমাহাম্মর্ 
থিগ ত্াি থলােকর্ি রনকয় থর্রর্কে অগ্রসি হরিকলন থসরর্কেি মারিি প্ররত্কিাকধি উপি 
থথকে রনয়মত্ারিেিাকি সরম্মরলত্ গুরলিষদকর্ি িব্দ পাওয়া থগকলা। ত্ািপি মারিি 
থর্য়াকলি এেরি ফাাঁে অিকিাধ েকি িাখা মালগারড থঠকল সিাকনা হকলা এিং থসখান 
রর্কয় এের্ল অশ্বাকিাহী পাহাকডি  াল থিকয় প্ররত্আিমর্ েিাি জনয এরগকয় একলা। 
ত্াকর্ি থর্হ থঘাডাি ঘাকডি উপি নুকয় আকছ, হাকত্ িিদা। থমাহাম্মর্ থিকগি অগ্রসিমান 
বসনযিা এই আিমকর্ি প্ররত্রিয়ায় রেছুিা রপরছকয় একলা। ত্াকর্ি অকনকে ত্াল 
সামলাকত্ না থপকি থঘাডাসহ োর্াি উপি হুমরড থখকয় পডকলা। এ সময় থর্য়াকল আকিা 
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ফাাঁে সৃরষ্ট হওয়াি সাকথ সাকথ আকিা অশ্বাকিাহী রু্কদ্ধ অংি রনকত্ এরগকয় একলা। েকয়ে 
রমরনকিি মকধয আকিা থিরি সংখযে থমাহাম্মর্ থিকগি থলাে হত্াহত্ হকলা এিং এেরি 
মাত্র থমাগল পত্াো খাডা থােকলা। 
 
আেিি আি রস্থি থােকত্ পািকলন না-রু্কদ্ধি সামরগ্রে ফলাফকলি জনয এই লডাইরিি 
গুরুত্ব অপরিসীম এিং ত্াি এখন উরচত্ স্বিিীকি থমাগলকর্ি থনতৃ্ত্ব থর্য়া। রত্রন এে 
িাকন খাপ থথকে আলমগীি থিি েকি আনকলন এিং সংঘকষদি এলাোি রর্কে ত্াি 
থঘাডা ছুিাকলন। রিশ্বস্ত থর্হিিীিা ত্াকে অনুসির্ েিকলা। পাহাকড থপৌঁছাকত্ ত্াি 
সকিদাচ্চ রত্ন রমরনি সময় লাগকলা, র্রর্ও এেরি জলািয় লারফকয় পাি হওয়াি সময় 
ত্াি থঘাডারি োর্ায় রপছলা থখকলা। 
 
 রত্রন র্খন ত্াি থঘাডারিকে পাহাকডি  াল থিকয় উকঠ লডাই এি এলাোয় এরগকয় 
র্াওয়াি জনয প্রকিারচত্ েিকত্ লাগকলন, ত্খন রত্রন িাহ র্াউকর্ি িনু্দেধািীকর্ি 
রনিানাি আওত্ায় থপৌঁকছ থগকলন। িাহ র্াউকর্ি থলাকেিা ত্াি থসানা থমাডা িিিমদ 
থর্কখ ত্াকে রচনকত্ পািকলা এিং ত্াি উপি গুরল িষদকর্ মকনাকর্াগী হকয় উঠকলা। 
আেিি শুনকত্ থপকলন িনু্দকেি গুরল এিং ত্ীি ত্াি রু্পাি রর্কয় িাত্াকস রিস থেকি 
থিরিকয় র্াকি। হঠাৎ ত্াাঁি থঘাডারি এে মুহূকত্দি জনয িলমল েকি উঠকলা এিং রত্রন 
অনুিি েিকলন থসিাি িক্ত ত্াাঁি োন উরু রিরজকয় রর্কি। পাাঁজি এিং পাকয়ি 
সংকর্াগস্থকল িনু্দকেি গুরল থখকয় থঘাডারি আি এগুকত্ পািরছকলা না, থসিাি মাথারিও 
িমি মারিি রর্কে নুকয় পডরছকলা। থঘাডারি আছকড পডাি আগমুহূকত্দ আেিি োর্াি 
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উপি লাফ রর্কলন এিং ঝি েকি এে পাকি সকি থগকলন ত্াকে োছ থথকে অনুসির্ 
েিা থর্হিিীরিি সকঙ্গ সংঘষদ এডাকনাি জনয। 
 
 থর্কহি িািসাময রফকি পাওয়াি পি রত্রন রচৎোি েকি ত্াি এে িিীি োকছ 
আকিেরি থঘাডা চাইকলন। ত্ৎির্াৎ িিীরি ঘুকি একস ত্াি থঘাডাি লাগামরি আেিকিি 
হাকত্ রর্কলা। েকয়ে মুহূকত্দি মকধযই রত্রন আিাি থঘাডায় চকড িসকলন এিং োর্াি 
পুরু আিির্রু্ক্ত িুি থজাডা থসিাি থিোকি  ুরেকয় রনকলন। 
 
আেিকিি থঘাডারি আহত্ হওয়াি োিকর্ ত্াি এিং ত্াি থর্হিিীকর্ি আিমকর্ি গরত্ 
রেছুিা শ্লথ হকয় পকডকছ। িাহ্ র্াউকর্ি রেছু অশ্বাকিাহী বসনয প্রায় ত্াকর্ি োকছ থপৌঁকছ 
থগকছ। আেিি রঠে সময় মকত্া থঘাডা রনকয় রেছুিা সকি থগকলন র্খন রিিাল থর্হী 
এেজন িাঙ্গালী ত্াি োিারু্ক্ত রু্দ্ধোকস্ত আেিকিি রিকিাস্ত্রার্রিহীন মাথা লিয েকি 
ঘুিাকলা। রেন্তু থলােরি পাহাকডি  াল থিকয় উপি থথকে ছুকি আসাি োিকর্ রনজ 
থঘাডাি গরত্ রনয়ির্ েিকত্ পািকলা না। সিকল লাগাম থিকন ধিা সকেও থস আেিিকে 
ছারডকয় এরগকয় থগকলা, ত্কি আেিি থলােরিি মাথাি থপছকন আলমগীকিি থোপ 
িসাকত্ থর্রি েিকলন না। আেিি রনকজি হাকত্ ত্ীব্র ঝাাঁরে অনুিি েিকলন ত্কি এিা 
রনরিত্ হকলন থর্ ত্াাঁি ত্কলায়াকিি আঘাত্ লিযকির্ েকিকছ। 
 
েকয়ে মুহূত্দ পি আেিি পাহাকডি  াল থিকয় ত্াাঁকে আিমর্ েিকত্ এরগকয় আসা 
রিত্ীয় অশ্বাকিাহী িাঙ্গালীরিকে লিয েকি ত্কলায়াি চালাকলন রেন্তু থস মাথা রনচু েকি 
আঘাত্রি িযথদ েকি রর্কলা। থলােরি ঘুকি আিাি আেিকিি রর্কে এরগকয় একলা রেন্তু 
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এিাকি আেিি  াকলি উপকিি রর্কে সুরিধাজনে অিস্থাকন িকয়কছন। ফকল িাঙ্গালীরি 
পুরু োর্াি স্তি থপরিকয় আেিকিি োকছ থপৌঁছাকনাি আকগই রত্রন ত্াি োকছ রগকয় 
ত্কলায়াকিি আঘাকত্ ত্াি হাকত্ি িিদরি থফকল রর্কলন এিং ত্ািপি আলমগীকিি 
ধািাকলা ফলা থলােরিি উরু ও থপকিি সংকর্াগ স্থকল  ুরেকয় রর্কলন। 
 
আসি রিপর্ থথকে মুক্ত হকয় আেিি হাকত্ি উকটারপঠ রর্কয় মুকখ জকম উঠা ঘাম 
মুছকলন এিং আকিপাকি ত্াোকলন। িাম রর্কে ত্াাঁি োছ থথকে ষাি গজ রূ্কি 
থমাহাম্মর্ থিকগি খাডা থাো সিুজ পত্াোকে রঘকি তু্মুল লডাই চলকছ। থর্হিিীকর্ি 
ত্াাঁকে অনুসির্ েিাি ইরঙ্গত্ রর্কয় রত্রন রু্দ্ধ থিকত্রি রিিৃঙ্খল িীড থঠকল থমাহাম্মর্ 
থিকগি রর্কে অগ্রসি হকলন। িনু্দে এিং োমাকনি সরম্মরলত্ থগালা িষদকর্ি চাকপ 
থমাহাম্মর্ থিকগি আিমর্ প্রায় স্থরিি হকয় পকডকছ। িহু থঘাডা োর্াি মকধয পকড 
রছকলা। আেিি থখয়াল েিকলন এেরি থঘাডা রনকস্তজিাকি থসিাি রপছকন পা ছুডকছ। 
আকিেরি থঘাডাি রনকচ চাপা পডা অিস্থায় রত্রন থমাহাম্মর্ থিকগি মৃত্ থোরচদকে থর্খকত্ 
থপকলন। 
 
 ত্ীব্র লডাই চলকছ। রেছু সংখযে িাঙ্গলীকে থর্খা থগকলা থমাহাম্মর্ থিকগি থঘাডাচুযত্ 
বসনযকর্ি িিদায় থগকথ থফলাি থচষ্টা েিকছ। ঐ বসনযিা এেরি পাথকি থহলান রর্কয় 
মারিকত্ পা ছরডকয় িকস থাো োর্া মাখা থর্হকে িিাি থচষ্টা েিরছকলা। থসিা স্বয়ং 
থমাহাম্মর্ থিগ, ত্াকে রচনকত্ থপকি আেিি আত্রঙ্কত্ থিাধ েিকলন। রত্রন মরিয়া হকয় 
থসরর্কে অগ্রসি হকলন। রু্দ্ধিত্ উিয় পকিি থর্াদ্ধাকর্ি থেউই ত্াাঁি উপরস্থরত্ থখয়াল 
েিকলা না। রত্রন ত্াাঁি োছাোরছ অিরস্থত্ এে িাঙ্গালীি থঘাডাি পাছায় ত্কলায়াকিি 
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চআো অংি রর্কয় আঘাত্ েিকলন। রত্রন র্া থচকয়রছকলন ত্াই ঘিকলা, থঘাডারি 
রপছকনি পাকয় িি রর্কয় লারফকয় উকঠ থসিাি আকিাহীকে থফকল রর্কলা এিং আকিাহীরি 
আেিকিি থঘাডাি খুকিি আঘাকত্ রপষ্ট হকলা। 
 
এিপি আেিি আকিেজন িাঙ্গালীি ঘাকড ত্কলায়াি রর্কয় আঘাত্ েিকলন থর্ এেজন 
থোরচদকে িিদারিদ্ধ েিকত্ এরগকয় র্ারিকলা। আঘাকত্ি পি ত্াি হাত্ থথকে িিদারি খকস 
পডকলা। এই সমকয়ি মকধয আেিকিি থর্হিিীিা আকিা রত্নজন িাঙ্গালীকে ধিািায়ী 
েিকলা এিং িারেিা লডাই েিাি সাহস হারিকয় ঘুকি িহি প্রাচীকিি রর্কে রফিকত্ 
থচষ্টা েিকলা আঠাকলা মারি থপরিকয়। ত্াাঁকর্ি মকধয এেজন থেিল সফল হকলা ত্কি 
প্রাচীি অরত্িম েিাি পূকিদ থস ত্াি িাহুি উপকিি অংকি রনরিপ্ত থছািা রিদ্ধ হকলা। 
 
এেিু থথকম অেিি এেজন থোরচদকে রচৎোি েকি রজকজ্ঞস েিকলন, থমাহাম্মর্ থিকগি 
রে হকয়কছ? 
 
রত্রন র্খন আমাকর্ি সিুজ পত্াোি সাকথ অগ্রসি হরিকলন িাঙ্গালীিা ত্াকে আমাকর্ি 
এেজন থসনাপরত্ রহকসকি রচকন থফকল। এেরি োমাকনি থগালা ত্াি োাঁকধ আঘাত্ 
েকি। থঘাডা থথকে পকড র্াওয়াি সময় রত্রন মাথায় আঘাত্ পান এিং পকি এেজন 
িাঙ্গালী ত্াি উরুকত্ িিদা রর্কয় আঘাত্ েকি। 
 
ত্াকে র্ত্দ্রুত্ সম্ভি থহরেকমি োকছ রনকয় র্াও। রত্রন র্কথষ্ট িক্ত না হকল একত্াির্ 
পর্দন্ত িাাঁচকত্ন না। 
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এিাকি আেিি পাহাকডি  াল থিকয় িহকিি প্ররত্কিাধ প্রাচীকিি রর্কে অগ্রসি হকলন। 
ত্াাঁি রেছু বসনয ইকত্ামকধয থর্য়াকলি রিরিি অংি থিকঙ্গ  ুকে থগকছ এিং এখন ত্ািা 
গুি গুি মারিি েুরিকিি মধয রর্কয় অগ্রসি হকি। আেিকিি রত্ন জন িনু্দেধািী 
এেরি েুয়াি আডাকল রনচু হকয় িকস থসিাি থর্য়াকলি উপি িনু্দে থিকখ গুরল িষদর্ 
েিরছকলা এরগকয় র্াওয়া সঙ্গীকর্ি রনিাপিা প্রর্াকনি জনয। 
 
এ সময় অেিি থর্খকলন িাহ্ র্াউর্ এি হলুর্ পত্াো রিরিষ্ট েুরিি গুরলি রপছকন 
পাহাকড সিুজ থমাগল পাত্াো উকিালন েিা হকয়কছ। স্পষ্ট িুঝা থগকলা ত্াি থলাকেিা 
িহকিি রিরিি অংকিি প্রাচীি অরত্িম েকি  ুকে পকডকছ এিং লডাই েকি িত্রুকর্ি 
পর্দর্স্ত েিকত্ থপকিকছ। েকয়ে মুহূত্দ পি রত্নজন থলাে েকয়েরি েুরিি থথকে থিরিকয় 
একলা। ত্াকর্ি এেজন আত্মসমপদকর্ি িঙ্গীকত্ হাত্ তু্কল আেিকিি থলাকেকর্ি রর্কে 
এরগকয় একলা। িারে রু্জন প্রথকম ত্াকর্ি হাকত্ থাো হলুর্ পত্াো োর্ায় ছুাঁকড 
থফলকলা এিং ত্ািপি মাথাি উপি হাত্ তু্লকলা। ত্াি রিজয় হকয়কছ, িিকত্ িািকত্ 
আেিি ত্াি মাথাি উপি িূকনয ঘুরষ চালাকলন। রে ঘকিকছ। উপলরব্ধ েকি ত্াি 
বসনযিাও রিজয় এিং থিাঁকচ র্াওয়াি রমরলত্ আনকন্দ উল্লাস প্রোি েিকত্ লাগকলা। 
 
ওকে িল িাহ র্াউর্কে ধকি আমাি োকছ রনকয় আসকত্, আেিি রচৎোি েকি আকর্ি 
রর্কলন। থর্ িাঙ্গলীরিি উপি আকর্িরি িত্দাকলা ত্াি থচহািা আত্কঙ্ক ফযাোকি হকয় 
থগকলা রেন্তু থস রিলম্ব না েকি থপছন রর্কেি এেরি েুরিকিি মকধয অরৃ্িয হকলা। 
েকয়ে রমরনি োউকে থর্খা থগকলা না এিং থর্ই আেিি িলপূিদে ত্াকর্ি ধকি আনাি 
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আকর্ি রর্কত্ র্াকিন থসই মুহূকত্দ এেজন িীর্দ থচহািা রিরিষ্ট র্ীঘদকর্হী থলাে েুরিকিি 
িাকি আরিিূদত্ হকলা এিং মাথা রনচু েকি আেিকিি রর্কে এরগকয় একলা। আেিকিি 
োছ থথকে পকনকিা ফুি রূ্কি থােকত্ থস অকধামুকখ মারিি উপি পরত্ত্ হকলা। স্পষ্টই 
থিাঝা থগকলা ত্াি িয়স িাহ্ র্াউকর্ি মকত্া উরনি িছি নয় িিং এি রিগুর্। 
 
 তু্রম থে? িাহ্ র্াউর্ থোথায়? থস র্রর্ রিত্কি লুরেকয় থাকে, এিুরর্ ত্াকে আমাি 
সামকন হারজি হকত্ িলল। 
 
আমাি নাম ওস্তার্ আলী, আরম িাহ্ র্াউকর্ি মামা। ত্াি উত্থাকনি সমগ্র সময়িায় আরম 
ত্াি প্রধান উপকর্ষ্টা রছলাম। থস র্া রেছু েকিকছ ত্াি সেল র্ায়িাি আমাি। আরম 
র্খন গত্িাকত্ িুঝকত্ পািলাম েরঠন লডাই সকেও আমিা রজত্কত্ পািকিা না ত্খন 
আরম িাহ্ র্াউর্কে ছদ্মকিকি এখান থথকে সরিকয় থর্ই। ত্াি সমস্ত ধন-িত্ন ঐ েুরিি 
গুরলি মকধয িকয়কছ। এই ধন-সম্পর্ এিং িাংলাকে আরম ত্াি পি থথকে আপনাি 
োকছ সমপদর্ েিরছ। 
 
* 
 
এেরি উাঁচু অগ্রিাগ রিরিষ্ট োকঠি োউ (আিি নারিেকর্ি িযিহৃত্ এে মাস্তুল রিরিষ্ট 
জাহাজ) এি পািাত্কন র্াাঁরডকয় আেিি িকঙ্গাপসাগকিি রিসৃ্তত্ জলিারিি রর্কে ত্ারেকয় 
রছকলন। গুজিাকিি পরিম উপেূকল সমুর র্িদকনি পি পুনিায় ত্া থর্খাি আোঙ্ক্ষা ত্াি 
মকন িকয় র্ায়। ত্াই এিাকি রত্রন পূকিদি সমুর র্িদন েকি ত্াি থসই ইিা পূির্ 
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েিকছন। এ সময় হঠাৎ উষ্ণ র্মো হাওয়া োউরিি রত্নকোর্া পাকল আঘাত্ েিকল 
থসরি রু্কল উঠকলা এিং আেিি ত্াাঁি পা রু্রি আকিেিু ফাাঁে েকি র্াাঁডাকলন। ত্খন 
মধযাকহ্নি পি রেছু সময় থপরিকয়কছ এিং সাগকিি জল একত্া উজ্জ্বল রূপালী িকর্দি 
থর্খারিকলা থর্ থসরর্কে ত্ারেকয় থাোই েষ্টেি মকন হরিকলা। আেিি থঠাাঁকি সাগকিি 
থলানা স্বার্ পারিকলন। 
 
ত্াাঁি থসনািারহনী িাংলাি সেল প্রধান িহি িন্দি েিত্লগত্ েকিকছ। রেন্তু িাহ 
র্াউর্কে এখকনা পােডাও েিা সম্ভি হয়রন, ত্কি ধাির্া েিা হকি খুি অল্প সমকয়ি 
মকধযই ত্াকে িন্দী েিা র্াকি। সমগ্র িাংলা এখন থমাগল সাম্রাকজযি অধীনস্থ। আজ 
সোকলই রত্রন অিুল ফজকলি োছ থথকে আকিা সুসংিার্ থপকয়কছন। থস জারনকয়কছ 
পরিকমি িাজযগুরলকত্ িারন্ত িজায় িকয়কছ এিং রিরিি রনমদার্ োজ দ্রুত্ গরত্কত্ 
এরগকয় চকলকছ। সাগকিি থ উ থর্খকত্ থর্খকত্ রত্রন হাসকলন। আেিকিি মকন হরিল 
ত্াাঁি িাসন আমকলি এেরি অধযায় সমাপ্ত হকয়কছ। রত্রন ত্াাঁি সাম্রাজযকে ত্াাঁি রপত্া, 
রপত্ামহ এিং রনকজি আোিাি থচকয়ও অরধে রিসৃ্তত্ েিকত্ থপকিকছন। ত্কি রত্রন 
ত্াি এই সাম্রাজয রিস্তাি অিযাহত্ িাখকিন, থেিল ত্াাঁি অনুসািীকর্ি রু্কদ্ধি উকিজনা ও 
লুরষ্ঠত্ সম্পকর্ি আোঙ্ক্ষা পূিকর্ি জনযই নয়, িিং এই রিসৃ্তত্ সাম্রাকজযি উপি ত্াাঁি 
িাসন িমত্া সুরৃ্ঢ় েিাি জকনযও। এেরর্ন থর্ সাম্রাজয রত্রন ত্াাঁি িংিধিকর্ি র্ান 
েকি র্াকিন ত্া অিিযই অকজয় হকত্ হকি। এই পরিেল্পনা সফল েিাি জনয ত্াকে 
নতু্ন, পুিাত্ন, রহনু্দ, মুসরলম সেল প্রজাি সম্মান অজদন েিকত্ হকি। প্রজািা র্াকত্ 
ত্াকে এেজন িরক্তিালী র্খলোিী িা িরহিাগত্ িত্রু মকন না েকি ত্া রনরিত্ েিকত্ 
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হকি। এমনিা িািা র্কত্া সহজ, িাস্তিায়ন েিা ত্কত্ািা সহজ নয়। রেন্তু রত্রন এই 
নতু্ন পরিেল্পনা িাস্তিায়কনি জনয এিাি লডাই শুরু েিকিন। 
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তৃ্ত্ীয় খণ্ড – ি ত্া এিং মগৌরি 
 

১৩. চিজলয়র িহর 
 
িরিষযৎ িংিধিকর্ি োকছ িাংলা এিং গুজিাকিি মহান রিজয়কে স্মির্ীয় েকি িাখাি 
জনয আরম এই িহকিি নতু্ন নাম রর্রি “ফকত্হপুি রিরি”, “রিরি, রিজকয়ি িহি”। 
আগামী সমকয় র্ািা ফকত্পুি রিরিি এই উাঁচু লাল িালুপাথকিি প্রাচীি প্রত্যি েিকি 
ত্ািা থসইসি িীি থমাগল থর্াদ্ধাকর্ি েদ্ধািকি স্মির্ েিকি র্ািা এই রিজকয় অির্ান 
থিকখকছ। আজ র্ািা এখাকন উপরস্থত্ িকয়কছন ত্ািা সেকল ঐ সি েীরত্দি অংিীর্াি। 
আপনাকর্ি পুত্র, থর্ৌরহত্র এিং থর্ প্রজন্ম এখকনা জন্মগ্রহর্ েকিরন ত্ািা সেকল এই 
সত্য থজকন গিদকিাধ েিকি থর্ আপনাকর্ি িীিত্বপূর্দ িক্ত ত্াাঁকর্ি রিিায়ও প্রিারহত্ 
হকি। মাকিদল পাথকি বত্রি অনুপ ত্ালাও িা অতু্লনীয় জলেুণ্ড নামে িাপলা থফাাঁিা 
জলািকয়ি রপছকন অিরস্থত্ রিিাল িাজপ্রাসাকর্ি িািান্দায় িকস আেিি িকৃ্তত্া 
রর্রিকলন। ত্াি পিকন রহিা এিং চুরন খরচত্ মাখন িকঙি থিিকমি থজািা। রনকচি 
রিিাল উঠাকন সিুজ থিিকমি িারময়ানাি রনকচ ত্াি থসনাপরত্ এিং থসনােত্দাগর্ 
সারিিদ্ধিাকি র্াাঁরডকয় ত্াি িক্তিয শুনকছন। সামকনি সারিকত্ নেিা থখার্াই েিা এেরি 
োকঠি লারঠকত্ িি রর্কয় র্াাঁরডকয়রছকলন রু্দ্ধাহত্ থমাহাম্মর্ থিগ। লারঠরি আেিি ত্াকে 
উপহাি রর্কয়কছন। থহরেকমি অক্লান্ত রচরেৎসায় িরষদয়ান থর্াদ্ধারি দ্রুত্ সুস্থয হকয় 
উঠকছন। রেন্তু ত্াি আঘাত্ গুরল একত্া মানাত্মে। থর্ িরিষযকত্ সমু্মখ রু্কদ্ধ অংিগ্রহর্ 
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েিা ত্াি পকি সম্ভি হকি না। ত্াি পাকি র্াাঁরডকয় রছকলন আহকমর্ খান। ত্াি র্ীঘদ 
র্ারডগুি এই প্রথম িাকিি মকত্া র্ত্ন সহোকি আচডাকনা থর্খা র্াকি। ত্াি পাকি 
র্াাঁরডকয়রছকলন আেিকিি স্ত্রীি িডিাই িাজা িগিান র্াি এিং থসনাপরত্ িাজা িরি 
রসং। আেিকিি উচ্চপর্স্থ থসনাপরত্কর্ি রপছকন পর্ারধোি অনুসাকি অনযানয 
থসনােত্দাগর্ র্াাঁরডকয় িকয়কছ। ত্াকর্ি মকধয আেিকিি ত্ীক্ষ্ম রৃ্রষ্টকত্ চওডা িি রিরিষ্ট 
রিিালকর্হী অলীগুল নজকি পডকলা। থস ত্াি ত্ারজে সঙ্গীকর্ি সকঙ্গ র্াাঁরডকয় আকছ এিং 
ত্াি রচিাচরিত্ সুরত্ি থপাষাকেি পরিিকত্দ থসানারূপাি োরুোজ খরচত্ থিগুনী ও 
থসানালী িকঙি থজািা পকডকছ। ত্াি থপছকন িকয়কছ িািােসারন থসনােত্দাগর্। 
 
 আেিকিি িক্তকিযি সমথদকন উপরস্থত্ সেকল এেকত্র প্রিংসাসূচে ধ্বরন তু্লকলা। 
ত্াকর্ি থচহািায় থর্কনা আেিকিি রনকজি থগৌিিই প্ররত্ফরলত্ হকলা। সাফকলযি স্বার্ 
অত্যন্ত রমরষ্ট। রত্ন রর্ন আকগ এেরি জাাঁেজমেপূর্দ রিিাল থিািার্াত্রাি থনতৃ্ত্ব র্ান 
েকি আেিি রিরিকত্ আগমন েকিন। রমরছকলি সমু্মকখ রছকলা মরর্মারর্েযখরচত্ লাগাম 
এিং হীিা খরচত্ মস্তে আিির্ রিরিষ্ট োকলা থঘাডাি রপকঠ সওয়াি থ াল এিং রিঙ্গা 
িার্ে। ত্াাঁকর্ি সকঙ্গ রছকলা এের্ল অরিজাত্ অশ্বাকিাহী। ত্াকর্ি থপছকন রছকলা 
আেিকিি সিকচকয় উাঁচু এিং সম্ভ্রান্ত রু্দ্ধ হারত্ি র্ল। এের্ম সমু্মকখি হারত্রিি রপকঠি 
মরর্মারর্কেযি আিির্রু্ক্ত হাওর্ায় আেিি স্বয়ং িকস রছকলন। পূকিদই অনুচকিিা ত্াি 
চলাি পকথ থগালাপ এিং থজসরমন ফুকলি পাপরড ছরডকয় অগ্রসি হকয়কছ। সেল অকস্ত্রি 
ফলা িান রর্কয় ঝেঝকে েিা হকয়কছ, সেল থব্রাি োমান পারলি েিা হকয়কছ। 
আেিকিি রনকর্দকি ত্াাঁি এে হাজাি রু্দ্ধহারত্ি সািা থর্হ থসানালী িঙ েিা হকয়কছ 
থর্খাকনাি জনয থর্ ত্ািা রু্দ্ধ থথকে রিজয়ীি থিকি রফিকছ। 
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 িাংলা জয় েকি থফিাি পি থথকেই আেিি ত্াি িকৃ্তত্া প্রস্তুত্ েিকত্ সময় িযয় 
েিকছন। থসই সি উিম িােয চয়ন এিং মুখস্ত েকিকছন র্া ত্াি িাসন আমকলি 
সিকচকয় গুরুত্বপূর্দ অধযাকয়ি সকঙ্গ সামিসযপূর্দ হকি। রত্রন ইকত্ামকধয অকনে থগৌিি 
অজদন েকিকছন রেন্তু ত্াাঁি থলােকর্ি িুঝাকত্ হকি থমাগল সাম্রাকজযি জনয আকিা অরধে 
মহত্বি থগৌিি িরিষযকত্ অকপিা েিকছ। ত্াি রসংহাসকনি োন পাকি র্াাঁরডকয় থাো 
রত্ন পুকত্রি রর্কে রত্রন সহজাত্ থপ্রির্ায় এে পলে ত্াোকলন। রু্দ্ধ থথকে থফিাি পি 
রত্রন ত্াকর্ি সকঙ্গ থিরি সময় োিাকত্ পাকিনরন। ত্কি রত্রন উপলরব্ধ েিরছকলন 
িরিষযকত্ি থোকনা এে সমকয় ত্ািাই সাম্রাকজযি রনয়রত্ি ধািে িাহে হকি। সাত্ িছি 
িয়সী থসরলমকে থিি উকিরজত্ মকন হরিকলা, সিুজ থিিকমি পাগরডি রনকচ অিরস্থত্ 
ত্াি রনখুাঁত্ গডকনি মুখরি প্রার্িন্ত থর্খারিকলা। ছয় িছি িয়সী মুিার্কে থর্কখও স্পষ্ট 
িুঝা র্ারিকলা থস অনুষ্ঠানরি স্বত্সূ্ফত্দিাকি উপকিাগ েিকছ। রত্নজকনি মকধয অেিকিি 
অনুপরস্থরত্ি সময় ত্াি মাকঝই সিকচকয় থিরি পরিিত্দন একসকছ। থস এখন প্রায় 
থসরলকমি সমান লম্বা। ত্াি িাম থচায়াল এিং গাকল োলরিকি পকডকছ। ত্াি রিিে 
জারনকয়কছন আমগাকছ উকঠ পাখীি রেম সন্ধান েিকত্ রগকয় পকড রগকয় ত্াি এই র্িা 
হকয়কছ। থছাি র্ারনয়াল এখকনা নধি িকয়কছ, থস থচাখ থগাল েকি অিাে রৃ্রষ্টকত্ রিিাল 
জনসমাকিি প্রত্যি েিকছ। 
 
আেিি হাত্ তু্কল সিাইকে চুপ েিকত্ ইরঙ্গত্ েিকলন এিং উৎফুল্ল সকিাকগাল িান্ত 
হকয় একলা। ইকত্ামকধয আপনাকর্ি প্ররত্ আমাি েদ্ধাি রনর্িদন স্বরূপ প্রর্ি জাগরত্ে 
উপক ৌেন সমূহ আপনািা লাি েকিকছন সম্মানসূচে আলখাল্লা, িত্নখরচত্ থছািা এিং 
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ত্কলায়াি, িাত্াকসি মকত্া দ্রুত্গামী থঘাডা, উচ্চত্ি পর্মর্দার্া এিং িাসকনি জনয 
অরধে সমৃদ্ধ জায়রগি। আপনাকর্ি মকধয থেউ থেউ ত্াাঁকর্ি থর্কহি ওজকনি সমান 
স্বর্দও লাি েকিকছন। আপনািা এইসি উপহাি রনকজকর্ি থর্াগযত্া প্রমার্ েকি অজদন 
েকিকছন এিং আরম েথা রর্রি আগামী িছিগুরলকত্ আকিা থিরি উপহাি আপনািা 
পাকিন। 
 
এমন থে আকছ থর্ আমাকর্ি আিমর্ প্ররত্হত্ েিকত্ পাকি? মাত্র গত্োল আরম িংলা 
থথকে এেরি িাত্দা থপকয়রছ। ত্া থথকে জানা থগকছ। িাহ্ র্াউর্, থর্ রেনা থিাোি মকত্া 
থমাগল িমত্াি রিরুকদ্ধ রু্দ্ধ থঘাষর্া েকিরছকলা, ত্াকে পােডাও েকি হত্যা েিা 
হকয়কছ। এই মুহূকত্দ ত্াি রছি মস্তে ফকত্হপুি রিরিি পকথ িকয়কছ এিং ত্াি থর্হরি 
িাংলাি প্রধান িহকিি িাজাকি ঝুরলকয় িাখা হকয়কছ। িাহ্ র্াউর্ ত্াি প্রত্াির্াি জনয 
থর্ পরিমার্ মৃতু্য এিং রু্কিদাগ িকয় একনকছ ত্াি মূলয রনকজি জীিন রর্কয় পরিকিাধ 
েিকছ। থস র্রর্ আমাি প্ররত্ রিশ্বস্ত থােকত্া ত্াহকল আমাি পি থথকে ত্াি িকয়ি 
রেছু রছকলা না। রেন্তু থস অধযায় এখন অত্ীত্। এখন আমাকর্ি র্ারয়ত্ব আমাকর্ি 
সাম্রাকজযি স্থারয়ত্ব রনরিত্ েিা। আমিা ইরত্হাস থথকে রিকখরছ থর্ নতু্ন িূখণ্ড জয় 
েিাি তু্লনায় একে রনয়িকর্ িাখা অকনে থিরি েরঠন। আমাি রপত্ামহ িািকিি 
আগমকনি পূকিদ নয়রি িাজিংি রহনু্দস্তান িাসন েকিকছ। রেন্তু ত্াাঁকর্ি অরধোংিই 
র্ীঘদস্থায়ী হকত্ পাকিরন। ত্াকর্ি আলসয এিং অরত্মাত্রায় আত্মগকিদি োিকর্ ঐ সি 
িাসকেিা র্া রেছু অজদন েকিরছকলা ত্া মুরঠি ফাাঁে রর্কয় পকড র্াওয়া িলুি মকত্া 
রনিঃকিষ হকয় থগকছ। ত্ািা থর্সি িুকলি োিকর্ ধ্বংস হকয়কছ থসসি িুল আমিা েিকিা 
না। আপনাকর্ি সহায়ত্ায় আরম থমাগল সাম্রাজযকে সমগ্র পৃরথিীি মকধয এে রিস্ময়েি 
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সাম্রাকজয পরির্ত্ েিকিা। এই সাম্রাজয সমৃরদ্ধিালী হকি থেিল এই জনয নয় থর্ 
আমাকর্ি থসনািারহনী সিকচকয় রনিদীে ও িরক্তিালী, িিং র্ািা এি সীমানাি মকধয িাস 
েিকি ত্ািা এই সাম্রাকজযি এেজন প্রজা হওয়ায় জনয গিদও থিাধ েিকি। 
 
আরম থেিল থসই সি প্রজাকর্ি েথা িলরছ না র্ািা মুসলমান, িিং ধমদ ির্দ রনরিদকিকষ 
সেকলই এই সাম্রাকজযি সুকর্াগ সুরিধা সমান িাকি থিাগ েিকি। অকনে রহনু্দ িাসে-
থর্মন িাজা িরি রসং র্াকে আরম সামকন থর্খকত্ পারি- ইর্ারনংোি রু্দ্ধ গুরলকত্ আমাি 
সকঙ্গ োাঁধ রমরলকয় লডাই েকিকছন। রত্রন এিং ত্াি অনুসািীিা থমাগলকর্ি স্বাকথদ িক্ত 
ঝরিকয়কছন। থসিা এই জনয থর্ ত্ািা এিং আমাি প্ররত্ রিশ্বস্ত থর্ থোকনা ধকমদি 
অনুসািী িযরক্ত আমাি িাজ সিায় এিং থসনািারহনীকত্ আনুেূলয ও সমৃরদ্ধ লাি 
েিকিন। এিং এিা সেকলি অরধোি এিং প্রাপয সম্মান থর্ প্রকত্যকে থোকনা প্রোি 
হয়িারন িা উৎপীডকনি রিোি না হকয় রনজ রনজ ধমদ পালন োিাি স্বাধীনত্া পাকি। 
 
আেিি এেিু থামকলন এিং সহজাত্ প্রিৃরিি িিিত্দী হকয় রু্জন োকলা আলখাল্লা 
পরিরহত্ মুসরলম র্াজকেি রর্কে ত্াোকলন। ত্ািা অনুপ ত্ালাও এি এেপাকি 
হাাঁিাপকথি আিার্কনি রনকচ র্াাঁরডকয় রছকলন। ত্াাঁকর্ি মকধয এেজন মজিুত্ গডকনি 
িরষদয়ান থলাে, ত্িমুকজি মকত্া থগালাোি িুরডি উপি রু্হাত্ জকডা েকি র্াাঁরডকয় 
আকছন। আেিি ত্াকে িাকলািাকি রচকনন-থিখ আহকমর্, এেজন থগাাঁডা সুরি এিং 
ওলামাকর্ি প্রধান, র্ািা আেিকিি উচ্চপর্স্থ ধমদীয় উপকর্ষ্টা। এই থিখ ত্াাঁকর্ি মকধয 
অনযত্ম র্ািা আেিকিি রহনু্দ নািী রিকয় েিাি িযাপাকি সিকচকয় থিরি রিকিারধত্া 
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েকিকছ। রিত্ীয় র্াজেরি হকলন আিুল ফজকলি িািা থিখ থমািািে, র্াি িীর্দ িসকন্তি 
র্াগ রিরিষ্ট মুখরিকে থিি রচরন্তত্ মকন হরিকলা। 
 
রৃ্ঢ়সংেল্পিদ্ধ েকে আেিি আিাি িক্তিয শুরু েিকলন। থমাগল সাম্রাজয থেিল ত্খনই 
প্রেৃত্ সমৃরদ্ধ অজদন েিকি র্খন এি সেল প্রজাি জীিকন সমান উিরত্ ঘিকি। আরম 
র্া িলকলাম ত্াি প্রত্যি িাস্তায়কনি নমুনা স্বরূপ আরম থঘাষর্া েিরছ থর্ আজ থথকে 
অমুসরলমকর্ি উপি আকিাপ েিা সেল সাম্প্রর্ারয়ে েি িরহত্ েিা হকলা। োির্ 
থোকনা িযরক্তি উপি ইসলাম ধমদ অনুসির্ না েিাি জনয অরত্রিক্ত েি আকিাপ েিা 
আমাি োকছ রু্রক্তসঙ্গত্ মকন হকি না। ত্াছাডা আরম থমাগল আমকলি পূিদ থথকে 
প্রচরলত্ রহনু্দ ত্ীথদ র্াত্রীকর্ি উপি আকিাপ েিা েি প্রথাও রিকলাপ েিরছ। 
 
 থিখ আহকমর্ প্রোকিয মাথা নাডরছকলা। অনুরিধা থনই মাথা নাডাে। িীঘ্রই রত্রন এমন 
আকিা অকনে রেছু প্রত্যি েিকিন র্াকত্ ত্াি সম্মরত্ থােকি না। রিরিকত্ আসাি 
অিোির্াত্রাি সময় থর্ সি িহি এিং গ্রাম আেিি অরত্িম েকিকছন থসগুরলি থনত্া 
িা প্রধানকর্ি থেকে পারঠকয় রত্রন আলাপ েকিকছন সাধাির্ মানুকষি জীিনর্াত্রা সম্পকেদ 
জানাি জনয। এি আকগ রত্রন জানকত্ন না রহনু্দ প্রজাকর্ি উপি ধমদীয় রিিত্াি োিকর্ 
অরত্রিক্ত েি আকিাকপি প্রথা চালু িকয়কছ। রিষয়রি রনকয় রত্রন র্কত্াই রচন্তা েকিকছন 
ত্কত্াই উপলরব্ধ েকিকছন থর্ এ ধিকনি েি শুধু অনযায়ই নয় িিং এি ফকল 
সাম্প্রর্ারয়ে রিকির্ও সৃরষ্ট হকি। সাম্রাকজযি ঐেয রনরিত্ েিাি জনয রত্রন এোরধে 
রহনু্দ স্ত্রী গ্রহর্ েকিকছন এিং ত্াকর্ি রনজ রনজ ধমদচচদাি পূর্দ স্বাধীনত্া প্রর্ান েকিকছন। 
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রনরিত্িাকিই এিা ত্াি এেরি রিচির্ এিং নযার্য পর্কিপ-সেকলি মকধয সহনিীলত্া 
এিং সমত্াি থিাধ সৃরষ্ট েিাি জনয। 
 
রত্রন রহনু্দ ধকমদি প্ররত্ িমি অরধে উৎসুে হকয় উঠরছকলন। অত্ীকত্ রত্রন র্খন এই 
ধমদরি রনকয় থিকিকছন ত্খন ত্াাঁি োকছ একে অদূ্ভত্, রু্কিদাধয এমনরে থছকলমানুষী সুলি 
রিশ্বাস িকল মকন হকত্া র্া মূরত্দপূজা এিং েরত্পয় োল্পরনে োরহনী রনকয় গরঠত্। রেন্তু 
িরি রসং ত্াাঁকে রু্রি চমৎোিিাকি িাধাই েিা রহনু্দ ধমদগ্রন্থ উপহাি রর্কয়কছ-এেরি 
উপরনসর্ এিং অপিরি িামায়র্-ফাসদী িাষায় অনুিার্ েিা। থিািার্াত্রা রনকয় 
িাজধানীকত্ আসাি পকথ প্ররত্ িাকত্ রত্রন ত্াি পরিচািেকর্ি থসগুরল পকড থিানাকত্ 
িকলন। আকধাঅন্ধোকি থসই সি পুস্তকেি সমৃদ্ধ িাষা এিং ধ্বরনময় িার্ী েির্ েিকত্ 
েিকত্ ত্াি মকন হত্-থর্ মানুষ খাাঁরি হৃর্কয়ি অরধোিী ত্াি ধমদ িা ির্দ র্াই থহােনা 
থেকনা থস ঈশ্বিকে খুাঁকজ থপকত্ পাকি এিং অনারিল িারন্তি অরধোিী হকত্ পাকি। 
 
আেিি উপলরব্ধ েকিকছন িত্দমান সমকয়ি আকগ রত্রন ধমদ রনকয় থত্মন রচন্তা েকিন 
রন, এমনরে ত্াি রনকজি ধমদ ইসলাকমি রিষকয়ও নয়। রত্রন ত্াি ধকমদি িারহযে 
আনুষ্ঠারনেত্া অিিয পালন েকিকছন োির্ থসিা সেকল ত্াি োকছ আিা েকি। রেন্তু 
রহনু্দ ধমদগ্রকন্থি জ্ঞানগিদ িার্ী সমূহ রত্রন র্কত্াই েির্ েিরছকলন ত্কত্াই রনরিত্ 
হরিকলন থর্ িহু রচিন্তন সত্য িকয়কছ, রেছু সাধাির্ নীরত্ িকয়কছ র্া সেল ধকমদই 
অনুসির্ েিা হয় এিং এই সি ধাির্া থখালা মকনি মানুষকর্ি উঘািকনি অকপিায় 
এখকনা গুপ্ত িকয়কছ। থর্মনিা সুরফ সাধে থিখ থসরলম রচিরত্ ত্াাঁি অমারয়ে অত্ীরেয় 
ইসলারমে ধমদরচন্তাি আকলাকে আেিিকে জারনকয়কছন, ঈশ্বি আমাকর্ি সেকলি…। 
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 আেিি উকঠ র্াাঁডাকলন এিং ত্াি থপছকন র্াাঁডাকনা চািজন রিঙ্গা িার্ে রিঙ্গায় ফুাঁ রর্কয় 
ত্ীব্র আত্দনার্ তু্কল জানান রর্কলা ত্াাঁি িক্তিয সমাপ্ত হকয়কছ। রত্রন ঘুকি র্াাঁরডকয় দ্রুত্ 
পাকয় রখলান আেৃরত্ি র্িজাপকথ রনকজি িযরক্তগত্ েকিি রর্কে অগ্রসি হকলন। রত্রন 
অত্যন্ত ক্লান্ত থিাধ েিকছন। িাংলাি রু্দ্ধ থিকষ থফিাি পি ত্াকে একত্া রিষকয় িযস্ত 
থােকত্ হকয়কছ থর্ রত্রন রঠেমকত্া ঘুমাকত্ও পাকিনরন। হারমর্া, গুলির্ন এিং অিিযই 
হীিািাঈ িযত্ীত্ ত্াাঁি অনযানয স্ত্রীিা উর্গ্রীি হকয় রছকলন ত্াাঁি রু্দ্ধ অরির্াকনি োরহনী 
থিানাি জনয এিং ত্াাঁি অনুপরস্থরত্কত্ িাজপ্রাসাকর্ র্া রেছু ঘকিকছ থসসি রিষয় ত্াাঁকে 
জানাকনাি জনয। রেন্তু পুকিা সময়িা ত্াি মন থেেীিূত্ রছকলা ত্াাঁি নতু্ন িাজধানীি 
রচন্তায়। রত্রন ত্াি রনজ প্রাসার্ পরির্িদন সমাপ্ত েকিকছন রেন্তু অধীি হকয় রছকলন 
িহকিি িারে অংি পর্দকিিকর্ি জনয। অিকিকষ এখন রত্রন থসই ফুসিত্ থপকলন। 
 
 আধঘটা পি রত্রন ত্াাঁি প্রধান স্থপরত্কে রনকয় িহি প্রাচীকিি পাকি হাাঁিরছকলন। তু্রম 
আমাকে প্রর্ান েিা থত্ামাি অঙ্গীোি িিা েকিকছা তু্রহন র্াি। লাল িালুপাথকিি 
রনিাপিা পাাঁরচল এিং থেল্লা থর্খকত্ থর্খকত্ আেিি মন্তিয েিকলন। 
 
 েরমেিা পালািকম োজ েকিকছ জাহাপনা। এমন থোকনা রর্ন, িাত্ িা ঘটা অরত্িান্ত 
হয়রন র্খন ত্াাঁকর্ি োজ অিযাহত্ রছকলা না। 
 
ত্ািা আধাি নামাি পি োজ েকিকছ েীিাকি? 
 

http://www.bengaliebook.com/


রুলার অভ দা ওয়ার্ল্ড : এম্পায়ার অভ দা ম াগল । অযাললক্স রাদারল ার্ড 

298 

www.bengaliebook.com                                  সূচিপত্র 
 

 

িাকত্ অরিেুণ্ড এিং মিাল জ্বালা হকয়রছকলা। পাথি সংগ্রকহি জায়গায় আোি অনুর্ায়ী 
পাথি োিাি থর্ পিামিদ আপরন রর্কয়রছকলন থসই িুরদ্ধও োকজি গরত্ দ্রুত্ েকিকছ। 
আসুন জাহাপনা, এই র্িজা রর্কয় প্রকিি েিাি পি আমিা থসনািিন এিং িাজেীয় 
িােিাল থর্খকত্ পাকিা। 
 
 রহনু্দ নেিা রিল্পীিা চমৎোি োজ থর্রখকয়কছ। আেিি িােিাকলি িালুপাথকিি ছাকর্ 
রনখুাঁত্িাকি থখার্াই েিা ত্ািাি আেৃরত্ এিং ষডিুজ গুরল থর্খকত্ থর্খকত্ িলকলন। 
সরত্যই রত্রন থর্ রর্কে ত্াোরিকলন থসরর্কেই রনমদার্রিল্পীকর্ি োকজি পুঙ্খানুপুঙ্খত্া 
এিং উৎেষদ প্রত্যি েকি অিাে না হকয় পািরছকলন না। স্তম্ভ এিং থর্য়াকল থখার্াই 
েিা ফুল পাত্া এিং িৃকিি প্ররত্েৃরত্ এের্ম প্রােৃরত্ে আোি, অিয়ি এিং সকত্জত্া 
লাি েকিকছ। 
 
 এরি থর্খুন জাাঁহাপনা। তু্রহন র্াি রু্ধসার্া িকঙি মাকিদকল বত্রি জারলি (পর্দাি মকত্া 
আডাল সৃরষ্ট েিকত্ পাকি এমন োঠাকমা) রর্কে অঙু্গলী রনকর্দি েিকলন। োরিগকিিা 
িালুপাথি থখার্াই েিায় র্কত্ািা র্ি অনুরূপ র্ি মাকিদল পাথকিি োকজ। তু্রহন র্াি 
রঠেই িকলকছ, আেিি িািকলন। জারলরিকে একত্া সূক্ষ্ম এিং িঙু্গি মকন হকলা থর্কনা 
থসিা িিকফ জকম র্াওয়া মােডসাি জাল। 
 
সর্য রনরমদত্ হওয়ায় িহিরিকত্ রেছুিা অপরিিিত্া এিং রুিত্া রিিাজ েিরছকলা একত্ 
থোকনা সকন্দহ থনই। সীমানায় থিাপর্ েিা িৃি এিং ফুলগাছ রৃ্রষ্টনন্দন থোমল আিহ 
সৃরষ্ট েিকি। িাগান গুরলকত্ থিাপর্ েিা চািাগাকছি রে অিস্থা? 
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 উিম জাহাপনা। ঐ রর্কে আপনাি থর্ওয়ান-ই-খাি এি িাইকিি িাগাকন মারলিা 
এখকনা োজ েিকছ। 
 
আেিি তু্রহন র্ািকে অনুসির্ েকি িােিাকলি িাইকি একলন। আিাকিা রত্রন ত্াি 
প্রধান স্থপরত্ি োকজি সুরনপুর্ ধািািারহেত্া থর্খকত্ থপকলন। এের্ল নািী পুরুষ লাল 
মারিি উপি উিু হকয় িকস সারিিদ্ধিাকি ত্রুর্ পাইন গাকছি চািাি ফাাঁকে ফাাঁকে ঘন 
সিুজ িকর্দি সাইকপ্রস গাকছি চািা থিাপর্ েিকছ। অনয আকিেরি জরমকত্ আম গাছ, 
রমরষ্ট গন্ধরু্ক্ত চম্পা এিং উজ্জ্বল রসাঁরু্ি িকর্দি থমািগচূডা ফুলগাছ সুন্দি থিকড উঠকছ। 
 
র্য়া েকি থর্ওয়ান-ই-খাি এ প্রকিি েরুন জাহাপনা। আরম আিা েিরছ আপরন সন্তুষ্ট 
হকিন। অঙ্ককন থর্মন রছকলা হুিহু থত্মরনিাকি এরি বত্রি েিা হকয়কছ। 
 
সরত্যই ত্াই, অরিজাত্ নেিা এিং গডকন সুসরজ্জত্ িিকন প্রকিি েকি আেিি থর্খকত্ 
থপকলন। অকনে উাঁচু ছার্ রিরিষ্ট এেে েিরিি মাঝখাকন িমি উপি রর্কে প্রসারিত্ 
স্তম্ভরি আির্দজনে সুন্দি থখার্াই েমদ রিরিষ্ট, োগকজ র্াি অঙ্কন থর্কখ রত্রন িূয়সী 
প্রিংসা েকিরছকলন। এি উপি অিরস্থত্ িৃিাোি মকঞ্চি সকঙ্গ চািরি ঝুলন্ত থসতু্ রমরলত্ 
হকয়কছ। এই মকঞ্চি উপি রত্রন আসন গ্রহর্ েিকিন। থর্কখকছন জাহাপনা, ওখাকন 
িসাি পি মকন হকি আপরন থর্কনা পৃরথিীি থেেরিনু্দকত্ িকস আকছন…থর্কনা সকিদাচ্চ 
মানিীয় িমত্া ঐ স্থানকে রঘকি উৎসারিত্ হকি। এি আেৃরত্ আমাকর্ি রহনু্দ মান্দালাি 
মকত্া-স্তম্ভরি পৃরথিীি থমরুকিখাি প্ররত্রনরধত্ব েিকছ। 
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 থসই রর্ন থিলা থিকষ নীলা থিারিত্ রূপাি পাকত্র িাখা ঠাণ্ডা পারনি ঝাাঁপিা রর্কয় মুখ 
থচাখ থধায়াি সময় আেিি গিীি সন্তুরষ্ট অনুিি েিকলন। ত্াাঁি রু্দ্ধারির্ান সফল 
হকয়কছ এিং ত্াাঁি িাজধানী ত্কত্ািাই চমৎোি হকয়কছ র্া রত্রন আিা েকিরছকলন। 
আগামী রেছু ঘটাি জনয 
 
র্কত্াির্ পর্দন্ত না থিাকিি উজ্জ্বল সূর্দ রনকচি পাথুকি মরুিূরমকত্ উিাপ রিরেির্ আিম্ভ 
েকি রত্রন সাম্রাজয, রু্দ্ধজয়, প্রজািৎসলয ইত্যারর্ সিরেছু িুকল থহকিকম প্রকিি েিকত্ 
পাকিন। ফকত্হপুি রিরিকত্ রনরমদত্ সেল িিকনি মকধয ত্াাঁি মা, ফুফু, স্ত্রী এিং 
িরিত্াকর্ি জনয রনরমদত্ পাাঁচমহলই ত্াকে সিকচকয় থিরি সন্তুষ্ট েকিকছ। 
 
থহকিকমি প্রধান প্রকিি পথরি ধনুোেৃরত্ি এিং িালুপাথি িািা রনরমদত্। এি পাহািায় 
রনরু্ক্ত িকয়কছ অরিজাত্ িাজপুত্ িিীিা। এি অিযন্তকি মরহলাকর্ি পরিচর্দায় রনকয়ারজত্ 
েিা হকয়কছ থখাাঁজাকর্ি- আেিি িযত্ীত্ এই অণ্ডকোষ েরত্দত্ পুরুষগুরলই থেিল 
এখাকন প্রকিি েিকত্ পাকি। একর্ি সহকর্াগী রহকসকি থসখাকন আকিা রনকয়ারজত্ িকয়কছ 
তু্িস্ক এিং আরিরসরনয়াি রেছু নািী, বর্রহে িরক্তি রিকিচনায় ত্াকর্ি রনিদাচন েিা 
হকয়কছ। আেিি থহকিকমি রনিাপিা এিং স্বিন্দ িযিস্থাপনাি রিষকয় রিস্তারিত্ 
রনকর্দিািলী খাজানসািাকে প্রর্ান েকিকছন। থহকিকমি র্ািত্ীয় েমদোণ্ড এই 
খাজানসািাি ত্ীক্ষ্ম নজির্ািী ও ত্োিধাকন পরিচারলত্ হয়। 
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খাজানসািা আেিিকে জারনকয়কছ রত্রন র্খন অরির্াকন রছকলন ত্খকনা অকনে িাসে 
ত্াি থনেরৃ্রষ্ট লাকিি আিায় থমকয় পারঠকয়কছ ত্াাঁি িরিত্াি স্থান পূির্ েিাি জনয-
িরলষ্ঠ থর্হ ও চওডা থচায়াকলি অরধোিী, িার্ারম িকর্দি থচাখ রিরিষ্ট নািী একসকছ সুরূ্ি 
রত্িত্ থথকে। এছাডাও িকয়কছ অল্প সিুজাি থচাখ রিরিষ্ট আফগানী নািী র্কর্ি গাকয়ি 
িঙ মধুতু্লয, ইরেয়পরিতৃ্রপ্তেি র্ীঘদাঙ্গী আিি নািী র্াকর্ি থমাহনীয় থচাখ োজল িানা 
এিং থর্কহ প্রলুব্ধেি থমকহরর্ি জরিল নেিা আাঁো….। 
 
থহকিকমি সুিরিত্ িাকিি আডাকলি জগকত্ অকপিািত্ ইরেয় সুকখি রচন্তায় আেিকিি 
থর্কহি িক্তপ্রিাহ দ্রুত্ত্ি হকলা। ত্াি এই নতু্ন থহকিম ত্াাঁি িযরক্তগত্ স্বগদ-থগালাপ 
জকলি ঝনদা এিং থিিকমি পর্দায় সুসরজ্জত্ রিলাসিহুল অিোি থেে-থর্খাকন রত্রন 
এেজন সম্রাি রহকসকি ত্াাঁি সেল রু্িদািনা থঝকড থফকল এেজন সাধাির্ মানুকষি 
রনখার্ আনন্দকে আরলঙ্গন েিকত্ পাকিন। 
 
আজ িাকত্ রত্রন োকে ত্াি সরঙ্গনী েিকিন? মিাল জ্বালা িূগিদস্থ সুিকঙ্গ প্রকিি েকি 
আেিি িািকলন, এরি ত্াাঁি থহকিকম প্রকিকিি িযরক্তগত্ পথ। ত্াাঁি রচন্তা অল্প সমকয়ি 
জনয ত্াাঁি স্ত্রীকর্ি উপি থেেীিূত্ হকলা। পািরসে নািীরি নয়, নয় জয়সলরমকিি 
িাজেনযাও…অন্তত্ আজ িাকত্ি জনয। আি হীিািাঈ এি িযাপাকি রত্রন ত্াাঁি েথা 
িকখকছন, রত্রন থসরলকমি জকম্মি পি থথকে ত্াকে আি ির্যাসরঙ্গনী েকিন রন। ত্কি 
অরির্ান থথকে রফকি রত্রন ত্াি সকঙ্গ এেিাি থসৌজনয সািাৎ েকিকছন- এমনরে ত্াকে 
এেরি হীিাি িালাও উপহাি রর্কয়কছন থর্রি এেসময় িাহ্ র্াউকর্ি থোকনা এে স্ত্রীি 
েরিকত্ থিািা থপকয়কছ। হীিািাঈ এি আচির্ রছকলা ঠাণ্ডা, অরিিযরক্তহীন মুকখ থস এই 
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চমৎোি উপহািরি ত্াি এে িাজপুত্ পরিচারিোি োকছ হস্তান্তি েকি। ত্াি এই 
আচির্ আেিকিি োকছ অপরিরচত্ নয়, ত্িুও হীিািাঈ এি অিয় ঘৃর্া এখকনা ত্াকে 
আঘাত্ েিকত্ সিম িকল রত্রন ত্খন উপলরব্ধ েকিরছকলন। 
 
আেিি ত্াি মনকে অরধে আনন্দময় রচন্তাি রর্কে ঘুরিকয় রনকলন। রত্রন খাজানসািাকে 
িলকত্ পাকিন নিাগত্ সিকচকয় আেষদর্ীয় থমকয়গুরলকে ত্াি সমু্মকখ হারজি েিকত্। 
ত্ািা ত্াকর্ি গহনা অপসাির্ েিাি পি (গহনাি জনয থখলায় রিঘ্ন ঘিকত্ পাকি ত্াই) 
রত্রন ত্াকর্ি সকঙ্গ লুকোচুরি থখলকত্ পাকিন। থর্ থমকয়রি ত্াাঁকে ফাাঁরে রর্কয় সিকচকয় 
র্ীঘদ সময় লুরেকয় থােকত্ পািকি ত্াকেই রত্রন ির্যাসরঙ্গনী েিকিন। অথিা থহকিকমি 
উঠাকন পাথিরনরমদত্ োকলা ও সার্া িগদকিত্রাোি রিিাল ছকে ত্াাঁকর্ি ঘুরি রহকসকি 
সারজকয় রত্রন জীিন্ত র্ািা থখলকত্ পাকিন। স্বি থপািাে পরিরহত্ থমকয় গুরল র্খন 
অকনে সময় ধকি ছকেি উপি চাল অনুর্ায়ী চলাকফিা েিকি ত্খন ত্াকর্ি োউকে 
পছন্দ েিাি মকত্া প্রচুি সময় রত্রন পাকিন। ত্াকর্ি মকধয থর্ থেউ ত্াি িািা রনিদারচত্ 
হওয়াি জনয রনকজকে ধনয মকন েিকি… 
 
ছয় সপ্তাহ পি আেিি ত্াাঁি মাকয়ি েকি প্রকিি েিকলন। েিরিি িালুপাথকিি নেিা 
রিরিষ্ট থর্য়াকলি োকছ মুক্তাি োজ েিা হালো থগালারপ িকর্দি থিিকমি পর্দা রু্লকছ। 
জানালা রর্কয় থর্খা র্াকি িাইকিি উঠাকন অিরস্থত্ নারগদস গাকছি আর্কল বত্রি ঝনদা 
থথকে স্বি পারন গরডকয় পডকছ। এই থমাহনীয় আিাস েি রনকয় মা রনিয়ই সন্তুষ্ট, 
আেিি িািকলন। ইর্ারনং ের্ারচৎ রত্রন ত্াাঁি সকঙ্গ সািাৎ েকিন থিকি রেছুিা 
অপিাধকিাধও মকন োজ েিকছ। 
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রে হকয়কছ মা? তু্রম আমাকে থর্খা েিকত্ িকলকছা থেকনা? 
 
 হারমর্া ত্াি পাকি িসা গুলির্কনি রর্কে এে পলে চাইকলন। আেিি আমিা রু্জকন 
থত্ামাকে রেছু িলকত্ চাই। থত্ামাি এই উাঁচু থর্য়াল রিরিষ্ট িহু বসনয পরিকিরষ্ঠত্ 
থহকিকমি মকধয অমাকর্ি রনকজকর্িকে িন্দীি মকত্া মকন হয়। 
 
আেিি অিাে রৃ্রষ্টকত্ ত্াোকলন। এসি থত্া থত্ামাকর্ি রনিাপিাি জনযই। 
 
 রনিয়ই আমাকর্ি রনিাপিাি প্রকয়াজন িকয়কছ রেন্তু আমিা িন্দীি মকত্া অিরুদ্ধ 
থােকত্ চাই না। 
 
 রেন্তু িাজপরিিাকিি নািীকর্ি সিদর্াই থত্া থহকিকমি রনিৃকত্ িসিাকসি থিওয়াজ 
প্রচরলত্ িকয়কছ। 
 
থসিা এমন িাইকিি জগত্ থথকে রিরিিিাকি নয়। তু্রম রে আমাকর্ি মর্দার্া িুকল 
থগকছা? আমিা থেিল িাজপরিিাকিি নািী নই, আমিা থমাগল। নািীও। অত্ীকত্ আমিা 
আমাকর্ি স্বামী, িাই িা পুত্রকর্ি সঙ্গ রর্কয়রছ ত্াকর্ি রু্দ্ধারির্াকনি সময়। আমিা খচ্চি 
িা উকিি রপকঠ চকড িত্ িত্ মাইল পারি রর্কয়রছ, অস্থায়ী ত্ািু এিং মারিি থর্য়াল 
থঘিা রিরিকি িারত্রর্াপন েকিরছ। পুরুষ সঙ্গীকর্ি সকঙ্গ আহাি েকিরছ, ত্াাঁকর্ি 
পরিেল্পনায় অংি রনকয়রছ-ত্াকর্ি উপকর্ষ্টা, প্ররত্রনরধ এিং মাধযম রহকসকি োজ েকিরছ। 
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 হযাাঁ, গুলির্ন মুখ খুলকলন, থত্ামাি চাচািা র্খন থত্ামাকে িন্দী েকিরছকলা ত্খন রু্ই 
িাি আরম রু্দ্ধকিকত্রি সীমাকিখা অরত্িম েকি ত্কর্ি সকঙ্গ আকপাষ আকলাচনা েিকত্ 
রগকয়রছলাম…েমদকিকত্র রনকয়ারজত্ থাো থর্ থোকনা থমাগল থর্াদ্ধাি মকত্াই আরম 
জীিকনি ঝুাঁরে রনকয়রছ এিং থসজনয পরিতৃ্রপ্তও অনুিি েকিরছ। 
 
 থত্ামাকর্ি এ োিকর্ খুরি হওয়া উরচত্ থর্ থসই সি রু্িঃসময় অরত্িান্ত হকয়কছ…আমিা 
আি পূকিদি মকত্া রনরর্দষ্ট িূখণ্ডহীন র্ার্ািি নই। িত্দমাকন আরম এেজন িরক্তিালী 
িাসে-এেজন সম্রাি। থত্ামাকর্ি মর্দার্া এিং রলঙ্গ অনুর্ায়ী র্ািত্ীয় িাজবনরত্ে 
রু্িদািনা থথকে মুক্ত থিকখ আরম র্রর্ থত্ামাকর্ি রিলাসী জীিকনি স্বার্ রর্কত্ না পারি 
ত্াহকল থসিা আমাি জনয অসম্মানজনে হকি। 
 
 আমাকর্ি মর্দার্া? আরম এেজন খারনম, রচিুে উাঁরচকয় গুলির্ন িলকলন, আরম থচরঙ্গস 
খাকনি িংিধি র্াকে সিাই িলকত্া সমুরকর্াদ্ধা োির্ ত্াি অরধেৃত্ িূখণ্ড এে সময় 
এে সাগি থথকে অনয সাগকি রিসৃ্তত্ রছকলা। ত্াি এিং বত্মুকিি িক্ত আমাি রিিায় 
প্রিারহত্ র্াি িািা আরম সিল। আমাি মকন হকি তু্রম এই িাস্তিত্া িুকল থগকছা 
আেিি। গুলির্কনি েেস্বি িান্ত থিানাকলা। 
 
থত্ামিা থর্সি প্ররত্েূলত্া সহয েকিকছ থস সম্পকেদ আরম জারন, োির্ থত্ামিা থসসি 
গল্প রিরিি সময় আমাকে শুরনকয়কছ-েীিাকি থত্ামিা িিফ  াো পািদত্য এলাো এিং 
উষ্ণ মরুিূরম থপরিকয়কছ, খাকর্যি অিাকি মৃতু্য মুকখ পরত্ত্ হকয়কছ। আরম থত্ামাকর্ি 

http://www.bengaliebook.com/


রুলার অভ দা ওয়ার্ল্ড : এম্পায়ার অভ দা ম াগল । অযাললক্স রাদারল ার্ড 

305 

www.bengaliebook.com                                  সূচিপত্র 
 

 

সাহসকে েদ্ধা েরি, রেন্তু আমাি মকন হকয়কছ থত্ামিা আি থসিেম ঝুাঁরেপূর্দ জীিন 
চাওনা। 
 
আমাকর্ি জনয রে িাকলা িা আমিা রে চাই থস সম্পকেদ অনুমান েিাি পরিিকত্দ তু্রম 
আমাকর্ি সিাসরি রজজ্ঞাসা েকিানা থেকনা? আমিা আিা েরি তু্রম আমাকর্ি প্ররত্ 
থত্মন িযিহাি েকিা র্া প্রাপ্তিয়স্ককর্ি জনয প্রকর্াজয- থত্ামাি োছ থথকে আমিা রিশুি 
মকত্া প্রেয় িা থখলনাি উপেির্ আিা েরি না আমাকর্ি আনকন্দি জনয। সিাই 
থত্ামাি িরিত্াাঁকর্ি মকত্া আকমার্ আহ্লার্ আি র্ামী উপহাি থপকয় সন্তুষ্ট এিং প্রশ্নহীন 
থােকি এমনিা থেকনা তু্রম মকন েিছ। আমাকর্ি জীিন র্াপকনি রনজস্ব িীরত্ িকয়কছ, 
হারমর্া উিি রর্কলন। উকঠ র্াাঁরডকয় রত্রন আেিকিি রর্কে এরগকয় থগকলন এিং ত্াি 
োাঁকধ হাত্ িাখকলন। গত্োল আরম আমাি এে িান্ধিীি সকঙ্গ থর্খা েিকত্ থচকয়রছলাম- 
থস থত্ামাি এে থসনাপরত্ি স্ত্রী থর্ পরিম রর্কেি প্রকিি িাকিি োকছ থাকে। এই জনয 
আরম থিি রেছু সংখযে পরিচারিোকে রনকয় আমাি প্রাসার্ থথকে থিি হকয় থহকিকমি 
িাকি উপরস্থত্ হই, রেন্তু র্ারয়ত্ব পালনিত্ িিীিা আমাকে জানায় থর্ োকিা িাইকি 
র্াওয়াি অনুমরত্ থনই…এেমাত্র খাজানসািাি অনুমরত্ িযত্ীত্ ত্ািা র্িজা খুলকত্ 
পািকি না। তু্রম র্রর্ মকন েকিা এ ধিকনি অচির্ আমাকর্ি উপোি এিং রনিাপিাি 
জনয প্রকয়াজন, ত্াহকল তু্রম িুল েিকছ। এ ধিকনি রনকষধাজ্ঞা আমাি পকি সহয েিা 
সম্ভি নয়। র্রর্ও তু্রম সম্রাি আেিি, রেন্তু তু্রম আমাি পুত্রও এিং আরম থত্ামাকে 
স্পষ্ট জারনকয় রর্রি থর্ এ ধিকনি িযিহাি আমাি পকি থমকন থনয়া রেছুকত্ই সম্ভি 
নয়। 
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 রু্িঃরখত্ মা, আরম িুঝকত্ পারিরন…আরম এ ধিকনি রিব্রত্েি পরিরস্থরত্ আি র্াকত্ না 
ঘকি থস জনয রচন্তািািনা েিকিা। 
 
 না, ত্াি র্িোি থনই। তু্রম খাজানসািা, িিীকর্ি অরধনায়ে এিং থখাাঁজাকর্ি প্রধানকে 
জানাকি এখন থথকে আমাি অথদাৎ সম্রাকিি মাকয়ি আকর্কি থহকিকমি সিরেছু চলকি। 
আরম এিং থত্ামাি ফুফু র্খন খুরি থহকিকমি িাইকি র্াি অথিা রিত্কি প্রকিি েিকিা 
থোকনা ধিকনি প্ররত্িন্ধেত্া ছাডাই। হারমর্া আেিকিি োাঁধ থথকে হাত্ সরিকয় 
রনকলন। এিং তু্রম র্খন থোকনা রু্দ্ধারির্ান িা িাজেীয় সফকি থিি হকি ত্খন ইিা 
হকল আমিা থত্ামাি সকঙ্গ র্াকিা, অিিযই আমিা অিস্থান েিকিা র্কথাপরু্ক্ত পর্দাি 
আডাকল। এিং জারলি আডাকল উপরস্থত্ থথকে পরিষর্মণ্ডলী সিাি োর্দরিরধ েির্ 
েিকিা র্া সিদর্াই আমকর্ি থগাকত্রি িীরত্ রছকলা…এিং পকি আমাকর্ি র্রর্ থোকনা 
পিামিদ থাকে ত্া থত্ামাকে জানাকিা। 
 
 হারমর্া থামকলন এিং আেিিকে পর্দকিির্ েিকলন। তু্রম থত্ামাি িমত্া এিং জাাঁে-
জমকেি থপ্রকম হািুেুিু খাি- সমগ্র জগৎ থত্ামাকে থোকনা রৃ্রষ্টকত্ থর্খকছ থস রিষকয়ই 
থত্ামাি রচন্তা থেেীিূত্। থত্ামাি জীিকন সাফলয খুি সহকজই একসকছ আেিি- থত্ামাি 
িািা িা রপত্ামকহি তু্লনায় অকনে থিরি অনায়াকস। এি চমাোরিকত্বি োিকর্ থত্ামাি 
োকছি মানুষকর্ি অনুিূরত্ি প্ররত্ অন্ধ হওয়া থথকে রনকজকে রিিত্ েকিা। র্রর্ ত্া না 
পাকিা, ত্াহকল এেজন মানুষ রহকসকি এিং সম্রাি রহকসকি তু্রম িমি িরত্গ্রস্ত হকি। 
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 তু্রম অত্যন্ত রনষু্ঠিিাকি আমাকে রিচাি েিকছ। আরম থত্ামাকে র্কথষ্ট েদ্ধা েরি মা, 
এিং ফুফু থত্ামাকেও। আরম জারন, থত্ামাকর্ি সাহার্য ছাডা আরম েখকনাই সম্রাি হকত্ 
পািত্াম না এিং থসইজনয আরম েৃত্জ্ঞও। 
 
ত্াহকল থত্ামাি আচির্ িািা ত্া প্রমার্ েকিা, শুধু আমাকর্ি থিকত্র নয় িিং অনয র্ািা 
থত্ামাি োকছি মানুষ ত্াকর্ি জকনযও, থর্মন থত্ামাি পুত্রিা। রু্কদ্ধি োিকর্ িহু মাস 
ধকি তু্রম ওকর্ি োছ থথকে রূ্কি রছকল। এখন থর্কহতু্ তু্রম রফকি একসকছা ত্াই 
ওকর্িকে থত্ামাি আকিা থিরি সময় থর্য়া উরচত্। ত্াকর্িকে আকিা রনরিঢ় িাকি থিাঝাি 
থচষ্টা েকিা, অরধোংি সময় ত্াকর্ি রিিেকর্ি ত্োিধাকন না থিকখ। 
 
আেিি মাথা ঝাাঁোকলন, থর্কনা রত্রন ত্াি মাকয়ি সেল উপকর্ি থমকন রনকয়কছন, রেন্তু 
অন্তকি রত্রন অত্যন্ত অসকন্তাষ থিাধ েিকলন। েীিাকি সিরেছু পরিচালনা েিকত্ হকি 
রেম্বা থেমন আচির্ েিকত্ হকি থস রিষকয় একত্া উপকর্ি ত্াি প্রকয়াজন রছকলা না। 
ত্াাঁি সন্তানকর্ি প্ররত্ থেমন আচির্ েিকত্ হকি ত্াি রফরিরস্ত আকিা থিরি 
অপ্রকয়াজনীয়। 
 
* 
 
জাহাপনা, আপরন থর্ রিস্টান র্াজেকর্ি থগায়া থথকে থেকে পারঠকয়রছকলন ত্ািা 
একসকছ। 
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 ধনযিার্ জওহি, আরম িীঘ্রই আসরছ। আেিি আিুল ফজকলি রর্কে রফিকলন, রত্রন 
ত্াকে িাজস্ব আর্ায় সংিান্ত ত্াি নতু্ন সংস্কাি সম্পকেদ অিগত্ েিরছকলন। আমিা 
পকি আিাি শুরু েিকিা। র্া িলকলাম ত্াি রিস্তারিত্ ির্দনা ঘিনাপরিকত্ রলরপিদ্ধ 
েিকি। 
 
 রনিয়ই জাহাপনা। আপনাি পিিত্দী প্রজন্ম আপনাি প্রসাির্িীল সাম্রাকজযি চমৎোি 
প্রিাসরনে সংস্কাি সংিান্ত পর্কিপগুরল থথকে অকনে মূলযিান রিিা লাি েিকি। 
 
আেিি সংকিকপ হাসকলন। আিুল ফজলকে ত্াি ঘিনাপরিোি রহকসকি রনকয়াগর্াকনি 
পি র্ীঘদ সময় ধকি মাকঝ মাকঝ ত্াি অরত্িরিত্ এিং ির্দা য থলখরনি প্রয়াস ত্াাঁি োকছ 
গা সওয়া হকয় থগকছ। আমাি সকঙ্গ একসা। আরম চাই তু্রম এই অদু্ভত্ প্রার্ী গুরলকে 
থর্কখা। আরম শুকনরছ ত্াাঁকর্ি থেউ থেউ মাথাি ত্ালুকত্ িৃিাোি সামানয চুল থিকখ িারে 
অংি োরমকয় নযাডা হকয় থাকে। 
 
 আরমও ত্াাঁকর্ি সম্পকেদ থেৌতূ্হলী জাাঁহাপনা। আরম শুকনরছ ত্াাঁকর্ি স্বজাত্ীয়িা ত্াকর্ি 
প্ররত্ গিীি েদ্ধা প্রর্িদন েকি, এমনরে ত্াকর্িকে সম্ভিত্ িয়ও পায়। থগাস্তারে মাফ 
েিকিন জাাঁহাপনা, আরম রে জানকত্ পারি আপরন থেকনা ওকর্িকে আপনাি সিায় 
আমির্ জারনকয়কছন? 
 
আরম ওকর্ি ধমদ সম্পকেদ জানকত্ আগ্রহী। আমাি রহনু্দ প্রজাকর্ি ধমদ সম্পকেদ আরম 
িত্দমাকন সামানয রেছু জারন। রেন্তু ত্াাঁকর্ি ঈশ্বি সম্পকেদ আরম প্রায় রেছুই জারন না, 
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থেিল শুকনরছ ত্ািা রিশ্বাস েকি ত্াাঁকর্ি ঈশ্বি এে সময় এেজন মানুষ রছকলন, র্াকে 
হত্যা েিাি পি থস আিাি জীিন রফকি থপকয়রছকলা। 
 
ত্ািা ত্াহকল আমাকর্ি মকত্াই এেজন ঈশ্বিকে রিশ্বাস েকি? 
 
 থসিেমই মকন হকি থেিল এমন রিশ্বাস ছাডা থর্ ত্াাঁকর্ি এই ঈশ্বি রত্নরি রূকপ 
আরিিূদত্ হকয়কছন-ত্ািা ত্াকর্ি োকে রপত্া, পুত্র এিং পরিত্র আত্মা নাকম। হয়কত্া 
ত্াকর্ি এই রিশ্বাকসি সকঙ্গ রহনু্দকর্ি রত্রত্বিার্- রিষু্ণ, রিি এিং ব্রহ্মাি রমল িকয়কছ। 
 
রিি রমরনি পি, হীিেকিারিত্ পাগরড পরিরহত্ আেিি ত্াি থর্ওয়ান-ই খাস এি 
থির্ীি মকত্া ঝুল িিান্দাি রসংহাসকন আসন গ্রহর্ েিকলন। রনকচ ত্াাঁি িাজসিাি 
সর্সযগর্ জামাকয়ত্ হকয়কছন। আেিি থখয়াল েিকলন ত্াাঁকর্ি থপছন রর্কে থসরলম 
র্াাঁরডকয় আকছ। িাকলাই হকলা থছকলরি এখাকন উপরস্থত্ িকয়কছ। থস ইউকিাপীয় থোকনা 
থলাে আকগ থর্কখরন। 
 
 অরত্রথকর্ি আমাি সামকন হারজি েকিা, আেিি ত্াি পাকি র্াাঁডাকনা থোরচদকে আকর্ি 
রর্কলন। েকয়ে মুহূত্দ পি িার্েকর্ি গযালারিকত্ থিকজ উঠা  াকেি িকব্দি সাকথ ত্রুর্ 
থোরচদরি আেিকিি রর্কে প্রসারিত্ ঝুলন্ত থসতু্ রর্কয় অরত্রথ র্াজেকর্ি পথ থর্রখকয় 
অগ্রসি হকলা। প্রায় থমকঝ স্পিদেিা থজািা পরিরহত্ র্াজে রু্জন আেিকিি োছ 
থথকে িাকিা গজ রূ্কি থােকত্ পরিচািেরি ত্াকর্ি থামকত্ ইিািা েিকলা। আেিি 
লিয েিকলন ত্াাঁকর্ি এেজন থিকি আোকিি ত্কি মজিুত্ গডকনি অরধোিী। অনয 
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জন থিি লম্বা ও ফযাোকি িকর্দি এিং ত্াি নযাডা মাথা থিাকর্ পুকড গাঢ়ির্দ ধাির্ 
েকিকছ। আেিি ত্াি রপছকন র্াাঁরডকয় থাো থর্ািাষীকে োকছ োেকলন। ত্াকর্ি িলল 
আরম ত্াকর্িকে আমাি িাজসিায় স্বাগত্ জানারি। রেন্তু থর্ািাষী রেছু িলকত্ পািাি 
আকগই থিকি র্াজেরি আেিিকে সিাসরি রিশুদ্ধ ফাসদী িাষায় সকম্বাধন েিকলা। 
 
 ফকত্হপুি রিরিকত্ আমাকর্ি আমির্ জারনকয় আপরন থস থসৌজনয প্রর্িদন েকিকছন থস 
জনয আমিা েৃত্জ্ঞ। আমিা থজসুইি পুকিারহত্। আমাি নাম ফার্াি ফ্রারিসকো 
থহনরিেস। আরম জন্মগত্িাকি পািরসে এিং এে সময় ইসলাম ধকমদি অনুসািী 
রছলাম। রেন্তু এখন আরম রিস্টান। আমাি এই সঙ্গীরি হকলন ফার্াি এযাকটারনও 
থমানকসকিি। 
 
আমাি আমির্ পকত্রি উিকি আপরন জারনকয়রছকলন আপরন আমাি োকছ রেছু সত্য 
উকন্মাচন েিকত্ চান। থসগুরল রে িলুন। 
 
ফার্াি ফ্রারিসকোকে গম্ভীি থর্খাকলা। থসগুরল িযাখযা েিকত্ িহু ঘটা সময় প্রকয়াজন 
হকি জাাঁহাপনা এিং আপরন হয়কত্া বধর্দ হারিকয় থফলকিন। রেন্তু আমিা আপনাি জনয 
এেরি উপহাি িকয় একনরছ-লযারিন িাষায় থলখা আমাকর্ি রিস্টান গসকপল, লযারিন 
আমাকর্ি রগজদাি িাষা। আমিা জারন আপনাি িাজসিায় অকনে রিিান িযরক্ত িকয়কছন, 
ত্াাঁকর্ি মকধয থেউ এরি অনুিার্ েকি রর্কল আপরন রনকজই ত্া পডকত্ পািকিন। আপরন 
র্খন জানকিন আমাকর্ি গসকপল গুরলকত্ রে থলখা িকয়কছ ত্খন হয়কত্া আিাি আমিা 
আপনাি সকঙ্গ আকলাচনা েিাি সুকর্াগ পাি। 
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রেছু রিষকয় ত্ািা র্কথষ্ট ত্থয িাকখ, আেিি িািকলন। এরি সত্য থর্ রত্রন রেছু রিিান 
িযরক্তকে রনরু্ক্ত েিকছন-ত্াাঁকর্ি মকধয েকয়েজন বত্মুি িংিীয় ঘিনাপরি তু্েদী িাষা 
থথকে ফািসী িাষায় অনুিার্ েিকছ, অনযিা রহনু্দ ধমদগ্রন্থগুরল মূল সংসৃ্কত্ িাষা থথকে 
ফািসী িাষায় অনুিার্ েিকছ। রেন্তু স্পষ্ট িুঝা র্াকি অরত্রথ পুকিারহত্িা জাকন না থর্ 
রত্রন রনকজ পডকত্ পাকিন না। িাহ র্াউকর্ি রিরুকদ্ধ রু্দ্ধারির্াকনি সময় র্ীঘদ থনৌর্াত্রাি 
িষদর্মুখি ঘটাগুরলকত্ আহকমর্ খান ত্াাঁকে পডা থিখাকত্ থচষ্টা েকিকছন এিং রু্দ্ধ থথকে 
থফিাি পকিি সময় থথকে রত্রন রনকজ পডকত্ থচষ্টা েকিকছন। রেন্তু বিিকিি মকত্াই 
থলখা গুরল ত্াি থচাকখি সামকন নাচানারচ েকিকছ এিং রত্রন িযথদ হকয়কছন। এি থথকে 
সৃষ্ট হত্ািা ত্াাঁি পুস্তকেি জ্ঞানিাণ্ডাি সম্পকেদ জানাি আোঙ্ক্ষা আকিা িারডকয় রর্কয়কছ। 
রত্রন সিদর্াই এেজন রিিান িযরক্তকে োকছ িাখরছকলন রিরিি িই পকড থিানাকনাি জনয 
এিং পুস্তকেি এেরি রিিাল সংগ্রিালা বত্রি েিরছকলন র্া ত্াি পূিদপুরুষ েতৃ্দে 
সমিেন্দ ও থহিাকত্ বত্রি েিা পাঠাগাকিি তু্লনায় অরধে সমৃদ্ধ। 
 
আরম আপনাকর্ি এই উপহািরি অনুিাকর্ি িযিস্থা েিরছ এিং র্খনই এি প্রাথরমে 
পাত্াগুরল অনুিার্ েিা সম্পি হকি ত্খন আপনাকর্ি সকঙ্গ আিাি আলাপ েিকিা। আরম 
আিা েিরছ ত্কত্ারর্ন আমাি অরত্রথ রহকসকি এখাকন অিস্থান েিকত্ আপনািা আপরি 
েিকিন না, আেিি এে মুহূত্দ পি িলকলন। 
 
 আপনাি আরত্থয গ্রহর্ েিা আমাকর্ি জনয অত্যন্ত সম্মানজনে হকি জাহাপনা। 
আমাকর্ি ত্রার্েত্দাি মরহমারন্বত্ আকলা আপনাি উপি িরষদত্ হওয়াি পকথ আমিা 
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থোকনা প্ররত্িন্ধেত্া সৃরষ্ট েিকত্ চাই না। ফার্াি ফ্রারিসকো র্খন েথাগুরল িলকলন 
ত্খন ত্াি গাঢ় থচাখগুরল র্ীরপ্তময় হকয় উঠকলা এিং ত্াি সমগ্র মুখমণ্ডল গিীি আকিকগ 
আিি হকলা। পুকিারহত্ রু্জন র্খন প্রস্থান েিরছকলা ত্খন আেিকিি মকন হকলা, থর্ 
িযরক্ত এেসময় ইসলাকমি অনুসািী রছকলা রেন্তু পকড থসই পথ থথকে সকি থগকছ ত্াি 
সকঙ্গ ধমদ রিষয়ে ত্েদ রনিয়ই খুি জকম উঠকি। আি ত্থােরথত্ গসকপল এ থলখা 
রিষয়গুরলও রনিয়ই অরিনি হকি ত্াি জনয। ফার্াি ফ্রারিসকোি েথা থথকে মকন 
হকয়কছ এি িাষা থিি জরিল এিং িহসযময় হকি। এি থথকে রে সরত্যই নতু্ন থোকনা 
সত্য উঘারিত্ হকি? এিং থে রছকলন ত্াাঁকর্ি এই ত্রার্েত্দা? েীিাকি ত্াি মাকঝ ঈশ্বকিি 
আরিিদাি ঘকিরছকলা? এ সি রিষয় জানাি জনয রত্রন অবধর্দ থিাধ েিকলন। 
 
রত্রন আকিা উৎসুে হকলন জানাি জনয থর্ ত্াাঁকর্ি রিষকয় থসরলম এি অনুিূরত্ রে। 
রত্রন এেজন পরিচািেকে আকর্ি রর্কলন থসরলমকে ত্াি িযরক্তগত্ েকি রনকয় আসাি 
জনয। আধ ঘটা পকিি ঘিনা। আেিি ত্াি সন্তাকনি রর্কে ত্ারেকয় রছকলন। আরম 
থর্খলাম তু্রম রিস্টান পুকিারহত্কর্ি েথা শুনরছকল। ত্াকর্িকে থত্ামাি থেমন মকন 
হকয়কছ? 
 
 ত্ািা থর্খকত্ অদূ্ভত্। 
 
 থসিা থেমন? ত্াাঁকর্ি থপাে? 
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 হা, রেন্তু ত্ািকচকয়ও থিরি…ত্াকর্ি থচহািাি িাি…মকন হরিকলা ত্ািা থর্কনা রেছুি 
জনয ত্ীব্র আোিা অনুিি েিকছ। 
 
 থত্ামাি অনুমান সরঠে। ত্ািা মকন েিকছ ত্ািা আমাকর্িকে রিস্টান িারনকয় থফলকি। 
 
আরম শুকনরছ আমাকর্ি এেজন মাওলানা ত্াকর্িকে রিকর্িী রিধমদী িকলকছ এিং এও 
িকলকছ থর্ থত্ামাি উরচত্ হয়রন ওকর্ি আমির্ জানাকনা। 
 
 থত্ামাি রনকজি রে মকন হকয়কছ? 
 
 থসরলমকে রেছুিা রিভ্রান্ত মকন হকলা। আরম রঠে িুঝকত্ পািরছ না। 
 
 থত্ামাি রে মকন হয় না অনয মানুষকর্ি রিশ্বাস সম্পকেদ র্ত্রূ্ি সম্ভি জানাি থচষ্টা েিা 
উরচত্? ত্াছাডা তু্রম েীিাকি প্রমার্ েিকি থর্ ত্ািা িুল েিকছ, র্রর্ তু্রম না জাকনা 
ত্ািা রে রচন্তা েকি? 
 
এিাি থসরলম আি রেছু িলকলা না, িািং অপ্রস্তুত্ রৃ্রষ্টকত্ থমকঝি রর্কে ত্ারেকয় 
িইকলা। 
 
এেজন িরক্তিালী এিং আত্মরিশ্বাসী সম্রাকিি ত্াকর্ি িয় েিাি থোকনা োির্ থনই 
র্ািা রিি মত্ার্কিদ রিশ্বাস েকি, আকছ রে? এ রিষকয় রচন্তা েকিা থসরলম। থত্ামাি 
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রনকজি পডাকিানা রে থত্ামাকে থত্ামাি সীমািদ্ধ গরণ্ডি িাইকিি রিষকয়ি প্ররত্ থেৌতূ্হলী 
েকি তু্কল না? 
 
থসরলম র্িজাি রর্কে ত্াোকলা, স্পষ্ট থিাঝা র্াকি থস চাইকছ এই সািাত্োি এখনই 
সমাপ্ত থহাে এিং আেিি ত্াি আচিকর্ রেছুিা অসরহষু্ণ থিাধ েিকলন। রত্রন ত্াাঁি 
থজযষ্ঠ পুকত্রি োকছ আকিা থিরি রেছু আিা েকিরছকলন। র্রর্ও থসরলকমি িয়স অল্প 
ত্িুও ত্াি িয়কস রত্রন অকনে িুরদ্ধমাকনি মকত্া প্রশ্ন েিকত্ পািকত্ন। থত্ামাি রনজস্ব 
মত্ামত্ থাো উরচত্, আেিি চাপ রর্কলন। ত্াছাডা তু্রম এোই থেকনা পুকিারহত্কর্ি 
থর্খকত্ একল? আরম থত্া থত্ামাি অনয িাইকর্ি থসখাকন থর্রখরন। 
 
 আরম জানকত্ থচকয়রছলাম রিস্টান পুকিারহত্িা থর্খকত্ থেমন…আরম ত্াকর্ি সম্পকেদ 
রিরিি গল্প শুকনরছ। আমাি এেজন রিিেকে এে থলাে এেরি রচরঠ পারঠকয়কছ র্াি 
সাকথ এই পুকিারহত্কর্ি রর্ল্লীকত্ থর্খা হকয়রছকলা। এই রচরঠকত্ থলখা আকছ রিস্টানিা 
োকঠি িুিরিদ্ধ এে িযরক্তি উপাসনা েকি এিং রচরঠিা এখন আমাি োকছ। থসরলম 
ত্াি েমলা িকর্দি থজািাি রিত্ি হাত্  ুরেকয় এেরি িাাঁজ েিা োগজ থিি েকি 
আনকলা। এি মকধয েুিরিি এেরি রচত্র িকয়কছ, রেন্তু থর্খ রচরঠরিকত্ রে থলখা িকয়কছ 
িািা-রিকিষ েকি থিষ লাইন গুরলকত্, েীিাকি রিস্টানিা প্রাথদনা েকি। 
 
আেিি ত্াাঁি পুকত্রি িারডকয় থর্য়া হাকত্ ধিা রচরঠরিি রর্কে ত্াোকলন। থসরলম অিিযই 
জাকন থর্ রত্রন পডকত্ পাকিন না…ধীকি রত্রন রচরঠিা রনকয় এি িাাঁজ খুলকলন। 
োগজরিি িীকষদ িুিরিদ্ধ এে েঙ্কালসাি িযরক্তি রচত্র অরঙ্কত্ িকয়কছ, ত্াি থচহািা র্ির্া 
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োত্ি এিং মাথা রনকচি রর্কে ঝুকল িকয়কছ। রচত্ররিি রনকচ ঘন িাকি রেছু থলখা িকয়কছ 
স্বািারিে িাকিই র্া ত্াাঁি োকছ অথদহীন। এিা আমাি োকছ থাে পকি থর্খকিা, আেিি 
িলকলন, রেন্তু ত্াি েকে প্রোরিত্ হকয় পডা থিাধ র্রমকয় িাখকত্ িযথদ হকলন। তু্রম 
এখন থর্কত্ পাকিা। 
 
 ত্াাঁি পুত্র রে ত্াাঁকে ইিােৃত্িাকি অপ্রস্তুত্ েিকত্ থচকয়কছ? থসরলম প্রস্থান েিাি পি 
রনজ েকি পায়চারি েিকত্ েিকত্ আেিি িািকত্ লাগকলন। রনিয়ই না। থস এমনিা 
থেকনা েিকি? রেন্তু থসই মুহূকত্দ হীিািাঈ এি গরিদত্ অনমনীয় মুখরি ত্াাঁি মকনি পর্দায় 
থিকস উঠকলা। থস রে থসরলমকে ত্াাঁকে ঘৃর্া েিাি জনয উৎসাহ প্রর্ান েিকছ, থর্মনিা 
থস রনকজ েকি? রত্রন থসরলকমি রিিেকে প্রশ্ন েকি জানকত্ থপকিকছন ইর্ারনং থস ত্াি 
মাকয়ি সকঙ্গ অকনে থিরি সময় োিাকি। হীিািাঈ ত্াি িাই িগিান র্াি িা িাকি 
মানরসং এি সকঙ্গ থর্খা েকি না ত্ািা র্খন িাজপ্রসাকর্ থিডাকত্ আকস। থস থোকনা 
আনন্দ আকয়াজন িা র্াওয়াকত্ও অংি গ্রহর্ েকি না রনকজকে সিরেছু থথকে রূ্কি 
িাকখ। অরধোংি সময় অধযয়ন েকি িা থগকলাই েকি সময় োিায় এিং ত্াি রহনু্দ 
থর্িত্াকর্ি পূজা েকি। প্ররত্ মাকস পূরর্দমাি সময় থস ছাকর্ি চাত্াকল রগকয় স্বকগদি রর্কে 
ত্ারেকয় থাকে এিং প্রাথদনা েকি। 
 
 হয়কত্া হীিািাঈ ইিােৃত্িাকি আেিকিি োছ থথকে রূ্কি থাোি োিকর্ থসরলকমি 
উপি রিরুপ প্রিাি পডকছ, থছকলরি ত্াি সকঙ্গ ত্াি মাকয়ি মকত্াই আচির্ েিকছ। 
থসরলম অকনে থখালাকমলা এিং সহজ সিল রছকলা থর্মনিা এখন আি থনই। রিষয়রি 
রনকয় এখন র্খন আেিি িকলন, রত্রন উপলরব্ধ েিকলন থেিল আজই থর্ থছকলরি ত্াি 
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উপরস্থরত্কত্ রিব্রত্ এিং জডত্াি িাি প্রর্িদন েিকলা ত্া নয়। আেিকিি থচায়াল িক্ত 
হকয় একলা। হীিািাঈ ত্াি রনকজি পছন্দ মকত্া জীিন র্াপন েরুে রেন্তু ত্াকে ত্াি 
পুকত্রি উপি প্রিাি রিস্তাি েিকত্ থর্য়া র্াকি না। ত্কি রত্রন হীিািাঈ এি সকঙ্গ 
থসরলকমি থর্খা সািাৎ সমূ্পর্দরূকপ িন্ধ েিকত্ চান না। রেন্তু ত্াকর্ি সািাকত্ি সময় 
রত্রন সংরিপ্ত েিকিন এিং ত্ািা রু্জকন র্াকত্ সমূ্পর্দ রনিৃকত্ সময় না োিায় থস 
িযিস্থা েিকিন। 
 
. 
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১৪. নারী জগলত্র সূর্ড 
 
জীিন িাকলাই োিকছ। সামকন রপছকন নডকত্ থাো থিিকমি িানাপাখাি রনকচ অিরস্থত্ 
রিছানায় আেিি নিকর্কহ শুকয় আকছন, ত্াি থচাখ িন্ধ। েকিি মকধয অিরস্থত্ থছাি 
আেৃরত্ি থফায়ািা থথকে জল গরডকয় পডাি িব্দ ত্াি োকন আসকছ। জনালা রর্কয় িকয় 
আসা উষ্ণ ও শুষ্ক মরু হাওয়াকে রেছুিা ঠাণ্ডা েিাি জনয জানালা রঘকি স্থাপন েিা 
হকয়কছ সুগন্ধরু্ক্ত োি ঘাস। 
 
রিগত্ েকয়ে ঘটা রত্রন রর্ল্লী থথকে আগত্ এে সুন্দিী িাঈজীি থোমল স্পকিদ 
োরিকয়কছন র্াি র্ীঘদ, থজসরমকনি ঘ্রার্রু্ক্ত চুল রনত্ম্ব পর্দন্ত রিসৃ্তত্। র্রর্ও আেিকিি 
িয়স এখন রত্রিি এিং চরল্লকিি মাঝামারঝ ত্িুও ত্াি থর্ৌন িমত্া এখকনা থর্ থোকনা 
ত্রুর্ িয়কসি পুরুকষি তু্লনায় েম নয়। এই জনয রত্রন ত্াাঁি রনকজি প্ররত্ েৃত্জ্ঞত্া 
অনুিি েকিন। স্পষ্টত্ই ত্াি জনয থহরেকমি োম-উদ্দীপে র্াওয়াই এি প্রকয়াজন 
রছকলা না র্াি নাম অশ্ব িীর্দ িরক্ত- এরি রিরিি উপর্াকনি রমেকর্ বত্রি গাঢ় সিুজ 
িকর্দি এেরি রু্গদন্ধরু্ক্ত ত্িল, ধাির্া েিা হয় র্া পান েিকল এেজন োরহল মানুষ 
এেরি স্টযারলয়ন থঘাডাি মকত্া থর্ৌন িরক্ত লাি েিকত্ পাকি। থহকিকম এমন গুজি 
প্রচরলত্ রছকলা থর্, িাজসিাি রেছু িয়স্ক সর্সয এই র্াওয়াই এি প্ররত্ আসক্ত। ত্কি 
আেিি আনন্দ লাকিি নতু্ন নতু্ন উপায় উদ্ভািন েিকত্ পছন্দ েকিন। মাকঝ মাকঝ 
রত্রন ত্াাঁি িরিত্াাঁকর্ি আকর্ি েকিন িত্াব্দী প্রাচীন রহনু্দ োমসূকত্রি গ্রন্থ থথকে ত্াাঁকে 
পকড থিানাকত্। একত্ িরত্েকমদি িহু রিস্ময়েি প্ররিয়াি উকল্লখ িকয়কছ। অকনে িছি 
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আকগ িালে অিস্থায় মায়ালাি সকঙ্গ ত্াাঁি থর্ সি অরিজ্ঞত্া হকয়রছকলা থসগুরল মকন পকড 
র্াওয়াি রত্রন হাসকলন। রত্রন ত্খন েল্পনাও েকিন রন থর্ এেরর্ন ত্াি থহকিম একত্া 
রিিাল আেৃরত্ ধাির্ েিকি। 
 
হঠাৎ এেরি সিা সম্পরেদত্ রচন্তাি োিকর্ ত্াাঁি থর্ৌনেমদ পিিত্দী তৃ্রপ্ত ও অিসাকর্ িািা 
পডকলা। এেিু পকিই ত্াকে থর্ওয়ান-ই-খাস এ থর্কত্ হকি ওলামািৃকন্দি সকঙ্গ সািাৎ 
েিাি জনয। ওলামািা রে িলকত্ চায় থস সম্পকেদ জওহি ত্াাঁকে আকগই সত্েদ েকিকছ। 
ত্ািা ত্াি আকিা স্ত্রী গ্রহর্ েিাি রিষকয় প্ররত্িার্ জানাকত্ চায়, োির্ রেছুর্রন আকগ 
র্রির্ রর্কেি এে জায়রগির্াকিি েনযাকে রিকয় েিাি পি ত্াি স্ত্রীি সংখযা চািজন 
পূির্ হকয়কছ, সুিী মুসলমানকর্ি জনয এি থচকয় থিরি সংখযে স্ত্রী গ্রহর্ েিা ধমদ িািা 
স্বীেৃত্ নয়। আেিি উকঠ িসকলন। রত্রন ত্াি রসদ্ধাকন্তি িযাপাকি থোকনা অিারিত্ 
হস্তকিপ সহয েিকিন না। সাম্রাকজযি রিস্তাি এিং এি িারন্ত-িৃঙ্খলা িজায় িাখাি 
মূলনীরত্ রহকসকি রত্রন এই িাজিংিীয় রিিাকহি প্রথা অনুসির্ েিকছন এিং একত্ 
ফলও পাওয়া র্াকি। ত্াাঁি সাম্রাকজযি রনিাপিাি জনয প্রকয়াজন হকল রত্রন এেি রেম্বা 
রু্ইি স্ত্রী গ্রহর্ েিকিন, ত্ািা িাজপুত্ িাজেনযা হকত্ পাকি, হকত্ পাকি প্রাচীন থমাগল 
থগাকত্রি থোকনা নািী অথিা সম্ভ্রান্ত রহনু্দস্তানী মুসলমান সার্ামািা অথিা সুন্দিী। 
 
অিিয ত্াাঁি রপত্াি জীিন অনযিেম রছকলা। হুমাযূ়ন ত্াি হৃর্য় ও মকনি প্ররত্ফলন 
এেরি মাত্র নািীি মাকঝই থর্খকত্ থপকয়রছকলন- রত্রন হকলন হারমর্া। মাকঝ মাকঝ 
আেিকিি মকন হকয়কছ রত্রনও এেজন নািীি প্ররত্ অনুরূপ িাকলািাসা অনুিি েিকত্ 
পািকল িাকলা হকত্া। রেন্তু থত্মনিা এখকনা ঘকিরন এিং িরিষযকত্ ঘিকি িকলও মকন 
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হয় না। ত্াাঁি এই রিিাহ গুরলকি ফকল এেরর্কে থর্মন থেৌিলগত্ িাকি রমত্রত্া বত্রি 
হকি, অনযরর্কে রত্রন িযাপে বিরচত্রময় থর্ৌন অরিজ্ঞত্া লাকিি সুকর্াগ পাকিন। এছাডা 
ত্াাঁি থহকিকম িত্দমাকন রত্নকিা এি থিরি িরিত্া িকয়কছ। থিরিিিাগ মানুষই ত্াাঁকর্ি 
ঈষদা েিকি। মকন মকন িাঈজীরিি সুগন্ধী থত্ল মাখা নমনীয় থর্হরিি েথা আকিেিাি 
েল্পনা েকি রত্রন থগামডামুখী ওলামাকর্ি রচন্তা থঠকল সরিকয় রর্কলন। 
 
রু্ই ঘটা পকড িাজেীয় থপাষাকে সুসরজ্জত্ আেিি ত্াি থর্ওয়ান-ই-খাস এি 
রসংহাসকন আসন গ্রহর্ েিকলন। আিুল ফজল এিং ত্াি ঝুাঁকে পডা থর্কহি অরধোিী 
িৃদ্ধ উরজি জওহি রসংহাসকনি রপছকন র্াাঁরডকয় আকছ। অপি এেরি িািান্দায় ওলামা 
র্কলি সর্সযিা র্াাঁরডকয় আকছ। থিখ আহকমর্ অনযকর্ি তু্লনায় রেছুিা সামকন িকয়কছ, 
স্পষ্টত্ই থিাঝা র্াকি রত্রন আিা েিকছন ত্াকে থসতু্ পথ ধকি আেিকিি োকছ 
এরগকয় আসকত্ িলা হকি। রেন্তু আেিি ত্াকে ইিািা েিকলন থর্খাকন আকছ থসখাকনই 
থােকত্। 
 
িলুন থিখ আহকমর্, আপরন আমাকে রে িলকত্ চান? 
 
থিখ আহকমকর্ি হাত্ ত্াি িুে স্পিদ েিকলা রেন্তু আেিকিি উপি রনিদ্ধ ত্াি রৃ্রষ্টকত্ 
থোকনা িেম রিনয় প্রোি থপকলা না। জাহাপনা, থসাজািাকি েথা িলাি সময় উপরস্থত্ 
হকয়কছ, আপনাি আকিা স্ত্রী গ্রহর্ োিাি পরিেল্পনারি ঈশ্বকিি রিকিাধীত্াি সমতু্লয। 
 
 আেিি সামকনি রর্কে ঝুাঁকে একলন। সািধাকন েথা িলুন। 

http://www.bengaliebook.com/


রুলার অভ দা ওয়ার্ল্ড : এম্পায়ার অভ দা ম াগল । অযাললক্স রাদারল ার্ড 

320 

www.bengaliebook.com                                  সূচিপত্র 
 

 

 
 থোিাকন র্া থলখা িকয়কছ আপরন ত্া অমানয েিকছন। আরম িযরক্তগত্িাকি এ রিষকয় 
আপনাি সকঙ্গ িহুিাি আকলাচনা েকিরছ, রেন্তু আপরন ের্দপাত্ েকিনরন। ফকল আরম 
সিাি সামকন এ রিষকয় িক্তিয উত্থাপকন িাধয হকয়রছ। এখকনা র্রর্ আপরন আমাি 
িক্তকিযি প্ররত্ গুরুত্ব না থর্ন ত্াহকল আরম আগামী শুিিাকিি জুম্মাি সময় মসরজকর্ি 
থির্ী থথকে আমাি িক্তিয প্রচাি েিকিা। থিকখি মুখমণ্ডল লাল হকয় উকঠকছ এিং 
আেিকিি নীিিত্া ত্াকে আকিা উৎসাহী েকি তু্লকলা। হৃষ্টপুষ্ট থর্হরিকে সিকল খাডা 
েকি রত্রন ত্াি সহেমদীকর্ি রর্কে রিজয়ীি রৃ্রষ্টকত্ এে পলে চাইকলন। থোিাকন 
উকল্লখ িকয়কছ থোকনা পুরুষ থেিল চািরি রিকয় েিকত্ পাকি। রেন্তু আরম শুকনরছ 
আপরন আকিা অকনে স্ত্রী গ্রহর্ েিাি ইিা প্রোি েকিকছন ত্াাঁকর্ি অকনকে মুসলমান 
নয়। আপরন র্রর্ এই পরিেল্পনা থথকে রিিত্ না থহান, ত্াহকল ঈশ্বি আপনাকে এিং 
আমাকর্ি সমগ্র সাম্রাজযকে েরঠন িারস্ত প্রর্ান েিকিন। 
 
 ইকত্ামকধযই আমাি রু্জন রহনু্দ স্ত্রী িকয়কছ, আপরন থসিা িাকলা েকিই জাকনন। ত্ািা 
আমাকে সন্তানও উপহাি রর্কয়কছ। আপরন রে আমাকে ত্াাঁকর্ি পরিত্যাগ েিাি পিামিদ 
রর্কিন? 
 
 থিখ সকঙ্গ সকঙ্গ িকল উঠকলা, ত্ািা আপনাি িরিত্াি মর্দার্া থপকত্ পাকি জাহাপনা। 
অিিয ত্াাঁকর্ি সন্তাকনিা রু্িিাকজি মর্দার্াই উপকিাগ েিকত্ পাকি। অত্ীকত্ িহু 
রু্িিাকজি জন্ম িরিত্াাঁকর্ি গকিদ হকয়কছ…থর্মন আপনাি রনজ রপত্ামকহি িাই… 
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আেিি মাওলানাি রর্কে ত্াোকলন, িািকছন ত্কলায়াকিি এে থোকপ ত্াি মাংসল গলা 
থথকে মাথািা আলার্া েকি রর্কল থেমন হয়? রেন্তু ত্াি মকন হকলা ধি থথকে মাথািা 
আলার্া হওয়াি পিও হয়কত্া থসিা িেিে েিকত্ থােকি। 
 
থিখ আহকমর্, আরম আপনাি িক্তিয বধর্দ সহোকি েির্ েকিরছ। এখন আমাি মত্ামত্ 
শুনুন। আরম সম্রাি। আমাি সাম্রাজয এিং প্রজাকর্ি জনয রে মঙ্গল জনে থস িযাপাকি 
আরম রনকজই রসদ্ধান্ত থনকিা। এ রিষকয় আপনাি হস্তকিপ আরম িির্াস্ত েিকিা না। 
 
থিখ আহকমর্ উকিজনায় োাঁপকত্ থােকলা ত্কি থোকনা মন্তিয েিকলা না। আেিি 
ওলামাকর্ি রির্ায় েিকত্ র্ারিকলন রেন্তু থসই মুহূকত্দ আিুল ফজকলি রপত্া থিখ 
থমািািে রেছু িলাি জনয এরগকয় একলন। আেিি ত্াকে এি আকগ লিয েকিনরন। 
 
জাহাপনা, র্য়া েকি আমাকে র্রর্ েথা িলাি অনুমরত্ থর্ন ত্াহকল আরম এই সমসযা 
সমাধাকনি রিষকয় এেরি প্রস্তাি থপি েিকত্ পারি। 
 
খুি িাকলা, িলুন রে িলকত্ চান। 
 
 থিখ আহকমর্ এি মকত্া আরমও এেজন সুিী মুসলমান, রেন্তু েকয়ে িছি র্ািৎ আরম 
আমাকর্ি রিয়া িাইকর্ি ধমদীয় আচাি আচির্ সম্পকেদ গকিষর্া েকিরছ। এি ফকল আরম 
জানকত্ থপকিরছ ত্ািাও আমাকর্ি নিী হর্িত্ থমাহাম্মর্ (সািঃ) থে অনুসির্ েকি এিং 
রেছু মত্ার্িদগত্ পাথদকেযি জনয ত্াকর্িকে আমাকর্ি িত্রু িািা উরচত্ নয়। 
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আপনাি িক্তিয র্কথষ্ট রিচির্ত্া সম্পি রেন্তু এি সকঙ্গ আজকেি সিাি আকলাচয 
রিষকয়ি সম্পেদ রে? 
 
সম্পেদ আকছ জাাঁহাপনা। রিয়ািা রিশ্বাস েকি থোিান আকিে ধিকনি অকপিােৃত্ েম 
মর্দার্াপূর্দ রিিাহ অনুকমার্ন েকি। একে মুত্া িলা হয়। এই রনয়কম থোকনা পুরুষ থর্ 
থোকনা সংখযে নািীকে মুত্া েিকত্ পাকি ত্াকর্ি ধমদ র্াই থহাে না থেকনা এিং এি 
জনয থোকনা ধমদীয় আনুষ্ঠারনেত্াি প্রকয়াজন হয় না। 
 
থসিা অধমদ…থোকনা ঈমার্র্াি িযরক্ত এমন পন্থা অনুসির্ েিকত্ পাকি না, থিাকধ মাথা 
নাডকত্ নাডকত্ থিখ আহকমর্ মন্তিয েিকলন। 
 
হয়কত্া এিা অধমদ নয়। আরম এ রিষকয় থোিাকনি এেরি রনরর্দষ্ট আয়াত্ থর্খাকত্ পারি 
র্াকত্ এই মুত্া রিিাকহি স্বীেৃরত্ থর্য়া হকয়কছ। পািকসয িহু থলাে এই প্রথা অনুসির্ 
েকি। 
 
 হা পথভ্রষ্ট থর্কিি ধমদকরারহর্াপূর্দ প্রথা আমকর্ি থর্কিও ছরডকয় পডকছ। আরম শুকনরছ 
আমাকর্ি সাম্রাকজযি রিরিি এলাোয় অিরস্থত্ অিোির্াপন থেকেি মারলেিা 
সওর্াগিকর্ি প্রলুব্ধ েিকত্ এে িাকত্ি জনয ত্াকর্ি মুত্া স্ত্রী প্রর্ান েকি। এিা 
পরত্ত্ািৃরিকে জাকয়জ েিাি এেিা ঘৃর্য থেৌিল ছাডা রেছু নয়! 
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থিখ আহকমর্ ত্াি থিাধারন্বত্ িক্তিয অিযাহত্ িাখকলা রেন্তু আেিি ত্াি েথা আি 
শুনরছকলন না। থিখ থমািািে এি প্রস্তাি থিি আেষদর্ীয় এিং রত্রন এ রিষকয় আকিা 
জানকত্ চান। থোিান র্রর্ সরত্যই পুরুকষি িহু রিিাকহ স্বীেৃরত্ থর্য় ত্াহকল ত্া 
ওলামািৃকন্দি থগাডা সর্সযকর্ি থমাোকিলায় োকজ লাগকি। রেন্তু থমািািকেি িক্তিয 
আেিকিি মকনি এেরি গিীি ত্াকি ঝংঙ্কাি তু্লকলা। সাধুগর্, সুিী মুসলমান, রহনু্দ, 
রিস্টান- এিা সেকল রে এেই থমৌরলে সকত্যি সন্ধান েিকছ না-এই অরনরিত্ 
পৃরথিীকত্ রেছুিা রনিয়ত্াি ছায়া রে ত্ািা সেকলই খুাঁজকছ না? থর্ সি আনুষ্ঠারনেত্া 
ত্ািা চালু েকিকছ, থর্ সি নীরত্ ত্ািা অনুসির্ েকি এি সিই থত্া মানুকষি বত্রি। এই 
সি রিষয়কে অপসাির্ েিা হকল র্া অিরিষ্ট থাকে ত্া হকলা মানুকষি ঈশ্বকিি সকঙ্গ 
সংকর্াগ স্থাপকনি থচষ্টা এিং উিম িাকি জীিন র্াপন েিাি প্রয়াস। 
 
হঠাৎ আেিি উপলরব্ধ েিকলন থিখ আহকমকর্ি আস্ফালন থথকমকছ এিং সেকল ত্াি 
মত্ামত্ থিানাি জনয অকপিা েিকছ। আেিি ত্াি এে হাত্ তু্লকলন। সিা এখাকনই 
সমাপ্ত েিরছ। র্া শুনলাম থস সম্পকেদ আরম রচন্তািািনা েিকিা। থিখ আহকমর্, আপরন 
আগামীোল আমাি সকঙ্গ থর্খা েিকিন এিং আমিা এ রিষকয় রিস্তারিত্ আকলাচনা 
েিকিা। ত্কি সেলকে এেরি রিষয় উপলরব্ধ েিকত্ হকি। আরম ম্রাি এিং এই মর্দার্া 
িকল আরম পৃরথিীকত্ ঈশ্বকিি ছায়া স্বরূপ। আমাি জীিন েীিাকি চলকি থস রসদ্ধান্ত 
আরম রনকজই থনকিা। আমাি রসদ্ধান্ত িাস্তিায়কনি থিকত্র অনয থোকনা মানুকষি মত্ামত্ 
িা হস্তকিপ আরম সহয েিকিা না। 
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 ওলামািৃন্দ রপছন রর্কে সকি প্রস্থান েিকলা। আেিি রেছুির্ রচন্ত রমিিাকি িকস 
িইকলন। অল্প সময় পি জওহি ত্াাঁকে রফস রফস েকি িলকলা, জাহাপনা, িাজ র্িিাকি 
এেজন আগন্তুে একসকছ- বর্িিকম থর্ থর্ি সম্পকেদ এেিু আকগ আকলাচনা হরিকলা 
থস থসই পািকসযি থলাে। থস আপনাি সািাৎ প্রাথদনা েিকছ। আেিি িলকত্ র্ারিকলন 
ত্াাঁি আি বধর্দ থনই ত্াই আজ আি োকিা সকঙ্গ থর্খা েিকিন না, রেন্তু জওহি আকিা 
িলকলা, ত্াি এেরি আেষদর্ীয় োরহনী আকছ জাহাপনা এিং থস থোকনা সাধাির্ 
ভ্রমর্োিী নয়। 
 
আেিি এে মুহূত্দ রচন্তা েিকলন। ত্াি ইিা েিরছকলা থঘাডায় চকড এেিু থিডাকত্। 
মরুিূরমি িুকে খারনির্ থঘাডা ছুিাকল হয়কত্া ত্াাঁি অিসার্ রেছুিা লাঘি হকত্া। রেন্তু 
থিডাকত্ র্াওয়াি জনয িাইকিি আিহাওয়া ত্খকনা থিি উষ্ণ। রঠে আকছ, ত্াকে পাঠাও। 
 
র্ি রমরনি পি এেজন লম্বা িীর্দ গডকনি থলােকে র্িিাি-ই-খাস এি িািান্দাগুরলি 
এেরিকত্ রনকয় আসা হকলা। থস থর্ থজািারি পকড আকছ থসিা ত্াি থর্কহি তু্লনায় 
থছাি এিং ত্াি আঙু্গকল থোকনা আংরি থনই। োকছ একসা। থে তু্রম? 
 
 আমাি নাম রগয়াস থিগ। আরম পািকসযি এেরি সম্ভ্রান্ত িংকিি সন্তান। আমাি িারড 
রছকলা খুিাসাকন। আমাি রপত্া িাহ্ এি র্িিাকিি এেজন সিাসর্ রছকলন এিং 
বিিারহে সূকত্র িাজপরিিাকিি সকঙ্গ আমাি পরিিাকিি সম্পেদ িকয়কছ। 
 
 আমাি র্িিাকি আসাি উকদ্দিয রে? 
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এে মািাত্মে থিাকগি প্ররু্িদাকি আমাি িূ-সম্পরিি সি ফসল নষ্ট হকয় র্ায়। ফকল 
আরম ঋর্গ্রস্ত হকয় পরড এিং আমাি পরিিাি র্ারিকরি মাকঝ পরত্ত্ হয়। আরম িহু 
পািরসকেি েথা জারন র্ািা আপনাি র্িিাকি একস অকনে উপোি লাি েকিকছ। থসই 
জনয আরম আমাি পরিিাি সহ রহনু্দস্ত থন একস আপনাি থসিায় রনকজকে রনকয়ারজত্ 
েিাি রসদ্ধান্ত থনই। রগয়াস থিগ রিিরত্ রনকলা এিং অল্প সমকয়ি জনয ত্াি োলরিকি 
পডা থচাখ ঘষকলা। ত্াি গলাি স্বি গিীি এিং ছন্দময় এিং থস পািরসে িাজসিায় 
প্রচরলত্ শুদ্ধ ফারসদকত্ই েথা িলকছ। র্রর্ও স্পষ্ট িুঝা র্াকি িত্দমাকন থস রনিঃস্ব হকয় 
পকডকছ ত্িুও ত্াি অরিিযরক্ত থথকে মকন হরিকলা মানুষকে আকর্ি প্রর্ান েিকত্ই থস 
থিরি অিযস্ত োকিা োকছ সাহার্য চাওয়াি পরিিকত্দ। আেিি ত্াি প্ররত্ অরধে আগ্রহী 
হকয় উঠকলন। 
 
জাহাপনা, আপনাি সমু্মকখ আমাকে রিিুকেি থিকি উপরস্থত্ হকত্ হকয়কছ, োির্ র্াত্রা 
পকথ আরম িয়ানে রু্কর্দাকগি রিোি হকয়রছলাম। ত্কি রছি িস্ত্র পরিরহত্ অিস্থায় 
আপনাি সামকন উপরস্থত্ হওয়া থথকে িিা থপকয়রছ োির্- আপনাি গ্রন্থাগাকিি 
এেজন রিিান িযরক্ত আমাি িনু্ধ- থস আমাকে পরিষ্কাি থপািাে প্রর্ান েকিকছ। আপরন 
হয়কত্া িািকছন এই র্রির প্রার্ীরি র্কত্া ত্াডাত্ারড রির্ায় হয় ত্কত্াই মঙ্গল, রেন্তু আরম 
আপনাকে সরিনকয় অনুকিাধ েিকিা আমাি র্াত্রা পকথি োরহনীরি থিানাি জনয। 
 
 রঠে আকছ, িলল থত্ামাি োরহনী। 
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 আমাি সকঙ্গ আমাি গিদিত্ী স্ত্রী এিং অল্প িয়সী পুত্র রছকলা- স্ত্রীি গিদািস্থা থিষ রর্কে 
থপৌঁকছরছকলা। আমিা রনিাপকর্ থহলমান্দ নর্ী অরত্িম েকি পািসয ত্যাগ েরি। এিপি 
থথকেই আমাকর্ি রু্কর্দাগ আিম্ভ হয়। রহনু্দস্তাকনি পকথ িমি জঙ্গল, পাহাড এিং 
জনিসরত্হীনত্া আরিিূদত্ হকত্ থাকে। 
 
আরম জারন। ঐ পকথ অগ্রসি হকত্ রগকয় এেিাি আমাি রপত্াি জীিন ঝুাঁরেি সমু্মখীন 
হকয়রছকলা। তু্রম েীিাকি রিকে থগকল? 
 
আমাি পরিিাকিি রনিাপিাি জনয আরম এেরি িড োকফলাি সকঙ্গ থর্াগ থর্ই। রেন্তু 
আমাি স্ত্রীি রু্িদল র্িা এিং আমাকর্ি িহনোিী খচ্চি গুরলি রুি অিস্থাি জনয আমিা 
রপরছকয় পরড। এেরর্ন িাকত্ এেরি সংেীর্দ রগরিপথ থপরুকনাি সময় পাহাকডি  াল 
থিকয় এের্ল োোত্ থনকম একস আমাকর্ি আিমর্ েকি। আমাি স্ত্রী থর্ িুকডা 
খচিরিি রপকঠ চকডরছকলা থসরি ছাডা িারে সিরেছু ত্ািা লুি েকি থনয়। পিরর্ন আমিা 
মরিয়া হকয় অগ্রসি হকত্ থারে আিাি োকফলারিি নাগাল পাওয়াি জনয। রেন্তু আধাি 
থনকম পডায় থসই িাকত্ি জনয এেরি পাহাকডি পার্কর্কি আেয় রনকত্ িাধয হই। ত্খন 
থহমন্ত োকলি থিষ িাগ চলকছ, ইকত্ামকধয পাহাকডি উপি থথকে হাড রিদ্ধোিী িীত্ল 
িাযু়প্রিাহ শুরু হকয়কছ। ঐ রর্ন িাকত্, হয়কত্া আিমকর্ি অরিঘাকত্ি োিকর্ আমাি স্ত্রী 
এেরি েনযা সন্তান প্রসি েকি। 
 
একত্া রু্কর্দাকগি মকধযও ঈশ্বি থত্ামাকর্ি উপি েরুর্া িষদর্ েিকলন ত্াহকল… 
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রগয়াস থিকগি হারিসাি মুখরিকত্ অিুি গাম্ভীর্দ রিিাজ েিকছ। আমিা রিপুল আনকন্দি 
সকঙ্গ ত্াি নাম িাখলাম থমকহরুরিসা র্াি অথদ নািীকর্ি মধযরস্থত্ সূর্দ, োির্ ত্াি জকন্মি 
পি পি আমাকর্ি আধাি জীিন থর্কনা আকলারেত্ হকয় উঠকলা। রেন্তু আমাকর্ি আনন্দ 
থিরিির্ স্থায়ী হকলা না। পিরর্ন সোকল িীত্ল থিাকিি আকলাকত্ আরম প্ররত্েূল 
িাস্তিত্াি মুকখামুখী হলাম। আমাকর্ি থপকি খািাি থনই এিং সাহার্য েিাি মকত্া 
আকিপাকি থোকনা মানুষজনও থনই। নিজাত্ রিশুরিকে হয়কত্া িাাঁরচকয় িাখা সম্ভি হকি 
না। আরম আমাি প্রায় অকচত্ন স্ত্রীি থোল থথকে থমকহরুরিসাকে রনলাম এিং রিিাল 
এেরি গাকছি রিেকড সৃষ্ট ফািকলি মকধয ত্াকে িাখলাম। প্রাথদনা েিকলাম রিয়াল িা 
অনয থোকনা িনয প্রার্ী ত্াকে আরিষ্কাি েিাি আকগই থর্কনা থস ঠাণ্ডায় মািা র্ায়। আরম 
এও স্বীোি েিরছ, ত্খন এেিাি আমাি মকন হকয়রছকলা ত্াকে শ্বাসকিাধ েকি হত্যা 
েরি। রেন্তু থসিা মহাপাপ হকি। আরম ধীকি থসখান থথকে সকি আসলাম, আমাি েনযাি 
অস্পষ্ট োিাি িব্দ ত্খকনা আমাি োকন প্ররত্ধ্বরনত্ হরিকলা। 
 
রগয়াস থিগ এে মুহূকত্দি জনয চুপ েিকলা। আেিি েল্পনায় থসই রিহ্বল রু্িদাগয 
ত্ারডত্ রপত্ারিকে থর্খকত্ থপকলন থর্ প্রচণ্ড ঠাণ্ডাি মকধয সমু্মকখ মৃতু্য এিং হত্ািা 
িযত্ীত্ আি রেছু থর্খকত্ পাকি না। রত্রন রনকজ রে ত্াাঁি থোকনা পুত্রকে অনুরূপ 
পরিরস্থরত্কত্ ত্যাগ েিকত্ পািকত্ন? থর্কনা ত্াি সন্তানকর্ি রিষকয় রচন্তাি জারু্েিী 
প্রিাকি ত্াাঁকর্ি এেজন থসখাকন হারজি হকলা, আেিি থসরলকম এেরি থাকমি আডাকল 
র্াাঁরডকয় থােকত্ থর্খকলন। থস একত্াির্ উৎের্দ হকয় রগয়াস থিকগি গল্প শুনরছকলা। 
 
ত্ািপি রে হকলা? রত্রন রজজ্ঞাসা েিকলন। 
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এে অপ্রত্যারিত্ হারস পািরসেরিি মুখমণ্ডল থোমি েকি তু্লকলা। মির্িীল মানুষ 
জাকন না ঈশ্বি ত্াাঁকর্ি থোকনা পকথ ধারিত্ েিকিন। থোকনা োিকর্ রত্রন আমাি উপি 
অসীম েরুর্া িষদর্ েিকলন। োকফলাি এেজন পািরসে িরর্কেি সকঙ্গ আমাি আলাপ 
হকয়রছকলা-থসও খুিাসাকনি থলাে। োকফলারি র্খন িাকত্ি রিোকমি জনয থাকম ত্খন 
থস থখয়াল েকি আমিা ত্াকর্ি র্কলি মকধয অনুপরস্থত্। থস আমাি স্ত্রীি অিস্থা জানকত্ 
এিং অনুমান েকি ত্াি প্রসকিি সময় হয়কত্া হকয় একসকছ। থিাকিি প্রথম আকলা 
ফুিকত্ই থস ত্াি রু্জন িৃত্যকে রনকয় আমাকর্ি থখাাঁকজ রফকি আকস। অকলৌরেে িাকি 
থস আমাি সন্ধান পায় র্খন আরম এেরি অগিীি জলধািা পাি হওয়াি প্রস্তুরত্ 
রনরিলাম। 
 
 আরম র্খন ত্াকে আমাি েনযাি েথা িলকলাম, সকঙ্গ সকঙ্গ থস ত্াি এেজন িৃকত্যি 
থঘাডা আমাকর্ি রর্কয় রর্কলা। আরম দ্রুত্ রফিরত্ পথ ধিলাম- িাস্তকি আরম থিরি রূ্ি 
অগ্রসি হকত্ পারিরন- প্রাথদনা েিরছ। থমকহরুরিসা র্াকত্ ত্খকনা থিাঁকচ থাকে। র্খন আরম 
িাত্াকস ত্াি োিাি িব্দ থপলাম উপলরব্ধ েিকলাম আমাি প্রাথদনা শ্রুত্ হকয়কছ। থস 
অিত্ রছকলা ত্কি িীষর্ ঠাণ্ডা হকয় রগকয়রছকলা, ত্াি থছাি থঠাাঁি থজাডা নীল ির্দ ধাির্ 
েকিকছ। আরম থঘাডাি রজকনি উপি রিছান থিডাি চামডারি তু্কল রনকয় ত্াকে 
িাকলামকত্া থপরচকয় রনলাম। েকয়ে মুহূত্দ পি লিয েিকলাম ত্াি মুকখি স্বািারিে িং 
রফকি আসকছ এিং ত্খন আরম আিাি নতু্ন আিায় উিুদ্ধ হলাম। 
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িরর্েরি আমাকে িনু্ধ রহকসকি গ্রহর্ েকি, থস আমাকর্ি খার্য প্রর্ান েিকলা এিং ত্ািই 
এেরি ষাাঁড িানা গারডকত্ চকড চািরর্ন আকগ আমিা ফকত্হপুি রিরিি োকছ থপৌঁছাই। 
রূ্ি থথকে এই মহান িহকিি উাঁচু থর্য়াল থর্খকত্ থপকয় আমাকর্ি মন আনকন্দ িকি 
উকঠ। আরম আপনাি অকনে সময় নষ্ট েিকলাম জাহাপনা। আমাি োরহনী র্রর্ 
আপনাকে সন্তুষ্ট েকি থাকে ত্াহকল আপনাি র্িিাকিি থর্কোকনা এেরি োজ আমাকে 
রর্ন, আপরন আমাকে এেজন েৃত্জ্ঞ এিং রনকিরর্ত্ প্রার্ থসিে রহকসকি পাকিন। 
 
আেিি রগয়াস থিকগি লম্বা এিং রু্কর্দাকগ রিধ্বস্ত অিয়িরি মনকর্াগ সহোকি পর্দকিির্ 
েিকলন। পািরসেরিি রিপর্ এিং রু্কর্দাগ সংিান্ত গল্পরিি রিষকয় রত্রন সকন্দহ থপাষর্ 
েিকছন না। থলােরিি অিস্থাি সকঙ্গ ত্াি োরহনীি সরত্যই সামিসয িকয়কছ। রেন্তু এই 
মারজদত্ রমষ্টিাষী থলােরি রনকজি থর্ পরিচয় রর্কয়কছ ত্া রে সমূ্পর্দ সরত্য? থজকনশুকন 
এমন রিপর্সঙু্কল র্াত্রায় অল্পিয়সী পুত্র এিং গিদিত্ী স্ত্রীকে রনকয় থস থেকনা অগ্রসি 
হকলা? র্ারির থথকে মুরক্ত িা িাগযাকন্বষকর্ি থর্ উকর্যাকগি েথা থস সািলীল িাষায় 
ির্দনা েিকল ত্া রমথযাও হকত্ পাকি। হয়কত্া ত্াি পািসয ত্যাকগি অনয থোকনা োির্ 
িকয়কছ রু্নদীরত্ িা রিকরাহ িা অনয রেছু ত্াকে রনজ থর্ি থছকড পালাকত্ িাধয েকিকছ… 
 
থর্কনা আেিি ত্াকে সকন্দহ েিকছন িুঝকত্ থপকিই রগয়াস থিগ হত্ািায় রেছুিা নুকয় 
পডকলা। ত্াি এই িুর রনিািাসূচে িঙ্গীমাি উপি রনিদি েকিই আেিি রসদ্ধান্ত রনকয় 
থফলকলন। সামানয অরনরিত্ হওয়া সকেও রত্রন পািরসেরিকে এেরি সুকর্াগ রর্কিন, 
োিন এেজন সম্রাকিি অিিযই র্য়ালু হওয়া উরচত্। রত্রন ত্াকে এমন জায়গায় 
পাঠাকিন থর্, র্রর্ থস ত্াি র্ারি অনুর্ায়ী সরত্যই পরিেমী হয় ত্াহকল থস থসখাকন িাকলা 

http://www.bengaliebook.com/


রুলার অভ দা ওয়ার্ল্ড : এম্পায়ার অভ দা ম াগল । অযাললক্স রাদারল ার্ড 

330 

www.bengaliebook.com                                  সূচিপত্র 
 

 

উিরত্ েিকত্ পািকি। রেন্তু থস র্রর্ অসৎ অথিা প্রত্ািে হয় ত্াহকল ত্াি অপিাধ 
দ্রুত্ উকন্মারচত্ হকয় পডকি। 
 
 রগয়াস থিগ থত্ামাি োরহনী আমাি হৃর্য় স্পিদ েকিকছ। আরম মকন েরি তু্রম এেজন 
সাহসী এিং সৎ িযরক্ত এিং আমাি আনুেূলয লাকিি উপরু্ক্ত। জওহি…. আেিি ত্াি 
িয়স্ক উরজকিি রর্কে ত্াোকলন। রেছু রর্ন আকগ তু্রম আমাকে িকলরছকল োিুকল 
আমাি এেজন সহোিী রহসািিিে মৃতু্যিির্ েকিকছ, ত্াই না? 
 
জ্বী জাহাপনা, থস গুরি িসকন্ত মািা থগকছ। 
 
রগয়াস থিগ, তু্রম রে এই পর্রি গ্রহর্ েিকি? তু্রম র্রর্ এ পকর্ োজ েকি র্িত্াি 
পরিচয় রর্কত্ পাকিা ত্াহকল িরিষযকত্ তু্রম আকিা মর্দার্াজনে পকর্ অরধরষ্ঠত্ হকত্ 
পািকি। 
 
রগয়াস থিকগি থচহািায় স্বরস্তি িাি ফুকি উঠকলা। আরম োিুকল আমাি সকিদািম সামথদ 
রর্কয় োজ েিকিা জাহাপনা। 
 
 রঠে আকছ ত্াহকল। 
 
 পািরসেরি প্রস্থান েিাি পি আেিি ইিািায় জওহিকে োকছ োেকলন। োিুকল 
আমাি িাজযপালকে এেরি রচরঠ রলকখা, ত্াকে িলকি রগয়াস থিকগি উপি নজি িাখকত্, 
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র্াকত্ থোকনা অঘিন না ঘকি। এিপি রত্রন ত্াি পুকত্রি থখাাঁজ েিকলন। থসরলম 
রনিঃিকব্দ প্রস্থান েকিকছ িুঝকত্ থপকি রত্রন অিাে হকলন না। থজসুইি পুকিারহত্কর্ি 
রিষকয় প্রশ্ন েিাি রর্ন থথকেই থছকলরি ত্াকে এরডকয় চলকছ। র্খনই রত্রন ত্াি পডাি 
সময় অথিা ত্কলায়াি চালনা, েুরস্ত িা ত্ীি থছাাঁডাি প্ররিিকর্ি সময় ত্াি োকছ 
রগকয়কছন- ত্খনই থস ত্াি র্িত্া প্রর্িদকনি সুকর্াগ োকজ লাগাকনাি পরিিকত্দ রনকজকে 
গুরিকয় রনকয়কছ। থসরলকমি স্পষ্ট অস্বরস্ত আেিকিি পি থথকে ত্াকে রেছু িলা িা ত্াি 
জনয রেছু েিা অকনে েরঠন েকি তু্কলকছ। অিিয রত্রন রনকজ অকনে অল্প িয়স 
থথকেই ত্াি চািপাকিি মানুষকর্ি িাকলািাসা এিং প্রিংসাকে অনায়াস লব্ধ িকলই গর্য 
েকিকছন। ত্াাঁি পুকত্রি আচিকর্ি রিপিীকত্ ত্াাঁি প্ররত্রিয়া থেমন হওয়া উরচত্? ত্াাঁকে 
বধর্দধাির্ েিকত্ হকি। রত্রন র্রর্ অকপিা েকিন ত্াহকল এেরর্ন থসরলম রনজ 
ত্ারগকর্ই ত্াাঁি োকছ আসকি, ত্াি মা ত্াকে র্াই িলুে না থেকনা…প্ররত্রি থছকলিই 
ত্াকর্ি িািাকে প্রকয়াজন আকছ। 
 
* 
 
আরম থেৌতূ্হল অনুিি েিরছ। রগয়াস থিগ থলােরি থর্খকত্ থেমন রছকলা? হারমর্া 
রজজ্ঞাসা েিকলন। 
 
 থস লম্বা এিং থিাগা এিং থর্ থজািারি পকড রছকলা থসিা ত্াি থর্কহি তু্লনায় থছাি 
রছকলা। ত্াি হাডসিদস্ব থমািা েরিগুরল হাত্াি থিত্ি থথকে অকনে রূ্ি পর্দন্ত থিরিকয় 
রছকলা, থসরলম উিি রর্কলা। 
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 এিং থস এেজন পািরসে? 
 
হযাাঁ। 
 
থস আমাকর্ি র্িিাকি থেকনা একসকছ? 
 
 িািাি সাহার্য লাকিি আিায়। 
 
 থস রে প্রাথদনা েিকলা? 
 
থর্ থোকনা এেরি োজ চাইকলা। 
 
 থস র্া র্া িকলকছ সি আমাকে িকলা। 
 
 হারমর্া মনকর্াগ সহোকি থসরলকমি মুকখ সি রেছু শুনকত্ লাগকলন। ত্াি িক্তিয থিষ 
হওয়াি পি রত্রন রেছুির্ চুপ েকি িইকলন। জীিন খুিই রিস্ময়েি, অিকিকষ রত্রন 
িলকলন। এোরধে মানুকষি জীিকন এেই িেম ঘিনা ঘকি- থত্ামাি রপত্ামহ অথদাৎ 
আমাি স্বামীি জীিকনও এই ধিকনি ঘিনা ঘকিরছকলা। ত্কি আমাি মকন হকি রে 
জাকনা, এই রগয়াস থিগ এেরর্ন আমাকর্ি সাম্রাকজযি গুরুত্বপূর্দ থোকনা িযরক্ত হকয় 
উঠকি। ত্াি জীিকন থর্মন ঘিনা ঘকিকছ এি সকঙ্গ আমাকর্ি পরিিাকি ঘকি র্াওয়া 
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অকনে ঘিনাি সূক্ষ্ম রমল িকয়কছ। তু্রম িলরছকল থস পািসয থথকে প্রায় খারল হাকত্ 
একসকছ এিং রনজ সকর্যাজাত্ েনযাকে প্রায় ত্যাগ েিাি উপিম েকিরছকলা। প্রায় এেই 
িেম রু্র্দিাি োিকর্ আরম এিং থত্ামাি রপত্ামহ পািকসয থর্কত্ িাধয হকয়রছলাম িাহ্ 
এি সাহার্য লাকিি আিায়। আমাকর্িও খার্য িকস্ত্রি অিাি ঘকিরছকলা। ত্কি ত্াি 
থথকেও মািাত্মে র্া ঘকিরছকলা ত্া হকলা থত্ামাি রপত্াি ঘিনা- ত্খন থস এেরি রিশু, 
আমাকর্ি োছ থথকে চুরি হকয় রগকয়রছকলা। 
 
 থসই সমকয়ি েথা েল্পনা েকিা র্খন আমিা রু্রিদসহ র্াত্রা থিকষ পািকসয 
থপৌঁছাই…েকয়ে সপ্তাহ ধকি আমিা রঠে মকত্া থখকত্ পাইরন এিং িাহ্ আমাকর্ি আকর্ৌ 
ত্াি িাকজয থােকত্ রর্কিন রে না থসিাও অরনরিত্ রছকলা। রেন্তু র্খন রত্রন আমাকর্ি 
আগমকনি েথা জানকত্ পািকলন ত্খন র্ি হাজাি অশ্বাকিাহীি রিিাল এে বসনয র্ল 
পারঠকয়রছকলন আমাকর্িকে ত্াি গ্রীেোলীন িাজধানীকত্ রনকয় র্াওয়াি জনয। থিগুনী 
িকর্দি থিিকমি থপািাে পরিরহত্ িৃত্যিা আমাকর্ি সমু্মকখি িাস্তাি উপি থগালাপ জল 
রছরিকয় অগ্রসি হরিকলা র্াকত্ ধূলা না উকড। বনি থিাকজি সময় পরিচািেিা আমাকর্ি 
প্রায় পাাঁচকিা প্রোি উপাকর্য় খািাি পরিকিিন েকি এিং থসই সকঙ্গ রমষ্টাি ও িিফ 
রু্ক্ত অতু্লনীয় স্বাকর্ি িিিত্। পকি িাজেীয় ত্ািুকত্ সুগরন্ধরু্ক্ত সারিকনি মসৃর্ 
রিছানায় আমিা ঘুরমকয়রছ। প্ররত্ থিলাি আহাি থিকষ আমাকর্ি নতু্ন নতু্ন উপহাি 
প্রর্ান েিা হকত্া। রনখার্ থসানাি বত্রি খাাঁচায় িন্দী গাকনি পারখ র্াি গলাি রছকলা 
িত্নহাি, হারত্ি র্াাঁকত্ি পকি আাঁো বত্মুকিি রচত্র থর্রি এখকনা আমাি োকছ িকয়কছ। 
ত্কি র্রর্ও আমিা িাহ্ এি োকছ সাহার্যপ্রাথদী রছলাম ত্িুও আমিা েখকনাই ত্াি সকঙ্গ 
িির্াথদীি মকত্া আচির্ েরিরন। থত্ামাি রপত্ামহ ত্াকে এেরি চমৎোি উপহাি 
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রর্কয়রছকলন- র্া ত্াকে োকিা প্রর্ান েিা থেষ্ঠত্ম উপহাি। থসিা রছকলা থোরহনূি হীিা 
র্াকে আকলাি পাহাড নাকম োো হকত্া। 
 
রেন্তু র্ার্া িাহকে ঐ চমৎোি হীিারি রর্কয়রছকলন থেকনা? 
 
হারমর্া হাসকলন, এেিু রিষণ্ণিাকি, অন্তত্ থসরলকমি োকছ ত্াই মকন হকলা। থত্ামাকে 
িুঝকত্ হকি ত্খনোি পরিরস্থরত্ থেমন রছকলা। রিষয়রি থত্ামাি জনয রিিনীয়। থিকি 
থর্কখা, অনয এেজন িাসকেি র্য়াি োকছ রনকজকে সমপদর্ েিা থত্ামাি র্ার্াি জনয 
েকত্ািা মানহারনেি রছকলা। িাহকে থোরহনূি হীিারি উপহাি থর্য়াি মাধযকম রত্রন ঐ 
পরিরস্থরত্কত্ রেছুিা িািসাময আনাি প্রয়াস চারলকয়রছকলন। থর্খাকত্ থচকয়রছকলন ত্াি 
সম্মান িাহ্ এি তু্লনায় েম নয় এিং এিাকিই থসই রু্রর্দকন রত্রন রনকজি। মর্দার্া িিা 
েকিরছকলন। এেরি িত্ন, থসরি র্কত্াই রু্প্রাপয িা চমৎোি থহাে না থেকনা, আমাকর্ি 
িাজিংকিি মর্দার্াি সাকথ রে ত্াি তু্লনা চকল? হঠাৎ হারমর্াি থচাখ রু্রি অত্যন্ত উজ্জ্বল 
হকয় উঠল। 
 
হারমর্া র্খন েথা িলরছকলন ত্খন থসখাকন গুলির্ন প্রকিি েকিরছকলন। থসরলকমি 
রর্কে ত্ারেকয় রত্রন উষ্ণ হারস রর্কলন, থসরলমও থহকস ত্াি প্রতু্যিি রর্কলা। থস ত্াি 
এই উিয় রপত্ামহীি সকঙ্গ সািাৎ েিকত্ পছন্দ েকি। ত্াকর্ি সারিকধয থস রনিাপিা ও 
রনিয়ত্াও অনুিি েকি। ত্ািা ত্াি সমাকলাচনা েকিন না এিং মজাি মজাি গল্প 
িকলন। ত্াি রপত্ামকহি পুনিায় রহনু্দস্তান জয় েিাি োরহনী র্খন ত্ািা ত্াকে িকলন 
ত্খন থস েল্পনাি থচাকখ থর্খকত্ পায় থমাগল অশ্বাকিাহীকর্ি ইস্পাকত্ি ফলা রিরিষ্ট 
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িিদাি মাথায় পত্পত্ েকি পত্াো উডকছ র্খন ত্ািা পাথুকি িূরমি উপি রর্কয় িত্রুি 
রর্কে অগ্রসি হকি এিং থমাগলকর্ি োমাকনি মুখ থথকে থগালা িষদকর্ি সময় সার্া 
থধাাঁয়া উকঠ আোিকে গ্রাস েকিকছ। িনু্দকেি িারুকর্ি ঝাাঁঝাকলা গন্ধ থর্কনা ত্াি নাকে 
আকস এিং থস রু্দ্ধহারত্ি গিীি রচৎোি শুনকত্ পায়। 
 
থত্ামাি এই র্ার্ীকে ঐ পািরসেরি সম্পকেদ িকলা থর্ িাজসিায় একসকছ। হারমর্া 
থসরলমকে িলকলন। 
 
 থত্ামাি িািা রে এই রগয়াস থিগকে সাহার্য েিকত্ িারজ হকয়কছ? থসরলকমি গল্প থিষ 
হকত্ গুলির্ন রজজ্ঞাসা েিকলন। 
 
 হযাাঁ। িািা ত্াকে োিুকল এেরি োজ রর্কয়কছন। 
 
 থত্ামাি িািাি মানুকষি চরিত্র রিচাি েিাি িমত্া অকনে িাকলা, গুলির্ন িলকলন, 
রেন্তু থস সিসময় এমনিা রছকলা না। থস র্খন ত্রুর্ রছকলা ত্খন থস থোকনা রিষকয় খুি 
থিরি রচন্তািািনা েিকত্া না এিং খুি সহকজই অনযকর্ি িািা প্রিারিত্ হকত্া। রেন্তু 
ধীকি ধীকি থস সত্েদ হকত্ রিকখকছ। ত্াকে সিসময় পর্দকিির্ েিকি থসরলম। ত্াকে 
ত্াি রসদ্ধান্ত গুরলি থপছকনি োির্ রজজ্ঞাসা েিকি…ত্াি োছ থথকে সিরেছু থিখাি 
থচষ্টা েিকি। 
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এিা ওনাি জনয িলা খুি সহজ, থসরলম িািকলা। রেন্তু মুকখ থস িলকলা, আরম সি সময় 
থর্ওয়ান-ই-খাস এ র্াই এিং িািাকে রসংহাসকন িকস েথা িলকত্ থর্রখ। রেন্তু আরম 
িুঝকত্ পারি না থলাকেিা ত্াি সামকন অগ্রসি হওয়াি সাহস পায় েীিাকি। ত্াকে ত্খন 
আমাি মকন হয় অন্তঙ্গত্ািরজদত্ রূ্িিত্দী থোকনা মানুষ অকনেিা ঈশ্বকিি মকত্া… 
 
এেজন িাসকেি র্ারয়ত্ব হকলা আস্থা সৃরষ্ট েিা, মানুষকে থিাঝান থর্ রত্রন েির্ েিকত্ 
প্রস্তুত্, হারমর্া িলকলন। মানুষ ত্াি োকছ র্ায় োির্ ত্ািা ত্াকে রিশ্বাস েকি, 
থত্ামািও এেই আচির্ েিা উরচত্। 
 
 থত্ামাি র্ার্ী-আম্মা রঠেই িকলকছন, গুলির্ন িলকলন। এেজন িাসকেি প্রজাকর্ি 
প্ররত্ এমন িাি প্রর্িদন েিা র্িোি থর্ রত্রন ত্াকর্ি রনকয় রচন্তা েকিন। এই জনযই 
থত্ামাি িািা প্ররত্রর্ন থিাকি ঝকিাো িািান্দায় হারজি থহান রনকজকে প্রজাকর্ি সমু্মকখ 
প্রর্িদন েিাি জনয। এি িািা শুধু এিাই প্রমার্ হয় না থর্ সম্রাি জীরিত্ আকছন িিং 
ত্াকর্ি প্ররত্ ত্াি িাৎসলযও প্রোি পায়। 
 
 রত্রন র্রর্ সরত্যই ত্াি রপত্া থহান ত্াহকল ত্াি সকঙ্গ েথা িলকত্ ত্াি একত্া িয় লাকগ 
থেকনা? থসরলম িািকলা। র্খনই থস ত্াি রপত্াি মুকখামুখী হয় ত্খনই ত্াি মকন হয় 
রত্রন ত্াকে র্াচাই েিকছন, ত্াি অন্ত থি রে িকয়কছ ত্া উর্ঘািকনি থচষ্টা েিকছন, ত্াি 
িুরদ্ধ এিং জ্ঞাকনি পরিরধ মাপাি থচষ্টা েিকছন। 
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রে হকয়কছ থসরলম? থত্ামাকে রিষণ্ণ থর্খাকি থেকনা?, হারমর্া রজজ্ঞাসা েিকলন। তু্রম 
িলকছা িািাি সকঙ্গ েথা িলকত্ রেন্তু থসিা আমাি জনয খুি েরঠন…আরম িুঝকত্ পারি 
না রত্রন আমাি িক্তিয সার্কি গ্রহর্ েিকিন রে না। ত্াকে আমাি সিদর্াই ত্রুরিহীন 
এিং পরিপারি মকন হয়- থপিাকে এিং আচিকর্। ত্াছাডা রত্রন সিদর্াই িযস্ত থাকেন, 
সিাসর্ এিং থসনাপরত্িা ত্াকে সি সময় রঘকি িাকখ। মাকঝ মাকঝ রত্রন আমাি 
পডাকিানাি থখাাঁজখিি রনকত্ আকসন রেন্তু র্খন রত্রন প্রশ্ন েকিন আরম রিভ্রান্ত থিাধ 
েরি…থিাো হকয় র্াই…মকন হয় আরম র্া িলি ত্া ওনাি পছন্দ হকি না, ফকল আরম 
থোকনা উিিই রর্কত্ পারি না। এি ফকল রত্রন আকিা থিরি রিিক্ত থহান। 
 
 শুধু এিাই রে থত্ামাি সমসযা? হারমর্া হাসকলন। একত্া থিাোি মকত্া িয় পাওয়াি 
থোকনা োির্ থত্ামাি থনই। মকন থিকখা, থত্ামাি িািা। আমাি থছকল। থস সিদর্াই 
এমন গুরুগম্ভীি রছকলা না। এে সময় থস থত্ামাি মকত্াই থছাি িালে রছকলা, সঙ্গীকর্ি 
সাকথ থখলকত্ রগকয় হাাঁিু রছকল থফলত্, থপািাে নষ্ট েকি থফলকত্া। সরত্য েথা িলকত্ 
রে থলখা পডায় থস থত্ামাি তু্লনায় অকধদে পাির্িদীও রছকলা না এিং তু্রম থত্ামাি 
পরিকিি সম্পকেদ র্কত্ািা থেৌতূ্হলী ত্াি মাকঝ ত্কত্ািা থেৌতূ্হলও রছকলা না। রেন্তু 
আরম জারন থস থত্ামাকে রনকয় েকত্ািা গরিদত্। থত্ামাি রনকজকে তু্ি িািাি থোকনাই 
োির্ থনই। 
 
থসরলম মৃরু্ হাসকলা রেন্তু থোকনা েথা িলকলা না। ওনািা িুঝকত্ পািকছন না। আি 
থেউ িুঝকি েীিাকি র্খন থস রনকজই রনকজি অনুিূরত্ গুরল িুঝকত্ পাকি না? 
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* 
 
থত্ামাকে থর্কখ আরম খুরি হকয়রছ থসরলম। আমাি সকঙ্গ ছাকর্ি উপি চকলা। আরম 
থসখাকন প্রাথদনা েিকত্ র্ারিলাম। থসরলম ত্াি মাকয়ি সকঙ্গ িালুপাথি রনরমদত্ থপচাকনা 
রসাঁরড থিকয় উঠকত্ লাগকলা। হীিািাঈ এি োন হাকত্ ধিা মারিি প্রর্ীপরি থথকে র্কত্ািা 
আকলা আসকছ ত্াকত্ থস থেিল মাত্র রসাঁরডি ধাপগুরল থর্খকত্ পাকি, এেরি িাাঁে ঘুিাি 
সময় থস থহাাঁচি থখকলা। থস র্খন সমত্ল ছাকর্ থিরিকয় একলা থর্খকত্ থপকলা ত্াি মা 
ত্াি থছাি আেৃরত্ি মরন্দিরিি সামকন হাাঁিু থগকড িকস প্রাথদনা আিম্ভ েকি রর্কয়কছ। 
মাকয়ি মাথাি চুকলি থিনীকত্ থজসরমন ফুকলি মালা জডাকনা। ত্খন সন্ধযাকিলা, পরিকিি 
খারনিা উষ্ণ এিং িাত্াস িইরছকলা না। আোকিি রর্কে ত্ারেকয় থসরলম চাাঁকর্ি 
ফযাোকি রূপালী আকলা থর্খকত্ থপকলা। 
 
 হীিািাঈ থমকঝি োছাোরছ নুকয় প্রাথদনা েিরছকলা। র্রর্ও রত্রন েখকনা েখকনা রনকজি 
রহনু্দ ধমদীয় রিশ্বাকসি েথা িলকত্ন, থসরলকমি োকছ থস সি অদু্ভত্ মকন হকত্া, থস 
মুসলমান রহকসকি এে ঈশ্বকিি প্ররত্ রিশ্বাস স্থাপন েকি িড হরিল এিং থর্ি-থর্িীি 
মূরত্দ িা অরঙ্কত্ রচত্রকে ত্াি অস্বরস্তেি মকন হকত্া। এে সময় হীিািাঈ এি প্রাথদনা থিষ 
হকলা। থস উকঠ র্াাঁরডকয় থসরলকমি রর্কে রফিকলা। চাাঁর্রিকে থর্কখা। আমিা িাজপুত্িা 
িাকত্ি থিলা ওি সন্তান হকয় র্াই এিং রর্কনি থিলা আমিা সূকর্দি সন্তান। চাাঁর্ 
অমাকর্ি প্রর্ান েকি সীমাহীন বধর্দিরক্ত এিং সূর্দ আমকর্ি র্ান েকি রু্র্দমনীয় সাহস। 
হীিািাঈ এি গাঢ় িকর্দি থচাকখি পাত্া প্রেরম্পত্ হকলা র্খন থস থসরলকমি রর্কে 
চাইকলা। থসরলম ত্াি প্ররত্ ত্াি মাকয়ি িাকলািাসাি ত্ীব্রত্া অনুিি েিকত্ পািকলা 
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এিং আিা েিকল রত্রন ত্াকে আরলঙ্গন েিকিন, রেন্তু এিা ত্াি স্বিাি নয় এিং ত্াি 
িাহু রু্রি ত্াি থর্কহি রু্পাকিই রস্থি িইকলা। 
 
মা, তু্রম সি সময় িাজপুত্কর্ি েথা িকলা, রেন্তু আরম থত্া এেজন থমাগলও, ত্াই না? 
থসরলম ত্াি মাকয়ি োকছ একসকছ এই জনয থর্ থস আিা েিকছ রত্রন হয়কত্া ত্াি মকন 
সৃরষ্ট হওয়া রিভ্রারন্ত এিং অরনিয়ত্াি রেছুিা সুিাহা েিকত্ পািকিন। এিং থস 
পরিচািেকর্ি থচাকখ ফাাঁরে রর্কয় এো একসকছ, ত্াি ধাির্া মাকয়ি সকঙ্গ ত্াি আলাকপি 
রিিির্ িািাকে জানাকনাি রিষকয় ত্াকর্ি উপি রনকর্দি িকয়কছ। 
 
এেজন থমাগল িাজপুত্র রহকসকি তু্রম িড হি থস জনয আরম অত্যন্ত িযরথত্। থত্ামাি 
রিিেিা থত্ামাি রপত্ামহ হুমাযু়ন এিং প্ররপত্ামহ িািকিি িীিকত্বি োরহনী রর্কয় 
থত্ামাি োন িািী েিকছ- েীিাকি ত্ািা ইনু্দস নর্ী অরত্িম েিকলা এিং রহনু্দস্তান 
জয় েিকলা… 
 
আমাি িািা থর্কহতু্ রহনু্দস্তাকনি সম্রাি, আমাকে থত্া এই িূখকণ্ডি ইরত্হাস জানকত্ই 
হকি, ত্াই না? 
 
 রনিয়ই। রেন্তু থত্ামাকে সত্যও জানকত্ হকি। থত্ামাি রিিেিা থমাগল থগাত্র গুরলি 
িীিত্ব ও সাহস সম্পকেদ িহু প্রিংনীয় গল্প থত্ামাকে িকল রেন্তু ত্ািা থত্া এ েথা িকল 
না থর্, র্া এে সময় িাজপুত্কর্ি নযার্য অরধোি রছকলা থমাগলিা ত্া চুরি েকিকছ। 
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তু্রম রে থিাঝাকত্ চাইকছা মা? 
 
 থত্ামাি িািা থত্ামাকে এই ধাির্া রর্কয় িড েিকছ থর্ এই িূখণ্ড থত্ামাকর্ি। থস 
থত্ামাকে ভ্রান্ত ধাির্া প্রর্ান েিকছ, ত্াি উদ্ধত্ স্বিাি এিং অরত্গিদ িািা থস রনকজও 
অনুরূপ রিভ্রান্ত। িাস্তিত্া হকলা থমাগলিা গরুকচািকর্ি সমতু্লয র্ািা িাকত্ি অন্ধোকি 
র্লিদ্ধিাকি অনুপ্রকিি েকি অকনযি সম্পর্ লুি েকি থনয়। ত্ািা রহনু্দস্তাকনি এে রু্িদল 
মুহূকত্দি সুকর্াগ রনকয়কছ হামলা েিাি জনয। থমাগলিা র্ারি েকি বত্মুকিি রহনু্দস্তান জয় 
ত্াকর্ি এই িূখণ্ড িাসন েিাি অরধোি রর্কয়কছ। রেন্তু বত্মুকিি পরিচয় রে? থস উিি 
থথকে আগত্ আি এেজন অসিয িিদি ছাডা অনয রেছু থত্া নয়! 
 
রহনু্দস্তাকনি প্রেৃত্ িাসে আমাি জনগর্ িাজপুত্িা- ত্ািা থত্ামািও স্বজাত্ীয় থসরলম। 
িািি এিং ত্াি র্ার্ািি উপজরত্ি র্ল আমাকর্ি িূখকণ্ড আগ্রাসন চালাকনাি রঠে 
আগমুহূকত্দ িাজপুত্ িাজািা রচিিগকডি িানা সাঙ্গাি থনতৃ্কত্ব এেরি রমত্রকজাি গঠন 
েিরছকলন রু্িদল, আিামরপ্রয় থলারর্ িাসেকর্ি রসংহাসন চুযত্ েকি রহনু্দস্তানকে পুনিায় 
আমাকর্ি রনয়িকর্ আনাি জনয। হয়কত্া থোকনা োিকর্ আমিা থর্িত্াকর্ি রিিাগিাজন 
হকয়রছলাম এিং থমাগল আগ্রাসন আমাকর্ি উপি িরষদত্ থর্িত্াকর্ি িারস্ত। 
 
 থমাগলিা থলারর্ িাজিংিকে পিারজত্ েিাি পকিও আমাকর্ি জনগর্ লডাই এি রু্ধদষদ 
পথ থথকে রিচুযত্ হয়রন। িািি ত্াাঁকর্ি রিধমদী িকল রিদ্রূপ েকিকছ রেন্তু ত্ািা ত্াকে 
থর্রখকয় রর্কয়কছ রহনু্দ থর্াদ্ধাকের্ী েকত্ািা রিিকমি সকঙ্গ লডাই েিকত্ পাকি। ত্ািা 
ত্াকে খানুয়াকত্ আিমর্ েকি এিং প্রায় পিারজত্ েিাি উপিম েকি। হীিািাঈ এি 
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থচাখ থজাডা উজ্জ্বল হকয় উকঠকছ থর্কনা থস রনকজও থসই িাজপুত্ থর্াদ্ধাকর্ি সকঙ্গ িক্ত 
ঝরডকয়কছ। 
 
তু্রম আমাকে রজজ্ঞাসা েকিরছকল তু্রম এেজন থমাগল রে না, ত্াই না? হা তু্রম থমাগল, 
রেন্তু আংরিে। েখনও িুকল থর্ও না তু্রম থর্মন আেিকিি সন্তান থত্মরন আমাি 
সন্তান। এিং িাজেীয় িাজপুত্ িক্ত র্া থমাগল িকক্তি তু্লনায় হাজাি গুকর্ পরিত্র- ত্া 
থত্ামাি রিিায় প্রিারহত্। তু্রম থর্ সাম্রাকজযি উিিারধোিী হওয়াি আিা েিকছ ত্া 
থত্ামাি নাও হকত্ পাকি…োির্ থত্ামাি িািা থত্ামাি িাইকর্ি মকধয থর্ োউকে 
রসংহাসকনি জনয রনিদাচন েিকত্ পাকি। ত্কি থত্ামািও পছন্দ েিাি সুকর্াগ িকয়কছ… 
 
থসরলম চুপ েকি র্াাঁরডকয় িইকলা, ত্াি রে িািা উরচত্ থস রিষকয় থস আকিা থিরি 
রিভ্রান্ত হকয় পকডকছ। রনকজি িাজপুত্ স্বজাত্ীয়কর্ি সম্পকেদ ত্াি মাকয়ি রিলাপ এিং 
থমাগলকর্ি িীিত্বগাথা সম্পকেদ ত্াি রিিেকর্ি প্রর্ি জ্ঞাকনি মকধয থোথায় সকত্যি 
অিস্থান? এিং এই রু্ই রিি মকত্ি মাকঝ ত্াি অিস্থানই িা থোথায়? মা রে ত্াকে 
এমন ইরঙ্গত্ থর্য়াি থচষ্টা েকিকছন থর্, ত্াি রপত্াি িড থছকল হওয়া সকেও ত্াকে ত্াি 
উিিারধোি থথকে িরঞ্চত্ েিকত্ পাকিন এিং ত্াি জীিকন এমন মুহূত্দ আসকত্ পাকি 
র্খন ত্াকে রসদ্ধান্ত রনকত্ হকি থমাগল ও িাজপুত্ উিিাধীোকিি মকধয থোনিা থস 
থিকছ থনকি? রিত্ীয় ইরঙ্গত্রি অথদহীন োির্ এ রিষকয় ত্াি িািাি থঘাষর্ারি ত্াি মকন 
পডকলা। রত্রন িকলকছন ত্াি িাকজয সেকলি অরধোি সমান এিং অিিযই ত্াকর্িও 
সমান অরধোি িকয়কছ থর্ সি িাজপুত্ থমাগলকর্ি রমত্র রহকসকি ত্াাঁকর্ি সকঙ্গ থজািিদ্ধ। 
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রেন্তু মা, থত্ামাি রনকজি পরিিাকিি সর্সযিা অথদাৎ অম্বকিি িাজপরিিািও থত্া 
থমাগলকর্ি সকঙ্গ ঐেযিদ্ধ- থর্মন থত্ামাি িাই িগিান র্াি এিং ভ্রাতু্সু্পত্র মান রসং। 
থমাগলকর্ি সকঙ্গ রমত্রত্া েিা র্রর্ অসম্মানজনে হকত্া ত্াহকল রে ত্ািা আমাি িািাি 
সকঙ্গ থর্াগ রর্ত্? 
 
আকনে মানুষকেই িয় েিা র্ায়…এমনরে িাজপুত্ মর্দার্াও। আরম আমাি িাই এিং 
িারত্জাি আচিকর্ি জনয লরজ্জত্। হীিািাঈ এি েেস্বি ঠাণ্ডা থিানাল এিং থসরলম 
অনুিি েিকলা থস থিাোি মকত্া ত্াি মাকয়ি অহরমোয় আঘাত্ েকিকছ। তু্রম এখন 
থর্কত্ পাি, রেন্তু আরম থর্ েথাগুরল িলকলাম থস রিষকয় রচন্তা িািনা েিকি। 
 
হীিািাঈ থসরলকমি রর্ে থথকে রপছন রফকি পুনিায় পূজা েিাি জনয ত্াি মরন্দকিি 
রর্কে এরগকয় থগকলা। থসরলম এে মুহূত্দ ইত্স্তত্ েিকলা, ত্ািপি ধীকি রসাঁরড থিকয় 
থনকম রনকচি উঠাকনি রর্কে অগ্রসি হকত্ লাগকলা। ত্াি রপত্া এিং থমাগলকর্ি সম্পকেদ 
মাকয়ি ঘৃর্াপূর্দ েথাগুরল ত্াি োকন প্ররত্ধ্বরনত্ হকি। থস ত্াি রেছু প্রকশ্নি উিি 
পাওয়াি জনয মাকয়ি োকছ একসরছকলা রেন্তু উকটা রনকজি পরিচয় সম্পকেদ নতু্ন রেছু 
প্রশ্ন ত্াি মকন থর্াগ হকলা। প্রেৃত্পকি থস থোকনা িাজিংকিি উিিারধোিী? িরিষযকত্ 
থস থোকনা ধিকনি িাসকে পরির্ত্ হকি? 
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িতু্থড খণ্ড – আল্লাহ আেির 
 

১৫. ‘তু্চ  সম্রাি হলি 
 
তু্রম ওগুকলা থোথায় থপকল? থসরলম মুিার্কে িুদ্ধিাকি রজজ্ঞাসা েিকলা। রু্রি েিুত্ি 
মুিাকর্ি থোমিিন্ধনী থথকে ঝুলরছকলা, থসগুরলি গলা িক্তাক্ত। ত্কি থসরলকমি রৃ্রষ্ট 
রনিদ্ধ রছকলা মুিাকর্ি হাকত্ ধিা রিিি ধনুে এিং ত্ীি িিা তূ্র্ীিরিি রর্কে। 
 
মুিার্ র্াাঁত্ থিি েকি হাসল। আরম এগুকলা উঠাকন েুরিকয় থপকয়রছ। মকন েকিরছলাম 
এগুকলা থত্ামাি আি প্রকয়াজন থনই… 
 
ত্াি মাকন তু্রম ওগুকলা চুরি েকিছ। 
 
 মুিাকর্ি মুকখি হারস গাকয়ি হকয় থগকলা এিং থস রেছুিা আিমর্াত্বে িরঙ্গকত্ প্রস্তুত্ 
হকয় র্াাঁডাকলা। র্রর্ও থস এগাকিা মাকসি থছাি রেন্তু ত্াি উচ্চত্া থসরলকমি তু্লনায় প্রায় 
রু্ই ইরঞ্চ থিরি। 
 
আরম থচাি নই। আরম েীিাকি জানকিা তু্রম এগুকলা এখকনাও চাও? আমাকর্ি সকঙ্গ 
িরক্ত পিীিা েিকত্ িা অনুিীলন েিকত্ তু্রম আি আকগি মকত্া উঠাকন আকসা না। 
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সি সময় অনয থোথাও পারলকয় থিডাও। র্ারনয়াল এিং আরম থত্ামাকে আমাকর্ি সাকথ 
পাই না। িািা িকলন…. 
 
 থসরলম এে পা এরগকয় একলা। িািা রে িকলন? থস রনচু স্বকি রজজ্ঞাসা েিকলা এিং 
ত্াি সংেুরচত্ হকয় আসা থচাখরু্রি সৎ িাই এি মুকখি উপি রনিদ্ধ। 
 
 মুিার্ রেছুিা হত্চরেত্ হকয় পডকলা। থত্মন রেছু না…মাকন তু্রম এোই থিরিিিাগ 
সময় োিাও। িািা এেিু আকগ এখাকন রছকলন, আমাি ত্ীি থছাাঁডাি অনুিীলন 
থর্খরছকলন। এই ধনুকেি সাহাকর্য আরম র্খন েিুত্ি গুরলকে মািলাম ত্খন রত্রন 
িলকলন রত্রন আমাি িয়কস থর্মন র্ি রছকলন আমাি হাত্ থসিেমই িাকলা। মুিাকর্ি 
েথায় রেছুিা গকিদি িাি প্রোি থপকলা। আমাি ত্ীিধনুে আমাকে রফরিকয় র্াও। 
 
 থেকনা থর্কিা? এখন তু্রম এগুকলা থফিত্ চাি োির্ এগুকলা আমাি পছন্দ হকয়কছ 
এিং এগুকলা আরম র্িত্াি সকঙ্গ িযিহাি েিকত্ পারি। 
 
 আরম ওগুকলা থফিত্ চাই োির্ ওগুকলা আমাি। 
 
 পািকল নাও। মুিাকর্ি েকে প্ররত্িিীত্াি সুি প্রোি থপকলা। 
 
থসরলম ত্ীব্র থিাধ অনুিি েিকলা এিং সৎ িাইকয়ি উপি ঝাাঁরপকয় পডাি জনয ত্াি 
আি থোকনা প্রকর্ার্নাি প্রকয়াজন রছকলা না। র্রর্ও মুিার্ ত্াি তু্লনায় িািী রেন্তু থস 
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মুিাকর্ি তু্লনায় দ্রুত্। রনকজি িিকিগ োকজ লারগকয় ধাক্কা রর্কয় থস মুিার্কে মারিকত্ 
থপকড থফলকলা, ত্ািপি ত্াি থপকিি উপি িকস রু্ই উরু রর্কয় ত্াি পাাঁজি থচকপ 
ধিকলা। মুিার্ থসরলকমি থচাকখ আঙু্গল  ুরেকয় থর্য়াি থচষ্টা েিকলা রেন্তু থসরলম সময় 
মকত্া রপছকন সকি থগকলা এিং এে হাত্ মুিাকর্ি মুকখি উপি থিকখ থমকঝি সকঙ্গ থচকপ 
ধিকলা। ত্ািপি অনয হাকত্ ত্াি লম্বা োকলা চুকলি মুরঠ ধকি মাথািা উাঁচু েকি পাথুকি 
থমকঝি সকঙ্গ ঠুকে রর্কলা। আঘাকত্ি থিাত্া িকব্দ থস তৃ্রপ্তকিাধ েিকলা এিং এেই 
প্ররিয়া পুনিািৃরি েিাি জনয র্খন মাথািা আিাি তু্লকলা ত্খন থমকঝি উপি িকক্তি 
হালো র্াগ থর্খকত্ থপকলা। 
 
 রু্িিাজ, থামুন! উকিরজত্ েেস্বি এিং দ্রুত্ এরগকয় আসকত্ থাো পর্িকব্দি মকধযই 
থসরলম আকিেিাি ত্াি িাইকয়ি মাথারি থমকঝি উপি ঠুেকলা। এসময় থস অনুিি 
েিকলা িক্তহাকত্ থেউ ত্াকে মুিাকর্ি থপকিি উপি থথকে থিকন তু্লকছ। উপকি 
ত্ারেকয় থর্খকলা রত্রন মুিাকর্ি এেজন রিিে। থলােরি ত্াকে রেছুিা রূ্কি সরিকয় 
রনকয় থছকড রর্কলা। গিীি রনশ্বাস রনকত্ রনকত্ থসরলম ত্াি মুকখ জকম উঠা ঘাম মুছকলা। 
ত্খকনা থমকঝকত্ শুকয় থগাঙ্গাকত্ থাো মুিার্কে থর্কখ থস রেছুিা সন্তুরষ্টও থিাধ েিকলা। 
ত্াি প্ররত্ উদ্ধত্ আচিকর্ি উরচত্ রিিা থস মুিার্কে রর্কত্ থপকিকছ। 
 
এসময় র্ারনয়াল থসখাকন থর্ৌকড একলা। থস রেছুিা হত্চরেত্ রেন্তু থসরলকমি মকন হকলা 
ত্াি এই থছাি িাইরি ত্াি প্ররত্ রেছুিা প্রিংসাি রৃ্রষ্টকত্ ত্ারেকয় আকছ। থস িাকলাাঁই 
লডাই েিকত্ পাকি…রেন্তু থস র্খন আিাি মুিাকর্ি রর্কে ত্াোকলা, মুিার্ ত্খন উকঠ 
িকসকছ এিং রনকজি িক্তাক্ত মাধায় হাত্ িুলাকি। এিাকি থসরলকমি অনুকপ্রির্ায় রেছুিা 
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িািা পডকলা এিং ত্াি উচ্ছ্বাস পরিিরত্দত্ হকলা লজ্জায়। একত্ািা আিমর্াত্বে হওয়ািা 
থিাধ হয় ত্াি উরচত্ হয়রন। সিাকি রচন্তা েিকল মুিাকর্ি ত্াি ত্ীিধনুে থনয়ািা ত্াি 
জনয ত্কত্ািা িাকগি োির্ নয়, র্রর্ও থসগুরল ত্াকে িািা উপহাি রহকসকি রর্কয়কছন। 
ত্াি েকষ্টি োির্, িািা মুিাকর্ি সকঙ্গ তু্লনা েকি ত্াি সমাকলাচনা েকিন- মুিাকর্ি 
ত্ীি ছুাঁকড লিকিকর্ি রিষকয় রত্রন থর্ প্রিংসা েকিকছন থসিাও ত্াি ঈষদাি োির্। 
 
রে হকি ওখাকন? িািাি গম্ভীি েেস্বি শুকন থসরলম চািরর্কে ত্াোল এিং ত্াি 
হৃর্স্পন্দন দ্রুত্ত্ি হকলা। 
 
ও আমাকে থচাি িকলকছ! ত্ািপি আমাকে আিমর্ েকি, মকন হরিল আমাকে থমকিই 
থফলকি, মুিার্ িলকলা, থস ত্খন উকঠ র্াাঁরডকয়কছ। আরম থেিল ওি ত্ীি ধনুে ধাি 
রনকয়রছলাম, থসজনয ও একত্ারেছু ঘিাকলা। 
 
 তু্রম ওগুকলা চুরি েকিরছকল। ত্ািপি আরম থফিত্ চাইকল তু্রম িকলকছা এমরনকত্ রর্কি 
না, সামথদ থােকল আমাকে থসগুরল থত্ামাি োছ থথকে লডাই েকি রনকত্ হকি। রেন্তু 
তু্রম ওগুকলা থত্ামাি োকছই িাখকত্ পাকিা র্রর্ থত্ামাি প্রকয়াজন একত্া থিরি হয়। 
 
থত্ামিা পিস্পকিি িাই। থসরলম, তু্রম িড, থত্ামাি আকিা থিরি িুঝর্াি হওয়া উরচত্। 
এমন মািামারি েিা থমাকিই থিািনত্া নয়। আেিকিি েেস্বি েকঠাি থিানাকলা। 
িাজাকিি অসিয িালেকর্ি মকত্া ঝগডা েিাি জনয থত্ামাকর্ি রু্জকনিই িারস্ত পাওয়া 
উরচত্। এিাকিি মকত্া আরম থত্ামাকর্ি িমা েকি রর্রি, রেন্তু আিাি এধিকনি রেছু 
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ঘিকল আরম আি থত্ামাকর্ি র্য়া থর্খাকিা না। থর্রখ, থর্ ত্ীিধনুকেি জনয একত্ারেছু 
ঘিকলা থসগুরল আমাকে র্াও। 
 
 মুিার্ ত্ীিধনুে গুরল আেিকিি োকছ রনকয় একলা এিং আেিি থসগুরল খুরিকয় 
পর্দকিির্ েিকলন। আরম এগুকলা রচনকত্ পািরছ। আরম থত্ামাকে এগুরল উপহাি 
রর্কয়রছলাম থসরলম, ত্াই না? আরম থত্ামাকে িকলরছলাম এগুকলা এেজন তু্েদী ওস্তাকর্ি 
হাকত্ বত্রি েিা। থস অত্যন্ত উিত্ মাকনি সামগ্রী রর্কয় এগুকলা িারনকয়কছ। 
 
 থসরলম এগুকলা উঠাকন থফকল থিকখরছকলা…থস এগুকলা েখকনা িযিহাি েকি না…র্রর্ 
িৃরষ্ট হকত্া ত্াহকল নষ্ট হকয় থর্কত্া। মুিাকর্ি েকে অরিকর্াকগি সুি। 
 
থসরলম থমথকম রৃ্রষ্টকত্ সামকন ত্াোকলা। থস েীিাকি আত্মপি সমথদন েিকি র্খন 
মুিাকর্ি অরিকর্াগ সরত্য? আসকলই থস িািাি উপহাকিি প্ররত্ অিকহলা েকিকছ। 
 
 আেিি থসরলকমি রর্কে ত্ারেকয় রছকলন। ত্াাঁকে রেছুিা রিধারন্বত্ মকন হকলা। এগুকলা 
থত্ামাি পছন্দ না হওয়ায় আমাি খািাপ লাগকছ। আমাি রনকজি িযিহাকিি জনয এগুকলা 
এখন থথকে আমাি োকছই থােকি। 
 
থসরলম িুঝকত্ পািরছকলা ত্াি িািা ত্াি মুখ থথকে রেছু থিানাি জনয অকপিা েিকছন, 
থর্ থোকনা ধিকনি িযাখযা। থস রেছু িলাি জনয ত্ীব্র আোিা অনুিি েিকলা রেন্তু ত্াি 
মুখ ফুকি থোকনা েথা থিি হকলা না। ত্াি পকি সামানয োাঁধ ঝাাঁোকনা ছাডা আি রেছু 
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েিা সম্ভি হকলা না এিং থস িুঝকলা একত্ েকি অনুকিাচনাি পরিিকত্দ ত্াি স্পধদাই 
প্রোি থপকলা। 
 
* 
 
এে সপ্তাহ পকিি ঘিনা। থসরলম ও মুিাকর্ি মকধয ঝগডা হওয়াি পি থথকে থর্ উকিগ 
আেিকিি মকন থচকপ িকসকছ রত্রন রেছুকত্ই ত্া থঝকড থফলকত্ পািরছকলন না। র্ািা 
থখলাি থিকষ পিারজত্ পি িকল- িাহ মাত্, িাজা পিারজত্ হকয়কছ- এই িব্দগুরল ত্াাঁি 
মাথায় ঘুিপাে খাকি। ত্াি এমনই অনুিূরত্ হরিকলা র্খন রত্রন থসরলকমি মুকখামুখী 
হকয়রছকলন এিং এই অনুিূরত্ ত্াি োকছ অপরিরচত্। রু্দ্ধ থিকত্র রত্রন সিদর্াই িুঝকত্ 
পাকিন ত্াকে রে েিকত্ হকি। িাসনোর্দ পরিচালনাি থিকত্রও রত্রন এেই ধিকনি 
রনিয়ত্া অনুিি েকিন। িত্দমাকন ত্াি িাকজযি সীমান্তগুরল রনিাপর্ িকয়কছ, আইকনি 
িাসন িলিৎ আকছ এিং রত্রন ধনী গরিি রনরিদকিকষ সেল প্রজাি সমথদন ও আস্থা 
অজদন েিরছকলন। রেন্তু রনকজি পারিিারিে রিষকয় রত্রন এেই ধিকনি রনিয়ত্া থেকনা 
অনুিি েিকত্ পািকছন না? 
 
এমন আিা েিকিন না থর্ আপনাি পুত্রিা প্রেৃরত্গত্ িাকিই আপনাকে িাকলািাসকি 
অথিা ত্ািা এে িাই অনয িাইকে স্বািারিে রনয়কম িাকলািাসকি… িহু িছি পূকিদ 
আেিিকে িলা এই েথা গুরলই রছকলা থিখ থসরলম রচিরত্ি থিষ উপকর্ি। রত্নরি 
স্বাস্থযিান পুকত্রি রপত্া হওয়াি আনকন্দ রত্রন সুরফি সত্েদিার্ী মন থথকে সরিকয় 
রর্কয়রছকলন। ের্ারচৎ মকন একলও রত্রন এি প্ররত্ থিরি গুরুত্ব থর্নরন োির্ ত্াাঁি মকন 
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হকয়কছ এই রিচির্ উপকর্ি থর্ থোকনা রপত্াি জনযই প্রকর্াজয হকত্ পাকি, শুধু ত্াি 
জনযই নয়। রেন্তু িত্দমাকন থসই েথাগুরল মকন েকি িমি ত্াি অস্বরস্ত িৃরদ্ধ পারিকলা। 
ত্াি এিং থসরলকমি মধযোি িযিধান রে থিকড চকলকছ? ত্াকর্ি মধযোি িন্ধন র্রর্ 
সরত্যই রু্িদল হকত্ থাকে, ত্াহকল থসরলম প্রাপ্তিয়স্ক হওয়াি পি রে পরিরস্থরত্ সৃরষ্ট হকি, 
এিং এই অশুি পরির্রত্ প্ররত্কিাধ েিাি জনয রত্রন রে েিকত্ পাকিন? 
 
িহুিাি ত্াি ইিা হকয়কছ এই রু্িদািনাগুরলি রিষকয় ত্াাঁি মা এিং ফুফুি সকঙ্গ আলাপ 
েিকত্। রেন্তু থহকিকমি িযিস্থাপনাি রিষকয় ত্াাঁকর্ি সকঙ্গ ত্াাঁি মত্রিকিাকধি পি থথকে 
রত্রন রনকজি িযরক্তগত্ এিং পারিিারিে রিষয় রনকয় ত্াকর্ি সকঙ্গ েথা িলকত্ 
রনরুৎসারহত্ থিাধ েকিকছন, থর্মন িাকি থসরলম ত্াি সকঙ্গ েথা িলকত্ িাধাগ্রস্ত হয়। 
এি পরিিকত্দ আিুল ফজকলি সকঙ্গ আলাপ েিাি রচন্তা ত্াি মকন একসকছ। ত্াি 
সহজাত্ উপলরব্ধ থথকে আেিকিি মকন হকয়কছ আিুল ফজল ত্াকে িুঝকত্ পািকি, 
এমনরে থোকনা উিম পিামিদও হয়কত্া রর্কত্ পািকি… 
 
অিকিকষ এে সন্ধযাকিলায় থমামি আকলা জ্বালা রনজদন উঠাকন আেিি আিুল ফজলকে 
থেকে পাঠাকলন আকলাচনা েিাি জনয। 
 
 আরম আমাি োগজ-েলম রনকয় একসরছ জাাঁহাপনা, আপরন রে আমাকে রেছু থলখাি 
জনয থেকেকছন? 
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না…আরম থত্ামাি সকঙ্গ এেিা রিষকয় আলাপ েিকত্ চাই। থত্ামাি সন্তান আকছ, ত্াই 
না? 
 
 জ্বী জাহাপনা, আমাি রু্রি পুত্র, এেজকনি িয়স র্ি এিং অনয জকনি িয়স িাকিা। 
মকন হকলা আিুল ফজল রেছুিা অিাে হকয়কছ। 
 
 তু্রম র্খন ত্াকর্ি থোকনা উপহাি র্াও রেম্বা প্রিংসা েকিা ত্খন ত্াকর্ি রে প্ররত্রিয়া 
হয়? 
 
 আিুল ফজল োাঁধ ঝাাঁোকলা। ত্াকর্ি প্ররত্রিয়া অনয থর্ থোকনা িালকেি মকত্াই হয় 
জাহাপনা। ত্ািা খুরি হয় এিং উকিজনা প্রোি েকি। 
 
আমাি থছাি রু্ই পুত্র মুিার্ এিং র্ারনকয়ল এি মকত্াই… 
 
আি রু্িিাজ থসরলম জাহাপনা? থস রে এেই আচির্ েকি না? আিুল ফজল থমালাকয়ম 
েকে রজজ্ঞাসা েিকলা। 
 
না, ত্াি আচির্ থসিেম নয়। অন্তত্ আমাি সকঙ্গ…আমাি িলকত্ েষ্ট হকি এিং 
রিষয়রি থমকন থনয়া আমাি জনয েষ্টেি- আরম অনুিি েিরছ থসরলম এিং আমাি মাকঝ 
এেরি অরৃ্িয থর্য়াল সৃরষ্ট হকি। আমাি িাংলা অরির্াকনি আকগ থসরলম আমাি অনয 
পুত্রকর্ি মকত্াই থিালাকমলা এিং স্বািারিে রছকলা, িিং আরম িলকিা ত্াকর্ি তু্লনায় 
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এেিু থিরিই উচ্ছ্বাস প্রির্ রছকলা। রেন্তু িত্দমাকন থস এের্ম চুপচাপ…অসামারজে এিং 
থস আমাি সঙ্গ এরডকয় থােকত্ থচষ্টা েকি। 
 
 ওি রিিে রে িকলন? 
 
 রিিে িকল থসরলম সি রেছুকত্ই িাকলা েিকছ। থস সািলীল িাকি ফাসদী এিং তু্েদী 
িাষা পডকত্ পাকি। থস ত্কলায়াি চালনায়ও র্ি, গার্ািনু্দে ছুাঁডকত্ পাকি এিং উর্যাম 
থিকগ িািুকঘাডা ছুরিকয় থপাকলা থখকল। এ সিই সরত্য োির্ আরম রনকজ প্রত্যি েকিরছ। 
রেন্তু আমাি অনয পুত্রিা র্খন রনকজকর্ি েীরত্দেলাপ সম্পকেদ আমাকে অিরহত্ েিকত্ 
উর্গ্রীি হকয় থাকে, থসরলম ের্ারচৎ আমাি মুকখামুখী হয়। রু্ই সপ্তাহ আকগ আরম শুধু 
ত্াকে রনকয় িাঘ রিোকি রগকয়রছলাম। আমিা র্খন রিিাল জাকনায়ািিাকে থসিাি 
লুোকনা অিস্থান থথকে ত্ারডকয় থিি েকি আরন, আরম থসরলমকে িনু্দে থছাাঁডাি সুকর্াগ 
থর্ই। ত্াি থছাাঁডা গুরল িাঘরিি গলায় আঘাত্ েিকল থস উকিজনায় রচৎোি েকি উকঠ। 
রেন্তু পকি িাজধানীকত্ রফকি আসাি সময় থস প্রায় থোকনা েথাই িকলরন। 
 
ত্াি িয়স অল্প জাাঁহাপনা, মাত্র এগাকিা। আপরন এেিু বধর্দ ধরুন, থর্খকিন সি রঠে 
হকয় র্াকি। 
 
হয়কত্া। 
 
সি রপত্াই ত্াাঁকর্ি সন্তানকর্ি রনকয় রু্িদািনা েকিন। 
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রেন্তু সেল রপত্াই থত্া আি সম্রাি নয়। র্রর্ও আরম এখকনা রু্িে, িক্তসিল এিং 
আত্মরিশ্বাসী এিং প্রাথদনা েরি ঈশ্বি আমাকে আগামী অকনেগুরল িছি এমন িাখকিন, 
ত্িুও অমাকে রসদ্ধান্ত রনকত্ হকি থোকনা পুত্ররিকে আরম আমাি উিিারধোিী রনিদাচন 
েিকিা। এিা সরত্য থর্ আমাি পুত্রিা এখকনা িালে, রেন্তু আরম থত্া িুলকত্ পারি না থর্ 
আমাি রপত্ামহ িাজা হকয়রছকলন মাত্র িাকিা িছি িয়কস। ত্াাঁি িাসন আমকলি 
প্রাথরমে িছি গুরলকত্ রনজ সাহস এিং ঐোরন্তেত্াি িকল রত্রন পর্দাপ্ত জ্ঞান আহির্ 
েকিরছকলন-পিিত্দীোকল থসই জ্ঞান ও অরিজ্ঞত্াি আকলাকেই রত্রন আত্ত্ায়ীি 
অত্রেদত্ আিমর্ প্ররত্হত্ েকিকছন এিং প্ররত্িিীকর্ি রসংহাসন র্খকলি ষডর্ি নসযাৎ 
েকি রর্কয়কছন। আমাকর্ি পুত্রকর্ি মকধয থর্ পিিত্দী থমাগল সম্রাি হকি ত্াি মাকঝ 
এেই রনয়রত্ অনুসির্ েিাি থর্াগযত্া থােকত্ হকি। আমাি ইিা আমাি প্রথম পুত্রকে 
উিিারধোিী রহকসকি রনিদাচন েিা। রেন্তু থসরলম র্রর্ আমাি প্ররত্ রিরুদ্ধাচাির্ শুরু 
েকি অথিা ত্াি মাকঝ র্রর্ থনত্াসুলি গুর্ািলীি অিাি থর্খা থর্য়, ত্াহকল রে হকি? 
 
এিাকি আিুল ফজল থোকনা েথা িলকলা না। ত্ািা রু্জন রনকজকর্ি রচন্তাি আিকত্দ 
ঘুিপাে থখকত্ থােকলা র্খন থমামিারত্ গুরল একে একে রনিঃকিষ হকত্ লাগকলা। 
আেিি ইিািায় ত্াি পরিচােকর্ি নতু্ন িারত্ জ্বালকত্ রনকষধ েিকলন। আজ িাকত্ 
আকলাি পরিিকত্দ অন্ধোকিই রত্রন অরধে স্বািন্দ থিাধ েিকছন। 
 
* 
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ত্াি রিিেিা র্রর্ জানকত্ পাকিন থস রে েিকছ ত্াহকল রনিঃসকন্দকহ ত্াি রু্রিন্তাগ্রস্ত 
হকিন, রেন্তু থসরলম ত্া রনকয় খুি এেিা মাথা ঘামাকলা না। মাকয়ি সকঙ্গ আলাকপি থসই 
অস্বািারিে সন্ধযারিি পি থথকে থস পূকিদি তু্লনায় অরধে চঞ্চলত্া এিং অরনিয়ত্া 
অনুিি েিকছ। থস র্কত্ারূ্ি মকন েিকত্ পাকি ত্াি মা হীিািাঈ ত্াি িািাকে 
িাকলািাকসন না। িমি িড হকত্ হকত্ থস িুঝকত্ রিকখকছ থর্ িািা এিং মাকয়ি 
মধযোি রিকয়রি রছকলা রনছে িাজবনরত্ে বমত্রী। রেন্তু আকগ েখকনাও ত্াি মাকয়ি ঐ 
সুগিীি ঘৃর্া সম্পকেদ ত্াি ধাির্া রছকলা না। িািাি প্ররত্ এিং থমাগলকর্ি প্ররত্। 
থর্ৌডাকত্ থাো থসরলকমি আকি পাকি িারু্ি পাখা ঝাাঁপকি উডকছ, ত্কি এই পকথি 
প্ররত্রি ইরঞ্চ ত্াি থচনা, এমনরে এই থঘাি সন্ধযাকিলায়ও ত্াি থোকনা সমসযা হকি না। 
 
থসরলম োকিা নজকি না পকড আগ্রািাি রর্কয় প্রসার্ সীমানাি িাইকি থিরিকয় একলা। থস 
িযিসা েিকত্ আসা িরর্েকর্ি র্কলি সকঙ্গ রমকি থগকছ র্ািা সূর্দাকস্তি পি িারড রফকি 
র্াকি। িরর্কেি র্ল সমিূরমি রর্কে অগ্রসি হরিকলা, থসরলম ত্াাঁকর্ি োছ থথকে 
রিরিি হকয় অনযরর্কেি পহাকডি  াল থিকয় নামকত্ লাগকলা। আকিা র্ি রমরনি দ্রুত্ 
গরত্কত্ থছািাি পি ত্াি মকন হকলা থস এেরি রনচু িারডি আেৃরত্ থর্খকত্ থপকলা। 
থসরলম থামকলা, থস ত্াি োকনি উপি হৃর্স্পন্দকনি আঘাত্ অনুিি েিকছ এিং একত্া 
থজাকড শ্বাস রনকি থর্ ত্াি মকন হকলা রেছুিা রূ্কি অিরস্থত্ িারডরিি সামকন জ্বালা থছাি 
আগুকনি সামকন িকস থাো িৃদ্ধা এিং থমকয়রি থর্কনা ত্া শুনকত্ পাকি। রেন্তু ত্ািা 
রনকজকর্ি োজ চারলকয় থগকলা। থমকয়রি এেরি সমত্ল পাথকিি উপি ময়র্া থিকল রুরি 
িারনকয় িৃদ্ধারিি হাকত্ রর্কি এিং িৃদ্ধারি থসগুরল ধাত্ি ত্াওয়াি উপি থসাঁেকছ। 
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থসরলম শুনকত্ থপকলা িৃদ্ধারি হত্ািাসূচে আত্দনার্ েিকলা র্খন এেরি োাঁচা রুরি 
আগুকন পকড থগকলা। থস র্খন োকছ এরগকয় থগকলা ত্াি নাকে থপাডা ময়র্াি গন্ধ 
একলা। রৃ্িযরিি সিলত্া ত্াকে সাহসী েকি তু্লল। থোকনা পূিদপরিেল্পনা ছাডাই থস 
আজ এখাকন আসাি রসদ্ধান্ত রনকয়কছ থহকিকমি উঠাকন পায়চারিিত্ অিস্থায় মুিার্ এিং 
র্ারনকয়ল এি সকঙ্গ িািাকে আলাপ েিকত্ এিং হাসকত্ থর্কখ ত্াি িীষর্ িাগ হয়। 
হঠাৎ ওকর্ি োকছ রনকজকে ত্াি িরহিাগত্ িকল মকন হয়। ত্াি থিাঁকচ থাো রে আকর্ৌ 
অথদপূর্দ? এমন প্রশ্ন ত্াি মকন জাগ্রত্ হকত্ থাকে। এেই সকঙ্গ ত্াি মকন এমন আিাও 
সৃরষ্ট হয় থর্, এেমাত্র সুরফ সাধে থিখ থসরলমই ত্াি প্রকশ্নি জিাি রর্কত্ পািকিন। 
থসরলম জানকত্া ত্াি জন্ম সম্পকেদ এই সুরফ িরিষযত্িার্ী েকিরছকলন এিং ত্াাঁি 
সম্মাকনই ফকত্হপুি রিরি রনমদার্ েিা হকয়কছ। রেন্তু রত্রন এখন অত্যন্ত িুকডা হকয় 
থগকছন এিং সমূ্পর্দ অন্ধ। আেিি ত্াাঁকে িাজপ্রাসাকর্ থাোি জনয অনুকিাধ েকিরছকলন 
রেন্তু রত্রন িারজ হনরন। 
 
থসরলম ইত্স্তত্ পাকয় আগুকনি আকলাি সীমায় উপরস্থত্ হকলা। থমকয়রি ত্াকে প্রথকম 
থর্খকত্ থপকলা এিং উকঠ র্াাঁডাকলা। িৃদ্ধারি মকয়রিি রৃ্রষ্টকে অনুসির্ েকি ত্াকে থর্খকত্ 
থপকলা। তু্রম রে চাও? 
 
 আরম জনাি থিখ থসরলম রচিরত্ি সকঙ্গ থর্খা েিকত্ একসরছ। 
 
আমাি িাই অত্যন্ত রু্িদল- রত্রন একত্াই রু্িদল থর্ আগাম িাত্দা না রর্কয় আসা র্িদনাথদীি 
সকঙ্গ রত্রন এই িাকত্ি থিলা থর্খা েিকত্ পািকিন না। 
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 আরম রু্িঃরখত্। আরম িুঝকত্ পারিরন…. থসরলম আকিেিু এরগকয় থগকলা। ত্াি গলায় 
পরিরহত্ মরর্মারর্কেযি মালা এিং হাকত্ি আংরি আগুকনি আকলাকত্ রঝরলে রর্কয় 
উঠকলা। ত্াি থর্কহি থসানারূপাি োরুোজ েিা সিুজ থিিকমি থপািােরিও ঝলমল 
েিকছ। িৃদ্ধারি ত্াি পাকয় পডা চামডাি িুিজুকত্া থথকে গলাি হাি পর্দন্ত সিরেছু 
খুরিকয় পর্দকিির্ েিকলা- অিকিকষ থস উকঠ র্াাঁডাকলা। 
 
 হারলমা, রুরি থসাঁো থিষ েকিা। ত্ািপি থস থসরলমকে ইিািা েিকলা ত্াকে অনুসির্ 
েকি িারডি রিত্ি প্রকিি েিাি জনয। িারডরিি প্রকিি িাকিি থচৌোঠ একত্া রনচু থর্ 
িালে হওয়া সকেও থসরলমকে ত্াি মাথা ঝুাঁরেকয় রিত্কি প্রকিি েিকত্ হকলা। রু্রি 
থত্কলি প্রর্ীকপি অস্পষ্ট আকলাকত্ থস থর্খকত্ থপকলা ঘকিি থিষ প্রাকন্তি থর্য়াকল 
থহলান রর্কয় থেউ িকস িকয়কছ। প্রথকম থসরলকমি মকন হকলা থমািা গডকনি থেউ, রেন্তু 
অল্প আকলা থচাকখ সকয় আসকত্ই থস িুঝকত্ পািকলা সুরফি থর্কহ থমািা পিকমি েম্বল 
জডাকনা। 
 
িাই, থত্ামাি োকছ এেজন র্িদনাথদী একসকছ। থপািাে থর্কখ মকন হকি আমাকর্ি 
রু্িিাজকর্ি এেজন। িৃদ্ধারিি েেস্বি অত্যন্ত থমালাকয়ম থিানাকলা। ত্াি সকঙ্গ েথা 
িলাি িরক্ত রে থত্ামাি আকছ? 
 
 িৃদ্ধ সুরফ মাথা নাডকলন। ত্াকে আরম স্বাগত্ জানারি। ত্াকে িকলা আমাি োকছ একস 
িসকত্। 
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িৃদ্ধারি সুরফি সামকন রিছান পাকিি মারু্কি থসরলমকে িসকত্ ইরঙ্গত্ েিকলা, ত্ািপি 
িাইকি চকল থগকলা। 
 
 আরম জানত্াম এেরর্ন তু্রম আমাি সকঙ্গ থর্খা েিকত্ আসকি, থসরলম। তু্রম থর্খাকন 
িকস আকছ, থত্ামাি িািাও রঠে এেই জায়গায় িকস রছকলন র্খন রত্রন িহু িছি আকগ 
আমাি সকঙ্গ থর্খা েিকত্ একসরছকলন। 
 
 আপরন থেমন েকি িুঝকলন আরম থে? আমাি পরিিকত্দ আমাি সৎ িাইকর্ি থেউও 
থত্া হকত্ পািকত্া, মুিার্ অথিা র্ারনকয়ল…। 
 
আল্লাহ্ আমাি প্ররত্ অত্যন্ত সর্য়। র্রর্ও রৃ্িযমান জগৎ আরম থর্খকত্ পাই না, রত্রন 
আমাি হৃর্কয়ি রৃ্রষ্টকত্ অকনে রেছু উকন্মাচন েকিন। আরম জানত্াম তু্রমই একসকছ 
োির্ সম্রাকিি পুত্রকর্ি মকধয িত্দমাকন এেমাত্র থত্ামািই আমাি সহায়ত্া প্রকয়াজন। 
 
 হঠাৎ থসরলকমি থচাকখি পাত্া োিায় রিকজ উঠকলা- এিা থির্নাি অশ্রু নয়, িিং থস 
থর্ একত্ারর্কন এমন এেজনকে থপকলা থর্ ত্াি েথা শুনকি ও িুঝকি এই স্বরস্তকিাকধি 
অশ্রু। 
 
থত্ামাি সমসযা গুরল আমাকে িকলা, সুরফ থোমল েকে িলকলন। 
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 আরম িুঝকত্ পারি না আরম থে- িরিষযকত্ আমাি জীিকনি উকদ্দিয রে হকি। আরম চাই 
আমাি িািা আমাি জনয গিদকিাধ েরুে, রেন্তু আরম িুঝকত্ পারি না রে েিকল রত্রন 
খুরি হকিন…আরম ত্াাঁি থজযষ্ঠ পুত্র। আমািই পিিত্দী থমাগল সম্রাি হওয়া উরচত্, রেন্তু 
আমাি মকন হয় িািা থসিা চান না। আমাি পরিিকত্দ সম্রাি রহকসকি র্রর্ রত্রন আমাি 
সৎ িাইকর্ি োউকে রনিদাচন েকিন ত্াহকল রে হকি? এিং র্রর্ আরম সম্রাি হইও, এি 
জনয আমাি মা আমাকে ঘৃর্া েিকিন। রত্রন িকলন থমাগলিা এেরি অসিয জারত্ এিং 
রহনু্দস্তাকনি উপি ত্াাঁকর্ি থোকনা অরধোি থনই। রত্রন… 
 
থিখ থসরলম রচিরত্ ত্াাঁি থমািা েম্বকলি আিার্ন সহ রেছুিা সামকনি রর্কে ঝুাঁেকলন 
এিং থসরলকমি মুখরি ত্াি শুষ্ক িুকডা হাকত্ স্পিদ েিকলন। আি িলকত্ হকি না। 
থত্ামাি অনুিূরত্ আরম িুঝকত্ পািরছ- থসই সকঙ্গ থত্ামাি িয় এিং আিংো গুরলও। 
তু্রম িাকলািাসা চাও, রেন্তু থত্ামাি আিংো রপত্া িা মাত্াি মকধয এেজনকে 
িাকলািাসকল অপি জকনি প্ররত্ রিশ্বাসঘাত্েত্া হকি…তু্রম থত্ামাি সৎ িাইকর্ি প্ররত্ 
ঈষদাপিায়র্ োির্ থত্ামাি সকন্দহ ত্ািা থত্ামাকে থত্ামাি রপত্াি রৃ্রষ্টকত্ সিদর্া খাকিা 
েিকত্ সকচষ্ট…এ োিকর্ তু্রম এখন আি ত্াকর্ি সঙ্গ পছন্দ েকিা না। থত্ামাি মকন 
এমন প্রশ্ন জাকগ থর্ থত্ামাি মকধয এেজন িাসকেি গুর্ািলী আকছ রে না…আরম 
থত্ামাকে সিাসরি িলরছ রু্িিাজ থসরলম: থমাগলকর্ি অকনে েকঠাি এিং িক্তাক্ত পথ 
পারি রর্কত্ হকয়কছ রেন্তু ত্ািা মহত্বও অজদন েকিকছ এিং িরিষযকত্ ত্াকর্ি আকিা 
অকনে সাফলয অজদন েিাি আকছ। তু্রম থসই মহকত্বি এেজন অংিীর্াি হকি- তু্রম 
এেজন সম্রািও হকি… সুরফ থামকলন এিং থসরলম ত্াি মুকখি উপি ত্াি আঙু্গকলি 
অগ্রিাকগি হালো চাপ অনুিি েিকলা, থর্কনা রত্রন স্পকিদি মাধযকম এমন রেছু থখাাঁজাি 
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থচষ্টা েিকছন র্া রৃ্রষ্টহীনত্াি োিকর্ রত্রন থর্খকত্ পাকিন না। থত্ামাি মকধয থত্ামাি 
রপত্াি এোগ্রত্া এিং সিলত্া িকয়কছ রেন্তু এখকনা ত্াি অরিজ্ঞত্া এিং আত্মরিশ্বাস 
থত্ামাি মাকঝ বত্রি হয়রন। ত্াাঁকে পর্দকিির্ েিকি, লিয েিকি রত্রন থেমন েকি 
িাসন োর্দ পরিচালনা েকিন। থসিাই থত্ামাি রনকজকে বত্রি েিাি উপায় এিং ত্াি 
অনুকমার্ন লাকিি। রেন্তু ত্াাঁকেও আরম সত্েদ েকিরছলাম এিং এখন থত্ামাকে েিরছ। 
োকিা প্ররত্ আস্থা থপাষকর্ি আকগ রিচির্ত্াি সকঙ্গ রচন্তািািনা েিকি এিং থোকনা 
রিষকয় রিশ্বাকসি উপি রনিদি েিকি না। এমনরে র্ািা থত্ামাি সকঙ্গ িকক্তি িন্ধকন রু্ক্ত 
ত্াাঁকর্ি িযাপাকিও সত্েদ থােকি- থত্ামাি সৎ িাই অথিা থত্ামাি রনকজি অনাগত্ 
সন্তানকর্ি প্ররত্ও। আরম এমনিা থিাঝাকত্ চারি না থর্ সিদর্াই তু্রম রিশ্বাসঘাত্েকর্ি 
িািা পরিকিরষ্ঠত্ থােকি, রেন্তু থত্ামাকে সিদর্া মকন িাখকত্ হকি থর্ প্রত্াির্া খুি দ্রুত্ 
জন্ম থনয়। উচ্চাোঙ্ক্ষা উিয় রর্কে ধাি রিরিষ্ট ত্কলায়াকিি মকত্া। এি সাহাকর্য মানুষ 
অকনে মহত্ব অজদন েিকত্ পাকি আিাি এি িািা মানুকষি হৃর্য় েলুরষত্ও হয়- অনয 
থর্ থোকনা মানুকষি মকত্া থত্ামাি থিকত্রও ত্া প্রকর্াজয। এেরর্কে থত্ামাি আকি পাকিি 
সেকলি মন্দ অরিপ্রায় থর্মন থত্ামাকে প্ররত্কিাধ েিকত্ হকি, অনযরর্কে থত্মরন থত্ামাি 
রনকজি মকনি রু্ষ্ট আকিগ সমূহ এিং রু্িদলত্া গুরলকেও থত্ামাি র্মন েিকত্ হকি। তু্রম 
র্রর্ একত্ সফল হও ত্াহকলই থত্ামাি আোঙ্ক্ষাগুরল িাস্তকি রূপ থনকি। সুরফ থসরলকমি 
মুখ থছকড রর্কয় আিাি থর্য়াকল থহলান রর্কয় িসকলন। 
 
 থসরলম ত্াি থচাখ িন্ধ েিকলা, ত্খনই এেরি রৃ্িয ত্াি েল্পনাি পর্দায় রূপ রনকত্ 
আিম্ভ েিকলা: থস আকলাে উজ্জ্বল রসংহাসকন িকস আকছ, ত্াি সিাসর্ এিং 
থসনাপরত্িা ত্াকে েুরর্দি েিকছ। থস এমন রেছুই আিা েকি পিিত্দী থমাগল সম্রাি 
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হকত্। ত্াি মা ত্াি মাথায় থর্ সি সকন্দহ  ুরেকয় রর্কয়রছকলন এই মরহমারন্বত্ রৃ্কিযি 
প্রিাকি থসগুরল উধাও হকয় থগকলা। সি রেছুি উকধ্বদ থস এেজন থমাগল এিং রনজ 
িংকিি থগৌিি ত্াকে িিা েিকত্ হকি। একত্ারর্ন র্কত্া রু্িদািনা এিং অরনিয়ত্া ত্াি 
হৃর্য়কে িত্রিিত্ েকিকছ থসগুরলকে থঠকল সরিকয় রর্কত্ হকি। র্রর্ও এখকনা ত্াি 
িয়স অল্প ত্িুও ত্াকে থপৌরুষ অজদন েিকত্ হকি। সুরফ রঠেই িকলকছন। ত্াি রপত্াি 
িাকলািাসা এিং আস্থা অজদন েিকত্ হকল ত্াকে প্রমার্ েিকত্ হকি থর্ িাজয িাসকনি 
থর্াগযত্া ত্াি িকয়কছ… 
 
সুরফি লম্বা শ্বাস থফলাি িকব্দ থসরলকমি রচন্তাগুরল থমকে থগকলা। আমাি খুি রু্িদল 
লাগকছ। তু্রম এখন র্াও। আমাি রিশ্বাস আরম থত্ামাি মাকঝ স্বরস্ত এিং আিা সৃরষ্ট 
েিকত্ থপকিরছ। 
 
থসরলম সুরফকে ধনযিার্ জ্ঞাপন েিাি জনয রেছু িলকত্ চাইকলা, রেন্তু ত্াি আকিকগি 
ত্ীব্রত্া ত্াি েেকিাধ েকি িাখকলা। আপরন সরত্যই মহান, অিকিকষ থোকনািকম থস 
িলকত্ পািকলা। আরম এখন িুঝকত্ পািরছ আমাি িািা আপনাকে একত্া সম্মান েকিন 
থেকনা। 
 
আরম এেজন তু্ি সাধে থর্ ঈশ্বি এিং মানুকষি োর্দিম উপলরব্ধ েিাি অসম্ভি 
থচষ্টায় রনকয়ারজত্। রনজদকন িারন্তপূর্দিাকি থিাঁকচ থােকত্ পািাি জনয আরম রনকজকে 
থসৌিাগযিান মকন েরি। রেন্তু থত্ামাি রনয়রত্ অনযিেম। তু্রম এেজন মহান িাসে 
হকি, রেন্তু থত্ামাি জীিন অথিা থগৌিকিি প্ররত্ আরম েখকনাই ঈষদাকিাধ েিকিা না। 
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১৬. স্বগড এিং নরে 
 
ফকত্হপুি রিরিি আগ্রা িাকিি োকছ থপৌঁকছ থসরলম পরিতৃ্রপ্ত অনুিি েিকলা। আজ 
সোকলি িাজ পারখ উডাকনাি থখলা থিি চমৎোি িাকি সম্পি হকয়কছ এিং ত্াি 
পারখগুরল উিম র্িত্া প্রর্িদন েকিকছ। থিাকিি ফযাোকি আকলায় ত্ািা রিোকিি উপি 
নৃিংসিাকি ঝাাঁরপকয় পকডকছ, ঘুঘু িা ইাঁরু্কিি উপি এেই িেম বনপুকর্য। আকিা থর্িা 
ত্াি জনয সুখিি ত্া হকলা েকয়ে সপ্তাহ পি থস ত্াি িািাি সকঙ্গ এেরি র্ীঘদ রিোি 
অরির্াকন র্াকি। আেিকিি রিোকিি রচত্া িাঘ গুরলকে অরির্াকনি জনয বত্রি েিা 
হকি এিং থসই সকঙ্গ থােকি িত্ িত্ থখর্াকড। 
 
 থসরলম এই োিকর্ আকিা আনরন্দত্ থর্ ত্াি িািা ত্াি অনয িাইকর্ি পরিিকত্দ ত্াকে 
রিোকিি সঙ্গী রহকসকি রনিদাচন েকিকছন। থসই িাকত্ থিখ থসরলম রচিরত্ি সকঙ্গ থর্খা 
েিাি পি আি মাস পাি হকয় থগকছ। থস সুরফি উপকর্ি পালকনি র্থাসাধয থচষ্টা 
েিকছ। র্খনই সুকর্াগ পায় থস রপত্াি বর্রনে েমদোণ্ড পর্দকিির্ েকি, আেিকিি 
থিাকি িািান্দায় রগকয় প্রজাকর্ি র্িদন র্ান থথকে শুরু েকি বর্রনে িাজসিাি 
সািাৎোি পিদ পর্দন্ত সি রেছু। িাজসিায় েকঠাি রনিাপিা থিষ্ঠনীকত্ অিরস্থত্ 
আেিকিি সমু্মকখ রিরিি অরিকর্াগ িা আরজদ থপি েিা হয় এিং রত্রন থসগুরল রিচাি 
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রিকিচনা েকি আকর্ি িা সমাধান প্রর্ান েকিন। সুরফি রনকর্দিনা গুরল ত্াি মকন এমন 
আত্মরিশ্বাস সৃরষ্ট েকিকছ থর্, ত্াি এখন মকন হয় র্াই ঘিুে না থেকনা এেরর্ন এই সি 
োর্দিম থসই পরিচালনা েিকি। ত্াি রপত্া ত্াি সম্পকেদ রে িািকত্ন থসই রিষকয় 
রু্রিন্তা না েকি থস এখন জনগকর্ি িাসে রহকসকি ত্াি রে র্ারয়ত্ব হকত্ পাকি থস সি 
রিষকয় রচন্তা েকি। সুরফ থর্মন অনুমান েকিরছকলন ত্া সরত্য িকল প্রমারর্ত্ হকি, ত্াি 
এই সি েমদোকণ্ডি ফকল অল্প অল্প েকি থস ত্াি রপত্াি আস্থা অজদন েিকত্ শুরু 
েকিকছ। 
 
ত্কি আিুল ফজল সিদর্া িািাি সকঙ্গ ছায়াি মকত্া থলকগ না থােকল িাকলা হকত্া। এে 
নাগাকি থস ত্াি খাত্ায় রহরজরিরজ রলখকত্ থাকে এিং িািাি োকন োকন রফসরফস 
েকি। িািাি উপি ত্াি প্রিাি অনয থর্ থোকনা সমকয়ি মকত্াই অত্যন্ত প্রিল। এই 
আিুল ফজল েখকনা েখকনা সিা শুরু হওয়াি সময় িািাকে অনুকিাধ েকি র্াকত্ থস 
থসখাকন না থাকে। আিুল ফজল রু্রক্ত প্রর্িদন েকি থর্, রিষয় িস্তুি গুরুত্ব এমন থর্ এি 
সকঙ্গ সিাসরি জরডত্কর্িই থেিল উপরস্থত্ থাো প্রকয়াজন। থসরলম আকিা সকন্দহ েকি 
আিুল ফজকলি প্রকিাচনাকত্ই িািা ত্াকে রু্দ্ধ রিষয়ে সিায় অংি রনকত্ থর্ন না, এই 
রনকষধাজ্ঞা ত্াকে িীষর্ িাকি হত্াি েকি। 
 
 রু্িিাজকে রনিাপিা প্রর্ান েকিা! ঐ থলাে গুরলকে থগ্রপ্তাি েকিা। আচমো থসরলকমি 
থর্হিিীকর্ি র্লপরত্ি রচৎোকি ত্াি রচন্তা িাধাগ্রস্ত হকলা। এেই সকঙ্গ এেরি 
অপরিিি িার্ারম আলখাল্লা পডা থলাে থসরলকমি থঘাডাি সামকন রর্কয় দ্রুত্ থিকগ 
থর্ৌকড থগকলা এিং থঘাডারি আত্কঙ্ক লারফকয় এেপাকি সকি থগকলা। থসরলম থঘাডারিকে 
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িান্ত েিাি জনয এেহাকত্ সিকল লাগাম থিকন ধিকলা এিং অনয হাকত্ খাপ থথকে 
ত্কলায়াি থিি েিাি থচষ্টা েিকত্ লাগকলা। রঠে ত্াি থপছকন থস ত্াি থোরচদি থঘাডাি 
থহ্রষাধ্বরন শুনকত্ থপকলা, থোরচদরি উকিরজত্ েকে অরিিাপ রর্কত্ রর্কত্ রনকজি 
থঘাডারিকে সামলাকনাি থচষ্টা েিকছ। পি মুহূকত্দ আকিে জন থলাে-অদু্ভত্ থপািাে 
পরিরহত্ এিং ত্াি এে হাকত্ ত্কলায়াি এিং অনয হাকত্ এেরি থছািা-প্রথম জনকে 
ত্াডা েকি ঊধ্বদশ্বাকস ছুকি থগকলা, থস থোকনা অপরিরচত্ িাষায় গজদন েিকছ র্া থসরলম 
িুঝকত্ পািকলা না। 
 
স্পষ্ট থিাঝা থগকলা প্রথম থলােরিি র্ম প্রায় থিষ হকয় একসকছ এিং রিত্ীয় থলােরিি 
সকঙ্গ ত্াি রূ্িত্ব দ্রুত্ েকম আসকছ। প্রথম থলােরি এেরি আিজদনা পূর্দ সংেীর্দ গরলি 
মকধয অরৃ্িয হকলা র্াি রু্পাকি মারিি ইকি বত্রি িারডি সারি। ইকত্ামকধয থসরলকমি চাি 
জন থর্হিিী থঘাডাি রপঠ থথকে লারফকয় থনকম পকডকছ এিং থলাে রু্জনকে ধাওয়া 
েিা শুরু েকিকছ-গরলরি থঘাডা প্রকিি েিাি মকত্া চওডা নয়। েকয়ে রমরনি পকি 
থসরলম আকিা রচৎোকি থচাঁচাকমরচ শুনকত্ থপকলা। এেিু পকি রিিৃংখলা সৃরষ্টোিী থলাে 
রু্জনকে গরলি মুকখ থর্খা থগকলা, ত্াকর্ি থপছকন ত্কলায়াি হাকত্ থসরলকমি থর্হিিীিা। 
থর্ থলােরি ত্কলায়াি হাকত্ ছুিরছকলা ত্াকে রনিস্ত্র েিা হকয়কছ রেন্তু থস িুদ্ধ রৃ্রষ্টকত্ 
চািরর্কে ত্াোরিকলা। অনযজকনি িাম থচাকখি উপকিি োিা িত্ থথকে িক্ত ঝিকছ। 
থিাঝাই র্াকি িিীিা সময় মকত্া আিমর্োিীকে থামাকত্ পাকিরন। ত্াকর্িকে 
থসরলকমি সামকন েকয়ে গজ রূ্কি থামাকনা হকলা। হাাঁিুি থপছকন িিীকর্ি ত্কলায়াকিি 
চযাো অংকিি আঘাত্ থপকয় ত্ািা উিকয়ই মারিকত্ হাাঁিু থগকড িসকলা। 
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 এখন থসরলম ত্াাঁকর্ি অিয়ি স্পষ্ট িাকি থর্খকত্ পাকি। থর্ থলােরি িার্ারম আলখাল্লা 
পকড আকছ ত্াকে থস এেজন থজসুইি পুকিারহত্ রহকসকি িনাক্ত েিকত্ পািকলা। ত্াি 
রচেন েরিকত্ থপচাকনা সুত্ারি িয়প্রাপ্ত হকয়কছ এিং ত্াি আলখাল্লাি রনচ রর্কয় থিরিকয় 
থাো িার্ারম িকঙি সযাকণ্ডলরি থমািা ত্রল রিরিষ্ট, ত্াি রপত্াি সকঙ্গ থর্খা েিকত্ আসা 
থজসুইি পুকিারহত্িা এধিকনি জুকত্াই পকড। রেন্তু অনয থলােরিি থচহািা িা থপািাে 
সিরেছুই থসরলকমি োকছ থিি জরিল মকন হকলা। থসরলম গািকগািা চওডা োাঁকধি 
অরধোিী থলােিাি রর্কে ত্াোকলা। থসও এেজন রিকর্িী সকন্দহ থনই রেন্তু এমন 
অদু্ভত্ রিকর্িী থসরলম আকগ থর্কখরন। ত্াি লম্বা থোেডা চুল গুরল উজ্জ্বল েমলা িকঙি- 
জাফিানী এিং থসানালী এই রু্ই এি মাঝামারঝ থোকনা িঙ। থস এেরি সংরিপ্ত 
আিসাি চামডাি জযাকেি পকড আকছ এিং থসিাি রনকচ থোিা োিা ফুকল থাো পালুন 
পডা থর্িা মধয উরু পর্দন্ত লম্বা এিং থিগুরন রিিন লাগান। অদু্ভত্ পালুনরিি রনকচি 
অংি হলুর্ িকঙি পিকমি থমাজায়  াো। ত্াি এে পাকয় থচাখা অগ্রিাগ রিরিষ্ট োকলা 
চামডাি জুকত্া পডা িকয়কছ। অনয পারিরি রনিয়ই গরলি রিত্ি মািরপকিি সময় থখায়া 
থগকছ। 
 
ওকর্িকে র্াাঁড েিাও, থসরলম আকর্ি রর্কলা। িিীিা ত্াাঁকর্ি হুকডা রর্কয় রু্পাকয়ি উপি 
খাডা েিাকনাি পি থসরলম আকিা িাকলা মকত্া ত্াকর্ি থচহািা থর্খাি জনয সামকন 
ঝুাঁেকলা। থজসুইি পুকিারহত্রি থগাাঁয়াি পতু্দগীজ িারর্জয উপরনকিি থথকে আগত্ ছয়জন 
প্ররত্রনরধি এেজন। আেিকিি অনুকিাকধ ত্ািা ত্াকর্ি ধমদগ্রন্থ লযারিন িাষা থথকে 
ফাসদীকত্ অনুিাকর্ি োকজ আেিকিি অনুিার্েকর্ি সাহার্য েিকত্ একসকছ। লম্বা 
রলেরলকে থি প আেৃরত্ি থলােরিি মুকখি এে পাি র্গর্কগ ব্রকন িিা। র্রর্ও থস 
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থসরলকমি োছ থথকে প্রায় র্ি গজ রূ্কি র্াাঁরডকয় রছকলা ত্িুও ত্াি গাকয়ি ঘাকমি ত্ীব্র 
ঝাঝাকলা রু্গদন্ধ ত্াি নাকে আসরছকলা। থসরলকমি োকছ এিা িহসযময় মকন হকলা থর্ এই 
রিকর্িীিা হাম্মাম খানায় থগাসল েকি না থেকনা? রনকজকর্ি গাকয় খচ্চকিি মকত্া রু্গদন্ধ 
ত্ািা সহয েকি েীিাকি? 
 
অনয রিকর্িীরিি থঠাাঁকিি উপকিি অংি রনখুাঁত্ িাকি োমান রেন্তু ত্াি থুত্রনকত্ ছাগকলি 
মকত্া সরু র্ারড িকয়কছ। ত্াি ফযাোকি পাপরড রিরিষ্ট থচাখগুরল উজ্জ্বল নীল এিং 
গাকয়ি চামডা ত্াি চুকলি মকত্াই লাল এিং ত্াি নাকেি অগ্রিাগ আকিা থিরি লাল। থস 
ত্াি থপািাকেি ধূলা ঝাডকত্ শুরু েিকলা। 
 
 থত্ামাকর্ি ঝগডাি োির্ রে? থসরলম ফাসদীকত্ থজসুইিরিকে রজজ্ঞাসা েিকলা, ত্াি 
মকন হকয়কছ থস ফাসদী িাষা থিাকঝ এিং িলকত্ পাকি। 
 
পুকিারহত্রি থসরলকমি রর্কে ত্াোকলা। জাহাপনা, এই থলােরি আমাি ধমদকে অপমান 
েকিকছ। থস আমাি গুরু থপাপকে িযারিলকনি লাল িকর্দি থিিযা িকল গাল রর্কয়কছ…থস 
আকিা িকল 
 
 র্কথষ্ট হকয়কছ। থসরলম িুঝকত্ পাকিরন পুকিারহত্রি রে িযাপাকি েথা িলকছ শুধু 
একত্ািুেু ছাডা থর্ ত্াাঁকর্ি মকধয ধমদ সংিান্ত রিষকয় ঝগডা হকয়কছ। 
 
 ঐ থলােরি থোকনা থর্ি থথকে একসকছ? 
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 ইংলযান্ড থথকে। থস এেজন িরর্ে, ির্মাি রেছু সঙ্গী সহ ফকত্হপুি রিরিকত্ নতু্ন 
একসকছ। 
 
 তু্রম ত্াকে রে এমন িকলকছ র্াকত্ থস একত্া িুদ্ধ হকয় ত্কলায়াি রনকয় থত্ামাকে ত্াডা 
েকিরছকলা? 
 
 আরম ত্াকে থেিল এেরি সরত্য েথা িকলরছ জাাঁহাপনা। আরম িকলরছ ত্াি থর্কিি িানী 
এেজন থিজন্মা থিিযা থর্ ত্াি অনুসািীকর্ি সহ নিকে পচকি। 
 
িরর্েরি মাথা রনচু েকি ত্াাঁকর্ি েথা শুনরছকলা রেন্তু স্পষ্টই থিাঝা র্ারিকলা থস এেরি 
ির্দও িুঝকত্ পািকছ না। থসরলম জানকত্া ইংলযান্ড থোথায় অিরস্থত্। আরিসৃ্কত্ িূখকণ্ডি 
এে প্রাকন্ত অিরস্থত্ এেরি থছাি িীপ থর্খাকন সি সময় িৃরষ্ট হকত্ থাকে এিং র্মো 
হাওয়া অরিিাম আঘাত্ হানকত্ থাকে। থর্িরিি িাসে এেজন িানী র্াি চুল এই 
থলােরিি মকত্াই লাল। থসরলম থসই িানীি থছাি আোকিি এেরি প্ররত্েৃরত্ও থর্কখকছ 
থর্রি এেজন তু্রেদ িরর্ে র্িিাকি রনকয় একসরছকলা। িরর্েরি আেিকিি রু্লদি িস্তু 
প্রীরত্ি েথা জানকত্া। থস অকনে চডা র্াকম োরছকমি থখাকলি রেম্বােৃরত্ি োঠাকমাকত্ 
িাধাই েিা এিং মুক্তাি োজ েিা ছরিরি আেিকিি োকছ রিরি েকি। ছরিরিকত্ িানী 
এেরি রঘয়া িকঙি থমকঝ পর্দন্ত লম্বা থপািাে পকড র্াাঁরডকয় আকছ, ত্াকে মরহলা মকন না 
হকয় থসরলকমি োকছ এেরি পুতু্কলি মকত্া থলকগকছ। 
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 এই িরর্েরি রে ফাসদী িাষা িলকত্ পাকি? 
 
না জাাঁহাপনা। এই ইংকিজিা সু্কল এিং অরিরিত্ থলাে। ত্ািা রনকজকর্ি সহজ িাষা 
িযত্ীত্ অনয থোকনা িাষায় েথা িলকত্ পাকি না এিং িারর্জয ও অথদ উপাজদন ছাডা 
অনয থোকনা রিষয় রনকয় রচন্তা েকি না। 
 
রঠে আকছ থাকমা। আরম ত্াকে রেছু প্রশ্ন েিকত্ চাই। আমাি মকন হকি ওি িাষা 
সম্পকেদ থত্ামাি রেছুিা ধাির্া িকয়কছ, তু্রম আমাি থর্ািাষীি িূরমো পালন েকিা। 
আরম র্া িলকিা অরিেল ত্াই িলকি, থোকনা িেম পরিিত্দকনি থচষ্টা েিকি না। 
থজসুইিরি রিষণ্ণ মুকখ মাথা নাডকলা। 
 
ওকে রজকজ্ঞস েকিা থস থেকনা সম্রাকিি িাস্তাি উপি লডাই েকিকছ। 
 
পুকিারহত্রি ইংকিজরিকে সংকিকপ রেছু িলকলা র্া থসরলকমি োকছ লাগসই মকন হকলা, 
ত্কি থসই িাষাি মাকঝ থসরলম ফাসদী িাষাি ছন্দময়ত্া খুাঁকজ থপকলা না। পুকিারহত্রি 
ত্াি প্ররত্পকিি উিি শুনকলা এিং থসরলমকে িলকলা, থস র্ারি েিকছ থস ত্াি িানী, 
থর্ি এিং ধকমদি অপমাকনি রিরুকদ্ধ প্ররত্কিাধ রনকত্ থচকয়রছকলা। 
 
 ত্াকে িকলা আমাকর্ি িাস্তায় থোকনা ধিকনি ঝগডা িা লডাই েিা চলকি না এিং থস 
থসৌিাগযিান এ োিকর্ থর্ ত্াি উিৃঙ্খল আচিকর্ি জনয আরম ত্াকে গািকর্ রনকিপ 
েিরছ না িা চািুে থপিা েিরছ না। আরম ত্াি প্ররত্ িমা প্রর্িদন েিরছ োির্ আরম 
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িুঝকত্ পািরছ উিয় পকিিই থর্াষ হকয়কছ। ত্াকে আকিা িকলা থস থর্কনা িাজসিায় 
আকস। আরম রনরিত্ আমাি রপত্া ত্াকে ত্াি থর্ি সম্পকেদ রজজ্ঞাসািার্ েিকত্ 
চাইকিন। আি থত্ামাকে িলরছ, আমাকর্ি থর্কিি মারিকত্ োউকে িরিষযকত্ অপমান 
েিা থথকে রিিত্ থােকি। োির্ এই ইংকিজ থলােরিি মকত্া তু্রম রনকজও এেজন 
রিকর্িী ভ্রমর্োিী। 
 
* 
 
আরম আপনাকর্িকে আমাি ইিার্ত্ খানায় স্বাগত্ জানারি। এেজন সম্রাকিি প্রধান 
র্ারয়ত্ব হকলা ত্াি িাকজযি সীমাকন্তি রনিাপিা িিা েিা এিং সম্ভি হকল ত্া সম্প্রসাির্ 
েিা থর্মনিা আরম েকিরছ এিং িরিষযকত্ও েিকিা। রেন্তু আরম রিশ্বাস েরি এেজন 
মহান িাসকেি উরচত্ মানিীয় জ্ঞান এিং উপলরব্ধিও সম্প্রসাির্ েিা। আজীিন ত্াি 
থেৌতূ্হলী থাো উরচত্, প্রশ্ন েিা উরচত্ এিং ত্াি অরজদত্ জ্ঞানকে োকজ লারগকয় 
প্রজাকর্ি উিয়কনি থচষ্টা েিা উরচত্। এ োিকর্ই আরম থেিলমাত্র উলামািৃন্দ এিং 
মুসরলম রিিান িযরক্তকর্িকেই আমির্ জানাইরন িিং অনয ধকমদি প্ররত্রনরধকর্িও 
থেকেরছ। সরম্মরলত্িাকি আমিা ধমদ রিষয়ে প্রশ্ন রনকয় রিত্েদ েিকিা, সত্য রে এিং 
রমথযা রে ত্া উর্ঘািকনি থচষ্টা েিকিা এিং থর্ রিষয়গুরল আমাকর্ি সেকলি জনয এেই 
িেম ত্াি ত্াৎপর্দ খুাঁকজ থিি েিাি থচষ্টা েিকিা। 
 
 থসরলম রিিাল সিা েকিি রপছন রর্কে র্াাঁরডকয় আকছ, থস ত্াি রপত্াকে ের্ারচৎ এমন 
থজৌলুসপূর্দ রূকপ থর্কখকছ। আেিি উজ্জ্বল সিুজ িকঙি থসানা রূপাি োরুোজ খরচত্ 
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থজািা এিং পালুন পকড আকছন, গলায় পািাি মালা এিং মাথায় থসানা রর্কয় থিানা 
োপকডি পাগরডকত্ হীিা রঝেরমে েিকছ। এে মানুষ উাঁচু থসানাি ঝাডিারত্র্ান স্থারপত্ 
িকয়কছ ত্াি রসংহাসকনি রু্পাকি মাকিদল পাথকিি থির্ীি উপি। 
 
উলামািৃন্দ োকলা থপাষাে পরিধান েকিকছন- থিখ আহকমর্ সেকলি সমু্মকখ র্াাঁরডকয় 
আকছন এিং আিুল ফজকলি িািা থিখ থমািািে র্কলি এে পাকি অিস্থান েিকছন। 
থজসুইি পুকিারহত্িা ত্াাঁকর্ি রচিাচরিত্ থমািা িার্ারম োপকডি আলখাল্লা পকড আকছ, 
থোমকি র্রডি থোমিিন্ধনী িাাঁধা, গলায় োকঠি িুি ঝুলকছ। থসরলম ত্াকর্ি মাকঝ 
ফার্াি ফ্রারিসকো থহনরিেস এিং ত্াি সঙ্গী ফার্াি এযাকটারনও মনকসকিিকে থর্খকত্ 
পাকি র্ািা পাাঁচ িছি আকগ এই িাজসিায় প্রথম একসরছকলা এিং ত্াি থর্খা প্রথম 
রিস্টান। 
 
থসখাকন পাাঁচ জন রহনু্দ পুকিারহত্ও উপরস্থত্ িকয়কছ। ত্াকর্ি থচহািায় িান্ত িাি রিিাজ 
েিকছ, পিকন সার্া িকঙি থনংরি এিং িাম োধ থত্কে শুরু েকি োন হাকত্ি রনচ 
রর্কয় ঘুরিকয় িাাঁধা সুত্াি বপত্া। একর্ি োছাোরছ র্াাঁরডকয় আকছ বজনিা র্াকর্ি থসরলম 
পরিত্র মানুষ িকল জাকন। ত্াাঁকর্ি পাকি র্াাঁরডকয় আকছ অরিউপাসে থজািারিয়ানিা, 
ত্ািা িহু আকগ পািসয থথকে রহনু্দস্তাকন একসরছকলা। এই ধকমদি অনুসািীকর্ি োকিা মৃতু্য 
হকল মৃত্ থর্হরিকে রনিঃিব্দ রমনাি নামে পাহাকডি চূডায় থিকখ আসা হয় পারখকর্ি 
ঠুেকি খাওয়াি জনয। থসরলম পাত্লা গডকনি লম্বা িুকডা থলােরিকে রচনকত্ পািকলা থর্ 
থজািারিয়ানকর্ি রপছকন র্াাঁরডকয় রছকলা। থস এেজন ইহুর্ী পরণ্ডত্ থর্ পািকসযি োসান 
থথকে অল্প রেছুরর্ন আকগ আেিকিি র্িিাকি একসকছ এিং পাঠাগাকি োজ থপকয়কছ। 
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থর্কহতু্ থস থোকনা ধমদর্াজে িা পুকিারহত্ নয় ত্াই একর্ি োছ থথকে থিি খারনিা রূ্কি 
র্াাঁরডকয় রছকলা লাল চুল রিরিষ্ট ইংকিজ িরর্েরি, রত্ন মাস আকগ িহকিি িাস্তায় থসরলম 
র্াি মুকখামুখী হকয়রছকলা। ত্াি নামরি থসরলকমি োকছ িীষর্ অদু্ভত্ থলকগকছ জন 
রনউকিিী। ত্াি রঠে পাকিই ত্ািই মকত্া থিখাপ্পা থপািাে পরিরহত্ ত্াি রু্জন সঙ্গী 
র্াাঁরডকয় আকছ। এই রত্নজন ইংকিজ িহকি এেরি িাসস্থান িাডা েকি অিস্থান 
েিরছকলা এিং ত্ািা ত্াকর্ি িানীি অনুকমার্ন রিরিষ্ট এেরি িারর্কজযি আকির্ন পত্র 
আেিকিি োকছ থপি েকি এি উিি লাকিি জনয অকপিায় রছকলা। থসরলম থর্মন 
অনুমান েকিরছকলা, আেিি ত্াাঁকর্ি িহুরূ্িিত্দী থর্ি সম্পকেদ এিং ত্াাঁকর্ি ধমদ সম্পকেদ 
জানাি আগ্রহ প্রোি েকিকছন। র্রর্ও ত্ািাও রিস্টান ত্কি ত্াাঁকর্ি ধমদরিশ্বাকসি সকঙ্গ 
পতু্দগীজ থজসুইিকর্ি রিশ্বাকসি অকনে পাথদেয িকয়কছ। 
 
িত্দমান পরিকিি প্রত্যি েকি থসরলকমি মন গকিদ িকি উকঠকছ। র্রর্ও ত্াি িািা থেকনা 
এই ইিার্ত্ খানা রনমদার্ েিকছন থস রিষকয় ত্াকে থত্মন রেছু িকলনরন, থস প্রায়ই এি 
রনমদার্ োজ থর্খাি জনয আসকত্া। এখন ত্াি িািাি িক্তিয শুকন থস রনমদাকর্ি উকদ্দিয 
িুঝকত্ থপকিকছ-রত্রন ধমদ সম্পকেদ ত্াাঁি িমিধদমান থেৌতূ্হল পরিতৃ্প্ত েিকত্ চান। 
থমাগলকর্ি অসিয িকল অিজ্ঞা েকি ত্াি মা িুল েকিকছন, থসরলম িািকলা। জীিকনি 
ত্াৎপর্দ সংিান্ত রজজ্ঞাসা এিং মকনি অজানা প্রকশ্নি উিি জানাি থচষ্টাি তু্লনায় 
উচ্চত্ি আি রে এেজন মানুষ অনুসন্ধান েিকত্ পাকি? এই মুহূকত্দ উজ্জ্বল থপাষাে 
এিং ঈগলােৃরত্ি হাত্ল রিরিষ্ট ত্কলায়াকি ত্াি রপত্াকে থেিল জাগরত্ে িরক্তি মূত্দ 
প্রোি িকলই মকন হকি না িিং ত্াি মাকঝ প্রেৃত্ থেষ্ঠত্বও ফুকি উকঠকছ। থসরলম রনকজ 
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রে েখকনাও ত্াি রপত্াি মকত্া এমন মরহমারন্বত্িাকি রনকজকে উপস্থাপন েিকত্ 
পািকি? 
 
আরম জানকত্ থপকিরছ িহু রূ্িিত্দী িূখকণ্ড ধমদমকত্ি রিিত্াি োিকর্ রিস্টানিা 
পিস্পিকে জযান্ত পুরডকয় মািকছ, আেিি িলকলন। আরম ফার্াি ফ্রারিসকো এিং 
ফার্াি এযাকটারনওি োকছ রিষয়রিি িযাখযা জানকত্ চাইরছ। আপনািা িলুন র্াকত্ 
উপরস্থত্ সেকল এ সম্পকেদ জানকত্ পাকি। 
 
 থজসুইি রু্জন পিস্পকিি সকঙ্গ রনচু েকে রেছু িােয রিরনময় েিকলা, ত্ািপি ত্াি 
লম্বা সঙ্গীি সম্মরত্ থপকয় ফার্াি ফ্রারিসকো িক্তিয প্রর্ান েিা শুরু েিকলা। আপরন র্া 
শুকনকছন ত্া সরত্য জাাঁহাপনা, ইউকিাকপ মানুকষি আত্মাি মুরক্তি রু্দ্ধ চলকছ। আমিা র্ািা 
েযাথরলে মকত্ি অনুসািী ত্াকর্ি রিশ্বাকসি উপি এে অশুি আগ্রাসন শুরু হকয়কছ। 
আমিা একে থপ্রাকিস্টারনজম নাকম োরে। এই মকত্ি অনুসািীিা সত্য থথকে পথভ্রষ্ট 
হকয়কছ এিং ত্ািা থিাকম অিরস্থত্ আমাকর্ি ধমদীয় থনত্া থপাকপি েতৃ্দত্ব অস্বীোি েকি। 
থপাপ হকলন থসই িযরক্ত র্াি অিস্থান আমাকর্ি মকত্া রনেৃষ্ট পাপী এিং ঈশ্বকিি মধযিত্দী 
স্থাকন এিং রত্রন পৃরথিীকত্ ঈশ্বকিি প্ররত্রনরধ। থপ্রাকিকস্টটিা আমাকর্ি পরিত্রত্ম 
রিশ্বাসকে প্রত্যাখযান েকি এিং এি রিরুকদ্ধ অকিািন গালাগাল থর্য়। ত্ািা পরিত্র 
িাইকিল এি সমূ্পর্দ রিকিাধী নিয ধমদত্ে চচদা েকি এিং র্ারি েকি ঈশ্বি এিং ত্াাঁকর্ি 
মাঝখাকন থোকনা মধযস্থত্াোিীি প্রকয়াজন থনই। উিম েযাথরলে থর্িগুরলকত্ রেছু 
পরিত্র মানুষ িকয়কছ। আমিা ত্াকর্ি রিচুযরত্ র্মনোিী নাকম োরে- ত্ািা এইসি 
পথভ্রষ্টকর্ি অনুসন্ধান েকি খুাঁকজ থিি েিাি জনয রনকজকর্ি জীিন উৎসগদ েকিকছ এিং 
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ত্ািা র্খন পথভ্রষ্টকর্ি খুাঁকজ পায় ত্খন ত্াকর্ি িুল স্বীোি েকি ভ্রান্ত মকত্া পরিত্যাগ 
েিাি জনয িলপূিদে িাধয েকি। র্ািা িুল স্বীোি েিকত্ অস্বীেৃরত্ জানায় ত্াকর্িকে 
জীিন্ত অিস্থায় আগুকনি মকধয থপ্রির্ েিা হয় অনন্ত নিের্কণ্ডি প্রাথরমে স্বার্ প্রর্াকনি 
জনয। 
 
ত্াকর্ি রে পরির্রত্ হয় র্ািা আপনাকর্ি সত্য পকথ রফকি থর্কত্ িারজ হয়? আেিি 
রজজ্ঞাসা েিকলা। রত্রন এোগ্ররচকি থজসুইিকর্ি মুকখি রর্কে ত্ারেকয় িকয়কছন। 
 
 র্রর্ ত্ািা ত্াকর্ি িুল স্বীোিও েকি ত্িুও ত্াকর্ি পারথদি থর্হ আগুকনি মাকঝ থপ্রির্ 
েিা হয় র্াকত্ ত্াকর্ি আত্মা পাপমুক্ত হকত্ পাকি এিং ত্ািা স্বগদিাকজয প্রকিকিি 
উপরু্ক্ত হয়। 
 
আপনািা মানুষকে ত্াকর্ি রিশ্বাস পরিিত্দকন েীিাকি প্রকিারচত্ েকিন? রু্রক্ত-ত্কেদি 
মাধযকম, থর্মনিা আমিা এখাকন েিরছ? 
 
পার্িীিয় পিস্পকিি সকঙ্গ রৃ্রষ্ট রিরনময় েিকলা। রনিয়ই আমিা রু্রক্তি িরক্ত িযিহাি 
েরি র্লছুি থিডাকর্ি র্কল রফরিকয় আনাি জনয। রেন্তু পরিত্াকপি সকঙ্গ জানারি মাকঝ 
মাকঝ আমাকর্িকে বর্রহে রনর্দাত্নও প্রকয়াগ েিকত্ হয়। 
 
আমাি অনুিার্েগর্ থসই সি রনর্দাত্কনি রিস্তারিত্ রিিির্ আমাকে শুরনকয়কছ- এমন 
র্ি িযিহাি েিা হয় র্া মানুকষি থর্হ রু্রর্ে থথকে থিকন হাকডি সংকর্াগস্থল রিরিি 
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েকি থফকল, থলাহাি োণ্ডাি আঘাকত্ মানুকষি হাকডি মজ্জা থিি েকি থফলা হয় এিং 
থচাকখি উপি চাপ প্রকয়াগ েকি অরিকগালে ফারিকয় থর্য়া হয়… 
 
 েখকনা েখকনা এমন রনর্দাত্কনি প্রকয়াজন হয় জাহাপনা। েকয়ে ঘটাি র্ির্া নিকেি 
অনন্ত উিপ্ত অরিি তু্লনায় রেছুই নয়। 
 
আপনািা পুরুষকর্ি মকত্া নািী ও রিশুকর্িও রনর্দাত্ন েকিন? 
 
িয়ত্াকনি থফলা জাল অকনে রিসৃ্তত্ জাাঁহাপনা। মরহলািা রিকিষত্ রু্িদল িাহন এিং 
অল্পিয়কস থোকনা প্ররত্কিাধ িমত্া থাকে না। 
 
রনর্দারত্ত্িা সরত্যই অনুত্প্ত হকয়কছ থস রিষকয় আপনািা রনরিত্ থহান েীিাকি? অত্যাচাি 
িকন্ধি জনয ত্ািা থত্া িানও েিকত্ পাকি। 
 
 রিচুযরত্ র্মনোিীিা এ সি রিষকয় র্কথষ্ট অরিজ্ঞ জাাঁহাপনা, আপনাি অনুসন্ধানোিীকর্ি 
মকত্াই। মাত্র গত্ সপ্তাকহই আরম থর্কখরছ রু্জন সকন্দহিাজন থচািকে হাকত্ি থগাডা 
পর্দন্ত গিম িালুি মকধয পুাঁকত্ ত্াকর্ি অপেকমদি স্বীোকিারক্ত আর্াকয়ি থচষ্টা েিকত্। এই 
পদ্ধরত্ এিং আমাকর্ি রিচুযরত্ র্মনোিীকর্ি প্রকয়াগ েিা থেৌিকলি মকধয থোকনা 
পাথদেয থনই। 
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 থসখাকনই পাথদেয সূরচত্ হয় র্খন আকর্ৌ থোকনা অপিাধ সংঘরিত্ হকয়কছ রে না ত্া 
রিকিচনায় আকস। থচািকর্ি থিকত্র সকন্দহারত্ত্ িাকি জানা থগকছ থর্ অপিাধ সংঘরিত্ 
হকয়কছ এিং রে ঘকিরছকলা ত্া রিচািেিা উর্ঘািকনি থচষ্টা েিরছকলা। রেন্তু থোকনা 
ধকমদি রে রনজ রিশ্বাস থজাি েকি অকনযি উপি চারপকয় থর্য়াি অরধোি আকছ? এই 
প্রশ্নরি রনকয় আমাকর্ি রে িািা উরচত্ নয়? আমাি সাম্রাকজয আরম ধমদীয় রৃ্রষ্টকোর্ থথকে 
মানুকষ মানুকষ পাথদেয েরি না। আমাি উপকর্ষ্টাগর্, আমাি থসনাপরত্গর্ এমনরে 
আমাি স্ত্রীগর্ও সেকল আমাি ধকমদি অনুসািী নয়। 
 
থজসুইিকর্ি থচহািা গম্ভীি থর্খাকলা এিং থসরলম লিয েিকলা থিখ আহকমর্ িাকগ মাথা 
নাডকছন এিং রিডরিড েকি ত্াি পাকি র্াাঁডান মাওলানাকে রেছু িলকছন, রেন্তু থেউ 
সিাসরি থোকনা েথা িলকলা না। 
 
আসুন আমিা আমাকর্ি অনুসন্ধান আকিা রিসৃ্তত্ েরি… আেিি িকল চলকলন, ত্াাঁি 
িক্তিয সেকল গ্রহর্ েিকত্ থপকিকছ অনুমান েকি রত্রন সন্তুষ্ট হকয়কছন। থজসুইিিা 
ত্াকর্ি রিশ্বাকসি েথা আমাকর্ি িকলকছন, রেন্তু এখন আমিা প্রকিকস্টটকর্ি িক্তিয 
েির্ েিকিা র্াকর্িকে েযাথরলেিা একত্া ঘৃর্া েকি…আরম ইংকিজ িরকলাে জন 
রনউকিিীকে প্রশ্ন েিকত্ চাই। আমাি এেজন তু্রেদ পরণ্ডত্ ত্াি িাষা জাকন এিং থস 
থর্ািাষী রহকসকি োজ েিকি। 
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লালচুকলা ইংকিজরিকে তু্রেদ থমািকগি মকত্া আত্মরিশ্বাসী মকন হকি এিং থজসুইিকর্ি 
মকত্াই রু্দ্ধংকর্হী, থসরলকমি িািকলা। থস ত্খন তু্রেদ থর্ািাষীরিকে রনকয় সামকন অগ্রসি 
হরিকলা। 
 
উপরস্থত্ সিাইকে থত্ামাি ধমদ সম্পকেদ িকলা জন রনউকিিী, র্া তু্রম িযরক্তগত্ িাকি 
আমাকে িকলকছা। 
 
ইংকিজ িরর্েরি তু্রেদরিকে রিডরিড েকি রেছু িলকলা এিং থস রেছুিা ইত্স্তত্ িাকি 
ত্াি অনুিার্ শুরু েিকলা। আরম এেজন ইংকিজ এিং এেজন প্রকিকস্টট এিং এই 
উিয় বিরিকষ্টি জনয গরিদত্। 
 
 তু্রম আমাকে িকলকছা থত্ামাকর্ি িানী থত্ামাকর্ি ধমদীয় থনত্া। রিষয়রি আমাকর্ি োকছ 
িযাখযা েকিা 
 
আিাকিা থর্ািাষীরিি সকঙ্গ রনউকিিীি রনচু স্বকি েকথাপেথন হকলা, রেন্তু এিাকি 
তু্রেদরিকে রেছুিা আত্মরিশ্বাসী মকন হকলা। 
 
আমাকর্ি িানীি রপত্া আমাকর্ি প্রয়াত্ মহান িাজা থহনিী খুি ত্রুর্ িয়কস এে 
িাজেুমািীকে রিকয় েকিরছকলন। রেন্তু এই িাজেুমািীরি এি আকগ এেিাি আমাকর্ি 
িাজাি িাই এি িাগর্িা হকয়রছকলন। র্াই থহাে, িছি গরডকয় থর্কত্ লাগকলা এই 
িানীরি আমাকর্ি িাজাকে এেরি মাত্র েনযা সন্তান উপহাি রর্কত্ পািকলা। আমাকর্ি 
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িাজা উপলরব্ধ েিকলন রনকজি িাই এি সম্ভািয স্ত্রীকে রিকয় েকি রত্রন ঈশ্বকিি রৃ্রষ্টকত্ 
পাপ েকিকছন। রত্রন িানীকে ত্ালাে রর্কয় রনকজি পাকপি অনুকিাচনা েিকত্ চাইকলন। 
রেন্তু থপাপ- র্াকে এই থজসুইিিা একত্া েদ্ধা েকি- এই ত্ালাকেি িযাপাকি সম্মরত্ 
রর্কলন না। আমাকর্ি িাজা রসদ্ধান্ত রনকলন থর্, রনজ িাকজযি মঙ্গকলি জনয ত্াি 
পরিেল্পনাি রিষকয় রত্রন থপাকপি হস্তকিপ থমকন রনকিন না। রত্রন রনকজকে ইংলযাকন্ডি 
রগজদাি প্রধান রহকসকি থঘাষর্া েিকলন, িানীকে ত্ালাে রর্কলন এিং অনয এে িমর্ীকে 
রিিাহ েিকলন র্াি গকিদ আমাকর্ি িত্দমান িানী মহান এরলজাকিথ জন্ম থনন। 
 
তু্রম আমাকে িকলকছ থত্ামাকর্ি ধমদ অনুর্ায়ী থোকনা পুরুষ এেরি মাত্র রিকয় েিকত্ 
পাকি, রেন্তু আরম শুকনরছ এই িাজা থহনিী ছয় িাি রিকয় েকিকছন। েীিাকি ত্া সম্ভি 
হকলা? থত্ামাি থর্কি রে িাজাকর্ি জনয রিি রনয়ম চালু িকয়কছ? 
 
না, জাহাপনা। আমাকর্ি িত্দমান িানীি মা িযরিচাকিি অপিাকধ থর্াষী সািযস্ত থহান- 
এমনও থিানা র্ায় রত্রন এেজন োইনী রছকলন এিং ত্াকে হত্যা েিা হয়। িাজা 
থহনিী আিাি রিকয় েকিন রেন্তু এই িানীি সন্তাকনি িয়স মাত্র রু্সপ্তাহ হকত্ই রত্রন 
মািা র্ান। িাজা ত্াি চতু্থদ স্ত্রীকেও ত্ালাে থর্ন রর্রন রছকলন এেজন রিকর্িী 
িাজেনযা- োির্ রত্রন িাজাি রৃ্রষ্টকে সন্তুষ্ট েিকত্ পাকিনরন। ত্াাঁি পঞ্চম স্ত্রী-ত্রুর্ী 
এিং অত্যন্ত সুন্দিী রছকলন রেন্তু রু্িদাগযিিত্ পরিত্র রছকলন না-িযরিচাকিি অরিকর্াকগ 
ত্ািও গর্দান োিা র্ায়। রেন্তু িাজাি ষষ্ঠ স্ত্রী রছকলন এেজন মধযম মর্দার্াি নািী রর্রন 
জীিকনি থিষ পর্দন্ত িাজাি সহধরমদনীি িূরমো পালন েকিন। 
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থত্ামাকর্ি িাজাি রেছু অসুরিধা রূ্ি হকয় থর্কত্া র্রর্ রত্রন আমাকর্ি মকত্া এেই সকঙ্গ 
এোরধে স্ত্রী গ্রহর্ েিকত্ন। এিং আমাি মকন হকি ত্াি থহকিকমি রনিাপিা িযিস্থা 
অত্যন্ত রু্িদল রছকলা… আেিকিি েথা থিষ হকত্ই ইিার্ত্ খানা জুকড হারসি রহকল্লাল 
উঠকলা। রেন্তু তু্রেদ পরণ্ডত্রিি মুকখ আেিকিি িক্তকিযি অনুিার্ শুকন ইংকিজ িরর্েরি 
িা থজসুইি পারীকর্ি থেউ হাসকলা না। 
 
 থত্ামাকর্ি িত্দমান িানী সম্পকেদ িকলা জন রনউকিিী। থত্ামাকর্ি থর্কিি জনগর্ রে 
এেজন নািীি িাসকন সন্তুষ্ট? 
 
ত্াকে আমাকর্ি থর্কিি মানুষ িাকলািাকস োির্ রত্রন আমাকর্িকে েযাথরলেকর্ি হুমরে 
থথকে িিা েিকছন এিং আমাকর্িকে স্বাধীন িাকি জীিন র্াপকনি সুকর্াগ েকি 
রর্কয়কছন। 
 
ত্াাঁি থোকনা স্বামী থনই? 
 
েুমািী থােকত্ থপকি রত্রন গরিদত্। িহু রিকর্িী রু্িিাজ ত্াকে রিকয় েিাি জনয প্রস্তাি 
পারঠকয়কছ রেন্তু রত্রন িকলন ইংলযান্ডই ত্াি স্বামী। 
 
রত্রন রে সুন্দিী? 
 
 রত্রন সুন্দকিি থচকয়ও থিরি রেছু- রত্রন রু্যরত্ময়। 
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থসরলম থর্খকলা ফার্াি এযাকটারনও খুি দ্রুত্ ফার্াি ফ্রারিসকোি োকন োকন রেছু 
িলকলা এিং েকয়ে মুহূত্দ পি রিত্ীয় জন রেছুিা সামকন অগ্রসি হকলা। আরম রেছু 
িলকত্ চাই জাাঁহাপনা, থস ত্াি থমালাকময় র্িিািী ফাসদী িাষায় িলকলা। এই ইংকিজরি 
আপনাকে রিভ্রান্ত েিকছ জাহাপনা। ইংলযাকন্ডি িত্দমান িানী ত্াি রপত্া িাজা থহনিীি 
লালসা পূর্দ অবিধ রমলকনি ফকল জন্মলাি েকিকছ এিং ত্াি মাত্া রছকলা এেজন 
স্বীেৃত্ থিিযা। এই এরলজাকিথ ইংলযাকন্ডি বিধ িাসে নয়- আইনত্ থসই থর্ি িাসন 
েিাি নযার্য অরধোিী হকলন থস্পকনি েযাথরলে িাজা-রেন্তু রু্িদাগযিিত্ এে জািজ 
উিিসূরি থর্িরিকে অনন্ত নিকেি রর্কে ধারিত্ েিকছ। আমাকর্ি প্রিু থিাকমি ধমদীয় 
অরধশ্বি থপাপ ঐ নািীকে রিধমদী িকল থঘাষর্া রর্কয়কছন, ত্াই ত্াকে অনন্তোল নিকেি 
আগুকন পুডকত্ হকি একত্ থোকনা সকন্দহ থনই। 
 
তু্রেদ থর্ািাষীরি জন রনউকিিীকে এসি েথা অনুিার্ েকি থিানারিকলা এিং ইংকিজরিি 
লাল মুখমণ্ডল আকিা গাঢ় ির্দ ধাির্ েিরছকলা থজসুইকিি িক্তিয িুঝকত্ থপকি। রেন্তু 
থসরলম লিয েিকলা আেিি এসি েথা শুকন রিষর্ রিিক্ত থিাধ েিকছন। ত্াি িািা 
র্ািদরনে রু্রক্তত্েদ আনকন্দি সকঙ্গ উপকিাগ েকিন রেন্তু োকিা রনন্দা িা েুৎসা নয়। 
ত্াই হঠাৎ আেিি র্খন আসন থছকড উকঠ র্াাঁডাকলন থসরলম অিাে হকলা না। 
 
র্কথষ্ট হকয়কছ। আমিা অনয থোকনা রর্ন আিাি আকলাচনা েিকিা, আেিি িলকলন 
এিং ইিার্ত্ খানা ত্যাগ েিকলন। 
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থহমকন্তি এে ঝেঝকে রর্ন। সূকর্দি আকলা িকনি ঘন রিনযস্ত গাছ পালা, মকধয থিারধত্ 
হকয় িূরমকত্ সামানযই থপৌঁছাকি। এি মাকঝই থখর্াকডি ত্াাঁকর্ি ধাতু্রনরমদত্ চােরত্ি 
ঘটা রপরিকয় এিং ত্ািস্বকি রচৎোি েকি ত্াকর্ি সমু্মকখি পশু গুরলকে ত্ারডকয় রনকয় 
চকলকছ। হারত্ি রপকঠ চকড ত্াি রত্নজন পরিচািে সহ ছকন্দাময় গরত্কত্ একগকয় থর্কত্ 
থসরলকমি খুি িাকলা লাগরছকলা। ত্াি োছ থথকে প্রায় র্ি গজ রূ্কি ত্াি িািাি হারত্রি 
এরগকয় চকলকছ। হারত্রিি নাম লংো, থসিাি থপছকনি িাম পাকয় এেরি িত্ িকয়কছ। 
থিি েকয়ে িছি আকগ এেরি পুরুষ িাঘ ধািাকলা নখ রর্কয় থসখাকন আাঁচকড 
রর্কয়রছকলা। লংো আেিকিি রপ্রয় রিোকিি হারত্। আেিি রনকজই হারত্রিকে 
ধকিরছকলন থসিাি জংলী সঙ্গীকর্ি র্ল থথকে র্খন থসিাি িয়স অল্প রছকলা, ত্ািপি 
থসিাকে থপাষ মানান। 
 
থসরলম ত্াি রপত্াকে রনরিদে রচকি অনয হারত্কর্িও িকি আনকত্ থর্কখকছ। জংলী 
হারত্কে িকি আনা অত্যন্ত রিপর্জনে োজ, এি জনয রু্ই জন থলাে লাকগ র্ািা িুকনা 
হারত্রিি রু্পাকি রু্রি থপাষা হারত্ি রপকঠ চকড অিস্থান েকি। সরঠে অিস্থাকন থথকে 
ত্ািা এেরি মজিুত্ র্রডি ফাাঁস িুকনা হারত্রিি গলায় পডায় এিং র্রডরিি প্রান্ত ত্াকর্ি 
রনকজকর্ি হারত্ি গলায়ও িক্ত েকি িাাঁকধ। ত্ািপি ফাাঁসরিকে ত্ািা িমি থিকন িক্ত 
েিকত্ থাকে র্াি ফকল িুকনা হারত্রি ধীকি ধীকি িান্ত হকত্ থাকে এিং রনয়িকর্ আকস। 
এিাকি িুকনা হারত্ িি মানাকত্ রগকয় অকনে থলােকে থসরলম মািা থর্কত্ থর্কখকছ। 
োির্ িিোিীিা থর্ থোকনা সময় মারিকত্ পকড থর্কত্ পাকি এিং রিপ্ত হারত্ি পাকয়ি 
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রনকচ পডকল োকিা িাাঁচাি সম্ভািনা থাকে না। প্রাথরমে িিীেিকর্ি পকিও িহু মাকসি 
প্ররিির্ িারে থথকে র্ায়, খাকর্যি প্রকলািন থর্রখকয় হারত্কে সমু্মকখ অগ্রসি হওয়াি 
হুেুম ত্ারমল েিা থিখাকত্ হয় এিং আকিা অকনে রেছু। রেন্তু লংো আেিকিি থসিা 
িাকলা িাকিই েিকছ এিং এি প্ররিিকর্ি রপছকন রত্রন থর্ সময় িযয় েকিকছন ত্াি 
প্ররত্র্ান রর্কি। 
 
ত্াপমাত্রা িাডকছ এিং থসরলকমি মুকখি থোর্া রর্কয় এে থফাাঁিা থলানা ঘাম প্রকিি 
েিকলা। থস রজহ্বা রর্কয় ত্া সরিকয় রর্কলা। িীঘ্রই থখর্াকডকর্ি ঘি থছাি হকয় আসকি 
র্খন রিোি আিম্ভ হকি। োাঁকধি উপি রর্কয় রপছন রফকি থসরলম থর্খকত্ থপকলা ত্াি 
থোরচদ এেরি থঘাডাি রপকঠ োছাোরছ িকয়কছ এিং ত্াি োকলা স্টযারলয়ন থঘাডারিকে 
রনকয় আসকছ। প্রকয়াজকন র্াকত্ থস থঘাডায় চকড দ্রুত্ অগ্রসি হকত্ পাকি। উকিজনায় 
থসরলকমি হৃর্স্পন্দন থিকড থগকছ, রিোকিি সময় সিদর্াই ত্াি এমন অনুিূরত্ হয়। থস 
এেজন িাকলা লিযকির্োিী- িনু্দে এিং ত্ীি থছাাঁডায় সমান পাির্িদী-এিং সম্ভিত্ 
আকজা থস ত্াি রপত্াি সন্তুরষ্ট অজদন েিকত্ পািকি। িািাি সকঙ্গ লংোি রপকঠ ভ্রমর্ 
েিকত্ ত্াি িাকলা লাগকত্া, রেন্তু রচিাচরিত্ রনয়কম নারু্সনুরু্স গডকনি অরধোিী আিুল 
ফজল ত্াি িািাকে সঙ্গ রর্রিকলা। 
 
 সামানয ঈষদাি থর্ ছায়া থসরলকমি মকনি উপি পকডরছকলা ত্া িীঘ্রই অপসারিত্ হকয় 
থগকলা। থস থর্খকলা ত্াি রপত্াি হারত্রি িকনি অকপিােৃত্ ঘন গাছপলাি রর্কে অগ্রসি 
হকি। থিখ থসরলম রচিরত্ি রনকর্দিনা মকত্া ত্াকে োজ চারলকয় থর্কত্ হকি- বধর্দ ধকি 
সিরেছু থর্খকত্ হকি, রিখকত্ হকি এিং ত্াহকলই পরিরস্থরত্ি উিরত্ ঘিকি। এিং এরি 
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ত্াি জনয এেরি শুি ঘিনা থর্ ত্াি িািা ত্াকে রিোকি আমির্ জারনকয়কছন। হঠাৎ 
সমু্মখ থথকে আসা রচৎোি থচাঁচাকমরচি িব্দ থপকয় থসরলম চি েকি হাত্ িুরলকয় ত্াি 
রপকঠ থাো ত্ীি ধনুে রঠে আকছ রে না থর্কখ রনকলা। এিং ত্ািপি ত্াি গার্ািনু্দেরিি 
মসৃর্ নকলি উপি হাত্ িুলাকলা। হযাাঁ, থস রিোকিি জনয প্রস্তুত্। 
 
রেন্তু পি মুহূকত্দ থসরলম অনুিি েিকলা সমু্মকখি হিকগাল রিোকিি প্রস্তুরত্ি তু্লনায় 
থিরি রেছু এিং ত্া িমি িৃরদ্ধ পাকি। থসই থগালকর্াকগি মাকঝ থস রেছু েথা 
স্পষ্টিাকি িুঝকত্ পািকলা, সম্রাি অসুস্থয হকয় পকডকছন! থহরেমকে োে! হঠাৎ 
দ্রুধািমান থঘাডাি খুকডি িব্দ পাওয়া থগকলা এিং থসরলম থর্খকলা আেিকিি রু্জন 
থর্হিিী ত্াি সামকন রর্কয় রপছন রর্কে ছুকি থগকলা থর্ রর্কে ষাডিানা গারডকত্ িাজ 
থহরেমিা িকয়কছন। 
 
রে হকয়কছ? আমাি িািাি রে হকয়কছ? থসরলম রচৎোি েকি রজজ্ঞাসা েিকলা রেন্তু এই 
থগালকর্াকগি মাকঝ থেউ ত্াি রর্কে মকনাকর্াগ রর্কলা না। উকিরজত্ থসরলম ত্াি হাওর্া 
িপকে হারত্ি থর্কহি পাকি িাাঁধা চামডাি ফারল ধকি রেছুিা থনকম মারিি োছাোরছ 
থপৌঁকছ মারিকত্ ঝাাঁপ রর্কলা। ত্ািপি রেছু অশ্বাকিাহী এিং থখর্াকডি পাি োরিকয় থর্ৌকড 
সামকনি রর্কে অগ্রসি হকলা। থস থর্খকত্ থপকলা ত্াি রপত্াি হারত্ লংো হাাঁিকত্ িি 
রর্কয় িকস আকছ এিং থসিাি রিিাল অিয়কিি পাকি রেছু থলাে মারিকত্ রচৎ হকয় শুকয় 
থাো এেরি থর্হকে রঘকি জকডা হকয় আকছ। িলপূিদে রিড থঠকল থস অগ্রসি হকলা 
এিং থর্খকত্ থপকলা মারিকত্ শুকয় থাো মানুষরি আেিি। ত্াাঁি থর্হ মাকঝ মাকঝ রখচুরনি 
োিকর্ ধনুকেি মকত্া থিাঁকে র্াকি। থসরলম রিকস্ফারিত্ থচাকখ রৃ্িযরি অিকলােন েিকত্ 
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লাগকলা এিং রনকজি অজাকন্তই এেরি েথা িাি িাি িলকত্ লাগকলা, র্য়া েকিা আল্লাহ, 
এখনই নয়। ত্াি উচ্চাোঙ্ক্ষা এিং িরিষযত্ সংিান্ত িীরত্ি থোকনা গুরুত্ব আি ত্াি 
োকছ িইকলা না। 
 
রর্কিহািা থসরলম িীষর্ অরস্থি থিাধ েিকছ, উকিজনায় েখকনা থস প্রচণ্ড থজাকি ত্াি 
রজি োমকড ধকিরছকলা িুঝকত্ পাকিরন। রজি থেকি িক্ত থিরিকয় থগকছ এিং থস এে 
র্লা িক্তাক্ত থুতু্ থফলকলা। থস অসহায় িাকি ত্ারেকয় িকয়কছ। ইকত্ামকধয েল্পনাি থচাকখ 
থস থর্খকত্ পাকি মুিার্ এিং র্ারনকয়ল এি পাকি র্াাঁরডকয় থস রপত্াি থিষেৃত্যানুষ্ঠান 
প্রত্যি েিকছ। থস হারমর্া এিং গুলির্কনি থিােসন্তপ্ত রিলাপ শুনকত্ থপকলা এিং 
মাকয়ি মুকখ িাাঁো হারস থর্খকত্ থপকলা, থর্ ত্াি জনগকর্ি িত্রুি মৃতু্যকত্ আনরন্দত্। 
আিুল ফজল আেিকিি থজািাি থিাত্াম গুরল খুকল রর্রিকলা, ত্াি আঙু্গল োাঁপকছ। 
সেকল রপছকন সকি র্াাঁডান, জাহাপনাকে মুক্ত িাত্াস থপকত্ রর্ন… থস িলকলা। থসই 
মুহূকত্দ এেজন থর্হিিী ত্াি থঘাডাি রপকঠ েকি এেজন থহরেমকে রনকয় থসখাকন 
থপৌঁছাকলা। উপরস্থত্ জনত্াি রিড রু্িাগ হকয় থহরেকমি আসাি পথ েকি রর্কলা। 
 
থহরেম আেিকিি পাকি হাাঁিু থগকড িসকলা এিং আেিকিি হাত্রি রনকজি হাকত্ রনকয় 
নারড পিীিা েিকলা। আপরন! থোকনা আনুষ্ঠারনে সকম্বাধন ছাডাই থস আিুল ফজলকে 
লিয েকি িলকলা, জাহাপনাি পা রু্রি রস্থি েকি ধরুন। এিং আপরন, থস আকিেজন 
সিাসর্কে লিয েকি িলকলা, এে িুেিা োপড রুমাল র্াই পাওয়া র্ায় িাাঁজ েকি 
সম্রাকিি মুকখি রিত্ি িকি রর্ন ত্া না হকল ওনাি রজকি োমড লাগকত্ পাকি। 
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 থহরেম, আরম আমাি িািাি জনয রে েিকত্ পারি? থসরলম রজজ্ঞাসা েিকলা। থহরেম 
ত্াি রর্কে ত্াোকলা। রেছু না, থহরেম সংকিকপ িলকলা এিং আিাি আেিকিি রর্কে 
ঘুিকলা। থসরলম এে মুহূত্দ ইত্স্তত্ েিকলা, ত্ািপি উকঠ র্াাঁরডকয় র্িদনাথদীকর্ি রিড 
থঠকল থিরিকয় আসকত্ লাগকলা। র্রর্ থোকনা সাহার্য েিকত্ না পাকি ত্াহকল এখাকন 
থাোি থোকনা অথদ থনই। 
 
 মাত্র আধ ঘটা আকগ থিাকিি থর্ সূর্দ এেরি িীডাপূর্দ রর্কনি প্ররত্শ্রুরত্ রর্কয়রছকলা 
িত্দমাকন িকনি মকধয ছরডকয় পডা ত্াি আকলা রনর্দয় এিং রনষ্প্রার্ মকন হকি। থসরলম 
রনচু হকয় জকন্ম থাো থঝাাঁপঝাকডি মধয রর্কয় উকদ্দিযহীন িাকি এরগকয় চলকলা। এেরি 
খারল জায়গায় একস থস থামকলা এিং ত্াি ইরেয় ত্াকে সত্েদ েিকলা গাকছি িাখাি 
মধয রর্কয় এেকজাডা থচাখ ত্াি রর্কে ত্ারেকয় িকয়কছ। থসিা রছকলা এেরি েম িয়সী 
হরির্, থসিাি রিংগুরল ফযাোকি িার্ারম িকঙি। ধীকি থসরলম ত্াি রপকঠ ঝুকল থাো 
ধনুকেি রর্কে হাত্ িাডাকত্ রগকয় থথকম থগকলা। রে লাি? ইকত্ামকধয পৃরথিীি িুকে 
োিকর্ অোিকর্ িহু মৃতু্যই থত্া সংঘরিত্ হকয় চকলকছ। 
 
 এে মুহূত্দ পি হরির্রি অরৃ্িয হকলা। থসরলম থঝাাঁপ ঝাড থপরিকয় থসরিি চকল র্াওয়াি 
িব্দ শুনকত্ থপকলা এিং রফিরত্ পথ ধিকলা। ত্াি রপত্াি িাকগয র্াই ঘিুে না থেকনা 
ত্াকে এি মুকখামুখী হকত্ হকি। থস এেরি রনকিদাধ জাকনায়াকিি মকত্া জঙ্গকল লুরেকয় 
থােকত্ পািকি না এিং অল্প সমকয়ি মকধযই ত্াি অনুপরস্থরত্ সেকলি নজি োডকি। 
োির্ রু্িিাজকর্ি আপন মকন রনরুকদ্দি হওয়াি থিওয়াজ থনই। রেন্তু রফকি রগকয় রে 
থর্খকি থস েথা থিকি ত্াি মকন রেছুিা িীরত্ সৃরষ্ট হকলা। রূ্ি থথকে থসরলম থর্খকলা 
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থহরেম র্াাঁরডকয় রেছু িলকছন এিং ত্াকে রঘকি থাো আেিকিি সিাসর্ এিং রিোি 
সঙ্গীিা ত্াি িক্তিয শুনকছন। রেন্তু িািা থোথায়? থসরলম সকিকগ থর্ৌড রর্কলা। 
 
থসরলম ওকর্ি োকছ থপৌঁকছ আত্কঙ্কি সকঙ্গ চািরর্কে ত্াোকত্ লাগকলা এিং থর্খকলা 
ত্াি িািা এেরি গাকছি গুাঁরডকত্ থহলান রর্কয় িকস িকয়কছন, আিুল ফজল ত্াি মুকখ 
এেরি পারনি পাত্র ধকি থিকখকছ। থর্হিিীিা ত্াকে রঘকি থিকখকছ, থসরলম ত্াাঁকর্ি িুযহ 
থির্ েকি িািাি োকছ ছুকি থগকলা। িািা…. রপত্াকে জীরিত্ অিস্থায় থর্কখ থস স্বরস্তকত্ 
থফাাঁপাকি। আেিিকে সামানয ফযাোকি থর্খাকি এিং ত্াি লম্বা চুল একলাকমকলা হকয় 
আকছ, এছাডা আি থোকনা পরিত্দন থিাঝা থগকলা না। 
 
রু্িঃরিন্তাি রেছু থনই। আরম রর্িযরৃ্রষ্টকত্ রেছু থর্কখরছ-আল্লাহ্র সকঙ্গ আমাি সিাসরি 
থর্াগাকর্াগ হকয়কছ। ত্খন আমাি সািা থর্হ আনকন্দ োাঁপরছকলা এিং আল্লাহ্ আমাকে 
জারনকয়কছন আমাকে রে েিকত্ হকি। আরম রিোি স্থরগত্ েিরছ এিং এই মুহূকত্দ 
ফকত্হপুি রিরিকত্ রফকি র্াকিা। থসখাকন আমাি জনগকর্ি োকছ আমাকে এেরি 
থঘাষর্া রর্কত্ হকি। এখন তু্রম র্াও, আমাকে রিোম রনকত্ র্াও। 
 
থসরলম সকি একলা, ত্াি মকন হকলা িািা ত্াকে রুঢ়িাকি উকপিা েকিকছন। ত্াি িািা 
র্রর্ থোকনা ঐশ্বরিে িার্ী লাি েকিই থাকেন ত্াহকল থস রিষকয় ত্াকে জানাকিন না 
থেকনা? রত্রন রে ত্াকে রিশ্বাস েিকছন না? রপছন রফকি থস থর্খকলা থর্ মানুষরিকে থস 
রেছুির্ আকগ মৃতু্যি রনেিিত্দী থিকিরছকলা রত্রন আিুল ফজকলি সকঙ্গ রফসরফস েকি 
েথা িলকছন এিং অনুিি েিকলা একত্াির্ থস থর্ উকিগ থিাধ েকিকছ ত্া ঘৃর্ায় 
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রূপান্তরিত্ হকি। ত্াি রনকজি উপি িাগ হরিকলা রেন্তু আকিা থিরি িাগ হরিকলা 
আেিকিি উপি। 
 
* 
 
ফকত্হপুি রিরিি এই মহান মসরজকর্ আরম আপনাকর্ি সিাইকে ত্লি েকিরছ এেরি 
গুরুত্বপূর্দ থঘাষর্া প্রর্ান েিাি জনয। 
 
 আেিকিি পিকন স্বকর্দি সুত্ায় থিানা থপািাে এিং মাথায় চুরন পাথকিি রনকচ আিা 
রত্নরি সার্া সািকসি পালে রিরিষ্ট পাগরড। রত্রন উপরস্থত্ উলামািৃন্দ, সিাসর্ এিং 
থসনাপরত্কর্ি উপি নজি িুলাকলন। ত্াাঁকর্ি মকধয থসরলমও র্াাঁরডকয় রছকলা, থস জারলি 
আডাকল অিরস্থত্ মরহলাকর্ি জনয সংিরিত্ আসকনি রর্কে এে পলে ত্াোকলা। 
থসখাকন হারমর্া এিং গুলির্ন িকস আকছন এিং আেিকিি িক্তিয শুনকছন। িািা রে 
িলকত্ র্াকিন থস সম্পকেদ রে ত্াকর্ি থোকনা ধাির্া িকয়কছ? ত্াি রনকজি থনই। 
আেিি রিোি থথকে থফিাি পি গত্ রত্ন রর্ন ধকি িাজপ্রাসার্ নানা গুজকি থছকয় 
থগকছ। সেকলি োছ থথকে রিরিি হকয় আেিি রনকজি িযরক্তগত্ েকি রনকজকে 
সীমািদ্ধ থিকখকছন। রত্রন থেিল আিুল ফজকলি সকঙ্গ থর্াগাকর্াগ থিকখকছন এিং রু্ই 
িাি থিখ থমািািকেি সকঙ্গ থর্খা েকিকছন। গুজি এমন পর্দাকয় থপৌঁকছকছ থর্ থেউ থেউ 
র্ারি েিকছ আেিি রনকজকে রিস্টান িকল থঘাষর্া রর্কত্ র্াকিন। 
 

http://www.bengaliebook.com/


রুলার অভ দা ওয়ার্ল্ড : এম্পায়ার অভ দা ম াগল । অযাললক্স রাদারল ার্ড 

385 

www.bengaliebook.com                                  সূচিপত্র 
 

 

েকয়ে রর্ন পূকিদ অসীম েলযাকর্ি প্রত্ীে ঈশ্বি আমাি সকঙ্গ েথা িকলকছন এিং ত্াি 
ইিা আমাকে জারনকয়কছন। রত্রন িকলকছন রত্রন আমাকে এই োিকর্ রনিদাচন েকিকছন 
থর্ অনয পয়গম্বিকর্ি মকত্া আরমও পডকত্ জারন না এিং আমাি মন ত্াাঁি রনকিদজাল 
িার্ী েির্ েিাি জনয র্কথষ্ট উনু্মক্ত এিং নমনীয়। রত্রন আমাকে আকিা িকলকছন 
এেজন প্রেৃত্ িাসকেি উরচত্ ঐশ্বরিে রিরধ রিধান সম্পকেদ রসদ্ধান্ত থনয়াি র্ারয়ত্ব 
অনযকর্ি উপি নযস্ত না েকি রনকজি োাঁকধ থনয়া। আজ শুিিাি, আমাকর্ি সাপ্তারহে 
প্রাথদনাি রর্ন। অত্ীকত্ আরম এেজন ইমামকে র্ারয়ত্ব প্রর্ান েকিরছ থির্ীকত্ র্াাঁরডকয় 
প্রাথদনায় থনতৃ্ত্ব র্ান েিাি জনয এিং খুত্িা পাঠ েিাি জনয। রেন্তু িত্দমাকন ঈশ্বকিি 
রনকর্দি পালন েিাি জনয আপনাকর্ি সামকন উপরস্থত্ থথকে আমাকেই খুত্িা পাঠ 
েিকত্ হকি। 
 
উপরস্থত্ জনত্াি মুখ থথকে উচ্চারিত্ রিস্ময়সূচে ধ্বরন এিং থোলাহকলি মকধয আেিি 
থগালাপ োকঠি খাডা রসাঁরড থিকয় মাকিদল পাথকিি থির্ীকত্ উকঠ থগকলন। ত্ািপি ত্াাঁি 
গিীি ছন্দময় েকে খুত্িা পাঠ েিকত্ লাগকলন। এে সময় রত্রন ত্াি খুত্িাি চিম 
পর্দাকয় থপৌঁছকলন এিং ত্াাঁি েে থথকে চূডান্ত েথাগুরল থিি হকয় একলা, মহামানয 
সম্রাকিি মঙ্গল থহাে! আল্লাহ্ আেিি! 
 
থসরলম রিস্মকয় ত্ীব্র ঝাাঁরে থখকলা। আল্লাহ্ আেিি এি অথদ আল্লাহ্ মহান, রেন্তু ত্াি 
রপত্াি িক্তকিযি এমন অথদও হয় থর্ আেিি আল্লাহ্। ত্াি রপত্া রে রনকজকে থোকনা 
প্রোকি ঈশ্বি িকল র্ারি েিকছন? থস ত্াি আকি পাকি উপরস্থত্ সেলকে রিস্ময়সূচে 
িােয রিরনময় েিকত্ শুনকলা। রেন্তু সামকন ত্ারেকয় থস থর্খকত্ থপকলা ত্াি রপত্া িান্ত 
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রচকি রনকজি অরনরিত্ িক্তকিযি প্ররত্রিয়া প্রত্যি েিকছন। রত্রন সেলকে নীিি 
হওয়াি জনয হাত্ তু্কল ইিািা েিকলন এিং চারিরর্কে নীিিত্া থনকম একলা। আরম 
আমাি সিকচকয় রিশ্বস্ত ধমদ উপকর্ষ্টা থিখ থমািািেকে এেরি র্রলল প্রস্তুত্ েিকত্ 
রনকর্দি রর্কয়রছ র্াকত্ আমাি সাম্রাকজযি সেল ওলামািৃন্দ র্স্তখত্ েিকিন। এই র্রলকল 
উকল্লখ থােকি এখন থথকে ধমদ সংিান্ত থর্ থোকনা প্রকশ্নি িযাখযা র্াকন ত্ািা নয়-িিং 
আরম চূডান্ত রসদ্ধান্ত গ্রহর্ েিকিা। 
 
থসরলম লিয েিকলা থিখ আহকমর্ এিং অনযানয মাওলানািা অেিকিি িক্তকিযি অথদ-
রত্রন ঐশ্বরিে রিষকয় থর্ থোকনা মাওলানাি তু্লনায় অরধে জ্ঞান ধাির্ েকিন-এমন 
উপলরব্ধ েকি পিস্পকিি রর্কে আহত্ রৃ্রষ্ট রিরনময় েিকলা। ইংলযাকন্ডি িাজাি মকত্াই, 
আেিি এখন থেিল ত্াি িাকজযি সম্রািই নন িিং প্রধান ধমদীয় থনত্াও। থসই মুহূকত্দ 
আেিকিি মুকখ সামানয হারস থর্খা থগকলা এিং থসরলম ত্াি রপত্াি প্ররত্ নতু্ন েকি 
রেছুিা সম অনুিি েিকলা। থস আকিা অনুিি েিকলা প্ররত্রর্ন থস ত্াি রপত্াকে 
আকিেিু থিরি েকি িুঝকত্ পািকছ। 
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১৭. জ্বলন্ত  িাল 
 
জাহাপনা, থজসুইি ফার্াি এযাকটারনও মনকসকিি আপনাি সকঙ্গ জরুরি সািাৎ েিাি 
জনয আকির্ন জারনকয়কছন। 
 
আেিি তু্রহন র্াকিি অরঙ্কত্ নতু্ন এেরি িিকনি নেিা থথকে মুখ তু্কল ত্াোকলন, 
রত্রন এিং আিুল ফজল থসরি পর্দকিির্ েিরছকলন। থসরলম ত্াি মুকখ রিিরক্তি িাি 
থর্খকত্ থপকলা। র্িিাকি এমন েথা থিানা র্ারিকলা থর্ থজসুইিিা িমি উদ্ধত্ এিং 
র্ারম্ভে হকয় উঠকছ। আেিি ত্াকর্ি র্কত্ারেছুই েিাি অনুমরত্ রর্রিকলন মকন হরিকলা 
ত্ািা ত্াকত্ সন্তুষ্ট হকত্ পািরছকলা না। ত্ািা ত্াকর্ি সাধু রর্িকস ফকত্হপুি রিরিি িাস্ত 
য় িড এেরি োকঠি িুি রনকয় এিং হাকত্ থমামিারত্ রনকয় র্লিদ্ধ িাকি থিািার্াত্রা 
েিকছ, উপাসনালয় বত্রি েকিকছ এিং আগ্রাসীিাকি রহনু্দস্ত নীকর্ি ধমদান্তরিত্ েিাি 
থচষ্টা েিকছ। এমনরে ত্ািা আেিকিি োকছ এেরি আকির্নপত্র থপি েকিকছ র্াকত্ 
ফার্াি এযাকটারনওকে ত্াাঁি পুত্র মুিাকর্ি রিিে রহকসকি রনরু্ক্ত েিাি জনয অনুকিাধ 
েিা হকয়কছ। িরত্ািিত্ আেিি ত্া অনুকমার্নও েকিকছন। 
 
 থস রে িলকত্ চায়? 
 
 থসিা রত্রন িকলনরন, জাাঁহাপনা, থেিল িকলকছন রিষয়রি অত্যন্ত জরুরি। 
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 রঠে আকছ। আরম ত্াি সকঙ্গ এখাকনই থর্খা েিকিা। 
 
সি সমকয়ি মকত্া এখকনা থসরলম ত্াি রপত্াি সহযিমত্া থর্কখ অিাে হকলা। আি 
থোকনা প্রজা থস র্কত্াই িমত্ািান থহাে না থেকনা একত্া ঘন ঘন রেছুি জনয 
আেিিকে রিিক্ত েিাি সাহস পাকি না। থসরলম অকপিা েিকলা থর্খাি জনয িািা 
ত্াকে চকল থর্কত্ িকলন রে না, রেন্তু আেিি ইিািায় ত্াকে থােকত্ িলকলন। 
 
থজসুইি পারীরি থসখাকন প্রকিি েিকলা। থস সংরিপ্ত অরিিার্ন জানাকলা এিং আেিি 
রেছু িলকত্ পািাি আকগই িযগ্রিাকি ত্াি িক্তিয শুরু েকি রর্কলা। জাহাপনা, আরম 
আজ এমন এেরি েথা শুনলাম র্া রিশ্বাস েিকত্ পািরছ না। আপনাি এেজন 
মাওলানা থিখ থমািািে িলকলন আপরন নারে এেরি নতু্ন ধমদ সূচনা েিকত্ র্াকিন! 
 
 তু্রম র্া শুকনকছা ত্া সরত্য। আগামী শুিিাকিি জুম্মাি সময় আরম আমাি প্রজাকর্ি 
োকছ এই নতু্ন ধমদ র্ীন-ই-ইলাহী অথদাৎ ঈশ্বকিি ধমদ রিষকয় থঘাষর্া রর্কত্ র্ারি র্া 
আমাি সাম্রাকজযি সিদত্র িলিৎ হকি। 
 
একত্া ঈশ্বিকরাহীত্া! ফার্াি এযাকটারনওি রেম্বােৃরত্ থচাখ রু্রি থোিি থছকড থিরিকয় 
আসাি উপিম হকলা। 
 
 সত্েদ হকয় েথা িকলা থজসুইি। থত্ামিা একত্ারর্ন আমাি প্রেয় এিং বধকর্দি নমুনা 
ছাডা আি রেছু প্রত্যি েকিারন। রেন্তু রিরনমকয় থত্ামিা সংেীর্দ অসরহষু্ণত্া িযত্ীত্ আি 
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রে প্রচাি েিকত্ থপকিছা? থত্ামাি োছ থথকে থত্ামাকর্ি ধমদ রিষকয় র্া রেছু একত্ারর্ন 
থজকনরছ ত্াকত্ আমাি মকন হয়রন েযাথরলে ধমদ অনয ধমদগুরলি তু্লনায় অরধে 
প্রিংসনীয় রেছু ধাির্ েকি। অিিয থোকনা এেে ধমদকেই সত্যত্া এিং পরিত্রত্াি 
রর্ে থথকে আমাি োকছ রনিঙু্কি িাকি থেষ্ঠ িকল মকন হয়রন। এমনরে আমাি রনজ ধমদ 
ইসলামও নয়। ত্াই আরম রসদ্ধান্ত রনকয়রছ সেল ধকমদি মকধয র্া রেছু থেষ্ঠ থসসি রিষয় 
এে সকঙ্গ জুকড এেরি নতু্ন ধমদ সৃরষ্ট েিাি। একত্ রহনু্দ, বজন, থিৌদ্ধ, রিস্টান এিং 
ইসলাম এই সেল ধকমদি রনর্দাস এেরত্রত্ থােকি। 
 
আপনাি এই পরিেল্পনাি মাকঝ ঈশ্বকিি অিস্থান থোথায়-আপনাি োন হাকত্, নারে 
ত্াকে আপরন থসই সুকর্াগও রর্কত্ চান না? মকন হকলা থিাকিি র্ির্ায় থজসুইিরিি র্ম 
িন্ধ হকয় আসকছ। 
 
ঈশ্বি আমাকে র্ীন-ই-ইলাহীি মূল প্ররত্রনরধ রহকসকি রনিদাচন েকিকছন এিং পৃরথিীি 
িুকে আরম ত্াি ছায়া রহকসকি িূরমো পালন েিকিা, আেিি িান্ত েকে িলকলন। আরম 
ঈশ্বিকে প্ররত্স্থাপন েিকত্ চাই না োির্ ত্াহকল সরত্যই ঈশ্বিকরাহীত্া সংঘরিত্ হকি। 
 
আপরন র্রর্ আপনাি এই পথভ্রষ্ট রনিুদরদ্ধত্া অিযাহত্ িাকখন ত্াহকল আরম এিং আমাি 
সঙ্গী পারীগর্ আপনাি িাজসিা ত্যাগ েিকিা। আরম পরিত্াকপি সকঙ্গ জানারি থর্ আরম 
আি আপনাি পুত্র রু্িিাজ মুিাকর্ি রিিকেি িূরমো পালন েিকত্ পািকিা না। 
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 থত্ামাকর্ি ইিা হকল থত্ামিা চকল থর্কত্ পাকিা। থত্ামাকর্ি রুদ্ধ মন আমাকে হত্াি 
েকিকছ। এখন আরম িািরছ থত্ামাি মকত্া থলােকর্িকে িরিষযকত্ আরম আমাি সাম্রাকজয 
পা িাখাি অনুমরত্ থর্কিা রে না। আমাকে র্রর্ আকিা চিাও ত্াহকল আরম থত্ামাি 
ইউকিাপীয় অনুগামীকর্ি আমাি সাম্রাকজয গকড থত্ালা িারর্জযিসরত্ উকির্ েিকিা। 
 
সকত্যি আকলাকে আপরন প্রত্যাখযান েকিকছন এিং আপরন রনকজকে র্কত্ািা মহান 
িাকিন ত্াি থথকেও মহেম োকিা োকছ আপনাকে এি জনয জিািরর্রহ েিকত্ হকি। 
ফার্াি এযাকটারনওি মুখ থথকে থর্কনা সরত্যোি রিষ উর্রগির্ হকলা। ত্ািপি থস 
সামানয েুরর্দি েিকলা এিং ঘুকি গিমি েকি থহাঁকি থখালা র্িজা পকথ প্রহিীকর্ি মধয 
রর্কয় থিরিকয় থগকলা। 
 
থসরলম থর্খকলা ত্াি িািা এিং আিুল ফজল পিস্পকিি মকধয থেৌতু্ে রমরেত্ হারস 
রিরনময় েিকলা। স্পষ্ট থিাঝা র্াকি ত্ািা পারীি প্ররত্রিয়া রে হকি ত্া আকগই অনুমান 
েিকত্ থপকিরছকলন। থসরলকমি রনকজি মকনও এোরধে প্রকশ্নি আগুন জ্বলরছকলা এিং 
থস প্রথম িাকিি মকত্া ত্া প্রোি েিকত্ িয় থপকলা না। থেকনা তু্রম এই নতু্ন ধমদ 
প্রিত্দন েিকত্ চাি। িািা? একত্ রে উলামািৃন্দ িুব্ধ হকিন না? থস িলকলা। 
 
থসরলকমি প্রকশ্নি উিি রর্কলা আিুল ফজল। উলামাগর্ র্া খুরি িািুে। এরি এেরি 
স্বািারিে প্ররত্রিয়া। ইকত্ামকধয মহামানয সম্রাি ত্াি িাকজযি ইসলাম ধমদ রিষয়ে প্রধান 
হকয়কছন রেন্তু ত্াি প্রজািা রিরিি ধকমদি অনুসািী। র্ীন-ই-ইলাহী ধমদরি সেকলি জনয 
উনু্মক্ত এিং প্রকত্যকে ত্াাঁকর্ি রনজ রনজ ধমদ িজায় থিকখও এই ধমদ অনুসির্ েিকত্ 
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পািকি। ফকল এই ধমদরি প্রিত্দন েিাি মাধযকম আমাকর্ি স্মাি সেল প্রজাি োকছ 
ত্াাঁকর্ি রনকজকর্ি এেজন িকল স্বীেৃত্ হকিন রত্রন আি ত্াি রপত্া িা রপত্ামকহি মকত্া 
রিকর্িী হানার্াি িকল রিকিরচত্ হকিন না। র্ীন-ই-ইলাহী, রহনু্দ ধকমদি পুনজদন্ম এিং 
পিকমশ্বকিি সকঙ্গ রমরলত্ হওয়াই রিশ্বাসীি চূডান্ত উকদ্দিয, এমন রিশ্বাসকে ধাির্ 
েিকি। সি রেছুি উপকি এই ধমদ মানুষকে র্য়া, সহানুিূরত্, সহনিীলত্া এিং সেল 
জীকিি প্ররত্ সম্মানকিাধ রিিা থর্কি। ফকল মানুকষি আধযারত্মে সকত্যি অনুসন্ধাকনি 
প্রয়াস সহজ হকি এিং এেই সাকথ থমাগল সাম্রকজযি িুরনয়ার্ও িক্ত হকি। 
 
থসরলকমি প্রকশ্নি উিি র্াকন আিুল ফজকলি িূরমোয় সন্তুষ্ট হকয় ইকত্ামকধয আেিি 
তু্রহন র্াকিি নেিাি প্ররত্ মকনাকর্াগ রর্কয়কছন। ত্াই রত্রন থখয়াল েিকলন না ত্াি 
পুত্র আিুল ফজকলি িক্তিয পুকিাপুরি সমথদন েিকত্ না থপকি েুরি েিকছ। থসরলকমি 
মকন হকলা এরি এেরি অরনরিত্ পর্কিপ। এই নতু্ন আধযারত্মে রিশ্বাস র্কত্া সহকজ 
মানুষকে রিকরাহী েকি তু্লকত্ পাকি, অনুরূপিাকি রে ত্াকর্ি মকধয থমাগল িাসেকর্ি 
প্ররত্ বমত্রীি মকনািাি সৃরষ্ট েিকত্ পািকি? 
 
* 
 
জাহাপনা, এেজন িাজ িত্দািাহে খিি একনকছ থর্, রূ্কিি এে গ্রাকম এে রিধিাকে 
জীিন্ত অিস্থায় ত্াি মৃত্ স্বামীি সকঙ্গ রচত্ায় র্াহ েিা হকি আজ সূর্দাকস্তি সময়। মৃত্ 
িযরক্তরি থসই গ্রাকমি প্রধান রছকলা। আপরন আকর্ি রর্কয়রছকলন এ ধিকনি সি ঘিনা 
ত্াৎিরর্ে িাকি আপনাকে জানাকনাি জনয। 

http://www.bengaliebook.com/


রুলার অভ দা ওয়ার্ল্ড : এম্পায়ার অভ দা ম াগল । অযাললক্স রাদারল ার্ড 

392 

www.bengaliebook.com                                  সূচিপত্র 
 

 

 
 গ্রামরি থোথায় অিরস্থত্? 
 
 এখান থথকে র্ি মাইল উিকি। 
 
 আরম পরিষ্কাি থঘাষর্া রর্কয়রছ এ ধিকনি িিদি ধমদীয় িীরত্ আরম িির্াস্ত েিকিা না। 
ত্ািা আমাি আকর্ি অমানয েিাি সাহস েীিাকি থপকলা? আরম রনকজ থসখাকন র্াকিা। 
আমাি থঘাডা প্রস্তুত্ েকিা এিং থর্হিিীকর্ি আমাি সকঙ্গ র্াওয়াি জনয বত্রি হকত্ 
িকলা। 
 
 থসরলম ত্াি রপত্াকে জনসমু্মকখ একত্া িুদ্ধ হকত্ োর্ারচৎ থর্কখকছ। আেিি ত্াি 
পরিচািেকর্ি সাহাকর্যি অকপিা না েকি রনকজই ত্াি থিিকমি থজািারি খুকল 
থফলকলন ভ্রমকর্ি থপািাে পডাি জনয। 
 
তু্রমও আমাি সকঙ্গ চকলা থসরলম। এিা থত্ামাি জনয এেরি মূলযিান রিিা হকি। 
সত্ীর্াহ ছাডা রহনু্দ প্রজাকর্ি অনযসি ধমদীয় আচাকিি রিষকয় আরম ত্াকর্ি পূর্দ স্বাধীনত্া 
রর্কয়রছ। তু্রম রনিয়ই জাকনা সত্ীর্াহ রে, ত্াই না? রহনু্দিা এই রিধিাকর্ি িকল 
িাকলািাসা ও সাহচকর্দি জ্বলন্ত মিাল রেন্তু িাস্তকি ত্ািা িিদিত্াি রিোি। পারিিারিে 
মর্দার্া িিা েিা সম্পকেদ এে রিেৃত্ ধাির্া থথকে স্বামীি আত্মীয় স্বজকনিা রিধিাকর্ি 
িলপূিদে মৃত্ স্বামীি সকঙ্গ অরির্গ্ধ েকি। আেিকিি মুখমণ্ডল েকঠাি থর্খাকলা। আরম 
আল্লাহকে এই জনয ধনযিার্ জানাই থর্ আমাকর্ি ধকমদ এ ধিকনি থোকনা রনয়ম প্রচরলত্ 
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থনই। থমাগলকর্ি জনয রু্দ্ধ থিকত্র মৃতু্যিির্ েিা সিকচকয় গকিদি রিষয়। আমাকর্ি মকধয 
এমন থোকনা িযরক্ত রে আকছ থর্ রু্দ্ধ ময়র্াকনি পরিিকত্দ রনজ রিছানাি থগৌিিহীন মৃতু্য 
থিকছ থনকি? রেন্তু আমাকর্ি োকিা মৃতু্যি পি আমাকর্ি স্ত্রীিা র্রর্ আত্মহত্যা েকি ত্াকে 
রে আমিা রু্দ্ধ ময়র্াকন মৃতু্যি মকত্া থগৌিকিি মকন েিকিা? তু্রম রে আমাি সকঙ্গ 
এেমত্ থসরলম? থসই মুহূকত্দ আেিকিি পরিচািেগর্ ত্াাঁকে থজািা এিং পালুন পডান 
থিষ েকি ত্াি থপিীিহুল থোমকি থোমি িন্ধনী িাাঁধরছকলা। 
 
থসরলম সম্মরত্সূচে মাথা নাডকলা। রেন্তু থসরলম ত্াি িািাি োকছ প্রোি েিকলা না থর্ 
সত্ীর্াকহি রিষয়রি এোধাকি ত্াি মকন রিতৃ্ষ্ণা এিং থিামাঞ্চ উিয়ই সৃরষ্ট েকি। অল্প 
েকয়ে রর্ন আকগ ত্াি সমিয়সী এে িালে গুরিিসন্ত হকয় রু্রর্কনি মকধযই মািা 
থগকছ। থসরলকমি মকত্া এেজন অল্প িয়সী থছকলি জনয মৃতু্যি মকত্া রিষয় রেছুিা 
রু্কিদাধয। এই িহকসযি জনযই হয়কত্া িযাপািরি রেছুিা অসুস্থয থিামাঞ্চ সৃরষ্ট েকি। আকধা 
অপিাধকিাধ সম্পি থেৌতূ্হল রনকয় থস রিধিাকর্ি রচত্ায় র্াহোলীন আত্দরচৎোকিি 
োরহনী শুকনকছ িহুিাি। থস এমন গল্পও শুকনকছ থর্ চুকল এিং পডকনি োপকড আগুন 
থলকগ র্াওয়া এে রিধিা পালাকত্ থচষ্টা েকি রেন্তু ত্াি স্বামীি আত্মীয়িা পুনিায় ত্াকে 
আগুকন রনকিপ েকি। 
 
জলরর্ েকিা থসরলম। আমিা থসখাকন সময় মকত্া থপৌঁছাকত্ পািকল হয়কত্া রিধিারিকে 
িাাঁচাকত্ পািকিা। 
 

http://www.bengaliebook.com/


রুলার অভ দা ওয়ার্ল্ড : এম্পায়ার অভ দা ম াগল । অযাললক্স রাদারল ার্ড 

394 

www.bengaliebook.com                                  সূচিপত্র 
 

 

ফকত্হপুি রিরি থথকে থিরিকয় রপত্া ও পুত্র পািাপারি থঘাডা ছুরিকয় অগ্রসি হকি। 
ত্াাঁকর্ি সমু্মকখ চািজন অগ্ররূ্ত্ রিঙ্গা িাজাকনাি মাধযকম সত্েদ সংকেত্ রর্কয় িাস্তা 
পরিষ্কাি েিকছ এিং থপছন থথকে থর্হিিীিা ত্াাঁকর্ি অনুসির্ েিকছ। রপত্াি সঙ্গী 
হকত্ থপকি থসরলম গিদ থিাধ েিকছ, থসইসকঙ্গ এই অরির্াকনি অিূত্পূিদ থিামাকঞ্চি স্বার্ 
ত্াি থপকিি মকধয অদু্ভত্ এে অনুিূরত্ সৃরষ্ট েিকছ। 
 
এিা মাকচদি থিকষি রর্কেি এে উষ্ণ রর্ন এিং ত্খন মধযাহ্ন থপরিকয় থগকছ। থঘাডাি 
খুকিি আঘাকত্ থিৌরত্প্ত উষ্ণ িূরম থথকে ফযাোকি ধূকলা উডকছ। রত্র্দে রৃ্রষ্টকত্ পরিিি 
নীল আোকিি রর্কে ত্ারেকয় থসরলম থর্খকত্ থপকলা সূর্দ ত্খকনা অকনে উপকি িকয়কছ। 
থিষেৃত্য র্রর্ সূর্দাকস্তি সময় সম্পি হয় ত্াহকল ত্াকর্ি হাকত্ র্কথষ্ট সময় িকয়কছ। রেন্তু 
আেিকিি মাকঝ থছািাি গরত্ েমাকনাি থোকনা লির্ থর্খা থগকলা না। ত্াি িার্ারম 
িকঙি স্টযারলয়নরিি িিীি ঘাকম রিকজ থগকছ এিং থসরলম লি েিকলা ত্াি রনকজি 
থঘাডারিিও এেই অিস্থা। রু্দ্ধ র্াত্রা েিাি সময় রে এিেমই পরিরস্থরত্ হয়? থসরলম 
িািকলা। রু্কদ্ধি রিষকয় থসরলকমি থোকনা অরিজ্ঞত্া থনই রেন্তু থস এ রিষকয় িীষর্ 
থেৌতূ্হলী। 
 
এই মুহূকত্দ ত্ািা এেরি পাহাকডি  াল থিকয় উপকিি উঠকছ র্া সামকনি রর্কে িমি 
সরু হকয় থগকছ এিং এাঁকে থিাঁকে চূডাি রর্কে অগ্রসি হকয়কছ। থসরি এেরি সমত্ল 
চূডা রিরিষ্ট পাহাড। থসখাকন থসরলম রেছু সাধাির্ িাকি রনরমদত্ ঘি থর্খকত্ থপকলা। 
আকিা রূ্কি িার্ারম থধায়াি থিখা থর্খা থগকলা। 
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 থসরলম আেিকিি রচৎোি শুনকত্ থপকলা, ওিা আমাকর্ি আগমকনি খিি থজকন থগকছ 
এিং ত্রিঘরড েকি রচত্ায় আগুন জ্বারলকয়কছ। এি জনয ওকর্ি েরঠন িারস্ত থপকত্ হকি। 
রপত্াি রর্কে ত্ারেকয় থসরলম থর্খকলা ত্াি রৃ্ঢ় থচায়াল রিরিষ্ট মুখরি থিাধ এিং 
হত্ািায় িক্ত হকয় উকঠকছ। ঘন ঘন শ্বাস রনকত্ থাো থঘাডা গুরলকে ত্ািা র্খন পাহাড 
চূডাি রর্কে ছুিাকলা, আেিি ত্াাঁি থলােকর্ি রচৎোি েকি িলকলন, জলরর্ েকিা। সময় 
নষ্ট েিা র্াকি না। 
 
পাহাকডি িীকষদ থপৌঁকছ থসরলম থর্খকত্ থপকলা ত্ািা এেরি মালিূরমকত্ উপরস্থত্ হকয়কছ। 
ত্াাঁকর্ি িাম পাকি এেগুি মারিি ইকি বত্রি ঘি র্াি মাঝখাকন এেরি েুয়া িকয়কছ 
এিং োন পাকি অকপিােৃত্ িড আোকিি এেরি িারড, র্রর্ও থসরি এেত্লা রেন্তু রনচু 
থর্য়াল রর্কয় থঘিা। এিা সম্ভিত্ গ্রাম-প্রধাকনি িাসস্থান। থসখাকন এেরি রনম গাকছি 
রনকচ এেরি র্রডি চািপায়াকত্ রু্রি রিশু ঘুরমকয় আকছ। চািপায়ারিি পাকি মারিকত্ 
এেরি েুেুকিি ছানা শুকয় আকছ। থসখাকন আি থোকনা মানুষ জন থনই। ত্কি থসরলম 
থর্খকলা থসখান থথকে রত্ন চািি গজ রূ্কি থমকি িকর্দি থপািাে পরিরহত্ রেছু সংখযে 
মানুষ জকডা হকয় আকছ। ত্াকর্ি সামকন জ্বলন্ত রচত্া থথকে ঘন োকলা থধায়া উপকিি 
রর্কে উকঠ র্াকি। 
 
 আেিি ত্াি থঘাডারিি পাাঁজকি থজাকি লারথ থমকি রচৎোি েকি উঠকলন, এরগকয় চকলা 
সিাই! েকয়ে মুহূকত্দি মকধয ত্ািা থছাি খাি থঝাাঁপ জঙ্গল থপরিকয় এেরি থখালা জায়গায় 
একস উপরস্থত্ হকলা, থর্খাকন ইকত্ামকধযই োঠ সারজকয় উাঁচু েকি িানাকনা রচত্াি 
চািপাকি উিম িাকি আগুন ধকি থগকছ। রচত্াি িীকষদ এেরি সার্া মসরলন জডাকনা 

http://www.bengaliebook.com/


রুলার অভ দা ওয়ার্ল্ড : এম্পায়ার অভ দা ম াগল । অযাললক্স রাদারল ার্ড 

396 

www.bengaliebook.com                                  সূচিপত্র 
 

 

মৃত্কর্হ থিায়াকনা িকয়কছ র্াকত্ এখকনা আগুন লাকগরন। রু্ই জন থলাে িাকি িাকি 
সামকন ঝুাঁকে পাত্র থথকে রঘ অথিা থত্ল জাত্ীয় রেছু মৃত্কর্হরিি উপি রছরিকয় 
রর্রিকলা। হলুর্ িকর্দি থসই ত্িল আগুকনি সংস্পকিদ একস ছযাত্ ছযাত্ িকব্দ জ্বকল 
উঠরছকলা। থসই মুহূকত্দ মৃত্কর্হরিি গাকয় থপচাকনা োপকড আগুন ধিকলা এিং ত্াজা 
মাংস থপাডাি গন্ধ থসরলকমি নাকে একলা। রচত্ারিি র্ি গকজি মকধয থপৌঁকছ আেিি 
ত্াি থঘাডা থামাকলন। উপরস্থত্ রিডরি একত্া থিরি মকনাকর্াগ রর্কয় রচত্ারি প্রত্যি 
েিরছকলা থর্ আগত্ অশ্বাকিাহীকর্ি িযাপাকি ত্াকর্ি প্ররত্রিয়া অত্যন্ত ধীকি হকলা। 
 
 রচত্ারি রঘকি থফকলা, আেিি ত্াি থর্হিিীকর্ রচৎোি েকি আকর্ি রর্কলন। রিকডি 
রর্কে এরগকয় রগকয় রত্রন েকঠাি স্বকি জানকত্ চাইকলন, থত্ামাকর্ি থনত্া থে? আেিি 
রহরন্দকত্ েথা িলকলন র্া এখানোি আঞ্চরলে িাষা। রত্রন রহরন্দ এিং ফাসদীকত্ সমান 
র্ি। 
 
আরম, আগুকন থর্ রু্জন থলাে থত্ল ছুডরছকলা ত্াকর্ি এেজন জিাি রর্কলা। আমিা 
আমাি রপত্াি মিকর্হ র্াহ েিরছ, রত্রন এই গ্রাকমি প্রধান রছকলন। আরম ত্াি িড 
থছকল সিীি। 
 
তু্রম রে জাকনা আরম থে? 
 
 না, জনাি। সিীি মাথা নাডকলা। ত্কি থসরলম লিয েিকলা সিীি ধীকি আেিকিি 
থঘাডাি জাাঁেজমেপূর্দ সাজসজ্জা এিং এি আকিাহীি থপািাে এিং গলা ও হাকত্ি িত্ন 
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গুরল পর্দকিির্ েকি ত্াি মর্দার্া থিাঝাি থচষ্টা েিকছ। ত্ািপি থস সিস্ত্র িিীকর্িও 
পর্দকিির্ েিকলা এিং িীরত্ি পরিিকত্দ ত্াি িসকন্তি র্াগ সমৃদ্ধ েুৎরসত্ থচহািায় 
রিভ্রারন্ত ছরডকয় পডকলা। 
 
 আরম থত্ামাকর্ি সম্রাি। আরম খিি থপকয়রছ থত্ামাকর্ি এখাকন এেজন রিধিাকে জীিন্ত 
অিস্থায় ত্াি মৃত্ স্বামীি রচত্ায় পুরডকয় মািাি আকয়াজন েিা হকি। রিষয়রি রে সরত্য? 
 
সিীি আিািও মাথা নাডকলা, ত্কি এে মুহূকত্দি জনয থস োছাোরছ অিরস্থত্ খকডি 
বত্রি এেরি েুকড ঘকিি রর্কে ত্াোকলা। আেিিও ত্াি রৃ্রষ্ট অনুসির্ েকি থসরর্কে 
ত্াোকলন এিং সকঙ্গ সকঙ্গ িিীকর্ি ইিািা েিকলন ঘিরি ত্ল্লািী েিাি জনয। েকয়ে 
মুহূত্দ পি এেজন িিী এেরি অল্পিয়সী সার্া িাডী পডা অকচত্ন থমকয়কে থোকল েকি 
একন আেিকিি সামকন মারিকত্ শুইকয় রর্কলা। থসরলম থর্খকলা থমকয়রিি থচাখ রু্রি 
থিালা রেন্তু রে ঘিকছ ত্া িুঝকত্ পািকছ িকল মকন হকলা না। 
 
 থেউ ওি জনয এেিু পারন রনকয় একসা। আেিি আকর্ি রর্কলন। গ্রামিাসীকর্ি মকধয 
থথকে এেরি িালে থর্ৌকড মারিি পাকত্র েকি সামানয পারন রনকয় একলা। আেিি থঘাডা 
থথকে থনকম থছকলরিি হাত্ থথকে পারনি পাত্ররি রনকলন ত্ািপি থমকয়রিি পাকি হাাঁিু 
থগকড িকস ত্াি মুকখ পাত্ররি োত্ েকি থছাাঁয়াকলন। প্রথকম রেছু পারন ত্াি গাল গরডকয় 
পকড থগকলা রেন্তু ত্ািপি থস ত্াি মাথারি সামানয থসাজা েকি পারন পান েিকত্ 
লাগকলা। থসরলম ঝুাঁকে ত্াি থচাকখি রর্কে ত্ারেকয় থর্খকত্ থপকলা থচাকখি মরর্ রু্রি 
সম্প্রসারিত্ হকয় অকনে িড আোি ধাির্ েকিকছ। 
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 এই থমকয়রি থে? এিুরন জিাি র্াও নইকল আল্লাহি েসম আরম এই মুহূকত্দ ধি থথকে 
থত্ামাি গর্দান নারমকয় থর্কিা! আেিি িুদ্ধ েকে িলকলন। 
 
সিীি হাত্ েচলাকলা। ও আমাি রপত্াি রিধিা স্ত্রী িেুন্তলা-আমাি আসল মা মািা 
র্াওয়াি এে িছি পকি আমাি রপত্া ওকে রিকয় েকি এিং এখন থথকে রত্ন মাস 
আকগ রত্রন অসুস্থ হকয় পকডন। 
 
 ওি িয়স েত্? 
 
 পকনকিা জাহাপনা। 
 
 তু্রম ত্াকে মার্ে রর্কয় থনিাগ্রস্ত েকিকছ, ত্াই না? 
 
আরম ওকে ওরপয়াকমি গুরল থসিন েরিকয়রছ। আপরন িুঝকিন না জাাঁহাপনা। োির্ 
আপরন রহনু্দ নন। পরিিাকিি মর্দার্া িিাি জনয এেজন রিধিাি র্ারয়ত্ব রনজ স্বামীকে 
জ্বলন্ত রচত্া পর্দন্ত অনুসির্ েিা…আরম ওি েষ্ট েমাকনাি জনয ওকে মার্ে রর্কয়রছ। 
 
তু্রম ওকে মার্ে রর্কয়কছ র্াকত্ রচত্াি আগুকন তু্রম ওকে রনকিপ েিাি সময় থস 
প্ররত্িার্ না েকি। 
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থমকয়রি ত্খন উকঠ িকসকছ এিং রিভ্রান্ত রৃ্রষ্টকত্ চািরর্কে ত্াোকি। ত্াি থপছকন 
অিরস্থত্ রচত্াি আগুন আকিা উাঁচুকত্ লারফকয় উঠকছ, োঠ ফািাি িব্দ হকি এিং 
অরিসু্ফরলঙ্গ রছিকে আসকছ। সুগরন্ধ থত্ল এিং রঘ সহ মাংস থপাডাি ফকল অত্যন্ত 
ঝাাঁঝাকলা গন্ধ িাত্াকস ছরডকয় পডকছ। হঠাৎ থস থোথায় িকয়কছ এিং রে ঘিকছ িুঝকত্ 
থপকি িেুন্তলা োাঁপকত্ োাঁপকত্ উকঠ র্াাঁরডকয় রচত্াি রর্কে ঘুিকলা। রচত্াি মাঝখাকন 
ত্খন ত্াি মৃত্ স্বামীি থর্হরি মিাকলি মকত্া জ্বলকছ। িেুন্তলাি আগুকনি রর্কে ত্ারেকয় 
থাো অিস্থাকত্ই মৃত্কর্কহি মাথারি সিকব্দ ফািকলা এিং একে অনুসির্ েকি রেছু 
িাজা হওয়াি ছযাত্ ছযাত্ িব্দ পাওয়া থগকলা-থিাঝা থগকলা মগজ িস্মীিূত্ হকলা। 
 
সিীি িুদ্ধ রৃ্রষ্টকত্ িেুন্তলাি রর্কে ত্াোকলা, মুহূকত্দি জনয থস আেিি এিং ত্াি 
সফিসঙ্গী অথিা রনিকব্দ র্াাঁরডকয় থাো গ্রামিসীকর্ি উপরস্থরত্ি েথা িুকল থগকলা। 
থত্ামাি স্বামীকে গ্রাস েিা ঐ আগুকন রনকজকে সমপদর্ েিা থত্ামাি পরিত্র র্ারয়ত্ব। 
আমাি রনকজি মা র্রর্ থিাঁকচ থােকত্ন ত্াহকল রত্রন ত্াই েিকত্ন এিং এি জনয রত্রন 
গিদকিাধ েিকত্ন। তু্রম আমাকর্ি পরিিাকিি সুনাকমি উপি োরলমা থলপন েিকছ। 
 
 ও নয়, তু্রম এেরি জঘনয অপিাধ েিকত্ র্ারিকল। আরম আমাি সমগ্র িাকজয সত্ীর্াহ 
প্রথা রনরষদ্ধ েকিরছ, রিধিা রনকজ মৃতু্যিির্ েিকত্ িারজ থহাে অথিা না থহাে। আরম 
এধিকনি িিদি োজ িির্াস্ত েিকিা না। আেিি থমকয়রিি রর্কে রফিকলন। তু্রম 
এখাকন থােকল থত্ামাি জীিন ঝুাঁরেি মকধয থােকি। আরম আেিি, থত্ামাি সম্রাি। 
আরম থত্ামাকে এই সুকর্াগ রর্রি থর্, তু্রম র্রর্ চাও ত্াহকল আমাি সকঙ্গ আমাি 
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িাজপ্রাসাকর্ আসকত্ পাকিা। থসখাকন তু্রম আমাি থহকিকম পরিচারিো রহকসকি োজ 
েিাি সুকর্াগ পাকি। তু্রম রে িারজ আকছা? 
 
জ্বী জাহাপনা, থমকয়রি উিি রর্কলা। এি আকগ থস িুঝকত্ পাকিরন আেিি থে এিং 
থসরলম লিয েিকলা থমকয়রি ত্াি িািাি থচাকখ থচাকখ ত্াোকত্ সাহস পাকি না। 
 
এিাকি থত্ামাকে রনকয় আরম রে েিকিা থিাকনা, আেিি সিীকিি রর্কে ত্াোকলন, ত্াি 
থচহািায় রেছুিা অিজ্ঞাি িাি রিিাজ েিরছকলা। থত্ামাি ধকমদ র্রর্ এমন রনয়ম থােকত্া 
থর্ রপত্াি সকঙ্গ থত্ামাকেও রচত্াি আগুকন জ্বলকত্ হকি ত্াহকল রে তু্রম থস্বিায় জ্বলন্ত 
আগুকন ঝাাঁপ রর্কত্? আমাি মকন হয় না। িিী, ওকে ধকি রচত্াি োকছ রনকয় র্াও। 
 
সিীকিি িসকন্তি র্াগরিরিষ্ট মুখরি হঠাৎ ঘাকম রিকজ থত্লকত্কল হকয় উঠকলা এিং থস 
ঘন ঘন শ্বাস রনকত্ শুরু েিকলা। জাহাপনা, র্য়া েরুন…. থস িমা প্রাথদনা েিকত্ 
লাগকলা র্খন রু্জন িিী রু্রর্ে থথকে ত্াকে িক্ত েকি ধকি আগুকনি রর্কে থিকন রনকয় 
থর্কত্ লাগকলা। ত্াি গডন একত্া হালো পাত্লা থর্ িিীিা ত্াকে সহকজই এেগুি 
খকডি মকত্া আগুকন ছুাঁকড রর্কত্ পাকি, থসরলম িািকলা। 
 
এিাি আেিি এরগকয় থগকলন। ওি োাঁকধি োছিা িক্ত েকি ধকি িাকখা, রত্রন আকর্ি 
রর্কলন। আমিা এখন থর্খকিা থর্ থির্না থস অনয এেজনকে রর্কত্ থচকয়রছকলা ত্া থস 
রনকজ েীিাকি সহয েিকত্ পাকি। 
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ত্ািপি সিীকিি োন হাত্রি েনুই এি রঠে উপকি ধকি আেিি ত্াি হাকত্ি 
অগ্রিাগরি আগুকন প্রকিি েিাকলন। সিীকিি গগন থির্ী রচৎোকি চািরর্ে প্রেরম্পত্ 
হকলা। থস সিদিরক্তকত্ আেিকিি োছ থথকে রনকজকে মুক্ত েিকত্ চাইকলা রেন্তু রত্রন 
ইস্পাত্রৃ্ঢ় মুরষ্ঠকত্ ত্াি হাত্রি আকিা এেিু সময় আগুকনি মকধয ধকি িাখকলন। 
সিীকিি িমাগত্ উচ্চ হকত্ থাো আত্দনার্ এিাকি পশুি রচৎোকিি মকত্া থিানাকলা। 
রিধিা থমকয়রি পর্দন্ত এই রৃ্িয আি সহয েিকত্ পািরছকলা না। 
 
হঠাৎ সিীি অজ্ঞান হকয় থগকলা এিং আগুকন োঠ থপাডি িব্দ ছাডা চািরর্কে আি 
থোকনা িব্দ িইকলা না। সিীকিি রনকস্তজ থর্হরিকে রু্হাকত্ ধকি আেিি আগুকনি োছ 
থথকে সরিকয় আনকলন। ত্াি োন হাত্রি মািাত্মেিাকি পুকড থগকছ। রত্রন থপাডা হাত্রি 
েকয়ে মুহূত্দ উাঁচু েকি ধকি িাখকলন র্াকত্ উপরস্থত্ সেকল থসিা িাকলা মকত্া থর্খকত্ 
পাকি, ত্ািপি সিীকিি থর্হরি থছকড রর্কল ত্া মারিকত্ আছকড পডকলা। এিপি আেিি 
গ্রামিাসীকর্ি রেছু িলাি জনয ঘুিকলন, ত্ািা এেিু আকগ ঘকি র্াওয়া ঘিনারি প্রত্যি 
েকি থিি আত্রঙ্কত্, পিস্পকিি সকঙ্গ জডাজরড েকি এমন িাকি র্াাঁরডকয় আকছ থর্কনা 
এের্ল থিডা থনেকডি উপরস্থরত্ থিি থপকয়কছ। 
 
থত্ামিা আমাি নযায় রিচাি প্রত্যি েিকল। আরম আিা েরি আমাি আইন সেকল মানয 
েিকি, ত্া না হকল আইন িঙ্গোিীকর্ি িয়ািহ িারস্ত প্রর্ান েিা হকি। থত্ামিা সেকল 
এই থলােরিি মকত্াই অপিাধী। আেিি আঙু্গরল রনকর্দি েকি সিীিকে থর্খাকলন, ত্খন 
ত্াি জ্ঞান রফকি আসকছ এিং ত্াি মুখ রর্কয় র্ির্াোত্ি িব্দ থিি হকি। থত্ামিা 
সেকল জানকত্ এেরি রনকর্দাষ থমকয়কে জীিন্ত পুরডকয় থফলাি উকর্যাগ থনয়া হকয়কছ এিং 
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ত্া প্ররত্কিাধ েিাি জনয থত্ামিা রেছুই েকিারন। আরম সিীকিি মকত্া থত্ামাকর্ি 
আগুকনি স্বার্ অনুিি েিাকিা না রেন্তু আরম থত্ামাকর্ি র্ি রমরনি সময় থর্কিা 
থত্ামাকর্ি রজরনসপত্র এিং গিারর্ পশু সরিকয় থফলাি জনয। ত্ািপি আমাি থলাকেিা 
থত্ামাকর্ি সমগ্র গ্রামরিকে এেরি জ্বলন্ত রচত্ায় পরির্ত্ েিকি। পিিত্দী সমকয় থত্ামিা 
র্খন এই গ্রামরি পুনরনমদার্ েিাি জনয পরিেম েিকি ত্খন থত্ামিা থত্ামাকর্ি ম্রাকিি 
আকর্ি অমানয েিাি পরির্রত্ রে হকত্ পাকি থস রিষকয় রচন্তা েিাি সময় পাকি। 
 
 রেছু সময় পকি সািা গ্রাম র্াউ র্াউ েকি জ্বলকত্ লাগকলা। িেুন্তলা এেজন িিীি 
থঘাডাি রপছকন িকস রছকলা। িালীনত্া িিাি জনয িড আোকিি এেরি রুমাল রর্কয় 
ত্াি মাথা  াো িকয়কছ। র্লরি পাহাকডি  াল থিকয় রফিরত্ পথ ধকিকছ। থসরলম লিয 
েিকলা থমকয়রি এে িািও ত্াি র্ীঘদরর্কনি িাসস্থাকনি রর্কে রফকি ত্াোল না। রনকজি 
িািাি রর্কে ত্ারেকয় থস অনুিি েিকলা রনকজকে একত্ািা গরিদত্ ত্াি আকগ েখকনাও 
মকন হয়রন এিং থস অেিকিি পুত্র এিং এেজন থমাগল হওয়াি জনয আনন্দ থিাধ 
েিকলা। 
 
* 
 
িািাকে অত্যন্ত চমৎোি লাগরছকলা। আরম ত্াকে একত্া িমত্া এিং েতৃ্দকত্বি সকঙ্গ 
আকগ েখকনাও রিচাি োজ সম্পার্ন েিকত্ থর্রখরন। িাজসিাি গত্ানুগরত্ে ধীি, 
জকডা এিং আনুষ্ঠারনে েমদোকণ্ডি তু্লনায় ত্া রছকলা সমূ্পর্দ রিি। ত্াি রপত্াি রহনু্দ 
রিধিারিকে িিা েিাি পি থথকে থসরলম ঘিনারি স্মির্ েকি িীষর্ অনুপ্রারর্ত্ থিাধ 
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েিরছকলা। রিকিষ েকি ত্াৎিরর্ে িাকি রে িলকত্ হকি িা েিকত্ হকি থস সম্পকেদ 
ত্াি িািাি প্রজ্ঞা ত্াকে অরিিূত্ েকিকছ। থসিাই প্রেৃত্ িমত্াি িরহপ্রোি। 
 
রত্রন আমাকর্ি িূখকণ্ড প্রচরলত্ অত্যন্ত প্রাচীন িীরত্ি উপি অনযায় হস্ত থিপ েকিকছন, 
হীিািাঈ ঠাণ্ডা স্বকি িলকলা। 
 
 রেন্তু িািা থত্া রহনু্দকর্ি অরধোি িিাি রিষকয় র্কথষ্ট সকচত্ন। মাত্র েকয়েরর্ন আকগ 
আরম েকয়েজন মাওলানাকে ত্াি সহনিীলত্াি সমাকলাচনা েিকত্ শুকনরছ। এেজন 
মাওলানা িলরছকলন িািা র্মুনা এিং গঙ্গা নর্ীি সঙ্গমস্থকল অিরস্থত্ এলাহািাকর্ 
রহনু্দকর্ি এেরি ত্ীথদস্থাকন রনকজ উপরস্থত্ থথকে প্রাথদনা েিকিন। আকিেজন মাওলানা 
অরিকর্াগ েিরছকলা রত্রন নারে আগুন, পারন, পাথি এিং গাকছি পূজা েিািও 
মানরসেত্া িাকখন…এমনরে পরিত্র গরুগুরলকে রত্রন ত্াি িহি এিং গ্রামগুরলকত্ 
মুক্তিাকি চলাকফিা েিাি িযাপাকিও অনুকমার্ন রর্কয়কছন এিং থসগুরলি থগািি…. 
 
থত্ামাি িািাি মকন র্খন র্া ইিা হয় রত্রন থসিাই িাস্তিায়ন েকিন। সত্ীর্াহ প্রথাি 
িযাপাকি হস্তকিপ েিাি থোকনা অরধোি ত্াি থনই। এিা ত্াি এরক্তয়ািিূক্ত রিষয় নয়। 
 
আমাি মকন হয় সত্ীর্াকহি রিষকয় হস্তকিপ েিাি অরধোি ত্াি িকয়কছ। োির্ রত্রন 
এই প্রথা রনরষদ্ধ েকিকছন। ঐ গ্রাকমি থলাকেিা ত্াি আকর্ি অমানয েিকত্ থচকয়রছকলা। 
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 ত্ািা থত্ামাি িািাি থচকয়ও উচ্চত্ি প্রিুি আকর্ি পালন েিরছকলা। এিা ত্াাঁকর্ি 
অিাধযত্া নয় িিং র্ারয়ত্ব রছকলা। হীিািাঈ এি েথা গুরল থসরলমকে মকন েরিকয় রর্কলা 
সিীি ত্াি েৃত্েকমদি রিষকয় থর্ রু্রক্ত প্রর্িদন েকিরছকলা এিং থজসুইিিা ত্াাঁকর্ি 
রগজদাি রনষু্ঠি েমদোকণ্ডি রিষকয় থর্ রু্রক্ত প্রর্িদন েকি, উিয়ই ত্াি োকছ িিদিত্া িকল 
মকন হয়। থসরলম থোকনা মন্তিয না েকি হীিািাঈ এি িক্তিয শুনকত্ লাগকলা। আমাি 
থলাকেিা- ত্ািা থত্ামািও স্বজাত্ীয় িাজপুত্িা সত্ীর্াহ প্রথা পালন েকি আসকছ প্রায় 
সমকয়ি আিম্ভ থথকে। আরম র্খন িারলো রছলাম ত্খন িহুিাি থর্কখরছ সম্ভ্রান্ত িাজপুত্ 
রিধিািা ত্াকর্ি মৃত্ স্বামীি মাথা থোকলি উপি রনকয় জীিন্ত অিস্থায় রচত্াি আগুকন 
পুকড ছাই হকয় থগকছ। ত্াকর্ি মুকখি হারস রিলীন হয়রন এিং থির্নায় ত্াি িু িব্দরি 
পর্দন্ত েকিরন। 
 
 থসিা ত্াকর্ি িুল রসদ্ধান্ত রছকলা…স্বািারিে মৃতু্যি সময় উপরস্থত্ হওয়াি আকগই থেকনা 
ত্ািা জীিন থর্কি? একত্ রে মঙ্গল সারধত্ হকত্ পাকি? 
 
 এি মাধযকম ত্াাঁকর্ি অেৃরত্রম িাকলািাসা প্রমারর্ত্ হয়, থসই সকঙ্গ সাহস এিং িরক্ত এিং 
এই আত্মত্যাগ ত্াকর্ি পরিিাকি সম্মান িকয় আকন। আরম থত্ামাকে আকগও িকলরছ 
আমিা িাজপুত্িা আগুন এিং সূকর্দি সন্তান। আগুকনি র্হন িরক্ত আমাকর্ি পরিিি 
এিং মর্দার্া সম্পি েকি এমন রিশ্বাস অনয থর্ থোকনা থের্ীি রহনু্দকর্ি তু্লনায় 
আমাকর্ি মকধয অকনে থিরি। আমাকর্ি ইরত্হাকস িহুিাি এমন ঘকিকছ এিং থিষ িাি 
ত্া ঘকিকছ র্খন থত্ামাি িািা রচিিগড অিকিাধ েকিরছকলা। র্খন থিাঝা রগকয়রছকলা 
আমাকর্ি পুরুষকর্ি রু্দ্ধ থিকত্র রনরিত্ মৃতু্য িির্ েিকত্ হকি, ত্খন িাজপুত্ নািীিা 
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ত্াকর্ি উিম থপািাে এিং গহনা পরিধান েকি, থর্কনা থসিা ত্াকর্ি রিকয়ি রর্ন। 
ত্ািপি ত্ািা ত্াকর্ি িানীকে অনুসির্ েকি র্লিদ্ধ িাকি িাজেীয় ত্োিধাকন রনরমদত্ 
রিিাল রচত্াি মাকঝ ঝাাঁরপকয় পকড জীিন অিসান েকি। 
 
এমনিা েখকনাও ঘিকি না থর্ ত্াি মাকে আেিকিি রচত্ায় ঝাাঁরপকয় পকড সম্ভ্রম িিা 
েিকত্ হকি থর্কহতু্ মুসলমানিা ত্াকর্ি মৃত্কর্হ র্াহ েকি না, থসরলম িািকলা। মাকয়ি 
রু্রক্তহীন অহঙ্কািী থচহািাি রর্কে ত্ারেকয় থসরলকমি মকন হকলা রত্রন র্রর্ থোকনা 
িাজপুকত্ি স্ত্রী হকত্ন ত্াহকল রত্রন খুরি মকন ত্াি রচত্ায় আত্মাহুরত্ রর্কত্ন। রেন্তু 
িেুন্তলাি আত্রঙ্কত্ মুকখি সৃ্মরত্ থসরলকমি মকন এই অথদহীন জীিন রিসজদকনি থমরে 
অহঙ্কাি সম্পকেদ রিতৃ্ষ্ণা সৃরষ্ট েিকলা। ত্াি থথকে মাত্র রু্ই িছকিি িড এই থমকয়রি 
মৃতু্যি পরিিকত্দ জীিন থিকছ রনকয়কছ এিং ত্াি মন িলকছ থস রঠে োজরিই েকিকছ। 
িহুিাি থস ত্াি মা এিং িািাি আচির্ মূলযায়ন েিাি সময় এ িযাপাকি রিভ্রান্ত থিাধ 
েকিকছ থর্ থে সরঠে। রেন্তু সত্ীর্াকহি রিষকয় থস রনরিত্ িাকিই ত্াি িািাি রসদ্ধান্ত 
সমথদন েকি। 
 
. 
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১৮. মর্াদ্ধা রু্িরাজ 
 
আরম রসদ্ধান্ত রনকয়রছ আমাি িাজধানী ফকত্হপুি রিরি থথকে লাকহাকি স্থানান্তি েিকিা। 
অরিলকম্ব ত্াি প্রস্তুরত্ আিম্ভ হকি। রু্ই মাকসি মকধয আরম আমাি সিাসর্কর্ি রনকয় 
লাকহাকিি উকদ্দকিয িওনা হকিা। সিা এখাকনই সমাপ্ত হকলা। 
 
থসরলম সিােকিি রপছন রর্কে র্াাঁরডকয় রছকলা। ত্াি হৃর্স্পন্দন দ্রুত্ত্ি হকলা র্খন 
আেিি থর্হিিীসহ ত্াি পাকিি র্িজা রর্কয় থিৌর আকলারেত্ উঠাকন থিরিকয় থগকলন। 
সিায় উপরস্থত্ সর্সযকর্ি হত্িম্ব থচহািা এিং উকিরজত্ বহ হল্লা শুকন স্পষ্টত্ই থিাঝা 
র্ারিকলা আেিকিি এই থঘাষর্ায় ত্ািা অিাে এিং অসন্তুষ্ট হকয়কছন। আজকেি সিাি 
প্রধান আকলাচয রিষয় রছকলা িাজাকিি উপি আকিারপত্ েকিি হাি পুর্িঃরনধদাির্ েিা, 
ত্াি মাকঝ হঠাৎ এ ধিকনি থঘাষর্ায় সেকলি অিাে হওয়ািই েথা। এেমাত্র আিুল 
ফজলকে অরিচরলত্ মকন হকলা র্খন থস সিাি োর্দরিিির্ী রলরপিদ্ধ েিা থিষ েিকলা। 
ত্াি মাংসল মুকখ থলকগ থাো মুচরে হারস থর্কখ থিাঝা র্ারিল-সম্ভিত্ হারসরি ইিােৃত্ 
িাকি আকিারপত্-আেিকিি রসদ্ধান্ত সম্পকেদ থস পূকিদই অিগত্ রছকলা। থেকনা ত্াি 
সিদর্া মকন হয় এে ঘুরষ থমকি আিুল ফজকলি মুকখি ঐ অিজ্ঞারমরেত্ হারস রিলুপ্ত েকি 
থর্য়? থসরলম িািকলা। হয়কত্া থস আিা েকি ত্াি িািা রনকজি রচন্তািািনা গুরল রনকয় 
ত্াি সকঙ্গই থিরি আকলাচনা েরুে। রিকিষ েকি এই িাজধানী পরিিত্দকনি রসদ্ধান্তরি। 
রিষয়রি ত্াকে িীষর্ থেৌতূ্হলী েকি তু্কলকছ, রেছুিা রু্রিন্তাগ্রস্তও। ত্াি িািা ের্ারচৎ 
আকিগ ত্ারডত্ হকয় রসদ্ধান্ত থনন। এই িাজধানী স্থানান্তকিি রসদ্ধান্তরি রনিয়ই ত্াি 
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িািাি িরিষযত্ পরিেল্পনা িাস্তিায়কনি জনয গুরুত্বপূর্দ। রেন্তু রে থসই পরিেল্পনা? 
রপত্াি থজযষ্ঠপুত্র রহকসকি রপত্াকে ত্াি র্কথষ্ট থিাঝা উরচত্ ত্াি উকদ্দিয গুরল অনুমান 
েিাি জনয। ত্াি থচকয়ও িড রিষয় হকলা এি ফকল ত্াি উপি রে প্ররত্রিয়া হকি? 
ত্াকেও রে নতু্ন িাজধানীকত্ রনকয় র্াওয়া হকি? ত্াি মা হীিািাঈ এি িাকগয রে 
ঘিকি? ত্াকে রে এই ফকত্হপুি রিরিি িাজ প্রাসাকর্ থিকখ র্াওয়া হকি? এমন রেছু 
ঘিাি সম্ভািনাই থিরি। মাকয়ি সকঙ্গ থর্খা েিকত্ এখকনা থসরলকমি িাকলা লাকগ, র্রর্ও 
ত্া অরনয়রমত্ এিং িািাি প্ররত্ রত্রন এখকনা অরিচল ঘৃর্া প্রর্িদন েকিন। ত্াকে ত্াি 
অরিিািেকর্ি এেজকনি োছ থথকে রিরিি েিা হকত্ পাকি এমন রচন্তা মাথায় 
আসকত্ই থসরলম উরিি হকয় পডকলা। ত্াকে জানকত্ হকি িািা ত্াি িযাপাকি রে রসদ্ধান্ত 
রনকয়কছন। এ রিষকয় সিাসরি ত্াাঁকে রজজ্ঞাসা েিাি অরধোি রে ত্াি থনই? 
 
ত্েদিত্ সিাসর্কর্ি রিড থঠকল থসরলম দ্রুত্ সিা েি থথকে থিরিকয় একলা। থর্ৌকড 
উঠান থপরিকয় থস ত্াি রপত্াি িযরক্তগত্ েকিি সামকন হারজি হকলা। ত্াকে থর্কখ 
িিীিা েকিি র্িজা খুকল রর্কলা প্রকিি েিাি জনয। রিত্কি  ুকে থসরলম থর্খকত্ 
থপকলা আেিি ত্াাঁি আনুষ্ঠারনে ত্কলায়ািরি থোমি থথকে খুকল িাখকছন। ত্াি মকন 
এেিু আকগ সৃরষ্ট হওয়া আত্মরিশ্বাকস হঠাৎ েকিই ঘািরত্ থর্খা রর্কলা এিং থস ইত্স্তত্ 
থিাধ েিকলা। থস িুঝকত্ পািকছ না রে িকল শুরু েিকি রেম্বা থর্ িেম দ্রুত্ থিকগ 
একসকছ থসিাকিই প্রস্থান েিকি রে না। র্াই থহাে, আেিি ত্াকে েকি  ুেকত্ 
থর্কখকছন এিং রত্রন ত্াকে প্রশ্ন েিকলন, থসরলম, তু্রম রে চাও? 
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 আরম জানকত্ চারিলাম আমিা ফকত্হপুি রিরি ত্যাগ েিরছ থেকনা, থসরলম চি েকি 
িকল থফলকলা। 
 
 এরি এেরি িাকলা প্রশ্ন এিং নযার্যও িকি। তু্রম ঐ িুলরিি উপি িকস এেিু অকপিা 
েকিা, আরম থপািাে পরিিত্দন েকি থত্ামাকে উিি থর্কিা। 
 
থসরলম িুকলি উপি িসকলা, অরস্থি িাকি থস ত্াি আঙু্গকল পডা থসানাি আংরিিা 
থঘািাকত্ লাগকলা। এরি ত্াকে ত্াি মা উপহাি রর্কয়কছন এিং অিযাসিিত্ থসিা থস 
সিদর্া ত্াি োন হকত্ি ত্জদনীকত্ পকড থাকে। আেিি থপািাে পরিিত্দন েকি থসানাি 
গামলায় িাখা থগালাপ জকল হাত্ এিং মুখ ধুকলন, ত্াি রু্জন ত্রুর্ পরিচািে থসরি 
ত্াাঁি সামকন ধকি থিকখকছ। রত্রন পরিচািেকর্ি রির্ায় েকি থসরলকমি পাকি থাো 
আকিেরি িুকল িসকলন। 
 
 তু্রম রে িলকত্ পাকিা থসরলম, থেকনা আরম িাজধানী লাকহাকি স্থানান্তকিি রসদ্ধান্ত 
রনকয়রছ? 
 
এে মুহূত্দ থসরলম চুপ েকি িইকলা, রে িলকি িুঝকত্ পািকছ না। ত্ািপি থস রেছুিা 
িাকধা িাকধা স্বকি িকল উঠকলা, আরম রঠে জারন না…আরম খুি অিাে হকয়রছ োির্ থিরি 
রর্ন হয়রন তু্রম রনকজ এই িহিরি বত্রি েকিকছ িহু িাো খিচ েকি িরিষযত্ রষ্টা থিখ 
থসরলম রচিরত্ি সম্মাকন এিং আমাি ও আমাি অনয িাইকর্ি জন্মরর্ন এিং গুজিাি ও 
িাংলায় থত্ামাি মহান রিজয় উর্যাপকনি জকনযও…আরম রচন্তা েকি পারি না থেকনা তু্রম 
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এ রসদ্ধান্ত রনকয়কছ। থসই জনযই আরম থত্ামাি োকছ একসরছ…জানাি জনয…এেজন 
সিাসর্ পারন সিিিাহ সম্পকেদ রেছু িলরছকলা…। 
 
 পারন সিিিাকহি সকঙ্গ এি থোকনা সম্পেদ থনই। পারনি সমসযারি সমাধান েিা সম্ভি। 
আি এই িহিরি রনমদার্ েিকত্ থর্ রিপুল পরিমার্ অথদ খিচ হকয়কছ থস রিষকয়ও 
থত্ামাি রু্রিন্তা েিাি রেছু থনই। আমাকর্ি সাম্রাজয িত্দমাকন একত্া সমৃদ্ধ থর্ অত্ীকত্ 
খিচ েিা অথদ িরিষযকত্ি রসদ্ধান্ত গ্রহকর্ি থিকত্র থোকনা প্রিাি থফলকি না। আরম 
আকিা অরধে িমত্ািালী হকত্ চাই এিং সাম্রাকজযি সমৃরদ্ধ ও ধনসম্পর্ আকিা িৃরদ্ধ 
েিকত্ চাই একত্া সম্পর্ র্া রর্কয় এিেম র্িরি, এমনরে এেকিারি ফকত্হপুি রিরি 
বত্রি েিা র্াকি। 
 
তু্রম রে থিাঝাকত্ চাইকছা িািা? 
 
 থত্ামাি প্ররপত্ামহ িািি রলকখ থগকছন এেজন সম্রাি র্রর্ ত্াি অনুসািীকর্ি রু্দ্ধ এিং 
লুিত্িাকজি সুকর্াগ েকি না থর্ন ত্াহকল ত্াকর্ি অলস মকন অল্প সমকয়ি মকধযই 
রিকরাকহি অনুকপ্রির্া সৃরষ্ট হয়। আি আমাি রনকজি অরিজ্ঞত্া থথকে আরম উপলরব্ধ 
েকিরছ থর্ এেজন িাসে র্রর্ নতু্ন সাম্রাজয রিজকয় আগ্রহ না থর্খায় ত্াহকল ত্াি 
প্ররত্কিিী িাকজযি অরধপরত্গর্ মকন েকি থস রু্িদল হকয় পকডকছ এিং খুি িীঘ্রই ত্ািা 
ত্াি িাজয আিমকর্ি পরিেল্পনা েিকত্ থাকে। আরম লাকহাকি িাজধানী স্থানান্ত ি 
েিকত্ র্ারি এই জনয থর্ িীঘ্রই আরম আমাি সাম্রাকজযি পরিরধ রিসৃ্তত্ জনয আিাি রু্দ্ধ 
শুরু েিকিা। 
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থসরলকমি মাকঝ উল্লাস এিং স্বরস্তি রমে প্ররত্রিয়া হকলা। ত্াি রপত্া রু্দ্ধ এিং রিজয় 
অরির্ান িযত্ীত্ আি রেছু িািকছন না। তু্রম থর্কহতু্ লাকহাকি থত্ামাি থসনা রিরিি 
স্থাপন েিকত্ র্াকি এি অথদ রে এই থর্ তু্রম উিি রর্কে িাজয রিস্তাি েিকত্ চাও? 
 
অকনেিা ত্াই। রসনু্ধ এিং থিলুরচস্তাকনি িাসেিা িহু রর্ন ধকি আমাকর্ি জনয হুমরে 
স্বরূপ এিং বিিাম খান র্খন আমাি অরিিািে রছকলন ত্খন পািকসযি িাহ্ োন্দাহাি 
র্খল েকি আমাি অহরমোয় আঘাত্ েকিকছন, থসিাও আমাকে পুনরুদ্ধাি েিকত্ হকি। 
রেন্তু এেজন সম্রাি র্কত্াই িরক্তিালী থহাে না থেকনা থস র্রর্ রিচির্ হয় ত্াহকল থস 
এেএেিাকি এেজন িত্রুিই থমাোকিলা েিকি। ত্াই আরম রসদ্ধান্ত রনকয়রছ প্রথকম 
োিীকি অরির্ান চালাকিা। 
 
রেন্তু থসখানোি িাসে থত্া আমাকর্ি আত্মীয়! 
 
 হযাাঁ। হায়র্াি রমজদা, আমাি িািাি চাচাকত্া িাই। থিিিাহ্ এি আমকল রত্রন োিীি 
র্খল েকিন এিং আমাি িািাি আমকল ত্াি জায়রগির্াি রহকসকি রনরু্ক্ত থহান। রেন্তু 
ত্াি উিিসূরিিা- সম্ভিত্ আমাকর্ি িকক্তি িন্ধকনি রিষয়রি রিকিচনায় রনকয়-েি প্রর্ান 
েিকত্ অস্বীোি েিকছ। এিাি ত্ািা রিিা পাকি থর্ এেরি পরিিাকি এেজনই েত্দা 
থাকে এিং িাসন িমত্া িজায় িাখকত্ হকল আমাকে অিিযই েি প্রর্ান েিকত্ হকি। 
আেিি থামকলন এিং ত্াাঁি রৃ্রষ্ট থসরলকমি োকছ িীত্ল মকন হকলা। ত্াি রপত্া আিাি 
েথা িলা শুরু েিকলন, থত্ামাি রপত্ামহ হুমাযু়কনি েথা রিকিচনা েকি। রত্রন র্রর্ 
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ত্াাঁি সৎ িাইকর্ি প্রাথরমে আনুগত্যহীনত্া আকিা েকঠাি িাকি থমাোকিলা েিকত্ন 
ত্াহকল রত্রন রনকজকে অকনে সমসযা থথকে মুক্ত িাখকত্ পািকত্ন। 
 
 র্রর্ও থসরলম িুঝকত্ পািরছকলা ত্াি রপত্া ত্াাঁকর্ি রূ্িসম্পকেদি আত্মীয় োিীকিি 
িাসেকর্ি লি েকি েথা িলরছকলন, ত্িুও রনকজি অজাকন্তই ত্াি মকন রেছুিা িীরত্ি 
সঞ্চাি হকলা। 
 
* 
 
থসরলম সামকনি রর্কে ত্াোকলা। থস সিল থিখায় অগ্রসিমান িাজেীয় হারত্ি র্কলি 
সিকচকয় রপছকনি হারত্রিি রপকঠি হাওর্ায় িকয়কছ। ত্ািা োিীকিি উপত্যোি উপি 
রর্কয় আগাকি। এই মুহূকত্দ থিাকিি েুয়ািা থেকি রগকয়কছ। হারত্ি র্কলি পাকি অগ্রসি 
হকি আশ্বাকিাহী বসনযিা। পাহাকডি  ালগুরল ঝেঝকে সিুজ পাত্া রিরিষ্ট িকোকেনড্রন 
গাকছি থগালারপ এিং থিগুরন িকঙি ফুকল থছকয় আকছ। োিীকিি িসন্ত থর্রিকত্ আকস, 
রেন্তু র্খন আকস ত্খন এি অসমানয থসৌন্দর্দ রর্কয় থর্রিি িরত্ পূির্ েকি থর্য়। 
উপত্যো জুকড গরজকয় উঠা পািাি মকত্া সিুজ ঘাকস লাল রিউরলপ এিং থিগুরন ও 
িক্তাি িকর্দি আইরিস ফুল ফুকি িকয়কছ এিং মৃরু্মন্দ িাত্াকস থসগুরল আকন্দারলত্ 
হকি। 
 
 লাকহাকি িাজধানী স্থানান্তকিি প্ররিয়া িাকলািাকিই সম্পি হকয়কছ। এমনরে ত্াি মা 
ত্াি নতু্ন েকিি িযাপাকি সামানযই অরিকর্াগ েিাি সুকর্াগ থপকয়কছন। লাকহাকিি 
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প্রসাকর্ি নতু্ন েিরি ফকত্হপুি রিরিি তু্লনায় অরধে আকলা-িাত্াস সম্পি এিং 
ত্াি সকঙ্গ থর্াগ হকয়কছ িরি নর্ী থর্খকত্ পাওয়াি সুরিধা। আিাকিা িুকে সাহস সঞ্চয় 
েকি থস ত্াি িািাকে রজকজ্ঞস েকিরছকলা োিীি অরির্াকন রত্রন ত্াকে সকঙ্গ থনকিন 
রে না, োির্ ত্াি িয়স এখন থচৌদ্দি োছাোরছ এিং থসনািারহনীি োর্দেলাপ রিখকত্ 
থস িীষর্ আগ্রহী। আেিি িারজ হওয়ায় থস এেই সকঙ্গ রিরস্মত্ এিং আনরন্দত্ 
হকয়কছ। এমনরে ত্াকে রত্রন এেজন সঙ্গী রনিদাচকনি সুকর্াগও রর্কয়কছন। থসরলম 
সুলায়মান থিগকে রনিদাচন েকিকছ, থস ত্াি রু্ধিাইকর্ি এেজন। ত্াি িয়স প্রায় 
থসরলকমি সমান এিং থস মাত্র েকয়েরর্ন আকগ ত্াি িািাি সকঙ্গ িাংলা থথকে থফিত্ 
একসকছ রর্রন থিি রেছু িছি থসখানোি সহোিী প্রিাসে রহকসকি রনরু্ক্ত রছকলন। ত্াি 
মা িাংলাকত্ মািা রগকয়কছ এিং থসরলকমি ত্াি রু্ধমাকে সামানযই মকন আকছ। 
সুলায়মাকনি হালো পাত্লা োঠাকমা থর্কখ ত্াি বর্রহে িরক্ত সম্পকেদ প্রেৃত্ ধাির্া 
পাওয়া র্ায় না এিং থস সিদর্া র্িত্াি মহডায় িা রিোি অরির্াকন থসরলকমি সকঙ্গ 
থর্াগ রর্কত্ প্রস্তুত্ থােকত্া। ত্াি উপরস্থত্ থেৌতু্েকিাকধি প্রিাকি থসরলম না থহকস 
থােকত্ পািকত্া না, এমনরে থস র্খন ত্াি িরিষযত্ সম্পকেদ রচন্তা েকি মনমিা হকয় 
থােকত্া ত্খকনাও এি িযরত্িম ঘিকত্া না। 
 
 থসরলমকে আেিি অরির্াকনি সঙ্গী েিা সকেও ের্ারচৎ রু্দ্ধসিাি সকম্মলকন আমির্ 
জানারিকলন। রেন্তু গত্োল সন্ধযায় এি িযরত্িম ঘকিরছকলা, রত্রন থসরলমকে সিায় 
থেকেরছকলন। থস র্খন ত্াি িািাি রিিাল আোকিি উজ্জ্বল লাল িকর্দি রনয়ির্ত্ািুকত্ 
প্রকিি েকি ত্খন থর্খকত্ পায় সিা ইকত্ামকধয আিম্ভ হকয় থগকছ এিং আেিি িক্তিয 
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িাখকছন। সামানয থথকম রত্রন ত্াকে ইিািা েকিন থমকঝি িত্িরিকত্ আসনরসাঁরড হকয় 
িকস থাো থসনাপরত্কর্ি পাকি িসকত্। 
 
 থসরলম িসকত্ িসকত্ শুনকত্ থপকলা আেিি িলকছন, …ত্াহকল আমাকর্ি ত্থয 
সংগ্রহোিী এিং গুপ্তচিকর্ি িকয় আনা খিি থথকে থিাঝা র্াকি থর্ আগামী রু্ই এে 
রর্কনি মকধযই আমিা োিীকিি সুলত্াকনি এেরি অগ্রগামী বসনযর্কলি মুকখামুখী হকিা 
থর্খাকন উপত্যোরি আকিেিু প্রিস্ত হকয়কছ। ত্াাঁকর্ি থমাোকিলা েিাি জনয আমাকর্ি 
প্রস্তুত্ থােকত্ হকি। আেিি ত্াি নতু্ন প্রধান থসনাপরত্ আবু্দল িহমাকনি রর্কে 
ত্াোকলন, িাধদকেযি োিকর্ আহকমর্ খাকনি পর্ত্যাকগি পি থস ত্াি িূরমোয় রনরু্ক্ত 
হকয়কছ। থসনােত্দাকর্ি িলকি আজ সন্ধযায় থর্কনা ত্ািা ত্াকর্ি অধীনস্ত বসনযকর্ি 
অস্ত্রিস্ত্র পিীিা েকি। আজ িাকত্ আমাকর্ি থসনা রিরিকিি চািপাকি পাহািািত্ 
িিীকর্ি সংখযা রিগুর্ েিকি। আমাকর্ি িারহনীি প্রকস্থি সমান সংখযে 
ত্থযসংগ্রহোিীকে আগামীোল সোকল আমাকর্ি র্াত্রাি পূকিদ িওনা েকি থর্কি। 
সাধাির্ত্ আমিা সোকলি থর্ সময় র্াত্রা শুরু েরি ত্াি তু্লনায় এে ঘটা আকগই 
আগামীোল িওনা হকিা। তু্রম অগ্রিত্দী বসনয র্কলি থনতৃ্ত্ব থর্কি, ত্াকর্ি মকধয অন্তিুদক্ত 
থােকি আমাকর্ি সিকচকয় র্ি অশ্বাকিাহী থর্াদ্ধা এিং িনু্দেধািীিা। 
 
জ্বী জাহাপনা। আজ িাকত্ রিরিকিি পাহািায় রিগুকর্ি পরিিকত্দ আরম রত্নগুর্ িৃিী 
রনরু্ক্ত েিকিা। এিং প্ররত্রি পাহািাকচৌরেকত্ র্াকত্ রিঙ্গা এিং  াে থাকে ত্াও রনরিত্ 
েিকিা র্া রিপর্ সংকেত্ প্রর্াকন িযিহাি েিা হকি, র্রর্ েুয়ািাি আডালকে িযিহাি 
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েকি থোকনা আিমকর্ি থচষ্টা হয়। ত্াছাডা আরম থসনােত্দাকর্ি রনকর্দি থর্কিা র্াকত্ 
পকনকিা রমরনি পি পি ত্ািা পাহািাকচৌরেগুরলকত্ িহল থর্য়। 
 
রঠে আকছ আবু্দল িহমান। 
 
জাহাপনা, র্য়া েকি র্রর্ িকলন আগামীোল সোকল আপরন থসনা র্কলি থোকনা অংকি 
অিস্থান েিকিন ত্াহকল িাকলা হয়, এই ত্কথযি রিরিকত্ আরম আপনাি রনিাপিা 
রনরিত্ েিকত্ চাই। 
 
 আরম রু্দ্ধহারত্ি থনতৃ্ত্ব থর্কিা, রেন্তু সিকচকয় থিরি রনিাপিা প্রর্ান েিকত্ হকি 
হারত্িারহনীি থিষ অংকি। োির্ আমাি পুত্র থসরলম থসখাকন অিস্থান েিকি। এিা ত্াি 
জীিকনি প্রথম রু্দ্ধ। থস এিং ত্াি িাইকয়িা থমাগল সম্রাকজযি িরিষযত্ এিং এ 
সাম্রাকজযি িরিষযৎ প্রিৃরদ্ধি রনিয়ত্া। আরম ত্াকে আজকেি সিায় উপরস্থত্ হকত্ 
িকলরছ র্াকত্ থস আমাকর্ি রু্দ্ধ পরিেল্পনা সম্পকেদ ধাির্া থপকত্ পাকি। থসরলম অনুিি 
েিকলা ত্াি িািাি থসনাপরত্কর্ি রৃ্রষ্ট ত্াকে পর্দকিির্ েিকছ। আেিি ত্াকে িলকলন, 
সিাকে উকদ্দিয েকি তু্রম রে রেছু িলকি, থসরলম? 
 
আেিকিি এই অপ্রত্যারিত্ প্রস্তাকি থসরলম রেছুিা রিরস্মত্ হকলা এিং ত্াি মরস্তষ্ক এে 
মুহূকত্দি জনয িূনয হকয় পডকলা। রেন্তু ত্ািপি রেছুিা সাহস সঞ্চয় েকি থস িকল 
উঠকলা, আরম শুধু এইিুেু িলকত্ চাই থর্ এই রু্কদ্ধ আরম আমাি সকিদাচ্চ সামথদ প্রকয়াগ 
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েিকিা এিং আিা েরি আরম থত্ামাি থসনাপরত্কর্ি মকত্াই সাহসী িূরমো পালন 
েিকত্ পািকিা এিং থত্ামাি পুত্র রহকসকি থত্ামাি মর্দার্া িিা েিকত্ পািকিা। 
 
 থসরলম র্খন থামকলা উপরস্থত্ থসনাপরত্িা এেকর্াকগ েিত্ারল রর্কলা এিং আেিি 
িলকলন, রনিয়ই তু্রম পািকি। 
 
থসরলকমি রর্ে থথকে রৃ্রষ্ট সরিকয় আেিি আিাি সিাি রর্কে মকনাকর্াগ রর্কলন। থস 
ত্খন িািকছ ত্াি িািাি েেস্বকি এমন থোকনা আিাস রছকলা রে র্াকত্ থিাঝা র্ায় থস 
র্কথষ্ট থমৌরলে এিং উিম িক্তিয প্রর্ান েিকত্ পাকিরন? রেন্তু ত্ািপি আসি রু্দ্ধ 
সম্পরেদত্ উকিজনা ত্াি মকনি সেল রু্রিন্তাকে গ্রাস েিকলা। 
 
আঠাকিা ঘটা পি িত্দমাকন পাহাকডি  াল থছকয় থাো িকোকেনড্রন ফুকলি রর্কে 
ত্ারেকয় থসরলম এখকনাও থসই উকিজনা অনুিি েিকছ। হঠাৎ সিকচকয় ঘন রিনযস্ত 
থঝাাঁপ থর্খাকন িকয়কছ ত্াি থপছকন থস নডাচডা থর্খকত্ থপকলা। ওখাকন রে হকলা? 
িত্রুিা নয়কত্া? থসরলম সুলায়মান থিগকে রজজ্ঞাসা েিকলা। 
 
 না, ওিা সামানয এেিা হরির্, ত্াি রু্ধিাই উিি রর্কলা। ত্াি ধাির্াকে সত্য িকল 
প্রমার্ েিকত্ই থর্কনা থঝাাঁকপি রপছন থথকে এেরি হরির্ লারফকয় থিরিকয় একলা। এে 
বসরনে ত্ীি ছুাঁকড সকঙ্গ সকঙ্গ থসিাকে হত্যা েিকলা। 
 
 অন্তত্ রেছু থলাকেি িাকগয আজ িাকত্ িাকলা খািাি জুিকি, রে িলল সুলায়মান? 
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র্ি রমরনি পি রূ্কি ত্ারেকয় থসরলকমি মকন হকলা থস আিাকিা গাছপালাি মকধয নডাচডা 
থর্খকত্ থপকলা। জায়গারি পিদত্িীকষদি গাকছি সারি রিরিষ্ট সরু িূরমকিখাি উপকি 
অিরস্থত্ এিং প্রায় এে মাইকলি মকত্া রূ্কি। থর্কহতু্ আকগি িাি ত্াি িুল হকয়রছকলা 
ত্াই এিাি সংর্ত্িাকি থস সুলায়মান থিকগি হাত্ ধকি থসরর্কে ত্াি রৃ্রষ্ট আেষদর্ 
েিকলা এিং রফসরফস েকি িলকলা, তু্রম রে রেছু থর্খকত্ পাি? 
 
সুলায়মান উিি রর্কত্ পািাি আকগই স্পষ্ট থিাঝা থগকলা থসিা থোকনা হরির্ নয়। থসই 
মুহূকত্দ এেজন থমাগল ত্থযসংগ্রহোিীি রিঙ্গাি রূ্িাগত্ আত্দনার্ থিানা থগকলা এিং 
থসরলকমি থর্খা পিদত্িীকষদি থসই জায়গারিকত্ ত্াকে থঘাডা রপকঠ চকড হারজি হকত্ থর্খা 
থগকলা। ত্ৎির্াৎ উন্মিিাকি হাত্-পা চারলকয় থস ত্াি থঘাডারিকে গাছপালা থঝাাঁপঝাকডি 
মধয রর্কয় পাহাকডি  াল থিকয় রনকচি রর্কে থছািাকলা। ত্াি থপছকন িনু্দকেি গুরলি িব্দ 
হকলা। থসই মুহূকত্দ ত্াকে ধাওয়াোিী োিীরি বসনযিা থসখাকন আরিিূদত্ হকলা। থমাগল 
ত্থয সংগ্রাহোিীরি এাঁকে থিাঁকে থঘাডা থছািাকনা সকেও িত্রুপকিি এেজন োকলা 
থঘাডাি সওয়ািী ত্াি অত্যন্ত োকছ চকল একলা। থমাগলরিি োছ থথকে প্রায় রিি গজ 
রূ্কি োিীরিরি থমকে থগকলা এিং রেছু রনকিপ েিকলা-সম্ভিত্ থছািা-এিং থমাগলরি 
ছুিন্ত থঘাডাি উপি থথকে পকড থগকলা। 
 
ইকত্ামকধয আকিা োিীরিকে পাহাকডি  াল থিকয় থমাগল বসনযকর্ি রর্কে এরগকয় 
আসকত্ থর্খা থগকলা থঝাপঝাড মারডকয়। পাকিি রর্কে থাো থমাগল অশ্বাকিাহীিা ত্াকর্ি 
থঘাডাি মুখ ঘুরিকয় আিমর্োিীকর্ি রর্কে রফিকলা এিং থঘাডাি রপকঠ থাো 
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িনু্দেধািীিা লারফকয় মারিকত্ থনকম ত্াকর্ি িনু্দে প্রস্তুত্ েিকত্ লাগকলা। থোকনািাকি 
োিীরিিা আবু্দল িহমাকনি ত্থযসংগ্রোিীকর্ি িুযহ থির্ েকিকছ, হয়কত্া ত্াাঁকর্ি 
সিাইকে হত্যা েকিকছ থোকনা প্রোি সংিার্ থপ্রিকর্ি আকগই এেমাত্র ত্াকে ছাডা থর্ 
এেিু আকগ পাহাকডি  াল থিকয় থনকম আসরছকলা। 
 
থসরলকমি হৃর্স্পন্দন দ্রুত্ত্ি হকলা এিং থস অনুিি েিকলা ত্াি সমস্ত ইরেয় উদ্দীপ্ত 
হকয় উঠকছ। ত্াি হাওর্াি রপছকনি রর্কে র্াাঁরডকয় থাো রু্জন থর্হিিী গুরল েিাি জনয 
ত্াকর্ি িনু্দে প্রস্তুত্ েিকছ। ত্াি সামকন অিরস্থত্ হারত্গুরলি আকিাহীিাও এেই োকজ 
িযস্ত। প্রকত্যে হারত্ি োকনি রপছকন রু্জন েকি মাহুত্ িকস আকছ এিং ত্ািা থচষ্টা 
েিকছ। হারত্গুরলি মুখ িত্রুকর্ি রর্কে থফিাকত্, োির্ একত্ েকি িত্রুকর্ি লি 
রহকসকি ত্াকর্ি আোি অকপিােৃত্ থছাি হকয় আসকি। হঠাৎ থসরলকমি সামকন থাো 
রু্ই নম্বি হারত্ি রপঠ থথকে এেজন বসনয রনকচ পকড থগকলা, থস ঘাকডি উপি ত্ীিরিদ্ধ 
হকয়কছ। মারিকত্ পকড র্াওয়া বসনযরিি থপছকনি হারত্রি সািধাকন ত্াি উপুড হকয় পকড 
থাো িিীিরিকে পাি োরিকয় থগকলা র্রর্ও হয়কত্া ত্ত্িকর্ ত্াি মৃতু্য হকয়কছ। এসময় 
থসরলম থর্খকত্ থপকলা ইস্পাকত্ি িিিমদ এিং মাথায় মযূ়কিি পালে থগাজা গমু্বজােৃরত্ি 
রিকিাস্ত্রার্ পরিরহত্ োিীরি র্র্াদ্ধািা সঙবদ্ধিাকি থঘাডা ছুরিকয় একস থমাগল অশ্বাকিাহী 
িারহনীি উপি ঝাাঁরপকয় পডকলা। পাহাকডি  াল থিকয় ত্াকর্ি থনকম আসাি ত্ীব্র গরত্ি 
ধাক্কায় থিি রেছু থমাগল বসনয ত্াাঁকর্ি থঘাডাি রপঠ থথকে পকড থগকলা। রেছু োিীরি 
র্খন থমাগল অশ্বাকিাহীকর্ি িুযহ থির্ েকি হারত্িারহনীি রর্কে দ্রুত্ অগ্রসি হরিকলা 
ত্খন পাহাকডি  াল থিকয় আকিা অরধে সংখযে োিীরি থনকম একস ত্াাঁকর্ি সকঙ্গ থর্াগ 
রর্রিকলা। ত্াাঁকর্ি থেউ থেউ সিুজাি-নীল িকঙি রু্দ্ধ পত্াো িহন েিরছকলা। মাকঝ 
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মাকঝ এেজন রু্জন োিীরি িা ত্াকর্ি থঘাডা থমাগলকর্ি থছাাঁডা গুরল িা ত্ীকিি 
আঘাকত্ পকড র্ারিকলা। 
 
এেজন সিুজ পাগরড পরিরহত্ থমাগল থসনােত্দাকে এেজন পত্াো িহনোিী 
োিীরিকে আিমর্ েিকত্ থর্খা থগকলা। থমাগলরি ত্াি থচাখ িিািি ত্কলায়াি চালাকলা 
এিং আঘাকত্ি োিকর্ রৃ্রষ্ট িরক্ত হারিকয় োিীরিরি থঘাডা থথকে পকড থগকলা। রেন্তু 
আকিেজন োিীরি থসনােত্দারিি থপি লিয েকি ত্াি িিদা চালাকলা র্খন থস থঘাডাি 
মুখ ঘুরিকয় রফকি আসাি উকর্যাগ রনরিকলা। থমাগলরি ত্াি থঘাডাি রপঠ থথকে পকড 
থগকলা রেন্তু ত্াি পা থিোকি আিকে িইকলা এিং ত্াি থঘাডারি োিীরি িারহনীি রর্কে 
এরগকয় র্াওয়াি সময় ত্াি মাথা মারিকত্ িারড থখকত্ থখকত্ অগ্রসি হকলা। অিকিকষ 
ত্াি থর্হরি অগ্রসিমান োিীরি থর্াদ্ধাকর্ি থঘাডাি খুকিি রনকচ রপষ্ট হকত্ থােকলা। 
 
অনয োিীরি অশ্বাকিাহীিা এখন থসরলকমি হারত্ি োছ থথকে মাত্র পঞ্চাি গকজি মকত্া 
রূ্কি িকয়কছ। সকজাকি ত্াাঁকর্ি থঘাডাি পাজকি লারথ থমকি ত্ািা থমাগল অশ্বাকিাহীকর্ি 
মধয রর্কয় অগ্রসি হকি এিং রু্পাকি প্রিলিাকি ত্কলায়াি চালাকি। থসরলম এিং 
সুলায়মান উিকয়ই ত্াাঁকর্ি ধনুকেি রছকলা থিকন ত্ীি ছুডকলা, এেই সকঙ্গ ত্াকর্ি রপছকন 
অিরস্থত্ থর্হিিীিা িনু্দকেি গুরল ছুডকলা। থসরলম থর্ অগ্রিত্দী োিীরিরিকে লিয েকি 
ত্ীি ছুাঁকডরছকলা ত্াি গাকল ত্ীিরি রিধকলা এিং থস থঘাডাি উপি থথকে পকড থগকলা। 
থসরলম উল্লরসত্ হকয় উঠকলা। রেন্তু ত্াি উল্লাস থিরিির্ স্থায়ী হকলা না। ত্াি থপছকন 
অিরস্থত্ থর্হিিীকর্ি এেজন র্াি নাম িাকজি, থস রনকজি গলা আাঁেকড ধকি হাওর্া 
থথকে রনকচ পকড থগকলা। েকয়ে মুহূত্দ পি ত্াি হারত্রিি োকনি রপছকন িকস থাো 
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রু্জন মাহুকত্ি এেজনও আহত্ হকয় মারিকত্ পকড থগকলা। ত্াকর্ি সামকনি হারত্রি 
ত্খন থসিাি মাহুত্কর্ি রনকর্দকি োিীরিকর্ি রর্কে ঘুিরছকলা এিং থসিাি পাকয়ি রনকচ 
ত্াি হারত্ি মাহুত্রি েরুর্িাকি রপষ্ট হকলা। 
 
রত্রি গজ রূ্কি থাো আকিেজন োিীরিকে লিয েকি থসরলম ত্ীি ছুডকলা। ত্কি 
এিাকি ত্াি ত্ীিরি লিযচুযত্ হকয় অশ্বাকিাহীরিি থঘাডাি ঘাকড রিধকলা। মাথা ঝাাঁরেকয় 
ত্ীব্র থহ্রষাধ্বরন রর্কয় থঘাডারি এেপাকি আছকড পডকলা, থসিাি আকিাহী হাকত্ি িিদা 
থফকল প্রার্পকর্ থঘাডারিকে রনয়ির্ েিাি থচষ্টা েকিরছকলা। এেরি পত্কনি িকব্দি সকঙ্গ 
থসরলম অনুিি েিকলা ত্াি হাওর্ারি িীষর্িাকি রু্কল উঠকলা। থপছকন ত্ারেকয় থস 
থর্খকত্ থপকলা ত্াি রিত্ীয় থর্হিিীরি হাওর্াি থমকঝকত্ পকড আকছ। ইকত্ামকধয 
সুলায়মান থিগ ত্াি োন উরুকত্ সৃষ্ট গুরলি িত্কত্ এেরি হলুর্ রুমাল জরডকয় 
িক্তিির্ িন্ধ েিাি থচষ্টা েিকছ। 
 
আিাি সামকনি রর্কে ত্ারেকয় থসরলম থর্খকলা থমাগল অশ্বাকিাহীিারহনীি এেরি 
িরক্তিালী সঙবদ্ধ র্ল োিীরিকর্ি আঘাত্ হানকত্ অগ্রসি হকি। িাজেীয় থর্হিিীকর্ি 
এেজন র্লপরত্ অিযথদ রনিানায় সূ্থলোয় এিং ঘন র্ারড রিরিষ্ট এে োিীরিি রর্কে 
ত্াি িিদারি ছুাঁকড মািকলা এিং িিদারিদ্ধ হকয় োিীরিরি থঘাডা থথকে পকড থগকলা। 
থমাগল থসনাি রু্দ্ধেুঠাকিি আঘাকত্ আকিেজকনি মস্তে ধড থথকে রিরিি হকয় থগকলা। 
থসরলম অনুিি েিকলা রু্দ্ধকিকত্র থমাগলকর্ি প্রিাি িৃরদ্ধ পাকি। রেন্তু থসই মুহূকত্দ ত্াি 
হারত্রি প্রিলিাকি রু্কল উঠকলা। হারত্রিি োকনি থপছকন িকস থাো রিত্ীয় মাহুত্রিও 
আহত্ হকয় মারিকত্ পকড থগকছ। প্রিলকিকগ ড নাডকত্ নাডকত্ মাহুত্রিহীন জাকনায়ািরি 
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সংঘকষদি এলাো থথকে সকি থর্কত্ লাগকলা এিং র্াওয়াি সময় এেজন থমাগল 
অশ্বাকিাহীকে ধাক্কা থমকি ত্াি থঘাডা থথকে থফকল রর্কলা। এই মুহূকত্দ থসরলম র্রর্ 
থোকনা িযিস্থা না থনয় ত্াহকল হারত্রি আকিা বসনযকে হত্াহত্ েিকি এিং থঘাডাগুরলকে 
আত্রঙ্কত্ েিকি। 
 
চািপাকিি িয়ানে সংঘষদ এিং রচৎোি উকপিা েকি থসরলম দ্রুত্ ত্াি হাওর্াি 
সমাকনি োকঠি োরর্দি িপোকলা। ত্ািপি রু্রর্কে পা রর্কয় েসিৎ েকি হারত্রিি 
ঘাকডি উপি িকস ঘষকি ঘষকি থসিাি োকনি রপছকনি অিস্থাকনি রর্কে অগ্রসি হকত্ 
লাগকলা। জায়গামকত্া থপৌঁকছ হারত্রিি মাথাি ইস্পাকত্ি রিকিাস্ত্রার্ ধকি রনকজকে রস্থি 
েিকলা। ত্ািপি খাপ থথকে ত্কলায়াি থিকন রনকয় উকটা েকি ধকি থসিাি হাত্কলি 
সাহাকর্য মাহুত্িা থর্িাকি হারত্ি মাথায় থিাো থর্য় িান্ত েিাি জনয থসিাকি ঠুেকত্ 
লাগকলা। এসময় ত্কলায়াকিি ধািাকলা অংকি ঘষা থলকগ েকয়ে জায়গায় ত্াি হাত্ 
থেকি থগকলা। হারত্রি ত্াি ঘাকডি উপি পুনিায় সওয়ািীি ওজন অনুিি েকি এিং 
মাথায় থামাি সংকেত্ স্বরূপ থিাো থখকয় িমি রস্থি হকয় একলা। উ ভ্রান্ত হারত্রি 
ইকত্ামকধয লডাই এি থেে থথকে পঞ্চাি গকজি মকত্া রূ্কি সকি একসকছ। থসরর্কে 
ত্ারেকয় থসরলম থর্খকলা আিমর্ থিকষ থর্ সি োিীরি এখকনাও জীরিত্ িকয়কছ ত্াি 
িকর্িঙ্গ রর্কয় রপরছকয় র্াকি। রেন্তু ত্াকর্ি অকনকেই পাহাকডি খাডা  াল থিকয় পালাকত্ 
সিম হকলা না। থসরলম থর্খকলা রঘয়া িকঙি পাগরড পডা এে োিীরি ত্াকে ধাওয়া 
েিা থমাগল থসনাকর্ি আিমর্ থথকে িাাঁচকত্ পািকি না িুঝকত্ থপকি ত্াি োকলা 
থঘাডাি মুখ ঘুরিকয় থমাগলকর্ি রর্কে পুনিায় থধকয় একলা। এেজন থমাগল থসনা ত্াি 
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ত্কলায়াকিি আঘাকত্ রনহত্ হকলা রঠেই রেন্তু ত্ািপি থস রনকজও মাথায় ত্কলায়াকিি 
আঘাত্ থপকয় লুরিকয় পডকলা। 
 
 থসইরর্ন সন্ধযায় আিাি থসরলকমি োে পডকলা আেিকিি রু্দ্ধ সংিান্ত সিায়। এিাকি 
থস র্খন িক্তিকর্দি রু্দ্ধরনয়ির্ ত্ািুকত্ প্রকিি েিকলা থর্খকত্ থপকলা ত্াকে ছাডাই 
আকগি মকত্া সিা আিম্ভ হকয় র্ায়রন। িিং থস থসখাকন প্রকিি েিাি সকঙ্গ সকঙ্গ 
সেকলি রৃ্রষ্ট ত্াি উপি রনিদ্ধ হকলা এিং ত্াি িািাি থনতৃ্কত্ব উপরস্থত্ থসনাপরত্িা 
ত্াকে উকদ্দিয েকি েিত্ারল প্রর্ান েিকত্ লাগকলা। আেিকিি োছ থথকে ইরঙ্গত্ 
থপকয় থস ত্াি িািাি রসংহাসকনি পাকি স্থারপত্ িুকলি রর্কে অগ্রসি হকলা। ত্াি মকন 
এ রিষকয় আি থোকনা সকন্দহ িইকলা না থর্ আি েমদোকণ্ড ত্াি রপত্া সন্তুষ্ট রে না। 
 
. 
 

  

http://www.bengaliebook.com/


রুলার অভ দা ওয়ার্ল্ড : এম্পায়ার অভ দা ম াগল । অযাললক্স রাদারল ার্ড 

422 

www.bengaliebook.com                                  সূচিপত্র 
 

 

১৯. মেৌ ালর্ডর রত্ন 
 
থত্ামাি িয়স িত্দমাকন পকনকিা। এখন থত্ামাি প্রথম স্ত্রী গ্রহর্ েিাি সময় হকয়কছ। 
থসরলম উিি রর্কত্ পািাি আকগই আেিি লিযিস্তু পর্দকিির্ েিকত্ এরগকয় থগকলন। 
ত্ািা লাকহাি িাজপ্রাসাকর্ি সামকন অিরস্থত্ েুচোওয়াকজি ময়র্াকন িকয়কছ এিং 
থসরলম ও আেিি গার্ািনু্দে থছাাঁডাি অনুিীলন েিকছ। এেরি গাকছি গুাঁরডি উপি 
িাখা মারিি পাত্রকে লিয েকি এই মাত্র থসরলম গুরল েকিকছ। রত্নি গজ রূ্ি থথকে 
থস থর্খকত্ পাকি ত্াি িািা মকধযি পাত্ররি আকগই গুরল েকি থিকঙ্গকছন। রত্ন মাস 
আকগ োিীি রিজয় েকি থফিাি পি থথকে আেিি অকনে িাি ত্াকে রিোি, 
িাজপারখ উডাকনা এিং িনু্দে থছাাঁডাি অনুিীলকন আমির্ জারনকয়কছন। 
 
 থসরলম ত্ৎির্াৎ ত্াকে অনুসির্ েিকলা। িািা, তু্রম রে িলকল? 
 
িকলরছ থত্ামাি রিকয় েিাি সময় হকয়কছ। থত্ামাি রিকয়ি অনুষ্ঠাকন আরম আমাকর্ি 
োিীকিি মহান রিজকয়ি উৎসি উর্যাপন েিকত্ চাই। ত্াছাডা সাম্রাকজযি িুরনয়ার্ িক্ত 
েিাি জকনযও আরম নারত্কর্ি মুখ থর্খকত্ চাই। আেিি হাসকলন। থসরলম জানকত্া 
আেিি িািকত্ পাকিনরন োিীি একত্া সহকজ ত্াাঁি েিত্লগত্ হকি। োিীি িাকজযি 
চািরর্ে রঘকি থাো পাহাকডি প্রাচীি থমাগল িারহনীি রু্র্দমনীয় ঐোরন্তেত্াি োকছ 
থোকনা প্ররত্িন্ধেত্া নয় এই িাস্তিত্া অনুধািন েকি োিীকিি সুলত্ান সময় নষ্ট 
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েকি সরন্ধি আকির্ন েকি। থসরলকমি মকন পকড থগকলা থসই ির্রিি েথা র্খন 
সুলত্ান মাথা রনচু েকি আেিকিি িক্তলাল রনয়ির্ ত্ািুি সমু্মকখ মুকখ র্াাঁরডকয় রছকলা 
এিং থমাগল সম্রাকিি নাকম খুত্িা পাঠ েিা হরিকলা। আেিি সুলত্ানকে জীিন রিিা 
রর্কয়কছন রঠেই রেন্তু থসই সকঙ্গ োিীকিি উপি রৃ্ঢ় থমাগল রনয়ির্ও আকিাপ 
েকিকছন। ত্কি এই 
 
রিজয় িা সাম্রাকজযি সীমা িধদকন আত্মতৃ্রপ্তকিাধ না েকি আেিি ইকত্ামকধযই রসনু্ধ 
আিমকর্ি জনয প্রস্তুরত্ গ্রহর্ েিা শুরু েকিকছন। 
 
 রেন্তু আরম োকে রিকয় েিকিা? 
 
আমাি উপকর্ষ্টাকর্ি সকঙ্গ আকলাচনা েকি আরম থত্ামাি মামাকত্া থিান মান িাঈকে 
থত্ামাি স্ত্রী রহকসকি রনিদাচন েকিরছ। ত্াি রপত্া অম্বকিি িাজা িগিান র্াি ইকত্ামকধযই 
আমাি প্রস্তাকি িারজ হকয়কছন। 
 
 থসরলম ত্াি িািাি রর্কে ত্াোকলা। মান িাঈ ত্াি আপন মামাকত্া থিান। থস ত্াকে 
এেিািই থর্কখকছ র্খন ত্ািা উিকয়ই রিশু রছল এিং ত্াি থেিল এেরি িান্তরিষ্ট, 
পাত্লা গডন ও লম্বা লম্বা পা রিরিষ্ট এিং মাথাি চুল থিরন েিা থমকয়কে মকন আকছ। 
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 থত্ামাকে থর্কখ মকন হকি থিি অিাে হকয়কছ। আরম থিকিরছলাম এই মধযিত্দী অিস্থান 
থথকে পূর্দপুরুকষ রুপান্তরিত্ হকত্ তু্রম আগ্রহী হকি। ত্াছাডা আরম শুকনরছ িাজাকিি 
থমকয়কর্ি সকঙ্গ সািাৎ েিাি রিষকয় থত্ামাি র্কথষ্ট উৎসাহ িকয়কছ। 
 
 থসরলকমি মুখ লজ্জায় আিক্ত হকলা। থস একত্ারর্ন মকন েিত্ ত্াি থগাপন অরির্ান 
সম্পকেদ থেউ অিগত্ নয়। োিীি থথকে থফিাি পকথ থস এিং সুলায়মান থিগ িাকত্ি 
থিলা ত্াকর্ি ত্ািু থথকে থিি হকয় সহর্াত্রীকর্ি মকধয ইিুে থোকনা থমকয় পাওয়া র্ায় 
রে না ত্াি সন্ধান েিকত্া। এে িাকত্ ত্াকর্ি অনুসন্ধান সফল হয় এিং থসরলম এে 
র্ারুরচরন ঘ্রার্ রিরিষ্ট তু্রেদ িমর্ীি োকছ ত্াি থেৌমার্দ হািায়। জায়গারি রছকলা ঠাণ্ডা িাযু় 
প্রিারহত্ এে রগরিপথ। লাকহাকি রফকি একস ত্ািা রু্জন িাকত্ি থিলা থগাপকন 
িাজপ্রাসার্ থথকে থিরিকয় এেই িেম অরির্ান চালাকত্ থাকে লাকহাি িহকি। এেরি 
রনরর্দষ্ট সিাইখানায় থস গীত্া নাকমি নধি থর্কহি অরধোিী এে নত্দেীি সন্ধান পায়। 
ত্াি িিরু্গল উাঁচু এিং সুকগাল এিং থস রমলকনি েলাকেৌিল সম্পকেদ রিকিষ 
পাির্িদী। আি সুলায়মান থিগও ত্াি থিাকনি ত্োিধাকন িাকলাই সময় োিাকত্া। পকি 
েরঠন থগাপনীয়ত্ায় প্রাসাকর্ রফকি ত্ািা রনকজকর্ি থিৌর্দ সম্পকেদ অরত্িরিত্ গল্প িকল 
একে অনযকে রনকজি তু্লনায় রু্িদল প্ররত্পি েিাি থচষ্টা েিকত্া। রেন্তু িাজাকিি 
থোকনা থমকয়কে নাডাচাডা েিা এিং এেজন স্ত্রী গ্রহর্ েিাি মকধয অকনে পাথদেয 
িকয়কছ। 
 
 আরম সরত্যই অিাে হকয়রছ। রিকয়ি রচন্তা আমাি মকন এের্ম আকসরন… 
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 এখকনা থত্ামাি িয়স খুি এেিা থিরি নয়, রেন্তু এই রচন্তা থত্ামাি েিা উরচত্। 
আমাকর্ি সিকচকয় সম্ভ্রান্ত এিং সম্মারনত্ জায়গীর্ািকর্ি সকঙ্গ বিিারহে িন্ধকনি মাধযকম 
আমাকর্ি সাম্রাকজযি রিত্ আকিা িক্ত হকি। আমাকর্ি রিপকর্ি সময় ত্ািা আমাকর্ি 
সিদাত্মেিাকি সহায়ত্া েিকি এই জনয নয় থর্ ত্ািা আমাকর্ি িাকলাকিকস িিং এই 
জনয থর্ একত্ ত্াকর্িও উপোি হকি। আেিি থামকলন, ত্াাঁি রৃ্রষ্ট থসরলমকে পর্দকিির্ 
েিকছ। রত্রন ত্াি পুকত্রি সকঙ্গ একত্া আন্তরিেিাকি ের্ারচৎ েথা িকলন। আমাকর্ি 
রিরুকদ্ধ খুি অল্প সংখযে রিকরাকহি ঘিনা ঘিকছ আজোল এিং প্ররত্ িছি আমিা 
আকিা অরধে ধনসম্পকর্ি অরধোিী হকয় উঠরছ। এসি থেকনা ঘিকছ িকল তু্রম মকন 
েকিা? ত্াছাডা ওলামািা এখন থেকনা আি আমাি ধমদীয় সহনিীলত্া রনকয় থখালা থমলা 
িাকি প্ররত্িার্ েিকত্ সাহস পায় না অথিা আমাি রহনু্দ স্ত্রীগকর্ি রিষকয় নাে গলায় না 
িা রর্ন-ই ইলাহী থে রনকয় রিরূপ মন্তিয েকি না? এ সি রেছুি প্রধান োির্ বিিারহে 
বমত্রীি মাধযকম আরম এমন িরক্তিারল অিস্থান গকড তু্কলরছ র্াকত্ আিমর্ েিাি সাহস 
োকিা থনই। আমাি িক্তিয থিাঝাি থচষ্টা েকিা থসরলম, এিা থত্ামাি রনজস্ব ইিা িা 
অনন্দ উপকিাকগি রিষয় নয়। ত্াি জনয তু্রম রনকজি িরিত্া সম্বরলত্ থহকিম গকড 
রনকত্ পাকিা। এিা র্ারয়কত্বি প্রশ্ন। থত্ামাি মাকে আরম আমাি রসদ্ধাকন্তি েথা জারনকয় 
রর্কয়রছ। 
 
 রিকয় সম্পকেদ ত্াি িািাি রৃ্রষ্টিঙ্গী আেষদর্, আকিগ, িাকলািাসা এিং আনন্দ িরজদত্, 
থসরলম িািকলা। অথচ ত্াি র্ার্ীি রৃ্রষ্টিঙ্গী সমূ্পর্দ রিপিীত্। র্ার্া হুমাযূ়ন এিং ত্াি 
মাকঝ থর্ পািস্পরিে িাকলািাসা এিং সহকর্াগীত্াি সম্পেদ রছকলা থস গল্প রত্রন িহুিাি 
থসরলমকে শুরনকয়কছন। সম্ভিত্ ত্াি মাকয়ি সকঙ্গ িািাি িাকলািাসাহীন সম্পেদই এই 
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আকিগহীনত্াি মূল োির্। এই বিিারহে সম্পেদ থর্কহতু্ িাজবনরত্ে বমত্রী িযত্ীত্ 
প্রেৃত্ থপ্রম-িাকলািাসা প্রসি েিকত্ পাকিরন ত্াই িািা হয়কত্া ত্াি পিিত্দী স্ত্রীকর্ি 
োকছও রনকজকে সমূ্পর্দ থমকল ধিকত্ পাকিনরন। রত্রন ত্াাঁি স্ত্রীকর্ি োকিা প্ররত্ই 
েখকনাও িাকলািাসাি উচ্ছ্বাস িা আকিগ প্রোি েকিনরন, িিং বিিারহে সম্পকেদি 
োিকর্ থর্ িাজবনরত্ে সুরিধা অরজদত্ হকয়কছ ত্া রনকয়ই থিরি সন্তুরষ্ট প্রোি েকিকছন। 
 
 র্াইকহাে, মা হীিািাঈ রনিয়ই এই রিকয়কত্ অত্যন্ত খুরি হকিন। মান িাঈ এি গকিদ থর্ 
সন্তান জন্ম থনকি থস হয়কত্া িরিষযকত্ থমাগল সম্রাি হকি। এিং এেজন থমাগকলি 
তু্লনায় ত্াি মকধয িাজপুত্ িকক্তি প্রিািই থিরি থােকি। রেন্তু থসই মুহূকত্দ রনজ িাই 
িগিান র্াি সম্পকেদ হীিািাঈ এি মন্তিযরি থসরলকমি মকন পকড থগকলা: মানুষকে থর্ 
থোকনা সময় থেকনা র্ায়… সিসময় থর্মন হয় থত্মন িাকিই থসরলকমি মন সকন্দহ এিং 
অরনিয়ত্াি থমকঘ থছকয় থগকলা, ত্কি থস অনুিি েিরছকলা ত্াি খুরি হওয়া উরচত্ 
থর্কহতু্ ত্াি রপত্া ত্াি জনয এমন গুরুত্বপূর্দ িাজ সম্পেদ রনধদাির্ েকিকছন। থস রনকজি 
থচহািায় েৃত্জ্ঞত্াি িাি আনাি থচষ্টা েিকলা- অন্তত্ ত্াি হৃর্কয় থস থত্মনই অনুিি 
েিকছ। 
 
 রিকয়িা েকি হকি িািা? 
 
 সম্ভিত্ আি সপ্তাহ পকি, থত্ামাি হিু স্ত্রীি অম্বি থথকে এখাকন থপৌঁছাকত্ এিেম সময়ই 
লাগকি। আেিি হাসকলন। সাম্রাকজযি রিরিি অংি থথকে অরত্রথকর্ি আসকত্ও ওিেম 
সময়ই লাগকি এিং থসই সকঙ্গ অনযানযকর্ি থত্ামাি রিকয়ি উপহাি পাঠাকত্। আমাি 
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ইিা থত্ামাি রিকয়ি অনুষ্ঠানরি লাকহাকি অনুরষ্ঠত্ সিদোকলি থেষ্ঠ জাাঁেজমেপূর্দ অনুষ্ঠান 
থহাে এিং ইকত্ামকধযই আরম এ রিষকয় আিুল ফজলকে রনকয় পরিেল্পনা েিা শুরু েকি 
রর্কয়রছ। উৎসিরি এেমাস ধকি চলকি এিং একত্ অন্তিূদক্ত থােকি থিািার্াত্রা, উকিি 
থর্ৌড, থপাকলা প্ররত্কর্াগীত্া এিং হারত্ি লডাই। এছাডা প্ররত্ িাকত্ অনুরষ্ঠত্ হকি 
থিাজসিা এিং আত্িিাজীি প্রর্িদনী। একসা। এখন আমিা আিাি লিযকিকর্ি 
অনুিীলন শুরু েরি। 
 
থসরলম হত্াি হকলা। োির্ িািাকে ত্াি আকিা অকনে রেছু রজজ্ঞাসা েিাি রছকলা। 
রেন্তু আেিি ইকত্ামকধযই ত্াি িনু্দকে িারুর্ িিা আিম্ভ েকি রর্কয়কছন। 
 
* 
 
মান িাঈ প্রাসাকর্ি থসানি োরুোজ খরচত্ চাকর্ায়াি রনকচ িকস রছকলা। প্রাসার্রি অম্বি 
থথকে আসা অরত্রথকর্ি জনয রিকিষ জাাঁেজমকেি সকঙ্গ সাজান হকয়কছ। রু্ই রর্ন আকগ 
সূর্দাকস্তি সময় অম্বকিি িাজপুত্ থসনািা থসরলকমি হিু স্ত্রীকে রনকয় র্ীঘদ থিািার্াত্রা 
সহোকি লাকহাকি একস থপৌঁকছকছ। রমরছলরিি সমু্মখিাকগ রছকলা রঘয়া িকঙি স্টযারলয়ন 
থঘাডাি রপকঠ উপরিষ্ট চরল্লিজন িাজপুত্ থর্াদ্ধা। ত্াাঁকর্ি িিিমদ এিং িিদাি িীষদিাগ 
অরন্তম সূকর্দি আকলাকত্ ঝলকস উঠরছকলা। ত্াকর্ি রপছকন রছকলা ছয়রি হারত্, থসগুরলি 
রূপাি মস্তে আিির্ মরর্মারর্েয খরচত্ এিং থসানাি রগলরি েিা হাওর্াি মকধয অিস্থান 
েিরছকলা মান িাঈ এি ভ্রমর্োলীন িযরক্তগত্ থর্হিিীিা। এি পকিই রছকলা মান 
িাঈকে িহনেিী হারত্রি র্াি সাজসজ্জা আকিা অরধে জাাঁেজমেপূর্দ। থসানাি পাত্ 
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থমাডা এিং িাকোয়াজ (সিুজাি-নীল িকঙি িত্ন) িত্ন খরচত্ হাওর্ারি মাছিাঙাি পাখাি 
অনুরূপ উজ্জ্বল নীল িকর্দি থিিকমি পর্দায়  াো রছকলা মান িাঈকে থলােচিুি আডাকল 
িাখাি জনয। এই হারত্রিকে অনুসির্ েকি উকিি রপকঠ চকড অগ্রসি হরিকলা ত্াি 
পরিচারিোিা। ত্াাঁকর্ি রপছকন রছকলা আি এে র্ল িাজপুত্ থর্াদ্ধা, একর্ি থপাষাে এিং 
থঘাডা উিয়ই োকলা িকঙি। সেকলি থিকষ অিস্থান েিরছকলা সিুজ পত্াো িহনোিী 
এের্ল থমাগল রনিাপিা িিী। িাজপুত্ থিািার্াত্রারিকে পথ প্রর্িদন েিা এিং ত্াকর্ি 
রনিাপিা রিধাকনি জনয আেিি ত্াকর্ি পারঠকয়রছকলন। 
 
থসরলম থসরর্ন খুি সোকল ঘুম থথকে উকঠকছ রিকয়ি প্রস্তুরত্ রনকয় থিািার্াত্রা সহোকি 
েকনি প্রসাকর্ র্াওয়াি জনয। আেিকিি রনকর্দি অনুর্ায়ী থসখাকন অম্বি র্াকিি 
থসৌজকনয রহনু্দ িীরত্কত্ রিিাহ অনুষ্ঠান পরিচারলত্ হকি। উচ্চ ত্াকি িাজকত্ থাো িাাঁরি 
এিং  াকেি ত্াকল ত্াকল আেিকিি রপ্রয় হারত্রিি জাাঁেজমেপূর্দ হাওর্ায় পািাপারি 
িকস রপত্া ও পুত্র অগ্রসি হকি রিিাহ অনুষ্ঠাকনি প্রসাকর্ি রর্কে। ত্াকর্ি সমু্মকখ 
সারিিদ্ধিাকি অগ্রসি হকি পরিচািেিা। ত্াাঁকর্ি হাকত্ ধিা িািকোকি িকয়কছ রিরিি 
উপহাি সামগ্রী- মরর্মুক্তা থথকে শুরু েকি রিরিি উপাকর্য় মসলা এিং োিীকিি 
সুলত্াকনি পাঠান থেষ্ঠ মাকনি জাফিান। 
 
এ সময় থিখ থমািািে এিং আকিা রু্জন মাওলানা থোিান থত্লাওয়াত্ আিম্ভ েিকলন 
এিং থসরলম ত্াি হাকত্ি রর্কে ত্াোকলা, অকনে থিাকি ত্াি মা হীিািাঈ এিং ত্াি 
সহচিী থসৌিাকগযি রচহ্নস্বরূপ থসখাকন থমকহর্ী ও হলর্ী পরডকয় রর্কয়কছন। থসরলমকে 
এোধাকি রিরস্মত্ ও স্বরস্ত প্রর্ান েকি ত্াি মা রনকজি িারিি সকঙ্গ ত্াি রিকয়কে স্বাগত্ 
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জারনকয়কছন। এই রমলকনি ফকল থর্ সন্তান জন্ম থনকি ত্াি রত্নচতু্থদাংি হকি িাজপুত্ 
এমন রেছু রিকিচনা েকি হয়কত্া রত্রন আপরি েকিনরন, থসরলম িািকলা। মাথায় পডা 
রিকয়ি মুেুিরিি ওজন রিকিচনায় রনকয় থসরলম এেিু নকডচকড িসকলা। হীিা এিং মুক্তা 
িসান মুেুিরি আেিি রনকজি হাকত্ ত্াি মাথায় পরডকয় রর্কয়কছন। 
 
মাওলানাকর্ি থোিান থত্লাওয়াত্ থিষ হকলা এিং থিখ থমািািে মান িাঈকে খুি োছ 
থথকে মুসরলম িীরত্ অনুর্ায়ী রজজ্ঞাসা েিকলন, আপরন রে এই রিকয়কত্ িারজ আকছন? 
থসরলম ত্াি প্রিি সম্মরত্সূচে িােয শুনকত্ থপকলা এিং থর্খকলা ত্াি মাথারি 
এেরর্কে সামানয োত্ হকলা। এেজন পরিচািে লাল সিুজ িকঙি থগালাপ জকলি জগ 
রনকয় এরগকয় একলা এিং থসরলকমি রু্ই হাকত্ি এেরত্রত্ ত্ালুকত্ ত্া  ালকলা। ত্ািপি 
আকিেজন পরিচািে ত্াি হাকত্ এেরি পরনি পানপাত্র রর্কলা ত্াকত্ চুমুে রর্কয় রিিাহ 
িন্ধন রনরিত্ েিাি জনয। আরম এখন এেজন রিিারহত্ পুরুষ, থসরলম িািকলা র্খন 
থসই ঠাণ্ডা ত্িল ত্াি গলা থিকয় রনকচ নামকত্ লাগকলা। সিরেছু এই মুহূকত্দ ত্াি োকছ 
স্বকপ্নি মকত্া মকন হকি। 
 
 থিাজসিা আিম্ভ হকলা থসই সকঙ্গ িাজপুত্ নত্দেীকর্ি নৃত্য এিং িারজেিকর্ি বর্রহে 
েসিৎ। রেন্তু থসরলম থসরর্কে খুি এেিা মকনাকর্াগ রর্কত্ পািরছকলা না। জারলি 
আডাকল অিরস্থত্ িাজপরিিাকিি মরহলা সর্সযকর্ি চাপা েকেি হারসি িব্দ থিকস 
আসরছকলা, ত্ািাও নাচ গাকনি অনুষ্ঠান প্রত্যি েিকছ সেকলি রৃ্রষ্টি অন্তিাকল থথকে। 
থসরলম ত্াি সামকন থাো িত্ িেকমি উপাকর্য় খাকর্যি প্ররত্ও আেষদর্ থিাধ েিকছ 
না। রফজট পারখ এিং মযূ়কিি ঝলসাকনা মাংস; শুেকনা ফল, িার্াম এিং মসলা রর্কয় 
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িািা েিা রিিানী ও আস্ত েরচ থিডাি থিাস্ট; থপস্তা, োঠিার্াম, রেসরমস ও জাফিান 
রর্কয় বত্রি উপকর্য় রমষ্টাি প্রিৃরত্ খািাি থকি থকি থিরিকলি উপি সাজান িকয়কছ। 
সিদির্ থস শুধু িািকছ, আমাকে এই মুহূত্দরি মকন িাখকত্ হকি। এিা আমাি স্বয়ংমূ্পর্দ 
পুরুকষ পরির্ত্ হওয়াি মুহূত্দ। এখন থথকে আমাি রনকজি সংসাি হকি এিং স্ত্রী, থর্ 
আমাি মাকয়ি সমপর্দাকয়ি সম্ভ্রান্ত িংিীয়। এে নতু্ন আত্মরিশ্বাস ত্াি রিিা উপরিিায় 
প্রিারহত্ হরিকলা। থসরলম ত্াি পাকি িসা ঝলমকল অিয়কিি রর্কে ত্াোকলা, এই 
নতু্ন নািীরিকে আরিষ্কাি েিাি িািনায় ত্াি সমগ্র থর্কহ উকিজনাি ত্িঙ্গ প্রিারহত্ 
হকলা। 
 
 িািাি স্থকল হারমর্া ত্াকে এ িযাপাকি অিরহত্ েিাি থচষ্টা েকিকছন থর্ েীিাকি 
এেজন নািীকে সন্তুষ্ট েিকত্ হয়- েথারি মকন পডকত্ থসরলকমি হারস থপকলা। অিিয 
িালীনত্া িজায় িাখকত্ রগকয় রত্রন রিস্তারিত্ িযাখযায় থর্কত্ পাকিনরন রেন্তু থসরলম 
িুঝকত্ থপকিকছ রত্রন রে িলকত্ থচকয়কছন ত্াি নিিধূি প্ররত্ অত্যন্ত থোমল ও 
রিকিচকেি মকত্া আচির্ েিকত্ হকি। থস ত্াই েিকি। িাজাকিি নত্দেী গীত্া ত্াকে 
অকনে থেৌিল রিরখকয়কছ। থস থজকনকছ েীিাকি রনকজি আগ্রাসী আকিকগি মুকখ লাগাম 
পরডকয় উিয় পকিি তৃ্রপ্ত অরজদত্ হকত্ পাকি। থস গীত্াি োকছ রগকয়রছকলা এেজন 
অনরিজ্ঞ অরত্ উৎসাহী িালে রহকসকি, অকনেিা পাল (পশুি প্রজনন রিয়া) থর্য়া 
স্টযারলয়ন থঘাডাি মকত্া। রেন্তু গীত্া ত্াকে এেজন থপ্ররমকে পরির্ত্ েকিকছ…বিরল্পে 
আরঙ্গকে িরত্রিয়া সম্পার্কনি জনয হারমর্াি ইরঙ্গত্পূর্দ রনকর্দিনা ত্াি প্রকয়াজন রছকলা 
না। ত্কি িাসি িাকত্ি রমলন রিষয়ে িীরত্ নীরত্ সম্পকেদ হারমর্াি োছ থথকে প্রাপ্ত 
উপকর্ি ত্াি অকনে োকজ লাগকি। পিরর্ন সোকল রিছানা পর্দকিির্ েিা হকি 
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রনরিত্ হওয়াি জনয থর্ থর্ৌনরমলন সরত্যই সম্পারর্ত্ হকয়কছ এিং নিিধূ প্রেৃত্পকি 
েুমািী রছকলা। 
 
রু্ই ঘটা পকিি ঘিনা, থসরলম আেিকিি প্রর্ান েিা নতু্ন িিকনি থহকিকমি িয়ন 
েকি পরিচািেকর্ি সহায়ত্ায় রিকয়ি থপািাে এিং অলঙ্কাি খুলরছকলা। সিুজ 
রেংখাকিি পর্দাি অনযপাকি নিিধূ রনজস্ব পরিচারিোকর্ি ত্োিধাকন থগাসল েকি 
সুগরন্ধ থমকখ িাসি ির্যায় স্বামীি জনয অকপিা েিরছকলা। থসরলম সমূ্পর্দ নি হওয়াি 
পি পরিচািে ত্াি মাথাি উপি রর্কয় এেরি সিুজ থিিকমি র কল জামা পরডকয় রর্কলা 
এিং এি গলা ও িুকেি পািাি েজা একি রর্কলা। এিপি পরিচািেিা থসখান থথকে 
থিরিকয় থগকলা। থসরলম এে মুহূত্দ ইত্স্তত্ েিকলা, থত্কলি প্রর্ীকপি হালো আকলা 
পকড রঝেরমে েিকত্ থাো রেংখাকিি পর্দারিি রর্কে ত্ারেকয় িইকলা। থস আসকল 
রিচরলত্ অনুিি েিকছ না িিং এই রিিল মুহূত্দরিকে মকনি পর্দায় থগাঁকথ িাখকত্ 
চাইকছ। এেরর্ন থস হয়কত্া সম্রাি হকি এিং থর্ িাজপুত্ িাজেুমািীি সকঙ্গ আজ ত্াি 
রমলন হকি ত্াি গকিদ জন্ম থনকি পিিত্দী থমাগল সম্রাি। এই রমলকনি রিকিষ ত্াৎপর্দ 
িকয়কছ, এরি িাজাকিি থোকনা অখযাত্ সিাই খানায় হুডমুড েকি ত্াৎিরর্ে থর্ৌন সুখ 
লাকিি মকত্া তু্ি রিষয় নয়। এরি ত্াি জীিকনি এেরি নতু্ন অধযাকয়ি সূচনা এিং 
ত্াি রনয়রত্ি রিরি স্তম্ভ। 
 
হঠাৎ পর্দাি অনযপাকি ত্াি জনয অকপিািত্ নািীরিি েথা মকন হকত্ই থসরলকমি থর্কহ 
োমনাি থ উ আছকড পডকলা এিং র্ািদরনে রচন্তা গুরল মন থথকে উকি থগকলা। থস পর্দা 
সরিকয় িয়ন েকি পা িাখকলা। মান িাঙ্গ রিছানায় িকস রছকলা, ত্াি স্তন রু্গকলি 
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আেৃরত্ জামিকঙি প্রায় স্বি মসরলন থপাষাকেি মধযরর্কয় স্পষ্ট থিাঝা র্ারিকলা। ত্াি 
লম্বা ঘন োকলা চুল োাঁকধি উপি ছরডকয় আকছ এিং োকনি চুরন পথকিি রু্ল গুকলা 
রু্যরত্ ছডাকি। গলাি রচেন থসানাি হািরিও চুরন পাথি খরচত্। রেন্তু র্া থসরলকমি রৃ্রষ্ট 
োডকলা ত্া হকলা থমকয়রিি লম্বা লম্বা পাপরড রিরিষ্ট োকলা থচাকখি উকিরজত্ চাহরন 
এিং ত্াি রু্র্দান্ত আত্মরিশ্বাস সমৃদ্ধ মৃরু্হারস। 
 
 থসরলম েল্পনা েকিরছকলা ত্াি িাসি ঘকি প্রকিকিি সময় নিিধূরি লাজুে িঙ্গীকত্ মাথা 
নত্ েকি থােকি-সুলায়মান থিগ রিষয়রি রনকয় ত্াি সকঙ্গ ঠািাও েকিকছ, ত্াকে সত্েদ 
েকিকছ র্াকত্ গরর্োগৃকহি অিালীন আচাি প্রর্িদন েকি অনরিজ্ঞ থমকয়রিি মকন ত্রাকসি 
সঞ্চাি না েকি। রেন্তু থসরলম অনুিি েিকলা র্া ঘিকত্ র্াকি থস সম্পকেদ মান িাঈ 
এি মকধয থোকনা সংিয় থনই িিং থস রিষয়রি সম্পকেদ থেৌতূ্হলী। রনকজি থপািাকেি 
িন্ধনীগুরল আলগা েকি থসরলম থসিাকে থমকঝকত্ পকড থর্কত্ রর্কলা এিং রিছানাি রর্কে 
এরগকয় থগকলা। মকন মকন িািকছ থস িহু রু্কদ্ধ লডাই েকিকছ ফকল রনকজি স্ত্রীকে সন্তুষ্ট 
েিকত্ থিরি থিগ থপকত্ হকি না। থসরলম রিছানাি ধাকি মান িাঈ এি োছাোরছ 
িসকলা রেন্তু ত্াকে স্পিদ েিকলা না এিং হঠাৎ রেছুিা অরনরিত্ থিাধ েিকলা। রেন্তু 
মান িাঈ থোমলিাকি থসরলকমি োধ ধকি রনকজি পাকি শুইকয় রর্কলা। স্বাগত্ম ফুফাকত্া 
িাই, থস রফসরফস েকি িলকলা। থসরলকমি আি থিরি উৎসাকহি প্রকয়াজন হকলা না, 
মান িাঈকে থিকন রনকজি পাকি শুইকয় থস ত্াি উন্মক্ত অধকি থঠাাঁি থছাাঁয়াকলা। ত্ািপি 
ত্াি থর্কহি স্বি মসরলন থপািােরি ধীকি খুকল থফলকলা এিং থসরলকমি হাত্ মান িাঈ 
এি নিম থর্কহি স্পিদোত্ি অংিগুরলকত্ ঘুকি থিডাকত্ লাগকলা। মান িাঈ এি থোমি 
খুি রচেন রেন্তু ত্াি িিরু্গল গীত্াি থচকয়ও িড, থসরলম চি েকি তু্লনামূলে রসদ্ধাকন্ত 
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থপৌঁকছ থগকলা। এখন মান িাঈ এি হাত্ রু্রি থসরলকমি থর্কহ রিচির্ েিকত্ লাগকলা, 
গীত্াি মকত্া র্ি এিং রনরিত্ িঙ্গীকত্ না হকলও র্কথষ্ট আগ্রহী এিং রিধাহীন িাকি। 
মান িাঈ এি উরু রু্গল রেছুিা ফাাঁে েকি রনকয় থসরলম থসখাকন ত্াি প্রর্য়স্পিদ প্রর্ান 
েিা শুরু েিকলা। মান িাঈ এি সমগ্র থর্হ প্রেরম্পত্ হকলা এিং ত্াি শ্বাসপ্রশ্বাকসি 
গরত্ থিকড থগকলা। েকয়ে মুহূত্দ পি ত্াি রপঠ ধনুকেি মকত্া থিাঁকে থগকলা এিং থস 
থসরলমকে এত্ রৃ্ঢ়িাকি জারডকয় ধিল থর্ থসরলম ত্াি িক্ত হকয় আসা থিািা িকয়ি 
স্পিদ অনুিি েিকত্ পািকলা। র্রর্ও থস ত্রুর্, ত্িুও থসরলকমি এিা থিাঝাি মকত্া 
র্কথষ্ট অরিজ্ঞত্া হকয়কছ থর্ মান িাঈ রমথীয়া আি র্ীঘদারয়ত্ না েকি এখনই চূডান্ত 
উপলরব্ধ থপকত্ চাইকছ। থসরলম রনকজকে ত্াি উপকি স্থাপন েিকলা এিং থোমল িাকি 
ত্াি মাকঝ প্রকিকিি থচষ্টা েিকলা। রেন্তু প্রকিি পথরি থসরলকমি োকছ অত্যন্ত আাঁিসাাঁি 
মকন হকলা। থস ইকত্াপূকিদ থোকনা েুমািী নািীি সকঙ্গ রমরলত্ হয়রন এিং থস িুঝকত্ 
পািরছকলা ত্াকে র্কথষ্ট সত্েদত্া অিলম্বন েিকত্ হকি র্াকত্ মান িাঈ িযথা না পায়। 
রেন্তু পুনিায় থস ত্াি নিিধূি মাকঝ িযাগ্রত্া প্রত্যি েিকলা। ত্াি চাপা আত্দনার্ িমি 
িৃরদ্ধ পাকি, হাকত্ি আঙু্গলগুরল থসরলকমি োাঁকধি মাংকস থচকপ িকসকছ এিং সিদিরক্তকত্ 
ত্াকে রনকজি রর্কে আেষদর্ েিকছ। থসরলকমি উত্থান পত্ন আকিা ত্ীব্রত্ি হকলা। মান 
িাঈ এি আত্দরচৎোি এখন থগাঙ্গারনকত্ পরির্ত্ হকয়কছ, ত্কি থসিা েকষ্টি জনয নয় 
সুখানুিূরত্ি জনয। হঠাৎ থসরলম অনুিি েিকলা মান িাঈ রেছুিা উনু্মক্ত হকয় একলা। 
এিং থস সমূ্পর্দ গিীকি প্রকিি েিকত্ পািকলা। রু্রি রিি থর্হ সমূ্পর্দ এেরত্রত্ হকয় 
থগকলা এিং ত্ািা এখন এেে অরস্তত্ব রনকয় উঠা নামা েিকছ। থসরলম ত্াাঁকর্ি রমলনরি 
আকিেিু র্ীঘদারয়ত্ েিকত্ চাইকলা, রেন্তু পািকলা না। চূডান্ত মুহূত্দ উপরস্থত্ হকলা, এিং 
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রনকজি পিমতৃ্রপ্তময় থগাঙ্গারনি পািাপারি থস মান িাঈ এি সুখানুিূরত্ সূচে ঘন ঘন 
শ্বাস িানাি িব্দ থপকলা। 
 
থসরলম ত্াি স্ত্রীি পাকি ঘরনষ্ট হকয় শুকয় আকছ, ত্াি এেরি হাত্ থমকয়রিি নিম রনত্কম্বি 
উপি স্থারপত্, থস থোকনা েথা িলকছ না। থমকয়রিি থর্ৌন িুধা ত্াকে সামানয অিাে 
েকিকছ ত্কি থস এ োিকর্ খুরি থর্ ত্াি স্ত্রী রিকয়ি প্রথম িাকত্ থোকনা সংকোচ প্রোি 
না েকি অত্যন্ত আগ্রহীিাকি রমলনরিয়া উপকিাগ েকিকছ। রিছনায় উকঠ িকস রনকজি 
ঘামরসক্ত চুল মুকখি উপি থথকে সিাকত্ সিাকত্ মান িাঈ প্রথম েথা িলকলা। তু্রম রে 
িািকছা ফুপাকত্া িাই? 
 
 িািরছ আমাি স্ত্রী িাগয খুি িাকলা। 
 
 আমাি স্বামী িাগযও খুি িাকলা। মান িাঈ থসরলকমি ঘাকড হাত্ িাখল। সেকল আমাকে 
িকলরছকলা তু্রম খুি সুপুরুষ, রেন্তু েকনি অরিিািেিা সিদর্াই ত্াাঁকর্ি জনয রনিদারচত্ 
িকিি িযাপাকি রমথযা েথা িকল। ত্াই আমাি মকন সকন্দহ রছকলা। থত্ামাকে আমাি মকন 
রছকলা এেজন মুখিন্ধ রিব্রত্ থচহািাি িালে রহকসকি। 
 
পিরর্ন সোকল িাসি ির্যাি চার্ি র্থার্থিাকি পিীিা েকি অনুকমার্ন থর্য়া হকলা 
এিং িাসি িাকত্ি সাফলযকে থঘাষর্া েিকত্  াে িাজান হকলা। নতু্ন িিেকনকে 
সম্মান প্রর্িদকনি জনয প্রথকম হারজি হকলা আিুল ফজল। আরম িাজেীয় ঘিনাপরিকত্ 
রলরপিদ্ধ েকিরছ থর্ মহামানয রু্িিাজ থসরলম গত্োল সাম্রাকজযি উজ্জ্বল এে 
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েুমািীিকত্বি সকঙ্গ রিিাহ িন্ধকন আিদ্ধ হকয়কছন, ত্াি গত্ানুগরত্ে মধুমাখা মসৃর্ েকে 
আিুল ফজল িযক্ত েিকলা। 
 
থসরলম েষ্ট েকি থঠাাঁকি হারস থিকন ত্াি িক্তিয েির্ েিকলা, োির্ এিাই থিওয়াজ 
এিং আিুল ফজল প্রস্থান েিকল থস খুরি হকলা। 
 
পিিত্দী রর্ন গুরলি উৎসি আনন্দ থত্মন িাকিই উর্যারপত্ হকলা থর্মনিা আেিি 
প্ররত্শ্রুরত্ রর্কয়রছকলন। সাম্রাকজযি সেল এলাো থথকে রিিাকহি শুকিিা উপহাি 
আসকত্ লাগকলা: মরর্মারর্েয, ইর্ািম্ পাথকিি থালা, রূপা এিং থসানাি িািকোি, 
দ্রুত্গামী আিিী থঘাডা এিং সিকচকয় নিম পিম রর্কয় বত্রি থসানা ও রূপাি োরুোজ 
েিা োিীরি িাল। থিকষাক্ত উপহািরিও র্থািীরত্ োিীকিি অধুনা র্মনেৃত্ সুলত্াকনি 
পাঠাকনা উপহাি। উৎসকি অরধে বিরচত্র থর্াগ েিকত্ আেিকিি রনকর্দকি রু্রি রসংহ 
থর্াগাড েিা হকয়রছকলা, থসগুরল িাজেীয় র্পদ রনকয় লাকহাকিি িাস্তাগুরল প্রর্রির্ 
েকিকছ। িরি নর্ীি ত্ীকি উকিি থর্ৌড প্ররত্কর্াগীত্াি আকয়াজন েিা হয়। এেরি 
প্ররত্কর্াগীত্ায় থসরলম ত্াি রু্ই সৎ িাইকে পিারজত্ েিকত্ থপকি সীমাহীন সন্তুরষ্ট 
অনুিি েকি। মারিি উাঁচু িাধ থর্য়া ময়র্াকন আেিকিি সিকচকয় িরক্তিালী থর্াদ্ধা 
হারত্ি থজাডাকে পািস্পকিি সকঙ্গ লডাই এ নামাকনা হয়, লডাই চলকত্ থাকে ত্ত্ির্ 
পর্দন্ত র্কত্াির্ না ত্াাঁকর্ি ধূসি গা িত্রিিত্ এিং িক্তিরিত্ হকয় পকড। মধযিাকত্ি 
োছাোরছ সমকয় আিম্ভ হয় আত্ি িারজি উৎসি, একত্া অরধে সংখযে িারজ উৎরিপ্ত 
হকত্ থাকে র্াকত্ েকি িাত্, রর্কনি মকত্া আকলারেত্ হকয় উঠকত্ থাকে। 
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রেন্তু প্ররত্রর্ন সন্ধযায়, র্কত্াই রচিােষদে িা থমাহনীয় প্রর্িদনীি আকয়াজন েিা থহাে না 
থেকনা, থসরলম মান িাঈ এি আগ্রহী িাহুকত্ ধিা থর্য়াি জনয উদ্গ্গ্রীি হকয় উঠকত্া এিং 
থিাকিি সূকর্দি উিাপ িাজপ্রাসার্কে উষ্ণ েিকত্ আিম্ভ েিাি পূিদ পর্দন্ত থপ্রকমি 
মহাসাগকি অিগাহন েিকত্ থােকত্া। সুলায়মান থিগ থসরলমকে এ রিষকয় ঠািা েকি 
িকলরছকলা, থস র্রর্ ত্াি িত্দমান ত্ৎপিত্া অিযাহত্ িাকখ ত্াহকল ত্াি অরত্ 
সঞ্চালনিীল উরুকে প্রিরমত্ েিাি জনয িাজ থহরেকমি মলম প্রকয়াজন হকি। 
 
* 
 
আমাি সিদপ্রথম এিং সিকচকয় আর্কিি সন্তান, আরম থত্ামাি নাম িাখরছ। থখাসরু। 
েথাগুরল িকল, থসরলম স্বর্দমুরা িরত্দ এেরি সার্া থজে পাথকিি রপরিচ হাকত্ রনকয় খুি 
সািধাকন রিশুরিি মাথায়  ালকলা। োমনা েরি থত্ামাি জীিন সাফকলযি মুেুকি আিৃত্ 
থহাহাে, এি রনর্িদন স্বরূপ আরম থত্ামাি মাথায় এই জাগরত্ে সমৃরদ্ধি প্রত্ীে িষদন 
েিরছ। রিশুরি থচাখ রপিরপি েিকলা, ত্ািপি স্বি সজীি থচাকখ থসরলকমি রর্কে 
ত্াোকলা। থসরলম িািকলা থর্ থোকনা মুহূকত্দ রিশুরিি আপরিসূচে িন্দন শুনকত্ পাকি, 
রেন্তু ত্াি পরিিকত্দ থখাসরু হাসকলা এিং উজ্জ্বল রচকি হাত্-পা ছুাঁডকত্ লাগকলা। থসরলম 
খসরুকে, ত্াি মখমকলি গরর্ সহ উাঁচু েকি ধিকলা র্াকত্ উপরস্থত্ সেকল ত্াি স্বাস্থযিান 
নিজাত্ সন্তানরিকে থর্খকত্ পাকি। উপরস্থত্ সিাসর্ এিং থসনাপরত্গর্ মারজদত্ গুিন 
তু্কল রিশুরিি র্ীঘদাযু় োমনা েিকলা। থসরলম ত্াি পাকি মাকিদল পাথকিি থির্ীি উপি 
র্াাঁরডকয় থাো আেিকিি রর্কে এেপলে ত্াোকলা। এই রিশুরি আেিকিি প্রথম নারত্, 
রেন্তু ত্াি থচহািা এখকনা সুপুরুষ এিং থচায়াকল রৃ্ঢ়ত্া রিিাজ েিকছ র্রর্ও ত্াাঁি িয়স 
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চরল্লি থপরিকয়কছ, ত্াকে সন্তুষ্ট এিং গরিদত্ থর্খাকি। গত্োল থসরলম এেকজাডা রিোিী 
রচত্া উপহাি থপকয়কছ র্াকর্ি গাকয় রছকলা মখমকলি আিার্ন এিং গলায় পািাখরচত্ 
চামডাি মালা-রনিঃসকন্দকহ ত্াি িািাি অনুকমার্কনি রনর্িদন। থস এ িযাপাকি রনরিত্ থর্, 
থর্কহতু্ এখন থস এেজন রপত্াি মর্দার্া লাি েকিকছ থসজনয িািা ত্াকে থোকনা 
গুরুত্বপূর্দ িাষ্টীয় পকর্ অরধরষ্ঠত্ েিকিন র্াকত্ থস ত্াি থর্াগযত্া প্রর্িদন েিাি সুকর্াগ 
পায়। র্রর্ ত্াকে থমাগল বসনযর্কলি থনতৃ্কত্ব রনরু্ক্ত েিা হয় ত্াহকল থস শুধু ত্াি িািাি 
োকছই নয় িিং সেকলি োকছ প্রমার্ েিকত্ পািকি থর্ থস এেজন র্ি থর্াদ্ধা এিং 
থসনাপরত্ এিং এেরর্ন হয়কত্া এেজন মহান সম্রাকিি িূরমোয় অিত্ীর্দ হকি। 
 
ত্াি সৎ িাইকর্ি োকিা মকধয ত্াি প্ররত্িিীত্া েিাি থর্াগযত্া থনই, িািা রনিয়ই থসিা 
থিাকঝন। মুিার্ রত্ন মাস আকগ রিকয় েিকছ এিং থস ত্াি রিিাকহি প্রীরত্কিাকজি সময় 
সমূ্পর্দ মাত্াল হকয় পকড। পকি ত্াকে প্রায় চযাংকর্ালা েকি ত্াি িাসিির্যায় রনকয় থর্কত্ 
হকয়রছকলা। থসরলম মুিাকর্ি সুিাআসরক্তি েথা আকগই জানকত্া। রেন্তু রনকজি রিিাকহি 
আসকি মাত্াল হওয়াি পূিদ পর্দন্ত ত্াি সৎ িাইরি ত্াি মাত্লারমি অিযাকসি রিষয়রি 
আেিকিি োছ থথকে থগাপন িাখকত্ সিম হকয়রছকলা। আেিি একত্া িুদ্ধ হকয়রছকলন 
থর্ অল্প েকয়ে রর্ন পকিই রত্রন মুিার্কে সাম্রাকজযি র্রিকর্ রিজয় অরির্াকন র্াওয়াি 
আকর্ি থর্ন। মুিাকর্ি উপি নজি িাখাি জনয রত্রন ত্াি সকঙ্গ এেজন উচ্চপর্স্থ 
থসনাপরত্কে পাঠান এিং ত্াকে আকর্ি থর্ন এে থফাাঁিা মর্ও র্াকত্ ত্াি পুকত্রি থঠাাঁি 
অরত্িম না েকি থসরর্কে ত্ীক্ষ্ম রৃ্রষ্ট িাখকত্। র্ারনকয়লও মুিাকর্ি পকথই অগ্রসি 
হরিকলা। িয়িঃসরন্ধকত্ থপৌঁছাকনাি পি আিাম আকয়ি এিং ইরেয়সুখ চরিত্াথদ েিাই 
ত্াি প্রধান মকনাকর্াকগি রিষয় হকয় র্াাঁরডকয়কছ। থসরলকমি সকঙ্গ ত্াি সৎ িাইকর্ি 
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সিাসরি সািাৎ হকত্া না রঠেই রেন্তু ত্াকর্ি েীরত্দেলাকপি গল্প ত্াি োকন আসকত্া। 
র্ারনকয়ল সম্পকেদ থর্ অরিনি ঘিনারি থস শুকনকছ থসিা হকলা, ত্াি প্রাসার্ েকিি 
সমু্মকখি উঠাকন অিরস্থত্ সিকচকয় িড মাকিদল পাথকিি থফায়ািারি থথকে থস পারনি 
পরিিকত্দ গজনীি উিম আঙু্গকিি বত্রি মর্ প্রিাকহি িযিস্থা েকিকছ। র্ারনকয়ল এিং 
ত্াি িনু্ধিা নি হকয় থসই থফায়ািাি মকর্ থনকম আনন্দ-উচ্ছ্বাকস থমকত্ উকঠ। মুিাকর্ি 
আচির্ আকিেিু জরিল। রেছু রর্ন আকগ থস মাত্াল অিস্থায় নত্দেীকর্ি নাকচি থপািাে 
পকড শুধু ত্াি সিাসর্কর্ি সামকনই নয়, থগায়া থথকে আগত্ এে পতু্দগীজ প্ররত্রনরধ 
র্কলি সমু্মকখও অকিািন নৃত্যেলা প্রর্িদন েকি। 
 
 থখাসরুকে ত্াি এেজন রু্ধমাকয়ি থোকল হস্তান্তি েিকত্ েিকত্ থসরলম হাসকলা, থস 
সুলায়মান থিকগি থিান। এিং থসই মুহূকত্দ থস মকন মকন িপথ েিকলা থর্ ত্াি 
রিশুোকল আেিি ত্াি সকঙ্গ র্কত্ািা সময় োরিকয়কছন থস ত্াি পুকত্রি সকঙ্গ ত্াি 
তু্লনায় অকনে থিরি সময় োিাকি। থস ত্াি রপত্াি তু্লনায় অরধে সন্তানও জন্ম 
থর্কি- মান িাঈ ছাডাও ইকত্ামকধয আকিেজন িাজপুত্ িাজেুমািী থর্াধ িাঈ এিং 
আেিকিি এে থসনাপরত্ি েনযা সাকহি জামাকলি সকঙ্গ ত্াি রিকয় হকয়কছ। রনকজি 
িমিধদমান থহকিম রনকয় থস আনরন্দত্। আেিি সিদর্াই ত্াকে রিকয়ি মাধযকম রমত্রত্া 
বত্রিি জনয ত্াগার্া রর্কয় আসরছকলন রেন্তু িাস্তকি এ রিষকয় ত্াি িাডরত্ উৎসাকহি 
প্রকয়াজন রছকলা না। থর্ থোকনা নতু্ন নািী, র্রর্ থস অল্প িয়সী এিং সুন্দিী হয় ত্াকে 
থসরলকমি োকছ অনারিসৃ্কত্ িূখকণ্ডি মকত্া মকন হকত্া। আি িাজবনরত্ে প্রকয়াজকন র্রর্ 
থোকনা েুৎরসত্ থমকয়কে ত্াি রিকয় েিকত্ হয় ত্াকত্ও থোকনা সমসযা থনই। োির্ 
সেল স্ত্রীি সকঙ্গ এোরধেিাি রমরলত্ হকত্ হকি এ ধিকনি থোকনা িাধা ধিা রনয়ম থনই 
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এিং থস র্াকে স্ত্রী রহকসকি গ্রহর্ েিকি থস থহকিকম এেরি সম্মানজনে অিস্থান লাি 
েিকি। ত্াি রপত্া এমন নীরত্ই অনুসির্ েকি আসকছন। আেিি ত্াি রিপুল সংখযে 
স্ত্রীি জনয গিদকিাধ েকিন এিং ত্াি িহু স্ত্রী গ্রহকর্ি নীরত্ িাকজযি িারন্ত এিং সংহরত্কত্ 
র্কথষ্ট অির্ান িাখকছ। থস রনকজও এেই নীরত্ অনুসির্ েিকল সমসযা থোথায়? থসরলম 
িািকলা। 
 
থসরলকমি এই নতু্ন নতু্ন িূখণ্ড আরিষ্কাকিি পকথ এেমাত্র িাধা মান িাঈ, পুকত্রি জন্ম 
উপলকি আকয়ারজত্ থিাজসিায় থর্াগ রর্কত্ র্াওয়াি সময় ত্াি মকন হকলা। মান িাঈ 
এখকনা িরত্রিয়ায় থসরলমকে উকিরজত্ এিং আগ্রহী েকি তু্কল রেন্তু ত্াকে রিকয় েিাি 
ছয় মাস পকি আেিি র্খন থঘাষর্া থর্ন থসরলমকে আিাি রিকয় েিাকিন ত্খন থস 
ঈষদরন্বত্ হকয় পকড। মান িাঈ থচাকখি জকল িুে িারসকয় ত্াকে রিত্ীয় রিকয় না েিকত্ 
অনুকিাধ জানায়। থসরলকমি রিত্ীয় রিকয়ি রর্ন ঘরনকয় একল থস খাওয়া র্াওয়া িন্ধ েকি 
থর্য়। থসরলম ত্াকে িাি িাি থিাঝাকনাি থচষ্টা েকি থর্ রপত্াি আকর্ি ত্াকে মানয 
েিকত্ই হকি রেন্তু একত্ থস ের্দপাত্ েকি না। এে সময় থস রচৎোি েকি িলকত্ 
থাকে থসরলম ত্াি সকঙ্গ রিশ্বাসঘাত্েত্া েিকছ। এে িাকত্ সিস্ত এে পরিচািে 
থসরলমকে থহকিকম থেকে রনকয় র্ায়। থসখাকন থপৌঁকছ থস থর্খকত্ পায় মান িাঈ উঠান 
থথকে রত্রি ফুি উাঁচুকত্ অিরস্থত্ ঝুলিািান্দাি োরর্দকি ঝুাঁকে রনকচ লারফকয় পডকত্ উর্যত্ 
হকয়কছ। আমাি েরুর্ পরির্রত্ি জনয তু্রম র্ায়ী হকি, থসরলমকে থর্কখ থস রচৎোি 
েকি িকল উকঠ। তু্রমই আমাকে মৃতু্যি রর্কে থঠকল রর্কয়ছ। আমাি িাকলািাসা রে 
থত্ামাি জনয র্কথষ্ট রছকলা না? আরম এখকনা গিদধাির্ েিকত্ পারিরন িকলই রে আমাি 
উপি এই অরিচাি েিকত্ র্াি? 
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 মান িাঈ এি উিকোখুিকো চুল, লাল থচাখ এিং থিাগা থর্হ প্রত্যি েকি থসরলকমি 
এে পাগলীি েথা মকন পকড র্ায় র্াকে থস মাকঝ মাকঝ িাজাকি থর্খকত্া। পাগলীরি 
জকন জকন রগকয় ত্াাঁকর্ি োকছ থোকনা োল্পরনে আঘাকত্ি জনয গালাগারল েিকত্া এিং 
থছাি থছাি থছকলকমকয়িা ত্াি রর্কে র ল ছুডকত্া। রনকজি সুন্দিী িাজপুত্-পত্নীি এমন 
রিোিগ্রস্ত থচহািা থর্কখ থসরলকমি ত্াকে অকচনা মকন হয়। রমরষ্ট েথায় িুরলকয় থসরলম 
ত্াকে োরর্দকিি োছ থথকে সরিকয় আকন। ত্ািপি বধর্দ সহোকি নিম সুকি িাকি িাকি 
ত্াকে থিাঝাকনাি থচষ্টা েকি থর্ এেজন থমাগল রু্িিাজ রহকসকি রপত্াি আকর্ি না 
মানকল ত্াি প্ররত্ রত্রন রুষ্ট হকিন এিং ত্াহকল ত্াাঁকর্ি উিকয়ি িরিষযত্ই িরত্গ্রস্ত 
হকি। এিং আকিেরি রিকয় েিকলও ত্াি প্ররত্ ত্াি িাকলািাসায় এেিুও েমরত্ হকি 
না। 
 
 রেন্তু িাস্তকি িাকলািাসাি েমরত্ ঘিকলা। মান িাঈ এি রু্রক্তহীন উন্মি আচির্ প্রত্যি 
েকি থসরলকমি মকন নতু্ন েকি প্রশ্ন জাগকলা থস ত্াি মামাকত্া থিান সম্পকেদ আি রে 
রে রিষয় এখকনা জাকন না। থসরলম আকিা উপলরব্ধ েিকলা একত্ারর্ন থস মান িাঈ এি 
প্ররত্ থর্ আেষদর্ অনুিি েিত্ থসিা িাকলািাসাি োিকর্ নয়- রনছে থর্ৌনত্াি োিকর্। 
থমাগল িাজপ্রাসাকর্ি জাাঁেজমে এিং রিলারসত্ায় ত্াি খুরি থাো উরচত্ র্াি প্রাচুর্দ 
এেজন িাজপুত্ িাজেুমািীি প্রাপ্ত সুকর্াগ সুরিধাি তু্লনায় অকনে থিরি। থস ঘন ঘন 
ত্াি রিছানায় থগকছ থর্খাকন ত্ািা ইরেয়সুখ আর্ান প্রর্াকনি থিকত্র পিস্পকিি সমেি 
রহকসকি িূরমো থিকখকছ। থসিাই মান িাঈ এি র্কথষ্ট প্রারপ্ত িকল গর্য েিা উরচত্। রেন্তু 
থসরলকমি এেমাত্র স্ত্রী হওয়াি ইিা রনছে ত্াি রনিুদরদ্ধত্া। মান িাঈ এি অপ্রত্যারিত্ 
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ঈষদাোত্িত্া থসরলমকে ত্াি প্ররত্ িমি রনিাসক্ত েকি তু্লকত্ লাগকলা। ত্াি সকঙ্গ 
থসরলকমি রমরলত্ হওয়াি প্রির্ত্া েকম থগকলা এিং ত্াি আত্মহত্যাি হুমরেি অল্প 
রেছুরর্ন পকিই থসরলম থর্াধা িাঈকে রিকয় েিকলা। ত্াি থোমল থর্হ এিং রেম্বােৃরত্ 
মুখ র্রর্ও মান িাঈ এি মকত্া সুন্দি নয় রেন্তু ত্াি িুরদ্ধমিা ও থেৌতু্ে থিাকধি োিকর্ 
থসরলম না থহকস থােকত্ পািকত্া না এিং থর্ৌন রমলন ছাডাও ত্াি সঙ্গ থসরলকমি িাকলা 
লাগকত্া। 
 
 ত্াি সকঙ্গ থর্াধ িাঈ এি রিকয় হওয়াি চাি মাস পি এিং সাকহি জামাকলি সকঙ্গ রিকয় 
হওয়াি অল্প আকগ, মান িাঈ এি গকিদ থখাসরু একলা- থমাগল িাজিংকিি পিিত্দী 
প্রজকন্মি প্রথম সন্তান। এি ফকল মান িাঙ্গ থর্ মর্দর্া লাি েিকল ত্াকত্ ত্াি সন্তুষ্ট 
হওয়া উরচত্, রেন্তু থস র্রর্ সন্তুষ্ট না হয় ত্াহকল থসরলকমি রেছুই েিাি থনই এিং থস 
রিষয়রি রনকয় থোকনা রু্রিন্তাও েিকি না। রেন্তু থসরলম রু্রিন্তা থথকে অিযাহরত্ থপকলা 
না, ত্াি মকন হকত্ লাগকলা মান িাঈ এি স্বাথদপি মানরসেত্াি প্রিাি হয়কত্া ত্াি 
সন্তাকনি মকধযও পডকি। 
 
আেিকিি গম্ভীি েেস্বি থসরলকমি রচন্তাকে িাধাগ্রস্ত েিকলা। এই নতু্ন রু্িিাকজি জন্ম 
উপলকিয এখন একসা আমিা সেকল থিাকজ অংি গ্রহর্ েরি। আরম থখাসরু এিং 
সাম্রাকজযি সমৃরদ্ধ োমনা েিরছ। 
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থিাজসিায় ত্াি জনয রনরর্দষ্ট স্থাকন আসন গ্রহর্ েকি, থসরলম ত্াি রনকজি সমৃরদ্ধি জনয 
মকন মকন প্রাথদনা েিকলা। থস র্রর্ পিিত্দী থমাগল সম্রাি হকত্ পাকি ত্াহকল ত্াি 
পুত্রকর্ি জনয থস েকত্া রেছুই না েিকত্ পািকি। 
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পঞ্চ  খণ্ড – িযাপে প্রত্যািা 
 

২০. অত্ল গহবর 
 
আিাকিা প্রায় রত্ন িছকিি থিরি সময় পকি ত্াি প্রথম র্াত্রাি পি থসরলম এেরি হারত্ি 
রপকঠি হাওর্াি উপি িকস রছকলা থর্রি থর্ারু্লযমান গরত্কত্ োিীকিি পকথ এরগকয় 
চকলকছ। ত্কি এিাকিি থপ্রিাপি সমূ্পর্দ রিি। ত্াকর্ি এই র্ীঘদ ভ্রমকর্ি লিয এখন 
িারন্ত এিং প্রকমার্, রু্দ্ধ িা রিজয়ারির্ান নয়। থস এিং ত্াি রপত্া উিকয়ই োিীকিি 
থসৌন্দকর্দি থপ্রকম পকডকছ, এি িারন্তময় উপত্যো, িলমকল স্বি জল রিরিষ্ট হ্রর্, ফুকল 
ফুকল থছকয় থাো তৃ্র্িূরম এেং সিরেছুি উপকি এি স্বরস্তেি িীত্ল আিহাওয়া। 
থসরলকমি সমু্মকখ আকিা এে েজন হারত্ িকয়কছ, থসগুরল থমাগল থর্াদ্ধাকর্ি িহন েিকছ 
না, িহন েিকছ ত্াি থহকিকমি সর্সযকর্ি। সিকচকয় োকছি হারত্রিকত্ িকয়কছ মান িাঈ, 
রু্ই িছি িয়সী থখাসরুকে রনকয়। পকিি রু্রি হারডকত্ িকয়কছ সাকহি জামাল সকঙ্গ 
পািকিজ, এই রিশুপুত্ররিকে থস রত্ন মাস আকগ জন্ম রর্কয়কছ, ত্ািপকি িকয়কছ থর্াধ 
িাঈ। থসরলকমি র্ল থথকে রেছুিা সামকন িকয়কছ ত্াি িািাি থহকিকমি সর্সযিা। 
ত্াাঁকর্ি মকধয থসরলকমি মা রহিা িাঈ রছকলন না, োিীকিি ঠাণ্ডা পাহাডী আিহাওয়াকে 
অিজ্ঞা েকি রত্রন রনকজি থিৌরত্প্ত থর্কি থিডাকত্ থগকছন। রেন্তু থসরলকমি র্ার্ীমা 
হারমর্া রছকলন এিং থসরলম ত্াকত্ই সন্তুষ্ট। থসরলম রিকয়ি পকিও ত্াাঁকেই ত্াি সিকচকয় 
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আস্থািাজন আত্মীয় রহকসকি গর্য েকি। আেিি র্থািীরত্ সিকচকয় অগ্রিাকগি হারত্রিি 
রপকঠ ভ্রমর্ েিরছকলন। 
 
 র্রর্ও থসরলম ত্াি িািাি সেল আকর্ি অিকি অিকি পালন েকিকছ, ত্াি জনয ত্াাঁি 
পরিেরল্পত্ সেল রিকয়কত্ সম্মরত্ জ্ঞাপন েকিকছ, ত্থারপও োিীকিি সুলত্ানকে র্মন 
েিাি সময় িািাি সকঙ্গ থস থর্ অন্তিঙ্গত্া অনুিি েকিরছকলা ত্াকত্ িমি িািা 
পকডকছ। থস আিা েকিরছকলা আেিকিি প্রথম নারত্ি জন্মর্াত্া হওয়াি সুিাকর্ আেিি 
ত্াি প্ররত্ এিং ত্াি সন্তাকনি প্ররত্ আকিা উষ্ণ বনেিয প্রর্িদন েিকিন। রেন্তু 
থসরলমকে িমিধদমান হত্ািাি অন্ধোকি েুরিকয় ত্াি িািা সাম্রাজযরিস্তাি এিং এি 
সািলীল পরিচালনাি রিষকয় থিরি মকনাকর্াগ প্রর্ান েকিকছন এিং ত্াাঁি র্ািদনীে 
রচন্তািািনায় িযস্ত থথকেকছন। থজযষ্ঠ পুত্রকে অরধে সময় থর্য়া রেম্বা ত্াকে প্রিাসরনে 
োকজ অন্তিূদক্ত েিাি িযাপাকি থোকনা আগ্রহ ত্াি রপত্াি মাকঝ থস থর্খকত্ পাকি না। 
অথচ আিুল ফজকলি সকঙ্গ ত্াাঁি অন্ত িঙ্গত্া অকনে থিরি, থসরলকমি রৃ্ঢ় রিশ্বাস আিুল 
ফজল ত্াি চািুোিী রজহ্বাি সাহাকর্য উপোকিি পরিিকত্দ ত্াি রপত্াি িরত্ই সাধন 
েিকছ। থর্ সি প্রিাসরনে উকর্যাগ এিং রনকয়াগ প্ররিয়া থসরলকমি সকঙ্গ আকলাচনা েকি 
সমাধান েিা উরচত্ রছকলা িরিষযকত্ি জনয ত্াকে বত্রি েিাি জনয থস সি রিষকয় 
রত্রন আিুল ফজকলি সকঙ্গ পিামিদ েকিন। রিরিি পকর্ আিুল ফজকলি িনু্ধ ও 
আস্থািাজনিাই রনকয়াগ পায়। এমনও গুজি থিানা র্ারিকলা থর্ রিরিি পকর্ ত্াি 
িনু্ধকর্ি রনকয়াগ প্রর্াকনি সুপারিি েিাি জনয থস প্রচুি পরিমাকর্ ঘুষও গ্রহর্ েিরছকলা 
এিং ত্াি থিাজন রিলারসত্াও চিকম থপৌঁকছকছ। আিুল ফজকলি িািুরচদ থসরলকমি 
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িূত্যকে গিদ েকি িকলকছ থস নারে বর্রনে সাকড থত্কিা থেরজ খার্য গ্রহর্ েকি এিং 
থোকনা থোকনা িাকত্ এি অরত্রিক্ত নাস্তা খাওয়াি আগ্রহ প্রোি েকি। 
 
আিুল ফজল এিং ত্াি রপত্া সংিান্ত রচন্তায় িাধা পডকলা, থসরলম থর্খকলা ত্াি 
সহর্াত্রী সুলায়মান থিগ হাওর্াি পর্দাগুরল থিকনিুকন রঠেঠাে েিকছ োির্ প্রিল 
উিিীয় হাওয়াি প্রিাকি িৃরষ্টি ছাি হাওর্াি মকধয আসকত্ শুরু েকিকছ। োিীকিি এই 
রিত্ীয় অরির্াকনি উকদ্দিয থর্মন রিি থত্মরন আিহাওয়াও। এখাকন এখন িসন্তোল 
চলকছ। র্খন থথকে ত্ািা সংেীর্দ রগরিপথ এিং রগরিসঙ্ককিি মকধয প্রকিি েকিকছ ত্খন 
থথকেই অঝি ধািায় িৃরষ্ট হকি। িৃরষ্টি িাকি পাহাকডি  াকল জকন্ম থাো থিগুরন ফুল 
থিারিত্ িকোকেন গাছ গুরল নুকয় পকডকছ। থসরলম হাওর্াি পর্দাি ফাাঁে রর্কয় োন রর্কে 
ত্াোকলা, থর্খকলা পাহাডী  কলি পারন োিীি মুখী সংঙ্কীর্দ সরপদল পকথি উপি ত্ীব্র 
থিকগ আছকড পডকছ। িাস্তাি িাম পাকিি িূত্ল প্রায় পঞ্চাি ফুি রনচু এিং থসখাকন 
প্রিারহত্ হকি খিকস্রাত্া িিফ গলা নর্ী র্াকত্ িৃরষ্টি পারন রু্ক্ত হকয় থস্রাকত্ি ত্ীব্রত্া 
আকিা িারডকয় রর্কয়কছ। 
 
 প্ররত্িাি র্খন আরম ত্াোরি থর্খকত্ পারি নর্ীি জলসীমাি উচ্চত্া িৃরদ্ধ পাকয়কছ, 
সুলায়মান থিগ িলকলা। 
 
হযাাঁ। আমাকর্ি সমু্মকখ র্ািা িকয়কছ ত্ািু খািাকনাি জনয শুেকনা িূরম খুাঁকজ থপকত্ ত্াাঁকর্ি 
অসুরিধা হকি। 
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হঠাৎ সামকনি িাস্তাি ত্ীক্ষ্ম িাাঁকেি রর্ে থথকে এেরি পত্কনি িব্দ থসরলকমি োকন 
একলা থসই সাকথ গুড গুড েকি থর্কনা রেছু গরডকয় পডকলা এিং ত্ািপি মানি েকেি 
িয়াত্দ রচৎোি থিানা থগকলা। ওিা রেকসি িব্দ? রনিয়ই থোকনা ধিকনি আিমর্ 
হয়রন। 
 
না, আমাি মকন হয় ওিা িূরমধ্বকসি িব্দ। সুলায়মান থিগ উকঠ র্াাঁরডকয় গিীি সঙ্কীর্দ 
উপত্যোি রর্কে ত্াোকলা। 
 
 থসরলম ত্াি রু্ধিাই এি আঙু্গল িািা রনকর্দরিত্ রর্কে ত্াোকলা। মারি এিং পকথি পকড 
নর্ীকত্ আংরিে িাধ সৃরষ্ট হকয়কছ। ওখাকন রে এেরি হারত্ পকড িকয়কছ না? মাহুত্, 
থত্ামাি হারত্কে হাাঁিকত্ িি রর্কয় িসাও! থসরলম আকর্ি রর্কলা। হারত্রি পুকিাপুরি 
িসকত্ পািাি আকগই থসরলম ও সুলায়মান থিগ উিকয়ই মারিকত্ লারফকয় পকড 
োর্াপারন রছিকে সমু্মকখ থর্ৌকড থগকলা রে ঘকিকছ থর্খাি জনয। 
 
িাস্তাি িাাঁে ঘুকি ত্াি স্ত্রী এিং সন্তানকর্ি িহনোিী হারত্গুরল রনিাপকর্ িাস্তাি উপি 
র্াাঁরডকয় আকছ থর্কখ থস রেছুিা স্বরস্ত রফকি থপকলা। ত্কি থর্ রু্ঘদিনারি এেিু আকগ 
ঘকিকছ ত্াও স্পষ্ট থিাঝা থগকলা। পাহাকডি  াল থথকে পাথকিি চাই খকস পকড রত্রি 
ফুকিি মকত্া রিসৃ্তত্ িাস্তা থিকঙ্গ রনকয় নর্ীকত্ পকডকছ। ধ্বকস পডা পাথি এিং মারিি 
মকধয এেরি হারত্ি থর্কহি অংি রিকিষ থিি হকয় থােকত্ থর্খা র্াকি; রিত্ীয় 
আকিেরি হারত্ি অকধদে থর্হ নর্ীকত্ এিং অকধদে থর্হ পাকি পকড িকয়কছ এিং থসিাি 
উপি রর্কয় িকয় র্াওয়া জল জাকনায়ািরিি িকক্ত লাল হকয় র্াকি। থসিাি িি হাওর্ারি 
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পাকিই পকড িকয়কছ, নর্ীকত্ ছডাকনা পাথকিি সকঙ্গ সংঘকষদি োিকর্ িুেকিা হকয় থগকছ। 
ধ্বকসি পাকি জকম উঠা রিড থঠকল অগ্রসি হকত্ হকত্ থসরলম রজজ্ঞাসা েিকলা, ঐ 
হারত্গুরলি রপকঠ োিা ভ্রমর্ েিরছকলা? 
 
 আপনাি র্ার্ীমাি পরিচারিোকর্ি েকয়েজন জাাঁহাপনা, রিকডি মধয থথকে এেজন 
উিি রর্কলা। 
 
আরম পরিত্াকপি সকঙ্গ জানারি ত্াাঁকর্ি এেজন রছকলা িৃদ্ধা থজািায়র্া, আপনাি 
বিিকিি এেজন পরিচর্দাোিী। আপনাি র্ার্ী থিকিরছকলন পাহাকডি ঠাণ্ডা আিহাওয়া 
ত্াি স্বাকস্থযি জনয উপোিী হকি, এেজন িীর্দ থর্কহি অরধোিী িৃদ্ধ মন্তিয েিকলা। 
থসরলম ত্াকে ত্াি র্ার্ীি থখর্মত্গাি রহকসকি রচনকত্ পািকলা। মকন হয় আরম িুঝকত্ 
থপকিরছ ত্াি হাওর্ারি থোথায় পকডকছ। 
 
নর্ীি ত্ীকি থর্িা থচৌরচড হকয় পকড িকয়কছ থসিা? 
 
 না, ওিাকত্ আপনাি র্ার্ীি অনয চািজন িৃত্য রছকলা এিং আমাি ধাির্া ত্ািা সেকল 
মািা থগকছ। ত্াকর্ি এেজকনি থর্হকে আরম নর্ীি থস্রাকত্ থিকস থর্কত্ থর্কখরছ। 
থজািায়র্াি হাওর্ারি সম্ভিত্ পত্কনি প্রাথরমে পর্দাকয় হারত্রিি রপঠ থথকে ছুকি র্ায়। 
আরম থিাধহয় থসিাকেই পাহাকডি এেরি খাকজ জকন্ম থাো রেছু গাছপালাি সকঙ্গ 
আিকে থােকত্ থর্কখরছ, ত্কি থসখানোি মারি ও পাথি িমি পারনি থত্াকড খকস 
র্াকি। 
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 সুলায়মান, আমাি থোমি িন্ধনীিা ধকিা, িকল থসরলম  াকলি রেনাকি উপুি হকয় শুকয় 
পডল এিং র্কত্ািা সম্ভি সামকন ঝুাঁকে রনকচ থর্খাি থচষ্টা েিকলা। থসরলম থর্খকত্ 
থপকলা হওর্ারি পাহাকডি খাাঁকজি থোথায় আিকে আকছ। রেন্তু থসিাি আকিাহীিা 
থোথায়? িূরমধ্বকসি পাথি-মারি জকম থাোি জনয আি রেছু এখান থথকে থর্খা র্াকি 
না। 
 
সুলায়মান, িক্ত েকি আমাকে ধকিা। আরম থচষ্টা েিরছ আকিা এেিু িাকলামকত্া থর্খাি 
জনয। র্খন থসরলম আকিা সামকনি রর্কে ঝুাঁকে পডকলা, থস নীচ থথকে অস্পষ্ট এেরি 
রচৎোি শুনকত্ থপকলা। থেউ থিাঁকচ িকয়কছ। র্ািা খাকর্ পকড থগকছ ত্াকর্ি উদ্ধাি 
েিকত্ হকল দ্রুত্ রেছু েিকত্ হকি। িত্দমান পরিরস্থরত্ থসরলকমি োকছ রেছুিা 
বনিািযজনে মকন হকলা। পাহাকডি ঐ খাকজ োকিা পকি থপৌঁছান সম্ভি নয়। রেন্তু 
ত্ািপি ত্াি মাথায় এেরি িুরদ্ধ একলা। োর্ায় আিকে র্াওয়া গারড থিকন তু্লাি জনয 
থর্ র্রড িযিহাি েিা হয় ত্া রনকয় একসা। আরম র্রডি সাহাকর্য ঝুকল ওখাকন নামকত্ 
চাই। 
 
 িিং আরম নারম থসরলম, সুলায়মান থিগ িলকলা। 
 
 না, এিা আমাি র্ারয়ত্ব। আরম থজািায়র্াি োকছ ঋর্ী, ত্াই আমািই র্াওয়া উরচত্। 
বিিকি রত্রন আমাি অকনে র্ত্ন রনকয়কছন। আমাি এখনও মকন আকছ আমাি িয়স 
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র্খন রত্ন ত্খন আরম এেরি োাঁিা গাকছ পারখি িাসা সংগ্রহ েিকত্ রগকয় আিকে 
রগকয়রছলাম। ত্খন থজািায়র্া আমাকে অকনে েষ্ট েকি উদ্ধাি েকিন। 
 
পাাঁচ রমরনকিি মকধয থসরলকমি জনয র্রড রনকয় আসা হকলা এিং থস ত্াি িরহিঃকপািাে 
খুকল থফকল র্রডরি ত্াি িুকেি উপি িাাঁধকলা। িক্ত েকি ধকিা, থস সুলায়মান থিগকে 
রচৎোি েকি িলকলা। খাকর্ পকড র্াওয়াকর্ি থিকন থত্ালাি জনয আকিা র্রড বত্রি 
িাকখা। ত্ািপি থস  াকলি রনকচ অরৃ্িয হকলা। 
 
 খাকর্ি প্রথম র্ি ফুি জায়গায় থসরলম থিজা পাথকিি রিরিি স্থাকন হাত্ এিং পা 
িাখাি মকত্া খাজ থপকলালা। ত্ািপি থস থর্খাকন থপৌঁছাকলা থসখাকন অিরস্থত্ পাথকিি 
ত্াকেি অংি রিকিষ মারিকত্ িকি থগকছ। থসখাকন পা িাখকত্ই উপকিি আলগা মারি 
এিং পাথি ত্াি িাকি খকস পডকলা। েকয়ে মুহূকত্দি জনয থসরলম িািসাময হারিকয় 
থফলকলা। র্রডকত্ িাাঁধা থাোি োিকর্ থস পত্ন থথকে িিা থপকলা। থস ঝুলন্ত অিস্থায় 
থর্াল থখকয় পাথকিি খাাঁকজ জকম থাো আলগা মারি এিং পাথি গুরল পাকয়ি ধাক্কায় 
সরিকয় র্াাঁডাকনাি মকত্া িক্ত অিস্থান থিি েিকত্ সকচষ্ট হকলা। পা িাখাি মকত্া িক্ত 
জায়গা থিরিকয় আসকত্ই থসরলম থসখাকন ত্াি পা রু্রি িাখকলা এিং রনকচি হাওর্া 
আিকে থাো খাজরিি রর্কে ত্াোকলা। 
 
 িত্দমাকন থসরলকমি রৃ্রষ্টপকথ প্ররত্িন্ধেত্া অকনে েম এিং থস খাজরিি উপকি রু্রি 
মানুষকে থর্খকত্ থপকলা, উিকয়ই নািী। এেজন মারিকত্ উপুড হকয় পকড আকছ এিং 
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রিত্ীয় জকনি পাো চুল থর্কখ থসরলম থজািায়র্া রহকসকি রচনকত্ পািকলা, থস উপুড হকয় 
থাো থর্হরিি পাকি হাাঁিু থগকড িকস আকছ। 
 
থজািায়র্া, থসরলম রচৎোি েকি োেকলা। রেন্তু িাত্াস এিং িৃরষ্টি িকব্দ থজািায়র্া 
থসরলকমি োে শুনকত্ থপকলা না। থজািায়র্া, থসরলম আিাি োেকলা। এই িাি িৃদ্ধারি 
উপকিি রর্কে ত্াোল এিং থসরলমকে লিয েকি হাত্ নাডকলা। আরম আসরছ, থসরলম 
আিাি রচৎোি েকি িলকলা। পাহাকডি গা থঘকষ থাকো, ত্াহকল অকনেিা রনিাপর্ 
থােকি। 
 
 েকয়ে মুহূত্দ পি থসরলম থর্খকলা থজািায়র্া অনয মরহলারিকে থিকন পাহাকডি থর্য়াকলি 
োকছ সরিকয় থনয়াি থচষ্টা েিকছ। থসরলম িুঝকত্ পািরছকলা োজরি থজািায়র্াি জনয 
রু্িঃসাধয, রেন্তু ত্িুও থস হাল ছাডাি পাত্রী নয়। থসরলম সময় নষ্ট েিকলা না, ত্াি 
নডাচডাি োিকর্ র্াকত্ আিাকিা পাথি িা মারি ধ্বকস না পকড থস রিষকয় সত্েদত্া 
অিলম্বন েকি থস রনকচ নামকত্ লাগকলা। থস র্খন মরহলার্কয়ি োছ থথকে প্রায় িাকিা 
ফুি রূ্কি িকয়কছ ত্খন উপি থথকে পাথি গরডকয় পডাি িব্দ থপকলা। থোথা থথকে 
পাথি পডকছ থর্খাি জনয উপকিি রর্কে ত্াোকত্ই এেরি িড পাথি খও ত্াি মুকখি 
পাকি আঘাত্ েিকলা এিং থস ত্াি মুকখি থিত্ি িকক্তি স্বার্ অনুিি েিকলা। 
 
 থসরলম র্খন ত্াি মুকখ জকম উঠা িক্তাক্ত থুতু্ থফলকলা, শুনকত্ থপকলা থজািায়র্া ত্াকে 
রচনকত্ থপকি রচৎোি েকি িলকছ, জাহাপনা, আপরন রফকি র্ান, রনকজি জীিন িিা 
েরুন। আপরন ত্রুর্। আমিা রু্জন িুকডা হকয় থগরছ। এিং ইকত্ামকধযই আমাকর্ি র্ীঘদ 
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জীিন উপকিাগ েিা হকয় থগকছ। ত্াি িক্তিয অিযাহত্ থােকত্ই আকিা পাথি এিং 
মারি আলগা হকয় গরডকয় পডকলা। িযস্তিাকি ত্ারেকয় থসরলম থর্খকত্ থপকলা পাহাকডি গা 
থথকে পাথি এিং মারি আলগা হকয় গরডকয় পডাকত্ ত্াি হাত্ এিং পা িাখাি জনয থিি 
রেছু গত্দ সৃরষ্ট হকয়কছ। থসগুরলি সাহাকর্য থস সহকজই ত্ােরিি উপি থপৌঁছাকত্ পািকি। 
দ্রুত্ রেন্তু সত্েদত্াি সকঙ্গ থস ত্াি ওজন সহয েিকত্ পািকি রে না ত্া পিীিা েকি 
েকি গত্দ গুরল িযিহাি েকি ত্ােরিি র্ি ফুি রূ্িকত্ব থপৌঁছাকলা, অিরিষ্ট রূ্িত্ব থস এখন 
লারফকয় নামকত্ পািকি। থস ত্াই েিকলা। এিং হাাঁিু িাজ েকি থজািায়র্াি পাকি 
পরত্ত্ হকলা। 
 
 থসরলম র্কত্ািা অনুমান েকিরছকলা থজািায়র্াি অিস্থা ত্াি চাইকত্ও অকনে খািাপ। 
ত্াি েপাকলি উপি িড এেরি োিা র্াগ ফুকল উকঠকছ এিং থসখান থথকে িক্ত িির্ 
হকি। ত্াি িাম হাকত্ি অগ্রিাকগি হাড থিকঙ্গ চামডা রছাঁকড থিরিকয় একসকছ এিং 
থসখান থথকেও িক্তিির্ হকি। অনয মরহলারিি মাথা থফকি িক্তিির্ হকি। থস র্রর্ 
মকি না রগকয় থাকে ত্াহকল অজ্ঞান হকয় আকছ। িীঘ্রই থত্ামাকর্ি রু্জনকে উদ্ধাি েকি 
আরম থহরেকমি হাকত্ থসাপর্দ েিকিা, িাস্তকি র্কত্ািা ত্াি থথকে এেিু থিরি 
আত্মরিশ্বাকসি সকঙ্গ থসরলম িলকলা। থস খুি সািধাকন িি হাওর্ারিি োকছ অগ্রসি হকলা 
থর্ স্থানরি িাস্তাি উপি থথকে থচাকখ পকড। ত্ািপি থস রু্হাত্ তু্কল নাডকত্ লাগকলা 
পূকিদি রঠে েিা ইরঙ্গত্ স্বরূপ র্া থর্কখ উপি থথকে আকিা র্রড থফলা হকি। েকয়ে 
মুহূত্দ পকি পাহাকডি ত্ােরিি োকছ আকিা রু্রি র্রড থনকম একলা। থসগুরলি এেরি 
থসরলম ধিকত্ পািকলা রেন্তু অনযরি ত্াি োছ থথকে থিি খারনেিা রূ্কি িকয়কছ। আকিা 
রু্ইিাি ইরঙ্গত্ থর্য়াি পি ত্াি হাকত্ি নাগাকলি মকধয আকিেরি র্রড থনকম একলা। 
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থসরলম প্রথম র্রডরিি সকঙ্গ থজািায়র্াকে িাধকলা, ত্কি িুল েকি থস ত্াি আহত্ হাত্রি 
ধিাি ফকল থজািায়র্াি মুখ িযাথায় েুাঁচকে উঠকলা। সাহস িজায় িাখ। থসরলম ত্াকে 
উৎসাহ প্রর্াকনি জনয হাসকলা। আরম ইরঙ্গত্ থর্য়াি পকি িাস্তায় অিরস্থত্ থলাকেিা 
থত্ামাকে থিকন তু্লকি। তু্রম থত্ামাি পাকয়ি সাহাকর্য ধাক্কা থমকি পাহাকডি থর্য়াল থথকে 
রনকজকে রেছুিা রূ্কি সরিকয় িাখকি। 
 
জ্বী জাহাপনা, আরম িুঝকত্ থপকিরছ। 
 
উপকি থপৌঁকছ তু্রম থলােকর্িকে িলকি ত্ািা থর্কনা আমাি র্রড এিং অনয র্রডরি 
এেসকঙ্গ থিকন তু্কল। 
 
 থজািায়র্া মাথা ঝাাঁোকলা এিং থসরলম আিাি হাওর্ারিি রর্কে অগ্রসি হকলা 
থজািায়র্াকে থিকন তু্লাি ইরঙ্গত্ থর্য়াি জনয। িীঘ্রই থসরলমকে স্বারস্ত প্রর্ান েকি 
থজািায়র্াি থর্হরি উপকি উঠকত্ লাগকলা এিং থসরলকমি রনকর্দি অনুর্ায়ী থস ত্াি খারল 
পাকয় ধাক্কা থমকি থমকি পাথকিি থর্য়াল থথকে রনকজকে রেছুিা রূ্কি সরিকয় িাখরছকলা। 
 
এে সময় থসরলকমি রৃ্রষ্টসীমা থথকে থজািায়র্া অরৃ্িয হকলা এিং থস রিত্ীয় িৃদ্ধারিি 
োকছ এরগকয় থগকলা, এখকনা ত্াি শ্বাসপ্রশ্বাস পডকছ থর্কখ থসরলম রেছুিা অিােই 
হকলা। র্রড রর্কয় ত্াকে িাাঁধাি সময় থসরলম লিয েিকলা ত্াি থচাকখি পাপরড থোঁকপ 
উঠকলা। থস দ্রুত্ ত্াকে থিাঁকধ রনকজি র্রডরিও থিকনিুকন পিীিা েকি রনকলা এিং 
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ত্ািপি িৃদ্ধারিকে রু্হাকত্ তু্কল রনকলা। েকয়ে মুহূত্দ পকি ত্াাঁকর্ি থর্কহ িাধা িরি গুরল 
িানিান হকয় উঠকলা। ধীকি থিকন ত্াকর্িকে উপকিি রর্কে থত্ালা হকত্ লাগকলা, 
প্রকয়াজকনি সময় থসরলম ত্াি পাকয়ি সাহাকর্য ধাক্কা থমকি পাহাকডি থর্য়াল থথকে রূ্িত্ব 
িজায় িাখরছকলা। মাকঝ মাকঝ পাহাকডি গা থথকে থিরিকয় আসা পাথকিি প্রসারিত্ 
অগ্রিাকগি সকঙ্গ থসরলম প্রিল ধাক্কা খারিকলা এিং পাথকিি ঘষায় ত্াি গাকয়ি চামডা 
ছকড র্ারিকলা। ত্কি িীঘ্রই ত্ািা উপকি থপৌঁকছ থগকলা, িকক্ত এিং োর্ামারিকত্ 
মাখামারখ হকলও এখন ত্ািা রনিাপর্। হারেমিা খাাঁরিয়াকত্ েকি িৃদ্ধা রু্জনকে 
রচরেৎসাি জনয রনকয় থগকলা এিং থসরলম থর্খকত্ থপকলা ত্াি িািা ত্াি খুি োকছ 
র্াাঁরডকয় আকছন, উপরস্থত্ সেকল রু্িাগ হকয় রু্পাকি সকি র্াাঁরডকয়কছ। আেিকিি সমস্ত 
মুকখ এেরি প্রিস্ত হারস ছরডকয় িকয়কছ এিং রত্রন ত্াাঁি পুত্রকে আরলঙ্গন েিাি জনয 
ত্াাঁি রু্িাহু প্রসারিত্ েিকলন। 
 
থসরলম, আরম থত্ামাি জনয গরিদত্। আমাি মকন হকি থত্ামাি িরক্ত ও সাহস আমাি 
সমপর্দাকয় থপৌঁকছকছ। 
 
থসরলকমি োকছ ত্াি রপত্াি প্ররত্রি িােযকে স্বকর্দি মকত্া মূলযিান মকন হকলা। 
 
* 
 
রত্ন মাস পকিি ঘিনা। আেিি এিং থসরলম নারসমিাকগ পািাপারি হাাঁিকছ। জায়গারি 
োিীকিি িাজধানী শ্রীনগকিি োছাোরছ অিরস্থত্। ত্াকর্ি পাকিি থগালাপেুকিি উপি 
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রর্কয় মৃরু্ িাত্াস প্রিারহত্ হকি এিং থসই িাত্াকস থগালাকপি পাপরড ঝকি পডকছ। োল 
হ্রকর্ি পরিম ত্ীকি মাত্র িাকিা মাস আকগ আেিকিি রনকর্দকি এই িাগানরি বত্রি েিা 
হকয়কছ। িাগাকনি থিষ প্রাকন্তি িমি রনচু হকয় র্াওয়া িানিাাঁধাকনা ধাপ গুরলকত্ হ্রকর্ি 
স্বি নীল পারনি থছাি থছাি থ উ আছকড পডকছ। জায়গারি রনরিয়ই পৃরথিীি সিকচকয় 
সুন্দিত্ম স্থান গুরলি এেরি, থসরলম িািকলা। 
 
থসরলম রে িািকছ থসিা থর্কনা আাঁচ েিকত্ থপকিই আেিি িলকলন, আমাি সিাি 
পািরসেিা গিদ েকি িকল ত্াাঁকর্ি থর্কিি িাগানগুরল নারে সিকচকয় সুন্দি, থসগুরলি 
মকধয থেষ্ঠ িাগানরিি নাম ত্ািা রর্কয়কছ স্বকগদি িাগান। রেন্তু আমাি মকন হয় সমগ্র 
োিীিরি এে রিিাল স্বগদীয় িাগান। এি রিসৃ্তত্ তৃ্র্িূরম িসন্তোকল থমৌরি, থিাোস 
এিং অনযানয িহু িকর্দি থমৌসুরম ফুকলি িত্িরিকত্  াো থাকে। এি পাহাডগুরলি মাঝ 
রর্কয় িকয় চলা থছাি থছাি নর্ী, জলপ্রপাত্ এিং হ্রর্গুরল েকত্া বিরচত্রময়! 
 
থসরলকমি িহুিাি মকন হকয়কছ ত্াি িািা োিীকি অিসি র্াপন েিকত্ একলই থেিল 
সমূ্পর্দ রনরুকিগ ও উৎফুল্ল থাকেন। অিিয এি মকধযও রত্রন রহনু্দস্তান থথকে োে 
থর্াকগ আসা িাত্দা সমূহ েির্ েকি থস সংিান্ত প্রকয়াজনীয় িযিস্থা গ্রহর্ েিকছন এেং 
শ্রীনগকি রনমদানাধীন হরিপিদত্ রূ্গদ পরির্িদন েিকছন। থসই সকঙ্গ পরিিাকিি সর্সযকর্িও 
অরধে সময় রর্কিন। অিিয থসরলকমি ধাির্া থসিা এই োিকর্ থর্ ত্ািা শ্রীনগকি 
থপৌঁছাকনাি প্রায় সাকথ সাকথই ত্াি িািা আিুল ফজলকে লাকহাকি থফিত্ পারঠকয়কছন 
প্রিাসরনে োকজ সৃরষ্ট হওয়া রেছু সমসযা সমাধাকনি জনয। 
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 আরমও ত্াই িািরছলাম িািা। রহনু্দস্তাকনি িষদাোকলি িৃরষ্ট এিং গুকমাি গিকমি তু্লনায় 
োিীকিি এই মৃরু্মন্দ িাত্াস এিং সিুজ তৃ্র্িূরম থঘিা প্রেৃরত্ অকনে িাকলা। 
এখানোি আিহাওয়া আমাকে অকনে প্রার্িন্ত েকি তু্কল। থসরলম এেিু থামকলা, 
িািাি থখাি থমজাকজি সকঙ্গ রনকজি মকনািাকিি রমল খুাঁকজ থপকয় থস তৃ্রপ্ত অনুিি 
েিকছ। ত্ািপি আিাি শুরু েিকলা, আমিা র্খন এখাকন আরস ত্খন আরম প্রেৃরত্ি 
প্ররত্ আকিা অরধে আেষদর্ অনুিি েরি। আরম রেছু রিল্পীকে রর্কয় িোস এিং 
অনযানয ফুকলি স্বািারিে আোকিি তু্লনায় অকনে িড রেন্তু পুঙ্খানুপুঙ্খ রচত্র অংেন 
েিারি র্াকত্ েকি ত্াকর্ি জরিল গঠনবিলী িুঝকত্ পারি। ত্াছাডা আরম রেছু পরণ্ডত্ 
িযরক্তকে র্ারয়ত্ব রর্কয়রছ পারখি োনা িযিকির্ েকি এিা উঘািন েিাি থচষ্টা েিাি 
জনয থর্ েীিাকি ত্ািা উকড। 
 
 থত্ামাি গকিষর্া সংিান্ত আগ্রকহি রিষকয় থত্ামাি র্ার্ীমা আমাকে জারনকয়কছন। ফুকলি 
ছরিগুরল আমাকে থর্রখও। োিীি আমাকর্ি পরিিাকিি সেকলি জনযই এেরি উিম 
স্থান। এি সীমাকিখাি মকধযই আরম জানকত্ থপকিরছ থত্ামাি সাহস েকত্ািুেু এিং 
থত্ামাি মন েকত্ািা সিল। 
 
থসরলম রেছুির্ থোকনা েথা িলকলা না, ত্ািা উিকয় থহাঁকি নারসমিাকগি িানিাধাকনা 
ধাপগুরল থপরিকয় োল হ্রকর্ি র্ীরপ্ত ছডাকত্ থাো পারনি োকছ এরগকয় থগকলা। ত্ািপি 
িত্দমান মুহূকত্দি প্রিল অন্তিঙ্গত্াি প্রিাকি উদ্দীপ্ত থসরলম রজজ্ঞাসা েিকলা, আমিা র্খন 
লাকহাকি রফকি র্াকিা ত্খন রে আরম আকিা ঘন ঘন থত্ামাি মির্াসিাি বিঠকে অংি 
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গ্রহর্ েিকত্ পািকিা, থসিা থিসামরিে িা সামরিে থর্ রিষকয়ই থহাে না থেকনা, র্াকত্ 
আরম আকিা পরিষ্কাি িাকি িুঝকত্ পারি তু্রম েীিাকি সাম্রাজয িাসন েকিা? 
 
রনিয়ই আরম এ রিষকয় রচন্তা েিকিা। আরম আিুল ফজকলি সকঙ্গ পিামিদ েকি রঠে 
েিকিা েখকনা এ ধিকনি পর্কিপ রনকল তু্রম সিকচকয় থিরি উপেৃত্ হকি। 
 
আিুল ফজল, সিসময় আিুল ফজল, থসরলম িািকলা। থস মুকখ রেছু িলকলা না। রেন্তু 
ত্াি মকন হকলা গ্রীকেি থিলাকিকষি উষ্ণ সূকর্দরি োকলা থমকঘ আিারর্ত্ হকলা। 
 
. 
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২১. রাজ ুেুলি এেচি নতু্ন অলঙ্করর্ 
 
এিা অত্যন্ত শুি সংিার্। এই উপলকি আমাকর্ি আনন্দ-ফুরত্দ েিা উরচত্, সুলায়মান 
থিগ িলকলা। থখাসরু এিং পািকিকজি পকি এরি হয়কত্া থত্ামাি তৃ্ত্ীয় পুত্রসন্তান। 
 
 সম্ভিত্। 
 
থত্ামাি রে হকয়কছ? থত্ামাি থচহািা থর্কখ মকন হকি থত্ামাি িািা থত্ামাকে লাকহাকিি 
থিৌচাগাি গুরলি পরির্িদকেি পকর্ রনরু্ক্ত েকিকছন। 
 
অথচ এই মাত্র খিি একলা থত্ামাি সিকচকয় রপ্রয় স্ত্রী গিদিত্ী হকয়কছ! সুলায়মান থিগ 
থর্ থোকনা সময় ত্াি মনকে হালো েকি তু্লকত্ পাকি, থসরলম িািকলা। থত্ামাি েথা 
রঠে এিং আরম র্কথষ্ট খুরি হকয়রছ। থর্াধ িাঈও খুরি হকয়কছ। ইকত্ামকধয আরম রু্রি 
সন্তান লাি েকিরছ র্াি থোকনারিই ত্াি গিদজাত্ নয়, রিষয়রি ত্াি জনয খুিই থির্না 
র্ায়ে রছকলা। 
 
এিং এিাও থত্া সরত্য থর্ থস থত্ামাি সিকচকয় রপ্রয় স্ত্রী, রে িকল? 
 
হয়কত্া ত্াই। অন্তত্ থস আমাকে সি সময় হাসাকত্ পাকি। থত্ামাি মকত্া থসও আমাি 
মকনি অিস্থা অনুমান েিকত্ পাকি এিং ঠািা ত্ামাসা েকি আমাি থমজাজ িাকলা েকি 
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রর্কত্ পাকি। ত্াছাডা থস মান িাঈ িা অনযানয স্ত্রীকর্ি মকত্া সিদর্া অরিকর্াগ েকি না থর্ 
আরম ত্াি সকঙ্গ থিরি সময় োিাই না। 
 
 ত্াহকল থত্ামাি সমসযারি থোথায়? তু্রম উচ্ছ্বাস প্রোি েিকত্ ইত্স্তত্ থিাধ েিকছা 
থেকনা? 
 
থসরলকমি থচায়াল িক্ত হকয় একলা, োির্ ত্াি রু্ধিাই এি প্রকশ্নি উিিরি থস রনকজও 
িাকলািাকি ঠাহি েিকত্ পািকছ না। এোরধে পুকত্রি রপত্া হকত্ পািা খুিই উিম 
রিষয়। রেন্তু ওকর্ি থর্য়াি মকত্া আমাি রে আকছ? 
 
আরম রে ওকর্ি আমাি মকত্া উকদ্দিযহীন জীিনই উপহাি থর্কিা? িািাি সকঙ্গ র্খন 
োিীকি থিডাকত্ রগকয়রছলাম ত্খন মকন হকয়রছকলা রত্রন আমাি প্ররত্ ত্াাঁি রৃ্রষ্টিঙ্গী 
পরিিত্দন েকিকছন। এিাও মকন হকয়রছকলা আমাি মত্ামত্ েির্ েিাি রিষকয়ও রত্রন 
রেছুিা আগ্রহী। রেন্তু লাকহাকি থফিাি পি থথকে রত্রন আিাি আমাকে উকপিা েিা 
শুরু েকিকছন। এসকিি জনয আিুল ফজলই র্ায়ী। থস সিদর্া চািুোিী িােযিার্ রর্কয় 
িািাি োন িািী েিকছ এিং অত্ীকত্ি থর্ থোকনা সমকয়ি থচকয় িত্দমাকন আরম অরধে 
রনরিত্ থর্ আমাি প্ররত্ িািাি অিকহলাি প্রধান োির্ থস। থস আমাকে এিং আমাি 
সৎ িাইকর্ি সিরেছু থথকে িরঞ্চত্ েিকত্ চাইকছ োির্ থস মকন েকি িািাি উপি 
প্রিাি রিস্তাকিি থিকত্র আমিা ত্াি প্ররত্িিী। 
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সুলায়মান থিগ োাঁধ ঝাাঁোকলা। হয়কত্া থত্ামাি িািা মকন েিকছন প্রিাসরনে োকজ 
অংি গ্রহর্ েিাি জনয র্কত্ািা পরিপেৃত্া প্রকয়াজন ত্া তু্রম এখকনাও অজদন েিকত্ 
পািরন। 
 
আরম এখন এেজন প্রাপ্তিয়স্ক পুরুষ। আরম িািাও হকয়রছ। আরম রু্দ্ধকিকত্র আমাি 
সাহকসি প্রমার্ থিকখরছ। আরম একত্ারর্ন বধর্দধাির্ েকিরছ এিং িািাি সি রনকর্দি 
পালন েকিরছ। রত্রন এি থিরি আমাি োছ থথকে আি রে আিা েকিন? মাকঝ মাকঝ 
আমাি মকন হয় রত্রন ইিা েকি আমাকে গুরুত্বপূর্দ রিত্েদ গুরলকত্ অংিগ্রহর্ েিা 
থথকে িরঞ্চত্ েকিন। রত্রন এমন আচির্ থেকনা েকিন? 
 
োির্ রত্রন এ রিষকয় এখকনা রনরিত্ নন থর্ রত্রন আমাকে ত্াি উিিারধোিী রহকসকি 
রনিদাচন েিকত্ চান রে না। রত্রন আমাকে সরত্যোি থোকনা িমত্া িা িারয়ত্ব রর্কত্ 
অরনিুে োির্ ত্াাঁি আিঙ্কা ত্াহকল থসিা আমাি জনয এিং অনযকর্ি জনয এেরি 
ইরত্িাচে সংকেত্ হকি- এই মকমদ থর্ রত্রন আমাকেই ত্াি ওয়ারিস রহকসকি রনধদাির্ 
েকিকছন। 
 
তু্রম এ রিষকয় একত্া রনরিত্ হি েীিাকি? হয়কত্া রত্রন অনয থর্ োউকেই থোকনা 
প্রোি িমত্া প্রর্ান েিাি িযাপাকি েুরেত্। িত্দমাকন ত্াাঁি িয়স েকত্া? 
 
আগামী অকটািি মাকস ত্াি িয়স ঊনপঞ্চাি হকি। 
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এিাই ত্াহকল আসল োির্। র্রর্ও রত্রন থর্খকত্ সুগরঠত্ এিং িরক্তিালী রেন্তু িাস্তকি 
রত্রন আি ত্রুর্ থনই। থিত্কি থিত্কি এিা উপলরব্ধ েকি রত্রন থত্ামাকে এিং 
িরিষযকত্ র্াকর্ি ত্াি স্থান র্খল েিাি সম্ভািনা িকয়কছ ত্াকর্িকে অপছন্দ েকিন। ত্াি 
অিস্থা এখন অকনেিা িুকডা িাকঘি মকত্া, র্াকে িকনি অনয এেরি ত্রুর্ িাঘ রিোি 
েিা থথকে িরঞ্চত্ েিকত্ আিম্ভ েকি। 
 
এ রিষকয় তু্রম রনকজকে একত্া রিজ্ঞ মকন েিকছা থেকনা? 
 
 সুলায়মান থিগ োধ ঝাাঁরেকয় র্াাঁত্ থিি েকি হাসকলা। আমাি িািাি িয়সও প্রায় 
থত্ামাি িািাি সমান এিং রত্রন আমাি সকঙ্গ এেই িেম আচির্ েকিন। আমাি থর্াষ 
উর্ঘািন েিাই থর্কনা ত্াি এেমাত্র োজ এিং রত্রন থোকনা রিষকয় েখকনাই আমাি 
মত্ামত্ জানকত্ চান না। আরমও ত্াকে এরডকয় চরল। থত্ামাি িািা র্রর্ আিাি ত্াকে 
িাংলায় পাঠান ত্াহকল িাকলা হয়। 
 
 থত্ামাি েথাই থিাধহয় রঠে। আমাি িািা সম্ভিত্ আমাকে ইিােৃত্ িাকি অিজ্ঞা 
েকিন না। আি এিাও স্পষ্ট থর্ রত্রন আমাি অনয সৎ িাইকর্ি প্ররত্ও আমাি তু্লনায় 
থিরি আনুেূলয প্রর্িদন েিকছন না। মুিার্ এিং র্ারনকয়ল আমাি মকত্াই উকদ্দিযহীন 
জীিন োিাকি। 
 
রেন্তু ত্ািা ত্াকর্ি সান্ত্বনাি পথ রঠেই খুাঁকজ রনকি। 
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 ত্াি মাকন? 
 
সুলায়মান থিকগি এেরি ভ্রূ ধনুকেি মকত্া থিাঁকে রেছুিা উপকি উকঠ থগকলা। ইর্ারনং 
ত্ািা থর্ িেম আনন্দ-ফুরত্দ েকি থস সম্পকেদ রনিয়ই থত্ামাি জানা আকছ? মাকঝ মাকঝ 
ত্ািা একত্া মাত্াল থাকে থর্ রনকজকর্ি পাকয় থহাঁকি রিছানায় থপৌঁছাকত্ পাকি না। ত্াকর্ি 
পরিচািেিা ধিাধরি েকি ত্াাঁকর্ি েকি রনকয় র্ায়। রু্ই সপ্তাহ আকগ মুিার্ িাগাকনি 
এেরি খাকল পকড প্রায় েুিকত্ িকসরছকলা। 
 
 ত্াকর্ি এই সি আচির্ থর্কখ তু্রম রে িুঝকত্ পািকছা না আমাি মকনি অিস্থা রে? 
আরম চাই না আমাি সন্তানিাও অথদহীন জীিন র্াপন েরুে, িরিষযকত্ ত্াকর্ি িাকগয 
রে ঘিকি থস রিষকয় সমূ্পর্দ অজ্ঞ থথকে। ত্াাঁকর্ি হত্ািাি সুকর্াগ রনকয় স্বাথদাকন্বষী 
িযরক্তিা নানা প্রকলািকন ত্াাঁকর্ি িিীিূত্ েিাি সুকর্াগ পাকি। আরম রনকজ সম্রাি হকয় 
আমাি সন্তানকর্ি আমাি সকঙ্গ োাঁকধ োধ রমরলকয় লডাই েিাি সুকর্াগ রর্কত্ চাই 
সাম্রাকজযি সমৃরদ্ধি জনয। 
 
তু্রম অত্যন্ত অবধর্দ হকয় পকডকছ। থত্ামাি িািা হয়কত্া আকিা িহু িছি িাাঁচকিন। 
 
আরমও প্রাথদনা েরি রত্রন আকিা অকনে রর্ন থিাঁকচ থােুন। তু্রম র্রর্ থিকি থাকো আরম 
আমাি িািাি মৃতু্য োমনা েিরছ ত্াহকল তু্রম িুল েিকছ। রেন্তু আমাি পকি আকিা 
িহু িছি এিেম উকদ্দিযহীন জীিন োিাকনা সম্ভি নয় থোকনা প্রোি সরত্যোি 
েকমদাকর্যাগ ছাডা। ত্াহকল আমাি অিস্থা আমাি িরিত্াকর্ি মকত্া হকি র্ািা সািারর্ন 
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ত্ারেয়ায় থহলান রর্কয় অলস সময় োিায় এিং উপাকর্য় রমষ্টাি আহাি েকি রর্ন রর্ন 
নারু্সনুরু্স হকি। 
 
রেম্বা থহকিকমি থখাাঁজাকর্ি মকত্া র্িাসই গডকনি অরধোিী হকিা রেন্তু এেরি থছািা িা 
ত্কলায়াি হাকত্ তু্কল থনয়াি সামথদ থােকি না। আরম এেজন ত্রুর্, এেজন থর্াদ্ধা, 
আমাি এখন থর্াগযত্া প্রমাকর্ি জনয সুকর্াগ র্িোি। রেন্তু িািা র্রর্ আমাকে এিাকি 
অকেকজা েকি িাকখন ত্াহকল আমাি জীিকনি থোকনা ত্াৎপর্দ থাকে না। এখন আি 
থসই রু্গ থনই র্খন এেজন থমাগল রু্িিাজ রনকজি অনুসািীকর্ি রনকয় নতু্ন িূখণ্ড জয় 
েিাি জনয থিরিকয় পডকত্ন এিং রনকজি জনয নতু্ন সাম্রাজয গকড তু্লকত্ন, থর্মনিা 
আমাি প্ররপত্ামহ িািি েকিরছকলন। িমত্া লাি েিাি পি রত্রন প্রথকম ফািগানা, 
সমিেন্দ এিং োিুল িাসন েকিকছন রহনু্দস্তান আসাি আকগ। রত্রন আমাি অকধদে 
িয়কস পৃরথিীি িুকে ত্াাঁি থর্াগযত্াি প্রমার্ থিকখরছকলন। 
 
 জাহাপনা, আপনাি স্ত্রী িাজেুমািী থর্াধ িাঈ আপনাি সকঙ্গ থর্খা েিকত্ থচকয়কছন, 
থসরলকমি এেজন থোরচদ এসময় থসখাকন হারজি হকয় জানাকলা। 
 
 থসরলম মাথা ঝাাঁোকলা। থর্াধ িাঈ এি েথা মকন হকত্ই ত্াি মকনি রিষার্ অকনেিা 
থেকি থগকলা। গিদিত্ী হকত্ থপকি ত্াি এই থগালাোি মুখমণ্ডকলি অরধোিী স্ত্রীরিি 
থচহািা আকিা থিরি থগালাোি ও আেষদর্ীয় রূপ ধাির্ েকিকছ। ত্াি ইকত্ামকধয র্া 
িকয়কছ ত্াি জনয ত্াি সন্তুরষ্ট থিাধ েিা উরচত্। সুলায়মান থিগ রঠে েথাই িকলকছ, 
ত্াি বধর্দ ধাির্ েিা প্রকয়াজন। 
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আরম এখনই ওি োকছ র্ারি। আি সুলায়মান, আরম র্খন রফকি আসি ত্খন থত্ামাি 
পিমিদ অনুর্ায়ী আনন্দ-ফুরত্দ েিা র্াকি। 
 
এিং এ েথাও িুকল থর্ও না থর্ এেিা রিষকয় তু্রম থত্ামাি িািাি তু্লনায় এরগকয় 
আকছ। রনকজি িংিধি পয়র্া েিকত্ ওনাি থত্ামাি থচকয় অকনে থিরি সময় 
থলকগরছকলা। 
 
* 
 
আেিি ত্াাঁি নতু্ন নারত্রিকে থোকল রনকয় র্াাঁরডকয় আকছন। আরম থত্ামাি নাম িাখরছ 
খুিিম র্াি অথদ উিল। থত্ামাি জীিন আনন্দময় থহাে এিং থত্ামাি চািপাকিি 
সেকলি জীিকনও তু্রম খুরি িকয় আনকত্ সিম হও এই োমনা েিরছ। এি থথকেও র্া 
িড ত্া হকলা তু্রম আমাকর্ি সাম্রাজযকে আকিা মাহান েকি তু্লকত্ সমথদ হও। আেিি 
খুিিকমি থছাি মুকখি রর্কে ত্ারেকয় হাসকলন। ত্ািপি রত্রন ত্াি সিাসর্ এিং 
থসনাপরত্কর্ি রর্কে রফিকলন। রত্ন রর্ন আকগ খুিিকমি জকন্মি সময় গ্রহ-নিকত্রি থর্ 
অিস্থান রছকলা ত্া পর্দাকলাচনা েকি িাজকজযারত্ষীগর্ থঘাষর্া েকিকছ থর্ ত্া আমাি 
মহান পূিদপুরুষ বত্মুকিি জন্মিকর্ি অনুরূপ। থস োিকর্ এিা রনসকন্দকহ এেরি 
শুিির্, এিং আকিা রিষয় িকয়কছ: এিা ইসলারমে িষদপিী অনুর্ায়ী সহস্রাব্দ এিং 
আমাি এই নারত্রিি জন্ম মাকসই আমাকর্ি রপ্রয় নিী হর্িত্ থমাহাম্মর্ (সািঃ) জন্মগ্রহর্ 
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েকিরছকলন। এই রিশুরি আমাকর্ি সাম্রাকজযি মুেুকি নতু্ন সংকর্ারজত্ এেরি িত্ন এিং 
এি উজ্জ্বলয সূকর্দি থচকয়ও থিরি। 
 
 খুিিকমি রর্কে ত্ারেকয় থসরলকমি থচহািা গকিদ উজ্জ্বল হকয় উঠকলা। ত্াি রপত্া এই 
নতু্ন নারত্রিকে থপকয় সীমাহীন আনরন্দত্ হকয়কছন। খুিিকমি জকন্মি েকয়ে ঘটা পি 
থজযারত্ষীিা র্খন বত্মুকিি সকঙ্গ ত্াি জকন্মি থর্াগসূত্র রনর্দয় েকি রিষয়রি আেিিকে 
জানায় ত্াি সকঙ্গ সকঙ্গ রত্রন থসরলমকে রু্রি জুরড থমলাকনা োকলা স্টযারলয়ন থঘাডা 
উপহাি পাঠান এিং থর্াধ িাঈকে সূক্ষ্ম থিিমী োপড এিং সুগরন্ধ। খুিিমকে থোকল 
রনকয় ত্াি রপত্াি থচাকখ মুকখ থর্ উিলত্া প্রোি পারিকলা ত্া প্রত্যি েকি থসরলম 
নতু্ন আিায় উজ্জীরিত্ হকলা। এই রিশুরিি মাধযকম ত্াি এিং ত্াি রপত্াি মধযোি 
সম্পেদ আকিা ঘরনষ্ট হকি এিং রত্রন হয়কত্া ত্াকে রসংহাসকনি পিিত্দী উিিসূরি 
রহকসকি থঘাষর্া েিকিন। থসরলকমি মকন হকি খুিিমকে এমন রর্কন পৃরথিীকত্ পারঠকয় 
স্বয়ং ঈশ্বি ত্াি প্ররত্ সমথদন িযক্ত েকিকছন। 
 
 আেিকিি থোকল অিস্থানিত্ রনকজি পুকত্রি রর্কে ত্ারেকয় থসরলকমি ইিা হকলা র্ীঘদ 
িছি গুরলকে এে পলকে অরত্িম েকি িরিষযকত্ রগকয় থর্খকত্ ঐ িজ রিরিষ্ট চামডাি 
অরধোিী থছাি থছাি হাত্ পা রিরিষ্ট রিশুরিি প্রাপ্তিয়স্ক রূপরি থেমন। থজযারত্ষীকর্ি 
গর্না র্রর্ রঠে হয় ত্াহকল ঐ রিশুরি এেরর্ন এেজন িীি থর্াদ্ধা এিং মহান রিকজত্ায় 
পরির্ত্ হকি, থস এমন এেজন িাসকে পরির্ত্ হকি র্াি নাম িহু িত্াব্দী পর্দন্ত মানুষ 
স্মির্ িাখকি। 
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আেিি হাত্ তু্কল সিাইকে চুপ হকত্ িলকলন, থিাঝা থগকলা ত্াি আকিা রেছু িলাি 
আকছ। থর্কহতু্ এই রিশুরিি জন্মির্ অত্যন্ত শুি ত্াৎপর্দ মরণ্ডত্ ত্াই ওি লালন 
পালকনি র্ারয়ত্ব স্বয়ং আরম রনলাম। 
 
িািাি িক্তিয হজম েিকত্ থসরলকমি িীরত্মকত্া েষ্ট হকলা, রত্রন রে ত্াি পুত্রকে ত্াি 
োছ থথকে রিরিি েিাি রচন্তা েিকছন? রপত্াি পিিত্দী েথা গুরল েির্ েকি ত্াি 
উকদ্দিয থসরলকমি োকছ স্পষ্ট হকয় একলা। 
 
  রু্িিাজ খুিিমকে আমাি স্ত্রী থিাকেয়া থিগকমি ত্োিধাকন আমাি থহকিকম িাখা হকি 
র্াকত্ রর্ন িা িাকত্ি থর্ থোকনা সময় আরম ত্াি মুখ র্িদন েিকত্ পারি। থস র্খন িড 
হকত্ থােকি ত্খন আরম ত্াি জনয রিকিষ থর্াগযত্া সম্পি রিিে রনরু্ক্ত েিকিা এিং 
আরম রনকজও ত্াকে রেছু রেছু প্ররিির্ প্রর্ান েিকিা। 
 
 থস ত্াি সন্তানকে রনকজই মানুষ েিকত্ পািকি এ আস্থাও রে ত্াি রপত্াি থনই? 
থসরলম অকনে েকষ্ট রনকজি রৃ্রষ্টকে থমকঝি রর্কে রনিদ্ধ িাখল োির্ ত্াি মকন হকলা 
সিাসরি িািাি রর্কে ত্াোকল হয়কত্া ত্াি মুখ ফসকে থোকনা রিরুপ মন্তিয থিরিকয় 
র্াকি। িাজসিাি সিকচকয় প্রিীর্ সর্সযগর্ উপরস্থত্ িকয়কছন, থস রনকজকে থিাঝাকলা, 
ত্াি এে হাকত্ি নখ আকিে হাকত্ি ত্ালুকত্ এমন থজাকি একি িসকলা থর্ মকন হকলা 
িক্ত থিরিকয় র্াকি। এই মুহূকত্দ থোকনা থগালকর্াগ সৃরষ্ট েিা অরচন্তনীয়। থস রনকজি 
রচন্তাগুরলকে রস্থি এিং শ্বাসপ্রশ্বাসকে স্বািারিে েিাি থচষ্টা েিকত্ লাগকলা, থসগুরল 
হঠাৎ রনয়ির্হীন হকয় পকডরছকলা এিং ত্াি শ্বাস রনকত্ েষ্ট হরিকলা। ত্খন আকিেরি 
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রচন্তা ত্ীব্র িরক্তকত্ ত্াি মাথায় আঘাত্ হানকলা। িািা রে পর্দায়িকম খুিিমকে রনকজি 
উিিারধোিী থঘাষর্া েিকিন? রনিয়ই না…পাকি ত্ারেকয় থসরলম থর্খকত্ থপকলা আিুল 
ফজল ত্াকে পর্দকিির্ েিকছ। ঘিনাপরিোকিি থছাি থছাি থচাখ গুরলকে থেৌতূ্হলী 
মকন হরিকলা, থর্কনা থস অনুধািন েিাি থচষ্টা েিকছ থসরলম এই থঘাষর্ারিকে েীিাকি 
গ্রহর্ েিকলা। িািাি এই রসদ্ধাকন্তি রিষকয় আিুল ফজল রে িূরমো থিকখকছ? রনকজি 
িমত্া র্ীঘদারয়ত্ েিাি জনয রে থস িািাকে খুিিাকমি প্ররত্ আনুেূলয প্রর্িদন েিকত্ 
উৎসাহ রর্কয়কছ? খুিিম র্রর্ অল্প িয়কস রসংহাসকন আকিাহর্ েকি ত্াহকল আিুল ফজল 
ত্াি অরিিািেত্ব েিাি সুকর্াগ পাকি। এই রচন্তারি থসরলকমি মকন আেরস্মে িাকি 
এমন ত্ীব্র থিাকধি রিকস্ফাির্ ঘিাকলা থর্ ত্াি মকন হকলা এই মুহূকত্দ থোমি থথকে 
থছািা থিি েকি রু্ই লাকফ আিুল ফজকলি োকছ থপৌঁকছ ত্াি থলথকল গলায় থসিা 
সমূকল িরসকয় থর্য়। 
 
রেন্তু না, ত্াি িািা ত্াকে থর্ মািাত্মে আঘাত্ েিকলন থসই িত্ রচহ্নরি থস ঐ 
চািুোিরিি সামকন থস থমকল ধিকি না। থস থজাি েকি রনকজকে স্বািারিে িাখাি থচষ্টা 
েিকলা রেন্তু ত্াি মন িাধ মানকলা না, িাি িাি থচষ্টা েিকলা থোকনা উপায় উদ্ভািকনি 
র্াি ফকল িািাকে ত্াি সন্তান চুরি েিা থথকে রিিত্ েিা র্ায়। এেিাই সান্ত্বনা, খুিিম 
থেষ্ঠ থসিা সমূহ লাি েিকি এিং থিাকেয়া থিগম এেজন র্য়ালু মরহলা। থসরলম ত্াকে 
সমগ্র জীিন ধকি জাকন। সাধাির্ মুখমণ্ডল এিং পাো চুল রিরিষ্ট এই মরহলারি 
আেিকিি এে চাচাকত্া থিান। ত্াি িািা অথদাৎ আেিকিি চাচা রহন্দাল অকনে আকগ 
মািা থগকছন এিং ত্াি িয়স আেিকিি সমান রছকলা। থিাকেয়া থিগম রনিঃসন্তান। ত্াি 
সকঙ্গ আেিকিি রিকয় ত্াাঁি অনযানয অকনে িাগর্াকনি মকত্াই থত্মন পূর্দাঙ্গত্া পায়রন। 
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না, খুিিমকে রনকয় ত্াি আিঙ্কাি রেছু থনই। প্রেৃত্ িরত্গ্রস্ত থস রনকজ এিং থর্াধ িাঈ, 
ত্ািা প্ররত্রর্ন রনজ সন্তাকনি মুখ র্িদন েিাি অরধোি থথকে িরঞ্চত্ হকি। 
 
থর্াধ িাঈ এি েথা মকন হকত্ই থসরলকমি থচায়াল িক্ত হকয় একলা। থস এেরি সন্তান 
লাকিি জনয িহু রর্ন অকপিা েকি রছকলা। থসই িহু প্রত্ীরিত্ সন্তানকে অনয থোকনা 
নািীি োকছ সমপদর্ েিা ত্াি জনয অসহনীয় থির্না র্ায়ে হকি। ত্াি সন্তান থিাকেয়া 
থিগকমি রনরু্ক্ত েিা রু্ধমাকর্ি স্তনয পান েিকি এিং খুিিম থিাকেয়া থিগকমি প্রত্যি 
ত্োিধাকন থিকড উঠকি। থিাজ উৎসি সমাপ্ত হকত্ই থসরলম সিাি অলকি থর্াধ িাঈ 
এি সকঙ্গ থর্খা েিাি জনয থহকিকম উপরস্থত্ হকলা। থর্াধ িাঈ এি থচাখ িমাগত্ 
িন্দকনি োিকর্ লাল হকয় আকছ। ত্াি সন্তাকনি মকত্া থখাসরুকে র্রর্ মান িাঈ এি 
থোল থথকে থেকড থনয়া হকত্া ত্াহকল মান িাঈ থিাকেি আঘাকত্ উন্মার্ হকয় থর্কত্া 
ত্াকত্ থোকনা সকন্দহ থনই। থর্াধ িাঈ এেরি হলুর্ মখমকলি আসকন রনিুপ হকয় িকস 
রছকলা। থসরলম োকছ এরগকয় রগকয় ত্াকে চুমু থখকলা। আরম রু্িঃরখত্। িািাি পরিেল্পনা 
সম্পকেদ আমাি রেছুই জানা রছকলা না। 
 
 থর্াধ িাঈ এে মুহূত্দ থোকনা েথা িলকলা না। র্খন থস েথা িলকলা, ত্াি েেস্বি িান্ত 
থিানাকলা। থত্ামাি িািা আমাকে আকিেরি উপহাি পারঠকয়কছন। ধীকি থস ত্াি হাকত্ি 
মুরঠ খুলকলা- ত্াি হাকত্ি ত্ালুকত্ এেরি চমৎোি থসানাি হাি থর্খা থগকলা র্াকত্ 
পদ্মিাগমরর্ (রুরি) এিং িড িড মুক্তা জ্বল জ্বল েিকছ। বসনযিা এি থচকয়ও েম 
মূলযিান মরর্মারর্কেযি জনয লডাই এ অিত্ীর্দ হয়। এই হািরি অত্যন্ত সুন্দি রেন্তু সম্রাি 
র্রর্ এিাি পরিিকত্দ আমাকে আমাি সন্তান থফিত্ রর্কত্ন ত্াহকল আরম অকনে থিরি 
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খুরি হত্াম। উজ্জ্বল হািরি ত্াি রিরথল হকয় র্াওয়া হাত্ থথকে পাকয়ি োকছ িত্িরিি 
উপি পকড থগকলা। 
 
আরম থত্ামাকে েথা রর্রি, এেরর্ন আরম এই িঞ্চনাি উপরু্ক্ত মাসুল আর্াকয়ি উপায় 
আরিষ্কাি েিকিা এিং খুিিমও ত্াই েিকি। থস রচিরর্ন রিশু থােকি না এিং ত্াি 
রপত্ামকহি িািা িিীিূত্ও থােকি না। ত্াছাডা পরিরস্থরত্ র্াই থহাে না থেকনা এেজন 
মাকয়ি সকঙ্গ ত্াি পুকত্রি িন্ধন সিদর্াই অত্যন্ত রৃ্ঢ়। অন্তত্ থস রনকজ রিষয়রি গিীি 
িাকি উপলরব্ধ েকি, থসরলম িািকলা। ত্াি েল্পনাি রৃ্রষ্টি সামকন হীিা িাঈ এি গরিদত্ 
মুখরি থিকস উঠকলা। 
 
 আমাকর্ি রে রেছুই েিাি থনই? থর্াধ িাঈ রজজ্ঞাসা েিকলা, থস অন্তকি িীষর্ 
অরস্থিত্া অনুিি েিকছ। রনরিত্িাকিই থনই। থত্ামাি িািা হকলন মহামানয সম্রাি এিং 
এিা অত্যন্ত সম্মাকনি রিষয় থর্ রত্রন আমাকর্ি সন্তাকনি লালন পালকনি িাি রনকয়কছন। 
আমাি অরিকর্াগ েিা উরচত্ নয়। 
 
থর্ মুখরি থেৌতু্েকিাকধ সিদর্া সজীি থাকে থসখাকন এখন ত্ীব্র থিাকেি ছায়া। থসরলম 
অনুিি েিকলা ত্াি রনকজি থচাকখি পাত্াও রিকজ উকঠকছ। এই অশ্রু স্ত্রীি প্ররত্ 
সহমরমদত্াি অশ্রু, এই অশ্রু রনকজি অিমত্া জরনত্ হত্ািাি। রেন্তু এই থচাকখি জল 
ত্াি মাকঝ নতু্ন উদ্দীপনাও সৃরষ্ট েিকলা। রনকজি আকিগকে থগাপন েকিা, থস রনকজকে 
িলকলা; বধর্দিীল হও। এেরর্ন থত্ামাি সময়ও আসকি…তু্রম িাসন িমত্াি অরধোিী 
হকি। 
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রেন্তু পিিত্দী মাস গুরলকত্ থসরলম র্খন ত্াি অশ্রুরসক্ত উদ্দীপনাি েথা গুরল স্মির্ 
েিকত্ লাগকলা, থসগুরল ত্াি োকছ রনত্ান্তই ফাাঁো িুরল মকন হকত্ লাগকলা। বধর্দ নয় 
িিং অিমত্াই ত্াি অিস্থা িমি থিাচনীয় েকি তু্লকছ, থস উপলরব্ধ েিকলা। প্ররত্রর্ন 
এেরি মাত্র থিাধই ত্াকে িত্রিিত্ েিকত্ লাগকলা, ত্াি রেছুই েিাি থনই। থস 
আেিকিি উপি সমূ্পর্দরূকপ রনিদিিীল, নারত্ি প্ররত্ র্াি আগ্রহ এিং উৎসাকহ িািা 
পডাি থোকনা লির্ই থনই। থসরলম িুঝকত্ পািরছকলা খুিিকমি প্ররত্ ত্াি িািাি এই 
িাকলািাসাি জনয ত্াি খুরি হওয়া উরচত্ এিং ত্াি রনকজি প্ররত্ আেিি েখকনাও 
এমন মমত্া প্রোি েকিনরন এই রিষকয়ও ত্াি িুব্ধ হওয়া উরচত্ নয়। রেন্তু ত্া থমকন 
থনয়া ত্াি জনয েরঠন। থর্াধ িাঈ এি সকঙ্গ খুিিকমি রিিল সািাৎোি গুরলি রৃ্িযও 
ত্াি োকছ অসহনীয় লাগরছকলা। োির্ খুিিম ত্াি আসল মাকয়ি অপরিরচত্ থোকল 
রগকয় অস্বরস্ত প্রোি েিকত্া এিং থছাি থর্হরি মুচকড রচৎোি েকি থোঁকর্ থিাকেয়া 
থিগকমি রনরু্ক্ত েিা রু্ধমাকয়ি থোকল রফকি থর্কত্ চাইকত্া। থর্াধ িাঈ রনকজি েষ্ট 
লুোকত্ থচষ্টা েিকত্া রেন্তু থসরলম জানকত্া থির্নাি ঘুর্কপাো থিত্কি থিত্কি ত্াকে 
িয় েকি থফলরছকলা। 
 
থসরলকমি সেল থিাকষি থেেরিনু্দকত্ রছকলা আিুল ফজল, থসরলকমি ধাির্া ঐ থলােরিই 
ত্াি আিাগুরলকে একে একে হত্যা েিকছ। থলােরি ত্াি িত্রু এ রিষকয় র্রর্ থোকনা 
চািুষ প্রমার্ র্িোি হয়, থসরলম রনরিত্ ইকত্ামকধযই থস ত্া থপকয় থগকছ, গ্রীকেি এে 
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উষ্ণ রিকেকল লাকহাি রূ্কগদ আিুল ফজকলি েকিি রর্কে অগ্রসি হওয়াি সময় থসরলম 
িািরছকলা। 
 
জাহাপনা, আমাি সকঙ্গ সািাৎ েিকত্ একস আপরন আমাকে সম্মারনত্ েকিকছন। আরম 
মহামানয সম্রাকিি আগ্রারূ্গদ পুনিঃরনমদার্ োজ পরির্িদকনি জনয থসখাকন গমকনি রিষয়রি 
ঘিনাপরিকত্ রলরপিদ্ধ েকিরছলাম। থসরলম েকি প্রকিি েিকত্ই আিুল ফজল উকঠ 
র্াাঁরডকয়কছ। ত্াি থলথকল মুকখ রিগরলত্ হারস ছরডকয় পকডকছ রেন্তু ত্াি থছাি থছাি থচাখ 
রু্রিকে থিি সত্েদ মকন হকলা। 
 
িািাি সকঙ্গ আপরন র্ানরন থর্কখ আরম থিি অিাে হকয়রছ। 
 
মহামানয সম্রাি প্রায় রু্ই মাকসি জনয আগ্রায় রগকয়কছন। এই র্ীঘদ সমকয়ি মকধয এমন 
িহু রেছু ঘিকত্ পাকি র্া ত্াৎিরর্ে িাকি ত্াি জানা র্িোি হকত্ পাকি। থসই োিকর্ 
রত্রন আমাকে এখাকন থিকখ থগকছন। আিুল ফজকলি মসৃর্ রু্রক্তপূর্দ িােয এিং ত্াি 
অরধেত্ি মসৃর্ রিগরলত্ হারস থসরলমকে সিদর্াই বধকর্দি থিষ সীমায় থঠকল থর্য়, ত্কি 
এই মুহূকত্দ থস রনকজি প্রেৃত্ অনুিূরত্ থগাপন েিাি থচষ্টা েিকলা না। 
 
 এেিু আকগ আরম জানকত্ পািলাম আমাি সৎ িাই মুিার্কে মালওয়া এিং গুজিাকিি 
প্রিাসে রহকসকি রনরু্ক্ত েিা হকয়কছ। 
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আপরন সরঠে ত্থযই থপকয়কছন জাাঁহাপনা। আগামী এে মাকসি মকধয রু্িিাজ মুিার্ 
লাকহাি ত্যাগ েকি ত্াি েমদস্থকল থর্াগ রর্কিন। 
 
 ঐ পর্রি িািাি োকছ আরম থচকয়রছলাম। রত্রন আমাকে িকলরছকলন থস রিষকয় রত্রন 
রচন্তা িািনা েিকিন। রেন্তু এিা রে হকলা? 
 
 এই প্রকশ্নি র্থার্থ উিি এেমাত্র মাননীয় সম্রািই রর্কত্ পািকিন। আপরন থত্া জাকনন, 
রত্রনই আমাকর্ি সেল প্রাকর্রিে প্রিাসেকর্ি রনকয়াগ র্ান েকিন। 
 
 আরম রনকজ ত্াকে রজজ্ঞাসা েিকত্ পািরছ না। োির্ রত্রন এখন লাকহাকি থনই। থস 
জনযই আরম আপনাি োকছ জানকত্ চাইরছ। আপরন ত্াি মুখ ও োকনি িূরমো পালন 
েকিন। ত্াই আমাি মকন হকয়কছ সিরেছু আপরন িাকলাই জাকনন। 
 
থসরলকমি েেস্বকি রেছুিা ঘৃর্া রমরেত্ রছকলা। থস অনুিি েিরছকলা আিুল ফজল ত্াি 
আিমকর্ অসন্তুষ্ট হওয়াি পরিিকত্দ রনকজি অহংোি িজাি িাখাি থচষ্টা েিকছ। থস 
রেছু জাকন না, এই মুহূকত্দ এমন িাি িজায় িাখা আিুল ফজকলি জনয থিি েষ্টেি 
হকয় পকডকছ, ত্কি এই রু্কদ্ধ হাি না মানাি থচষ্টা চারলকয় র্াওয়াি িযাপাকিও ত্াকে খুি 
এেিা উৎসাহী মকন হকলা না। ত্াি গম্ভীি মুখ িমি সহজ হকয় একলা এিং থসখাকন 
মৃরু্ হারস ফুকি উঠকলা। আরম র্কত্ারূ্ি জারন ত্া হকলা, মহামানয সম্রাকিি রিকিচনায় মকন 
হকয়কছ রু্িিাজ মুিার্ উক্ত পর্রিি জনয উপরু্ক্ত। 
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 আমাি তু্লনায় থিরি উপরু্ক্ত? রেন্তু িাজসিাি সিাইকত্া জাকন মুিার্ সিদর্া একত্া 
মাত্াল থাকে থর্, োকিা সাহার্য ছাডা রঠে মকত্া র্াাঁরডকয়ও থােকত্ পাকি না। 
 
আরম এ রিষকয় রনরিত্ থর্ আপরনও এেজন উিম প্রিাসে হওয়াি সেল থর্াগযত্া 
ধাির্ েকিন, প্রশ্নরিি থসাজা উিি এরডকয় রগকয় আিুল ফজল মন্তিয েিকলা। 
 
 এই পর্রিকত্ রনকয়াকগি রিষকয় িািা রে আপনাি পিামিদ থচকয়রছকলন? 
 
আিুল ফজল এে মুহূত্দ ইত্স্তত্ েিকলা। আরম আপনাকে পূকিদই িকলরছ জাহাপনা, 
মহামানয সম্রাি এই সি রসদ্ধান্ত রনকজই রনকয় থাকেন। আরম থেিল থসগুরল আমাি 
ঘিনাপরিকত্ রলরপিদ্ধ েিাি িূরমো পালন েরি। 
 
আরম আপনাি েথা রিশ্বাস েরি না। 
 
জাহাপনা? 
 
আিুল ফজকলি থচহািা থর্কখ মকন হকলা িাস্তকিই থস িীষর্ আহত্ হকয়কছ। থসরলম 
এেরি রিষয় উপলরব্ধ েিকলা থর্, ঘিনাপরিোি থর্ র্ীঘদ সময় ধকি ত্াি রপত্াি 
চােুিীকত্ রনরু্ক্ত িকয়কছ এই সমকয়ি মকধয ত্ািা রু্জন আকগ েখকনাই এিাকি 
পিস্পকিি মুকখামুখী হয়রন। আেিি থর্কহতু্ িাজধানী থথকে িহু রূ্কি অিস্থান েিকছন, 
এই পরিরস্থরত্ থসরলমকে অকনেিা স্বাধীনত্া প্রর্ান েকিকছ। শুধু প্রিাসে রনকয়াগ 
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সংিান্ত হত্ািাই নয়, আিুল ফজলকে থেেেকি র্ীঘদ সময় ধকি ত্াি মকন থর্ সকন্দহ 
এিং ঘৃর্া পুরিিূত্ হকয়কছ ত্াি সিিুেু আজ থস ত্াি সামকন উগকি রর্কত্ চাইকলা। 
 
আরম থত্া িলকলামই, আরম আপনাকে রিশ্বাস েরি না। আমাি িািা সি রিষকয় আপনাি 
সকঙ্গ পিামিদ েকিন এিং আরম রনরিত্ মালওয়া ও গুজিাকিি প্রিাসে রনকয়াকগি 
রিষকয়ও রত্রন আপনাি সকঙ্গ আকলাচনা েকিকছন। 
 
 আিুল ফজকলি মুকখি হারস িাি িমি উধাও হকলা। আমাি সকঙ্গ আপনাি রপত্াি থর্ 
সি আকলাচনা হয় ত্া অত্যন্ত থগাপনীয়। থস সি রিষকয় থোকনা ত্থয প্রোি েিাি অথদ 
ত্াাঁি প্ররত্ রিশ্বাসঘাত্েত্া েিা। আপরন রনিয়ই ত্া থিাকঝন জাহাপনা। 
 
আিুল ফজকলি েকে এখন আি অরত্রিগরলত্ িাি িজায় থনই এিং জীিকন প্রথম 
িাকিি মকত্া থসরলম উপলরব্ধ েিকলা থলােরি েকত্ািা রু্ধদষদ। রেন্তু থস পিাজয় স্বীোি 
েিকি না। আরম জারন িািা আপনাি সম্পকেদ অত্যন্ত উচ্চ ধাির্া থপাষর্ েকিন। 
 
 আরমও ত্াকে অত্যন্ত েদ্ধা ও সম্মান েরি। আরম ত্াি সিকচকয় রিশ্বস্ত প্রজা। আিুল 
ফজকলি েেস্বকি রৃ্ঢ়ত্া প্রোি থপকলা। 
 
রেন্তু আপনাি রিশ্বস্তত্া আমাি রপত্াি পরিিাকিি অনযানয সর্সযকর্ি প্ররত্ও রে প্রসারিত্ 
হওয়া উরচত্ নয়? থসরলম আিুল ফজকলি রু্োাঁধ ধকি সিাসরি ত্াি থচাকখি রর্কে 
ত্াোকলা। আরম ত্াি থজযষ্ঠ পুত্র, রেন্তু বিিি থথকেই আরম লিয েিরছ নানা উপাকয় 
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আপরন ত্াি সকঙ্গ আমাি রূ্িত্ব সৃরষ্ট েিকত্ ত্ৎপি। আপরন িাধা সৃরষ্ট না েিকল িািা 
অিিযই ত্াি রু্দ্ধরিষয়ে সিা গুরলকত্ আমাকে অংি গ্রহর্ েিাি সুকর্াগ রর্কত্ন। এিা 
রে আপরন অস্বীোি েকিন? 
 
 আিুল ফজল রিচরলত্ না হকয় িান্ত িাকি উিি রর্কলা, আরম সিদর্াই মহামানয সম্রািকে 
উিম পিামিদ থর্য়াি থচষ্টা েরি। আপরন র্রর্ সরত্য েথারি জানকত্ চান থসিা হকলা, 
রত্রন আপনাকে সিায় আমির্ জানানরন োির্ রত্রন মকন েকিকছন আপনাকে থসখাকন 
োো অথদহীন। উরন স্বয়ং আমাকে িকলকছন আপনাি আচির্ ত্াাঁকে হত্াি েকি। 
 
থসরলম আিুল ফজকলি োাঁধ থছকড রর্কলা। এই সংরিপ্ত েথা গুরল ত্াকে থর্ থোকনা 
অকস্ত্রি চাইকত্ থিরি মািাত্মে িাকি আহত্ েকিকছ। ত্াি রনকজি মকনও থত্া এমন 
আিঙ্কা রছকলা থর্, থস ত্াি িািাকে সন্তুষ্ট েিকত্ অপািগ, র্ত্ত্া ঐোরন্তে িাকিই থচষ্টা 
েরুে না থেকনা? থস রেছুকত্ই চায় না আিুল ফজল ত্াি আিঙ্কা এিং িীরত্ গুরল 
সম্পকেদ অিরহত্ হকয় আকিা িরক্তিালী হকয় উঠুে। এিাও প্রোি থপকল চলকি না ত্াি 
মন্তিয ত্াকে আহত্ েকিকছ। থস অন্তকি রনকজকে গুরছকয় রনকয় িান্ত েকে িলকলা, 
আপরন সিদর্া আমাি এিং আমাি রপত্াি মধযোি সম্পকেদ অরনষ্ট সাধকনি থচষ্টা েকি 
থগকছন। আপরন সিদর্া ত্াি োকন রিষ না  ালকল ত্াি এিং আমাি মাকঝ একত্া িুল 
থিাঝািুরঝ সৃরষ্ট হকত্ না। আপরন রঠেই িকলকছন, আপরন ত্াি প্ররত্ অত্যন্ত রিশ্বস্ত। ত্কি 
এই রিশ্বস্তত্া আপনাি িযরক্তগত্ স্বাথদরসরদ্ধি উপায় িযত্ীত্ আি রেছু নয়। থসিা আপরন 
িাকলা েকিই জাকনন। আরম থসিা স্পষ্ট িুঝকত্ পািরছ, রেন্তু আরম থসই রর্নরিি 
অকপিায় িইলাম থর্রর্ন আমাি িািাও থসিা উপলরব্ধ েিকত্ পািকিন। 
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 ত্ািা িত্দমাকন পিস্পকিি রর্কে এমন িাকি ত্ারেকয় আকছ থর্িাকি রু্দ্ধকিকত্র িত্রুিা 
পিস্পকিি রর্কে ত্ারেকয় থাকে। থসরলম উপলরব্ধ েিরছকলা ঘিনাপরিোকিি সকঙ্গ 
আকিা থিরি নি ত্কেদ জরডকয় পডাি অথদ ত্াি অিস্থানকে আকিা িরক্তিালী েিা। োির্ 
এ রিষকয় আিুল ফজল র্খন ত্াি িাষয আেিিকে প্রর্ান েিকি ত্খন রত্রন ত্াি প্ররত্ 
রুষ্টই হকিন। হয়কত্া ইকত্ামকধয থর্ থস সি েথা িকল থফকলকছ ত্া সরঠে হয়রন, রেন্তু 
এি জনয থস থোকনা অনুকিাচনা থিাধ েিকছ না। ত্কি এখন থথকে আিুল ফজল ত্াি 
িযাপাকি আকিা থিরি সত্েদ হকয় উঠকি ত্াকত্ থোকনা সকন্দহ থনই। এিং থস রনকজ 
ত্াকে সিদর্া পর্দকিিকর্ িাখকি ত্াি রু্নদীরত্ িা িযরক্তগত্ স্বাথদরসরদ্ধি প্রমার্ উিািকনি 
জনয। থস িেম রেছু থপকলই থস র্থার্থ িযিস্থা থনকি। ঝি েকি ঘুকি র্াাঁরডকয় থসরলম 
আিুল ফজকলি েি থথকে প্রাসাকর্ি থিৌর আকলারেত্ উঠাকন থিরিকয় একলা। এেিাি 
রপছকন ত্ারেকয় থর্খকত্ থপকলা জানালা রর্কয় আিুল ফজল ত্াি রর্কে থচকয় িকয়কছ। 
 
. 
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২২. আগ্রার দূগডপ্রািীর 
 
রে িযাপাি? সািা রিোল থত্ামাকে অনযমনষ্ক মকন হকি। আরম থিকিরছলাম আমাকে 
িলাি জনয থত্ামাি মকন অকনে েথা জকম আকছ। 
 
থত্ামাি ধাির্া রঠে। আমাি িািা আিুল ফজলকে রর্ল্লীকত্ পরির্িদকনি োকজ 
পারঠকয়রছকলন, থস িীঘ্রই িাজধানীকত্ রফকি আসকি, থসরলম সুলায়মান থিগকে িলকলা। 
থিি রেছুির্ িরি নর্ীি ত্ীকি থঘাডা ছুিাকনাি পি পশুগুরলকে ঠাণ্ডা হওয়াি সুকর্াগ 
থর্য়াি জনয ত্ািা নর্ীি অগিীি জকল থনকমকছ। সুলায়মান থিগ ত্াি িািাি সকঙ্গ 
পািাকি রগকয়রছকলা এিং গত্ েকয়ে মাস রু্ই িনু্ধি মকধয থর্খা সািাৎ হয়রন। 
 
 ত্াকত্ রে হকয়কছ? আিুল ফজলকে রনকয় তু্রম একত্া রু্রিন্তাগ্রস্ত থেকনা? 
 
 এি থপছকন র্কথষ্ট োির্ িকয়কছ। 
 
থস থত্ামাি রপত্াি আস্থািাজন এিা সরত্য রেন্তু এি অথদ থত্া এই নয় থর্ থস থত্ামাি 
িত্রু। 
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রেন্তু আরম রনরিত্ থস আমাকে এিং আমাি িাইকর্িকে ত্াি প্ররত্িিী িাকি। এ 
োিকর্ই থস মুিার্ এিং র্ারনকয়ল এি প্ররত্রি থর্াষ এিং অসত্েদ আচিকর্ি েথা 
িািাকে অিরহত্ েকি। আরম রনকজ ত্াকে এ ধিকনি োজ েিকত্ থর্কখরছ। 
 
হয়কত্া থস মকন েকি এিা ত্াি িারয়কত্বি মকধয পকড। ত্াছাডা থত্ামাি িাইগুরলও 
আহাম্মে। 
 
 ত্ািা থিাো থসিা মূল েথা নয়। থর্িা মূল রিষয় ত্া হকলা থস আমাকেও িািাি োকছ 
অপর্স্ত েিাি থচষ্টা েকি। 
 
থত্ামাি সাকঙ্গ ত্াি থসই ত্েদ হওয়াি পি রু্ই িছি পাি হকয় থগকছ, রেন্তু থস রিষকয় থস 
থত্ামাি িািাকে আজ পর্দন্ত রেছু জানায়রন। এিা থত্া সরত্য? 
 
িািা থস রিষকয় আমাকে রেছু িকলরন। রেন্তু রিষয়রি আিুল ফজকলি জকনযও হয়কত্া 
রত্েি রছকলা। 
 
অথিা থস উপরু্ক্ত রিিা থপকয়কছ। 
 
না। এখকনা থস সিরেছু থথকে আমাকে িার্ থর্য়াি থচষ্টা েকি। তু্রম র্খন িাজধানীকত্ 
রছকল না ত্খন িািা আমাকে িকলরছকলন থর্কহতু্ ইকত্ামকধয রসনু্ধ জয় েিা হকয় থগকছ 
ত্াই এখন ত্াি ইিা থমাগল বসনয পারঠকয় োন্দাহাি র্খল েিা। এ সময় থসরলকমি 
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থঘাডারি নর্ীি থঘালা পারন পান েিাি জনয মাথা নামাকলা এিং থসরলম থসিাি ঘমদাক্ত 
ঘাকড আলকত্া থিাো রর্কলা। আরম িািাকে অনুকিাধ েিকলাম এই থসনা অরির্াকন 
আমাকে ত্াি এেজন থসনাপরত্ রহকসকি রনরু্ক্ত েিকত্…আরম রু্রক্ত থর্খালাম থর্ োিীি 
অরির্াকনি সময় আরম আমাি থর্াগযত্াি প্রমার্ থিকখরছ ত্াই আমাকে আকিা সুকর্াগ 
থর্য়া উরচত্। আরম ত্াকে আকিা িকলরছ থর্ এিা আমাকর্ি পারিিারিে মর্দার্াি রিষয়-
আমাি রপত্ামহ হুমাযূ়কনি মৃতু্যি পি আমিা পািরসেকর্ি োকছ োন্দাহাি হারিকয়রছ 
এিং ত্াি থজষ্ঠয নারত্ পুনিায় ত্া অরধোি েিকি এিাই সিরর্ে থথকে নযার্য। 
 
 রত্রন রে িলকলন? 
 
রত্রন রসনু্ধ জকয়ি োিকর্ একত্ািা উচ্ছ্বরসত্ রছকলন থর্ আমাি মকন হকয়রছকলা রত্রন এে 
েথাকত্ই িারজ হকয় র্াকিন। রেন্তু রত্রন আমাকে িলকলন রিষয়রি রনকয় রত্রন রু্দ্ধ 
রিষয়ে মিী সিায় আকলাচনা েিকত্ চান। রেন্তু পি রর্ন আিুল ফজল আমাকে িািাি 
রসদ্ধান্ত জানাকলা-আমাকে থস িলকলা িািা জারনকয়কছন রত্রন মকন েকিন একত্া রূ্িিত্দী 
রু্দ্ধারির্াকনি জনয আমাি পর্দাপ্ত অরিজ্ঞত্া থনই। িািাি এই িাত্দারি আমাি প্ররত্ ত্াি 
গত্ানুগরত্ে উপকর্ি িােয রর্কয় থিষ হকয়কছ-বধর্দ ধাির্ েকিা। রেন্তু আরম জারন এিা 
প্রেৃত্পকি োি িাত্দা। 
 
তু্রম একত্া রনরিত্ হি েীিাকি? হয়কত্া থত্ামাি িািা থত্ামাি রনিাপিাি রিষকয় 
উরিি। 
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অথিা হয়কত্া আিুল ফজল চাকি না রিজয় থগৌিকিি মাকঝ আরম থোকনা অির্ান 
িারখ…প্রায় প্ররত্রর্নই িাত্দািাহেিা খিি আনকছ থর্ আমাকর্ি বসনযিা সফল িাকি 
োন্দাহাকিি রর্কে অগ্রসি হকি এিং রগরিপথ র্খল েকি থাো থিলুরচস্তানী থগাত্র 
গুরলকে পিারজত্ েিকছ। গত্োল িাকত্ িািাি প্রধান থসনাপরত্ আবু্দল িহমাকনি োছ 
থথকে িাত্দা একসকছ থর্ োন্দাহাকিি পািরসে থসনাপরত্ আত্মসমপদকর্ি প্রস্তুরত্ রনকি। 
 
 এিা অত্যন্ত শুি সংিার্। র্রর্ ত্া সরত্য হয়, এি অথদ র্াাঁডাকি থত্ামাি িািাি উিি 
সীমান্ত আকিা প্রসারিত্ হকলা…এখন ত্াি সাম্রাজয উিকি োন্দাহাি থথকে র্রিকর্ 
র্ারির্াত্য পর্দন্ত রিসৃ্তত্ এিং পূকিদ িাংলা থথকে পরিকম রসনু্ধ পর্দন্ত…আমাকর্ি বসনযিা 
অপিাকজয়। িত্দমাকন আি থে থমাগলকর্ি রিকিাধীত্া েিাি সাহস পাকি? রেন্তু 
সুলায়মান থিকগি থচহািাি উচ্ছ্বাস রফকে হকয় একলা থসরলকমি মরলন মুখ থর্কখ। 
 
 এিা শুি সংিার্, ত্াকত্ থোকনা সকন্দহ থনই। আমাি রপত্া এেজন মহান িযরক্ত- আরম 
থসিা জারন এিং অনয সেকলি মুকখি আরম এেই েথা শুরন। রত্রন আমাকর্ি সাম্রাজযকে 
থর্ উচ্চত্ায় রনকয় একসকছন ত্া ইকত্াপূকিদ থেউ েল্পনাও েকিরন। রেন্তু আকিা িাকলা 
হকত্া এই রিজয় থগৌিকিি মাকঝ র্রর্ অরমও রেছুিা অির্ান িাখকত্ পািত্াম এমন 
রনরিয়িাকি িকস না থথকে এিং থসই সুকর্াকগি আিায় না থথকে র্া আমাি িাকগয ধিা 
রর্কি না। িলকত্ িলকত্ থসরলম ত্াি থঘাডাি লাগাম ধকি একত্া থজাকি িান রর্কলা থর্ 
জাকনায়ািরি প্ররত্িার্ সূচে ত্ীব্র থহ্রষাধ্বরন েকি উঠকলা। ত্ািপি থস ত্াি থঘাডাি মুখ 
ঘুরিকয় রনকয় নর্ীি পাকি উকঠ একলা এিং সুলায়মান থিকগি জনয অকপিা না েকি 
লাকহাকিি রূ্কগদি রর্কে সকিকগ থঘাডা ছুিাকলা। থোকনা সকন্দহ থনই ইকত্ামকধযই ত্াি 
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িািা োন্দাহাি রিজকয়ি উৎসি পালকনি জনয থত্ািকজাি আিম্ভ েকি রর্কয়কছন। 
আেিকিি মকত্া এেজন মানুষ রর্রন ত্রুর্ িয়স থথকেই সাফলয এিং থগৌিি অজদন 
েকি অিযস্ত ত্াি পকি থসরলকমি অনুকপ্রির্াহীন রনষ্ফল জীিকনি রু্িঃসহ থির্না 
অনুধািন েিা সম্ভি নয়। 
 
* 
 
থম মাস চলকছ। আি েকয়ে রর্কনি মকধযই িষদাোল শুরু হকি, চািরর্কে গুকমাি গিম। 
িারজকয়িা লম্বা রপত্কলি িাাঁরি এিং থ াল িারজকয় িাজপ্রসার্ থথকে িহকিি রর্কে 
অগ্রসি হকি। ত্াকর্ি থপছকন িকয়কছ আি জন থর্হিিী র্ািা জকন্মি পি থথকেই 
আেিকিি সিকচকয় রপ্রয় নারত্ খুিিমকে রনিাপিা রর্কয় আসকছ। ত্াকর্ি থপছকন জুরড 
থমলাকনা রঘয়া িকঙি িািুকঘাডায় চকড অগ্রসি হকি আি িছি িয়সী থখাসরু এিং ছয় 
িছি িয়সী পািকিজ, ত্াকর্ি মাথায় থিািা পাকি সািকসি পালে রু্ক্ত থিিকমি 
পাগরড। 
 
 িাজপরিিাকিি সর্সযকর্ি জনয রনরমদত্ রির্যালকয়ি োরুোজ সম্বরলত্ িালুপাথকিি 
প্রকিি পকথি িাম পাকি থসরলম আেিকিি রেছু উচ্চপর্স্থ সিাসর্ এিং থসনাপরত্কর্ি 
সকঙ্গ র্াাঁরডকয় রছকলা। থস িািকছ ত্াি িড রু্ই পুত্রকে েকত্াই না গম্ভীি থর্খাকি এিং 
থেমন রস্থি িাকি ত্ািা ত্াকর্ি থঘাডাি উপি িকস আকছ। অথচ এধিকনি অনুষ্ঠাকনি 
সকঙ্গ ত্াাঁকর্ি পূিদপরিচয় থনই। আেিি থসরলম িা থসরলকমি অনয িাইকর্ি আনুষ্ঠারনে 
রিিাি সূচনা লকি এমন জাাঁেজমে পূর্দ উৎসকিি আকয়াজন েকিনরন। রেন্তু থমাগল 
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ঐরত্হয অনুর্ায়ী এই িাজিংকিি রু্িিাজকর্ি িয়স চাি িছি, চাি মাস, চাি রর্ন হওয়া 
মাত্রই এ ধিকনি অনুষ্ঠান পালকনি থিওয়াজ প্রচরলত্ িকয়কছ এিং আজ খুিিম ঐ 
িয়কস পর্াপদন েকিকছ। থখাসরু এিং পািকিকজি থপছকন থসরলম এেরি িাচ্চা হারত্ি 
রপকঠ সওয়াি খুিিমকে থর্খকত্ পারিল। এই হারত্রিি মস্তে আিিকর্ আিোন থসানাি 
রিেলরি আেিকিি িাহকনি সকঙ্গ রু্ক্ত, রত্রন স্বয়ং ত্াাঁি রপ্রয় নারত্ি পথপ্রর্িদকেি 
িূরমোয় অিত্ীর্দ হকয়কছন। িাচ্চা হারত্রিি রপছন রপছন অগ্রসি হকি আেিকিি 
থর্হিিী র্কলি অরধনায়ে। 
 
খুিিম ত্াি হারত্ি রপকঠ এেরি উনু্মক্ত হাওর্ায় িকস রছকলা। হাওর্ারি রূপা রর্কয় বত্রি 
এিং থসরি িাকোয়াজ পাথকি অলংেৃত্- এই িত্নরি বত্মুিও পরিধান েিকত্ পছন্দ 
েিকত্ন। খুিিকমি থপছকন র্াাঁডাকনা এেজন পরিচািে এেরি মুক্তাি ঝালি রিরিষ্ট 
সিুজ থিিকমি বত্রি ছাত্া ত্াি মাথাি উপি ধকি িকয়কছ ত্াকে থিার্ থথকে আডাল 
েিাি জনয। থসরলম অনুিি েিকলা ত্াি োধ থিকয় ঘাম গরডকয় পডকছ, অিিয থসও 
থিিকমি িারময়ানাি রনকচ র্াাঁরডকয় আকছ। থসািার্াত্রারি র্খন ত্াি োছাোরছ থপৌঁছাকলা 
থসরলম িুঝকত্ পািকলা একত্া গিকমি মাকঝও ত্াি েরনষ্ট পুত্ররি িত্দমাকনি 
আনুষ্ঠারনেত্াি ত্াৎপর্দ উপলরব্ধ েিকত্ পািকছ। স্বয়ংসমূ্পর্দ িাজেীয় থপাে- রেংখাকিি 
থোি এিং সিুজ পালুকন ত্াি িড রু্ই িাই থর্মন অস্বরস্ত প্রোি েিরছকলা ত্াকে থর্কখ 
থসিেম মকন হকলা না। ত্াি গলায়, হাকত্ি আঙু্গকল এিং থোমকি আিোকনা থছাি 
আেৃরত্ি আনুষ্ঠারনে থছািাকত্ রিরিি িকর্দি িত্ন থিািা পারিকলা। র্রর্ও ত্াকে 
থর্খারিকলা এেরি িত্নখরচত্ পুতু্কলি মকত্া ত্িুও থিাঝা র্ারিকলা থস অনুষ্ঠানরি অত্যন্ত 
উচ্ছ্বাকসি সকঙ্গ উপকিাগ েিকছ। থস বসনযকর্ি থঘকিি িাইকি অিরস্থত্ উল্লাসিত্ 
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জনত্াি রর্কে ত্ারেকয় হাসরছকলা এিং হাত্ নাডরছকলা। রির্যালকয়ি রসাঁরডি সামকন িড 
আোকিি লাল এিং নীল িকঙি পািরসে িত্িরি রিছান। থসখান থথকে রিি পর্কিপ 
রূ্কি থােকত্ই িার্ে র্ল িাজনা থারমকয় রর্কলা এিং থিািার্াত্রারি রু্রর্কে রিিক্ত হকয় 
আেিি এিং খুিিমকে রির্যালকয়ি রর্কে অগ্রসি হওয়াি পথ েকি রর্কলা। আেিি 
অগ্রসি হকয় িত্িরিরিি থেেরিনু্দকত্ থামকলন এিং দ্রুত্ রৃ্রষ্ট রনকিপ েকি ত্াি েরনষ্ঠ 
নারত্রি রনজ আসকন রনিাপকর্ িকস আকছ রে না থস িযাপাকি রনরিত্ হকয় রনকয় উপরস্থত্ 
সেলকে লিয েকি ত্াাঁি িক্তিয আিম্ভ েিকলন। আরম থত্ামাকর্ি সেলকে এখাকন 
আমির্ জারনকয়রছ এেরি গুরুত্বপূর্দ ঘিনা প্রত্যি েিাি জনয। আমাি অরত্রপ্রয় নারত্ 
রু্িিাজ খুিিম আজ থথকে ত্াি রির্যাজদন শুরু েিকি। আরম িাকজযি রিত্ি এিং 
িাইকি থথকে থেষ্ঠ পরণ্ডৎ িযরক্তকর্ি সংগ্রহ েকিরছ। ত্ািা সারহত্য এিং গরর্ত্ থথকে 
শুরু েকি থজযারত্রির্যা পর্দন্ত এিং আমাকর্ি পূিদপুরুকষি ইরত্হাস সহ সেল রিষকয় 
আমাি নারত্কে প্ররিির্ থর্কি। ত্াকর্ি ত্োিধান এিং রনকর্দিনায় আমাি রপ্রয় নারত্ 
খুিিম বিিি থথকে ত্ারুকর্য পর্াপদর্ েিকি। 
 
রঠে ত্াই, থসরলম িািকলা এিং ত্াি রপত্া খুিিকমি রিিেমণ্ডলীি মকধয আিুল 
ফজকলি রপত্া থিখ থমািািেকেও অন্তিূদক্ত েকিকছন থর্ ত্াকে ধমদীয় রিিা প্রর্ান 
েিকি। আিুল ফজল থসরলকমি োছ থথকে েকয়ে পর্কিপ রূ্কি র্াাঁরডকয় রছকলা, 
র্থািীরত্ ত্াি চামডায় িাাঁধাইেৃত্ খরত্য়ান খাত্ারি িগকলি রনকচ ধিা িকয়কছ, সকন্দহ 
থনই অনুষ্ঠান সম্পকেদ রেছু অরত্ অলংেৃত্ িােয থসিাকত্ রলকখ থফলাি জনয থস প্রস্তুত্। 
থসরলম ত্াকে পর্দকিির্ েিকছ িুঝকত্ থপকিই হয়কত্া থসও সিাসরি এে পলে 
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থসরলকমি রর্কে ত্াোকলা ত্ািপি অনয রর্কে রৃ্রষ্ট সরিকয় রনকলা। থসরলম আিাি ত্াি 
রপত্াি রর্কে মকনাকর্াগ রর্কলা। 
 
 রু্িিাজ খুিিম ইকত্ামকধযই ত্াি অসাধাির্ সিমত্াি পরিচয় রর্কয়কছ, আেিি িলকত্ 
লাগকলন। আমাি থজযারত্ষীগর্ িরিষযত্িার্ী েকিকছ থস এেরর্ন িহু মহৎ েমদ সমাধা 
েিকি। একসা খুিিম, সময় হকয়কছ। 
 
আেিি রনকজ এরগকয় রগকয় খুিিকমি হাওর্াি রছিোরন খুকল ত্াকে থোকল েকি নারমকয় 
আনকলন। ত্ািপি রিশুরিি হাত্ ধকি ধীকি উাঁচু রখলান রিরিষ্ট প্রকিি পকথি রর্কে 
অগ্রসি হকলন। ত্ািা র্খন থসরলকমি েকয়ে ফুি সামকন রর্কয় অগ্রসি হকলা, খুিিম 
থসরলকমি রর্কে ত্ারেকয় এে ঝলে হাসকলা রেন্তু আেিি ত্াি রৃ্রষ্ট সমু্মকখ রস্থি থিকখই 
এরগকয় থগকলন। েকয়ে মুহূত্দ পি ত্ািা রির্যালকয়ি রিত্কি অরৃ্িয হকলা। থসরলম ত্াি 
মকনি িািনা গুরলি মাকঝ সামিসয আনাি থচষ্টা েিকলা। সন্তাকনি প্ররত্ র্ািত্ীয় েত্দিয 
পালকনি সুকর্াগ ত্াি রপত্াি থাো উরচত্। খুিিমকে ত্াি রিিাজীিন শুরুি প্রথম রর্কন 
আেিকিি পরিিকত্দ ত্ািই রনকয় আসািা রু্রক্তরু্ক্ত হকত্া। থর্মনিা থস থখাসরু এিং 
পািকিকজি থিকত্র েকিকছ। আেিি নয় ত্ািই উরচত্ রছকলা রনজ পুকত্রি রিিে 
রনিদাচন েিা। রেন্তু আেিি ত্াি এই সি অরধোি আত্মসাৎ েকিকছন। 
 
খুিিমকে রঘকি থসরলকমি অরত্পরিরচত্ হৃর্য়রির্ািে অনুিূরত্রি আিাকিা ত্াি 
হৃৎরপণ্ডরিকে গ্রাস েিকত্ লাগকলা। থসরলম ত্াকে িাকলািাকস রেন্তু ত্াি সকঙ্গ ত্াি 
থোকনা অন্তিঙ্গত্া থনই এিং িরিষযকত্ও হকি রে না সকন্দহ। জকন্মি পি পিই থর্ 
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সন্তানকে রপত্ামাত্াি োছ থথকে পৃথে েকি থফলা হয় ত্াি সকঙ্গ আি েখকনাই 
সম্ভিত্ িািা মাি রৃ্ঢ় িন্ধন প্ররত্রষ্ঠত্ হয় না। এে মুহূকত্দি জনয উাঁচু রখলানরিি রর্কে 
ত্ারেকয় থসরলকমি থসখাকন প্রকিি েিাি থলাি হকলা, রেন্তু ত্াকত্ রে লাি? থস রনরিত্ 
আেিি থসখাকন ত্াি উপরস্থরত্ োমনা েিকছন না। আি খুিিকমিও ত্াকে প্রকয়াজন 
থনই। 
 
জাহাপনা, আপনাি অনয পুত্রিা এিং থিািার্াত্রায় অংিগ্রহর্োিী িারে সর্সযিা 
িাজপ্রাসাকর্ থফিাি প্রস্তুরত্ রনকি। থেিল আপনাি রপত্াি থর্হিিীিা এখাকন অিস্থান 
েিকি। আমিাও রে রফিকত্ পারি? সুলায়মান থিকগি লঘু সম্ভাষর্ থসরলমকে িাস্তকি 
রফরিকয় আনকলা। ত্াি মকত্া ত্াি িনু্ধরিও িীষর্ ঘামকছ। রর্কনি উিাপ িমাগত্ অসহয 
হকয় উঠকছ। থসরলম মাথা ঝাাঁোকলা। প্রাসাকর্ি িীত্ল ছায়ায় রফকি র্াওয়াই এখন উিম, 
ত্াছাডা ত্াি পুত্ররি ত্াি রির্যালয় র্াত্রাি প্রথম রর্কন থেমন আচির্ েিকলা ত্া জানাি 
জকনযও রনিয়ই থর্াধ িাঈ উদ্গ্গ্রীি হকয় আকছ। 
 
 রৃ্রষ্ট নন্দন এিং আডম্বিপূর্দ অনুষ্ঠান উর্র্াপন েিাি িযাপাকি থত্ামাি রপত্া সরত্যই 
অত্যন্ত পাির্িদী। উপরস্থত্ জনত্া উচ্ছ্বাস উদ্দীপনায় প্রায় রিোিগ্রস্ত হকয় পকডরছকলা। 
সুলায়মান থিগ মন্তিয েিকলা। 
 
রত্রন ত্াি সমৃরদ্ধ এিং জাাঁেজমে প্রজাকর্ি প্রর্িদন েিকত্ পছন্দ েকিন। রত্রন মকন 
েকিন এি ফকল প্রজািা থমাগল সাম্রাকজযি নাগরিে হওয়াি মর্দার্া ধািকর্ি জনয গিদ 
অনুিি েকি। 

http://www.bengaliebook.com/


রুলার অভ দা ওয়ার্ল্ড : এম্পায়ার অভ দা ম াগল । অযাললক্স রাদারল ার্ড 

485 

www.bengaliebook.com                                  সূচিপত্র 
 

 

 
 থত্ামাি রপত্াি ধাির্া সরঠে। তু্রম উপরস্থত্ জনত্াি সরম্মরলত্ রচৎোি আল্লাহ আেিি 
ধ্বরন শুনকত্ পাওরন? প্রজািা ত্াকে সরত্যই িাকলািাকস। 
 
হযাাঁ, আরম জারন। থসরলকমি মাথা িযথা শুরু হকয়কছ এিং সূকর্দি প্রখি উজ্জ্বলত্া সহয 
েিকত্ ত্াি েষ্ট হকি। সেকলই আেিিকে িাকলািাকস। থস অকপিােৃত্ দ্রুত্ থিকগ 
হাাঁিকত্ লাগকলা। থসই মুহূকত্দ রনজ েকি রফকি রগকয় আপন িািনাি জগকত্ হারিকয় 
র্াওয়াি ত্ীব্র আোিা অনুিি েিকলা থসরলম। 
 
* 
 
লাকহাি থথকে র্রিকর্ অিরস্থত্ অধুনা পুনরনদরমদত্ আগ্রা রূ্গদ পরির্িদকনি জনয িীত্োকলি 
আকপিায় থথকে ত্াি রপত্া িাকলা োজ েকিকছন, থসরলকমি মকন হকলা। ছয় মাস পি 
আেিি সর্লিকল আগ্রারূ্গদ পরির্িদকন একসকছন। ত্ািা হারত্ি রপকঠ চকড খাডা 
আোিাো  াল থিকয় রূ্কগদি প্রকিি িাকিি রর্কে অগ্রসি হকি। এই  াল এিং িাাঁে 
বত্রি েিা হকয়কছ িত্রুি রূ্গদমুখী আিমকর্ি গরত্ ধীি েিাি জনয।  াকলি থিষ প্রাকন্ত 
রনরমদত্ প্রকিি িািরি রিিাল আেৃরত্ি এিং ত্াকত্ ধাত্ি িলাো লাগাকনা হকয়কছ, থেউ 
র্রর্ হারত্ি সাহাকর্য িািরি িাঙ্গাি থচষ্টা েকি ত্াহকল থসই হারত্ আহত্ হকি। থনতৃ্ত্ব 
র্ানোিী হারত্রিি রপকঠ িকয়কছন আেিি এিং র্থািীরত্ খুিিম ত্াি পাকি িকস আকছ। 
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জাহাপনা, আপরন অপনাি রনকজি অির্ানকে অরত্িম েকিকছন, রেছুির্ পকি হাওর্া 
থথকে নামাি সময় আিুল ফজল িকল উঠকলা। ত্াি রৃ্রষ্ট সিি ফুি উাঁচু িালুপাথকিি 
রূ্গদপ্রাচীকিি রর্কে রনিদ্ধ, পুনরনদরমদত্ রূ্গদকে রঘকি র্াি পরিরধ থর্ড মাইল রিসৃ্তত্। 
 
আিুল ফজকলি িত্দমান িক্তিযরি এেিুও অরত্িরিত্ নয়, থসরলম স্বীোি েিকত্ িাধয 
হকলা। আেিকিি মকত্া থস রূ্কগদি োজ চলাি সময় পরির্িদকন আকসরন রেন্তু থস 
আেিকিি স্থপরত্কর্ি অরঙ্কত্ নেিা থর্কখকছ এিং থস োিকর্ই জানকত্া থর্ আেিি 
রূ্গদরি প্রায় সমূ্পর্দ নতু্ন আর্কল পুনরনদমদার্ েিকছন। রত্রন এি িারহযে প্ররত্িিা িযিস্থা 
আকিা সুরৃ্ঢ় েকিকছন, অিযন্তকিি অলংেির্ এিং সাজসজ্জা আকিা আেষদর্ীয় েকিকছন 
এিং সকিদাপরি একে আকিা সম্ভ্রান্ত এিং িাজেীয় রূপ প্রর্ান েকিকছন। পুিান িিনরি 
থলারর্ িাজিংকিি িািা রনরমদত্ রছকলা র্া িািি ত্াাঁকর্ি োছ থথকে রছরনকয় থনন এিং 
থসরি ইি এিং িালুপাথকিি সংরমেকর্ বত্রি রছকলা। রেন্তু আেিি থেিল িালুপাথি 
িযিহাি েকিকছন এিং রহনু্দ োরিগিকর্ি িািা নেিা োরিকয়কছন থর্মনিা রত্রন 
ফকত্হপুি রিরিি থিকত্র েকিকছন। নতু্ন উঠান এিং িাগান গুরল আরলিান স্তম্ভ িািা 
পরিকিরষ্টত্। নতু্ন র্িিাি িিনরিি ছার্ এেকিাি অরধে িালুপাথকি বত্রি খাকমি উপি 
স্থারপত্ হকয়কছ। 
 
 িকলা থসরলম, থত্ামাি রে মকত্া? গকিদ প্রায় চািুি িাকিই ফুকল উকঠ আেিি থসরলমকে 
রজজ্ঞাসা েিকলন। 
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রূ্গদরি সরত্যই চমৎোি থর্খাকি!, থসরলম ত্াি মকনি েথারি প্রোি েিকলা, ত্াি থচকয় 
থিরি রেছু নয়। ত্াি আকিপাকি অিরস্থত্ লাকহাি থথকে আগত্ আেিকিি সফিসঙ্গী 
সিাসর্গর্ রনকজকর্ি মকধয প্রিংসাসূচে গুিন তু্কল িাি রিরনময় েিকছ। 
 
এই রূ্কগদি থপছকন আরম থর্ পরিমার্ অথদ িযয় েকিরছ ত্াি সকঙ্গ এই চমৎোরিত্ব 
সামিসযপূর্দ। রেন্তু আমাকর্ি রসনু্দে গুরলি গিীিত্া অকনে, এ ধিকনি এেিরি রূ্গদ 
রনমদার্ েিাি সামথদ আমাি আকছ। আেিি অত্যন্ত সূক্ষ্মিাকি নেিা েিা থর্য়াকলি 
আইরিস ও েযাকফারেল ফুকলি অনুরূপ অলঙ্কিকর্ি উপি আলকত্া িাকি হাত্ িুলাকলন। 
নেিারি এমন থর্কনা িহমান িাত্াকসি ধাক্কায় ফুলগাছ গুরল নুকয় পকডকছ। তু্রম রে 
িলল খুিিম? থত্ামাি রে মকন হয় োরিগকিিা িাকলা োজ েকিকছ? 
 
খুিিকমি রিশুসুলি রৃ্রষ্টকে রূ্কগদি আেষদর্ীয়ত্া খুি এেিা প্রিারিত্ েিকত্ পাকিরন। 
আপরন োরিগিকর্ি র্া েিকত্ িকলকছন ত্ািা রঠে ত্াই েকিকছ র্ারু্। 
 
আেিি ত্াি মাথারি থপছন রর্কে থহরলকয় থহা থহা েকি থহকস উঠকলন। থত্ামাকে সন্তুষ্ট 
েিা েরঠন; ত্কি এ ধিকনি বিরিষ্ট এেজন রু্িিাকজি জনয র্থাথদ। রেন্তু আমাি রিশ্বাস 
আরম থত্ামাকে রঠেই সন্তুষ্ট েিকত্ পািকিা। আেিি ত্াি থিিকমি থজািা এিং এি 
রনকচ পরিরহত্ সূক্ষ্ম মসরলকনি রপিানরি খুকল থফলকলন। িয়স হওয়া সকেও ত্াাঁি 
িিীকিি মাংসকপিী গুরল এখকনাও মজিুত্, োাঁধ থথকে থোমি পর্দন্ত থর্কহি িাধুনী 
িানিান অকনেিা ত্াি অকধদে িয়সী থোকনা পুরুকষি অনুরূপ। থত্ামিা রু্জন, এরর্কে 
একসা, আেিি উচ্চ স্বকি ত্াাঁি রু্জন ত্রুর্ থর্হিিীকে োকছ োেকলন। ত্ািা রু্জন 
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অিাে রৃ্রষ্টকত্ পিস্পকিি রর্কে ত্াোকলা, ত্ািপি দ্রুত্ এরগকয় একলা। থত্ামাকর্ি অস্ত্র 
থিকখ আমাি মকত্া খারল গা হও। 
 
থলাে রু্জন ত্াৎিরর্ে িাকি আকর্ি পালন েিকলা। ত্াি িািা রে েিকছন? থসরলম 
িািকলা। উপরস্থত্ সেকল সপ্রিংস রৃ্রষ্টকত্ সম্রাকিি রর্কে ত্াোরিল রেন্তু আেিি ত্খন 
র্াাঁত্ থিি েকি হাসকছন। আমাি আকিা োকছ একসা, আরম থত্ামাকর্ি িাকলা েকি পিখ 
েিকত্ চাই। রু্ই ত্রুর্ র্খন আেিকিি মুকখামুখী র্াাঁডাকলা, রত্রন ত্াকর্ি োাঁধ এিং 
িাহুি উপি হাত্ িুলাকলন ত্াাঁকর্ি মাংসকপিীি রৃ্ঢ়ত্া পিখ েিাি জনয। খািাপ নয়, 
রেন্তু আকিা লম্বা ও িরক্তিালী থলাে হকল িাকলা হকত্া। ত্ািপি, থোকনা পূিদধাির্া না 
রর্কয়ই, রু্জকনি মকধয থর্ িিীরি থিরি লম্বা চওডা ত্াি থপকি রত্রন প্রচণ্ড এে ঘুরষ 
িরসকয় রর্কলন। িিীরি ওে িব্দ েকি থিাঁকে সামকন রর্কে ঝুাঁকে পডকলা, থস রু্হাকত্ 
ত্াি থপি থচকপ ধকিকছ এিং থজাকি থজাকি শ্বাস রনকি। থত্ামাকে আকিা িক্ত হকত্ 
হকি। থত্ামাি িারড থোথায়? 
 
 রর্ল্লী জাাঁহাপনা, র্ির্ায় োত্ি িিীরি থোকনা িেকম মুখ ফুকি িলকলা। 
 
তু্রম র্রর্ পুিাকনা থমাগল থগাত্রগুরলি এেজন সর্সয হকত্ ত্াহকল এি থথকে রিগুর্ 
িরক্তিারল ঘুরষ সহয েিকত্ পািকত্। এিাি থর্কখা আরম রনকজ থোকনা ধাতু্কত্ গডা। 
আেিি এরগকয় একস ত্রুর্রিি থোমি রনকজি িাম িাহুকত্ থপরচকয় ধকি থিাগলর্ািা 
েকি মারি থথকে তু্কল রনকলন। রনজ সামকথদ সন্তুষ্ট হকয় িিীরিি পা আিাি মারি স্পিদ 
েিাি সুকর্াগ রর্কলন। তু্রম, আমাি োন পাকি একসা, রত্রন রিত্ীয় ত্রুর্রিকে আকর্ি 
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রর্কলন, এে মুহূত্দ পি থর্খা থগকলা থস আেিকিি োন িাহুি আিকত্দ িগলর্ািা হকয় 
আকছ। আেিি ত্াি পা রু্রি ইষৎ ফাাঁে েকি র্াাঁরডকয় লম্বা শ্বাস রনকলন এিং এেকত্র 
রু্জনকে মারি থথকে তু্কল থফলকলন। 
 
খুিিম রিস্মকয় রচৎোি েকি উঠকলা, রেন্তু আেিি থথকম থােকলন না। রত্রন িিী 
রু্জনকে িূকনযি উপি আকিেিু সুরিধাজনে িাকি আেকড ধিকলন, ত্াি থর্কহি 
মাংসকপিী এিং সার্া হকয় উঠা রু্কদ্ধি িত্গুরলি মধযরস্থত্ রিিাগুরল ফুকল উঠকলা। 
ত্ািপি রত্রন খাডা রসাঁরড থিকয় থর্ৌকড রূ্গদ প্রাচীকিি রর্কে উঠকত্ লাগকলন। র্াাঁরডকয় 
আকছা থেকনা খুিিম? োাঁকধি উপি রর্কয় মুখ রফরিকয় রত্রন রচৎোি েকি িলকলন। 
আমাি সাকথ একসা। ত্ৎির্াৎ খুিিম ত্াি র্ার্াি রপছন রপছন থর্ৌডাকত্ লাগকলা। এে 
মুহূত্দ ইত্স্তত্ েকি থসরলম ত্াকে অনুসির্ েিকলা, ত্াি থপছকন ত্াি অনয পুত্রিা এিং 
সিাসর্গর্। িািা পাগল হকয় থগকছন, ছুিন্ত আেিকিি রর্কে ত্ারেকয় থসরলম িািকলা। 
এ সময় রু্ঘদিনা িিত্ এেজন িিীি মাথা রসাঁরডকত্ ঠুকে থগকলা। 
 
 এেগুকয় ছুিন্ত মানুষরিি রর্কে ত্ারেকয় থসরলম অনুমান েিাি থচষ্টা েিকলা আেিকিি 
উকদ্দিয রে রত্রন রে রূ্কগদি থর্ড মাইল পরিরধ এিাকি থর্ৌডাকিন? রেন্তু আত্মরিশ্বাসী 
আেিি রেছুিা ধীি গরত্কত্ থর্ৌকড রূ্কগদি সমগ্র পরিরধ চক্কি থমকি থর্খান থথকে আিম্ভ 
েকিরছকলন থসই উঠাকন রফকি আসাি আগপর্দন্ত এেিুও িলকলন না। রত্রন থজাকি 
থজাকি শ্বাস রনরিকলন এিং ত্াাঁি গা থিকয় র্ির্ি েকি ঘাম গরডকয় পডরছকলা র্খন 
থথকম রত্রন রু্ই িিীকে মুরক্ত রর্কলন। ত্াাঁকর্ি এেজকনি েপাল ত্খন র্িাসই িাকি 
ফুকল উকঠকছ, রেন্তু ত্াি মুকখ ফুকি িকয়কছ। থগৌিকিি হারস। 
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 জাহাপনা আপরন এখকনা আপনাি থর্ৌিকনি িরক্তি অরধোিী, আিুল ফজল িলকলা, 
থসও আেিকিি রপছু রপছু পুকিা রূ্গদ চক্কি রর্কয়কছ এিং থসরলম র্া থিকিরছকলা ত্াি 
থচকয় েম পরিোন্ত হকয়কছ। ত্াি সু্কল গডন থর্কখ থিাঝাি উপায় থনই থস একত্ািা 
সিম। 
 
এিাি িকলা খুিিম, এখন থত্ামাি মন্তিয রে? থত্ামাকে রে আরম সন্তুষ্ট েিকত্ থপকিরছ? 
 
রিশুরি মাথা ঝাাঁোকলা। আপরন আমাি জানা মকত্ সিকচকয় িরক্তিালী মনুষ র্ারু্। রেন্তু 
আপরন েকি আমাকে আপনাি মকত্া রিোি েিা রিখাকিন র্াি প্ররত্শ্রুরত্ আপরন 
আমাকে রর্কয়কছন? 
 
 রনিয়ই তু্রম এেরর্ন আমাি মকত্া রিোি েিা রিখকি। থত্ামাকে আরম আকিা 
রিখাকিা েীিাকি রু্দ্ধ েিকত্ হয়। র্খন তু্রম আকিেিু িড হকি ত্খন তু্রম আমাি 
রু্দ্ধসিায় অংি গ্রহর্ েিকি এিং আরম থত্ামাকে রিজয়ারির্াকন রনকয় র্াকিা। আরম 
এেরি রিিাল সাম্রাজয গকড তু্কলরছ, রেন্তু সিরেছু অথদহীন হকয় পডকি র্রর্ আমাি 
িংিধিকর্ি একে আকিা সমৃদ্ধিালী েকি থত্ালাি থর্াগযত্া না থাকে। আি থসই রিিা 
একত্া অল্প িয়কস আিম্ভ েিা র্ায় না। 
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২৩. র্াচলল র প্রসু্ফিন 
 
নওকিাকজি অষ্টম রর্ন, সকি মাত্র সূর্দাস্ত হকয়কছ। থমষ িারিকত্ সূকর্দি আরিিদাকিি এই 
িকর্ নিিকষদি উৎসি উর্র্াপন েিা হয়। েকয়ে রমরনকিি মকধযই িাজপ্রাসাকর্ি উঠাকন 
আিাি থিাজ সিা আিম্ভ হকি। িৃত্য এিং পরিচািেিা রনচু থিরিল গুরলি চািরর্কে 
িসাি গরর্ এিং প্রজ্জরলত্ থমামিারত্ স্থাপকন িযস্ত। সন্ধযাি অনুষ্ঠান উপলকি থসরলম 
উপরু্ক্ত সাজসজ্জা পরিধান েকি রনরুৎসাহী রৃ্রষ্টকত্ আকয়াজন প্রত্যি েিকছ। 
নওকিাকজি উৎসি এেরি পািরসে প্রথা র্া আেিি রহনু্দস্তাকন প্রচলন েকিকছন। 
সম্রাকিি জন্মরর্কনি উৎসকিি পকি এিাই সিকচকয় িযয়িহুল এিং রৃ্রষ্টনন্দন অনুষ্ঠান, 
র্াি প্ররত্রি পিদ আেিি স্বয়ং পরিেল্পনা এিং প্রত্যি েকিন। 
 
 প্ররত্রর্ন অনুরষ্ঠত্ হয় উকিি থর্ৌড, হারত্ি লডাই, নাচ-গান, আত্িিাজী রনকিপ এিং 
বর্রহে েসিত্, আেিকিি অনুগত্ থসনাপরত্ ও সিাসর্কর্ি িারি িারি অথদ প্রর্ান 
এিং নতু্ন সম্মাননা প্রর্ান অনুষ্ঠান। রিগত্ িাত্ গুরলকত্ মহামানয সম্রাি রিরিি 
উচ্চপর্স্থ অনুগামীি অরত্রথ হকয়কছন। রেন্তু আজ িাকত্ি থিাজ উৎসি সম্রাকিি পি 
থথকে আকয়াজন েিা হকয়কছ ত্াাঁি রিকিষ আস্থািাজনকর্ি সম্মাকন র্া রনরিত্ িাকিই 
অনয সি আকয়াজনকে অরত্িম েিকি। অরত্রথগর্ চুরন ও পািা খরচত্ থজেপাথকিি 
পাত্র থথকে পান েিকিন। থসরলম এেরি িালুপাথি রনরমদত্ স্তকম্ভি পাকি র্াাঁরডকয় আকছ, 
থর্খকছ থসৌিাগযিান আস্থািাজনকর্ি থেউ থেউ উপরস্থত্ হওয়া শুরু েকিকছ। ত্াাঁকর্ি 
চেচকে রৃ্রষ্ট মহামূলযিান পানপাত্রগুরলি উপি রনিদ্ধ, সকন্দহ থনই মকন মকন রহসাি 
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েিকছ উৎসি থিকষ থসগুরল ত্াকর্িকে উপহাি স্বরূপ প্রর্ান েিা হকি রে না। উঠাকনি 
থেেরিনু্দকত্ থসানাি োপকড  াো মঞ্চরি সিুজ মখমল এিং মুক্তাি ঝালি রিরিষ্ট 
িারময়ানাি রনকচ স্থারপত্ হকয়কছ। মকঞ্চি রনচু রসংহাসনরিকত্ আেিি আসন গ্রহর্ 
েিকিন। 
 
নওকিাজ উৎসকিি সময় িািুরচদকর্ি রিোকমি সময় থাকে না। ত্ািা থিাি থিলা থথকেই 
িযস্ত হকয় পকড। মুিগী ও অনযানয সুস্বারু্ পারখ এিং আস্ত থিডা ধাত্ি িলাোয় থগকথ 
অগুকনি উপি ঝলসাকনা হকি, ত্াকত্ থর্াগ েিা হকয়কছ জাফিান, লিকঙ্গি রনর্দাস, 
রজিা, রঘ এিং আকিা িহু প্রোি মসলা। িািুরচদিা র্খন িলাোগুরল ঘুিাকি ত্খন মাংস 
ও মসলাি রমে উপাকর্য় এিং িসনাকিাচে ঘ্রাকর্ চািরর্কেি িাত্াস িকি উঠকছ। অল্প 
সময় পকিই রত্নরি রিঙ্গাি সরম্মরলত্ ধ্বরন মহামানয সম্রাকিি আগমন িাত্দা জানান 
রর্কলা। থসরলম রূ্ি থথকে রপত্াি জাাঁেজমেপূর্দ আগমন প্রত্যি েিকত্ লাগকলা। 
আেিি এরগকয় র্াওয়াি সময় উপরস্থত্ অরত্রথগর্ ত্াাঁকে ঝুাঁকে সম্মান প্রর্িদন েিকছ, 
অকনেিা পাহাকডি  াকল জকন্ম থাো োিীরি ফুলগাকছি িাত্াকস নুকয় পডাি মকত্া। 
স্বয়ং বত্মুিকেও হয়কত্া েখকনা এমন অরিজাত্ থপ্রিাপকি থর্খা র্ায়রন। িযাপে রিসৃ্তত্ 
সাম্রাকজযি মহামানয সম্রাি ত্াি থচাখ ধাাঁধাকনা মরহমা রনকয় মকঞ্চ আসন গ্রহর্ েিকলন। 
মকঞ্চি রনকচ আেিকিি রসংহাসকনি োন রর্কে থর্ থিরিলরি পাত্া হকয়কছ থসিা থসরলম 
এিং র্ারনকয়কলি জনয। এি িিািি িাম রর্কে পাত্া থিরিলরিকত্ িসকি আিুল ফজল 
এিং ত্াি রপত্া আবু্দল িহমান। 
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 রনকজি রপত্াকে আসন গ্রহর্ েিকত্ থর্কখ থসরলম অরত্রথকর্ি মধয রর্কয় এরগকয় থগকলা 
র্ারনকয়কলি পাকি রনজ আসকন িসাি জনয। থছাি েকি মাথা ঝাাঁরেকয় আেিি ত্াি 
উপরস্থরত্কে স্বীেৃরত্ রর্কলন এিং ত্ািপি ত্াাঁি খার্যপিীিকেি িািা সর্য ত্াাঁি সামকন 
থিকখ র্াওয়া খািাকিি থালাি রর্কে রৃ্রষ্ট রর্কলন। সিসময় থর্মনিা েকিন থত্মরন িাকি 
আেিি পরিরমত্ আহাি েিকলন। থসরলম প্রায়ই েির্ েকি ত্াাঁি িািা, নিম এিং 
থমািা হকয় র্াওয়াি জনয রনজ থসনাপরত্কর্ি সমাকলাচনা েিকছন। ঐ িেম িুরড রনকয় 
তু্রম েখকনাই আমাি র্ার্াি সকঙ্গ রহনু্দস্তান অরির্াকনি সময় থঘাডা ছুিাকত্ পািকত্ না, 
ত্কি থগাত্রপরত্িা হয়কত্া থত্ামাকে এেজন উিম িাাঁড রহকসকি রনকয়াগ রর্ত্, অধুনা 
এিাকি রত্রন ত্াাঁি এে সু্কল ত্ারজে থসনােত্দাকে রত্িস্কাি েকিন থর্ ত্াি তু্লনায় 
েমপকি পকনকিা িছকিি থছাি। র্রর্ও আেিকিি মুকখ ত্খন হারস রছকলা, রেন্তু থসরলম 
ত্াকে র্কত্ািা জাকন ত্াকত্ থস িুঝকত্ পািরছকলা রত্রন ঠািা েকিনরন। এিং এি অল্প 
েকয়ে রর্ন পকিই থসই থসনােত্দারিকে িাংলাি থোকনা এে থসনা রিরিকি ির্রল েিা 
হয় সম্ভিত্ থসখানোি জলািূরম এিং মিা পরিকিরষ্টত্ পরিকিকি ঘমদাক্ত হকয় ত্াি 
িুরডরি হ্রাস পাকি। 
 
মাকঝ মাকঝ আেিকিি অনুিীলন েিা থসরলম থর্কখ। ত্কলায়াি রর্কয় আিমর্ েিা িা 
আিমর্ প্ররত্হত্ েিা, রপ্রয় সার্া পপলাি োকঠ বত্রি ধনুকেি রছলা থিকন েিুত্কে 
ত্ীি রিদ্ধ েিা, েুরস্ত থখলা প্রিৃরত্ রিডায় রত্রন এখকনা ত্াি অকধদে িয়কসি থর্াদ্ধাকর্ি 
েুকপাোত্ েিকত্ পাকিন। থসরলম র্ারনকয়লকে এে পলে থর্খকলা, ত্াি িরক্তম ও 
ঘমদাক্ত মুখ থর্কখ থিাঝা র্াকি থস সংর্মী অিস্থায় থিাজসিায় আগমন েকিরন। 
এছাডাও ত্াি প্রসারিত্ থচাকখি মরর্ এিং মুকখি থিাো হারস এিাও স্পষ্টিাকি জানান 
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রর্কি থর্ থস ওরপয়ামও থসিন েকিকছ। র্ারনকয়ল ত্াি তু্লনায় অত্যন্ত রু্িদল, থসরলম 
িািকলা। রেন্তু থস র্খন থর্খকলা ত্াি িাই েরম্পত্ হাকত্ িহু থচষ্টা সকেও রনকজি 
পানপাত্ররি রস্থিিাকি ধকি িাখকত্ পািকছ না ত্খন থস ত্াি প্ররত্ েরুর্া অনুিি 
েিকলা। থনিারকিযি প্রকলািন সম্পকেদ থসরলকমিও অরিজ্ঞত্া িকয়কছ। মাকঝ মাকঝ 
হত্ািাি িিিত্দী হকয় থসও অরত্রিক্ত মর্যপান েকিকছ; গাাঁজা, িাং িা ওরপয়াকমি 
সাহাকর্য রনকজি স্বপ্নপূির্ না হওয়াি েষ্ট িুকল থাোি থচষ্টা েকিকছ। রেন্তু থসিা 
ের্ারচৎ। থস রনকজি থর্হ এিং মনকে সিদর্া ধািাকলা িাখাি থচষ্টা েকিকছ এই থিকি থর্ 
র্রর্ হঠাৎ ত্াি রপত্া ত্াকে থসনাপরত্ িা অনয থোকনা গুরুত্বপূর্দ পকর্ রনরু্ক্ত েকিন। 
 
ত্কি রিলারসত্া এিং উপকিাগ িযত্ীত্ র্ারনকয়কলি মকন অনয থোকনা িািনা থনই। 
অনযরর্কে মালওয়া এিং গুজিাি থথকে থসরলকমি োকন থর্ ত্থয একসকছ ত্া হকলা 
মুিাকর্ি মর্যপাকনি প্রির্ত্া আকিা িৃরদ্ধ থপকয়কছ। থর্ পর্রি থসরলম আোঙ্ক্ষা েকিরছকলা 
থসিা একত্া অনায়াকস লাি েিা সকেও মুিার্ আেিিকে সন্তুষ্ট েিাি সি সুকর্াগ 
থহলায় নষ্ট েিকছ। থসরলম এখকনা মকন প্রাকর্ রিশ্বাস েকি প্রাকর্রিে প্রিাসকেি 
পর্রিি জনয থসই অরধে উপরু্ক্ত রছকলা। রেন্তু ত্াি রপত্া এিং আিুল ফজল ত্াকে 
এিাকি িরঞ্চত্ েিকলা থেকনা? থস ত্াি সৎিাইকর্ি তু্লনায় অকনে থিরি সিম পুরুষ 
এিং ত্াি িািাি মকত্াই সাহসী। রেন্তু আেিি ত্াকে মূলযায়ন েিকত্ চাকিন না 
থেকনা? 
 
 থিাজসিাি অগ্রগরত্ি মকধয িাি িাি থসরলকমি িুব্ধ রৃ্রষ্ট আেিকিি ঝলমকল অিয়কিি 
উপি রনিদ্ধ হরিকলা। থগায়ারলয়কিি খযারত্মান িারজকয়িা ত্াকর্ি িাাঁরিকত্ এিং ত্াি 
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রিরিষ্ট িার্যর্কি নিম থমাহনীয় সুি মুছনা সৃরষ্ট েিকছ। েকয়ে রমরনি পি পি থোরচদিা 
সম্রািকে নওকিাকজি উপহাি রর্কত্ ইিুে সিাসর্কর্ি পথ থর্রখকয় ত্াি োকছ রনকয় 
র্াকি, থিয়ািাগর্ িািকোকি সারজকয় আকিা খার্যরিয রনকয় একস থিরিকল পরিকিিন 
েিকছ। থসরলম থমঘ মুক্ত থজযাৎিা ঝিা িাকত্ি আোকিি রর্কে ত্াোকলা। েখকনা 
েখকনা এ ধিকনি থিাজসিাগুরল থিাি পর্দন্ত অিযাহত্ থাকে। থস মকন মকন িািকলা 
েকত্া ত্াডাত্ারড থস এই থোলাহল থথকে সকি পডকত্ পািকি। 
 
িারজকয়িা ত্াকর্ি িাজনা থারমকয় িার্যর্িগুরল এেপাকি নারমকয় থিকখ নুকয় পকড 
আেিিকে েুরর্দি েিকলা। রনিয়ই অনয থোকনা রিকনার্কনি সময় উপরস্থত্ হকয়কছ, 
থসরলম িািকলা। থসিা আগুনকখকো িা র্রডিাওয়া িারজেিকর্ি েসিৎ হকত্ পাকি রেম্বা 
এেই খাাঁচায় থছকড থর্য়া িনযপ্রার্ী রু্গকলি লডাই। 
 
আেিি উকঠ র্াাঁডাকলন এিং সকঙ্গ সকঙ্গ উঠানরিকত্ বনিব্দ থনকম একলা। আজকেি িাত্ 
আমাকর্ি নওকিাজ উৎসকিি িীষদ ির্। র্রর্ও ইকত্ামকধয আমিা িহু িত্ন ও 
মরর্মারর্কেযি উপহাি আর্ান প্রর্ান েিা সম্পি েকিরছ, আমাি োকছ এেরি অমূলয 
িত্ন িকয়কছ র্া অল্প সমকয়ি জনয আরম আপনাকর্ি সকঙ্গ িাগািারগ েিকত্ চাই। রু্ই 
মাস আকগ তু্িকস্কি সুলত্ান আমাকে রিিল থসৌন্দর্দ এিং র্িত্াি অরধোিী এেজন 
ইিালীয় নত্দেী পারঠকয়কছন। ইিালী থর্িরি আমাকর্ি থর্ি থথকে িহু রূ্কি অিরস্থত্। 
আরম থমকয়রিি নাম রর্কয়রছ আনািেরল র্াি অথদ োরলকমি প্রসু্ফিন। আেিি ত্াাঁি পাকি 
র্াাঁডাকনা পরিচািেরিকে আকর্ি রর্কলন, আনািেরলকে হারজি হকত্ িকলা। 
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এমন রে আেিি র্খন ত্াি আসকন িকস পকডকছন, ত্খকনা বনিব্দ িজায় িইকলা, 
অরত্রথিা অধীি আগ্রকহ অকপিা েিকছ, ত্াকর্ি সেকলি রৃ্রষ্ট থেৌতূ্হকল উজ্জ্বল। 
থসরলকমি মাকঝও ঔৎসুেয র্ানা থিকধ উঠকলা এিং থস আকিা রেছুির্ থথকে র্াওয়াি 
রসদ্ধান্ত রনকলা। ইকত্াপূকিদ থস থেিল ইউকিাপীয় িমনীকর্ি অরঙ্কত্ রচত্র থর্কখকছ, 
পরিব্রাজেগর্ থসগুরল ত্াি িািাকে উপহাি রহকসকি রর্কয়কছ। অিিয থস থজসুইিকর্ি 
মুকখ ইিালীি েথা শুকনকছ, ত্াাঁকর্ি থেউ থেউ থসখাকন জন্ম গ্রহর্ েকিকছ। রেন্তু থস 
থর্কিি রিলাস-িযসন রেম্বা নািীকর্ি সম্পকেদ থগাাঁডা েযাথরলে রিশ্বাকসি অনুসািী 
থজসুইিিা ত্াকে রেছুই িকলরন। 
 
থসরলম ত্াি িািাি রর্কে ত্ারেকয় থর্খকলা রত্রন মুকখ সন্তুরষ্ট এিং আত্মতৃ্রপ্তি সূক্ষ্মহারস 
রনকয় উপরস্থত্ অরত্রথকর্ি জল্পনা-েল্পনাি মৃরু্ গুিন েির্ েিকছন। ওরর্কে 
পরিচািেগর্ আকগই সমগ্র উঠান জুকড রিছাকনা পিকমি সূক্ষ্ম গারলচাি উপি নতু্ন েকি 
পািরসে িত্িরি রিছাকত্ িযস্ত। িত্িরি রিছাকনাি োজ থিষ হকত্ই অনয িৃত্যিা 
িাজেীয় আগিিারত্র্ান রনকয় সািা উঠানময় ছুকিাছুরি েকি এে স্বপ্নীল সুগন্ধী ধূম্রজাল 
সৃরষ্ট েিকলা র্াি মধয রর্কয় থসরলম আেিিকে স্পষ্টিাকি থর্খকত্ পারিকলা না। হঠাৎ 
আেিকিি োছ থথকে ইরঙ্গত্ থপকয় আকিে র্ল পরিচািে এরগকয় একস উঠাকন 
প্রজ্জ্বরলত্ সেল থমামিারত্ রনরিকয় রর্কলা। হালো সুগকন্ধ আিারর্ত্ অন্ধোকি থেউ িু 
িব্দ েিকছ না। ত্ািপি, পূকিদি আেরস্মেত্াকত্ই থমামিারত্গুরল আিাি প্রজ্জ্বরলত্ েিা 
হকলা এিং উঠাকনি থেকে রফকে হকয় আসা থধাাঁয়াি মাকঝ আনািেরলকে র্াাঁরডকয় 
থােকত্ থর্খা থগকলা। এেরি অধদস্বি ওডনায় ত্াি থর্হ থোমকিি রনচ পর্দন্ত আিারর্ত্ 
র্া ত্াি পূর্দস্তন রু্গল এিং সমৃদ্ধ রনত্ম্বকে আডাল েিাি পরিিকত্দ আকিা র্িদনীয় েকি 
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তু্কলকছ। ত্াি ঋজু মস্তকে এেরি মুক্তাখরচত্ িৃিাোি থসানাি অলঙ্কাি থিািা পাকি র্া 
ওডনারিকে আিকে থিকখকছ। 
 
 নত্দেীরি ত্াি রু্িাহু উপকি তু্লকলা এিং সমগ্র থর্হ থর্ালাকত্ আিম্ভ েিকলা। ত্াি 
থর্কহি সরপদল গরত্ি সকঙ্গ থোকনা িার্যর্কিি সহকর্াগীত্া থনই। থেিল রু্হাকত্ি েরিকত্ 
পডা িারি চুরডগুরলি সংঘকষদ সৃষ্ট মূছদনা এিং নুপুকিি রেিিই ত্াি সঙ্গী। ত্াি নডাচডা 
আকিা মুক্ত এিং িুকনা রূপ ধাির্ েিকত্ লাগকলা। ত্াি মস্তে এে অপরিরচত্ বিল্পীে 
িঙ্গীমায় এরর্ে ওরর্ে োত্ হকত্ লাগকলা এিং এে সময় থস ঘুিকত্ শুরু েিকলা; 
স্তনরু্গল প্রেরম্পত্ হকি, নি পা রু্রি ত্ীব্র থিকগ িত্িরিকত্ আঘাত্ েিকছ। থসরলম 
অনয অরত্রথকর্ি মকত্াই মিমুগ্ধ হকয় ত্ারেকয় িইকলা। প্রথকম ত্াি রিপিীত্ রর্কে িকস 
থাো এেজন ত্ািপি আকিেজন, হাত্ মুরষ্টিদ্ধ েকি থিরিকল আঘাত্ েকি ত্াল রর্কত্ 
শুরু েিকলা। থিরিল চাপডাকনাি িব্দ আকিা িযাপেত্া লাি েিকলা র্খন আনািেরল 
আকিা দ্রুত্কিকগ ঘুিকত্ লাগকলা, ত্াি রু্িাহু রু্রর্কে প্রসারিত্। ত্ািপি এেরি 
রচৎোকিি সকঙ্গ থস ত্াি ওডনারি খুকল ছুাঁকড থফলকলা। 
 
থসই মুহূকত্দ সরম্মরলত্ শ্বাস িানাি িব্দ পাওয়া থগকলা। থসিা থেিল ত্াি রনখুাঁত্ গডকনি 
আেষদর্ীয় থর্কহি জকনযই নয় র্া এই মুহূকত্দ প্রায় নি। িত্দমাকন ত্াি থর্কহ অিরিষ্ট 
িকয়কছ আিসাি িত্নখরচত্ এেরি োাঁচুরল ও প্রায় স্বি মসরলকনি পাজামা। র্িদেকর্ি 
শ্বাস িানাি আকিেরি উপলিয ত্াি চুল। চুলগুরল ফযাোকি থসানালী িকর্দি এিং থোমি 
পর্দন্ত লরম্বত্। চুল গুরল এেিাি থসানালী উজ্জ্বলত্া রনকয় চাি রর্কে উডকত্ লাগকলা 
র্খন ত্াি ঘুর্দন অিযাহত্ থােকলা। হঠাৎ নািেীয় িাকি থমকয়রি থথকম থগকলা। ত্াি 
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থঠাাঁকি রমরষ্ট হারস থলকগ িকয়কছ, থর্ উকিজনা ত্াি নৃত্যেলা র্িদেকর্ি মাকঝ সৃরষ্ট েিকছ 
থস রিষকয় থস সমূ্পর্দ অিরহত্। ত্ািপি থমকয়রি মকঞ্চি রর্কে অগ্রসি হকয় ধীকি 
আেিকিি সামকন হাাঁিু থগকড িসকলা এিং রু্িাি মাথা ঝাাঁোকলা। এি ফকল প্রথকম ত্াি 
িুিন িুলাকনা চুকলি গুি ত্াি থর্কহি সমু্মকখ আছকড পকড ত্াি িিরু্গল আিৃত্ 
েিকলা এিং পুনিায় রপছকন রপকঠি উপি ছরডকয় পডকলা। ত্ািপি থস সম্রাকিি রর্কে 
রু্িাহু প্রসারিত্ েকি রপছন রর্কে ঝুাঁেকত্ লাগকলা, একত্ ত্াি নমনীয় থমরুর্ণ্ড ধনুকেি 
মকত্া রপছন রর্কে থিাঁকে থগকলা এিং এে সময় ত্াি মাথারি িত্িরি স্পিদ েিকলা। 
 
থমামিারত্ি প্রেরম্পত্ আকলাকত্ও আনািেরলি বর্রহে বিরিষ্টগুরল স্পষ্ট িাকি প্রত্যি 
েিাি মকত্া রনেকি থসরলম অিস্থান েিরছকলা। ত্াি মুখমণ্ডল রেম্বােৃরত্ এিং থুত্রনকত্ 
রচড িকয়কছ, নােরি থছাি রেন্তু খাডা। ত্কি সিকচকয় আেষদর্ীয় ত্াি থচাখ রু্রি, থর্মনিা 
থসরলম আকগ েখকনাও থর্কখরন। থসগুরল গাঢ় নীল এিং থিগুরনি মধযিত্দী থোকনা িঙ 
সম্বরলত্। থমকয়রিি উপি পরত্ত্ ত্াি রপত্াি অনুিাগী এিং পরিতৃ্প্ত রৃ্রষ্টিার্ও থসরলকমি 
থচাখ এডাকলা না। থসরলকমি রনজ হৃৎরপণ্ডরি প্রচণ্ড গরত্কত্ ধুেপুে েিকছ এিং ত্াি 
মুকখি রিত্িিা শুরেকয় থগকছ। আনািেরলকে ত্াি থপকত্ই হকি, এছাডা আি থোকনা 
উপায় থনই… 
 
* 
 
একত্ অকনে ঝুাঁরে িকয়কছ জাহাপনা…আনািেরল িত্দমাকন আপনাি রপত্াি সিকচকয় রপ্রয় 
িরিত্া। জানাজারন হকয় থগকল ত্াকে এিং আমাকে হারত্ি পাকয়ি রনকচ মৃতু্যিির্ 
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েিকত্ হকি অথিা এি থচকয়ও খািাপ রেছু ঘিকত্ পাকি। গত্ সাত্ িছি ধকি আরম 
থহকিকমি ত্োিধাকন রনরু্ক্ত আরছ, এি আকগ আমাকে থেউ এমন প্রস্তাি থর্য়রন। 
থহকিকমি খাজানসািা, থছািখাি গডকনি পারখি থঠাাঁকিি মকত্া িাাঁো নাে রিরিষ্ট এেজন 
িৃদ্ধা, ত্াি থচহািায় আত্ঙ্ক রিিাজ েিকছ। থসরলম লিয েিকলা ত্াি েকম আসা পাো 
চুকলি রনকচ েপাকলি োন পাকিি এেরি রিিাি সংকোচন সম্প্রসাির্ ঘিকছ। রেন্তু 
এেই সকঙ্গ ত্াকে রেছুিা প্রলুব্ধও মকন হকলা। 
 
এি জনয উপরু্ক্ত মূলয রর্কত্ আরম প্রস্তুত্। তু্রম র্া চাইকি ত্াই থর্কিা। থসরলম ত্াি 
থজািাি রিত্ি হাত্  ুরেকয় ত্াি গলায় চামডাি সরু ফারলি সাহাকর্য ঝুরলকয় িাখা 
এেরি থিিকমি থকল থিি েকি আনকলা। থকলরিি মুখ আলগা েকি থস থসিাি রিত্ি 
থথকে এেরি পদ্মিাগমরর্(রুরি) থিি েকি আনকলা এিং ত্াি পাকিি হরস্ত-আস্তািকলি 
থর্য়াকলি থফাাঁেকি িাখা থত্কলি প্রর্ীপরিি আকলাকত্ থসরিকে উাঁচু েকি ধিকলা। সকঙ্গ 
সকঙ্গ অেরত্দত্ িত্নরিি উজ্জ্বল রু্যরত্ রিিুরিত্ হকলা। এরি আমাি অরধোকি থাো 
সিকচকয় মূলযিান িত্ন- এি মূলয এে হাজাি থসানাি থমাহি। আমাি রনকর্দি মকত্া োজ 
েিকল এরি থত্ামাি হকি। তু্রম এিং থত্ামাি পরিিাি েকয়ে প্রজন্ম ধকি ধনী থােকি। 
 
রেন্তু েীিাকি ত্া সম্ভি জাাঁহাপনা? খাজানসািাি থচাখ রু্রি িত্নরিি রর্কে চুম্বকেি মকত্া 
আেৃষ্ট হকয় আকছ, থস থচাখ সিাকত্ পািকছ না। সম্রাি িযত্ীত্ আি োকিা থহকিকম 
প্রকিকিি অনুমরত্ থনই। 
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 তু্রম িািাি থহকিকমি ত্োিধায়ে এিং সি সময় থসখাকন র্াওয়া আসা েকিা। তু্রম 
থত্ামাি এেজন পরিচারিোি ছদ্মকিকি আনািেরলকে লুরেকয় থিি েকি আনকত্ পাি। 
িিীিা থত্ামাকে সকন্দহ েিকি না। 
 
আরম রঠে রনরিত্ নই জাহাপনা… খাজানসািা েরুর্ স্বকি িলকলা। সম্রাি ত্াকে 
সিসময় থেকে পাঠান…। 
 
 আজ থথকে রত্ন রর্ন পি আমাি িািা এেরি র্ীঘদ রিোি অরির্াকন র্াকিন। রত্রন 
িওনা হওয়াি পি ঐ রর্ন িাকত্ তু্রম আনািেরলকে আমাি োকছ রনকয় একসা, ত্াহকল 
এই পদ্মিাগমরর্রি থত্ামাি হকি। থসরলম উিকিি জনয অকপিা েিাি সময় িত্নরি 
সামানয ঘুিাকলা এিং থসরিি মধযিাগ আগুকনি মকত্া আকলাে রিিুির্ েিকলা। 
খাজানসািা ত্াি থঠাাঁি োমকড ধিকলা, রেন্তু ত্ািপি মকন হকলা থস ত্াি মনরস্থি েকি 
থফকলকছ। রঠে আকছ, আরম আপনাি েথা মকত্াই োজ েিকিা। রনকজি োকলা িালরি 
রর্কয় মাথা থ কে দ্রুত্ থস হারত্িাকলি থপছকন অিরস্থত্ রনজদন জায়গারি ত্যাগ েিকলা 
এিং অন্ধোকি হারিকয় থগকলা। 
 
* 
 
আেিকিি রিোকি র্াত্রাি পূকিদি রর্নগুরল থসরলকমি জনয খুি ধীকি োিকত্ লাগকলা। 
আনািেরল িযত্ীত্ অনয থোকনা রচন্তা ত্াি মাথায় থখলকছ না থসই নীলকচ থিগুরন থচাখ, 
থসই থসানালী চুল। থমকয়রি রনকজই এেরি িকত্নি মকত্া, রেন্তু ত্া নিম জীিন্ত িক্তমাংকস 
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গডা, েরঠন পাথকি নয়। থসরলকমি মকন হরিকলা আেিি রসদ্ধান্ত পরিিত্দন েিকত্ 
পাকিন, রেন্তু তৃ্ত্ীয় রর্ন থিাি থিলায় রসংহিািকে প্রেরম্পত্ েিা  াকেি িকব্দি সকঙ্গ 
আেিি আিুল ফজল এিং আকিা েকয়ে জন ঘরনষ্ট সফি সঙ্গী রনকয় থঘাডায় চকড 
প্রাসার্ থথকে থিরিকয় থগকলন। আেিি রত্ন সপ্তাহ িযাপী সফকি থাোি পরিেল্পনা 
েকিকছন। ফকল ত্াি রপছু রপছু থর্ থিািার্াত্রারি অগ্রসি হকলা ত্াকত্ অন্তিূদক্ত হকয়কছ 
পঞ্চািরি ষাড িানা গারড র্াকত্ িকয়কছ। ত্ািু, িািাি বত্জসপত্র, পরিকধয় থপািাকেি 
িাে, ত্ীি-ধনুে এিং গার্ািনু্দে। থসই সকঙ্গ িকয়কছ িিীর্ল, রিোিী ও থখর্াকড। 
ত্ািা অগ্রসি হওয়াি সময় থর্ সার্া ধূলাি থমঘ সৃরষ্ট হকলা ত্া রমরছলরি িহি থপরিকয় 
র্াওয়াি পকিও র্ীঘদির্ স্থায়ী হকলা। 
 
থসই িাকত্ থসরলম ত্াি িযরক্তগত্ েকি অকপিা েিরছকলা। েকিি রিত্কি সূর্দাকস্তি পি 
পরিচািেিা থর্ থমামিারত্ জ্বারলকয় থগকছ থসগুরল জ্বলকত্ জ্বলকত্ অকধদে আোি ধাির্ 
েকিকছ। িত্দমাকন সমগ্র প্রাসার্ জুকড রনস্তব্ধত্া রিিাজ েিকছ। অিকিকষ মধযিাত্ 
অরত্িান্ত হওয়াি এে ঘটা পকি থস ত্াি েকিি র্িজায় হালো থিাো পডাি িব্দ 
থপকলা। 
 
 জাহাপনা। থস থসরলকমি এেজন িািিিী, ত্াি সািা মুকখ রনরািিত্া রিিাজ েিকছ, 
স্পষ্ট থিাঝা র্াকি এই মাত্র ত্াকে থেউ ঘুম থথকে থেকে তু্কলকছ। আপনাি োকছ রু্জন 
মরহলা একসকছন। থসরলম ত্াি িিীকর্ি আকগই জারনকয় থিকখরছকলা থর্ িাজাি থথকে 
ত্াি োকছ এেরি থমকয় আসকি। এমন ঘিনা প্রায়ই ঘকি, ফকল িিীিা রিষয়রি আলার্া 
রৃ্রষ্টকত্ থর্খকছ না। 

http://www.bengaliebook.com/


রুলার অভ দা ওয়ার্ল্ড : এম্পায়ার অভ দা ম াগল । অযাললক্স রাদারল ার্ড 

502 

www.bengaliebook.com                                  সূচিপত্র 
 

 

 
ওকর্ি রিত্কি পাঠাও। 
 
 েকয়ে মুহূত্দ পি, আপার্মস্তে আিার্কন  াো রু্জন নািী েকিি রিত্ি হারজি 
হকলা। েকি প্রকিি েিাি সকঙ্গ সকঙ্গ খাজানসািা ত্াি মুকখি থনোি সরিকয় থফলকলা 
এিং থসরলম সমূ্পর্দ ঘাকম থিজা এেরি মুখ থর্খকত্ থপকলা। সি রেছু আিানুরূপ িাকিই 
ঘকিকছ জাহাপনা, থেউ আমাকে থোকনা প্রশ্ন েকিরন। 
 
 তু্রম চমৎোি োজ থর্রখকয়কছ। এখন থর্কত্ পাকিা এিং থিাি হওয়াি এেঘটা আকগ 
আিাি এখাকন হারজি হকি। 
 
আমাি পুিষ্কাি জাাঁহাপনা… 
 
 থসরলকমি রৃ্রষ্ট আনােরলি রনিল অিয়কিি রর্কে রনিদ্ধ, থস এেিাকন ত্াি গলায় 
থঝালান পদ্মিাগমরর্ি থকলরি থিি েিকলা। এই নাও। 
 
 খাজানসািাি দ্রুত্ পর্কিকপ প্রস্থান েিাি রিষয়রি থসরলম লিয েিকলা না। 
আনািেরলি পিকনি আলখাল্লারি ত্াি থর্কহি তু্লনায় লম্বা, ত্াই থসিাি থিষপ্রান্ত ধূলায় 
আিৃত্ হকয় আকছ। খাজানসািাি র্িত্া রনিঃসকন্দকহ প্রিংসনীয়। থে সকন্দহ েিকি 
এমন সস্তা থপাষাকেি অিযন্তকি ত্াি রপত্াি সিকচকয় রপ্রয় িরিত্ারি আত্মকগাপন েকি 
আকছ? 
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 আপরন আমাকে ত্লি েকিকছন, জাাঁহাপনা? আনািেরল ছন্দহীন এিং থিখাপ্পা ফারসদ 
িাষায় েথাগুরল িলকলা, রেন্তু ত্াি েেস্বি রনচু এিং থমালাকয়ম থিানাকলা। 
 
 আমাকে থত্ামাি চুলগুরল থর্খাও। 
 
আনািেরল ধীকি ত্াি মস্তে আিৃত্ েিা ওডনারি খুকল মারিকত্ থফকল রর্কলা। ত্াি 
থসানালী চুলগুরল োকলা িকঙি এেরি আিসাি িুরপি রিত্ি লুোকনা িকয়কছ। ত্াি থচাখ 
থজাডা, থর্গুরলকে থমাকমি হালো আকলাকত্ও নীলোন্তমরর্ি িঙ রিরিষ্ট িকল থিাঝা 
থগকলা, থসগুরলকে অলংেৃত্ েিা পাপরড গুরল োজকলি পিি িুরলকয় োকলা েিা 
হকয়কছ এিং থসগুরল রনকিদজাল থেৌতূ্হল রনকয় থসরলকমি থচাকখি রর্কে থচকয় িকয়কছ। 
থসরলকমি উপি রৃ্রষ্ট রনিদ্ধ থিকখই থস ত্াি িুরপরি খুলকলা এিং ত্াি চুকলি থগাছা, 
পাো িকসযি উপি চাাঁকর্ি আকলা পকড থর্মন ফযাোকি থসানালী থর্খায়, থসই রূপ ধাির্ 
েকি ত্াি োাঁকধি উপি ছরডকয় পডকলা। ত্াি থঠাাঁকি ফুকি উঠা িহসযময় মৃরু্হারস 
থসরলকমি উপলরব্ধকত্ থসই িাত্দা থপ্রির্ েিকলা, থর্মনিা নওকিাকজি উৎসকিি নাচ 
থিকষ েকিরছকলা- পুরুষ মানুষকে আিি েিা রনজ সকম্মাহন িমত্া সম্পকেদ থস 
ওয়ারেফহাল। 
 
 থত্ামাি নাচ থর্খাি পি থথকে তু্রম ছাডা আি থোকনা রচন্তাই আমাি মাথায় থখলকছ 
না। থসরর্ন থথকেই আরম থত্ামাকে োমনা েিরছ। 
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 আপনাি িািা র্রর্ জানকত্ পাকিন ত্াহকল রত্রন আমাি উপি অত্যন্ত িুদ্ধ হকিন। 
 
আরম ত্াকে িলকিা তু্রম রনকর্দাষ- সি রেছুি জনয আরম র্ায়ী। ত্কি থত্ামাি র্রর্ ইিা 
না থাকে আরম থত্ামাকে থজাি েিকিা না… 
 
আপনাি আেুলত্া আমাকে তৃ্প্ত েকিকছ। আমাি অিস্থাকন থাো থোকনা নািী রে 
এেজন রু্িিাজকে প্রত্যাখযান েিকত্ পাকি? 
 
থসরলকমি োছ থথকে থোকনা উিকিি অকপিায় না থথকে আনািেরল রনকজকে রিিস্ত্র 
েিকত্ লাগকলা। থস ত্াি েুৎরসত্ থপািাকেি আিির্ থছকড এমন িাকি থিরিকয় একলা 
থর্কনা এেরি সুন্দি সাপ পুিাকনা থখালস থছকড নিরূপ ধাির্ েকিকছ। ত্াি িিীকিি 
থমাহনীয় ত্বে থথকে মুক্তাি মকত্া নিম র্ীরপ্ত ঝডকছ এিং ত্াি নীল রিিা উপরিিা 
রিরিষ্ট পূর্দ স্তনরু্গকলি িীকষদ অিরস্থত্ থিািারি উজ্জ্বল থগালারপ িকর্দি, থসগুরল সামানয 
রু্লকত্ থােকলা র্খন থস থসরলকমি রর্কে এরগকয় একলা। আনািেরল থসরলকমি এেরি 
হাত্ রনজ হাকত্ রনকয় থসিাকে ত্াি রচেন এিং থিিকমি মকত্া মসৃর্ থোমকি থছাাঁয়াকলা। 
ত্ািপি, রনজ থর্হকে থসরলকমি থর্কহি উপি সকজাকি থচকপ ধিকলা, থসরলম ত্াি 
থিিকমি থজািাি উপি রর্কয় ত্াি থিাাঁিা িকয়ি স্পিদ অনুিি েিকত্ পািকলা। এিাকি 
থসরলকমি হাত্রি থস রনকজি সমৃদ্ধ রনত্কম্ব নারমকয় আনকলা। ত্াি তৃ্ে, থসরলম থর্মনিা 
অনুমান েকিরছকলা হুিহু থত্মনই-উষ্ণ এিং নমনীয়। এে অরনয়ির্কর্াগয থপৌরুকষয় 
রিহির্ থসরলকমি িিীকি িকয় থগকলা এিং থস আনািেরলি োছ থথকে এেিু রপরছকয় 
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রগকয় সকজাকি িান থমকি রনকজি থপািাে খুলকত্ আিম্ভ েিকলা, ত্াি অরস্থিত্াি োিকর্ 
নমনীয় িস্ত্ররি রছাঁকড থর্কত্ লাগকলা। 
 
 আপরন আপনাি রপত্াি মকত্াই থর্াদ্ধাসুলি থর্কহি অরধেিী এিং ত্াি মকত্াই দ্রুত্ 
সরিয় হকয় উকঠন… 
 
আনািেরলি িক্তিয থসরলম শুনকত্ থপকলা িকল মকন হকলা না। ঐ মরহমাময় অিয়কিি 
মাকঝ রনকজকে সমারহত্ েিা ছাডা ত্াি মাথায় আি থোকনা রচন্তা োজ েিকছ না। 
আনািেরলকে থিকন রনকয় থস এেরি রেিাকন থিায়াকলা এিং লারথ থমকি অসুরিধা জনে 
গরর্গুরলকে সরিকয় রর্কলা। ত্ািপি ত্াি থসানালী চুলগুকলা রু্হাকত্ আেকড ধকি প্রথকম 
ত্াি থঠাাঁকি চুমু থখকলা এিং থসখান থথকে রগরিপকথি মধযস্থকলি রর্কে অগ্রসি হকলা। 
আনািেরলি োধ থথকে শুরু েকি সুকগাল উরু পর্দন্ত প্রসারিত্ রনখুাঁত্ থর্হকসৌষ্ঠি 
থসরলমকে অিাে েিকলা। থসরলকমি অরস্থিত্া উপলরব্ধ েকি ইকত্ামকধযই থস ত্াি উরু 
রু্রি রু্পাকি প্রসারিত্ েকিকছ এিং ত্াি থোমল থর্হরি ঘাকম রপরিল হকয় থগকছ। 
জাহাপনা, আনািেরল রফসরফস েকি িলকলা, এখনই…আরম বত্রি… থসরলম র্খন 
থমকয়রিি থর্কহি মকধয প্রকিি েিকলা এিং ত্াি উত্থান-পত্ন শুরু হকলা, থস এে 
অরিনি রিজকয়াল্লাস অনুিি েিকলা- ত্কি এই অনুিূরত্ থেিল অসামানয সুন্দিী এে 
নািীি সকঙ্গ রমলকনি োিকর্ই ত্াি মাকঝ সৃরষ্ট হয়রন। এি আকিেরি োির্ থস ত্াি 
রপত্াি অরধেৃত্ এেরি নািীকে সকম্ভাগ েিকত্ থপকিকছ। 
 
* 
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থসরলকমি ঘুম আসকছ না। িাত্রি ত্াি োকছ অসহয এেকঘকয় এিং গুকমাি লাগকছ। ত্াি 
রিছানাি উপি নডকত্ থাো িানাপাখাাঁরি েকিি উষ্ণত্াকে এেিুও োিু েিকত্ পািকছ 
না। রেন্তু থসরলম িুঝকত্ পািরছকলা গিম জরনত্ অসুরিধা নয় িিং আনািেরলকে আিাি 
োকছ পাওয়াি আোঙ্ক্ষাই ত্াি রনরা থেকড রনকয়কছ। খাজানসািা ত্াি রপত্া লাকহাকি 
রফকি আসাি রঠে আকগ পি পি রু্িাত্ আনািেরলকে ত্াি োকছ রনকয় একসরছকলা। 
রেন্তু ত্ািপি থথকে থস আি ত্াি থর্খা পায়রন। 
 
আনািেরল ত্াকে একত্া আেৃষ্ট েকি থেকনা? এই প্রকশ্নি উিিরি উর্ঘািন েিা 
থসরলকমি জনয থিি েরঠন, রেন্তু থস অনুিি েকি োির্রি আনািেরলি থসৌন্দকর্দি থচও 
থিরি রেছু, থস ত্াি রপত্াি িরিত্া এই িাস্তিত্াি থচকয়ও গিীি, ত্কি এ রু্রি উপার্ান 
সুস্বারু্ মসলাি মকত্া ত্াি োমনাকে উপাকর্য় েকি থত্াকল ত্াকত্ থোকনা সকন্দহ থনই। 
এে ধিকনি সজীিত্া, থত্জরস্বত্া এিং আত্মরনিদিিীলত্া থমকয়রিি মকধয উপরস্থত্, 
হয়কত্া জীিকন নানা রিরূপ অরিজ্ঞত্া এিং ঝডঝাপিা সহয েিাি ফকলই এই 
বিরিষ্টগুরল ত্াি মাকঝ সৃরষ্ট হকয়কছ। আনািেরল ত্াি ঘিনািহুল জীিকনি গল্প থসরলমকে 
শুরনকয়কছ। থস খুি অল্প িয়কস ত্াি সওর্াগি রপত্াি সকঙ্গ উিি আরফ্রোি উপেূল 
থথকে জাহাকজ েকি সমুরর্াত্রা েকি। জলর্সুযিা ত্াকর্ি জাহাজরি আিমর্ েকি এিং 
ত্াি িািাকে গলা থেকি হত্যা েকি। ত্ািপি ত্ািা ত্াকে িন্দী েকি রনকয় র্ায় এিং 
ইস্তামু্বকলি িীত্র্াস থেনাকিচাি িাজাকি এেজন তু্রেদ পরত্ত্ালয় মারলকেি োকছ রিরি 
েকি থর্য়। পরত্ত্ালয় মারলেরি ত্াকে পুরুকষি মকনািিন রিকল্প প্ররিির্ প্রর্ান েকি। 
ত্কি থস ত্াি েুমািীত্ব িিাি রিষকয় সত্েদত্া অিলম্বন েকি এিং এেজন ধনা য 
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িযরক্তি োকছ চডা মূকলয রিরি েকি থর্য় র্খন ত্াি িয়স পকনকিা। এই থলােরি ত্াকে 
আিাি তু্িকস্কি সুলত্াকনি োকছ উপহাি স্বরূপ প্রর্ান েকি। থসিা িত্দমান সময় থথকে 
চাি িছি আকগি ঘিনা। 
 
র্খন থসরলম ত্াকে রজজ্ঞাসা েকিরছকলা এখকনাও থস ত্াি রনকজি থর্কিি েথা িাকি রে 
না, আনািেরল োাঁধ ঝাাঁরেকয়রছকলা। আমাি মকন হয় অকনে োল থপরিকয় থগকছ। আমাি 
অসহায় িািাি িাকগয রে ঘকিরছকলা ত্া মকন পডকল আরম মাকঝ মাকঝ োরর্। রেন্তু 
আমাি িািা র্রর্ আমাকে রনকয় থিরনকস থপৌঁছাকত্ পািকত্ন ত্াহকল আমাি িাকগয রে 
ঘিকত্া থে জাকন। হয়কত্া িািাি পছকন্দি থোকনা ধনী িযরক্তি সকঙ্গ আমাি 
িাকলািাসাহীন রিকয় হকত্া। িািা পূকিদই এমন পরিেল্পনা েকি থিকখরছকলন। রেন্তু 
এখাকনকত্া আরম রিলাসিহুল জীিন র্াপন েিরছ। িত্দমাকন আমাি োকছ এমন সি িত্ন 
িকয়কছ র্া থর্কখ থিরনকসি সিকচকয় ধনী িযরক্তও রিরস্মত্ হকি। এে মুহূকত্দি জনয ত্াি 
মুখরি ছায়া আিি হকয় পকডরছল, রেন্তু ত্ািপি থস থসরলকমি রর্কে ত্ারেকয় 
থহকসরছকলা। এিং এই মুহূকত্দ আরম স্টযারলয়কনি মকত্া সিল এে ত্রুর্ রু্িিাকজি 
ির্যাসরঙ্গনী-আমাি মন খািাপ হকি থেকনা? 
 
এমন মসৃর্ প্রিংসা িােয খুি সহকজই আনািেরলি মুখ থথকে থিরিকয় আকস, থসরলকমি 
মকন হকলা, রনরা এখকনা ত্াি থচাকখ ধিা রর্কি না। রমলকনি সময় থস থসরলকমি 
থপৌরুষ এিং ত্াকে ত্াি প্রর্ান েিা সুখানুিূরত্ রনকয় চািুোরিত্া েকি, িকল থসই ত্াি 
থেষ্ঠ থপ্ররমে। ত্কি থসরলম জাকন ত্াি এসি িক্তিয থমেী হকত্ িাধয এিং ত্াি প্ররত্ 
আনািেরলি সরত্যোি থোকনা আেষদর্ থনই, রেন্তু এই িাস্তিত্া আনািেরলি প্ররত্ ত্াি 
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আেষদকর্ এেিুও ঘািরত্ সৃরষ্ট েকি না। থমকয়রি ত্াি জীিকন এমন প্ররিির্ই থপকয়কছ 
এিং এি সাহাকর্যই থস পৃরথিীকত্ রিকে আকছ। এই মুহূকত্দ থস হয়কত্া আেিকিি োকন 
রফসরফস েকি এেই িুরল আওডাকি। 
 
থসরলম উকঠ িসকলা। থস এেরি রসদ্ধাকন্ত থপৌঁকছকছ। থস আিাি আনািেরলি সকঙ্গ রমরলত্ 
হকি। থোকনা উপায় রনিয়ই িকয়কছ এিং থসিা ত্াকে খুাঁকজ থিি েিকত্ হকি। 
 
িরি নর্ীি ত্ীকি এেরি থঝাাঁপঝাকড আিারর্ত্ িালুপাথকিি িিুযপ িকয়কছ, থর্খাকন এে 
সময় থখলাধূলা হকত্া। জায়গারিি রূ্িত্ব প্রাসার্ থথকে মাত্র আধ মাইল। পারখ রিোি 
েিকত্ রগকয় আরম মাকঝ মাকঝ ওখাকন রিোম েরি। এই থর্কখা… থসরলম এে িুেকিা 
োগকজি উপি োঠেয়লা রর্কয় এেরি মানরচত্র অংেন েিকলা। আজ িাকত্ 
আনািেরলকে ওখাকন রনকয় আসকি র্খন আমাি িািা ওলামা পরিষকর্ি সকঙ্গ সিায় 
িযস্ত থােকিন। রনিয়ই রত্রন ত্াি মাওলানাকর্ি সমু্মকখ নাচাি জনয ত্াকে োেকিন না। 
 
আপরন সািাৎরি অিিযই সংরিপ্ত েিকিন। সম্রাকিি উপরস্থরত্কত্ আনািেরল থহকিম 
থথকে র্ীঘদির্ অনুপরস্থত্ থােকত্ পািকি না। এিং, জাাঁহাপনা…এিাই থিষ িাি। আমাি 
পকি আি একত্া ঝুাঁরে সামলাকনা সম্ভি নয়…রিষয়রি আমাকর্ি সেকলি জনযই অত্যন্ত 
রিপর্জনে। রু্িদািনায় খাজানসািাি থচাখা নােরি প্রায় প্রেরম্পত্ হরিকলা। 
 
 থসরলম সম্মরত্সূচে মাথা নাডকলা। রেন্তু থিত্কি থিত্কি থস জাকন িরিষযকত্ ত্াকে 
আকিা অরিসাি েিকত্ হকি। থস আেিকিি থচাকখ ধূকলা থর্িাি নতু্ন নতু্ন িুরদ্ধ 
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উদ্ভািন েিকি। এিা নাও। রেন্তু মকন থিকখা, িযথদ হকল চলকি না। থসরলম খাজানসািাি 
হাকত্ থমাহি িরত্দ এেরি থকল চালান েিকলা। আরম থত্ামাকর্ি অকপিায় থােকিা। 
 
থসই িাকত্, নর্ীত্ীকিি থোমল ছায়াি মধয রর্কয় নল-খাগডাি জঙ্গল এিং অনযানয 
থঝাাঁপঝাড থপরিকয় থসরলম িিপরিি রর্কে অগ্রসি হরিকলা। জায়গারি এে সময় 
রনিয়ই অকনে সুন্দি রছকলা। িত্দমাকন থসখাকন সরু সরু স্তম্ভ এিং িিগমু্বজ ছরডকয় 
রছরিকয় আকছ। থসরলম এেরি থত্কলি প্রর্ীপ জ্বালকলা, আিছা আকলাকত্ উকট পকড 
থাো এেরি প্রস্তি মূরত্দ ত্াি নজকি পডকলা। থসরি সম্ভিত্ থোকনা রহনু্দ থর্িী িা 
নত্দেীি মূরত্দ, অলংোি িযত্ীত্ থসিাি থর্কহ আি থোকনা আিার্ন থনই, আেষদর্ীয় 
হাত্ পা গুরলকত্ থোকনা উিল নৃকত্যি মুরা রিধৃত্ হকয় িকয়কছ। থসিা থর্কখ ত্াি 
আনািেরলি রছপরছকপ গডকনি পূর্দ িিীকিি েথা মকন পকড থগকলা এিং থস র্ত্িেম 
থর্হিঙ্গীমা েিকত্ পাকি। থসরলকমি হৃৎস্পন্দন দ্রুত্ত্ি হকলা। 
 
থসরলম এেরি স্তকম্ভি গাকয় থহলান রর্কয় িকস অকপিা েিকত্ লাগকলা এিং িরি নর্ীি 
েলধ্বরন েির্ েিকত্ লাগকলা। থোকনা থছাি আোকিি প্রার্ী সম্ভিত্ ইাঁরু্ি- ত্াি সিুি 
পাকয়ি উপি রর্কয় থর্ৌকড পালাকলা এিং থস ঘাকডি উনু্মক্ত অংকি হুল ফুিাকনা এেরি 
মিাকে চাপড মািকলা। আোকিি রর্কে ত্ারেকয় থর্খকলা চাাঁর্ উকঠকছ। প্রায় পূর্দ চাাঁর্, 
সকত্জ েমলা িকঙি র্ীরপ্ত ছডাকি। সময় িকয় র্ারিল। থসরলম োন খাডা েিকলা, এই 
থিকি থর্ হয়কত্া নর্ীি পাি থথকে থোমল পর্কিকপি আওয়াজ শুনকত্ পাকি। রেন্তু 
থত্মন রেছু থিানা থগকলা না। রেছু ঘকিকছ রে? খাজানসািা রে িীত্ হকয় ত্াি 
প্ররত্শ্রুরত্ থথকে সকি থগকছ? আকিা রেছুির্ থস অকপিা েিকি, থসরলম িািকলা। 
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থসরলম এেই জায়গায় িকস িইকলা, থস িাকত্ি থসৌন্দর্দ উপকিাগ েিকছ এিং থসই 
মুহূত্দরিকে েল্পনায় ফুরিকয় থত্ালাি থচষ্টা েিকছ। র্খন আিাি থস আনািেরলি সমৃদ্ধ 
রগরিখাকর্ি মাকঝ রনকজি মুখরি সমারহত্ েিকি। খাজানসািা র্রর্ আজ িাকত্ 
আনািেরলকে ত্াি োকছ রনকয় আসাি িযাপাকি মকত্া পরিিত্দন েকি থাকে থসরলম 
জাকন থস আিাি ত্াকে িারজ েিাকত্ পািকি… 
 
হঠাৎ খারনেিা রূ্কি ঘন থঝাাঁকপি মাকঝ রিমরিকম আকলা থর্খা থগকলা হয়কত্া মিাল-
থসরলকমি থঠাাঁকি হারস ফুকি উঠকলা। খাজানসািা অসত্েদ আচির্ েিকছ- পথ থর্কখ 
অগ্রসি হওয়াি মকত্া র্কথষ্ট চাাঁকর্ি আকলা চািরর্ে পারিত্ েকি থিকখকছ। সম্ভিত্ আকগ 
েখকনা এরর্কে আকসরন িকল হারিকয় র্াওয়াি িকয় এমনিা েিকছ। থসরলম উকঠ 
র্াাঁডাকলা এিং আকিা িাকলা েকি আকলাি রর্কে উাঁরে থমকি থর্খাি থচষ্টা েিকলা। 
ত্ািপি রসদ্ধান্ত রনল ত্াাঁকর্ি োকছ এরগকয় র্াওয়াি। রেন্তু থর্ই মাত্র থস স্তকম্ভি আডাল 
থছকড থিরিকয় একস থঝাাঁপ ঝাড থপরিকয় অগ্রসি হকত্ রনকলা, থর্খকলা এোরধে মিাকলি 
আকলা ত্াি রর্কে থধকয় আসকছ। এেই সকঙ্গ থস এোরধে পুরুষ েকেি আওয়াজ 
শুনকলা এিং নল-খাগডাি জঙ্গল থপরিকয় রেছু িিী ত্াি রর্কে এরগকয় একলা। 
 
রে হকি এসি? ত্াি সকঙ্গ রে রিশ্বাসঘাত্েত্া েিা হকয়কছ…? থসরলম ত্াি থোমকি 
থগাজা থছািারিি রর্কে হাত্ িাডাকলা এিং ঘুকি অন্ধোকি আত্মকগাপন েিাি প্রস্তুরত্ 
রনকলা, রেন্তু থর্খকলা এেরি পরিরচত্ অিয়ি ত্াি পথ থিাধ েকি র্াাঁরডকয় আকছ। 
 

http://www.bengaliebook.com/


রুলার অভ দা ওয়ার্ল্ড : এম্পায়ার অভ দা ম াগল । অযাললক্স রাদারল ার্ড 

511 

www.bengaliebook.com                                  সূচিপত্র 
 

 

জাহাপনা, আপনাি রপত্া আপনাকে এই মুহূকত্দ প্রাসাকর্ রফিকত্ িকলকছন। আিুল 
ফজকলি থছাি আোকিি থচাখ রু্রি ত্াি পাকি এই মাত্র উপরস্থত্ হওয়া এেজন িিীি 
মিাকলি আকলাকত্ থফায়ািাি মকত্া উজ্জ্বল থর্খাকলা। 
 
িজ্রাহত্ থসরলম রনিল হকয় র্াাঁরডকয় িইকলা। এখন আি আিুল ফজল ত্াি অনুিূরত্ 
থগাপন েিাি থচষ্টা েিকছ না এিং থসরলম আকগ েখকনাও ত্াি মাকঝ এমন স্পষ্ট 
রিজকয়াল্লাস থর্খকত্ পায়রন। থস ত্াি প্ররত্ ত্াি ঘৃর্া প্রোকিি িাষা খুাঁজকত্ লাগকলা, 
রেন্তু আিুল ফজলই আিাি েথা িকল উঠকলা। 
 
জাহাপনা, আমাকে িলা থসই েথা গুরল রে আপনাি মকন আকছ? আপরন িকলরছকলন 
আপরন জাকনন আমাি আসল রূপ রে, এিং থর্ রর্ন আপনাি িািা ত্া িুঝকত্ পািকিন 
আপরন থসই রর্কনি অকপিাকত্ই থােকিন। রেন্তু িত্দমান পরিরস্থরত্ েথা গুরলকে উকটা 
রর্কে ঘুরিকয় রর্কলা, ত্াই না? আপনাি রপত্া িুঝকত্ থপকিকছন আপনাি আসল রূপ 
রে… 
 
* 
 
থিিযািাকে এখাকন হারজি েকিা। আেিি ত্াি রসংহাসকন উকিরজত্ িরঙ্গমায় িকস 
আকছন, ত্াি পিকনি গাঢ় লাল িকর্দি আলখাল্লারিকে োলকচ থর্খাকি। রত্রন র্খন 
উপরস্থত্ সিাসর্কর্ি রর্কে রৃ্রষ্ট হানকলন মকন হকলা রত্রন মুকখাি পকড আকছন। 
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রসংহাসনকির্ীি রনকচ খারল মস্তকে র্াাঁরডকয় থাো থসরলকমি উপরস্থরত্ রত্রন আমকল 
রনকিন না। ত্াি পিকন এখকনা রনরি অরিসাকিি থপািােপরিির্। 
 
 িািা, আরম রেছু িলকত্ চাই… 
 
থোকনা সাহকস তু্রম আমাকে িািা িকল সকম্বাধন েিকছা র্খন থত্ামাি আচিকর্ি মাধযকম 
আমাকর্ি সম্পকেদি প্ররত্ ঘৃর্া িযত্ীত্ আি রেছুই প্রোি পায়রন। চুপ েকি র্াাঁরডকয় 
থাকো, ত্া না হকল আরম থত্ামাকে রনিুপ েিাকনাি িযিস্থা েিকিা। আেিি পুরিিূত্ 
প্রচণ্ড থিাকধ থফকি পডকলন। েকয়ে রমরনি পি র্িিাকিি পাশ্বদিত্দী এেরি র্িজা রর্কয় 
আনািেরলকে রনকয় আসা হকলা, থপছন থথকে রু্জন সু্কল গডকনি মরহলা থহকিম িিী 
ত্াি রপকঠ ধাক্কা রর্রিকলা। ত্াি রু্হাত্ এেকত্র িাধা এিং থসানালী চুলগুরল উকস্কাখুকস্কা 
হকয় োাঁকধি উপি ছরডকয় আকছ। ত্াি সার্া মুকখি এখাকন থসখাকন থচাকখি জকলি সকঙ্গ 
োজল থলকে রগকয় োকলা র্াগ সৃরষ্ট েকিকছ। থসরলম থর্খকত্ পারিকলা আত্ঙ্ক এিং 
অরনিয়ত্ায় থমকয়রি প্রচণ্ড িাকি থিথি েকি োাঁপকছ। ধীকি অগ্রসি হকয় থস আেিকিি 
সামকন হাাঁিু থগকড থমকঝকত্ আছকড পডকলা। 
 
 তু্রম রছকল আমাি সিকচকয় রপ্রয় িরিত্া। তু্রম র্কত্ািুেু আিা েকিকছা ত্াি তু্লনায় 
অকনে থিরি ঐশ্বর্দ আরম থত্ামাকে প্রর্ান েকিরছ। রেন্তু ত্ািপকিও তু্রম থত্ামাি 
সম্রাকিি প্ররত্ রিশ্বাসঘাত্েত্া েকিকছ এিং এই ির্মািরি থর্ রনকজকে আমাি সন্তান 
িকল র্ারি েিকছ ত্াি লালসাি োকছ রনকজকে সমপদর্ েকিকছ। এি িারস্ত হকত্ পাকি 
এেিাই-মৃতু্যর্ণ্ড। 
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আনািেরলি থচহািারি প্রচণ্ড িীরত্ এিং আত্কঙ্ক রু্মকড মুচকড থগকলা। এেরি রিিুব্ধ 
থিেম্প ত্াি সমগ্র থর্কহ আকিপ সৃরষ্ট েিকলা র্খন থস উকঠ র্াাঁডাকনাি থচষ্টা েিকলা। 
এেজন মরহলা িিী ত্াকে ধাক্কা থমকি িরসকয় রর্কয় হাকত্ থাো লারঠ রর্কয় রনর্দয় িাকি 
ত্াি রনত্কম্ব থখাাঁচা মািকলা। 
 
র্য়া েরুন জাাঁহাপনা… 
 
 আমাি োন থত্ামাি আরজদি প্ররত্ িরধি। থত্ামাকে েীিাকি িারস্ত থর্য়া হকি ত্া আরম 
রনধদাির্ েকি থফকলরছ। থত্ামাকে প্রাসাকর্ি েকয়র্খানাি িুর এেরি প্রকোকষ্ঠ  ুরেকয় 
ইকিি থর্য়াল তু্কল থসরি রুদ্ধ েকি থর্য়া হকি। র্খন রমরনি গরডকয় ঘটা এিং ঘটা 
গরডকয় রর্ন অরত্িন্ত হকয় থত্ামাি মৃতু্য ঘরনকয় আসকি ত্খন তু্রম থত্ামাি অপিাধ 
সম্পকেদ গিীি িাকি িািাি সুকর্াগ পাকি। 
 
না! থর্াষ আরম েকিরছ, ওি থোকনা অপিাধ থনই। আরম ওকে োমনা েকিরছ এিং 
খাজানসািাকে ঘুষ প্রর্ান েকিরছ ওকে আমাি োকছ রনকয় আসাি জনয, থসরলম রচৎোি 
েকি িকল উঠকলা। 
 
আরম সি রেছু জারন, আেিি িলকলন, অিকিকষ এখন রত্রন থসরলকমি রর্কে 
ত্াোকলন। থত্ামাি রে মকন হয়, থত্ামাি ঘৃর্য অপেমদ সম্পকেদ আরম জানলাম েীিাকি? 
খাজানসািা রনকজই আজ সন্ধযায় আিুল ফজকলি োকছ রগকয় সি রেছু স্বীোি েকিকছ। 
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আরম ত্াকে র্য়া প্রর্িদন েকিরছ….অত্যন্ত দ্রুত্ ত্াি মৃতু্য হকয়কছ। রেন্তু এই থমকয়রি 
িাজেীয় থহকিকমি সেল রনয়মনীরত্ িঙ্গ েকিকছ র্াকে িিা েিাি জনয তু্রম সাফাই 
গাইকছা। এিা ওি থসৌিাগয থর্ আরম জযান্ত ওি ছাল ছারডকয় থসই চামডা প্রসার্ িাকি 
ঝুরলকয় িাখাি আকর্ি থর্ইরন। আেিি িিীকর্ি র্লপরত্ি রর্কে ত্াোকলন। ওকে রনকয় 
র্াও। 
 
রু্ই জন িিী রু্রর্ে থথকে আনািেরলকে ধিকলা, আত্দরচৎোকিি সকঙ্গ থস থমকঝি 
িত্িরি আেকড ধকি থােকত্ চাইকলা, আিা েিকছ থোকনা অকলৌরেে উপাকয় থসখাকন 
রস্থি থথকে রনকজি িয়ািহ পরির্রত্ রিলরম্বত্ েিকত্ পািকি। থসরলম থসরর্ে থথকে ত্াি 
রৃ্রষ্ট সরিকয় রনকলা, থর্ অপাি থসৌন্দর্দ ত্াকে সীমাহীন িাকি প্রলুব্ধ েকিরছকলা ত্াি এই 
েরুর্ র্িা সহয েিা ত্াি পকি সম্ভি হকি না। ত্াি োমনাি োিকর্ই এই রিিল 
বিরিকষ্টি অরধোিী থমকয়রিি অোলমৃতু্য ঘিকত্ র্াকি। ত্াকে িিা েিাি জনয ত্াি 
রেছুই েিাি িা িলাি সামথদ থনই, এই থিাধ থসরলমকে আিি েিকলা। থেিল 
আনািেরলি রচৎোি এিং আহাজারি র্খন অপসৃত্ হকলা এিং র্িিাকিি র্িজারি িন্ধ 
েিা হকলা ত্খনই থস আিাি ত্াি রপত্াি রর্কে ত্াোকলা। ত্াকে েকত্াই না রনষু্ঠি 
থর্খাকি, েকত্া িযাপে িমত্া রনকয় ঐ চােরচেযপূর্দ রসংহাসকন িকস আকছন। রত্রন ত্াি 
থজযষ্ঠ পুকত্রি িাকগয রে রনধদাির্ েকি থিকখকছন? রত্রন রে ত্াকেও মৃতু্যর্ণ্ড থর্কিন? 
েকয়ে মুহূকত্দি জনয থসরলম ত্াি গলায় িীত্ল ইস্পাকত্ি ফলাি স্পিদ েল্পনা েিকত্ 
পািকলা। িুল ত্রুরি সকেও রনজ িািাকে ত্াি সিদর্া সম্মারনত্ এিং নযায় রিচািে িকল 
মকন হকত্া। রেন্তু আনািেরলি প্ররত্ ত্াাঁি প্ররত্কিাধমূলে আকিাি থসই অনুিূরত্কে 
নরডকয় রর্কয়কছ। 
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 থসরলম, তু্রম রনকজই স্বীোি েকিকছ এই ঘৃর্য েমদোকণ্ডি থপছকন থত্ামাি িূরমোই 
প্রধান। এেিু থথকম আেিি আিাি শুরু েিকলন, এমন পুকত্রি প্ররত্ আরম েীিাকি 
পুনিায় রিশ্বাস স্থাপন েিকিা থর্ এমন েুৎরসৎ িাকি আমাি সকঙ্গ রিশ্বাসঘাত্েত্া 
েকিকছ? থত্ামাি জীিন আমাি োকছ এিং থমাগল িাজিংকিি োকছ মূলযহীন। 
 
 থসরলম অনুিি েিকলা ত্াি গলাি মাংসকপরি সংেুরচত্ হকয় র্াকি, রেন্তু র্রর্ ত্াকে 
মৃতু্যিির্ েিকত্ হয় ত্াহকল থস থোকনা ধিকনি িীরত্ প্রোি েিকত্ চায় না, ত্াই থস 
িািাি থচাকখ থচাখ থিকখ ত্াোকলা। 
 
 তু্রম এখকনাও ত্রুর্ এিং তু্রম মূলযায়ন না েিকলও আরম আমাকর্ি মধযোি িকক্তি 
িন্ধনকে রেছুিা মূলযায়ন েরি। ত্াছাডা আমাি রনকজি মা থত্ামাি জীিকনি জনয আমাি 
োকছ আিরজ থপি েকিকছন, ত্াই আরম থত্ামাকে িমা প্রর্িদন েিকিা। আগামীোল 
সোকল িাজেীয় পরির্িদন োজ সম্পার্ন েিাি জনয তু্রম োিুকলি পকথ িওনা হকি 
এিং থসখাকনই অিস্থান েিকি র্কত্ারর্ন পর্দন্ত না আরম থত্ামাকে পুনিায় থেকে পাঠাই। 
থত্ামাি স্ত্রীগর্ এিং থত্ামাি সন্তাকনিা এখাকনই অিস্থান েিকি। এখন আমাি থচাকখি 
সামকন থথকে রূ্ি হও ত্া না হকল আমাি রসদ্ধান্ত পাকট থর্কত্ পাকি। 
 
 আপরন আমাি প্ররত্ ঈষদা পিায়র্ োির্ আরম ত্রুর্ এিং আপরন িমি িাধদকেয 
উপনীত্ হকিন। আপরন মকন মকন জাকনন থর্ আপরন অমি নন এিং এই জনয িীত্ থর্ 
আপনাি িরিত্াি মকত্া এেরর্ন আরম আপনাি রসংহাসনও অরধোি েিকিা, েথা গুরল 
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থসরলম রচৎোি েকি িলকত্ চাইকলা, রেন্তু ত্াকত্ রে লাি? ঘুকি র্াাঁরডকয় িত্িরিি উপি 
রর্কয় থহাঁকি থস র্িিাি েি ত্যাগ েিাি জনয অগ্রসি হকলা, থর্খাকন এখকনা 
আনািেরলকে থছচকড রনকয় র্াওয়াি র্াগ থর্খা র্াকি। এখাকনই রে ত্াি সেল 
উচ্চাোঙ্ক্ষা সমারহত্ হকলা? 
 
. 
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২৪. ইন্দুজ নদী 
 
তু্মুল িষদর্ হকি। থসরলম ত্াি রিিাল আোকিি ত্ািুি থিত্কিি রিছানায় শুকয় এপাি 
ওপাি েিকছ। ত্াি গাকয় সূক্ষ্ম সুরত্ি চার্ি এিং আিামর্ায়ে োিীরি েম্বল। িৃরষ্টি 
ছাি ত্ািুি উপি আছকড পডাি িব্দ থিানা র্াকি। েকয়ে সপ্তাহ আকগ লাকহাি ত্যাগ 
েিাি পি থথকেই িাকত্ ত্াি রনিরিরিি ঘুম হকি না। িাি িাি আনািেরলি থমাহনীয় 
মুখরি ত্াি েল্পনাি রৃ্িযপকি রফকি আসকছ র্া এোধাকি উষ্ণ, বজিরনে এিং সকত্জত্া 
সম্পি। রেন্তু িাস্তিত্া হকলা একত্ারর্কন থস রনরিত্িাকিই মৃতু্যি থোকল  কল পকডকছ। 
থসরলম থর্খকত্ পাকি আনািেরলি মুখরি িমি আাঁকিা হকি, ত্বে েুাঁচকে রগকয় মাথাি 
খুরল উনু্মক্ত হকয় পডকছ এিং এেসময় গুকডা গুকডা হকয় ধূলায় রমরলকয় র্াকি। রেন্তু 
নীল থচাখ রু্রি অিত্ থথকে ত্াকে িৎদসনা েিকছ এে মুহূকত্দি জনয, ত্ািপি 
থসগুকলাও আধাকি রিলীন হকয় র্াকি। 
 
থসরলম অেস্মাৎ ঝাাঁরে থখকয় েম্বল খামকচ ধকি রিছানায় উকঠ িসকলা। আনািেরলি 
েরুর্ পরির্রত্ি জনয সৃষ্ট অপিাধ থিাধ ত্াি িুকেি উপি িািী পাথকিি মকত্া থচকপ 
িকস আকছ। রু্িঃসহ থির্না রু্ক্ত িহু রনরাহীন িাত্ োরিকয় ত্াি মাকঝ এই উপলরব্ধ সৃরষ্ট 
হকয়কছ থর্ থমকয়রি ত্াি জনয এেরি উন্মার্না সৃরষ্টোিী থখলনা রছকলা এিং রনজ 
অংঙ্কািকে তৃ্প্ত েিকত্ থস ত্াকে আেিকিি োছ থথকে চুরি েিাি থচষ্টা েকিরছকলা। থস 
র্রর্ সরত্যই আনািেরলকে িাকলািাসকত্া ত্াহকল রনকজি েমদোণ্ডকে রনকজি োকছ ত্াি 
আকিা েম ঘৃর্য িকল মকন হকত্া ত্াি। থস এমন থলািী এিং অসত্েদিাকি 
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আনািেরলকে হস্তগত্ েিাি থচষ্টা েকিকছ থর্কনা থস থোকনা গাকছি পাো আম িা 
থালায় সাজাকনা থলািনীয় রমষ্টাি িির্ েিকত্ থচকয়কছ। ত্কি এই র্ীঘদ অরস্থি রর্ন 
গুরলি মাকঝও রেছুিা স্বরস্তি িাত্াস ত্াি মকন প্রিারহত্ হকয়কছ। লাকহাি থথকে র্াত্রা 
েিাি রত্ন রর্ন পি র্ার্ী হারমর্াি োছ থথকে এেরি িাত্দা ত্াি োকছ একসকছ থর্িা 
থথকে থস জানকত্ থপকিকছ আনািেরলকে র্ীঘদ মৃতু্য র্ির্া থিাগ েিকত্ হয়রন। ত্াি 
িুরদ্ধমরত্ র্ার্ীমা রলকখকছন থসরলকমি আেুল আকির্ন অনুর্ায়ী থোকনা উপাকয় এেরি 
রিষ িিা থছাি রিরি রত্রন থগাপকন আনািেরলি োকছ পাঠাকত্ সিম হকয়কছন। থসরলম 
আিা েিকছ খিিরি সরত্য থহাে এিং এিা র্াকত্ ত্াি র্ার্ীি রনছে সান্ত্বনা িােয না 
হয়। 
 
 ঘকি র্াওয়া রু্ঘদিনারি সম্পরেদত্ অপিাধকিাধ এিং এি পরির্রত্ রিষয়ে রচন্তা ত্াি 
মনকে আকিেিাি আকন্দারলত্ েিকলা। ঘিনাি অকমাঘ পরির্রত্কত্ থস এখন ত্াি 
পরিিাি পরিজন এিং িমত্াি থেেরিনু্দ িাজধানী থথকে িত্ িত্ মাইল রূ্কি রনিদারসত্ 
হকয়কছ। ত্াকে থর্কত্ হকি খাইিাি রগরিপথ থপরিকয় থমাগল সাম্রাকজযি থিষ প্রাকন্ত। ত্াি 
লালসাপূর্দ আচিকর্ি সাহাকর্য আেিিকে রিিুব্ধ েকি থস থেিল আনািেরলি মৃতু্যই 
ঘিায়রন। িিং থিখ থসরলম রচিরত্ ত্াি সম্পকেদ থর্ িরিষযত্িার্ী েকিরছকলন থর্ 
এেরর্ন থস সম্রাি হকি থসই সম্ভািনাকেও পর্র্রলত্ েকিকছ। ত্াি সেল আিা 
আোঙ্ক্ষা রনরিত্ িাকিই ধূরলসাৎ হকয় থগকছ। এখন ত্াি সৎ িাইিা ত্াি অপেকমদি 
অজুহাত্কে োকজ লারগকয় রসংহাসকনি প্ররত্ রনকজকর্ি র্ারি আকিা থজািাকলা িাকি 
উত্থাপন েিকত্ পািকি। এিং এখন হঠাৎ র্রর্ আেিকিি মৃতু্য হয় ত্াহকল রে হকি? 
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ত্াি োকছ থসই মৃতু্য সংিার্ থপৌঁছাকনাি আকগই আিুল ফজল এিং ত্াি ঘরনষ্ট 
অনুগামীিা পিিত্দী উিিারধোিী রনিদাচন েকি থফলকি। 
 
 গজদনিত্ র্মো হাওয়া র্খন ত্াি ত্ািুি িািী রত্িপলকে িািংিাি আঘাত্ েকি 
র্ারিকয় রর্কি ত্খন থসরলম রনকজি হত্ািা িযিে রচন্তা গুরল বথকে মনকে অনয রর্কে 
রফিাকত্ চাইকলা। থস ত্াি সমু্মকখি ভ্রমর্ থেৌিল রনকয় িািকত্ শুরু েিকলা। গত্োল 
থস এিং ত্াি সকঙ্গ থাো সাকড রত্নকিা বসকনযি র্লরি ইনু্দজ নর্ীি প্রিল ঘূরর্দরু্ক্ত ঠাণ্ডা 
জল থপরিকয়কছ। এেরি অল্প িয়সী হারত্ আত্রঙ্কত্ হকয় পকড র্খন থসরিকে িহনোিী 
থিলারি মাঝ নর্ীকত্ আকিেরি থিলাি সকঙ্গ ধাক্কা খায়। হারত্রি নর্ীকত্ গরডকয় পকড 
এিং প্রিল থস্রাকত্ি থত্াকড থিকস র্ায়। থসিাি রপকঠ িািাি মূলযিান বত্জসপকত্রি থিাঝা 
রছকলা। প্ররত্েূলত্া সকেও িারে র্লরি রনিাপকর্ নর্ীরিি উিি পাকি থপৌঁছাকত্ সিম 
হয়। থিষ থিলারি পাি হকয় মাল খালাস েিাি সময় সন্ধযা ঘরনকয় একসরছকলা। 
ইকত্ামকধযই িাত্াকসি ত্াডনায় িৃরষ্টসমৃদ্ধ োকলা থমকঘ আোি থছকয় র্ারিকলা। ের্দমাক্ত 
নর্ীত্ীকিি থছাি থছাি পাহাড থঘিা থিলািূরমকত্ থসরলম ত্খন হুেুম থর্য় দ্রুত্ রিরিি 
প্রস্তুত্ েিাি জনয। নর্ী অরত্িম েিকত্ র্কথষ্ট রু্কিদাগ থপাহাকত্ হকয়কছ এিং বসনযিা 
থিি ক্লান্ত হকয় পকডকছ। এই জনয আজ থস ত্াকর্ি এেিু থিরি সময় ঘুমাকনাি সুকর্াগ 
থর্কি। ত্ািপি রনিদাসকনি গন্ত থিযি রর্কে আিাি অগ্রসি হওয়াি প্রস্তুরত্ শুরু েিকি। 
ত্াকর্ি সমু্মকখ িকয়কছ থপকিায়াি এিং ত্ািপি খাইিাি রগরিসংেকিি প্রকিি পথ। এই 
িূপ্রেৃরত্ সম্পকেদ থসরলম ধাির্া থপকয়কছ ত্াি র্ার্ীমাি িলা গল্প থথকে এিং থসইসি 
থসনাপরত্কর্ি োছ থথকে র্ািা এই অঞ্চকল র্ারয়ত্ব পালন েকিকছ। 
 

http://www.bengaliebook.com/


রুলার অভ দা ওয়ার্ল্ড : এম্পায়ার অভ দা ম াগল । অযাললক্স রাদারল ার্ড 

520 

www.bengaliebook.com                                  সূচিপত্র 
 

 

থসরলকমি থচাকখি পাত্া িারি হকয় একলা, রেন্তু থর্ই মুহূকত্দ থস রনরাি থোকল  কল 
পডকত্ রনকলা এেরি রচৎোকিি িব্দ শুকন সমূ্পর্দ সজাগ হকয় উঠকলা। থসিা রে থোকনা 
িুকনা প্রার্ী থর্ অনয থোকনা রিোিী জাকনায়াকিি ধািাকলা র্াাঁকত্ি েিকল আিো পকড 
মির্ রচৎোি রর্কলা, নারে থোকনা মানুষ? েকয়ে মুহূত্দ পি আকিেরি রচৎোি এিং 
ত্াকে অনুসির্ েকি উচ্চ েকেি আকর্ি অস্ত্র রনকয় প্রস্তুত্ হও সেল সকন্দহ রূ্ি েকি 
রর্কলা। ত্াি রিরিি আিান্ত হকয়কছ। থস রিরু্যৎ থিকগ রিছানাি পাকি লারফকয় উকঠ 
র্াাঁডাকলা। থোকনা িেকম থস ত্াি িাইকিি থপািাকেি নুনযত্ম অংিগুরল পকড রনকলা 
এিং রির্ায় উপহাি রহকসকি হারমর্াি পি থথকে পাওয়া রু্রর্কে থছাি থছাি থসানাি 
রজহ্বাি নেিা রিরিষ্ট পািরসে ত্কলায়ািরি হাকত্ রনকলা। ত্ািু থথকে থিরিকয় থস থর্খকত্ 
থপকলা ত্াি রেছু থর্হিিী অন্ধোকিি রর্কে উকিরজত্ রৃ্রষ্টকত্ ত্ারেকয় আকছ। অনযিা 
এে জায়গায় রিড েকি মারিকত্ পকড থাো ত্াাঁকর্ি রু্জন সাথীি উপি ঝুাঁকে আকছ, 
ত্াকর্ি হাকত্ ধিা মিাকলি আগুন িৃরষ্ট এিং র্মো িাত্াকস থোঁকপ থোঁকপ জ্বলকছ। 
আহত্ হকয় পকড থাো এেজন ত্াি থপকি থগাঁকথ থাো ত্ীিরি থচকপ ধকি িযথায় 
আত্দরচৎোি েিকছ। অনযজন রনিল হকয় পকড আকছ। 
 
 মিাল গুরল রনরিকয় থফকলা, থসরলম রচৎোি েকি িলকলা। ওগুকলা থজ্বকল িাখকল 
থত্ামিা সহজ রনিানায় পরির্ত্ হকি এিং রনকজকর্ি রৃ্রষ্টকে অন্ধোকিি সকঙ্গ অিযস্ত 
েকি থত্ালাি থচষ্টা েকিা। 
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রেন্তু রনকর্দিরি পারলত্ হওয়াি আকগই তৃ্ত্ীয় আকিেজন িিী রপকঠ ত্ীি রিদ্ধ হকলা 
এিং থস হুমরড থখকয় োর্াি উপি পকড থগকলা। মিালগুরল োর্াপারনকত্ গুাঁকজ দ্রুত্ 
রনরিকয় থফলা হকলা। 
 
 জাকহর্ িাি এিং সুলায়মান থিগ থোথায়? 
 
আরম এখাকন জাহাপনা, জাকহর্ িাি থচাঁরচকয় উিি রর্কলা, থস থসরলকমি িিীকর্ি 
অরধনায়ে। 
 
 আরম এখাকন আরছ, সুলায়মান থিকগি আওয়াজ থিানা থগকলা, পাকিি এেরি ত্ািু থথকে 
ত্কলায়াি থঝালাকনা থোমি িন্ধনী িাাঁধকত্ িাাঁধকত্ মাথা ঝুাঁরেকয় থস থিরিকয় একলা। 
ওরর্কে সাধাির্ বসনযিা এ সময় োর্া পারনি মকধয এরর্ে ওরর্ে থছািা ছুরি েিকছ 
এিং সিস্ত রৃ্রষ্টকত্ চািরর্কে ত্াোকি, ত্কি সেকলি হাকত্ থোকনা না থোকনা অস্ত্র 
িকয়কছ। 
 
োিা আমাকর্ি আিমর্ েিকলা? ত্ীিগুরল থোকনা রর্ে থথকে আসকছ? থসরলম জানকত্ 
চাইকলা। 
 
 ত্ীিগুরল পূিদ রর্কেি নর্ীত্ীি থথকে আসকছ, রেন্তু িত্রুকে থচনাি থোন উপায় থনই 
এিং ত্াকর্ি িরক্ত সম্পকেদ ধাির্া েিাও অসম্ভি। আরম ইকত্ামকধযই থসরর্কে রেছু 
িিীকে ত্র্ন্ত েিকত্ পারঠকয়রছ র্ািা আপনাি ত্ািুি পাহািায় রছকলা… জাকহর্ িাি 
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িলকলা, রেন্তু ত্াি েথা থিষ হওয়াি আকগই পি পি রু্ই ঝাাঁে ত্ীি রিরিকিি থেেস্থল 
লিয েকি ছুকি একলা থঘাি অন্ধোি এিং িৃরষ্টি মধয রর্কয়। জাকহর্ িাকিি িক্তকিযি 
রিকিাধীত্া েিকত্ই থর্কনা রেছু ত্ীি পরিম রর্ে থথকে এিং রেছু উিি রর্ে থথকে 
থধকয় একলা। আকিেজন বসনয পকড থগকলা, ত্ীিরি ত্াি িাম উরুি রপছকন রিাঁকধকছ। 
এিা সম্ভিত্ ঝকড িে মডাি মকত্া ঘিনা ঘিকলা। চািরর্কেি ঘন অন্ধোি, িৃরষ্ট এিং 
র্মো হাওয়াি মকধয সরঠে লিয থির্ েিা অসম্ভি। 
 
 থসরলকমি মকন িহু প্রশ্ন এে সকঙ্গ থজকগ উঠকলা। অজানা অকর্খা িত্রুিা ত্াি রিরিি 
রঘকি থফলকত্ থচষ্টা েিকছ। থেকনা? ত্ািা র্রর্ সাধাির্ োোত্ হকত্া ত্াহকল ত্ািা 
রনিয়ই প্রথকম মালামাল িহনোিী গারড গুরলকত্ হামলা চালাত্ এিং মালামাল ও 
রিোমিত্ থছাাঁডা গুরল রনকয় সকি পডাি থচষ্টা েিকত্া। এই আিমকর্ি লিযিস্তু রে থস 
রনকজ? থসরলকমি সমগ্র থর্হ প্রেরম্পত্ হকলা। এমন রেছু রে ঘিা অসম্ভি থর্, আিুল 
ফজল ত্াি িািাি সম্মরত্ রনকয় িা ত্াি অজাকন্ত এে র্ল আত্ত্ায়ী পারঠকয়কছ ত্াি 
রু্ঘদিনাসুলি মৃতু্যি পকিায়ানা রর্কয়? এ ধিকনি ঘিনা আেিকিি িাসকনি প্রথম রর্কে 
বিিাম খাকনি িাকগয থত্া ঘকিরছকলা। 
 
িত্দমান পরিরস্থরত্ র্াই থহাে না থেকনা এখন ত্াি থলাকেিা ত্াি রনকর্দকিি জনয অকপিা 
েিকছ এিং ত্াকর্িকে রনিাি েিা চলকি না। দ্রুত্ রচন্তা েকি থসরলম আকর্ি রর্কলা, 
আমিা সেকল োছাোরছ থথকে এেরি থিষ্টনী বত্রি েকি িত্রুকর্ি রর্কে এরগকয় র্াকিা 
এিং অগ্রসি হওয়াি সমকয় রেছুিা রূ্কি আমাকর্ি থর্সি িিী পাহািায় রছকলা ত্াকর্ি 
থেউ র্রর্ এখকনাও থিাঁকচ থাকে ত্াহকল ত্াকর্ি সকঙ্গও থর্খা হকি। আমাকর্ি পিস্পকিি 
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োছ থথকে রিরিি হকল চলকি না, ত্াই সেকলি র্ারয়ত্ব থােকি ত্াি োন পাকি 
অিরস্থত্ সঙ্গীি রর্কে থখয়াল িাখা। আরম রনকজ মাঝা মারঝ জায়গায় থােকিা থর্খান 
থথকে অগ্রসি হকল মালপত্র এিং রিোমিত্ থছাাঁডাগুরলি থর্খা পাওয়া র্াকি। সুলায়মান 
তু্রম পূিদ অংকিি থনতৃ্ত্ব রর্কি এিং আপরন জাকহর্ িাি, পরিম রর্কেি। সেকল 
র্থাসম্ভি রনিঃিকব্দ অগ্রসি হওয়াি থচষ্টা েিকি। 
 
 দ্রুত্ থসরলকমি থলােজন পািাপারি অিস্থান রনকয় থমািামুরি সারিিদ্ধিাকি এেরি থিষ্টনী 
বত্রি েিকলা এিং সমু্মকখ অগ্রসি হকত্ লাগকলা, ত্াাঁকর্ি সেকলি হাকত্ উর্যত্ অস্ত্র। 
সারিি রু্ই প্রান্ত রেছুিা দ্রুত্ নর্ীত্ীকিি রর্কে এরগকয় থগকলা, রেন্তু মধয অংিরি, 
থর্খানিা থসরলকমি থনতৃ্কত্ব অগ্রসি হরিকলা ত্াকর্ি গরত্ অত্যন্ত ধীি এিং ত্ািা 
হামাগুরড রর্কয় রপছকল রেছুিা উাঁচু  াল রিরিষ্ট ের্দমাক্ত নর্ীপাকি উপরস্থত্ হকলা। এ 
সময় থসরলকমি পাকয়ি সকঙ্গ নিম রেছুি সংঘষদ হকলা- এিা ত্াি এেজন িিীি থর্হ, 
থসিা হাত্ পা ছরডকয় উপুি হকয় পকড আকছ। থসরলম থহাাঁচি থখকয় পকড থগকলা। ত্াি 
এই পত্নই ত্াি জীিন িিা েিকলা, োির্ র্খন থস আিাি উকঠ র্াাঁডাকনাি থচষ্টা 
েিকলা এে ঝাাঁে ত্ীি ত্াি মাথাি রু্ই ফুি উপি রর্কয় ছুকি থগকলা এিং থর্ রু্জন 
থলাে ত্াি রু্পাকি রছকলা ত্ািা ত্ীি রিদ্ধ হকয় হুমরড থখকয় পডকলা। 
 
থসরলম রচৎোি েকি উঠকলা, সেকল নর্ীপাকিি আডাকল আেয় নাও। রেন্তু পাকিি রনচ 
থথকে থিকস আসা ির্হুঙ্কাকিি উচ্চ িকব্দ ত্াি েে  াো পকড থগকলা। অত্রেদত্ িাকি 
আত্মকগাপকন থাো হামলাোিীিা এখন এেকত্র ত্াি বসনযকর্ি থিষ্টনী িিািি এরগকয় 
আসকছ। এেজন বর্ত্যােৃরত্ িত্রু হাকত্ উনু্মক্ত ত্কলায়াি রনকয় থসরলকমি উপি ঝাাঁরপকয় 
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পডকলা। থসরলম ত্াি ত্কলায়াকিি আঘাত্ প্ররত্হত্ েিকলা এিং ত্াি ত্কলায়াি ধিা 
হাত্রি আেকড ধকি িান রর্কলা। ফকল ত্ািা রু্জকন নর্ীি  ালু পাি থিকয় এে সকঙ্গ 
গরডকয় পডকলা। গডাকত্ গডাকত্ রু্জকন সমত্ল জায়গায় রগকয় রস্থি হকলা। গডাকনাি 
সময় বর্ত্যরিি ত্কলায়ািরি থখায়া থগকছ, এখন থস ত্াি রিিাল আেৃরত্ি থািাি মকধয 
থসরলকমি গলারি আেকড ধিাি থচষ্টা েিকলা। ওরর্কে থসরলম ত্াি পািরসে ত্কলায়ািরি 
আিাি সুরিধা জনে মুরষ্টকত্ ধিকত্ থপকিকছ। ত্কি ত্কত্ািকর্ বর্ত্যরিি রিিাল আঙু্গল 
গুরল ত্াি েেনালী থচকপ ধকিকছ। রেন্তু থসরলকমি ত্কলায়াি ত্াি থোমি থির্ েকি 
গিীকি  ুকে থগকলা। সকঙ্গ সকঙ্গ থসরলম অনুিি েিকলা উষ্ণ িক্ত িত্রুরিি িত্স্থান 
থথকে থিরিকয় আসকছ এিং ত্াি েেনালী থচকপ ধিা আঙু্গল গুরল রিরথল হকয় পকডকছ। 
দ্রুত্ র্িাসই ওজকনি িিীিরিকে রনকজি উপি থথকে সরিকয় থসরলম উকঠ র্াাঁডাকলা এিং 
গলা েলকত্ েলকত্ থজাকি শ্বাস রনকত্ লাগকলা। 
 
ত্াি আকিপাকি িয়ঙ্কি লডাই চলকছ। উপকিি রর্কে ত্ারেকয় থস থর্খকত্ থপকলা রেছুিা 
িাকম ের্দমাক্ত পাকিি উপি র্াাঁরডকয় থাো লম্বা এেরি থলাে স্পষ্টত্ই িত্রু পকিি 
থোকনা থসনাপরত্ হকি- হাকত্ থাো ত্কলায়ািরি নারডকয় রনকজি র্কলি থলােকর্িকে 
থমাগল থসনাকর্ি আিমর্ েিাি ইরঙ্গত্ রর্কি। থসরলম ত্াি থোমি িন্ধনীকত্ গুাঁকজ িাখা 
এেরি খাজোিা ছুাঁকড মািাি থছািা থিকন থিি েিকলা, ত্ািপি সত্েদিাকি লিযরস্থি 
েকি থলােরিি রর্কে ছুাঁকড মািকলা। থর্াদ্ধারি থিষ মুহূকত্দ থখয়াল েিকলা থছািারি ত্াি 
রর্কে থধকয় র্াকি, এেপাকি সকি থস থসিাকে লিযচুযত্ েিকত্ চাইকলা। ত্কি পুকিাপুরি 
এডাকত্ পািকলা না, থছািারি ত্াি িাম িাহুি উপকিি অংকিি মাংস থেকি থিরিকয় 
থগকলা। রনরিদে রচকি, থস থসরলকমি রর্কে থধকয় একলা, ত্ািপি থসরলমকে লিয েকি 
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ত্াি ত্কলায়াি চালাকলা। ত্কলায়ািরিি অগ্রিাগ থসরলকমি মুকখি সামকন রর্কয় িাত্াস 
থেকি থিরিকয় থগকলা, োির্ থস খারনেিা রপছকন থহকল পকডরছকলা। গরত্ জডত্াি 
োিকর্ আিমর্োিীরি আকিেিু সামকন এরগকয় একলা, থসই মুহূকত্দ থসরলম ত্াি োন 
পারি এরগকয় রর্কলা ত্াকে লযাং থমকি থফকল থর্য়াি জনয এিং ত্াকত্ োজ হকলা। 
থলােরি হাত্ পা ছরডকয় মারিি উপি আছকড পডকলা। থসরলম ত্াি পািরসে 
ত্কলায়ািরিি িাি রু্হাকত্ িক্ত েকি ধকি থলােরিি ঘাড িিািি সকজাকি থোপ মািকলা 
এিং সকঙ্গ সকঙ্গ ত্াি মৃতু্য হকলা। 
 
মুচকড ত্কলায়ািরি থিি েকি আনাি সময় থলােরিি মাথা ধড থথকে রিরিি হকয় 
থগকলা। থসরলম ত্াি রনকজি ছুাঁকড মািাি থছািারিি িূনযত্া পূির্ েিাি জনয থলােরিি 
িাাঁো আেৃরত্ি ত্কলায়ািরি এে হাকত্ তু্কল রনকলা। ত্ািপি, রু্হাকত্ রু্রি অস্ত্র রনকয় থস 
থসরর্কে এরগকয় থগকলা থর্খাকন ত্াি এেজন িাজপুত্ থর্হিিী রু্জন আিমর্োিীকে 
থঠোকনাি থচষ্টা েিকছ এিং ত্খন উষা লকিি হালো আকলা চািরর্কে ছরডকয় পডকত্ 
শুরু েকিকছ। রনকজি পািরসে ত্কলায়ািরিকে িিদাি মকত্া েকি সামকনি রর্কে িারডকয় 
ধকি ছুকি রগকয় থস এেজন আিমর্োিীকি রনত্কম্বি মাংসল অংকি থসরি  ুরেকয় 
রর্কলা। আহত্ থলােরি ঘুকি লিয রনধদাির্ না েকিই থসরলকমি রর্কে ত্াি ছুরি চালাকলা। 
একত্ থসরলকমি থজািাি োন িাহুি হাত্া রছাঁকড িাহুি অগ্রিাকগ ছুরিরিি আচড লাগকলা। 
থসরলম পাটা ত্াি িাম হাকত্ থাো িাো ত্কলায়ািরি রর্কয় আঘাত্ েিকলা। র্রর্ও িাম 
হাকত্ ধিা অনিযস্ত অকস্ত্রি রু্িদল আঘাত্, ত্িুও অস্ত্ররিি িািসাময িাকলা এিং ফলারিও 
খুি ধািাকলা। থসিা থলােরিি থর্কহি এেপাি গিীিিাকি েত্দন েিকলা এিং থস 
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মারিকত্ পকড থগকলা। ত্াি চুডান্ত িযিস্থা িাজপুত্রি েিকি, ইকত্ামকধযই থস অনয 
িত্রুরিকে পিারজত্ েকিকছ। 
 
এ সময় িহু আিমর্োিী িকর্ িঙ্গ রর্কয় ঘুকি পলায়ন েিকত্ শুরু েকিকছ এিং 
থসরলম র্খন হামাগুরড রর্কয় ের্দমাক্ত নর্ীপাকিি উপকি উঠকলা থর্খকত্ থপকলা রেছু িত্রু 
পকিি থলাে এেকিা গজ রূ্কি সারিিদ্ধ িাকি থিাঁকধ িাখা থমাগলকর্ি থঘাডা গুরলি 
রর্কে অগ্রসি হকি। ইকত্ামকধযই রেছু থলাে মরিয়া িাকি র্রড থেকি থঘাডাগুরলি রপকঠ 
চকড দ্রুত্ সকি পডাি থচষ্টা েিকছ। 
 
সেকল আমাকে অনুসির্ েকিা! থঘাডা গুরলি োছ থথকে িত্রুকর্ি সরিকয় রর্কত্ হকি 
র্াকত্ ত্ািা পালাকত্ িযথদ হয়, পাকিি উপি থথকে রপছকল : নামকত্ নামকত্ থসরলম 
রচৎোি েকি আকর্ি রর্কলা। জল োর্া থপরিকয় থস থঘাডা গুরলি রর্কে থর্ৌডাকত্ 
লাগকলা। 
 
থসরলমকে এরগকয় আসকত্ থর্কখ, থিগুরন পাগরড পরিরহত্ থিকি গডকনি গািাকগািা 
এেরি থলাে, থর্ ইকত্ামকধযই এেরি সার্াোকলা িকঙি থঘাডাি গলাি িাাঁধন োিা থিষ 
েকি মরিয়া হকয় থসিাি সামকনি পাকয়ি িাধনও োিাি থচষ্টা েিরছকলা থস থসাজা হকয় 
র্াাঁরডকয় োাঁকধ থঝালান রিিি ধনুেরি হাকত্ রনকয় ত্াকত্ ত্ীি পরডকয় থসরলমকে লিয 
েকি ছুডকলা। েকয়ে ইরঞ্চি জনয ত্ীিরি থসরলমকে পাি োরিকয় চকল থগকলা। 
অরস্থিিাকি েরম্পত্ আঙু্গকল থস আকিেরি ত্ীি ধনুকে পডাকলা, থসরলম ত্খন প্রায় ত্াি 
োকছ থপৌঁকছ থগকছ, রেন্তু থসরলম ত্াকে ধিকত্ পািাি আকগই থস ত্াি হাকত্ি ধনুেরি 
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মারিকত্ ছুাঁকড থফকল এেরি থঘাডাি থপকিি আডাকল মাথা রনচু েিকলা। থসরলম ত্াকে 
লিয েকি ত্কলায়াি চালাকলা রেন্তু রিফল হকলা। 
 
িিকগাল এিং রচৎোকিি োিকর্ আত্রঙ্কত্ হকয় থঘাডারি থছকড রেছুিা রপরছকয় থগকলা। 
হঠাৎ থসিাি সামকনি পাকয়ি অকধদে েরত্দত্ িাাঁধন রছাঁকড থগকলা। সকঙ্গ সকঙ্গ থঘাডারি 
উন্মকিি মকত্া সামকনি পা রু্রি ছুাঁডকত্ ছুাঁডকত্ রপছকনি রু্পাকয় িি রর্কয় র্াাঁডাকলা। 
থসিাি এেরি পাকয়ি লারথ থিগুরন পাগরডি থলােরিি থপকি আঘাত্ েিকলা এিং থস 
সামকন রর্কে েুকজা হকয় মাথাি থপছকন থঘাডারিি আকিেরি লারথ থখকলা। থলােরিি 
পাগরড মাথা থথকে রছিকে পকড থগকলা, ত্াি খুরল থফকি থগকলা এিং থস অজ্ঞান হকয় 
লুরিকয় পডকলা। থসরলম দ্রুত্ এে পলে ত্াকে পর্দকিির্ েকি িুঝকত্ পািকলা 
থলােরিি পকি আি হুমরে সৃরষ্ট েিা সম্ভি হকি না। সার্াোকলা থঘাডারিি ছুাঁডকত্ থাো 
পকয়ি রর্কে সত্েদ রৃ্রষ্ট থিকখ থসরলম থসিাি গলাি র্রড ধকি থফলকত্ সিম হকলা। 
এেহাকত্ র্রড থিকন থসিাি আকন্দালনিত্ মাথারিকে রস্থি েিাি থচষ্টাি পািাপারি থস 
অনয হাকত্ থসিাি ঘাকডি উপি চাপড মািকত্ লাগকলা এিং থমালাকয়ম েকে থসিাি 
সকঙ্গ েথা িলকত্ লাগকলা। থঘাডারি দ্রুত্ িান্ত হকয় একলা। এই সি রেছু ঘিকলা মাত্র 
রু্ই এে রমরনকিি মকধয এিং থসরলম থঘাডারিি রপকঠ চকড িসকলা। 
 
হাত্, হাাঁিু এিং পাকয়ি সরম্মরলত্ রনকর্দিনাি সাহাকর্য থসরলম থঘাডারিকে চারলত্ েিকত্ 
লাগকলা এিং সমু্মকখ অগ্রসি হওয়া িত্রুকর্ি ধাওয়া েিকত্ লাগকলা র্ািা ত্ািই মকত্া 
রজন রিহীন থঘাডা থছািাকি। প্ররত্পকিি থর্াদ্ধািা রত্ন মাইল রূ্িিত্দী থছাি থছাি পিদত্ 
সারিি রর্কে অগ্রসি হকি। অল্প সমকয়ি মকধয থসরলকমি েজন খারনে থর্হিিী ত্াি 
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সকঙ্গ থর্াগ রর্কলা। প্রথম রর্কে িত্রুপকিি থঘাডসওয়ািকর্ি সকঙ্গ থসরলকমি র্কলি রূ্িত্ব 
েকম আসাি থোকনা লির্ থর্খা থগকলা না। রেন্তু এেিু পকড িত্রু থঘাডসওয়ািকর্ি 
এেজন িুর এেরি জলপ্রিাহ লারফকয় থপরুকনাি পি ত্াি থঘাডারি রেছুিা রপছকল 
থগকলা। থর্কহতু্ ত্াি থোকনা লাগাম িা রজন রছকলানা ত্াই থস থঘাডাি রপঠ থথকে রছিকে 
পকড থগকলা এিং রপিল মারিকত্ গডাকত্ লাগকলা। ত্াি পকড র্াওয়া থখয়াল েকি 
অগ্রিত্দী র্লরি র্াকর্ি সংখযা আি নয় জন হকি, থমকে থগকলা এিং ত্াাঁকর্ি র্লপরত্ 
িকল র্াকে মকন হকলা থস আকর্ি রর্কলা থঘাডা গুরলি মুখ ঘুরিকয় রফকি একস ত্াকর্ি 
সাথীকে উদ্ধাি েিাি জনয র্াকত্ ধাওয়ািত্ থসরলম ও ত্াি র্কলি হাকত্ থস না পকড। 
 
 র্লপরত্রি ত্কলায়াি হাকত্ রনকয় ত্াি িার্ারম িকঙি থঘাডারিকে থসরলকমি রর্কে 
থছািাকলা। র্খন ত্ািা পিস্পকিি োছাোরছ হকলা ত্খন উিকয়ই একে অনযকে লিয 
েকি ত্কলায়াি চালাকলা। উিকয়ই িযথদ হকলা এিং মরিয়া হকয় আিাি পিস্পিকে 
আিমর্ েিাি জনয িড আোকিি িৃি িচনা েকি পিস্পকিি রর্কে থধকয় একলা। 
এিাকি র্খন ত্ািা োছাোরছ হকলা থসরলম ত্াি থঘাডাি রপঠ থথকে প্ররত্পকিি উপি 
ঝাাঁরপকয় পডকলা এিং ত্াকে সহ মারিকত্ আছকড পডকত্ সিম হকলা। মারিি সকঙ্গ 
সংঘকষদি সময় ত্াকর্ি উিকয়ি ত্কলায়ািই হাত্ থথকে ছুকি থগকলা। থসরলকমি রজহ্বায় 
োমড পডায় থস মুকখি মকধয িকক্তি স্বার্ থপকলা। 
 
র্াইকহাে, ত্ািা উিকয় ধডমড েকি উকঠ র্াাঁডাকলা এিং পিস্পিকে জাপকি ধকি েুরস্ত 
লডকত্ লাগকলা। ত্ািা র্খন আগুরপছু েিকছ ত্খন অকচনা িত্রুরি ত্াি থোমি িন্ধনী 
থথকে এেরি থছাি থছািা থিি েিকত্ থচষ্টা েিকলা। থসই মুহূকত্দ থসরলম ত্াি মাথা রর্কয় 
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থলােরিি মুকখি উপি ত্ীব্র গুাঁকত্া রর্কলা। থলােরিি নােরি মি েকি থিকঙ থগকলা এিং 
থস িলমল পাকয় রেছুিা রপরছকয় থগকলা। থলােরি ত্খকনা রিমূঢ় অিস্থায় িকয়কছ, থসরলম 
ত্াি থছািা ধিা হাত্রি ধকি থমাচি রর্কলা এিং থছািারি ত্াি হাত্ থথকে পকড থগকলা। 
ত্ািপি ত্াি িক্তাক্ত মুকখ সকজাকি রু্রি ঘুরষ মািকলা। এি ফকল ত্াি থঠাাঁি থফকি রু্িাগ 
হকয় থগকলা এিং এেরি র্াাঁত্ থিকঙ থগকলা। এিাকি থসরলম ত্াি উরু এিং থপকিি 
সংকর্াগ স্থকল সিুি লারথ হাোকলা। ত্ীব্র লারথ থখকয় থর্ই থস িাজ হকয় সামকনি রর্কে 
ঝুাঁেকলা থসরলম ত্াি রু্ই মুরষ্ট এেরত্রত্ েকি ত্াি ঘাকডি উপি আঘাত্ েিকলা ফকল থস 
মারিকত্ আছকড পডকলা। আকি পাকি নজি িুরলকয় থসরলম দ্রুত্ ত্াি পািরসে 
ত্কলায়ািরি খুাঁকজ থপকলা এিং থসরি ত্াি র্ির্াোত্ি প্ররত্পকিি গলায় থঠরেকয় 
ধিকলা। ইকত্ামকধযই অরধোংি িত্রু থর্াদ্ধা হয় ধিািায়ী হকয়কছ নয়কত্া আত্মসমপদর্ 
েকিকছ। থসরলম ত্াি প্ররত্পকিি িক্তাক্ত মুখ পর্দকিির্ েকি একত্ািুেু িুঝকত্ পািকলা 
থর্ থস এেজন ত্রুর্। তু্রম থে এিং থেকনা তু্রম আমাি রিরিি আিমর্ েকিকছা? 
 
 আমাি নাম হাসান, আরম গালরর্র্ এি িাজাি থজযষ্ঠ পুত্র, ত্রুর্রি উিি রর্কলা, থসই 
সকঙ্গ থুতু্ি সকঙ্গ মুকখি থিত্ি থথকে িাঙা র্াাঁকত্ি িিাংি থিি েিকলা। আরম থত্ামাি 
রিরিি আিমর্ েকিরছ োির্ আরম অনুমান েকিরছলাম রনরিত্ িাকিই থত্ামাি রিরিকি 
থোকনা উচ্চপর্স্থ থমাগল িকয়কছ এিং ত্াকে রজরম্ম েিা আমাি উকদ্দিয রছকলা। 
 
 থেকনা? 
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ত্াি রিরনমকয় আমাি িািাকে মুক্ত েিাি জনয থর্ মুিজার্ এি রূ্কগদ থমাগলকর্ি হাকত্ 
িন্দী িকয়কছ। 
 
 ত্াি অপিাধ রে?। 
 
 ত্াি অপিাধ রত্রন রসোন্দাি িাহ্ এি প্ররত্ অনুগত্ রর্রন রহনু্দস্তাকনি রসংহাসকনি নযার্য 
উিিারধোিী রছকলন। থমাগলকর্ি হাকত্ রসোন্দাি িাহ্ এি মৃতু্যি পি আমাি রপত্া 
থমাগল িাসকনি প্ররত্ আনুগত্য প্রর্িদন েিকত্ অস্বীেৃরত্ জানান… রনকজি িক্তাক্ত নাে 
মুখ হাকত্ি উকটা রপঠ রর্কয় মুছাি জনয হাসান এেিু থামকলা ত্ািপি আিাি িলা শুরু 
েিকলা, রত্রন পাহাডী অঞ্চকল পারলকয় র্ান এিং র্ার্ািি জীিন র্াপন শুরু েকিন। 
েকয়ে র্িে ধকি রত্রন এিাকি রনকজি অরস্তত্ব িিা েিকত্ সিম থহান। রেন্তু ছয় 
সপ্তাহ আকগ রত্রন এই অঞ্চকলি এেজন থমাগল থসনাপরত্ি পরিেরল্পত্ ফাাঁকর্ আিো 
পকড িন্দী থহান। 
 
 তু্রম রনকজ িুঝকত্ পাকিারন থর্ থত্ামাি িািাি এই রিকিাধীত্া অথদহীন? 
 
 আরম িুকঝরছ এিং ত্াকে এ েথা িকলওরছ, রেন্তু রত্রন থত্া আমাি িািা। রত্রন র্কত্া 
িড িুলই েরুন না থেকনা আরম আমাি জকন্মি জনয ত্াি প্ররত্ েৃত্জ্ঞ এিং ত্াি প্ররত্ 
রিশ্বস্ত থাো আমাি বনরত্ে র্ারয়ত্ব। এই র্ারয়ত্ব থিাকধি োিকর্ই ত্াকে উদ্ধাি েিাি 
জনয আরম সিদাত্বে থচষ্টা চারলকয়রছ। 
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থছকলরি সরত্য েথাই িলকছ জাাঁহাপনা, জাকহর্ িাি িলকলা, থস এেিু আকগ থসরলকমি 
পাকি একস র্াাঁরডকয়রছকলা। এই অঞ্চকল আমাি অকনে আত্মীয় স্বজন িকয়কছ এিং 
থছকলরিি পরিিাি এই এলাোয় সুপরিরচত্। 
 
জাহাপনা? 
 
হাসাকনি থচহািায় রিস্ময় ফুকি উঠকলা। আপরন থে? 
 
 থত্ামাি িীষর্ অিাে লাগকছ ত্াই না? আরম থসরলম, সম্রাি আেিকিি থজযষ্ঠ পুত্র। 
 
েথাগুরল থিানা মাত্র হাসাকনি মকধয দ্রুত্ প্ররত্রিয়া হকলা, হামাগুরড রর্কয় এরগকয় থস 
র্ি ফুি রূ্কি পকড থাো ত্াি থছািারি হস্তগত্ েিকত্ চাইকলা। রেন্তু অকধদে রূ্িত্ব 
অরত্িম েিাি আকগই, থসরলম ত্াি ধািাকলা পািরসে ত্কলায়ািরিি অগ্রিাগ হাসাকনি 
পাাঁজকিি মকধয  ুরেকয় রর্কলা। রফনরে রর্কয় িক্ত থিরিকয় একলা এিং েকয়ে মুহূকত্দি 
মকধযই হাসান, এেজন অনুগত্ সন্তান, মৃতু্যি থোকল  কল পডকলা। অথচ রপত্াি প্ররত্ 
অিাধযত্া প্রর্িদকনি জনয থস রনকজ রনিদাসকনি পকথ র্াত্রা েকিকছ, থসরলম মকন মকন 
িািকলা। 
 
* 
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তু্ষািপাত্ হকি। র্রর্ও এিা অকটািি মাকসি প্রথম সপ্তাহ চলকছ, োিুকলি র্রির্-পূিদ 
অংকিি রগরিপথ অঞ্চকল স্বািারিকেি তু্লনায় রেছুিা আকগই িীত্োল শুরু হকয় থগকছ। 
িীঘ্রই তু্ষাকিি োিকর্ রহনু্দস্তাকন থফিত্ র্াওয়াি পথ রুদ্ধ হকয় পডকি, থসরলম িািকলা, 
র্রর্ও ইকত্ামকধয ত্াি রপত্াি ত্াি প্ররত্ সর্য় হওয়াি থোকনা োির্ থনই। ইনু্দজ নর্ীি 
ত্ীকি লডাই এি সময় আহত্ এে আফগানী বসনয গত্োল সন্ধযায় ত্াি থিকঙ র্াওয়া 
িাম পাকয় রহম-র্ংিকনি রিোি হকয়কছ। থলােরিি িারড োিুকল এিং থস থিাোি মকত্া 
থপিওয়াকি আকিাগয লাকিি জনয না থথকে রনকজি জন্মস্থাকনি রর্কে অগ্রসি হওয়াি 
জনয পীডাপীরড আিম্ভ েকি। র্াইকহাে, থস থহরেমকে অনুকিাধ েকি পুকিাকনা আফগান 
পদ্ধরত্কত্ ত্াি রহম-র্ংরিত্ পাকয় পশুি উষ্ণ রিষ্ঠা থলপন েকি পরি থিকধ থর্য়াি জনয। 
থসরলম এিং থহরেমকে অিাে েকি রর্কয় পদ্ধরত্রি িাকলাই োজ েিকছ। েকয়ে ঘটা 
পকি থর্খা থগকলা পাকয়ি থশ্বত্ িাি অকনেিা েকম রগকয় িকত্ি স্বািারিে িঙ রফকি 
আসকছ। 
 
 থসরলকমি পািা-সিুজ মুখািির্ সকি রগকয় এে মুহূকত্দি জনয প্রচণ্ড ঠাণ্ডা তু্ষাি রমরেত্ 
িাত্াকসি ঝাপিা লাগকলা। গাকয় পুরু থিডাি চামডাি জযাকেি থাো সকেও থস থর্কহি 
অিযন্তকি ত্ীব্র োপুরন অনুিি েিকলা। সুলায়মান থিকগি িকনরর্ োয়র্াি থগাাঁকফি রনকচ 
থঠাাঁি রু্রিকে নীলকচ থর্খাকি। গত্ েকয়ে সপ্তাহ ধকি থস থগাফ িাখা শুরু েকিকছ এিং 
থসগুরলি জনয থস িীষর্ গিদও থিাধ েকি। িত্দমাকন িািী তু্ষািপাত্ হকি এিং থসগুরল 
ত্াকর্ি চািপাকি র রিি মকত্া জকম উঠকছ। িিফ আিৃত্ মারিকত্ সামকনি পা রু্রি 
রপছকল রগকয় থসরলকমি ধূসি থঘাডারিি মাথা রনচু হকয় থগকলা এিং থস রনকজ রপঠ থথকে 
পকড র্াওয়াি উপিম হকলা। রজকনি রপছকনি রর্কে োত্ হকয় থস থজাকি লাগাম থিকন 
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ধিকলা এিং ক্লান্ত জাকনায়ািরি রনকজকে সামকল রনল। রঠে থসই মুহূকত্দ সামকন থথকে থর্ 
িব্দ থিকস একলা থসরলকমি োকছ ত্াকে মকন হকলা থঘাডাি খুকিি পর্াঘাকত্ি িব্দ। 
 
 সেকল থাকমা। আরম রেছু শুকনরছ। জাকহর্ িাি, রেছু থলাে রনকয় সমু্মকখ এরগকয় রগকয় 
ত্র্ন্ত েকি আসুন, থসরলম রচৎোি েকি িিীকর্ি অরধনায়েকে আকর্ি রর্কলা। 
িারেকর্ি মালপকত্রি গারড গুরলি চািপাকি প্ররত্িিামূলে অিস্থান রনকত্ আকর্ি রর্ন। 
 
োিা হকত্ পাকি িকল থত্ামাি মকন হয়? সুলায়মান থিগ রজজ্ঞাসা েিকলা। 
 
 থস িযাপাকি আমাি থোকনা ধাির্া থনই, রেন্তু আমাকর্ি ঝুাঁরে থনয়া রঠে হকি না। 
 
জাকহর্ িাি র্খন অধদিরল্পত্ গরত্কত্ থঘাডা রনকয় তু্ষাকিি পর্দাি আডাকল হরিকয় থগকলা, 
থসরলম ভ্রুেুরি েিকলা। আইনোনুন িরজদত্ িহু থচাি োোকত্ এই রগরিপথ গুরলকত্ 
ছরডকয় রছরিকয় আকছ। রেন্তু ত্ািাও িত্দমাকন সংখযায় িৃরদ্ধ পাওয়া পাাঁচকিা উিমিাকি 
সিস্ত্র থর্াদ্ধা সম্বরলত্ থমাগল িারহনীকে আিমর্ েিকত্ রিধা েিকি। থপকিায়াকিি 
আকি পাকি অিরস্থত্ থগাত্রগুরল থথকে এই অরত্রিক্ত থর্াদ্ধাকর্ি রনকয়াগ েিা হকয়কছ। 
লডাই েিাই এই থগাত্রগুরলি সর্সযকর্ি প্রধান থপিা। ত্ািা সেকল রিকিষ িাকি ঠাণ্ডা 
সহয েিাি সামথদ সম্পি িাকি জন্ম থর্য়া থলামি িাি থঘাডাি রপকঠ সওয়াি হকয় আকছ। 
িিদাি পািাপারি ত্াাঁকর্ি থঘাডাি রজকনি পাকি চামডাি খাকপ িিা িকয়কছ লম্বা নল 
রিরিষ্ট গার্ািনু্দে। থসরলম ত্াি রনকজি অস্ত্রগুরল পিখ েকি রনকলা। ত্াি থোমকিি 
খাকপ িকয়কছ পািরসে ত্কলায়ািরি। এছাডাও থোমি িন্ধনীকত্ আকিা থগাজা িকয়কছ 
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এেরি সাধাির্ থছািা এিং এেরি ছুাঁকড মািাি থছািা। ত্াি রজকনি সকঙ্গ িাাঁধা িকয়কছ 
রু্ই রর্কে ফলা রিরিষ্ট রু্দ্ধেুঠাি। এেজন থোরচদ(িযরক্তগত্ থসিে) থসরলকমি গার্ািনু্দে 
এিং ত্ীি-ধনুে িহি েিকছ। ত্কি িত্দমাকনি রৃ্রষ্টিরক্ত রুদ্ধ েকি থর্য়া তু্ষািপাকত্ি 
মাকঝ িনু্দে িা ত্ীি থোকনািাই থত্মন োকজ আসকি না োির্ ঝাপসা রৃ্িযপকি রূ্িিত্দী 
লিয রস্থি েিাই েরঠন। 
 
িাযু়প্রিাহ আকিা ত্ীব্রত্ি হকয় উঠকছ, প্রচণ্ড থিা থিা িকব্দ ত্া সরু রগরিপথ থিকয় 
ত্াাঁকর্ি রর্কে থধকয় আসকছ। িীকত্ েম্পমান থসরলকমি থঘাডারি অস্বরস্তকত্ থহ্রষাধ্বরন 
তু্লকছ এিং থসিা মাথা রনচু েকি সুলায়মান থিকগি থঘাডারিি গাকয়ি সকঙ্গ থঘাঁষকত্ 
চাইকলা। থসরলম থজাকি লাগাম থিকন ধিকলা। সামকন র্রর্ থোকনা রিপর্ থথকে থাকে 
থসিা থমাোকিলা েিাি জনয আকগই প্রস্তুত্ থােকত্ হকি- ইনু্দজ নর্ীি ত্ীকিও ত্াি 
প্রস্তুত্ থাো উরচত্ রছকলা….উৎেরেত্ সময় িকয় চকলকছ এিং থসরলম ত্ীক্ষ্মরৃ্রষ্টকত্ থশ্বত্ 
তু্ষাি আিিকর্ি রর্কে ত্ারেকয় থথকে পরিরস্থরত্ থিাঝাি থচষ্টা েিকছ। ত্ািপি 
িাযু়প্রিাকহি উচ্চ িকব্দি মাকঝ ত্াি মকন হকলা থস হালো িাকি রত্নিাি সংরিপ্ত রিঙ্গা 
ধ্বরন শুনকত্ থপকলা- সি রেছু রঠে আকছ এই মকমদি ইরঙ্গত্ রহকসকি ত্া আকগই রনধদাির্ 
েিা রছকলা। রু্ই এে রমরনি পকি আকিা োকছ এিং স্পষ্টিাকি থস এেই িেম রিঙ্গা 
ধ্বরন শুনকত্ থপকলা এিং এেিু পকি ত্াি বসনযিা তু্ষাকিি পর্দাি আডাল থথকে থিরিকয় 
একলা। ত্ািা আকিা োকছ এরগকয় আসাি পি থসরলম থর্খকত্ থপকলা আকিা এেেজন 
নতু্ন সর্সয ত্াি থলােকর্ি োছ থথকে অনুসির্ েকি অগ্রসি হকি। 
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 জাহাপনা। জাকহর্ িাি থসরলকমি রর্কে এরগকয় একলা। র্ারড সহ ত্াি সমস্ত অিয়ি 
তু্ষািািি। োিুকলি প্রিাসে সাইফ খান, এেরি প্ররত্রনরধ র্ল পারঠকয়কছন আপনাকে 
র্াত্রাপকথি িারে অংকিি পথ থর্রখকয় রনকয় র্াওয়াি জনয। 
 
থসরলকমি একত্াির্ িানিান হকয় থাো োাঁধ রু্রি রিরথল হকয় একলা। ত্াি র্ীঘদ রনিদাসন 
র্াত্রা িীঘ্রই সমাপ্ত হকত্ র্াকি। 
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২৫. োিুললর মোষাধযি 
 
নগি িিাোিী রু্কগদি রিিাল থর্য়ালরি-র্া থিরিিিাগ জায়গায় েমপকি র্ি ফুি পুরু-
িীত্োলীন ঝডঝঞ্ঝাি রিরুকদ্ধ োিুল িহিরিি জনয উিম প্ররত্কিাধ িযিস্থা রহকসকি 
োজ েিকছ। রু্ই রর্ন আকগ থসরলকমি োিুকল থপৌঁছাকনাি পি থথকে ঝকডা আিহাওয়াি 
খুি এেিা উিরত্ হয়রন। থসরলম থর্ িড আোকিি র্িিাি হলরিকত্ িত্দমাকন িকয়কছ 
থসিাি মধযস্থকল অিরস্থত্ অরিেুকণ্ড খিে োঠ থপাডাি ঠাস ঠাস িব্দ হকি এিং থথকে 
থথকে অরিসু্ফরলঙ্গ রছিকে উঠকছ। আগুকনি ত্াপ থাো সকেও থসরলম হাড পর্দন্ত িীত্ল 
েম্পন অনুিি েিকছ। থস আগুকনি আকিেিু োকছ রগকয় রনকজি হাত্ রু্রি গিম 
েিকত্ েিকত্ সাইফ খাকনি জনয অকপিা েিকত্ লাগকলা, থর্ এেিু আকগ ত্াি 
পরিচািেকর্ি রনকর্দিনা প্রর্ান েিকত্ থগকছ। 
 
পরিচািেিা র্খন অরিেুণ্ডরিি মকধয আকিা োঠ রর্কলা, থসরলম পাি রফকি লম্বা েিরিি 
থিষ প্রাকন্তি রনচু মকঞ্চি উপি অিরস্থত্ রসংহাসনরিি রর্কে ত্াোল। থসিাি লাল 
মখমকলি গরর্রি ফযাোকি হকয় থগকছ এিং থসানা থমাডাকনা পায়া গুরল িয়প্রাপ্ত হকয় 
রনষ্প্রি হকয় পকডকছ। লাকহাি িা ফকত্হপুি রিরিি িাজপ্রাসার্ গুরলকত্ এমন মরলন 
রসংহাসন থাোি েথা েল্পনাও েিা র্ায় না। রেন্তু থসরলম রসংহাসনরিি রর্কে সেদ্ধ 
রৃ্রষ্টকত্ ত্াোকলা। এই রসংহাসনরিকত্ই ত্াি প্ররপত্ামহ, িরিষযত্ থমাগল সাম্রাকজযি মূল 
জনে িািি োিুকলি িাজা রহকসকি আসন গ্রহর্ েিকত্ন এিং িাজয পরিচালনা 
েিকত্ন। সম্ভিত্ এই আসনরিকত্ িকসই রত্রন ত্াাঁি রহনু্দস্তান অরির্াকনি সংেল্প থঘাষর্া 
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েকিরছকলন। েকিি অমসৃর্ পাথুকি থর্য়াকলি উাঁচুকত্ অিরস্থত্ ধািেগুরলকত্ স্থারপত্ 
মিাকলি েরম্পত্ আকলাকত্ থসরলম ত্াি েল্পনাি রৃ্িযপকি থর্কনা িািিকে স্পষ্ট থর্খকত্ 
পারিকলা রত্রন গরিদত্ িঙ্গীকত্ থোমি িন্ধনীকত্ রু্ক্ত আলমগীি সহ রসংহাসকন িকস 
আকছন। থর্িাকি িািি একত্া রূ্কি অিরস্থত্ োিুল থথকে রনজ উচ্চাোঙ্ক্ষা পূির্ েিাি 
জনয রহনু্দস্তান অরির্াকন অগ্রসি হকয়রছকলন রঠে অনুরূপিাকি ত্াি প্রকপৌকত্রি পকিও 
রে থিখ থসরলম রচিরত্ি িরিষযত্িার্ী িাস্তিায়ন েিাি জনয এেই িেম অরির্ান েিা 
সম্ভি নয়? থসরলম রনকজকে সান্ত্বনা রর্কলা। তু্ষািপাত্ েকম আসাি সকঙ্গ সকঙ্গ থস 
োিুকলি উিকিি পাহাডী এলাোি িাগাকন অিরস্থত্ িািকিি সমারধ র্িদন েিকি…। 
 
 িািি থর্ েরঠন রুি পরিকিকি থথকে রহনু্দস্তান জকয়ি পরিেল্পনা েকিরছকলন ত্াি 
তু্লনায় িাহািী অংেির্ এিং রিলারসত্ায় পরিপূর্দ রহনু্দস্ত থনি থমাগল িাজপ্রাসার্ গুরলি 
িালুপাথকিি োরুোজ, সুগন্ধী জকলি থফায়ািা এিং জােজমেপূর্দ উৎসি আকয়াজকনি 
বিপিীত্য রু্ই স্থাকনি রিিাল রূ্িকত্বি থচকয়ও থিরি রেছুি জনয পৃথে। অিিয োিুকলি 
রু্গদপ্রাসার্রি িহি থথকে অকনে উপকি এেরি বিলান্তিীকপি উপি রনমদার্ েিা 
হকয়রছকলা রুরচিানকর্ি প্রিংসা অজদকনি জনয নয়। এরি রনমদার্ েিা হকয়রছকলা এই 
অঞ্চকলি থিপকিায়া থগাত্র গুরলি মাকঝ ত্রাস সৃরষ্টি জনয এিং এই এলাোি মধয রর্কয় 
প্রিারহত্ িারর্জয পথ গুরল রনয়ির্ েিাি জনয। িড িড িারর্জয োকফলা র্াি মাধযকম 
সািা িছি ধকি মরর্মারর্েয থথকে শুরু েকি রচরন, িস্ত্র, মসলা সহ আকিা িহু রেছু 
পরিিারহত্ হয় থসগুরলি োছ থথকে প্রাপ্ত িাজকস্বি উপিই োিুকলি উপাজদন রনিদিিীল 
এিং এজনয থসগুরলি রনিাপিা রিধান েিাও োিুকলি প্রিাসকেি র্ারয়ত্ব। এমনরে 
িত্দমাকন োিুল থথকে প্রাপ্ত িাজস্ব থমাগল থোষাগাকিি জকনযও গুরুত্বপূর্দ। মাফ েিকিন 
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জাহাপনা, আপনাকে এো থিকখ র্াওয়াি জনয আরম রু্িঃরখত্। সাইফ খান ত্াি থজল্লার্াি 
রিয়াকলি চামডাি আস্তির্ রিরিষ্ট আলখাল্লা পরিরহত্ অিস্থায় পুনিায় আরিিূদত্ হকলা। 
থস এেজন মজিুত্ গডকনি সর্য় থচহািাি মধযিয়সী থলাে, র্রর্ও ত্াি িাম গাকল 
এেরি সার্া িকর্দি লম্বা িত্রচহ্ন িকয়কছ এিং ত্াি িাম োকনি স্থকল অসমত্ল থগালারপ 
মাংস িযত্ীত্ আি রেছু থনই। এসি িত্ থর্কখ অনুমান েিা র্ায় থস এেজন রু্ধদষদ 
থর্াদ্ধা, ত্কি থসরলম জানকত্া না থস িহু িছি ধকি থমাগল সম্রাকিি পকি সীমান্তিত্দী 
এলাোয় েৃরত্কত্বি সকঙ্গ রু্দ্ধ চারলকয়কছ এিং এি পুিস্কাি স্বরূপ আেিি ত্াকে 
োিুকলি প্রিাসে রহকসকি রনরু্ক্ত েকিকছন। আপরন র্রর্ অনুমরত্ থর্ন ত্াহকল আরম 
আমাি অনযানয সিাসর্কর্ি সকঙ্গ আপনাি পরিচয় েরিকয় রর্কত্ চাই। 
 
রনিয়ই। 
 
সাইফ খান রফসরফস েকি ত্াি পরিচািেকে রেছু িলকলন এিং থস র্িিাকি প্রকিকিি 
র্িজাি রর্কে এরগকয় রগকয় থসরি খুলকলা। ত্ািপি ছয়জন মিীকে পথ থর্রখকয় োকছ 
রনকয় একলা। প্রিাসে একে একে সেলকে পরিচয় েরিকয় রর্কত্ লাগকলন-ইরন আমাি 
অশ্বসংগ্রাহে, ইরন িসর্ সংগ্রাহে, ইরন থসনাপরত্… প্রকত্যকে থসরলমকে েুরর্দি েিকত্ 
লাগকলা, থসরলম থেিল িরত্া িিত্ ত্াকর্ি পর্দকিির্ েিকলা। রেন্তু এিপি সাইফ 
খান এমন এেজকনি নাম উচ্চাির্ েিকলা র্াি প্ররত্ থসরলম রিকিষ আগ্রহ রনকয় 
ত্াোকলা। ইরন রগয়াস থিগ, োিুকলি থোষাধযি। রগয়াস থিগ…নামরি আকগ থর্কনা 
থোথায় থস শুকনকছ? থসরলম েুরর্দিিত্ লম্বা আডষ্ট থলােরিকে িাকলা মকত্া লিয 
েিকলা। থলােরি র্খন আিাি থসাজা হকয় র্াাঁডাকলা থসরলম ত্াি সূক্ষ্ম থচায়াল রিরিষ্ট 
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মুখরি রচনকত্ পািকলা- সিদকিষ ত্াকে র্খন থর্কখকছ থস তু্লনায় ত্াি মুখরি অকনে েম 
অনাহািগ্রস্ত মকন হকলা রেন্তু এখকনাও থস থিাগাই আকছ। থসরলকমি েল্পনাি রৃ্রষ্টকত্ 
সময় রপরছকয় থগকলা। থস থসই িালেরিকত্ পরির্ত্ হকলা, থর্ ফকত্হপুি রিরিি র্িিাি 
েকি আেিকিি সমু্মকখ র্াাঁরডকয় থাো রগয়াস থিকগি িক্তিয েির্ েিকছ। 
 
 আমাি মকন আকছ থসই ঘিনারিি েথা র্খন আপরন ফকত্হপুি রিরিকত্ একসরছকলন, 
রগয়াস থিগ। 
 
থজকন আরম সম্মারনত্ থিাধ েিরছ জাহাপনা। 
 
 আপনাি পরিিাি থেমন আকছ? 
 
 ত্ািা সেকল সুস্থ সিল িকয়কছ জাাঁহাপনা। োিুকলি পাহাডী আিহাওয়া ত্াকর্ি জনয 
সহায়ে হকয়কছ। 
 
 আি আপনাি েনযারি? থসরলম থমকয়রিি নামরি স্মির্ েিাি জনয রু্দ্ধ েিকত্ লাগকলা। 
থমকহরুকিসা, এিাই ওি নাম ত্াই না? 
 
জ্বী, জাাঁহাপনা। থমকহরুকিসা, নািীকর্ি মধযরস্থত্ সূর্দ। থসও িাকলা আকছ। 
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 স্পষ্টত্ই আপরন এখাকন িাকলাই গুরছকয় রনকয়কছন। আমাি রপত্া আপনাকে োিুকল 
পারঠকয়রছকলন এেজন সহোিী রহসািিিে রহকসকি রেন্তু িত্দমাকন আপরন এেজন পূর্দ 
থোষাধযি, থসরলম িলকলা, এিং এেিু ইত্স্তত্ েকি আিাি শুরু েিকলা: িািা আমাকে 
োিুকল পারঠকয়কছন এি িাসন িযিস্থা পরির্িদন েিাি জনয এিং এ রিষকয় রনরিত্ 
হওয়াি জনয থর্ এখান থথকে অরজদত্ িাজস্ব িাজেীয় থোষাগাকি রঠে মকত্া পাঠাকনা 
হকি রে না। 
 
আরম আমাি জীিন িারজ থিকখ িলকত্ পারি এেরি মুরাও অপচয় হকি না। 
 
 শুকন খুরি হলাম, রেন্তু ত্া সকেও আরম আপনাি রহসাি িরহ গুরল পর্দকেির্ েিকত্ 
চাই। 
 
রনিয়ই জাহাপনা। আরম রহসাি িরহগুরল এখাকন রনকয় আসকত্ পারি, অথিা র্রর্ 
আপনাি মরজদ হয় ত্াহকল ঝকডি প্রকোপ েকম আসাি পি আপরন এই গিীকিি গৃহ 
র্িদন েকিও থসগুরল র্াচাই েিকত্ পাকিন। 
 
রঠে আকছ, আরম র্াকিা। 
 
থসরলম এিং োিুকলি প্রিাসেকে থিকখ িারেিা র্খন প্রস্থান েিকলা, থসরলম রেছুির্ 
অরিেুকণ্ডি রর্কে ত্ারেকয় িইকলা। রগয়াস থিগ সম্পকেদ ত্াি মকন রেছুিা থেৌতূ্হল সৃরষ্ট 
হকয়কছ, প্রথম িাি ত্াকে ফকত্হপুি রিরিকত্ থর্খাি সময় থর্মনিা হকয়রছকলা। থর্মন 
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সহজ িাকি ত্াি মুখ থথকে মসৃর্ িােযগুরল থিরিকয় আসরছকলা ত্া থর্ থোকনা সিাসকর্ি 
জকনযই মানানসই। ত্থারপ, থস র্খন রগয়াস থিগকে িাজস্ব আর্াকয়ি রিষকয় প্রশ্ন 
েকিরছকলা ত্খন ত্াি থচহািা থেমন হকয়রছকলা থসিা থসরলকমি রৃ্রষ্ট এডায়রন। 
পািরসেরিকে ত্াি আত্মসম্মানকিাকধি িযাপাকি অত্যন্ত সকচত্ন মকন হকয়কছ। 
 
জীিকনি বিরচত্রময় ধির্ সম্পকেদ ত্াি র্ার্ী ত্াকে রেছু েথা িকলরছকলন এিং থসিা 
রিকিষিাকি রগয়াস থিগ সম্পকেদ, েথাগুরল থসরলকমি মকন পডকলা। রত্রন িরিষযত্িার্ী 
েকিরছকলন এই পািরসেরি এেরর্ন হয়কত্া থমাগল সাম্রাকজয থোকনা গুরুত্বপূর্দ িূরমো 
পালন েিকি। রেন্তু প্রশ্ন হকলা থসিা থেমন িূরমো? িাকলা না মন্দ? পাকি ত্ারেকয় 
থসরলম থর্খকত্ থপকলা সাইফ খান ত্াকে একত্াির্ থেৌতূ্হল রনকয় লিয েিরছকলা। থস 
রে িািকছ? এই থর্, সম্রাকিি রিপথগামী পুত্র োিুকল থপ্ররিত্ হকয়কছ ত্াি অপেকমদি 
িারস্তস্বরূপ? সাইফ খাকনি জানাি েথা থর্ থসরলকমি পরির্িদকেি িূরমো থনহাকয়ত্ 
এেরি অজুহাত্ এিং ত্াকে িাজধানী ত্যাগ েিকত্ হকয়কছ অত্যন্ত লজ্জাজনে িাকি। 
গুজি অত্যন্ত দ্রুত্ অগ্রসি হয়, এমন রে আিুল ফজল র্রর্ ত্াকে এই রিষকয় থোকনা 
রচরঠ নাও রলকখ থাকে (ত্কি থসরলম রনরিত্ থর্ আিুল ফজল সাইফ খানকে রচরঠ 
রলকখকছ), হয়কত্া এমন রনকর্দিনাও প্রর্ান েকিকছ থর্ থসরলকমি আচির্ সম্পকেদ ত্ি। 
আিুল ফজলকে অিরহত্ েিকত্ হকি। রনকজি মকনি রিভ্রারন্ত থগাপন েিকত্ থসরলম 
রজজ্ঞাসা েিকলা, আমাকে রগয়াস থিগ সম্পকেদ রিস্তারিত্ িলুন। রত্রন রে সরত্যই থত্মন 
র্ি এিং সৎ থোষাধযি থর্মনিা রত্রন র্ারি েকিন? 
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োিুকল মহামানয সম্রাকিি ত্াি তু্লনায় উিম থসিে আি থেউ থনই। রত্রন োকফলা, 
িহি এিং গ্রামগুরল থথকে েি আর্াকয়ি পদ্ধরত্ি উিরত্ সাধন েকিকছন। গত্ পাাঁচ 
িছি ধকি আরম েিুকলি প্রিাসে রহকসকি র্ারয়ত্ব পালন েিরছ। এ সমকয়ি মকধয রত্রন 
িাজস্ব আয় অকধদকেি থচকয় থিরি িৃরদ্ধ েকিকছন। 
 
িহু িছি আকগ আেিকিি সামকন িক্তিয প্রর্াকনি সময় রগয়াস থিগ র্কত্ািা রনকিদজাল 
রছকলা আকজা হয়কত্া থত্মনই িকয়কছ, থসরলম িািকলা। থস আকিা উপলরব্ধ েিকলা 
সাইফ খান ত্াি আচির্ সম্পকেদ থোকনা রিিির্ী আিুল ফজলকে পাঠাকলা রেনা অথিা 
থস সাইফ খান সম্পকেদ থোকনা প্ররত্কির্ন বত্রি েিকলা রে না এ সম্পরেদত্ রচন্তা 
িািনা অথদহীন। ত্াকে এেজন রিকিেিুরদ্ধসম্পি পরির্িদকেি মকত্া োিুকলি িাজস্ব 
আর্ায় এিং প্রিাসরনে িযিস্থা পর্দকিির্ েিকত্ হকি রপত্াি প্ররত্রনরধ রহকসকি। 
থেিলমাত্র এ োকজ সফল হকলই ত্াি পকি পুনিায় আেিকিি থনেরৃ্রষ্ট লাকিি 
সম্ভািনা িকয়কছ। 
 
* 
 
তু্ষািপাত্ িন্ধ হকয়কছ এিং রূ্গদপ্রাচীকিি উপি জকম থাো িিফ গলকত্ শুরু েকিকছ। 
সমু্মকখ অগ্ররূ্ত্ থঘািসওয়াি এিং রপছকন জাকহর্ িাি ও অনযানয থর্হিিীকর্ি রনকয় 
থসরলম থঘাডাি রপকঠ আরসন হকয় রূ্গদপরিখাি উপি পাত্া োকঠি  ালু পািাত্ন রর্কয় 
থনকম একলা। রনকচি িহকি অিরস্থত্ রগয়াস থিকগি িারডকত্ র্াওয়াি জনয থস সুলায়মান 
থিগকে আমির্ জারনকয়রছকলা। রেন্তু ত্াি রু্ধিাই হাসকত্ হাসকত্ ত্াি প্রস্তাি প্রত্যাখযান 
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েকি িকলকছ রহসািরনোকষি থিকত্র ত্াি থত্মন মাথা থনই। ঠাণ্ডা িাত্াকসি ধাক্কায় 
িীকত্ি ফযাোকি নীল আোকি থছাি থছাি তু্লি থমঘ উকড চকলকছ র্খন থসরলম িহি 
প্রাচীকিি সমু্মকখ উপরস্থত্ হকলা। প্রাচীকিি থিত্কি অিরস্থত্ সিাইখানা গুরল থথকে 
িািাি থধায়া উঠকছ থর্খাকন মুরষ্টকময় েষ্টসরহষু্ণ ভ্রমর্োিী র্াত্রারিিরত্ েিকছ। রেন্তু 
র্খন িীত্োল থিষ হকি এিং সিগুরল রগরিপথ চলাচকলি উপরু্ক্ত হকি ত্খন োিুল 
থলাকে থলাোির্য হকয় উঠকি। ত্খন িাস্তা রর্কয় হািকল থেউ হয়কত্া রিি িা রত্রি 
ধিকনি িাষা শুনকত্ পাকি। সাইফ খান থসরলমকে এমনিাই িকলকছ। সাইফ খান 
থসরলকমি সঙ্গী হওয়াি জকনয রিকিষ আগ্রহ প্রোি েকিরছকলা। অিিয োিুকল একস 
থসরলম থর্খাকনই থর্কত্ থচকয়কছ থসখাকনই থস ত্াি সকঙ্গ থর্কত্ থচকয়কছ। রেন্তু থসরলম 
সাইফ খাকনি উকদ্দিয সম্পকেদ সরন্দহান হকয় উকঠ। থস রে ত্াি উপি নজির্ািী েিাি 
থচষ্টা েিকছ? থস র্াই থহাে, থসরলম প্রকর্রিে প্রিাসকেি ক্লারন্তেি সঙ্গ, এেই গকল্পি 
পুনিািৃরি এিং সূ্থল থেৌতু্কেি রিষকয় রিিক্ত হকয় পকডরছকলা। থস ত্াই রসদ্ধান্ত থনয় 
রগয়াস থিকগি সকঙ্গ থর্খা েিাি সময় ত্াকে সকঙ্গ থনকি না। 
 
রগয়াস থিকগি িারডরি িড আোকিি এেরি থর্াত্লা িিন র্া গাকছ  াো এেরি চত্বকিি 
এেপাি জুকড বত্রি েিা হকয়কছ। থোষাধযি, সিুজ থিিকমি পাগরড পকড এিং রু্পাকি 
সারিিদ্ধ পরিচািে রনকয় িারডি িাইকি অকপিা েিরছকলা থসরলমকে অিযথদনা জানাকনাি 
জনয। থসরলম থর্খকত্ থপকলা থর্খাকন থস থঘাডা থথকে নামকি থসখান থথকে শুরু েকি 
িারডি থচস্টনাি(এে ধিকনি িার্াম গাকছি োঠ) োকঠি পারলি েিা রসাঁরড পর্দন্ত িিফ 
গলা িূরমি উপি লম্বা থিগুরন িকঙি মখমল রিছাকনা হকয়কছ। 
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জাহাপনা, আমাি গৃকহ আপনাকে স্বাগত্ জানারি। রগয়াস থিগ এেজন সরহসকে হাকত্ি 
ইিািায় সরিকয় রর্কয় রনকজই থসরলকমি থঘাডাি থিোিরি িক্ত েকি ধিকলা র্খন থস 
নামকলা। র্য়া েকি আমাি সকঙ্গ আসুন। 
 
 থসরলম ত্াি থর্হিিী এিং অনয বসনযকর্ি ইিািায় িাইকি থােকত্ িকল রগয়াস থিগকে 
অনুসির্ েিকলা এিং িারডি প্রকিি িাকিি থিত্কি অিরস্থত্ উঠান থপরিকয় এেরি িড 
আোকিি রিলাসিহুল আসিািপকত্র সরজ্জত্ েকি উপরস্থত্ হকলা। েকিি মকধয রু্রি 
ধাত্ি ঝুরডি মকধয েয়লা রধে রধে েকি জ্বকল েিরিকে উষ্ণ থিকখকছ। েকিি থর্য়াল 
গুরলকত্ রঘয়া িকঙি িাহািী োরুোজ েিা পর্দ ঝুলকছ এিং থর্য়াকলি োছাোরছ 
জায়গায় নীলা িকর্দি মখমকলি িারলস ও থোলিারলস পরিপারি েকি সাজান। থমকঝকত্ 
রিছান সমৃদ্ধ িকর্দ িরর্দল িত্িরি র্কথষ্ট পুরু এিং নমনীয়, এগুকলা োিুল রূ্কগদি 
তু্লনায় রনিঃসকন্দকহ উিত্ এিং িযয়িহুল-িাস্তকি লাকহাকিি প্রসার্ ছাডাি পি থথকে এি 
থথকে উিম রেছু থসরলম থর্কখরন। 
 
 আপরন অত্যন্ত থসৌরখন জীিনর্াপন েকিন, থসরলম মন্তিয েিকলা। রগয়াস থিকগি 
িারডি চমৎোরিত্ব আিাকিা ত্াি মকন সকন্দহ প্রজ্জ্বরলত্ েকিকছ। সাইফ খাকনি িাষয 
অনুর্ায়ী থস র্রর্ থেষ্ঠ েি আর্ায়োিী হয়ও, থস রে রেছু মাখন ত্াি রনকজি জকনযও 
সরিকয় িাখকছ? 
 
 আমাি গৃহ আপনাি পছন্দ হকয়কছ থজকন আরম আনরন্দত্। পািকসয আমাি িারড থর্মন 
রছকলা থত্মরন িাকিই আরম সিরেছু সাজাকনাি থচষ্টা েকিরছ। নানা গডকনি োরুোজ 
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এিং নেিা েিা িালী সহ অকনে রেছু আমর্ানী েকিরছ। িহু িারর্জয োকফলা েিুকলি 
উপি রর্কয় চলাচল েকি, ত্াকর্ি োকছ এেজন মানুষ থর্ থোকনা থিাগযপর্য থপকত্ 
পাকি। র্য়া েকি সামানয জলখািাি গ্রহর্ েরুন। োিুকল থর্ আঙু্গি জন্মায় ত্া থথকে 
উিম মাকনি সুিা প্রস্তুত্ হয়- একেিাকি গজনীল রিখযাত্ সুিাি অনুরূপ। অথিা আপরন 
থগালাকপি রনর্দাস রর্কয় বত্রি িিিত্ও পান েিকত্ পাকিন। আমাি স্ত্রী ত্াি রনকজি 
িাগাকন উৎপারর্ত্ থগালাপ থথকে এই িিিত্ বত্রি েকি। 
 
িিিত্ই রর্ন। 
 
 এেজন পরিচািে থসরলকমি সামকন রূপাি পারন িরত্দ িারি ধিকলা হাত্ থধায়াি জনয 
এিং ত্ািপি ত্াকে এেরি সুগন্ধরু্ক্ত থত্ায়াকল রর্কলা হাত্ থমাছাি জনয। অনয আকিে 
জন পরিচািে এেরি রূপাি পান পাকত্র িিিত্ থ কল ত্াি রর্কে িারডকয় রর্কলা। থসরলম 
পাত্ররি রনকয় িিিকত্ চুমুে রর্কলা। রগয়াস থিগ রঠেই িকলকছ। িিিকত্ি স্বার্ ও গন্ধ 
এের্ম থগালাপ ফুকলি মকত্াই। 
 
আরম রহসাি িরহ গুরল আপনাি পর্দকিিকর্ি জনয প্রস্তুত্ থিকখরছ জাহাপনা। আপরন 
থোকনা রহসাি আকগ থর্খকত্ চান? োকফলা েি নারে গ্রামীর্ িাজস্ব? 
 
 এেিু পকি রহসাি থর্খকিা, থসরলম িলকলা, থস রসদ্ধান্ত রনকয়কছ আলাপচারিত্াি মাধযকম 
রগয়াস থিকগি থিত্ি থথকে থোকনা থিাস ত্থয থিি েকি আনাি। প্রথকম এখাকন 
আপনাি জীিনর্াপন ধির্ সম্পকেদ রেছু িলুন। এ রিষকয় আরম জানকত্ আগ্রহী। 
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 থোকনা রৃ্রষ্টকোর্ থথকে জাহাপনা? 
 
আপরন এেজন রিরিত্ এিং সংসৃ্করত্িান থলাে। আপরন োিুকলি মকত্া জায়গায় 
রনকজকে মারনকয় রনকলন েীিাকি? এখানোি রিিার্মান থগাত্রগুরল, ত্াাঁকর্ি আমির্ 
ঝগডা লডাই এিং থলািী সওর্াগিকর্ি মাকঝ আপরন েীিাকি পরিতৃ্প্ত জীিন 
োিাকিন? 
 
এেজন মানুষ ত্াি মনকে রস্থি েিকত্ পািকল থর্ থোকনা থিকত্রই পরিতৃ্রপ্ত লাি েিকত্ 
পাকি। এিং স্মির্ েরুন জাাঁহাপনা, এমন রু্গদম অঞ্চকল োজ েিাি সুকর্াগ থপকয় 
আমাি েৃত্জ্ঞ হওয়াি র্কথষ্ট োির্ িকয়কছ। র্খন আপনাি রপত্া আমাকে সপরিিাকি 
এখাকন পাঠাকলন ত্খন রত্রন আমাকে চিম র্ারির থথকে উদ্ধাি েকিরছকলন এিং 
িাকলািাকি থিাঁকচ থাোি আিা প্রর্ান েকিরছকলন। এই অঞ্চলরি ইসফাহান িা লাকহাকিি 
মকত্া নয়, রেন্তু আরম েকঠাি পরিেম েকিরছ, আমাি র্ারয়ত্ব সরঠে িাকি পালন েিাি 
থচষ্টা েকিরছ এিং ত্াি পরির্রত্কত্ আমাি জীিকন সমৃরদ্ধ একসকছ। মহামানয সম্রাি ত্াি 
থসিেকর্ি উিম পারিেরমে প্রর্ান েকিন। ইকত্ামকধয আরম র্কত্া সম্পর্ অজদন েকিরছ 
ত্াি সাহাকর্য আরম অনায়াকস পািকসয রফকি রগকয় নতু্ন জীিন শুরু েিকত্ পারি। রেন্তু 
আরম আপনাি রপত্াি এেজন রিশ্বস্ত িৃত্য এিং আরম এখাকনই থােকত্ চাই র্কত্ারর্ন 
পর্দন্ত আমি পকি ত্াকে উিম থসিা প্রর্ান েিা সম্ভি। হয়কত্া এেরর্ন রত্রন আমাি 
োকজ সন্তুষ্ট হকয় আমাকে রর্ল্লী িা আগ্রাি মকত্া সমৃদ্ধ থোকনা নগিীকত্ রনকয়াগ প্রর্ান 
েিকিন। 
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রগয়াস থিকগি রচন্তা িািনা র্কথষ্ট রু্রক্তসঙ্গত্, থসরলম িািকলা। রেন্তু র্রর্ রত্রন আপনাকে 
থসিেম থোকনা রনকয়াগ না থর্ন? থসরলম রজজ্ঞাসা েিকলা। 
 
 আরম আমাি িত্দমান পর্ রনকয় র্কথষ্ট পরিতৃ্প্ত িকয়রছ জাাঁহাপনা। র্খন থোকনা মানুষ 
থর্খকত্ পায় মৃতু্য ত্াকে এিং ত্াি পরিিািকে গ্রাস েিকত্ এরগকয় আসকছ এিং এি 
থথকে পরিত্রার্ পায় ত্খন থস ত্াি র্া আকছ ত্াি জনয েৃত্জ্ঞত্া অনুিি েকি এিং র্া 
থস অজদন েিকত্ পািকি না ত্া রনকয় রু্িঃখ প্রোি েকি না। এিা আমাকর্ি সেকলি 
জনযই এেরি উিম রিির্ীয় রিষয় জাাঁহাপনা, আমাকর্ি জীিকনি গন্তিয র্াই থহাে না 
থেকনা। 
 
 থসরলম সামানয চমকে উঠকলা। রগয়াস থিগ রে ত্াি অিস্থা সম্পকেদ পকিাি ইরঙ্গত্ 
প্রর্ান েিকলা? অিিয থস অত্যন্ত সম্মাকনি সাকথ েথা গুরল িকলকছ। র্াই থহাে, থস 
রনকজ একত্া বধর্দিীল এিং র্ািদরনে হকত্ পািকি না। র্খনই থোকনা িাজেীয় 
িাত্দািাহে োিুল রু্কগদি প্রকিি িাি অরত্িম েকিকছ, ত্াি মকন হকয়কছ এই হয়কত্া 
ত্াি রপত্া ত্াকে িাজধানীকত্ থেকে পারঠকয় িাত্দা থপ্রির্ েকিকছন, রেন্তু অর্যািরধ 
আেিি ত্াকে এেরি িােযও থপ্রির্ েকিনরন। িিং ত্াি োকছ থর্ প্রিাসরনে রচরঠ গুরল 
একসকছ ত্াি সিগুরলই আিুল ফজকলি থলখা এিং র্থািীরত্ থসগুরল নানা অপ্রাসংরঙ্গে 
প্রকশ্ন জজদরিত্, থর্মন োিুকলি প্ররত্িিা িযিস্থা িত্দমাকন থেমন িা োন্দাহাকি র্াওয়াি 
িাস্তারিি িত্দমান অিস্থা রে, ইত্যারর্। 
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র্য়া েকি এখান থথকে এেরি রমষ্টাি থচকখ থর্খুন। অরত্রথকর্ি রমরষ্ট রর্কয় আপযায়ন 
েিা পািকসযি থিওয়াজ। আমাি স্ত্রী রনজ হাকত্ এগুকলা োঠিার্াম ও মধু রর্কয় বত্রি 
েকিকছ। 
 
 আপনাি স্ত্রী রে এেিাই? 
 
 থস আমাি থর্কহি এেরি অকঙ্গি মকত্া। ওকে ছাডা আমাি আি োউকে প্রকয়াজন 
থনই। 
 
আপরন এেজন থসৌিাগযিান পুরুষ। খুি েম মানুষই এমন েথা িলকত্ পাকি, থসরলম 
িলকলা, রগয়াস থিকগি িক্তিয ত্াকে ত্াি র্ার্া এিং র্ার্ীি সম্পকেদি েথা মকন েরিকয় 
রর্কলা। আপনাি স্ত্রীি পািকসয রফকি র্াওয়াি জনয মন খািাপ হয় না? 
 
 আমাকর্ি িত্দমান অিস্থাকন থস আমাি মকত্াই পরিতৃ্প্ত, আল্লাহ আমাকর্ি র্কথষ্ট 
আিীিদার্ প্রর্ান েকিকছন। 
 
 থসরলম থোষাধযকিি রর্কে ত্ারেকয় িইকলা। ত্াি আত্মমর্দার্া থিাধ এিং সরহষু্ণত্া 
ত্াকে অরিিূত্ েকিকছ। থস মকন মকন িািকলা ত্াি থর্ থোকনা স্ত্রীি সকঙ্গ ত্াি িন্ধন 
এিেম িরলষ্ঠ হকল িাকলা হকত্া। রেন্তু এ সময় ত্াি মকন পডকলা থস এখাকন একসকছ 
রগয়াস থিকগি োছ থথকে িাজকস্বি রহসাি রনোষ সম্পকেদ ধাির্া লাকিি জনয, ত্াি 
িযরক্তগত্ জীিন সম্পকেদ জানাি জনয নয়। আপনাি রহসাি িরহ গুরল রনকয় আসুন রগয়াস 
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থিগ এিং থসগুরল আমাি োকছ িযাখযা েরুন। সাইফ খান আমাকে িকলকছ আপরন েি 
আর্ায় পদ্ধরত্কত্ িযাপে উিরত্ সাধন েকিকছন… 
 
* 
 
িাকত্ি উষ্ণ িাত্াস ঘুাঁকিকপাডা, মসলা এিং রুরি থসাঁোি ত্ীব্র ঘ্রাকর্ পূর্দ হকয় িকয়কছ। 
োিুকলি নাগরিেিা ত্াকর্ি সান্ধযকিাকজি আকয়াজকন িযস্ত হকয় পকডকছ িারডি সমত্ল 
ছার্ গুরলকত্। থসরলম িহকিি িাস্তা রর্কয় থঘাডাি রপকঠ চকড অগ্রসি হকি। সর্য আিম্ভ 
হওয়া িসকন্তি রিগত্ সপ্তাহ। গুরলকত্ থস একত্া িাি রগয়াস থিকগি িারডকত্ র্াওয়া আসা 
েকিকছ থর্ ত্াি ধূসি িকঙি স্টযারলয়ন থঘাডারি এখন হয়কত্া থচাখ িাাঁধা অিস্থায় 
থসখাকন থপৌঁছাকত্ পািকি। তু্রম ঐ িুকডারিি সকঙ্গ রে একত্া আলাপ েকিা? তু্রম ত্াি 
সকঙ্গ একত্া সময় োিাও র্া আরম আমাি রনকজি িািাি সকঙ্গ েখকনা োিাইরন, 
সুলায়মান থিগ থসই রর্ন আকিা আকগ এমন মন্তিয েকিরছকলা, থর্মনিা থস আকগও 
েকয়েিাি েকিকছ। এ ঘিনা ত্াকে িীষর্ অিাে েকিকছ। থর্ থসরলম োিুকলি 
আকিপাকিি জঙ্গকল িুকনা গাধা রিোি িা পাহাকড িাজপারখ উডাকনাি ির্কল রগয়াস 
থিকগি সঙ্গই থিরি পছন্দ েিকছ। 
 
 রিষয়রি থসরলম রনকজও রঠে িযাখযা েিকত্ পািকছ না। রগয়াস থিকগি মাকঝ থস এেরি 
সংসৃ্করত্িান, সিয িযরক্তত্ব খুাঁকজ থপকয়কছ। রত্রন এেজন িুরদ্ধমান এিং আধযারত্মে 
গিীিত্া সম্পি মানুষ থর্ ত্াি মকত্াই সীমািদ্ধত্া ও অপূর্দত্া অনুিি েকি। রেন্তু 
থসরলকমি মকত্া অতৃ্রপ্তকিাধ ত্াি মাকঝ থনই। িত্দমাকন থসরলকমি রগয়াস থিকগি সকঙ্গ 
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সািাকত্ি উকদ্দিয ত্াি র্িত্া এিং সত্ত্া র্াচাই এি মকধয সীমািদ্ধ থনই। ইকত্ামকধযই 
থোষাধযি ত্াি রহসাকিি স্পষ্টত্া এিং রনিুদলত্া প্রমার্ েিকত্ সিম হকয়কছ। এিং 
এিাও পরিষ্কাি িাকি থিাঝা থগকছ থর্ ত্াি রিলাস িহুল জীিন র্াপন িযয় ত্াি 
পর্ারধোি অনুর্ায়ী প্রাপ্ত থিত্কনই রমিাকনা সম্ভি হকি। ত্াছাডা রত্রন িযরক্তগত্ িুেিাে 
িযিসা েকিও িাকলাই থিাজগাি েকিন। থসরলম আকিা আরিষ্কাি েকিকছ ত্াকর্ি 
রু্জকনি মকধয িয়কসি িযাপে পাথদেয থাো সকেও রিল্পেলা এিং প্রােৃরত্ে অকনে 
রিষকয় ত্াকর্ি আগ্রকহি রমল িকয়কছ। 
 
আজকেি িাত্রি অিিয রেছুিা রিি ত্াৎপর্দ রিরিষ্ট। আজ প্রথম িাকিি মকত্া রগয়াস 
থিগ ত্াকে র্াওয়াত্ েকিকছ ত্াি সকঙ্গ সান্ধযিিাকজ অংি থনয়াি জনয। থসরলম রূ্ি 
থথকে থোষাধযকিি িারডরিি রর্কে ত্ারেকয় থর্খকত্ থপকলা থসরি আকলা ঝলমল েিকছ। 
লাল, সিুজ, নীল এিং হলুর্ িকর্দি োাঁকচি রচমরন রু্ক্ত লেন িারডরিি সমু্মকখি রিরিি 
গাকছি োল থথকে ঝুলকছ। িারডরিি প্রকিি পকথি উিয় রর্কে চািফুি উাঁচু ঝাডিারত্র্ান 
স্থাপন েিা হকয়কছ র্াকত্ িহু সংখযে থমামিারত্ প্রজ্জ্বরলত্ েিা হকয়কছ। িত্নখরচত্ 
আগিিারত্ র্াকন স্থারপত্ সুগন্ধী িজন রমরষ্ট গন্ধ ছডাকি। 
 
র্থািীরত্ রগয়াস থিগ ত্াকে অিযথদনা জানাকত্ িাইকি অকপিা েিরছকলা। থর্ থোকনা 
সমকয়ি তু্লনায় আজ ত্াি থপািাে পরিির্ আকিা থিরি জাাঁেজমেপূর্দ। 
 
ত্াি থিিকমি আলখাল্লারি ফুল এিং প্রজাপরত্ি নেিা েিা এিং ত্াি থোমকি থসানাি 
রিেকল িাাঁধা িকয়কছ হারত্ি র্াাঁকত্ি হাত্ল রিরিষ্ট খিি র্াি খাপরি প্রিাল এিং 
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িািকোয়াজ এি সমন্বকয় বত্রি। ত্াি মাথায় িকয়কছ এেরি লম্বা আোকিি মখমকলি 
িুরপ। এমন িুরপ থসরলম পািসয থথকে আেিকিি িাজসিায় আগত্ িাহ্ এি 
প্ররত্রনরধকর্ি মাথায় থর্কখকছ। 
 
 স্বাগত্ম জাহাপনা। র্য়া েকি আমাি সকঙ্গ থিাজকনি স্থাকন চলুন। থসরলম রগয়াস 
থিগকে অনুসির্ েকি উঠান পাি হকলা র্াি থর্য়াল রঘয়া িঙ এিং থমৌরি ফুকলি 
আর্কল নেিা েিা হকয়কছ। থসখান থথকে এেরি েরিকোি হকয় ত্ািা অকপিােৃত্ থছাি 
আোকিি আকিেরি উঠাকন উপরস্থত্ হকলা। উঠানরি জুকড গারলচা রিছান হকয়কছ। এে 
পাকিি থর্য়াল থথকে থিিকমি িারময়ানা িাঙাকনা হকয়কছ এিং ত্াি রনকচ স্বল্প উচ্চত্াি 
রেিাকন এোরধে থছাি থছাি িারলি সাজাকনা িকয়কছ। থসরলম রেিানরিকত্ আসন গ্রহর্ 
েিকত্ই রগয়াস থিগ হাত্ ত্ারল রর্কলা। সকঙ্গ সকঙ্গ এোরধে পরিচািে এরগকয় একলা, 
ত্াাঁকর্ি এেজন থসরলকমি হাত্ থধায়াি পারন রনকয় একসকছ এিং অনযিা রেিাকনি 
সমু্মকখি রনচু থিরিলরিকত্ র্াকমকস্কি চার্ি রিরছকয় ত্াি উপি থগালাকপি শুেকনা পাপরড 
ছরডকয় রর্কলা। 
 
আরম আমাি জন্মস্থাকনি ঐরত্হযিাহী খািাি প্রস্তুত্ েরিকয়রছ। আিা েরি আপরন থসগুরল 
উপকিাগ েকি তৃ্প্ত হকিন, রগয়াস থিগ িলকলা। 
 
থসরলকমি জীিকন র্কত্া িেম খািাি আস্বার্ন েকিকছ রগয়াস থিকগি পরিকিরিত্ রেছু 
রেছু পািরসে খািাি ত্াি তু্লনায় অকনে থিরি সুস্বারু্ মকন হকলা ত্াি োকছ। খার্য 
ত্ারলোয় িকয়কছ থির্ানাি আখরনকত্ (সস) িািা েিা রফজট পারখি মাংস; খুিারন এিং 

http://www.bengaliebook.com/


রুলার অভ দা ওয়ার্ল্ড : এম্পায়ার অভ দা ম াগল । অযাললক্স রাদারল ার্ড 

552 

www.bengaliebook.com                                  সূচিপত্র 
 

 

থপস্তািার্াম ঠাসা থিডাি থিাস্ট; লম্বা সুগরন্ধ জাফিান, োরলকমি উজ্জ্বল র্ানা, রেসরমস 
এিং রিরিি সুস্বারু্ িার্াম রু্ক্ত থপালাও; থসদ্ধ েিা থিগুন এিং মিিসুরিি ঘন থঝাকল 
েুরিকয় খাওয়াি জনয পাত্লা মচমকচ রুরি প্রিৃরত্। রগয়াস থিকগি পরিচািেিা থসরলকমি 
পানপাত্ররি োিুকলি খাজা থখায়ান সাইর্ অঞ্চকলি উৎেৃষ্ট সুিায় সিদির্ িিপুি 
িাখকলা। 
 
 থসরলম লিয েিকলা থোষাধযি রনকজ পান আহাকিি থিকত্র রমত্কিাজী এিং থসরলকমি 
ঘন ঘন প্রিংসা িােযগুরল থমকন থনওয়া ছাডা থত্মন থোকনা েথাও থস িলকলা না। রেন্তু 
র্খন প্রধান থিাকজি বত্জসপত্র সরিকয় রনকয় আঙু্গি, রূপাি আস্তি রু্ক্ত োঠিার্াম এিং 
িসাল ত্িমুজ পরিকিিন েিা হকলা, ত্খন রগয়াস থিগ িলকলা, জাাঁহাপনা, আরম 
আপনাি োকছ এেরি উপোি প্রাথদনা েিকত্ চাই। র্রর্ সম্মরত্ থর্ন, আমাি স্ত্রী 
আপনাি সকঙ্গ থর্খা েিকত্ চায়। 
 
রনিয়ই, থসরলম উিি রর্কলা, থস অনুিি েিকলা এিা ত্াকর্ি িনু্ধকত্বি প্ররত্ িযাপে 
সম্মান থর্াজে এেরি প্রস্তাি। িীরত্ অনুর্ায়ী থেিল পুরুষ আত্মীয়িাই গৃকহি মরহলাকর্ি 
মুখর্িদন েিকত্ পাকি। থসরলম িািকছ ত্াকর্ি আসকনি রিপিীকত্ অিরস্থত্ থর্য়াকলি 
উপকিি রর্কে আিারর্ত্ োকঠি ঝালকিি রপছন থথকে রগয়াস থিকগি স্ত্রী এিং েনযা 
ত্াাঁকর্ি একত্াির্ লিয েিরছকলা রে না। 
 
আপরন অত্যন্ত সর্য় জাহাপনা। রগয়াস থিগ ত্াি এেজন পরিচািেকে রফসরফস েকি 
রেছু িলকলা এিং সকঙ্গ সকঙ্গ প্রস্থান েিকলা। েকয়ে রমরনি পি, এেরি লম্বা এিং 
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হালো পাত্লা গডকনি অিয়ি উঠানরিকত্ উপরস্থত্ হকলা। ত্াি মুখমণ্ডল থনোকি  াো, 
রেন্তু থসই িস্ত্রখকণ্ডি উপকি অিরস্থত্ রনখুাঁত্ থচাখ রু্রি থসরলম থর্খকত্ থপকলা এিং চওডা 
মসৃর্ েপালরিও। রনরিত্িাকিই ত্াি িয়স রগয়াস থিকগি তু্লনায় েম। মরহলারি ত্াি 
োন হাকত্ িুে স্পিদ েকি থসরলমকে সংরিপ্ত েুরর্দি েিকলা এিং ত্খন রগয়াস থিগ 
িলকলা, জাহাপনা এরি আমাি স্ত্রী, আসমত্। 
 
 আপনাি আরত্কথয়ত্াি জনয অসংখয ধনযিার্ আসমত্। আরম োিুকল আসাি পি এি 
থথকে উিম খািাকিি স্বার্ আি পাইরন। 
 
আপরন আমাকর্ি িযাপেিাকি সম্মারনত্ েকিকছন জাাঁহাপনা। িহু িছি আকগ আপনাি 
রপত্া মহামানয সম্রাি আমাকর্ি পরিিািকে র্ারির থথকে িিা েকিরছকলন রেম্বা ত্াি 
থথকেও খািাপ রেছু থথকে। আপনাকর্ি প্ররত্ আমাকর্ি ঋকর্ি অরত্ িুরত্ম পরিমার্ 
আজ পূির্ েিকত্ থপকি আরম তৃ্প্ত। থস ত্াি স্বামীি মকত্াই সম্ভ্রান্ত পািরসে িাষায় 
েথা গুরল িলকলা এিং ত্াি েেস্বি এোধাকি সুকিলা এিং রনচু। 
 
 আমাি রপত্া আপনাি স্বামীকে রনকয়াগ প্রর্ান েকি এেজন উিম এিং রিশ্বস্ত থসিে 
লাি েকিকছন। আমাকর্ি োকছ আপনাকর্ি থোকনা ঋর্ থনই। 
 
আসমত্ ত্াি স্বামীি রর্কে এে পলে ত্াোকলা। জাাঁহাপনা, আপনাি। োকছ আমাকর্ি 
আকিেরি আরজদ িকয়কছ। র্রর্ অনুমরত্ থর্ন, ত্াহকল আমাকর্ি েনযা থমকহরুকিসা 
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আপনাকে ত্াি নাচ থর্খাকি। ত্াি রিিেগর্, র্ািা ত্াকে পািরসে  কঙ নাচ রিরখকয়কছ, 
ত্ািা িকল থস নৃত্যেলায় ত্কত্ািা অর্ি নয়। 
 
অিিযই ত্াি নাচ থর্খকিা আরম। থসরলম গরর্কত্ থহলান রর্কয় িসকলা এিং গাঢ় লাল 
িকর্দি সুিায় থছাি েকি চুমুে রর্কলা। থসই থমকয়রিকে থর্খাি জনয ত্াি িীষর্ থেৌতূ্হল 
হকি, র্াকে এেরি গাকছি থখার্কল থিকখ চকল র্াওয়া হকয়রছকলা িুকনা পশুি খার্য 
হওয়াি জনয। 
 
রত্নজন িারজকয় হারজি হকলা-রু্ইজন  ুরল এিং এেজন িংিীিার্ে।  ুরলগর্ আসন 
গ্রহর্ েকিই ত্াকর্ি িার্যর্কি িরক্তিালী থিাল তু্লকলা এিং িাাঁরিওয়ালা ত্াি থমাহন 
িাাঁরিকত্ অসাডত্া সৃরষ্টোিী এে িহসযময় সুি সৃরষ্ট েিকলা। ত্ািপি িারজকয়কর্ি 
িাজানাি সকঙ্গ সমরন্বত্ ত্াকল এোরধে ঘটাি িুং িাং িব্দ এরগকয় একলা র্খন 
থমকহরুকিসা উঠানরিকত্ থর্ৌকড আরিিূদত্ হকলা। থস ত্াি মাকয়ি মকত্াই থনোি পকড 
আকছ রেন্তু থনোকিি উপকিি অংকি উনু্মক্ত থচাখ রু্রি আসমকত্ি মকত্াই রু্যরত্ময় এিং 
িড িড। থস মাছিাঙাি পালকেি মকত্া নীল িকর্দি থিিকমি র লা আলখাল্লা পকড 
আকছ। থস র্খন ত্াি হাত্ রু্রি উপকি তু্কল থঘািা শুরু েিকলা ত্খন থসরলম ত্াি 
রু্হাকত্ রু্রি থসানারল চােরত্ থর্খকত্ থপকলা র্াি মাকঝ থছাি থছাি রূপালী ঘটা রু্ক্ত 
িকয়কছ। 
 
থর্ সিদকিষ নািীরিি থসরলকমি সামু্মকখ থনকচরছকলা থসই আনািেরল থসরলকমি মকনি 
পর্দায় িরর্কেি জনয থিকস উঠকলা, থসই সকঙ্গ ত্াকে রঘকি থর্ অনুকিাচনা এিং লজ্জা 
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ত্াকে গ্রাস েকিরছকলা ত্াি সৃ্মরত্ও। ত্কি থমকহরুকিসা থর্  কঙ নাচকছ থসরলম ত্া 
রহনু্দস্তাকন েখকনা থর্কখরন। ত্াি নাকচি িঙ্গীমা গুরল থোমল, ধীি এিং সুরনয়রিত্। ত্াি 
হালো-পাত্লা িাহু এিং আঙু্গল গুরলি মুরা, ত্াি মাথাি নডাচডা, ত্াি িিীকিি 
িাজেীয় থর্ালা এিং িাজনাি ত্াকল ত্াকল ত্াি থমকহর্ী চরচদত্ পাকয়ি উত্থান-পত্ন 
সিরেছু রমকল এে সকম্মাহনী আকিি বত্রি েিরছকলা। এ সময় িাজনাি িব্দ িাডাি 
সাকথ সাকথ থসরলম সামকনি রর্কে ঝুাঁকে একলা। থমকহরুকিসা ত্াি মাথারি থপছকনি 
রর্কে এমন িাকি থহরলকয় রর্কলা থর্কনা নাকচি আনকন্দ থস উচ্ছ্বরসত্ এিং ত্খনই হঠাৎ 
েকি িাজনা িন্ধ হকয় থগকলা, আি থমকহরুকিসা থিািনীয় িাকি থসরলকমি পর্রু্গকলি 
সমু্মকখ হাাঁিু থগকড রনচু হকলা। 
 
 পািকসয িসন্ত িিকর্ি উৎসকিি সময় এই নাচরি থর্খকত্ িাহ্ খুি পছন্দ েকিন, রগয়াস 
থিগ িলকলা, ত্াি মুখমণ্ডকল থোমল গিদ ফুকি উকঠকছ। 
 
থত্ামাি রপত্াি সকঙ্গ আরম এেমত্, সরত্যই থত্ামাি নাকচি র্িত্া অসাধাির্। র্য়া েকি 
উকঠ র্াাঁডাও। 
 
থমকহরুকিসা রিনয়ী িঙ্গীকত্ উকঠ র্াাঁডাকলা, রেন্তু থর্ই থস ত্াি েপাকলি উপি একস পডা 
এেগুি উজ্জ্বল োকলা চুল সিাকত্ থগকলা অমরন ত্াি থনোকিি এে পাি ছুকি রগকয় 
ত্াি মুখমণ্ডল উকন্মারচত্ হকয় পডকলা। ত্াি নােরি থছাি এিং খাডা এিং ত্াি রচিুেরি 
থোমল িাে রিরিষ্ট। এে মুহূকত্দি জনয থস সিাসরি থসরলকমি থচাকখি রর্কে ত্াোকলা, 
ত্ািপি দ্রুত্ থনোিরি থিাঁকধ রনকলা। 
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* 
 
তু্রম ত্াকে খুি অল্প সমকয়ি জনয থর্কখকছা। 
 
 থসিাই র্কথষ্ট রছকলা সুলায়মান থিগ। 
 
হয়কত্া থসিা এ োিকর্ থর্ তু্রম অকনে রর্ন র্ািৎ নািী সংসগদ থথকে িরঞ্চত্ িকয়ছ। 
 
থসরলম রেছুিা িুব্ধ রৃ্রষ্টকত্ সুলামান থিকগি রর্কে ত্াোকলা। এিা সরত্য থর্ লাকহাকি 
ত্াি স্ত্রীগর্ এিং থহকিম থছকড আসাি পি থথকে থস আি থোকনা িমনীি সারিকধয 
র্ায়রন। আনািেরলি থসানালী চুল এিং আেষদর্ীয় থর্কহি থসৌন্দর্দ এিং ত্া ধ্বংস েিাি 
সৃ্মরত্ ত্াি োমনাকে িরহত্ েকিকছ এিাও সরত্য, রেন্তু ত্াি োমনা িাসনা সমূ্পর্দ নষ্ট 
হকয় র্ায়রন এিং থমকহরুকিসাি প্ররত্ ত্াি আেষদর্ সৃরষ্ট হওয়াি োির্ও থসিা নয়। 
 
তু্রম রে এ িযাপাকি রনরিত্, থর্ অজানা োিকর্ তু্রম ত্াি রপত্াকে পছন্দ েকিা থসই 
এেই োিকর্ ত্াি প্ররত্ থত্ামাি রু্িদলত্া সৃরষ্ট হয়রন? থত্ামাি হয়কত্া মকন হকি ত্াি 
মনরি ত্াি রপত্াি মকত্াই হকি এিং অিিযই ত্াি থর্হরি নািীসুলি বিরিকষ্ট পরিপূর্দ। 
সুলায়মান থিগ হাসকলা এিং র্াাঁকত্ি ফাাঁকে এেরি আখকিাি িাঙকলা, থস থসরলকমি 
েকিি জানালাি থফােকি িকস আকছ থর্খান থথকে রু্কগদি আরঙ্গনা থর্খা র্ায়। সরত্য 
েকি িলকত্া ত্াি মকধয তু্রম রে রিকিষত্ব থর্কখকছা? 
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ত্াি সিরেছুই বিরিষ্ট মরণ্ডত্। ত্াি নডাচডা, ত্াি রিনয় সিরেছু। ত্াকে আমাি োকছ 
এেজন িানীি মকত্া মকন হকয়কছ। 
 
ত্াি স্তনগুরল িড িড রছকলা? 
 
থস িাজাকিি থিিযা নয়। 
 
ত্াহকল আরম আমাি প্রকশ্নি পুনিািৃরি েিরছ োির্ আরম রেছুই িুঝকত্ পািরছ না। 
থত্ামাি িক্তিয অনুর্ায়ী এেজন থনোি পডা থমকয় থত্ামাি সামকন অল্প সময় থনকচকছ, 
আি ত্াকত্ই হঠাৎ থত্ামাি থনংরিকত্ আগুন জ্বকল উঠকলা… 
 
আরম ত্াি মুখ থর্কখরছ। সুলায়মান, ত্াকে থর্কখ আমাি র্ার্া এিং র্ার্ীি মধযোি 
িাকলািাসা পূর্দ সম্পকেদি েথা মকন পকড থগকছ। ত্াকে আরম আমাি মন থথকে 
রেছুকত্ই সিাকত্ পািরছ না। 
 
 তু্রম থত্া িলরছকল থস থনোি পডা রছকলা। 
 
এে মুহূকত্দি জনয ত্াি থনোি খুকল রগকয়রছকলা। 
 
 থমকয়রি অত্যন্ত চালাে। 
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 তু্রম রে িলকত্ চাও? 
 
থস থছাি এেজন েমদেত্দাি েনযা থর্ থত্ামাি িাজযি থিষ প্রাকন্তি এে রু্গদম অঞ্চকল 
িাস েিকছ। সুলায়মান থিগ এেরি িক্ত আখকিাি থু েকি থমকঝকত্ থফলকলা, রেন্তু 
থসরলম িুঝকত্ পাকি প্রেৃত্পকি থস োিুলকেই থুতু্ রর্কত্ চায়। এই িহি সুলায়মান 
থিকগি োকছ এেকঘকয় এিং রিিরক্তেি। রহনু্দস্তাকন রফকি র্াওয়াি জনয থস অরস্থি হকয় 
উকঠকছ। থস থত্ামাি নজকি পডাি থচষ্টা েকিকছ। এখাকন িকস পচাি থচকয় িাজেীয় 
িরিত্া হওয়া অকনে আেষদর্ীয় রিষয়। 
 
 হয়কত্া সুলায়মান থিকগি েথাই সরত্য, থসরলম িািকলা। ত্াি মকনি পর্দায় 
থমকহরুকিসাি থনোি খুকল র্াওয়াি রৃ্িযরি থিকস উঠকলা। থসিা রে ইিােৃত্ রছকলা? 
এিং থস রে থসিা পুনিায় থিকধ থনয়াি আকগ রেছু সময় থর্রি েকিকছ র্াকত্ থসরলম 
ত্াি মুখরি িাকলামকত্া থর্খকত্ পায়? র্রর্ ত্াই হয় ত্াহকল থসিা িাকলাই হকয়কছ। এি 
অথদ থসও থসরলকমি প্ররত্ আগ্রহী। থসরলম উকঠ র্াাঁডাকলা। আরম ত্াকে তু্ি এেজন 
িরিত্া রহকসকি আিা েরি না। আরম ত্াকে আমাি স্ত্রী রহকসকি োমনা েরি। 
 
* 
 
ত্খন সন্ধযা নামকছ, এেজন পরিচািে একস থসরলমকে খিি রর্কলা থর্ রগয়াস থিগ রু্কগদ 
একস থপৌঁকছকছ। থর্ই মুহূকত্দ পািরসেরিকে ত্াি েকি পথ থর্রখকয় রনকয় আসা হকলা, 
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থসরলম উর্গ্রীি িাকি ত্াকে িলকলা, রগয়াস থিগ, আরম আপনাি রু্িিাজ রহকসকি এখাকন 
আপনাকে আমির্ জানাইরন, িিং আরম আিা েিরছ আরম আপনাি িরিষযত্ জামাত্া 
হকত্ পািকিা। আরম আপনাি েনযাকে রিকয় েিকত্ চাই। থমকহরুকিসাকে আমাি োকছ 
থসাপর্দ েরুন, আরম ত্াকে আমাি স্ত্রীকর্ি মকধয প্রধান েিকিা এিং আমাি হৃর্কয়ও। 
রগয়াস থিগ ভ্রুেুরি েিকলা। ত্াি থচহািায় হারস ফুকি উঠাি ির্কল রিিরক্তি িাি প্রোি 
থপকলা, র্া থসরলম আিা েকিরন। 
 
 রে হকলা রগয়াস থিগ? 
 
 জাাঁহাপনা, আপনাি প্রস্তাি িাস্তিায়ন েিা অসম্ভি। 
 
 রঠে িুঝলাম না…আরম থিকিরছলাম আমাি প্রস্তািরি আপরন সার্কি গ্রহর্ েিকিন। 
 
ত্া রঠে আকছ জাাঁহাপনা। এিা এেিা িৃহৎ সম্মানজনে রিষয়, র্া আরম েল্পনাও 
েরিরন। রেন্তু এ প্রস্তাি গ্রহর্ েিা আমাি পকি সম্ভি নয়। 
 
থেকনা? রে েিকছ ত্া না থিকিই থসরলম এরগকয় রগকয় রগয়াস থিকগি েনুই এি উপকিি 
অংি রু্হাকত্ থচকপ ধিকলা। 
 
 আমাি থমকয়ি িাগর্ান হকয় থগকছ। 
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 োি সকঙ্গ? 
 
আপনাি রপত্াি এেজন থসনাপরত্ি সকঙ্গ থর্ িাংলায় র্ারয়ত্ব পালন েিকছ। ত্াি নাম 
থিি আফগান। এেজন সম্মারনত্ িযরক্ত রহকসকি আরম এ সম্পেদ থিকঙ রর্কত্ পারি না। 
আরম সরত্যই রু্িঃরখত্ জাাঁহাপনা। 
 
. 
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২৬. চিসৃ্মচত্ 
 
জাাঁহাপনা, লাকহাি থথকে আপনাি জনয এেরি রচরঠ একসকছ। থসরলকমি থোরচদ ত্াি হাকত্ 
এেরি চামডাি বত্রি সিুজ ঝুরল রর্কলা র্াি মুখ িাজেীয় সীলগালা েিা। ঝুরলি রিত্ি 
থসরলম এেরি চাি িাাঁজ েিা পুরু োগকজি িুেকিা থপকলা এিং থসিা খুকল আিুল 
ফজকলি হস্তািি থর্খকত্ থপকলা লাইকনি পি লাইন অকনে রেছু থলখা। র্থািীরত্ 
এেগার্া অসাি অলংেির্মূলে িক্তকিযি পি এের্ম থিকষি রর্কে থসরলম রচরঠরিি 
সািিস্তু খুাঁকজ থপকলা : অতু্লনীয় িমািীলত্াি অরধোিী মহামানয সম্রাি ত্াাঁি সীমাহীন 
উর্ািত্াি িিিত্দী হকয় অরিলকম্ব আপনাকে লাকহাকি রফকি আসকত্ িকলকছন নতু্ন 
র্ারয়ত্ব গ্রহর্ েিাি জনয। রত্রন আপনাকে এেথা স্মির্ েরিকয় থর্য়াি জকনযও আমাকে 
আকর্ি েকিকছন থর্ রত্রন আিা েকিন এখন থথকে আপরন নযাকয়ি পকথ চলকিন এিং 
এেজন র্ারয়ত্বিীল পুকত্রি মকত্া আচির্ েিকিন। রত্রন আকিা আিা েকিন িরিষযকত্ 
আপরন অত্ীকত্ি মকত্া রিপথগামী হকয় ত্াাঁি জনয সীমাহীন মমদপীডা এিং হত্ািা জনে 
পরিরস্থরত্ি পুনিািৃরি েিকিন না। 
 
থসরলম রচরঠরি সুলায়মান থিকগি হাকত্ রর্কলা, থসিা পকড ত্াি মুকখ আের্দ রিসৃ্তত্ হারস 
ছরডকয় পডকলা। আরম আিঙ্কা েকিরছলাম আকিা িহু িছি হয়কত্া আমাকর্িকে এখাকন 
আিকে থােকত্ হকি। 
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র্থািীরত্ রচরঠরিি  ং এমনরে সীলকমাহিও আিুল ফজকলি, আমাি রপত্াি নয়। 
র্াইকহাে, মাত্র আি মাস পকড আমাকে থেকে পাঠাকনা হকি এমনিা আরম আিা েরিরন। 
আরম সরত্যই অিাে হকয়রছ। 
 
 থত্ামাি আকিা থিরি আনরন্দত্ হওয়া উরচত্। নারে তু্রম এখকনা ঐ পািরসে থমকয়রিি 
িািনায় আিি হকয় আকছা? র্খন তু্রম থত্ামাি স্ত্রীগর্ এিং থহকিকমি সারিকধয রফকি 
র্াকি ত্খন তু্রম উপলরব্ধ েিকি এই থমকয়রি থত্ামাি জনয োিুকলি এেকঘকয় জীিকন 
এেরি ির্স্থায়ী চমে ছাডা আি রেছু রছকলা না। 
 
থসরলম রিকিচনা েিকত্ লাগকলা এ রিষকয় ত্াি সরত্যোি অনুিূরত্রি রে। রগয়াস থিকগি 
সকঙ্গ ত্াি সম্পেদ িা িনু্ধত্ব োিুকল ত্াি সময় র্াপনকে অকনেিা সহনীয় েকি 
তু্কলরছকলা। আি থমকহরুকিসাকে থর্খাি পি থথকে ত্াকে রঘকি ত্াি রচন্তা িাজধানীকত্ 
রফকি র্াওয়াি রচন্তাি তু্লনায় েম উৎসাহিযিে রছকলা না। রেন্তু রগয়াস থিগ ত্াি 
প্রস্তাি প্রত্যাখযান েিাি পি থথকে ত্াকর্ি ঘরনষ্টত্ায় ফািল ধকিকছ। থসরলকমি 
পািরসেরিি িারড থিডাকত্ র্াওয়া অকনে েকম থগকছ এিং থমকহরুকিসাি সকঙ্গও ত্াি 
আি থর্খা হয়রন। ত্কি থসরলম জানকত্ থপকিকছ থিি আফগাকনি সকঙ্গ ত্াি রিকয় 
আগামী িছকিি আকগ হকি না। হয়কত্া লাকহাকি রফকি রগকয় থস ত্াি রপত্াি প্রিািকে 
োকজ লারগকয় রগয়াস থিকগি মকত্া পরিিত্দন েিকত্ পািকি। থমকহরুকিসাি সকঙ্গ থিি 
আফগাকনি সম্পেদ িাঙ্গাি জনয সম্রাি রনকজ র্রর্ আকর্ি থর্ন ত্াহকল রগয়াস থিকগি 
পকি ত্া পালন েিা ছাডা অনয থোকনা উপায় থনই…. 
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* 
 
োিুল থথকে রগরিপথ রর্কয় অগ্রসি হকয় ইনু্দজ এিং পািাকিি অনযানয খিকস্রাত্া নর্ী 
থপরিকয় রহনু্দস্তাকন রফকি আসাি র্ীঘদ র্াত্রারি অত্যন্ত দ্রুত্ এিং িাকলািাকিই সম্পি 
হকলা। থসরলকমি লাকহাকি থপৌঁছাকত্ মাত্র ছয় সপ্তাহ সময় লাগকলা। র্াইকহাে, র্ীঘদ আি 
মাকসি রনিদাসন থিকষ প্রথম িাকিি মকত্া থস র্খন আেিকিি েকি এেেী ত্াি 
মুকখামুখী হকলা, থসরলকমি থর্হ িরিষযৎ রিষকয় উৎেো এিং নতু্ন আিাি রমে 
প্ররত্রিয়ায় প্রেরম্পত্ হকত্ লাগকলা। 
 
তু্রম রনিাপকর্ োিুল থথকে রফকি আসকত্ থপকিকছা থর্কখ আরম খুরি। আেিিই প্রথম 
েথা িলকলন এিং ত্াি মুখ িািকলিহীন। আরম এই জনয রু্িঃরখত্ থর্ অত্যন্ত িুদ্ধিাকি 
থত্ামাকে আরম রনিদাসকন পারঠকয়রছলাম। ত্কি থত্ামাকে রনষু্ঠিিাকি িারস্ত প্রর্ান ছাডা 
আি থোকনা উপায়ও ত্খন তু্রম আমাি জনয িাখরন। আরম আিা েিরছ রনিদাসকনি 
সময়রিকত্ তু্রম রনকজি েৃত্েমদ সম্পকেদ িািাি র্কথষ্ট সময় থপকয়কছ এিং এেজন 
রপত্াি প্ররত্ ত্াি সন্তাকনি র্ারয়ত্ব রে হকত্ পাকি থস রিষকয় থত্ামাি মনরস্থি েিকত্ 
থপকিকছ। িরিষযকত্ অত্ীকত্ি রনিুদরদ্ধত্া এিং অকিািন আচির্ থথকে রিিত্ থােকি 
থত্ামাি োছ থথকে আরম থসিাই আিা েরি। 
 
 রেন্তু এেজন রপত্াি ত্াি সন্তাকনি প্ররত্ থর্ র্ারয়ত্ব পালন েিা উরচত্ ত্াি রে হকি, 
থসরলম মকন মকন িািকলা, রেন্তু মুকখ িলকলা, আরম িুঝকত্ থপকিরছ থত্ামাি প্ররত্ আমাি 
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আচির্ থেমন হওয়া উরচত্ এিং আমাি থর্াষত্রুরি িমা েকি আমাকে আিাি 
িাজধানীকত্ রফরিকয় আনাি জনয আরম থত্ামাি প্ররত্ েৃত্জ্ঞ। 
 
থত্ামাি অপিাধ অকনে িয়ঙ্কি মাত্রাি রছকলা। ত্াই আমাি ইিা রছকলা থত্ামাকে আকিা 
র্ীঘদ সময় োিুকল িাখাি। রেন্তু থত্ামাি র্ার্ীি অনুকিাকধ আরম থত্ামাকে একত্া 
ত্াডাত্ারড রফরিকয় একনরছ। আেিকিি েেস্বি এখকনা আডষ্ট থিানাকলা। 
 
িািা, আিুল ফজকলি রচরঠকত্ উকল্লখ রছকলা তু্রম আমাি জনয নতু্ন র্ারয়ত্ব রঠে েকি 
থিকখকছা। আরম থত্ামাি থসিা েিাি জনয উদ্গ্গ্রীি হকয় আরছ…আরম… 
 
 সিই উপরু্ক্ত সমকয় হকি, আেিি থসরলমকে থারমকয় রর্কয় িলকলন। োিুল সফকিি 
পিীিায় তু্রম িাকলািাকিই উিীর্দ হকয়কছ। আিুল ফজল আমাকে িকলকছ থত্ামাি 
পাঠাকনা প্ররত্কির্ন গুরল র্কথষ্ট পূর্দাঙ্গ রছকলা এিং সাইফ খান রনরিত্ েকিকছ থসখাকন 
তু্রম িাকলা আচির্ েকিকছ। রেন্তু আরম এখকনা এ িযাপাকি রসদ্ধান্ত থনইরন থর্ 
আগামীকত্ থত্ামাকে রে র্ারয়ত্ব প্রর্ান েিকিা। 
 
ত্াহকল সাইফ খান সরত্যই ত্াি উপি থগাকয়ন্দারগরি েকিকছ। থসরলম হাল ছাডকলা না, 
থোকনা প্রাকর্রিে প্রিাসকেি র্ারয়ত্বও থত্া আমাকে রর্কত্ পাকিা, থর্মনিা মুিার্ থে 
রর্কয়কছা? 
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অরস্থি হওয়াি রেছু থনই। আরম থর্খকত্ চাই তু্রম থত্ামাি িাকলা আচির্ িজায় িাখকছ 
রে না। সময় হকল আরম থত্ামাকে জানাকিা থত্ামাি র্ারয়ত্ব রে হকি। 
 
থসরলম থচষ্টা েিকলা ত্াি হত্ািাি িাি প্রোি না েিকত্, রেন্তু থস িুঝকত্ পািরছকলা 
বনিািয ত্াি থচহািায় স্পষ্টিাকি ফুকি উকঠকছ। থস আিা েকিরছকলা রফকি আিাি পি 
ত্াি এিং ত্াি রপত্াি সম্পকেদি মাকঝ নতু্ন থোকনা অগ্রগরত্ সূরচত্ হকি। রেন্তু এখন 
মকন হকি ত্াকে আিাকিা ক্লারন্ত েি বধর্দিীলত্া অিলম্বন েিকত্ হকি। ত্াকে থোকনা 
গুরুত্বপূর্দ র্ারয়ত্ব প্রর্াকনি জনয র্ার্ীি প্রিাি োকজ লাগাকনা থগকল িাকলা হকত্া থর্মনিা 
রত্রন ত্াি রফকি আসাি থিকত্র খাাঁরিকয়কছন। র্াইকহাে, এ থিকত্র থোকনা অগ্রগরত্ না 
হকলও আকিেরি রিষকয় থস আেিিকে অনুকিাধ েিকত্ পাকি থর্ িযাপাকি থর্রি েিা 
উরচত্ হকি না। প্রসংঙ্গরি এখনই ত্াি উত্থাপন েিা র্িোি। 
 
িািা, আরম রে থত্ামাি োকছ এেরি উপোি চাইকত্ পারি? 
 
রে িযাপাকি? আেিিকে সরত্যই থিি অিাে মকন হকলা। 
 
 আরম আকিেরি স্ত্রী গ্রহর্ েিকত্ চাই। 
 
 থে থস? এখন আেিিকে থর্কখ মকন হকলা রত্রন সমূ্পর্দিাকি আিার্দারন্বত্। 
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থস রগয়াস থিকগি েনযা, থর্ োিুকল থত্ামাি থোষাধযকিি র্ারয়ত্ব পালন েিকছ, থসরলম 
িলকলা এিং আেিি থোকনা উিি রর্কত্ পািাি আকগই িকল উঠকলা, রেন্তু এেরি 
সমসযাও িকয়কছ। থমকয়রিি সকঙ্গ িাংলায় রনরু্ক্ত থত্ামাি এে থসনাপরত্ি িাগর্ান হকয় 
থগকছ র্াি নাম থিি আফগান। রগয়াস থিগ মকন েকিন এই সম্পেদ থিকঙ্গ থর্য়া ত্াি 
জনয অসম্মানজনে হকি। রেন্তু তু্রম র্রর্ এ রিষকয় হস্তকিপ েকিা ত্াহকল রগয়াস থিগ 
এিং থিি আফগান থত্ামাি আকর্ি থমকন রনকত্ িাধয হকি এিং…। 
 
 র্কথষ্ট হকয়কছ! আরম থিকিরছলাম রনিদাসকন থথকে থত্ামাি মকধয রেছুিা শুি িুরদ্ধি 
উকরে হকয়কছ, রেন্তু আমাি ধাির্া িুল। এিাই অত্যন্ত খািাপ িযাপাি থর্ তু্রম এেরি 
অখযাত্ পরিিাকিি থমকয়কে রিকয় েিকত্ চাইকছা-এই সম্পেদ আমাকর্ি সাম্রাকজযি 
থোকনা উপোকি আসকি না। রেন্তু ত্াি থচকয়ও রু্ষ্ট রচন্তা এই থর্ তু্রম থত্ামাি ির্স্থায়ী 
থমাহ চরিত্াথদ েিাি জনয আমাি প্রজাকর্ি িযরক্তগত্ জীিকন হস্তকিপ েিাি েথা 
িলকছা। 
 
 এিা থোকনা থমাহ নয়। ত্াি নাম থমকহরুকিসা। আরম আমাি মন থথকে রেছুকত্ই ত্াকে 
সিাকত্ পািরছ না। 
 
 থত্ামাকে এই রচন্তা িার্ রর্কত্ হকি। আরম আমাি এেজন সাহসী থর্াদ্ধা এিং রিশ্বস্ত 
থসিকেি রিিাহ পরিেল্পনা িানচাল েিকত্ পািকিা না থত্ামাি রচি-অতৃ্প্ত লালসা পূির্ 
েিাি জনয। 
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 এিা আমাি লালসা নয়… 
 
ত্াই নারে? আরম থত্া থর্খকত্ পারি অকনযি নািীকে অনযায় িাকি হস্তগত্ েিাি 
রিষয়রি থত্ামাি অিযাকস পরির্ত্ হকয়কছ। আেিকিি েেস্বি অত্যন্ত িুদ্ধ মকন হকলা। 
থসরলম আনািেরলকে সংরু্ক্ত েকি ত্াি রপত্াি ইরঙ্গত্পূর্দ রত্িস্কাি হজম েিকলা। এই 
মুহূকত্দ আত্মপি সমথদর্ েিাি জনয থস আি রেই িা িলকত্ পাকি? 
 
েকয়ে মুহূকত্দি েষ্টেি রিিরত্ি পি আেিি ক্লান্তিাকি িলকলন, তু্রম এখন আমাি 
সামকন থথকে রির্ায় হও। থত্ামাি প্রস্তাকি আরম অত্যন্ত রিিক্ত এিং হত্াি হকয়রছ। 
আরম আিা েকিরছলাম আমাকর্ি পুনরমদলন র্কথষ্ট আনন্দর্ায়ে হকি, রেন্তু এখন থর্খকত্ 
পারি তু্রম থত্ামাি ির্িযাস গুরলকে এখকনাও পিারজত্ েিকত্ পাকিারন। থত্ামাকে 
সংর্ম চচদা েিকত্ হকি। েকত্া অল্প িয়স, ত্া সকেও থত্ামাি পুত্র খুিিম িাকলা মকন্দি 
পাথদেয থত্ামাি তু্লনায় থিরি িুঝকত্ পাকি। 
 
থসরলম র্খন দ্রুত্ পাকয় ত্াি রপত্াি েি ত্যাগ েিরছকলা থিাি এিং েকষ্টি অশ্রুকত্ 
ত্াি থচাকখি পাত্া িারি হকয় উঠরছকলা। আেিি ত্াকে েখকনাও িুঝকত্ থচষ্টা েকিনরন 
এিং িরিষযকত্ও িুঝকত্ পািকিন িকল মকন হয় না। ত্কি ত্াি রপত্াি েথা গুরল অত্যন্ত 
সত্েদত্াি সকঙ্গ রনিদাচন েিা রছকলা র্া ত্াকে রনমদম িাকি িত্রিিত্ েকিকছ। খুিিকমি 
উর্াহির্ থিকন রত্রন রে ইরঙ্গত্ রর্কলন? থর্ ত্াি রনজ সন্তান িাসে রহকসকি ত্াি 
থচকয়ও থিরি উপরু্ক্ত? থিাধ হয় না…খুিিকমি জন্ম র্কত্াই ত্াৎপর্দ থঘিা িকর্ হকয় 
থােুে না থেকনা থস িত্দমাকন এেরি অোলপক্ক রিশু ছাডা আি রেছু নয়। 
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থসরলম িঙচকঙ োকঠি িােরি খুলকলা, থসিা থথকে এেরি োাঁকচি িয়াম থিি েকি 
আকলাি রিপিীকত্ উাঁচু েকি ধিকলা, ত্াি হাত্ রস্থি নয়। িাকলা। িয়ামরিি মকধয র্কথষ্ট 
সংখযে ওরপয়াকমি গুরল িকয়কছ র্া রর্কয় ত্াি সোল পর্দন্ত চলকি। িয়ামরিি রূপাি 
 ােনা খুকল, থসরলম ওরপয়াকমি রু্রি গুরল পান পাকত্রি মকধয থফলকলা ত্ািপি থসখাকন 
রেছু থগালাপজল  ালকলা। ওরপয়াম গুরলকে ত্িকলি মকধয ধীকি রমকি থর্কত্ থর্কখ ত্াি 
মুকখ হারস ফুকি উঠকলা। রু্ই এেরি অিাধয ের্া ছাডা সিিাই থগালাপ জকল রমকি 
থগকলা। থসরলম ত্াি ত্জদনী রর্কয় পানপাত্ররিি ত্িকল নাডা রর্কলা ত্ািপি থসরি থঠাাঁকি 
থছাাঁয়াল। েকয়ে রমরনি পি র্খন থস অনুিি েিকলা ওরপয়াম ত্াি িিীকি চমৎোি 
োজ শুরু েকিকছ ত্খন থস আকিেরি পানপাত্র থথকে েকয়ে থ াে আঙু্গি রর্কয় বত্রি 
েডা স্বাকর্ি লাল িকর্দি সুিা পান েিকলা র্া থস সািারর্ন ধকি পান েিরছকলা। 
 
 এখন ত্াি আকিা থিরি চমৎোি লাগকছ। থসরলম থিিকমি চার্কি  াো মারু্কিি উপি 
িিীি এরলকয় রর্কলা। থস ত্াি েকিি ঝুল িািান্দাি থিরলং এি োকছ শুকয় আকছ। 
রনকচি পাথুকি চত্বি থথকে থিকস আসা মানুকষি গলাি স্বি এিং থঘাডাি খুকিি িব্দ 
মকন হকলা িহু রূ্ি থথকে আসকছ। থস ত্াি থচাখ রু্রি িন্ধ েিকলা এিং এে অসীম 
তৃ্রপ্তেি অসাডত্াি োকছ। রনকজকে সমপদর্ েিকলা র্া রিগত্ সপ্তাহ গুরলকত্ ত্াি সুকখি 
জনয অপরিহার্দ হকয় পকডকছ। থসরলম র্খনই রপত্াি োকছ ত্াি রনকয়াগ র্াকনি রিষকয় 
আকির্ন েকিকছ ত্খনই রত্রন ত্াি ঠাণ্ডা িােচাতু্িীি সাহাকর্য ত্াকে প্রত্যাখযান 
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েকিকছন। এি রিরুকদ্ধ অরত্ি োর্দেিী প্ররত্কষধে ত্াি এই িত্দমান মার্োসরক্ত। 
ত্াছাডা রনজ সন্তানকর্ি আচিকর্ি আলগা িাি িুকল থাোি জকনযও এই থনিা জরুরি। 
ত্াি র্ীঘদ অনুপরস্থরত্ি সমকয় ত্াাঁকর্ি িযিহাি অকনে পাকট থগকছ। র্রর্ও ত্াাঁকর্ি 
েথািাত্দা অকনে ির ত্িুও ত্াকত্ থস থোকনা আন্তরিেত্া িা উষ্ণত্া খুাঁকজ পায়রন। 
 
 মা হীিািাঈ িা র্ার্ী হারমর্াি োছ থথকেও থস থোকনা গঠনমূলে আশ্বাস লাি েকিরন। 
মা থেিল িািাি প্ররত্ ত্াি ঘৃর্াই প্রোি েকিকছন র্া সাধাির্ িাকি সমগ্র থমাগল 
সম্প্রর্াকয়ি উপিই িত্দায়। আি হারমর্াি েেস্বকি র্কত্াই সহমরমদত্া এিং থিহ প্রোি 
পাে না থেকনা রত্রন সান্ত্বনা প্রর্ান এিং বধর্দ ধাির্ েিাি উপকর্ি িযত্ীত্ আি রেছুই 
থসরলমকে রর্কত্ পাকিনরন। এছাডা রত্রন আনািেরলি সকঙ্গ ত্াি প্রর্য় আেিিকে 
েকত্ািা আহত্ েকিকছ থস রিষয়রিও িহুিাি পুনিািৃরি েকিকছন। এ সংিন্ত গুজি 
জনগকর্ি মাকঝ আেিকিি সিদময় িমত্াি অরধোিী অরস্তত্বকে খিদ েকিকছ। ত্াছাডা 
রনিদাসন থথকে থসরলমকে রফরিকয় আনাি িযাপাকি আেিিকে িারজ েিাকত্ রগকয়ও 
ত্াকে অকনে নাস্তানািুর্ হকত্ হকয়কছ রনকজি থছকলি োকছ। ত্াই িত্দমাকন ত্াি পকি 
থছকলি োকছ আি থোকনা সুপারিি েিা সম্ভি নয়। 
 
 ওরপয়াম এিং সুিাি সরম্মরলত্ প্রিাি থসরলকমি িিীি ও মনকে রিরথল েকি তু্কলকছ। 
ত্াি থির্নার্ায়ে রচন্তাগুরল এখন থিাত্া হকয় থগকছ, বনিািযজনে অরিজ্ঞত্াি সৃ্মরত্ 
গুরলি উপি থমালাকয়ম প্রকলপ পকডকছ এিং থস এমন সি জায়গায় রিচির্ েিকছ 
থর্খাকন থোকনা রেছুই আি থত্মন থোকনা গুরুত্ব িহন েকি না। থসরলম অনুিি েিকলা 
ত্াি থখালা িুকেি উপি রর্কয় এেরি থপাো হাাঁিকছ, রেন্তু থসিাকে সরিকয় রর্কত্ হকল থর্ 
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উকর্যাগ ত্াকে রনকত্ হকি ত্া িযাপে েষ্টসাধয িকল ত্াি োকছ মকন হকলা। থিাঁকচ থাকো, 
থছাি প্রার্ী, তু্রম থর্ থগাকত্রিই হও না থেকনা, থস মকন মকন েথা গুরল আওডাকলা এিং 
থোমল িাকি হাসকলা। ত্ািপি এেিু নকড চকড শুকলা। নিম উষ্ণ থিিকমি চার্িরিকে 
ত্াি অরিশ্বাসয িেম আিামর্ায়ে মকন হকলা-থর্কনা থোকনা নািীি নিম ত্বে। হয়কত্া 
রেছুির্ পকি থস থহকিকম র্াকি এিং মান িাঈ িা থর্াধ িাঈ এি সকঙ্গ প্রর্কয় রলপ্ত 
হকি। ত্কি থসিাও এখন ত্াি োকছ িযাপে েষ্টেি উকর্যাগ িকল মকন হকি। অিিয থস 
রফকি আসাি পি ত্ািাও ত্াকে থত্মন উনু্মক্ত হৃর্কয় গ্রহর্ েকিরন। থসই মুহূকত্দ ত্াি 
আকিা থখয়াল হকলা থিি েকয়ে রর্ন র্ািৎ থস ত্াি স্ত্রী িা সন্তানকর্ি সকঙ্গ সািাৎ 
েকিরন। থেকনা েিকি, র্খন এখাকন শুকয় থাোই একত্া আির্দজনে িাকি তৃ্রপ্তেি? 
এে মুহূকত্দি জনয থমকহরুকিসাি আেষদর্ীয় মুখরি ত্াি েল্পনাি পর্দায় থিকস উঠকলা। 
হয়কত্া সুলায়মান থিকগি েথাই রঠে, থস আকিেজন নািী ছাডা রিকিষ রেছু নয়… 
 
ত্ািপিও এেজন সঙ্গী োকছ থােকল িাকলা হকত্া, থর্ ত্াকে এই মুহূকত্দ আিৃত্ েিকত্ 
থাো ছায়া ঘন এিং উজ্জ্বল থগাধূলী লকি সঙ্গ রর্কত্া। সুলায়মান থিগ থগাাঁয়াকিি মকত্া 
ত্াি প্ররত্রি আমির্ প্রত্যাখযান েকিকছ। এমনরে র্খন থস এেরি িা রু্রি ওরপয়াকমি 
গুরল রনকয় পিীিা রনিীিা আিম্ভ েকিরছকলা ত্খকনা ত্াি রু্ধিাইকে প্রলুব্ধ েিা র্ায়রন। 
উকটা থস ত্াকে থনিা েিকত্ রনকষধ েকিকছ…হয়কত্া ত্াি উরচত্ রছকলা ত্াি সিাইকর্ি 
আমির্ জানাকনা, মুিার্ িা র্ারনকয়লকে। মুিার্ এে মাস আকগ লাকহাকি রফকি একসকছ। 
এেজন গুরুত্বপূর্দ জায়রগির্াকিি প্ররত্রনরধকে অসম্মান প্রর্িদকনি অরিকর্াকগ চািুেকপিা 
েিাি জনয আেিি ত্াকে প্রিাসকেি র্ারয়ত্ব থথকে অিযাহরত্ রর্কয় থেকে 
পারঠকয়রছকলন। 
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 মুিার্ হয়কত্া থোকনা থর্াষ েকিরন, থসরলকমি মকন হকলা, র্রর্ও জানা থগকছ চািুে 
মািাি আকর্ি প্রর্াকনি সময় থস মাত্াল রছকলা। িাস্তিত্া হকলা পুত্রকর্ি োছ থথকে 
আেিকিি আোিা সীমাহীন র্া পূির্ েিা ত্াকর্ি পকি হয়কত্া েখকনাই সম্ভি হকি 
না। ত্াকে িা র্ারনকয়লকে মুিাকর্ি স্থলারিরষক্ত না েকি আেিি র্থািীরত্ চািুোি 
আিুল ফজকলি এে ভ্রাতু্সু্পত্রকে প্রিাসে রহকসকি রনকয়াগ রর্কয়কছন। রিত্ীয় আকিেরি 
থপাো-এিাকে আকগি তু্লনায় এেিু িডই মকন হকলা-থসরলকমি িাহুি উপি রর্কয় এখন 
হািকছ। এিাি আি থস অরনহাি আকিকি রনরিয় থােকলা এিং থপাোরিকে রপকষ 
মািকলা, অনুিি েিকলা থসিাি আাঁিাকলা িিীিি থথকে রপরিল পর্াথদ থিরিকয় একলা। 
থপাোরিি জায়গায় আিুল ফজল হকল িাকলা হকত্া। ত্াি সূ্থল িিীি থথকে রে পরিমার্ 
চরিদ রনংকড িাি েিা র্াকি? থসরলকমি থচাখ থজাডা আিাি িন্ধ হকয় একলা এিং থস ত্াি 
মনকে পিম স্বগদসুকখি মাকঝ হারিকয় থর্কত্ রর্কলা। 
 
হঠাৎ চমকে থজকগ উকঠ থসরলম থর্খকত্ থপকলা আধাি আোকি অসংখয ত্ািা ফুকি 
িকয়কছ। ত্াি মাথাি রু্পাকিি রিিা ধডাস ধডাস েিকছ, মুকখি রিত্িিা একত্া শুরেকয় 
থগকছ থর্ মকন হকলা রজহ্বারি মুকখি ত্ালুি সকঙ্গ আিকে থগকছ। এে হাকত্ পাথকিি 
থিরলং আেকড ধকি থস রনকজকে অকনে েকষ্ট র্াাঁড েিাকলা। ত্াি পা রু্রি, িস্তুত্ সািা 
িিীি, থিথি েকি োাঁপকছ। এখনকত্া িীত্ লাগাি েথা নয়! সকি মাত্র থম মাস চলকছ, 
েরর্ন পকড িষদা আিম্ভ হকি- িছকিি এই সময়িা সিকচকয় গিম থাকে। এমন িীত্ল 
অনুিূরত্ ত্াি আকগও হকয়কছ এিং ত্াি জানা আকছ েীিাকি এি সমাধান েিকত্ হকি। 
ত্াি পর্দাপ্ত পরিমার্ ওরপয়াম থসিন েিা হয়রন। থসরলম হাাঁিু িাাঁজ েকি িকস পডকলা, 
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ত্ািপি এেরি মাত্র িারত্ জ্বলকত্ থাো ছায়া  াো িািান্দা হামাগুরড রর্কয় থপরিকয় েকি 
প্রকিি েকি ওরপয়াকমি িােরি অকন্ধি মকত্া হাত্কড খুাঁজকত্ লাগকলা। িােিা থোথায় 
থগকলা? ত্াি মকন আত্ঙ্ক ছরডকয় পডকলা। িােরি খুাঁকজ না থপকল ত্াি অিস্থা রে 
র্াাঁডাকি? এই মুহূকত্দ ত্াকে রেছু ওরপয়াম থসিন েিকত্ হকি। ত্খন ত্াি মকন পডকলা 
ত্াি থসিায় এোরধে পরিচািে রনরু্ক্ত িকয়কছ…ত্ািা সংখযায় র্ি জন। থস রচৎোি 
েকি োে রর্কল িাইকিি েরিকোি থথকে ত্ািা ছুকি আসকি। না ত্াি প্রকয়াজন 
থনই…িােরি পাওয়া থগকছ। 
 
 িােরি খুকল থস োাঁকচি িয়ামরি আিাি থিি েকি আনকলা এিং অিরিষ্ট ওরপয়াকমি 
গুরল হা েকি মুকখ  ালকলা। থসরলম রগলকত্ থচষ্টা েিকলা রেন্তু থসগুরল ত্াি শুষ্ক গলায় 
আিকে থগকলা- িুকল থস থসগুকলা থগালাপ জকল গুরলকয় থনয়রন। ত্াি র্ম আিকে থগকছ 
এিং থসগুরল মাথা ঝাাঁরেকয় থু রর্কয় থিি েিাি থচষ্টা েিকলা, রেন্তু ত্া সম্ভি হকলা না। 
শ্বাস থনয়াি আপ্রার্ থচষ্টা েিকত্ েিকত্ থস থগালাপ জকলি জগরিি জনয হাত্ডাকত্ 
লাগকলা, থর্ থোকনা ত্িল পর্াথদ হকলই চলকি। থর্ই মুহূকত্দ ত্াি মকন হকলা থস জ্ঞান 
হািাকি, ত্াি হাকত্ পারনি জকগি ঠাণ্ডা ধাত্ি স্পিদ লাগকলা। দ্রুত্ ধিকত্ রগকয় থসিা 
উকট পকড থগকলা। সামকন ঝুাঁকে থলািীি মকত্া থস থসিাকে থসাজা েিকলা এিং থিাঁকচ 
র্াওয়া পারনিুেু গলায়  ালল। হযাাঁ, গুরল গুকলা থগকলা থগকছ। এেধিকনি েেদি 
অসঙ্গরত্পূর্দ ঘাস ঘাস িব্দ ত্াি োকন িাজকত্ লাগকলা, েকয়ে মুহূত্দ পকি থস উপলরব্ধ 
েিকলা থসিা ত্াি রনকজিই শ্বাস থনয়াি িব্দ। 
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 হামাগুরড রর্কয় থস আিাি ত্াি পুিাকনা জায়গায় রফকি থগকলা ত্ািপি চার্কিি উপি 
রচৎ হকয় শুকয় রু্িাহু িুকেি উপি িাাঁজ েকি হাকত্ি পািা রু্রি রু্ই িগকল  ুোকলা। 
রনকজকে উষ্ণ িাখাি আি থোকনা উপায় এই মুহূকত্দ ত্াি জানা থনই। রেন্তু ত্াকত্ োজ 
হকলা না, িিীকিি েম্পন িন্ধ হকলা না। এেিু পকড থস িুঝকত্ পািকলা থেকনা থস 
োাঁপকছ- থসিা িীকত্ি জনয নয় িিং িীরত্ি জনয। অদু্ভত্ থচহািাি িয়ঙ্কি সি জীি ত্াি 
চািপাকিি আধাকি রিচির্ েিকছ। একর্ি আগ্রাসন থথকে রনকজকে িিা েিকত্ 
হকি…থোকনা িেকম থসরলম রনকজকে ত্াি হাাঁিুি উপি খাডা েিকলা রেন্তু ত্ািপি হঠাৎ 
ত্াি চািরর্ে অন্ধোি হকয় একলা…. 
 
থসরলম…থসরলম… থেউ ত্াি মুখ এেরি থিজা োপড রর্কয় মুকছ রর্রিকলা রেন্তু থস 
থমাচড রর্কয় সকি থগকলা। এিা রে থসই আধাকিি জীিকর্ি থেউ? নকডানা থসরলম। 
আরম সুলায়মান থিগ… থসরলম অনুিি েিকলা থেউ িক্ত হাকত্ ত্াকে থচকপ ধকিকছ 
এিং আিাি ত্াি মুখ থিজা োপড রর্কয় মুকছ রর্কি। অকনে েকষ্ট থস ত্াি থচাকখি 
পাত্া খুলকলা এিং রিিরক্তেি সূর্দাকলাে থচাকখ আঘাত্ েিকত্ই গুরঙকয় উঠকলা, সকঙ্গ 
সকঙ্গ থচাখ িন্ধ েকি থফলকলা। 
 
এিা পান েকিা! থেউ এখন অত্যন্ত থোমল িাকি থজাি খাাঁরিকয় ত্াি থচায়াল ফাাঁে 
েিকলা এিং থস ত্াি রনকচি থঠাাঁকি িৃিাোি রেছুি ধাত্ি স্পিদ থপকলা। ত্ািপি ত্াি 
মাথারি োত্ েিা হকলা এিং ত্াি গলা থিকয় ত্ীব্র গরত্কত্ জল নামকত্ লাগকলা। 
থসরলকমি মকন হকলা থস েুকি র্াকি, রেন্তু থমকঝকত্ এেরি ধাত্ি পান পাত্র আছকড 
পডাি িব্দ হওয়াি পূিদ পর্দন্ত রনমদম গলাধেির্ অিযাহত্ থােকলা। 
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থসরলম আিাি ত্াি থচাখ খুলকলা, এিাি থস ত্াি থচাখ রু্রি অিযাহত্ িাকি থখালা িাখকত্ 
পািকলা এিং থর্খকত্ থপকলা ত্াি উপি সুলায়মান থিকগি মুখরি ঝুাঁকে িকয়কছ। থস আি 
েখকনাও ত্াি রু্ধিাইকে একত্ািা রিচরলত্ িা রু্রিন্তাগ্রস্ত থর্কখরন। থসরলম উকঠ িসকলা 
এিং রেছু িলকত্ চাইকল রেন্তু ত্াি স্বির্ি ত্াি ইিাি প্ররত্ অনুেূল সাডা রর্কলা না। 
থস ত্াি থঠাাঁি রু্রি নডাকত্ পািকলা না। থস আিাি থচষ্টা েিকলা এিং এিাি রেছুিা 
সফল হকলা, থস িলকত্ পািকলা আমাি মকন হকি এিং ত্ািপিই ত্াি মুখ থথকে হঠাৎ 
ত্ীব্র থিকগ এে প্রোি রত্কত্া আঠাল ত্িল রছিকে থিি হকলা। রেছুিা লরজ্জত্ িাকি থস 
ত্াি িনু্ধি রর্ে থথকে মুখিা এেপাকি সরিকয় রনকয় থমকঝি উপি ওয়াে থু ওয়াে থু 
েিকত্ লাগকলা র্কত্াির্ পর্দন্ত না সিিুেু আঠাকলা পর্াথদ থিরিকয় একলা এিং িুকে 
এমন র্ির্া অনুিি েিকলা থর্কনা ত্াি পাাঁজি থিকঙ থগকছ। আরম রু্িঃরখত্… 
 
 তু্রম িমা চাইকছা থেকনা? এই জনয থর্ তু্রম অসুস্থ, নারে এ োিকর্ থর্ তু্রম রনকজকে 
প্রায় থমকি থফকলরছকল? 
 
মাকন…আমাি রে হকয়কছ…তু্রম রে িলকছা এসি? আরমকত্া থেিল সামানয ওরপয়াম 
থসিন েকিরছ… 
 
 রঠে েকত্ািা ওরপয়াম থখকয়কছা তু্রম? 
 
 রঠে িলকত্ পািকিা না… 
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থসই সকঙ্গ সুিাও পান েকিকছা? 
 
থসরলম মাথা ঝাাঁোকলা। থস ত্াি এেরি হাত্ রর্কয় েপাকলি োন পাি স্পিদ েকি 
অনুিি েিকলা জায়গািা িক্ত জমাি থিকধ চিচকি হকয় আকছ। 
 
 পাথকিি থিরলং এি সকঙ্গ থত্ামাি মাথা িারড থখকয়কছ। এই থর্ থর্কখা, থর্খাকন িারড 
থখকয়কছ থসখাকন থত্ামাি িক্ত থলকগ আকছ, সুলায়মান থিগ িলকলা। 
 
থসরলম ত্াি র প র প েিকত্ থাো মাথািা ধীকি নাডকলা। আঘাত্ লাগাি রিষকয় আমাি 
রেছু মকন থনই…শুধু মকন আকছ আকিা ওরপয়াম খুাঁজরছলাম রেন্তু পারিলাম না…ত্ািপি 
গলা আিকে র্ম িন্ধ হকয় একলা… 
 
র্িজাি িাইকি থথকে থত্ামাি থোরচদ পত্কনি িব্দ শুনকত্ পায়। তু্রম ত্াকে থত্ামাি 
েকি প্রকিি েিকত্ রনকষধ েকিকছ ত্াই থস আমাি োকছ র্ায়। আরম একস থত্ামাকে 
িািান্দায় উপুি হকয় পকড থােকত্ থর্রখ, থত্ামাি সািা িিীি ত্খন োাঁপরছকলা এিং 
োাঁপাল থফকি িক্ত পডরছকলা। আরম থত্ামাকে েম্বল রর্কয় থ কে থর্ই এিং েপাকলি 
িক্তিির্ িন্ধ েরি। থসরলম, থত্ামাি িাগয িাকলা থর্… 
 
থসরলম সুলায়মান থিকগি রর্কে ত্ারেকয় আকছ এিং ত্াি িক্তিয উপলরব্ধ েিাি থচষ্টা 
েিকছ, রেন্তু থসই মুহূকত্দ থস আিাি অসুস্থ থিাধ েিকত্ শুরু েিকলা। 
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 আরম থত্ামাকে েকত্ারর্ন ধকি সত্েদ েিাি থচষ্টা েিরছ। তু্রম থত্ামাি সৎ িাইকর্ি 
অিস্থা থর্কখ রেছু রিখকত্ পাকিারন? ত্াাঁকর্ি থচকয়ও দ্রুত্ থত্ামাি অিনরত্ হকয়কছ। 
থত্ামাি এই আচির্ অকর্ৌরক্তে। ত্াছাডা ইর্ারনং থত্ামাি থমজাজও হঠাৎ েকি খািাপ 
হকয় র্ায় এিং তু্রম রহংস্র হকয় উকঠা। েকয়ে রর্ন আকগ আরম থর্কখরছ থত্মন থোকনা 
োির্ ছাডাই তু্রম থখাসরুি উপি থেমন রচৎোি েকি থমজাজ েিরছকল এিং থস 
থত্ামাি রর্কে েীিাকি ত্ারেকয় রছকলা ত্াও লিয েকিরছ। তু্রম থত্ামাি আপন জনকর্ি 
রূ্কি সরিকয় রর্ি। সুলায়মান থিগকে থিি িুদ্ধ মকন হকলা। 
 
থসরলম চুপ েকি িইকলা, গলা থিকয় উকঠ আসকত্ চাওয়া রত্ক্ত পর্াথদকে থচকপ িাখাি 
আপ্রার্ থচষ্টা চালাকি থস। 
 
থেকনা থসরলম? থেকনা তু্রম এসি েিকছা? 
 
েথািা রে এমন হওয়া উরচত্ নয় থর্, থেকনা েিকিা না? অিকিকষ থসরলম উিি 
রর্কলা। ওরপয়াম এিং সুিা অন্তত্ আমাকে রেছুিা হকলও সুখ রর্কত্ পাকি। আরম 
গত্িাকত্ থেিল এি পরিমাকর্ি িযাপাকি সামানয িুল েকিরছলাম। িরিষযকত্ আরম এ 
রিষকয় সত্েদ থােকিা। 
 
তু্রম আমাি প্রকশ্নি উিি র্াওরন। তু্রম রনকজকে ধ্বংস েিাি থচষ্টায় রলপ্ত হকয়কছা 
থেকনা? 
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আমাি িািাি আমাি প্ররত্ থোকনা রৃ্রষ্ট থনই। আমাি জীিন উকদ্দিযহীন হকয় পকডকছ। 
মুিার্ এিং র্ারনকয়লই সরঠে উপায় অিলম্বন েকিকছ। রনকজ ফুরত্দকত্ িযস্ত থথকে িারে 
সি রেছু িুকল র্াওয়াই রে আমাি উরচত্ নয়? 
 
 িারে সি রেছু িলকত্ তু্রম রে থিাঝাকিা? থত্ামাি স্বাস্থয, থত্ামাি পুত্রিা এিং থত্ামাি 
সাম্রাকজযি িরিষযৎ এই সি রেছুি গুরুত্ব এে সময় থত্ামাি োকছ রছকলা। আজ ত্াি 
রে হকলা? থত্ামাি েে থথকে এখন আসকল সুিা এিং ওরপয়াকমি িক্তিয থিি হকি, 
এিা তু্রম নও। ওগুকলাকে সাহস েকি পরিত্যাগ েকিা এিং ত্ািপি থর্খাি থচষ্টা েকিা 
থত্ামাি সরত্যোি অনুিূরত্ রে। 
 
 থসরলম সুলায়মান থিকগি িরক্তম হকয় উঠা থচহািা খুরিকয় পর্দকিির্ েিকলা। আরম 
থত্ামাকে হত্াি েকিরছ, আরম জারন। আরম আমাি িািাকেও হত্াি েকিরছ। আরম 
রু্িঃরখত্। 
 
রু্িঃরখত্ হওয়াি রেছু থনই িিং এ িযাপাকি রেছু েিাি থচষ্টা েকিা। এিা এেরি িাকলা 
রিষয় থর্ থত্ামাি িািা এই মুহূকত্দ রর্ল্লী এিং আগ্রা পরির্িদকন রগকয়কছন এিং থত্ামাি 
এই অিস্থা সম্পকেদ রত্রন রেছুই জাকনন না। উরন লাকহাকি রফকি আসাি আকগ থত্ামাি 
হাকত্ চাি সপ্তাহ সময় িকয়কছ। রনকজকে সুস্থ েকি থত্ালাি জনয এই সময়রি োকজ 
লাগাও। থত্ামাি ধাির্া থত্ামাি িািা থত্ামাকে তু্িজ্ঞান েকিন ত্াহকল, এই থিকত্র ত্াাঁি 
জনয আকিা অরধে সুকর্াগ সৃরষ্ট েকিা না। 
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তু্রম এেজন িাকলা িনু্ধ সুলায়মান থিগ…আরম জারন তু্রম আমাি িাকলা চাও রেন্তু তু্রম 
জাকনা না আমাি েষ্ট েকত্া ত্ীব্র। আমাি ত্ারুর্য িকয় র্াকি। আমাি িরক্তসামথদ এিং 
আমাি প্ররত্িা রনিঃকিষ হকয় র্াকি… 
 
 রনকজিও উপি আস্থা হারিও না। তু্রম আমাকে প্রায়ই িলকত্ থিখ থসরলম রচিরত্ 
থত্ামাকে রে িকলরছকলন—এই থর্ থত্ামাি জীিন সহজ হকি না…এও িকলকছন রত্রন 
থত্ামাকে ঈষদা েকিন না…তু্রম এেরর্ন সম্রাি হকি এিং থত্ামাি সি স্বপ্ন এেসময় 
পূির্ হকি। এসি েথা থত্ামাি িুকল র্াওয়া উরচত্ নয়। উরন এেজন রিজ্ঞ থলাে 
রছকলন। রেন্তু থত্ামাি িত্দমান েমদোণ্ড ত্াি সৃ্মরত্ি প্ররত্ অসম্মান জনে। 
 
ত্াি রু্ধিাই র্া িলকলা থসরলম ত্াি উিি থর্য়াি মকত্া থোকনা েথা খুাঁকজ থপকলা না। 
তু্রম রঠেই িকলকছ। অিকিকষ থস িলকলা। রনকজি হীনমনযত্াি আিমকর্ রনকজকে ধ্বংস 
হকত্ থর্কিা না আরম। আরম ওরপয়াম এিং সুিাি থনিা ত্যাগ েিকিা, অন্তত্ রেছু রর্কনি 
জনয, রেন্তু থসজনয থত্ামাি সাহার্য প্রকয়াজন হকি… 
 
রনিয়ই আরম থত্ামাকে সাহার্য েিকিা। এখন প্রথকম র্া েিকত্ হকি ত্া হকলা এেজন 
থহরেমকে রর্কয় থত্ামাকে পিীিা েিাকত্ হকি। ইকত্ামকধযই আরম এেজনকে থেকেরছ-
থস থগাপনীয়ত্া িিা েিাি মকত্া মানুষ। িাইকি অকপিা েিকছ। 
 
 তু্রম এ িযাপাকি রনরিত্ রছকল থর্ তু্রম আমাকে িারজ েিাকত্ পািকি… 
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না, ত্কি আরম আিা েকিরছলাম তু্রম আমাি েথা শুনকি। 
 
আধ ঘটা ধকি থহরেম থসরলমকে পিীিা েিকলা। ত্াি থচাখ থর্খকলা, রজকিি িং 
পিীিা েিকলা, চযাো ফলা রিরিষ্ট ধাত্ি পাত্ রর্কয় ঘকষ রজি পরিষ্কাি েিকলা, নারড 
পিীিা েিকলা এিং থপকিি রিরিি অংি রিকপিুকপ থর্খকলা। পিীিা েিাি সময় 
থহরেম মুকখ রিকিষ রেছু িলকলা না রেন্তু অত্যন্ত মকনাকর্াগি সকঙ্গ র্ারয়ত্ব পালন 
েিকলা। 
 
জাহাপনা, রনকজি র্িপারত্ি িযাগরি িন্ধ েিকত্ েিকত্ থহরেম িলকলা, আরম আপনাি 
োকছ সত্য থগাপন েিকিা না। আপরন িকলকছন আপরন গত্ িাকত্ খুি থিরি পরিমার্ 
ওরপয়াম গ্রহর্ েকিকছন। আপনাি প্রসারিত্ হকয় র্াওয়া থচাকখি মরর্ থর্কখই আরম ত্া 
অনুমান েিকত্ থপকিরছ। রেন্তু আরম আকিা িুঝকত্ থপকিরছ আপরন অরত্মাত্রায় 
মর্যপানও েকিকছন। আপনাকে েডা মর্ এিং ওরপয়াম উিয়ই ত্যাগ েিকত্ হকি। ত্া 
না হকল আপরন মািাত্মে অসুস্থ হকয় পডকিন। আপনাি মৃতু্যও হকত্ পাকি। এখকনা 
আপনাি হাত্ োাঁপকছ। 
 
না থত্া, এই থর্খুন! থসরলম ত্াি হাত্ রু্রি থহরেকমি সামকন থমকল ধিকলা। থস ত্াকে 
থর্খাকত্ চাইকলা ত্াি িক্তিয িুল। রেন্তু রচরেৎসে রঠে েথাই িকলকছ। ত্াি োন হাত্রি 
িাম হাকত্ি তু্লনায় থিরি োাঁপকছ। থস আপ্রার্ থচষ্টা েিকলা থসগুরলকে রস্থি েিকত্, 
রেন্তু রেছুকত্ই থসগুরল ত্াি রনয়িকর্ একলা না। 
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হত্াি হকিন না জাহাপনা। উপরু্ক্ত সমকয় আপনাি রচরেৎসা শুরু হকয়কছ এিং আপনাি 
িিীি এখকনা ত্রুর্ এিং িরলষ্ঠ। রেন্তু আপনাকে আমাি েথা মকত্া চলকত্ হকি। 
আপরন রে রনকজকে আমাি হাকত্ থসাপর্দ েিকত্ িারজ আকছন? 
 
আমাি সুস্থ হকত্ েকত্া রর্ন সময় লাগকি? 
 
থসিা আপনাি উপি রনিদি েিকছ জাহাপনা। 
 
নকিম্বকিি এে সোকল ফযাোকি সূর্দাকলাকেি রনকচ থসরলম এিং সুলায়মান থিগ িরি 
নর্ীি পাি রর্কয় থঘাডা ছুরিকয় অগ্রসি হকি। ত্াকর্ি অনুসির্ েিকছ রিোকিি 
সহোিীিা, সেকলি মকধয উচ্ছ্বাস রিিাজ েিকছ উিম রিোকিি রচন্তায়। হঠাৎ এেরি 
োর্াকখাাঁচা পারখ(িাইপ) নর্ীপাকিি উাঁচু থঝাাঁপ থথকে উকড থিরিকয় একলা। থসরলম ত্াি 
থিোকি র্াাঁরডকয় তূ্র্ীি থথকে ত্ীি রনকয় ধনুকে পরডকয় পারখরিকে লিয েকি ছুডকলা। 
িত্দমাকন থস ত্াি হাকত্ি রস্থিত্া রফকি থপকয়কছ এিং পারখরি ত্ীিরিদ্ধ হকয় মারিকত্ 
আছকড পকড োনা ঝাপিাকত্ লাগকলা। থসই িাকত্ অরত্রিক্ত থনিা েকি জ্ঞান হািাকনাি 
ঘিনাি পি ছয় মাস অরত্িারহত্ হকয়কছ। এই ছয় মাস অত্যন্ত রিডম্বনাি সকঙ্গ থেকিকছ। 
এ সমকয়ি মকধয এোরধে িাি মকনি রৃ্ঢ়ত্া রু্িদল হকয় অরপয়াম এিং সুিাি বিত্ 
থনিায় রফকি রগকয়কছ থস। রেন্তু থসগুরল ত্যাগ েিাি থচষ্টাও অিযাহত্ থিকখরছকলা। 
এখকনা মাকঝ মাকঝ ত্াি পর্স্খলন ঘকি, রিকিষ েকি র্খন আেিি ত্াি প্ররত্ অিজ্ঞা িা 
রিরূপ মকনািাি থপাষর্ েকিন। রেন্তু িত্দমাকন থসরলম ত্াি ধনুেরি রপকঠ ঝুরলকয় 
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িাখকত্ িাখকত্ প্ররত্জ্ঞা েিকলা থস আগামীকত্ আি রনকজি রৃ্ঢ়ত্া হািাকি না, িরিষযৎ 
ত্াি জনয র্াই ধাির্ েরুে, র্কত্া িেম পিাজয় িা হাত্ািািই থস সমু্মখীন থহাে। 
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ষষ্ঠ খণ্ড – পচৃথিীর অধীশ্বর 
 

২৭. এেচি পালির থলল 
 
আরম এখন রনরিত্ িাকি জারন িািা আমাকে থোকনা গুরুত্বপূর্দ পর্ প্রর্ান েিকিন না। 
র্রর্ও রত্রন আমাি রপত্ামহ এিং প্ররপত্ামকহি মকত্াই আমাি অকধদে িয়কস সম্রাি 
হকয়রছকলন। থোমকিি খাপ থথকে রনকজি আনুষ্ঠারনে খিিরি থিি েকি রনকয় থসরলম 
রেিাকনি থগালরপ থিিকমি আিার্কনি উপি আঘাত্ েিকলা। রিকেকলি উষ্ণ 
আিহাওয়ায় থস লাকহাকিি রু্গদপ্রাসাকর্ি এেরি েকি সময় োিাকি। খিিরিি ফলা 
থিাত্া, রেন্তু ত্া সকেও থসরি থোমল থিিম থির্ েকি তু্লাি আস্তিকর্ি মকধয  ুকে 
থগকলা। আরম র্ীঘদ রর্ন অকপিা েিকলাম, রেন্তু রে লাি হকলা? রেছুই না! থোকনা 
থসনাপরত্ি পর্ থপলাম না, থোকনা প্রিাসকেি পর্ থপলাম না, থোকনা সম্ভািনাও সৃরষ্ট 
হকলা না। এমন রে এেরি সান্ত্বনা িােযও নয়। আরম এখন রে েিকিা? থসরলম 
সুলায়মান থিকগি োকছ জানকত্ চাইকলা, থস পািাপারি স্থারপত্ আকিেরি গরর্-আাঁিা 
আসকন আধ-থিায়া হকয় আকছ। ত্াি এে হাকত্ এেরি আকমি িকসি পানপাত্র ধিা 
িকয়কছ। আরম রঠে িলকত্ পািকিা না, সুলায়মান থিগ রচরন্তত্ েকে িলকলা। ত্ািপি 
আকমি িকস এেরি চুমুে রর্কয় আিাি িলকলা, রেন্তু আরম র্ত্রূ্ি জারন ত্া হকলা 
উিিারধোি লাি েিাি থিকত্র সময় এিং বধর্দই মূল চারিোরঠ। 
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 র্রর্ও িািাি িয়স এখন পঞ্চাকিি থিকষি রর্কে, ত্াাঁি স্বাস্থয এখন আকগি চাইকত্ও 
িাকলা। থত্ামাি ইরঙ্গত্ ত্াাঁি জনয প্রকর্াজয নয়। মাকঝ মাকঝ আমাি মকন হয় রত্রন অমি 
রে না-থর্ িাকি রত্রন ত্াি িমত্া েুরিগত্ েকি থিকখকছন এিং উিিারধোিী 
রনিদাচকনি থিকত্র মাথা ঘামাকিন না ত্াকত্ মকন হয় রত্রন রনকজি মির্িীলত্ায় রিশ্বাস 
েকিন না। িয়স িাডাি সাকথ সাকথ ত্াাঁি এমন আত্মরিশ্বাসই আকিা রৃ্ঢ় হকয়কছ থর্ রত্রন 
সি রেছু সেকলি থচকয় িাকলা থিাকঝন। থসরলম আিাি রেিাকন আঘাত্ েিকলা, এিাি 
আকিা থজাকি, ধূকলা এিং তু্লাি আাঁি রছিকে থিি হকলা। 
 
র্রর্ও িীঘই থত্ামাি িািাি স্বকগদ রিোকম র্াওয়াি সম্ভািনা থনই, থত্ামাি সৎ িাইকর্ি 
অিস্থা এি রিপিীত্ র্ািা উিিারধোকিি থিকত্র থত্ামাি প্ররত্িিী। ত্ািা উিকয়ই মকর্ি 
োকছ রনকজকর্ি সমূ্পর্দরূকপ উৎসগদ েকিকছ। ত্াকর্ি এই আচির্ র্রর্ অিযাহত্ থাকে 
ত্াহকল খুি িীঘ্রই ত্ািা পৃরথিীি িুকে রিচির্ েিাি অরধোি হািাকি। 
 
 র্ি রর্ন আকগ মুিার্ এিং র্ারনকয়কলি িাকগয রে ঘকিরছকলা ত্া মকন পডকত্ থসরলম 
আপন মকন হাসকলা। থোকনা িেম পূিদ সত্েদত্া ছাডাই আেিি ত্াি রত্ন পুত্রকে িাজ 
প্রাসাকর্ি সমু্মকখ অিরস্থত্ েুচোওয়াকজি মাকঠ থিাি থিলা থেকে পাঠান। িরি নর্ীি 
উপি ত্খকনা সার্া েুয়ািা জকম রছকলা। থসৌিাগযিকম ত্াি আকগি সন্ধযা থিলায় থসরলম 
থহরেকমি রনকর্দি পালন েকি মর্ িা ওরপয়াম স্পিদ েকিরন। িিং থহকিকম রগকয় থর্াধ 
িাঈ এি সকঙ্গ প্রর্য়লীলায় রলপ্ত হকয়রছকলা। ফকল ত্াি মন রছকলা ফুিফুকি এিং িিীি 
রছকলা সকত্জ র্খন থস েুচোওয়াকজি মাকঠ উপরস্থত্ হয়। 
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ত্ািা রত্ন জন মাকঠ উপরস্থত্ হকত্ই পরিষ্কাি থিাঝা থগকলা মুিার্ িা র্ারনকয়ল থেউই 
থসরলকমি মকত্া পূকিদি সন্ধযায় সংর্ম পালন েকিরন। মুিার্ র্খন উাঁচু পাথুকি িাকিি মধয 
রর্কয় প্রকিি েিকলা থর্খা থগকলা ত্াি এেজন পরিচািে ত্খকনা ত্াি থোমি িন্ধনী 
িাাঁধাি থচষ্টা চারলকয় র্াকি। মুিাকর্ি থচৌকো থচায়াল রিব্রত্েি িাকি ঝুকল রছকলা। 
র্ারনকয়ল প্রকিি েিকলা মাত্াকলি িলমল েিকত্ থাো পর্কিকপ। ত্াি মাথারি 
অস্বািারিে িেম রস্থি রছকলা এিং থচাখ রু্রি রছকলা িক্তাি। আেিকিি রর্কে অগ্রসি 
হওয়াি সময় থস এোরধে িাি থহাাঁচি থখকলা। 
 
আেিি ত্াাঁকর্ি রত্ন জনকে আকর্ি রর্কলন থঘাডাি রপকঠ চডাি জনয। ত্ািা র্খন 
থঘাডাি রপকঠ উঠাি থচষ্টা েিকলা, মুিাকর্ি র লা থোমি িন্ধনী ছুকি থগকলা এিং ত্াকত্ 
ত্াি পা থপরচকয় থস থহাাঁচি থখকলা এিং মারিকত্ উপুি হকয় পকড থগকলা। পরিচািেকর্ি 
সহায়ত্ায় থিষ পর্দন্ত থস থঘাডায় চডকত্ পািকলা এিং রেছু রূ্ি অগ্রসিও হকলা রেন্তু 
মাত্র এেি গজ পাি হওয়াি পি রপছকল থঘাডাি রপঠ থথকে রনকচ পকড থগকলা। 
 
র্ারনকয়ল ত্াি তু্লনায় রেছুিা িাকলা পাির্িদীত্া থর্খাকলা। থস সফল িাকি থঘাডাি রপকঠ 
চডকত্ পািকলা এিং সামকনি রর্কে অগ্রসিও হকলা। রেন্তু থর্ই ত্াি িিদাি অগ্রিাকগ 
ত্িমুজ গাাঁথাি জনয সামানয রনচু হকলা ওমরন ধপাস েকি থঘাডাি রপঠ থথকে পকড 
থগকলা। থোকনা িেকম উকঠ র্াাঁরডকয় থস অনগদল িরম েিা শুরু েিকলা। 
 
থসরলম সি রেছুই িাকলা িাকি সম্পি েিকলা। রনপুন র্িত্ায় িিদা রর্কয় ত্িমুজ রিদ্ধ 
েিকলা থস। ত্কি ত্াি রপত্াি িক্তকিয স্পষ্ট থোকনা প্রিংসা প্রোি থপকলা না। এই 
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প্রথম িাকিি মকত্া থর্খকত্ পারি তু্রম মর্যপান েকিারন থসরলম। ত্কি মকন থিকখা 
থত্ামাকর্ি পিীিা থনয়াি এিাই থিষ নয়। তু্রম এখন থর্কত্ পাি। থসরলম মাঠ ত্যাগ 
েিাি পি শুকনরছকলা ত্াি রপত্া ত্াি সৎ িাইকর্ি ত্াকর্ি েকি অিরুদ্ধ িাখাি িযিস্থা 
েকিকছন থচৌদ্দ রর্কনি জনয। এিং আকর্ি রর্কয়কছন থেউ থর্কনা ত্াাঁকর্ি মর্ সিিিাহ 
না েকি। এই সময় অরত্িান্ত হওয়াি পকিও রত্রন ত্াাঁকর্ি প্ররত্ নজি িাখকত্ িকলকছন 
র্াকত্ ত্ািা থোকনা প্রোি থনিা েিকত্ না পাকি। 
 
অিিয ত্ািা েকয়ে রর্কনি মকধয িন্দীর্িা থথকে মুক্ত হওয়াি পি আি থনিাপারন েিকি 
না, রে িকলা সুলায়মান থিগ?। 
 
 আমাি এ িযাপাকি সকন্দহ আকছ। আরম শুকনরছ ত্াকর্ি রেছু অনুগামী থগাপকন ত্াকর্ি 
োকছ মর্ সিিিাহ েিকছ। গুজি থোকনা র্াকি মুিাকর্ি সু্কল পরিচািে গরুি 
অকিি(নারডিূরড) মকধয মর্ িকি থসিা রনকজি ত্লকপকি থপরচকয় ত্াি োকছ পাচাি 
েিকছ। আি র্ারনকয়ল এেজন িিীকে ঘুষ রর্কয় গার্া িনু্দকেি িন্ধ নকল মর্ িকি ত্াি 
োকছ থপৌঁছাকনাি িযিস্থা েকিকছ। 
 
 পকিি গুজিরি সরত্য হকত্ পাকি না। এমন স্পষ্ট অিাধযত্া জানাজারন হকল ঐ িিীকে 
আমাি িািা হারত্ি পাকয়ি রনকচ রপষ্ট েকি হত্যা েিকিন। 
 
 অকথদি জনয মানুষ রিস্ময়েি সি ঝুাঁরে রনকত্ পাকি, ত্কি এিা হয়কত্া এেরি রিরিহীন 
গুজিই। রেন্তু থসিা সেকলি মুকখ মুকখ রফিকছ। 
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 হয়কত্া থত্ামাি েথাই রঠে, উিিারধোকিি থিকত্র আমাি সম্ভাইিা আমাি প্ররত্িরি 
নয়। রেন্তু ত্াি অথদ এই নয় থর্ আমাি িমত্া প্রারপ্তি থোকনা সম্ভািনা িকয়কছ জীিকনি 
িত্দমান পর্দাকয় র্া আমাি নযার্য পাওনা। আরম আমাকর্ি সাম্রাকজযি জনয আকিা অকনে 
সমৃরদ্ধ িকয় আনকত্ পারি র্রর্ িািা আমাকে থোকনা সুকর্াগ থর্ন। 
 
 থেমনিেম সমৃরদ্ধ? উর্াহির্ র্াও থর্রখ। 
 
 থর্মন প্রথকম আরম রেছু রু্নদীরত্পিায়র্ চািুোি উপকর্ষ্টাকে ত্াাঁি োাঁকধি উপি থথকে 
সরিকয় থর্কিা-শুরু েিকিা আিুল ফজলকে রর্কয়। 
 
রেন্তু তু্রম িাকলা েকিই জাকনা থত্ামাি িািা ত্াকর্ি পর্চুযরত্ সমথদন েিকিন না। 
ত্াছাডা ত্াাঁি প্রিাসন এিং উপকর্ষ্টাকর্ি সমাকলাচনা েিাি আকগ থত্ামাকে প্রমার্ 
েিকত্ হকি থর্ তু্রম রনকজ এেজন র্ি প্রিাসে। রেন্তু থসিা আরম েীিাকি প্রমার্ 
েিকিা থর্খাকন িািা আমাকে থোকনা গুরুত্বপূর্দ র্ারয়ত্ব প্রর্ান েিকছন না? থসরলম 
আিাি ত্াি খিিরি রেিাকন রিদ্ধ েিকলা এিং ত্াি থচাখ ঝলকস উঠকলা। মাকঝ মাকঝ 
মকন হয় িািাি অনুমরত্ ছাডাই থোকনা প্রকর্কিি িাসন িমত্া রনকজি হাকত্ তু্কল থনয়া 
ছাডা আমাি আি থোকনা উপায় থনই রনকজি সামথদ প্রমার্ েিাি জনয! 
 
রেন্তু থসিা থত্া রিকরাহ িকল রিকিরচত্ হকি। 
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তু্রম একে র্া ইিা িলকত্ পাকিা- রেন্তু আরম িলকিা থসিা হকি আমাি এেরি সাহরস 
উকর্যাগ। 
 
 এিা থত্ামাি আন্তরিে ইিা, ত্াই না? সুলায়মান থিগ আকস্ত েকি িলকলা। 
 
হযাাঁ, থসরলম উিি রর্কলা এিং সিাসরি ত্াি িনু্ধি থচাকখি রর্কে ত্াোকলা। 
 
 থিি রেছুরর্ন ধকি িাকত্ি থিলা রনকজি মার্োসরক্তি প্ররত্ সংর্ম ধাির্ েকি আরম এ 
রিষকয় রচন্তা িািনা েিরছ। থত্ামাি একত্ আহত্ হওয়াি রেছু থনই পূিদাঞ্চকল আমাকর্ি 
থসনািারহনীি মধযম মর্দার্াি ত্রুর্ থসনাপরত্কর্ি মকধয আমাি অকনে িনু্ধ িকয়কছ। 
ত্ািাও ত্াকর্ি উচ্চপর্স্থ েমদেত্দাকর্ি প্রিাি পছন্দ েিকছ না এিং আমাি মকত্াই 
িমত্া এিং র্ারয়ত্ব থপকত্ চায়। 
 
 এিা সরত্য, আরম জারন। আমাি োকনও এ ধিকনি অসকন্তাকষি গুজি একসকছ, 
সুলায়মান থিগ িলকলা। ত্রুর্ থসনােত্দাকর্ি অকনকেই রনকজকর্িকে পকর্ািরত্ এিং 
পুিষ্কাকিি উপরু্ক্ত িকল র্ারি েিকছ। 
 
 আমাি মকন হকি তু্রমও উপলরব্ধ েিকত্ শুরু েকিকছ থর্ আরম অলীে েল্পনা েিরছ 
না। তু্রম রে আমাি সকঙ্গ থর্াগ রর্কত্ প্রস্তুত্? 
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 থত্ামাি থিাঝা উরচত্ রছকলা আরম থত্ামাকে সমথদন েিকিা। আমিা পিস্পি সম্পকেদ 
অকনে রেছু জারন। অনয োকিা থচকয় আরম থত্ামাি প্ররত্ই থিরি রিশ্বস্ত। েথাগুরল িকল 
সুলায়মান থিগ েকয়ে মুহূত্দ গিীি িাকি রচন্তা েিকলা। এখন ত্াকে থসরলকমি মকত্াই 
গম্ভীি এিং এোগ্র মকন হকি, ত্ািপি থস িলকলা, এই উকর্যাকগি ফকল হয়কত্া তু্রম 
থত্ামাি রপত্াি মকনাকর্াগ এিং েদ্ধা অজদন েিকত্ সফল হকি। তু্রম র্রর্ এ িযাপাকি 
োজ শুরু েকিা থত্ামাি প্রথম পর্কিপ রে হকি? 
 
 আমাি প্রথম পর্কিপ হকি পূিদাঞ্চকলি ঐসি ত্রুর্ থসনা েত্দাকর্ি রিষকয় থখাাঁজখিি 
থনয়া। ত্কি িািাি অনুমরত্ িযত্ীত্ আমাি পকি ঐ অঞ্চকল র্াওয়া সম্ভি নয়, রেন্তু 
থত্ামাি পকি সম্ভি…। 
 
 রঠে আকছ, আরম র্াি- িাংলাি প্রিাসে মহকল এখকনা আমাি রেছু আত্মীয় স্বজন 
িকয়কছ। আরম ত্াকর্ি সকঙ্গ সািাৎ েিকত্ থগকল থেউ সকন্দহ েিকি না। 
 
 আমাি উপি আস্থা থপাষর্ েিাি জনয থত্ামাকে ধনযিার্। েথাগুরল িলাি সময় রনকজি 
েেস্বকি থসরলম রেছুিা রিরস্মত্ হকলা। থস ত্াি েকে এে অরিনি েতৃ্দকত্বি আিাস 
থপকলা র্া ত্াি রপত্াি অনুরূপ। এখন থস ত্াি েমদপরিেল্পনা সম্পকেদ রৃ্ঢ়সংেল্পিদ্ধ, 
অন্তত্ ত্াি অরনরিত্ অকপিাি রর্নগুরল ফুরিকয়কছ। ফলাফল র্াই থহাে না থেকনা থস 
এখন আি রনকজকে র্কথষ্ট সাহরস না হওয়াি জনয রত্িস্কাি েিকত্ পািকি না। 
 
* 

http://www.bengaliebook.com/


রুলার অভ দা ওয়ার্ল্ড : এম্পায়ার অভ দা ম াগল । অযাললক্স রাদারল ার্ড 

589 

www.bengaliebook.com                                  সূচিপত্র 
 

 

 
রত্ন মাস পকিি ঘিনা। থসরলম রিরিকিি থেকে অিরস্থত্ ত্াি রিিাল ত্ািুি সমু্মকখি 
চাকর্ায়াি রনচ থথকে সামকনি রর্কে ত্াোকলা। চম্বল নর্ীি উপি সূর্দ অস্ত র্াকি। িাঘ 
রিোকিি অজুহাকত্ ছয় সপ্তাহ আকগ থস িাজধানী ত্যাগ েকিকছ। রিগত্ েকয়ে রর্ন 
ধকি অরস্থি রচকি থস রর্গন্ত পর্দকিির্ েকিকছ ত্াি রিরিকিি রর্কে অগ্রসিমান এের্ল 
অশ্বাকিাহীি থর্খা পাওয়াি জনয, আিা েিকছ সুলায়মান থিগ পূিদাঞ্চকল ত্াি থগাপন 
র্ারয়ত্ব পালন থিকষ িীঘ্রই রফকি আসকি। রেন্তু ত্াি মকনি অনয এেরি অংি আিঙ্কা 
েিকছ হয়কত্া ত্াি রিরিকিি রর্কে অগ্রসিমান অশ্বাকিাহীি র্ল আিুল ফজকলি পাঠাকনা 
হকত্ পাকি র্ািা ত্াকে থগ্রপ্তাি েিকত্ আসকি ত্াি থগাপন ষডর্ি ফাাঁস হকয় র্াওয়াি 
োিকর্। 
 
 থসই রর্ন রু্পুকি এের্ল অশ্বাকিাহী সরত্যই একসরছকলা। ত্ািা র্খন আকিেিু োকছ চকল 
একলা, থসরলকমি মকন হকলা একত্া থছাি র্ল ত্াকে থগ্রপ্তাকিি জনয পাঠাকনা হকত্ পাকি 
না। থসরলম অিকিকষ সমূ্পর্দ রু্রিন্তামুক্ত হকলা র্খন থর্খকত্ থপকলা থসিা সুলায়মান 
থিকগিই র্ল। র্াইকহাে, থঘাডাি রপকঠ র্ীঘদ র্াত্রায় ক্লান্ত সুলায়মান থিগ থসরলমকে ত্াি 
অরির্াকনি রু্ই এেরি উকল্লখকর্াগয সাফলয সম্পকেদ অিরহত্ েকি আশ্বস্ত েিকলা এিং 
রেছুির্ ঘুরমকয় থনয়াি অনুমরত্ চাইকলা। ত্ািা আকিা রসদ্ধান্ত রনকলা এ রিষকয় রিস্তারিত্ 
আলাপ। েিকি বনি থিাকজি সময়। 
 
থসরলম ত্াি েপাকলি উপি হাত্ থিকখ অস্তিত্ সূর্দিরি থথকে থচাখ আডাল েকি 
থর্খকলা সুলায়মান থিগ ত্াি রর্কে এরগকয় আসকছ। রু্ই িনু্ধ পিস্পিকে জরডকয় ধকি 
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শুকিিা রিরনময় েিকলা, ত্ািপি পিস্পকিি োাঁকধ হাত্ থিকখ ত্ািুি রিত্ি প্রকিি 
েিকলা। ত্ািুি থেেস্থকলি অিরস্থত্ এেরি রনচু থিরিকল বনিকিাকজি আকয়াজন 
সাজাকনা িকয়কছ। খার্য ত্ারলোয় িকয়কছ ত্নু্দিী মুিগী এিং থিডা; োিীরি োয়র্ায় বর্ 
ও হালো মিলা রর্কয় িািা েিা শুেকনা ফল; গুজিারি োয়র্ায় বত্রি ঝাল িরজ এিং 
চম্বল নর্ীি মাছ। িসাকলা থঝাকল নান রুরি রিরজকয় ত্ািা থিাজন পিদ শুরু েিকলা এিং 
থসরলম ত্াি পরিচািেকর্ি ত্ািুি িাইকি থর্কত্ আকর্ি রর্কয় আলাপ আিম্ভ েিকলা। 
 
িল সুলায়মান, পূিদাঞ্চকলি প্রকর্িগুরলি েকত্াজন থসনা েত্দাকে আমিা র্কল পাকিা? 
 
 প্রায় রু্ই হাজাকিি মকত্া। প্ররত্রি নতু্ন থর্াগর্ানোিী অনযকর্ি র্কল থিকনকছ র্াকর্ি 
আমাকর্ি উকদ্দিযকে সমথদন েিাি সম্ভািনা িকয়কছ। আমিা থর্মন অনুমান েকিরছলাম 
ত্াকর্ি থিরিিিাগই আমাকর্ি মকত্া ত্রুর্। র্ারয়ত্ব লাকিি রিষকয় ত্ািা সেকলই উগ্রীি 
থসই সকঙ্গ পুিষ্কাি লাকিি জকনযও থত্ামাি পি থথকে আরম র্াি প্ররত্শ্রুরত্ ত্াকর্ি 
রর্কয়রছ। রেন্তু রেছু িয়স্ক থসনােত্দাও আমাকর্ি র্কল থর্াগ রর্কত্ আগ্রহী। ত্ািা ত্াকর্ি 
পকর্ািরত্ি রিষকয় অসন্তুষ্ট অথিা পুিাকনা িত্রুকর্ি প্ররত্ থত্ামাি রপত্াি সহনিীলত্ায় 
িুব্ধ। ত্াছাডা রেছু রিি ধমদািলম্বীও িকয়কছ। 
 
ত্াকর্ি অধীকন সিদকমাি েকত্াজন বসনয িকয়কছ? 
 
প্রায় রত্রি হাজাকিি মকত্া। 
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 িািাি রৃ্রষ্ট আেষদকর্ি জনয এই সংখযা র্কথষ্ট, রে িকলা? 
 
অকনকে এ োিকর্ আমাকর্ি র্কল থর্াগ থর্য়াি আগ্রহ থর্রখকয়কছ থর্ উকর্যাগিা তু্রম 
রনকয়কছ। রিষয়রি সমূ্পর্দ রিকরাকহি পর্দাকয় পডকি না থর্কহতু্ িাইকিি থেউ থত্ামাি 
রপত্াকে রসংহাসন থথকে উৎখাকত্ি পরিেল্পনা েকিরন। ত্ািা এেথা থিকি আকিা 
আশ্বস্ত হকয়কছ থর্ থোকনা এে পর্দাকয় তু্রম আকলাচনাি মাধযকম সমসযা সমাধাকনি থচষ্টা 
চালাকি। 
 
ত্াহকল ত্াকর্ি এমন ধাির্া অিযাহত্ই থােকি, রে িকলা? 
 
ত্াি মাকন? তু্রম রে থত্ামাি রপত্াি সকঙ্গ সমকঝাত্া েিকি না? 
 
না…মাকন…রনিয়ই েিকিা। ত্কি মাকঝ মাকঝ আমাি মকন হয় সিরেছু র্রর্ রঠে থাকে 
ত্াহকল িািাি মৃতু্য পর্দন্ত অকপিা না েকি ত্াি আকগই ত্াকে িমত্া হস্তান্তকি িাধয 
েিকত্ পািকিা। 
 
 এমন রচন্তাি লাগাম থিকন ধকিা থসরলম। থত্ামাি িািাি প্রত্যি অধীকন অিরস্থত্ 
থসনািারহনী অকনে থিরি িরক্তিালী। থত্ামাি থত্জরস্বত্া এিং প্রিাসরনে িযিস্থায় 
থত্ামাি সম্ভািয গুরুত্ব প্রর্িদকনি জনয র্কত্ািা সমথদন প্রকয়াজন আমিা থেিল ত্ািই 
সংস্থান েিকত্ থপকিরছ। রেন্তু ত্াাঁকে রসংহাসনচুযত্ েিাি মকত্া সামথদ আমাকর্ি থনই। 
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তু্রম র্রর্ থসই থচষ্টা েকিা ত্াহকল অকনকেই আমাকর্ি উপি থথকে ত্াকর্ি সমথদন 
সরিকয় থনকি। 
 
 অরধোংি মানুষ আমাি রপত্াকে িাকলািাকস, আরম থসিা জারন। মাকঝ মাকঝ আমাি 
মকন হয় রত্রন ত্াাঁি প্রজাকর্ি সুখ রু্িঃকখি িযাপাকি র্কত্ািা সকচত্ন, ত্াি রনকজি 
পরিিাকিি িযাপাকি ত্কত্ািা নন। তু্রম আমাকে িুল িুকঝানা। আরম অিিযই ত্াি সকঙ্গ 
সমকঝাত্া েিকিা। আরম থেিল আমাকর্ি সামকথদি সি রর্ে রিকিচনায় আনকত্ থচকয়রছ। 
 
আমিা পিিত্দী পর্কিপ েখকনা থনকিা? থিরি থর্রি েিা উরচত্ হকি না। সিখাকন 
আিুল ফজকলি গুপ্তচি ছরডকয় িকয়কছ। সূক্ষ্ম পন্থায় মানুকষি থগাপন ত্থয উদ্ঘািন েিা 
এিং মানুকষি অনুগত্য পরিিত্দন েিাি োকজ থস অত্যন্ত পাির্িদী। 
 
আিুল ফজকলি িযাপাকি আমাকে িািকত্ র্াও। র্কত্ার্াই থহাে, থস এেজন মানুষ বি 
অনয রেছু নয়। রেন্তু আরমও োলকিপন েিকিা না। ইকত্ামকধযই আরম আগ্রা এিং 
রর্ল্লীকত্ আমাি প্ররত্ রিশ্বস্ত থলােকর্ি োকছ িাত্দা পারঠকয়রছ র্াকত্ ত্ািা এে মাকসি 
মকধয আমাি সকঙ্গ এখাকন থর্াগ থর্য়। থত্ামাি সকঙ্গ আকিা রিস্তারিত্ পরিেল্পনাি পি 
এিং থত্ামাি রিোম থনয়া থিষ হকল তু্রম পূিদাঞ্চকল রফকি রগকয় আমাকর্ি সমথদে 
িারহনী সংগঠন েিা আিম্ভ েিকি। এরর্কে আমাি িারহনী এেরত্রত্ হওয়াি পি আরম 
ত্াকর্ি রনকয় থত্ামাি সকঙ্গ এলাহািাকর্ রমরলত্ হকিা। গঙ্গা এিং র্মুনা নর্ীি রমলনস্থকল 
অিরস্থত্ এলাহািার্ সিরর্ে থথকে থর্াগাকর্াকগি জনয গুরুত্বপূর্দ। থসখাকন র্রর্ আমিা 
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আমাকর্ি প্রধান ঘাাঁরি স্থাপন েরি ত্াহকল িািা আমাকর্িকে রেছুকত্ই উকপিা েিকত্ 
পািকিন না। 
 
* 
 
থসরলম হাত্ তু্কল ত্াি থসনািারহনীকে থামাি ইরঙ্গত্ েিকলা। এলাহািাকর্ি প্রিাসে 
নাকসি হারমকর্ি োকছ থস থর্ রূ্ত্ পারঠকয়রছকলা ত্াকে রফকি আসকত্ থর্খা র্াকি। ত্ািা 
থর্খাকন িকয়কছ থসখান থথকে এলাহািার্ মাত্র চাি মাইল রূ্কি অিরস্থত্ এিং িহকিি 
গমু্বজ ও রমনািগুরল এখান থথকে রৃ্রষ্টকগাচি হয়। ত্রুর্ রূ্ত্রি র্খন থসরলকমি সমু্মকখ 
উপরস্থত্ হকলা ত্খন ত্াি মুকখ আের্দ রিসৃ্তত্ হারস থর্খা থগকলা। জাাঁহাপনা, নাকসি 
হারমর্ ত্াি িহকি আপনাকে স্বাগত্ জারনকয়কছন। 
 
থসরলকমি োাঁধ রু্রি রিরথল হকলা, গত্ েকয়ে সপ্তাহকি মকধয এই প্রথম থস রেছুিা স্বরস্ত 
থিাধ েিা শুরু েিকলা। নাকসি হারমর্ ত্াি িহু পুিাকনা িনু্ধ এিং ত্াি সকঙ্গ থগাপন 
রচরঠ রিরনময় োকল থস জানায় থসরলকমি োকছ এলাহািার্কে সমপদর্ েিকত্ থস প্রস্তুত্ 
িকয়কছ। র্াইকহাে, িহকি প্রকিকিি সময় থসরলম রেছুিা উৎেো অনুিি েিকলা। ত্াি 
মকন হকলা সিরেছু খুি থিরি মসৃর্িাকি সম্পি হকি। সুলায়মান থিগ চকল র্াওয়াি পি 
সফল িাকি লাকহাি এিং আগ্রাি ত্রুর্ থসনােত্দাগর্ ত্াি সকঙ্গ থর্াগ রর্কয়কছ। সাত্ 
সপ্তাহ আকগ, আিুল ফজকলি সকঙ্গ আলাপিত্ অিস্থায়, আেিি ত্াি থজযষ্ঠ পুকত্রি 
আকিেরি রিোি অরির্াকনি জনয িাজধানীি িাইকি থাোি আকির্কন সম্মরত্ প্রর্ান 
েকিন। ত্াি পকিি রর্ন থসরলম ত্াি এের্ল অনুসািীকে রনকয় রনকজি থর্াগযত্া 
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প্রমাকর্ি অরির্াকন থিরিকয় পকড (কস রনকজ রিষয়রিকে এিাকিই থর্কখ), র্রর্ও অনযিা 
একে রিকরাহ িকল আখযা থর্কি। 
 
সমু্মকখ অগ্রসি হকত্ হকত্ থসরলকমি মকন হকলা থসই সময় পরিরস্থরত্ থেমন র্াাঁডাকি 
র্খন পুনিায় থস আেিকিি মুকখামুখী হকি। ত্াি রিরূপ েমদোকণ্ড আেিকিি থর্ 
প্ররত্রিয়া হকি ত্াি থথকেও গুরুত্ি রিষয় হকলা থস ত্াি স্ত্রী ও পুত্রকর্ি সকঙ্গ আনকত্ 
পাকিরন। অিিয ত্াি পরিেল্পনাি রিষকয় স্ত্রীকর্ি অিরহত্ েিাি মকত্া আস্থা ত্াি ত্াাঁকর্ি 
উপি থনই। ত্াছাডা থহকিকমি পরিকিকি থোকনা গুঢ় ত্ে থগাপন িাখাও প্রায় অসম্ভি। 
ত্াি পুত্রিা ত্াকর্ি রপত্ামকহি সকঙ্গ র্কত্া সময় োিায় ত্াকত্ িাজপ্রাসাকর্ ত্াকর্ি 
অনুপরস্থরত্ অস্বািারিে থর্খাকি এিং রিষয়রি উকপরিত্ও থােকি না। অিিয ত্াি 
সিকচকয় থিরি খািাপ লাগকছ এই জনয থর্ িাজধানী ত্যাগ েিাি সময় থস ত্াি 
রপত্ামহীকে রেছু িকল আসকত্ পাকিরন, োিুল থথকে ত্াি প্রত্যািত্দকনি রিষকয় র্াকে 
অকনে রু্কিদাগ থপাহাকত্ হকয়কছ। িািাি সকঙ্গ ত্াি সিাসরি প্ররত্িরিত্াি ঘিনা ত্াকে 
আহত্ েিকি ত্াকত্ থোকনা সকন্দহ থনই। রত্রন উিয়কেই অত্যন্ত িাকলািাকসন এিং 
উিকয়ি িযাপাকিই িরঙ্কত্ হকিন। এই রিকিাধীত্া রু্দ্ধ পর্দন্ত গডাকি রে না এমন 
রু্রিন্তাও ত্াকে থপকয় িসকি। ত্কি এই মুহূকত্দ থসিেম থোকনা লির্ থর্খা র্াকি না। 
থসরলকমি ত্থয সংগ্রহোিীিা জারনকয়কছ থেউ ত্াাঁকর্ি পিাধািন েকিরন। এেিাি অিিয 
ত্াি িািাি রনয়রমত্ িহলর্ানেিী এের্ল অশ্বাকিাহী সামকন পকড রগকয়রছল। ত্ািা 
অকনে রূ্কি থােকত্ই থসরলম রর্ে পরিিত্দন েকি ত্াাঁকর্ি সকঙ্গ সংঘষদ এরডকয় থগকছ। 
সময় অরত্িারহত্ হওয়াি সাকথ সাকথ থসরলকমি বসনযর্ল িািী হকয়কছ এিং ত্াকর্ি 
থনতৃ্ত্ব র্াকনি স্বাধীনত্া থস উপকিাগ েিকত্ আিম্ভ েকিকছ র্াকত্ আেিকিি থোকনা 
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হস্তকিপ থনই। ত্কি থস িুঝকত্ পািকছ এই পরিরস্থরত্ চীিস্থায়ী হকি না, রেন্তু ত্াি জনয 
অনুেূল হয় এমন ফলাফল এই অিস্থা থথকে সৃরষ্ট েিকত্ হকি। 
 
 সুলায়মান থিগ খিি পারঠকয়কছ থস িাংলা থথকে ত্াি বসনযর্ল রনকয় এলাহািাকর্ি 
থপৌঁছাকি রু্ই সপ্তাহ পকি। ত্াি রু্ধিাই এি ত্াি সকঙ্গ পুনিায় থর্াগ থর্য়াি রিষকয় থস 
অত্যন্ত উদ্গ্গ্রীি হকয় আকছ। থসিা থেিল এই জনয নয় থর্, থস এেরি িরক্তিালী 
থসনািারহনী রনকয় ত্াি সকঙ্গ থর্াগ রর্কত্ আসকছ। িিং ত্াি িনু্ধত্ব, ত্াি সুরচরন্তত্ 
উপকর্ি এিং ত্াি রনিঃিত্দ রিশ্বস্তও এই আোঙ্ক্ষাি রপছকন োর্দেি। রেন্তু এই মুহূকত্দ 
এলাহািাকর্ি প্রকিকিি ির্রিকে ত্াি র্কথষ্ট রচিােষদে েকি তু্লকত্ হকি। িহকিি 
নাগরিেকর্ি মাকঝ ত্াি সম্পকেদ েদ্ধা ও সম্ভ্রম জারগকয় তু্লকত্ হকি, থসই সকঙ্গ রনকজি 
থলােকর্ি আত্মরিশ্বাসও িৃরদ্ধ েিকত্ হকি। 
 
আমাকর্ি পত্াো গুরল থমকল উকিালন েকিা, থঘাডাি রজকনি উপি আকিা থসাজা হকয় 
িকস থসরলম আকর্ি রর্কলা। অশ্বাকিাহী রিঙ্গা িার্ে এিং হারত্ি রপকঠ থাো থ াল 
িার্েকর্ি সামকনি রর্কে অিস্থান রনকত্ িলকলা। সেল বসনযকে সরঠে িাকি সারিিদ্ধ 
হকয় েুচোওয়াজ েিাি রনকর্দি প্রর্ান েকিা। ত্ািপি রিঙ্গাি সাকথ  াে িাজাকনা শুরু 
েিকত্ িলল, এলাহািাকর্ি প্রকিিিাি আি থিরি রূ্কি নয়। 
 
রত্ন মাস পকিি ঘিনা। থসরলম এিং সুলায়মান থিগ এলাহািাকর্ি রূ্গদপ্রাচীকিি উপকি 
র্াাঁরডকয় রনকচি েুচোওয়াকজি মাকঠ থসরলকমি অশ্বাকিাহী িারহনীি অনুিীলন থর্খরছকলা। 
এ সময় এেজন পরিচািে ত্াকর্ি োকছ উপরস্থত্ হকলা। জাহাপনা, অচদাি িুকন্দলা িাজা 
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িীি রসং এি রূ্ত্ একসকছ, আপনাি সকঙ্গ থর্খা েিকত্ চায়। োছাোরছ অিরস্থত্ র্মুনা 
নর্ীি ত্ীকি থসনািুি লম্বা সারি থর্খা র্াকি, থসখাকন থসরলকমি অনুগত্ প্রায় পঞ্চাি 
হাজাি বসনয িকয়কছ। পূকিদ র্া অনুমান েিা হকয়রছকলা ত্াি তু্লনায় এই সংখযা প্রায় 
রিগুর্। 
 
আরম এখনই ওি সকঙ্গ সািাৎ েিকিা। ত্াকে এখাকন রনকয় একসা। 
 
পাাঁচ রমরনি পি এেজন লম্বা হালো পাত্লা গডকনি থলাে পাথুকি রসাঁরড থিকয় থসখাকন 
উপরস্থত্ হকলা। থস রু্োকন িড িড চিাোি থসানাি িলয়(রিং) পকড আকছ। র্ীঘদ 
ভ্রমকর্ি ফকল ত্াি থপািাে ধূরলমরলন। ত্াি এে হাকত্ এেরি পাকিি থকল ধিা িকয়কছ 
র্াকে রঘকি রেছু মারছ িন িন েিকছ। থসরলকমি োছ থথকে িাকিা ফুি রূ্কি থােকত্ 
থলােরি থামকলা এিং উিু হকয় পাকিি থকলরি থমকঝকত্ থিকখ থসাজা হকয় র্াাঁডাকলা। 
 
িাজাি োছ থথকে আমাি জনয রে সংিার্ একনকছা? 
 
রূ্ত্রি রিসৃ্তত্ হারস রর্কলা, ঝােডা োকলা থগাাঁকফি রনকচ ত্াি অসমান ময়লা র্াাঁত্ গুরল 
স্পষ্ট থর্খা থগকলা। আরম থর্ সংিার্ একনরছ ত্া থিানাি পি আপরন অরত্ি আনরন্দত্ 
হকয় উঠকিন জাহাপনা। 
 
 থর্রি থোিনা, িকলা। 
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 িাজা িীি রসং আপনাি ইিা িাস্তিায়ন েকিকছন। েথা িলাি সময় থলােরি পাকিি 
থকলরি থমকঝ থথকে তু্লকলা এিং থসিাি মুকখ িক্ত েকি িাাঁধা র্রডরি খুলকত্ শুরু 
েিকলা। থকলরি থিালা হকত্ই এেিা আিকি রমরষ্ট গন্ধ িাত্াকস ছরডকয় পডকলা। থস 
থকলরিি রিত্কি হাত্  ুরেকয় চুল ধকি পচনিত্ এেরি মানুকষি মাথা থিি েকি 
আনকলা। র্রর্ও মস্তেরিকত্ থলকগ থাো মাংস পকচ রেছুিা শুরেকয় থগকছ, থিগুরন ির্দ 
ধাির্ েিা থঠাাঁিরি ফাাঁে হকয় আকছ এিং মুকখি রিরিি অংকি িক্ত জমাি থিাঁকধ আকছ 
ত্িুও আিুল ফজলকে রচনকত্ থসরলকমি অসুরিধা হকলা না। রৃ্িযরি থর্কখ সুলায়মান 
থিকগি মুখরি ফযাোকি এিং থির্নাত্দ হকয় উঠকলা। থস থপি থচকপ ধকি িরম েিাি জনয 
ওয়াে ওয়াে েিকত্ লাগকলা। 
 
রেন্তু থসরলম এেিুও রিচরলত্ হকলা না, িান্ত েকে থস িকল উঠকলা, িাজা খুি 
িাকলািাকি আমাি আকর্ি পালন েকিকছ। থত্ামাকর্ি রু্জনকেই আরম প্ররত্শ্রুরত্ি 
তু্লনায় রিগুর্ পুিষ্কাি প্রর্ান েিকিা। ত্ািপি থস সুলায়মান থিকগি রর্কে রফিকলা। 
পূকিদ আরম থত্ামাকে আমাি পরিেল্পনাি েথা জানাইরন থত্ামাি রনিাপিাি েথা রচন্তা 
েকি। র্রর্ আমাি সকঙ্গ রিশ্বাসঘাত্েত্া েিা হত্ ত্াহকল তু্রম রেছু না জানাি অজুহাকত্ 
থর্ থোকনা িেম র্ায়র্ারয়ত্ব থথকে মুক্ত থােকত্। আিুল ফজলকে হত্যা েিা আিিযে 
হকয় পকডরছকলা। থস আমাি এে নম্বি িত্রু রছকলা। থসরলম রূ্ত্রিি রর্কে রফিকলা। 
ওকে হত্যা েিাি রিস্তারিত্ োরহনী আমাকে িল। 
 
আপরন িাজাকে জারনকয়রছকলন থর্ আিুল ফজল র্ারির্াকত্যি সীমাকন্ত রু্দ্ধিত্ িাজেীয় 
িারহনীি পরির্িদন থিকষ আগ্রা থফিাি পকথ ওনাি এলাোি মধয রর্কয় অগ্রসি হকি। 
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আমাকর্ি পাহাড থিরষ্ঠত্ িাজয অরত্িম েিাি জনয মাত্র রু্রি পথ িকয়কছ এিং িাজা 
উিয় পকথই গুপ্ত আিমকর্ি জনয থলাে রনকয়ারজত্ েকিন। এে মাস আকগ রত্রন খিি 
পান আিুল ফজল পরিকমি পথরিি রর্কে পঞ্চাি জকনি এেরি র্ল রনকয় এরগকয় 
আসকছ। আমাকর্ি থলাকেিা ত্াাঁকর্ি মকধয আরমও রছলাম- থিষ রিকেকলি রর্কে ত্াাঁকর্ি 
উপি হামলা চালায় র্খন ত্ািা সংেীর্দ এেরি রগরিপথ অরত্িম েিরছকলা। প্রথকম 
আমাকর্ি িনু্দেধািীিা িাস্তাি উপকিি  াকল অিরস্থত্ িড িড পাথকিি চাাঁই এি আডাল 
থথকে ত্াকর্ি উপি গুরল িষদর্ েকি। রেছু িুকঝ উঠকত্ পািাি আকগই আিুল ফজকলি 
থর্হিিীিা গুরল রিদ্ধ হকয় লুরিকয় পকড। রেন্তু আিুল ফজল এিং ত্াি েজনখাকনে সঙ্গী 
অিত্ অিস্থায় থঘাডা থথকে থনকম িাস্তাি পাশ্বদিত্দী পাথি এিং থঝাাঁপ ঝাকডি আডাকল 
আেয় রনকত্ সিম হয়। আমাকর্ি বসনযিা ত্াাঁকর্ি রর্কে অগ্রসি হওয়াি থচষ্টা েকি। 
রেন্তু পাথি এিং থঝাাঁকপি আডাল থথকে অিযথদ লকিয গুরল চারলকয় আিুল ফজকলি 
থলাকেিা ত্াকর্ি অকনেকে আহত্ েিকত্ সিম হয়। ত্াাঁকর্ি মকধয আমাি আপন িাইও 
রছকলা। ত্াি মুকখ গুরল লাকগ র্াি ফকল ত্াি অরধোংি র্াাঁত্ এিং থচায়াকলি অংি 
রিকিষ রনরিহ্ন হকয় র্ায়। থস এখকনাও থিাঁকচ আকছ রেন্তু েথা িলকত্ পাকি না এিং 
রঠেমকত্া থখকত্ পাকি না। ত্াি র্ির্াি অিিান হওয়াি জনয আরম োমনা েিরছ থর্কনা 
অরত্ িীঘ্রই ত্াি মৃতু্য হয়। 
 
রূ্ত্রি থামকলা, এে মুহূকত্দি জনয ত্াি থচহািায় রিষাকর্ি ছায়া থর্খা থগকলা, ত্ািপি থস 
আিাি শুরু েিকলা, এে সময় আিুল ফজলকে চািরর্ে থথকে রঘকি থফলা হয়। 
ত্ািপি িাজা সার্া পত্াো হাকত্ ত্াি োকছ এেজন রূ্ত্ পাঠান িাত্দা রর্কয়। রূ্ত্রি 
আিুল ফজলকে জানায় র্রর্ থস আত্মসমপদর্ েকি ত্াহকল িাজা ত্াি সঙ্গীকর্ি মুরক্ত 
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থর্কিন। এি েকয়ে রমরনি পকি আিুল ফজল পাথকিি আডাল থথকে থিরিকয় আকস 
এিং ত্াি ত্কলায়ািরি থফকল রর্কয় িাজাি মুকখামুখী হয়। র্খন থস েথা িকল উকঠ ত্াি 
থচহািা ত্খন িািকলিহীন রছকলা। আরম থত্ামাি মকত্া এেজন অপরিিি মারছ িসা 
পাহারড থগাত্রপরত্ি িকয় িীত্ হকয় পালাকনাি থচষ্টা েিকিা না। তু্রম আমাকে রনকয় র্া 
ইিা েকিা রেন্তু স্মির্ থিকখা আরম োি অধীকন র্ারয়ত্ব পালন েিরছ। 
 
আিুল ফজকলি ঘৃর্াপূর্দ িক্তকিয িাজা অত্যন্ত িুদ্ধ হকয় উকঠন এিং থোমি থথকে 
রনকজি খাাঁজ োিা খিিরি থিি েকি ত্াি সূ্থল গলায় িরসকয় থর্ন। অিিয আিুল ফজল 
থোকনা প্রোি িাধা থর্য়াি থচষ্টা েকিরন। আরম িহু থলােকে হত্যা েিকত্ থর্কখরছ রেন্তু 
আিুল ফজকলি গলা থথকে র্কত্া িক্ত থিরিকয়কছ থত্মনিা েখকনাও থর্রখরন। ত্ািপি 
িাজা অিুল ফজকলি সেল সঙ্গীকে হত্যা েিাি আকর্ি থর্ন। হত্যাি পি ত্াকর্ি থর্হ 
মারিি অকনে গিীকি পুকত্ থফলা হয়। 
 
িাজা থর্ ত্াি সঙ্গীকর্ি হত্যা না েিাি প্ররত্শ্রুরত্ রর্কয়রছকলা ত্া িিা েিকলা না 
থেকনা? সুলায়মান থিগ রজজ্ঞাসা েিকলা। 
 
িাজা জানকত্ন ম্রাি আিুল ফজলকে অত্যন্ত থিহ েকিন। ত্াি সঙ্গীকর্ি িাাঁচকত্ রর্কল 
ত্ািা সম্রাকিি োকছ সি েথা ফাাঁস েকি রর্কত্া। ফকল িাজাি জীিন রিপি হকত্া। ত্াই 
রত্রন থোকনা ঝুাঁরে রনকত্ চানরন। 
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 এিা প্রকয়াজন রছকলা সুলায়মান, থসরলম িলকলা। থোকনা োজ সুচারু িাকি সম্পি 
েিাি জনয আমাকর্িকে মাকঝ মাকঝ রনষু্ঠিত্াি আেয় রনকত্ হয়। আরম োমনা েরি 
আিুল ফজকলি সাহরস সঙ্গীকর্ি আত্মা স্বকগদ স্থান পাে। ত্াকর্ি এেমাত্র অপিাধ রছকলা 
ত্ািা এেরি রু্ষ্ট থলাকেি অনুগত্য েকিকছ। আিুল ফজল রিিরত্হীন িাকি িািাি োকন 
আমাি নাকম রিষ থ কলকছ। ত্াকে আমাি মাত্লারম এিং উচ্চাোঙ্ক্ষাি রিষকয় অিরহত্ 
েকিকছ। রনকজি থলােকর্ি রনকয়াগ র্াকনি জনয সুপারিি েকিকছ আমাকে িা আমাি 
িনু্ধকর্ি উকপিা েকি। এমনরে আমাি র্ার্ীও আমাকে ত্াি িযাপাকি সত্েদ থােকত্ 
িকলকছন এই িকল থর্ থস আমাি প্ররত্ সর্য় নয়। আরম ত্াকে ঘৃর্া েিত্াম। 
 
ত্াি প্ররত্ আিুল ফজকলি আচিকর্ি সৃ্মরত্ একে একে স্মিকর্ আসকত্ থাোয় থসরলম 
িুদ্ধ হকয় উঠকলা। হঠাৎ এরগকয় রগকয় থস রছি মস্তেরিকে প্রচণ্ড এে লারথ হাাঁেকলা এিং 
থসিা রু্গদ পরিখাি মকধয জকম থাো ময়লাি মকধয রগকয় পডকলা। ওি রমথযািার্ী চািুোিী 
রজহ্বা েুেুকিি খাকর্য পরির্ত্ থহাে এিং ওি সর্া প্রশ্নকিাধে থচাখ গুরল োকেিা খুকি 
খাে। 
 
থসইরর্ন সন্ধযাি সময় রু্কগদ থসরলকমি েকি থসরলম ও সুলায়মান থিগ রিোম েিরছকলা। 
র্রর্ও থসরলম ওরপয়াকমি থনিা পরিত্যাগ েকিকছ রেন্তু থস আিাি। সুিাপান আিম্ভ 
েকিকছ। মকর্ি স্বার্ ত্াি িাকলালাকগ এিং থস রনকজকে এই িকল িত্দমাকন প্রকিাধ 
রর্কি থর্ মকর্ি র্াস হওয়াি তু্লনায় এি প্রিু হওয়াি। মকত্া র্কথষ্ট মকনািল এখন 
ত্াি আকছ। এেজন পরিচািে ত্াকর্ি এেরি পূর্দ। থিাত্ল রর্কয় চকল র্াওয়াি পি 
সুলায়মান থিগ রজজ্ঞাসা েিকলা, থত্ামাি িািা থর্ আিুল ফজকলি হত্যাি প্ররত্কিাধ 
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থনকিন থস রিষকয় থত্ামাি মকন থোকনা িয় থনই? তু্রম ত্াকে থখরপকয় থত্ালাি িযিস্থা 
েকিকছা র্খন জাকনা রত্রন ইিা েিকলই আমাকর্ি িারহনীকে রছিরিি েকি রর্কত্ 
পাকিন। 
 
 আরম জারন ত্াি থসনািারহনী অকনে থিরি িরক্তিালী এিং রিশ্বস্ত রেন্তু এখকনাও পর্দন্ত 
রত্রন আমাকর্ি রিরুকদ্ধ অরির্ান থপ্রির্ েকিনরন। রত্রন আমাি রিকরাহকে উপকিা 
েকিকছন এিং আমাকে এেজন অেৃত্জ্ঞ সন্তান রহকসকি থঘাষর্া রর্কয় থর্ থেউ আমাি 
সকঙ্গ থর্াগ থর্কি ত্াাঁকর্ি সম্পরি িাকজয়াপ্ত েিাি হুমরেও প্রর্ান েকিনরন। এি 
পরিিকত্দ রত্রন ত্াি প্রধান থসনািারহনীকে র্ারির্াকত্যি রিকরাহ র্মকন রনকয়ারজত্ 
েকিকছন। আরম মকন েরি না এখন রত্রন রসদ্ধান্ত পাকট আমাি উপি আিমর্ চালাকন। 
 
 থেকনা? আিুল ফজল থত্া এোধাকি ত্াাঁি িনু্ধ এিং উপকর্ষ্টা রছকলা। 
 
রেন্তু আরম ত্াাঁি আপন পুত্র। রত্রন জাকনন ত্াাঁকে ত্াাঁি সাম্রাকজযি িরিষযকত্ি েথা রচন্তা 
েিকত্ হকি। এে িছি আকগ মুিাকর্ি মৃতু্য হকয়কছ এিং ত্াি নারত্কর্ি িয়স এখকনাও 
অকনে েম। রত্রন অিিযই িুঝকত্ থপকিকছন সাম্রাজযকে রিরেকয় িাখকত্ হকল 
উিিারধোিী রহকসকি মাত্াল র্ারনকয়ল অথিা। আরম এই রু্জকনি মকধয এেজনকে 
থিকছ রনকত্ হকি। আমাি িযাপাকি ত্াাঁি মকন সকন্দহ থােকত্ পাকি রেন্তু এি থোকনা 
রিেল্প উপায়ও ত্াি সামকন থনই। ত্াছাডা আিুল ফজলকে হত্যা েকি আরম প্রমার্ 
েিকত্ থপকিরছ থর্ আরম আমাি অপ্রিমর্কর্াগয িত্রুকে রনষু্ঠিিাকি র্মন েিকত্ পারি 
থর্িাকি িািা রনকজ রহমু, আর্ম খান এিং অনযানয রিশ্বাসঘাত্েকর্ি র্মন েকিরছকলন। 
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িরিষযকত্ রত্রন আি আমাকে উকপিা েিকত্ পািকিন না। এই মুহূকত্দ রত্রন ত্াি 
থসনািারহনীকে র্ারির্াকত্যি রিকরাহ র্মকনি র্ারয়ত্ব থথকে সরিকয় একন আমাি রিরুকদ্ধ 
অরির্ান চালাকনাি পরিিকত্দ আমাি সকঙ্গ রিকিাধ রনেরিি থচষ্টা েিকিন। 
 
আমাকর্ি সেকলি স্বাকথদই আরম প্রাথদনা েিরছ সম্রাকিি মানরসেত্া সম্পকেদ থত্ামাি 
অনুমান সরঠে থহাে। 
 
* 
 
থসরলম খিি থপকলা ত্াি রপত্ামহীি োকফলা এলাহািার্ থথকে মাত্র রু্ই মাইল রূ্কি 
িকয়কছ। থস িযাপে উৎেো রনকয় হারমর্াি থপৌঁছাকনাি অকপিা েিকছ। েকয়ে ঘটাি 
িাঙ্গা িাঙ্গা ঘুকমি পি, থিাি থথকে থস ত্াি েকি পায়চািী েিকছ। উকিজনা র্মন 
েিাি জনয ওরপয়াম িা সুিা পান েিা থথকেও অকনে েকষ্ট রনকজকে রিিত্ থিকখকছ। 
িাজধানী ত্যাগ েিাি পি র্ীঘদরর্ন থস র্ার্ীি সকঙ্গ সািাৎ িরঞ্চত্ িকয়কছ। রনকজি স্ত্রী িা 
রনজ মাকয়ি তু্লনায় হারমর্াি প্ররত্ থস অকনে থিরি িাকলািাসা অনুিি েকি। রেন্তু 
রত্রন রে িুঝকত্ পািকিন থেকনা থস ত্াি িািাি রিরুকদ্ধ বসনয সমাকিি েকিকছ? রত্রন 
রে ত্াাঁি রনকজি উকর্যাকগই ত্াি সকঙ্গ থর্খা েিকত্ আসকছন নারে িািা ত্াকে 
পারঠকয়কছন? এিা রনরিত্ থর্ রত্রন িািাি োছ থথকে থোকনা িাত্দা িকয় আনকিন, রেন্তু 
থসিা রে হকি? আিুল ফজকলি মৃতু্যি রিষকয় িািাি রে প্ররত্রিয়া হকত্ পাকি থস 
িযাপাকি থস র্কথষ্ট অরনরিত্ র্রর্ও সুলায়মান থিকগি োকছ অনযিেম মকনািাি প্রোি 
েকিকছ। ত্কি িীঘই সি রেছু ত্াি োকছ পরিষ্কাি হকি। থসরলম রু্কগদি সমু্মকখি 
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থিৌরজ্জ্বল উঠাকন িাঙ্গাকনা সিুজ চাাঁকর্ায়াি রনকচ র্াাঁরডকয় রছকলা। সমগ্র উঠাকন থসরলকমি 
রনকর্দকি থগালাকপি পাপরড রছিাকনা হকয়কছ। অল্প সময় পকি হারমর্াি োকফলাি অগ্রিত্দী 
থঘাডসওয়ািকর্ি রু্কগদি প্রকিি িাকি উপরস্থত্ হকত্ থর্খা থগকলা। ত্ািপি রিঙ্গাি 
আত্দনার্ এিং  াকেি গুরুগম্ভীি িাজনাি সকঙ্গ হারমর্াকে িহনোিী রিিাল আেৃরত্ি 
হারত্রি ধীকি রু্গদ চত্বকি প্রকিি েিকলা। থসানাি োরুোজ এিং িত্নখরচত্ হাওর্ারি 
রঘয়া িকর্দি পাত্লা পর্দা রর্কয় আডাল েিা হকয়কছ থিার্ এিং থলােচিুি োছ থথকে 
আকিাহীকর্ি আিারর্ত্ িাখাি জনয। 
 
থর্ই মাত্র মাহুত্ হারত্রিকে হাাঁিাি উপি িসাকলা ত্খনই থসরলম সেল পুরুষ পরিচািে 
এিং িিীকর্ি ঐ স্থান ত্যাগ েিকত্ আকর্ি রর্কলা। থসরলম হাওর্াি পাকি স্থারপত্ 
অস্থায়ী মঞ্চরিি উপি উকঠ পর্দা সিাকলা। হাওর্াি রিত্কিি অল্প আকলা ত্াি থচাকখ সকয় 
আসকত্ই থস ত্াি র্ার্ীি পরিরচত্ অিয়িরি থর্খকত্ থপকলা। ত্াাঁি রিপিীত্ রর্কে িকস 
আকছ থজািায়র্া র্াকে থসরলম োিীকিি পাহারড খার্ থকে উদ্ধাি েকিরছকলা। থসরলম 
ঝুাঁকে হারমর্াি েপাকল চুমু থখকলা। এলাহািাকর্ আমাি রু্কগদ থত্ামাকে স্বাগত্ জানারি 
র্ার্ীমা, থসরলম িকল উঠকলা এিং অনুিি েিকলা থেমন েৃরত্রম, রিব্রত্েি এিং 
অনুষ্ঠারনে থিানকলা ত্াি েেস্বি। 
 
আরম এখাকন আসকত্ থপকি আনরন্দত্। তু্রম থত্ামাি উপরু্ক্ত স্থান এিং পরিিাকিি োছ 
থথকে িহু রর্ন ধকি রূ্কি িকয়কছ। ত্ািপি থসরলকমি আডষ্ট মুখিাি লিয েকি হারমর্া 
িলকলন, আমিা থস রিষকয় পকি েথা িলকিা, এখন আমাকে এিং থজািায়র্াকে হাওর্া 
থথকে নামকত্ সাহার্য েকিা। 
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থসইরর্ন সূর্দাকস্তি সময় থসরলম রু্কগদি মরহলাকর্ি আিাসস্থকলি রর্কে অগ্রসি হরিকলা 
থর্খাকন সিকচকয় উিম েকিি এেরিকত্ ত্াি র্ার্ীি থাোি িযিস্থা েিা হকয়কছ। থসিা 
রু্কগদি সিকচকয় উাঁচুত্লাি েি থর্খান থথকে গঙ্গা নর্ী নজকি পকড। মরহলা েকিি 
রর্কে প্রসারিত্ব িীত্ল আধাি রসাঁরডধাকপি োকছ থপৌঁকছ থসরলম ত্াি হাাঁিাি গরত্ িারডকয় 
রর্কলা। র্ার্ীকে আিাি থর্খাি জনয এিং ত্াি িকয় আনা িত্দা েির্ েিাি জনয থস 
উদ্গ্গ্রীি হকয় উকঠকছ। েকিি থিিমী পর্দা সরিকয় রিত্কি প্রকিি েকি থস থর্খকত্ থপকলা 
হারমর্া জাাঁেজমেহীন রেন্তু পরিপারি থিগুরন িকর্দি থপািাে পকড এেরি রনচু থচয়াকি 
িকস আকছন এিং থজািায়র্া ত্াি চুকলি থগাছা রঠেঠাে েকি রর্কি। থসরলমকে থর্কখ 
রত্রন থজািায়র্াকে প্রস্থান েিকত্ িলকলন। 
 
ঐ িুলরিি উপি িকসা থসরলম র্াকত্ আরম থত্ামাকে িাকলািাকি থর্খকত্ পাই, হারমর্া 
িলকলন। থসরলম িসল র্রর্ও ত্াি অরস্থি মন চারিকলা ঘিময় পায়চারি েিকত্। থোকনা 
িেম িূরমো না েকি হারমর্া েথা িলা শুরু েিকলন, ত্াি েেস্বি আকগি মকত্াই 
নিম এিং েতৃ্দত্বপূর্দ। 
 
 সাম্রাকজযি মঙ্গকলি জনয থত্ামাি থসনািরক্ত প্রর্িদন এখনই িন্ধ েিা প্রকয়াজন। 
থত্ামাকে থত্ামি িািাি সকঙ্গ সৃরষ্ট হওয়া রিকিাধ রমরিকয় থফকল আমাকর্ি প্রেৃত্ িত্রুকর্ি 
থমাোকিলায় আত্মরনকয়াগ েিকত্ হকি। 
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আমাকর্ি পরিিাকিি জনয হুমরে সৃরষ্ট েিা েখকনাই আমাি উকদ্দিয রছকলা না। আরম 
আমাকর্ি িংিানুিমকে েদ্ধা েরি এিং আমাকর্ি পূিদপুরুকষি েীরত্দ সমূকহি প্ররত্ও 
আমাি িযাপে সমকিাধ িকয়কছ। আরমও চাই আমাকর্ি ম্রাকজযি আকিা সমৃরদ্ধ থহাে। 
রেন্তু িািা একত্ারর্ন র্ািত্ িাষ্ট্রীয় োকজ আমাি অির্ান িাখাি ইিাকে উকপিা 
েকিকছন। আমাি সেল েমদোণ্ডকে রত্রন ত্াাঁি রনিঙু্কি িমত্াি প্ররত্ হুমরে স্বরূপ মকন 
েকিন। 
 
ত্াি এমন মকনািাকিি স্বপকি রে র্কথষ্ট রু্রক্ত থনই র্খন তু্রম ত্াি প্রধান উপকর্ষ্টা 
এিং রপ্রয় িনু্ধকে হত্যা েরিকয়কছা? 
 
 আরম… 
 
অস্বীোি েকিা না, থসরলম। থত্ামাি সকঙ্গ আমাি সম্পকেদ েখকনাই েপিত্া স্থান 
পায়রন। 
 
আিুল ফজল ত্াি প্রিাি এিং িমত্াি প্ররত্ আমাকে হুমরে রহকসকি রিকিচনা েিকত্া। 
ত্াি েপিত্া এিং রু্নদীরত্ র্ীঘদরর্ন ধকি আমাকে র্ির্ারিদ্ধ েকি আসকছ। ত্াি মৃতু্যি 
ফকল িাজসিা এখন থথকে আিাি নতু্ন রনয়কম চারলত্ হকি। 
 
থত্ামাি সকঙ্গ থত্ামাি রপত্াি সম্পেদও হয়কত্া নতু্ন রর্কে থমাড থনকি। রেন্তু থত্ামাি 
মাকঝ রে থসই রিকিচনা িরক্ত িকয়কছ র্াি িািা তু্রম থত্ামাি রপত্াি অিস্থাকন অরধরষ্ঠত্ 
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হকয় উপলরব্ধ েিকত্ পািকি থর্ আিুল ফজকলি মৃতু্য ত্াকে রে পরিমার্ েষ্ট রর্কয়কছ? 
থিরি িািাি র্িোি থনই। আরমই থত্ামাকে পরিরস্থরত্রি িুরঝকয় রর্রি। রচন্তা েকিা 
ত্খন থত্ামাি থেমন লাগকি র্রর্ থত্ামাি িািা সুলায়মান থিগকে হত্যা েিান। ত্াি 
রনকজি রু্ধিাই এিং রু্ধমা ত্াি সকঙ্গ রিশ্বাসঘাত্েত্া েিাি পি থথকে থস আি োউকে 
সমূ্পর্দরূকপ রিশ্বাস েিকত্ পাকিরন। থসই এেই োিকর্ হয়কত্া থস থত্ামাকে িা থত্ামাি 
সিাইকর্ি সরত্যোি থোকনা িমত্া প্রর্ান েিকত্ েুরেত্ হকয়কছ। র্াইকহাে, এে সময় 
থস আিুল ফজকলি উপি সমূ্পর্দ রনিদি েিকত্ আিম্ভ েকিরছকলা। থিকি থর্কখা রিষয়রি 
থেমন র্াাঁডাকলা র্খন থস জানকত্ পািকলা থর্ থছকলকে থস পুকিাপুরি রিশ্বাস েিকত্ 
পাকিরন ত্ািই রনকর্দকি ত্াি িনু্ধকে হত্যা েিা হকয়কছ। আিুল ফজকলি রনহত্ হওয়াি 
সংিার্ শুকন থস র্াাঁডাকনা অিস্থা থথকে প্রায় পকড থর্কত্ রনকয়রছকলা। পরিচািেকর্ি োাঁকধ 
িি রর্কয় িন্দনিত্ অিস্থায় থস ত্াি িয়ন েকি থপৌঁছায়। থসখাকন থস এেনাগাকি রু্ই 
রর্ন এো অিস্থান েকি। এই রু্রর্ন থস োকিা সকঙ্গ থর্খা েকিরন এিং থোকনা খািাি 
গ্রহর্ েকিরন। ত্ািপি র্খন থস পুনিায় সিায় উপরস্থত্ হয় ত্াি থচাখ রু্রি রছকলা 
িক্তাি এিং মুকখ রু্রর্কনি না োমান থখাাঁচা থখাাঁচা র্ারড। থস অিুল ফজকলি মৃতু্যি জনয 
এে সপ্তাহ থিাে পালকনি থঘাষর্া থর্য়। ত্ািপি থস সিাসরি থত্ামাি মাকয়ি োকছ 
রগকয় থত্ামাি মকত্া অেৃত্জ্ঞ সন্তানকে জন্ম থর্য়াি জনয ত্াকে রত্িস্কাি েিকত্ থাকে। 
থত্ামাি মা ত্াি স্বামীকে জিাি থর্য় থর্ থস এই োিকর্ খুরি থর্ তু্রম থত্ামাি িািাি 
রিরুকদ্ধ র্াাঁডাকনাি মকত্া আত্মরিশ্বাকসি অরধোিী হকয়কছ। 
 
রনকজি িািা মাকয়ি মুকখামুখী অিস্থান থনয়াি ঘিনারি েল্পনা েকি থসরলম হাসকলা। 
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থত্ামাি িািাি থিাে আনকন্দ হাসাি মকত্া থোকনা ঘিনা নয়। আরম র্খন ত্াি সকঙ্গ 
থর্খা েিকলাম ত্খন থস আিািও োিায় থিকঙ পকড। থস আমাকে িকল, আরম জারন 
এই হত্যাোকণ্ডি থপছকন থসরলকমি হাত্ িকয়কছ। আরম িািা রহকসকি এমন রে অনযায় 
েকিরছ র্াি োিকর্ থস আমাকে এমন প্ররত্র্ান রর্কলা? আমাি প্রজা এিং সিাসর্গর্ 
আমাকে সম্মান েকি এিং িাকলািাকস। আমাি থজযষ্ঠ পুত্র থেকনা ত্া পাকি না? আরম 
ত্াকে থিাঝাকনাি থচষ্টা েরি থর্ তু্রম এখকনাও ত্রুর্ এিং এ োিকর্ই তু্রম থত্ামাি 
উচ্চাোঙ্ক্ষাি প্ররত্ অকনে থিরি উচ্ছ্বাস প্রির্। এিং থত্ামাি িযাপাকি অনযকর্ি তু্লনায় 
থস অকনে থিরি রনষু্ঠি িযিহাি েকিকছ। আরম ত্াকে আকিা স্মির্ েরিকয় থর্ই থর্ ত্াি 
রনকজি রপত্া অকনে আকগই মৃতু্যিির্ েকিরছকলন িকল ত্াি সকঙ্গ ত্াি িযরক্তকত্বি 
সংঘাত্ হয়রন। ত্াছাডা সম্রাি হওয়াি প্রাথরমে পর্দাকয় থস ত্াি রনকজি অরিিািকেি 
প্ররত্ও অসরহষু্ণত্া প্রর্িদন েকিরছকলা। থস প্রথকম অরনিুে িাকি আমাি েথা স্বীোি 
েকি থনয়। র্াইকহাে, পিিত্দী রর্ন গুরলকত্ আকিা রিস্তারিত্ আকলাচনাি পি আরম ত্াি 
োকছ আকির্ন েরি র্াকত্ থস ত্াি সিদজনরিরর্ত্ মহানুিিত্া এিং রিচির্ত্া িকল 
থত্ামাকে িমা েকি থর্য়। ত্ািপি থস আমাি সকঙ্গ এই মকমদ এেমত্ থপাষর্ েকি থর্ 
আরম থত্ামাি োকছ একস থত্ামাকর্ি মধযোি রিকিাধ রমরিকয় থফলকত্ থত্ামাকে িারজ 
েিাকিা। 
 
 তু্রম রমমাংসাি উকর্যাগ রনকয় আমাি োকছ আসায় আরম সরত্যই অত্যন্ত আনরন্দত্ 
হকয়রছ। রেন্তু িািাি স্বিাকি রে সরত্যই এমন পরিিত্দন একসকছ র্াি ফকল রত্রন আমাকে 
থসই িমত্া প্রর্ান েিকিন র্া আরম োমনা েরি? রত্রন রে থসই পুরুষ িাকঘি মকত্া 
নয় থর্ ত্াি রনকজি সািেকে থখকয় থফকল থর্ ত্াি েতৃ্দকত্বি প্ররত্ হুমরে সৃরষ্ট েকি? 
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 আি থত্ামাি স্বিাি থেমন থসরলম? তু্রম রনকজ এেগুাঁকয় এিং থিাোি মকত্া আচির্ 
েকিারন? থত্ামাি িািাি িরিত্া আনািেরলি সকঙ্গ প্রর্কয় রলপ্ত হকয় তু্রমও থত্া ত্রুর্ 
পশুি মকত্া আচির্ েকিরছকল। 
 
 স্বীোি েিরছ আরম ত্খন পরির্রত্ি েথা রচন্তা না েকি থিাোি মকত্া োজ েকিরছ। 
থর্ৌনরলপ্সা আমাকে গ্রাস েকিরছকলা। আরম মানরছ থসিা আমাি িুল রছকলা। আমাি 
লালসাি োিকর্ আনািেরলকে জীিন রর্কত্ হকয়কছ এিং হযাাঁ, ঐ ঘিনাি জনয িািাি 
বধর্দচুযরত্ ঘিা স্বািারিে রছকলা। 
 
 িাস্তি পরিরস্থরত্ থত্ামাি এই স্বীোকিারক্তি তু্লনায় অকনে গিীি। থত্ামাি রপত্া 
এেজন মহান িযরক্ত, থস ত্াি পূিদপুরুষ থচরঙ্গসখান এিং বত্মুকিি মকত্াই িরক্তিালী 
থর্াদ্ধা রেন্তু ত্াাঁকর্ি তু্লনায় অকনে থিরি সহনিীল এিং রিচির্ িাসে। মহান 
িযরক্তকর্ি সন্তানিা এিং রপত্ামাত্ািা ত্াকর্ি অনযকর্ি তু্লনায় রিি রৃ্রষ্টকত্ থর্কখ। 
র্াইকহাে, থত্ামাি রপত্া রহকসকি, এেজন িযরক্ত রহকসকি িা এেজন সম্রাি রহকসকি 
ত্াকে থত্ামাি থর্ সম্মান প্রর্িদন েিা উরচত্ রছকলা ত্া তু্রম েকিারন। ত্াি অিস্থানগত্ 
মর্দার্াকে তু্রম িুণ্ণ েকিকছ। থত্ামাি রপত্া র্রর্ ত্কত্ািা িমািীল না হকত্া রেম্বা 
অল্পিয়সী পুকত্রি ভ্রারন্ত মূলে লালসা উপলরব্ধ না েিকত্ পািকত্া ত্াহকল আনািেরলি 
মকত্া থত্ামাকেও মৃতু্যিির্ েিকত্ হকত্া। 
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 আরম থসিা জারন এিং আরম থস জনয েৃত্জ্ঞও। রেন্তু রিরিি সমকয় িািা আমাকে সমস্ত 
সিাি সমু্মকখ লজ্জা রর্কয়কছন, আমাি সকঙ্গ অপমানজনে আচির্ েকিকছন। 
 
 অসংর্মী আচির্ েকি তু্রম ত্াকে রিরিি সময় েষ্ট রর্কয়কছ। থেিল নািীঘরিত্ 
রিষকয়ই তু্রম অরনয়রিত্ আচির্ েকিারন। থত্ামাি সৎিাইকর্ি মকত্াই মাত্াল অিস্থায় 
তু্রম সিায় প্রকিি েকিকছ িহুিাি। থত্ামাি িািা এেজন অহংোিী মানুষ এিং রনকজি 
িাজেীয় মর্দার্া সম্পকেদ অত্যন্ত সকচত্ন। থত্ামাি থিসামাল আচির্ সমগ্র সিাি সমু্মকখ 
ত্াকেও লজ্জায় থফকলকছ। 
 
 রেন্তু আরম থত্া আমাি ির্অিযাস গুরল ত্যাগ েিাি থচষ্টা েকিরছ র্া মুিার্ িা র্ারনকয়ল 
েকিরন। 
 
থসজনয থত্ামাি িািা থত্ামাি প্ররত্ প্রিংসাও জ্ঞাপন েকিকছ। 
 
সরত্যই রে ত্াই? আি আিুল ফজকলি পরির্রত্ি িযাপাকি ত্াি মকনািাি রে? 
 
থত্ামাি িািা মকন েকি ত্াি সিকচকয় ঘরনষ্ট িনু্ধকে হত্যা েকি তু্রম ত্াকে িারস্ত রর্কত্ 
থচকয়কছ। ত্কি এ িযাপাকিও থস রৃ্ঢ়প্ররত্জ্ঞ থর্ িকক্তি সম্পেদকে থস ত্াি িনু্ধকত্বি 
তু্লনায় থিরি মর্দার্া প্রর্ান েিকি এিং আমাি রিশ্বাস থস থসই থচষ্টা েিকি। এিাও 
রনরিত্ থর্ এ ছাডা ত্াি আি রিেল্প থোকনা পথ থনই। মুিাকর্ি মৃতু্য হকয়কছ এিং 
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র্ারনকয়ল সিদির্ মকর্ি মকধয রনমরজ্জত্ থাকে। এই অিস্থায় তু্রম এিং উপরু্ক্ত সমকয় 
থত্ামাি পুত্রিাই আমাকর্ি িাজিংকিি িরিষযৎ হকি। 
 
থসরলকমি সমস্ত থর্কহ এেরি স্বরস্তি থ উ িকয় থগকলা। ত্াি িািা সম্পকেদ ত্াি রিচাি 
রিকশ্লষকর্ি সমথদন রমলকলা র্ার্ীি োকছ। থিষ পর্দন্ত রত্রন ত্াহকল উপলরব্ধ েিকলন থর্ 
আমাকে ত্াি প্রকয়াজন? 
 
হযাাঁ, ত্কি থত্ামাকেও উপলরব্ধ েিকত্ হকি থর্ থত্ামাি ত্াকে আকিা থিরি প্রকয়াজন। 
ইিা েিকল থত্ামাি এই িুর রিকরাহ থস রনরমকষই ধূরলসাৎ েিকত্ পািকত্া। এমনরে 
থস র্রর্ থত্ামাকে প্রোকিয ত্যাজযপুত্র িকল থঘাষর্া েিকত্া ত্াহকলও থত্ামাি পকি েতৃ্দত্ব 
িজায় িাখা সম্ভি হকত্া না এিং থত্ামাি অনুসািীিা থত্ামাকে ত্যাগ েিা শুরু েিকত্া। 
তু্রম থসিা িুকঝ, না রে িুকঝা না? 
 
থসরলম রেছু িলকলা না। ত্কি থস মকন মকন স্বীোি েিকলা ত্াি র্ার্ী রঠেই িকলকছন। 
ত্াি িত্দমান অিস্থান ত্কত্ািা রৃ্ঢ় নয় র্কত্ািা থস প্রর্িদন েিকছ। ত্াি োকছ িমত্া 
হস্তান্তকিি জনয আেিকিি উপি চাপ সৃরষ্ট েিাি পরিেল্পনা স্থরিি হকয় পকডকছ। 
এলাহািাকর্ি থোষাগাি দ্রুত্ খারল হকয় পডকছ। বসনযকর্ি ধকি িাখাি জনয অরত্ িীঘ্র 
আকিা অকথদি প্রকয়াজন। থস র্ীঘদরর্ন র্ািত্ িাজধানী এিং সিাসর্কর্ি োছ থথকে 
রিরিি িকয়কছ। ত্াাঁকর্ি অকনকেিই আনুেূলয অজদন েিা প্রকয়াজন হকি র্রর্ থস ত্াি 
রপত্াি উিিারধোিী হয়। ত্াি পুত্রকর্ি সকঙ্গও ত্াি থর্খা হওয়া প্রকয়াজন, একত্ারর্ন 
ধকি হয়কত্া ত্ািা ত্াকর্ি র্ার্াি োকছ ত্াি রিকরাহ সম্পকেদ অকনে েথা শুকনকছ। আি 
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িাস্তিত্া হকলা থস এিং ত্াি রপত্া উিকয়ই রেছু রেছু িুল েকিকছ। রেন্তু ত্া সিাসরি 
স্বীোি েিকত্ ত্াি অহরমোয় িাাঁধকলা। পরিকিকষ থস থেিল িলকলা, আরম িুরঝ। 
 
ত্াহকল রমমাংসাি িযাপাকি থত্ামাি সম্মরত্ িকয়কছ? 
 
 হযা…ত্কি আমাি এেরি িত্দ আকছ। রিকিাধ রমরিকয় থফলাি প্ররিয়ায় আমাকে থছাি 
েিা চলকি না। 
 
থত্ামাকে থছাি েিা হকি না িা থোকনা প্রোি অপমানজনে পরিরস্থরত্কত্ও থফলা হকি 
না। আরম থত্ামাকে েথা রর্রি। থত্ামাি িািা র্িিাকি আনুষ্ঠারনে িাকি থত্ামাকর্ি 
মধযোি রিকিাধ রনেরিি রিষয়রি সমাধা েিাি র্ারয়ত্ব আমাকে প্রর্ান েকিকছ। 
 
ত্াহকল আরম খুরি। 
 
* 
 
র্খন রিঙ্গা িাজাকনা হকি ত্খন তু্রম োন রর্কেি র্িজা রর্কয় র্িিাি েকি প্রকিি 
েিকি, হারমর্া িলকলন। এলাহািার্ এিং আগ্রাি মাকঝ রূ্িত্ব এেরর্কনি। আজই থসরলম 
হারমর্াি সকঙ্গ আগ্রায় থপৌঁকছকছ র্াকে অল্পরর্ন। আকগ পুনিায় আেিি ত্াি িাজধানী 
িারনকয়কছন। থসরলম আগ্রা িহকিি সীমায় রিরিি স্থাপন েিাি পি হারমর্া এো অগ্রাি 
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রু্কগদ গমন েকিরছকলন আেিিকে অিরহত্ েিকত্ থর্ থসরলম ত্াি সকঙ্গ আকপাষ েিকত্ 
সম্মত্ হকয়কছ। 
 
র্ার্ীমা, তু্রম রনরিত্ থর্ সেকল থত্ামাি রনকর্দি অনুর্ায়ী আচির্ েিকি? 
 
হযাাঁ। থর্মনিা আরম রনরিত্ থত্ামাি িযাপাকি। আি থর্রি েিা র্াকি না, তু্রম বত্রি 
থাকো। আমাকে জারলি রপছকন আমাি রনকজি অিস্থাকন থর্কত্ হকি। থসরলমকে এেরি 
চূডান্ত রনিয়ত্াি হারস প্রর্ান েকি এিং ত্াি োাঁকধ মৃরু্ চাপড থমকি হারমর্া েি ত্যাগ 
েিকলা। রিঙ্গা থিকজ উঠাি আকগ আয়ানায় রনকজি থচহািারি এেিাি থর্কখ থনয়াি জনয 
এিং থিিকমি থোমিিন্ধনীরিি িাাঁধন রঠেঠাে েিাি জনয থসরলম সামানয সময় থপকলা। 
ধুেপুে েিকত্ থাো হৃর্রপণ্ড রনকয়, থস উাঁচু র্িজাি রর্কে এরগকয় থগকলা, রু্জন 
িািিিী র্াি েপাি গুরল ত্াি সমু্মকখ থমকল ধিল। র্িিাি েকি প্রকিি েকি থসরলম 
থর্খকত্ থপকলা ত্াি িািা থসই উাঁচু রপঠ ওয়ালা থসানাকয়াডা রসংহাসনরিকত্ িকস আকছন 
এিং ত্াাঁকে রঘকি ত্াি সিাসর্গর্ র্াাঁরডকয় আকছ। ত্াাঁি পিকন িেিকে লাল িকর্দি 
থসানা রূপাি োরুোর্দখরচত্ থিিরম থপািাে, থোমকি সার্া থোমিিন্ধনী এিং মথায় 
আনুষ্ঠারনে সার্া পাগরড র্াকত্ চািরি িড আোকিি পদ্মিাগমরর্ি সাহাকর্য রু্রি মযূ়কিি 
পালে আিোন। থসরলকমি রপত্ামকহি ত্কলায়াি আলমগীি ত্াি পাকি। থসরলম 
আকিেিু োকছ এরগকয় র্াওয়াি পি লিয েিকলা ত্াি িািা ত্াাঁকর্ি পূিদপুরুষ বত্মুকিি 
র্ন্তরিরর্র্দ িাকঘি মাথা রিরিষ্ট আংরি পকড আকছন। র্খন থসরলম ত্াি িািাি োছ থথকে 
েকয়ে ফুি রূ্কি র্াাঁরডকয় ত্াাঁকে সম্মানসূচে েুরর্দি েিকত্ থগকলা, হঠাৎ আেিি 
রসংহাসন থছকড উকঠ র্াাঁডাকলন এিং থসরলমকে আরলঙ্গন েিকত্ এরগকয় একলন। েকয়ে 
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মুহূত্দ ত্াকে ধকি থাোি পি ত্াকে থছকড রর্কয় আেিি উপরস্থত্ সিাসর্কর্ি রর্কে 
রফিকলন। 
 
 আরম থত্ামাকর্ি এই সিায় আমির্ জারনকয়রছলাম এিা প্রত্যি েিাি জনয থর্ আমাি 
সকঙ্গ আমাি থজযষ্ঠ পুকত্রি রিকিাধ রনেরি হকয়কছ। অত্ীকত্ আমাকর্ি মকধয সৃরষ্ট হওয়া 
সেল মত্কির্ রিসৃ্মত্ হকয়কছ। সেকল প্রত্যি েকিা, আরম আমাি আনুষ্ঠারনে পাগরডরি 
আমাি পুকত্রি মাথায় পরডকয় রর্রি। আমাকর্ি পুনরমদলকনি স্মািে স্বরূপ। আজ থথকে 
থর্ থেউ আমাকর্ি থর্ থোকনা এেজকনি রিরুদ্ধাচাির্ েিকি আমিা উিকয়ই ত্াকে িত্রু 
িকল রিকিচনা েিকিা। েথা িলকত্ িলকত্ আেিি রনকজি মাথা থথকে পাগরডরি খুকল 
থসরলকমি মাথায় পরডকয় রর্কলন। 
 
থসরলকমি থচাখ রু্রি অশ্রুসজল হকয় উঠকলা। আরম প্ররত্শ্রুরত্ রর্রি সিদর্া আরম 
আপনাকে সম্মান েিকিা এিং আজ থথকে আপনাি প্ররত্রি আকর্ি আমাি রিকিাধার্দ 
হকি। 
 
র্াইকহাে, পকনকিা রমরনি পি থসরলম র্খন র্িিাি েি ত্যাগ েিরছকলা ত্খন ত্াি 
মাকঝ সৃরষ্ট হওয়া প্রচণ্ড উচ্ছ্বাস িমি রনকস্তজ হকয় পডরছকলা। িািাি ত্াকে জরডকয় 
ধিাি রিষয়রি রে অন্তিঃসািিূনয অরিনকয়ি থচকয় থিরি রেছু? িািাি েকে রে থোকনা 
আন্তরিেত্া রছকলা র্খন রত্রন ত্াি অন্তিত্দীোলীন র্ারয়ত্ব সমূহ ির্দনা েিরছকলন। 
থসগুরলি থোকনারিই থত্া থত্মন গুরুত্বপূর্দ র্ারয়ত্ব নয়। রত্রন রে সরত্যই একত্া সহকজ 
ত্াি সেল অপিাধ িমা েকি রর্কলন? 
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২৮. চপত্া এিং পতু্র 
 
আকিা থজাকি থখাসরু। তু্রম ওকে পিারজত্ েিকত্ পািকি, আগ্রারু্কগদি সমু্মকখ অিরস্থত্ 
েুচোওয়াকজি মাকঠি পকি র্াাঁডাকনা থসরলম রচৎোি েকি উঠকলা। ত্াি থজযষ্ঠপুত্র, 
রিপ্রগরত্ সম্পি িািুকঘাডাি রপকঠ সওয়াি হকয় িক্ত মারিকত্ গাথা িিদাি মধয রর্কয় 
একে থিকে ছুিকছ। থস িংেি থঘাডাি রপকঠ আরসন আকিেরি ত্রুকর্ি রঠে থপছকন 
িকয়কছ থর্ ত্াি িাম পাকি সমান্তিাল িাকি গাথা আকিে সারি িিদাি মধয রর্কয় অগ্রসি 
হকি। ত্ািা রু্জন তৃ্ত্ীয় আকিেজন ত্রুকর্ি তু্লনায় এরগকয় আকছ থর্ থখাসরুি োন 
পাকি িকয়কছ। তৃ্ত্ীয় ত্রুর্রি অিিয ইকত্ামকধয এেকজাডা িিদা অরত্িম েিকত্ িযথদ 
হকয়কছ এিং রনজ থঘাডারিকে থসগুরলি মধয রর্কয় পুনিায় চারলত্ েিাি থচষ্টা েিকছ। 
এে রমরনি পি সমারপ্ত লাইন অরত্িম েিাি সময় থখাসরু ত্াি থঘাডারিি ঘাড রেছুিা 
সামকন অগ্রসি িাখকত্ সিম হকলা। থঘাডারিি মাথা ত্খন রনচু হকয় রছকলা এিং থসিাি 
শ্বাস থফলাি ধাক্কায় ধূকলা উডরছকলা। 
 
 থসরলম র্খন িাজধানী থছকড এলাহািার্ সহ অনযানয জায়গায় রু্ই িছি পাি েকিকছ 
থসই সমকয়ি মকধয ত্াি থজযষ্ঠ পুত্ররি েকত্াই না ির্কল থগকছ। থস র্খন িাজধানী ত্যাগ 
েকি থখাসরু ত্খকনা িালে। রেন্তু িত্দমাকন থস সকত্কিা িছি িয়সী এেজন ত্রুর্। 
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রনজ পরিেল্পনা ফাাঁস হকয় র্াওয়াি আিঙ্কায় থখাসরু িা পািকিজকে সকঙ্গ রনকত্ না 
পািাি জনয ত্াি এখন আফকসাস হকি। থছাি খুিিমকে সাকথ থনয়া আকিা থিরি েরঠন 
হকত্া থর্ এখন থত্কিা িছকি পর্াপদর্ েকিকছ। জকন্মি পি থথকে অরধোংি রর্নই থস 
ত্াি র্ার্াি সংকগ োরিকয়কছ এিং সাধাির্ত্ িাকত্র র্ার্াি েকিই ঘুমাকত্া। এমনরে 
এখকনাও ত্ািা রু্জন র্ি গজ রূ্কি এেকত্র র্াাঁরডকয় আকছ। উিকয়ই থখাসরুকে লিয 
েকি থজািাকলা হাত্ত্ারল প্রর্ান েিকছ থর্ থঘাডা থথকে থনকম লম্বা লম্বা পা থফকল 
আেিকিি রর্কে এরগকয় আসকছ। আেিকিি হাকত্ এেরি িত্নখরচত্ হাত্ল রিরিষ্ট 
অশ্বচালনাি চািুে থর্খা র্াকি থর্িা ত্াাঁি থজযষ্ঠ নারত্ি রিজকয়ি পুিষ্কাি। 
 
রৃ্িযরি পারিিারিে সম্প্রীরত্ি েত্ত্ইনা মকনাহি রচত্র, থসরলম িািকলা। থস অকনে র্ীঘদ 
সময় থগািা পরিিাকিি োছ থথকে রিরিি রছকলা। দ্রুত্ থহাঁকি থসরলম ত্াি িািাি োকছ 
থপৌঁছাকলা, ত্খন আেিকিি িারডকয় ধিা হাত্ থথকে থখাসরু ত্াি পুিস্কাি গ্রহর্ েিকছ। 
খুি িাকলা থখলা থর্রখকয়কছা থখাসরু। আরম থত্ামাি িয়কস থঘাডা চালনায় র্কত্ািা 
পাির্িদী রছলাম তু্রমও থসই র্িত্া অজদন েিকত্ থপকিকছ। আরম প্রাথদনা েরি থত্ামাি 
এই র্িত্া িজায় থােুে এিং থত্ামাি অরজদত্ অনযানয সূি গুর্ািলী গুরলও, থর্ রিষকয় 
থত্ামাি রিিেগর্ আমাকে অিরহত্ েকিকছ। থোকনা রু্িদলত্া সৃরষ্টোিী থনিা, ির্অিযাস 
িা লালসাি প্রিাকি থত্ামাি গুর্গুরল নষ্ট হকত্ রর্ও না, আমাকর্ি পরিিাকিি রেছু সর্সয 
থর্মনিা েকিকছ, আেিি িলকলন। 
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আরম আপনাকে েথা রর্রি র্ার্া আরম থত্মন রেছু েিকিা না, থখাসরু উিি রর্কলা, 
সিাসরি ত্াি র্ার্াি রর্কে ত্ারেকয়। থসরলম অনুিি েিকলা ত্াি িয়স র্খন থখাসরুি 
সমান রছকলা ত্খন থস আেিকিি োছ থথকে এমন উচ্ছ্বরসত্ প্রিংসা লাি েকিরন। 
 
তু্রম খুি িাকলা থঘাডা চালাও থখাসরু। আরমও থত্ামাকে অরিনন্দন জানারি, থসরলম 
এই প্রথম মুখ খুলকলা। 
 
ধনযিার্ িািা। আরম থসই সময়রিকত্ই থঘাডা চালনায় একত্া র্ি হকয় উকঠরছ র্খন তু্রম 
িাজধানীকত্ রছকল না। 
 
 থখাসরু আি খুিিম, থত্ামিা রু্জন রে আমাি সকঙ্গ আমাি রু্দ্ধহারত্গুরল পরির্িদন 
েিকত্ র্াকি? আেিি রজজ্ঞাসা েিকলন। আমাি রেছু চমৎোি জাকনায়াি আকছ। 
থখাসরু, আরম জারন তু্রম রনকজ িাচ্চা হারত্কর্ি এেরি আেষদর্ীয় আস্তািল গকড 
তু্কলকছ। আমাি মাহুত্কর্ি প্ররিির্ থেৌিল থর্কখ তু্রম অকনে রেছু রিখকত্ পািকি। 
 
থসরলকমি উিয় পুত্রই উৎসাকহি সকঙ্গ মাথা নাডকলা এিং র্ার্াকে অনুসির্ েকি ত্াি 
হারত্িাকলি রর্কে অগ্রসি হকলা। অিুঝ মানরসেত্ায় থসরলকমি রচৎোি েকি িলকত্ 
ইিা েিকলা, িািা থত্ামাি হারত্গুরলি তু্লনায় আমাি সংগ্রকহি হারত্গুরল অকনে উিত্ 
মাকনি। রেন্তু থস রেছুই িলকলা না। চুপচাপ র্াাঁরডকয় থথকে থর্খকলা ত্াি রত্নজন 
অরত্ঘরনষ্ট পুরুষ আত্মীয় ত্াি োছ থথকে রূ্কি চকল র্াকি। ত্াি িািা ইিােৃত্ িাকি 
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ত্াকে সকঙ্গ র্ািাি প্রস্তাি েিকলন না। রেন্তু িািা থর্ ত্াকে উকপিা েিকলন থসিা রে 
ত্াি পুত্রিয় রিকিষ েকি থখাসরু উপলরব্ধ েিকত্ থপকিকছ? 
 
* 
 
রু্ই মাস পকিি ঘিনা। থসরলম এিং সুলায়মান থিগ, রু্জকন থসরলকমি েকি িকয়কছ। 
থসরলম সুলায়মান থিকগকে লিয েকি প্রায় রচৎোি েকি উঠকলা, রে িলকল? তু্রম িুল 
থিানরন থত্া? 
 
 থমাকিই না। েুচোওয়াকজি মাকঠ অনুিীলন থিকষ থসনাপরত্িা থর্ রনরর্দষ্ট হাম্মাম খানায় 
থগাসল েকি আরম থসখাকন রছলাম। থগাসল থিকষ আরম র্খন পাশ্বদিত্দী েকি থপািাে 
পডরছলাম ত্খন রু্জন থসনােত্দা হাম্মাকম প্রকিি েকি। আরম ত্াকর্ি থর্খকত্ পাইরন 
এিং ত্ািাও আমাি উপরস্থরত্ থিি পায়রন। থগাসকলি পারন পডাি িকব্দি মকধযও আরম 
ত্াকর্ি আলাপ পরিষ্কাি শুনকত্ পাই। প্রথম জন রজজ্ঞাসা েিরছকলা, তু্রম রে এিা শুকনছ 
থর্ সম্রাকিি রেছু সিাসর্ থসরলম িা র্ারনকয়কলি পরিিকত্দ থখাসরুকে ত্াি উিিারধোিী 
রনিদাচন েিকত্ অনুকিাধ েকিকছ? এিং রিত্ীয় জন উিি থর্য়, না এমন রেছু আরম 
শুরনরন, রেন্তু আরম প্রস্তািরিি ত্াৎপর্দ িুঝকত্ পািরছ। র্ারনকয়ল এেজন অেমদর্য মাত্াল 
এিং থসরলকমি মাকঝ আত্মরনয়ির্ িরক্তি অিাি িকয়কছ র্াি ফকল থস থর্ থোকনা মুহূকত্দ 
ত্াি পুিাকনা অিযাকস রফকি থর্কত্ পাকি। 
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থসরলকমি থচহািা থিাকধ আডষ্ট হকয় উঠকলা ত্কি মুকখ থস রেছু িলকলা না। সুলায়মান 
থিগ িকল চলকলা, এিাি প্রথম জন আিাি েথা িলকলা। সরত্যই ত্াই। ত্কি পরিরস্থরত্ 
থর্রর্কেই গডাে না থেকনা থসরলমকে ত্াি অস্থািাজন থলােকর্িকে িমত্া রনয়ির্োিী 
পর্গুরলকত্ প্ররত্স্থাপন েিকত্ হকি। একিকত্র ত্াি রিশ্বাসঘাত্েত্া মূলে রিকরাকহ র্ািা 
ত্াকে অনুসির্ েকিরছকলা ত্াকর্িকেই ত্াি রনিদাচন েিকত্ হকি। আমাকর্িকে নয় র্ািা 
ত্াি িািাি প্ররত্ রিশ্বস্ত থথকেরছ। আরম রনকজকে থসৌিাগযিান মকন েিকিা র্রর্ আিুল 
ফজকলি পরির্রত্ আমাকে িির্ েিকত্ না হয়। প্রথম জকনি এই িক্তকিযি পিপিই 
আকিা রেছু থসনােত্দা হাম্মাম খানায় প্রকিি েকি এিং ঐ রু্জকনি েকথাপেথন িন্ধ 
হকয় র্ায়। 
 
থসরলম থচষ্টা সকেও েকয়ে মুহূত্দ থোকনা েথা িলকত্ পািকলা না, এ সময়রি ত্াি িযয় 
হকলা রনকজি আকিকগি মাকঝ িৃঙ্খলা রফরিকয় আনাি জনয। এলাহািাকর্ি অিস্থান েিাি 
সময় সিকচকয় গুরুত্ি থর্ আিঙ্কা ত্াি মকন সৃরষ্ট হকয়রছকলা ত্া হকলা আেিি হয়কত্া 
ত্াি নারত্কর্ি এেজনকে ত্াাঁি উিিারধোিী রহকসকি মকনানীত্ েিকিন, রেন্তু এই রচন্তা 
খুিিমকে রঘকি থেেীিূত্ রছকলা থর্কহতু্ ত্াাঁকেই রত্রন অরধে থিহ েকিন। অনযরর্কে 
খুিিকমি অল্পিয়স রিকিচনা েকি ত্াি থসই রচন্তা খারিজও হকয় র্ায়। রেন্তু থখাসরুকে 
মকনানীত্ েিাি রিষয়রি িত্দমাকন র্কথষ্ট রু্রক্তরু্ক্ত। থস র্কথষ্ট িড হকয়কছ এিং 
িাজধানীকত্ রফকি আসাি পি থসরলম লিয েকিকছ থখাসরুি আকিপাকি থিি রেছু 
সহকর্ারগও জুকি থগকছ র্ািা ত্াি থথকে িয়কস সামানয িড। অিকিকষ থসরলম রজজ্ঞাসা 
েিকলা, রিশ্বাসঘাত্ে রনকিদাকধিা থর্ এমন সম্ভািনাি েথা আকলাচনা েিকছ ত্া রে তু্রম 
এিািই প্রথম শুনকল? 
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 এমন সিাসরি িাকি এিািই প্রথম। আিাি র্খন েথা িলা শুরু েিকলা ত্খন মকন 
হকলা সুলায়মান থিগ রেছুিা অস্বরস্তকিাধ েিকছ, রেন্তু তু্রম র্রর্ িমত্া লাি েকিা 
ত্াহকল ত্াকর্ি িাগয অরনরিত্ হকয় পডকি িকল অকনকে আিঙ্কা েিকছ এিা আরম 
শুকনরছ। থত্ামাি এিং থত্ামাি িািাি মাকঝ থর্ ফািল বত্রি হকয়কছ সেকল ত্াি বর্ঘদপ্রস্থ 
পরিমাপ েিাি থচষ্টা েিকি এিাই স্বািারিে এিং েীিাকি ত্া থজাডা লাগকি থসিাও 
ত্াাঁকর্ি িািনাি রিষয়। এি উপি রিরি েকিই ত্ািা ত্াকর্ি িরিষযৎ েমদপরিেল্পনা রস্থি 
েিকত্ চায়। 
 
 আরম এই সি জল্পনােল্পনাকে িাখা প্রিাখা রিস্তাি েিকত্ রর্কত্ চাই না, থসরলম 
িুদ্ধিাকি রচৎোি েকি উঠকলা এিং ত্াি পাকিি রনচু থিরিকলি উপি িাখা এেরি 
িত্নখরচত্ থালা প্রচণ্ড থজাকি থর্য়াকলি রর্কে ছুাঁকড মািকলা। 
 
িান্ত হও, সুলায়মান থিগ িলকলা। রনকজকর্ি রেকস মঙ্গল হকি ত্া রনকয় মানুষ 
রচন্তািািনা েিকিই, এিাই মানুকষি স্বািাি। থত্ামাি পকি ত্াকত্ িাধা থর্য়া সম্ভি নয়। 
ত্কি থত্ামাকেও থত্ামাি প্রিাি রিস্তাকিি থচষ্টা চারলকয় থর্কত্ হকি। থত্ামাি সৎগুর্ািলী 
এিং থর্াগযত্া সম্পকেদ আকিা থিরি মানুকষি মকন আস্থা সৃরষ্ট েিকত্ হকি। 
 
হয়কত্া থত্ামাি েথাই রঠে, থসরলম িলকলা, ত্াি থিাধ রেছুিা প্রিরমত্ হকয়কছ। রেন্তু 
েীিাকি ত্া সম্ভি, আরমকত্া অকনে রর্ন িাজসিা থথকে রিরিি। রছলাম? 
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সেকলি মকন এই ধাির্া সৃরষ্ট েিাি থচষ্টা েকিা থর্ তু্রম ত্াকর্ি অত্ীকত্ি িুল ত্রুরি 
িুকল থর্কত্ প্রস্তুত্। 
 
এি জনয র্রর্ আরম আমাি িািাি রেছু উপকর্ষ্টাি পুত্রকর্ি আমাি রনকজি উপকর্ষ্টা 
রহকসকি রনকয়াগ থর্ই ত্াহকল োজ হকত্ পাকি, রে িকলা? 
 
 থসিা েিকল আমাকর্ি র্কল গুপ্তচি  ুকে পডাি আিঙ্কা িকয়কছ এিং রিকিাধও সৃরষ্ট 
হকত্ পাকি। 
 
 ত্া হয়কত্া রঠে, রেন্তু িাস্তিত্া হকলা এই থর্ আমাকর্ি লুোকনাি রেছু থনই। এলাহািার্ 
থথকে রফকি আসাি পি আরম থত্মন রেছু রে েকিরছ? বধর্দ সহোকি অকপিা েিা 
ছাডা এিং িািাি প্ররত্রি তু্ি আকর্ি উৎসাকহি সকঙ্গ পালন েিা ছাডা আরমকত্া আি 
রেছু েরিরন। আরম আমাি আকিগকে রুদ্ধ েকি থিকখরছ। রু্ই এেিা থিাকিি েথা 
থেিল থত্ামাি োকছ প্রোি েকিরছ থর্মন িািা এখকনাও আমাকে থত্মন থোকনা িমত্া 
রর্কিন না িা থসনািারহনীি থোকনা উচ্চ পর্ প্রর্ান েিকছন না। 
 
থত্ামাি উকদ্দিয সম্পকেদ আকিা অরধে রনরিত্ হওয়াি আকগ িৃহৎ থসনািারহনীি র্ায় 
র্ারয়ত্ব থত্ামাকে প্রর্ান না েিাি জনয থত্ামাি িািাকে িমা েিা র্ায়। 
 
 ত্াি পকি এমন আচির্ েিাই স্বািারিে, আরম িুঝকত্ পািরছ, থসরলম উিি রর্কলা, 
িাগ সকি রগকয় এখন ত্াি থচহািায় অস্পষ্ট হারস ফুকি উকঠকছ। ত্ািপি ভ্রূকজাডা সামানয 
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েুচকে থস রজজ্ঞাসা েিকলা, তু্রম রনিয়ই মকন েকিা না িািা আমাকে িরঞ্চত্ েকি 
আমাি পুকত্রি োকছ িমত্া হস্তান্তি েিকিন? 
 
সরত্য েথা িলকত্ রে, আরম এ িযাপাকি রনরিত্ নই…র্রর্ও িত্দমাকন ত্াাঁি িয়স ষাি 
থপরিকয় থগকছ, ত্িুও এখকনা রত্রন এেজন চতু্ি এিং জরিল মানুষই িকয় থগকছন। 
এখন রত্রন রনকজি মকনািাি থগাপন থিকখ ত্াি আকিপাকিি মানুষকর্ি উকদ্দিয এিং 
উকিগ আাঁচ েিকত্ পাকিন। সম্ভিত্ ইিা েকিই রত্রন থখাসরুকে সামানয থমৌন সমথদন 
প্রর্ান েিকছন এিা থিকি থর্ তু্রম থসিা িুঝকত্ পািকি। রত্রন হয়কত্া আিা েিকছন 
এি ফকল থত্ামাি উপি চাপ সৃরষ্ট হকি এিং তু্রম পরিিীরলত্ জীিন র্াপকনি িযাপাকি 
আকিা থিরি সত্েদ হকয় উঠকি। 
 
 এ ধিকনি ঠাণ্ডা ষডর্ি েিাই ত্াি স্বিাি, থসরলম আিাি রচৎোি েকি উঠকলা। রত্রন 
এখকনাও আমাি অনুিূরত্ি প্ররত্ উর্াসীন। থখাসরু র্খন জানকত্ পািকি ত্াকে 
উিিারধোি প্রর্াকনি রিষকয় প্রস্তাি উকঠকছ ত্খন ত্াি মকন অিাস্তি আোিা সৃরষ্ট হকি। 
 
ত্াহকল তু্রম এখন রে েিকি? 
 
িাইকি িাইকি আরম এমন িাি থর্খাকিা থর্ আরম এই সি গুজকি থোকনা গুরুত্ব রর্রি 
না এিং র্ারয়ত্বিীল সন্তাকনি মকত্া আচির্ েিকিা। রেন্তু থগাপকন আরম আকিা থিরি 
থলােকে আমাি র্কল িানাি থচষ্টা েিকিা এই প্ররত্শ্রুরত্ রর্কয় থর্ আরম িমত্ায় থগকল 
ত্াাঁকর্ি িযাপে িাকি পুিসৃ্কত্ েিকিা। থসই সকঙ্গ এিাও রনরিত্ েিকিা র্াকত্ প্রকয়াজন 
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থর্খা রর্কল পর্দাপ্ত সংখযে থসনােত্দা এিং সিস্ত্র বসনয আমাি স্বপকি র্াাঁডায়। এ 
িযাপাকি থত্ামাি সাহার্য প্রকয়াজন। তু্রম আমাি তু্লনায় অকনে থখালাকমলা িাকি েথা 
িলকত্ পাকিা। 
 
 আপরন আমাি সাহার্য পাকিন জাাঁহাপনা। 
 
 এরর্কে আরম থচষ্টা চালাকিা থখাসরুি মানরসেত্া এিং আোঙ্ক্ষা সম্পকেদ ধাির্া 
থপকত্… 
 
* 
 
থসরলম সময় নষ্ট না েকি এেরর্ন পকিই থখাসরুি সকঙ্গ রনকজি সািাকত্ি িযিস্থা 
েিকলা। ত্ীি থছাাঁডাি অনুিীলকনি স্থাকন রপত্াপুত্র রমরলত্ হকলা। তু্রম আজ আমাি সকঙ্গ 
রমরলত্ হওয়াি আরম খুি খুরি হকয়রছ, ধনুকে ত্ীি পডাকত্ পডাকত্ থসরলম মন্তিয 
েিকলা। ত্ািপি খকডি মনুষয আেৃরত্ি লিযিস্তুি রর্কে সত্েদিাকি ত্াে েকি ত্ীি 
ছুডকলা। ত্ীিরি লিযিস্তুি িুকে রিদ্ধ হকলা। 
 
িাকলা লিযকির্ েকিকছা িািা, থখাসরু িলকলা, ত্ািপি রনকজি ধনুকে ত্ীি পরডকয় 
ছুডকলা। থখাসরুি ত্ীিরি থসরলকমি ত্ীিরি থথকে এে ইরঞ্চ রূ্কি রিদ্ধ হকলা। ত্ািপি 
ধনুে নারমকয় মন্তিয েিকলা, থত্ামাি সকঙ্গ সময় োিাকত্ আমািও িাকলা লাকগ। 
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 খুি িাকলা। আমিা র্ীঘদ রর্ন পিস্পকিি োছ থথকে রিরিি থথকেরছ। আরম চাই না 
তু্রম এমন িাকিা থর্ এলাহািাকর্ একত্াগুরল মাস অরত্িারহত্ েিাি সময় থত্ামাি েথা 
আমাি স্মির্ রছকলা না। 
 
আরম এমনিা িারিরন। 
 
 আরম র্া েকিরছ ত্া সাম্রাকজযি মঙ্গকলি জনয এিং থত্ামাকর্ি জনয েকিরছ। 
 
থখাসরু এেরি হত্াি হারস প্রর্ান েিকলা। রেন্তু িত্দমাকন সাম্রাজয িাসন েিকছন আমাি 
র্ার্া। আল্লাহি েৃপায় রত্রন স্বকগদ গমন েকি ত্াি পুিষ্কাি প্রারপ্তি আকগ আকিা র্ীঘদ 
সময় এিাকি িাসন েরুন আরম এই োমনা েরি। এই সমকয়ি মকধয আমাকর্ি োি 
িাকগয রে ঘিকি ত্া থে িলকত্ পাকি। তু্রম রে থিাঝাকত্ চাইকছা? থসরলম রজজ্ঞাসা 
েিকলা, ত্াি গলাি স্বি ত্ীক্ষ্ম। থিানাকলা। থসই সকঙ্গ ধনুে তু্কল আিাি থস ত্ীি 
ছুডকলা। 
 
আরম থেিল থিাঝাকত্ থচকয়রছ র্ার্াি িাসনামকলি িারে সময়িায় রে ঘিকি ত্া 
আমাকর্ি পকি আকগ থথকে উপলরব্ধ েিা সম্ভি নয়। আমিা সেকলই মির্িীল। 
আমিা র্রর্ থিাঁকচও থারে সময় আমাকর্িকে রঠেই ির্কল থর্কি এিং আমাকর্ি সম্পকেদ 
অনযকর্ি ধাির্াও পাটাকি। এিাি থখাসরু ত্ীি ছুডকলা। ত্াি থছাাঁডা ত্ীিরি থসরলকমি 
থিকষি ত্ীিরিকে রু্িাগ েকি খকডি মানুকষি থর্কহ  ুকে থগকলা। রিষয়রি রে থোকনা 
বর্িরু্ঘদিনা নারে থোকনা অশুি সংকেত্? থসরলম িািকলা। রনকজ থথকেই ত্াি মকন 
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পকড থগকলা থসই সুরফ সাধকেি সত্েদিার্ী, ত্াি পুত্রকর্ি িযাপাকি সত্েদ থাোি েথা। 
ধনুকে আকিেরি ত্ীি পরডকয় থস ছুডকলা থর্িা খকডি মানুকষি গলায় রিদ্ধ হকলা। 
থত্ামাি েথা রঠে, আমাকর্ি জীিন ঐশ্বরিে রনকর্দিনায় চারলত্ হয়। রেন্তু আমাকর্িকে 
প্রােৃরত্ে রনয়মও থমকন চলকত্ হয় থর্খাকন পুত্রিা রপত্াি মৃতু্যি পি রনকজকর্ি র্ারয়ত্ব 
ও পর্মর্দার্া অরধোি েকি সামকনি রর্কে অগ্রসি হয়। আমিা থেউই এই রনয়কমি 
িযরত্িম ঘিুে ত্া আিা েরি না। 
 
 থখাসরু এে মুহূত্দ চুপ েকি িইকলা, ত্ািপি খুি স্বািারিে েকে িলকলা, আরমও চাই 
সিরেছু স্বািারিে িাকি চলুে। আরম এিাও রিশ্বাস েরি থর্ আমিা সেকল আল্লাহি 
উপি রনিদিিীল। 
 
ত্াকর্ি ত্ীি ধনুকেি অনুিীলন অিযাহত্ থােকলা, রপত্া পুত্র রনকজকর্ি িক্তিযকে 
সংঘকষদি রর্কে গডাকত্ না রর্কয় িাজপ্রাসাকর্ি বর্নরন্দন রিষয়ারর্ি রর্কে ত্াকর্ি 
আলাপকে থেেীিূত্ েিকলা। র্াইকহাে, অনুিীলন থিকষ থসরলম র্খন ত্াি ত্ীিধনুে 
থগালাপোকঠি িাকে িিকত্ লাগকলা এিং থখাসরু উঠান পাি হকয় ত্াি র্ার্াি সকঙ্গ 
রমরলত্ হওয়াি জনয হারত্িাকলি রর্কে অগ্রসি হকত্ লাগকলা, ত্খন থসরলম অনুিি 
েিকলা ত্াি থত্জস্বী থজযষ্ঠ পুকত্রি মাকঝ উচ্চাোঙ্ক্ষাি আগুন ইকত্ামকধযই প্রজ্জরলত্ হকয় 
থগকছ, ত্াকত্ ত্াি রপত্াি থোকনা িূরমো থােুে িা না থােুে। এখন ত্াকে এোধাকি 
ত্াি সমথদকেি সংখযা িৃরদ্ধ েিকত্ হকি এিং িত্রুকর্ি প্রিরমত্ েিকত্ হকি। সি রেছুি 
উপকি ত্াি িািাকে সন্তুষ্ট িাখাি জনয র্থাসাধয থচষ্টা চারলকয় থর্কত্ হকি। এি জনয 
রনকজি সরত্যোি ইিা গুরলকে র্মন েিকত্ হকলও রেছু র্ায় আকস না। থসিা ত্াি জনয 
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রেছুিা েষ্টেি হকি রেন্তু রিরনমকয় থর্ রসংহাসন থস। লাি েিকি ত্াি তু্লনায় এই েষ্ট 
খুিই তু্ি। 
 
* 
 
থসরলম এিং আেিি উিকয়ি গাল থিকয় অশ্রু গরডকয় পডকছ। ত্াাঁকর্ি সমু্মকখ মৃত্কর্কহি 
খাাঁরিয়ারি আগ্রারু্কগদি পাশ্বিত্দী এেরি িাি রর্কয় িকয় রনকয় এেরি ফুকল  াো সাধাির্ 
িির্াকনি উপি স্থাপন েিা হকলা। ত্ািপি িিানরিকে থঠকল থনৌোয় উঠান হকলা। 
র্মুনা নর্ী পকথ মৃত্কর্হরি রর্ল্লীকত্ রনকয় হুমাযূ়কনি পাকি র্াফন েিা হকি। হারমর্াি 
মৃতু্য থিাে থর্িাকি রপত্াপুত্রকে এেরত্রত্ েকিকছ ত্া প্রত্যি েিকত্ পািকল স্বয়ং হারমর্া 
অত্যন্ত আনরন্দত্ হকত্ন। রত্রন খুি থোমল িাকি ত্াি আিািি িছি িয়কস মৃতু্যি 
থোকল িারয়ত্ হকয়কছন মাত্র েকয়ে রর্ন অসুস্থ থাোি পি। প্রথকম র্া সামানয োরি 
রর্কয় শুরু হকয়রছকলা ত্াই থিষ পর্দন্ত মািাত্মে রেছুকত্ পরিিরত্দত্ হয়। 
 
থসরলম এিং আেিি হারমর্াি রনচু রিছানাি রু্পাকি িকসরছকলা র্খন রত্রন ত্াকর্ি োছ 
থথকে রির্ায় থনন। িুকে জকম উঠা েকফি োিকর্ রত্রন রফসরফস েকি িলরছকলন ত্ািা 
থর্কনা পিস্পিকে িাকলািাকস থর্মনিা রত্রন ত্াকর্িকে থিকসকছন। ত্াি জনয না হকলও 
সাম্রাকজযি স্বাকথদ থর্কনা ত্ািা ত্াি থিষ ইিারি িিা েকি থসই অনুকিাধও রত্রন েকিন। 
হারমর্াি অনুকিাকধ আেিি এিং থসরলম ত্াি রু্িদল থর্কহকি উপি রর্কয় রনকজকর্ি হাত্ 
প্রসারিত্ েকি পিস্পকে ধকি ত্াাঁি আকর্ি পালকনি িযাপাকি সম্মত্ হয়। এি েকয়ে 
রমরনি পকিই জানালা রর্কয় থপৌঁছাকনা থোমল থজযাছনাি আকলাকত্ ত্াাঁি মৃতু্য ঘকি। ত্াাঁি 
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থিষ েথা গুরল রছকলা, ত্ািাকর্ি মধয রর্কয় স্বকগদ থত্ামাি সকঙ্গ রমরলত্ হওয়াি জনয আরম 
আসরছ হুমাযু়ন। 
 
রনকজি আকিগকে রনয়ির্ েিাি জনয রু্দ্ধ েিকত্ েিকত্ থসরলম অনুমান েিাি থচষ্টা 
েিকলা ত্াি িািাি মকনি অিস্থা এখন থেমন। েকয়ে মাস আকগ র্ার্ী গুলির্কনি মৃতু্য 
হকয়কছ আি এখন হারমর্াও চকল থগকলন। িািা রে এখন ত্াাঁি রনকজি মির্িীলত্া 
সম্পকেদ সকচত্ন হকয় উঠকছন? রত্রনই এখন ত্াাঁি পরিিাকিি সিকচকয় িকয়াকজযষ্ঠ সর্সয- 
অিিয এি অকনে আকগ থথকেই রত্রন পরিিাি প্রধাকনি িূরমো পালন েকি আসকছন। 
রত্রন আজ ত্াাঁি থসই মাকে হািাকলন রর্রন ত্াাঁকে বিিকিি নানা প্ররত্েূলত্া এিং মৃতু্য 
ঝুাঁরে থথকে িিা েকিরছকলন। আেিকিি প্ররত্ হারমর্াি িাকলািাসা রছকলা রনিঃস্বাথদ 
থর্মনিা থসরলকমি প্ররত্ও। থসই জনয থসরলম ত্াাঁি অিাি ত্ীব্র িাকি অনুিি েিকি। 
 
েুাঁকজা হকয় র্াাঁরডকয় থাো এিং অসমকয় িুরডকয় র্াওয়া র্ারনকয়কলি রর্কে ত্াোকলা 
থসরলম। থস ত্াি রপত্াি আকিে পাকি িকয়কছ। এখকনাও রিকে থাো ত্াি এেমাত্র 
সম্ভাইরি এে ঘটা আকগ িাজধানীকত্ একস থপৌঁকছকছ। আেিকিি রনকর্দকি ফকত্হপুি 
রিরিি োকছ অিরস্থত্ এেরি রিরিি িাজপ্রাসার্ িত্দমাকন ত্াি আিাস। ত্াি সমস্ত থর্হ 
থি থি েকি োাঁপকছ। থসরলম অনুমান েিকলা এই েম্পন হয় অরত্রিক্ত মর্য পাকনি 
জনয অথিা মকর্ি অিাকি সৃরষ্ট হকি। ত্কি অিিযই ত্া থিাকেি জনয নয়। ত্ািপি 
থসরলম ত্াি রনকজি রত্ন পুত্র থখাসরু, পািকিজ এিং খুিিম এি রর্কে ত্াোকলা র্ািা 
র্ারনকয়কলি পাকি র্াাঁরডকয় আকছ। ত্ািা সম্ভিত্ ত্াি রনকজি িা আেিকিি মকত্া 
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থিাোহত্ হয়রন। োির্ ত্ািা ত্াি মকত্া র্ীঘদসময় ধকি হারমর্াি আর্িকিহ পায়রন এিং 
ত্াি মকত্া ত্াাঁকে রচনকত্ও পাকিরন। 
 
 হারমর্া ত্াকে িুঝকত্ন। ত্াি মর্যপান, ওরপয়াম থসিন, ত্াি োমনািাসনা রেছুই ত্াি 
অজানা রছকলা না। শুধু ত্াই নয় ত্াি অল্পকত্ই থিকগ উঠা, ত্াি বধর্দহীনত্া এিং 
অরনয়রিত্ প্ররত্কিাধ পিায়র্ত্া রিকিষ েকি আিুল ফজকলি িযাপাকি প্রিৃরত্ রেছুই ত্াি 
অজানা রছকলা না। র্াইকহাে, এই সি রু্িদলত্া সকেও রত্রন ত্াি উপি আস্থা হািানরন। 
থসরলম আেিকিি অশ্রুকিজা মুকখি রর্কে ত্াোকলা এিং রনকজি অজাকন্তই ত্াাঁি 
থোকনাই স্পষ্ট েিকলা ত্াাঁি থিাকেি সমিযরথ রহকসকি। অত্যন্ত ধীি এিং থিাোিহ লকয় 
 াে থপিাকনা শুরু হকলা র্খন হারমর্াকে িহনোিী খাাঁরিয়ারি থনৌোয় থত্ালা হকলা। রপ্রয় 
মাকে থিষ রির্ায় জানাকনাি থির্নারিধূিিকর্ রত্রন ত্াাঁি থজযষ্ঠ পুত্রকে ত্াি িাহু আেকড 
ধকি থাোি সুকর্াগ রর্কলন। 
 
* 
 
সুলায়মান থিগ, থত্ামাি হাত্ থথকে িক্তিির্ হকি। রে িযাপাি? থসরলম রিরস্মত্ েকে 
রজজ্ঞাসা েিকলা সুলায়মান থিগ ত্াি েকি প্রকিি েিকত্ই। 
 
উিিারধোকিি িযাপাকি সামানয েথা োিাোরিি পরির্রত্, থত্মন গুরুত্ি রেছু নয়। 
 
োকছ একসা, আমাকে থর্খকত্ র্াও। থহরেমকে োোি প্রকয়াজন আকছ িকল মকন েকিা? 
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আকছ থিাধহয়, থগকলাই েিাি র্িোি হকত্ পাকি। সুলায়মান থিগ ত্াি িাহুরি থসরলকমি 
সামকন ধিকলা এিং থসরলম ত্াি থজািা রছাঁকড িাধা পরউিা সািধাকন খুকল িত্িা উনু্মক্ত 
েিকলা। েনুই এি উপি রত্ন ইরঞ্চ লম্বা জায়গা ধািাল ফলাি আঘাকত্ রচকড থগকছ। 
থসরলম র্খন ত্াি গলায় িাধা রুমালরি খুকল িকত্ি উপি জকম থাো িক্ত মুছকলা থর্খা 
থগকলা সামানয চরিদ এিং মাংসকপরি উনু্মক্ত হকয় পকডকছ ত্কি িত্রি হাড পর্দন্ত গিীি 
নয়। 
 
 িত্রি পরিষ্কাি, থিরি গিীি নয় রেন্তু থহরেকমি সাহার্য র্িোি হকি। অকনে িক্ত 
থিরুকি। হাত্রি মাথাি উপি উাঁচু েকি ধকিা র্াকত্ েম িক্ত থিি হয়, আরম আিাি 
পরি থিকধ রর্রি। সুলায়মান থিকগি হাকত্ রনকজি রুমাল পযাচাকত্ পযাচাকত্ থসরলম উচ্চ 
স্বকি ত্াি এেজন পরিচািেকে োেকলা থহরেমকে খিি থর্য়াি জনয। ত্ািপি অত্যন্ত 
গম্ভীি িাকি সুলায়মান থিগকে পুনিায় রজজ্ঞাসা েিকলা, রে হকয়কছ আমাকে সি খুকল 
িকলা। উিিারধোি সম্পরেদত্ ত্েদ িলকত্ তু্রম রে িুরঝকয়কছা? 
 
 প্রাসাকর্ি উঠাকন আিািত্ থখাসরুি এের্ল ত্রুর্ অনুগামীি পাি রর্কয় আরম থহাঁকি 
র্ারিলাম। থস সময় ত্াাঁকর্ি এেজন আরম র্াকত্ শুনকত্ পাই থত্মন উচ্চ েকে িকল 
উঠল, ঐ থর্ আমাকর্ি সুলায়মান থিগ র্াকি। আমাি ওি জনয েরুর্া হয়। থস 
রসংহাসকনি িুল উিিারধোিীকে সমথদন েিকছ। থখাসরুি রিকরাহী িািাি পরিিকত্দ 
থখাসরু র্খন রসংহাসকন িসকি ত্খন ওি িাকগয জুিকি োাঁচেলা। হয়কত্া ত্খন 
আমাকর্ি এেজন ত্াকে আমাকর্ি থখর্মত্গাি িানাকিা রেম্বা িািুরচদ। থস রনিয়ই সুিা 
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পরিকিিকনি িযাপাকি অকনে অরিজ্ঞ োির্ থসরলকমি জনয ত্াকে অকনে  ালকত্ 
হকয়কছ। 
 
আরম িুঝকত্ পািরছলাম আমাকে উকিরজত্ েিাি জনযই ওিা এমন রিদ্রূপ েিকছ রেন্তু 
আরম রনকজকে রনয়ির্ েিকত্ পািলাম না। আরম ঘুকি র্লরিি োকছ রগকয় র্াাঁডালাম, থর্ 
মন্তিযরি েকিরছকলা ত্াি গলা আেকড ধকি ত্াকে পাশ্বদিত্দী থাকমি সকঙ্গ থচকপ ধকি 
িলকলাম ত্াি িক্তিযরিি পুনিািৃরি েিকত্। থস অস্পষ্ট স্বকি িলকলা আমাকর্ি প্রজকন্মি 
সময় অরত্িান্ত হকয় থগকছ। সম্রাকিি মৃতু্যি পি আমাকর্িকে থেউ পািা রর্কি না। 
ত্খন ওকর্ি মকত্া ত্রুর্িাই িমত্াি থেেরিনু্দ হকি। 
 
 ত্খন আরম ত্াি গলািা আকিা থজাকি থচকপ ধকি িলকলাম র্রর্ সাহস থাকে ত্াহকল 
আিাি আমাকে ত্াি থখর্মত্গাি হওয়াি প্রস্তাি রর্কত্। থস রেছু িলকলা না। আরম 
আকিা থিরি থজাকি চাপ রর্লাম। ত্াি থচহািা ত্খন থিগুরন ির্দ ধাির্ েিকত্ লাগকলা 
এিং ত্াি থচাখ রু্রি থোিি থছকড থিরিকয় আসাি উপিম হকলা। আি এে রমরনি 
ওিাকি থচকপ ধকি থােকল ও মািা থর্কত্া। হঠাৎ আমাি িাহুকত্ ত্ীক্ষ্ম হুল থফাাঁিাি মকত্া 
িযথা অনুিূত্ হকলা। থর্খলাম র্কলি অনযকর্ি তু্লনায় সাহসী এেরি ত্রুর্ ত্াি িনু্ধকে 
ছারডকয় থনয়াি জনয আমাি হাকত্ খিি রর্কয় থপাচ থমকিকছ। এে মুহূকত্দি জনয 
আিমর্োিীি সকঙ্গ আমাি থচাখাকচারখ হকলা, আমিা উিকয়ই ঘকি থগকলা থসই সম্পকেদ 
িরঙ্কত্ এিং থস রিষকয়ও র্া ঘিকত্ পািকত্া…ত্ািপি থখাসরুি পাজী সমথদে গুরল 
থসখান থথকে থর্ৌকড পালাকলা থসই সকঙ্গ ত্াকর্ি িাাঁচাল সঙ্গীরিকেও থিকন রনকয় থগকলা 
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থর্ ত্খকনা শ্বাস েকষ্ট িুগকছ। ত্াি গলাি িযথা সািকত্ থিি রেছুরর্ন সময় লাগকি এিং 
এিপি থথকে িকয়াকজযষ্ঠকর্ি প্ররত্ রিরুপ মন্তিয েিাি আকগ থস রু্িাি রচন্তা েিকি। 
 
আরম হকল থত্ামাি মকত্া একত্া বধর্দিীল আচির্ েিকত্ পািত্াম না, থসরলম িলকলা। 
থখাসরুি অনুসািীকর্ি সাহস রর্ন রর্ন থিকডই চকলকছ। ত্াকর্ি অহরমো এিং উদ্ধত্ 
আচির্ সীমা অরত্িম েকি থগকছ। ত্ািা এখন প্রোকিয থখাসরুি গুর্ািলী সমূহ এিং 
ত্াাঁি িাসন েিাি থর্াগযত্া সম্পকেদ প্রচাির্া চালাকি। র্ারনকয়কলি মৃতু্যি পি এখন 
র্খন আরম িািাি এেমাত্র উিিসূরি িকল রিকিরচত্ হরি ত্খন এে প্রজন্ম উকপিা 
েকি আমাি রনজ পুত্রকে রসংহাসকনি র্ারির্াি রহকসকি প্ররত্রষ্ঠত্ েিাি জনয ত্ািা উকঠ 
পকড থলকগকছ। েকত্া িড সাহস থর্ ত্ািা থত্ামাকে আিমর্ পর্দন্ত েকিকছ। পরিরস্থরত্ 
থর্কখ আমাি মকন হকি ত্ািা রনকজকর্ি সামথদ র্াচাই েিাি থচষ্টা েকিকছ অথিা 
আমাকে ত্াকর্ি সকঙ্গ সংঘকষদ প্রলুব্ধ েিকত্ চাইকছ র্াকত্ েকি আরম িািাি রিিাগিাজন 
হই। 
 
স্বয়ং সম্রাি ত্াাঁকর্ি রিরুকদ্ধ িযিস্থা রনকিন না থেকনা? 
 
 রঠে জারন না। র্ার্ী এিং র্ারনকয়কলি মৃতু্যি পি থথকে মকন হকি খুি দ্রুত্ ত্াাঁি িয়স 
থিকড চকলকছ। হঠাৎ েকি এখন ত্াকে সরত্য সরত্যই িাষরি িছি িয়কসি িুকডাি মকত্া 
লাকগ এিং ত্াি পােস্থলীি সমসযারি এখন ঘন ঘন ত্াকে আিমর্ েিকছ। িত্দমাকন 
ত্াি সিকচকয় থিরি মকনাকর্াগ খুিিকমি রর্কে। রত্রন ত্াি সামথদ এিং গুর্ািলীগুরল 
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র্াচাই েিকত্ই থিরি িযস্ত। থর্িাকি রত্রন ত্াকে প্ররিির্ রর্কিন থত্মনিা রনকজি 
থছকলকর্ি িা ত্াি অনযানয নারত্কর্ি েখকনাও থর্নরন। 
 
মাকঝ মাকঝ আমাি মকন হয় রত্রন ইিা েকি থখাসরু এিং ত্াি অনুসািীকর্ি ত্াকর্ি 
সামথদ জারহি েিাি সুকর্াগ রর্কিন এিা থর্খাি জনয থর্ ত্ািা আমাকর্ি রিপিীকত্ 
েকত্ািা জনসমথদন লাি েিকত্ পাকি। 
 
হয়কত্া ত্াই। ত্কি এ িযাপাকি আরম খুরি থর্ আিুল ফজকলি সুপারিকি পর্কিারত্ 
পাওয়া রেছু িয়স্ক সিাসর্ থখাসরুি র্কলি উদ্ধত্ আচিকর্ রিিক্ত হকয় আমাি প্ররত্ 
ত্াকর্ি সমথদন প্রর্ান েিকছ। হয়কত্া, আরম র্কত্ািা মকন েরি িািা ত্াি তু্লনায় 
অকনে থিরি রিচির্ এিং সিরর্ে রিকিচনা েকিই রত্রন ত্াি উিিারধোকিি িযাপাকি 
রসদ্ধান্ত থনকিন। 
 
আরম থত্ামাি সকঙ্গ এেমত্। র্রর্ও ম্রাি িািীরিে িাকি অকনে রু্িদল হকয় পকডকছন 
রেন্তু ত্াি রিচািিুরদ্ধকে থছাি েকি থর্খা উরচত্ নয়। 
 
* 
 
রে িযাপাি খুিিম? রনকজি সিদেরনষ্ঠ পুত্রকে উঠান পাি হকয় ত্াাঁকর্ি রর্কে এরগকয় 
আসকত্ থর্কখ থসরলম রিরস্মত্ েকে প্রশ্ন েিকলা, থস এিং সুলায়মান থিগ ত্খন র্ািা 
থখলরছকলা। 
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র্ার্া থত্ামাি এিং থখাসরুি থেষ্ঠ রু্দ্ধহারত্ রু্রিি লডাই থর্খকত্ চান। রত্রন মকন েকিন 
এ ধিকনি লডাই ত্াি সমূ্পর্দ আকিাগযলাকি সহায়ে হকি। 
 
থসরলম এিং সুলায়মান থিগ পিস্পকিি সকঙ্গ রৃ্রষ্ট রিরনময় েিকলা। েখকনা? আজ 
রিকেকল, পরিকিি র্খন রেছুিা ঠাণ্ডা হকয় আসকি। র্ার্া আকিা িকলকছন রু্কগদি সামকন 
র্মুনাি ত্ীকি লডাইরিি আকয়াজন েিকত্ র্াকত্ রত্রন ঝকিাো িািান্দায় িকস ত্া থর্খকত্ 
পান। 
 
থত্ামাি র্ার্াকে রগকয় িলল আরম ত্াি প্রস্তাকি অত্যন্ত খুরি হকয়রছ এিং আরম আমাি 
সিকচকয় রপ্রয় হারত্ পৃথ্বী েম্পেকে লডাই এ নামাকিা। 
 
রঠে আকছ িািা। 
 
 থত্ামাি িাই এি সকঙ্গ রে থত্ামাি েথা হকয়কছ? 
 
আজকে র্ার্াি সকঙ্গ থর্খা েিকত্ একস থখাসই এই লডাই এি আকির্ন উত্থাপন েকি। 
অল্পরর্ন আকগ িাংলা থথকে আমর্ানী েিা র্াকমার্ি নাকমি ত্াি এেরি বর্ত্যাোি হারত্ 
সম্পকেদ থস খুি প্রিংসা েিরছকলা। থস িকলকছ র্াকমার্ি েখকনাও লডাই এ পিারজত্ 
হয়রন। 
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লডাইিা ত্াহকল িাকলাই জমকি। োির্ পৃথ্বী েম্পেও আকগ েখকনাও পিারজত্ হয়রন। 
থসরলম ত্াি পুকত্রি রর্কে ত্ারেকয় হাসকলা, রেন্তু থর্ই খুিিম প্রস্থান েিকলা ওমরন ত্াি 
হারস অপসারিত্ হকলা। থখাসরু উকদ্দিযমূলেিাকি এই লডাই এি ফরন্দ একিকছ, আরম 
এ িযাপাকি রনরিত্। থস সমগ্র িাজসিাি সমু্মকখ আমাকে পিারজত্ েিকত্ চায়। 
 
হয়কত্া ত্াই। রেন্তু থস েীিাকি রনরিত্ হকি থর্ ত্াি হারত্ থত্ামাি হারত্কে পিারজত্ 
েিকত্ পািকি? 
 
 ত্াি অহংোিই ত্াি মকন এমন ধাির্া সৃরষ্ট েকিকছ। অিিয র্রর্ ত্াি জয় নাও হয় থস 
সেকলি সামকন এমন পরিরস্থরত্ সৃরষ্ট েিকত্ সিম হকলা থর্ ত্াি এিং আমাি মর্দার্া 
সমান এিং আমিা উিকয়ই সম্রাকিি আনুেূলয প্রাথদী। অনয থর্ োকিা থচকয় তু্রম রিষয়িা 
থিরি িুকঝা োির্ তু্রম থসই িত্রি িহন েিকছ। রিজয়কে থস মকন েিকি ত্াি প্ররত্ 
পূিদািাষ িা বর্িইরঙ্গত্ স্বরূপ। 
 
ত্াহকল এখন তু্রম রে েিকি? 
 
র্থাসাধয থচষ্টা েিকিা র্াকত্ আমাি হারত্রি জয়ী হয়। আমাি সিকচকয় র্ি মাহুত্ সূিজ 
এিং িাসুকে খিি র্াও। প্রস্তুরত্ থনয়াি জনয আমাকর্ি হাকত্ এখকনাও েকয়ে ঘটা 
সময় আকছ। 
 
* 
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হারত্ লডাই এি খিি দ্রুত্ ছরডকয় পডকলা এিং সময় র্কত্াই োরছকয় আসকত্ লাগকলা 
উৎসুে জনত্া আগ্রারু্কগদি সমু্মখিত্দী উিপ্ত নর্ীপাকি রিড জমাকত্ লাগকলা। লডাই এি 
জনয রু্ইি ফুি লম্বা এিং পঞ্চাি ফুি চওডা জয়গাি চািরর্ে মারি িরত্দ িস্তা থফকল 
এেজন মানুকষি োাঁধ সমান উাঁচু েিা হকয়কছ। থঘকিি পূিদ এিং পরিম প্রাকন্ত হারত্কর্ি 
প্রকিকিি জনয ফাাঁে িাখা হকয়কছ। থঘকিি মধযখাকন আডাআরড িাকি ছয়ফুি উাঁচু 
আকিেরি মারিি িাধ রর্কয় থঘিরিকে রু্িাকগ রিিক্ত েিা হকয়কছ। 
 
ঝকিাো িািান্দায় রনচু রসংহাসকন িকস থাো আেিকিি রপছকন থসরলম, থখাসরু এিং 
খুিিম র্াাঁরডকয় িকয়কছ। আেিকিি গাকয় োরুোজ েিা সূক্ষ্ম োিীরি পিকমি িাল 
জডাকনা িকয়কছ। রনকচ উপরস্থত্ জনত্াি রর্কে ত্ারেকয় থসরলম লিয েিকলা থিগুরন 
থজািা এিং রুপাি সুত্ায় থিানা িকস্ত্রি পাগরড পকড থখাসরুি সমথদেিা থসখাকন হারজি 
হকয়কছ। লাল এিং থসানালী থপাষাে পরিরহত্ ত্াি রনকজি সমথদেকর্িও থসখাকন থর্খকত্ 
থপকলা র্াকর্ি মকধয জাকহর্ িাি িকয়কছ থর্ ত্াি থর্হিিীকর্ি অরধনায়ে। থসরলম 
রনকজি থজযষ্ঠ পুকত্রি রর্কে এে পলে ত্াোকলা। থখাসরুকে থিি আত্মরিশ্বাসী মকন 
হকি এিং থস আেিিকে রেছু িলকত্ই রত্রন থহকস উঠকলন। 
 
সম্রাি ত্াি হাত্ উাঁচু েিকলন এিং ত্াি সংকেত্ থপকয় রু্গদপ্রাচীকিি উপি র্াাঁরডকয় থাো 
রিঙ্গা িার্ে ত্াি ছয়ফুি লম্বা থব্রাকিি রিঙ্গারি থঠাাঁকি লারগকয় রত্নরি সংরিপ্ত আত্দনার্ 
তু্লকলা। এিা হারত্মহল থথকে হারত্ গুরলকে লডাই এি স্থাকনি রর্কে রনকয় আসাি 
সংকেত্। নাোডাি (এে জাত্ীয় থ াল) ত্াকল ত্াকল প্রথকম পকনকিা ফুি উাঁচু র্াকমার্ি 
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লডাই এি থঘকিি রর্কে এরগকয় থগকলা। ত্াি গাকয় থিগুরন মখমকলি আিার্ন র্াকত্ 
রুপালী পাড লাগাকনা িকয়কছ। ত্াি রিিাল পা গুরলকত্ র লা েকি রুপাি রিেল লাগাকনা 
িকয়কছ র্াকত্ হঠাৎ েকি থর্ৌডরর্কত্ না পাকি। থসিাি মাহুত্ ঘাকডি উপি িকস আকছ, 
ত্াি হাকত্ হারত্রিকে রনয়ির্ েিাি িাোকনা ধাত্ি র্ণ্ড। রিত্ীয় এেজন মাহুত্ প্রথম 
জকনি রপছকন িকস আকছ। প্রথম জন র্রর্ আহত্ হয় িা পকড র্ায় ত্াহকল থস 
হারত্রিকে রনয়ির্ েিকি। আঘাত্ থথকে িিা েিাি জনয র্াকমার্কিি েপাল এিং 
থচাকখি উপি উজ্জ্বল ইস্পাকত্ি পাত্ পডাকনা হকয়কছ। থর্িা ত্াি গুাঁকডি অকধদে পর্দন্ত 
রিসৃ্তত্। থসিাি র্াাঁত্ গুরল থসানালী িঙ েিা হকয়কছ অগ্রিাকগি রেছু অংি ছাডা। রু্গদ 
থথকে থিরিকয় র্াকমার্ি র্খন িাজেীয় িঙ্গীকত্ লডাই এি থঘকিি রর্কে এরগকয় থগকলা 
থখাসরুি সমথদেিা সমস্বকি রচৎোি েকি ত্াাঁকর্ি সমথদন জানাকলা। 
 
 ঘাড রফরিকয় থসরলম ত্াি রনকজি হারত্রিি রর্কে ত্াোকলা- থর্াধ িাই এি িািা হারত্রি 
ত্াকে উপহাি রর্কয়কছন। পৃথ্বী েম্পে ধীি পর্কিকপ এরগকয় আসকছ। ত্াি ঘাকডি 
উপি সূিজ এি রপছকন িাসু িকস আকছ। এই হারত্রিি উচ্চত্া থখাসরুিরিি তু্লনায় 
প্রায় এে ফুি েম রেন্তু থসিাি রুপালী িঙ েিা র্াাঁত্ গুরল র্াকমার্কিি তু্লনায় িড 
এিং থিরি িাাঁোকনা। িাজপুত্গর্ ত্াকর্ি হারত্গুরলকে উিম প্ররিির্ প্রর্ান েকি এিং 
পৃথ্বী েম্পে িহুিাি রনকজি রনিদীেত্া প্রমার্ েকিকছ। 
 
থর্ই মুহূকত্দ র্াকমার্ি এিং পৃথ্বী েম্পে থঘকিি মকধয ত্াকর্ি স্ব স্ব স্থাকন প্রকিি েিকলা 
ত্খনই প্রকিকিি ফাাঁে গুরল মারিি িস্তা থফকল িন্ধ েকি থর্য়া হকলা। ওরর্কে উিয় 
হারত্ি আিার্ন সরিকয় থফলা হকলা এিং থসগুরল পিস্পিকে লিয েকি িুদ্ধ িাকি শুি 
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িাজাকত্ লাগকলা এিং মাথা থর্ালাকত্ লাগকলা। থসরলকমি হৃর্স্পন্দি দ্রুত্ত্ি হকলা। থস 
থখাসরুি রর্কে ত্ারেকয় িুঝকত্ পািকলা থসও িীষর্ উকিরজত্ হকয় পকডকছ োির্ ত্াি 
িুে ঘন ঘন উঠা নামা েিকছ। রনজ পুত্র সম্পকেদ ত্াি রিকশ্লষর্ রে িুল? সরত্যই রে 
ত্াি রপত্াি রিকনার্কনি জনয এই লডাই এি আকয়াজন েিা হকয়কছ? রেন্তু র্খন 
থর্খকলা আিাি থখাসি সামকন ঝুাঁকে আেিকিি োকন োকন রফসরফস েিকছ, ত্খন 
থসরলম রনরিত্ হকলা থর্ ত্াি পুকত্রি উকদ্দিয সম্পকেদ ত্াি রিকশ্লষর্ সরঠে। 
 
েকয়ে জন ত্রুর্ হারত্ গুরলি পাকয়ি রনকচ  ুকে রিেল গুরল খুকল রনরিকলা। রিেল 
উনু্মক্তোিীিা লডাই এি মাঠ থথকে থিরিকয় র্াওয়াি আকগই থখাসরুি হারত্রিকে মাকঠি 
মধযিত্দী িাকধি রর্কে ছুিকত্ থর্কখ র্িদেিা সমস্বকি রচৎোি েকি উঠল। র্াকমার্ি 
িাকধি োকছ থপৌঁকছ উচ্চস্বকি শুি িারজকয় রপছকনি পাকয় িি রর্কয় সামকনি পা রু্রি 
উপকি তু্লকলা ত্ািপি িাধরি থিকঙ থফলাি জনয থসিাি উপি সকজাকি পা রু্রি নরমকয় 
আনকলা। ত্ািপি রেছুিা রপরছকয় একস পুনিায় অগ্রসি হওয়াি উকর্যাগ রনকলা। ওরর্কে 
িাকধি অনয পাকি অিরস্থত্ পৃথ্বী েম্পে সূিজ এি থোমল থিাোি ইরঙ্গকত্ ধীকি িাকধি 
োছ থথকে রপছাকত্ লাগকলা। থসরলম থর্খকলা থখাসরু র্াাঁত্ থিি েকি হাসকছ র্খন 
র্াকমার্ি পুনিায় িাধরি িাঙাি থচষ্টায় এরগকয় থগকলা। 
 
েকয়ে মুহূত্দ পি ঘাকডি উপি িক্তিাকি এাঁকি থাো আকিাহীকর্ি রনকয় থিাকধ ফুাঁসকত্ 
থাো র্াকমার্ি ত্াি রিিাল থাকমি মকত্া পাকয়ি আঘাকত্ িাকধি অিরিষ্টাংি থিকঙ 
থফলকলা। ত্ািপি মাকঠি থিষ প্রাকন্ত র্াাঁরডকয় থাো পৃথ্বী েম্পেকে আিমর্ েিকত্ 
এরগকয় থগকলা, ত্াি পর্াঘাকত্ চািরর্কে মারি িালু রছিকে পডকত্ লাগকলা। সূিজ পৃথ্বী 
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েম্পেকে ত্খকনা রস্থি থিকখকছ, থসরলম এিং থস রমকল এমন পরিেল্পনাই েকিরছকলা থর্ 
প্ররত্পিকে প্রথকম ত্ািা দ্রুত্ আিমকর্ি জনয প্রকিারচত্ েিকি। হারত্ি লডাই এি 
রিষকয় আকগ থথকে রেছুই অনুমান েিা র্ায় না ত্কি এিা এেরি উিম থেৌিল, থসরলম 
মকন মকন রনকজকে িলকলা। থখাসরুি হারত্ি তু্লনায় পৃথ্বী েম্পে থছাি ত্কি ত্াি চলাি 
গরত্ থসিাি তু্লনায় থিরি রিপ্র। 
 
 র্খন র্াকমার্ি গুাঁড উাঁরচকয় র্াাঁত্গুরলকে সমান্তিাল থিকখ িয়ংেি মৃতু্য রূ্কত্ি মকত্া 
এরগকয় একলা থসরলকমি মকন হকলা হয়কত্া সূিজ থিরি থর্রি েকি থফলকছ। রেন্তু 
এের্ম থিষ মুহূকত্দ র্খন মকন হকলা র্াকমার্ি ত্াকর্ি উপি আঘাত্ হানকি সূিজ 
রচৎোি েকি রনকর্দি প্রর্ান েিকলা এিং পৃথ্বী েম্পকেি োন োাঁকধ ধাত্ি র্ণ্ড রর্কয় 
থিাো রর্কলা। রনকর্দিনা থপকয় পৃথ্বী েম্পে দ্রুত্ এেপাকি সকি রগকয় র্াকমার্কিি 
আিমর্ এডাকলা। এেই সকঙ্গ মাথা থহরলকয় ত্াি ঘকষ ধািাকলা েিা র্াাঁত্ রর্কয় 
অগ্রসিমান র্াকমার্কিি থর্কহি িাম পাকি গুাঁকত্া রর্কলা। সকঙ্গ সকঙ্গ র্াকমার্কিি থর্কহ 
সৃরষ্ট হওয়া িত্ থথকে িক্ত গরডকয় পডকত্ লাগকলা। থর্ই র্াকমার্ি থমকে থগকলা এিং 
শুি িারজকয় আত্দনার্ েিকত্ লাগকলা সূিজ ত্াকে ধাওয়া েিকলা। থঘকি প্রকিকিি পথ 
আিোকনা মারিি িস্তাি োকছ ত্ািা র্াকমার্কিি নাগাল থপকলা। র্াকমার্কিি মাহুত্ ত্খন 
থচষ্টা েিকছ ত্াি আহত্ এিং িীত্ হারত্রিকে িান্ত ও রনয়রিত্ েিাি জনয এিং থস 
থোকনা িেকম ত্াকে ঘুরিকয় পৃথ্বী েম্পকেি মুকখামুখী েিকত্ পািকলা। 
 
ত্াাঁকর্ি মাহুত্কর্ি ত্ারগকর্ এিং উল্লারসত্ জনত্াি রচৎোকিি প্রিাকি হারত্ রু্রি েকয়ে 
িাি রপছকনি পাকয়ি উপি িি রর্কয় র্াাঁডাকলা এিং আিাি সকজাকি মারিি উপি পা 
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নারমকয় আনকলা। উিকয়ই থচষ্টা েিকলা পিস্পিকে র্াাঁত্ রিদ্ধ েিকত্। েকয়ে মুহূত্দ পি 
পৃথ্বী েম্পে সফল হকলা র্াকমার্কিি ইস্পাকত্ি আিিকর্ি রনকচি অংকিি শুড র্াাঁকত্ি 
আঘাকত্ রচকড থফলকত্। ত্ািপি, র্াকমার্ি থর্ই িলমল পাকয় রপছু হিকলা, পৃথ্বী েম্পে 
এরগকয় রগকয় এেরি র্াাঁত্ থসিাি োন োাঁকধি গিীকি  ুরেকয় রর্কলা। থখাসরুকে আি 
আকগি মকত্া আত্মরিশ্বাসী মকন হরিকলা না। পৃথ্বী েম্পকেি জয় আি থিরি রূ্কি নয়, 
থসরলম িািকলা। রেন্তু উন্মি হারত্ রু্রি আিাি র্খন পিস্পকিি োছাোরছ হকলা, 
র্াকমার্কিি মাহুত্ ত্াি ধাত্ি র্ণ্ডরি হাকত্ সামকনি রর্কে ঝুাঁেকলা। ত্াকে থর্কখ মকন 
হকলা থস রনকজি হারত্রিকে আঘাত্ েিকত্ উর্যত্ হকয়কছ, রেন্তু হঠাৎ র্াকমার্কিি ঘাকড 
থপরচকয় িাধা এেরি চামডাি ফারল আেকড ধকি সামকনি রর্কে থহকল পডকলা এিং 
ত্রডৎ গরত্কত্ হাকত্ি র্ণ্ডরিি িাাঁো অংিরি সূিকজি এে পাকয় আিকে সকজাকি িান 
রর্কলা। িািসাময হারিকয় সূিজ এে মুহূত্দ িলমল েিকলা, ত্ািপি পৃথী েম্পকেি 
ঘাকডি উপি থথকে মারিকত্ পকড থগকলা। থসরলম থর্খাকন র্াাঁরডকয় রছকলা থসখান থথকে 
িুঝকত্ পািকলা না সূিকজি পরির্রত্ রে হকলা রেন্তু উপরস্থত্ জনত্া সমস্বকি িুব্ধ 
প্ররত্রিয়া জানাকলা। 
 
লডাই িন্ধ েিকত্ িকলা! আেিি আকর্ি রর্কলন। 
 
েকয়ে মুহূত্দ পি লডাই এি িযিস্থাপনাি রনকয়ারজত্ থলাকেিা থঘকিি মকধয জ্বলন্ত পিো 
রনকিপ েিকত্ লাগকলা হারত্ রু্রিি মাকঝ আত্ঙ্ক সৃরষ্টি জনয এিং ত্াকর্ি পিস্পকিি 
োছ থথকে রূ্কি সরিকয় থর্য়াি জনয। পিোি ঠাস ঠাস প্রচণ্ড িব্দ এিং থধাাঁয়া 
র্াকমার্কিি পকি সহয েিা সম্ভি হকলা না, থস আত্ঙ্কগ্রস্ত হকয় ত্াি ঘাকডি উপি 
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ত্খকনা আেকড থাো আকিাহীকর্ি রনকয়ই প্রচণ্ড থিকগ ধাক্কা থমকি থঘকিি থর্য়াল থিকঙ্গ 
থিরিকয় থগকলা। ত্ৎির্াৎ সিকত্ না পািা রত্ন জন র্িদে ত্াি পাকয়ি রনকচ রপষ্ট হকয় 
সকঙ্গ সকঙ্গ মািা থগকলা। আি আত্রঙ্কত্ র্াকমার্ি নর্ীি পাি রর্কয় ছুিকত্ লাগকলা এিং 
িীত্ র্িদেিা ত্াি গরত্পথ থথকে এরর্ে ওরর্ে ছুকি পালাকত্ লাগকলা। ত্ািপি থস 
নর্ীকত্ থনকম রগকয় প্রায় মাঝ নর্ী িিািি অগ্রসি হকয় থমকে র্াাঁডাকলা এিং ত্াি িকক্ত 
নর্ীি পারন িরক্তম ির্দ ধাির্ েিকত্ লাগকলা। 
 
 ওরর্কে থঘকিি রিত্ি িাসু পৃথ্বী েম্পকেি ঘাকডি উপি রর্কয় থছকড অগ্রসি হকয় 
সূিকজি িসাি স্থানরি র্খল েিকলা এিং পিোি িব্দ এিং র্িদেকর্ি রচৎোি 
থচাঁচাকমরচি মাকঝও হারত্রিকে িান্ত েিকত্ সিম হকলা এিং থসিাি থচাখ রু্রি এেরি 
পরি রর্কয় থ কে রর্কলা। থঘকিি মধযিত্দী স্থাকন ত্খন সূিকজি পর্র্রলত্ থর্হরি এেরি 
িক্তাক্ত মাংস রপকণ্ডি মকত্া পকড িকয়কছ। থসরলম ত্াি থজযষ্ঠ পুকত্রি রর্কে রফকি রচৎোি 
েকি িকল উঠকলা, থত্ামাি মাহুত্ িুঝকত্ থপকিরছকলা থর্ আমাি হারত্রি জয়ী হকত্ র্াকি 
ত্াই থস অসৎপন্থা অিলম্বন েকি আমাি মাহুত্কে থফকল রর্কয় এেরি সাহসী থলাকেি 
অনথদে মৃতু্য ঘিাকলা। 
 
র্া ঘিকলা ত্া এেরি রু্ঘদিনা। থসরলকমি থচাকখি রর্কে না ত্ারেকয় থখাসরু উকিরজত্ 
েকে িকল উঠকলা, ত্াি মুখমণ্ডল িরক্তম হকয় উকঠকছ। 
 
 তু্রম িাকলা েকিই জাকনা তু্রম রমথযা েথা িলকছ। থর্কহতু্ থত্ামাি হারত্ লডাই এি 
থঘি থছকড থর্ৌকড পারলকয়কছ ত্াই আমাি মৃত্ মাহুকত্ি নাকম আরম রিজয় র্ারি েিরছ। 
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োকিা হারত্ জয়ী হয়রন, লডাই অরমমাংরসত্ িাকি থিষ হকয়কছ। র্ার্া, আপনাি রে 
মকত্া… থখাসরু আেিকিি োকছ সমাধান চাইকলা রেন্তু সম্রািকে অনযমনষ্ক মকন হকলা। 
রত্রন ত্খন উকঠ র্াাঁরডকয়কছন এিং িািান্দাি থিরলং ধকি এোগ্ররচকি রনকচি পরিরস্থরত্ 
পর্দকিির্ েিকছন, রু্জন পরিচািে ত্াাঁকে রু্রর্ে থথকে ধকি থিকখকছ। আেিি একত্া 
মকনাকর্াগ রর্কয় রে থর্খকছন থিাঝাি জনয থসরলমও এরগকয় থগকলা। র্িদেিা থঠলাকঠরল 
েকি সূিকজি থর্হািকিষ থর্খাি থচষ্টা েিকছ পরিচািেিা র্া এেকত্র জকডা েকি 
খাাঁরিয়ায় তু্কল মাঠ থথকে থিি েকি রনকি। রেন্তু ত্খনই িুদ্ধ বহ-বচ থিানা থগকলা এিং 
থসরলম থর্খকলা ত্াি এিং থখাসরুি সমথদেকর্ি মকধয মািরপি শুরু হকয়কছ। থসরর্কে 
ত্ারেকয় থথকে থস থর্খকত্ থপকলা থখাসরুি এেজন পরিচািে থোমকি থগাজা থছািা 
থিকন থিি েকি ত্াি এেজন িূকত্ি মুকখ থপাচ মািকলা। থর্খকত্ থর্খকত্ আকিা থিরি 
থলাে সংঘকষদ জরডকয় পডকলা। 
 
থসরলম! থখাসরু! থত্ামাকর্ি থলাকেিা আমাি সামকন এমন রিশ্রী িাকি ঝগডা মািামারি 
েিাি সাহস থপকলা েীিাকি! ত্াাঁকর্ি উপি থত্ামাকর্ি থোকনা রনয়ির্ থনই? থত্ামাকর্ি 
রু্জকনিই লজ্জা হওয়া উরচত্। আেিি থিাকধ থি থি েকি োাঁপকছন। খুিিম, মকন 
হকি এেমাত্র থত্ামাি উপিই আরম আস্থা িাখকত্ পারি। এিুরন আমাি িিীকর্ি 
অরধনায়কেি োকছ র্াও এিং ত্াকে আকর্ি র্াও এই থগালকর্াগ িন্ধ েিকত্। আি 
এেজন থলাে র্রর্ অস্ত্র থত্াকল ত্াকে থগ্রপ্তাি েকি চািুে থপিা েিকত্ িকলা। 
 
জ্বী র্ার্া, আরম র্ারি, েথা গুরল িকল খুিিম থর্ৌকড থসখান থথকে প্রস্থান েিকলা। 
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 আি থত্ামিা, থসরলম এিং থখাসরু, আমাি সামকন থথকে রূ্ি হও। থত্ামাকর্ি রু্জকনি 
িযাপাকিই আরম হত্াি হকয়রছ। 
 
থখাসরু ত্খনই প্রস্থান েিকলা রেন্তু থসরলম ইত্স্তত্ েিকত্ লাগকলা। ত্াি আত্মপি 
সমথদন েিকত্ ইিা হকলা, রেন্তু ত্াকত্ রে থোকনা লাি হকি? থস র্াই িলুে না থেকনা 
িািাি মকনািাি ত্াকত্ পরিিরত্দত্ হকি না। থস রপছন রফকি এে পলে আেিকিি রর্কে 
ত্াোকলা। রেন্তু আেিকিি থমথকম থচহািায় ত্াকে থসখাকন থােকত্ িলাি থোকনা 
আিাস পাওয়া থগকলা না- থসরলম ধীি পর্কিকপ িািান্দা ত্যাগ েিকলা। শুধু থসই নয়, 
থখাসরুও আেিকিি অসন্তুরষ্টি রেছুিা িাগ থপকয়কছ, এেথা থিকি থসরলম রেছুিা সান্ত্বনা 
থপকলা। রেন্তু ত্ািপি আকিেরি িািনা ত্াি মকন আঘাত্ েিকলা। খুিিমকে লিয েকি 
িািা থর্ মন্তিয েিকলন থসিাি ত্াৎপর্দ রে? মকন হকি এেমাত্র থত্ামাি উপিই আরম 
আস্থা িাখকত্ পারি…। ত্ািা রু্জন র্খন আিাি এেকত্র সময় োিাকি সেকলি োছ 
থথকে রিরিি হকয় ত্খন খুিিমকে িািা আজকেি ঘিনািলী সম্পকেদ রে িলকিন? এই 
থর্, থসরলম এিং থখাসরুি মধযোি নি রিকিাধীত্া থর্কখ রত্রন মকন েিকছন ত্াাঁকর্ি 
থেউই সাম্রাজয িাসন েিাি উপরু্ক্ত নয়? 
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২৯. পচৃথিীর অধীশ্বর 
 
আমাি থোরচদ আমাকে ঘুম থথকে থেকে তু্কল জানাকলা িািা গুরুত্ি অসুস্থ হকয় 
পকডকছন। ত্াাঁি রে সমসযা হকয়কছ? থমালি পাাঁচ সাকলি অকটািি মাকসি এে থিাি 
থিলায় থসরলম আেিকিি প্রধান থহরেমকে রজকজ্ঞস েিকলা। 
 
মহামানয সম্রাি রত্ন ঘটা আকগ প্রচণ্ড থপকিি পীডায় আিান্ত হকয়কছন এিং িরম েিা 
শুরু েকিকছন, িয়স্ক এিং মর্দার্া সম্পি থচহািাি অরধোিী আহকমর্ মারলে উিি 
রর্কলা। ঘাকডি উপি রর্কয় রপছকন ত্ারেকয় আেিকিি িয়নেকিি িাইকি প্রহিািত্ 
িিীকর্ি রর্কে এে পলে থর্কখ রনকয় থস গলাি স্বি রনচু েকি আিাি েথা িকল 
উঠকলা, প্রথকম আরম থিকিরছলাম ত্াাঁকে রিষ খাওয়াকনা হকয়কছ। 
 
 রিষ! অসম্ভি। র্া রেছু আমাি িািা আহাি েকিন ত্া েমপকি রত্ন িাি পিীিা েিা 
হয় এিং িন্ধনিালাি প্রধান মীি িাওয়াল প্ররত্রি পর্ িািকোকি অিরুদ্ধ েকি িিীকর্ি 
পাহািায় িািাি জনয থপ্রির্ েকি…এমনরে ত্াি পছকন্দি গঙ্গাি পারনও এোরধে িাি 
পিীিা েিা হয়। 
 
থোকনা না থোকনা উপায় রঠেই আরিষ্কাি েিা র্ায়। স্মির্ েরুন আপনাি রপত্ামহ 
থেমন েকি এই আগ্রাকত্ই রিকষ আিান্ত হকয় মৃতু্যমুকখ পরত্ত্ হকত্ িকসরছকলন। 
আমাি র্ার্া আবু্দল মারলে থস সময় ত্াি রচরেৎসা েকিরছকলন। ত্কি এখন আরম 
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িুঝকত্ থপকিরছ আমাি সকন্দহ রিরিহীন। আরম আপনাি রপত্া িরম গুরল ত্িুরর্ রেছু 
েুেুিকে খাওয়াকনাি আকর্ি থর্ই। িরম খাওয়াি পি থসগুরলি থোকনারিই অসুস্থ হকয় 
পকডরন। আপনাি রপত্াি লির্গুরল থত্মন প্রেি হকয় উঠকছ না রিষ খাওয়াকনা হকল 
থর্মনিা হকত্া। 
 
ত্াহকল ত্াি রে হকয়কছ? এিা রে থসই এেই থপকিি পীডা র্াকত্ রত্রন েকয়ে মাস 
আকগ আিান্ত হকয়রছকলন? 
 
 থসিেমই মকন হকি, র্রর্ও আরম এখকনা রনরিত্ হকত্ পারিরন। ত্কি অসুকখি প্রেৃরত্ 
র্াই থহাে থসিা আপনাি রপত্াি িিীিকে মািাত্মে িরত্গ্রস্ত েিকছ। ত্কি আরম 
আপনাকে এই প্ররত্শ্রুরত্ রর্কত্ পারি থর্ আরম এিং আমাি সহকর্াগীিা র্থাসাধয থচষ্টা 
েিরছ থিাকগি োির্ রনর্দয় েিকত্। 
 
 আপনািা আন্তরিে থচষ্টা েিকিন থসই আস্থা আমাি িকয়কছ। আরম রে এখন িািাি 
সকঙ্গ থর্খা েিকত্ পারি? 
 
 রত্রন িত্দমাকন অসহনীয় র্ির্া অনুিি েিকছন এিং আকর্ি েকিকছন ত্াাঁকে র্াকত্ 
রিিক্ত েিা না হয়। 
 
 আপরন ত্াি র্ির্া েমাকনাি জনয রেছু েিকত্ পাকিন না? 
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 রনিয়ই পারি। আরম ত্াকে ওরপয়াম রর্কত্ থচকয়রছলাম রেন্তু রত্রন প্রত্যাখযান েকিকছন। 
রত্রন িলকলন রেছু গুরুত্বপূর্দ রিষকয় ত্াাঁকে রসদ্ধান্ত রনকত্ হকি এিং থসই জনয ত্াি 
মরস্তষ্ক রস্থি এিং পরিষ্কাি থাো প্রকয়াজন, এমনরি এি জনয র্রর্ ত্াকে র্ির্া সহয 
েিকত্ হয় ত্াহকলও। 
 
থহরেকমি িক্তকিযি ত্াৎপর্দ অনুধািন েকি থসরলকমি থচাখ রেছুিা প্রসারিত্ হকলা। 
থেিল মাত্র এেরি োিকর্ই আেিি এমন েথা িলকত্ পাকিন উিিারধোিী রনিদাচন। 
রত্রন রনিয়ই িািকছন রত্রন মৃতু্যি রর্কে অগ্রসি হকিন… 
 
থহরেম, আরম জারন আপনাি উপি আমাি িািাি আস্থা েকত্ািুেু। ত্াকে সুস্থ েকি 
তু্লুন। 
 
আরম আমাি সাধযমকত্া থচষ্টা েিকিা জাহাপনা রেন্তু আরম আপনাি োকছ িাস্ত িত্া 
থগাপন েিকিা না। আরম ত্াকে একত্া রু্িদল হকয় পডকত্ আকগ েখনও থর্রখরন। ত্াাঁি 
নারডি গরত্ অস্পষ্ট হকয় পকডকছ। আরম সকন্দহ েিরছ অকনে রর্ন ধকিই রত্রন থপকিি 
পীডায় িুগকছন রেন্তু থসিা থগাপন থিকখরছকলন। গত্িাকত্ অসুস্থত্া মািাত্মে রূপ ধাির্ 
েিাকত্ই রত্রন আমাকে োেকত্ িাধয হকয়কছন। 
 
 থহরেম… থসরলম রেছু িলকত্ রনকলা; রেন্তু অগ্রসিমান পর্িব্দ শুকন থস চুপ েকি 
থগকলা। থখাসরু েরিকোি রর্কয় থর্ৌকড ত্াকর্ি রর্কে এরগকয় আসরছকলা। আরম এই মাত্র 
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খিি থপলাম। আমাি র্ার্া এখন থেমন আকছন? থসরলকমি বনিািযজনে রৃ্রষ্ট থখাসরুি 
িরক্তম মুখমণ্ডকল উকিকগি পরিিকত্দ উকিজনা থর্খকত্ থপকলা। 
 
রত্রন খুিই অসুস্থ, থসরলম সংকিকপ উিি রর্কলা। আহকমর্ মারলে থত্ামাকে ত্াি অসুখ 
সম্পকেদ রিস্তারিত্ জানাকিন। ত্কি থিরি প্রশ্ন েকি ত্াকে র্ীঘদির্ আিকে থিখ না 
োির্ ত্াকত্ থত্ামাি র্ার্াি রচরেৎসা রিরঘ্নত্ হকি। 
 
এখকনা জ্বলকত্ থাো েকয়েরি মিাকলি অল্প আকলাকত্ থসরলম েরিকোি রর্কয় অগ্রসি 
হকলা। েরিকোকিি পাশ্বদিত্দী জানালা রর্কয় িাইকি ত্ারেকয় থস থর্খকত্ থপকলা রর্গন্ত 
থিাকিি আকলায় উদ্ভারসত্ হকত্ শুরু েকিকছ। এেরি িাে ঘুকি থর্খকত্ থপকলা সুলামান 
থিগ ত্াি জনয অকপিা েিকছ। 
 
রে অিস্থা? ত্াি রু্ধিাই ত্াকে রজজ্ঞাসা েিকলা। 
 
থহরেকমি েথা শুকন মকন হকলা িািাি মৃতু্য ঘরনকয় একসকছ, ত্কি থস স্পষ্ট িাকি এ েথা 
িকলরন। রেন্তু আরম ত্া রিশ্বাস েিকত্ পািরছ না। আরম িহুিাি ত্াি মৃতু্যি েথা থিকিরছ 
এিং ত্া হকল আমাি িরিষযৎ থেমন হকি ত্াও থিকিরছ। রেন্তু েখকনাও িারিরন সরত্য 
সরত্য থসই মুহূত্দ এেরর্ন উপরস্থত্ হকি। 
 
 সুলায়মান থিগ এরগকয় একস থসরলকমি োাঁকধ হাত্ িাখকলা। তু্রম থত্ামাি অনুিূরত্ 
গুরলকে থজাি েকি এে পাকি সরিকয় িাকখা, োির্ থসগুরলি জরিলত্া থত্ামাকে রু্িদল 
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েকি তু্লকি। সম্রাকিি অসুস্থযত্াি খিি ইকত্ামকধযই ছরডকয় পকডকছ এিং থখাসরুি 
সমথদকেিা আগ্রা রু্কগদি আকিপাকি সর্কম্ভ চলাকফিা শুরু েকিকছ, িািিা এমন থর্কনা 
ত্ািাই িমত্া লাি েকি থফকলকছ। সিদত্র এেই প্রশ্ন আকলারচত্ হকি, থর্ োকে ম্রাি 
ত্াাঁি উিিারধোিী রহকসকি রনিদাচন েিকিন। 
 
 থসিা থত্া রনধদাির্ েিকিন আমাি িািা। 
 
রনিয়ই। রেন্তু আমিা থেউই অনুমান েিকত্ পািরছ না িাস্তকি রে ঘিকি। আমাকে মাফ 
েকিা, িলকত্ িাধয হরি থর্ থোকনা উিিারধোিী থঘাষর্া েিাি আকগই ম্রাকিি মৃতু্য 
হকত্ পাকি…এিং রত্রন র্রর্ থত্ামাকে রনিদাচন েকিনও, থখাসরুি সমথদকেিা হয়কত্া 
রিকরাহ েকি িসকি। থত্ামাকে প্রস্তুত্ থােকত্ হকি। তু্রম র্কত্া সিল হকি ত্কত্া দ্রুত্ 
তু্রম আঘাত্ হানকত্ পািকি র্রর্ প্রকয়াজন হয়। 
 
 তু্রম আমাি এেজন িাকলা িনু্ধ সুলায়মান থিগ এিং সিদর্াই সরঠে রিকশ্লষর্ েকিা। 
ত্াহকল িত্দমাকন আমাি েির্ীয় সম্পকেদ থত্ামাি পিামিদ রে? 
 
 আমাকে অনুমরত্ র্াও র্াকত্ আরম আমাকর্ি সমথদে থসনাপরত্কর্ি ত্াকর্ি বসনযসহ 
িাজধানীকত্ আসাি জনয োে রর্কত্ পারি। 
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রঠে আকছ ত্াই েকিা। ত্কি ত্াকর্ি রনিকি আসকত্ িকলা র্াকত্ থোকনা িেম িমত্া 
প্রর্িদকনি ঘিনা না ঘকি। িািাি মকন সকন্দহ িা রু্রিন্তা সৃরষ্ট হকত্ পাকি এমন রেছু 
আরম েিকত্ চাই না। 
 
* 
 
ফযাোকি থচহািা রনকয় ক্লান্ত পর্কিকপ পরিচািেকর্ি সহায়ত্ায় থহাঁকি একস আেিি 
র্িিাি েকিি রসংহাসকন িসকলন। রু্রর্ন আকগ রত্রন আিািও অসুস্থ হকয় পকডরছকলন 
এিং থহরেমিা ত্াি িরমি সকঙ্গ অপসৃয়মান িক্ত িন্ধ েিকত্ পাকিরন। অিিয িক্ত 
র্াওয়াি পরিমার্ রেছুিা েকমকছ, থসিা হয়কত্া এই জনয থর্ রত্রন পুরষ্টেি খািাি গ্রহর্ 
েিা থথকে রিিত্ থােকছন। ত্াি গাকয়ি চামডা প্রায় স্বি হকয় পকডকছ। এিা রিশ্বাস 
েিা েরঠন হকয় পকডকছ থর্ এই রু্িদল িৃদ্ধ থলােরি এে সময় উৎফুল্ল রচকি আগ্রাি 
রু্গদপ্রচীকিি চািরর্কে থর্ৌডাকত্ পািকত্ন রু্ই িগকল রু্ইজন পূর্দিয়স্ক রু্িেকে রনকয়। 
আেিকিি পরিচািেিা র্খন ত্াি রপকঠি রপছকন এেরি িারলি স্থাপন েিরছকলা থসরলম 
লিয েিকলা ত্াি িািাি মুখ িযথায় েুাঁচকে উকঠকছ। রেন্তু এে মুহূত্দ পি র্ির্া সকয় 
রনকয় সম্রাি ত্াাঁি িক্তিয শুরু েিকলন। আমাি রিশ্বস্ত উপকর্ষ্টাগর্, আজ আরম থত্ামাকর্ি 
থেকেরছ সম্ভিত্ আমাি িাসন আমকলি সিকচকয় গুরুত্বপূর্দ রসদ্ধান্ত গ্রহকর্ি থিকত্র 
আমাকে সাহর্য েিাি জনয। আেিি রনচু স্বকি েথা িলকলন, রেন্তু অনয সেল সমকয়ি 
মকত্াই ত্াাঁকে েতৃ্দত্বপূর্দ থিানাকলা। আমাি অসুস্থত্া এখন আি থগাপন থোকনা রিষয় 
নয়। হয়কত্া িীঘই আমাি মৃতু্য হকি। থসিা ত্কত্ািা গুরুত্বপূর্দ নয়। থর্িা গুরুত্বপূর্দ ত্া 
হকলা আমাি সাম্রাজয-থমাগল সাম্রাজযকে উপরু্ক্ত হাকত্ সমপদর্ েিা। থসরলম লিয 
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েিকলা থখাসরু ত্াি রপ্রয় রুপালী ও থিগুরন থপাষাকে সরজ্জত্ হকয় আকছ, থস উকিজনায় 
এে পা সমু্মকখ অগ্রসি হকয় র্াাঁডাকলা। 
 
 আমাি উরচত্ রছকলা িহু আকগই এ রিষকয় রসদ্ধান্ত থনয়া, রেন্তু আরম িুঝকত্ পািরছলাম 
না আমাি থজযষ্ঠ পুত্র থসরলম অথিা থজযষ্ঠ নারত্ থখাসি মকধয োকে রনিদাচন েিকিা। 
থিকিরছলাম আরম আকিা অকনে িছি িাাঁচকিা, থসই জনয আরম অকপিা েিাি রসদ্ধান্ত 
থনই এিং পর্দকিির্ েিকত্ থারে ত্াাঁকর্ি রু্জকনি মকধয থে সিকচকয় থর্াগয িকল 
প্রত্ীয়মান হয়। রেন্তু িত্দমান অিস্থায় প্ররত্রি ির্ আমাি জনয মহা অমূলয সম্পর্ এিং 
রসদ্ধান্ত আরম এোই থনকিা। রেন্তু ত্াি আকগ আরম থত্ামাকর্ি মত্ামত্ েির্ েিকত্ চাই 
োির্ থত্ামিা আমাি উপকর্ষ্টা। শুরু েকিা। 
 
 এে মুহূকত্দি জনয থসরলকমি শ্বাস থনয়া িন্ধ হকয় থগকলা। আগামী েকয়ে রমরনকিি 
মকধযই ত্াি িরিষযৎ রনধদারিত্ হকয় র্াকি। থিখ থসরলম রচিরত্ি েথা গুরল ত্াি মরস্তকষ্ক 
প্ররত্ধ্বরনত্ হকলা- তু্রম সম্রাি হকি- রেন্তু িালে অিস্থায় ফকত্হপুি রিরিি থসই উষ্ণ 
সন্ধযায় সুরফি োকছ সাহাকর্যি জনয থর্ৌকড র্াওয়াি পি অকনে রেছু ঘকি থগকছ। থচষ্টা 
সকেও েখকনাই থস ত্াি রপত্াি সমূ্পর্দ সন্তুরষ্ট রেম্বা মকনাকর্াগ অজদন েিকত্ পাকিরন। 
ফকল উচ্চাোঙ্ক্ষাি প্রকলািকন মরিয়া হকয় নানা অঘিকন জরডকয় পকডকছ। এ িযাপাকিও 
থস রনরিত্ থর্ আিুল ফজকলি হত্যাোকণ্ডি জনয আেিি ত্াকে পুকিাপুরি িমা েিকত্ 
পাকিনরন র্রর্ও আনুষ্ঠারনে িাকি ত্াকর্ি মধযোি রিকিাধ রনেরি হকয়কছ। থখাসরুি 
মামা অম্বকিি িাজা মান রসং আেিকিি রর্কে েকয়ে পর্কিপ অগ্রসি হকলা। জাহাপনা, 
আপরন আমকর্ি রিকিচনা জানকত্ থচকয়কছন ত্াই আরম আমাি মত্ামত্ রর্রি। আরম 
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রু্িিাজ থখাসরুি প্ররত্ আমাি সমথদন প্রর্ান েিরছ। থস ত্রুর্, ত্াি সমু্মকখ অকনে 
গুরল িছি িকয়কছ। আরম আমাি িরিপরত্ রু্িিাজ থসরলমকেও সম্মান েরি, রেন্তু 
ইকত্ামকধযই থস ত্াি মধযিয়কসি রর্কে অগ্রসি হওয়া শুরু েকিকছ। ত্াি উরচত্ ত্াি 
পুত্রকে উপকর্ি এিং রনকর্দিনা প্রর্ান েিা, রসংহাসকন আকিাহর্ েিা ত্াি রঠে হকি 
না। েথা থিষ েকি মান রসং এমন িাকি ত্াি মাথারি ঝাাঁোকলা র্াকত্ মকন হকলা ত্াি 
োাঁকধি উপি থথকে থোকনা িািী থিাঝা থনকম থগকছ এিং ত্াি জনয োজরি সহজ রছকলা 
না। েকত্া মািাত্মে েপিত্া, থসরলম িািকলা। স্পষ্টই থিাঝা র্াকি মান রসং রনজ স্বাথদ 
উদ্ধাকিি আিায় িাকিি জনয সুপারিি েিকছ। 
 
 আরম ওনাি সকঙ্গ এেমত্, আরজজ থোো িকল উঠকলা, থস আেিকিি এেজন ত্রুর্ 
থসনাপরত্। থসরলকমি থঠাাঁকি িাজ পডকলা। জানা েথা থখাসরু ত্াকে ত্াি প্রধান 
থসনাপরত্ েিাি প্ররত্শ্রুরত্ রর্কয়কছ র্রর্ থস সম্রাি হকত্ পাকি। আমাকর্িকে আকিা 
থগৌিি উজ্জ্বল িরিষযকত্ি রর্কে অগ্রসি েিাি জনয রু্িিাজ থখাসরুি মকত্া এেজন 
িরক্তিালী ত্রুর্ থনত্া প্রকয়াজন, িকল আরজজ থোো ত্াি িক্তিয থিষ েিকলা। 
 
সমগ্র সিােি জুকড রনস্তব্ধত্া থনকম একসকছ এিং থসরলম লিয েিকলা উপরস্থত্ 
সিাসর্গর্ পিস্পকিি সকঙ্গ রৃ্রষ্ট রিরনময় েিকছ। এিপি হাসান আমল, ত্রুর্ িয়কস 
র্াি িািা োিুল থথকে রহনু্দস্তাকন আসাি সময় িািকিি সঙ্গী হকয়রছকলন, রত্রন সমু্মকখ 
অগ্রসি হকলন। 
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 না! র্রর্ও ত্াি িয়স আেিকিি তু্লনায় র্ি িছকিি মকত্া থিরি হকি, রেন্তু ত্াি 
েেস্বি থসই তু্লনায় অকনে রৃ্ঢ় থিানাকলা। আমাকর্ি ইরত্হাকস িহু িাি থর্খা থগকছ 
রসংহাসন অরধোকিি জনয এে িাই অনয িাই এি সকঙ্গ প্ররত্িরিত্া েিকছ। রেন্তু 
থমাগল থগাত্র গুরলি মকধয অত্ীকত্ এমনিা েখকনাও থর্খা র্ায়রন থর্ িািাকে হরিকয় 
পুত্রকে িমত্া প্রর্ান েিা হকি। আমাকর্ি মহান সাম্রাকজযি স্বািারিে এিং এেমাত্র 
উিিারধোিী হকত্ পকি রু্িিাজ থসরলম। এিা থেিল আমাি মকনি েথাই নয় িিং 
আমাি রিশ্বাস এখাকন উপরস্থত্ অকনকেই রু্ই রু্িিাজকে থেে েকি সৃরষ্ট হওয়া 
রিকিাকধি রিষকয় রু্িদািনাগ্রস্ত। এই পরিরস্থরত্ অত্যন্ত অকিািন এিং িয়ঙ্কি। র্রর্ও 
আমাি িয়স ত্খন অত্যন্ত েম রছকলা রেন্তু থসই রর্ন গুরলি েথা আরম িুরলরন র্খন 
রহনু্দস্তাকন আমাকর্ি অিস্থান পাোাঁকপাক্ত হয়রন এিং এখাকন আমাকর্ি িরিষযৎ অরনরিত্ 
রছকলা। রেন্তু িত্দমাকন আমিা এেরি অরিসংিার্ী সম্রাকজযি অপ্ররত্িিী অরধপরত্। 
থমাগলকর্ি রচিাচরিত্ প্রথা িঙ্গ েকি আমাকর্ি এই িরক্তিালী অিস্থানকে ঝুাঁরেি মকধয 
থফলা রঠে হকি না। নযায় রিচাি এিং রিচির্ত্াি রৃ্রষ্টকত্ এিাই রু্রক্তরু্ক্ত থর্ সম্রাি 
আেিকিি এেমাত্র থজযষ্ঠপুত্র রু্িিাজ থসরলম রসংহাসকনি থর্াগয উিিারধোিী। আমাকর্ি 
অকনকেি মকত্া থসও অকনে িুল ত্রুরি সম্পার্ন েকিকছ রেন্তু এই সকঙ্গ অরিজ্ঞত্া 
ত্াকে অকনে রেছু রিরখকয়কছ। আরম রনরিত্ থস এেজন র্ি সম্রাি রহকসকি রনকজি 
থর্াগযত্া প্রমার্ েিকত্ পািকি। 
 
 জাাঁহাপনা, আপনাি প্রধান থসনাপরত্ রহকসকি আরমও মাননীয় হাসান আমকলি সকঙ্গ 
এেমত্ থপাষর্ েিরছ, আবু্দল িহমান নিম সুকি ত্াি মত্ামত্ থপি েিকলা। ত্াি 
আকিপাকি উপরস্থত্ সেকল মাথা থনকড ত্াকে সমথদন েিরছকলা রেন্তু থসরলম সামানয 
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এেরি সংকেত্ পাওয়াি জনয ত্াি িািাি মুকখি রর্কত্ থচকয় িইকলা। আেিকিি থচাখ 
গুরল িত্দমাকন আধকিাজা হকয় আকছ এিং থসরলকমি আিংো হকলা রত্রন হয়কত্া 
অকচত্ন হকয় পডকছন। রেন্তু ত্খকনাই সম্রাি ত্াি এেরি হাত্ তু্লকলন। 
 
 হাসান আমল এিং আবু্দল িহমান, থত্ামাকর্ি রিচির্ত্াি জনয আরম থত্ামাকর্ি প্ররত্ 
েৃত্জ্ঞ, এি আকগও থত্ামিা িহুিাি থত্ামাকর্ি রিজ্ঞত্াি প্রমার্ থিকখকছ। আরম থর্খকত্ 
পারি এখাকন উপরস্থত্ অরধোংি মানুষ থত্ামাকর্ি িক্তিযকে সমথদন েিকছ। অিিয 
ত্ািা থসিাই সমথদন েিকছ র্া আরম মকন মকন রঠে েকিরছ। আমাি পরিচািেিা িাজ 
পাগরড এিং থজািা রনকয় প্রস্তুত্ িকয়কছ। 
 
 রনকজি অজাকন্তই থসরলকমি মাকঝ উকিজনা ছরডকয় পডকলা এিং রনকজকে িান্ত িাখাি 
জনয থস লডাই েিকত্ লাগকলা। ত্ািপি রপত্াি রর্কে ত্াোল র্খন রত্রন আিাি ত্াি 
িক্তিয শুরু েিকলন, এখন শুরু মাওলানাকর্ি োো িারে িকয়কছ। আরম চাই ত্ািাও 
প্রত্যি েরুে থর্ আরম রু্িিাজ থসরলমকে আমাি উিিসূরি রনিদাচন েকিরছ। 
 
 র্খন উপরস্থত্ সেকলি রৃ্রষ্ট থসরলকমি উপি রনিদ্ধ হকলা, এেরি অসহনীয় িািী থিাঝা 
ত্াি িুকেি উপি থথকে থনকম থগকলা। অিকিকষ িাসন িমত্া ত্াি উপি িত্দাকলা এিং 
রনয়রত্ি রিধান পূর্দ হকলা। ত্াি মুখমণ্ডল খুরিকত্ উদ্ভারসত্ হকলা রেন্তু থসই সকঙ্গ থচাখ 
রু্রি অশ্রুকত্ িকি উঠকলা র্খন থস েথা িলকলা, ধনযিার্ িািা, আরম আমাি উপি 
আপনাি অস্থাি মর্দার্া িিা েিকিা। র্খন সময় উপরস্থত্ হকি ত্খন সেকলি সমথদন 
আমাি প্রকয়াজন হকি এিং আরম সেকলি প্ররত্ নযায়পিায়র্ত্া প্রর্িদন েিকিা। 
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 রিি রমরনি পকি, উপরস্থত্ সিাসর্ এিং ওলামা পরিষকর্ি সমু্মকখ, আবু্দল িহমান 
থসরলকমি মাথায় সিুজ থিিকমি িাজেীয় পাগরডরি পরডকয় রর্কলা এিং হাসান আমল 
িাজেীয় আলখাল্লারি রর্কয় থসরলমকে আিারর্ত্ েিকলা। আেিি েকয়ে মুহূত্দ ত্াাঁি 
পুকত্রি রর্কে ত্ারেকয় িইকলন, ত্ািপি িলকলন, থত্ামাকর্ি সেকলি সামকন আরম 
থসরলমকে পিিত্দী থমাগল সম্রাি রহকসকি থঘাষর্া েিরছ থর্ আমাি মৃতু্যি পি রসংহাসকন 
আকিাহর্ েিকি। আরম থত্ামাকর্ি সেলকে আকর্ি েিরছ ত্াি প্ররত্ থত্ামাকর্ি 
আনুগত্য প্রর্িদন েিকত্, থত্ামাকর্ি িযরক্তগত্ পছন্দ র্াই থহাে না থেকনা। এখন আরম 
থত্ামাকর্ি সেকলি মুখ থথকে থসই িপথ িােয েির্ েিকত্ চাই। 
 
 র্িিাি েকি উপরস্থত্ সেকল সমস্বকি আেিকিি িক্তকিয সাডা প্রর্ান েকি থসরলকমি 
প্ররত্ ত্াকর্ি সমথদন প্রোি েিকলা। এমনরে আরজজ থোোও ত্াকত্ থর্াগ রর্কলা। 
 
আমাি আকিেরি েত্দিয পালন েিা িারে িকয় থগকছ। আেিি রসংহাসকনি আিার্কনি 
রনকচ হাত্  ুোকলন এিং েরম্পত্ হকস্ত িত্নখরচত্ খাপ এিং ঈগলােৃরত্ি হাত্ল রিরিষ্ট 
ঐরত্হযিাহী ত্কলায়ারি থিি েকি আনকলন। এিা থসই আলমগীি, থর্ ত্কলায়াকিি 
সাহাকর্য আমাি র্ার্া িািি ত্াি িত্রুকর্ি রনিদারপত্ েকিরছকলন এিং এেরি সাম্রাজয জয় 
েকিরছকলন। িহুিাি এরি আমাি রনকজি জীিন িিা েকিকছ এিং আমাকে রিজয় একন 
রর্কয়কছ। থসরলম এরি আরম থত্ামাি োকছ হস্তান্তি েিরছ। েখকনাও এি মর্দার্া িিা 
েিাি থর্াগযত্া হারিও না। 
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র্খন থসরলম ত্কলায়ািরি গ্রহর্ েিাি জনয ত্াি িািাি সমু্মকখ হাাঁিু থগকড িসকলা, 
ঈগকলি চুরনখরচত্ থচাখ গুরল ঝলকস উঠকলা। থিখ থসরলম রচিরত্ সকত্যি থচকয় এেিুও 
থিরি রেছু িকলনরন। অিকিকষ থসই থমাগল সম্রাকিি মর্দার্ায় অরধরষ্ঠত্ হকলা। 
 
* 
 
থসইরর্ন েকয়ে ঘটা পি, আেিকিি প্রধান থহরেম আহকমর্ মারলে থসরলকমি েকি 
একলা। ত্াি থচহািা অত্যন্ত গম্ভীি। আপনাি িািাি িািীরিে অিস্থাি আকিা অিনরত্ 
হকয়কছ। ত্কি ত্াি মরস্তষ্ক পরিষ্কাি িকয়কছ। রত্রন আমাকর্ি রজজ্ঞাসা েকিরছকলন ত্াাঁি 
আযু় আি েরর্ন িকয়কছ। আমিা ত্াকে িলকত্ িাধয হকয়রছ থর্ আমাকর্ি পকি এ 
িযাপাকি রনরিত্ থোকনা ধাির্া থর্য়া সম্ভি নয়, ত্কি এই িুেু িলা সম্ভি থর্ রত্রন আি 
থিরি রর্ন িাাঁচকিন না। হয়কত্া েকয়ে রর্ন অথিা আকিা েকয়ে ঘটা। রত্রন এে রু্ই 
রমরনি রেছু িলকলন না। ত্ািপি রত্রন িান্তিাকি আমাকর্ি সকত্াি জনয ধনযিার্ রর্কলন 
এিং একত্ারর্ন আমিা ত্াি জনয র্া েকিরছ এিং ত্াকে আিাম প্রর্াকনি জনয এখকনাও 
র্া েিরছ ত্াি জনয। এিপি রত্রন আমাকে অনুকিাধ েিকলন আপনাকে ত্াি োকছ 
রনকয় র্াওয়াি জনয। 
 
আরম এিুরন র্ারি, থসরলম িলকলা। েকয়ে রমরনি পকি সূর্দাকলারেত্ উঠান থপরিকয় 
থসরলম ত্াি রপত্াি িয়নেকিি রর্কে অগ্রসি হকলা। উঠাকনি থেকে জল উর্রগিন্দিত্ 
মাকিদল পাথকিি থফায়ািাি থসৌন্দর্দ ত্াি রৃ্রষ্ট োডকলা না। রপত্াি েকিি িাইকি 
অিস্থানিত্ থর্হিিীিা থসরলকমি প্রকিকিি জনয িাি উনু্মক্ত েকি রর্কলা। চন্দনোকঠি 
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সুঘ্রার্ িা আগিিারত্র্াকন প্রজ্জ্বরলত্ েপূদকিি গন্ধ থোকনা রেছুকত্ই আেিকিি পচনিীল 
পরিপােত্কিি েিু গন্ধকে আিারর্ত্ েিা সম্ভি হয়রন। 
 
 সম্রাি রেছু িারলকি থহলান রর্কয় আধকিায়া হকয় আকছন। আেিকিি থচহািা ফযাোকি 
থর্খাকি, থচাকখি রনকচ সৃরষ্ট হওয়া িাাঁজগুরল থিগুরন ির্দ ধাির্ েকিকছ। ত্া সকেও রত্রন 
িান্ত রস্থি রৃ্রষ্টকত্ পুকত্রি রর্কে ত্াোকলন এিং মুকখি োকছ ধকি থাো পারনি পাকত্র 
এেরি চুমুে রর্কলন। একসা থসরলম, আমাি পাকি িকসা। আমাি েেস্বি িমি রু্িদল 
হকয় পডকছ। সময় থােকত্ আরম থত্ামাকে রেছু েথা িলকত্ চাই। 
 
অনুগত্ পুকত্রি মকত্া থসরলম ত্াি িািাি পাকি রগকয় িসকলা। থস িসাি পি আেিি 
িলকত্ লাগকলন, আহকমর্ মারলে িকলকছ িীঘ্রই আরম এই পৃরথিী থথকে রির্ায় থনকিা। 
 
আরম প্রথদনা েরি একত্া িীঘ্রই থর্কনা এমন রেছু না ঘকি, থসরলম িলকলা, অনুিি 
েিকলা এই েথাগুরল থস মন থথকে িকলকছ। একত্ারর্ন পকি র্খন িহুপ্রত্ীরিত্ 
িাজমুেুিরি ত্াি অরধোকি একস থগকছ, িত্দমান পরিরস্থরত্কে থস আকিা উর্াি রচকি 
গ্রহর্ েিাি সামথদ অজদন েকিকছ। ত্াি িািাি েৃরত্কত্বি সকঙ্গ থস, রে রনকজকে তু্লনা 
েিকত্ পাকি? থসরলম আিাি িকল উঠল, রেন্তু সরত্যই র্রর্ থত্ামাকে মৃতু্যিির্ েিকত্ 
হয় ত্াহকল আরম অনুকিাধ েিকিা থসই আনন্দ এিং আত্মরিশ্বাস রনকয় তু্রম পৃরথিী 
থথকে রির্ায় নাও থর্ থত্ামাি মকত্া মহান েৃরত্ত্ব অজদনোিী সম্রাি পৃরথিীকত্ ের্ারচৎ 
জন্ম থনয়। 
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 এেজন ইউকিাপীয় ধমদর্াজে আমাকে এেিাি িকলরছকলা ত্াকর্ি রিরস্টয় ধমদরিশ্বাকসি 
থগাডা পিকনি িত্ িছি পূকিদ এেজন র্ািদরনে জন্ম রনকয়রছকলন রর্রন মৃতু্য সম্পকেদ 
অত্যন্ত সুন্দি এেরি মন্তিয েকিরছকলন। রত্রন িকলরছকলন এেজন মানুষকে সরত্যোি 
অকথদ সুরখ িলা র্াকি না র্রর্ না থস িরন্তকত্ মৃতু্যিির্ েিকত্ পাকি। আমাকর্ি 
সাম্রাকজযি িরিষযৎকে সুরৃ্ঢ় েিাি অক্লান্ত প্রকচষ্টায় রনকয়ারজত্ থাো োলীন সমকয় আরম 
ঐ র্ািদরনেরিি িক্তকিযি সত্যত্া খুাঁকজ থপকয়রছ। আরম থসিাকিই এই সাম্রাজযকে সুগরঠত্ 
েিাি থচষ্টা েকিরছ র্াকত্ আমাি মৃতু্যি পকি এি সমৃরদ্ধ অিযাহত্ থাকে ধ্বংকসি রর্কে 
ধারিত্ না হকয়। এখন র্খন আমাি মৃতু্য ঘরনকয় একসকছ আরম িারন্তকত্ থর্হত্যাগ েিকত্ 
রপিকিা র্রর্ তু্রম আমাি রেছু রির্ায়োলীন উপকর্ি সরত্যোি গুরুত্ব সহোকি েির্ 
েকিা। 
 
 রনিয়ই িািা। মাত্র রেছু সময় আকগ তু্রম র্খন আনুষ্ঠারনে িাকি আমাকে থত্ামাি 
উিিসূরি রহকসকি মকনানীত্ েিকল ত্খন এই রিিাল র্ারয়ত্ব আমাকে আস্থাি সকঙ্গ প্রর্ান 
েিায় আরম এোধাকি আনরন্দত্ এিং েৃত্জ্ঞ থিাধ েকিরছ। 
 
 প্রথমত্, সিদর্া মকন িাখকি সাম্রাজযকে েখকনাও স্থরিি হকত্ রর্কল চলকি না। অপিাপি 
ঘিনা প্রিাহ িািা র্রর্ এি সমৃরদ্ধ এিং পরিিত্দন সারধত্ না হয় ত্াহকল ত্া ধ্বংকসি 
রর্কে অগ্রসি হকি। 
 
 আরম িুঝকত্ থপকিরছ। আরম র্ারির্াকত্যি থসনা অরির্ান অিযাহত্ িাখি। আমাকর্ি 
সাম্রাকজযি উিি, পূিদ এিং পরিম সীমান্ত নর্ী এিং পাহাড িািা সুিরিত্। িত্দমাকন 
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র্রির্ রর্কে সাম্রাজয রিস্তাি েিাই আমকর্ি জনয সিকচকয় সুরিধাজনে এিং ফলপ্রসূ 
উকর্যাগ হকি। 
 
রিত্ীয়ত্, সিদর্া রিকরাহ থমাোকিলা েিাি জনয প্রস্তুত্ থােকি। এে মুহূকত্দি জনয 
থসরলকমি মকন হকলা িািা ত্াকে এখকনাও রত্িস্কাি েিকছন রে না। রেন্তু রত্রন র্খন 
ত্াি িক্তিয অিযাহত্ িাখকলন ত্খন থস থসিেম থোকনা ইরঙ্গত্ থপকলা না, আমাি 
এেজন ইরত্হাসরির্ আমাকে জারনকয়কছ আরম আমাি িাসনামকল এেি পঞ্চািরি 
রিকরাহ র্মন েকিরছ। ত্খনই রিকরাকহি ঘিনা ঘকিকছ র্খন থসনািারহনীি রু্দ্ধারির্ান 
অথিা লুকিি মালামাল প্রারপ্তি সুকর্াগ িরহত্ হকয়কছ র্া ত্াকর্ি ষডর্ি েিা থথকে রিিত্ 
িাখকত্ পািকত্া। 
 
থসরলম মাথা ঝাাঁোকলা। 
 
সেকলি প্ররত্ সহনিীলত্া প্রর্িদন েিকি, ত্াকর্ি মর্দার্া িা ধমদ র্াই থহাে না থেকনা 
এিং সিদর্া িমা প্রর্িদন েিকি র্রর্ সম্ভি হয়। এি ফকল প্রজাকর্ি মাকঝ ঐেয িজায় 
থােকি। রেন্তু থত্ামাি িমাকে র্খন রু্িদলত্া িািা হকি অথিা থোকনা গরহদত্ অপিাধ 
সংঘরিত্ হকি, রনর্দয় িাকি চূডান্ত আঘাত্ হানকি র্াকত্ থত্ামাি িমত্া সম্পকেদ সেকল 
অিরহত্ হকত্ পাকি। আমাি িািা হুমাযূ়ন থর্ সি িুল েকিরছকলন থসগুরল এরডকয় 
চলকি। উর্াহির্ সৃরষ্টি জনয আকগই অল্প মানুকষি মৃতু্য হওয়া িাল পিিত্দীকত্ অকনে 
থিরি প্রার্হারনি তু্লনায়। 
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আরম র্খন োউকে আিমর্ েিকিা ত্খন থোকনা রু্িদলত্া প্রর্িদন েিকিা না িিং 
সুরচরন্তত্ এিং রৃ্ঢ় িাকি আগ্রাসন চালাকিা, থসরলম প্রায় র্ারিে িাকি িলকলা। রপত্াি 
িক্তিয থস স্পষ্ট িাকি িুঝকত্ থপকিকছ এিং ত্া নতু্ন রেছু নয়। হয়কত্া আেিি ত্াি 
অরিজ্ঞত্া ির্দনা েিকত্ রগকয় রনকজিই প্রিংসা েিকছন থসরলমকে সহায়ত্া মূলে 
উপকর্ি প্রর্াকনি পরিিকত্দ। রেন্তু ত্খন, থসরলকমি মকনািাি িুঝকত্ থপকিই থর্কনা, 
আেিি িলকলন, আরম আমাি িুল গুরল থথকে রিিা রনকয়ই েরঠন পকথ িাস্তি সম্মত্ 
অরিজ্ঞত্া অজদন েকিরছ। 
 
থসরলকমি থর্হ সামানয আকন্দারলত্ হকলা। এই প্রথম থস শুনকলা ত্াি রপত্া রনকজি িুল 
ত্রুরি সম্পকেদ স্বীোকিারক্ত েিকছন। 
 
থত্ামাি পরিিাকিি প্ররত্ মকনাকর্াগ প্রর্ান েিকি। িত্দমাকন আমাকর্ি সাম্রাজয র্কত্ািা 
িরক্তিালী ত্াকত্ িাইকিি িত্রুি োছ থথকে আিমকর্ি আিংো তু্লনামূলে িাকি েম। 
আিযন্তিীর্ েলহ রিিার্ই িত্দমাকন আমাকর্ি রনিঙু্কি িমত্াি প্ররত্ হুমরে সৃরষ্ট েিকত্ 
পাকি। আমাি িািা ত্াি সম্ভাইকর্ি অরত্রিক্ত প্রেয় প্রর্ান েকিরছকলন। রেন্তু আরম এই 
িাস্তিত্া প্রমার্ েিকত্ থচষ্টা েকিরছ থর্ িমত্া েখকনাও িাগািারগ েিা র্ায় না এিং 
আমাি েতৃ্দতু্ই চূডান্ত। আরম এখকনাও রিশ্বাস েরি থসিা সরত্য- এে িাসনামকল 
এেজনই িাসন েিকত্ পাকি। র্াইকহাে, তু্রম এিং থত্ামাি িাইকয়িা র্খন িড হকল, 
আরম আিা েিকলাম থত্ামাকর্ি মাকঝ আমাি গুর্ািলী গুরল রিেরিত্ হকি এিং 
প্রশ্নাত্ীত্ িাকি থত্ামিা আমাি রনকর্দিনা থমকন চলকি। রেন্তু থত্ামাকর্ি মাকঝ আরম 
আমাি আিাি প্ররত্ফলন থর্খকত্ থপলাম না। ত্কি এেথা সরত্য থর্, র্রর্ আমাি িািা 
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থিাঁকচ থােকত্ন ত্াহকল আরমও হয়কত্া ত্াাঁি েমদোকণ্ডি িযাপাকি প্রশ্ন উত্থাপন েিত্াম 
অথিা স্বাধীন িমত্া র্ারি েিত্াম। 
 
 থসরলম থর্খকলা আেিকিি মুখ িযথায় েুাঁচকে উঠকলা, থসিা থপকিি িযথাি জনয হকত্ 
পাকি অথিা ত্াি আচিকর্ি সৃ্মরত্ মকন পকড র্াওয়াি োিকর্ও হকত্ পাকি। থস িকল 
উঠকলা, আরম আমাি সন্তানকর্ি উচ্চাোঙ্ক্ষা রিকিচনা েিাি থচষ্টা েিকিা, রেন্তু 
ইকত্ামকধযই আরম উপলরব্ধ েিা শুরু েকিরছ থসিা অত্যন্ত েরঠন োজ। 
 
থত্ামাকর্ি মকধয থে উপরু্ক্ত উিিারধোিী হকত্ পাকি থসিা পিীিা েকি থর্খকত্ রগকয় 
আরম এেরি অরস্থরত্িীল পরিরস্থরত্ সৃরষ্ট েকিরছ র্া োকিা জকনযই মঙ্গল িকয় আকনরন। 
রেন্তু আরম র্রর্ এমনিা নাও েিত্াম, সময় অরত্িারহত্ হওয়াি সাকথ সাকথ এই 
িাস্তিত্াই আকিা স্পষ্ট হকয় উঠকত্া থর্ রপত্া ও পুকত্রি সম্পেদ েখকনাই সামিসযপূর্দ হয় 
না। এেজন রপত্া ত্াি পুত্রকে িাকলািাসাি পািাপারি ত্াি িরিষযৎ রনকয়ও রচন্তা েকি। 
রেন্তু পুত্র ত্াি রপত্াি প্ররত্রি েমদোণ্ডকে সমাকলাচকেি রৃ্রষ্টকত্ থর্কখ। রপত্া থর্ র্ারয়ত্ব 
সন্তাকনি উপি অপদর্ েকি ত্াকত্ থস অসন্তুষ্ট হয় এিং স্বাধীন িাকি সিরেছু েিাি থচষ্টা 
েকি। থস মকন েিকত্ থাকে ত্াি সেল িযথদত্া, ত্রুরি এিং বনিাকিযি জনয ত্াি রপত্াই 
র্ায়ী এিং ত্াি সেল সাফলয এিং সৎগুর্ািলীি জনে থস রনকজ। থস এিাও রিশ্বাস 
েিকত্ থাকে থর্ সুকর্াগ থপকল থস ত্াি রপত্াি তু্লনায় অরধে সফল হকত্া। 
 
 আরম থত্ামাি িক্তিয এখন স্পষ্টই িুঝকত্ পািরছ, থসরলম স্বীোি েিকলা, িত্দমাকন 
আমাি সন্তানিাও িড হকয় উঠকছ। রেন্তু আরম থত্ামাি রিিল এিং মহান েৃরত্তু্ গুরলি 
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জনয থত্ামাি প্ররত্ েদ্ধাও অনুিি েকিরছ। থসই সি বিরিকষ্টযি জনয রনকজকে থত্ামাি 
তু্লনায় তু্িও মকন হকয়কছ। থর্ েষ্ট আরম থত্ামাকে রর্কয়রছ ত্াি জনয আরম সরত্যই 
অত্যন্ত রু্িঃরখত্। 
 
এিং আরম থত্ামাকে থর্ েষ্ট প্রর্ান েকিরছ থসজনয আরমও রু্িঃরখত্। রেন্তু আরম 
থত্ামাকে িত্দমাকন এেরিই অনুকিাধ েিকিা। অত্ীত্ থথকে রিিা নাও রেন্তু ত্াোও 
িরিষযকত্ি রর্কে। েথা িলকত্ িলকত্ আেিি ত্াি িীর্দ হাত্রি থসরলকমি রর্কে িারডকয় 
রর্কলন এিং থসরলম ত্া রনকজি হাকত্ি মাকঝ জরডকয় ধিকলা। বিিকিি পি এই প্রথম 
ত্াি মকন হকলা থস ত্াি িািাি অত্যন্ত ঘরনষ্ট সারিধয লাি েিকছ, সাম্রাকজযি িরিষযৎকে 
রৃ্ঢ় রিরিি উপি স্থাপন েিাি জনয ত্াাঁি সকঙ্গ ঐেযিদ্ধ হকত্ থপকিকছ। 
 
* 
 
স্থান আগ্রা রু্কগদি র্িিাি েি। ধীি লকয় থিকজ চলা নাোডাি(এেপ্রোি  াে) িকব্দি 
সকঙ্গ থসরলম মাকিদল পাথকিি মকঞ্চি ধাপ থপরিকয় ত্াি জনয অকপিািত্ রসংহাসনরিি 
রর্কে অগ্রসি হকি। ত্াি আঙু্গকল বত্মুকিি িযাঘ প্রত্ীে রিরিষ্ট আংরিরি থিািা পাকি। 
নয় রর্ন আকগ থসরি ত্াি মৃত্ রপত্াি আঙু্গল থথকে থোমল িাকি খুকল রনকয় থস রনকজি 
আঙু্গকল পকডরছকলা। ঈগকলি হাত্ল রিরিষ্ট আলমগীি ত্াি থোমকিি পাকি ঝুলকছ। 
গলায় রত্ন স্তি রিরিষ্ট অেরত্দত্ পািা এিং মুক্তা থিারিত্ মালা থর্রি এেসময় ত্াি 
প্ররপত্ামহ িািকিি রছকলা। এেরি িীিত্বপূর্দ অত্ীকত্ি ধািািারহেত্াি অনুিূরত্ থসরলকমি 
হৃর্য়কে গকিদ িকি তু্কলকছ। থসরলকমি মকন হরিকলা ত্াি সিাসর্ এিং থসনাপরত্কর্ি 
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মকধয ত্াি পূিদ পুরুকষিাও উপরস্থত্ িকয়কছন এিং ত্ািা ত্াি রসংহাসকন আকিাহর্ 
প্রত্যি েিকছন, থর্ই মসনকর্ি জনয ত্ািা িহু লডাই েকিকছন এিং ত্যাগ স্বীোি 
েকিকছন এিং ত্াকে িরিষযকত্ আকিা নতু্ন রিজয় অজদকনি জনয অনুকিাধ েিকছন। 
 
থসরলম রসংহাসকনি থসানারুপাি োরুোজখরচত্ সিুজ গরর্কত্ আসন গ্রহর্ েিকলা এিং 
থসিাি িত্নখরচত্ থসানাি হত্কলি উপি ত্াি িাহু রু্রি স্থাপন েিকলা। আমাি েকদ্ধয় 
রপত্াি মৃতু্যি োিকর্ আরম নয় রর্ন থিাে পালন েকিরছ, ত্াি থর্হরি এখন ত্াি রপ্রয় 
রসোোি িাগাকন িারয়ত্ আকছ। থসখাকন আরম ত্াি মর্দার্াি সকঙ্গ সামিসযপূর্দ এেরি 
সৃ্মরত্কসৌধ রনমদার্ েিকিা। মসরজর্ গুরলকত্ গত্ শুিিাকি আমাি নাকম খুত্িা পাঠ েিা 
হকয়কছ এিং এখন সময় হকয়কছ আপনাকর্ি নতু্ন সম্রাি রহকসকি রনকজকে আপনাকর্ি 
সমু্মকখ উপস্থাপন েিাি। 
 
 থসরলম থামকলা এিং ত্াি সমু্মকখ এোরধে সারিকত্ র্াাঁরডকয় থাো িযরক্তকর্ি উপি 
নজি িুলাকলা, রনজ রপত্াকে িহুিাি থস এমনিা েিকত্ থর্কখকছ। ত্াি িত্দমান আসনরি 
থথকে সমগ্র পৃরথিীিাকে অনয িেম মকন হকি। র্ািা এখাকন উপরস্থত্ িকয়কছ থেিল 
ত্াকর্ি িাগযই নয় িিং সমগ্র সাম্রাকজযি িত্ থোরি মানুকষি িাগয এখন ত্াি অধীনস্থ। 
এিা এেরি সীমাহীন, প্রায় ঈশ্বিপ্রত্ীম র্ারয়ত্ব এিং উৎসাহিযিেও। থসরলম ত্াি 
থমরুর্ণ্ডরি আকিা থসাজা েকি িসকলা। ত্খন ত্াি সকঙ্গ সুলায়মান থিকগি থচাখাকচারখ 
হকলা, থস লম্বা চওডা থর্কহি অরধোিী আবু্দল িহমাকনি পাকি র্াাঁরডকয় আকছ এিং ত্াি 
রু্ধিাই এি মুকখ ফুকি থাো মৃরু্ হারস থর্কখ থস িুঝকত্ পািকলা থসও ত্াি িত্দমান 
অনুিূরত্ রেছুিা আাঁচ েিকত্ পািকছ। 

http://www.bengaliebook.com/


রুলার অভ দা ওয়ার্ল্ড : এম্পায়ার অভ দা ম াগল । অযাললক্স রাদারল ার্ড 

661 

www.bengaliebook.com                                  সূচিপত্র 
 

 

 
থসরলম ত্াি পুত্রকর্ি রর্কে ত্াোকলা, ত্ািা মকঞ্চি রঠে রনকচ ত্াি োন পাকশ্বদ র্াাঁরডকয় 
আকছ। আঠাকিা িছি িয়সী থখাসরুকে ত্াি থিগুরন থিিকমি থজািা এিং হীিে 
ঝলসাকনা পাগরডকত্ চমৎোি থর্খাকি। থখাসরুি পাকি র্াাঁরডকয় আকছ থত্কিা িছি 
িয়সী খুিিম, ত্াি িীর্দ মুখরিকত্ থিাকেি ছায়া ফুকি আকছ, আেিকিি মৃতু্য ত্াকে 
র্কত্ািা গিীি িাকি থিাোত্দ েকিকছ সম্ভিত্ পরিিাকিি আি োউকে ত্কত্ািা েকিরন। 
থষাল িছি িয়সী পািকিজ ত্াকর্ি রঠে থপছকন র্াাঁরডকয় আকছ। ত্ািা রত্নজনই সুস্থয 
সিল সুন্দি ত্রুর্, রেন্তু থখাসরুি উপিই থসরলকমি রৃ্রষ্ট থিরিির্ রনিদ্ধ িইকলা। ত্াি 
অরস্থি উচ্চাোঙ্ক্ষাি জনয ত্াকে িমা েিকত্ হকি এিং ত্াি সকঙ্গ রিকিাধ রনেরিি 
উপায় থিি েিকত্ হকি। ত্াি সকঙ্গ আন্তরিে হওয়াি থোকনা না থোকনা উপায় রনিয়ই 
িকয়কছ এিং থখাসরুি মাকঝ সৃরষ্ট হওয়া উচ্চাোঙ্ক্ষা জরনত্ হত্ািা, ঈষদা এিং 
অরনিয়ত্াি ধািািারহেত্া িঙ্গ েিকত্ হকি র্া আেিকিি সকঙ্গ ত্াি সম্পেদকে িরত্রস্ত 
েকিরছকলা। 
 
 থসরলম ত্াি মনকে থিকন িত্দমাকন রফরিকয় আনকলা, ত্ািপি আিাি ত্াি িক্তিয শুরু 
েিকলা। আরম এেরি নতু্ন নাম রনিদাচন েকিরছ থর্ নাকম আরম আপনাকর্ি সম্রাি 
রহকসকি পরিরচরত্ থপকত্ চাই। থসিা হকলা জাহাঙ্গীি, এি অথদ পৃরথিীি অধীশ্বি। আরম 
এই নাম গ্রহর্ েিকলাম োির্ সম্রািকর্ি র্ারয়ত্ব ত্াকর্ি রনয়রত্কে জয় েিা এিং 
জগৎকে পরিচালনা েিা। আমাি রপত্া আমাকে এেরি িরক্তিালী সাম্রাজয রর্কয় থগকছন। 
আপনািা, আমাি রিশ্বস্ত প্রজাগর্, আপনাকর্ি সহায়ত্ায় আরম এই সাম্রাজযকে আকিা 
অরধে িরক্তিালী েিকত্ চাই। 
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থসরলম রসংহাসন থছকড উকঠ র্াাঁডাকলা এিং ত্াি িাহু রু্রি রু্রর্কে প্রসারিত্ েিকলা, 
থর্কনা র্িিাি েকি উপরস্থত্ সেলকে থস আরলঙ্গন েিকছ। থসই মুহূকত্দ সমগ্র েি 
জুকড এেরি িােয ধ্বরনত্ হকত্ থােল জাহাঙ্গীি র্ীঘদজীরি থহাে! থসই ধ্বরন থসরলকমি 
োকন িডই মধুি মকন হকলা। 
 
* 
 
থত্ামিা এখন থর্কত্ পাকিা, জাহাঙ্গীি ত্াি থোষাধযি এিং পরিচািেকর্ি আকর্ি রর্কলা 
র্ািা ত্াি সকঙ্গ র্ীঘদ রসাঁরড পথ থিকয় থলাহাকমাডান োকঠি র্িজা রিরিষ্ট থোষাগাি পর্দন্ত 
একসকছ। থোষাগািরি আগ্রারু্কগদি থোকনা এেরি আস্তািকলি রনকচি থগাপন জায়গায় 
অিরস্থত্। 
 
আপরন র্খন আকর্ি েকিকছন আমিা রনিয়ই চকল র্াকিা জাহাপনা। রেন্তু আকলা জ্বালা 
না হকল থোষাগাকিি এই রনরির েিরি সমূ্পর্দ অন্ধোি থাকে এিং এি থমকঝ অত্যন্ত 
রপরিল। 
 
 থত্ামাি চারিরি আমাকে র্াও এিং আমাকে এেরি মিালও রর্কয় র্াও। আরম এোই 
রিত্কি  ুেকত্ চাই। 
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থোষাধযি চামডাি ফারলকত্ িাধা এেরি জরিল নেিাি থলাহাি চারি জাহাঙ্গীকিি োকছ 
হস্তান্তি েিকলা এিং এেজন পরিচািে ত্াি হাকত্ এেরি জ্বলন্ত মিাল রর্কলা। 
সেকলি অপসৃয়মান পর্িব্দ রমরলকয় র্াওয়াি আগ পর্দন্ত জাহাঙ্গীি অকপিা েিকলা এিং 
থসাঁত্কসাঁকত্, মারিি গন্ধ রু্ক্ত পাত্াল সুিকঙ্গ এো হকয় পডকলা। থস এখকনা রনকজকে 
রিশ্বাস েিাকত্ পািকছনা থর্ িত্দমাকন থস সীমাহীন ধনকর্ৌলকত্ি মারলে। িাজেীয় 
িকত্নি থর্ ত্ারলো থোষাধযি ত্াি জনয প্রস্তুত্ েকিকছ ত্াকত্ প্রায় এেি আিাি থেরজ 
ওজকনি হীিা, মুক্তা, চুরন(ঘন লাল িকর্দি িত্ন) এিং পািাি উকল্লখ িকয়কছ। ছয় লি 
পাঁরচি হাজাি িরত্ি থিরি মহামূলযিান িত্ন িকয়কছ জাহাপনা, থোষাধযি ত্াি র্ি 
আঙু্গকলি সাহাকর্য থসরলমকে ত্ারলোরিি এেরি জায়গা রনকর্দি েকি থর্খাকনাি সময় 
িকলরছকলা। এিং স্বল্পমূলয িকত্ন সংখযা একত্া থিরি থর্ ত্া গর্না েিা সম্ভি নয়, ত্াছাডা 
থসানা এিং রুপাি থমাহি থত্া িকয়কছই। 
 
 র্রর্ও রিষয়রি রেছুিা থছকলমানুষী পর্দাকয় পকড, রেন্তু জাহাঙ্গীি ত্াি থর্ থোকনা এেরি 
থোষাগাি পরির্িদন েিাি জনয অরস্থি হকয় পকডরছকলা। থস সর্কত্ন থত্ল থর্য়া মজিুত্ 
ত্ালারিি ফুকিায় চারি  ুরেকয় থঘািাকলা, ত্ািপি ধাক্কা রর্কয় িািী র্িজারি খুকল মিালরি 
উাঁচু েকি ধকি থিত্কি উাঁরে মািকলা। েিরি িীষর্ অন্ধোি রছকলা, রেন্তু জাহাঙ্গীি 
থসখাকন প্রকিি েিাি সকঙ্গ সকঙ্গ মিাকলি আকলাকত্ রেছু এেিা ঝলকস উঠকলা। থস 
মিালরি আকিা উাঁচু েকি ধিকলা এিং থর্খকত্ থপকলা র্িজাি িাম পাকিি থর্য়াকলি 
সারিিদ্ধ থোিকি থত্কলি প্রর্ীপ িাখা আকছ। থস মিাকলি আগুকনি সাহাকর্য প্রর্ীপগুরল 
প্রজ্জ্বরলত্ েকি এেরি থমামর্াকনি রিত্ি মিালরি গুাঁকজ রর্কলা। ত্ািপি চািরর্কে 
ত্াোকলা। জাহাঙ্গীি র্া অনুমান েকিরছকলা ত্াি তু্লনায় েিরি থিি িড লম্বায় প্রায় 
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রত্রি ফুি এিং থসিাি ছার্ েিরিি থেেস্থকল অিরস্থত্ সুর্িদন রু্রি িালুপাথকিি থাকমি 
উপি িি রর্কয় আকছ। 
 
ত্কি থর্ রজরনস গুরল জাহাঙ্গীকি রৃ্রষ্ট োডকলা থসগুরল হকলা চািরি রিিাল আোকিি 
গমু্বজােৃরত্ি  ােনা রিরিষ্ট িাে। থসগুরল েকিি থিষ প্রাকন্তি থর্য়াকলি োকছ োকঠি 
োঠাকমাি উপি স্থারপত্ িকয়কছ। ধীকি থসরর্কে এরগকয় রগকয় থস এেরি িাকেি  ােনা 
উনু্মক্ত েিকলা। থসিাি রিত্ি প্রায় হাকসি রেকমি সমান আোকিি িক্তলাল চুরন থর্খকত্ 
থপল। থসগুরলি এে মুকঠা হাকত্ রনকয় ত্াি রর্কে ত্াোকলা। েকত্াই না চেোি এই 
িকত্নি িার্ী নাকম খযাত্ িত্ন গুরল। এে মুহূকত্দি জনয থমকহরুকিসাি মুখরি ত্াি মকন 
পডকলা র্খন ত্াি থনোিরি ছুকি রগকয়রছকলা। এই চুরন গুরল ত্াকে িীষর্ মানাকি এিং 
এখন র্খন থস সম্রাি, থস ত্াি পছকন্দি থর্ োউকে িত্ন উপহাি রর্কত্ পাকি…থর্ 
োউকে ত্াি স্ত্রী রহকসকি রনিদাচন েিকত্ পাকি…িত্নগুরল থিকখ রর্কয়  ােনা আিকে থস 
আিাি অগ্রসি হকলা। পকিি িােরি রিরিি আোকিি গাঢ় সিুজ িকর্দি পািায় পরিপূর্দ। 
থসগুরলি থোকনারি োিা হকয়কছ থোকনািা অেরত্দত্ িকয়কছ। পকিি িােরিকত্ িকয়কছ 
নীলা এিং হীিা। পৃরথিীকত্ এেমাত্র র্ারির্াকত্যি থগালকোন্দাি খরন গুরলকত্ই এই িত্ন 
পাওয়া র্ায়। চতু্থদ িেরি মুক্তায় িিা। জাহাঙ্গীি মুক্তাগুরলি মাকঝ ত্াি েনুই পর্দন্ত 
 ুরেকয় রর্কলা এিং ত্াি ত্বকে থসগুরলি প্রলুব্ধেি িীত্লত্া অনুিি েিকলা। 
 
 জাহাঙ্গীি এই িােগুরলি োন রর্কে এোরধে থখালা িস্তাি মকধয প্রিাল, থিাপাজ, 
থিািেুইজ, অযারমরথস্ট এিং অনযানয স্বল্পমূকলযি পাথি অিকহলায় পকড থােকত্ থর্খকলা। 
শুধুমাত্র এগুরল রর্কয়ই এেরি থসনািারহনীি এে িছকিি অথদসংস্থান েিা সম্ভি…হঠাৎ 
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থস উচ্চস্বকি হাসকত্ শুরু েিকলা। এই থোষাগাকি র্া িকয়কছ ত্া ত্াি থমাি সম্পকর্ি 
এেরি িুর িিাংি মাত্র- রর্ল্লী িা লাকহাকিি থোষাগাকিি তু্লনায় এিুেু রেছুই নয়, 
থোষাধযি ত্াকে জারনকয়কছ। হাসকত্ হাসকত্ই জাহাঙ্গীি থমকঝ থথকে এেরি িস্তা তু্কল 
রনকয় ত্াি উপার্ান থমকঝকত্ উপুি েকি থ কল রর্কলা, ত্ািপি আকিেরি, ত্ািপি 
আকিেরি, রিরিি িকঙি পাথি গুরল রনরিদচাকি রখচুরড পারেকয় থফলকলা। থসগুরল রিিাল 
এেরি সু্ককপ পরির্ত্ হওয়াি পি ত্াি উপি ঝাাঁরপকয় পডকলা এিং এেপাি থথকে অনয 
পাকি গডাকত্ লাগকলা। থস এখন মহামানয সম্রাি। এেজন রহনু্দ ঋরষ রলকখ থগকছন থর্, 
োকিা মকনি সিকচকয় আোরঙ্খত্ িাসনারি পূির্ হওয়াি মকত্া হত্ািা জনে আি 
রেছুই নয়। জাহাঙ্গীি অনুিি েিকছ ঋরষরিি মত্ামত্ িুল রছকলা। থস এেমুকঠা িত্ন 
ছাকর্ি রর্কে ছুাঁকড মািকলা এিং প্রর্ীকপি আকলাকত্ থসগুরল থজানারে থপাোি মকত্া ত্াি 
চািরর্কে ছরডকয় পডকলা। 
 
 এে ঘটা পকিি ঘিনা, জাহাঙ্গীি এরপ্রকলি উজ্জ্বল সূর্দাকলাকে থিরিকয় একস থচাখ রপি 
রপি েিকছ। ত্াি মরস্তষ্করি এখকনা অকনে হালো িকল অনুিূত্ হকি। থর্কনা থস আেে 
সুিা পান েকিকছ রেম্বা অরপয়াম থসিন েকিকছ। রেন্তু সুলায়মান থিগকে ত্াি রর্কয় 
রু্রিন্তাগ্রস্ত মুকখ এরগকয় আসকত্ থর্কখ মকনি হালো চপলত্াকে থস থঠকল সরিকয় 
রর্কলা। 
 
 রে িযাপাি? 
 
রিশ্বাসঘাত্েত্া, জাাঁহাপনা! 
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রে িলকছা তু্রম? োি একত্া িড সাহস…? 
 
আপনাি থজযষ্ঠ পুত্র। আপরন জাকনন, রত্ন রর্ন আকগ রু্িিাজ থখাসরু আগ্রারু্গদ ত্যাগ 
েকিকছন? 
 
রনিয়ই জারন। থস আমাকে িকলকছ রেছু রর্কনি জনয থস রসোোয় থর্কত্ চায় এিং 
থসখাকন িািাি সৃ্মরত্কসৌধ রনমদার্ োজ ত্র্ািে েিকত্ চায়। স্থপরত্কর্ি রে রনকর্দিনা 
প্রর্ান েিকত্ হকি ত্াও আরম ত্াকে জারনকয় রর্কয়রছ। রত্রন রমথযা েথা িকলকছন। 
রসোোয় র্াওয়া েখকনাই ত্াি উকদ্দিয রছকলা না। রত্রন উিকি লাকহাকিি রর্কত্ অগ্রসি 
হকিন। পকথ ত্াি সমথদেিা ত্াি সকঙ্গ রমরলত্ হকি এিং রত্রন আকিা থিরি থলােকে 
ঘুষ রর্কয় র্কল িানকছন। রত্রন অিিযই েকয়ে সপ্তাহ আকগ সমস্ত পরিেল্পনা েকিকছন। 
আরজজ থোো ত্াি সকঙ্গ আকছ। আরম এ সি জানকত্ থপকিরছ োির্ আরজজ থোো 
আপনাি স্ত্রীি িাই মান রসংকে ত্াকর্ি রিকরাকহ থর্াগ থর্য়াি প্রস্তাি থর্য়। রেন্তু রত্রন 
রিচির্ত্াি সকঙ্গ ত্াি প্রস্তাি প্রত্যাখযান েকিন এিং আমাকে এই ষডর্কিি ঘিনা 
অিরহত্ েকিন। 
 
জাহাঙ্গীি সুলায়মান থিকগি েথাগুরল আি মকনাকর্াগ রর্কয় শুনরছকলা না। ত্াি মকন ত্খন 
দ্রুত্ থিকগ িািনা চলকছ। থচষ্টা েিকল আমিা ত্াকর্ি রপছকন থফকল অগ্রসি হকত্ পারি। 
আমাি এের্ল দ্রুত্গামী অশ্বাকিাহী থর্াদ্ধাকে প্রস্তুত্ েকিা। আরম রনকজ ত্াাঁকর্ি থনতৃ্ত্ব 
থর্কিা। আরম িহু র্ীঘদ প্রত্ীিাি পি আমাি প্রাপয অরধোি অজদন েিকত্ থপকিরছ। থসই 
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অরধোি আরম োউকে রছরনকয় রনকত্ থর্কিা না। থর্ আমাি রিরুদ্ধাচাির্ েিকি ত্াকে 
িকক্তি রিরনমকয় এি মূলয পরিকিাধ েিকত্ হকি, থস থর্ই থহাে না থেকনা… 
 
* 
 
ঐরত্হারসে থনাি 
 
মহান থমাগল সম্রািকর্ি রনকয় আকলাচনা েিকত্ হকল সাধাির্ত্ মানুষ আেিিকে রনকয়ই 
সারিদে পর্দাকলাচনা েকি। এেথা সত্য এিং রৃ্ঢ়ত্াি সাকথ িলা র্ায় রত্রন হকিন প্রথম 
থমাগল সম্রাি র্াি জন্ম এই রহনু্দস্তাকন। ত্াাঁি জীিন খুিই রিরচত্র। র্ীঘদ িাসনামকল এই 
মহান সম্রাি থর্মন রছকলন সফল থত্মনিাকি রত্রন ত্াি সাম্রাজয একত্ািাই প্রসারিত্ 
েকিরছকলন থর্ িািত্ীয় উপমহাকর্কিি রু্ই-তৃ্ত্ীয়াংি েিায়ত্ব েকি থফকলন। শুধু ত্াই 
নয় এই িািত্ িকষদি লি লি প্রাচীন ঐরত্হয, সংসৃ্করত্ এিং ধকমদি মূলিার্ী রনরিহ্ন 
েকি থফকলন। িািা হুমায়কনি িাসনামকলি থিষ িাকগ ত্াি সাম্রাকজযি রেছু অংি 
িাদজার্া আেিকিি নাকম উপহাি থর্ন। 
 
আেিকিি সাফলয একত্ািাই রিসৃ্তত্ হকয়রছকলা থর্ ত্াি পিিত্দী িংিধি ও প্রজন্ম ত্াি 
িূলত্রুরিগুকলা থগাপন থিকখ িিং ত্াি েীরত্দগাথা োরহনী শুধু রহনু্দস্তাকনই নয় সািা 
িািত্িকষদ প্রচাি েকিকছ। আেিকিি োকজি ধািািারহেত্া রছকলা রনখুাঁত্ এিং অননয। 
ত্াাঁি গুর্, মহত্ব ও োজ সম্পকেদ রিস্ত রিত্ জানা র্ায় আিুল ফজকলি আেিি নামা 
এিং আইন-ই-আেিিী গ্রন্থ থথকে। এই রু্রি গ্রন্থ ইংকিরজকত্ অনুিার্ েিা হকয়কছ–র্া 
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প্রায় চাি হাজাি পৃষ্ঠা সম্বরলত্। এই রু্রি গ্রকন্থ আেিকিি িাসনামকলি পূর্দ ও রিস্তারিত্ 
ির্দনা সুন্দি ও রনখুাঁত্িাকি ফুরিকয় থত্ালা হকয়কছ। আেিকিি িাসনামকলি ঐরত্হয, 
িমত্া এিং সাংসৃ্করত্ে রমলকনি থর্ থসতু্ িন্ধন িরচত্ হকয়কছ ত্াই তু্কল ধিা হকয়কছ 
আিুল ফজকলি আেিি নামা গ্রকন্থ। অত্যন্ত সত্েদত্াি সাকথ এিং রনকজি িাস্তি 
উপলরব্ধ থথকে আিুল ফজল ত্াি গ্রকন্থ শুধু এিাই ির্দনা েকিন রন-থর্ েীিাকি সম্রাি 
আেিি ত্াি িত্রুকে পিাস্থ েকিকছন, ত্াি সাম্রাজয পরিচালনা েকিকছন। থসই সাকথ 
সাধাির্ মানুকষি জীিন-মান েকত্ািা উিত্ েকিকছন থসই িযাপাকিও রিস্তারিত্ ির্দনা 
েকিকছন। রনত্যপকর্যি র্াম সিদর্া সাধাির্ মানুকষি সহনিীল পর্দাকয় িাখকত্ন। র্রির ও 
অসহায়কর্ি জনয ত্াি রিিাল িাজপ্রাসাকর্ প্ররত্রনয়ত্ খািাকিি আকয়াজন েিা হকত্া। 
িািা-িািা হকত্া সািা রর্ন-িাত্, হািাম-হালাল খািাকিি জনয অত্যন্ত সত্েদত্া অিলম্বন 
েিা হকত্া। ১৬০২ সাকল আিুল ফজল খুন হকল এই র্ারয়ত্ব গ্রহর্ েকিন আসার্ থিগ। 
ঐ িযরক্তই আিুল ফজলকে সারিদে সহায়ত্া েিকত্ন, রত্রন আেিকিি জীিকনি থিষ 
পরির্রত্ি সমকয় গ্রকন্থি পানু্ডরলরপ রনকজি রনয়িকর্ থনন। 
 
রিোয়া গ্রকন্থ আেিকিি জীিকনি থিষ রর্েোি সি োরহনী তু্কল ধকিন রত্রন। 
আেিকিি ত্ীব্র সমাকলাচে িার্াউনী, মুনত্াখাি আল-ত্ারিখ-গ্রকন্থ আেিকিি জীিকনি 
থিষ অংকি রে েরুর্ পরির্রত্ হকয়রছকলা থসই অগরর্ত্ েথা ির্দনা েকিকছন। 
 
আেিকিি িাসনামকল িািত্িকষদ ইউকিাপীয়কর্ি আগমন ঘিকত্ থাকে। িযিসায়ী, ধমদ 
প্রচািে এিং রনকজি িাগয উিরত্ি জনয িহু েরমে ও থপিাজীিী মানুষ এই থমাগল 
সাম্রাকজযি রর্কে ছুিকত্ থাকে। মহা রমলনকমলা িরচত্ হয়। ধমদ প্রচািে ফার্াি 
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এযাকটারনও মনকসিাি অনযত্ম প্রধান ধমদ প্রচািে–রর্রন আেিকিি িাসনামকল প্রথম 
িািত্ িষদ ভ্রমর্ েকিন। রত্রন েরমউরনরি অন রহজ জারনদ িু র্া থোিদ অি আেিি 
প্রিকন্ধ ত্াি ধমদ সম্পকেদ থর্ রিত্কেদি সূচনা হকয়রছকলা ত্া মানুষকে অিরহত্ েকিন। 
আেিকিি ইিার্ত্ খানায় সি ধকমদি মানুষ মুক্ত আকলাচনা েিকত্া। িালফ রফিস 
নাকমি এেজন ইংকিজ িযিসায়ী রর্রন ১৮৫৪ রি. প্রথম রহনু্দস্তাকন একস আগ্রা এিং 
ফকত্হপুি রিরিি রিস্ময়েি সৃরষ্ট থর্কখ রনকজি িাষায় ির্দনা েকিন। 
 
আেিকিি জীিন োরহনী এিং ত্াি েীরত্দ ির্দনা েিা স্বল্প পরিসকি সম্ভি নয়। থসজনয 
আরম (কলখে) থর্সি স্থাকন ভ্রমর্ েিকত্ থচকয়রছলাম-িাস্তরিে অকথদ রু্ইিাি পরির্িদন 
েিকত্ হকয়কছ। থস সি স্থান আেিকিি জীিকন খুিই গুরুত্বপূর্দ রছকলা। আগ্রাকত্ আরম 
আেিকিি সুন্দি িাগাকন িকসরছলাম, থিষ রিোকলি সূর্দ অস্তরমত্ হকি, থসই সময় 
িাগাকনি রূপ আকিা থমাহময় হকয় ফুকি উকঠকছ। হাাঁিকত্ হাাঁিকত্ হুমাযু়কনি সমারধস্থকলি 
সামকন একস র্াাঁডালাম। এই সমারধস্থল সুন্দিিাকি বত্রি েকিরছকলন আেিি। িািাি 
প্ররত্ সম্মান ও িাকলািাসা প্রর্িদকনি জনযই রত্রন এ োজ েকিকছন। েীরত্দগাথা এই 
সমারধস্থল একেিাকি থর্খকত্ থর্কনা ত্াজমহকলি মকত্া। স্বেীয় বিরিকষ্টয উদ্ভারসত্ এই 
সমারধস্থলও পর্দিেকর্ি আেৃষ্ট েকি। আগ্রাকত্ র্খন রছলাম প্রচণ্ড ত্াপমাত্রায় হাাঁিাচলা 
েিকত্ খুিই অসুরিধা হরিকলা, আি এজনযই মকন হয় এই অঞ্চকলি মানুষ উকিি রপকঠ 
েকি চলাচল েকি। উি হকি ত্াকর্ি প্রধান র্ানিাহন, এই োজরি আেিি েতৃ্দে 
সম্পি হকয়কছ। মূলত্ রু্কদ্ধি সময় প্রকয়াজনীয় পারন এিং খার্য সিিিাহ হকত্া এই 
উকিি গারডকত্ই। উপিন্ত এই উকিি রিিাল িহি থর্কখই িরক্ত ও িমত্াি প্রোি ফুকি 
উঠকত্া। ঝকিাো থিলকোরনকত্ র্াাঁরডকয় এেিা েথাই িািরছলাম–আেিি প্ররত্রি রিষয় 
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েীিাকি র্াচাই িাছাই েকি মূলযায়ন েিকত্ন। রত্রন রনখুাঁত্িাকি রনকজকে প্রর্রিদত্ 
েিকত্ন আি এই িাজপ্রাসাকর্ি পাি রর্কয় িকয় চলা নর্ীি েূকল িসকত্ন রত্রন। 
 
আেিকিি লিয, উকদ্দিয এিং আত্মরিশ্বাস র্া এই ফকত্হপুি রিরিি সুন্দি িাগান 
অিারিত্ সুকখি সৃরষ্ট েকিকছ। অথচ রত্রনই এই িালুময় িহি ধ্বংস েকি রর্কয়রছকলন। 
িাজ প্রাসাকর্ি চািপাকি সুিময অিারলো, মকনািম স্থান এিং আনন্দ উপকিাকগি জনয 
থহকিমখানা বত্রি েকিকছন। ত্কি একত্া প্রাচীন এই িাজপ্রাসাকর্ থোকনা অিিীিী আত্মা 
িা িূত্ থপ্রত্ থনই, থহকিমখানা এিং িাজপ্রাসাকর্ি অিযন্তকি নীল িারল িািা আিৃত্, 
ছার্ বত্রি হকয়কছ ধূসি িঙ রর্কয়। আেিকিি সময় নািীিা জানালাি পাকি িকস থথকে 
ত্াকর্ি রর্নারত্পাত্ েিকত্া। থহকিমখানাি নািীকর্ি েথা রিি। 
 
আেিি রনকজি বত্রি সুইরমং পুল অনূপত্ালাও এ িকস প্রেৃরত্ি থপ্রম-িাকলািাসাি স্বার্ 
গ্রহর্ েিকত্ন। প্রচন্ড গিম, শুস্ক আিহাওয়া এিং মরু অঞ্চল ত্িুও এই সুইরমং পুকল 
িকস িিীি মন সকত্জ েিকত্ন আেিি। পুকলি পাকিই থিখ থসরলম রচিরত্ি মসরজর্ 
এিং থসখাকন মানুষ নামাজ আর্ায় েিকত্ র্ায়। মসরজর্রি সার্া মাকিদল পাথি রর্কয় 
বত্রি। 
 
িাজস্থাকন অম্বি এিং থজার্পুকিি রিধ্বস্ত িাজপ্রাসার্-ত্াকর্ি ির্দানুর্ায়ী আেিকিি ইিা 
রছকলা ঐ থগাষ্ঠীি সাকথ বিিারহে সম্পেদ স্থাপন েিাি, িাজপুত্ থগাষ্ঠীকে ত্াি 
রমত্রিারহনী রহসাকি প্ররত্রষ্ঠত্ েিকত্ থচকয়রছকলন। রেন্তু চরিিগকডি িাজপুত্ উপলরব্ধ 
েিকলন আেিি ত্াকর্ি সাম্রাকজয আঘাত্ হানকত্ র্াকি ত্খন ত্ািা সত্েদ হকলন। 
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আেিকিি িাজ প্রাসাকর্ পূিদ রর্ে থথকে উপকি উঠরছলাম-সম্রাি আেিি রনকজও ত্াি 
বসনয িারহনীকে পূিদ রর্ে থথকে উপকি উঠকত্ িলকত্ন। এি োির্ িত্রুপিকে সহকজই 
ঘাকয়ল েিা সম্ভি। িাজপ্রাসাকর্ি অিযন্তকি পাথকিি রচহ্ন রর্কয় এেরি স্থান সংেুলান 
েকি িাখা আকছ, র্া রর্য়া িুঝাকনা হকত্া থর্ থমাগলকর্ি পিাজয় হকত্ পাকি না। এেই 
সাকথ িাজপুত্ নািীিা রনকজকর্ি প্ররত্ প্ররত্শ্রুরত্িদ্ধ রছকলা, ত্ািা রু্কদ্ধি সময় মিাল 
জ্বারলকয় িাখকত্া, থমাগলকর্ি েতৃ্দে পত্ন িা রনর্দারত্ত্ হওয়াি থথকে এই মিাকলি 
আগুকন পুকড মকি র্াওয়া উিম মকন েিকত্া ত্ািা। এেথা স্মির্কর্াগয থর্, ত্াি আমকল 
সমসময় অনয ধকমদি প্ররত্ সহনিীল, নম্র আচির্ েিা হকত্া। এেই সমকয় এই থমাগল 
সম্রাি ত্াি িাসনামকল র্কত্া সিাকসি জন্ম রর্কয়কছন–ত্া ইরত্হাকস রিিল। রত্রন 
প্ররত্পিকে একেিাকি রনরিহ্ন েকি থফলকত্ন। 
 
থমাগল সাম্রাকজযি উত্থান-পত্ন রনকয় র্কত্া িই, র্রলল-পত্র উপস্থারপত্ হকয়কছ ত্াকত্ 
িকয়কছ সামরিে িাসন, ত্াকর্ি ঔদ্ধত্ব, িাজবনরত্ে অরস্থিত্া, িাসন িমত্া র্খল। এ 
সিরেছুই রুলাি অি র্া ওয়ার্ল্দ িইকত্ তু্কল ধিা হকয়কছ। আেিকিি িাসন িমত্া 
গ্রহর্ খুিই নািেীয়। থশ্বত্ পাথকি রনরমদত্ িাজ প্রাসাকর্ি থিলেরনকত্ সম্রাি হুমাযু়ন 
প্রেৃরত্ি বনসরগদে রৃ্িয থর্কখ থমারহত্ হকয় রগয়ারছকলন। ত্ািপি রত্রন র্খন প্রাসাকর্ি 
রনকচ নামকত্ র্ান ত্খন রসাঁরডকত্ ত্াি সুন্দি জুত্ায় ধাক্কা লাকগ এিং পাকয় আঘাত্ থপকয় 
একেিাকি রনকচ পকড র্ান। ত্াি িিীি িক্তাক্ত হয়। িহু হারেম বির্য রচরেৎসকেি 
পিামিদ থনন। রেন্তু এই পর্দাকয় থোকনা োজ হয়রন। রত্রন পিকলাে গমন েকিন। সম্রাি 
হুমাযু়কনি মৃতু্যি ফকল ত্াি স্ত্রী হারমর্া খান রচরন্তত্ হকয় পকডন। রিকিষ েকি সন্তাকনি 
িরিষযৎ রনকয় রত্রন আিংো েকিন। োির্ থস সময় আেিকিি িয়স ১৩ িছি। এ 
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সময় বিিাম খান পিামিদ থর্ন হুমাযু়কনি মৃতু্যি খিি োউকে জানাকনা র্াকি না। এজনয 
ত্ািা পাথকিি থিলকোরনকত্ এমন এেজনকে র্াাঁড েরিকয় িাখকত্া র্া রূ্ি থথকে 
হুমাযু়কনি মকত্াই মকন হকত্া, থেউই িুঝকত্ পািত্ না থর্ হুমাযু়ন মািা থগকছ। 
 
আেিকিি রু্গ্ধ ভ্রাত্া আর্ম খান ত্াকে হত্যাি থচষ্টা েকিরছকলন ত্ািই থহকিমখানায়। 
আেিি ত্াি প্ররত্পি রহমু এিং ত্াি িারহনীকে িাজস্থান, গুজিাি, িাংলা, োরিি, 
রসনু্ধ এিং র্রির্াঞ্চকলি রু্কদ্ধ পিারজত্ েকি। ম্রাি আেিি িহু রিিাহ েকিন এিং ত্াি 
িত্ারধে িরিত্া রছকলা। ত্াি অকনে স্ত্রীি নামই থেউ েখকনা জানকত্ পাকিরন। জানা 
সম্ভিও রছকলা না। আেিকিি জীিন একত্ািাই সমৃদ্ধ রছকলা থর্-ত্াি পঞ্চাি িছকিি 
িাসনামকল র্কত্া ঘিনা ঘকিকছ ত্া এই স্বল্প পরিসকি রিস্তারিত্ ির্দনা েিা সম্ভি নয়। 
আি ঐরত্হারসেকর্ি োকছ থথকেও পূর্দাঙ্গ ত্থয পাওয়া থগকছ এমনিা িলা র্াকি না। 
এমন অকনে ঘিনা আকছ র্া িরর্দত্ হয়রন। 
 
এই িইকয়ি প্ররত্রি স্তকি আরম (কলখে) থচষ্টা েিরছ থর্ আেিি প্রেৃত্ অকথদ থেমন 
রছকলন ত্া ির্দনা েিকত্। িাস্তি ত্থয তু্কল ধিাি জনযই এই িইরি রলকখরছ। এই িই 
থলখাি সময় িহু মানুকষি মকধয িি, সংেি সৃরষ্ট হকয়রছকলা, ত্ািা আমাকে রঠেমকত্া 
ত্থয রর্রিকলা না। অিিয থিষ পর্দন্ত এমন এেজনকে থপলাম রর্রন আমাকে ত্থয-
উপাকিি জনয সারিদে সহায়ত্া েকিকছন। এই িইকয়ি প্ররত্রি চরিত্র িাস্তি সত্য িকি–
ত্ািা হকি আেিকিি মা হারমর্া, ফুফু গুলির্ন, ত্াি রু্ধিাই আর্ম খান, রু্ধমাত্া 
মাহাম আঙ্গা, ত্াি রনেি আত্মীয় বিিাম খান উপকর্ষ্টা, রহমু, িাহ র্াউর্, িানা উর্য় রসং, 
থছকল থসরলম, মুিার্, র্ারনকয়ল এিং স্বগদীয় সূরফ থিখ থসরলম রচিরত্–র্াাঁিা ত্াকর্ি 
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জকন্মি জনয গরিদত্ এিং ত্ািা ত্াকর্ি র্ার্াজান, পািকসযি রগয়াস থিগ- ত্াকর্ি 
পরিিাকিি োকছ ঋর্ী। এছাডাও থজসুইি পুকিারহত্ ফার্াি এযাকটারনও মনকসকিি, 
ফার্াি ফ্রারিসকো থহনরিেস, উচ্চ পর্স্থ ওলামা থিখ থমািািে, থিখ আহকমর্-ত্াকর্ি 
প্রকত্যকেি চরিত্র িইরিকে সমৃরদ্ধ েিকছ। 
 
. 
 
আনুষারঙ্গে 
 
অধযায়-১ আেিি রছকলন অরিরিত্–থসিাই সরঠেিাকি রলরপিদ্ধ হকয়কছ। থলখাপডা 
েিকত্ রিকিষ েকি অিি িানান েিকত্ সমসযা রছকলা িকলই পডাকলখা আি হয়রন 
ত্াি। হুমায়কনি মৃতু্য হয় ১৫৫৬ সকনি জানুয়ারিকত্। আেিকিি জন্ম ১৯৪২ সকনি ১৫ 
অকটািকি। িাসন িমত্ায় অরধরষ্ঠত্ থহান ১৫৫৬ সকন। বত্মুি, িিদি তু্েদীকর্ি সিযত্াি 
পকথ রনকয় আকসন। পািাত্য জগকত্ ত্ামু্বি লাইন নাকমই রত্রন পরিরচত্ লাি েকিন। 
রিকস্টাফাি মািকলাওকয়স থস্কাজদ অত্ গে গ্রকন্থ বত্মুি রর্ থলম নাকম এেিা পিদ 
থলকখন। আেিিই প্রথম মুসরলম িষদপরিো প্রচলন েকিন। রেন্তু এই িষদপরিোয় 
থর্কহতু্ মুসরলম রর্ন-ির্-ত্ারিখ উকল্লখ েিা হকয়কছ। ত্াই এিাকে রূপান্তরিত্ েকি 
রিষ্টীয় িষদপরিোি সাকথ রমল িাখকত্ হকয়কছ। 
 
অধযায়-২ পারনপকথি রু্দ্ধ সংঘরিত্ হয় ১৫৫৬ সকনি নকিম্বকি। 
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অধযায়-৩ বিিাম খাকনি পত্ন হয় ১৫৬০ সকন। 
 
অধযায়–৪ ১৫৬১ সকন বিিাম খান খুন থহান। 
 
অধযায়-৫ আত্গা খানকে হত্যা েকি আর্ম খান এিং রত্রন ১৫৬২ সকন আেিিকে 
হত্যাি পরিেল্পনা েকিন। মাহাম আঙ্গা এি রেছুরর্ন পকি িািীরিে রু্র্দিাগ্রস্থ হকয় 
মৃতু্যিির্ েকিন। আেিি অথদ সংগ্রহ েকি ত্াকর্ি জনয সৃ্মরত্কসৌধ রনমদার্ েকিন। এই 
সৃ্মরত্কসৌধ র্রির্ রর্ল্লীি েুতু্ি রমনাকিি পাকি থমিাওরলকত্ অিরস্থত্। 
 
অধযায়-৭ চরিিগড আকন্দালন সংঘরিত্ হয় ১৫৬৭-৬৮ সকন। 
 
অধযায়-৮ আেিি অম্বকিি জয়পুকিি িাসে িাজপুকত্ি েনযাকে রিকয় েকিন। রত্রন 
অিিয আেিকিি প্রথম স্ত্রী রছকলন না। ত্াি নাম েখকনাও জানা র্ায়রন, এমনরে ত্াি 
সাকথ আেিকিি মূলত্ রে ধিকনি সম্পেদ রছকলা ত্াও পরিস্কািিাকি থোকনা ত্থয 
পাওয়া র্ায়রন। ত্কি রত্রন িাহজার্া থসরলকমি মা রছকলন। 
 
অধযায়-৯ ১৫৬৮ সকন থিখ থসরলম রচিৃরত্ি মাজাকি ভ্রমর্ েকিন আেিি। আি ত্াি 
থছকল থসরলকমি জন্ম হয় ১৫৬৯ সকনি ৩০ আগস্ট। সূরফ িকব্দি অথদ–র্ািা ঐশ্বরিে 
র্িদন ও মত্িাকর্ রিশ্বাসী। 
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অধযায়-১০ ১৫৫১ সকনি জানুয়ারিকত্ আিুল ফজল জন্মগ্রহর্ েকিন। ১৫৭৪ সন থথকে 
আেিকিি থসিায় রনকয়ারজত্ হন। আেিি ত্াকে থসনািারহনীি েমান্ডাি রহসাকি 
অরধরষ্ঠত্ েকিন। রত্রন অরফরসয়াল িাকি প্রথকম ‘র্ি সংখযা িযিহাি েকিন। রনরর্দষ্ট 
বসনয সংখযাি থিকত্র িূনযকে রিরি রহসাকি ধিা হকয়কছ। এই িূনয আরিষ্কািে িািত্ীয় 
গরর্ত্রির্। এই সম্পকেদ পিিত্দীকত্ ইউকিাপ এিং মধযপ্রাকচযি জ্ঞানী সমাজ জানকত্ 
পাকি। আেিি পৃরথিীি মানুষকে জানাকলা েীিাকি ইকিি র্ালান রনমদার্ েিকত্ হয়। 
 
অধযায়-১১ গুজিাি সম্পরেদত্ প্রচাি প্রচাির্া শুরু হয় ১৫৭২ সকন। 
 
অধযায়-১২ পািনা সম্পকেদ প্রচাি এিং িাংলা র্খল হয় ১৫৭৪ সকন। ১৫৭৬ সকন িাহ। 
র্াউর্ মৃতু্যিির্ েকিন। 
 
অধযায়-১৩ ১৫৭০ সকনি জুকন মুিার্ জন্মগ্রহর্ েকিন এিং ত্াি রু্ই িছি পি ১৫৭২ 
সকনি থসকেম্বকি র্ারনকয়ল জন্মগ্রহর্ েকিন। রিয়া এিং সুিীি লডাই শুরু হয়। এিা 
রছকলা ইসলাকমি প্রথম িত্াব্দীি ঘিনা। এই রু্ই সম্প্রর্াকয়ি িকিি োির্ উিকয়ই র্ারি 
েকি ত্ািাই থমাহাম্মর্ (সা:)-এি প্রেৃত্ উিিসূরি এিং ত্াাঁি উিিসূরিিাই রিশ্ব রনয়ির্ 
েিকি। রিয়াকর্ি র্ারি মহানিীি উিিসূরি রহসাকি ত্ািাই এেমাত্র থর্াগয োির্ 
থমাহাম্মর্ (সা:) এি চাচাকত্া িাই এিং পিিত্দীকত্ জামাত্া আলী (িা:) রিয়াকর্ি থর্াগয 
থনত্া। রিয়া িকব্দি আরিধারনে অথদ ‘র্ল’ আি এই িব্দিা মূলত্ একসকছ প্রিার্ িােয 
“আলীি র্ল” থথকে। “সুিী িকব্দি অথদ র্ািা রনয়ম-িীরত্ থমকন চকল। এখাকন মূলত্ 
থমাহাম্মর্ (সা:) এি নীরত্, আর্িদ, আচির্কেই িুঝাকনা হকয়কছ। থষাডি িত্াব্দীকত্ এই 
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রু্ই সম্প্রর্াকয়ি মকধয অনিিত্ রিকিাধ িাকধ। রিকিাকধি মূল োির্ ধমদীয় িীরত্নীরত্ 
রনকয়। ১৫৮০ সকন আেিকিি িাজপ্রাসাকর্ি উপরস্থত্ থহান থজসুইি পুকিারহত্ ফার্াি 
এযারটরনও মনকসিাি। 
 
অধযায়-১৪ ১৫৭৭ সকন রগয়াস থিকগি েনযা থমকহরুকিসা জন্মগ্রহর্ েকিন। এ সময় 
রগয়াস থিগ িািত্ িকষদ ত্াি র্াত্রা শুরু েকিন। 
 
অধযায়-১৬। ইংকিজ িরর্ে জন রনউকিরি িািকত্ থপৌঁছান, ত্াাঁি সাকথ রছকলন িালফ 
রফি। ত্ািা আকসন ১৫৮৪ সকন। অকনে ইরত্হাসরির্কর্ি মকত্, আেিি ত্াকর্িকে 
আমির্ জারনকয়রছকলন। 
 
অধযায়-১৮ ফকত্হপুি রিরি ধ্বংকসি রপছকন িহু োির্ িকয়কছ। এি মকধয পারন সংেি 
এেিা প্রধান োিন। আকিেরি োির্ র্মুনা নর্ী থথকে িহু রু্কি ফকত্হপুি রিরি 
থর্াগাকর্াগ িযিস্থা উিত্মাকনি রছকলা না। আেিি ত্াি িাজধানী লাকহাি পর্দন্ত রিসৃ্তত্ 
ঘিান। ১৫৮৬ সকন োরিি র্খল েকিন। 
 
অধযায়-১৯। রসনু্ধ প্রচাির্া শুরু হয় ১৫৮৮-৯১। 
 
থসরলম ১৫৮৫ সকন মান িাঈকে রিকয় েকিন। 
 
১৫৮৭ সকনি আগষ্ট মাকস থখাসরুি জন্ম হয়। 

http://www.bengaliebook.com/


রুলার অভ দা ওয়ার্ল্ড : এম্পায়ার অভ দা ম াগল । অযাললক্স রাদারল ার্ড 

677 

www.bengaliebook.com                                  সূচিপত্র 
 

 

 
অধযায়-২১ ১৫৯২ সকনি ৫ জানুয়ারি খুিিম লাকহাকি জন্মগ্রহর্ েকিন। 
 
পািকিজ িূরমষ্ট হয় ১৫৮৯ সকন। আিুল ফজল ত্াি ‘আেিি নামা’ গ্রকন্থ উকল্লখ েকিন 
আেিি ত্াি সন্তানকর্ি থথকেও নাত্াাঁকে থিরি িাকলািাসকত্ন। আেিি রনকজি 
িাসগৃকহ রপ্রয়নাত্ী খুিিমকে রনকয় আকসন এিং ত্াি থর্খাশুনাি িাি স্ত্রী রুোইয়াি 
উপি অপদর্ েকিন। 
 
অধযায়-২২। ১৫৯৫ সকনি থম মাকস োন্দাহাকিি পত্ন হয়। 
 
অধযায়-২৩ থসরলকমি আনািেরল োরহনী–র্া পিিত্দীকত্ ইংকিজ িরর্ে উইরলয়াম রফ্রঞ্চ 
১৬০৮ সকন এিং ১৬১১ সকন রহনু্দস্তান ভ্রমর্ েকি এই সংিান্ত র্ািত্ীয় ত্থয তু্কল 
ধকিন। থসরলম র্খন িািত্িকষদি সম্রাি থহান ত্খন রত্রন লাকহাকি আনািেরলি 
সমারধস্থল রনমদার্ েকিন আিাি ত্াি িািাই এ সমারস্থল ধ্বংস হয়। আনািেরলি 
থিামাি এিং রিকির্পূর্দ োরহনীি িাস্তরিে থোকনা সত্যত্া না থােকলও ইরত্হাকস রু্গ 
রু্গ ধকি থপ্ররমে থপ্ররমো রহসাকি আনািেরলি থপ্রম োরহনী রিকে থােকি, আনািেরলি 
থপ্রমোরহনী রনকয় থমাগল সাম্রাজয রু্কগ থস সময়োি সারহত্যেিা অসংখয সারহত্যেমদ 
িচনা েকিকছন। আি এিা আমাি এোন্ত রনজস্ব ধাির্া থর্ আনািেরল রূপে এিং পিী 
ছাডা আি রেছুই না। 
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অধযায়-২৬। মর্, গাাঁজা এিং আরফকম থনিাগ্রস্ত হকয় পকডন থসরলম। থনিাগ্রস্থ হওয়াি 
ফকল থসরলম সি সময় অসুস্থ থােকত্া। ত্াি হাত্-পা োাঁপকত্া। এমন পর্দায় চকল 
রগকয়রছকলা থর্ থস গ্লাসও হাকত্ ধকি িাখকত্ পািকত্া না। রচরেৎসেিা থিষ পর্দন্ত ত্াকে 
জারনকয় রর্কয়রছকলা র্রর্ থনিা ত্যাগ না েকিন ত্াহকল ছয় মাকসি থিরি িাাঁচকিন না আি 
র্রর্ থনিা ত্যাগ েকিন ত্াহকল সুস্থ হকত্ ছয় মাস লাগকি। 
 
অধযায়-২৭ ১৬০০ সকন িাহজার্া থসরলম এলাহািার্ ত্যাগ েকিন। আিুল ফজল উকল্লখ 
েকিকছন–জাহাঙ্গীি নামায় থসরলম থলকখকছন “িনু্ধহীন আরম”। ১৫৯৯ সকনি থম মাকস 
মুিাকর্ি মৃতু্য হয়। ১৬০৩ সকন এরপ্রকল থসরলম আগ্রায় রফকি আকসন। 
 
অধযায়-২৮ ১৬০৪ সকনি আগষ্ট মাকস আেিকিি মাত্া হারমর্াি মৃতু্য হয় এিং 
আেিকিি েরনষ্টপুত্র র্ারনকয়কলি মৃতু্য হয় ১৬০৫ সকনি মাচদ মাকস। 
 
অধযায়-২৯ পািাকত্যি র্ািদরনেকর্ি মকত্ সম্রাি আেিি বিত্ চরিকত্রি পুরুষ রছকলন। 
ত্াি মৃতু্য হয় ১৬০৫ সকনি ১৫ অকটািি। পরিমা রিকশ্বি িষদপরিো অনুসাকি এিা 
রছকলা ত্াাঁি ৬৩ত্ম জন্মিারষদেী। আেরস্মেিাকি রিখযাত্ সমোরলন সারহরত্যে উইরলয়াম 
থসেরপয়াি-এি জন্ম-মৃতু্য এেই ত্ারিকখ হকয়রছকলা। থসেরপয়াকিি জন্ম ২৩ এরপ্রল 
১৫৬৪ সাকল এিং মৃতু্য ২৩ এরপ্রল ১৬১৬ সাকল। মৃতু্যোকল ত্াি িয়স হকয়রছকলা ৫২ 
িছি। 
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