




উপ�মিণকা 

যখন আরব-গগেন ইসলাম-রিব মধ�াকােশ উিদত, সম� আরব-ভূিম ইসলাম-�গৗরেব �গৗরবাি�ত এবং সকেলই �সই �ভু হজরত �মাহা�েদর পদানত 

হইয়ােছ; �সই সময় একদা পিব� ঈেদাৎসব-িদেন হজরত �মাহা�দ �ধান �ধান িশষ�ম�লীর মেধ� উপেবশন কিরয়া ধেম�াপেদশ �দান কিরেতেছন। 

এমন সময় তদীয় �দৗিহ� অথ�াৎ মহাবীর হযরত আলী-এর দইু পু�-হজরত হাসান ও �হােসন বালকসুলভ আ�হবশতঃ কাঁিদেত কাঁিদেত মাতামেহর 
িনকট বসনভূষণ �াথ�না কিরেলন।  

হজরত ��হবেশ দইু �াতার গ��েল চু�ন করতঃ িজ�াসা কিরেলন, "কী রূপ বসেন �তামরা স�� হইেব?" হজরত হাসান সবুজ রেঙর ও হজরত 
�হােসন লালরেঙর বসন �াথ�না কিরেলন। ত��ুেত� ই �গ�য় �ধান দূত িজবরাইল, �ভু �মাহা�েদর িনকট উপি�ত হইয়া পরম কারুিণক পরেম�েরর 
আেদশবাক� কিহয়া অ�িহ�ত হইেলন। �গ�য় �সৗরেভ চতুিদ�ক আেমািদত হইল। �ভু �মাহা�দ �ণকাল �ানমুেখ িন�� হইয়া রিহেলন। িশষ�গণ তাঁহার 
তাদশৃ অব�া �দিখয়া িনতা�ই ভয়া�ল হইেলন। কী কারেণ �ভু এরূপ িচি�ত হইেলন, �কহই তাহা িকছু ি�র কিরেত না পািরয়া িবষ�-নয়েন তাঁহার 
মুখপােন চািহয়া রিহেলন।  

পিব� বদেনর মিলনভাব �দিখয়া সকেলর �ন�ই বা�-পির�ত হইল। িক� �কহই িজ�াসা কিরেত সাহসী হইেলন না। �ভু �মাহা�দ িশষ�গেণর 

তাদশৃ অব�া দশ�েন মেনর ভাব �গাপন কিরেত না পািরয়া িজ�াসা কিরেলন, "�তামরা হঠাৎ এরূপ দঃুিখত ও িবষািদত হইয়া কাঁিদেতছ �কন?"  

িশষ�গণ করেজােড় বিলেত লািগেলন, "�ভুর অেগাচর কী আেছ? ঘনাগেম িকংবা িনশােশেষ পূণ�চ� হঠাৎ মিলনভাব ধারণ কিরেল তারাদেলর 

�জ�ািতঃ তখন �কাথায় থােক? আমরা আপনার িচর-আ�াবহ। অক�াৎ �ভুর পিব� মুেখর মিলনভাব �দিখয়াই আমােদর আশ�া জি�য়ােছ। 
যত�ণ আপনার সহাস� আেস�র ঈদশৃ িবসদশৃ ভাব িবদ�মান থািকেব, তত�ণ ততই আমােদর দঃুখেবগ পিরবিধ�ত হইেব। আমরা �বশ বুিঝয়ািছ, 
সামান� বাত�াঘােত পব�ত কি�ত হয় নাই, সামান� বায়ু�বােহও মহাসমুে� �বল তর� উি�ত হয় নাই। �েভা! অনুক�া-�কােশ শী� ইহার �হতু 
ব�� কিরয়া অ�মিত িশষ�গণেক আ�� করুন।"  

�ভু �মাহা�দ ন�ভােব কিহেলন, "�তামােদর মেধ� কাহােরা স�ান আমার �াণািধক ি�য়তম হাসান-�হােসেনর পরম শ� হইেব। হাসানেক িবষপান 
করাইয়া মািরেব এবং �হােসনেক অ�াঘােত িনধন কিরেব, তাহারই িনদশ�ন�রূপ আজ দইু �াতা আমার িনকট সবুজ ও লাল রেঙর বসন �াথ�না 
কিরয়ােছ।"  

এই কথা শুিনয়া িশষ�গণ িনব�া� হইেলন। কাহােরা মুেখ এক�ও কথা সিরল না। তাঁহােদর ক� ও রসনা �েম শু� হইয়া আিসল। িকছুকাল পের 
তাঁহারা বিলেত লািগেলন, "�ভুর অিবিদত িকছুই নাই। কাহার স�ােনর �ারা এরূপ সাংঘািতক কায� সংঘ�ত হইেব, শুিনেত পাইেল তাহার 
�িতকােরর উপায় কিরেত পাির। যিদ তাহা ব�� না কেরন, তেব আমরা অদ�ই িবষপান কিরয়া আ�িবসজ� ন কিরব। যিদ তাহােত পাপ�� হইয়া 
নারকী হইেত হয়, তেব সকেলই অদ� হইেত আপন আপন প�ীগণেক এেকবাের পিরত�াগ কিরব। �াণ থািকেত আর �ী-মুখ �দিখব না, �ীেলােকর 
নামও কিরব না।"  

�ভু �মাহা�দ কিহেলন, "ভাই সকল! ঈ�েরর িনেয়ািজত কােয� বাধা িদেত এ জগেত কাহােরা সাধ� নাই; তাঁহার কলম রদ কিরেত কাহােরা �মতা 
নাই। তাঁহার আেদশ অল�নীয়। তেব �তামরা-অবশ��াবী ঘটনা �রণ কিরয়া �কন দঃুিখত থািকেব? িনরপরািধনী সহধিম�ণীগেণর �িত শা�-
বিহভূ� ত কায� কিরয়া অবলাগেণর মেন �কন ব�থা িদেব? তাহাও �তা মহাপাপ! �তামােদর কাহােরা মেন দঃুখ হইেব বিলয়াই আিম তাহার মূল বৃ�া� 
�কাশ কিরেত ইত�ত কিরেতিছ। িনতা� পে� যিদ শুিনেত বাসনা হইয়া থােক, বিলেতিছ-�বণ কর। �তামােদর মেধ� এই ি�য়তম মািবয়ার এক পু� 
জি�েব; �সই পু� জগেত এিজ� নােম খ�াত হইেব; �সই এিজ� হাসান-�হােসেনর পরম শ� হইয়া �াণবধ করাইেব। যিদও মািবয়া এ পয�� িববাহ 
কেরন নাই, তথািপ �সই অসীম জগি�ধান জগদী�েরর আ�া ল�ন হইবার নেহ, কখেনাই হইেব না। �সই অব�� সুেকৗশলস�� অি�তীয় �ভুর 
আেদশ কখেনাই ব�থ� হইেব না।"  

মািবয়া ধম� সা�ী কিরয়া �িত�া কিরেলন, "জীবন থািকেত িববােহর নামও কিরব না; িনেজ ই�া কিরয়া কখেনা �ীেলােকর মুখ পয�� �দিখব না।"  

�ভু �মাহা�দ কিহেলন, "ি�য় মািবয়া! ঈ�েরর কায�,-�তামার মত ঈ�রভ� �লােকর এরূপ �িত�ায় আব� হওয়া িনতা� অনুিচত। তাঁহার মিহমার 
পার নাই, �মতার সীমা নাই, �কৗশেলর অ� নাই।" এই সকল কথার পর সকেলই আপন আপন বা�েত চিলয়া �গেলন।  



িকছুিদন পের একদা মািবয়া মূ�ত�াগ কিরয়া �লুখ (�লুখ-িঢল, পািনর পিরবেত�  িঢল ব�বহার করা শা�স�ত) লইয়ােছন, �সই �লুখ এমন 
অসাধারণ িবষসংযু� িছল �য, িতিন িবেষর য�ণায় ভূতেল গড়াগিড় িদেত িদেত অি�র হইয়া পিড়েলন। ব�ুবা�ব সকেলর কেণ�ই মািবয়ার পীড়ার 

সংবাদ �গল। অেনকরূপ িচিকৎসা হইল; �মশ বৃি� ব�তীত িকছুেতই য�ণার �াস হইল না। মািবয়ার জীবেনর আশায় সকেলই িনরাশ হইেলন। 

�েম �েম তি�ষয় �ভু �মাহা�েদর কণ�েগাচর হইল, িতিন মহাব�ে� মািবয়ার িনকেট আিসয়া ঈ�েরর নাম কিরয়া িবষসংযু� �ােন ফুৎকার 
�দােন উদ�ত হইেলন।  

এমন সময় �গ�য় দূত আিসয়া বিলেলন, "�হ �মাহা�দ, কী কিরেতছ? সাবধান! সাবধান! ঈ�েরর নাম কিরয়া ম�পূত কিরেয়া না। এ সকলই 
ঈ�েরর লীলা। �তামার মে� মািবয়া কখেনাই আেরাগ�লাভ কিরেব না। সাবধান! ইহার সমুিচত ঔষধ �ী-সহবাস। �ী-সহবাসমাে�ই মািবয়া িবষম 
িবষ-য�ণা হইেত মুি�লাভ কিরেব। উহা ব�তীত এ িবেষর য�ণা িনবারেণর ঔষধ জগেত আর ি�তীয় নাই।" এই কথা বিলয়া �গ�য় দূত অ�িহ�ত 
হইেলন।  

�ভু �মাহা�দ িশষ�গণেক বিলেত লািগেলন, "ভাই সকল! এ �রােগর ঔষধ নাই। ইহজগেত ইহার উপয�ু িচিকৎসা নাই। একমা� উপায় �ী-
সহবাস। যিদ মািবয়া �ী-সহবাস কিরেত স�ত হন, তেবই �াণরা হইেত পাের।" মািবয়া �ী-সহবােস অস�ত হইেলন। 'আ�হত�া মহাপাপ' �ভু 
কতৃ�ক এই উপেদশ শুিনেত লািগেলন। পিরেশেষ সাব�� হইল �য, অশীিতবষ�য়া �কান বৃ�া �ীেক শা�ানুসাের �হণ কিরয়া তাহার সিহত সহবাস 
কিরেবন। কােয�ও তাহাই ঘ�ল। িবষম �রাগ হইেত মািবয়া মু� হইেলন। জীবন র�া হইল।  

অসীম করুণাময় পরেম�েরর �কৗশেলর কণামা� বুিঝয়া উঠা মানব�কৃিতর সাধ� নেহ। �সই অশীিতবষ�য়া বৃ�া �ী কাল�েম গভ� বতী হইয়া 
যথাসমেয় এক� পু�স�ান �সব কিরেলন। মািবয়া পূব� হইেত ি�রস�� কিরয়ািছেলন �য, যিদ পু� হয়, তখনই তাহােক মািরয়া �ফিলেবন; িক� 
পুে�র সুেকামল বদনম�েলর �িত একবার নয়ন-�গাচর কিরবামা�ই �বরীভাব অ�র হইেত এেকবাের িতেরািহত হইল। �দেয় সুমধুর 

বাৎস�ভােবর আিবভ� াব হইয়া তাঁহার মন আকষ�ণ কিরল। তখন পুে�র �াণ হরণ কিরেবন িক, িনেজই পুে�র জন� �াণ িদেত ��ত। আপন 
�াণ হইেতও িতিন এিজে�ক অিধক ভালবািসেত লািগেলন।  

বেয়াবৃি�র সিহত ভালবাসাও বৃি� পাইেত লািগল। িক� সমেয় সমেয় �সই িনদারুণ �দয়িবদারক বাক� মেন কিরয়া িনতা�ই দঃুিখত হইেতন। 
িকছুিদন পের মািবয়া দােম� নগের �ায়ীরূেপ বাস কিরবার বাসনা �ভু �মাহা�দ ও মাননীয় আলীর িনকেট �কাশ কিরয়া অনুমিত �াথ�না 
কিরেলন। আেরা বিলেলন, "এিজেদর কথা আিম ভুিল নাই। হাসান-�হােসেনর িনকট হইেত তাহােক দূের রািখবার অিভলােষই আিম মিদনা পিরত�াগ 
কিরেত স�� কিরেতিছ।"  

মাননীয় আলী সরল�দেয় স��িচে� �ািত-�াতা মািবয়ার �াথ�না �াহ� কিরয়া িনজ অিধকৃত দােম� নগর তাঁহােক অপ�ণ কিরেলন। �ভু �মাহা�দ 

কিহেলন, "মািবয়া দােম� �কন, এই জগৎ হইেত অন� জগেত �গেলও ঈ�েরর বাক� ল�ন হইেব না।" মািবয়া লি�ত হইেলন, িক� পূব�স�� 
পিরত�াগ কিরেলন না। অ�িদবেসর মেধ� িতিন সপিরবাের মিদনা পিরত�াগ কিরয়া দােম� নগের গমন কিরেলন এবং ত�ত� রাজিসংহাসেন 
উপেবশন কিরয়া �জাপালন ও ঈ�েরর উপাসনায় অিধকাংশ সময় যাপন কিরেত লািগেলন। এিদেক �ভু �মাহা�দ িহজির ১১ সেনর ১২ই রিবউল 
আউয়াল �সামবার �বলা স�ম ঘ�কার সময় পিব�-ভূিম মিদনায় পিব� �দহ রািখয়া �গ�বাসী হইেলন।  

�ভুর �দহত�ােগর ছয় মাস পের িবিব ফােতমা (�ভুকন�া, হাসান-�হােসেনর জননী, মহাবীর আলীর সহধিম�ণী) িহজির ১১ সেন পু� ও �ামী রািখয়া 
জা�াত (�বেহে�র নাম) বািসনী হইেলন। মহাবীর হজরত আলী িহজির ৪০ সেনর রমজান মােসর চতুথ� িদবস রিববাের �দহত�াগ কেরন। 

তৎপেরই মহামান� ইমাম হাসান মিদনার িসংহাসেন উপেবশন কিরয়া ধম�ানুসাের রাজ�পালন কিরেত লািগেলন। দােম� নগের এিজ� বয়ঃ�া� 

হইেল পিরবিণ�ত ঘটনা শুর ুহইল। 
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�থম �বাহ 

"তুিম আমার একমা� পু�। এই অতুল িবভব, সুিব�ৃত রাজ� এবং অসংখ� �সন�সাম� সকলই �তামার। দােম�-রাজমু�ট অিচের �তামারই িশের 

�শাভা পাইেব। তুিম এই রােজ�র �কা� �কা� �জার অধী�র হইয়া তাহািদগেক র�ণােব�ণ, �িতপালন এবং জাতীয় ধেম�র উৎকষ� সাধন কিরয়া 
সব�� পূিজত এবং সকেলর আদতৃ হইেব। বল �তা �তামার িকেসর অভাব? কী মন�াপ? আিম �তা ভািবয়া িকছুই ি�র কিরেত পািরেতিছ না। তুিম 
সব�দাই মিলন ভােব িবষািদত িচে� িবকৃতমনার ন�ায় অযথা িচ�ায় অযথা�ােন �মণ কিরয়া িদন িদন �ীণ ও মিলন হইেতছ। সমেয় সমেয় �যন 
এেকবাের িবষাদ-িস�ুেত িনম� হইয়া, জগেতর সমুদয় আশা জলা�িল িদয়া আ�িবনােশ ��ত হইেতছ; ইহারই-বা কারণ কী? আিম িপতা, আমার 
িনকেট িকছুই �গাপন কিরেয়া না। মেনর কথা অকপেট �কাশ কর। যিদ অেথ�র আবশ�ক হইয়া থােক, ধনভা�ার কাহার জন�? যিদ রাজিসংহাসেন 
উপেবশন কিরয়া রাজ�ভার �হে� �হণ কিরবার বাসনা হইয়া থােক, বল, আিম এই মু�েত� ই �তামােক মহামূল� রাজেবেশ সুসি�ত কিরয়া রাজমু�ট 
�তামার িশের অপ�ণ করাইেতিছ, এখনই �তামােক িসংহাসেন উপেবশন করাইেতিছ। আিম �চে� �তামােক রাজকােয� িনেয়ািজত �দিখয়া ন�র 
িব�সংসার পিরত�াগ কিরেত পািরেল তাহা অেপ�া ঐিহেকর সুখ আর কী আেছ? তুিম আমার একমা� পু�র�। অিধক আর কী বিলব-তুিম আমার 
অে�র যি�, নয়েনর পু�িল, ম�েকর অমূল� মিণ, �দয়ভা�ােরর মহামূল� র�, জীবেনর জীবনীশি�-আশাতর ুঅসমেয় মু�িরত, আশামু�ল অসমেয় 
মু�িলত, আশা-�সুম অসমেয় ��ু�ত। বাছা, সদাসব�দা �তামার মিলন মুখ ও িবমষ� ভাব �দিখয়া আিম এেকবাের হতাশ হইয়ািছ, জীবেনর আশা 
পিরত�াগ কিরয়ািছ। ঈ�র �তামার ম�ল করুন, মেনর কথা অকপেট আমার িনকট �কাশ কর। আিম িপতা হইয়া মেনর �বদনায় আজ �তামার 
হ�ধারণ কিরয়া বিলেতিছ সকল কথা মন খুিলয়া আমার িনকট িক জন� �কাশ কর না?" মািবয়া িনজ� েন িনেব�দসহকাের এিজ��ক এই সকল কথা 
িজ�াসা কিরেলন।  

এিজ� দীঘ�িনঃ�াস পিরত�াগপূব�ক বিলেত অ�সর হইয়াও �কান কথা বিলেত পািরেলন না; ক�েরাধ হইয়া িজ�ায় জড়তা আিসল। মায়ার আসি�র 
এমিন শি� �য, িপতার িনকট মেনাগত ভাব �কাশ কিরবার অবসর �া� হইয়াও মেনাভাব �কাশ কিরেত পািরেলন না; সাধ�াতীত �চ�া কিরয়াও 
মু��দেয় �কৃত মেনর কথা িপতােক বুঝাইেত পািরেলন না। যিদও বহু কে� 'জয়' শ�� উ�ারণ কিরেলন, িক� �স শ� মািবয়ার কণ�েগাচর হইল 
না। কথা �যন নয়নজেলই ভািসয়া �গল; 'জয়' শ�� �কবল জলমাে�ই সার হইল। গ��ল হইেত ব�ঃ�ল পয�� িবষাদ-বািরেত িস� হইেত লািগল। 
�সই িবষাদ-বাির�বাহ দশ�ন কিরয়া অনুতাপী মািবয়া আেরা অিধকতর দঃুখানেল দ�ীভূত হইেত লািগেলন। জেল অি� িনব�াণ হয়; িক� ��মাি� 
অ�ের ��িলত হইয়া �থেম নয়ন দ�ুর আ�েয় বা� সৃি� কের, পিরণােম জেল পিরণত হইয়া ��াত বিহেত থােক। �স জেল হয়ত বাহ�বি� সহেজই 
িনব�ািপত হইেত পাের, িক� মেনর আগুন ি�গুণ, চতুগু�ণ, শতগুণ �িলয়া উেঠ। এিজদ রােজ�র �য়াসী নেহন, �সন�সাম� এবং রাজমু�েটরও �ত�াশী 
নেহন, রাজিসংহাসেনর আকা�ীও নেহন। িতিন �য রে�র �য়াসী, িতিন �য মহামূল� ধেনর �ত�াশী, তাহা তাঁহার িপতার মেনর অেগাচর, বুি�র 
অেগাচর। পুে�র ঈদশৃী অব�া �দিখয়া মািবয়া যারপরনাই দঃুিখত ও িচি�ত হইেলন। �শেষ অ�স�রেণ অ�ম হইয়া বা�া�লেলাচেন পুনব�ার বিলেত 
লািগেলন, "এিজ�! �তামার মেনর কথা মন খুিলয়া আমার িনকট ব�� কর। অেথ� হউক বা সামেথ�� হউক, বুি� �কৗশেল হউক, �য �কান �কােরই 
হউক, �তামার মেনর আশা আিম পূণ� কিরবই কিরব। তুিম আমার যে�র র�, অি�তীয় ��হাধার। তুিম পাগেলর ন�ায় হতবুি�, অিবেবেকর ন�ায় 
সংসার-বিজ�ত হইয়া মাতা িপতােক অসীম দঃুখসাগের ভাসাইেব, বেন-বেন, পব�েত পব�েত �বড়াইয়া �বড়াইয়া অমূল�জীবনেক তু��ােন হয়ত �কা� 
িদন আ�ঘাতী হইয়া এই িকেশার বয়েস মৃি�কাশায়ী হইেব, ইহা ভািবয়া আমার �াণ িনতা�ই আ�ল হইেতেছ; িকছুেতই ি�র হইেত পািরেতিছ না। 

জীবন �যন �দহ ছািড়য়া যাই যাই কিরেতেছ, �াণপািখ �যন িপ�র ছািড়য়া উিড়-উিড় কিরেতেছ। বল �দিখ বৎস! �কা� চে� মািবয়া �তামার 

�াণশূন� �দহ �দিখেব? বল �দিখ বৎস! �কা� �ােণ মািবয়া �তামার মৃতেদেহ �শষ বসন (কাফন) পরাইয়া মৃি�কায় ��ািথত কিরেব?"  

এিজ� করেজােড় বিলেত লািগেলন, "িপতঃ! আমার দঃুখ অন�। এ দঃুেখর সীমা নাই, উপশেমর উপায় নাই। আিম িনরূপায় হইয়াই জগেত আশা 
হইেত এেকবাের বহু দূের দাঁড়াইয়া আিছ। আমার িবষয়, িবভব, ধন, জন, মতা সম�ই অতুল, তাহা আিম জািন। আিম অেবাধ নই; িক� আমার 
অ�র �য �মািহনী-মূিত� র সুতী� নয়ন-বােণ িব� হইেতেছ, �স �বদনার উপশম নাই। িপতঃ! �স �বদনার �িতকােরর �িতকার নাই। যিদ থািকত, 
তেব বিলতাম! আর বিলেত পাির না। এতিদন অিত �গাপেন মেন মেন রািখয়ািছলাম, আজ আপনার আ�া িশেরাধায� কিরয়া মেনর কথা যতদূর 
সাধ� বিললাম। আর বিলবার সাধ� নাই। হয় �দিখেবন, না হয় শুিনেবন-এিজ� িবষপান কিরয়া �যখােন �শাকতােপর নাম নাই, �ণেয় হতাশ নাই, 
অভাব নাই এবং আশা নাই, এমন �কান িনজ� ন �ােন এই পাপময় �দহ রািখয়া �সই পিব�ধােম চিলয়া িগয়ােছ। আর অিধক বিলেত পািরেতিছ না, 
�মা কিরেবন।" এই কথা �শষ হইেত-না-হইেতই বৃ�া মিহষী একগািছ সূবণ�-যি�-আ�েয় ঐ িনজ� ন গৃহমেধ� আিসয়া এক পাে�� দ�ায়মান হইেলন। 
এিজ� শশব�ে� উ�য়া জননীর পদচু�ন কিরয়া িপতার পদধূিল �হণা�র �স �ান হইেত ��ান কিরেলন। দােম�ািধপিত মিহষীেক অভ�থ�না কিরয়া 
অিত যে� মসনেদর (মসনদ পারস� শ�। অেনেক �য মসল� শ� ব�বহার কেরন, তাহা স�ূণ� �ম) পাে�� বসাইয়া বিলেত লািগেলন, "মিহষী! 
�তামার কথা�েম আজ বহু য� কিরয়াও কৃতকায� হইেত পািরলাম না; মেনর কথা িকছুেতই ভাি�ল না। পিরেশেষ আপিনও কাঁিদল, আমােকও 



কাঁদাইল। �স রাজ�ধেনর িভখারী নেহ, িবন�র ঐ�েয�র িভখারী নেহ; �কবল এইমা� বিলল �য, আমার আশা পূণ� হইবার নেহ! আর �শেষ যাহা বিলল 
তাহা মুেখ আনা যায় না; �বাধ হইেতেছ �যন �কান মায়ািবনী �মাহনীয় রূেপ িবমু� হইয়া এইরূপ �মাহময়ী অব�া �া� হইয়ােছ।"  

রাজমিহষী অিত কে� ম�ক উে�ালন কিরয়া কি�তকে� বিলেত লািগেলন, "মহারাজ! আিম অেনক স�ােন জািনয়ািছ, আর এিজ�ও আপনার 
িনকেট আভােস বিলয়ােছ।-আবদলু জা�ারেক �বাধ হয় আপিন জােনন?"  

মািবয়া কিহেলন, "তাহােক �তা অেনক িদন হইেতই জািন।" "�সই আবদলু জা�ােরর �ীর নাম জয়নাব।"  

"হাঁ হাঁ, �ক হইয়ােছ। আমার সে� কথা কিহবার সময় 'জয়' পয�� বিলয়া আর বিলেত পাের নাই।" একটু অ�সর হইয়া মািবয়া আবার কিহেলন, 
"হাঁ! �সই জয়নাব িক?"  

"আমার মাথা আর মু�ু! �সই জয়নাবেক �দিখয়াই �তা এিজ� পাগল হইয়ােছ। আমার িনকট কাঁিদয়া কাঁিদয়া বিলেত লািগল, মা, যিদ আিম 
জয়নাবেক না পাই, তেব আর আমােক �দিখেত পাইেবন না। িন�য় জানাজা (মৃত শরীেরর স�িতর উপাসনা) ��ে� কাফনবে�র তাবুতাসেন 
ধরাশায়ী �দিখেবন।" এই পয�� বিলয়া কাঁিদেত কাঁিদেত মিহষী পুনব�ার কিহেলন, "আমার এিজ� যিদ না বাঁিচল, তেব আর এই জীবেন ও বৃথা ধেন 
ফল িক?"  

�যন একটু সেরােষ মািবয়া কিহেলন, "মিহষী! তুিম আমােক কী কিরেত বল?"  

"আিম িক কিরেত বিলব? যাহােত এিজেদর �াণর�া হয় তাহারই উপায় করুন। আপিন বত�মান থািকেত আমার সাধ�ই-বা কী-কথাই-বা কী?"  

মািবয়া �রাষভের উ�য়া যাইেত উদ�ত হইেলন, বৃ�া মিহষী হ� ধিরবামা� অমিন বিসয়া পিড়েলন। বিলেত লািগেলন, "পাপী আর নারকীরা এ 
কােয� �যাগ িদেব। আিম ও-কথা আর শুিনেত চাই না। তুিম আর ও-কথা বিলয়া আমার কণ�েক কলুিষত কিরেয়া না। আপনার িজ�ােক ও পাপকথায় 
অপিব� কিরেয়া না। ভািবয়া �দখ �দিখ, ধম�-পু�েকর উপেদশ িক? পর�ীর �িত �ভােব �য একবার দিৃ� কিরেব, �কান �কার �ভােবর কথা 
মেনামেধ� �য একবার উিদত কিরেব, তাহারও �ধান নরক 'জাহা�ােম' বাস হইেব। আর ইহকােলর িবচার �দিখেত পাইেতছ! �লৗহদ� �ারা শত 
আঘােত পর�ীহারীর অি� চূণ�, চম� �য় কিরয়া জীবনা� কের। ইহা কী একবারও এিজেদর মেন হয় না? �জার ধন, �াণ, মান, জািত, এ সমুদেয়র 
র�াকত� া রাজা। রাজার কত�ব�কম�ই তাহা। এই কত� েব� অবেহলা কিরেল রাজােক ঈ�েরর িনকট দায়ী হইেত হয়। পিরণােম নরেকর �তেজাময় 

অি�েত দ�ীভূত হইয়া ভ�সাৎ হইেত হয়। তাহােতও িন�ার নাই। �স ভ� হইেত পুনরায় শরীর গ�ত হইয়া পুনরায় শাি�েভাগ কিরেত হয়। এমন 
গুরুপােপর অনু�ান করা দূের থা�ক, শুিনেতও পাপ আেছ। এিজ� আ�িবনাশ কিরেত চায়, করুক, তাহােত দঃুিখত নিহ। এমন শত এিজদ-শত �কন 
সহ� এিজ� এই কারেণ �াণত�াগ কিরেলও মািবয়ার চে� এক িব� ুজল পড়া দূের থা�ক বরং সে�াষ-�দেয় ঈ�রেক ধন�বাদ িদেব। একটা পাপী 

জগৎ হইেত বিহ�ৃত হইল বিলয়া ঈ�েরর সমীেপ এই মািবয়া �সই জগৎিপতার নােম সহ� সহ� সাধুবাদ সমপ�ণ কিরেব। পুে�র উপেরােধ, িক 
তাহার �াণ র�ার কারেণ ঈ�েরর বাক�-ল�ন কিরয়া মািবয়া িক মহাপাপী হইেব? তুিম িক তাহা মেন কর মিহষী? আমার �াণ থািকেত তাহা 
হইেব না, মািবয়া জগেত থািকেত তাহা ঘ�েব না-কখেনাই না।" 

বৃ�া মিহষী একটু অ�সর হইয়া মহারােজর হ� দঢ়ৃরূেপ ধারণ কিরয়া কাতরভােব বিলেত লািগেলন, "�দখুন মহারাজ! এিজ� �য ফাঁেদ পিড়য়ােছ, �স 
ফাঁেদ জগেতর অেনক ভাল ভাল �লাক বাঁধা পিড়য়ােছন। শত শত মুিন-ঋিষ, ঈ�রভ�, কত শত মহােতজ�ী িজেতি�য় মহাশি�িবিশ� মহাপুরুষ 
এই ফাঁেদ পিড়য়া ত��ান হারাইয়ােছন, তাহার সংখ�া নাই। আসি�, ��ম ও ভালবাসার কথা ধম�পু�েকও রিহয়ােছ। ভািবয়া �দিখেল �তীত হয়, 
মানুেষর মেধ�ই ভালবাসার জ�, ইহা কাহােকও িশ�া িদেত হয় না, �দিখয়াও �কহ িশ�া কের না, ভালবাসা �ভাবতঃই জে�। বাদশানা�দার! 
ইহােত নূতন িকছুই নাই, আপিন যিদ মেনােযাগ কিরয়া শুেনন, তেব আিম �ণয় �স� অেনক শুনাইেত পাির, দ�ৃা� �ারা �দখাইেতও পাির। জগেত 

শত শত ভালবাসার জ� হইয়ােছ, অেনেকই ভালবািসয়ােছ, তাহােদর কীিত�কলাপ আজ পয��-আজ পয�� �কন, জগৎ িবলয় না হওয়া পয�� 
মানব�দেয় সমভােব অি�ত থািকেব। বিলেবন, পা� িবেবচনা চাই। ভালবাসারূপ সমু� যখন �দয়াকােশ মানস-চে�র আকষ�েণ �ীত হইয়া উেঠ, 
তখন পা�াপা� �ান থােক না। িপতা, মাতা, সংসার, ধম�, এমন িক ঈ�রেকও মেন থােক িক না সে�হ। ইহােত এিজেদর �দাষ িক বলুন �দিখ? এই 
�নসিগ�ক কায� িনবারণ কিরেত এিজেদর িক �মতা আেছ? না আমার �মতা আেছ? না আপনারই �মতা আেছ? যাহাই বলুন মহারাজ! ভালবাসার 
�মতা অসীম!"  



মািবয়া বিলেলন, "আিম িক ভালবাসার �দাষ িদেতিছ? ভালবাসা �তা ভাল কথা। মানব-শরীর ধারণ কিরয়া যাহার �দেয় ভালবাসা নাই, �স িক 
মানুষ? ��মশূন�-�দয় িক �দয়? এিজেদর ভালবাসা �তা �সরূপ ভালবাসা নয়! তুিম িক িকছুই বুিঝেত পার নাই?" 

মিহষী কিহেলন, "আিম বুিঝয়ািছ, আপিনই বুিঝেত পােরন নাই। �দখুন মহারাজ! আমার এই অব�ােত ঈ�র সদয় হইয়া পু� িদয়ােছন। এ জগেত 
সংসারী মাে�ই পু� কামনা কিরয়া থােক। িবষয়িবভব, ধন-স�ি� অেনেকরই আেছ; িক� উপযু� পু�র� কাহার ভােগ� কয়� ফেল বলুন �দিখ? 
পু�-কামনায় �লােক কী না কের? ঈ�েরর উপাসনা, ঈ�রভ� এবং ঈ�রে�িমক �লােকর অনু�েহর �ত�াশা, যথাসাধ� দীন-দঃুখীর ভরণেপাষেণর 

সাহায� �ভৃিত যত �কার সৎকােয� মেন আন� জে�, স�ান-কামনায় �লােক তাহা সকলই কিরয়া থােক। আপিন ঈ�েরর িনকট কামনা কিরয়া 

পু�ধন লাভ কেরন নাই; আিমও পু�লােভর জন� বৃ� বয়েস ব িবদীণ� কিরয়া �শািণতিব� ুঈ�েরর উে�েশ উৎসগ� কির নাই। দয়াময় ভগবােনর 

�সােদ, অযািচতভােব এবং িবনাযে� আমরা উভেয় এ পু�র� লাভ কিরয়ািছ। অ�প�াৎ িবেবচনা কিরয়া ��াধ কিরেত হয়। �য এিজেদর মুখ, এক 
মু�ত�  না �দিখেল এেকবাের �ানশূন� হন, এিজে�ক সব�দা িনকেট রািখয়াও আপনার �দিখবার সাধ িমেট না, আিম �তা সকলই জািন, �কান সমেয় এই 
এিজে�ক �ােণ মািরেত ই�া কিরয়ািছেলন, তাহা পািরেলন কই? ঐ মুখ �দিখয়াই �তা হােতর অ� হােতই রিহয়ািছল। অ�াঘােত পুে�র �াণবধ-স�� 
সাধন কিরেবন দূের থা�ক, ��ােড় লইয়া শত শতবার মুখচু�ন কিরয়াও মেনর সাধ িমটাইেত পােরন নাই।"  

মািবয়া বিলেলন, "আমােক তুিম িক কিরেত বল?"  

মিহষী বিলেলন, "আর িক কিরেত বিলব। যাহােত ধম� র�া পায়, �লােকর িনকেটও িন�নীয় না হইেত হয় অথচ এিজেদর �াণর�া পায়, এমন �কান 
উপায় অবল�ন করাই উিচত।"  

"উিচত বেট, িক� উপায় আিসেতেছ না। �ূল কথা, যাহােত ধম� রা পায়, ধেম�াপেদ�ার আ�া ল�ন না হয় অথচ �াণািধক পুে�র �াণর�া হয়, 
ইহা হইেলই যেথ� হইল। �লাকিন�ার ভয় কী? �য মুেখ �লােক একবার িন�া কের, �স মুেখ সুখ�ািতর গুণগান করাইেত কত�ণ লােগ?"  

মিহষী বিলেলন, "আপনােক িকছুই কিরেত হইেব না, িকছু বিলেতও হইেব না, িক� �কান কােয� বাধা িদেতও পািরেবন না। মারওয়ােনর সে� 
পরামশ� কিরয়াই আিম সকল কায� কিরব। ধম�িবরু�, ধেম�র অবমাননা কী ধেম�াপেদ�ার আ�া ল�েনর অণুমা� স�াবনা �দিখেত পান, বাধা 
িদেবন, আমরা �া� হইব।"  

মহারাজ মহাসে�ােষ মিহষীর হ� চু�ন কিরয়া বিলেলন, "তাহা যিদ পার, তেব ইহা অেপ�া সে�ােষর িবষয় আর কী আেছ? এিজেদর অব�া 
�দিখয়াই আমার মেন �য কী ক� হইেতেছ, তাহা ঈ�রই জােনন। যিদ সকল িদ� র�া কিরয়া কায� উ�ার কিরেত পার, তেবই সব��কাের ম�ল; 
এিজ�ও �ােণ বাঁেচ, আিমও িনি��ভােব ঈ�র-উপাসনা কিরেত পাির।"  

�শষ কথাগুিল �বণ কিরয়া বৃ�া মিহষী অনু�লভাব-িব�াপনসূচক ম�ক স�ালন কিরেলন। তখন তাহার মেন �য িক কথা, রসনা তাহা �কাশ 

কিরল না; আকার-ইি�েত পিতবােক� সায় িদয়া �মৗনাবল�ন কিরেলন। �মৗন �যন কথা কিহল,-এই স��ই ি�র। 

 

ি�তীয় �বাহ 

মহারােজর সিহত মিহষীর পরামশ� হইল। এিজ�ও কথার সূ� পাইয়া তাহােত নানা�কার শাখা-�শাখা বািহর কিরয়া িবেশষ সতক� তার সিহত আবদলু 
জা�ােরর িনকট 'কােস�' ��রণ কিরেলন।  

পাঠক! কােস� যিদও বাত� াবহ, িক� ব�েদশীয় ডাকহরকরা'�ক প�বাহক মেন কিরেবন না। রাজপ�বাহক, অথচ সভ� ও িবচ�ণ;-মহামিত 
মুসলমান-�লখকগণ ইহােকই 'কােস�' বিলয়া িনেদ�শ কিরয়া িগয়ােছন। কােসেদর পির�দ সভ�তাবিজ�ত নেহ। সুধীর, সুগ�ীর, সত�বাদী, িম�ভাষী ও 
সু� না হইেল কােস�-পেদ �কহ বিরত হইেত পািরত না। তেব 'দূেত' ও 'কােসেদ' অিত সামান� �েভদমা�; 'কােস�' দূেতর সমতুল� মাননীয় নেহ। 
িবেশষ মেনানীত কিরয়াই আবদলু জা�ােরর িনকট কােস� ��িরত হইয়ািছল। আবদলু জা�ার ভ�বংশস�ূত, অব�াও ম� নেহ; ��ে� ভ�তা 



র�া কিরয়া জীিবকা িনব�াহ কিরেত পািরেতন; ত�ন� পেরর �ার� হইেত হইত না; তাঁহার ধনিল�া অত�� �বল িছল। িকেস দশ টাকা উপাজ� ন 
কিরেবন, কী উপােয় িনজ অব�ার উ�িত কিরেবন, কী �কৗশেল ঐ�য�শালী হইয়া অেপ�াকৃত অিধকতর সুখ��ে� সংসারযা�া িনব�াহ কিরেবন, 
এই িচ�াই সব�দা তাঁহার মেন জাগরূক িছল। তাহার একমা� �ী জয়নাব, �ামীর অব�ােতই পিরতৃ�া িছেলন, �কান িবষেয়ই তাঁহার উ� আশা িছল 
না। �য অব�ােতই হউক, সতী�ধম� পালন কিরয়া সংসারযা�া িনব�াহ করাই তাঁহার আ�িরক ই�া িছল। ধম�িচ�ােতও িতিন উদাসীন িছেলন না। 
আবদলু জা�ার সু� পুরষু না হইেলও তাঁহার �িত িতিন ভি�মতী িছেলন। �ামীপদেসবা করাই �গ�লােভর সু�শ� পথ, তাহা তাঁহার �দেয় সব�দা 
জাগরূক িছল। �লৗিকক সুেখ িতিন সুখী হইেত ই�া কিরেতন না, ভালবািসেতন না। �েমও ধম�পথ হইেত এক পদ িবচিলত হইেতন না। আবদলু 
জা�ার িনজ অদ�ৃেক িধ�ার িদয়া সমেয় সমেয় এিজেদর ঐ�য� ও এিজেদর রূপলাবণ� ব�াখ�া কিরেতন। তাহােত সতীসা�ী জয়নাব মেন মেন 
িনতা�ই �ু� হইেতন। িনতা� অসহ� হইেল বিলেতন, ঈ�র �য অব�ায় যাহােক রািখয়ােছন, তাহােতই পিরতৃ� হইয়া কায়মেন তাঁহার িনকট 
কৃত�তা �ীকার করা কত�ব�। পেরর ধন, রূপ, �দিখয়া িনজ অদ�ৃেক িধ�ার �দওয়া বুি�মােনর কত�ব� নেহ। �দখুন! জগেত কত �লাক আপনার 
অেপ�া দঃুখী ও পর�ত�াশী আেছ �য, তাহার গণনা করা যায় না। ঈ�েরর িবেবচনা অসীম। মানুেষর সাধ� িক �য, তাঁহার িবচার এবং িবেবচনায় 
�দাষাপ�ণ কিরেত পাের। তেব অ� মনুষ�গণ না বুিঝয়া অেনক িবষেয় তাঁহার কৃতকােয�র �িত �দাষােরাপ কের। িক� িতিন এমিন মহা�, এমিন 
িবেবচক, যাহার যাহা স�েব, �য যাহা র�া কিরেত পািরেব, িতিন তাহােক তাহাই িদয়ােছন। তাঁহার িবেবচনায় িতিন কাহােকও �কান িবষেয় বি�ত 

কেরন নাই। কৃত�তার সিহত তাঁহার গুণানুবাদ করাই আমােদর কত�ব�। 

�ীর কথায় আবদলু জা�ার �কান উ�র কিরেতন না, িক� কথাগুিল বড় ভাল �বাধ হইত না। তাঁহার মত এই �য, ধনস�ি�শালী না হইেল জগেত 
সুখী হওয়া যাইেত পাের না; সুতরাং িতিন সব�দাই অথ�িচ�ায় ব�� থািকেতন; ব�বসায় বািণজ� যখন যাহা সুিবধা মেন কিরেতন, তখন তাহাই 
অবল�ন কিরেতন; িনকট� বাজাের অন�ান� ব�বসািয়গেণর িনকট �ায় সব�দা উপি�ত থািকয়া অেথ�াপাজ� েনর পথ অনুস�ান কিরেতন। �কবল 
আহােরর সময় বা� আিসেতন। আহার কিরয়া পুনরায় কায��ােন গমন কিরেতন। আজ জয়নাব �ামীর আহারীয় আেয়াজেন ব�� হইয়া শী� শী� 
র�নকায� সমাধা কিরেলন এবং �ামী-স�েুখ �ভাজ�ব� �দান কিরয়া �হে� বায়ু ব�জন কিরেত লািগেলন। �ামী যাহােত সুেখ আহার কিরেত 
পােরন, �স পে� �সই সা�ী-সতী পরম য�বতী। এেক উ�� �েদশ, তাহােত �ল� অনেলর উ�াপ, এই উভয় তােপ জয়নােবর মুখখািন আর�বণ� 
ধারণ কিরয়ােছ। ললােট আর কপােল ঘম�ধারা ধিরেতেছ না। ললােট এবং নািসকার অ�ভােগ �ু� �ু� মু�ার ন�ায় ঘম�িব� ু�শাভা পাইেতেছ। 
গ�েদশ বিহয়া বুেকর বসন পয�� িভিজয়া িগয়ােছ। পৃ�বসেনর �তা কথাই নাই; এত িভিজয়ােছ �য, �সই িস�বাস �ভদ কিরয়া পৃ�েদেশর সুদশৃ� কাি� 
ফু�য়া বািহর হইেতেছ। পিরিহত বে�র �ােন �ােন কািলর িচ�; -হে� ও মুেখ নানা�কার ভে�র িচ�। এই সকল �দিখয়া আবদলু জা�ার বিলেলন, 
"তুিম �য বল, ঈ�র �য অব�ায় রােখন, �সই অব�ােতই স�� থািকেত হয়; িক� �তামার এ অব�া �দিখয়া আিম িক �কাের স�� থািকেত পাির 
বল �দিখ! আিম যিদ ধনবা� হইতাম, আমার যিদ িকছু অেথ�র সং�ান থািকত, তাহা হইেল �তামার এত ক� কখেনাই হইত না। �ানিবেশেষ, 
পা�িবেশেষ ঈ�েরর িবেবচনা নাই, এই�ই বড় দঃুেখর িবষয়। �তামার এই শরীর িক আগুেনর উ�াপ সহেনর �যাগ�? এই শরীের িক এত পির�ম সহ� 
হয়? �দখ �দিখ, এই দপ�ণখািনেত মুখখািন একবার �দখ �দিখ, িকরূপ �দখাইেতেছ!"  

আবদলু জা�ার এই কথা বিলয়া বামহে� একখািন দপ�ণ লইয়া �ীর মুেখর কােছ ধিরেলন। জয়নাব তৎ�িত ল� না কিরয়া দপ�ণখািন �হণপূব�ক 
উপেবশন�ােনর এক পাে�� রািখয়া িদেলন। গ�ীর বদেন বিলেলন, "�ীেলােকর কায� কী?"  

আবদলু জা�ার বিলেলন, "তাহা আিম জািন। আমার অব�া ভাল হইেল আিম অসংখ� দাস-দাসী রািখয়া িদতাম; তাহারাই সকল কায� কিরত। 
�তামােক এত পির�ম, এত ক� কখেনাই সহ� কিরেত হইত না।"  

জয়নাব বিলেলন, "আপিন যাহাই বলুন, আিম তাহােত সুখী হইতাম না। আপিন �বাধ হয় ি�র কিরয়ােছন �য, যাহােদর অেনক দাস-দাসী আেছ, 
মিণমু�ার অল�ার আেছ, বহুমূল� ব�ািদ আেছ, তাহারাই জগেত সুখী; তাহা মেন কিরেবন না, মেনর সুখই যথাথ� সুখ।"  

আবদলু জা�ার বিলেলন, "ও �কান কথাই নেহ। টাকা থািকেল সুেখর অভাব কী? আিম এিজেদর ন�ায় ঐ�য�শালী হইতাম, �তামােক কত সুেখ 
রািখতাম, তাহা আিম জািন, আর আমার মনই জােন। ঈ�র টাকা �দন নাই, কী কিরব, মেনর সাধ মেনই রিহয়া �গল।" 

গ�ীরবদেন জয়নাব কিহেলন, "ও-কথা বিলেবন না। শাহজাদা এিজেদর ন�ায় আপিন �মতাবা� বা ধনবা� হইেল আমার ন�ায় �� �ীর �িত 
আপনার ভালবাসা জি�ত না। আপনারই নয়ন আমােক �দিখয়া ঘৃণা কিরত। ঈ�েরর সৃি� অিত িবিচ�! কাহােকও িতিন সীমািবিশ� কিরয়া রূপবতী 
কেরন নাই। উ�াসেন বিসেল আপনার মন �সইরূপ উ�রূেপই �মািহত হইত। অব�ার পিরবত� েন মানুেষর মেনর পরী�া হয়।"  



"অব�ার পিরবত�ন হইেলই িক �ণয়, মমতা, ভ�তা ও সু�দ ভােবর পিরবত�ন হয়?"  

"হীন অব�ার পিরবত� েন অবশ�ই িকছু পিরবত� ন হয়,-িকছু �কন? �ায়ই পিরবত� ন হইয়া থােক। চািরিদেক চািহেলই অেনক �দিখেত পাইেবন। যাহারা 
ধনিপপাসু, অথ�েকই যাহারা ইহকাল-পরকােলর সুখসাধন মেন কের, তাহারা অথ�েলােভ অিত জঘন� কায� কিরেত একটুও িচ�া কের না, তাহারা অিত 
আদেরর ও যে�র ভালবাসা িজিনস�ও অথ�েলােভ িবসজ� ন িদেত িকছুমা� অেপ�া কের না।"  

িকি�ৎ �ু� হইয়া আবদলু জা�ার কিহেলন, "এ-কথাটা এক�কার আমােতই বিত� ল। তুিম যাহাই বল, জগেতর সমুদয় অথ�, সমুদয় ঐ�য� এক� 
কিরয়া আমার স�েুখ রািখেলও আিম আমার ভালবাসােক পিরত�াগ কিরেত পাির না। সকেলরই মূল� আেছ, ভালবাসার মূল� নাই। যখন মূল� নাই, 
তখন আর তাহার সে� অন� ব�র তুলনা িক, কথাই-বা িক?"  

আবদলু জা�ােরর আহার �শষ হইল। রীিতমত হ�মুখািদ ��ালন কিরয়া ব�বসােয়র িহসাবপ�ািদ লইেত িতিন ব�িতব�� হইেলন। �যখােন যাহা 
রািখয়ােছন, এেক এেক সং�হ কিরেলন। ব�বসােয়র সাহায�কারী অথচ িনকট-আ�ীয় ও�ােনর নাম কিরয়া মেন মেন বিলেত লািগেলন, "এখেনা 
আিসল না। আজ অেনক অসুিবধা হইেব। আর কত�ণ িবল� কিরব?" এই কথা বিলয়াই বা� হইেত যা�া কিরেলন, এমন সমেয় ও�মান অিত 
ব��ভােব আিসয়া বিলেলন, "আবদলু জা�ার! দােম� হইেত একজন কােস� আিসয়ােছ-অত�� ব��, অিতশয় পির�া�, অিতশয় �া�। �সই �লাক 
�তামােকই অে�ষণ কের। �তামার বাস�ােনর অনুস�ান না পাইয়া অেনক ঘুিরয়ােছ। শুিনলাম, তাহার িনকট দােম�ািধপিতর আেদশপ� আেছ।"  

ও�মােনর মুেখ এই কথা শুিনয়া আবদলু জা�ার শশব�ে� বা�র বািহের আিসেলন। কােস� ঈ�েরর গুণানুবাদ কিরয়া দােম�ািধপিতর ব�নার পর 
অিত িবনীতভােব আবদলু জা�ােরর হে� শাহীনামা �দান কিরেলন।  

আবদলু জা�ার শত শত বার �সই শাহীনামা চু�ন ও ম�েকাপির ধারণ কিরয়া কােসেদর যথােযাগ� অভ�থ�না কিরেলন। অন�র শাহীনামাহে�ই 
অ�ঃপুরমেধ� �িব� হইেলন। তথায় উপি�ত হইয়া িবেশষ ভি�সহকাের শাহীনামাখািন পাঠ কিরেলন। তাহােত িলিখত আেছ-  

"স�া� আবদলু জা�ার!  

�তামােক জানান যাইেতেছ �য, দােম�ািধপিত �তামার সিহত সা�াৎ কিরবার মানেস �রণ কিরয়ােছন। অিবলে� রাজধানীেত উপি�ত হইয়া 
রাজ�সাদলােভ �সৗভাগ� �ান কর।  

�ধান উিজর- 
মারওয়ান।"  

আবদলু জা�ার এতৎপােঠ মহােসৗভাগ� �ান কিরয়া জয়নাবেক কিহেলন, "আিম এখনই দােম�নগের যা�া কিরব। আিম এমন কী পুণ� কায� 

কিরয়ািছ �য, �য়ং বাদশাহ আমার সিহত সা�াৎ কিরেত ই�া কিরয়ােছন। ঈ�র জােনন, ভিবষ�েত কী আেছ।"  

আবদলু জা�ােরর এই সংবাদ �বেণ �িতেবশীরা সকেলই আ�য�াি�ত হইেলন। আবদলু জা�ােরর মহােসৗভাগ�! সকেলই শাহীনামা মহামােন� 
ম�েকাপির রািখয়া দােম�-িসংহাসেনর �গৗরব র�া কিরেলন। সকেলই একবােক� আবদলু জা�ােরর গুণানুবাদ কিরয়া কিহেলন, "আবদলু 
জা�ােরর কপাল িফিরল।" সমবয়সীরা বিলেত লািগল, "ভাই! তুিম �তা ভাগ�গুেণ বাদশােহর িনকট পিরিচত হইেল। স�ােনর সিহত রাজদরবােরও 
আ�ত হইেল। আমােদর কথা মেন রািখেয়া।"  

আবদলু জা�ার ব�িতব�� হইয়া রাজধানী গমেনর উেদ�াগী হইেলন। আ�ীয়-�জন এবং সাধারণ �িতেবশীগেণর িনকট ও জয়নােবর সমে� 

িবনয়ন�ভােব িবদায় �হণ কিরেলন। শাহীদরবাের গমন-উপেযাগী �য সকল বসন তাঁহার িছল, তৎসম� সং�হ কিরয়া বাহক-বাহন 
সমিভব�াহাের দােম�নগরািভমুেখ গমনাথ� ��ত হইেলন। �িতেবশীবগ� সহাস� বদেন তাঁহার �শংসাগান কীত� ন কিরেত কিরেত � � আবােস চিলয়া 

�গেলন। জয়নােবর চ�ু দ�ু বা�-সিলেল পিরপূণ� হইল। মেনর উ�ােস আবদলু জা�ার তৎকােল এতদূর িব�ল হইয়ািছেলন �য, যা�াকােল 
ি�য়তমা জয়নাবেক এক�ও মেনর কথা বিলয়া যাইেত মেন হইল না। সামান�তঃ িবদায় �হণ কিরয়াই �িরতগিতেত রাজদশ�েন যা�া কিরেলন। 
পদময�াদার এমনই �হক! 



তৃতীয় �বাহ 

এিজেদর িশরায় িশরায়, �শািণতিব�ুর �িত পরমাণ ুঅংেশ, �িত �াস-��ােস, শয়েন-�ে�, জয়নাব লােভর িচ�া অ�ের অিবচিলতভােব রিহয়ােছ। 
িক� �স িচ�ার উপেরও আর এক� িচ�া শু� মি�� মেধ� ঘুিরেতেছ। এক সমেয় এক মেন দইু �কােরর িচ�া অস�ব। িক� মূল িচ�ার কৃতকায�তা 
লােভর আশায় অন� এক� িচ�া বা ক�না আ�য় কিরয়া কােয�ে�ে� অবতীণ� না হওয়া যায়, এরূপ নেহ। �থম িচ�ায় কৃতকায� হইবার আশােতই 
বািহ�ক িচ�াই �বল হইয়া উেঠ। িচ�ার আধার ম�ক; িক� ভালবাসার িচ�াটু� ম�েক উিদত হইয়াই এেকবাের �দেয়র অ�ঃ�ান অিধকার কিরয়া 

বেস। তাহা যখনই মেন উদয় হয়, অ�ের ব�থা লােগ, �ৎিপে� আঘাত হয়। �দয়ত�ী �বহাগ-রােগ বািজয়া উেঠ। এিজ� আপাততঃ বাহ�িচ�ােতই 

মহাব��। কারণ এই িচ�ার মেধ� আশা, ভরসা, িনরাশা, সকলই রিহয়ােছ। কােজই পূব�ভােবর িকি�ৎ পিরবত� ন �বাধ হইেতেছ। এিজেদর নয়েন, 

ললােট ও মুখ�েত �যন িভ� ভাব সমি�ত। �দিখেলই �বাধহয় �কান দ�ীভূত িবকৃত ধাতুর উপের িকি�ৎ রজেতর পাকা িগ�ী হইয়ােছ। হঠাৎ 
�দিখেল চাি�চক�িবিশ� রজতপা� বিলয়াই �ম জে�। িক� মেনািনেবশ কিরয়া ল�� কিরেল সমাবৃত িবকৃত ধাতুর পরমাণ ুঅংশ নয়নেগাচর হইয়া 
চাি�চক�িবিশ� উ�লভােব �যন বহুদূের সিরয়া যায়। পুরবািসগণ এবং অমাত�গণ সকেলই রাজপুে�র তাদশৃ বািহ�ক �স� ভাব দশ�ন কিরয়া মহা 
আনি�ত হইেলন।  

মারওয়া� যিদও �ধানম�ী িছেলন না, িক� এিজেদর বুি�, বল, সহায়, সাহস যত িকছু কায� সকলই মারওয়া�। �ধানম�ী হামান �কবল রাজকায� 
ব�তীত সাংসািরক অন� �কান কােয� মারওয়ােনর মেত বাধা িদেত পািরেতন না; কারণ িতিন এিজেদর ি�য়পা�। সকল সমেয়ই সকল িবষেয়ই 
মারওয়ােনর সিহত এিজেদর পরামশ� হইত। �স পরামেশ�র সময় অসময় িছল না। িক পরামশ� তাহা তাঁহারাই জািনেতন।  

মারওয়ান বিলেলন, "রাজ�মার! মহারাজ বত�মান না থািকেল আপনােক কখেনাই এত ক� পাইেত হইত না।"  

এিজ� বিলেলন, "পুে�র �াধীনতা �কাথায়? কী কির, িপতা বত�মােন িপতার অমেত �কান কােয� অ�সর হওয়া পুে�র পে� অনুিচত। আিম হাসান-

�হােসেনর ভ� নিহ শাহজাদা বিলয়া মান� কির না, তাহােদর আনুগত� �ীকার কির না; নতিশের তাহােদর নােম দ�বৎ কির না; �সইজন�ই িপতা 
মহািবর�। আবার অন�ায় িবচাের একজেনর �াণবধ কিরয়া �াথ�িসি� কিরেত সাহস হয় না, ই�াও কের না। �লাকাপবাদ-তাহার পর পরকােলর 
দ�। আর �কন? মহারাজ �য একটু ইি�ত কিরয়ােছন, তাহােতই �তা মন�ামনা িসি�-আর চাই কী? ধম�িবরু� না হইেল �কান কােয� বাধা িদেবন না; 
ইহাই যেথ�। �য ম�ণা কিরয়া কায� আর� করা হইয়ােছ, যিদ কৃতকায� হইেত পাির, তেব আর অন� পেথ যাইবার আবশ�ক কী? একটা গুরুতর 
পাপভার মাথায় বহন কিরবারই বা �েয়াজন কী? নরহত�া মহাপাপ।"  

হঠাৎ সািদয়ানা বাদ� বািজয়া উ�ল। এিজ� কিহেলন, "অসমেয় আন�-বাদ� কী জন�? বুিঝ আবদলু জা�ার আিসয়া থািকেব।" উভেয় একটু 

��ভােব দরবার-অিভমুেখ অ�সর হইেলন। রাজকম�চািরগেণর �িত �য �য �কার আেদশ কিরয়ািছেলন, তৎসম�ই �িতপািলত হইয়ােছ। �কান 

িবষেয় িবশৃ�লা হয় নাই। দরবার পয�� গমনপেথ ��ণীব� �সন�গণ এখেনা পয�� যথা�ােন দ�ায়মান। ত�শ�েন তাঁহারা আেরা অিধকতর উৎসােহ 
�তগিতেত গমন কিরেত লািগেলন। পেথ কােসেদর সিহত �দখা হইল। কােস� সস�েম অিভবাদন কিরয়া িনেবদন কিরেলন, "রাজােদশ �িতপািলত 
হইয়ােছ। আবদলু জা�ার সমাদের গৃহীত হইয়ােছন। মহারাজ আম-দরবার বরখা� কিরয়া আবদলু জা�ােরর সিহত �খাশমহেল বার িদয়ােছন।" 
এই কথা বিলয়া কােস� পুনরায় অিভবাদন পূব�ক যথা�ােন ��ান কিরেলন।  

এিজ� মারওয়ােনর সিহত আন�মহেল উপি�ত হইয়া মহারাজেক অিভবাদন কিরেলন এবং রাজা�া�াি��েম িনিদ�� �ােন উপেবশন কিরয়া আবদলু 

জা�ােরর সিহত মহারােজর কেথাপকথন শুিনবার অেপ�ায় উৎ�ক রিহেলন।  

আবদলু জা�ার িবেশষ সতক� তার সিহত জাতীয় সভ�তা র�া কিরয়া করেজােড় মহারাজ-সমীেপ বিসয়া আেছন। পুে�র পরামশ�মত এিজেদর জননী 
�ামীর িনকট যাহা বিলয়ািছেলন, �য �কার কথার ��াব কিরেত পরামশ� িদয়ািছেলন, মািবয়া অিবকল �সইরূপ বিলেত লািগেলন, "আবদলু জা�ার! 
আমার ই�া �তামােক আিম সব�দা আমার িনকট রািখ। �কান �কার রাজকােয� িনযু� রািখেত ই�া কির না। কারণ তাহােত সমেয় সমেয় 
নানা�কার িচ�ায় িচি�ত হইেত হইেব। মি�দেলর আ�ানুবত� হইেত হইেব। অথচ রাজনীিত অনুসাের �কান �কাের পদময�াদা র�া করা �তামার 
পে� ক�ন হইয়া উ�েব। কােজই সকেলর িনকট হাস�া�দ হওয়ারই স�াবনা। আমার ই�া �য, �তামােক িনি��ভােব রাজপিরবােরর মেধ� রািখয়া 
িদই।"  



করেজােড় আবদলু জা�ার বিলেলন, "আিম দাসানুদাস আ�াবহ ভৃত�। যাহা আেদশ কিরেবন, িশেরাধায� কিরয়া �িতপালন কিরব। আমার িনতা� 
�সৗভাগ� �য, আিম আমার আশার অিতির� আদতৃ হইয়া রাজসমীেপ উপেবশেনর �ান পাইয়ািছ।"  

মািবয়া বিলেলন, "আবদলু জা�ার! আমার মেনাগত অিভ�ায় �ধান উিজর মারওয়ােনর মুেখ �বণ কিরয়া �তামার �িত�া পালন কর। আমার 
উপাসনার সময় অতীত �ায়, আিম আিজকার মত িবদায় হইলাম।"  

এই কথা বিলয়া মািবয়া �খাশমহল হইেত িন�া� হইেলন।  

ম�ী মারওয়া� বাদশােহর �িতিনিধ�রূপ বিলেত লািগেলন, "মাননীয় আবদলু জা�ার সােহব! আমােদর ই�া িছল �য, রাজসংসার হইেত রােজািচত 
আপনার িনত� িনয়িমত ব�েয়াপেযাগী স�ি� �দানপূব�ক অি�তীয় রূপেযৗবনস��া বহুগুণবতী িন�ল�চ�াননা মহামাননীয়া-রাজ�মারী সােলহার 
সিহত শা�স�ত পিরণয়সূে� আব� কিরয়া এই দােম�নগের আপনােক �ায়ী কির। ইহােত আপনার মত িক?"  

কেণ� এই কথা �েবশ কিরবামা� আবদলু জা�ার মেনর আনে� িব�া� হইয়া িকছুই উ�র কিরেত পািরেলন না। এিজেদর ভ�ী সােলহার পািণ�হণ 
কিরেবন, �াধীনভােব ব�য়িবধান জন� স�ি�ও �া� হইেবন, ইহা অেপ�া সুেখর িবষয় আর িক আেছ? জীবেন যাহা িতিন আশা কেরন নাই, �� �য 
অমূলক িচ�া, �ে�ও �কান িদন যাহা উপেদশ পান নাই, অভাবনীয়রূেপ আজ তাহাই তাঁহার ভােগ� ঘ�ল? ঈ�র সকলই কিরেত পােরন। ম�ীমুেখ এই 
বাক� �বণ কিরয়া আবদলু জা�ার �যন �ণকােলর জন� আ�হারা হইেলন! তখনই স�িতসূচক অিভ�ায় জানাইেতন, িক� হষ�িব�লতা আশু 
তাঁহার বা�শি� হরণ কিরল। �ণকাল পের বিলেলন, "ম�ীবর। আমার পরম �সৗভাগ�! রাজােদশ িশেরাধায�।"  

মারওয়া� বিলেলন, "আপনার অ�ীকাের আমরাও পরমান� লাভ কিরলাম; সম�ই ��ত, এখনই এই সভায় এই শুভলে� শুভকায� সুস�� হউক।"  

পূব� হইেতই এিজ� সম� ��ত কিরয়া রািখয়ােছন। মারওয়া��ক ইি�ত কিরবামা� পুেরািহত, অমাত�বগ�, পিরজনবগ� সকেলই একসে� উপি�ত 
হইেলন। ম�লবাদ� বািজেত লািগল। পুেরািহেতর আেদশ মত এিজ� পা�ীপে�র �িতিনিধ সাব�� হইেলন; মারওয়া� এবং আবদরু রহমান সা�ী 
হইেলন।  

এই �ােন িহ�ুপাঠকগেণর িনকট িকছু বিলবার আেছ। আমােদর িববাহ �থা একটু সংে�েপ বুঝাইয়া না িদেল এ উপি�ত িববাহ িবষয় বুিঝেত একটু 
আয়াস আবশ�ক হইেব। আমােদর িববাহ না হওয়া পয�� পা�প�ীয় �কান পুরষু িক �ীর পা�ীেক �দিখবার �থা নাই। (এটা আরবীয় �থা হেত পাের, 
তেব মুসলমানেদর �থা নয়। ইসলােম িববােহর আেগ শুধ ুপা� পা�ীেক �দিখেত পাের-সংকলক) 

পা� পূণ�বয়� হইেল পুেরািহেতর উপেদশ�েম �য �দেশ হউক না, কেয়ক� কথা আরবীয় ভাষায় উ�ারণ কিরেত হয়। পা�ীপ�ীয় অিভভাবকগেণর 
মেনানীত �িতিনিধেক পাে�র �সই কথাগুিলর �তু��র�রূপ কেয়ক� কথা বিলেত হয়। িববােহর মূল কথাই এই �য, ��াব আর �ীকার (ইজাব 

কবুল)। পা�ী �য িববােহ স�ত হইয়ােছন, তাহার �মাণ�রূপ দইু� সা�ীর �েয়াজন। তি�� আমােদর িববােহ অন� �কান �কার ধম�াচ� না, িক 

ম�পাঠ, িক অন� �কান �কার ি�য়া িকছুই নাই। তেব �লৗিকক �থানুসাের ধম�ভােব িশিথলয� ব�ি�গণ, িক �কহ আমােদর ধেম�র অ� মেন কিরয়া 
�য িকছু অনু�ান কেরন তাহা শা�স�ত নেহ। তাহা না কিরেলও িববাহ-ব�েন সুদঢ়ৃ �ি� িশিথল হয় না; িনয়ম ল�নেদােষ �কান �কার 
অম�লভেয়ও �কানও প�েক ভয়াতুর হইেত হয় না।  

��াব বাহুল�ভেয় তি�ষেয় আর অিধক আড়�র িন�েয়াজন �বাধ হইল। তেব এক� �ূল কথা, '�দনেমাহর'। অধুনা �য �কার ল� ল� টাকার 

�দনেমাহর �থা ভারতবেষ�র মুসলমানসমােজ �চিলত হইয়ােছ, �য �থানুসাের �ামীর যথাসব�� কন�ার �কা�গত কিরয়া �ামীেক পেথর িভখারী করা 
হইেতেছ, তাহা বড় ভয়�র। বৃ�শ-িবিধও এই ধম�সং�া� ও শা�স�ত। �কবলমা� �ীকার-উি� ধেন যথাথ� টাকার দািয়� �ীকােরর ন�ায় �ামীেক 
দায়ী কিরয়া তাহার �পতৃক স�ি�, আবাসভূিম িব�য়, পিরেশেষ �দহ পয�� বি�ে�ণীর সিহত কারাগাের আব� কিরয়া যেথ� ব�বহার কিরেতেছন; 

ইহা িনতা� আে�েপর িবষয়! আমােদরও �দাষ �য না আেছ, এরূপ নেহ। আপন আপন দিুহতার ভিবষ�ৎ িহতকামনায় আমরা �েম '�মাহরাণার' 
সংখ�া িদন িদন এত বৃি� কিরেতিছ। যাহারা ঐিহক পারি�ক উভয় রােজ�র রাজা, �সই �ভু মহ�েদর পিরবারগেণর মেধ� �মাহরাণার সংখ�া এত 
অ� িছল �য, পাঠকগণ শুিনয়া আ�য�াি�ত হইেবন। �ভু �মাহা�েদর কন�া হাসান �হােসেনর জননী িবিব ফােতমার �দনেমাহর আধুিনক পিরমাণ 
মু�ার িহসাব অনুসাের চাির টাকা চাির আনার �বিশ িছল না।  



পা�ীর স�িতসূচক �ীকারবাক� �কেণ� �বণ কিরবার জন� �িতিনিধ মহাশয় সা�ীসহ অ�ঃপুের �েবশ কিরেলন। িকছু�ণ পের তাঁহারা সভায় 
�ত�াগত হইয়া জাতীয় রীত�নুসাের সভা� সভ�গণেক অিভবাদনপূব�ক কিহেলন, "িবিব সােলহা এ িবষেয় অস�ত নেহন; িক� তাঁহার এক� কথা 
আেছ। �স কথা এই �য, িতিন পর�রায় শুিনয়ােছন, এই মাননীয় স�া� আবদলু জা�ার সােহেবর জয়নাব নােম আর এক� �ী আেছন, 
ধম�শা�ানসুাের জয়নাবেক না পিরত�াগ কিরেল িতিন এ িববােহ স�িতদান কিরেত পােরন না।" আেরা িতিন বিলেলন, "জয়নােবর কত �দহেমাহেরর 
জন� আবদলু জা�ার দায়ী তাহার পিরমাণ িতিন জািনেত চােহন না, তদিতির� জয়নােবর ভরণেপাষেণর জন� আেরা সহ� মু�া �দােন িতিন ��ত 
আেছন।" এই ��ােব হয়ত অেনেকরই ম�ক ঘুিরয়া যাইত, িচ�াশি�র পরী�া হইত, আ�িরক ভােবরও পরী�া হইত, িক� আবদলু জা�ােরর 

িবেবচনাশি� এতদূর �বল �য, অ�প�াৎ ভািববার জন� তাঁহার িচ�াশি�েক �ণকােলর িনিম� িবচিলত কিরেলন না;  

�যমিন �� �তিমন উ�র। আবদলু জা�ার বিলেলন, "আিম স�ত আিছ। মুেখর কথা �কন, তালাকনামা (�ী পিরত�াগ প�) এখনই িলিখয়া 
িদেতিছ।"  

�লখনী ও কাগজ সকলই ��ত িছল, আবদলু জা�ার �থেম পরেম�েরর নাম, পের �ভু �মাহা�েদর নাম িলিখয়া পিতপরায়ণা িনরপরািধনী সা�ী 
সহধিম�ণী জয়নাবেক তালাক িদেলন। সভা� অেনক মেহাদয় সা�ী ��ণীেত �-� নাম-ধাম �া�র কিরেলন। �িতিনিধর হ� িদয়া �সই 
তালাকনামাখািন সােলহার িনকট ��িরত হইল। জয়নােবর অনুমানবাক� সফল হইল। �িতিনিধ পুনরায় সা�ীসহ অ�ঃপুের গমন কিরেলন। সভা� 
সকেলই �ফু�িচে� সুি�র হইয়া বিসেলন। নূতন রােগ, নূতন তােল, আন�বাদ� বািজেত লািগল। িববাহসভা স�ূণ�রূেপই আন�ময়ী। আবদলু 
জা�ােরর ভবেন জয়নােবর �দয়ত�ী িছঁিড়য়া �গল। জলপূণ� আঁিখ দ�ু �বাধ হয় জলভাের ডুিবল। আবদলু জা�ার �তু��র অবিধ তালাকনামা 
িলিখয়া �িতিনিধর হে� অপ�ণ করা পয�� জয়নােবর মুখ�র ও তাঁহার অ�াত িবপদিবষেয় িচ�চা�েল�র �কৃতছিব �কৃতরূেপই িচ� কিরয়া 
পাঠকগণেক �দখাইেত পািরলাম না। কারণ তাহা ক�নাশি�র অতীত, মসীেলখনীর শি�-বিহভূ� ত।  

�িতিনিধ িফিরয়া আিসেলন। পূব� রীত�নসুাের সভা� সকলেকই পুনরািভবাদন কিরয়া বিলেলন,- "এ সভায় রাজম�ী, রাজসভাসদ, রাজপিরষ�, 
রাজা�ীয়, রাজিহৈতষী, বুি�মান, িবচ�ণ এবং বহুদশ� ব�ি�গণ সকেলই উপি�ত আেছন। সােলহা িবিব যাহা বিলেলন, ঈ�রেক �ত�� জািনয়া 
আিম তাহা অিবকল বিলেতিছ, আপনারা মেনােযাগপূব�ক �বণ করুন।-  

'�য ব�ি� ধনেলােভ কী রাজ�েলােভ, কী মানস�ম বৃি�র আশেয় িনরপরািধনী সহধিম�ণীেক পিরত�াগ কিরেত পাের, বহুকােলর �ণয় ও ভালবাসা �য 

ব�ি� এক মু�েত�  ভুিলেত পাের, অ�প�াৎ িবেবচনা না কিরয়া �য ব�ি� িবশ�ু দা�ত� �ণেয়র ব�ন-র� ুঅকাতের িছ� কিরেত পাের, তাহােক 
িব�াস কী? তাহার কথায় আ�া কী? তাহার মায়ায় আশা কী? এমন িব�াসঘাতক �ীিবনাশক অথ�েলাভী নরিপশােচর পািণ�হণ কিরেত সােলহা 
িবিব স�ত নেহন।'" 

সভা� সকেলই রাজ�মারীর বুি� ও িবেবচনার �শংসা কিরেত লািগেলন। আবদলু জা�ােরর ম�েক �যন সহ� অশিনর সিহত আকাশ ভাি�য়া 
পিড়ল। তাঁহার আকাশ-�সুেমর আমূল িচ�াবৃ� এককােল িনমূ �ল হইয়া �গল। �িতিনিধর বাক�-ব�াঘােত সুখ-��-তর ুদ�ীভূত হইল, পিরচারকগণ 
রাজ�মারীর অ�ীকৃত অথ� আবদলু জা�ােরর স�েুখ আিনয়া উপি�ত কিরল। আবদলু জা�ার তাহা �হণ কিরেলন না, কাহােকও িকছু না বিলয়া 
সভাভে�র �গালেযােগ রাজভবন হইেত বিহগ�ত হইয়া রাজদ� পির�দ পিরত�াগ কিরেলন এবং ফিকেরর �বশ ধারণ কিরয়া বেন বেন, নগের নগের, 
�বড়াইেত লািগেলন; গৃেহ আর �িতগমন কিরেলন না।  

কথা �গাপন থািকবার নেহ। আবদলু জা�ােরর স�ীরা িফিরয়া যাইবার পূেব�ই তাঁহার আবাসপ�ীেত উ� ঘটনা রা� হইয়ািছল। মূল কথাগুিল নানা 
অল�াের বিধ�ত-কেলবর হইয়া বাতােসর অে� অে� ছু�য়া জয়নাবেক এবং �িতেবিশগণেক মহা দঃুিখত কিরয়ািছল। তখন পয��ও িনি�ত সংবাদ 
�কহই পান নাই। অেনেকই িব�াস কেরন নাই। �সই অেনেকর মেধ� জয়নাবও একজন। আবদলু জা�ােরর সি�গণ বা�েত িফিরয়া আিসেল সে�হ 
দূর হইল। জয়নােবর আশা-তরী িবষাদ-িস�ুেত ডুিবয়া �গল। জয়নাব কাহােকও িকছু বিলেলন না, �কবল তাঁহার িপতােক সংবাদ িদয়া অিত মিলন-

�বেশ দঃুিখত �দেয় িপ�ালেয় গমন কিরেলন। 

চতুথ� �বাহ 

পিথক ঊ���ােস চিলেতেছন, িবরাম নাই। মু�ত�কােলর জন� িব�াম নাই। এিজ� �গাপেন বিলয়া িদয়ােছন, যখন িনতা� �া� হইেব, চলৎ-শি� 
রিহত হইেব, �ুধা িপপাসায় কাতর হইয়া পিড়েব, �সই সময় একটু িব�াম কিরেয়া। িক� িব�ামেহতু সময়টু� অপব�য় হইেব, িব�ােমর পর ি�গুণ 



�বেগ চিলয়া তাহা পিরপূণ� কিরেব। পিথক এিজেদর আ�া ল�ন না কিরয়া অিব�া� যাইেতেছন। এেক মরুভূিম, তাহােত �চ� আতপতাপ, িবেশষ 
ছায়াশূন� �া�র,-িব�াম কিরবার �ান অিত িবরল, �দশীয় পিথেকর পে� বরং সহজ, অপিরিচত িভ�েদশীয় পিথেকর পে� এই মরু�ােন �মণ করা 
িনতা�ই দঃুসাধ�। এ পিথক �দশীয় এবং পিরিচত। দােম� হইেত যা�া কিরয়ােছন। �কাথায় �কা� পব�ত, �কাথায় �কা� িনঝ� িরণীর জল পির�ার ও 
পােনাপেযাগী তাহাও পূব� হইেত জানা আেছ। পিথক এক� �ু� পব�ত ল�� কিরয়া তদিভমুেখ যাইেতেছন। কেয়কিদন পয�� অিব�া� চিলয়া এ�েণ 

অেনক দবু�ল হইয়া অিত কে� যাইেতেছন। িনিদ�� পব�েতর িনকট� হইেল পূব� পিরিচত আ�াস ও তৎসহ কেয়কজন অনুচেরর সিহত �দখা হইল।  

�মা��লমেক �দিখয়া আ�াস িজ�াসা কিরেলন, "ভাই �মা��লম! �কাথায় যাইেতছ?" �মা��লম উ�র কিরেলন, "িপপাসায় বড়ই কাতর, অে� িপপাসা-
িনবৃি� কির, পের আপনার কথার উ�র িদেতিছ।"  

আ�াস বিলেলন, "জল িনকেটই আেছ। ঐ কেয়ক� খজু� র বৃে�র িনকট িদয়া সুশীতল িনঝ� িরণী অিত মৃদ ুমৃদ ুভােব বিহয়া যাইেতেছ। চল ঐ খজু� র-
বৃতেল বিসয়া সকেলই একটু িব�াম কির, আিমও কেয়কিদন পয�� অত�� �া� হইেতিছ।"  

সকেল এক� হইয়া �সই িনিদ�� খজু� র-বৃতেল উপেবশন কিরেলন। আ�াস একখ� ��র ভূিম হইেত উঠাইয়া, ত�ল� ঝণ�ার সুি�� জেল জলপা� পূণ� 

কিরয়া এবং থিলয়া হইেত কতকগুিল �খ�ামা বািহর কিরয়া �মা��লেমর স�েুখ রািখয়া িদেলন। �মা��লম �থেম জলপান কিরয়া কথি�ৎ সু� হইেলন। 
দইু এক� �খ�ামা মুেখ িদয়া বিলেত লািগেলন, "ভাই আ�াস! এিজেদর িববাহ-পয়গাম (��াব) লইয়া আিম জয়নােবর ভবেন যা�া কিরেতিছ।"  

আ�াস বিলেলন, "�স কী! আবদলু জা�ার কী মিরয়ােছ?"  

�মা��লম বিলেলন, "না, আবদলু জা�ার মের নাই! জয়নাবেক তালাক িদয়ােছ।"  

আ�াস বিলেলন, "আহা! এমন সু�রী �ীেক কী �দােষ পিরত�াগ কিরল? জয়নােবর মত পিতপরায়ণা ধম�শীলা পিত�াণা ন��ভাবা রমণী এ �েদেশ 
অিত কমই �দখা যায়। আবদলু জা�ােরর �াণ এত ক�ন, ইহা �তা আিম আেগ জািনতাম না। �কা� �ােণ �সানার জয়নাবেক পেথর িভখািরণী 
কিরয়া িবষাদ সমুে� ভাসাইয়া িদয়ােছ?"  

�মা��লম বিলল, "ভাই! ঈ�েরর কায� মনষু�বুি�র অেগাচর। িতিন িক উে�শ� সাধন কিরেত �য িক কেরন, কাহার মেনর কী গিত, কী কারেণ �কা� 
কায�সাধেন �কা� সমেয় কী �কৗশেল কী-রূপ কিরয়া �য �কান কােয�র অনু�ান কেরন, তাহা িতিনই জােনন। আমরা �মপূণ� অ� মানব, আমােদর এই 
�ু� ম�েক এই �ু� িচ�ায় �সই অন� িব�েকৗশলীর িবিচ� �কৗশেলর অণুমা� বুিঝবার �মতাও নাই, সাধ�ও নাই!"  

আ�াস িজ�ািসেলন, "কত িদন আবদলু জা�ার জয়নাবেক পিরত�াগ কিরয়ােছ?"  

"অিত অ� িদন মা�।"  

"�বাধ হয়, এখন ই�� (শা�স�ত �বধব� �ত) সময় উ�ীণ� হয় নাই?"  

"��ােব �তা আর �কান বাধা নাই। ই�� সময় উ�ীণ� হইেলই শুভকায� স�� হইেব।"  

"ভাই �মা��লম! আিমও �তামােক আমার পে� উকীল িনযু� কিরলাম। জয়নােবর িনকট �থেম এিজেদর ��াব, �শেষ আমার �াথ�নার িবষয়ও 
�কাশ কিরেয়া। রাজেভাগ পিরত�াগ কিরয়া �য আমার �াথ�না �াহ� কিরেব, যিদও ইহা স�ব নেহ, তথািপ ভুিলেয়া না। �দখ ভাই! আশােতই সংসার, 
আশােতই সুখ এবং আশােতই জীবন, আশা কাহারই কম নেহ। আমার কথা ভুিলেয়া না। জয়নাব রূপলাবেণ� �দশিবখ�াত, পুরুষমাে�রই চ�ু 
জয়নাবরূেপ �মািহত; �ভাব, চির�, ধীরতা এবং ন�তাগুেণ জয়নাব সকেলর িনকেটই সমাদতৃ; তাহা আিম �বশ জািন। এ অব�ােতও �বাধ হয় 
আমার আশা দরুাশা নেহ। �দখ ভাই! ভুিলেয়া না-মেনর অিধকারী ঈ�র। িতিন �য িদেক মন িফরাইেবন, �যিদেক চালাইেবন, তাহা িনবারণ কিরেত 
এিজেদর রূেপর �মতা নাই, অেথ�রও �কানও �মতা নাই, �সই �মতাতীেদর িনকেট �কান �মতারই �মতা নাই। যাহাই হউক, আমার �াথ�না 
জয়নােবর িনকট অবশ�ই জানাইও; আমার মাথা খাও, ঈ�েরর �দাহাই, এ িবষেয় অবেহলা কিরেয়া না।" 



এইরূপ কেথাপকথেনর পর পর�র অিভবাদন কিরয়া উভেয় িভ� িভ� পেথ চিলয়া �গেলন। �মা��লম িকছুদূর যাইয়া �দিখেলন, মাননীয় ইমাম 
হাসান সশ� মৃগয়াথ� বিহগ�ত হইয়ােছন। ইমাম হাসান এ�েণ �য়ং মিদনার িসংহাসেন বিসয়া শাহীমু�ট ধারণ কিরয়ােছন; রাজ�ভার �হে� �হণ 
কিরয়ােছন। �মা��লমেক দূর হেত আগমন কিরেত �দিখয়া িতিন আিল�নােথ� হ� �সারণ কিরেলন। �মা��লম পদানত হইয়া হাসােনর পদচু�ন কিরয়া 
�জাড়কের স�েুখ দ�ায়মান রিহেলন।  

শাহজাদা হাসান বিলেলন, "ভাই �মা��লম! আমার িনকট এত িবনয় �কন? িক বিলেত ই�া কিরেতছ, অসে�ােচ �কাশ কর। তুিম �তা আমার 
বাল�কােলর ব�ু।"  

�মা��লম কিহেলন, "আপিন ধেম�র অবতার, ঐিহক পারি�ক উভয় রােজ�র রাজা; আপনার পদা�েয়ই সম� মুসলমােনর পির�াণ। আপনার পিব� 
চরণযগুল দশ�েনই মহাপুণ�,-আপনার পদধূিল পাপিবেমাচেনর উপয�ু মেহৗষিধ; আপনােক অ�েরর সিহত ভি� কিরেত কাহার না ই�া কের? 

আপনার পদেসবা কিরেত �ক না লালািয়ত হয়? আপনার পিব� উপেদশ �বণ কিরেত �ক না সমুৎ�ক হইয়া থােক? আিম দাসানুদাস, আেদেশর 
িভখারী, আেদশ �িতপালনই আমার �সৗভাগ�।"  

"আজ আমার িশকারযা�া সুযা�া। আিজকার �ভাত আমার সু�ভাত। বহুিদনা�ের আজ বাল�সখার �দখা পাইলাম। এ�েণ তুিম ভাই �কাথায় 
যাইেতছ?"  

"এিজেদর পিরণেয়র পয়গাম জয়নােবর িনকট লইয়া যাইেতিছ। হজরত মািবয়ার আেদশ, যত শী� হয়, জয়নােবর অিভ�ায় জািনয়া সংবাদ িদেত 
হইেব।"  

"এিজ� �য �কৗশেল এই ঘটনা ঘটাইয়ােছ, তাহা সকলই আিম শুিনয়ািছ। হজরত মািবয়া �য �য কারেণ এিজেদর কােয�র �িতেপাষকতা কিরয়ােছন, 
তাহাও জািনয়ািছ। অথবা মািবয়া �য ঐ সকল ষড়যে�র মূল বৃ�া� ঘুণাে�রও অবগত নেহন, তাহাও আমার জািনেত বািক নাই।"  

"আ�াসও জয়নােবর �াথ�। িবেশষ অনুনয় কিরয়া এমন িক, ঈ�েরর শপথ িদয়া িতিন বিলয়ােছন, অে� এিজেদর ��াব কিরয়া পিরেশেষ আমার 
��াব� কিরেয়া। এিজ� এবং আ�াস, উভেয়রই পয়গাম লইয়া আিম জয়নােবর িনকট যাইেতিছ। িতিন �য কাহার ��াব �াহ� কিরেবন, তাহা 
ঈ�রই জােনন।"  

হাস� কিরয়া হাসান কিহেলন, "�মাে�ম! আ�ােসর ��াব লইয়া যাইেত যখন স�ত হইয়াছ, তখন এ গরীেবর কথা�ই বা বািক থােক �কন? আিমও 
�তামােক উকীল িনযু� কিরলাম। সকেলর �শেষ আমার �াথ�না�ও জয়নাবেক �াপন কিরও। �ী-জািত �ায়ই ধনিপপাস ুহয়, আবার �কহ �কহ 
রূেপরও �ত�াশী হইয়া থােক। আমার না আেছ ধন, না আেছ রূপ। এিজেদর �তা কথাই নাই; আ�াসও �যমন ধনবান, �তমিন রূপবান; অবশ�ই 
ইহােদর �াথ�না অ�গণ�! জয়নাব-র� ইহােদরই �দয়ভা�াের থািকবার উপযু� ধন। �স ভা�াের যে�র �� হইেব না, আদেররও সীমা থািকেব না। 
�ীেলােকরা �ায়ই বািহ�ক সুখেকই যথাথ� সুখ িবেবচনা কিরয়া থােক। আমার গৃেহ সাংসািরক সুখ যত হইেব তাহা �তামার অিবিদত িকছুই নাই। 
যিদও আিম মিদনার িসংহাসেন উপেবশন কিরয়ািছ, িক� ধিরেত �গেল আিম িভখারী। আমার গৃেহ ঈ�েরর উপাসনা ব�তীত �কান �কার 
সুখিবলােসর আশা নাই। বাহ� জগেত সুখী হইবার এমন �কান উপকরণ নাই �য, তাহােত জয়নাব সুখী হইেব। সকেলর �শেষ আমার এই ��াব 
জয়নাবেক জানাইেত ভুিলেয়া না। �দখ ভাই! মেন রািখেয়া। িফিরয়া যাইবার সময় �যন জািনেত পাির �য, জয়নাব কাহার �াথ�না ম�রু কিরেলন।"  

এই বিলয়া পর�র অিভবাদনপূব�ক উভেয় িভ� িভ� িদেক গমন কিরেলন। পিথক যাইেতেছন। মেন মেন ভািবেতেছন, "হাঁ! ঈ�েরর কী অপূব� 
মিহমা! এক জয়নাব-রে�র িতন �াথ�,-এিজ�, আ�াস আর মাননীয় হাসান। এিজ� �তা পূব� হইেতই জয়নাবরূেপ আ�সমপ�ণ কিরয়া বিসয়া আেছ। 
�য িদন জয়নাবেক �দিখয়ােছ, জয়নােবর অ�ােত �য িদন এিজেদর নয়ন-চেকার জয়নােবর মুখচি�মার পিরমলময় সুধা পান কিরয়ােছ, �সই িদন 
এিজ� জয়নাবেক মন�াণ সমপ�ণ কিরয়া জয়নাব-রূপ-সাগের আ�-িবসজ� ন কিরয়ােছ; জয়নাবেকই জপমালা কিরয়া িদবািনিশ জয়নাব নাম জপ 
কিরেতেছ। জয়নাব ধ�ান, জয়নাব �ান!-আ�াস �তা এত অথ�শালী, এমন রূপবা� পুরুষ তাহারও মন আজ জয়নাব নােম গিলয়া �গল! ইমাম 

হাসান-যাঁহার পদছায়ােতই আমােদর মুি�, যাঁহার মাতামহ �সাদাৎ আমরা এই অ�য় ধেম�র সুিব�ািরত পিব� পথ �দিখয়া পরম কারুিণক 
পরেম�রেক িচিনয়ািছ, যাঁহার ভে�র জন�ই সব�দা �েগ�র �ার িবেমািচত রিহয়ােছ, এমন মহাপুরুষও জয়নাব লােভর অিভলাষী! অেহা!-জয়নাব কী 

ভাগ�বতী!" পিথক মেন মেন এইরূপ নানা কথা আে�ালন কিরেত কিরেত পথবাহন কিরেত লািগেলন। িচ�ারও িবরাম নাই, গিতর িব�াম নাই। 



প�ম �বাহ 
পিতিবেয়ােগ নারীজািতেক চাির মাস দশ িদন �বধব��ত �িতপালন কিরেত হয়। সামান� ব� পিরধান কিরয়া িনয়িমতাচাের মৃি�কায় শয়ন কিরেত 

হয়, সুগ�ৈতল�শ�, িচ�ের িচরুণী দান, �মেহিদ িক অন� �কান �কােরর অ�রাগ শরীের �লপন, যাহােত �ীেসৗ�য� বৃি� কের, তৎস�দায় হইেত 

এেকবাের বিজ�ত থািকেত হয়। জয়নােবর �বধব��ত এখনও স�� হয় নাই, পিরধােন িমলন বসন। আ� অথ�াৎ চ�ু ও কেণ�র মধ�ি�ত উভয় পা�� 
হইেত কেপাল ও ওে�র িন� িদয়া সমুদায় �ানেক আ� কেহ। এই আ��ান অপর পুরুেষর চে� পিড়েলই শা�ানুসাের মহাপাপ! �ীেলােকর পদতেলর 
উপির� সি��ান উল� থািকেলও মহাপাপ! সমুদায় অ� বে� আবৃত কিরয়া যিদ উপির উ� �ান�য় অনাবৃত রােখ, তাহা হইেল তাহােক উল� 
�ান কিরেত হয়। �ূল কথা, মিনব� হইেত পােয়র গুলফ পয�� এবং িনিদ�� আবরু�ান ব�াবৃত না থািকেল জাতীয় ধম�ানসুাের তাহােক উল� �ান 
কিরেত হয়। এই �কাের বে�র ব�বহার কিরেত না পারা সে�ও আমােদর �দেশ 'জানানা' রীিত �চিলত হইয়ােছ। আবার �কান �কান �দেশ শাে�র 

ময�াদা র�া ও �ী�াধীনতায় বাধা �দওয়া অনুিচত িবেবচনায় '�বাক� া' অথ�াৎ শরীরাবরণ বসেনর সৃি� হইয়ােছ। উ� �েদেশ সচরাচর �কাশ� �ােন 
বািহর হইেত হইেল �বাক� া ব�ব�ত হইয়া থােক। জয়নাব শা�স�ত �বধব� অব�ায় শু�েবশ পিরধান কিরয়া ঈ�েরর উপাসনায় িদনযািমনী যাপন 
কিরেতেছন। হে� ত�িব (জপমালা), সংসােরর সমুদায় কায� পিরত�াগ কিরয়া অদেৃ�র িলখন অখ�নীয় িবেবচনােতই আ�িরক দঃুখ সহ� কিরয়া 
�কবলমা� ঈ�েরর �িতই িনভ� র কিরয়া আেছন। এত মিলনভাব, তথাচ তাঁহার �াভািবক �সৗ�য� ও রূপমাধুেয� মানুষমাে�ই িবেমািহত।  

�মা��লম যথাসমেয় জয়নােবর ভবেন উপি�ত হইেলন। �াধীন �দশ, �াধীন �কৃিত, িনেজর ভাল ম� িনেজর �িতই িনভ� র। িবেশষ পূণ�বয়� হইেল 
িববাহিবষেয় ���াচািরতা হইয়া থােক, িনেজর িবেবচনার �িতই সম� িনভ� র কের। জয়নাব িপতার বত�মােন ও �দশীয় �থানুসাের এবং শা�স�ত 
�াধীনভােবই �মা��লেমর সিহত কথা কিহেত লািগেলন। তাঁহার িপতা অদূের দ�ায়মান থািকয়া উভেয়র কেথাপকথন আকষ�ণ কিরেত লািগেলন।  

�মা��লম বিলেলন, "ঈ�েরর �সােদ পথ�ম দূর হইয়ােছ। সিত�! �য উে�েশ� আিম �দৗত� কেম� িনযু� হইয়া আিসয়ািছ, এেক এেক িনেবদন কির, 
�বণ করুন। যিদও আপনার �বধব��ত আজ পয�� �শষ হয় নাই, িক� ��ােব অধম� নাই। আমােদর দােম�ািধপিত হজরত মািবয়ার িবষয় আপনার 
অিবিদত িকছুই নাই; তাঁহার রাজ-ঐ�য� সকলই আপিন �াত আেছন, �সই দােম�ািধপিতর একমা� পু� এিজেদর িববাহ পয়গাম লইয়া আিম 
আপনার িনকট আিসয়ািছ। িযিন এিজে�ক �ািমে� বরণ কিরেবন, িতিনই দােম�রােজ�র পাটরাণী হইেবন। রাজেভাগ ও রাজপির�েদ তাঁহার সুেখর 
সীমা থািকেব না। আর অিধক িক বিলব, িতিনই �সই সুিবশাল রােজ�র অধী�রী হইেবন। আর এক� কথা। পেথ আিসেত আিসেত �ভু �মাহা�েদর 
ি�য় পািরষদ আ�াস আমােক কিহেলন, িতিনও আপনার �াথ�। ঈ�র তাঁহােক সৃি� কিরয়া পুরুষ জািতর �সৗ�েয�র অতুল আদশ� �দখাইয়ােছন। িতিন 
অতুল িবভেবর অধী�র। িতিনও আপনার অনু�হ �াথ�না কেরন। অিধক� �ভু �মাহা�েদর কন�া িবিব ফােতমার গভ� জাত হজরত আলীর ঔরস-
স�ূত-পু� মিদনািধপিত হজরত হাসানও আপনার �াথ� িক� এিজেদর ন�ায় তাঁহার ঐ�য� স�দ নাই, �সন� সাম� নাই, উ�ল রাজ�াসাদও নাই। 
এই সকল িবষেয় স�মস�দশালী এিজেদর সিহত �কান অংেশই তাঁহার তুলনা হয় না। তাঁহার �ারা ইহকােলর সুখ সে�ােগর �কান আশাই নাই, অথচ 
�সই হাসান আপনার �াথ�। এই আমার �শষ কথা। িব�ুমা�ও আিম �গাপন কিরলাম না-িকছুমা� অতু�ি� কিরলাম না। এ�েণ আপনার �যরূপ 
অিভরুিচ।"  

আেদ�াপা� সম� �বণ কিরয়া জয়নাব অিত মৃদ�ুের সুমধুর স�াষেণ বিলেলন, "আজ পয�� আমার �বধব��ত স�� হয় নাই। �তাবসােন অবশ�ই 
আিম �ামী �হণ কিরব। িক� এ সময় �য িবষেয় আেলাচনা কিরেলও আমার মেন মহা কে�র উে�ক হয়। িক কির, িপতার অনুেরােধ এবং আপনার 
��ােব অগত�া মেনর কথা �কাশ কিরেত হইল। ঈ�র �য উে�েশ� আমােক সৃজন কিরয়ােছন, �স উে�েশ�র গুহ� কারণ �কবল িতিনই জােনন। আিম 
তাঁহার �য উে�শ� িসি�র উপকরণ, তাহা আমার জািনবার বা বুিঝবার �মতা নাই। আিম �ু� জীব, আিম �কন-অেনেক আপন আপন মূেল�র 
পিরমাণ বুিঝেত অ�ম। দয়াময় ঈ�র আমােক �য উে�েশ� সৃি� কিরয়ােছন, �য �কাের জীবনযা�া িনব�াহ কিরেত িনেয়ািজত কিরয়ােছন, িবধাতা 
অদ�ৃফলেক যাহা যাহা অি�ত কিরয়ােছন, তাহা অখ�নীয় এবং অিনবায�। কােজই সকল অব�ােতই �সই সব�শি�মা� ঈ�েরর িনেয়ািজত কােয� 
কৃত�তা �ীকার কিরয়া তাহােতই পিরতৃ� থাকা সব�েতাভােব কত�ব�। জীবন কয় িদেনর? জীবেনর আশা কী? এই চ�ু মুি�ত হইেলই সকল আশা-
ভরসা ফুরাইয়া যাইেব। তেব কেয়ক িদেনর জন� দরুাশার বশবত� হইয়া অমূলক উ� আশায় লালািয়ত হইবার ফল কী? ধন, স�ি�, রাজ� বা 
রূেপর আিম �ত�াশী নিহ। বড় মানুেষর মন বড় আশাও বড়; তাঁহােদর সকল কায� আড়�রিবিশ�, অথচ িকছুই নেহ। িব�ােসর ভাগ অিত অ�। 
�ূল কথা, িবষয়িবভব, রাজ�াসাদ এবং রাজেভােগর �লাভী আিম নিহ। �স �লাভ এ জীবেন কখেনাই হইেব না। মেনর কথা আজ অকপেট আপনার 
িনকট বিললাম।"  

�মা��লম কিহেলন, "ইহােত �তা আপনার মেনাগত ভাব �� বুিঝেত পািরলাম না?"  



"ইহা অেপ�া �� আর িক হইেত পাের? িযিন ঐিহক পারি�ক উভয় রােজ�র রাজা, িতিন যখন আমােক দাসীে�ণীর মেধ� �হণ কিরেত ই�া 
কিরয়ােছন, তখন আমার ন�ায় �সৗভাগ�বতী রমণী অিত কমই �দিখেত পাইেবন। আর ইহা �ক না জােন �য, যাঁহার মাতামেহর িনিম�ই জগেতর সৃি�; 
আিদপুরুষ হযরত আদম �ান�া� হইয়াই ঈ�েরর িনকট কৃত�তাসূচক সা�াে� �িণপাত কিরয়া ম�ক উে�ালন কিরয়াই �সই দয়ামেয়র আসেনর 
িশেরাভােগ যাঁহার নাম �থেমই �দিখয়ািছেলন, িতিন �সই �ভু হজরত �মাহা�েদর �দৗিহ�। িতিন যখন জয়নাবেক চািহয়ােছন, তখন জয়নােবর 
�গ�সুখ ইহকােলই সমাগত। পাপীর পােপর �ায়ি�� �কাথায় না আেছ? িক� সাধু পুরুেষর পদাি�ত হইেত পািরেল পরকােলর মুি�পেথর পাপক�ক 
িবদূিরত হইয়া �েগ�র �ার পির�ার থািকেব। তাঁহারা যাহার �িত একবার সে�হ নয়েন দিৃ�পাত কিরেবন, �সই ব�ি� নরকাি� হইেত মু� হইয়া 
�ধান �গ� জা�ােত নীত হইেব। আর অিধক কী বিলব, আমার �বধব��ত পূণ� হইেলই �ভু হাসান �য সমেয় আমােক দাসীে� �হণ কিরেবন, আিম 
মেনর আনে� �সই সমেয়ই �সই পিব� চরেণ আ�সমপ�ণ কিরব। অন� �কান �াথ�র কথা আর মুেখ আিনব না।"  

�মা��লম বিলল, "জয়নাব! তুিমই জগেত পিব� কীিত�  �াপন কিরেল। জগৎ িবলয় পয�� �তামার এই অ�য়কীিত�  সকেলর অ�ের �দদীপ�মান 
থািকেব। ধনস�ি�-সুখিবলােসর �ত�ািশনী হইেল না, রূপমাধুরীেতও ভুিলেল না, �কবল অন�ধােমর অন� সুেখর �ত�াশােতই দঢ়ৃ পণ কিরয়া পািথ�ব 
সুখেক তু��ান কিরেল। আিম �তামােক সহ� বার অিভবাদন কির। আমার আর �কান কথা নাই। আিম িবদায় হইলাম।"  

�মা��লম িবদায় হইেলন। যথাসমেয় �থেম ইমাম হাসান, পিরেশেষ আ�ােসর িনকট সমুদয় বৃ�া� �কাশ কিরয়া অপূব� িচ�ায় িনম� হইয়া 

দােম�ািভমুেখ যা�া কিরেলন। 

ষ� �বাহ 

�মা��লমেক জয়নােবর িনকেট পাঠাইয়া এিজ� �িতিদন িদন গণনা কিরেত লািগেলন। তাঁহার গণনা অনুসাের �যিদন �মা��লেমর �ত�াগমন স�ব, 
�সিদন চিলয়া �গল। �মা��লেমর আগমন �তী�ায় এিজ� সূয� অে�র কামনা কিরয়া স��ােদবীর �তী�ায় িছেলন। তেমাময়ী স��াও িদবাকেরর 
অ�াচেল গমেনর সে� সে�ই �দখা িদেলন। িক� এিজ� �মা��লমেক �দিখেত পাইেলন না। তাহার পর �েম স�াহ যায়, �মা��লমর সংবাদ নাই। �য পথ 
অিত কে� এক িদেন অিত�ম করা যায়, �স পথ এিজ� মনঃকি�ত গণনায় অধ� িদেন আিসয়া, �মা��লমর �ত�াগমন স�ব ি�র কিরয়া �য আ�� 
হইয়ািছেলন, �স তাঁহার �ম নেহ। কারণ �ণয়াকা�ীর �াণ আকাি�ত �ণয়র� লােভর সুসংবাদ শুিনেত অমূল� সময়েক যত শী� হয়, দূর কিরয়া 
একিদেন দইু িতন বার সূয�েক উদয় অ� কিরেত ই�া কের। আবার সুখসমেয়র দীঘ�তার জন� অেনেক অেনক সমেয় লালািয়ত হয়; 
ল�াপল�া�বাসীেক সহ�বার ধন�বাদ কের। ইহা িচরকালই �িসি� আেছ �য, সুখসূয� শী�ই অ�িমত হয়। সুখিনিশ শী� শী� ঊষােক আম�ণ কিরয়া 
�ভাতেক আনয়ন কের। সুখী দঃুখী পর�র সকেলরই আে�প এবং সকেলরই দঃুখ। িক� �ভাব কাহােরা কথায় কণ�পাত কের না। �ণয়ীর �িত 
অথবা �ণেয়র �িতও িফিরয়া তাকায় না। িবরহীর দঃুেখও দঃুিখত হয় না। সময় �য িনয়েম যাইেতেছ, �সই িনয়েম কতিদন যাইেব, তাহা �ক বিলেত 
পাের? এিজেদর মেন কত কথাই উদয় হইেতেছ। কথা ভাি�বার একমা� �দাসর মারওয়ান। �স মারওয়ানও এ�েণ উপি�ত নাই। নানা�কার িচ�ায় 

িচি�ত। 

মািবয়া পীিড়ত। তাঁহার ব�ািধ সাংঘািতক, বাঁিচবার আশা অিত কম। এিজেদর �স িদেক দ�ৃপাত নাই, িপতার �সবা-শু�ষােতও মন নাই; ��ু�ত 
�গালাপদলিবিনি�ত জয়নােবর সুেকামল বদনম�েলর আভা, �স আয়তেলাচনার নয়নভি�র সুদশৃ� দশৃ�,-িদবারাি� তাঁহার অ�রপেট আঁকা! 
�যুগেলর অ�ভাগ, যাহা সুতী� বােণর ন�ায় অ�র �ভদ কিরয়া অ�ের রিহয়ােছ, িদবারাি� �সই িবেষই িবষম কাতর। �সই নািসকার সরলভােব 

সব�দাই আ�ল। ঈষৎেলািহত অধেরা� পুনঃ পুনঃ �দিখবার আশা সততই বলবতী। আজ পয�� িচ�রগুে�র লহরীেশাভা ভুিলেত পােরন নাই। 
সামান� অল�ার, যাহা জয়নােবর কেণ� দিুলেত �দিখয়ািছেলন, �সই �দালায় তাঁহার ম�ক আজ পয�� অিব�া� দিুলেতেছ, ললােটর উপিরি�ত মালার 

জািল ('জািল'-আরবেদশীয় অল�ার) যাহা অধ�চ�াকাের িচ�েরর সিহত িমিলত হইয়া িকি�ৎভাগ ললােটর �শাভাবধ�ন কিরয়ািছল, তাঁহার মন�াণ 
�সই জােল আটক পিড়য়া আজ পয�� ছ�ফ� কিরেতেছ। �সই হািসপূণ� মুখখািনর হািসর আভা, জয়নােবর অ�ােত একবার �দিখয়ািছেলন, কতবার 
িন�া িগয়ােছন, কত শতবার চে�র পলক �ফিলয়ােছন, তথাচ �সই মধুর হািসর আভাটু� আজ পয��ও চে�র িনকট হইেত সিরয়া যায় নাই, সম�ই 
মেন জািগেতেছ। �মা��লম আিসেলই জয়নােবর কথা শুিনেবন। কত আ�েহ জয়নাব তাঁহার ��ােব স�ত হইয়ােছ, কথার ছেল �স কথা� অ�তঃ 
দ'ুবার িতনবার �দাহরাইয়া শুিনেবন। িক ভােব বিলয়ািছল, �মা��লমেক বারবার িজ�াসা কিরয়া তাহার আিদ অ� ত� ত� রূেপ শুিনেবন। �থম 
িমলেনর িনশীেথ জয়নাবেক িক বিলয়া সে�াধন কিরেবন, আজ পয��ও তাহার মীমাংসা কিরয়া উ�েত পােরন নাই। সােলহার িববােহর আিদ অ� 
ঘটনা এবং তাঁহার ভ�ীমা� �কহই নাই, অথচ সােলহা নাম-এই ষড়য� �য �কবল জয়নাব লােভর জন� হইয়ািছল, তাহা অকপেট বিলেবন িক না আজ 
পয��ও ি�র কিরেত পােরন নাই। এই সকল অমূলক িচ�ায় এবং �মা��লমর �ত�াগমেনর িবলে� পূব� হইেত আেরা অি�রিচ� হইয়ািছেলন। আজ 



খাদ�সাম�ী যথা�ােনই পিড়য়া রিহয়ােছ, �সবকগণ �ভুর আহােরর �তী�ায় িকি�ৎ দূের বিসয়া কত িক বিলেতেছ, মৃদ ুভােব নানা�কার অকথ� 
কথেন এিজেদর িন�া কিরেতেছ, 'ঈ�র দাস�শৃ�েল আব� কিরয়ােছন, িক কিরব উপায় নাই', এই বিলয়া িনজ িনজ অদ�ৃেক িধ�ার িদেতেছ। 
রজনী ি��হর গত হইল, তথাচ এিজেদর িচ�ার �শষ হইল না। কখেনা উ�েতেছন, গৃহমেধ� দইু চাির পদ চালনা কিরয়া আবার বিসেতেছন, �ণকাল 
ঐ উপেবশনশয�ােতই শয়ন কিরয়া এপাশ ওপাশ কিরেতেছন। �ুধাতৃ�া থািকেল অবশ�ই আহােরর �িত মেনােযাগ কিরেতন। সম�ই ভুল, িকছুেতই 

মন ি�র কিরেত পািরেতেছন না। 

সকল সমেয়ই সকল �ােনই, এিজেদর িনকট মারওয়ােনর যাইবার অনুমিত িছল। মারওয়ান আিসয়াই অিভবাদন কিরয়া স�েুখ উপেবশন কিরেলন। 
এিজেদর িচ�চা�ল� �দিখয়া িচি�তভােব বিলেলন, "যখন �কান পথ িছল না, তখনই িচি�ত হইবার কথা, এখন �তা হ�গত হইবারই অিধক স�াবনা; 
এখন আর িচ�া কী? বলুন �তা জগেত সুখী হইেত �ক না ই�া কের? আবার �স সুখ সামান� সুখ নয়, এেকবাের সীমার বিহভূ� ত। অব�ার একটু উ� 
পিরবত�ন হইেলই �লােক মহা সুখী হয়; এ �তা একটু পিরমাণ নয়, এেকবাের পাটরাণী। িবেশষ �ীজািত বািহ�ক সুখি�য়। আপিন �কান �কার সে�হ 
মেন �ান িদেবন না; িন�য় জািনেবন, জয়নাব কখেনাই অস�ত হইেব না। আিম ��া�ের িলিখয়া িদেত পাির �য, জয়নাব আপনারই হইেব এবং 
আপনারই অ� �শাভা কিরেব।"  

এিজ� বিলেলন, "সি�হান মেনর সে�হ অেনক। সকলগুিল �য যথাথ� সে�হ, তাহা নেহ। আিম �সজন� ভািবেতিছ না। জয়নােবর �বধব��ত সমাধা 
হইেত এখনও অেনক িবল�।"  

"�সই বা আর কত িদন? সময় যাইেতেছ, িফিরেতেছ না, এক ভােবও থািকেতেছ না। সমেয় গিতর িব�াম নাই, �াি� নাই, �াি� নাই। অবশ�ই 
যাইেব, অবশ�ই িবধব��ত সমাধা হইেব।"  

এিজ� সব�দাই চিকত। �কান �কােরর শ� কেণ� �েবশ কিরেলই এিজেদর মন কাঁিপয়া উ�ত। কারণ আর িকছু নেহ, �কবল �মা��লেমর আগমন 
স�ব। এিজ� উ�য়া বিসেলন। �বাধ হয় তাঁহার কােন �কান �কােরর শ� �েবশ কিরয়ািছল, তাহা না হইেল উ�য়া বিসেলন �কন? মারওয়ােনর তত 

মেনােযাগ নাই। এিজ� উ�য়া �দিখেলন �য, তাঁহার মাতার �ধানা পিরচািরকা �ে� আিসেতেছ। িনকেট আিসয়া বিলল, "শী� আসুন, মহারাজ 

আপনােক মেন কিরয়ােছন।"  

এিজ� �য �বেশ বিসয়ািছেলন, �সই �বেশই িপতার িনকেট গমন কিরেলন। মারওয়ানেক বিলয়া �গেলন, "তুিম একটু অেপ�া কর, আিম আিসেতিছ।" 
এই বিলয়া এিজ� চিলয়া �গেলন।  

মািবয়া পীিড়ত শয�ায় শয়ন কিরয়া আেছন, এিজেদর মাতা শয�ার পাে�� িন�তর আর এক� শয�ায় বিসয়া িবষ�বদেন চািহয়া আেছন। এিজ� 
সস�েম মাতার চরণ ব�না কিরয়া িনকেটই বিসেলন। মািবয়া মৃদ�ুের বিলেলন, "�মা��লম িফিরয়া আিসয়ােছ। (এিজ� চতুিদ� েক দিৃ�পাত কিরেত 
লািগেলন, কাহােকও �দিখেলন না।) জয়নােবর বুি�েত আিম শত শত ধন�বাদ কির। এত অ�বয়েস এত �ধয�গুণ কাহার? এমন ধম�পরায়ণা-
সতীসা�ীর নাম আিম কখেনাই শুিন নাই। জয়নােবর �েত�ক কথায় মন গিলয়া যায়। ই�া হয় �য, ধম�িবষেয় উপেদশ তাহার িনকট আমরাও িশ�া 
কির। ঈ�র তাহােক �যমন সু� কিরয়ােছন, �তমিন বুি�মতী কিরয়া আেরা ি�গুণ রূপ বাড়াইয়া িদয়ােছন! আহা! তাহার ধেম� মিত, ঈ�েরর �িত 
অচলা ভি� এবং ধম�নীিত সুনীিত কথা শুিনেল �ক না তাহােক ভালবািসেব? আবদলু জা�ার িনরপরােধ ঐ অবলা সতীর মেন �য দঃুখ িদয়ােছ, 
তাহার �িতফল �স অবশ�ই পাইেব।"  

এিজ� আসল কথার িকছুই স�ান পাইেতেছ না। িজ�াসা কিরেতও সাহস হইেতেছ না; মেনর মেধ� মেনর ভাব �তালপাড় কিরেতেছ। কী বিলয়া 

িজ�াসা কিরেবন, তাহাও হঠাৎ ি�র কিরেত পািরেলন না। তেব মেন মেন একটু ি�র কিরেলন, এত �শংসা �কবল আমার িশ�ার িনিম�। ইহার 

অথ�ই এই �য, আিম তাহােক িবেশষ আদের রািখ ও য� কির। এই ভািবয়া িবেশষ আ�েহ শুিনেত লািগেলন। 

এিজেদর মাতা বিলেলন, "ধেম� মিত অেনেকরই আেছ, সু�ও অেনক আেছ।"  

এিজেদর অ�রি�ত জয়নােবর �যুগেলর অ�ভাগ� সুতী� বাণ, যাহা অ�ের িবিঁধয়াই িছল, তাহােত আঘাত লািগল।  



মািবয়া কিহেলন, "অেনক আেছ, বেট, িক� এমন আর হইেব না। এই �তা মহৎ�েণর পিরচয় এখনই পাইেল। জয়নাব,-রূপ, ধন স�ি�র �ত�াশী 
নেহ রাজরাণী হইেতও তাঁহার আশা নাই। যাঁহার পদা�য় �হণ কিরেল পরকােল মুি� পাইেবন তাঁহার পয়গামই িতিন কবুল কিরয়ােছন।"  

এিজ� িজ�াস কিরেলন, "কাহার পদা�য় �হণ কিরেল পরকােল মুি� হয়? �স ব�ি� �ক?"  

মািবয়া বিলেলন, "িতিন �ভু �মাহা�েদর �দৗিহ� মাননীয় আলীর পু� হাসান। তুিম যাঁহােদর নাম শুিনেতও ক� �বাধ কর, জয়নাব �ীবুি� �ভােব 
�সই মহা�ার গুণ জািনয়াই তাঁহার পয়গাম সে�ােষর সিহত �ীকার কিরয়ােছন। �দখ এিজ�! তুিম আর হাসান �হােসেনর �িত ��াধ কিরেয়া না। মন 
হইেত সকল পাপ দূর কর। সত�পথ অবল�ন কর। �পতৃক ধম� র�া কর। পরকােলর সুগম� পেথর দরূুহ ক�ক সত�ধেম�র �জ�ািতঃ�ভােব িবন� 
কিরয়া �েগ�র �ার আিব�ার কর। �সই সে� ন�ায়পেথ থািকয়া এই সামান� রাজ� র�া কর। আিম আর কয়িদন বাঁিচব? আিম �য �কাের হাসান-
�হােসেনর আনুগত� ও দাস� �ীকার কিরলাম, তুিম তাহার চতুগু�ণ কিরেব। �তামা অেপ�া তাঁহারা সকল িবষেয়ই বড়?"  

তখন এিজেদর মুেখ কথা ফু�ল, বা�শি�র জড়তা ঘুিচল। িপতৃবাক�িবেরাধী হইয়া বিলেত অ�সর হইেলন, "আিম দােমে�র-রাজপু�। আমার 
রাজেকাষ ধেন সদা পিরপূণ�, �সন�-সামে� সব�বেল বলীয়া�! আমার সুরম� অতু�� �াসাদ এেদেশ অি�তীয়। আিম সব�িবষেয় পিরপূণ� এবং 
অভাবশূন�। আিম যার জন� �াণ পয�� পিরত�াগ কিরেত ��ত, আিম যার জন� রাজ�সুখ তু� কিরয়া এই িকেশার বয়েস জীবন পয�� িবসজ� ন 
কিরেত অ�গামী, যার জন� এতিদন এত ক� সহ� কিরলাম, �সই জয়নাবেক হাসান িববাহ কিরেব? এিজেদর চে� তাহা কখেনাই সহ� হইেব না। 
এিজেদর �াণ কখেনাই তাহা সহ� কিরেত পািরেব না। �য হাসােনর একস��া আহােরর সং�ান নাই-উপবাস যাহােদর বংেশর িচর�থা, এক� �দীপ 
�ািলয়া রাে�র অ�কার দূর কিরেত যাহােদর �ায় মতা হয় না, �সই হাসানেক এিজ� মান� কিরেব? মান� করা দূের থা�ক, জয়নাব লােভর 
�িতেশাধ এবং সমুিচত শাি� অবশ�ই এিজ� তাহািদগেক িদেব। আমার মেন �য ব�থা িদয়ােছ, আিম তাহা অেপ�া শত সহ�গুেণ তাহােদর মেন ব�থা 
িদব! এখিন হউক, বা দিুদন পেরই হউক, এিজ� বাঁিচয়া থািকেল ইহার অন�থা হইেব না, এই এিজেদর �িত�া।"  

মািবয়া অিত কে� শয�া হইেত উ�য়া সেরােষ বিলেত লািগেলন, "ওের নরাধম! িক বিলিল? �র পাষ�! িক কথা আজ মুেখ উ�ারণ কিরিল? হায়! 

হায়!! নূরনবী �মাহা�েদর কথা আজ ফিলল! তাঁর ভিবষ�ৎবাণী আজ সফল হইল। ওের পাপা�া! তুই িকেসর রাজা? তুই �কা� রাজার পু�? 
�তার িকেসর রাজ�? �তার ধনাগার �কাথায় �র বব�র? তুই �তা আজই জাহা�ামী (�ধান নারকী) হইিল! আমােক স�ী কিরিল। �র দরুা�া িপশাচ! 
�তােক �স িদন �ক বাচাঁইল? হায়! হায়!! আিম �তার এই পাপমুখ �দিখয়াই হােতর অ� হােত রািখয়ািছলাম। তাহার ফল হােত হােতই পাইলাম। ওের 
িবধম� এিজ�! �তার িপতা যাঁহােদর দাসানুদাস, তুই �কা� মুেখ তাঁহােদর �িত এমন অকথ� বিলিল? �তার িন�ার �কান কােলই নাই-ইহেলােকও নাই, 
পরেলােকও নাই। তুই জািন�, এ রাজ� �তার িপতার নেহ। �সই হাসােনর িপতা আলী অনু�হ কিরয়া-ভৃেত�র কােয� স�� হইয়া �ভু �যমন িকছু দান 
কেরন,-�সইরূেপ �তার িপতােক �কবলমা� �ভােগর জন� এই রাজ� দান কিরয়ােছন। ব� �তা তুই �কা� মুেখ এমন কক� শ শ� তাঁহােদর �িত ব�বহার 
কিরিল? আমার স�খু হইেত দূর হ! �তার ও পাপমুখ আিম আর এ �চ �দিখব না! আর �দিখব না! তুই দূর হ!"  

এিজ� �া� মুেখ উ�য়া চিলয়া �গেলন। এিজেদর মাতা নানা �কার সা�না কিরয়া মািবয়ােক বুঝাইেত লািগেলন, "আপিন ি�র হউন। ইহােত 
আপনার পীড়াই বৃি� হইেব। আপিন যত �বিশ উে�িজত হইেবন, ততই আপনার পীড়া বৃি� হইেব।"  

মািবয়া বিলেলন, "পীড়ার বৃি� হউক, আর আমার �াণ বািহর হইয়াই যাউক, �য কথা আিম আজ শুিনয়ািছ, িতলাধ�কাল বাঁিচেত আমার আর ই�া 
নাই।"-সেজাের এক� দীঘ�িনঃ�াস �ফিলয়া মািবয়া দইু হ� তুিলয়া কাঁিদেত কাঁিদেত ঈ�েরর িনকট �াথ�না কিরেত লািগেলন। "�হ দয়াময়! �হ 
করুণাময়! তুিম সব�শি�মান!-আমােক উ�ার কর। আিম �যন এিজেদর পাপমুখ আর না �দিখ। এিজেদর কথাও �যন কেণ� না শুিন। এিজ� আজ 
আমার অ�ের �য আঘাত িদয়ােছ, আর �ণকাল বাঁিচেতও আমার ই�া নাই। শী� আমােক এই পাপপরুী হইেত উ�ার কিরয়া লও।" হযরত মািবয়া 

এই �কার কাতর উি�েত ঈ�েরর উপাসনা কিরয়া ব�ািধশয�ায় শয়ন কিরেলন। 

স�ম �বাহ 

সময় যাইেতেছ। যাহা যাইেতেছ, তাহা আর িফিরয়া আিসেতেছ না। আজ �য ঘটনা হইল, কাল তাহা দইু িদন হইেব। �েম িদেনর পর িদন, স�াহ, 

প�, মাস অতীত হইল, �দিখেত �দিখেত কালচে�র অধীেন বৎসের পিরণত হইেব। বৎসর, বৎসর, অন� বৎসর। �য �কান ঘটনাই হউক, 
অিব�া� গিতেত তাহা বহুদূের িবিনি� হইেতেছ। জয়নােবর �বধব��ত সা� হইল। হাসান �য়ং জয়নােবর ভবেন যাইয়া জয়নাবেক িববাহ কিরয়া 



আিনেলন। �থমা �ী হাসেনবানু, ি�তীয়া জােয়দা, তৃতীয়া জয়নাব! হাসেনবানু �থমা �ী, ত�ভ� জাত একমা� পু� আবুল কােসম। আবুল কােসম 
পূণ�বয়�, সব�গুেণ গুণাি�ত। এ পয�� পিরণয়সূে� আব� হন নাই। িপতার অনুবত� থািকয়াই কালািতপাত কিরেতেছন। পুণ�ভূিম মিদনা অিত পিব� 

�ান। �লাকমাে�ই ঈ�রভ� পাপশূন� চির�। কােসম পিব� বংেশ জে�য়ােছন। তাঁহার আপাদম�ক পিব�। অ�িবদ�ােতও িবশারদ। এই অিমত-�তজী 

মহাবীর কােসেমর কীিত�  িবষাদ-িস�ুর এক� �বল তর�। পাঠকগণেক পূেব�ই তাহার িকি�ৎ পিরচয় িদয়া রািখলাম। জােয়দার স�ান-স�িত িকছুই 
নাই। এক ব�র দইু �ীবা হইেলই মহা �গালমাল উপি�ত হয়। সপ�ীবাদ �কাথায় না আেছ? হাসেনবানু হাসােনর �ধানা �ী সকেলর মাননীয়া। 

তৎ�িত জােয়দার আ�িরক িবে�ষভাব থািকেলও তাহা কােয� পিরণত কিরেত পািরেতন না। িক� জয়নােবর সিহত তাঁহার সমভাব চিলেত 
লািগল। জােয়দা ভািবয়ািছেলন, হাসান তাহােতই অনুর�। পূেব� যাহা হইবার হইয়ােছ, িক� জােয়দা বাঁিচয়া থািকেত পুনরায় দারপির�হ কিরেবন 
না। এ�েণ �দিখেলন, তাঁহার �স িব�াস �মস�ুল। এখন িন�য়ই বুিঝেলন, হাসােনর ভালবাসা আ�িরক নেহ;-আ�িরক হইেল এরূপ ঘ�ত না। এক 
মনও িভ� িভ� িতন ভােগ িবভ� কিরেত পািরেতন না। �েমই পূব�ভােবর অেনক পিরবত� ন �দিখেলন। হাসােনর কথায়, কােয� ভালবাসার িকছুই 
�� পাইেলন না; তথাচ পূব�ভাব, পূব� �ণয়, পূব� ভালবাসার মেধ� িক �যন একটু িছল তাহা নাই। �সই গৃহ, �সই �ামী, �সই হাসান, �সই জােয়দা 
সকলই রিহয়ােছ, তথাচ ইহার মেধ� িক �যন অভাব রিহয়ােছ। জােয়দা মেন মেন সাব�� কিরেলন, এ �দাষ আমার নয়, হাসােনর নয়, এ �দাষ 
জয়নােবর। জয়নাবেক �য এই �দােষ �দাষী সাব�� কিরেলন আিজও কিরেলন, কািলও কিরেলন, জীবন �শষ পয�� কিরয়া রািখেলন। �স �দাষ �েমই 
অ�ের ব�মূল হইয়া শ�ভাব আিসয়া দাঁড়াইল। জয়নাব এ�েণ তাঁহার দইু চের িবষ। জয়নাবেক �দিখেলই তাঁহার মেনর আগুন �িলয়া উেঠ। 
হাসেনবানুর ভেয় �য আগুন এতিদন চাপা িছল, �েম �েম জয়নােবর রূপরািশেজ�ািতঃেতেজ উে�িজত হইয়া �সই আগুন এেকবাের �িলয়া উ�ল। 
অ�ের আগুন, মুেখও জয়নাব নাম �বেণ এেকবাের আগুন হইয়া উ�েতন। �শেষ হাসেনবানু পয�� জািনেত পািরেলন �য, জােয়দা জয়নােবর নাম 
শুিনেলই �িলয়া উেঠ। হাসেনবানু কাহােকও িকছু বিলেতন না; িক� জয়নাবেক মেন মেন ভালবািসেতন। হাসান জয়নাবেক পূব� হইেতই 
ভালবািসেতন, য�ও কিরেতন, এখন পয��ও তাহার িকছুমা� ব�িত�ম হয় নাই। তথািপ জােয়দার মেন �য িক �কােরর উদাসভাব উদয় হইয়ােছ, 
িতিনই জােনন; আর কাহােরা জািনবার শি� নাই।  

এক অ�ের দইু মূিত� র �াপন হওয়া অস�ব। ইহার পর িতন� �য িক �কােরর স�ুলান হইল, সমভােব সমে�ণীেত �ান পাইল, তাহা আমােদর বুি�েত 
আিসল না; সুতরাং পাঠকগণেক বুঝাইেত পািরলাম না। আমােদর �ু� বুি�র �মতা কত? অ�শ� অ�েরর আয়�ই বা কত �য, ঐ মহাপুরুেষর 
কীিত�কলােপ বুি� চালনা কির। মেনর কথা মেনই থািকল। হাসান �কােশ� �ী�েয়র মেধ� �য িকছু ইতর িবেশষ �ান কিরেতন, তাহা �কহ কখেনাই 
জািনেত পােরন নাই। িতন �ীেকই সম-নয়েন �দিখেতন, সমভােব ভালবািসেতন, িক� �সই সমান ভালবাসার সে� সে� হাসেনবানুেক অেপ�াকৃত 
অিধক মান� কিরেতন। জয়নাব সব�ােপ�া সু�, �ভাবত তাঁহােক �বিশ আদর ও �বিশ য� কেরন, জােয়দার মেন এই�ই ব�মূল হইল। �কাশ� �কান 
িবষেয় �বিশ ভালবাসার িচ� কখেনা �দিখেত পান নাই, তথাচ তাঁহার মেন সে�হ ঘুিচল না। �কান িদন, জােয়দার �িত যে�র ��, িক �কান িবষেয় 

�িত, িক অণুমা�ও ভালবাসার লাঘব �দিখলাম না। তথাচ জয়নাব তাঁহার পরম শ�, চের শূল, সুখ-পেথর �ধান ক�ক।  

ইমাম হাসান ধম�শাে�র অকাট� িবিধ উল�ন কিরয়া জয়নাবেক িববাহ কেরন নাই। ই�া হইেল এখনও চতুথ� সংখ�া পূণ� কিরেত পােরন। ভালবাসার 
নূ�নািধেক� তাঁহার �কান �ী তাঁহােক �কান িন�া কিরেত পােরন না। তেব জােয়দা এত িবষািদনী হইেলন �কন? �কন জয়নাবেক িবষদিৃ�েত �দিখেত 
লািগেলন? �বাধ হয় জােয়দা ভািবেতন �য, এক� �ীর িতন� �ামী হইেল �স �ীেলাক� �য �কার সুখী হয়, িতন� �ীর এক �ামীও, �বাধ হয়, �সই 
�কার সুখেভাগ কের। িক� �সই �ামী�েয়র মেধ� যিদ �কান িবষেয় অসুিবধা িক �কান কারেণ িহংসা, ��ষ ও ঈষ�ার �াদভু� াব হইয়া আ�কলহ 
উপি�ত হয় এবং এেকর অিন� িচ�ায় ি�তীয় য� কের, তৃতীয় কাহােরা �পে� িক উভয়েক শ� মেন কিরয়া শ�িবনােশ এেকবাের কৃতস�� হয়, 
তেব আমারই বা না হইেব �কন? আিমও �তা শরীরী, আমারও �ুধা আেছ, তৃ�া আেছ, মাংসেপশী, ধমনী, �দয়, �শািণত, অি�, চম� ও ই�া সকলই 
আেছ, তেব মেনাভােবর িবপয�য় হইেব �কন? এক উপকরেণ গ�ত শরীের �াভািবক িনয়ম ল�ন অথবা িভ� ভাব হওয়া অস�ব। জগেত শ�ও 
িতন �কার। �থেম �কৃত শ�, ি�তীয় শ�র ব�ু, তৃতীয় িমে�র শ�! এই সূ� অনুসাের �ম�ব�ন হইেত হাসান �যন অে� অে� সিরেত লািগেলন।  

�ামীর িনরেপ� ভালবাসা জােয়দা আর ভালবািসেলন না, মেনর কথা মেনই থািকল। �কান িদন �কান �কাের কী �কান কথায় কী �কান কথার 
�সে�ও �স কথা মুেখ আনা দূের থা�ক, কে� পয��ও আিনেলন না। �ীেলাকমাে�ই �ভাবতঃ িকছু চাপা। তাহারা কাজকেম� �যমন ভারী, পিরমােণও 
তদেপ�া ি�গুণ ভারী; সহেজ উঠাইেত কাহােরা সাধ� নাই। এক এক� �ীেলােকর মেনর কপাট খুিলয়া যিদ িবেশষ ত� ত� ভােব �দখা যায়, আর 
যাহা আেছ, তাহা যিদ �চনা যায়, তাহা হইেল অেনক িবষেয় িশ�াও পাওয়া যায় এবং মেনর অ�কার �ায়ই ঘুিচয়া যায়। �স মেন না আেছ, এমন 
িজিনসই নাই। �স �দয়ভা�াের না আেছ, এমন �কান পদাথ�ই নাই। জয়নাব হাসেনবানুেক মেনর সিহত ভি� কিরেতন। জােয়দােকও �জ�� ভ�ীর 
ন�ায় মােন�র সিহত ��হ কিরেতন। িকছুিদন এই ভােবই চিলল। �কান কােলই �কান �কার �লােকর অভাব িছল না, এিজেদর চ�াে� আবদলু 
জা�ােরর দরুব�া হাসান পূেব�ই শুিনয়ািছেলন। আবার এখন পয�� জয়নােবর �মািহনী-মূিত�  এিজেদর চে� সব�দা িবরাজ কিরেতেছ। তাঁহার িববােহর 



পর এিজেদর �িত�া, মািবয়ার ভ�ৎসনা, সকল কথাই মিদনায় আিসয়ােছ। �কান কথা শুিনেতই তাঁহার আর বািক নাই। মািবয়া িদন িদন �ীণ ও 
বলহীন হইেতেছন, বাঁিচবার ভরসা অিত কমই আেছ, তাহাও �লাকমুেখ শুিনেতেছন। এিজেদর সিহত বাল�কােল বাল��ীড়া ঝগড়া িববাদ হইত, 
এিজ� তাঁহােদর দইু �াতােকই �দিখেত পািরেতন না, একথা লইয়াও সমেয় সমেয় গ��েল জয়নাবেক শুনাইেতেছন। এ�েণ জয়নাবলােভ বি�ত হইয়া 
শ�ভাব সহ�গুেণ এিজেদর অ�ের দঢ়ৃরূেপ �ায়ী হইয়ােছ, তাহাও জয়নাবেক বিলেতন। হাসান অেনক �লােকর মুেখ অেনক কথা শুিনেলন; �স সকল 
কথায় মেনােযাগ, িক িব�াস কিরয়া তাহার আিদ অ� ত� ত� কিরয়া কখেনাই শুিনেলন না। সাধারেণর মুেখ এক কথার শাখা-�শাখা বািহর হইয়া 
শত সহ� পে� পিরণত হয়। �স সময় মূল কথার অণুমা�ও িব�ােসর উপয�ু থােক না। হাসান তাহাই িবেবচনা কিরয়া এক কেণ� শুিনেলন, অন� কেণ� 

বািহর কিরয়া িদেলন। ধেম�াপেদশ, ধম�চচ� াই জীবেনর একমা� কায� মেন কিরয়া ঈ�েরর উে�েশ� জীবন উৎসগ� কিরয়ািছেলন। যিদও মিদনার 
রাজা, িক� রাজিসংহাসেনর পািরপাট� নাই, �সন� সাম� ধন জন িকছুই নাই। িক� আবশ�ক হইেল ঈ�র�সােদ অভাবও নাই। মিদনাবাসীরা 
হাসান-�হােসন দইু �াতার আ�াবহ িক�র, তাঁহােদর কােয�, তাঁহােদর িবপেদ িবনা অেথ�, িবনা �ােথ�, িবনা লােভ জীবন িদেত ��ত।  

হাসান স��াকালীন উপাসনা সমাধা কিরয়া তি� (জপমালা) হে� উপাসনা-মি�েরর স�েুখ পদচালনা কিরয়া ঈ�েরর নাম জপ কিরেতেছন, এমন 
সময় একজন ফিকর জাতীয় �থানুসাের অিভবাদন কিরয়া স�েুখ দ�ায়মান হইল। ফিকেরর মিলন �বশ, শত�ি�যু� িপরহান, মিলন বে� িশর 

আবৃত, গলায় ��েরর তি�, হে� কা�যি�। হাসােনর িকি�ৎ�ের দ�ায়মান হইয়া �সই বৃ� বিলেলন, "�েভা! আিম এক� পব�েতর উপর 

বিসয়ািছলাম। �দিখ �য, একজন কােস� আিসেতেছ, হঠাৎ ঈ�েরর নাম কিরয়া �সই কােস� ভূতেল পিতত হইল। কারণ িকছুই জািনেত পািরলাম না। 
িনকট� হইয়া �দিখ �য, এক� �লৗহশর তাহার ব�ঃ�ল িব� কিরয়া পৃ�েদশ পার হইয়া, ক�ন ��র খ� িব� কিরয়ােছ। �শািণেতর ধারা বিহয়া 
চিলেতেছ। �কাথা হইেত �ক শর িনেপ কিরল, এমন লঘুহে� শর িনে�েপ সুিনপণু �য, এক বােণ পিথেকর �দয় িব� কিরয়া পৃ� পয�� �ভদ কিরল। 
তখনও তাহার �াণ িবেয়াগ হয় নাই। দইু এক� কথা অ�ুট �র যাহা শুিনলাম, আর ভােবও যাহা বুিঝেত পািরলাম, তাহার মম� এই �য হজরত 
মািবয়া আপনার িনকট কােস� পাঠাইয়ািছেলন। িতিন অত�� পীিড়ত, বাঁিচবার ভরসা অিত কম। জীবেন �শষ �দখাশুনার জন�ই আপনােক সংবাদ 
িদেত �বাধ হয়, কােস� আিসেতিছল, আিম �তগামী অে�র পদ�িন শুিনয়া স�েুখ ল�� কিরলাম। �দিখলাম, এিজ� অে�াপির বীরসােজ ধনুহে� 
�বেগ আিসেত। পৃে�র বাম পাে�� তূণীর ঝুিলেতেছ, �দিখয়াই পব�েতর আড়ােল লুকাইলাম। আড়াল হইেত �দিখলাম, এিজ� অ� হইেত নািময়া পিথেকর 
ক�ব� খুিলয়া, একখািন প� লইয়া, অে� কষাঘাত কিরেত কিরেত চ�ুর অেগাচর হইল। আপনার িনকট �সই সংবাদ িদেত আিসয়ািছ। আর আমার 
�কান কথা নাই।" এই বিলয়া আগ�ক ফিকর পুনারিভবাদন কিরয়া একটু �তপেদ চিলয়া �গল। হাসান ভািবেত লািগল ফিকর �ক? �কনই-বা 
আমােক এ সংবাদ িদেত আিসয়ািছল? কথার �র ও মুখ�িব এেকবাের অপিরিচত বিলয়াও �বাধ হইল না। অেনকণ পয�� ফিকেরর িবষয় িচ�া 
কিরয়া িতিন �শেষ সাব�� কিরেলন �য, ফিকর আর �কহই নয়, এ �সই আবদলু জা�ার। এেক এেক আবদলু জা�ােরর অবয়ব ভাবভি� কথার �ের 
িন�য়ই �মাণ হইল �য, আর �কহই নয়, এ �সই আবদলু জা�ার। কী আ�য�! মানুেষর অব�া কখন িকরূপ হয় িকছুই জািনেত পারা যায় না। 
হজরত মািবয়ার কথা �যরূপ শুিনলাম ইহােত তাহার জীবনাশা অিত কমই �বাধ হয়। যাহা হউক, �হােসেনর সিহত পরামশ� কিরয়া যাহা কিরেত হয় 

কিরব; এই বিলয়া তৎণাৎ িনজ গৃহািভমুেখ চিলয়া �গেলন। 

অ�ম �বাহ 

মািবয়া পীিড়ত; এ�েণ িনজবেল আর উ�বার শি� নাই। এিজেদর মুখ �দিখেবন না �িত�া কিরয়ােছন। দােম�রাজ� যাঁহােদর �পতৃক রাজ�, 
তাঁহািদগেক িদয়া যাইেবন, মেন মেন ি�র কিরয়া হাসান-�হােসনেক আিনবার জন� কােস� পাঠাইয়ািছেলন। তাঁহারা এ পয�� আিসেতেছন না, �সজন� 
মহাব�� ও িচি�ত। �সই কােসেদর অদেৃ� যাহা ঘ�য়ােছ, তাহা এ পয�� িকছুই জািনেত পােরন নাই। �ধান উিজর হামা��ক িজ�াসা কিরেলন, 
"হাসান-�হােসেনর এত িদন না-আিসবার কারণ কী?"  

হামা� উ�র কিরেলন, "কােস� যিদ িনিব�ে� মিদনায় যাইয়া থােক, তেব হাসান-�হােসেনর না-আিসবার কারণ আমার বুি�েত আিসেতেছ না। 
আপনার পীড়ার সংবাদ পাইয়া তাঁহারা �য িনি��ভােব রিহয়ােছন, ইহা কখেনাই িব�াস� নেহ। আমার িন�য়ই �বাধ হইেতেছ, কােসেদর �কান 
অম�ল ঘ�য়া থািকেব।"  

এিজ� �সই রাি� হইেত আর মািবয়ার স�েুখ যাইেতন না। গু�ভােব অথ�াৎ মািবয়ার দিৃ�র অেগাচের �কান �ােন ��� থািকয়া তাঁহার �িতও িবেশষ 
ল�� রািখেতন। হামােনর সে� �য কথা কিহেতেছন, তাহাও িতিন তাঁহার িনিদ�� �ােন থািকয়া সমুদয় শুিনেতেছন। মািবয়া �ণকাল পের আবার 
মৃদ�ুের বিলেত লািগেলন, "এ রােজ� ম�েলর আর স�াবনা নাই। িন�য়ই �বাধ হইেতেছ, কােস� �কান িবপেদ পিড়য়ােছ; তাঁহারা মিদনায় না থািকেল 
অবশ�ই কােস� িফিরয়া আিসত। তাহা যাহাই হউক, আমার িচরিব�াসী বহুদশ� �মা��লমেকই পুনরায় মিদনায় পাঠাও। আর হাসান-�হােসেনর িনকট 



আমার প� হইেত একখািন �াথ�নাপ� িলিখয়া �মা��লেমর সে� দাও। তাহােত িলিখয়া িদও �য, আমার বাঁিচবার আশা নাই। পাপময় জগৎ 
পিরত�ােগর পূেব� আপনােদর উভয় �াতােক একবার �চে� �দিখেত ই�া কির। আেরা এক� কথা আিম ি�র স�ে� মন� কিরয়ািছ-আপনােদর এই 
�পতৃক দােম�রাজ� আপনািদগেক �ত�প�ণ কিরব, আমার আর রািখবার সাধ� নাই। এ কথাও িলিখেয়া �য, আপনািদগেক এই িসংহাসেন বিসেত 
�দিখেলই আমার জীবন সাথ�ক হইেব। হামান! �মা��লমেক িবেশষ সাবধােন মিদনায় পাঠাইও। নানা �কােরর সে�হ আমার মেন উপি�ত ও উদয় 

হইয়ােছ। (এিজ� এই মা� শুিনয়া হামােনর অদেৃশ� তথা হইেত অিত �ে� ��ান কিরেলন।) এত �গাপেন �মা��লমেক পাঠাইেব �য, তাহার স�ান আর 

এক� �াণীও না জািনেত পাের।" হামান িবদায় হইেলন এবং রাজােদশ �িতপালন কিরয়া তখিন �মা��লমেক মিদনায় পাঠাইেলন। 

ইমামভ� �মা��লম ঊ���ােস মিদনািভমুেখ চিলেলন। �মা��লম পাঠকগেণর অপিরিচত নেহন। �েম রাজধানী ছািড়য়া িতিন এক� �শ� বালুকাময় 
�া�েরর মধ� িদয়া যাইেতেছন। বালুকাময় ভূিম �রৗে�র উ�ােপ অি�ময় হইয়া �মা��লমর গমেন িবেশষ বাধা িদেতেছ। িক কেরন শী� যাইেত হইেব, 
�কান িদেক ল�� নাই, অিব�া� যাইেতেছন। অেনক �েলই ভূিম সমতল নেহ, �ােন �ােন ��রকণার ন�ায় �ূপাকার বালুকারািশ, পিরণােম ��ের 
পিরণত হইেব বিলয়া ভূিম হইেত িশেরাে�ালন কিরয়া রিহয়ােছ। �মা��লম �দিখেলন তাঁহার দিণ পা��� �ূপাকােরর আড়াল হইেত চািরজন অ�ধারী 
পুরুষ �বেগ আিসয়া তাঁহােক িঘিরয়া দাঁড়াইল। ঐ আ�মণকারীিদেগর মুখ ব� �ারা এরূেপ আবৃত �য, তাহােদর �রূপ, রূপ ও আকৃিত িকছুই �দখা 
যাইেতেছ না।  

�মা��লম িজ�াসা কিরেত লািগেলন, "�তামরা �ক? �কনই বা আমার গমেন বাধা িদেতছ?"  

তাহােদর মধ� হইেত একজন গ�ীর �ের বিলেত লািগল, "�মা��লম! �তামার �সৗভাগ� �য আজ তুিম কােস� পেদ বিরত হইয়াছ। তাহা না হইেল 
িজ�াসা করার অবসর পাইেত না, '�তামরা �ক?' এ কথা উ�ািরত হওয়ার পূেব�ই �তামার িশর বালুকায় গড়াগিড় যাইত, �দহ�ও িদি� �লািহত রে� 

রি�ত হইয়া ধরাশায়ী হইয়া থািকত। পির�ম কিরয়া আর হাঁ�য়া ক� কিরেত হইত না। যাহা হউক, যিদ িকছুিদন জগেতর মুখ �দিখেত চাও, তেব 

আর এক পদও অ�সর হইও না।"  

"�কন হইব না? আিম রাজ-কােস� হজরত মািবয়ার পীড়ার সংবাদ লইয়া মিদনা শিরেফ ইমাম হাসান-�হােসেনর িনকট যাইেতিছ, কাহার সাধ� 
আমার গিত �রাধ কের?"  

এই বিলয়াই �মা��লম যাইেত অ�সর হইেলন। তাহারাও বাধা িদেত লািগল।  

�মা��লম অিস িনে�ািষত কিরয়া বিলেলন, "কার সাধ�? �ক �মা��লমর পথেরাধ কের? গমেন �ক বাধা �দয়?" এই বিলয়া �মা��লম চিলেলন; এত 
�তেবেগ �মা��লমর তরবাির স�ািলত হইেত লািগল �য, পির�ৃত অিসর চাি�চেক� সকেলর চে� ধাঁধা লািগয়া �গল, এক পদও আর �মা��লেমর িদেক 
�কহ অ�সর হইেত পািরল না।  

উহার মধ� হইেত একজন হঠাৎ মুেখর ব� খুিলয়া বিলেত লািগল, "�মা��লম �তামার চ�ু �কাথায়?"  

�মা��লেমর চ�ু �যমন তাহার মুেখর �িত পিড়ল, অমিন তরবাির হ� হইেত িনে�প কিরয়া অিভবাদনপূব�ক করেজােড় দ�ায়মান রিহেলন। এিজেদর 
আেদেশ স�ীরা �মা��লেমর অ� হইেত অ�শ� কািড়য়া লইল। মািবয়ার প�খািন এিজ� �হে� খ� খ� কিরয়া িছঁিড়য়া �ফিলেলন, বিলেলন, "যতিদন 
মািবয়ার মৃতু� না হয়, ততিদন �তামােক বি� অব�ায় িনজ� ন কারাবােস থািকেত হইেব। তুিম �তা বড় ঈ�রভ�, মািবয়ার মৃতু� কামনাই �তামার 
আজ হইেত �াথ�নার এক �ধান অ� কিরয়া িদলাম। যাও, ঐ �লৗহশৃ�ল পিরয়া অনুচরিদেগর সিহত মহানে� নািচেত নািচেত �যখােন উহারা লইয়া 
যায়, �সখােন গমন কর।"  

�মা��লম িকছুই বিলেলন না। দীঘ�িনঃ�াস পিরত�াগ কিরয়া �যন কা�-পু�িলকার ন�ায় এিজেদর স�েুখ দাঁড়াইয়া রিহেলন। অনুচেররা �লৗহশৃ�েল 

�মা��লমর হ�পদ ব�ন, �শেষ গলেদেশ িশকল বাঁিধয়া লইয়া চিলল।-হায় �র �াথ�!! এিজ� বংশীবাদন কিরয়া সে�ত কিরবামা� এক� বৃহৎ 
বালুকা�ূেপর পা�� হইেত এক ব�ি� অ� লইয়া উপি�ত হইল। এিজ� অ�ােরাহেণ নগরািভমুেখ চিলয়া আিসেলন। চািরজন �হরী �মা��লমেক বি� 

কিরয়া িঘিরয়া লইয়া চিলল। 



নবম �বাহ 

দােম� রাজপুরীমেধ� পুরবািসগণ, দাসদাসীগণ, মহা ব�িতব��। সকেলই িবষািদত। মািবয়ার জীবন সংশয়, বা��রাধ হইয়ােছ, চ�ুতারা িববণ� হইয়া 
ঊে�� উ�য়ােছ, কথা কিহবার শি� নাই। এিজেদর জননী িনকেট বিসয়া �ামীর মুেখ শরবত িদেতেছন, দাস-দাসীগণ দাঁড়াইয়া কাঁিদেতেছ, 

আ�ীয়�জেনরা মািবয়ার �দহ �ব�ন কিরয়া একটু উৈ�ঃ�ের ঈ�েরর নাম কিরেতেছন। হঠাৎ মািবয়া এক� দীঘ�িন�াস �ফিলয়া "লা ইলাহা ইলা�াহু 
�মাহা�াদরু রাসূলু�া�" এই শ� কিরয়া উ�েলন; সকেল �গালেযাগ কিরয়া ঈ�েরর নাম কিরেত কিরেত বিলয়া উ�েলন, "এবার র�া পাইেলন; 

এবাের আ�া� �রহাই িদেলন!" আবার িকি�ৎ িবলে� ঐ কেয়ক� কথা ভি�র সিহত উ�ািরত হইল। �সবাের আর িবল� হইল না! অমিন আবার 
ঐ কেয়ক� কথা পুনব�ার উ�ারণ কিরেলন। �কহ আর িকছুই �দিখেলন না। �কবল ও� দইুখািন একটু স�ািলত হইল মা�। ঊ�� চ�ু নীেচ নািমল। 
নািমবার সে� সে�ই চে�র পাতা অিত মৃদ ুমৃদ ুভােব আিসয়া চ�ুর তারা ঢািকয়া �ফিলল। িন�াস ব� হইল। এিজেদর জননী মািবয়ার বে� হ� 
িদয়া �দিখয়াই কাঁিদয়া উ�েলন। সকেলই মািবয়ার জন� কাঁিদেত লািগেলন। এিজ� অ� হইেত নািময়া তাড়াতািড় আিসয়া �দিখেলন, মািবয়ার চ�ু 
িনমীিলত, ব�ঃ�ল অ��; একবার ম�েক, একবার বে� হাত িদয়াই চিলয়া �গেলন। িক� �কহই এিজেদর চে� জল �দিখেত পায় নাই। এিজ� 
িপতার মৃত �দহ যথারীিত �ান করাইয়া 'কাফন' (কাফন-শবা�াদন বসন) �ারা শা�ানুসাের আপাদম�ক আবৃত কিরয়া মৃতেদেহর স�গিতর 
উপাসনা (জানাজা) করাইেত তাবুেত (�শষ শয়নাসন) শায়ী করাইয়া সাধারণ স�েুখ আনয়ন কিরেলন। িবনা আ�ােন শত শত ধািম�ক পুরুষ আিসয়া 
জানাজাে�ে� মািবয়ার ব�াবৃত শবেদেহর সমীেপ ঈ�েরর আরাধনার িনিম� দ�ায়মান হইেলন। সকেলই করুণাময় ভগবােনর িনকট দইু হ� তুিলয়া 
মািবয়ার আ�ার মুি� �াথ�না কিরেলন। পের িনিদ�� �ােন 'দাফন' (মৃি�কা ��ািথত) কিরয়া সকেলই �-� গৃেহ চিলয়া �গেলন।  

মািবয়ার জীবেনর লীলােখলা এেকবাের িম�য়া �গল। ঘটনা এবং কায� ��বৎ কাহােরা কাহােরা মেন জািগেত লািগল। হাসান-�হােসন মিদনা হইেত 
দােমে�র িনকট পয�� আিসয়া মািবয়ার মৃতু�সংবাদ �বেণ আর নগের �েবশ কিরেলন না। মািবয়ার জন� অেনক দঃুখ �কাশ কিরয়া পুনব�ার 
মিদনায় যা�া কিরেলন। মািবয়া জগেতর চ�ু হইেত অদশৃ� হইয়ােছন; রাজিসংহাসন পিরত�াগ কিরয়া �য �ােন িগয়ােছন, তথা হইেত আর িফিরেবন 
না, এিজেদর মুখও আর �দিখেবন না, এিজদেক পাপকায� হইেত িবরত এবং হাসান-�হােসেনর �িত িন�ুরাচরণ িনবারণ কিরেতও আর আিসেবন না, 

এিজদেক ভ�ৎসনাও আর কিরেবন না। এিজ� মেন মেন এই ি�র িস�া� কিরয়া দােম� রাজিসংহাসেন উপেবশন কিরেলন। রাজমু�ট িশের �শাভা 
পাইেত লািগল। সত�বাদী, িনরেপ� ও ধািম�ক মহা�াগণ; যাঁহারা হযরত মািবয়ার �প� িছেলন, তাঁহােদর �দয় কাঁিপয়া উ�ল। আমরাও িবষাদ-
িস�ুর তেট আিসলাম; এিজ� এ�েণ �াধীন রােজ�র রাজা। কখন কাহার ভােগ� িক হয়, ইহা ভািবয়া সকেলই ব�া�ল। রাজদরবার �লােক �লাকারণ�। 
পূব�িদন �ঘাষণা �দওয়া হইয়ােছ, শহেরর স�া� �লাকমা�ই দরবাের উপি�ত হইেবন। অেনেকর মেনই অেনক কথা উ�ল, িক কেরন রাজ-আ�া-
িনয়িমত সমেয় সকেলই 'আম' দরবাের উপি�ত হইেলন। এিজ�ও উপযু� �বশভূষায় ভূিষত হইয়া িসংহাসেনাপির উপেবশন কিরেলন। �ধানম�ী 
মারওয়ান দরবার� স�া�-মেহাদয়গণেক সে�াধন কিরয়া কিহেত লািগেলন, "আজ আমােদর কী সুেখর িদন, আজ আমরা এই দােমে�র িসংহাসেন 
নবীনরােজর অিধেবশন �দিখলাম। উপযু� পাে�ই আজ রাজিসংহাসন সুেশািভত হইয়ােছ। স�া� মেহাদয়গণ! আজ হইেত আপনােদর দঃুখ ঘুিচল। 
দােম�রােজ� আজ হইেত �য সুখ-সূেয�র উদয় হইল, তাহা আর অ�িমত হইেব না। আপনারা এই নেবািদত সূয�েক কায়মেন পুনরায় অিভবাদন 
করুন!" সভা� সকেলই নতিশের এিজে�ক অিভবাদন কিরেলন। মারওয়ান পুনরায় বিলেত লািগেলন, "মেহাদয়গণ! আমার এক� কথা আেছ। আজ 
মহারাজ এিজ� নবীন রাজদ� হে� কিরয়ােছন, আজই এক� গুরুতর িবচার ভার ইহােক বহন কিরেত হইেতেছ। আপনােদর স�েুখ রাজিবে�াহীর 
িবচার কিরেবন, এই অিভ�ােয়ই আপনােদর আ�ান করা হইয়ােছ।"  

মারওয়ােনর পূব� আেদশানুসাের �হরীরা �মা��লমেক ব�নদশায় রাজসভায় আিনয়া উপি�ত কিরল। সভা� সকেল �মাস�লেমর দরুব�া �দিখয়া 
এেকবাের িব�য়াপ� হইেলন। মািবয়ার এত িব�াসী ি�য়পা�, এত স�ানা�দ, এত ��হা�দ, �সই �মাস�লেমর এই দরুব�া? কী আ�য�! আিজও 
মািবয়ার �দহ ভূগেভ�  িবলীন হয় নাই, অেনেকই আজ পয�� �শাকব� পিরত�াগ কেরন নাই, মািবয়ার নাম এখেনা সকেলর িজ�াে�ই রিহয়ােছ? আজ 
�সই মািবয়ার ি�য় ব�ুর এই দদু�শা! কী সব�নাশ! এিজেদর অসাধ� কী আেছ? অেনেকই মেন মেন ভািবেত লািগেলন, আর ম�ল নাই। দােম� 
রােজ�র আর ম�ল নাই। কী পাষাণ �দয়! উঃ!! এিজ� কী পাষাণ�দয়!!! কাহােরা মুখ ফু�য়া িকছুই বিলবার সাহস হইল না; সকেলই �কবল মেন 
মেন ঈ�েরর নাম জপ কিরেত লািগেলন; �মা��লম িচ�ায় ও মন�ােপ �ীণকায় হইয়ােছন, এিজ� বিলয়ােছন, মািবয়ার মৃতু�েতই তাঁহার মুি� িক� 
মািবয়া আেছন িক-না, �মা��লম তখন তাহাও িন�য় কিরেত পািরেলন না। �কহ �কান কথা তাঁহােক বিলেত পািরেবন না এবং তাঁহার কথাও �কহ 
জািনেত পািরেবন না,-পূব� হইেতই এিজেদর এই আ�া িছল। সুতরাং �মা��লমেক �কান কথা বেল কাহার সাধ�?  

নগেরর �ায় সমুদয় ভ�েলাকেক এক� �দিখয়া �মা��লম িকছু আ�� হইেলন। মেন মেন জােনন, িতিন �কান অপরােধ অপরাধী নেহন। রাজা�া 
�িতপালন কিরয়ােছন, ইহােত যিদ এিজ� অন�ায়াচরণ কেরন, তেব একমা� ঈ�র িভ� আর কাহােকও িকছু বিলেবন না, মুি�লােভর �াথ�নাও 
কিরেবন না। মািবয়ার আ�ামাে�ই হাসান-�হােসেনর িনকট মিদনায় যাইেতিছেলন; ইহােত যিদ অপরােধর কায� হয়, আর �সই অপরােধই যিদ �াণ 



যায়, তাহাও �ীকার, তথািপ িচ� িবচিলত কিরেবন না, মেন মেন এইরূপ ি�র কিরয়া ঈ�েরর �িত িনভ� র কিরয়া দাঁড়াইয়া রিহেলন। সভ�গণেক 
সে�াধনপূব�ক মারওয়ান কিহেলন, "এই ব�ি� রাজিবে�াহী, আজ ইহারই িবচার হইেব। আমােদর নবদ�ধর আপনােদর স�েুখ ইহার িবচার িন�ি� 
কিরেবন, ইহাই তাঁহার অিভ�ায়।"  

এিজ� বিলেলন, "এই কােস� িব�াসী নেহ। যাহারা ইহােক িব�াসী বিলয়া ি�র কিরয়ােছ এবং ইহার অনু�েল যাহারা িকছু বিলেব তাহারাও িব�াসী 
নেহ। আমার িবেবচনায় ইহার �প �লাকমাে�ই অিব�াসী-রাজিবে�াহী।"  

সকেলর শরীর �রামাি�ত হইল, ভেয় �দয় কাঁিপেত লািগল, আক� শুকাইয়া �গল। যাঁহারা �মাস�লেমর স�ে� িকছু বিলেত ই�া কিরয়ািছেলন, 
তাঁহােদর মুখ এেকবাের ব� হইয়া �গল।  

এিজ� পুনব�ার বিলেত লািগেলন, "এই িমথ�াবাদী িব�াসঘাতক, আমার িববাহ পয়গাম লইয়া জয়নােবর িনকট িগয়ািছল। আমার পয়গাম �গাপন 
কিরয়া আমার িচরশ� হাসান, যাহার নাম শুিনেল আমার িদি�িদ� �ান থােক না, �সই হাসােনর পয়গাম জয়নােবর িনকট বিলয়া, জয়নােবর 
সিহত তাহার িববাহ িদয়ােছ। আিম িন�য় জািন, আমার পয়গাম জয়নােবর কণ�েগাচর হয় নাই। আমার নাম শুিনেল জয়নাব কখেনাই হাসানেক 
'কবুল' কিরত না। হাসােনর অব�া জয়নােবর অিবিদত িকছুই নাই। �কবল িমথ�াবাদীর চ�াে� জয়নাবর� শ�হে� পিতত হইয়ােছ। আেরা কথা 
আেছ। এই িমথ�াবাদী যাহা বেল, তাহাই যিদ সত� িবেবচনা কিরয়া লওয়া যায়, তাহা হইেলও ইহার অপরাধ আেরা গুরুতর হইয়া দাঁড়ায়। আমার 
িচরশ�র আ�া �িতপালন কিরয়া আমারই সব�নাশ কিরয়ােছ। হাসােনর পয়গাম জয়নােবর িনকট লইয়া যাইেত আিম ইহােক িনেয়ািজত কির নাই। 
ইহার অপরােধর শাি� হওয়া আবশ�ক। না জািনয়া এই কায� কিরয়ােছ, তাহাও বিলেত পাির না। জয়নাব লােভর জন� আিম যাহা কিরয়ািছ, তাহা 
�ক না জােন? �মা��লম িক জােন না �য, �য জয়নােবর জন� আিম সব�� পণ কিরয়া �শেষ জীবন পয�� িবসজ� ন িদেত ��ত িছলাম, �সই জয়নােবর 
িববােহ আমার পে� উকীল িনযু� হইয়া অপেরর সে� িববাহ ি�র কিরয়া আিসল, ইহা অেপ�া িব�াসঘাতকতা আর িক আেছ? আর এক� কথা। 
এই সকল �কায� কিরয়াও এই ব�ি� �া� হয় নাই; আমারই সব�নােশর জন�,-আমােকই রাজ� হইেত বি�ত কিরবার িনিম�, আমােকই পেথর 
িভখারী কিরবার আশেয়, মািবয়ার প� লইয়া হাসােনর িনকট মিদনায় যাইেতিছল। অতএব আমার এই আ�া �য, অিবলে�ই �মাস�লেমর িশরে�দন 
করা হউক।" সেরােষ কাঁিপেত কাঁিপেত এিজ� পুনরায় বিলেত লািগেলন, "�স দ� বধ�ভূিমেত হইেব না, অন� �কান �ােনও হইেব না, এই সভাগৃেহ 
আমার স�েুখই আমার দ�া�া �িতপািলত হউক।"  

মারওয়ান বিলেলন, "রাজা�া িশেরাধায�। িক� �কাশ� দরবাের দ�িবধান রাজনীিত িবরু�।"  

এিজ� বিলেলন, "আমার আ�া অল�নীয়। �য ইহার িবেরাধী হইেব, তাহারও ঐ শাি�। মারওয়ান! সাবধান!"  

সকেলর চ�ু �যন অ�কাের আ�� হইল। এিজেদর মুেখর কথা মুেখ থািকেত থািকেতই অভাগ� �মাস�লেমর িছ�িশর ভূতেল লুি�ত হইেত লািগল! 
িজি�রাব� �দহ �শািণতা� হইয়া সভাতেল পিড়য়া সভ�গেণর �মাহ ভ� কিরল! তাঁহারা চািহয়া �দিখেলন, �মা��লম আর নাই। র�মাখা �দহ ম�ক 
হইেত িবি�� হইয়া ধরাতেল গড়াগিড় যাইেতেছ! �মাস�লেমর পিব� �শািণত-িব�ুর পরমাণ ুঅংেশ দােম�-রাজ-ভবেনর পিব�তা, িসংহাসেনর 
পিব�তা, দরবােরর পিব�তা, ধম�াসেনর পিব�তা, মািবয়া যাহা বহু কে� স�য় কিরয়ােছন, �সই সম� পিব�তা আজ �মা��লেমর ঐ �শািণতিব�ুর 
�িত পরমাণুেত িমিশয়া িবকট অপিব�তার আসন পািতয়া িদল। �মা��লেমর �দহিবিনগ�ত র�াধাের "এিজ�! ইহার �শষ আেছ!" এই কথা কেয়ক� 
�থম অি�ত হইয়া র�ে�াত সভাতেল বিহয়া চিলল। এিজ� সগেব� বিলেত লািগেলন, "অমাত�গণ! �ধান �ধান �সিনক ও �সন�াধ�গণ! এবং সভা� 
মেহাদয়গণ! আপনারা সকেলই মেনােযাগপূব�ক �বণ করুন। আমার আ�া �য �কহ অমান� কিরেব, �য �কহ তাহার অণুমা� অবেহলা কিরেব, �সই 
ব�ি� িন�য়ই �মা��লেমর ন�ায় শাি� �ভাগ কিরেব। আমার ধনবল, �সন�বল, বাহুবল, সকলই আেছ, �কান িবষেয় আমার অভাব নাই। হাসান-
�হােসেনর যাহা আেছ, তাহা কাহােরা অ�ান নাই। �সই হাসােনর এত বড় সাহস! এত বড় �ধ�া! িভখািরণীর পু� হইয়া রাজরাণীর পািণ�হণ!-�য 
জয়নাব রাজরাণী হইত, �সই িভখািরণীর পু� তাহারই পািণ�হণ কিরয়ােছ। আিম উহার িববােহর সাধ িমটাইব। জয়নাবেক লইয়া সুখেভাগ কিরবার 
সমুিচত �িতফল িদব। �ক র�া কিরেব? কাহার আ�য় �হণ কিরেব? এিজ� জগেত থািকেত জয়নাবেক লইয়া �স কখেনাই সুখী হইেত পািরেব না। 
এখেনা �স আশা আমার অ�ের আেছ, �য আশা এক�কার িনরাশ হইয়ােছ, হাসান বাঁিচয়া থািকেত জয়নাব লাভ হইবার আর স�াবনা নাই। তথাচ 
�সই মহা-আসি� আগুেন এিজেদর অ�র সব�দা �িলেতেছ। যিদ আিম মািবয়ার পু� হই, তেব হাসান-�হােসেনর বংশ এেকবাের িনপাত না কিরয়া 

জগৎ পিরত�াগ কিরব না। শুধ ুহাসােনর মৃতেদহ �দিখয়াই �য, �স মহাি� িনব�ািপত হইেব, তাহা নেহ; হাসােনর বংশ মেধ� সকেলর ম�ক ি�খি�ত 
কিরয়াই �য এিজ� �া� হইেব তাহাও নেহ। �মাহা�েদর বংেশর এক� �াণী বাঁিচয়া থািকেত এিজ� �া� হইেব না; তাহার মেনােবদনাও মন হইেত 
িবদূিরত হইেব না। আমার অভাব কী? কাহােরা সাহায� চািহ না; িহেতাপেদশ অথবা পরামেশ�র �ত�াশা রািখ না। যাহা কিরব, তাহা মেনই থািকল। 



তেব এইমা� বিল �য, হাসান-�হােসেনর এবং তাহােদর বংশানুবংশ আ�ীয়-�জন ব�ু-বা�েবর �িত এিজ� �য �দৗরা��-অি� �ালাইয়া িদেব, যিদ 
তাহা কখেনা িনিবয়া যায়, যাইেত পাের, িক� �স তাপ '�রাজ িকয়ামত' জগেতর �শষ িদন পয�� �মাহা�দীয়গেণর মেন একইভােব জাগিরত থািকেব। 
আবার যাহারা হাসান-�হােসেনর �বিশ ভ�, তাহারা আজ�কাল ছািত িপ�য়াও 'হায় হাসান! হায় �হােসন!' বিলয়া কাঁিদেত থািকেব।" 

সভ�গণেক এই সকল কথা বিলয়া এিজ� পুনরায় মারওয়ানেক বিলল, "হাসান-�হােসেনর িনকট �য প� পাঠাইেব, �সই প�খানা পাঠ কিরয়া ইহািদগেক 
একবার শুনাইয়া দাও, ইহািদেগর মেধ� �মাহা�দভ� অেনক আেছন।" মারওয়ান প� পাঠ কিরেত লািগেলন,- 

"হাসান! �হােসন!  

�তামরা িক এ পয�� শুন নাই �য, মহারাজািধরাজ এিজ� নামদার মধ�া�কালীন সূয�সম দােম�িসংহাসেন িবরাজ কিরেতেছন। অধীন� রাজা �জা 
মাে�ই তাঁহার অধীনতা �ীকার কিরয়া �কহ বা উপেঢৗকন ��রণ, �কহ বা �য়ং আিসয়া অবনতিশের িচর-অধীনতা �ীকার কিরয়ােছন; আপন আপন 
রােজ�র িনধ�ািরত �দয় কের দােম� রাজভা�ার পূণ� কিরয়ােছন। �তামােদর ম�া-মিদনার খাজনা আজ পয�� না আিসবার কারণ িক? �য়ং 
মহারাজািধরাজ দােম�ািধরােজর দরবাের উপি�ত হইয়া, নতিশের নূ�নতা �ীকাের রাজিসংহাসন চু�ন কর। আর এই প� �া� হইয়া এিজ� 

নামদােরর নােম �খাৎবা পাঠ কিরেব, ইহার অন�থাচরণ হইেলই রাজে�াহীর শাি� �ভাগ কিরেত হইেব। 

মারওয়ান, �ধানম�ী।" 

প� পাঠ �শষ হইল। তখনই উপযু� কােসেদর হে� প� িদয়া নবীন রাজা সভাভে�র অনুমিত কিরেলন। অেনেকই িবষাদেনে� অ�পাত কিরেত 

কিরেত সভাগৃহ হইেত বিহগ�ত হইেলন। 

দশম �বাহ 

নূরনবী �মাহা�েদর রওজায় অথ�াৎ সমািধ �া�েণ হাসান-�হােসন, সহচর আবদ�ুা� ওমর এবং আবদরু রহমান এক� বিসয়া পরামশ� কিরেতেছন। 

যখন �কান িবপদভার ম�েক আিসয়া পেড়, �কানরূপ গুরুতর কােয� হ�ে�প কিরেত হয়, অথবা �কান অভাবনীয় িচ�া, সৎ�ি�, সৎপরামশ� 
কিরবার আবশ�ক হইয়া উেঠ, হাসান-�হােসন উভেয় মাতামেহর সমািধ�া�েণ আিসয়া যুি�, পরামশ� এবং কত�ব� িবষেয় মত ি�র কিরেতন। আজ 
িকেসর ম�ণা? কী িবপদ? বািহ�কভােব, মুেখর আকৃিতেত ��ই �যন �কান ভয়ানক িচ�ার িচ� িচি�ত। কী িচ�া? পাঠক! ঐ �দখুন, 

সমািধ�া�েণর সীমািনিদ�� �ােনর িনকেট �দখুন, �ক দাঁড়াইয়া আেছ। 

পাঠক! �য �লাক দাঁড়াইয়া আেছ, উহােক িক কখেনা �দিখয়ােছন? একটু �রণ করুন, অবশ�ই মেন পিড়েব। এই আগ�ক দােমে�র কােসদ। আর 
হাসােনর হে� ঐ �য কাগজ �দিখেতেছন, ঐখািন �সই প�-যাহা দােমে�র রাজদরবাের মারওয়ােনর মুেখ শুিনয়ািছেলন। ওমর বিলেলন, "কােল আেরা 
কতই হইেব! এিজ� মািবয়ার পু�। �য মািবয়া নূরনবী হজরত �মাহা�েদর �ধান ভ� িছেলন, �দহ-মন-�াণ সকলই আপনােদর মাতামেহর চরেণ 

সমপ�ণ কিরয়ািছেলন, আজ তাঁহার পু� ম�া-মিদনার খাজনা চািহেতেছ, তাহার নােম �খাৎবা পাঠ কিরেত িলিখয়ােছ। কী আ�য�! কােল আেরা 
কতই হইেব, তাহা �ক বিলেত পাের?" 

আবদরু রহমান বিলেলন, "এিজ� পাগল হইয়ােছ! িন�য় পাগল! পাগল িভ� আর কী বিলব? এই অসীম জগেত এমন �কহই নাই �য, আমরা বাঁিচয়া 
থািকেত ম�া-মিদনার কর চািহেত পাের? এিজ� �য মুেখ এই সকল কথা বিলয়ােছ, �সই মুেখর শাি� িবেশষ কিরয়া �দওয়া উিচত। ইহার পরামশ� 
আর িক? আমার মেত, কােসদেক প�সহ অপমান কিরয়া তাড়াইয়া �দওয়াই সমুিচত িবিধ। ঐ পাপপূণ� কথা-অি�ত প� পুণ�ভূিম মিদনায় থািকবার 
উপযু� নেহ।"  

ওমর বিলেলন, "ভাই! �তামার কথা আিম অবেহলা কিরেত পাির না। দরুা�ার কী সাহস! �কা� মুেখ এমন কথা উ�ারণ কিরল; িক সাহেস প� 
িলিখয়া কােসেদর হে� িদয়া পাঠাইল! উহার িনকট িক �কান ভাল �লাক নাই? এক মািবয়ার সে� সে� দােম� হইেত িক সকেলই চিলয়া িগয়ােছ?"  



আবদরু রহমান বিলেলন, "পশুর িনকেট িক মানুেষর আদর আেছ? হামা�-নামমা� ম�ী। হামােনর �কান কথাই এিজ� শুিনেত চায় না। মারওয়ানই 
আজকাল দােমে�র �ধানম�ী, সভাসদ, �ধান ম�দাতা, এিজেদর �ধান গুর;ু বুি�, বল, যাহা িকছু সকলই মারওয়ান। এই �তা �লােকর মুেখ শুিনেত 
পাই।"  

হাসান বিলেলন, "এ �য মারওয়ােনর কায� তাহা আিম আেগই জািনেত পািরয়ািছ। তাহা যাহাই হউক, প� িফিরয়া �দওয়াই আমার িবেবচনা।"  

হজরত ইমাম হাসােনর কিন� �াতা হজরত �হােসন একটু �রাষভােব বিলেত লািগেলন, "আপনারা যাহাই বলুন, আর যাহাই িবেবচনা করুন, প�খানা 

শু� �ফরত �দওয়া আমার ই�া নেহ। কমজাৎ বাঁদীবা�া কী ভািবয়ােছ? ওর এতদূর �ধ�া �য, আমািদগেক উহার অধীনতা �ীকার কিরেত প� 
িলেখ? আমরা উহােক শাহানশাহা (স�া�) বিলয়া মান� কিরব? যাহােদর িপতার নােম দােম�রাজ� কাঁিপয়া উ�য়ােছ, তাহােদর আজ এতদূর 
অপমান!-যাঁহার পদভের দােম� রাজ� দিলত হইয়া �ব িসংহাসন পািতয়া বিসবার �ান িদয়ােছ, িনয়িমতরূেপ কর �যাগাইয়ােছ, আমরা তাঁহারই 

স�ান, তাঁহারই উ�রািধকারী, আমরাই দােমে�র রাজা, দােমে�র িসংহাসন আমােদরই বিসবার �ান। কমজাৎ কােফর �সই িসংহাসেন বিসয়া 
আমােদরই ম�া-মিদনার খাজনা চািহয়ােছ, ইহা িক সহ� হয়?" হাসান বিলেলন, "�াতঃ! একটু িবেবচনা কিরয়া কায� করাই ভাল; আমরা অে� 
িকছুই বিলব না, এিজ� যাহা িলিখয়ােছন, তাহার �কান উ�রও কিরব না! �দিখ, �কা� পেথ যায়, িক উপায় অবল�ন কর!"  

আবদরু রহমান বিলেলন, "�াতঃ! আপনার কথা যুি�স�ত। িক� িবষধর সপ� যখন ফণা উঠাইয়া দাঁড়ায়, অমিন তাহার মাথা চূণ� করা আবশ�ক, 
নতুবা সময় পাইেল িন�য়ই দংশন কের। এিজ� িন�য়ই কালসপ�। উহার ম�ক �থম উ�ােনই চূণ� কিরয়া �ফলা িবেধয়; িবেশষতঃ আপনার �িত 
উহার �বিশ ল��।"  

গ�ীরভােব হাসান কিহেলন, "আর একবার পরী�া কিরয়া �দিখ; এখেনা �স সময় হয় নাই। এবাের িনরু�রই সদ�ুর মেন কিরয়ািছ।"  

�হােসন বিলেলন, "আপনার আ�া িশেরাধায�। িক� এেকবাের িনরু�র হইয়া থাকা আমার িবেবচনায় যুি�যু� নেহ। আপনার আেদশ ল�ন কিরব 
না। আিম কােসদেক িবদায় কিরেতিছ। প�খানা আমার হে� �দান করুন।"  

�হােসেনর হে� প� িদয়া হাসান রওজা হইেত িনকট� উপাসনা মি�রািভমুেখ চিলয়া �গেলন। কােসে�ক সে�াধন কিরয়া �হােসন বিলেত লািগেলন, 
"কােস�! আজ আিম রাজনীিতর ম�েক শত পদাঘাত কিরতাম, আজ আিম িচরপ�িত �াচীন নীিত উেপ�া কিরয়া এ পে�র সমুিচত উ�র িবধান 

কিরেত কৃতস�� হইয়াও �াতৃ-আ�া ল�ন মহাপাপ জািনয়া �তামার �াণ �তামােক অপ�ণ কিরলাম। কমজাৎ এিজ� �য প� িদয়া �তামােক মিদনায় 
পাঠাইয়ােছ, ইহার �িত অ�ের শত শত বার পাদকুাঘাত কিরেলও আমার ��ােধর অণুমা� উপশম হয় না। িক কির, ধম��ে� িলিখত ভাষার অ�র 

ইহােত সি�েবিশত আেছ মেন কিরয়াই তাহা কিরলাম না। িফিরয়া িগয়া �সই কমজাৎেক এই সকল কথা অিবকল বিলেয়া এবং �দখাইও �য, তাহার 
পে�র উ�র এই।-" 

এই কথাগুিল বিলয়া প�খািন শতখ� কিরয়া কােসেদর হে� িদয়া �হােসন আবার কিহেলন, "যাও!-ঈ�রেক ধন�বাদ িদয়া যাও �য, আজ এই উপি�ত 
স��ােতই �তামার জীবেনর �শষস��া হইেত মুি� পাইেল!" �হােসন এই বিলয়া, কােসেদর িনকট হইেত িফিরয়া আিসেলন।  

এিদেক স��াকালীন উপাসনা সমেয় আ�ানসূচক সুমধরু �িন (আজান) �ঘািষত হইল; সকেলই উপাসনা কিরেত গমন কিরেলন। কােসেদর 
�ত�াগমেনর পূেব�ই এিজ� সমরস�ায় �বৃ� হইয়ািছেলন। �সন�গেণর পির�দ, অ�শে�র পািরপাট�, আহারীয় �েব�র সং�হ, পানীয় জেলর সুেযাগ, 

�ব�জাত বহেনাপেযাগী বাহন ও ব�াবাস �ভৃিত যাহা যাহা আবশ�ক, তৎসম�ই ��ত কিরয়ািছেলন। িতিন িন�য়ই জািনয়ািছেলন �য, প� 
পাইয়া হাসান-�হােসন এেকবাের �িলয়া উ�েব। কােসেদর �াণ লইয়া দােমে� িফিরয়া আসা সে�হ িবেবচনা কিরয়া গু�চর িনযু� কিরয়ািছেলন। 
ভািবয়ািছেলন, িন�য়ই যু� হইেব। �কবল সংবাদ�াি�র অেপ�ায় িছেলন মা�।  

একিদন আপন �সন�-সাম�গণেক দইু ��ণীেত িবভ� কিরয়া �থমতঃ অ�ােরাহী �সন�িদেগর যু�েকৗশল ও অ�চালনা �দিখয়া পের পদািতক �সেন�র 
বূ�হিনম�ােণর �নপুণ�, আ�র�া কিরয়া িবপে�র �িত অ�চালেনর সুেকৗশল এবং সমর�া�েণ পদচালনার চাতুয� �দিখয়া এিজ� মহানে� বিলেত 
লািগেলন, "আমার এই িশি�ত �সন�গেণর অে�র স�েুখ দাঁড়ায়, এমন বীরপরুুষ আরব �দেশ �ক আেছ? এমন সুিশি�ত সাহসী �সন� কাহার আেছ? 
ইহােদর িনিম�ত বূ�হ �ভদ কিরয়া যু� জয়ী হওয়া কাহার সাধ�? হাসান �তা দূেরর কথা, তাহােদর িপতা �য অত বড় �যা�া িছল, �সই আলীও যিদ 
কবর হইেত উ�য়া যুে�ে��র স�খুীন হয়, তাহা হইেলও তাহােদর পরাজয় িভ� জেয়র আশা নাই।"  



এিজ� এইরূপ আ�েগৗরব ও আ��শংসায় ম� িছেলন, এমন সমেয় মিদনা হইেত কােসদ আিসয়া সমুিচত অিভবাদনপূব�ক এিজেদর হে� �তু��রপ� 
িদয়া, �হােসন যাহা যাহা বিলয়ািছেলন অিবকল বিলল।  

এিজ� ��ােধ অধীর হইয়া িকি�ৎ উৈ�ঃ�ের বিলেলন, "�সন�গণ! �তামরা আমার দি�ণ বাহু, �তামরাই আমার একমা� ভরসা। আিম �তামািদগেক 
যথােযাগ� পুর�াের পুর�ৃত কিরয়ািছ, পূব� হইেতই �বতন সংখ�া ি�গুণ কিরয়া িদয়ািছ, �য �যমন উপযু�, তাহােক �সই �কার স�ােন স�ািনত 
কিরয়ািছ। এতিদন �তামািদগেক য� কিরয়া �িতপালন কিরয়ািছ। আজ আমার এই আেদশ �য, এই সি�ত �বশ আর পিরত�াগ কিরেয়া না, হ�ি�ত 

অিসও আর �কােষ রািখেয়া না। ধনুধ�রগণ! �তামরা আর তূণীেরর িদেক ল�� কিরেয়া না। মিদনা স�খু িভ� আর প�াৎ কিরেয়া না। এই �বেশই 
এই যা�াই শুভযা�া �ান কিরয়া হাসান-�হােসন-বেধ এখনই যা�া কর। যত শী� পার �থেম হাসােনর ম�ক আিনয়া আমােক �দখাও। ল� টাকা 
পুর�ার। আিম িন�য়ই জািন, �তামরা মেনােযাগী হইয়া একটু �চ�া কিরেলই উভেয়র ম�ক �তামােদর হে�ই দােমে� আনীত হইেব। আমার মন 
ডািকয়া বিলেতেছ, �তামােদর তরবাির �সই উভয় �াতার �শািণতপােন �লালুপ রিহয়ােছ।"  

�সন�গণেক ইহা বিলয়া ম�ীেক বিলেত লািগেলন, "ভাই মারওয়ান! তুিম আমার বাল� সহচর। আজ �তামােকই আমার �িতিনিধ�রূপ এই বীরদেলর 
অিধনায়ক হইেত হইেব। �তামােকই �সনাপেত�র ভার িদয়া, হাসান-�হােসেনর বধসাধেনর জন� মিদনায় পাঠাইেতিছ। যিদ এিজেদর মান র�া কিরেত 
চাও, যিদ এিজেদর অ�রাি� িনব�াণ কিরেত চাও, যিদ এিজেদর মেনর দঃুখ দূর কিরেত চাও, যিদ এিজেদর জয়নাবলােভর আশাতরী িবষাদ-িস�ু 
হইেত উ�ার কিরেত চাও, তেব এখনই অ�সর হও, আর প�ােত িফিরেয়া না। পূব� হইেতই সকলই আিম সমুিচতরূেপ আেয়াজন কিরয়া রািখয়ািছ, 
আজ এিজেদর �াণ �তামারই হে� সমিপ�ত হইল। �যিদন হাসান-�হােসেনর মৃতু�সংবাদ এই নগের আিসেব, �সইিদন জািনও �য এিজদ পুনজ�িবত হইয়া 
দােম�রাজ-ভা�ােরর অবািরত �ার খুিলয়া বিসেব। সংখ�া কিরয়া, কী হে� তুিলয়া িদেব না, সকেলই যেথ�রূেপ যেথ� ব� �হণ কিরেব; কাহােরা 
আেদেশর অেপ�ায় থািকেব না। মারওয়ান! সকল কােয� ও সকল কথােতই 'যিদ' নােম এক� শ� আেছ। জগেত আিম যিদ িকছু ভয় কির, তেব ঐ 

'যিদ' শে�ই সমেয় সমেয় আমার �াণ কাঁিপয়া উেঠ। যিদ যুে� পরা� হও, িনরুৎসাহ হইও না, হাসান-�হােসেনর বধ-স�� হইেত কখেনাই িনরাশ 
হইও না, দােমে�ও িফিরেয়া না। মিদনার িনকটবত� �কান �ােন থািকয়া �তামার িচরব�ুর িচরশ�র �াণসংহার কিরেত য� কিরও। ছেল হউক, 
বেল হউক, �কৗশেল হউক, িকংবা অেথ�ই হউক, �থেম হাসােনর জীবন-�দীপ �তামার হে� িনব�াণ হওয়ার শুভ সংবাদ আিম শুিনেত চাই। হাসােনর 
�াণিবেয়াগজিনত জয়নােবর পুনৈব�ধব��ত আিম সান�িচে� শুিনেত চাই। আর কী বিলব? �তামার অজানা আর কী আেছ?"  

�সন�িদগেক সে�াধন কিরয়া মারওয়ান বিলেত লািগেলন, "বীরগণ! �তামােদর �ভুর আ�া সকেলই �কেণ� শুিনেল। আমার আর বিলবার িকছুই 

নাই। �াতৃগণ! এখন একবাের দােম�রােজর জয়নােদ আকাশ ফাটাইয়া, জগৎ কাঁপাইয়া, মেনর আনে�, ি�গুণ উৎসােহ এখনই যা�া কর। 
মারওয়ান ছায়ার ন�ায় �তামােদর সে� সে� থািকেব।" �সন�গণ বীরদেপ� �ঘারনােদ বিলয়া উ�ল, "জয় মহারাজ এিজেদর জয়! জয় মহারাজ 
দােম�রােজর জয়!!"  

কাড়া-নাকাড়া, ড�া, গুড়গু� শে� বািজয়া �যন িবনা �মেঘ �মঘগজ� েনর ন�ায় অিবরত �িনত হইেত লািগল। আজ অক�াৎ িবনা �মেঘ �দয়ক�ন 
ব��িনর ন�ায় ভীমনাদ �বেণ নগরবাসীরা ভয়া�লিচে� বািহের আিসয়া �দিখেলন, গগেন �মেঘর স�ারমা� নাই, িক� রাজপথ ��র �রণু ও 
বালুকাকণােত অ�কার; অসংখ� �সনা রণবােদ� মািতয়া শুভসূচক িবজয় িনশান উড়াইয়া মিদনািভমুেখ চিলয়ােছ; নগরবািসগেণর মেধ� কাহােরা মেন 
ব�থা লািগল, কাহােরা চ�ু জেল পূিরল, �কহ �কহ এিজেদর জয়রব কিরয়া আন�ানুভব কিরল।  

এিজ� মেহাৎসােহ নগেরর অ�ঃসীমা পয�� �সন�িদেগর সে� সে� যাইয়া, মারওয়ান, �সন�গণ ও �সন�াধ� অিলেদর িনকট িবদায় হইয়া নগের 

িফিরয়া আিসেলন। 

একাদশ �বাহ 

মিদনাবাসীরা িকছুিদন এিজেদর প� লইয়া িবেশষ আেলাচনা কিরেলন। সব�সাধারেণর অ�েরই এিজেদর পে�র �িত ছ�, �িত অ�র, সুতী� তীেরর 
ন�ায় িবিঁধয়ািছল। হাসান-�হােসেনর �িত এিজ� �যরূপ অপমানসূচক কথা ব�বহার কিরয়ােছ, তাহার শাি� �কাথায় হইেব, ঈ�র �য কী শাি� �দান 
কিরেবন, তাঁহারা তাহা ভািবয়া ি�র কিরেত পািরেলন না। �াচীেনরা িদবারাি� হাসান-�হােসেনর ম�লকামনায় ঈ�রসমীেপ �াথ�না কিরেত 
লািগেলন। পূণ�বয়ে�রা বিলেত লািগেলন, "আমরা বাঁিচয়া থািকেত কাহার সাধ� ইমাম হাসান-�হােসেনর �িত �দৗরা�� কের? আমরা বাঁিচয়া থািকেত 
�য নরাধম ইমােমর �িত অযথা ব�বহার কিরেব, তাহােক শী�ই নরেকর �ল� অি�রািশর মেধ� �িলেত হইেব।" নব� যুবেকরা বিলেত লািগেলন, 



"দােমে�র কােসদেক একবার �দিখেত পাইেল মিদনার খাজনা িদয়া িবদায় কিরতাম। এত িদতাম �য, বহন কিরয়া লইয়া যাইেত তাহার শি� থািকত 
না। �দহ� এখােন রািখয়া শু� �াণ লইয়া দােমে� িফিরয়া যাইেত হইত। �ীপরুুষমাে�ই এিজেদর নােম শত শত পাদকুাঘাত কিরয়ািছেলন। িকছুিদন 
গত হইল, দােমে� আর �কান সংবাদ নাই। এিজেদর আে�ালন �েম �েম অেনক পিরমােণ কিময়া আিসল।  

মিদনাবাসীরা আপন আপন গৃেহ শুইয়া আেছন, িনশা �ায় অবসান হইয়া আিসয়ােছ, এমন সময় সহসা নাকাড়ার শ� শুিনেত পাইয়া অে� 
�া�সীমাবাসীরা জািগয়া উ�েলন। অসমেয় রণবােদ�র �কান কারণই িনণ�য় কিরেত পািরেলন না। �ভাত িনকটবত�। ইহার সে� সে� �সই বাজনাও 
িনকটবত� হইেত লািগল। সূেয�াদয় পয�� নগেরর �ায় সম� �লােকর কােনই �সই তুমুল �ঘার রণবাদ� �েবশ কিরয়া দীঘ�সূ�ীরও িন�াভ� কিরল। 
অেনেক নগেরর বািহর হইয়া �দিখেলন �য, বহুসংখ�ক �সন� বীরদেপ� গম� পথ অ�কার কিরয়া নগরািভমুেখ আিসেতেছ। সূয�েদব সহ� িকরেণ 
মিদনাবাসীিদগেক িনজ মূিত�  �দখাইয়া এিজেদর িচি�ত পতাকা ও �সন�িদেগর নূতন স�াও �দখাইেলন। সকেলই ি�র িস�া� কিরেলন �য, হাসান-
�হােসনেক িনয�াতন এবং তাঁহােদর �াণহরণ মানেস এিজ� সৈসেন� সমের আিসেতেছন।  

আবদরু রহমান আর িবল� কিরেলন না। �তগমন কিরয়া হাসান-�হােসেনর িনকট সমুদয় বৃ�া� জানাইেলন। তাঁহারাও আর কালিবল� না কিরয়া 
এিজেদর িবরুে� �জহাদ (ধম�যু�) �ঘাষণা কিরয়া যুে�র আেয়াজেন ব�িতব�� হইেলন। মু�ত�  মেধ� মিদনার ঘের ঘের �জহাদ রেবর �িত�িন হইেত 
লািগল। �মাহা�দীয়গণ �জহােদর নাম শুিনয়া আ�ােদ নািচয়া উ�েলন। িবধম�র অ�াঘােত �াণত�াগ কিরেলই শহীদ (ধম�যুে� �শািণতপােত �াণত�ােগ 
মু�) হইব, �েগ�র �ার শহীদিদেগর িনিম� সব�দাই �খালা রিহয়ােছ, ধম�যুে� িবধম�র অ�াঘােত র��বােহ �মাহা�দীয়গেণর সমুদয় পাপিবেধৗত হইয়া 
পিব�ভােব পুণ�া�া-রূপধারেণ িনিব�চাের �য �গ�সুেখ সুখী হয়, ইহা মুসলমান মাে�রই অ�ের জািগেতেছ এবং অন�কাল পয�� জািগেব।  

মিদনার বালক, বৃ�, পূণ�বয়� সকেলই রণেবেশ সুসি�ত হইেত লািগেলন। নগরবাসীরা হাসান-�হােসনেক �াণােপ�া ভালবািসেতন। �ঘাষণা �চার 
হইেত হইেতই সহ�ািধক �লাক কাহােরা আেদেশর অেপ�া না কিরয়া যাহার �য অ� আয়� িছল, যাহার �য অ� সং�হ িছল, �য যাহা িনকেট পাইল, 
তাহাই লইয়া �বেগ শ�র উে�েশ ধাইয়া চিলল। ত�েৃ� এিজেদর �সন�গণ আর অ�সর হইল না; গমেন �া� িদয়া িশিবর িনম�ােণ �বৃ� হইল। 
নগরবাসীরাও শ�প�েক িনরুদ�ম �দিখয়া আর অ�সর হইেলন না, নগেরও আর িফিরেলন না, বৃ�মূেল ��েরাপির � � সুেযাগমত �ান িনণ�য় 
কিরয়া হজরত ইমাম হাসােনর অেপ�ায় রিহেলন। এিজেদর �সন�গণ বহুমূল� ব�ািদ �ারা িশিবর রচনায় �বৃ� হইয়ােছ, এ সংবাদ �হােসেনর িনকট 
পাঠাইেলন।  

হাসান ও আবদরু রহমান �ভৃিত আ�ীয়-�জন সমিভব�াহাের রওজা-�মাবারেক যাইয়া হাসান �থেমই ঈ�েরর উপাসনা কিরেলন, "দয়াময়! আমার 
ধনবল, বুি�বল, �সন�বল িকছুই নাই। �তামার আ�ানুবত� দাসানুদাস আিম। তুিম দয়া কিরয়া এ দােসর অ�ের �য বল িদয়াছ, �সই ধম�বেলই 

আমার সাহস এবং উৎসাহ। দয়াময়! �সই বেলর বেলই আিম এিজে�ক-এক এিজ� �কন, শত শত এিজে�ক �তামার কৃপায় তু� �ান কির। �কবল 
�তামার নাম ভরসা কিরয়াই অসীম শ�পেথ যাইেতিছ। তুিমই সহায়, তুিমই র�াকত� া।"  

সকেলই "আিমন আিমন" বিলয়া পের নূরনবী �মাহা�েদর গুণানুবাদ কিরয়া এেক এেক অ�ােরাহেণ রাজপেথ আিসয়া উপি�ত হইেলন। নগরবাসীরা 
ব��তা-সহকাের তাঁহােদর চািরিদেক িঘিরয়া দাঁড়াইল। বিলেত লািগল, "আমরা বাঁিচয়া থািকেত আপনােক শ�স�েুখ যাইেত িদব না। আমরা এই 
চিললাম। পৃে� আঘাত লইয়া আর িফিরব না। আঘািতত �দহ আর মিদনাবাসীিদগেক �দখাইব না। হয় মািরব! নয় মিরব!!" 

হাসান অ� হইেত নািময়া বিলেলন, "�াতৃগণ! ঈ�েরর রােজ� বাস কিরয়া ঈ�েরর কােয� জীবন �শষ করাই জীেবর কত�ব�! �লােক আমােক মিদনার 
রাজা বেল, িক� �াতৃগণ। �তামরা তাহা কখেনাই কেণ� �ান িদেয়া না। এ জগেত �কহ কাহােরা রাজা নেহ, সকেলই �সই মহািধরাজ সব�রাজািধরাজ 
ওয়া�দাহু লা শিরকালাহু (একেমবাি�তীয়�) দয়ামেয়র রােজ�র �জা; সকেলই �সই মহা� রাজার সৃ�, তাঁহার শি� মহা�! আমরা �সই রাজার 
রােজ�র �জা। সাধ�ানুসাের �সই সব�শি�মান, অি�তীয় মহারােজর ধম�রাজ� র�ণােব�ণ করাই আমােদর সব�েতাভােব কত�ব� এবং তাহাই আমােদর 
জীবেনর একমা� উে�শ�। �সই ধম�রােজ�র িবেরাধী হইয়াও অেনক নরাধম এই অ�ায়ী রােজ� বাস কিরেতেছ। আজ �তামার �য নরাধেমর িবরুে� 
একা�িচে� অ�সর হইয়াছ, তাহার ধনবল, �সন�বল, এত অিধক হয় �য, মেন ধারণা কিরেতও শ�া �বাধ হয়। যিদও আমােদর অথ� নাই, যুে�র 
উপকরণ নাই, বািহ�ক আড়�রও নাই, তথাচ আমােদর একমা� ভরসা-�সই অি�তীয় ভগবান। তাঁহার নামই আমােদর আ�য়। �সই নাম সহায় 
কিরয়াই আমরা তাঁহার ধম�রাজ� র�া কিরব। �াতৃগণ! �য পাপা�ার �সন�গণ এই পিব� ভূিম,-আমােদর জ�ভূিম আ�মণ কিরবার আশা নগেরর 
বািহের িশিবর �াপন কিরয়া রিহয়ােছ, �সই িবধম� এিজ� মিদনার খাজনা আমার িনকট চািহয়া পাঠাইয়ািছল। আিম তাহার উ�র িদই নাই; �সই 
আে�ােশ এবং িবিব জয়নাব আমার সহধিম�ণী হইয়ােছ, �সই ��ােধ এিজ� আমার �াণবধ কিরেব। তাহা হইেল এিজেদর উভয় উে�শ�ই সািধত 
হইেব। কারণ আমার অভােব মিদনার িসংহাসন তাহারই অিধকৃত হইেব মেন কিরয়ােছ। �সই িবধম� এিজ� নূরনবী হজরত �মাহা�েদর িবেরাধী 
ঈ�েরর িবেরাধী পিব� �কারােনর িবেরাধী। নরাধম এমিন পাপী �য, �েমও কখেনা ঈ�েরর নাম মুেখ আেন না। ভাই সকল! আমরা �য রােজ� বাস 



কির, �য রাজা আমােদর সুিবধার জন� কত উপকরণ, কত সুখসাম�ী সৃি� কিরয়ােছন, িবনা �ােথ�, িবনা �তু�পকােরর আশেয় �য রাজা অকাতের 
কত কী দান কিরয়ােছন, আমরা আজ পয�� �স দােনর উে�েশ�র কণামা�ও বিুঝয়া উ�ত পাির নাই। �সই অি�তীয় রাজার িবরু�াচারী আজ 
পুণ�ভূিম মিদনা আ�মণ কিরেত,-আমােদর �াধীনতা হরণ কিরেত,-ধম�পেথ বাধা িদেত,-মূল উে�শ�-আমার জীবন-�দীপ িনব�াণ কিরেত অ�সর 

হইয়ােছ; মহাশি�স�� মহা�ভু জগৎিপতার নােম কত কল� রটাইয়ােছ। িতিন মহা�, তাঁহার মিহমা অপার, তাঁহােত ��াধ, িবরাগ, অপমান 
িকছুই নাই। িক� আমরা সহ�গুণিবহীন মানব,-আমােদর িরপু-সংযম অসাধ�। �য �কহ ঈ�েরর িবেরাধী, আমরা তাহার িবেরাধী। আমরা িক �সই 
িবেরাধীর �িতিবধান কিরব না? আমােদর অ� িক িচরকালই �কােষ আব� থািকেব? িবধম�র মু�পাত কিরেত �সই অ� িক িনে�ািষত হইয়া 
কােফেরর রে� ির ত হইেব না? ঈ�েরর �সােদ জয়-পরাজয় উভয়ই আমােদর ম�ল। যিদ তাঁহার কৃপায় িবধম�য় র� আজ মিদনা�া�ের বহাইেত 
পাির, ধম� রা ও জ�ভূিমর �াধীনতা র�া কিরেত িবধম�র অে� যিদ আ�িবসজ� ন হয়, তাহােতও অ�য় �গ�লাভ। �াতৃগণ! আজ আমােদর এই ি�র 

�িত�া �য, হয় জ�ভূিমর �াধীনতা র�া কিরয়া মহ�দীয় ধেম�র উৎকষ� সাধন কিরব, না হয় অকাতের র�ে�ােত আমােদর এই অ�ায়ী �দহ 
খে� খে� ভাসাইয়া িদব।" 

এই পয�� শুিনয়াই ��াতাগণ সম�ের "আ�াহু আ�ার!" বিলয়া পাগেলর ন�ায় কােফেরর মু�পাত কিরেত ছু�েলন। হাসান সকলেক এক� ��ণীব� 
কিরয়া লইয়া সমেরে�� যাইেত মন� কিরয়ািছেলন; তাহা আর হইল না; �কহই আর তাঁহার কথা শুিনল না।  

হাসান-�হােসন ও আবদরু রহমান পুনরায় অ�ােরাহেণ িকি�ৎ দূর গমন কিরয়া �য দশৃ� দশ�ন কিরেলন, তাহােত হাসান আর অ�স�রণ কিরেত 
পািরেলন না। আবদরু রহমানেক বিলেলন, "ভাই! তুিম যত শী� পার, �হােসেনর সিহত যাইয়া মিদনাবাসীেদর পৃ�েপাষক হও। আিম অবলাগণেক 
সা�না কিরয়া আিসেতিছ। ইহােদর এ �বেশ আমার চে� বড়ই ক�কর �বাধ হইেতেছ। আিম বাঁিচয়া থািকেত ইহােদর হে� অ�ভার সিহেত হইল, ভাই 
ইহা অেপ�া আর দঃুখ কী? �তামরা যাও আর অেপ�া কিরেয়া না।"  

এই কথা বিলয়া অ� হইেত নািময়াই ইমাম হাসান অিত িবনীতভােব নারীগণেক িজ�াসা কিরেলন, "ভি�গণ! নগেরর �া�ভােগ মহাশ�। 
নগরবাসীরা আজ শ�বেধ উ��, জ�ভূিম র�া কিরেত মহাব��। এই িবপদ সমেয় �তামরা এ �বেশ �কাথা যাইেতছ?" 

�ীেলাকিদেগর মেধ� একজন বিলেলন,-"হজরত! আর �কাথা যাইব? আপনার এই মহািবপদকােলও কী আমরা অবলাচােরর বাধ� হইয়া অ�ঃপুেরই 
আব� থািকব? �াতা, পু�, �ামী সকলেকই শ�মুেখ পাঠাইয়ািছ, িফিরয়া আিসেত পাঠাই নাই; এেকবাের িচরিবদায় �দান কিরয়ািছ;-আর আমােদর 
পৃিথবীেত থািকবার �েয়াজন কী? আপনার জন� �ামী, পু�, �াতা �য পেথ যাইেব, আমরাও �সই পেথর অনুসরণ কিরব; িবপদ সমেয় অবশ�ই িকছু 
না িকছু সাহায� কিরেত পািরব। আর তাহারাই যিদ িবধম�র রে� রি�ত হইয়া ধম�র�া ও জ�ভূিম র�া কিরেত পাের, তেব আমরাই-বা কােফেরর 
মাথা কা�েত অ� �হণ কিরব না �কন? নূরনবী হজরত �মাহা�েদর পিব� �দহ �য মিদনা ��ােড় ধারণ কিরয়া রিহয়ােছ, �রাজেকয়ামত পয�� 
থািকেব, �সই মিদনা এিজ� অিধকার কিরেব? �য মিদনার পিব�তা-গুেণ জগেতর চাির খ� হইেত �কা� �কা� ভ� কত ক� �ীকার কিরয়া সু� 
একবার রওজা-শিরফ দশ�ন কিরেত আিসেতেছ, �সই পিব� ভূিম কােফেরর পদ�েশ� কলি�ত হইেব? এ কথা শুিনয়া �ক ি�র হইয়া ঘের থািকেত 
পাের? দিুনয়া কয় িদেনর? আেরা �দখুন, আমরা অবলা, পরাধীনা; যাহােদর মুখােপ�ী তাহারাই অ�স�েুখ দাঁড়াইল, তখন আমরা শূন�েদহ লইয়া 
�কন আর ঘের থািকব?"  

আর এক� �ীেলাক কিহেলন, "হজরত! আমরা �য �কবল স�ান-স�িত �িতপালন কিরেতই িশিখয়ািছ, তাহা মেন কিরেবন না, এই হ� িবধম�র 
ম�ক চূণ� কিরেতও সম; এই অে� কােফেরর মু�পাত কিরেতও জািন। সামান� র�িব� ু�দিখেলই আমােদর মন কাঁিপয়া উেঠ, অ� িশহিরয়া উেঠ, 

�দেয় �বদনা লােগ; িক� কােফেরর �লািহত-তরে�র �শাভা দশ�েন আনে� ও উৎসােহ মন �যন নািচেত থােক।"  

িবি�ত হইয়া হাসান বিলেলন, "আিম আপনােদর অনুগত এবং আ�াবহ। আিম বাঁিচয়া থািকেত িবধম�বেধ আপনািদগেক অ� ধিরেত হইেব না। 
আমার বংশ বাঁিচয়া থািকেত আপনািদগেক এ �বশ পিরেত হইেব না। ভি�গণ! আপনারা ঘের বিসয়া ঈ�েরর িনকট ধম� ও জ�ভূিমর রার জন� 
কায়মেন �াথ�না করুন। আমরা অ�মুেখ দাঁড়াইব; আপনারা ঈ�েরর স�েুখ দাঁড়াইয়া আমািদগেক রা কিরেবন। আিম িমনিত কিরয়া বিলেতিছ, 
আপনারা শ�স�খুীন হইয়া আমার মেন �বদনা �দান কিরেবন না।"  

�থমা �ী সিবনেয় বিলেলন, "আপনার আেদশ �িতপালন কিরলাম; িক� ইহা িন�য়ই জািনেবন �য, মিদনার এক� অবলার �াণ �দেহ থািকেত 
এিজ� কদাচ নগেরর সীমায় আিসেত পািরেব না।" এই কথা বিলয়া �ীেলােকরা দইু হ� তুিলয়া ঈ�েরর িনকট �াথ�না কিরেত লািগেলন, "এলািহ! 
আজ আপনার নােমর উপর িনভ� র কিরয়া হাসানেক শ�স�েুখ িদলাম। হাসােনর �াণ, পিব� ভূিম মিদনার �াধীনতা এবং ধম� রা কিরেত �াতা, 





অ�ম�ক সংেযািজত হইয়ােছ, এইরূপ �শাচনীয় অব�া অবেলাকন কিরয়া হতাবিশ� �সনাগণ িক কিরেব, �কান উপায়ই িনধ�ারণ কিরেত পািরল না। 
�েম �েম দইু� িতন� কিরয়া এক� হইেলন। পব�তগুহায় যাঁহারা লুকাইয়া িছেলন, তাঁহারাও যু�ে�ে�র নীরব িন��ভাব বুিঝয়া �েম �েম বািহর 
হইেলন। ত�েধ� মারওয়ান ও ও��ব অলীদ উভেয়ই িছেলন। স�ীিদেগর এই �দয়িবদারক অব�া �দিখয়া তাঁহারা িকছুই দঃুিখত হইেলন না। �কবল 
মারওয়ান বিলেলন, "ভাই অলীদ! মিদনাবাসীর অে� এত �তজ, �হােসেনর এত পরা�ম, ইহা আিম �ে�ও ভািব নাই। যাহা হইবার হইয়ােছ, গত 
িবষেয়র িচ�ায় আর ফল িক? পুনরায় �চ�া। মহারাজ এিজেদর আ�া মেন কর। �য 'যিদ' শে� তাঁহার �দয় কাঁিপয়া উ�য়ািছল, তাহাই যিদ সফল 
হইল, তেব ইহা �তা নূতন ঘটনা নেহ। মহারােজর �শষ আ�া পয�� পরী�া কিরয়া যাইব,-জীবন লইয়া আর দােমে� যাইব না; এ মুখ আর 
দােম�বাসীেক �দখাইব না। পুনরায় �সন� সং�হ কিরব, পুনরায় হাসান-বধ �চ�া কিরব। মহারাজ এিজেদর অভাব িকেসর? �সন�গণ! �তামরা 
একজন এখনই দােম�নগের যা�া কর। যাহা �চে� �দিখেল ভাগ�বেল মুেখ বিলেতও সময় পাইেল, অিবকল মহারাজ সমীেপ এই মহাযুে�র অব�া 
বিলেয়া। আর বিলেয়া �য, মারওয়ান মের নাই, হাসােনর �াণ সংহার না কিরয়া �স মিদনা পিরত�াগ কিরেব না। আেরা বিলেয়া �য, মহারােজর �শষ 
আ�া �িতপালন কিরেতই �স এ�েণ ��ত হইয়ােছ। যত শী� হয়, পুনরায় �সন� সং�হ কিরয়া মিদনায় ��রণ করুন। আর যাহা �চে� �দিখেল, 

িকছুই �গাপন কিরও না, তৎসম�ই অকপেট �কাশ কিরয়া বিলেয়া।"  

মারওয়ােনর আ�ামা� এ�রান নামক এক ব�ি� দােমে� যা�া কিরেলন। মারওয়ান ছ�েবেশ নগেরর �কান এক গু� �ােন অলীেদর সিহত বাস 

কিরেত লািগেলন। আর আর স�ীরা িনকট� পব�তগুহায় মারওয়ােনর আেদশ�েম অবি�িত কিরেত লািগেলন। 

�াদশ �বাহ 

ঋেণর �শষ, অি�র �শষ, ব�ািধর �শষ, শ�র �শষ থািকেল ভিবষ�েত মহািবপদ। পুনরায় তাহা বিধ�ত হইেল আর �শষ করা যায় না। রাি� দইু �হর; 
মিদনাবাসীরা সকেলই িনি�ত; মারওয়ান ছ�েবেশ নগর�মণ কিরয়া আিসেতেছন, কতই স�ান, কতই গু� ম�ণা অবধারণ কিরেতেছন, কাহােরা 
িনকট মেনর কথা ভাি�েত সাহস পান না। মিদনা ত�ত� কিরয়াও আজ পয�� মেনামত �লাক খুিঁজয়া পান নাই। �কবল এক� বৃ�া �ীর সিহত 
কথায় কথায় অেনক কথার আলাপ কিরয়ােছন; আকার ইি�েত �লাভও �দখাইয়ােছন; িক� �কাথায় িনবাস, �কাথায় অবি�িত, তাহার িকছুই বেলন 
নাই। অথচ বৃ�ার বািড় ঘর �গাপনভােব �দিখয়া আিসয়ােছন। িবেশষ অনুস�ােন বৃ�ার সাংসািরক অব�াও অেনক জািনেত পািরয়ােছন। আজ 
িনশীথসমেয় বৃ�ার সিহত নগর�াে� িনিদ�� পব�তগুহার িনকট �দখা হইেব এরূপ কথা ি�র আেছ। মারওয়ান িনয়িমত সমেয়র পূেব� বৃ�ার বা�র 
িনকেট �গাপন ভােব যাইয়া সমুদয় অব�া জািনয়া আিসেতেছন �য, বৃ�ার কথায় �কানরূপ সে�হ আেছ িক না? সমুদয় �দিখয়া শুিনয়া শী� শী� 
িফিরয়া আিসেতেছন, িনিদ�� সমেয়র পূেব�ই িগিরগুহার িনকট যাইয়া বৃ�ার অেপ�ায় থািকেবন।  

�সই �ীেলাক�র নাম মায়মুনা। মায়মুনার �কশপাশ শু� বিলয়াই �লখক তাহােক বৃ�া বিলয়াই সে�াধন কিরয়ােছন। িক� মায়মুনা বা�িবকই বৃ�া 
নেহ। মারওয়ান চিলয়া �গেল তাহার িকছু�ণ পেরই এক� �ীেলাক �েদশীয় পির�দ পিরধান কিরয়া অন�মন�ভােব িক �যন িচ�া কিরেত কিরেত 
রাজপথ িদয়া যাইেতেছ; আবরু অনাবৃত। �েণ �েণ আকােশ ল�� কিরয়া �সই �ীেলাক চ� ও "আদম সুরােতর" (নরাকার ন�ে�র) �িত বার বার 
দিৃ� কিরেতেছ। তাহার আর �কান অথ� নাই, �বাধ হয়, িনিদ�� সময় উ�ীণ� হইবার আশ�া। অথ�েলােভ পাপকােয� রত হইেব, তাহাই আেলাচনা কিরয়া 
অন�মনে� যাইেতেছ। তারাদল এক এক বার চ�ু বুিঝয়া ইি�েত �যন তাহােক িনেষধ কিরেতেছ। �কৃিত �াভািবক িন��তার মধ� হইেতও �যন 
"না-না" শে� বারণ কিরেতেছ। মায়মুনা কেণ� টাকার সংখ�া শুিনেত ব��, �স বারণ শুিনেব �কন? মন �সই িনিদ�� পব�তগুহার িনকট; এ সকল 
িনবারেণর �িত �স মন িক আকৃ� হইেত পাের? নগেরর বািহর হইয়া একটু �তপেদ চিলেত লািগল।  

িনিদ�� িগিরগুহার িনকেট মারওয়ান অেপ�া কিরেতিছেলন, মায়মুনােক �দিখয়া তাঁহার মেনর সে�হ এেকবাের দূর হইল। উভেয় এক� হইেলন, 
কথাবাত� া চিলেত লািগল। মায়মুনা বিলল, "আপনার কথাবাত� ার ভােব আিম অেনক জািনেত পািরয়ািছ। আমােক যিদ িব�াস কেরন, তেব এক� 
কথা আেগ বিল।" 

মারওয়ান কিহেলন, "�তামােক িব�াস না কিরেল মেনর কথা ভাি�ব �কন? �তামার কথা�েম এই িনশীথসমেয় জনশূন� পব�তগুহার িনকেটই-বা 
আিসব �কন? �তামার যাহা ই�া বল।" 

মায়মুনা কিহল, "কায� �শষ কিরেল �তা িদেবনই, িক� অে� িকছু িদেত হইেব। �দখুন, অথ�ই সকল। আিম িনতা� দঃুিখনী, আপনার এই কায�� সহজ 
নেহ। কত িদেন �য �শষ কিরেত পািরব, তাহার �ক নাই। এই কােয�র জন�ই আমােক সব�দা িচি�ত থািকেত হইেব। জীিবকািনব�ােহর জন� অন� 



উপােয় একবাের হ�সে�াচ কিরেত হইেব। িদবারাি� �কবল এই ম�ণা, এই কথা লইয়াই ব�িতব�� থািকেত হইেব। আপিনই িবেবচনা করুন ইহার 
�কান� অযথাথ� বিললাম?" 

কথার ভাব বুিঝয়া কেয়ক� �ণ�মু�া মায়মুনার হে� িদয়া মারওয়ান বিলেলন, "যিদ কৃতকায� হইেত পার, সহ� সুবণ� �মাহর �তামার জন� ধরা 
রিহল।"  

�মাহরগুিল রুমােল বাঁিধয়া মায়মুনা বিলল, "�দখুন। যার দইু-িতন� �ী, তার �াণবধ কিরেত কত�ণ লােগ? �স �তা 'আজরাইলেক' (যমদূতেক) 
সব�দা িনকেট বসাইয়া রািখয়ােছ। তার �াণ র�া হওয়াই আ�য� নয়।" 

মারওয়ান কিহেলন, "তাহা নয় বেট, িক� �লাক� আবার �কমন? �যমন �লাক, �ীরাও �তমিন। দইু িতন� �ী হওয়া আর ভেয়র কারণ িক?"  

মায়মুনা কিহল, "ও কথা বিলেবন না, পয়গ�রই হউন, ইমামই হউন, ধািম�ক পুরুষই হউন, আর রাজাই হউন, এক �াণ কয়জনেক �দওয়া যায়? 
ভাগী জ�ুেলই নানা কথা, নানা �গালেযাগ। সপ�ীবাদ না আেছ, এমন �ী জগেত জে� নাই। সপ�ীর মেন ব�থা িদেত �কান সপ�ীর ই�া নাই? আিম 
�স কথা এখন িকছুই বিলব না; আপনার �িত�া �যন �ক থােক।"  

মারওয়ান বিলেলন, "এখােন তুিম আর আিম িভ� �কহই নাই,-এ �িত�ার সা�ী কাহােক কির? ঐ অন� আকাশ, ঐ অসংখ� তারকারাজী, ঐ 
পূণ�চ�, আর এই িগিরগুহা, আর এই রজনী �দবীেকই সা�ী কিরলাম। হাসােনর �াণবধ কিরেত পািরেলই আিম �তামােক সহ� �মাহর পুর�ার িদব। 

তৎস�ে� তুিম যখন যাহা বিলেব, সকলই আিম �িতপালন কিরব। আর এক� কথা। এই িবষয় তুিম আিম িভ� আর �কহই জািনেত না পাের।"  

মায়মুনা বিলল, "আিম এ কথায় স�ত হইেত পাির না। �কহ জািনেত না পািরেল কায� উ�ার হইেব িক �কাের? তেব এই পয�� বিলেত পাির, আসল 
কথা� আর একজেনর কণ� িভ� ি�তীয়জেনর কেণ� �েবশ কিরেব না।"  

"�স �তামার িব�াস। কায� উ�ােরর জন� যিদ কাহােরা িনকট িকছু বিলেত হয় বিলেয়া; িক� িতনজন িভ� আর এক� �াণীও �যন জািনেত না 
পাের।"  

মায়মুনা বিলল, "হজরত! আমােক িনতা� সামান� �ীেলাক মেন কিরেবন না। �দখুন, রাজম�ীরা রাজ� র�া কের, যু�িব�হ বা সি�র ম�ণা �দয়, 
িনজ� েন বিসয়া কত �কাের বুি�র চালনা কের, আমার এ কায� �সই রাজকােয�র অেপ�া কম নেহ। �যখােন অে�র বল নাই, মহাবীেরর বীর� নাই, 
সাহস নাই, সাধ� নাই, �সইখােনই এই মায়মনুা। শত অগ�লযু� �ারও অিত সহেজ খুিলয়া থািক। �যখােন বায়ুর গিতিবিধ নাই, �সখােনও আিম 
অনায়ােস গমন কির। �য �যা�ার অ�র পাষােণ গ�ত, তাহার মন গলাইয়া �মােম পিরণত কিরেত পাির। �য �লবধূ সূেয�র মুখ কখেনা �দেখ নাই, 

�চ�া কিরেল তাহার সে�ও দেুটা কথা কিহয়া আিসেত পাির। িন�য় জািনেবন, পাপশূন� �দহ নাই, �লাকশূন� জগৎ নাই। �যখােন যাহা খুিঁজেবন, 
�সইখােনই তাহা পাইেবন।"  

মারওয়ান কিহেলন, "মুেখ অেনেকই অেনক কথা বিলয়া থােক, কােয� তাহার অেধ�ক পিরমাণ িস� হইেলও জগেত অসুেখর কারণ থািকত না, 
অভােবর নামও �কহ মুেখ আিনত না। �তামার কথাও রিহল, আমার কথাও থািকল। রাি�ও �ায় �শষ হইয়া আিসল। ঐ �দখ, শুকতারা পূব�গগেন 
�দখা িদয়ােছ। শী� শী� নগর মেধ� যাওয়াই উিচত। আিম �তামার বা�র স�ান লইয়ািছ। আবশ�ক মত যাইব, এবং গু� পরামশ� আবশ�ক হইেল 
িনশীথ সমেয় উভেয় এই িগিরগুহার সি�কেট আিসয়া সমুদয় কথাবাত� া কিহব ও শুিনব।" এই বিলয়া মারওয়ান িবদায় হইেলন। মায়মুনাও বা�েত 
�গল। গৃহমেধ� শয�ার উপর বিসয়া �মাহরগুিল দীপােলােক এক এক কিরয়া গিণয়া যথা�ােন �াপনপূব�ক আপনাআপিন বিলেত লািগল- 

"হাসান আমার �ক? হাসানেক মািরেত আর আমার দঃুখ কী? আর ইহাও এক কথা, আিম িনেজ মািরব না, আিম �কবল উপল� মা�। আমার পাপ 
িক?" মেন মেন এইরূপ আে�ালন কিরেত কিরেত মায়মনুা শয়ন কিরল।  

রাি� �ভাত হইল। নগর� উপাসনা-মি�ের �ভাতীয় উপাসনার জন� ভ�ব�ৃ সু�ের আ�ান কিরেতেছ। "িন�ােপ�া ধম�ােলাচনা অিত উৎ��" 
আরব� ভাষায় একথার �ঘাষণা কিরেতেছ। �েম সকেলই জািগয়া উ�ল। িনত�ি�য়ািদ সমাধা কিরবার পর সকেলর মুেখই শত সহ� �কার ঈ�েরর 



নাম �ঘািষত হইেত লািগল। িক বালক, িক বৃ�, িক যুবক, িক যুবতী, সকেলই ঈ�েরর গুণগান কিরয়া িব�ামদািয়নী িবভারীেক িবদায় দান 

কিরেলন। সকেলই �যন ঈ�েরর নােম তৎপর, ঈ�েরর ��েম উৎসাহী।  

মিদনাবাসীমাে�ই ঈ�েরর উপাসনায় ব�িতব��, �কবল মায়মুনা �ঘার িন�ায় অিভভূতা। এই মা� শয়ন কিরয়ােছ, উপাসনার সমেয় উ�েত পাের 
নাই। িন�াভে�র পেরই তাহােক �য ভয়ানক পাপকােয� �বৃ� হইেত হইেব,-�য সাংঘািতক কােয�র অনু�ান কিরেত হইেব, তাহা ভািবেল �দয় শু� হয়! 
অথ�েলােভ পুণ�া�া হাসােনর �াণিবনােশ হ� �সারণ কিরেব। ওঃ পাষাণীর �াণ কী পাষাণ অেপ�াও ক�ন! িনরপরােধ পিব� �দেহর সংহার কিরেব, 
এ পাপ কী একটুও তাহার মেন হইেতেছ না! অকাতের িন�াসুখ অনুভব কিরেতেছ! িক আ�য�! রমণীর �াণ িক এতই ক�ন হইেত পাের?  

মায়মুনা িনি�ত অব�ােতই শয�াপির� উপাধান চািপয়া ধিরয়া �গাঙাইেত �গাঙাইেত বিলেত লািগল, "আিম নিহ, আিম নিহ! মারওয়ান;-এিজেদর 
�ধান উিজর মারওয়ান।" দইু িতনবার মারওয়ােনর নাম কিরয়া মায়মুনার িন�াভ� হইল। িনি�ত অব�ায় িক �� �দিখয়ািছল, কী কারেণ ভয় 
পাইয়ািছল, কী কে� পিড়য়ািছল, �ক কী বিলল, মায়মুনার মনই তাহা জােন। মায়মুনা িন�� হইয়া শয�াপির বিসয়া রিহল। এক দেৃ� কী �দিখল, কী 
ভািবল, িনেজই জািনল; �শেষ বিলয়া উ�ল, "��সকল অমূলক িচ�া। বুি�হীন মূেখ�রাই �� িব�াস কিরেত থােক। যাহাই আমার কপােল থা�ক, 
আিম �ে� যাহা �দিখলাম, �স ভেয় হাজার �মাহেরর �লাভ কখেনাই পিরত�াগ কিরেত পািরব না। এ কী কম কথা! একটা নয়, দেুটা নয়, দশ শত 

�মাহর! ��রাঘােত মািরেব,-�য িদেব �সই মািরেব। এ কী কথা!"-এই বিলয়াই অন� গৃেহ গমন কিরল। িকি�ৎ িবলে� নূতন আকাের, নূতন �বেশ, 
গৃহ হইেত বিহগ�ত হইল। মায়মনুা এখন ধীরা, ন�-�ভাবা, সব�াে� '�বাক� া' (আপাদম�ক আবরণ বসন) �বাক� া ব�বহার না কিরয়া �ীেলােকরা 

�কাশ� রাজপেথ গমনাগমন কিরেল রাজিবিধ অনুসাের দ�নীয় হইেত হয়। �সইজন�ই মায়মুনা �বাক� া ব�বহার কিরয়া বিহগ�ত হইল। 

�েয়াদশ �বাহ 

মায়মুনা আজ কী উে�শ� সাধন কিরেত বিহগ�ত,-�কাথায় যাইেতেছ, তাহা পাঠকগণ �বাধ হয়, বুিঝয়া থািকেবন। মায়মুনা ইমাম হাসােনর অ�ঃপুের 
�ায়ই যাতায়াত কিরত। হাসেনবানুর িনকট তাহার আদর িছল না। হাসেনবানুেক �দিখেলই �স ভেয় জড়সড় হইত। জয়নােবর িনকেটও কেয়ক িদন 
চে�র জল �ফিলয়া সপ�ীর িন�াবাদ কিরয়ািছল। হাসেনবানু থািকেত কাহােরা সুখ নাই, এই �কার আেরা দইু একটা মন ভাঙােনা ম� 
আওড়াইয়ািছল। িক� তাহােত সুফল ফেল নাই। বরং যাহা শুিনয়ািছল, তাহােত জয়নােবর িনকট চে�র জল �ফিলেত আর সাহস কিরত না। িনতা� 
আবশ�ক না হইেল জয়নােবর িনকেট আর যাইতও না। জােয়দা তাহার পুরাতন ভালবাসা। জােয়দার সে� �বিশ আলাপ, �বিশ কথা, �বিশ কা�া। 
মায়মুনােক পাইেলই জােয়দা মেনর কপাট খুিলয়া বিসেতন। পূব� কথা, জয়নাব আিসবার পূেব� হাসােনর ভালবাসা, হাসােনর আদর-য�, আর 
এখনকার অব�া বিলেত বিলেত জােয়দা দইু-এক �ফাঁটা চে�র জল �ফিলেতন, মায়মুনাও �সই কা�ায় �যাগ িদয়া কাঁিদয়া কাঁিদয়া চ�ু ফুলাইত। 
জােয়দা ভািবয়ািছেলন, মিদনার মেধ� যিদ �কহ তাঁহােক ভালবােস, তেব �স মায়মুনা। তাঁহার অ�েরর দঃুেখ যিদ �কহ দঃুিখত হয়, তেব �স মায়মুনা। 
দটুা মুেখর কথা কিহয়া সা�না কিরবার যিদ �কহ থােক, তেব �স মায়মুনা। �কানরূপ উপকােরর আশা থািকেলও �সই মায়মনুা। মায়মুনা িভ� �স 
সমেয় আপন বিলেত আর কাহােকও চে� �দেখন নাই। মায়মুনােক �দিখয়াই ব��ভােব িজ�াসা কিরেলন, "মায়মুনা! এ কেয়কিদন �দিখ নাই �কন?" 

মায়মুনা উ�র কিরল, "�তামার কাজ না কিরয়া �কবল যাওয়া আসায় লাভ িক? তুিম �তা বিলয়াই মেনর ভাব পাতলা কিরয়াছ, এখন �ভাগ 
আমার, ক� আমার, �মহনত আমার। তা �বা�! �তামার জন� যিদ আমার ঘরক�া রসাতেল যায়, িদন-দিুনয়ার খারািব হয়, তাহাও �ীকার, তথািপ 
যাহােত হয়, আিম �তামার উপকার কিরবই কিরব। আিম ভুিল নাই।"  

জােয়দা কিহেলন, "�স সকল কথা আর আমার মেন নাই। পাগেলর মত একিদন কী বিলয়ািছলাম, তুিম তাই মেন কিরয়া রািখয়াছ; যা� ও-কথা 
যা� ও-কথা তুিম আর কখেনা মেন কিরেয়া না; �কান �চ�া কিরেয়া না। আমার মাথা খাও আর ও-কথা মুেখও আিনেয়া না। �কৗশেল �ামী বশ, 
মে�র গুণ �ামীর মন িফরান, মে� ভালবাসা, ঔষেধর গুেণ �ামী বেশ আনা,-এ সকল বড় ল�ার কথা। �াভািবক মেন �য আমার হইল না, তাহার 
জন� আর �কন? সকলই অদেৃ�র �লখা। আিম য� কিরেল আর কী হইেব? জয়নাবেক মািরয়াই বা �কন পােপর �বাঝা মাথায় কিরব? ঈ�র তাহােক 
�ামী �সাহািগনী কিরয়ােছন, তাহােত �য বাধা িদেব, �সই অধঃপােত যাইেব। আিম সমুদয় বুিঝয়া এেকবাের িনর� হইয়ািছ। �য আমার হইল না, 
আমার মুেখর িদেক �য িফিরয়া তাকাইল না, তাহােক ঔষেধ বশ কিরয়া লাভ কী? �বান! �স বশ কয় িদেনর? �স ভালবাসা কয় মু�েত� র? যিদ মে� 
গুণ থােক, যিদ ঔষেধর �মতা থােক, তাহা হইেলও �স িক আর যথাথ� ভালবাসার মত হয়? ধ'�র-�বেঁধ, আর মেনর ই�ায় �য কত �েভদ, তাহা 
বুিঝেতই পার। মািনলাম, ঔষেধ মন িফরাইেব, নূতন ভালবাসার সিহত শ�ভাব জ�াইয়া িদেব; িক� আমােক �য ভালবািসেব, তাহার ঔষধ কী? 



তাহাও �যন হইল, কারণ আিম হােত কিরয়া খাওয়াইব, আমােকই ভালবাসার ভার সিহেত হইেব, িক� ঔষধ �তা আর িচরকাল �পেট থািকেব না। 
�েম ঔষেধর গুণ কিমেত থািকেব, ভালবাসাও কিমেত থািকেব;-�শেষ আবার �য �সই-বরং �বিশরই স�াবনা।" 

ব���েল মায়মুনা িজ�াসা কিরল, "তেব কী আপ� হইয়ােছ, না ভাগ-ব�ন-িবিল-ব�ব�া কিরয়া ভাগাভাগী কিরয়া লইয়াছ?-িকংবা মেনর 
�মাক�মার সািলসী িন�ি� হইয়া িম�মাট হইয়া িগয়ােছ?" 

জােয়দা উ�র কিরেলন, "ভাগ-ব�ন কির নাই, আপসও কির নাই; িমটমাটও কির নাই, এ জীবেন তাহা হইেব না, জােয়দা বাঁিচয়া থািকেত �ামী 
ভাগ কিরয়া লইেবও না। মেনর �খেদ আর িক কির �বান! �দেখশুেন এেকবাের আশা-ভরসায় জলা�িল িদয়া বিসয়ািছ। �ামীর নাম আর কিরব না, 
�ামীর কথাও আর মুেখ আিনব না। যাহােদর �ামী, যাহােদর ঘরক�া, তাহারাই থা�ক, তাহারাই সুখেভাগ করুক। জােয়দা আিজও �য িভখািরণী, 
কািলও �সই িভখািরণী।"  

মায়মুনা কিহল, "এত উদাস হইও না। যাহা কর, বুি� ি�র কিরয়া আগুপাছু িবেবচনা কিরয়া কিরেয়া। �তামার শ� অেনক িম�ও অেনক। মেন 
কিরেল তুিম রাজরাণী, আবার মেন না কিরেল তুিম পেথর িভখািরণী। আবার �বান! আিম �তা �দিখেতিছ, বড় ইমাম �য চে� জয়নাবেক �দেখন, 
�তামােকও �সই চে� �দিখয়া থােকন। আবার �সই চে� হাসেনবানুেকও �দিখয়া থােকন। �কান িবষেয়ই �তা িভ� ভাব �দিখেত পাই না। শুিনেত পাই, 
জয়নাবেকই িতিন �বিশ ভালবােসন; িক� কই? আিম �তা তাহার িকছুই �দিখেত পাই না; বরং �দিখেত পাই, �তামার �িতই তাঁহার টান অিধক।" 

ঈষৎ হাস� কিরয়া জােয়দা কিহেলন, "তুিম িক বুিঝেব? �কােশ� িকছু ইতরিবেশষ �দিখেত পাও না, তাহা �ক। িভতের �য িক আেছ তাহা �ক 
বুিঝেব? �লােকর িন�া, ধেম�র ভয়, কাহার না আেছ? িবেশষত ইহারা ইমাম। �কােশ� সকল �ীেক সমান �দেখন। িক� �দখাও অেনক �কার আেছ। 
ধম�রা, �লােকর মেন �েবাধ, আমােদর মন বুঝান, অনায়ােসই হয়; িক� উহার মেধ� �য একটু গুহ� ভাব আেছ, তাহা আিম মুেখ বিলেত পাির না। 
উপমার �কান সাম�ী স�েুখও নাই �য, তাহা �দখাইয়া �তামােক বুঝাইব। এখন িতিন কথা কেহন, িক� পূেব�কার �স �র নাই, �স িম�তাও নাই। 
ভালবােসন, িক� তাহােত রস নাই। আদর কেরন, িক� �স আদের মন গেল না, বরং িবরি�ই জে�। আেগ জােয়দার িনকট সমেয়র দীঘ�তা আশা 
কিরেতন; এখন যত কম হয়, ততই ম�ল, তাহাই ই�া। পূেব� কথাবাত� ােতই রাি� �ভাত হইয়ােছ, তবুও �স কথার ইিত হয় নাই-মেনর কথাও ফুরায় 
নাই; এখন জােয়দার শয�ায় শয়ন কিরেল ডািকয়া িন�া ভ� কিরেত হয়। �ভাতী উপাসনার সময় উ�ীণ� হইয়া যায়, ঊষাকােল এক� শয়ন কিরয়া 
আেছন, িক� উপাসনার ব�াঘাত নাই। ঘেরর কথা, মেনর কথা, �ক বুিঝেব বল �দিখ? আমার দঃুখ অপের কী বুিঝেব বল �দিখ? কাহােকই-বা 
বিলব? জগেত আমার বিলবার �কহই নাই। মেন �কান আশাও নাই। এখন শী� শী� মরণ হইেল আিম িন�ার পাই।"  

কাঁিদয়া কাঁিদয়া মায়মনুা বিলেত লািগেলন, "জােয়দা! তুিম �কন মিরেত চাও? তুিম মেন কিরেল কী-না কিরেত পার? ই�া কিরেলই �তামার দঃুখ 
দূর হয়; তুিম মেন কিরেলই �তামার শ�র মুেখ ছাই পেড়। আিম �তা আেগই বিলয়ািছ, �তামার মনই সকল। মেন কিরেলই তুিম রাজরাণী, মেন না 
কিরেলই িভখািরণী।"  

জােয়দা িজ�াসা কিরেলন, "মেন কিরেলই যিদ মেনর দঃুখ যায় তেব জগেত �ক না মেন কের?"  

মায়মুনা উ�র কিরল, "আিম �তা আর দশ টাকা লােভর জন� �তামার মেনামত কথা বিলেতিছ না। যাহা বিল, মন �ক কিরয়া একবার মেন কর 
�দিখ, �তামার মেনর দঃুখ �কাথায় থােক?"  

জােয়দা কিহেলন, "�তামার �কা� কথাটা আিম মেনর সিহত শুিন নাই, মায়মুনা? তুিম আমার পরম িহৈতিষণী। যাহা বিলেব, তাহার অন�থা 
িকছুেতই কিরব না।"  

মায়মুনা কিহল, "যিদ মেন না লােগ, তেব কিরেয়া না। িক� মন হইেত কখেনাই মুেখ আিনেত পািরেব না। ধম� সা�ী কিরয়া আমার িনকট �িত�া 
কর, এখিন বিলেতিছ।"  

জােয়দা কিহেলন, "�িত�া আর িক, �তামারই মাথায় হাত িদয়া বিলেতিছ, যাহা বিলেব, তাহাই কিরব; �স কথা কাহােরা িনকট ভা�ব না।" 



উ�ম সুেযাগ পাইয়া মায়মুনা অিত মৃদ ু�ের অেনক মেনর কথা বিলল! জােয়দাও মেনািনেবশপূব�ক শুিনেত শুিনেত �শেষর এক� কথায় চমিকয়া 
উ�েলন,-চমিকতভােব একদেৃ� মায়মুনার মুেখর িদেক চািহয়া রিহেলন। অ� িশহিরয়া উ�ল। ভেয় থতমত খাইয়া বিলেলন, "�শেষর কায�� 
জােয়দা �াণ থািকেত হইেব না। এই দঃুেখ যিদ মিরয়াও যাই, শত শত �কার দঃুখও যিদ �ভাগ কির, সপ�ী-িবষম িবেষ আেরা যিদ জজ� িরত হই, 
পরমায়রু �শষ পয��ও যিদ এই দঃুেখর �শষ না হয়, তাহা হইেলও উহা পািরব না। আমার �ামী আর আিম-আমার �ােণর �াণ-কিলজার টুকরা আর 
আিম-"  

�শষ কথা� �শষ কিরেত না িদয়াই মায়মুনা কিহল, "�শেষর কায�� না কিরেল �কান কায�ই িস� হইেব না। কথাটা আেগ ভাল কিরয়া িবেবচনা কর, 
তার পর যাহা বিলেত হয়,-বিলেয়া। �য রাজরাণী জয়নাব হইত, �সই রাজরাণী-আবার �থেমই সহ� �ণ�মু�া পুর�ার। সকলই সুেখর জন�। জগেত 
যিদ িচরকালই দঃুেখর �বাঝা মাথায় কিরয়া বিহেত হয়, তেব মনুষ��েল জ�লােভ কী ফল? এমন সুেযাগ িক আর হইেব? এ সময় কী িচরকালই 
এমনই থািকেব? সমেয় সুেযাগ পাইেল হােতর ধন পায় �ঠিলেত নাই। �তামার ভােগ� আেছ বিলয়াই জয়নাব �তামার সপ�ী হইয়ােছ। এ সকল ঘটনা 
�দিখয়াও কী তুিম িকছু বুিঝেত পািরেতছ না? আমার কথা কেয়ক� বড় মূল�বান। ইহার এক-এক� কিরয়া সফল কিরেত না পািরেল, পির�ম ও 
য� সকলই বৃথা। এক-এক� কােয�র এমিন ঘিন� স�� �য এেকর অভােব অন�� সািধত হইেত পাের না, এ পুরীমেধ� �তামার �ক আেছ? বল �তা 
�তামােক আপন বিলয়া �ক আদর কের? তুিমই না বিলয়াছ, সকলই আেছ, অথচ তাহার মােঝ কী �যন নাই। তাহা আিম মুেখ বিলয়া বুঝাইেত পাির 
না। �তামার মনই তাহার �মাণ। আিজ আিম আর �বিশ িকছু বিলব না।" এই বিলয়া মায়মুনা জােয়দার িনকট হইেত িবদায় লইল।  

জােয়দা মিলনমুখী হইয়া উ�য়া �গেলন। �যখােন �গেলন, �সখােনও ি�র হইয়া বিসেত পািরেলন না। পুনরায় িনজেক আিসয়া শয়ন কিরেলন। একিদেক 
রাজেভােগর �লাভ, অপরিদেক �ামীর �ণয়, এই দ�ু �েম �েম তুলনা কিরেত লািগেলন। যিদ জােয়দা হাসােনর প�ী না হইেতন, যিদ জােয়দা 
সপ�ীর ঈষ�ানেল দ�ীভূত না হইেতন, তেব িক আজ জােয়দা িবেবচনা-তুলাদে�র �িত িনভ� র কিরয়া স�ি� সুখ সমুদয় এক িদেক, আর �ামীর 
�ণয়, �াণ-িভ� িদেক ঝুলাইয়া পিরমাণ কিরেত বিসেতন? কখেনাই নেহ। কতবার পিরবত� ন কিরেলন, দরুাশা পাষাণ ভাি�য়া তুলাদ� মেনামত 
�ক কিরয়া অসীম সুখভার চাপাইয়া িদেলন, তথাচ �ামীর �ােণর িদেকই �বিশ ভারী হইল। িক� জয়নােবর নাম মেন পিড়বামা�ই পিরমাণদে�র �য 

িদেক �ামীর �াণ, �সই িদেক এেকবাের লঘ ুহইয়া উে� উ�ল। হঠাৎ একিদেকর লঘুতা�য�ু রাজেভাগ, ধনলাভ�হৃা-পিরমাণ এেকবাের মৃি�কা 
সংল� হইয়া জােয়দার মন ভারী কিরয়া �ফিলল। অেনক �চ�া কিরয়াও িবেবচনা তুলাদ� �ামীর �ােণর িদেক আর নীেচ নামাইেত পািরেলন না। 
মায়মুনার �শষ কথা�ও মেন পিড়ল। "�তামার �কহ নাই, তুিম কাহােরা নও। এ সংসাের আমার �কহ নাই, আিমও কাহার নিহ," বিলেত বিলেত 
জােয়দা শয�া হইেত উ�য়া বিসয়া পুনরায় বিলেত লািগেলন, "আমার �কহ নাই, আিমও কাহার নিহ। জােয়দাই যিদ বি�ত হইল জােয়দাই যিদ মেনর 
আগুেন পুিড়েত থািকল, তেব তাহার চে�র উপর জয়নাব সুখেভাগ কিরেব, তাহা কখেনাই হইেব না। �থম শ�র �িতিহংসা, শ�র মেন ব�থা 
�দওয়া, পিরণােম এেকর অভাব বেট, িক� মেনর ও অেথ�র সুখ অসীম। আমার উভয় পে� সুখ। মায়মুনার কথার �কন অবাধ� হইব?"  

জােয়দা মেন মেন এইরূপ িস�া� কিরয়া-দপ�েণ মুখখািন ভাল কিরয়া �দিখয়া �বাক� া পিরধানপূব�ক গৃহ হইেত বিহগ�ত হইেলন। 

চতুদ�শ �বাহ 

�ীেলাকমাে�ই �বাক� া ব�বহার কিরয়া যেথ� �ােন �বড়াইেত পাের। ভারেতর ন�ায় তথায় পাি�-�বহারা নাই। ল�পিত হউন, রাজললনাই হউন, 

ভ�মিহলাই হউন, �বাক� া ব�বহাের যেথ�ভােব �মণ কিরয়া থােকন। দূর �দেশ যাইেত হইেল উে�র বা অে�র আ�য় লইেত হয়। 

মায়মুনার গৃহ �বিশ দূর নেহ। জােয়দা মায়মনুার গৃেহ উপি�ত হইয়া �বাক� া �মাচনপূব�ক তাহার শয়নেক যাইয়া বিসেলন। মায়মুনাও িনকেট আিসয়া 
বিসল। আজ জােয়দা মেনর কথা অকপেট ভাি�েলন। কথায় কথায়, কথার ছলনায়, কথায় ভর িদয়া, কথা কাটাইয়া, কথায় ফাঁক িদয়া, কথায় 
�পাষকতা কিরয়া, কথায় িবপতা কিরয়া �প িবপ, সকল িদেক যাইয়া আজ মায়মুনা জােয়দার মেনর কথা পাইল। মায়মুনার �মাহমে� জােয়দা �যন 
উ�ািদনী।  

সপ�ীনািগনীর িবষদে� �য অবলা একবার দংিশত হইয়ােছ, তাহার মন িফিরেত কত�ণ? িচরভালবাসা, িচর�ণয়ী পিতর মমতা িবসজ� ন কিরেত 
তাহার দঃুখ কী? এক �াণ, এক আ�া, �ামীই সকল, এ কথা �ায় �ীরই মেন আেছ, �ীরই মেন থােক, িক� সপ�ীর নাম শুিনেলই মেনর আগুন 
ি�গুণ, ি�গুণ, চতুগু�ণ ভােব �িলয়া উেঠ। �স আগুন বািহর হইবার পথ পায় না বিলয়াই অ�র� ভালবাসা, �ণয়, মায়া মমতা এেকবাের �পাড়াইয়া 
ছারখার কিরয়া �ফেল।  



মায়মুনার সমুদয় কথােতই জােয়দা স�ত হইেলন। মায়মুনা মহা স�� হইয়া বিলেত লািগল, "�বা�! এত িদেন �য বুিঝয়াছ, �সই ভাল, আর িবল� 
নাই, �কা� সময় কাহার অদেৃ� িক ঘেট, �ক বিলেত পাের? যত িবল� হইেব, ততই �তামার অম�েলর ভাগ �বিশ হইেব। যাহা কিরেত বিসেল, তাহার 
উপর আর কথা িক আেছ? শুভকােয� আর িবল� �কন? ধর, এই ঔষধ �নও।"  

এই বিলয়া মায়মুনা শয�ার পা�� হইেত খজু� রপ� িনিম�ত এক� �ু� পা� বািহর কিরল। ত�ধ� হইেত অিত �ু� এক� �কৗটা জােয়দার হে� িদয়া 
বিলল, "�বা�। খুব সাবধান! এই �কাটা� �গাপেন লইয়া যাও, সুেযাগমত ব�বহার কিরেয়া। মন�ামনা পূণ� হইেব, জয়নােবর সুখতরী ডুিবেব, এই 
�কৗটার গুেণ তুিম সকলই পাইেব। যাহা মেন কিরেব তাহাই হইেব।" 

জােয়দা কিহেলন, "মায়মুনা! �তামার উপেদেশই আিম সকল মায়া পিরত�াগ কিরলাম। জয়নােবর সুখ�� আজ ভাি�ব, জয়নােবর অে�র আভরণ 
আজ অ� হইেত খসাইব, �সই আশােতই সকল �ীকার কিরলাম। আমার দশার িদেক িফিরয়াও চািহলাম না। জয়নােবর �য দশা ঘ�েব, আমারও �সই 
দশা। ইহা জািনয়াও �কবল সপ�ীর মেন ক� িদেত �ামী বধ কিরেত �বৃ� হইলাম। �দখ �বা�! আমায় অ�ল সাগের ভাসাইও না। আমার সব�নাশ 
কিরেত আিমই �তা দাঁড়াইলাম, তাহােত দঃুখ নাই। জয়নােবর সব�নাশ কিরেত আমার সব�নাশ! এখন সব�ম�ল, ইহাও সব�সখু মেন কিরেতিছ। িক� 
�বা�! তুিম আমােক িনরা�য় কিরয়া িবষাদসমুে� ভাসাইয়া িদেয়া না।"  

ধীের ধীের কথাগুিল বিলয়া জােয়দা িবদায় হইেলন। মায়মনুাও গৃহকােয� ব�পৃত হইেলন। জােয়দা গৃেহ আিসয়া �কৗটা খুিলয়া যাহা �দিখেলন, তাহােত 
তাঁহার সব�শরীর িশহিরয়া উ�ল, ভেয় হ� কাঁিপেত লািগল; িক� মায়মুনার উপেদশ�েম �স ভয় �বিশ�ণ রিহল না। খাদ�সাম�ীর মেধ� �সই �কৗটার 

ব� িমশাইেবন, ইহাই মায়মনুার উপেদশ। �স সময় আর িকছুই পাইেলন না, একটা পাে� িকি�ৎ মধু িছল, তাহােতই �সই ব�র িকি�ৎমা� 
িমশাইয়া রািখেলন। �কৗটা�ও অিত যে� সংেগাপেন রািখয়া িদেলন।  

হজরত হাসান �িতিদনই একবার জােয়দার গৃেহ আিসয়া দইু-এক দ� নানা�কার আলাপ কিরেতন। কেয়ক িদন আিসবার সময় পান নাই, �সই িদন 
মহাব�ে� জােয়দার ঘের আিসয়া বিসেলন। জােয়দা পূব�মত �ামীর পদেসবা কিরয়া জলেযােগর আেয়াজন কিরেত লািগেলন।  

হাসান ভািবয়ািছেলন, জােয়দার ঘের কেয়ক িদন যাই নাই, না জািন জােয়দা আজ কতই অিভমান কিরয়া রিহয়ােছ। িক� ব�বহাের তাহার স�ূণ� 
িবপরীত �দিখেলন। জােয়দা পূব�ােপ�া শতগুেণ সরলতা িশিখয়ােছ, মানেসর পূণ�ানে� পিরপূিরত রিহয়ােছ। এই ভাব �দিখয়া হাসান আজ জােয়দার 
গৃেহ বাস কিরেবন, মেন মেন ি�র কিরেলন। জােয়দাও নানা�কার হাবভাব �দশ�েন �ামীর মন হরণ কিরয়া �াণ হরণ কিরেত বিসেলন। ঈ�রভ�ই 
হউন, মহামিহম ধািম�ক�বরই হউন, মহাবলশালী বীরপরুুষই হউন, কী মহা�া� সুপি�তই হউন, �ীজািতর মায়াজাল �ভদ করা বড়ই ক�ন। 
নারীবুি�র অ� পাওয়া সহজ নেহ। জােয়দা এক পাে� মধ ুও অন� পাে� জল আিনয়া �ামীর স�েুখ রািখেলন।  

সেকৗতুেক হাসান িজ�াসা কিরেলন, "অসমেয় মধ?ু"  

মায়াপূণ� আঁিখেত হাসােনর িদেক একবার তাকাইয়া জােয়দা উ�র কিরেলন, "আপনার জন� আজ আট িদন এই মধ ুস�য় কিরয়া রািখয়ািছ। পান 
কিরয়া �দখুন, খুব ভাল মধু।"  

মধুর �পয়ালা হে� তুিলয়া হাসান বিলেত লািগেলন, "আমার জন� আট িদন য� কিরয়া রািখয়াছ, ধন� �তামার য� ও মায়া! আিম এখনই 
খাইেতিছ।" হাসান সহেষ� এই কথা বিলয়া মধুপা� হে� তুিলয়া মধ ুপান কিরেলন। মু�ত�  মেধ�ই িবেষর কায� আর� হইল। শরীেরর অব�ার 
পিরবত�ন ও িচে�র অি�রতা�য�ু িপপাসার আিধক� হইল। �েম ক�, তালু ও িজ�া শু� হইয়া আিসল, চ�ু �লৗিহতবণ� হইয়া �শেষ দিৃ�র ব�াঘাত 
জ�াইেত লািগল। িতিন �যন চতুিদ�ক অ�কার �দিখেত লািগেলন। জােয়দােক বিলেলন, "জােয়দা! এ কী হইল? এ �কমন মধ?ু এত জল পান 
কিরলাম, িপপাসার শাি� হইল না। �েমই শরীর অবশ হইেতেছ, �পেটর মেধ� �ক �যন আগুন �ািলয়া িদয়ােছ। ইহার কারণ িক? িকেস িক হইল?"  

জােয়দা বায়ুব�জেন �বৃ� হইেলন। ম�েক শীতল জল ঢািলেত লািগেলন, িকছুেতই হাসান সুি�র হইেলন না। �েমই শরীেরর �ালা বিধ�ত হইেত 
লািগল। িবেষর য�ণায় অি�র হইয়া সামান� শয�ার উপর গড়াগিড় িদেত লািগেলন। �পেটর �বদনা �মশঃই বৃি�। হাসান অত�� কাতর হইয়া 
অবেশেষ কাতর�ের িজ�াসা কিরেরন, "জােয়দা! এ িকেসর মধু? মধুেত এত আগুন? মধুর এমন �ালা! উঃ! আর সহ� হয় না! আমার �াণ �গল! 
জােয়দা! উঃ! আর আিম সহ� কিরেত পাির না।"  



জােয়দা �যন অবা�; মুেখ কথা নাই। অেনক�ণ পের �কবল মা� এই কথা, "সকলই আমার কপােলর �দাষ। মধুেত এমন হইেব, তা �ক জােন! �দিখ 
�দিখ, আিমও একটু খাইয়া �দিখ।"  

হাসান এই অব�ােতই িনেষধ কিরয়া বিলেত লািগেলন, "জােয়দা! আমার কথা রাখ; ও মধ ুতুিম খাইেয়া না। আমার মাথা খাও, ও মধ ুমুেখ িদেয়া 
না! ছঁুইেয়া না! জােয়দা! ও মধ ুনয়, কখেনাই ও মধ ুনয়! তুিম-�খাদার �দাহাই, ও মধ ুতুিম ছঁুইেয়া না! আিম �য যাতনা �ভাগ কিরেতিছ, তাহা 
আিমই জািন। জােয়দা ঈ�েরর নাম কর।" 

প�ীেক এই কথা বিলয়া হাসান ঈ�েরর নাম কিরেত লািগেলন। কাহােকও সংবাদ িদেলন না, জােয়দার ঘেরই ঈ�েরর �িত িনভ� র কিরয়া রিহেলন। 
পিব� �দেয় পিব� মুেখই দয়ামেয়র পিব� নাম পুনঃপুনঃ উ�ারণ কিরেত লািগেলন। িবেষর িবষম যাতনা নােমর গুেণ কতক পিরমােণ অ� �বাধ 
হইেত লািগল। জােয়দা সম� রাি� জািগয়া �সবা-শু�ষা কিরেলন। �ভাতী উপাসনার সমেয় অিত কে� জােয়দার গৃহ হইেত বিহগ�ত হইয়া �ভু 
�মাহা�েদর সমািধ-মি�ের গমন কিরেলন। মি�েরর স�খুি�ত �া�েণ উপেবশন কিরয়া িবনীতভােব ঈ�েরর িনকট সকাতের �াথ�না কিরেত 
লািগেলন।  

যাঁহার কৃপাবেল অন� জগৎ সৃ� হইয়ােছ, পব�ত সাগের িমিশয়ােছ, িবজন বন নগের পিরণত হইয়ােছ, জনপূণ� মহানগরী িনিবড় অরণ� হইয়া 
যাইেতেছ, �সই সেব��েরর অসাধ� িক আেছ? �ভু �মাহা�েদর সমািধ-মি�েরর পিব�তাগুেণ, ঈ�েরর মিহমায় হাসান আেরাগ� লাভ কিরেলন। িক� 
এই �থম িবষপান হইেত (মৃতু� পয�� চি�শ িদন) �ায় �কান না �কান �কাের শরীেরর �ািন িছল। এ কথা (�থম িবষপান ও আেরাগ� লাভ) অিত 
�গাপেন রািখেলন। কাহােরা িনকেট �কাশ কিরেলন না।  

�ণয়ী িব�াসী ব�ি� যিদ শ� হইয়া দাঁড়ায়, তাহার হ� হইেত র�া পাওয়া িনতা� ক�ন। িচরশ�র হ� হইেত অেনেকই র�া পাইেত পাের, িক� 
িম� যিদ শ� হয়, তাহার হ� হইেত রা পাওয়ার আশা িকছুেতই থােক না। িবেশষত �ীজািত শ�তাসাধেন উে�িজত হইয়া উ�েল, তাহা �শষ না 

কিরয়া �াণ থািকেত �া� হয় না। জােয়দা �া� হইেবন �কন? জােয়দার প�ােত আেরা �লাক আেছ। জােয়দা একটু িনরুৎসাহ হইেল, মায়মুনা 

নানা�কাের উৎসািহত কিরয়া নূতন ভােব উে�িজত কিরত। একবার িবফল হইেল ি�তীয়বাের অবশ�ই সুফল ফিলেব, এ কথাও জােয়দার কেণ� 

মেধ� মেধ� ফুৎকােরর ন�ায় বািজেত লািগল।  

মায়মুনা মেন মেন ভািবয়ািছল, যাহা িদয়ািছ তাহােত আর র�া নাই। একবার গলাধঃকরণ হইেলই কায�িসি� হইেব। হাসান জােয়দার গৃেহ আিসয়া 
বিসয়ােছন, মধুপােন আ�িবকার উপি�ত হইয়ােছ, �গাপেন স�ান লইয়া এেকবাের িনি��ভােব বিসয়া আেছ, �কা� সমেয় হাসােনর পুরী হইেত 
��ন�িন শুিনেব, িনেজও কাঁিদেত কাঁিদেত যাইয়া পুরবািসগেণর সিহত হাসােনর িবেয়াগজিনত ��েন �যাগ িদেব এইরূপ আেলাচনায় সারািনশা 
বিসয়া বিসয়া কাটাইল; �ভাত হইয়া আিসল, তবুও ��নশ� তাহার কেণ� �েবশ কিরল না। দইু-এক পদ কিরয়া জােয়দার গৃহ পয�� আিসল, 
জােয়দার মুেখ সমুদয় ঘটনা শুিনয়া আ�য�াি�ত হইল। িজ�াসা কিরল, "তেব উপায়?"  

জােয়দা উ�র কিরল, "উপায় অেনক আেছ। তুিম বাজার হইেত আমােক িকছু িম� �খজরু আিনয়া দাও। এবাের �দিখেয়া িকছুেতই র�া হইেব না!"  

"�খজেুর কী হইেব?"  

"মধুেত যাহা হইয়ািছল, তাহাই হইেব।"  

"িতিন কী �তামার ঘের আিসেবন?"  

�কন আিসেব না?"  

"যিদ জািনয়া থােকন-ঘুণা�ের যিদ �টর পাইয়া থােকন, তেব �তামার ঘের আসা দূের থা�, �তামার মুখও �দিখেবন না।"  

"�বা�! তুিম আমার বয়েস বড়, অেনক �দিখয়াছ, অেনক শুিনয়াও থািকেব, িক� �তামার �মও অেনক। �ীজািতর এমিন এক� �মািহনীশি� আেছ 
�য, পুরুেষর মন অিত ক�ন হইেলও সহেজ �নায়াইেত পাের, ঘুরাইেত পাের, িফরাইেতও পাের। তেব অেন�র �ণেয় মিজেল একটু কথা আেছ বেট, 
িক� হােত পাইয়া িনজ� েন বসাইেত পািরেল, কােছ �ঘিঁষয়া �মাহন ম�গুিল �েম �েম আওড়াইেত পািরেল অবশ�ই িকছু-না-িকছু ফল ফলাইেত 



পািরবই পািরেব। এ �য না পাের �স নারী নেহ। আর আিম তাঁহােক িবষপান করাইব এ কথা �তা িতিন জােনন না, �কহ �তা তাঁহােক �স কথা বেল 
নাই; িতিনও �তা সব�� নেহন �য, জয়নােবর ঘের বিসয়া জােয়দার মেনর খবর জািনেত পািরেবন। �য পেথ দাঁড়াইয়ািছ, আর িফিরব না, যাহা 
কিরেত হয়, আিমই কিরব।"  

মায়মুনা মেন মেন স�� হইয়া মেন মেনই বিলল, "মানুেষর মেনর ভাব পিরবত� ন হইেত �ণকালও িবল� হয় না।" �কােশ� কিহল, "আিম �খজরু 
লইয়া শী�ই আিসেতিছ।" মায়মুনা িবদায় হইল। জােয়দা অবিশ� মধ,ু যাহা পাে� িছল, তাহা আিনয়া �দিখয়া �দিখয়া বিলেত লািগেলন, "�যমন মধ ু
�তমনই আেছ; ইহার চাির ভােগর এক ভাগও যিদ উদর� হইত, তাহা হইেল আজ এত�ণ জয়নােবর সুখতরী ডুিবয়া যাইত, সুেখর বাসা ভাি�য়া 
এেকবাের দঃুেখর সাগের ডুিবত, �ামীেসাহািগনীর সাধ িম�য়া যাইত! এই সুমধুর মধুেতই জােয়দার আশা পিরপূণ� হইত। �থেম �য ভাব হইয়ািছল, 
আর িকছু�ণ �সই ভােব থািকেল আজ জয়নােবর আর হািসমুখ �দিখতাম না; আমারও অ�র �িলত না। এক বার, দইু বার, িতন বার, যত বার হয় 
�চ�া কিরব; �চ�ার অসাধ� কী আেছ?"  

মায়মুনা �খজরু লইয়া উপি�ত হইল। বিলল, "সাবধান! আর আিম িবল� কিরব না। যিদ আবশ�ক হয়, সময় বুিঝয়া আমার বা�েত যাইেয়া।" 
এই কথা বিলয়া মায়মুনা চিলয়া �গল। জােয়দা �সই �খজরুগুিল বািছয়া বািছয়া দইু ভাগ কিরেলন। এক ভােগর �েত�ক �খজেুর এমন এক এক� িচ� 
িদেলন �য িতিন িভ� অন� কাহােরা চে� তাহা পিড়বার স�াবনা রিহল না। অবিশ� অিচি�ত �খজরুগুিলেত �সই �কৗটার সাংঘািতক িবষ িমি�ত 
কিরয়া, উভয় �খজরু এক� কিরয়া রািখয়া িদেলন।  

হাসান জয়নাবেক বিলয়ািছেলন �য, "গত রাি�েত জােয়দার গৃেহ বাস কিরব ই�া িছল, �দববেশ এমনই এক� ঘটনা ঘ�ল �য সম� রাি� �পেটর 
�বদনায়, শরীেরর �ালায় অি�র িছলাম। মু�ত�কােলর জন�ও সুি�র হইেত পাির নাই। ভাবনায় িচ�ায় জােয়দা �কান কথাই মুেখ আিনেত পািরল না। 
�কবলমা� বিলয়ািছল �য, 'সকলই আমার কপাল!' তা যাহাই হউক, আিজও আিম জােয়দার গৃেহ যাইেতিছ!"  

জয়নাব িবেশষ স�� হইয়া হাসানেক িবদায় দান কিরেলন। জয়নােবর ই�া �য, কাহােরা মেন দঃুখ না হয়, �ামীধেন �কহই বি�ত না হয়। �স ধেন 
সকেলই সমভােব অিধকািরণী ও �ত�ািশনী।  

হাসােনর শরীর সম�� �কাের সু� হয় নাই; িবেষর �তজ শরীর হইেত এেকবাের �য িনেদ� াষভােব অপসৃত হইয়ােছ, তাহাও নেহ। শরীেরর �ািন ও 
দবু�লতা এবং উদেরর জড়তা এখেনা অেনক আেছ। এ সকল থাকা সে�ও িতিন জােয়দার গৃেহ উপি�ত হইয়া গত রাি�র ঘটনা আেলাচনা কিরেত 
লািগেলন। �সই মধুর কথাও িজ�াসা কিরেরন। জােয়দা উ�র কিরেলন, "�য মধুেত এত য�ণা, এত �কশ; �সই মধ ুআিম আবার গৃেহ রািখব? 

পা�সেমত তাহা আিম তৎ�ণাৎ দূর কিরয়া �ফিলয়া িদয়ািছ।"  

জােয়দার ব�বহাের হাসান যারপরনাই স�� হইেলন। সুেযাগ পাইয়া জােয়দা �সই খজু� েরর পা� ইমাম হাসােনর স�েুখ রািখয়া, িনকেট বিসয়া খজু� র 
ভেণ অনুেরাধ কিরেলন। হাসান �ভাবতঃই খজু� র ভালবািসেতন, িক� গত রজনীেত মধুপান কিরয়া �য ক� পাইয়ািছেলন, তাহা মেন কিরয়া একটু 
ইত�ত কিরেত লািগেলন। চতুরা জােয়দা �ামীর অে�ই িচি�ত �খজরুগুিল খাইেত আর� কিরয়া িদেলন। �দখােদিখ, ইমাম হাসানও িচি�ত এবং 
অিচি�ত উভয়িবধ �খজরু এক� এক� কিরয়া খাইেত আর� কিরেলন। ঊ�� সংখ�া সাত� উদর� হইেলই িবেষর কায� আর� হইল। হাসান 
সে�হ�যু� আর খাইেলন না, অিত অ� সমেয়র মেধ�ই অি�র হইয়া পিড়েলন। আর িবল� কিরেলন না, �কান কথাও কিহেলন না; িনতা� 
দঃুিখতভােব �ােণর অনুজ �হােসেনর গৃহািভমুেখ গমন কিরেলন। এবােরা কাহােক িকছু বিলেলন না; িকছুণ �াতৃগৃেহ অবি�িত কিরেলন। িনদারুণ 
িবেষর য�ণা �মশ অসহ� হইয়া উ�ল। পুনরায় িতিন �ভু �মাহা�েদর 'রওজা �মাবারেক' (পিব� সমািধে�ে�) যাইয়া ঈ�েরর িনকেট আেরাগ� 
�াথ�না কিরেত লািগেলন। দয়াময় এবােরও হাসানেক আেরাগ� কিরয়া �াণ র�া কিরেলন।  

জােয়দার আচরণ হাসান িকছু বুিঝেত পািরয়ািছেলন। তথািপ �স কথা মুেখ আিনেলন না; কাহােরা িনকট �কাশ কিরেলন না। িক� মেন মেন বড়ই 
দঃুিখত হইেলন। িনজ� েন বিসয়া �গত বিলেত লািগেলন, "�ী দঃুেখর ভািগনী, সুেখর ভািগনী। আর আমার �ী যাহা-ঈ�রই জােনন। আিম �ানপূব�ক 
জােয়দার �কান অিন� কির নাই, �কান �কাের ক�ও িদই নাই। জয়নাবেক িববাহ কিরয়ািছ বিলয়াই কী জােয়দা আমার �াণ লইেত স�� কিরয়ােছ? 
�হে� পিতবেধ �বৃ� হইয়ােছ? সপ�ীস�� তাহার নূতন নেহ। হাসেনবানুও �তা তাহার সপ�ী। �য জােয়দা আমার জন� সব�দা মহাব�� থািকত, িকেস 
আিম স�� থািকব, তাহারই অনুস�ান কিরত, আজ �সই জােয়দা আমার �াণিবনােশর জন� িবষ হে� কিরয়ােছ! একথা আর কাহােকও বিলব না! 
এ বা�েতও আর থািকব না। মায়াময় সংসার ঘৃণাহ�  �ান। িন�য়ই জােয়দার মন অন� �কান �লােভ আ�া� হইয়ােছ। অবশ�ই জােয়দা �কান আশায় 
ভুিলয়ােছ, �হেক পিড়য়ােছ। সপ�ীবােদ আমােক িবষ িদেব �কন? এ িবষ জয়নাবেক িদেলই �তা স�েব। জয়নােবর �ােণই তাহার অনাদর হইেত 
পাের, আমার �ােণ অনাদর হইেল তাহার আর সুখ কী? �ী হইয়া যখন �ামীবেধ অ�সর হইয়ােছ, তখন আর আমার িন�ার নাই। এ পুরীেত আর 



থািকব না। �ী-পিরজেনর মুখ আর �দিখব না, এই পুরীই আমার জীবন িবনােশর �ধান য�।-িকছুেতই এখােন থাকা উিচত নেহ। বািহেরর শ� 
হইেত র�া পাওয়াও সহজ, িক� ঘেরর শ� হইেত র�া পাওয়া দ�ুর! শ� দূের থািকেলও সব�দা আত�। �কা� সমেয় কী ঘেট,-�কা� সূে�, �কা� 
সুেযােগ, কী উপােয়, �কা� পেথ, কাহার সাহােয�, শ� আিসয়া কী �কৗশেল শ�তা সাধন কের, এই ভাবনায় ও এই ভেয়ই সব�দা আ�ল থািকেত হয়। 
িক� আমার ঘেরই শ�! আমার �াণই আমার শ�! িনজ �দহই আমার ঘাতক! িনজ হ�ই আমার িবনাশক! িনজ আ�াই আর িবসজ�ক। উঃ! কী 
িনদারুণ কথা! মুেখ আিনেতও ক� �বাধ হয়! �ী-�ামীেত �দহ িভ� বেট, িক� আিম �তা আর িকছুই িভ� �দিখ না। �ামী, �ী এক �দহ হইেত পাের 
না বিলয়াই িভ� ভােব থােক, িক� আ�া এক, মন এক, মায়া মমতা এক, আশা এক, ভরসা এক, �াণ এক,-সকলই এক। িক� কী দঃুখ! কী 
ভয়ানক কথা! হা অদ�ৃ! �সই এক আ�া এক �াণ �ী-তাহার হে�ই �ামীিবনােশর িবষ। কী পিরতাপ! �সই �কামল হ� �ামীর জীবন-�দীপ িনব�ােণর 
জন� �সািরত! আর এ�ােন থািকব না। বেন বেন পশপুীেদর সহবােস থাকাই ভাল। এ পুরীেত আর থািকব না।"  

এইরূেপ দঢ়ৃস�� হইয়া হাসান আপন �ধান িম� আ�াস ও কিতপয় এয়ার সমিভব�াহাের মিদনার িনকট� মুসাল নগের গমন কিরেলন। 
মুসালবাসীরা হজরত ইমাম হাসােনর শুভাগমেন যারপরনাই আনি�ত হইয়া অিত সমাদের িবেশষ ভি�-উপহাের অভ�থ�না কিরেলন, িক� এখােন 

তাঁহার ভােগ� �বিশ িদন িব�াম ঘ�ল না। 

প�দশ �বাহ 
কপাল ম� হইেল তাহার ফলাফল িফরাইেত কাহােরা সাধ� নাই। মুসাল নগের আিসয়া হাসান কেয়কিদন থািকেলন। জােয়দার ভেয় গৃহ পিরত�াগ 
কিরেলন, িক� অদ�ৃিলিপ যাহা, তাহাই রিহয়া �গল। যখন কপাল টিলয়া যায় দঃুখ-পেথর পিথক হইেত হয়, তখন িকছুেতই আর িন�ার থােক না। 
এক জােয়দার ভেয় গৃহ ত�াগ কিরয়া মুসাল নগের আিসেলন, িক� �সরূপ কত জােয়দা শ�তা সাধেনর জন� তাঁহার অেপ�া কিরেতিছল, তাহা কী 
িতিন জািনেত পািরয়ািছেলন? এই িব�সংসাের শ�সংখ�া যিদ আমরা জািনেত পাির, বািহ�ক আকাের শ� িম� যিদ িচিনেত পাির, তেব িক আর 
িবপেদর স�াবনা থােক? িচিনেত পািরেল িক আর শ�রা শ�তা সাধন কিরেত পাের? সতক� তা কাহার জন�? ইমাম হাসােনর ভােগ� সুখ নাই। 
�যিদন জয়নাবেক িতিন িববাহ কিরয়ােছন, �যিদন জয়নাবেক িনজ পুরীমেধ� আিনয়া জােয়দার সিহত এক� রিহয়ােছন, �সই িদনই তাঁহার সুখ�� 
ভাি�য়া িগয়ােছ, �সই িদনই তাঁহার সুখসূয� অ�িমত হইয়ােছ। জয়নােবর জন�ই জােয়দা আজ তাঁহার পরম শ�। �সই শ�র য�ণায় অি�র হইয়াই 
হাসান গৃহত�াগী। �সই গৃহত�ােগই আর এক শ� শ�তা-সাধেন সুেযাগ। সকল মূলই জয়নাব। আবার জয়নাবই জােয়দার সুেখর সীমা।  

মিদনার সংবাদ দােমে� যাইেতেছ, দােমে�র সংবাদ মিদনায় আিসেতেছ। ইমাম হাসান মিদনা ছািড়য়া মুসাল নগের আিসয়ােছন, এ কথাও এিজেদর 
কেণ� উ�য়ােছ, অপর সাধারেণও শুিনয়ােছ। ঐ নগেরর একচ�ুিবহীন জৈনক বৃে�র �ভু �মাহা�েদর �িত জাতে�াধ িছল; �শেষ �সই ��াধ, �সই 
শ�তা তাঁহার স�ানস�িত-পিরেশেষ হাসান-�হােসেনর �িত আিসয়ািছল। �সই বৃ� �িত�া কিরয়ািছল �য, সুেযাগ পাইেলই �মাহা�েদর বংশমেধ� 
যাহােক হােত পাইেব, তাহারই �াণ সংহার কিরেব। মিদনা পিরত�াগ কিরয়া হাসােনর মুসাল নগের আগমন বৃ�া� শুিনয়া �সই ব�ি� িবেশষ যে� 
হলাহল সংযু� এক সুতী� বশ�া ��ত কিরয়া শ�তাসাধেনাে�েশ মুসাল নগের যা�া কিরল। কেয়ক িদন পয�� অিব�া� গমেনর পর মুসাল নগের 
যাইয়া স�ােন জািনল �য, ইমাম হাসান ঐ নগর� উপাসনা-মি�ের অব�ান কিরেতেছন এবং ঐ �ােন আ�াস �ভৃিত কেয়কজন ব�ু তাঁহার 
সমিভব�াহাের রিহয়ােছ। বৃ� উি�িখত উপাসনা-মি�েরর সীমাবত� গু��ােন বশ�া লুকাইয়া রািখয়া এেকবাের হাসােনর িনকট� হইল। ইমাম 
হাসােনর দিৃ� পিড়বামা� ধূত�  বৃ� তাঁহার পদতেল পিতত হইয়া কাঁিদয়া কাঁিদয়া বিলেত লািগল, "�ভু! আমােক র�া করুন। আিম এতিদন 
শয়তােনর �হেক পিড়য়া পিব� �মাহা�দীয় ধেম�র �িত অিব�াস কিরয়ািছ। এ�েণ ঈ�র-কৃপায় আমার �ানচ�ু উ�ীিলত হইয়ােছ। সত�ধেম�র 
�জ�ািতঃ-�ভােব মেনর অ�কার দূর হইয়ােছ। �ে� �দিখয়ািছ �য, ইমাম হাসান মিদনা হইেত মুসাল নগের আিসয়ােছন। �সই �ে�ই �ক �যন আমায় 

বিলল �য, 'শী� ইমাম হাসােনর িনকট যাইয়া সত�ধেম� দীি�ত হও, পূব� পাপ �ীকার কিরয়া মাজ� নার জন� ঈ�েরর িনকট �াথ�না কর। ভিবষ�ৎ 
পাপ হইেত িবরত থািকবার জন� ধম�তঃ �িত�া কর।' এই মহাথ�পূণ� �� �দিখয়া আিম ঐ �পাদপে� আ�সমপ�ণ কিরেত আিসয়ািছ, যাহা অিভমত 
হয়, আ�া করুন।"  

দয়া�� িচ� হাসান আগ�ক বৃ�েক অেনক আ�াস িদয়া বিলেলন, "আিম �তামােক �মাহা�দীয় ধেম� দীি�ত কিরেত এখিন ��ত আিছ।" এই কথা 

বিলয়াই ইমাম হাসান তৎ�ণাৎ তাহার হ� �শ� কিরয়া তাহােক 'বােয়ৎ' (মুসলমান ধেম� দীিত) কিরেলন। বৃ�ও যথারীিত �মাহা�দীয় ধেম� 

ঈমা� (মুেখ �ীকার এবং িব�াস) আিনয়া হাসােনর পদধূিল �হণ কিরল। িবধম�েক সৎপেথ আিনেল মহাপুণ�। বৃ�ও এই �াচীন বয়েস আ�ীয়-
�জন, �ী-পু� সকলেক পিরত�াগ কিরয়া মুসলমান-ধম� �হণ করােত মাননীয় হাসােনর িবেশষ অনুগৃহীত ও িব�াসভাজন হইল।  



দ�ুবুি�, �াথ�পর, নরিপশাচ �কবল কায� উ�ােরর িনিম�ই-িচরমেনারথ পিরপূণ� কিরবার আশেয়ই, িচরৈবর-িনয�াতন মানেসই অকপট ভােব 
হাসােনর শরণাগত হইল, ইহা সরল�ভাব হাসােনর বুি�র অেগাচর। �কােশ� ভি� কিরেত লািগল, িক� িচরািভলাষ পূণ� কিরবার অবসর ও সুেযাগ 

অে�ষেণ সব�দাই সমৎু�ক। আগ�কেক িব�াস কিরেত নাই, এ কথা হাসান �য না জািনেতন, তাহা নেহ; িক� �সই মহাশি�-সুেকৗশলস�� 

ঈ�েরর লীলা স�� হইবার জন�ই অেনক সমেয় অেনক �লােক অেনক জািনয়াও ভুিলয়া যায়-িচিনয়াও অেচনা হয়। 

উপাসনা-মি�েরর স�েুখ হাসান এবং ইবেন আ�াস আেছন। নূতন িশষ� কায�া�ের িগয়ােছ। ইবেন আ�াস বিলেলন, "এই �য দােম� হইেত আগত 
একচ�ুিবহীন পাপ�ীকারী বৃ� এবং আপনার িব�াসভাজন নব িশষ�, ইহার �িত আমার সে�হ হয়।"  

"কী সে�হ?"  

"আিম অেনক িচ�া কিরয়ািছ, অেনক ভািবয়া �দিখয়ািছ, এই বৃ� শুধুমা� ধেম� দীি�ত হইেত আেস নাই। আমার �বাধ হয়, �কান দরুিভসি� 
সাধনমানেস িকংবা �কান গু� স�ান লইবার জন� আমােদর অনুসরেণ আিসয়ােছ।"  

"অস�ব! তাহা হইেল ভি�ভােব �মাহা�দীয় ধেম� দীিত হইেব �কন? সাধারণ ভােব এখােন অনায়ােসই থািকেত পািরত, স�ানও লইেত পািরত?"  

"পািরত সত�-পািরয়ােছও তা। িক� িবধম�, নারকী, দ�ু, খল, শ� �কবল কায� উ�ােরর জন� ধেম�র ভাণ কিরয়া গুর-ুিশষ�স�� ব�ন কিরেত 
আিসয়ােছ, ইহােত আ�য�ই-বা কী?"  

"�াতঃ! ও �কান কথাই নয়। িতন কাল কাটাইয়া �শেষ কী এই বৃ�কােল বািহ�ক ধম�-পির�েদ কপট �বেশ পাপকােয� িল� হইেব? জগৎ িক 
িচর�ায়ী? �শেষর িদেনর ভাবনা বল �তা কার না আেছ? এই বৃ�বয়েসও যিদ উহার মেনর মিলনতা দূর না হইয়া থােক, পাপজিনত আ��ািন যিদ 
এখেনা উপি�ত না হইয়া থােক, কৃত পােপর জন� এখেনা যিদ অনুতাপ না হইয়া থােক, তেব আর কেব হইেব? িচরকাল পাপপে� জিড়ত থািকেল 
�শষদশায় অবশ�ই �কৃত পােপর জন� িবেশষ অনুতািপত হইেত হয়। অেনেকই গু� পাপ িনজ মুেখ �ীকার কের। �য পাপ�ীকাের �াণিবনাশ হইেত 
পাের, ঈ�েরর এমন মিহমা �য, �স পাপও পাপী �লােক িনজ মুেখ �ীকার কিরয়া আ�িবসজ� ন কিরয়া থােক। পাপ িকছুেতই �গাপন থািকবার নেহ; 
আবার মন সরল না হইেলও ধেম� মিত হয় না, ঈ�েরও ভি� হয় না! �য ব�ি� ধম�-সুধার িপপাস ুহইয়া বৃ� বয়েসও কত পির�েম দােম� হইেত 
মুসাল নগের এতদূর আিসয়ােছ, তাহার মেন কী চাতুরী থািকেত পাের? মন �যিদেক িফরাও �সই িদেকই যায়। ভাল কায�েক ম� ভািবয়া বুি� চালনা 
কর, িচ�াশি�র মতা িবচার কর, িক �দিখেব? পেদ পেদ �দাষ-পেদ পেদ িবপদ! ঐ িচ�া আবার ভাল িদেক িফরাও, কী �দিখেব! সুফল, ম�ল এবং 

সৎ। এই আগ�ক যিদ সরলভােব ধম�িপপাস ুহইয়া আিসয়া থােক, তেব �দখ �দিখ উহার মন কত �শ�? ধেম�র জন� কত লালািয়ত? বল �দিখ �গ� 
কাহার জন�? এই ব�ি� জা�ােতর যথাথ� অিধকারী?"  

ইবেন আ�াস আর �কান উ�র কিরেলন না। অন� কথার আেলাচনায় �বৃ� হইেলন। আগ�ক বৃ�ও মি�েরর অপর পাে�� দাঁড়াইয়া তাহার লু�ািয়ত 
বশ�ার ফলক� িবেশষ মনঃসংেযােগ �দিখেতেছ এবং মৃদ ু�ের বিলেতেছ, "এই �তা আমার সময়; এক আঘােতই মািরয়া �ফিলেত পািরব। আর �য িবষ 
ইহােত সংযু� কিরয়ািছ, রে�র সিহত একটু িমি�ত হইেল কাহার সাধ� হাসানেক র�া কের? উপাসনার সময়ই উপয�ু সময়। �যমন '�সজদা' 

(দ�বৎ হইয়া ঈ�রেক �ণাম) িদেব আিমও �সই সময় বশ�ার আঘাত কিরব। পৃে� আঘাত কিরেল ব�ঃ�েল িব� না হইেল আর ছািড়ব না। িক� 
উপাসনা-মি�ের হাসানেক একা পাইবার সুেযাগ অিত কম। �দিখ, �চ�ার অসাধ� কী আেছ?" ইবেন আ�ােসর অলি�েত পািপ� অেনক�ণ �দিখেত 
লািগল। �কান�েমই �কান সমেয়ই বশ�া িনে�েপর সময় পাইল না।  

মি�েরর দইু পাে�� কেয়কবার বশ�াহে� ঘুিরয়া আিসল, িক� একবারও �লাকশূন� �দিখল না। বৃ� পুনরায় মৃদ�ুের বিলেত লািগল, "কী �ম! 
উপাসনার সময় �তা আেরা অিধক �লােকর সমাগম হইেব। ইমামই সকেলর অে� থািকেব। বশ�ার আঘাত কিরেলই শ� �শষ হইেব, িক� িনেজর 
জীবনও �শষ হইেব। এ�েণ হাসান �যভােব বিসয়া আেছ, পৃে� আঘাত কিরেল ব�ঃ�ল পার হইেব সে�হ নাই, িক� ইে�ন আ�াস আমােক কখেনাই 
ছািড়েব না। �স �য চতুর, িন�য়ই তাহার হােত আমার �াণ যাইেব। আ�াস বড়ই চতুর, এই �তা হাসােনর সিহত কথা কিহেতেছ, িক� দিৃ� 
চতুিদ� েকই আেছ। িক কির, কত�ণ অেপ�া কিরব, সুেযাগ সময়ই বা কত খুিঁজব? বশ�ার প�া�াগ ধিরয়া সেজাের িব� কিরেল �তা কথাই নাই, দূর 
হইেত পৃ�স�ােন িনে�প কিরেলও �য এেকবাের ব�থ� হইেব, ইহাই-বা �ক বিলেত পাের?"  



বৃ� মেন মেন এইরূপ ি�র কিরয়া হাসােনর পৃ�েদেশ আঘাত কিরেতই বশ�া স�ান কিরল। ইবেন আ�ােসর চ�ু চাির িদেক। এক �ােন বিসয়া কথা 

কিহেতন, অথচ মেন, চে� চািরিদেক স�ান রািখেত পািরেতন। হঠাৎ আগ�ক বৃে�র বশ�াস�ান তাঁহার চে� পিড়ল। হাসােনর হ� ধিরয়া টািনয়া 
উঠাইেলন এবং ধূেত� র উে�েশ উ� কে� বিলেত লািগেলন, "ওের িপশাচ! �তার এই কীিত� !" 

এিদেক বশ�াও আিসয়া পিড়য়ােছ। িনে�পকারীর স�ান ব�থ� হইবার নেহ। বশ�া-িনে�েপ �সই ব�ি� সিবেশষ িশি�ত ও িস�হ�; �কবল ইবেন 
আ�ােসর �কৗশেলই হাসােনর পির�াণ-বশ�াটা পৃে� না লািগয়া হাসােনর পদতল িব� কিরল। ইবেন আ�াস কী কেরন, দরুা�ােক ধিরেত যান, কী 
এিদেক আঘািতত হাসানেক ধেরন। ইমাম হাসান বশ�ার আঘােত ভূতেল পিড়য়া �গেলন; ইবেন আ�াস �স িদেক ল�� না কিরয়া অিত �ে� যাইয়া 
বৃ�েক ধিরেলন। বশ�ার িনকেট টািনয়া আিনয়া ঐ বশ�া �ারা �সই বৃ�র বে� আঘাত কিরেত উদ�ত, এমন সমেয় ইমাম হাসান অনুনয়-িবনয় 
কিরয়া বিলেত লািগেলন, "ভাই! ি�য় আ�াস! যাহা হইবার হইয়ােছ, �মা কর। ভাই! িবচােরর ভার হে� লইেয়া না। সব�িবচারেকর �িত িব�াস 
কিরয়া তাঁহােক িবচােরর ভার িদয়া বৃ�েক ছািড়য়া দাও, এই আমার �াথ�না।"  

হাসােনর কথায় ইবেন আ�াস বৃ�েক ছািড়য়া িদয়া হাসানেক বিলেলন, "আপনার আ�া িশেরাধায�; িক� সব�দা �রণ রািখেবন, আগ�েকর �িত 
িব�াস �াপেনর এই ফল।" �শািণেতর ধারা বিহেতেছ। উপাসনা-মি�র রে� রি�ত হইয়া িলিখয়া যাইেতেছ-"আগ�কেক কখন িব�াস কিরেয়া না। 
�কৃত ধািম�ক জগেত �ায়ই �দিখেত পাওয়া যায় না।" বশ�ার আঘােত হাসান অত�� কাতর হইয়া পিড়েলন। তথাচ বিলেত লািগেলন, "আ�াস! 
�তামার বুি�েক ধন�বাদ! �তামার চ�ুরও সহ� �শংসা! মানুেষর বািহ�ক আকৃিত দশ�ন কিরয়াই অি�-মাংস �ভদ কিরয়া মম� পয�� �দিখবার শি�, 
ভাই! আিম �তা আর কাহােরা �দিখ নাই! আমার অদেৃ� কী আেছ জািন না! আিম কাহােরা ম� কির নাই, তথাচ আমার শ�র �শষ নাই! পেদ পেদ, 
�ােন �ােন, নগের নগের আমার শ� আেছ, ইহা আেগ জািনতাম না। কী আ�য�! সকেলই আমার �াণবেধ অ�সর, সকেলই �সই অবসেরর �ত�াশী! 
এখন �কাথায় যাই? �যিদেক তাকাই, �সই িদেকই হ�া, �সই িদেকই আমার �াণনাশক শ�! �য �ােণর দােয় মিদনা পিরত�াগ কিরলাম, এখােনও �সই 

�াণ স�টাপ�! িকছুেতই শ�হ� হইেত িন�ার পাইলাম না! আিম ভািবয়ািছলাম, জােয়দাই আমার পরম শ�; এখন �দিখ, জগৎময় আমার 
িচরশ�।"  

হাসান �মশঃই অি�র হইেত লািগেলন। অে�র আঘাত, তৎসহ িবেষর য�ণা তাঁহােক বড়ই কাতর কিরয়া তুিলল। কাতর�ের ইবেন আ�াসেক 
বিলেলন, "আ�াস! যত শী� পার, আমােক মাতামেহর 'রওজা শরীেফ' লইয়া চল। যিদ বাঁিচ, তেব আর কখেনাই 'রওজা �মাবারক' হইেত অন� 
�ােন যাইব না। �েমই �লােকর সব�নাশ হয়, �েমই �লােক মহািবপ��� হয়, �েম পিড়য়াই �লােক ক� �ভাগ কের, �াণও হারায়। ই�া কিরয়া �কহই 
িবপ�ার মাথায় তুিলয়া লয় না, দঃুখী হইেতও চােহ না। আিম মুসাল নগের না আিসয়া যিদ মাতামেহর রওজা শরীেফ থািকতাম, তাহা হইেল �কান 
িবপেদই পিতত হইতাম না। কপট ধম�িপপাসুর কথায় ভুিলয়া বশ�াঘােত আহতও হইতাম না। ভাই! �য উপােয় হউক, শী�ই আমােক মিদনায় লইয়া 
চল। অিত অ� সমেয়র জন�ও আর মুসাল নগের থািকেত ই�া হইেতেছ না। যিদ এই আঘােতই �াণ যায়, কী কিরব, �কান উপায় নাই। িক� 
মাতামেহর পিব� সমািধে�ে� �াণিবেয়াগ হইেব, তাঁহার পদ�াে�ই পিড়য়া থািকব, এই আমার ই�া। আর ভাই! �সই পিব� �ােন �াণ বািহর হইেল 
�সই সমেয়র িনদারুণ মৃতু�য�ণা হইেত র�া পাইব। আজরাইেলর (যমদূেতর) ক�ন ব�বহার হইেত বাঁিচেত পািরব।" 

এই পয�� বিলয়া হাসান পুনরায় �ীণ�ের কিহেত লািগেলন, "ভাই! অবশ�ই আমার আশা-ভরসা সকলই �শষ হইয়ােছ। পেদ পেদ �ম, পেদ পেদ 
িবপ�, ঘের-বািহের শ�-সকেলই �াণ লইেত উদ�ত! আমার শরীর অবশ হইয়া আিসল। কথা কিহেত ক� হইেতেছ। যত শী� হয়, আমােক মিদনায় 
লইয়া চল।"  

মুসাল নগরবাসীরা অেনেকই হাসােনর দঃুেখ দঃুিখত হইয়া কিহেত লািগেলন, "মিদনায় পাঠাইয়া �দওয়াই যুি�স�ত।" ইবেন আ�াস হাসানেক লইয়া 
মিদনায় যা�া কিরেলন। �যখােন যমদূেতর �দৗরা�� নাই, িহংসাবৃি�েত িহং� �লােকর ও িহং� জ�র �বৃি� নাই, খাদ�খাদেকর �বরীভাব নাই, 
িনয়িমত সমেয় হাসান �সই মহাপিব� 'রওজা �মাবারেক' আিসয়া উপি�ত হইেলন এবং সব�াে� রওজা �মাবারেকর ধুলা মািখয়া ঈ�েরর িনকট 
আেরাগ� �াথ�না কিরেলন। ঈ�রানু�েহ িবেষর য�ণা অেনক লাঘব হইল। িক� আঘােতর �বদনা-যাতনা �তমনই রিহয়া �গল। ইহার অথ� �ক বুিঝেব? 
�সই পরম কারুিণক পরেম�র িভ� আর কাহােরা বুিঝবার সাধ� নাই। �ত�ান িদন িদন বৃি� পাইেত লািগল। �ালা-য�ণাও বািড়েত লািগল। ইমাম 
হাসান �শেষ উ�ানশি� রিহত হইয়া পিড়েলন। একিদন �হােসন আিসয়া �াতােক বিলেলন, "�াতঃ! এই '�মাবারেক রওজায়' �কান �কার িবপেদর 
স�াবনা নাই। িক� মানুেষর শরীর অপিব�; িবেশষ আপনার �য ব�ািধ, তাহােত আেরা সে�হ। পিব� �ােন পিব� অব�ায় না থািকেত পািরেল 
�ােনর অবমাননা করা হয়। �ত�ান �কমন ভয়ানক রূপ ধারণ কিরয়ােছ, বা�েত চলুন, আমরা সকেলই আপনার �সবা-শু�ষা কিরব। জগেত 
জননীর ��হ িনঃ�াথ�। স�ােনর সাংঘািতক পীড়ায় মােয়র অ�ের �যরূপ �বদনা লােগ, এমন আর কাহােরা লােগ না। যিদও ভাগ�েদােষ �স ��হ-মমতা 



হইেত বি�ত হইয়ােছন, তথািপ আ�াবহ িক�র বত�মান আেছ। �সই মাতার গেভ�  আিমও জ��হণ কিরয়ািছ। আমার সাধ�মত আিম আপনার �সবা 
কিরব।"  

ইমাম হাসান আর বাক�ব�য় কিরেলন না। �হােসন এবং আবুল কােসেমর �ে�াপির হ� রািখয়া অিত কে� বা�েত আিসয়া �পৗঁিছেলন। হাসেনবানু, 
জয়নাব অথবা জােয়দা -এই িতন �ীর মেধ� �কান �ীর ঘেরই �গেলন না। ি�য় �াতা �হােসেনর গৃেহই আবাস �হণ কিরেলন। সকেলই তাঁহার �সবা-
শু�ষায় রত হইল।  

এক জােয়দার �িত সে�হ কিরয়া হাসান �যন সকেলর �িতই সে�হ কিরেলন। িক� �সই আ�িরক ভাব �কােশ� কাহােকও িকছু বিলেলন না। তেব 
ভাবগিতক �দিখয়া বািহ�ক ব�বহাের সকেলই বুিঝয়ািছেলন �য, পিরজনবেগ�র-িবেশষতঃ �ীগেণর �িত হাসান মহািবর�। হাসেনবানু ও জয়নােবর 
�িত �কবল একটু িবরি�ভাব �কাশ পাইত, িক� জােয়দােক �দিখয়া ভয় কিরেতন।  

হাসেনবানুর �সবা-শু�ষায় ইমাম হাসােনর িবরি�ভাব �কহই �দিখেত পায় নাই। জয়নাব আিসয়া িনকেট বিসেল িকছু বিলেতন না, িক� জােয়দােক 
�দিখেলই চ�ু ব� কিরয়া �ফিলেতন। দইু চািরিদেন সকেলই জািনেলন �য, ইমাম হাসান �বাধ হয় জােয়দােক �দিখেত ই�া কেরন না। কারণ 
অনুস�ােনও �� হইল না। �শেষ সাব�� হইল �য, জােয়দার ঘের �গেলই িবপ��� হন, অসহ� �বদনায় আ�া� হন। এই সকল কারেণই �বাধ হয়, 
জােয়দার �িত �কানরূপ সে�হ হইয়া থািকেব। �কহ এই �কার-�কহ অন� �কার-�কহ �কহ-বা নানা �কার কথায় আে�ালন কিরেত লািগেলন। িক� 
�কহই িকছু ি�র কিরেত পািরেলন না। ইমাম হাসােনর ভাবগিতক িকছু িকছু বুিঝেত পািরয়া �হােসন তাঁহার আহারীয় সাম�ীর �িত িবেশষ ল�� 
রািখেত লািগেলন। �াতার মেনর ভাব পরী�া কিরবার জন� হাসেনবানুর স�েুখ বিলেলন, "আপনারা ইহার আহারীয় �ব�ািদ িবেশষ যে� র�া 
কিরেবন।"  

হাসেনবানু কিহেলন, "আিম সাহস কিরয়া িকছু বিলেত পাির না। তেব এইমা� বিলেত পাির �য, যাহা হইবার তাহা হইয়া িগয়ােছ। এ�েণ 
খাদ�সাম�ীর �কান �দােষ আর পীড়া বৃি� হইেব না। আিম িবেশষ সতক�  হইয়ািছ। আিম অে� না খাইয়া ইহােক আর িকছুই খাইেত িদই না। যত 
পীড়া-যত অপকার, সকলই আিম মাথায় কিরয়া লইয়ািছ। �খাদা এ�েণ আেরাগ� কিরেলই সকল কথা বিলব।" 

হাসেনবানুর �িত দিৃ�পাত কিরয়া দীঘ�িনঃ�াস পিরত�াগপূব�ক ইমাম হাসান বিলেলন, "অদেৃ�র �লখা খ�াইেত কাহােরা সাধ� নাই। �তামার যাহােত 
সে�হ দূর হয়, তুিম �সই �কাের আমার আহারীয় ও পানীয় সমুদয় �ব� সাবধােন ও যে� রািখেয়া।"  

হাসেনবানু পূব� হইেতই সতিক� ত িছেলন, �ামীর কথায় একটু আভাস পাইয়া আেরা যথাসাধ� সাবধান ও সতক�  হইেলন। আহারীয় সাম�ী িবেশষ যে� 
রি�ত হইেত লািগল। িবেশষ পরী�া কিরয়া হাসেনবানু �রাগীর পথ� ইত�ািদ �দান কিরেত লািগেলন। জেলর সুরাহীর উপর পির�ার ব� আবৃত 
কিরয়া এেকবাের শীলেমাহর ব� কিরেলন। অপর �কহ হাসােনর ব�ািধগৃেহ আিসেত না পাের, �কৗশেল তাহারও ব�ব�া কিরেলন; �কােশ� কাহােক 
বারণ কিরেলন না। �হােসনও সতক�  রিহেলন। হাসেনবানুও সদাসব�দা সাবধােন থািকেত লািগেলন।  

জােয়দা মােঝ মােঝ �ামীেক �দিখেত আিসেতন, িক� জয়নাবেক �ামীর িনকেট বিসয়া থািকেত �দিখেল আর ঘেরই �েবশ কিরেতন না। জয়নােবর 
�িত দিৃ� পিড়েলই জােয়দার মুেখর আকৃিত পিরবত�ন হইত, িবে�ষানল �িলয়া উ�ত, সপ�ীিহংসা বলবতী হইত, সপ�ী সৃি�কারীর �িত �িতিহংসা-
আগুন ি�গুণভােব �িলয়া উ�ত। �ামী-��হ, �ামী-মমতা অ�র হইেত এেকবাের সিরয়া যাইত। অধম�-আচরেণ �বৃি� জি�ত। �কামল �দয় পাষােণ 

পিরণত হইত। হাসােনর আকৃিত িবষবৎ লি�ত হইত। ই�া হইত �য, তখিন-�সই মু�েত� ই হয় িনেজর �াণ নয় জয়নােবর, না হয় িযিন ইহার মূল 
তাঁহার- �রাগীর �রাগশয�া �দিখেত কাহােরা িনেষধ নাই। পীিড়ত ব�ি�র ত�াবধারণ ও �সবা-শু�ষা কিরেত িক �দিখেত আিসেল িনবারণ করা শা�-

বিহভূ� ত। একিদন জােয়দার সিহত মায়মুনাও হজরত হাসানেক �দিখেত আিসল। শয�ার িকি�ৎ ব�বধােন জােয়দা, তৎপাে�� মায়মুনা। তাঁহােদর 
িনকেট অপরাপর সকেল শয�ার �ায় চতু�াে�� �ঘিরয়া বিসয়া আেছন। মায়মনুা �িতেবিশনী; আেরা সকেলই জািনত �য, মায়মুনা ইমাম�েয়র বড়ই 
ভ�। বাল�কাল হইেতই উভয়েক ভালবােস। ইমাম�েয়র জ�িদবেস মায়মুনা কতই আন� �কাশ কিরয়ািছল। জা�াতবািসনী জগ�ননী িবিব 
ফােতমাও মায়মুনােক ভালবািসেতন; মায়মুনাও তাঁহােক ভি�র সিহত ভালবািসত। হাসান-�হােসনও মাতার ভালবাসা বিলয়া মায়মুনােক িবেশষ 
ভি� কিরেতন। মায়মুনা একাল পয�� তাঁহােদর সুখ-দঃুেখর ভািগনী বিলয়াই পিরিচতা আেছ। মায়মুনার মন �য কাল�ট িবষম িবেষ পিরপূণ�, তাহা 
জােয়দা িভ� আর �কহ জািনেত পােরন নাই। হাসেনবানু �য মায়মুনােক দইু চে� �দিখেত পািরেতন না, �স� তাঁহার �ভাব। মায়মুনাও হাসেনবানুর 
�িত কথায় কাঁিদয়া মা� িভজাইত না, �স�ও মায়মুনার �ভাব। হাসেনবানু মুখ ফু�য়া �কান িদন মায়মুনােক �কান ম� কথা বেলন নাই, অথচ 
মায়মুনা তাঁহােক �দিখয়া হােড় কাঁিপত।  



ইমাম হাসােনর পীিড়ত অব�া �দিখয়া মায়মুনার চে� জল আিসল। সকেলই বিলেত লািগল, "আহা! �কােল-কাঁেধ কিরয়া মানুষ কিরয়ােছ, ও আর 
কাঁিদেব না?" মায়মুনার চে�র জল গ� বািহয়া পিড়েত লািগল। মায়মুনা গৃহমধ�ি�ত সকেলর িদেকই এক একবার তাকাইয়া চে�র জল �দখাইল। 
মায়মুনা শুধ ুচে�র জলই সকলেক �দখাইেতেছ তাহা নেহ; আেরা উে�শ� আেছ। ঘেরর মেধ� �যখােন �যখােন �য িজিনস �য �য পাে� রি�ত আেছ, 
তাহা সকলই মনঃসংেযাগ কিরয়া জলপূণ�-নয়েন িবেশষরূেপ �দিখেত লািগল।  

হাসােনর জলিপপাসা হইয়ােছ। সে�েত হাসেনবানুেক জলপােন�া জানাইেলন। িতিন মহাব�ে� 'আে�খারা' পির�ার কিরয়া সুরাহীর শীল ভ� কিরেবন 
এবং সুরাহীর জেল আে�খারা পূণ� কিরয়া হাসােনর স�েুখ ধিরেলন। জলপােন তৃি�লাভ কিরয়া হাসান পুনরায় শয�াশায়ী হইেলন। হাসেনবানু 

আে�খারা যথা�ােন রািখয়া, পূব�বৎ ব� �ারা মুখ ব� ও শীলেমাহর কিরয়া সুরাহী�ও যথা�ােন রািখয়া িদেলন। 

�য যাহােক �দিখেত ই�া কের না, �স তাহার নামও শুিনেত ভালবােস না। জগেত এমন অেনক �লাক আেছ, যাহারা �ভাবতঃই এক-একজনেক �দিখেত 

ভালবােস না। অন� পে�-পিরচয় নাই, শ�তা, িম�তা নাই, আলাপ নাই, �াথ� নাই, িকছুই নাই, তথািপ মুখখািন �দিখেত ই�া কের। মেনর সিহত 

ভালবািসেতও ই�া কের। এমন মুখও জগেত অেনক আেছ, পিরচেয় পিরিচত না হইেলও �সই মুখখািন যতবার �দিখেত পাওয়া যায়, ততবারই 
সুখেবাধ হয়।  

হাসেনবানু জেলর সুরাহী যথা�ােন রািখয়া ঈষৎ িবরি�র সিহত মায়মুনার িদেক চািহয়া চিলয়া �গেলন। �রাগীর �রাগশয�ার পাে�� সকেলই নীরব! 
সকেলর মুখাকৃিতই মিলন। মায়মুনার মুখ ফু�ল।  

"আহা! এ নরাধম জাহা�ামী �ক? আহা এমন �সানার শরীের �ক এমন িনদ�য়রূেপ আঘাত কিরয়ােছ। আহা! জা�াতবািসনী িবিব ফােতমার �দেয়র 
ধন, নূরনবীর চে�র পু�িল �য হাসান �সই হাসােনর �িত এতদূর িন�ুর অত�াচার কিরয়ােছ? �স পাপীর পাপ-শরীের র�-মাংেসর �লশমা�ও নাই। 
িন�য়ই �স �দয় দজু� য় পাষােণ গ�ত। হায় হায়! চাঁদমুখখািন এেকবাের মিলন হইয়া িগয়ােছ।" এইরূপ কাঁিদয়া কাঁিদয়া মায়মুনা আেরা িকছু বিলেত 
অ�সর হইেতিছল, হাসােনর িবরি�ভাব ও কােসেমর িনবারেণ �স �চ�া থািময়া �গল;-চের জল অলি�েত �ফাঁটায় �ফাঁটায় পিড়য়া আপনাআপিনই 
আবার শু� হইল।  

�রাগীর পথ� লইয়া জয়নাব �সই গৃহমেধ� �েবশ কিরেলন। জােয়দা আড়নয়েন িবষদিৃ�েত �দিখয়াই উ�য়া চিলয়া �গেলন। মায়মুনাও হাসেনবানুর 

আিসবার সাড়া পাইয়া আে� আে� গৃহ ত�াগ কিরল। 

 

�ষাড়শ �বাহ 

মায়মুনার সিহত জােয়দার কেথাপকথন হইেতেছ। জােয়দা বিলেতেছন, "ঈ�র যাহােক র�া কেরন, িকছুেতই তাহার মরণ নাই। মানুেষর �পেট িবষ 
হজম হয়-একবার নয়, কেয়কবার। আিম �যন জয়নােবর সুেখর তরী ডুবাইেত আিসয়ািছ। আিমই �যন জয়নােবর সব�নাশ কিরেত িগয়া আপন হােত 
�ামীর �াণ িবনাশ কিরেত দাঁড়াইয়ািছ। �য চ�ু সব�দাই যাঁহােক �দিখেত ই�া কিরত, জয়নােবর চ�ু পিড়য়া অবিধ �সই চ�ু আর তাঁহােক �দিখেত 

চায় না! �সই ি�য়ব�েক এেকবাের চে�র অ�র কিরেত-জগৎচ�ুর অ�র কিরেত কতই য�, কতই �চ�া কিরেতিছ! �য হে� কতই সুখাদ� �ব� 
খাইেত িদয়ািছ, এখন �সই হে�ই িবষ িদেতও একটু আগপাছ চািহেতিছ না! িক� কাহার জন�? �য �ামীর একটু অসুখ হইেল �য জােয়দার �াণ 
কাঁিদত, এখন �সই �ামীর �াণ হরণ কিরেত না পািরয়া �সই জােয়দা িবরেল বিসয়া কাঁিদেতেছ! িক� কাহার জন�? মায়মুনা! আিম িন�য়ই 
বুিঝলাম, হাসােনর মরণ নাই! জােয়দারও আর সুখ নাই।" 

মায়মুনা কিহল, "�চ�ার অসাধ� িকছুই নাই। এক বার, দ ুবার, িতন বার,-না হয় চাির বােরর িক পাঁচ বােরর বাের আর িকছুেতই র�া নাই। 
হতাশ হও �কন? এই �দখ, এিজ� সকল কথা শুিনয়া এই ঔষধ পাঠাইয়া িদয়ােছ। ইহােত িকছুেতই িন�ার নাই।"-এই কথা বিলয়াই মায়মুনা আপন 
ক�েদশ হইেত এক� �ু� পুটুঁিল বািহর কিরয়া জােয়দােক �দখাইল। জােয়দা িজ�াসা কিরেলন, "ও কী?" 

"মহািবষ।"  



"মহািবষ কী?"  

মায়মুনা উ�র কিরল, "এ সপ�িবষ নয়, অন� �কান িবষও নয়,-�লােক ইহা মহামূল�-�ােন ব�বহার কিরয়া থােক। ইহার মূল�ও অিধক, �দিখেতও 
অিত উ�ল। আকার পিরবত� েন অণুমা� �পেট পিড়েলই মানুেষর পরমায় ু�শষ কের।"  

"কী �কাের খাওয়াইেত হয়?"  

মায়মুনা কিহল, "খাদ�সাম�ীর সিহত িমশাইয়া িদেত পািরেলই হইল। পািনেত িমশাইয়া খাওয়াইেত পািরেল �তা কথাই নাই। অন� অন� িবষ পিরপাক 
হইেলও হইেত পাের, িক� ইহা পিরপাক কিরবার �মতা পাকযে�র নাই! এ এক� চূণ�মা�। �পেটর মেধ� �যখােন পিড়েব, নাড়ী, পাকয�, কিলজা 
সম�ই কা�য়া কা�য়া খ� খ� কিরেব।"  

"এ �তা বড় ভয়ানক িবষ! ছঁুইেতও �য ভয় হয়!"  

"ছুইেল িকছু হয় না। হােত কিরয়া রগড়াইেলও িকছু হয় না। হল�েমর (অ�নালীর) নীেচ না নািমেল �কান ভয় নাই। এ �তা অন� িবষ নয়, এ 
হীরক-চূণ�!"  

"হীরার গুড়ঁা?-আ�া, দাও।"  

মায়মুনা তখনই জােয়দার হােত পুটুঁিল িদল। পুটুঁিল হােত লইয়া জােয়দা পুনরায় বিলেত লািগেলন,-"আমার ঘের �য আর আিসেবন, �স আশা আর 
নাই। �যরূপ সতক�  সাবধান �দিখলাম, তাহােত খাদ�সাম�ীর সিহত িমশাইবার সুিবধা পাইব �কাথায়?-হাসেনবানু িকংবা জয়নাব, এই দেুয়র একজন 
না িমশাইেল আর কাহােরা সাধ� নাই।"  

"সাধ� নাই কী কথা? সুেযাগ পাইেল আিমই িমশাইয়া িদতাম, খাদ�-সাম�ীর সিহত িমশাইেত পািরেব না, তাহা আিম বুিঝয়ািছ। অন� আর এক� 
উপায় আেছ।"  

"কী উপায়?"  

"ঐ সুরাহীর জেল।"  

"কী �কাের? �সই সুরাহী �য �কাের সীলেমাহর বাঁধা, তাহা খুিলেত সাধ� কার?"  

"খুিলেত হইেব �কন? সুরাহীর উপের �য কাপড় বাঁধা আেছ, ঐ কাপেড়র উপর এই গুড়ঁা অিত অ� পিরমােণ ঘিষয়া িদেলই আর কথা নাই। �যমন 
সুরাহী, �তমিন থািকেব; �যমন শীলেমাহর �তমিন থািকেব, পািনর রং বদল হইেব না, �কহ �কান �কাের সে�হও কিরেত পািরেব না।"  

"তাহা �যন পািরেব না, িক� ঘেরর মেধ� �তা যাওয়া চাই। যিদ �কহ �দেখ?"  

"�দিখেলই-বা। ঘেরর মেধ� যাওয়া �তা �তামার �দােষর কথা নয়। তুিম �কন �গেল, এ কথা িজ�াসা কিরবার কাহােরা অিধকার নাই। যিদ ঘেরর 
মেধ� যাইেত �কান বাধা না থােক, তেব �দিখেব সুেযাগ আেছ িক-না! যিদ সুেযাগ পাও, সুরাহীর কাপেড়র উপের ঘিষয়া িদেয়া। এই আিসয়াছ, এখন 
আর যাইবার আবশ�ক নাই, স��া উ�ীণ� হউক, �রাগীও িন�াবেশ শয়ন করুক। যাহারা �সবা-শু�ষা কিরেতেছ, তাহারাও িব�ােমর অবসর পা'ক। 
একটু রাি� হইেলই যাওয়া ভাল।"  

মায়মুনা তখন জােয়দার গৃেহই থািকল। জােয়দা �গাপেন স�ান লইেত লািগেলন-হাসােনর িনকেট �ক �ক রিহয়ােছ, �ক �ক যাইেতেছ, �ক �ক 
আিসেতেছ, �ক কী কিরেতেছ! �িত মু�েত� ই জােয়দা গু�ভােব যাইয়া তাহার অনুস�ান লইেতেছ। স�ান ও পরামশ� কিরেত কিরেত অেনক সময় 
উ�ীণ� হইল। জােয়দা আজ অত�� অি�র। একবার আপন ঘের মায়মুনার িনকেট, আবার বািহের। আবার সামান� কােয�র ছল কিরয়া �হােসেনর 



গৃহসমীেপ-হাসেনবানুর গৃেহর িনকেট,-জয়নােবর গৃেহর �াের। �ক, �কাথায়-কী বিলেতেছ, কী কিরেতেছ, সমুদয় স�ান লইেত লািগেলন। বািড়র 
�লাক-িবেশষতঃ হাসােনর �ী, শত শত বার আনােগানা কিরেলও কাহােরা িকছু বিলবার সাধ� নাই। িক� হাসেনবানুর চে� পিড়েল অবশ�ই িতিন 
সতক�  হইেতন। �ামীর �সবা-শু�ষায় হাসেনবানু সব�দাই ব�িতব��, আহার-িন�া এেকবাের ছািড়য়ােছন। জীবেন নামাজ সামান� কাজা (কাজা-
িনয়িমত সমেয়র অিত�ম।) কিরয়ােছন িক-না সে�হ, �স নামাজ (উপাসনা) এখন আর সময় মত হইেতেছ না। নানা �কার সে�হ ও িচ�ায় 
হাসেনবানু এেকবাের িব�ল�ায় হইয়ােছন। �ামীর কাতর শে� �িত বােক� তাঁহার অ�েরর �ি� সকল িছঁিড়য়া যাইেতেছ। যখন একটু অবসর 
পাইেতেছন, তখনই ঈ�েরর উপাসনা কিরয়া �ামীর আেরাগ� কামনা কিরেতেছন। জয়নাব মেনর দঃুখ মেন মেনই রািখেতেছন;-হাসেনবানুর 
কথা�েমই িদবািনিশ খা�েতেছন। িবনা কােয� িতলাধ�কালও �ামীর পদছাড়া হইেতেছন না। িনজ �াণ ও িনজ শরীেরর �িত তাঁহার মায়া-মমতা 
নাই। হাসােনর িচ�ােতই (জােয়দা ছাড়া) বািড়র সকেলই মহা িচি�ত ও মহাব��।  

জােয়দার িচ�ায় জােয়দা ব��। জােয়দা �কবল সময় অনুস�ান কিরেতেছন, সুেযােগর পথ খুিঁজেতেছন! �েম �েম রাি� অিধক হইয়া আিসল। 
সকেলই আপন আপন �ােন িন�ােদবীর উপাসনায় �-� শয�ায় শয়ন কিরেলন। হাসেনবানু �িত িনিশেতই �ভু �মাহা�েদর 'রওজা শিরেফ' যাইয়া 
ঈ�েরর িনকট �ামীর আেরাগ� কামনা কিরেতন; আজও িনয়িমত সমেয় সকেল িনি�ত হইেল ত�িব হে� কিরয়া ঘেরর বািহর হইেলন। জােয়দা 
জািগয়া িছেলন বিলয়াই �দিখেলন �য, হাসেনবানু রওজা �মাবারেকর িদেক যাইেতেছন। �গাপেন �গাপেন তাঁহার প�ােত প�ােত যাইয়া আেরা �দিখেলন 
�য, হাসেনবানু ঈ�েরর উপাসনাথ� দ�ায়মান হইেলন। �দিখয়া আিসয়াই মায়মুনােক বিলেলন, "মায়মুনা! �বাধ হয় এই উ�ম সুেযাগ। হাসেনবানু 
এখন ঘের নাই, রওজা হইেত িফিরয়া আিসেত িবল� আেছ। এখন একবার যাইয়া �দিখ। যিদ সুেযাগ পাই, তেব এ-ই উপয�ু সময়।"  

জােয়দা িবেষর পুটুঁিল লইয়া চিলেলন। মায়মুনাও তাঁহার অ�াতসাের পােছ পােছ চিলল। অ�কার রজনী; চা�মাস রিবউল আউয়ােলর �থম 
তািরখ। চ� উ�য়াই অমিন অ� িগয়ােছ;-�ঘার অ�কার! জােয়দা সাবধােন সাবধােন পা �ফিলয়া �ফিলয়া যাইেত লািগেলন। �ামীর শয়নগৃহ�ােরর 
িনকেট যাইয়া িকছু�ণ দাঁড়াইয়া গৃহমধ�ি�ত সকেল জাগিরত িক িনি�ত, তাহা পরী�া কিরেলন। গৃহ�ার �য ব� নাই, তাহা িতিন পূেব�ই ি�র 
কিরয়ােছন। কারণ, হাসেনবানু �ামীর আেরাগ�লাভােথ� ঈ�েরর উপাসনা কিরেত িগয়াই জােয়দার গৃহ�েবেশর আেরা সুিবধা কিরয়া রািখয়া 
িগয়ােছন।  

গােয়র ভর গােয় রািখয়া, হােতর �জার হােত রািখয়া, অে� অে� �ার মু� কিরয়া গৃেহর মেধ� �েবশ কিরয়া জােয়দা �দিখেলন দীপ �িলেতেছ। ইমাম 
হাসান শয�ায় শািয়ত-জয়নাব িবমষ� বদেন হাসােনর পদ দখুািন আপন বে� রািখয়া শুইয়া আেছন। অন�ান� পিরজেনরা শয�ার চতু�াে�� িভ� িভ� 
শয�ায় শয়ন কিরয়া আেছন। িনঃ�ােসর শ� িভ� �স গৃেহ আর �কান শ�ই নাই।  

দীেপর আেলােত জয়নােবর মুখখািন জােয়দা আজ ভাল কিরয়া �দিখেলন। িনি�ত অব�ায় �াভািবক আকৃিত �শাভা �যরূপ �দখায়-জা�েত �বাধ হয়, 
�তমন �শাভা কখেনাই �দখা যায় না। কারণ, জা�তাব�ায় কৃি�মতার ভাগ অেনক অংেশ �বিশ হইয়া পেড়। জােয়দা গৃেহর মধ�� শািয়ত ব�ি� ও 
�ব�জােতর �িত এেক এেক কটা�পাত কিরেলন। সুরাহীর �িত দিৃ� পিড়বামা�ই সুরাহীর িদেক অ�সর হইেত লািগেলন। দইু-এক পদ অ�সর হইয়া, 
�েণক দাঁড়াইয়া প�ােত ও অন�ান� িদেক দিৃ�পাত কিরয়া, আবার দইু-এক পদ অ�সর হইেত লািগেলন। �েম সুরাহীর িনকেট যাইয়া দাঁড়াইেলন। 
আবার গৃহমধ�ি�ত সকেলর মুেখর িদেক তাকাইয়া, ইমােমর মুেখর িদেক চ�ু �ফিলেলন। িবেষর পুটুঁিল খুিলেত আর� কিরেলন। খুিলেত খুিলেত �া� 

িদয়া, কী ভািবয়া, আর খুিলেলন না। হাসােনর মুেখর িদেক চািহয়া রিহেলন। �েম �েম মুখ, ব�, ঊর ুও পদতল পয�� সব�াে� চ�ু পিড়েল আর �স 

ভাব থািকল না। তাড়াতািড় িবেষর পুটুঁিল খুিলয়া সুরাহীর মুেখর কাপেড়র উপর সমুদয় হীরকচূণ� ঢািলয়া িদেলন। দি�ণ হে� সুরাহীর মুখব�বে�র 
উপর িবষ ঘিষেত আর� কিরেলন। হাসােনর পদতেল যাহােক �দিখেলন, তাহােকই বারবার িবষ-নয়েন �দিখেত লািগেলন। �ামীর মুখপােন আর 
িফিরয়া চািহেলন না। সমুদয় চূণ� জেল �েবশ কিরেল জােয়দা ��ভােব ঘর হইেত বািহের যাইবার সময়, �ামীর মুেখর িদেক তাকাইয়া পা �ফিলেতই 
�াের আঘাত লািগয়া একটু শ� হইল! এই শে� ইমাম হাসােনর িন�া ভ� হইল। িন�া ভ� হইল বেট, িক� চে�র পাতা খুিলেলন না। �ার পূব�মত 

রািখয়া জােয়দা অিত �ে� গৃেহর বািহের আিসয়া িকি�ৎ ভীত হইেলন। �শেষ �দিখেলন, আর �কহ নেহ-মায়মুনা! জােয়দার হাত ধিরয়া লইয়া 

মায়মুনা অিত চ�লপেদ ব��ভােব জােয়দার গৃেহ �েবশ কিরল। 

�াের জােয়দার পদাঘাত শে� ইমাম হাসােনর িন�াভ� হইয়ািছল; চ�ু খুিলয়া যাহা �দিখেলন, তাহােত ঐ শে�র �কৃত কারণ িকছুই ি�র কিরেত 

পািরেলন না। গৃহমেধ� সকেলই িনি�ত;-দীপ পূব�মত �িলেতেছ। �যখােন যাহা িছল, সম�ই �ক রিহয়ােছ। হঠাৎ শে� তাঁহার সুখ�� ভাি�য়া �গল, 
ইহাই �কবল আে�েপর কারণ হইল। জয়নাবেক ডািকেত লািগেলন। জয়নাব জািগবামা�ই হাসান তাঁহােক বিলেলন, "জয়নাব! শী� শী� আমােক 
পািন দাও! অজ ূ(উপাসনার পূেব� হ�-মুখািদ িবিধমত �ধৗত) কিরয়া ঈ�েরর উপাসনা কিরব। এইমা� িপতামাতা এবং মাতামহেক �ে� �দিখলাম। 
তাঁহারা �যন আমার অেপ�ায় দাঁড়াইয়া আেছন। একটু জল পান কিরব,-িপপাসা অত�� হইয়ােছ।"  



জল আিনেত জয়নাব বািহের �গেলন। হাসেনবানু ত�িব-হে� ঈ�েরর নাম কিরেত কিরেত গৃহমেধ� �েবশ কিরেলন। ইমাম হাসানেক জাগিরত �দিখয়া 
তাঁহার শরীেরর অব�া িজ�াসা কিরবার অে�ই িতিন িনেজই হাসেনবানুেক ��িববরণ বিলেলন। "অত�� জলিপপাসা হইয়ােছ, এক �পয়ালা পািন 
দাও।"-বিলয়া একটু উ�য়া বিসেলন। ��িববরণ শুিনবামা�ই হাসেনবানুর িচ� আেরা অি�র হইল, বুি�শি� লাঘব হইয়া �গল, ম�ক ঘুিরেত 
লািগল। সুরাহীর বে�র �িত পূেব� �যরূপ ল�� কিরয়া �দিখেতন, তাহা আর �দিখবার �মতা থািকল না। হাসেনবানু �াভািবক অব�ায় থািকেল বে�র 
উপির� হীরক-চূণ� ঘষ�েণর �কান-না-�কান িচ� অবশ�ই তাঁহার চে� পিড়ত, িক� ��বৃ�া� �বেণ এমনই িব�ল হইয়ােছন �য, সুরাহীর মুখ ব� না 
থািকেলও িতিন িনঃসে�েহ জল ঢািলয়া �ামীেক পান কিরেত িদেতন। এ�েণ অন�মনে� সুরাহী হইেত জল ঢািলয়া �পয়ালা পিরপূণ� কিরয়া �ামীর হে� 
�দান কিরেলন। ইমাম হাসােনর এই �শষ িপপাসা-হাসেনবানুর হে� এই �শষ জলপান!-�াণ ভিরয়া জলপান কিরেলন। জয়নাবও পূব� আেদশমত জল 
লইয়া উপি�ত হইেলন। হাসান হ�পদািদ �ালন কিরয়া ঈ�েরর উপাসনায় �বৃ� হইেলন। বিসয়া বিসয়া জীবেনর �শষ উপাসনা,-ইহজগেতর �শষ 
আরাধনা আজ �শষ হইল; অ�রও �িলয়া উ�ল।  

কাতর হইয়া হাসান বিলেত লািগেলন, "আিজ আবার এ কী হইল! জােয়দার ঘের �য �কার শরীের �ালা উপি�ত হইয়া অি�র কিরয়ািছল, এ �তা 
�সরূপ নয়! কিলজা �দয় হইেত নািভ পয�� �সই কী এক �কােরর �বদনা, যাহা মুেখ বিলবার শি� নাই। ঈ�র এ কী কিরেলন! আবার বুিঝ িবষ! এ 
�তা জােয়দার ঘর নেহ। তেব এ কী!-এ কী! য�ণা!-উঃ!-কী য�ণা!!"  

�বদনায় হাসান অত�� কাতর হইেলন। জােয়দার ঘের �যরূপ য�ণা �ভাগ কিরয়ািছেলন, তাহার চতুগু�ণ �বদনা �ভাগ কিরেত লািগেলন। ব��ভােব 
কােসমেক কিহেলন, "শী� শী� �হােসনেক ডািকয়া আন। আিম িনতা�ই অি�র হইয়ািছ। আমার �দয়, অ�র, শরীর সমুদয় �যন অি�সংেযােগ 
�িলেতেছ, সহ� সূিচকার �ারা �যন িব� হইেতেছ। অ�রি�ত �েত�ক িশরা �যন সহ� সহ� খে� খি�ত হইয়া পিড়েতেছ।" 

অিত �ে� কােসম যাইয়া িপতৃব� �হােসেনর সিহত পুনরায় �সই গৃহমেধ� উপি�ত হইেলন। বািড়র আর আর সকেলও আিসয়া জ�ুেলন। সকেলর সিহত 
আিসয়া জােয়দাও একপােশ বিসয়া কাঁিদেত লািগেলন। �হােসনেক �দিখয়াই হাসান অিত কাতর�ের বিলেত লািগেলন, "ভাই, আর িন�ার নাই! আর 
সহ� হয় না! আমার �বাধ হইেতেছ �য, �ক �যন আমার অ�রমেধ� বিসয়া অ�াঘােত ব�, উদর এবং শরীরমধ�� মাংসেপশী, সম�ই খ� খ� কিরয়া 
কা�েতেছ। ভাই! আিম এইমা� মাতামহ, মাতা এবং িপতােক �ে� �দিখয়ািছ। মাতামহ আমার হ� ধিরয়া �গ�য় উদ�ােন �বড়াইয়া �বড়াইেতেছন। 
মাতামহ ও মাতা আমােক অেনক সা�না কিরয়া বিলেলন, 'হাসান! তুিম স�� হও �য, শী�ই পািথ�ব শ�েদর অত�াচার হইেত র�া পাইেব।' এইরূপ 

�� �দিখেত �দিখেত হঠাৎ এক� শ� আমার কেণ� �েবশ কিরল। িন�াভে�র সিহত ��ও ভাি�য়া �গল। অত�� জলিপপাসা হইয়ািছল, সুরাহীর জল 
�যমন পান কিরয়ািছ, মু�ত�  না-যাইেতই আমােক অি�র কিরয়া তুিলয়ােছ। এত �বদনা, এত ক� আিম কখেনাই �ভাগ কির নাই।"  

�হােসন দঃুিখত এবং কাতর�ের বিলেত লািগেলন, "আিম সকলই বুিঝয়ািছ। আিম আপনার িনকট আর িকছু চাই না! আমার এই িভ�া �য, ঐ 
সুরাহীর জল পান কিরেত আমায় অনুমিত করুন। �দিখ জেল কী আেছ।" এই বিলয়া �হােসন সুরাহী ধিরয়া জল পান কিরেত উদ�ত হইেলন। হাসান 
পীিড়ত অব�ােতই শশব�ে�, "ও কী কর? �হােসন! ও কী?" এই কথা বিলেত বিলেত শয�া হইেত উ�েলন,-অনুেজর হ� হইেত সুরাহী কািড়য়া লইয়া 
মা�েত �ফিলয়া িদেলন। সুরাহী শত খে� ভাি�য়া চূণ� হইয়া �গল।  

অনুেজর হ� ধিরয়া হাসান িনজ শয�ার উপের বসাইয়া মুেখ বারবার চু�ন িদয়া বিলেত লািগেলন, "ভাই! আিম �য ক� পাইেতিছ, তাহা মুেখ 
বিলবার শি� নাই। পূব� আঘাত, পূব� পীড়া, এই উপি�ত য�ণায় সকলই ভুিলয়া িগয়ািছ। ভাই! �দখ �তা, আমার মুেখর বণ� িক পিরবিত�ত 
হইয়ােছ?"  

�াতার মুখপােন দিৃ�পাত কিরয়া �হােসন কাঁিদেত লািগেল। আর আর সকেল বিলেত লািগল, "আহা! �জ�ািতম�য় চ�বদেন িবষাদ-নীিলমা-�রখা 
পিড়য়ােছ!"  

এই কথা শুিনয়া হাসান অনুজেক বিলেলন, "ভাই! বৃথা কাঁিদয়া লাভ িক? আমার আর �বিশ িবল� নাই, িচরিবদােয়র সময় অিত িনকট। মাতামহ 
যাহা যাহা বিলয়ােছন, সকলই �ত�� কিরেতিছ। ভাই! মাতামহ সশরীের ঈ�েরর আেদেশ একবার ঈ�েরর �ােন নীত হইয়ািছেলন। �সখােন �কান-
এক� িনিদ�� �ােন অিত রমণীয় দইু� ঘর সুসি�ত �দিখেলন। এক� সবুজবণ�, আর এক� �লািহতবণ�। কাহার ঘর �হরীেক এই কথা িজ�াসা 
কিরেত �হরী উ�র কিরল, 'আপনার অ�েরর িনিধ, �দেয়র ধন এবং নয়েনর পুতুিল হাসান-�হােসেনর জন� এই দইু� ঘর ��ত হইয়ােছ।' িভ� 
িভ� বেণ�র কারণ িজ�াসা করােত �হরী কাঁিপয়া নতিশর হইল, �কান উ�র কিরল না। িজ�াইল সে� সে�ই িছেলন। িতিনই মাতামহেক বিলেলন, 
'আয় �মাহা�দ! �ারবা� কারণ �কােশ লি�ত হইেতেছ, আিম �কাশ কিরব। আজ আপিন যাহা িজ�াসা কিরেবন, তাহাই বিলেত আ�া�া� 
হইয়ািছ। িনদারুণ গু� কথা হইেলও আজ আিম আপনার িনকট ব�� কিরব। ঐ দইু� ঘর িভ� িভ� বেণ�র হইবার কারণ িক উহার সিবেশষ বৃ�া� 



আিম বিলেতিছ, �বণ করুন। সবুজবণ� গৃহ আপনার �জ�� �দৗিহ� হাসােনর জন�; �লািহতবণ� গৃহ কিন� �দৗিহ� �হােসেনর জন� ��ত হইয়ােছ। 
আপনার অভােব একদল িপশাচ শ�তা কিরয়া হাসানেক িবষপান করাইেব এবং মৃতু�সমেয় হাসােনর মুখ সবুজবণ� হইেব; তি�িম�ই ঐ গৃহ� 
সবুজবণ�। ঐ শ�গণ অ� �ারা আপনার কিন� �দৗিহ� �হােসেনর ম�কেছদন কিরেব। ঐ র�মাখা মুেখর িচ�ই �লািহতবেণ�র কারণ!'-মাতামেহর 
বাক� আজ সফল হইল। আমার মুেখর বণ� যখন িববণ� হইয়ােছ, তখন পরমায়ওু আজ �শষ হইয়ােছ। মাতামেহর বাক� অল�নীয়। ভাই! ঈ�েরর 
কায�ও অখ�নীয়।"  

সিবষােদ এবং সেরােষ �হােসন বিলেত লািগেলন, "আিম আপনার িচর আ�াবহ দাস, িবেশষ ��েহর পা� এবং িচর আশীব�ােদর আকা�ী;-িমনিত 
কিরয়া বিলেতিছ, বলুন �তা, আপনােক এ িবষ �ক িদয়ােছ?"  

"ভাই! তুিম কী জন� িবষদাতার নাম িজ�াসা কিরেতছ? তুিম কী তাহার �িতেশাধ িনেব?"  

�হােসন শয�া হইেত উ�য়া অিতশয় �রাষভের দঃুিখত�ের বিলেত লািগেলন, "আমার �ােণর পূজনীয় �াতােক,-এক মাতার উদের �য �াতা অে� 
জি�য়ােছন �সই �াতােক,-আিম বাঁিচয়া থািকেত �য নরাধম িবষপান করাইয়ােছ, �স কী অমনই বাঁিচয়া যাইেব? আিম কী এমনই দবু�ল, আিম কী 
এমনই িনঃসাহসী, আিম কী এমনই �ীণকায়, আিম কী এমনই কাপুরুষ, আমার �দেয় কী র� নাই, মাতৃে�হ নাই �য, �াতার �াণনাশক িবষ 
�দায়েকর �িতেশাধ লইেত পািরব না? �য আজ আমার এক� বাহু ভ� কিরল, অমূল�ধন সেহাদর-র� হইেত �য আজ আমােক বি�ত কিরল, �য 
পািপ� আজ িতন� সতী �ীেক অকােল িবধবা কিরল, আিম িক তাহার িকছুই কিরব না? যিদ �স নরাধেমর �কান স�ান লইয়া থােকন, যিদ 
তাহােক িচিনয়া থােকন, যিদ অনুমােন িকছু অনুভব কিরয়া থােকন, এ আ�াবহ িচরিক�রেক বলুন, আিম এখিন আপনার স�েুখ তাহার �িতিবধান 
কিরেতিছ। �সই পাপা�া িবজন বেন, পব�তগুহায়, অতলজেল, স�তল মৃি�কামেধ�-�যখােন হউক, �হােসেনর হ� হইেত তাহার পির�াণ নাই। হয় 
আমার �াণ তাহােক িদব, নয় তাহার �াণ আিম লইব।" 

অনুেজর হ� ধিরয়া িনকেট বসাইয়া হাসান বিলেত লািগেলন, "ভাই, ি�র হও! আিম আমার িবষদাতােক িচিন। �স আমার সিহত �যরূপ ব�বহার 
কিরল, আিম সমুদয়ই জািনেত পািরয়ািছ। ঈ�রই তাহার িবচার কিরেবন। আমার �কবল এইমা� আে�প �য, িন�ারেণ আমােক িনয�াতন কিরল। 
আমার ন�ায় অনুগত ��হশীল ব�ুেক বধ কিরয়া �স �য কী সুখ মেন কিরল, তাহা বুিঝেত পািরলাম না। �য কারেণই হউক, �য লােভই হউক, �য 
আশােতই হউক,-িনরপরােধ �য আমােক িনয�াতন কিরয়া িচরব�ুর �াণবধ কিরল, দয়াময় পরেম�র তাহার আশা কখেনাই পূণ� কিরেবন না। দঃুেখর 
িবষয় এই �য, �স আমােক িচিনেত পািরল না। যাহা হউক ভাই! তাহার নাম আিম কখেনাই মুেখ আিনব না। তাহার �িত আমার রাগ, িহংসা, ��ষ 
িকছুই নাই। ঈ�েরর নােম শপথ কিরয়া বিলেতিছ, আমার িবষদাতার মুি�র জন� ঈ�েরর িনকট �াথ�না কিরব। �য পয�� ঈ�েরর িনকট হইেত 
তাহােক মু� করাইেত না পাির, �স পয�� �েগ�র �সাপােন পা রািখব না। ভাই! �েমই আমার বা�শি� �রাধ হইেতেছ। কত কথা মেন িছল, িকছুই 
বিলেত পািরলাম না। চতুিদ�ক �যন অ�কারময় �দিখেতিছ!" আবুল কােসেমর হ� ধিরয়া �হােসেনর হে� সমপ�ণ কিরয়া ��হা�� িচ� হাসান কাতর�ের 
পুনরায় কিহেত লািগেলন, "ভাই! ঈ�রেক �ত�� মািনয়া আজ আিম �তামার হে� কােসমেক িদলাম। কােসেমর িববাহ �দিখেত বড় সাধ িছল, পা�ীও 
ি�র কিরয়ািছলাম, সময় পাইলাম না।" �হােসেনর হ� ধিরয়া আবার কিহেলন, "ভাই! ঈ�েরর �দাহাই, আমার অনুেরাধ,-�তামার কন�া সিখনার 
সিহত কােসেমর িববাহ িদেয়া! আর ভাই! আমার িবষদাতার যিদ স�ান পাও, িকংবা �কান সূে� যিদ ধরা পেড়,-তেব তাহােক িকছু বিলেয়া না;-

ঈ�েরর �দাহাই তােক �মা কিরেয়া।"-য�ণা�ল ইমাম ব�া�লভােব অনুজেক এই পয�� বিলয়া সে�হ বচেন কােসমেক বিলেলন, "কােসম! বৎস! 
আশীব�াদ কির তুিম িচরজীবী হও। আর বাপ! এই কবচ� সব�দা হে� বাঁিধয়া রািখও। যিদ কখেনা িবপদ�� হও, �স িবপদ হইেত র�া পাইবার 
উপায় যিদ িনজ বুি�েত িকছুই ি�র কিরেত না পার, তেব এই কবেচর অপর পৃে� ল�� কিরেয়া; যাহা �লখা �দিখেব, �সইরূপ কায� কিরেব। সাবধান! 
তাহার অন�থা কিরেয়া না।" 

িকয়ৎ�ণ পের িন�� থািকয়া উপযু�পির িতন-চাির� িন�াস �ফিলয়া �হােসনেক সে�াধনপূব�ক মুমূষু � হাসান পুনরায় কিহেলন, "ভাই! �ণকােলর 
জন� �তামরা সকেল একবার বািহের যাও; �কবল জােয়দা একািকনী এখােন উপি�ত থা�ন। জােয়দার সিহত িনজ� েন আমার এক� িবেশষ কথা 
আেছ।"  

সকেলই আ�া পালন কিরেলন। শয�ার িনকেট জােয়দােক ডািকয়া হাসান চুিপ চুিপ বিলেত লািগেলন, "জােয়দা �তামার চ�ু হইেত হাসান এখন 
িচরদূর হইেতেছ-আশীব�াদ কির সুেখ থাক। তুিম �য কায� কিরেল, সম�ই আিম জািনেত পািরয়ািছ। �তামােক বড়ই িব�াস কিরতাম, বড়ই 
ভালবািসতাম,-তাহার উপয�ু কায�ই তুিম কিরয়াছ।-ভাল! সুেখ থাক, আিম �তামােক �মা কিরলাম। �হােসনেকও �মা কিরেত বিলয়ািছ, তাহাও 
তুিম �কেণ� �বণ কিরয়াছ!-িভতেরর িনগূঢ় কথা যিদ আিম �হােসনেক বিলতাম, তাহা হইেল �য কী অনথ� সংঘ�ত হইত, তাহা তুিম বুিঝেতই 



পািরেতছ। যাহা হউক, আিম �তামােক �মা কিরলাম, িক� িযিন সব�সা�ী, সব�ময়, সব�মার অধী�র, িতিন �তামােক মা কিরেবন িক-না, বিলেত 
পাির না। তথািপ �তামার মুি�র জন� সব��থেম আিম �সই মুি�দাতার িনকট পুনঃপনুঃ �াথ�না কিরব।-�য পয�� �তামােক মু� করাইেত না পািরব, 
�স পয�� আিম �েগ�র �সাপােন পা রািখব না।" 

জােয়দা অেধামুেখ অ� িবসজ� ন কিরেলন, এক�ও কথা কিহেলন না। সমেয়ািচত সে�ত�িন �বেণ �হােসেনর সিহত আর-আর সকেলই �সই গৃহমেধ� 
পুনঃ�েবশ কিরেলন। হাসান এেক এেক সকেলর িনকট িবদায় লইেলন। হাসেনবানু ও জয়নােবর িনকট িবদায় �হণ কিরয়া িনজকৃত অপরােধর 
মাজ� না চািহেলন; �শেষ �হােসনেক কিহেলন, "�হােসন! এস ভাই! জে�র মত �তামার সিহত আিল�ন কির।"-এই বিলয়া অনুেজর গলা ধিরয়া 
অ�নয়েন আবার বিলেত লািগেলন, "ভাই! সময় হইয়ােছ। ঐ মাতামহ �েগ�র �াের দাঁড়াইয়া ডািকেতেছন। চিললাম!"-এই �শষ কথা বিলয়াই 
ঈ�েরর নাম কিরেত কিরেত দয়াময় ইমাম হাসান সব�সেম �াণত�াগ কিরেলন। �যিদন ইমাম হাসান মত� �লীলা স�রণ কেরন, �সই িদন িহ�রী ৫০ 
সেনর ১লা রিবউল আউয়াল তািরখ। হাসেনবাবু, জয়নাব, কােসম ও আর-আর সকেল হাসােনর পদলুি�ত হইয়া মাথা ভািঙয়া কাঁিদেত লািগেলন, 

জােয়দা কাঁিদয়ািছেলন িক-না তাহা �কহ ল�� কেরন নাই। 

স�দশ �বাহ 

মিদনাবাসীরা হাসােনর �শােক বড়ই কাতর হইেলন। পিরজেনরা দশ িদবস পয�� �ক �কাথায় রিহল, �ক �কাথায় পিড়য়া কাঁিদল, �ক �কাথায় চিলয়া 
�গল, �কহই তাহার স�ান লইেলন না; সকেলই হাসােনর �শােক িদবারাি� অ�ান। পিব�েদহ মৃি�কায় ��ািথত হইেত-না-হইেতই নৃশংস ম�ী 
মারওয়ান দােম� নগের এিজেদর িনকট সংবাদ পাঠাইয়ািছেলন। তাঁহার সমুদয় কায� �শষ হয় নাই, �সইজন� �য়ং দােম� যা�া কিরেত পািরেলন না। 
ইমামবংশ এেকবাের �ংস কিরবার মানেস ছ�েবেশ মিদনায় রিহয়ােছন। দােম� হইেত �েম �েম �সন� আিসয়া পূেব�া� পব�ত�া� গু��ােন 
জ�ুেতেছ। হাসােনর �াণিবেয়ােগর পর পিরজেনরা,-হাসেনবানু, জয়নাব, সাহেরবান ু(�হােসেনর �ী) ও সিখনা (�হােসেনর কন�া) �ভৃিত �শােক এবং 

দঃুেখ অবস� হইয়া মৃতবৎ হইয়া আেছন। �হােসন এবং আবুল কােসম ঈ�েরর আরাধনায় মেনািনেবশ কিরয়া উপি�ত �শাকতাপ হইেত আ�র�ার 

উপায় িনধ�ারণ কিরেতেছন। জােয়দা িনজ িচ�ায় িচি�ত ও মহাব�িতব��। িক কিরেবন, হঠাৎ গৃহত�াগ কিরেবন িক-না, ভািবয়া ি�র কিরেত 
পািরেতেছন না। মায়মুনার উপেদেশ এতদূর পয�� আিসয়ােছন, এ�েণ তাহার কথাই �বিশ মূল�বান বিলয়া মেন ধারণা হইল, আবার মায়মুনার �শষ 
কথা কেয়ক� এ�েণ আেরা ভাল লািগল। কারণ জােয়দা এখন িবধবা।  

পূেব� গড়ােপটা সকলই হইয়া রিহয়ািছল, �কবল উে�জনা-রসােনর সংেযাগ� অেপ�া মা�। মায়মুনা পূেব�ই মারওয়ােনর সিহত সমুদয় কথাবাত� া 
সুি�র কিরয়ােছ, মারওয়ানও সমুদয় সাব�� কিরয়া রািখয়ােছন, �কবল জােয়দার অিভমেতর অেপ�া। জােয়দা আজ-কাল কিরয়া িতন িদবস 
কাটাইয়ােছন; আজ আবার কী বিলেবন, কী কিরেবন, িনজ� েন বিসয়া তাহাই ভািবেতেছন! আপন কৃতকােয�র ফলাফল িচ�া কিরেতেছন; 

অদ�ৃফলেকর িলিখত িলিপর �িত িনভ� র কিরয়া সমুদয় িচ�া দূর কিরেতেছন। পিতর িচরিবে�েদ দঃুখ নাই, ভিবষ�ৎ আশায় এবং জয়নােবর 
�িতিহংসায় কৃতকায� হইয়াও সুখ নাই। অ�ের শাি�র নামও নাই। সব�দাই িনতা� অি�র।  

মায়মুনা ঐ িনজ� ন �ােনই আিসয়া বিলেত লািগল, "িতন িদন �তা িগয়ােছ, আজ আবার কী বিলেব?" 

"আর কী বিলব? এখন সকলই �তামার উপর িনভ� র। আমার আশা, ভরসা, �াণ সকলই �তামার হােত।"  

"কথা কখেনাই �গাপন থািকেব না। পাড়া�িতেবশীরা এখনই কানাঘুষা আর� কিরয়ােছ। �য যাহােক বিলেতেছ, �সই তাহােক অপেরর িনকট বিলেত 
বারণ কিরেতেছ। ধিরেত �গেল অেনেকই জািনয়ােছ, �কবল মুেখ রইরই হইহই হয় নাই। �হােসন �াতৃেশােক পাগল, আহার-িন�া পিরত�াগ কিরয়া 
িদবারাি� ঈ�েরর উপাসনায় িনরত, আজ পয�� �তামার স�ে� �কান কথাই তাঁহার কেণ� �েবশ কের নাই! �শােকর একটু উপশম হইেলই এ কথা 
তাঁহার কেণ� উ�েব। এ সাংঘািতক সংবাদ শুিনেত িক আর বািক থািকেব? �তামার প� হইয়া �ক দটুা কথা বিলেব বল �তা?"  

"আিম �য তাহা না ভািবয়ািছ তাহা নেহ; আমার আশা আেছ, সে�াষ সুখ-�ভােগর বাসনা আেছ। যাহা কিরব, পূেব�ই ি�র কিরয়া রািখয়ািছ। এই �তা 
রাি� অিধক হয় নাই, একটু অেপ�া কর, এখনই আিম �তামার সে� যাইেতিছ। এই এক� বড় দঃুখ মেন রিহল �য, এখােন থািকয়া জয়নােবর 
িচরকা�া শুিনেত পাইলাম না। তাহার �বধব��ত �দিখয়া চে�র সাধ িমটাইেত পািরলাম না।"  



"�খাদা যিদ �স িদন �দন, তেব জয়নাবেক হােত আনা কত�েণর কাজ? জয়নাব িক আজ �সই জয়নাব আেছ? এখন �তা �স পেথর িভখািরণী! �য 
ই�া কিরেব, �সই তাহােক হ�গত কিরেত পািরেব। �দখ �দিখ, শী� শী� সকল কাজ �শষ হইেল কত �কার ম�েলর আশা? জয়নাবেক লইেত কত�ণ 
লািগেব? আবার িবেবচনা কর, িবলে� কত �দােষর স�াবনা। মানুেষর মন �ণ-পিরবত�নশীল। তাহার উপর একটু আসি�র ভাবও পূব� হইেতই 
আেছ;-বাধা-�িতব�ক সকলই �শষ হইয়ােছ;-জয়নাবও �য আপন ভালম� িচ�া না কিরেতেছ, তাহাও মেন কিরেয়া না,-এিদেক আসি�র আকষ�ণ, 
ওিদেক িনরুপায়। এখন ���ায় বশীভূত হইয়া শরণাগত হইেল �স �য �কাথাও �ান পাইেব না, �স �য আদতৃ হইেব না, তাহার িব�াস কী? শ� 
িনয�াতেন মেনর কে�র �িতেশাধ লইেতই �তামার সে� এত কথা,-এমন �িত�া। জয়নাবই যিদ অে� যাইয়া তাহার আ�য় �হণ কের, তেব �তা 
�তামার সকল আশাই এই পয�� �শষ হইল। এিদেকও মজাইেল, ওিদেকও হারাইেল।"  

"না-না-আিম �য আজ-কাল কিরয়া কেয়ক িদন কাটাইয়ািছ, তাহার অেনক কারণ আেছ। আিম আজ আর িকছুেতই থািকব না। �লােকর কােছ কী 
কিরয়া মুখ �দখাইব?-হাসেনবানু, জয়নাব, সাহেরবান,ু এই িতনজনই আজ আমার নাম কিরয়া অেনক কথা কিহয়ােছ। দূর হইেত তাহােদর অ�ভি� 
ও মুেখর ভাব �দিখয়াই আিম জািনয়ািছ �য, সকেলই সকল কথা জািনয়ােছ! �হােসেনর কােন উ�েতই বািক। সে� আিম িকছুই লইব না। �যখােন যাহা 
আেছ, সকলই রিহল, এই �বেশই চিলয়া যাইব।" 

এই বিলয়া জােয়দা উ�েলন। �সইসে� মায়মুনাও উ�য়া তাঁহার প�া�িত� নী হইল। রাি� �বিশ হয় নাই, অথচ �হােসেনর অ�ঃপুের �ঘার িন�� 
িনশীেথর ন�ায় �বাধ হইেতেছ। সকেলই িন��। দঃুিখত অ�ের �কহ �কহ আপন আপন গৃেহ শুইয়া, �কহ �কহ-বা বিসয়া আেছন। আকাশ তারাদেল 
পিরেশািভত িক� হাসান-িবরেহ �যন মিলন মিলন �বাধ হয়। �স �বাধ,-�বাধ হয় মিদনাবাসীিদেগর চে� �ঠিকেতেছ।-বা�-ঘর সকলই পিড়য়া 
রিহয়ােছ, �য �ােন িতিন �য কায� কিরেতন, তাহা �কবল কথােতই আেছ, পিরজেনর মেনই আেছ, িক� মানুষ নাই। চ�মাও মিদনাবাসীর দঃুেখ 
দঃুিখত হইয়া, হাসােনর পিরজেনর দঃুেখ দঃুিখত হইয়া,-মিলনভােব অ�াচেল চিলয়া �গেলন। জােয়দাও যাহার অেপ�ায় িবল� কিরেতিছেলন, �স 
অেপ�া আর নাই। মেনর আশা পূণ� হইল। এখন অ�কার। মায়মুনার সিহত জােয়দা িবিব চুিপ চুিপ বা�র বািহর হইেলন। কাহােরা সিহত �দখা হইল 
না। �কবল এক� �ীেলােকর ��ন�র জােয়দার কেণ� �েবশ কিরল। জােয়দা দাঁড়াইেলন। িবেশষ মেনােযােগর সিহত শুিনয়া শুিনয়া আপনাআপিন 
বিলেত লািগেলন, "�তােক কাঁদাইেতই এই কাজ কিরয়ািছ! যিদ �ামীেক ভালবািসয়া থািক�, তেব আজ �কন,-িচরকালই কাঁিদিব! চ�, সূয�, তারা, 
িদবা, িনিশ সকলই �তার কা�া শুিনেব। তাহা হইেলই কী �তার দঃুখ �শষ হইেব? তাহা মেন কির� না। যিদ জােয়দা বাঁিচয়া থােক, তেব �দিখ� 
জােয়দার মেনর দঃুেখর পিরমাণ কত? শুধ ুকাঁদাইয়াই ছািড়েব না। আেরা অেনক আেছ। এই �তা আজ �তারই জন�-পাপীয়সী!-�কবল �তারই জন� 
জােয়দা আজ �ামীঘািতনী বিলয়া িচরপিরিচত হইল। আজ আবার �তারই জন� জােয়দা এই �ামীগৃহ পিরত�াগ কিরয়া চিলল।"  

তী��ের এইরূপ কথা বিলেত বিলেত মায়মনুার সিহত �তপেদ জােয়দা বা�র বািহর হইেলন। বািহর হইয়াই �দিখেলন, কেয়কজন �সিনক পুরুষ 
অ�শে� সুসি�ত হইয়া গমেনাপেযাগী বাহনািদর সিহত স�েুখ উপি�ত। �কহ �কান কথা বিলল না। �সিনক পুরুষ মায়মনুার ইি�েত জােয়দােক 
অিভবাদন কিরয়া িবেশষ মােন�র সিহত এক উে� আেরাহণ করাইল। মায়মুনাও উ�পৃে� আেরাহণ কিরল। িকছু দূের যাইবার পর ছ�েবশী 
মারওয়ান তাঁহােদর সে� এক� িমিলত হইেলন। নগর�াে�র �সই িনিদ�� পব�তগুহার সি�কেট আিসয়া। মায়মুনার সিহত মারওয়ােনর অেনক িশ�াচার 

ও কেথাপকথন হইল। অন�র মারওয়ান আেরা িবংশিত জন �সন� সি�ত কিরয়া জােয়দার সিহত দােমে� পাঠাইয়া িদেলন। 

রজনী �ভােত �হােসেনর পিরজেনরা �দিখেলন, জােয়দা গৃেহ নাই। �শেষ �হােসনও �সই কথা শুিনেলন। অেনক স�ান কিরেলন, �কান �ােনই জােয়দার 
স�ান পাওয়া �গল না। জােয়দা �কন গৃহত�ািগনী হইল, �স কথা বুঝাইয়া বিলেত, কী বুিঝেত কাহােরা বািক রিহল না। সকেলই বিলেত লািগল, 

"�কা� �ােণ আপন হােত িবষ পান করাইয়া �ােণর ি�য়তম �ামীর �াণ হরণ কিরল? উহার জায়গা �কাথায় আেছ? জগৎ কী পাপভের এতই 
ভারা�া� হইয়ােছ �য, মহাপাপা�া� জােয়দার ভার অকাতের সহ� কিরেব?-�ামীঘািতনীর �ান িক ইহেলােক �কান �ােন হইেব?-নরক কাহার 
জন�?-�বাধ হয় �স নরেকও জােয়দার ন�ায় মহাপািপনীর �ান নাই।"  

অেনেকই অেনক কথা বিলেলন, যাহা হয় নাই, তাহাও ঘটাইেলন। জােয়দা যাহা কখেনা মেনও ভােব নাই, তাহাও �কহ �কহ রটাইয়া িদেলন। �হােসন 
চে�র জল মুিছেত মুিছেত নূরনবী �মাহা�দ �মা�ফার রওজা �মাবারেকর িদেক চিলয়া �গেলন। �াতার িনকেট �িত�া কিরয়ােছন িবষদাতার স�ান 
জািনেলও তাহােক িকছুই বিলেবন না,-তাহার �িত �কানরূপ �দৗরা��ও কিরেবন না। জােয়দা মিদনায় নাই, থািকেলও িক� �হােসন অবশ�ই �াতৃ-

আ�া �িতপালন কিরেতন। এখেনা তাহাই মেন কিরয়া ঈ�েরর উপাসনায় �বৃ� হইেলন। 

অ�াদশ �বাহ 



এিজ� �য িদবস হাসােনর মৃতু�সংবাদ পাইেলন, মেনর আনে� �সই িদনই অকাতের ধনভা�ার খুিলয়া িদয়ােছন। িদবা-রাি� আেমাদ-আ�াদ। 
�েদশজাত "মাআ�-আনব"-নামক িচ�-উে�জক মদ� সব�দাই পান কিরেতেছন। সুেখর সীমা নাই। রাজ�াসােদ িদবারাি� সে�াষসূচক 'সািদয়ানা' 
বাদ� বািজেতেছ। পূেব�ই সংবাদ আিসয়ােছ মায়মুনার সে� জােয়দা দােমে� আিসেতেছন। আজই আিসবার স�াবনা। এ িচ�াও এিজেদর মেন 
রিহয়ােছ। �ামীহ�া জােয়দােক �দিখেত এিজেদর বড়ই সাধ হইয়ােছ। জােয়দােক অ�ীকৃত অথ� দান কিরেবন-এই �িত�া�ও �িতপালন কিরেবন। 
মায়মুনােক কী �কাের পুর�ৃত কিরেবন, নবনরপিত এিজ� তাহাও িচ�া কিরেতেছন। পূেব�ই �ঘাষণা কিরয়া িদয়ােছন �য, "আমার পরমশ�মেধ� 
একজনেক মারওয়ানই �কৗশল কিরয়া বধ কিরয়ােছ, দােমে�র ঘের ঘের সকেল আেমাদ-আ�ােদ �বৃ� হউক। অেথ�র অনটন হইেল ত�ন� 
রাজভা�ার অবািরতরূেপ �খালা রিহল। স�াহকাল রাজকায� ব�;-িদবারাে� �কবল আন�ে�াত বিহেত থািকেব। �য ব�ি� হাসােনর মৃতু�সংবােদ 
দঃুিখত হইেব, িকংবা �শাকা� িবিনগ�ত কিরেব, িকংবা �কান �কার �শাকিচ� অে� ধারণ কিরেব, তাহার গদ� ান মারা যাইেব। যিদ �কাশ পায় �য, 
এই স�াহকালমেধ� �কহ �কান কারেণ দঃুেখর সিহত এক িব�ু চে�র জল �ফিলয়ােছ, তাহার শরীর হইেত সহ�ািধক �শািণতিব� ুবিহগ�ত করা 
হইেব।" অেনেকই মহাহেষ� রাজা�া �িতপালন কিরেতেছ; �কহ �কহ �ােণর ভেয় আেমােদ মািতয়ােছ।  

সুসি�ত �হরীেবি�ত হইয়া মায়মুনার সিহত জােয়দা দােম� নগের উপি�ত হইেলন। জােয়দার আগমন সংবাদ �া� হইয়া মেন মেন িক 
অনুধ�ানপূব�ক এিজ� বিলেলন, "আিজ আমার শরীর িকছু অসু�। জােয়দা এবং মায়মুনােক িবেশষ অভ�থ�নার সিহত আমার উদ�ান� �েমাদভবেন 
�ান দান কর। যথােযাগ� আদের তাহািদগেক �হণ কর। �কান িবষেয় �যন অময�াদা িকংবা �কান �� না হয়। আগামীকল� �থম �কাশ� দরবাের 
তাহােদর সিহত আমার �দখা হইেব। পের অন� কথা।" 

এইরূপ উপেদশ িদয়া রাজা এিজ� তদথ� উপযু� �লাক িনযু� কিরেলন। এিজেদর আ�া�েম, তাঁহার উপেদশমেত সমুদয় কায� সুস�� হইল। জােয়দা 
ও মায়মুনা যথােযাগ� সমাদের �েমাদভবেন �ান পাইেলন। পিরচারক, পিরচািরকা, র�ক, �হরী সকলই িনেয়ািজত হইল। �দিখেত �দিখেত সূয�েদব 
অ�াচেল গমন কিরেলন। িনশা �য কী িজিনস, আর ইহার �মতা �য কী, তাহা �বাধ হয় আজ পয�� অেনেকই বুিঝেত পােরন নাই। সম� িদন 
িচরদঃুেখ কাটাইয়া, �হিকনী িনশার আগমেন িন�ায় অিভভূত হইেল �স দঃুেখর কথা কাহার মেন থােক? িন�য়ই সূয� উদয় হইেল �াণিবেয়াগ হইেব, 
এ কথা জািনয়াও যিদ রাে� িন�ািভভূত হয়, তাহা হইেল �ভােতর ভাবী ঘটনার কথা িক �সই দ�া�া�া� অভাগার মেন পেড়? িদবেস স�ান-িবেয়াগ 

হইয়ােছ, ঐ �হিকনী আিসয়া চতুিদ�ক অ�কার কিরল, �েম জগৎ িন�� কিরল, অ�াতসাের িন�ােক আ�ান কিরল, স�ােনর িবেয়াগজিনত দঃুখ 
িক তখন স�ানিবেয়াগীর মেন থােক?-জােয়দা �েমাদভবেন পিরচািরকােবি�তা হইয়া সুখ��ে� �ণ�পালে� �কামল শয�ায় শুইয়া আেছন। কত কী 
ভািবেতেছন, তাহার তর� অেনক। �থমতঃ দশ সহ� �ণ�মু�া, তারপর রাজরাণী। এই �থম িনশােতই সুখেসাপােন আেরাহণ কিরয়ােছন? �ভাত 

হইেলই রাজদরবাের নীত হইেবন, সুেখর �া�েণ পদাপ�ণ কিরেবন, তৎপেরই গৃহ�েবশ! পরমায়ুর �শষ পয�� সুখ-িনেকতেন বাস কিরেবন। মায়মুনা 
রাজরাণী হইেব না, শুধ ু�কবল �ণ�মু�া�া� হইেব মা�! 

জােয়দার শয�ার পাে��ই িন�তর আর এক� শয�ায় মায়মুনা শয়ন কিরয়া আেছ। তাহার মেন কী �কান িচ�া নাই?-আশা নাই?-আেছ। মারওয়ােনর 
�ীকৃত অথ� মিদনায় বিসয়াই পাইেত পািরত, এতদূর পয�� আিসবার কারণ িকছু �বিশর �ত�াশা। উভেয়ই আপন আপন িচ�ায় িচি�ত, উভেয়ই 
নীরব। িনশার কায� িনশা ভুেল নাই। �েম �েম উভেয়ই িন�ার �কােল অেচতন। একবার এই সমেয় এিজেদর শয়নগৃহ� �দিখয়া আসা আবশ�ক। 
আজ এিজেদর মেনর ভাব িকরূপ?-এত আশা এবং এত সুখকামনার মেধ� আবার িকেসর পীড়া? এিজ� আজ মেনর মত মনেতািষণী সুরাপান কিরয়া 
বিসয়া আেছন, এখেনা শয়ন কেরন নাই। স�েুখ পানপা�, �পয়ালা এবং মিদরাপূণ� সুরাহী ধরা রিহয়ােছ। রজত�দীেপ সুগি�-�তেল আেলা �িলেতেছ। 

জন�াণীমা� �স গৃেহ নাই। গৃেহর �াের, িকি�ৎ দূের িনে�ািষত অিসহে� �হরী সতিক� তভােব �হিরতা কিরেতেছ। মদ�পােন অ�ানতা জে�, 
সাধ�াতীত ব�বহার কিরেল মানব�কৃিত িবকৃিত�া� হয়। মানুষ তখন পশু হইেতও নীচ হইয়া পেড়। িক� সাধ�-সমতার অতীত না হইেল �বাধ হয় 

অিত জঘন� �দেয় অেনক উৎ�� ভাবও আিসয়া উপি�ত হয়। এিজ� আজ একা একা অেনক কথা বিলেতেছন। �বাধ হয়, সুরােদবীর �সােদ 
তাঁহার পূব�কৃত কায� এেক এেক �রণপেথ উপি�ত হইয়ােছ। �থম জয়নাবেক দশ�ন,-তাহার পর িপতার িনকট মেনাগত ভাব �কাশ,-তাহার পর 
মািবয়ার �রাষ,-পের আ�াস �াি�,-আবদলু জা�ােরর িনম�ণ কি�তা ভ�ীর িববাহ-��াব,-অথ� লালসায় আবদলু জা�ােরর জয়নাব পিরত�াগ, 
িববাহ জন� কােসদ ��রণ,-িবফলমেনারেথ কােসেদর �ত�াগমন,-পীিড়ত িপতার উপেদশ, �থেম কােসেদর শরিনে�েপ �াণসংহার, �মা��লমেক 
�কৗশেল কারাব� করা,-িপতার মৃতু�, িনরপরােধ �মা��লেমর �াণদ�, হাসােনর সিহত যু�েঘাষণা, যুে� পরাজেয়র পর নূতন ম�ণা,-মায়মুনা এবং 
জােয়দার সহােয় হাসােনর �াণিবনাশ, মারওয়ােনর �ভুভি�,-জােয়দা এবং মায়মুনার দােমে� আগমন, �েমাদভবেন �ানিনেদ�শ। এিজ� �েম �েম 
এই সকল িবষয় আেলাচনা কিরেলন। সুরা�ভােব মেনর কপটতা দূর হইয়ােছ; িহংসা, ��ষ, শ�তা ঐ সমেয় অ�র হইেত অেনক পিরমােণ িবদূিরত 
হইয়ােছ। আজ এিজেদর চে�র জল পিড়ল; �কন পিড়ল, �ক বিলেব? পাষাণময় অ�র আজ �কন কাঁিদল? �ক জািনেব? কী আ�য�! যিদ সুরার 
�ভােব এখন এিজেদর িচরকলুিষত পাপময় ��ল অ�ের সরলভােব পিব�তা আিসয়া থােক, তেব সুরা! �তামােক শত শত বার নম�ার! শত শত 



বার ধন�বাদ! জগেত যিদ িকছু মূল�বান ব� থােক, �সই মূল�বান ব� তেব তুিম! �হ সুের�রী! পুনব�ার আিম ভি�ভােব �তামােক শত শত ধন�বাদ 

�দান কির!! এিজ� আর এক পা� পান কিরেলন। �কান কথা কিহেলন না। �ণকাল িন��ভােব থািকয়া শয�ায় শয়ন কিরেলন। 

�েমাদভবেন জােয়দা ও মায়মুনা িনি�তা। রাজ�াসােদ এিজ� িনি�ত; মিদনায় হাসােনর অ�ঃপুের হাসেনবানু িনি�তা; জয়নাবও �বাধ হয় িনি�তা। 
এই কয়� �লােকর মেনাভাব পৃথক পৃথকরূেপ পয�ােলাচনা কিরেল ঈ�েরর অপার মিহমার এক� অপিরসীম দ�ৃা��া� হওয়া যায়। যিদ ইহারা সকেলই 
িনি�তাব�ায় আপন আপন মেনামত ভােবর ফলানুযায়ী �ে� মািতয়া থােকন, তেব �ক িক �দিখেতেছন? �বাধ হয় জয়নাব আলুলািয়ত �কেশ, মিলন 

বসেন, উপাধানশূন� মৃি�কাশয�ায় শয়ন কিরয়া-হাসােনর জীিবতকােলর কায�কলােপ অথ�াৎ িববােহর পরবত� ঘটনাবলী,-যাহা তাঁহার অ�ের 
িচরিনিহত রিহয়ােছ, তাহারই �কান-না-�কান অংশ লইয়া �ে� ব�িতব�� রিহয়ােছন। হাসেনবানুও ��েযােগ �ামীর �জ�ািতম�য় পিব� �দেহর পিব� 
কাি� �দিখয়া কতই আন� অনুভব কিরেতেছন। �েগ�র অপিরসীম সুখেভােগ লালািয়তা হইয়া ইহজীবন ত�ােগ �ামীপদ�াে� থািকেত �যন ঈ�েরর 
িনকট কতই আরাধনা কিরেতেছন। জােয়দা �বাধ হয়, এক-একবার ভীষণ মূিত�  �ে� �দিখয়া িনদারুণ আতে� জড়সড় হইেতেছন, ফঁুকািরয়া কাঁিদেত 
পািরেতেছন না, পলাইবার উপযু� �ানও খুিঁজয়া পাইেতেছন না। ���হেক ��পেদ যাইবারও শি� নাই, মেন মেন কাঁিদয়া কাঁিদয়া কতই িমনিত 
কিরেতেছন। আবার �স সকলই �যন �কাথায় িমিশয়া �গল। জােয়দা �যন রাজরাণী, শত শত দাসী-�সিবতা, এিজেদর পাটরাণী, সব�ময়ী গৃিহণী। 
আবার �যন তাহাও �কাথায় িমিশয়া �গল! জােয়দা �যন �ামীর বি�নী। �াণিবনািশনী বিলয়া অপরািধনী;-ধম�াসেন এিজ� �যন িবচারপিত। মায়মনুা 
টাকার ভার আর বিহেত ও সিহেত পািরেতেছ না। এত টাকা লইয়া কী কিরেব? �কাথায় রািখেব? আবার �যন ঐ টাকা �ক কািড়য়া লইল! মায়মুনা 
কাঁিদেতেছ। টাকা অপহারক বিলেতেছ, "�ন-পাপীয়সী। এই �ন! �তার এ পাপপূণ� টাকা লইয়া আিম িক কিরব?" এই বিলয়া টাকা িনে�প কিরয়া 
মায়মুনার িশের �যন আঘাত কিরেত লািগল! মায়মুনা কাঁিদয়া অি�র। তাহার কা�ার রেব জােয়দার িন�াভ� হইল। এিজেদর িবচার হইেতও িতিন 

িন�ৃিত পাইেলন। 

�য গৃেহ জােয়দা ও মায়মুনা, �সই শয়নগৃেহ আর আর সকেল িনি�ত, �কবল তাহারা দইু জেনই জািগয়া আেছন। উভেয় পর�র অেনক কথা কিহেত 
লািগেলন।  

এিজ� সুরা�ভােব �ঘার িন�ািভভূত। অেনক িদেনর পর িপতােক আজ �বাধ হয় �ে� �দিখয়াই বিলেলন, "আমােক র�া করুন। আিম আর কখেনাই 
হাসােনর অিন� কিরব না।" মাদকতার অেনক লাঘব হইয়ােছ; িক� িপপাসার �মশঃই বৃি�। শয়নেক সুশীতল জলপূণ� �ণ�সুরাহী িছল, জল পান 
কিরয়া িপপাসা িনবৃি� কিরেলন। শুকতারার উদয় �দিখয়া আর ঘুমাইেলন না;-�াতঃি�য়ািদ সমাপন কিরয়া রাজপির�দ ধারণ কিরেলন। এিদেক 

জগৎেলাচন-রিবেদব সহ� কর িব�ার কিরয়া আিসেতেছন;-কাহার সাধ�, তাঁহার স�েুখ দাঁড়ায়! শুকতারার অ�ধ�ান, ঊষার আগমন ও ��ান; 
�দিখেত �দিখেত সূয�েদেবর অিধ�ান। এিজেদর �কাশ� দরবার �দিখবার আশায়ই �যন �লািহতবণ� ধারণ কিরয়া পূব�াকাশপিত হািসেত হািসেত পূব�াকােশ 
�দখা িদেলন-হািসেত হািসেত দােম� নগরীেক জাগিরত কিরেলন। �ামীহ�া জােয়দােক এিজ� পুর�ৃত কিরেবন, সাহায�কািরণী মায়মুনােকও অথ�দান 
কিরেবন, জােয়দােকও মারওয়ােনর �ীকৃত �ণ�মু�া দান কিরয়া �িত�া রা কিরেবন, অিধক� জােয়দােক পাটরাণীরূেপ �হণ কিরবারও ই�া আেছ; 
সূয�েদব �িত ঘের ঘের �কীয় িকরণ িবিকরেণর সিহত ঐ কথাগুিল �ঘাষণা কিরয়া িদেলন। রাজমু�ট িশের ধারণ কিরয়া মহারাজ এিজ� খা� 
দরবাের বার িদেলন। �হিরগণ সশে� ��ণীব� হইয়া দ�ায়মান হইল। অমাত�গণ এবং পূব�া�ত নগর� �ধান �ধান মাননীয় মেহাদয়গণ �-� �ান 
পূণ� কিরয়া দরবােরর �শাভা স�ধ�ন কিরেলন। জােয়দা ও মায়মুনা পূব�-আেদশ অনুসাের পূেব�ই দরবাের নীত হইয়ািছেলন। শাহীতে�র বামপাে�� 
দইু� �ীেলাক। জােয়দা রজতাসেন আসীনা, মায়মুনা কা�াসেন উপিব�া। জােয়দার �িত অেনেকরই দিৃ� পিড়েতেছ। যাঁহারা জােয়দার কৃতকায� 
িবষেয় সিবেশষ পির�াত, অথচ ইমাম হাসােনর ি�য়পা� িছেলন। তাঁহারা জােয়দার সাহসেক ধন�বাদ িদয়া তাহার ঘম�া� ললাট, িব�ািরত �লাচন 

ও আয়ত �যুগেলর �িত ঘনঘন স�হৃ দিৃ�পাত কিরেতেছন।  

এিজ� বিলেত লািগেলন, "আপনারা সকেলই অবগত আেছন �য, হাসান আমার িচরশ� িছল, নানা�কাের আমার মেন ক� িদয়ােছ। আিম �কৗশল 
কিরয়া এই িসংহাসন র�া কিরয়ািছ; �সই িচরশ� হাসান �কান িবষেয়ই আমার অেপ�া ��� িছল না, তথাচ তাহার বংশেগৗরব এত �বল িছল �য, 
নানা�কার অযথা কটূি� �ারা সব�দাই আমার মেন ব�থা িদয়ােছ। আিম �সিদেক ল�� কির নাই। রাজ� িব�ারই আমার কত�ব� কায�। িবেশষ 
মিদনারােজ�র শাসনভার িনঃসহায়, িনধ�ন িভখািরর হে� থাকা অনুিচত িবেবচনা কিরয়া �থমতঃ কােসেদর �ারা তাঁহািদগেক আমার বশ�তা �ীকার 
কিরবার আেদশ করা হইয়ািছল। �স কথা তাঁহারা অবেহলা কিরয়া কােস��ক িবেশষ িতর�ােরর সিহত দােম� িসংহাসেনর অবমাননা কিরয়া, আমার 
িলিখত প� শত খি�ত কিরয়া উ�র�রূপ �সই কােসেদর হে� পুনঃে�রণ কিরয়ািছল। �সই কারেণই আিম যু� �ঘাষণা কির। ি�য় ম�ী মারওয়ানেক 
�সই যুে� "িসপাহসালার" (�ধান �সন�াধ��) পেদ বরণ কিরয়া বহুসংখ�ক �সন�সহ হাসানেক বাঁিধয়া আিনেত মিদনায় ��রণ কির। আমার 
�সন�গেণর মেধ� অেনেকই িব�াসঘাতকতা কিরয়া হাসােনর পে� িমিলত হয় এবং দােমে�র অবিশ� �সন�িদগেক আ�মণ কিরয়া যুে� পরা� কের। 
িক কির, িচরশ� দমন না কিরেলও নেহ, এিদেক �সন�িদগেকর চে� বাধ� হইয়া হাসােনর �াণ �কৗশেল �হণ করাই যুি�িস� িবেবচনা হয়। এই �য 



কা�াসেনাপির উপিব�া িবিব মায়মুনােক �দিখেতেছন, ইহার কল�ােণ-আর এই রজতাসেন উপিব�া িবিব জােয়দার সাহােয� আমার িচরশ� িবন� 
হইয়ােছ। িবিব জােয়দা আমার জন� িব�র পির�ম �ীকার কিরয়ােছন। কেয়কবার �হে� আপন �ামী হাসানেক িবষপান করাইয়ািছেলন, �শেষ 

হীরকচূণ� জেল িমশাইয়া পান করাইেলন। তাহােতই িচরশ�, আমার িচরশ� ইহজগৎ পিরত�াগ কিরয়ােছ। আিম এই মেহাদয়ার কৃপােতই শ�িবহীন 

হইয়ািছ। এই গুণবতী রমণীর অনু�েহই আিম �ােণ বাঁিচয়ািছ, এই সদাশয়া ললনার �কৗশেলই আজ আমার মন িকি�ৎ শাি�লাভ কিরয়ােছ। বহু �চ�া 
ও বহু পির�েমর ফল এই মহামতী যুবতীর �ারাই সুপ� হইয়া ফিলয়ােছ। আর এই িবিব মায়মুনা, ইহার সিহত এই কথা িছল �য, �য �কৗশেল, �য 
�হেকই হউক, হাসানেক �ােণ মািরেত পািরেল ইিন সহ� �ণ�মু�া পািরেতািষক �া� হইেবন।" 

ইি�তমা� �কাষাধ� সহ� �ণ�মু�া পিরপূণ� থিলয়া আিনয়া িবিব মায়মুনার স�েুখ রািখয়া িদয়া, সস�েম পূব��ােন পূব�বৎ করেজােড় দ�ায়মান রিহল। 

এিজ� পুনব�ার বিলেত লািগেলন, "রজতাসনপিরেশািভতা এই িবিব জােয়দার সিহত এই অ�ীকার কিরয়ািছলাম �য, আপনার ি�য়তম পিতর �াণ যিদ 
আপিন িবনাশ কিরেত পােরন, তেব সহ� �ণ�মু�া, মূল�বা� ব� ও মিণময় অল�ার দান কিরয়া রাজিসংহাসেন বসাইব।"  

সে�তমা� �কাষাধ� সহ� �ণ�মু�াপূিরত কেয়ক� �রশমবে�র থিলয়া, র�ময় অল�ার এবং কারুকায�খিচত িবিচ� বসন জােয়দার স�েুখ রািখয়া 
িদল।  

িকয়ৎ�ণ িচ�া কিরয়া এিজ� আবার বিলেলন, "যিদ ই�া হয়, তেব িবিব জােয়দা এই িসংহাসেন আমার বাম পাে�� আিসয়া বসুন।-িবিব জােয়দা! 
আপিন আপনার অ�ীকার পিরপূণ� কিরয়ােছন, এখন আিমও আমার অ�ীকার পিরপূণ� কির।"  

জােয়দা মেন মেন ভািবেলন, ব�, অল�ার ও �মাহর, সকলই �তা পাইয়ািছ; এক রাজরাণী হওয়াই বািক িছল, রাজা যখন িনেজই তাঁহার বামপাে�� 
বিসেত আেদশ কিরেতেছন, তখন �স আশাও পূণ� হইল। িববাহ না হয় পেরই হইেব। রাজরাণী কিরয়া আর আমােক পিরত�াগ কিরেত পািরেবন না। 
এই ভািবয়া বুি�মতী জােয়দা স�� �দেয় রজতাসন পিরত�াগপূব�ক রাজিসংহাসেন এিজেদর বামপাে�� িগয়া উপেবশন কিরেলন।  

এিজ� বিলেলন, "আমার �িত�া পূণ� হইল। এ�েণ আমার কেয়কটা কথা আেছ, আপনারা সকেলই মেনােযাগপূব�ক �বণ করুন।"-এই কথা বিলয়াই 
এিজ� িসংহাসন ছািড়য়া এেকবাের িনেচ নািমেলন। জােয়দা আর তখন িক বিলয়া িসংহাসেন বিসয়া থািকেবন, সল�ভােব অিত �ে� িতিনও 
িসংহাসন পিরত�াগ কিরয়া সভা�েল এিজেদর পা��েদেশ দাঁড়াইেলন।  

এিজেদর বাক�ে�াত ব� হইল। �ি�ত হইয়া দাঁড়াইেলন। জােয়দার িসংহাসন পিরত�াগ �দিখয়া,-�ণকাল নীরেব থািকয়া, পুনরায় বিলেত আর� 
কিরেলন, "আমার শ�েক এই িবিব জােয়দা িবনাশ কিরয়ােছন, আিম ইহার িনকট আজীবন কৃত�তাঋেণ আব� থািকলাম। িক� সামান� 
অথ�েলােভ এমন ি�য়তম িনেদ� াষ পিতর �াণ �য রা�সী িবনাশ কিরয়ােছ, তাহােক িক বিলয়া �কা� িব�ােস আমার জীবেনর িচরসি�নী সহধিম�ণী পেদ 
বরণ কিরয়া লইব? আমার �েলাভেন ভুিলয়া �য িপশাচী এক �ামীর �াণ িবনাশ কিরল, অন� কাহােরা �েলাভেন ভুিলয়া �সই িপশাচী আমার �াণও 
�তা অনায়ােস িবনাশ কিরেত পাের! �য �ী �ামীঘািতনী,-�হে� �ামীর �াণ বধ কিরেত �য এক বার নয়, দইু বার নয়, কেয়ক বার িবষ িদয়া �শষ 
বাের কৃতকায� হইল, আিম দ�ধর রাজা, তাহার সমুিচত শাি� িবধান করা কী আমার কত�ব� নেহ? ইহার ভার আিম আর কাহােরা হে� িদব না; 
পাপীয়সীর শাি�, আিম গতরাে� আমার শয়নমি�ের বিসয়া যাহা সাব�� কিরয়ািছ, তাহাই পালন কিরব।" এই কথা বিলয়াই ক�ব�সংয�ু 
�দালায়মান অিসেকাষ হইেত সুতী� তরবারী �রাষভের িনে�ািষত কিরয়া জােয়দার িদেক িফিরয়া বিলেলন, "পাপীয়সী! �ী হইয়া �ামীবেধর �িতফল 
�ভাগ কর! ি�য় পিতর �াণহরেণর �িতফল!" এই বিলয়া কথার সে� সে�ই এিজ� �হে� এক আঘােত পািপনী জােয়দােক ি�খি�ত কিরয়া �ফিলেলন। 
�শািণেতর ধারা ছু�ল। এিজেদর অিস জােয়দার রে� রি�ত হইল! কী আ�য�! 

অিস হে� গ�ীর�ের এিজ� পুনরায় বিলেত লািগেলন, "ঐ �হিকনী মায়মুনার শাি� আিম �হে� িবধান কিরব না! আমার আ�ায় উহার অধ�শরীর 
মৃি�কায় ��ািথত কিরয়া, ��রিনে�েপ ম�ক চূণ� কিরয়া �ফল।" আ�ামা� �হিরগণ মায়মুনার হ� ধিরয়া দরবােরর বািহের টািনয়া লইয়া �গল। 
মা�েত অধ�েদহ পুিঁতয়া ��রিনে�েপ ম�ক চূণ� কিরল। �� আজ মায়মুনার ভােগ� সত� সত� ফিলয়া �গল। সভা� সকেলই "�যমন কম� �তমিন 
ফল!" বিলেত বিলেত সভাভে�র বােদ�র সিহত সভাভূিম হইেত বিহগ�ত হইেলন। এিজ� হাসান-বধ �শষ কিরয়া �হােসন-বেধ �বৃ� হইেলন! আমরাও 

এই উপযু� অবসের দােম� নগর পিরত�াগ কিরয়া মিদনার অিভমুেখ যা�া কিরলাম। 



ঊনিবংশ �বাহ 

মারওয়া� ছ�েবশ পিরত�াগ কিরয়ােছন। নগর�া�ভােগ �য �ােন পূেব� িশিবর িনম�াণ কিরয়ািছেলন, �সই �ােন পুনরায় �সন�াবাস রচনা কিরয়া 
যুে�র আেয়াজন কিরেত লািগেলন! িক� �য পিরমাণ �সন� দােম� হইেত �েম �েম আিসয়ােছ, তাহার সহােয় �হােসেনর তরবাির-স�েুখ যাইেত 
িকছুেতই সাহসী হইেলন না। দােম� হইেত আর �কানও সংবাদ আিসেতেছ না। জােয়দা এবং মায়মুনােক �সই িনশীথ সমেয় কেয়কজন �হরী 
সমিভব�াহাের দােমে� পাঠাইয়ােছন, এ পয�� তাহার আর �কান সংবাদ পাইেতেছন না। তাঁহারা িনিব�ে� �পৗঁিছেলন িক-না, তাঁহার অ�ীকৃত �ণ�মু�া 
জােয়দা ও মায়মুনা �া� হইয়ােছন িক-না, জােয়দােক অিতির�রূেপ বহুমূল� কারুকায�খিচত র�ময় বসন-ভূষণ �দােন �িত�ত হইয়ািছেলন, তাহা 
জােয়দা �া� হইয়ােছন িক-না-মেন মেন এই ভাবনা। আর এক� কথা,-জােয়দা পাটরাণী হইয়া এিজেদর ��াড় �শাভা কিরেতেছন িক-না তাহাও 
জািনেত পািরেতেছন না! িবষম ভাবনা। এমরানেক কিহেলন, "ভাই এমরান! তুিম �সন�সামে�র ত�াবধারণ কােয� সব�দা সতক�  থাক, আিম 
ছ�েবেশ �য সকল স�ান, �য সকল গু�িববরণ নগেরর �িত ঘের ঘের যাইয়া �ায় �িতিদন জািনয়া আিসেতিছ, ও��ব অলীদ আমার �সই কায� 
কিরেবন। আিম কেয়ক িদেনর জন� দােমে� যাইেতিছ। যিদও আমার যাইবার উপযু� সময় নয়, িক� কী কির, বাধ� হইয়া যাইেত হইেতেছ। 
�তামরা সাবধান হইয়া সতক�  থাক। �কান িবষেয় িচ�া কিরেয়া না। আিম দােম� হইেত িফিরয়া আিসয়াই �হােসন-বেধ �বৃ� হইব।" এই বিলয়া 
মারওয়ান দােমে� যা�া কিরেলন।  

িনয়িমত সমেয় মারওয়া� দােমে� যাইয়াই-জােয়দা ও মায়মুনার িবচার শুিনয়া আ�য�াি�ত হইেলন। কী কিরেবন, আর �কান উপায় নাই। সময় মত 

এিজেদর সিহত সা�াৎ কিরেলন, মিদনার উপি�ত িববরণ সমুদয় এিজেদর �গাচর কিরয়া পুনরায় মিদনাগমেনর কথা পািড়েলন। �ধানম�ী হামা� 

যুে� অমত �কাশ কিরয়া কেয়ক িদন মারওয়া��ক মিদনা-গমেন �া� রািখেলন। 

সভাম�েপ সকেলই উপি�ত আেছন। মারওয়ানেক সে�াধন কিরয়া এিজ� বিলেত লািগেলন, "মারওয়া�! আমার আশা-লতার �কবলমা� বীজ বপন 
হইয়ােছ; কতকােল �য ��ু�ত পু� �দিখয়া মেনর আনে� নয়েনর �ীিত জি�েব, তাহা �ক বিলেত পাের? এখন িব�ােমর সময় নয়, আেমাদ-
আ�ােদর সময় নয়, িনি��ভােব বিসয়া থাকারও কায� নয়। অেনক রিহয়ােছ, এখেনা অেনক অবিশ� আেছ। এক� নরিসংহেক বধ করা হইয়ােছ 
মা� িক� ত�ুল� আেরা এক� িসংহ বত�মান। িসংহশাবকগুিল বড় ভয়ানক! এ সমুদয়েক �শষ কিরেত না পািরেল আমার মেনর আশা কখেনাই পূণ� 
হইেব না। এখন আেরা ভয়ানক হইয়া উ�ল �ান কিরেত হইেব। �হােসেনর �রাষাি� ও কােসেমর ��াধবি� হইেত র�া পাওয়া সহজ কথা নেহ। 
আলী আ�বর, আলী আ�গর, আবদ�ুা� আ�বর, জয়নাল আেবদীন ইহারা যিদও িশশু, িক� িপতৃব�-িবেয়াগজিনত দঃুেখ কাতর না হইয়ােছ এমন 
মেন কিরেয়া না। ইহার �িতফল অবশ�ই ভুিগেত হইেব। তাহারা িন�য়ই বুিঝয়ােছ �য, যুে� পরা� হইয়া জােয়দার �ারা এই সাংঘািতক কায� 

করাইয়ােছ। জােয়দা বাঁিচয়া থািকেলও হাসানবংেশর ��াধানেলর িকি�ৎ অংশ হইেত বাঁিচেত পািরেত, িক� এখন তাহা মেন কিরেয়া না। �স 
��াধানল সম�� �কােরই এ�েণ আমােদর িশের পিড়য়া আমািদগেক দ�ীভূত কিরেব। পূব� হইেতই �স আগুন িনবারেণর �চ�া করা কত�ব�। তাহারা 
�শাকস��-�দেয় কয় িদন আর িনর� থািকেব? মহাবীর কােসম িচরৈবরী িবনাশ কিরেত, িপতার দাদ উ�ার কিরেত এেকবাের �ল� অি�মূিত�  হইয়া 
দাঁড়াইেব। তখন কী আর রা থািকেব? আর সময় �দওয়া উিচত নেহ। যত শী� হয়, হাসান-�হােসেনর বংশ িবনােশ যা�া কর। উহােদর এক�ও যিদ 
জগেত বাঁিচয়া থােক, তেব িন�য়ই জািনেয়া এিজেদর ম�ক ি�খি�ত হইয়ােছ,-�তামােদর সকেলর �শািণেতও হাসানপুে�র তরবাির রি�ত কিরয়া 

পরমায় ু�শষ কিরয়ােছ। ঐ সকল িসংহশাবকেক যুে�, �কৗশেল, ছেল-�য �কান উপােয় হউক, জগৎ হইেত অ�র না কিরেল কাহােরা অ�ের আর �কান 
আশা নাই,-িন�য়ই জািনেব কাহােরা িন�ার নাই!" 

এই সকল কথা শুিনয়া �ধানম�ী হামান গাে�া�ানপূব�ক করেজােড় বিলেত লািগেলন, "রাজা�া আমার িশেরাধায�! িক� আমার কেয়ক� কথা 
আেছ। অভয়দান কিরেল মু�কে� বিলেত পাির।"  

এিজ� বিলেলন, "�তামার কথােতই �তা কেয়ক িদন অেপ�া কিরয়ািছ। যিদ তুিম আমার এই সকল িচরশ� িবনােশর আমা অেপ�া আর �কান ভাল 
উপায় উ�াবন কিরেত পার, িকংবা আমার িবেবচনার ��, িচ�ার ভুল, যুি�েত �দাষ-িবেবচনা কর, অবশ�ই বিলেত পার।"  

করপুেট হামান বিলেলন, "বাদশা নামদার! অপরাধ মাজ� না হউক। হাসান আপনার মেনােবদনার কারণ-�য হাসান আপনার মনঃকে�র মূল, �য 
হাসান আপনার �থম বয়েসর �ণয়সখু-�ভােগর সরল পেথর িবষম ক�ক, �য হাসান আপনার নব�ণেয়র বািহ�ক িবেরােধর পা�, �য হাসান আপনার 
অ�েরর ভালবাসা ��ু�ত জয়নাব-�সুেমর িবিধস�ত অপহারী, �য হাসান আপনার শ�,-�স �তা এই অসীম ��াে� আর নাই! আপনার ব�িথত 
�দেয় ব�থা িদয়া জয়নাব-র�লাভকারী �সই হাসান �তা আর ইহজগেত নাই! জয়নােবর �দেয়র ধন অমূল�িনিধ, সুখপুে�র আশালতা, �সই হাসান 



�তা আর বাহ� জগেত জীিবত নাই! তেব আর �কন? �িতেশােধর বািক আেছ িক? জয়নাব �যমন আপনার মেন ব�থা িদয়া হাসানেক পিতে� বরণ 
কিরয়া সুখী হইয়ািছল, তাহা অেপ�া শতগুণ �বদনা,-তাহা অেপ�া সহ�গুণ মেনােবদনা এ�েণ �ভাগ কিরেতেছ। তাহার সুেখর তরী িবষাদ-িস�ুেত 
িবনা তুফােন আজ কেয়ক িদন হইল ডুিবয়া িগয়ােছ। তাহার মেনাবাি�ত-���াবিরত পিতধন হইেত �স �তা এেকবাের বি�তা হইয়ােছ! তেব আর 
�কন? পূব��ামী হইেত পিরত��া হইয়া �স �যমন অনািথনী হইয়ািছল, আপনােক �ামীে� বরণ না কিরয়া আিজও �সই জয়নাব �সইরূপ পেথর 

কাঙািলনী ও পেথর িভখািরণী। বাদশাহ নামদার! জগৎ কয় িদেনর? সুখ কয় মু�েত� র? একবার ভািবয়া �দখুন �দিখ-িনরেপভােব একবার ভািবয়া 
�দখুন �দিখ, হাসান িক আপনার শ�? হাসান আপনার রাজ� আ�মণ কের নাই, আপনার �াণবেধ অ�সর হয় নাই, জয়নাবেক �কৗশেল হ�গত কের 
নাই, সকলই আপিন �াত আেছন। হইেত পাের-এক� ভালবাসা িজিনেসর দইু� �াহক হইেল পর�র জাতে�াধ আিসয়া উপি�ত হয়, তাহা আিম 
�ীকার কির। িক� �স ঘটনায় হাসােনর অপরাধ িক, �স মীমাংসা �য়ং জয়নাবই কিরয়ােছ। তাহার শাি�ও হইল। অিধক হইয়ােছ। এ�েণ �হােসেনর 
�াণ বধ করা, িক হাসান-পুে�র �াণ হরণ করা মানুেষর কায� নেহ। বলুন �তা কী অপরােধ তাহািদগেক িবনাশ কিরেবন? এখন পয��ও �হােসেনর 
�াতৃিবেয়াগ �শাক অণুমা�ও �াস হয় নাই। িপতৃহীন হইেলও �য কী মহাক�, তাহা জগেত কাহােরা অিবিদত নাই। কােসম এত অ� সমেয় কী তাহা 
ভুিলয়ােছ? আজ পয�� উদের অ� যায় নাই, চে�র জল িনবারণ হয় নাই, হাসেনবানুর অ� ধুলায় ধূসিরত হইেতেছ, জয়নােবর কথা আর বিলব 
না। মিদনার আবালবৃ� এমন িক পশ-ুপ�ীরাও "হায় হাসান! হায় হাসান!" কিরয়া কাঁিদেতেছ। �বাধ হয়, করাঘােত কাহােরা কাহােরা ব� ফা�য়া 

�শািণেতর ধারা বিহেতেছ। তথাচ "হায় হাসান! হায় হাসান!" রেব জগৎ কাঁদাইেতেছ। �য শুিনেতেছ �সই মুেখ বিলেতেছ, "হায় হাসান!! হায় 
হাসান!!!" এ অব�ায় কী আর যু�স�ায় অ�সর হইেত আেছ? এই ঘটনায় িক আর �াতৃিবেয়াগীর �িত তরবাির ধিরেত আেছ? এই দঃুেখর সময় 
িক অনাথা-পিতহীনা �ীগেণর �িত �কান �কার অত�াচার কিরেত আেছ? হায়! হায়! �সই িপতৃহীন-িপতৃব�হীন বালকিদেগর মুেখর �িত চািহয়া িক 
�কহ কাঁিদেব না? এখন তাহারা �শােক-দঃুেখ আ��, অসীম কাতর; এ সময় আর যুে�র �েয়াজন নাই। শ� িবনােশর পর শ�পিরবার আপন 

পিরবার মেধ� পিরগিণত,-ইহাই রাজনীিত এবং ইহাই রাজপ�িত। এই অিকি�ৎকর অ�ায়ী জগেতর �িত অিকি�ৎ�েপ দিৃ�পাত করাই কত�ব�। 
ঈ�েরর মিহমা অপার। িতিন িবজন বেন নগর বসাইেতেছন, মেনাহর নগরেক বেন পিরণত কিরেতেছন, কাহােকও হাসাইেতেছন, কাহােকও 
কাঁদাইেতেছন, কাহােকও মেনর আনে�-মেনর সুেখ রািখেতেছন, মু�ত�  সময় অতীেত আবার তি�পরীত কিরেতেছন; মাত�-ম�েকও পতে�র �ারা 
পদাঘাত করাইেতেছন। আজ �য অতুল ধেনর অিধকারী, কাল �স পেথর িভখাির। �সই-"  

এিজ� িন��ভােব মেনািনেবশপূব�ক শুিনেতিছেলন। দ�ু মারওয়ান, �ধানম�ী হামােনর কথা �শষ হইেত-না-হইেতই �রাষভের বিলেত লািগেলন, "বৃ� 
হইেল মানুেষর �য বুি�শি�র �বল�ণ� ঘেট, তাহা সত�। ইহােত �য একটু সে�হ িছল, তাহা আজ আমােদর �ধান উিজেরর কথায় এেকবাের দূর 

হইল। মহাশয়! ধন� আপনার ব�ৃতা! ধন� আপনার বুি�! ধন� আপনার ভিবষ�ৎ িচ�া! ধন� আপনার রাজনীিত�তা! ধন� আপনার বহুদিশ�তা! 
ধন� আপনার �ধানম�ী�! এক �াতা শ�, ি�তীয় �াতা িম�-ইহা িক কখেনা স�েব? �কা� পাগেল একথা না বুিঝেব? সময় পাইেলই তাহারা 
�িতেশাধ লইেব। এ�েণ তাহারা �কবল সময় আর অবসর খুিঁজেতেছ। �য জয়নােবর সুেখর তরী ডুিবয়া িগয়ােছ বিলেতেছন, �স জয়নাবেকও কম 
মেন কিরেবন না। তাহােদর কাহােকও জািনেত বািক নাই। জােয়দা আমােদর পরামশ� মত হাসানেক িবষপান করাইয়ােছ। এই উপযু� সমেয় যিদ 
উহািদগেক এেকবাের সমূেল িবনাশ না করা যায়, তেব �কান-না-�কান সমেয় আমািদগেক ইহার ফল ভুিগেতই হইেব। আিম দপ� কিরয়া বিলেত পাির, 
না হয় আপিন �রণােথ� িলিখয়া রাখুন, হাসােনর িবষপানজিনত তাহােদর �রাষানল শত িশখায় ��িলত হইয়া এেক এেক দােমে�র সকল �লাকেক 
ভ�ীভূত কিরেব। কার সাধ� �হােসেনর হ� হইেত পির�াণ পায়? কার সাধ� �হােসেনর তরবাির হইেত �াণ র�া কের? এ িসংহাসন কােসেমর 
উপেবশেনর জন� পির�ৃত থািকেব। আিম িবেশষ িবেবচনা কিরয়া �দিখলাম, আপনার বুি�র অেনক �ম হইয়ােছ। পরকাল ভািবয়া, জগেতর 
অ�ািয়� বুিঝয়া, ন�র মানবশরীর িচর�ায়ী নেহ �রণ কিরয়া, রাজ�িব�াের িবমুখ, শ� দমেন �শিথল�, পাপভেয় রাজকােয� �া� হওয়া িনতা�ই 
মূঢ়তার কায�। আপিন যুে� �া� িদয়া হাসােনর বংেশর সিহত সখ�ভাব সৃজন কিরেত অনুেরাধ কিরেতেছন; আিম বিলেতিছ, িতলাধ�কাল িবল� না 
কিরয়া পুনরায় যু�যা�া করাই উিচত এবং কত�ব�। এমন শুভ অবসর আর পাওয়া যাইেব না। শ�েক সময় িদেলই দশগুণ বলদান করা হয়, এ কথা 
িক আপিন ভুিলয়ােছন? যুে� �া� িদয়া মিদনা হইেত �সন�গণ উঠাইয়া আিনেল কত পিরমাণ বেলর লাঘব হইেব? নায়কিবহীন হইেল তাহার 
প�া�ত� �নতৃদলেক যুে� পরা� কিরেত কত�ণ লােগ?" 

হামানেক সে�াধন কিরয়া এিজ� বিলেলন, "মারওয়া� যাহা বিলেতেছন, তাহাই যুি�স�ত। আিম আপনার মেতর �পাষকতা কিরেত পািরলাম না। 
যত িবল�, ততই অম�ল। এই যুে�র �ধান নায়কই মারওয়া�। মারওয়ােনর মতই আমার মেনানীত। শ�েক অবসর িদেত নাই, িদবও না। 
মারওয়া�! আর �কান কথাই নাই। �য পিরমাণ �সন� মিদনায় ��িরত হইয়ােছ, আিম তাহার আর চতুগু�ণ �সন� সং�হ কিরয়া এখােন রািখয়ািছ। যাহা 

�তামার ই�া হয়, লইয়া মিদনায় যা�া কর; আিম এ�েণ �হােসেনর ম�ক �দিখেতই উৎ�ক রিহলাম। �থেম �হােসেনর ম�ক দােমে� পাঠাইেব, 
তাহার পর জয়নাবও হাসেনবানু �ভৃিত সমুদয়েক কারাব� কিরয়া আিনেব।" এই আ�া কিরয়াই পাষােণ গ�ত িনদ�য়�দয় এিজ� সভা ভ� 

কিরেলন। মারওয়া� রাজা�া �িতপালেন তৎপর হইয়া এিজেদর িনকট হইেত িবদায় লইেলন। 



িবংশ �বাহ 

মারওয়া� �সন�সহ মিদনায় আিসেলন। অলীেদর মুেখ সিব�াের সম� শুিনেলন। হাসােনর মৃতু�র পর �হােসন অেহারা� 'রওজা শিরেফ' বাস 

কিরেতেছন, এ কথায় মারওয়া� অত�� িচি�ত হইেলন। পিব� রওজায় যু� করা িনতা�ই দবুু �ি�তার কায�; �স ��ে� যু� কিরেত সাহসও হয় না! 
যুে� আ�ান কিরেলও �হােসন কখেনাই তাঁহার মাতামেহর সমািধ�ান পিরত�াগ কিরয়া অ�সর হইেবন না। মারওয়া�, িবেশষরূেপ এই সকল কথার 
আে�ালন কিরয়া অলীদেক িজ�াসা কিরেরন, "ভাই! ইহার উপায় কী? আমার �থম কায� �হােসেনর মু� লাভ, �শষ কায� তাহার পিরবারেক বি� 
কিরয়া দােম�নগের ��রণ। �হােসেনর ম�ক হ�গত না হইেল �শষ কায�� স�� হওয়া অস�ব।" কী উপােয় �হােসনেক �মাহা�েদর সমািধে�� হইেত 
�ানা�িরত কিরেবন, এই িচ�াই এখন তাহােদর �বল হইয়া উ�ল। অেনক �চ�া-অেনক �কৗশল কিরয়াও িকছুেতই কৃতকায� হইেত পািরেলন না। 
একিদন মারওয়া� ও��ব অলীেদর সিহত পরামশ� কিরয়া উভেয়ই ছ�েবেশ িনশীথ সমেয় পিব� রওজায় উপি�ত হইেলন। রওজামেধ� �েবেশর পথ 
নাই, িবেশষ অনুমিতও নাই। রওজার চতু�া��� সীমািনিদ�� �রল ধিরয়া �হােসেনর ত� ও স�ান জািনেত লািগেলন। �হােসন ঈ�েরর উপাসনায় 
মেনািনেবশ কিরয়ােছন। অেনক�ণ পয�� উভেয় ঐ অব�ােতই �রল ধিরয়া দাঁড়াইয়া রিহেলন। উপাসনা সমাধা হইবামা�ই ছ�েবশী মারওয়ান 
বিলেলন, "হজরত! আমরা �কান িবেশষ �গাপনীয় ত� জানাইেত এই িনশীথ সমেয় আপনার িনকট আিসয়ািছ।"  

�হােসন বিলেলন, "�হ িহতাথ� �াতৃ�য়! কী �গাপনীয় ত� িদেত আিসয়ােছন? জগেত ঈ�েরর উপাসনা িভ� আমার আর �কান আশা নাই! �গাপন তে� 

আমার কী ফল হইেব?-আিম �কান �গাপনীয় ত� জািনেত চািহ না।"  

ছ�েবশী মারওয়া� বিলেলন, "আপিন �সই তে�র সমুদয় বৃ�া� শুিনেল অবশ�ই বুিঝেত পািরেবন �য, তাহােত আপনার �কানরূপ ফল আেছ িক না।"  

�হােসন আগ�েকর িকি�ৎ িনকেট যাইয়া বিলেলন, "�াতৃগণ! িনশীথ সমেয় অপিরিচত আগ�েকর রওজার মেধ� আিসবার িনয়ম নাই। আপনারা 
বািহের থািকয়াই যাহা বিলেত ই�া হয় বলুন।"  

ছ�েবশী মারওয়া� বিলেলন, "আপিন আমােদর কথায় যিদ �ত�য় কেরন, তেব মেনর কথা অকপেট বিল। আপনার দঃুেখ দঃুিখত হইয়াই আমরা 
ছ�েবেশ িনশীথ সমেয় আপনার িনকট আিসয়ািছ। এিজেদর চ�াে� জােয়দা �য �কৗশেল ইমাম হাসানেক িবষপান করাইয়ােছ, তাহার �কান অংশই 
আমােদর অজানা নাই! িক কির-কেণ� শুিন, মেনর দঃুখ মেনই রািখ, �গাপেন চে�র জল অিত কে� স�রণ কির। হাসােনর িবষপােনর িবষয় মেন 
হইেল �দয় ফা�য়া যায়; চতুিদ� েক অ�কার �বাধ হয়! এিজেদর �দয় �লৗহিনিম�ত, �দহ পাষােণ গ�ত; তাহার দঃুখ িক! আমরা তাহার চাকর; িক� 
নূরনবী �মাহা�েদর িশষ�, আপনার ভ�। এই �য িনশীথ সমেয় িশিবর হইেত বািহর হইয়া এত দূের আিসয়ািছ, �কান �াথ� নাই, �কান �কার লােভর 
আশা কিরয়াও আিস নাই,-এিজ� �কৗশেল আপনার �াণ লইেব,-ইহা আমােদর িনতা�ই অসহ�। আমােদর অ�ের ব�থা লািগয়ােছ বিলয়াই 
আিসয়ািছ।"  

�হােসন বিলেলন, "�ােণর একাংশ,-িবেশষ অ�গণ� অংশ-�সই �াতােক তাঁহার �ীর সহায়তায় এিজ� িবষপান করাইয়া �কৗশেল মািরয়ােছ, ইহার 
উপের আর কী ক� আেছ? আমার �ােণর জন� আিম ভয় কির না।"  

মারওয়া� বিলেলন, "�ােণর জন� আপনার �য িকছুমা� ভয় নাই তাহা �ীকার কির। িক� আপনার �াণ �গেল আপনার পু�-কন�া-পিরবার, 
হাসােনর পিরবার, ইহােদর িক অব�া ঘ�েব, ভাবুন �দিখ। দরু� জােলম এিজ�! �স �য িক কিরেব, তাহার মনই তাহা জােন; আর �বিশ িবল� 
কিরেত পাির না। আমরা �য গু�ভােব এখােন আিসয়ািছ, এ কথার অণুমা� �কাশ হইেল আমােদর �দহ ও ম�ক কখেনাই এক� থািকেব না। আজ ও�
�ব অলী� ও মারওয়া� এিজেদর আেদশ মত এই ি�র কিরয়ােছ �য, এই রাে�ই রওজা �মাবারক �ঘরাও কিরয়া আপনােক আ�মণ কিরেব। পিরেশেষ 
হাসেনবানু, জয়নাব এবং আপনার পিরবার� যাবতীয় �ীেলাকেক ব� কিরয়া িবেশষ অপমােনর সিহত এিজ� সমীেপ লইয়া যাইেব।"  

�হােসন একটু �রাষপরবশ হইয়া বিলেত লািগেলন, "�কাশ�ভােব যিদ আমার ম�ক লইেত আেস, আিম তাহােত দঃুিখত নই। আর ভাই, ইহাও িন�য় 
জািনেয়া, আিম বাঁিচয়া থািকেত ঈ�র কৃপায় আমার পিরবােরর �িত-মিদনার �কান-এক� �ীেলােকর �িত, �কান নরাধম নারকী জবারেণ হ�েপ 
কিরেত পািরেব না।"  



মারওয়া� বিলেলন, "�সই জন�ই �তা আপনার িশরে�দন অে� করাই এিজেদর একা� ই�া। এিজ�ও জািনয়ােছন �য, �হােসন বাঁিচয়া থািকেত আর 
িকছুই হইেব না। আপিন আজ রাি�েত এখােন কখেনাই থািকেবন না। হাজার বলবা� ও হাজার �মতাবান হইেলও পাঁচ হাজার �যা�ার মেধ� একা 
এক �াণী িক কিরেবন? আপিন এখনই এ �ান হইেত পলায়ন করুন। মারওয়ান গু� স�ােন জািনয়ােছ �য, আপিন এই রওজা ছািড়য়া �কানখােনই 
গমন কেরন না; রাি�ও �শষ হইয়া আিসল, আর অিধক িবল� নাই। �বাধ হয়, এখনই তাহার আ�মণ কিরেব। �দখুন! আপনার পিরবারগেণর �ল, 
মান, ময�াদা, �শেষ �াণ পয�� এক আপনার �ােণর �িত িনভ� র কিরেতেছ; আর িবল� কিরেবন না, আমরাও িশিবরািভমুেখ যাই; আপিন অন� �কান 
�ােন যাইয়া আিজকার যািমনীর মত �াণ র�া করুন।"  

হাস� কিরয়া �হােসন বিলেলন, "ভাই �র, ব�� হইও না। �তামােদর এই ব�বহাের আিম িবেশষ স�� হইলাম। �তামরা এিজেদর প�ীয় �লাক হইয়া 
�গাপেন আমােক এমন গু� স�ান জানাইেল-আশীব�াদ কির, পরকােল ঈ�র �তামািদগেক জা�াতবাসী কিরেবন। ভাই �র! আমার মরেণর জন� 
�তামরা ব�া�ল হইও না, �কান িচ�া কিরেয়া না। আিম মাতামেহর িনকট শুিনয়ািছ, দােম� িকংবা মিদনায় কখেনাই কাহােরা হে� আমার মৃতু� হইেব 
না। আমার মৃতু�র িনিদ�� �ান 'দা� কা�বালা' নামক মহা�া�র। যতিদন পয�� সব��লয়কত� া, সেব��র আমােক কারবালা �া�ের না লইয়া যাইেবন, 
ততিদন পয�� িকছুেতই �কান �কাের আমার মরণ নাই।"  

মারওয়া� বিলেলন, "�দখুন! আপনার �সন�বল, অথ�বল িকছুই নাই; এিজেদর �সন�গণ আজ িন�য়ই আপনােক আ�মণ কিরেব। আপিন �ােণ মারা 
না যাইেত পােরন, িক� বি�ভূত হইেতই হইেব, তাহােত আর কথা� নাই। দা� কা�বালা না হইেল আপনার �াণিবেয়াগ হইেব না, এ কথা সত�-
িক� এিজেদর আ�মণ হইেত র�া পাইেবন িকেস? আপনার জন�ই মিদনা আ�া� হইেব;-মিদনাবাসীরা নানা�কার ��শ পাইেব। যিদও তাহারা 
এিজেদর �সন�গণেক একবার �শষ কিরয়ােছ, িক� মারওয়া� এবাের চতুগু�ণ �সন� সং�হ কিরয়া দােম� হইেত আিসয়ােছ। আপিন যিদ শ�হে� বি� 
হন, তাহা হইেল জীয়ে� মৃতু�য�ণা �ভাগ কিরেত হইেব। আর �বিশ িবল� কিরেত পাির না, �ণাম কির। আমরা চিললাম। যাহা ভাল িবেবচনা হয় 
কিরেবন।"  

�লােকরা চিলয়া �গল। �হােসন ভািবেত লািগল, "হায়! আজ পয�� এিজেদর ��ােধর উপশম হয় নাই। সকলই ঈ�েরর লীলা! ঐ �লাক� যথাথ�ই 

'�মােমন'। এই িনশীথ সমেয় �ােণর মায়া িবসজ� ন কিরয়া পরিহতসাধেন িনঃ�াথ�ভােব এতদূর আিসয়ােছ! িক আ�য�! বা�িবক ইহারাই যথাথ� 

পরিহৈতষী। মারওয়া� পুনরায় �সন� সং�হ কিরয়া মিদনায় আিসয়ােছ। িক কির,-আিম যু�স�া কিরয়া শ�র স�খুীন হইেল মিদনাবাসীরা 
কখেনাই িনর�-িনে�� হইয়া বিসয়া থািকেব না, িন�য়ই �াণ পয�� পণ কিরয়া আমার প�া�ত� হইেব। এখনও তাহারা �শাকব� পিরত�াগ কের 

নাই; িদবারা� হাসানিবরেহ দঃুিখত মেন-হা-হুতােশ সময় অিতবািহত কিরেতেছ। এ সময় তাহােদর �দয় পূব�বৎ সমুৎসািহত, জ�ভূিম র�ার 

সুদঢ়ৃপেণ শ�িনধেন সমৎু�খ ও সমুে�িজত হইেব িক না, সে�হ হইেতেছ। কারণ দঃুিখত মেন, দ�ীভূত �দেয় �কান �কার আশাই �ািয়রূেপ 
ব�মূল হয় না। যতিদন তাহারা জীিবত থািকেব, ততিদন ইমােমর �শাক ভুিলেত পািরেব না। এই �শাকস�� �দেয় �সই ��হকাতর �াতৃগণেক কী 
বিলয়া আিম আবার এই মহাযুে� �বৃ� করাইব। িকছুিদন যুে� �বৃ� না হওয়াই আমার উিচত। আিম যিদ িকছুিদেনর জন� মিদনা পিরত�াগ কির, 
তাহােত িত িক? এিজেদর �সন� আজ রাি�েতই রওজা আ�মণ কিরয়া আমার �াণবধ কিরেব, ইহা িব�াস�ই নেহ। এখােন কাহােরা �দৗরা�� কিরবার 
মতা নাই। শুধ ুএিজেদর �সন� �কন, জগেতর সম� �সন� একি�ত হইয়া আ�মণ কিরেলও এই পিব� রওজায় আমার ভেয়র �কান কারণ নাই, তথািপ 
িকছুিদেনর জন� �ান পিরত�াগ করাই সুপরামশ�। আপাততঃ �ফা নগের যাইয়া আবদ�ুা� �জয়ােদর িনকট িকছুিদন অবি�িত কির। �জয়াদ আমার 

পরম ব�ু। আরব �দেশ যিদ �কৃত ব�ু �কহ থােক, তেব �সই �ফার অধী�র ি�য়তম ব�ুবৎসল �জয়া�। যিদ মিদনা পিরত�াগ কিরয়া যাওয়া 
উিচত িবেবচনা হয়, তেব সপিরবাের িকছু িদেনর জন� �ফা নগের গমন করাই যুি�িস�। আজ রাি�র ও-কথা িকছুই নেহ। এইরূপ ভািবয়া �হােসন 
পুনরায় ঈ�েরাপাসনায় মেনািনেবশ কিরেলন।  

ও��ব অলীদ ও মারওয়া� উভেয় িশিবের িগয়া �বশ পিরত�াগপূব�ক িনজ� ন �ােন বিসয়া পরামশ� কিরেতেছন। অেনক কথার পর মারওয়ান বিলেলন, 
"�মাহা�েদর রওজায় �হােসেনর মৃতু� নাই! আমরা এমন �কান উপায় িনণ�য় কিরেত পাির নাই �য, তাহােত িন�য়ই �হােসন রওজা হইেত বিহগ�ত 
হইয়া মিদনা পিরত�াগ কেরন। এই� যাহা হইল ইহাও ম� নেহ। ইহার উপের আেরা এক� িছল, িক� �স আমােদর �মতার অতীত। 

তৎিব�ািরত কােসদ িগয়া মুেখ �কাশ কিরেব, তাহার উপায়-�কৗশল, সমদুয়ই কােসদেক িবেশষরূেপ বিলয়া িদলাম।"  

ও��ব অলীদ বিলেলন, "আর �বিশ িব�ােরর আবশ�ক নাই, শী� প� িলিখয়া কােসদেক ��রণ করা কত�ব�।"  

িলিখবার উপকরণ লইয়া মারওয়া� িলিখেত বিসেলন। িকছুণ পেরই ও��ব অলীদ আবার বিলেলন, "এক� কথাও �যন ভুল না হয়, অথচ �গাপন 
থােক এইভােব প� �লখা উিচত।" মারওয়ান প� িলিখেত লািগেলন। একজন �সিনক পুরুেষর সিহত একজন কােস� আিসয়া যথারীিত নম�ার 



কিরয়া করেজােড় দ�ায়মান হইল। মারওয়ান প� রািখয়া কােসে�ক লইয়া �গাপেন তাহােক সম� কথা বিলেলন। অন�র মারওয়ান প�খািন �শষ 
কিরেত বিসেলন। কােস� করেজােড় বিলেত লািগল, "ঈ�র�সােদ এই কায� কিরেত কিরেতই আিম বৃ� হইয়ািছ, যাহা বিলেবন অিবকল তাহাই 
বিলব। �কবল শহেরর নাম� আর একবার ভাল কিরয়া বলনু, �ফার কী �ফা।"  

মারওয়ান রীিতমত প� �লখা �শষ কিরয়া কােসেদর হে� িদয়া বিলেলন, "�ফা।" কােস� িবদায় হইল। মারওয়ান এবং অলীদ উভেয় িনিদ�� �ােন 

গমন কিরেলন। 

একিবংশ �বাহ 

কেয়কিদন িদনরাি� অিব�া� পয�টন কিরয়া-মারওয়ান ��িরত মিদনার কােস� দােম� নগের �পৗঁিছল। এিজদ যথাসমেয় কােসেদর আগমন সংবাদ 
পাইেলন।-সভাভ� কিরয়া কােস��ক িনজ� েন লইয়া িগয়া সমুদয় অব�া শুিনেলন। মারওয়ান-প�পােঠ অেনক িচ�া কিরয়া মহারাজ এিজ� 

তৎ�ণাৎ আবদ�ুা� �জয়াদেক একখািন প� িলিখেলন। প� �শষ কিরয়া �কাষাধ�ে�র �িত আেদশ কিরেলন, "িতন ল� টাকা, তদপুেযাগী বাহন 
এবং ঐ অথ� রা�ােথ� কেয়কজন �সিনকপুরষু,-এই কােসেদর সমিভব�াহাের িদয়া এখনই �ফা নগের পাঠাইেত �ধান কায�কারকেক আমার আেদশ 
জানাও।" �কাষাধ�েক এই কথা বিলয়া কােস��ক বিলেলন, "তুিম এই উপি�ত কােয�র উপযু� পা�। �ফা নগের যাইয়া আবদ�ুা� �জয়াদেক বিলেয়া, 
আশার অিতির� ফল পাইেব, �ফা রাজ� এক��রূেপ আপনারই অিধকৃত হইেব। দােম�রাজ আর কখেনাই আপনােক অধীন রাজা বিলয়া মেন 
কিরেবন না, িম�রাজ� বিলয়াই আখ�া হইেব। �সই িম� ব�বহার জগেত চ�-সূয� থাকা পয�� সমভােব থািকেব।" দােম�াধাপিত এই বিলয়া কােস��ক 
িবদায় কিরেলন। কােস� অিভবাদন কিরয়া িবদায় হইল।  

�সন�চতু�েয়র সিহত দােমে�র দূত িবংশিত িদবেস �ফা নগের উপি�ত হইল। দােম� হইেত িব�র অথ� সিহত �সন�সহচর রাজদূত রাজসমীেপ 
উপি�ত হইেব, এই কথা আবদ�ুা� �জয়ােদর কণ�েগাচর হইেল, িতিন এেকবাের আ�য�াি�ত হইেলন। "মহারাজ এিজ� আমার িনকট অথ�, �সন� এবং 
কােস� পাঠাইেবন-এ কী কথা!" আবদ�ুা� �জয়াদ এই ভাবনা ভািবেতেছন, এমন সমেয় �িতহারী আিসয়া করেজােড় িনেবদন কিরল, "দােম� হইেত 

কেয়ক� �লাক িক উে�েশ� আিসয়ােছ, কাহােরা িনকট িকছু বেল না; তাহােদর ই�া �য, এেকবাের মহারােজর সিহত সা�াৎ কের। দােম�রােজর 
��িরত, কী কাহার ��িরত, তাহা তাহারা িকছুই বিলল না। আমরা যাহােক কােস� বিলয়া অনুমান কিরেতিছ, �স �লাক� িবেশষ চতুর এবং িবেশষ 
িবচ�ণ। তাহার সে� তাহার র�ক�রূপ কেয়কজন �হরী এবং �চুর অথ� আেছ।"  

আবদ�ুা� �জয়াদ বিলেলন, "তাহািদগেক সমুিচত আদর কিরয়া উপয�ু �ােন �ান দাও। সময় মত আ�ান কিরয়া তাহােদর কথা শুিনব।"  

যথােযাগ� �িণপাত কিরয়া �িতহারী িবদায় লইল। আবদ�ুা� �জয়া� অেনক িচ�া কিরেলন। কী কারণ, �ক পাঠাইল, কী উে�েশ� আিসয়ােছ, নানা 

�কার দিু��ায় মেনািনেবশ কিরেলন। িনতা� উৎ�ক হইয়া অনিতিবলে�ই �সই কােস��ক আ�ান কিরেলন। কােস� আিসয়া স�েুখ দাঁড়াইয়া 
এিজেদর আেদশমত সমুদয় বৃ�া� এেক এেক বণ�না কিরল। এিজেদর �হ�িলিখত প�খািনও �জয়ােদর স�েুখ রািখয়া িদল। আবদ�ুা� �জয়াদ সহ�বার 
প� চু�ন কিরয়া ভি�র সিহত পাঠ কিরেলন। কােসে�ক বিলেলন, "�তামরা িনিদ�� �ােন িগয়া িব�াম কর, অদ�ই িবদায় কিরব।" 

�ািবংশ �বাহ 

�ণয়, �ী, রাজ�, ধন-এই কেয়ক� িবষেয়র �লাভ বড় ভয়ানক। এই �লােভ �লােকর ধম�, পুণ�, সাধুতা, পিব�তা সম�ই এেকবাের সমূেল িবনাশ �া� 
হয়। অিতকে� উপািজ�ত ব�ুর�টাও ঐ �লােভ অেনেকই অনায়ােস িবসজ� ন �দয়। মানুষ ঐ �লােভ অনায়ােসই যেথ� ব�বহাের অ�সর হইেত পাের। 
এিজ� দােমে�র রাজা, �ফা তাঁহার অধীন রাজ�। �হােসেনর সিহত আবদ�ুা� �জয়ােদর �কবলমা� ব�ু�ভাব স��। উপিরউ� চাির �কার �লােভর 
িনকট ব�ু�ভাব সব�� অকৃি�মভােব থাকা অস�ব। অিধক� আবদ�ুা� �জয়ােদর িনকেট তাহার আশা করাও যাইেত পাের না। কারণ, আবদ�ুা� 
�জয়াদ মূখ� ও অথ�েলাভী; মূেখ�র �ণেয় িব�াস নাই, কােয�ও িব�াস নাই, �লাভীও ত�প।  

আবদ�ুা� �জয়াদ �সই রাি�েতই দােমে�র দূতেক িবদায় কিরেলন। শয়নগৃেহ শয�ার এক পাে�� বিসয়া মেন মেন বিলেত লািগেলন, "�হােসেনর �ণেয় 

লাভ কী? শুধু মুেখর �ণেয় কী হইেত পাের?"-এইরূপ অেনক আে�ালন কিরয়া িন�ািভভূত হইেলন। 



�ধান অমাত�, সভাসদ এবং রাজসং�া� কম�চািরগণ �কহই এই িনগূঢ় তে�র কারণ িকছুই জািনেত পািরেলন না। িক উে�েশ� উহারা দােম� হইেত 
আিসয়ািছল, এক িদবস অতীত না হইেতই �কনই-বা িফিরয়া �গল, এই িবষয় লইয়া সকেল নানা �কার আে�ালন কিরেত লািগেলন।  

রজনী �ভাত হইল। আবদ�ুা� �জয়া� রাজিসংহাসেন উপেবশন কিরয়া সমুদয় সভাস�ণেক সে�াধনপূব�ক বিলেত লািগেলন, "গত রজনীেত আিম 
হজরত �মাহা�দ �মা�ফােক �ে� �দিখয়ািছ। হে� কৃ�বণ� আশা (যি�), িশের শু�বণ� উ�ীষ, অে� পির�ার-পির�� শু� িপরহান। আমার িশয়ের 
দ�ায়মান হইয়া িতিন বিলেত লািগেলন, 'আবদ�ুা� �জয়া�! �তামােক এক� কায� কিরেত হইেব।' আিম ��েযােগ �সই পিব� পদ চু�ন কিরয়া 
�জাড়হে� দ�ায়মান থািকলাম। নূরনবী দঃুিখত �ের বিলেত লািগেলন, '�হােসন �াতৃহীন হইয়া আমার সমািধে�ে� পিড়য়া, িনঃসহায়রূেপ িদবারাি� 
��ন কিরেতেছ। তুিম তাহার প� অবল�ন কর। �তামার সাধ�ানুসাের তাহার সহায়তা কর। �সন�-সাম�-ধন �ারা �হােসেনর উপকার কর।' এই 
কথা বিলয়াই পিব� মূিত�  অ�িহ�ত হইল। আমারও িন�া ভাি�য়া �গল; �গ�য় �সৗরেভ সমুদয় ঘর আেমািদত হইয়া উ�ল। �সই সময় আমার মেন �য 
অনুপম আন� ও ভি�ভাব উদয় হইল, তাহা এ�েণ মুেখ �কাশ কিরেত সাধ� হইেতেছ না। আর িন�াও হইল না। তখনই কায়মেন হজরত ইমাম 
�হােসেনর �িত আ�-সমপ�ণ কিরলাম। এই রাজ�, এই �সন�-সাম�, এই ভা�ার� ধনর� মিণম�ুা সকলই �হােসেনর। এই িসংহাসন আজ হইেত 

�হােসেনর নােম উৎসগ� কিরয়া তাঁহােক ইহার যথাথ� অিধকারী কিরলাম। আপনারা আজ হইেত মহামান� ইমাম �হােসেনর অধীন হইেলন। আজ 
হইেত আিম তাঁহার আ�াবহ িক�রমা� থািকলাম। অমাত�গণ! এখনই আপনারা নগেরর ঘের ঘের �ঘাষণা কিরয়া �দন �য, এ রাজ� আজ হইেত 
ইমাম �হােসেনর অিধকৃত হইল। আবদ�ুা� �জয়া� তাঁহার আ�াবহ হইয়া রিহেলন। অধীন রাজা, রাজ�িতিনিধ, রাজসং�বী, িযিন �যখােন আেছন 
িকংবা রাজ�শাসন কিরেতেছন, অদ�ই তাঁহােদর িনকট এই শুভ সংবাদ অেগৗেণ �াপন করা হউক। আর অদ�ই আমার �� িববরণসহ 
রাজ�পিরত�াগ-সংবাদ ইমাম �হােসেনর �গাচরকরণ জন� মিদনায় কােস� ��রণ করা হউক। রাজািবহেন রাজ� শাসন হওয়া িনতা�ই ক�ন, 
রাজিসংহাসন শূন� থাকাও অেযৗি�ক। যত শী� হয়, ইমাম �হােসন �ফা নগের আিসয়া রাজপাট অিধকার এবং আমার মেনাবা�া পূণ� করুন। ইহাও 
জানাইও,-যতিদন ইমাম �হােসন এই রাজিসংহাসেন উপেবশন না কিরেতেছন, ততিদন �ধান উিজর রাজকায� পিরচালনা কিরেবন। আমার সিহত 
রােজ�র আর �কান সং�ব রিহল না।"  

�ধান উিজর নতিশের রাজা�া �িতপালন কিরেলন। সকেলই �হােসেনর নােম রাজভি�র পিরচয় িদয়া শত শত আশীব�চন �েয়াগ কিরেত লািগেলন। 
আবদ�ুা� �জয়াদেকও একবােক� সকেল ধন�বাদ িদয়া বিলেলন, "এমন সাহসী ধম�পরায়ণ সরল�দয় ধািম�ক জগেত �কহ হয় নাই, হইেবও না। এমন 
পুণ�কায� এ পয�� �কহ �কান �দেশই কের নাই। এ কথাও সত� �য, িযিন ইহকাল-পরকােলর রাজা, �াণ িদয়া তাঁহার উপকার করা সকল মুসলমােনর 
কত�ব�। এিজেদর চ�াে� �াতৃহারা-রাজ�হারা-এেক এেক সব�হারা হইবার উপ�ম হইয়ােছন, এ সময় িযিন যত �কাের ইমােমর উপকার কিরেবন, 
ঈ�র তাঁহােক তাহার �কা� �কা� গুেণ পুণ�ময় কিরয়া পরকােলর �ধান �েগ� তাঁহার �ান িনণ�য় কিরয়া রািখেবন। আপিন �সন�সাম� সিহত রাজ�-

ধন ইমামেক দান কিরেলন; আমরা িচরকাল হইেত তাঁহার আ�ানুবত� দাসানুদাস আিছ। আজ হইেত জীবন, ধন, সম�ই �হােসেনর নােম উৎসগ� 
কিরলাম।"  

�ধান উিজর রাজা�ানুসাের সমুদয় �ােন �ঘাষণা কিরয়া িদেলন। আবদ�ুা� �জয়ােদর ��বৃ�া�ও িব�ািরতরূেপ বণ�না কিরয়া, রাজ�দান-সং�া� 
সম� িববরণ িলিপব� কিরযা �হােসন-সমীেপ কােস� ��রণ কিরেলন।  

�েম সব�� �কাশ হইল �য, �ফািধপিত আবদ�ুা� �জয়াদ তাঁহার সমুদয় রাজ� �হােসনেক অপ�ণ কিরয়ােছন। এিজেদর �প�ীেয়রা ব�তীত সকেলই 
একবােক� আবদ�ুা� �জয়াদেক শত শত ধন�বাদ িদয়া ঈ�র সমীেপ �হােসেনর দীঘ�ায় ুও সব�ম�ল �াথ�না কিরেলন। �েম মিদনা পয�� এই সংবাদ 
র�য়া �গল।  

�হােসন পূব� হইেতই মিদনা পিরত�াগ কিরয়া �ফা নগের আিসবার ই�া কিরয়ািছেলন। িক� আবদ�ুা� �জয়াদ কতৃ�ক আদতৃ না হইয়া তথায় গমন 
করা যুি�স�ত িবেবচনা কেরন নাই। �লাকমুেখ �জয়ােদর বদান�তা, িবপদ সমেয় সাহায� এবং অকাতের রাজ� পয�� দােনর িবষয় শুিনয়া ঈ�রেক 
ধন�বাদ িদয়া কৃত�তার সিহত উপাসনা কিরেলন। িক� �জয়া�-��িরত িন�য় সংবাদ না পাইয়া অন� কাহােকও িকছু বিলেলন না।  

মারওয়ান আজ মিদনা আ�মণ কিরেব, রওজা আ�মণ কিরেব, �হােসেনর �াণ হরণ কিরেব, সব�সাধারেণর মুেখ এই সকল কথার আে�ালন। 
মিদনাবাসীরা সকেলই �হােসেনর প� হইয়া এিজেদর �সেন�র সিহত যথাসাধ� যু� কিরেব, �াণ থািকেত �হােসেনর পিরজনিদগেক বি� কিরয়া দােমে� 
লইয়া যাইেত িদেব না, এ কথাও রা� হইয়ােছ। 'আজ যু� হয়, কাল যু� হয়'-এই কথারই তক� িবতক� । এিজেদর �সন�গণ মিদনা আ�মণ না কিরেল 
যুে� �বৃ� হইেব িক-না এই িবষয় লইয়াই-এই িচ�ােতই ইমাম-বংেশর িচরিহৈতষী মিদনাবাসীরা সকেল মহা ব�িতব��। িদবরাে� কাহারই �যন 
আহার-িন�া নাই।  



কেয়কিদন যায়, �শেষ সাব�� হইল �য, শ�গণ নগেরর �া�ভােগ-�া�েরর �শষ সীমায় িশিবর িনম�াণ কিরয়া �য �কার শা�ভােব রিহয়ােছ, তাহােত 
আশু িবেরােধর স�াবনা কী? �কান িবষেয় অৈনক�, �কান িবষেয় বাধা িকংবা �কান কথার �সে� অযথা উ�র না কিরেল কী �কাের িববােদ �বৃ� 
হওয়া যায়; এই িবেবচনা কিরয়া সকেলই যুে�র অেপ�ায় িববােদর সূচনার �তী�া কিরয়া রিহয়ােছন। একিদন �ফা নগেরর কােস� মিদনায় �দখা 
িদল। মিদনাবাসীরা �জয়ােদর বদান�তার িবষয় পূেব�ই শুিনয়ািছেলন, িন�য় সংবাদ না পাইয়া অেনেক অেনক সে�হ কিরেতিছেলন, আজ �স সে�হ 
দূর হইল। একমুেখ বিলেত শত শত মুেখ িজ�ািসত হইল, "�ফার সংবাদ কী?"  

কােস� উ�র কিরল, "�ফািধপিত মাননীয় আবদ�ুা� �জয়াদ তাঁহার িসংহাসন, রাজ�, ধন, �সন�সাম� সম�ই হজরত ইমাম �হােসেনর নােম 

উৎসগ� কিরয়ােছন। িতিন এ�েণ রাজকায� হইেত অপসৃত হইয়ােছন। ইমাম �হােসন �ফা-িসংহাসেন উপেবশন না-করা পয�� �ধান উিজেরর হে� 
রাজকােয�র পিরচালনার ভার রিহয়ােছ। ইমাম �হােসন �কাথায় আেছন আপনারা বলনু, আিম তাঁহার িনকেট যাইয়া এই সংবাদ িদব।" একজন 
বিলেত শত শত �লাক কােসেদর অ�-প�ােত চিলেত লািগল। �কহ আবদ�ুা� �জয়ােদর �শংসা, �কহ �কহ �হােসেনর �ফাগমনজিনত দঃুখ, �কহ 
এিজেদর �দৗরাে�� �হােসন �দশত�াগী, এই সকল কথার শাখা-�শাখা বািহর কিরয়া পর�র বাদানুবাদ ও তক� -িবতক�  কিরেত কিরেত হজরেতর 
রওজায় উপি�ত হইল। �ধান �ধান �লােকরা কােসেদর বৃ�া� ইমােমর িনকট িববৃত কিরেলন।  

আবদ�ুা� �জয়ােদর প� পাঠ কিরয়া �হােসন �সই প�হে� কােসদ সমিভব�াহাের িনজ ভবেনর �েবশ�াের উপি�ত হইয়া মিদনাবাসীিদগেক বিলেত 
লািগেলন, "ভাই সকল! আপনারা �কন আর ক� পাইেতেছন? যিদ �ফার অ�-জল ঈ�র আমার অদেৃ� িলিখয়া থােকন, তেব আপনারা আমার 
কৃতেদাষ মাজ� না কিরেবন। সমেয় আিম আপনােদর �েত�েকর িনকট হইেত িবদায় �হণ কিরব। এ�েণ এত ব�� হইবার �কান কারণই �দিখেতিছ 
না।"  

মিদনাবাসীরা সকেলই একবােক� �হােসনেক আশীব�াদ কিরয়া �-� �ােন ��ান কিরেলন।  

�জয়ােদর প� লইয়া �হােসন মাননীয়া িবিব সােলমার �হা�রা (িনজ� ন �ান) সমীেপ গমন কিরেলন। সংবাদ পাইয়া িবিব সােলমা �হা�রা হইেত বিহগ�ত 
হইেলন। ইমাম �হােসন মাতামহীর (হজরত �হােসেনর আপন মাতামহী িবিব খািদজা। িবিব সােলমা হযরত �মাহা�েদর অন� �ী।) পদধূিল �হণ 
কিরয়া �জয়ােদর প�িববরণ �কাশ ও �ফা নগের গমন �স� উ�াপন কিরেলন।  

রওজা হইেত �হােসেনর আগমনবৃ�া� শুিনয়া পিরজন, আ�ীয়, ব�ু অেনেকই িবিব সােলমার �হা�রায় আিসয়া উপি�ত হইেলন। 

�হােসন সকেলর িনকেটই �ফা-গমনস�ে� পরামশ� িজ�াসা করায়, �কহই �কান উ�র না কিরয়া িন��ভােব রিহেলন। িবিব সােলমা গ�ীর �ের 
বিলেত লািগেলন, "আবদ�ুাহ �জয়া� যাহাই িলখুক, আিম �তামােক পুনঃ পুনঃ িনেষধ কিরেতিছ, তুিম কখেনাই �ফায় গমন কিরেয়া না-হজরেতর 
রওজা ছািড়য়া �কান �ােনই যাইেয়া না; হজরত আমােক বিলয়া িগয়ােছন �য, �হােসন আমার রওজা পিরত�াগ কিরয়া �ানা�ের গমন কিরেল অেনক 
�কার িবপেদর আশ�া। আিম পুনঃ পুনঃ িনেষধ কিরেতিছ, তুিম কখেনাই রওজা হইেত বািহর হইও না। এখােন কাহােরা ভয় নাই, �কান �কার 
শ�তা সাধন কিরবার �মতা কাহােরা নাই, তুিম ��ে� িনি��ভােব রওজায় বিসয়া থাক।"  

�হােসন বিলেলন, "কতকাল এইভােব বিসয়া থািকব? কােফরগণ �মশঃই তাহােদর সংখ�া বৃি� কিরয়া মিদনার িনকেট একি�ত হইেতেছ। আিম িক 
কির, কতিদন এই �কাের বিসয়া কাটাইব? একা আমার �ােণর জন� কত �লােকর জীবন িবন� হইেব? তাহা অেপ�া আিম িকছুিদন �ানা�ের বাস 
কির, ইহােত �দাষ িক? িবেশষ �ফা নগেরর সমুদয় �লাক মুসলমান-ধম�পরায়ণ, �সখােন যাইেত আর বাধা কী?"  

সােলমা িবিব িবর�ভােব বিলেত লািগেলন, "আিম বৃ�া হইয়ািছ, আমার উপেদশ �তামােদর �াহ� হইেব �কন? যাহা হয় কর।" এই বিলয়া �হা�ামেধ� 

চিলয়া �গেলন। তৎপের �হােসেনর মাতার সেহাদরা ভ�ী উে� �লসু� �হােসেনর হ�ধারণ কিরয়া বিলেত লািগেলন, "�হােসন! সকেলর গুরুজন 
িযিন, �থেমই িতিন িনেষধ কিরেতেছন, তাঁহার কথার অবাধ� হওয়া িনতা�ই অনুিচত। িবেশষ আিমও বিলেতিছ, তুিম �ফার নাম পয��ও কিরেয়া 
না। �ফার নাম শুিনেল আমার �দয় কাঁিপয়া উেঠ। �তামার িক �রণ হয় না �য, �তামার িপতা �ফায় যাইয়া কত ক� পাইয়ািছেলন? �ফা-
নগরবাসীরা তাঁহােক কতই-না য�ণা িদয়ািছল, �স কথা িক এেকবাের ভুিলয়াছ? �ফায় যাইবার বাসনা অ�র হইেত এেকবাের দূর কর। 
িনি��ভােব রওজায় বিসয়া থাক, আিম সাহস কিরয়া বিলেতিছ, জগেত এমন �কহই নাই �য, �তামার অ� �শ� কের।"  





�গাপন থািকেব? একটু স�ান কিরেলই সকল জানা যাইেব। আর �জয়ােদর রাজ�দানস��ও যিদ যথাথ� হয়, তেব আপনার �ফা গমেন আিম �কান 
বাধা িদব না।"  

�হােসন বিলেলন, "এ কথা ম� নয়; িক� অনথ�ক সময় ন� এবং িবল�। তা যাহাই হউক, আপনার কথা বারবার ল�ন কিরব না। অে� তথায় 
পাঠাইেত কাহােক মন� কিরয়ােছন? এমন সাহসী িব�াসী পা� �ক আেছ?"  

ি�তীয় �মা��লম নামক জৈনক বীরপুরুষ গাে�া�ান কিরয়া করেজােড় বিলেত লািগেলন, "হজরত ইমােমর যিদ অনুমিত হয় তেব এ দাসই �ফা 
নগের যাইেত ��ত আেছ। আপিন িকছুিদন অেপ�া করুন, আিম �ফায় যাইয়া যথাথ� ত� জািনয়া আিস। যিদ আবদ�ুা� �জয়া� সরলভােব রাজ� 
দান কিরয়া থােকন, তেব �মাে�ম আনে�র সিহত শুভ সংবাদ লইয়া িফিরয়া আিসেব। আর যিদ ইহার মেধ� �কান ষড়য� থােক, তেব বুিঝেবন, 
�মা��লেমর এই �শষ িবদায়। আপনার কােয� �মা��লেমর �ােণর মায়া, সংসােরর আশা, সুখ-দঃুেখর িচ�া, �ী-পিরবােরর ��হব�ন, িকছুমা� মেন 

থািকেব না। আজ �মাে�ম আপনার কােয� জীবন উৎসগ� কিরল। এই মু�েত� ই �ফায় যা�া কিরেব। এখােন অেনেকই আেছন, যাহা বিলেত ই�া 
কেরন বলুন; �মা��লম �স কথার অন�থা িকছুেতই কিরেব না।" 

বৃ� পুনরায় বিলেলন, "�মা��লম �তা যাইেতই ��ত। �মা��লেমর �িত আমার �তা স�ূণ� িব�াসই হয়, িক� একা �মা��লমেক �ফায় ��রণ করা 
যুি�স�ত বিলয়া �বাধ হয় না। িশ�াত হউক িক অিশি�ত হউক, �সন�নামধারী কিতপয় �লাকেক �মা��লেমর সে� িদেত হইেব।"  

বৃে�র মুেখ এই কথা শুিনবামা� িনতা� আ�েহর সিহত অেনেক যাইেত ই�ুক হইেলন। অিত অ� সমেয়র মেধ� এক হাজার �লাক �মা��লেমর স�ী 

হইেত সমুৎ�ক হইল। �ফার রহস�-�ভদ ষড়যে�র মূেলাে�দ কিরেত তাহারা �াণপেণ ��ত। সমুদয় কথা সাব�� হইয়া �গল; অ�শ� সং�হ 

কিরয়া �মা��লম এক হাজার �সন� লইয়া �ফা নগরািভমুেখ যা�া কিরেলন। বীরবেরর দইু পু�ও িপতার সে� চিলল। 

�েয়ািবংশ �বাহ /১ 

�াথ��সিবনী গভ� বতী আশা যতিদন স�ান �সব না কের, ততিদন আশাজীবী �লােকর সংিশত মানসাকােশ ই�চে�র উদয় হয় না। রাি�র পর িদন, 
িদেনর পর রাি� আিসেত লািগল। এই রকেম িদবা-রজনীর যাতায়াত। �জয়ােদর মানসাকােশ এতিদন শাি�চে�র উদয় হয় নাই। সব�দা অন�মন�। 
সব�দাই দিু��ােত িচরিনম�। ইহা এক �কার �মাহ। �জয়া� িদন-িদন-িদন গণনা কিরেতেছন, �েম গণনার িদন পিরপূণ� হইল। মিদনা হইেত কােস� 
িফিরয়া আিসল, �ফা আগমেন �হােসেনর ঐকাি�ক ই�া থাকা সে�ও এতিদন না-আিসবার কারণ কী? িদেনর পর িদন যাইেত লািগল, সূেয�র পর 
চ� আিসেত লািগল, িবনা চে� ন�ে�র উদয় স�ব। �স িদনও �েম �েম উ�ীণ� হইল, িন�য় �যিদন আিসেবন সাব�� কিরয়ািছেলন, তাহাও গত 
হইয়া �গল, তাহার পর পিরজন লইয়া এক� আিসবার �য িবল� স�ব তাহাও গণনা কিরয়া �শষ কিরেলন। িক� �হােসন আিসেলন না; �জয়া� বড়ই 
ভািবত হইেলন। িদবারাি� িচ�া! িক �কৗশেল �হােসনেক হ�গত কিরয়া বি�ভােব এিজেদর হে� সমপ�ণ কিরেবন, �সই িচ�াই মহা �বল। পুনরায় 
সংবাদ পাঠাইেত মন� কিরয়া ভািবেলন, "�য বংেশর স�ান, অ�য�ামী হইেতই-বা আ�য� কী? আমার অব�� মেনাগত ভাব �বাধ হয় জািনেত 
পািরয়ােছন। আবার সংবাদ িদয়া িক নূতন �কার নূতন িবপেদ িনপিতত হইব?" পরামশ� ি�র হইল না। নানা�কার ভািবেতেছন, এমন সমেয় নূতন 
সংবাদ আিসল, মিদনা হইেত �হােসেনর ��িরত সহ� �সন�সহ �মা��লম আিসয়া নগের উপি�ত! রাজদরবাের আিসেত ই�ুক। পর�রায় এই সংবাদ 
শুিনয়া �জয়া� আেরা িচি�ত হইেলন। �হােসন �য়ং না আিসয়া দূত পাঠাইবার কারণ িক? হইেত পাের এ� আমার �থম পরী�া। আমার মেনাগত 
ভাব জািনবার জন�ই হয়েতা দূত ��রণ। মেন মেন এইরূপ ি�র কিরয়া সাদের �মা��লমেক অভ�থ�না কিরয়া সভাগৃেহ আিনেত �ধান ম�ীেক আেদশ 
কিরেলন।  

�মা��লম সভায় উপি�ত হইেল �জয়া� করেজােড় বিলেত লািগেলন, "দূতবর! �বাধ হয়, �ভু �হােসেনর আ�া�েমই আপনার আগমন হইয়ােছ। �ভুর 

না আিসবার কারণ কী? এ িসংহাসন তাঁহার জন� শূন� আেছ। রাজকায� বহুিদন হইেত ব� রিহয়ােছ। �জাগণ ও সভাস�ণ �ভুর আগমন �তী�ায় 

পথপােন চািহয়া রিহয়ােছ। আিম �য িচরিক�র, দাসানুদােসরও অনুপযু�, আিমও �সই পিব� পদেসবা কিরবার আশায় এতিদন সমুদয় কায� 
পিরত�াগ কিরয়া বিসয়া আিছ। কী �দােষ �ভু আমািদগেক বি�ত কিরেলন, বুিঝেত পািরেতিছ না।" 

�মা��লম বিলেলন, "ইমাম �হােসন শী�ই মিদনা পিরত�াগ কিরেবন। মিদনাবাসীরা অেনক �িতব�কতা করায় শী� শী� আিসেত পােরন নাই। 
আপনােক সা�না কিরয়া আ�� কিরবার জন� অে� আমােক পাঠাইয়া িদয়ােছন, িতিন শী�ই আিসেবন।"  



আবদ�ুা� �জয়া� পূব�বৎ করেজােড় বিলেত লািগেলন, "আপিন �ভুর প� হইেত আিসয়ােছন, আমরা আপনােক �ভুর ন�ায়ই �হণ কিরব, �ভুর 
ন�ায়ই �দিখব এবং �ভুর ন�ায়ই মান� কিরব।" এই বিলয়া �মা��লমেক রাজিসংহাসেন বসাইয়া আবদ�ুা� �জয়া� ভৃেত�র ন�ায় �সবা কিরেত 
লািগেলন। অমাত�গণ, সভাস�ণ, রাজকম�চািরগণ, সকেলই আিসয়া রীত�ানুসাের উপেঢৗকন সিহত নতিশের ভি�সহকাের রাজদূতেক রাজা বিলয়া 
মান� কিরেলন। �েম অধীন রাজগণও ময�াদা র�া কিরয়া নূ�নতা �ীকাের নতিশের �িণপাত কিরেলন।  

�মা��লম িকছুিদন িনিব�ে� রাজকায� চালাইেলন, অধীন সব�সাধারণ তাঁহার িনরেপ� িবচাের আশার অিতির� সুখী হইেলন; সকেলই তাঁহার 
আ�াকারী। আবদ�ুা� �জয়া� সদাসব�দা আ�াবহ িক�েরর ন�ায় উপি�ত থািকয়া �মা��লেমর আেদশ �িতপালেন ভি�র �াধান� �দখাইেলন। �মা�
�লেমর মেন সে�েহর নামমা�ও রিহল না। অেনক অনুস�ান কিরয়াও �কান�কাের কপট ভােবর ল�ণ, ষড়যে�র �-অিভসি�, এিজেদর সিহত 
�যাগােযােগর �ম�ণা, এিজেদর প� হইয়া বািহ�ক �ণয়ভাব, অ�ের তি�পরীত, ইহার িকছুই জািনেত পািরেলন না। দইু কণ� হইেল �তা স�ােনর 
অ�ুর পাইেবন? যাহা আেছ, তাহা �জয়ােদর অ�েরই রিহয়ােছ। �ফা নগের �জয়ােদর অ�র িভ� �হােসন স��ীয় িনগূঢ় কথা কাহােরা কেণ� �েবশ 
কের নাই। এমন িক, �জয়া� অ�র হইেত �স কথা আপন মুেখ আিনেতও কত সতক� ভাব অবল�ন কিরয়ােছন, অপেরর কেণ� যাইবার �কানই স�াবনা 
নাই। �মা��লম পরা� হইেলন। তাঁহার স�ান ব�থ� হইল, চতুরতা ভািসয়া �গল। বাধ� হইয়া �ফার আনুপূিব�ক সম� িববরণ মিদনায় িলিখয়া 
পাঠাইেলন।  

এই িলিখেলন,- 

"হজরত! িনিব�ে� আিম �ফায় আিসয়ািছ। রাজা �জয়া� সমাদের আমােক �হণ কিরয়ােছন। �কান কপটতা জািনেত পাির নাই। নগরবাসীরা ইমাম 
নােম িচরিব�� এবং িচরভ�, ল�েণ তাহাও বুিঝলাম। এখন আপনার অিভরুিচ।  

বশংবদ- �মা��লম।"  

�হােসন প� পাইয়া মহা স�� হইেলন। পু�, কন�া, �াতু��ু, �াতৃবধূ�য় �ভৃিতর সিহত ঈ�েরর নাম কিরয়া �ফায় যা�া কিরেলন। ষি� সহ� �লাক 
মিদনা পিরত�াগ কিরয়া �হােসেনর অনুগামী হইল। ইমাম �হােসন সকেলর সিহত একে� �ফািভমুেখ আিসেত লািগেলন; িক� এিজেদর কথা মেন 
হইেলই তাঁহার মুখ সব�দা র�বেণ� রি�ত হইয়া উ�ত। হজরেতর রওজা আ�েয় থাকায় �কানিদন �কান মু�েত�  অ�ের ভেয়র স�ার হয় নাই। এ�েণ 
�িত মু�েত�  এই আশ�া �য, এিজেদর �সন� প�া�ত� হইয়া আ�মণ কিরেল আর িন�ার নাই। �েম এগােরা িদন অতীত হইল, এগােরা িদেনর পর 
�হােসেনর অ�র হইেত এিজেদর ভয় �েম �েম দূর হইেত লািগল। মেন সাহস এই �য, �ফা অিত িনকেট, �সখােন এিজেদর �মতা িক? এেকবাের 
িনি�� হইয়া যাইেত লািগেলন। আবদ�ুা� �জয়ােদর গু�চরগণ চতুিদ� েক রিহয়ােছ, �হােসেনর মিদনা পিরত�াগ হইেত এ পয�� �য িদন �য �কাের �য 
�ােন অবি�িত কিরেতেছন, �যখােন যাইেতেছন, সকল সংবাদই �িতিদন দােমে� এবং �ফায় যাইেতেছ। �ফা নগের �মা��লেমেক �কাশ� 
রাজিসংহাসেন �জয়া� িবেশষ ভি�সহকাের বসাইয়ােছন। �মা��লম �কােশ� রাজা, িক� �জয়ােদর মেত িতিন এক �কার বি�। সহ� �সন� সিহত 
�মা��লম �ফায় বি�। �জয়া� এমন �কৗশেল তাঁহােক রািখয়ােছন এবং �মা��লেমর আেদশানুসাের কায� কিরেতেছন �য, �মা��লম �য �জয়া�-চে� 
বা�িবক �সন�সহ বি�, তাহা িতিন িকছুই জািনেত পািরেতেছন না; �কবল �হােসেনর আগমন �তী�া।  

ঈ�েরর মিহমার অ� নাই। এক� সামান� বৃ�পে� তাঁহার শত সহ� মিহমা �কাশ পাইেতেছ। এক� পতে�র �ু� পালেক তাঁহার অন� িশ�কায� 
িবভািসত হইেতেছ। অন� বালুকারািশর এক� �ু� বালুকাকণােত তাঁহার অন� করুণা আঁকা রিহয়ােছ। তুিম-আিম �স করুণা হয়েতা জািনেত 
পািরেতিছ না; িক� তাঁহার লীলােখলার মাধুয�, কীিত�কলােপর �বিচ�, িব�র�ভূিমর িব��ীড়া একবার পয�ােলাচনা কিরেল �ু� মানববুি� িবেচতন 
হয়। ত�েধ� �েবশ কিরয়া অণুমা�ও বুিঝবার �মতা মানুষী বুি�েত সুদলু�ভ! �সই অব�থ� �কৗশলীর �কৗশলচ� �ভদ কিরয়া ত�েধ� �েবশ কের 
কাহার সাধ�? ভিবষ��েভ�  িক িনিহত আেছ, �ক বিলেত পাের? �কা� বুি�মা� বিলেত পােরন �য, মু�ত�  অে� িতিন িক ঘটাইেবন? �কান মহা�ানী 
পি�ত তাঁহার �কৗশেলর কণামা� বুিঝয়া তি�পরীত কােয� স�ম হইেত পােরন? জগেত সকেলই বুি�র অধীন, িক� ঈ�েরর িনেয়ািজত কােয� বুি� 
অচল, অ�ম, অ�ুট এবং অিত তু�। ষি� সহ� �লাক �হােসেনর সে� �ফায় যাইেতেছ, সূয�েদব পথ �দখাইেতেছন, তর ুপব�ত িনঝ� িরণী পেথর িচ� 
�দখাইয়া লইয়া যাইেতেছ, �ফার পথ পিরিচত; কত �লাক ত�েধ� রিহয়ােছ, কত �লাক �সই পেথ যাইেতেছ, চ�ু ব� কিরয়াও তাহারা �ফা নগের 
যাইেত অসমথ� নেহ। �সই সব�শি�মান পূণ� �কৗশলীর �কৗশেল আজ সকেলই অ�-চ�ু থািকেতও অ�। তাঁহার �য আ�া �সই কায�; এক িদন �য আ�া 
কিরয়ােছন, তাহার আর �বল�ণ� নাই, িবপয�য় নাই, �ম নাই। একবার মেনািনেবশপূব�ক অন� আকােশ, অন� জগেত, অন� �কৃিতেত বািহ�ক 

নয়ন এেকবাের িনি� কিরয়া যথাথ� নয়েন দিৃ�পাত কর, �সই মহাশি�র িকি�ৎ শি� বুিঝেত পািরেব। যাহা আমরা ধারণা কিরেত পাির, তাহা 
�দিখয়া এেকবাের িব�ল হইেত হয়। তাঁহার আ�া অল�নীয়, বাক� অব�থ�! �হােসন মহানে� �ফায় যাইেতেছন-ভািবেতেছন, �ফায় যাইেতিছ, িক� 
ঈ�র তাঁহােক পথ ভুলাইয়া িবজন বন কারবালার পেথ লইয়া যাইেতেছন, তাহা িতিন িকছুেতই বুিঝেত পািরেতেছন না। �কবল িতিন �কন, ষি� সহ� 



�লাক চ�ু থািকেত �যন অ�। আবদ�ুা� �জয়ােদর স�ানী অনুচর �গাপেন আবদ�ুা� �জয়ােদর িনকট যাইয়া সংবাদ িদল �য, ইমাম �হােসন মিদনা 
হইেত ষি� সহ� �সন� সে� কিরয়া �ফায় আিসেতিছেলন, পথ ভুিলয়া �ঘার �া�ের কারবালািভমুেখ যাইেতেছন। আবদ�ুা� �জয়া� মহা স�� হইয়া 
শুভসংবাদবাহী আগ�ক চরেক যেথাপযু� পুর�ৃত কিরয়া বিলেলন, "�তামােকই আজ কােস�পেদ বরণ কিরয়া দােমে� পাঠাইেতিছ।"  

আবদ�ুা� �জয়া� এিজেদর িনকট প� িলিখেলন, "বাদশার অনু�েহ দােসর �াণদান হউক! আিম �কৗশল কিরয়া �মাহা�েদর রওজা হইেত ইমাম 
�হােসনেক বািহর কিরয়ািছ। িব�� গু� স�ানী অনুচরমুেখ স�ান পাইলাম �য, ইমাম �হােসন �ফা নগেরর পথ ভুিলয়া দা� কারবালা অিভমুেখ 

যাইেতেছন। তাঁহার পূব�ে�িরত সাহসী মহাবীর �মা��লমেক �কৗশেল বি� কিরয়া রািখয়ািছ। এই অবসের �হােসেনর প�াৎ প�াৎ কতকগুিল ভাল 
ভাল �সন� ��রণ করা িনতা� আবশ�ক। ও��ব অলীদেক �ফার িদেক �সন�সহ পাঠাইেল �থেম �মা��লমেক মািরয়া পের তাহারাও �হােসেনর 
প�া�ত� হইয়া �হােসনেক আ�মণ কিরেব। �থেম �মা��লমেক মািরেত পািরেল, আর �হােসেনর ম�ক দােমে� পাঠাইেত িকছুই িব� হইেব না,-
�ণকাল িবল� হইেব না।"  

আবদ�ুা� �জয়া� �হে� প� িলিখয়া গু�স�ানী অনুচরেক কােস� পেদ িনযু� কিরয়া দােমে� পাঠাইেলন। এিদেক �মাে�েমর িনকট িদন িদন আেরা 
নূ�নতা �ীকার কিরয়া, তাঁহার যেথািচত �সবা কিরেত লািগেলন এবং সমেয় সমেয় �হােসেনর আগমেন িবল�জিনত দঃুেখ নানা�কার দঃুখ �কাশ 

কিরয়া, �মাে�মেক িনি�� রািখবার �চ�া কিরেত লািগেলন। 

�েয়ািবংশ �বাহ /২ 

আবদ�ুা� �জয়া� ��িরত কােস� পুর�ার-�লােভ িদবারাি� পির�ম কিরয়া দােমে� �পৗঁিছেলন। দােম�ািধপিত এিজ� কােসেদর পিরচয় পাইয়া সমুদয় 
বৃ�া� িনজ� েন অবগত হইয়া, মহানে� কােস��ক যেথািচত পুর�ৃত কিরয়া �ধান �সন� ও �সন�াধ�গণেক আ�ানপূব�ক বিলেত লািগেলন, "এত িদেনর 
পর আমার পির�েমর ফল ফিলয়ােছ। আবদ�ুা� �জয়া� �কৗশল কিরয়া �হােসনেক মিদনা হইেত বািহর কিরয়ােছন, �তামরা এখনই ��ত হইয়া 
�হােসেনর অনুসরণ কর। মরু�ল কারবালার পেথ যাইেল পলাতক �হােসেনর �দখা পাইেব। যিদ পেথর মেধ� আ�মণ কিরবার সুেযাগ না হয়, তেব 
এেকবাের িনিদ�� �ােন যাইয়া অে� �ফারাত নদীর পূব��ল ব� কিরেব। মিদনা হইেত �ফা পয�� গমেনাপেযাগী আহারীয় এবং পানীয় ব�র সুিবধা 
কিরয়া �হােসন মিদনা পিরত�াগ কিরয়ােছন। সে�ও ষি�-সহ� �লাক। ইহােদর পােনাপেযাগী জল সব�দা সং�হ করা সহজ কথা নেহ। �তামােদর �থম 
কায�ই কারবালার �ফারাত নদীর �ল আব� কিরয়া রাখা। �হােসন-প�ীয় এক� �াণীও �যন �ফারাত�েল আিসেত না পাের, ইহার িবেশষ উপায় 

কিরেত হইেব। িদবারাি� সদাসব�দা সতক� ভােব থািকেব �য, �কান সমেয় �কান সুেযােগ এক পা� জল �হােসেনর িক তৎস�ী �কান �লােকর আশু �াপ� 
না হয়। বাির �রাধ কিরেত পািরেলই �তামােদর কায� িস� হইেব। �হােসেনর ম�ক �য ব�ি� এই দােমে� আিনয়া আমার স�েুখ উপি�ত কিরেব, 

তৎ�ণাৎ তাহােক ল� মু�া পুর�ার িদব এবং িবজয়ী �সন�িদেগর িনিম� দােমে�র রাজভা�ার খুিলয়া রািখব। যাহার যত ই�া, �স তাহা �হণ 
কিরেত পািরেব; �কান �িতব�ক থািকেব না।"  

�ধান �ধান �সন�গণ, ওমর, সীমার �ভৃিত বিলয়া উ�েলন, "মহারাজ! এবার �হােসেনর ম�ক না লইয়া আর দােমে� িফিরব না।" সীমার 
অিতদেপ� বিলেত লািগল, "আর �কহই পািরেব না, আিমই �হােসেনর মাথা কা�ব, কা�ব-িন�য়ই কা�ব; পুর�ারও আিমই লইব। আর �কহই 
পািরেব না। �হােসেনর মাথা না লইয়া সীমার এ নগের আর আিসেব না। -এ-ই সীমােরর দঢ়ৃ �িত�া।"  

এিজ� বিলেলন, "পুর�ারও ধরা রিহল।" এই বিলয়া এিজ� সীমারেক �ধান �সন�ধ�� পেদ িনেয়ািজত কিরয়া িবদায় কিরেলন। 

পাঠকগণ! এতিদন আপনােদর সে� আিসেতিছ, �কান িদন মেনর কথা বিল নাই। িবষাদ-িস�ুেত হািস রহেস�র �কান কথা নাই, তি�িম� এ পয�� 
হািস নাই। কাঁিদবার অেনক কথা আেছ, অথচ িনেজ কাঁিদয়া আপনািদগেক কাঁদাই নাই। আজ মন কাঁিপয়া উ�ল। সীমার �হােসেনর ম�ক না লইয়া 
আর দােমে� িফিরেব না-�িত�া কিরল। সীমার �ক? পিরচয় এখেনা �কাশ পায় নাই; িক� ভিবষ�েত ইহার পিরচয় অ�কাশ থািকেব না। 
সীমােরর নােম �কন �য �দেয় আঘাত লািগেতেছ, জািন না। সীমােরর রূপ �কান �লখকই বণ�না কেরন নাই, আিমও কিরব না। ক�নাতুিল হে� 
তুিলয়া আজ আিম এখন �সই সীমােরর রূপ বণ�েন অ�ম হইলাম। কারণ িবষাদ-িস�ুর সমুদয় অ�ই ধম�কািহনীর সিহত সংি��। বণ�নার �কান 
�কার নূ�নািধক� হইেল �থমতঃ পােপর ভয়, ি�তীয়তঃ মহাকিবিদেগর মূল �ে�র অবমাননাভেয় তাঁহােদর বণ�নায় �যাগ িদলাম। সীমােরর ধবল 
িবশাল বে� �লােমর িচ�মা� নাই, মুখাকৃিত �দিখেলই িনদ�য় পাষাণ�দয় বিলয়া �বাধ হইত-দ�রািজ দীঘ� ও ব�ভােব জিড়ত-�াচীন কিবর এইমা� 
আভাস এবং আমারও এইমা� বিলবার অিধকার, নাম সীমার।  



এিজ� �সন�িদগেক নগেরর বািহর কিরয়া িদয়া িফিরয়া আিসেলন। আবদ�ুা� �জয়ােদর িলখনানসুাের মারওয়ানেক �সন�সহ মিদনা পিরত�াগ কিরয়া 
�ফা নগের �মা��লমেক আ�মণ কিরবার জন� আেদশ �দান কিরেলন। সংবাদবাহক সংবাদ লইয়া যাইবার পূেব�ই ও��ব অলীদ ও মারওয়ান 
�সন�সহ �হােসেনর অনুসরণ কিরেত �ফার পেথ যা�া কিরয়ািছেলন। পিথমেধ� দােমে�র কােস�েুখ সমুদয় বৃ�া� অবগত হইয়া অলীদ এবং 
মারওয়ান অিব�ােম �ফািভমুেখ �সন�সমিভব�াহাের যাইেত লািগেলন। িদবারা� পির�ম কিরয়া বুি�র অগম�; িচ�ার বিহভূ� ত-অ� সময় মেধ� 
�ফার িনকটবত� হইেল �জয়ােদর অনুচেররা �জয়ােদর িনকট সংবাদ িদল �য, "মহারাজ এিজেদর �সন�াধ�� মারওয়ান এবং ও��ব অলীদ �সন�সহ 
নগর�াে� উপি�ত হইয়ােছন, কী কত�ব�?" 

�জয়াদ এতৎ সংবােদ মহা স�� হইয়া �মা��লম-সমীেপ যাইয়া করেজােড় বিলেত লািগেলন, "বাদশাহ নামদার! এিজেদর �ধান �সন�াধ� মহাবীর 
মারওয়ান এবং ও��ব অলীদ �ফার অিত িনকটবত� হইয়ােছ। �বাধ হয় অদ�ই নগর আ�মণ কিরেব। �ভু �হােসেনর আশায় এত িদন রিহলাম, 
িতিনও আিসেলন না; শ�প� নগেরর সীমার িনকটবত�, এ�েণ কী আেদশ হয়?"  

�মা��লম বিলেলন, "আমরা এমন কাপুরুষ নিহ �য, শ�-অে�র আঘাত সহ� কিরয়া নগর র�া কিরব? আিম এখনই আমার স�ী �সন� লইয়া 
মারওয়ােনর গিতেরাধ কিরব এবং নগর আ�মেণ বাধা িদয়া তাহািদগেকই আ�মণ কিরব। আপিন যত শী� পােরন, �ফার �সন� লইয়া আমার 

প�া�ত� হউন। �সন�সহ আপিন আমার প�াৎ-র�ক থািকেল ঈ�র-কৃপায় আিম সহ� মারওয়ানেক অিত তু� �ান কির!" এই কথা বিলয়াই 
�মাে�ম মিদনার �সন�গণেক ��ত হইেত অনুমিতসে�ত কিরেলন। মিদনাবাসীরা এিজ� এবং এিজেদর �সন�-�শািণেত তরবাির রি�ত কিরেত 
সদাসব�দা ��ত। �মা��লেমর সাে�িতক অনুমিত, মারওয়ােনর সিহত যুে�র অণুমা� �স� পাইয়াই �সন�গণ মা� মা� শে� ��ণীব�পূব�ক �মা��লেমর 

স�েুখ দ�ায়মান হইল। �সন�িদেগর উৎসাহ �দিখয়া �মা��লম ি�গুণতর উৎসােহ অে� আেরাহণ কিরেলন এবং মু�ত�  মেধ� �সন�গণ 
��ণীব�পূব�ক নগেরর বািহর হইেলন। �ফার �সন�গণও অত�� সময় মেধ� সুসি�ত হইয়া পূব�তন �ভু �জয়ােদর সিহত সমের চিলেলন।  

�মা��লম নগেরর বািহর হইয়াই �দিখেলন �য, এিজেদর িচি�ত পতাকাে�ণী বায়ু সিহত �ীড়া কিরেতেছ, যু�বাদ� মহােঘার রেব বািদত হইেতেছ। 
�সন�গণেক বিলেলন, "ভাই সকল! �য এিজ�, �য মারওয়ান, �য ও��ব অলীেদর ভেয় �হােসন মিদনাবাসীিদেগর জন�, মিদনাবাসীিদেগর িবপদ উপ�ব 
হইেত র�ার জন�, �ফায় আিসেত মন� কিরয়া অে� আমািদগেক পাঠাইয়ােছন, �সই িবধম� কােফর তাঁহারই উে�েশ, িক আমােদর �াণ লইেত, িক 
আমািদগেক �য এত সাহায� কিরেতেছ, �সই �জয়ােদর �াণ িবনাশ কিরেত আিসয়ােছ। �ফার �সন� আিসেত এখনও অেনক িবল�। শ�েক সময় 
িদেলই চতুগু�ণ বল বৃি� হয়। আর অেপ�া নাই, '�ফার �সন� আিসেব, এক� যাইব'-ইহা বিলয়া আর সময় ন� কিরব না। আমরাই অে� িগয়া 
শ�পেক বাধা িদয়া আ�মণ কির।" �মা��লম সহ� �সন� লইয়া এেকবাের শ�পে�র স�খুীন হইেলন এবং তুমলু যু� আর� হইল।  

�জয়া� �ফার �সন� সং�হ কিরয়া �মা��লেমর প�া�ত� হইেলন। নগেরর অ�সীমা �শষ �তারণ পয�� আিসয়া �দিখেলন, নগেরর অ�সীমায় যু� আর� 

হইয়ােছ। �সন�গণ অবা� হইল। সকেলই পূব� �ভুর আ�া হঠাৎ ল�ন করা িবেবচনািস� নেহ, এই বিলয়া িবরি�ভােব দ�ায়মান রিহল।  

আবদ�ুা� �জয়া� বিলেত লািগেলন, "আিম এতিদন মেনর কথা �তামািদগেক িকছুই বিল নাই, আজ বিলবার সময় হইয়ােছ বিলয়াই এেণ বিলেতিছ। 
�হােসনেক রাজ�দান আমার চাতুরীমা�। আিম মহারাজ এিজেদর আ�াবহ, অনুগৃহীত, আি�ত এবং দােম�ািধপিত আমার একমা� পূজ�। কারণ 
আিম তাঁহার অধীন� �জা। �সই রাজােদেশ �হােসনেক �কৗশল কিরয়া বি� করাই আমার মুখ� উে�শ�, ঘটনা�েম তাহা হইল না। �মা��লমেক �য 
উে�েশ� িসংহাসেন বসাইয়ািছলাম, তাহা এক �কার স�ূণ� হইল; িক� মূল উে�শ� সফল হইল না। মহারাজ এিজেদর �সন� আিসয়ােছ, �কৗশেল �মা�
�লমেকও নগেরর বািহর কিরয়া মহারাজ এিজেদর �সন�স�খুীন কিরয়া িদলাম, রাজা�া �িতপািলত হইল! আমােদর নগেরর বািহের �কান �েয়াজন 
নাই, আমরা যুে� যাইব না, �মা��লেমর সহায়তাও কিরব না। নগর-�তারণ আব� কর, বলবান সাহসী �সিনক পুরুষ �ারা �ার র�া হউক। �মা�

�লেমর বাঁিচবার সাধ� নাই। ও��ব অলীেদর অ�স�খুীন হইেলই �মা��লেমর ইহজগৎ পিরত�াগ কিরেত হইেব। তথাচ যিদ �মা��লম যুে� পরা� হইয়া 
�াণর�ার জন� নগের আ�য় লইেত নগর�াের উপি�ত হয়, িকছুেতই নগরমেধ� �েবশ কিরেত িদেব না।"  

�সন�াধ�� আবদ�ুা� �জয়ােদর বােক� এেকবাের অবা� হইয়া রিহল। �জয়ােদর মেন এত চাতুরী, এত ছলনা, এত �তারণা, ইহােত আেরা আ�য�াি�ত 
হইল। িক কিরেব নগর�ার রু� কিরয়া �ােরর িনকটবত� �ােনই �সন� সিহত সকেলই এক� হইয়া রিহল। ও��ব অলীদ �মা��লমেক �দখাইয়া 
�সন�গণেক �বেগ অ�সর হইেত অনুমিত কিরেলন। �মা��লম ও�েব অলীেদর আ�মেণ বাধা িদয়া িবেশষ পারদিশ�তার সিহত বূ�হ রচনা কিরয়া 
শ�স�েুখ �সন�িদগেক দ�ায়মান করাইেলন। িক� আ�মণ কিরেত আর সাহসী হইেলন না, আ�র�াই আবশ�ক মেন কিরেলন। �ফার �সন� কত 
িনকটবত� হইয়ােছ, তাহা �দিখেত প�ােত িফিরয়া যাহা �দিখেলন, তাহােত �মা��লেমর ম�ক ঘুিরয়া �গল। জন�াণীমা� নাই, অথচ নগরেতারণ ব�-
�মা��লম এেকবাের হতবুি�র ন�ায় হইয়া নগেরর িদেক বারংবার চািহয়া �দিখেলন, পূব� �কােরই নগর�ার ব� রিহয়ােছ। িন�য়ই মেন মেন 
জািনেলন �য, এ সকল �জয়ােদর চাতুরী। চতুরতা কিরয়া আমােক নগেরর বািহর কিরয়ােছ। এখন িন�য়ই জািনলাম �য, �জয়ােদর মেন নানা�কার 



দরুিভসি� িছল। �হােসন-বেধর জন�ই এই মায়াজাল িব�ার,-তাহার �তা আর সে�হ নাই। ভালই হইয়ােছ, �ফায় আিসেল �য �কার িবপদ�� 

হইেতন, তাহা আমার ভােগ�ই ঘ�ল। �মা��লেমর �াণ যাইয়াও যিদ �হােসেনর �াণর�া হয়, তাহাও �মা��লেমর পে� সাথ�ক। 

�মা��লম হতাশ হইেলন না; িক� তাঁহােক নূতন �কার িচ�ার আেলাচনায় �ব�ৃ হইেত হইল। িনজ �সন� এবং �ফার �সেন�র সাহােয� �য �য �কার 
যুে�র ক�না কিরয়ািছেলন, এ�েণ তাহা পিরবত� ন কিরয়া নূতনরূপ িচ�ায় িনম� হইেলন। ওিদেক ও��ব অলীদ িক মেন কিরয়া আর অ�সর হইেলন 
না। আপন আয়�াধীেন স�বতঃ দূের থািকয়াই ��রথ যু� আর� কিরবার অিভ�ােয় মহাবীর ও��ব অলীদ গ�ীর �ের বিলেত লািগেলন, "�মা��লম, 
যিদ িনতা�ই যু�সাধ হইয়া থােক, তেব আইস, আমরাই উভেয় যু� কির, জয়-পরাজয় আমােদর উভেয়র উপেরই িনভ� র। অনথ�ক অন� অন� �াণ 
িবন� কিরবার আবশ�ক কী?"  

�মাসেলম �স কথায় উ�র না িদয়া কতক �সন� সিহত ও��ব অলীদেক িঘিরয়া �ফিলেলন।  

ও��ব অলীদ আবার বিলেলন, "�মা��লম! এই কী যুে�র রীিত, না বীরপরুুেষর কত�ব� কায�? �ক �তামােক বীর আখ�া িদয়ািছল? 'কহ মহারিথ! এই 
কী মহারিথ-�থা'?"  

�মা��লম �স কথায় কণ�পাত না কিরয়া �সন�িদগেক বিলেলন, "�াতৃগণ! িবধম�র হে� মৃতু�ই বড় পুণ�। �ভু �মাহা�েদর �দৗিহ�গণেক যাহারা, �য 
পাপা�ারা-�য নরিপশােচরা শ� মেন কের, তাঁহােদর �াণিবনােশর �চ�া কের, তাহােদর হে� �াণিবসজ� ন কিরেত পািরেল, তাহা অেপ�া ইহজগেত 
আর কী অিধকতর সুখ আেছ? এক িদন মিরব বিলয়াই জি�য়ািছ। �য মরেণ সুখ, সহ� সহ� পাপ থািকেলও সব�সুখ �ভােগর অিধকার, এমন মরেণ 
�ক না সুখী হয়? আমরা যুে� জয়ী হইব না, আশাও কির না। তেব িবধম�য় হ�ি�ত তরবাির ইসলাম-�শািণেত রি�ত হইয়া পিরণােম আমািদগেক 
�গ�-সুেখর অিধকারী কিরেব, এই আমােদর আশা। জেয়র আশা আর মেন কিরেয়া না, আজই যুে�র �শষ-আজই আমােদর জীবেনর �শষ।" �মাে�ম 
এই বিলয়া ও��ব অলীেদর �িত অ�বষ�ণ কিরেত লািগেলন; মারওয়ান �দিখেলন �য, অলীেদর পরমায় ু�শষ হইল, সমুদয় �সন� একি�ত কিরয়া �মা�
�লম আ�মণ কিরয়ােছ! ইহােত একা এক �াণ, কতণ অলীদ র�া কিরেব? �ণকাল িবল� না কিরয়া মারওয়ান সমুদয় �সন�সহ �মা��লমেক 
আ�মণ কিরেলন। ভয়ানক যু� আর� হইল। �মা��লেমর জীবেনর আশা নাই; তাঁহার �সন�গণ িবধম�র হে� মিরেব, �সই আশায় �কবল মািরেতই 

লািগেলন; ভিবষ�ৎ �ান, প�াৎ ল��, পাে�� দিৃ� ইত�ািদর �িত িকছুই ল�� রািখেলন না। মহাবীর �মা��লম দইু হে� তরবাির ধিরেলন। অ�ব�া 

দে� আব� কিরেলন। শ�ৈসন� অকাতের কা�য়া চিলেলন। মেধ� মেধ� "আ�াহু আ�বার" িননােদ ি�গুণ উৎসােহ �সন�িদগেক উৎসাহি◌ত 

কিরেলন। ও��ব অলীদ ও মারওয়ান বহু পির�ম ও বহু �চ�া কিরয়াও �মা��লেমর লঘুহ�চািলত চপলাবৎ তরবাির স�েুখ আর িতি�েত পািরেলন 

না। �ণকালমেধ� �সন�গণ ছ�ভ� হইয়া িদি�িদেক পলাইেত লািগল। �মা��লেমর �সন�গণও ঐ পলািয়ত শ�র প�াৎ প�াৎ ধাবমান হইয়া �দহ 

হইেত িবধম� ম�ক মৃি�কাশায়ী কিরেত লািগল। 

�য়ািবংশ �বাহ /৩ 

আবদ�ুা� �জয়াদ নগরেতারেণাপির� অিত উ� মে� উ�য়া উভয় দেলর যু� �দিখেতিছেলন। �দিখেলন, �মা��লেমর তরবািরর স�েুখ �কহই অ�সর 
হইেত পািরেতেছ না। বহুতর �সন� মৃি�কাশায়ী হইয়ােছ। যাহারা জীিবত আেছ, তাহারাও �াণভেয় িদেশহারা হইয়া পলাইেতেছ। �জয়াদ ম� হইেত 
নািময়াই �াররকেক বিলেলন, "�ার খুিলয়া দাও।" �সন�গণেক আেদশ কিরেলন �য, "আমার প�া�ত� হইয়া �মা��লমেক আ�মণ কর, আমরা 
সাহায� না কিরেল ও��ব অলীেদর �াণ কখেনাই র�া হইেব না।" 

রাজা�া �াি�মা�ই ল�ািধক �সন� জয়নােদ তুমলু শ� কিরয়া প�াি�ক হইেত �মা��লমেক আ�মণ কিরল। আবদ�ুা� �জয়াদ �য়ং যুে� 
আিসেতেছন, �মা��লেমর �সিদেক দিৃ�পাত নাই, �কবল অ�ব�া দে� ধারণ কিরয়া দইু হে� িবধম� িনপাত কিরেতেছন। যাহােক �য অব�ায় 
পাইেতেছন, �সই অব�ােতই �দহ হইেত ম�ক িছ�, কাহােকও অ� সিহত এক �চােট ি�খি�ত কিরয়া, জ�েশাধ যুে�র সাধ িমটাইেতেছন। আবদ�ুা� 
�জয়াদ প�াি�ক হইেত �মা��লমেক আ�মণ কিরবার উপ�ম কিরেলই, ও��ব অলীদ উৈ�ঃ�ের বিলেলন, "�মা��লম ঈ�েরর নাম মেন কর; �তামার 
সাহােয�র জন� আবদ�ুা� �জয়াদ ল�ািধক �সন� লইয়া আিসয়ােছন।" 



�মা��লম �জয়ােদর নাম শুিনয়া চমিকতভােব প�ােত িফিরয়া যাহা �দিখেলন, তাহােত আর িকছুই বিলেলন না। �কবলমা� বিলেলন, "িবধম�র কথায় 
�ক িব�াস কিরেব, কােফেরর ভি�েত �য মুসলমান ভুিলেব, তাহার দশাই এইরূপ হইেব।" �মা��লম ভীত হইেলন না, যুে� �া� িদয়াও পরাজয় 
�ীকার কিরেলন না, পূব�মত িবধম�েশািণেত মৃি�কা রি�ত কিরেত লািগেলন। িক� তাহােত �কানই ফল হইল না। চতুিদ�ক হইেত অিব�া�রূেপ �মা�
�লেমর শরীের শর িব� হইেত লািগল; সব�াে� �শািণতধারা ছু�ল। অ�পদতেল িবধম�র র�ে�াত বিহেতেছ, যু�ে�� মনুষ�েদেহ পিরপূণ� হইয়ােছ, 
�শািণতিস� মৃি�কায় ি�গামী অ�পদ �িলত হইেতেছ; তথাচ মহাবীর �মা��লম শ��য় কিরেত িনবৃ� হইেতেছন না। এত মািরেতেছন, িক� 

িকছুেতই তাহার �শষ হইেতেছ না। িদনমিণও সম� িদন এই �ঘারতর যু� �দিখয়া �লািহতবেণ� অ�িমত হইেলন। তৎসে�ই ই�লামেগৗরব-রিব 

মহাবীর �মা��লম �লািহত বসেন আবৃত হইয়া-জগৎ অ�কার কিরয়া শ�হে� �াণিবসজ� নপূব�ক �গ�গামী হইেলন। মিদনার এক� �াণীও আর 
িবধম�র অ� হইেত র�া পাইল না।  

যু�াবসােন নরপিত �জয়াদ দেপ�র সিহত বিলেত লািগেলন-  

"মিদনার শ��ল,-মহারাজ এিজ� নামদােরর নােমর বেলই এইরূপ িনমূ �ল হইেব। �সইরূপ িচ�া কিরয়া �কৗশলজাল িব�ার কিরয়ািছলাম, তাহােত 
বাদশা নামদােরর মহাশ� আজ সবংেশ িবন� হইত, �দবিবপােক তাহা হইল না। �মা��লেমর �য দশা ঘ�ল, �ধান শ� �হােসনেকও �সই দশায় পিতত 
হইেত হইত। দােম� এবং �ফার �সেন�র তরবাির-ধাের �হােসন-ম�ক িন�য়ই �দহ-িবি�� হইত। পিরবার-পিরজন-স�ীরাও আজ �ফার 
িসংহ�ােরর স�খু� �া�ের র�মাখা হইয়া গড়াগিড় যাইত। ভাগ��েম �হােসন ষি�-সহ� �লাকজনসহ �ফার পথ ভুিলয়া কারবালার পেথ িগয়ােছ; 
�জয়ােদর হ� হইেত র�া পাইয়ােছ। স�ূণ�রূেপ সব�াংেশ যশ লাভ কিরেত পািরলাম না, ইহাই আমার িনদারুণ আে�প! মিদনার এক� �াণীও আজ 
�ফার �সন�গেণর হ� হইেত র�া পায় নাই। সমুদয় �শষ হইয়া যমালেয় গমন কিরয়ােছ। এক� �াণীও পলাইেত পাের নাই। ধন� �ফার �সন�!"  

গু�চর, গু�স�ািনগণ মধ� হইেত একজন বিলল- "ধম�াবতার! �মা��লেমর দইু পু� মারা যায় নাই, ধরা পিড়য়া বি�ও হয় নাই! তাহারা যু�াবসােন, 
যু�ে�� হইেত অিত��পেদ নগেরর মেধ� �েবশ কিরয়ােছ। িক �কৗশেল �য তাহারা �ফার �সন�গণচে� ধূিল িদয়া �াণ বাঁচাইল,-আর এ পয�� �য 
জীিবত আেছ,-ইহাই আ�য�! মহারাজ! তাহারা দইু �াতা এই নগেরই আ�েগাপন কিরয়া রিহয়ােছ। আমরা িবেশষ স�ােন জািনেত পািরয়ািছ, 
তাহারা নগেরর বািহের যায় নাই,-যাইেত পাের নাই।"  

আবদ�ুা� �জয়াদ অিত ব��ভােব বিলেত লািগেলন, "�স কী কথা? �মা��লেমর পু��য় জীিবত আেছ?" অমাত�গণেক সে�াধন কিরয়া কিহেলন, 
"ওেহ! এ কী ভয়ানক কথা? ভুজ� হইেত ভুজ�িশশুর িবষ �য অত�িধক মারা�ক, তাহা িক �তামরা জান না? এখনই ড�া বাজাইয়া �ঘাষণা �চার 
কর। নগেরর �িত রাজপেথ, �ু� পেথ, �কাশ� �ােন নগরবাসীর �িত �াের ড�া, দ�ুুিভ, �ভরী বাজাইয়া �ঘাষণা কিরয়া দাও,-�য ব�ি� �মাসেলেমর 

পু��য়েক ধিরয়া আমার িনকেট আিনেত পািরেব-সহ� সুবণ�মু�া তৎ�ণাৎ পািরেতািষক পাইেব। আর �য ব�ি� �মাসেলম পু��য়েক আ�য় িদয়া 
�গাপেন রািখেব, �কাশমা� িবচার নাই,-�কান কথা িজ�াস� নাই,-ি�তীয় আেদেশর অেপ�া নাই, শূলদ�ই তাহার জীবেনর সহচর। শূলদ�েকই িচর 
আিল�ন কিরয়া-�ােণর সিহত আিল�ন কিরয়া ম�ােভেদ মিরেত হইেব।"  

আেদশমত তখনই �ঘাষণা �চার হইল-নগরময় �ঘাষণা �চার হইল। কতকেলাক অথ�েলােভ িপতৃহীন বালক�েয়র অে�ষেণ ছু�ল। নানা�ােন খুিঁজেত 
আর� কিরল। পাহাড়-পব�ত, বন-জ�ল, মাঠ-ঘাট চািরিদেক স�ান কিরয়া ব��তাসহকাের ছুটাছু� কিরয়া �বড়াইেত লািগল।  

�মা��লেমর পু��য় �ঘাষণা �চােরর পূেব�ই এক ভ�েলােকর বা�েত আ�য় �হণ কিরয়ােছন। �স ভ�েলাক� �ফা নগেরর িবচারপিত (কাজী)। িতিন 

বালক�েয়র দঃুেখ দঃুিখত হইয়া আ�য় িদয়ােছন, পিরেতাষরূেপ আহার করাইয়া শয়েনর ব�ব�া কিরয়া িদয়ােছন। মহাবীর �মা��লেমর জন� আে�প 
কিরেতেছন। ইিতমেধ� �ঘাষণার িববরণ শুিনয়া কাজী সােহব িনতা�ই দঃুিখত হইেলন। কী কেরন? কী উপােয় িপতৃহীন বালক দ�ুর �াণ র�া হইেত 
পাের, তাহারই সুেযাগ-সুিবধা খুিঁজেতেছন, িচ�া কিরেতেছন। বহু িচ�ার পর স�� ি�র কিরয়া তাঁহার �জ��পু� 'আসা��ক' ডািকয়া বিলেলন, 
"�াণািধক পু�! �দখ, এই িপতৃহীন বালক দ�ুর �াণ র�ার উপায় কিরেত হইেব। �ঘাষণার িবষয় �তা শুিনয়াছ! সাবধান, সতেক�  িনশীথ সমেয় 
বালক�য়েক সে� কিরয়া নগেরর �বেশ�ার পার হইেব। িকছু�ণ মিদনার পেথ দাঁড়াইেলই মিদনার যা�ীদল অবশ�ই �দিখেত পাইেব। বহু যা�ীদলই 
�িত রাি�েত গমন কের, অদ�ও কিরেব; তাহােদর �কান-এক দেলর সিহত বালক�য়েক স�ী কিরয়া িদেলই 'কােফলায়' িমিশয়া িনরাপেদ মিদনায় 
যাইেত পািরেব। বালক দ�ুরও �াণ র�া হইেব, আমরাও নরপিত �জয়ােদর �ঘাষণা হইেত র�া পাইব।"  

কাজী সােহব এই কথা বিলয়াই দইু �াতার �কামের প�াশ প�াশ �মাহর বাঁিধয়া িদেলন এবং খাদ�সাম�ীও পিরমাণ মত উভয় �াতার সে� যাহা 
তাহারা অনায়ােস লইয়া যাইেত পাের তাহা িদয়া িদেলন।  



কাজী সােহেবর পু� আসা� িপতৃহীন বালক�য়েক সে� কিরয়া িনশীথ সমেয় গৃহ হইেত বিহগ�ত হইেলন। সাবধান সতেক�  নগেরর িসংহ�ার পার হইয়া 

�দিখেলন, একদল যা�ী মিদনািভমুেখ যাইেতেছ, িক� তাহারা িকি�ৎ দূের িগয়া পিড়য়ােছ।  

আসা� বিলেলন, "�াতৃগণ! �দিখেতছ! মিদনার যা�ীদল যাইেতেছ, এমন সুেযাগ-সুিবধা আর নাও পাওয়া যাইেত পাের। ঐ �য যা�ীদল যাইেতেছ, 
�তামরা �খাদার নাম কিরয়া ঐ দেল িমিশয়া চিলয়া যাও। ঐ যা�ীদেল িমিশেত পািরেল আর ভেয়র �কান কারণ থািকেব না। �তামািদগেক এলািহর 

হে� সিঁপলাম। যাও ভাই! আর িবল� কিরেয়া না। শী� যাও। ভাই �সলাম!" আসা� িবদায় হইেলন। �াতৃ�য় ��পেদ মিদনার যা�ীদেলর প�াৎ 
অনুসরণ কিরয়া যাইেত লািগেলন। রজনীর �ঘার অ�কার। বালুকাময় পথ। তদপুির �ােণর ভয়, দইু ভাই একে� �দৗিড়েত লািগেলন,-অ�গামী 
কােফলার িদ� ল�� কিরয়া �দৗিড়েত লািগেলন।  

জগৎকারণ জগদী�েরর মিহমার অ� নাই। �াতৃ�য় �দৗিড়েত �দৗিড়েত মিদনার পথ ভুিলয়া পুনরায় নগেরর িদেক-�ফা নগেরর িদেক আিসেত 
লািগেলন। মেন মেন আশা কিরয়ািছেলন, যা�ীদল �বিশ দূর যায় নাই, এখনই তাঁহােদর সে� যাইয়া দেল িমিশেত পািরব। িনভ� েয় মিদনায় যাইয়া 
দঃুিখনী মােয়র চরণ দ'ুখািন �দিখেত পাইব। আশা কিরেল কী হয়? মানুেষর আশা পূণ� হয় কই? অদ�ৃ �ফের পথ ভুিলয়া-মিদনার পথ ভুিলয়া, অন� 
পেথ, �ফা নগেরর িদেকই �য আিসেতেছন, দইু ভাই �দবঘটনার িকছুই বুিঝেত পািরেতেছন না। ��পেদ যাইেত যাইেত স�েুখ �দিখেলন, মশােলর 
আেলা। আেলা ল�� কিরয়া �দৗিড়েলন। যাইয়া �দিখেলন যা�ীদল নেহ। রাজকীয় �হরীর দল অ�শে� সি�ত, �েত�েকর হে� �ল� মশাল। 
�হরীিদেগর স�েুখ পিড়েতই তাহারা বালক�য়েক �দিখয়া, আকার-�কার, তাহােদর রূেপর ছটা �দিখয়াই যাহা বুিঝবার বুিঝয়া লইল। আর িক 
যাইবার সাধ� আেছ? ধিরয়া �ফিলল। পুর�ার �লােভ অে� শহর-�কাটােলর িনকট লইয়া উপি�ত কিরল, নগরপাল �কাটাল উভয় �াতার আকার-
�কার �দিখয়াই বুিঝয়া লইেলন, এই বালক�য়ই বীরবর �মা��লেমর �দেয়র সার, ি�য় আ�জ। নগরপাল �াতৃ�েয়র রূপলাবণ� �দিখয়া য�পূব�ক 
আপন গৃেহ রািখয়া অিত �তূ�েষ মহারাজ �জয়ােদর দরবাের উপি�ত কিরেলন।  

�ফািধপিত �মা��লম তনয়�েয়র রূপলাবণ�, মুখ�, িকি�ৎ কৃ� �কেশর নয়নর ন দশৃ� �দিখয়া "িশরে�দ কর" এ কথাটা আর মুেখ উ�ারণ কিরেত 
পািরেলন না। মায়াবেশ বশীভূত হইয়া বিলেলন, "এই বালক�য়েক ি�তীয় আেদশ না হওয়া পয�� বি�খানায় রািখেত বল। কারাধ�েক আেদশ 
জানাও �য, ইহারা রাজকীয় বি�। �কান �কাের ক� না পায়। বি�গৃহ হইেত বিহগ�ত হইেতও না পাের, �কান �কাের অস�ান-অবমাননা �যন না 
হয়।"  

দইু �াতা করেজােড়-সিবনেয়, তাঁহােদর মেনর কথা মুেখ �কাশ কিরেত উেদ�াগী হইেতই এিদেক �হরীদল উভয়েক লইয়া কারাগৃেহ �ধান 
কায�কারেকর িনকেট চিলয়া �গল। তাঁহারা আবদ�ুা� �জয়ােদর িনকট এক� কথা বিলেতও সুেযাগ পাইেলন না। কারাগৃেহ নীত হইেল কারাধ��, নাম 
ম�ুর, উভয় �াতার রূপমাধুরী �দিখয়া এবং ইহারাই বীরে�� বীর �মা��লেমর �দেয়র ধন ভািবয়া আদর ও যে�র সিহত ভালবািসেলন। বি�গৃেহ 
না রািখয়া �ীয় ভবেন উভয় �াতােক লইয়া আহারািদ করাইেলন। িব�াম জন� শয�া রচনা কিরয়া িদয়া ভািবেত লািগেলন, িক কির! রাি� �ভােতই 
হউক িক দিুদন পেরই হউক, নরপিত িন�য়ই ইহােদর িশরে�দ আ�া �দান কিরেবন। দইু� ভাইেক র�া কির িক �কাের?' অেনক িচ�ার পর, 
অধ� িনশা অতীত হইেল, দইু �াতােক জাগাইয়া বিলেলন,-"�তামরা আমার সে� সে� আইস, �কান িচ�া নাই। আিম �তামািদগেক র�া কিরব। ইহােত 
আমার অদেৃ� যাহা থােক হইেব। আইস, আমার সে� আইস।" �মাসেলম পু��য় কারাধ�ের সে� সে� চিলেলন। নগেরর বািহর হইয়া কারাধ�� 

িকি�ৎ দূের চিলয়া িগয়া দইু �াতােক বিলেলন, "শুন, �তামরা মেনােযাগ কিরয়া শুন। এই �য পেথর উপর দাঁড়াইয়ািছ-এই পথ ধিরয়া '��সীয়া' 
নগের যাইেব। এই পথ ধিরয়া একটু �তপেদ চিলয়া �গেল রাি� �ভােতর পূেব�ই ��সীয়া নগের যাইেত পািরেব। ঐ নগের আমার ভাই আেছন, 
তাঁহার নাম- এই নাম� মেন কিরয়া রািখেয়া। নাম কিরেল তাঁহার বাস�ান �লােক �দখাইয়া িদেব। আিম �য �তামািদগেক পাঠাইেতিছ, তাহার িনদশ�ন 
আমার এই অ�রুী িদেতিছ, সাবধােন রািখেয়া! িকছু বিলেত হইেব না। এই অ�রুী আমার �াতােক িদেলই িতিন �তামািদগেক �তামােদর গম��ােনর 
কথা িজ�াসা কিরেবন। �তামরা মিদনার নাম কিরেয়া, �য উপােয় হয়-�য �কান �কৗশেল হয়-�তামািদগেক িতিন মিদনায় পাঠাইয়া িদেবন। এই অ�রুী 
লও। �খাদার হােত �তামািদগেক সিঁপলাম। শী� এই পথ ধিরয়া চিলয়া যাও। �কান ভেয়র কারণ নাই। সব�িবপদহর জয় জগদীশ �তামািদগেক রা 

কিরেবন।" �াতৃ�য় িবেশষভােব কৃত�তা জানাইয়া অ�রুীসহ িবদায় �হণ কিরয়া ��সীয়ার পেথ যাইেত লািগেলন। 

�েয়ািবংশ �বাহ /৪ 

দয়াময় এলািহর অিভে�ত কােয� বাধা িদেত সাধ� কার? কার �মতা তাঁহার িবধােনর িবপয�য় কের? �াতৃ�য় সারািনশা ��পেদ হাঁ�য়া বড়ই �া� 
হইেলন। �জ�� বিলেলন, "ভাই, বহু দূের আিসয়ািছ। '�ফা' হইেত বহুদূর ��সীয়া নগর-এই �সই ��সীয়া।" রাি� �ভাত হইয়া আিসল। একটু ি�র 



হইয়া বিসেতই ঊষার আেলােক চতুিদ�ক নয়নফলেক �িতফিলত হইেত লািগল। �াতৃ�য় এখেনা িনভ� েয় বিসয়া আেছন, �কৃিতর কল�ােণ, ঘটনার চে� 

কী সাংঘািতক ব�াপার ঘ�য়ােছ, তাহার িকছুই জািনেত পােরন নাই। অদ�ৃিলিপ খ�াইেত মানুেষর সাধ� কী? �াতৃ�য় সারা� রাি� �� পেদ 
হাঁ�য়ােছন -সত�। মেন মেন ি�র কিরয়ােছন, বহু দূের আিসয়া পিড়য়ািছ। এ�েল আর আবদ�ুা� �জয়ােদর ভেয় ভািবেত হইেব না। হা অদ�ৃ! 
তাঁহােদর ধারণা-ভাবনা স�ূণ� ভুল। ��সীয়ার পথ ভুিলয়া সারা� রাি� �ফা নগেরর মেধ�ই ঘুিরয়ােছন। এিদেক রাি�ও �ভাত হইল। চে�র ধাঁধা 
ছু�য়া �গল। �াণ চমিকয়া উ�ল। �জ�� বিলেলন, "ভাই আমােদর কপাল ম�! হায়! হায়! কী কিরলাম! �াণপেণ পির�ম কিরয়া সারারাত 
হাঁ�লাম, িক কপাল! এই �তা �সই, আমািদগেক �য �ােন রািখয়া ��সীয়ার পথ �দখাইয়া িগয়ােছন-এ �তা �সই �ান।" কিন� �াতাও চমিকয়া উ�য়া 
বিলেলন, "হাঁ ভাই! �ক কথা! �য �ান হইেত িতিন িবদায় হইয়ািছেলন, এ �তা �সই পথ-�সই পথপাে��র দশৃ�।" 
ঘ�য়ােছও তাহাই। কারাধ�� ম�ুর �য �ােন তাঁহািদগেক রািখয়া চিলয়া িগয়ােছন, সারািনশা ঘুিরয়া �ভােত আবার �সই �ােনই আিসয়ােছন।  

�াতৃ�য় �সই সময় আ�ল�ােণ বিলেত লািগেলন-�মাহা�দ �জ��, এ�ািহম কিন�, �জ�� বিলেতেছন, "ভাই এখন উপায়? �ােণর ভাই এ�ািহম! এবার 
আর বাঁিচবার উপায় নাই! এখন উপায়? একবার নয়, দইুবার এইরূপ ভুল! আর আশা কী? �াতঃ! এইবাের রাজা �জয়াদ আমািদগেক জীব� 
ছািড়েব না।"  

এ�ািহম বিলেলন, "িনরাশ হইয়া এই �ােন বিসয়া থাকা কথাই নেহ। সূেয�াদয় না হইেতই আমরা �কাশ� পথ ছািড়য়া স�েুখর ঐ �খারমা �ভৃিত 
ফেলর বাগানমেধ� লুকাইয়া থািক! �কান �কাের িদনটা কাটাইেত পািরেলই �বাধ হয় বাঁিচেত পািরব। স��া �ঘার হইেল আমরা মিদনার পথ ধিরব।"  

�মাহা�দ বিলল, "ভাই! তেব উঠ, আর িবল� নাই।"  

কিনে�র হ� ধিরয়া অিত ��পেদ িনকট� �খারমার বাগােন যাইয়া �দিখেলন, �ছাট-বড় বহু বৃ�পূিরত িব�ৃত ফেলর বাগান; বাগােনর মেধ� জেলর 
নহর বিহয়া যাইেতেছ। �াতৃ�য় এগাছ-�সগাছ স�ান কিরয়া নহেরর ধােরর পুরাতন এক� বৃে�র �কাটের দইুেদহ জড়সড়ভােব এক কিরয়া 
সাধ�ানুসাের আ�েগাপন কিরেলন; িক� একিদেক �য ফাঁক রিহল, �সিদেক তাঁহােদর দিৃ� পিড়ল না। �য সকল বৃে�র ছায়া নহেরর জেল পিড়য়া 

ভািসেতিছল, মৃদমু� বায়-ুআঘােত ছায়াসকল কখন কাঁিপেতেছ, কখেনা �ু�-বৃহৎ আকার ধারণ কিরয়া জেলর মেধ� �যন ছু�য়া যাইেতেছ। জেলর 
�ু� �ু� তর� সিহত বৃ�সকেলর ছায়াও �হিলয়া দিুলয়া ছুটাছু� কিরেতেছ। �াতৃ�য় �য বৃ�েকাটের গায় গায় িমিশয়া বিসয়ােছন, �কাটের �েবশ 
অংেশর �ান অনাবৃত থাকায় তাঁহােদর ছায়া জেল পিতত হইয়া, বৃ��ায়া সিহত কি�ত, স�ুিচত, �শ�, �ূল, সূ�, দীঘ� আকাের নানা�কার 
আকার ধারণ কিরেতিছল!  

বাগােনর এক পাে�� ভ�েলােকর আবাস�ান। �সই ভ�েলােকর বা�র পিরচািরকা নহেরর জল লইেত আিসয়া জেল �ঢউ িদয়া কলসী পূণ� কিরেত 

কিরেত হঠাৎ বৃ��ায়ার �িত তাহার দিৃ� পিড়ল। বৃ�েকাটেরর ছায়ার মেধ� অন� এক�কার ছায়া �দিখয়া পিরচািরকা কলসী জেল ডুবাইয়া িচ�া 
কিরেত লািগল। বৃ�েকাটের িকেসর ছায়া-িদি� দেুটা �জাড়া মানুেষর মত �বাধ হইেতেছ। কান, ঘাড়, িপঠ �� �দখা যাইেতেছ,-এ কী ব�াপার! 
িকছুই ি�র কিরেত পািরল না। জলপূণ� কলসী ডা�ায় রািখয়া �য বৃে�র ছায়ামেধ� ঐ অপরূপ ছায়া �দখা যাইেতিছল, এক পা দইু পা কিরয়া �সই 
বৃে�র িনকেট যাইয়া �দেখ �য, দইু� বালক উভেয় উভয়েক জড়াইয়া ধিরয়া একেদহ আকার রিহয়ােছ। পিরচািরকা বালক�েয়র অব�া �দিখয়া 
অ�ের আঘাত�া� হইল, �দেয় ব�থা লািগল। মুেখ বিলল,-"আহা! আহা! �তামরা কাহার �কােলর ধন? বাছাের! দইুজেন এরূপভােব এই পুরাতন 
বৃে�র �কাটের লুকাইয়া রিহয়াছ �কন, বাবা? আমােক �দিখয়া এত ভয় কিরেতছ �কন বাপ? আহা বাছা! �তামােদর িক �ােণর মায়া �নই? ওের 
বাপধন! ঐ �কাটের সাপ-িব�ুর অভাব নাই! কার ভেয় �তারা এভােব গলাগিল ধিরয়া নীরেব কাঁিদেতিছ�। বাপধন! বল, আমার িনকেট মেনর 
কথা বল, �কান ভয় নাই। বাবা, �তারা আমার �পেটর স�ানতুল�। দইুখািন মখু �যন দইুখািন চাঁেদর একখািন চাঁদ! বাবা! �তারা িক দইু� ভাই? 
মুেখর গড়ন, হােতর িপেঠর গঠন �দিখয়া তাহাই �বাধ হইেতেছ। �তারা দইু� ভাই িক এক মােয়র �পেট জি�য়ািছ� বাপ? �কা� দঃুিখনীর স�ান 
�তারা? বল বাবা-শী� বল। কার ভেয় �তারা লুিকেয় আিছ�?"  

�াতৃ�েয়র মুেখ �কান কথা নাই। দইু ভাই আেরা হাত আঁ�য়া গলাগিল ধিরয়া মাথা নীচু কিরয়া রিহেলন।  

পিরচািরকা িনকেট যাইয়া মৃদ ুমৃদ ু�ের সজল চে� বিলেত লািগল,-"হাঁ বাবা! �তারা িক �সই মিদনার মহাবীর �মা��লেমর নয়েনর পু�িল-�দেয়র 
ধন-�জাড়া মািণক? তাই বুিঝ হেব! তাহা না হইেল এত রূপ '�ফার' �কান �ছেলর নাই, আহা! আহা! �যন দ�ু ননীর পুতুল, �সানার চাঁদ, �জাড়া 
মািণক। বাবা! �তােদর �কান ভয় নাই, আিম-আিম অিত সাবধােন রািখব। রাজবাড়ীর �ঢডরা শুিনয়ািছ। �সজন� �কান ভয় কির না। আিম �তােদর 
কথা কাহার িনকেটও বিলব না। �তারা আমার �পেটর স�ান, আয় বাবা! আমার অ�েলর মেধ� আয়, �ােণর মােঝ রাখব।"  



�াতৃ�য় �কাটর হইেত সজলনয়েন বািহর হইয়া পিরচািরকার সে� সে� চিলেলন। দয়াবতী বালক�য়েক গা�বে�র আবরেণ ঢািকয়া আপন ক��র 
িনকট লইয়া �গল।  

বালক�েয়র কথা �ফানগের �গাপন নাই। �াের �াের �ঢডরা �দওয়া হইয়ােছ-ধিরয়া িদেত পািরেলই সহ� �মাহর পুর�ার, আ�য় িদেল আ�য়দাতার 
�াণ তখনই শূেলর অ�ভােগ সংহার,-তাহােত ি�তীয় আেদেশর অেপ�া নাই। গৃহক�� এ সকল জানা সে�ও দইু ভােয়র ম�েক চুমা িদয়া অ�ল �ারা 
তাহােদর চুজল মুছাইয়া বিলেত লািগেলন,-"বাবা! �তারা 'এিতম!' �তােদর �িত �য দয়া কিরেব, তাহার ভাল িভ� ম� কখেনাই হইেব না। আয় 
বাবা, আয়! আিম �তােদর মা, মােয়র �কাল �থেক �কউ িনেত পারেব না। �তােদর এই মােয়র �াণ �দহ থািকেত �তােদর দইুজনেক িনেত পারেব না। 
আয়! �তািদগেক খুব িনজ� ন গৃেহ িনেয় রািখ। আর িকছু খাও বাবা! �খাদা �তােদর র�ক।" গৃিহণী দইু �াতােক িবেশষ যে� এক িনজ� ন গৃেহ 
রািখেলন। িবছানা পািতয়া িদয়া িকছু আহার করাইেলন। �ােণর ভেয় �ুধা-তৃ�া থািকেলও খায় �ক? গৃহক�� আপন �পেটর স�ােনর অিন�ায় �যমন 
মুেখ তুিলয়া তুিলয়া আহার করান, �সইরূপ খাদ�সাম�ী হােত তুিলয়া �াতৃ�েয়র মুেখ িদেত লািগেলন। আহার �শষ হইেল বিলেলন, "বাবা! �তামরা 
কথাবাত� া বিলেয়া না, চুপ কিরয়া এই িবছানায় শুইয়া ঘুমাও। পুনঃ আহােরর সময় উপি�ত হইেল আিম আিসয়া �তামািদগেক জাগাইয়া খাওয়াইব। 
�তামরা ঘুমাও, সারারাত জািনয়াছ, আর কত হাঁটাই হাঁ�য়াছ-ঘুমাও, �কান িচ�া কিরেয়া না।"  

�য বািড়র ক�� দয়াবতী, পিরচািরকাগণও তাঁহারই অনুরূপ �ায় �দখা যায়। বালক�েয়র কথা ক�� আর পিরচািরকা িভ� �কহই জািনেত পািরল না।  

বা�র কত� ার নাম হােরস। কত� া বা�েত িছেলন না। কায�বশতঃ �তূ�েষই নগরমেধ� গমন কিরয়ািছেলন। িদন গত কিরয়া রাি� এক �হেরর পর 
আধমরার মত হইয়া বা�েত আিসেলন। গৃিহণী িবলে�র কারণ িজ�াসা কিরেল কত� া বিলেলন, "�স কথা আর কী বিলব। আমার কপাল ম�, 
আমার চে� পিড়েব �কন? সারা� িদন আর এই রাি�র এক �হর পয�� কত গিল-পথ, কত বড় বড় রা�ায়, �দাধারী ঘেরর �কােণর আড়ােলর মেধ�, 
কত ভা�া বািড়র বািহের-িভতের, কত �ােন খুিঁজলাম। আমার এ-�পাড়া অদেৃ� তাহা ঘ�েব �কন? আিম হতভাগ�, িচরকাল দঃুখ-কে�র সিহত 
আমার ঘিন�তা, আ�ীয়তা-আমার চে� পিড়েব �কন? অনটন আমার অে�র ভূষণ, অল�ী আমার সংসার িঘিরয়া বিসয়ােছ, শয়তান আমার 
িহৈতষী ব�ু সািজয়ােছ, আিম �দখা পাইব �কন? আমার চে� পিড়েব �কন? এত পির�ম বৃথা হইল। সারা� িদন উপবাস, না �খেয় কত �ােনই �য 
ঘুিরয়ািছ দঃুেখর কথা িক বিলব? হায় হায়! আমার কপাল! একজেনর চে� অবশ�ই পিড়েব,লােল লাল হইেব।" 

গৃিহণী বিলেলন, "আসল কথা �তা িকছুই শুিনলাম না। আিম িজ�াসা কিরলাম, এত িবল� হইল �কন? তুিম সাত �াম �বড় িদয়া ভাগ�িলিপ-অদ�ৃ 
ম�, এই সকল খামেখয়ালী কথা বেল বসেল? সারা� িদন আর রাি�ও �ায় �দড় �হর, এত সময় �কাথায় িছেল? কী কিরেল? তাহাই শুিনেত চাই। 
আর এক� কথা। আজ তুিম �যমন দঃুেখর সিহত আে�প কিরেতছ,-অদেৃ�র �দাষ িদেতছ, এরূপ আে�প, কপালেদােষর কথা �তা আর কখেনা 
�তামার মুেখ শুিন নাই?"  

হােরস দঃুিখতভােব নাঁিকসুের �ীণ �ের বিলেত লািগল, "�তামায় আর কী বিলব। আমােদর বাদশাহ �জয়া�, মিদনার হজরত �হােসনেক �ােণ 
মািরবার �যাগাড় কিরয়া, িমথ�া ��, িমথ�া রাজ�দান ভাণ কিরয়া হজরত �হােসেনর িনকট প� িদয়ােছন -"  

গৃিহণী বিলেলন, "�স-সকল কথা আমরা জািন। হজরত �হােসেনর অে� �মা��লম আিসল, তাহার পর �মা��লমেক �কৗশল কিরয়া মািরবার কথাও 
জািন।"  

"তেব �তা তুিম সকলই জান। �সই �মা��লেমর দইু পু� পালাইয়ােছ। তাহােদর জন� রাজসরকার হইেত �ঘাষণা হইয়ােছ, ধিরয়া িদেত পািরেলই এক� 
হাজার �মাহর পুর�ার পাইেব। �থম শহরেকােতায়াল-হােত ধরা পিড়য়ািছল। বাদশাহ নামদােরর দরবাের হািজর কিরেল, আমােদর বাদশাহ �ছেল 
দইু�র মুেখর ভাব, সু� সু�র মুখ দখুািন, �দেহর গঠন �দিখয়া-মাথা কাটার আেদশ িদেত পািরেলন না। বি�খানায় কেয়দ রািখেত অনুমিত 
কিরেলন। বি�খানার �ধান কম�চারী 'ম�ুর' �ছেল দইু�র রূেপ �মািহত হইয়া তাহািদগেক ছািড়য়া �দয়! বাদশা নামদার পয�� �সই খবর হইেল 
ম�ুেরর িশরে�দ হইয়ােছ! আজ নূতন �ঘাষণা জাির হইয়ােছ, "�য �সই পলািয়ত �ছেল দইু�েক ধিরয়া িদেব, তাহােক পাঁচ হাজার �মাহর পুর�ার 
�দওয়া হইেব। �য আ�য় িদয়া �গাপেন রািখেব, ম�ুেরর ন�ায় তাহারও িশরে�দ �সই দে�ই হইেব।" আিম �মা��লেমর �ছেল দ�ুর জন� আহার-িন�া-
িব�াম ত�াগ কিরয়া �কাথায় না স�ান কিরয়ািছ। ধিরয়া বাদশার দরবাের হািজর কিরেত পািরেলই, পাঁচ হাজার �মাহর! �য পাইেব, �স কত কাল 
বিসয়া খাইেত পািরেব! বুিঝয়া চিলেল হয়ত মহা ধনী হইয়া কত পুরুষ পয�� সুেখ থািকেত পািরেব। এত স�ান কিরলাম, িকছুই কিরেত পািরলাম 
না। আজ �বিশ টাকার �লােভ হাজার হাজার �লাক পাহাড়-জ�ল, �যখােন যাহার সে�হ হইেতেছ �সইখােনই খুিঁজেতেছ। আিম বহু দূের িগয়ািছলাম। 
�কাথাও িকছু না-পাইয়া �শেষ আমারই �খারমার বাগােন খুিঁজয়া ত�ত� কিরলাম, �িত বৃে�র �গাড়া, �কাটর খুিঁজলাম, �কাথাও িকছু পাইলাম না। 
তাহােতই বিলেতিছলাম, আমার ভােগ� ঘ�েব �কন? হতভাগার চে� পিড়েব �কন?" 



গৃিহণী বিলেলন, "হায়! হায়! �সই িপতৃহীন অনাথ বালক দইু�েক ধিরয়া দরু� জােলম বাদশার িনকেট িদেল পাঁচ হাজার �মাহর পাইেব তাহা সত�, 
িক� আর এক� �দয়িবদারক মম�াহত সাংঘািতক কথাটা কী �তামার মেন উদয় হয় নাই? িনরপরাধ দইু এিতমেক বাদশার হােত িদেল, �স িন�ুর 
পাষাণ�াণ শাহ �জয়া� কী তাহািদগেক ��হ কিরয়া যে� রািখেব? না, তাহােদর িচরদঃুিখনী জননীর িনকট মিদনায় পাঠাইয়া িদেব? হােত পাইবামা� 
িশরে�দ-উহু! বালক দইু�র িশরে�েদর হু�ম �দান কিরেব। তাহা হইেল হইল িক? তুিমই বালক দইু�র বেধর উপি�ত কারণ হইেল। 

তৎপিরবেত� কতকগুিল �মাহর পাইেব সত�-আ�া বল �তা, �স �মাহর �তামার কতিদন থািকেব? এখন �য অব�ায় আছ, দয়াময় দাতা অনু�হকারী 
ঈ�েরর িনকট কৃত� হও। �তামার সমে�ণীর �লাক জগেত কত �ােন কত �কার ক� �ভাগ কিরেতেছ। �তামা অেপ�া কত উ�ে�ণীর �লাক �তামা 
হইেত ম� অব�ায় িদন কাটাইেতেছ। তুিম সকল িবষেয় িনি��-মহা সুখী। ইহার উপেরও �তামার �লােভর অ� নাই। িবচারকত� া অি�তীয় এলািহর 
�িতও �তামার ভি� নাই ভয়ও নাই, িতিন সব�দশ� তাহাও �যন �তামার মেন নাই! হায়! হায়! �তামার মত পাষাণ�াণ-পাথেরর �দহ �তা আিম 
কাহােরা �দিখ নাই! িপতৃহীন িনরপরাধ বালক�েয়র �দহ-রে�র মূল�ই নরপিত �জয়া�-চে� পাঁচ হাজার �মাহর! হইেত পাের-তাহার চে� অন�রূপ। 
হউক পাঁচ হাজার �মাহর। তুিম �স র�মাখা �মাহেরর জন� এত লালািয়ত �কন? তুিম িক বুঝ নাই-ঐ দইু বালেকর শরীেরর রে�র মূল� পাঁচ হাজার 
�মাহর। র�েপারা �মাহেরর �লােভ অমূল� বালক দ�ুর জীবেনর �িত ল�� না কিরয়া িনেজর িবষময় অ�ায়ী সুেখর �িত দিৃ� কিরেতছ। আর এক 
কথা, �স �দয় িক-না? পাও িক-না? প�হাজার �মাহর �তামার ল��, অ�েরও ঐ কথা জািগেতেছ। বালক দইু�েক যিদ ধিরেত পাির,-পাঁচ� হাজার 
খাঁ� �সানার টাকা। হা অদ�ৃ!-আমার কপােল িক তাহা আেছ? মেন মেন এই ভােবর কথাই �তা ভািবেতছ? বারবার �সই নর-র�মাখা কদয� 
�মাহরগুিলর �িতই অ�র-চ�ুেত ক�নার-'সাজান'-পা� �দিখেতছ। �মাহেরর জন� �কাশ� অে�পও কিরেতছ। বালক দ�ুর জীবেনর মূল� হইেত 
�মাহেরর মূল�ই অিধক ি�র কিরেতছ। জােলম, �তামার মেন মায়া দয়ার এক� পরমাণুও নাই। এক �ফাঁটা র�ও নাই। �তামার �দেয় সাধারণ র� 
নাই,-পাথরচুয়ান রস থািকেত পাের। কারণ �তামার �দয় পাষাণ, �দহটা �পাড়া মা�র, অি�-ম�া সমুদয় ক�ের পূণ�। ইহােত আর আশা কী?" 

"তুিম বুিঝেব িক? যাহার শরীর িকছুেতই সমানভােব ঢােক না হাজার ঢাক, হাজার �বড় দাও-অসমান থািকেবই থািকেব। তুিম জগৎ সংসােরর িক 
বুিঝেব? তুিম �বাঝ-�থম অল�ার, তাহার পর টাকা পয়সা, তাহার পর �ামীেক একহােত রাখা। আর িক �বাঝ? �ছেল হল �মা��লেমর, মাথা 
কা�েব �জয়া�, তাহােত �তামার চে� জল আেস �কন? পেরর �ছেল পের কা�েব আমােদর িক? রাজা �জয়া� �মা��লমেক �ােণ মািরয়ােছ, তাহার 
�ছেল দটুােকও মািরয়া �ফলুক, �ছেলর মােক ধিরয়া আিনয়া হয় �ােণ মারুক,-না হয় ভালবািসয়া, রাণী কিরয়া অ�ঃপুের রাখুক,-�তামার আমার িক? 
মাঝখােন আমার পাঁচ� হাজার �মাহর লাভ হইেব। এ কােয� �চ�া কিরব না? �তামার অ�ল ধিরয়া-�চনা নাই, জানা নাই, �মা��লেমর জন�-তাহার 
দইু� পুে�র জন� কাঁিদেত থািকব? এইরূপ বুি� আমার হইেল আর চাই কী?-সংসার ট�েন-কসা।-এেকবাের কাবার। শুন কথা! �ছেল দইুটা যা'র 
চে� পড়েব �সই ধরেব। ধরেলও িনি�� নেহ। িব� বাধা অেনক। কত �লাক ছুটাছু� কিরেতেছ। কত গু�া ঐ �খাঁেজ বািহর হইয়ােছ। কার হাত 
�থেক �ক কািড়য়া লইয়া বাদশার দরবাের দািখল কিরেব-তাহা �ক জােন? ধিরেত পািরেলও কৃতকােয�র আশা অিত কম। যাহা হউক, শুন আমার 
মেনর কথা। যিদ �ছেল দ�ুেক হােত পাই-আর িনরাপেদ �জয়াদ-দরবাের লইয়া যাইেত পাির-আর �তামার ভাল হউক-যিদ প�জাহার �মাহর পাই, 
িতন হাজার �মাহর ভাি�য়া মাথা হইেত পা পয��, আবার পা হইেত মাথা পয�� ডবল �পেচ �সানা িদয়া �তামার এই স�রু �দহখািন �মাড়াইয়া জড়াইয়া 
িদব। �দখ �তা এখন লাভ কত?"  

গৃিহণী অিতশয় িবষাদভােব �ামীর মুখ �চাখপােন চািহয়া বিলেত লািগেলন, "�দখ! আিম �তামার কথায় বাদ �িতবাদ কিরব না। বাধা িদেতও চািহ 
না;-�তামােক উপেদশ িদবার �মতাও আমার নাই। আিম �তামার িনকট িমনিত কিরয়া বিলেতিছ, সিবনেয় �াথ�না কিরেতিছ, তুিম �মাসেলেমর �সই 
�ছেল দইু�র স�ােন আর যাইেয়া না;-ইহাই �াথ�না। আিম �তামার িনকট রিত পিরমাণ �সানাও চািহ না এবং র�মাখা �মাহেরর জন� লালািয়তও 
নিহ। িপতৃহীন বালক�েয়র �শািণতরি�ত �মাহর চে� �দিখেত ই�া কির না, ছঁুইেতও পািরব না। জীবন কয় িদেনর? ঈ�েরর িনকট িক উ�র 
কিরেব? আিম �তামার দখুািন হাত ধিরয়া অনুেরাধ কিরেতিছ, আমার মাথার িদি� িদয়া বিলেতিছ, তুিম �লােভর বশীভূত হইয়া এমন কােয� �বৃ� 
হইও না।"  

হােরস �ীরে�র কথায় ��ােধ আগুন হইয়া, র�-আঁিখ ঘুরাইয়া বিলেলন, "চুপ! চুপ! নারীজািতর মুেখ ধম�কথা আিম শুিন না। এখন খাইবার িক 
আেছ শী� িনেয় এস! একটু িব�াম কিরয়া এই রাি�েতই আবার স�ােন বািহর হইব! �দিখ, কপােল কী আেছ! �তার ও িমছিরমাখা কথা আিম শুিনেত 
ই�া কির না।"  

হােরেসর �ী আর �কান কথা কিহেলন না। �ামীর আহােরর আেয়াজন কিরয়া িদেলন। হােরস মেন মেন নানা িচ�া কিরেত কিরেত অন�মনে� আহার 
কিরেলন। হ�-মুখ �ালন কিরয়া অমনই শয়ন কিরেলন। এত পির�েমও তাঁহার চে� িন�া নাই। �কাথায় �মা��লেমর স�ান দ�ুেক পাইেবন; �কা� 
পেথ, �কাথায়, �কা� �ােন �গেল তাঁহােদর �দখা পাইেবন? �দখা পাইয়া কী �কাের ধিরয়া রাজদরবাের লইয়া যাইেবন;-এই িচ�া তাঁহার মাথার মেধ� 

ঘুিরেত লািগল। বালক দ�ুর �দখা পাওয়া-পাঁচ হাজার �সানার টাকা-এই সকল ভািবেত ভািবেত বহু�ণ পের ঘুমাইয়া পিড়েলন। 



�েয়ািবংশ �বাহ /৫ 

গৃিহণী �দিখেলন �ামী �ঘার িন�ায় অেচতন। কী উপােয় �ছেল দ�ুেক র�া কিরেবন, এই িচ�া কিরয়া পরামেশ� বিসেলন। এ পয�� পিরচািরকা িভ�, 
বািড়র অন� কাহােকও বালক�েয়র কথা বেলন নাই। এখন বাধ� হইয়া �ামীর ঐরূপ ভাব �দিখয়া তাঁহার মুেখর কথা শুিনয়া দয়াবতী ��হময়ী রমণী 
অি�র হইয়ােছন। কী উপােয় িপতৃহীন বালক�য়েক র�া কিরেবন? �ামীর মেনর ভাব-অদ�কার ভেয়র কারণই অিধক, আর আ�েয়র �ান 
�কাথায়? �কাশ হইেল �ছেল দ�ুর মাথা যায়। হইেত পাের িনেজর �ােণর আশা অিত স�ীণ�। �ামী পুর�ােরর �লােভ �ীর িবেরাধী হইেত পােরন। 
আর একটা �গােলর কথা, �ামীর সে� বালক দ�ু লইয়া কথা�র হইেল পাড়া-�িতেবশী সকেলই জািনেব! ভাল কিরেত �কহ আেগ যাইেত চােহ না; 
ম� কিরেত �কামর বাঁিধয়া �দৗিড়েত থােক। যাইয়া বিলেলই হইল-অমুেকর ঘের িছল। অমুক �ীেলােকর আ�েয় িছল। আর �ােণর আশা কী?-সকল 
কথা ভািবয়া িচি�য়া আেরা দইু� �লােকর সিহত পরামশ� কিরয়া কায� করাই ি�র কিরেলন।  

একজন তাঁহার গভ� জাত পু�; �স বুি�মা�, িবচ�ণ-দয়ার শরীর, �স শরীের িপতার গুণ অ� িছল, মাতার গুণ অিধক;-�সই একজন। আর এক পু� 
তাঁহার গভ� জাত নেহ,-পালকপু�। �শশবকাল হইেত আপন �ন�পান করাইয়া �িতপালন কিরয়ােছন। তাঁহার স�ূণ� গুেণর অিধকারী �সই পালকপু� 
হইয়ােছ। �সই তাঁহার স�ূণ� িব�াসী। আপন গভ� জাত পু� তাহার িপতা হােরেসর কথা অমান� কিরেত পাের না। অন�ায় কায� হইেলও �িতবাদ কের 
না,-চুপ কিরয়া নীরেব থােক। পালকপু�� তাহা নেহ। �স তাঁহারই অনুগত-বাধ�, হােরেসর কথা �স শুেন না। হােরস �কান অন�ায় কথা বিলেল �স 

অকপেট িনভ� েয় তাহার �িতবাদ কের। 

তাহার মেন ধারণাই এই �য, যাঁহার শরীেরর �শািণেত আমার জীবন র�া হইয়ােছ, �দহ বৃি� হইয়ােছ, যাঁহার ��হ-মমতা অনু�েহ এত বড় হইয়ািছ, 
িতিনই আমার সব��-িতিনই আমার পূজনীয়া, িতিনই আমার মুি�দা�ী মাতা,-মাতাই আমার স�ল-মাতাই আমার বল। হােরস-জায়া িনশীথ সমেয় 
দইু পু�েক চুিপ চুিপ ডািকয়া আিনয়া অন� কে� অিত িনজ� ন �ােন দইু পু�েক স�েুখ কিরয়া বিসেলন।  

পালকপু�েক বিলেলন, "বাবা! তুই আমার �পেট না জি�েলও আিম �তােক আমার বুেকর দধু িদয়া �িতপালন কিরয়ািছ। কত মল-মূ� দইু হােত 
পির�ার কিরয়া �তােক বাঁচাইয়ািছ। বাবা! তুই আমার শরীেরর সার অংশ �ারা �িতপািলত হইয়ািছ�। আমার শরীেরর র� অংেশ �তার �দহপুি� 
হইয়ােছ।" আপন গভ� জাত স�ােনর হ� ধিরয়া বিলেলন, "বাবা! �তােত আর এেত িভ� কী? অিত সামান�! �সই সামান� অংশটু� ছািড়য়া িদেল-
তুইও �যমন, (পালকপুে�র হ� ধিরয়া-) এও �তমনই। পিরচািরকােক �য কথা বিলেত বিলয়ািছলাম, �তামােদর দইু জনেক এক� বসাইয়া �স তাহা 
বিলয়ােছ। �তামরা সকলই শুিনয়াছ। এখন �সই বালক দইু�র র�ার উপায় িক? আিম ভািবয়ািছলাম �তামােদর িপতা বা� আিসেল, �ছেল দইু�র 
কথা বিলব। িতিন কতই দঃুখ কিরেবন। �ছেল দইু�র র�ার জন� িবেশষ �চ�া কিরেবন। এখন �দিখেতিছ, িতিনই তাহােদর সংহারক, িতিনই 
তাহােদর �াণনাশক-�ধান শ�। �মাহেরর �লােভ িতিন বালক দইু�েক ধিরবার জন� বহু �চ�া-বহু পির�ম কিরয়ােছন। িন�া হইেত উিড়য়া এই 
রাি�েতই পুনরায় তাহােদর অে�ষেণ ছু�েবন। িতিন যিদ বালক দইু�র স�ান পান, তাহা হইেল আর র�া নাই। িকছুেতই তাহারা দরু� বােঘর মুখ 
হইেত র�া পাইেব না-বাঁিচেব না। এ�েন �তামরাই আমার সহায়-স�ল। �তামরা দইু ভাই যিদ আমার সহায়তা কর, �তামরা দইু ভাই যিদ আমার 
পে� থািকয়া িপতৃহীন বালক দ�ুর র�র জন� �চ�া কর-তেব তাহারা বাঁিচেত পাের। �তামােদর িপতার চে� পিড়েল আর িকছুেতই র�া পাইেব 
না।" 

দইু ভাই বিলল, "মাতঃ! আপিন ব�� হইেবন না। আমরা সকলই শুিনয়ািছ-বালক�েয়র অব�া সকলই শুিনয়ািছ, আমােদর বা�েতই আেছ তাহাও 
জািনয়ািছ! আপিন অত উতলা হইেবন না। িপতা গুরুজন, তাঁহার িন�া কিরব না। আমরা তাঁহার অথ�লালসার কথা শুিনয়া বড়ই দঃুিখত হইয়ািছ,-
আে�প কিরয়ািছ। িক কির, িপতা গুরুজন, তাঁহার কথার �িতবাদ করাই মহাপাপ; যাহাই হউক, আপিন িনি�� থা�ন; রাি� ি��হর অতীত 
হইেলই আমরা দইু ভাই, বালক�য়েক সে� কিরয়া মিদনায় যাইব। যিদ সুিবধা কিরেত পাির ভালই, না কিরেত পাির, আমরা সে� কিরয়া লইয়া 
মিদনায় রািখয়া আিসব।" 

গৃিহণী স��িচে� অথচ চ�ুজেল ভািসেত ভািসেত দইু পুে�র দইু হাত দইু হােত ধিরয়া আপন মাথার উপর রািখয়া বিলেলন, "বাবা, �তারা আমার 
মাথার উপর হাত রািখয়া বল �য, আমরা সাধ�ানুসাের বালক�য়েক রা কিরব।"  



পু��য় অকপটিচে� �ীকার কিরল, আর বিলল, "মাতঃ! আপিন িন�য় জািনেবন বালক�েয়র অিন� স�ে� আমােদর িপতার �কান কথা আমরা 
শুিনব না; বরং তাঁহার িবেরাধী হইব। আপনার আেদশ-আপনার আ�া পালন কিরেত যিদ আমােদর �াণও যায় ত�াচ আপনার আেদেশর অন�থা 

কিরব না, িক প�াৎপদ হইব না।"  

দইু পু� লইয়া গৃিহণী অন� গৃেহ পরামশ� কিরেতেছন। অন� কে� অিত িনজ� ন �ােন �াতৃ�য় শুইয়া আেছ। িভ� আর এক কে� হােরস শুইয়ােছন। 

ঈ�েরর মিহমার অ� নাই। �মাহা�দ ও এ�ািহম, িনজ� ন �ক িন�ায় িছেলন, হঠাৎ �মাহা�দ জািগয়া ��ন কিরেত কিরেত এ�ািহমেক জাগাইয়া 
বিলল, "ভাইের, আর ঘুমাইও না। শুন-��িববরণ শুন। এখনই িপতােক �ে� �দিখলাম। শুন, অিত আ�য� ��।"  

"�ে� �দিখলাম-আকােশর �ার হঠাৎ খুিলয়া �গল। �গ�য় �সৗরেভ জগৎ আেমািদত ও �মািহত হইল। �দিখলাম, �গ�য় উদ�ােন হজরত �মাহা�দ রসলু 

মকবুল (দ.), হজরত আলী (ক.), হজরত িবিব ফােতমা �জা�রা এবং হজরত 'হাসন-উদ�ােন �মণ কিরেতেছন। িপতৃেদব তাঁহােদর প�াৎ প�াৎ 
�বড়াইেতেছন। আমরা দইু �াতা দূের দাঁড়াইয়া আিছ। ইিতমেধ� হজরত রসুল মকবুল, আমােদর িপতৃেদবেক সে�াধন কিরয়া বিলেলন, '�মা��লম! 
তুিম চিলয়া আিসেল, আর �তামার দইু� পু�েক জােলেমর হে� রািখয়া আিসেল?' িপতৃেদব করেজােড় িনেবদন কিরেলন, "হজরত! এলািহর কৃপায় 
তাহারাও 'ইনশাআ�া�' আগামীকল� পিব� পদচু�েনর জন� আিসেব।"  

এ�ািহম বিলল, "ভাই! আিমও ঐ �� �দিখয়ািছ! আর িচ�া িক? রাি� �ভােতই আমরা িপতৃেদেবর িনকট যাইব। এস ভাই, এই�েণ দইু ভাই 
গলাগিল কিরয়া একবার শয়ন কির। জগেতর িন�ার আজ �শষ িন�া, িনিশরও �শষ। আমােদর পরমায়রুও �শষ! এস ভাই, এস! গলাগিল কিরয়া 
একবার শয়ন কির।" দইু ভাই এই বিলয়া উৈ�ঃ�ের কাঁিদয়া উ�েতই, পাপমিত হােরেসর িন�াভ� হইল। অিত �ে� শয�া ত�াগ কিরয়া �ীেক 
ডািকয়া িজ�াসা কিরল, "আমার বািড়েত বালেকর ��ন? কাহার ��ন! �কাথায় তাহারা? �কাথা হইেত তাহারা আিসয়ােছ? �ক তাহািদগেক 
�তামার িনকট আিনয়া িদল? শী�-শী� �দীপ �ািলয়া আন। আর যাহারা কাঁিদেতেছ, তাহািদগেকও আমার স�েুখ লইয়া আইস।"  

হােরস-জায়া নীরব। কারণ দদু� া� �ামীর িন�াভ�। �দীপ �ািলেত আেদশ। 'যাহারা কাঁিদেতেছ, তাহািদগেক আমার স�েুখ আনয়ন কর'-এই সকল 
কথায় সতী-সা�ী দয়াবতীর �াণপািখ �যন �দহিপ�র হইেত উিড়-উিড় ভাব কিরেত লািগল। কী কিরেবন, �কাথা যাইেবন-িকছুই �বাধ নাই-�ান 
নাই-নীরব। হােরস গৃিহণীর এইরূপ ভাব �দিখয়া অবা� হইেলন। এ কী? এ এরূপ হইল �কন? হােরস িজ�াসা কিরেলন, "�তামার এ কী ভাব হইল?" 
�কান উ�র নাই। িনব�ােক এেকবাের �ামীর মুখপােন চািহয়া রিহেলন। হােরস �ীর এইরূপ অন�মন� ভাব �দিখেত পাইয়া িনেজই �দীপ �ািলয়া �য গৃহ 
হইেত ��েনর শ� আিসেতিছল স�ান কিরয়া �দীপহে� �সই গৃেহ �েবশ কিরেলন। �দিখেলন, দইু� বালক গলাগিল কিরয়া শুইয়া কাঁিদেতেছ। হােরস 
�দিখয়া আ�য�াি�ত হইেলন। অ�ুট�ের বিলেলন, "এ কাহারা? আমার বািড়র িনজ� ন �ােন পরম রূপবান দইু� বালক শয়নাব�ায় কাঁেদ �কন?" 
হােরস কক� শভােব িজ�াসা কিরেলন, "�তারা �ক? কাঁদিছ� �কন? শী� ব�-�ক �তারা?"  

বালক�য় সভেয় উ�র কিরল, "আমরা হজরত �মা��লেমর পু�।" হােরস িনকেট যাইয়া হাঁপাইেত হাঁপাইেত বিলেত লািগল, "�মা��লেমর পু�! �তারাই 
�মা��লেমর পু�! আিম কী আহা�ক-কী পাগল! ঘের িশকার রািখয়া জ�েল ঘুিরেতিছ! কী পাগলািম! যা�, যাহা হইবার হইয়ােছ। আমার 
অদ�ৃেজােরই ঘের আিসয়ােছ। প� হাজার �মাহর পায় হাঁ�য়া আমার িনজ� ন ঘের আিসয়া রিহয়ােছ। এখন কী কির! রাি� �ভাত হইেত অেনক 
িবল�। আর যাইেব �কাথা!" এই বিলয়া দইু �াতার �জালেফ �জালেফ ব�ন কিরেলন। চুেল টান পড়ায় দইু ভাই কাঁিদয়া উ�েতই হােরস-িনদ�য় হােরস 
উভয় �াতার সুলিলত �কামল গে� সেজাের চেপটাঘাত কিরয়া বিলল, "চুপ! চুপ! কাঁদিব �তা এখনই মাথা �কেট �ফ��বা।"  

বিলেত বিলেত দইু �াতার হ� ব�ন কিরয়া, �াের িজি�র লাগাইয়া �ার �ঘিঁষয়া শয�া পািতয়া তরবািরহে� বিসয়া রিহেলন। �গতঃ বিলেত 
লািগেলন, "আর ঘুমাইব না। আর কী-�হাঃ �হাঃ! আর কী, �ভােতই �মাহেরর �তাড়া, �মাহেরর ঝনঝ�,-এইবার সুেখর সীমা কতদূর �দিখয়া লইব।"  

গৃিহণী কাঁিদেত কাঁিদেত �ামীর পা দখুািন ধিরয়া বিলেলন, "�ছেল দ�ুর �িত দয়া কর।" হােরস বিলেলন, "দয়া �তা কিরবই, রাি�টা আেছ বেল দয়া 
�দিখেত পাইেতছ না। একটু পেরই দয়া-মায়া সকলই �দিখেব।"  

"�দখ, তুিম আমার �ামী। �তামার পােয়র উপর মাথা রািখয়া বিলেতিছ �ছেল দইু�র �িত �কানরূপ অত�াচার কিরেয়া না। এিতেমর উপর �কানরূপ 
কক� শ ব�বহার কিরেত নাই। �ছেল দ�ুর �িত দয়া কর। টাকা কয় িদন থািকেব?"  



হােরস �ীর মাথায় পদাঘাত কিরয়া বিলল, "দূর হ!হতভািগনী, দূর হ! আমার স�েুখ হেত দূর হ! �তােক কী কিরব? তুই চেল যা-�তার কথাই 
শুিনব িক-না? পাঁচ হাজার �মাহর ল�ীর কথায়, বুড়ী রূপসীর মায়া কা�ায় ছািড়য়া িদব? এ �তা আমার ঘের �তালা টাকা। �দখ! িফের আমার 
িবছানার িনকট আ�িব িক মাথা মা�েত গড়াইয়া িদব। �তারা সকেল �ভেবিছ� কী? আমার চে� ঘুম নাই। �তােদর চে� ঘুম নাই। আর �তারা 
কখেনাই একথা মেন কির� না �য, �মা��লেমর দইু পু� আমার হাতছাড়া হইয়া �মাহরগুিল হাতছাড়া হইেব, তাহা হইেব না। আর �তারা যা ভাবিছ� 
তাহাও হইেব না। আিম িন�য় বুিঝয়ািছ, �মা��লেমর দইু পু�েক জীব� ভােব, মহারাজ �জয়ােদর দরবাের লইয়া যাইেত আমার মত �লােকর সাধ� 
নাই। পেথ বািহর হইেলই, চািরিদ� হইেত পুর�ারেলাভী গু�ার দল বালক দ�ুেক �জার কিরয়া লইয়া যাইেব। কী অন�ায় কথা! ধিরলাম আিম, 
পুর�ার পাইব আিম। তাহা না হইয়া যার বল �বিশ �সই বলপূব�ক লইয়া মহারাজ �জয়া�-দরবাের উপি�ত কিরয়া িব�ািপত পুর�ার লইেব। টাকার 

�লাভ বড় শ� �লাভ। আিম �স সকল ভিবষ�ৎ আশ�ার মেধ�ই যাইব না। রাি� �ভাত হইেলই �মা��লম-পু��েয়র শুধ ুম�ক লইয়া রাজদরবাের 
উপি�ত কিরব। তাহােতই আশা, পূণ� কায�িসি�। মহারাজ অিধক পিরমােণ স�� হইেবন।"  

�ীেক সে�াধন কিরয়া হােরস বিলেলন, "তুই �ীেলাক। ওের তুই কী বুিঝিব? এ সকল উপাজ� েনর অ� তুই কী বুিঝিব �র? �ছেল দ�ুও �দি�ছ ওেদর 
পাগলী মােয়র কথায় পাগল হইয়ােছ। আমার চে� ঘুম নাই। �তামােদর চে� ঘুম নাই? যা যা, �তারা িবছানায় যা!"  

এিদেক রাি� �ভাত সংবাদ, ��ুট দল স��ের �ফা নগরেক জা�ত কিরেত লািগল। হােরস �তূ�েষ উ�য়াই, �মা��লেমর পু��য়েক ব�ন কিরয়া 

�ঘাড়ার িপেঠ চাপাইয়া, সু-ধার তরবাির ও �ঘাড়ার বাগেডার হে� ধিরয়া �ফারাত নদীতীের যাইেত লািগল। হােরেসর দইু পু�ও তাহার প�াৎ 

প�াৎ �দৗিড়ল। গৃিহণীও কাঁিদেত কাঁিদেত অ�-প�ােত মাথায় ঘা মািরেত মািরেত ছু�েলন। গৃিহণীও দইু পু�সহ �গাপেন পরামশ� কিরয়ােছন, �য 
উপােয় হয় তাঁহারা িতনজেন একে� বালক দ�ুেক র�া কিরেবন, উপি�ত যেমর হ� হইেত র�া কিরেবন। পু��য় মাতার পদ�শ� কিরয়া �িত�া 
কিরয়ািছেলন, �দেহ �াণ থািকেত আমােদর দইু �াতার িশর �ে� থািকেত, �মা��লম পু��েয়র িশর �দহ-িবি�� হইেত িদব না। �দৗিড়েত �দৗিড়েত 
সকেলই �ফারাতনদী তীের উপি�ত হইেলন।  

হােরেসর �ণকালও িবল� সিহেতেছ না। শী� শী� কায� �শষ কিরয়া দইু �াতার দইু� মাথা মহারাজ �জয়া�-দরবাের উপি�ত কিরেলই তাহার 
কােয�র �থম পালা �শষ হয়। ি�তীয় পালা �মাহরগুিল গিণেত �য িবল�। �য �ঘাড়ার পৃে� বালক�েয়র মাথা চাপাইয়া রাজদরবাের লইয়া যাইেবন, �সই 
�ঘাড়ার পৃে�ই �মাহেরর ছালা তুিলয়া শী� বা�েত আিসেত পািরেবন। এইরূপ কায��ণালী মেন মেন ি�র কিরয়া শী� শী� বালক�েয়র মাথা কা�েত 
আ�হ কিরেতেছন। বালক দ�ুেক অ� হইেত নামাইয়া স�েুখ খাড়া কিরেলন। তাহারা যিদও িপতা �মা��লমেক �ে� �দিখয়া শী�ই িপতার িনকট 
যাইেতই হইেব ��েযােগ শুিনয়া আনি�ত হইয়ািছল, �স আন� কত�ণ? �হিকনী দিুনয়ার এমনই মায়া �য, তাহাক ছািড়বার কথা কেণ� �েবশ 
কিরেলই, �াণ কাঁিদয়া উেঠ। মৃতু�র কথা মেন পিড়েলই �দেয় ভেয়র স�ার হয়; �ােণর মায়া কাহার না আেছ? �মা��লম পু��য়, হােরেসর স�েুখ 
দ�ায়মান। উল� খরধার অিসহে�, কালা�েকর ন�ায় র�জবা সদশৃ আঁিখেত চািহয়া বালক দ�ুর আপাদম�ক �িত হােরেসর দিৃ�। দইু ভাই কাঁিদেত 
কাঁিদেত হােরেসর পদতেল মাথা রািখয়া বিলেত লািগেলন, "�দাহাই �তামার! আমািদগেক �ােণ মািরেয়া না। �তামার পদতেল মাথা রািখয়া বিলেতিছ 
আমািদগেক ছািড়য়া দাও। আমােদর িচরদঃুিখনী মােয়র মুখখািন একবার �দিখেত আমািদগেক ছািড়য়া দাও-মিদনায় যাই আর কখেনা �ফায় আিসব 
না।" 

�েয়ািবংশ �বাহ /৬ 
বালক�েয়র কাতর ��ন পাষাণ�াণ হােরেসর িকছুই হইল না। �স দরু� নরিপশাচ িপতৃহারা বালক�েয়র করুণ ��ন কেণ�ই কিরল না। এক� বণ�ও 
শুিনল না। হােরস বালক�েয়র িশর ল�� তরবাির উে�ালন কের, আবার �ক �য বাধা �দয় থািময়া যায়। আবার �ণকাল পের মুখ-চ�ু লাল কিরয়া 
আঁিখ�েয়র তারা বািহর কিরয়া বালক�েয়র িশর ল�� কিরয়া তরবাির একবার উে�ালন কের, আবার থািময়া যায়। কী মম�ঘাতী দশৃ�! হােরেসর 
এই অত�াচার অমানুিষক ব�বহার ও �দয়িবদারক ঘটনার সূ�পাত মু� আকােশ িদননাথ শত সহ� িকরণজাল িব�ার কিরয়া �দিখেতেছন। �ফারাত 
নদী তীের ঘটনা, �ফারাত জলও �দিখয়া যাইেতেছ, �বােহ �বােহ হােরেসর এই �কীিত�  �দিখয়া বিহয়া চিলয়া যাইেতেছ। নদীতীের িপতৃহারা অনাথ 
দ�ু বালক, কৃপাণধারী যমদূত-স�েুখ দ�ায়মান হইয়া কাতর কে� বিলেতেছ, "ওেগা! আমািদগেক �ােণ মািরেয়া না।" �ােণর দােয়, হ�ার পদতেল 
লুটাইয়া কাঁিদেত কাঁিদেত বিলেতেছ, "আমরা দিুখনীর স�ান। জনেমর মত িপতােক এই �দেশ হারাইয়ািছ। মােয়র মুখখািন �দিখব। �তামার িনকেট 
�াণিভ�া চািহেতিছ-আমােদর দইু ভােয়র �াণ এখন �তামারই হােত। দয়া কিরয়া আমােদর �াণিভ�া দাও। আমরা জীবেন আর �ফায় আিসব 
না।"  



বালক দইু� কতই অনুনয়-িবনয় কিরল-হােরেসর মন গিলল না। হােরেসর স�েুখ বধ�ভূেম বালক�য় দ�ায়মান। বামপাে�� হােরেসর দইু পু�-

িবষাদবদেন দ�ায়মান। দয়াবতী হােরস-জায়াও পু��েয়র প�াৎ-�মা��লম প�ু�েয়র �িত একদেৃ� চািহয়া �ামীর ভেয় নীরেব কাঁিদয়া চ�ুজেল 

ভািসেতেছন। হােরস এক-এক বার তরবাির উে�ালন কের, আবার থািময়া যায়। একবার বালক�েয়র মুেখর িদেক, তৎপেরই �ফারােতর জল-
��ােতর িদেক চািহয়া ঊে�� দিৃ� কের। �েমই িবল� হইেত লািগল।  

হােরস �যন িবর� হইয়া পালকপু�েক বিলল, "পু�! ধর �তা, আমার এই তরবাির। আজ �দিখব �তামার তরবািরর হাত। একেচােট দইু� বালেকর 
মাথা মা�েত গড়াইয়া দাও �দিখ!"  

পু� উ�র কিরল, "িপতঃ! আমােক �মা কিরেবন। আিম উহা পািরব না। িন�াপ, িনরপরাধ, �দাষশূন� দইু� িপতৃহীন অনাথ বালকেক টাকার 
�লােভ খুন কিরেত আিম পািরব না। কখেনাই পািরব না। বরং ঐ বালক�েয়র �াণ র�া কিরেত যাহা আবশ�ক হয় তাহা কিরব। আমার �াণ িদব, 
ত�াচ ঐ বালক�েয়র �িত �কানরূপ অত�াচার হইেত িদব না। আিম আপনার এবং এ অৈবধ আেদশ কখেনাই �িতপালন কিরব না। টাকার �লােভ 
মানুষ খুন! এ মানুেষর কায� নেহ,-ডাকাত! ডাকাত!"  

হােরস �রাষকষািয়ত �লাচেন র�আঁিখ ঘুরাইেত ঘুরাইেত বিলেত লািগল, "কী �র পামর! আমার কায� �তার চে� হইল অৈবধ? �তার এত িবচাের 
কাজ কী? আর এত ল�া-চওড়া কথা তুই কার কােছ িশেখিছ�? তুই আমার হু�ম মািনিব িক-না তাহাই বল? তুই �বটা ভাির �বধ?"  

"আপিন যাহাই বলুন, আিম মানুষ খুন কিরেত পািরব না। আর এই দ�ু বালকেক আিম র�া কিরব। আিম এত�ণ িকছুই বিল নাই। �দিখ আপিন 
পােপর �কা� সীমায় িগয়া উপি�ত হন? জািনেবন, িপতা বিলেত ঘৃণা �বাধ হইেতেছ। জািনেবন দসু� মহাশয়! জািনেবন �লাভীর �লাভ পূণ� হয় না। 
ঈ�র তাহার মেনর আশা পূণ� কেরন না। এই �দখ তাহার দ�ৃা�।"  

বালক�য় �িত চািহয়া বিলল, "এস ভাই! �তামরা এস। আিম �তামািদগেক এখনই মিদনায় লইয়া যাইেতিছ।"  

বালক�য় মিদনার নাম শুিনয়াই �যন, �ােণর ভয় ভুিলয়া �গল। হােরস-পালকপু�, হ� বাড়াইয়া বালক�েয়র হ� ধিরয়া ��ােড়র িদেক টািনেতই 
হােরস ��ােধ এক �কার �ানহারা হইয়া িবকি�ত কে� বিলল, "ওের! িনমকহারাম! আমার হাত �থেক, বালক�য়েক তুই কািড়য়া লইিব! �তার 
এত বড় �মতা? এত বড় মাথা! �তােকই আেগ িশ�া �দই।" পালকপুে�র দি�ণ হ� �মা��লম-পু��েয়র িদেক �সািরত, বালক�য়ও ঐ �সািরত হ� 
ধিরেত একটু মাথা �নায়াইয়া অ�সর �চ�া, এই সমেয় হােরেসর তরবাির পালকপুে�র �ীবা লে�� উে�ািলত হইল। চে�র পলক পিড়েতও অবসর 
হইল না। হােরেসর আঘােত পালকপুে�র িশর �ফারাত�েলর বালুকা-িমি�ত ভূিমেত গড়াইয়া পিড়ল। হােরেসর র�রি�ত তরবাির ঝনঝ� শে� 
কাঁিপয়া উ�ল। গৃিহণী পালকপুে�র অব�া �দিখয়া আর ��ন কিরেলন না। �ী�ভাববশতঃ অি�র হইয়া চতুিদ�ক অ�কারও �দিখেলন না-আপন 
গভ� জাত পুে�র �িত আেদশ কিরেলন, "বাছা এই �তা সময়; �তামার �িত�া পূরণ কর। বালক দ�ুেক র�া কর।" মাতৃ আ�া �া�মা� িপতৃহীন 
বালক�য়েক রা�স হােরেসর হ� হইেত বলপূব�ক কািড়য়া লইেত একলে� বালক�েয়র িনকেট পিড়েলন। হােরস পালকপুে�র িশর �দহিবে�দ কিরয়া 
বালক�েয়র �িত অিস উে�ালন কিরেতই দয়াবতী গৃিহণীর গভ� জাত স�ান �িত আেদশ-আেদশমা� বীর পু� বালক�য়েক বুেকর মেধ� কিরয়া আঘাত 
ব�থ� কিরেলন। হােরস ��ােধ কাঁিপেত কাঁিপেত বিলল, "ওের! তুইও �তার মােয়র কথায় আমার িবেরাধী হইয়ািছ�? আমার লােভ বাধা িদেত পািরিব 
না। �মা��লম পু��য়েক র�া কিরেত পিরিব না-পািরিব না। ওের মূখ�! �তার জন�ও যমদূত দ�ায়মান। �ছেড় �দ �ছাঁড়া দটুােক!" 

পু� বিলল, "কখেনাই ছািড়ব না। নরিপশাচ অথ�েলাভীর অথ�লাভ জন� জীব� জীবেক নরব�াে�র হে� িদব না-িদব না।"  

"িদিব না? আ�া যা তুইও যা,-িবে�াহী পু�েক চািহ না। যা �বটা জাহা�ােম যা-" মু�ত�মেধ� তরবাির কি�ত হইয়া িবজিলবৎ চমিকয়া �ীয় 
ঔরসজাত পুে�র �ীবােদেশ বিসয়া, িপতার আঘােত পুে�র িশর �ফারাত�েল �দহ িবি�� কিরয়া িদল। গৃিহণীর চে�র উপর এই সকল �দয়িবদারক 
ঘটনা ঘ�েতেছ। পালকপু� ও গভ� জাত পু�, দইু পুে�র খি�ত �দহ মা�েত পিড়য়া আেছ। দইু� ম�ক �যন তাঁহারই মুেখর িদেক চ�ু সহােয় তাকাইয়া 
আেছ। এখেনা চ�ুর পাতা ব� হয় নাই। চাির� চ�ুই একদেৃ� মােয়র মুেখর িদেক চািহয়া আেছ। এ দশৃ� �দিখয়া গৃিহণী পু��েয়র কথা মেনই 
কিরেলন না, �ামীর ভয়ানক উ�মূিত�  �দিখয়া ভয় কিরেলন না। বালক�য় �িতই তাঁহার ল��-িক উপােয় তাহািদগেক র�া কিরেবন এই িচ�াই 
�বল। হােরস র�রি�ত তরবাির �ারা বালকিদেগর ম�েক আঘাত কিরেবন এমন সময় গৃিহণী 'ও িক কর-িক কর' বিলয়া তরবািরসেমত �ামীেক 
জড়াইয়া ধিরয়া বিলেলন, "তুিম �ামী আিম �ী, আিম এত িবনয় কিরেতিছ! �মা��লম পু��য় িশের অ� আঘাত কিরেয়া না। �দখ! একবার ঐ িদেক 
চািহয়া �দখ। �তামার কায�ফল �দখ। টাকার �লােভ পু�সম পালকপুে�র �াণ িবনাশ কিরেল। �তামার �দেয়র সার, কেলজার অংশ নয়েনর মিণ যুবা 
পু�েক টাকার �লােভ দইু খ� কিরেল! ভালই কিরেল! টাকার �লােভ আজ �তামার িনকট িপতৃে�হ পরা� হইল। ভালই কিরেল! �তামার এ কীিত� গান 



িচরকাল জগেত �লােক গািহেব। দঃুখ নাই।-�তামার পুে�র �াণ তুিম িবনাশ কিরয়াছ তাহােত হতভািগনীর দঃুখ নাই। �তামার ঔরসজাত নয়, আমার 
গেভ� ও জে� নাই, তেব আমার বুেকর দধু িদয়া উহােক পািলয়া পুিষয়া এত বড় কিরয়ািছলাম। তাহারই জন� মনটা একটু দিময়ােছ। তাই বিলয়া 
�তামােক িকছু বিলব না। একথা তুিম িন�য় জািনেয়া-আিম বাঁিচয়া থািকেত আমার �াণ �দেহ থািকেত, আমার স�েুখ �মা��লম পু��েয়র মাথা 
কা�েত িদব না। কখেনাই িদব না। আমােক আেগ কা�য়া খ� খ� কর। তাহার পর �মা��লম পু��েয়র গােয় হাত িদেয়া-অ� বসাইেয়া।"  

মানুেষর �-�বৃি� উে�িজত হইেল আর কী রা আেছ? হােরস বলবান �কৗশলী! �কৗশেল �ীর হাত ছাড়াইয়া র�-আঁিখ ঘুরাইয়া বিলল, "�তােকও 
�তার �ছেলর িনকট পাঠাি�। যা �তার �ছেল �কােল কের শুইয়া থা�!" িবষম �রােষ �ীর �িত আঘাত। "যা শুইয়া পড়। শুইয়া শুইয়া তামাশা �দখ-!"  

হােরস-�ী মৃি�কায় পিড়েতই-হােরস উৈ�ঃ�ের বিলল, "এই �মা��লেমর পু��য় যায়। আয়! �ক র�া কিরিব, আয়?"  

�মাহা�েদর িশের তরবাির আঘাত কিরেতই এ�ািহম কাঁিদয়া বিলল, "�দখ হােরস! আেগ আমার মাথা কােটা।"-বিলয়া মাথা �নায়াইয়া িদয়া 
বিলেলন, "আিম বড় ভাইেয়র মাথা কাটা এই চে� �দিখেত পািরব না। হােরস! �তামার পােয় ধির, আেগ আমার মাথা কােটা।" হােরস �মাহা�দেক 
ছািড়য়া এ�ািহেমর মাথায় তরবাির বসাইেতই �মাহা�দ কাঁিদয়া বিলল, "হােরস! অমন কায� কিরেয়া না-কিরেয়া না। আমার �াণতুল� কিন� ভাই। 
আমারই মাথা আেগ কােটা, বড় ভাই, �ছাট ভাইেয়র মাথা কাটা �কা� �ােণ �দিখেব? �দাহাই �তামার-�দাহাই �তামার ধেম�র-আেগ আমার মাথা 
কােটা।"  

হােরস �মাহা�েদর কথায় থতমত খাইয়া �ণকাল ি�রভােব থািকয়াই মহা সাংঘািতক মূিত� ধারণ কিরয়া অিস ঘুরাইয়া বিলল, "�তােদর কাহােরা কথা 
শুিনব না। আর শুিনব না, িবল� কিরব না। �াতৃমায়া িমটাইয়া িদেতিছ।"-বিলয়া অে� �মাহা�েদর মাথা কা�ল। পের কিন� �াতা এ�ািহেমর 
মাথা মা�েত গড়াইয়া িদল। সকেলর মৃতেদহ �ফারাতজেল িনে�প কিরয়া �মা��লম-পু��েয়র ম�ক অিত সাবধােন লইয়া অে� চািপল। র�মাখা 

তরবািরহে�ই এেকবাের মহারাজ �জয়ােদর দরবাের উপি�ত হইয়াই বিলল, "বাদশাহ নামদােরর আেদশ �িতপালন কিরয়ািছ। তেব আ�ার িকি�ৎ 
অিতির� হইয়ােছ। আপিন যাহা কিরেতন, তাহাই কিরয়ািছ। জীব� আিনেত পািরব না, অপের কািড়য়া লইেব সে�েহ জীবনা� কিরয়া-এই দইু 
ভাইেয়র দ�ু 'মাথা' আিনয়ািছ,-এই �দখুন! আমার পুর�ার-আপনার আেদিশত পুর�ার আমােক িদন, আিম চিলয়া যাই। �ীকৃত প� সহ� �মাহর 
আিনেত আ�া করুন। মহারাজ! �ছেল দইু�েক খুিঁজয়া বািহর কিরেত যাহা হইবার হইয়ােছ, তাহা বিলবার নেহ।"  

নরপিত আবদ�ুা� �জয়া�, রাজদরবােরর সভাসদগণ, অমাত�গণ, দরবােরর যাবতীয় �লাক হােরেসর এই অমানুিষক কায� �দিখয়া �ণকাল 
িন��ভােব রিহেলন। সকেলই �মা��লেমর পু��েয়র জন� অ�ের িবেশষ আঘাত�া� হইেলন। কাহারও মুেখ �কান কথা সিরল না। নরপিত আবদ�ুা� 
�জয়া� হােরেসর �িত ল�� কিরয়া দঃুিখতভােব বিলেলন, "ওেহ! এমন সু�র বালক দইু�েক এইরূপভােব িশরে�দ কিরেল; �কন? যাও, শী� দরবার 
হইেত বািহর হও। উহােদর ধূিল-র�-জমাটযু� ম�ক �ধৗত কিরয়া পির�ার এক পাে� কিরয়া আমার স�েুখ আনয়ন কর!" 

তখনই ম�ক�য় �ধৗত কিরয়া মূল�বান পাে�াপির রািখয়া নরপিত স�েুখ উপি�ত কিরল। �জয়া� বিলেলন, "ওেহ যুগল-বালকহ�া পাষাণ�াণ 
হােরস! �তামার মন কী উপকরেণ গ�ত বল শুিন? সত�ই কী মানব-র�মাংস �তামার �দেহ নাই? অন� �কান �কাের জীবনীশি� থািকেত পাের! এই 

বালক দ�ুর মুেখর লাবণ�, চে�র ভাব, গ��েলর �াভািবক ঈষৎ �গালাপী আভা �দিখয়াও কী �তামার মেন িকছুই বেল নাই? হােতর তরবাির কী 
�কাের ঊে�� উ�ল? ইহােদর িবষাদমাখা মুখভাব �দিখয়াও কী তরবাির নীেচ নািমল না? মহারাজ এিজ� নামদার যিদ �মা��লম পু��য়েক দােমে� 
পাঠাইেত আেদশ কেরন, তখন আিম কী কিরব? উপায় কী? অ�বয়� বালক দইু�ই কী আমার �বিশ ভারেবাধ হইয়ািছল? তাহােদর জীিবত থাকাই 
কী আমার িবেশষ ভেয়র কারণ হইয়ািছল? ওেহ বীর! বালকহ�া মহাবীর! আমার �ঘাষণায় িক বালকেদর িশরে�দ কিরয়া মাথা আিনবার কথা 
িছল? না ড�া বাজাইয়া মাথা আিনবার �ঘাষণা করা হইয়ািছল?"  

হােরস বিলল,"িশরে�েদর কথা িছল না। ধিরয়া আিনবার আেদশ িছল। জীিবত অব�ায় তাহািদগেক দরবার পয�� আনা দঃুসাধ� বিলয়াই মাথা 
আিনয়ািছ। শত শত জন এই বালক�েয়র স�ােন িছল। আমােক দরবাের আিনেত �দিখেলই কািড়য়া লইত। তাহারা রাজদরবাের আিনয়া ��ে� 
পুর�ার লাভ কিরয়া যাইত। পির�ম আমার-লাভ কিরত ডাকাতদল। আিম বাদশাহ নামদােরর ম�লকামী িহৈতষী। িচর-শ�র বংেশ কাহােকও 
রািখেত নাই। হয়েতা সমেয় এই বালক�য় বীরে�� বীর শ�র ন�ায় দ�ায়মান হইত। আিম এেকবাের িনমূ �ল কিরয়া িদয়ািছ। আমােক �ীকৃত 
পুর�াের পুর�ৃত কিরয়া িবদায় করুন, আজ দইু িদন দইু রাি� আমার আহার নাই-িন�া নাই-িব�ােমর সময় অবসর িকছুই নাই। এই দইু� বালেকর 
ম�ক �হণ কিরেত আমার দ�ু পু� এবং �ীর মাথা কা�য়ািছ।" দরবার সেমত সকেল মহা দঃুিখত হইেলন। নরপিত �জয়াদ বিলেলন, "ওেহ বীর! 
�স কী কথা?"  



"কী কথা! -আপনার শ��ল িনমূ �ল কিরেত আমার বংশ িনপাত কিরলাম, ত�াচ আপনার িনকট যশলাভ কিরেত পািরলাম না। যাহার জেন� এত 

কা� তাহা-অথ�াৎ �স �মাহরগুিল পাইব িক-না তাহােতও এখন সে�হ হইল।"  

ম�ীদল মধ� হইেত একজন বিলেলন, "আপনার পুর�ার ধরা আেছ। -আর িতন� খুন িক �কাের �কাথায় কিরেলন বলুন শুিন।"  

"িতন� খুনই বেট! �কন কিরলাম শুননু। আমার দইু পু�, এক �ী-এই িতন�। তাহারা িকছুেতই এই শ�বালকেদর িশর কা�েত িদেব না। বাধা 
িদেত আর� কিরল! এেক এেক বাধা িদল। এেক এেক লাল বসন পরাইয়া �ফারাতজেলর �েল শয়ন করাইয়া িদলাম। এক �ােনই সকেলর িশরে�েদ 
র�পাত। -নড়াচড়া-পের সকেলর �দহই �ফারাতজেল ��পণ। -অবগাহন-িনম�ন-িবসজ� ন!" 

আবদ�ুা� �জয়া� বিলেলন, "এ দশৃ� আিম �দিখেত পাির না। িনরপরাধ বালক�েয়র িশর �য আপন হােত কা�েত পাের, �সই কােয� বাধা িদয়ািছল-
কাহারা? এই নরিপশােচর স�ান দইুজন আর সহধিম�ণী �য়ং। তাহািদগেকও িবনাশ কিরয়ােছ! -�মাহেরর এতই �লাভ �য দইু� পু� এক� �ী, 
সকলেকই িবনাশ কিরয়ােছ-এমন নররা�েসর িশর িকছুেতই ��ােন থািকেত পাের না। হায়! হায়! একই সমেয় পাঁচ� মানবজীবন �শষ কিরয়ােছ। 
আমার আেদশ-�মা��লম-পু��য়হ�া হােরস, এই দইু বালেকর িশর স�ােনর সিহত মাথায় কিরয়া �ফারাত�েল লইয়া যাইেব। এই দইু বালেকর ম�ক 
�য �ােন �দহ হইেত িবি�� কিরয়ািছল, �সই �ােন �সই অে� মহাপাপীর ম�ক �দহিবি�� কিরয়া, �ফারাতজেল িনে�প কিরয়া জল অপিব� কিরেয়া 
না। শৃগাল-��েরর ভ�েণর সুেযাগ কিরয়া িদেয়া। ��লম-পু��েয়র �দহখ� �ফারাতজেল ভাসাইয়া িদয়ােছ, কী কিরব।-�কান উপায় নাই। িবেশষ 
স�ান কিরয়া �দিখেয়া। যিদ এই যুগল �াতার মৃতেদহ �া� হওয়া যায়, তেব রীিতমত কাফন-দাফন কিরয়া যেথািচতরূেপ অে��ি�ি�য়ািদ কিরয়া 
আমার আেদশ স�ূণ� কিরেয়া এবং কায� �শেষ আমােক সংবাদ �াপন কিরেয়া।"  

ঘাতক �হরী কায�কারক তখনই রাজােদশ মত কায� কিরেত �বৃ� হইল। �মা��লম-পু��েয়র খি�ত িশর, মহামূল� বে� আবিরত কিরয়া হােরস-িশের 
চাপাইয়া �ফারাত�েল লইয়া চিলল। �ফারাত�েল যাইয়া �দিখল, র� আর বািলেত জমাট বাঁিধয়া এক�ােন িচি�ত হইয়া রিহয়ােছ। আেরা এক 
আ�য� ঘটনা �দিখল �য, �মা��লম পু��েয়র িশরশূন� যুগল �দহ গলাগিল কিরয়া জড়াইয়া জেল ভািসেতেছ। কী আ�য�! ��াতজেল �য মৃতেদহ 
ভাসাইয়া িদয়ািছল, ��াত িবপরীেত �ক টািনয়া আিনল? আেরা আ�য� সংেযাগ কিরল �ক? রাজকীয় কায�কারক এই অত�া�য� ঘটনা �দিখয়া, তাঁহার 

মেনও একটা কথা হঠাৎ উদয় হইল। িতিন পা�� দইু� ম�ক �ফারাতজেলর িনকেট ধিরেতই জিড়ত যুগল �দহ ভািসেত ভািসেত আিসয়া আপন-
আপন ম�েক সংল� হইল। রাজকম�চারী দইু মৃতেদহ উঠাইয়া পৃথ� কিরেত বহু �চ�া কিরেলন, িক� িকছুেতই পৃথ� কিরেত পািরেলন না। �স 
গলাগিলর হ�ব�ন িছ� কিরেত পািরেলন না। �স অপূব� �াতৃে�হ-হ�ব�ন বহু যে�ও িছ� কিরেত পািরেলন না। শবেদেহর �স আ�য� �াতৃমায়া 
ব�ন ছাড়াইয়া পৃথ� কিরেত সম হইেলন না। বাধ� হইয়া দইু �াতার �দহ একে� �ান করাইয়া একে� কাফন কিরয়া এক �গাের দাফ� কিরেলন।  

তাহার পর হােরেসর �িত রাজা�া যাহা িছল, তাহা স�াদন কিরেতই হােরস বিলল, "আমার উিচত শাি� হইল। অিতির� �লােভর অিতির� ফল 
�ভাগ কিরলাম। হা-পু�! হা-�ী!! হা-�লাভ!!!"  

হােরেসর খি�ত �দহ বধ�ভূিমেত পিড়য়া রিহল। 

চতুিব�ংশ �বাহ /১ 

�হােসন সপিরবাের ষি� সহ� �সন� লইয়া িনিব�ে� �ফায় যাইেতেছন। িক� কতিদন যাইেতেছন, �ফার পেথর �কান িচ�ই �দিখেত পাইেতেছন না। 
একিদন �হােসেনর অ�পদ মৃি�কায় দািবয়া �গল। �ঘাড়ার পােয়র খুর মৃি�কা মেধ� �েবশ কিরয়া যাইেত লািগল, কারণ িক? এইরূপ �কন হইল? 

কারণ অনুস�ান কিরেত কিরেত হঠাৎ �ভু �মাহা�েদর ভিবষ�ৎ বাণী �হােসেনর মেন পিড়ল। িনভ�ক �দেয় ভেয়র স�ার হইল, অ� িশহিরয়া 

উ�ল। �হােসন গণনা কিরয়া �দিখেলন, আজ মহরম মােসর ৮ম তািরখ। তাহােত আেরা ভেয় ভেয় অে� কশাঘাত কিরয়া িকি�ৎ অে� িগয়া 
�দিখেলন �য, এক পাে�� �ঘার অরণ�, স�েুখ িব�ৃত �া�র। চ�ুিনিদ�� সীমামেধ� মানব�কৃিত-জীবজ�র নামমা� নাই। আতপতাপ িনবারেণাপেযাগী 
�কান�কার বৃ�ও নাই, �কবলই �া�র-মহা�া�র। �া�র-সীমা �যন গগেনর সিহত সংল� হইয়া ধূ-ধূ কিরেতেছ। চতুিদ� েক �যন �কৃিতর �াভািবক 
�ের আে�প-হায়! হায়! শ� উি�ত হইয়া িনদারুণ দঃুখ �কাশ কিরেতেছ। জন�াণীর নামমা� নাই, �ক �কাথা হইেত শ� কিরেতেছ তাহাও জািনবার 
উপায় নাই। �বাধ হইল �যন শূন�পেথ শতসহ� মুেখ, 'হায়! হায়!' শে� চতুিদ�ক আ�ল কিরয়া তুিলয়ােছ।  



�হােসন সকরুণ �ের ঈ�রেক ধন�বাদ কিরয়া সি�গণেক বিলেত লািগেলন, "ভাই সকল! হাস� পিরহাস দূর কর; সব�শি�মা� জগৎ-িনদান করুণাময় 
ঈ�েরর নাম মেন কর। আমরা বড় ভয়ানক �ােন আিসয়া উপি�ত হইয়ািছ। এই �ােনর নাম কিরেত আমার �দয় কাঁিপয়া উ�েতেছ, �াণ ফা�য়া 
যাইেতেছ। ভাই �র! মাতামহ বিলয়া িগয়ােছন, '�য �ােন �তামার অ�পদ মৃি�কায় দািবয়া যাইেব, িন�য় জািনেয়া, �সই �তামার জীবন িবনােশর 
িনিদ�� �ান এবং তাহারই নাম দা� কারবালা।' মাতামেহর বাক� অল�নীয়; পথ ভুিলয়া আমরা কারবালায় আিসয়ািছ, তাহােত আর সে�হ নাই। 
�তামরা িক কেণ� িকছু শুিনেত পাইেতছ? �দব শ� শুিনেতছ?" তখন সকেলই মেনািনেবশ কিরয়া শুিনেত লািগেলন, চতুিদ� েকই, 'হায়! হায়!!' রব। 
ধন� নূরনবী �মাহা�দ! �হােসন বিলেলন, "মাতামহ ইহাও বিলয়া িগয়ােছন, চতুিদ�ক হইেত �য�ােন 'হায়! হায়!!' শ� উি�ত হইেব িন�য় জািনেয়া 
�সই কারবালা। ঈ�েরর লীলা কাহােরা বুিঝবার সাধ� নাই। �কাথায় যাইব? যাইবারই-বা সাধ� িক? �কাথায় দােম�, �কাথায় মিদনা, �কাথায় �ফা, 
�কাথায় কারবালা? আিম কারবালায় আিসয়ািছ, আর উপায় িক? ভাই সকল! ঈ�েরর নাম কিরয়া গমেন �া� দাও।" �েম স�ীরা সকেলই আিসয়া 
একি�ত হইল। �হােসেনর মুেখ কারবালার বৃ�া� এবং চতুিদ� েক 'হায়! হায়!!' রব �কেণ� শুিনয়া সকেলরই মুেখ কািলমা-�রখা পিড়য়া �গল! �য �যখান 
হইেত শুিনল, �স �সই খােনই অমিন নীরেব বিসয়া পিড়ল।  

�হােসন বিলেলন, "�াতৃগণ! আর িচ�া িক? ঈ�েরর িনেয়ািজত কােয� ভাবনা িক? এই �ােনই িশিবর িনম�াণ কিরয়া ঈ�েরর উপর িনভ� র কিরয়া, 
তাঁহারই নাম ভরসা কিরয়া থািকব। স�েুখ �া�র, পাে�� ভয়ানক িবজন বন, �কাথায় যাই? অদেৃ� যা �লখা আেছ, তাহাই ঘ�েব; এ�েণ িচ�া 
িবফল। িশিবর িনম�ােণর আেয়াজন কর। আিম জািন, �ফারাত নদী এই �ােনর িনকট �বািহত হইয়ােছ। কত দূর এবং �কা� িদেক তাহার িনণ�য় 

কিরয়া �কহ �কহ জল আহরেণ �বৃ� হও। িপপাসায় অেনেকই কাতর হইয়ােছন, আহারািদ সং�হ কিরয়া আপাততঃ �ুৎিপপাসা িনবারণ কর।"  

িশিবর িনম�াণ কিরবার কা��� সং�হ কিরেত এবং র�েনাপেযাগী কা� আহরণ কিরেত যাহারা বনমেধ� �েবশ কিরয়ািছল, �শািণতা� �ঠার হে� 
অত�� িবষািদত িচে� বা�া�লেলাচেন তাহারা �হােসেনর িনকট িফিরয়া আিসয়া বিলেত লািগল "হজরত! এমন অ�ুত ব�াপার আমরা �কান �ােনই 
�দিখ নাই, �কান িদন কাহােরা মুেখ শুিনেয়া নাই। কী আ�য�! এমন আ�য� ঘটনা জগেত �কান �ােন ঘ�য়ােছ িক-না তাহাও সে�হ। আমরা বেন 
নানা �কার কা�সং�হ কিরেত িগয়ািছলাম; �য বৃে�র �য �ােন �ঠারঘাত কিরলাম, �সই বৃে�ই অজ� �শািণত িচ� �দিখয়া ভয় হইল। ভেয় ভেয় 
িফিরয়া আিসলাম। এই �দখুন! আমােদর সকেলর �ঠাের সদ�েশািণতিচ� িবদ�মান রিহয়ােছ।"  

�হােসন �ঠারসংযু� �শািণত দশ�েন বিলেত লািগেলন, "িন�য়ই এ-ই কারবালা! �তামরা সকেল এই �ােন 'শহীদ' �গ�সখু �ভাগ কিরেব, তাহারই ল�ণ 
ঈ�র এই �শািণত িচে� �দখাইেতেছন। উহােত আর আ�য�াি�ত হইও না, ঐ বন হইেতই কা� সং�হ কিরয়া আনয়ন কর। দারু রস �শািণেত পিরণত 
�দিখয়া আর ভীত হইও না।"  

ইমােমর বােক� সকেলই আনে�াৎসােহ িশিবর সং�াপেন য�বা� হইেলন। সকেলই আপন আপন সং�ােনাপেযাগী এবং ইমােমর পিরজনবেগ�র 
অব�ান জন� অিত িনজ� ন �ােন িশিবর �াপন কিরয়া যথাস�ব িব�াম কিরেত লািগেলন।  

আরবেদেশ দােসর অভাব নাই। �য সকল �ীতদাস �হােসেনর সে� িছল, তাহারা কেয়কজন একি�ত হইয়া �ফারােতর অে�ষেণ বিহগ�ত হইয়ািছল; 
�ানমুেখ িফিরয়া আিসয়া সকাতের ইমােমর িনকট বিলেত লািগল, "বাদশাহ নামদার! আমরা �ফারাত নদীর অে�ষেণ বিহগ�ত হইয়ািছলাম। পূব�-
উ�র �দি�ণ কিরয়া �শেষ পি�মিদেক িগয়া �দিখেত পাইলাম �য, �ফারাত নদী �ল�ল রেব দি�ণবািহনী হইয়া �বািহত হইেতেছ। জেলর িনম�লতার 
�িত দিৃ�পাত কিরয়া জলপােন�া আেরা চতুগু�ণরূেপ বলবতী হইল, িক� নদীতীের অসংখ� �সন� সশে� ��ণীব� হইয়া অিত সতক� তার সিহত নদীর 
জল র�া কিরেতেছ। যতদূর দিৃ�র �মতা হইল, �দিখলাম এমন �কান �ানই নাই �য, িনিব�ে� একিব�ু জল লইয়া িপপাসা িনবৃি� করা যায়। আমরা 
�সন�িদগেক িকছু না বিলয়া �যমন নদীতীের যাইেত অ�সর হইয়ািছ, তাহারা অমনই অিত কক� শ বােক� িবেশষ অপমােনর সিহত আমািদগেক 
িবতািড়ত কিরয়া িদয়া বিলল, "মহারাজ এিজেদর আ�ায় �ফারাত নদী�ল রি�ত হইেতেছ, এই র�ক বীরগেণর এক� �াণ বাঁিচয়া থািকেত এক 
িব� ুজল �কহ লইেত পািরেব না। আমােদর ম�েকর �শািণত ভূতেল �বািহত না হইেল �ফারাত �বােহ কাহােকও হ�ে�প কিরেত িদব না। জল লইয়া 
িপপাসা িনবৃি� করা �তা অেনক দূেরর কথা। এবাের �ফারাত�ল চে� �দিখয়া ইহজীবন সাথ�ক কিরয়া �গেল,-যাও; ভিবষ�েত এিদেক আিসেল 
আমােদর দিৃ�র সীমা পয�� থািকেত হইেব। নদীর তীের এক পদও অ�সর হইেত িদব না। এই সুতী� শর �তামােদর িপপাসা শাি� কিরেব। �াণ 
বাঁচাইয়া িফিরয়া যাও। িন�য় জািনেয়া, �ফারােতর সুি�� বাির �তামােদর কাহােরা ভােগ� নাই।"  

কথা শুিনয়া �হােসন মহাব�� হইেলন। খাদ�ািদর অভাব না থািকেলও জল িবহেন িকরূেপ বাঁিচেবন, এই িচ�াই �বল হইল। মিদনার বহুসংখ�ক �লাক 
সে� রিহয়ােছ। অ�বয়� বালক-বািলকাগণ যখন িপপাসায় কাতর হইেব, িজ�াক� শু� হইয়া অেধ�া�ািরত কথা বিলেতও �মতা থািকেব না, তখন 
িক কিরেবন? এই িচ�ায় �হােসন �ফারাত নদীর িদেক একদেৃ� চািহয়া িক উপােয় জয়লাভ কিরেবন, ভািবেতেছন, �দিখেত পাইেলন �য, চািরজন 



�সিনক পুরুষ তাঁহার িশিবর ল�� কিরয়া স�বতঃ িকছু �ে� চিলয়া আিসেতেছ। মেন মেন ভািবেলন, �মা��লম আমার �ফা গমেন িবল� �দিখয়া 
হয়ত �সন�গণেক �কান �ােন রািখয়া অে� আমার স�ান লইেত আিসেতেছ।  

আগ�ক চতু�য় যত িনকটবত� হইেত লািগল, ততই তাঁহার ক�না �য �মস�ুল, তাহা �মাণ কিরয়া িদল। �শেষ �দিখেলন �য, তাহারা অপিরিচত; 
এমন িক �কান �ােন তাহািদগেক �দিখয়ােছন িক না, তাহাও �বাধ হইল না। �সন� চতু�য় িনকেট আিসয়াই �হােসেনর পদ চু�ন কিরল। ত�ধ� হইেত 

অেপ�াকৃত সি�ত পুরষু িকি�ৎ অ�সর হইয়া নত িশের বিলেত লািগেলন, "হজরত! দঃুেখর কথা কী বিলব, আমরা এিজেদর �সন�, িক� আপনার 
মাতামহ-উপিদ� ধেম� দীিত। আমােদর কথায় অিব�াস কিরেবন না, শ�র �বতনেভাগী বিলয়া শ� মেন কিরেবন না। আমরা িকছুরই �ত�াশী 
নিহ, �কবল আপনার দঃুেখ দঃুিখত হইয়া কেয়ক� মা� কথা বিলেত অিত সাবধােন আপনার িশিবের আিসয়ািছ। সময় যখন ম� হইয়া উেঠ, তখন 
চতুিদ�ক হইেতই অম�ল ঘ�য়া থােক। এ�েণ আপনার চতুিদ� েকই অম�ল �দিখেতিছ, �মা��লেমর ন�ায় িহৈতষী ব�ু জগেত আপনার আর �কহ হইেব 
না। আবদ�ুা� �জয়াদ আপনার �াণ িবনাশ কিরবার অিভ�ােয়ই ষড়য� কিরয়ািছল। ভাগ�গিতেক �মা��লম �ফায় যাইয়া আবদ�ুা� �জয়ােদর হে� 
বি� হইেলন! �শেষ তাহারই চে� ও��ব অলী� এবং মারওয়ােনর সিহত যুে� �মা��লম বীরপরুুেষর ন�ায় শ� িবনাশ কিরয়া �সই শ�হে�ই �াণ 
পিরত�াগ কিরয়ােছন। তাঁহার সে� �য সহ� �সন� িছল, তাহারাও ও��ব অলীদ ও �জয়ােদর হে� �াণিবসজ� ন কিরয়া �গ�বাসী হইয়ােছ। এ�েণ 
সীমার, ওমর, আপনার �াণবেধর জন� নানা�কার �চ�ায় আেছ। মারওয়ান, ও��ব অলী� এ পয�� আিসয়া উপি�ত হয় নাই। এিজেদর আ�া�েম 
আমরাই �ফারাতনদী�ল এেকবাের ব� কিরয়ািছ। মনুষ� দূের থা�ক পশু-প�ীেকও না ছািড়য়া িদেল নদীতীের যাইেত কাহােরা সাধ� নাই। সংে�েপ 

সকলই বিললাম, যাহা ভাল িবেবচনা হয় কিরেবন।" এই বিলয়াই আগ�ক �হােসেনর পদচু�ন কিরয়া চিলয়া �গল। 

চতুিব�ংশ �বাহ /২ 

�মা��লেমর �দহত�ােগর সংবােদ �হােসন মহােশাকা�ল হইয়া কাঁিদেত কাঁিদেত বিলেত লািগেলন, "হা �াতঃ �মা��লম! যাহা বিলয়া িগয়ািছেল তাহাই 
ঘ�ল। �হােসেনর �াণিবনাশ কিরেতই যিদ আবদ�ুা� �জয়া� �কান ষড়য� কিরয়া থােক, তেব �স যে� আিমই পিড়ব, �হােসেনর �াণ �তা র�া 

পাইেব? ভাই! িনজ �াণ িদয়া �হােসনেক �জয়ােদর হ� হইেত র�া কিরেল। তুিম �তা মহা অ�য় �গ�সুেখ সুখী হইয়া জগৎ-য�ণা হইেত পির�াণ 
পাইেল। আিম দরু� কারবালা �া�ের অসহায় হইয়া িব�ুমা� জেলর �ত�াশায় �বাধ হয় সপিরবাের জীবন হারাইলাম। �র দরু� পািপ� �জয়া�! �তার 
চে� �মা��লমেক হারাইলাম। �তার চে�ই আজ সপিরবাের জল িবহেন মারা পিড়লাম!" �মা��লেমর জন� �হােসন অেনক দঃুখ কিরেত লািগেলন। 
ওিদেক জলাভােব তাঁহার সি�গণ মেধ� মহােকালাহল উপি�ত হইল।  

�েম সকেলই িপপাসা�া� হইয়া �হােসেনর িনকট আিসয়া বিলেত লািগেলন, "জলাভােব এত �লাক মের! িপপাসায় সকেলই শু�ক�, এ�েণ আর তা 
সহ� হয় না!"  

সকাতের �হােসন বিলেলন, "কী কির। িব�ুমা� জলও পাইবার �ত�াশা আর নাই। ঈ�েরর নামামৃত পান িভ� িপপাসা-িনবৃি�র আর এখন িক 
উপায় আেছ? িবনা জেল যিদ �াণ যায়, সকেলই �সই করুণাময় িব�নােথর নাম কিরয়া িপপাসা িনবৃি� কর। সকেলই আপন আপন �ােন যাইয়া 
ঈ�েরাপাসনায় মেনািনেবশ কর।" সকেলই পরেম�ের মেনািনেবশ কিরেলন। �েম ৯ই তািরখ কা�য়া �গল। দশম িদবেসর �ােত �হােসেনর িশিবের 
মহােকালাহল। �াণ যায় আর সহ� হয় না! এই �কার গগনেভদী শ� উ�েত লািগল। পিরবার� সকেলর আত�নােদ এবং কাতর�ের �হােসন আর 
িতি�েত পািরেলন না। উপাসনায় �া� িদয়া, হাসেনবানু ও জয়নােবর ব�াবােস যাইয়া তাঁহািদগেক সা�না কিরেত লািগেলন। কন�া, পু� এবং 
অ�বয়� বালক-বািলকারা আিসয়া এক িব� ুজেলর জন� তাঁহােক িঘিরয়া দাঁড়াইল। সাহারবান ুদ�ুেপাষ� িশশুস�ান� ��ােড় কিরয়া আিসয়া 
কাঁিদেত কাঁিদেত বিলেত লািগেলন, "আজ সাত রাত নয় িদেনর মেধ� একিব�ু জলও �শ� কিরলাম না। িপপাসায় আমার জীবন �শষ হউক, তাহােত 
িকছুমা� দঃুখ কির না; িক� �েনর দ�ু পয�� শু� হইয়া িগয়ােছ। এই দ�ুেপাষ� বালেকর �াণনােশর উপ�ম হইল। এই সমেয় একিব�ু জল-�কান 
উপােয় ইহার কে� �েবশ করাইেত পািরেলও �বাধ হয় বাঁিচেত পািরত।" �হােসন বিলেলন, "জল �কাথায় পাইব? এিজেদর �সন�গণ �ফারাত নদীর 
�ল আব� কিরয়ােছ, জল আিনেত কাহােরা সাধ� নাই।"  

সাহারবানু বিলেলন, "এই িশশ ুস�ান�র জীবন র�ােথ� যিদ আপিন িনেজ িগয়াও িকি�ৎ জল উহােক পান করাইেত পােরন, তাহােতই-বা হািন কী? 
এক� �াণ �তা র�া হইেব? আমােদর জন� আপনােক যাইেত বিলেতিছ না।"  



�হােসন বিলেলন, "জীবেন �কান িদন শ�র িনকট কী িবধম�র িনকট �কান িবষেয় �াথ� হই নাই। কােফেরর িনকট �কানকােল িকছু যা�া কির নাই, 
জল চািহেল িকছুেতই পাইব না। আর আিম এই িশশুর �াণ র�ার কারেণই যিদ তাহােদর িনকট জল িভ�া কির, তেব আিম চািহেল তাহারা জল 
িদেব �কন? আমার মনঃক�, মেনােবদনা িদেতই �তা তাহারা কারবালায় আিসয়ােছ, আমার জীবন িবনাশ কিরবার জন�ই �তা তাহারা �ফারাত�ল 
আব� কিরয়ােছ।"  

সাহারবানু বিলেলন, "তাহা যাহাই বলুন, বাঁিচয়া থািকেত কী বিলয়া এই দ�ুেপাষ� স�ান দ�ু-িপপাসায়;-�শষ জল-িপপাসায় �াণ হারাইেব, ইহা 
িকরূেপ �চে� �দিখব!" �হােসন আর ি�রুি� কিরেলন না। স�র উ�য়া িগয়া অ� সি�ত কিরয়া আিনয়া বিলেলন, "দাও! আমার ��ােড় দাও! �দিখ 
আমার সাধ�ানুসাের য� কিরয়া �দিখ!"-এই বিলয়া �হােসন অে� উ�েলন। সাহারবান ুস�ান� হে� লইয়া অ�পৃে� �ামীর ��ােড় বসাইয়া িদেলন। 
�হােসন পু�েক ��ােড় লইয়া অে� কশাঘাত কিরেলন। মু�ত� মেধ� �ফারাত নদীতীের উপি�ত হইয়া নদীতীর� �সন�গণেক বিলেলন, "ভাই সকল! 

�তামােদর মেধ� যিদ �কহ মুসলমান থাক, তেব এই দ�ুেপাষ� িশশুর মুেখর িদেক চািহয়া িকি�ৎ জল দান কর। িপপাসায় ইহার ক�তাল ুশুকাইয়া 

এেকবাের নীরস কাে�র ন�ায় হইয়ােছ! এ সমেয় িকি�ৎ জলপান করাইেত পািরেলও �বাধ হয় বাঁিচেত পাের! �তামােদর ঈ�েরর �দাহাই, এই 

িশশুস�ান�র জীবন র�াথ� ইহার মুেখর �িত চািহয়া িকি�ৎ জল দান কর। এই দ�ুেপাষ� িশশুর �াণর�া কিরেল পরেম�র, �তামােদর �িত �স� 
হইেবন।"  

�কহই উ�র কিরল না। সকেল একদেৃ� �হােসেনর িদেক চািহয়া রিহল। পুনরায় �হােসন বিলেত লািগেলন, "ভাই সকল! এ িদন িচরিদন �তামােদর 
সুিদন থািকেব না: �কান িদন ইহার স��া হইেবই হইেব। ঈ�েরর অন� �মতার �িত একবার দিৃ�পাত কর; তাঁহােক একটু ভয় কর। �াতৃগণ! 
িপপাসায় জল দান মহাপুণ� তাহােত আবার অ�বয়� িশশু। �াতৃগণ! ইহার জীবন আপনােদর অনু�েহর উপর িনভ� র কিরেতেছ। আিম সামান� 
�সিনকপুরষু নিহ; আমার িপতা মহামান� হজরত আলী, মাতামহ নূরনবী হজরত �মাহা�দ, মাতা ফােতমা-�জাহরা খাতুন জা�াত; এই সকল 
পুণ�া�ািদেগর নাম �রণ কিরয়াই এই িশশ ুস�ান�র �িত অনু�হ কর। মেন কর, যিদ আিম �তামােদর িনকেট �কান অপরােধ অপরাধ হইয়া থািক, 
িক� এই দ�ুেপাষ� বালক �তামােদর �কান অিন� কের নাই; �তামােদর িনকট �কান অপরােধ অপরাধী হয় নাই। ইহার �িত দয়া কিরয়াই ইহার 
জীবন র�া কর।"  

�সন�গণ মধ� হইেত একজন বিলল, "�তামার পিরচেয় জািনলাম, তুিম �হােসন। তুিম সহ� অনুনয় িবনয় কিরয়া বিলেলও জল িদব না। �তামার পু� 
জল িপপাসায় জীবন হারাইেল তাহােত �তামার দঃুখ কী? �তামার জীবন �তা এখনই যাইেব; স�ােনর দঃুেখ না কাঁিদয়া �তামার িনেজর �ােণর জন� 
একবার কাঁদ;-অসমেয় িপপাসায় কাতর হইয়া কারবালায় �াণ হারাইেব, �সই দঃুেখ একবার ��ন কর, িশশুস�ােনর জন� জন� আর ক� পাইেত 
হইেব না। এই �তামার সকল �ালায�ণা এেকবাের িনবারণ কিরয়া িদেতিছ।" এই বিলয়া �সই ব�ি� �হােসেনর ব� ল�� কিরয়া এক বাণ িনেপ 
কিরল। ি��হ�-িনি� �সই সুতী� বাণ �হােসেনর বে� না লািগয়া ��াড়� িশশুস�ােনর ব� িবদারণ কিরয়া পৃ�েদশ পার হইয়া �গল। �হােসেনর 

��াড় রে� ভািসেত লািগল। 

�হােসন বিলেত লািগেলন, "ওের পাষাণ�দয়! ওের শর িনে�পকারী! কী কায� কিরিল! এই িশশসু�ান বেধ �তার কী লাভ হইল? হায় হায়! আিম 
�কা� মুেখ ইহােক লইয়া যাইব! সাহারবানুর িনকট িগয়াই-বা কী উ�র কিরব।" �হােসন মহােখেদ এই কথা কেয়ক� বিলয়াই সেরােষ অ�চালনা 
কিরেলন। িশিবর স�েুখ আিসয়া মৃত-স�ান ��ােড় কিরয়াই ল� িদয়া অ� হইেত অবতরণ কিরেলন। সাহারবানুর িনকট িগয়া বিলেলন, "ধর! 
�তামার পু� ��ােড় লও! আজ বাছােক �েগ�র সুশীতল জল পান করাইয়া আিনলাম!" সাহারবান ুস�ােনর বুেকর �িত দিৃ�পাত কিরয়াই অ�ান হইয়া 
ভূতেল পিততা হইেলন! পের বিলেলন, "ওের! �কা� িনদ�য় িন�ুর এমন কায� কিরল! �কা� পাষাণ�দয় এমন �কামল শরীের �লৗহশর িনে�প কিরল! 
ঈ�র! সকলই �তামার �খলা! �য িদন মিদনা পিরত�াগ কিরয়ািছ, �সই িদনই দঃুেখর ভার মাথায় ধিরয়ািছ।"  

িশিবর� পিরজেনরা সকেলই সাহারবানুর িশশুস�ােনর জন� কাঁিদেত লািগল। �কহ কাহােকও সা�না কিরেত স�ম হইল না। মিদনাবাসীিদেগর মেধ� 
আবদলু ওহাব নামক একজন বীরপরুুষ �হােসেনর স�ী �লাক মেধ� িছেলন, আবদলু ওহােবর মাতা �ীও সে� আিসয়ািছেলন। �হােসেনর এবং তাঁহার 
পিরজনগেণর দঃুখ �দিখয়া আবদলু ওহােবর মাতা সেরােষ তাহােক বিলেত লািগেলন, "আবদলু ওহাব! �তামােক িক জন� গেভ�  ধারণ কিরয়ািছলাম? 
�হােসেনর এই দঃুখ �দিখয়া তুিম এখেনা বিসয়া আছ? এখেনা �তামােক অে� সসুি�ত �দিখেতিছ না?-এখেনা তুিম অ� সি�ত কিরয়া ইহার �িতেশাধ 
লইেত অ�সর হইেতছ না? জল িবহেন সকেলই মিরেব, আর কত�ণ বাঁিচেব? িধ� �তামার জীবেন! �কবল িক বন� পশু বেধর জন�ই শরীর 
পুিষয়ািছেল? এখেনা ি�র হইয়া আছ? িধ� �তামার জীবেন! িধ� �তামার বীরে�! হায়! হায়! �হােসেনর দ�ুেপাষ� স�ােনর �িত �য হােত তীর 
মািরয়ােছ, আিম িক �সই পাপীর �সই হাতখানা �দিখয়াই পিরতৃ� হইব, তাহা মেন কিরেয়া না। �তামার শরস�ােন �সই িবধম� নারকীর তীরিব� 
ম�ক আজ আিম �দিখেত ই�া কির। হায় হায়! এমন �কামল শরীর �য নরাধম তীর িব� কিরয়ােছ, তাহার শরীের মানুষী র�, মানুষী ভাব,-িকছুই 



নাই। আবদলু ওহাব! তুিম �েচ সাহারবানুর ��াড়� স�ােনর সাংঘািতক মৃতু� �দিখয়াও িনি��ভােব আছ! িশশুেশােক শু� নয়নজলই �ফিলেতছ! 
িনতা� আে�েপর িবষয়! িবপেদ দঃুেখ �তামরাই যিদ কাঁিদয়া অনথ� কিরেল তেব আমরা আর িক কিরব? অবলা িনঃসহায়া �ীজািতর জন�ই িবধাতা 
কা�ার সৃি� কিরয়ােছন। বীরপরুুেষর জন� নেহ।"  

মাতার উৎসাহ�চক ভ�ৎসনায় আবদলু ওহাব তখনই সি�ত হইয়া আিসেলন। মাতার চরণ চু�ন কিরয়া বিলেলন, "আবদলু ওহাব আর 
কাঁিদেব না। তাঁহার চে�র জল আর �দিখেবন না; �ফারাত নদীর �ল হইেত শ�িদগেক তাড়াইয়া �মাহা�েদর আ�ীয়�জন পিরবারিদেগর 
জলিপপাসা িনবারণ কিরেব, আর না হয় কারবালাভূিম আবদলু ওহােবর �শািণেত আজ অে�ই রি�ত হইেব? িক� মা! এমন ক�ন �িত�া 
পিরপূণ�াশেয় যুে�ে�� গমন সমেয় আমার সহধিম�ণীর মুখখািন একবার �দিখয়া যাইেত ই�া কির।"  

মাতা বিলেলন, "িছ িছ! বড় ঘৃণার কথা! যু�যা�ীর অ�-�ত�ে�র �শাভা রমণীর নয়নতৃি�র জন� নেহ। বীর-�বশ বীরপরুুেষরই চ�ুর�ক। িবেশষ, 
এই সমেয় যাহােত মেন মায়ার উে�ক হয়, জীবনাশা বৃি� হয়, এমন �কান ��হপাে�র মুখ �দিখেতও নাই, �দখাইেতও নাই। ঈ�র-�সােদ �ফারাত�ল 
উ�ার কিরয়া অে� �হােসন-পিরবােরর জীবন র�া কর, মিদনাবাসীিদেগর �াণ বাঁচাও তাহার পর িব�াম। িব�াম সমেয় িব�ােমর উপকরণ যাহা, 
তাহা সকলই পাইেব। বীরপুরুেষর মায়া মমতা িক? বীরধেম� অনু�হ িক? একিদন জি�য়াছ একিদন মিরেব,-শ�স�খুীন হইবার অে� �ীমুখ 
�দিখবার অিভলাষ িক জন�? তুিম যিদ মেন মেন ি�র কিরয়া থাক �য এই �শষ যা�া, আর িফিরব না, জ�েশাধ �ীর মুখখািন �দিখয়াই যাই, তেব 
তুিম কাপুরুষ, বীর�েলর ক�ক, বীরবংেশর �ািন, বীর�েলর �লা�ার।"  

আবদলু ওহাব আর এক� কথাও না বিলয়া জননীর চরণচু�নপূব�ক ঈ�েরর নাম কিরয়া অ�পৃে� আেরাহণ কিরেলন। অিত অ� সমেয়র মেধ� 
�ফারাত�েল যাইয়া িবপ�গণেক বিলেত লািগেলন, "ওের পাষাণ�দয় িবধিম�গণ! যিদ �ােণর মমতা থােক, যিদ আর িকছুিদন জগেত বাস কিরবার 
ই�া থােক, তেব শী� নদী�ল ছািড়য়া পলায়ন কর। �দখ, আবদলু ওহাব নদী�ল উ�ার কিরয়া দ�ুেপাষ� িশশুহ�ার ম�ক িনপাত জন� আিসয়ােছ। 

�তােদর বুি��ান এেকবােরই দূর হইয়ােছ, �তারা িক এই অিকি�ৎকর জীবনেক িচরজীবন মেন কিরয়া রিহয়ািছ�? এই জীবেনর িক আর অ� 
নাই? ইহার িক �শষ হইেব না? �শষ িদেনর কথা িক এেকবােরই ভুিলয়া িগয়ািছ�? �যিদন �গ�াসেন িবচারপিত �য়ং িবচারাসেন বিসয়া জীব মাে�র 
পাপ পুেণ�র িবচার কিরেবন, বল �তা কােফর �স িদন আর �তািদগেক �ক র�া কিরেব? �সই সহ� সহ� সূয� িকরেণর অি�ময় উ�াপ হইেত �ক 
বাঁচাইেব? �সই িবষম দিুদ� েন অনু�হবাির িস�েন �ক আর �তােদর িপপাসা িনবারণ কিরয়া শাি� দান কিরেব? ব�ত, কােফর কাহার নাম কিরয়া �সই 
দঃুসহ নরকাি� হইেত র�া পাইিব? অেথ�র দাস হইেল িক আর ধম�াধেম�র �ান থােক না? যিদ যুে�র সাধ থােক �স সাধ আজ অবশ� িমটাইব। 
এখেনা বিলেতিছ, �ফারাত�ল ছািড়য়া িদয়া �সই িবপদকা�ারী �ভু হজরত �মাহা�েদর পিরজনগেণর �াণর�া কর। অবলা অসহায়িদগেক শু�ক� 
কিরয়া মািরেত পািরেলই িক বীর� �কাশ হয়? এই িক বীর ধেম�র নীিত? দ�ুেপাষ� িশশ-ুস�ানেক দূর হইেত �চােরর ন�ায় বধ করাই িক �তােদর 
বীর�? যিদ যথাথ� যুে�র সাধ থােক, যিদ যথাথ�ই বীর� �দখাইয়া মিরেত ই�া থােক, আবদলু ওহােবর স�েুখ আয়। যিদ মিরেত ভয় হয় তেব 
�ফারাত�ল ছািড়য়া পলায়ন কর। নূ�নতা �ীকার িকংবা যা�া কিরেল আবদলু ওহাব পরম শ�েকও তাহার �াণ িভ�া িদয়া থােক। মিদনাবাসীরা 
�তােদর ন�ায় যুে� িশি�ত নেহ। এই অহ�ােরই �তারা মািতয়া আিছ�। িক� ঈ�র �সােদ তাহারা যথাথ� বীর ও যু� িবদ�ায় পারদশ�।" 

চতুিব�ংশ �বাহ /৩ 

আবদলু ওহাব অে� কশাঘাত কিরয়া শ�দল স�েুখ চ�াকাের ঘুিরয়া �বড়াইেত লািগেলন, �কহই তাঁহার স�েুখ আিসেত সাহস কিরল না, নদী�লও 
ছািড়য়া িদল না। আবদলু ওহাব পুনরায় সে�ােধ বিলেত লািগেলন, "�যা�াই হউক, বীের�ই হউক, উেদ�াগী পুরষুই হউক, �সই ধন�, �য সময়েক 
অিত মূল�বান �ান কের। �তােদর সকল িবষেয়ই �ান আেছ �দিখেতিছ। যিদ সাহস থােক, যিদ আবদলু ওহােবর সে� যু� কিরেত কাহােরা ই�া 
হয়, তেব শী� আয়। আবদলু ওহাব আজ িবধম�র র�পােত �ফারাতজল র�বেণ� রি�ত কিরয়া ি�গুণ র�ন বৃি� কিরেব, এই আশেয়ই �তােদর 
স�েুখ আিসয়ােছ। শ�স�খুীন হইেত এত িবল�? শ� যু��াথ� �তারা িব�াম�াথ�! িধ� �তােদর বীরে�! িধ� �তােদর সাহেস! আজ সাত রাত নয় 

িদন আবদলু ওহাব জল�শ� কের নাই, �ফারাত নদীতীের মহানে� �ুৎিপপাসা িনবারণ কিরয়া রিহয়ািছ�। ইহােতও এত িবল�, এত ভয়! শী� 
আয়, এেক এেক �তােদর সকলেকই নরেক ��রণ কিরেতিছ।"  

িবপ�দল হইেত দীঘ�কার এক বীরপুরষু বিহগ�ত হইয়া অিত উ� �লািহতবণ� অ�পৃে� আেরাহণপূব�ক িবেশষ দ�তার সিহত অিসচালনা কিরেত 
কিরেত আবদলু ওহােবর স�খুীন হইয়া বিলেত লািগল, "মূেখ�রাই দপ� কের! কাপুরুেষরাই অহ�ার �দশ�ন কিরয়া থােক। শৃগাল! বা�চাতুরী ছািড়য়া 
পুনরায় িশিবের ��ান কর-�তােক মািরয়া কী হইেব? আবদলু ওহাব, তুই কাহার স�ান, �তার জননী কাহার কন�া, �সই সকল পিরচয় লইয়া 



আিসেতই আমার একটু িবল� হইয়ােছ। তুই �কন এই নবেযৗবেন পেরর জন� আপন �াণ হারাইিব? �তােক বধ কিরেল এিজেদর িনকট যশলাভ হইেব 
না। �তােদর �হােসনেক যু�ে�ে� আিসেত বল, তুই যিদ িকছুিদন সংসাের বাস কিরেত বাসনা কিরস, িফিরয়া যা, �তােক চািহ না!"  

আবদলু ওহাব ��ােধ অধীর হইয়া বিলেলন, "িবধম� কােফর! এত বড় আ�ধ�া �তার! অে� তুই �হােসনেক যু�ে�ে� আ�বান কির�? আবদলু 
ওহােবর পদাঘােত িক িকছুমা� বল নাই? �র �ু�কীট! চরণশরণাগত দাস বাঁিচয়া থািকেত �ভুেক আ�বান �কন? অে� আবদলু ওহােবর পদাঘাত 
সহ� কর, তাহার পর অন� কথা।"-সদেপ� এই কথা বিলয়া আবদলু ওহাব অ� ঘুরাইয়া িবধম�র িনকট যাইয়া এমিন �জাের তরবািরর আঘাত 
কিরেলন �য একাঘােত অ� সিহত তাহােক ি�খি�ত কিরয়া �ফিলেলন। যু�ে�ে� অ� চ� িদয়া শ�িবনাশী আবদলু ওহাব �েত�ক চ� পিরবত� েন 
িবপ�গণেক আ�বান কিরেত লািগেলন। এেক এেক স�রজন িবধম�েক নরেক ��রণ কিরয়া পুনরায় পির�মেণর জন� শ�গণেক আ�বান কিরেত 
লািগেলন। িক� �কহই তাহার স�েুখ আর অ�সর হইল না। দূর হইেত শর িনে�প কিরয়া পরা� কিরবার �চ�া কিরেত লািগল। আবদলু ওহাব ভীত 
হইেলন না,-দইু হে� অিস চালনা কিরয়া িনি�� শর খে� খে� িবি�� কিরেত লািগেলন। মেধ� মেধ� শ�-িনি� শর আবদলু ওহােবর গাে� িব� 
হইয়া র�ধারা �বািহত কিরেত লািগল। �সিদেক আবদলু ওহােবর দিৃ� নাই, �কবল শ�-িবনাশ কৃতস��।  

বহু পির�ম কিরয়া আবদলু ওহাব িপপাসায় আেরা কাতর হইেলন। িক কেরন, �কান উপায় না পাইয়া �বেগ যু�ে�� হইেত �হােসেনর িনকট আিসয়া 
উপি�ত হইয়া বিলেলন, "হজরত বড় িপপাসা! এই সময় ওহাবেক যিদ একিব�ু জল দান কিরেত পােরন, তাহা হইেত শ��ল-"  

"জল? জল আিম �কাথায় পাইব ভাই?" অিধকতর কাতর �দিখয়া বিলেত লািগেলন, "ভাই! যিদ �সই �মতাই থািকত, তেব �তামার আর এমন দশা 
হইেব �কন?"  

দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া এই সকল কথা �বণ কিরয়া মহা উে�িজত কে� আবদলু ওহােবর জননী বিলেত লািগেলন, "আবদলু ওহাব! যু�ে�� হইেত িক 
িফিরেত আেছ? তুিম যিদ ই�া কিরয়াও না িফিরয়া থাক, কাহােরা আেদেশও যিদ িফিরয়া থাক, তাহা হইেলও িক শ� হািসেব না? কী ঘৃণা! কী 
ল�া! �কন তুিম আমার গেভ�  জ��হণ কিরয়ািছেল? শ�েক িপঠ �দখাইয়া সামান� জল-িপপাসায় �াণ র�া কিরেত যু� ছািড়য়া িফিরয়া আিসেল! 
�তামার ও কলি�ত মুখ আিম আর �দিখব না। আিম �তামােক জীিবত িফিরয়া আিসবার জন� যুে� পাঠাই নাই। হয় �ফারাত�ল উ�ার কিরয়া 
�হােসেনর পু�পিরজনেক র�া কিরেব �দিখব, না হয় রণে��-�ত�াগত �তামার ম�কশূন� �দহ �দিখয়া এই বৃ� বয়েস জীবন শীতল কিরব, এই আমার 
আশা িছল। তুিম বীর�লকল�, আমার আশা ফলবতী হইেত িদেল না।"  

সভেয় কি�ত হইয়া আবদলু ওহাব কিহেলন, "জননী! আবার আিম যাইেতিছ, আর িফিরব না-হয় নদী�ল উ�ার, নয় আবদলু ওহােবর ম�ক 
দান। িক� জননী! িপপাসায় �াণ ও�াগত! িপপাসা িনবারণ কিরবার আর উপায় নাই! এক�মা� িনেবদন, চরণদশ�েন িপপাসা শাি�। আর-একবার 
আমার �ীর মুখখািন।"  

"হাঁ বুিঝয়ািছ �সই মুখখািন!-মুখখািন �দিখেত পার, িক� অ� হইেত নািমেত পািরেব না।" মাতার আ�ানুযায়ী �সই অব�ােতই আবদলু ওহাব 
আপন �ীর িনকট যাইয়া বিলেলন, "জীিবেত�রী! আিম যু�যা�ী! যু� কিরেত কিরেত �তামার কথা মেন পিড়ল, িপপাসােতও �াণ আ�ল। 
ভািবলাম �তামােক �দিখেল �বাধ হয় িকছু �াি� দূর হইেব, িপপাসাও িনবারণ হইেব। এই মেন কিরয়াই আিসয়ািছ, িক� অ� হইেত নািমবার আেদশ 

নাই! মাতার আ�া, অ�পৃে� বিসয়াই সা�াৎ।"  

পিতপরায়ণা পিত�তা সতী পিতর িনকট যাইয়া অ�ব�া ধারণপূব�ক িমনিত বচেন কিহেত লািগেলন, "জীিবেত�র! সমরা�েণ অ�নার কথা মেন 
কিরেত নাই। যুে�ে�� অ�ঃপুেরর কথা যাহার মেন পেড়, �স আবার �কমন বীর?-শ�েক পৃ� �দখাইয়া �য �যা�া �ীর মুখ �দিখেত আইেস, �সই বা 
�কমন বীর? �ােণ�র আিম নারী, আিম �তা ইহার মম� িকছুই বুিঝেত পািরলাম না। �ভু �মাহা�েদর বংশধরগেণর িবপদ সমেয় সাহায� কিরেত 
�ীপিরবার স�ান-স�িতর কথা �য �যা�ৃপুরুষ মেন কের, তাহােক আিম বীরপরুুষ বিল না। যিদ আপনারা যু�ে��েক ভয় কেরন, তেব আমরাই,-এই 
আমরাই এেলাচুেল রণরি�ণী রণেবেশ সমরা�েণ অিসহে� নৃত� কিরব। রণরি�ত বে� আমরাও রণসােজ সািজেত �ি�ত হইব না। �দিখ, �কা� 
িবপ� �যা�া আমােদর স�েুখ অ�সর হইেত পাের? �দখার িদন, কথার িদন, িব�ােমর িদন, ঈ�র-�সােদ যিদ পাই, তেব মেনর আনে� আপনােক 
�সবা কিরব। �হােসেনর িবপদ িচরকাল থািকেব না, িক� এমন িদন পাইয়া আপিন আর �খায়াইেবন না; এমন িদন আপিন আর পাইেবন না। এমন 
সমেয় িক িবল� করা উিচত? িছ! িছ! বীরপুরষু! �তামাের িছ িছ! শ� যু�াথ� হইয়া অেপ�া কিরেতেছ, তুিম িক না কাপুরুেষর মত অবেরাধপুের 
আিসয়া অবেরাধবািসনী �লবালার মুখ �দিখেত অিভলাষী হইয়াছ? িছঃ �তামােক!"  



অ� হইেতই নতিশের সা�ী-সতীর কেপাল চু�ন কিরয়া আবদলু ওহাব আর তাঁহার িদেক িফিরয়াও চািহেলন না। সতীর িম� ভ�ৎসনায় অ�ের 
অ�ের লি�ত হইয়া সেজাের অে� কশাঘাত কিরয়া যু�ে�ে� �ত�াবত� ন কিরেলন। শ�গণেক সে�াধন কিরয়া বিলেত লািগেলন, "�র িবধম� 

কােফরগণ। ভািবয়ািছিল �য, আবদলু ওহাব পলাইয়ােছ। আবদলু ওহাব পলায় নাই! ঈ�েরর নােম অিত অ� সময় এই জগৎ �দিখেত আিম 
�তামািদগেক অবসর িদয়ািছলাম। আয় �দিখ, কতজেন আবদলু ওহােবর সে� যু� কিরেত আিসিব আয়।"  

আবদলু ওহােবর মাতা তাহার অ�ােত যু�ে�ে�র িনকেট যাইয়া আবদলু ওহােবর যু� �দিখেত লািগেলন। পূেব�ই �সনাপিত ওমর সকলেকই বিলয়া 
রািখয়ািছেলন �য আবদলু ওহাব �কান কারণবশতঃ িফিরয়া িগয়ােছ, এখনই আবার আিসেব। এবার সকেল একে� হইয়া আবদলু ওহাবেক আ�মণ 

কিরেত হইেব। যাহার �য অ� আয়� আেছ, �স �সই অ� আবদলু ওহােবর �িত িনে�প কিরেব। 

রেণে�� এেকবাের একেযােগ বহু সংখ�ক �সন� ম�লাকাের চতুিদ�ক িঘিরয়া এেক�র আবদলু ওহােবর �িত অ� বষ�ণ কিরেত লািগল। বীরবর 
আবদলু ওহাব শ�েবি�ত হইয়া দইু হে� অিস চালনা কিরেত লািগেলন। এিজেদর �সেন�র অ� নাই; কত মািরেবন! �শেষ শ�পে�র অ�াঘােত 
আবদলু ওহােবর ম�ক �দহ হইেত িবি�� হইয়া বহুদূের িবিনি�� হইল! �সই িছ� ম�ক আবদলু ওহােবর মাতার স�েুখ িগয়া পিড়ল। বীরজননী 
পু�িশর ��ােড় লইয়া �ে� িশিবের আিসয়া িনজ� নেক �হােসেনর স�েুখ রািখয়া িদেলন। এই অবসের আবদলু ওহােবর িশি�ত অ� িশরশূন� �দহ লইয়া 
অিতেবেগ িশিবেরর িনকট আিসয়া উপি�ত হইল। িশরশূন� �দহ অ�পৃ� হইেত সকেলর স�েুখ মৃি�কায় পিড়য়া �গল। আবদলু ওহােবর মাতা 
�শািণতা� হ� উে�ালন কিরয়া ঈ�রসমীেপ �াথ�না কিরেলন এবং আবদলু ওহােবর উে�েশ আশীব�াদ কিরেলন �য, "আবদলু ওহাব! তুিম ঈ�র-
কৃপায় �গ�য় সুখেভােগ সুখী হও, �হােসেনর িবপদ সমেয় �াণ িদয়া সাহায� কিরেল। �ভু �মাহা�েদর বংশধরগেণর িপপাসাশাি�েহতু কােফেরর হে� 
জীবন িবসজ� ন কিরেল, �তামার শত শত আশীব�াদ! তুিম �য জননীর গেভ�  জি�য়ািছেল, তাহারও সাথ�ক জীবন। �তামার ম�ক �দহ হইেত �ক িবি�� 

কিরল?" আবদলু ওহােবর মাতা আবদলু ওহােবর ম�ক লইয়া পিতত �দেহ সংল� কিরয়া বিলেত লািগেলন, "আবদলু ওহাব! বৎস! �াণািধক! অ� 
সি�ত আেছ, �তামার হােতর অ� হােতই রিহয়ােছ, িবধম� রে� অ� রি�ত কিরয়াছ, তেব আর ধুলায় পিড়য়া �কন? বাছা!-দঃুিখনীর জীবন সব��! 
উ�য়া অে� আেরাহণ কর। �াণািধক! -এইবার যু�ে�� হইেত িফিরয়া আিসেল আর আিম �তামােক যুে� পাঠাইব না। ঐ �দখ �তামার অধ�া�রূিপণী 
বিনতা �তামার যু�িবজয় সংবাদ শুিনবার জন� সতৃ� �বেণ সতৃ� নয়েন অেপ�া কিরেতেছ।" 

আবদলু ওহােবর িবেয়ােগ �হােসন কাঁিদেলন। �হােসেনর পিরজনবগ� ডাক ফুকািরয়া কাঁিদেলন। আবদলু ওহােবর মাতা অ�নয়েন �রাষভের বিলেত 
লািগেলন, "আবদলু ওহাব! এত ডািকলাম, উ�েল না? �তামার মােয়র কথা আর শুিনেল না?" �শাকােবেগ এই কথা বিলয়া বৃ�া পুনরায় পু�ম�ক 
বে� ধারণ কিরয়া কাঁিদেত কাঁিদেত বিলেলন, "আমার পু�হ�া �ক? আবদলু ওহাব কাহার হে� জীবন িবসজ� ন কিরল? �ক আমার আবদলু ওহােবর 
ম�ক আমার ��ােড় আিনয়া িনে�প কিরল? �দিখ, �দিখ, �দিখব �দিখব!!" বিলয়া আবদলু ওহাব-জননী তখিন �িরত পেদ আবদলু ওহােবর 
অ�পৃে� আেরাহণ কিরেলন। �হােসন অেনক অনুনয়-িবনয় কিরয়া িনেষধ কিরেলন, িকছুই শুিনেলন না। -পু�ম�ক �কােল কিরয়াই অ�পৃে� যু�ে�ে� 
আিসয়া উৈ�ঃ�ের বিলেত লািগেলন, "�কা� কােফর, �কা� পাপা�া, �কা� শৃগাল আমার পুে�র ম�ক �দহ হইেত িবি�� কিরয়ােছ? ঈ�েরর �দাহাই, 
এই যু�ে�ে� একবার আিসয়া �সই পাপা�া, �সই িপশাচ, �সই কােফর স�েুখ �দখা িদক!"  

ঈ�েরর �দাহাই শুিনয়া আবদলু ওহাব-হ�া যু�ে�ে� আিসয়া দপ�সহকাের বিলেত লািগল, "আমারই এই শািণত অে� আবদলু ওহােবর ম�ক �সই 
পাপেদহ হইেত িবি�� হইয়ােছ।" আর �কান কথা হইল না। আবদলু ওহাব-জননী পু�ঘাতকেক �দিখয়া সে�ােধ আবদলু ওহােবর ম�ক এমন �জাের 
তাহার ম�ক ল�� কিরয়া মািরেলন �য, ঐ আঘােতই কােফেরর ম�ক ভ� হইয়া ম�া িনগ�ত হইেত লািগল। তখনই প���াি�।  

এই ঘটনা �দিখয়া ওমর মহােরােষ আবদলু ওহােবর জননীর চতুিদ� েক �সন� �ব�ন কিরেলন। বৃ�া বিলেত লািগেলন, "বৎসগণ! �তামােদর ম�ল 
হউক! আমার জীবেন মায়া নাই। পু�েশাক িনবারণ কিরবার জন� এই বৃ�বয়েস যু�ে�ে� আিসয়ািছ। �তামরা আমােক িনপাত কর। �য পেথ আমার 
আবদলু ওহাব িগয়ােছ, আিমও �সই পেথ যাই। িক� আকােশ যিদ �কান িবচারকত� া থােকন, িতিন �তামােদর িবচার কিরেবন।" অিত অ� সমেয়র 
মেধ�ই আবদলু ওহাব-জননী শ�হে� �াণত�াগ কিরয়া �গ�বািসনী হইেলন।  

আবদলু ওহােবর মাতা �াণত�াগ কিরেত গাজী রহমান �হােসেনর পদচু�ন কিরয়া যু�ে�ে� উপি�ত হইেলন। িতিনও বহুসংখ�ক িবধম�েক জাহা�েম 
পাঠাইয়া শ�হে� শহীদ হইেলন। -�েম জাফর �ভৃিত �ধান �ধান বীরগণ �হােসেনর সাহায� জন� শ�স�খুীন হইয়া যু� কিরেলন, িক� �কহই 
জয়লােভ কৃতকায� হইেত পািরেলন না। �ায় �দড় ল� িবপ�ৈসন� িবনাশ কিরয়া মিদনার �ধান �ধান �যা�ামাে�ই শ�হে� আ�সমপ�ণ কিরয়া 

�গ�ধােম মহা�ি�ত হইেলন। 



প�িবংশ �বাহ /১ 

সূয�েদব যতই ঊে�� উ�েতেছন, তাপাংশ ততই বৃি� হইেতেছ। �হােসেনর পিরজেনরা িব�ুমা� জেলর জন� লালািয়ত হইেতেছ, শত শত বীরপুরুষ 
শ�হে� �াণত�াগ কিরেতেছ। �াতা, পু�, �ামীর �শািণতা� কেলবর �দিখয়া কািমনীরা সমেয় সমেয় িপপাসায় কাতর হইেতেছন, চ�ুেত জেলর 
নামমা�ও নাই, �স �যন এক �কার িবকৃত ভাব, কাঁিদবারও �বিশ শি� নাই। �হােসন চতুিদ�ক চািহয়া �দিখেলন, ব�ুবা�েবর মেধ� আর �কহই নাই। 
রণস�ায় সি�ত হইয়া জয়লােভর জন� শ�স�খুীন হইেত আেদশ অেপ�ায় তাঁহার স�েুখ আর �কহই আিসেতেছন না। �হােসন এক দীঘ�িন�াস 
পিরত�াগ কিরয়া বিলেলন, "হায়! একমা� বাির �ত�াশায় এত আ�ীয় ব�ুবা�ব হারাইলাম, তথাচ পিরজনগেণর িপপাসা িনবারণ কিরেত পািরলাম 
না। কারবালা ভূিমেত র�ে�াত বিহেতেছ, তথাচ ��াত�তী �ফারাত শ�হ� হইেত উ�ার কিরেত পািরলাম না। এ�েণ আর বাঁিচবার ভরসা নাই, 
আশাও নাই, আকা�াও নাই।"  

হাসানপু� কােসম িপতৃেব�র এই কথা শুিনয়া সুসি�ত �বেশ স�েুখ করেজােড় দ�ায়মান হইয়া িবনীতভােব বিলেত লািগেলন, "তাত! কােসম এখেনা 
জীিবত আেছ। আপনার আ�াবহ িচরদাস আপনার স�েুখ দ�ায়মান আেছ। অনুমিত করুন, শ��ল িনমূ �ল কির।"  

�হােসন বিলেলন, "কােসম! তুিম িপতৃহীন; �তামার মাতার তুিমই একমা� স�ান; �তামায় এই ভয়ানক শ�দল মেধ� �কা� �ােণ পাঠাইব?"  

কােসম বিলল, "ভয়ানক!-আপিন কাহােক ভয়ানক শ� �ান কেরন? পেথর �ু� মি�কা, পেথর �ু� িপপীিলকােক আিম �যমন �ু� �ান কির, 
আপনার অনুমিত পাইেল এিজেদর ভয়�র ভয়�র �সন�ধ�গণেকও �সইরূপ তৃণ�ান কিরেত পাির। কােসম যিদ িবপ� ভেয় ভয়াত� িচ� হয়, হাসােনর 
নাম ডুিবেব, আপনারও নাম ডুিবেব। অনুমিত করুন, একা আিম সশ� হইয়া সহ� সহ� ল� ল� িরপ ুিবনাশ সমথ�।"  

�হােসন বিলেলন, "�াণািধক! আমার বংেশ তুিম সকেলর �ধান, তুিম ইমাম বংেশর বহুমূল� র�, তুিম িপতার �জ�� পুে�র �জ�� পু�, তুিম �সয়দ 
বংেশর অমূল� িনিধ। তুিম �তামার মাতার একমা� স�ান, তাঁহার স�েুখ থািকয়া তাঁহােক এবং সমুদয় পিরজনেক সা�না কর। আিম িনেজই যু� 
কিরয়া �ফারাত�ল উ�ার কিরেতিছ।"  

কােসম বিলেলন, "আপিন যাহাই বলুন, কােসেমর �াণ �দেহ থািকেত আপনােক অ� ধারণ কিরেত হইেব না। কােসম এিজেদর �সন� �দিখয়া কখেনাই 
ভীত হইেব না। যিদ �ফারাত�ল উ�ার কিরেত না পাির, তেব �ফারাতনদী আজ �লািহতবেণ� রি�ত হইয়া এিজেদর �সন�-�শািণেত �যাগ িদয়া 
মহাসমুে� �বািহত হইেব।"  

�হােসন বিলেলন, "বৎস! আমার মুেখ এ-কথার উ�র নাই। �তামার মাতার আেদশ লইয়া যাহা ই�া তাহাই কর।" 

হাসেনবানুর পদধূিল �হণ কিরয়া মহাবীর কােসম যু�যা�া �াথ�না জানাইেল িতিন কােসেমর ম�ক চু�ন কিরয়া আশীব�াচন �েয়াগপূব�ক বিলেলন, 
"যাও বাছা! যুে� যাও! �তামার িপতৃঋণ পিরেশাধ কর। িপতৃশ� এিজেদর �সন�গেণর ম�ক চূণ� কর, যুে� জয়ী হইয়া �ফারাত�ল উ�ার কর, 
�তামার িপতৃবাক� র�া কর। �তামার আর আর �াতা-ভ�ীগণ �তামার মুখােপ�া কিরয়া রিহল। যাও বাপ! �তামায় আজ ঈ�েরর পদতেল সমপ�ণ 
কিরলাম।"  

হাসেনবানুর িনকট হইেত িবদায় হইয়া িপতৃেব�র পদচু�নপূব�ক কােসম অ�পৃে� আেরাহণ কিরেবন, এমন সমেয় �হােসন বিলেলন, "কােসম! একটু 
িবল� কর।" 

অনু�া �বণমা� অ�ব�া ছািড়য়া কােসম তৎ�ণ◌াৎ িপতৃব�স�েুখ দ�ায়মান হইেলন। �হােসন বিলেত লািগেলন, "কােসম! �তামার িপতার িনকট 
আিম এক �িত�ায় আব� আিছ, আমােক �সই �িত�া হইেত উ�ার কিরয়া যুে� গমন কর। যুে� যাইেত আমার আর �কান আপি� নাই। �তামার 
িপতা �াণিবেয়ােগর িকছু পূেব� আমােক করাের আব� কিরয়া িগয়ােছন, আমার কন�া সিখনার সিহত �তামার িববাহ িদব। তুিম সিখনােক িববাহ না 
কিরয়া যুে� যাইেত পািরেব না। �তামার িপতার আ�া �িতপালন, আমােকও �িত�া হইেত র�া কর, উভয়ই �তামার সমতুল� কায�।"  



কােসম মহা িবপেদ পিড়েলন। এতাদশৃ মহািবপদসমেয় িববাহ কিরেত হইেব, ইহা ভািবয়াই অি�রিচ�। কী কেরন �কান উপায় না কিরয়া মাতার 
িনকট সমুদয় বৃ�া� বিলেলন।  

হাসেনবানু বিলেলন, "কােসম! আিমও জািন, আমার স�েুখ �তামার িপতা �তামার িপতৃেব�র িনকট এই িববােহর ��াব কিরয়া তাঁহােক করাের 
আব� কিরয়া িগয়ােছন। �শাক তাপ এবং উপি�ত িবপেদ আিম সমুদয় ভুিলয়া িগয়ািছলাম। ঈ�রানু�েহ �তামার িপতৃেব�র �রণ িছল বিলয়াই 
�তামার িপতার উপেদশ �িতপািলত হইেব �বাধ হইেতেছ। ইহােত আর �কান আপি� উ�াপন কিরেয়া না। এখনই িববাহ হউক। �াণািধক, এই 
িবষাদ-সমু� মেধ� �ণকােলর জন� একবার আন�ে�াত বিহয়া যাউ�।" 

কােসম বিলেলন, "জননী! িপতা মৃতু�কােল আমােক একখািন কবচ িদয়া বিলয়া িগয়ােছন �য, �য সময় তুিম �কান িবপেদ পিড়েব, িনজ বুি�র �ারা 
যখন িকছুই উপায় ি�র কিরেত না পািরেব, �সই সময় এই কবেচর অপর পৃ� �দিখয়া তদপুেদশমত কায� কিরেয়া। আমার দি�ণহে� �য কবচ 
�দিখেতেছন, ইহাই �সই কবচ। আপিন যিদ অনুমিত কেরন, তেব আজ এই মহােঘার িবপদসমেয় কবেচর অপর পৃ� পাঠ কিরয়া �দিখ িক �লখা 
আেছ!"  

হাসেনবানু বিলেলন, "এখনই �দখ! �তামার আিজকার িবপেদর ন�ায় আর �কান িবপদই হইেব না। কবেচর অপর পৃ� �দিখবার উপয�ু সময়ই এই।" 
এই কথা বিলয়াই হাসেনবানু কােসেমর হ� হইেত কবচ খুিলয়া কােসেমর হে� িদেলন। কােসম স�ােনর সিহত কবচ চু�ন কিরয়া অপর পৃ� �দিখয়াই 
বিলেলন, "মা! আমার আর �কান আপি� নাই। এই �দখুন, কবেচ িক �লখা আেছ।"-পিরজেনরা সকেলই �দিখেলন, কবেচ �লখা আেছ-"এখনই 
সিখনােক িববাহ কর।" কােসম বিলেলন, "আর আমার �কান আপি� নাই; এই �বেশই িববাহ কিরয়া িপতার আ�া পালন ও িপতৃেব�র �িত�া র�া 
কিরব।"  

ি�য় পাঠকগণ! ঈ�রানু�েহ �লখনী-সহােয় আপনােদর সিহত আিম অেনক দূর আিসয়ািছ। �কান িদন ভািব নাই, একটু িচ�াও কির নাই, �লখনীর 
অিব�া� গিত �েমই আপনােদর সে� সে� িবষাদ-িস�ুর প�িবংশ �বাহ পয�� আিসয়ািছ। আজ কােসেমর িববাহ-�বাহ মহািবপেদ পিড়লাম। িক 
িলিখ িকছুই ি�র কিরেত পািরেতিছ না।  

হাসেনবানু বিলয়ােছন, 'িবষাদ-সমুে� আন�ে�াত!' এমন ক�ন িবষয় বণ�না কিরেত ম�ক ঘুিরেতেছ, �লখনী অসাড় হইেতেছ, িচ�ার গিতেরাধ 
হইেতেছ, ক�নাশি� িশিথল হইেতেছ। �য িশিবের �ীপরুুেষরা, বালকবািলকারা িদবা রাি� মাথা ফাটাইয়া ��ন কিরেতেছ, পু�িম�েশােক 

জগৎসংসার অ�কার �দিখেতেছ, �াণপিতর িচরিবরেহ সতী নারীর �াণ ফা�য়া যাইেতেছ, �াতার িবেয়াগয�ণায় অধীর হইয়া ি�য় �াতা ব� 

িবদারণ কিরেতেছ, �শােক তােপ �ীপুরষু একে� িদবািনিশ হায় হায় রেব কাঁিদেতেছ, জগৎেকও কাঁদাইেতেছ; আবার মু�ত�  পেরই িপপাসা, �সই 

িপপাসারও শাি� হইল না;-�সই িশিবেরই আজ িববাহ! �সই পিরজন মেধ�ই এখন িববাহ উৎসব।-িবষাদ-িস�ুেত হািসবার �কান কথা নাই, রহেস�র 
নামমা� নাই, আেমাদ-আ�লােদর িব�ুিবসগ� স�ক� ও নাই, আদ�� �কবল িবষাদ, ছে� ছে� িবষাদ, িবষােদই আর� এবং িবষােদই স�ূণ�। কােসেমর 
ঘটনা বড় ভয়ানক। পূেব�ই বিলয়ািছ �য, মহাবীর কােসেমর ঘটনা িবষাদ-িস�ুর এক� �ধান তর�।  

কাহার মুেখ হািস নাই, কাহােরা মুেখ সে�ােষর িচ� নাই। িববাহ, অথচ িবষাদ! পুরবািসগণ সিখনােক িঘিরয়া বিসেলন। রণবাদ� তখন সাদীয়ানা 
বােদ�র কায� কিরেত লািগল। অ�রাগািদ সুগি� �েব�র কথা কাহােরা �রণ হইল না;-�কবল ক�িবিনগ�ত �ন�জেলই সিখনার অ� �ধৗত কিরয়া 
পুরবািসনীরা পির�ৃত বসেন সিখনােক সি�ত কিরেলন। �কশগু� পিরপা� কিরয়া বাঁিধয়া িদেলন, সভ� �েদশ �চিলত িববােহর িচ� �রূপ দইু 
একখািন অল�ার সিখনার অে� ধারণ করাইেলন। সিখনা পূণ�বয়�া, সকলই বুিঝেতেছন। কােসম অপিরিচত নেহ। �ণয়, ভালবাসা উভেয়রই 
রিহয়ােছ। �াতাভ�ী মেধ� �যরূপ িবশু� ও পিব� �ণয় হইয়া থােক, তাহা কােসম-সিখনার বাল�কাল হইেতই রিহয়ােছ। কাহার �ভাব কাহােরা 
অজানা নাই, বাল�কাল হইেতই এই উপি�ত �যৗবনকাল পয�� এক� �ীড়া, একে� �মণ, এক� বাসিনব�ন উভেয়রই মেন সিবেশষ সরল �ণয় 
জি�য়ােছ। উভেয়ই এক পিরবার, এক বংশস�ূত, উভেয়র িপতা পর�র সেহাদর �াতা, সুতরাং ল�া, মান, অিভমান অপর �ামী-�ীেত �যরূপ 
হইবার স�াবনা, তাহা উহােদর নাই। ল� সুি�র হইল। ওিদেক এিজেদর �সন� মেধ� �ঘার রেব যু�বাজনা বািজেত লািগল। �ফারাত-নদীর �ল উ�ার 
কিরেত আর �কান বীরপুরষুই �হােসেনর প� হইেত আিসেতেছ না �দিখয়া আিজকার যুে� জয়স�ব িবেবচনায় তুমুল শে� বাজনা বািজেত লািগল। 
�সই শে� �ফারাত�ল হইেত কারবালার অ�সীমা পয�� �িত�িনত হইয়া উ�ল। �হােসেনর িশিবের পিতপু�েশাকাতুরা অবলাগেণর কাতরিননােদ 
স�তল আকাশ �ভদ কিরেত লািগল। �সই কাতর�িন ঈ�েরর িসংহাসন পয�� যাইেত লািগল। �হােসন বাধ� হইয়া এই িনদারুণ দঃুেখর সময় কােসেমর 
হে� �াণািধকা দিুহতা সিখনােক সমপ�ণ কিরেলন। িবিধমত িববাহ কায� স�� হইল। শুভ কােয�র পর আন�া� অেনেকর চে� �দখা যায়, িক� 
�হােসেনর িশিবর� পিরজনগেণর চে� �কান �কার অ�ই �দখা যায় নাই। িক� কােসেমর িববাহ িবষাদ-িস�ুর সব�ােপ�া �ধান তর�। �সই ভীষণ 
তরে� সকেলরই অ�র ভািসয়া যাইেতিছল। বরকন�া উভেয়ই সমবয়�। �ামী-�ীেত দইু দ� িনজ� েন কথাবাত� া কিহেতও আর সময় হইল না। 



িববাহকায� স�� কিরয়াই গুরুজনগেণর চরণ ব�না কিরয়া, মহাবীর কােসম অিসহে� দ�ায়মান হইয়া বিলেলন, "এখন কােসম শ�-িনপােত 
চিলল।" হােসনবানু কােসেমর মুেখ শত শত চু�ন িদয়া আর আর সকেলর সিহত দইু হ� তুিলয়া ঈ�েরর িনকট �াথ�না কিরেত লািগেলন, "�হ 
করুণাময় জগদী�র! কােসমেক র�া কিরেয়া। আজ কােসম িববাহ-স�া, বাসরস�া পিরত�াগ কিরয়া িচরশ�ৈসন�স�েুখ যু�স�ায় চিলল। 
পরেম�র! তুিমই র�াকত� া; তুিমই রণে�ে� পৃ�েপাষক হইয়া িপতৃহীন কােসমেক এ িবপেদ র�া কর!" 

কােসম যাইেত অ�সর হইেলন; হাসেনবানু বিলেত লািগেলন, "কােসম! একটু অেপ�া কর। আমার িচরমনসাধ আিম পূণ� কির। �তামােদর দইুজনেক 
একে� িনজ� েন বসাইয়া আিম একটু �দিখয়া লই। উভয়েক একে� �দিখেত আমার িনতা�ই সাধ হইয়ােছ।" এই বিলয়া সিখনা ও কােসমেক ব�াবাস 
মেধ� এক� বসাইয়া বিলেলন, "কােসম! �তামার �ীর িনকট হইেত িবদায় লও।" হাসেনবানু িশের করাঘাত কিরেত কিরেত তথা হইেত বািহর হইয়া 
কােসেমর গম� পেথ দাঁড়াইয়া রিহেলন।  

কােসম সিখনার হ� ধিরয়া দাঁড়াইয়া আেছন। কাহােরা মুেখ �কান কথা নাই। �কবল সিখনার মুখপােন চািহয়া কােসম ি�রভােব দাঁড়াইয়া রিহেলন। 
অেনক�ণ পের কােসম বিলেলন, "সিখনা! �ণয়-পিরচেয়র িভখারী আমরা নিহ; এ�েণ নূতন স�ে� পূব� �ণয় নূতন ভােব আজীবন কাল পয�� 
সমভােব র�ার জন�ই িবধাতা এই নূতন স�� সৃি� করাইেলন। তুিম বীরকন�া-বীরজায়া; এ সময় �তামার �মৗনী হইয়া থাকা আমার অিধকতর 
দঃুেখর কারণ। পিব� �ণয় �তা পূব� হইেতই িছল, এ�েণ তাহার উপর পিরণয়সূে� ব�ন হইল, আর আশা িক? অ�ায়ী জগেত আর িক সুখ আেছ 
বল �তা?"  

সিখনা বিলেলন, "কােসম! তুিম আমােক �েবাধ িদেত পািরেব না। তেব এইমা� বিল, �যখােন শ�র নাম নাই, এিজেদর ভয় নাই, কারবালা �া�রও 
নাই, �ফারাতজেলর িপপাসাও �যখােন নাই, �সই �ােন �যন আিম �তামােক পাই, আমার �াথ�না। �ণয় িছল, পিরণয় হইল, আর কী আশা?"-
কােসেমর হ� ধিরয়া কাঁিদেত কাঁিদেত সিখনা পুনঃপনুঃ বিলেলন, "কােসম! �ণয় িছল, পিরণয় হইল, আর কী আশা?"  

ি�য়তমা ভায�ােক অিত ��হসহকাের আিল�ন কিরয়া মুেখর িনকেট মুখ রািখয়া কােসম বিলেত লািগেলন, "আিম যু�যা�ী, শ�-�শািণত-িপপাস,ু 
আজ স�িদবস একিব�ুমা�-জলও �হণ কির নাই, িক� এখন আমার �ুধা িপপাসা িকছুই নাই। তেব �য িপপাসায় কাতর হইয়া চিললাম, �বাধ হয় 
এ জীবেন তাহার তৃি� নাই, হইেবও না। তুিম কাঁিদেয়া না। মেনর আনে� আমােক িবদায় কর। একবার কান পািতয়া শুন �দিখ, শ�দেলর রণবাদ� 
�কমন �ঘার রেব বািদত হইেতেছ। �তামার �ামী মহাবীর হাসােনর পু�, হজরত আলীর �পৗ� কােসম �তামার �ামী, এই কােসম িক ঐ বাদ� শুিনয়া 
নবিববািহতা �ীর মুখপােন চািহয়া বিসয়া থািকেত পাের? সিখনা! আিম এ�েণ িবদায় হই।"  

সিখনা বিলেত লািগেলন, "�তামােক ঈ�ের সিঁপলাম। যাও কােসম!-যুে� যাও! �থম িমলন রজনীর সমাগম আশেয় অ�িমত সূেয�র মিলন ভাব 
�দিখয়া �ফু� হওয়া সিখনায় ভােগ� নাই। যাও কােসম! যুে� যাও!"  

কােসম আর সিখনার মুেখর িদেক তাকাইেত পািরেলন না। আয়তেলাচেন িবষািদত ভাব চে� �দিখেত আর �মতা হইল না। �কামল�াণা সিখনার 
সুেকামল হ� ধিরয়া বারংবার চু�ন কিরয়া িবদায় হইেলন। সিখনার আশা-ভরসা �য মু�েত�  অ�ুিরত হইল �সই মু�েত� ই শুকাইয়া �গল। কােসম 
�তপেদ িশিবর হইেত বািহর হইয়া এক লে� অে� আেরাহণপূব�ক সেজাের অ�পৃে� কশাঘাত কিরেলন। অ� বায়ুেবেগ �দৗিড়য়া চিলল।-সিখনা 

চমিকয়া উ�েলন-�দেয় �বদনা লািগল। 

প�িবংশ �বাহ /২ 

কােসম সমরে�ে� যাইয়া বিলেত লািগেলন, "যু� সাধ যিদ কাহােরা থােক, �যৗবেন যিদ কাহােরা অমূল� জীবন িবড়�না �ান হইয়া থােক, তেব 
কােসেমর স�েুখ অ�সর হও।"  

�সনাপিত ওমর পূব� হইেতই কােসমেক িবেশষরূেপ জািনেতন। কােসেমর তরবাির স�েুখ দাঁড়াইেত পাের এমন বলবান বীর তাঁহার �সন�মেধ� এক 
বজ�ক িভ� আর �কহই িছল না। বজ�কেক সে�াধন কিরয়া িতিন বিলেলন, "ভাই বজ�ক! হাসানপু� কােসেমর সিহত যু� কিরেত আমােদর �সন�দল 
মেধ� তুিম িভ� আর �কহই নাই। ভাই! কােসেমর বলবীয�, কােসেমর বলিব�ম, কােসেমর বীর��তাপ সকলই আমার জানা আেছ! তাহার স�েুখ 



যাহােক পাঠাইব, �স আর িশিবের িফিরয়া আিসেব না। আিম িন�য় বিলেত পাির, �কান �েমই কােসেমর হ� হইেত �স আর র�া পাইেব না। 
িনরথ�ক �সন��য় করা যুি�িস� নেহ। আমার িবেবচনায় তুিমই কােসম অেপ�া মহাবীর। তুিমই কােসেমর জীবন�দীপ িনব�াণ কিরয়া আইস।"  

বজ�ক বিলেলন, "বড় ঘৃণার কথা! শামেদেশ মহা মহা বীেরর স�েুখ আিম দাঁড়াইয়ািছ, িমশেরর �ধান �ধান মহারথীরা বজ� েকর বীর�বীয� অবগত 
আেছ, আজ পয�� �কহই স�খু যুে� অ�সর হইেত সাহস কের নাই; এখন িক-না, এই সামান� বালেকর সিহত ওমর আমােক যু� কিরেত আেদশ 

কেরন, বড়ই ঘৃণার কথা! �হােসেনর স�েুখ সমরে�ে� দ�ায়মান হইেল বরং কথি�ৎ �শাভা পায়; আর এ িক-না, কােসেমর সিহত যু�। বালেকর 
সে� সং�াম! কখেনাই না, কখেনাই না! কখেনাই আিম কােসেমর সিহত যু� কিরেত যু�ে�ে� �দখা িদব না।"  

ওমর বিলেলন, "তুিম কােসমেক জান না। তাহােক অবেহলা কিরেয়া না। তাহার তুল� মহাবীর মিদনায় আর নাই। ভাই বজ�ক! তুই িভ� কােসেমর 
অ�াঘাত সহ� কের এমন বীর আমােদর দেল আর �ক আেছ?"  

হািসেত হািসেত বজ�ক বিলেলন, "কাহােক তুিম িক কথা বল! �ু� কীট, �ু� পত� কােসম; তাহার মাথা কা�য়া আিম িক িব�িবজয়ী বীরহ� 
কলি�ত কিরব? কখেনাই না, কখেনাই না! িসংেহর সিহত িসংেহর যু� হয়, শৃগােলর সিহত িসংহ �কান কােল যু� কের ওমর? িসংহ-শৃগাল! তুলনা 
কিরেল তাহাও নেহ। বজ�ক িসংহ, কােসম একটা পত� মা�। কী িবেবচনায় ওমর! কী িবেবচনায় তুিম �সই তু� পত� কােসেমর সে� আমােক যু� 
কিরেত পাঠাও? আ�া, �তামার যিদ িব�াস হইয়া থােক কােসম মহাবীর, আ�া, আিম যাইব না। আমার অিমতেতজা চাির পু� বত�মান, তাহারা 
রণে�ে� গমন করুক, এখনই কােসেমর মাথা কা�য়া আিনেব।" 

তাহাই, ওমেরর তথা�! আেদশমত বজ� েকর �থম পু� যুে� গমন কিরল। যু�ে�ে� বশ�া চালাইেত আর� কিরল। িবপ� পরা� হইল না। অবেশেষ 
অিসযু�! স�েুখ কােসম। উভেয় মুেখামুিখ হইয়া দ�ায়মান আেছন। বজ� েকর পু� অ� �হার কিরেতেছন কােসম হাস� কিরেতেছন। বজ� েকর পুে�র 

তরবািরসংযু� বহুমূল� মিণমু�া �দিখয়া সহাস� আেস� কােসম কিহেলন, "কী চমৎকার �শাভা! মিণময় অ� �দশ�ন কিরেলই যিদ মহারথী হয়, 
তেব বল �দিখ, মিণম�ক কালসপ� �কন মহারথী না হইেব?"  

কথা না শুিনয়াই বজ� েকর পু� কােসেমর ম�ক ল�� কিরয়া অ� িনে�প কিরেলন। অ� ব�থ� হইয়া �গল। পুনব�ার আঘাত। কােসেমর চম� িব� হইয়া 

বাম হ� হইেত �শািণেতর ধারা ছু�ল। ��হে� িশর�াণ িছ� কিরয়া �ত�ান ব�নপূব�ক �তেযা�া পুনব�ার অ� ধারণ কিরেলন। বজ� েকর পু� বশ�া 
ধারণ কিরয়া বিলেলন, "কােসম! তেলায়ার রাখ। �তামার বামহে� আঘাত লািগয়ােছ। চম� ধারেণ তুিম অ�ম। অিসযুে�ও তুিম এখন অ�ম। বশ�া 
ধারণ কর, বশ�াযু�ই এখন ��য়ঃ।" 

ব�ার কথা মুেখ থািকেত থািকেত কােসেমর বশ�া �িতেযা�ার ব� িবদীণ� কিরয়া পৃ� পার হইল। বজ� েকর পু� �শািণতা� শরীের অ�পৃ� হইেত 
ভূতেল পিড়য়া �গল। তাহার ক�বে�র মহামূল� অিস সেজাের আকষ�ণ কিরয়া কােসম বিলেলন, "কােফর! মূল�বান অে�র ব�বহার �দখ।" এই 
কথার সে� সে�ই বজ�ক-পুে�র ম�ক যু�ে�ে� িবলুি�ত হইল। কােসম বিলেত লািগেলন, "�র িবধম� কােফরগণ! আর কাের রণে�ে� কােসেমর 
স�েুখ পাঠািব, পাঠা।"  

পাঠাইবার �বিশ অবসর হইল না। �দিখেত �দিখেত মহাবীর কােসম বজ� েকর অপর িতন পু�েক শী� শী� শমনসদেন পাঠাইেলন। পু�-�শাকাতুর বজ�ক 
�সনাপিতর আেদেশর অেপ�া না কিরয়া ভীম-গজ� েন �য়ং যু�ে�ে� �দখা িদেলন। বীরদেপ� বিলেত লািগেলন, "কােসম! তুিম ধন�! �ণকাল অেপা 
কর। তুিম আমার চাির� পু� িনধন কিরয়াছ, তাহােত আমার িকছুমা� দঃুখ নাই। কােসম! তুিম বালক। এত যু� কিরয়া অবশ�ই �া� হইয়ােছ। 
স�াহকাল �তামার উদের অ� নাই কে� জলিব� ুনাই, এ অব�ায় �তামার সে� যু� করা �কবল িবড়�না মা�।"  

কােসম বিলেলন, "বজ�ক! �স ভাবনা �তামার ভািবেত হেব না। তুিম পু�েশােক �য �কার িব�ল হইয়াছ �দিখেতেছ, তাহােত �তামার পে� এ সময় 
সং�াম িল� হওয়াই িবড়�না।" বজ�ক বিলেলন, "কােসম! আিম �তামার কথা �ীকার কির, পু�-�শােক অিত ক�ন �দয়ও িব�ল হয়; িক� 
পু�হ�ার ম�ক লােভর আশা থািকেল, এখনই পু�ম�েকর পিরেশাধ হইেব, িন�য় জািনেত পািরেল, বীর�দেয় িব�লতাই-বা কী? দঃুখই-বা কী? 
কােসম! বল �তা, তুিম ঐ তরবািরখািন �কাথায় পাইেল? ও তরবাির আমার, আিম বহু যে�, বহুব�েয় মিণমু�া সংেযােগ সুসি�ত কিরয়ািছ।"  



কােসম বিলেলন, "�বশ কিরয়াছ!-তাহােত দঃুখ কী? �তামার মিণমু�াসি�ত তরবাির �ারা �তামারই চাির পু� িবনাশ কিরয়ািছ। িন�য় বিলেতিছ, 
তুিমও এই মূল�বান তরবাির আঘাত হইেত বি�ত হইেব না। িন�য় জািনেয়া, অন� তরবািরেত, অেন�র হে� �তামার ম�ক িবি�� হইেব না! 
আেপ�া কিরেয়া না। �তামার এই মহামূল� অিস �তামার জীবন িবনােশর িনধ�ািরত অ� মেন কিরেয়া।"  

বজ�ক মহাে�ােধ বশ�া ঘুরাইয়া বিলেত লািগল, "কােসম! �তামার বা�চাতুরী এই মু�েত� ই �শষ কিরেতিছ! তুিমও িন�য় জািনেয়া, বজ� েকর হ� হইেত 
আজ �তামার র�া নাই।" এই বিলয়া সেজাের বশ�া আঘাত কিরল। কােসম বম��ারা বশ�াঘাত িফরাইয়া বজ� েকর ব� ল�� কিরয়া বশ�া উে�ালন 
কিরেতই বজ�ক লঘুহ�তা-�ভােব কােসমেক পুনরায় বশ�াঘাত কিরেলন। বীরবর-কােসম িবেশষ চতুরতার সিহত বজ� েকর বশ�া িফরাইয়া আপন 
বশ�ার �ারা বজ�কেক আঘাত কিরেলন। তরবাির ঘাত-�িতঘােত উভেয়র বম� হইেত অি��ুিল� িনগ�ত হইেত লািগল। কােসমেক ধন�বাদ িদয়া 
বজ�ক বিলেত লািগল, "কােস�! আিম রুম, শাম, িমশর, আরব, আর-আর বহু �দেশ বহু �যা�ার তরবািরযু� �দিখয়ািছ, িক� �তামার ন�ায় 
তরবািরধারী বীর ��ািপ কখেনাই আমার নয়নেগাচর হয় নাই। ধন� �তামার বাহুবল! �তামার িশ�ােকৗশল! যাহা হউক, কােসম! এই আমার �শষ 
আঘাত। হয় �তামার জীবন, না হয় আমার জীবন।" এই �শষ কথা বিলয়া বজ�ক কােসেমর িশর ল�� কিরয়া তরবাির আঘাত কিরেলন। কােসম �স 
আঘাত তাি�ল�ভােব বেম� উড়াইয়া িদয়া বজ�ক সিরেত সিরেতই তাহার �ীবােদেশ অিস-�হার কিরেলন। বীরবর কােসেমর আঘাত বজ� েকর িশর 
রণে�ে� গড়াইয়া পিড়ল। এই ভয়াবহ ঘটনা দেৃ� এিজেদর �সন�মেধ� মহা হুল�ূল পিড়য়া �গল।  

বজ� েকর িনপাত দশ�েন এিজেদর �সন�মেধ� �কহই আর সমরা�েণ আিসেত সাহসী হইল না। কােসম অেনক�ণ পয�� অেপ�া কিরয়া, িবপিদগেক 
�দিখেত না পাইয়া এেকবাের �ফারাত-তীের উপি�ত হইেলন। নদী র�েকরা কােসেমর অ�পদ�িন�বেণ মহাব�িতব�� হইয়া মহাশি�ত হইল। কােসম 
কাহােকও িকছু বিলেলন না। তরবাির, তীর, �নজা, ব�ম, যাহা �ারা যাহােক মািরেত সুিবধা পাইেলন, তাহার �ারা তাহােক ধরাশায়ী কিরয়া 
�ফারাত�ল উ�ােরর উপ�ম কিরেলন। ওমর, সীমার ও আবদ�ুা� �ভৃিতরা �দিখল, নদী�ল-রীরা কােসেমর অ�-স�েুখ �কহই �িকেতেছ না। 
ইহারা কেয়কজেন এক� হইয়া সমর�া�েণর সমুদয় �সন�সহ কােসমেক প�াি�ক হইেত িঘিরয়া শর িনে�প কিরেত লািগল। অনবরত তীর কােসেমর 
অে� আিসয়া িব� হইেতেছ; কােসেমর �স িদেক দকৃপাত নাই; �কবল �ফারাত�ল উ�ার কিরেবন, এই আশেয়ই স�খু� শ�গণেক সংহার 
কিরেতেছন। কােসেমর ��তবণ� অ� তীরাঘােত র�ধারায় �লািহতবণ� হইয়ােছ! �শািণতধারা অ�পদ বিহয়া মৃি�কা রি�ত কিরেতেছ। �েমই কােসম 
িনে�জ হইেতেছন;-�শািণত �বােহ চতুিদ� েকই অ�কার �দিখেতেছন। �শেষ িনরপুায় হইয়া অ�ব�া ছািড়য়া িদেলন। িশি�ত অ� কােসেমর শরীেরর 
অবস�তা বুিঝেত পািরয়া �তপেদ িশিবর স�েুখ আিসয়া দাঁড়াইল, হাসেনবানু ও সিখনা, িশিবর মধ� হইেত অ�পদ�িন শুিনেত পাইয়া, বািহের 
আিসয়া �দিখেলন, কােসেমর পিরিহত শু�বসন �লািহতবেণ� রি�ত হইয়ােছ, �শািণতধারা অ�পদ বিহয়া পিড়েতেছ। কােসম অ� হইেত নািময়া 
সিখনােক বিলেলন, "সিখনা! �দখ �তামার �ামীর সাহানা (লাল �পাশাক।) �পাশাক �দখ! আজ িববাহ সমেয় উপয�ু পির�েদ �তামায় িববাহ কির 
নাই, কােসেমর �দহিবিনগ�ত �শািণতধারা শু�বসন �লািহতবেণ� পিরণত হইয়া িববাহেবশ স�ূণ� কিরয়ােছ। এই �বশ �তামােক �দখাইবার জন�ই বহুকে� 
শ�দল �ভদ কিরয়া এখােন আিসয়ািছ। আইস, এই �বেশ �তামােক একবার আিল�ন কিরয়া �াণ শীতল কির। সিখনা! আইস, এই �বেশই আমার 
মানেসর িচরিপপাসা িনবারণ কির।"  

কােসম এই কথা বিলয়াই সিখনােক আিল�ন কিরবার িনিম� হ� �সারণ কিরেলন। সিখনাও অ�বিত�নী হইয়া �ামীেক আিল�ন কিরেলন। কােসেমর 
�দহ-িবিনগ�ত �শািণত-�বােহ সিখনার পিরিহত ব� র�বণ� হইল। কােসম সিখনার গলেদেশ বাহু �ব�ন কিরয়া দ�ায়মান রিহেলন, িনজ বেশ আর 
দাঁড়াইবার শি� নাই। শরাঘােত সমুদয় অ� জর জর হইয়া সহ� পেথ �শািণতধারা শরীর বিহয়া মৃি�কায় পিড়েতেছ। সি�ত ম�ক �মশঃই সিখনার 
��েদেশ নত হইয়া আিসেত লািগল। সিখনার িবষািদত বদন িনরী�ণ করা কােসেমর অসহ� হইল বিলয়াই �যন চ�ু দ�ু নীিলমাবণ� ধারণ কিরয়া 
�েমই ব� হইয়া আিসেত লািগল। �স সময়ও কােসম বিলেলন, "সিখনা! নব অনুরােগ পিরণয়সূে� �তামার �ণয়-পু�হার কােসম আজ গলায় 
পিরয়ািছল; িবধাতা আজই �স হার িছ� কিরয়া �ফিলেলন। জগেত �তামােক ছািড়য়া যাইেতিছ; �দিহক স���ি� িছঁিড়য়া �গল, িক� সিখনা! �স জন� 

তুিম ভািবেয়া না;-�কয়ামেত অবশ�ই �দখা হইেব। সিখনা! িন�য় জািনেয়া ইহা আর িকছুই নেহ, �কবল অ�প�াৎ মা�। ঐ �দখ, িপতা আমার 
অমরপরুীর সুবািসত শীতলজল-পিরপূিরত মিণময় সুরাহী হে� আমার িপপাসা শাি�র জন� দাঁড়াইয়া আেছন। আিম চিললাম।" 

প�িবংশ �বাহ /৩ 

কােসেমর চ�ু �কবাের ব� হইল!-�াণিবহ� �দহিপ�র হইেত অন� আকােশ উিড়য়া হাসােনর িনকট চিলয়া �গল। শূন�েদহ সিখনার �দহযি� হইেত 
�িলত হইয়া ধরাতেল পিতত হইল। পুরবাসীরা সকেলই কােসেমর মৃতেদহ �শ� কিরয়া উৈ�ঃ�ের �রাদন কিরেত লািগেলন।  



সিখনা �ামীর মৃতেদহ অে� ধারণ কিরয়া করুণ�ের বিলেত লািগেলন, "কােসম! একবার চািহয়া �দখ, �তামার সিখনা এখেনা �সই িববাহ-�বশ পিরয়া 
রিহয়ােছ! �কশগু� �য ভােব �দিখয়ািছেল, এখেনা �সইভােব রিহয়ােছ। তাহার এক গািছও �ান�� হয় নাই। �লািহতবসন পিরধান কিরয়া িববাহ হয় 
নাই; �ােণ�র! তাই আপন শরীেরর র�ভাের �সই বসন রি�ত কিরয়া �দখাইেল! আিম আর কী কিরব? জীিবেতশ! জগেত সিখনা বাঁিচয়া থািকেত 
�তামার �দহ-িবিনগ�ত �শািণতিব� ুমৃি�কা-সংল� হইেত িদেব না!" এই বিলয়া কােসেমর �দহিবিনগ�ত �শািণতিব� ুসিখনা সমুদয় অে� মািখেত 
লািগেলন। মািখেত মািখেত কিহেত লািগেলন, "িববাহ সমেয় এই হ��য় �মেহিদ �ারা সুরি�ত হয় নাই,-একবার চািহয়া �দখ!-কােসম! একবার 
চািহয়া �দখ! �তামার সিখনার হ� �তামারই র�ধাের �কমন �শািভত হইয়ােছ। জীিবেত�র! �তামার এ পিব� র� মািখয়া সিখনা িচরজীবন এই 
�বেশই থািকেব! যু�জয়ী হইয়া আজ বাসরশয�ায় শয়ন কিরেব বিলয়ািছেল, �স সময় �তা �ায় আগত;-তেব ধূিলশয�ায় শয়ন �কন �দেয়শ?-
িবধাতা, আজই সংসার-ধেম�র মুখ �দখাইেল, আজই সংসারী কিরেল, আবার আজই সম� সুখ িমটাইেল!-িদন এখেনা রিহয়ােছ। �স িদন অবসান না-
হইেতই সিখনার এই দশা কিরেল! �য সূয� সিখনার িববাহ �দিখল, �সই সূয�ই সিখনার �বধব� দশা �দিখয়া চিলল! সূয�েদব! যাও, সিখনার দদু�শা 
�দিখয়া যাও। সৃি�কাল হইেত আজ পয�� �িতিদন তুিম কত ঘটনা, কত কায� কত সুখ, কত দঃুখ �দিখয়াছ, িক� িদনকর! এমন হিরেষ িবষাদ 
কখেনা িক দশ�ন কিরয়াছ? সিখনার তুল� দঃুিখনী কখেনা িক �তামার চে� পিড়য়ােছ? যাও সূয�েদব! সিখনার সদ�ৈবধব� �দিখয়া যাও।"  

সিখনা এইরূপ নানা�কার িবলাপ কিরেত কিরেত অি�র হইয়া পিড়েলন। কােসেমর অব�া দশ�েন �হােসন এেকবাের অৈচতন� হইয়া পিড়য়ািছেলন, 

িকি�ৎ পের সং�া পাইয়া বিলেত লািগেলন, "কােসম! তুিম আমার �ল�দীপ, তুিম আমার বংেশর উ�ল মিণ, তুিমই আমার মিদনার ভাবী 

রাজা,-আিম অভােব �তামার িশেরই রাজমু�ট �শাভা পাইত। বৎস! �তামার বীরে�,-�তামার অ�-�ভােব মিদনাবাসীরা সকেলই িবমু�। আরেবর 
মহা মহা �যা�াগণ �তামার িনকট পরা�; তুিম আজ কাহার ভেয় রণে�� হইেত িফিরয়া আিসয়া, �লািহতবসেন িন��ভােব ধরাশায়ী হইয়া রিহেল! 
�াণািধক!-বীের�! ঐ শুন, শ�দল মহানে� রণবাদ� বাজাইেতেছ। তুিম সমরা�ণ হইেত িফিরয়া আিসয়াছ বিলয়া �তামােক তাহারা িধ�ার 
িদেতেছ। কােসম, গাে�া�ান কর-তরবাির ধারণ কর। ঐ �দখ, �তামার ি�য় অ� �তিব�ত শরীের, �শািণতা� কেলবের �তামােক ধরাশায়ী �দিখয়া 
অিব�া� অ�বষ�ণ কিরেতেছ! শরাঘােত তাহার ��তকাি� পিরবিত�ত হইয়া �শািণতধারায় �লািহতবণ� ধারণ কিরয়ােছ। তথািপ রণে�ে� যাইবার জন� 

উৎসােহর সিহত �তামারই িদেক চািহয়া রিহয়ােছ, স�খু� পদ�ারা মৃি�কা উৎি� কিরেতেছ। কােসম! একবার চ�ু �মিলয়া �দখ, �তামার 
ি�য়তম অে�র অব�া একবার চািহয়া �দখ! কােসম! আিজ আিম �তামার িববাহ িদয়ািছ। যাহার সে� �কান িদন �কান স�� িছল না, পিরচয় িছল 
না, �ণয় িছল না, এমন �কান কন�া আিনয়া �তামােক সমপ�ণ কির নাই, আমার �দেয়র ধনেকই �তামার হে� িদয়ািছ। �তামারই িপতৃ-আেদেশ 
সিখনােক �তামার হে� সমপ�ণ কিরয়ািছ।"  

হাসানেক উে�শ কিরয়া �হােসন অিত কাতর�ের বিলেত লািগেলন, "�াতঃ! জগৎ পিরত�ােগর িদন ভাল উপেদশ িদয়া িগয়ািছেলন! �যিদন িববাহ 
�সই িদনই সব�নাশ! যিদ ইহাই জািনয়ািছেল, যিদ সিখনার অদ�ৃিলিপর মম� বুিঝেত পািরয়ািছেল, তেব কােসেমর সে� সিখনার িববােহর উপেদশ �কন 
িদয়ািছেল ভাই! তুিম �তা �গ�সুেখ রিহয়াছ, এ সব�নাশ একবার চে� �দিখেল না!-এই অসহনীয় য�ণা �ভাগ কিরেত হইেব বিলয়াই িক অে� চিলয়া 
�গেল? ভাই! মৃতু�সমেয় �তামার যে�র র�, �দেয়র অমূল� মিণ কােসমেক আমার হােত হােত িদয়া িগয়ািছেল, আিম এমিন হতভাগ� �য, �সই অমূল� 
িনিধ� র�া কিরেত পািরলাম না। আর িক বিলব! �তামার �াণািধক পু� কােসম একিব� ুজেলর �ত�াশায় শ�হে� �াণ হারাইল। কােসম িব�ুমা� 
জল পাইেল এিজেদর �সেন�র নাম মা� অবিশ� থািকত না, �দহসমি� �শািণত�বােহর সিহত �ফারাত �বােহ ভািসয়া �কাথায় চিলয়া যাইত, তাহার 
স�ানও িমিলত না। আর সহ� হয় না। সিখনার মুেখর িদেক আর চািহেতই পাির না। কই আমার অ� শ� �কাথায়? কােসেমর �শাকাি� আজ 
শ�েশািণেত পিরণত হউক। সিখনার �বধব�সূচক িচরশু�-বসন শ�েশািণেত রি�ত কিরয়া িচরকাল সধবার িচে� রািখব!-কই আমার বম� 
�কাথায়? কই আমার িশর�াণ �কাথায়? (�জাের উ�য়া) কই আমার অ� �কাথায়? এখিন অ�র �ালা িনবারণ কির!-শ�বধ কিরয়া কােসেমর �শাক 
ভুিলয়া যাই!" পাগেলর মত এই সকল কথা বিলয়া �হােসন যু�স�ায় সি�ত হইেত চিলেলন।  

�হােসন পু� আলী আকবর করেজােড় বিলেত লািগেলন, "িপতঃ! এখেনা আমরা চাির �াতা বত�মান! যিদও িশশ,ু তথািপ মরেণ ভয় কির না। আমরা 
বত�মান থািকেত, আপিন অ� ধারণ কিরেবন? বাঁিচবার আশা �তা একরূপ �শষ হইয়ােছ; িপপাসায় আ�ীয় �জেনর �শাকাি�-উ�ােপ িজ�া, ক�, 
ব�, উদর সকলই �তা শু� হইয়ােছ; এরূপ অব�ায় আর কয়িদন বাঁিচব? িন�য়ই মিরেত হইেব। বীরপরুুেষর ন�ায় মরাই ��য়ঃ। �ীেলােকর ন�ায় 
কাঁিদয়া মিরব না।" এই কথা বিলয়া িপতৃচরেণ �ণাম কিরয়া আলী আকবর অে� আেরাহণ কিরেলন। যু�ে�ে� যাইয়া ��রথ যুে� কাহােকও আ�ান 
না কিরয়া এেকবাের �ফারাত�ল র�কিদেগর �িত অ�বষ�ণ কিরেত লািগেলন। র�ীরা �ফারাত�ল ছািড়য়া পলাইেত আর� কিরল। এিজেদর �সেন� 
মহা হুল�ূল পিড়য়া �গল। আলী আকবর �যমন বলবান �তমিন রূপবান িছেলন। তাঁহার সুদশৃ� রূপলাবেণ�র �িত যাহার চ�ু পিড়ল, তাহার হ� আর 

আলী আকবেরর �িত আঘাত কিরেত উ�ল না! �য �দিখল, �সই আকবেরর রূেপ �মািহত হইয়া তৎ�িত অ�চালনায় িবরত হইল। অ�চালনা দূের 
থা�ক, িপপাসায় আ�া�, শী�ই মৃতু� হইেব, এই ভািবয়াই অেনক িবধম� দঃুখ কিরেত লািগল! আলী আকবর বীরে�র সিহত নদী�লরীিদগেক 



তাড়াইয়া অ�পৃে� থািকয়াই ভািবেতেছন, িক কির। সমুদয় শ� �শষ কিরেত পািরলাম না। যাহারা পলাইেত অবসর পাইল না তাহারাই স�েুখ 
দাঁড়াইল। ঐ�রী মায়ায় তাহােদর পরমায়ুও �শষ হইল। িক� অিধকাংশ র�ীরাই �াণভেয় নদী�ল ছািড়য়া জ�েল পলাইল। আিম এখন কী কির! 

ঈ�েরর মায়া বুিঝেত মানুেষর সাধ�মা� নাই। আবদ�ুা� �জয়াদ তাহার ল�ািধক �সন� লইয়া �সই সমেয়ই �ফারাত-তীের আিসয়া আলী আকবরেক 
িঘিরয়া �ফিলল! তুমুল যু� আর� হইল! �জয়ােদর �সন� আলী আকবেরর তরবািরর স�েুখ ��ণীব�রূেপ পিড়য়া যাইেত লািগল। এ পয�� আলী 
আকবেরর অে� শ�পে�রা �কান অ� িনে�প কিরেত পাের নাই; িক� আলী আকবর সাধ�ানুসাের িবধম� ম�ক িনপাত কিরয়াও �শষ কিরেত 
পািরেলন না। যাহারা পলাইয়ািছল, তাহারাও �জয়ােদর �সেন�র সিহত �যাগ িদয়া আলী আকবেরর িবরুে� দাঁড়াইল। আকবর �সন�চ� �ভদ কিরয়া 
�তগিতেত িশিবের আিসেলন। িপতার স�খুীন হইয়া বিলেত লািগেলন, "�ফারাত�ল উ�ার হইেত ইেত িক� �ফা হইেত আবদ�ুা� �জয়াদ ল�ািধক 
�সন� লইয়া এিজেদর �সেন�র সাহায�ােথ� পুনরায় নদীতীর ব� কিরয়া দাঁড়াইয়ােছ। �য উপােয় হয়, আমােক একপা� জল িদন, আিম এখনই �জয়াদেক 
�সন�সহ শমনভবেন ��রণ কিরয়া আিস। এই �দখুন আমার তরবাির কােফর-�শািণেত রি�ত হইয়ােছ। ঈ�রকৃপায় এবং আপনার আশীব�ােদ আমার 
অে� �কহ এ পয�� এক�ও আঘাত কিরেত পাের নাই। িক� িপপাসায় �াণ যায়।"  

�হােসন বিলেলন, "আকবর! আজ দশ িদন �কবল চে�র জল ব�তীত এক িব�ু জল চে� �দিখ নাই। �সই চে�র জলও শু� হইয়া িগয়ােছ। জল 
�কাথায় পাইব বাপ?"  

আলী আকবর বিলেলন, "আমার �াণ যায়, আর বাঁিচ না।" এই বিলয়া িপপাসাত�  আলী আকবর ভূিমতেল শয়ন কিরেলন। �হােসন বিলেত 
লািগেলন, "�হ ঈ�র! জীবেন মানবজীবন র�া হইেব বিলয়া জেলর নাম তুিম জীবন িদয়াছ! জগদী�র! �সই জীবন আজ দলু�ভ! জগ�ীবন! �সই 
জীবেনর জন� আজ মানবজীবন লালািয়ত। কার কােছ জীবন িভ�া কির দয়াময়?-আশুেতাষ! �তামার জগ�ীবন নােমর কৃপায় িশশ ু�কন বি�ত 

হইেব জগদীশ?-করুণাময়! তুিম জগৎ সৃি� কিরয়াছ। ভূেগাল বেল, �লভােগর অেপ�া জেলর ভাগই অিধক। আমরা এমিন পাপী �য, জগেতর 
অিধকাংশ পিরমাণ �য জল, যাহা পশপুীরাও অনায়ােস লাভ কিরেতেছ, তাহা হইেতও আমরা বি�ত হইলাম! ষি� সহ� �লােকর �াণ �বাধ হয়, এ 
জেলর জন�ই িবনাশ হইল! মায়াময়! সকলই �তামার মায়া।"  

আলী আকবেরর িনকট যাইয়া �হােসন বিলেলন, "আকবর! তুিম আমার এই িজ�বা আপন মুেখর মেধ� িদয়া একটু শাি�লাভ কর। িজ�বােত রস 
আেছ, উহােত যিদ �তামার িপপাসার িকছু শাি� হয়, �দখ!-বাপ! অন� জেলর আশা আর কিরেয়া না।" 

আলী আকবর িপতার িজ�া মুেখর মেধ� রািখয়া িকি�ৎ পেরই বিলেলন, "�াণ শীতল হইল। িপপাসা দূর হইল। ঈ�েরর নাম কিরয়া আবার 

চিললাম।"  

এই বিলয়াই আলী আকবর পুনরায় অে� আেরাহণপূব�ক সমরে�ে� উপি�ত হইয়া যু� আর� কিরেলন। অিত অ� সময় মেধ�ই বহুশ� িনপাত 
কিরয়া �ফিলেলন। এ�শ�েন �জয়া� এবং ওমর �ভৃিত পরামশ� কিরল �য, "আলী আকবর আর �ণকাল এইরূপ যু� কিরেলই আমািদগেক এক �কার 
�শষ কিরেব। আলী আকবরেক �য গিতেকই হউক, িবনাশ কিরেত হইেব। স�খুযুে� আকবেরর িনকেট অ�সর হইয়া �কহই জয়লাভ কিরেত পািরেব 
না। দূর হইেত গু�ভােব আমরা কেয়কজন উহােক ল�� কিরয়া িবষা� শর স�ান কিরেত থািক, অবশ�ই কাহােরা শর আকবেরর ব� �ভদ কিরেবই 
কিরেব।" এই বিলয়াই �ধান �ধান �সন�াধ�ে�রা বহুদূর হইেত শরিনে�প কিরেত লািগল। আলী আকবর কােফরবেধ এেকবাের �ানশূন� হইয়া 
মািতয়া িগয়ােছন। শরস�ানীরা শর িনে�প কিরেতেছ। এক� িবষা� শর আলী আকবেরর ব� �ভদ কিরয়া পৃ�েদশ পার হইয়া �গল। আলী 

আকবর সমুদয় জগৎ অ�কার �দিখেত লািগেলন। িপপাসাও অিধকতর বৃি� হইল। জেলর জন� কাতর�ের বারবার িপতােক ডািকেত লািগেলন। 
স�েুখ �দিখেত পাইেলন �যন, তাঁহার িপতৃব� জলপা� হে� কিরয়া বিলেতেছন, "আকবর! শী�ই আইস! আিম �তামার জন� সুশীতল পিব�বাির লইয়া 
দ�ায়মান আিছ।" আলী আকবর জলপান কিরেত যাইেতিছেলন; িপপাসায় তাঁহার ক� শু� হইেতিছল; িক� ততদূর পয�� যাইেত হইল না, 
জলিপপাসা শাি� কিরেতও হইল না, জে�র মত জীবন-িপপাসা ফুরাইয়া �গল। আলী আকবর অ� হইেত পিতত হইেলন। �াণবায় ুবিহগ�ত-শূন�পৃ� 
অ� িশিবরািভমুেখ �দৗিড়ল। অ�পৃ� শূন� �দিখয়া, আলী আকবেরর �াতা আলী আসগর এবং আবদ�ুা� �াতৃেশােক �শাকা�ল।-িতলাধ�কালও িবল� 
না কিরয়া, িজ�াসা িক অনুমিত অেপ�া না রািখয়া তাঁহারা দইু �াতা দইু অ�েরাহেণ শ� স�খুীন হইেলন। �ণকাল মহাপরা�েম বহুশ� িবনাশ 
কিরয়া রণ�েল িবধম�হে� শহী� হইেলন। যুগল অ� শূন�পৃে� িশিবরািভমুেখ ছু�ল। অ�পৃে� পু��য়েক না �দিখয়া, �হােসন আহত িসংেহর ন�ায় 
গিজ� য়া উ�েলন। বিলেলন, "এখেনা কী আিম বিসয়া থািকব? এ সময়ও কী শ�িনপােত অ�ধারণ কিরব না? পু�, �াতৃ��ু সকেলই �শষ হইয়ােছ, 
আিম �কবল বিসয়া �দিখেতিছ; আমার মত ক�ন �াণ জগেত িক আর কাহােরা আেছ?"  





কিরেবন। আিম �াথ�না কিরেতিছ, �তামরাও কায়মেন �সই জগৎিপতার সমীেপ �াথ�না কর, শ� িবনাশ কিরয়া �তামািদগেক �যন উ�ার কিরেত 
পাির।"  

�পৗরজনমাে�ই দইু হাত তুিলয়া ঈ�েরর িনকট �াথ�না কিরেত লািগেলন, "�হ করুণাময়! �হ অন� ��াে��র! আমািদগেক আজ এই �ঘার িবপদ হইেত 
উ�ার কর। �হ পরম কারুিণক পরেম�র! আমািদগেক দরু� এিজেদর �দৗরা�� হইেত রা কর।" �হােসন বিলেত লািগেলন, "যিদ �তামােদর সে� 
আমার এই �দখাই �শষ �দখা হয়, তেব �তামরা �কহই আমার জন� দঃুখ কিরেয়া না-ঈ�েরর িন�া কিরেয়া না। আমার মরণই �তামােদর ম�ল। আিম 
মিরেল অবশ�ই �তামরা সুখী হইেব, আিম �তামােদর কে�র এবং দঃুেখর কারণ িছলাম!"  

পিরজনগণেক এই পয�� বিলয়া জয়নালেক ��ােড় লইয়া �হােসন বিলেত লািগেলন, "আিম িবদায় হইলাম, আমার জন� কাঁিদেয়া না। �কয়ামেত আমার 
সে� অবশ�ই �দখা হইেব। তুিমও �তামার মােয়র িনকট থািকেয়া; কখেনাই িশিবেরর বািহর হইও না, এিজ� �তামােদর িকছুই কিরেত পািরেব না।"  

জয়নােলর মুখচু�নপূব�ক সাহারবানুর ��ােড় িদয়া সিখনােক সে�াধনপূব�ক �হােসন বিলেলন, "মা! আিম এ�েণ িবদায় হইলাম। কােসেমর সংবাদ 
আিনেত যাই। আর দঃুখ কিরও না, ঈ�র �তামােদর দঃুখ দূর কিরেবন। আর এক� বীর পুরুষ হানুফা নগের এখনও বত�মান আেছন। যিদ �কান 
�কাের এই �লামহষ�ণ সংবাদ তাঁহার কণ�েগাচর হয়, �াণা� না হওয়া পয�� িতিন �তামােদর এই কে�র �িতেশাধ লইেত কখেনা পরামু� হইেবন না;-
কখেনাই এিজ��ক ছািড়েবন না;-হয় �তামািদগেক উ�ার কিরেবন, নয় এিজেদর হে� �াণত�াগ কিরেবন।"  

সিখনােক এইরূেপ �েবাধ �দানপূব�ক অবেশেষ সাহারবানুর হ� ধিরয়া রণেবশী রণযা�ী পুনরায় বিলেলন, "�বাধ হয় আমার সে� এই �তামার �শষ 

�দখা। সাহারবানু! মায়াময় সংসােরর দশাই এইরূপ। তেব অ�প�াৎ এইমা� �েভদ-ঈ�ের িনভ� র কিরয়া জয়নালেক সাবধােন রািখেয়া। আমার 
আর �কান কথা নাই-চিললাম।"  

িশিবেরর বািহের আিসয়া ইমাম �হােসন অে� আেরাহণ কিরেলন। ওিদেক িশিবর মেধ� পিরজেনরা এক�কার িবকৃত�ের হায় হায় রেব ধূলায় গড়াগিড় 

যাইেত লািগেলন। 

ষ�িবংশ �বাহ /১ 

ইমাম �হােসেনর অে�র পদ�িন �বণ কিরয়া এিজেদর �সন�গণ চমিকত হইল। সকেলর অ�র কাঁিপয়া উ�ল। সকেলই �দিখেত লািগল, �হােসন �য়ং 
যু�ে�ে� আিসেতেছন। �দিখেত �দিখেত চে�ের পলেক মহাবীর �হােসন যু�ে�ে� আিসয়া উৈ�ঃ�ের বিলেত লািগেলন, "ওের িবধম� পাপা�া এিজ�! 
তুই �কাথায়? তুই িনেজ দােমে� থািকয়া িনরীহ �সন�িদগেক �কন রণ�েল পাঠাইয়ািছস? আজ �তােক পাইেল �ািত-বধ �বদনা, �াতু��ু কােসেমর 
িবে�দ-�বদনা এবং �ীয় পু�গেণর িবেয়াগ-�বদনা, সম�ই আজ �তার পাপ �শািণেত শীতল কিরতাম-�তার �িত �লাম�প হইেত হলাহল বািহর কিরয়া 
�লােম �লােম �িতেশাধ লইতাম। জািনলাম, কােফরমাে�ই চতুর। �র নৃশংস! অথ�েলাভ �দখাইয়া পেরর স�ানগণেক অকােল িনধন কিরবার িনিম� 
পাঠাইয়ািছ�। ওের অথ�েলাভী িপশােচরা! ধম�ভয় িবসজ� ন িদয়া আমার িবরুে� অ�ধারণ কিরয়ািছস! আয় �দিখ, �ক সাহস কিরয়া আমার অে�র 

স�েুখ আিসিব, আয়! আর িবল� �কন? যাহার পে� ইহজগৎ ভারেবাধ হইয়া থােক, �য হতভাগ� আপন মাতােক অকােল পু�েশােক কাঁদাইেত ই�া 
কিরয়া থােক, �যৗবেন �ল�ীর �বধব� কামনা যাহার অ�ের উদয় হইয়া থােক, �স শী� আয়! আর আমার িবল� সহ� হইেতেছ না।"  

এিজ�-প�ীয় সব�ে�� �যা�া আবদরু রহমান-�হােসেনর সিহত যু� কিরেত তাহার িচরসাধ। অ�পৃে� আেরাহণ কিরয়া �সই আবদরু রহমান অিস 
চালনা কিরেত কিরেত �হােসেনর স�েুখ আিসয়া বিলেত লািগল, "�হােসন! তুিম আজ �শােক তােপ মহাকাতর; �বাধ হয়, আজ দশ িদন �তামার �পেট 
অ� নাই; িপপাসায় ক�তাল ুিবশু�; এই কেয়ক িদন �য �কন বাঁিচয়া আছ বিলেত পাির না। আর ক�েভাগ কিরেত হইেব না, শী�ই �তামার মেনর 
দঃুখ িনবারণ কিরেতিছ। বড় দেপ� অ�চালনা কিরয়া �বড়াইেতছ; এই আবদরু রহমান �তামার স�েুখ দাঁড়াইল, যত বল থােক, অে� তুিমই আমােক 

আঘাত কর। �লােক বিলেব �য, �ুৎিপপাসা�ল, �শাকতাপিবদ�, পিরজন-দঃুখকাতর, উৎসাহহীন বীেরর সিহত �ক না যু� কিরেত পাের? 
এ দনু�াম আিম সহ� কিরব না। -তুিমই অে� আঘাত কর। �তামার বল বুিঝয়া �দিখ; যিদ আমার অ�ঘাত সহ� কিরবার উপযু� হও, আিম �িতঘাত 
কিরব; নতুবা িফিরয়া যাইেত �তামার ন�ায় হীন, �ীণ দবু�ল �যা�ােক খুিঁজয়া �তামার সিহত যু� কিরবার জন� যু�ে�ে� পাঠাইয়া িদব।" 



�হােসন বিলেলন, "এত কথার �েয়াজন নাই! আমার বংশমেধ� িকংবা জািতমেধ� অে� অ� িনে�েপর রীিত থািকেল তুিম এত কথা কিহবার সময় 
পাইেত না। হারামজা�! �বঈমান! কােফর, শী� �য �কান অ� হয়, আমার �িত িনে�প কর। সমরে�ে� আিসয়া বাি��তার দরকার িক? অ�ই 
বলপরী�ার �ধান উপকরণ! �কন িবল� কিরেতিছ�? �য �কান অ� হউক, একবার িনে�প কিরেলই �তার যু�সাধ িমটাইেতিছ। িবলে� �তার ম�ল 
বেট, িক� আমার অসহ�।"  

�হােসেনর ম�ক ল�� কিরয়া তরবাির উে�ালনপূব�ক "�তামার ম�েকর মূল� ল� টাকা!" এই বিলয়াই আবদরু রহমান ভীম তরবাির আঘাত 
কিরেলন। �হােসেনর বেম�াপির আবদরু রহমােনর তরবাির সংল� হইয়া অি��ুিল� বিহগ�ত হইল। রহমান লি�ত হইয়া পলায়েনর উপ�ম কিরল। 
�হােসন বিলেলন, "অে� সহ� ক�, �শেষ পলায়ন কির�।'' এই কথা বিলয়াই এক আঘােত রহমােনর অ� সিহত �দহ ি�খি�ত কিরয়া �ফিলেলন। এই 
ঘটনা �দিখয়া এিজেদর �সন�গণ মহাভেয় কি�ত হইেত লািগল। �কহই আর �হােসেনর স�খুীন হইেত সাহস কিরল না। বিলেত লািগল, "যিদ �হােসন 
আজ এ সময় িপপাসা িনবারণ কিরেত িব�ুমা�ও জল পায়, তাহা হইেল আমােদর এক� �াণীও ইহার হ� হইেত �াণ বাঁচাইেত পািরেব না। যু� যতই 
হউক, িবেশষ সতক�  হইয়া ি�গুণ �সন� �ারা �ফারাত�ল এখন িঘিরয়া রাখাই কত�ব�। �য মহাবীর একাঘােত আবদরু রহমানেক িনপাত কিরল, 
তাহার স�েুখ �ক সাহস কিরয়া দাঁড়াইেব? আমরা রহমােনর �গৗরেবই িচরকাল �গৗরব কিরয়া �বড়াই, তাহারই যখন এই দশা হইল, তখন আমরা �তা 
�হােসেনর অ�পদাঘােতই গিলয়া যাইব।" পর�র এইরূপ বলাবিল কিরয়া সকেলই একমেত ি�গুণ �সন� �ারা িবেশষ সুদঢ়ৃরূেপ �ফারাত�ল ব� 
কিরল।  

�হােসন অেনকণ পয�� সমর�া�েণ কাহােকও না পাইয়া শ�িশিবরািভমুেখ অ�চালনা কিরেলন। ত�শ�েন অেনেকরই �াণ উিড়য়া �গল। �কহ 
অ�পদাঘােত নরেক গমন কিরল, �কহ �কহ সাহেসর উপের িনভ� র কিরয়া �হােসেনর স�েুখ সশ� হইয়া দাঁড়াইল। িক� হােতর অ� হােতই রিহয়া 
�গল, ম�কগুিল �দহ হইেত িবি�� হইয়া দূের দূের িবিনি�� হইল।  

মহাবীর �হােসন িবধম�িদগেক �যখােন পাইেলন, �য অ� �য সুেযােগ যাহােক মািরেত পািরেলন, �সই অে�র �ারাই তাহােক মািরয়া নরক পিরপূণ� 
কিরেত লািগেলন। িশিবর� অবিশ� �সন�গণ �াণভেয় যাহারা �য িদেক সুিবধা ঊ���ােস �সই িদেক �দৗড়াইয়া �াণ র�া কিরল। যাহারা তাঁহার 
স�েুখ �দৗড়াইয়া আিসল, তাহারা �কহই �াণর�া কিরেত পািরল না। সকেলই �হােসেনর অে� ি�খি�ত হইয়া পাপময় �দহ পাপরে� ভাসাইয়া 
নরকগামী হইল। অবিশ� �সন�গণ ক� াবালাপা��� িবজন বনমেধ� পলাইয়া �াণর�া কিরল; ওমর, সীমার, আবদ�ুা� �জয়াদ �ভৃিত সকেলই �হােসেনর 
ভেয় বনমেধ� লুকাইল।  

শ�পে�র িশিবর� �সন� এেকবাের িনঃেশিষত কিরয়া �হােসন �ফারাত�েলর িদেক অ� চালাইেলন। �ফারাত-র�ীরা হঠাৎ পলাইল না, িক� অিত 
অ��ণ �হােসেনর অিসর আঘাত সহ� কিরয়া আর িতি�বার সাধ� হইল না। �কহ জেল ঝাঁপ িদয়া পিড়ল, �কহ জ�েল লুকাইল, �কহ �কহ অন� িদেক 
পলাইল, িক� বহুতর �সন�ই �হােসেনর অ�াঘােত ি�খি�ত হইয়া র�ে�ােতর সিহত �ফারাত-��ােত ভািসয়া চিলল। �কান �ােন শ�ৈসেন�র নাম 
মা�ও নাই, র�ে�াত মেধ� শরীেরর �কান �কান ভাগ লি�ত হইেতেছ মা�। �য এিজেদর �সন�েকালাহেল �চ� কারবালা �া�র, সু�শ� �ফারাত�ল 
ঘনঘন িবকি�ত হইত; এ�েণ �হােসেনর অ�াঘােত �সই কা�বালা এেকবাের জনশূন� নীরব �া�র, �হােসন ব�তীত �ািণশূন�। �ফারাত-তীর 
�কৃিতেদবীর ব�ে��� �াভািবক �শাভা এেকবাের পিরবিত�ত হইয়া �লািহতবণ� ধারণ কিরয়া। িন�ভূিমেত রে�র ��াত কল কল শে� �বািহত 
হইেতেছ। র�মাখা খি�ত �দহ িভ� আর িকছুই �দিখেত পাওয়া যায় না। �হােসন জলিপপাসায় এমিন কাতর হইয়ােছন �য, আর কথা কিহবার শি� 

নাই। এত�ণ �কবল শ�িবনােশর উৎসােহ উৎসািহত িছেলন িবধম�য় র�ে�াত বহাইয়া িপপাসার অেনক শাি� হইয়ািছল, এখন শ� �শষ 
হইল, িপপাসাও অসহ� হইয়া উ�ল। শী� শী� �ফারাত�েল যাইয়া অ� হইেত অবতরণপূব�ক এেকবাের জেল নািমেলন। জেলর পির�ার ি��ভাব 
�দিখয়া ই�া কিরেলন �য, এককােল নদীর সমুদয় জল পান কিরয়া �ফেলন। অ�িলপূণ� জল তুিলয়া মুেখ িদেবন, এমন সময় সমুদয় কথা মেন পিড়ল। 
আ�ীয় ব�ুর কথা মেন পিড়ল, কােসেমর কথা মেন পিড়ল, আলী আ�বর �ভৃিতর কথা মেন পিড়ল, িপপাসাত�  দ�ুেপাষ� িশশুর কথা মেন পিড়ল। 
"একিব�ু জেলর জন� ইহারা কত লালািয়ত হইয়ােছ, কত কাতরতা �কাশ কিরয়ােছ, কত ক�েভাগ কিরয়ােছ, এই জেলর িনিম�ই আমার 
পিরজেনরা পু�হারা, পিতহারা, �াতাহারা হইয়া মাথা ভাি�য়া মিরেতেছ, আিম এখন শ�হ� হইেত �ফারাত�ল উ�ার কিরয়া সব�াে�ই িনেজ �সই 
জলপান কিরব!-িনেজর �াণ পিরতৃ� কিরব!-আমার �ােণর মায়াই িক এত অিধক হইল। িধ� আমার �ােণ! -এই জেলর জন� আলী আ�বর 
আমার িজ�বা পয�� চুিষয়ােছ। এক পা� জল পাইেল আমার বংেশর উ�ল মিণ মহাবীর কােসম আজ শ�হে� �াণত�াগ কিরত না। এখেনা যাহারা 

জীিবত আেছ তাহারা �তা �শাকতােপ কাতর হইয়া িপপাসায় মৃতবৎ হইয়া রিহয়ােছ। -এ জল আিম কখেনাই পান কিরব না,-ইহজীবেনই আর পান 
কিরব না।" এই কথা বিলয়া হ�ি�ত জল নদীগেভ�  �ফিলয়া িদয়া তীের উ�েলন। িক ভািবেলন িতিনই জােনন। একবার আকােশর িদেক ল�� কিরয়া 
পিব� িশর�াণ িশর হইেত দূের িনে�প কিরেলন। দইু এক পদ অ�সর হইয়াই �কামর হইেত �কামরব� খুিলয়া দূের �ফিলয়া িদেলন। �সই পিব� �মাজা 
আর পােয় রািখেলন না। �াতৃেশাক, পু�েশাক, সকল �শাক এক� আিসয়া তাঁহােক �যন দ� কিরেত লািগল। িক মেন হইল, তাহােতই �বাধ হয়, 
পিরিচত পায়জামা মা� অে� রািখয়া আর আর সমুদয় বসন খুিলয়া �ফিলেলন। অ�শ� দূর িনে�প কিরয়া �ফারাতে�ােতর িদেক একদেৃ� চািহয়া 



রিহেলন। �হােসেনর অ� �ভুর হ�, পদ ও ম�ক শূন� �দিখয়াই �যন মহাকে� দুই চ�ু হইেত অনবরত বা�জল িনগ�ত কিরেত লািগল। আবদ�ুা� 
�জয়া�, ওমর, সীমার আর কেয়কজন �সিনক যাহারা জ�েল লুকাইয়ািছল তাহার দূর হইেত �দিখল �য, ইমাম হােসন জেল নািময়া অ�িলপূণ� জল 
তুিলয়া পুনরায় �ফিলয়া িদেলন। পান কিরেলন না। তদন�র তীের উ�য়া সমদুয় অ�শ�, অবেশেষ অে�র বসন পয�� দূের িনে�প কিরয়া শূন�িশর 
শূন�শরীের অে�র িনকট দ�য়মান আেছন। এত�শ�েন ঐ কেয়কজন একে� ধনুব�াণ হে� �হােসনেক িঘিরয়া �ফিলল। �হােসন ি�রভােব দাঁড়াইয়া 
আেছন, কাহােকও িকছু বিলেতেছন না। ি�রভােব ি�রেনে� ধনধু�ারী শ�িদগেক �দিখেতেছন, মুেখ �কান কথা নাই। এখন িনর� অব�ায় শ�হে� 
পিতত হইয়া মেন �কান �কার শ�াও নাই! অন�মনে� িক ভািবেতেছন, তাহা ঈ�রই জােনন, আর িতিনই জােনন। �ণকাল পের িতিন �ফারাত�ল 
হইেত অরণ�ািভমুেখ দইু এক পদ অ�সর হইেত লািগেলন। শ�গণ চতু�াে�� দূের দূের তাঁহােক িঘিরয়া চিলল। যাইেত যাইেত �জয়া� প�াি�ক হইেত 
তাঁহার পৃ� ল�� কিরয়া এক িবষা� �লৗহ�র িনে�প কিরল। ভািবয়ািছল �য, এক শের পৃ�িব� কিরয়া ব��ল �ভদ কিরেব, িক� ঘটনা�েম �স 
শর �হােসেনর বামপা�� িদয়া চিলয়া �গল, গাে� লািগল না। শ� হইল, �স শে�ও �হােসেনর ধ�ানভ� হইল না। তাহার পর �মাগতই শর িনি� হইেত 
লািগল। িক� এক�ও ইমােমর অে� িব� হইল না। সীমার শরস�ােন িবেশষ পারদশ� িছল না বিলয়াই খ�র (খ�র-এক �কার �ছারা, ইহার দইু 
িদেকই ধার।) হে� কিরয়া যাইেতিছল। এত তীর িনি�� হইেতেছ, এক�ও �হােসেনর অে� লািগেতেছ না। কী আ�য�! সীমার এই ভািবয়া �জয়ােদর 
হ� হইেত তীরধন ু�হণপূব�ক �হােসেনর পৃ�েদশ ল�� কিরয়া এক শর িনে�প কিরল। তীর পৃে� না লািগয়া �ীবােদেশর এক পা�� �ভদ কিরয়া চিলয়া 
�গল। �সিদেক �হােসেনর �েপ নাই। এমন গভীর িচ�ায় িনম� আেছন �য, শরীেরর �বদনা পয�� ভুিলয়া িগয়ােছন। যাইেত যাইেত অন�মনে� একবার 
�ীবােদেশর িব��ান হ� িদয়া ঘষ�ণ কিরেলন। জেলর ন�ায় �বাধ হইল;-করতেলর �িত দিৃ�পাত কিরয়া �দিখেলন, জল নেহ, �ীবািনঃসতৃ সদ�র�! 
র�দশ�েন �হােসন চমিকয়া উ�েলন। আজ ভয়শূন� মানেস ভেয়র স�ার হইল। সভেয় চতুিদ� েক চািহয়া �দিখেলন, আবদ�ুা� �জয়া�, অলীদ, ওমর, 
সীমার এবং আর কেয়কজন �সনা চতুিদ�ক িঘিরয়া যাইেতেছ। -সকেলর হে�ই তীরধনু। ইহা �দিখয়াই চমিকত।-�য সমুদয় বসেনর মাহাে�� 

িনভ� র�দেয় িছেলন-তৎস�দয় পিরত�াগ কিরয়ােছন; তরবাির, তীর, �নজা, ব�ম, বম�, খ�র িকছুই সে� নাই, �কবল দখুািন হাত মা�। 

অন�মন�ভােব দইু এক পদ কিরয়া চিলেলন; শ�রাও পূব�বৎ িঘিরয়া সে� সে� চিলল।  

িকছু দূের যাইয়া �হােসন আকাশপােন দইু-িতন বার চািহয়া ভূতেল পিড়য়া �গেলন। িবষা� তীরিব� �ত�ােনর �ালা, িপপাসার �ালা, �শাকতাপ,-
িবেয়াগদঃুখ,-নানা-�কার �ালায় অধীর হইয়া পিড়েলন। �জয়া� এবং ওমর �ভৃিত ভািবল �য, �হােসেনর মৃতু� হইয়ােছ। িকছুণ পের হ�পদ 

স�ালেনর ি�য়া �দিখয়া িন�য় �হােসেনর মৃতু� মেন কিরল না, মৃতু� িনকটবত� �ান কিরয়া িকি�ৎ দূের ি�রভােব দ�ায়মান রিহল। 

ষ�িবংশ �বাহ /২ [মহরম পব� সমা�] 

�হােসন ভূিমতেল পিড়য়া রিহয়ােছন। সীমােরর সামান� শরাঘােত তাদশৃ মহাবীেরর �াণিবেয়াগ হইেব, অস�ব ভািবয়া �কহই �হােসেনর িনকট যাইেত 
সাহসী হইল না; �কহ �কহ িন�য় মৃতু� অনুমান কিরেতেছ; মুেখও বিলেতেছ �য, "�হােসন আর নাই! চল, �হােসেনর ম�ক কা�য়া আিন।" দইু এক 
পদ যাইয়া আর অ�সর হইেত সাহস হয় না। �হােসেনর মৃতু� সংবাদ এিজেদর িনকট লইয়া �গেল �কান লাভই নাই। এিজ� �স সংবাদ িব�াস কিরয়া 
কখেনাই পুর�ার দান কিরেবন না। ম�ক চাই! ভািবয়া ভািবয়া সীমার বিলল, "�জয়া�! তুিম �তা খুব সাহসী, তুিমই মৃত �হােসেনর মাথা কা�য়া 
আন!"  

�জয়া� বিলল, "�হােসেনর মাথা কা�েত আমার হ� ি�র থািকেব না, সাহসও হইেব না! আিম উহা পািরব না। যিদ দবু�লতাবশতঃ �হােসন ধরাশায়ী 
হইয়া থােক িকংবা অন� �কান অিভসি� কিরয়া মড়ার ন�ায় মা�েত পিড়য়া থােক, আমােক হােত পাইেল, বল �তা আমার কী দশা ঘ�েব? যাহার 
ভেয় জ�েল পলাইয়া �াণর�া কিরয়ািছ, ই�া কিরয়া তাহার হােত পিড়ব? আিম �তা কখেনাই যাইব না! মাথা কা�য়া আনা �তা �শেষর কথা, 
িনকেটও যাইেত পািরব না!"  

অলীদেক সে�াধন কিরয়া সীমার বিলেলন, "ভাই অলীদ! �তামার অিভ�ায় কী? তুিম �হােসেনর মাথা কা�য়া আিনেত পািরেব না িক?"  

অলীদ উ�র কিরল, "আিম �হােসেনর িবরুে� যাহা কিরয়ািছ, তাহাই যেথ� হইয়ােছ! এিজেদর �বতনেভাগী হইয়া আজ কা�বালা �া�ের যাহা আিম 

কিরলাম, জগৎ িবলয় না হওয়া পয�� মানব�দেয় সমভােব তাহা পাষাণা�বৎ �খািদত থািকেব! ইহার পিরণামফল িক আেছ, তাহা,-ভিবতব� িক 
আেছ, তাহা �ক জােন ভাই?-ভাই �তামরা আমায় মাজ� না কর, আিম পািরব না! �হােসেনর মাথাও আিম কা�েত চািহ না, ল� টাকা পুর�ােররও 
আশা কির না। যাহার �দেয় র�মাংেসর �লশমা�ও নাই, ল� টাকার �লােভ �সই এই িন�ুর কায� করুক!"  



সদেপ� সীমার বিলয়া উ�ল, "�দিখলাম �তামােদর বীর�! -�দিখলাম �তামােদর সাহস! -বুিঝলাম �তামােদর �মতা! -এই �দখ, আিম এখনই �হােসেনর 
মাথা কা�য়া আিন!"-এই কথা বিলয়াই সীমার খ�রহে� একলে� �হােসেনর বে�র উপর িগয়া বিসল। �য সীমােরর নােম অ� িশহিরয়া উ�য়ািছল, 
�য সীমােরর নােম �দয় কাঁিপয়া উ�য়ািছল, পাঠক! এই �সই সীমার! সুধার খ�র-হে� �সই সীমার, ঐ �হােসেনর বের উপর বিসয়া গলা কা�েত 
উদ�ত হইল!!!  

�হােসন জীিবত আেছন। উ�বার শি� নাই। অন�মনে� িক িচ�ায় অিভভূত িছেলন, িতিনই জােনন। চ�ু �মিলয়া বে�র উপর খ�র হে� সীমারেক 
�দিখয়া বিলেত লািগেলন, "তুিম ঈ�েরর সৃ� জীব-তুিম আমার বে�র উপর বিসেল। নূরনবী �মাহা�েদর মতাবল�ী হইয়া ইমাম �হােসেনর বে�র 
উপর পা রািখয়া বিসেল! �তামার কী পরকাল বিলয়া িকছুই মেন নাই? এমন গুরুতর পােপর জন� তুিম কী একটুও ভয় কিরেতছ না?"  

সীমার বিলল, "আিম কাহােকও ভয় কির না!-আিম পরকাল মািন না। নূরনবী �মাহা�দ �ক? আিম তাহােক িচিন না। �তামার বুেকর উপর 
বিসয়ািছ বিলয়া পােপর ভয় �দখাইেতছ? �স ভয় আমার নাই! কারণ আিম এখনই এই খ�ের �তামার মাথা কা�য়া লইব। যাহার মাথা কা�য়া ল� 
টাকা পুর�ার পাইব, তাহার বুেকর উপর বিসেত আবার পাপ িক? সীমার পােপর ভয় কের না।"  

"সীমার! আিম এখনই মিরব। িবষা� তীেরর আঘােত আিম অি�র হইয়ািছ। বে�র উপর হইেত নািময়া আমায় িন�াস �ফিলেত দাও। একটু িবল� 
কর!-একটু িবলে�র জন� �কন আমােক ক� িদেব? আমার �াণ বািহর হইয়া �গেল মাথা কা�য়া লইও। �দহ যত খ� কিরেত ই�া হয়, কিরেয়া। 
একবার িন�াস �ফিলেত দাও! আজ িন�য়ই আমার মৃতু�। এই কা�বালা-�া�েরই �হােসেনর জীবেনর �শষ কায� সমা�। জীবেনর �শষ এই ক� াবালায়। 
ভাই সীমার! তুিম িন�য়ই আমার মাথা কা�য়া লইেত পািরেব। আিম আশীব�াদ কিরেতিছ, এই কায� কিরয়া তুিম জগেত িবখ�াত হইেব। �ণকাল 
অেপ�া কর।" 

অিত কক� শ�ের সীমার বিলল, "আিম �তামার বুেকর উপর চািপয়া বিসয়ািছ, মাথা না কা�য়া উ�ব না। যিদ অন� �কান কথা থােক, বল। বুেকর 
উপর হইেত একটুও সিরয়া বিসব না।" এই বিলয়া সীমার আেরা দঢ়ৃরূেপ চািপয়া বিসয়া �হােসেনর গলায় খ�র চালাইেত লািগল।  

�হােসন বিলেত লািগেলন, "সীমার! আমার �াণ এখনই বািহর হইেব; একটু িবল� কর।-এই কে�র উপর আর ক� িদয়া আমােক মািরেয়া না।"  

সীমার তী�ধার খ�র �হােসেনর গলায় সেজাের চালাইেত লািগল, িক� চুল পিরমাণ কা�েত পািরল না। বারবার খ�েরর �িত দিৃ�পাত কিরেত 
লািগল। হ��ারা বারংবার খ�েরর ধার পরী�া কিরয়া �দিখল। পুনরায় অিধক �জাের খ�র চালাইেত লািগল। িকছুেতই িকছুই হইল না-িতলমা� 
চম�ও কা�ল না। সীমার অ��ত হইল। আবার খ�েরর �িত ঘনঘন দিৃ�পাত কিরেত লািগল। আবার ভাল কিরয়া �দিখয়া খ�েরর ধার পরী�া 
কিরল।  

�হােসন বিলেলন, "সীমার! �কন বারবার এ সময় আমােক ক� িদেতছ! শী�ই মাথা কা�য়া �ফল! আর সহ� হয় না। অনথ�ক আমােক ক� িদয়া 
�তামার কী লাভ হইেতেছ? ব�ুর কায� কর।-শী�ই আমার মাথা কা�য়া �ফল।"  

"আিম �তা কা�েত বিসয়ািছ। সাধ�ানুসাের �চ�াও কিরেতিছ। খ�ের না কা�েল আিম আর িক কিরব! এমন সুতী� খ�র �তামার গলায় বিসেতেছ 
না, আমার অপরাধ িক-আিম িক কিরব?  

�হােসন বিলেলন, "সীমার! �তামার বসন �খাল �দিখ?"  

"�কন?"  

"কারণ আেছ। �তামার ব� �দিখেলই জািনেত পািরব �য, তুিম আমার কােতল (হ�া) িক-না।"  

"তাহার অথ� কী?"  

"অথ� আেছ। অথ� না থািকেল বৃথা �তামােক এমন অনুেরাধ কিরব কী জন�?-�তামরা সকেল জান,-অ�তঃ শুিনয়া থািকেব, �হােসন কখেনা বৃথা বাক� 
ব�য় কের না।-মাতামহ বিলয়া িগয়ােছন, র�-মাংেস গ�ত হইেলও �য ব� �লামশূন�, �স ব� পাষাণময়, �সই �লামশূন� ব�ই �তামার কােতল; 



যাহার ব� �লামশূন� তাহার হে�ই �তামার িন�য় মৃতু�। মাহামেহর বাক� অল�নীয়। সীমার! �তামার বে�র ব� খুিলয়া �ফল।-আিম �দিখ, যিদ 
তাহা না হয়, তেব তুিম বৃথা �চ�া কিরেব �কন? �তামার জীবনকাল পয�� আমােক এ �কাের য�ণা িদয়া;-সহ� �চ�া কিরেলও, �দহ হইেত ম�ক 
িবি�� কিরেত পািরেব না।"  

সীমার গাে�র বসন উে�াচন কিরয়া �হােসনেক �দখাইল। িনেজও �দিখল। �হােসন সীমােরর বে�র �িত দিৃ�পাত কিরয়া দইু হে� দইু চ�ু আবরণ 

কিরেলন। সীমার সেজাের �হােসেনর গলায় খ�র দাবাইয়া ধিরল। এবােরও কা�ল না। বার বার খ�র ঘষ�েণ �হােসন বড়ই কাতর হইেলন। পুনরায় 
সীমারেক বিলেত লািগেলন, "সীমার! আর এক� কথা; আমার মেন হইয়ােছ, বুিঝ তাহােতই খ�েরর ধার িফিরয়া িগয়ােছ, �তামারও পির�ম বৃথা 
হইেতেছ, আিমও যারপরনাই ক�েভাগ কিরেতিছ। সীমার! মাহামহ জীিবতাব�ায় অেনক সময় ��হ কিরয়া আমার এই গলেদেশ চু�ন কিরেতন। �সই 
পিব� ওে�র চু�নমাহাে��ই তী�ধার অ� ব�থ� হইয়া যাইেতেছ। আমার ম�ক কা�েত আিম �তামােক বারণ কিরেতিছ না; আমার �াথ�না এই �য, 
আমার কে�র প�া�ােগ,-�যখােন তীেরর আঘােত �শািণত �বািহত হইেতেছ, �সইখােন খ�র বসাও; অবশ�ই �দহ হইেত ম�ক িবি�� হইেব।" 

"না, তাহা কখেনা হইেব না। আিম অবশ�ই এই �কাের �তামার মাথা কা�ব।"  

"সীমার! আমােক এ �কার ক� িদয়া �তামার কী লাভ? এরূেপ িকছুেতই কায� িসি� হইেব না। আিম িমনিত কিরয়া বিলেতিছ, আমার গলার 
স�খুিদেক আর খ�র চালাইও না। �তামার য� িন�ল হইেব, আিমও ক� পাইব, অথচ মাথা কা�েত পািরেব না। �দখ, িন�াস �ফিলেত আমার বড় 
ক� হইেতেছ। শী� শী� �তামার কায� �শষ কিরেল �তামারও লাভ, আমারও ক� িনবারণ। এ জীবেন কখেনা িমথ�া কথা বিল নাই। তুিম ঐ তীরিব� 
�ােন খ�র বসাও, এখনই ফল �দিখেত পাইেব। আমােক এ �কাের ক� িদেল এিজেদর অ�ীকৃত ল� টাকা অেপ�া �তামার আর অিধক লাভ কী 
হইেব?"  

"�তামার কথা শুিনেল আমার কী লাভ হইেব?"  

"অেনক লাভ হইেব! তুিম আমার �িত সদয় হইয়া এই অনু�হ কর �য, আমার গলার এিদেক আর খ�র চালাইেয়া না, তীরিব� �ােন অ� বসাইয়া 
আমার ম�ক কা�য়া লও।-আিম ধম�তঃ �িত�া কিরেতিছ, পরকােল �তামােক আিম অবশ�ই মু� করাইব।-িবনািবচাের �তামােক �গ�সুেখ সুখী 
করাইব। পুনঃপুনঃ ঈ�েরর নাম কিরয়া আিম ধম�তঃ �িত�া কিরেতিছ, �তামােক �েগ� লইয়া যাইেত না পািরেল, আিম কখেনাই �েগ�র �াের 
পদিনে�প কিরব না। ইহা অেপ�া তুিম আর িক চাও ভাই?" 

�হােসেনর ব� পিরত�াগ কিরয়া সীমার তাঁহার পৃে�াপির বিসল। ইমােমর দখুািন হ� দইু িদেক পিড়য়া �গল।-�যন বিলেত লািগেলন, "জগৎ �দখুক, 
আিম িক অব�ায় চিললাম!-নূরনবী �মাহা�েদর �দৗিহ�,-মিদনার রাজা, মহাবীর আলীর পু� হইয়া শূন�হে� সীমােরর অ�ঘােত িক ভােব আিম 

ইহসংসার হইেত িবদায় হইলাম! জগৎ �দখুক!" সীমার �যমন তীরিব� �ােন খ�র �শ� কিরল, অমিন �হােসেনর িশর, �দহ হইেত িবি�� হইয়া 
�গল! আকাশ, পাতাল, অ�রী, অরণ�, সাগর, পব�ত বায় ু�ভদ কিরয়া চতুিদ�ক হইেত রব হইেত লািগল, "হায় �হােসন! হায় �হােসন!! হায় 
�হােসন!!!"  

সীমার ভেয় কাঁিপেত কাঁিপেত �হােসেনর িশর লইয়া ��ান কিরল। র�মাখা খ�র ইমােমর �দেহর িনকট পিড়য়া রিহল।  

[মহরম পব� সমা� ] 

 






