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�থম �বাহ 

অ� ছু�ল। �হােসেনর অ� িবকট িচৎকার কিরেত কিরেত সীমােরর প�াৎ প�াৎ ছু�ল। আবদ�ুা� �জয়া�, অলীদ �ভৃিত অ�লে�� অিব�া� 
শরিনে�প কিরেত লািগল। সুতী� তীর অ�শরীর �ভদ কিরয়া পার হইল না, িক� �শািণেতর ধারা ছু�ল। �ক বেল পশু�দেয় �বদনা নাই? �ক বেল 
মানুেষর জন� পশু�াণ কাঁিদয়া আ�ল হয় না?-মানুেষর ন�ায় পশুর �াণ ফা�য়া যায় না?-বািহর হয় না? অ� িফিরল। িকছুদূর যাইয়া শরসংযু� 

শরীের �হােসেনর দ�ুদ�ু (অে�র নাম) সীমােরর প�া�গমন হইেত িফিরল। 

তীর চিলেতেছ! এখন অে�র বে�, �ীবােদেশ তী�তর তীর �মাগত িবিঁধেতেছ; িক� অে�র গিত মু�েত� র জন� থািমেতেছ না। মহােবেগ �ভু 
�হােসেনর িশরশূন� �দহ-সি�ধােন আিসয়া পদ হইেত ��, �� হইেত পদ পয�� নািসকা �ারা �াণ লইয়া আবার ম�কলে�� ছু�বার উেদ�াগ কিরেতই 
িবপ�গেণ নানা �কৗশেল অ�েক ধিরবার �চ�া কিরেত লািগল। অ�ে�� দ�ুদ�ু সকলই �দিখেতেছ, �বাধ হয় অেনক বুিঝেতও পািরেতেছ। ধরা পিড়েল 
তাহার পিরণামদশা �য কী হইেব তাহাও �বাধ হয় ভািবেতেছ। �ভু �হােসন �য পৃে� আেরাহণ কিরেতন, �সই পৃে� �ভুহ�া কােফরগণেক লইয়া আজীবন 
পােপর �বাঝা বহন কিরেত হইেব, এ-কথা িক �সই �ভুভ� বা�শি�িবহীন পশুর অ�ের উদয় হইয়ািছল? সীমােরর িদেক আর ছু�ল না। �হােসেনর 
মৃত শরীেরর িনকেটও আর রিহল না। বাধা, �কৗশল অিত�ম কিরয়া-মহােবেগ �হােসেনর িশিবরািভমুেখ �দৗিড়য়া চিলল। সকেলই �দিখল, দ�ুদেুলর 
চ�ু জেল পিরপূণ�।  

আবদ�ুা� �জয়াদ, মারওয়ান, ওমর এবং আর-আর �যাধগণ অে�র প�াৎ প�াৎ �হােসনিশিবরািভমুেখ �বেগ ছু�ল। িশিবরমেধ� বীর বিলেত আর 
�কহ নাই। একমা� জয়নাল আেবদীন। �হােসেনর উপেদশ�েম পিরজেনরা জয়নালেক িবেশষ সাবধােন �গাপনভােব রািখয়ােছন। হাসেনবানু কােসমেদহ 
বে� ধারণ কিরয়া �শাকস���দেয়র �ল� হুতাশেন �শািণেতর আহুিত িদেতেছন। সিখনা মৃত পিতর পদ�াে� ধুলায় লুটাইয়া অেচতনভােব পিড়য়া 
রিহয়ােছ! িযিন �যখােন �যভােব িছেলন, িতিন �সইখােন �সইভােবই আেছন। কাহােরা মুেখ �কান কথা নাই। নীরব!-চতুিদ�ক নীরব! িক� আকাশ, 
পাতাল, বায় ু�ভদ কিরয়া �য এক� রব হইেতেছ, �বাধ হয় �শাক-তাপ-িপপাসায় কাতরতা-�যু� এত�ণ �কহই �স রব শুিনেত পান নাই। 

সাহারবানুর মন, চ�ু, কণ�, িচ�া িভ� িভ� ভােব, িভ� িভ� িদেক। হঠাৎ শুিনেলন-অ� িশহিরয়া উ�ল। আবার শুিনেলন-�� শুিনেলন। বন, 
উপবন, গগন, বায়ু, পব�ত, �া�র �ভদ কিরয়া রব হইেতেছ, "হায় �হােসন! হায় �হােসন!! হায় �হােসন!!!" 

সাহারবানুর �মাহত�া ভাি�য়া �গল। �দয় কাঁিপয়া উ�ল, মুেখ বিলয়া উ�েলন, "হায়! এ কী হইল? কী ঘ�ল? �ক বিলেতেছ? চতুিদ�ক হইেত �কন 
রব হইেতেছ? ও রব �কন হইেতেছ? নাম উ�ারেণ �কন হায় হায় কিরেতেছ? হায়! হায়! কী িনদারুণ কথা? হায় �র আবার �সই রব! আবার �সই 
অ�রেভদী হায়! হায় রব!! 

"এ-কী কথা! �য সকল পিব� বসন, পিব� অ� পিব�ভােব ভি�সহকাের অে� ধারণ কিরয়া িগয়ােছন, তাহােত কী �কান সে�হ হইেত পাের? ঐ 
অ�পদশ�! �ক িশিবরািভমুেখ আিসেতেছ? কাহার অ�? হায় �র! এ কাহার অ�?" সাহারবান ুিশিবর�ারেদেশ যাইেতই র�মাখা শরীের �হােসেনর 
অ� িশিবের �েবশ কিরল। "ভ�ী! কপাল পুিড়য়ােছ! আমােদর কপাল পুিড়য়ােছ! �দখ অ� �দখ, দ�ুদেুলর তীর-সংযু� শরীর �দখ, রে�র �বাহ 
�দখ।" বিলেত বিলেত সাহারবানু অেচতনভােব ভূতেল পিড়য়া �গেলন। আর-আর পিরজেনরা শূন�পৃ� দ�ুদ�ু-সম� শরীর রে� রি�ত, আঘােত-

আঘােত জ� জ�  এবং �শািণেতর ধারা �দিখয়া, মম�েভদী আত� নাদ,-�কহ-বা হতেচতন অব�ায় িবকট িচৎকার কিরয়া, অেচতনভােব ধরাশায়ী হইেলন। 
দ�ুদ�ু কাঁিপেত কাঁিপেত মা�েত পিড়য়া �গল। �হােসেনর ি�য়তম অ��াণ বায়ুর সিহত িমিশয়া অন� আকােশ চিলয়া �গল।  

এিদেক মারওয়ান, ওমর, অলীদ, �জয়াদ �ভৃিত �যাধগণ উ�মূিত� েত, িবকট শে� "কই জয়নাল? �কাথা সিখনা?" নাম উ�ারণ কিরেত কিরেত 

িশিবরমেধ� �েবশ কিরল। িক� দি�েণ, বােম, স�েুখ িকি�ৎ দূের দিৃ� পিড়বামা� তাহােদর শরীর হঠাৎ িশহিরয়া উ�ল, বীর�দয় কাঁিপয়া �গল। 
ভেয়র স�ার হইল।-কী মম�েভদী দশৃ�! 



বীরবল আবদলু ওহােবর খি�ত �দহ, কােসেমর মৃতু�শয�া, �হােসেনর অ� ও পিত�াণা সিখনার পিতভি�র িচ� �দিখয়া বীরগণ �ি�তভােব 

দ�ায়মান রিহেলন। ম�ী�বর মারওয়ান একদেৃ� সিখনার �িত অেনক�ণ পয�� চািহয়া মৃত-িক-জীিবত িকছুই িনণ�য় কিরেত পািরল না। িকি�ৎ 
অ�সর হইয়া �দিখল, সিখনািবিব �ামী-পদ দু'খািন বে�াপির �াপন কিরয়া মন-�াণ �যন ঈ�ের ঢািলয়া িদয়া আ�সমপ�ণ কিরয়ােছন। পিত-�দহ 
িবিনগ�ত পিব� �শািণেত পিব� �দহ রি�ত হইয়া অপূব� � ধারণ কিরয়ােছ। মৃত �দেহ চ�ন, আতর ও কপূ�েরর ব�ব�া আেছ। সিখনার অ� 
র�চ�েন চিচ� ত হইয়া জীব�ভােব �যন দয়ামেয়র িনকট �ামীর ম�লকামনায় আ�িবসজ� ন কিরয়া রিহয়ােছ।  

মারওয়ান আেরা একটু অ�সর হইল। সিখনােক ধিরয়া তুিলেব, আশা কিরয়া হ� িব�ার কিরেতই, �যন মৃত শরীের হঠাৎ জীবা�ার স�ার হইল। 
�যন �গ�য় দূত িজবরাইল মেত�  আিসয়া সিখনার কােন কােন বিলয়া �গেলন, "সিখনা! তুিম না সা�ী, সতী? পরপরুুষ �তামার অ� �শ� কিরেত 
উদ�ত, এখেনা �ামী-িচ�া! এখেনা �ামী-�শাক! অবলা-অবয়ব পরপরুুেষর চে� পিড়েল মহাপাপ। িনেজ ই�া কিরয়া �দখাইেল আেরা পাপ! তুিম 
বীরদিুহতা, বীরজায়া। িছ িছ, সিখনা! �তামার এেতা �ম! িছ িছ! সাবধান হও!" 

সিখনা ��ভােব উ�য়া বিসেলন। স�েুখ চািহেতই �দিখেলন, অপিরিচত �যাধ-সকল চািরিদেক ছুেটাছু� কিরেতেছ, �য যাহা পাইেতেছ লইেতেছ। 

হঠাৎ দ�ুদেুলর �িত দিৃ� পিড়ল। হজরত ইমাম �হােসেনর ি�য় অ� দ�ুদ�ু মৃি�কায় শািয়ত, সমুদয় অে� তী�তর তীরিব�, তীর-সকল অ�শরীর 
িব� কিরয়া কতক মৃি�কাসংল� কতক শরীেরাপির পিড়য়া রিহয়ােছ। �িত শেরর মুখ হইেত �শািণতধারা ছু�য়া,-��ত অ� �ঘার �লািহেত র ি◌ত 
হইয়ােছ! সিখনা একদেৃ� অে�র �িত চািহয়া রিহেলন। পূব�কথা �রণ হইল। চ�ু ঊে�� উ�ল, মুখভাব িভ� ভাব ধারণ কিরল। সেজাের কােসেমর 
ক�েদশ হইেত খ�র লইয়া মহােরােষ বিলেত লািগেলন,- 

"ওের! কােফরগণ! বুিঝয়ািছ, �সই সাহেস িশিবের আিসয়ািছ�? �সই সাহেস অত�াচার কিরেত আিসয়ািছ�? ওের! আমরা অসহায়া হইয়ািছ, �সই 
সাহেস? আমরা িনরা�য়া, ওের! �সই সাহেস? পুরুষ বীর আর �কহ নাই, ওের নরাধেমরা �সই সাহেস? ভুিললাম! ভুিললাম! এখন �াণসখা কােসমেক 
ভুিললাম! ভুিললাম কােসম! �তামায় এখন ভুিললাম! নারীজীবেনর উে�শ� �দখাইেত �তামােক এখন ভুিললাম! কােসম! ঐ িপতার অ�, সমুদয় অে� 
তীরিব�। রে� রি�ত, মৃি�কায় শািয়ত। আর কথা কী? আর আশা কী? এখন সিখনার আর আশা িক? কােসম চািহয়া �দখ! �াণািধক কােসম! 
�দখ চািহয়া, এই �দখ সিখনার হােত �তামার খ�র!!" 

মারওয়ানেক ল�� কিরয়া বিলেত লািগেলন, "�র িবধম� কােফর! তুই এখােন �কন? দূর হ! সিখনার স�খু হইেত দূর হ! তুই কী আশায় এখােন 
আিসয়ািছ�? দূর হ কােফর, দূর হ! এ পিব� িশিবর হইেত দূর হ! ঐ �দখ! যিদ চ�ু থােক, তেব ঐ �দখ। শূেন� চািহয়া �দখ-সাহানা �বশ! �সই 
নয়নমনম�ুকারী সাহানা �বশ! �লািহত রি�ত �সই সাহানা �বশ! �সই সাহানা �বশ। শ�-অে� �তিব�ত হইয়া সাহানা �বশ! ওের নরাধম বব�র! 
চ�ােলর অমৃত আশা? শয়তােনর �বেহে� আশা? �ঘার নারকীর জা�ােত আশা? মহাপাতকীর হুের আশা! �দখ! এই �দখ-যার �াণ তার িনকেট, 
�যখােন কােসম, �সইখােন সিখনা-র�মাখা সুতী� খ�র-কােসেমর হে�র খ�-এই বিলয়া হ�ি�ত খ�র সুেকামল বে� সেজাের বসাইয়া পৃ� পার 
কিরয়া িদেলন। হায় �র রুিধর ধারা! খ�েরর অ�ভাগ বিহয়া বিহয়া �শািণেতর ধারা ছু�ল। সিখনা কােসেমর মৃতেদহ পাে�� অধ�মু�িলত িছ�লতার 
ন�ায় ধরাশািয়নী হইেলন! (সতী-সা�ী সিখনার আ�ঘািতনী হওয়া স�ে� শা�মেত অৈনক� আেছ।) 

মারওয়ান িন��! অন� অন� �যাধগণ, যাহারা সিখনার-সা�ী সতী সিখনার কীিত�  �চে� �দিখল, তাহারা সকেলই িন�� এবং ি�রভােব দ�ায়মান। 
পদপিরমাণ ভূিমও অ�সর হইেত আর সাহসী হইেলন না।  

মারওয়ান বিলেত লািগল, "�াতৃগণ! �হােসন পিরবােরর �িত �কহ �কান �কার অত�াচার কিরেয়া না। সাবধান তাঁহািদগেক ল�� কিরয়া �কহ �কান 
কথা মুেখ আিনেয়া না। �ত�� �মাণ �চে�ই �তা �দিখেল? কী অসীম সাহস! কী অসীম �মতা! কী আ�য�! িবেশষ ল�� কিরয়া �দখ, ইঁহােদর 
এখনকার ভাবভি�-মেনর ভাবগিতক বড় ভয়ানক! সাবধােন কথাবাত� া কিহেব। �দখ, ভাব� সহজ ভাব নেহ! �দিখেলই �বাধ হয়, ইঁহারা 
সে�াষসহকাের �কাথায় �যন যাইেত ব�� হইয়ােছন। দঃুেখর িচ�মা� নাই। িবেয়াগ �শাক, �বদনা, য�ণা ইঁহােদর অ�েরর িব�ুপিরমাণ �ানও �যন 
অিধকার কিরেত পাের নাই। সকেলর হােতই এক-একখািন শািণত অ�। তরবাির, খ�র, কাটাির, �ছারা, �য যাহা পাইয়ােছ লইয়ােছ। ধন� �র 
আরবীয় নারী! �তামরাই ধন�! পিত-পু� িবেয়াগ-�বদনা ভুিলয়া সমরসােজ শ�স�খুীন! ধন� �তামরা! �াতাগণ! আমােদর বীরে� িধ�! অে� 
িধ�! নারীহে� অ� �দিখয়া িক আর এ-সকল অ� ধিরেত ই�া কের? ইঁহারা আমােদর �িত অ� িনে�প করুন বা না-করুন, আমরা িকছুই বিলব 
না। িছ িছ! অবলা �ল�ীর সিহত যু� কিরেত অে�র ব�বহার িশ�া কির নাই। �াতৃগণ! �তামরা আর �কান কথা বিলেয়া না, সকেলই �-� অ� 
�কােষ আব� কর। যাহা বিলবার আিমই বিলেতিছ।" 



মারওয়ান অবনতম�েক বিলেত লািগেলন, "সা�ী সতী �দিবগণ! আমরা মহারাজ এিজেদর আ�াবহ এবং িচরানুগত দাস। মহারােজর আেদেশ 
আমরাই কারবালা ��ে� �হােসেনর িবরুে� যু� কিরয়ািছলাম। যু� �শষ হইয়ােছ। আমরা জয়লাভ কিরয়ািছ। আমরাই আপনােদর সুখতরী আজ 
মহারাজ এিজেদর আেদশাে� খ� খ� কিরয়া িবষাদ-িস�ুেত ডুবাইয়ািছ। আিজকার অে�র সিহত আপনােদর �াধীনতা-সূয� এেকবাের িচর-অ�িমত 
হইয়ােছ। এখন আপনারা মহারাজ এিজদ-�সন�-হে� িচর-বি�। বি�র �িত অত�াচার-অিবচার কাপুরুেষর কায�। বরং আপনােদর জীবন র�ার 

�িত সব�দা আমােদর দিৃ� থািকেব। �ুৎিপপাসা িনবারণেহতু যিদ �কান �েব�র অভাব হইয়া থােক, বলুন, আিম �স অভাব �মাচন কিরেত ��ত 
আিছ।" 

সকেলই নীরব! কা�পু�িলকাবৎ নীরব! ��হীন জড়বৎ নীরব! অিনেমেষ নীরব! �কবল অ�বয়� বালক-বািলকারা শু�কে� বিলয়া উ�ল, 
"জল! জল! জল! আমরা �তামােদর িনকট জল চািহ; দয়া কিরয়া এক পা� জল দাও-" 

মারওয়ান অিত অ� সময়মেধ� �ফারাতজেল অেনেকর তৃ�া-িনবারণ কিরেলন। িক� যাহােদর অ�ের পিত-পু�-�াতা-িবেয়াগজিনত �শাকাি� 
�চ�েবেগ হু-হু শে� �িলেতেছ-শরীেরর �িত �লাম�প হইেত �সই মহা-অি�র �ল� িশখা মহােতেজ িনগ�ত হইয়া জীয়� জীবন �ালাইেতিছল, তাহােদর 
িনকট জেলর আদর হইল না। �ফারাতজেল �স �ল� আগুন িনব�াণ হইল না; বরং আেরা সহ�গুণ �িলয়া উ�ল!  

মারওয়ান একটু উৈ�ঃ�ের বিলেত লািগেলন, "বি�গণ! িশিবর� বি�গণ! ��ত হও। যু�াবসােন যু�ে�ে� পরািজতপ�েক রািখবার িবিধ নাই। 
��ত হও, �তামরা মহারাজ এিজেদর বি�-মারওয়ােনর হে�; শী� ��ত হও। এখনই দােম� যাইেত হইেব।" 

ি�তীয় �বাহ/ ১ 

�র পিথক! �র পাষাণ�দয় পিথক! কী �লােভ এত �ে� �দৗিড়েতছ? কী আশায় খি�ত িশর বশ�ার অ�ভােগ িব� কিরয়া লইয়া যাইেতছ? এ িশের-
হায়! এ খি�ত িশের �তামার �েয়াজন িক? সীমার! এ িশের �তামার আবশ�ক িক? �হােসন �তামার কী কিরয়ািছল? তুিম �তা আর জয়নােবর রূেপ 
�মািহত হইয়ািছেল না? জয়নাব ইমাম হাসােনর �ী। �হােসেনর িশর �তামার বশ�াে� �কন? তুিমই-বা �স িশর লইয়া ঊ���ােস এত �বেগ �দৗড়াইেতছ 
�কন? যাইেতছই-বা �কাথায়? সীমার! একটু দাঁড়াও। আমার �ে�র উ�র িদয়া যাও! কার সাধ� �তামার গমেন বাধা �দয়? কার �মতা �তামােক 
িকছু বেল? একটু দাঁড়াও। এ িশের �তামার �াথ� িক? খি�ত িশের �েয়াজন িক? অথ�? হায় �র অথ�! হায় �র পাতকী অথ�! তুই জগেতর সকল 
অনেথ�র মূল। জীেবর জীবেনর �ংস, স�ি�র িবনাশ, িপতা-পুে� শ�তা, �ামী-�ীেত মেনামািলন�, �াতা-ভ�ীেত কলহ, রাজা-�জায় �বরীভাব, 

ব�ু-বা�েব িবে�দ। িববাদ, িবস�াদ, কলহ, িবরহ, িবসজ� ন, িবনাশ, এ সকল �তামার জন�। সকল অনেথ�র মূল ও কারণই তুিম। �তামার কী 

�মািহনীশি�! কী মধমুাখা িবষসংযু� ��ম, রাজা, �জা, ধনী, িনধ�ন, যুবক, বৃ�, সকেলই �তামার জন� ব��,-মহাব��-�াণ ও�াগত। �তামারই 

জন�-�কবলমা� �তামারই কারেণ-কত জেন তীর, তরবাির, ব�ুক, বশ�া, �গালাগুিল অকাতের ব� পািতয়া বুেক ধিরেতেছ। �তামারই জন� অগাধ 

জেল ডুিবেতেছ। �ঘার অরেণ� �েবশ কিরেতেছ, পব�তিশখের আেরাহণ কিরেতেছ, র�, মাংসেপশী, পরমাণ ুসংেযািজত শরীর! ছলেন! �তামারই জন� 
শূেন� উড়াইেতেছ। কী �হক! কী মায়া!! কী �মািহনীশি�!!! �তামার �হেক �ক না পিড়েতেছ? �ক না �ধাঁকা খাইেতেছ? �ক না মিজেতেছ? তুিম দূর 
হও, তুিম দূর হও! কিবর ক�নার পথ হইেত এেকবাের দূর হও। কিবর িচ�াধারা হইেত এেকবাের সিরয়া যাও! �তামার নাম কিরয়া কথা কিহেত 
অ� িশহিরয়া উেঠ! �তামারই জন� �ভু �হােসন সীমারহে� খি�ত।-রা�সী! �তামারই জন� খি�ত িশর বশ�াে� িব�।  

সীমার অিব�া� যাইেতেছ। িদনমিণ মিলনমখু, অ�াচল গমেন উেদ�াগী। সীমােরর অ�ের নানা ভাব; ত�েধ� অথ�-িচ�াই �বল; িচর-অভাবগুিল 
আশু �মাচন করাই ি�র। একাই মািরয়ািছ, একাই কা�য়ািছ, একাই যাইেতিছ, একাই পাইব, আর ভাবনা কী? ল� টাকার অিধকারীই আিম। িচ�ার 
�কান কারণই নাই। িনশাও �ায় সমাগত। যাই �কাথা? িব�াম না কিরেলও আর বাঁিচ না। িনকট� প�ীেত �কান গৃহীর আবােস যাইয়া িনশাযাপন 
কির। এ �তা সকলই মহারাজ এিজ� নামদােরর রাজ�ভু�, অধীন ও অ�গ�ত। �সিনক �বশ, হে� বশ�া, বশ�াে� মনষু�িশর িব�, ভয়ানক �রােষর 
ল�ণ। �ক কী বিলেব? কার সাধ�-�ক কী কিরেব? 

সীমার এক গৃহীর আ�েম উপি�ত হইয়া ঐ �ােন িনশাযাপন কিরেবন জানাইেলন। বশ�ািব� খি�ত িশর অ�শে� সুসি�ত বুিঝ রাজসং�া� �কহ-বা 
হয় মেন কিরয়া গৃহ�ামী আর �কান কথা বিলেলন না। সাদের সীমারেক �ান িনেদ�শ কিরয়া িদেলন, পথ�াি� দূরীকরেণর উপকরণ আিদ ও আহারীয় 



�ব�সাম�ী আিনয়া ভি�সহকাের আিতথ�-�সবা কিরেলন। �ণকাল িব�ােমর পর অিত িবনীতভােব বিলেলন, "মহাশয়! যিদ অনুমিত কেরন, তেব 
একটা কথা িজ�াসা কির।" 

সীমার বিলল- "িক কথা?" 

"কথা আর িকছু নেহ, আপিন �কাথা হইেত আিসেতেছন? আর এই বশ�া-িব�-িশর �কা� মহাপুরুেষর?" 

"ইহার অেনক কথা। তেব �তামােক অিত সংে�েপ বিলেতিছ। মিদনার রাজা �হােসন, যাঁহার িপতা আলী এবং �মাহা�েদর কন�া ফােতমা যাঁহার 

জননী, এ তাঁহারই িশর। কা�বালা �া�ের, মহারাজ এিজ�-��িরত �সন� সিহত সমের পরা� হইয়া এই অব�া। �দহ হইেত ম�ক িভ� কিরয়া 

মহারােজর িনকট লইয়া যাইেতিছ, পুর�ার পাইব। ল� টাকা পুর�ার। তুিম �পৗ�িলক, �তামার গৃেহ নানা �দবেদবীর �িতমূিত�  আেছ �দিখয়াই 
আিতথ� �হণ কিরয়ািছ। �মাহা�েদর িশষ� হইেল কখেনা �তামার গৃেহ আিসতাম না। �তামার আদর-অভ�থ�নােতও ভুিলতাম না, �তামার আহারও 
�হণ কিরতাম না।" 

"হাঁ, এত�েণ জািনলাম, আপিন �ক? আর আপনার অনুমানও িমথ�া নেহ। আিম এেক�রবাদী নিহ। নানা �কার �দব-�দবীই আমার উপাস�। আপিন 
মহারাজ এিজেদর ি�য় �সন�, আমার অপরাধ �হণ কিরেবন না। ��ে� িব�াম করুন। িক� বশ�া-িব�-িশর এ �কাের না রািখয়া আমার িনকেট 
িদেল ভাল হইত। আিম আজ রাে� আপন ত�াবধােন রািখতাম। �ােত আপিন যথা ই�া গমন কিরেতন। কারণ যিদ �কান শ� আপনার অনুসরেণ 
আিসয়া থােক, িনশীথ সমেয় �কৗশেল িক বল�েয়ােগ এই মহামূল� িশর আপনার িনকট হইেত কািড়য়া লয়, িক আপনার �াি�জিনত অবশ অলেস, 
�ঘার িন�ায় অেচতন হইেল আপনার অ�ােত এই মহামূল� িশর,-আপাততঃ যাহার মূল� ল� টাকা-যিদ �কহ লইয়া যায়, তেব মহাদঃুেখর কারণ 
হইেব, আমােক িদন, আিম সাবধােন রািখব, আপিন �তূ�েষ লইেবন। আমার ত�াবধােন রািখেল আপিন িনি��ভােব িন�াসুখ অনুভব কিরেত 
পািরেবন।" 

সীমােরর কেণ� কথাগুিল বড়ই িম� �বাধ হইল। আর ি�রুি� না কিরয়া ��াব �বণমাে�ই স�ত হইল। গৃহ�ামী �হােসন-ম�ক স�ােনর সিহত ম�েক 

লইয়া বহুসমাদের গৃহমেধ� রািখয়া িদল। পথ�াি�েহতু সীমােরর �কবল শয়ন িবল�; �যমনই শয়ন অমনই অেচতন। 

গৃহ�ামী বা�িবক হজরত �মাহা�দ �মা�ফার িশষ� িছেলন না। নানা �কার �দব-�দবীর আরাধনােতই সব�দা রত থািকেতন। উপযু� িতন পু� এবং 

এক �ী। নাম, "আজর।" (হজরত ই�ািহম খিলল�ুার িপতার নামও আজর �বা�পর� িছল। ইিন �স আজর নেহন।) 

সীমােরর িন�ার ভাব জািনয়া, আজর �ীপু�সহ �হােসেনর ম�ক িঘিরয়া বিসেলন এবং আদ�� সমুদয় ঘটনা বিলেলন! 

�য ঘটনায় পশুপ�ীর চে�র জল ঝিরেতেছ, �কৃিতর অ�র ফা�য়া যাইেতেছ, �সই �দহ-িবি�� �হােসন-ম�ক �দিখয়া কাহার �দেয় না আঘাত লােগ? 
�দব-�দবীর উপাসক হউন, ইসলাম ধম�িবে�ষীই হউন, এ িনদারুণ দঃুেখর কথা শুিনেল �ক না ব�িথত হউন? িপতাপু� সকেল এক� হইয়া �হােসন-
�শােক কাঁিদেত লািগেলন।  

আজর বিলেলন, "মনষু�মাে�ই এক উপকরেণ গ�ত এবং এক ঈ�েরর সৃ�। জািতেভদ, ধম�েভদ, �স-ও সব�শি�মান ভগবােনর লীলা। ইহােত 
পর�র িহংসা, ��ষ, ঘৃণা, �কবল মূঢ়তার ল�ণ! ইমাম হাসান-�হােসেনর �িত এিজ� �যরূপ অত�াচার কিরয়ােছ, তাহা মেন কিরেল �দয়মাে�রই 
ত�ী িছঁিড়য়া যায়। �স দঃুেখর কথায় �কা� চ�ু না জেল পিরপূণ� হয়? মানুেষর �িত এরূপ �ঘারতর অত�াচার হউক আর না-হউক, জাতীয় জীবন 
বিলয়াও কী �ােণ আঘাত লােগ না? সাধু পরম ধািম�ক, িবেশষ ঈ�রভ�, মহাপুরুষ �মাহা�েদর �দেয়র অংশ, ইঁহােদর এই দশা? হায়! হায়!! 
সামান� পশ ুমািরেল কত মানুষ কাঁিদয়া গড়াগিড় যায়-�বদনায় অি�র হয়, আর মানুেষর জন� মানুষ কাঁিদেব না! ধেম�র িবেভদ বিলয়া, মানুেষর 

িবেয়ােগ মানুষ মেনােবদনায় �বদনা �বাধ কিরেব না? য�ণা অনুভব কিরেব না? �য ধম�ই �কন হউক না, পিব�তা র�া কিরেত, তৎকােয� �যাগ 
িদেত �ক িনবারণ কিরেব? মহাপুরুষ �মাহা�দ পিব�, হাসান পিব�, �হােসেনর ম�ক পিব�, �সই পিব� ম�েকর এত অবমাননা? যুে� হত হইয়ােছ 

বিলয়াই কী এত তাি�ল�? জগৎ কয় িদেনর? এিজ�! তুই কী জগেত অমর হইয়ািছ�? জীবনশূন� �দেহর স�গিতর সংবাদ শুিনয়া কী �তার িচর-
�ল� �রাষাি� িনব�াণ হইত না? �তার আকা��া িক যু�-জেয়র সংবাদ শুিনয়া িম�ত না? �হােসনপিরবােরর মহা ��েনর �রাল স�তল আকাশ 
�ভদ কিরয়া অন�ধােম অন�রূেপ �েবশ কিরয়া অন� �শাক িবকাশ কিরেতেছ! ঈ�েরর আসন টিলেতেছ!-�তার মন কী এতই ক�ন �য জীবনশূন� 



শরীের শ�তা সাধন কিরেত �� কিরেতিছ� না! �তােক �কা� ঈ�র গিড়য়ািছল জািন না; কী উপকরেণ �তার শরীর গ�ত, তাহাও বিলেত পাির 

না। তুই সামান� �লােভর বশবত� হইয়া কী কা� কিরিল! �তার এই অমানুিষক কীিত� েত জগৎ কাঁিদেব, পাষাণ গিলেব! এই মহাপুরুষ জীিবত থািকেল 
এই মুেখ কত শত �কাের ঈ�েরর গুণ-কীত� ন-কত কাল ঈ�েরর মহ� �কাশ হইত, তাহার কী ইয়�া আেছ? তুই অসমেয় মহাঋিষ �হােসেনর �াণহরণ 
কিরয়ািছ�, িক� �তার িপতা ইমাম বংেশর িভ� নেহন; তাঁহার �দয় এমন ক�ন ��ের গ�ত িছল না! তাঁহার ঔরেস জি�য়া �তার এ িক ভাব? 
র�, মাংস, বীয�গণু আজ �তার িনকট পরা� হইল। মানব শরীেরর �াভািবক গুণ আজ িবপরীত ভাব ধারণ কিরল। তাই যাহাই হউক, আজেরর এই 
�িত�া-জীবন থািকেত �হােসন-িশর দােমে� লইয়া যাইেত িদেব না; যে�র সিহত, আদেরর সিহত, ভি�সহকাের �স মহা�া�র কারবালায় লইয়া 
যাইয়া, িশরশূন� �দেহর স�ান কিরয়া স�গিতর উপায় কিরেব; �াণ থািকেত এ িশর আজর ছািড়েব না।" 

আজেরর �ী বিলেলন, "এই �হােসন, িবিব ফােতমার অ�েলর িনিধ, নয়েনর পু�িল িছেলন। হায়! হায়! তাঁহার এই দশা! এ জীবন থা� বা যা�, 
�ভাত হইেত-না-হইেত আমরা এই পিব� ম�ক লইয়া কা�বালায় যাইব। �শেষ ভােগ� যা থােক হইেব?" 

পুে�রা বিলল, "আমােদর জীবন পণ, তথািপ িকছুেতই �সিনকহে� এ ম�ক �ত�প�ণ কিরব না। �ােত �সিনকেক িবদায় কিরয়া সকেল একে� কা�
বালায় যাইব।" 

পুনরায় আজর বিলেত লািগেলন, "ধািম�েকর �দয় এক, ঈ�রভে�র মন এক, আ�া এক। ধম� কী কখেনা দইু হইেত পাের? স�� নাই, আ�ীয়তা 
নাই, কথায় বেল-রে� রে� �লশমা�ও �যাগােযাগ নাই, তেব তাহার দঃুেখ �তামােদর �ােণ আঘাত লািগল �কন? বল �দিখ, তাঁহার জন� জীবন 

উৎসগ� কিরেল �কন? ধািম�ক-জীবন কাহার না আদেরর? ঈ�র-��িমক কাহার-না যে�র? �তামােদর কথা শুিনয়া, সাহস �দিখয়া, �াণ শীতল 
হইল। পেরাপকার�েত জীবনপণ কথাটা শুিনয়াও কণ� জড়ুাইল। �তামােদর সাহেসই গৃেহ থািকলাম। �াণ িদব, িক� িশর দােমে� লইয়া যাইেত িদব 
না।" 

পর�র সকেলই �হােসেনর �স� লইয়া রজনী অিতবািহত কিরেত লািগেলন। �ভাত হইেত স��া পয�� কা�বালা �া�ের �য �লামহষ�ক ঘটনা 

ঘ�য়ােছ, তাহা জগৎ �দিখয়ােছ। িনশােদবী জগৎেক আবার নূতন ঘটনা �দখাইেত, জগৎ-�লাচন রিবেদবেক পূব� গগন-�াে� বসাইয়া িনেজ 

অ�ধ�ান হইবার উেদ�াগ কিরেতেছন। জগৎ কল� �দিখয়ােছ, আজ আবার �দখুক-িনঃ�াথ� ��েমর আদশ� �দখুক-পিব� জীবেনর যথাথ� �ণয়ী �দখুক-
সাধু-জীবেনর ভি� �দখুক-ধেম� ��ষ, ধেম� িহংসা, মানুেষর শরীের আেছ িক-না, তাহার দ�ৃা� �দখুক-�াতা, ভিগনী, পু�, জায়া, পিরজন িবেয়াগ 
হইেল �লােক কাঁিদেত থােক, জীবনেক অিত তু��ােন, জীবন থািকেতই জীবলীলা ইিত কিরেত ই�া কের। পেরর জন� �য কাঁিদেত হয় না, �াণ িদেত 
হয় না, তাহারও �ল� �মাণ আজ �দখুক, িশ�া করুক। সহানুভূিত কাহােক বেল? মানুেষর পিরচয় কী? মহাশি�স�� �দেয়র �মতা কী? ন�র 

জীবেন অিবন�র কী? আজ ভাল কিরয়া �দখুক। 

জগৎ জািগল। পূব�গগন �লািহত �রখায় পিরেশািভত হইল। সীমার শয�া হইেত উ�য়া �াতঃি�য়ািদ সমাপন কিরল। সি�ত হইয়া বশ�াহে� 
দ�ায়মান-এবং উৈ�ঃ�ের বিলল, "ও �হ! আিম আর িবল� কিরেত পািরব না। আমার রি�ত ম�ক আিনয়া দাও, শী� যাইব।" 

আজর বিহভ� ােগ আিসয়া বিলেলন, "�াতঃ! �তামার নাম� িক শুিনেত চাই। আর তুিম �কা� ঈ�েরর সৃ� জীব তাহাও জািনেত চাই। ভাই, রাগ 
কিরেয়া না; ধম�নীিত, রাজনীিত, যু�নীিত, অথ�নীিত, যুি�, িবিধ-ব�ব�া ইহার িকছুেতই এ-কথা পাওয়া যায় না �য, শ�র মৃতশরীেরও শ�তা 
সাধন কিরেত হয়। বন� পশ ুএবং অসভ� জািতরাই গতজীবন শ�-শরীের নানা�কার লা�না িদয়া মেন মেন আন� অনুভব কের। �াতঃ! �তামার 
রাজা সুসভ�, তুিমও িদব� সভ�; এ অব�ায় এ পশ-ুআচার �কন, ভাই?" 

"রাে� আমােক আ�য় িদয়াছ, �তামার �দ� অে� উদর পিরপূণ� কিরয়ািছ, সতুরাং সীমােরর বশ�া হইেত র�া পাইেল। সাবধান! ও-সকল িহেতাপেদশ 
আর কখেনা মুেখ আিনেয়া না। �তামার িহেতাপেদশ �তামার মেনই থা�ক। ভাই সােহব! িবড়ালতপ�ী, কপট ঋিষ, ভ� গুর,ু �াথ�পর পীর, �লাভী 
�মৗলবী জগেত অেনক আেছ,-অেনক �দিখয়ািছ,-আজও �দিখলাম। �তামার ধম�-কািহনী, �তামার রাজৈনিতক উপেদশ, �তামার যুি�, কারণ, িবিধ-
ব�ব�া সমুদয় তুিলয়া রাখ। ধম�াবতােরর ধূত� তা, চতুরতা সীমােরর বুিঝেত আর বাকী নাই; ও-কথায় মহাবীর সীমার ভুিলেব না। আর এ �মাটা 
কথাটা �ক না বুিঝেব �য, �হােসেনর ম�ক �তামার িনকট রািখয়া যাই, আর তুিম দােমে� যাইয়া মহারােজর িনকট বাহাদিুর জানাইয়া ল� টাকা 
পুর�ার লাভ কর। যিদ ভাল চাও, যিদ �াণ বাঁচাইেত ই�া কর, যিদ িকছুিদন জগেতর মুখ �দিখেত বাসনা হয়, তেব শী� �হােসেনর মাথা আিনয়া 
দাও।" 



"ওের ভাই! আিম �তামার মত �াথ�পর অথ�েলাভী নিহ। আিম �দবতার নাম কিরয়া বিলেতিছ, অথ�লালসায় �হােসন-ম�ক কখেনাই দােমে� লইয়া 
যাইব না। টাকা অিত তু� পদাথ�, উ��দেয় টাকার ঘাত-�িতঘাত নাই। দয়া, দাি�ণ�, ধম�, সুনাম, যশঃকীিত� , পরদঃুেখ কাতরতা, এই সকল 
মহামূল� রে�র িনকট টাকার মূল� িক �র ভাই!" 

"ওেহ ধািম�কবর! আিম ও-সকল কথা অেনক জািন। টাকা �য িজিনস, তাহাও ভাল কিরয়া িচিন। মুেখ অেনেকই টাকা অিত তু�, অথ� অনেথ�র মূল 

বিলয়া থােকন; িক� জগৎ এমনই ভয়ানক �ান �য, টাকা না থািকেল তাহার �ান �কাথাও নাই, সমােজ নাই, �জািতর িনকেট নাই, �াতা ভ�ীর 
িনকট কথাটার �ত�াশা নাই। �ীর ন�ায় ভালবােস, বল �তা জগেত আর �ক আেছ? টাকা না থািকেল অমন অকৃি�ম ভালবাসারও আশা নাই; 
কাহােরা িনকট স�ান নাই। টাকা না থািকেল রাজায় িচেন না, সাধারেণ মান� কের না, িবপেদ �ান থােক না। জ�মা� টাকা, জীবেন টাকা, 
জীবনাে�ও টাকা। জগেত টাকারই �খলা। টাকা �য িক পদাথ�, তাহা তুিম �চন বা না-�চন, আিম �বশ িচিন। আর তুিম িন�য় জািনেয়া, আিম �নহাত 
মূখ� নিহ, আপন লাভালাভ �বশ বুিঝেত পাির। যিদ ভাল চাও, যিদ আপন �াণ বাঁচাইেত চাও, তেব শী� খি�ত ম�ক আিনয়া দাও! রাজে�াহীর 
শাি� িক?-ওের পাগল! রাজে�াহীর শাি� িক, তাহা জান?" 

"রাজ-িবে�াহীর শাি� আিম িবেশষরূেপ জািন। �দখ ভাই! �তামার সিহত বাদ-িবস�াদ ও �কৗশল কিরেত আমার ই�ামা� নাই। তুিম মহারাজ 
এিজেদর �সিনক, আিম তাঁহার অধীন� �জা, সাধ� িক রাজকম�চারীর আেদশ অবেহলা কির! একটু অেপ�া কর, খি�ত িশর আিনয়া িদেতিছ, ম�ক 
পাইেলই �তা ভাই তুিম �া� হও?" 

"হাঁ, ম�ক পাইেলই আিম চিলয়া যাই, �ণকালও এখােন থািক না।-আর ইহাও বিলেতিছ-মহারােজর িনকট �তামার ভাল কথাই বিলব। আমােক 
আদর-আ�ােদ �ান িদয়াছ, অভ�থ�না কিরয়াছ, সকলই বিলব। হয়েতা ঘের বিসয়া িকছু পুর�ারও পাইেত পার। শী� িশর আিনয়া দাও।" 

ি�তীয় �বাহ/ ২ 

আজর �ীপু�গেণর িনকট যাইয়া িবষ�ভােব বিলেলন, "�হােসেনর ম�ক রািখেত স�� কিরয়ািছলাম, তাহা বুিঝ ঘ�ল না। ম�ক না লইয়া �সিনক-
পুরুষ িকছুেতই যাইেত চােহ না; আিম �তামােদর সহােয় �সিনক-পুরুেষর ইহকােলর মত ল� টাকা �াি�র আশা এই �ান হইেত িমটাইয়া িদেত 
পািরতাম। িক� আিম �য়ং যা�া কিরয়া �হােসেনর ম�ক আপন ত�াবধােন রািখয়ািছ; আবার �সও িব�াস কিরয়া আমার হে� সমপ�ণ কিরয়ােছ; এ 
অব�ায় উহার �াণবধ কিরেল স�ূণ� িব�াসঘাতকতার সিহত নরহত�া পাপপি�েল ডুিবেত হয়। রাজঅনুচর, রাজকম�চারী, রাজাি�ত �লাকেক, �জা 
হইয়া �ােণ মারা, �স-ও মহাপাপ। আমার ি�র িস�া� এই �য, িনজ ম�ক �ে�াপির রািখয়া �হােসেনর ম�ক �সিনকহে� কখেনাই িদব না। �তামরা ঐ 
খ� �ারা আমার ম�ক �দহ হইেত িবি�� কিরয়া �সিনেকর হে� দাও, �স বশ�ায় িব� করুক। খি�ত িশর �া� হইেল িতলাধ� কালও এখােন থািকেব 
না বিলয়ােছ। �তামরা যে�র সিহত �হােসেনর ম�ক কারবালায় লইয়া, �দহ স�ান কিরয়া অে��ি�ি�য়ার উেদ�াগ কিরেব, এই আমার �শষ উপেদশ। 
সাবধান, �কহ ইহার অন�থা কিরেয়া না!" 

আজেরর �জ�� পু� সায়াদ বিলেত লািগেলন, "িপতঃ! আমরা �াতৃ�য় বত� মান থািকেত আপনার ম�ক �দহ-িবি�� হইেব? এ কী কথা! আমরা িক 
িপতার উপযু� পু� নিহ? আমােদর অ�ের িক িপতৃভি�র কণামা�ও �ান পায় নাই! আমরা িক এমনই নরাকার পশ ু�য �হে� িপতৃম�ক �ছদন 
কিরব? িধ� আমােদর জীবেন! িধ� আমােদর মনষু�ে�! �য িপতার ঔরেস জ��হণ কিরয়া জগেতর মুখ �দিখয়ািছ; মানুেষর পিরচেয় মানুেষর 
সিহত িমিশয়ািছ, �সই িপতার িশর �য-কারেণ �দহ িবি�� হইেব �স-কারেণর উপকরণ িক আমরা হইেত পািরব না? িপতঃ! আর িবল� কিরেবন না, 
খি�ত-ম�ক �া� হইেলই যিদ �সিনক-পুরুষ চিলয়া যায়, তেব আমার ম�ক লইয়া তাহার হে� �দান করুন। সকল �গাল িম�য়া যাউক।" 

"ধন� সায়াদ! তুিম ধন�! জগেত তুিমই ধন�! পেরাপকার�েত তুিমই যথাথ� দীি�ত! �তামার জ� সাথ�ক। আমারও জীবন সাথ�ক। �য উদের 
জি�য়াছ, �স উদরও সাথ�ক �াণািধক! জগেত জি�য়া পশুপ�ীিদেগর ন�ায় িনজ উদর পিরেপাষণ কিরয়া চিলয়া �গেল মনুষ�� �কাথায় থােক?" ইহা 
বিলয়াই আজর �দালায়মান খ� টািনয়া লইয়া হ� উে�ালন কিরেলন।  

পেরর জন�-িবেশষ খি�ত ম�েকর জন�-আজর, �দেয়র �দয়-আ�ার আ�া, �ােণর �াণ �জ�� পুে�র �ীবা লে�� খ� উে�ালন কিরেলন। িপতার 
হ� উে�ালেনর ইি�ত �দিখয়া সায়াদ �ীবা নত কিরেলন, আজেরর �ী চ�ু মুিদত কিরেলন। কিবর ক�না-আঁিখ ধাঁধা লািগল, ব� হইল। সুতরাং িক 
ঘ�ল, িক হইল, �লখনী তাহা �কাশ কিরেত পািরল না! 



উঃ! কী সাহস! কী সহ�গুণ! �দখ �র! পাষ� এিজদ! �দয় �দখ। পেরাপকার�েত িপতার হে� স�ােনর বধ �দ�! �দখ �র সীমার! তুইও �দখ! 

মনুষ�জীবেনর ব�বহার �দখ! খ� কি�ত হইল, রি�ত হইল, পেরাপকার আর মৃতিশেরর সৎকারেহত ু�াণািধক পু�েশািণেত আজ িপতার হ� 
রি�ত হইল, �লৗহ-িনিম�ত খ� কাঁিপয়া �াভািবক ঝ�ঝ� রেব আত� নাদ কিরয়া উ�ল, িক� আজেরর র�-মাংেসর শরীর �হিলল না, িশহিরল না-
মুখম�ল মিলন হইল না! ধন� �র পেরাপকার! ধন� �র �দয়!! 

এিদেক সীমার বশ�াহে� বিহভ� ােগ দ�ায়মান হইয়া মহািচৎকার কিরয়া বিলেতেছ, "খি�ত িশর হে� না কিরয়া �য আমার স�েুখ আিসেব, তাহার 
ম�ক ধুলায় লুি�ত হইেব, অথচ �হােসেনর ম�ক লইয়া যাইব।" 

আজর খি�ত িশর হে� কিরয়া সীমার স�েুখ উপি�ত হইেল সীমার মহাহেষ� িশর বশ�ায় িব� কিরেত যাইয়া �দিখল �য, সদ�কিত� ত �শািণত রি�ত 
র�ধারা বিহয়া পিড়েতেছ। আ�য�াি�ত হইয়া বিলল, "এ কী? তুিম উ�াদ হইয়া এ কী কিরেল? এ ম�ক লইয়া আিম কী কিরব? ল� টাকা �া� 
আশেয় �হােসন-ম�ক �গাপন কিরয়া কাহােক বধ কিরেল? �তামার মত নরিপশাচ অথ�েলাভী �তা আিম কখেনা �দিখ নাই! আহা এই বুিঝ �তামার 
িহেতাপেদশ! এই বুিঝ �তামার পেরাপকার�ত! ওের নরাধম! এই বুিঝ �তামার সাধুতা? কী �ব�ক! কী পাষ�! ওের নরিপশাচ আমােক ঠকাইেত 
আিসয়ািছস?" 

"�াতঃ! আিম ঠকাইেত আিস নাই। তুিমই �তা বিলয়াছ �য, খি�ত ম�ক পাইেলই চিলয়া যাইেব। এখন এ কী কথা-এক মুেখ দইু কথা �কন ভাই?" 

"আিম িক জািন �য তুিম একজন �ধান দসু�! টাকার �লােভ কাহার কী সব�নাশ কিরেব �ক জােন?" 

"তুিম িক পুণ�ফেল �হােসন-ম�ক কা�য়ািছেল ভাই? ম�ক পাইেলই চিলয়া যাইেব-কথা িছল, এখন িবল� �কন? আমার কথা আিম র�া কিরলাম; 
এখন �তামার কথা তুিম �ক রাখ।" 

"কথা কা�েল চিলেব না। �য ম�েকর জন� ক� াবালা �া�ের রে�র ��াত বিহয়ােছ, �য ম�েকর জন� মহারাজ এিজ� ধনভা�ার খুিলয়া িদয়ােছন, �য 
ম�েকর জন� চতুিদ� েক 'হায় �হােসন' 'হায় �হােসন' রব হইেতেছ, �সই ম�েকর পিরবেত�  এ কী?-ইহােত আমার কী লাভ হইেব? তুিম আমার �দ� 
ম�ক আিনয়া দাও।" 

"ভাই! তুিম �তামার কথা �ক রািখেল না, ইহাই আমার দঃুখ। মানুেষর এমন ধম� নেহ।" 

সীমার মহা �গালেযােগ পিড়ল। একটু িচ�া কিরয়া বিলল, "এ িশর এখােনই রািখয়া দাও, আিম খি�ত ম�ক পাইেলই চিলয়া যাইব, পুনরায় �িত�া 
কিরলাম। আন �দিখ, এবাের �হােসন-িশর না আিনয়া আর িক আিনেব? আন �দিখ!" 

আজেরর মুখভাব �দিখয়াই মধ�ম পু� বিলেলন, "িপতঃ! িচ�া কী? আমরা সকেলই শুিনয়ািছ, খি�ত-ম�ক পাইেলই �সিনক�বর চিলয়া যাইেবন। 
অধম স�ান এই দ�ায়মান হইল, খ� হে� করুন, আমরা বাঁিচয়া থািকেত মহাপুরুষ �হােসেনর িশর দােম�রােজর �ীড়ার জন� লইয়া যাইেত িদব 
না।" 

আজর পুনরায় খ� হে� লইেলন, যাহা হইবার হইয়া �গল। িশর লইয়া সীমােরর িনকট আিসেল সীমার আেরা আ�য�াি�ত হইয়া মেন মেন বিলল, 
"এ উ�াদ কী কিরেতেছ!" �কােশ� বিলল, "ওেহ পাগল! �তামার এ পাগলািম �কন? আিম �হােসেনর িশর চািহেতিছ।" 

"এ কী কথা! �াতঃ! �তামার এক� কথােতও িব�ােসর �লশ নাই! িধ� �তামােক!" 

পুনরায় সীমার বিলল, "�দখ ভাই! তুিম �হােসেনর িশর রািখয়া িক কিরেব? এক ম�েকর পিরবেত�  দইু� �াণ অনথ�ক িবনাশ কিরেল, বল �তা ইহারা 
�তামার �ক?" 

"এ দইু� আমার স�ান।" 



"তেব �তা তুই বড় ধূত�  ডাকাত। টাকার �লােভ আপনার স�ান �হে� িবনাশ কিরেতছ! িছ িছ! �তামার ন�ায় অথ�িপশাচ জগেত আর �ক আেছ? তুিম 
�তামার পুে�র ম�ক ঘের রািখয়া দাও, শী� �হােসেনর ম�ক আনয়ন কর, নতুবা �তামার িন�ার নাই।" 

"�াতঃ! আমার গৃেহ এক� ম�ক ব�তীত আর নাই, আিনয়া িদেতিছ, লইয়া যাও।" 

"আের হাঁ হাঁ, �সই�ই চািহেতিছ; �সই এক� ম�ক আিনয়া িদেলই আিম এখনই চিলয়া যাই।" 

আজর শী� শী� যাইয়া যাহা কিরেলন, তাহা �লখনীেত �লখা অসাধ�। পাঠক! �বাধ হয় বুিঝয়া থািকেবন। এবাের সব�কিন� স�ােনর িশর লইয়া 
আজর সীমােরর িনকট উপি�ত হইেলন।  

সীমার ��ােধ অধীর হইয়া বিলেত লািগল, "আিম এত�ণ অেনক সহ� কিরয়ািছ। িপশাচ! আমার সি�ত িশর লইয়া তুই পুর�ার লইিব? তাহা 
কখেনাই পিরিব না!" 

"আিম পুর�ার চািহ না। আমার ল� ল� বা ল�ািধক ল� মূেল�র িতন� ম�ক �তামােক িদয়ািছ। ভাই! তব ুতুিম এখান হইেত যাইেব না?" 

"ওের িপশাচ! টাকার �লাভ �ক স�রণ কিরেত পাের? �হােসেনর িশর তুই কী জন� রািখয়ািছ�? �তার সকলই কপট। শী� �হােসেনর ম�ক আিনয়া 
�দ!" 

"আিম �হােসেনর ম�ক �তামােক িদব না। এক ম�েকর পিরবেত�  িতন� িদয়ািছ, আর িদব না,-তুিম চিলয়া যাও।" 

সীমার ��ােধ অধীর হইয়া বিলল, "তুই মেন কির� না �য �হােসন-ম�ক মহারাজ এিজেদর িনকট লইয়া যাইয়া পুর�ার লাভ কিরিব। এই যা, 
এেকবাের দােমে� চিলয়া যা!" সীমার সেজাের আজেরর বে� বশ�াঘাত কিরয়া ভূতলশায়ী কিরল এবং বীরদেপ� আজেরর শয়ন গৃেহর �াের যাইয়া 
�দিখল, সুবণ� পাে�াপির �হােসেনর ম�ক �ািপত রিহয়ােছ, আজেরর �ী খ�হে� তাহা র�া কিরেতেছন। সীমার এক ল��ফ গৃহাভ��ের �েবশ কিরয়া 

�হােসেনর ম�ক পূব�বৎ বশ�ািব� কিরয়া আজেরর �ীেক বিলল, "�তােক মািরব না, ভয় নাই সীমার-হ� কখেনাই �ী-বেধ উে�ািলত হয় নাই; �কান 
ভয় নাই।" 

আজেরর �ী বিলেলন, "আমার আবার ভয় িক! যাহা হইবার হইয়া �গল। এই পিব� ম�ক র�ার জন� আজ সব�হারা হইলাম, আর ভয় িক? মেনর 

আশা পূণ� হইল না-�হােসেনর িশর কারবালায় লইয়া যাইয়া সৎকার কিরেত পািরলাম না, ইহাই দঃুখ। �তামােক আমার িকছুই ভয় নাই। আমােক 
তুিম িক অভয় দান কিরেব?" 

"িক অভয় দান কিরব? �তােক রািখেল রািখেত পাির, মািরেল এখনই মািরয়া �ফিলেত পাির।" 

"আমার িক জীবন আেছ? আিম �তা মিরয়াই আিছ। �তামার অনু�হ আিম কখেনাই চািহ না।" 

"তুই আমার অনু�হ চািহস না? সীমােরর অনু�হ চািহস না? আের পািপয়সী! তুই �চে�ই �তা �দিখিল, �তার �ামীেক িক কিরয়া মািরয়া �ফিললাম। 
তুই �ীেলাক হইয়া আমার অনু�হ চািহস না?" 

এই বিলয়া সীমার বশ�াহে� আজেরর �ীর িদেক যাইেতই, আজেরর �ী খ�হে� �রাষভের দাঁড়াইয়া বিলেলন, "�দিখেতিছস! ওের পািপ� নরাধম, 
�দিখেতিছ�? িতন� পুে�র রে� আজ এই খ� রি�ত কিরয়ািছ; পরপর আঘােত ��তঃ িতন� �রখা �দখা যাইেতেছ। পামর! িনকেট আয়, চতুথ� 
�রখা �তার �ারা পূণ� কির।" 

সীমার একটু সিরয়া দাঁড়াইল। আজেরর �ী বিলল, "ভয় নাই, �তােক মািরয়া আিম িক কিরব। আমার বাঁিচয়া থাকা আর না-থাকা সমান কথা। 
তেব �দিখেতিছ, এই খে� িতন পু� িগয়ােছ, আর ঐ বশ�ােত তুই আমার জীবন-সব�� পিতর �াণ িবনাশ কিরয়ািছ�।" এই কথা বিলেত বিলেত 
আজর-�ী সীমােরর ম�ক ল�� কিরয়া খ�াঘাত কিরেলন। সীমােরর হ�ি�ত বশ�ায় বাধা লািগয়া দি�ণ হে� আঘাত লািগল। বশ�ািব�েহােসন 



ম�ক বশ�াচু�ত হইয়া মৃি�কায় পিতত হইবামা� আজর-�ী ��ােড় কিরয়া �বেগ পলাইেত লািগেলন; িক� সীমার বামহে� সা�ী সতীর ব�া�ল ধিরয়া 
সেজাের ��াড় হইেত �হােসন-িশর কািড়য়া লইল। আজেরর �ী তখন এেকবাের হতাশ হইয়া িনকট� খ� �ারা আ�িবসজ� ন কিরেলন, সীমােরর 

বশ�াঘােত মিরেত হইল না। সীমার �হােসন-িশর পূব�বৎ বশ�ায় িব� কিরয়া দােম�ািভমুেখ চিলল। 

তৃতীয় �বাহ 

সমেয় সকলই সহ� হয়। �কান িবষেয় অনভ�াস থািকেল িবপদকােল তাহার অভ�াস হইয়া পেড়, মহা সুেখর শরীেরও মহা ক� সহ� হইয়া থােক-এ 

কথার মম� হঠাৎ িবপদ�� ব�ি�মাে�ই বুিঝেত পািরেবন। পরাধীন জীবেন সুেখর আশা করাই বৃথা। বি� অব�ায় ভাল-ম� সুখ-দঃুখ িবেবচনা 

করাও িন�ল। চতুিদ� েক িনে�ািষত অিস, �িরৎগিত িবদ�ুেতর ন�ায় বশ�াফলক, সমেয় সমেয় চে� ধাঁধা িদেতেছ। বি�গণ মিলনমখু হইয়া দােমে� 
যাইেতেছ, কাহার ভােগ� িক আেছ �ক বিলেত পাের! সকেলরই একমা� িচ�া জয়নাল আেবদীন। এিজ� সকেলর ম�ক লইয়াও যিদ জয়নােলর �িত 
দয়া কের, তাহা হইেলও সহ� লাভ। দােম� নগেরর িনকটবত� হইেলই, সকেলই এিজদ-ভবেন আন��িন শুিনেত পাইেলন। সীমার �হােসেনর িশর 

লইয়া পূেব�ই আিসয়ােছ, কােজই আনে�র লহরী ছু�য়ােছ, নগরবাসী উৎসেব মািতয়ােছ। মহারাজ এিজেদর জয়, দােম�রােজর জয়-�ঘাষণা মু�েত�  
মু�েত�  �ঘািষত হইেতেছ। নানা বেণ� রি�ত পতাকারািজ উ� উ� মে� উ�ীয়মান হইয়া মহাসং�ােমর িবজয় �ঘাষণা কিরেতেছ। আজ এিজ� 
আন�সাগের সে�াষ-তরে� সভাস�ণ সিহত মন�াণ ভাসাইয়া িদয়ােছন। বি�গণ রাজ�াসােদ আনীত হইল, ি�গুণরূেপ আন�-বাজনা বািজয়া 
উ�ল। এিজ� যু�িবজয়ী �সন�িদগেক আশার অিতির� পুর�ৃত কিরেলন। �শেষ মেনর উ�ােস ধনভা�ার খুিলয়া িদেলন। অবািরত �ার,-যাহার যত 
ই�া লইয়া মেনর উ�ােস রাজােদেশ আেমাদ-আ�ােদ �বৃ� হইল। অেনেকই আেমােদ মািতল।  

হাসেনবানু, সাহারবান,ু জয়নাব, িবিব ফােতমা (�হােসেনর অ�বয়�া কন�া), এবং িবিব ওে� সােলমা (ওে� সােলমা হজরত �মাহা�েদর ষ� �ী) 
�ভৃিতেক �দিখয়া এিজ� মহাহেষ� হািস হািস মুেখ বিলেত লািগেলন, "িবিব জয়নাব! এখন আর কার বল বলুন? িবধবা হইয়াও �হােসেনর বেল 
এিজে�ক ঘৃণার চে� �দিখয়ােছন, এখন �স �হােসন �কাথা? আর হাসানই-বা �কাথা? আিজ পয��ও িক আপনার অ�েরর গিরমা চে�র ঘৃণা অপিরসীম 
ভােবই রিহয়ােছ? আজ কার হােত পিড়েলন, ভািবয়ােছন িক? �দখুন �দিখ �চ�ায় িক না হয়? ধন, রাজ�, রূপ তু� কিরয়ািছেলন; একবার ভািবয়া 
�দখুন �দিখ, রােজ� িক না হইল? িবিব জয়নাব! মেন আেছ? �সই আপনার গৃহ িনকট� রাজপথ? মেন করুন �যিদন আিম �সন�-সাম� লইয়া মৃগয়ায় 
যাইেতিছলাম, আপিন আমােক �দিখয়াই গবা�-�ার ব� কিরয়া িদেলন। �ক না জািনল �য, দােমে�র রাজ�মার মৃগয়ায় গমন কিরেতেছন। শত 

সহ� চ�ু আমােক �দিখেত ঔৎ�েক�র সিহত ব�� হইল, �কবল আপনার দ'ু� চ�ু তখনই ঘৃণা �কাশ কিরয়া আড়ােল অ�ধ�ান হইল। �সিদেনর �স 
অহ�ার কই? �স �দালায়মান কণ�াভরণ �কাথা? �স �কশ �শাভা মু�ার জািল �কাথা? এ িবষম সমর কাহার জন�? এ �শািণেতর �বাহ কাহার জন�? 
কী �দােষ এিজ� আপনার ঘৃণাহ�? কী কারেণ এিজ� আপনার চে�র িবষ? কী কারেণ দােমে�র পাটরাণী হইেত আপনার অিন�া?" 

জয়নাব আর সহ� কিরেত পািরেলন না। আরি�ম �লাচেন বিলেত লািগেলন, "কােফর! �তার মুেখর শাি� ঈ�র কিরেবন। সব�� হরণ কিরয়া 
এেকবাের িনঃসহায়া-িনরা�য়া কিরয়া বি�ভােব দােমে� আিনয়ািছ�, তাই বিলয়াই কী এত �গৗরব? �তার মুেখর শাি�, �তার চে�র িবধান, িযিন 
কিরবার িতিনই কিরেবন। �তার হােত পিড়য়ািছ, যাহা ই�া বিলেত পাির�! িক� কােফর! ইহার �িতেশাধ অবশ� আেছ। তুই সাবধােন কথা কিহস, 
জয়নাব নােম মা� জীিবতা,-এই �দখ, (ব�মধ�� খ�র দশ�াইয়া) এমন ি�য়ব� সহায় থািকেত বল �তা কােফর! �তােক িকেসর ভয়?" 

এিজ� আর কথা কিহেলন না। জয়নােবর িনকট কত কথা কিহেবন, �েম মেনর কপাট খুিলয়া �দখাইেবন, �শেষ সজলনয়েন দঃুেখর কা�া কাঁিদেবন,-
তাহা আর সাহস হইল না। �কৗশেল �হােসন-পিরবারিদেগর হ� হইেত অ�ািদ অপহরণ কিরবার মানেস �স সমেয় আর �বিশ বাক�ব�য় কিরেলন না। 
�কবল জয়নাল আেবদীনেক বিলেলন, "িক �সয়দজাদা! তুিম কী কিরেব?" 

জয়নাল আেবদীন সে�ােধ বিলেলন, "�তামার �াণবধ কিরয়া দােম� নগেরর রাজা হইব।" 

এিজ� হািসেত হািসেত বিলেলন, "�তামার আেছ কী? তুিম মা� একা, অথচ বি�, �তামার জীবন আমার হে�। মেন কিরেল মু�ত�মেধ� �তামােক খ� 
খ� কিরয়া শৃগাল-��েরর উদের িদেত পাির, এ অব�ােতও আমােক মািরয়া দােমে�র রাজা হইবার সাধ আেছ?" 

"আমার মেন যাহা উদয় হইল বিললাম, এখন �তামার যাহা ই�া হয় কর। ইহা পার-উহা পার বিলয়া আমার িনকট গিরমা �দখাইয়া ফল িক?" 



"ফল যাহা �তা �দিখয়াই আিসেতছ। এখােনও িকছু �দখ। এক� ভাল িজিনস �তামািদগেক �দখাইেতিছ, �দখ।" 

�হােসন-ম�ক পূেব�ই এক সুবণ� পাে� রািখয়া এিজ� তদপুির মূল�বা� বে�র আবরণ িদয়া রািখয়ািছেলন; �হােসেনর অ�বয়�া কন�া ফােতমােক এিজ� 
িনকেট বসাইেলন এবং বিলেলন, "িবিব! �তামার �তা খজূ� র ি�য়; এই�েণ যিদ মিদনার খজূ� র পাও, তাহা হইেল িক কর?" 

"�কাথা খজূ� র? িদন, আিম খাইব!" 

এিজ� বিলেলন, "ঐ পাে� খজূ� র রািখয়ািছ, আবরণ উে�াচন কিরেলই �দিখেত পাইেব! খুব ভাল খজূ� র উহােত আেছ! তুিম একা একা খাইেয়া না, 
সকলেকই িকছু িকছু িদেয়া।" 

ফােতমা বড় আশা কিরয়া খজু� র-�লােভপাে�র উপিরি�ত ব� উে�াচন কিরয়া বিলেলন, "এ কী? এ �য মানুেষর কাটা মাথা! এ �য আমারই 
িপতার"-এই বিলয়া কাঁিদেত লািগেলন। পিরজেনরা �হােসেনর িছ� ম�ক �দিখয়া �থেম ঈ�েরর নাম, পের নূরনবী �মাহা�েদর গুণানুবাদ কিরয়া 
বিলেত লািগেলন, "ঈ�র! �তামার মিহমা অসীম, তুিম সকলই কিরেত পার। �দাহাই ঈ�র, িবল� সেহ না, �দাহাই ভগবা� আর সহ� হয় না, 
এেকবাের স�তল আকাশ ভ� কিরয়া আমােদর উপর িনে�প কর। দয়াময়! আমােদর চে�র �জ�ািতঃ হরণ কর, ব�া� আর �কা� সময় ব�বহার 
কিরেব? দয়াময়। �তামােক ধন�বাদ িদয়ািছ, এখেনা িদেতিছ। সকল সমেয়ই �তামার �িত িনভ� র কিরয়ািছ, এখেনা কিরেতিছ; িক� দয়াময়! এ দশৃ� 
আর �দিখেত পাির না। আমােদর চ�ু অ� হউক, কণ� বিধর হউক, এিজেদর অমানুিষক কথা �যন আর শুিনেত না হয়। দয়াময়! আর কাঁিদব না। 
�তামােতই আ�সমপ�ণ কিরলাম।" 

কী আ�য�! �সই মহাশি�স�� মহােকৗশলীর লীলা অব�ব�। পা�� িশর �েম শূেন� উ�েত লািগল। এিজ� �চে� �দিখেতেছন, অথচ িকছুই বিলেত 
পািরেতেছন না। �ক �যন তাঁহার বা�শি� হরণ কিরয়া লইয়ােছ। পিরজেনরা সকেলই �দিখেলন, �হােসেনর ম�ক হইেত পিব� �জ�ািতঃ বিহগ�ত হইয়া 
�যন আকােশর সিহত সংল� হইয়ােছ। খি�ত িশর �েম �সই �জ�ািতর আকষ�েণ ঊে�� উ�েত লািগল এবং �দিখেত �দিখেত অ�িহ� ত হইল।  

এিজ� সভেয় গৃেহর ঊ��ভােগ বারবার দিৃ� কিরেত লািগেলন; �দিখেলন �কাথাও িকছু নাই। পাে�র �িত দিৃ� কিরেলন; শূন� পা� পিড়য়া আেছ! �য 
ম�ক লইয়া কত �খলা কিরেবন, �হােসন-পিরবােরর স�েুখ কত �কাের িব�প কিরয়া হািস-তামাশা কিরেবন, তাহা আর হইল না। �ক লইল, �কন 
ঊে�� উ�য়া এেকবাের অ�ধ�ান হইল, এত �জ�ািতঃ, এত �তজ, �তেজর এত আকষ�ণশি� �কাথা হইেত আিসল-এিজ� ভািবেত ভািবেত হতবুি��ায় 
হইেলন! �কানই কারণ খুিঁজয়া পাইেলন না। �কবল এক� অপূব� �সৗরেভ কত�ণ পয�� রাজভবন আেমািদত কিরয়ািছেলন, তাহাই বুিঝেত পািরেলন।  

এিজ� মেন মেন �য সকল স�� রচনা কিরয়ািছেলন, দরুাশা-সূ� আকাশ�সুেম �য মালা গাঁিথয়া রািখয়ািছেলন, �দিখেত �দিখেত তাহার িকছুই থািকল 
না। অিত অ� সময়মেধ� আশােত আশা, �সুেম �সুম িমিলয়া-িমিশয়া এক হইয়া �গল। ঐ�িরক ঘটনায় ধািম�েকর আন�, িচে�র িবেনাদন,-পাপীর 
ভয়, মেন অি�রতা। এিজ� ভেয় কাঁিপেত লািগল; িক কিরেব, িকছুই ভািবয়া ি�র কিরেত পািরল না। অ�ুট �ের এইমা� বিলল, "বি�গণেক 
কারাগাের লইয়া যাও।" 

চতুথ� �বাহ 

কথা চািপয়া রাখা বড়ই ক�ন। কিবক�নার সীমা পয�� যাইেত হঠাৎ �কান কারেণ বাধা পিড়েল মেন ভয়ানক ��ােভর কারণ হয়। সমােজর এমনই 
ক�ন ব�ন, এমনই দঢ়ৃ শাসন �য ক�না�সুেম আজ মেনামত হার গাঁিথয়া পাঠক-পা�কাগেণর পিব� গলায় �দালাইেত পািরলাম না। শাে�র খািতের 
নানা িদক ল�� রািখেত হইেতেছ! �হ ঈ�র সব�শি�মান ভগবা�! সমােজর মূখ�তা দূর কর। �সং�ার িতিমর স��ান-�জ�ািতঃ �িতভায় িবনাশ 
কর। আর সহ� হয় না। �য পেথ যাই, �সই পেথই বাধা। �স পেথর সীমা পয�� যাইেত মেনর গিত �রাধ তাহােত জাতীয় কিবগেণরও িবভীিষকাময় 
বণ�নায় বাধা জ�ায়, চে� ধাঁধা লাগাইয়া �দয়; িক� তাঁহারাও �য কিব, তাঁহােদর �য ক�নাশি�র িবেশষ শি� িছল, তাহা সমাজ মেন কেরন না। 
এই সামান� আভােসই যেথ�, আর �বিশ দূর যাইব না। িবষাদ-িস�ুর �থম ভােগই �জাতীয় মূখ�দল হােড় চ�য়া রিহয়ােছন। অপরাধ আর িকছুই 
নেহ, পয়গ�র এবং ইমামিদেগর নােমর পূেব�, বাঙলা ভাষায় ব�বহায� শে� সে�াধন করা হইযােছ; মহাপােপর কায�ই কিরয়ািছ! আজ আমার অদেৃ� 
কী আেছ, ঈ�রই জােনন। কারণ মত� �েলােক থািকয়া �েগ�র সংবাদ ি�য় পাঠক-পা�কাগণেক িদেত হইেতেছ।  



�গ�য় �ধান দূত িজবরাইল অিত ব��তাসহকাের �ঘাষণা কিরেতেছন,-'�ার খুিলয়া দাও। �হিরগণ! আজ �েগ�র �ার, স�তল আকােশর �ার খুিলয়া 
দাও। পুণ�া�া, তপ�ী, িস�পুরুষ, ঈ�রভ�, ঈ�র�ণয়ী �ািণগেণর অমরা�ার বি�গৃেহর �ার খুিলয়া দাও। �গ�য় দূতগণ! অমরপরুবাসী 

নরনারীগণ! ��ত হও। �হােসেনর এবং অন� অন� মহারিথগেণর �দিনক সৎি�য়া স�াদন জন� মত� �েলােক যাইবার আেদশ হইয়ােছ। �ার খুিলয়া 
দাও, ��ত হও।" 

মহাহুল�ূল পিড়য়া �গল। "অ��েণর জন� আবার মত� �েলােক?" অমরা�া এই বিলয়া � � রূপ ধারণ কিরেলন। এিদেক হজরত িজবরাইল আপন 
দলবল সহ সকেলর পূেব�ই কা�বালা �া�ের আিসয়া উপি�ত হইেলন। �েম সকেলর আিবভ� াব হইেত আর� হইল। �দিখেত �দিখেত জনমানবশূন� 
�া�ের, পুণ�া�ািদেগর আগমেন পিরপূণ� হইয়া �গল। বালুকাময় �া�ের সুি�� বায়ু বিহয়া �গ�য় �সৗরেভ চতুিদ�ক �মািহত ও আেমািদত কিরয়া 
তুিলল।  

�গ�য় দূতগণ �গ�সং�বী �দবগণ, সকেলই আিসয়া উপি�ত হইেলন। হজরত আদম,-িযিন আিম পুরুষ যাঁহােক অব�া কিরয়া �ধান �ফেরশতা 
আজাজীল শয়তােন পিরণত হইয়ািছল, �সই �গ�য় দূতগণ পূিজত হজরত আদম,-�হােসন-�শােক কাতর-ও ��হপরবেশ �থেমই তাঁহার সমাগম হইল। 

পের মহাপুরুষ মুসা-�য়ং ঈ�র তূর পব�েত যাঁহার সিহত কথা কিহয়ািছেলন, মুসা �সই সি�দানে�র �তেজাময় কাি� �দিখবার জন� িনতা� উৎ�ক 

হইেল, িকি�ৎ আভা মা� যাহা মুসার নয়নেগাচর হইয়ািছল, তাহােতই মুসা �ীয় িশষ�সহ �স �তজ ধারেণ অ�ম হইয়া অমনই অ�ান অব�ায় 
ধরাশায়ী হইয়ািছেলন, িশষ�গণ প�� পাইয়ািছল, আবার করুণাময় জগদী�র, মুসার �াথ�নায় িশষ�গণেক পুনজ�িবত কিরয়া মুসার অ�ের অটল 
ভি�র নব-ভাব আিবভ� াব কিরয়ািছেলন-�স মহামিত সত� তািক� ক মুসাও আিজ �হােসন-�শােক কাতর,-কারবালায় সমাসীন। �ভু �সােলমান-যাঁর 
িহেতাপেদশ আজ পয�� সব�ধম�াবল�ীর িনকট সমভােব আদতৃ,-�সই নরিক�রী দানবদলী ভূপিত মহামিতও আজ কারবালা �া�ের উপি�ত। �য 

দাউেদর গীেত জগৎ �মািহত, পশ ুপ�ী উ��, ��াত�তীর ��াত ি�র-ভাবাপ�, �স দাউদও আজ কারবালায়।  

ঈ�র-�ণয়ী ই�ািহম,-যাঁহােক ঈ�রে�াহী রাজা নমরূদ �চ� অি��ে� িনে�প কিরয়া সত� ��িমেকর �াণসংহার কিরেত ই�া কিরয়ািছেলন, �য 
অি�িশখা গগন�শ� হইয়া জগ�েনর চে� ধাঁধা িদয়ািছল,-দয়ামেয়র কৃপায় �স ��িলত গগন�শ� অি� ই�ািহম চে� িবকিশত কমলদেল সি�ত 
উপবন, অি�িশখা সুগ�যু� ি��কর �গালাপমালা বিলয়া �বাধ হইয়ািছল,-�স সত�িব�াসী মহাঋিষ আজ কারবালা ��ে� সমাগত। ইসমাইল-িযিন 

িনজ �াণ ঈ�েরাে�েশ� উৎসগ� কিরয়া '�দা�ার' পিরবেত�  িনেজ বিল হইয়ােছন-�স ঈ�রভ� ইসমাইলও আজ কারবালা �া�ের। ঈশা-িযিন �কৃত 

স��াসী জগৎপির�াতা মহাঋিষ তাপস, ঈ�েরর মিহমা �দখাইেত �য মহা�া িচর�মারী মাতৃগেভ�  জ��হণ কিরয়ািছেলন,-িতিনও আজ মত� �ধাম 

কারবালার মহাে�ে�। ইউনুস-িযিন মৎ�গেভ� থািকয়া ভগবােনর অপিরসীম �মতা �দখাইয়ািছেলন-িতিনও কারবালায়। মহামিত হজরত ইউসুফ 

�বমােয়� �াতাকতৃ� ক অ��েপ িনি�� হইয়া ঈ�েরর কৃপায় জীিবত িছেলন এবং দাস পিরচেয় িব�ীত হইয়া িমসর রােজ� রাজিসংহাসন অিধকার 
কিরয়ািছেলন, �স মহা সু�র অ�গণ� পূণ�েজ�ািতর আকর হজরত ইউসুফও আজ কারবালার মহা�া�ের। হজরত জািজ� সেক িবধিম�গণ শতবার 
শত�কাের বধ কিরয়ােছ, িতিনও পুনঃ পুনঃ জীবন �া� হইয়া দয়ামেয়র মিহমার �ল� �মাণ �দখাইয়ােছন। �স ভু�েভাগী হজরত জািজ� সও আজ 
কারবালাে�ে�।-এই �কার হজরত ইয়া�ব, আসহাব, ইসহাক, ই�ীস, আয়ুব, ইিলয়াস, হরেকল, শামাউন, লূত, এিহয়া, জাকািরয়া �ভৃিত মহা মহা 
মহা�াগেণর আ�া অদশৃ� শরীের কারবালায় �হােসেনর �দিহক �শষ ি�য়ার জন� উপি�ত হইেলন।  

সকেলই �যন কাহার আগমন �তী�া কিরেতেছন। �ণকাল পের সকেলই এেকবাের দ�ায়মান হইয়া ঊ��েনে� িবমান িদেক বারবার ল�� কিরেত 
লািগেলন। আর সকেলই আরব� ভাষায় "ইয়া নবী সালাম আলায়কা, ইয়া হািবব সালাম আলায়কা, ইয়া রসুল সালাম আলায়কা, সালওয়ােতা�াহ 
আলায়কা" সম�ের গািহয়া উ�েলন। সহ� সহ� ল� ল� �কা� �কা� মুেখ মহাঋিষ �ভু হজরত �মাহা�েদর গুণানুবাদ হইেত লািগল। �দিখেত 
�দিখেত মৃদমু�ভােব শূন� হইেত "হায় �হােসন! হায় �হােসন!" রব কিরেত কিরেত হজরত �মাহা�দ উপি�ত হইেলন! তাঁহার পিব� পদ ভূপৃ� �শ� 
কিরল। এতিদন �কৃিত শরীরী জীেবর মুেখ "হায় �হােসন, হায় �হােসন!" রব শুিনয়ািছল; আজ �দবগণ, �েগ�র হুর-�ামানগণ, মহাঋিষ, �যাগী, 
তপ�ী, অমরা�ার মুেখ শুিনেত লািগল, "হায় �হােসন! হায় �হােসন!! হায় �হােসন!!" 

এই �গালেযাগ না যাইেত-যাইেতই সকেল �যন মহাদঃুেখ িনব�াকভােব দ�ায়মান হইেলন। হায় হায়! পুে�র কী ��হ! র�, মাংস, ধমনী, অি�, 
শরীরিবহীন আ�াও অপত�-��েহ ফা�য়া যাইেতেছ, �যন �মঘ-গজ� েনর সিহত শ� হইেতেছ-�হােসন! হায় �হােসন! মরতজা আলী "�শের �খাদা" 
(ঈ�েরর শাদূ�ল) �ীয় প�ী িবিব ফােতমাসহ আিসয়া উপি�ত হইেলন। �দিহেকর জন� �শাক অমূলক �খদ বৃথা। �দিহক জীেবর সিহত তাঁহােদর �কান 
সং�ব নাই,-তথািপ পুে�র এমনই মায়া �য, �স সকল মূলত� �াত থািকয়াও মহা�া আলী মহা �খদ কিরেত লািগেলন। জগতীয় বায় ু�কৃত আ�ায় 
বহমান হইয়া �মময় মহােশােকর উে�ক কিরয়া িদল। �হিকনী দিুনয়ার �হকজােলর ছায়া �দিখয়া হজরত আলী অেনক �মা�ক কথা বিলেত 



লািগেলন। "আন অ�, আন তরবাির, এিজেদর ম�ক এখনই সহ� খে� খি�ত কিরব।" হায়! অপত� ��েহর িনকট ত��ান, আ��ান, সকলই 
পরা�।  

সকল আ�াই হজরত আলীেক �েবাধ িদেলন। হজরত িজবরাইল আিসয়া বিলেলন, "ঈ�েরর আেদশ �িতপািলত হউক। শহীদগেণর �দিহক 

সৎকাের �বৃ� হওয়া যাউক। অে� শহীদগেণর মৃতেদহ অে�ষণ কিরয়া সং�হ কিরেত হইেব; িবধম�, ধম�, �গ�য়, নারকী, এক� িমি�ত 
সমরা�েণ অে� অ� িমশাইয়া রিহয়ােছ; �সইগুিল বািছয়া লইেত হইেব।" সকেলই শহীদগেণর �দহ অে�ষেণ ছু�েলন! 

ঐ �য িশরশূন� মহারথ-�দহ ধুলায় পিড়য়া আেছ, খরতর তীরাঘােত অে� সহ� সহ� িছ� দ�ৃ হইেতেছ, পৃে� এক� মা� আঘাত নাই,-সমুদয় 
আঘাতই ব� পািতয়া সহ� কিরয়ােছ, এ �কা� বীর? কবচ, ক�ব�, বম�, চম�, অিস, বীর সােজর সমুদয় সাজ, সাজওয়া অে�ই �শাভা পাইেতেছ, 

বয়েস �কবল নবীন যুবা। কী চমৎকার গঠন! হায়! হায়! তুিম কী আবদলু ওহাব? �হ বীরবর! �তামার ম�ক িক হইল? তুিম িক �সই আবদলু 
ওহাব? িযিন িচর�ণিয়নী ি�য়তমা ভায�ার মুখখািন একবার �দিখেত বৃ�া মােয়র িনকট অনুনয়-িবনয় কিরয়ািছেলন, মাতৃ আ�া �িতপালেন, 
অ�পৃে� থািকয়াই িযিন বীররমণী বীরবালার বি�ম আঁিখর ভাব �দিখয়া ও রেণাে�জক কথা শুিনয়া অসংখ� িবধম�র �াণ িবনাশ কিরয়ািছেলন,-
তুিম িক �সই আবদলু ওহাব? 

বীরবেরর পদ�াে� এ আবার �ক? এ িবশাল অি� দ�ু ঊে�� উ�য়াও বীরে�� আবদলু ওহােবর সি�ত শরীর-�শাভা �দিখেতেছ। এক িব� ুজল!!-
ওেহ এক িব� ুজেলর জন� আবদলু ওহাব-প�ী হত-পিতর পদ�াে� শু�ক�া হইয়া আ�িবসজ� ন কিরয়ােছন! 

এ রমণী�দেয় �ক আঘাত কিরল? এ �কামল শরীের �কান পাষাণহ� অ�াঘাত কিরয়া বৃ� বয়েস জীবলীলা �শষ কিরল? �র কােফরগণ! �হােসেনর 
সিহত শ�তা কিরয়া রমণী-বেধও পাপ মেন কর নাই? বীরধম�, বীর-নীিত, বীর-শাে� িক বেল? �য হ� রমণী �দেহ আঘাত কিরেত উে�ািলত হয়, 

�স হ� বীর অে�র �শাভনীয় নেহ, �স বাহু বীর-বাহু বিলয়া গণনীয় নেহ। নরাকার িপশােচর বাহু! 

�স বীর-�কশরী, �স বীর�ল-�গৗরব, �স মিদনার ভািব রাজা �কাথায়? মহা মহা রথী যাঁহার অ�-চালনায়, তীেরর লে��, তরবািরর �তেজ, বশ�ার 
ভােজ মু� �স বীরবর কই? �স অিমত-�তজা রণেকৗশলী কই? �স নব-পিরণেয়র নূতন পা� কই? এই �তা শাহানা �বশ। এই �তা িববাহ সমেয়র 
জািতগত পির�দ। এই কী �সই সিখনার �ণয়ানরুাগ নব পু�হার পিরণয়সূে� গলায় পিরয়ািছল! এই কী �সই কােসম! হায়! হায়!! রুিধেরর কী অ� 
নাই! 

সিখনা সমুদয় অে�, পিরেধয় বসেন রুিধর মািখয়া বীর-জায়ার পিরচয়-িববােহর পিরচয় িদয়ােছন, তব ুরুিধেরর ধারা বিহেতেছ-মিণময় বসনভূষণ, 
তরবাির, অে� �শাভা পাইেতেছ। তূণীর, তীর, বশ�া �দহপাে�� ছড়াইয়া পিড়য়ােছ। বাম পাে�� এ মহােদবী �ক? এ নবকমলদলগঠনা নবযুবতী সতী 
�ক? চ�ু দ'ু� কােসেমর মুখ �দিখেত �দিখেত �যন ব� হইয়ােছ, জািনত িক অজািনতভােব বাম হ�খািন কােসেমর বে�র উপর রিহয়ােছ। সিত�! 
তুিম �ক? �তামার দি�ণ হে� এ কী? এ কী ব�াপার-কমলকের �লৗহ অ�! �স অে�র অ�ভাগ কই? উহু! িক মম�ঘাতী দশৃ�! ব�মুি�েত অ� ধিরয়া 
�দয়-ক�ের �েবশ করাইয়াছ! তুিম কী সিখনা? তাহা না হইেল এত দঃুখ কার? �ামীর িবরহ-�বদনায় কাতর হইয়া আ�িবসজ� ন কিরয়াছ? না-
না-বীর-জায়া, বীর-দিুহতা কী কখেনা �ামী-িবরেহ কী িবেয়ােগ আ�িবসজ� ন কের? কী �ম! কী �ম! তাহা হইেল এ বদেন হািসর আভা �কন 
থািকেব? �জ�ািতম�য় কমলানেন �ল� �দীপ �ভা �কন রিহেব? বুিঝলাম-িবরহ িক িবেয়াগ দঃুেখ এ তী� খ�ের �দয়-�শািণত, �ামী �দহ িবিনগ�ত 
�শািণেত িমি�ত হয় নাই। �ামী িবেয়ােগ অধীরা হইয়া দঃুখভার �াস কিরেতও খ �রর আ�য় �হণ করা হয় নাই। ধন� সতী! ধন� সতী সিখনা! তুিম 

জগেত ধন�, �তামার সুকীিত�  জগেত অি�তীয় কীিত� ! কী মধমুয় কথা বিলয়া খ�রহে� কিহয়ািছেল? জগৎ �দখুক। জগেতর নরনারী�ল �তামায় 
�দখুক। এত �ণয়, এত ভালবাসা, এত মমতা, এত ��হ, এক �শািণেত গ�ত �য কােসম �সই আমার পিরণেয় আব�, নব ��েম দীি�ত-�য ঘটনায় 
িনতা� অপিরিচত হইেলও মু�ত�মেধ� �ণেয়র ও ��েমর স�ার হয়,-সতী� ধন র�া কিরেত �সই কােসমেক মু�কে� বিলেল, "ভুিললাম কােসম, 
এখন �তামায় ভুিললাম।" এই িচর�রণীয় মহামূল� কথা বিলয়া যাহা কিরেল, তাহােত অপেরর কথা দূের থা�ক,-িনদ�য়�দয় মারওয়ােনর অ�েরও 
দয়ার স�ার হইয়ািছল। ধন�, ধন� সিখনা! সহ� ধন�বাদ �তামাের! 

এ �া�ের এ রূপরািশ কাহার? এ অমূল� র� ধরাসেন �কন? ঈ�র তুিম িক না কিরেত পার? একাধাের এত রূপ �দান কিরয়া িক �শেষ �ম 

হইয়ািছল? �সই আজানুলি�ত বাহু, �সই িব�ািরত ব�, �সই আকণ� িব�ািরত অি��য়, িক চমৎকার �যুগল, ঈষৎ �গাঁেফর �রখা! হায়! হায়! 
ভগবা� এত রূপবা� কিরয়া িক �শেষ �তামার ঈষ�া হইয়ািছল? তাহােতই িক এই িকেশার বয়েস আলী আকবর আজ িচর-ধরাশায়ী।  



এ যুগল মূিত�  এক �ােন পিড়য়া �কন? এ ননীর পুতুল র�মাখা অে� মহা�া�ের পিড়য়া �কন? বুিঝলাম, ইহাও এিজেদর কায�। �র পাষ� িপশাচ! 
�হােসেনর �ীড়ার পু�িল দ�ুও ভ� কিরয়ািছ�; হায়! হায়! এই �তা �সই �ফারাতনদী, ইহার ভয়ানক �বাহ মৃত শরীর সকল ��ােত ভাসাইয়া লইয়া 

যাইেতেছ। নদীগেভ�  �ােন �ােন �লৗিহত, �ােন �ােন িকি�ৎ �লািহত, �কান �ােন �ঘার পীত, �কান �ােন নীলবেণ�র আভাসংযু� ��াত বিহয়া িনদারুণ 
�শাক �কাশ কিরেতেছ। -�হােসন-�শােক �ফারােতর �িত তর� ম�ক নত কিরয়া রি�ত জেল িমিশয়া যাইেতেছ।  

শ� হইল, "এ আমার �কামরব�, এ �য আমার িশর�াণ, এ �য আমারই তরবাির, এ সকল এখােন পিড়য়া �কন?" আবার শ� হইল, "এ সকলই �তা 
�হােসেনর আয়�াধীেন িছল!" 

এই �তা �সই মহাপুরুষ-মিদনার রাজা! এ �া�ের বৃ�তেল পিড়য়া �কন? র�মাখা খ র কাহার? এ �তা �হােসেনর অ� নেহ। অে�র বসন, িশরা�রণ, 
কবচ, �ােন �ােন পিড়য়া রিহয়ােছ, কারণ িক? তাহােতই কী এই দশা? এ িক আ�-িবকােরর িচ�, না ই�ামৃতু�র ল�ণ? বাম হে�র অধ� পিরমাণ 
খি�ত হইয়াও দইু হ� দইু িদেক পিড়য়া �য উপেদশ িদেতেছ, তাহার অথ� িক জগেত �কহ বুিঝয়ােছ? বাম হে� আবার �ক আঘাত কিরল? ম�ক 
খি�ত হইয়াও জ�ভূিম মিদনার িদেক িফিরয়া রিহয়ােছ! হায় �র জ�ভূিম!! 

সীমার ম�ক লইয়া কাঁিপেত কাঁিপেত িগয়ািছল, আজরও �সই ম�ক এই �দেহ সংযু� কিরবার আশেয় পু�গেণর ম�ক কা�য়া িদয়াও কৃতকায� হইেত 
পাের নাই। এিজ�, কত �খলা �খিলেব, কত অপমান কিরেব, আশা কিরয়া ম�ক দােমে� লইয়া িগয়ািছল। ধন� �হ কািরগির! ধন� �র �মতা! 
জগদীশ! �তামার মিহমা অপার। তুিম যাহা সংঘটন কিরয়া এক� কিরেত ই�া কর, তাহা অতু�� পব�তিশখের থা�, �ঘার অরেণ� থা�, অতল 
জলিধতেল থা� অন� আকােশ থা� বায় ুঅভ��ের থা� তাহা সং�হ কিরয়া এক� কিরেবই কিরেব। এ লীলা �বাঝা মানেবর সাধ� নেহ, এ কীিত� র 
কণামা� বুঝাও �ু� নর ম�েকর কায� নেহ। জগদীশ! �াণ খুিলয়া বিলেতিছ, "তুিম সব�শি�মা� অি�তীয় �ভু! �তামার মিহমা অপার!!" 

�গ�য় দূতগণ, পিব� আ�াগণ, শহীদগেণর �দিহক ি�য়ার �যাগ িদেলন, �গ�য় সুগে� সমািধ�ান আেমািদত হইেত লািগল।  

শহীদগেণর �শষি�য়া "জানাজা" কিরেত অন� অন� মৃত শরীেরর ন�ায় জেল �ান করাইেত হয় না, অন� বসন �ারা শরীর আবৃত কিরেত হয় না, ঐ 
র�মাখা শরীর সি�ত �বেশ, ঐ বীর-সােজ ম� পাঠ কিরয়া মৃি�কায় ��ািথত কিরেত হয়। ধম�যুে�র কী অসীম বল, কী অসীম পিরণাম ফল! 

�দিহক কায� �শষ হইেল শিহদগণ িদব��ান লাভ কিরয়া ঈ�েরর আেদেশ �েগ� নীত হইেলন। 

প�ম �বাহ 

�াধীন - িক মধুমাখা কথা! �াধীন জীবন িক আন�ময়! �াধীন �দশ আরােমর �ান! �াধীন ভােবর কথাগুিল কণ��হের �েবশ কিরেল �দেয়র সূ� 
িশরা পয�� আনে�া�ােস �ীত হইয়া উেঠ এবং অ�ের িবিবধ ভােবর উদয় হয়। হয় মহাহেষ� মন নািচেত থােক, না হয় মহাদঃুেখ অ�র ফা�য়া 
যায়। �াধীন মন, �াধীন জীবন, পরাধীন �ীকার কিরেত �যরূপ ক� �বাধ কের, আবার অন�েক অধীনতা �ীকার করাইেত পািরেল ঐ অ�েরই 
অসীম আন� অনুভব হয়। এক পে�র দঃুখ, অপর পে�র সুখ।  

এিজ� �রােজ� �াধীন। সকেলই তাহার আেদেশর অধীন! জয়নালেক হািস-রহস��েল িজ�াসা কিরয়ািছল, "তুই িক কিরিব?" জয়নােলর মুেখ 
তাহার উ�রও শুিনয়ােছ। �েম বেশ আিনয়া, �েম শা�ভাব ধরাইয়া, কায�িসি�র উপায় না কিরেল এই�েণ িকছুই হইেব না। জয়নালেক �ােণ 
মািরয়া, মিদনার িসংহাসেন বিসেল �কান লাভ নাই। জয়নাল িনয়িমতরূেপ মিদনার কর দােমে� �যাগাইেল দােম� িসংহাসেনর সহ� �কাের �গৗরব। 
িক� িসংহ-শাবকেক বেশ আনা সহজ কথা নেহ। িকছুিদন �চ�া কিরয়া �দখা কত� ব�। �থেমই িনরাশ হইয়া �হােসন-বংশ এেকবাের িবনাশ কিরেল 
বাহাদিুর িক? এই সকল আশার �হেক পিড়য়া এিজ� বি�গণ �িত সুব�ব�ার অনুমিত কিরয়ািছল।  

জয়নাল িকেস বশ�তা �ীকার কের, িকেস �ভু বিলয়া মান� কের, িক উপায় কিরেল িনিব�ে� মিদনা রাজ� করতল� হয়, অধীন দাস�কল�েরখা 
জয়নােলর সু�শ� ললােট অ�য়রূেপ অি�ত হয়, এিজ� এই সকল মহািচ�ার ভার িনজ ম�েক লইয়াও কৃতকায� হইেত পাের নাই। িবনা যুে� মিদনার 
স�া� হওয়া সহজ কথা নেহ! এিজেদর ম�ক �কন-�লাকমান আ�লাতুন �ভৃিত মহা মহা িচ�াশীল মহ�েনর মি��ও এ িচ�ায় ঘুিরয়া যায়। িক� 



এিজেদর এমনই দঢ়ৃিব�াস �য, মারওয়ান �চ�া কিরেল অবশ�ই ইহার �কান এক �কােরর সদপুায় বািহর কিরেব। মেনর ব��তায় দােমে�র বহুেলােকর 
�িত তাহার চ�ু পিড়ল, িক� মারওয়ান িভ� ইহার ি�র িস�া� করার উপয�ু পা� মানবচে� কাহােকও �দিখেত পাইল না।  

মারওয়ান উপি�ত হইেল, এিজ� ঐ সকল গু� িবষেয়র ি�র িস�া� কিরেত কিহেলই মারওয়ান একটু িচ�া কিরয়া বিলল, "আগামী জ�ুাবাের 

(শু�বাের) জয়নাল �ারা মহারাজ নােম �খাৎবা পাঠ করাইব। এ�েণ সম� �েদেশ �হােসেনর নােম �খাৎবা হইেতেছ। কারণ �হােসেনর পর এ পয�� 

মিদনায় রাজা �কহ হয় নাই। জয়নাল যিদ আপন িপতার নাম পিরত�াগ কিরয়া মহারােজর নােম �খাৎবা পাঠ কের, তেবই কায�িসি�-তেবই 

দােমে�র জয়-তেবই িবনা যুে� মিদনা করতেল। যাঁহার নােম �খাৎবা, িতিনই ম�া-মিদনার রাজা। এখনই রাজ�মেধ� �ঘাষণা কিরয়া িদেতিছ �য, 

আগামী জ�ুাবাের, �শষ ইমাম জয়নাল আেবদীন,-দােম�-স�া� মহারাজািধরাজ এিজ� নামদার নােম �খাৎবা পাঠ কিরেবন। নগেরর যাবতীয় 

ঈ�রভ� �লাকেকই উপাসনা-মি�ের �খাৎবা শুিনেত উপি�ত হইেত হইেব। িযিন রাজ আ�া অবেহলা কিরেবন, তৎ�ণাৎ তাঁহার িশরে�দ করা 
যাইেব।" 

এিজ� মহা তু� হইয়া মারওয়ানেক যেথাপযু� পুর�ৃত কিরল। মু�ত�মেধ� রাজেঘাষণা দােম� নগেরর ঘের ঘের �কাশ হইল। �ঘাষণার মেম� অেনেকই 
সুখী হইল, আবার অেনেক মাথায় হাত িদয়া মা�েত বিসয়া পিড়ল। তাহােদর �দেয় িবষম আঘাত লািগল। �কােশ� �কান কথা বিলবার সাধ� নাই-
রাজে�াহী সাব�� হইয়া �াণ যায়। �গাপেন �গাপেন বিলেত লািগল, "এতিদন পের নূরনবী �মাহা�েদর �চািরত ধেম� কল�েরখা পিতত হইল! হায় 

হায়! িক মম�েভদী �ঘাষণা! হায় হায়! ইসলাম ধেম�র এত অবমাননা! কােফেরর নােম �খাৎবা। িবধম� নারকী ঈ�রে�াহীর নােম �খাৎবা। হা 
ইসলাম ধম�! দরু� জােলেমর হে� পিড়য়া �তামার এই দদু�শা! হায় হায়! পুণ�ভূিম মিদনার িসংহাসন যাঁহার আসন, �সই �শষ ইমাম জয়নাল আেবদীন, 

কােফেরর নােম �খাৎবা পিড়েব? �স �খাৎবা শুিনেব �ক? �স উপাসনাগৃেহ যাইেব �ক? আমরা অধীন �জা, না যাইয়া িন�ার নাই। জগদীশ! 
আমােদর কণ� বিধর কর, চ�ুর �জ�ািত হরণ কর, চল�ি� রিহত কর।" 

�মাহা�দীয়গণ নানা �কাের অনুতাপ কিরেত লািগেলন। এিজ� প�ীয় িবধম�রা দপ� কিরয়া বিলেত লািগল, "�মাহা�দ বংেশর বংশময�াদার 
িচরেগৗরব এখন �কাথায় রিহল? ধন� ম�ী মারওয়ান!" 

এ সকল সংবাদ বি�রা এখন পয�� জািনেত পাের নাই! এিজ� মেন কিরয়ােছ, উহােদর জীবন আমার হে�,-মু�েত�  �াণ রািখেত পাির, মু�েত�  িবনাশ 

কিরেত পাির। জ�ুার িদন জয়নালেক ধিরয়া আিনয়া ম�িজেদ পাঠাইয়া িদব। যিদ আমার নােম �খাৎবা পিড়েত অ�ীকার কের, রাজা�া অমান� 
করার অপরােধ তখনই উহার �াণিবনাশ কিরব।  

জ�ুাবার উপি�ত; িনধ�ািরত সমেয়র পূেব�ই �মাহা�দীয়গণ �ােণর ভেয় উপাসনা-মি�ের আিসয়া উপি�ত হইেলন। জয়নাল আেবদীেনর িনকেট 

যাইয়া মারওয়ান বিলল, "আজ �তামােক ম�িজেদ �খাৎবা পিড়েত হইেব।" 

জয়নাল বিলেলন, "আিম ��ত আিছ। ইমামিদেগর কায�ই উপাসনায় অ�বত� হওয়া, �খাৎবা পাঠ, ধেম�র আেলাচনা, িশষ�িদগেক উপেদশ দান;-
সুতরাং ঐ সকল আমার কত� ব� কায�। তুিম অেপ�া কর, আিম আমার মােয়র অনুমিত লইয়া আিসেতিছ।" 

"�তামার মা'র অনুমিত লইেতই যিদ চিলেল, তেব আর এক� কথা শুিনয়া যাও।"  

"িক কথা?" 

"�খাৎবা পিড়েত হইেব বেট, িক� �তামার নােম পিড়েত পািরেব না।" 

জয়নাল চ�ু পাকল কিরয়া বিলেলন, "�কন পািরব না?" 

"�কন-র �কান উ�র নাই,-রাজার আ�া।" 

"ধম�চচ� ায় িবধম� রাজার আ�া িক? আমার ধম�কম� আিম কিরব, তাহােত �তামােদর কথা িক? আিম যতিদন মিদনার িসংহাসেন না বিসব ততিদন 

িপতার নােমই �খাৎবা পাঠ কিরব: এই �তা রাজার আ�া। তুিম �কা� রাজার কথা বল?" 



"তুিম িনতা�ই অেবাধ, িকছুই বুিঝেতছ না। �তামার মার িনকট বিলেল িতিন সকলই বুিঝেত পািরেবন।" 

"আিম অেবাধ না হইেল �তামােদর বি�খানায় �কন আিসব? আর কী কথা আেছ বল। আিম মা'র িনকেট যাইেতিছ।" 

"িযিন দােমে�র রাজা, িতিনই এ�েণ মিদনার রাজা। ম�া ও মিদনা একই রাজার রাজ� হইয়ােছ। এখন ভাব �দিখ, কাহার নােম �খাৎবা পড়া 
কত� ব�?" 

"আিম ও-�কােরর কথা বুিঝেত পাির না। যাহা বিলবার হয়, ��ভােব বল।" 

"�তামার িকছুমা� �ান নাই; �কবল থািকবার মেধ� আেছ-রাগ আর িনেজর অহ�ার। বাদশা এিজেদর নােম �খাৎবা পিড়েত হইেব।" 

জয়নাল আেবদীন �রােষ এবং দঃুেখ সজলনয়েন বিলেত লািগেলন, "কােফেরর নােম আিম �খাৎবা পিড়ব? এিজ� �কা� �দেশর রাজা? আর �স �কা� 
রাজার পু�?" 

মারওয়ান অিতব�ে� জয়নাল আেবদীনেক ধিরয়া সে�েহ বিলেত লািগল, "সাবধান! সাবধান!! ও-কথা মুেখ আিনেয়া না। ও-কথা মুেখ আিনেল 
িন�য় �তামার মাথা কাটা যাইেব।" 

"আিম মাথা কাটাইেত ভয় কির না। তুিম আমার িনকট হইেত চিলয়া যাও; আিম �খাৎবা পিড়েত যাইব না।" 

মারওয়ান মেন কিরয়ািছল �য, জয়নালেক বিলবামা� �স �খাৎবা পিড়েত আিসেব। িক� তাহার কথা শুিনয়া অবা� হইল। এিদেকও উপাসনার সময় 
অিত িনকট। মারওয়ান মেন মেন বিলেত লািগল, "এ িসংহশাবেকর িনকট চাতুরী চিলেব না, বল �কাশ কিরেলও কায� উ�ার হইেব না। সােলমা 
িবিবর িনকট যাইয়া বিল;-িতিন সব�ে��া, বয়েসও �বীণা, অবশ�ই ভাল-ম� িবেবচনা কিরয়া জয়নালেক স�ত করাইয়া িদেবন। সকেলই এক 
বি�গৃেহ।" 

মারওয়ান সােলমা িবিবর িনকট যাইয়া বিলল, "আপনােদর কপােলর এমনই গুণ �য ভাল কিরেত �গেলও ম� হইয়া যায়। আমার ই�া �য �কান 
�কাের এই িবপদ হইেত আপনারা উ�ার পান।" 

সােলমা িবিব বিলেলন, "িক �কাের ভাল কিরেত ই�া কর?" 

"মহারাজ এিজ� নামদার আ�া কিরয়ােছন �য, জয়নাল আেবদীেনর �ারা আিজকার জ�ুার �খাৎবা পড়াইয়া তাঁহািদগেক কারামু� কিরয়া দাও।" 

"ভাল কথা। জয়নাল কই? তাহােক এ-কথা বিলয়াছ?" 

"বিলয়ািছ এবং তাহার উ�র শুিনয়ািছ!" 

"�স কী উ�র কিরল? তার বুি� কী?" 

"বুি� খুব আেছ, ��াধও খুব আেছ।" 

"��ােধর কথা বিলেয়া না। বাপু! তাহারা ধেম�র দাস, ধম�ই তাহােদর জীবন; �বাধ হয়, ধম�সং�া� �কান কথা বিলয়া থািকেব। ধম�িবেরাধী কথা 
তাহােদর কেণ� �েবশ না কিরেল কখেনাই �স শরীের ��ােধর স�ার হয় না।" 



"মহারাজ আ�া কিরয়ােছন, আজ �হােসেনর নাম পিরবত� ন কিরয়া ম�া ও মিদনা এই�েণ যাঁহার করতেল, জয়নাল আেবদীন তাঁহারই নােম �খাৎবা 
পাঠ করুন। আিম আজই তাঁহািদগেক বি�গৃহ হইেত মু� কিরয়া মিদনায় পাঠাইয়া িদব। জয়নাল মিদনার িসংহাসেন বিসয়া রাজ� করুন,-িক� 
তাঁহােক দােম�রােজর অধীেন থািকেত হইেব!" 

"এ কী কথা! বি� হইয়া আিসয়ািছ বিলয়াই কী �স ধেম�র �িত হ�ে�প কিরেব? আমােদর �িত �য অত�াচার কিরেতেছ তাহােক যথাথ� ধািম�ক 
বিলয়া িকরূেপ �ীকার কিরব? হজরত �মাহা�দ রাসুলু�া�র �চািরত ধেম� �য দীি�ত নেহ, মিদনার িসংহাসেনর �য অধী�র নেহ, তাহার নােম কী 

�কাের �খাৎবা পাঠ হইেত পাের? তাও আবার পাঠ কিরেব-জয়নাল আেবদীন! এ কী কথা!" 

"আপিন বৃ� হইয়ােছন, একটু শা� হউন! বি�ভােব থািকয়া এতদূর বলা িনতা� অন�ায়। যাহা হউক, আিম বিল, যিদ �খাৎবাটা পিড়েলই 
মুি�লাভ হয়, তাহােত হািন কী? জয়নাল মিদনার িসংহাসেন বিসেত পািরেল িক আর তাঁহার উপর দােম�রােজর �কান �মতা থািকেব? তখন যাহা 
ই�া তাহাই কিরেত পািরেবন, ইহােত আর আপনােদর �িত িক?" 

"�িত িকছুই নাই;-িক�-" 

"আর 'িক�' কথা মুেখ আিনেবন না, �াণ বাঁচাইবার জন� অেনক-" 

"জয়নালেক একবার ডািকেত বল।" 

জয়নাল আেবদীন আড়ােল থািকয়া সকলই শুিনেতিছেলন, সােলমা িবিবর কথার আভােসই িনকেট আিসয়া দাঁড়াইেলন। মহােরােষর িচ� এবং ��ােধর 
ল�ণ �দিখয়া, সােলমা িবিব অনুমােনই অেনক বুিঝেলন। সে�েহ জয়নােলর কেপালেদশ চু�ন কিরয়া অিত ন�ভােব বিলেত লািগেলন, "এিজেদর নােম 

�খাৎবা পড়ায় �দাষ িক? যিদ ভগবা� কখেনা �তামার সুখসূেয�র মুখ �দখান, �তামার নােম ল� ল� �কা� �কা� �লাক �খাৎবা পাঠ কিরেব। এখন 
মারওয়ােনর কথা শুিনেল �বাধ হয় ঈ�র ভালই কিরেবন।" 

জয়নাল বিলেলন, "আপিনও কী এিজেদর নােম �খাৎবা পিড়েত অনুমিত কেরন?" 

"আিম অনুমিত কির না; তেব ইহা বিলেত পাির �য, �তামার মুি�র জন� আমরা সকেল �াণ িদেত ��ত আিছ। একিদন �খাৎবা পিড়েলই যিদ তুিম 
সপিরবাের বি�গৃহ হইেত মুি�লাভ কিরেত পার, মিদনার িসংহাসেন িনিব�বােদ বিসেত পার, তেব তাহােত �িত িক ভাই? আেরা কথা,-তুিম ই�া 
কিরয়া এই �কােয� রত হইেতছ না। এ পাপ �তামােত অিপ�েব না।" 

সামান� কারামুি� আর মিদনার রাজ�লাভ জন� আিম এিজেদর নােম �খাৎবা পিড়ব? এ বি�গৃহ হইেত মুি�র জন� ভয় কী? শি� থািকেলই মুি� 
হইেব। যিদ �কহ রাজ� কািড়য়া লইয়া থােক তাহার িনকট িভ�া কিরয়া রাজ��হণ করা অেপ�া অে� তাহার ম�ক িনপাত করাই আমার কথা।" 

সােলমা িবিব জয়নােলর মুেখ শত শত চু�নপূব�ক আশীব�াদ কিরয়া বিলেলন, "�তামার মন�ামনা িস� হউক! ঈ�র �তামার মেনাবা�া পূণ� করুন।" 

মারওয়ান বিলেত লািগল, "আপনারা এরূপ �গালেযাগ কিরেল �কান কায�ই িস� হইেব না। আর সময় নাই; যিদ মিদনা যাইবার ই�া থােক, এিজেদর 

হ� হইেত পির�ােণর আশা থােক, জয়নালেক �খাৎবা পাঠ কিরেত ��রণ করুন; ইহােত স�ত না হন, আমার অপরাধ নাই, আিম নাচার।" 

সােলমা িবিব বিলেলন, "জয়নাল! তুিম ঈ�েরর নাম কিরয়া ম�িজেদ যাও। �তামার ভাল হইেব।" 

জয়নাল আেবদীন বিলেলন, "আপিন যাইেত আ�া কিরেলন?" 

"হাঁ, আিম যাইেত আ�া কিরলাম। �তামার �কান িচ�া নাই। আেরা এক� কথা বিলেতিছ, শুন! শুিনয়া মেন মেন িবচার কিরেলই ভাল-ম� বুিঝেত 
পািরেব। একদা �তামার িপতামহ হজরত আলী কােফরিদেগর সিহত যু� কিরেত আ�াজ নােম এক নগের গমন কিরয়ািছেলন। �সখােন যাইয়া 
শুিনেলন, এেদশ পুরুষািধকাের নেহ, একজন রা�ীর অিধকারভু�। আেরা আ�য� কথা,-রা�ী এ পয�� িববাহ কেরন নাই; তাঁহার পণ এই, বাহুযুে� 



�য তাঁহােক পরা� কিরেব, তাঁহােকই পিতে� বরণ কিরেবন, আর রা�ী জয়ী হইেল পরািজত প�েক আজীবন দাস� �ীকার কিরয়া তাঁহার দাসভােব 
থািকেত হইেব। মহাবীর আলী �ীেলােকর এই পেণর কথা শুিনয়া যুে� ��ত হইেলন। িবিব হনুফাও কম িছেলন না। আরবীয় যাবতীয় বীরেক িতিন 
জািনেতন। তাঁহারও মেন মেন ই�া িছল �য, আলীেক পরা� কিরয়া একজন মহাবীর দাস লাভ কিরেবন। ঘটনা�েম সুেযাগ ও সময় উপি�ত-িদন 
িনণ�য় হইল। রূেপর গিরমায়-�যৗবেনর �ল� �িতভায় িবিব হনুফা আরেবর সুিবখ�াত বীরেকও তু��ােন সমরা�েণ উপি�ত হইেলন; িক� ঈ�েরর 
মিহমায় যুে� পরা� হইয়া �মাহা�দীয় ধম� �হণপূব�ক মহাবীর আলীেক �ামীে� বরণ কিরেলন। হজরত আলী িবিব ফােতমার ভেয় এ কথা মিদনার 
কাহােরা িনকট �কাশ কেরন নাই। সমেয় িবিব হনুফার গেভ�  এক পু�স�ান হয়। আলী �স সমেয় মহা িচি�ত হইয়া িক কেরন-কথাও �গাপন থােক 
না। িবিব ফােতমার ভয়ও কম নেহ। পু�েক �গাপেন আনাইয়া একদা �ভু �মাহা�েদর পদ�াে� �ফিলয়া িদয়া �জাড়হে� দ�ায়মান হইেলন। �ভু 
�মাহা�দ পু��েক ��ােড় লইয়া মুেখ চুমা িদয়া বিলেলন, "আিম সকলই জািন। আিম ইহার নাম, ইহার মাতার নােমর সিহত এবং আমার নােমর 
সিহত �যাগ কিরয়া রািখলাম।" িবিব ফােতমা �দিখেলন �য, এক� অপিরিচত স�ানেক �ভু ��ােড় কিরয়া বারবার মুেখ চুমা িদেতেছন। িবিব 

ফােতমা স�ােনর কথা িজ�াসা করায় �ভু সমুদয় বৃ�া� �কাশ কিরেল, িবিব ফােতমা ��ােধ �িলয়া উ�য়া িপতােক এক �কার ভ�ৎসনা কিরয়া 
বিলেলন, "আমার সপ�ীপু�েক আপিন ��হ কিরেতেছন? আর �কা� িবেবচনায় আপনার নােমর সিহত �যাগ কিরয়া নাম রািখেলন?" 

�ভু বিলেলন, "ফােতমা, শা� হও! এই �মাহা�দ হািনফা �তামার িক িক উপকার কিরেব, শুন। �য সমেয় ি�য় পু� �হােসন কারবালার মহা�া�ের 

এিজেদর আ�ায় সীমার হে� শহীদ হইেব, তৎকােল �তামার বংেশ এক জয়নাল আেবদীন িভ� পুরুষপে� আর �কহ থািকেব না; �তামার আ�ীয়-
�জন ভিগনী পু�বধূরা এিজেদর �সন�হে� কারবালা হইেত দােমে� বি�ভােব আিসেব। তাহােদর কে�র সীমা থািকেব না। �সই ক�ন সমেয় এই 
�মাহা�দ হািনফা যু� কিরয়া তাহািদগেক উ�ার কিরেব, জয়নাল আেবদীনেক মিদনার িসংহাসেন বসাইেব।" িবিব ফােতমা িপতৃমুেখ এই সকল কথা 
শুিনয়া, �মাহা�দ হািনফােক আ�ােদ ��ােড় কিরয়া হািনফার আপাদম�েক চুমা িদয়া আশীব�াদপূব�ক বিলেলন, "�াণািধক! তুিম আমার পু�, তুিম 
আমার �দেয়র ধন, ম�েকর মিণ। আমার চুি�ত �ােন �কানরূপ অ� �েবশ কিরেব না! তুিম সব�দা সব�জয়ী হইয়া জগেত মহাকীিত�  �াপন কিরেব। 
আশীব�াদ কির, তুিম দীঘ�জীবী হও!" �য সমেয় কারবালা �া�ের যুে�র সূচনা হয়, �সই সময় আিম �গাপেন একজন কােসদেক �মাহা�দ হািনফার 
িনকট সমুদয় বৃ�া� বিলয়া পাঠাইয়ািছ। �মাহা�দ হািনফা শী�ই দােমে� আিসয়া আমািদগেক উ�ার কিরেবন। এই �তা শাে�র কথা। এখন সকলই 
ঈ�েরর হাত। আেরা এক� কথা,-�হােসন যু�কােল িক বিলয়া িগয়ােছন মেন হয়? িতিন বিলয়ােছন, "�তামরা ভািবেয়া না, এমন এক� �লাক আেছ, 
যিদ তাহার কেণ� এই সকল ঘটনার অণুমা�ও �েবশ কের, ইহার �িতেশাধ �স অবশ�ই লইেব। �স �ক? এই �মাহা�দ হািনফা।" 

জয়নাল আেবদীন এই পয�� শুিনয়া আর িবল� কিরেলন না। �খাৎবা পাঠ কিরেবন �ীকার কিরয়া উপাসনার সমুিচত পিরেধয় লইয়া বিহগ�ত 

হইেলন, মারওয়ান সে� সে� যাইেত লািগল! নগের হুল�ূল পিড়য়ােছ-আজ জয়নাল আেবদীন এিজেদর নােম �খাৎবা পাঠ কিরেব। মারওয়ােনর 

আনে�র সীমা নাই। আজ এিজেদর আশা স�ূণ�রূেপ পূণ� হইেব। জয়নাল উপাসনা-মি�ের �েবশ কিরয়া উপাসনা�র �খাৎবা পাঠ আর� কিরেলন। 

�মাহা�দীয়গেণর অ�ের �খাৎবার শ�গুিল সুতী� ছুিরকার ন�ায় িব� হইেত লািগল। �কা� মুেখ জয়নাল আেবদীন মিদনার ইমােমর নাম অথ�াৎ 
�হােসেনর নােমর �ােন এিজেদর নাম উ�ারণ কিরেবন? হায়! হায়! এ কী হইল? িক� সময় উপি�ত হইেল মিদনার িসংহাসেনর যথাথ� 

উ�রািধকারী িযিন তাঁহারই নােম �খাৎবা পাঠ হইল। খিতেবর (খিতব-�য �খাৎবা পাঠ কের।) মুেখ �কহ এিজেদর নাম শুিনল না। পূেব�ও �য নাম 
এখেনা �সই �হােসেনর নাম �� শুিনল।  

�মাহা�দীয়গণ মেনর আেবেগ আন�-উ�ােস জয় জয় কিরয়া উ�ল। এিজ�প� �রােষ ��ােধ অি�মূিত�  হইয়া জয়নাল আেবদীনেক নানা �কার 

কটুবােক� ভ�ৎসনা কিরেত কিরেত ভজনালয় হইেত বিহগ�ত হইল।  

িনে�ািষত অিসহে� এিজ� ��ােধ অধীর। কি�ত কেলবের কক� শ �ের অিস ঝ�ঝিনর সিহত রসনা স�ালন কিরয়া বিলল, "এখনই জয়নােলর 
িশরে�দ কিরব! এত চাতুরী আমার সে�?" 

মারওয়ান বিলেত লািগল, "বাদশা নামদার! আশা-িস�ু এখেনা পার হই নাই। বহুদূের আিসয়ািছ বিলয়া ভরসা হইয়ােছ,-অিচেরই তীের উ�ব। 
িক� মহারাজ! আজ �য একটা �গাপনীয় কথা শুিনয়ািছ তাহােত জয়নাল আেবদীেনর জীবন �শষ কিরেল ইমামবংশ সমূেল িবনাশ হইেব না, বরং 
সমরানল সেতেজ �িলয়া উ�েব। �স দদু� া� �ম� রাবণেক মারওয়ান যতিদন �কৗশলা�ুেশ �হােসেনর দাদ উ�ার পয�েব�ণ হইেত িনবারণ কিরেত না 
পািরেব, ততিদন মারওয়ােনর মেন শাি� নাই, আপনার জীবেন আশা নাই।" 

এিজ� মৃি�কায় তরবাির িনে�প কিরয়া বিলল, "�স কী কথা? �হােসনবংেশ এখেনা �ম� ��রসম বীরে�� বীর আেছ? আিম �তা আর কাহােকও 
�দিখেত পাই না?" 



মারওয়ান বিলল, "জয়নালেক িনিদ�� বি�গৃেহ ��রণ কিরবার আেদশ হউক। আিম �স গু� কথা-িনগূঢ়ত� এখনই বিলেতিছ।" 

ষ� �বাহ 

�য নগের সুখসাগের তরে�র উপর তর� �খলা কিরেতিছল, মহানে�র ��াত বিহেতিছল; রাজ�াসাদ, রাজপথ, �ধান �ধান �সৗধ আেলাকমালায় 

পিরেশািভত হইয়ািছল; ঘের ঘের নৃত�, গীত, বাজনার ধুম পিড়য়ািছল, রি�ন পতাকা সকল �হিলয়া-দিুলয়া জয়সূচক িচ� �দখাইেতিছল;-হঠাৎ 
সমুদয় ব� হইয়া �গল! মু�ত� মেধ� মহান�বায় ুথািময়া িবষাদ-ঝ�কা-�বগ রিহয়া রিহয়া বিহেত লািগল। মা�িলক পতাকারািজ নতিশের �হিলেত-
দিুলেত পিড়য়া �গল। রাজ�াসােদর বাদ��িন, নূপুেরর ঝ�ঝিন, সুমধুর ক��র, আর কাহােরা কেণ� �েবশ কিরল না। সুহাস� আস� সকল িবষাদ-

কািলমা �রখায় মিলন হইয়া �গল। �কহ কাহােরা সে� কথা কিহেতেছ না, িজ�াসা কিরেলও উ�র পাইেতেছ না। রাজভবেনর অব�ার হঠাৎ 

পিরবত�ন �দিখয়া কতজেন কত কথার আেলাচনায় বিসয়া �গল। �শেষ সাব�� হইল, গুরুতর মনঃপীড়া হঠাৎ পিরবত�ন, িন�য়ই হঠাৎ �বণ। দঃুেখর 

কথা বেট! কারবালার সংবাদ-িবিব সােলমার ��িরত কােসেদর আগমন। 

এ �েদেশর নাম আ�াজ। রাজধানী হনুফানগের! এই সমৃি�শালী মহানগরীর দ�ধর �মাহা�দ হািনফা। স�া� �ীয় কন�ার িববাহ উপলে� আেমাদ-
আ�ােদ মািতয়ািছেলন, শুভ সমেয় শুভ কায� সুস�� কিরেবন আশা িছল, এমন সমেয় কােসদ আিসয়া হিরেষ স�ূণ� িবষাদ ঘটাইয়া �মাহা�দ 
হািনফােক িনতা�ই দঃুিখত কিরয়ােছ! 

হাসােনর সাংঘািতক মৃতু�, �জয়ােদর সখ�তা, মারওয়ােনর আচরণ, �ফার পথ ভুিলয়া �হােসেনর কারবালায় গমন ও �ফারাত নদীর তীের শ�প� 
হইেত �ব�ন, এই সকল কথা শুিনয়া ��ােধ, িবষােদ নরপাল মহা অি�র। কােসদ স�েুখ অবনতিশের দ�ায়মান।  

�মাহা�দ হািনফা বিলেলন, "হা! জীিবত থািকেতই �াতা হাসােনর মৃতু�সংবাদ শুিনেত হইল। �াতা �হােসনও কারবালা �া�ের সপিরবাের কে� পিড়য়া 
আেছন! হায়! এতিদন না জািন কী ঘটনাই ঘ�য়া থািকেব! জগদীশ! আমার এই �াথ�না, দােসর এই �াথ�না, কারবালা �া�ের যাইয়া �যন �াতার 
পিব� চরণ �দিখেত পাই, িপতৃহীন কােসেমর মুখখািন �যন �দিখেত পাই। দয়াময়! আমার পিরজনেক র�া কিরেয়া, দরু� কারবালা�া�ের তুিম িভ� 
তাহােদর সহায় আর �কহ নাই। দয়াময়! দয়াময়!! আমার মেন শাি� দান কর। আিম ি�র মেন অটলভােব �যন কারবালায় গমন কিরেত পাির। 
পূজ�পাদ �াতার সাহায� কিরয়া কৃতাথ� হইেত পাির। দয়াময়! আমার �শষ িভ�া এই �য, �তামার এ িচরিক�েরর চ�ু কারবালার �া�সীমা না �দখা 
পয�� �হােসন-িশিবর শ�র আ�মণ হইেত র�া কিরেয়া।" 

এই �কার উপাসনা কিরয়া �মাহা�দ হািনফা �সন�গণেক ��ত হইেত আেদশ কিরেলন। আেরা বিলেলন, "আমার সে� কারবালায় যাইেত হইেব। 
আিম এ নগের আর �ণকােলর জন�ও থািকব না। রাজকায� �ধানম�ীর হে� ন�� থািকল।" 

�মাহা�দ হািনফা ঈ�েরর নাম কিরয়া বীর-সােজ সি�ত হইেলন। যু�িবদ�ািবশারদ গাজী রহমানেক �ধান �সন�াধ�� পেদ বরণ কিরয়া 

কারবালািভমুেখ যা�া কিরেলন। কােসদ সে� সে� চিলল। 

স�ম �বাহ 

�তামার এ দদু�শা �কন? �কান �ি�য়ার ফেল �তামার এ দশা ঘ�য়ােছ? যখন পাপ কিরয়ািছেল, তখন িক �তামার মেন �কান কথা উদয় হয় নাই? 
এখন �লাকালেয় মুখ �দখাইেত এত ল�া �কন? �খাল, �খাল, মুেখর আবরণ �খাল; �দিখ িক হইয়ােছ। িচরপাপী পাপপেথ দ�ায়মান হইেল িহতািহত 
�ান অণুমা�ও তাহার অ�ের উদয় হয় না। �যন-�তন �কােরণ পাপ�েপ ডুিবেত পািরেলই এক �কাের র�া পায়,-িক� পর�েণ অবশ�ই আ��ািন 

উপি�ত হয়। 

পাঠক! �লখনীর গিত বড় চমৎকার। ষ� �বােহ �কাথায় লইয়া িগয়ািছ, আবার স�ম �বােহ �কাথায় আিনয়ািছ। স�েুখ পিব� রওজা, পুণ�ভূিম 
মিদনার �সই রওজা। পিব� রওজার মেধ� অন� �লােকর গমন িনেষধ, এ-কথা আপনারা পূব� হইেতই অবগত আেছন। আর যাহার জন� উপের 
কেয়ক� কথা বলা হইল �স আগ�ক কী কিরেতেছ, �দিখেতেছন? �স পাপী পাপেমাচন জন� এখন িক িক কিরেতেছ, �দিখেতেছন? রওজার বিহভ� াগ� 



মৃি�কার ধূিল অনবরত মুেখ-ম�েক মদ�ন কিরেতেছ, আর বিলেতেছ, "�ভু র�া কর। �হ হািবেব �খাদা, আমায় র�া কর। �হ নূরনবী হজরত 
�মাহা�দ, আমায় র�া কর। তুিম ঈ�েরর ি�য় ব�ু। �তামার নােমর গুেণ নরকাি� নরেদহ িনকেট আিসেত পাের না। �তামার রওজার পিব� ধূিলেত 
শত শত জরা�� মহাব�ািধ�� ব�ি� নীেরাগ হইয়া সুকাি� লাভ কিরেতেছ, তাহােদর সাংঘািতক িবেষর িবষা� গুণ �াস হইেতেছ। �সই িব�ােস এই 
নরাধম পাপী বহু কে� পিব� ভূিম মিদনায় আিসয়ােছ। যিদও আিম �ভু �হােসেনর সিহত অমানুিষক ব�বহার কিরয়ািছ-দয়াময়! �হ দয়াময় জগদীশ! 
�তামার করুণা-বাির পা�েভেদ িনপিতত হয় না। দয়াময়! �তামার িনকট সকলই সমান। জগদীশ! এই পিব� রওজার ধূিলর মাহাে�� আমায় র�া 
কর।" 

�েম এক-দইু কিরয়া জনতা বৃি� হইেত লািগল। আগ�েকর আ��ািন ও মুি�কামনার �াথ�না শুিনয়া সকেলই সমুৎ�ক হইয়া, �কাথায় িনবাস, 
�কাথা হইেত আগমন, এই সকল �� কিরেত লািগল। আগ�ক বিলল, "আমার দদু�শার কথা বিল। ভাই �র! আিম ইমাম �হােসেনর দাস। �ভু যখন 
সপিরবাের �ফায় গমেনর জন� মিদনা হইেত যা�া কেরন, আিম তাঁহার সে� িছলাম। �দব িনব�াে� �ফার পথ ভুিলয়া আমরা কারবালায় যাই।" 

সকেল মহাব�ে�-"তারপর? তারপর?" 

"তারপর কারবালায় যাইয়া �দিখ �য, এিজ� �সন� পূেব�ই আিসয়া �ফারাতনদী�ল িঘিরয়া রািখয়ােছ। একিব�ু জললােভর আর আশা নাই। আমার 
�দহমেধ� �ক �যন আগুন �ািলয়া িদয়ােছ। সমুদয় বৃ�া�, আিম একটু সু� না হইেল বিলেত পািরব না। আিম �িলয়া-পুিড়য়া মিরলাম।" 

মিদনাবাসীরা আেরা ব�� হইয়া িজ�াসা কিরেলন, "তারপর কী হইল, বল; জল না পাইয়া কী হইল?" 

"আর কী বিলব-র�ারি�, মার মার, কাট কাট,-আর� হইল, �ভাত হইেত স��া পয�� �কবল তরবাির চিলল; কারবালার মােঠ রে�র ��াত 
বিহেত লািগল, মিদনার �কহ বাঁিচল না!" 

"ইমাম �হােসন, ইমাম �হােসন?" 

"ইমাম �হােসন সীমার হে� শহী� হইেলন।" 

সম�ের আত� নাদ ও সেজাের বে� করাঘাত হইেত লািগল। মুেখ "হায় �হােসন! হায় �হােসন!!" 

�কহ কাঁিদয়া কাঁিদয়া বিলেত লািগল, "আমরা তখনই বারণ কিরয়ািছলাম �য, হজরত মিদনা পিরত�াগ কিরেবন না। নূরনবী হজরত �মাহা�েদর 
পিব� রওজা পিরত�াগ কিরয়া �কান �ােন যাইেবন না।" 

�কহ �কহ আর �কান কথা না শুিনয়া ইমাম �শােক কাঁিদেত কাঁিদেত পথ বািহয়া যাইেত আর� কিরেলন। �কহ �কহ ঐ �ােন মাথায় হাত িদয়া বিসয়া 
পিড়েলন। �কহ িজ�াসা কিরেলন, "তারপর, যু� অবসােনর পর কী হইল?" 

"যু� অবসােনর পর �ক �কাথায় �গল, �ক খুিঁজয়া �দেখ। �ীেলাকমেধ� যাহারা বাঁিচয়া িছল, ধিরয়া ধিরয়া উেট চড়াইয়া দােমে� লইয়া �গল। জয়নাল 
আেবদীন যুে� যায় নাই, মারাও পেড় নাই। আিম জ�েল পলাইয়া িছলাম। যু� �শেষ ইমােমর স�ান কিরেত রণে�ে� �শেষ �ফারাত নদীতীের িগয়া 
�দিখ �য, এক বৃ�-মূল �হােসেনর �দহ পিড়য়া আেছ, িক� ম�ক নাই, র�মাখা খ�রখািনও ইমােমর �দেহর িনকট পিড়য়া আেছ। আিম পূব� হইেত 
জািনতাম �য, ইমােমর পায়জামার ব�মেধ� বহুমূল� এক� মু�া থািকত। �সই মু�া �লােভ �দেহর িনকেট িগয়া �যমন খুিলেতিছ, অমনই ইমােমর বাম 
হ� আিসয়া সেজাের আমার দি�ণ হ� চািপয়া ধিরল। আিম মহা ভীত হইলাম, �স হাত িকছুেতই ছােড় না। মু�াহরণ করা দূের থা�ক, আমার �াণ 
লইয়া টানাটািন। সাত-পাঁচ ভািবয়া িনকট� খ�র বাম হে� উঠাইয়া �সই পিব� হে� আঘাত কিরেতই, হাত ছািড়য়া �গল। িক� কেণ� শুিনলাম-"তুই 
অনুগত দাস হইয়া আপন �ভুর সিহত এই ব�বহার কিরিল? সামান� মু�ােলােভ ইমােমর হে� আঘাত কিরিল? �তার শাি�-�তার মুখ কৃ�বণ� ��েরর 
মুেখ পিরণত হউক, জগেতই নরকাি�র তােপ �তার অ�র, মম�, �দহ সব�দা �িলেত থা�ক।" 



"এই আমার দদু�শা, এই আমার মুেখর আকৃিত �দখুন। আিম আর বাঁিচব না, সমুদয় অে� �যন আগুন �িলেতেছ। আিম পূব� হইেতই জািন �য, 
হজরেতর রওজার ধূিল গােয় মািখেল মহােরাগও আেরাগ� হয়, �ালা-য�ণা সকলই কিময়া জল হইয়া যায়। �সই ভরসােতই মহা কে� কারবালা হইেত 
এই পিব� রওজায় আিসয়ািছ।" 

মিদনাবািসগণ এ পয�� শুিনয়াই আর �কহ তাহার িদেক িফিরয়া চািহেলন না। সকেলই ইমাম-�শােক কাতর হইেলন। নগেরর �ধান �ধান এবং 
রাজিসংহাসন-সং�বী মেহাদয়গণ, �সই সমেয় নগরমেধ� �ঘাষণা কিরয়া িক কত� ব� ি�র কিরবার জন�, রওজার িনকট� উপাসনা -মি�র স�েুখ 
মহাসভা আ�ান কিরয়া একি�ত হইেলন।  

�কহ বিলেলন, "এিজদেক বাঁিধয়া আিন।" 

�কহ বিলেলন, "দােম� নগর ছারখার কিরয়া �দই।" 

বহু তক� -িবতেক� র পর �শেষ সুি�র হইল �য, "নায়ক িবহেন �-� �াধােন� ইহার �কান �িতকারই হইেব না। আমরা মিদনার িসংহাসেন একজন 
উপযু� �লাকেক বসাইয়া তাহার অধীনতা �ীকার কির। �বল তর�মেধ� িশি�ত কণ�ধার িবহেন �যমন তরী র�া ক�ন, রাজিব�ব িবপেদ একজন 
�মতাশালী অিধনায়ক না হইেল, রাজ� র�া করাও �সইরূপ মহা ক�ন। �-� �াধােন� �কান কােয�রই �তুল নাই।" 

সমাগত দলমধ� হইেত একজন বিলয়া উ�েলন, "কাহার অধীনতা �ীকার কিরব? পেথর �লাক ধিরয়া কী মিদনার িসংহাসেন বসাইেত ই�া কেরন? 
মিদনাবাসীরা �কা� অপিরিচত নীচ বংশীেয়র িনকট নতিশের দ�ায়মান হইেব। �ভু �মাহা�েদর বংেশ �তা এমন �কহ নাই �য, তাঁহােক িসংহাসেন 
বসাইয়া জ�ভূিমর �গৗরব র�া কিরব।" 

�থম ব�া বিলেলন, "�কান িচ�া নাই, �মাহা�দ হািনফা এখেনা বত� মান আেছন। �হােসেনর পর িতিন আমােদর পূজ�, িতিনই রাজা। ইহার পর 
�হােসেনর আেরা �বমাে�য় �াতা অেনক আেছন। কারবালার এই �লামহষ�ক ঘটনা শুিনয়া, তাঁহারা িক �-� িসংহাসেন বিসয়াই থািকেবন? ইহার পর 
নূরনবী �মাহা�েদর ভ� অেনক রাজা আেছন; এই সকল ঘটনা তাঁহােদর কণ�েগাচর হইেল তাঁহারাই িক িনি��ভােব থািকেবন? এিজ� ভািবয়ােছ 
কী? মেন কিরয়ােছ �য, �হােসনবংশ িনব�ংশ কিরয়ািছ-িনি�ে� থািকেব; তাহা কখেনাই ঘ�েব না, চতুিদ�ক হইেত সমরানল �িলয়া উ�েব। আমরা 
এখনই উপযু� একজন কােসদ হনুফানগের ��রণ কির। আপাততঃ �মাহা�দ হািনফােক িসংহাসেন বসাইয়া যিদ জয়নাল আেবদীন �ােণ বাঁিচয়া 
থােকন, তেব তাঁহার উ�ােরর উপায় কির। সে� সে� এিজেদর দপ� চূণ� কিরেতও সকেল আজ �িত�াব� হই।" 

সকেল এই ��ােব স�ত হইেলন, তখন হনুফানগের কােসদ ��িরত হইল।  

�থম ব�া পুনরায় বিলেলন, "�মাহা�দ হািনফা মিদনায় না-আসা পয�� আমরা িকছুই কিরব না। �শাকব� যা �য অে� ধারণ কিরয়ািছ রিহল। 
জয়নাল আেবদীেনর উ�ার, এিজেদর সমুিচত শাি� িবধান না কিরয়া আর এ �শাক-িস�ুর �বল তরে�র �িত কখেনাই দিৃ� কিরব না। আঘাত 
লাগুক, �িতঘােত অ�র ফা�য়া যাউক, মুেখ িকছুই বিলব না। িক� সকেলই ঘের ঘের যু�-সােজর আেয়াজেন ��ত হও।" 

এই ��ােব সকেল স�ত হইয়া সভাভ� কিরেলন। �হােসন-�শােক সকেলই অ�ের কাতর; িক� িনতা� উৎসােহ যু� স�ার আেয়াজেন ব�াপৃত 
হইেলন। নগরবািসগেণর অে�, ি�তল ি�তল গৃহ-�াের এবং গবাে� �শাকিচ�। নগেরর �া�সীমায় �শাকসূচক �ঘার নীলবণ� িনশান উ�ীন হইয়া 

জগৎ কাঁদাইেত লািগল।  

এিদেক দােম�নগের আবার রণেভরী বািজয়া উ�ল। এিজেদর ল�ািধক �সন� সমর সােজ সি�ত হইয়া মিদনািভমুেখ যা�া কিরল। হািনফার মিদনা 
আগমেনর পূেব�ই �সন�গণ মিদনা-�েবশপেথ অবি�িত কিরয়া, হািনফার গমেন বাধা িদেব, ইহাই মারওয়ােনর ম�ণা। �মাহা�দ হািনফা �থেম 

কারবালায় গমন কিরেবন, তৎপের মিদনায় না যাইয়া মিদনাবাসীেদর অিভমত না লইয়া হজরেতর রওজা পিরদশ�ন না কিরয়া, কখেনাই দােম� 
আ�মণ কিরেবন না-ইহাই মারওয়ােনর অনুমান। সুতরাং মিদনা-�েবশপেথ �সন� সমেবত কিরয়া রাখাই আবশ�ক এবং �সই �েবশপেথ হািনফার 
দপ� চূণ� কিরয়া, জীবন �শষ করাই যুি�। �সই িস�া�ই িনভু� ল মেন কিরয়া এিজ� মারওয়ােনর অিভমেত মত িদল;-তাই আবার রণেভরী বািজয়া 
উ�ল। ওে� অলীদ দােম� হইেত আবার মিদনািভমুেখ �সন�সহ চিলল। হািনফার �াণ িবনাশ, িক বি� কিরয়া দােমে� ��রণ না-করা পয�� মিদনা 
আ�মণ কিরেব না। কারণ �মাহা�দ হািনফােক পরা� না কিরয়া মিদনার িসংহাসন লাভ কিরেল �কান লাভ নাই। বরং নানা িব�, নানা আশ�া; 



এই যুি�র উপর িনভ� র কিরয়াই ও��ব অলীদ মিদনািভমুেখ যাইেত লািগল। ও��ব অলীদ িনিব�ে� যাইেত থা�ক, আমরা একবার হািনফার গম�-পথ 

�দিখয়া আিস। 

অ�ম �বাহ 

কী চমৎকার দশৃ�! মহাবীর �মাহা�দ হািনফা অ�-ব�া সেজাের টািনয়া অ�-গিতেরাধ কিরয়ােছন। �ীবা ব�, দিৃ� প�াৎ-কারণ �সন�গণ 

কতদূের তাহাই ল��। অ� স�খু� পদ�য় িকি�ৎ ব�ভােব উে�ালন কিরয়া দ�ায়মান। একপাে�� মিদনার কােসদ। হািনফার চ�ু জেল পিরপূণ�। 
�দিখেত �দিখেত অধ�চ� এবং পূণ�তারা সংযু� িনশান �হিলয়া-দিুলয়া �েমই িনকটবত� হইল। গাজী রহমান উপি�ত �ভুর সজল চ�ু, মুখভাব 
মিলন, িনকেট অপিরিচত কােসদ-িবষােদর �� ল�ণ, িন�য়ই িবপদ! মহািবপদ! বুিঝ �হােসন ইহজগেত নাই।  

"গাজী রহমান! আপনার িস�া� িনি�ত! �মাহা�দ হািনফা �াতৃহারা, �ািতহারা হইয়া এই�েণ �ানহারা হইবার উপ�ম হইয়ােছন। র�ার উপায় 
�দখুন। �াতৃেশাক মহােশাক!" 

�মাহা�দ হািনফা গদগদ-�ের বিলেলন, "গাজী রহমান, আর কারবালায় যাইেত হইল না, িবিধর িনব�ে�, �াতৃবর �হােসন শ�হে� �াণ 
হারাইয়ােছন! ইমাম বংশ সমূেল িবনাশ হইয়ােছ। পিরজনমেধ� যাঁহারা বাঁিচয়া আেছন, তাঁহারাও দােম�নগের এিজ� কারাগাের বি�। এই�ণ কী 
কির? আমার িবেবচনায় অে� মিদনা যাইয়া �ভু �মাহা�েদর রওজা পিরদশ�ন কির? পের অন� িবেবচনা।" 

আবদরু রহমান বিলেলন, "এ অব�ায় মিদনাবাসীিদেগর মত �হণ করাও িনতা� আবশ�ক। রাজািবহেন �সখােনও নানা�কার িব�াট উপি�ত হইেত 
পাের। ইমাম বংেশ �কহ নাই এ কথা যথাথ� হইল পুণ�ভূিম মিদনা �য এতিদন এিজ� পদভের দিলত হয় নাই,-ইহারই-বা িব�াস িক? তেব অিনি�েত 
অন� িচ�া িনরথ�ক! মিদনািভমুেখ যাওয়াই কত� ব�।" 

পুনরায় �মাহা�দ হািনফা বিলেলন, "যাহা ঘ�বার ঘ�য়ােছ, ভিবষ�েতর �লখা খ�ন কিরেত কাহােরা সাধ� নাই। মিদনািভমুেখ গমনই যখন ি�র 

হইল, তখন িব�ােমর কথা �যন কাহােরা অ�ের আর উদয় না হয়! �সন�গণ সহ আমার প�াৎগামী হও।" 

িদবারাি� গমন। িব�ােমর নাম কাহােরা মুেখ নাই। এই �কার কেয়ক িদন অিব�া� গমন কিরেল ি�তীয় কােসেদর সিহত �দখা হইল। জাতীয় িনশান 
�দিখয়াই �মাহা�দ হািনফা গমেন �া� িদেলন।  

কােসদ যথািবিধ অিভবাদন কিরয়া �জাড়কের বিলল,-"বাদশাহ নামদার। দােসর অপরাধ মাজ� না হউক। আিম মিদনার কােসদ।" 
�মাহা�দ হািনফা িবেশষ আ�েহ িজ�াসা কিরেলন, "সংবাদ িক?" 

"পূব�সংবাদ বাদশাহ নামদােরর অিবিদত নাই। তৎপর �য সংবাদ পাওয়া িগয়ােছ, আর আিম যাহা �চে� �দিখয়া আিসয়ািছ,-বিলেতিছ!" 

"বাদশাহ নামদার! আপনার �াতৃবংেশ পুরুষপে� �কবলমা� এক জয়নাল আেবদীন জীিবত আেছন। িতিনও তাঁহার মাতা, ভ�ী, িপতৃব� প�ী, দােম� 
নগের বি�। িদনাে� এক টুকরা শু� রু�, একপা� জল িভ� আর �কান �কার খােদ�র মুখ �দিখেত তাঁহােদর ভােগ� নাই। এিজ� এই সময় অি�মূিত�  
ধারণ কিরয়া বিসয়ােছ-�স �কবল আপনার সংবােদ আপনার �াণ িবনাশ করাই এ�েণ তাহার �থম কায�। ও��ব অলীদেক ল�ািধক �সন�সহ 
সাজাইয়া মিদনার সীমায় পাঠাইয়া িদয়ােছ। ও��ব অলীদ মিদনা আ�মণ না কিরয়া আপনার �তী�ায় মিদনা-�েবশপথ �রাধ কিরয়া সব�দা সতক�  
ও ��তভােব রিহয়ােছ। অলীদ আপনার িশরে�দ কিরয়া পের মিদনার িসংহাসেন এিজ� প� হইেত বিসেব-ইহাই �ঘাষণা কিরয়ােছ। এ�েণ যাহা 
ভাল হয় করুন।" 

�মাহা�দ হািনফা এবার এক নূতন িচ�ায় িনপিতত হইেলন। সহেজ মিদনা যাইবার আর সাধ� নাই-�থেম যু�-পের �েবশ, তারপর মিদনাবািসিদেগর 

সিহত সা�াৎ।  



গাজী রহমান বিলেলন, "তেব যু� অিনবায�। �যখােন বাধা �সইখােনই সমর এত িবষম ব�াপার। অলীদ চতুরতা কিরয়া এমন �কান �ােন যিদ িশিবর 
িনম�াণ কিরয়া থােক �য, স�েুখ সু�শ� সমতল ��� নাই, িশিবর িনম�ােণর উপযু� �ান নাই, জেলর সুেযাগ নাই, �সন�িদেগর �দিনক �ীড়া কিরবার 
উপযু� �া�ণ নাই, তেব �তা মহা িবপদ। অে�ই গু�চর, িচ�কর এবং �ঠারধািরগণেক ছ�েবেশ ��রণ কিরেত হইেতেছ।" 

�মাহা�দ হািনফা বিলেলন, "আমার মিত ি�র নাই যাহা ভাল িবেবচনা হয় করুন। তেব এইমা� কথা �য, িবপেদ-স�েদ, �শােক-দঃুেখ সব�দা সকল 
সময় �য ভগবা�-তাঁহারই নাম কিরয়া চিলেত থা�ন। যাহা অদেৃ� আেছ ঘ�েব। আর এখান হইেত আমার আর-আর �বমাে�য় �াতৃগণ যাঁহারা 
�যখােন আেছন তাঁহািদগেক ইমােমর অব�া ইমাম-পিরবােরর অব�া িব�ািরতরূেপ িলিখয়া কােসদ পাঠাও। এ কথাও িলিখয়া দাও �য, পদািতক, 
অ�ােরাহী, ধানুকী �ভৃিত যত �কার �যাধ যাহার অধীেন যত আেছ, তাহােদর আহার সং�হ কিরয়া মিদনা �া�ের আিসয়া আমার সিহত �যাগদান 
করুন। ইরাক নগের ম�হাব কা�া, আ�াম নগের ই�ািহম ওয়ািদ, �তাগান রােজ� অিলওয়ােদর িনকেট সমুদয় িববরণ িলিখয়া কােসদ ��রণ কর। 
আর-আর মুসলমান রাজা িযিন �য �েদেশ, �য নগের রাজ� িব�ার কিরয়া আেছন, তাঁহােদর িনকটও এই সকল সমাচার িলিখয়া কােসদ ��রণ কর। 
�শেষ এই কেয়ক� কথা িলিখেয়া �য, �াতৃগণ! যিদ জাতীয় ধম� র�ার বাসনা থােক, জগেত �মাহা�দীয় ধেম�র �ািয়� রািখেত ই�া থােক, কােফেরর 
রে� ইমাম-অ� রি�ত কিরবার ই�া থােক, আর �ভু �মাহা�েদর �িত যিদ অটল ভি� থােক, তেব এই প��াি�মা� আপন-আপন �সন�সহ মিদনা-
�া�ের আিসয়া উপি�ত হও। �ভু-পিরবােরর �িত �য �দৗরা�� হইেতেছ, �স িবষয় আেলাচনা কিরয়া এখন �কহ দঃুিখত হইও না। এখন ধম�র�া, 
মিদনার িসংহাসন র�া, এিজেদর বধ, �হােসন-পিরজেনর উ�ার, এই সকল কথাই �যন জপমালার ম� হয়।  

এ�েণ �কহ চে�র জল �ফিলেয়া না। কাঁিদবার িদেন সকেল এক� হইয়া কাঁিদব। শুধু আমরা কেয়কজেনই �য কাঁিদব, তাহা নেহ; জগৎ কাঁিদেব। এ 

জগৎ িচরিদন কাঁিদেব। �গ�য় দূত ইসরািফল জীেবর জীবনলীলা �শষ কিরেত �যিদন �ঘার �রােল িশ�া বাজাইয়া জগৎ সংহার কিরেবন, �সিদন পয�� 

জগৎ কাঁিদেব। দঃুখ কিরবার িদন ধরা রিহল! এখন অ� ধরুন, শ� িবনাশ করুন, �মাহা�দীয় দীন, ঐ িশ�াবাদন িদন পয�� অ�য়রূেপ �ািয়ে�র 
উপায় িবধান কর। গাজী রহমান! এ সকল কথা িলিখেত কখেনা ভুিলেয়া না।" 

গাজী রহমান �ভুর আেদশমত 'শাহীনামা' প�, যাহা যাহার িনকট উপযু�, তখনই িলিখেত আর� কিরেলন। �সন�গণ �েম আিসয়া জ�ুল। 
ম�ী�বর-রাজােদেশ সকল ��ণীর �ধান �ধান অধ��গণেক সম� িববরণ �াপন করাইেলন। িনিদ�� �ােন কােসদ সকল ��িরত হইল। সকেল আবার 
গমেন অ�সর হইেলন। একিদন ��িরত গু�চর ও স�ানী �লাকিদেগর সিহত �দখা হইল। সিব�ার অবগত হইয়া পুনরায় যাইেত লািগেলন। িনিদ�� 

�ান অিত িনকট; উৎসােহ গমনেবগ বৃি� করা হইল। 

নবম �বাহ 

ও��ব অলীদ �সন�সহ মিদনা-�েবশপেথর �া�ের হািনফার অেপ�ায় রিহয়ােছ। একদা সায়া�কােল কেয়কজন অনুচরসহ িনকট� �শলিশখের বায় ু
�সবন আশায় সি�ত �বেশ বিহগ�ত হইল। পাঠক! �য �ােন মায়মুনার সিহত মারওয়ান িনশীথ সমেয় কথা কিহয়ািছল, এই �সই পব�ত। �হােসেনর 
তরবািরর চাি�চক� �দিখয়া �য পব�েতর গুহায় অলীদ লুকাইয়ািছল, এই �সই পব�ত! �শলিশখের িবহার কিরেব, �কৃিতর �াভািবক �শাভা �দিখয়া নয়ন 
পিরতৃ� কিরেব, এই আশােতই এখােন অলীেদর আগমন। আশার অভ��ের �য একটু �াথ� না আেছ তাহাও নেহ। �াভািবক দিৃ�র বিহভূ� ত যিদ �কান 
ঘটনা ঘ�বার ল�ণ অনুমান হয়, �ত��ভােব তাহা �দিখবার জন� দূরদশ�ন য�ও সে� আিনয়ােছ। অ�তরী সকল সমতল ��ে� রািখয়া জন কেয়ক 
অনুচরসহ পব�েত আেরাহণ কিরল। �থেম মিদনানগেরর িদেক য�া�েয় ঈ�ণ কিরয়া �দিখল, নীলবণ� পতাকা সকল উ�মে� উিড়য়া �হােসেনর 
মৃতু�সংবাদ �ঘাষণা কিরেতেছ। অন�িদেক �দিখল, খজু� র বৃে�র শাখা সকল বাতাঘােত উ�� ভাব ধারণ কিরয়া �হােসেনর �শােক মহােশাক �কাশ 
কিরেতেছ। তাহার পর স�খু িদেক ঈ�ণ কিরেতই হ� কাঁিপয়া �গল। য�� সুিবধা মত ধিরয়া �দিখল, সে�হ ঘুিচল না। আবার িবেশষ মেনােযােগর 
সিহত �দিখল, সে�হ ঘুিচয়া িনি�ত সাব�� হইল। এখন কথা-এ কা'র �সন�? এমন সুসােজ সুসি�ত হইয়া মিদনািভমুেখ আিসেতেছ,-এ �সন�ে�ণী 
কার? তুরগগুিল গােয় গােয় িমিশয়া নৃত� কিরেত কিরেত অ�সর হইেতেছ; অ�ােরাহীেদর অ�পৃে� বিসবারই িক পিরপ�তা; অ� ধিরবারই-বা িক 

পািরপাট�; �বশভূষা, কাি�, গঠন, অিত চমৎকার, মেনাহর এবং নয়েনর তৃি�কর। ইহারা �ক? শ�-না িম�? আবার দূরদশ�ন য� চ�ু িদয়া 
সি�গণেক বিলেলন, "�তামরা একজন শী� িশিবের যাইয়া ��ণীিবভােগর অধ��গণেক সংবাদ দাও �য, অধ�চ� আর পূণ�তারাসংযু� পতাকা গগেন 
�দখা িগয়ােছ, ��ত হও।" 

আ�ামা� একজন সহচর �তগিত তুরগপৃে� আেরাহণ কিরয়া ��ান কিরল।  



অলীদ আবার দূরদশ�েন মেনািনেবশ কিরল। আগ�ক �সন�গণ আর অ�গামী হইেতেছ না,-��ণীব�মত নানা ��ণীেত িবভ� হইয়া দ�ায়মান হইল। 

আেরা �দিখল �য, একজন অ�ােরাহী �তেবেগ চিলয়া আিসেতেছ। তৎ�ণাৎ তূণীর হইেত তীর বািহর কিরয়া ধনুেক ট�ার িদল। অ�ােরাহীর �িত 
ল�� কিরেতই �দিখল, �স জাতীয় িচ�যু� শু� িনশান উড়াইয়া সংবাদবাহীর পিরচয় িদেত িদেত ন��েবেগ ছু�য়ােছ। সামিরক িবিধর ম�েক 
পদাঘাত কিরয়া দূতবেরর ব� লে�� শর িনে�প কিরেব, িক উে�ািলত হ� ধনুব�াণসহ স�ুিচত কিরেব এই িচ�া কিরেত কিরেত দূতবর পব�ত পা�� 
হইেত চে�র িনিমেষ তাহার িশিবরািভমুেখ চিলয়া �গল। অলীদ চ�ু িফরাইয়া �কবল ধািবত অে�র পু�স�ালন, আর িনশােনর অ�ভাগ মা� �দিখল।  

িক কিরেব এখেনা িকছুই সাব�� কিরেত পােরন নাই। পিরেশেষ তাহার িহংসাপূণ� �দয় ি�র কিরল �য, �য �কৗশেলই হউক, �মাহা�দীয়গণেক িবনাশ 
করাই ��য়ঃ। িন�য়ই �মাহা�দ হািনফা মিদনায় আিসেতেছন। হািনফার দূতেক গু�ভােব বধ কিরেল �ক জািনেব? �ক জািনেব �য, এ কায� একজন 
�ধান �সন�াধ�� �ারা সংঘ�ত হইয়ােছ? �য শুিনেব, �সই বিলেব, �কান দসু� কতৃ� ক এরূপ িবপরীত কা� ঘ�য়ােছ। এই ভািবয়া পুনরায় আপন 
আয়�মত ধনবু�াণ ধারণ কিরল। মেন মেন বিলল, "পুনঃ এই পেথ আিসেলই এেকবাের �দিখব, �দিখব, �দিখব!" িক� এই বিলেত বিলেতই তাহার 
কেণ� �তগিত অ� পদ-�িতশ� �েবশ কিরল। চ�ু িফরাইয়া �দিখল, �সই অ�, �সই িনশান, �সই দূত। দূতবেরর ব� ল�� কিরয়া তীর িনে�প 
কিরেব, অলীেদর এই উেদ�ােগই দূতবর তাহার ল�� ছাড়াইয়া বহু দূের সিরয়া পিড়েলন, অলীেদর হােতর তীর হােতই রিহয়া �গল। িবেশষ ল�� 
কিরয়া �দিখল, দূতবর আগ�ক �সন�মেধ� যাইয়া িমিশেলন। ও��ব অলীদ পব�ত িবহার পিরত�াগ কিরয়া সহচরগণসহ িশিবের আিসবার জন� িশখর 
হইেত অবেরাহণ কিরল।  

�মাহা�দ হািনফার ��িরত দূত অলীদ-িশিবের অ� সময়মেধ� যাহা যাহা জািনয়া িগয়ােছন, সমুদয় �মাহা�দ হািনফার �গাচর কিরয়া বিলেলন, 
"িবনাযুে� মিদনায় যাওয়ার সাধ� নাই। �সন�গণ বীরসােজ সি�ত-�ধান �সন�াধ�� ও��ব অলীদ মেহাদয় এ�েণ িশিবের নাই।" 

এই সকল কথা হইেতেছ, এমন সমেয় িবপ� দূত িশিবর �াের আিসয়া উপি�ত। �মাহা�দ হািনফার আ�ায় িবপ� দূত সমাদের আ�ত হইয়া 
িশিবরমেধ� �েবশ কিরল। িবেশষ স�ােনর সিহত অিভবাদন কিরয়া দূতবর বিলল, "বাদশাহ নামদার! মহারাজ এিজেদর আ�া এই �য, সং�বশূন� 
নগের �েবশ কিরেত, িবেশষ �সন�সাম�সহ পর রােজ� আিসেত �ানীয় রাজার অনুমিত আবশ�ক। আপিন �স অনুমিত �হণ কেরন নাই; সুতরাং আর 
অ�সর হইেবন না! আর একপদ ভূিম অ�সর হইেলই রাজ�িতিনিধ মহাবীর অলীদ আপনার গমেন বাধা িদেত �সন�সহ অ�সর হইেবন। আর আপিন 
যিদ �হােসন-পিরবােরর সাহােয�র জন� আিসয়া থােকন, তেব নূ�নতা �ীকারপূব�ক �েদেশ িফিরয়া যাইবার �াথ�না কিরেলও যাইেত পািরেবন না; 
বি�ভােব দােমে� যাইেত হইেব।" 

দূতবর িনজ �ভুর আ�া �কাশ কিরয়া নতিশের পুনরায় অিভবাদন কিরয়া দ�ায়মান হইেল, গাজী রহমান বিলেত লািগেলন, "দূতবর! �তামার 
রাজ�িতিনিধ বীরবর অলীদ মেহাদয়েক িগয়া বল, আপনার রােজ� �েবশ কিরেত কাহােরা অনুমিতর অেপ�া কের না। �হােসেনর-পিরজনেক 
কারাগাের হইেত উ�ার করাই আমােদর �ধান উে�শ� এবং হাসান-�হােসেনর �িত িযিন �য �কার ব�বহার কিরয়ােছন তাহার সমুিচত �িতিবধান 
কিরেত আমরা কখেনাই ভুিলব না। �পতৃক দােম� রাজ�, মািবয়ার পু� এিজ� যাহা িনজরাজ� বিলয়া দােম� িসংহাসেনর অবমাননা কিরয়ােছ, 
তাহােক সমুিচত শাি�িবধান কিরব। মিদনায় �েবশ কিরয়া আমােদর গিত �া� হইেব না। অলীেদর ল�ািধক �সন�-�শািণেত আমােদর িচরিপপাস ু
তরবািরর �শািণত-িপপাসা িম�েব না! এিজেদর এক-এক� �সন�শরীর শত খি�ত কিরেলও আমােদর তরবািরর �তজ কিমেব না। ��াধ িনবৃি� 
হইেব না। বি�ভােব আমািদগেক দােমে� পাঠাইেত হইেব না-এই সি�তেবেশ, এই বীরেবেশ, িবজয় িনশান উড়াইয়া, রণেভরী বাজাইেত বাজাইেত 
শৃগাল-��েরর ন�ায় শ�বধ কিরেত কিরেত আমরা দােম� নগের �েবশ কিরব। আমােদর িব�াম-িবরাম-�াি� িকছুই নাই। এখন মিদনায় �েবশ 
কিরব। তুিম িশিবের যাইেত-না-যাইেত �দিখেব-যু� িনশান উিড়য়ােছ, আমরাও িশিবেরর িনকটবত�।" 

দূতবর নতিশের অিভবাদন কিরয়া িবদায় হইেলন। তাঁহার িশিবর হইেত বিহগ�ত হওয়া মাে�ই সুনীল আকােশ �মাহা�দ হািনফার পে� �লািহত �জা 
উিড়েত লািগল। �ঘাররেব রণেভরী বািজয়া উ�ল। কাড়া-নাকাড়া ও ড�া ঝাঁজির শারদীয় ঘনঘটােক পরাজয় কিরয়া চতুিদ�ক আেলািড়ত কিরয়া 

তুিলল। তুর�সকল কণ� উ� কিরয়া পু�-গু� �াভািবক ঈষৎ ব�ভি�েত ��ষারেব নৃত� কিরেত কিরেত অ�সর হইেত লািগল। পদািতক �সন�রাও 
বীরদেপ� পদে�পণ কিরেত লািগল। বহুদূর ব�ািপয়া �িত�িনত হইেত লািগল। �মাহা�দ হািনফার অ�ের �াতৃিবেয়াগ �শাক, পিরবােরর কারােরাধ-
�বদনা বা জয়নােলর উ�ার িচ�ার নাম এখন নাই। এখন একমা� িচ�া-মিদনায় �েবশ ও হজরত নূরনবী �মাহা�েদর রওজা 'িজয়ারত' (ভি� 

দশ�ন)। িক� মুেখর ভাব �দিখেল �বাধ হয় �য িতিন িনি��ভােব �সন�-��ণীেক উৎসােহর দ�ৃা� সাহেসর আদশ� ও বীরজীবেনর উপমা দশ�ন 

করাইয়া মহানে� অ� চালাইয়া যাইেতেছন। এিজ�পে�ও সমর-�া�ণ-সীমার িনিদ�� �লািহত িনশান নীলাকােশ �দখা িদয়ােছ। �সন�ে�ণী স�ে�ণীেত 



প��কার বূ�হ িনম�াণ কিরয়া দ�ায়মান হইয়ােছ। �কান বূ�হ চতুে�ােণ �ািপত, �কান বূ�হ পশ-ুপ�ীর শরীেরর আদেশ� গ�ত। আ�মণ এবং বাধা 

উভয়ভােবই অটল। 

গাজী রহমান বিলেলন,-"অলীদ �য �কাের বূ�হ িনম�াণ কিরয়া আ�মণ এবং বাধা িদেত দ�ায়মান, এ সময় একটু িবেবচনার আবশ�ক হইেতেছ। 
আমােদর �সন�সংখ�া অেপ�া িবপ�ৈসন� অিধক-তাহােত সে�হ নাই। স�খুযেু� আমােদর আ�াজী �সন�গণ সুদ�। এত অিধক িবপ� �সেন�র মেধ� 
পিড়য়া বূ�হ �ভদ কিরেলও আমােদর িব�র �সন��য় হইেব। িকছু�েণর জন� শ�িদগেক ��রথ যুে� আ�ান করাই যুি�স�ত। যিদ অলীেদর আর 
�সন� না থােক তেব অবশ�ই তাহােক রিচত বূ�হ ভ� কিরয়া যু�ােথ� �সন� পাঠাইেত হইেব। একজন আ�াজী �সন� যিদ দশজন কােফরেক নরেক 
��রণ কিরয়া শহীদ হয় �সও �সৗভাগ�।" 

�মাহা�দ হািনফা গাজী রহমােনর বােক� অ�গিত �রাধ কিরেলন। �েম �সন�গণও �ভুেক গমেন �া� �দিখয়া দ�ায়মান হইল। 

গাজী রহমান বিলেলন, "�ক ��রথ-যু�-ি�য়? কার অ� অে� শ�েশািণতপােন সমুৎ�ক?" 

অ�ােরাহী �সন�গণ সম�ের বিলয়া উ�ল, "আিম অে� যাইব।" �মাহা�দ হািনফা সকলেক ধন�বাদ িদয়া আ�� কিরেলন এবং বিলেলন, "�থম যু� 
জাফেরর।" 

জাফর �ভুর আেদেশ িনে�ািষত অিসহে� সমরে�ে� উপি�ত হইয়া িবপ� �সন�েক যুে� আ�ান কিরেলন। আ�ােনর শ� অলীদ-িশিবের �েবশমা� 
মু�ত� মেধ� বায়ুেবেগ িবপ�দল হইেত একজন �সন� আিসয়া বিলেত লািগল, "ওের! মিদনা �েবেশর আশা এই পিরশু� বালুকা রািশেত িবসজ� ন কিরয়া 
পলায়ন কর। ওের! �তারা কী সাহেস যু� কিরেত আিসয়ািছ�? হাসান, �হােসন, কােসম যখন আমােদর হােত িবনাশ হইয়ােছ, তখন �তারা �কা� 
সাহেস তরবাির ধিরয়ািছ�? �তােদর �সৗভাগ�সূয� কারবালা �া�ের �লািহত বসন পিরয়া ইহকােলর তের এেকবাের অ�িমত হইয়ােছ। এখন �তােদর 
অে� নীল বসনই �বিশ �শাভা পায়; আত� নাদ এবং বে� করাঘাত করাই �তােদর এখনকার কত� ব�; রণেভরী বাজাইয়া আবার িক সােধ তরবাির 

ধিরয়ািছ�? দঃুসমেয় �লােক �য বুি�হারা হইয়া আ�হারা হয়, তাহার দ�ৃা� �তারাই আজ �দখাইিল, জগৎ হাসাইিল। িপপীিলকার পালক �য জন� 
উ�য়া থােক, তাহাই �তােদর ভােগ� আেছ। আর অিধক িক?" 

আ�াজী বীর বিলেলন, "কথার উ�র-�তু��েরর সময় আমােদর এখন নাই। সময় উ�ীণ� হইয়া যাইেতেছ। যমদূত অি�র হইেতেছন; আমার হ�ি�ত 
অ� �িত চািহয়া আেছন।" 

"যমদূত �কাথায় �র বব�র! �দখ, যমদূত �ক?" বিলয়াই অিসর আঘাত! আঘােত আঘাত উিড়য়া �গল। এিজ�-�সনা লি�ত, মহা লি�ত হইেলন। অ� 
িফরাইয়া পুনরায় আঘাত কিরবার ই�ায় �যমন তরবাির উে�ালন কিরয়ােছন, অমনই তাঁহার বাম�� হইেত দি�ণ পা�� িদয়া জাফেরর সুতী� 
অিস, চ�ল চপল সদশৃ চাি�চক� �দখাইয়া চিলয়া �গল। অলীদ জাফেরর তরবািরর হাত �দিখয়া আ�য�াি�ত হইেলন। এিদেক ি�তীয় �যাধ সমের 
আগত। �স আর �িকল না-�য �তেজ আগত, �সই �তেজই খি�ত। তৃতীয় �সন� উপি�ত-�স আর তরবাির ধিরল না,-বশ�া ঘুরাইয়া জাফেরর �িত 
িনে�প কিরল। জাফর �স আঘাত ভেম� উড়াইয়া পদাঘােত িবপ�েক অ� হইেত মৃি�কায় �ফিলয়া বশ�ার �ারা িব� কিরেলন। চতুথ� বীর গদাহে� 

আিসয়া জাফরেক বিলল, "�কবল তরবাির �খলা আর বশ�া ভাঁজাই িশিখয়াছ। বল �তা ইহােক িক বেল?" গদা ব�বৎ জাফেরর মাথায় পিড়ল। 

জাফর বামহে� বম� ধিরয়া গদার আঘাত উড়াইয়া িদেলন। িক� �রােষ তাঁহার চ�ু �ঘার রি�মবণ� ধারণ কিরল। মহাে�ােধ তরবািরর আঘাত 

কিরয়া বিলেলন, "যা কােফর, �তার গদা লইয়া নরেক যা।" 

উভয় দেলর �লােকই �দিখল �য গদাধারী �যাধশরীর ি�খি�ত হইয়া অে�র দইু িদেক পিড়য়া �গল।  

�েম দােমে�র স�রজন �সনােক একা জাফর শমনসদেন ��রণ কিরেলন। এখেনা বূ�হ পূব�বৎ রিহয়ােছ। িক� আর �কহই ��রথযুে� অ�সর হইেতেছ 
না। জাফর চ�াকাের অ� চালাইেতেছন,-অ� গল�ম� হইয়া ঘনঘন �াস িনে�প কিরেতেছ।  

ও��ব অলীদ মহাে�াধাি�ত হইয়া বিলল, "একটা �লাক স�রজেনর �াণ িবনাশ কিরল, আর �তামরা তাহার িকছুই কিরেত পািরেল না। ��রথ যু� 
�তামােদর কায� নেহ! �থম বূ�েহর সমুদয় �সন� যাইয়া হািনফার �সেন�র ম�ক আনয়ন কর।" 



আ�ামা� জাফরেক �সন�গণ িঘিরয়া �ফিলল। �মাহা�দ হািনফার আশাও পূণ� হইল; গাজী রহমান বিলেলন, "এ-ই সময়-এ-ই উপযু� সময়!" 

িসংহগজ� েন �মাহা�দ হািনফা আিসয়া জাফেরর পৃ�েপাষক হইেলন, অে�র দাপেট দােম� �সন�গণ বহু দূের সিরয়া দাঁড়াইল। 

অলীদ �দিখেলন, �মাহা�দ হািনফা �য়ং জাফেরর পৃ�েপাষক। ি�তীয় বূ�হ ভ� কিরেত আেদশ কিরয়া বিলেলন, "উভয়েক িঘিরয়া �কবল তীর 
িনে�প কর! তরবািরর আয়�মেধ� �কহ যাইেয়া না।" 

আজ হািনফার মেনর সাধ পূণ� হইল। �াতৃিবেয়াগ-�শাক-বি� িবপ�-�শািণেত শীতল কিরেত লািগেলন। দূর হইেত তীর িনে�প কিরয়া িক কিরেব? 

তরবািরর আঘােত, দ�ুদেুলর (হািনফার অে�র নাম) পদাঘােত, জাফেরর বশ�ায় দােম�-�সন� তৃণবৎ উিড়য়া যাইেত লািগল,-মরুভূিমেত রে�র 

��াত চিলল। জগৎ-�লাচন রিব, �সই র�ে�ােতর �িতিবে� আরি�ম �দেহ পি�মগগেন লু�ািয়ত হইেলন। �মাহা�দ হািনফা এবং জাফর শ�-িবনাশ 
িবরত হইয়া �ব�নকারী �সেন�র এক পা�� হইেত কেয়কজনেক �লািহত বসন পরাইয়া �সই পেথ িনজ িশিবের �েবশ কিরেলন। কার সাধ� স�েুখ 
দাঁড়ায়? কত তীর, কত বশ�া �মাহা�দ হািনফার উে�েশ িনি�� হইল-িক� িকছুেতই িকছু হইল না।  

ও��ব অলীদ �থম যু�-িববরণ, হািনফার বাহুবেলর পিরচয়, তাঁহার তরবাির-চালেনর �মতা, িব�ািরতরূেপ িলিখয়া দােম�নগের এিজেদর িনকট 

কােসদ ��রণ কিরল। 

দশম �বাহ 

িব�ামদািয়নী িনশার ি�যাম অতীত! অেনেকই িন�ার ��ােড় অেচতন। এ সময় িক� আশা, িনরাশা, ��ম, িহংসা, �শাক, িবেয়াগ, দঃুখ, িবরহ, 
িবে�দ, িবকার এবং অিভমানসংযু� �দেয়র বড়ই ক�ন সময়। �স �দেয় শাি� নাই-�স চে� িন�া নাই। ঐ এিজেদর ম�ণাগৃেহ দীপ �িলেতেছ, 
�া�েণ, �াের, শািণত কৃপাণহে� �হরী দ�ায়মান রিহয়ােছ। গৃহাভ��ের, ম�ণাদাতা মারওয়ানসহ এিজদ জাগিরত, স�ানী গু�চর স�েুখ উপি�ত।  

মারওয়ান আগ�ক গু�চরেক িজ�াসা কিরল, "�কা� িদেক যাইেত �দিখেল? আর স�ােনই-বা িক িক জািনেত পািরেল?" 

"আিম িবেশষ স�ােন জািনয়ািছ, তাহারা হািনফার সাহােয� মিদনায় যাইেতেছ।" 

"�মাহা�দ হািনফা �য মিদনায় িগয়ােছ-এ কথা �তামােক �ক বিলল?" 

"তাঁহােদর মুেখই শুিনলাম! �মাহা�দ হািনফা �থমতঃ কারবালািভমুেখ যা�া কেরন; পের িক কারেণ কারবালায় না যাইয়া মিদনায় িগয়ােছন, �স 
কথা অ�কাশ।" 

"তেব কী যু� বাঁিধয়ােছ?" 

"যু� না বাঁিধেল সাহায� িকেসর?" 

"আ�া, কত পিরমাণ �সন�?" 

"অনুমােন িন�য় কিরেত পাির নাই; তেব তুর� ও �তাগান �েদেশরই িব�র �সন�। এই দইু রােজ�র ভূপিত�য়ও আেছন।" 

এিজ� বিলল, "কী আ�য�! ও��ব অলীদ কী কিরেতেছন? িভ� �দশ হইেত হািনফার সাহায�াথ� �সন� যাইেতেছ, �সন�-সামে�র আহারীয় পয�� সে� 
যাইেতেছ, ইহার কী �কান সংবাদ অলীদ �া� হয় নাই? �মাহা�দ হািনফা �য়ং মহাবীর, তাহার উপেরও এত সাহায�, �শষ যাহাই হউক, ঐ সকল 
�সন�গণ যাহােত মিদনায় যাইেত না পাের, তাহার উপায় কিরেত হইেব। ঐ সকল �সন� ও আহারীয় সাম�ী যিদ মিদনায় না যায়, তাহা হইেলও 
অেনক লাভ। এমন �কান বীরপুরুষই কী দােম� রাজধানীেত নাই �য, উপয�ু �সন� লইয়া এই রাে�ই উহািদগেক আ�মণ কের, আেরা না হয় গমেন 
বাধা �দয়?" 



সীমার করেজােড় বিলেলন, "বাদশাহ নামদার! িচর-আ�াবহ দাস উপি�ত, �কবল আ�ার অেপ�া। �য হে� �হােসন-িশর কারবালা-�া�র হইেত 
দােমে� আিনয়ািছ, �সই হে� �তাগােনর ভূপিত ও তুরে�র স�াে�ক পরা� করা কত�েণর কায�?" 

এিজেদর িচি�ত �দেয় আশার স�ায় হইল। মিলনমুেখ ঈষৎ হািসর আভা �কাশ পাইল। তখনই �সন�-��ণীর অিধনায়কেক সীমােরর আ�াধীন 
কিরয়া িদেলন।  

সীমার হািনফার সাহায�কারীিদেগর িবরুে� উপযু� �সন� লইয়া গু�চরসহ ঐ িনশীথ সমেয় যা�া কিরেলন।  

এিজ� বিলেলন, "মারওয়ান! �মাহা�দ হািনফা একািদ�েম শত বষ� যু� কিরেলও আমার �সন�বল, অথ�বল �য় কিরেত পািরেব না। �য পিরমাণ 
�সন� নগর হইেত বািহর হইেব, তাহার ি�গুণ �সন� সং�হ কিরেত পূেব�ই আেদশ কিরয়ািছ! ওিদেক যু� হউক, এিদেক আমরা জয়নাল আেবদীনেক 
�শষ কিরয়া �ফিল। জয়নাল আেবদীেনর মৃতু� �ঘাষণা হইেল হািনফা কখেনাই দােমে� আিসেব না। কারণ জয়নাল উ�ারই হািনফার কত� ব� কায�, �সই 
জয়নালই যিদ জীিবত না থািকল তেব হািনফার যু� বৃথা। ি�তীয় কথা, হািনফার বি� অথবা মৃতু� আমােদর পে� উভয়ই ম�ল। িক� যিদ 
জয়নাল জীিবত থােক, আর হািনফাও জয়লাভ কের, তাহা হইেল মহা স�ট ও িবপদ! এ অব�ায় আর জয়নালেক রাখা উিচত নেহ। আজ রাে�ই 
হউক, িক কাল �তূ�েষই হউক, জয়নােলর িশরে�দ কিরেতই হইেব।" 

"আিম ইহােত অস�ত নিহ, িক� ও��ব অলীেদর �কান সংবাদ না পাইয়া জয়নালবেধ অ�সর হওয়া ভাল িক ম�, তাহা আজ আিম ি�র বিলেত 
পািরলাম না। জয়নাল মিদনার িসংহাসেন বিসয়া দােম� িসংহাসেনর অধীনতা �ীকারপূব�ক িকছু িকছু কর �যাগাইেল দােম� রােজ�র যত �গৗরব, 
�হােসন-বংশ এেকবাের �শষ কিরয়া এক�� রূেপ ম�া-মিদনায় রাজ� কিরেল কখেনা তত �গৗরব হইেব না।" 

"�স কথা যথাথ�, িক� তাহােত সে�হ অেনক। কারণ জয়নাল �াণর�ার জন� আপাতত আমার অধীনতা �ীকার কিরেলও কিরেত পাের, িক� �স 
�য বংেশর স�ান, তাহােত কােল তাহার িপতা, িপতৃব� এবং �াতাগেণর দাদ উ�ার কিরেত ব�পিরকর হইয়া আমার িবরুে� �য যু� �ঘাষণা কিরেব 
না, ইহা আিম কখেনাই িব�াস কিরেত পাির না।"  

"যাহা হউক মহারাজ! জয়নাল-বধ িবেশষ িবেবচনাসােপ�; আগামীকল� �ােত যাহা হয়, কিরব।" 

একাদশ �বাহ 
এিজেদর গু�চেরর অনুস�ান যথাথ�। �তাগান ও তুক�য় ভূপিত�য় সৈসেন� �মাহা�দ হািনফার সাহােয� মিদনািভমুেখ যাইেতেছন এবং িদনমিণ 
অ�াচেল গমন করায়, গমেন �া� িদয়া িব�াম-সুখ অনুভব কিরেতেছন। �হিরগণ ধনু হে� িশিবর র�ােথ� দ�ায়মান। িশিবেরর চতুিদ� েক 
আেলাকমালা সি�ত। ভূপিতগণ �-� িনরূপিত �ােন অবি�ত। িশিবরমেধ� িব�াম, আেয়াজন, র�ন, কেথাপকথন, �েদশ-িবেদেশর �েভদ, 
জলবায়ুর গুণাগুণ, �ব�ািদর মূল�, আচার-ব�বহােরর আেলাচনা, নানা �কার কথা এবং আলােপর ��াত চিলেতেছ।  

ওিদেক সীমার সৈসেন� মহােবেগ আিসেতেছ। সীমােরর মেন আশা অেনক। �হােসেনর ম�ক দােমে� আিনয়া পুর�ার পাইয়ােছ, আবার এই বৃহৎ কােয� 
কৃতকায� হইেত পািরেল িবেশষ পুর�ার লাভ কিরেব। �েম মানময�াদার বৃি�র সিহত পদবৃি�র িনতা�ই স�াবনা। যিদ িবপ�দেলর সিহত �দখা হয়, 
তেব �কাশ�ভােব যু� কিরেব, িক িনশাচর নরিপশােচর ন�ায় গু�ভােব আ�মণ কিরেব-এ িচ�াও অ�ের উদয় হইয়ােছ। িক কিরেব, আজ মহারাজ 

এিজেদর �সন�াধ�� পিরচেয় দ�ায়মান হইেব, িক দসু� নােম জগৎ কাঁপাইেব-এ পয�� মীমাংসা কিরেত পাের নাই। যাইেত যাইেত আগ�ক রাজগেণর 
িশিবর বিহ�� ার� আেলাকমালা �দিখেত পাইল। �ায়ী গৃহ নেহ, িচর�ায়ী রাজপুরী নেহ,-িনেশাপেযাগী ব�বাস মা�। তাহারই স�খু� আেলাকমালার 
পািরপাট� �দিখয়া সীমার আ�য�াি�ত হইল। যতই অ�সর হইেত লািগল, ততই নয়েনর তৃি� �বাধ হইেত লািগল। িশিবেরর চতু�াে��ই �হরী হে� 
তীরধন,ু িবেশষ সতক� তার সিহত �হরীরা আপন-আপন কায� কিরেতেছ। সাবধােনর মার নাই! সীমােরর পথ�দশ�ক গু�চরিদেগর হ�ি�ত দীপিশখা 
িশিবর র�ীিদেগর চে� পিড়বামা� তাহারা পর�র িক কথা বিলয়া শরাসেন বাণ �যাজনা কিরল। সীমারদেলর দি�ণ ও বাম পা�� িদয়া সমেযােগ 
দইু� শর ব� শে� চিলয়া �গল। পাষাণ�দয় সীমােরর অ� িশহিরয়া �দয় কাঁিপয়া উ�ল। �েমই সুতী� বাণ উপযু�পির সীমার-�সন� মেধ� আিসয়া 
পিড়েত লািগল। িশিবরমেধ� সংবাদ র�য়া �গল �য, দসু�দল অি� �ািলয়া িশিবর লু�ন কিরেত আিসেতেছ। তাহােদর �য �কার গিত �দিখেতিছ, অ� 
সময়মেধ� িশিবর আ�মণ কিরেব। সকেলই অ�শে� ��ত হইেলন। তাহােদর �ািলত আেলাকাভায় অে�র চাি�চক�, অে�র অবয়ব, �সেন�র সি�ত 
�বশ সকেলই �দিখেত লািগেলন, িক� তেমাময়ী িনশার �িতব�কতায় িন�য়রূেপ িনণ�য় কিরেত পািরেলন না, দসু� কী রাজৈসন�। গু�স�ানীরাও 



স�ান কিরয়া িকছু ি�র কিরেত পািরল না! মহা স�ট! সীমােরর দইু� িচ�ার এক� িন�ল হইল। দসু�ভােব আ�মণ কিরেত আর সাহস হইল না। 
�কাশ�ভােব আ�মণ কিরেব ি�র কিরয়া রণবাদ� বাজাইেত আর� কিরল।  

আর সে�হ িক? আগ�ক �সন�দল জৈনক দূত পাঠাইয়া ত�িজ�াসুর অিভমত হইেত, কাহােরা কাহােরা অমত হইল। তাঁহারা বিলেলন, "এই দল 
�থেম দসু�ভােব, �শেষ �কাশ� রণবাদ� বাজাইয়া আিসয়ােছ, ইহািদগেক িব�াস নাই! সমর প�িত িচর �চিলত িবিধ, এ আগ�ক শ�র িনকট আশা 
করা যাইেত পাের না। এই দেলর অিধনায়ক খ�াতনামা বীর হইেলও এই�েণ িতিনও িনতা� নীচ �বৃি�র পিরচয় িদয়ােছন, অতএব কখেনাই উহার 
িনকট দূত পাঠান কত� ব� নেহ।" 

িশিবর� �ায় সকল �লাকই �দিখেলন �য, আগ�ক দল �েম িতন দেল িবভ� হইয়া দি�ণ ও বােম দইু দল চিলয়া �গেল এক দল ি�রভােব যথা�ােন 
দ�ায়মান রিহল। িনশীথ সমেয় যু� কী ভয়�র! িশিবর� ম�ীদল ম�ণায় বিসেলন। �শেষ সাব�� হইল, এ�েণ �কবল আ�র�া, িনশাবসান হইেল 
চ�ু �দিখয়া যাহা িবেবচনা হয় যুি� কিরব। তেব র�ীরা আ�র�া ও শ�গেণর আ�মেণ বাধা জ�াইেত �কবল তীর-ধনুক যাহা কিরেত পাের, 
তাহাই করুক, িনশাবসান না হইেল অন� �কান �কােরর অ� ব�বহার করা যাইেব না। যত�ণ �ভাতবায় ুবিহয়া না যায়, তত�ণ পয�� অিব�া� 
তীর চিলেত থা�ক। ইহারা �ক, �কন, আমােদর সিহত যু� কিরেত আিসল, তাহার এ পয�� �কান স�ান পাওয়া যায় নাই। স�ান না লইয়া, শ�বল 

না বুিঝয়া আ�মণ বৃথা। অিনি�ত অপিরিচত আগ�ক শ�র সিহত হঠাৎ যু� করা ��য়�র নেহ।  

সীমার ��িরত �সন�দল দইু পা�� হইেত অ�সর হইেত হইেত পুনঃ এক� িমিশয়া অধ�চ�াকৃিতভােব িশিবরািভমুেখ যাইেত লািগল। �েমই অ�সর, 
�েমই আ�মেণর উেদ�াগ! 

এ যু� �দেখ �ক? এ বীরগেণর �শংসা কের �ক? সীমার বাহাদিুরর যেশাগান ম�ুকে� গায় �ক? জােগ ন��, জােগ িনশা, জােগ উভয় দেলর 
�সন�দল। িক� �দেখ �ক? 

সীমার দল এবং তাহার অধ�চ�াকৃিত দল অ�সের �া� হইল। আর পদিবে�েপর সাহস হইল না। িশিবেরর চতুিদ�ক হইেত অনবরত তীর আিসেত 

লািগল। সীমারপ�ীয় িব�র �সন� তীরাঘােত হত-আহত হইয়া ভে�াৎসাহ হইয়া পিড়ল। উভয় দেলই দইু হে� িনশােদবীেক তাড়াইয়া ঊষার 
�তী�া কিরেতেছন-গগেনর িচি�ত ন��-�িতও বারবার চ�ু পিড়েতেছ। �দিখেত �দিখেত শুকতারা �দখা িদল, িশিবরর�ীিদেগর তীরও তূণীের 
উ�ল। কারণ �ভাতীয় উপাসনার সময় �ায় সমাগত; এ সময় অ� ব�বহার িনিষ�। িবপ�দল তীর িনে�েপ �া� হইেলও, সীমার �সন� একপদ 
ভূিমও অ�সর হইেত সাহসী হইল না। সীমােরর �ল� উে�জনা বাণীেতও তাহােদর হ�পদ আর উ�ল না। সকেলরই �ভােতর �তী�া।  

িশিবর� ম�ীদল �দিখেতেছন, িশিবেরর চতুিদ� েকই িবপ� �সন�, আপনারা এক �কাের বি�! এ আগ�ক শ�র হ� হইেত পির�াণ না পাইেল মিদনা 
যাওয়া ক�ন। উভয় দলই ঊষােদবীর �তী�ায় দ�ায়মান। �েম �দী� দীপিশখার �তজ �াস হইেত আর� হইল-�ঘার অ�কাের তরলতা �েবশ 
কিরল। �দিখেত �দিখেত �ভাতবায়রু সিহত �ণ�ায়ী ঊষােদবী ধবল বসেন �ঘামটা টািনয়া, পূব� িদক হইেত রজনী-�দবীেক সরাইয়া সরাইয়া 
িদনমিণর আগমনপথ পির�ার কিরয়া িদেলন! উভয় দলই পর�েরর চে� পিড়ল।  

সীমার প� হইেত জৈনক অ�ােরাহী �সন� �তেবেগ িশিবেরর িনকট আিসয়া বিলেত লািগল, "�তামরা �য উে�েশ� �যখােন যাইেতছ, �া� হও! যিদ 
�ােণর আশা থােক গমেন �া� হও-আর যাইেত পািরেব না। যিদ চ�ু থােক, তেব চািহয়া �দখ, �তামরা মহারাজ এিজেদর �ধান বীর সীমােরর 
�কৗশেল এখন বি�! পেরর জন� �কন �াণ হারাইেব? �তামােদর সিহত মহারাজ এিজেদর �কান �কােরর বাদ-িবস�াদ নাই। �তামােদর �কান িবষেয় 
অভাব িক অনটন হইয়া থােক, বল-আমরা অভাব পূরণ কিরেত ��ত আিছ। মােন মােন �াণ লইয়া �-� রােজ� গমন কর। মিদনািভমুেখ যাইবার 

কথা আর মুেখ আিনেয়া না। যিদ এই-সকল কথা অবেহলা কিরয়া মিদনািভমুেখ যাইেত িকি�ৎ অ�সর হও, তেব, জািনেয়া, মরণ অিত িনকট। 
এখন �তামােদর ভাল-মে�র ভার �তামােদর হে�।" 

িশিবরবাসীেদর প� হইেত �কহ তাহার িনকেট আিসল না, �কহ তাহার কথায় উ�র কিরল না। িক� কথা �শেষর সিহত,-লােখ-লােখ ঝাঁেক-ঝাঁেক 

তীরসকল গগন আ�� কিরয়া, �াভািবক শ�শ� শে� আিসেত লািগল। আ�মণ ও বাধার আশা, অিত অ� সময়মেধ�ই সীমােরর অ�র হইেত 

অপসৃত হইয়া �গল। সীমােরর �সন�গণ আর িতি�েত পািরল না। আঘাত সহ� কিরেতেছ, মিরেতেছ, �কহ অ�ান হইয়া পিড়েতেছ, র�বমন 
কিরেতেছ, ব� হইেত রে�র ধারা ছু�েতেছ, চ�ু উ�াইয়া পিড়েতেছ, �ত-িব�ত হইয়া মহা অি�র হইয়া পলাইেতেছ; আবার �কহ ধরাশায়ী হইয়া 
নােক-মুেখ �শািণত উ�গীরণ কিরয়া �াণ িবসজ� ন কিরেতেছ।  



সীমােরর চাতুরী বুিঝয়া উঠা বড়ই ক�ন। সি�র ��ােব দূত ��রণ কিরল। িশিবর� �সন�গেণর সুতী� তীর তূণীের �েবশ কিরল, �ণকােলর জন� 
যু� �িগত রিহল।  

সীমার-��িরত দূেতর �াথ�না এই �য, "আমরা বহু দূর হইেত আপনােদর অনুসরেণ আিসয়া মহা�া� হইয়ািছ। আিজকার মত যু� �া� থা�ক;-
আগামী �ভােত আমরা ��ত হইব। যিদ িবেবচনা হয়, তেব িবনাযুে� মিদনার পথ ছািড়য়া িদব। আমার মহা�া�!" 

িশিবর� ম�ীদল মেধ� তুক�র ম�ী বিলেলন, "আমরা স�ত হইলাম, �া� শ�র িবরুে� অ� উে�ালন কিরেল, অে�র অবমাননা করা হয়। আমরা 
�া� হইলাম। �তামরা পথ�াি� দূর কর।" 

সীমারদূত যথািবিধ অিভবাদন কিরয়া ��ান কিরল।  

সীমার িচ�ায় ম� হইল। অেনক�েণর পর সীমােরর কথা ফু�ল-�কাশ� যুে� পািরব না। কখনই পািরব না। এই তীেরর মুেখ আমরা �িকেত পািরব 
না। �কৗশেল, না হয় অেথ� কায�িসি� হইেব, বাহুবেলর আশা বৃথা। সীমার উ�েলন। পিরচারকগণেক বিলেলন, "আমার এই সকল যু�সাজ, অ�শ�, 
�বশভূষা রািখয়া দাও, যিদ কখেনা অ� হে� লইবার উপয�ু হই, তেব লইব। নতুবা এই রািখলাম। সীমার আর উহা �শ� কিরেব না। যু�সাজ 
অ�শ� আমােদর উপয�ু নেহ, তুক� ও �তাগােনর �সন�গণই উহার যথাথ� অিধকারী।" 

�াদশ �বাহ 

তুিম না �সনাপিত! িছ িছ সীমার! তুিম �য এ�েণ এিজেদর �সনাপিত! কী অিভমােন বীরেবশ পিরত�াগ কিরয়া িভখারীর �বশ ধারণ কিরয়াছ? উ� 
পদ লাভ কিরয়াও কী �তামার িচর-নীচতা �ভাব যায় নাই? িছ িছ! �সনাপিতর এই কায�? বল �তা, আজ �কা� �সুম-কানেনর ��ু�ত কমলগু� 
সকল �গাপেন হরণ কিরেত ছ�েবশী হইেল? কী অিভ�ােয় অে� মিলন-বসন,-�ে� িভ�ার ঝুিল,-িশের জীণ� আ�রণ? এত কপটতা কার জন�? 
�তামার অ�েরর কপাট তুিমই খুিলয়া �দখ, �দখ �তা, বািহ�ক �বেশর সিহত তাহার �কান বেণ�র সি�লন আেছ িক-না? মেনর কথা মন খুিলয়া বল 
�তা, �তামার পূব�কথার সিহত �কান কথার সমতা আেছ িক-না? ও-হে� আর অ� ধিরেব না-তাহাই কী সত�? �সই অিভমােনই কী এই �বশ? আজ 
যুে� পরা� হইয়াছ বিলয়াই কী �সন�াধ�ে�র পদ পিরত�াগ কিরয়া িবরাগী? িক� সীমার এক� কথা! সূয�েদব অ�াচেল গমন কিরয়া দশ িদেনর 

মেধ� আর জগেত আিসেবন না,-বহু পির�েমর পর িকছু িদন িব�াম কিরেবন। বৎসরকাল আর িবধুর উদয় হইেব না, তাঁহার ��াড়� মৃগিশশু� 

হঠাৎ ��াড়�িলত হইয়া পিড়য়া মিরয়া িগয়ােছ। �সই দঃুেখ িতিন মহাকাতর! এ সকল অকথ�, �ভােবর িবপরীত কথাও িব�াস কিরেত পাির; িক� 
সীমার! �তামার বািহ�ক �বরাগ� ভাব �দিখয়া, অ�ের িবরাগ, সংসাের ঘৃণা, ধেম� আ�া জি�য়ােছ, ইহা কখেনা িব�াস কিরেত পাির না। সূয�েদব 
মধ�গগেন-উ�াপ �খর, তুিম একাকী �কাথায় যাইেতছ? ওিদেক �তামার �েয়াজন কী? ওরা �য �তামার শ�! শ�িশিবেরর িদেক এ �বেশ �কন? 

সীমার অিত গ�ীরভােব যাইেতেছ। িশিবেরর �াের উপি�ত হইেলই �হিরগণ বিলল, "�কান �াণীর �েবেশর অনুমিত নাই-তফাৎ!" �স �ার হইেত 
িবফলমেনারথ হইয়া অন� �াের উপি�ত। �সখােনও ঐ কথা। তৃতীয় �াের উপি�ত হইেল, �হিরগণ কক� শ বােক� িবেশষ অপমােনর সিহত তাড়াইয়া 
িদল। িনরাশ হইয়া চতুথ� �াের উপি�ত। �স �ােরর �হিরগণ নানা �কার কথা তর� উঠাইয়া আলােপ মন িদয়ািছল। সীমার ঈ�েরর নাম কিরয়া 
দ�ায়মান হইেতই �হরী তাড়াইয়া িদেত অ�সর হইল। িক� �কান অধ�� মহামিত বারণ কিরেলন এবং বিলেলন, "ফিকর িক চােহ িজ�াসা কর?" 
এ �ার তুক�িদেগর ত�াবধােন। িজ�াসা কিরেল সীমার ঈ�েরর নাম কিরয়া বিলল, "আিম সংসারত�াগী ফিকর। আমার �কান আশা নাই, িকছুই 
চািহ না! আপনারা �ক-�কাথা হইেত আিসয়ােছন, �কাথা যাইেবন জািনেত বাসনা। আর অন� �কানরূপ আশা আমার নাই।" 

�সন�াধ�� বিলেলন, "আপিন মহাধািম�ক। আশীব�াদ করুন, আমরা �য উে�েশ� আিসয়ািছ, তাহােত কৃতকায� হইয়া হািসমুেখ �যন �েদেশ িফিরয়া যাই, 
এই মা� বিললাম। আর �কান কথা বিলব না, তেব আপিন অনুমােন যতদূর বুিঝেত পােরন।" 

"আিম অনুমােন িক বুিঝব, আিম �তা অ�য�ামী নিহ?" 

"হজরত! িক কিরব। �ভুর আেদশ অে� �িতপাল�, ইহা আপিন জােনন।" 

"তাহা জািন;-িক� যাহারা কাপুরুষ, তাহারাই িনজ ম�ব� �কােশ স�ুিচত।"  





"আর িক ঘ�েব? আপনারাই সকল, আপনারাই বাহুবল।" 

"তা যাহা হউক, আপিন �কৗশল কিরয়া �তা আমার মন পরী�া কিরেতেছন না?" 

"যিদ তাহাই িবেবচনা কেরন, তেব আপিনই ঠিকেলন। আিম এখন আর িকছুই বিলব না। �কবল এইমা� বিলব �য, স��ােদবী �ঘামটা টািনয়া জগৎ 
অ�কার কিরেলই আপনােক �যন এখােন পাই। আিম িবদায় হইলাম-নম�ার।" 

"আপিন িবদায় হইেলন বেট, িক� আমার মেন অশাি�র বীজ �রাপন কিরয়া �গেলন।" 

সীমার ��পেদ আর এক পেথ �ৈসন�-মেধ� আিসয়া �েবশ কিরেলন। �সনাপিত মেহাদয়ও অিত মৃদমুৃদভুােব পদ িনে�প কিরেত কিরেত িশিবের 

আিসেলন। �হরী�য়ও িকি�ৎ পের িশিবের আিসল। িধ� �র তুক�য় �সনাপিত! িধ� �র অথ�!! 

�েয়াদশ �বাহ 

�ক জােন, কাহার মেন কী আেছ? এই অি�, চম�, মাংসেপশীজিড়ত �দেহর অ�র� �দয়খে� কী আেছ-তাহা �ক জােন? ভুপাল�য় িশিবরমেধ� শয়ন 

কিরয়া আেছন-রজনী �ঘার অ�কার, িশিবর� �হরীগণ জাগিরত,-হঠাৎ চতুথ� �াের মহা �কালাহল উি�ত হইল। �ঘার আত� নাদ, 'মার' 'ধর' 'কাট' 
'�ালাও' ইত�ািদ রব উ�ল। যাহারা জািগবার, তাহারা জািগয়া িছল; যাহারা ঐ সকল শ� ও �গালেযােগর �তী�ায় িছল, তাহারা �ঘার িন�ার 
ভােণই পিড়য়া রিহল। যাহারা যথাথ� িন�ায় অেচতন িছল, তাহারা ব��-সম� জািগয়া উ�ল, তাহােদর অ�রা�া কাঁিপেত লািগল; �কাথায় অ�, 
�কাথায় অ� িকছুই ি�র কিরেত পািরল না। �দিখেত �দিখেত অসংখ� অি�িশখা সহ� �কাের ধূম উ�গীরণ কিরেত কিরেত ঊে�� উ�েত লািগল। মহা 
িবপদ! কার কথা �ক শুেন, �কউ-বা ভূপিতগেণর অে�ষণ কের।  

ভূপিতগেণর মেধ� িযিন �সন�গেণর �কালাহল, অি�র দািহকাশি�র �ভােব জাগিরত হইয়ািছেলন, িতিন যাহা �দিখেলন, তাহােত িন�য় মরণ জািনয়া 
মেন মেন ঈ�ের আ�সমপ�ণ কিরেলন! ��ভােব ঈ�েরর নাম উ�ারণ কিরবার শি� নাই-ক�নভােব বে� মুখ ব�। শয�া হইেত উ�বার শি�ও 
নাই-হ� পদ ক�ন ব�েন আব�। যাহারা বাি�ল, তাহারা সকেলই পিরিচত, �কবল দইু-এক� মা� অপিরিচত। কী কিরেবন, �কান উপায় নাই! 
মহা মহা বীর হইয়াও হ� পদ ব�ন �যু� �কানও �মতা নাই! �দিখেত �দিখেত চ�ু�য়ও বে� আবৃত কিরয়া �ফিলল, �েম শয�া হইেত শূেন� শূেন� 

�কাথায় লইয়া চিলল। 

িশিবরমেধ� যাহারা যথাথ� িনি�ত িছল, তাহারা অেনেকই �িলয়া ভ�সাৎ হইয়া �গল। যাহারা এই ষড়যে� িল� িছল, তাহারা �কহই মিরল না, 
িশিবেরও থািকল না, সীমারদেল িমিশয়া �গল। অবিশে�র মেধ� �ক �ল� হুতাশন িনবারণ কের? �ক �ভুর অে�ষণ কের? �ক ম�ীদেলর স�ান লয়? 
আপন আপন �াণ লইয়াই মহাব��! 

ভূপিত�য়েক ব�ন-দশােতই িশিবের লইয়া সীমার িনিদ�� আসেন বিসল। বি��েয়র ব�ন, চে�র আবরণ �মাচন করাইয়া স�েুখ দ�ায়মান 
করাইল। গায় গায় �হরী। পদমা�ও �হিলবার সাধ� নাই! চে� �দিখেলন �য, তাঁহােদর কতক �সন� ঐ দেল দ�ায়মান-মহা হেষ� ব� িব�ার কিরয়া 

দ�ায়মান,-িক� সীমােরর আ�াবহ। 

সীমার বিলল, "আপনারা মহারাজ এিজেদর িবরুে� হািনফার সাহােয� মিদনায় যাইেতেছন, �সই অপরােধ অপরাধী এবং আমার হে� বি�। মহারাজ 
এিজ� �য়ং আপনােদর িবচার কিরেবন, ফলাফল তাঁহার হে�। আিম আপনািদগেক এখনই দােমে� লইয়া যাইব। আপনারা বি�!" এই বিলয়া 
ভূপিত�য়েক পুনরায় ব�ন কিরেত আ�া কিরয়া দরবার ভ� কিরল।  

সীমার-িশিবের আনে�র লহরী ছু�ল। সে� সে� �ভােতর �তী�া-গত রজনীেত সীমার �ভােতর �তী�ায় িছল, এখেনা �ভােতর �তী�ায় আেছ। 
দ�িশিবেরও �ভােতর �তী�া। িশিবর� �সন� যাহারা পলাইয়া �াণ র�া কিরয়ািছল, তাহােদরও �ভােতর �তী�া। এ �ভাত কাহার পে� সু�ভাত 
হইেব, তাহা �ক বিলেত পাের? দ�ীভূত িশিবেরর অি� এখেনা িনব�াণ হয় নাই। কত �সন� িন�ার �কােল অেচতন অব�ায় পুিড়য়া মিরয়ােছ, কত 
�লাক অধ� �পাড়া হইয়া ছ�ফ� কিরেতেছ। ভূপিতগেণর অব�া কী হইল, তাঁহারা পুিড়য়া খাক হইয়ােছন-িক পলাইয়া �াণ র�া কিরয়ােছন,-পলািয়ত 



�সন�গণ তাহার িকছুই জািনেত পাের নাই। যাহােদর স�েুখ ভূপিতগণেক বাি�য়া লইয়া িগয়ােছ তাহারা �ক �কাথায় লুকাইয়া আেছ, এখেনা জানা যায় 
নাই।  

আজ সীমােরর অ�ের নানা িচ�া। এ িচ�ার ভাব িভ�, আকার িভ�, �কার িভ�। কারণ-সুেখর িচ�ার ইয়�া নাই, সীমা নাই, �শষ নাই। �য 
কায�ভার ম�েক �হণ কিরয়া দােম� হইেত যা�া কিরয়ািছল, সব�েতাভােবই তাহােত কৃতকায� হইয়ােছ। মেন আনে�র তুফান উ�য়ােছ, তরে�র 
উপর তর� উ�য়া মহা �গালেযাগ কিরেতেছ। ধনলাভ, ময�াদাবৃি�, কী পদবৃি�, কী হইেব, কী চািহেব, কী �হণ কিরেব, তাহার িকছুই ি�র কিরেত 

পািরেতেছ না। রজনী �ভাত হইল। জগৎ জািগল, �থেম প�ী�ল, �শেষ মানবগণ, িব�র ন িব�পিতর নাম মুেখ কিরয়া জািগয়া উ�ল। পূব�গগেন 
রিবেদব আরি�ম �লাচেন �দখা িদেলন। গত িদবাবসােন �য কারেণ মিলনমুখ হইয়া অ�াচেল মুখ ঢািকয়ািছেলন, আজ �যন �স ভাব নাই। �ঘার 
�লািহত, অসীম �তজ-�দিখেত �দিখেত �সই �খর িকরণ িবকীণ� কিরয়া �েমই অ�সর হইেত লািগেলন।  

সীমার দােম� যা�ার আেয়াজেন ব��,-�সন�গণ সািজেতেছ, অ� সকল সি�ত হইয়া আেরাহীর অেপ�ায় রিহয়ােছ, বাজনার �রাল �েমই বািড়েতেছ, 
িবজয়-িনশান উ�ে�ণীেত ঊে�� উ�য়া �ীড়া কিরেতেছ, এমন সময় �যন রিবেদেবর ��িলত অি�মূিত� র সিহত পূব�িদেক �ায় ল�ািধক �দবমূিত� র 

সশ� আিবভ� াব। কী দশৃ�! কী চমৎকার �বশ! �ণ� রজত িনিম�ত দে� কারুকায�খিচত পতাকা। অ�পদিবে�েপর �ই-বা কী মেনাহর! অে�র 

চাকিচক� আেরা মেনাহর, সূয�েতেজ অিত চমৎকার দশৃ� ধারণ কিরয়ােছ। সীমার আ�য�াি�ত হইল! পতাকার িচ� �দিখেত �দিখেত তাহার বদেন 
িবষাদ-কািলমা �রখার শত শত িচ� বিসয়া �গল, অ� িশহিরয়া উ�ল, �দয় কাঁিপেত লািগল, চ�ল অি� ি�র হইল। মুেখ বিলল, "এ কার �সন�? 
এ �য নূতন �বশ, নূতন আকৃিত, নূতন সাজ। উে�াপির ড�া, নাকাড়া, িনশান-দ� উ�পৃে� দ�ায়মান, আকার-�কার বীরভােবর পিরচয় িদেতেছ! 
বংশীরেব উ�সকল মেনর আনে� নািচেত নািচেত আিসেতেছ। এরা কারা? �সন�! এ কার �সন�?" 

উ�পৃে� নিকব উৈ�ঃ�ের �ঘাষণা কিরয়া বিলেতেছ �য, "ইরােকর অিধপিত ম�হাব কা�া, হজরত �মাহা�দ হািনফার সাহােয� মিদনায় যাইেতেছন, 
যিদ গমেন বাধা িদেত কাহােরা ই�া থােক, স�খু সমের দ�ায়মান হও! না হয় পরাজয় �ীকারপূব�ক পথ ছািড়য়া �াণ র�া কর!" 

এই সকল কথা সীমােরর কেণ� িবষসংযু� তীেরর ন�ায় িবিঁধেত লািগল। �তাগােনর �সন�মেধ� যাহারা িনশীথ সমেয় �ল� অনল হইেত �াণ বাঁচাইয়া 
সীমার-ভেয় জ�েল লুকাইয়ািছল, তাহারা ঐ মধুমাখা �র শুিনয়া মেহা�ােস িনকেট আিসয়া বিলেত লািগল, "বাদশাহ নামদার! আমােদর দদু�শা 
শুনুন।" 

�সন�গণ গমেন �া� িদয়া দ�ায়মান হইল। ইরাক-অিধপিত �সন�গেণর স�েুখ ��ণীেভদ কিরয়া িববরণ িজ�াসু হইেল, ভু�েভাগী �সন�গণ তাঁহার 
স�েুখ রাে�র ঘটনা সমুদয় িববৃত কিরল। আেরা বিলল, "বাদশাহ নামদার! ঐ �য �ল� হুতাশন �দিখেতেছন, উহাই িশিবেরর ভ�াবেশষ; এখন 
পয�� খােক পিরণত হয় নাই! কত �সন�, কত উ�, কত আহারীয় �ব�, কত অথ�, কত বীর, �য ঐ মহা-অি�র উদর� হইয়ােছ, তাহার অ� নাই। 
�তাগান এবং তুক�র ভূপিত�য় �মাহা�দ হািনফার সাহােয� মিদনায় যাইেতিছেলন; এিজ� �সনাপিত সীমার রাে� দসু�তা কিরয়া মহা অনথ� ঘটাইয়ােছ, 
ভূপিত�য়েক বি� কিরয়া ঐ িশিবের লইয়া িগয়ােছ, এখন দােমে� লইয়া যাইেব। গতকল� �াতঃকাল হইেত িদবা ি��হর পয�� আমরা �কবল তীেরর 
লড়াই কিরয়ািছলাম। িবপ�িদগেক এক পদও অ�সর হইেত িদয়ািছলাম না। �শেষ সি�র ��াব কিরয়া ঐিদেনর জন� যু� ব� রািখল, তাহার পর 
রাে� এই ঘটনা। সীমার ভয়ানক চতুর। বাদশাহ নামদার! িমথ�া সি�র ভাণ কিরয়া �শেষ এই সব�নাশ কিরয়ােছ।" 

ম�হাব বিলেলন, "�তামরা বিলেত পার, এ �কা� সীমার?" 

"বাদশাহ নামদার! গতকল� ইহার পিরচয় পাওয়া িগয়ােছ। এই সীমারই �হে� ইমাম �হােসেনর িশর খ�র �ারা খি�ত কিরয়ািছল। এই সীমারই 
ইমাম �হােসেনর বুেকর উপর বিসয়া দইু হােত খ�র চালাইয়া মহাবীর নােম খ�াত হইয়ােছ, ল� টাকা পুর�ারও পাইয়ােছ। পাষাণ�াণ না হইেল এত 
�লাকেক আগুেন �পাড়াইয়া মািরেত পািরত িক?" 

ইরাক-ভূপিত চ�ু আরি�ম কিরয়া, "উহু! তুিম �সই সীমার! হায়! তুিম �সই!" এই কথা বিলয়া অ� িফরাইেলন। �সন�গণও �ভুর প�াৎ প�াৎ 
অ� চালাইল। অ�পদ িনি�� ধুলারািশেত চতু�া�� অ�কার হইয়া �গল! �বল ঝ�াবােতর ন�ায় ম�হাব কা�া সীমারিশিবর আ�মণ কিরেলন। 
অে�র দাপট, অে�র চাি�চক� �দিখয়া সীমার চতুিদ�ক অ�কার �দিখেত লািগল। আজ িন�ার নাই। কা�া �য়ং অিস ধিরয়ােছন, আর র�া নাই।  



ম�হাব বিলেত লািগেলন, "সীমার! আিম �তামােক বাল�কাল হইেত িচিন, তুিমও আমােক �সই সময় হইেত িবেশষরূেপ জান। আর িবল� �কন? 
আইস, �দিখ �তামার দি�ণ হে� কত বল? (��ােধ অধীর হইয়া) আয় পামর! �দিখ �তার খ�েরর কত �তজ!" 

সীমার ম�হাব কা�ার বলিব�ম পূব� হইেতই অবগত িছল। তাঁহার সিহত স�খু সমরাশা দূের থা�ক, ভেয় কাঁিপেত লািগল। কী বিলেব, কাহােক কী 
আ�া কিরেব, িকছুই ি�র কিরেত পািরল না।  

ম�হাব কা�া �সন�গণেক বিলেলন, "�সই সীমার! এ �সই সীমার! ইহার ম�ক �দহ িবি�� কিরেত আমার জীবনপণ। এ �সই পািপ�, এ �সই নরাধম 
সীমার! আইস, আমার সে� আইস, িবষম িব�েম চতুিদ�ক হইেত পামেরর িশিবর আ�মণ কির।" কা�া অে� কশাঘাত কিরেতই অ�ােরাহী �সন�গণ 
�ঘারিননােদ িসংহিব�েম সীমার-িশিবেরাপির যাইয়া পিড়ল। আজ সীমােরর মহা স�ট সময় উপি�ত। আ�র�ার অেনক উপায় উ�াবন কিরল, 
িক� িকছুেতই িকছু হইল না, িকছুই কােয� আিসল না। পরাভব �ীকােরর িচ� �দখাইল, �কান ফল হইল না; কা�া �সিদেক দ�ৃপাতও কিরেলন না, 
�কবল মুেখ বিলেলন, "সীমার! �তার সে� যুে�র রীিত িক? �তার সে� সি� িক? তুই �কাথায়? শী� আিসয়া আমার তরবািরর নীেচ �� পািতয়া 
�দ। �তােক পাইেলই আিম যুে� �া� হই, �তার �সন�গেণর �াণবধ হইেত িবরত হই। তুই �কন �গাপনভােব আিছ�? তুই িন�য়ই জািনস, আজ �তার 
িন�ার নাই! এই অ�চ�মেধ� �তার �াণ,-�তার �সন�সাম� সকেলর �াণ বাঁধা রিহয়ােছ। এক� �াণীও এ চ� �ভদ কিরয়া যাইেত পািরেব না। 
িন�য় জািন�, �তােদর সকেলর জীবন আমােদর তরবািরর �তেজর উপর িনভ� র কিরেতেছ। তুই �সই সীমার! আবার আজকাল মহাবীর সীমার নােম 
পিরিচত; শুিনলাম, তুই নািক এিজেদর �সনাপিত? �তার আ�েগাপন িক �শাভা পায়? িছ িছ, �সনাপিতর নাম ডুবাইিল! মহাবীর নােম কল� 
রটাইিল! �তার অধীন� �সন�গেণর িনকট অপদ� হইিল! ভীর ুকাপুরুেষর পিরচয় �দান কিরিল! িনেজও মিজিল, অপরেকও মজাইিল! �তার শু� 
িনশােন ভুিলব না; তুই গতকল� যাহা কিরয়ািছস, তাহােত সি�র ��াব আর কেণ� কিরব না। �তার �কান �াথ�নাই �াহ� কিরব না! তুই �য �খলা 
�খিলয়ািছস, �য আগুন �ািলয়ািছস, তাহার ফল চে�র উপেরই রিহয়ােছ,-এখেনা �িলেতেছ, এখেনা পুিড়েতেছ। তুই অেনক �কােরর �খলা 
�খিলয়ািছ�। কী ধূত�! পরকােলর পথও এেকবাের িন��ক কিরয়া রািখয়ািছ�! �তার িচ�া কী? �তার মরেণ ভয় কী? �তাগান, তুক� ভূপিত�েয়র �য 
দশা ঘ�য়ােছ, ইহা তাঁহােদর �ম নেহ। িব�াস না হইেল িব�াসঘাতকতা কিরবার সাধ� কার? আিম িন�য় বিলেতিছ, �তার জীবন-�দীপ িনব�াণ না 
কিরেল আমার অ�েরর �ালা িনবারণ হইেব না!" 

কা�া কথা বিলেতেছন, এিদেক সীমােরর �সন�দল বাতাহত কদলীর ন�ায় কা�ার �সন�হে� পিতত হইেতেছ, কথা� বিলবার অবসর পাইেতেছ না, 
িনব�াক র�মাখা হইয়া ভূতেল পিড়েতেছ! সীমার �কানও চাতুরী কিরয়া আর উ�ােরর পথ আিব�ার কিরেত পািরল না। বহু িচ�ার পর ি�র হইল 
�য, "ভূপিত�য়েক ছািড়য়া িদেলই �বাধ হয় ম�হাব কা�া যুে� �া� িদেবন। বাঁিচেল �তা পেদা�িত? আজ এই কালা�ক কােলর হ� হইেত র�া পাইেল 
�তা অন� আশা? অদেৃ� যাহাই থা�ক, ঘটনাে�াত �যিদেক যায়, �সই িদেকই অ� ভাসাইব; এ�েণ ভূপিত�য়েক ছািড়য়া �দওয়াই যুি�স�ত।" 

সীমার ভূপিত�য়েক িন�ৃিত িদল। �তাগান এবং তুক�র ভূপিত�য়েক �দিখয়া ম�হাব কা�া সাদের এবং িম� স�াষেণ বিলেলন, "ঈ�র আপনািদগেক 
র�া কিরয়ােছন, আর িচ�া নাই। �সন�সাম�, আহারীয় �ব�, অথ� ইত�ািদ যাহা ভ�ীভূত হইয়ােছ, �স জন� দঃুখ নাই। িবপদ�� না হইেল িনরাপেদর 
সুখ কখেনাই �ভাগ করা যায় না; দঃুখেভাগ না কিরেল সুেখর �াদ পাওয়া যায় না। �াতাগণ! কথা কিহবার সময় অেনক পাইব, িক� সীমার 
হাতছাড়া হইেল আর পাইব না। আপনারা আমার সাহায�ােথ� অ� ধারণ করুন, ঐ অ� সি�ত আেছ, অে�র অভাব নাই। �য অ� লইেত ই�া কেরন, 
র�ীেক আেদশ কিরেলই �স তাহা �যাগাইেব; িবলে�র সময় নেহ, শী� সি�ত হইয়া আমায় সাহায� করুন, যুে� ব�াপৃত হউন। �দিখ, সীমার যায় 
�কাথা!" 

সীমােরর �সনাগণ �সনাপিতর কাপুরুষতা �দিখয়া বিলয়া উ�ল, "িছ! িছ! আমরা কাহার অধীনতা �ীকার কিরয়ািছ? এমন ভীরু�ভাব নীচমনার 
আ�াবহ হইয়া সমরসােজ আিসয়ািছ? িছ! িছ! এমন �সনাপিত �তা কখন �দিখ নাই! িবনাযুে� �সন��য় কিরেতেছ। িক কাপুরুষ! যু� কিরবার 
আ�াও মুখ হইেত বিহগ�ত হইেতেছ না। িছ! িছ!-এমন �যা�া �তা জগেত �দিখ নাই! িধ� আমািদগেক! এমন ভীরু�ভাব �সনাপিতর অধীেন আর 
থািকব না! চল, �াতাগণ! চল, ঐ বীর-�কশরীর আ�াবহ হইয়া �াণ র�া কির, যিদ বল, আমািদগেক তাহারা িব�াস কিরেব না; িব�াস না করুক 
আেগ-পােছ উহােদর হােতই মরণ-িন�য়ই মরণ। চল, ঐ মহাবীর ম�হাব কা�ার পদানত হই, অদেৃ� যাহা থােক হইেব।" 

সীমার-�সন�গণ "জয় �মাহা�দ হািনফা! জয় �মাহা�দ হািনফা!" মুেখ উ�ারণ কিরয়া িবপ�দল স�েুখ দ�ায়মান হইল এবং তরবাির আিদ সমুদয় 
অ� তাহােদর স�েুখ রািখয়া িদয়া আ�সমপ�ণ কিরল। মহাবীর ম�হাব তাহািদগেক অভয়দােন আ�� কিরয়া সাদের �হণ কিরেলন িক� অ� লইেত 
িদেলন না।  



সীমার অথ�েলাভ �দখাইয়া, পেদা�িত আশা িদয়া, অেথ� বশীভূত কিরয়া, �য সকল �সন� ও �সন�াধ��েক িনজ িশিবের আনাইয়ািছল, তাহারা বিলেত 
লািগল, "আমরা �য ব�বহার কিরয়ািছ, সীমােরর �হেক পিড়য়া �য �কা� কিরয়ািছ, ইহার �িতফল অবশ�ই পাইেত হইেব! কী �েম পিড়য়া এই 
�কােয� �যাগ িদয়ািছলাম। এ পােপর �ায়ি�� না হইয়া যায় না,-হওয়াই উিচত। িক� এখন কথা এই �য, �সনাপিত মহাশয় িনজ �সন�িদগেক �বেশ 
রািখেত যখন অ�ম, আমােদর দশা কী হইেব, অিত অ� সমেয়র মেধ�ই আমরা কা�ার হে� ধরা পিড়ব। �কান িদক হইেতই আর জীবেনর আশা 
নাই। এ অব�ায় আর িবল� করা উিচত নেহ। �কান িদক হইেতই আমােদর জীবেনর আশা নাই। আর িবল� কিরব না; ভাই সকল! যত স�র হয়, 
মহাবীর ম�হাব কা�ার হে� আ�সমপ�ণ কিরব িক� �সনাপিত মহাশয়েক রািখয়া যাইব না। �শেষ ভিবতেব� যাহা থােক, হইেব। আমরাই িবখ�াত 
�যা�া, আমােদর এ কল�-কািলমা-�রখা জগেত িচরকাল সমভােব আঁকা থািকেব। মেন হইেলই বিলেব, তুক� �সেন�র �সন�াধ�� অথ�েলােভ 
িব�াসঘাতকতার কায� কিরয়া সব�নাশ কিরয়ােছ। ভাই সকল! তাহােতই বিল, কথার �শেষ আর এক� কথা সংল� কিরয়া রািখয়া যাই,-সীমার! 
সীমার! সীমার!" 

সীমার-িশিবর মধ� হইেত �ঘার রেব-"জয় ইরাক-অিধপিত! জয় �মাহা�দ হািনফা" রব হইেত লািগল। মু�ত� মেধ� সীমােরর হ�পদ ব�ন কিরয়া 
রণ�া�েণ ম�হাব কা�ার স�েুখ রািখয়া করেজােড় বিলেত লািগল, "আমরা অপরাধী, দ�িবধান করুন! বাদশাহ নামদার! �সনাপিত মহাশয়েক 
বাঁিধয়া আিনয়ািছ, �হণ করুন।" 

ম�হাব কা�া, �থেম সীমােরর চাতুরী মেন কিরয়া, �তহে� অিস চালেন �বৃ� হইয়ািছেলন। পের আমূল বৃ�া� শুিনয়া বিলেলন, "�সন�গণ �তামরাই 
বাহাদরু, �তামরাই সীমােরর র�ক, �তামরাই সীমারেক বি�ভােব লইয়া আমার সিহত মিদনায় চল। �মাহা�দ হািনফার স�েুখ �তামােদর এবং 
সীমােরর িবচার হইেব।" 

এিদেক কা�া �সন�গণেক �গাপেন আ�া কিরেলন, "িবে�াহী �সন� ও সীমারেক �কৗশেল মিদনায় লইেত হইেব; সাবধান! উহােদর এক� �াণীও �যন 
হাতছাড়া না হয়। িবেশষ, সীমার বড় ধূত� ।" এই আেদশ কিরয়া ম�হাব কা�া মিদনািভমুেখ যা�া কিরেলন।  

জগদীশ! �তামার মিহমার অ� নাই। কাল িক কিরেল! আবার রাে� কী ঘটাইেল! �ভােতই-বা কী �দখাইেল! আবার এখনই-বা িক �কৗশল খাটাইয়া 
িক �খলা �খলাইেল! ধন� �তামার মিহমা! ধন� �তামার কািরগির! �য ফণীর �ারা দংশন করাইেল, �সই িবষধর ফণীর িবষই ঔষধ কিরয়া িনিব�ষ 
কিরয়া িদেল! ধন� �তামার মিহমা! ধন� �তামার লীলা! 

যাও সীমার, মিদনায় যাও। �তামার বাক� সফল। আর ও-হােত �লৗহ-অ� ধিরেত হইেব না। যাও, মিদনায় যাও! মিদনায় িগয়া �তামার কৃতকােয�র 
ফলেভাগ কর! �সখােন অেনক �দিখেব;-�স �া�ের অেনক �দিখেত পাইেব। �তামার �াণ-�িতমা ি�য়সখা ওে� অলীদেক �দিখেত পাইেব। অ�, িশিবর, 
অ�, যু�, �যা�া, সমরা�ণ-সকলই �দিখেত পাইেব; িক� তুিম পরহে� থািকেব। সীমার! একবার মেন কিরেয়া, সীমার! �ফারাত�েলর ঘটনা 

একবার মেন কিরেয়া। আজেরর কথা মেন কিরেয়া। তুিম জগৎ কাঁদাইয়াছ; বন, উপবন, পব�ত, িগিরগুহা, গগন, ন��, চ�, সূয�, বায় ু�ভদ 
কিরয়া চতুিদ�ক হইেত �য �দয়-িবদারক শ� উে�ালন করাইয়াছ, �স কথাটাও একবার মেন কিরেয়া। এই �সিদেনর কথা! হােত-হােতই এই ফল।-
ইহােত আর আশা কী? এ ন�র জীবেন, এ অ�ায়ী জগেত আর আশা কী? সীমার! �ােত �তামার মেন �য ভাবনা িছল, এই�েণ তাহার কী িকছু 
আেছ? বল �তা মানুেষর সাধ� কী? বাহুবল, অথ�বল লইয়া মূেখ�রাই দপ� কের। তুিম না দােমে�র অিভমুেখ মহাহেষ� যা�া কিরয়ািছেল? সুখসমেয় 
সুযা�ার িচ��রূপ কত পতাকাই না উড়াইয়ািছেল? কত বাজনাই-না বাজাইয়ািছেল? �দখ �দিখ, মু�ত� মেধ� কী ঘ�য়া �গল! ভিবষ�তগেভ�  �য িক 

িনিহত আেছ, তাহা জািনবার কাহােরা সাধ� নাই। যাও সীমার, মিদনায় যাও, �তামার কৃতকােয�র ফল �ভাগ কর। 

চতুদ�শ �বাহ 

হায়! হায়! এ আবার কী? এ দশৃ� �কন চে� পিড়ল? উহু! কী ভয়ানক ব�াপার। উহু! কী িনদারুণ কথা! এ �বাহ না িলিখেল কী "উ�ার-পব�" 
অস�ূণ� থািকত, না িবষাদ-িস�ুর �কান তরে�র হীনতা জি�ত? বৃি� নাই, তাই সীমােরর ব�েন মেন মেন একটু সুখী হইয়ািছলাম। িক� এখন �য 
�াণ যায়! এ িবষাদ-�বােহ এখন �য �াণ যায়! হায়! হায়! এ িস�ুমেধ� িক মহােশােকর কে�াল�িন িভ� আন� িহে�ােলর সামান� ভাবও থািকেব 
না; হায় �র কৃপাণ! আবরণিবহীন কৃপাণ!! এিজেদর হে� কৃপাণ!!! স�েুখ মিদনার ভাবী রাজা, ঊ��দেৃ� দ�ায়মান। িতন পাে�� সি�ত �হরী,-এক 
পাে�� �হরী নাই। হাসেনবানু, সাহারাবানু, জয়নাব �ভৃিতর দিৃ�র বাধা না জে�-জয়নােলর িশরে�দন ��ে� তাঁহােদর চে� পেড়, �সই উে�েশ�ই 
বি�গৃেহর স�েুখ বধ�ভূিম এবং �সই িদক �হরীশূন�! স�ােনর ম�ক কী �কাের ধরায় লুি�ত হয়, তাহাই মাতােক �দখাইবার জন� �স িদক 



�হরীশূন�! এিজ� অিসহে� জয়নাল স�েুখ দ�ায়মান।-মারওয়ান নীরব, পুরবািসগণ নীরব, দশ�কগণ �ানমুেখ নীরব। এ ঘটনা �কহ ই�া কিরয়া 
�দিখেত আেস নাই। �হিরগণ বলপূব�ক নগরবািসগণেক ধিরয়া আিনয়ােছ।  

এিজেদর আ�ায় �য সময় জয়নাল আেবদীন বি�গৃহ হইেত বলপূব�ক আিনয়ােছ, �সই সময় হাসেনবানু অৈচতন� হইয়ােছন, �সই চ�ু আর উ�ীিলত 
হয় নাই। সাহারাবান,ু জয়নাব, িবিব সােলমা, জয়নােলর হািস হািস মুখখািনর �িত ি�র �নে� চািহয়া আেছন। িনিমষশূন� চে� জেলর ধারা 
বিহেতেছ-অ�ের, �দেয়, �ােস, ��ােস �সই িবপ�ারণ ভগবােনর নাম, সহ� বেণ� সহ� �কাের, িনঃশে� বিণ�ত হইেতেছ-জািগেতেছ! 

এিজ� বিলল, "জয়নাল! �তামার জীবেনর এই �শষ সময়। �কান কথা বিলবার থােক �তা বল। �তামার পরমায় ু�শষ হইয়ােছ। ঊ��দিৃ�েত নীরেব 

আকাশপােন চািহয়া থািকেল আর িক হইেব? আিম ভািবয়ািছলাম, তুিম আমার বশ�তা �ীকার কিরেব, আমার নােম �খাৎবা পিড়েব, আমােক রাজা 
বিলয়া মান� কিরেব, আিম �তামােক �মা কিরব। ঘটনা�েম তাহা ঘ�ল না, কােজই শ�র �শষ রািখেত নাই-হােত পাইয়াও ছািড়েত নাই। আিম 
িন�য় জািনয়ািছ, তুিম আমার বশ�তা �ীকার কিরেব না; এ অব�ায় �তামােক আর জীিবত রািখেত পাির না। জীিবত রািখয়া সব�দা সি�হান থাকা 
আমার িবেবচনায় ভাল �বাধ হয় না। জয়নাল! ঊে�� কী আেছ? অন� আকােশ সূয� িভ� আর কী আেছ? তুিম আকােশ িক �দখ? আমায় �দখ! 
আমার হ�ি�ত শািণত কৃপােণর �িত চািহয়া �দখ। �তামার মরণ অিত িনকট; যিদ �কান কথা থােক, তেব বল। আিম মেনােযােগর সিহত শুিনব।" 

জয়নাল আেবদীন বিলেলন, "�তামার সিহত আমার �কান কথা নাই! আমার জীবন-মরেণ �তামার সমান ফল। আিম বাঁিচয়া থািকেলও �তামার 
িন�ার নাই, মিরেলও �তামার িন�ৃিত নাই; বি�খানায় থািকেলও �তামার উ�ার নাই।" 

এিজ� সেরােষ বিলল, "এখেনা আ�ধ�া! এখেনা অহ�ার! এখেনা ঘৃণা! এখেনা এিজেদ ঘৃণা! এ সমেয়ও কথা বাঁধুনী। �দ�, এিজেদর িন�ৃিত আেছ 
িকনা? �দ� এিজেদর উ�ার আেছ িক-না? জীবেন-মরেণ সমান ফল? �দ� জীবেন-মরেণ সমান ফল! এই �দ� জীবেন-মরেণ সমান-" 

এিজ� তরবাির উে�ালন কিরেতই মারওয়ান বিলল, "বাদশাহ নামদার! একটু অেপ�া করুন। ঐ �দখুন, ও��ব অলীেদর �সই িনিদ�� িব�াসী কােসদ 
অ�ােরাহী হইয়া মহােবেগ আিসেতেছ। ঐ �দখুন আিসয়া উপি�ত হইল। একটু অেপ�া করুন। যিদ হািনফার জীবন �শষ হইয়া থােক, তেব �স সংবাদ 
জয়নালেক শুনাইয়া কায� �শষ করুন। শ�র �শষ, কােয�র �শষ, সকল �শষ এেকবােরই হইয়া যাউক! বাদশাহ নামদার! একটু অেপ�া করুন।" 

এিজেদর হ� নীেচ নািমল। কােস� কী সংবাদ লইয়া আিসল, শুিনেত মহাব��, অিত অ� সমেয়র জন� জয়নালবেধ �া�-কােসেদর �িত তাহার ল��। 

কােস� অিভবাদন কিরয়া, ওে� অলীেদর িলিখত প� মারওয়ােনর হে� িদয়া মিলনমুেখ করেজােড় দ�ায়মান হইয়া রিহল। মারওয়ান উৈ�ঃ�ের প� 
পাঠ কিরেত লািগল- 

"মহারাজািধরাজ এিজ� বাদশাহ নামদােরর সব��কােরর জয় ও ম�ল আ�াবহ িক�েরর িনেবদন এই �য, �মাহা�দ হািনফা চতুদ�শ সহ� �সন�সহ 
মিদনার িনকটবত� �া�ের আিসয়া যুে� �বৃ� হইয়ােছন। এ পয�� নগের �েবশ কিরেত পােরন নাই। �থমিদেনর যুে� আমার সহ�ািধক �সন� 
মানবলীলা স�রণ কিরয়ােছ। আগামীকল� �য কী ঘ�েব তাহা �ক বিলেত পাের? যত শী� হয় মারওয়ানেক অিধক পিরমােণ �সন�সহ আমার সাহােয� 
��রণ করুন। হািনফােক বি� করা দূের থা�ক, মারওয়ান না আিসেল িচরদাস অলীদ �বাধ হয় দােমে�র মুখ �দিখেত পাইেব না।" 

এিজ� একটু িচ�া কিরয়া বিলল, "কী িবপদ! এ আপদ �কাথায় িছল? একিদেনর যুে� হাজার �সেন�র অিধক মারা পিড়য়ােছ, এ কী কথা!" 

মারওয়ান বিলল, "বাদশাহ নামদার! এ সময় একটু িবেবচনার আবশ�ক, বি�র �াণ িবনাশ কিরেত কত�ণ।" 

"না-না ও-সকল কথা, কথাই নেহ। জয়নালেক আর জগেত রাখা যাইেত পাের না। আিম �তামার �মপূণ� উপেদশ আর শুিনেত ই�া কির না।" 

পুনরায় তরবাির উে�ালন কিরেতই দশ�কগণ মেধ� মহােগালেযাগ উপি�ত হইল। �কহ িপছু হ�ল, �কহ পিড়য়া �গল, �কহ উভয় পাে�� ধা�া খাইয়া 
এক পাে�� সিরল, জনতা �ভদ কিরয়া ি�তীয় সংবাদবাহী এিজেদর স�েুখ উপি�ত হইয়া �ানমুেখ বিলেত লািগল, "মহারাজ! �া� হউন! জয়নালবেধ 
�া� হউন! বড়ই অম�ল সংবাদ আিনয়ািছ। সাধারেণর সমে� বিলেত সাহস হয় না।" 



এিজ� মহােরােষ বিলল, "এখােন �মাহা�দ হািনফা নাই,-বল।" সংবাদবাহী বিলল, "আমরা যাইয়া �দিখ �সনাপিত সীমার বাহাদরু িনশীথ সমেয় 
�সন�গণেক িতন ��ণীেত িবভ� কিরয়া িবপ�গেণর িশিবর �ব�ন কিরয়া রিহয়ােছন। �ভাতবায়ুর সিহত িবপ�দল হইেত অসংখ� তীর বষ�ণ হইেত 
লািগল, ি��হর পয�� অিব�া� তীর চিলল। আমােদর �সনাপিত একপদ ভূিমও অ�সর হইেত পািরেলন না; �েম �সন�গণ শরাঘােত জ� জ�  হইয়া 
ভূতলশায়ী হইেত লািগল। �সনাপিত সীমার িক মেন কিরয়া সি�সূচক শু� পতাকা উড়াইয়া িদেলন, িকছুই বুিঝলাম না,-যু� ব� হইল। �কান প� 
হইেতই আর যুে�র আেয়াজন �দিখলাম না। স��া উ�ীণ� হইল, িনশার গভীরতার সিহত িবপ� িশিবের মহােগালেযাগ উপি�ত হইল। তাহার পর 
�দিখলাম �য িবপ� িশিবের আগুন লািগয়ােছ-�দিখেত �দিখেত কত অ�, কত �সন� পুিড়য়া মিরল। তাহার পর �দিখলাম, িশিবর� ভূপিত�য়েক 
বি�ভােব �সনাপিত মহাশয় িশিবের লইয়া আিসেলন, আনে�র বাজনা বািজয়া উ�ল। �ভাত পয�� মহাআন�। সূয� উদয় হইেলই িশিবর ভ� 
কিরয়া �সনাপিত মহাশয় দােম�নগের আিসবার উেদ�াগ কিরেতেছন, এমন সময় পূব� িদক হইেত বহুসংখ�ক অ�ােরাহী �সন� িবেশষ সি�তভােব 
আিসয়া উপি�ত হইল। িবপ� দেলর মেধ� যাহারা পলাইয়া গত রাে�র �ল� হুতাশন হইেত �াণর�া কিরয়ািছল, দূর হইেত তাহােদর জাতীয় 
িচ�সংযু� পতাকা �দিখয়া তাহারা ঐ আগ�ক দেল �েম �েম িমিশেত লািগল। দেলর অিধনায়ক �যমন রূপবান, �তমনই বলবান। পলািয়ত 
�সন�গেণর মুেখ িক কথা শুিনয়া িতিন চে�র পলেক আমােদর �সনাপিত মহাশয়েক �সন�গণসহ অ�ােরাহী �সন� �ারা িঘিরয়া শৃগাল-��ুেরর ন�ায় 
এেক-এেক িবনাশ কিরেত লািগেলন। �সনাপিত মহাশেয়র �সন�গণ �যন মহামে� �মািহত-�যন মায়া�ভােব আ�িব�তৃ! শ�র তরবাির-�তেজ �াণ 
যাইেতেছ, ি�খি�ত হইয়া ভূতেল পিড়েতেছ, এমন আ�য� �মাহ কাহােরা মুেখ কথা� নাই। কার যু� �ক কের? পলাইয়া �য �াণ র�া কিরেব, �স 
�মতাও কাহার �দিখলাম না। মহারাজ! �দিখবার মেধ� �দিখলাম; দােম� �সন�মেধ� যাহারা জীিবত িছল, হািনফার নাম কিরয়া ঐ মহাবীেরর স�েুখ 
সমুদয় অ� রািখয়া নতিশের দ�ায়মান হইল! এই দশৃ� চ�ু হইেত সিরেত-না-সিরেত আবার নূতন দশৃ�।-আমােদর �সনাপিত মহাশয়েক কেয়কজন 
িভ� �দশীয় �সন�, বি� অব�ায় �সই বীর-�কশরীর স�েুখ আিনয়া উপি�ত কিরল এবং িতিন �সনাপিত বাহাদরুেক ঐ ব�নদশায় উে� চড়াইয়া 
মিদনা অিভমুেখ লইয়া �গেলন।" 

এিজ� হােতর অ� �ফিলয়া বিলল, "সীমার বি�!!!" 

মারওয়ান �ণকাল অেধাবদেন থািকয়া বিলল, "মহারাজ! আিম বারবার বিলেতিছ, সময় অিতস�ট, মহাস�ট! চািরিদেক িবপদ! �য আগুন �িলয়া 
উ�ল, ইহা িনব�াণ কিরয়া র�া পাওয়া সহজ কথা নেহ।" এিজ� বিলল, "জয়নাল! যাও, কেয়ক িদেনর জন� জগেতর মুখ �দখ। মারওয়ােনর কথায় 
আেরা কেয়ক িদন বি�গৃেহ বাস কর।" 

জয়নাল আেবদীন বিলেলন, "ঈ�র র�া না কিরেল �তামার কী সাধ�? মারওয়ােনরই-বা কী �মতা? আিম বিল, তুিম যাও। আজ হইেত তুিমও 
�তামার �ােণর িচ�া কিরেত ভুিলেয়া না! �তামার সময় অিত িনকট। আিম িকছুিদন জগেতর মুখ �দিখব, িক তুিম িকছুিদন �দিখেব, তাহার িন�য় 
কী?" 

এিজ� মহােরােষ জয়নাল আেবদীনেক ল�� কিরেত কিরেত চিলয়া �গল। বি�গৃেহ বি� আনীত হইেলন।  

জয়নাল আেবদীেনর িচর-িবরেহ আর আমািদগেক কাঁিদেত হইল না। ঈ�েরর মিহমা। 

প�দশ �বাহ 

এই �তা �সই মিদনার িনকটবত� �া�র। উভয় িশিবের উ� মে� রি�ত মহািনশান উিড়েতেছ, সমরা�েণ সামিরক িনশান গগন �ভদ কিরয়া বায়ুর 
সিহত �ীড়া কিরেতেছ-অ� অিব�া� চিলেতেছ-ম�া ম�া শ� হইেতেছ। আজ বূ�হ নাই-�সন�ে�ণীর ��ণীেভদ নাই-অ� চালনায় পািরপাট� নাই, আ�পর 
ভািবয়া আঘাত নাই,-মিরেতেছ, মািরেতেছ, আহত হইয়া ভূতেল পিড়েতেছ, হু-হু�ার ব�নােদ সমরা�ণ কাঁপাইেতেছ। আজ উভয় দেলর �সন�-
�শািণত রণভূিম রি�ত হইেতেছ। জয়-পরাজয় কাহােরা ভােগ� ঘ�েতেছ না; িক� অলীদ �সন� অিধক পিরমােণ মারা পিড়েতেছ। আজ মহাসং�াম। 
উভয় দেল আজ িবষম সমর, দধু�ষ� রণ। �সন�গেণর চ�ু ঊে�� উ�য়ােছ, মুখাকৃিত অিত কদয� িবকৃত ভাব ধারণ কিরয়ােছ;-�রােষ, ��ােধ �যন 
উ�� হইয়া চ�ুতারা ফু�য়া বািহর হইবার উপ�ম হইয়ােছ;-মুখব�াদােন িজ�া, তালু, ক�, ক�নালী পয�� দ�ৃ হইেতেছ। অ�াঘােত যু��বৃি� 
িনবৃি� হইেব না-মেনর তৃি� জি�েব না বিলয়াই �যন নখাঘাত, দ�াঘােত যু��বৃি� িনবৃি� হইেব না-মেনর তৃি� জি�েব না বিলয়াই �যন নখাঘাত, 
দ�াঘাত জন� ব�া�ল রিহয়ােছ! �া�রময় �সন�, �া�রময় যু�। হািনফা আজ �য়ং �সন�গেণর পৃ�েপাষক ও র�ক, গাজী রহমান পিরচালক। 
মহাবীর অলীদও আজ মহািব�ম �কাশ কিরেতেছ। এক �ভাত হইেত অন� �ভাত গত হইয়ােছ, এখন সূয�েদব মধ�গগেন,-�কান প�ই পরাজয় 



�ীকার কিরেতেছ না-যুে�রও ইিত হইেতেছ না। অলীেদর �িত�া,-আজ হািনফার িশরে�দ কিরয়া জগেত মহাকীিত�  �াপন কিরব; হািনফারও �চ�া 
�য, আজ মিদনার পথ পির�ার না-কিরয়া ছািড়ব না। হয় অলীদহে� জীবন িবসজ� ন, না হয় সৈসেন� মিদনায় �েবশ। 
গাজী রহমান বিলেলন, "�সন�গণ মহা�া� হইয়ােছ। কী কিরেব? এত মািরয়াও যখন �শষ কিরেত পািরেতেছ না, তখন আর উপায় কী? 

�মাহা�দ হািনফা অ�-ব�া িফরাইয়া বিলেলন, "আজ উভয় দেলর �সন� �য �কার �য় হইেতেছ, ইহােত মহািবপেদর আশ�া �দিখেতিছ। এখন না 
িনবারেণর উপায় আেছ, না উপেদেশর সময় আেছ, না কথা বিলবার অবসর আেছ! অলীেদর সম� �সন� �শষ হইেলও অলীদ কখেনাই পরাভব 
�ীকার কিরেব না, আমরাও পরা� না কিরয়া ছািড়ব না!" 

এই �কার কথা হইেতেছ, এমন সমেয় অলীদ-দেল আনে�র বাজনা বািজয়া উ�ল। ও��ব অলীদ তাহার নূতন �সিনকদেলর ব�বহার জন� �য সাজ 
��ত কিরয়ািছল, �ক �সইরূপ সােজ সি�ত �সনাগণ ম�হাব কা�ার সে� আিসেতিছল। দূর হইেত তাহািদগেক �দিখয়া আপন �সনা মেন কিরয়া 

অলীদ মেনর আনে� বাজনা বাজাইেত আেদশ কিরয়ািছল। গাজী রহমােনর কেণ� হঠাৎ ঐ বাজনার �রাল মহািবপ�নক ও িবষম �বাধ হইেত 
লািগল। কারণ উভয় দলই �ম� ��র সম যুে� ম�, �কহই পরাজয় �ীকার কের নাই; এ সমেয় সে�ােষর বাজনা �কন? গাজী রহমােনর িবশাল চ�ু 
মিদনা-�া�েরর চতুিদ� েক ঘুিরেত লািগল, িচ�াে�াত খরতর �বেগ বিহেত লািগল,-পূব� িদেক দিৃ� পিড়েতই শরীর �রামাি�ত হইল। যু� জেয়র আশা, 
মিদনা-�েবেশর আশা,-জয়নাল উ�ােরর আশা অ�র হইেত এেকবাের সিরয়া �গল।  

�মাহা�দ হািনফােক বিলেলন, "বাদশাহ নামদার! ঈ�েরর অিভে�ত কােয� িবপয�য় ঘটাইেত মানুেষর �মতা নাই। �সন�ে�ণী �য �কাের চালনা 
কিরয়ািছলাম, �সন�গণও �য বীর িব�েম আ�মণ কিরয়ািছল, অিত অ� সময়মেধ�ই অলীদ বাধ� হইয়া পরাভব �ীকাের মিদনার পথ ছািড়য়া িদত; 
আর যিদ পথ না ছািড়ত, গাজী রহমােনর হে� িন�য় আজ বি� হইত। িক� কী কির? ঐ �দখুন, উহারা যখন আমােদর প�াি�ক হইেত 
আিসেতেছ, তখন র�ার আর উপায় নাই। স�েুখ, প�ােত, উভয় িদেক শ�েসনা, আর িন�ৃিত �কাথা? িন�য় বি�! আজ �সন�সহ আমরা 
বি�!!" 

�মাহা�দ হািনফা বিলেলন, "বহু অ�ােরাহী �সন� বেট, পদািতক �সন�ও আেছ। উহারা �যরূপ বীরদােপ আিসেতেছ, শ�েসনা হইেল মহািবপদ, তাহােত 
আর সে�হ নাই। িক� সে�হ অেনক। বাজনাই কী তাহার িন�য়তার �মাণ? অথবা ও��ব অলীদ িক এমনই অেবাধ �য না জািনয়া, আপন-পর না 
ভািবয়া, আন�-বাজনা বাজাইয়ােছ? িন�য় ইহারা দােমে�র �সন�!" 

আগ�ক �সন�দল �েমই িনকেট আিসেত লািগল। অলীেদর মেন �ব িব�াস �য দােম� হইেত মারওয়ান তাহার সাহােয� আিসেতেছ। 
অলীদ সদেপ� বিলেত লািগল, "বি�! বি�! �মাহা�দ হািনফা আজ �সন�সহ িন�য় বি�। আর কী সে�হ আেছ? আমারই িনব�ািচত িচ� সংযু� 
নূতন সাজ। দােমে�র �সন� না হইয়া যায় না। বাজাও ড�া। বাজাও �ভরী! িকেসর ভয়? সহ� হািনফা হইেলও আজ অলীদ হে� পরা�! স�েুখ 

অ�, প�ােত অ�, এেত িক র�া আেছ? কার সাধ�? জগেত এমন �কান বীর নাই �য, স�খু-প�াৎ উভয় িদ� র�া কিরয়া সমানভােব শ�-
স�খুীন হইেত পাের।" 

মেনর উ�ােস উৈ�ঃ�ের বিলেত লািগল, "�মাহা�দ হািনফা! তুিম �কাথায়? �তামার চ�ু �কা� িদেক? তুিম কায়মেন �য ঈ�েরর বল কিরয়া যুে� 

অ�সর হইয়াছ, �সই ঈ�েরর �দাহাই,-একবার প�াৎ িদেক চািহয়া �দখ। এখেনা অলীদ-স�েুখ অ� রািখেল না? এখেনা যুে� িবরত হইেল না? 
একবার প�ােত চািহয়া �দখ। �তামার জীবন �দীপ এখনই িনব�াণ হইেব। �তামার বুি�মান ম�ী গাজী রহমােনর জীবন এখনই �শষ হইেব। স�েুখ 
অলীদ, প�ােত মারওয়ান। এখেনা যু�? রাখ তরবাির-কর পরাজয় �ীকার-ম�ল হইেব। �া� হও,-�া� হও; আ�সমপ�েণর এ-ই উপযু� সময়। 
বীেরর মান বীেরই র�া কিরয়া থােক। আিম িদব�চে� �দিখেতিছ, �তামােদর সকেলর পরমায় ু�শষ হইয়ােছ, আর অিধক িবল� নাই। আবার বিল, 
প�ােত চািহয়া �দখ,-মহারাজ এিজেদর কারুকায�খিচত উ�ীয়মান িনশান �িত চািহয়া �দখ।" 

গাজী রহমান এ পয�� িনশান �িত ল�� কেরন নাই। অলীেদর কথায় িনশান �িত চািহয়াই ঈ�রেক শতশত ধন�বাদ িদেলন। এিদেক অলীদও ভেয় 

িব�ল�ায় হইয়া, �বেগ অ� ছুটাইয়া িশিবরািভমুেখ চিলয়া �গল। 

�মাহা�দ হািনফা গাজী রহমানেক িজ�াসা কিরেলন, "ইহার কারণ কী? িনশান �দিখয়া অলীেদর মুখ ভাির হইল �কন? ওরূপ �তেবেগ হঠাৎ 
িশিবেরই-বা চিলয়া �গল �কন?" 



"বাদশাহ নামদার! অলীেদর বাজনার ধুেম আিম আমার িচ�ােক �মপূণ� িবপেথ চালনা কিরয়ািছলাম। অিনি�ত, সি�হান অনুমােনর �িত িনভ� র 
কিরয়া �য কায� কের, তাহােক বাতুল িভ� আর কী বিলব? আেরা অিধক আ�য� �য, একজন �সনাপিত এইরূপ কিরয়ােছন! অলীদ �য িক �কৃিতর 
�সনাপিত, তাহা আিম এখেনা বুিঝেত পাির নাই। কী গুেণ এতািধক �সেন�র অিধনায়ক হইয়া �কাশ� যুে� অ�সর হইয়ােছ তাহাও এ�েণ বুিঝেত 
পািরেতিছ না। অলীেদর �িত আমার িকছুমা� ভি� নাই। আিম আেরা আ�য� হইেতিছ �য, ইহারা কী �কাের মহাবীর হাসান-�হােসেনর সিহত যু� 
কিরয়ােছ, একটু অেপ�া করুন, সকলই �দিখেত পাইেবন।" 

"আমারও সে�হ হইেতেছ। ঐ সকল িচি�ত পতাকা কখেনাই এিজেদর নেহ।" 

"বাদশাহ নামদার! অলীদ আমােক �ম-�েপ ডুবাইয়ােছ; এখন আর িকছুই বিলব না,-সকলই ঈ�েরর মিহমা।" 

এিদেক রণ�া�েণ অলীদপ�ীয় �সন� আর িতি�েত পািরেতেছ না। বাতাহত কদলীবৃে�র ন�ায় ভূিমসাৎ হইেতেছ। এক দল হত হইেলই �য অন� দল 
আিসয়া শূন� �ান পূণ� কিরেতিছল, তাহা আর হইেতেছ না। যাহারা সমের িল� িছল, তাহারাই �েম �য় পাইেত লািগল।  

সে�হ দূর হইল। �মাহা�দ হািনফার �সন�গণ জাতীয় পতাকা ��ভােব �দিখয়া, সেজাের ঈ�েরর নাম উ�ারণ কিরয়া, �া�র সিহত রণ�ল 
কাঁপাইয়া তুিলল। �দিখেত �দিখেত ম�হাব কা�া �সন�সহ আিসয়া হািনফার সিহত �যাগ িদেলন। ম�হাব কা�া হািনফার পদচু�ন কিরয়া বিলেলন- 

"িবলে�র কারণ পের বিলব, এখন কী আ�া?" 

�মাহা�দ হািনফা বিলেলন, "ভাই! পের শুিনব,-কথা পের শুিনব। এখন ধর তরবাির-মার কােফর-তাড়াও অলীদ! মেনর কথা কিহেত, দঃুেখর কা�া 
কাি�েত অেনক সময় পাইব। �স সকল কথা মেনই গাঁথা আেছ। এখন �থম কায�,-মিদনায় �েবশ। �তামার তরবাির এিদেক চিলেত থা�ক, আিম 
অন�িদেক চিললাম।" 

হািনফা অিস উঠাইেলন। ম�হাব কা�াও ঈ�েরর নাম কিরয়া শ�িনপােত অিস িনে�ািষত কিরেলন। উভেয়র সি�লেন এক অপূব� নবভােবর 
আিবভ� াব হইল। উভয় দেলর বাজনা এক� বািজেত লািগল, উভয় দেলর �সন� িমিলয়া এক হইয়া চিলল,-অলীেদর মেনও নানারূপ িচ�ার লহরী 

�খিলেত লািগল; '�মাহা�দ হািনফার সে�ই জেয়র আশা িছল না, তাহার উপর ত�ুল� আর এক� বীর হঠাৎ উপি�ত হইল-অ�ও ধারণ কিরল-আর 
র�া নাই। িকছুেতই আজ র�া নাই।' 

অলীদ মহাস�েট পিড়ল। কী কিরেব, িকছুই ি�র কিরেত পািরেতেছ না। অেনক�ণ িচ�ার পর মেন মেন সাব�� কিরল, ভােগ� যাহা থােক হইেব, 
সহসা ম�হাব কা�ার স�েুখ যুে� যাইব না। �দিখ ম�হাব কা�া কী কেরন!  

অলীদ গু� �ােন বিসয়া �দিখেত লািগল �য, হািনফা দি�ণ পাে�� যাইয়া মিদনাগমন-পথ পির�ার কিরেতেছন, ম�হাব কা�া বাম পাে�� (তাঁহারই 
িদেক) অ�চালনা কিরয়া অ�সর হইেতেছন, আর বারবার অলীদ-নাম উ�ারণ কিরয়া তাঁহােক যুে� আ�ান কিরেতেছন-এবং বিলেতেছন, "অলীদ! 
শী� বািহর হও,-িশিবর হইেত শী� বািহর হও! �তামার বীরপণা �দিখেতই আজ �া�, পথ�া�ভােবই অ� ধিরয়ািছ। আইস, আর িবল� িক? অলীদ! 
অলীদ! আইস, আজ �তামােক �দিখব! ঈ�েরর �দাহাই, �তামােক আজ ভাল কিরয়া �দিখব। �তামার বল, িব�ম, সাহস সকলই �দিখব। যিদ সময় 
পাই, তেব �তামার তরবািরর �তজ, বশ�ার ধার, তীেরর ল��, খ�েরর হাত, গদার আঘাত, সকলই �দিখব, ভয় কী? শ� যু�াথ�, তুিম িশিবের? িছ 
িছ, বড় ঘৃণার কথা! িছ িছ অলীদ! তুিম না �সনাপিত? এিজেদর িব�াসী �সনাপিত!" 

ম�হাব কা�া অলীদেক িধ�ার িদয়া, ঘৃণা জ�াইয়া, যুে� আ�ান কিরেতেছন, িক� অলীদ গু�ভােব থািকয়া কী �দিখেতেছ, কী িচ�া কিরেতেছ, তাহা 
�সই জােন! তাহার �সন�গেণর হাবভােব তাহােক আেরা ব�িতব�� হইেত হইল, চতুিদ� েক ভীষণ িবভীিষকাময় মূিত�  �দিখেত লািগল। যুে� পরা� হইেত 
হইেব, মিদনার পথ ছািড়য়া িদেত হইেব, এখনই ছািড়য়া িদেত হইেব,-না হয় বি�ভােব হািনফার পদানত হইেত হইেব, ইহােত দঃুখ নাই,-অপমােনর 
কথা নাই। িক� আপন �সন� �ারা অপমািনত হওয়া বড়ই ঘৃণার কথা ও ল�ার কারণ মেন কিরয়া অলীদ বাধ� হইয়া সশে� ম�হাব কা�ার সমুখীন 
হইল।  



ম�হাব কা�া বিলেলন, "অলীদ! শ�স�েুখ আিসেত, যু�ােথ� রণে�ে� পদিনে�প কিরেত, �তামার আর কী এত িবল� �শাভা পায়? যাহা হউক, 
আইস, অে� �তামার বাহুবল পরী�া কির। আিম �তামােক অ�াঘােত মািরব না-িন�য় বিলেতিছ, �তামার �িত ম�হাব কা�া কখেনাই অ� িনে�প 
কিরেব না।" 

অলীদ দ�ু চ�ু পাকল কিরয়া বিলল, "মহাবীেরর দপ� �দখ! অ�াঘােত মািরেবন না, কথার আঘােত মািরেবন।" 

"আের পামর! কথা রা�, অ� ধ�!" 

"ম�হাব! তুিম এইমা� আিসয়াছ-এখনই যু�? �ক না বিলেব-�য �দিখেব �সই বিলেব, �য শুিনেব �সই বিলেব �য, দগু�ম পথ�াি�েত কাতর িছল, 
�ণকালও িব�াম কের নাই, �যমনই �দখা অমনই যু�, কােজই পরা�। �সই আমার িবলে�র কারণ। িক� তুিম তাহা বুিঝেল না-�তামার ভালর 
জন�ই আিম এত�ণ আিস নাই।" 

ম�হাব কা�া �রােষ অধীর হইয়া, িসংহনােদ অলীেদর দইু হ� দইু হে� ধিরয়া সেজাের অলীদ-অ�েক পদাঘাত কিরেলন, অ� বহু দূের ছঁুিড়য়া পিড়ল। 
অলীদ কা�ার হে� রিহয়া �গল। ম�হাব অলীদেক লইয়া এক লে� অ� হইেত অবতরণ কিরয়া মৃি�কায় দ�ায়মান হইেলন। বীরবর অলীদ যথাসাধ� 
�চ�া কিরয়াও কা�ার হ� হইেত হ� ছাড়াইেত পািরল না।  

ম�হাব বিলেলন, "এই �তা �থম পরী�া, ি�তীয় পরী�াও �দখ।" 

এই কথা বিলয়াই অলীদেক শূেন� উঠাইয়া বিলেত লািগেলন, "�দ� কােফর �দ� কাহার কথা সত�,-আিম কথার আঘােত মািরেত পাির, িক আছাড় 
মািরয়া মািরেত পাির!" চতুিদ�ক হইেত তখন মহা �গালেযাগ হইয়া উ�ল। �সন�াধ�ে�র �াণ যায়, দােম�রাজ এিজেদর �সনাপিত শূেন� চ�াকাের 
ঘুিরয়া ঘুিরয়া �াণ হারায়,-বড়ই ল�ার কথা! অলীদৈসন� মসহােবর িদেক ম�া ম�া শে� মহােরােষ অিস িনে�ািষত কিরয়া আিসেত লািগল। এিদেক 
�মাহা�দ হািনফা ঐ �গালেযােগর কারণ জািনেত আিসয়া �দিখেলন, অলীদ কা�ার হে� উে�ািলত হইয়া চ�াকাের ঘুিরেতেছ, আর র�া নাই।  

�মাহা�দ হািনফা উৈ�ঃ�ের বিলেত লািগেলন, "ভাই ম�হাব, আমার কথা রাখ। ভাই! আমার িদেক একবার চািহয়া �দখ, কথা রাখ। ভাই, �া� 
হও। অলীদেক �ােণ মািরেয়া না, মািরেয়া না। আিম বারণ কিরেতিছ, উহােক �ােণ মািরেয়া না।" 

ম�হাব বিলেলন, "আপনার আ�া িশেরাধায�, িক� আিম ইহােক এক� আছাড় না মািরয়া ছািড়ব না-তাহােতই যিদ উহার �াণ �দহিপ�ের আর না 
থােক, িক কিরব? উহার �িত আিম অে�র আঘাত কিরব না, একথা পূেব�ই বিলয়ািছ। এিজেদর �সনাপিতর বীর� �দখুন, অলীেদর বাহুবল �দখুন।" 

এই কথা বিলয়াই ম�হাব কা�া অলীদেক সেজাের বহুদূর শূন� হইেত মা�েত �ফিলয়া িদেলন। অলীদ চতুিদ�ক অ�কার �দিখেত �দিখেত িবংশিত হ� 

ব�বধােন ছু�য়া িছি�কয়া পিড়ল। �ণকাল অৈচতন� রিহয়া জগৎ অ�কার �দিখল। একটু চমক ভাি�েলই দি�ণ বােম প�ােত চািহয়া �দিখয়াই, 
উ�েত উ�েত, পিড়েত পিড়েত রণ�া�ণ হইেত সভেয় িফিরয়া িফিরয়া চািহেত চািহেত িশিবরািভমুেখ মহােবেগ ��ান কিরল। অলীেদর �সন� এখন 
কা�ার হ� হইেত �াণ বাঁচাইবার উপায় খুিঁজেত লািগল। আর িক কিরেব? �শষ প�া-পলায়ন।  

ম�হাব কা�া বীরদেপ� বিলেত লািগেলন, "আয় �র কােফরগণ! আয়, মিদনার পেথ বাধা িদেত আয়! এই ম�হাব চিলল।" 

ম�হাব সমুদয় �সন� লইয়া অলীেদর িশিবর প�াৎ কিরয়া যাইেত লািগেলন। কার সাধ� ম�হাবেক বাধা �দয়? �স বীরেকশরী স�েুখ আিসয়া 
দাঁড়ায়? 

গাজী রহমান বিলেলন, "আজ মিদনায় �েবশ কিরব না, এই যু�ে�ে�র �া� সীমােতই থািকব। �সন�গণ মহা�া� হইয়ােছ! আেরা কথা আেছ; মিদনা 
�েবেশর পূেব� আমােদর কতক �সন� নগেরর বিহভ� ােগ, নগর-�েবশ-�াের সব�দা সি�তভােব অবি�িত কিরব। দােমে�র ম�ী, �সন�াধ��, কাহােকও 
িব�াস কিরেত নাই। ছল, চাতুরী, অধম�, �ব�না, �তারণা তাহােদর আয়�াধীন-জািতগত �ভাব।" 

ম�হাব কা�া স�ত হইেলন, �মাহা�দ হািনফাও গাজী রহমােনর কথা �াহ� কিরেলন। �সন�গণ অলীেদর িশিবর লুটপাট কিরয়া, খাদ�সাম�ী অ�শ� 
যাহা পাইল লইয়া জয় জয় রেব �া�র কাঁপাইয়া, বীরমেদ পদিনে�প কিরেত কিরেত চিলল! 



ম�হাব কা�া �মাহা�দ হািনফােক বিলেলন, "হজরত! আর এক� কথা। তুর� ও �তাগান রােজ�র ভূপিত�য় আমার সে� আেছন, তাঁহারা পেথ 
সীমারহে� �যরূপ িব�� ও িবপদ�� হইয়ািছেলন, তাহার িব�ািরত িববরণ পের বিলব। এ�েণ এক� শুভ সংবাদ অে� না িদয়া আিম ি�র থািকেত 
পািরেতিছ না। �সই পাপা�া সীমারেক আিম বি� কিরয়া আিনয়ািছ।" 

হািনফার মেনর আগুন �িলয়া উ�ল-িনব�াণ আগুন ি�গুণ �বেগ �িলয়া উ�ল-কারবালার কথা মেন পিড়ল। হু-হু শে� কাঁিদয়া উ�েলন, ম�হাব 
অ�িতভ হইেলন। িকছু�ণ পের হািনফা ম�হােবর হ� ধিরয়া বিলেলন, "�াতঃ! তুিম আমার মাথার মিণ, �দেয়র ব�ু, �ােণর ভাই! আইস, 
�তামােক একবার আিল�ন কির। তুিম সীমারেক বি� কিরয়াছ-�তামার এ �গৗরব, কীিত�  অ�য়রূেপ জগেত িচরকাল সমভােব থািকেব-তুিম 
িবনামূেল� আজ হািনফােক �য় কিরেল। �াতঃ, আমার আর গমেনর সাধ� নাই। সীমােরর নাম শুিনয়া আিম অধীর হইয়ািছ। আরেবর সব�ে�� 
মহাবীর �াতৃ�েয়র িশরে�দ িববরণ শুনা অবিধ সীমারেক একবার �দিখব মেন কিরয়া আিছ। �দিখব, তাহার দি�ণ হে� কত বল, �স খ র ধিরেত 
�কমন পটু; তাহােক কেয়ক� কথামা� িজ�াসা কিরব। এ ছাড়া সীমাের আর আমার �কান সাধ নাই। সীমার স�ে� তুিম যাহা কিরেব আিম তাহার 
স�ী আিছ। আর �বিশ দূর যাইব না, আজ এখােনই িব�াম।" 

�ষাড়শ �বাহ 

পিরণাম কাহার না আেছ? িনশার অবসান, িদেনর স��া, পরমায়ুর �শষ, গেভ� র �সব, উপন�ােসর িমলন, নাটেকর যবিনকা পতন, অবশ�ই আেছ; 
পুেণ�র ফল, পােপর শাি�-ইহাও িন�য়।  

সীমার আজ বি�! �য সীমােরর নােম �দয় কাঁিপয়ােছ, �য সীমার জগৎ কাঁদাইয়ােছ-�সই সীমার আজ বি�! �সই সীমােরর আজ পিরণাম ফল-�শষ 
দশা। �মাহা�দ হািনফা, ম�হাব কা�া, গাজী রহমান এবং �ধান �ধান �সনাপিতিদেগর মত হইল �য, সীমারেক িকছুেতই ইহজগেত রাখা িবেধয় 
নেহ। এমন িন�ুর, অথ�-িপশাচ, পাপা�ার মুখ আর চে� �দখা উিচত নেহ। তেব কী কত� ব�?-যমালেয় ��রণ! কী �কাের?-এখেনা সাব�� হয় নাই।  

অলীদেক ধৃত কিরয়া �মাহা�দ হািনফা �কন ছািড়য়া িদেলন, তাহা িতিনই জােনন। �মাহা�দ হািনফা মিদনার �েবশপেথ িনিব�ে� রিহয়ােছন, সীমােরর 
শাি�িবধান কিরয়া অদ�ই মিদনায় যাইেবন;-এই কথাই �কাশ।  

অলীেদর আর যুে�র সাধ নাই-হািনফার মিদনাগমেন বাধা িদবারও আর শি� নাই,-�মাহা�দ হািনফা যখন ধিরয়া ছািড়য়া িদয়ােছন তখন এক 
�কার �ােণর ভয়ও নাই,-িক� আশ�া আেছ! ম�হাব কা�ার কথা �িতমু�েত�  অ�ের অ�ের জািগেতেছ! কী ল�া! অধীন� �য �সন�গণ জীিবত 
আেছ, তাহারাই-বা মেন মেন িক বিলেতেছ? আর এক কথা; �স কথা কাহােকও বেল নাই,-মেন মেনই িচ�া কিরয়ােছ,-মেন মেনই দঃুখেভাগ 
কিরেতেছ-দােমে�র বহুতর �সন� ম�হাব কা�ার স�ী হইয়ােছ, ইহার কারণ কী? �কন তাহারা কা�ার অধীনতা �ীকার কিরল-ইহার কী �কান কারণ 
আেছ? এই সকল ভািবয়া অলীদ দােমে� না যাইয়া ভ��দেয় ভ�িশিবের হািনফার মিদনা�েবশ পয�� ঐ �ােন থাকাই ি�র কিরয়ােছ।  

অসমেয় হািনফার িশিবের আনে�র বাজনা। আজ আবার বাজনা �কন? অলীদ ভািবল, আবার কী যু�? আবার কী ম�হাব কা�া রণে�ে�? 
মেনােযােগর সিহত �দিখেত লািগল, আবার �সই দূরদশ�েনর সহায় �হণ কিরল, �দিখল-যু�সাজ নেহ। ম�হাব কা�া, �মাহা�দ হািনফা �ভৃিত বীরগণ 
ধনুব�াণহে� িশিবেরর প�া�াগ হইেত বিহগ�ত হইেলন এবং হ� পদ ব�ন অব�ায় একজন বি�েক কেয়কজন �সন� ধরাধির কিরয়া আিনয়া উভয় 
িশিবেরর মধ�বত� �ােন এক �লৗহদে�র সিহত ব� বাঁিধয়া, দইু িদেক অপর দইু দে�র সিহত হ��য় ক�নরূেপ বাঁিধয়া, বি�র পদ�য় ঐ হ�াব� 
দে�র িন�ভােগ আঁ�য়া বাঁিধয়া িদল।  

অলীদ মেন মেন ভািবেতেছ, এ আবার কী কা� উপি�ত? এমন িন�ুরভােব ইহােক বাঁিধয়া তীরধন ুহে� সকেল অধ� চ�াকৃিতভােব �কন িঘিরয়া 
দাঁড়াইল? এ �লাক� এমন কী গুরুতর অপরাধ কিরয়ােছ? ইহার �িত এরূপ িনদ�য় ব�বহার কিরেতেছ �কন? একটু অ�সর হইয়া �দিখ-কার এ দদু�শা? 
�কা� হতভাগার পােপর ফল?  

ম�হাব কা�া ধনুব�াণ হে� ধিরয়া ঊৈ�ঃ�ের বিলেত লািগেলন, "সীমার! আজ �তামার সৃি�কত� ার নাম মেন কর, �তামার কৃতকােয�র পাপ-কথা মেন 

কর। �দিখেল, জগৎ �কমন ভয়ানক �ান? �দিখেল? একটু িবেবচনা কিরয়া �দিখেল, কায�ফল কথি�ৎ পিরমােণ এখােনই িকছু িকছু পাওয়া যায়? 
�লােক অ�তা িতিমরা�� হইয়া ভিবষ�েতর �ান হারাইয়া, অেনক কােয� হ�ে�প কের; িক� �শেষ �কাথায় র�া পায়? �ক র�া কের? মাতা িপতা 
�ী পিরবার পিরজন �কহ কাহােরা নেহ। আজ �ক �তামার িনকট আিসয়া দাঁড়াইল? �ক �তামার প� হইয়া দটুা কথা বিলল? �মাহিতিমের �কমন 



আ�� কিরয়ািছল,-�তামার �দয়-আকাশ �কমন ঘনঘটায় আবৃত কিরয়া রািখয়ািছল? তুিম একবার ভাব �দিখ, নূরনবী �মাহা�েদর �দৗিহ� ইমাম 
�হােসেনর ম�ক সামান� অথ�েলােভ �হে� �ছদন কিরয়া �তামার কী লাভ হইল? আেরা অেনেক �তামার সে� িছল, তাহারাও যু�জয় কিরয়ািছল? 

িক� ইমাম-িশর �দহ হইেত িবি�� কিরেত, কই �কহই �তা অ�সর হইল না! িধ� �তামােক! সীমার! শত িধ� �তামােক!-তুিম জগৎ কাঁদাইয়াছ,-
পশুপ�ীর চে� জল ঝরাইয়াছ,-মানব�দেয় িবষময় িবশাল �শেলর আঘাত কিরয়াছ। আকাশ, পাতাল, বন, উপবন, পব�ত, বায়ু �তামার �কীিত�  
কীত� ন কিরেতেছ-�স রেব �কৃিত ব� পয�� ফা�য়া যাইেতেছ!-িক� �তামার পিরণাম দশা, তুিম িকছুই ভাব নাই? �দখ �দিখ! আজ �তামার �কা� 
িদন উপি�ত? সীমার! তুিম িক ভািবয়ািছেল �য, এিদন িচরিদন �তামার সুখেসব� সুিদনই যাইেব? একিদনও কী এ িদেনর স��া হইেব না? �দখ �দিখ, 
এখন �কমন ক�ন সময় উপি�ত! �য পিব� ম�ক পিব� �দহ হইেত িছ� কিরেত খ�র �ারা কত ক� িদয়াছ, �স যাতনা সহ� কিরেত না পািরয়া �ভু 
কী �িত�া কিরয়ািছেলন-মেন হয়? ওের পািপ�, নরাধম! ইমােমর মুমূষু � অব�ার কথা মেন হয়? �তােক নারকী বিলেত পাির না। পরকােলর জন� 
�য �তামার িচ�া নাই, তাহা আমরা িবেশষ কিরয়া জািন। �তামার পাপভার,-�স পাপভার, হায়! হায়! তুিম যাহার বুেকর উপর উ�য়া খ�র �ারা 
গলা কা�য়ািছেল, িতিনই লইয়ােছন! িক� সীমার! জগেতর �দিহক যাতনার দায় হইেত উ�ার কিরেত �তামার মুখপােন চায়, এমন �লাক �ক? 
ঈ�েরর লীলা �দখ, �তামারই অনুগত �সন� �তামারই হ� পদ ব�ন কিরয়া আমার স�েুখ আিনয়া িদল। ইহােতও কী তুিম �সই অি�তীয় ভগবােনর 
�িত ভি�সহকাের িব�াস কিরেব না? এখেনা কী �তামার পূব�ভাব অ�র হইেত অ�র হয় নাই? এই আস�কােল একবার ঈ�েরর নাম কর। সীমার! 
আমরা �তামার সমুিচত শাি�িবধান কিরব বিলয়াই আজ তীর হে� দ�ায়মান হইয়ািছ। তরবািরর আঘাত কিরলাম না,-বশ�া�ারা �ভদ কিরলাম না; 

এই িবষা� তীের �তামার শরীর জজ� রীভূত কিরয়া �তামােক ইহজগৎ হইেত দূর কিরব। ঐ �দখ, �তামার ি�য়ব�ু ওে� অলীদ ছ�ছ� �নে� �তামার 
িদেক চািহয়া আেছ মা�। �ক আজ �তামার সাহায� কিরেত আিসল? �তামার নীরব �রাদেন �ক কণ�পাত কিরল? তুিম যাহার িনতা� অনুগত, �তামার 
আিজকার দশা তাহার িনকেট �কাশ কিরেত-আিজকার এ অিভনেয়র অভাবনীয় দশৃ� রাজেগাচর কিরেত অেনক চ�ু �তামার িদেক রিহয়ােছ, 
�দিখেতিছ। িক� �কহই �তামার িকছু কিরল না। কী আ�য�, তাহােদর অে�র অভাব হয় নাই, সাহেসর অভাব ঘ�য়ােছ িক-না জািন না;-কই, 
তাহারা িক কিরল? জগেত �কহ কাহােরা নেহ। সকেলই �ােথ�র দাস, �লােভর িক�র। �তামার সি�ত অথ� আজ �কাথায় রিহল? �সই পুর�ােরর ল� 
টাকায় কী উপকার হইল? ঈ�রকৃপায় তুিম আজ আমােদর �ীড়ার সাম�ী। ধনুব�াণ সিহত �তামােক লইয়া আজ �ীড়া কিরব। সীমার! �তামার 
কৃতকােয�র ফল সামান�রূেপ আজ আমােদর হে� �ভাগ কর! এই আমার কথার �শষ-বােণর �থম। �দ� বােণর আঘাত �কমন িম� �বাধ হয়! �কমন 
সুখেসব� িন�া আইেস!" 

ধনুর ট�ার সীমােরর কেণ� ব��িনর ন�ায় �বাধ হইেত লািগল! �ােণর মায়া কাহার না আেছ? আজ সীমােরর চে� জল পিড়ল, আজ পাষাণ গিলল! 
পূব�কৃত �িত মু�েত� র পাপকােয�র ভীষণ ছিব মেন উদয় হইল। পাপময় জীবেনর িনদারুণ পাপছায়া ভীষণ দশ�েন সীমােরর চে�র উপর ঘুিরেত 
লািগল। জলিব�ুর সিহত শরীেরর র�িব� ুঝিরেত লািগল। সীমার ঊ��দিৃ�েত আকাশ পােন চািহয়া �হােসেনর �িত�ার কথা মেন কিরয়া জীবন 
�শেষর �তী�া কিরেত লািগল। শরীেরর মাংস সকল �ু� �ু� খে� �দহ �িলত হইয়া মৃি�কায় পিড়েতেছ-ত�াচ সীমােরর �াণ �দহিপ�েরই ঘুিরেতেছ। 
ম�হাব কা�া �ভৃিত ি�গুণ �জাের শর-িনে�প কিরেত লািগেলন! শরীেরর �ি� সকল িছ� হইয়া পিড়েত আর� হইল, তব ু�াণ বািহর হইল না! কী 
ক�ন �াণ! তখন সীমার ঊ��দেৃ� চািহয়া বিলেত লািগল, "�হ ঈ�র! আমার পােপর �ায়ি�� নাই? আমার শরীেরর মাংসখ� �ায় �িলত হইয়া 
পিড়ল, অি�-সকল জ� জ�  হইয়া ভ� হইয়া �গল, তব ু�াণ বািহর হইল না। �হ দয়াময়! আিমও �তামার সৃ� জীব, আমার �িত কটা�পাত কর, আমার 
�াণবায় ুশী�ই �হােসেনর পদ�াে� নীত কর।" 

�মাহা�দ হািনফা এবং ম�হাব কা�া এই কাতরপূণ� �াথ�না শুিনয়া শরাসন-জ�া িশিথল কিরেলন, আর তূণীের হ�ে�প কিরেলন না। সকেলই 

দয়ামেয়র নাম কিরয়া শত সহ� �কাের তাঁহার গুণানুবাদ কিরেলন। �েম সীমােরর �াণবায় ুইহজগৎ হইেত অন� আকােশ িমিশয়া �হােসেনর 
পদ�াে� আ�য় �হণ কিরল।  

বীরেকশিরগণ আর সীমােরর �িত �ে�পও কিরেলন না, িশিবের আিসয়া মিদনা যাইেত ��ত হইেলন। ও��ব অলীদ িবষ� বদেন দােম�ািভমুেখ 

যা�া কিরল। �য আশা তাহার অ�ের জািগেতিছল, �স আশা আশা-মরীিচকাবৎ ঐ �া�েরর বালুকাকণা মেধ� িমিশয়া �গল। মেন মেনই বুিঝল, 
সীমােরর �সন�গণ ম�হাব কা�ার অধীনতা �ীকার কিরয়ােছ! আর আশা কী?-এ �া�ের আর আশা কী? 

স�দশ �বাহ 

ম�ণাগৃেহ এিজ� একা। �দিখেলই �বাধ হয় �যন �কান বৃহৎ িচ�ায় এখন তাহার মি��-িস�ু উথিলয়া উ�য়ােছ। দঃুেখর সিহত িচ�া,-এ িচ�ার কারণ 
কী? িকছু�ণ নীরব থািকয়া গৃেহর চতু�ােশ� দিৃ� কিরল;-�দিখল �কহ নাই! পূব� িনিদ�� সমেয় মারওয়ান ম�ণাগৃেহ উপি�ত থািকেব; সময় উ�ীণ� 
হইয়ােছ, তথাচ ম�ীবর আিসেতেছ না। এিজেদর িচ�া�ল অ�র �েমই অি�র হইেতেছ। দীঘ� িনঃ�াস পিরত�াগ কিরয়া মৃদমুৃদ ু�ের বিলল, "সীমার 



বি�! এতিদন পের সীমার শ�হে� বি�! অলীেদরও �ােণর আশ�া! আমারই �সন�, আমারই িচর-অনুগত �সন� যখন িবপ� দেল িমিশয়ােছ, তখন 
আর কল�াণ নাই! হা! কী ��েণই জয়নাব রূপ নয়েন পিড়য়ািছল! �স িবশালাি�র �দালায়মান কণ�াভরেণর �দালায় িক মহা অনথ�ই ঘ�ল। অকােল 
কত �াণীর �াণপািখ �দহিপ�র হইেত এেকবাের উিড়য়া চিলয়া �গল। শত শত নারী পিতহারা হইয়া মেনর দঃুেখ আ�িবসজ� ন কিরল! কত মাতা 
স�ান িবেয়ােগ অধীরা হইয়া অে�র সহােয় �দিহক মায়া হইেত-�শাক-তােপর য�ণা হইেত-আ�ােক র�া কিরল। কত দ�ুেপাষ� িশশ ুস�ান এক িব� ু
জেলর জন� শু�ক� হইয়া মাতার ��ােড় িচরিন�ায় িনি�ত হইল! িছ িছ! সামান� ��েমর দােয়, দরুাশার �হেক, মহাপাপী হইেত হইল! হায়! হায়! 
রূপজ �মােহ �মািহত হইয়া, আ�হারা, ব�ুহারা �শেষ সব��হারা হইেত হইল? িবনা �দােষ, িবনা কারেণ, কত পুণ�া�ার জীবন �দীপ িনিবয়া �গল! এত 
হইল, এত ঘ�ল, তব ুআগুন িনিবল না,-�স র� হ�গত হইয়াও আশা পূণ� হইল না, �বেশ আিসল না।-�হােসনেক বধ কিরয়াও �স িচ�ার ইিত হইল 
না। �েমই আগুন ি�গুণ ি�গুণরূেপ �িলয়া উ�ল। �সন�হারা, িম�হারা, রাজ�হারা, �েম সব��হারা হইবার উপ�ম হইয়া উ�ল! িধ� �ণেয়! িধ� 
রমণীর রূেপ! শত িধ� �ে�মািভলাষী পুরুেষ! সহ� িধ� পর�ী-অপহারক রাজায়!" 

এই পয�� বিলেতই মারওয়ান উপি�ত হইয়া যথািবিধ স�াষণ কিরল। এিজ� অন�মন�ভােব িজ�াসা কিরল, "সীমােরর িক হইল!" 

"মহারাজ! সীমার যখন িবপ�দেলর হ�গত হইেলন, তখন তাঁহার আশা এক�কার পিরত�াগ কিরেত হইেব। এখন ও��ব অলীেদর র�া, রাজ�র�া, 
�াণর�া, এই সকল র�ার উপায় িচ�া করাই অে� কত� ব�। সীমার-উ�ার, সীমােরর আশা আর কিরেবন না। কারণ, সীমার �মাহা�দ হািনফার 
হ�গত হইেল তাঁহার র�া িকছুেতই নাই।" 

"তেব িক সীমার নাই?" 

"সীমার নাই, এ-কথা বিলেত পাির না। তেব অনুমােন �বাধ হয় �য, সীমার �মাহা�দ হািনফার হে� ধরা পিড়য়ােছন। সুতরাং সীমার-উ�ােরর িচ�া 
না কিরয়া অলীদ-উ�ােরর িচ�াই এই�েণ আবশ�ক হইয়ােছ। তার পর ও কেয়ক িদেন যিদ অলীদ বি� হইয়া থােকন, িক যুে� পরা� হইয়া যিদ 
আ�সমপ�ণ কিরয়া থােকন, তেব �থম িচ�া দােম�রাজ� র�া, আপনার �াণর�া। আপন �সন� যখন িবপ�দেল িমিশয়ােছ, তখন দঃুসমেয়র পূব� 
িচ�, দরুব�ার পূব�ল�ণ, স�ূণ� িবপেদর সূচনা দশৃ� �দখাইয়া, অম�লেক আ�ান কিরেতেছ। আমােদর �সৗভাগ� শশী িচর-রাহু�� হইেব বিলয়াই 
জগেতর অ�কার ছায়ার িদেক �মশঃই সিরেতেছ।" 

এিজেদর কেণ� কথা কয়� িবষসংয�ু সূিচকার ন�ায় িব� হইল; তাহার মেনর পূব�ভাব �ক �যন হরণ কিরয়া অ�রময় মহািবষ ঢািলয়া িদল। 
িসংহগজ� েন গিজ� য়া উ�ল, "িক আিম বাঁিচয়া থািকেত দােমে�র �সৗভাগ�-শশী িচর-রাহু�� হইেব? এ কথা তুিম আজ �কাথায় পাইেল? �ক �তামার 

কেণ� এ মূলম� �িপয়া িদয়ােছ? মারওয়ান বুিঝলাম, হািনফার তরবািরর �তেজর কথা শুিনয়া �তামারও �ৎিপে�র �শািণতসার শুকাইয়া িগয়ােছ। 
তুিম িন�য় জািনেয়া, এিজ� বত� মান থািকেত এ রােজ� �সৗভাগ�-শশীর অ� পিরমাণ অংশ রাহুর �ােস পিতত হইেব না। আিম �তামােক এই�েণ 
কেয়ক� কথা িজ�াসা কিরব, তুিম তাহারই উ�র দাও। জয়নাল আেবদীন, হাসান পিরবার-ইহারা কী এখন জীিবত থািকেব? �মাহা�দ হািনফা 
যিদ সীমােরর �াণিবনাশ কিরয়া থােক, তেব িন�য়ই আিম জয়নােলর িশরে�দ �হে� কিরব।" 

"মহারাজ! এ সময় জয়নাল আেবদীেনর �াণিবনাশ কিরেল আর িন�ার নাই। এ �ল� আগুন এখন িনব�ােণর উপায় আেছ-এখেনা র�ার উপায় 
আেছ-এখেনা সি�র আশা আেছ। িক� জয়নােলর �কান অিন� ঘটাইেল ধন, জন, রাজ�, �াণ সমূেল িবনােশর সু�শ� পথ পির�ার কিরয়া �দওয়া 
হইেব। দােম�রােজ�র আশা, �ােণর আশা পিরত�াগ কিরয়া জয়নাল আেবদীনেক যাহা ই�া হয় কিরেত পােরন। এখন পরাজয় �ীকারপূব�ক 
জয়নালেক ছািড়য়া িদেল দােম�নগর র�ার আশা কিরেলও করা যাইেত পাের। �দখুন হাসােনর বধসাধন হইেল, বৃ� ম�ী হামান �কাশ� সভায় �য 
সারগভ�  রাজৈনিতক উপেদশ�েল িনজমত �কাশ কিরয়ািছেলন, �স সময় আিম তাঁহার মেতর �পাষকতা কির নাই। যিদ জািনতাম �য, �হােসন 
ব�তীত �মাহা�দ হািনফা নােম �বল পরা�া� আেরা একজন বীর আেছ, তাহা হইেল বৃ� সিচেবর কথা কখেনা অবেহলা কিরতাম না; আপনার মত 
�বল কিরয়া �কানকােলই অ�সর হইতাম না; যিদ হইতাম তেব অে� হািনফার বধসাধন না কিরয়া �হােসেনর িবরুে� িকছুেতই অ� ধিরতাম না। 
�মই �লােকর সব�নােশর মূল। �মই মনুেষ�র অম�েলর কারণ।" 

"মারওয়ান! �তামার এ দবুু �ি� আিজ �কন হইল! আিম পরাজয় �ীকাের সি� কিরব? �ােণর ভেয় হািনফার সিহত সি� কিরব? জয়নালেক, �হােসন-
পিরজনেক ছািড়য়া িদব? জয়নালেক ছািড়য়া িদব? িধ� �তামার কথায়! আর শত িধক এিজেদর �ােণ! মারওয়ান! বল �তা, এ মহাসং�ােমর কারণ 
িক? এ ঘটনার মূল িক? তুিম িক সকলই িব�তৃ হইয়াছ? মেন হয় তুিমই না বিলয়ািছেল, �ী-জািত বািহ�ক সুখি�য়; কই, এতিদেনও �তা �তামার 
কথার সত�তা �মাণ বা উ�ল দ�ৃা� পাইলাম না। জগেত সুখী হইেত �ক না ই�া কের?-এও �তামারই কথা। কই, বি�গৃেহ মহােক�শ থািকয়াও �তা 



সুখী হইেত ই�া কের না, পাটরাণী হইেতও চােহ না? মারওয়ান! �তামার পেদ পেদ �ম! আিম �তা উ�াদ। গত িবষয় আেলাচনা বৃথা! আমার 
আ�া এই �য, �তামােক এখনই অলীদ-সাহােয� এবং সীমার-উ�াের যাইেত হইেব।" 

"আিম যাইেত ��ত আিছ, অলীেদর সাহায� ব�তীত এ সমেয় হািনফােক আ�মণ কিরেত আিম পািরব না।" 

"সুেযাগ পাইেলও আ�মণ কিরেব না?" 

"সুেযাগ পাইেল মারওয়ান ছািড়য়া িদেব তাহা মেন কিরেবন না। তেব অে�ই বিলেতিছ �য, অলীদেক র�া করাই আমার �ধান কায�। সীমােরর �দখা 
পাইেল, িক জীিবত থািকেল, অবশ� উ�ােরর �চ�া কিরব।" 

"�চ�া কিরেব,-কী কথা! উ�ার কিরেতই হইেব।" 

"মহারাজ! �য ক�ন সময় উপি�ত হইয়ােছ, িনি�তরূেপ আর িকছুই বিলেত পাির না। সময় ম� হইেল চতুিদ�ক হইেত িবপদ চািপয়া পেড়! এখন 

ভিবষ�ৎ ভািবয়া কায� না কিরেল, পিরণাম র�া হইেব না। একা �মাহা�দ হািনফা আপনার শ� নেহ! নানা �দেশর, নানা রােজ�র ভূপিত ও 
বীরপরুুষগণ আপনার িবরুে� দ�ায়মান হইয়ােছ; বিলেত �গেল, �মাহা�দভ� মাে�ই আপনার �াণ লইেত দইু হ� িব�ার কিরয়া রিহয়ােছ।" 

"আিম কী এতই হীনবল হইয়া পিড়য়ািছ �য, �তামার বিণ�ত রাজগণ সিহত যু� কিরয়া পরা� হইব?" 

"মহারাজ! জয়-পরাজয় ভিবষ�েতর গেভ� !" 

"তেব কী হািনফার খি�ত ম�ক আিম �দিখব না?" 

"অবশ�ই �দিখেত পােরন-িবলে�।" 

"কথা অেনক শুিনলাম, তুিম অদ�ই প�দশ সহ� �সন� লইয়া অলীেদর সাহােয� এবং সীমােরর উ�াের গমন কর, এই আমার আ�া।" 

এই আ�া কিরয়া এিজ� �রাষভের ম�ণাগৃহ হইেত উ�য়া চিলয়া �গল।  

মারওয়ান বিলেত লািগল, "দমু�িতর ল�ণই এই, �যখােন উিচত �সইখােনই �রাষ। যাহা হউক আিম এখনই যা�া কিরব, সীমােরর উ�ার যাহা হইবার 
�বাধ হয় এতিদেন হইয়া িগয়ােছ, অলীেদর উ�ার হয় িক-না, তাহাই সে�হ।" 

অ�াদশ �বাহ 

কী মম�েভদী দশৃ�! কী �দয়িবদারক িবষাদ ভাব! কাহােরা মুেখ কথা নাই, হেষ�র িচ� নাই, যু�জেয়র নাম নাই, সীমারবেধর �স� নাই, অলীদ 
পরাজেয়র আেলাচনা নাই। রাজা রাজেবশশূন�, িশর িশর�াণশূন�, পদ পাদকুাশূন�, পিরেধয় নীলবাস,-িবষাদ-িচ� নীলবাস। �সন�দেল বাজনা 
বািজেতেছ না, তুির-ড�ার আর শ� হইেতেছ না। "নকীব" উ�পৃে� বিসয়া �ভরীরেব ভূপিতগেণর শুভাগমনবাত� া আর �ঘাষণা কিরেতেছ না। 
সকেলই পদ�েজ-সকেলই �ানমুেখ-নীরেব। তীর তূণীের, তরবাির �কােষ, খ র িপধােন, সকল চ�ুই জেল পিরপূণ�। কারুকায�খিচত সু�র িনশান-�ান 
আজ নীল িনশান। হািনফা সৈসেন� রাজপেথ-পুণ�ভূিম মিদনা নগেরর রাজপেথ। নগেরর উ� উ� �াসােদ, অতু�� মে�, িসংহ�াের, নানা �ােন, 
অন� �শাক-�কাশক নীল পতাকা-সকল অিনল সহকাের অন� নীলাকােশ িমিশয়া �হােসেনর অন� �শাক কাঁিপয়া কাঁিপয়া �কাশ কিরেতেছ। �য িদেক 
দিৃ�পাত কর, �সই িদেকই �শােকর িচ�-িবষােদর �রখা। �হােসন-�শােক মিদনার এই দশা। এ দশা �ক কিরল? এ অ�েভ� দী দদু�শা �ক ঘটাইল? মেত� �, 
শূেন�, আকােশ, নীিলমা-�রখা �ক অি�ত কিরল? হায়! হায়! �হােসন-�শােকর অ� নাই। এ িবষাদ-িস�ুর �শষ নাই। িবমােন সূয�েদেবর অিধকার, 
রজনীেদবী, তারকামালার অিধকার থাকা পয�� �মাহা�দীয়গেণর অ�রাকাশ হইেত এ মহািবষাদ-নীিলমােরখা কখেনাই িবলীন হইেব না-কখেনাই 
সিরেব না।  



�মাহা�দ হািনফা িনদারুণ �শােক, মম�েভদী �বেশ, নগের �েবশ কিরেলন। নগরবািসগণ �হােসেনর নাম কিরয়া কাঁিদয়া কাঁিদেত �মাহা�দ হািনফার 
পদ�াে� লুি�ত হইেত লািগল। হায়! পুণ�ভূিম মিদনা আজ অ�কার! �মাহা�দ হািনফার অ�ের �শাকিস�ুর তর� উ�য়ােছ-�বাহ ছু�য়ােছ। নূরনবী 
হজরত �মাহা�েদর রওজার চতু�াে�� যাইয়া সকেল একে� হাসান, �হােসন, কােসম �ভৃিতর �শােক অধীর হইয়া কাঁিদেত লািগেলন। �েমই ��েনর 
আেবগ বুি�-আেরা বৃি�। িক� বৃি� হইেত হইেতই �াস, �েমই ম�ীভূত, �েমই নীরব, �েমই চ�ু জলহীন, �েমই পিরবত�ন, �েমই হা-হুতাশ, 
�েমই দইু এক� কথা শুনা যাইেত লািগল। �মাহা�দ হািনফা সকেলর কথাই শুিনেত লািগেলন। কাহােকও আ�� কিরেলন, কাহােকও সাহস িদেলন, 
কাহােকও বা সে�হ িম� স�াষেণ আদর কিরেলন। �েম নাগিরকদলেক িবদায় কিরয়া স�ী রাজগণ, �সন�গণ, আ�ীয় ব�ুবা�বগণ, �ক �কাথায় 
আেছন, িক কিরেতেছন, তাহার ত�াবধান এবং আহার-িবহার ও িব�ােমর শ�ৃলায় মেনািনেবশ কিরেলন।  

মিদনার �ধান �ধান ও মাননীয় স�া� মেহাদয়গণ আিসয়া বিলেত লািগেলন, "যাহা হইবার হইয়ােছ, এ�েণ িক করা যায়?" 

�মাহা�দ হািনফা বিলেলন, "মিদনার িসংহাসেন জয়নাল আেবদীনেক না বসাইেত পািরেল, আমার মেন শাি� হইেব না। দঃুখ কিরবার সময় অেনক 
রিহয়ােছ। মিদনার �যরূপ �হীন অব�া �দিখেতিছ, ইহােত আমার মন অত�� চ�ল ও ব�িথত হইয়া মহাক� �ভাগ কিরেতেছ। জয়নাল আেবদীন 
িন�য়ই জীিবত আেছ। জয়নাল মিদনা ও দােম� উভয় রাজ�ই করতল� কিরয়া এক��রূেপ রাজ� কিরেব, ইহা িন�য়, অব�থ�। যাঁহার ভিবষ��াণী 
এতদূর সফল হইল, তাঁহার বােক�র �শষ অংশ িক আর সফল হইেব না? আপনারা সকেল অনুমিত কিরেলই আিম দােম� আ�মেণ যা�া কিরেত 
পাির।" 

নাগিরকদেলর মধ� হইেত একজন বিলেলন, "জয়নাল আেবদীন ঈ�রানু�েহ অবশ�ই ম�া, মিদনা ও দােমে�র িসংহাসন অিধকার কিরেবন, �স 
িবষেয় আমােদর �ল� িব�াস ও অটল আশা আেছ; তেব কেয়ক িদন িবল� মা�। আপিন পথ�েম �া�, �সন�গণও অলীদসহ যুে� �া� হইয়ােছ; এ 
অব�ায় কেয়ক িদন এই পিব� ধােম িব�াম কিরয়া দােমে� যা�া কেরন, এই আমােদর �াথ�না। জয়নাল-উ�াের মিদনার আবাল-বৃ� আপনার 
প�া�ত� হইেব, �কহই ঘের বিসয়া থািকেব না। এতিদন আমরা নায়কিবহীন হইয়া পেথ পেথ ঘুিরয়ািছ, যাহার যাহা ই�া তাহাই বিলয়ািছ; িকছুই 
ি�র কিরেত পাির নাই। হজরেতর চরণ�াে� আ�য় লইব বিলয়াই কােস� পাঠাইয়ািছলাম। আপিন এত অ� �সন� লইয়া কখেনা দােমে� যাইেবন না। 
এিজেদর চ�, মারওয়ােনর ম�ণা �ভদ করা বড়ই ক�ন;-আমরা আপনার সে� যাইব। এখেনা মিদনা বীরশূন� হয় নাই, এখেনা মিদনা পরাধীন বা 

পরপদভের দিলত হয় নাই,-এখেনা মিদনার �াধীনতা সূয� অ�িমত হয় নাই। (কখেনা হইেব না)। এখেনা মিদনা এেকবাের িনঃসহায়, িক �কান 

িবষেয় িনরাশ হয় নাই। এিজেদর অত�াচার-নূরনবী �মাহা�েদর বংশধরগেণর �িত অত�াচােরর কথা মিদনা ভুেল নাই। যাঁহার জন� এই পিব� 
িসংহাসন শূন� আেছ, তাঁহার কথা সকেলর অ�ের গাঁথা রিহয়ােছ-তাঁহার উ�ােরর �চ�া িদবািনিশ অ�ের জািগেতেছ। আপিন �যিদন মিদনা হইেত 
যা�া কিরেবন, �সই িদন মিদনার �লােকর �ভুভি�, রাজভি�, একতার আদশ�, �হােসেনর িবেয়াগজিনত দঃুেখর িচ�, সকলই �দিখেত পাইেবন। আিম 
আর অিধক বিলেত পাির না। এইমা� িনেবদন �য স�াহ কাল এই নগের িব�াম করুন, স�াহ অ�র আমরা সকেল আপনার স�ী হইব।" 

�মাহা�দ হািনফা নগরবাসীিদেগর অনুেরােধ স�াহকাল সৈসেন� মিদনায় থািকেত স�ত হইেলন।  

ওিদেক মারওয়ান মিদনািভমুেখ আগমন এবং অলীেদর দােমে� গমন, পিথমেধ� উভয় �সনাপিতর সা�াৎ-উভয় দেলর িমলন। অলীেদর সে� অিত 
অ�মা� �সন�; তাহার অিধকাংশই আহত, কতক জরা, কতক অধ�মরা, কতক অসু�। মুখ মিলন, বসন মিলন! পৃে� তূণীর ঝুিলেতেছ, তীর নাই। 

�কাষ রিহয়ােছ, তরবাির নাই। বশ�ার ফলক �কাথায় উিড়য়া িগয়ােছ, �কবল দ� বত� মান। িছ�পতাকা ভ�দ�। সাহস উৎসােহর নামমা� নাই। 
�যন তািড়ত-ভেয় চিকত সব�দাই প�া�িৃ�। মনঃসংেযােগ অ�পদশ� শুিনেত কণ� ি�র। �সন�গেণর অব�া �দিখেলই অনুমান হয় �য, �বল 
ঝ�াবােতই ইহােদর সব�� উিড়য়া িগয়ােছ; আহারাভােবও মহা�া�।  

ম�ী�বর মারওয়ান, অলীেদর অব�া �দিখয়া আর অ�সর হইেত সাহসী হইল না; ঐ সংেযাগ�েলই উভয় দল একি�ত হইয়া গমেন �া� হইল। 
পর�র কথাবাত� া হইেল মারওযান বিলল, "এই�ণ মিদনা আ�মণ, িক হািনফার সিহত যু� করা উিচত নেহ। আমােদর বলিব�েমর সিহত তুলনা 
কিরেল হািনফার �সন�বল সব�াংেশ ���; এ অব�ায় আ�র�াই সব�েতাভােব ��য়ঃ।" 

অলীদ বিলল, "আ�র�া িভ� আর উপায় িক? সীমােরর দদু�শা �দিখয়া আমার �াণ কাঁিপয়া িগয়ােছ।" 

"সীমােরর দদু�শা িক?" 



অলীদ সীমােরর শাি�র বৃ�া� আিদ-অ� িববৃত কিরল।  

মারওয়ান বিলল, "সীমােরর �য দদু�শা ঘ�েব তাহা আিম অে�ই ভািবয়া ি�র কিরয়ািছলাম।" 

অলীদ বিলল, "�াতঃ! হািনফার বলিব�ম �দিখয়া �েদেশর আশা, জীবেনর আশা, ধন-জন পিরজন আশা হইেত এেকবাের িনরাশ হই নাই বেট, 
িক� সে�হ অেনক ঘ�য়ােছ?" 

"আের ভাই! আিমই �তা সীমার-উ�ার ও �তামার সাহায�, এই দইু কােয�র ভার �হণ কিরয়া আিসয়ািছ। সীমােরর উ�ার �তা এ জীবেন এক �কার 
�শষ হইল। এখন �তামার সাহায� বাকী। যাহা হউক, এই সকল অব�া িলিখয়া মহারাজ সমীেপ কােস� ��রণ কির। উ�র না পাওয়া পয�� আমরা এই 
�ােনই অবি�িত কিরব। এ �ান� অিত মেনাহর ও মেনারম।" 

ঊনিবংশ �বাহ 

রাি�র পর িদন, িদেনর পর রাি� আিসয়া, �দিখেত �দিখেত স�াহ কাল অতীত হইয়া �গল। মিদনাবাসীরা �মাহা�দ হািনফােক সৈসেন� আর এক স�াহ 
মিদনায় থািকেত িবেশষ অনুেরাধ কিরেলন। হািনফা অেনক ভািবয়া িচি�য়া হাঁ-না, িকছুই কিহেলন না।  

গাজী রহমান বিলেলন, "আপনােদর অনুেরাধ অবশ�ই �িতপাল�; িক� জয়নাল উ�াের যতই িবল�, ততই আশ�া, ততই িবপদ মেন কিরেত হইেব। 
এ সময় িব�ােমর সময় নেহ। এক এক মু�ত�  এক এক যুগ বিলয়া মেন হইেতেছ! িবেশষ মারওয়ােনর ম�ণার অ� নাই-�কা� সময় এিজে�ক �কা� 
পেথ চালাইয়া িক অনথ� ঘটাইেব, তাহা �ক বিলেত পাের? হয় �তা �স সময় এিজেদর �াণা� সিহত দােম�, নগর সমভূিম কিরেলও �স দঃুেখর উপশম 
হইেব না,-�স অন� দঃুেখর ইিত হইেব না। আপনারা �বীণ এবং �াচীন, যাহা ভাল হয় করুন।" 

নাগিরকদল হইেত একজন বিলেলন, "মি�বর! আপনার সারগভ�  বচন অবশ�ই আদরণীয়, সে�হ নাই। িক� আমরা �য কারেণ �ভুেক আর এক 
স�াহ কাল থািকেত অনুেরাধ কিরেতিছ, �স কথা এখন বিলব না। তেব সমেয় তাহা অ�কাশ থািকেব না। জয়নাল আেবদীন, এিজ� পাপা�ার 
বি�গৃেহ বি�; �ভু হাসান �হােসেনর �ী পিরবার নূরনবী �মাহা�েদর সহধিম�ণী িবিব সােলমাও ইঁহারাও বি�; িদবারা�, �হের দে�, পেল অনুপেল 
আমােদর অ�ের এ সকল কথা জািগেতেছ-�াণ কাঁিদেতেছ,-তাঁহােদর দঃুেখর কথা শুিনয়া �দয় িবদীণ� হইেতেছ! মেন হইেতেছ যিদ পাখা থািকত, যিদ 
মু�ত�  মেধ� যাইবার �কান উপায় থািকত, তেব এখিন যাইয়া দােম� নগর আ�মণ এবং নরাধম এিজেদর �াণবধ কিরয়া জয়নাল উ�ােরর উপায় 
কিরতাম। আমরা ভু�েভাগী, আমােদর পেদ পেদ আশ�া, পেদ পেদ �নরাশ�। অিধক আর িক বিলব, এিজেদর আ�ায়, মারওয়ােনর ম�ণায়, 
অলীেদর চে�, জােয়দার সাহােয�, মায়মুনার �কৗশেল, মহিষ� হাসানেক হারাইয়ািছ। �জয়ােদর ছলনায়, �সই মহাপাপী িচর-নারকী �জয়ােদর �ব�নায় 
�ভু �হােসন, মহাবীর কােসম এবং আিল আকবর �ভৃিতেক মিদনা হইেত িচরিবদায় িদয়ািছ। মি�বর! িক বিলব! মিদনার শত শত সমু�ল র�, 
কারবালা-�া�ের র�ে�ােত ভািসয়া িগয়ােছ-�স সকল কথা িক আমরা ভুিলয়ািছ? তেব �য �কন িবল� কিরেতিছ-বিলব। যিদ ঈ�র �স সমেয়র মুখ 
�দখান, তেব বিলব। আমােদর শত অনুেরাধ,-মিদনাবাসী আবালবৃ� নরনারী সকেলরই অনুেরাধ, আর এক স�াহ আপনারা সৈসেন� মিদনায় 
অবি�িত করুন। সময় হইেল আমরা কখেনাই দােম�গমেন বাধা িদব না, বরং মেনর আনে� জয় জয় রেব, জয়নাল উ�াের আপনােদর সে� যা�া 
কিরব।" 

মিদনাবাসীিদেগর মত না লইয়া দােম� আ�মণ করা হইেব না একথা পূব� হইেতই সুি�র আেছ। সুতরাং গাজী রহমান আর ি�রুি� কিরেলন না, 
অন� অন� আলােপ নগরবাসীিদগেক স�� কিরেলন। �স িদন কা�য়া �গল। িনশানগমেন ঈ�রাধনা কিরয়া সকেলই � � �ােন িন�ােদবীর িনয়িমত 

অচ� নায় শয�ার আ�য় �হণ কিরেলন। 

�মাহা�দ হািনফা শয়ন কিরয়া আেছন-�ঘার িন�ায় অিভভূত! �� �দিখেতেছন-�যন হজরত নূরনবী �মাহা�দ তাঁহার িশয়ের দ�ায়মান হইয়া 
বিলেতেছন, "�মাহা�দ হািনফ! জা�ত হও, আলস� পিরহার কর, এ সময় �তামার িব�ােমর সময় নেহ। �তামার পিরজন দােমে� বি�, তুিম 
মিদনায় িব�ামসুেখ িব�ল! যাও দােমে� ঈ�েরর নাম কিরয়া এখনই যা�া কর, জয়নাল উ�ার হইেব, �কান িচ�া নাই। ঈ�র �তামার সহায়!" 
�মাহা�দ হািনফা �যন ��েযােগই �ভুর পদধূিল ম�েক �হণ কিরেলন। িন�া ভাি�য়া �গল-অ� িশহিরয়া উ�ল। ভেয় ভীত হইয়া গাজী রহমানেক 
ডািকয়া, ম�হাব কা�া, ওমর আলী এবং আর আর আ�ীয়-�জন ও ব�ুগণেক জাগাইয়া, ��-িববরণ বিলেলন।  



গাজী রহমান বিলেলন, "�ভুর আেদশ হইয়ােছ, আর িবল� নাই, এখনই যা�া,-এই শুভ সময়। হাঁ, এখন বুিঝলাম-সমেয়র অথ� এখন বুিঝলাম। 
আমরা �কবল রাজনীিত, সমরনীিত, িবিধ ব�ব�া যুি� ও কারেণর উপর িনভ� র কিরয়াই কায� কির। �ম হইেল ঈ�েরর �দাহাই িদয়া র�া পাই। 
িক� মিদনাবাসীরা আমােদর অেপ�া সহ�াংেশ ���। আিম �স সমেয়র অথ�ই বুিঝেত পাির নাই। ধন� মিদনা! ধন� �তামার পিব�তা! ধন� �তামার 
একা�তা!" 

�মাহা�দ হািনফা বিলেলন, "গাজী রহমান! আমরা বািহ�ক ব�বহার, বািহ�ক কারণ �দিখয়াই কায�ানু�ান কির; িক� মিদনাবাসীিদেগর �িত কায� 
ঈ�ের িনভ� র কের এবং নূরনবী �মাহা�েদর �িত তাঁহােদর অটল ভি�,-তাহার �মাণ �াচীন কািহনী। �ভুর জ��ান ম�া নগেরর অিধবাসীরা 
�ভুর কথায় িব�াস ও আ�া �কাশ করা দূের থা�ক বরং তাঁহার জীবেনর �বরী হইয়ািছল। এই মিদনাবাসীরাই তাঁহােক স�ােনর সিহত �হণ কের 
এবং ঈ�েরর সত�ধম� এই মিদনাবাসীরাই �কাশ�ভােব অকপেট �হণ কের। আর অিধক িক বিলব, মিদনাবাসীর অ�র সরল ও ��মপূণ�। আিম 
এখনই যা�া কিরব, �ভােতর �তী�ায় আর থািকব না।" 

আ�ামা� �ঘার রেব �ভরী বািজেত লািগল। �সন�গণ িন�াসুখ পিরহার কিরয়া আতে� জািগয়া উ�ল। সাজ সাজ রেব চতুিদ� েক মহা �কালাহল পিড়য়া 
�গল। সি�ত হইেল �ভাতীয় উপাসনা সমেয়র আ�ান-�ের সকেলর কণ�েক আনি�ত কিরল। মিদনাবাসীরা �থেম �ভরীর শ� এবং পের উপাসনার 
সুমধরু আ�ান-�ের জাগিরত হইয়া িনয়িমত উপাসনায় �যাগ িদেলন। �মাহা�দ হািনফা, গাজী রহমান �ভৃিত �সন�াধ��গণ এবং �সন�গণ, সি�ত-
�বেশ উপাসনায় দ�ায়মান হইয়া একা�িচে� উপাসনা সমাধান কিরয়া, জয়নােলর উ�ােরর জন� পরেম�েরর িনকট �াথ�না কিরেলন।  

নগরবাসীরা মহাব�� হইয়া হািনফার চতুিদ�ক �ব�ন করতঃ �যাড়কের বিলেত লািগেলন, "হজরত! গতকল� আমরা �য �াথ�না কিরয়ািছলাম, তাহা 
�বাধ হয় �াহ� হইল না।" 

�মাহা�দ হািনফা িবনয়বচেন বিলেলন, "�াতৃগণ! িবগত িনশায় ��েযােগ �ভু �মাহা�দ আমােক দােম� গমেন আেদশ কিরয়ােছন। আর আমার 
সাধ� নাই �য, এখােন �ণকাল িবল� কির!" 

"হজরত! আমরা অ�, অপরাধ মাজ� না হউক। ঐ আেদেশর জন�ই স�াহকাল মিদনায় অবি�িতর িনিম� পূেব�ও �াথ�না কিরয়ািছলাম। গতকেল�র 
�াথ�নাও ঐ কারেণ। আমরা িচর-আ�াবহ দাস, মাজ� না কিরেবন। এখন আমােদর আর �কান কথা নাই-আপিনও ��ত হইয়ােছন, আমরাও ��ত 
আিছ। আপিন অে� কশাঘাত কিরেলই �দিখেবন, কত �লাক জয়নাল উ�াের আপনার অনুগামী হয়।" 
�মাহা�দ হািনফা, ম�হাব কা�া, গাজী রহমান ও হািনফার আর আ�ীয়-�জন এবং িভ� িভ� �দশীয় রাজগণ, বীরদেপ� অ�পৃে� ঈ�েরর নাম 
কিরয়া চািপয়া বিসেলন। রণবাদ� বািজেত লািগল। �সন�গণ ��ণীব� হইয়া হািনফার িবজয় �ঘাষণা কিরেত কিরেত যা�া কিরল। ধানুকী, পদািতক 
ও পতািকগণ আন�-রেব অে� চিলল।  

স�বার হজরেতর পিব� রওজা পির�ম কিরয়া সম�ের ঈ�েরর নাম ডািকয়া সকেল জয়নাল-উ�াের যা�া কিরেলন। মিদনাবাসীরাও অ� শে� 
সুসি�ত হইয়া মহানে� হািনফার জয়েঘাষণা কিরেত কিরেত �সন�দেল িমিশেলন। মারণ িভ� মরণ কথা কাহােরা মেন নাই। িসংহ�ার পার হইয়া 
সকেল পুনরায় এক�ের ঈ�েরর নাম স�বার উ�ারণ কিরয়া যাইেত লািগেলন। পথ�দশ�ক উ�ােরাহী মধুর�ের বংশীবাদন কিরেত কিরেত সকেলর 
অে� অে� চিলল।  

িদবাভােগ গমন-রাে� িব�াম। এই ভােব কেয়ক িদন যাইেত যাইেত একিদন পথ�দশ�কদল সকেলর দিৃ� আকষ�ণ কিরবার জন� �ভরী বাজাইেত 

লািগেলন। সকেলই সমৎু�ক হইয়া স�েুখ ি�রেনে� দিৃ� কিরেতই �দিখেলন �য, বহুদূের িশিবেরর উ� চূড়ায় �লািহত িনশান উিড়েতেছ। গাজী 
রহমান সাে�িতক িনশান উড়াইয়া সকলেক গমেন �া� কিরেলন। সকেলই মহাব��। ত�ানুস�ােন জািনেলন �য, স�েুখ সমরিনশান উিড়েতেছ, 
সিবেশষ না জািনয়া আর অ�সর হওয়া উিচত নেহ।  

মারওয়ান-িশিবেরও মারওয়ান �ভরীবাদন�িন শুিনয়ােছ।  

িশিবেরর বািহের আিসয়া যাহা �দিখল, তাহােত তাহার মুেখ অন� �কান কথা সিরল না। অি�র ও আতি�ত ভােব অলীদেক িজ�াসা কিরল, "�াতঃ! 
আবার �য পূব�গগেন িক �দখা যায়। ঐ িক আগমন?" 

"কার আগমন?" 



"আর কার? যার ভেয় অলীদ ক�মান-মারওয়ান অি�র।" 

অলীদ িবেশষ ল�� কিরয়া �দিখয়া বিলল, "আর সে�হ নাই-এ�েণ িক করা যায়?" 

"আর িক করা! িকছু িদন িব�াম কিরব আশা িছল-ঘ�ল না।-আর �ণকাল িতি�েলই �তামার আমার দশা িমিলয়া িমিশয়া �বাধ হয়, একই হইেব। 
হয়ত িকছু �বিশও হইেত পাের। পূব� স�� �ক রািখয়া, যত শী� হইেত পাের, যাইয়া নগর-র�ার উপায় করা কত� ব�। িনতা� পে� চািপয়া পেড়, 
দােম� নগর-িনকট� �া�ের আবার ড�া বাজাইয়া িনশান উড়াইয়া িফিরয়া দাঁড়াইব। এখােন আর িকছুই নেহ; ��ান-�ে� ��ান।" 

"উহারা �য িব�েম আিসেতেছ, আমরা �য উহােদর অে� দােমে� যাইেত পািরব, তাহােতও অেনক সে�হ! আপন রােজ� ি�গুণ বল; �যখােনই ধর 
ধর, �সই খােনই মার মার। ঐ �দখ, উহারাও গমেন �া� হইয়ােছ। না জািনয়া, িবেশষ ত� না লইয়া �কন অ�সর হইেব? আমােদর স�ান না লইেত 
লইেত আমরা এ �ান হইেত চিলয়া যাই। আর কথা নাই ভাই। ��ান,-শী� ��ান।" 
তখনই িশিবর-ভে�র আেদশ হইল, �লািহত পতাকা নীেচ নািমল। মু�ত� মেধ� িশিবর ভ� কিরয়া, মারওয়ান ও অলীদ �সন�গণসহ দােম�ািভমুেখ 
�বেগ চিলল।  

ওিদেক গাজী রহমান মহা িচ�ায় পিড়য়ােছন! এই িনশান উিড়েত উিড়েত �কাথায় উিড়য়া �গল? �দিখেত �দিখেত িশিবরও ভ� হইল। �লাকজনও 

সিরেত লািগল। �েমই ঈষৎ দিৃ�,-�েমই দিৃ�র অেগাচর।  

�মাহা�দ হািনফা গাজী রহমানেক বিলেলন, "আর িচ�া �কন? পৃ� �দখাইয়া যখন পলাইয়া �গল, তখন আর সে�হ িক? পলািয়ত ব�ি�র পিরচয় 
িন�েয়াজন,-আজ এই �ােনই িব�াম।" 

"তাহােত �িত নাই, িক� িবেশষ সতক� ভােব থািকেত হইেব। উহারা পলাইয়া বিলয়া িনি�� থািকেত পাির না। গু�চরিদগেক কেয়ক জন চতুর 
�সন�সহ স�ােন পাঠাইেতিছ। স�ান কিরয়া জািনয়া আসুক-উহারা �ক? �কন িশিবর �াপন কিরয়ািছল? �কনই বা চিলয়া �গল?" 

"ও'ত ও��ব অলীেদর িশিবর নেহ!" 

"না-না; অলীেদর িশিবেরর অত জাঁকজমক �কাথা?" 

"তেব �ক?" 

"�সই �তা সে�হ, এখনই জািনেত পািরেব।" 

িবংশ �বাহ 

সীমার নাই? আমার িচর-িহৈতষী সীমার নাই? মহাবীর সীমার ইহজগেত নাই? হায়! �য বীেরর পদভের কা�বালা-�া�র কাঁিপয়ােছ, যাহার অে�র 
�তেজ রে�র ��াত বিহয়ােছ, �হােসন-িশর দােমে� আিসয়ােছ, �সই বীর নাই? �ক তাহার �াণ হরণ কিরল? হায়! িনমক-হারাম �সন�গণ ষড়য� 
কিরয়া সীমারেক বাঁিধয়া িদল, তাহােতই এই ঘ�ল। কােস�! বল, �ক সীমারেক বধ কিরল?" 

কােস� �যাড়কের বিলেত লািগল, "বাদশা নামদার! মহাবীর সীমারেক একজেন মাের নাই। প�দশ রথী িমিলয়া বাণাঘােত সীমারেক মািরয়া 
�ফিলয়ােছ।" 

"সীমােরর হে� অ� িছল না?" 

"তাহার হ�পদ �লৗহদে� বাঁধা িছল। ঐ ব�ন দশায় তীেরর আঘােত শরীেরর মাংস, �শেষ অি� পয�� জজ� িরত হইয়া খিসেত লািগল, তব ুমহাবীেরর 

�াণ বািহর হয় নাই? �শেষ ঈ�েরর নাম কিরয়া মৃতু� �াথ�না করায় মহাবীর সীমােরর আ�া ইহজগৎ হইেত অন�ধােম চিলয়া �গল।" 



এিজ� মহাে�ােধ বিলেলন, "�সখােন আমার �সন�, �সন�াধ�� �কহ িছল না?" 

"বাদশা নামদার! �সন� বিলেত আর �কহ নাই। তেব পতাকাধারী, ভারবাহী, �হরী আর জন কেয়ক মা� �সন� উপি�ত িছল।" 

"আর আর �সন�?" 

"আর আর �সন� �ায়ই হািনফার অে� মারা িগয়ােছ। যাহারা জীিবত িছল, তাহারা �াণভেয় �ক �কাথায় পলাইয়ােছ, তাহার স�ান নাই।" 

"অলীদ?" 

"�সন�াধ�� মহামিত জীিবত আেছন,-িক�-" 

"িক� িক?" 

"বাদশা নামদার! সকলই পে� �লখা আেছ।" 

(মহাে�ােধ) "প� �শেষ শুিনব। ও��ব অলীদ উপি�ত থািকেত সীমার-উ�ার হইল না? �স িক কথা!" 

"িতিন উপি�ত িছেলন, এখনও জীিবতই আেছন, িক� মিরয়া বাঁিচয়ােছন।" 

"হািনফা মিদনায় যাইেত সাহসী হইয়ােছ?" 

"বাদশা নামদার! �স সকল কথা মুেখ বিলেত আমার শরীর �রামাি�ত হইেতেছ। পে�ই িবেশষ �লখা আেছ।" 

"না-আিম প� খুিলব না। �তামার মুেখ সকল কথা শুিনব, বল।" 

"বাদশা নামদার! অলীদ পরা� হইয়ােছন!" 

"�ক পরা� কিরল?" 

"�মাহা�দ হািনফা।" 

"িক �কাের?" 

"অলীদ মিদনা-�েবশ-পথ ব� কিরয়ািছেলন। তাহােত হািনফার সিহত যু� হয়। �েম কেয়কিদন যু�-িদবারা� যু�। �শষ িদন ম�হাব কা�া িব�র 
অ�ােরাহী �সন�সহ উপি�ত হইেল দােম� �সন� আর �িকেত পািরল না-র�মাখা হইয়া দেল দেল ভূতেল গড়াইেত লািগল। অ�দাপেটই বা কত 
জেনর �াণ িবেয়াগ হইল। বাদশা নামদার! এমন যু� কখেনা �দিখ নাই। এমন বীরও কখন �দিখ নাই! অে�র আঘাত-অে�র পদাঘাত সমান চিলল! 

�দিখেত �দিখেত দােম� �সন� তৃণবৎ উিড়য়া িগয়া �কাথায় পলাইল, তাহার অ� রিহল না। িবপে�রা �সনাপিত মহাশেয়র িশিবর লুটপাট কিরয়া 
মিদনািভমুেখ জয় জয় রব কিরেত কিরেত চিলয়া �গল।" 

"অলীদ িকছুই কিরেলন না?" 

"িতিন আর িক কিরেবন? ম�হাব কা�া তাঁহার অ�েক লািথ মািরয়া মািরয়া �ফিলল। তাঁহােক শূেন� উঠাইয়া এক আছােড়ই তাঁহার �াণ বািহর 
কিরেব-ম�হাব কা�ার এইরূপ কথা; �কবল হািনফার অনুেরােধ অলীেদর �াণ র�া হইয়ােছ। িক� ম�হাব কা�া ছািড়বার পা� নেহন, এমিন 



সেজাের অলীদ মহামিতেক �ফিলয়া িদয়ািছেলন �য, অেনক�ণ পয�� অেচতন অব�ায় পিড়য়া থািকয়া �শেষ উ�েত উ�েত, পিড়েত পিড়েত পলাইয়া 
�াণর�া কিরয়ােছন।" 

"ম�হাব কা�া �ক?" 

"িতিনই �তা মহারথী সীমারেক ধিরয়া লইয়া-" 

"তাহা �তা শুিনয়ািছ, অলীদ বাঁিচয়া িগয়াও িকছু কিরেলন না?" 

"মহারাজ! পলািয়ত, পরািজত, আতি�ত, িন�াবেশ কা�ারূেপ চিকত, চমিকত। িতিন িক আর তাঁহার স�েুখ দাঁড়াইেত পােরন?" 

"মারওয়ান �বাধ হয় অলীেদর সাহায� কিরেত পাের নাই?" 

"িতিন আর িক সাহায� কিরেবন? বাদশা নামদার! �মাহা�দ হািনফা সব��া� কিরয়া মিদনায় �েবশ কিরেল, এিদেক অলীদ মহামিত দােম�ািভমুেখ 
যা�া কিরেলন, ওিদেক ম�ীমেহাদয়ও দােম� হইেত মিদনািভমুেখ যা�া কেরন। পিথমেধ� উভেয়র �দখা। এই�ণ তাঁহারা �সই সংেযাগ�ােন িশিবর 
িনম�াণ কিরয়া িব�ােম আেছন। আিম �সই সংেযাগ �ান হইেত ম�ী�বেরর প� লইয়া আিসয়ািছ। তাঁহারা �গাপনানুস�ােন জািনেত পািরয়ােছন �য, 
�মাহা�দ হািনফা শী�ই দােম� নগর আ�মণ কিরেবন।" 

এিজ� �রােষ অধীর হইয়া বিলল, "তাঁহারা শুিনেত পােরন, তাঁহারা হািরেত পােরন, তাঁহারা হািনফার নােম কাঁিপেত পােরন, তাঁহারা িব�ামও কিরেত 
পােরন। িক� দােম� নগের মানুেষর আ�মণ কিরবার সাধ� আেছ? এই নগের শ�-�েবেশর িক �মতা আেছ? এই দেুভ� দ� �াচীন, প�িবংশিত 
�লৗহ�ার, ষি� �সতু, অশীিত পিরখা, প� সহ� গু��প, এিজ� জীিবত, ইহােত হািনফা দূেরর কথা, হািনফার িপতা আলী, �গার হইেত উ�য়া 
আিসেলও এ নগের �েবশ কিরেত পািরেবন না। যাও কােস�, এখনই যাও, মারওয়ানেক িগয়া বল �য, আিম �য়ং যুে� যাইেতিছ। �দিখ, মিদনা 
আ�মণ কিরেত পাির িক না? �দিখ, মিদনার িসংহাসেন বিসেত পাির িক না? �দিখ, আমার হে� হািনফা বি� হয় িক না? �দিখ, এই তরবািরেত ম�
হাব কা�ার িশর ধরায় গড়াগিড় যায় িক না? যাও, �তামার প� তুিম িফরাইয়া লইয়া যাও,-যাহা বিলবার বিললাম-মুেখ বিলও।" 

এিজ� ��ােধ অধীর হইয়া মারওয়ােনর প� দূের িনে�প কিরেলন। কােস� প� লইয়া ভেয় কাঁিপেত কাঁিপেত চিলয়া �গল। 

এিজ� িব�াম-গৃহ হইেত বিহগ�ত হইয়া আেদশ কিরল, "যত �সন� এ�েণ নগের উপি�ত আেছ, সমুদয় ��ত হও-সামান� �হরী মা� রাজপুরী র�া 
কিরেব, �সন� নােম নগর মেধ� �কহ থািকেত পািরেব না, সকলেক আমার সিহত মিদনা আ�মেণ যাইেত হইেব।-হািনফার বধসাধেন যাইেত হইেব,-
ম�হাব কা�ার ম�ক চূণ� কিরেত যাইেত হইেব,-সীমােরর দাদ উ�ার কিরেত যাইেত হইেব। বাজাও ড�া, বাজাও �ভরী, আন অ�, আন উ�, এখিন 
যা�া কিরব।" 

অমাত�গণ যাঁহারা তথায় উপি�ত িছেলন, তাঁহারা যুে� িবরত হইেত অেনক কথা বিলেলন। িক� কাহােরা কথাই এিজেদর িনকট �ান পাইল না,-
কেণ� ভাল লািগল না। পিরেশেষ বৃ� হামান বিলেত লািগেলন,-এতিদন পের বৃ� সিচব িনতা� বাধ� হইয়া ি�রভােব বিলেত লািগেলন- 

"মহারাজ! আিম বৃ� হইয়ািছ, বয়স-�দােষ আমার বুি��ম জি�য়ােছ, িবেবচনার �দাষ ঘ�য়ােছ, দূর িচ�ােতও অপরাগ হইয়ািছ। ইহা আিম �ীকার 
কির। িক� মহারাজ! এই বৃ� আপনার িপতার িচরিহৈতষী, আপনার িহৈতষী, দােম� রােজ�র িহৈতষী। এই দােম� রাজ� পূেব� যাঁহার করতলগত 
িছল, ন�ােয়র অনুেরােধ উিচত বিলেত এই বৃ� কখনই তাঁহার িনকট স�ুিচত হয় না। তাহার পর আপনার িপতার রাজ�কােলও এই বৃ� সব��ধান 
ম�ীর আসন �া� হইয়া ন�ায� কথা বিলেত কখেনাই �� কের নাই-ভীত হয় নাই। মহারােজর রাজ� সমেয়ও কত� ব� কােয� প�া�পদ হয় নাই। 
িক� মহারাজ! �সকাল আর একাল অেনক িভ�। পূেব� ম�ণার িবচার হইত, তেক�  মীমাংসা হইত,-�ম কাহার না আেছ? ভূপিতর �ম হইেল িতিন 
�ম �ীকার কিরেতন। অমাত�গেণর �ম হইেল তাঁহারাও �ম �ীকার কিরেতন। এখন �স কাল নাই, �স ম�ণাও নাই, �স মীমাংসাও নাই। ন�ায� 
হউক, অন�ায� হউক, ন�ায় হউক, অন�ায় হউক � � মত �বল কিরেত সকেলই ব��, সকেলই �চি�ত। িবেশষ অপিরপ� মি�ে�র িনকট আমরা 
এক �কার বাতুল বিলয়াই সাব�� হইয়ািছ। মহারাজ! মেন হয়, হাসােনর িবষপােনর পর এই িনেব�াধ বৃ� িক বিলয়ািছল? �সই �কাশ� দরবাের িক 
বিলয়ািছল? নবীন বয়েস, নূতন িসংহাসেন বিসয়া কৃ�েকশ িবকৃত অপিরপ� মি�ে�র ম�ণােতই মত িদেলন। �সই অদূরদশ�, ভািব-�ান-শূন� 



ম�ারই �বিশ আদর কিরেলন। মেনর িবরােগ সারগভ�  উপেদশ িবেবচনা না কিরয়া �স স�ূণ� �মময় অসার বােক�রই �পাষকতা কিরেলন। এ পাগল 
তু� হইল। বালেকই বালেকর বুি�র �শংসা কের, যুবাই যুবার িনকট আদর পায়। আিম বয়েস মহা �াচীন হইেলও আপিন রাজা, মাথার মিণ। এই 
যু� স�ে� �সই এক িদন আমার মত �কাশ কিরয়ািছ, আর আজ রােজ�র দরুব�া, ভিবষ�েত িবপেদর আশ�া �দিখয়া বিলেত বাধ� হইয়ািছ। 
মহারাজ! বৃ� ম�ীর অপরাধ মাজ� না হউক। একবার ভািবয়া �দখুন �দিখ, �য কারেণ যু�, �য কারেণ দােম� রােজ�র এই �শাচনীয় দশা, �স কারেণর 
পরী�া �তা অে�ই হইয়ািছল? �য আমার নয়, আিম তাহার �কন হইব,-এ কথা সকেলর বুঝা উিচত। এক িজিনেসর দইু� �াহক হইেল, পর�র 
শ�ভাব িহংসা ভাব �ভাবতঃই �য উপি�ত হয়, ইহা আিম অ�ীকার কির না। তেব যাহার �দয় আেছ, মনুষ�� আেছ, �স �সিদেক �েমও ল�� কের 
না, তাহাও জািন। যাহার অসহ� হয়, �য িহতািহত �ানশূন� হইয়া যাহা ই�া তাহাই কিরয়া বেস-কিরেতও পাের। কারণ, �যৗবনকাল বড়ই ভীষণ 
কাল। �স কােলর অেনক �দাষ মাজ� নীয়। তেব �য �দেয় শি� আেছ, �য �দেয় শি� আেছ, �য মেন বল আেছ, তাহার কথা �ত�। শ�পিরবাের 
শ�তা িক? তাহার স�ান স�িত পিরজেন িহংসা িক! মহারাজ! �হােসেনর িশর দােমে� �কন আিসল? �হােসন পিরবার দােম�-কারাগাের বি� �কন? 
ইহার িক �কান উ�র আেছ? িবিধর ঘটনা, অদেৃ�র �লখা খ�াইেত কাহােরা সাধ� নাই। মহারাজ! এখনও উপায় আেছ, র�ার প�া আেছ। আপিন 
�া� হউন। রাজ�িব�াের আমার অমত নাই, িক� তাহার জন� সময় ও সুেযােগর অেপ�া করুন। এখন চতুিদ� েক �য আগুন �িলয়ােছ, আপিন তাহা 
সহেজ িনব�াণ কিরেত পািরেবন না। �কৃিত ন�ােয়র সহায়, অন�ােয়র �বরী। ম�ীবর মারওয়ান এখন িনজ �ম �ীকার কিরয়া দােম� রাজ� র�ােহতু 
জয়নাল আেবদীনেক কারামু� কিরেত ম�ণা িদেতেছন। �স স�ে� মহারাজ যখন আমােক িজ�াসা কিরেবন আিম তাহার সদ�ুর কিরব। তেব 
সামান� একটু বিলয়া রািখ �য, হািনফার �য �ল� �রাষাি� সহেজ িনব�াণ হইবার নেহ। আপিন �য আজ �য়ং যুে� অ�সর হইেতেছন, �সই স�ে� 
আমার কেয়ক� কথা আেছ। -�থম আপিন �কাথায় যুে� যাইেতেছন? যিদ বেলন মিদনা-আিম বিলেতিছ, মিদনায় যাইবার আর �মতা নাই। 
সীমার হত, অলীদ পরা�, মারওয়ান ভেয় কি�ত; এ অব�ায় মিদনা আ�মণ করা দূের থা�ক-মিদনার �া�রসীমােতও �েবশ কিরেত পািরেবন 
না। ধন-বল আর বাহুবলই রাজার বল, �মাগত যুে� ধনভা�ার �ায় শূন� হইল; আর বাহুবল এখন নাই বিলেলই হয়। সীমােরর সিহত সীমােরর 
�সন�ও িগয়ােছ,-ও��ব অলীদ �সন� সাম� হারাইয়া �ােণ বাঁিচয়া আেছ মা�। এখন একমা� স�ূণ�রূেপ জীিবত মারওয়ান। রাজ�র�ার জন�ও 
�সেন�র �েয়াজন। আজ �য আেদশ �চার হইয়ােছ, তাহােত রাজ�র�ার আর �কান উপায় �দিখেতিছ না। কারণ শ�র নানা পথ, শ�র স�ান 
অব�থ�। মহারাজ এিদেক যু�যা�া কিরেবন, অন� পেথ যিদ শ� আিসয়া নগর আ�মণ কের, তখন �ক র�া কিরেব? �স অ�-স�েুখ ব� পািতয়া 
�ক দ�ায়মান হইেব? আিম মহারােজর গমেন বাধা িদেতিছ না। আপনারই রাজ�, আপনারাই িসংহাসন, আপিনই র�া কিরেবন। আমার যাহা 
বিলবার বিললাম-�াহ� করা না করা মহারােজর ই�া।" 

এিজ� ম�ীবর হামােনর কথা মনঃসংেযােগ শুিনল, িক� তাহার িচরিহংসাপূণ� �দয়েক �বেশ আিনেত পািরল না। দিুন�বার ��াধ �াদশ �কার িহংসার 
জীবনমূিত�  ধারণ কিরয়া তাহার �দয় অিধকার কিরয়া বিসল। �লািহত �লাচেন ��াধযু� �ের বিলল, "তুিম মািবয়ার ম�ী-আমার সিহত �তামার 
�কান মেতরই ঐক� নাই-হইেবও না,-হইেত পােরও না। তুিম অেনক সময় আমােক মনঃক� িদয়াছ। আিম �তামার মুখ �দিখেত ই�া কির না। তুিম 
দূর হও-আমার স�খু হইেত দূর হও। �ক আছ, এই বৃ� পাগলটােক রাজপুরী হইেত বািহর কিরয়া কারাগাের আব� কর। যাহার �কান �ান নাই, 
তাহার উপযু� �ান মশান বা �শান। যাও বুি�মান, যাও �তামার পিরপ� ম�ক লইয়া জীবেনর অবিশ� অংশ কারাগাের বাস কর। রাজ-�াসােদ 
�তামার আর �ান নাই।" 

আ�ামা� �হিরগণ বৃ� সিচবেক লইয়া চিলল। ম�ীবর যাইবার সময়ও বিলেলন, "মহারাজ! রাজ আ�া িশেরাধায�। আিম এখনও বিলেতিছ, 
আপিন �য়ং যুে� যাইেবন না, মারওয়ােনর সংবাদ না লইয়া কখেনা নগর পিরত�াগ কিরেবন না।" 

এিজ� মহাে�ােধ বিলল, "আিম এখনই যুে� যাইব। �কাথায়?-ওমর �কাথায়? হােসম �কাথায়?" 

শশব�ে� �সন�াধ��গণ উপি�ত হইল। পুনরায় এিজ� বিলল, "মিদনা আ�মেণ, হািনফার বধ-সাধেন, আমার সিহত এখনই সৈসেন� যা�া কিরেত 
হইেব। �ধান �সন�াধ�� পেদ আজ ওমর বিরত হইেলন; যাও-��ত হও, যত �সন� নগের আেছ, তাহািদগেক লইয়া ��ত হও।" 

একিবংশ �বাহ 

হুতাশেনর দাহন আশা, ধরণীর জলেশাষণ আশা, িভখারীর অথ�েলােভ আশা, চ�ুর দশ�ন আশা, গাভীর তৃণভ�ণ আশা, ধনীর ধনবৃি�র আশা, 
��িমেকর ��েমর আশা, স�ােটর রাজ�িব�ার আশার �যমন িনবৃি� নাই, িহংসাপূণ� পাপ�দেয় দরুাশারও �তমিন িনবৃি� নাই-ইিত নাই। যতই 

কায�িসি�, ততই দরুাশার �বৃি�। জয়নােবর রূপমাধুরী হঠাৎ এিজ�-চে� পিড়ল, অ�ের দরুাশার স�ার হইল। �ামী জীিবত,-জয়নােবর �ামী 
আবদলু জা�ার জীিবত; অত�াচার, বল�কাশ মািবয়ার িনতা� অমত, অথচ জয়নাব-র� লােভর আশা। িক দরুাশা! �স কায�ও িস� হইল, িক� 



আশার ইিত হইল না। �স র�খিচত সজীব পু�হার �দবিনব�ে� �য কে� �শাভা কিরল-�দয় শীতল কিরল-�সই ক�ক। এিজ�-চে� হাসান িবষম 
ক�ক; তাঁহার জীবন অ� কিরেত পািরেলই আশা পূণ� হয়। তাহাও ঘ�ল; িক� আশার ইিত হইল না। যাহার আ�য় �হণ কিরয়ােছ, তাহার জীবন-
�দীপ িনব�াণ না কিরেল মেনর আশা কখেনাই পূণ� হইেব না। ঘটনা�েম কা�বালা-�া�ের �ভাত হইেত স��া পয�� রে�র ��াত বিহয়া তাহাও ঘ�য়া 
�গল। �সন�সাম� �হরী পিরেবি�ত হইয়া �স মহামূল� জয়নাবর� দােম� নগের আিসল, িক� আশার ইিত হইল না।  

বৃ� ম�ী হামান কথার ছেল বিলয়ািছেলন, "�য আমার নয়; আিম তাহার �কন হইব।" এ িনদারুণ বচন িক আঘািতত �দয়মাে�রই মেহৗষধ? না-
রূপজ �মাহ �য �দয়েক স�ূণ�রূেপ অিধকার কিরয়া বিসয়ােছ, �স �দয় যথাথ� মানব �দয় হইেলও সমেয় সমেয় পশু�ভােব পিরণত হয়। �থম 
কথােতই জয়নােবর মেনর ভাব এিজ� অেনক জািনেত পািরয়ােছন, সুতী� ছুিরকাও �দিখয়ােছন। �স অ� তাঁহার বে� বিসেব না, যাহার অ�, 
তাঁহারই ব�, তাঁহারই �শািণত,-িক� িবনা আঘােত, িবনা র�পােত, তাঁহার �দেয়র র� আজীবন শরীেরর �িত �লাম�প হইেত �য অদশৃ�ভােব 
ঝিরেত থািকেব, তাহাও িতিন বুিঝয়ািছেলন। তেব আশা?-আেছ। দরুাশা �হিকনী, এিজেদর কােন কেয়ক� কথার আভাস িদয়ােছ,-তাহােতই 
এিজেদর অ�ের এই কথা-এ িক কথা? কমেল গ�ত �কামলা�ীর �দয় িক পাষাণ? �কামল হে� �লৗহ অ�! কমল-অি�েত ব� দিৃ�? �কামল-বদেন 
কক� শ ভাষা? �কামল-�ােণ ক�ন ভাব? অস�ব! অস�ব! স�ূণ� অস�ব এবং িবপরীত! অবশ�ই কারণ আেছ। জয়নাল, হািনফা �ভৃিত জীিবত। 
�সই িক মূল কারণ? িন�য় তাহারা ভব-ধাম হইেত িচরকােলর জন� সিরেল িন�য় এ িবপরীত ভাব কখেনাই থািকেব না। িন�য়! িন�য়!! 
িন�য়!!! িচরকােলর জন� �স সময় �স প�-চ�ুেত এিজেদর ছায়া িভ� আর �কান ছায়া আিসেব না। �স �দেয় সদা সব�দা এিজ�-রূপ ব�তীত আর 
�কানরূপ জািগেব না। িন�য়ই কমেল কমল িমিশয়া-�কামল ভাব ধারণ কিরেব। আপাদ ম�েক অ�ের, �দেয়, �ােণ, শরীের উ�াপিবহীন সুেকামল 
িবজলীছটা সেবেগ �খিলেত থািকেব।" 

দরুাশা! দরুাশা!! 

�হিকনী আশার এই ছলনায় এিজ� কাহােরা কথায় কণ�পাত কিরেলন না। দ�ুুিভ বাজাইয়া �লািহত িনশান উড়াইয়া, যা�া কিরেলন। ওমর হােসম, 
আবদ�ুা� �জয়াদ �ভৃিত পদািতক ও অ�ােরাহী �সন�সহ মহারােজর প�া��� হইেলন। গু�চর স�ানীরা �কহ �কােশ�, �কহ অ�কােশ�, �কহ ছ�েবেশ, 
সকেলর অে� নানা স�ােন নানা পেথ ছু�ল। �যখােন যাহা শুিনেতেছ �দিখেতেছ, মু�েত�  মু�েত�  আিসয়া জানাইয়া যাইেতেছ।  

একজন আিসয়া বিলল, "বাদশা নামদােরর জয় হউক। কতকগুিল �সন� নগরািভমুেখ আিসেতেছ।" এিজেদর মুখভাব িকি�ৎ মিলন হইল।  

িকছু�ণ পের আর একজন আিসয়া বিলল, "আিম িবেশষ ল�� কিরয়া আিসয়ািছ, যাহারা আিসেতেছ তাহারা দােমে�র �সন�।" 
এিজ� মহা স�� হইয়া সংবাদ-বাহকেক িবেশষ পুর�ৃত কিরেত আেদশ িদয়া িবজয় বাজনা বাজাইেত আ�া কিরেলন।  

িকছু�ণ পের সংবাদ আিসল; "বাদশা নামদার! �ধান ম�ী মারওয়ান এবং �ধান �সন�াধ�� অলীদ মহামিত আিসেতেছন।" 

এিজ� মহাহেষ� বিলেত লািগল, "ওমর! �জয়াদ! শী� আইস, িবজয়ী বীর�য়েক আদের স�াষণ কিরয়া �হণ কির। িক সুযা�ায় আজ অে� আেরাহণ 

কিরয়ািছলাম। �য হািনফার নােম জগৎ কি�ত, �সই হািনফা বি�ভােব, িক জীবন-শূন� �দেহ, িক খি�ত িশের, দােমে� আনীত হইেতেছ। ধন� বীর 
মারওয়ান! িকছু না কিরয়া �স আর দােমে� িফিরয়া আিসেতেছ না। ধন� মারওয়ান। খি�ত হউক আর অখি�ত হউক, হািনফার ম�ক বি�গৃেহর 

স�েুখ ল�কাইয়া িদব। জয়নাল-িশরও আগামী কল� ঐ �ােন বশ�ার অে� �ািপত কিরব। �দিখেব আকাশ, �দিখেব সূয�, �দিখেব জগৎ, �দিখেব 
দােমে�র নরনারী-�দিখেব জয়নাব-এিজেদর �মতা!" 

যতই অ�সর হইেতেছন ততই আশার ছলনায় �মািহত হইেতেছন। "এখন মিদনার রাজা �ক? মারওয়ানেক উভয় রােজ�র ম�ী�-পেদ অিভিষ� 
কিরব, আর আজ আমার িনকট যাহা চািহেব, তাহাই দান কিরব। িবজয়ী �সনাগণেক িবেশষরূেপ পুর�ৃত কিরব। এ সকল �সন�গণেকও পুর�ৃত 
কিরব। কাহােকও বি�ত কিরব না।" 

এিজ� আশার �বে� পিড়য়া যাহা িকছু বিলেতেছন, তাহােত হািসবার কথা নাই। আশা আর �ম, এই দেুয়ই মানুেষর পিরচয়। আমরা ভিবষ�েত অ� 
না হইেল কখেনাই �ম�েপ ডুিবতাম না, আশার �হেক ভুিলতাম না এবং সুখ দঃুেখর িবিভ�তাও বুিঝতাম না। তাহা হইেল �য িক ঘ�ত, িক হইত 

ঈ�রই জােনন। 



মারওয়ান ওে� অলীদ সহ দােম�ািভমুেখ আিসেতেছ, এিজ�ও মহাহেষ� �সন�গণসহ িবজয়ী বীর�েয়র অভ�থ�না �হতু অ�সর হইেতেছন, মারওয়ান 
কখেনাই পরা� হইেব না, মারওয়ান পৃ� �দখাইয়া কখেনাই পলাইেব না, কায� উ�ার না কিরয়া দােমে� আিসেব না,-এই দঢ়ৃ িব�াস-এই এিজেদর দঢ়ৃ 

িব�াস, তাহােতই এত আশা। অ� সময় মেধ�ই পর�র �দখা সা�াৎ হইল। এিজ� িবজয়-বাজনা বাজাইয়া িবজয় িনশান উড়াইয়া উপি�ত হইল। 
মারওয়ােনর অ�ের আঘাত লািগেত লািগল, �ানমুখ আেরা মিলন হইল। 
এিজ� অনুমােনই বুিঝল-অম�েলর ল�ণ! িক বিলয়া িক িজ�াসা কিরেব? �কথা �সংবাদ যত�ণ চাপা থােক তত�ণই ম�ল! ম�ীবেরর গলায় 
র�হার পরাইবার কথা িবপরীত িচ�ায় চাপা পিড়য়া �গল! িবজয়-বাজনা �ভাবতঃই ব� হইল। মারওয়ােনর মুেখ িক কথা অে� বািহর হইেব শুিনয়া 
এিজেদর মহা আ�হ জি�ল।  

মারওয়ান নতিশের অিভবাদন কিরয়া িবন�ভােব বিলল, "মহারাজ! আর অ�সর হইেবন না। শ�দল আগত!" 

"�তামােদর আকাের �কাের অেনক বুিঝয়ািছ। িক� বার বার প�াি�েক সভেয় �দিখেতছ িক? প�ােত িক আেছ?" 

মারওয়ান মেন মেন বিলল,-"যাহা আপনার �দিখবার বাকী আেছ।" (�কােশ�) "মহারাজ আর িকছু নেহ-�সই চাঁদ-তারা-সংযু� িনশােনর অ�ভাগ 
�দিখেতিছ! �বিশ িবল� নাই। তাহারা �যভােব আিসেতেছ, তাহােত �কানরূপ সাজস�া কিরয়া আ�র�ার অন� �কান নূতন উপায়, িক নগর র�ার 
�কানরূপ সুবে�াব� কিরেত আর সময় নাই। যাহা সং�হ আেছ, তাহাই স�ল, ইহার �িতই িনভ� র।" 

"হািনফা িক এত িনকটবত�?" 

"�স কথা আর মুেখ িক বিলব? কান পািতয়া শুননু, িকেসর শ� শুনা যায়।" 

"হাঁ, িকছু িকছু শুিনেতিছ। �কান �কান সমেয় আকােশ �য �মঘ গজ� ন শুিনেত পাওয়া যায়, �বাধ হয় �সই ঘনঘটাবলী িবজলী সিহত বহু দূর �খলা 
কিরেতেছ।" 

"মহারাজ ও ঘনঘটার শ� নেহ, িবদ�ুেতর আভাও নেহ, দামামার নাকাড়ার গুড়গুিড়, ড�ার কণ�েভদী �িন, আর অে�র চাি�চক�।" 

এিজ� আেরা মেনািনেবশ কিরেলন, ি�রভােব অ�ব�া ধিরয়া কান পািতয়া শুিনেত লািগেলন, ��তঃ �ভরীর ভীষণ নাদ, নাকাড়ার খরতর 
আওয়াজ, িশ�ার �ঘার �রাল �েমই িনকটবত�। বাজনা শুিনেত শুিনেত �দিখেত পাইেলন, �মাহা�দী িনশান-দে�র অ�ভাগ, সি�ত পতাকার জাতীয় 
িচ�, আেরাহী এবং পদািতক �সন�গেণর হ�ি�ত বশ�া ফলেকর চাি�চক�, �ূিত� িবিশ� �তজীয়া� অে�র পদচালন।  

এিজ� সদেপ� বিলল, "যাঁহার জন� আমােক বহুদূর যাইেত হইত, ঘটনা�েম িনকেটই পাইলাম। িচ�া িক? মারওয়ান এত আশ�া িক? চালাও অ�-
এখিন আ�মণ কিরব।"  

"মহারাজ! আমরা সব�বেল বলীয়ান না হইয়া এসমেয় আর আ�মণ কিরব না। আমােদর বহু �সন� �মাহা�দ হািনফার হে� মারা িগয়ােছ! �সন�বল 
বৃি� না কিরয়া আর আ�মেণর নামও মুেখ আিনেবন না। আ�-র�া নগর-র�া এই দইু�র �িতই িবেশষ ল�� কিরয়া কায� কিরেত হইেব। িবেশষ 
ইহােত আমার আর এক� উে�শ� সফল হইেব।" 

"িক উে�শ� সফল হইেব।" 

"মহারাজ! কা�বালা �া�ের �হােসন �যমন জল িবহেন শু�ক� হইয়া সারা হইয়ািছল, �সইরূপ দােম�-নগের হািনফা অ� িবহেন সব��া� হইেব। এ 
রােজ� �ক তাহােদর আহার �যাগাইেব? �ক তাহােদর সাহায� কিরেব? আমরা আ�মেণর নামও কিরব না, উহারাই আ�মণ করুক; আ�মণ ই�া না 
হয়, িশিবর িনম�াণ কিরয়া বিসয়া থা�ক; অে� িকছুই বিলব না। যত িদন বিসয়া থািকেব, ততই আমােদর ম�ল। অে�র অনটন পড়ুক, �েম �া�� 
ভ� হউক, সময় পাইেল আমরা মেনামত ��ত হইেত পািরব। �স সময় িবষম িব�েম আ�মণ কিরব।" 

এিজ� অেনক�ণ িচ�া কিরয়া স�ত হইেলন, আ�মণ জন� আর অ�সর হইেলন না, অন� িচ�ায় মন িদেলন।  



ওিদেক গাজী রহমান আপন সুিবধামত �ােন িশিবর িনম�ােণর আেদশ িদয়া গমেন �া� হইেলন। �মাহা�দ হািনফা, ম�হাব কা�া �ভৃিত গাজী 
রহমােনর িনিদ�� �ান মেনানীত কিরয়া অ� হইেত অবতরণ কিরেলন। �সন� সাম�, অ� উ� ইত�ািদ �েম আিসয়া জ�ুেত লািগল। বােসাপেযাগী 
ব�াবাস িনম�াণ হইেত আর� হইল। গাজী রহমােনর আেদেশ দি�েণ, বােম, স�েুখ, সীমা িনিদ�� কিরয়া তখিন সামিরক িনশান উিড়েত লািগল। 

মারওয়ােনর িচ�া িবফল হইল। সমর-���,-উভয় দেলর স�খু ���! এিজ� পে�ও যু� িনশান উিড়ল, িশিবর িনম�ােণর �� হইল না-�ভােত যু�। 

�ািবংশ �বাহ 

িনশার অবসান না হইেতই উভয় দেল রণবাদ� বািজেত লািগল, এক পে� হািনফার �াণিবনাশ, অপর পে� এিজেদর পরমায় ু�শষ দইু দেল দইু �কার 
আশা। দােম� নগরবাসীরা �ক �কান পে�র িহৈতষী, তাহা সহেজ বুিঝবার সাধ� নাই। কারণ �মাহা�দ হািনফার পে� �কহ �কান কথা বিলেল, 
জয়নাল আেবদীেনর জন� �কহ দঃুখ কিরেল, �স রাজে�াহী মেধ� গণ� হয়, �কােতায়ােলর হে� তাহার �াণ যায়-এ অব�ায় সকেলই স��, সকেলই 
আনি�ত। �কহ দূের, �কহ অদূের, �কহ নগর-�াচীের, �কহ �কহ উ� বৃে�াপির থািকয়া উভয় দেলর যু� �দিখবার �য়াসী হইল। �মাহা�দ হািনফার 
প� হইেত জৈনক আ�াজী �সন� যু�ােথ� রণ�া�েণ আিসয়া দ�ায়মান হইেলন। �িতেযাধ না পাঠাইয়া উপায় নাই। মারওয়ান বাধ� হইয়া বা�কীয়া 
নােম জৈনক বীরেক আ�াজীর ম�ক িশিবের আিনেত আেদশ কিরেলন। �যই আ�া-�সই গমন। সকেলই �দিখল উভয় বীর অ� চালনায় �বৃ� 

হইয়ােছ, অে� শে� সংঘষ�েণ সমেয় সমেয় চ�লা চপলাবৎ অি�েরখা �দখা িদেতেছ। অেনক�ণ যুে�র পর আ�াজী ব�কীয়া হে� পরা� হইল। 
পরাভব �ীকার কিরেলও ব�কীয়া অ� িনে�েপ �া� হইেলন না। সকেলই �দিখেলন, ইসলাম �শািণেত দােম�-�া�র �থেম রি�ত হইল-এিজেদর মন 
মহাহেষ� নািচয়া উ�ল।  

ব�কীয়া উৈ�ঃ�ের বিলেত লািগল, "আয় �ক যু� কিরিব, আয়! শুিনয়ািছ আ�াজীরা িবখ�াত বীর। আয় �দিখ! বীেরর তরবািরর িনকেট �কা� 
মহাবীর আিসিব আয়!" 

আ�ােনর পূেব�ই ি�তীয় আ�াজী ব�কীয়ার সিহত যু� কিরেত উপি�ত হইেলন। িক� তাঁহােক অিধক�ণ যুে� ব�াপৃত থািকেত হইল না। উ�ীষ 
সিহত ি�তীয় আ�াজী-িশর ভূিমেত গড়াইয়া পিড়ল। �েম স�জন আ�াজী ব�কীয়া-হে� শহীদ হইল।  

এিজ� হেষ�াফু�-বদেন বিলেত লািগল, "মারওয়ান! আজ িক �দিখেতছ? এই সকল �সন�ই �তা �তামািদগেক পরা� কিরয়ােছ, শৃগাল ��েরর ন�ায় 
তাড়াইয়া আিনয়ােছ! তাহারাই �তা ইহারা?" 

"মহারাজ! ইহার িকছুই কারণ বুিঝেত পািরেতিছ না। আমােদর এক� �সন� হে� �মাহা�দীয় সাত জন �সন� �কান যুে�ই যমপরুী দশ�ন কের নাই। 
সকলই মহারােজর �সাদাত, আর দােম� �া�েরর পিব�তার গুেণ।" 

এিজেদর পে� উৎসাহ�চক বাজনার ি�গুণ �রাল উ�য়ােছ। ব�কীয়ার স�েুখ �কহই �িকেতেছ না! হািনফার �সন�েশািণেতই রণ�া�ণ রি�ত 
হইেতেছ!-এিজ� মহা সুখী! 

গাজী রহমান �মাহা�দ হািনফােক বিলেলন, "বাদশা নামদার! এ �কােরর �যাধ শ�-স�েুখ পাঠান আর উিচত হইেতেছ না। বুিঝলাম দােম� 
রােজ�র �সন�বল এেকবাের সামান� নেহ।" 

ম�হাব কা�া, ওমর আলী, �ভৃিত ব�কীয়ার যু� িবেশষ মেনােযােগ �দিখেত িছেলন। একা ব�কীয়া কতকগুিল �সন� িবনাশ কিরল �দিখয়া তাঁহারা 
সকেলই যুে� গমন কিরেত ��ত হইেলন।  

�মাহা�দ হািনফা বিলেলন, "�াতৃগণ! আমার সহ� হইেতেছ না, সমুদয় শরীের আগুন �ািলয়া িদয়ােছ। আর িশিবের থািকেত পািরলাম না। �তামরা 

আমার প�াৎ র�া কিরেব, গাজী রহমান িশিবেরর ত�াবধােন থািকেব, �সন�িদেগর শৃ�লার �িত দিৃ� রািখেব। -আিম চিললাম। আিম হািনফার 
অ� আর এিজেদর �সন�, দইুেয় এক� কিরয়া �দিখব �বিশ বল কাহার।" 

হািনফা ঐ কথা বিলয়া অ�ােরাহণ কিরেলন এবং যু�ে�ে� যাইয়া বিলেলন, "বীরবর! �তামার বীরপনায় আিম স�� হইয়ািছ। িক� �তামার 
জীবেনর সাধ সকলই িম�ল। ইহাই আে�প!" 



ব�কীয়া বিলেলন, "মহাশয় আর এক� সােধর কথা বাকী রািখেলন �কন?" 

"আর িক সাধ?" 

"হািনফার ম�কে�দন। �দাহাই আপনার, আপিন িফিরয়া যাউন। �কন আপিন আপনার স�ী �াতৃগণ সদশৃ অসমেয় জগৎ ছািড়েবন। আপিন 
িফিরয়া যাউন। ব�কীয়ার হে� র�া নাই। আিম হািনফার �শািণতিপপাস!ু আপিন িফিরয়া যাউন।" 

"�তামার সাধ িম�েব। আমারই নাম �মাহা�দ হািনফা।" 

"�স িক কথা? এত �সন� থািকেত �মাহা�দ হািনফা সমরে�ে�!-ইহা িব�াস� নেহ। আ�া এই আঘাত!" 

�স আঘাত �ক �দিখল? পের যাহা ঘ�ল তাহােত এিজেদর �ােণ আঘাত লািগল। ব�কীয়ার শরীেরর দি�ণভােগ দি�ণ হ�সহ এক িদেক পিড়ল, বাম 
ঊর,ু বাম হ�, বাম চ�ু, বাম কণ� লইয়া অপরাধ� ভাগ অন� িদেক পিড়ল।  

এিজ� অলীদেক িজ�াসা কিরেলন, "ওেহ, বিলেত পার এ �সেন�র নাম িক?" 

অলী� মেনােযােগর সিহত �দিখয়া বিলেলন, "মহারাজ! ইিনই �মাহা�দ হািনফা।"  

এিজ� চমিকয়া উ�েলন, িক� সাহেস িনভ� র কিরয়া উৈ�ঃ�ের বিলেত লািগেলন, "�সন�গণ! অিস িনে�ািষত কর, বশ�া উে�ালন কর, যিদ 
দােমে�র �াধীনতা র�া কিরেত চাও, মহােবেগ হািনফােক আ�মণ কর। এমন সুেযাগ আর হইেব না। �তামােদর বল িব�েমর ভালরূেপ পিরচয় 
পাইেত হািনফা যু�ে�ে� আর আিসেব না! িন�য় পলাইয়া �াণর�া কিরেব। যাও, শী� যাও, শী� হািনফার ম�কে�দন কিরয়া আন। �তামরাই 
আমার দি�ণ বাহু, �তামরাই আমার বল িব�ম, �তামরাই আমার সাহস, �তামরাই আমার �াণ। �ঘার িব�েম হািনফােক আ�মণ কর। হয় ব�ন-
নয় িশরে�দ, এই দইু� কােয�র এক� কায� কিরেত আজ জীবন পণ কর। বীরগণ! বীরদেপ� চিলয়া যাও। �তামােদর পািরেতািষক আমার �াণ, মন, 
�দহ-মিণমু�া হীরক আিদ অিত তু� কথা।" 

�সন�গণ অিসহে� মার মার শে� সমরা�েণ যাইয়া হািনফােক আ�মণ কিরল। এিজেদর চ�ু হািনফার িদেক। এিজ� �দিখেলন হািনফার তরবাির 

�ণ�ায়ী িবদ�ুেতর ন�ায় চাি�চক� �দখাইয়া ঊে��, িনে�, বােম, দি�েণ ঘুিরল এবং �লািহত �রখায় তাহার পূব� চাি�চক� িকি�ৎ মিলন ভাব ধারণ 
কিরল। স�েুখর এক� �াণীও নাই। চ�ুর পলেক �যন ি�র বায়ুর সিহত িমিশয়া অ� হইেত অ�ধ�ান হইল। 
মারওয়ান বিলল, "বাদশা নামদার! �দিখেলন অলীদ সহেজ মিদনার পথ ছািড়য়া �দয় নাই। এই �য হািনফার অ� চিলল, আমরা পরাজয় �ীকার না 
কিরেল এ অ� আর থািকেব না, িদবারা� সমান ভােব চিলেব, হািনফার মন িকছুেতই টিলেব না, রে�র ��াত বিহয়া দােম� �া�র ডুিবয়া �গেলও �স 
িবশাল হে�র বল কিমেব না,-অবশ হইেব না;-তরবািরর �তজ কিমেব না, �া� হইয়া িশিবেরও যাইেব না।" 

এিজ� �রােষ �িলেতেছ। পুনরায় পূব�ে�িরত �সেন�র ি�গুণ �সন� হািনফা বেধ ��রণ কিরল। �সন�গণ মহাবীেরর স�েুখ যাইয়া একেযােগ নানািবধ 
অ� িনে�প কিরেত লািগল। �য �যরূপ অ� িনে�প কিরল, ঈ�ের�ায় হািনফা তাহােক �সই অে�ই যমপরুী পাঠাইয়া িদেলন। এিজেদর ��ােধর সীমা 
রিহল না। পুনরায় চতুগু�ণ �সনা পাঠাইল। �সবার এিজ� হািনফােক তরবাির হে� তাঁহার �সন�গেণর িনকট যাইেত �দিখল মা�। পর�েণই �দিখল �য, 
��িরত �সেন�র অ�সকল িদি�িদ� ছু�য়া �বড়াইেতেছ, এক� অ�পৃে�ও আেরাহী নাই।  

এিজ� যু�ে�ে� �য়ং যাইেত ��ত হইল। মারওয়ান করেযােড় বিলল, "মহারাজ! এমন কায� কিরেবন না, আজ �মাহা�দ হািনফার স�েুখ কখেনাই 
যাইেবন না। এখনও দােমে�র অসংখ� �সন� রিহয়ােছ, আমরা জীিবত আিছ; আমােদর �াণ �শেষ যাহা ই�া কিরেলন। আমরা জীিবত থািকেত 
মহারাজেক হািনফার স�খুীন হইেত �দব না।" 

এিজ� মারওয়ােনর কথায় �া� হইল। �স িদন আর যু� কিরল না। �স িদেনর মত �শষ বাজনা বাজাইয়া, িনশান উড়াইয়া মারওয়ান সহ িশিবের 

আিসল। �মাহা�দ হািনফাও তরবাির �কােষ আব� কিরয়া অ�ব�া িফরাইয়া িশিবের গমন কিরেলন। 



�েয়ািবংশ �বাহ 

�ভাত হইল। পাখীরা ঈশ-গান গািহেত গািহেত জগৎ জাগাইয়া তুিলল। অরুেণাদেয়র সিহত যু�-িনশান দােম�-�া�ের উিড়েত লািগল। �য ম�ক 
জয়নােবর কণ�াভরেণর �দালায় দিুলয়ািছল ঘুিরয়ািছল, এখনও দিুলেতেছ, ঘুিরেতেছ), আজ �সই ম�ক হািনফার অ� চালনার কথা মেন কিরয়া 
মহািবপােক ঘুিরেত লািগল। সে� সে� মারওয়ান, অলীদ, �জয়াদ, ওমেরর মি�� পিরশু�; �সন�গেণর �দেয় ভেয়র স�ার-না জািন আবার িক ঘেট! 

উভয় প�ই ��ত। হািনফার �বমা� এবং কিন� �াতা ওমর আলী করেযােড় হািনফার িনকট বিলেলন, "আয�! আিজকার যু�ভার দােসর �িত 
অিপ�ত হউক।" 

হািনফা সে�েহ বিলেলন, "�াতঃ! গত কল� �য উে�েশ� তরবাির ধিরয়ািছলাম, �য আশায় দ�ুলুেক কশাঘাত কিরয়ািছলাম, তাহা আমার সফল হয় 
নাই। িবপ�দল আমােক বড়ই অ��ত কিরয়ােছ। আিম মেন কিরয়ািছলাম, যু� �শষ না কিরয়া আর তরবাির �কােষ আব� কিরব না, িশিবর 
হইেত বািহর হইয়ািছ, আর িশিবের যাইব না, আিজ �থম-আিজ �শষ। শুিনয়ািছ িবেশষ স�ােনও জািনয়ািছ, এিজ� �য়ং যুে� আিসয়ােছ! যু�-
সমেয়ই হউক, িক �শেষই হউক, অবশ�ই এিজে�ক হােত পাইতাম! আমার চে� পিড়েল তাহার জীবন কালই �শষ হইত। �হােসেনর ম�ক এিজ� 
ক� াবালা হইেত দােমে� আিনয়ািছল। আিম তাহার ম�ক হােত কিরয়া দােম�বাসীিদগেক �দখাইেত �দখাইেত বি�গৃেহ যাইয়া জয়নােলর স�েুখ 
ধিরতাম, আমার মেনর আশা মেনই রিহল। িক কির, বাধ� হইয়া গতকল� যুে� �া� িদয়ািছ। আজ তুিম যাইেব, যাও। ভাই! �তামােক ঈ�ের 
সিঁপলাম। দয়ামেয়র নাম কিরয়া নূরনবী �মাহা�েদর নাম কিরয়া ভি�ভােব িপতার চরণ উে�েশ� নম�ার কিরয়া, তরবাির হে� কর। শত সহ� 
িবধম� বধ কিরয়া জয়নাল উ�ােরর উপায় কর। �তামার তরবািরর তী�ধার আজ শ�েশািণেত রি�ত হউক, �সই আশীব�াদ কির। িক� ভাই, 
এিজেদর �িত অ� িনে�প কিরও না। ��াধবশতঃ �াতৃ-আ�া উেপ�া কিরয়া মহাপাপ-�েপ ডুিবও না; সাবধান, আমার আ�া ল�ন কিরও না।" 
ওমর আলী �াতৃ-আ�া িশেরাধায� কিরয়া ভি�ভােব �াতৃ-পদ পূজা কিরয়া হািনফার উপেদশ মত তরবাির হে� কিরেলন। রণবাদ� বািজয়া উ�ল। 
�সন�গণ সম�ের ঈ�েরর নাম �ঘাষণা কিরয়া ওমর আলীর জয় �ঘাষণা কিরল।  

মহাবীর ওমর আলী পুনরায় ঈ�েরর নাম কিরয়া অ�ােরাহণ কিরেলন। ন��েবেগ যু�ে�ে� উপি�ত হইেতই, এিজ�-প�ীয় বীর �সাহরাব জ� 
অ�দাপেটর সিহত অিস চালনা কিরেত কিরেত উপি�ত হইল। ি�রভােব �ণকাল ওমর আলীর আপাদম�ক দিৃ� কিরয়া বিলল, "�তামার নাম িক 
�মাহা�দ হািনফা?" 

ওমর আলী বিলেলন, "�স কথায় �তামার কাজ িক? �তামার কাজ তুিম কর।" 

"কাহার সে� যু� কিরব? িসংহ িক কখেনা শৃগােলর সিহত যুিঝয়া থােক? শুিনয়ািছ �মাহা�দ হািনফা সব�ে�� বীর! তুিম িক �সই হািনফা?" 

"আমার সিহত যু� কিরেত �তামার �দেয় ভেয়র স�ার হইয়া থােক, িফিরয়া যাও।" 

�সাহরাব হািসয়া বিলল, "এত িদন পের আজ নূতন কথা শুিনলাম! �সাহরাব জে�র �দেয় ভেয়র স�ার! তুিম যিদ �মাহা�দ হািনফা হও বীরে�র 
সিহত পিরচয় দাও। পিরচয় িদেত ভয় হয়, তুিমই িফিরয়া যাও।" 

"আিম িফিরয়া যাইব?" 

"তেব তুিম িক যথাথ�ই �মাহা�দ হািনফা?" 

"এত পিরচেয়র আবশ�ক িক? �তামােক আিম িক িজ�াসা কিরেতিছ, তুিম িক পাপা�া এিজ�?" 

"সাবধান দােম� অিধপিতর অবমাননা কিরও না।" 

"আিম �তামার সে� কথা কিহেত ই�া কির না, তরবািরর �মতা �দিখেত চািহ।" 



"জািনলাম তুিমই �মাহা�দ হািনফা।" 

"�শান কােফর নারিক! তুই �তার অে�র আঘাত িভ� যিদ পুনরায় কথা বিল�, তেব তুই �য পাথর পূিজয়া থািক� �সই পাথেরর শপথ।" 

"আিম পাথর পূজা কির; তুই �তা তাহাও কির� না। অনি�ত ভােব িনরাকােরর উপাসনায় িক মেনর তৃি� হয় �র বব�র?" 

"জাহা�ামী কােফর! আবার বা�চাতুরী? জাতীয় নীিতর বিহভূ� ত বিলয়া কথা কিহেত সময় পাইেতিছস!" 

"আিম �তার পিরচয় না পাইেল কখেনাই অপাে� অ�িনে�প কিরব না। ভাল মুেখ বিলেতিছ, তুিম যিদ �মাহা�দ হািনফা না হও, তেব �তামার সে� 
আমার যু� নাই-যু� নাই। তুিম আমার পরম ব�ু, ি�য় সু�দ।" 

"িবধম�িদেগর বা�চাতুরীই এই �কার-��র পূজকিদেগর �ভাবই এই।" 

"ওের িনেরট বব�র! ��ের িক ঈ�েরর মাহা�� নাই? �দখ �দখ �লৗেহেত িক আেছ।" আঘাত-অমিন �িতঘাত! 

�সাহরাব বিলল, "�র আ�াজী! তুই �মাহা�দ হািনফা; �কন আমােক ব�না কিরেতিছ�? আমার আঘাত সহ� কিরবার �লাক জগেত নাই। �সাহরােবর 
অ� এক অে� দইুবার �শ� কের না।" 

এ কথাটা �কবল ওমর আলী শুিনেলন মা�। আর যিদ �কহ �দিখয়া থােকন, তেব িতিন �দিখয়ােছন, �সাহরােবর �দহ অ� হইেত ভূতেল পিড়য়া �গল। 
কার আঘাত? আর কার, ওমর আলীর? 

�সাহরাব িনধন এিজেদর সহ হইল না! মহা ��ােধ িনে�ািষত অিসহে� সমর�া�েণ আিসয়া বিলল, "তুই �ক? আমার �ােণর ব�ু �সাহরাবেক িবনাশ 
কিরিল? বল �তা আ�াজী তুই �ক?" 

"আবার পিরচয়? বল �তা কােফর তুই �ক?" 

"আিম দােমে�র অিধপিত। আেরা বিলব, আমার নাম এিজ�।" 

ওমর আলীর �দয় কাঁিপয়া �গল, ভয়শূন� �দেয় মহা ভেয়র স�ার হইল। �াতৃ-আ�া বার বার মেন পিড়েত লািগল। �কােশ� বিলেলন, "তুই িক 
যথাথ�ই এিজ�?" 

"�কন, এিজ� নােম এত ভয় �কন?" 

"সহ� এিজেদ আমার ভয় নাই, িক�-" 

"ও সকল 'িক�' িকছু নেহ। ধর এিজেদর আঘাত!" 

"আিম ��ত আিছ।" 

এিজ� মহাে�ােধ তরবািরর আঘাত কিরল। ওমর আলী বেম� উড়াইয়া বিলেলন, "তুই যিদ যথাথ�ই এিজ� তেব �তার আজ পরম ভাগ�।" 

"আমার �সৗভাগ� িচরকাল।" 

"তা বেট-িক বিলব �াতৃ-আ�া।" 



এিজ� পুনরায় আঘাত কিরল। ওমর আলী �স আঘাত উড়াইয়া িদয়া বিলেলন, "আর �কন? �তামার বাহুবল, অ�বল সকলই �দিখলাম।" 

এিজ� মহাে�ােধ পুনরায় আঘাত কিরল। ওমর আলী �স আঘাত অিসেত উড়াইয়া িদেলন। �মাগত এিজেদর আঘাত ও ওমর আলীর আ�র�া। 

এিজ� বিলল, "ওেহ! তুিম যিদ �মাহা�দ হািনফা না হও, তেব যথাথ� বল, তুিম �ক?"  

"এখন পিরচেয় �েয়াজন নাই। �তামার আর িক �মতা আেছ, �দখাও।" 

"�মতা �তা �দখাইব; িক� �দিখেব �ক? আমার একটু সে�হ হইেতেছ, তাহােতই িবল�!" 

"রণে�ে� সে�হ িক? হােত অ� থািকেত মুেখ �কন?" 

"�তামার অে� ধার আেছ িক না, �দিখলাম না। িক� কথার ধাের গােয় আগুন �ািলয়া িদয়ােছ।" 

"বাকচাতুরী ছাড়, এখন আঘাত কর।" 

এিজ� �েম তরবাির, তীর, বশ�া, যাহা িকছু তাহার আয়� িছল আঘাত কিরল। িক� ওমর আলী �সই অচল পাষাণ �িতমাবৎ দ�ায়মান-এিজ� 
মহা লি�ত। 
এিজ� বিলল, "আমার সে�হ ঘুিচল, তুিমই �মাহা�দ হািনফা। হািনফা! গতকল� �তামার যু� �দিখয়ািছ, আিজও �দিখলাম। ধন� �তামার বাহুবল! 
এত অ� িনে�প কিরলাম, িকছুই কিরেত পািরলাম না। �তামার সহ�গুণ-" 

ওমর আলী হািসয়া বিলেলন, "এিজ�! �তামার আর িক �মতা আেছ, �দখাও। অ� থািকেত আজ আিম িনর�, বল থািকেত দবু�ল। িক পিরতাপ! 
আমার হােত পিড়য়া আজ বাঁিচয়া �গেল।" 

"ওের পাষ�! সাধ� থািকেত অসাধ� িক? �ভেক িক কখেনা অিহ-ম�েক আঘাত কিরেত পাের? শৃগােলর িক �মতা �য শাদূ� েলর গােয় অ�িুল �শ� 
কের? তুই যাহাই মেন কিরয়া থািক�, িন�য় জািনস, আজ �তার জীবেনর �শষ।" 

"কথাটা িমেছ �বাধ হইেতেছ না। তাহা যাহা হউক, হয় অ�ত�াগ কর, না হয় পলাও।" 

"আিম পলাইব! �তার জীবন �শষ না কিরয়া!" 

এিজ� পুনরায় তরবাির আঘাত কিরল,-বৃথা হইল। পিরেশেষ ফাঁস হে� িতন চাির বার ওমর আলীেক �দি�ণ কিরয়া ওমর আলীর গলায় ফাঁস 
িনে�প কিরেত লািগল, িক� ফাঁিসেত আ��ক কই? ওমর আলী �াতার িনকট �িত�া কিরয়ােছন �য, আজ এিজেদর �িত অ� িনে�প কিরেবন না। 
এিজ� এখন অ� ছািড়ল, ম� যু� আর� কিরেলই ওমর আলীর মেনর সাধ পূণ� হয়। িতিন �সই িচ�ায় আেছন, সময় খুিঁজেতেছন-কােয�ও তাহাই 
ঘ�ল।  

�মাহা�দ হািনফা িশিবেরই বিসয়া যুে�র সংবাদ লইেতেছন মা�। এ পয�� �কহই পরা� হয় নাই। এিজ� �য়ং যুে� আিসয়ােছ, আর হািনফা �বােধ 
ওমর আলীেক যথাসাধ� আ�মণ কিরয়ােছ, একথার ত� �কহই স�ান কেরন নাই হািনফাও শুিনেত পান নাই। এিজ� �য়ং যু�ে�ে� আিসেব, ইহা 
�কহ মেন কেরন নাই।  

এিজ� িন�য় জািনয়ােছ �য, এই �মাহা�দ হািনফা। উভয় �াতার আকৃিত �ায় এক; তেব �য �েভদ, তাহা জগৎকত�ার সৃি�র মিহমা ও �কৗশল! 
এিজ� একিদন মা� �দিখয়া �স �ভদ িবেশষরূেপ িনণ�য় কিরেত পাের নাই। আবার এ পয�� অ�িনে�প কিরল না, এ িক কথা? ম�যু� কিরয়া বাি�য়া 
�ফিলব-ম�যুে� িন�য় ধিরব-ইহাই এিজেদর মেনর ভাব।  



উভেয়র মেনর আশাই উভয় সফল কিরেবন। �কৃিত কাহার অনু�ল, তাহা �ক বিলেত পাের? উভয় বীর অ� পিরত�াগ কিরেলন,-ম�যু� আর� 
হইল। বীর-পদ-দলেন পদতল� মৃি�কা �াভািবক িছে� অ� িমশাইয়া �েম সিরেত লািগল।  

মারওয়ান আবদ�ুা� �জয়া� �ভৃিত এই অেলৗিকক যুে� এিজদেক িল� �দিখয়া মহােবেগ অ� চালাইল। হািনফাপ�ীয় কেয়কজন �যা�াও ওমর আলীেক 

হঠাৎ ম�যুে� রত �দিখয়া যু��েল উপি�ত হইেলন।  

এিজ� কতবার ওমর আলীেক ধিরেতেছ, ধিরয়া রািখেত পািরেতেছন না। ওমর আলীও এিজদেক ধিরেতেছন, িক� �বেশ আিনেত পািরেতেছন না।  

�মাহা�দ হািনফাপ�ীয় বীরগণ এিজদেক িচিনয়া চতুিদ� েক অ�কার �দিখেত লািগেলন এবং বুিঝেলন ওমর আলীর ম�যুে�র কারণ। এিজেদর �িত 
কাহােরা অ�িনে�প কিরবার অনুমিত নাই। কােজই ওমর আলীরও িন�ার নাই। হায়! হায়! এিক হইল, মেন মেন এই আে�ালন কিরয়া �মাহা�দ 
হািনফার িনকট এ কথা বিলেত, �কহ কাহােরা অেপ�া না কিরয়া সকেলই িশিবরািভমুেখ ছু�েলন।  

এিদেক এিজ� ম�যুে�র �পচঁাওবে� �ীবা এবং ঊর ুসাপ�য়া ধিরয়ােছ। ওমর আলী �স ব�ন কা�য়া এিজদেক ধিরেলন। �সই সময় মারওয়ান, 
�জয়াদ �ভৃিত সকেল �ে� অ� হইেত নািময়া মহাবীর ওমর আলীেক ধিরল এবং ফাঁস �ারা তাঁহার হ� পদ, �ীবা বাঁিধয়া জয় জয় রব কিরেত 
কিরেত আপন িশিবরািভমুেখ আিসেত লািগল।  

�মাহা�দ হািনফা এিজেদর সংবাদ পাইয়া সি�ত �বেশ িশিবর হইেত বিহগ�ত হইয়া �দিখেলন, সমরা�েণ জন-�াণী মা� নাই। এিজেদর িশিবেরর িনকট 
মহা �কালাহল-জয় জয় রব-তুমুল বাজনা। আর বৃথা সাজ-বৃথা গমন। �াতৃ-আ�া �িতপালন কিরেত িগয়া আজ ওমর আলী বি�।  

�মাহা�দ হািনফা িক কিরেবন, িকছুই ি�র কিরেত পািরেলন না। অ� হইেত অবতরণ কিরয়া মহা িচ�ায় বিসয়া পিড়েলন।  

িবপ�দেল বােদ�র তুফান উ�ল, দােম� �া�র হেষ� ও িবষােদ কাঁিপয়া উ�ল। এিজ�েল �থেম কথা-�মাহা�দ হািনফা বি� �শেষ সাব�� হইল, 
�মাহা�দ হািনফা নেহ, এ তাঁহার কিন� �াতা-নাম ওমর আলী। যাহা হউক, হািনফার দি�ণ হ� ভ�, িসংেহর এক অ� হীন-এিজেদরই জয়।  

এিজ� আ�া কিরল, "আগামী কল� যু� ব� থািকেব, কারণ ওমর আলীর �াণবধ। শ�েক যখন হােত পাইয়ািছ, তখন ছািড়ব না, িন�য় �াণদ� 
কিরব। িকেস �াণদ�? তরবািরেত নেহ, অন� �কান �কাের নেহ,-শূেল �াণদ�। হািনফা �দিখেব, তাহার �সন� সাম� �দিখেব,-�কাশ� �ােন শূেল 
ওমর আলীর �াণিবনাশ কিরেত হইেব। এখনই �ঘাষণা কিরয়া দাও �য, হািনফার �াতা মহারাজ হে� বি�, আগামী কল� তাহার �াণবধ।" 

মারওয়ান তখনই রাজা�া �িতপালেন ��ত হইল। মু�ত�  মেধ� যু�ে�ে� ও নগের �ঘাষণা হইল, "�মাহা�দ হািনফার কিন� �াতা ওমর আজ 
এিজেদর িবরুে� অ�সর হইয়ািছল, রাজেকৗশেল �স পাপী আজ বি�। আগামী কল� দােম� নগেরর পূব��া�ের সমর ��ে�র িনকট শূেল চড়াইয়া 
তাহার �াণবধ করা হইেব।" 

�মাহা�দ হািনফার কেণ�ও এ িনদারুণ �ঘাষণা �েবশ কিরল। িশিবর� সকেলই এই মম�েভদী �ঘাষণায় মহা আ�ল হইেলন। গাজী রহমােনর িবশাল 

ম�ক ঘুিরয়া �গল, মি�ে�র ম�া আেলািড়ত হইয়া তিড়ৎেবেগ চািলত হইেত লািগল। 

চতুিব�ংশ �বাহ 

আজ ওমর আলীর �াণবধ। এ সংবােদ �কহ দঃুখী, �কহ সুখী। নগরবাসীরা �কহ �ান মুেখ বধ�ভূিমেত যাইেতেছ-�কহ মেনর আনে� হািস রহেস� নানা 
কথার �সে� বধ�ভূিমেত উপি�ত হইেতেছ। শূলদ� দ�ায়মান হইয়ােছ। �প� িবপ� �সন�দল ওমর আলীর বধি�য়া ��ভােব �দিখেত পায়, ম�ী 
মারওয়ান �স উপায় িবেশষ িবেবচনা কিরয়া কিরয়ােছ। িদনমিণর আগমনসহ নাগিরকদল দেল দেল দােম�-�া�ের আিসয়া একি�ত হইেত লািগল। 
�ায় সকল �লােকর মুেখই এই কথা-"আজ শূল-দে�র অ�ভাগ র�মাখা হইয়া ওমর আলীর ম�া �ভদ কিরেব। কাল ম�হাব কা�ার খি�ত িশর 
ধরায় লুি�ত হইেব; তাহার পর হািনফার দশা যাহা ঘ�েব, তাহা বুিঝেতই পারা যায়।" 



কথা �গাপন থািকবার নেহ। িবেশষ ম� কথা বায়ুর অে� অে� অিত গু��ােনও �েবশ কের। বি�গৃেহও ঐ কথা �শেষ �াণবেধর কথা শুিনয়া 
সাহেরবান ুও হাসেনবানুর কথা ব� হইয়ােছ, অ�ের ব�থা লািগয়ােছ। ��ন িভ� তাঁহােদর আর উপায় িক? �হােসন-পিরজেনর দঃুেখর অ� নাই। 
র�, মাংস, অি� ও চম�সংযু� শরীর বিলয়াই এত সহ� হইেতেছ,-পাষােণ গ�ত হইেল এতিদন িবদীণ� হইত,-�লৗহ-িনিম�ত হইেল �কা� িদন গিলয়া 
যাইত! 

সাহেরবান ুদীঘ� িন�াস পিরত�াগ কিরয়া করুণ�ের বিলেত লািগেলন, "হায়! সব�� �গল, �াণ �গল, রাজ� �গল,-�াধীনতা �গল! আশা িছল জয়নাল 
আেবদীন বি� গৃহ হইেত উ�ার হইেব। িক� িযিন উ�ার �হতু কত ক�, কত িবপদ কত য�ণা সহ� কিরয়া দােম��া�র পয�� আিসেলন, আিসয়াও 
িতিন কৃতকায� হইেত পািরেলন না। আর ভরসা িক! আজ ওমর আলী-কাল শিুনব �য �মাহা�দ হািনফার জীবন �শষ! আর আশা িক! জগদীশ! 
�তামার মেন ইহাই িছল! �তামার মেন ইহাই িছল!" 

সােলমা িবিব বিলেলন, "সাহেরবান,ু এ িক? ঈ�েরর িনকট �মা �াথ�না কর। �সই িনিব�কার িনরাকার দয়াময়েক �কান �কাের �দাষী কিরও না,-
মহাপাপ! মহাপাপ! িতিন জীেবর ভাল'র জন�ই আেছন, অ� �লােকর িশ�ার জন� অেনক সমেয় অেনক লীলা �দখাইয়া থােকন। �সই করুণাময় 
ভগবান �কৗশেল �দখাইয়া �দন �য �ু�বুি� মানব �মতাশালী হইেলও তাঁহার �মতার িনকট অিত �ু� ও তু�। আমােদর �ভাবই এই �য, �কান 
মানুেষর অেলৗিকক �মতা �দিখেলই আমরা �সই সব�শি�মান ভগবােনর কথা এেকবাের ভুিলয়া যাই। িক� �সই মহাশি�র �ভােব, মানেবর অ�েরর 
মূঢ়তা ও মূখ�তা দূর কিরেত �সই অেলৗিকক �মতাশালী মানেবর �িত এমন �কান িবপদজাল িব�ার হয় �য, তাহার �স অেলৗিকক �মতা ও শি� �য 
�কাথায়, �কা� পেথ, িকেস িমিশয়া যায়, তাহার আর স�ান পাওয়া যায় না। �সই অন�শি�স�� মহা�ভুর �মতা অসীম। িতিনই সব�মূল, িতিনই 
িবপেদর কা�ারী, িবপদ-সাগর হইেত উ�ার হইবার একমা� তরী। মানুেষর �মতা িক? ওমর আলীর সাধ� িক? হািনফার শি� িক? �সই 
িবপদতারণ ভগবােনর কৃপা না হইেল, দয়ামেয়র দয়া না হইেল, �কা� �াণী কাহােক িবপদ-সাগর হইেত উ�ার কিরেত পাের? িতিনই র�াকত� া, 
িতিনই সব�িবজয়, সব�র�ক, িবধাতা! সাহেরবান ুি�র হও। �দেয় বল কর। �সই অি�তীয় ভগবােনর �িত একমেন িনভ� র কর। দঃুেখ পিড়য়া 
সামান� �লােকর ন�ায় িব�ল হইও না। বলহীন �দেয়র ন�ায় ব�া�ল হইও না। তাঁহার নােম কল� রটাইও না। িতিন তাঁহার সৃ� জীবেনর ম�-িচ�া 
কখেনাই কেরন না। সাবধান-সাহেরবান ুসাবধান, মেনর মিলনতা দূর কর। িতিন অবশ�ই ম�ল কিরেবন। িতিন সব�ম�লময় অি�তীয় ঈ�র।" 

"এত িবপদ মানুেষর অদেৃ�ও ঘেট! সকলই �তা ঈ�েরর কায�! আমরা িক অপরােধ অপরাধী। িক পাপ কিরয়ািছ �য তাহারই এই �িতফল?" 

"একথা মুেখ আিনও না, িবপদ, ব�ািধ, �রা, জগেত নূতন নেহ। নূরনবী হজরত �মাহা�দ ম�ফার পিরজন হইেলই �য ইহজগেত িবপদ�� হইেত 
হইেব না, একথা কখেনাই অ�ের �ান িদও না। ঈ�র মহা�, তাঁহার শি� মহা�। কত নবী, কত অিল, কত দরেবশ, িতিন সৃি� কিরয়ােছন। কত 
শত সহ� মহাপুরুষ, �যাগী, ঋিষ, এই ভেব জি�য়া িগয়ােছন। কত ভে�র মন পরী�ার জন� িতিন কত িক কিরয়ােছন। তুিম জািনয়া শুিনয়া আজ 
ভুিলয়া যাইেতছ। িছ! িছ! ঈ�ের িনভ� র কর! তুিম িক সকলই ভুিলয়া িগয়াছ? হজরত আদমেকও �বেহে�র িচরসুখ শাি� পিরত�ােগ িচর-

স�াপহািরণী নয়েনর মিণ পরম ি�য়তমা �ােণর �াণ অধ�াি�নী সহধিম�ণী িবিব হাওয়ার সিহত িবে�দ ঘ�য়া এক নয় দইু নয় ৪০ বৎসর সজল 
নয়েন �দশ �দশা�ের, পব�েত িবজেন, �া�ের, মহাকে� �মণ কিরেত হইয়ািছল। হজরত এ�ািহমেকও গগন�শ� অি�িশখা মেধ� �েবশ কিরেত 
হইয়ািছল। হজরত নুহ পয়গ�রেক জেল ভািসেত হইয়ািছল। হজরত এিহয়ােক মহাব�ািধ�� হইয়া মহাক� পাইেত হইয়ািছল। হজরত ইউসুফেক 

অ��েপ ডুিবেত হইয়ািছল। হজরত ইউেনাে� মৎে�র উদের �েবশ কিরেত হইয়ািছল। হজরত জাি�য়ােক করােত ি�খি�ত হইেত হইয়ািছল। 
হজরত মুশােক �াণভেয় �দশত�াগী হইেত হইয়ািছল। ঈসাইিদেগর মেত হজরত ঈসােকও শূেল আেরাহণ কিরয়া �াণিবস��ন কিরেত হইয়ািছল। 
আমােদর হজরত �মাহা�দ িক কম িবপেদ পিড়য়ািছেলন? �াণভেয় জ�ভূিম ম�া নগর পিরত�াগ কিরয়া গু�ভােব মিদনা যাইেত হইয়ািছল। ইঁহারা 
িক িবপদকােল ঈ�েরর নাম ভুিলয়ািছেলন? নূরনবী �মাহা�েদর কথা একবার মেন কর। ঈ�েরর আেদেশ িতিন িক না কিরয়ােছন। রাজািধরাজ 
সা�াদ, নমরূদ, �ফরাউন, কারূণ, ইহােদর অব�াও একবার ভািবয়া �দখ। ধন-বল, রাজ�-বল, বাহুবল �ভৃিত স�ূণ�ভােব থাকা সে�ও তাঁহারা কত 
িবপদ�� হইয়ািছেলন। �স সকল �াচীন কািহনী, �াচীন কথা, �কবল �সই অি�তীয় ভগবােনর মহাশি�র �ত�� �মাণ �দখাইয়া িদেতেছ। িতিন িক 
না কিরেত পােরন? আজ ওমর আলীর �াণবধ হইেব, কাল এিজেদর �াণ যাইেত পাের। ঈ�র যাহা ঘটাইেবন, তাহা িনবারেণর কাহােরা �মতা নাই। 
িতিন সব��কাের দয়াময়-সকল অব�ােতই করুণাময়। ভািবেল িক হইেব? আর কাঁিদেলই বা িক হইেব?" 

"আপনার িহেতাপেদেশ আমার মন অেনক সু� হইল। িক� এক� কথা এই �য, �ধান বীর ওমর আলী এিজ� হে� মারা পিড়ল, ইহােত হািনফার 

সাহস, বল, উৎসাহ, অেনক লাঘব হইল।" 



"�স িক কথা? �স অি�তীয় ভগবান হািনফােকও এিজ� হে� িবনাশ করাইয়া আমািদগেক উ�ার কিরেত পােরন। তাঁহার িনকেট এ কায� িকছুই নেহ। 
িতিন িক না কিরেত পােরন? পব�তেক সমুে� পিরণত কিরেত, মহানগরেক বেন পিরণত কিরেত, মহাসমুে� মহানগর বসাইেত তাঁহার কত�েণর 

কাজ? তাঁহার �মতার-দয়ার পার নাই। তেব জগৎচে� সাধারণ িবেবচনায় �দিখেত হইেব �য, এ সকল ঘটনার মূল িক? আমার মেনর কথা আিম 
বিলেতিছ-ইহা আর িকছুই নেহ, ঈ�েরর লীলা-�কাশ-�মতা িবকাশ। িক� ঈ�র �সই �মতা িবকােশর সে� সে� তাঁহার সৃ� জীবেক উপেদশ 
িদেতেছন, 'জীব। সাবধান! এই কােয� এই ফল, এই পেথ চিলেল এই দগু�িত, এই আমার িনধ�ািরত িনয়েমর অিত�ম কিরেল এই শাি�।' িতিন 
সকলেকই সমান �মতা িদয়ােছন। কাহােক �কান কায�ই কিরেত িতিন িনেষধ কেরন না। আপন ভালম� আপিনই বুিঝয়া লইেত হইেব। সংসার বড় 
ভয়ানক ক�ন �ান। আজ আমরা দােমে�র বি�খানায় বি�ভােব বিসয়া এত কথা বিলেতিছ। -ভাব �দিখ, ইহার মূল িক?" 

এইরূপ কথা হইেতেছ, এমন সময় জয়নাব আিসয়া বিলেলন, "আিম গবা��াের দ�ায়মান হইয়া �দিখলাম, নগেরর বহুসংখ�ক �লাক দােম� �া�ের 
যাইেতেছ। সকেলর মুেখ এই কথা �য, আজ ওমর আলীর �াণবধ �দিখব, কাল �মাহা�দ হািনফার খি�ত িশর দােম� �া�ের লুটাইেত �দিখব। 
জয়নাল আেবদীন কারাগার স�েুখ দ�ায়মান িছল; �হিরগণ �ক �কাথায় আেছ �দিখেত পাইলাম না। জয়নাল ঐ জনতার মেধ� িমিশয়া তাহােদর সে� 
চিলয়া �গল। আিম সে�েত অেনক িনেষধ কিরলাম-শুিনল না। একবার িফিরয়া তাকাইয়া ঊ���ােস �বেগ চিলয়া �গল! �কবলমা� এক� কথা 
শুিনলাম-"হায় �র অদ�ৃ! কা�বালার ঘটনা এখােনও ঘ�েত আর� হইল। এক এক� কিরয়া এিজ� হে�-' এই কথার পর আর িকছুই শুিনেত পাইলাম 
না �দিখেত �দিখেত চ�ুর অ�রাল হইয়া পিড়ল-এ আবার িক ঘটনা ঘ�ল!" 

সাহেরবান ুজয়নােবর মুখপােন একদেৃ� চািহয়া কথাগুিল শুিনেলন। তাঁহার মুেখর ভাব �স সময় �য �কার হইয়ািছল, তাহা কিবর ক�নার অতীত,-
িচ�ার বিহভূ� ত। জয়নাল আেবদীনই তাঁহােদর একমা� ভরসা। সাহেরবানুর �াণপাখী �স সময় �দহিপ �র িছল িকনা, তাহা �ক বিলেত পাের? চ�ু 
ি�র! ক� �রাধ! �স এক�কার ভাব-��নহীন।  

সােলমা িবিব বুি�মতী, সহ�গুণও তাঁহার িব�র। িক� সাহেরবানুর অব�া �দিখয়া িতিনও িব�ল হইেলন। নাম ধিরয়া অেনকবার ডািকেলন। �চতন� 
নাই। বুেক মুেখ হ� িদয়া সা�নার অেনক �চ�া কিরেলন িক� সাহেরবানুর �মাহভ� হইল না, িতিন মৃি�কায় পিড়য়া �গেলন। অেনক�ণ পের 
দীঘ�িন�াস পিরত�াগ কিরয়া বিলেলন, "জয়নাল! বাবা জয়নাল। িনরা�য়া দঃুিখনীর স�ান! �কাথা �গিল বাপ? �তার পায় পায় শ�, পায় পাপ 
িবপদ, আমরা িচরবি�। দঃুেখর ভার বহন কিরেত জগেত আমােদর সৃি� হইয়ািছল। তুই দঃুিখনীর স�ান, িক কথা মেন কিরয়া �কাথা �গিল? তুই 
িক �তার িপতৃব� ওমর আলীর �াণবধ �দিখেত িগয়ািছ�? তুই �সই বধ�ভূিমেত িগয়া িক কিরিব? �তােক �য িচিনেব, �সই এিজেদর িনকট লইয়া িগয়া 
�তােকও ওমর আলীর স�ী কিরেব। এিজ� এখন হািনফার �াণ লইেতই অ�সর হইয়ােছ। �তােক কেয়কবার মািরেত িগয়াও কৃতকায� হয় নাই; আজ 
�তােক �দিখেল তা'র ��ােদর িক সীমা থািকেব? বি� পলাইেল কা'র না �রােষর ভাব ি�গুণ হয়? জয়নাল, �তার এ বুি� �কন হইল?" 

সাহেরবান ুিব�র দঃুখ �কাশ কিরেলন। সােলমা িবিবও অেনক �কাের বুঝাইেলন। �শেষ সােলমা িবিব বিলেলন, "সাহেরবান,ু ি�র হও। জয়নাল 
অেবাধ নেহ। তাহার িপতার সম� গুণই তাহােত রিহয়ােছ। ঈ�র তাহােক বীরপুরুষ কিরয়ােছন। এিজেদর অত�াচার তাহার �দেয় আঁকা রিহয়ােছ। 

�স একা িকছুই কিরেত পািরেব না। আবার আমািদগেক বি�খানায় রািখয়া এমন �কানও কােয� হঠাৎ হ�ে�প কিরেব না �য তাহােত মারা পেড় িক 
ধরা পেড়। তাহার আশা অেনক। ঈ�ের িনভ� র কর, এ সকল তাঁহারই লীলা। তুিম ি�র হও, ঈ�েরর নাম কিরয়া জয়নালেক আশীব�াদ কর,-তাহার 
মেনাবা�া পূণ� হউক। তুিম িন�য় জািনও এিজ� হে� তাহার মৃতু� নাই। �সই মিদনার রাজা, �সই দােমে�র রাজা। আিম মাননীয় নূরনবীমুেখ 
শুিনয়ািছ, জয়নাল আেবদীন �ারা মিদনার িসংহাসন র�া হইেব, ইমাম বংশ জীিবত থািকেব, �রাজেকয়ামত পয�� জয়নাল আেবদীেনর বংশধরগণ 
জগেত সকেলর িনকট পূজনীয় হইয়া থািকেব। নূরনবীর বাণী িক কখন িমথ�া হয়? ঈ�েরর িনকট �াথ�না কর, জয়নােলর মেনাবা�া িনিব�ে� পিরপূণ� 
হউক।" 

প�িবংশ �বাহ 

মানেবর ভাগ�িবমােন দঃুখময় কালেমঘ �দখা িদেল, �স িদেক কাহােরা দিৃ� পেড় না, �েমও �কহ িফিরয়া �দেখ না। ভাল মুেখ দ'ু� ভাল কথা বিলয়া 
তাহার তািপত �াণ শীতল করা দূের থা�ক, মুখ ফু�য়া কথা কিহেতও ঘৃণা জে�, �স িদেক চ�ু তুিলয়া চািহেতও অপমান �ান হয়। �স উপযাচক 
হইয়া িমিশেত আিসেলও নানা �কৗশেল তাড়াইেত ই�া কের। আ�ীয়-�জন, পিরজন ও �ািত �টুে�র চে�ও দভু� াগার আকৃিত চ�ুশূল �বাধ হয়। 
এক�াণ, একআ�া, �দেয়র ব�ুও �স সময় সহ� �দাষ �দকাইয়া �েম সিরেত থােকন। দঃুেখর সময় জীবন কাহার না ভারেবাধ হয়? শিন-�� 

জীেবর �কাথায় না অনাদর? রাহু-�� িবধুর অপবাদই বা কত? ভেবর ভাব বড়ই চমৎকার। কােল আবার �সই আকােশ,-�সই মানেবর ভাগ� 
আকােশ, মৃদ ুমৃদ ুভােব সুবাতাস বিহয়া কাল �মঘগুিল �েম সরাইয়া �সৗভাগ�-শশীর পুনরুদয় হইেল, আর কথা নাই। কত �দয় হইেত ��ম, �ণয়, 



ভালবাসা, আদর, ��হ, য� এবং মায়ার ��াত �বাহ ধারা,-যাহা বল ছু�েত থােক, বিহেত থােক। কত মেন দয়ার স�ার, িমলেনর বাসনা এবং 
ভি�র উদয় হইেত থােক। কত চ�ু সরেল, বি�েম, �দিখেত ই�া কের। কত মুেখ সুযশ সুখ�ািত গািহেত ই�া কের, শতমুেখ সুকীিত� র গুণ বিণ�ত 
হইেত থােক। আর যািচয়া ��ম বাড়াইেত হয় না, ডািকয়াও কােছ বসাইেত হয় না। পিরচয় না থািকেলও পিরচেয়র পিরচয় িদয়া, দািপয়া চািপয়া 
বিসয়া থােক। আজ এিজেদর ভাগ�-িবমান হইেত কালেমঘ সিরয়া �সৗভাগ�-শশীর উদয় হইয়ােছ-ওমর আলী বি�। শত শত �ঘাষণা িদয়া, ি�গুণ 
�বতেনর আশা �দখাইয়াও আশার অনুরূপ �সন�সং�হ কিরেত স�ম হয় নাই। ওমর আলী বি�, শূলদে� তাঁহার �াণবেধর �ঘাষণা শুিনয়া দেল দেল 
�সন�দেল নাম িলখাইেতেছ; �ােথ�র আশায়, অেথ�র লালসায়, কত �লাক িবনা �বতেন এিজদপে� িমিশেতেছ। অপিরিচত িবেদশী �বােধ যাহািদগেক 
�হণ কিরেত মারওয়ােনর অমত হইেতেছ, তাহােদর �কহ �কহ � � গুণ �দখাইয়া, �কহবা, বাহুবেলর পিরচয় িদয়া �সন�ে�ণীেত �েবশ কিরেতেছ। 
�কহবা �কান �সন�াধ��েক অেথ� বশীভূত কিরয়া তাহার উপেরােধ �েবশপথ পির�ার কিরয়া লইেতেছ। সকেলই �য সমরে�ে� শ�র স�খুীন হইেব 
তাহা নেহ। জেয়র ভাগ, যেশর অংশ �হণ করাই অেনেকর অ�েরর িনগূঢ় আশা। আজ ওমর আলীর জীবন �শষ, কাল হািনফার পরমায় ু�শষ, যুে�র 
�শষ-এই িবেশষ তে�ই �েদশী িবেদশী বহুেলােকর �সন�দেল �েবশ। আবার ইহাও অেনেকর মেন,-যিদ িবপদ স�ব িবেবচনা হয়, পরাজেয়র ল�ণ 

�দখা যায়, তেব ভেবর ভাব, �কৃিতর �ভাব, সমেয়র তাৎপয� �দখাইয়া �েম সিরেত থািকব। িক� জেয়র স�াবনাই অিধক। ওমর আলীর 
�াণবধ-হািনফার দি�ণ বাহু ভ�, একই কথা। একা হািনফার এক হে� িক কিরেব? জেয়র আশাই অিধক। এিজেদর ভাগ�িবমােন সুবায় ু�িতঘােত 
কালেমেঘর অ�ধ�ান অিত িনকট। এিজ�-িশিবেরর চতু�াে�� িবষম জনতা-সকেলর দিৃ�ই শূলদে�র সূ� অ�ভােগ।  

ওিদেক �মাহা�দ হািনফার �াণ ও�াগত, ব�ুবা�ব আ�ীয়�জেনর ক� শু�, �সিনক দেল মহা আে�ালন। "হায়! হায়! এমন বীর িবপােক মারা 
পিড়ল! �াতৃ-আ�া �িতপালন কিরেত অকাল কােলর হে� িনপিতত হইল! িক সব�নাশ! এিজেদর �িত অ� িনে�প কিরও না, এই কথােতই আজ 
ওমর আলী িকেশার বয়েস শ�হে� শূেল িব� হইেত চিলল! ধন� �র �াতৃভি�! ধন� �র ি�র �িত�া! ধন� আ�া পালন! ধন� ওমর আলী!" 

সমরে�ে� �েবশ কিরয়া �সন� সং�হ করা বড় িবষম ব�াপার। িবপদকােলই দূরদিশ�তার পিরচয়, ভিবষ�ৎ �ােনর পিরচেয়র পরী�া হয়। সুেখর 

সময় দিু��া, ভিবষ�ৎ ভাবনা, �ায় �কান ম�কই বহন কিরেত ই�া কের না।  

�মাহা�দ হািনফা শুধ ুআে�প কিরয়া �া� হন নাই! গাজী রহমানও �কবল িবলাপ বাক� শুিনয়াই িনি�� হন নাই। তাঁহােদর মি��িস�ু আজ 
িবেশষরূেপ আেলািড়ত হইয়ােছ। সহসা এিজ� িশিবর আ�মণ কিরেবন না অথচ ওমর আলীেক উ�ার কিরবার আশা অ�েরর এক �কােণ িবেশষ 
�গাপনভােব রিহয়ােছ। িবনা �বতেনর চাকের গৃহকােয�র সুিবধা নাই, তাহােত আবার যু�কাে�! অৈবতিনক �সন� িক ভয়ানক কথা। িক সাংঘািতক 
�ম! এ �ম কাহার? 

এিজ� ব�ম�েপ দরবার আ�ান কিরয়া, �ণ�ময় আসেন মহাগিব�তভােব বিসয়ােছ। রাজমু�ট িশের �শাভা পাইেতেছ। ম�ী�বর মারওয়ান দি�ণপাে�� 
দ�ায়মান। �সন�ে�ণী দরবারসীমা িঘিরয়া গায় গায় িমিশয়া, অিস হে� খাড়া হইয়ােছ। প�িবংশিত রথী িনে�ািষত কৃপণ হে� িঘিরয়া ব�নদশায় 
ওমর আলীেক দরবাের উপি�ত কিরল।  

মারওয়ান ওমর আলীেক বিলল, "ওমর আলী! তুিম �য বি�, �স কথা �তামার �ান আেছ?" 

ওমর আলী বিলেলন, "এই�েণ �তামােদর হে� বি�-�স কথা আমার �বশ �ান আেছ।" 

"বি�র এত অহ�ার �কন? নতিশের �যাড়কের রাজ সমীেপ দ�ায়মান হওয়া িক �তামার এ সমেয় উিচত নেহ? রাজােক অিভবাদন করা িক এ 
অব�ায় কত� ব� নেহ? মু�ত�  পের �তামার িক দশা ঘ�েব তাহা িক তুিম মেন কর না?" 

"আিম সকলই মেন কিরেতিছ। �তামােদর যাহা ই�া হয় কর, অনথ�ক বাি�ত�ায় �েয়াজন নাই। আিম �কানরূপ অনু�েহর �ত�াশা কির না �য, 
নতিশের নূ�নতা �ীকাের দরবাের খাড়া হইব!" 

"সাবধান! সত� ক হইয়া িজ�া চালনা কিরও। ন�ভােব কথা কহা িক �তামােদর কাহােরা অভ�াস নাই? এ রাজ-দরবার-সমর-�া�ণ নেহ।" 

"আিম �থেমই �তামােক বিলয়ািছ, বাি�ত�ার �েয়াজন নাই। আমােক �ালাতন কিরও না! আিম �তামার সিহত কথা কিহেত ই�া কির না।" 

এিজ� হািসয়া বিলল, "আ�া আমার সিহত কথা বল।" 



ওমর আলী বিলেলন, "তুিমই এমন পিব� শরীর ভবধােম অিধ�ান কিরয়াছ �য, িনেজর �গৗরব িনেজই �কাশ কিরেতছ। �তামার সিহত কথা বিলেল 
িক আমার �গৗরব বৃি� হইেব?" 

"�গৗরব বৃি� হউক বা না হউক, অিত অ� সময়ও যিদ জগেতর মুখ �দিখেত পাওয়া যায় তাহােত �িত িক? তুিম আমার বশ�তা �ীকার কর, �ভু 
বিলয়া মান� কর, আিম �তামােক �াণদ� হইেত মু� কিরেতিছ।" 

"িক ঘৃণা! িক ল�া! এিজেদর িনকট �মা �াথ�না! এিজেদর আ�য় �হণ! মািরয়ার পুে�র বশ�তা �ীকার! িছ িছ, তুিম আমার �ভু হইেত ই�া কর? 
�তামার বংশাবলীর কথা, �তামার িপতার কথা একবার মেন কর। িছ! িছ! বড় ঘৃণার কণা! এিজ�, এত আশা �তামার-তুিম আবার মহারাজ!" 

এিজ� �রােষ অধীর হইয়া বিলল, "�তামার গদ� ান লইেত পাির, �তামােক খ� খ� কিরয়া শৃগাল ��েরর উদর� কিরেত পাির। তুিম আমার িনকট 

�াথ�না জানাও �য, 'মহারাজ! মহাকে� �যন আমােক বধ করা না হয়'।" 

ওমর আলী ��ােধ বিলেলন, "িধ� �তামার কথায়! আর শতািধ� আমার জীবেন! সহেজ �াণ বধ করা হয় ইহাই আমার �াথ�না! �তামার যাহা 
কিরবার �মতা থােক কর, আিম ��ত আিছ।" 

"মরেণর পূেব� �য �লােক িবকার�� হয়, এ কথা সত�! �তামার কপাল িনতা� ম�, আিম িক কিরব?" 

"তুিম আর িক কিরেব? যাহা কিরেব তাহার ি�গুণ ফল �ভাগ কিরেব।" 

এিজ� সে�ােধ বিলল, "মারওয়ান, ইহার কথা আমার সহ� হয় না! �কাশ� �ােন যাহােত সব�সাধারেণ �দিখেত পায়, িবপ�গণ �দিখেত পায়, এমন 
�ােন শূেল চড়াইয়া এখনই ইহার �াণবধ কর। কায�েশেষ আমােক সংবাদ িদও!" 

ওমর আলী বিলেলন, "কায� �শষ কিরেল �তামােক আর সংবাদ শুিনেত হইেব না। �তামারই সংবাদ অেনেক শুিনেব।" 

মহাে�ােধ এিজ� বিলল, "আর সহ� হয় না। মারওয়ান! শী� ইহােক শূেল চড়াও।" মারওয়ান নতিশের স�াষণ কিরয়া বি�সহ দরবার হইেত 
বিহগ�ত হইল।  

িশিবেরর বািহের �লােক �লাকারণ�। িনিদ�� বধ�ভূিমেত বি�সহ গমন করা বড়ই ক�ন। মারওয়ান িশিবেরর �াের দ�ায়মান হইয়া িচ�া কিরেত 
লািগল, 'দশ�কগেণর মেন �কান �কার ক� না হয়, রাজা�াও �িতপালন হয়। আবার শ�প� অিত িনকট। তাহারাই বা িক কা� কিরয়া বেস, 
তাহারই বা িবিচ� িক? �কাশ� �ােন শূেল চড়াইয়া �াণবধ কিরেত হইেব, এ কথাও তাহারা শুিনয়ােছ। শূলদ� �য দ�ায়মান হইয়ােছ, তাহাও 
��ভােবই �দিখেতেছ। ইহােত �য তাহারা এেকবাের িনি�� থািকেব, িনব�ােক দ�ায়মান হইয়া ওমর আলীর বধি�য়া �চে� �দিখেব, এ ও কখেনাই 
িব�াস হয় না। হয় �তা �কান নূতন কা� কিরয়া তুিলেব।' 

মারওয়ান িবেশষ িচ�া কিরয়া আেদশ কিরল, "বধ�ভূিম পয�� যাইবার সু�শ� পথ মেধ� রািখয়া উভয়পাে�� �সন�ে�ণী দ�ায়মান করা হইেব। �হরী 
এবং �ধান �ধান �সন�াধ�� ব�তীত সামান� �সন� িক �কান �াণী আমার িবনানুমিতেত এ পেথ বধ�ভূিমেত যাইেত পািরেব না।" 

আেদশ মা� িনে�ািষত অিস হে� �সন�গণ গায় গায় িমিশয়া বধ�ভূিম পয�� গমেনাপেযাগী �শ� �ান রািখয়া দইু ��ণীেত পর�র স�েুখ দ�ায়মান 
হইল। তখন িশিবর-�ার হইেত শূলদে�র অ�ভাগ ��ভােব �দখা যাইেত লািগল। মারওয়ান পুনরায় আ�া কিরল, "শূলদে�র চতু�াে�� চ�াকার 
কতক �ান রািখয়া শূলদ�সহ ঐ চ�াকার �ান সি�ত �সন� �ারা পিরেবি�ত হইেব। একে�ণীেত চ�াকাের ঐ �ান �ব�ন কিরেল শ�া দূর হইেব 
না। স�চ� �সন� �ারা ঐ �ান �ব�ন কিরেত হইেব। চতুিদ� েক �হরী িনযু� থািকেব! িবপ�দল হইেত সামান� এক� �াণীও আমােদর িনিদ�� সীমা 
অিত�ম কিরয়া না আিসেত পাের-�স িবষেয় িবেশষ ল�� রািখেত হইেব। আবার এিদেকও িশিবর�ার চতু�েয় এবং সীমা� �ােন র�ীিদেগর উপেরও 
সি�ত �সন� �ারা িবেশষ সতেক�  িশিবর র�া কিরেত হইেব।" 

মারওয়ান �সন�াধ��গণেক আ�ান কিরয়া আেরা আ�া কিরল "�য সকল �সন� িবেশষ িশি�ত ও পুরাতন, তাহােদর �ারা িশিবর এবং িশিবর�ার 
চতু�য় র�া কিরেত হইেব। উ�র, পূব� ও দি�ণ সীমার �েত�ক সীমায় সহ� সহ� �সন� তীর, বশ�া ও তরবািরহে� র�ীরূেপ দ�ায়মান থািকেব। 



িশিবেরর মেধ� �যখােন �যখােন �হরী িনয�ু আেছ, �সই �সই �ােন ি�গুিণত �হরী ও স�ব মত �সন� িনেয়ািজত কিরয়া িশিবর র�া কিরেত হইেব। 
�সন�াধ��গণ আপন আপন �সন�দেলর �িত িবেশষ সতিক� তভােব দিৃ� রািখেবন।" 

"ওমর আলীর বধসাধন হইেত কল� �ভাত পয�� সাধ�াতীত সতক� তার সিহত থািকেত হইেব। �সন�াধ��গণ অ�ােরাহী হইয়া মু�েত�  মু�েত�  িশিবেরর 
চতু�াশ� পিরেব�ন কিরেবন। ওমর আলীর বধসাধেন হষ�, িবপদ, িবষাদ সকলই রিহয়ােছ, সকল িদেকই দিৃ� রািখেত হইেব। সাবধান, আমার এই 
আ�ার অণুমা�ও �যন অন�থা না হয়। �য সকল �সন� নূতন �হণ করা হইয়ােছ, তাহািদগেক কখেনাই িশিবর র�ার কােয�, িক সীমা র�ার কায�, 
িক �হরীর কােয�, �কানরূপ কােয� িনযু� করা হইেব না। এমন িক আমার ি�তীয় আেদশ পয�� তাহারা িশিবর মেধ� �েবশ কিরেত পািরেব না। 
�কাশ�ভােব তাহািদগেক এ সকল কথা না বিলয়া বািহেরর অন� �কান কােয�, িক শূলদ� �য �ণালীেত র�া করার আেদশ হইয়ােছ, তাহােতই িনযু� 
কিরেত হইেব। িক� �স স�চে�র সীমাচে�, িক ষ� বা প�ম চে� তাহািদগেক িনযু� করা হইেব না। �থম, ি�তীয় ও তৃতীয় চে�ই তাহােদর 
�ান,-শূলদে�র িনকট হইেত উপেরা� চ��য় িভ� অন� �কান চে� তাহারা না যাইেত পাের-�স িবষেয় িবেশষ সাবধান হইেত হইেব।" 

মারওয়ান এই সকল আেদশ কিরয়া, বি�সহ বধ�ভূিমেত যাইেত উদ�ত হইল। বি� ওমর আলী চতুিদ� েক চািহয়া বধ�ভূিমেত যাইেত অস�ত 
হইেলন।  

মারওয়ান বিলল, "ওমর আলী! তুিম জািনয়া শুিনয়া �কন িব�ল হইেতছ? বি�ভােব রাজ আ�া অবেহলা! তুিম ���াপূব�ক বধ�ভূিমেত না �গেল 
আিম িক �তামােক শূেল চড়াইয়া মািরেত পািরব না? তুিম এখনও যিদ মহারাজ এিজেদর বশ�তা �ীকার কর, �ভু বিলয়া মান� কর, অপরাধ 
মাজ� নােহতু �যাড়কের �মা �াথ�না কর, তেব এখনও �তামার �াণ র�া হইেত পাের। আিম মহারােজর �রাষাি� কিরেত কিরেত �চ�া কিরব। 
বধ�ভূিমেত যাইব না,-এ িক কথা? সাধ� িক �য তুিম না যাইয়া পার? �তামােক িন�য়ই ঐ শূলদে�র িনকট যাইেত হইেব,-িন�য়ই ঐ শূেল আেরাহণ 
কিরেত হইেব,-িব� হইেত হইেব,-মিরেত হইেব। মহারাজ এিজেদর আ�া অল�নীয়।" 

ওমর আলী বিলেলন, "তুিম যিদ আমােক লইয়া যাইেত পার, লইয়া যাও-শূেল দাও। িক� আিম ই�াপূব�ক শূলদে�র িনকট যাইব না,-শূেল আেরাহণ 
করা �তা �শেষর কথা। আমার �াণবধ করাই �তা �তামােদর ই�া; তরবাির আেছ আঘাত কর,-তীর আেছ, ব�'পির ল�� কর,-বশ�া আেছ, িব� 
কর,-গদা আেছ, ম�ক চূণ� কর,-ফাঁস আেছ, গলায় িদয়া �াস ব� কর, �য �কাের ই�া হয় �াণ বািহর কর। আিম শূেল চিড়ব না।" 

"আিম �তামােক শূেল চড়াইব। মহারাজ এিজেদর আ�া �িতপালন কিরব। তুিম �তামার �াণ বািহর কিরবার দশ� উপায় বািহর কিরেলও তাহা 
�াহ� হইেব না। ঐ একমা� শূলদে�ই �তামার জীবন �শষ-�কন আমােক িবর� কর?" 

"�তামার �মতা থােক, আমােক লইয়া যাও।" 

"�কন? শূেল চিড়য়া �াণ িদেত িক ল�া �বাধ হয়? হায় �র ল�া! এমন অমূল� জীবনই যিদ �গল তেব �স ল�ায় ফল িক?" 

"আিম �তামার কথা শুিনেত ই�া কির না। �তামার কায� তুিম কর, আিম আর এক পদও অ�সর হইব না।" 

"মু�ত�  পের যাহার জীবনকা� �শষ অিভনয় হইয়া, জীবেনর মত যবিনকা প�ন হইেব, তাহার আবার আ�ধ�া?" 

"�দ� মারওয়ান! সাবধান হইয়া কথা বিল�! আমার হ� ক�ন ব�েন বাঁধা আেছ, নতুবা �তার মুেখর শাি� কিরেত ওমর আলীেক �বিশ দূর যাইেত 
হইত না!" 

মারওয়ান মহাে�ােধ ওমর আলীেক প�াি�ক হইেত সেজাের ধা�া িদয়া বিলল, "চল, �তােক পায় হাঁটাইয়া লইয়া শূেল চড়াইব।" 

ওমর আলী নীরব। মারওয়ান অেনক �চ�া কিরল, িতল-পিরমাণ �ানও ওমর আলীেক সরাইেত পািরল না। লি�ত হইয়া বিলল, "সকেল একে� 
একেযােগ ধিরয়া �তােক শূেন� শূেন� লইয়া যাইব।" 

ওমর আলী হাস� কিরয়া বিলল, "মারওয়ান তুিম �তা পািরেল না। সকেল এক� হইয়া আমােক শূলদে�র িনকট লইয়া যাইেব, ইহােত �তামার �গৗরব 
িক? তুিম সুখী হও �কা� মুেখ?" 





"পূেব�ই বিলয়ািছ-মারওয়ান �তামার মত পাগল নেহ।" 

এিদেক বীরবর আবদ�ুা� �জয়াদ কেয়কজন সি�ত �সন�সহ মারওয়ােনর িনকট উপি�ত হইয়া উপি�ত ঘটনা �দিখল-শুিনয়া আেরা চমৎ�ত হইল। 
�ণকাল পের �জয়াদ গ�ীর �ের বিলল, "আিম ওমর আলীেক বধ�ভূিমেত লইেতিছ। িক আ�য�, ওমর আলীেক মৃি�কা হইেত শূেন� উে�ালন করা 
যায় না, এ িক কথা! অে�র সাহােয� সকেলই সকল কিরেত পাের।" 

�জয়াদ ওমর আলীর িনকট যাইয়া তাঁহােক মৃি�কা হইেত শূেন� তুিলেত অেনক �চ�া কিরল,-পািরল না। ল�া রািখবার আর �ান �কাথায়? িবর� 
ভােব বিলল, "বাহরাম! তুিম �তা আপন বাহুবেলর �মতা অেনক �দখাইয়াছ-উঠাও।" 

মারওয়ান বিলল, "বাহরােমর বাহুবল �দিখয়া আিম চমৎ�ত হইয়ািছ। সত� কথা বিলেত িক ঐ গুেণই আিম বাহরামেক �সন�দেল আদের �হণ 
কিরয়ােছ। এখন পেদা�িত-পুর�ার সকলই যিদ ওমর আলীেক-" 

বাহরাম মারওয়ান এবং �জয়াদেক অিভবাদন কিরয়া বিলল, "�গালাম এখনই হু�ম তািমল কিরেতেছ।" 

ওমর আলী আড়নয়েন বাহরামেক �দিখয়া বিলেলন, "�জয়াদ! কত জনেক ঠকাইেত চাও? ��-িববরেণ �ভু �হােসনেক ঠকাইয়াছ, মিদনার িবখ�াত 
বীর �মাসেলমেক ঠকাইয়াছ, আজ আবার কাহােক ঠকাইেব?" 

�জয়াদ বিলল, "�তামার অে�র ধার ব� হইয়ােছ, িক� কথার ধারটু� এখনও আেছ। এখনই �স ধার ব� হইেব! উপয�ু �লাক আিনয়ািছ।" 

"উপযু� �লাক হইেল অবশ�ই পরাভব �ীকার কিরব। �স যাহা বিলেব, িবনা বাক�ব�েয় শুিনব। িক� মরা বাঁচা ঈ�েরর হাত।" 

"আের মূখ�! এখনও মরা বাঁচা ঈ�েরর হাত? �তামার ঈ�র এখনও �তামােক বাঁচাইেবন,-ভরসা আেছ? ই�া কিরেল �কবল মহারাজ এিজ� বাঁচাইেল 
বাঁচাইেত পােরন।" 

"�র বব�র �জয়াদ! তুই ঈ�েরর মিহমা িক বুিঝিব-পামর?" 

"�তামার িহেতাপেদশ আর শুিনেত ই�া কির না। এখন গাে�া�ান করুন, যমদতূ িশয়ের দ�ায়মান।" 

ওমর আলী �জয়ােদর কথায় �কান উ�র কিরেলন না, �সই পূব�বৎ দ�ায়মান, �সই অটল-অচল।  

�জয়াদ বাহরামেক পুনরায় বিলল, "আর �দখ িক? উহােক বধ�ভূিমেত লইয়া চল।" 

বাহরাম িসংহ িব�েম ওমর আলীেক ধিরল এবং 'জয় মহারাজ এিজ�' শ� কিরয়া এেকবাের শূেন� উঠাইয়া বিলল, "হু�ম হয়ত এই �ােন ইহার বধ-
ি�য়া সমাধা কিরয়া �দই। এক আছােড়ই অি� চূণ� কিরয়া ম�া বািহর কির।" 

বাহরােমর বাহুবল �দিখয়া মারওয়ান �জয়াদ শত মুেখ �শংসা কিরেত লািগল। মারওয়ান উৈ�ঃ�ের বিলেত লািগল, "বাহরাম! ওমর আলীেক 
মািরয়া �ফিলও না। রাজা�া তাহা নেহ। শূেল চড়াইয়া মািরেত হইেব। িশিবেরর মেধ� �াণ বেধর ই�া থািকেল অেনক উপায় িছল। শূলদ� পয�� 
ইহােক শূন�ভােব লইয়া যাইেত হইেব।" 

"�যা হু�ম" বিলয়া বাহরাম এিজেদর জয় �ঘাষণা কিরেত কিরেত ওমর আলীেক তৃণবৎ লইয়া চিলল। মারওয়ান ও �জয়াদ হািসেত হািসেত আর 
আর স�ীসহ চিলল। িক ভয়ানক! সকেলর চে�ই ভীম-দশ�ন। শূলদে�র চতু�াে�� চ�াকাের �সন�ে�ণী দ�ায়মান। দশ�কগেণর চ�ু,-শূেলর 
অ�ভােগ। কাহােরা মুেখ কথা নাই। সকেলই নীরব। �া�র নীরব।  

বাহরাম ওমর আলীেক শূলদে�র িনকট লইয়া ছািড়য়া িদেলন, �জয়াদ ও মারওয়ান পুনঃ পুনঃ বাহরােমর �শংসাবাদ কিরেত লািগল, অবেশেষ বিলল, 
"বীরবর বাহরাম! তুিম ওমর আলীেক শূলদে� চড়াইয়া রাজা�া �িতপালন কর।" 



�জয়াদ মারওয়ানেক বিলল, "আমার ই�া, �য পয�� যু� �শষ না হয়, �স পয�� ওমর আলী শূলদে�ই িব� থা�!" 

মারওয়ান বিলল, এ "কথাটা বড় গুরতুর! মহারােজর অিভ�ায় জানা আবশ�ক। শ�র মেন ক� িদেত, �তামার এ যুি� সব��ধান বেট-িক� 
রাজা�া তাহা নেহ। আমার মেত মৃত �দেহ শ�তা নাই, িক� হািনফার িবেশষ মেনাকে�র কারণ হইেব তাহােতও সে�হ নাই। শ�েক জ� করাই 
�তা কথা। �তামার মত �কাশ কিরয়া মহারােজর িনকট হইেত ইহার মীমাংসা কিরয়া আিসেতিছ। তুিম এিদেকর কায� �শষ কর। আমার �িত �য ভার 
অিপ�ত হইয়ািছল, আিম �স ভার �তামােক অপ�ণ কিরলাম। তুিম ওমর আলীেক মহারােজর আ�ামত বধ কর। আিম মহারােজর িনকট হইেত ঐ 
কথার মীমাংসা কিরয়া এখিন আিসেতিছ।" 

�জয়াদ বাহরামেক বিলল, "বাহরাম! বি�েক িজ�াসা কর, এখন তার আর কথা িক? এখনও মহারাজ এিজ� দয়া কিরেল কিরেত পােরন।" 

বাহরাম িজ�াসা কিরল, "ওমর আলী! �তামার অি�মকাল উপি�ত! �কান কথা বিলবার থােক বল,-আর িবল� নাই।"  

ওমর আলী বিলেলন, "এত�ণ অেনকবার বিলয়ািছ, আর �কান কথা নাই। তেব ই�া �য, যাইবার সময় একবার ঈ�েরর উপাসনা কিরয়া যাই। 
িক� আমার হ� পদ �য ক�ন ব�েন বাঁধা আেছ, ইহােত স�ূণ�রূেপ উপাসনার ব�াঘাত হইেতেছ। যিদ �তামােদর সাহস হয়, তেব আমার হে�র 
ব�ন খুিলয়া দাও। আিম অি�ম সমেয় একবার পরম কারুিণক পরেম�েরর যথাথ� নাম উ�ারণ কিরয়া আমার জাতীয় উপাসনায় অ�রেক পিরতৃ� 
কির।" 

�জয়াদ বিলল, "ওমর! আিম �তামার হে�র ব�ন খুিলয়া িদেতিছ। তুিম ��ে� �তামার ই�-�দবতার নাম কর, �তামার ঈ�রেক যথািবিধ পূজা কর, 
মৃতু�কােল ঈ�েরর নাম কিরেত আিম কখেনাই বাধা িদব না। ঈ�র �তামােক �য এখনও র�া কিরেত পােরন এ �মও পরী�া কর। আিম �তামােক 
�তামার ই�-�দবতার শপথ িদয়া বিলেতিছ �তামার উ�ােরর জন� কায়মেন �তামার িনরাকার িনিব�কার দয়াল �ভুর িনকট আরাধনা কর।" এই 
বিলয়া �জয়াদ �হে� ওমর আলীর ব�ন �মাচন কিরয়া িদল! 

ওমর আলী, মৃি�কা �ারা (জলাভােব মৃি�কা�ারাও শরীর পিব� কিরবার িবিধ আেছ, তাহার নাম "তয়�খু।") "আজ"ু ি�য়া সমাপন কিরয়া 
যথারীিত ঈ�েরর উপাসনা কিরেলন। উপাসনার পর দইু হ� তুিলয়া মহা�ভুর গুণানুবাদ কিরেত কিরেত শূলদে�র চতুিদ� েক চািহয়া �দিখেলন এবং 
বীরে�র সিহত ঈ�েরর নাম উ�ারণ কিরয়া দ�ায়মান হইেলন। ওমর আলীর সে� সে� বাহরাম বিলয়া উ�েলন, "�জয়াদ! িব�াসঘাতকতার ফল 
�হণ কর। �মাসেলেমর �িতেশাধ �হণ কর! ওমর আলীেক উ�ার কিরেত আিসয়া �তামােক সুেযাগমেত পাইয়ািছ-ছািড়ব না।" এই বিলয়া সেজার 
আঘােত �জয়াদ-িশর �দহিবি�� হইেল, িশরসংযু� �কশগু� ধিরয়া, িশরহে� বাহরাম বিলেত লািগেলন, "�র িবধম� এিজ�! �দখ, িক �কৗশেল বাহরাম 
ওমর আলীেক লইয়া চিলল। �কবল ওমর আলীেক উ�ার কিরবার জন�ই বাহরাম ছ�েবেশ �তামার ি�য় �সনাপিত �জয়ােদর আ�য় �হণ কিরয়ািছল। 

আিম �মাহা�দ হািনফার দাস। যু� সমেয় আগ�ক �সন� �হণ করার এই �িতফল! �সন� বৃি� লালসায় ভিবষ�ৎ িচ�া ভুিলয়া যাওয়ার এই ফল। 
�দ�-এই �দ� আজ িক ঘ�ল। আগ�ক �সনায় িব�াস নাই বিলয়া �তামার ম�ী�বর শূলদে�র �থম, ি�তীয় ও তৃতীয় চে� নূতন �সনা সি�েবিশত 
কিরয়ােছন। ইহারা বািহর চে� থািকেল িক জািন িক িবপদ ঘটায় তাঁহার এই দিু��ায় ঈ�র আমােদরই ম�ল কিরয়ােছন। এখন �দ�! বাহরাম 
�জয়ােদর িশর লইয়া বীর� �কােশ ওমর আলীেক সে� লইয়া চিলল।" 

ওমর আলী �জয়ােদর ক�ব� হইেত তরবাির সেজাের টািনয়া লইয়া বিলেত লািগেলন, "�মাহা�দীয় �াতাগণ! আর �কন? �ভুর নাম �ঘাষণা কিরয়া 
ঈ�েরর গুণগান কিরেত কিরেত িশিবের চল। ওমর আলী সহেজই উ�ার হইেলন। আর আ�েগাপেন �েয়াজন িক?" �থম, ি�তীয়, তৃতীয় চে�র 
�সনাগণ সম�ের, "আ�াহ আকবর, জয় �মাহা�দ হািনফা! জয় �মাহা�দ হািনফা!" বিলয়া িফিরয়া দাঁড়াইল। �দিখেত �দিখেত চতুথ� এবং প�ম চ� 

�ভদ কিরয়া ষ� চে� িগয়া পিড়ল। �ঘার সং�াম-অিব�া� অিস চিলেত লািগল। এিজেদর িব�াসী �সন�গণ, যাহারা ষ� এবং স�ম চে� িছল, হঠাৎ 
�প�ীয় �সন�িদেগর িবে�ািহতা �দিখয়া মহা ভীত হইল! বািহেরর শ� ওমর আলীেক না লইেত পাের, ইহাই তাহােদর মেনর ধারণা, তাহােতই 

মনঃসংেযাগ ও সতক� তা। হঠাৎ িবপরীত ভাব �দিখয়া িকছুই ি�র কিরেত পািরল না। �কাথা হইেত িক ঘ�ল, িক কারেণ �সন�গণ িবে�াহী হইল, 
িকছুই স�ান কিরেত পািরল না। �জয়ােদর খি�ত িশর অপিরিচত �সন�হে� �দিখয়া মহারাজ এিজ� বাঁিচয়া আেছন িক না, ইহাই সমিধক শ�ার 
কারণ হইল। চ� �িকল না, মু�ত� মেধ� চ� ভ� কিরয়া ওমর আলী এবং বাহরাম সি�গণসহ বািহের আিসেলন। যাহারা স�েুখ পিড়ল তাহারাই 
র�মাখা হইয়া মৃি�কাশায়ী হইল।  

আশা িছল িক?-ঘ�ল িক? �কাথায় ওমর আলীর শূলিব� শরীর সকেলর চে� পিড়েব,-না �জয়ােদর খি�ত �দহ �দিখেত হইল। মারওয়ােনর দঃুেখর 
সীমা নাই। ওিদেক হািনফা িশিবের শত সহ� িবজয় িনশান উিড়েতেছ, সে�াষসূচক বাজনায় দােম� �া�র কাঁপাইয়া তুিলেতেছ। এিজ� এ সংবােদ 



ি�� �ায় হইয়া বধ�ভূিমেত আগমন কিরল এবং বিলেত লািগল "হায় হায়! কার বধ �ক কিরল? যাহা হউক হািনফার উ� িচ�ার বেল ওমর আলী 
�কৗশল কিরয়া �াণ বাঁচাইল। আমােদরও িশ�া হইল। সমরে�ে� আগ�ক �সন�েক িব�াস কিরয়া �সন�ে�ণীেত �হণ করার ফল, �ত�� �মাণসহ 
��ভােব �দখাইয়া িদল। আমােদর অ�তা, অদূর িশ�ার কায�ফল, হােত হােত �া� হইেত লািগল। আমার ইহােত দঃুখ নাই। িক� �জয়ােদর 
িশরশূন� �দহ �দিখয়া িকছুেতই ি�র থািকেত পািরেতিছ না। �জয়ােদর িশর আজ হািনফার িশিবের যাইেব, একথা কাহার মেন িছল?-�ক 

ভািবয়ািছল?-িক� িচ�া িক? এখনই �িতেশাধ, এখনই ইহার �িতেশাধ লইব। এ শূলদ� �য ভােব আেছ, �সই ভােবই রািখব। ভিবষ�ৎ িবপদ গণনা 
কিরয়া আর িবরত হইব না। আর কাহােরা কথা শুিনব না। যাও-এখনই দােমে� যাও। জয়নাল আেবদীনেক বাঁিধয়া আন। ঐ শূলদে� তাহােক 
চড়াইয়া ি�য় ব�ু �জয়ােদর �শাক িনবারণ কিরব,-মেনর দঃুখ িনবারণ কিরব। জয়নাল বেধ শত শত বাধা িদেলও এিজ� আজ �া� হইেব না। শূেল 
চড়াইয়া শ�বধ কিরেত পাির িক না হািনফােক �দখাইেত এিজ� কখেনাই ভুিলেব না! বি�েক ধিরয়া আিনয়া শূেল চড়াইব, ইহােত আর আশ�া িক? 
শ�া থািকেলও আজ এিজ� িকছুেতই স�ুিচত হইেব না। এখনই যাও। মারওয়ান এখনই যাও, জয়নালেক কিরয়া আন-এিজ� এই বধ�ভূিমেতই রিহল। 
�ভরীর বাজনার সিহত, ড�ার �িনর সিহত, নগের, �া�ের, সমরে�ে�, হািনফার িশিবেরর িনকেট �ঘাষণা কিরয়া দাও �য, ওমর আলীর জন� �য 
শূলদ� �াপন করা হইয়ািছল, �সই শূলদে� জয়নালেক চড়াইয়া �জয়ােদর �িতেশাধ লওয়া যাইেব।" 

মারওয়ান আর ি�রুি� কিরল না। রাজােদশ মত �ঘাষণা �চােরর আ�া কিরয়া স�িবংশিত অ�ােরাহী �সন�সহ অ�েরাহেণ তখনই নগরািভমুেখ 

ছু�ল। 

ষ�িবংশ �বাহ 

এক দঃুেখর কথা �শষ না-হইেতই আর এক� কথা শুিনেত হইল। জয়নাল আেবদীনেক অদ�ই শূেল চড়াইয়া �জয়ােদর �িতেশাধ লইব, এিজেদর এই 
�িত�া।  

জয়নাল বি�গৃেহ নাই, একথা এিজ�প�ীয় এক� �াণীও অবগত নেহ। মারওয়ান কারাগােরর বিহ�� াের উপি�ত হইয়া �হরীেক অনুমিত কিরল, 
"�তামরা কেয়কজন জয়নালেক ধিরয়া আন! সাবধান, আর কাহােকও িকছু বিলেয়া না।" 

ম�ীবেরর আ�ায় �হিরগণ কারাগারমেধ� �েবশ কিরল। �ণকাল পের িফিরয়া আিসয়া বিলল, "জয়নাল আেবদীন এ গৃেহ নাই।" 

মারওয়ােনর ম�ক ঘুিরয়া �গল, অ�পৃে� আর থািকেত পািরল না। উি��িচে� �য়ং অনুস�ান কিরেত চিলল, কারাগৃেহর �েত�ক ক� ত�ত� 
কিরয়া �দিখল, �কান স�ান পাইল না। �হােসন-পিরজেনর িচ�িবকার এবং হাব-ভাব �দিখয়া িন�য় বুিঝল, জয়নাল িবষেয় ইঁহারাও অ�াত। িবল� 
না কিরয়া নগরমেধ� অনুস�ােন �বৃ� হইল।  

ওিদেক �মাহা�দ হািনফা এক িবপদ হইেত উ�ীণ� হইয়া ি�তীয় িবপদ স�েুখ কিরয়া বিসেলন। িতিন বিলেত লািগেলন,-"যাহার জন� মহাসং�াম, 
যাহার উ�ার জন� মিদনা হইেত দােম� পয�� �ােন �ােন �শািণত�বাহ, শত শত বীরবেরর আ�িবসজ� ন, মিদনার িসংহাসন শূন�,-হায়! হায়! �সই 
জয়নােলর �াণবধ! ইহা অেপ�া দঃুেখর কথা আর কী আেছ? ওমর আলীেক ঈ�র র�া কিরয়ােছন, �সই ��ােধ এিজ� জয়নালেক শূেল চড়াইয়া 
সংহার কিরেব। হায়! হায়! যাহার উ�ার জন� এতদূর আিসলাম, যাহার উ�ার জন� এত আ�ীয়-ব�ু হারাইলাম,-হায়! হায়! আজ �চে� তাহার 
বধি�য়া �দিখেত হইল! �কা� পেথ �কা� �কৗশেল আিনয়া শূেল চড়াইেব, তাহার স�ান কী �কাের কির-উ�ােরর উপায়ই-বা কির িক �কাের? 
স�ান কিরয়া �কান ফল �দিখ না। সামান� সুেযাগ পাইেল �য িনেজর উ�ার িনেজ কিরেত পািরেব, �স �মতা িক তাহার ম�েক আেছ?" 

"হায়! হায়! আমার সকল আশাই িম�য়া �গল! �কন দােমে� আিসলাম? �কন এত �াণবধ কিরলাম? �কন ওমর আলীেক �কৗশেল উ�ার কিরলাম? 
ওমর আলীর �াণ িদয়াও যিদ জয়নালেক র�া কিরেত পািরতাম, তাহা হইেলও উে�শ� �ক থািকত, �বাধ হয়, ইমাম বংশও র�া পাইত। দয়াময়! 
করুণাময়! জয়নালেক র�া কিরেয়া। আজ আমার বুি�র িবপয�য় ঘ�য়ােছ! �ভরীর বাজনার সিহত �ঘাষণার কথা শুিনয়া আমার ম�েকর ম�া শু� 
হইয়া যাইেতেছ। �াতঃ ওমর আলী, �াতঃ আে�ল আলী (বাহরাম), ি�য় ব�ু ম�হাব, িচরিহৈতষী গাজী রহমান �কাথায়? �তামরা জয়নােলর �াণ 
র�ার উপায় কর, আিম িকছুই ি�র কিরেত পািরলাম না, চতুিদ�ক অ�কার �দিখেতিছ!" 

গাজী রহমান বিলেলন, "বাদশা নামদার! আপিন ব�� হইেবন না। �ধয� ধারণ করুন, পরম কারুিণক পরেম�েরর �িত িনভ� র কিরেল অবশ�ই 
শাি�েবাধ হইেব। মেন কিরলাম, আজই যু� �শষ, জীবেনর �শষ। �য ক�না কিরয়া আজ পয�� এিজেদর িশিবর আ�মণ কির নাই, �স ক�নার ইিত 



এখনই হইয়া �গল। �কান উপােয় অে� জয়নালেক হ�গত করাই আমার উে�শ� িছল। কারণ এিজ� রীিতনীিতর বাধ� নেহ। ���াচার কল�েরখায় 
তাহার আপাদম�ক জিড়ত। এই �দখুন �জয়াদ মারা পিড়ল, জয়নােলর �াণবেধর আ�া �চার হইল, এই সকল ভািবয়া িচি�য়া ি�র কিরয়ািছলাম, 
�যিদন জয়নাল হ�গত হইেব, �সই িদনই এই যুে�র �শষ অ� অিভনয় কিরয়া এিজ�ধ কাে� যবিনকা পতন কিরব। বাদশা নামদার! যিদ তাহাই না 
হইল, তেব আর িবল� কী? �াতৃগণ! িচ�া কী? সাজ সমের! ব�ুগণ! সাজ সমের-বাজাও ড�া,-উড়াও িনশান,-ধর তরবাির-ভা� িশিবর-মার 
এিজ�-চল নগের-দাও আগুন, পুড়ুক দােম�। আর িফিরব না-জগেতর মুখ আর �দিখব না। জয়নালেক হারাইয়া শুধ ু�াণ লইয়া �েদেশও যাইব না-
এই �িত�া। আজ গাজী রহমােনর এই ি�র �িত�া।" 

�মাহা�দ হািনফা গাজী রহমােনর বােক� িসংহ গজ� েনর ন�ায় গিজ� য়া উ�েলন; আর-আর মহারিথগণও ঐ উৎসাহবােক� ি�গুণ উৎসাহাি�ত 
হইয়া "সাজ সমের" "সাজ সমের" মুেখ বিলেত বিলেত মু�ত� মেধ� ��ত হইেলন। �ঘার �রােল বাজনা বািজয়া উ�ল। �মাহা�দ হািনফা অিস, চম�, 
তীর, খ�র, কাটাির �ভৃিতেত সি�ত হইয়া দলুদেুল আেরাহণ কিরেলন। �সন�গণ সম�ের ঈ�েরর নাম কিরয়া িশিবর হইেত বিহগ�ত হইেলন।  

সংবাদবািহগণ এিজ� সমীেপ করেজােড় িনেবদন কিরল, "মহরাজ! �মাহা�দ হািনফা বহুসংখ�ক �সন�সহ মহােতেজ িশিবরািভমুেখ আিসেতেছন, 

এ�েণ উপায়?-ম�ীবর মারওয়ান িশিবের নাই-�সন�গণও িনরুৎসাহ-যু�সােজর �কান আেয়াজন নাই। �ফািধপিতর দদু�শায় সকেলই ভেয় 

আতি�ত, উৎসাহ-উদ�ম কাহােরা নাই। �নরােশ�র সিহত িবষাদমিলনেরখা �সন�গেণর বদেন �দখা িদয়ােছ।" 

এিজ� মহাব�� হইয়া িশিবর বিহভ� ােগ িগয়া �দিখল �য, �া�েরর ��ররািশ চূণ� কিরয়া বালুকাকণা শূেন� উড়াইয়া অসংখ� �সন� িশিবর আ�মেণ 
আিসেতেছ।  

এিদেক ম�ীবর মারওয়ান �ানমুখ হইয়া উপি�ত। বিলল-'জয়নাল বি�গৃেহ নাই, নগেরও নাই, িবেশষ স�ােন জািনলাম, জয়নােলর �কান স�ান 

নাই। মহািবপদ! চতুিদ� েকই িবপদ, স�েুখও �ঘার িবপদ! মহারাজ! �সই �ঘাষণা �কােশই এই আগুন �িলয়ােছ। �মাহা�দ হািনফার হঠাৎ িশিবর 
আ�মণ কিরবার কারণ আর িকছুই নেহ-ঐ �ঘাষণা-জয়নােলর �াণদে�র �ঘাষণা।" 

এিজ� মহা ভীত হইয়া বিলল, "এ�েণ উপায়? �সন�গেণর মেনর গিত আজ ভাল নেহ! হািনফােক �কান �কৗশেল �া� কিরেত পািরেল কাল �দিখব। 
�সন�গেণর হাবভাব �দিখয়া আজ আিম এক �কার হতাশ হইয়ািছ।" 

মারওয়ান বিলল, "এই�েণ �স সকল কথা বিলবার সময় নেহ, শ�গণ �ায় আগত। জয়নাল আেবদীন নগের নাই, বি�গৃেহ নাই, একথা �কাশ 
হইেল �য কথা-শূেল চড়াইয়া তাহার �াণবধ কিরেলও �সই কথা। এখন এই উপি�ত আ�মণ হইেত র�ার উপায় করাই আবশ�ক। িবপ�দেলর �যরূপ 
রু�ভাব, উ�মূিত�  �দিখেতিছ, ইহােত িক �য ঘ�েব বুিঝেতিছ না, �চ�ার �� কিরেব না।" 

মারওয়ান তখনই সি�সূচক িনশান উড়াইয়া িদল এবং জৈনক িব�াসী দূতেক কেয়ক� কথা বিলয়া �সই বীরে�� বীরগেণর স�েুখ ��রণ কিরল।  

�মাহা�দ হািনফা এবং তাঁহার অপরাপর আ�ীয়গণ দূেতর �িত একেযােগ অিস উে�ালন কিরয়া বিলেলন, "রা� �তার সি�! রা� �তার সাদা 
িনশান!" 

গাজী রহমান �ে� �মাহা�দ হািনফার স�খুীন হইয়া বিলেলন, "বাদশা নামদার! �া� হউন! পরািজত শ� মহাবীেররও বধ� নেহ-িবেশষ দূত। 
�রাষপরবশ হইয়া রাজিবিধ রাজপেদ দিলত কিরেবন না। অ� �কােষ আব� করুন। দূতবেরর �াথ�না শুিনেতই হইেব, �াহ� করা-না-করা নামদােরর 
ই�া।" 

হািনফা লি�ত হইয়া হ� স�ুিচত কিরেলন; তরবাির িপধােন রািখয়া বিলেলন, "গাজী রহমান, তুিম যথাথ�ই আমার বুি�বল। দদু�মনীয় ��ােধই 
�লােক মূখ�তা �কাশ কের-মানুষেক িন�ার ভাগী কের। যাহা হউক, তুিম দূতবেরর সিহত কথা বল।" 

এিজ�-দূত মহা সমােরােহ �মাহা�দ হািনফােক অিভবাদন কিরয়া বিলল, "জয়নাল আেবদীনেক শূেল চড়াইয়া বধ কিরবার �ঘাষণা রিহত করা �গল, 
শূলদ� এখনই উঠাইয়া �ফিলেব। আমােদর �সন�গণ মহা�া�,-িবনা যুে�ই আজ আমরা পরাভব �ীকার কিরলাম। যিদ ইহােতই আপনারা িচরজয় 
মেন কেরন, তেব মহারাজ এিজ� তাঁহার হ�ি�ত তরবাির যাহা ভূিমেত রািখয়া িদয়ােছন, আর তাহা হে� �শ� কিরেবন না। গলায় �ঠার বাঁিধয়া 
আগামীকল� আপনার িশিবের উপি�ত হইয়া আ�সমপ�ণ কিরেবন।" 



গাজী রহমান বিলেলন, "যিদ জয়নাল আেবদীেনর �িত �কানরূপ অত�াচার না হয় এবং তাহার �ােণর �িতভূ মহারাজ এিজ� হউন, তেব আমরা 
আজকার মত �কন-যত িদন যু� �া� রািখেত ই�া কেরন-স�ত আিছ। িবনা যুে�, কী �দবিবপােক, কী অ��তজিনত, কী অপারগতা �হতু, 
পরাভব �ীকার কিরেল আমরা তাহােত জয় মেন কির না। �য সময় �তামােদর তরবািরর �তজ কম হইেব, সমর-�া�ণ হইেত �াণভেয় পলাইেত 
থািকেব, শৃগাল-��ুেরর ন�ায় তাড়াইেত থািকব, �কাথায় িনশান, �কাথায় বূ�হ, �কাথায় �ক, �ক �প�, �ক িবপ� �ান থািকেব না, র�ে�ােত রি�ত 
�দহ সকল ভািসয়া যাইেব, �কান �ােন �তামােদর �সন� �দহখ� খি�ত অ�েদেহ �শািণত-সংেযাগ জমাট বাঁিধয়া গড়াইেত থািকেব, �কান �ােন �ীপাকার 
ধারণ কিরেব, িশরশূন� কব� সকল রে�র �ফায়ারা ছুটাইয়া নািচেত নািচেত �হিলয়া-দিুলয়া শবেদেহর উপর পিড়য়া হাত-পা আছড়াইেত থািকেব, 
আমরা বীরদেপ� িবজয় িনশান উড়াইয়া দােম� রাজপােট জয়নাল আেবদীনেক বসাইয়া র�মাখা শরীের র ি◌ত তরবাির সকল মহারাজ জয়নাল 
আেবদীেনর স�েুখ রািখয়া মহারাজািধরাজ স�াষেণ নতিশের দ�ায়মান হইব,-�তামােদর মেধ� যিদ �কহ জীিবত থােক, তেব �সও আমােদর সিহত ঐ 
অিভেষক-ি�য়ায় �যাগদান কিরেব, নগরময় যখন অধ�চ� আর পূণ� তারা িচি�ত পতাকা সকল উিড়েত থািকেব, দূতবর! �সই িদন যথাথ� জয়ী 
হইলাম, মেন কিরব। অন� �কার জেয়র আশা আমােদর অ�ের নাই। যাও দূতবর, �তামার রাজােক িগয়া বল-আমরা যুে� �া� িদলাম। �যিদন 
�তামােদর সমর-িনশান িশিবরিশের উিড়েত �দিখব, �ভরীর বাজনা �কেণ� শুিনব, �সইিদন আমােদর তরবািরর চাি�চক�, তীেরর গিত, বশ�ার চাল, 
অে�র দাপট, িনশােনর �ীড়া সকলই �দিখেত পাইেব। আজ �া� িদলাম। িক� পুনরায় বিলেতিছ, জয়নােলর �াণ �তামােদর রাজার �িতভূেত 
রিহল। যাও দূতবর, িশিবের যাও। আমরা িশিবের চিললাম।" 

স�িবংশ �বাহ 

রজনী ি��হর। িতিথর পিরভােগ িবধুর অনুদয়, িক� আকাশ ন��মালায় পিরেশািভত। মহা �কালাহলপূণ� সমর-�া�ণ এ�েণ স�ূণ�ভােব িন��। 
দােম� �া�ের �াণীর অভাব নাই। িক� �ায় সকেলই িন�ার �কােল অেচতন। জােগ �ক?-�হরীদল, স�ানী দল, আর উভয় পে�র ম�ীদল! ম�ীদল 
মেধ�ও �কহ �কহ আলেস�র পিরেভােগ চ�ু মুিদয়া িচ�ায় িনম� হইেতেছন, �কহ িদবাভােগ �সই অভাবনীয় ঘটনার �কান �কান অংশ ভািবয়া উপেবশন 
�ােনই গড়াইয়া পিড়য়ােছন, �কহ শয়ন-শয�ার এক পাে�� পিড়য়া আধ-জাগরেণ আধ-�পেন �জয়ােদর িশর শূন� �দহ �দিখয়া চমিকয়া উ�েতেছন। 
যথাথ� জাগিরত �ক? এক পে� মারওয়ান, অন� পে� গাজী রহমান।  

মারওয়ান আপন িনিদ�� ব�াবােসর বিহ�� াের সামান� কা�াসেনাপির উপেবশন কিরয়া বিলেতেছ, "ভািবলাম কী? ঘ�ল কী? এখনই-বা উপায় কী? 
রাজ� র�া, রাজজীবন র�া, িনেজর �াণর�ার উপায় কী? কী �ম! কী ভয়ানক �ম! আশা িছল, শ�েক শূেল িদয়া জগেত নাম জাঁকাইব,-যুে� 
জয়লাভ কিরব,-�সই আশাবািরিধ গাজী রহমােনর মি��েতেজ ছ�েবশী বাহরােমর বাহুবেল এবং ওমর আলীর �কৗশেল এেকবাের পিরশু� হইয়া 
িগয়ােছ। এখন জীবেনর আশ�া, রাজ-জীবেন সে�হ। জয়নাল আেবদীেনর বি�গৃহ হইেত পলায়েন আেরা সব�নাশ ঘ�ল। �াের �াের �হরী, নগের 
�েবেশর �াের �হরী, বিহ�� াের �হরী, সকল �হরীর চে� ধুলা িদয়া আপন মুি� আপিনই কিরল। কী আ�য� কা�! এখন আর কার জন� যু�? আর 
িক কারেণ হািনফার সিহত শ�তা? �কন �াণী �য়? জয়নালেক হািনফার হে� না িদেত পািরেল আর র�া নাই। সি�র ��াব মুেখ আিনেতও 
আমার আর �মতা নাই-আর তাহােত ভুিলেব না। সি�র িনশােন আর পিড়েব না। শত সহ� দূেতর ��ােবও আর কণ�পাত কিরেব না। পরাজয় 
�ীকাের মৃি�কায় তরবাির রািখয়া িদেলও আর ছািড়েব না। যিদ জয়নােলর মুি�র কথা �গাপেনই থােক, তাহা হইেল যুে� আমােদর লাভ িক? 
জয়নালই যিদ আমােদর হাত ছাড়া হইল, তেব হািনফা পরাজেয় ফল িক? ফল আেছ। মহারােজর �াণ, �েদেশর �াধীনতা, সে� সে� আমার �াণ 
র�া করা িভ� আর িক আশা? িক� ইহােতও আমার িবেশষ সে�হ আেছ। �হােসনপু� জয়নাল-িসংহশাবক িসংহ। আজই হউক, কালই হউক, দ'ুিদন 
পেরই হউক, তাহার বলিব�ম �স �কাশ কিরেব-িন�য় কিরেব। �স নব-�কশরীর নবগজ� েন দােম� নগর কাঁিপেবই কাঁিপেব। আর িপতৃ-�িতেশাধ �স 
কােল লইেবই লইেব।" 

মারওয়ােনর িচ�ার ইিত নাই। দােমে�র এ দদু�শা �কন ঘ�ল, এও এক �� আেছ। এিজেদর �দাষ, িক তাহার �দাষ-�স কথারও মীমাংসা হইেতেছ। 
সেব�াপির �ােণর ভয়-মহাভয়। যিদ আবদ�ুা� �জয়াদেক ওমর আলীর বধসাধন-ভার অপ�ণ কিরয়া রাজসমীেপ না যাইত, তাহা হইেল এই িনশীথ 
সমেয় �া�ের বিসয়া আর িচ�ার ভার বহন কিরেত হইত না। এ কথাটা িবেশষ কিরয়া আেলাচনা কিরেতেছ।  

মারওয়ান �য �ােন বিসয়ািছেলন, �স �ান হইেত হািনফার িশিবের ��িলত দীপমালা সমু�ল ন��মালার ন�ায় তাঁহার চে� দ�ৃ হইেতিছল। �দী� 
দীপরািশর উ�লাভা মনঃসংেযােগ �দিখেত �দিখেত তাঁহার মেন নূতন এক� কথার স�ার হইল। কথাটা িকছু গুরুতর-অথচ নীচ। িক� মারওয়ােনর 
�দেয় �স-কথার স�ার আজ নূতন নেহ। িবেশষ আস�কােল িবপরীত বুি�বেল মারওয়ান মেনর কথা মুেখ আিনেলন। গু�ভােব হািনফার িশিবের 
যাইয়া জয়নােলর �কান স�ান জািনেত পারা যায় িক? যিদ জয়নাল হািনফার হ�গত হইয়া থােক, তেব সকলই বৃথা। �কান উপােয়, কী �কান 
�কৗশেল, �কান সুেযােগ জয়নােলর �কান স�ান কিরেত পািরেল, এখেনা র�ার অেনক উপায় করা যায়। মিদনায় মায়মুনার আবােস কত িনশীথ 



সমেয় ছ�েবেশ যাইয়া কত গু� স�ান কিরয়ািছ, কত অসাধ� সাধনা সহেজ সাধন কিরয়ািছ, আর এ দােম�নগর আপন �দশ, িনেজর অিধকার, 
এখােন কী িকছুই কিরেত পািরব না? তেব এক� কথা,-পা�েভেদ িকছু লঘ-ুগরুু আেছ। আবার এেকবাের িনঃসে�েহর কথাও নেহ। �মাহা�দ হািনফা 
বুি�মা�। �ধানম�ী গাজী রহমান অি�তীয় রাজনীিত�, িচ�াশীল ও চতুর,-তাঁহােদর িনকট মারওয়ান পরা�। িক জািন কী �কৗশল কিরয়া িশিবর 

র�ার কী উপায় কিরয়ােছ, হঠাৎ িবপদ�� হইেলও হইেত পাির। অি�তীয় ভালবাসার �াণপািখটাই �য �দহিপ র হইেত এেকবাের দূর না হইেত পাের, 
তাহাই বা �ক বিলেব? এও সে�হ; নতুবা দােম� �া�ের এই িনশীথ সমেয় একা একা �মণ কিরেত মারওয়ান সি�হা� নেহ, দােম�-রাজম�ী ভীত 
নেহ।" 

এই বিলয়া মারওয়ান আসন ছািড়ল! দাঁড়াইয়া একটু িচ�া কিরয়া বিলল, "একা যাইব না, অলীদেক সে� কিরয়া ছ�েবেশ-পিথক-সােজ-সামান� 
পিথক-সােজ বািহর হইব!" 

মারওয়ান �বশ-পিরবত� ন জন� ব�াবাস মেধ� �েবশ কিরল।  

অলীেদর চে�ও আজ িন�া নাই। মহাবীর �দয় আজ মহািচ�ায় অি�র। এ যুে�র পিরণােমর ফল িক? সমেয়র �য �কার গিত �দিখেতিছ, �শষ 
ঘটনার িনয়িত-�দবী �য �কান দশৃ� �দখাইয়া এ অিভনয়েনর যবিনকা পতন কিরেবন তাহা িতিনই জােনন। 
অলীদ িশিবেরর বািহের পদচারণা কিরয়া �বড়াইেতেছ, আর ভািবেতেছ-মােঝ মােঝ িবমােন পিরেশািভত তারাদেলর িম� িম� ভাব �দিখয়া মেন মেন 
আর এক� মহাভােবর ভাবনা ভািবেতেছ। িক� �স ভাব �ণকাল-�স �ল� দঢ়ৃ ভাব �দেয় �ান পাইেতেছ না। মায়াময় সংসােরর �াথ�পূণ� ভাবই 
�বলেবেগ তাহার �দয় অিধকার কিরেতেছ। িনিশর �শেষর সিহত িক আবার রণেভরী বািজয়া উ�েব? কার ভােগ� িক আেছ, �ক বিলেব? আবার 
তারাদেল নয়ন পিড়ল,-�সই মধুমাখা িম� িম� হািস ভাব,-এ তারা ও তারা, কত তারা �দিখল, িক� অরু�তী ন�� তাহার নয়েন পিড়ল না। 
তারাদল হইেত নয়ন িফরাইয়া আিনেতই হািনফার িশিবের �দী� দীপােলােকর �িত চ�ু পিড়ল। অলীদ �স িদেক মনঃসংেযাগ না কিরয়া অন�িদেক 
দিৃ� কিরেতই তীর ধন ুহে� লইল। ছ�েবশী মারওয়ান কথা না কিহেল অলীদ-বােণ তখনই তাহার জীবন �শষ হইত।  

অলীদ বিলল, "িনশীথ সমেয় এ �বেশ �কাথায়? ভােগ� কথা বিলয়ািছেলন।" 

"তাহােতও দঃুখ িছল না। �য গিতক �দিখেতিছ তাহােত দইু-এক িদেনর অ�-প�াৎ মা�। ভাল �তামার চে� �য আিজ িন�া নাই?" 

"আপনার চে�ই-বা কী আেছ?" 

"অেনক �চ�া কিরলাম,-িকছুেতই িন�া হইল না। মেন শাি� নাই?" আ�ার পিরেতাষ িকেস হইেব? নানা �কার িচ�ায় মন মহা আ�ল হইয়া 
পিড়য়ােছ। �দখ �দিখ িক �ম! িক কিরেত িগয়া িক ঘ�ল। �জয়ােদর মৃতু�, �জয়াদ িনজ বুি�েতই টািনয়া আিনয়ািছল। এমন আ�য� ঘটনা, 
অভাবনীয় বুি�েকৗশল, হােত হােত চাতুরী, কখেনাই �দিখ নাই, আজ পয�� কাহােরা মুেখ শুিনও নাই। ধন� �মাহা�দ হািনফা! ধন� ম�ী গাজী 
রহমান।" 

"গত িবষেয়র িচ�া বৃথা। আেলাচনােত �কবল আে�প ও মেনর ক�! ও-কথা মেন কিরবার �েয়াজন নাই। এখন রাি� �ভােতর পর উপায় িক? 
যু� আর �া� থােক না,-�স যু�ই-বা কাহার জন�, মূলধন �তা সিরয়া পিড়য়ােছ।" 

"�সও কম আ�য� নেহ।" 

"সময় ম� হইেল এই �কারই হইয়া থােক।" 

"যাহা হইবার হইয়ােছ, এখন চল একবার হািনফার িশিবেরর িদেক যাইয়া �দিখয়া আিস, �কান সুেযােগ জয়নােলর �কান স�ান লইেত পাির িক-না, 
এখন মূল কথা জয়নাল আেবদীন। যু� কিরেত হইেলও জয়নাল। পরাভব �ীকার কিরয়া �াণর�া-রাজ�র�া কিরেত হইেলও জয়নাল! সি�র ��াব 
কিরেত হইেলও �সই জয়নাল। জয়নােলর স�ান না কিরয়া আর �কান কথা উ�েত পাের না। জীবেন মরেণ, রাজ� র�েণ সকল অব�ােতই 
জয়নােলর �েয়াজন।" 



"তাহা �তা শুিনলাম! িক� এক� কথা-এই িনশীথ সমেয় জয়নােলর স�ান কিরেত িক িবপ�-িশিবের স�ান জািনেত যাইব-তাহােত কৃতকায� হইেত 
পািরব িক-না, �স িবষেয় একটু� ভাবা চাই। ছ�েবশ ধারণ কিরয়া পিথক, পির�াজক, দীন-দঃুখীর পিরচয় িদেলই �য কায�িসি� হয় তাহা নেহ। এ 

মিদনার মায়মুনা নেহ, দ��দয় জােয়দা নেহ। এ বড় ক�ন �দয়, বৃহৎ ম�ক। এ ম�েক ম�ার ভাগও অিত অিধক, শি�ও �বিশ পিরমাণ, 
�মতাও অপিরসীম। �ত�� �মাণ �তা অেনক �দিখেতিছ। আবার এই িনশীথ সমেয় ছ�েবেশ �গাপন ভােব �দিখয়া অিধক আর লাভ িক হইেব? 
তাহােদর গু�স�ান জািনয়া সাবধান সতক�  হওয়া, িক �কান কােয�র �িতেযািগতা করা, িক নূতন কােয�র অনু�ান করা বহু দূেরর কথা, িশিবেরর 
বিহঃ� সীমার িনকট যাইেত পার িক-না সে�হ। �তামার ই�া হইয়ােছ-চল �দিখয়া আিস, গাজী রহমােনর সতক� তাও জািনয়া আিস; িক� লাভ িকছু 
হইেব না, বরং িবপেদর আশ�াই অিধক।" 

"লােভর আশা যাহা পূেব�ই বিলয়ািছ। �স �য ঘ�েব না, তাহাও বুিঝেতিছ। তথাচ যিদ িকছু পাির।" 

"পািরেব �তা অেনক। মােন মােন িফিরয়া আিসেত পািরেলই র�া।" 

"আ�া, �দখাই যাউক, আমােদরই �তা রাজ�।" 

"আ�া, আিম স�ত আিছ।" 

"তেব আর িবল� িক? �পাশাক লও।" 

"�পাশাক �তা লইবই, আেরা িকছু লইব।" 

"সাবধান! �কহ �যন হঠাৎ না �দিখেত পায়।" 

ওে� অলীদ ছ�েবেশ মারওয়ােনর সে� চুেপ চুেপ বািহর হইল। �ভাত না-হইেতই িফিরয়া আিসেব, এই কথা পেথ ি�র হইল। িকি�ৎ দূের আিসয়া 

মারওয়ান বলল, "এেকবাের �সাজা পেথ যাইব না। িশিবেরর প�াৎভাগ স�েুখ কিরয়া যাইেত হইেব। এখন আমােদর বাম পা�� হইয়া �েম িশিবর 
�ব�ন কিরয়া যাইেত থািকব।" 

এই যুি�ই ি�র কিরয়া বাম িদেকই যাইেত লািগল। �েম হািনফার িশিবেরর প�াৎ িদক তাহােদর চে� পিড়েত লািগল। স�েুখ �যরূপ আেলার 

পিরপা�, �সইরূপ প�াৎ পা�� সকল িদেকই সমান। স�খু, পা��, প�ােতর িকছুই �ভদ নাই। কখেনা �তপেদ, কখেনা ম� ম� ভােব চতুিদ�ক ল�� 
কিরয়া যথাসাধ� সতিক� তভােব যাইেত লািগল। িকছু দূর িগয়া িন�য় বুিঝেত পািরল �য, তাহােদর সে� সে� আেরা �লাক আিসেতেছ। আেরা িকছু 
দূর অ�সর হইেল হািস, রহস�, িব�পসূচক �কান �কান কথার আভাস তাহােদর কােন আিসেত লািগল। �কা� িদেক, কত দূর হইেত-এই কথার 
আভাস আিসেতেছ, তাহা ি�র কিরেত পািরল না। কারণ কখেনা দি�েণ, কখেনা বােম, কখেনা স�েুখ আবার কখেনা প�ােত-অিত মৃদমুৃদ ুকথার 
আভাস কােন আিসেত লািগল।  

উভেয় গমেন �া� িদয়া মনঃসংেযােগ িবেশষ লে�� চািরিদেক �দিখেত লািগল। �দিখল, �কান িদেক িকছুই নাই, চািরিদেক অ�কার, উপের 

তারকারািজ। 

উভেয় আবার যাইেত লািগল। অনুমান দশ পদ ভূিম অিত�ম কিরয়া যাইেলই, মানব মুেখা�ািরত অথ�সংয�ু কথার ঈষৎ ভাব �� শুিনেত 

লািগল। �স কথার �িত �াহ� না কিরয়া যাইেত লািগল। িক� আর �বিশদূর যাইেত হইল না। আনুমািনক প� হ� পিরমাণ ভূিম প�াৎ কিরেতই 
তাহােদর বাম পা�� হইেত শ� হইল-"আর নয়, অেনক আিসয়াছ।" 

মারওয়ান চমিকয়া উ�ল।  

আবার শ� হইল, "কী অিভসি�?" 



মারওয়ান ও অলীদ উভেয়ই চমিকয়া উ�ল, অ� িশহিরয়া উ�ল,-ি�র ভােব দাঁড়াইল।  

আবার শ� হইল, িনশীথ সমেয় রাজিশিবেরর িদেক �কন? সাবধান! আর অ�সর হইেয়া না। যিদ �কান আশা থােক, সূয� উদেয়র পর।" 

মারওয়ান ও অলীদ উভেয় িফিরল, আর �স পেথর িদেক িফিরয়াও চািহল না। িকছুদূর আিসয়া অন� পেথ অন� িদেক িশিবেরর অন� িদক ল�� 
কিরয়া চিলেত লািগল। মারওয়ান বিলল, "অলীদ! আমােদর ভুল হইয়ােছ; এিদেক না আিসয়া অন� িদেক যাওয়াই ভাল িছল।" 

"অন� �কা� িদেক যাওয়া ভাল িছল বলুন, �সই িদেকই যাই। ভুল সংেশাধন কিরেত কত�ণ? �য িদেক আপনার িনঃসে�হ �বাধ হয়, �সই িদেকই 
চলুন।" 

মারওয়ান িশিবেরর দি�ণ পাে�� যাইেত লািগল, �সই িদেক যাইেত মেন �কান সে�হ হইল না। প�ােত, স�েুখ িক বােম �কান িদেকই আর ভাির �বাধ 
হইল না। িনঃসে�েহ যাইেত লািগল।  

অলীদ বিলল, "�দিখেল? গাজী রহমােনর বে�াব� �দিখেল?" 

"এিদেক িক?" 

"�বাধ হয়, এিদেকর জন� তত আবশ�ক মেন কেরন নাই।" 

"�স কী আর �ম নয়?" 

"মারওয়ান! এখন ও-কথা মুেখ আিনেয়া না। গাজী রহমােনর �ম-একথা মুেখ আিনেয়া না। কায� িসি� কিরয়া িনিব�ে� িশিবের যাইয়া যাহা বিলবার 
বিলেয়া। �কান িদেক িক �কৗশল কিরয়ােছ, তাহা তাহারাই জােন।" 

"তা জানুক, এিদেক �কান বাধা নাই, িনঃসে�েহ যাইেতিছ, মেন �কানরূপ শ�া হইেতেছ না।" 

"আিম ভাই আমার কথা বিল। আমার মেন অেনক কথা উ�য়ােছ-ভেয়রও স�ার হইয়ােছ। আিম �তামার প�ােত থািকব না। দইু জেন একে� 

সমান ভােব যাইব। �কহই কাহােরা অ�-প�াৎ হইব না।" 

মারওয়ান হািসয়া বিলল, "অলীদ! তুিম আজ মহাবীেরর নাম হাসাইেল! অ�মিত বালকগেণর মেনর গিতর সিহত, পিরপ� মেনর সমান ভাব 
�দখাইেল! বীর�দেয়, ভয়! দইুজেন সমানভােব এক� যাইেত পািরেলই িনভ� য়, এ িক কথা?" 

"মারওয়ান! আমরা �য কােয� বািহর হইয়ািছ, �স কােয�র কথা মেন আেছ? কায�গিতেক সাহস, রুিচগিতেক বল। এখন �তামার ম�ী� নাই, আমারও 
বীর� নাই! �যমন কায�, �তমনই �ভাব।" 

উভেয় হািস-রহেস� একে� যাইেতেছ, ��িলত দীেপর �দী� আভায় িশিবর-�ার, মানুেষর গিতিবিধ ��ভােব �দখা যাইেতেছ। গমেনর �বগ িকছু 

�বিশ কিরল, সে� সে� হািস-রহস� চিলেতেছ। দভু� াগ��েম তাহােদর হািসমুখ �বিশ�ণ রিহল না। �দবাৎ এক� শ� তাহােদর কেণ� �েবশ কিরল। 
দি�েণ-বােম দিৃ� কিরল অ�কার-স�েুখ দীপােলাক-গমেন �া� হইল। আবার �সই �দয়-ক�নকারী শ�-ি��হ� িনি�� তীেরর শ�শ� শ�। 
অ�ের জািনয়ােছ-তীেরর গিত, মুেখ বিলেতেছ-"িকেসর শ�? অলীদ! িকেসর শ�?" িক িবপদ, মুেখর কথা মুেখ থািকেতই িতন� �লৗহশর তাহােদর 
স�েুখ আিসয়া পিড়ল। এখন িক কিরেব, অে� পা �ফিলেব, িক পােছ সিরেব, িক ি�রভােব এক �ােন দ�ায়মান থািকেব, িকছুই ি�র কিরেত পািরল 
না। দি�ণ পা�� হইেত গ�ীর নােদ শ� হইল, "শ� হও, িম� হও, িফিরয়া যাও,-রাে� এ িশিবের �েবশ িনেষধ-রাে� আঘাত মহারােজর িনিষ�, 
তাহােতই �াণ বাঁচাইয়া �গেল; নতুবা ঐ �ােনই ইহকােলর মত পিড়য়া থািকেত!" 

আর �কান কথা নাই। চতুিদ� েক িনঃশ�। িকছু�ণ পের অলীদ বিলল, "মারওয়ান! এখন আর কথা িক? আ�লু পিরমাণ ভূিম আেগ যাইেত আর িক 
সাহস হয়?" 



মারওয়ান মৃদ�ুের বিলল, "ওেহ চুপ কর! �হরীরা আমােদর িনকেটই আেছ।" 

"িনকেট থািকেল �তা ধিরয়া �ফিলত।" 

"ধিরবার �তা �কান কথা নাই। তেব উহারা িবেশষ সতক� তার সিহত িশিবর র�া কিরেতেছ। �য উে�েশ� আিসয়ািছলাম, তাহা ঘ�ল না। এখন 
িনরাপেদ িশিবের যাইেত পািরেলই র�া।" 

"�স কথা �তা আিম আেগই বিলয়ািছ। এখন লােভর মেধ� �াণ লইয়া টানাটািন।" 

মারওয়ান বিলল, "আর কথা বিলব না, চুেপ চুেপ িনঃশে� চিলয়া যাই।" 

উভেয় িকছুদূর আিসয়া, "র�া পাইলাম" বিলয়া দাঁড়াইল। চুিপ চুিপ কথা কিহেতও সাহস হইল না-পািরলও না। ক�-তালু শু�, িজ�বা এেকবাের 
নীরস,-তব ুবহুদূের সিরয়া পিড়য়ােছ। �ণকাল পের একটু ি�র হইয়া মারওয়ান বিলল, "অলীদ! বাঁিচলাম। চল, এখন একটু ি�র হইয়া আমােদর 
িশিবের যাই।" 

মুেখর কথা �শষ হইেতই প�াি�ক হইেত ব�নােদ শ� হইল-"সাবধান, আর কথা বিলেয়া না,-চিলয়া যাও;-ঐ বৃ�-ঐ �তামােদর স�েুখর ঐ উ� 
খজু� র বৃ� সীমা। আমােদর িনিদ�� সীমার মেধ� থািকেত পািরেব না। যিদ �াণ বাঁচাইেত চাও, সীমার বািহের যাও।" 
িক কের, উভেয় �তপেদ সীমা-বৃ� ছািড়য়া র�া পাইল। আর �কান কথা শুিনল না। মারওয়ান বিলল, "জীবেন এমন অপমান কখেনাই হই নাই। 
কী ল�া!" 

মারওয়ান বিলল, "কী িবপদ! হািনফার �হরীরা িক �া�েরর চতু�ােশ� িঘিরয়া রিহয়ােছ? এখেনা িকছুেতই মন সুি�র হয় নাই। এখেনা �দেয়র 
চ�লতা দূর হয় নাই। এখােন দাঁড়াইব না। এখন সে�হ হইেতেছ! আমােদর �দশ-আমােদর রাজ�, সীমা-বৃ� উহােদর-কী আ�য�? সীমা-বৃ� না 
ছাড়াইয়া আিসেল জীবন যায়। কী ভয়ানক ব�াপার! চল, িশিবের যাই।" 

উভেয় নীরেব আপন িশিবরািভমুেখ চিলল! যাইেত যাইেত স�েুখ একখ� বৃহৎ িশলাখ� �দিখয়া মারওয়ান বিলল, "অলীদ! এই িশলাখে�র উপের 
একটু বিসয়া িব�াম কির। নানা কারেণ মন অি�র হইয়ােছ। আর �কান �গালেযাগ নাই। �ণকাল এই �ােন বিসয়া মেনর অি�রতা দূর কির। �যমন 
কােয� আিসয়ািছলাম তাহার �িতফলও পাইলাম।" 

অলীদ মারওয়ােনর কথায় আর �কান আপি� না কিরয়া িশলাখে�র চতু�াশ� একবার �ব�ন কিরয়া আিসল এবং িনঃসে�হভােব উভেয় বিসয়া 
অ�ুট �ের দইু-এক� কথা কিহেত লািগল।  

এক কথার ইিত না-হইেতই অন� কথা তুিলেল কথার বা�ুিন থােক না, সমাজ-িবেশেষ অসভ�তাও �কাশ পায়। জয়নাল আেবদীন বি�গৃহ হইেত 
চিলয়া যাওয়ার পর এমন সুেযাগ পাই নাই �য, তাঁহার িববরণ পাঠকগেণর �গাচর কির। মারওয়ান ও ওে� অলীদ িশলাখে�র উপর বিসয়া িনিব�ে� 
মেনর কথা ভা�চুর করুন, এই অবসের আমরা জয়নােলর কথাটা বিলয়া রািখ।  

জয়নাল আেবদীন, ওমর আলীর শূেলর �ঘাষণা শুিনয়া বি�গৃেহর স�খু� �া�ণ হইেত �হরীদেলর অসাবধানতায় নাগিরক দেল িমিশয়া যু�ে�ে� 
আিসয়ািছেলন! িতিন নােম সকেলর িনকট পিরিচত িক� অেনেক তাঁহােক চে� �দেখ নাই। �মাহা�দ হািনফােক িতিন কখেনা �দেখন নাই, ওমর 
আলীেকও �দেখন নাই,-অথচ ওমর আলীর �াণর�ার জন� �চ�া কিরেবন, এই দরুাশার �হেক মািতয়াই দােম��া�ের আিসয়ািছেলন। এিজেদর 
িশিবর, হািনফার িশিবর, ওমর আলীর িন�ৃিত সমুদয় �দিখয়ােছন, তাঁহার িনেজর �াণবধ করার �ঘাষণাও �কেণ� শুিনয়ােছন। ঐ �ঘাষণার পর 
িতলাধ�কালও দােম��া�ের অবি�ত কেরন নাই; িনকট� এক পব�ত গুহায় আ�েগাপন কিরয়া িদবা অিতবািহত কিরয়ােছন। িনশীথ সমেয় পব�ত 
গুহা হইেত বিহগ�ত হইয়া তাঁহার �থম িচ�া-কী উপােয় �মাহা�দ হািনফার সিহত একি�ত হইেবন। �স িশিবের তাঁহার পিরিচত �লাক �কহই নাই! িনজ 
মুেখ িনজ পিরচয় িদয়া খাড়া হইেতও িনতা� অিন�া। ভািবয়া িকছুই ি�র কিরেত না পািরয়া, দইু-এক পেদ হািনফার িশিবরািভমুেখই যাইেতেছন। 
অলীদ বিলেলন, "মারওয়ান! িকছু শুিনেত পাইেতছ?" 



"�� বুিঝেত পািরেতিছ না, িক� মানুেষর গিতিবিধর ভাব �বশ বুঝা যাইেতেছ। একজন দইুজন নেহ, বহুেলােকর সাবধােন পদিবে�প ভাব অনুভব 
হইেতেছ। আর এখােন থাকা উিচত নেহ। �বাধ হয় িবপে�রা আমােদর পিরচয় পাইয়ােছ, এখেনা আমািদগেক ছােড় নাই। ঐ �দখ স�েুখ চািহয়া �দখ। 
আমরা ছ�েবেশ আিসয়ািছ, �কবল �তামার িনকেট একখািন তরবাির আর আমার িনকট সামান� একখািন ছুির িভ� অন� �কান অ� আমােদর সে� 
নাই। আর থািকেলই বা িক হইত? তাহােদর তীেরর মুখ হইেত িদেন র�া পাওয়াই দায়, তায় আবার �ঘার িনশা। মনঃসংেযােগ কান পািতয়া �শান, 
�যন চতুিদ� েকই �লােকর গিতিবিধ, চলােফরা, সাড়া পাওয়া যাইেতেছ। চল, আর এখােন থাকা নেহ।" এই বিলয়া িশলাখ� হইেত উভেয় গাে�া�ান 
কিরয়া সমতল ��ে� দ�ায়মান হইেলন। 
জয়নাল আেবদীনও িনকটবত� হইয়া গ�ীর �ের িজ�াসা কিরেলন, "�তামরা �ক?" 

মারওয়ান থতমত খাইয়া সভয় �দেয় উ�র কিরল, "আমরা পিথক, পথহারা হইয়া এখােন আিসয়ািছ।" 

"িনশীথ সমেয় পিথক পথহারা হইয়া যু�ে�ে�! এ কী কথা?" 

পুনরায় িজ�াসা কিরেলন, "ওেহ পিথক! �তামরা িক িবেদশী?" 

"হাঁ, আমরা িবেদশী।" 

"কী আ�য�! �তামরা িবেদশী হইয়া এই মহা সং�াম�েল িক উে�েশ� আিসয়াছ? সত� বল, �কান িচ�া নাই।" 

মারওয়ান বিলল, "যথাথ� বিলেতিছ-আমরা িবেদশী, অজানা �দশ, পথঘােটর ভাল পিরচয় নাই-িচিন না। দােম� নগের চাকিরর আশায় যাইেতিছ। 
িদবেস �সন�সামে�র ভয়; রাে�ই নগের �েবশ কিরব আশা এবং অ�ের িনগূঢ় ত�।" 

"�তামরা �কাথা হইেত আিসেতছ? �তামােদর বসিত �কাথায়?" 

"আমরা মিদনা হইেত আিসেতিছ। মিদনায় আমােদর বাস�ান।" 

ভীমনােদ িশলারািশর পা�� হইেত শ� হইল-"ওের ছ�েবশী িনশাচর! মিদনাবাসীরা দােমে� চাকিরর আশায় আিসয়ােছ? আর �কাথায় যাইিব? এই 
�ােনই িনশা যাপন কর। �ভােত পরী�ার পর মুি�। এক পদও আর অ�সর হইেত পািরিব না। যিদ চে�র �জ�ািত থােক, দিৃ�র �মতা থােক, তেব 
�যিদেক ই�া চািহয়া �দখ, প�িবংশিত বশ�ার ফলক �তামােদর ব�ঃ, পৃ�, বাহু ও পা�� ল�� কিরয়া ি�রভােব রিহয়ােছ। সাবধান, �কান কথার �স� 
কিরেয়া না,-নীরেব িতন মূিত�  �ভাত পয�� এই �ােন দ�ায়মান থাক। আর যাইবার সাধ� নাই। �মাহা�দ হািনফার গু� �সন� �ারা �তামরা িতনজন 
সূেয�াদয় পয�� বি�।" 

অ�িবংশ �বাহ 

রাজার দি�ণহ� ম�ী, বুি� ম�ী-বল ম�ী! ম�ী�বর গাজী রহমােনর চে�ও আজ িন�া নাই, এ কথা স�িবংশিত �বােহর আরে�ই �কাশ করা 
হইয়ােছ। গাজী রহমান এ�েণ মহাব��। িনশা �ায় �শষ হইয়া আিসল, গু�চেররা এ পয�� িফিরয়া আেস নাই। আিজকার সংবাদ, দােম� নগেরর 
সংবাদ-এিজ� িশিবেরর নূতন সংবাদ এ পয�� �কান সংবাদই �া� হইেত পােরন নাই। ি�তীয় িদেন িশিবর আ�মেণর উেদ�ােগ জয়নাল আেবদীেনর 
�াণ বধ হইেত িবরত হইল। ইহােত কী �কান িনগূঢ় ত� আেছ? আজ হউক, কাল হউক, িশিবর আ�মণ হইেবই হইেব,-�স ভেয় জয়নােলর �াণবেধ 
�া� হইেব �কন? 

দূরদশ� ম�ী উপেরা� আেলাচনায় িচ�ার �বগ িব�ার কিরয়ােছন। নগর �া�র, িশিবর, বি�গৃহ, যু�ে��, �সিনকদল, শূলদ�, এিজ�, মারওয়া�, 
সকেলর িবষয় এক-একবার আেলাচনা কিরেতেছন। আবার মেন উ�ল, জয়নাল বেধ �া� থািকেব �কন? মারওয়ােনর �টবুি�র সীমা 
বহুদূরব�াপী। িনশাও �ায় �শষ হইয়া আিসল, এখেনা �কহ িশিবের িফিরেতেছ না, ইহারই বা কারণ িক? আর �য দইু� ছ�েবশীর কথা শুিনলাম, 
তাহারা িশিবেরর িদেক আিসেতিছল, �হরীিদেগর সতক� তায় কৃতকায� হইেত পাের নাই। দইু-িতনবার �চ�া কিরয়াও িশিবেরর বিহভ� াগ �রখার িনকেট 
আসা দূের থা�ক, সহ� হ� ব�বধান হইেতই িফিরয়া িগয়ােছ। ইহারাই-বা �ক? িবেশষ �গাপনভােব চরিদগেক, �শেষ প�িবংশিত আ�াজী �সন�েকও 



পাঠাইয়ািছ। তাহারা-বা কী কিরল? ম�ী�বর এই সকল িবষয় িচ�া কিরেত কিরেত িশিবর-অভ��র� তৃতীয় �ার পয�� আিসয়া সব��ধান �ারী 
মািলকেক িজ�াসা কিরেলন, "�কান সংবাদ জািনেত পািরয়াছ?" 

মািলক বিলেলন, "আিম এ পয�� �কান সংবাদ �া� হই নাই।" 

ম�ীবর মৃদমু�পেদ চতুথ� �ার পয�� যাইয়া সাদেক িজ�াসা কিরেলন, "�কান সংবাদ নাই?" 

সাদ �জাড়কের বিলেলন, "আিম �য সংবাদ পাইয়ািছ, তাহা িবেশষ �েয়াজনীয় নেহ বিলয়া জানাই নাই।" 

"কী সংবাদ?" 

"িশিবর বিহ�� ােরর চ�েরখা পয�� সাহবােজর �হরায় আেছ! তাহার িকছু দূেরই সীমা-িনিদ�� খজু� র বৃ�! �সই বৃে�র িকি�ৎ দূের �ূপাকার 
িশলাখে�াপির �সই দইু� �লাক অ�ুট �ের কী আলাপ কিরেতিছল। অনুমােন �বাধ হয়, তাহারা �কানরূপ দরুিভসি�েতই আিসয়ািছল।" 

ম�ীবর আেরা িচি�ত হইেলন। �েম িশিবেরর বিহ�� ার পয�� যাইয়া দাঁড়াইেতই সুদ� �হরী আ�ুল কােদর করেজােড় বিলল, "িশলা সমি�র িনকেট 
�য দইুজন ছ�েবশী বিসয়ািছল, তাহােদর সে� আর একজন আিসয়া িমিশয়ােছ। এ সকল সংবােদ �কান িবেশষ সার� নাই বিলয়া চেররা পুনরায় 
িগয়ােছ।" 

উভেয় এই কথা হইেতেছ, ইিতমেধ� দােম�নগের ��িরত গু�চর �াের �েবশ কিরেতই ম�ীবরেক �দিখয়া নতিশের অিভবাদনপূব�ক বিলল, "আজ বড় 
ভয়ানক সংবাদ আিনেত হইয়ােছ। জয়নাল আেবদীন বি�গৃেহ নাই। এিজেদর আ�ায় মারওয়ান জয়নাল আেবদীনেক ধিরয়া আিনেত িগয়ািছল, না 
পাইয়া িফিরয়া আিসয়ােছ। দােম� নগের ঘের ঘের এিজেদর স�ানী �লাক িফিরেতেছ; রাজপথ, গু�পথ, দীন-দিরে�র ��র ত�ত� কিরয়া খুিঁজয়া 
�বড়াইেতেছ। জয়নাল আেবদীন �কাথায় িগয়ােছন, তাহার �কান স�ান পাওয়া যাইেতেছ না।" 

এ সংবাদ শুিনয়া গাজী রহমান এেকবাের িন�� হইেলন। বহু িচ�ার পর সাব�� হইল, জয়নাল আেবদীন নগর হইেত বািহর হইয়ােছন, সে�হ নাই। 
শ� হে�ও পিতত হন নাই। িক� আশ�া অেনক। এই অভাবনীয় সংবােদ ম�ী�বেরর ম�ক ঘুিরয়া �গল, মি�ে�র ম�া িচ�াশি�র অপিরসীম �বেগ 
অিধকতর আেলািড়ত হইয়া িব� ুিব� ুঘম�-িব�ুেত ললাট পিরেশািভত হইল।  

একজন গু�চর আিসয়া �সই সময় বিলেত লািগল, "�সই িনশাচর�য় িশলাখে� বিসয়া আলাপ কিরেতেছ, �কান কথাই �� বুঝা যাইেতিছল না। 

�কবল 'মিদনা', 'চতুর', 'িফিরয়া যাই',-এই িতন� কথা বুঝা িগয়ািছল। ইিতমেধ� আর একজন �লাক হঠাৎ �সইখােন উপি�ত হইেতই উহারা �যন 
ভেয় ভীত হইয়া গাে�া�ান কিরল। আগ�ক িজ�াসা কিরল, '�তামরা �ক?' তাহােত তাহারা উ�র কিরল-'আমরা পিথক!' পুনরায় ��-'পিথক এ-
পেথ �কন?' উ�র-'পথ ভুিলয়া।' আবার ��-'�কাথায় যাইেব?' উ�র-'দােম� নগের।' 'িক আশা?'-'চাকির', 'বসিত �কাথায়?'-'মিদনা।' চতুিদ�ক 
হইেত শ� হইল, 'আর �কাথায় যাইিব? মিদনার �লাক চাকিরর জন� দােমে�!' আ�াজী গু� �সন�গণ বশ�াহে� িতনজনেকই িঘিরয়া �ফিলল, 
প�িবংশিত বশ�াফলক তাহােদর ব�ঃ এবং পৃে� উি�ত হইয়া িতনজনেক বি� কিরল। �ভােত পিরচয়-পরী�ার পর মুি�।" 

ম�ীবর এই সকল কথা মেনর সিহত শুিনয়া আেদশ কিরেলন, "এখনই আর শত বশ�াধারী �সন� লইয়া িভ� িভ� পেথ ঐ বি� িতনজনেক িবেশষ 
সতক� তার সিহত আিনয়া িতন �ােন আব� কর। সাবধান, কাহােরা সিহত �যন �কহ আর �কান কথা না কিহেত পাের, �দখা না কিরেত পাের।-
বি�গণ �িত �কান �কার অব�া বা অপমানসূচক �কান কথা �কহ �েয়াগ না কের। সাবধান! আর �তামরা �কহ দােম� নগের যাও, �কহ �কহ 
এিজ�-িশিবেরর িনকটও স�ান কর। িনকটবত� পব�ত, বন, উপবন, �যখােন মানুেষর গিতিবিধ যাওয়া-আসা স�ব মেন কর, �সইখােনই স�ান 
কিরেব। আর সতক�  হইয়া সব�দা মেন রািখয়া �দিখেয়া �য, �কহ কাহােক ধিরয়া �কাথাও লইয়া যায় িক না। যিদ ধিরয়া লয়, তাহার অনুসরেণ 
যাইেব-দইু-একজন আিসয়া িশিবের সংবাদ িদেব, িনশা অবসােনর সিহত আিম ইহার সংবাদ �তামােদর িনকট চািহ। চরগণ, আিজই �তামােদর 
পির�েমর �শষ িদন। আিজকার পির�মই যথাথ� পির�ম! �ভুর উপকার ও সাহােয�র জন� �াণপেণ স�ান লইেব-�তু�েষ পুর�ার। আিম �তামােদর 
আগমন �তী�ায় জাগিরত রিহলাম।" 



গু�চরগণ ম�ীবেরর পদচু�ন কিরয়া �-� গ�ব�পেথ যেথ�া চিলয়া �গল। ম�ীবর চে�র পলক িফরাইেত অবসর পাইেলন না। �ক-�কাথায়-�কা� 
পেথ চিলয়া �গল, তাহা ি�র কিরেত পািরেলন না। একটু িচ�া কিরয়া আর এক� আ�া �চার কিরেলন �য, "িনশাবসােনর পূেব� এিজ� িশিবেরর 
িনকট �ভরী বাজাইেত বাজাইেত �ঘাষণা কিরেব, িতন� �লাক আমােদর হােত বি�, যিদ �তামােদর িশিবর� �কহ হয়, তেব সূেয�াদেয়র পর চািহয়া 

পাঠাইেলই ছািড়য়া িদব।" ম�ীবর এই আ�া �চার কিরয়া বিহ�� ার হইেত চিলয়া �গেলন। 

ঊনি�ংশ �বাহ 

মদ�পায়ীর সুেখ-দঃুেখ সমান ভাব। সকল অব�ােতই মেদর �েয়াজন। মনেক �ফু� কিরেত, মেনর দঃুখ দূর কিরেত; মেন িকছুই নাই অথ�াৎ কািল 
নাই, বািল নাই, ময়লা নাই, এেকবাের সাদা-�স সময়ও মেদর �েয়াজন। গগেন শুকতারা �দখা িগয়ােছ-�ভাত িনকেট। এিজেদর চে� ঘুম নাই, �েম 
�পয়ালা পূণ� কিরেতেছ, উদের ঢািলেতেছ। িকছুেতই মন �ফু� হয় না, আন�ও জে� না-মেনর িচ�াও দূর হয় না। ঐ কথা-ঐ ওমর আলীর িন�ৃিতর 
কথা-জয়নােলর িনরুে�েশর কথা-মেধ� মেধ� আবদ�ুা� �জয়ােদর খি�ত িশেরর কত কথা মেন পিড়েতেছ,-�পয়ালা চিলেতেছ। �েমই িচ�ার �বগ 
বৃি�, পূব�কথা �রণ। �থম সূচনা-পের অনুতােপর সিহত চে� জল। আবার পা� পিরপূণ� হইল। এিজ� পা�হে� কিরয়া একটু িচ�ার পর উদের 
ঢািলল,-�ল� �দয় �িলয়া উ�ল, মেনর গিত মু�েত�  পিরবত�ন হইল,-মুেখ কথা ফু�ল। "�কন �হিরলাম? �স �ল� রূপরািশর �িত �কন চাইলাম? 
হায়! হায়!! �সই এক িদন, আর আজ এক িদন! কী �মাদ! ��েমর দােয় কী না ঘ�ল! কত �াণ-িছ! িছ! কত �াণ িবনাশ হইল! উহুঃ কী কথা মেন 
পিড়ল। �স িনদারুণ কথা �কন এখন মেন হইল! আিম সীমার-র� হারাইয়ািছ, অকপটিম� �জয়াদ-ধেন বি�ত হইয়ািছ। এখন মারওয়ান, ও��ব 
অলীদ এবং ওমর-এই িতন র� জীিবত; িক� শ�মুেখ ব�ঃিব�াের দাঁড়ায় �ক? ওমর বৃ�, মারওয়ান বা�চাতুিরেত পটু, বুি� চালনায় অি�তীয়, 
অ�চালনায় এেকবাের গ�মূখ�। বল-ভরসা একমা� ও��ব অলীদ। অলীেদরও পূেব�র ন�ায় বলিব�ম নাই, ম�হাব কা�ার নােম ক�মান। কা�ার 
নাম শুিনেল �স িক আর যুে� যাইেব? যু� িকেসর? কার জন� যু�? এ যু� কের �ক? িক কারেণ যু�? জয়নাল আেবদীন �কাথা-এ কথার উ�র 
িক?" 

আেরা একপা� হইল। আবার �কান িচ�ায় মিজল, �ক বিলেব? মুেখ কথা নাই-নীরব! অি�র দাহনকািরতা, জেলর শীতল�, ��েরর কা�ন�, আর 

মেদর মাদকতা �কাথায় যাইেব? আবার সাধ�াতীত হইেলও সুরা মহািবষ। 

মায়মুনা ও জােয়দার অ�ীকার পূণ� পেব�াপলে�, পাঠকগণ এিজেদর সুরাপান �দিখয়ােছন। �স সমেয় এিজেদর চে� জল পিড়য়ািছল, এখন এিজেদর 
চে� জল নাই। িবশাল িব�ািরত যুগল চে� এখন আর জল নাই। িকছু �য না-আেছ তাহা নেহ, তরলতায় �বিশ �েভদ �বাধ হয় নাও থািকেত পাের, 
িক� বেণ� এেকবাের িবপরীত-ট�টেক লাল, জবাফুল পরা�। তাহােতই বিলেতিছ, এিজেদর চে� জল নাই। যিদ পিড়বার হয়, যিদ এিজেদর অি��য় 
হইেত এই�েণ িকছু পিড়বার থােক, তেব কী পিড়েব? �স র�জবা সদশৃ লাল চ�ু হইেত এই�েণ কী পিড়েব? না-না-না, �স জল নেহ! �য দইু-এক 
�ফাঁটা পিড়েব �সই দইু-এক �ফাঁটা জল নেহ। জল হইবার কথা নেহ। মম�াঘােতর আঘািতত �ােনর িবকৃত �শািণত-ধার, মম�াঘােতর �ত �ােনর 

রে�র ধার দইু চ�ু ফা�য়া পিড়েব! জগৎ �দিখেব, এিজেদর চে� জল পেড় নাই। এিজ�ও �দিখেব তাহার চ�ু জেল পিরপূণ� হয় নাই-�স িবশাল 

�ন�যুগল হইেত আজ জলধারা �বািহত হয় নাই। �দেয়র িবকৃত �শািণত-ধার চ�ু �াের বিহগ�ত হইয়া, �স পাপ-তাপ অংেশর �তজ কথি�ৎ পিরমাণ 
�াস �বাধ জ�াইবার জন�ই �বাধ হয়, যিদ পিড়েত হয়, দইু-এক �ফাঁটা পিড়েব। িবশাল িব�ািরত চ�ু�য় �ঘার রি�মা বণ� ধারণ কিরয়ােছ, �তজ 
ফু�য়া বািহর হইেতেছ, চ�ু তারা �লািহত সাগের হাবুডুবু �খিলেতেছ। আজ অপাে�র হে� পা� উ�য়ােছ। সুরি�য় অন�সুধা মূখ� হে� পিড়য়া 
মহািবেষ পিরণত হওয়ার উপ�ম হইয়ােছ। আবার �পয়ালা পূণ� হইল। চে�র পলেক চ�ু�য় আেরা �লািহত হইল। ম�ক অেপ�াকৃত ভারী, পদ�য় 

�ব�ক। মানিসক ভাব িবলীন, পশুভাব জা�ত। বা�শি�র শি� বৃি�, িক� অেযৗি�ক-অ�াভািবক এবং অস�তভােবই পূণ�-মেন মুেখ এক। 

এিজ� বিলেতেছ-সুরাপূণ� �পয়ালা হে� কিরয়া বারবার �পয়ালার িদেক চািহেতেছ আর বিলেতেছ, "এ �গ�য় সুরা ধরাধােম �ক আিনল? এ য�ণা 
িনবারক, মেনাদঃুখাপহারক, মন�াপ-িবনাশক, ��মভাব উে�জক, �াতৃভাব সং�াপক, ষড়িরপ ুসংহারক, নবরস উ�ীপক, �দহকাি� পিরবধ�ক, 
ক��র �কাশক, এই নবগুণ িবিশ� অমৃত ধরাধােম �ক আিনল? মির মির! আহা মির মির! এ �গ�য় অমৃত ধরাধােম �ক আিনল? অেহা করুণা! 
অেহা দয়া! কথা বিলব? মেনর কথা বিলব, সত� কথা বিলব? 

পিরপূণ� পা� আবার মুেখ উ�ল, গলাধঃ হইল, �িলেত �িলেত পাকয� পয�� যাইল, তখনই �শষ-পাে�র �শষ। এিজদ ম�তায় অধীর হইয়া মেনর 
কপাট খুিলয়া িদয়ােছ, অকপেট মেনর কথা �কাশ কিরয়া দশজনেক শুনাইেতেছ। "আজ উিচত পেথ চিলেব। সীমার মিরয়ােছ, ভালই হইয়ােছ। �বশ 



হইয়ােছ, (হে�র উপর হ� সেজাের আঘাত কিরয়া) �বশ হইয়ােছ, �যমন কম� �তমিন ফল পাইয়ােছ। �হােসন আমার শ�, (�তেজর সিহত) তা'র কী? 
সীমােরর কী? �র পাষ� সীমার! �তার কী? তুই তাহার মাথা কা�িল �কন? �য ব�ি� টাকার �লােভ মানুেষর মাথা কােট, তার ঘােড় িক মাথা 
থািকেব? (�পয়ালার �িত চািহয়া) তার মাথা কাটা পিড়েব না? �জয়া� িগয়ােছ, ম� কী? িব�াসঘাতেকর ঐরূপ শাি� হওয়াই উিচত, �যমন কম� 
�তমিন ফল। আেগ কেরেছ, পােছ ভুেগেছ, �শেষ জাহা�ােম িগয়ােছ। এিজেদর িক? বাহাদিুর কিরয়া শ�র হে�র ব�ন খুিলয়া িদল �কন? �স হােত 
মরণ নাই, �সই পরম �সৗভাগ�! ও �য বাহরাম নয়, হািনফার �বমাে�য় �াতা-আে�ল আলী। আবার পা�-(িনঃ�াস ছািড়য়া) �সন�েদর কথা িকছুই 
নেহ। �বতনেভাগী চাকর, টাকা িদয়ািছ, জীবন লইয়ািছ। এিজেদর জন�ই আমার মরণ-�কন জয়নাবেক এিজ� চ�ু তুিলয়া �দিখল? �কন আবদলু 
জা�ারেক �তারণা কিরল? �কন মািবয়ার বাক� উেপ�া কিরল? �কন িনরপরােধ �মা��লমেক হত�া কিরল? �কন হাসানেক িবষপান করাইল? �য 
আমায় ভালবািসল না, �য জয়নাব এিজদেক ভালবািসল না, এিজদ তাহার জন� এত কিরল �কন? �ী-হে� �ামী বধ! মািনলাম, এিজেদর মেন 
ইহকাল ও পরকাল আগুন �ালাইয়া হাসান জয়নাব লাভ কিরয়ািছল। হাসান মিরয়া �গল, এিজেদর মেনর আগুন �িলেত থািকল। �লুক, আেরা 
পুড়ুক �লুক, শাি� �ভাগ করুক। িক� �হােসন �ক? িনরা�য়েক আ�য় িদয়ািছল, যে� রািখয়ািছল। িছ! িছ! তাহারই জন� সমর! িছ! িছ! তাহারই 
জন� কারবালায় র�পাত। তাহােতই-বা কী হইল? জয়নাব �সই �থম দশ�েনই এিজদেক �য চে� �দিখয়ািছল আিজও �সই চে� �দিখয়া থােক, লােভর 
মেধ� �বিশর ভাগ ঘৃণা। থা�-ও-কথা থা�। হািনফার অপরাধ? আিম তাহার মাথা কা�েত চািহ �কন? তওবা! তওবা! আিম �কন তাহার �াণ 
লইেত চািহ! আর এক� কথা বড় মূল�বা�, এিজেদর বি�গৃেহ জয়নাল আেবদীন নাই। থািকেব �কন? �স িসংহশাবক শৃগােলর ��ের থািকেব �কন? 
�স বীেরর �বটা বীর, তীর না ছঁুিড়য়া থািকেব �কন?" 

এমন সময় �সনাপিত ওমর আিসয়া করেজােড় বিলল, "বাদশা নামদার! �হিরগণ বিলেতেছ, িনশীথ সময় �ধানম�ী মারওয়ান এবং �সন�াধ�� ও�
�ব অলীদ ছ�েবেশ িশিবর হইেত বিহগ�ত হইয়ােছন। রাি� �ায় �ভাত হইয়া আিসল, তাঁহারা এখেনা িশিবের আিসেলন না। স�ানী অনুচেররাও �কান 
স�ান কিরেত পাের নাই, �বাধ হয় তাঁহােদর �কান অম�ল ঘ�য়া থািকেব।" 

এিজ� �স�মুেখ, জিড়ত রসনায়, আরি�ম �লাচেন বিলল, "পরেক-উঃ-পরেক ঠকাইেত িগয়ািছেলন, িনেজই ঠিকয়ােছন। আপিনও �তা �সনাপিত। 
বলুন �তা, ছলচাতুির কিরয়া �ক কয়িদন বাঁিচয়ােছ? �সনাপিত মহাশয়! একথা িন�য় �য, �তজশূন� শরীর, বলশূন� হ�, সাহসশূন� ব�, বুি�শূন� 
ম�া, ইহারাই স�খু সমের ভীত হইয়া ছ�েবেশ �চােরর ন�ায় শ�গৃেহ �েবশ কের এবং শৃগােলর ন�ায় শঠতা কিরয়া কােয�া�ােরর পথ �দেখ। ওমর! 
ভয় িক? �কান িচ�া কিরেয়া না। িনশাও �শষ, যুে�র �শষ-আমারও �শষ। আর যাহার যাহার �শষ তাহাও বুিঝেত পার। তাই বিলয়া দােম�রাজ 
যুে� �া� িদেবন না। িব�ুপিরমাণ �শািণত থািকেত দােম�রাজ িনরাশ হইেবন না। মারওয়ান মারা িগয়ােছ-�িত িক? তুিমই �সনাপিত; যিদ 
মারওয়ান যমপরুী না িগয়া থােক ভালই, উভেয়ই �সনাপিত-উভেয়ই ম�ী। যু�িনশান উড়াইয়া দাও, রণবাদ� বািজেত থা�ক। মারওয়ান-অলীদ 
িশিবের আিসেলও যু�, না-আিসেলও যু�। �দখ ওমর! তুিম নামমা� �সনাপিত, আজ মহারাজ �য়ং যুে� যা�া কিরেবন! িচ�া কী?" 

অক�াৎ �ভরী বািজয়া উ�ল। এিজ�-িশিবের যাহারা জািগয়ািছল, তাহারা শুিনল, �ভরী বাজাইয়া বিলেতেছ, "িশিবের র�কেদর �কৗশেল আজ 
িনশীথ সমেয় িতনজন �লাক ধৃত হইয়া �মাহা�দ হািনফার িশিবের নজরবি� মেত কেয়দ আেছ! যিদ কাহােরা ই�া হয়, যা�া কিরেল িভ�া�রূপ 
আমােদর �ভু তাহািদগেক ছািড়য়া িদেত স�ত আেছন।"  

িশিবর� সকেলই �ঘাষণা শুিনয়া আ�য�াি�ত হইেলন। "আমােদর �কহই নেহ! আমােদর িশিবেরর �তা �কান �ভু নেহ?" এইরূপ কথার আে�ালন 
হইেত লািগল। এিজ� মহামিতও �কেণ� �ঘাষণা শুিনল।  

ওমর বিলল, "মহারাজ! অনুমােন কী বুঝা যায়?" 

"�তামােদর �ধানম�ী আর ও��ব অলীদ।" 

"তেব িতনজেনর কথা �কন?" 

"�বাধ হয় ম�ীবেরর সিহত �কান �সনা িগয়া থািকেব, িক িশিবেরর অন� �কহ হইেব। কী চমৎকার বুি�। হািনফার িনকট আিম িভ�া কিরব, িধ� 
এিজেদ! অমন সহ� মারওয়ান বি� হইেলও এিজ� কাহােরা িনকট িভ�া কিরেব না। আিম ��ত, �কবল অ�ধারণ কিরেত িবল�। ওমর! তুিম 
�সন�সহ যু�ে�ে� গমন কিরয়া এক ��ণীেত সমুদয় �সন� দ�ায়মান করাইয়া দাও। আজ হািনফার �াণবধ না কিরয়া ছািড়ব না। এখনই যু� িনশান 
উড়াইয়া রণেভরী বাজাইয়া দাও।" 



ওমর অিভবাদন কিরয়া িবদায় হইল। "�কবল অ� লইেত িবল�"-এই বিলয়া এিজ� ওমরেক িবদায় কিরল। িক� সুরার �মািহনীশি�েত তাহােক 
শয�ায় শািয়ত কিরল! সুের! আজ অপাে�র হে� পিড়য়া দনু�ােমর ভাগী হইেল, �খ�ািতর �জা উড়াইয়া িদেল, অিত তু� �হয় বিলয়া ভ� সমােজ 
অ�শৃ� হইেল, দশ বার বিলব, �তামারই কল�ােণ, �তামারই �হেক, মহারাজ এিজ� যু�সােজ সি�ত না হইয়া শয�াশায়ী হইল। যুে�র আেয়াজনই বা 

কী চমৎকার! সুের! �তামারই �সােদ আজ এিজেদর এই দশা! তুিম দূর হও, বীেরর অ�র হইেত দূর হও, জগেতর ম�লাকা��ীর �দয় হইেত দূর 

হও-সমােজর িহতাকা��ীর িচ� হইেত দূর হও, সংসারীর নয়নপথ হইেত দূর হও-দূর হও-তুিম দূর হও! জগৎ হইেত দূর হও।" 

ি�ংশ �বাহ/ ১ 

তেমাময়ী িনশা, কাহােক হাসাইয়া, কাহােক কাঁদাইয়া, কাহােরা সব�নাশ কিরয়া যাইবার সময় �াভািবক হািসটু� হািসয়া চিলয়া �গল। �মাহা�দ 
হািনফার িশিবের ঈ�র উপাসনার ধুম পিড়য়া �গল। িনশার গমন, িদবাকেরর আগমন-এই সংেযাগ বা শুভসি� সমেয়, সকেলর মুেখ ঈ�েরর নাম-
�সই অি�তীয় দয়াল �ভুর নাম-নূরনবী �মাহা�েদর নাম সহ� �কাের সহ� মুেখ। িনশার ঘটনা, িনশাবসান না-হইেতই গাজী রহমান �ধান �ধান 

�যাধ ও �মাহা�দ হািনফার িনকট আদ�� িববৃত কিরয়ােছন। সকেলই বি�গণেক �দিখেত সমুৎ�ক। 
আজ �তূ�েষই দরবার আড়�রশূন�। রাজদরবাের, স�ূণ� �াতৃভােব-�াতৃব�বহাের-পদেগৗরেব �কহই �গৗরবাি�ত নেহন-সকেলই ভাই, সকেলই 
আ�ীয়, সকেলই সমান। �েম �েম সকেলই আিসেলন। �মাহা�দ হািনফা, গাজী রহমান, ম�হাব কা�া �ভৃিত এবং �ধান �ধান �সন�াধ�� সকেলই 

আিসয়া সভায় �যাগ িদেলন। 

�ণকাল পের একজন বি� �সন�েবি�ত হইয়া সভামেধ� উপি�ত হইল। 

গাজী রহমান গাে�া�ান কিরয়া বিলেলন, "আপিন �যই হউন, িমথ�া কথা বিলয়া পাপ�� হইেবন না, এই আমার �াথ�না।" 

বি� বিলেলন, "আিম িমথ�া বিলব না।" 

"সুখী হইলাম। আপিন �কা� ধেম� দীি�ত?" 

"আিম �পৗ�িলক।" 

"আপনার ধেম� অবশ�ই আপনার িব�াস আেছ?" 

"িব�াস না থািকেল ধম� কী?" 

"িমথ�া কথা কহা �য মহাপাপ, সকল ধম�ই তাহার সা�� িদেতেছ। বলুন �তা? িক উে�েশ� িনশীথ সমেয় এ িশিবর িদেক আিসেতিছেলন?" 

"স�ান লইেত।" 

"কী স�ান?" 

"শ�-িশিবের �য স�ান পাওয়া যায়, �সই-ই ভাল।" 

"আপিন িক এিজ�-প�ীয়?" 

"আিম দােম� মহারােজর �সনাপিত। আমার নাম ও��ব অলীদ।" 

"ভাল কথা, িক� আমার-" 



"আর বিলেত হইেব না, আিম বুিঝয়ািছ। আপনার সে�হ এখনই দূর কিরেতিছ। আমরা ছ�েবশী হইয়া আিসয়ািছলাম, এই �দখুন-উপির� এ বসন 
কৃি�ম।" 

ও��ব অলীদ কৃি�ম বসন পিরত�াগ কিরেলন। কারুকায�খিচত �সন�াধ�ে�র �বশ-�দালায়মান অিস বািহর হইল। সভা� সকেল ি�র চে� অলীেদর 
আপাদম�েক দিৃ�পাত কিরেত লািগেলন।  

গাজী রহমান পুনরায় বিলেলন, "আপিন আমােদর মাননীয়। আপনার নাম আমরা পূেব�ই শুিনয়ািছ। আপনার অেনক িবষয় আমরা �াত আিছ। 

আপিন অিত মহৎ! �সই মহৎ নাম যাহােত র�া পায়, তাহার মত কায� কিরেবন।" 

"বলুন! আিম যখন বি�, আমার জীবন আপনােদর হে�, এ অব�ায় আমার িনেজর িক �মতা আেছ �য ত�ারা আিম আমার মহ� র�া কিরব। 
অলীদ এখন আপনােদর আ�ানুবত�, আপনােদর দাস।" 

"�যমন শুিনয়ািছলাম, �তমনই �দিখলাম। আপনার জীবন যখন আমােদর হে� ন�� কিরেলন, আর �কান িচ�া নাই। ঈ�র আপনার �সই মহ�, �সই 
মান, স�ম, জীবন সকলই র�া কিরেবন। আপিন আমােদর সকেলর পূজনীয়।" 

"আিম �াতৃভােব পরাভব �ীকাের এই তরবাির রািখলাম। এ জীবেন আপনােদর িবনা অনুমিতেত এ হে� আর অ� ধিরব না, এই রািখলাম!" 

অলীদ গাজী রহমােনর স�েুখ অ� রািখয়া িদল। গাজী রহমান িবেশষ আ�েহ ওে� অলীদেক আিল�ন কিরেলন এবং সমাদের উপযু� �ােন বসাইয়া 
পুনরায় িজ�াসা কিরেলন, "আপনার স�ী�েয়র পিরচয় িক?" 

"দইুজেনর মেধ� একজন আমার স�ী, অপর একজনেক আিম িচিন না। িযিন আমার স�ী, তাঁহার পিরচয় িতিনই িদেবন। যিদ তাঁহার �কান কথায় 
সে�হ হয়, আমােক িজ�াসা কিরেল, আিম যাহা জািন অবশ�ই বিলব।" 

গাজী রহমােনর ইি�েত ি�তীয় বি� (মারওয়ান) �হরী-�বি�ত হইয়া সভাম�েপ উপি�ত হইল। সভা� সকেলর চ�ু ি�তীয় বি�র �িত, বি�র 
চ�ুও সকেলর �িত। বি� চতুিদ� েক চািহয়া �দিখল, শা�ভাব; �রাষ, ঘৃণা, অব�ার িচে�র নামমা� সভায় নাই। পদময�াদার �গৗরব, �মতার 
নূ�নািধক� পির�েদর জাঁকজমক, উপেবশেনর �ভদােভদ, িকছুমা� সভায় নাই। সকেলই এক, সকেলই সমান, সকেলই �াতা। �াতৃভাব মূলমে� 
ইহারাই �যন যথাথ� দীি�ত। �দিখল সভা� �ায়ই তাহার অপিরিচত। �েম সকেলর চ�ুর সিহত তাহার চ�ুর িমলন হইল। আে�ল আলীর (বাহরাম) 
�িত চ�ু পিড়েতই �রােষর সিহত ঘৃণা, উভেয় এক� িমিশয়া চ�ুেক অন�িদেক িফরাইয়া িদল। �সিদেক চািহেতই �দিখল, তাঁহারই ি�য় সহচর অলীদ 
ছ�েবশ পিরত�াগ কিরয়া হািনফার দেল িমিশয়ােছন।  

মারওয়ান মেন মেন আ�য�াি�ত হইয়া বিলল, "এ কী কথা! �বশ পিরত�াগ-দেল আদতৃ-অ� সভাতেল-এ কী কথা!" 

অলীেদর �িত বারবার চািহেত লািগল। িক� বীরবেরর িবশাল চ�ু অন�িদেক,-�স চ�ু মারওয়ােনর মুখ আর �দিখেত ই�া কিরল না। মারওয়ান িক 
কিরেব, �কান উপায় নাই, �যিদেক দিৃ� কের, �সইিদেকই সহ� �হরী। �সইিদেকই সহ� শািণত অে�র চাি�চক�! 
মেন মেন বিলল, "তেব িক আর িশিবের যাইেত পািরলাম না? তেব িক আর মহারােজর সিহত �দখা হইল না? হায়! হায়! তেব িক দােমে�র 
�াধীনতা-" 

মারওয়ােনর মেনর কথা �শষ না-হইেতই গাজী রহমান িজ�াসা কিরেলন, "মহাশয়, আপিন �কা� ধম�াবল�ী?" 

"ধেম�র পিরচেয় আপনার �েয়াজন িক?" 

"�েয়াজন এমন িকছু নেহ, তেব �মাহা�দীয় হইেল আপিন অবধ�, সহ� �কাের আমােদর অিন�-�চ�া কিরেলও আপিন �াতা-এক �াণ,-এক আ�া, 
এক �দয়।" 

"আিম �মাহা�েদর িশষ�।" 





গাজী রহমান বিলেলন, "কী ঘৃণার কথা! সব�ে�� সিচেবর এই দশা! মারওয়ােনর মন এত নীচ, বড়ই দঃুেখর িবষয়। ইহার স�ে� আর �কহ �কান 
কথা বিলেলন না। �দিখ, তৃতীয় বি�র সত�বািদতা এবং এই মারওয়ান স�ে� িতিনই-বা িক জােনন। এই�েণ ইহােক সভার এক �াে� িবেশষ 
সতক� ভােব রািখেত হইেব।" 

ম�ীবেরর আেদেশ মারওয়ান ব�নদশায় �হরী-�বি�ত হইয়া, সভার এক �াে� রিহল। 

এিদেক তৃতীয় বি� সভায় উপি�ত হইল। �স কাহােরা �িত দিৃ� কিরল না। �হিরগণ �যিদেক লইয়া চিলল, �স �সইিদেক ঈ�েরর নাম লইয়া চিলল। 
�হিরগণ গাজী রহমােনর স�েুখ লইয়া উপি�ত কিরল।  

জয়নাল আেবদীনেক �দিখয়া দরবােরর যাবতীয় �লােকর মেন �য এক অিনব�চনীয় ভােবর উদয় হইল, �স ভােবর কথা �ক বিলেব? �স কথা �ক মুেখ 
আিনেব? শ�র জন� মন আ�ল, একথা �ক বিলেব? সকেলর মেন ঐ ভাব-ঐ ��হপূণ� পিব� ভাব-িক� মেনর কথা মন খুিলয়া মুেখ বিলেত �কহই 
সাহসী হইেলন না। �মাহা�দ হািনফা জয়নােলর মুখাকৃিত ি�রনয়েন �দিখেত লািগেলন। কত কথা তাঁহার মেন উদয় হইল। বি�র মুখাকৃিত, শরীেরর 
গঠন �দিখয়া �াতৃবর �হােসেনর কথা মেন পিড়ল। জয়নােলর নাম �দেয় �ল�ভােব জািগেত লািগল।  

গাজী রহমান িবেশষ ভ�তার সিহত বিলেলন, "আপনার পিরচয় িদয়া আমােদর মেনর �াি� দূর করুন।" 

জয়নাল আেবদীন সভা� সকলেক অিভবাদন কিরয়া িবনয় বচেন বিলেত লািগেলন, "আমার পিরচেয়র জন� আপনারা ব�� হইেবন না। আমার 
�াথ�না �য, আর দইুজন যাঁহারা আমার সে� ধৃত হইয়ােছন, তাঁহািদগেক এই �ােন আিনেত অনুমিত করুন।" 

গাজী রহমান একটু িচ�া কিরয়া বিলেলন, "বি��য় এই সভা মেধ�ই আেছন। তাঁহািদগেক আপনার িক �েয়াজন, তাহা ��ভােব বিলেত হইেব।" 

"আমার �েয়াজন অেনক। তেব গত রাে� আমার সিহত যখন তাঁহােদর �দখা হয়, তখন একজনেক আিম িবেশষরূেপ িচিনয়ািছ। িক� রাে�র �দখা, 
তাহােতই িকছু সে�হ আেছ।" 

"তেব িক আপিন তাঁহােদর স�ী নেহন?" 

"আিম কাহােরা স�ী নিহ, আিম িনরা�য়।" 

গাজী রহমান অ�িুল �ারা অলীদেক িনেদ�শ কিরয়া বিলেলন, "�দখুন ঐ এক বি�।" 

জয়নাল আেবদীন ও��ব অলীদেক কা�বালার �া�ের �দিখয়ািছেলন মা�; তাহােক িবেশষরূেপ িচিনেত না পািরয়া বিলেলন, "আিম ইহােক ভালরূেপ 
িচিনেত পািরলাম না। আিম �য পাপা�া জাহা�ামীর কথা বিলয়ািছ, িনশীথ সমেয় �সই ��র-খে�র িনকট যাহােক �দিখয়ািছ-চা�ির কিরেত �য 
মিদনা হইেত দােমে� আিসেতেছ, তাহাও শুিনয়ািছ-তাহােকই আমার �বিশ �েয়াজন।" 

গাজী রহমােনর আেদেশ �হিরগণ ব�ন অব�ায় মারওয়ানেক সকেলর স�েুখ উপি�ত কিরল।  

জয়নাল আেবদীন বিলেলন, "�র পামর! �তােক গত িনশীেথই িচিনয়ািছলাম। িচিনয়া িক কিরব, আিম িনর�!" 

মারওয়ান বি� অব�ােতই বিলল, "আিম সশ� থািকেলই-বা কী কিরলাম! কী �ম! কী �ম! সুেযাগ-সুিবধা মত �তামােক পাইয়াও যখন আমার এই 
দশা, তখন আর আশা িক? িক �ম!!" 

"আের নরাধম! ঈ�র কী না কিরেত পােরন, তাঁহার �মতা তুই িক বুঝিব পামর?"  

"আিম বুিঝ বা না-বুিঝ মেনর দঃুখ মেনই রিহয়া �গল। যিদ িচিনতাম, �য তুিমই-"  



সভা� সকেল মহা চ�লিচ� হইয়া উ�েতই, �গালেযােগর স�াবনা �দিখয়া জয়নাল আেবদীন বিলেত লািগেলন, "সভা� মেহাদয়গণ! আমার পিরচয়-
" 

"আমার পিরচয়"-এই দইু� শ� জয়নােলর মুখ হইেত বিহগ�ত হইেতই সকেল নীরব হইেলন। সকেলই সমুৎ�েক জয়নােলর মুখপােন চািহয়া 
রিহেলন।  

জয়নাল বিলেলন, "আমরা এক সমেয় বি�-অথচ পর�র শ�ভাব। ইহা কম আ�েয�র কথা নেহ। অে� এই পাপা�ার পিরচয় িদয়া �শেষ আমার 

কথা বিলেতিছ। ইহার নাম জগৎরা�। এই পাপা�ার ম�ণােতই মহা�া হাসানবংশ এেকবাের িবনাশ। �ভু �হােসেনর বংশও সমূেল �ংস হইবার 
উপ�ম হইয়ািছল, ঈ�র র�া কিরয়ােছন। �স কথা এই দরুাচার িনজমুেখ �ীকার কিরয়ােছ। 'কী �ম! কী �ম!' ঐ �মই ম�েলর মূল কারণ। এই 
নরাধমই সকল ঘটনার মূল। �সই সকল সাংঘািতক ঘটনার িবষয় যাহা আিম মাতার িনকট শুিনয়ািছ, আর যাহা �চে� �দিখয়ািছ, সংে�েপ 
বিলেতিছ। আিম আপনােদর িনকট িবচার�াথ�।" 

ি�ংশ �বাহ/ ২ 

সভা� সকেল িবেশষ মেনােযােগর সিহত শুিনেত লািগেলন। জয়নাল গ�ীর�ের বিলেত লািগেলন, "এই নরাধম, এই পাপা�াই এিজ� প� হইেত 
আপনার নাম �া�র কিরয়া, মহা�া হাসােনর িনকট ম�া-মিদনার কর চািহয়া পাঠাইয়ািছল। এই পামরই হাসান িবরুে� যু� কিরেত, পিব�ভূিম 
মিদনার �াধীনতাসূয� হরণ কিরয়া িচরপরাধীনতার অ�কার অমািনশায় আবরণ কিরেত, সৈসেন� মিদনায় আিসয়ািছল। যুে� পরা� হইয়া 
মায়মুনার �যােগ জােয়দার সাহােয� হীরকচূণ� �ারা, মহা�া হাসােনর জীবন অকােল িবনাশ কিরয়ােছ! এই দরুাচারই �ফা নগেরর আবদ�ুা� �জয়াদেক 
টাকায় বশীভূত কিরয়া মহাবীর �মা��লেমর জীবন িমথ�া ছলনায় �কৗশেল �শষ কিরয়ােছ! এই নারকীই ক� াবালা �া�ের মহা সং�াম ঘটাইয়ােছ। 
�কৗশেল �ফারাত �ল ব� কিরয়া, শত সহ� �যাধেক শু�ক� কিরয়া িবনাশ কিরয়ােছ। িক দঃুেখর কথা।-তী� তীর �ারা দ�ুেপাষ� বালেকর 

ব�ঃেভদ করাইয়া জগৎ কাঁদাইয়ােছ। অন�ায় যুে� মহাবীর আবদলু ওহাবেক বধ কিরয়ােছ। কত বিলব, এই পাপা�াই সব�ে�� বীর-" 

জয়নােলর চ�ু জেল পিরপূণ� হইল। পুনরায় করুণ�ের বিলেলন, "আরেবর সব�ে�� বীর কােসেমর জীবনলীলা �শষ কিরয়ােছ। এই পাপা�াই 
পিতপরায়ণা সিখনা �দবীর আ�হত�ার কারণ। আর কত বিলব। এই জাহা�ামী কােফর মারওয়ানই পুণ�া�া িপতা �ভু �হােসেনর জীবন-" 

জয়নােলর মুেখ আর কথা সিরল না,-চ�ু�য় জেল ভািসেত লািগল। �মাহা�দ হািনফা �দয়-�বগ স�রেণ অধীর হইয়া-"হা �াতঃ �হােসন! হা �াতঃ 
�হােসন! বাবা জয়নাল! হািনফার অ�রা�া শীতল কর বাপ!" এই কথা বিলয়া কাঁিদেত কাঁিদেত জয়নালেক বে� ধারণ কিরেলন। �শাকােবগ �েমই 
বৃি� পাইেত লািগল।  

সভা� আর আর সকেল-��ােধ, �রােষ, দঃুেখ, �শােক, এক�কার �ানহারা উ�ে�র ন�ায় হইয়া, সম�ের বিলয়া উ�েলন, "এ িক �সই মারওয়ান? এ 
িক �সই মারওয়ান? মার শয়তানেক। ভাই সকল, আর �দখ কী?" 

গাজী রহমান বহুিবধ �চ�া কিরয়াও সভা� সকেলর �স উ�মূিত� , �স িবকট ভাব পিরবত�ন কিরেত পািরেলন না, �কহই তাঁহার কথা শুিনল না। �শেষ 
�মাহা�দ হািনফার কথা পয�� �কহ �াহ� কিরল না। "মার শয়তানেক" বিলেত বিলেত পাদকুাঘাত, মু��াঘাত, অ�াঘাত, যত �কার আঘাত �চিলত 
আেছ, ব�াঘােতর ন�ায় মারওয়ােনর শরীের পিড়েত লািগল। চে�র পলেক মারওয়ান-�দহ ধুলায় লুটাইয়া �শািণত-ধাের সভাতল রি�ত কিরল।  

মারওয়ান অ�ুট�ের বিলল, "জয়নাল আেবদীন! আিম �তামার ভালও কিরয়ািছ, ম�ও কিরয়ািছ। আমার পােপর �ায়ি�� হইল। িক� স�েুখ 
মহা ভীষণ রূপ। এমন ভয়�র মূিত�  আিম কখেনা �দিখ নাই। আমােক র�া কর।" 

জয়নাল আেবদীন বিলেলন, "মারওয়ান, ঈ�েরর নাম কর। এ সমেয় িতিন িভ� র�ার �মতা আর কাহােরা নাই। �ল� িব�ােসর সিহত �সই 
দয়ামেয়র নাম মুেখ উ�ারণ কর। তাঁহার িনকট �মা �াথ�না কর।" 



মারওয়ান আত� নাদসহকাের িবকৃত�ের বিলল, "আিম মারওয়ান, আিম মারওয়ান-দােম�-রাজম�ী মারওয়ান। আমােক মািরেয়া না। �দাহাই 
�তামার, আমােক মািরও না। অি�ময় �লৗহদে� আমােক আঘাত কিরেয়া না। আিম ও অি�-সমুে� �েবশ কিরেত পািরব না। আিম িমনিত কিরয়া 
দ'ুখািন পােয় ধিরয়া বিলেতিছ ও অি�-সমুে� আমােক িনে�প কিরেয়া না। �দাহাই �তামার, র�া কর। �দাহাই �তামােদর, আমায় র�া কর। আিম 
এিজেদর �ধানম�ী-আমােক আর মািরও না। �াণ �গল-আিম যাইেতিছ। ঐ আগুেন �েবশ কিরেতিছ-র�া কর।" 

িবকট িচৎকার কিরেত কিরেত মারওয়ােনর �াণপািখ �দহিপ�র হইেত অদশৃ�ভােব উিড়য়া �গল। র�মাখা �দহ সভাতেল পিড়য়া রিহল। 
�মাহা�দ হািনফা, গাজী রহমান, ওমর আলী, ম�হাব কা�া �ভৃিতেক বিলেত লািগেলন, "�াতৃগণ! এখন আর িচ�া িক? এখন ��ত হও, যাহার 
জন� এতিদন স�ুিচত িছলাম, যাহার জীবেনর আশ�া কিরয়া এতিদন নানা সে�েহ সি�হান হইয়ািছলাম, আজ �স জীবেনর জীবন-নয়েনর পু�িল,-
�দেয়র ধন,-অমূল�িনিধ হে� আিসয়ােছ। ঈ�র আজ তাহােক আমােদর হ�গত করাইয়ােছন, আর ভাবনা িক? এখনই ��ত হও। এখনই সি�ত 
হও। এখনই এিজ�েধ যা�া কিরব। শুন, ঐ শুন, এিজ�-িশিবের যুে�র বাজনা বািজেতেছ। রহমােনর �ীকৃত বাক� র�া হইল। ঈ�রই চািরিদক 
পির�ার কিরয়া িদেলন। �ণকাল িবল�ও আর সহ� হইেতেছ না। শী� ��ত হও। অদ�ই দরুা�ার জীবন �শষ কিরয়া পিরজনিদগেক বি�গৃহ হইেত 
উ�ার কিরব।" 

সকেল মেনর আনে� যু�সােজ ব�াপৃত হইেলন। �মাহা�দ হািনফা জয়নালেক ও��ব অলীেদর পিরচয় িদয়া বিলেলন, "এই অলীদ �কান সময় 
বিলয়ািছেলন �য, এিজেদর জন� অেনক কিরয়ািছ! হাসান-�হােসেনর �িত অেনক অত�াচার কিরয়ািছ। আিম উহা পািরব না। �সই কথা কেয়কটা 
আমার �দেয় গাঁথা রিহয়ােছ। আিম �সই কারেণই ইহােক ম�হাব কা�ার হ� হইেত র�া কিরয়ািছ। এই অলীদ যিদ এ �কাের আমােদর হ�গত না 
হইেতন, তাহা হইেলও আিম কখেনাই ইহার �ােণর �িত হ�ে�প কিরেত স�ত হইতাম না। জািনত পে� কাহােকও আ�মণ কিরেত িদতাম না। এই 
মহা�া �কােশ� �পৗ�িলক, অ�ের মুসলমান!" 

জয়নাল আেবদীন বিলেলন, "আর �কাশ �গাপন, ি�ভােবর �েয়াজন িক?" 

অলীদ গাে�া�ান কিরয়া বিলেলন, "হজরত! আিম অকপেট বিলেতিছ, আপিন আমােক সত�ধেম� দীি�ত করুন।" 

জয়নাল "িবি��া�" বিলয়া ওে� অলীদেক ইসলাম ধেম� দীি�ত কিরেলন। মু�ত� মেধ� অলীেদর অ�ের �স সত�ধেম�র �ল� িব�াস, "ঈ�র এক-�সই 
এক িভ� আর �কহ উপাস� নাই"-অ�য়রূেপ িনিহত হইল।  

�মাহা�দ হািনফা অলীদেক সাদের আিল�ন কিরয়া বিলেলন, "ঈ�র আপনার ম�ল করুন, নূরনবী �মাহা�েদর �িত অটল ভি� হউক, দয়াময় 
আপনােক জা�াতবাসী করুন-এই আশীব�াদ কির।" 

জয়নাল আেবদীনও অলীেদর পরকাল উ�ারেহতু অেনক আশীব�াদ কিরেলন।  

এিদেক মহােঘার িননােদ যু�-বাজনা বািজয়া উ�ল। �সন�গণ, �সন�াধ��গণ, মরার আনে� সি�ত হইয়া িশিবর-বিহভ� ােগ দ�ায়মান হইেলন। 
ওমর আলী, ম�হাব কা�া �ভৃিত মেনামত �বশ-ভূষায় ভূিষত ও নানা অে� সি�ত হইয়া, জয়নাল আেবদীনেক িঘিরয়া দ�ায়মান হইেলন। তখন 
�মাহা�দ হািনফা বিলেত লািগেলন, "�াতৃগণ! আজ সকলেকই �াতৃ সে�াধেন বিলেতিছ, আমােদর বংেশর সমু�ল র�, ইমাম বংেশর মহামূল� মিণ, 

মিদনার রাজা-�াণািধক জয়নাল আেবদীনেক ঈ�র কৃপায় আমরা �া� হইয়ািছ। ভিবষ�ৎ ভাবনা জয়নােলর জীবেনর আশ�া, সদা িচি�ত অ�র 
হইেত �শিমত হইয়া িবেশষ আশার স�ার হইয়ােছ। এ িনদারুণ দঃুখ-িস�ু হইেত শী�ই উ�ার পাইবার ভরসাও �দেয় জি�য়ােছ। আজ �দেয় 
মহােতজ �েবশ কিরয়ােছ, আনে� ব�ঃ �ীত হইয়া বাহু�য় মহাবেল বলীয়ান �বাধ হইেতেছ! �াতৃগণ! আমােদর পির�ম সাথ�ক হইল। আিম 
িদব�চে� �দিখেতিছ, �কৃিত আজ আমােদর সানু�েল থািকয়া অলি�তভােব নানািবধ শুভিচ�, শুভযা�ার শুভল�ণ �দখাইেতেছন। িন�য় আশা 
হইেতেছ �য, এই যা�ায় এিজ�-বধ কিরয়া পিরজনবগ�েক বি�গৃহ হইেত উ�ার কিরেত পািরব। �াতৃগণ! এই শুভ সমেয় এই আন� উ�াস সমেয়, 

আমার এক� মেনাসাধ পূণ� কির, জগৎ�িজত মিদনার িসংহাসন আজ সজীব কির। আমােদর সকেলর নয়েনর, জগেতর যাবতীয় ইসলাম চে�র 
পু�িল-�দেয়র ধন, অমূল� মিণেক আমরা ভি�র সিহত আজই িশের ধারণ কির। �াতৃগণ! মেনর হেষ� �াণািধক জয়নাল আেবদীনেক আজই এই 
�ােন-এই দােম�-�া�ের মিদনার রাজপেথ অিভেষক কির।" 

সম�ের স�িতসূচক আন��িনর �িত�িনেত গগন আ�� কিরল! �মাহা�দ হািনফা 'িবি��া�' বিলয়া রাজমু�ট, মিণমু�াখিচত তরবাির 
জয়নাল আেবদীেনর স�েুখ রািখয়া িদেলন। ওমর আলী, ম�হাব কা�া, গাজী রহমান �ভৃিত যথারীিত অিভবাদন কিরয়া, ঈ�েরর গুণানুবাদ সিহত 



জয়নাল আেবদীেনর জয় �ঘাষণা কিরেলন। িভ� িভ� �দশীয় �াচীন রাজগণ নতিশের অিভবাদন কিরয়া উপেঢৗকনািদ জয়নােলর স�েুখ রািখয়া 
অ�েরর সিহত আশীব�াদ কিরেলন। মিদনা এবং নানা �দশ িবেদশীয় �সন�গণ অবনতম�েক নবীন রাজার স�েুখ অ�ািদ রািখয়া সম�ের মিদনা-
িসংহাসেনর জয় �ঘাষণা কিরেলন।  

�মাহা�দ হািনফা পুনরায় বিলেলন, "�াতৃগণ! এখন সকেলই �-� অ� পুনঃ ধারণ কিরয়া, �থেম ঈ�েরর নাম, তাহার পর নূরনবী �মাহা�দ নাম 
এবং সব�েশেষ নবীন ভূপিতর জয় �ঘাষণা কিরয়া বীরদেপ� দ�ায়মান হও।" 

হািনফার কথা �শষ না-হইেতই গগনেভদী শ� হইল, ঈ�েরর নােমর পর, নূরনবী �মাহা�েদর �শংসার পর, "জয় মিদনা িসংহাসেনর জয়-জয় নবীন 
ভূপিতর জয়,-জয়নাল আেবদীন মহারােজর জয়" শ� হইেত লািগল।  

আবার �মাহা�দ হািনফা বীরদেপ� বীরভােব বিলেত লািগেলন, "�াতৃগণ! এই অিসধারণ কিরলাম, বীর �বেশ সি�ত হইলাম,-আর িফিরয়া না 
তরবাির �কােষ আব� কিরব না। যতিদন এিজ� বধ, পিরজনগেণর উ�ার না হয়, ততিদন এই �বশ-এই বীর �বশ অে� থািকেব। আিমও আজ 
�তামােদর স�ী, আিমও আজ �সন�, আিমও আজ জয়নােলর আ�াবহ। সকেলরই আজ এই �িত�া-ধম� �িত�া। এই যা�ােতই হয় এিজ�-বধ না হয় 
আমােদর জীবেনর �শষ। িদবা হউক, িনশা আগমন করুক; আবার সূেয�র উদয় হউক,-এিজ�-বধ। এিজ�-বধ না-হওয়া পয�� আমােদর এই �বশ-

এই বীর �বশ। িব�ােমর নাম কিরব না, যুে� �া� িদব না, প�াৎ হ�ব না-জীবন পণ,-হািনফার জীবন পণ,-এিজ�-বেধ সকেলর জীবন পণ। 
আিজকার যুে� িবচার নাই, বূ�হ নাই, �কান �কার িবিধ-ব�ব�া নাই, মার কােফর, �ালাও িশিবর।-কাহােরা অেপ�া �কহ কিরেব না, কাহােরা 
উপেদেশর �িত �কহ ল�� রািখেব না, আজ সকেলই �সনাপিত-সকেলই �সন�। সকেলর মেন �যন এই কথা মু�েত�  মু�েত�  জািগেত থােক, মহা�া 
হাসান-�হােসেনর পিরজনগেণর উ�ারসাধন কিরেত জীবন পণ,-দােম�রাজ� সমভূিম কিরেত জীবন পণ।" 

"�াতৃগণ! মেন কর, আজ আমােদর জীবেনর �শষ িদন এবং �শষ সময়। শ�দল চে� �দখা িভ� আপন সহেযাগী-সাহায�কারী �সন�-সামে�র �িত-
এমন িক, �-� শরীেরর �িত �কহ ল�� কিরেব না। আজ হাসােনর �শাক, �হােসেনর �শাক, এই তরবািরেত িনবারণ কিরব। আজ কােফর বধ কিরয়া 
কারবালার �িতেশাধ দােম�-�া�ের লইব। আজ কােফেরর �দহ-িবিনগ�ত �শািণেত লহুর নদী বহাইব,-মরুভূেম রে�র �বাহ ছুটাইব। শ�র মেনাক� 
িদেত আজ কাহার বাধা মািনব না-�কান কথা শুিনব না। ঐ জাহা�ামী কােফর মারওয়ােনর ম�ক কা�য়া এক বশ�ায় িব� কর। পাপীর �দহ শতখে� 
খি�ত কর। ম�ক এবং খি�ত �দহ সকল বশ�াে� িব� কিরয়া �ঘাষণা কিরেত কিরেত অে� অে� যাও এবং মুেখ বল, "এই �সই কােফর মারওয়ান, 
এই �সই ম�ী মারওয়ান, এই �সই এিজেদর ি�য়সখা মারওয়ান।" 

হািনফার মুেখর কথা থািকেত থািকেত, মিদনাবাসীর কেয়কজন নবীন �যাধ, অিস ঘুরাইেত ঘুরাইেত ছু�য়া আিসয়া, "এই �সই মারওয়ান, এই �সই 
ম�ী মারওয়ান, এই �সই এিজেদর ি�য়সখা মারওয়ান, এই �সই নরাধম িপশাচ" ইত�ািদ শত শত �কার সে�াধন কিরয়া চে�র িনিমেষ মারওয়ােনর 
�দহ-এক, দইু, িতন ইত�ািদ �েম গিণয়া শত খে� খি�ত কিরেলন। বশ�ার অে� িব� কিরেত �ণকাল িবল� হইল না।  

�মাহা�দ হািনফা বিলেলন, "�াতৃগণ! আজ হািনফা এই অ� ধিরল, পুনরায় বিলেতিছ, ধম�তঃ �িত�া কিরেতিছ, এিজ�-বধ না কিরয়া এই অ� 
আর �কােষ রািখব না। �াতৃগণ! আমার অসহায় পিরজনিদেগর কথা মেন রািখেয়া, এই আমার �াথ�না। গাজী রহমান উপযু� �সন� লইয়া জয়নাল 

আেবদীনসহ আমােদর প�াৎ আিসেত থা�ন। �য �িত�া কিরয়ািছ, আর িফিরব না। আর িশিবেরর আবশ�ক নাই। িব�াম-উপেযাগী �েব�র 
�েয়াজন নাই। জীবনর�া হইেল আজই সুিব�ৃত দােম�রাজ� লাভ হইেব। জয়নালেক িসংহাসেন বসাইেত পািরেল িব�ামিবলাস সকলই পাইব। আর 
যিদ জীবন �শষ হয়, তেব �কান �েব� আবশ�ক হইেব না। ভা� িশিবর, লুটাও িজিনস।" 

এই কথা বিলয়া �মাহা�দ হািনফা অ�ােরাহণ কিরেলন। সকেল সম�ের ঈ�েরর নাম স�বার উ�ারণ কিরয়া �ঘারনােদ মহারাজ জয়নােলর জয়-
�ঘাষণা কিরয়া দইু-এক পদ অ�সর হইেত লািগেলন। মারওয়ােনর খি�ত �দহ একশত বশ�ায় িব� হইয়া অে� অে� চিলল। িশিবেরর বািহর হইয়া 
পুনরায় ভীমনােদ ঈ�েরর নাম কিরয়া এিজদ-বেধ যা�া কিরেলন। স�েুখ শত শত বশ�াধারী সম�ের বিলেত লািগল, "এই �সই কােফর মারওয়ান, 
এই �সই ম�ী মারওয়ান, এই �সই এিজেদর ি�য়সখা মারওয়ান।" আর মু�েত�  মু�েত�  ঈ�েরর নাম এবং নবীন রাজার জয়�িনেত দােম�-�া�র 
কি�ত হইেত লািগল।  

এিজেদর �মাহিন�া ভাি�য়া �গল। ম�ক ঘুিরেতেছ, সে� সে� মেনর �বদনাও আেছ। শরীর অলস, �ূিত� িবহীন, দবু�ল। িন�াভ� হইয়ােছ, শয�া হইেত 
উ�য়া বিসেত পাের না। িক� উপি�ত ভীষণ শ� কণ��হের �েবশ কিরেতই এিজ� �সই আরি�ম নয়েন পিরশু� মুেখ িবকৃত ম�েক শয�া হইেত 
চমিকয়া উ�েলন। অ�র কাঁিপেত লািগল। মহা অি�র হইয়া িশিবর�ার পয�� আিসয়া �দিখেলন �য, মহা স�টকাল উপি�ত। �কাথায় মারওয়ান? 



�কাথায় অলীদ? এ দঃুসমেয় কাহােরা স�ান নাই। ওমর এবং অন�ান� �সনাপিতগণ আিসয়া অিভবাদনপূব�ক দ�ায়মান হইল। রাে�র ঘটনার আভাস 
বিলেত সমুদয় কথা এিজেদর মেন হইল। বীরদেপ� বিলেত লািগল-"ওমর! তুিমই আজ �ধান �সনাপিত। িচ�া কী? মারওয়ান িগয়ােছ, অলীদ িগয়ােছ 
এিজ� আেছ। িচ�া কী? যাও যুে�। দাও বাধা-মার হািনফা। তাড়াও মুসলমান। ধর তরবাির! আিম এখনই আিসেতিছ, আজ হািনফার যু�-সাধ, 
জীবেনর সাধ এখনই িমটাইেতিছ।"  

ওমর িশিবেরর বািহের আিসয়া পূব� হইেত তুমুলরেব বাজনা বাজাইেত আেদশ কিরেলন। মেনর উৎসােহ আনে� �সন�গণ িবষম িব�েম দ�ায়মান 
হইল। এিদেক এিজ� �সােজ,-মিণময় বীরসােজ সি�ত হইয়া িশিবেরর বািহর হইয়া বিলল, "�সন�গণ! মারওয়ােনর জন� দঃুখ নাই, অলীেদর কথা 
�তামরা �কহ মেন কিরেয়া না। আমার �সন�াধ�� মেধ� িব�র অলীদ, বহু মারওয়ান এখেনা জীিবত রিহয়ােছ। �কান িচ�া নাই। বীরিব�েম আজ 
হািনফােক আ�মণ কর। আিম আজ পৃ�েপাষক। এিজেদর �সন�-িব�ম, হািনফার �জ�� �াতা হাসান �দিখয়ােছ, কারবালা-�া�ের �হােসন �দিখয়ােছ, 
আর আিম আজ দােম� �া�ের হািনফােক �দখাইব। মার হািনফা, মার িবধম�, তাড়াও মুসলমান। উহারা িবষম িব�েম আিসেতেছ, আমরাও 
মহাপরা�েম আ�মণ কিরব। হািনফার যুে�র সাধ আজ িমটাইব। সম�ের দােম�-িসংহাসেনর িবজয়-�ঘাষণা কিরয়া �েম অ�সর হও।" 

ি�ংশ �বাহ/ ৩ [উ�ারপব� সমা�] 

এিজ� মহাবীর। এিজেদর �সন�গণও অিশি�ত নেহ-�ভুর সাহসসূচক বচেন উে�িজত হইয়া বীরদেপ� পদিনে�প কিরেত লািগল। আিজকার যু� 

চমৎকার! �কান দেল বূ�হ নাই, ��ণীেভদ নাই-আ�র�ার ভােবও �কহ দ�ায়মান হয় নাই। উভয় দলই অ�সর, উভয় দেলরই স�েুখ গমেনর 

আশা। 

এিজ� �সন�দেলর প�াৎ প�াৎ যাইেতেছ এবং সুেযাগ মত হািনফার �সন�দেলর আগমনও �দিখেতেছ-অগিণত �সন�, সব�াে� বশ�াধারী। িবেশষ ল�� 
কিরয়া �দিখল, মানবশরীেরর খি�ত অংশ সকল বশ�ায় িব� এবং বশ�াধািরগেণর মুেখ এই কথা,-"এই �সই মারওয়ান, �ধানম�ী মারওয়ান, 
এিজেদর ি�য়সখা মারওয়ান।" এিজ� সকলই বুিঝল, মেন মেন দঃুিখতও হইল। িক� �কােশ� �স দঃুখ-িচ� �কহ �দিখেত পাইল না, হাবভােবও �কহ 
বুিঝেত পািরল না। সদেপ� বিলল, "�সন�গণ! মারওয়ােনর খি�তেদহ �দিখয়া �কহ ভীত হইও না, হােত পাইয়া সকেলই সকল কায� কিরেত পাের। শী� 

শী� পদ িনে�প কর, ব�নােদ আ�মণ কর, অশিনবৎ অে�র ব�বহার কর। আমরাও গাজী রহমােনর �দহ সহ� খে� খি�ত কিরয়া শৃগাল-��ুর 
�ারা ভ�ণ করাইব। কর আঘাত, কর আঘাত।"  

�যমন সি�লন, অমিন অে�র বষ�ণ। কী ভয়ানক যু�! কী ভীষণ কা�! �া�রময় �সন�, �া�রময় অ�, �া�রময় সমর। উভয় দেলই আঘাত-
�িতঘাত আর� হইল। অিস, বশ�া, খ র, তরবাির সকলই চিলল। কী ভয়ানক ব�াপার! �য যাহােক স�েুখ পাইেতেছ, �স তাহার �িত অ� িনে�প 
কিরেতেছ। পিরচয় নাই, পা�াপা� �েভদ নাই! সি�লন�েল উভয় দেল �য বাধা জি�য়ােছ, তাহােত �কান পে�রই আর অ�সর হইবার �মতা 
হইেতেছ না। �কবল �সন��য়-বল�য় হইেতেছ মা�। ওমর আলী ম�হাব কা�া �ভৃিত দইু-এক পদ অ�সর হইেতেছন, িক� �িকেত পািরেতেছন না। 

�মাহা�দ হািনফা এখেনা তরবাির ধেরন নাই, �কবল �সন�িদগেক উৎসাহ িদেতেছন, মু�েত�  মু�েত�  �ভরব িননােদ দােম�-�া�র কাঁপাইয়া 
তুিলেতেছন। �সন�গণ সময় সময় "আ�াহু আ�বার" শ� কিরয়া গগন পয�� কাঁপাইয়া তুিলেতেছন।  

এখেনা �মাহা�দ হািনফা তরবাির ধেরন নাই। দ�ুদেুল কশাঘাত কিরবার �সন� ��ণীর এক সীমা হইেত অন� সীমা পয�� মু�েত�  মু�েত�  ঘুিরয়া 

�দিখেতেছন। �যখােন একটু ম�ভােব তরবাির চিলেতেছ, �সই খােনই �সই হইয়া দইু-চাির� কথা কিহয়া কােফর বেধ উৎসাহ িদেতেছন। কী 

�লামহষ�ণ সমর! কী ভয়ানক সমর! িবনা �মেঘ িবজলী �খিলেতেছ (অে�র চাি�চক�), হুহু�াের গজ� ন হইেতেছ (উভয় দেলর �সন�গেণর িবকট শ�)। 

অজ� িশলার ঘষ�ণ হইেতেছ (খি�ত �দহ)! মুষলধাের বৃি� হইেতেছ (�দহ িনগ�ত রুিধর)! কী দধু�ষ� সমর! 

�বতনেভাগী �সন�গণ-ইহারা হািনফার �ক, এিজেদরই-বা �ক? হায় �র অথ�! হায় �র িহংসা! হায় �র ��াধ! হািনফার �সন�গণ আজ অ�ান; 
মিদনাবাসীরা িব�ল; পদতেল, অ� পদতেল-নরেদহ, নরেশািণত। �েমই খি�ত �দহ, খি�ত অ�,-িবষম সমর। 

�দবাধীন ও��ব অলীদ আর ওমেরর যু� কী চমৎকার দশৃ�। এ দশৃ� �ক �দিখেব? ঈ�েরর মিহমায় যাহার অণুমা� সে�হ আেছ, �সই �দিখেব। কাল 
�াতৃভাব, আজ শ�ভাব,-এ লীলার অ� মানুেষ কী বুিঝেব? ওমর বিলল, "িনমকহারাম! িনশীথ সমেয় িশিবর হইেত বািহর হইয়া শ�-দেল 



িমিশেল? �ভাত হইেত হইেত আ�য়দাতা পালনকত� া, �তামার িচর উপকারকত� ার িবরুে� অ� ধিরেল? িধ� �তামার অে�! িধ� �তামার মুেখ! 
িনমকহারাম! িধক �তামার বীরে�!" 

ও��ব অলীদ বিলেলন, "�াতঃ ওমর! ��ােধ অধীর হইয়া নীচ� �কাশ কিরেয়া না, যথাথ� ত� না জািনয়া কটুবাক� ব�বহার কিরেয়া না। িছ িছ! 
তুিম �বীণ-�াচীন। সময়-গুেণ �তামারও কী মিত�ম ঘ�ল? িছ িছ �াতঃ! ি�রভােব কথা বল, কথায় অিন�া হয়, অে�র �ারা সদালাপ কর।" 

"�তামার সে� কথা কী? তুিম িব�াসঘাতক, তুিম িনমকহারাম, তুিম বীর�েলর �লা�ার!" 

"�দখ ভাই ওমর! আিম িব�াসঘাতক নিহ, িনমকহারাম নিহ, �লা�ারও নিহ। মারওয়ােনর সে� আিম বি� হইয়ািছলাম। পরাভব �ীকাের 
আ�সমপ�ণ কিরয়া সত�ধেম�র আ�য় �হণ কিরয়ািছ। �সই এেক�েরর �ল� ভাব আমার �দেয় িনিহত হইয়ােছ, চে�র উপর ঘুিরেতেছ; তাই 
িবধম�মা�ই আমার শ�, �দিখেলই বেধর ই�া হয়, কারণ �স নরাকার পশ ু�য িনরাকার ঈ�রেক সাকাের পূজা কের। আবার যাহার অধীনতা �ীকার 
কিরয়ািছ, তাহার িম�-িম�, তাহার শ�-পরম শ�। আর কী বিলব �তামােক গািল িদব না। �তামার কায� তুিম কর, আমার কায� আিম কির।" 

দইুজেন কথা হইেতেছ, এমন সমেয় এিজ� ওমেরর িনকট িদয়া যাইেতই অলীদেক �দিখয়া অ�-ব�া িফরাইল।  

ওমর বিলেত লািগল, "বাদশা নামদার! �দখুন আপনার �ধান �সনাপিতর বীর� �দখুন।" 

এিজ� দঃুিখতভােব বিলেত লািগল, "অলীদ! এতিদন এত য� কিরলাম, পদবৃি� কিরলাম, কত পািরেতািষক দান কিরলাম, কত অথ� সাহায� 
কিরলাম, তাহার �িতফল, তাহার পিরণামফল বুিঝ ইহাই হইল?" 

"আিম িনমক হারািম কির নাই, �কান লােভর বশীভূত হইয়া আপনার শ�দেল িমিশ নাই। শ�-িশিবের যাইেতিছলাম-�দব-িনব�ে� ধরা পিড়লাম। 
িক কির, পরাভব �ীকার কিরয়া সত�ধম� �হণ কিরয়ািছ। পরকােল মুি�র পথ পির�ার কিরেতই আজ কােফর বেধ অ�সর হইয়ািছ-অ� 
ধিরয়ািছ।" 

এিজ� �রােষ অধীর হইয়া বিলল, "ওমর! এখেনা অলীদ-িশর মৃি�কায় লুি�ত হয় নাই, ইহাই আ�য�।" 

এিজ� ওমরেক সেজাের প�াৎ কিরয়া অলীদ �িত আঘাত কিরল। কী দশৃ�! কী চমৎকার দশৃ�!! 

অলীদ �স আঘাত বেম� উড়াইয়া বিলল, "আিম আপনার �িত অ� িনে�প কিরব না। িবেশষ মহাবীর �মাহা�দ হািনফা, িযিন আজ �য়ং যু�ভার 
�হণ কিরয়া সব��ধান �সনাপিত পেদ বিরত হইয়ােছন, তাঁহার িনেষধ আেছ।" 

এিজ� বিলল, "ওের মূখ�! একরাি� মূখ�দেলর সহবােস থািকয়াই �তার িদব��ান জি�য়ােছ! �য়ং রাজা �সনাপিত! তেব বিরত হইল �ক? রাজমু�ট 
�শাভা পাইল কাহার িশের? রাজা �য়ং যুে� আিসেল �িত িক? �সনাপিত উপািধ লইয়া �য়ং রাজা যু�ে�ে� আিসয়া থােক �র বব�র?" 

"এিজ� নামদার! আিম বব�র নিহ। রাজা �সনাপিতপদ �হণ কের না তাহা আিম িবেশষরূেপ জািন। �মাহা�দ হািনফা তাঁহার রােজ�র রাজা, মিদনার 
�ক?" 

"মিদনায় আবার �কান রাজার আিবভ� াব হইল?" 

মহাশয়, িযিন মিদনার রাজা,-িতিন দােমে�র রাজা,-িতিন মুসলমান রােজ�র রাজা-�সই রাজরােজ�র, মহারাজািধরাজ আজ রাজপেদ বিরত 
হইয়ােছন। রাজমু�ট তাঁহারই িশের �শাভা পাইেতেছ। রাজঅ� তাঁহারই ক�েদেশ দিুলেতেছ।" 

"অলীদ, �তামার এরূপ বুি� না হইেল িভখারীর ধম� �হণ কিরেব �কন? আিম শুিনয়ািছ, �মাহা�দ হািনফােক মিদনার �লাক রাজা বিলয়া �ীকার 
কিরয়ােছ। সম� মুসলমান রাজ� �মাহা�দ হািনফার নােম কি�ত হয়,-�কমন নূতন ধািম�ক?" 



"ধেম�র সে� হািস-তামাশা �কন? আপনার �ান থািকেল িক আজ আপিন হািনফার িবরুে� যু�ড�া বাজাইেত পািরেতন? আপিন ম�ীহারা, 

�ানহারা, আ�হারা হইয়ােছন। অিত অ� সময়মেধ�ই রাজ�হারা হইেবন। আপনার জীবন হরেণর জন� মহাবীর হািনফা আেছন। আমােদর �মতার 

মেধ� যাহা তাহার কথা বিললাম। বলুন, আিজকার যুে� �াথ� কী?" 

"হািনফার জীবন �শষ, জয়নাল আেবদীেনর বধ-মিদনার িসংহাসন লাভ। আর �ােথ�র কথা কী শুিনেব? �স �াথ� অ�ের-�দেয় চাপা।" 
"ঈ�েরর ই�ায় সকলই অ�ের চাপা থািকেব। আর মুেখ যাহা বিলেলন, তাহা �কবল মুেখই থািকল। বলনু �তা মহাশয়, জয়নাল আেবদীনেক কী 
�কাের বধ কিরেবন?" 

"�কন, বি�র �াণবধ কিরেত আর কথা কী?" 

"তেব বুিঝ রাে�র কথা মেন নাই? থািকেব �কন, কথাগুিল সমুদয় �পয়ালায় গুিলয়া �পেট ঢািলয়ােছন?" 

এিজ� একটু িচ�া কিরয়া বিলল, "হাঁ হাঁ মেন হইয়ােছ; জয়নাল বি�গৃহ হইেত পলাইয়ােছ। আমার রাজ�-যােব �কাথা?" 

"�যখােন যাইবার �সখােন িগয়ােছ। ঐ শুননু, �সন�গণ কাহার জয় �ঘাষণা কিরেতেছ।"  

"জয়নাল িক হািনফার সে� িমিশয়ােছ?" 

"আপিনই িবেবচনা কিরয়া �দখুন, �মাহা�দ হািনফা আজ �সনাপিত। �সন�গণ সহ�মুেখ �িত মু�েত�  নবভূপিতর জয় �ঘাষণা কিরেতেছ। আর কী 
শুিনেত চােহন?" 

এিজ� মহাব�ে� বিলল, "অলীদ! তুিম আমার িচরকােলর অনুগত, অিধক আর িক বিলব, ঐিদেক যখন িগয়াছ, তখন মন িফরাও হািনফার 
�সন�িশেরই �তামার অ� বিষ�েত থা�ক। আর িক বিলব আমার এই �শষ কথা-আিম �তামােক দােম� রােজ�র �ধানম�ী�পদ দান কিরব।" 

"ও-কথা মুেখ আিনেবন না। আপিন আমার সিহত যু� করুন, না হয় আমার অে�র স�খু হইেত সিরয়া যাউন। আিম জয়নাল আেবদীেনর দাস, 
�মাহা�দ হািনফার আ�াবহ। আপনার ম�ী হইয়া লাভ যাহা, তাহা �তা �চে�ই �দিখেতেছন। ঐ �দখুন, বশ�ার অ�ভাগ �দখুন, আপনার এক ম�ী 
একশত মারওয়ান-রূপ ধারণ কিরয়া বশ�ার অ�ভােগ বিসয়া আেছ।" 

এিজ� মহাে�ােধ বিলল, "িনমকহারাম, কমজাৎ, কিমন আমার সে� তামাশা? ইহকােলর মত �তার কথা কিহবার পথ ব� কিরেতিছ।" সেজাের 
অলীদ-িশর ল�� কিরয়া আঘাত কিরল। অলীদ �স আঘাত বাম হ�ি�ত বশ�াদ� �ারা উড়াইয়া সিরেতই-ওমর অলীেদর �ীবা লে�� আঘাত কিরল। 
বহুদূর হইেত ওমর আলী এই ঘটনা �দিখয়া ন��েবেগ অলীেদর িনকট আিসয়া �দিখেলন �য, এিজ� ও ওমর উভেয় অলীেদর �িত অ� িনে�প 
কিরেতেছ।  

ওমর আলী চ�ু ঘূিণ�ত কিরয়া বিলেলন, "এিজ�! এিদেক �কন? �মাহা�দ হািনফার িদেক যাও। �সিদেনও �দিখয়াছ, আিজও বিলেতিছ, �তামার �িত 
কখেনাই অ� িনে�প কিরব না। �তামার �শািণেত হািনফার তরবাির রি�ত হইেব। যাও, �সিদেক যাও,-আজ-" 

ওমর আলীর কথা �শষ হইেত-না-হইেতই ওমর অলীদ �িত ি�তীয় আঘাত কিরল। সে� সে� এিজ� অলীেদর অ�েক বশ�া �ারা আঘাত কিরয়া বাম 
পা�� হইেত দি�ণ পা�� পয�� পার কিরয়া িদল। অ� কাঁিপেত কাঁিপেত মৃি�কায় পিড়য়া �গল। ওমর এই সুেযােগ অলীেদর পৃে� আঘাত কিরল, 
বশ�াফলক পৃ� �ভদ কিরয়া ব�ঃ�ল হইেত র�মুেখ বিহগ�ত হইল। অলীদ ঈ�েরর নাম কিরেত কিরেত শহীদ হইেলন। 
ওমর আলী এিজদেক �দিখয়া একটু দূের িছেলন, অলীেদর অব�া দশ�েন অিস স�ালন কিরয়া ভীমনােদ ওমেরর িদেক আিসয়া �থমতঃ ওমেরর 
অ��ীবা লে�� আঘাত কিরেতই, বাজীরাজ িশরশূন� হইয়া মৃি�কায় পিড়য়া �গল। বাম পাে�� িফিরয়া ি�তীয় আঘােত এিজেদর অ�-ম�ক মৃি�কায় 

লুটাইয়া িদেলন। প�াৎ িফিরয়া �দেখন �য, ওমর এখেনা সুি�র হইয়া দ�ায়মান হইেত পাের নাই; তৃতীয় আঘােত বৃ� ওমরেক ধরাশায়ী কিরেলন।  



এিজদ ওমেরর অব�া �দিখয়া তাড়াতািড় ব�ম হে� ওমর আলীর িদেক ধাইয়া যাইেতই, ওমর আলী সিরয়া িগয়া বিলেলন, "এিজদ এিদেক �কন 
আিসেতছ? যাও, হািনফার অ�াঘাত সহ� কর িগয়া। ওমর আলী �তামার �সন� িবনাশ কিরেত চিলল।" 

�দিখেত �দিখেত ওমর আলী এিজেদর চ�ু হইেত অদশৃ� হইেলন। এিদেক িসংহিব�েম �ঘার িননােদ শ� হইেতেছ, "জয়, জয়নাল আেবদীেনর জয়! 
জয়, মিদনার িসংহাসেনর জয়! জয়, নবভূপিতর জয়!" 

এিজদ ব��তাসহকাের চািহেতই �দিখল �য, তাহার �সন�দলমেধ� �কান দল পৃ� �দখাইয়া মহােবেগ �দৗিড়েতেছ, �কান দল রেণ ভ� িদয়া দাঁড়াইয়া 
আেছ। িবপ�দেলর আঘােত অ�ান জড় পদােথ�র ন�ায় নীরেব আ�িবসজ� ন কিরেতেছ। আর র�ার উপায় নাই-�কাথায় পতাকা, �কাথায় বািদ�দল, 
�কাথায় ধানুকী, �কাথায় অ�ােরাহী, �কাথায় অ�, �কাথায় �বশভূষা-�াণ বাঁচােনাই মূল কথা। এখন আর আশা নাই-এিদেক �হরী ি�তীয় অ�তরী 
�যাগাইল। এিজদ �ঘাড়ায় চিড়য়া �দিখল, রাজিশিবর লুি�ত হইয়ােছ, িবপ�দল অন� অন� িশিবর লু�ন কিরয়া আগুন লাগাইয়া িদয়ােছ। �সন�গণ 

�াণভেয় ঊ���ােস �দৗিড়য়া পলাইেতেছ! ম�হাব কা�া, ওমর আলী, আে�ল আলী �ভৃিত তাহােদর প�াৎ প�াৎ যাইয়া অ�পৃ� হইেত বশ�ার 
আঘােত ধরাশায়ী কিরেতেছ,-তরবািরর আঘােত িশর উড়াইয়া িদেতেছ। আবার জয়�িন, আবার �সই জনরব, এিজদ �সিদেক চািহেতই �দিখল, 
অগিণত �সন�, সকেলর হে�ই উল� অিস, মােঝ মােঝ ঊ��দে� অধ�চ�, আর পূণ�তারা-সংযু� দীন �মাহা�দী িনশান, শু� �মেঘর আড়ােল উিড়েত 
উিড়েত জয়নাল আেবদীেনর িবজয় �ঘাষণা �কাশ কিরেত কিরেত নগরািভমুেখ যাইেতেছ। এিজ� িকছুই বুিঝেত পািরল না, �কবল মেধ� মেধ� জয় 
�ঘাষণায় জয়নােলর নাম শুিনয়া মেন মেন সাব�� কিরল �য, িন�য় জয়নাল এই �সন�-�াচীের �বি�ত হইয়া নগের যাইেতেছ-রাজ�াসােদ যাইেতেছ। 
এখন �কাথা যাই, কী কির! হতােশ চতু�াে�� �দিখেতই, �দিখল �য, �সই কালা�ক কাল-এিজেদর মহাকাল, ি�তীয় আজরাইল-�মাহা�দ হািনফা, রি�ত 
কৃপাণহে� র�মাখা �দেহ র�আঁিখ ঘুরাইেত ঘুরাইেত, '�কাথা এিজদ? কই এিজদ?' বিলেত বিলেত আিসেতেছন। এিজদ �াণভেয় অে� কশাঘাত 

কিরল। �মাহা�দ হািনফাও এিজেদর �তগিত অে�র িদেক দ�ুদ�ু চালাইেলন। 
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