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�থম �বাহ 

বি�গৃহ! বি�গৃহ সুবেণ� িনিম�ত, মহামূল� ��ের খিচত, সুখেসব� আরােমর উপকরেণ সুসি�ত হইেলও মহাক��দ-য�ণা�ান। সুখ-সে�ােগর সুখময় 
সাম�ী �ারা পিরপূিরত হইেলও বি�গৃহ, �দহদ�কারী মহাক��দ �ল� অি�ময় নরকিনবাস। সুবণ� পাে� সু�াদ ুসুিম� সরস খাদ�-পিরপূিরত রসনা 
পিরতৃ� কিরেত, সু�র বে�াবে�র সিহত সুব�ব�া থািকেলও বি�গৃহ মহাকাল যমালয়। �কান িবষেয়র অভাব-অনটন না হইেলও সব�েতাভােব মশান 
হইেত �শান আদেরর। অমূল� র� �াধীনতাধন �য �ােন বিজ�ত, �স �ান অমরপুরীসদশৃ মেনানয়নমু�কর সুখ-সে�ােগর �ান হইেলও মানবচে� 
অিত কদাকার ও জঘন�। বুি�শি�স�� সজীব �াণীর নয়েন ক�কসমাকীণ� িবসদশৃ িবজন বন। িবজন বেনও পশুিদেগর �াধীনতা আেছ, 
ই�ানুসাের পির�মণ, �জািত-�জন পিরদশ�ন �মতা আেছ, বি�খানায় বি�র ভােগ� তাহাও নাই। সুতরাং বাধ�বাধকতা, অধীন-অধীনতা সং�েব 
�গ�সুখও মহা য�ণাদায়ক। য�ণাদায়ক �কন? সুখ�া�ে��র আমূল পিরে�দক।  

বি�র মেন নানা ভাব! নানা িচ�া, নানা কথা। কাহােরা অ�ের আ��ািনর মহােবগ শতধাের ও সহ� �কাের ছু�য়া �দেয়র অ�ঃ�ল পয�� 
অি�দােহর ন�ায় দ� কিরয়া উ�মা�ি�ত স��াের তােপর �শষ পয�� �েম �েম বিহগ�ত হইেতেছ। কাহােরা অনুতাপানল আে�প-ই�েন পিরবিধ�ত 
হইয়া সেতেজ রসনা আ�েয় ছু�য়া ছু�য়া বািহর হইেতেছ। �কহ মেনর কথা মনভাের মেন মেন চািপয়া �দেয়র র� সমিধক হা-হুতােশ জেল পিরণত 

কিরেতেছ; কাহােরা �িত �লাম�প হইেত �স হা-হুতাশকৃত জেলর কথি�ৎ অংশ গম��েল বিহগ�ত হইয়া অবসােদ িনজ�ব �ায় কিরেতেছ। �কহ গত 
কথা �রণ কিরয়া বি�খানাি�ত মনষু�ঘাতী জ�ােদর �ঠারহে� দ�ায়মান উ�মে�র উপিরভাগ�িত ি�রেনে� দিৃ� কিরয়া মি�ে�র ম�া পিরশু� 
কিরেতেছ! বি�মা�ই �য ন�ায় ও যথাথ� িবচাের দি�ত-তাহা নেহ। �াি�-�ম মানেবই স�েব! ইহাও িন�য়, িনভু� ল অ�র জগেত নাই। �মশূন� 
ম�াও মানুেষর নাই। ইহার পর িনরেপ� সি�চারক সংখ�া অিত অ�। কত বি�-�েম, প�পািতে�, অনুেরােধ, িব�ােট আজীবন ফাটেক আটক 
রিহয়ােছ।  

পাঠক! এই �তা আপনার স�েুখ দােম� কারাগােরর অিবকল িচ�। সুিবচার, অিবচার, িহংসা, ��েষ কত বি�, কত �ােন কত �কার শাি�েভাগ 
কিরেতেছ, বি�খানায় তুল� �কান খানাই জগেত নাই। �হরীদল মানবাকার হইেলও �ভাব ও ব�বহাের পশ ুহইেতও নীচ। তাহােদর শরীর �য র�-
মাংস-�দয়-সংেযােগ গ�ত, ইহা িকছুেতই িব�াস হয় না। চতু�াে�� �াচীরেবি�ত �ানটু�ই তাহােদর রাজ�। �স রােজ�র অধী�রই তাহারা। �বল 
�তােপ আিধপত� করার কল�ােণ, রা�স ভাব, পশ ুভাব, অমানুিষক ভাব আিসয়া তাহােদর ম�েক িনভ� র কিরয়ােছ। দয়া, মায়া, অনু�হ, ��হ, 
ভালবাসা অ�র হইেত এেকবাের সিরয়া পিড়য়ােছ। মুখখািনও রসনাসহকাের এমনই িবকট ভাব ধারণ কের �য, কক� শ, নীরস, অ�ঘ�াতী, মম�পীিড়ত, 
িনদারুণ বাক�-�রােগ সব�দা বি�িদগেক জজ� িরত কিরেত থােক। তদপুির যথা-অযথা য�ণা-পদাঘাত-দ�াঘাত বি�ভােগ� কথায় কথায় হইেত থােক। 
দােম� নগেরর এিজেদর বি�গৃহ নরক হইেতও ভয়ানক। শাি�র মা�াও �সই �কার। �েম �দিখেত পাইেবন িবিধর িবধােন, এিজ� আ�ায়, 
মারওয়ােনর ম�ণায়, �ভু �হােসন পিরবার, জয়নাল আেবদীন, সকেলই ঐ বি�খানায় বি�। িক� ইহােদর �িত �কানরূপ শাি�র িবধান নাই। পৃথ� 
খে�,-িভ� কে� ইহােদর �ান িনধ�ািরত হইয়ােছ। �দিনক আহােরর ব�ব�া বি�গৃেহর �ধান অধ�� হে�। িতিন �য সময় িবেবচনা কেরন, �স সময় 
শু� রু� এবং একপা� জল, যাহা বরা� আেছ, তাহাই িদেত অনুমিত কেরন। অন� অন� বি�র ভােগ� তাহাও নাই। 
পাঠক! ঐ �দখুন! দােম� বি�গৃেহ শাি�র িচ� �দখুন! অিধক�ণ �দখাইব না। �কা� চ�ু এই অমানুিষক ব�াপার �দিখেত ই�া কের?-তেব মহারাজ 

এিজেদর িবচার-িচ� অেনক �দিখেতেছন, বি�খানার িচ�ও �দখুন। 

ঐ �দখুন, জীব� নরেদহ �লৗহিপ�ের আব� হইয়া কী ভয়াবহ রূপ ধারণ কিরয়ােছ। অত�াচাের, অনাহাের, অিনয়েম শরীর জীণ�, বণ� িববণ�, চ�ু 
�কাটের। িজ�া তালু শু�-ক� নীরস। মুখাকৃিত িবকৃত, শরীর অ�ঃসারশূন� অি�পুে�র সমােবশ। কাহােরা হ�পেদ িজি�র, কাহােরা হ�পদ মৃি�কার 
সিহত িজি�ের আব�। �কান বি� মৃি�কাশয�ায় শািয়ত অথচ হ�পদ �লৗহশৃ�েল �লৗহ-�পেরেক ভূতেল আব�। কাহােরা ব�ঃ�ল পয�� ভূগেভ�  িনিহত, 
কাহােরা গলেদশ পয�� মৃি�কায় ��ািথত। ঐ িদেক �দখুন। নরাকার রা�সগণ হািসেত হািসেত জীব� জীেবর অ� হইেত সুতী� ছুিরকা �ারা �কমন 
কিরয়া চম� ছাড়াইেতেছ, লবণ মাখাইেতেছ, সাঁড়ািশ িদয়া চ�ু টািনয়া বািহর কিরেতেছ। �দখুন, �দখুন, �লৗহশলাকা-উ�� �লৗহশলাকা-মানুেষর হােত-
পােয় হাতুিড়র আঘােত বসাইয়া মৃি�কার সিহত িক ভােব আঁ�য়া িদেতেছ। এ সমেয় তাহার �ােণ কী বিলেতেছ, তাহা কী ভাবা যায়, না সহজ �ােন 
�বাঝা যায়। হ� পদ মৃি�কার সিহত �লৗহ �পেরেক আব�, বে� পাষাণ চাপা, চ�ু ঊে��, �কান িদেক দিৃ�র �মতা নাই, দিৃ� �কবল অন� আকােশ! 
আর �দখুন, পা দখুািন ক�নরূেপ ঊে�� বাঁধা, ম�ক িনে� হ��য় ঝুিলয়া ছড়াইয়া পিড়য়ােছ, িজ�া-মুখ হইেত বািহর হইয়া নািসকা ঢািকয়া চ�ুর 



উপের �হিলয়া পিড়য়ােছ! চ�ু উ�াইয়া ফা�য়া র� পিড়বার উপ�ম হইেতেছ, ইহােতও িন�ার নাই, সমেয় সমেয় �দ� ারার আঘােত শরীেরর চম� 

ফা�েতেছ! র� পিড়েতেছ! কী মম�ঘাতী অ�রেভদী ভীষণ ব�াপার! আর �দখা যায় না! চলুন, অন�িদেক যাই। 

ঐ �য বৃ� বি�-�লৗহশৃ�েল আব�, িনিব�িচে� ধ�ােন ম�, হাবভাব �দিখয়া �যন �চনা �চনা �বাধ হইেতেছ। �কাথায় �যন �দিখয়ািছ মেন পেড়। অনুমান 
িমথ�া নেহ। এই মহা�া ম�ী�বর হামান হজরত মািবয়ার �ধানম�ী, এিজেদর পুণ�া�া িপতার ি�য় সিচব মহা�ানী বৃ� হামান, এিজ� আ�ায় 
বি�-�লৗহ শৃ�েল আব�! বৃ�বয়েস এই য�ণা! ম�ী �ধান হামান কী যথাথ� িবচাের বি�? মহারাজ এিজ� কী অপরােধ ইহােক কারাগাের িনে�প 
কিরয়ােছন, তাহা িক মেন হয়? হািনফার সিহত যুে� অমত, দােম�ািধপিতর �য়ং যু�ে�ে� গমেন অমত �কাশ, এিজেদর মেতর সিহত অৈনক�-
সুতরাং এিজ� আ�ায় বি�। দােম�নগেরর ভূতপূব� দ�ধর হজরত মািবয়ার দি�ণ হ�ই িছেলন-এই হামান। এিজেদর হে� পিড়য়া মহা ঋিষর এই 

দদু�শা! হায় �র জগৎ! হায় �র �াথ�! 

দােম�-িসংহাসেনর িচর-�গৗরব সূয� এিজদ-কল�ােণ অ�িমত! 

িপতার মাননীয়-িপতার ভালবাসার পা�েক �কা� পু� অব�া কিরয়া থােক? হামােনর িচ�া �মস�ুল িছল না। আশা ও দরুাশার পেথ অযথা 
দ�ায়মান হইয়া �হেক মাতাইয়া িছল না-কারণ এ-আশা মানুেষরই হয়। মানুেষর দ�ৃাে�ই মানুষ িশ�া পায়। আশা িছল,-ম�ী�বেরর মেন আশা 
িছল, এিজ� মািবয়ার স�ান, িপতৃ অনুগৃহীত বিলয়া অবশ�ই দয়া কিরেব; ব�ৃ বয়েস নবীন রাজ�সােদ সুখী হইয়া িনি��ভােব ঈ�র আরাধনায় 
জীবেনর অবিশ� অংশ কা�য়া যাইেব। িনয়িতর িবধােন তাহা ঘ�ল না। অথচ এিজেদর ���াচার িবচাের বৃ� বয়েস �লৗহ-িনগেড় আব� হইেত 
হইল। শুনুন, ম�ী�বর মৃদমুৃদ ু�ের িক বিলেতেছন।  

"রাজার অভাব হইেল রাজা পাওয়া যায়, রাজ-িব�ব ঘ�েল তাহারও শাি� হয়, রাজ�মেধ� �ঘার িবে�াহানল ��িলত হইেলও যথাসমেয় অবশ�ই 
িনব�াণ হয়, উপযু� দাবী বুঝাইয়া িদেল �স দদু�মনীয় �তজও এেকবাের িবলীন হইয়া উিড়য়া যায়। মহামারী, জল�াবন ইত�ািদ �দবদিুব�পােক 
রাজ��ংেসর উপ�ম �বাধ হইেলও িনরাশ-সাগের ভািসেত হয় না-আশা থােক। রাজার ম�া-�দােষ িক ম�ণা অভােব রাজ�শাসেন অকৃতকায� হইেলও 
আশা থােক। মূখ� রাজার ি�য়পা� হইবার আশায়, ম�ণাদাতাগণ অিবচার অত�াচার িনবারেণ উপেদশ না িদয়া অহরহ �তাষােমােদর ডািল মাথায় 
কিরয়া �িত আ�া অনুেমাদন করােতই যিদ রাজা �জায় মনা�র ঘেট তাহােতও আশা থােক-�স ��ে�ও আশা থােক। িক� �াধীনতা-ধেন একবার 
বি�ত হইেল সহেজ �স মহামিণর মুখ আর �দখা যায় না। বহু আয়ােসও আর �স মহামূল� র� হ�গত হয় না। �াধীনতা-সূয� একবার অ�িমত হইেল 
পুনরুদয় হওয়া বড়ই ভােগ�র কথা।" 

"রাজা আর রাজ�, এই দইু� পৃথ� কথা-পৃথক ভাব-পৃথ� স��। রাজা িনজ বুি�-�দােষ অপদ� হউন, সমযুি� সুম�ণায় অবেহলা কিরয়া পর-
পদতেল দিলত হউন, ���াচাির� �দােষ অধঃপােত যাউন, তাহােত রােজ�র িক? কায� অনুরূপ ফল, পাপানুযায়ী শাি�। ���াচারী, সুম�ণা-িবে�ষী, 

নীিত বিজ�ত, উিচেত িবর�, এমন রাজার রাজ�পাট যত স�র �ংস হয়, ততই ম�ল, ততই রােজ�র শিন�য় ও ভিবষ�ৎ ম�েলর আশা। দােম�-

রােজ�র আর ম�ল নাই। িবনা কারেণ, ��েমর �হেক, পীিরেতর দােয়, �ণয় বাসনায়, পিরণয়-ই�ায়, যিদ এই রাজ� যথাথ�ই পরকরতল� হয়, 
পরপদভের দিলত হয়, আমােদর �াধীনতা �লাপ হয়, তেব �স দঃুেখর আর সীমা থািকেব না, �স মেনাকে�র আর ইিত হইেব না। রাজা �জার�ক, 
িবচারক, �জাপালক এবং কর�াহক। িক� রােজ�র যথাথ� অিধকারী �জা। দািয়� �জারই অিধক। রাজ� �জার, র�ার দািয়� বািস�ামাে�রই। 
যিদ রাজ�মেধ� মানুষ থােক, �দেয় বল থােক, �েদশ বিলয়া �ান থােক, পরাধীন শে�র যথাথ� অথ� �বাধ থােক, জ�ভূিমর মূেল�র পিরমাণ �ান 
থােক, একতা-ব�েন আ�া থােক, ধম�িবে�েষ মেন মেন পর�র �বরীভাব না থােক, জািতেভদ, িহংসা, ঈষ�া এবং ঘৃণার ছায়া না থােক, অমূল� 
সমেয়র �িত সব�দা ল�� থােক, আলেস� অবেহলা এবং �শিথেল� িবেরাধী যিদ �কহ থােক, �চ�া থােক, িবদ�ার চচ� া থােক, আর সেব�াপির ঈ�ের ভি� 
থােক, তেব যুগ-যুগা�ের হউক, শতা�ী পের হউক, সহ�ািধক বষ� গত হউক, �কানকােল হউক, অ�কারা�� পরাধীনতা-গগেন �াধীনতা-সূেয�র 
পুনরুদয় আশা একবার কিরেলও করা যাইেত পাের। িক� দােম�রােজ� �স আশা-আশা-মরীিচকা। দােম� বীরশূন�। দােম� িচ�াশীল �দশিহৈতষী 
মেহাদয়গেণর অনু�হ হইেত বি�ত। �স উপকরেণ গ�ত �কান ম�ক আেছ িক না, তাহােতই িবেশষ সে�হও হইেব িক না তাহােতও নানা সে�হ।" 

"�যিদন রমণী-মুখচি�মার সামান� আভায় ধরণীপিতর ম�ক ঘুিরয়ােছ, মহীপাল এিজেদর মহাশি�স�� ম�া, পরকর-�শািভত মিদ�ত কমলদেলর 

মুমূষু � অব�ার ঈষৎ আভায় গিলয়া িবপরীত ভাব ধারণ কিরয়ােছ, �সইিদন িনরাশার স�ার হইয়া �াধীনতা ধেন বি�ত হওয়ার সূ�পাত ঘ�য়ােছ। 
রাজার আচার, রাজার ব�বহার, �জার আদশ� এবং িশ�ার �ল। �য রাজচ�ু �কামল�াণা কািমনীর কমল-অি�র �কামল �তজ সহ� কিরেত অ�ম, 
�স চ�ু �মাহা�দ হািনফার সুতী�è তরবািরর �ল� �তজ সহ� কিরেত কখেনা স�ম হইেব না। �স অসীম বলশালী মহাবীেরর অ�াঘাত িক রূপজ 



�মােহ ঘূিণ�ত ম�ক সহ� কিরেত পাের? কখেনাই নেহ। আর আশা িক?-কািমনী কটা�শের জজ� িরত �দেয়র আ�াস জন� রাজনীিত উেপ�া কিরয়া 
অকারণ রণবাদ� বাজাইেত �য ম�ী ম�ণা �দয়, �স ম�ী গাজী রহমােনর ম�ণা �ভদ কিরয়া কৃতকায� হইেত �কানকােলও �মবান হইেব না, কখেনাই 
গাজী রহমােনর সমক� হইেত পাের না। যিদ যু�ই ঘ�য়া থােক, তেব িন�য়ই পরাভব-িন�য়ই দােমে�র অধঃপতন-িন�য়ই দােম�-িসংহাসেন 
জয়নাল আেবদীন-িন�য়ই এিজেদর মৃতু�, মারওয়ােনর মেনাগত আশা িবফল। পীিরত, �ণয়, ��ম,-এই িতন কারেণই আজ দােমে�র-এই দদু�শা! কী 
ঘৃণা!! কী ল�া!!!" 

"বৃ� বয়েস অিবচাের িপ�রাব� হইয়া আ�িলত হই নাই। যত দূর বুিঝয়ািছ-বিলয়ািছ। আমার �ম দশ�াইয়া ইহা অেপ�া শতগুণ শাি� িদেলও 
��ােভর কারণ িছল না। উিচত কথায় আহা�ক রু�, এ কথা নূতন নেহ। �কাশ� দরবাের মত িজ�াসা করায়, বুি�-িবেবচনায় যাহা আিসয়ােছ, 
বিলয়ািছ! ইহাই �তা অপরাধ, ইহােতই বি�, ইহােতই িপ �র আব�। িকছুমা� দঃুখ নাই, কারণ মূখ�, �াথ�পর, িমথ�াবাদী, পর�কাতর, পর�ী-
আকা�ী, ���াচারী এবং �রাষপরবশ রাজার িনকট ইহা অেপ�া আর িক আশা করা যাইেত পাের? �াণদে�র আেদশ হয় নাই, ইহাই শত লাভ, সহ� 
�কাের ঈ�ের ধন�বাদ।" 

"ভাল কথা, ওমর আলী বি� হওয়ার কথাই শুিনলাম, �াণবেধর কথা �তা শুিনলাম না। শূেল জয়নাল আেবদীেনর �াণদ� হইেব, �ঘাষণার কথাই 
কােন �েবশ কিরল, �শষ কথাটা আর �কহ বিলল না। সংবাদ িক? এ অন�ায় যুে�র পিরণাম িক? কী হইেতেছ, কী ঘ�েতেছ, �কা� বীর �কমন 
তরবাির চালাইেতেছ, বশ�া উড়াইেতেছ, তীর চালাইেতেছ, কই-�কহই �তা িকছুই বেল না। আমােদর পে�র অিত সামান� সামান� শুভ সংবাদ �লােকর 
মুেখ �েম অসামান� হইয়া উেঠ। কই-এ কেয়ক িদন ভাল-ম� �কান সংবাদই �তা শুিনেত পাই না। ম� কথা কােন আিসবার কথা নেহ-ভাল কথার 
যখন একটা বণ�ও �কাশ হইেতেছ না, তখন আর কী বিল।" 

"যু�কা� বড়ই ক�ন! সামান� িবেবচনার ��েত সব�� িবনাশ। ল� �াণীর �াণ মু�েত�  �ংস? বড়ই ক�ন ব�াপার! দােম�রােজ�র �য সময় 
উপি�ত, এ সময় যু� করাই অন�ায়। যুে�র কারণ �দিখেত হইেব, লাভালােভর �িতও ল�� রািখেত হইেব, আপন আপন �মতার পিরমাণও বুিঝেত 
হইেব, ধনাগােরর অব�াও ভািবেত হইেব। আ�ীয়, �জন, ব�ুবা�ব, পুরবাসী, �িতেবশী, সমক�, সমে�ণী �ািত�টু� এবং রােজ�র গণ�, মান�, 
ধনী ও সাধারণ �জার মেনর ভাব, িবেশষ কিরয়া অিত �গাপেন �কৗশেল পরী�া কিরেত হইেব। �কবল ধনভা�ার খুিলয়া িদয়াই চ�ু শীতল কিরেল 
চিলেব না। আহায� সাম�ী �কবল মানুেষর নয়, গর-ু�ঘাড়া ইত�ািদ পািলত জীবজ� সহ নগর� �াণী মাে�র কত িদেনর আহার মজতু, �াণীর 
পিরমাণ, আহায� সাম�ীর পিরমাণ, আনুমািনক যু�কােলর পিরমাণ কিরয়া সমুদয় সাব��, বে�াব�, আমদািন, র�ািন, পানীয় জেলর সুিবধা পয�� 
কিরয়া-তেব অন� কথা।" 

"এ যুে� এ কথাটা অে�ই ভাবা উিচত িছল। মহাবীর �মাহা�দ হািনফা বহুদূর হইেত আ�মণ আশায় আিসয়ােছন। িভ� �দশ, তাঁহার পে� সহসা 
�েবশই দঃুসাধ�। ইহার পর নগর আ�মেণ আশা। রাজবি�গৃহ হইেত পিরজনগণেক উ�ােরর আশা-এিজ� বধ কিরয়া দােম�-িসংহাসন অিধকার 
কিরবার আশা-এক-এক� আশা কম পিরমােণর আশা নেহ। কথা�েল আিম ইহােক এক �কার দরুাশাও বিলেত পাির, কারণ রােজ�র সীমাই যুে�র 
সীমা। �স সীমা অিত�ম কিরয়া নগেরর �া�ভােগর �া�ের এিজেদর মহাকাল �য়ং আিসয়া উপি�ত। এক গাজী রহমােনর বুি�েকৗশেল সকল িবষয় 
সু�র বে�াব�। যাহা তাহােদর পে� ক�ন িছল, তাহাও তাহারা অনায়ােসই সুিস� কিরয়ােছ। রাজ�-সীমায় �েবশ দূের থা�ক, নগেরর �া�সীমায় 
র�ভূিম,-আর আশা িক!" 

"অন�ায় সমের রাজা �য়ং যু�ে�ে�! কী পিরতাপ! �য রাজা রাজনীিতর বাধ� নেহ, সমরনীিতর অধীন নেহ, ���াচািরতাই যাহার মি�ে�র বল, 
তাহার কী আর ম�ল আেছ? �ণয়, ��েম �য রাজা আস� তাহার িক আর �বৃি� আেছ? যু�িব�েহ পীিরত �ণেয়র �স� আিসেতই পাের না; মূল 
কারণ হওয়া দূের থা�ক, �স নােমই সব�নাশ। রাজনীিত সমরনীিত, এই দইু� নীিতর অভ��ের �েবশ কিরয়া যত �ানলাভ হইেব যত অিভ�তা 
জি�েব, ততই বুিঝেত পারা যাইেব �য, ইহার মেধ� িক না আেছ। জগেতর সমুদয় ভাব �ভাব, ব�বহার, কায��ণালী, সমুদয় ঐ দইু নীিতর মধ�গত, 
িক� ব�বহােরর �মতা, পিরচালনার বল, কােয� পিরণত কিরবার অিধকার স�ূণ�রূেপ জগেত �কান �াণীর ম�েক আেছ িক না সে�হ।" 

"এ ধম�নীিতর কথা নেহ �য ঘাড় �নায়াইয়া িব�াস কিরেতই হইেব। পােপর �ায়ি�� নেহ �য কােল হইেবই হইেব। এ �সূিতর �সব িবষেয় িচ�া নেহ 
�য, দশ মাস দশ িদন পের যাহা হয়, একটা হইেবই হইেব। এ অদ�ৃিলিপর �িত িনভ� েরর কায� নেহ �য, যাহা কপােল �লখা আেছ, তাহাই ঘ�েব। এ 
রাজ-চ�, ইহার মম� �ভদ করা বড়ই ক�ন। িবেশষ সমর কা� �যমন ��ল, �তমিন জ�ল। যখনই �� তখনই উ�র, �য মু�েত�  িচ�া �সই মু�েত� ই 
কায�, তখনই কায�ফল �তগিত সমেয়র সিহত সমরকাে�র কায�-স��। বুি�র �কৗশল, িবেবচনার ফল। জয়-পরাজেয়র সময় অিত সংে�প। দি�ণ 

চ�ু �দিখল, বীরবেরর হ�ি�ত তরবাির িবদ�ুৎ-লতায় চমিকেতেছ-বাম চ�ু �দিখল, ঐ মহাবীেরর রি�ত �দহ ভূতেল গড়াইেতেছ, রি�ত হে� রি�ত 



তরবাির ব�মুি�েত ধরাই রিহয়ােছ। বত�মান যুে� �য িক ঘ�েব তাহা ভগবানই জােনন। আমার সময় ম�। কাহােরা িনকট িকছু িজ�াসা কিরেত 
সাহস হয় না, কাহােরা মুেখ িকছু শুিনেত পাই না। মহারাজ আ�া কিরয়ােছন-বি� হইয়ািছ। �লৗহশৃ�ল গলায় পিরেত হু�ম িদয়ােছন, হু�ম তািমল 
কিরয়ািছ। দঃুখ মা� নাই, অ�েরও �বদনা �বাধ কির নাই। তেব �বদনা লািগয়ােছ �য, এই স�ট সমেয় অকারণ যুে� অ�সর-�য়ং রাজা অ�সর, 
�য়ং অ� ধারণ! বড়ই দঃুেখর কথা! এ যুে�র পিরণাম ফল িক হইল? �ক হািরল, �ক িজিতল? সি�-অস�ব। যু� অিনবায�রূেপ চিলেতেছ, সমর-
গগেন �লািহত িনশান বায়ুর সিহত এখেনা �খলা কিরেতেছ। সে�হমা� নাই। আমার �তা িব�াস �য, দােম� �সন�-�শািণেত দােম� �া�রই রি�ত 
হইেতেছ। দােম�ভূিম দােম�-বীর িশেরই পিরপূণ� হইেতেছ। এ অৈবধ সমের সি�র নামই আিসেত পাের না। এিজ� হািনফার রণে�ে� শু�-িনশান 
উড়াইেত পাের না। বড়ই শ� কথা!" 

ম�ী�বর হামান মেনর কথা এইরূেপ অকপেট মুেখ �কাশ কিরেতেছন, এমন সময় �ারর�ক �তপেদ ম�ী�বেরর িনকট আিসয়া চুেপ চুেপ িক কথা 
বিলেত লািগল। বি�সিচব-তাহার মুেখ �কান কথাই �কাশ হইল না। �দিখবার মেধ� �দখা �গল চে�র জল, আর শুিনবার মেধ� শুনা �গল দীঘ� 
িন�াস। পাঠক! চুিপ চুিপ কথা আর িকছু নেহ, আমােদর জানা কথা-গত কথা, যুে�র িববরণ এবং এিজেদর পলায়ন, এই সংবাদ।  

চলুন, অন�িদেক যাওয়া যা�। শুিনেতেছন? শুিনেত পাইেতেছন? �ী-ক�। বুিঝেত পািরেতেছন? িক কথা, একটু অ�সর হইয়া শুনুন।  

"বাবা জয়নাল! তুই �য বি�খানা হইেত পলাইয়ািছস-বুি�র কাজ কিরয়ািছস বা�! আর �দখা িদস না। কখেনাই কাহােরা িনকট �দখা িদস না! তুই 
�য আমার �ােণর �াণ! �তােক বুেক কিরেল বুক শীতল হয়! চ�ু জড়ুায়! তুই আমােকও �দখা িদস না! বেন, জ�েল, পশুিদেগর সিহত বাস কির�! 
বা� �র! এিজদ বাঁিচয়া থািকেত কখেনাই �লাকালেয় আিস� না। কাহােকও �দখা িদ� না। (উৈ�ঃ�ের) জয়নাল! তুই আমার-তুই আমার �কােল আয়। 
এ বি�খানায় কী অপরােধ অপরাধী হইয়া বি� হইয়ািছ-দয়াময় ঈ�র জােনন। কতকাল এভােব থািকেত হইেব, তাহাও িতিনই জােনন। জয়নাল! 
�তার মুখখািনর �িত চািহয়াই এত িদন বাঁিচয়া আিছ! তুই ইমাম বংেশর একমা� স�ল, মিদনার রাজর�! �তার ভরসােতই আজ পয�� দােম� 
বি�গৃেহ �তার িচরদঃুিখনী মা �াণ ধিরয়া বাঁিচয়া আেছ! পিব� ভূিম মিদনা পিরত�াগ কিরয়া �য িদন �ফায় গমন কিরেত পেথ বািহর হইয়ািছ, �সই 
িদন হইেত সব�নােশর সূচনা হইয়ােছ। কত পিথক দূর �দেশ যাইেতেছ, কত রাজা �সন�সাম�সহ বন, জ�ল, মরুভূিম অিত�ম কিরয়া, িগিরগুহা 
অনায়ােস পার হইয়া িনিদ�� �ােন িনিব�ে� যাইেতেছ। �ম নাই-পথ-�াি� নাই-��ে� যাইেতেছ, আিসেতেছ-�কানরূপ পথ-িব� নাই, িবপদ নাই, �কান 
কথা নাই! হায় আমােদর িক দভু� াগ�! িদেন দইু �হের �ম! মহা�ম! �কাথায় �ফা! �কাথায় কারবালা! �সখােন যাহা ঘ�বার ঘ�ল। আ�ঘাতী 
হইলাম না, �াণও বািহর হইল না,-�কন হইল না? বা�! �তার মুেখর �িত চািহয়া-বি�খানােতও �তারই মুখখািন �দিখয়া িকছুই কির নাই। তুই 
দঃুিখনীর ধন! দঃুখীর �দেয়র ধন! অ�েলর িনিধ! বা�! �তার দশা কী ঘ�ল? হায়! হায়! �কন তুই ওমর আলীর �াণবেধর �ঘাষণা শুিনয়া বি�গৃহ 
হইেত বািহর হইিল? আমার মন অি�র-িবকার�া�। িক বিলেত িক বিল তাহার ি�রতা নাই। বি�খানায় থািকেল দদু� া� িপশাচ মারওয়ােনর হ� 
হইেত �তােক কখেনাই র�া কিরেত পািরতাম না, আমার ��াড় হইেত কািড়য়া লইয়া যাইত। হায়! হায়!! �স সময় �তার মুেখর িদেক চািহয়া আমার 
কী দশা ঘ�ত বা�! তুিম বুি�র কাজ কিরয়াছ। এিজ� জীিবত থািকেত �লাকালেয় আিসেয়া না। বেন, জ�েল, িগিরগুহায় লুকাইয়া থািকেয়া। বেনর 
ফল, মূল, পাতা খাইয়া জীবনধারণ কিরেয়া। কখেনা �লাকালেয় আিসেয়া না। আর না হয়, �য �দেশ এিজেদর নাম নাই, �তামার নাম নাই-�স �দেশ 
যাইয়া িভ�া কিরয়া জীবন কাটাইেয়া। তাহােত সাহারবানুর �াণ শীতল থািকেব!"  

এ কী! �হিরগণ ছুটাছু� কের �কন? �হিরগণ ঊ���ােস ছু�য়ােছ! �য �যখােন িছল, �স �সই �ান হইেত ছু�য়ােছ! পর�র �দখা হইেতেছ, কথা 
হইেতেছ,-িক� বড় সাবধােন, চুেপ চুেপ। কথা কিহেতেছ-পরামশ� কিরেতেছ-সাবধান হইেতেছ,-আ�র�ার উপায় �দিখেতেছ। �কন? কী সংবাদ? 
�দখুন-আ�য� �দখুন! একজন �হরী ছু�য়া আিসয়া বৃ� ম�ী হামােনর কােন কােন চুিপ চুিপ িক কিহয়া, ঐ �দখুন িক কিরল! �তহে� �লৗহশৃ�ল 
কা�য়া �ফিলল এবং �হােসন-পিরবার ব�তীত অন� অন� বি�গণেক কারাগার হইেত মু� কিরয়া স�র বািহর কিরয়া িদল। বি�গণ অবা�! �কহ 
�কান কথা কিহেতেছ না। সকেলই �যন ব��। পলাইেত পািরেলই র�া!-জীবনর�া! 

ি�তীয় �বাহ/ ১ 

সমরা�েণ পরাজয়-বায়ু একবার বিহয়া �গেল, �স বাতাস িফরাইয়া িবজয়-িনশান উড়ান বড়ই শ� কথা। পরাজয়-বায় ুহঠাৎ চািরিদক হইেত 

মহােবেগ রণে�ে� �েবশ কের না। �থমতঃ ম� ম� গিতেত রিহয়া রিহয়া বিহেত থােক, পের ঝ�াবাত সিহত তুমুল ঝেড়র সৃি� কিরয়া এক প�েক 
উড়াইয়া �দয়। �নতৃপে�র ঘনঘন হু�ার, অে�র চাি�চেক� মহাবীেরর �দয়ও কি�ত হয়, হতােশ বুক ফা�য়া যায়।  



আজ দােম�-�া�ের তাহাই ঘ�য়ােছ। মিদনার �সন�িদেগর চািলত অে�র চাি�চেক� এিজ�-�সন� �েণ �েণ আ�হারা হইেতেছ। তাহারা আ�ােন িক 
জিমেন, তাহার িকছুই িনণ�য় কিরেত পািরেতেছ না। তেব িবপ�গেণর অে�র ঝনঝিন শে� চমক ভাি�য়া, রণরে�র কথা তাহােদর মেন পিড়েতেছ 
বেট, িক� �স সময় �াণভেয়, �াণ চতুগু�ণ আ�ল হইেতেছ, �দিখেতেছ, �যন �া�রময় বৃি�পাত হইেতেছ। গগন� ঘনঘটা হইেত বৃি� হইেতেছ না। �স 
র�বৃি� �মঘ হইেত ঝিরেতেছ না। ঝিরেতেছ-দােম� �সেন�র শরীর হইেত; আর ঝিরেতেছ-আ�াজী �সেন�র তরবািরর অ�ভাগ হইেত। �মঘমালার 

খ� খ� অংশই িশলা;-তাহারও অভাব হয় নাই-খি�ত �দেহর খ� খ� অংশই �স ��ে� িশলারূপ �দখাইেতেছ। 

দােম�-�া�র দােম�-�সন�-�শািণেতই ডুিবয়ােছ। রে�র �ঢউ �খিলেতেছ। মহাবীর হািনফার স�েুখ �য �সন�দলই পিড়য়ােছ, সংখ�ায় যতই হউক, 

তৃণবৎ উিড়য়া খি�ত �দেহ ভূতলশায়ী হইয়ােছ। �স রি�ত তরবািরধাের খি�ত �দেহর র�ধার, ধরণী বিহয়া, মরুভূিম িস� কিরয়া, �া�রময় 

ছু�েতেছ। িক� হািনফার মেনর আগুন িনিবেতেছ না। মিদনাবাসীর ��াধানল একটুও কিমেতেছ না। 

�ভু �হােসেনর কথা, কারবালা �া�ের একিব� ুজেলর কথা, �হােসেনর ��াড়ি�ত িশশুস�ােনর �কামল ব� �ভদ কিরয়া �লৗহতীর �েবেশর কথা মেন 
হইয়া হািনফার �াণ আ�ল কিরয়ােছ। িব�ািরত চে� �রাষাি�র �তজ বিহয়া অবেশেষ বা�বাির বহাইয়া তাঁহােক এক�কার উ�ােদর ন�ায় কিরয়া 
তুিলয়ােছ। "কই এিজ�! কই �স দরুা�া এিজ�! কই �স নরাধম এিজ�! কই এিজ�? কই এিজ�?" মুেখ বিলেত বিলেত এিজদাে�ষেণ অে� কশাঘাত 
কিরয়ােছন। �স মূিত�  এিজেদর চে� পিড়েতই এিজ� ভািবয়ািছল �য, এ মহাকােলর হ� হইেত আর র�া নাই, পলায়নই ��য়ঃ। বীেরর ন�ায় 
ব�িব�াের হািনফার স�েুখ দ�ায়মান হইয়া 'আিম এিজ�-আিমই �সই মিদনার মহাবীরগেণর কাল�রূপ এিজদ। হািনফা! আইস, �তামােক 
ভবয�ণার দায় হইেত মু� কিরয়া িদই!'-এই সকল কথা বলা দূের থা�ক, �যই �দখা অমিন পলায়েনর �চ�া;-�াণভেয় দােম�রাজ অ�ােরাহণ কিরয়া 
যথাসাধ� অ� চালাইেতেছ।  

হািনফাও এিজেদর প�াৎ প�াৎ দ�ুলু চালাইয়ােছন। এ দশৃ� অেনেকই �দেখন নাই। রণরে� মােতায়ারা বীরসকল এ কথা অেনেকই শুেনন নাই। 
যাঁহারা �দিখয়ােছন, যাঁহারা শুিনয়ােছন, তাঁহারাও তাহার পর কী ঘ�য়ােছ, কী হইয়ােছ, এ পয�� �কান স�ান�া� হন নাই। �কান স�ানী স�ান 
আিনেত পাের নাই।  

এিদেক ম�হাব কা�া, ওমর আলী, আে�ল আলী (বাহরাম) �ভৃিত মহামিহম �যাধসকল কােফরিদগেক পশপু�ীর ন�ায় যেথ� বধ কিরেত কিরেত 
অ�সর হইেত লািগেলন। গাজী রহমােনর পূব� বচন সফল হইল। এিজদ-�সন� �াণভেয় পলাইয়াও �াণর�া কিরেত পািরেতেছ না; অে�র দাপেট, 
তরবািরর আঘােত, বশ�ার সূ�াে�, তীেরর লে��, গদার �হাের, খ�েরর �দাধাের,-�াণ হারাইেতেছ। কত িশিবর, কত চ�াতপ, কত উ�, কত 

অ�, ��িলত অি�িশখায় হু-হু শে� পুিড়য়া ছাই হইেতেছ। এিজ�পে�র জীব� �াণী আর কাহােরা চে� পিড়েতেছ না। �দবাৎ �দখা পাইেল, মার মার 
শে� চািরিদ� হইেত হািনফার �সন�গণ, তাহােক িঘিরয়া �ীড়া-�কৗতুক হািস-রহস� কিরয়া মািরয়া �ফিলেতেছ। ��ােধর ইিত নাই, মার মার শে�র 

িবরাম নাই। সমেয় সমেয় মুেখ �সই �দয়িবদারক, মম�ঘাতী কথা কিহয়া িনেজ কাি�েতেছ, জগৎ কা�াইেতেছ। হায় হাসান! হায় �হােসন! �তামরা 
আজ �কাথায়? �স মহা�া�র কারবালা �কাথায়? �ফারােতর উপ�ল �কাথায়? �য �সন�দল �ফারােতর জল হইেত পথ ব� কিরয়ািছল, তাহারাই বা 
�কাথায়? কই এিজেদর �সন�? কই এিজ�? কই তাহার িশিবর? িকছুই �তা চে� �দিখেতিছ না। �ভু �হােসন? তুিম �কাথায়? এ দশৃ� �তামােক �দখাইেত 
পািরলাম না। অেহা! কােসম! মিদনার ��� বীর কােসম!! একিব�ু জেলর জন� হায়! হায়! একিব�ু জেলর জন� িক না ঘ�য়ােছ? উহু! কী িনদারুণ 
কথা! িপপাসায় কাতর হইয়া �ভুপু� আলী আকবর িপতার িজ�া চা�য়ািছল! হায়! হায়! �স দঃুখ �তা িকছুেতই যায় না। কারবালার কথা িকছুেতই 
ভুিলেত পািরেতিছ না। �স িদন রে�র ধার ছু�য়া কারবালা �া�র ডুবাইয়ােছ। আজ দােম�-�া�র দােম�-�সন�-�শািণেত ডুিবয়ােছ, দােম�-রাজ� 
মিদনার �সন�-পদতেল দিলত হইেতেছ। িক� আশা িম�েতেছ না, �স মেনােবদনার অণুমা�ও উপশম �বাধ হইেতেছ না। বুিঝলাম, �হােসন �শাক 

অ�র হইেত অ�র হইবার নেহ; মািনলাম, কারবালার ঘটনা, মিদনার মায়মুনার কীিত� , জােয়দার আচরণ, জগৎ হইেত এেকবাের যাইবার নেহ। 
চ�, সূয�, তারা, ন�� যতিদন জগেত থািকেব, ততিদন তাহা সকেলর মেন সমভােব �ল�রূেপ িবষাদ-কািলমা �রখায় অি�ত থািকেব। 
সমরা�েণ অ�াি� িনব�াণ হইয়ােছ িক� আগুন �িলেতেছ। ঊে�� অি�িশখা-িনে� রে�র �খলা। র�মাখা �দহসকল, র�ে�ােতই ভািসয়ােছ, 
ডুিবেতেছ, গড়াইয়া যাইেতেছ।  

�সন�দলসহ ম�হাব কা�া �ভৃিত নগেরর িনকট পয�� আিসেলন। শ�প�ীয় এক� �াণীও তাঁহােদর চে� আর পিড়ল না। জয়নাল আেবদীন সহ 
গাজী রহমান নগর�েবশ-�ার পয�� যাইয়া হািনফার অেপ�া কিরেতিছেলন। কা�ার দল আিসয়া জ�ুেলই-"জয় মিদনা-ভূপিতর জয়! জয় মহারাজ 
জয়নাল আেবদীেনর জয়!"-�ঘাষণা কিরেত কিরেত বীরদেপ� নগের �েবশ কিরেলন। কার সাধ� বাধা �দয়? �ক মাথা উঠাইয়া �স বীরগেণর স�েুখ 
ব�িব�াের দ�ায়মান হয়? কাহার সাধ�, এক� কথা কিহয়া সিরয়া যায়? জন�াণী �াের নাই। রাজপেথও �কান �লাক �কান �ােন �কান কােয� 
িনেয়ািজত নাই। পথ পির�ার-জনতা, �কালাহেলর নামমা� নাই। �কবল �দল মেধ�, মেধ� মেধ� মার মার কাট কাট, "জয় জয়নাল আেবদীন! জয় 



�মাহা�দ হািনফা" আর বহু দূের �াণভেয় পলায়েনর �কালাহল আভাস। শ�হে� ধন-মান �াণর�া হইেব না ভািবয়া অেনেকই ঘর বািড় ছািড়য়া 
পলায়েনর উেদ�াগ কিরেতেছ, র�ার উপায় ভািবেতেছ। পর�ের এই সকল কথা, ডাকা হাঁকা, ��ােনর ল�ণ অনুমােন অনুভূত হইেতেছ। িবনা 
যুে�, িবনা বাক�ব�েয় গাজী রহমান ও মহা মহা বীরগণ �সন�গণসহ জয়নাল আেবদীনেক লইয়া সহ� মুেখ িবজয়েঘাষণা কিরয়া দীন �মাহা�দী 
িনশান উড়াইয়া, িবজয়-ড�া বাজাইয়া িসংহ�ার পার হইেলন।  

�যখােন সমাজ, �সইখােনই দল। �যখােন �লােকর বসিত, �সইখােনই �গালেযাগ-�সইখােনই প�াপ�; সে� সে� িহংসা, শ�তা, িম�তা, আ�ীয়তা, 
বাধ�বাধকতা। �যমন এক হে� তািল বািজবার কথা নেহ, �তমনই দলাদিল না থািকেলও কথা জি�বার কথা নেহ। কথা জি�েলই পিরচয়, �প� 
িবপ� সহেজই িনণ�য়। �স সময় খুিঁজেত হয় না-�ক �কা� পেথ, �ক �কা� দেল। 
এিজ� দােমে�র রাজা। �জা মা�ই �য মহারাজগত �াণ-অ�েরর সিহত রাজানুগত-সকেলই �য তাহার িহতকারী তাহা নেহ, সকেলই �য তাহার দঃুেখ 
দঃুিখত তাহা নেহ। দােম�-িসংহাসন পরপেদ দিলত হইল ভািবয়া সকেলই �য দঃুিখত হইয়ােছ, সকেলর �দেয়ই �য আঘাত লািগয়ােছ, চে�র জল 
�ফিলয়ােছ, তাহাও নেহ। অেনক পূব� হইেতই হজরত মািবয়ার প�ীয়, �ভু হাসান-�হােসেনর ভ� রিহয়ােছ। আজ পিরচেয়র িদন, পরী�ার িদন। 
সহেজ িনব�াচন কিরবার এই উপয�ু সময় ও অবসর।  

জয় �ঘাষণা এবং িবজয়-বাজনার তুমুল রেব নগরবাসীরা ভেয় অি�র হইল। �কহ পলাইবার �চ�া কিরল, পািরল না। �কহ যথাসব�� ছািড়য়া জািত-
মান-�াণ িবনাশ ভেয়, দীন দির�েবেশ গৃহ হইেত বিহগ�ত হইল। �কহ ফিকর-দরেবশ, �কহ বা স��াসী রূপ ধারণ কিরয়া জ�ভূিমর মায়া পিরত�াগ 
কিরল। �কহ আন�-�বগ স�রেণ অপারগ হইয়া "জয় জয়নাল আেবদীন!" মেুখ উ�ারণ কিরেত কিরেত জাতীয় স�াষণ, জাতীয়ভাব �কাশ 
কিরয়া, গাজী রহমােনর দেল িমিশয়া িচরশ� িবনােশর িবেশষ সুিবধা কিরয়া লইল। কাহােরা মেন দারুণ আঘাত লািগল,-"জয় জয়নাল আেবদীন!" 
কথাগুিল িবশাল �শলসম অ�ের িবিঁধয়া পিড়ল, কেণ�ও বািজল। সাধ� নাই, নগর র�ার �কান উপায় নাই; রাজ-বেলর �কান ল�ণই নাই। আর 
উপায় িক? পলাইয়া �াণর�া করাই কত�ব�; যথাসাধ� পলায়েনর উপায় �দিখেত লািগল। যাহারা জয়নাল আেবদীেনর দেল িমিশল না, কােফর-বেধ 
অ�সর হইল না, পলাইবারও উপায় পাইল না, তাহােদর ভােগ� যাহা হইবার হইেত লািগল। িবপ�দেলর জাতে�ােধ এবং �সন�দেলর আ�িরক 
মহােরােষ অিধবাসীরা য�ণার একেশষ �ভাগ কিরেত লািগল। স�ানস�িত লইয়া ��পেদ যাহারা পলাইেত পািরয়ািছল, �কাশ� পথ ছািড়য়া গু� পেথ, 
�কান গু� �ােন লুকাইয়া আ�েগাপন কিরয়ািছল, তাহারাই র�া পাইল, তাহারাই বাঁিচল। বািড়-ঘেরর মায়া ছািড়েত জে�র মত জ�ভূিম হইেত 
িবদায় লইেত যাহােদর একটু িবল� হইল, তাহােদর �াণবায় ুমু�ত� মেধ� অন� আকােশ-শূেন� শূেন� উিড়য়া �গল। িক� জ�ভূিমর মায়াবেশ �দহ 

দােমে�ই পিড়য়া রিহল। কার অে��ি�ি�য়া �ক কের! কার কা�া �ক কাঁেদ! স�ুর সু�র বাসভবন সকল ভূিমসাৎ হইেতেছ, ধনর�, গৃহসাম�ী হে� 
হে� চে�র পলেক উিড়য়া যাইেতেছ। �ক কথা রােখ, আর �কই বা শুেন? �কাথাও ধূ-ধূ কিরয়া অি� �িলয়া উ�েতেছ, �দিখেত �দিখেত সি�ত গৃহ 
সকল �িলয়া পুিড়য়া ছাই হইয়া যাইেতেছ। নগরময় হাহাকার! নগরময় অ�েভ� দী আত�নাদ! আবার মেধ� মেধ� আন��িন, িবজেয়র উ�-রব। 
আবার মােঝ মােঝ কা�ার �রাল, আত�নাদ, �কালাহল, �দয়িবদারক "মেলম �গেলম-�াণ যায়"-িবষােদর ক�! উহু! এ কী ব�াপার? ভীষণ কা�! 
িপতার স�েুখ পুে�র বধ! মাতার বে�র উপর কন�ার িশরে�দ! প�ীর স�েুখ পিতর বে� বশ�া �েবশ। পুে�র স�েুখ বৃ� মাতার ম�ক চূণ�! সুদীঘ� 
কৃ� �কশযু� রমণী-িশর, কৃ�, শু�, �লািহত, ি�িবধ রে�র আভা �দখাইয়া িপতার স�েুখ �াতার স�েুখ-�ামীর স�েুখ �দিখেত �দিখেত গড়াইয়া 
পিড়েতেছ। কিলজা পার হইয়া রে�র �ফায়ারা ছু�য়ােছ। কী ভয়ানক ভীষণ ব�াপার! কত নরনারী ধম�র�ায় িনরাশ হইয়া পাতাল�শ� �েপ 
আ�িবসজ� ন কিরেতেছ। �কহ অে�র সহােয়, �কহ অন� উপােয় �য �কাের �য সুিবধা পাইেতেছ, অত�াচােরর ভেয় আ�ঘািতনী হইয়া, পাপীর ম�েক 
পাপভার অিধকতররূেপ চাপাইেতেছ। মিরবার সময় বিলয়া যাইেতেছ, "রাজার �দােষ রাজ�নাশ, �জার িবনাশ! ফল হােত হােত। �িতকার কাহার 
না আেছ? �র এিজ�! �র জয়নাব!!" 

�সন�দল নগেরর �য পেথ যাইেতেছ, �সই পেথই এইরূপ �ল� আগুন �ালাইয়া পাষাণ�দেয়র পিরচয় িদয়া যাইেতেছ! দয়ার ভাগ �যন জগৎ হইেত 
এেকবাের উ�য়া িগয়ােছ। মায়া-মমতা �যন দিুনয়া হইেত জে�র মত সিরয়া পিড়য়ােছ।  

িক� এত কিরয়াও হািনফার �সন�িদেগর িহংসার িনবৃি� হইেতেছ না। এত অত�াচার, এত র�ধােরও �স িবষম-তৃ�া িনবারণ হইেতেছ না। এত 
কিরয়াও শ�-বধ-আকা��া িম�েতেছ না! মিদনার বীরগণ করুণ�ের বিলেতেছ-"আ�াজী �সন�গণ! গ�ােমর �াতৃগণ! �তামরা মেন মেন 
ভািবেতছ �য, আমরা সময় পাইয়া শ�র �িত অন�ায়-অত�াচার কিরেতিছ। ভাই ভািবয়া �দিখেব-একটু িচ�া কিরয়া �দিখেব-তাহা নেহ। এিজ� 
মিদনাবাসীিদেগর �িত �যরূপ অত�াচার �যরূপ ব�বহার কিরয়ােছ, তাহার �িতেশাধ এখেনা হয় নাই। অে�র আঘােত কতিদন শরীের �বদনা থােক? 
�াতৃগণ! এরূপ অেনক আঘাত �দেয় লািগয়ােছ �য �স �বদনা �দহ থািকেত উপশম হইেব না, �াণা� হইেলও �াণ হইেত �স িনদারুণ আঘােতর িচ� 
সিরয়া যাইেব িক না জািন না। আপনারা চে� �দেখন নাই, �বাধ হয় িবেশষ কিরয়া শুিনেতও অবসর�া� হন নাই। একিব�ু জেলর জন� কত বীর 
িবেঘাের কােফেরর হে� �াণ হারাইয়ােছ। কত সতী পু�ধেন, �ামীরে� বি�ত হইয়া নীরস কে� আ�িবসজ� ন কিরয়ােছ, খ�েরর সহােয় �স �ালা 



য�ণা িনবারণ কিরয়ােছ। কত বালেকর ক� শু� হইয়া "জল জল" রব কিরেত কিরেত ক�েরাধ এবং বাে�াধ হইয়ােছ, আভােস, ইি�েত জেলর 

কথা মেনর সিহত �কাশ কিরয়া, জগৎ কা�াইয়া জগৎ ছািড়য়া িগয়ােছ। �াতৃগণ! আর কত শুিনেব? আমােদর �িত �লাম�েপ, �িত র�িব�ুেত 
এিজেদর অত�াচার-কািহনী জািগেতেছ। মিদনার িসংহাসেনর দদু�শা, রাজপিরবােরর বি�দশা, তাঁহােদর �িত অত�াচার, অিবচােরর কথা শুিনয়া 
আমরা বুি�হারা হইয়ািছ; আজরাইল (�গ�য় দূেতর নাম। িযিন জীবেনর �াণ হরণ কিরয়া লইয়া যান, তাঁহারই নাম আজরাইল।) স�েুখ ব� 
পািতয়া িদয়ািছ; মৃতু�মুেখ দ�ায়মান হইয়ািছ।" 

"ঈ�র মহা�, তাঁহার কায�ও মহৎ। �কা� সূে� �কা� সমেয় কাহার �িত িতিন িক ব�ব�া কেরন, তাহা িতিনই জােনন। মিদনার বীরে�� কােসেমর 
�শাক িক আমরা ভুিলয়ািছ? �ভু �হােসেনর কথা িক আমােদর মেন নাই! �ভু-পিরবার এখেনা বি�খানায়। নূরনবী �মাহা�েদর �াণতুল� ি�য় 
পিরজন এখেনা এিজেদর বি�খানায় কেয়দ-এ কী শুিনবার কথা! না-চে� �দিখবার কথা। মার কােফর, �ালাও নগর-আসুন আমােদর সে�।" 

এই সকল কথা কিহয়া নগেরর পেথ পেথ, দেল দেল, মার মার শে� হািনফার �সন�গণ ছু�ল। গাজী রহমান, ম�হাব কা�া �ভৃিত জয়নাল 
আেবদীনেক লইয়া �কাশ� রাজপেথ চিলয়ােছন। রাজপুরী িনকটবত�, বি�গৃহ িকছুদূের! গাজী রহমােনর আ�ায় গমনেবগ �া� হইল। সে�ত-িচ� 
সমুদয় �সন� দােম�-রাজপেথ, �য �য পেদ, �য ভােব দাঁড়াইয়ািছল, �স �স পদ �স �ােনই রািখল। িক সংবাদ? ব�� হইয়া সকেলই জয়নাল আেবদীেনর 
চ�াতেপাপির� পতাকা �িত দিৃ�িনে�প কিরেলন। �কানরূপ িবরূপ বা িবপয�য় ভাব �দিখেলন না, জাতীয় িনশান �হিলয়া-দিুলয়া �গৗরেবর সিহত শূেন� 
উিড়েতেছ। জয়বাজনা সমভােব বািজেতেছ। গাজী রহমান অ�পৃে� থািকয়াই ম�হাব কা�া, ওমর আলী এবং আে�ল আলীর সিহত কথা 
কিহেতেছন। অ�সকল �ীবাবে� ি�রভােব দ�ায়মান-িক� সমেয় সমেয় পু�গু� �হলাইয়া ঘুরাইয়া কণ��য় খাড়া কিরয়া �াভািবক চ�লতা ও �তজ 
ভােবর পিরচয় িদেতেছ।  

গাজী রহমান বিলেলন, "রাজপুরী িনকটবত�, বাদশা নামদােরর �কান সংবাদ পাইেতিছ না।" 

ম�হাব কা�া বিলেলন, "গু�চর স�ািনগণ যু�ে�ে�ই আেছ। এ পয�� সংবাদ নাই, এ কী কথা! কারণ কী?" 

"যু�াবসােন, িক িবজেয়র �শষ মু�েত� , আপন �সন�সাম�, ভারবাহী, সংবাদবাহী, �ধান �ধান �যাধ এবং �সনানায়কগেণর �িত িবেশষ মেনােযাগ 
রািখেত হয়। িবজয় আনে� �ক-�কাথায়-কাহার প�ােত মার মার শে� মােতায়ারা হইয়া ছু�েত থােক, িকছুই �ান থােক না। �স সময় বড়ই সতক�  

ও সাবধান হইয়া চিলেত হয়। আপন দলবল ছািড়য়া �ক-কাহার প�াৎ কতদূর তাড়াইয়া যায়, �স �ান �ায় কাহােরা থােক না। এই অব�ায় যু�-
জেয়র পেরও অেনক �জতা সামান� হে� �াণ হারাইয়ােছ। ইহার বহুতর দ�ৃা� আেছ। পলািয়ত শ�গণ িছ�িবি�� হইয়া �ক-�কাথায় লুকাইয়া থােক; 
�ক বিলেত পাের? এিজেদর �সন� বিলেত এক� �াণীও আর যু�ে�ে� নাই। তেব �মাহা�দ হািনফা �কাথায় রিহেলন? এিজেদর �কান সংবাদ পাওয়া 
যায় নাই। িবপ� দেলর �কান সংবাদ এ পয�� পাওয়া যায় নাই। তেব এটা িন�য় কথা �য, িবপ�দেলর সংবাদ শূন�। �মাহা�দ হািনফা �কাথায়, 
আমার �সই িচ�াই এই�ণ অিধকতর হইল। অ�ােরাহী স�ানী পাঠাইেল এখনই সংবাদ আিনেব। আমরা রাজপুরী পয�� যাইেত যাইেত যু� �ােনর 
সংবাদ অবশ�ই পাইব-আশা কির।"  

আেদশমা� স�ানী দূেতর অ� ছু�ল। শু�-িনশােনর অ�ভাগ আেরাহীর ম�েকাপির বায়ুর সিহত �ীড়া কিরেত লািগল।  

গাজী রহমান পুনরায় ম�হাব কা�ােক সে�াধন কিরয়া বিলেত লািগেলন, "নগের �েবশ সময় পৃথ� পৃথ� পেথ �সন�দলেক �েবশ কিরেত অনুমিত 
�দওয়া হইয়ােছ। �য িদক হইেত �য দল রাজভবন পয�� যাইেব, �স িদক র�ার ভার তাহােদর উপর থািকেব। �য পয�� পুরীমেধ� দীন �মাহা�দী িনশান 
উিড়েত না �দিখেব, জয়নাল আেবদীেনর িবজয় �ঘাষণা যত�ণ পয�� কেণ� না শুিনেব, �স পয�� �কান দলই পুরীমেধ� �েবশ কিরেত পািরেব না। 
�মাহা�দ হািনফার সংবাদ না জািনয়া এিজ�-পুরীেত �েবশ কিরেত ই�া হইেতেছ না।" 

"ভালই, সংবাদ না জািনয়া এিজ�-পুরীেত যাইব না। ভাল কথা, এই অবসের বি�গণেক উ�ার কিরেল �িত িক?" 

"না, না, তাহা হইেত পাের না। অে� মহারােজর সংবাদ, তাহার পর পুরী-�েবশ। পুরী-�েবশ কিরয়াই সব�াে� রাজিসংহাসেনর ময�াদা র�া; পের 
বি�েমাচন।" 





গাজী রহমান, ম�হাব কা�া, ওমর আলী ও অন�ান� রাজগণ মহারাজািধরাজ জয়নাল আেবদীনেক িঘিরয়া "িবসিম�া�" বিলয়া পুরীমেধ� �েবশ 
কিরেলন। পুরীমেধ� এক� �াণীও তাঁহােদর নয়নেগাচর হইল না। সকলই রিহয়ােছ, �যখােন যাহা �েয়াজন, সকলই পিড়য়া রিহয়ােছ, এখনই �যন 
পুরবাসীরা �কাথায় চিলয়া িগয়ােছ। �া�েণ উপি�ত হইেলন। �সখােনও ঐ ভাব, �কহই নাই। অ�ধারী, অ�ােরাহী, পদািতক �ভৃিত যাহা িকছু 
নয়নেগাচর হয়, সকলই তাঁহােদর। �েম তৃতীয় �া�েণ উপি�ত। �সখােনও ঐ কথা। গৃহসাম�ী �যখােন �যরূপ সাজান, �ক তাহাই আেছ, �কানরূপ 
রূপা�র হয় নাই। এখনই ছািড়য়া-এখনই তাড়াতািড় �ফিলয়া �যন �কাথায় চিলয়া িগয়ােছ। এইরূপ �াসােদর পর �াসাদ, ক�া�ের ক�, �শেষ 
অ�ঃপুরমেধ� �েবশ কিরেলন। কী আ�য�-�সখােনও �সই ভাব। সকলই আেছ,-রাজপুরীমেধ� যাহা যাহা �েয়াজন, সকলই রিহয়ােছ! িক� তাঁহােদর 
আপন �সন�-সাম� ও তুরী-�ভরী িনশানধািরগণ ব�তীত অন� কাহােকও �দিখেত পাইেলন না। কে� কে� স�ান কিরয়াও জন �াণীরও �দখা পাইেলন 
না। ভােব �বাধ হইল, �যন �কান গু� �ােন লুকাইয়া রিহয়ােছ। �কাথায় �য গু� �ান? তাহার �কান স�ান কিরেত পািরেলন না। জেয়র পর-যু� 
জেয়র পর, িবপ� রাজপুরী �েবেশর পর,-রাজ�াসাদ অিধকােরর পর যাহা হইয়া থােক, তাহা হইেত আর� হইল। দইু হে� লুট। �থম �সন�গেণর 
লুট, �য যাহা পাইল �স তাহা আপন অিধকাের আিনল। কত গু� গৃেহর কপাট ভ� হইেতেছ; হীরা, মিত, মিণ, কা�ন, কত রাজবসন, কত 
মিণমু�াখিচত আভরণ, রাজ ব�বহায� �ব� যাহার হে� যাহা পিড়েতেছ লইেতেছ। আর যাহা িন�েয়াজন মেন কিরেতেছ, ভাি�য়া ছারখার 
কিরেতেছ।  

নবভূপিত মহারিথগেণ �বি�ত হইয়া, ঈ�েরর নাম কিরেত কিরেত রাজ�াসােদ উপি�ত হইয়া "আ�হা�িুল�া�" বিলয়া রাজিসংহাসেন উপেবশন 
কিরেলন। িবজয় বাজনা বািজেত লািগল। রাজ-িনশান শতবার িশর নামাইয়া দােম�ািধপিতর িবজয় �ঘাষণা কিরল। অন�ান� রাজগণ নতিশের 
অিভবাদন কিরয়া রাজিসংহাসেনর ময�াদা র�া কিরেলন, এবং র�মাখা শরীের, র�মাখা তরবাির হে� যেথাপযু� আসেন, রাজ-আেদেশ উপেবশন 
কিরেলন। �সন�গণ িনে�ািষত অিস হে� নবভূপিতর িবজয় �ঘাষণা কিরয়া নতিশের অিভবাদন কিরেলন।  

গাজী রহমান রাজিসংহাসন চু�ন কিরয়া বিলেত লািগেলন, "িভ� �দশীয় মহামাননীয় ভূপিতগণ! রাজন�গণ! মাননীয় �ধান �ধান �সন�াধ��গণ! 
�সন�গণ! যু�-সং�বী বীরগণ! এবং সভা� ব�ুগণ! দয়াময় ঈ�েরর �সােদ এবং আপনােদর বলিব�েমর সহােয় ও সাহােয� আজ জগেত অপূব� 
কীিত�  �ািপত হইল। ধেম�র জয়, অধেম�র �য়-তাহারও উ�ল দ�ৃা� �ল� �রখায় ইিতহােসর পৃ�ায় পৃ�ায় অি�ত রিহল। এই দােম�-িসংহাসন আজ 
ব� পািতয়া �য ভূপিতেক উপেবশন �ান িদয়ােছ, ইহা এই নবভূপিতরই �পতৃক আসন। �য কারেণ এই আসন হজরত মািবয়ার করতল� হয়, 
তি�বরণ এই�ণ উে�খ করা ি�রুি� মা�। �বাধ হয়, আপনারা সকেলই তাহা অবগত আেছন। মহা�া মািবয়া �য �য কারেণ এিজেদর �িত নারাজ 
হইয়া যাঁহােদর রাজ� তাঁহািদগেক পুনরায় �িতদান কিরেত কৃতসংক� হইয়ািছেলন, �য �কৗশেল এিজ� মহামান� �ভু হাসান-�হােসনেক ব�না কিরয়া 
এই রাজ� �যভােব আপন অধীেন রািখয়ািছেলন, �স িবষয় কাহােরা অিবিদত নাই। ইমাম বংশ এেকবাের �ংস কিরয়া িনিব�বােদ দােম� এবং 
মিদনারাজ� এক��রূেপ �ভাগ কিরবার অিভলাষ কিরয়া �য �কৗশেল এিজ�-�ভু হাসােনর �াণ িবনাশ কিরয়ািছল, �য �কৗশেল ইমাম �হােসনেক 
নূরনবী �মাহা�েদর রওজা হইেত বািহর কিরয়া �ফায় পাঠাইয়ািছল, তাহা সকেলই শুিনয়ােছন। মহা�া�র কারবালার ঘটনা যিদও আমরা চে� �দিখ 
নাই িক� মিদনাবাসীিদেগর মুেখ �য �কার শুিনয়ািছ তাহা আমার বিলবার শি� নাই। যাহা ঈ�েরর অিভ�ায় িছল, হইয়ােছ। তাহার পর �য �য 
ঘটনা ঘ�য়ােছ, তাহা আপনারা �চে�ই �দিখয়ােছন।  

"�যিদন দােম�-�া�ের আমােদর �শষ আশা-মুসলমান জগেতর �শষ আশা-ইমাম বংেশর একমা� র�, পিব� �সয়দ-বংেশর একমা� অমূল�িনিধ, এই 
নবীন মহারাজ জয়নাল আেবদীনেক এিজদ শূেল চড়াইয়া �াণবেধর আ�া কিরয়ািছল, �সিদন এিজদ ��িরত সি��াথ� দূতবরেক �য-�য কথা বিলয়া 
যুে� �া� িদয়ািছলাম, মহাশি�স�� ভগবান আজ আমািদগেক �সই শুভিদেনর মুখ �দখাইেলন, পূব�-�িত�া র�া কিরেলন। িক� আশা িম�ল না, 
মেনািবকার মন হইেত এেকবাের িবদূিরত হইল না, স�ূণ�রূেপ মেনর আন� অনুভব কিরেত পািরলাম না। ঈ�েরর লীলা �ক বুিঝেব? 
িসংহাসনািধকােরর পূেব� মহারাজ হািনফার তরবাির এিজদ রে� র ি◌ত হইেত �দিখলাম না। �স মহাপাপীর পাপময় �শািণতিব� ু�মাহা�দ হািনফার 
তরবাির বিহয়া দােম� ধরায় িনপিতত হইেত চে� �দিখলাম না। �স ���াচারী পর�কাতর, দােমে�র কল�, মহা�া মািবয়ার মেনােবদনাকারী 
এিজ�-িশর দােম� �া�ের লুি�ত হইেত �দিখলাম না। আে�প রিহয়া �গল। আেরা আে�প এই �য, এই শুভ সমেয় রাজ� �মাহা�দ হািনফােক 
রাজিসংহাসেনর পাে�� উপিব� �দিখলাম না। সমেয় সকলই হইল। িক� সুখসমেয় উপি�ত দইু� অভাব রিহয়া �গল। না-জািন িবধাতা ইহার মেধ� 
কী আ�য� �কৗশল কিরয়ােছন! দয়াময় ভগবান িক �কৗশল কিরয়া �কৗশলজাল িব�াের আ�াজ অিধপিতেক �কাথায় রািখয়ােছন, তাহা িতিনই 
জােনন। �য পয�� স�ান পাইলাম, তাহােত আশ�ার কথা িকছুই নাই। তেব স�ূণ�রূেপ মেনর আন� অনুভব কিরেত পািরলাম না। (আন��িন) 
অেনক শুিনলাম এ জীবেন, অেনক �দিখলাম। আ�য� ঈ�র লীলা! ঈ�রভ�-ঈ�রে�িমকিদেগর সাংসািরক কায� কখেনাই সব�া�ীণ-সু�র হয় না। 
তাঁহারা আজীবন ক�-�কশ-য�ণা �ভাগ কিরয়া িগয়ােছন। পিরবারগণেকও �য সুখ-�া�ে�� রািখেত পািরয়ােছন, তাহাও �দিখলাম। অেনক অ� 

�লাক এই সকল ঘটনায় �কােশ� িকছু বিলেত না পািরেলও মেন মেন অবশ�ই বিলয়া থােক �য, ভ�ে�িমেকর দশাই এইরূপ। 



"পয়গ�রগণ �য ঈ�েরর এত ভালবাসা, এত ি�য়-ি�য়জন, তাঁহারাও সময় সময় মহাকে� পিতত হইয়া মহাদঃুখ �ভাগ কিরয়ােছন। ি�য় ব�ুগণ! 
স�া� সভ�গণ! আপনারা িবিদত আেছন,-হজরত নূহেক তুফােন, ই�ািহমেক আগুেন, মানবচে� কতই-না ক� পাইেত হইয়ােছ!-আর �দখুন! হজরত 
�সােলমান রাজা ও পয়গ�র।-রাজা �কমন?-সব��াণীর উপর রাজ�, সব�জীেবর উপর আিধপত� ও অিধকার। পিরবার-পিরজন ও �সন�-সাম�সহ 
সুসি�ত িসংহাসন এই জগ��াপী বায়,ু-মাথায় কিরয়া শূেন� শূেন� বিহয়া লইয়া যাইত। সামান� ইি�েত �দব-�দত�-দানব-পরী �যন সাগের-জ�েল-
পব�েত �কাথায় �ক লুকাইত, আর সহেজ স�ান পাওয়া যাইত না। এমন �য �দব-�দত�-দানব-দলন নরিক�র পূিজত ভূপিত ও পয়গ�র, তাঁহােকও 
মহািবপেদ পিতত হইেত হইয়ােছ। তাঁহার হ�ি�ত মহােগৗরবাি�ত শি�শালী অ�রুীয়ক হারাইয়া চি�শ িদবস িক ক�ই না �ভাগ কিরয়ািছেলন। 

িবিধর িবধােন এক ধীবেরর িনকট মজিুর�রূপ �দিনক দইু� মৎ��া� হইেবন-িনয়েম চাকির �ীকার কিরয়া উদরাে�র সং�ান কিরেত 

হইয়ািছল। চাকির বাঁচাইেত মৎে�র �বাঝা মাথায় কিরয়া বাজাের িব�য় কিরেত হইয়ািছল। বাধ� হইয়া দােয় পিড়য়া ধীবরকন�া িববাহ কিরেত 

প�াৎপদ হইেত িক অস�িত �কাশ কিরেত সাধ� হয় নাই-পােরন না। এত বড় মহাবীর হজরত �মাহা�েদর িপতৃব� আমীর হামজা। �কােরশ বংেশ 
�কন, সম� আরব �দেশ যাঁহার তুল� বীর আর �কহ িছল না, �সই মহাবীর হা�জােকও একটা সামান� �ীেলাকহে� �াণ িদেত হইয়ািছল। পয়গ�রই 
হউন, আর মহাবীর গাজীই হউন, উ� ম�েক, উ�েগৗরেব িন�লে� পির�ার-পির�� শু�বসেন এই মায়াময় �হিকনী ধরণী পৃ� হইেত সিরয়া 
যাইেত �কহই পাের না-ইহােত মহারাজ হািনফা আমােদর আ�াজ অধী�র �য অ�তশরীের িন�ল�ভােব সব�িদেক সুবাতাস বহাইয়া িবজয়িনশান 
উড়াইয়া িবজয়ড�া বাজাইয়া জগেত অ�ু� কীিত� �� �াপন কিরয়া সুখ-�া�ে�� যাইেবন ইহা কখেনাই িব�াস হয় না! মহােকৗশেল অি�তীয় 
ঈ�েরর এ লীলার অথ� �ক বুিঝেব? এ গু� রহস�েভদ �ক কিরেব? ধািম�ক এবং ঈ�র-��িমক জীবনই কী এত ক�কময়-�স জীবেনর কী এত িবপদ,-
এত য�ণা! অে�িমক অধািম�ক এ জগেত এক �কার সুখী। অেনক কায� সু�র মত সব�া�ীণসু�েরর সিহত স�� কিরয়া লয়।  

"ঈ�র-��িমকগণ এবং তাঁহােদর পিরবারগণ িক �কাের সংসারচে�র আবেত�  পিড়য়া এত �কশ, এত দঃুখ �ভাগ কেরন, কারণ হয়ত অেনেকই 
অনুস�ান কেরন নাই। বুিঝেল এ �ে�র উ�র �বাধ হয় অিত সহেজ মীমাংসা হয়। ��িমেকর ��ম পরী�াই ইহার মূলত� এবং তাহাই উে�শ�। �দিহক 
ক� জগেত িকছুই নেহ। আ�ার বল এবং পরকােলর সুখই যথাথ� সুখ। অন�ধােমর অন� সুখেভাগই যথাথ� সুখ-সে�াগ! 

"দােম�নগেরর মাননীয় ব�ুগণ! আপনারা পূব� হইেতই ইমাম-বংেশর �িত মেন মেন ভি� ও ��া কিরয়া আিসেতেছন, তাহার �মাণ ইিতপূেব� 

আমােদর এই নবীন ভূপিতর কারাগার অব�ায় �খাৎবা পাঠ সমেয় ঘটনার কথায় শুিনয়ািছ। ভাগ��েম অদ� �চে�ই �দিখেতিছ। ঈ�র ইঁহােদর 
ম�ল করুন। রাজানু�হ িচরকাল ইঁহােদর �িত সমভােব থা�ক। ইহাই �সই সব�াধী�েরর িনকট কায়মেন �াথ�না কির।" 

দােম�-নগর� ইমামভ� দলপিতগেণর মধ� হইেত মহাস�া� এবং মাননীয় �কান মেহাদয় দ�ায়মান হইয়া বিলেত লািগেলন, "আমরা িচরকালই 
হজরত নূরনবী �মাহা�েদর আ�াবহ দাসানুদাস, মহাবীর হজরত মুরতজা আলীর িচরভ�। মেধ� কেয়ক িদন মহামিহম হজরত মািবয়ার আনুগত� 
�ীকার কিরয়া িনি��ভােব ধম� কম� র�া কিরয়া সংসার যা�া িনব�াহ কিরয়ািছ। হজরত মািবয়ার পীড়ার সময় হইেতই আমােদর দদু�শার সূচনা 
আর� হইয়ািছল। তাহার পর মি��বর হামােনর অপদ� হওয়ায় এবং এিজ� দরবাের বৃ� ম�ীর বয়স-�দােষ বুি�-িবেবচনায় �ম জি�য়ােছ, 
মারওয়ােনর িবেবচনায় এই কথা সাব�� হওয়ার পর হইেতই আমােদর দদু�শার-পথ সহেজই পির�ার হইয়ােছ। আর �কাথায় যাই, এই �কার 
জীব�তৃ�ায় হইয়া দােমে� বাস কিরেতিছলাম। এই�েণ দয়াময় জগদী�র, যাঁহােদর রাজ�, তাঁহােদর হে�ই পুনঃ অপ�ণ কিরেলন; আমােদর �ালা, 
য�ণা, দঃুখ সকলই ইহকাল পরকাল হইেত উপশম হইল। আমরা দইু হ� তুিলয়া সব�শি�মান ভগবান সমীেপ �াথ�না কিরেতিছ �য, মহারাজািধরাজ 
জয়নাল আেবদীেনর রাজমু�ট িচরকাল অ�ুণ�ভােব পিব� িশের �শাভা করুক। আমরাও মেনর সিহত রাজেসবা কির, পুণ�ভূিম মিদনার অধীন� 
হইয়া িচরকাল �গৗরেবর সিহত সংসারযা�া িনব�াহ কিরেত থািক। মিদনার অধীনতা �ীকার কিরেত কাহার না ই�া হয়? আমরা সব�া�ঃকরেণ 
মহারাজ জয়নাল আেবদীেনর ম�ল কামনা কির। আজ মেনর আনে� নবীন মহারােজর িবজয় �ঘাষণা কিরয়া মেনর আেবগ দূর হইল। শাি�-সুেখ 
সুখী হইয়া ভাগ�বান হইলাম।"  

ব�ার কথা �শষ হইেত-না-হইেতই শাহী দরবার হইেত সহ�মুেখ "জয় জয়নাল আেবদীন" রব উ�ািরত হইয়া �বািহত বায়ুর সিহত �িতেযািগতায় 
�িত�িন হইেত লািগল, "জয় জয়নাল আেবদীন!" সকেলই নতিশের নবীন মহারােজর িসংহাসন চু�ন কিরেলন এবং যেথাপয�ু উপেঢৗকনািদ 
রাজেগাচর কিরয়া অধীনতা �ীকার কিরেলন। ইহকাল এবং পরকােলর আ�য়দাতা, র�াকত� া বিলয়া শত শত বার িসংহাসন চু�ন কিরেলন। �স 
সময় সািদয়ানা বাদ� বািদত না হইয়া রণবাদ�ই বািজেত লািগল। কারণ এিজেদর �কান সংবাদ নাই, এিজ�-বেধর �কান সমাচার�া� হওয়া যায় 
নাই। দরবার বরখা� হইল। মহারাজ জয়নাল আেবদীন, গাজী রহমােনর ম�ণায়, জননী, ভ�ী এবং অন�ান� পিরজনেক বি�গৃহ হইেত রাজপুরী 

মেধ� আনয়ন কিরেত ওমর আলী ও আে�ল আলী সহ রাজ�াসাদ হইেত বি�গৃেহ যা�া কিরেলন। অন�ান� রাজগণ িকি�ৎ িব�াম সুখ �য়াসী হইয়া 
িব�াম-ভবেন গমন কিরেলন। �াের �াের �হরী খাড়া হইল। �সন�াধ��গণ, �সন�গণ, দােম� �সন�িনবােস যাইয়া, সি�ত ক� সকল িনিদ��রূেপ 

�হণ কিরয়া িব�াম-সুখ অনুভব কিরেত লািগেলন। 



তৃতীয় �বাহ 

দয়াময় ভগবান! �তামার �কৗশল-�বাহ কখন �কান পেথর কত ধাের �য অিবরত ছু�েতেছ, কৃপাবাির কখন কাহার �িত কত �কাের কত আকাের 
�য ঝিরেতেছ তাহা িনণ�য় কিরয়া বুিঝবার সাধ� জগেত কাহােরা নাই। �স লীলা-�খলার যথাথ� মম� কলেমর মুেখ আিনয়া সকলেক বুঝাইয়া িদবার 
�মতাও �কান কিবর ক�নায় নাই। কাল জয়নাল আেবদীন দােম� কারাগাের এিজ�হে� বি�, �াণভেয় আ�ল; আজ �সই দােম�-িসংহাসন তাঁহার 
বিসবার আসন, রােজ� পূণ� অিধকার, রাজপুরী পদতেল, ল� ল� �কা� �কা� �াণ তাঁহার করমুি�েত। কাল বি�েবেশ বি�গৃহ হইেত পলায়ন, শূেল 
�াণবেধর �ঘাষণা শুিনয়া পব�ত-গুহায় আ�েগাপন, িনশীথ সমেয় �জন-হে� পনুরায় বি�, িচর শ� মারওয়ান সহ এক� এক সময় বি�; আর 
হামান জীবেনর মত ব�ন-দশা হইেত মুি�লাভ কিরয়ােছ, আর জয়নাল আেবদীেনর িশের রাজমু�ট �শাভা পাইেতেছ। ধন� �র �কৗশলী। ধন�, ধন� 
�তামার মিহমা! 

আবার এ কী �দিখেতিছ! এখনই কী �দিখলাম, আবার এখনই-বা কী �দিখেতিছ! এই িক �সই বি�গৃহ! �য বি�গৃেহর কথা মেন পিড়েল অ�রা�া 
কাঁিপয়া উেঠ, �দেয়র �শািণতাংশ জেল পিরণত হয়, এ িক �সই বি�গৃহ! �য সূয�ািধকাের একবার �দিখয়ািছ, এখেনা �স অিধকার িবলু� হয় নাই, 

এখেনা �স �লািহত সােজ সািজয়া পররােজ� �দখা িদেত জগৎ-চে� চ�ুর অ�রাল হয় নাই, ইহারই মেধ� এই দশা! এত পিরবত� ন! কই, �স যমদূত-
সদশৃ �হরী কই? �স িনদ�য় িন�ুেররাই বা �কাথায়? শাি�র উপকরণ �লৗহশলাকা, িজি�র, কটাহ, মুষল, সকলই পিড়য়া আেছ। জীব� জীব �কাথায়? 
কই, কাহােকও �তা �দিখেতিছ না? �কবল �দিখেতিছ-জীবন-শূন� �দহ আর চম�-শূন� মানব শরীর! 

�কন নাই? এিদেক এক� �াণীও নাই। �যিদেক থািকবার �সিদেক আেছ। �ভু �হােসন পিরবার �যিদেক বি�, �সিদেকর �কান পিরবত� ন হয় নাই। �সই 
ক�িননাদ, �সই �ীকে� আত� িবলাপ, �সই মম�াি�ক �বদনাযু� গত কথা, িক� ভাব িভ�, অথ� িভ�, ক� িভ�।- 

হায়! �কাথায় আিম-জয়নাব। সামান� ব�বসায়ী দীনহীন দিরে�র �লবধূ। �দিহক �েমাপািজ�ত সামান� অথ�াকা��ীর সহধিম�ণী, রাজাচার, 
রাজব�বহার-রাজপিরবারগেণর অিত উ� সুখ-সে�ােগর সিহত আমার স�� িক? আিম রাজ অ�ঃপুের �কন? মিদনার পিব� রাজপুরী মেধ� 
জয়নােবর বাস অিত আ�য�! দােমে�র রাজকারাগাের বি�নী, �স আেরা আ�য�। আমার সিহত এ কারাগৃেহর স�� িক? হায়! আমার িনজ 
জীবেনর আিদ অ� ঘটনা মেনােযােগর সিহত ভািবয়া �দিখেল �ত�� �মােণর সিহত স�মাণ হইেব, এই হতভািগনীই িবষাদ-িস�ুর মূল। জয়নাবই 
এই মহা�লয় কাে�র মূল কারণ। হায়! হায়! আমার জন�ই নূরনবী �মাহা�েদর পিরবার-পিরজন �িত এই সাংঘািতক অত�াচার! হায় �র! আমার 
�ান �কাথা? আিম পাপীয়সী! আিম রা�সী! আমার জন� 'হািবয়া' নরক�ার উ�ঘা�ত রিহয়ােছ। কী পিরতাপ! আমারই জন� জােয়দার �কামলা�ের 
িহংসার সূচনা। এ হতভািগনীর রূপ গুেণই জােয়দার মেনর আগুন ি�গুণ ি�গুণ প�গুেণ বৃি�। অবলা �ােণ কত সিহেব? পিত�াণা ললনা আর কত 
সহ� কিরেব? সপ�ীবােদ মেনর আগুন িনব�াণ হয়? সপ�ী ছািড়য়া �শেষ �ামীেকই আ�মণ কের। মন যাহা চায় িনয়িতর িবধান থািকেল তাহা পাইেত 
কত�ণ! খুিঁজেলই পাওয়া যায়। মায়মুনার মেনাসাধ পূণ� কিরেত জােয়দার �েয়াজন। জােয়দার মেনাসাধ পূণ� কিরেত মায়মুনার আবশ�ক। সমেয় 

উভেয়র িমলন হইল, �সানায় �সাহাগা িমিশল। �শেষ নারী-হে� উহু! মুেখ আিনেতও �দয় ফা�য়া যায়। িবষ-মহািবষ। (নীরব)।  

কেণ� শুিনেতেছন, নগেরর জনেকালাহল, �সন�গেণর �ভরব িননাদ-কাড়া-নাকাড়া দামামার িবেঘার �রাল। মেধ� মেধ� জয় উ�াস সিহত জয়নাল 
আেবদীেনর নাম। মৃদমুৃদ ু�ের বিলেত লািগেলন,-এ কী! আিজ আবার এ িক শুিন! এত জনেকালাহল িকেসর জন�? অেনক�ণ ি�রকেণ� ি�র মেন 
রিহেলন, িকছুই বুিঝেত পািরেলন না। অন�িদেক চািহয়া �দিখেলন, বি�গৃেহর �াের �াের �যখােন রি�গণ পাহারা িদেতিছল, �সখােন �কহই নাই।-
সমুদয় �ার উ��ু। দি�েণ চািহয়া �দিখেলন, িবিব সােলমা, সাহারবানু, হাসেনবান ু�ান বদেন নীরেব বিসয়া রিহয়ােছন। �েণ �েণ সাহারবান ু
কাতরকে� বিলেতেছন, "ওের বা�। বাবা জয়নাল! তুই �কাথা �গিল বা�? তুই আমার �কােল আয় বা�!"-জয়নাল �য �ােন বিসয়ািছেলন �সই 
�ােনই রিহেলন এবং পূব� কথা বিলেত লািগেলন।  

উহু! িবষ!-জােয়দার হে� িবষ!! যিদ জয়নাব হতভািগনী হাসােনর দাসীে�ণী মেধ� পিরগিণতা না হইত, যিদ রূপ-গুণ না থািকত, যিদ 
�ামীেসাহািগনী না হইত, তাহা হইেল জােয়দার হে� কখেনাই িবষ উ�ত না। মায়মুনার কথা কখেনাই শুিনত না।-এই হতভািগনীর জন�ই িবষ! 
এিজ� মুেখ শুিনয়ািছ, �সন� সাম� লইয়া মৃগয়া যাইেত গবা�-�াের আমােক �দিখয়ািছল। কত চ�ু এিজে�ক �দিখেত আ�হ �কাশ কিরল, আিম নািক 
ঘৃণার চে� �দিখয়া গবা�-�ার ব� কিরয়া িদয়ািছলাম। আমার �তা িকছুই মেন হয় না, পািপ� আেরা বিলল, �স িদন আমার ম�েকাপির িচ�র 
সংল� মু�ার জািল িছল। কেণ� কণ�াভরণ দিুলেতিছল। িছ িছ! �কন গবা�-�ার খুিলয়া দাঁড়াইয়ািছলাম, �সই �ল�ণ গবা�-�াের অব�ানই আমার 
কাল হইয়ািছল। এই মহা দঘু�টনার �ধান কারণই গবা�-�াের অব�ান। িবনা এখন বুিঝলাম, �সই সািহনামার মম�। এখন বুিঝলাম, রাজ�াসােদ 



আবদলু জা�ােরর আ�ান। এখন বুিঝলাম সামান� দির� গৃেহ রাজ কােসেদর নামা লইয়া গমন, আবদলু জা�ােরর িনম�েণর ম�ণা সকলই চাতুরী। 
এরূপ আ�ান আদর সমাদর নামা ��রণ সকলই আমার জন�। এিজেদর চাতুরী আবদলু জা�ার িক বুিঝেব? রাজজামাতা হইয়া আশার অিতির� 
সুখেভাগ কিরেব, সামান� ব�বসায়ী সামান� অেথ�র জন� �য লালািয়ত �সই রাজ�মারী সােলহােক লাভ কিরয়া জীয়ে� �গ�সুখ �ভাগ কিরেব, নরেলােক 
বাস কিরয়া �গ�য় অ�রার সিহত িমিলত হইয়া পরমা�ােক শীতল কিরয়া সখুী হইেব। �সই আশােতই আমােক িবনা অপরােধ পিরত�াগ কিরল। কী 
িন�ুর। কী িনদ�য়! কী কপট! �সই শািহনামা �াি�র পূব��ণ, আমার দঃুখ �দিখয়া কত আে�প, কত মেনােবদনা �কাশ,-কী কপট! র�নশালাকােয� 
অি�র উ�ােপ মুেখ ঘম�-িব� ুমু�া িব� ুআকাের ফু�য়ািছল। ছাই কয়লার কািল বে� হে� লািগয়ািছল। স�েুখ দপ�ণ ধিরয়া দপ�েণ আমার ছায়া 
আমােক �দখান হইল, টাকা থািকেল িক এত দঃুখ �তামার হয়? আমার �ােণ িক ইহা সহ� হয়! কত �কার আে�প কিরয়ািছল, তাহার �ত�� ফল 
হােত হােত �দখাইল। �সই িদনই দােমে� যা�া।-রাজ�াসােদ সাদের গৃহীত। �যমিন ��াব অমিন অনুেমাদন।-আমােক পিরত�াগ। ধন� িবিব সােলহা! 
�� উ�র কিরেলন-এক �ীর সিহত যখন এই ব�বহার-অথ�েলােভ িচর�ণয়ী ি�য় প�ীেক পিরত�াগ। আর িব�াস িক? িববােহ অ�ীকার-�যমন কম� 
�তমিন ফল। এিজেদরই জয়! এিজেদরই মন-আশা পূণ�। �কৗশেল জয়নাবেক হ�গত কিরবার উপায়পথ আিব�ার। আবদলু জা�ােরর হা-হুতাশ-
পিরতাপ সার। রাজপুরী হইেত গু�ভােব বিহগ�ত-জনতার মেধ� আ�েগাপন। সংসাের ঘৃণা, পিরণােম ফিকরী �হণ। সকলই �সই ই�ামেয়র ই�া! 
আমার অদেৃ� যাহা �লখা িছল তাহা হইয়া �গল। িবধবা হইলাম। পূণ� বয়েস �ামী সুেখ বি�ত হইলাম। আর �কাথায়? �কাথায় যাইব। িপ�ালেয় 
আিসলাম।  

পাপা�া এিজ� মেনাসাধ পূণ� কিরবার আশা পথ পির�ার কিরয়া অ�-প�াৎ না ভািবয়া তাহার িনজ মেনর ভাব ও গিত অনুসাের কােসদ 
পাঠাইবার ি�র িস�া� কিরয়ািছল। �ীেলাক যাহা চায় তাহাই আমার আেছ। ধনর� অল�ােরর �তা অভাব নাই। তাহার উপর দােম�রােজ�র 
পাটরাণী। �ভু হাসােনর ��াব শুিনয়া এিজেদর ধনর� পদময�াদা দােমে�র িসংহাসন এই পােয় দূের িনে�প কিরয়া �মাে�েমর �শষ ��ােবই �ীকৃত 

হইলাম, পিরণয়-�ি� িছ� হওয়ার পর আর সংসাের মন িল� হইল না। পরকােলর উ�ার িচ�াই �বিশ হইয়ািছল। জগৎ িকছু নয়-সকলই অসার। 
ধনজন-�ামী-পু�-মাতা-িপতা �কউ কাহার নয়, যা িকছু সত�, স�ূণ� সত� �সই সৃি�কত� া িবধাতা। পরকােল মুি� হইেব, �সই আশােতই �ভু 
হাসােনর মুখ পােনই চািহলাম। িক� বড় ক�ন �ে� পিড়লাম! একিদেক ধম� ও পরকাল অন�িদেক জগেতর অসীম সুখ,-অেনক িচ�ার পর �থম 
স�ে�র িদেকই মন টািনল। মহারাণী হইেত ই�া হইল না। সময় কা�য়া �গল, �বধব��ত সা� হইল। সমেয় �ভু হাসােনর দশ�ন লাভ হইল। 
ঈ�রকৃপায় �স সুেকামল পদেসবা কিরবার অিধকািরণী হইলাম। �ভু ধম�শা�মেত আমার পািণ�হণ কিরেলন। আবার সংসারী হইলাম। �ভু হাসান 
অিত সমাদের মিদনায় লইয়া িনজ অ�ঃপুের আ�য় িদেলন। নূতন সংসাের অেনক নূতন �দিখলাম। পিব� অ�ঃপুের পিব�তা, ধম�চচ� া, ধম�মেত 

অনু�ান, ধম�ি�য়া অেনক �দিখলাম; অেনক িশিখলাম। মুি�ে�ে� আশালতার অ�ুিরত ভাব �দিখয়া মেন কথি�ৎ শাি�লাভ হইল। িক� 
সংসারচে�র আবেত�  পিড়য়া-সপ�ী মেনাবাদ িহংসা আগুেন �িলয়া-পুিড়য়া খাক হইেত হইল। তাহােতই বুিঝলাম, জগেত সুখ �কাথাও নাই। �দিহক 
জীবেন মেনর সুখ �কান �ােনই নাই। রাজা �জা ধনী িনধ�ন দঃুখী িভখারী মহামানী মহামিহমা বীরেকশরী আ�িরক সুখ স�ে� সকেলই সমান-
রাজরাণী িভখািরণী ধনীর সহধিম�ণী দঃুিখনীর নি�নী সকেলরই মেনর সুখ সমতুল�।-�ােণ আঘাত লািগেল মুখ ব� থােক না। পিব� পুরীমেধ� 
থািকয়া এই হতভািগনী-সপ�ীবােদই সমিধক মেনােবদনা �ভাগ কিরয়ােছ। সপ�ীসহ একে� বাস, এক �কার জীয়ে� নরক �ভাগ। আিম িক� �কােশ� 
িছলাম ভাল। কারণ �যখােন �ভুর আদর,-�সখােন অেন�র আদেরর দঃুখ িক? সপ�ীবােদও রহস� আেছ।-�যখােন সপ�ীবাদ �সইখােনই শুনা যায় 
�ামী-চে� কিন�া �ীই আদেরর ও পরম রূপবত�-পূেব� জােয়দার ভাগ�াকােশ �য �য �কাের �ামী-ভালবাসার তারকারািজ ফু�য়া চমিকয়ািছল,-
আমার ভাগ�িবমােনও তাহাই ঘ�ল। আিমই যখন কিন�া �ী, �ামী-ভালবাসার আিমই স�ূণ� অিধকািরণী। সাধারণ মেত আিমই �ামীর �দয়-
অ�র-�াণ �ষাল-আনা অিধকার কিরয়া বিসয়ািছ-এই কারেণ আিম জােয়দার চে�র িবষ। এই কারেণই �ামীবেধ মহা িবেষর আ�য়। এ িক িবেষর 
কথােতই এত কথা মেন হইল? �ভু অ�ঃপুের জােয়দার চে�র িবষ, �ল� অ�ার হইয়াই বাস কিরেত হইল। �ামীর হাব-ভাব িবচার-ব�ব�ায় িতন 
�ী মেধ� �কােশ� ইতরিবেশষ িকছুই িছল না। জােয়দার চে� আিম যাহা-িক� হাসেনবানুর চে� তাহার িবপরীত। �ামীগত-�াণ �ামীেক অকপেট 
�দেয়র সিহত ভালবােসন। �সই ভালবাসা-�ামীর গু� ভালবাসা আমােক ভািবয়া-ভালবাসার ভালবাসা �ােন আমােকও �দেয়র সিহত 
ভালবািসেলন। িব�াস কিরেলন-ভালবাসার কারণ আর আমার মেন হইল �য, সপ�ী জােয়দা তাঁহার অ�ের �য �কার দঃুখ িদয়ািছল, আমা �ারা 
তাহার পিরমাণ অনুযায়ী পিরেশাধ হইল ভািবয়াও �বাধ হয় আিম ভালবাসা পাইলাম। জােয়দােক িতিন �য �কাের িবষনয়েন �দিখেতন, জােয়দা 
আমােক �সই িবষনয়েন �দিখেত লািগল। সুতরাং শ�র শ� িম�। ইহােতই আিম হাসেনবানুর ি�য়-সপ�ী। সপ�ী স�ক�  িক� ��েহ-আদের-
ভালবাসায় ি�য়তমা সেহাদরা। �জ��া ভিগনী কিন�ােক �য �য �কােরর সুিম� বচেন উপেদশ আ�ায় সতক�  কেরন, হাসেনবানু আমােক �সই �কাের 
ভালবাসার সিহত নানা িবষেয় সাবধান সতক�  কিরেলন। আিমও তাঁহােক ভি�র চে� �দিখয়ািছ, এপয�� �দিখেতিছ। �কান সমেয় জােয়দা িবিবর 
সিহত �চােখ মুেখ নজর পিড়েল সব�নাশ, �স তী� চাহনীর ভাব �যন এখেনা আমার চে�র উপর আঁকা রিহয়ােছ �বাধ হয়। পােরন �তা চে�র �তেজ 
আমােক দ� কিরয়া ছাই কেরন, জীব� �গাের পুিতেত পািরেলই �যন িন�াস �ফিলয়া বাঁেচন। এমিন �রাষ, এমিন িহংসার �তজ �য অমন সু�র 
মুখখািন আমার মুেখর উপর নজর পিড়েতই �যন িবকৃত হইত, �ক �যন এক �পয়ালা িবষ,-মুেখর উপর ঢািলয়া িদত। িকছু িদন যায়, এক িদন অিত 
�তূ�েষ �মেঘর গুড় গুড় শে�র ন�ায় ড�া, কাড়া-নাকাড়া �িন কােন আিসল। মেন আেছ-খুব মেন আেছ। �ভাত হইেত না হইেতই মিদনাবাসীরা 



ঈ�েরর নাম কিরয়া বীরমেদ মািতয়া উ�ল; �দিখেত �দিখেত যুবা বৃ� সকেলর শরীেরই চম�, বম�, তীর, তরবাির �শাভা পাইেত লািগল। রূেপর 
আভা, অে�র আভা, সি�ত আভায়, সমুিদত িদনমিণর অি�তীয় উ�লাভা সমেয় সমেয় �যন মিলন �বাধ হইেত লািগল।  

�ভুও সি�ত হইেলন। বীরসােজ সািজেলন। �স সাজ আমার চে� �সই �থম। এখেনা �যন চে�র উপের ঘুিরেতেছ। �দিখলাম, �ভুই সকেলর �নতা; 
িকছু�ণ পেরই �দিখ, বীর�সিবনী মিদনার বীরা�নাগণ মু�েকেশ অিসহে� দেল দেল �ভুর িনকেট আিসয়া যুে� যাইেত ব��তা �কাশ কিরেলন। 
কাহার সিহত যু�-�ক �স �লাক-�য �েলর �লবধূরা পয�� অিসহে� �স মহাপাপীর িবরুে� দ�ায়মান হইয়ােছ? �শেষ শুিনলাম এিজেদর আগমন, মিদনা 
আ�মেণর উপ�ম। ধন� মিদনা! িবধম�র হ� হইেত ধম� র�া, �াধীনতা র�া, জাতীয় জীবন র�া �হতু নারী-জীবেন রণ-�বশ, �কামল কের �লৗহ 
অ�! �দেয়র সিহত �তামার নম�ার কির।  

�ভু আমার রণ-রি�ণীিদগেক ভ�ী-স�াষেণ কত অনুনয় িবনয় কিরয়া যু�-গমেন �া� কিরয়া �য়ং যুে� গমন কিরেলন। ঈ�র-কৃপায় 
মিদনাবাসীর সাহােয� যুে� জয়লাভ হইল। িবজয়ী বীরগণেক মিদনা ��াড় পািতয়া ��ােড় লইল। আমার ভাবনা, িচ�া এিজেদর ভয় �দয় হইেত 
এেকবাের সিরয়া �গল। এিজেদর প� পরা�, আনে�র সীমা নাই! িক� একটা কথা মেন হইল। এ যুে�র কারণ িক? �কােশ� যাহাই থা�ক, �লােক 
যাহাই বলুক, রাজ�লােভর সে� সে� জয়নাবলাভ-আশা �য এিজেদর মেন না িছল, তাহা নেহ। ঈ�র র�া কিরেলন! িক� জােয়দার িচ�া, জয়নােবর 
সুখ-তরী িবষাদ-িস�ুেত িবসজ� ন করা। �সানায় �সাহাগা িমিশল। মায়মুনার ছলনায়, জােয়দা ইহকাল-পরকােলর কথা ভুিলয়া, সপ�ীবােদ িহংসার 
বশবিত�নী হইয়া �হে� �ামীমুেখ িবষ ঢািলয়া িদল। খজু� র উপল� মা�। জােয়দার কায� জােয়দা কিরল িক� ঈ�র র�া কিরেলন,-�াণ বাঁিচল, �ভু 
র�া পাইেলন। িক� শ�র ��াধ ি�গুণ, চতুগু�ণ বািড়য়া �াণিবনােশর নূতন �চ�া হইেত লািগল। চ�ীর চ� �ভদ করা কাহােরা সাধ� নেহ। �সই 

মায়মুনার চে�, �সই জােয়দার �দ� িবেষই �ভু আমার জগৎ কাঁদাইয়া জগেত িচরিবষাদ-বায়ু বহাইয়া �গ�ধােম চিলয়া �গেলন। জয়নােবর কপাল!-
�পাড়া কপাল আবার পুিড়ল। আবার �বধব��ত, সংসারসুেখ জলা�িল! 

হায়!-হায়!-পাপীয়সী জােয়দা আমােক মহািবষ না িদয়া �ভু হাসানেক �কন িবষ িদয়া �াণসংহার কিরল? আমার পরমায় ু�শষ কিরয়া জগৎ হইেত 

দূর কিরেল, আবার �য �সই হইত। আবার �ামীর ভালবাসা নূতন কিরয়া পাইত। তাহার মেনর িব�ােসই বিল,-হতভািগনী জয়নাব জগৎ-চ�ু হইেত 
িচরিদেনর মত সিরেল,-তাহার �ামী আবার তাহারই হইত। �ামীর ভালবাসা-��� হইেত জয়নাব-ক�ক দূর হইেল আবার-�ণয়�সমু শতদেল 
িবকিশত হইত। তাহা কিরল না �কন? পাপীয়সী �স সু�শ� সরল পেথ পদিবে�প না কিরয়া এ-পেথ, �ামী-সংহার পেথ �কন হাঁ�ল? মায়মুনার 
পরামশ� আর িহংসার সিহত দরুাশার সমােবশ।-এক� সি�লন। �ু�বুি�মতী বািহ�ক সুখি�য় িবলািসনী রমণীগেণর আকা��া উে�জনা।-র� 

অল�ার মহামূল� বসেনর অিকি�ৎকর আকষ�ণ। অতুল ধনস�ি�র অিধকািরণী,-�শেষ পাটরাণী হইবার আশার �হক। পােট�রী হইয়া দােম� 
রাজিসংহাসেন এিজেদর বামপাে�� বিসবার ই�া। �ীজািত �ায়ই বািহ�ক সুখ-সে�াগি�য়া। �ভু হাসান-সংসাের িবলািসতার নাম িছল না। �স 
অ�ঃপুের রমণী-মেনামু�কারী সাজ-সর�াম, উপকরণ-�চলন,-ব�বহার দূের থা�ক, ধম�িচ�া, ধম�ভাব, িবশু� আচরণ িভ� সুখ-স�েদর ছটা নাম 
গে�র-অণুমা�ও তাহার মেন িছল না,-এিজদ-অ�ঃপুের জগেতর সুেখ সুখী হইবার সকলই আেছ, এিজেদর মেত �সই �কার সুখসাগের ভািসবার আর 
বাধা িক? কয়িদন-�ীেলােকর মন কয় িদন? দরুাশার বশবিত� নী হইয়াই জােয়দার মিত��। মিদনার িসংহাসন শূন�, �ভুর জলপােনর সুরাহীেত 
হীরকচূণ�।-হায়! এক কথা মেন উ�েত কত কথাই মেন উেঠেতেছ। এ কথা শুেন �ক? মন �তা িকছুেতই �েবাধ মােন না। এখন এ সকল কথা মেন 
উ�ল �কন? উহু! আিম �তা �ামীর পদতেলই শয়ন কিরয়া িছলাম। �ভু আমার বে�াপির পিব� পদ দখুািন রািখয়া িন�াসুখ অনুভব কিরেতিছেলন। 
পাপীয়সী জােয়দা �কান সমেয় িক �কাের গৃহমেধ� �েবশ কিরল। িবিব হাসেনবানুর এত সতক� তা এত সাবধানতা,-খাদ� সাম�ী পানীয়জেল য� ইহার 
মেধ� িক �কাের িক কিরল? আমার কপাল পুিড়েব, তাহা না হইেল িন�ােঘাের অেচতন হইলাম �কন? কত রাত জািগয়ািছ, কত িনশা বিসয়া 
কাটাইয়ািছ, হায়, হায়, �স রাে� িন�ার আকষ�ণ এতই হইল? জােয়দা ব�মেধ� আিসয়া পানীয় জেল িবষ িমশাইল, িকছুই জািনেত পািরলাম না।-
পাপীর অেধাগিত দগু�িত িভ� স�গিত �কাথায়? আশা িম�ল না, �য আশার �হেক পিড়য়া �ী ধেম� জলা িল িদয়া �হে� �ামীর মুেখ িবষ ঢািলয়া 
িদল, �স আশায় ছাই পিড়ল। পােপর �ায়ি�� হইল না িক� কায�ফেলর পিরণামফল ঈ�র একটু �দখাইয়া িদেলন। জােয়দার নব ��মা�দ কপট 
��িমক �াণািধক �মা� এিজ�হে� �কাশ� দরবাের �িত�া পিরপূরণ সিহত িবষময় বাক�বাণ, �শেষ পরমায়�ুদীপ িনব�াণ করাইেলন। দরবারগৃেহর 
সকল চ�ুই �দিখল-জােয়দা আজ রাজরাণী-এিজেদর বাম অ�েশািভনী, �ণ� িসংহাসেন পাটরাণী। �সই মু�েত� ই �সই চে�ই আবার �দিখল-অ�াঘােত 
এিজ�হে� জােয়দার মু�পাত। জােয়দার ভবলীলা সা� হইল। দরবার গৃেহর ময�াদা র�া পাইল। িবচার আসেনর �গৗরব বৃি� হইল। আমার মেনর 

কথার ইিত হইল না। মায়মুনাও পুর�ােরর �ণ�মু�া গিণয়া লইেত পািরল না। 

পুনরায় জয়-জয়কার, �েমই �যন িনকটবত�। কান পািতয়া শুিনেলন, জনেকালাহল �েমই বৃি�-মুেখ বিলেলন, "আজ এত �গাল িকেসর? কী হইল? 
কী ঘ�ল? যা� ও �গালেযােগ আমার লাভ িক? মেন কথা উথিলয়া উ�েতেছ।" 



ি�র কিরলাম, এ পিব�পরুী জীবেন পিরত�াগ কিরব না। �যখােনই যাইব, িন�ার নাই। এিজেদর হ� হইেত জয়নােবর িন�ার নাই। ভািবয়া, �ভু 
�হােসেনর আ�েয়ই রিহলাম। এিজেদর আশা �যমন �তমিন রিহয়া �গল। এত �চ�া, এত য�, এত �কৗশেলও জয়নাব হ�গত হইল না, স�ূণ� িব�ই 

আ�য়দাতা। আ�য়দাতােক ইহজগৎ হইেত দূর করাই এিজেদর আ�িরক ই�া, �কােশ� রাজ�লােভর কথা িক� মেনর মেধ� অন� কথা। এিজেদর 
চে�ই �ভু �হােসেনর �ফায় গমন সংবাদ। পিরজনসহ �ভু �হােসন �ফায় গমন কিরেলন। হতভািগনীও সে� চিলল। হায়! �কাথায় �ফা, �কাথায় 
ক� াবালা! ক� াবালার ঘটনা মেন আেছ সকলই, িক� মুেখ বিলবার সাধ� নাই। হায়! আমার জন� িক না হইল! মহা�া�র ক� াবালাে�ে� রে�র নদী 
বিহল। শত শত সতী, পিতহারা, পু�হারা হইয়া আজীবন চে�র জেল ভািসেত লািগল। মহা মহা বীরসকল, এক িব�ু জেলর জন� লালািয়ত হইয়া 
শ�-হে� অকাতের �াণ সমপ�ণ কিরল। কত বালক বািলকা শু�ক� হইয়া ছ�ফ� কিরেত কিরেত, িপতার বে� মাতার ��ােড় �দহত�াগ কিরয়া 
অন�ধােম চিলয়া �গল। কােসম-সিখনার কথা মেন হইেল, এখেনা অ� িশহিরয়া উেঠ। �শাকিস�ুমেধ� িববাহ, িক িনদারুণ কথা। কােসম-সিখনার 
িববাহ কথা মেন পিড়েল �াণ ফা�য়া যায়! �স দিুদ� েনর �শষ ঘটনায় যাহা ঘ�বার ঘ�য়া �গল। িব�পিত িবে��েরর মিহমা �কাশ হইল। �স অন� 
ই�ামেয়র ই�া পূণ� কিরেত কাহােরা বাধা িদবার �মতা নাই �ভু �হােসন তাহারই দ�ৃা� �দখাইয়া সীমােরর খ �র �দহত�াগ কিরেলন। 'হায়! �হােসন!' 
'হায়! �হােসন!' রেব �কৃিতর ব� ফা�েত লািগল। আমরা তখনই বি�নী। নূরনবী �মাহা�েদর পিরজনগণ তখনই বি�নী। দােমে� আিসলাম। 
আর র�া নাই। এিজ�-হ� হইেত আর িন�ার নাই। ডুিবলাম, আর উপায় নাই। িনরা�য়ার আ�য়ই ঈ�র, আশা ভরসা যাহা যাহা স�ল িছল, �েম 
�দয় হইেত সিরয়া এক মহাবেলর স�ার হইল। এিজ� নােম আর �কান ভয়ই রিহল না। এই ছুিরকা হে� কিরেতই মন �যন ডািকয়া বিলল,-"এই 
অ�-দরুাচােরর মাথা কা�েত এই অ�।" সাহস হইল, বুেকও বল বাঁিধল। পািরব-�স অমূল� র�, রমণী�েলর মহামূল� র� দসু�-হ� হইেত র�া 
কিরেত পািরব। �িত�া কিরলাম, হয় দসু�র জীবন নয় ধনািধকািরণীর জীবন এই ছুিরকার অে�,-হয় এিজেদর বে� �েবশ কিরেব, নয় জয়নােবর 
িচর-স�ািপত �দেয়র �শািণত পান কিরেব। আর িচ�া িক! িনভ� েয়, সাহেস িনভ� র কিরয়া বিসলাম। পাপীর চ�ু এ পাপচে� কখেনাই �দিখব না ই�া 
িছল। িক� িনয়িতর িবধােন �স �িত�া র�া হইল না। দােমে� আিসবামা�ই এিজেদর আ�া �িতপালন কিরেত হইল। পাপীর কথা শুিনলাম, উ�র 
কিরলাম, সে� সে� ছুিরকাও �দখাইলাম। মহাপাপীর �দয় কি�ত হইল। মুেখর ভােব বুিঝলাম, িনজ-�ােণর ভয় অেপ�া জয়নােবর �ােণর ভয়ই 

�যন তাহার অিধক। িক জািন জয়নাব যিদ আ�হত�া কের তেবই �তা সব�নাশ। 

যাহাই হউক ঈ�র কৃপায় পাপা�ার মেন যাহাই উদয় হউক, �স সময় র�া পাইলাম িক� বি�খানায় আিসেত হইল। এই �সই বি�গৃহ। জয়নাব 
এিজেদর বি�খানায় বি�নী। �ভু-পিরজন এিজেদর বি�খানায় এই হতভািগনীর সি�নী! আমার িক আর উ�ার আেছ? আমার পােপর িক ইিত 
আেছ?-না আমার উ�ার আেছ? 

"দয়াময়! তুিমই অবলার আ�য়, তুিমই িনরা�েয়র উভয় কােলর আ�য়। করুণাময়! �তামােকই সব�সার মেন কিরয়া এই রাজিসংহাসন পদতেল 
দিলত কিরয়ািছ, রাজেভাগ, পাটরাণীর সুখ-সে�াগ ঘৃণার চে� তু� কিরয়ািছ, তুিমই বল, তুিমই স�ল। তুিমই অন�কােলর সহায়।" 

পাঠক; ঐ শুনুন! ড�া তুরী �ভরীর বাদ� শুিনেতেছন। জয়�িনর িদেক মন িদয়ােছন। 

"জয় জয়নাল আেবদীন!" শুিনেলন? দােমে�র নবীন মহারাজ পিরবার পিরজনেক উ�ার কিরেত আিসেতেছন। পূজনীয়া জননী, মাননীয়া সেহাদরা 
এবং অপর গুরুজনেক বি�খানা হইেত উ�ার কিরেত আিসেতেছন। �বিশ দূর নয়, �ায় বি�খানার িনকেট। িক� জয়নােবর কথা এখনও �শষ হয় 

নাই। আবার শুনুন; এিদেক মহারাজও আিসেত থা�ন। 

জয়নাব বিলেতেছন, আমার জন�ই �ভু পিরবােরর এই দদু�শা। এিজেদর ��ােব স�ত হইেল; মিদনার িসংহাসন কখেনাই শূন� হইত না। জােয়দার 
হে� মহািবষ উ�ত না। সিখনাও সদ� �বধব�-য�ণা �ভাগ কিরত না। পিব� ম�কও বশ�াে� িব� হইয়া সীমার-হে� দােমে� আিসত না। মহাভ� 
আজরও �হে� িতিন পুে�র বধ সাধন কিরেতন না। কত চে� �দিখয়ািছ, কত কােন শুিনয়ািছ, হায়! হায়! সকল অিনে�র, সকল দঃুেখর মূলই 
হতভািগনী। শুিনয়ািছ সীমােরর �াণ, মিদনা�া�ের স� বীেরর তীেরর অ�ভােগ িগয়ােছ। আ�াজ-অিধপিত �মাহা�দ হািনফা দােম� নগেরর �া� 
সীমায় সৈসেন� মহাবীর নরপিতগণ সহ আিসয়া এিজেদর সে� যু� আর� কিরয়ােছন। তুমুল সং�াম আর� হইয়ােছ। আমােদর উ�ােরর জন� 
�মাহা�দ হািনফা এবং তাঁহার অন�ান� �াতাগণ �াণপেণ যু� কিরেতেছন। এিজদও �য়ং যু�ে�ে� উপি�ত। কত কথাই শুিনলাম, �শেষ শুিনলাম 
ওমর আলীর �াণবেধর সংবাদ। শূলদ� এিজদ িশিবর স�েুখ খাড়া হইয়ােছ। কত �লাক ওমর আলীর �াণবধ �দিখেত �দৗিড়য়ােছ। কারবালার যু� 
সংবাদও িশিবের থািকয়া শুিনয়ািছলাম, দােম� �া�ের যু� সংবাদ এিজেদর বি�খানায় থািকয়া শুিনেতিছ। কারবালায় যথাসব�� হারাইলাম। এখােন 
হারাইলাম ইমাম বংেশর একমা� ভরসা জয়নাল আেবদীন। এ কী শুিন "জয় জয়নাল আেবদীন" এ িকরূপ, িকরূপ �ঘাষণা। ঐ �তা আবার শুিনেতিছ 
"জয় নবভূপিতর জয়।" �স কী! িক কথা, আিম িক পাগল হইলাম! িক কথার পিরবেত�  িক কথা শুিনেতিছ। �ভরী বাজাইয়া �� জয় �ঘাষণা 



কিরেতেছ। এই �তা এেকবাের বি�খানার বিহ�� াের। এই কথা বিলয়াই জয়নাব সাহারবানু হাসেনবানুর কে� যাইেত অিত ব��ভােব উ�েলন। 
জয়নােবর মেনর কথা আর ব�� হইল না। উৈ�ঃ�ের জয়রব কিরেত কিরেত �সন�গণ বি�খানার মেধ� আিসয়া পিড়ল! দীন �মাহা�দী িনশান 
জয়ড�ার তােল তােল দিুলয়া দিুলয়া উিড়েত লািগল। নবীন মহারাজ আপন ঘিন� আ�ীয়-�জনসহ বি�গৃহমেধ� �েবশ কিরেলন।  

পাঠক! এই অবসের �লখেকর এক� কথা শুনুন। সুেখর কা�া পুরুেষও কাঁেদ, �ীেলােকও কাঁেদ। তেব পিরমােণ �বিশ আর কম। জয়নাল আেবদীন 
বি�গৃহ মেধ� �েবশ কিরেল তাঁহার মাতা, সেহাদরা �ভৃিত ি�য় পিরজনগণ সেুখর কা�ায় চে�র জল �ফিলেলন, িক হািসমুেখ হািসেত হািসেত 
ি�য়দশ�ন জয়নালেক ��ােড় কিরয়া মুখচু�ন কিরেলন, িক �কা� কথা কিহয়া �থেম কথা আর� কিরেলন, তাহা িনণ�য় করা সহজ কথা নেহ। 
দােম�-কারাগার �সন� সাম� পিরেবি�ত হইেলও �ত�� �দখাইেত �য না পাির, তাহাও নেহ। "কার সাধ� �রােধ ক�নার আঁিখ।" তেব কথা এই �য, 

তাহাই �দিখেবন, না �মাহা�দ হািনফা এিজেদর প�াৎ �ঘাড়া চালাইয়া িক কিরেতেছন, তাহাই �দিখেবন? আমার িবেবচনায় �শষ দশৃ�ই এই�েণ 

�েয়াজন। এিজ�েধর জন�ই সকেল উৎ�ক। গাজী রহমােনরও এ িচ�াই এখন �বল! �মাহা�দ হািনফার িক হইল? এিজেদর ভােগ�ই বা িক ঘ�ল? 

নবীন মহারাজ, তাঁহার মাতার পদধূিল মাথায় মািখয়া অন� অন� গুরুজেনর চরণ ব�না কিরয়া বি�খানা হইেত িবজয় ড�া বাজাইেত বাজাইেত, 
জয়পতাকা উড়াইেত উড়াইেত ি�য়পিরজনসহ রাজপুরীমেধ� পুনঃ�েবশ করুন; আমরা �মাহা�দ হািনফার অে�ষেণ যাই। চলুন এিজেদর অ�চালনা 

�দিখ। 

চতুথ� �বাহ 
আশা িম�বার নেহ। মানুেষর মেনর আশা পূণ� হইবার নেহ। ঘটনার সূ�পাত হইেত �শষ পয�� অেনেকর মেন অেনক �কােরর আশার স�ার হয়। 
আশার �হেক মািতয়া, অেনেক পেথ অপেথ ছু�য়া �বড়ায়। ঘটনাচে� যতদূর গড়াইয়া লইয়া যায়, তাহােতই �বাধ হয় �যন পূব� আশা পূণ� হইল। এই 

পূণ� �বাধ হইেত হইেত দইু িতন চাির, এমন িক, প� �কাের আশা প�াশ ভােগ প�াশৎ িবভােগ ঘটনা-িল� মানুেষর �দয়াকােশ সচ�ল চপলার ন�ায় 
ছু�েত থােক,-�খিলেত থােক। জীবেনর সিহত আশার স��। আকা�ার িনবৃি� আশার শাি�, জীবেনর ইিত, এই িতেনই এক, আবার এেকই িতন। 
সুতরাং জীব� �দেহ মেনর আশা িম�বার নেহ। আশা িম�ল না, �মাহা�দ হািনফার মেনর আশা পূণ� হইল না।  

যুগল অ� �বেগ ছু�য়ােছ। এিজেদর অ� অে�ই রিহয়ােছ। হািনফার মেনর আশা, এিজদেক না মািরয়া জীব� ধিরেবন, পূব� �িত�ানুসাের তাঁহােক 
কেয়ক� কথা িজ�াসা কিরেবন,-িক� তাহা পািরেতেছন না। এিজ� অ� চালনায় পিরপ�, �ােণর দােয় পথ, অপথ, বন, জ�ল মধ� িদয়া অ� 
চালাইেতেছ। পলাইেত পািরেলই র�া-িক� পািরেতেছ না। হািনফােক দূের �ফিলয়া আ�েগাপন কিরেত স�ম হইেতেছ না, �সই সমান ভাব। যাহা 

িকছু �েভদ-অ� আর প�াৎ। এিজ� �াণপেণ অ� চালাইেতেছ, িক� হািনফােক দূের �ফিলয়া তাঁহার চ�ুর অেগাচর হওয়া দূের থা�ক, হ�ি�ত 
তরবািরর অ�ভাগ হইেত সূচ পিরমাণ �ানও অে� যাইেত পািরেতেছ না। সূয�েতজ কিমেতেছ, �মাহা�দ হািনফার �রাষও বািড়েতেছ। যতই �া� 
ততই �রােষর বৃি�।  

�মাহা�দ হািনফা অ� ব�া দে� ধারণ কিরয়া এিজদেক ধিরবার িনিম� দইু হ� িব�ার কিরয়ােছন। দ�ু�ু �াণপেণ �দৗিড়েতেছ, িক� ধিরেত 
পািরেতেছন না। এই ধিরেলন, এই বােরই ধিরেবন আর একটু অ�সর হইেলই ধিরেত পািরেবন, অ� হইেত চু�ত কিরেবন। িক� িকছুেতই 
পািরেতেছন না।  

এিজ� �াণভেয় পলাইেতেছ। অন� �কান কথা �স সমেয় মেন উদয় হইবার কথা নেহ। �াণ বাঁচাইবার প�াই নানা �কাের মেন মেন আঁ�েতেছ। আর 
একটা কথাও �বশ বুিঝেতিছল �য, �মাহা�দ হািনফা তাহার �াণবেধর ই�া কিরেল, বহুপূেব� �শষ কিরেত পািরেতন, অথচ তাহা কিরেতেছন না। মন 
ডািকয়া বিলেতেছ, "এিজে�ক হািনফা ধিরেবন, মািরেবন না। �ােণ মািরেবন না। হইেত পাের, এিজেদর উপর অ� িনে�প িনেষধ। এ দেুয়র এক না 
হইয়া এরূপভােব বীেরর স�েুখ-বীেরর অে�র স�খু হইেত এত�ণ পয�� বাঁিচয়া থাকা �সৗভােগ�র কথা। এখন �কান উপােয় ইহার চ�ুর অেগাচর 
হইেত পািরেলই র�া। হািনফা িচরিদন দােমে� বাস কিরেবন না। এই স��া পয�� যেমর হ� হইেত বাঁিচেত পািরেলই �াণ বাঁেচ। সূয�া� পয�� এই 
�কার �ঘারা �ফরা কিরয়া কাটাইেত পািরেলই আর ভেয়র কারণ নাই। আমার পিরিচত ও হািনফার অপিরিচত �দশ এবং পথ। আিম অনায়ােসই 
অ�কাের চিলেত পািরব। আিজকার অ�ই আমার শুভ অ�, জীবন র�ার একমা� উপায়।" 

এই সকল িচ�া ��ণীব�রূেপ �য এিজেদর মেন উদয় হইয়ািছল তাহা নেহ। �াণা� সমেয়র পূব� ল�ণ, �ণকাল িবকার, �ণকাল অ�ান, �ণকাল �ঘার 
অৈচতন�, �ণকাল স�ান। �সই স�ান সময়টু�র মেধ� ঐরূপ িচ�ার �ঢউ সমেয় সমেয় এিজেদর মেন উ�েতিছল। এিজ� হ� হইেত অ�ব�া ছািড়য়া 



িদয়া-সেজাের কশাঘাত কিরেত লািগল। এখন আর িদি�িদ� �ান নাই। অে�র ���াধীন গিতই তাহার গিত। অে�র মেনামত পথই তাহার বাঁিচবার 
পথ-আর দি�ণ বােম িফরাইয়া পলাইবার �চ�া কিরেতেছ না। �ঘাড়া আপন ই�ামত ছু�য়ােছ।  

হািনফা িকি�ৎ দূের পিড়েলন। উৈ�ঃ�ের ডািকয়া বিলেত লািগেলন-"এিজ�! হািনফার হ� হইেত আজ �তামার িন�ার নাই। িক� এিজ�! এ 
অব�ায় �তামায় �ােণ মািরব না, জীব� ধিরব। �তামার খি�ত িশেরর ধরালুি�ত ভাব, িশরশূন� �দেহর �াভািবক ি�য়ার দশৃ�,-হািনফা একা 
�দিখেত ই�া কের না। িবেশষ বীেরর আঘাত চাির চ�ু এক� কিরয়া। আিম কাপুরুষ নিহ �য, �তামার প�াি�ক হইেত অ� িনে�প কিরব। হািনফার 
অ� আজ পয�� কাহােরা পৃ�েদেশ িনি�� হয় নাই, অে� চে� ধাঁধা না লাগাইয়া অদশৃ�ভােব কাহােরা শরীের �েবশ কের নাই। তুিম মেন কিরেয়া না 
�য �তামার িপছেন থািকয়া পৃে� আঘাত কিরব। তুিম জ�েল যাও, পাহােড় যাও, হািনফা �তামার স� ছাড়া নেহ।" 

এিজ� হািনফার র�মাখা শরীর �িত একবার মা� দিৃ� কিরয়ােছ, একবার মা� চাির চ�ু এক� হইয়ােছ। এিজ� হািনফার িদেক ি�তীয়বার চািহেত 
সাহসী হয় নাই। িক� �স র�জবা সদশৃ আঁিখ, র�মাখা তরবাির তাহার চে�র উপর অনবরত ঘুিরেতেছ, �দেয় জািগেতেছ। মু�েত�  মু�েত�  �াণ 
কাঁিপেতেছ। আতে� দি�েণ বােম �দহ দিুলেতেছ, �কান �কান সমেয় স�েুখ ঝুিকেতেছ। অ� চালেন িবেশষ পিরপ�তা �হতুেতই আসন টিলেতেছ না।  

�মাহা�দ হািনফা পুনরায় উৈ�ঃ�ের বীরিব�েম বিলেত লািগেলন, "এিজ�! বহু পির�েমর পর �তার �দখা পাইয়ািছ। কখেনাই চে�র অ�রাল হইেত 
পািরিব না। তুই জািন�, হািনফার বল িব�ম �কােশর আজই �শষ িদন। আজই হািনফার ��াধাে�র �শষ অিভনয়। আজই িবষােদর �শষ,-িবষাদ-
িস�ুর �শষ,-�তার জীবেনর �শষ। ঐ �দখ, সূয� অ� যায়। এই অে�র সিহত কত অে�র �য �যাগ আেছ তাহা �ক বিলেত পাের? আিম �দিখেতিছ, িতন 
অ� একে� িমিশেব, এক সে� একেযােগ ঘ�েব-�তার পরমায়,ু দােমে�র �াধীনতা এবং উপি�ত সূয�। চািহয়া �দ�, যিদ �ােনর িবপয�য় না ঘ�য়া 
থােক, তেব চািহয়া �দ� গমেনা�খু সূয� �কমন চাি�চক� �দখাইয়া �াভািবক িনয়ম র�া কিরেতেছ, িনব�ােণা�খু দীপও ঐরূপ �তেজ �িলয়া উেঠ। 

�াণিবেয়াগ সমেয় শয�াশায়ী �রাগীর নাড়ীর বলও ঐরূপ সেতজ হয়। �তার িকি�ৎ অ�সরতাও তাহাই। আর িবল� নাই। �য একটু� অ�সর 
হইয়ািছ� �স বাঁিচবার জন� নেহ, মিরবার জন�। মরুভূিমেত ঘুিরয়াছ, বেন �েবশ কিরয়াছ, পব�েত উ�য়াছ, চ�ু হইেত সিরয়া যাইেত কত চ�ই 
�খিলয়াছ, সিরেত পার নাই,-হািনফার চে� ধূিল িদয়া চে�র অ�রাল হইেত সাধ� নাই। এখন িনকেট বন জ�ল নাই �য অ�কাের গা ঢাকা িদয়া 
বাঁিচয়া যাইিব। তুই িন�য় জািনস, এই রি�ত অিস, �তার পিরশু� �দেয়র িবকৃত র�ধাের আবার রি�ত কিরব। সূয�রােগ িমশাইয়া উভয় অ� 
এক� �দিখব। তুই যািব �কাথা? �তার মত মহাপাপীর �ান �কাথা?" 

অ�ােরাহী যিদ বাগেডাের �জার না রােখ, �ঘাড়ার ই�ানুযায়ী গিতেত যিদ বাধা না �দয় তেব অ�মা�ই আপন বাস�ােন ছু�য়া আিসেত �চ�া কের। 
এিজ� িনরাশ হইয়া হ�ি�ত অ�ব�া ছািড়য়া িদয়ােছ। �কাথায় যাইেব িক কিরেব, �কা� পেথ �কাথায় �গেল প�া�ািবত যেমর হ� হইেত র�া পাইেব, 
ি�র কিরেত না পািরয়াই তুর�-গিতে�ােত অ� ভাসাইয়া িদয়ােছ। রাজ অ� রাজধানী অিভমুেখই ছু�য়ােছ। দােম� এিজেদর রাজ�। পথ ঘাট সকলই 
পিরিচত, রাজধানী অিভমুেখ অে�র গিত �দিখয়া, তাহার িনরাশ �দেয় নূতন এক� আশার স�ার হইল-রাজপুরীমেধ� যাইেত পািরেলই র�া। মেনর 
ব��তায় এবং �ােণর মায়ায় আ�ল হইয়া দইু হে� অে� কশাঘাত কিরেত লািগল। রাজপুরী-মেধ� �েবশ কিরেত পািরেলই �যন �াণ বাঁচাইেত পাের। 
যুগল অ� �বেগ �দৗিড়েত থা�ক, এই অবসের এিজেদর নূতন কথাটা ভাি�য়া বিল।  

হজরত মািবয়ার �লাকা�র গমেনর পর, এিজ� মারওয়ােনর ম�ণায় দােম�পুরী সংল� উদ�ান মেধ�, ভূগেভ�  এক সু�র পুরী িনম�াণ কিরয়ািছল। এ 
গু�পরুীর �েবশ�ারও এমন সু�র �কৗশেল িনিম�ত হইয়ািছল �য, উদ�ানাল�ার িন� িভ�, �ার বিলয়া �কহই িনধ�ারণ কিরেত পািরত না। �য সমেয়র 
অেপ�ায় ঐ পুরী আজ �সই সময় উপি�ত। এিজেদর ি�য় পিরজন, আ�ীয়-�জন �াণভেয় সকেলই ঐ গু�পরুীর মেধ� আ�য় লইয়ােছ। তাহার 
�মাণও পূেব� পাওয়া িগয়ােছ। �যখানকার �য িজিনস �সইখােনই পিড়য়া আেছ, জন�াণী মা� নাই। �কাথায় যাইেব, শ�-�সনাপিরেবি�ত পুরীমধ� 
হইেত �কাথায় পলাইেব? ঐ গু�পরুীই �াণর�ার উপযু� �ান। এিজেদর মেন �সই আশা। �স নীরস �দয়ে�ে� এ একমা� আশা-বীেজর নব অ�ুর। 

পুরীর কথা মেন পিড়েতই পিরবার-পিরজেনর কথা মেন হইয়ােছ। িকি�ৎ আ��ও হইয়ােছ। রাজপুরী পরহ�গত হইেলও পিরবার-পিরজন কখেনাই 
পরহ�গত হইেব না। দােম�পুরী ত�ত� কিরেলও তাহােদর িবষািদত কায়া চে� পড়া দূের থা�ক, ছায়া পয�� নজের আিসেব না। এখন উদ�ান 
পয�� যাইেত পািরেলই আর পায় �ক? লতা-পু�-ছিড়ত � পয�� যাইেত পািরেলই হািনফা �দিখেবন �য, এিজ� লতাপাতায় িমিশয়া �গল, পরমাণ ু
আকাের পু�-�রণু সিহত িমিশয়া পু�-দেল ঢািকয়া �ফিলল। যাহাই হউক, উদ�ান পয�� যাইেত পািরেলই এিজেদর জয়। নগরও িনকটবত�, এিজ� 
জে�র মত দােম� নগেরর পতন দশৃ� �দিখয়া চিলল। �দিখেত �দিখেত নগেরর সুরি�ত িসংহ�াের আিসয়া উপি�ত হইল। �ার অবািরত, �হরী 
বিজ�ত! মৃতেদেহ রাজপথ পিরপূণ�। শবাহারী পশপুি�গণ মহা আনি�ত। চে�র পলেক �ার পার হইয়া নগের �েবশ কিরল। রাজপুরী চে� পিড়েতই 
�দিখল, উ� উ� মে� নানা আকাের নূতন পতাকাসকল নগর� �লািহত আভায় িমিশয়া অধ�চ� এবং পূণ�তারা �ত��ভােব �দখাইয়া দােমে�র পতন-
দশৃ� দশ�কগণেক �দখাইেতেছ, িবজয়-বাজনা তুমলু �বেগ কেণ� আিসেতেছ। �েমই িনকটবত�, রাজপুরী অিত িনকেট। বি�গৃহ দূর হইেলও দিৃ�র অদূর 



নেহ। চে� পিড়ল। এিজেদর চে� দােমে�র বি�গৃহ পিড়েতই মন �যন �কমন কিরয়া চমিকয়া উ�ল। এমন স�ট সমেয়ও এিজেদর মন �যন �কমন 
কিরয়া উ�ল। �য রূপ �দেয়র িনভৃত �ােন লুকাইয়া িছল, সিরয়া আিসল। িক� �বিশ�ণ রিহল না। িচ�ে�� হইেত �স রূপরািশ এেকবাের সিরয়া 
�গল। নাম� মেন উ�ল, মুেখ ফু�ল না, দীঘ�-িন�াসও বিহল না। �মাণ হইল-�মদা অেপ�া �ােণর দায়ই সমিধক �বল। এই সামান� 

অন�মন�তায় অ�গিত িকি�ৎ িশিথল হইল।  

�মাহা�দ হািনফা এই অবসের ঐ পিরমাণ অ�সর হইয়া গভীর-গজ� েন বিলেত লািগেলন, "এিজ� মেন কিরয়াছ �য, পুরীমেধ� �েবশ কিরেলই 
আিজকার মত বাঁিচয়া যাইেব। তাহা কখেনাই মেন কিরও না। এই স��া-�দীপ �িলেত �িলেত �তামার জীবন-�দীপ িনব�াণ হইেব। �তামার পে� 

দােম�-রাজপুরী এই�ণ সা�াৎ যমপুরী। িক িক আশায় �স িদেক �দৗিড়য়াছ? �দিখেতছ না? উ� মে� কাহার িনশান উিড়েতেছ, �দিখেতছ না? �র 
নরাধম! তুই �সই এিজ� �য আরেব সব��ধান বীর হাসানেক �কৗশল কিরয়া মািরয়ািছ�! ওের! তুই িক �সই পামর, �য সীমার �ারা �হােসেনর ম�ক 
কাটাইয়া ল� টাকা পুর�ার িদয়ািছিল?" 

�মাহা�দ হািনফা ��ােধ অধীর হইয়া অে� কশাঘাত কিরেলন। �তগিত অ�পদ শে� পুরজনগণ চমিকয়া উ�েলন। িবজয় বাজনা, আন� �রাল, 
জয়রেবর �কালাহল �ভদ কিরয়া, অ�-শ� মহাশে� সকেলর কেণ� �েবশ কিরল। িযিন �য অব�ায় িছেলন, শশব�� হইয়া ঊ���ােস িসংহ�ার িদেক 
ছু�েলন। এিজ� অ� হইেত �থেম উদ�ান, �শেষ পু�লতাসি�ত িন� �দিখয়া একটু আ�� হইল।  

ম�হাব কা�া �ভৃিত মহারিথগণ, �কহ অে� �কহ পদ�েজ �তপেদ অিস-হে� আিসেতই হািনফা উৈ�ঃ�ের বিলেত লািগেলন, "�াতৃগণ! �া� হও! 
�দাহাই �তামােদর ঈ�েরর-�া� হও। এিজ� �তামােদর বধ� নেহ। বাধা িদেয়া না। এিজেদর গমেন বাধা িদেয়া না। এিজেদর �িত অ�-িনে�প কিরেয়া 
না।" 

�মাহা�দ হািনফার কথা �শষ হইেত-না-হইেতই, এিজ� একলে� অ� হইেত নািময়া উদ�ান অিভমুেখ চিলল। হািনফাও ��ভােব দ�ুদেুলর পৃ� হইেত 

অবতরণ কিরয়া অিসহে� এিজেদর প�াৎ প�াৎ �দৗিড়েলন! এিজ� যথাসাধ� �দৗিড়য়া উদ�ান� িনিদ�� িন�� মেধ� যাইয়া িফিরয়া তাকাইেতই 
�দিখেলন, �মাহা�দ হািনফাও অিত িনকেট। িবকৃত এবং ভ��ের বিলল, "হািনফা �া� হও। আর �কন? �তামার আশা �তামার �িত�া, �তামার 
মুেখই রিহল, এিজ� চিলল।" এই কথা বিলয়াই এিজ� গু�পুরী �েবশ�ার-�প-মেধ� �েবশ কিরল।  

�মাহা�দ হািনফা �রােষ অধীর হইয়া, "যািব �কাথা, নরাধম।" এই কথা বিলয়া বীর-িব�েম হু�ার ছািড়য়া অিস হে� �পমেধ� ল� িদবার 
উপ�েমই ব�নােদ শ� হইল, "হািনফা! এিজ� �তামার বধ� নেহ।" 

�মাহা�দ হািনফা থতমত খাইয়া ঊ��িদেক চািহেতই �ভু �হােসেনর �তেজাময় ছায়া �দিখয়া চমিকয়া িপেছ হ�েলন এবং ভেয় চ�ু ব� কিরেলন।  

পুনরায় গভীর িননােদ শ� হইল, "হািনফা �া� হও, এিজ� �তামার বধ� নেহ।" 

�মাহা�দ হািনফা পুনরায় চ�ু �মিলয়া তাকােতই �দিখেলন, মহা অি�ময় মহােতজ অসংখ� িশখা িব�াের সহ� অশিনপাত সদশৃ িবকট শ� কিরয়া 
িন� মধ�� �পমেধ� মহােবেগ �েবশ কিরল। এিজেদর আত�নােদ উদ�ান� পি��ল িবকট কে� ভেয় ডািকয়া উ�ল, বাসা ছািড়য়া, শাখা ছািড়য়া, 
িদি�িদেক উিড়য়া �বড়াইেত আর� কিরল। ভূক�েন তরুলতা সকল ভেয় কাঁিপেত লািগল। গাজী রহমান, মসহাব কা�া, ওমর আলী, আে�ল আলী 
�ভৃিত উপি�ত ঘটনা �দিখয়া িনব�ােক হািনফার প�ােত দ�ায়মান রিহল। �মাহা�দ হািনফার ভাব িভ�। মুখাকৃিত িবকৃত অথচ িহংসায় পিরপূণ�। 
�দয় িহংসানেল দ�ীভূত। ি�রেনে� ঊ��মুখ হইয়া দ�ায়মান। তরবাির-মুি� দি�ণ হে�, অ�ভাগ বাম�ে� �ািপত।  

আবার �দববাণী, "হািনফা! দঃুখ কিরেয়া না। এিজ� কাহােরা বধ� নেহ। �রাজ �কয়ামত (�শষ িদন) পয�� এিজ� এই �েপ-এই �ল� হুতাশেন �িলেত 
থািকেব, পুিড়েত থািকেব, অথচ �াণ িবেয়াগ হইেব না।" 

�মাহা�দ হািনফা চমিকয়া উ�েলন। তরবািরর অ�ভাগ �� হইেত মৃি�কা �শ� কিরল। অ� ব�া বামহে� ধিরয়া বিলেত লািগেলন, "এিজ� 
আমার বধ� নেহ। আর িক কিরব? ই�া কিরেল এক তী� তীের নরাধেমর কিলজা পার কিরেত পািরতাম; �দেয়র র�ধাের তরবািরর �ারাই 
নারকীয় �দহ দইু খে� িবভ� হইত। তাহা কির নাই। চে� চে� স�েুখ স�েুখ না যুিঝয়া, অে�র চাি�চক� না �দখাইয়া কাহােরা �াণসংহার কির 
নাই। ইহজীবেন কাহােরা পৃে� আঘাত কির নাই। এিজ� পৃ� �দখাইল। আর অে�র আঘাত িক? জীব� ধিরব, সকেলর স�েুখ ধিরয়া আিনব, এক� 



একসে� মেনর আগুন িনব�াণ কিরব, তাহা হইল না। মেনর আশা িম�ল না। এত পির�ম কিরয়াও কৃতকায� হইেত পািরলাম না। এখন িক কিরব? 
ি�য় গাজী রহমান! ভাই ম�হাব! হািনফার মেনর আগুন িনিবল না। আশা পূণ� হইল না! কী কির?" 

এই বিলয়া �মাহা�দ হািনফা পুনরায় অে� আেরাহণ কিরেলন,-চে�র পলেক উদ�ান হইেত বািহর হইেলন। গাজী রহমান মহাস�টকাল ভািবয়া 
মসহাব কা�া, ওমর আলী �ভৃিতেক বিলেলন-"ভািবয়ািছলাম, আজই িবষােদর �শষ। ভািবয়ািছলাম, আজই িবষাদ-িস�ু পার হইয়া সুখ-িস�ুর 

সুখতেট সকেল এক� উ�ব, �বাধ হয় তাহা ঘ�ল না। শী� আসুন! িবল� কিরেবন না, আিম ভিবষ�ৎ বড়ই অম�ল �দিখেতিছ, আ�াজািধপিতর 
মিত গিত ভাল �বাধ হইেতেছ না। শী� অে� আেরাহণ করুন। বড়ই ক�ন সময় উপি�ত, দয়ামেয়র লীলা বুিঝয়া উঠা মানুেষর সাধ� নেহ।" 

প�ম �বাহ 

এখন আর সূয� নাই। পি�ম গগেন মা� �লািহত আভা আেছ। স��ােদবী �ঘামটা খুিলয়ােছন, িক� স�ূণ� নেহ। তারাদল দেল দেল �দখা িদেত অ�সর 

হইেতেছন, �কহ �কহ স��া-সীমি�নীর সীম� উপির� অ�ের ঝুিলয়া জগৎ �মািহত কিরেতেছন, �কহ বা সুদূের থািকয়া িম�িম�ভােব চািহেতেছন; 
ঘৃণার সিহত চ�ু ব� কিরেতেছন আবার �দিখেতেছন। মানবেদেহর সিহত তারাদেলর স�� নাই বিলয়াই �দিখেত পািরেতেছন না। িক� বহুদূের 
থািকয়াও চ�ু ব� কিরেত হইেতেছ-�ক �দিখেত পাের? অন�ায় নরহত�া, অৈবধ বধ, �কা� চ�ু �দিখেত পাের? আজ কাল সূেয�র উদয় না হইেতই 
হািনফার �রােষর উদয়, তরবাির ধারণ। �স সূয� অ�িমত হইল, দােম��া�ের মরুভূিমেত রে�র ��াত বিহল, িক� �মাহা�দ হািনফার িজঘাংসা-বৃি� 
িনবৃ� হইল না। "এিজ� �তামার বধ� নেহ" �দববাণীেত �মাহা�দ হািনফার অ�ের �রাষ এবং ভয় এক� এক সমেয় উদয় হইয়ােছ। উদ�ানমেধ� 
ঊ��মখু হইয়া ি�রেনে� �ণকাল িচ�ার কারণও তাহাই। এক সমেয় দইু ভাব, পর�র িবপরীত ভাব-িনতা�ই অস�ব; িক� হইয়ােছ তাহাই-ভয় 

এবং �রাষ। বীর�দয় ভেয় ভীত হইবার নেহ। তেব �য িকি�ৎ কাঁিপেতিছল, তাহা-�দববাণী বিলয়া, �ভু �হােসেনর �জ�ািতম�য় পিব� ছায়া �দিখয়া। 

িক� পিরেশেষ িনভ� য়�দেয় ভেয়র �ান হইল না। সুতরাং �রােষরই জয়। �মাণ-অে� আেরাহণ, সেজাের কশাঘাত। 

কানন-�ার পার হইয়া এিজেদর গু�পুরী-�েবশ�ার আবরণকারী লতাপাতােবি�ত িন� �িত একবার চ�ু িফরাইয়া �দিখেলন, দগু��ময় ধূমরািশ হু-হু 
কিরয়া আকােশ উ�েতেছ, বাতােস িমিশেতেছ। রাজপুরী প�ােত রািখয়া দােম� নগেরর পেথ চিলেলন। �য তাঁহার স�েুখ পিড়েত লািগল, তাহারই 
জীবন �শষ হইল। িবনা অপরােধ হািনফার অে� জীবনলীলা সা� কিরয়া খি�ত �দহ ধুলায় গড়াগিড় যাইেত লািগল। জয়নালভ� �জাগণ এিজেদর 

পিরণাম-দশা �দিখেত আনে�াৎসােহ রাজপুরীর িদেক দেল দেল আিসেতিছল। হািনফার �রাষাি�েত পিড়য়া এক পদও অ�সর হইেত পািরল না, 
আপন �িতপালক র�ক-হে� �াণ িবসজ� ন কিরেত লািগল।  

নগের �েবশ�াের �হিরগণ বিসয়ািছল। এিজ�সহ �মাহা�দ হািনফা নগের �েবশ কিরেল, �হিরগণ �মাহা�দ হািনফােক �দিখয়াই সতক� তা ও 

সাবধানতার সিহত কত�ব�কােয� তৎপর হইল। িনকেট আিসেতই �হিরগণ মাথা �নায়াইয়া অিভবাদন কিরল। িক� ম�ক উে�ালন কিরয়া 
ি�তীয়বার স�াষেণর আর অবসর হইল না। �ভু-অে� �হরীেদর ম�ক �দহ হইেত িভ� হইয়া িসংহ�াের গড়াইয়া পিড়ল। �দিনক কায� সমাধা কিরয়া 
দীনহীন দির� ব�ি� স��াগেম নগের আিসেতেছ, পিথক পথ�াে� �া� হইয়া িব�াম �হতু �লাকালেয় আিসেতেছ, �ে� পদিবে�প কিরেতেছ-কত কথাই 
মেন উ�েতেছ। চে�র পলেক কথা ফুরাইয়া �গল, িবনােমেঘ ব�াঘাত সদশৃ হািনফার অে� জীবনলীলা পিথমেধ�ই সা� হইল।  

গাজী রহমান, ম�হাব কা�া �ভৃিত যথাসাধ� �ে� আিসয়াও �মাহা�দ হািনফােক নগের পাইেলন না। িসংহ�াের আিসয়া যাহা �দিখবার �দিখেলন। 
�া�ের আিসয়া ��তঃ �দিখেত পাইেলন, আ�াজভূপিত যাহােক স�েুখ পাইেতেছন, িবনা বাক�ব�েয় তাহার জীবন �শষ কিরয়া অ�সর হইেতেছন। 
এখেনা �ঘার অ�কাের দােম�-�া�র আবৃত হয় নাই।  

�ঘারনােদ শ� হইল-"�মাহা�দ হািনফা!" 

িনজ নাম শুিনেতই �মাহা�দ হািনফা একটু থািময়া দি�ণ বােম দিৃ� কিরেত লািগেলন। গাজী রহমান �ভৃিতও ঐ শ� শুিনয়া অ�সর হইেত সাহসী 
হইেলন না;-ি�রভােব দাঁড়াইেলন এবং �� শুিনেত লািগেলন, �যন আকাশ ফা�য়া �া�র কাঁপাইয়া শ� হইেতেছ,-"হািনফা! এক� জীব সৃি� কিরেত 
কত �কৗশল, তাহা তুিম জান? সৃ� জীব িবনাশ কিরেত �তামােক সৃি� করা হয় নাই। িবনা কারেণ জীেবর জীবনলীলা �শষ কিরেত �তামার হে� 
তরবাির �দওয়া হয় নাই। �তামার িহংসাবৃি� চিরতাথ� কিরবার জন� মনুষ��েল জ� হয় নাই। িবনাশ করা অিত সহজ, র�া করা বড় ক�ন! সৃজন 
করা আেরা ক�ন। এত �াণী বধ কিরয়াও �তামার বেধ�া িনবৃি� হইল না! জেয়র পর বধ অেপ�া পােপর কায� জগেত আর িক আেছ? তুিম 





এইরূপ ফল ফিলয়া থােক। এিজেদর পতন, রাজ� হইেত িবচু�িত এবং আ�জীবন িবনাশ ইহােত আ�য� িকছুই নাই। অিবেবচক অপিরপ� ম�ক-
উ�ত যুবকিদেগর কায�ফল এইরূপই হইয়া থােক।" 

এইরূপ কিহয়া নবভূপিতর ম�ল কামনা কিরয়া নতিশের অিভবাদনকরত ম�ী�বর হামান উপেবশন কিরেলন। রাজকােয�র সমুদয় ভার তাঁহার �িত 
অিপ�ত হইল। নবীন মহারাজ আ�ীয়-�জন পিরবারসহ পিব� ভূিম মিদনায় যাইেত ��ত হইেলন। মিদনাবাসীরাও মহা আনে� নবীন মহারাজ 
সিহত মিদনা যাইেত উেদ�াগী হইেলন।  

িবজয়ী বীরগণ, �সন�সাম�, আ�ীয়�জন ও পিরবার-পিরজনগণসহ িবজয় পতাকা উড়াইয়া িবজয় ড�া বাজাইেত বাজাইেত নবীন ভূপিত দােম� 
হইেত মিদনার পেথ বিহগ�ত হইেলন। গাজী রহমােনর আেদেশ এই শুভ সংবাদ লইয়া বহুসংখ�ক দূত অ�পৃে� মিদনািভমুেখ ছু�েলন। দােম� িবজয়, 

এিজেদর পরাজয়, পলায়ন, �মাহা�দ হািনফার যু�িববরণ ইিতপূেব�ই মিদনাবািসগণ �লাক পর�রায় শুিনয়া মহাআনি�ত হইয়া উৎ�কিচে� 

রাজকীয় সংবাদ আশায় িদবারাি� অেপ�া কিরেতিছেলন। সমেয় দােম� হইেত ��িরত কােসদগণ �মুখাৎ এই শুভ সংবােদর ত� পাইয়া 
মিদনাবািসগণ হজরত �মাহা�েদর রওজায় যাইয়া নবীন ভূপিত জয়নাল আেবদীেনর ম�ল কামনায় �াথ�না কিরেলন এবং নবভূপিতেক সাদের �হণ 
কিরবার জন� সমুিচত আেয়াজেন মেনািনেবশ কিরেলন।  

িদেনর পর িদন কা�য়া �গল। নবভূপিতর আগমনাশা-দশ�নাশা �মশই বৃি� পাইেত লািগল। ি�তীয় দল, কােসদ একিদন উপনীত হইয়া �ঘাষণা 
কিরল, "জয় জয়নাল আেবদীন। জয় ইমাম বংেশর �শষ রাজদ�ধর। আজ মিদনা �া�র পয��,-ঐ �া�েরই সৈসেন� িনশাযাপন। আগামীকল� �তূ�েষ 
নগের �েবশ। �থম হজরেতর রওজা িজয়ারত, পের অ�ঃপুের �েবশ।" 

�ঘাষণা �চারমা� মিদনা নবসােজ সি�ত হইেত লািগল। নবভূপিতেক পিরজনসহ, িবজয়ী বীরবৃ�সহ �হণ কিরেত মিদনা �গ�য় সােজ সি�ত হইল। 
উ� উ� �াসাদে�ণীর উ�মে� অধ�চ� আর পূণ�তারাখিচত �লািহত িনশানসকল উিড়েত লািগল। একাল পয�� �য �য �ােন নীলবণ� িনশান উিড়য়া 
হাসান-�হােসেনর �শাক �াপন কিরেতিছল, আজ �সই �সই �ােন �লািহত, পীত এবং মেনানয়নমু�কর নানা রে�র �ু� �ু� পতাকাসকল বায়ুর সিহত 
িমিলয়া িমিশয়া �খলা কিরেত লািগল। রাজপেথর উভয় পা��� গৃহরািজ নানা বেণ�র ��ু�ত পু�পুে� সি�ত, পু�হাের অল�ৃত হইয়া �কৃিতর 
�শাভাবধ�ন কিরল। গৃহসকেলর �িত গবা� সুরি�ত আবরণবে� আবৃত-পু�হাের সি�ত হইয়া অমরপরুীসদশৃ পিরেশািভত হইেত লািগল। যাঁহােদর 
আ�ীয়�জন এিজ� বধ কৃতসংকে� অে�-শে� সুসি�ত হইয়া �মাহা�দ হািনফার স�ী হইয়ািছেলন, তাঁহােদর পিরবার-পিরজন মেনর আনে� �কহ 
বসন-ভূষেণ সি�তা, �কহ মহাহেষ� ব�াল�াের সাজস�ার িবষয় ভুিলয়া �যরূেপ িছেলন, �সই �কাের আন�মেন পু�গু� ও পু�মালা সকল স�েুখ 
কিরয়া গবা� �াের, �কহ গৃহ �েবেশর �সাপান ��ণীেত দ�ায়মান রিহেলন। পূব�াকােশ অরুেণাদেয়র সে� সে� �যন মিদনা সজীব ভাব ধারণ কিরল, 
চতুিদ� েকই আন� �কালাহল। রাজপেথ, রাজসং�বী গৃহ-�সাপােনাপির, অিধবািসগেণর গৃহ�াের দেল দেল নগরবািসগেণর সুরি�ত ও সি�ত �বেশ 
সমাগম; আন�-�কালাহেল নগরময় �কালাহেল পিরপূণ�,-ঐ আিসেতেছ, ঐ ড�া�িন কেণ� �েবশ কিরেতেছ, ঐ �ভরীর ভীষণ রেব �া�র 
কাঁপাইেতেছ। িবগত িনশায় অেনক চ�ুই িন�ার আকষ�ণ হইেত বি�ত িছল। মেনর আনে�, মেনর উে�জনায় বহুেচ�ােতও িন�ােদবীর সিহত 

সা�াৎলাভ ঘেট নাই, �কহ �কহ �ভাত সমেয় শরীেরর �া� �হতু অবসােদ উপেবশন-�ােনই শয়ন-শয�ািবহীন, উপাধানিবহীন, উপেবশন �ােনই 
অধ� শািয়তভােব শুইয়া পিড়য়ােছন। সুিন�ার আকষ�ণ হইেল, আর কী িবল� আেছ? না মুখশয�ার অেপ�া আেছ? �যখােন চ�ুর পাতা ভারী, 

�সইখােনই িন�া,-অেচতন। তাহার পর জনেকালাহেল হঠাৎ জািগয়া কী কিরেবন, কী শুিনেবন, �কাথায় যাইেবন, কী অপকম� কিরয়ািছ, �ণ�ায়ী 
অনুতাপ সহ� কিরয়া চতুিদ�ক চািহয়া গত কথাসকল �েম �রণপেথ আিনেত মহাব�ে� মেনামত �ােন যাইয়া উপেবশন কিরেলন। একদেৃ� রাজপথ 
পিরেশাভা, সি�ত গৃহে�ণীর নয়নর ন মেনাহর �শাভা �দিখেত �দিখেত িন�ােবেশর অলসতা দূর কিরেলন।  

নগরবািসগণ নব নব সােজ সি�ত হইয়া দেল দেল নগেরর �া� সীমা িসংহ�ার পয�� যাইয়া িবজয়ী আ�ীয়-�জনেক আগ ুবাড়াইয়া আিনেত 

উৎ�কনয়েন দ�ায়মান রিহয়ােছন।  

সময় হইল �থম পদািতকে�ণী িবজয় িনশান সহ �দখা িদল,-তৎপ�াৎ শ�ধারী �যাধসকল ��ণীব�রূেপ আিসয়া িসংহ�ার পার হইল। তৎপের 
উে�াপির নকীবদল বাঁশরী বাজাইয়া নবভূপিতর জয়-�ঘাষণার সিহত আগমন-�ঘাষণা অিত সুিম��ের নাকাড়া সিহত বাদ� কিরেত কিরেত আিসল। 

তৎপের নানারূপ ব�াভরেণ সি�ত বীরেকশরীগণ অল�ৃত অে�াপির আেরাহণ কিরয়া হািস হািস মুেখ নগের �েবশ কিরেলন।-তৎপের রাজ 
আ�ীয় ও মহা মহা বীরব�ৃ রে� খিচত জিড়ত সােজ সি�ত হইয়া বৃহদাকার সি�ত অে� আেরাহণ ও ভীমকায় র�ী দেল পিরেবি�ত হইয়া �েবশ 
কিরেলন। তাহার পর সুবণ� ও রজত দে� �ািপত কারুকায�খিচত অধ�চ� ও পূণ�তারা সংযু� বহুসংখ�ক িনশানধারী। অ�ােরাহী দেলর প�ােত, 
সুবণ�দে� �ািপত কারুকায�খিচত শু� চ�াতপ িশি�ত উে�াপির �ািপত হইয়া আতপতাপ িনবারণ কিরেতেছ-এবং ঐ চ�াতপ িনে� ম�া মিদনার 
রাজা, মুসলমান জগেতর সব�ে�� ধম�জগেতর সব��ধান ভূপিত, হজরত �মাহা�দ �মা�ফার বংশধর মহামিহমাি�ত মহারাজািধরাজ জয়নাল 



আেবদীন, িনে�ািষত অে� সি�ত, সহ� অ�ােরাহী র�ী পিরেবি�ত হইয়া বীর সােজ অ�ােরাহেণ মৃদমু� পদিবে�পেণ িসংহ�ার পার হইয়া নগের 
�েবশ কিরেলন। অমিন দশ�ক-��ণী-মুেখ জয়নাল আেবদীেনর জয়, মিদনার িসংহাসেনর জয়, জয় নবভূপিতর জয় রব তুমুল আরেব বারবার 
�ঘািষত হইেত লািগল। পিরবার পিরজনিদেগর ব�াবৃত হাওদা পৃে� উ�সকল রি�গণ কতৃ�ক িবেশষ সতক�  সাবধােন পিরলি�ত হইয়া মহারাজ 

প�াৎ নগরমেধ� �েবশ কিরল। জনে�ােতর সিহত আন�ে�াত �বািহত। �দিখেত �দিখেত পিব� রওজা স�েুখ উপি�ত। অ�ােরাহী উ�ােরাহী �-� 
বাহন হইেত অবতীণ� হইেলন। কাড়া-নাকাড়ার কায�সকল �ণকােলর জন� ব� হইল, পতাকা সকল অবনতমুখী হইয়া রওজার ময�াদা র�া কিরল।  

মহারাজ জয়নাল আেবদীন-যা�ীদল স�ীদল আ�ীয়�জনগণসহ পিব� রওজা �মাবারক স�বার তওয়াফ-মােন�র সিহত অিত�ম কিরয়া পূব� সাজ-
স�া ও বাদ�-বাজনা সিহত জয়িনশান উড়াইয়া রাজপুরী �েবশ কিরেলন। পিরবার-পিরজেনরা বহুিদেনর পর বহু য�ণা উপেভােগর পর ঈ�েরর 
নাম কিরয়া অ�ঃপরুমেধ� �েবশ কিরেলন।  

গাজী রহমান এবং ওমর আলী �ভৃিত িকছুিদন নবীন মহারােজর পিরেসবা কিরয়া হিরেষ িবষাদ িমি�ত মনভােব �-� রােজ� গমন কিরেলন। 
হিরেষর িবষয় জয়নাল আেবদীন সপিরবাের বি�খানা হইেত উ�ার, রাজ�লাভ। িবষােদর কারণ আর িক বিলব-�মাহা�দ হািনফা িচরবি�! 

- সমা� - 
 




