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ম োগল সম্রোট বোবুর ভোরতে ম োগল সোম্রোতযের প্রতেষ্ঠোেো। তেতি  োত্র ১১ বছর বয়তস  ধ্ে এতিয়োর স রখতের তসিংহোসতি 

আতরোহণ কতরি এবিং অল্প বয়তস দুইবোর তসিংহোসি হোরোি। েোর পরও তিয মদি মছতে আফগোতিস্তোতির তসিংহোসি 

অতধ্কোর কতরি। এরপর তেতি পোঠোি বোদিোহ ্ইব্রোহী  মলোতদতক পোতি পতের যুতে পরোজযে কতর তদতির তসিংহোসতি 

বতসি। ম বোতরর রোযো সিংগ্রো  তসিংহ েোাঁর তবরুতে যুে আহ্বোি করতল েোাঁতকও খোিুয়োর প্রোন্ততর পরোজযে কতর এক তবিোল 

সোম্রোযে প্রতেষ্ঠো কতরি।  পোঞ্জোতবর িোসক কৃেঘ্ন মদৌলে খো াঁ মলোতদ পরোজযে ও তিহে হতল বোবুতরর আর মকোতিো প্রতেতরোধ্ 

েোতক িো। তকন্তু বোবুর দসুের  তেো লুণ্ঠিে সম্পতদ েুষ্ট েোকতে পোরতলি িো। তেতি বুঝতে পোরতলি, তিতদিষ্ট ভূখণ্ড বো  োণ্ঠটর 

দখলই এক োত্র যয় িয়। ভোরতের যোরো প্রকৃে অতধ্বোসী অে িোৎ তহে ু সম্প্রদোতয়র হৃদয় যয় করোর যিে তেতি 

প্রতেজ্ঞোবে হতলি। েোই পয িটতকর ছদ্মতবতি তদতির পতে-প্রোন্ততর প্রযোতদর দুুঃখ-কষ্ট তিয ম োতখ পয িতবক্ষণ করোর যিে 

ঘুরতে লোগতলি। এ তদকণ্ঠট ছোেোও েোাঁতক হেেো করতে আসো রণবীর ম ৌহোিতকও ক্ষ ো কতর েোাঁর মদহরক্ষী তহতসতব 

তিতয়োগ দোি কতরি। 

 

ম োগল সম্রোট বোবুর রোযে তবযতয়র পর প্রযো-সোধ্োরতণর হৃদয়-যতয়  তিোতযোগী হতলি। েোই ছদ্মতবি ধ্তর প্রযোতদর 

দুুঃখ-দুদিিো তিয ম োতখ মদখোর যিে তদতির পতে পতে ঘুরতে লোগতলি। একতদি যখি তেতি তদতির পতে পতে ঘুরতছতলি, 

েখি একটো  ত্ত হোতে পতের ওপর ছুতট আতস। হোতের ভতয় সবোই রোস্তো মেতক সতর পতে। মকবল রোযপতের ধ্ুলোয় 

একণ্ঠট তিশু পতে েোতক। হোতের পোতয়র  োতপ তিশুণ্ঠটর  ৃেুে হতে পোতর বতল সবোই তিশুণ্ঠটতক কুতেতয় আিতে বলতলও 

তিতযরো মকউই সোহস কতর আগোয় িো। মস স য় বোবুর তভে মঠতল, হোতের শুাঁতের ঘষো িরীতর সহে কতর পতের তিশুতক 

বুতক কতর এতি েোর  োতয়র মকোতল েুতল মদি। 

 

প্রোণ হরণ করো যেটো সহয,  োিুষতক প্রোণ দোি করো ণ্ঠঠক েেটোই কণ্ঠঠি ক ি। েরুণ রণবীর ম ৌহোি সম্রোট বোবুরতক হেেো 

করোর উতেতিে তদতির রোযপতে ঘুরতছল। মস স য় মস মদখতে পোয় ময বোবুর তিতযর যীবতির  োয়ো েেোগ কতর  ত্ত 

হোতের কবল মেতক রোযপতে পতে েোকো একণ্ঠট ম ের তিশুতক উেোর কতরি। রোযপুে যুবক বোবুতরর  হতে তবজিে 

হয়। মস বোবুতরর পোতয় পতে অপরোধ্ স্বীকোর কতর িোজস্ত প্রোে িিো করতল বোবুর েোতক ক্ষ ো কতরি। একযতির কৃে 

অপরোতধ্র িোজস্ত তহতসতব  ৃেুেদণ্ড প্রদোি করো মযতে পোতর, তকন্তু যীবি দোি এক োত্র ক্ষ োিীলেোর  োধ্েত ই হতে 

পোতর—মযটো অেেন্ত কণ্ঠঠি। কোরণ অপরোতধ্র ধ্রতির ওপর ক্ষ ো করো-িো করো অে িোৎ যীবি দোি তিভির কতর। 

 

 

প্রশ্ন: ‘বেই কণ্ঠঠি যীবি মদয়ো ময যীবি মিয়োর ম তয়’—মকি? 
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