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সচূ না
একিদন ব ু বর ীযু অবনী নাথ ঠাকুর িড. িল , িস. আই. ই. ও
ীযু সমের নাথ ঠাকুেরর সিহত দখা হওয়ার কােল স েম
ভুবনিবখ াত কিব “ জবুি সা“ বগেমর কথা উ ািপত হয়। িকছু িদেনর
জন আিম যখন আ ায় িছলাম, সই সমেয় উদু ভাষায় রিচত উ িবদুষী
মিহলার য একখািন জীবন-চিরত য় কির—ঐ পু েক িববৃ ত কথা িল
আিম তঁ াহািদগেক বিলয়া নাই।
উ ব ু য় আমার িনকট হইেত “ জবুি সা” বগেমর বৃ া িনয়া
তঁ াহার স ে একখািন পু ক িলিখবার জন আমােক ধিরয়া বেসন।

তঁ াহািদেগর অনুেরাধ এড়াইেত না পািরয়া আিম অবনী নাথ ঠাকুরেক
কিহলাম—আপনারা যখন বিলেতেছন তখন আিম এই অসু অব ােতও
আপনােদর কথা রািখেত
ত আিছ। তেব আপনােকও ইহার ভূ িমকা
িলিখয়া িদেত হইেব। আমার সই অনুেরােধ িতিন এই পুি কার ভূ িমকা
িলিখয়া িদয়ােছন, এজন আিম তঁ াহােক আ িরক ধন বাদ দান কির।
“ জবুি সা” বগেমর য জীবন-চিরেতর িবষয় উে খ কিরয়ািছ,
তাহােত উ বগেমর িবদ ানুশীলন ও কিবে র িবষয় এবং তদীয় জীবেনর
উপর িদয়া সুখ-দুঃখময় য সমুদয় ঘটনাে াত বািহত হইয়া িগয়ােছ—
যাহার অিধকাংশই রাম াি — সই সব কথা িবশদ েপ বিণত আেছ। ঐ
পু ক অবল েনই জবুি সা বগেমর জীবেন ঘিটত িবষয়াবলীর কািহনী
সে েপ গে র ছেল িলিখয়ািছ।
উি িখত বগেমর আর একখািন জীবনবৃ া অেনকিদন পূে আমার
িনকট িছল— তাহাও উদু ভাষায় রিচত। যতদূর পয মেন পেড় পু ক
দুইখািনর িববৃ ত িবষয় ায় একই কার, পাথক থািকেলও সামান ই হইেব।
এই পুি কার শষ অংশ “লতী -এ-লােহার” নামক সুিবখ াত
ও
“ প ” পি কা হইেত গৃহীত হইয়ােছ। পুি কাখািন িলখার সাহােয র জন
ীযুত অিজত ঘাষ, এ . এ., িব. এ ., এ ভােকট মহাশয় ঐ পি কা
আমােক িদয়ািছেলন। এজন তঁ াহার িনকট আিম িবেশষ বািধত আিছ।
মুগল রাজ -কােল অি ত িচ ও পারস অ ের িলিখত পু কািদ
সং হকারক উ িব বেরর িনকট িনলাম— াচীন ািদ িবে তা
জৈনক ব ি জবুি সা বগেমর “ বয়াজ” (হােতর িলখা পু ক) িব েয়র
জন তঁ াহার িনকট আিনয়ািছল। হাজার টাকা মূল বলােত অেনক অিধক
মূল চািহেতেছ মেন কিরয়া িতিন উহা রােখন নাই।
য “িদওয়ান-এ-ম ফী” সচরাচর দৃ হয়, তাহা হইেত অিতির
কিবতা ঐ বয়ােজ আেছ িকনা, এবং তাহার ারা বিণত বগেমর িবষয়

আরও নত
ূ ন িকছু উ ািটত হয় িকনা ইহা বয়াজ খািন দিখেল জানা
যাইত।
এই পুি কার ফারসী কিবতা এবং কথাসমূহ কিলকাতা িমউিজয়েমর
সহকারী ত াবধায়ক মৗলবী শামসু ীন আহ দ সােহব এ . এ. দিখয়া
িদয়ােছন। িতিন এই িনঃ াথ পির ম ীকার করােত আিম তঁ াহােক মু কে
ধন বাদ দান কির।
৫৯৷১, বালীগ
সারকুলার রাড
কিলকাতা। ২রা পৗষ
১৩৩৯ ি পুরা ।
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ভূিমকা
স া ঔর েজেবর দুিহতা শা জাদী কুমারী কিব জবুি সার জীবন
নােট য অে য য ভােব যবিনকা উেঠিছল পেড়িছল শত শত ব সর
আেগ, তাির কথা িনেয় এই পুি কাখািন দশিব ত াধীন ি পুরা
রাজবংেশর নামধন সুরিসক পািস, উদু, িহি এবং নানা ভাষােত
সুপি ত ও নানা কলািবদ ায় পারদশী—িবেশষ কিরয়া িচে এবং স ীেত
সুিনপুণ এবং সুেলখক ীল ীসমের চ দবব া এই কািহনীর রচিয়তা।
ভারেতর এক
মাগল স ােটর কন ার কথা িলেখেছন বাংলার
তম
রাজবংেশর রাজপু ; এর চেয় আনে র িবষয় আর িক হেত পাের। আমার
একা
া ও স ীিতর বেশই ব ু বেরর লখার ভূ িমকা িল ত
ত
হেয়িছ; না হেল আমার মেন হয় য এই ভূ িমকা কান এক সুকিব
সািহিত েকর উপর প লই ভাল হেতা।

ভারেতর রা ীয় ইিতহােস যমন, তমিন ভারেতর সািহেত র
ইিতহােসও িবদুষী জবুি সার ান সুিনি হেয় গেছ। িক তথািপ ব ত
হে য বাংলােত এ পয জবুি সার জীবনী ও কাব -কলা িনেয় একখািন
বই কােশর িচ চ া হেয়েছ। বাংলার িক িহ ু িক মুসলমান অেনক নবীন
কিব ও লখকেক আিম জািন। িক জবুি সার অপূ রচনা িলেক বাংলা
ভাষােত ত মা করার উ সাহ তঁ ােদর মেধ কােরা দিখেন। সত বেট কাল
ব লেছ এবং সই সে আমােদর ভাব ও িচর বদল হেয়েছ; িক য সম
রস-রচনা ও কিব-জীবন দশকােলর অতীত হেয় অমৃত লােক ান পেয়
গল তােদর স ে উদাসীন হেয় একােলর মানুষ আমরা বেস রইলাম, এেতা
হেত পাের না।
এই বইখািনেত জবুি সার সম কিবতা ও তার ব াখ া দওয়া স ব
হয়িন, কবল জবুি সার জীবেনর ছিবটু কু সুপির ু ট কের তু ত য
রচনা িল দওয়া দরকার সই িলই দওয়া হেয়েছ; সুতরাং জবুি সার
একখািন পূেরাপূির কিবতার বই বাংলােত লখার অবসর এখেনা রেয় গল;
জািনেন স সুেযাগ ও সুসময় দেশ কেব আ ব যখন দেশর িজিনেসর
খবর িনেত হেব না আমােদর িবেদশী ঐিতহািসক ও সািহিত কগেণর কােছ।
বাদশাহ ঔর েজব—রস কান অবসর পেলানা যার অ ের েবশ
ক ত—তাির অ ের জ ােলা সুরিসকা, সুকিব জবুি সা। বড় দুঃেখর
জীবন স বহন কের গল এবং সই অিত বড় দুঃখই িদেয় গল তােক কিবর
অমর ; তার কথা এবং তার রচনা সম জা ত কৗতূ হল কার না হয়।
জীব শায় মাগল াসােদর পাষাণ অবেরােধর মেধ য জবুি সােক
পাই আমরা অব ি তা বি নী বেশ; মৃতু র পের যখন স অব ন সের
গল, তখন পেলম আমরা িনরব ি তা অকুি তা িচরেযৗবনা একজনেক
—পা িড়র অবেরাধ-ভা া পিরমেলর মেতা স! এইটু কু ঘটনা—একটু খািন
জীবেনর সক ণ কািহনী—এই িনেয় এই বইখািনর বড় একটা ভূ িমকা িলেখ
এেক ভারা া ক ত চাইেন। ধু এই আশা কির য— কান িদন রচিয়তা
তঁ ার সুিনপুণ হে জবুি সার কিবতা িল িদেয় তার পখািন পিরপূণ কের

আমােদর চােখ ধরেবন; কন না দিখ— জবুি সা িতিন িনেজই বলেছ
—“ য আমােক চায় স িনেয় িনক আমােক আমার কিবতা থেকই।” আমরা
ভািব মাগল বাদশাহেদর অ রটা বুিঝ িছল কবিল আলস আর িবলােসর
লীলাভূ িম; িক লবদন বগম, নরূ জাহঁ া, তাজিবিব, জাহঁ ানারা, জবুি সা
ভৃিত কতক িল নাম এ অপবােদর িব ে সা িদে । এঁেদর জীবনী ও
রচনাবলী আমােদর পাঠকগেণর িনকেট যতই সুগম হেব ততই এই ভুল
ধারণা আমােদর মন থেক দূর হেব। ইিতহােসর িদ িদেয় এবং সািহেত র
িদ িদেয় এই ধরেণর পু কািদ কােশর েয়াজন হেয় পেড়েছ। আজেকর
িদেনর সুিশি ত মুসলমান স দায় এ িবষেয় উদাসীন না থেক যিদ
উ সােহর সে এই কােজ অ সর হন তেব সম ফল পাওয়া স ব হয়।
আিম আমার ব ু বেরর মুেখ িদেনর পর িদন এই সব মাগল
অ ঃপুরবািসনী শাহজাদী ও স া ীগেণর কািহনী ও কিবতা েন কবিল
ভেবিছ ক এ সব রমণীয় রচনা ও কািহনী ত মা কের সাধারণ পাঠকেদর
কােছ ধের দেব! অপিরিচত ভাষার বাধা সিরেয়, িব ৃ িতর অব ন
অপসারণ কের িদেয় এই ু পুি কায় আমার স আশা ব ু বর অেনকটা
পূণ কেরেছন; িক মেনর ু ধা এেত ত স ূ ণ িনবৃ ি হল না। মাগল
অ ঃপুেরর পাষাণ াচীর ও প ার ওপাের য সব ফুল ফুেট ফুেট সুদূর ইরান
পয সৗরভ িব ার কের গেছ, তােদর মানস-শতদেলর শত শত পা িড়র
রং ও প একমা তােদর রচনা থেক পেত পাির আমরা। এই কােজ
অ সর হেয়েছন আমার ব ু বর ভ শরীর িনেয়, সজন িতিন আমােদর
সকেলর ধন বােদর পা । এমিন আেরা মেনারম কািহনী ও কিবতার বই তঁ ার
কাছ থেক পাওয়ার আশা কির আমরা; আর আশা কির বাংলা-িশি ত
মুসলমান স দায় এই কােজ অ সর হউন। রস িচরিদন রেসর ব েক
অ ান ফুেলর মেতা কের রােখ, রিসেকর উপেভােগর আেয়াজন যা, সিট
হল দবদু ভ এক অমৃেতর আ ােদর অপিরেময় আন —একমা
কিবজেনর কাছ থেক পাই সই আন যার তু লনা নাই।
২৫ শ অ হায়ণ,

১৩৩৬। কিলকাতা,
জাড়াসঁােকা।

ীঅবনী নাথ ঠাকুর

এই লখািট বতমােন পাবিলক ডােমইেনর
আওতাভু কারণ এিটর উ স ল ভারত এবং
ভারতীয় কিপরাইট আইন, ১৯৫৭ অনুসাের এর
কিপরাইট ময়াদ উ ীণ হেয়েছ। লখেকর মৃতু র ৬০
বছর পর ( নােম ও জীব শায় কািশত) বা থম
কােশর ৬০ বছর পর ( বনােম বা ছ নােম এবং
মরেণা র কািশত) পি কাবেষর সূচনা থেক তঁ ার
সকল রচনার কিপরাইেটর ময়াদ উ ীণ হেয় যায়।
অথা ২০১৮ সােল, ১ জানুয়াির ১৯৫৮ সােলর পূেব
কািশত (বা পূেব মৃত লখেকর) সকল রচনা
পাবিলক ডােমইেনর আওতাভু হেব।

জবুি সা বগেমর জ এবং কুরান অভ াস
১০৪৮ িহজরী, ১৬৩৬ খৃ া ১০ই শওয়ােলর ােত জবুি সা বগম
জ হণ কেরন। মুগল স াট শাহানশাহ মহীউ ীন ঔর েজব আল গীেরর
প ী, শাহেনৗআজ খঁার দুিহতা িদ র বানু বগম তঁ াহার জননী।
সেবর পর মুগল বাদশাহগেণর বগেমরা স ান িতপালন কিরেতন
না— কান ধা ী নদু পান করাইয়া সই িশ েক লালন পালন কিরত।
জবুি সা বগেমর জ হইেল পর, মুগল রাজপিরবার-মেধ িচর চিলত
উ
থা অনুসাের “িময়াবাই” নােম একজন মিহলার উপর তঁ াহার
িতপালেনর ভার অিপত হয়।
উ ধা ী িন াচািরণী িছল। স রাজা, নমাজ ইত ািদ মুসলমান
ধ ানুযায়ী সম িনয়ম র া কিরয়া চিলত। ত হ ােত স যখন কুরান
পাঠ কিরত, অ বয়স হইেলও জবুি সা বগম স সমেয় তাহার িনকট
বিসয়া একা িচে কুরান পাঠ িনেতন।
ঔর েজব বাদশাহ তঁ াহার দুিহতার এই প কুরান িনবার আ হ
ধা ীর িনকট হইেত জািনেত পািরয়া, জবুি সা বগম প ম বেষ পদাপণ
কিরেল তঁ াহােক কুরান পাঠ করাইবার জন “মিরয়ম” নামক একজন ী
হােফজেক িনযু কেরন। এই অ বয়েসই িতিন অ া পির ম কিরয়া দুই
ব সর িতন মােসর মেধ সম কুরান ক কিরেত স ম হন।
এই েপ জবুি সা বগম বািলকা বয়েসই আিদ হইেত অ পয
কুরান মুখ কিরয়া “হােফজ” উপািধ লাভ করােত ঔর েজব বাদশাহ
অিতশয় স হন; এবং তঁ াহার কন ার এই কৃিতে র জন সসমােরােহ এক
উ সেবর অনু ান কেরন। সই উপলে অেনক গরীব দুঃখীেক দীন,
খয়রাত এবং স সাধারণেক ভাজ ও পািরেভািষক ইত ািদ িবতরণ করা
হইয়ািছল। তাহা ছাড়া জবুি সা বগেমর কুরান িশ য় ী হােফজ মিরয়মও

চু র েপ পুর ৃ ত হইেত

টী হয় নাই।

জবুি সা বগেমর িবদ ািশ া এবং কিবতার অনু শীলন
ঔর েজ বাদশাহ তঁ াহার কন ােক হন ধীমিত ও িতভাশািলনী
দিখয়া তঁ াহােক লখা পড়া িশখাইবার জন কেয়কজন িশ ক িনযু
কেরন। তাহািদেগর মেধ মু া আ ফ মাজ াণীর নাম উে খেযাগ । এই
ব ি ইরান িনবাসী সুিবখ াত পি ত সয় তকী মজিলসীর বংশস ূ ত;
এবং তথা হইেতই ভারতবেষ আইেসন।
জানা যায়— জবুি সা বগম কুরান পাঠ শষ কিরয়াই মু া আ েফর
িনকট পিড়েত আর কেরন নাই—কেয়ক ব সর পর আর কিরয়ািছেলন।
ইিতমেধ অপর কেয়কজন িশ ক তঁ াহােক লখা পড়া িশখাইয়ািছল।
এ েপ ায় একুশ ব সর বয়স পয িবদ াভ াস কিরবার পর িতিন লখা
পড়ার চ ায় জীবেনর অিধকাংশই অিতবািহত কিরয়ািছেলন।
মুগল বাদশাহী পিরবার মিহলাগণ-মেধ কবল জবুি সা বগমই য
িবদ াভ াস কিরয়ািছেলন তাহা নেহ—অপরাপর বগেমরা এবং
সভাস গেণর অ ঃপুর-চািরণীরাও য লখা পড়া, গান বাজনা এবং
নানািবধ িশ কায িশ া কিরেতন ইহােত কান সে হ নাই। কারণ নরূ জহঁ া,
জাহানারা ও রাশনারা ভৃিত বগেমরাও সুিশি তা িছেলন। িক
তঁ াহািদেগর মেধ কহই জবুি সা বগেমর সমক হইেত পােরন নাই।
ভারতবেষ মুগল সা ােজ র িত াতা
এই লখায় এই অংেশ একিট িচ থাকা উিচ ।

যিদ আপিন তা িদেত পােরন, তেব, দয়া কের উইিকসংকলন:ছিব ব বহােরর িনেদশাবলী
এবং সাহায :িচ যাগ দখুন।

বািলকা িবদ ালয়—ফেতহপুর িস ী
জহী

ীন বাবর ও তঁ াহার পু নিস

ীন মায়ূ ন বাদশােহর রাজ কােল

মুগল অ ঃপুর-মিহলাগণেক লখা পড়া িশ া দওয়া হইত িক না বলা যায়
না। িক নামধন মুগল স াট মহ দ জলালু ীন অকবর শােহর
রাজ শাসনকােল য মুগলিদেগর মেধ ীিশ ার চলন িছল, তাহার মাণ
প ফেতহপুর িস ীর বািলকা-িবদ ালয় আজও ব মান রিহয়ােছ। খুব
স ব—উ বাদশাহই তঁ াহািদেগর মেধ থেম ীিশ ার ব ন কিরয়া
থািকেবন।
জবুি সা বগম মু া আ েফর িনকট কবল আরবী ও পারসী ভাষা
িশেখন নাই—িতিন ধ শা এবং কাব ািদ নানা িবষেয়রও অেনক
অধ য়ন কিরয়ািছেলন। তেব স ােপ া কােব ই তাহার অিধক িচ িছল।
মু া আ ফও একজন সুকিব িছেলন। সুতরাং তাহার কাব শা িশ া
পাইেত টী হয় নাই।
জবুি সা বগম আরবী ভাষায় এ প পারদশী হইয়ািছেলন য, ঐ
ভাষােতই িতিন থম একটা কসীদা (একে ণীর কিবতা) রচনা কেরন। স
সমেয় ঔর েজব বাদশােহর দরবাের ম াশরীফ িনবাসী একজন িব
সভাস িছেলন। আরবীই তঁ াহার মাতৃভাষা িছল। এজন কসীদাটী তঁ াহােক
দখান হয়। দিখয়া িতিন বেলন—ইহা কান আরবেদশীয় লােকর রিচত
হইেব না। কারণ এই কসীদা অিত সু র হইেলও ইহার কান কান ােন
বাকপ িতর ম- মাদ দখা যায়। তথািপ কসীদাটী য ব ি ই রচনা ক ক
না কন, তঁ াহার য পাি ত আেছ একথা ীকার কিরেত হইেব। ইহার পর
হইেত জবুি সা বগম আরবীেত আর িকছু িলেখন নাই—তাহার মাতৃভাষা
ফারসীেত কিবতা রচনা কিরেত থােকন।
ঔর েজব বাদশাহ ঘার কিবতাে াহী িছেলন। তঁ াহার স েু খ কহ
কিবতা আবৃ ি কিরেল িতিন িবর হইয়া উিঠেতন। তঁ াহার দরবাের কান
কিব আদর বা আ য় পাইত না। পূ াবিধ রাজসভায় য সব কিব িছল,
উ বাদশােহর এই প ভাবগিতক দিখয়া েম তাহারা দরবার হইেত
সিরয়া পেড়।

ঔর েজব বাদশাহ কবল য কিবতাে াহী িছেলন তাহা নেহ—
স ীতও মােটই ভালবািসেতন না। তঁ াহার দরবাের যমন কান কিবর ান
িছল না সই প কান স ীতিবদ ািব ব ি ও ান পাইত না।
বাদশাহী পিরবােরর কহ য, কান প র ীন ব ব বহার কের ইহা
ঔর েজব বাদশােহর ই ার িব
িছল। এজন জবুি সা বগম ায়
স দাই সাদা কাপড় পিরেতন—অল ারও অিধক ব বহার কিরেতন না। এ
স ে িতিন য কিবতা িলিখয়ািছেলন, তাহা িনে উে খ করা হইল।
”دﺧﺘِﺮ ﺷﺎﻫﻢ وﻟﻴﻜﻦ روﺑﻔﻘﺮ آوردہ ام
“زﻳﺐ و زﻳﻨﺖ ﺑﺲ ﻫﻤﻴﻨﻢ ﻧﺎِم ﻣﻦ زﻳﺐ اﻟﻨﺴﺎ
“দ তর-এ-শাহ ওেলিক
বফকর আউরদাঅ
জ ও িজন ব হমীন নাম-এ-ম জবুি সা।“
বাদশােহর কন া আিম িক গরীেবর প ধিরয়ািছ।
বশভূ ষা আমার এই—এই েপর য আিম আমার নাম “ জবুি সা“ অথা
ী-ভূ ষণ।
হন গঁাড়া মুসলমান ও নীরস িপতার ভেয় জবুি সা বগম
কাশ েপ কাব ােলাচনা কিরেত সাহস পাইেতন না। গাপেন একটী
পু েক কিবতা িলিখয়া তাহা সাবধােন লুকাইয়া রািখেতন।
ঘটনা েম সই পু কখািন একিদন মু া আ েফর হােত পেড়।
তাহােত িলিখত কিবতা িল পাঠ কিরয়া সই সব কিবতার লািলেত িতিন
িবমু হইয়া যান। তখন িতিন ঐ সম কিবতা ক রচনা কিরয়ােছ ইহা
জািনবার জন উ সুক হইয়া তঁ াহার ছা ীেক িজ াসা কিরেলন
—“শাহজাদী, এসব িক তামার রিচত?” জবুি সা বগমই ঐসব কিবতা
রচনা কিরয়ােছন—উ ের ইহা জািনয়া মু া আ ফ বিলেলন—“সুবহা

আ া (ধন ভগবা ), তু িম য একজন সুকিব; তামারত কিবতা িলিখবার
বশ শি আেছ। যিদ কান আপি না থােক, তেব তু িম য সব কিবতা
রচনা কর, তাহা আমােক দখাইও।”
িশ েকর মুেখ এই কার শংসা ও উ সাহবাক িনয়া জবুি সা
বগেমর কিবতা িলিখবার উদ ম ি ণ বৃ ি হইল। এবং সিদন হইেত িতিন
যখন য কিবতা রচনা কিরেতন তাহা িনজ
র ারা সংেশাধন করাইয়া
লইেত লািগেলন।
জবুি সা বগেমর হন কিবতার অনুরাগ ও চ ার কথা েম যখন
স
চার হইেত লািগল, তখন য সব কিব িন ীব অব ায় িছেলন,
তঁ াহােদর দেহ যন আবার জীবনস ার হইল; এবং যাহােত তঁ াহািদেগর
রিচত কিবতা উ বগেমর িনকট পঁৗেছ, সজন তঁ াহারা যথাসাধ চ া
কিরেত লািগেলন। এমন িক অেনেকই াথনা-প ািদ পয কিবতায়
িলিখয়া পাঠাইেতন। তাহার একটা উদাহরণ এই:—
িনয়ামত খঁা আলী নামক এক উ বংশীয় কিব অভােব পিড়য়া একটা
“ক গী” (পাগড়ী বা টু পীর অল ার িবেশষ) িব েয়র জন জবুি সা
বগেমর িনকট রণ কেরন। িক অেনক িদন অেপ া কিরয়াও যখন
তঁ াহার বাি ত িবষেয়র কান ফল জািনেত পািরেলন না, তখন িতিন
জবুি সা বগমেক রণ দওয়ার উে েশ ইি েত এ স ে একটী কিবতা
রচনা কিরয়া তাহা উ বগেমর িনকট রণ কেরন। কিবতাটী এই:—
”اے ﺑﻨﺪ ﮔﻴﺖ ﺳﻌﺎدت اﺧﺘِﺮ ﻣﻦ
ِ در ﺧﺪﻣ
ﺖ ﺗﻮ ﻋﻴﺎن ﺷﺪہ ﺟﻮﻫِﺮ ﻣﻦ
ﮔﺮ ﺟﻴﻘﻪ ﺧﺮﻳﺪﻧﻴﺴﺖ ﭘﺲ ﮔﻮ زِر ﻣﻦ
“ور ﻧﻴﺴﺖ ﺧﺮﻳﺪﻧﯽ ﺑﺰن ﺑﺮ ﺳِﺮ ﻣﻦ
“অয় ব গীয় সা’দ আখত -এ-ম

দ খ ম -এ-তু অয়ঁা দা জৗহর-এ-ম
গ িজকা খিরদেন প
জর-এ-ম
ও ন খিরদনী বজ ব স -এ-ম ।”
ভাবাথ:—
হ, আমার ভ হ তামােক ণাম কির,
আমার অল ার তামার সবায় িনেয়ািজত আেছ।
যিদ ঐ শব অথা সামান ব েয়র অিভ ায়
হয়—তেব তাহাই আমার আমূল র বিলব।
যিদ য় কিরেত না চাও তেব আমার
িশেরাপির আঘাত কর।
উ কিবতা জবুি সা বগম পাইেল তাহার রচনা- কৗশল দিখয়া
িতিন অিতশয় স হন, এবং ত ণা পঁাচ সহ মু া িনয়ামত খঁা আলীেক
পাঠাইয়া দন। এ েপর আরও াথনা-প ািদ আেছ। বা ল -ভেয় স সব
উে খ করা হইল না।
ফারসী কিবতার েত ক কথার িতশ িঠক রািখয়া বা ালায়
অনুবাদ করা অত কিঠন। এ কার অনুবাদ কিরেত গেল অেনক েল
অ াভািবক ও িতকটু হইয়া পেড়। তথািপ েত ক শে র অথ িঠক
রািখয়াই অনুবাদ কিরেত যথাসাধ চ া কিরয়ািছ। যখােন স প করা
িনতা অস ব হইয়ােছ সখােন ভাবাথ মা লখা হইল।
িবদ ানুরািগণী জবুি সা বগম অেনক িব -ব ি েক িতপালন
কিরয়া তঁ াহািদেগর ারা নানা িবষেয়র
িলখাইেতন। সই সমেয়ই ধ বীর
কবীেরর
ফা সী ভাষায় অনুবাদ করা হইয়ািছল।

জবুি সা বগম কবল অন েক লখা পড়া চ ার উ সাহ দান
কিরেতন না—িতিন য়ংও “ জবু মনশা ” নােম ফারসী ভাষার রচনাণালীর একখািন পু ক এবং “ম ফী” ভিণতাযু তাহার সু িস
কিবতাবলী “িদওয়া -এ-ম ফী“ রচনা কিরয়ািছেলন।
কাহারও কাহারও মেত উ দওয়ান জবুি সা বগম রচনা কেরন
নাই—১৭১৯ হইেত ১৭৪৮ খৃ াে র িদ ীর বা শাহ রাশ আ ত মহ দ
শােহর আি তা এক রমণীই ঐ দওয়ােনর রচিয় ী।
উি িখত বাদশােহর রাজ কােল বািণজ -ব বসা উপলে িবেদশ
হইেত এক ব ি িদ ীেত আইেস। ঐ বিণেকর সে তাহার এক পসী
কন াও িছল। তাহারা আেমনীেয়ন বা সেকশীেয়ন হওয়া স ব। মহ দ শাহ
সই কন ার েপ িবমু হইয়া তাহােক িনজ আ েয় রািখয়া দন। ীেলাকটী
নািক ায় স দাই বুখায় মুখ ঢািকয়া রািখত বিলয়া তাহার নাম “ম ফী”
অথা “
া” হইয়ািছল। বাদ এই:—ঐ রমণী বুি মিত ও অিত চতু রা
িছল। বাদশাহী মহেল থািকয়া স ফা সী ভাষা উ ম েপ িশ া া হয়,
এবং ঐ ভাষায় কিবতা রচনা কের।
য যাহাই বলু না কন “িদওয়ান-এ-ম ফী“ য জবুি সা বগম রচনা
কিরয়ািছেলন ইহা স বািদস ত। কিবতা িল এত উ ভােবর এবং এমন
সুমধুর য, ঐ সব কিবতা ভুবনিবখ াত পারস কিব শমসু ীন মহ দ
হােফেজর কিবতা হইেত কান অংেশ হীন নেহ—এই প অেনেকর
অিভমত।
কিথত আেছ— জবুি সা বগম নানা িবষেয়র মূল বান ব
সং হ
পূ ক একটী পাঠাগার াপন কিরয়ািছেলন। তঁ াহার এই প িবদ ানুরােগর
কথা ইরান পয ছড়াইয়া পিড়েল স দশ হইেতও অেনক িব ব ি এবং
কিব ভারতবেষ যশ িকিনবার উে েশ িদ ীেত আিসয়ািছেলন।
নািসরালী সরিহ ী, িম

া মহ দালী সােয়ব, মু া হ গনী, আিকল খঁা

রাজী, বহেরাজ ও িনয়াম খঁা আলী ভৃিত সু িস কিব ও িব া
লােকরা জবুি সা বগেমর সমসামিয়ক িছেলন। তঁ াহািদেগর মেধ আিকল
খঁা ও নািসরালীর সে উ বগেমর ায়ই কিবতােত বাদানুবাদ এবং
িব প ও চাতু ির চিলত।
ধারাবািহক েপ নািসরালী ও তঁ াহার পূ পু ষগণ কিবতা রচনা এবং
িশ কতা কিরয়া জীিবকািন াহ কিরেতন। যিদও নািসরালী িব সুকিব
িছেলন িক িনজেক সই প মেন কিরয়া িতিন কখনও গ কিরেতন না।
কাহারও িত-করা তাহার ভাব-িব
িছল। অনাহাের পিড়য়া থািকেত
ত তথািপ কান বড়েলােকর কােছ হাত পািতেতন না। এজন তঁ াহার
অব া তমন স ল িছল না। সই সমেয়র “আলী“ ভিণতাযু য সকল
কিবতা দখা যায় স সম ই তঁ াহার রিচত।
নািসরালীর সুখ ািত লাকপর রা জবুি সা বগম জািনেত
পািরেল, তঁ াহার সিহত কিবতা-চ া কিরবার বাসনা উ বগেমর মেন
জািগয়া উেঠ। নািসরালীর মেনও এই প বাসনা পূ াবিধই িছল। িতিন
ায়ই ভািবেতন—যিদ কান কাের জবুি সা বগেমর দরবাের েবশ
কিরেত পাির, তাহা হইেল আমার অব ার অেনক উ িত হওয়া স ব।
দববশতঃ একিদন স সুিবধা ঘিটয়া উেঠ।
একিদন নািসরালী িদ ী-দুেগর িনকট িদয়া যাইেতিছেলন। এমন সময়
িতিন দিখেত পাইেলন— জবুি সা বগম লাল পাশাক পিরয়া মহেলর
অিলে র উপর পাইচাির কিরেতেছন। তঁ াহােক দখা মা নািসরালীর
িচিনেত বাকী রিহল না িতিনই জবুি সা বগম। তখন িতিন উ বগম যন
িনেত পান এ প উৈ ঃ ের িন িলিখত কিবতা আবৃ ি কিরেলন।
ﺳﺮخ ﭘﻮﺷﮯ ﺑﻪ ﻟِﺐ ﺑﺎم ﻧﻈﺮ ﻣﯽ ا َﻳﺪ
ﻧﻪ ﺑﺰور و ﻧﻪ ﺑﺰاري ﻧﻪ ﺑﺰر ﻣﯽ ا َﻳﺪ

সুখ পােশ বলব-এ-বা নজ ম আয়দ
নবেজা ও ন বজারী ন বজর ম আয়দ।
লািহত বশধারী এক ব ি েক অিলে র
উপর দিখেতিছ।
বেলেত, িবলােপ বা ধন দৗলেত তাহােক
লাভ করা যায় না।
উ কিবতা িনয়া জবুি সা বগম মেন কিরেলন—এ ব ি িন য়ই
নািসরালী হইেব, স ব তীত আর কহ হইেব না। এই প অবধারণ কিরয়া
িতিন িন িলিখত উ র দান কেরন।
ﻧﺎﺻﺮ ﻋﻠﯽ ﺑﻨﺎم ﻋﻠﻲ ﺑﺮدۂ ﭘﻨﺎہ
ورﻧﻪ ﺑﻪ ذواﻟﻔﻘﺎِر ﻋﻠﻲ ﺳﺮ ﺑﺮﻳﺪه ﻣﺖ
নািসরালী বনাম আলী বুরদ-ই-পনাহ
ওরনা ব জু ফকা -এ-আলী সরবরীদাম
নািসরালী তামার নাম “আলী” তাই আ য়
পাইয়াছ। নতু বা আলীর “জু ফকার”
তরবািরেত তামার ম ক ছদন কিরতাম।
উ কিবতার স ে একটু পির ার েপ বল অ াসি ক হইেব না
মেন কিরয়া অপর পৃ ায় িবধৃ ত করা হইল।
নািসরালীর “তখ ুস” অথা ভিণতার নাম “আলী” িছল—একথা
পূে ও বলা হইয়ােছ। মহ েদর জামাতার নামও “আলী”। এইজন
জবুি সা বগম বিলয়ােছন—মহ েদর জামাতার নােমর মত তামার নাম
হওয়ােত আ য় পাইয়াছ।

“জু ফকার” সাধারণ তরবার নেহ। উহা মহ েদর িছল। তঁ াহার মৃতু র
পর সই তরবার মহ েদর জামাতা “আলী” পাইয়ািছেলন।
নািসরালী ও জবুি সা বগেমর থম সা ােতর স ে য কথা বলা
হইয়ােছ তাহার পর অবিধই নািসরালী উ বগেমর আ য় পাইয়ািছেলন,
এবং তঁ াহােদর দুই জেনর মেধ কিবতার অনুশীলন চিলেত লািগল।
আিকল খঁা জবুি সা বগেমর ণয়-পা িছেলন। িতিন লােহােরর
শাসনকােয িনযু থািকবার সময় তথায় জবুি সা বগেমর সিহত তঁ াহার
ণেয়র সূচনা হয়। এ িবষয় পের উে খ করা হইেব।

জবুি সা বগেমর পাদপূরণ
কিবতা চ ার উে েশ জবুি সা বগেমর মহেল ায়ই কিব সে লন
হইত। িশ ক ব তীত অপর কান পু েষর স েু খ কান স া মুগল মিহলা
বািহর হইেত পািরেতন না। সই অবেরাধ থা অনুসাের জবুি সা বগম
পরদার অ রােল থািকয়া ঐ সব কিব সে লেন যাগ দান কিরেতন।
একিদন নািসরালী ভৃিত কেয়ক জন কিবেক লইয়া জবুি সা বগম
কাব ােলাচনা কিরেতিছেলন। এমন সমেয় উপি ত কিবগেণর মেধ একজন
িন িলিখত পংি আবৃ ি কিরয়া উহার পাদপূরণ কিরেত বিলেলন।
اﮔﺮ ﻣﺎﻧﺪ ﺷﺒﯽ ﻣﺎﻧﺪ ﺷِﺐ دﻳﮕﺮ ﻧﻤﻲ ﻣﺎﻧﺪ
অগ মান শেব মান শব-এ-িদগর নেম মান
যিদ রেহ এক রা রেহ ি তীয় রা রেহ না
নািসরালী পাদপূরণ কিরেলন—
ِﻫﻼل ﻋﻴﺪ ﭼﻮن اﺑﺮٶان دﻟﺒﺮ ﻧﻤﯽ ﻣﺎﻧﺪ
اﮔﺮ ﻣﺎﻧﺪ ﺷﺒﯽ ﻣﺎﻧﺪ ﺷِﺐ دﻳﮕﺮ ﻧﻤﯽ ﻣﺎﻧﺪ
িহলাল-এ-ই চঁ ৗ অ -এ-আঁ িদলবর নেম মান
অগর মান শেব মান শব-এ-িদগর নেম মান
ইেদর চ (২য়ার চ ) ি য়তমার র মত রেহ না
যিদ রেহ এক রা রেহ ি তীয় রা রেহ না।

আর একজন এই প পাদপূরণ কিরেলন—
ﻣﺎه دو ﻫﻔﺘﻪ ﺑﻪ روِخ دﻟﺒﺮ ﻧﻤﯽ ﻣﺎﻧﺪ
اﮔﺮ ﻣﺎﻧﺪ ﺷﺒﯽ ﻣﺎﻧﺪ ﺷِﺐ دﻳﮕﺮ ﻧﻤﯽ ﻣﺎﻧﺪ
মাহ-এ-দুহ তা ব -এ-িদলব নেম মান
অগর মান শেব মান শব-এ-িদগর নেম মান
দুই স ােহর চ ি য়তমার মুেখর মত রেহ না
যিদ রেহ এক রা রেহ ি তীয় রা রেহ না।
সকেলর পাদপূরণ করা শষ হইেল পর জবুি সা বগম এই প আবৃ ি
কিরেলন।
ب ﻧﻮ ﻋﺮوﺳﺎں در ﺑﺮ ﺷﻮﻫﺮ ﻧﻤﯽ ﻣﺎﻧﺪ
ِ ﺣ ﺠﺎ
اﮔﺮ ﻣﺎﻧﺪ ﺷﺒﯽ ﻣﺎﻧﺪ ﺷِﺐ دﻳﮕﺮ ﻧﻤﯽ ﻣﺎﻧﺪ
হজাব-এ- নৗ আ সঁা দরবর শৗহর নেম মান
অগর মান শেব মান শব-এ-িদগর নেম মান
পিতর বে (আিল েন) নববধূগেণর ল া রেহ না
যিদ রেহ একরা রেহ ি তীয় রা রেহ না।
আেরা কিবগণ য সব পাদপূরণ কিরয়ািছেলন, স িলেত কান
িবেশষ বা তমন িকছু সৗ য না থাকােত ঐ সব উে খ করা হইল না।

একদা জবুি সা বগম বড়াইেত বড়াইেত একটী সুরম কানেন
উপি ত হন। তখন বস কাল িছল। বৃ -ডােল নবীন মুকুল িবকিশত
হইেত আর হইয়ােছ; কািকল কূজেন চািরিদ
িরত; মৃদুম মলয়
পবন ফুেলর সৗরেভ সারা কানন সুবািসত কিরেতেছ; মধু ঋতু র হন
মেনামু কারী সমেয় জবুি সা বগম ভােবেত িবেভার হইয়া যান। এবং
তঃ তঁ াহার মুখ হইেত িন িলিখত দুই চরণ কিবতা বািহর হয়।
ﭼﻬﺎر ﭼﻴﺰ ﻏِﻢ دل ﺑﺮد ﻛﺪام ﭼﻬﺎر
ے ﻧﮕﺎر
ِ ﺷﺮاب و ﺳﺒﺰه و آ
ٔ ب روان و رو
চহা িচ গম-এ-িদল বুর —কদাম চহার
শরা ও স া ও আর-এ- রায়ঁা ও -এ-িনগার।
চািরটী ব মেনর ব থা দূর কের— স চািরটী িক
সুরা, স ামল মাঠ, ঝরণা ও সু র মুখ।
দুভাগ বশতঃ এমন সমেয় ঔর েজ বাদশাহ তথায় আিসয়া পেড়ন;
এবং তাহার কন া যন িক আবৃ ি কিরেতিছল িনয়া িজ াসা কিরেলন
—“ জবুি সা তু িম িক আবৃ ি কিরেতিছেল?” তঁ াহার িপতার ে
জবুি সা বগম িকছু মা িবচিলত না হইয়া ত ণা উ কিবতার শষ
চরণ পিরব ন পূ ক পুনরাবৃ ি কিরেলন—
ﭼﻬﺎر ﭼﻴﺰ ﻏِﻢ دل ﺑﻮد — ﻛﺪام ﭼﻬﺎر
ﻧﻤﺎز و روزه و ﺗﺴﺒﻴﺢ و ﺗﻮﺑﻪ اﺳﺘﻐﻔﺎر
চহার িচ গম-এ-িদলবুদ—কদাম চহার,
নমাজ ও রাজা তসিব ও তাবা ই গফার।
চািরটী ব মেনর ব থা দূর কের— স চািরটী িক

ঈ

পাসনা, উপবাস, জপমালা ও পাপ ালেনর জন তাবা করা।

উ কিবতা িনয়া ঔর েজ বাদশাহ ফু মেন চিলয়া গেলন।
এই প তু প মিত -বেল জবুি সা বগম তঁ াহার গঁাড়া ও ককশ
কৃিত িপতার রাষ হইেত িন ৃ িত লাভ কিরয়ািছেলন।
একিদন বাদশাহী দরবাের এক বাজীগর তামাশা দখাইেতিছল।
অ ঃপুর-মিহলাগণও িচেকর অ রাল হইেত তাহা দিখেতিছেলন। বাজীগর
তামাশা দখাইয়া শষ কিরেল পর তাহার সু রী ী একটী দীঘ বংশদে র
উপর চিড়য়া উলিটয়া পালিটয়া খলা দখাইেত থােক। ীেলাকটীর
খলােত স হইয়া সভাস গেণর মেধ এক ব ি তাহার শংসা-সূচক
িন িলিখত কিবতা আবৃ ি কেরন।
اﻳﻦ ﻟﻌﺒﺖ ﺑﻮد ﻋﺠﺐ ﭼﻮ ﻣﺎﻫﮯ ﭘﻴﺪاﺳﺖ
ﻳﺎ ﺗﺎزه ﮔﻠﮯ ﺑﺮ ﺳِﺮ ﺷﺎخ رﻋﻨﺎﺳﺖ
লাব বু আিজ চা মােহ পদা
ইয়া তাজা েল বর সর-এ-শা রানা ।
এই অ ু ত পুতুল যন একটী চ উদয় হইয়ােছ,
অথবা নত
ূ ন একটী ফুল বৃ শােখ শাভা পাইেতেছ।
উ কিবতা িনয়াই জবুি সা বগম এ িবষেয় আর একটী কিবতা
রচনা কিরয়া একজন দাসীর ারা তাহা সভায় রণ কিরেলন। কিবতাটী
এই:—
ب ﻣ ﺤﺸ ﺮ
ِ ﻧﮯ ﻧﮯ ﻏﻠﻂ اﺳﺖ ﻛﻪ آﻓﺘﺎ

ﺑﺮ ﻧﻴﺰه ﺑﺮ آﻣﺪ و ﻗﻴﺎﻣﺖ ﺑﺮﭘﺎﺳﺖ
ন- ন-গ ত অ , িক আ তা -এ-মহশর
বর নজা বর আম ও িকয়াম বরপা ।
না—না—ভুল হেয়েছ, যন মৃতব ি গেণর
পুন ান িদেনর রিব শূেলর উপর উদয়
হইয়া লয় সৃি কিরয়ােছ।
মুসলীম ধ মেত “মহশর” অথা resurrection িদেন শূেলর উপর
সূেয াদয় হইেব। সই সমেয় “ইসা মসীহ” (যী খৃ ) “কু বজনী” (আমার
আেদেশ উঠ) বিলয়া ধরাতেল যি হার কিরেল সম মৃতব ি জীিবত
হইয়া উিঠেব। তখন পরেম র তাহািদেগর পাপ-পুেণ র িবচার কিরেবন।

ঔর েজব বাদশােহর উপর জবুি সা বগেমর ভাব
জানা যায়— জবুি সা বগম ও তঁ াহার িপতার মেধ ায়ই নানা িবষেয়
বাদানুবাদ ও আেলাচনা হইত। সই সব চ ায় ঔর েজব বাদশা তাহার
দুিহতার িবদ া ও বুি বল দিখয়া অবাক হইেতন। উ বাদশােহর ন ায়
কুিটল রা নীিতপরায়ণ ব ি যঁাহার সিহত তকিবতেক িন াক হইেতন—
সই ব ি র য িক প খর বুি ও িবদ াবল িছল ইহা সহেজই অনুমান
করা যায়।
একজন ীড়াদ ব ি িসংহািদ মারা ক জ েক সুেকৗশেল
বশীভূ ত কিরয়া য প কবল অ িু ল সে েত পিরচালন কের, সুচতু রা
জবুি সা বগমও ব াে র মত তঁ াহার িপতার উপর সই প ভাব িব ার
কিরয়ািছেলন।
কেঠার- কৃিত ঔর েজব বাদশােহর িনকট কান অ ঃপুর মিহলাই
কান িবষেয়
য় পাওয়া দূেরর কথা—অ সর হইেত শি ত হইত। িতিন
বাদশাহী মহেল কান সমেয়ই কাহােকও কান িবষেয় াধীনতা িদেতন না;
িক জবুি সা বগম অেনক িবষেয়ই াধীনতা পাইেতন। তঁ াহার কথার
কােছ কাহারও কথা ঔর েজব বাদশােহর িনকট লািগত না।
বাদশাহী অ ঃপুের কহই কিবতাপু ক পাঠ বা কিবতা আবৃ ি কিরেত
পািরত না। িবেশষতঃ সু িস কিব শ সু ীন মহ দ হােফেজর রিচত
ভুবনিবখ াত “িদওয়া -এ-হােফজ” পাঠ করা এেকবাের িনেষধ িছল।
কননা উ
িনরাশ িমেকর িবলােপ এবং সুরা ও সু রীর শংসায়
পূণ। যিদও উ পু েকর কিবতা িল সাধারণ চে দিখেল এ প দখায়
বেট, িক কৃতপে ঐ সব কিবতা ঈ র- েম উ
িমেকর
ব াকুলতা কাশ ব তীত আর িকছু ই নেহ। জবুি সা বগম তঁ াহার িপতার
কিঠন দয় িনজবেশ আিনেত পারায় ঐ িনিষ কিবতা পু ক পাঠ কিরেত
অিধকার পাইয়ািছেলন।

ঔর েজব বাদশাহ ও জবুি সা বগম “সু ী” মতাবল ী িছেলন। এই
কারেণ দরবাের ঐ স দায়ভু ব ি গণই অিধক িছল এবং তাহােদরই
াধান ও িছল। তথািপ “শীয়া” মতাবল ী লাক য না িছল এমন নেহ।
দরবার উ স দায়ভু
লাক ব তীত ঔর েজব বাদশােহর পু
শাহজাদা মহ দ মাঅ ম এবং অ ঃপুেরর মিহলাগেণর মেধ ও অেনেকই
“শীয়া” মতাবল ী িছল।
উ দুই স দােয়র মেধ মেতর অৈনক হতু ায়ই িববাদ কলেহর
সূ পাত হইত। ধ স ীয় এই িবেরাধ িমটাইবার জন অেনেকই যথাসাধ
চ া কিরয়ািছেলন; িক কহই কৃতকায হন নাই। অবেশেষ বুি মিত
জবুি সা বগম সুেকৗশেল উভয় প েক েবাধ দান পূ ক তাহািদেগর
বাদিবসংবাদ িমটাইয়া অশাি ও উপ ব বারণ কিরয়ািছেলন। কহই তঁ াহার
মীমাংসা ঠিলেত পাের না—উভয় স দায়ভু
লােকরাই উহা
িশেরাধায পূ ক হণ কের।
এই েপ জবুি সা বগম অেনক সমেয়ই খর বুি বেল সামািজক ও
অন ান িবষেয়র িববাদ কলহ িন ি কিরেতন। সুচতু র রাজনীিত-িবশারদ
ঔর েজব বাদশাহ পয রাজকােয র জিটল িবষেয় সময় সময় তঁ াহার
কন ার পরামশ হণ কিরেত কুি ত হইেতন না। ঔর েজব বাদশােহর উপর
জবুি সা বগেমর এ কার ভাব দিখয়া তঁ াহার অনু হ পাওয়ার জন
স দাই লােক চ া কিরত। িহংসুেকরও অভাব িছল না—তঁ াহার মতা
দিখয়া কহ কহ য ঈষা না কিরত এমনও নেহ।

জবুি সা বগেমর কারাবাস
িহ ুিদেগর উপর অন ায় েপ িন ািরত য িজজীয়া কর উদারমনা
শাহানশাহ মহাবলী মহ দ জলালু ীন অ ব রিহত কিরয়া যান, ঔর েজব
বাদশাহ তাহা আবার হণপূ ক দবমি রািদ িব
কিরেত এবং িহ ুেদর
উপর নানা িবষেয় উ পীড়ন কিরেত লািগেল রাজপুতগণ ইহা সহ কিরেত
পািরেলন না। তঁ াহারা উ বাদশােহর িব ে অ ধারণ কিরয়া ঐ সব
অত াচােরর িতেশাধ লইেত উদ ত হইেলন।
এই েপ রাজপুতানায় িবে াহানল দাউ দাউ কিরয়া িলয়া উিঠেল
তাহা িনবাইবার উে েশ ঔর েজব বাদশাহ তঁ াহার পু শাহজাদা
অ বরেক রাজপুতানায় রণ কেরন। িতিন তথায় পঁৗিছয়া িবে াহ দমেনর
পিরবে রাজ েলােভ িবে াহী রাজপুতগেণর সিহত িমিলয়া আপন িপতারই
িব াচরেণ বৃ হইেলন। অনুদার ঔর েজব বাদশাহ যমন ীয়
পু গণেক িব াস বা হ কিরেতন না, তঁ াহারাও তমনই িপতৃভ বা
িপতৃব সল িছেলন না।
শাহজাদা অ বর জবুি সা বগেমর সেহাদর িছেলন। তঁ াহার
রাজপুতানায় অব ান কােল ভাই ও ভিগনীর মেধ িচিঠ প চিলত।
কূটনীিত-িবশারদ ঔর েজব বাদশােহর
চেরর অভাব িছল না—তাহারা
ঐ সব িচিঠ প হ গত কিরয়া উ বাদশােহর িনকট দান কের। সই সব
পে সাধারণ কথা ও কুশল ম লবা া ব তীত কান দাষণীয় িবষয় উে খ
থািকত না। িক পর ীকাতর কেয়কজন ব ি জবুি সা বগমেক তঁ াহার
িপতার িবষদৃি েত িনে প কিরবার জন তঁ াহার িব ে নানা কথা বিলয়া
ঔর েজেবর মেন সে হ জ াইয়া দয়।
ভাবতঃই ঔর েজব সি
কৃিতর লাক িছেলন। অন েক িব াস
করা দূের থাক য িনজ স ানেক পয িব াস কের না, কন া হইেলও হন
ব ি র কােছ িক আর জবুি সা বগেমর িন ার আেছ। ঔর েজব বাদশাহ

তাহার দুিহতার উপর সি হান হইয়া তঁ াহােক “সিলমগড়” বা “নরূ গর” দুেগ
নজরব ী কিরয়া রােখন। এবং বািষক বৃ ি
প িতিন য চাির ল টাকা
পাইেতন তাহাও ব কিরয়া দওয়া হয়।
উ দুগ যমুনার মধ ব ী এক ীেপ শরশােহর পু সিলমা বা
সলীম শাহ িন াণ কিরয়ািছেলন জানা যায়—পূে উহা নূ ীন জাহা ীর
বাদশােহর িনি ত একটী সতু র ারা িদ ীর সিহত সংযু িছল। মুগল
শাসনকােল রাজবি গণেক আব রািখবার জন সচরাচর ঐ দুগ ব ব ত
হইত। তাহােতই ঔর েজব তঁ াহার জ
াতা শাহজাদা দারা িশেকােক
হত া করান।
জবুি সা বগম সলীমগেড় নজরব ী থাকার সময় উ া খঁার
মাতা হমীদা বানু বগেমর মৃতু হইেল িতিন তথা হইেতই মৃত বগেমর
“তাজীয়ত” অথা মৃত ব ি র জন শাক কাশ ি য়ােত যাগ দান
কিরয়ািছেলন। সই ব সেরই ঔর েজব বাদশােহর পু শা জাদা
কা বখেসর িববাহ হয়। জবুি সা বগেমর িবেশষ অনুেরােধ সই িববাহউ সব তঁ াহার সখােনই স ািদত হইয়ািছল।
সলীমগড় দুেগ অব
থািকবার কােল জবুি সা বগম
িবদ ােলাচনায় িদন যাপন কিরেতন। স সমেয় িতিন ীয় অদৃ েক ল
কিরয়া য কিবতা রচনা কিরয়ািছেলন তাহ িনে দ হইল ।
”دردا ﮐﻪ زﻗﯿﺪ ﺳﺘﻢ آزاد ﻧﻪ ﮔﺸﺘﻢ
ﻳﮏ ﻟﺤﻂ زﻏﻢ ھﺎﺋﯽ ﺟﮩﺎن ﺷﺎد ﻧﻪ ﮔﺸﺘﻢ
ﮔﺮﭼﻪ ﭘﺎ زﻧﺠﯿﺮ ﻣﺨﻔﯽ زد ﺗﻪ دﯾﻮاِر ﻏﻢ
ﺷﮑﺮاﻟﻠﮧ ﮐﺰ ﺟﻔﺎﺋﯽ ﻫﻢ ﮔﻨﺎں آﺳﻮدہ ام
دِل ﻣﻦ اﺳﯿﺮ ﻣﺨﻔﻲ ﺑﻪ ﺑﻼﺋﯽ ﻫﺠﺮ ﺗﺎ ﮐﮯ
ﮐﻪ ﺑﺠﺰ ھﻮاﺋﯽ وﺻﻠﺖ ﮔﻨﺎه دﮔﺮ ﻧﺪارم
ﻣﺨﻔﻲ ا ُﻣﯿﺪ رﻫﺎﺋﯽ ﺗﺎ ﺑﺮوز ﺣﺸﺮ ﻧﯿﺴﺖ

ِ ﺧﺎ
ک ﻏﺮﺑﺖ ﻫﺮ ﮐﻪ را در ﻣﮩﺪ داﻣﻨﮕﯿﺮ ﺷﺪ
ﺗﺎ ﻣﺮا زﻧﺠﯿﺮ ﮐﺎر ﭘﺎﺋﯽ دل دﯾﻮاﻧﻪ ﺷﺪ
“دوﺳﺖ ﺷﺪ دﺷﻤﻦ ﻣﺮا ﻫﺮ آﺷﻨﺎ ﺑﯿﮕﺎﻧﮧ ﺷﺪ

“দদা—িকজ-কেয়দ িসত আজাদ ন শত
এক লহজা জগমহােয় জহঁ া শাদ ন শত ।
গরেচ পাবি র “ম ফী” জ তা হ িদওয়ার-এ-গ
কুর আ া ক জফা-এ-হম নঁা আসুদা অ
িদল-এ-ম আিসর “ম ফী” বাবলাই িহজর তােক
িক বজুজ হৗয়াই ওসল
না িদগর নদারম।
“ম ফী” উেম রহাই তাবেরাজ হ ন
খাক-এ বত হরেক রিদর মহদ দামিনগর
তা মরা জি র দরপােয় িদল িদওয়ানা ,
দা
দুশম মরা হর আ না বগানা দ।
ভাবাথ:—
হায় ব থা—উ পীড়েনর কারাবাস হইেত মুি লাভ কিরেত পািরেতিছ না।
এক মুহূে র জন ও আিম ভব য ণা হইেত পির াণ পাইলাম না।
যিদও পােয় বড়ী আেছ ও দুঃখ প াচীেরর অ রােল রিহয়ািছ,
ধন ভগবা —সকেলর অত াচার হইেত অব াহিত পাইয়া আরােমই আিছ।
িবে েদর য ণায় আমার মন কতিদন পয ব ী থািকেব?
কবল িমলেনর ই া ব তীত অন কান পাপ মেন রািখ না।
দািরে র ধূলা যাহােক শশব হইেত শ কিরয়ােছ;
তাহার মহা লেয়র পূে মুি র আশা নাই।
যখন হইেত পােয় বড়ী পিরয়ািছ সই িদন হইেতই মন উ াদ

হইয়ােছ।

যাহারা আমার ব ু িছল তাহারাও শ হইয়ােছ এবং
ি য়জনও এখন আমার অপিরিচত হইয়া িগয়ােছ।
জবুি সা বগম এই কার সুেখ ও দুঃেখ ব সরািধক কাল সলী গড়
দুেগ অব
থািকবার পর অবেশেষ মুি লাভ কেরন।

আিকল খঁা ও জবুি সা বগেমর ণয়কািহনী
লােহােরর শাসনক া আিকল খঁা কবল রাজকােয ই িনপুণ িছেলন
না, কিব বিলয়াও তঁ াহার সুখ ািত িছল। ীয় ক ব কােয র অবকাশ সময়
িতিন কাব ানুশীলেন কাটাইেতন।
িদ ীেত জবুি সা বগেমর সখােন ায়ই য “মশা’রা” অথা কিব
সি লন হইত একথা দশ িবেদেশ চার হইেল আিকল খঁাও ইহা িনেত
পান। এ সংবাদ িনয়া িতিনও তাহােত যাগ দান কিরবার জন লালািয়ত
হন; িক এতদূর হইেত িক েপ ইহা সংঘিটত হইেত পাের তাহার উপায়
ভািবয়া পান না।
এমন সময় আিকল খঁার সৗভােগ ঔর েজব বাদশাহ অসু
হওয়ােত িচিক সকগেণর ব ব া অনুসাের বায়ু পিরব েনর জন িতিন
লােহাের গমন কেরন। সখােন যাওয়ার পর অবিধ েম তঁ াহার াে র
উ িত হইেতেছ দিখয়া িতিন আরও িকছু অিধক কাল লােহাের বাস কিরেত
মন কেরন এবং সই উে েশ তঁ াহার পিরজনবগেক িদ ী হইেত লােহাের
আনয়ন কেরন।
আিকল খঁা দিখেলন— জবুি সা বগেমর সিহত তঁ াহার আলাপ
পিরচয় কিরবার ইহা এক িবেশষ সুেযাগ উপি ত। তখন িতিন এই উে শ
সাধেনর জন যথাসাধ চ া কিরেত লািগেলন।
পারস েদশ-িনবাসী স া বংশীয় সুপু ষ আিকল খঁা য সুিব , এবং
কাব াল ার শাে তঁ াহার িবেশষ অিধকার আেছ, এ িবষয় জবুি সা বগম
অবগত হইয়া তঁ াহার সিহত আলাপ কিরবার জন িতিনও লালািয়ত হন।
িক তঁ াহার িপতার কেঠার শাসেনর আশ ায় এ িবষেয় কান উপায়
অবধারণ কিরেত স ম হন না।

ঔর েজব বাদশােহর সিহত জবুি সা বগম লােহাের অব ান
কিরবার কােল িতিন তথায় একটী বাগান
ত কেরন। তাহার ভ াবেশষ
আজও ব মান আেছ। ঐ বাগান
ত হওয়ার সমেয় তাহার কাজ
দিখবার জন ায়ই িতিন সখােন থািকেতন।
আিকল খঁা ভািবেলন— জবুি সা বগেমর সিহত দখা হওয়ার যিদ
কান স াবনা থােক তেব তাহার কৃত সময় এই। এ সময় চিলয়া গেল এ
জীবেন আর তঁ াহার সিহত দখা হওয়ার সুেযাগ ঘিটেব না; অতএব এই
সুেযাগ ছািড়য়া দওয়া উিচত নেহ মেন কিরয়া আিকল খঁা এজন াণপেণ
চ া কিরেত লািগেলন।
জবুি সা বগেমর য বাগান
ত হইেতিছল তাহার িন াণ-কায
দখার উে েশ তথায় িতিন অব ান কিরবার কােল একিদন তাহার
সহচরীিদেগর সিহত চৗসর খিলেত িছেলন। এমন সময় আিকল খঁা জীবনমরণ পণ কিরয়া মজুেরর বশ ধারণ-পূ ক ই , সুরকীর বাঝা মাথায়
কিরয়া সখােন েবশ কিরেলন। হঠা অজািনত ব ি উপি ত হওয়ােত
জবুি সা বগম চ ু তু িলয়া চািহবা-মা আিকল খঁা বিলয়া উিঠেলন—
ﻣﻦ در ﻃﻠﺒﺖ ﮔﺮِد ﺟﻬﺎن ﻣﯽ ﮔﺮدم
ম দর তলব িগদ-এ-জহঁ া ম িগদ
আিম তার অনুস ােন জগেতর চািরিদক ঘুিরেতিছ।
জবুি সা
সা ােতর জন
আকার- কার
য আিকল খঁা।

বগম পূে ই জািনয়ািছেলন, আিকল খঁা তাহার সিহত
ব াকুল। উি িখত এক চরণ কিবতা িনয়া এবং তাহার
দিখয়া সুচতু রা বগেমর বুিঝেত বাকী রিহল না—এ ব ি ই
চৗসর খিলেত খিলেত িতিন এই উ র দান কিরেলন।

ﮔﺮ ﺑﺎد ﺷﻮي ﺑﺮ ِﺳﺮ زﻟﻔﻢ ﻧﻪ رﺳﯽ
গর বাদ

ই বর সর-এ-জুলফ নরসী

বায়ু েপ আিসেলও আমার কশা
পৗিছেত পািরেব না।

পয

এই উ র িনয়া আিকল খঁা নত িশের চিলয়া আিসেলন। তাহার পর
হইেতই জবুি সা বগম ও অািকল খঁার মেধ প ািদ চিলেত এবং গাপেন
দখা-সা া হইেত আর হয়।
ইিতমেধ ঔর েজব বাদশাহ সু হইয়া িদ ীেত িফিরয়া আিসেলন,
িক জবুি সা বগেমর বাগােনর কাজ শষ না হওয়ােত িতিন তঁ াহার
িপতার সিহত িফিরয়া আিসেলন না। ঔর েজব বাদশােহর লােহাের
অনুপি িত বশতঃ উ বগেমর সিহত আিকল খঁার দখা সা ােতর
িবেশষ সুিবধা ঘেট; িক এই সুেযাগ অিধক িদন ায়ী হয় নাই।
জবুি সা বগম ও আিকল খঁার ণেয়র কথা য দাসী জািনত, স
কােয অবেহলা করােত উ বগম তাহােক শাসন কেরন। ইহার িতেশাধ
নওয়ার উে েশ ঐ দাসী িদ ীেত আিসয়া তাহার ক ী ও আিকল খঁার
ণেয়র কথা ঔর েজব বাদশােহর িনকট কাশ কিরয়া দয়।
উ বাদশাহ এই কাের তঁ াহার কন া ও আিকল খঁার ণেয়র কথা
দাসীর িনকট হইেত অবগত হইয়া অত রাগাি ত হইেলন, িক ীয়
মেনাভাব কান েপ কাশ কিরেলন না। জবুি সা বগমেক আর লােহাের
থািকেত দওয়া কান মেতই যুি স ত নেহ মেন কিরয়া ত ণা িতিন
তঁ াহার কন ােক িলিখয়া পাঠাইেলন—প পাওয়া মা যন িতিন িদ ীেত
চিলয়া আইেসন কান প িবল যন না হয়।

ঔর েজব হন বাদশােহর আেদশ অবেহলা কিরেত পাের—এমন
সাধ কা ব ি র আেছ? তঁ াহার িপতার আেদশানুসাের জবুি সা বগম
অেগৗেণ িদ ীেত চিলয়া আিসেলন।

জবুি সা বগেমর িববােহর

াব

জবুি সা বগম িদ ীেত চিলয়া আিসেল পর ঔর েজব বাদশাহ
তঁ াহােক কান প শাসন কিরেলন না। সুচতু র বাদশাহ ভািবেলন—তঁ াহার
কন া ও আিকল খঁার ণেয়র স ে কান কথা বিলেত বা িকছু কিরেত
গেল ইহা স
কাশ হইয়া িনজ কুেলই কল
িশেব। অতএব িতিন এ
িবষেয় কান উ -বাচ না কিরয়া কবল তঁ াহার িববােহর
াব উ াপন
কিরেলন।
ঔর েজব বাদশােহর এই
ার িনয়া জবুি সা বগম করেজােড়
িশর নত কিরয়া কিহেলন—“এ ীতদাসী শাহানশাহ আলমগীেরর আেদশ
িশেরাধায -পূ ক হণ কিরেতেছ। ধৃ তা বিলয়া যিদ মেন করা না হয়, তেব
জহঁ াপনােহর িনকট দাসী এই াধীনতাটু কু াথনা কের, এ িববােহর কথা
যন স
চােরর আেদশ দান করা হয়। এ সংবাদ িনয়া যাহারা
িববাহ াথী হইেব, দাসী য়ং তাহােদর কুল-শীল পরী া কিরয়া একজনেক
পিত েপ বরণ কিরেব।”
জবুি সা বগেমর াথনা অনুসাের তঁ াহার িববােহর কথা ঔর েজব
বাদশাহ স
চার করাইেলন। এই িবষয় সকেল জািনেত পািরেল
অেনেকই জবুি সা বগেমর িববাহ- াথী হন। তঁ াহােদর মেধ আিকল খঁাও
িছেলন।
িনজ-বংশময াদা বণনাসহ িববাহ াথীগেণর াথনী-প আিসয়া
পঁৗিছেল, িপতা-পু ীর মেধ অেনক আেলাচনার পর লােহােরর সুেবদার
আিকল খঁার সিহতই জবুি সা বগেমর িববাহ িন ািরত হয়। তদনুসাের
আিকল খঁােক এ িবষয় জানাইয়া িদ ীেত আিসবার জন ঔর েজব বাদশাহ
তঁ াহার িনকট আেদশ-িলিপ রণ কেরন। বাদশাহী ফরমা পাইয়া আিকল
খঁা আনে উ ফু হইয়া উিঠেলন, িক শী ই তঁ াহার হিরেষ িবষাদ ঘিটল।

ঔর েজব বাদশােহর দরবাের আিকল খঁার িত ীর অভাব িছল
না। সভাস গেণর মেধ অেনেকই জবুি সা বগেমর পিরণয়াকা ী
িছেলন। আিকল খঁার সিহত য জবুি সা বগেমর িববাহ হইেব, ইহা
তঁ াহােদর সহ হইল না। বাদশাহজাদী—িবেশষতঃ এমন য একটী রমণীর
তাহা আিকল খঁা সকলেক ঠকাইয়া লইয়া যাইেব এমন কখনও হইেত পাের
না। য কােরই হউক ইহার বাধা জ াইেত হইেব—এ প সকেল পরামশ
কিরয়া িন িলিখত মে র একখািন প আিকল খঁার িনকট রণ করা
হইল।
“লােহাের জবুি সা বগেমর সিহত তামার য
ণয় সংঘিটত
হইয়ািছল একথা শাহানশা ঔর েজব আল গীেরর িনেত বাকী নাই।
িতিন য িক কৃিতর লাক, ইহা তামার িবেশষ পই জানা আেছ—এ িবষয়
অিধক িলখা বা ল । বাদশাহজাদীেক িববাহ করার কৃত অথ য াণবধ
ব তীত আর িকছু ই নেহ, ইহা তামার মত সুচতু র লােকর বুিঝেত কিঠন
হইেব না।”
কুিটল কৃিতর ঔর েজব বাদশাহ যমন সকলেকই অিব াস
কিরেতন— সই প তাহার উপরও শ -িম কহই িব াস াপন কিরত
না। সকেলই জােন, তাহার ারা সািধত হইেত না পাের এমন কায িবরল।
এই সব জািনয়া- িনয়া আিকল খঁা ভািবেলন—ঔর েজব বাদশাহ সরল
িচে তঁ াহার িনকট ফরমা পাঠান নাই, িন য়ই তঁ াহার মেন দুরিভসি
আেছ। িববােহর
াব সই দুরিভসি র আবরণ মা । িদ ীেত গেল তঁ াহার
র া থািকেব না—িশরে দন বা হি পদতেল িবমি ত হইেত য হইেব
তাহার কান সে হ নাই।
এই সব নানা কারেণ আিকল খঁা মেন কিরেলন—বাদশাহজাদীেক
লাভ করা ােণর িনকট তু । অতএব িতিন জবুি সা বগমেক িববাহ না
করাই ি র কিরেলন এবং তদনুসাের িন িলিখত কিবতায় ীয় মেনর ভাব
ব কিরয়া তাহা িদ ীেত রণ পূ ক বাদশাহী কায পিরত াগ কিরয়া
াণভেয় লােহার হইেত সিরয়া পিড়েলন।

ﻧﮩﯿﻦ ﻫﻮﺗﻲ ﺑﻨﺪہ ﺳﮯ ﻃﺎﻋﺖ زﯾﺎدہ
ﺑﺲ اب ﺧﺎﻧﻪ آﺑﺎد و دوﻟﺖ زﯾﺎدہ

নিহঁ হাতী ব ােস তােয়ত িজয়াদা
ব অ খানা আবাদ ও দৗলত িজয়াদা।
দােসর ারা অিধক আেদশ িতপািলত
হইেত পাের না। ধন দৗলত ও বাড়ী ঘেরর
এই শষ।
জবুি সা বগম আিকল খঁার এই প দিখয়া অত ম াহত হন
এবং এ জীবেন আর িববাহ না করাই মেন মেন ি র কেরন; িক তঁ াহার
মেনাভাব কাহারও িনকট কাশ কিরেলন না।

জবুি সা বগমেক িববাহ কিরবার জন পারস ািধপিতর
পু শা জাদা ফ েখর িদ ীেত আগমন
জবুি সা বগেমর প এবং িবদ া ও বুি র কথা পূ াবিধ স
খ াত িছল। হন স
ণসমি তা বাদশাহজাদীর িববাহ হইেব—একথা
পারস দশ পয
চার হইেল সই দেশর অিধপিতর পু শাহজাদা
“ফ ” উ বগমেক িববাহ কিরবার উে েশ িদ ীেত আগত হন। িতিন
সুপু ষ ও কাব রেস রিসক িছেলন। সকেলরই একা বাসনা িছল এই প
এক রাজপুে র সিহত মুগল স ােটর দুিহতা পিরণয়সূে আব হন, িক
িন িলিখত ঘটনায় তাহা হইল না।
ইরােনর রাজপু শাহজাদা ফ
িদ ীেত আিসয়া জবুি সা বগেমর
িববাহ াথী হইেল উ বগম শাহজাদা ফ
ক একবার চে দিখবার
অিভলােষ িনজ ভবেন আহার কিরবার জন তঁ াহােক িনম ণ কেরন।
শাহজাদা ফ খ জবুি সা বগেমর ারা িনমি ত হওয়ােত অিতশয় স
হইেলন। িতিন উ বগমেক ধন বাদ দান পূ ক সাদের তঁ াহার আম ণ
হণ কিরয়া আহার কিরবার জন যথাসমেয় জবুি সা বগেমর মহেল
উপি ত হন এবং ভাজেনর জন িনি
ােন উপেবশন পূ ক
খাদ সাম ীর শংসা কিরেত কিরেত আহাের বৃ হন।
জবুি সা বগম িচেকর অ রাল হইেত তাহােক দিখেতিছেলন।
শাহজাদা ফ
ইহা টর পাইয়া বিলয়া উিঠেলন—
“”ﺳﻨﺒﻮﺳُﻪ ﺑﯿﺴﻦ ﺑـﺪہ
স ুসা-এ- বসন িবদা
“ বসেনর স ুসা দও”

এই কথা দুই কার ভাব কাশ কের। সরলভােব দিখেত গেল
বসেনর “স ুসা” (িস ারার মত খাদ ব ) দও, এই অথ হয়। অ র
িবন ােসর ব িত ম কিরয়া অথ কিরেত গেল ব, সন অথা “স” ও “ন”
এই দুই অ র ব তীত “স ুসা” দও, এই ভাব ব কের। স ুসা হইেত
“স” ও “ন” বাদ িদেল কবল “বুসা” শ থােক। “বুসা” শে র অথ চু ন।
তাহা হইেল বুঝ যায় য শাহজাদা ফ
জবুি সা বগমেক বিলেতেছন
“চু ন দও”।
উ বগম সরল ভােবর অথ ধিরয়া না লইয়া, শেষর কুিটল অথই
ধিরয়া লইেলন। কান স া ব ি র অ ঃপুর-মিহলােক ল কিরয়া
একজন অপিরিচত পু ষ এ কার কথা বিলয়া ধৃ তা কাশ করােত
জবুি সা বগম অত
হইেলন। িতিনও ত ণা থযু কথায় ঐ
উি র িন িলিখত উ র দান পূ ক সই ান হইেত চিলয়া গেলন।
“”از ﻣﻄﺒﺦ ﻣﺎدر ﻃﻠﺐ
অজ মতব -এ-মা দর তলব
এ কথার সরল অথ কিরেত গেল—“আমােদর রা াঘর হইেত চেয়
নও”—এই প বুঝায়। “মা” ও “দর” এই দুই শ এক কিরেল “মাদর”
শ হয়, ইহার অথ মাতা। এই কাের বিলেল—“( তার) রা াঘেরর মার
িনকট হইেত চেয় নও” অথ কাশ কের। শাহজাদা ফ ও শেষর অথই
হণ কিরয়া লি তমেন আহার- ান হইেত নতিশের চিলয়া গেলন।
জবুি সা বগম পূে ই এক কার ি র কিরয়ািছেলন—িতিন আর
িববাহ কিরেবন না। কবল তঁ াহার িপতার িবেশষ অনুেরাধ র া না করা
ধৃ তা ভািবয়া শাহজাদা ফ
ক িববাহ কিরেত স ত হন। তাহাও
স িচে বা
ায় নেহ। এই ঘটনার পর িতিন উ শাহজাদােক িববাহ
কিরেত কানমেতই ীকার কিরেলন না। িতিন বিলেলন—“ য ব ি

মিহলার িত স ান দশেনর ক ব
িধ ।”

ানহীন, হন ব ি েক িববাহ করা

শাহজাদা ফ খ জবুি সা বগমেক িববাহ কিরবার জন বড় আশা
কিরয়া আিসয়ািছেলন, িক তঁ াহার বাসনায় ছাই পড়ােত িতিন ু মেন
েদেশ িফিরয়া গেলন।
উ ইরান রাজপু ইিতপূে য একটী কিবতার মুখপাত রচনা
কিরয়া জবুি সা বগেমর িনকট রণ কিরয়ািছেলন তাহ িনে দ হইল।
ﺗﺮا ای ﻣﻪ ﺟﺒﯿﻦ ﺑﯽ ﭘﺮده دﯾﺪن آرزو دارم
ﺟﻤﺎﻟﺖ ﻫﺎﺋﯽ ﺣﺴﻨﺖ را رﺳﯿﺪن آرزو دارم

তর অয়্ মাজবী বপরদা দীদ আজু দার
জমাল
হা-এ- সন
রা রসীদ
আজুদার ।
হ চ ানেন— তামােক অব ন হইেত
িবমু দিখেত বাসনা পাষণ কির।
তামার প লাবেণ র সমীেপ পঁৗিছবার
ই া কির।
এই কিবতা জবুি সা বগেমর িনকট পৗিছেল িতিন িন িলিখত উ য়
িলিখয়া পাঠান।
ﺑﻠﺒﻞ از ﮔﻞ ﺑﮕﺪرو ﮔﺮد ﭼﻤﻦ ﺑﯿﻨﺪ ﻣﺮا

ﺑﺖ ﭘﺮﺳﺘﯽ ﮐﮯ ﮐﻨﺪ ﮔﺮ ﺑﺮھﻤﻦ ﺑﯿﻨﺪ ﻣﺮا
در ﺳﺨﻦ ﭘﻨﮩﺎ ﺷﺪم ﭼﻮ ﺑﻮﺋﯽ ﮔﻞ در ﺑﺮگ ﮔﻞ
ھﺮ ﮐﻪ دﯾﺪن ﻣﯿﻞ دارد در ﺳﺨﻦ ﺑﯿﻨﺪ ﻣﺮا

বু বু অ

ব জর—
িগ চম বীনদ মরা।
বুত পর ী ক কুিনদ—
গর হমন বীনদ মরা।
দ সুখ িপিনহা দ —
চৗ বু-এ- লদ বগ-এ- ল,
হর িক দীদন ম দারদ—
দ
খ বীনদ মরা।

আমােক বাগােন দিখেল বুলবুল ফুল ত াগ কের।
া ণ যিদ আমােক দেখ তেব স আর কন
মূি পূজা কিরেব।
ফুেলর বাস যমন ফুেলর পা ড়ীর িভতর
লুকাইয়া থােক, আিমও তমন আমার কিবতার
িভতর লুকাইয়া আিছ।
য আমােক দিখেত ই া কের স আমার
কিবতার িভতর আমােক দিখেত পাইেব।
এই প লখােলিখর পিরণাম য পূ বিণত ঘটনায় পিরণত হইেব,
বাধ কির শাহজাদা ফ খ ইহা ে ও ভােবন নাই।

উ ইরান রাজপুে র সিহত জবুি সা বগেমর পিরণয়-সূে আব
হওয়ার স াবনা হইয়াও অবেশেষ তাহা ভাি য়া গেল তঁ াহার আর িববাহ
হয় নাই। সারা জীবন িতিন অিববািহত অব ায় অিতবািহত কেরন। ইহা
দিখয়া জবুি সা বগেমর িনয়িতেত িবধাতা য িববাহ িলিখয়া দন নাই
একথা ব তীত আর িক বলা যায়।

জবুি সা বগম ও আিকল খঁার ণেয়র শাচনীয়
পিরণাম
ইরােণর রাজপু শাহজাদা ফ খ জবুি সা বগমেক িববাহ কিরবার
উে েশ য সময় িদ ীেত আিসয়ািছেলন, সই সমেয় আিকল খঁাও গাপেন
িদ ীেত আিসয়া এক িন ন ােন বাস কিরেত থােকন। শাহজাদা ফ েখর
সিহত জবুি সা বগেমর িববােহর
াব এবং অবেশেষ তাহা ভাি য়া
যাওয়া—এ সম সংবাদই িতিন রািখেতন।
আিকল খঁা য িদ ীেত বাস কিরেতেছন এ িবষয় েম জবুি সা
বগমও িনেত পাইেলন। ইহা জািনেল পর িতিন িন িলিখত কথা এক খ
কাগেজ িলিখয়া সাবধােন একজন দাসীর ারা আিকল খঁার িনকট রণ
কেরন।
ﺷﻨﯿﺪم ﺗﺮک ﺧﺪﻣﺖ ﮐﺮد ﻋﺎﻗﻞ ﺧﺎن ﺑﻨﺎداﻧﯽ

িনদম তক খদমত কদ আিকল খঁা বনাদানী
িনলাম িন ুি তায় আিকল খঁা িখদমত
অথা রাজেসবা ত াগ কিরয়ােছ।
এই িলিপ পাইয়া আিকল খঁা সে
পাঠাইেলন।

েপ তাহার এই প উ র িলিখয়া

ﭼﺮا ﮐﺎرے ﮐﻨﺪ ﻋﺎﻗﻞ ﮐﻪ ﺑﺎز آﯾﺪ ﭘﺸﯿﻤﺎﻧﯽ

িচর কাের কুনদ আিকল িক বাজ আেয়দ পুিশমানী
আিকল িক এমন কাজ কের য জন পের
অনুতাপ কিরেত হয়।
‘আিকল’ শ দুইটী ভাব কাশ কের। থমতঃ তাহার নাম,
ি তীয়তঃ বুি মা ।
এই েপ জবুি সা বগম ও আিকল খঁার মেধ প ািদ চলাচল হইেত
আর হয়, এবং িকছু িদন পর আিকল খঁা আবার ছ েবেশ জবুি সা
বগেমর মহেল যাতায়াত কিরেত লািগেলন।
জবুি সা বগেমর মহেল আিকল খঁা য ছ েবেশ যাতায়াত কিরেতেছ
এ িবষয় অিধক িদন গাপন রিহল না। বাদশাহী মহেলর ায় অেনক লােকই
ইহা জািনেত পািরেল একথা লইয়া দুগ মেধ কানা-ঘুষা হইেত লািগল এবং
তঁ াহােদর দুভাগ েম এ সংবাদ ঔর েজব বাদশােহর কােন পয পঁৗিছেত
বাকী রিহল না।
আিকল খঁা ও তঁ াহার কন ার দখা-সা ােতর িবষয় ঔর েজব বাদশাহ
জািনেত পািরেল এ স ে িতিন গাপেন অনুস ান কিরেত বৃ হন, এবং
জবুি সা বগেমর একজন পিরচািরকােক কৗশেল বশীভূ ত কিরয়া তাহার
মুেখ সম
িনেল পর সই দাসীেক বিলয়া দন—আিকল খঁা যখন তঁ াহার
কন ার িনকট আইেস তখন যন স ঔর েজব বাদশাহেক একথা জানায়।
তদনুসাের একিদন আিকল খঁা জবুি সা বগেমর মহেল উপি ত
থাকার সময় ঐ দাসী ঔর েজব বাদশােহর িনকট যাইয়া একথা বিলয়া দয়।
ইহা িনবামা িতিন মহেলর চািরিদ
হির ারা ঘরাও করাইয়া য়ং

তথায় অনুস ান কিরবার উে েশ গমন কেরন।
এ সংবাদ জবুি সা বগম জািনেত পািরয়া ভেয় অি র হইয়া
পিড়েলন এবং সই মুহূে আিকল খঁােক তাহার মহল হইেত সরাইয়া িদেত
কান উপায় িন ারণ কিরেত পােরন নাই। তঁ াহার ােনর জল গরম কিরবার
বড় একটী দ মহেলর এক কােণ িছল, অনেন াপায় হইয়া িতিন তাহারই
মেধ আিকল খঁােক লুকাইয়া রািখেলন।
এিদেক ঔর েজব বাদশাহ তঁ াহার কন ার মহেল েবশ পূ ক সম
ান ত ত েপ অনুস ান কিরয়াও আিকল খঁার কান িচ ই দিখেত
পাইেলন না। য দেগর িভতর আিকল খঁা লুকাইয়ািছেলন তাহার উপর
ঔর েজব বাদশােহর হঠা চ ু পড়ােত তঁ াহার মেন যন িক প এক সে হ
জি ল। ইহােত আিকল খঁা লুকাইয়া থাকা খুব স ব এই প মেন কিরয়া
িতিন সই দগ ল কিরয়া িজ াসা কিরেলন—“ইহােত িক হয়?” উ ের
জািনেত পািরেলন ইহােত জবুি সা বগেমর ােনর জল গরম করা হইয়া
থােক। এ কথা িনয়া িতিন বিলেলন—“জল গরম করা হইেতেছ না কন?
এখনই জল গরম কর।” জবুি সা বগম তাহার িপতার এই িনদা ণ
আেদশ িনয়া মৃত ায় হইেলন।
কৃিতর ঔর েজব বাদশােহর আেদশ
অমান কিরেত পাের হন সাধ কার আেছ—তঁ াহার কুম মত সকেল
দ টী ধরাধির কিরয়া ল আ েন ভরা চু লার উপর চড়াইয়া িদল।
এ দৃশ জবুি সা বগেমর পে িক প দয়-িবদারক হইয়ািছল ইহা
বুঝা কিঠন নেহ। জীব দ হইয়া আিকল খঁার এ ধরা হইেত িবদায় হেণর
সময় উপি ত, আজ তঁ াহার মৃতু সুিনি ত, র ার কান উপায় নাই দৃে
জবুি সা বগম আর ি র থািকেত পািরেলন না। পাগেলর মত হইয়া িতিন
ঐ দেগর িনকট গমন পূবক িন িলিখত কথা বিলেলন।
“”دم ﺑﺎش ﻣﺜﺎل ﮐﻠﻪ ﺑﺎرے

দ বাশ িমসাল-এ-ক া বাের
ভাবাথ—
একবার মু েতর জন মুে র মত থাক; মুে র অথ এখােন ছিদত
ম ক বুিঝেত হইেব। অথা িছ ম েকর মুখ ও িজ া থািকেলও যমন
কথা বিলেত পাের না, সই প নীরব থাক।
আিকল খঁা জবুি সা বগমেক ােণর অিধক ভাল বািসেতন। হন
ি য় জেনর অনুেরাধু অবেহলা করা অেপ া য়ং জীব দ হইয়া মরা য়
মেন কিরেলন, এবং তদনুসাের িতিন িতেল িতেল িলয়া মৃতু েক আিল ন
কিরেত কুি ত হইেলন না। মৃতু র পূে িতিন নািক কবল এই মা
বিলয়ািছেলন—
“”ﺑﻌﺪ ﻣﺮدن ز ﺟﻔﺎﺋﯽ ﺗﺮ اﮔﺮ ﯾﺎد ﮐﻨﻢ
از ﮐﻔﻦ دﺳﺖ ﺑﺮون آرم و ﻓﺮﯾﺎد ﮐﻨﻢ
বাদ মুদন জ জফা-এ-তু অগর ইয়া কুন
অ কফ দ ব ঁ আরম ও ফিরয়াদ কুন
মৃতু র পরও যিদ তার উ পীড়েনর কথা মেন কির
শবা াদেনর িভতর হইেত হাত বািহর কিরয়া
(ভগবােনর িনকট) িবচার াথনা কিরব।
উঃ—িক িন র ব াপার, ভািবেতও শরীর ক িকত হয়। এই েপ
একজন লাক য জীব
িলয়া মিরেত পাের এবং এ কার য ণাদায়ক
মৃতু র সময় স কিবতা আবৃ ি কিরয়ািছল এই সব িনেল অস ব
বিলয়াই মেন হয়।

ঔর েজব বাদশাহ আিকল খঁােক এ কার নৃশংস েপ হত া কিরবার
পর তঁ াহার কন ােক কান প লা না বা িতর ার কিরয়ািছেলন িক না, য
উদু
অবল েন এই পুি কা িলিখত হইয়ােছ, তাহােত ইহার কান উে খ
নাই। এমনও হইেত পাের— জবুি সা বগেমর স েু খই তঁ াহার ণয়-পা েক
এ কার অমানুিষক িন ু র উপােয় হত া করাই তঁ াহার পে যেথ
মেনােবদনাদায়ক হইয়ােছ, ইহা অেপ া আর অিধক
তর দ তঁ াহার
দুিহতার জন নাই—এ প মেন কিরয়া ঔর েজব বাদশাহ জবুি সা
বগমেক আর কান প লা না কিরেত িবরত িছেলন।
উ উদু পু েক লখা আেছ—আিকল খঁার সিহত জবুি সা
বগেমর কান প অৈবধ ণয় িছল না। তঁ াহারা পর র য সরল
অ ঃকরেণ িমলািমশা কিরেতন, ইহােকই পা াত লখকগণ অিতরি ত
কিরয়ােছ।
উদু ভাষায় রিচত জবুি সা বগেমর আর একখািন জীবন-চিরত
আিম পিড়য়ািছলাম— স আজ অেনক ব সেরর কথা। এখন আমার মেন
হইেতেছ তাহােত যন লখা িছল উ বগম ও আিকল খঁার েমর
কািহনী পারস দশ হইেতই উ ূ ত হইয়ািছল।
ইরােণর রাজপু শাহজাদা ফ
জবুি সা বগমেক িববাহ কিরেত
না পািরয়া লি ত মেন িফিরয়া যাওয়ােত পারস দেশর অপমান হইয়ােছ
—এই প ধারণা ঐ দশবািসগেণর মেন জে । এই কারেণই তাহারা বিণত
বগেমর চিরে কল
দান পূ ক ইহার িতেশাধ হেণর উে েশ
আিকল খঁার সিহত তঁ াহার অৈবধ েমর গ রটাইয়া দয়।

জবুি সা বগেমর মৃ তু
যতদূর পয জানা যায়— জবুি সা বগেমর শষ জীরন সুখ-শাি েত
অিতবািহত হয় নাই। মানিসক েশর দ ণ িতিন িন েন বাস কিরয়া
সাংসািরক সম কায এবং িচ া ব ন পূ ক িবদ ানুশালেনই নািক িদন
যাপন কিরয়ািছেলন।
জবুি সা বগেমর মৃতু হইেল লােহাের িতিন য বাগান
ত
কিরয়ািছেলন সখােনই তঁ াহার দহ সমািহত করা হয়, এবং তঁ াহার বাসনা
অনুসােরই এই কায স ািদত হইয়ািছল—এই প পূ কিথত উদু পু েক
উে খ আেছ। িক কাথায় তঁ াহার মৃতু হইয়ািছল ইহা লখা নাই!
প ােবর অ গত
দাসপুেরর অিতির জুিডিশেয়ল কিমশনার, ঐ
েদশ িব িবদ ালেয়র সদস খঁা বাহাদুর সয়দ মহ দ লতীেফর রিচত
সু িস
‘লতীফ-এ-লােহার’ হইেত জানা যায়—লােহােরই জবুি সা
বগেমর মৃতু হইয়ািছল, এবং িনজ দহ সমািহত কিরবার উে েশ য
ম বরাটী িতিন ঐ নগর তাহার বাগােন িন াণ করাইয়ািছেলন, সখােনই
তাহােক গার দওয়া হইয়ােছ।
হইল।

ঐ পু েক তঁ াহার মৃতু র ব সর য প উে খ আেছ তাহা িনে

آه زﯾﺐ اﻟﻨﺴﺎ ﺑﺤﮑﻢ ﻗﻀﺎ
ﻧﺎﮔﮩﺎں از ﻧﮕﺎہ ﻣﺨﻔﯽ ﺷﺪ
ﻣﻨﺒِﺢ ﻋﻠﻢ و ﻓﻀﻞ و ﺣﺴﻦ و ﺟﻤﺎل
ﻫﻤﭽﻮ ﯾﻮﺳﻒ ﺑﭽﺎه ﻣﺨﻔﻲ ﺷﺪ
ﺳﺎل ﺗﺎرﯾﺦ از ﺧﺮد ﺟﺴﺘﻢ
ﮔﻔﺖ ﻫﺎﺗﻒ ﮐﮧ ﻣﺎه ﻣﺨﻔﻲ ﺷﺪ

দ

আ জবুে সা ব কুম কজা
নাগহঁ া অ িনগাহ মখফী দ।
স া-এ-ই ও ফজল ও সন ও জমাল
হ চা য়ু সফ বচা মখফী দ।
সাল তািরখ অজ িখর জু ম
ত হািত িক মাহ মখফী দ।
আহা, জবুি সা িবধাতার আেদেশ
দৃি হইেত অক া লুকাইয়ােছন।
িবদ া, বুি , প ও লাবেণ র ধারা- প িতিন
য়ু সেফর ন ায় কূেপর িভতর লুকাইয়ােছন।
মৃতু র ব সেরর কথা িবেবকেক
কিরলাম;
অদৃশ হইেত বলল “চ লু ািয়ত হইেলন”।
“অ জ অথা
ণীিবন অ েরর ারা সংখ া িন পেণর য
সে ত আরবী ও ফারসীেত আেছ, তদনুসাের উ কিবতা হইেত বুঝা যায়
য ১০৮০ সেন জবুি সা বগেমর মৃতু হইয়ািছল।
য উদু পু ক অবল েন জবুি সা বগেমর কািহনী িলিখত হইয়ােছ,
সই পু েকর রচিয়তা উ তািরখ ীকার কেরন না। ঐ তািরখ িঠ হইেত
পাের না এবং সন িন ারেণ কান প ম মাদ হইয়া থািকেব—এই প
তঁ াহার অিভমত।
সয়দ মহ দ নামক একজন স া ও সুিশি ত মুসলমান ভ েলাক
জবুি সা বগম স ে একটী মেনারম ব ‘ পম’ পি কায় িলিখয়ােছন।
তাহােত উ বগেমর মৃতু র কথা য প িববৃ ত আেছ, তাহার ম সে েপ
িনে উে খ করা হইল।

ঔর েজব বাদশাহ আিকল খঁােক দেগর িভতর দ কিরয়া চিলয়া
যাওয়ার পর জবুি সা বগম তঁ াহােক এক িন ন ােন গাপেন সমািহত
কেরন, এবং ায়ই িতিন সখােন যাইয়া রাদন কিরেতন। এই েপ জবুি সা
বগম তঁ াহার ণয়ীর জন সদাস দা অ পাত করার ফেল েম তঁ াহার
শরীর ভাি য়া পেড়। এই কারণবশতঃ া লােভর জন িতিন কা ীর যা া
কেরন; িক তথায় পঁৗছান তঁ াহার ঘিটয়া উিঠল না—লােহােরই িতিন কালকবেল পিতত হন, এবং সখােন িনেজর জন য সমািধ-মি রটী িতিন
ত করাইয়ািছেলন, তাহােতই তঁ াহার মৃতেদহ সমািহত করা হইয়ািছল।
উ
বে একথাও উে খ আেছ য, মৃতু র পূে
পরব ী পৃ ার কিবতাটী রচনা কিরয়ািছেলন।

জবুি সা বগম

ﺑﺮ ﻣﺰاِرﻣﺎ ﻏﺮﯾﺒﺎں ﻧﮯ ﭼﺮاغ و ﻧﮯ ﮔﻠﮯ
ے ﺑ ﻠﺒ ﻠ ﮯ
ٔ ﻧﮯ ﭘِﺮ ﭘﺮواﻧۂ و ﻧﮯ ﺻﺪا

বর মজার-এ-মা গরীবঁা ন চরাগ ও ন েল
ন পর-এ-পরওয়ানেয় ও ন সদা-এ-বুলবুেল।
জ ভূ িমত াগী আমােদর সমািধর উপর
একটী দীপও নাই, ফুলও নাই।
একটী পতে র প পয নাই ও
বু বু পাখীর শ নাই।
জবুি সা বগেমর মৃতু র স ে সুিনি ত েপ কান কথা বলা দু র;
যখােন য প দিখয়ািছ তাহাই এ পু েক উে খ করা হইল।
জানা যায়—উ বগেমর মকবরাটী অিত দুরব ায় রিহয়ােছ। বল
পরা া মুগল স া ঔর েজব আলমগীেরর দুিহতা—িবেশষতঃ

ভুবনিবখ াত এক সুকিব িবদুষী মিহলার সমািধমি র
এই লখায় এই অংেশ একিট িচ থাকা উিচ ।

যিদ আপিন তা িদেত পােরন, তেব, দয়া কের উইিকসংকলন:ছিব ব বহােরর িনেদশাবলী
এবং সাহায :িচ যাগ দখুন।

য যে র অভােব

ংসকবেল ধািবত হইেতেছ ইহা অিত দুঃেখর িবষয়।

স বতঃ এক কােল এই সমািধমি ের রীিতমত সা দীপ দওয়া হইত
এবং জবুি সা বগেমর মৃতু িতিথেত আড় েরর সিহত “উস” অথা
খাদ ব িবতরণ করা হইত। তদুপলে তঁ াহার গকামনায় নমাজ, কুরান
পাঠ ও দান, খরাত ইত ািদ না জািন কত িকছু ই হইয়া থািকেব। কােলর
কুিটলচে সই ােনর আজ এই দশা—ইহা িনেল অত দুঃখ বাধ হয়।
য সমেয় ভারতবেষ ীিশ ার িবেশষ কান অনুশীলন িছল না, সই
সমেয়র এক িতভাশািলনী িবদুষী মিহলার হন দু শা
ৃ িতিচ টী
র ার িক কান উপায় হইেত পাের না? জািন না—গভণেমে র াচীন
ৃ িত র েণর িবভাগ হইেত উ বগেমর সমািধটীর জীণ সং ার কিরয়া
তাহা র া করা হইেতেছ িক না। স প যিদ না হইয়া থােক তাহা হইেল
ানীয় ব ি গেণর—িবেশষতঃ মুসলমানগেণর এ িবষেয় গভণেমে র দৃি
আকষণ পূ ক পর র সহেযািগতায় একজন খ াতনামা িবদুষী শা জাদীর
ৃ িতর া যুি স ত মেন কির।
জবুি সা বগম দুঃখময় এ জগ হইেত িচরিদেনর তের িবদায় হণ
কিরয়ােছন বেট—িক যতিদন পয তঁ াহার রিচত “িদওয়ান-এ-ম ফী”
ব মান থািকেব ততিদন তঁ াহার নামও রিহয়া যাইেব, এ ধরা হইেত মুিছয়া
যাইেব না।
সমা

এই িডিজটাল সং রণ স

েক

এই ই-বই অনলাইন াগার উইিকসংকলন[১] হেত া ।
ােসবীেদর
ারা িনিমত এই ব ভাষী িডিজটাল াগার উপন াস, কিবতা, প -পি কা
ইত ািদ সম ধরেণর কাশনার মু সংকলন গেড় তালার জন
অ ীকারব ।
আমরা কিপরাইটমু অথবা মু লাইেসে র অধীেন কািশত বই িলেক
িবনামূেল দান কের থািক। আপিন আমােদর ই-বই িলেক ি েয়িটভ
কম অ াি িবউশন- শয়ারঅ ালাইক ৩.০ আনেপােটড লাইেস [২] বা
িজএনইউ ি ডকুেম শন লাইেসে র[৩] শতাধীেন বািণিজ ক উে শ সহ
য কান উে েশ ব বহার করেত পােরন।
উইিকসংকলন সবদা নতু ন সদস েদর জন উ ু । এই ই-বইেয় িকছু ভুল
াি থেক যাওয়া স ব, সে ে আপিন এই পাতায় জানােত পােরন[৪]।
িনে তািলকাভু

ব বহারকারীরা এই ই-বইেয় অবদান রেখেছন:

Bodhisattwa
Satdeep Gill
Mahir256
Alphax

1. ↑ https://bn.wikisource.org
2. ↑ https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/deed.bn

3. ↑ http://www.gnu.org/copyleft/fdl.html
4. ↑ https://bn.wikisource.org/wiki/উইিকসংকলন:িলিপশালা

