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প্রথম পররট্েদ 

 

দুইজট্ে উদযােমট্ধ্য লতামণ্ডপতট্ল দাাঁড়াইয়ারিট্লে। তখে প্রাচীে েগর 

তাম্ররলট্ের চরণ ধধ্ৌত কররয়া অেন্ত েীল সমুদ্র মৃদু মৃদু রেোদ কররট্তরিল। 

তাম্ররলে েগট্রর প্রান্তভাট্গ, সমুদ্রতীট্র এক রবরচত্র অটারলকা রিল। তাহার রেকট 

একটট সুরেঙ্কম িত বৃক্ষবাটটকা। বৃক্ষবাটটকার অরধ্কারী ধ্েদাস োমক একজে ধেষ্ঠী। 

ধেষ্ঠীর কেযা রহরণ্ময়ী লতামণ্ডট্প দাাঁড়াইয়া এক যুবা পুরুট্ের সট্ঙ্গ কথা 

করহট্তরিট্লে। 

রহরণ্ময়ী রববাট্হর বয়স অরতক্রম কররয়ারিট্লে। রতরে ঈঙ্কিত স্বামীর কামোয় 

একাদশ বৎসট্র আরম্ভ কররয়া ক্রমাগত পঞ্চ বৎসর , এই সমুদ্রতীরবারসেী 

সাগট্রশ্বরী োম্ণী ধদবীর পূজা কররয়ারিট্লে, রকন্তু মট্োরথ সফল হয় োই। 

প্রােট্যৌবো কুমারী ধকে ধয এই যুবার সট্ঙ্গ একা কথা কট্হে, তাহা সকট্লই জারেত। 

রহরণ্ময়ী যখে চারর বৎসট্রর বারলকা, তখে এই যুবার বয়:ক্রম আট বৎসর।  ইাঁহার 

রপতা শচীসূত ধেষ্ঠী ধ্েদাট্সর প্ররতবাসী, এজেয উভট্য় একত্র বালযক্রীড়া কররট্তে। 

হয় শচীসূট্তর গৃট্হ, েয় ধ্েদাট্সর গৃট্হ, সর্ব্ িদা একত্র সহবাস কররট্তে। এক্ষট্ণ 

যুবতীর বয়স ধোড়শ, যুবার বয়স রবিংশরত বৎসর , তথারপ উভট্য়র ধসই বালসরখত্ব 

সম্বন্ধই রিল। একটু মাত্র রবঘ্ন ঘটটয়ারিল। যথারবরহত কাট্ল উভট্য়র রপতা, এই যুবক 

যুবতীর পরস্পট্রর সট্ঙ্গ রববাহসম্বন্ধ কররয়ারিট্লে। রববাট্হর রদে রির পয িযন্ত 

হইয়ারিল। অকস্মাৎ রহরণ্ময়ীর রপতা বরলট্লে, “আরম রববাহ রদব ো |” ধস অবরধ্ 

রহরণ্ময়ী আর পুরন্দট্রর সট্ঙ্গ সাক্ষাৎ কররট্তে ো। অদয পুরন্দর অট্েক রবেয় 

কররয়া, রবট্শে কথা আট্ি বরলয়া, তাাঁহাট্ক ডারকয়া আরেয়ারিট্লে। লতামণ্ডপতট্ল 

আরসয়া রহরণ্ময়ী করহল, “আমাট্ক ধকে ডারকয়া আরেট্ল? আরম এক্ষট্ণ আর বারলকা 

েরহ, এখে আর ধতামার সট্ঙ্গ এমত িাট্ে একা সাক্ষাৎ করা ভাল ধদখায় ো। আর 

ডারকট্ল আরম আরসব ো |” 

ধোল বৎসট্রর বারলকা বরলট্তট্ি, “আরম আর বারলকা েরহ” ইহা বড় রমষ্ট কথা। রকন্তু 

ধস রস অেুভব কররবার ধলাক ধসখাট্ে ধকহই রিল ো। পুরন্দট্রর বয়স বা মট্ের ভাব 

ধসরূপ েট্হ। 

পুরন্দর মণ্ডপরবলরম্বত লতা হইট্ত একটট পুষ্প ভারঙ্গয়া লইয়া তাহা রিন্ন কররট্ত 

কররট্ত বরলট্লে, “আরম আর ডারকব ো। আরম দরূ ধদট্শ চরললাম। তাই ধতামাট্ক 

বরলয়া যাইট্ত আরসয়ারি |” 

রহ। দরূট্দট্শ? ধকাথায়? 

পু। রসিংহট্ল। 



 যুগলাঙু্গরীয় 

www.bengaliebook.com 

P
ag

e4
 

রহ। রসিংহট্ল? ধস রক? ধকে রসিংহট্ল যাইট্ব? 

পু। ধকে যাইব? আমরা ধেষ্ঠী–বারণজযাথ ি যাইব। বরলট্ত বরলট্ত পুরন্দট্রর চকু্ষ িল 

িল কররয়া আরসল। 

রহরণ্ময়ী রবমো হইট্লে। ধকাে কথা করহট্লে ো, অরেট্মেট্লাচট্ে সমুখবর্ত্তী 

সাগরতরট্ঙ্গ সূয িযরকরট্ণর ক্রীড়া ধদরখট্ত লারগট্লে। প্রাত:কাল, মদুৃপবে বরহট্তট্ি,-

মৃদুপবট্োঙ্কিত অতুঙ্গ তরট্ঙ্গ বালারুণরঙ্কি আট্রাহণ কররয়া কাাঁরপট্তট্ি–সাগরজট্ল 

তাহার অেন্ত উজ্জ্বল ধরখা প্রসাররত হইয়াট্ি–শযামাঙ্গীর অট্ঙ্গ রজতালিারবৎ 

ধফেরেচয় ধশারভট্তট্ি, তীট্র জলচর পরক্ষকুল ধশ্বতট্রখা সাজাইয়া ধবড়াইট্তট্ি। 

রহরণ্ময়ী সব ধদরখট্লে,-েীলজল ধদরখট্লে, তরঙ্গরশট্র ধফেমালা ধদরখট্লে, 

সূয িযরঙ্কির ক্রীড়া ধদরখট্লে,-দরূবর্ত্তী অণ িবট্পাত ধদরখট্লে, েীলাম্বট্র কৃষ্ণরবন্দুবৎ 

একটট পক্ষী উরড়ট্তট্ি, তাহাও ধদরখট্লে। ধশট্ে ভূতলশায়ী একটট শুষ্ক কুসটু্মর প্ররত 

দৃটষ্ট কররট্ত কররট্ত করহট্লে, “তুরম ধকে যাট্ব–অেযােয বার ধতামার রপতা যাইয়া 

থাট্কে |” 

পুরন্দর বরলল, “আমার রপতা বৃদ্ধ হইট্তট্িে। আমার এখে অট্থ িাপার্জ্িট্ের সময় 

হইয়াট্ি। আরম রপতার অেুমরত পাইয়ারি |” 

রহরণ্ময়ী লতামণ্ডট্পর কাট্ষ্ঠ ললাট রক্ষা কররট্লে। পুরন্দর ধদরখট্লে, তাাঁহার ললাট 

কুঙ্কঞ্চত হইট্তট্ি, অধ্র স্ফুররত হইট্তট্ি, োরসকারন্ধ্র স্ফীত হইট্তট্ি। ধদরখট্লে ধয, 

রহরণ্ময়ী কাাঁরদয়া ধফরলট্লে। 

পুরন্দর মুখ রফরাইট্লে। রতরেও একবার আকাশ, পৃরথবী, েগর, সমুদ্র সকল 

ধদরখট্লে, রকন্তু রকিুট্তই ররহল ো–চকু্ষর জল গণ্ড বরহয়া পরড়ল। পুরন্দর চকু্ষ মরুিয়া 

বরলট্লে, “এই কথা বরলবার জেয আরসয়ারি। ধযরদে ধতামার রপতা বরলট্লে, 

রকিুট্তই আমার সট্ঙ্গ ধতামার রববাহ রদট্বে ো, ধসই রদে হইট্তই আরম রসিংহট্ল 

যাইবার কল্পো রির কররয়ারিলাম। ইো আট্ি ধয, রসিংহল হইট্ত রফররব ো। যরদ 

কখে ধতামায় ভুরলট্ত পারর, তট্বই রফররব। আরম অরধ্ক কথা বরলট্ত জারে ো, তুরমও 

অরধ্ক কথা বুঙ্কিট্ত পাররট্ব ো। ইহা বুঙ্কিট্ত পাররট্ব ধয, আমার পট্ক্ষ জগৎসিংসার 

এক রদট্ক, তুরম এক রদট্ক হইট্ল, জগৎ ধতামার তুলয েট্হ |” এই বরলয়া পুরন্দর হঠাৎ 

পশ্চাৎ রফররয়া পাদচারণ কররয়া অেয একটা বৃট্ক্ষর পাতা রিাঁ রড়ট্লে। অশ্রুট্বগ 

রকঙ্কঞ্চৎ শরমত হইট্ল, রফররয়া আরসয়া আবার করহট্লে, “তুরম আমায় ভালবাস, তাহা 

জারে। রকন্তু যট্ব হউক, অট্েযর পত্নী হইট্ব। অতএব তুরম আর আমায় মট্ে রারখও 

ো। ধতামার সট্ঙ্গ ধযে এ জট্ে আমার আর সাক্ষাৎ ো হয় |” 

এই বরলয়া পুরন্দর ধবট্গ প্রিাে কররট্লে। রহরণ্ময়ী বরসয়া কাাঁরদট্ত লারগট্লে। ধরাদে 

সিংবরণ কররয়া একবার ভারবট্লে, “আরম যরদ আঙ্কজ মরর, তট্ব রক পুরন্দর রসিংহট্ল 

যাইট্ত পাট্র? আরম ধকে গলায় লতা বাাঁরধ্য়া মরর ো–রকম্বা সমুট্দ্র িাাঁপ রদই ো?” 
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আবার ভারবট্লে, “আরম যরদ মররলাম, তট্ব পুরন্দর রসিংহট্ল যাক ো যাক, তাট্ত 

আমার রক?” এই ভারবয়া রহরণ্ময়ী আবার কাাঁরদট্ত বরসল। 
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রিতীয় পররট্েদ 

ধকে ধয ধ্েদাস বরলয়ারিট্লে ধয, “আরম পুরন্দট্রর সট্ঙ্গ রহরট্ণর রববাহ রদব ো” 

তাহা ধকহ জারেত ো। রতরে তাহা কাহারও সাক্ষাট্ত প্রকাশ কট্রে োই। ঙ্কজজ্ঞাসা 

কররট্ল বরলট্তে, “রবট্শে কারণ আট্ি |” রহরণ্ময়ীর অেযােয অট্েক সম্বন্ধ আরসল–

রকন্তু ধ্েদাস ধকাে সম্বট্ন্ধই সমত হইট্লে ো। রববাট্হর কথামাট্ত্র কণ িপাত কররট্তে 

ো। “কেযা বড় হইল” বরলয়া গৃরহণী রতরস্কার কররট্তে ; ধ্েদাস শুরেট্তে ো। ধকবল 

বরলট্তে, “গুরুট্দব আসুে–রতরে আরসট্ল এ কথা হইট্ব |” 

পুরন্দর রসিংহট্ল ধগট্লে। তাাঁহার রসিংহল যাত্রার পর দুই বৎসর এইরূট্প ধগল। পুরন্দর 

রফররট্লে ো। রহরণ্ময়ীর ধকাে সম্বন্ধ হইল ো। রহরণ অষ্টাদশ বৎসট্রর হইয়া 

উদযােমধ্যি েবপল্লরবত চূতবৃট্ক্ষর েযায় ধ্েবাট্সর গৃহ ধশাভা কররট্ত লারগল। 

রহরণ্ময়ী ইহাট্ত দু:রখত হট্য়ে োই। রববাট্হর কথা হইট্ল পুরন্দরট্ক মট্ে পরড়ত ; 

তাাঁহার ধসই ফুল্লকুসুমমালামঙ্কণ্ডত কুঙ্কঞ্চতকৃষ্ণকুন্তলাবলীট্বটষ্টত সহাসয মুখমণ্ডট্ল 

মট্ে পরড়ত ; তাাঁহার ধসই রিরদশুভ্র স্কন্ধট্দট্শ স্বণ িপুষ্পট্শারভত েীল উর্ত্তরীয় মট্ে 

পরড়ত ; পদ্মহট্ে হীরকাঙু্গরীয়গুরল মট্ে পরড়ত ; রহরণ্ময়ী কাাঁরদট্তে। রপতার আজ্ঞা 

হইট্ল যাহাট্ক তাহাট্ক রববাহ কররট্ত হইত। রকন্তু ধস জীবেৃতুযবৎ হইত। তট্ব তাাঁহার 

রববাট্হাট্দযাট্গ রপতাট্ক অপ্রবৃর্ত্ত ধদরখয়া, আহ্লারদত হউে বা ো হউে, রবঙ্কস্মতা 

হইট্তে। ধলাট্ক এত বয়স অবরধ্ কেযা অরববারহতা রাট্খ ো–রারখট্লও তাহার সম্বন্ধ 

কট্র। তাাঁহার রপতা ধস কথায় কণ ি পয িযন্ত ধদে ো ধকে? এক রদে অকস্মাৎ এ রবেট্য়র 

রকিু সন্ধাে পাইট্লে। 

ধ্েদাস বারণজযট্হতু চীেট্দট্শ রেঙ্কম িত একটট রবরচত্র ধকৌটা পাইয়ারিট্লে। ধকৌটা 

অরত বৃহৎ-ধ্েদাট্সর পত্নী তাহাট্ত অলিার রারখট্তে। ধ্েদাস কতকগুরলে েূতে 

অলিার প্রস্তুত কররয়া পত্নীট্ক উপহার রদট্লে। ধেটষ্ঠপত্নী পুরাতে অলিারগুরলে 

ধকৌটাসট্মত কেযাট্ক রদট্লে। অলিারগুরলে রাখা ঢাকা কররট্ত রহরণ্ময়ী ধদরখট্লে 

ধয, তাহাট্ত একখারে রিন্ন রলরপর অদ্ধিাবট্শে ররহয়াট্ি। 

রহরণ্ময়ী পরড়ট্ত জারেট্তে। তাহাট্ত প্রথট্মই রেট্জর োম ধদরখট্ত পাইয়া 

ধকৌতূহলারবষ্ট হইট্লে। পরড়য়া ধদরখট্লে ধয, ধয অদ্ধিািংশ আট্ি, তাহাট্ত ধকাে 

অথ িট্বাধ্ হয় ো। ধক কাহাট্ক রলরখয়ারিল, তাহাও রকিুই বুিা ধগল ো। রকন্তু তথারপ 

তাহা পরড়য়া রহরণ্ময়ীর মহাভীরতসঞ্চার হইল। রিন্ন পত্রখণ্ড এইরূপ। 
 

ধজযারতেী গণো কররয়া ধদরখলা 

রহরণ্ময়ী তুলয ধসাণার পুর্ত্তরল। 

বাহ হইধল ভয়ােক রবপদ। 

সর মুখ পরস্পট্র। 

হইট্ত পাট্র। 
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রহরণ্ময়ী ধকাে অজ্ঞাত রবপদ আশিা কররয়া অতযন্ত ভীতা হইট্লে। কাহাট্ক রকিু 

ো বরলয়া পত্রখণ্ড তুরলয়া রারখট্লে। 
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তৃতীয় পররট্েদ 

 

দুই বৎসট্রর পর আরও এক বৎসর  ধগল। তথারপ পুরন্দট্রর রসিংহল হইট্ত আসার 

ধকাে সিংবাদ পাওয়া ধগল ো। রকন্তু রহরণ্ময়ীর হৃদট্য় তাাঁহার মূরর্ত্ত ি পূর্ব্ িবৎ উজ্জ্বল 

রিল। রতরে মট্ে মট্ে বুঙ্কিট্লে ধয, পুরন্দরও তাাঁহাট্ক ভুরলট্ত পাট্রে োই–েট্চৎ 

এতরদে রফররট্তে। 

এইরূট্প দুই আর এট্ক রতে বৎসর  ধগট্ল, অকস্মাৎ এক রদে ধ্েদাস বরলট্লে ধয, 

“চল, সপররবাট্র কাশী যাইব। গুরুট্দট্বর রেকট হইট্ত তাাঁহার রশেয আরসয়াট্িে। 

গুরুট্দব ধসইখাট্ে যাইট্ত অেুমরত কররয়াট্িে। তথায় রহরণ্ময়ীর রববাহ হইট্ব। 

ধসইখাট্ে রতরে পাত্র রির কররয়াট্িে |” 

ধ্েদাস, পত্নী ও কেযাট্ক লইয়া কাশী যাত্রা কররট্লে। উপযুক্ত কাট্ল কাশীট্ত 

উপেীত হইট্ল পর, ধ্েদাট্সর গুরু আেন্দস্বামী আরসয়া সাক্ষাৎ কররট্লে। এবিং 

রববাট্হর রদে রির কররয়া যথাশাস্ত্র উট্দযাগ কররট্ত বরলয়া ধগট্লে। 

রববাট্হর রদে সন্ধযা উর্ত্তীণ ি হইল–এক প্রহর রাট্ত্র লগ্ন, তথারপ গৃট্হ যাহারা সচরাচর 

থাট্ক, তাহারা রভন্ন আর ধকহ োই। প্ররতবাসীরাও ধকহ উপরিত োই। এ পয িযন্ত 

ধ্েদাস রভন্ন গৃহি ধকহও জাট্ে ো ধয, ধক পাত্র–ধকাথাকার পাত্র। তট্ব সকট্লই 

জারেত ধয, ধযখাট্ে আেন্দস্বামী রববাট্হর সম্বন্ধ কররয়াট্িে, ধসখাট্ে কখে অপাত্র 

রির কট্রে োই। রতরে ধয ধকে পাট্ত্রর পররচয় বযক্ত কররট্লে ো, তাহা রতরেই 

জাট্েে–তাাঁহার মট্ের কথা বুঙ্কিট্ব ধক? একটট গৃট্হ পুট্রারহত সম্প্রদাট্ের উট্দযাগারদ 

কররয়া একাকী বরসয়া আট্িে। বারহট্র ধ্েদাস একাকী বট্রর প্রতীক্ষা কররট্তট্িে। 

অন্ত:পুট্র কেযাসর্জ্া কররয়া রহরণ্ময়ী বরসয়া আট্িে–আর ধকাথাও ধকহ োই। 

রহরণ্ময়ী মট্ে মট্ে ভারবট্তট্িে -“এ রক রহসয! রকন্তু পুরন্দট্রর সট্ঙ্গ যরদ রববাহ ো 

হইল-তট্ব ধয হয় তাহার সট্ঙ্গ রববাহ হউক-ধস আমার স্বামী হইট্ব ো |” 

এমে সমট্য় ধ্েদাস কেযাট্ক ডারকট্ত আরসট্লে। রকন্তু তাাঁহাট্ক সম্প্রদাট্ের িাট্ে 

লইয়া যাইবার পূট্র্ব্ ি, বট্স্ত্রর িারা তাাঁহার দুই চকু্ষ: দৃঢ়তর বাাঁরধ্ট্লে। রহরণ্ময়ী করহট্লে, 

“এ রক রপতা?” ধ্েদাস করহট্লে, “গুরুট্দট্বর আজ্ঞা। তুরমও আমার আজ্ঞামত কায িয 

কর। মন্ত্রগুরল মট্ে মট্ে বরলও |” শুরেয়া রহরণ্ময়ী ধকাে কথা করহট্লে ো। ধ্েদাস 

দৃটষ্টহীো কেযার হে ধ্ররয়া সম্প্রদাট্ের িাট্ে লইয়া ধগট্লে। 

রহরণ্ময়ী তথায় উপেীত হইয়া যরদ রকিু ধদরখট্ত পাইট্তে, তাহা হইট্ল ধদরখট্তে ধয, 

পাত্রও তাাঁহার েযায় আবৃতেয়ে। এইরূট্প রববাহ হইল। ধসই িাট্ে গুরু পুট্রারহত এবিং 

কেযাকর্ত্তিা রভন্ন আর ধকহ রিল ো। বর-কেযা ধকহ কাহাট্ক ধদরখট্লে ো। শুভদৃটষ্ট 

হইল ো। 

সম্প্রদাোট্ে আেন্দস্বামী বর-কেযাট্ক করহট্লে ধয, “ধতামারদট্গর রববাহ হইল, রকন্তু 

ধতামরা পরস্পরট্ক ধদরখট্ল ো। কেযার কুমারী োম ঘুচােই এই রববাট্হর উট্েশয ; 
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ইহজট্ে কখে ধতামাট্দর পরস্পট্রর সাক্ষাৎ হইট্ব রক ো, বরলট্ত পারর ো। যরদ হয়, 

তট্ব ধকহ কাহাট্ক রচরেট্ত পাররট্ব ো। রচরেবার আরম একটট উপায় কররয়া রদট্তরি। 

আমার হাট্তর দুইটট অঙু্গরীয় আট্ি। দুইটট টঠক এক প্রকার। অঙু্গরীয় ধয প্রেট্র 

রেঙ্কম িত, তাহা প্রায় পাওয়া যায় ো। এবিং অঙু্গরীট্য়র রভতট্রর পৃট্ষ্ঠ একটট ময়ূর 

অঙ্কিত আট্ি। ইহার একটট বরট্ক, একটট কেযাট্ক রদলাম। এরূপ অঙু্গরীয় অেয 

ধকহ পাইট্ব ো-রবট্শে এই ময়ূট্রর রচত্র অেেুকরণীয়। ইহা আমার স্বহেট্খারদত। 

যরদ কেযা ধকাে পুরুট্ের হট্ে এইরূপ অঙু্গরীয় ধদট্খে, তট্ব জারেট্বে ধয, ধসই 

পুরুে তাাঁহার স্বামী। যরদ বর কখে ধকাে স্ত্রীট্লাট্কর হট্ে এইরূপ অঙু্গরীয় ধদট্খে, 

তট্ব জারেট্বে ধয, রতরেই তাাঁহার পত্নী। ধতামরা ধকহ এ অঙু্গরীয় হারাইও ো, বা 

কাহাট্ক রদও ো, অন্নাভাব হইট্লও রবক্রয় কররও ো। রকন্তু ইহাও আজ্ঞা কররট্তরি ধয, 

অদয হইট্ত পঞ্চ বৎসর  মট্ধ্য কদাচ এই অঙু্গরীয় পররও ো। অদয আোঢ় মাট্সর 

শুক্লা পঞ্চমী, রাঙ্কত্র একাদশ দণ্ড হইয়াট্ি, ইহার পর পঞ্চম আোট্ঢ়র শুক্লা পঞ্চমীর 

একাদশ দণ্ড রাঙ্কত্র পয িযন্ত অঙু্গরীয় বযবহার রেট্েধ্ কররলাম। আমার রেট্েধ্ অবট্হলা 

কররট্ল গুরুতর অমঙ্গল হইট্ব |” 

এই বরলয়া আেন্দস্বামী রবদায় হইট্লে। ধ্েদাস কেযার চকু্ষর বন্ধে ধমাচে কররট্লে। 

রহরণ্ময়ী চকু্ষ চারহয়া ধদরখট্লে, গৃহমট্ধ্য ধকবল রপতা ও পুট্রারহত আধিে-তাাঁহার 

স্বামী োই। তাাঁহার রববাহরাঙ্কত্র একাই যাপে কররট্লে। 
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চতুথ ি পররট্েদ 

 

রববাহাট্ন্ত ধ্েদাস স্ত্রী ও কেযাট্ক লইয়া ধদট্শ রফররয়া আরসট্লে। আরও চারর বৎসর 

অরতবারহত হইল। পুরন্দর রফররয়া আরসট্লে ো—রহরণ্ময়ীর পট্ক্ষ এখে রফররট্লই 

রক, ো রফররট্লই রক? 

পুরন্দর ধয এই সাত বৎসট্র রফররল ো, ইহা ভারবয়া রহরণ্ময়ী দু:রখতা হইট্লে। মট্ে 

ভারবট্লে, “রতরে ধয আঙ্কজও আমায় ভুরলট্ত পাট্রে োই বরলয়া আরসট্লে ো, এমত 

কদাচ সম্ভট্ব ো। রতরে জীরবত আট্িে রক ো সিংশয়। তাাঁহার ধদখার আরম কামো 

করর ো, এখে আরম অট্েযর স্ত্রী ; রকন্তু আমার বালযকাট্লর সুহৃৎ বাাঁরচয়া থাকুে, এ 

কামো ধকে ো কররব?” 

ধ্েদাট্সরও ধকাে কারট্ণ ো ধকাে কারট্ণ রচরন্তত ভাব প্রকাশ হইট্ত লারগল, ক্রট্ম 

রচন্তা গুরুতর হইয়া ধশট্ে দারুণ ধরাট্গ পররণত হইল। তাহাট্ত তাাঁহার মৃতুয হইল। 

ধ্েদাট্সর পত্নী অেুমৃতা হইট্লে। রহরণ্ময়ীর আর ধকহ রিল ো, এজেয রহরণ্ময়ী 

মাতার চরণ ধ্ারণ কররয়া অট্েক ধরাদে কররয়া করহট্লে ধয, তুরম মররও ো। রকন্তু 

ধেটষ্ঠপত্নী শুরেট্লে ো। তখে রহরণ্ময়ী পৃরথবীট্ত একারকেী হইট্লে। 

মৃতুযকাট্ল রহরণ্ময়ীর মাতা তাাঁহাট্ক বুিাইয়ারিট্লে ধয, “বািা, ধতামার রকট্সর 

ভাবো? ধতামার একজে স্বামী অবশয আট্িে। রেয়রমত কাল অতীত হইট্ল তাাঁহার 

সরহত সাক্ষাৎ হইট্লও হইট্ত পাট্র। ো হয়, তুরমও রেতান্ত বারলকা েট্হ। রবট্শে 

পৃরথবীট্ত ধয সহায় প্রধ্াে—ধ্ে–তাহা ধতামার অতুল পররমাট্ণ ররহল |” 

রকন্তু ধস আশা রবফল হইল–ধ্েদাট্সর মৃতুযর পর ধদখা ধগল ধয, রতরে রকিুই রারখয়া 

যাে োই। অলিার অটারলকা এবিং গাহিিয মমমম রভন্ন আর রকিুই োই। অেুসন্ধাট্ে 

রহরণ্ময়ী জারেট্লে ধয, ধ্েদাস কট্য়ক বৎসর  হইট্ত বারণট্জয ক্ষরতগ্রে হইয়া 

আরসট্তরিট্লে। রতরে তাহা কাহাট্কও ো বরলয়া ধশাধ্ট্ের ধচষ্টায় রিট্লে। ইহাই 

তাাঁহার রচন্তার কারণ। ধশট্ে ধশাধ্েও অসাধ্য হইল। ধ্েদাস মট্ের ধক্লট্শ পীরড়ত 

হইয়া পরট্লাকপ্রাে হইয়ারিট্লে। 

এই সকল সিংবাদ শুরেয়া অপরাপর ধেষ্ঠীরা আরসয়া রহরণ্ময়ীট্ক করহল ধয, ধতামার 

রপতা আমাট্দর ঋণগ্রে হইয়া মররয়াট্িে। আমারদট্গর ঋণ পররট্শাধ্ কর। 

ধেটষ্ঠকেযা অেুসন্ধাে কররয়া জারেট্লে ধয, তাহাট্দর কথা যথাথ ি। তখে রহরণ্ময়ী 

সর্ব্ িস্ব রবক্রয় কররয়া তাহাট্দর ঋণ পররট্শাধ্ কররট্লে। বাসগৃহ পয িযন্ত রবক্রয় 

কররট্লে। 

এখে রহরণ্ময়ী অন্নবট্স্ত্রর দু:ধখ দু:রখেী হইয়া েগরপ্রাট্ন্ত এক কুটীরমট্ধ্য একা বাস 

কররট্ত লারগট্লে। ধকবল মাত্র এক সহায় পরম রহততেী আেন্দস্বামী, রকন্তু রতরে 

তখে দরূট্দট্শ রিট্লে। রহরণ্ময়ীর এমে একটট ধলাক রিল ো ধয, আেন্দস্বামীর রেকট 

ধপ্ররণ কট্রে। 
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পঞ্চম পররট্েদ 

 

রহরণ্ময়ী যুবতী এবিং সুন্দরী—একারকেী এক গৃট্হ শয়ে করা ভাল েট্হ। আপদ্লও 

আট্ি–কলিও আট্ি। অমলা োট্ম এক ধগাপকেযা রহরণ্ময়ীর প্ররতবারসেী রিল। ধস 

রবধ্বা-তাহার একটট রকট্শারবয়স্ক পুত্র এবিং কট্য়কটট কেযা। তাহার ধযৌবেকাল 

অতীত হইয়ারিল। সচ্চররত্রা বরলয়া তাহার খযারত রিল। রহরণ্ময়ী রাঙ্কত্রট্ত আরসয়া 

তাহার গৃট্হ শয়ে কররট্তে। 

এক রদে রহরণ্ময়ী অমলার গৃট্হ শয়ে কররট্ত আরসট্ল পর, অমলা তাহাট্ক করহল, 

“সিংবাদ শুরেয়াি, পুরন্দর ধেষ্ঠী ো রক আট বৎসট্রর পর েগট্র রফররয়া আরসয়াট্ি 

|” শুরেয়া রহরণ্ময়ী মুখ রফরাইট্লে—চকু্ষর জল অমলা ো ধদরখট্ত পায়। পৃরথবীর 

সট্ঙ্গ রহরণ্ময়ীর ধশে সম্বন্ধ ঘুরচল। পুরন্দর তাাঁহাট্ক ভুরলয়া রগয়াট্ি। েট্চৎ রফররত ো। 

পুরন্দর এক্ষট্ণ মট্ে রাখুব বা ভুলুক, তাাঁহার লাভ বা ক্ষরত রক? তথারপ যাহার ধেট্হর 

কথা ভারবয়া যাবর্জ্ীবে কাটাইয়াট্িে, ধস ভুরলয়াট্ি ভারবট্ত রহরণ্ময়ীর মট্ে কষ্ট 

হইল। রহরণ্ময়ী একবার ভারবট্লে—“ভুট্লে োই—কত কাল আমার জেয রবট্দট্শ 

থারকট্বে? রবট্শে তাহাট্ত তাাঁহার রপতার মৃতুয হইয়াট্ি—আর ধদট্শ ো আরসট্ল 

চরলট্ব ধকে?” আবার ভারবট্লে, আরম কুলটা সট্ন্দহ োই—েরহট্ল পুরন্দট্রর কথা 

মট্ে করর ধকে?” 

অমলা করহল, “পুরন্দরট্ক রক ধতামার মট্ে পরড়ট্তট্ি ো? পুরন্দর শচীসূত ধশটঠর 

ধিট্ল|” 

রহ। রচরে। 

অ। তা ধস রফট্র এট্সট্ি—কত ধেৌকা ধয ধ্ে এট্েট্ি, তাহা গুট্ণ সিংখযা করা যায় ো। 

এত ধ্ে ো রক এ তামরলট্প ধকহ কখে ধদট্খ োই। 

রহরণ্ময়ীর হৃদট্য় রক্ত একটু খর বরহল। তাাঁহার দাররদ্রযদশা মট্ে পরড়ল, পূর্ব্ িসম্বন্ধও 

মট্ে পরড়ল। দাররট্দ্রযর জ্বালা বড় জ্বালা। তাহার পররবট্র্ত্ত ি এই অতুল ধ্েরারশ 

রহরণ্ময়ীর হইট্ত পাররত, ইহা ভারবয়া যাহার খর রক্ত ো বট্হ, এমে স্ত্রীট্লাক অরত অল্প 

আট্ি। রহরণ্ময়ী ক্ষট্ণক কাল অেযমট্ে থারকয়া পট্র অেয প্রসঙ্গ তুরলল। ধশে 

শয়েকাট্ল ঙ্কজজ্ঞাসা কররল, “অমট্ল, ধসই ধেটষ্ঠপুট্ত্রর রববাহ হইয়াট্ি?” 

অমলা করহল, “ো, রববাহ হয় োই |” 

হররণ্ময়ীর ইঙ্কন্দ্রয় সকল অবশ হইল। ধস রাঙ্কত্রট্ত আর ধকাে কথা হইল ো। 
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েষ্ঠ পররট্েদ 

 

পট্র একরদে অমলা হারসমুট্খ রহরণ্ময়ীর রেকট্ট আরসয়া মধু্র ভৎিসো কররয়া করহল, 

“হাাঁ গা বািা, ধতামার রক এমেই ধ্ম ি?” 

রহরণ্ময়ী করহল, “রক কররয়ারি?” 

অম। আমার কাট্ি এতরদে তা বরলট্ত োই? 

রহ। রক বরল োই? 

অম। পুরন্দর ধশটঠর সট্ঙ্গ ধতামার এত আত্মীয়তা! 

রহরণ্ময়ী ঈেল্লজ্জর্জ্তা হইট্লে, বরলট্লে, “রতরে বালযকাট্ল আমার প্ররতবাসী 

রিট্লে—তার বরলব রক?” 

অম। শুধু্ প্ররতবাসী? ধদখ ধদরখ রক এট্েরি! 

এই বরলয়া অমলা একটট ধকৌটা বারহর কররল। ধকৌটা খুরলয়া তাহার মধ্য হইট্ত 

অপূর্ব্ িদশ িে, মহাপ্রভাযুক্ত, মহামূলয হীরার হার বারহর কররয়া রহরণ্ময়ীট্ক ধদখাইল। 

ধেটষ্ঠকেযা হীরা রচরেত-রবঙ্কস্মতা হইয়া করহল, “এ ধয মহামূলয—এ ধকাথায় পাইট্ল?” 

অম। ইহা ধতামাট্ক পুরন্দর পাঠাইয়া রদয়াট্ি। তুরম আমার গটৃ্হ থাক শুরেয়া আমাট্ক 

ডারকয়া পাঠাইয়া ইহা ধতামাট্ক রদট্ত বরলয়াট্ি। 

রহরণ্ময়ী ভারবয়া ধদরখল, এই হার গ্রহণ কররট্ল, রচরকাল জেয দাররদ্রয ধমাচে হয়। 

ধ্েদাট্সর আদট্রর কেযা আর অন্নবট্স্ত্রর কষ্ট সরহট্ত পাররট্তরিল ো। অতএব 

রহরণ্ময়ী ক্ষট্ণক রবমো হইল। পট্র দীঘ িরেশ্বাস তযাগ কররয়া করহল, “অমলা, তুরম 

বরণক্্্ধক করহও ধয, আরম ইহা গ্রহণ কররব ো |” 

অমলা রবঙ্কস্মতা হইল। বরলল, “ধস রক? তুরম রক পাগল, ো আমার কথায় রবশ্বাস 

কররট্তি ো?” 

রহ। আরম ধতামার কথায় রবশ্বাস কররট্তরি—আর পাগলও েই। আরম উহা গ্রহণ কররব 

ো। 

অমলা অট্েক রতরস্কার কররট্ত লারগল। রহরণ্ময়ী রকিুট্তই গ্রহণ কররট্লে ো। তখে 

অমলা হার লইয়া রাজা মদেট্দট্বর রেকট্ট ধগল। রাজাট্ক প্রণাম কররয়া হার উপহার 

রদল। বরলল, “এ হার আপোট্ক গ্রহণ কররট্ত হইট্ব। এ হার আপোরই ধযাগয |” রাজা 

হার লইয়া অমলাট্ক যট্থষ্ট অথ ি রদট্লে। রহরণ্ময়ী ইহার রকিুই জারেল ো। 

ইহার রকিুরদে পট্র পুরন্দট্রর একজে পররচাররকা রহরণ্ময়ীর রেকট্ট আরসল। ধস 

করহল, “আমার প্রভু বরলয়া পাঠাইট্লে ধয, আপরে ধয পণ িকুটীট্র বাস কট্রে, ইহা 

তাাঁহার সহয হয় ো। আপরে তাাঁহার বালযকাট্লর সখী; আপোর গৃহ তাাঁহার গহৃ একই। 

রতরে এমে বট্লে ো ধয, আপরে তাাঁহার গৃট্হ রগয়া বাস করুে। আপোর রপতৃগৃহ 

রতরে ধ্েদাট্সর মহাজট্ের রেকট ক্রয় কররয়াট্িে। তাহা আপোট্ক দাে 

কররট্তট্িে। আপরে রগয়া ধসইখাট্ে বাস করুে, ইহাই তাাঁহার রভক্ষা |” 
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রহরণ্ময়ী দাররদ্রযজেয যত দু:খট্ভাগ কররট্তরিট্লে, তেট্ধ্য রপতৃভবে হইট্ত 

রের্ব্ িাসেই তাাঁহার সর্ব্ িাট্পক্ষা গুরুতর ধবাধ্ হইত। ধযখাট্ে বালযক্রীড়া কররয়ারিট্লে, 

ধযখাট্ে রপতা মাতার সহবাস কররট্তে, ধযখাট্ে তাাঁহারদট্গর মৃতুয ধদরখয়াট্িে, 

ধসখাট্ে ধয আর বাস কররট্ত পাে ো, এ কষ্ট গুরুতর ধবাধ্ হইত। ধসই ভবট্ের কথায় 

তাাঁহার চকু্ষ জল আরসল। রতরে পররচাররকাট্ক করহট্লে, “এ দাে আমার গ্রহণ করা 

উরচত েট্হ—রকন্তু আরম এ ধলাভ সিংবরণ কররট্ত পাররলাম ো। ধতামার প্রভুর 

সর্ব্ িপ্রকার মঙ্গল হউক!” 

পররচাররকা প্রণাম কররয়া রবদায় হইল। অমলা উপরিতা রিল। রহরণ্ময়ী তাহাট্ক 

বরলট্লে, “অমলা, তথায় আমার একা বাস করা যাইট্ত পাট্র ো। তুরমও তথায় বাস 

কররট্ব চল |” 

অমলা স্বীকৃতা হইল। উভট্য় রগয়া ধ্েদাট্সর গৃট্হ বাস কররট্ত লারগট্লে। 

তথারপ অমলাট্ক সর্ব্ িদা পুরন্দট্রর গৃট্হ যাইট্ত রহরণ্ময়ী এক রদে রেট্েধ্ কররট্লে। 

অমলা আর যাইত ো। 

রপতৃগৃট্হ গমোবরধ্ রহরণ্ময়ী একটা রবেট্য় বড় রবঙ্কস্মতা হইট্লে। একরদে অমলা 

করহল, “তুরম সিংসাররের্ব্ িাট্হর জেয বযে হইও ো, বা শারীররক পররেম কররও ো। 

রাজবাড়ী আমার কায িয হইয়াট্ি—আর এখে অট্থ ির অভাব োই। অতএব আরম 

সিংসার চালাইব—তুরম সিংসাট্র কত্রী হইয়া থাক |” রহরণ্ময়ী ধদরখট্লে, অমলার অট্থ ির 

রবলক্ষণ প্রাচুয িয। মট্ে মট্ে োো প্রকার সঙ্কন্দহাে হইট্লে। 
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সেম পররট্েদ 

 

রববাট্হর পর পঞ্চমাোট্ঢ়র শুক্লা পঞ্চমী আরসয়া উপরিত হইল। রহরণ্ময়ী এ কথা 

স্মরণ কররয়া সন্ধযাকাট্ল রবমো হইয়া বরসয়ারিট্লে। ভারবট্তরিট্লে, “গুরুট্দট্বর 

আজ্ঞােুসাট্র আরম কারল হইট্ত অঙু্গরীয়টট পররট্ত পারর। রকন্তু পররব রক? পররয়া 

আমার রক লাভ? হয়ত স্বামী পাইব, রকন্তু স্বামী পাইবার আমার বাসো োই। অথবা 

রচরকাট্লর জেয ধকেই বা পট্রর মূরর্ত্ত ি মট্ে আাঁরকয়া রারখ? এ দুরে্ত হৃদয়ট্ক শারসত 

করাই উরচত। েরহট্ল ধ্ট্ম ি পরতত হইট্তরি |” 

এমে সমট্য় অমলা রবস্ময়রবহ্বলা হইয়া আরসয়া করহল, “রক সর্ব্ িোশ! আরম রকিুই 

বুঙ্কিট্ত পাররট্তরি ো। ো জারে রক হইট্ব!” 

রহ। রক হইয়াট্ি? 

অ। রাজপুরী হইট্ত ধতামার জেয রশরবকা লইয়া দাস-দাসী আরসয়াট্ি। ধতামাট্ক 

লইয়া যাইট্ব। 

রহ। তুরম পাগল হইয়াি। আমট্ক রাজবাড়ী হইট্ত লইট্ত আরসট্ব ধকে? 

এমে সমট্য় রাজদতূী আরসয়া প্রণাম কররল এবিং করহল ধয, “রাজারধ্রাজ পরম 

ভটারক েীমদেট্দট্বর আজ্ঞা ধয, রহরণ্ময়ী এই মুহটূ্র্ত্ত িই রশরবকাট্রাহট্ণ রাজাবট্রাধ্ 

যাইট্বে|” 

রহরণ্ময়ী রবঙ্কস্মতা হইট্লে। রকন্তু অস্বীকার কররট্ত পাররট্লে ো। রাজাজ্ঞা অলঙ্ঘ্য। 

রবট্শে রাজা মদেট্দট্বর অবট্রাট্ধ্ যাইট্ত ধকাে শিা োই। রাজা পরম ধ্াঙ্কম িক এবিং 

ঙ্কজট্তঙ্কন্দ্রয় বরলয়া খযাত। তাাঁহার প্রতাট্প ধকাে রাজপুরুেও ধকাে স্ত্রীট্লাট্কর উপর 

ধকাে অতযাচার কররট্ত পাট্র ো। 

রহরণ্ময়ী অমলাট্ক বরলট্লে, “অমট্ল, আরম রাজদশ িট্ে যাইট্ত সমতা। তুরম সট্ঙ্গ 

চল |” 

অমলা স্বীকৃতা হইল। 

তৎসমরভবযাহাট্র রশরবকাট্রাহট্ণ রহরণ্ময়ী রাজাবট্রাধ্মট্ধ্য প্ররবষ্টা হইট্লে। প্ররতহারী 

রাজাট্ক রেট্বদে কররল ধয, ধেটষ্ঠকেযা আরসয়াট্ি। রাজাজ্ঞা পাইয়া প্ররতহারী একা 

রহরণ্ময়ীট্ক রাজসমট্ক্ষ লইয়া আরসল। অমলা বারহট্র ররহল। 
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অষ্টম পররট্েদ 

 

রহরণ্ময়ী রাজাট্ক ধদরখয়া রবঙ্কস্মতা হইট্লে। রাজা দীঘ িাকৃরত পুরুে, কবাটকক্ষ; 

দীঘ িহে ; অরত সুগটঠত আকৃরত ; ললাট প্রশে ; রবস্ফাররত, আয়ত চকু্ষ ; শান্ত মরূর্ত্ত ি—

এরূপ সুন্দর পুরুে কদারচৎ স্ত্রীট্লাট্কর েয়েপট্থ পট্ড়। রাজাও ধেটষ্ঠকেযাট্ক 

ধদরখয়া জারেট্লে ধয, রাজাবট্রাট্ধ্ও এরূপ সুন্দরী দুল িভ। 

রাজা করহট্লে, “তুরম রহরণ্ময়ী?” 

রহরণ্ময়ী বরলট্লে, “আরম আপোর দাসী |” 

রাজা করহট্লে, “ধকে ধতামাট্ক ডাকাইয়ারি, তাহা শুে। ধতামার রববাট্হর কথা মট্ে 

পট্ড়?” 

রহ। পট্ড়। 

রাজা। ধসই রাট্ত্র আেন্দস্বামী ধতামাট্ক ধয অঙু্গরীয় রদয়ারিট্লে, তাহা ধতামার কাট্ি 

আট্ি? 

রহ। মহারাজ! ধস অঙু্গরীয় আট্ি। রকন্তু ধস সকল অরত গুহয বৃর্ত্তান্ত, রক প্রকাট্র 

আপরে তাহা অবগত  হইট্লে? 

রাজা তাহার ধকাে উর্ত্তর ো রদয়া করহট্লে, “ধস অঙু্গরীয় ধকাথায় আট্ি? আমাট্ক 

ধদখাও |” 

রহরণ্ময়ী বরলট্লে, “উহা আরম গৃট্হ রারখয়া আরসয়ারি। পঞ্চ বৎসর  পররপূণ ি হইট্ত 

আরও কট্য়ক দণ্ড রবলম্ব আট্ি—অতএব তাহা পররট্ত আেন্দস্বামীর ধয রেট্েধ্ 

রিল—তাহা এখেও 

আট্ি |” 

রাজা। ভালই—রকন্তু ধসই অঙু্গরীট্য়র অেুরূপ রিতীয় ধয অঙু্গরীয় ধতামার স্বামীট্ক 

আেন্দস্বামী রদয়ারিট্লে, তাহা ধদরখট্ল রচরেট্ত পাররট্ব? 

রহ। উভয় অঙু্গরীয় একই রূপ ; সুতরািং ধদরখট্ল রচরেট্ত পাররব। 

তখে প্ররতহারী রাজাজ্ঞা প্রাে হইয়া এক সুবট্ণ ির ধকৌটা আরেল। রাজা তাহার মধ্য 

হইট্ত একটট অঙু্গরীয় লইয়া বরলট্লে, “ধদখ, এই অঙু্গরীয় কাহার?” 

রহরণ্ময়ী অঙু্গরীয় প্রদীপাট্লাট্ক রবলক্ষণ রেরীক্ষণ কররয়া বরলট্লে, “ধদব! এই আমার 

স্বামীর অঙু্গরীয় বট্ট, রকন্তু আপরে ইহা ধকাথায় পাইট্লে?” পধর রকয়ৎক্ষণ রচন্তা 

কররয়া বরলট্লে, “ধদব! ইহাট্ত জারেলাম ধয, আরম রবধ্বা হইয়ারি। স্বজেহীে মটৃ্তর 

ধ্ে আপোর হেগত হইয়াট্ি। েরহট্ল রতরে জীরবতাবিায় ইহা তযাগ কররবার সম্ভাবো 

রিল ো |” 

রাজা হারসয়া বরলট্লে, “আমার কথায় রবশ্বাস কর, তুরম রবধ্বা েহ |” 

রহ। তট্ব আমার স্বামী আমার অট্পক্ষাও দররদ্র। ধ্েট্লাট্ভ ইহা রবক্রয় কররয়াট্িে। 

রা। ধতামার স্বামী ধ্েী বযঙ্কক্ত। 
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রহ। তট্ব আপরে বট্ল িট্ল ধকৌশট্ল তাাঁহার রেকট ইহা অপহরণ কররয়াট্িে। 

রাজা এই দু:সাহরসক কথা শুরেয়া রবঙ্কস্মত হইট্লে। বরলট্লে, “ধতামার বড় সাহস! 

রাজা মদেট্দব ধচার, ইহা আর ধকহ বট্ল ো |” 

রহ। েট্চৎ আপরে এ অঙু্গরীয় ধকাথায় পাইট্লে? 

রা। আেন্দস্বামী ধতামার রববাট্হর রাট্ত্র ইহা আমার অঙু্গরলট্ত পরাইয়া রদয়াট্িে। 

রহরণ্ময়ী তখে লর্জ্ায় অট্ধ্ামুখী হইয়া করহট্লে, আয িযপুত্র! আমার অপরাধ্ ক্ষমা 

করুে—আরম চপলা, ো জারেয়া কটু কথা বরলয়ারি। 
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েবম পররট্েদ 

 

রহরণ্ময়ী রাজমরহেী, ইহা শুরেয়া রহরণ্ময়ী অতযন্ত রবঙ্কস্মতা হইট্লে। রকন্তু রকিুমাত্র 

আহ্লারদত হইট্লে ো। বরিং রবেণ্ণা হইট্লে। ভারবট্ত লারগট্লে ধয, “আরম এত রদে 

পুরন্দরট্ক পাই োই বট্ট, রকন্তু পরপত্নীট্ত্বর যন্ত্রণাট্ভাগ করর োই। এক্ষণ হইট্ত 

আমার ধস যন্ত্রণা আরম্ভ হইল। আর আরম হৃদয়মট্ধ্য পুরন্দট্রর পত্নী—রক প্রকাট্র 

অেযােুরারগণী হইয়া এই মহাত্মার গৃহ কলঙ্কিত কররব?” রহরণ্ময়ী এইরূপ 

ভারবট্তরিট্লে, এমত সমট্য় রাজা বরলট্লে, “রহরণ্মরয়! তুরম আমার মরহেী বট্ট, রকন্তু 

ধতামাট্ক গ্রহণ কররবার পূট্র্ব্ ি আমার কট্য়কটট কথা ঙ্কজজ্ঞাসা আট্ি। তুরম রবো 

মূট্লয পুরন্দট্রর গৃট্হ বাস কর ধকে?” 

রহরণ্ময়ী অট্ধ্াবদে হইট্লে। রাজা পুেররপ ঙ্কজজ্ঞাসা কররট্লে, “ধতামার দাসী অমলা 

সর্ব্ িদা পুরন্দট্রর গৃট্হ যাতায়াত কট্র ধকে?” 

রহরণ্ময়ী আরও লর্জ্াবেতমুখী হইয়া ররহট্লে; ভারবট্তরিট্লে, “রাজা মদেট্দব রক 

সর্ব্ িজ্ঞ?” 

তখে রাজা করহট্লে, “আর একটা গুরুতর কথা আট্ি। তুরম পরোরী হইয়া 

পুরন্দরপ্রদর্ত্ত হীরকহার গ্রহণ কররয়ারিট্ল ধকে?” 

এবার রহরণ্ময়ী কথা করহট্লে। বরলট্লে, “আয িযপুত্র, জারেলাম আপরে সর্ব্ িজ্ঞ 

েট্হে। হীরকহার আরম রফরাইয়া রদয়ারি |” 

রাজা। তুরম ধসই হার আমার রেকট রবক্রয় কররয়াি। এই ধদখ ধসই হার। 

এই বরলয়া রাজা ধকৌটার মধ্য হইট্ত হার বারহর কররয়া ধদখাইট্লে। রহরণ্ময়ী 

হীরকহার রচরেট্ত পাররয়া রবঙ্কস্মতা হইট্লে। করহট্লে, “আয িযপুত্র, এ হার রক আরম 

স্বয়িং আরসয়া আপোর কাট্ি রবক্রয় কররয়ারি?” 

রাজা। ো, ধতামার দাসী বা দতূী অমলা আরসয়া রবক্রয় কররয়াট্ি। তাহাট্ক ডাকাইব? 

রহরণ্ময়ীর অমে িারিত বদেমণ্ডট্ল একটু হারস ধদখা রদল। বরলট্লে, “আয িযপুত্র! 

অপরাধ্ ক্ষমা করুে। অমলাট্ক ডাকাইট্ত হইট্ব ো—আরম এ রবক্রয় স্বীকার 

কররট্তরি |” 

এবার রাজা রবঙ্কস্মত হইট্লে। বরলট্লে, “স্ত্রীট্লাট্কর চররত্র অভাবেীয় তুরম পট্রর পত্নী 

হইয়া পুরন্দট্রর রেকট ধকে এ হার গ্রহণ কররট্ল?” 

রহ। প্রণট্য়াপহার বরলয়া গ্রহণ কররয়ারি। 

রাজা আরও রবঙ্কস্মত হইট্লে। ঙ্কজজ্ঞাসা কররট্লে, “ধস রক? রক প্রকাট্র প্রণট্য়াপহার?” 

রহ। আরম কুলটা। মহারাজ! আরম আপোর গ্রহট্ণর ধযাগযা েরহ। আরম প্রণাম 

কররট্তরি, আমাট্ক রবদায় রদে। আমার সট্ঙ্গ রববাহ রবসৃ্মত হউে। 
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রহরণ্ময়ী রাজাট্ক প্রণাম কররয়া গমট্োদযত হইয়াট্িে, এমে সমট্য় রাজার 

রবস্ময়রবকাশক মুখকারন্ত অকস্মাৎ প্রফুল্ল হইল। রতরে উতচ্চহিাসয কররয়া উটঠট্লে। 

রহরণ্ময়ী রফররল। 

রাজা করহট্লে, “রহরণ্মরয়! তুরমই ঙ্কজরতট্ল,—আরম হাররলাম। তুরম কুলটা েহ, আম 

ধতামার স্বামী েরহ। যাইও ো |” 

রহ। মহারাজ! তট্ব এ কাণ্ডটা রক, আমাট্ক বুিাইয়া বলুে। আরম অরত সামােযা স্ত্রী- 

আমার সট্ঙ্গ আপোর তুলয গম্ভীরপ্রকৃরত রাজারধ্রাট্জর রহসয সম্ভট্ব ো। 

রাজা হাসযতযাগ ো কররয়া বরলট্লে, “আমার েযায় রাজারই এরূপ রহসয সম্ভট্ব। িয় 

বৎসর  হইল, তুরম একখারে পত্রাদ্ধি অলিারমট্ধ্য পাইয়ারিট্ল? তাহা রক আট্ি?” 

রহ। মহারাজ! আপরে সর্ব্ িজ্ঞই বট্ট। পত্রাদ্ধি আমার গৃট্হ আট্ি। 

রা। তুরম রশরবকাট্রাহট্ণ পুেশ্চ গৃট্হ রগয়া ধসই পত্রাদ্ধি লইয়া আইস। তুরম আরসট্ল 

আরম সকল কথা বরলব। 
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দশম পররট্েদ 

 

রহরণ্ময়ী রাজার আজ্ঞায় রশরবকাট্রাহট্ণ স্বগৃট্হ প্রতযাগমে কররট্লে, এবিং তথা হইট্ত 

ধসই পূর্ব্ িবরণ িত পত্রাদ্ধি লইয়া পুেশ্চ রাজসরন্নধ্াট্ে আরসট্লে। রাজা ধসই পত্রাদ্ধি 

ধদরখয়া, আর একখারে পত্রাদ্ধি ধকৌটা হইট্ত বারহর কররয়া রহরণ্ময়ীট্ক রদট্লে। 

বরলট্লে, “উভয় অদ্ধিট্ক রমরলত কর |” রহরণ্ময়ী উভয়াদ্ধি রমরলত কররয়া ধদরখট্লে, 

রমরলল। রাজা করহট্লে, “উভয়াদ্ধি একঙ্কত্রত কররয়া পাঠ কর |” তখে রহণ্ময়ী 

রেম্নরলরখত মত পাঠ কররট্লে। 

“(ধজযারতেী গণো কররয়া ধদরখলাম) ধয, তুরম ধয কল্পো কররয়াি, তাহা কর্ত্তিবয েট্হ। 

(রহরণ্ময়ী তুলয ধসাণার পুর্ত্তরলট্ক) কখে রচরতবধ্ট্বয রেরক্ষে করা যাইট্ত পাট্র ো। 

তাহার রববাহ হইট্ল ভয়ােক রবপদ।) তাহার রচরতবধ্বয ঘটটট্ব গণো িারা জারেয়ারি। 

তট্ব পঞ্চ বৎসর  (পয িযন্ত পরস্পট্র) যরদ দম্পরত মুখদশ িে ো কট্র, তট্ব এই গ্রহ 

হইট্ত যাহাট্ত রেষৃ্করত (হইট্ত পাট্র) তাহার রবধ্াে আরম কররট্ত পারর |” 

পাঠ সমাপে হইট্ল, রাজা করহট্লে, “এই রলরপ আেন্দস্বামী ধতামার রপতাট্ক 

রলরখয়ারিট্লে |” 

রহ। তাহা এখে বুঙ্কিট্ত পাররট্তরি। ধকে বা আমারদট্গর রববাহকাট্ল েয়োবৃত 

হইয়ারিল-ধকেই বা ধগাপট্ে ধসই অদ্ভুত রববাহ হইয়ারিল-ধকেই বা পঞ্চ বৎসর  

অঙু্গরীয় বযবহার রেরেদ্ধ হইয়াট্ি, তাহা বুঙ্কিট্ত পাররট্তরি। রকন্তু আর ত রকিুই 

বুঙ্কিট্ত পাররট্তরি ো। 

রাজা। আর ত অবশয বুঙ্কিয়াি ধয, এই পত্র পাইয়াই ধতামার রপতা পুরন্দট্রর সরহত 

সম্বন্ধ ররহত কররট্লে। পুরন্দর ধসই দু:ধখ রসিংহট্ল ধগল। 

এ রদট্ক আেন্দস্বামী পাত্রােুসন্ধাে কররয়া একটট পাত্র রির কররট্লে। পাট্ত্রর ধকাষ্ঠী 

গণো কররয়া জারেট্লে ধয, পাত্রটট অশীরত বৎসর  পরমায়ু। তট্ব অষ্টারবিংশরত বৎসর 

বয়স অতীত হইবার পূট্র্ব্ ি মৃতুযর এক সম্ভাবো রিল। গরণয়া ধদরখট্লে ধয, ঐ বয়স 

অতীত হইবার পূট্র্ব্ ি এবিং রববাট্হর পঞ্চবৎসরমট্ধ্য পত্নীশযযায় শয়ে কররয়া তাাঁহার 

প্রাণতযাগ কররবার সম্ভাবো। রকন্তু যরদ ধকাে রূট্প পঞ্চ বৎসর  জীরবত থাট্কে, তট্ব 

দীঘ িজীবী হইট্বে। 

অতএব পাট্ত্রর ত্রট্য়ারবিংশরত বৎসর  অতীত সমট্য় রববাহ ধদওয়া রির কররট্লে। 

রকন্তু এত রদে অরববারহত থারকট্ল পাট্ি তুরম ধকাে প্রকার চঞ্চলা হও, বা ধগাপট্ে 

কাহাট্ক রববাহ কর, এই জেয ধতামাট্ক ভয় ধদখাইবার জেয এই পত্রাদ্ধি ধতামার 

অলিারমট্ধ্য রারখয়ারিট্লে। 

তৎপট্র রববাহ রদয়া পঞ্চ বৎসর  সাক্ষাৎ ো হয়, তাহার জেয ধয ধয ধকৌশল 

কররয়ারিট্লে, তাহা জ্ঞাত আি। ধসই জেযই পরস্পট্রর পররচয় মাত্র পাও োই। 
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রকন্তু সম্প্ররত কট্য়ক মাস বড় ধগালট্যাগ হইয়া উটঠয়ারিল। কট্য়ক মাস হইল 

আেন্দস্বামী এ েগট্র আরসয়া, ধতামার দাররদ্রয শুরেয়া রেতান্ত দু:রখত হইট্লে। রতরে 

ধতামাট্ক ধদরখয়া আরসয়ারিট্লে, রকন্তু সাক্ষাৎ কট্রে োই। রতরে আরসয়া আমার 

সরহত সাক্ষাৎ কররয়া ধতামার রববাহ বৃর্ত্তান্ত আেুপূঙ্কর্ব্ িক করহট্লে। পট্র করহট্লে, 

‘আরম যরদ জারেট্ত পাররতাম ধয, রহরণ্ময়ী এরূপ দররদ্রাবিায় আট্ি, তাহা হইট্ল 

আরম উহা ধমাচে কররতাম। এক্ষট্ণ আপরে উহার প্রতীকার কররট্বে। এ রবেট্য় 

আমাট্কই আপোর ঋণী জারেট্বে। আপোর ঋণ আরম পররট্শাধ্ কররব। সম্প্ররত 

আমার আর একটট অেুট্রাধ্ রক্ষা কররট্ত হইট্ব। রহরণ্ময়ীর স্বামী এই েগট্র বাস 

কররট্তট্িে। উহাট্দর পরস্পর সাক্ষাৎ ো হয়, ইহা আপরে ধদরখট্বে |’ এই বরলয়া 

ধতামার স্বামীর পররচয়ও আমার রেকট্ট রদট্লে। ধসই অবরধ্ অমলা ধয অথ িবযট্য়র 

িারা ধতামার দাররদ্রযদু:খ ধমাচে কররয়া আরসট্তট্ি, তাহা আমা হইট্ত প্রাে। আরম 

ধতামার রপতৃগৃহ ক্রয় কররয়া ধতামাট্ক বাস কররট্ত রদয়ারিলাম। হার আরমই 

পাঠাইয়ারিলাম—ধসও ধতামার পরীক্ষাথ ি |” 

রহ। তট্ব আপরে এ অঙু্গরীয় ধকাথায় পাইট্লে? ধকেই বা আমার রেকট স্বারমরূট্প 

পররচয় রদয়া, আমাট্ক প্রতাররত কররয়ারিট্লে? পুরন্দট্রর গৃট্হ বাস কররট্তরি বরলয়া 

ধকেই বা অেুট্যাগ কররট্তরিট্লে? 

রাজা। ধয দট্ণ্ড আরম আেন্দস্বামীর অেুজ্ঞা পাইলাম, ধসই দট্ণ্ডই আরম ধতামার 

প্রহরায় ধলাক রেযুক্ত কররলাম। ধসই রদেই অমলার িারা ধতামার রেকট হার পাঠাই। 

তার পর অদয পঞ্চম বৎসর  পূণ ি হইট্ব জারেয়া, ধতামার স্বামীট্ক ডাকাইয়া, করহলাম, 

‘ধতামার রববাহবৃর্ত্তান্ত আরম সমুদায় জারে। ধতামার ধসই অঙু্গরীয়টট লইয়া একাদশ 

দণ্ড রাট্ত্রর সমট্য় আরসও। ধতামার স্ত্রীর সরহত রমলে হইট্ব |’ রতরে করহট্লে ধয, 

‘মহারাট্জর আজ্ঞা রশট্রাধ্ায িয, রকন্তু বরেতার সরহত রমলট্ের আমার স্পৃহা োই। ো 

হইট্লই ভাল হয় |’ আরম করহলাম, ‘আমার আজ্ঞা |’ তাহাট্ত ধতামার স্বামী স্বীকৃত 

হইট্লে, রকন্তু করহট্লে ধয, ‘আমার ধসই বরেতা সচ্চররত্রা রক দুঙ্কশ্চত্রা, তাহা আপরে 

জাট্েে। যরদ দুশ্চররত্রা স্ত্রী গ্রহণ কররট্ত আজ্ঞা কট্রে, তট্ব আপোট্ক অধ্ম ি 

স্পরশ িট্ব |’ আরম উর্ত্তর কররলাম, অঙু্গরীয়টট রদয়া যাও। আরম ধতামার স্ত্রীর চররত্র 

পরীক্ষা কররয়া গ্রহণ কররট্ত বরলব |’ রতরে করহট্লে, ‘এ অঙু্গরীয় অেযট্ক রবশ্বাস 

কররয়া রদতাম ো, রকন্তু আপোট্ক অরবশ্বাস োই |’ আরম অঙু্গরীয় লইয়া ধতামার ধয 

পরীক্ষা কররয়ারি, তাহাট্ত তুরম জয়ী হইয়াি। 

রহ। পরীক্ষা ত রকিুই বুঙ্কিট্ত পাররলাম ো। 

এমে সমট্য় রাজপুট্র মঙ্গলসূচক ধঘারতর বাট্দযাদযম হইয়া উটঠল। রাজা করহট্লে, 

“রাঙ্কত্র একাদশ দণ্ড অতীত হইল—পরীক্ষার কথা পশ্চাৎ বরলব। এক্ষট্ণ ধতামার স্বামী 

আরসয়াট্িে; শুভলট্গ্ন তাাঁহার সরহত শুভদৃটষ্ট কর |” 
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তখে পশ্চাৎ হইট্ত ধসই কট্ক্ষর িার উদ্ঘাটটত হইল। এক জে মহাকায় পুরুে ধসই 

িারপট্থ কক্ষমট্ধ্য প্রট্বশ কররল। রাজা করহট্লে, “রহরণ্মরয়, ইরেই ধতামার স্বামী |” 

রহরণ্ময়ী চারহয়া ধদরখট্লে—তাাঁহার মাথা ঘুররয়া ধগল—জাগ্রৎ স্বট্ের ধভদজ্ঞােশেূযা 

হইট্লে। ধদরখট্লে, পুরন্দর! 

উভট্য় উভয়ট্ক রেরীক্ষণ কররয়া েরম্ভত, উের্ত্তপ্রায় হইট্লে। ধকহই ধযে কথা রবশ্বাস 

কররট্লে ো। 

রাজা পুরন্দরট্ক করহট্লে, “সুহৃৎ, রহরণ্ময়ী ধতামার ধযাগযা পত্নী। আদট্র গটৃ্হ লইয়া 

যাও। ইরে অদযারপ ধতামার প্ররত পূর্ব্ িবৎ ধেহময়ী। আরম রদবারাত্র ইাঁহাট্ক প্রহরাট্ত 

রারখয়ারিলাম, তাহাট্ত রবট্শে জারে ধয, ইরে অেেযােুরারগণী, ধতামার ইোক্রট্ম 

উাঁহার পরীক্ষা কররয়ারি, আরম উাঁহার স্বামী বরলয়া পররচয় রদয়ারিলাম, রকন্তু 

রাজযলাট্ভও রহরণ্ময়ী লুব্ধ হইয়া ধতামাট্ক ভুট্লে োই। আপোট্ক রহরণ্ময়ীর স্বামী 

বরলয়া পরররচত কররয়া ইরঙ্গট্ত জাোইলাম ধয, রহরণ্ময়ীট্ক ধতামার প্ররত 

অসৎপ্রণয়াসক্ত বরলয়া সট্ন্দহ করর। যরদ রহরণ্ময়ী তাহাট্ত দু:রখতা হইত, ‘আরম 

রেট্েিােী, আমাট্ক গ্রহণ করুে’ বরলয়া কাতর হইত, তাহা হইট্ল বুঙ্কিতাম ধয, 

রহরণ্ময়ী ধতামাট্ক ভুরলয়াট্ি। রকন্তু রহরণ্ময়ী তাহা ো কররয়া বরলল, ‘মহারাজ, আরম 

কুলটা, আমাট্ক তযাগ করুে |’ রহরণ্মরয়! ধতামার তখেকার মট্ের ভাব আরম সকলই 

বুঙ্কিয়ারিলাম। তুরম অেয স্বামীর সিংসগ ি কররট্ব ো বরলয়াই আপোট্ক কুলটা বরলয়া 

পররচয় রদয়ারিট্ল। এক্ষট্ণ আশীর্ব্ িাদ করর, ধতামরা সুখী হও |” 

রহ। মহারাজ! আমাট্ক আর একটট কথা বুিাইয়া রদে। ইরে রসিংহট্ল রিট্লে, কাশীট্ত 

আমার সট্ঙ্গ পররণয় হইল রক প্রকাট্র? যরদ ইরে রসিংহল হইট্ত ধস সময় 

আরসয়ারিট্লে, তট্ব আমরা ধকহ জারেলাম ো ধকে? 

রাজা। আেন্দস্বামী এবিং পুরন্দট্রর রপতায় পরামশ ি কররয়া রসিংহট্ল ধলাক পাঠাইয়া 

ইাঁহাট্ক রসিংহল হইট্ত এট্কবাট্র কাশী লইয়া রগয়ারিট্লে, পট্র ধসইখাে হইট্ত ইরে 

পুেশ্চ রসিংহল রগয়ারিট্লে। তাম্ররলট্ে আট্সে োই। এই জে্য ধতামরা ধকহ জারেট্ত 

পার োই। 

পুরন্দর করহট্লে, “মহারাজ! আপরে ধযমে আমার রচরকাট্লর মট্োরথ পূণ ি 

কররট্লে, জগদীশ্বর এমেই আপোর সকল মট্োরথ পূণ ি করুে। অদয আরম ধযমে 

সুখী হইলাম, এমে সুখী ধকহ আপোর রাট্জয কখে বাস কট্র োই |” 

 


