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দ্য টেমপেস্ট 
 
সমুদ্রের বুদ্রে কেোনও এে দ্বীদ্রে বোস েরদ্রেন দুটি মোনুষ – প্রসদ্রেদ্ররো নোদ্রম এে বৃদ্ধ 
আর টমরোন্দো নোদ্রম েোাঁর েরমোসুন্দরী যুবেী েনযো। টমরোন্দো খুব অল্প বয়দ্রস এই দ্বীদ্রে 
এদ্রসটিল। েোই বোবোর মুখ িোডো আর কেোদ্রনো মোনুদ্রষর মুখ েোর মদ্রন েডে নো। 
েোাঁরো বোস েরদ্রেন এেিো েোথুদ্রর গুহোয়। এই গুহোয় কবশ েদ্রয়েটি খুেটর টিল। েোর 
মদ্রযয এেটি টিল প্রসদ্রেদ্ররোর েডোর ঘর। এই ঘদ্ররই টেটন রোখদ্রেন েোাঁর বইেত্তর। কস 
যুদ্রে টশটিে কলোেমোত্রই জোদুটবদযোর প্রটে আেৃষ্ট হদ্রেন। প্রসদ্রেদ্ররোও েোর বযটেক্রম 
টিদ্রলন নো। েোই েোাঁর সংগ্রদ্রহর অটযেোংশ বইই টিল জোদুটবদযো-সংক্রোন্ত। জোদু জোনদ্রেন 
বদ্রল েোাঁর সুটবযোও হদ্রয়টিল েে। ভোদ্রেযর টবডম্বনোয় এই কয দ্বীেটিদ্রে এদ্রস েোাঁদ্রে বোসো 
বোাঁযদ্রে হদ্রয়টিল, এই দ্বীেটি আদ্রে টিল সোইদ্রেোরোক্স নোদ্রম এে ডোইটনর দখদ্রল। কস 
সমদ্রয় টেিু ভোল অশরীরীর দল েোর অনযোয় আদ্রদশগুটল েোলন েরদ্রে নো চোইদ্রল ডোইটন 
েোদ্রদর েোদ্রির কেোিদ্রর বন্দী েদ্রর রোদ্রখ। সোইদ্রেোরোক্স মোরো যোওয়োর টেিুেোল েদ্রর এই 
দ্বীদ্রে এদ্রস হোটজর হন প্রসদ্রেদ্ররো। টেটন টনদ্রজর জোদুবদ্রল কসই সব অশরীরীদ্রদর মুটি 
কদন। েৃেজ্ঞেোর বদ্রশ ওই অশরীরীর দলও েোাঁর বশংবদ্রদ েটরণে হয়। এদ্রদর সদদোদ্ররর 
নোম টিল এটরদ্রয়ল। 
প্রোদ্রণোচ্ছ্বল কিোট্ট কপ্রে এটরদ্রয়ল। েোর স্বভোব-চটরত্র মন্দ টিল নো। টেন্তু েযোটলবোন নোদ্রম 
েুৎটসে দদেযিোদ্রে জ্বোলোেন েরদ্রে বদ্রডো ভোলবোসে কস। েযোটলবোন টিল েোর েুরদ্রনো 
দুশমন সোইদ্রেোরোদ্রক্সর কিদ্রল। কদখদ্রে শুনদ্রে মোনুদ্রষর কথদ্রে বনমোনুদ্রষর সদ্রেই েোর 
সোদৃশয টিল কবটশ। এই হেভোেয প্রোণীিোদ্রে জেদ্রল েুটডদ্রয় েোন প্রসদ্রেদ্ররো। অবশয েোর 
সদ্রে খোরোে বযবহোর েদ্ররন টন টেটন। বরং গুহোয় টনদ্রয় এদ্রস যত্ন েদ্ররন, েথো বলদ্রে 
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কশখোন। টেন্তু মোদ্রয়র বদস্বভোব কস কেদ্রয়টিল রদ্রির সূদ্রত্র। েোই কেোনও ভোল েোজ 
েোদ্রে কশখোদ্রনো কেল নো। অেেযো েোদ্রে রোখো হল ক্রীেদোদ্রসর মদ্রেো েদ্রর। েোঠ েুডোদ্রনো 
আর সব েোটয়ে শ্রদ্রমর েোজগুটল েোদ্রে টদদ্রয় েরোদ্রনো হদ্রে লোেল। আর েোদ্রে সব 
েোজ টঠে ঠোে েটরদ্রয় কনওয়োর দোটয়দ্রে প্রসদ্রেদ্ররো টনদ্রয়োে েরদ্রলন এটরদ্রয়লদ্রে। 
প্রসদ্রেদ্ররো িোডো এটরদ্রয়লদ্রে কদখদ্রে কেে নো কেউই। এটরদ্রয়দ্রলর কস টিল মহোসুদ্রযোে। 
েোদ্রজ ফোাঁটে টদদ্রলই চুটে চুটে এদ্রস েযোটলবোনদ্রে টচমটি কেদ্রি কযে কস। েখনও েোাঁদ্রে 
কঠদ্রল কফদ্রল টদে; েখনও বনমোনুদ্রষর মদ্রেো মুখখোটন েদ্রর কভংটচ েোিে; আবোর েখনও 
েোাঁিোচুদ্রয়ো হদ্রয় েদ্রড থোেে েযোটলবোদ্রনর যোেোয়োদ্রের েদ্রথ। খোটল েোদ্রয় েোাঁিো টবাঁদ্রয 
যোওয়োর ভদ্রয় টসাঁটিদ্রয় থোেে েযোটলবোন। প্রসদ্রেদ্ররোর আজ্ঞো েোলদ্রন কেোনও রেম 
েোটফলটে কদখদ্রলই এই রেম নোনো উেোদ্রয় েযোটলবোনদ্রে হয়রোন েদ্রর িোডে এটরদ্রয়ল। 
এই সব বোযয অশরীরীরো েোাঁর আজ্ঞোবহ টিল বদ্রল বোযু়প্রবোহ ও সমুদ্রের েরে টিল 
প্রসদ্রেদ্ররোর টনয়ন্ত্রদ্রণ। এেটদন েোাঁর আদ্রদদ্রশ এরো সমুদ্রের বুদ্রে েুলল এে ভয়োনে 
ঝড। কসই ঝদ্রড টবিুব্ধ সমুে েরদ্রের সদ্রে প্রটে মুহুদ্রেদ যুঝদ্রে লোেল এেটি মদ্রনোরম 
ও অটেেোয় জোহোজ। রোিুদ্রস কেউগুটল কযন জোহোজটিদ্রে টেদ্রল খোওয়োর জনয উদযে হদ্রয় 
উঠল। প্রসদ্রেদ্ররো েোাঁর কমদ্রয়দ্রে কদখোদ্রলন কসই দৃশয। বলদ্রলন, ওই জোহোদ্রজর মোনুদ্রষরোও 
েোাঁদ্রদরই মদ্রেো জযোন্ত মোনুষ। টমরোন্দো বলদ্রল, “কদোহোই কেোমোর বোবো, যটদ টনদ্রজর 
জোদুবদ্রল এই ঝড েুদ্রল থোদ্রেো, েদ্রব এখনই এদ্রে সংবরণ েদ্রর নোও। দযোদ্রখো! 
জোহোজখোনো কয কভদ্রে গুাঁটডদ্রয় কযদ্রে বদ্রসদ্রি। আহো কবচোরোরো! আমোর িমেো থোেদ্রল 
সমুেিোদ্রেই রসোেদ্রল েোঠোেুম। এমন সুন্দর জোহোজখোনো আর এেগুটল মূলযবোন প্রোণ 
নষ্ট হদ্রে টদেুম নো টেিুদ্রেই।” 
প্রসদ্রেদ্ররো বলদ্রলন, “উেলো কহোস্ নো, মো। আমোর আদ্রদশ আদ্রি। ওদ্রদর টেচু্ছটি হদ্রব 
নো। জোহোদ্রজর েোদ্ররো েোদ্রয় আাঁচডটি েযদন্ত লোেদ্রব নো। আর এই যো েরটি, এ জোনটব 
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কেোরই জনয। েুই কেো জোটনস নো কয েুই কে – কেোথো কথদ্রেই বো এদ্রসটিস। আটম 
কেোর বোে; এই কেোডো গুহোয় থোটে – এিুেু িোডো আমোর সম্পদ্রেদই বো েেিুেু জোটনস 
েুই? আচ্ছো, আদ্রেেোর টদদ্রনর েথো কেোর টে টেিু মদ্রন েদ্রড, মো। কবোযহয় েদ্রড নো, 
েোই নো? কেমন েদ্ররই বো েডদ্রব? েুই কয েখনও টেন বিদ্রররও কহোসটন।” 
টমরোন্দো বলদ্রল, “টনশ্চয়ই মদ্রন েদ্রড, বোবো।” 
প্রসদ্রেদ্ররো টজজ্ঞোসো েদ্ররন, “কেমন েদ্রর? আর কেউ টে কেোনও টদন কেোদ্রে টেিু 
বদ্রলদ্রি? বল মো, আমোয়, টে মদ্রন েদ্রড কেোর!” 
টমরোন্দো বলদ্রল, “কেমন স্বদ্রের মদ্রেো মদ্রন হয়। আচ্ছো বোবো, কসই সময় টে চোর-েোাঁচজন 
স্ত্রীদ্রলোে আমোর েটরচযদো েরদ্রেন?” 
প্রসদ্রেদ্ররো বলদ্রলন, “েরদ্রেন বই-টে, আরও অদ্রনদ্রেই েরদ্রেন। টেন্তু কস সব েথো 
আজও টেভোদ্রব মদ্রন আদ্রি কেোর? আচ্ছো, এখোদ্রন আসোর েথো টে টেিু মদ্রন েদ্রড?” 
টমরোন্দো বলদ্রল, “নো বোবো, আর টেিুই মদ্রন েদ্রড নো আমোর।” 
“বোদ্ররো বির আদ্রের েথো,” প্রসদ্রেদ্ররো বলদ্রে থোদ্রেন, “আটম েখন টমলোদ্রনর টডউে। 
আর েুই টিটল রোজেনযো – আমোর এেমোত্র উত্তরোটযেোটরণী। অযোদ্রটোটনও নোদ্রম এে 
ভোইও টিল আমোর। েৃটথবীদ্রে কস-ই টিল আমোর সবদ্রচদ্রয় আস্থোভোজন কলোে। 
কলখোেডোর প্রটে আমোর আগ্রহ টিল টচরেোদ্রলর। অবসরযোেনই টিল আমোর সবদ্রচদ্রয় 
টপ্রয় েোজ। কসই জনয রোজসভোর যোবেীয় দোয়দোটয়ে েোরই হোদ্রে েুদ্রল টদদ্রয় আটম 
সোরোিণ ডুদ্রব থোেেুম বইদ্রয়র জেদ্রে। জীবন উৎসেদ েদ্ররটিলুম হৃদয়দ্রে মহত্তর েদ্রর 
কেোলোর েোদ্রজ। উদ্রেিো েদ্ররটিলুম যোবেীয় েেদবযেমদ। এটদদ্রে আমোর বেলমো কেদ্রয় 
আমোর ভোই টনদ্রজদ্রেই টডউে ভোবদ্রে শুরু েরল। প্রজোদ্রদর মদ্রযয টনদ্রজদ্রে জনটপ্রয় 
েদ্রর কেোলোর এেিো সুদ্রযোে আটম েোদ্রে টদদ্রয়টিলোম। আর কসিোদ্রেই হোটেয়োর েদ্রর কস 
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টলপ্ত হল আমোদ্রেই রোজযচূযে েরোর ষডযদ্রন্ত্র। টমথযোই কস আমোর ভোই। ষডযন্ত্র সফল 
েরল কস টেনো আমোরই টচরশত্রু কনেলস-রোদ্রজর সদ্রে হোে টমটলদ্রয়!” 
টমরোন্দো টজজ্ঞোসো েরদ্রল, “টেন্তু বোবো, েোাঁরো কসই মুহুদ্রেদই আমোদ্রদর ধ্বংস েরদ্রলন নো 
কেন?” 
প্রসদ্রেদ্ররো উত্তর টদদ্রলন, “আসদ্রল মো, কস সোহস েোদ্রদর টিল নো। প্রজোরো আমোদ্রে 
মদ্রনপ্রোদ্রণ ভোলবোসে। অযোদ্রটোটনও আমোদ্রে কজোর েদ্রর এেিো জোহোদ্রজ কেোদ্রল। েোরেদ্রর 
েূল কথদ্রে েদ্রয়ে কযোজন দূদ্রর মোঝসমুদ্রে এেিো কিোদ্রিো টডটেদ্রে আমোদ্রদর নোটমদ্রয় টদদ্রয় 
জোহোজ টনদ্রয় চদ্রল যোয়। কসই টডটেদ্রে নো টিল হোল, নো টিল কেোদ্রনো েোল। কভদ্রবটিল, 
আমোদ্রদর ওভোদ্রব কফদ্রল কেদ্রলই বুটঝ আমরো মোরো েডব। টেন্তু েঞ্জোদ্রলো নোদ্রম আমোর 
এে অনুেে অমোেয কেোেদ্রন কসই টডটেদ্রে জল, খোবোর, কেোষোে আর আমোর টেিু বই 
করদ্রখ টদদ্রয়টিল। এই বইগুটল আমোর েোদ্রি টিল আমোর রোদ্রজযর কচদ্রয়ও মূলযবোন।” 
টমরোন্দো বলদ্রল, “ওহ্ বোবো, েদ্রব আমোর জনয কেোমোদ্রে েে নো েষ্ট সইদ্রে হদ্রয়টিল।” 
প্রসদ্রেদ্ররো বলদ্রলন, “নো কসোনো, েুইই কেো টিটল আমোর কসই কিোট্ট মোটনে, যোর মুখ কচদ্রয় 
কবাঁদ্রচ থোেোর এেিো েোরণ খুাঁদ্রজ কেদ্রয়টিলোম আটম। কেোর মুদ্রখর টনষ্পোে হোটস আমোদ্রে 
সব প্রটেেূলেো জয় েরোর সোহস কজোেোে। দ্বীদ্রে এদ্রস নোমোর সদ্রে সদ্রে আমোদ্রদর রসদ 
ফুরোদ্রলো। কসই কথদ্রে আমোর েোজ হল কেোদ্রে কলখোেডো কশখোদ্রনো। আর আমোর 
টশিেেোয় আজ েুই রীটেমদ্রেো টবদূষী এে রোজেনযো।” 
টমরোন্দো বলদ্রল, “ঈশ্বর কেোমোর ভোল েরুন, বোবো। এখন বদ্রলো কেো, এই ঝড েুটম কেন 
েুলদ্রল?” 
প্রসদ্রেদ্ররো বলদ্রলন, “কশোন্ েদ্রব, আটম টঠে েদ্ররটি, আমোর দুই েুরদ্রনো শত্রু, কনেলদ্রসর 
রোজো আর আমোর কসই টনষু্ঠর ভোইদ্রে এই ঝড েুদ্রল এই দ্বীদ্রে এদ্রন কফলব।” 
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এই বদ্রল কমদ্রয়দ্রে েোাঁর জোদুিটডটি টদদ্রয় আলদ্রেো েদ্রর স্পশদ েরদ্রেই ঘুটমদ্রয় েডল কস। 
অশরীরী এটরদ্রয়ল হোটজর হল প্রভুদ্রে ঝদ্রডর টববরণ টদদ্রে। কেমন েদ্রর জোহোদ্রজর 
যোত্রীদ্রদর জোহোজ কথদ্রে টবটচ্ছন্ন েদ্ররদ্রি কস, েোর টফটরটি কশোনোদ্রে। টমরোন্দো এইসব 
অশরীরীদ্রদর কদখদ্রে কেে নো। েোই প্রসদ্রেদ্ররোও চোইদ্রেন নো, েোাঁদ্রে এদ্রদর সদ্রে েথো 
বলদ্রে কদদ্রখ েোাঁর কমদ্রয় ভোবুে, বোবো টনদ্রজর সদ্রেই েথো বলদ্রিন। কসই জনয, এটরদ্রয়ল 
উেটস্থে হওয়ো মোত্র, টেটন ঘুম েোটডদ্রয় টদদ্রলন কমদ্রয়দ্রে। 
প্রসদ্রেদ্ররো এটরদ্রয়লদ্রে টজজ্ঞোসো েরদ্রলন, “টে সংবোদ, আমোর সোহসী কবেোল? কেোমোর 
েোজ কশষ েদ্ররদ্রিো?” 
এটরদ্রয়ল েখন ঝদ্রডর এে চমৎেোর বণদনো টদদ্রল – কেমন েদ্রর জোহোদ্রজর নোটবদ্রেরো 
ভদ্রয় েুাঁেদ্রড কেল; যুবরোজ ফোটদদনোন্দ জদ্রল েদ্রড কেদ্রলন; বোদ্রের কচোদ্রখর সোমদ্রন েোাঁদ্রে 
গ্রোস েদ্রর টনল সমুদ্রের টবশোল কেউ – কস সব েথো কবশ গুটিদ্রয় বলদ্রল কস। 
েোরের এটরদ্রয়ল বলদ্রল, “কস অবশয এখন টনরোেদ। দ্বীদ্রের এে কেোদ্রণ দুই বোহুর 
উের হোে করদ্রখ বদ্রস আদ্রি। ভোবদ্রি বোেিো বুটঝ ডুদ্রবই কমোদ্রলো। েোর টনদ্রজর টেন্তু 
এেেোটি চুদ্রলরও িটে হয়টন। এমনটে েোর রোজদ্রেোষোেখোনো টজদ্রভ জবজদ্রব হদ্রয় 
কেদ্রলও আদ্রের কচদ্রয় অদ্রনে কবটশ ঝলমল েরদ্রি এখন।” 
প্রসদ্রেদ্ররো বলদ্রলন, “শোবোস এটরদ্রয়ল। এখোদ্রন টনদ্রয় আয় েোদ্রে। আমোর কমদ্রয় কযন 
কসই েরুণ যুবরোজদ্রে কদখদ্রে েোয়। আচ্ছো, ওই রোজো আর আমোর ভোই – েোরো সব 
কেোথোয়?” 
এটরদ্রয়ল বলদ্রল, “েোরো সব ফোটদদনোন্দদ্রে খুাঁজদ্রি। েোবোর আশো অবশয খুব এেিো েরদ্রি 
নো। আসদ্রল টেন্তু জোহোদ্রজর এেজন যোত্রীও হোটরদ্রয় যোনটন। টেন্তু সেদ্রলই ভোবদ্রি, কস-
ই বুটঝ এেো এ যোত্রোয় কবাঁদ্রচ কেল। আর জোহোজখোনো আটম অদৃশয েদ্রর টনরোেদ্রদ 
জোহোজঘোিোয় লুটেদ্রয় করদ্রখটি।” 
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প্রসদ্রেদ্ররো বলদ্রলন, “খুব ভোল েোজ েদ্ররটিস েুই, এটরদ্রয়ল। টেন্তু এখনও কয অদ্রনে 
েোজ বোটে।” 
এটরদ্রয়ল বলদ্রল, “আরও েোজ বোটে? আেটন কয বদ্রলটিদ্রলন আমোদ্রে টচরেদ্রর মুটি 
কদদ্রবন। প্রভু, আেনোদ্রে কস েথো এেবোর স্মরণ েটরদ্রয় টদদ্রে চোই। কদোহোই আেনোর, 
এেবোর কভদ্রব কদখুন, েে ভোলভোদ্রব কসবো েদ্ররটি আেনোর, এেিোও টমদ্রি েথো েইটন, 
এেিোও ভুল েটরটন, েখনও কেোনও েোদ্রজ নো েটরটন।” 
প্রসদ্রেদ্ররো বলদ্রলন, “কেন? ভুদ্রল কেটল কেোন যন্ত্রণো কথদ্রে কেোদ্রে মুটি টদদ্রয়টিলোম 
আটম? মদ্রন েদ্রড, কসই ভয়ঙ্করী ডোইটন সোইদ্রেোরোদ্রক্সর েথো? মদ্রন আদ্রি কেোর, কেোথোয় 
েোর জন্ম?” 
এটরদ্রয়ল বদ্রল, “আলটজয়োদ্রসদ, প্রভু।” 
প্রসদ্রেদ্ররো বলদ্রলন, “টঠে। আলটজয়োদ্রসদ। মদ্রন আদ্রি, কেোদ্রে কেোন অবস্থোয় কেদ্রয়টিলোম 
আটম। নোটে ভুদ্রল টেদ্রয়টিস! ওই অলিুদ্রন ডোইটনদ্রে ওরো কদশ কথদ্রে েোটডদ্রয় টদদ্রল। 
নোটবদ্রেরো েোদ্রে কফদ্রল কেল এই দ্বীদ্রে। আর েুই, ভোলমোনুষ ভূে, েোর আদ্রদশ অমোনয 
েরটল বদ্রল কস কেোদ্রে েোদ্রির কেোিদ্রর বন্দী েদ্রর রোখল। আটম যখন কেোদ্রে খুাঁদ্রজ েোই, 
েখন আেদ্রঙ্ক টচৎেোর েরটিস েুই – মদ্রন েদ্রড কেোর, মদ্রন েদ্রড কসই যন্ত্রণোর েথো, 
যোর কথদ্রে কেোদ্রে মুটি টদদ্রয়টিলোম কসটদন।” 
টনদ্রজর অেৃেজ্ঞেোয় লজ্জো কেদ্রয় এটরদ্রয়ল বলদ্রল, “মোে েরুন, প্রভু। আটম আেনোর 
আজ্ঞোই েোলন েরব।” 
প্রসদ্রেদ্ররো বলদ্রলন, “েোই ের। মুটি আটম কেোদ্রে টঠেই কদদ্রবো।” এই বদ্রল েদ্ররর 
েোজগুটল এটরদ্রয়লদ্রে ভোল েদ্রর টশটখদ্রয় েটডদ্রয় টদদ্রলন টেটন। এটরদ্রয়ল প্রথদ্রম কেল 
ফোটদদনোদ্রন্দর েোদ্রি। কদখল যুবরোজ কসই এেই ভোদ্রব বদ্রস আদ্রিন। 
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কস বলল, “েুমোর বোহোদুর, এবোর আেনোদ্রে টনদ্রয় যোব টমরোন্দো ঠোেরুদ্রণর েোদ্রি। 
আেনোর সুেুমোর রূে যোদ্রে েোাঁর কচোদ্রখ েদ্রড, েরব কসই বযবস্থো। আসুন মহোশয়, 
আমোদ্রে অনুসরণ েরুন।” এই বদ্রল কস এেটি েোন যরল। েোনটির মমদোথদ: আেনোর 
টেেো এখন অেল জদ্রল টনমগ্ন, েোাঁর অটস্থদ্রে আজ প্রবোলেীদ্রির বোসো, কচোখদুটি হদ্রয় 
কেদ্রি মুিো। আর েোাঁর টেিুই িয় হবোর কনই। বরং সোের এবোর েোাঁদ্রে বদদ্রল অদু্ভেুদ্রড 
কেোদ্রনো েদোদ্রথদ েটরণে েরদ্রব। সোেরবোটলেোরো প্রহরদ্রশদ্রষ ঘণ্টো বোজোদ্রব। ওই কশোদ্রনো, 
আটম শুনদ্রে েোটচ্ছ কস েোন – েং েং েং। 
হোটরদ্রয় যোওয়ো বোদ্রের এই অদু্ভে সংবোদ্রদ েোাঁর অথদহীন টবহ্বলেো েোটিদ্রয় উঠদ্রলন। 
মন্ত্রমুদ্রের মদ্রেো অনুসরণ েরদ্রলন এটরদ্রয়দ্রলর েণ্ঠস্বর। কসই স্বর েোাঁদ্রে কেৌঁটিদ্রয় টদল 
প্রসদ্রেদ্ররো ও টমরোন্দোর েোদ্রি। এেটি টবরোি েোদ্রির িোয়োয় বদ্রসটিদ্রলন েোাঁরো। টমরোন্দো 
জীবদ্রন েোর বোে িোডো অনয কেোদ্রনো েুরুষদ্রে কদদ্রখটন। 
প্রসদ্রেদ্ররো েোদ্রে টজজ্ঞোসো েদ্ররন, “টমরোন্দো, েী কদখটিস মো ওটদদ্রে?” 
টবটস্মে টমরোন্দো বলদ্রল, “বোবো, ও টনশ্চয়ই কেোনও অশরীরী, েোই নয়? দযোদ্রখো দযোদ্রখো, েী 
সুন্দর কদখদ্রে ওদ্রে। সটেয েদ্রর বদ্রলো বোবো, ও টে কেোনও অশরীরী, নোটে আমোদ্রদরই 
মদ্রেো মোনুষ।” 
প্রসদ্রেদ্ররো বলদ্রলন, “নো মো, ও কেোনও অশরীরী নয়। আমোদ্রদর মদ্রেো টখদ্রদ, কেষ্টো, ঘুম 
– সবই ওর আদ্রি। ওর অনুভূটেগুটলও আমোদ্রদরই মদ্রেো। কেবল টবষণ্ণ বদ্রল কেোর ওদ্রে 
এেিু অনযরেম লোেদ্রি। নইদ্রল ওদ্রে েুই বলটেস, সুেুরুষ বযটি। আসদ্রল টনদ্রজর 
হোটরদ্রয় যোওয়ো সেীসোথীদ্রদর খুাঁদ্রজ কবডোদ্রচ্ছ ও।” 
টমরোন্দো ভোবে সব েুরুষমোনুদ্রষরই বুটঝ েোর বোবোর মদ্রেো েম্ভীর মুখ আর সোদো দোটড 
থোদ্রে। েোই ওই রূেবোন যুবেটিদ্রে কদদ্রখ কস ভোটর খুটশ হল। ফোটদদনোন্দও এই 
েটরেযি দ্বীদ্রে এমন সুন্দরীর কদখো কেদ্রয় এবং আশ্চযদ সব শব্দ শুদ্রন টবস্মদ্রয় অটভভূে 

http://www.bengaliebook.com/


 দ্য টেমপেস্ট ।  উইলিয়াম টেকসলেযর । কপমলি 

8 

www.bengaliebook.com 
 

 

হদ্রয় েদ্রডটিদ্রলন। টেটন ভোবদ্রলন কয টনঘদোৎ কেোদ্রনো মোয়োবী দ্বীদ্রে এদ্রস উেটস্থে হদ্রয়দ্রিন 
টেটন আর এ দ্বীদ্রের অটযষ্ঠোত্রী কদবী হদ্রলন এই টমরোন্দো। কসভোদ্রবই েোদ্রে সদ্রম্বোযন 
েরদ্রলন টেটন। 
দুরু দুরু বুে টনদ্রয় টমরোন্দো জোনোদ্রল কয কস কেোনও কদবী নয় – বরং সোযোরণ এে 
কমদ্রয়। আেন েটরচয় কস যুবেদ্রে জোনোদ্রে যোটচ্ছল, টেন্তু এমন সময় প্রসদ্রেদ্ররো এদ্রস 
বোযো টদদ্রলন েোাঁদ্রদর েথোবোেদোয়। েোাঁরো এদ্রে অেরদ্রে কবশ েিন্দ েরটিদ্রলন কদদ্রখ 
প্রসদ্রেদ্ররোও খুটশ হটচ্ছদ্রলন। টেটন কবশ বুঝদ্রে েোরটিদ্রলন কয, আমরো যোদ্রে প্রথম দশদদ্রন 
কপ্রম বদ্রল থোটে, এ কিদ্রত্র টঠে েোই-ই ঘদ্রিদ্রি। েবু ফোটদদনোন্দদ্রে এেিু বোটজদ্রয় কদখোর 
জনয েোদ্রদর কপ্রদ্রমর েদ্রথ টেিু বোযো সৃটষ্ট েরদ্রে চোইদ্রলন টেটন। যুবরোজদ্রে সদ্রম্বোযন 
েদ্রর েডো ভোষোয় অটভদ্রযোে েরদ্রলন কয কস এে গুপ্তচর। প্রসদ্রেদ্ররোর দ্বীে প্রসদ্রেদ্ররোর 
অটযেোর কথদ্রে কেদ্রড টনদ্রেই েোর এখোদ্রন আেমন। “আমোদ্রে অনুসরণ েদ্ররো,” বলদ্রলন 
প্রসদ্রেদ্ররো, “কেোমোর েো আর েদদোন এেদ্রত্র শৃঙ্খটলে েরব আটম। েুটম েোন েরদ্রব 
সমুদ্রের জল; েোাঁেডো-শোমুে, উেডোদ্রনো টশেড আর ওে বীদ্রজর ভূটষ হদ্রব কেোমোর 
খোদয।” “নো,” ফোটদদনোন্দ বলদ্রলন, “যেিণ নো আমোর অদ্রেিো অটযে শটিশোলী কেোনও 
শত্রুর হোদ্রে েরোি হই, েেিণ েযদন্ত আটম বোযো কদদ্রবো।” এই বদ্রল টেটন েোাঁর েরবোটর 
কেোষটবমুি েরদ্রলন। প্রসদ্রেদ্ররো এেবোর মোত্র েোাঁর জোদুিটডটি চোলনো েদ্রর মুহুদ্রেদ 
ফোটদদনোন্দদ্রে এদ্রেবোদ্রর টনশ্চল েদ্রর টদদ্রলন। 
টমরোন্দো েোর বোবোদ্রে যদ্রর েডদ্রল; বলদ্রল, “কেন টনষু্ঠর হও, বোবো? দয়ো েদ্ররো! আটম ওর 
জোটমন হদ্রে প্রস্তুে। দযোদ্রখো, আমোর কদখো টদ্বেীয় েুরুষ ইটন আর আমোর টবশ্বোস ইটন 
সটেযই এেজন ভোল মোনুষ।” 
“চুপ্ ের!” েদ্রজদ উঠদ্রলন প্রসদ্রেদ্ররো, “আর এেটি শব্দ েরদ্রল আমোর েোদ্রি বেুটন খোটব 
েুই, কমদ্রয়! এে স্পযদো কেোর! এেজন প্রেোরদ্রের হদ্রয় ওেোলটে েরটিস্! শুযু আমোদ্রে 
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আর েযোটলবোনদ্রে কদদ্রখই কেোর মদ্রন হল েৃটথবীদ্রে ভোল মোনুষ আর এেিোও কমদ্রল নো। 
কজদ্রন রোখ, ওদ্রর কবোেো কমদ্রয়, এই কলোেিো েযোটলবোদ্রনর কচদ্রয় টেিু ভোল হদ্রে েোদ্রর, 
টেন্তু েৃটথবীদ্রে এর কচদ্রয়ও কের ভোল েুরুষ েুই খুাঁদ্রজ েোটব।” েথোগুটল কমদ্রয়দ্রে টেটন 
বলদ্রলন েোদ্রে বোটজদ্রয় কদখোর জনয। কমদ্রয় উত্তর টদদ্রল, “আমোর ভোলবোসোর কেোনও 
উচ্চোেোঙ্ক্ষো কনই, বোবো। আর কনই বদ্রলই, এাঁর কচদ্রয়ও ভোল েোউদ্রে কদখোর প্রবৃটত্তও 
আমোর কনই।” 
“সদ্রে এদ্রসো, যুবে,” যুবরোজদ্রে আদ্রদশ েরদ্রলন প্রসদ্রেদ্ররো, “আমোদ্রে অমোনয েরোর 
শটি আর কেোমোর কনই।” 
“েো কনই বদ্রি,” আশ্চযদ হদ্রয় বলদ্রলন ফোটদদনোন্দ। টেটন বুঝদ্রে েোদ্ররনটন কয প্রসদ্রেদ্ররোর 
জোদুবদ্রলই টেটন েোাঁর বোযোদোদ্রনর সব িমেো হোটরদ্রয় কফদ্রলদ্রিন। অনয কেোনও উেোয় নো 
কদদ্রখ টেিু টেিু টেটন চলদ্রলন গুহোর টদদ্রে। টেন্তু চলদ্রে চলদ্রে টেিন টফদ্রর যেিণ 
টমরোন্দোদ্রে কদখো যোয়, েেিণ বদ্রল চলদ্রলন, “আমোর সবদশটি আবদ্ধ। আটম কযন স্বদ্রের 
কঘোদ্ররর মদ্রযয রদ্রয়টি। টেন্তু এই বযটির ভীটেপ্রদশদন বো আমোর সব দুবদলেো, যো আটম 
এখন অনুভব েরটি, েো সবই লোঘব হদ্রয় কযদ্রে েোদ্রর, যটদ বন্দীদশোয় প্রেযহ এেবোর 
এই অেরূেোর দশদন েোই আটম।” 
প্রসদ্রেদ্ররো ফোটদদনোন্দদ্রে কবটশিণ গুহোয় আিদ্রে রোখদ্রলন নো। বরং বোইদ্রর এদ্রন অেযন্ত 
ভোরী টেিু েোদ্রজর দোটয়ে েোাঁর উের চোটেদ্রয় টদদ্রলন। কখয়োল রোখদ্রলন কযন েোাঁর েনযো 
জোনদ্রে েোদ্রর টঠে টেরেম েটরশ্রদ্রমর েোজ টেটন ফোটদদনোন্দদ্রে টদদ্রয় েরোদ্রচ্ছন। 
েোরেদ্রর েডোর ঘদ্রর চদ্রল যোওয়োর ভোন েদ্রর কেোেদ্রন নজর রোখদ্রে লোেদ্রলন যুবরোজ ও 
টমরোন্দোর েটেটবটযর উের। 
প্রসদ্রেদ্ররো এেেোদো ভোরী েোদ্রির গুাঁটড স্তুেীেৃে েরোর হুেুম টদদ্রয়টিদ্রলন ফোটদদনোন্দদ্রে। 
রোজেুদ্রত্ররো েোটয়ে শ্রদ্রমর েোদ্রজ খুব এেিো অভযি হদ্রেন নো। েোই অল্পিণ বোদ্রদই 
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টমরোন্দো কদখদ্রে কেল, ভয়োনে েটরশ্রদ্রম প্রোণ যোয় যোয় অবস্থো ফোটদদনোদ্রন্দর। “এে 
েটরশ্রম েরদ্রবন নো,” কস বলদ্রল, “বোবো এখন েোঠোেোদ্রর। অথদোৎ, ঘণ্টো টেদ্রনদ্রের জনয 
কসখোন কথদ্রে েোাঁর কবর হবোর সম্ভোবনো কনই। কদোহোই আেনোর, এই সুদ্রযোদ্রে এেিু 
টবশ্রোম টনদ্রয় টনন।” 
“সোহস হয় নো, সুচটরদ্রে,” বলদ্রলন ফোটদদনোন্দ, “টবশ্রোম কনওয়োর আদ্রে আমোর েোজ 
আমোদ্রে কশষ েরদ্রেই হদ্রব।” 
“েদ্রব আেটন এেিু বসুন,” টমরোন্দো বলদ্রল, “আটম টেিুিণ নো হয় আেনোর হদ্রয় েোঠ 
বদ্রয় টদই।” টেন্তু ফোটদদনোন্দ টেিুদ্রেই কস প্রিোদ্রব রোটজ হদ্রলন নো। সোহোদ্রযযর বদদ্রল 
টমরোন্দো হদ্রয় দোাঁডোল েোাঁর েোদ্রজর দীঘদসূটত্রেোর েোরণ। অদ্রনেিণ যদ্রর চলদ্রে লোেল 
েোাঁদ্রদর কপ্রমোলোে। ফদ্রল েোঠ-বহদ্রনর েোজটির েটে হল মন্দ। 
কমদ্রয় কভদ্রবটিল বোবো েোঠোেোদ্রর। আসদ্রল প্রসদ্রেদ্ররো আদ্রদৌ কসখোদ্রন টিদ্রলন নো। 
ফোটদদনোদ্রন্দর ভোলবোসোর টেটিে েরীিো কনওয়োর মোনদ্রসই টেটন েোাঁদ্রে এই েটরশ্রদ্রম 
টনযুি েদ্ররন। আর টনদ্রজ অদৃশয হদ্রয় েোদ্রশ দোাঁটডদ্রয় কথদ্রে েোাঁদ্রদর বোেযোলোে শুনদ্রে 
থোদ্রেন। 
ফোটদদনোন্দ টমরোন্দোদ্রে েোর নোম টজজ্ঞোসো েরদ্রল। প্রসদ্রেদ্ররো টমরোন্দোদ্রে েোর নোম 
আেন্তুেদ্রে জোনোদ্রে বোরণ েদ্ররটিদ্রলন। টেন্তু বোরণ ভুদ্রলই ফোটদদনোন্দদ্রে টনদ্রজর নোম 
বদ্রল কফলল কস। 
েনযোর এই প্রথম অবোযযেোয় প্রসদ্রেদ্ররো এেিু হোসদ্রলন মোত্র। েোাঁর জোদুবদ্রলই টমরোন্দো 
এে শীঘ্র কপ্রদ্রম েদ্রডদ্রি। েোই েনযো যখন েোাঁর আজ্ঞোলঙ্ঘন েদ্রর কপ্রদ্রমর সোির করদ্রখ 
কেল েখন টেটন রোে েরদ্রলন নো। ফোটদদনোন্দ এেটি দীঘদ ভোষণ টদদ্রয় বলদ্রলন কয েোাঁর 
কদখো েৃটথবীর সেল নোরীর উদ্রধ্বদ টেটন টমরোন্দোর প্রটে েোাঁর কপ্রমদ্রে স্থোন টদদ্রলন। েো 
শুদ্রন েরম সদ্রন্তোষ লোভ েরদ্রলন প্রসদ্রেদ্ররোও। 
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েোরের ফোটদদনোন্দ েৃটথবীর সেল নোরীর কসৌন্দদ্রযদর উদ্রধ্বদ টমরোন্দোর কসৌন্দযদদ্রে স্থোেনো 
েরদ্রল টমরোন্দো প্রেুযত্তদ্রর জোনোদ্রল, “কহ টপ্রয়, অের কেোনও স্ত্রীদ্রলোদ্রের মুখ আমোর মদ্রনই 
েদ্রড নো। আমোর টেেো ও আেনোদ্রে িোডো আর কেোনও েুরুষমোনুষদ্রেও কেোনও টদন 
চোিুস েটরটন আটম। দূর েৃটথবীর েথোও আমোর টেিুই জোনো কনই। টেন্তু টবশ্বোস েরুন, 
আেনোদ্রে িোডো আর েোউদ্রে সেী টনবদোচন েরোর টবনু্দমোত্র ইচ্ছো আমোর মদ্রন কনই। 
আেনোর রূেযযোন টভন্ন অের কেোনও েল্পনো আর আমোর টপ্রয় হদ্রে েোরদ্রি নো। এই কর, 
আটম কবোযহয় এেিু কবটশই স্বোযীনেো টনদ্রয় কফদ্রলটি। আমোর বোবোর বোরণ সব ভুদ্রলই 
আেনোর সদ্রে আলোে েদ্রর চদ্রলটি।” 
শুদ্রন প্রসদ্রেদ্ররো কহদ্রস মোথো নোডদ্রলন। কযন বলদ্রে চোইদ্রলন, “টঠে কযমনটি কচদ্রয়টিলোম, 
কেমনটিই হদ্রচ্ছ। আমোর কমদ্রয় কনেলস্-এর রোজমটহষী হদ্রে চদ্রলদ্রি।” 
েোরের ফোটদদনোন্দ আদ্ররেটি রোজসভোসুলভ অলংেোরমটিে দীঘদভোষদ্রণর মোযযদ্রম 
টমরোন্দোদ্রে জোনোদ্রলন কয টেটন কনেলস্-রোজটসংহোসদ্রনর উত্তরোটযেোরী। েোাঁদ্রে টববোহ 
েরদ্রল অেোেটবদ্ধো এই টমরোন্দো হদ্রবন েোাঁর রোজমটহষী। 
টমরোন্দো বলদ্রল, “হো ভেবোন, েী কবোেোই নো আটম! কয জনয আমোর আনটন্দে হওয়োর 
েথো, েোরই জনয েোাঁদটি। বনু্ধ, খুব সরলভোদ্রব আেনোর েথোর উত্তর টদই, আেটন 
আমোদ্রে টববোহ েরদ্রল আটম আেনোর স্ত্রীই হব।” 
প্রেুযত্তদ্রর ফোটদদনোন্দ েোদ্রে যনযবোদ জোনোদ্রে যোদ্রবন এমন সময় বোযো েডল – প্রসদ্রেদ্ররো 
আটবভূদে হদ্রলন েোাঁদ্রদর সমু্মদ্রখ। 
টেটন বলদ্রলন, “ভয় কনই মো, আটম সবই শুদ্রনটি। যো বলদ্রল েুটম, েোদ্রে আমোর আেটত্ত 
কনই। ফোটদদনোন্দ, কেোমোদ্রে যটদ খুব কবটশ েষ্ট টদদ্রয় থোটে, েদ্রব িটেেূরদ্রণ অদ্রনে 
অদ্রনে কবটশ দোটম আমোর এই েনযোটিদ্রে দোন েরলোম কেোমোয়। কেোমোদ্রে এেখোটন 
েীডো কদওয়োর েোরণ আর টেিুই নয়, কেোমোর ভোলবোসোদ্রে এেিু েরখ েদ্রর কদখো। এই 
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েরীিোয় েুটম সসম্মোদ্রন উত্তীণদ। েোই কেোমোর সেয কপ্রম যোদ্রে যথোযথভোদ্রবই জয় 
েদ্ররদ্রি, আমোর কসই েনযোদ্রে েুটম উেহোর নোও। আটম সদদ্রম্ভ বলদ্রে েোটর, আমোর এই 
েনযোটি সেল প্রশংসোর উদ্রধ্বদ – এই েথোটি অবজ্ঞো কেোদ্ররো নো েখনও।” এরের 
প্রসদ্রেদ্ররো বলদ্রলন কয েোাঁর এখন টবদ্রশষ টেিু েোজ আদ্রি। েোই যেিণ নো টেটন টফদ্রর 
আদ্রসন েেিণ ফোটদদনোন্দ ও টমরোন্দো বদ্রস এেিু েল্পগুজব েদ্রর। টমরোন্দো অবশয এই 
আদ্রদদ্রশর মদ্রযয অমোনয েরোর মদ্রেো টেিু কেল নো। 
ফোটদদনোন্দ ও টমরোন্দোদ্রে করদ্রখ এদ্রস প্রসদ্রেদ্ররো ডোে টদদ্রলন এটরদ্রয়লদ্রে। এটরদ্রয়লও 
হোটজর হল চটেদ্রে। প্রসদ্রেদ্ররোর কিোদ্রিো ভোই ও কনেলসস্-রোদ্রজর েী হোল কস েদ্ররদ্রি, 
েো প্রভুদ্রে জোনোবোর জনয বযগ্র হদ্রয় উদ্রঠটিল এটরদ্রয়ল। বলদ্রল, নোনোরেম আশ্চযদ দৃশয 
কদটখদ্রয় ও নোনোন অদু্ভে শব্দ শুটনদ্রয় কস ভদ্রয় অচচেনয েদ্রর এদ্রসদ্রি েোাঁদ্রদর। ঘুরদ্রে 
ঘুরদ্রে ক্লোন্ত ও িুযোেদ হদ্রয় েদ্রড েোাঁরো; েখন এটরদ্রয়ল েোদ্রদর সোমদ্রন কমদ্রল যদ্রর এে 
এলোটহ কভোদ্রজর আদ্রয়োজন। েোরের কযই নো েোাঁরো কসই সব কভোজনসোমগ্রীর টদদ্রে 
এটেদ্রয়দ্রিন অমটন অটেেোয় ডোনোটবটশষ্ট অটেদ্রভোজী দদেয হোটেদর[১] িদ্মদ্রবদ্রশ েোাঁদ্রদর 
সমু্মদ্রখ আটবভূদে হয় এটরদ্রয়ল। আর সদ্রে সদ্রে অদৃশয হদ্রয় যোয় সব কভোজযসোমগ্রী। 
েোরের আশ্চযদ হদ্রয় েোাঁরো কশোদ্রনন হোটেদ েোাঁদ্রদর স্মরণ েটরদ্রয় টদদ্রচ্ছ প্রসদ্রেদ্ররোদ্রে রোজয 
কথদ্রে টবেোরণ, েোাঁদ্রে ও েোাঁর টশশুেনযোদ্রে অেূল সমুদ্রে মৃেুযর মুদ্রখ কঠদ্রল কদওয়োর 
েোদ্রদর কসই টনষু্ঠর প্রয়োসই েোাঁদ্রদর আজদ্রের এই ভয়োবহ দুরবস্থোর েোরণ। 
কনেলস্-রোজ ও প্রসদ্রেদ্ররোর দুষ্ট ভোই েখন প্রসদ্রেদ্ররোর প্রটে েৃে েোাঁদ্রদর অনযোদ্রয়র 
জনয অনুেোে েরদ্রে লোেদ্রলন। এটরদ্রয়ল েোর প্রভুদ্রে জোনোদ্রল কয কস টনটশ্চে েোাঁদ্রদর 
এই অনুেোে আন্তটরে। এমনটে এও বলদ্রল কয এেজন অশরীরী হদ্রয়ও কস েোাঁদ্রদর 
প্রটে দয়োেদটচত্ত নো হদ্রয় েোরদ্রি নো। 
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প্রসদ্রেদ্ররো বলদ্রলন, “েদ্রব েোদ্রদর এখোদ্রন টনদ্রয় আয়, এটরদ্রয়ল, যটদ েুই এে অশরীরী 
হদ্রয় েোদ্রদর েদ্রষ্ট কবদনো অনুভব েরদ্রে েোটরস, েদ্রব আটম েোদ্রদরই মদ্রেো এেজন 
হদ্রয়ও আটম কেন েো েোরব নো? এখটন এখোদ্রন টনদ্রয় আয় েোদ্রদর, যো।” 
এটরদ্রয়ল েখনই িুিল কনেলস্-রোজ, অযোদ্রটোটনও ও বুদ্রডো েঞ্জোদ্রলোর দলটিদ্রে যদ্রর 
আনদ্রে। এে আশ্চযদ সুর বোটজদ্রয় কস েোদ্রদর বোযয েরল েোদ্রে অনুসরণ েরদ্রে। 
এভোদ্রব এটরদ্রয়ল েোাঁদ্রদর টনজ প্রভুর সটন্নেদ্রি হোটজর েরল। এই েঞ্জোদ্রলোই কসই বযটি 
টযটন প্রসদ্রেদ্ররো টডটেদ্রে রসদসোমগ্রী ও বই করদ্রখ েোাঁর প্রোণ রিো েদ্ররটিদ্রলন। 
ভদ্রয় দুুঃদ্রখ অটভভূে হদ্রয় েোাঁরো প্রথদ্রম প্রসদ্রেদ্ররোদ্রে টচনদ্রেই েোরদ্রলন নো। েখন 
প্রসদ্রেদ্ররো দয়োলু বুদ্রডো েঞ্জোদ্রলোদ্রে েোাঁর জীবনরিে বদ্রল উদ্রেখ েদ্রর েোাঁর েোদ্রিই 
প্রথদ্রম আত্মপ্রেোশ েরদ্রলন। আর েোর েদ্ররই প্রসদ্রেদ্ররোর ভোই ও কনেলস্-রোজ টচনদ্রে 
েোরদ্রলন কয ইটনই েোাঁদ্রদর েূবদেৃে অেরোদ্রযর টশেোর টনবদোটসে টডউে প্রসদ্রেদ্ররো। 
অন্তদ্ররর অনুদ্রশোচনোয় আেদনয়ন অযোদ্রটোটনও দোদোর েোদ্রি িমো চোইদ্রলন। েোাঁর টবরুদ্রদ্ধ 
েৃে ষডযদ্রন্ত্র কনেলস্-রোদ্রজর হোে টিল; েোই টেটনও িমো চোইদ্রলন টনবদোটসে টডউদ্রের 
েোদ্রি। উদোরটচত্ত প্রসদ্রেদ্ররো িমো েরদ্রলন উভয়দ্রেই। েোাঁরো প্রসদ্রেদ্ররোর হৃেরোজয 
প্রসদ্রেদ্ররোর হোদ্রেই েুনরোয় প্রেযোেদদ্রণর প্রটেশ্রুটে টদদ্রলন। েখন প্রসদ্রেদ্ররো কনেলস্-
রোজদ্রে বলদ্রলন, “কেোমোর জনযও এেটি উেহোর েটচ্ছে আদ্রি আমোর েোদ্রি।” এই বদ্রল 
টেটন এেটি দরজো খুদ্রল টদদ্রলন। সবোই কদখল যুবরোজ ফোটদদনোন্দ বদ্রস দোবো কখলদ্রিন 
টমরোন্দোর সদ্রে। 
কনেলস্-রোজ ও ফোটদদনোন্দ উভদ্রয়ই মদ্রন েদ্ররটিদ্রলন অের জদ্রনর সটললসমোটয ঘদ্রিদ্রি। 
েোই টেেোেুদ্রত্রর এই অপ্রেযোটশে েুনটমদলদ্রন েোাঁদ্রদর আনদ্রন্দর সীমো রইল নো। 
টমরোন্দো বলদ্রল, “েী আশ্চযদ! কেোথোেোর মহৎ সৃটষ্ট এরো? েদ্রব েী এমন কেোনও এে 
সোহসী নেুন ভুবন আদ্রি কযখোদ্রন এমন সব বযটিরো বোস েদ্ররন।” 
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েরুণী টমরোন্দোর রূেদ্রসৌন্দযদ কদদ্রখ কিদ্রলর মদ্রেো বোবোও আশ্চযদোটিে হদ্রয় কেদ্রলন। “কে 
এই নোরী?” টেটন প্রশ্ন েরদ্রলন, “মদ্রন হদ্রচ্ছ ইটন কেোনও কদবী। মদ্রন হদ্রচ্ছ কযন ইটনই 
আমোদ্রদর টবটচ্ছন্ন েদ্রর এমনভোদ্রব েুনটমদটলে েরদ্রলন।” টমরোন্দোদ্রে প্রথম কদদ্রখ কস কয 
ভুলটি েদ্ররটিল, েোর বোবোদ্রেও কসই এেই ভুল েরদ্রে কদদ্রখ কেৌেুে কবোয েরল 
ফোটদদনোন্দ। “নো বোবো,” কস বলদ্রল, “ও এে মোনবী। দদদ্রবর ইচ্ছোয় ও আমোর। বোবো, 
আটম মদ্রন েদ্ররটিলোম আেনোর সটললসমোটয ঘদ্রিদ্রি। েোই আেনোর অনুমটের অদ্রেিো 
নো করদ্রখই ওদ্রে আমোর জীবনসটেনী টনবদোটচে েদ্রর কফদ্রলটি আটম। টমলোদ্রনর টবখযোে 
টডউে এই প্রসদ্রেদ্ররোর েনযো ও। প্রসদ্রেদ্ররোর খযোটের েথো আটম আদ্রে শুদ্রনটিলোম বদ্রি, 
টেন্তু েখনও চোিুস েটরটন েোাঁদ্রে। আজ আটম ওাঁর েোি কথদ্রে কেলোম এে নেুন 
জীবন। টনজ েনযোদ্রে আমোর হদ্রি অেদণ েদ্রর আজ টেটন আমোর টদ্বেীয় টেেো।” 
েখন কনেলস-রোজ টমরোন্দোর উদ্রেদ্রশয বলদ্রলন, “েদ্রব কেো আটমও ওর টেেো। টেন্তু মো, 
েথোিো আশ্চযদ কশোনোদ্রলও, আটমও আজ সন্তোদ্রনর টনেি িমোপ্রোথদী।” 
প্রসদ্রেদ্ররো বলদ্রলন, “আর ও েথো নয়। সমোেন যখন মযুর হল, েখন ওসব েুরদ্রনো 
েথো নো কেোলোই ভোল।” এেথো বদ্রল প্রসদ্রেদ্ররো েোাঁর ভোইদ্রে আটলেন েরদ্রলন। 
জোনোদ্রলন, সবদোন্তেরদ্রণ টেটন মোজদনো েদ্ররদ্রিন েোাঁর কিোদ্রিো ভোইদ্রে। সদ্রে এও বলদ্রলন 
কয এে চেুর মহোশটিশোলী দদবই েোাঁদ্রে েোাঁর হেভোেয রোজয টমলোন কথদ্রে টনবদোটসে 
েদ্ররটিল; আবোর আজ কসই দদদ্রবর বদ্রশই েোাঁর েনযো হদ্রলন কনেলস্-টসংহোসদ্রনর 
উত্তরোটযেোটরনী। কসজনযই এই জনটবরল দ্বীদ্রে আবোর টমলন হল েোাঁদ্রদর। যুবরোজ 
ফোটদদনোন্দ টমরোন্দোর কপ্রদ্রম েডদ্রলন। 
ভোইদ্রে সোন্ত্বনো কদওয়োর উদ্রেদ্রশযই প্রসদ্রেদ্ররো এই েথোগুটল বলো। টেন্তু এই দয়োেদ বোদ্রেয 
অযোদ্রটোটনও লজ্জো ও অনুেোদ্রে দে হদ্রয় কেদ্রলন। েোাঁর কচোখ টদদ্রয় বইল জদ্রলর যোরো। 
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টেটন বোক্রটহে হদ্রলন। দুই ভোইদ্রয়র েুনটমদলদ্রন আনন্দোশ্রু বইল েঞ্জোদ্রলোর কচোদ্রখও। 
প্রণয়ীযুেদ্রলর জনয টেটন েোমনো েরদ্রলন আটশষ। 
প্রসদ্রেদ্ররো জোনোদ্রলন কয েোাঁদ্রদর জোহোজ জোহোজঘোদ্রি সুরটিে আদ্রি। নোটবেরোও সব 
জোহোদ্রজই আদ্রিন। েরটদন েোাঁদ্রদর সদ্রে টনদ্রয় কসই জোহোদ্রজই টেটন সেনযো রওয়োনো 
হদ্রবন েৃহোটভমুদ্রখ। “েেিণ,” বলদ্রলন প্রসদ্রেদ্ররো, “আমোর এই িুে গুহোয় আশ্রয় টনদ্রয় 
টবশ্রোম েদ্ররো কেোমরো। আজদ্রের সোন্ধয টবদ্রনোদন টহদ্রসদ্রব কেোমোদ্রদর কশোনোদ্রে চোই এই 
েোিববটজদে দ্বীদ্রে আসোর ের কথদ্রে ঘদ্রি যোওয়ো আমোর জীবদ্রনর সেল েোটহটন।” 
এরের প্রসদ্রেদ্ররো েযোটলবোনদ্রে কভোজন প্রস্তুে েরোর আদ্রদশ েরদ্রলন। বলদ্রলন, গুহোটি 
গুটিদ্রয়-েোটিদ্রয় রোখদ্রে। সেদ্রলই অবোে হদ্রলন, যখন েোাঁরো শুনদ্রলন এই টেমু্ভে বুদ্রনো 
দদেযিো টনবদোসনেোদ্রল প্রসদ্রেদ্ররোর এেমোত্র আজ্ঞোবহ টিল। 
দ্বীে কিদ্রড যোওয়োর আদ্রে প্রসদ্রেদ্ররো এটরদ্রয়লদ্রে অবযোহটে টদদ্রয় কেদ্রলন েোর েোজ 
কথদ্রে। এটরদ্রয়ল টিল প্রভুর টবশ্বি ভৃেয। েবু টনদ্রজর মুটির জনয কস টিল উনু্মখ। 
বদ্রনর েোটখ কযমন সবুজ েোদ্রির েলোয় সুস্বোদু ফল আর সুেন্ধী ফুদ্রলর মোদ্রঝ বোযোহীন 
হদ্রয় ঘুদ্রর কবডোয়, টঠে কেমনই ঘুদ্রর কবডোদ্রে চোইে কস। েোই মুটি কেদ্রয় কস ভোরী খুটশ 
হল। “আমোর সুদি এটরদ্রয়ল,” কিোট্ট অশরীরীটিদ্রে মুটি কদওয়োর সময় বলদ্রলন 
প্রসদ্রেদ্ররো, “কেোর অভোব প্রটে েদ্রদ অনুভব েরব আটম; যো, েুই এখন কথদ্রে মুি।” 
“যনযবোদ, প্রভু আমোর,” বলদ্রল এটরদ্রয়ল, “টেন্তু টবদোয় জোনোবোর আদ্রে আেনোর এই 
টবশ্বি এটরদ্রয়লদ্রে েোর কশষ েোজটি েরদ্রে টদন – আেনোর জোহোজ টনটবদদ্রের কদদ্রশ 
কেৌঁটিদ্রয় টদদ্রে টদন। েোরের মুটি টনদ্রয় আনদ্রন্দ টবহোর েরব আটম।” এই বদ্রল কস 
এেটি েোন েোইল, েোর মমদোথদ এইুঃ অটল কযথোয় মযুেোন েদ্রর, কসখোদ্রন আটমও েোন 
েটর; আটম ঘোসফুদ্রলর েলোয় দুটল; কোঁচোদ্রদর েোন েোইবোর েোদ্রল গুটিদ্রয় শুদ্রয় থোটে 
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আটম; আর বোদুদ্রডর টেদ্রঠ কচদ্রে উদ্রড কবডোই। দচত্র কশদ্রষর সুদ্রখ আটম রই মহোসুদ্রখ; কয 
ফুলটি কফোদ্রি বৃিেদ্রল, আটম রই েোরই েদ্রল॥ 
েোরের প্রসদ্রেদ্ররো মোটির েভীদ্রর েুাঁদ্রে েোাঁর জোদুগ্রন্থোবটল ও জোদুিটডখোটন। টেটন মনস্থ 
েদ্ররটিদ্রলন আর কেোনও টদন জোদুটবদযোর প্রদ্রয়োে ঘিোদ্রবন নো। এভোদ্রব শত্রুদ্রদর জয় 
েদ্রর; ভোই ও কনেলস-রোদ্রজর সদ্রে েুনটমদটলে হদ্রয় েোাঁর আনদ্রন্দর সীমো রইল নো। বোটে 
রইল শুযু স্বদ্রদদ্রশ প্রেযোবেদন েদ্রর স্বহদ্রি শোসনভোর েুনবদোর েুদ্রল কনওয়ো। এবং েোাঁর 
েনযোর সদ্রে যুবরোজ ফোটদদনোদ্রন্দর টববোহ কদওয়ো। রোজো বদ্রলটিদ্রলন, কনেলস-এ টফদ্ররই 
কসই উৎসব েোাঁরো মহোসমোদ্ররোদ্রহ েোলন েরদ্রে চদ্রলদ্রিন। অশরীরী এটরদ্রয়দ্রলর টনরোেদ 
েত্ত্বোবযোদ্রন এে মদ্রনোরম সমুেযোত্রোর ের খুব শীঘ্রই কসখোদ্রন উেটস্থে হদ্রে চদ্রলদ্রিন 
েোাঁরো। 

http://www.bengaliebook.com/

