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পেরিরিস, দ্য রিন্স অব টাযাি 
 
চারদিক দিয়ে সাদর সাদর পাহায়ে ঘেরা ঘ াট্ট একদি রাজ্য–নাম অ্যাদিওক। ঘস ঘিযের 
রাজ্ার নাম অ্যাদিওকাস। রাজ্া দিক কযরয ন তার রূপদস ঘময়ের দিয়ে ঘিযিন। ঘসই 
অ্পরাপা সুন্দরী ঘময়েযক দিয়ে করার উযেযেয ঘিে-ঘিোন্তর ঘেযক রাজ্া আর 
রাজ্পুত্ররা এযস সমযিত হয়েয ন অ্যাদিওযক। এখাযন এযসই তারা শুনযেন দিয়ের এক 
অ্দূ্ভত েযতের কো। েতেিা এই — ঘে রাজ্কনযার ধাাঁধার সদিক জ্িাি দিযত পারযি, 
রাজ্কনযা তাযকই দিয়ে করযিন। আর ধাাঁধার সদিক জ্িাি দিযত না পারযে মৃতুযিণ্ড 
হযি। রাজ্কনযাযক দিয়ে করযত এ োিত কত না রাজ্া ও রাজ্পুত্র এযসয  তার দিক 
ঘনই। তযি ধাাঁধার সদিক জ্িাি দিযত না ঘপযর তারা ঘকউ আর প্রাযে িাাঁযচদন। 
 
এিার িা়োযরর রাজ্া ঘপদরদিস এযেন রাজ্া অ্যাদিওযকর ঘসই অ্সামানযা সুন্দরী 
ঘময়েযক দিয়ে করযত। রাজ্কুমারীর ধাাঁধার সদিক জ্িাি দিযত না পারযে তার প্রােিণ্ড 
হযি – ঘস কো দনজ্মুযখ তাযক িযে দিযেন রাজ্া অ্যাদিওকযাস। মৃতুযযত ভ়ে ঘনই 
ঘপদরদিযসর। তাই এই ভ়োনক েযতের কো শুযনও দতদন রাদজ্ হযেন সরাসদর 
রাজ্কনযার সাযে ঘিখা করযত। এরপর অ্যাদিওকযাযসর আর িোর দক ুই রইে না। 
তাাঁর আযিযে অ্ন্দরমহযের প্রহরীরা রাজ্কুমারীযক দনয়ে এযস হাদজ্র করে 
ঘপদরদিযসর সামযন। রাজ্কনযার এই অ্পরূপ ঘসৌন্দেে ঘিযখ দিস্ময়ে হতিাক হয়ে 
ঘেযেন দতদন। রক্ত-মাাংযস ে়ো ঘকানও ঘময়ে ঘে এত সুন্দরী হযত পাযর তা জ্ানযতন না 
দতদন। জ্ীিযন এরূপ ঘসৌন্দেেিতী েুিদতর মুযখামুদখ হনদন দতদন। 
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রাজ্কুমারীর একজ্ন সহচরী িেযেন, মহারাজ্! এিার আমাযির রাজ্কুমারী আপনাযক 
একদি ধাাঁধা িেযিন তার সদিক জ্িাি দিযত হযি আপনাযক। জ্িাি সদিক না হযে 
তার পদরেদত অ্িেযই আপনারা জ্ানা আয । প্রহরীরা আপনাযক িধযভূদমযত দনয়ে োযি 
আর জ্ল্লাি একযকাযপ আপনার মুণু্ডিা ঘকযি ঘেেযি। এিার িেুন আপদন দক ধাাঁধা 
শুনযত রাদজ্ আয ন? 
 
ঘপদরদিস িেযেন, আদম িুঝযত পারদ  না িারিার একই েযতের কো িযে োভ দক। 
ঘতামাযির রাজ্কুমারীযক িে ধাাঁধািা শুদনয়ে দিযত। 
 
রাজ্কুমারী ধাাঁধাদি শুদনয়ে দিযেন। মাো খাদিয়ে িুদিমান ঘপদরদিস তার অ্েে দিকই ঘির 
করযেন তযি তা এতই ঘনাাংরা ঘে কো়ে তা প্রকাে করা ো়ে না। ধাাঁধার সদিক অ্েে 
হে অ্যাদিওকযাস তার সুন্দরী ঘময়ের সাযে অ্বিধ সম্পকে েয়ে তুযেয ন। ঘপদরদিযসর 
িুঝযত িাদক রইে না। এই রূপসী রাজ্কনযা আসযে এক িযদভচাদরেী নারী। 
 
ধাাঁধার সদিক জ্িাি ঘপদরদিস িুঝযত ঘপযরয ন ঘজ্যন রাজ্া অ্যাদিওকাস ভ়ে ঘপয়ে 
ঘেযেন। িািা-ঘময়ের কুকযমের কো ঘজ্যন ঘপদরদিস তার ঘময়েযক দিয়ে করা ঘতা িূযরর 
কো, উেযি সিাইযক জ্াদনয়ে ঘিযিন তার চদরত্রহীনতার কো। এ িযাপাযর দনিঃসযন্দহ 
অ্যাদিওকযাস। ধাধার সদিক অ্েে খুযজ্ ঘির করার পর তার ঘিাঁযচ োকািা ঘে রাজ্ার 
কায  দিপজ্জনক, ঘসিা স্পষ্ট িুঝযত ঘপযরয ন ঘপদরদিস। তাই রাজ্া দক ু ঘির পািার 
আযেই দতদন অ্যাদিওক ঘ য়ে পাদেয়ে এযেন দনজ্ রাজ্য িা়োযর। ঘপদরদিযসর পাদেয়ে 
োিার খির শুযন ঘরযে আগুন হয়ে উিযেন অ্যাদিওকযাস। দতদন দির করযেন ঘপদরদিস 
ঘকানও দক ু রদিয়ে ঘিিার আযেই দতদন তাযক হতযা করযিন। অ্যাদিওকাস তার 
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সভাসি ঘেদে়োর্েযক ঘর্যক িেযেন, েত তা়োতাদ়ে পাযরন। আপদন িা়োযর চযে োন। 
ঘসখাযন দেয়ে সিার অ্যোচযর দিষপ্রয়োযে হতযার িযিিা করুন ঘপদরদকসযক। সদিক 
ভাযি কাজ্িা না করযত পারযে আপদনও িাাঁচযিন না। ঘিযে দেযর এযেই আপনার 
দেরযেি করা হযি। 
 
প্রাে দনয়ে অ্যাদিওকযাযসর রাজ্য ঘেযক দেযর এযেও োদন্ত ঘনই ঘপদরদিযসর মযন। 
কারে অ্যাদিওক ঘেযক িা়োর অ্যনক ঘ াযিা রাজ্য। ইযে করযেই ঘসখানকার রাজ্া ঘে 
ঘকানও সম়ে তার দিোে িাদহনী দনয়ে িা়োর আিমে করযত পাযরন। ঘপদরদিস 
জ্াযনন ঘসরূপ দক ু েিযে দতদন তার ঘিে ও প্রজ্াযির রক্ষা করযত পারযিন না। — 
কারে তার এমন সসনযিাদহনী ঘনই ো অ্যাদিওকযাযসর আিমে ঘিকাযত পাযর। 
ঘপদরদিস তার প্রধান অ্মাতয ঘহদেযকনযাসযক আযিে দিযেন, আপদন এখনই িন্দযর 
দেয়ে ঘসখাযন ঘসনািাদহনী দনয়োে করুন। িূর ঘেযক ঘকানও েুিজ্াহাযজ্র মাস্তুে ঘিখা 
ঘেযেই আমা়ে সাংিাি ঘিযিন। োিার আযে ঘসনাপদতযক এখনই আমার কায  পাদিয়ে 
দিন। রাজ্ার দনযিেে শুযন চমযক উিযেন ঘহদেযকনযাস। দতদন িুঝযত পারযেন ঘকানও 
কারযে েুযির আেঙ্কা ঘিখা দিয়েয  রাজ্ার মযন। আসে িযাপারিা কী তা জ্ানার জ্নয 
দতদন একিৃদষ্ট তাদকয়ে রইযেন রাজ্ার মুযখর দিযক। 
 
তা ঘিযখ উযেদজ্ত হয়ে ঘপদরদিস িেযেন, কী িযাপার! আমার কো শুনযত পানদন। 
আপদন? িেোম ঘসনাপদতযক ঘর্যক আনুন। তা না কযর আমার মুযখর দিযক তাদকয়ে 
আপদন দক ঘিখয ন? 
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ঘহদেযকনযাস উের দিযেন, মহারাজ্! আদম আপনার একজ্ন অ্নুেত অ্মাতয। আমার 
কাজ্ রাজ্য পদরচােনার িযাপাযর আপনাযক েোসাধয সাহােয করা। আদম েক্ষ করদ  
অ্যাদিওক ঘেযক দেযর আসার পর ঘেযক আপদন ভীষে মানদসক অ্োদির মাযঝ দিন 
কািাযেন। মযন হযে ঘকানও কারযে আপদন ভ়ে ঘপয়েয ন —সিেিাই একিা আতযঙ্কর 
মাযঝ সন্ত্রি হয়ে আয ন। মহারাজ্! আপদন েদি দিশ্বাস কযর আমা়ে সি কো খুযে 
িযেন, তাহযে আদম আপ্রাে ঘচষ্টা কযর ঘিখি কীভাযি আপনাযক এই সাংকি ঘেযক মুক্ত 
করা ো়ে। 
 
ঘহদেযকনাযসর কো়ে ভরসা ঘপয়ে অ্যাদিওযক ঘে সি েিনা েযিয  তা তাযক খুযে 
িেযেন রাজ্া। দতদন িেযেন, অ্যাদিওকযাযসর মযধয এমন একিা ধারো জ্যেয  ঘে 
দনযজ্র ঘময়ের সাযে তার িযদভচাযরর কোিা আদম চারদিযক রদিয়ে ঘিি। আদম জ্াদন 
চুপচাপ িযস োকার ঘোক নন। উদন। ঘে ঘকানওভাযিই ঘহাক িা়োযর উদন আোত 
হানযিনই। িুঝযেন ঘহদেযকনযাস, ঘস সি কো ঘভযিই ভ়ে পাদে। আদম। এখন 
আপদনই িেুন আদম দক করি। 
 
আপদন ো ভািয ন তা ঘমাযিই অ্যেৌদক্তক ন়ে মহারাজ্ী, িেযেন ঘহদেযকনযাস, িা়োর 
েদি উদন আিমে নাও কযরন তাহযেও দতদন একিার না একিার আপনার প্রােনাযের 
ঘচষ্টা করযিন। আমার পরামেে েদি চান তাহযে িদে দক আপদন দক ুদিযনর জ্নয এ 
রাজ্য ঘ য়ে অ্নয ঘকাোও আশ্র়ে দনন। আপদন এখাযন ঘনই জ্ানযে আপনার উপর 
অ্যাদিওকযাযসর ঘে রাে জ্যম আয  তা স্বাভাদিকভাযিই উযি োযি। এমনও হযত পাযর 
আপনার অ্নুপদিদতযত তার মযতা অ্হাংকারী রাজ্া মারা ঘেযেন। োইযহাক, আপদন 
ঘোেয ঘোযকর হাযত রাজ্য পদরচােনার ভার দিয়ে দনদিযন্ত দক ুদিযনর জ্নয িাইযর চযে 
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োন। আদম কো দিদে। ঘিযহর ঘেষ রক্তদিনু্দ োকা পেেন্ত ঘিযের স্বাধীনতা রক্ষা কযর 
োি। 
 
ঘপদরদিস িেযেন, দিক আয , আপনার পরামেেও আদম দক ুদিযনর জ্নয িা়োর ঘ য়ে 
োদে। আমার অ্নুপদিদতযত এ রাজ্য আপদনই পদরচােনা করযিন। আদম ঘেখাযনই 
োদক না। ঘকন, দচদিপযত্রর মাধযযম আপনার সাযে ঘোোযোে রাখি। 
 
এিার ঘহদেযকনযাসযক িা়োযরর োসক পযি দনেুক্ত কযর রাজ্া ঘপদরদিস তার 
কয়েকজ্ন দিশ্বি অ্নুচর, প্রচুর খািার-িািার এিাং অ্নযানয প্রয়োজ্নী়ে দজ্দনসপত্র দনয়ে 
জ্াহাযজ্ ঘচযপ পাদ়ে দিযেন অ্জ্ানার পযে। পরদিন নতুন িাদ়েত্ব দনয়ে রাজ্সভা়ে 
এযেন ঘহদেযকনযাস। সমযিত অ্মাতয এিাং সভাসিযির উযেে কযর দতদন িেযেন, 
ঘকানও দিযেষ কারযে দনযজ্র অ্জ্াযন্ত আমাযির রাজ্া ঘপদরদিাস অ্নযা়ে আচরে কযর 
ঘেযেয ন অ্যাদিওযকর রাজ্া অ্যাদিওকযাযসর প্রদত। ঘস আচরযের জ্নয রাজ্া দনযজ্ খুি 
অ্নুতপ্ত। অ্নযায়ের োদি স্বরূপ দতদন খাোদসর ঘিযে সমুদ্রপযে ঘকানও এক অ্জ্ঞাত 
িাযন োত্রা কযরয ন। িনু্ধেে! আপনারা দনি়েই িুঝযত পারয ন এ অ্িিা়ে রাজ্ার 
জ্ীিযনর ঘকানও দনরাপো ঘনই। অ্নুগ্রহ কযর আপনারা তার অ্নযা়ে আচরে িা তার 
অ্নুতাযপর দিষয়ে আমা়ে ঘকানও প্রশ্ন করযিন না। োিার সময়ে দতদন তার 
অ্নুপদিদতযত রাজ্য োসযনর িাদ়েত্বভার আমার ওপর দিয়ে ঘেয ন। সম়ে অ্ভাযি দতদন 
আপনাযির সিাইযক আোিা কযর এ িযাপাযর দক ু িযে ঘেযত পাযরনদন। 
 
এসি কো ঘহদেযকনযাস েখন তার সতীেে অ্মাতয আর সভাসিযির িেদ যেন, ঘস সম়ে 
ঘসখাযন এযস হাদজ্র হযেন অ্যাদিওকযাযসর প্রধানমন্ত্রী ঘেদে়োর্ে—উযেেয দিষপ্রয়োযে 
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রাজ্া ঘপদরদিসযক হতযা করা। ঘপদরদিযসর চযে োিার কো শুযন হাে ঘ য়ে িাঁদচযেন 
দতদন। অ্যাদিওযক দেযর দেয়ে রাজ্াযক এ কো জ্ানাযে দনি়েই দতদন তার প্রাে ঘনযিন 
না – ঘভযি স্বদির দনশ্বাস ঘেেযেন দতদন। 
 
সভাসিযির অ্দভিািন জ্াদনয়ে ঘেদে়োর্ে িেযেন, রাজ্া অ্যাদিওকযাযসর িূত দহযসযি 
আদম এক জ্রুদর িাতো িয়ে দনয়ে এযসদ । রাজ্া ঘপদরদিযসর জ্নয। এযস শুদন দতদন 
দনরুযিে োত্রা কযরয ন। ঘিযে দেযর দেয়ে আদম রাজ্াযক ঘস কোই িেি। 
 
ঘহদেযকনযাস িেযেন, রাজ্ার জ্নয ঘে দিযেষ িাতো আপদন িয়ে দনয়ে এযসয ন তা 
জ্ানযত আমরা আগ্রহী নই। তযি আপদন আমাযির সম্মানী়ে অ্দতদে। অ্নুগ্রহ কযর 
আজ্যকর দিনিা ঘেযক ঘেযে আমরা খুি খুদে হি। 
 
তাযির কো রাখযত শুধু ঘসদিযনর রাতিুকুিা়োযরর প্রাসাযি অ্দতদে হয়ে কিাযেন 
ঘেদে়োর্ে। পরদিন সকাযে অ্যাদিওযক চযে ঘেযেন দতদন। 
 
একসম়ে িা়োযরর অ্ন্তভুেক্ত োসোস নেরী এতই সমৃদিোেী দ ে ঘে ঘসখাযন কখনও 
খািযাভাি হ়েদন। িুিঃখ ঘে কী তা ঘসখানকার ঘোযকরা কখনও অ্নুভি কযরদন। 
নােদরকযির প্রয়োজ্ন ঘমিার পর োসাাঁযসর উৎপাদিত েসে পাদিয়ে ঘিও়ো হত আযে-
পাযের েহযর। দকন্তু ঘসই োসোযসই একদিন ঘিখা দিে অ্নািৃদষ্ট। িৃদষ্ট না হও়ো়ে েসে 
েোে না ঘখযত, েযে চরম খািযাভাি ঘিখা দিে ঘসখাযন। খািয ঘজ্াো়ে করযত 
ঘসখানকার ঘোযকরা ের-িাদ়ে, ঘোরু-ঘো়ো সি দক ু দিদি আরম্ভ করে। দকন্তু এভাযি 
আর কতদিন চযে! ঘেষযমে এমন অ্িিা িাাঁ়োে োসোযস, ঘে দভক্ষা ঘিিার ঘোকও 
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রইে না। ঘসখাযন। কু্ষধার জ্বাো়ে অ্খািয কৃখািয ঘখযত শুরু করে ঘসখানকার ঘোযকরা! 
েেস্বরূপ ঘিখা দিে মহামারী। কুকুর-ঘি়োযের মযতা দিদন দচদকৎসা়ে মরযত োেে 
োসাযসর ঘোযকরা। 
 
োসোযসর মানুষযির এই চরম িুিঃখ-িুিেো ঘিযখ হতাে হয়ে প়েযেন ঘসখানকার 
োসনকতো দিওন। অ্যনক ঘভযিদচযন্তও দতদন হদিস ঘপযেন না। কীভাযি প্রজ্াযির 
িুিেো িূর করা ো়ে। 
 
োসোযসর ঘোকযির েখন এই অ্িিা, ঘস সম়ে কয়েকজ্ন অ্নুচরসহ জ্াহাযজ্ ঘচযপ 
ঘসখাযন এস হাদজ্র হযেন রাজ্া ঘপদরদিস। দতদন রাজ্াযক অ্দভিািন কযর িেযেন, 
োসোযস ঘে িুদভেক্ষ চেয  ঘস খির আদম আযেই ঘপয়েদ । তাই আদম জ্াহাযজ্ কযর 
তাযির জ্নয প্রচুর খািয-েসয দনয়ে এযসদ । এযত অ্ন্তত দক ুদিযনর জ্নয তাযির 
খািযাভাি দমিযি। তযি এর দিদনময়ে আমার দক ু চাইিার আয  মহারাজ্। 
 
রাজ্া দিওন িেযেন, েখন খািযাভাযি আমার ঘোযকরা ঘে়োে-কুকুযরর মযতা মরয , 
ঘস সম়ে আপদন তাযির জ্নয জ্াহাজ্ভদতে খািার দনয়ে এযসয ন। এর দিদনময়ে আমার 
েদি দক ু করার োযক তা আদম আশুই করি। আপদন দনিঃসযঙ্কাযচ িেুন কী চাই 
আপনার। 
 
দিযেষ দক ু ন়ে মহারাজ্, িেযেন রাজ্া ঘপদরদিস, ‘এই কয়েকজ্ন অ্নুচরসহ আদম 
দক ুদিন আপনার রাযজ্য োকযত চাই। 
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এ আর এমন কী! আপনার েতদিন ইযে োকুন। এখাযন, আদম িরঞ্চ খুদেই হি তাযত, 
িেযেন রাজ্া দিওন, আদম আপনাযক ঘে ঘকানও রকম সাহােয করার প্রদতশ্রুদত দিদে। 
 
ঘপদরদিস দক ুদিন কিাযেন। োসোযরর রাজ্া ঘিওযনর রাজ্প্রাসাযি। এর মাযঝ দতদন 
দচদিপযত্রর মাধযযম দন়েদমত ঘোোযোে িজ্া়ে ঘরযখ চযেদ যেন অ্মাতয ঘহদেযকনাযসর 
সাযে। তার একিা দচদিযতই ঘপদরদিস জ্ানযত পারযেন দক ুদিন আযে তাযক হতযা 
করার জ্নয রাজ্া অ্যাদিওকাস তার মন্ত্রী ঘেদে়োর্েযক িা়োযর পাদিয়েদ যেন। তার 
দনরুযেে োত্রার খির শুযন অ্যাদিওযক দেযর ঘেয ন ঘেদে়োর্ে। খিরিা শুযন দচন্তা়ে 
পয়ে ঘেযেন ঘপদরদিস। কারে দতদন এখাযন আয ন জ্ানযত পারযে অ্যাদিওকাস আিার 
ঘোক পািাযিন তাযক হতযা করযত। তাই রাজ্া দিওযনর কা  ঘেযক দিিা়ে দনয়ে 
জ্াহাযজ্ ঘচযপ পুনরা়ে োত্রা করযেন অ্জ্ানার উযেযে। 
 
োসোস ঘ য়ে োিার পর িুযিা দিন ভাযোভাযিই কািে। দকন্তু তৃতী়ে দতন সকাযে েন 
ঘমযে। ঘ য়ে ঘেে সারা আকাে। দক ুক্ষে িাযিই শুরু হে তুমুে ঝ়ে-িৃদষ্ট। সমুদ্র উোে 
হয়ে উিে। হাও়োর িাপযি। ঝয়ের তাণ্ডযি ঘভযে প়েে জ্াহাযজ্র মাস্তুে। পাহায়ের 
মযতা উচু উচু ঘেউগুযো জ্াহাজ্িাযক দনয়ে ঘেন ঘ যেযখো করযত োেে। অ্োন্ত 
সমুযদ্রর সাযে পাল্লা দিযত দিযত এক সম়ে জ্াহাজ্িা ঘভযে িুকযরা িুকযরা হয়ে ঘেে। 
রাজ্া ঘপদরদিস ভাো জ্াহাযজ্র একিা িয়ো িুকযরা আাঁকয়ে ধযর অ্সহা়েভাযি ভাসযত 
োেযেন সমুযদ্র। িহুক্ষে এভাযি কািািার পর সমুযদ্রর অ্োন্ত ঘেউ তাযক এযন ঘেেে 
কুযে। একিানা অ্োি সমূযদ্রর সাযে ে়োই করযত করযত িান্ত হয়ে পয়েদ যেন 
ঘপদরদিস। কুযে আ য়ে প়োর সাযে সাযেই জ্ঞান হাদরয়ে ঘেেযেন দতদন। জ্ঞান এযে 
দতদন ঘিখযেন ঝ়ে-িৃদষ্ট ঘেযম ঘেয । রাযতর অ্ন্ধকার িূর হয়ে ঘভাযরর আযো েুযি 
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উযিয । ঝয়ের তাণ্ডযি ভাো জ্াহাযজ্র সাযে সাযে তার অ্নুচররাও ঘে ঘক ঘকাো়ে 
চযে ঘেয  তা ঘকউ জ্াযন না। দকন্তু এভাযি জ্যের ধাযর হাত-পা  দ়েয়ে কতক্ষে আর 
িযস োকা ো়ে! তা া়ো কু্ষধা-তৃষ্ণা়ে তার েো শুদকয়ে এযসয । 
 
ঘে কযরই ঘহাক তাযক িাাঁচযত হযি এই আো দনয়ে সি িাদি ঘঝয়ে ঘেযে উযি 
িাাঁ়োযেন। ঘপদরদিস। একপাযে পাহা়ে আর অ্নযপাযে সমুদ্রযক ঘরযখ িৃঢ়তার সাযে 
এদেয়ে চেযেন দতদন। ঘিো িা়োর সাযে সাযে সূযেের ঘতজ্ িা়েযত োেে। িহুিূর 
হাাঁিার পরও ঘকানও ঘোকােয়ের ঘিখা দমেে না। সূেে েখন দিক মাোর উপর উযি 
িযসয , ঘস সম়ে ঘিখা দমেে একিে ঘজ্যের। ঝ়ে-িৃদষ্টর পর তারা সমুযদ্র মা  ধরযত 
দেয়েদ ে। এখন তারা েযর দেরয  িয়ো িয়ো জ্াে আর মা  দনয়ে। জ্যে ঘভজ্া 
কাপ়ে-ঘচাপ়ে পরা ঘপদরদিসযক ঘিযখ তারা েমযক িাাঁদ়েয়ে প়েে— জ্ানযত চাইে তার 
পদরচ়ে। ঘপদরদিস তার আসে পদরচ়ে ইযে কযরই ঘোপন করযেন তাযির কায । 
দতদন তাযির িেযেন ঘে দতদন একজ্ন িদেক। ঝয়ের তাণ্ডযি জ্াহাজ্ রু্দির েযে সিেস্ব 
হাদরয়ে দতদন এযস পয়েয ন এই অ্জ্ানা দ্বীযপ। তার িুিঃযখর কো শুযন সমযিিনা 
জ্ানাে ঘজ্যেরা। তারা তাযক সাযে দনয়ে চেে দনযজ্যির িাদ়েযত আশ্র়ে ঘিিার জ্নয। 
ঘেযত ঘেযতই ঘপদরদিস তাযির কায  শুনযত ঘপযেন এই েহযরর নাম ঘপিাপায দেস 
— এদি দগ্রযসর অ্ন্তেেত। এর রাজ্ার নাম সাইযমানাইদর্স। সুোসন আর দিচক্ষেতার 
জ্নয প্রজ্ারা তাযক আির কযর িযে মহান সাইযমানাইদর্স। তার এক ঘময়ে আয — 
নাম োইসা। ঘস ঘেমন রূপদস ঘতমদন গুেিতী। 
 
ঘজ্যেযির কো-িাতো়ে সূত্র ঘেযকই ঘপদরদিস জ্ানযত পারযেন আোমীকাে ঘময়ে 
োইসার জ্েদিন উপেযক্ষ দিরাি এক উৎসযির আয়োজ্ন কযরয ন রাজ্া 
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সাইযমানাইদর্স। িূর িূর ঘিে ঘেযক রাজ্া, রাজ্পুত্র আর নাইিরা এযস হাদজ্র হযিন 
ঘসই উৎসযি। তাযির মযধয দেদন অ্স্ত্রদিিযা়ে পারিদেেতা ঘিখাযত পারযিন, রাজ্কনযা 
দনযজ্ পুরসৃ্কত করযিন তাযক। এ কো শুযন খুিই িুিঃখ ঘপযেন দতদন। ভােয দিপেে়ে না 
হযে হ়েযতা এ উৎসযি দতদন আমদন্ত্রত হযতন। 
 
দক ুক্ষে িাযি ঘজ্যেযির মযধয একজ্ন তার জ্াযের মধয ঘেযক একিা জ্াং-ধরা ঘোহার 
িমে ঘির কযর সিাইযক ঘিদখয়ে িেে, সমুযদ্র মা  ধরযত দেয়ে ঘস ঘসিা ঘপয়েয । 
িমেিার দিযক নজ্র প়েযতই চমযক উিযেন ঘপদরদিস। ভাযো কযর ঘসিা ঘনয়ে-ঘচয়ে 
ঘিযখ মযন মযন িেযেন, আযর! এিাই ঘতা আমার িািার ঘিও়ো ঘসই িমে। িমেিা 
ঘিিার সম়ে দতদন আমাযক িযেদ যেন, এই িমেিা আদম ঘতাযক দিয়ে ঘেোম! িমেিা 
েখন তুদম পরযি তখন এও আমার মযতা ঘতামার প্রাে িাচাযি। িািার অ্দন্তম 
ইোনুো়েী সি সম়ে এই িমেিা পারতাম। ঝয়ের সম়ে এিা আমার কা  ঘেযক হাদরয়ে 
ঘেয । ঘিখদ  সমুদ্র এিা আমা়ে দেদরয়ে দিয়েয । োর জ্াযে িমেিা উযিয , ঘপদরদিস 
তার কায  ঘসিা দভযক্ষ চাইযেন। দতদন ঘজ্যেযক িেযেন, ভাই িমেিা তুদম আমা়ে দভযক্ষ 
িাও। ওিা একসম়ে এক রাজ্ার দ ে। ওিা প়েযে আমা়ে িয়ো ঘোযকর মযতা 
ঘিখাযি। তুদম আমা়ে রাজ্প্রসাযির পেিা ি়ো কযর ঘিদখয়ে িাও। আদম কো দিদে 
সম়ে সুযোে এযে আদম অ্িেযই এর ঘোেয প্রদতিান ঘিি। 
 
ঘসই ঘজ্যে িেে, তাহযে তুদম দিক কযর  রাজ্প্রসাযি ঘে অ্স্ত্র প্রদতযোদেতা হযি তাযত 
তুদম ঘোে ঘিযি? 
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তুদম দিকই ধযরদ ! ওখাযন অ্স্ত্র প্রদতযোদেতা়ে আদম আমার পারিদেেতা ঘিখাি, সা়ে 
দিয়ে ঘপদরদিস িেযেন। 
 
ঘজ্যে িেে, ঘিে! সমুযদ্রর অ্তে ঘেযক তুযে আনা এই িমে পযর েদি ঘতামার ভােয 
ঘেযর, তাহযে আমাযির কো দকন্তু ভুযে ঘে ও না। 
 
ঘপদরদিস িেযেন, আদম কো দিদে। ঘতমন সুদিন এযে আদম অ্িেযই ঘতামাযির কো 
মযন রাখি। তযি শুধু িমে হযে ঘতা হযি না, প্রদতযোদেতা়ে ঘোে দিযত হযে একিা 
ঘো়োও িরকার আমার। 
 
ঘপাোক আর ঘো়োর িযিিা আমরা কযর দিদে। তুদম এিার সতদর হও। 
 
ঘতামরা ঘে আমার কী উপকার করযে তা আদম ভাষা়ে ঘিাঝাযত পারি না, িেযেন 
ঘপদরদিস, ঈশ্বর ঘতামাযির ভাযো করুন। 
 
এিার তার িািার ঘিও়ো জ্াং-ধরা ঘোহার িমে পদরধান কযর ঘজ্যেযির ঘজ্াো়ে করা 
ঘতজ্ী ঘো়ো়ে ঘচযপ েোসময়ে প্রদতযোদেতা ঘক্ষযত্র উপদিত হযেন ঘপদরদিস। রাজ্ার 
ঘময়ে োইসার জ্েদিন উপেযক্ষ খুি সুন্দর কযর সাজ্াযনা হয়েয  রাজ্প্রাসাযির 
চারদিকিা। এ উপেযক্ষ ঘে অ্স্ত্র প্রদতযোদেতার আয়োজ্ন করা হয়েয  তাযত ঘোে 
ঘিিার জ্নয িূর-িূরান্ত ঘেযক এযসয ন, রাজ্া, রাজ্পুত্র আর নাইিরা। প্রাসাি প্রাঙ্গযের 
একদিযক িযসয ন তারা। িাইযর িাাঁদ়েয়ে তাযির ঘো়োগুদের ঘিখভাে করয ন 
সদহযসরা। এতসি আয়োজ্ন ঘিযখ িে-ভরসা ঘপযেন ঘপদরদিস। প্রাসাযির িাইযর 
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একিা খুাঁদিযত ঘো়োিাযক ঘিাঁযধ ঘরযখ অ্ভযােতযির পাযে দেয়ে িসযেন দতদন। দক ুক্ষে 
িাযি চ়ো সুযর ঘিযজ্ উিে িাজ্না। ধীর পায়ে কনযা োইসার হাত ধযর প্রাসাি প্রাঙ্গযে 
এযেন রাজ্া সাইযমানাইদর্স। তাযির অ্ভযেেনা জ্ানাযত সমযিত অ্দতদেরা আসন ঘ য়ে 
উযি িাাঁ়োযেন। প্রাসাযির একপাযে সতদর হয়েয  একিা সুসদজ্জত মঞ্চ। ঘসখাযন িুদি 
আসযন পাোপাদে িসযেন তারা। সুন্দরী োইসার পরযন দেযেোো ঘরেযমর ঘপাোক, 
কাযন-েো়ে হাযত িুেেভ দহযর মদেমুক্তাখদচত অ্োংকার। রাজ্া তার দনজ্ আসযন িযস 
ঘসৌজ্নয সহকাযর হাত না়োর পর সিাই তার দনজ্ দনজ্ আসযন িযস প়েযেন। 
 
এিার রাজ্ার দনযিেযে শুরু হে িী়ো প্রদতযোদেতা। স্পািে ঘেযক এযসয ন একজ্ন 
নাইি োর োযের োয়ে আাঁকা রয়েয  একিা  দি আর উিৃদত। রাজ্া দনযজ্ ঘসিা পয়ে 
ঘোনাযেন ঘময়েযক, তাযত ঘেখা — ঘসই ঘতামাযক প্রকৃত ভাযোিাযস ঘে ঘতামারা জ্নয 
প্রাে দিযত পাযর। এরপর এযেন। দদ্বতী়ে নাইি দেদন আিযত মযাদসর্যনর রাজ্পুত্র। 
দতদন ঘিখাযেন কীভাযি নারীর কায  ঘহযর ঘেযেন একজ্ন নাইি। 
 
এরপর কয়েকজ্ন নাইি এযক এযক মযঞ্চ উযি তাযির ঘখো ঘিখাযেন। সি ঘেযষ 
এযেন ঘপদরদিস — দতদন হযেন িী়ো প্রদতযোদেতার ষষ্ঠ নাইি। তাযক দচনযত না 
পারযেও তার আচার-আচরে তার েভীর িযদক্তযত্বর প্রভাযি তার প্রদত আকৃষ্ট হযেন 
রাজ্া সাইযমানাইদর্স। 
 
ঘপদরদিসযক ঘিযখ মন্তিয করযেন রাজ্কুমারী োইস – এ নাইিযক ঘিযখ মযন হযে 
ইদন ঘেন একিা শুদকয়ে োও়ো ো , োর মাো়ে ঘকানওমযত দিযক আয  কয়েকিা 
সিুজ্ পাতা। 
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ঘময়ের কো কাযন ঘেযতই িযে উিযেন রাজ্া, এযক ঘিযখই িুঝযত পারদ  চরম িুিেোর 
মাযঝও কযিার সাংগ্রাম কযর ঘিাঁযচ আয ন ইদন। ঘতামার সাহাযেয তার িুভোেযযক জ়্ে 
করার আো দনয়েই এ প্রদতযোদেতা়ে ঘোে দিযত এযসয ন ইদন। 
 
একজ্ন সভাসি আিার আ়োযচাযখ ঘপদরদিযসর দিযক তাদকয়ে িযযঙ্গর সাযে মন্তিয 
করযেন, ঘিযখ ঘতা মযন হ়ে না। কখনও েুযি ঘেয ন। ঘোকিা এযকিাযর 
কাণ্ডজ্ঞানহীন। 
 
সভাসিযির কো শুযন রাজ্া সাইযমানাইদর্স িযে উিযেন, িাইযরর ঘচহারা ঘিযখ 
কাউযক। দিচার করার অ্েে দন ক ঘিাকাদম  া়ো আর দক ু ন়ে। োই ঘহাক, সিাই এযস 
ঘেয ন, আো কদর আপনারা এিার সাংেত হযিন। চেুন, েযাোদরযত োই আমরা। 
 
দনযজ্র দনদিেষ্ট আসযন দেয়ে িসযেন রাজ্া সাইযমানাইদর্স। তার পাযের আসযন 
িসযেন। রাজ্কুমারী োইসা। অ্ভােত সিাই ঘে োর আসযন দেয়ে িসযেন। এিার 
অ্ভযােতযির খুাঁদিয়ে ঘিখযত শুরু করযেন রাজ্া। খাদনকিাযি তার নজ্র প়েে 
ঘপদরদিযসর উপর। িুিঃখ-িুিেোর চাযপ তাযক িান্ত ঘিখাযেও িীযরর মযতা িযদক্তত্ব আর 
রাজ্ার মযতা সুন্দর মুখশ্ৰী ভীষেভাযি আকৃষ্ট করে রাজ্াযক। 
 
িূর ঘেযকইোরা়ে ঘপদরদিসযক ঘিদখয়ে রাজ্া চাপা স্বযর তীর ঘময়েযক িেযেন, ওই 
েুিকও ঘে আজ্যকর অ্স্ত্র প্রদতযোদেতা়ে ঘোে দিয়েদ ে ঘস কো ঘিে মযন আয  
আমার। আদম িুঝযত পারদ  না। এত আনযন্দর মাযঝও ঘকন ওযক এত দিেগ্ন ঘিখাযে! 
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মযন হ়ে আমাযির ঘকানও আচরযে হ়েযতা উদন িুিঃখ ঘপয়েয ন। োই ঘহাক, তুদম এক 
কাজ্ কর। তুদম দনযজ্ একপাত্র সুস্বািু সুরা দনয়ে দেয়ে ওযক পদরযিেন কর। ঘসই সাযে 
ওর নাম, পদরচ়ে সিদক ু ঘজ্যন দনও। 
 
রাজ্ার দনযিেযে একপায ত্র সুস্বািু সুরা দনয়ে দেয়ে দনজ্ হাযত তা ঘপদরদিসযক 
পদরযিেন করযেন োইসা-ঘসই সাযে জ্ানাযত চাইযেন তার নাম-ধাম ও পদরচ়ে! 
হাদসমুযখ োইসার ঘিও়ো সুরা হাযত দনয়ে ঘপদরদিস িেযেন, আমার নাম ঘপদরদিস। 
আদম িা়োর রাযজ্যর এক সন্ত্রান্ত িাংযের সন্তান। সিরকম কো এিাং েুিদিিযা়ে পারিেেী 
আদম। একিে োত্রীর সাযে সমুদ্রপযে এক িুিঃসাহদসক অ্দভোযন পাদ়ে দিয়েদ োম 
আদম। প্রচণ্ড ঝয়ের তাণ্ডযি জ্াহাজ্ রু্দি হয়ে সমুযদ্রর অ্তযে তদেয়ে ঘেয  সিাই। 
করুোম়ে ঈশ্বযরর কৃপা়ে একমাত্র আদমই ভাসযত ভাসযত এ ঘিযের উপকূযে এযস 
পয়েদ । 
 
রাজ্কুমারী োইসা খুিই িুিঃখ ঘপযেন ঘপদরদিযসর ভােয-দি়েম্বনার কো শুযন। দেযর 
এযস িািাযক িেযেন, িািা! উদন িা়োর রাযজ্যর এক সম্রাি িাংযের সন্তান— নাম 
ঘপদরদিস। সি রকম কো এিাং েুিদিিযা়ে পারিেী উদন। ঝয়ের িাপযি জ্াহাজ্ রু্দি 
হয়ে সিাই সমুযদ্রর অ্তযে। রু্যি ঘেয । একমাত্র উদনই ভাসযত ভাসযত আমাযির 
ঘিযের উপকূযে এযস ঘপৌঁয য ন। ঘময়ের মুযখ সিদক ু শুযন রাজ্াও খুি িুিঃখ ঘপযেন। 
দতদন ঘময়েযক কো দিযেন ঘে ভাযিই ঘহাক ঘপদরদিযসর িুিঃখ-িুিেো ঘমাচন করযিন। 
এিার অ্দতদেযির মযনারঞ্জযনর জ্নয রাজ্ার অ্নুযরাযধ সিাই মদহোযির সাযে দনয়ে শুরু 
করযেন সসদনক নৃতয। রাজ্া দনযজ্ও ঘোে দিযেন নাযচর আসযর। দক ুক্ষে িাযি 
ঘপদরদিযসর সামযন রাজ্া িেযেন, আদম ঘতা শুযনদ  িা়োযরর ঘোযকরা ঘময়েযির সাযে 
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ভাযো নাচযত পাযর। খুি খুদে হি। আপদন েদি আমাযির সাযে নাযচ ঘোে ঘিন। 
রাজ্ার অ্নুযরাধ এ়োযত না ঘপযর ঘপদরদিসও মদহোযির সাযে নাচযত শুরু করযেন। 
অ্নুষ্ঠান ঘেযষ ঘপদরদিযসর নাযচর ভূ়েসী প্রোংসা কযর সিাইযক ঘসদিযনর মযতা দিশ্রাম 
দনযত িযে চযে ঘেযেন রাজ্া। 
 
এিাযর নজ্র ঘেরাযনা োক ঘপদরদিযসর দনজ্ রাজ্য িা়োযরর েিনািদের দিযক। আযেই 
িো হয়েয  দনজ্ রাজ্য ঘ য়ে অ্জ্ানার পযে পাদ়ে ঘিিার আযে দতদন োসনভার সাযপ 
দিয়ে এযসদ যেন তাাঁর মন্ত্রী ঘহদেযকনাযসর উপর। ঘহদেযকনযাস তার িাদ়েত্ব দনখুাঁতভাযি 
পােন করযেও রাজ্া ঘকাো়ে আয ন, কযি দেরযিন—এজ্াতী়ে প্রযশ্নর মুযখামুদখ প্রা়েই 
হযত হ়ে তাযক! একদিন প্রাসাযির সভাকযক্ষ এসযকন নামক জ্বনক সভাসি ওই 
জ্াতী়ে প্রশ্ন করযেন তাযক; কো়ে কো়ে ঘসদিন নানা প্রসঙ্গ উিে। ঘহদেযকনযাস 
সভাসিযির জ্ানাযেন ঘে অ্যাদিওযকর িযদভচারী রাজ্া ও তার ঘময়ে উভয়েই িাজ্ পয়ে 
মারা ঘেয । দক ুদিন আযে অ্যাদিওকাস নাদক তার ঘময়েযক দনয়ে রযে ঘচযপ ঘকাোও 
োদেযেন। ঘস সম়ে তাযির উপর িাজ্ পয়ে — দ য়ে িুকযরা িুকযরা হ়ে তাযির ঘিহ। 
এভাযিই দনযজ্যির পাযপর সাজ্া ঘপযেন তারা। হ়েযতা ঈশ্বর এ ভাযিই পাপীযক োদি 
ঘিন। ঘহদেযকনাযসর কো শুযন আিেে হয়ে ঘেযেন এসযকন। দতদন স্বযেও ভাযিনদন 
এভাযি পাদপষ্ঠ রাজ্াযক োদি ঘিযিন। ঈশ্বর। এর পরই অ্নযানয সভাসির রাজ্া 
ঘপদরদিস ঘকাো়ে আয ন? দতদন দেযর আসযিন দকনা?-এ জ্াতী়ে প্রশ্ন কযর দিব্রত কযর 
তুেযত োেযেন ঘহদেযকনযাসযক। অ্যনযক আিার এও িেযেন রাজ্া ঘপদরদিস আর 
ঘিাঁযচ ঘনই এিাং ঘস কো ইযে কযরই তাযির জ্ানানদন ঘহদরযকনাস। তাযির িক্তিয, 
এই েদি প্রকৃত পদরদিদত হ়ে তাহযে ঘহদেযকনযাস ঘেন িা়োযরর দসাংহাসযন িযস 
রাজ্যোসযনর ভার দনজ্ হাযত তুযে ঘনন। তারা ঘহদেযকনযাসযক আশ্বাস দিযেন ঘে দতদন 

http://www.bengaliebook.com/


 পেরিরিস, দ্য রিন্স অব টাযাি ।  উইরিযাম পেকসরেযি । কমমরি 

16 

www.bengaliebook.com 
 

 

দসাংহাসযন িসযে সিাই তার আনুেতয স্বীকার কযর সৰ্ব্েযতাভাযি সাহােয করযিন 
তাাঁযক। 
 
দকন্তু দসাংহাসযন িসযত ঘমাযিই আগ্রহী নন ঘহদেযকনযাস। দতদন সদিনয়ে সভাসিযির 
প্রিাি প্রতযাখযান কযর িেযেন োরা রাজ্া ঘপদরদরকসযক সদতযই ভাযোিাযসন, তারা 
ঘেন ঘিে এিাং রাজ্ার স্বােে রক্ষার জ্নয অ্ন্তত এক ি র সধেে ধযর অ্যপক্ষা কযরন। 
েদি এই সময়ের মযধয রাজ্া ঘপদরদিস দেযর না আযসন, তাহযে দনযজ্র অ্দনোসযেও 
এই ি়েযস রাজ্য োসযনর ভার দনযজ্র হাযত তুযে ঘনযিন দতদন। সভাসিযির এিা 
প ন্দ না হযে তারা দনযজ্যির ইযেমযতা একজ্নযক ঘিয  দনয়ে তার হাযত িা়োযরর 
োসনভার তুযে দিযত পাযরন। দতদন তাযির এও িেযেন তাযির দপ্র়ে রাজ্া ঘপদরদিস 
মারা ঘেয ন িযে োরা ধারো করয ন, ঘতমন ঘকানও িুেেিনার কো জ্ানা ঘনই তার। 
 
ঘহদেযকনাযসর কো ঘেষ হযতই সভাসিরা একিাযকয জ্ানাযেন তারা তার মত অ্নুো়েী 
চেযত ইেক, তারাও তার মযতা ভাযোিাযসন রাজ্াযক। একো ঘজ্যন ঘহদেযকনযাস 
আশ্বি হযেন ঘে তার উপর সভাসিযির আিা আযের মযতই অ্িুি আয । 
 
রাজ্া সাইযমানাইদর্স িযস রয়েয ন তাাঁর ঘপিাপদেযসর রাজ্প্রসাযি। তাাঁর আমন্ত্রযে 
ঘিে দিযিে ঘেযক ঘে সি রাজ্া, রাজ্পুত্র আর নাইিরা এযসয ন, তারা সিাই জ্াযনন 
তাযিরই একজ্যনর সাযে রাজ্কুমারীর দিয়ে ঘিযিন। রাজ্া। হিাৎ ঘস সম়ে রাজ্কুমারী 
োইস। তাাঁর িািাযক দচদি দেযখ জ্ানাযেন ঘে িািার প ন্দমযতা কাউযক দিয়ে করা এ 
মুহূযতে তাাঁর পযক্ষ সম্ভিপর ন়ে। এর পাোপাদে ঘেইসা কাযক দিয়ে করযত চান ঘস 
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কোও জ্াদনয়েয ন িািাযক। ঘময়ের ঘেখা দচদিিা ঘপয়ে খুিই দচদন্তত হয়ে পয়েয ন 
রাজ্া। 
 
সকােযিো প্রাসাযি িযস ঘময়ের ঘেখা দচদিিা মন দিয়ে প়েদ যেন রাজ্া, ঘসই সম়ে 
ঘেইসাযক দিয়ে করযত ইেক নাইযিরা এযেন রাজ্ার কায  তাযির ঘিযখ দচদি ঘেযক 
মুখ তুযে রাজ্া িেযেন, মাননী়ে নাইিেে! আদম খুি িুিঃদখত ঘে আমার ঘময়ে োইসা 
দিয়ের িযাপাযর তার মত পােদিয়েয । ঘস িযেয  আোমী এক ি যরর মযধয ঘস 
কাউযক দিয়ে করযত পারযি না। আদম অ্যনক ঘচষ্টা কযরও তার এই আকদস্মক 
পদরিতেযনর কারে জ্ানযত পাদরদন? 
 
নাইিযির মযধয একজ্ন িেযেন, আমরা দক একিার রাজ্কুমারীর সাযে ঘিখা করযত 
পাদর? 
 
েম্ভীর স্বযর রাজ্া সাইযমানাইদর্স িেযেন, আদম িুিঃদখত মাননী়ে নাইি, ঘেইসা তার 
দনযজ্র মহযে দনযজ্যক এমন ভাযি আিযক ঘরযখয  ঘে কারও পযক্ষ তার সাযে ঘিখা 
করা সম্ভি ন়ে। ঘিিী দসনদে়োর নাযম ঘস েপে দনয়েয  র্া়েনার মযতা আোমী এক 
ি র কুমারী জ্ীিন কািাযি ঘস। ঘিহ মযনর সমি েদক্ত দিয়ে এই েপে পােন করযি 
ঘস। 
 
রাজ্ার কো শুযন দিষন্ন মযন ঘে োর ঘিযে চযে ঘেযেন নাইযিরা। তারা সিাই চযে 
োিার পর রাজ্া পুনরা়ে খুাঁদিয়ে প়েযত োেযেন ঘময়ের দচদিিা। দচদির ঘেযষ ঘময়ে 
দেযখয  দিয়ে েদি করযতই হ়ে তাহযে িা়োর ঘেযক ঘপদরদিস নাযম ঘে নাইি এযসয ন 
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তাযকই দিয়ে করযিন দতদন। নইযে িাদক জ্ীিন ঘচাযখ কাযো কাপ়ে ঘিাঁযধ কািাযিন 
োযত সূযেের আযো িা পর পুরুযষর মুখ ঘিখযত না হ়ে। 
 
তার প যন্দর মানুষদিযকই ঘময়ে দিয়ে করযত চা়ে ঘজ্যন খুদে হযেন রাজ্া 
সাইযমানাইদর্স। সদতয কো িেযত কী, েতরাযত তার নাচ-োন শুযন দতদন দনযজ্ই 
ঘপদরদিসযক তার জ্ামাতার আসযন িদসয়েয ন। োইসা আর ঘপদরদিস ঘে এযক 
অ্পরযক ভাযোিাযস তা িুঝযত িাদক রইে না রাজ্ার। তিুও তাযির ভাযোিাসা ঘে 
কতিা খাাঁদি তা োচাই কযর দনযত চাইযেন দতদন। এর দিক দক ুক্ষে িাযিই ঘসখাযন 
এযস হাদজ্র হযেন ঘপদরদিস। রাজ্া প্রেযম তার নাচ-োযনর প্রোংসা কযর োইসা 
সম্পযকে তার অ্দভমত জ্ানযত চাইযেন। োইসার রূপ গুে, িুয়েরই প্রোংসা করযেন 
ঘপদরদিস। তখন রাজ্া তাযক ঘিখাযেন। োইসার ঘেখা দচদিিা। 
 
দচদিিা পয়ে খুিই আিেে হয়ে ঘেযেন ঘপদরদিস। এত সি নাইিযির ঘ য়ে োইসা ঘে 
ঘকন তাযক দিয়ে করযত পােে হয়ে উযিয  তা দক ুযতই িুঝযত পারযেন না দতদন। 
ঘসই সাযে তার মযন হে দনি়েই সাইযমানাইদর্যসর কুনজ্র পয়েয  তার উপর। তিুও 
চুপচাপ না ঘেযক দতদন ঘখাোখুদেভাযি রাজ্াযক জ্ানাযেন ঘে দতদন অ্ন্তর ঘেযক শ্রিা 
কযরন তার ঘময়েযক। তাযক ভাযোিাসার মযতা িুিঃসাহস তার ঘনই। রাজ্া িুঝযত 
পারযেন। োইসার দচদি পয়ে খুিই োিয়ে ঘেয ন ঘপদরদিাস। তাযক আরও একিু 
োচাই কযর ঘনিার জ্নয দতদন ঘপদরদিসযক ে়েতান িযে অ্দভদহত করযেন। দতদন 
আরও িেযেন র্াইদন দিিযার সাহাযেয ঘস তার ঘময়েযক িে কযরয । এর জ্িাযি 
ঈশ্বযরর নাযম েপে দনয়ে ঘপদরদিস িেযেন ঘে রাজ্ার অ্দভযোে সমূ্পেে দমযেয। এমন 
ঘকানও কাজ্ কযরনদন দতদন। 
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ঘপদরদিযসর প্রদতিাি সযেও রাজ্া তাযক দিশ্বাসোতক িেযেন। দতদন আরও িেযেন 
দনযজ্র সম্পযকে ঘে ো দক ু িযেয  তা সবিেি দমযেয। রাজ্া তাযক দিশ্বাসোতক, 
দমযেযিািী িো়ে রাযে জু্যে উিযেন ঘপদরদকস। দতদন আরও িেযেন সাইযমানাইদর্স 
রাজ্া না হযে দতদন তাযক িাধয করযতন। ওইসি োদে-োোজ্ দেদরয়ে দনযত। 
 
তাাঁর উযেেয সেে হয়েয  ঘিযখ খুদে হযেন রাজ্া সাইযমানাইদর্স। ঘপদরদিস ঘে 
সৎসাহসী তাযত ঘকানও সযন্দহ ঘনই তার। দকন্তু দনযজ্র মযনাভাি িাইযর প্রকাে 
করযেন না দতদন। অ্নুচর পাদিয়ে দতদন ঘর্যক আনযেন। োইসাযক। ঘময়ে সামযন এযস 
িাাঁ়োযত দতদন তার মযনাভািও োচাই করযত চাইযেন। দতদন ঘময়েযক িেযেন তার 
অ্মযত ঘপদরদিযসর মযতা একজ্ন অ্যচনা অ্জ্ানা দিযিদে েুিকযক ভাযোযিযস খুি 
অ্নযা়ে কযরয  ঘস। এজ্নয তার প্রদত দতদন অ্সন্তুষ্ট হয়েয ন। 
 
এভাযি ঘপদরদিযসর সামযন িািার িকুদন ঘখয়ে খুিই েজ্জা ঘপযেন োইসা। দতদন 
চুপচাপ মুখ দনচু কযর িাাঁদ়েয়ে রইযেন। োইস। োইসার অ্িিা ঘিযখ আর চুপ কযর 
োকযত পারযেন না ঘপদরদিস। দতদন োইসাযক িেযেন, তুদম একজ্ন সুন্দরী গুেিতী 
নারী। দকন্তু তা সযেও অ্দম ঘতামা়ে প্রকাযেয ঘপ্রম দনযিিন কদরদন। ঘকন তুদম এ 
কোিা িািাযক িুদঝয়ে িেযত পারদ  না? 
 
তার কোর জ্িাযি োইস িেযে, আপদন েদি আমাযক ঘপ্রম দনযিিন কযরও োযকন 
এিাং তার েযে আদম েদি আনন্দ ঘপয়ে োদক, তাযত অ্নযা়ে িা ঘিাষেী়ে কী আয ? 
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োইসার জ্িাি শুযন চমযক উিযেন ঘপদরদিস। রাজ্া িুঝযত পারযেন তাাঁর ঘময়ে সদতযই 
ভাযোিাযস ঘপদরদিসযক। এ অ্িিা়ে তাযির িাধা ঘিও়ো িৃো। ঘভতযর ঘভতযর খুি 
খুদে হযেও িাইযর রাে ঘিদখয়ে িেযেন রাজ্া, এিার দিয়ে দিয়ে ঘতামাযির মযনর আো 
পূেে করি। দিয়েযত ঘতামরা রাদজ্ আ  ঘতা? 
 
তাাঁরা িুজ্যন একসাযে িেযেন, আমরা রাদজ্ আদ । এিার আপদন খুদে হযেই সি দিক 
পূেে হ়ে। 
 
রাজ্া সাইযমানাইদর্স িেযেন, আদম সদতযই খুদে হয়েদ । এিার তা়োতাদ়ে ঘতামাযির 
দিয়েিা দিয়ে দিই। ঘতামরা সুযখ-স্বেযন্দ এ প্রাসাযি িাস কর। 
 
রাজ্ার উযিযাযে অ্ল্প কয়েকদিযনর মযধযই দিয়ে হে োইসা আর ঘপদরদিযসর। রাজ্ার 
ইো়ে তাাঁরা প্রাসাযিই িাম্পতয জ্ীিন কািাযত োেযেন। পুযরা একি র না ঘেযতই 
েভেিতী হযেন োইস। 
 
  
 
ঘপদরদিযসর দনজ্ রাজ্য িা়োযরর অ্িিা দকন্তু ওদিযক ঘোরাযো। এক ধরযনর ঘক্ষাভ 
আর হতাো জ্মাি ঘিাঁযধ উযিয  রাযজ্যর মন্ত্রী, সভাসি আর অ্মাতযযির মযন। রাজ্ার 
িীেে অ্নুপদিদত আর তার কারে জ্ানযত চাইযে মন্ত্রী ঘহদেযকনাযসর সিুেযরর িিযে 
ঘকমন একিা ো- া়ো ভাি- এসি ঘিযখ ঘিযখ িযমই তাযির সযহযর সীমা  াদ়েয়ে 
োযে। নানা রকম সযন্দহ জ্ােয  তাযির মযন। এভাযি দক ুদিন কািািার পর একদিন 
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তাাঁরা সিাই এযস হাদজ্র হযেন ঘহদেযকনাযসর কায । রাজ্া ঘপদরদিযসর িযাপাযর 
নানারূপ প্রযশ্ন িযদতিযি কযর তুেযেন তাযক। তাযির সিারই এক কো-রাজ্া 
ঘপদরদিযসর ঘখাজ্ না পাও়ো পেেন্ত োি হযিন না তারা। তারা এও িেযেন এভাযি 
রাজ্দসাংহাসন েূনয ঘরযখ রাজ্যোসন করািা তাাঁরা ঘমযন দনযত পারয ন না। 
 
সভাসিযির মযনাভাি িুঝযত ঘপযর ঘহদেযকনযাস িেযেন, আদম জ্াদন আপনাযির 
ঘক্ষাযভর সঙ্গত কারে আয ! আপনারা ঘজ্যন রাখুন এিাযর সম়ে হয়েয  তাযক দেদরয়ে 
আনার। পৃদেিীর ঘে প্রাযন্তই দতদন োকুন না ঘকন, তাযক দেদরয়ে এযন িা়োযরর েূনয 
দসাংহাসযন িসাযনাই আমাযির প্রদতজ্ঞা। আপনারা এও ঘজ্যন রাখুন। েদি তাযক খুাঁযজ্ না 
পাও়ো ো়ে, তাহযে আপনারা দনযজ্যির মযধয পরামেে কযর ঘে ঘকানও সভাসিযক 
রাজ্দসাংহাসযন িসাযত পাযরন। ঘহদেযকনাযসর আশ্বাস, ঘপয়ে তখনকার মযতা চযে 
ঘেযেন মন্ত্রী ও সভাসিরা। দতদন িুঝযত পারযেন এিার আর অ্যপক্ষা করার সম়ে 
ঘনই। ঘে কযরই ঘহাক দেদরয়ে আনযত হযি রাজ্া ঘপদরদিসযক। দতদন সিদক ু জ্াদনয়ে 
একিা দচদি দেযখ িূত মারেত ঘপিাযপাদেযস পাদিয়ে দিযেন। 
 
দচদি দনয়ে িা়োযরর িূত এযস উপদিত হযেন ঘপিাযপাদেযসর রাজ্প্রাসাযি। রাজ্া 
সাইযমানাইদর্যসর সাযে ঘিখা কযর দতদন তাযক িেযেন ঘে তাযির দপ্র়ে রাজ্া 
ঘপদরদিযসর জ্নয দতদন দক ু িাতো দনয়ে এযসয ন। সসম্মাযন িূতযক িসযত িযে দতদন 
ঘপদরদিসযক খির পািাযেন রাজ্সভা়ে আসার জ্নয। ঘস সম়ে ঘপদরদিস তখন 
অ্িিঃপুযর তার স্ত্রী োইসার সাযে কো িযে সম়ে কাাঁিাদেযেন। ঘহদেযকনাযসর িূত 
এযসয ন শুযন দতদন চযে এযেন রাজ্সভা়ে। তাাঁযক আসযত ঘিযখ িা়োযরর িূত তার 
দনযজ্র আসন ঘ য়ে উযি তাযক েোরীদত অ্দভিািন জ্াদনয়ে 
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ঘহদেযকনাযসর দচদি পয়ে দতদন জ্ানযত পারযেন রযের উপর িাজ্ পয়ে মারা ঘেয ন 
পাদপষ্ঠ রাজ্া অ্যাদিওকাস আর তার ঘময়ে। দতদন এও জ্ানযত পারযেন তার িীেে 
অ্নুপদিদতর িরুন ঘহদেযকনাযসর োসন আর মানযত চাইয  না। িা়োযরর মন্ত্রী আর 
সভাসিরা এিাং তার ঘখাজ্ না ঘপযে ঘহদেযকনযাস িাধয হযিন সভাসিযির কাউযক 
দসাংহাসযন িসাযত। ঘহদেযক নাযসর কোর উেযর ঘপদরদিাস তাযক জ্াদনয়ে দিযেন 
েীঘ্রই দতদন িা়োযর দেযর োযিন। রাজ্া সাইযমানাইদর্সযক অ্দভিািন জ্াদনয়ে 
ঘপদরদিযসর দচদি দনয়ে িা়োযরর িূত দেযর ঘেে তার দনজ্ রাযজ্য। 
 
িূত চযে োিার পর রাজ্া সাইযমানাইদর্সযক সিদক ু জ্াদনয়ে ঘপদরদিস িেযেন 
রাজ্দসাংহাসন এিাং ঘিযের স্বােেরক্ষার জ্নয তার অ্দিেযম্ব িা়োযর দেযর োও়ো 
প্রয়োজ্ন। ঘপদরদিযসর িুিঃসময়ের অ্িসান হয়েয  ঘজ্যন সাইযমানাইদর্স আর আপদে 
করযেন না। এমনদক োইসা েভেিতী ঘজ্যনও দতদন তাযক োিার অ্নুমদত দিযেন। 
পরদিন এক শুভ সময়ে ঘপদরদিযসর সাযে জ্াহাযজ্ ঘচযপ িা়োর অ্দভমুযখ রওনা হযেন 
োইসা। রাজ্া সাইযমানাইদর্যসর দনযিেযে েভেিতী োইসার ঘিখাযোনার জ্নয তার সঙ্গী 
হে ধাত্রী োইযকাদরর্া। 
 
ঘপিাযপাদেস িন্দর ঘ য়ে সমুদ্রপযে োত্রা কযর একসম়ে ঘপদরদিযসর জ্াহাজ্ এযস 
ঘপৌ ায ে মাঝসমুযদ্র। খাদনক িাযি ঈোন ঘকাযে ঘিখা দিে একিুকযরা েন কাযো 
ঘমে। ঘিযখই েভীর হয়ে ঘেে মাদঝমাল্লাযির মুখ। ঘিখযত ঘিখযত ঘসই একিুকযরা 
কাযো ঘমে ঘ য়ে ঘেেে। সারা আকাে। ঘমযের আ়োযে োকা পয়ে ঘেে উজ্জ্বে সূেে। 
শুরু হয়ে ঘেে প্রচণ্ড ঝ়ে-িৃদষ্ট। এই প্রাকৃদতক ঘোেযোযের মযধযই জ্াহাযজ্র ঘকদিযন 

http://www.bengaliebook.com/


 পেরিরিস, দ্য রিন্স অব টাযাি ।  উইরিযাম পেকসরেযি । কমমরি 

23 

www.bengaliebook.com 
 

 

োইসা জ্ে দিযেন এক কনযা-সন্তাযনর। ঘময়েযক ঘিখািার জ্নয তাযক ঘপদরদিযসর 
কায  দনয়ে এযেন ধাত্রী োইযকাদরর্া। আর তার কায ই শুনযেন ঘপদরদিসএর কনযার 
জ্ে দিযত দেয়ে মারা ঘেয ন, োইসা। ধাত্রী জ্ানাযেন েভেিতী হিার পরই অ্সুি হয়ে 
পয়েদ যেন োইসা। ঝয়ের িাপি আর জ্াহাযজ্র িাকুদন সহয করযত পাযরনদন দতদন। 
 
োইসার মৃতুয-সাংিাি শুযন কান্না়ে ঘভযে প়েযেন ঘপদরদিস। দতদন মযন মযন ভািযেন 
ঘকন ঘে ঈশ্বর তাযক োইসার মযতা একজ্ন সুন্দরা গুেিতী স্ত্র দিয়ে আিার তাযক 
দেদরয়ে দনযেন। — এ প্রশ্ন দনযজ্যক করযেন দতদন। এখন ঘকইিা িনযপান কদরয়ে এই 
েুযের মযতা দেশুদিযক িয়ো কযর তুেযি? সমুযদ্র জ্যেয  িযে ঘপদরদিস ঘময়ের নাম 
রাখযেন ঘমদরনা। 
 
ওদিযক ঝয়ের িাপি দকন্তু তখনও সমাযন চেয । ঘস সম়ে িু-জ্ন নাদিক এযস িেে 
জ্াহাযজ্ মৃতযিহ োকার িরুন প্রকৃদতর আযিাে কময  না। মৃতযিহ সমুযদ্র ঘেযে 
দিযেই সমূদ্র আিার োন্ত হয়ে উিযি। ঘপদরদিস তাযির ঘিাঝাযত চাইযেন এ দন ক 
কুসাংস্কার। জ্াহাজ্ র্াো়ে দভ়েযেই দতদন মৃতযিহ সমাদধি করযিন। দতদন িেযেন 
নাদিযকরা ঘেন ততক্ষে পেেন্ত সধেে ধযর অ্যপক্ষা কযরন। দকন্তু তার অ্নুযরাযধ ঘকানও 
কাজ্ হে না। 
 
িে ঘিাঁযধ নাদিযকরা িারিার এযস িেযত োেে। মাঝসমুযদ্র ঝ়ে ওিার পর েদি 
ঘকানও নাদিক িা োত্রী মারা ো়ে, তাহযে তাযক সমূযদ্র ঘেযে ঘিও়োই প্রচদেত রীদত। 
তাযির দিশ্বাস রাদনর মৃতযিহ সমুযদ্র ঘেযে দিযেই ঝ়ে ঘেযম োযি। 
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ঘপদরদিস িুঝযত পারযেন হাজ্ার ঘচষ্টা কযরও দতদন এযির ঘিাঝাযত পারযিন না। তার 
ঘচাযখর সামযনই দপ্র়েতমা স্ত্রীর মৃতযিহ এরা সমুযদ্র ঘেযে ঘিযি আর দহাংস্র হাঙ্গর এযস 
তািুকযরা িুকযরা কযর তাযক খাযি। দতদন আযক্ষপ কযর িেযত োেযেন, হা়ে ঈশ্বর! 
স্ত্রীর মৃতযিহ সমাদধি করার মযতা জ্া়েোদ িুকুও তুদম আমা়ে দিযে না? ঘেষযমে 
অ্যনক কযষ্ট দনযজ্যক সামদেয়ে দনয়ে স্ত্রীর মৃতযিহসমুযদ্র ঘেযে ঘিিার আযিে দিযেন 
নাদিকযির। তারা একিা িয়ো িাক্স দনয়ে এযস তার ঘভতর সুন্দর কযর দি ানা ঘপয়ে 
গুইয়ে দিে োইসার মৃতযিহ। ধাত্রী োইযকাদরর্া সুেন্ধী দ দিয়ে দিে িাক্সর ঘভতর। 
এরপর পুরু ককে দিয়ে িাযক্সর মুখিা এযি নাদিযকরা ঘসিা ঘেযে দিে উোে সমুযদ্রর 
জ্যে। তা ঘিযখ কান্না়ে ঘভযে প়েযেন ঘপদরদিস। এ িৃেয সইযত না ঘপযর অ্নযদিযক 
মুখ দেদরয়ে দনযেন দতদন। 
 
সদতয সদতযই মৃতযিহ জ্যে ঘেযে ঘিিার পর োন্ত হয়ে ঘেে সমুদ্র। নাদিকযির কায  
দতদন জ্ানযত পারযেন জ্াহাজ্ এযস ঘপৌঁয য । োসোযসর উপকূযে। োসোযসর নাম শুযন 
উৎসাদহত হ়ে উিযেন ঘপদরদিস। দতদন দির করযেন। োসোযসর োসক দিওযনর উপর 
দতদন ঘময়ে ঘমদরনার োেন-পােযনর ভার দিয়ে োযিন। এতদিন িাযি উপকারী িনু্ধযক 
ঘিযখ খুি খুদে হযেন দিওন আর তার স্ত্রী র্াইওদনজ্া। ঘসই সাযে তারা চরম িুিঃখ 
ঘপযেন েখন ঘপদরদিযসর কায  শুনযেন তার স্ত্রী োইসা মারা ঘেয ন। জ্ে-মৃতুয সিই 
দিদধর দিধান। কারও হাত ঘনই তাযত। তারা ঘপদরদিসযক ঘিাঝাযেন ো েযিয  তা 
ঘমযন দনযত। তখন একমাত্র কাজ্ দেশুকনযা ঘমদরনাযক িয়ো কযর ঘতাো। তখন 
ঘপদরদিস িেযেন িহুদিন িাযি ঘিযে দেযর োযেন দতদন। রাজ্য পদরচােনার পাোপাদে 
ঘময়ের প্রদত নজ্র রাখা তীর পযক্ষ সম্ভি হযি না। দতদন ঘময়েযক িয়ো করার ভার 
দিযত চান দিওন আর তার স্ত্রী র্াইওদনজ্ার হাযত। 
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এ কো শুযন ঘপদরদিসযক আশ্বাস দিয়ে দিওন িযে উিযেন, এযতা খুি আনযন্দর কো। 
অ্ল্প দক ুদিন আযে আমার স্ত্রী র্াইওদনজ্ও একদি কনযাসন্তাযনর জ্ে দিয়েয । আমরা 
তার নাম ঘরযখদ  দেযোদিনা। আপনার ঘময়ের সমি়েদস। আমাযির কায  ঘমদরনা 
োকযে ঘেমন মাতৃযেহ পাযি ঘতমদন পাযি ঘিাযনর ঘেহ-ভাযোিাসা। দনযজ্র ঘময়ের 
মযতা একই রকম দেক্ষা দিয়ে আমরা তাযক িয়ো কযর তুেি। এখন ঘমদরনা আমাযির 
কায ই োদক; একিু িয়ো হযে না হ়ে। আপদন ওযক দনয়ে োযিন। আো কদর ততদিযন 
ওর ঘেখা-প়ো, নাচ-োন, কোদিিযা ঘেখা অ্যনকিাই এদেয়ে োকযি। আমার স্ত্রী কায  
োকযে মাতৃহারা ঘমদরনা তার মায়ের অ্ভািও ঘিাধ করযি না। ঘময়েযক আমাযির হাযত 
সাঁযপ দিয়ে আপদন দনদিন্ত মযন িা়োযর দেযর োন ঘপদরদিাস। ঘসখাযন আপনার 
অ্যপক্ষা়ে রয়েয  সিাই। 
 
দিওযনর কো শুযন আশ্বি হযেন ঘপদরদিস। দতদন ঘমদরনাযক দিওন এিাং তার স্ত্রীর 
হাযত সাঁযপ দিয়ে দনদিন্ত মযন িা়োযর দেযর ঘেযেন। ধাত্রী োইযকাদরর্া ঘকানওমযতই 
রাদজ্ হে না। ঘমদরনাযক ঘ য়ে োকযত। ঘসও রয়ে ঘেে োসোযস। 
 
  
 
ওদিযক সদতয সদতয োইসা দকন্তু মারা ধানদন। আসযে প্রসযির পর দতদন িুিেে হয়ে 
পয়েদ যেন। তার উপর প্রচণ্ড ঝয়ের তাণ্ডি তার েন েন িাজ্ প়োর আও়োজ্ শুযন 
দতদন মানদসক দিদত হাদরয়ে অ্জ্ঞান হয়ে পয়েন। অ্যনকক্ষে ধযর অ্জ্ঞান হয়ে পয়ে 
োকার িরুন মাদঝ-মাল্লারা ধযর দনয়েদ ে দতদন মারা ঘেয ন। তাই সমুযদ্রর রীদত 
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অ্নুো়েী তারা তাযক িাযক্স পুযর সমুযদ্রর জ্যে ঘেযে ঘি়ে। অ্যনকক্ষে ধযর জ্যের 
মযধয োকার পর ঘেষ রাযতর দিযক তার অ্যচতন অ্িিা ঘকযি ো়ে, স্বাভাদিক মানুযষর 
মযতাই েুযমাযত োযকন দতদন। েুমন্ত োইসাযক দনয়ে ভাসযত ভাসযত ঘসই কাযির 
িাক্সদি এযস ঘিকে এদেসাযসর উপকূযে। ঘেষ রাযত িানী়ে দক ু ঘজ্যে মা  ধরযত 
দেয়েদ ে সমুযদ্র। িাক্সদিযক জ্যে ভাসযত ঘিযখ তারা ঘসদিযক তুযে ঘন়ে ঘনৌকা়ে। 
ঘকৌতূহযের িযে িাযক্সর োকনা খুযে ঘিখযত পা়ে োইসাযক। তার নাযকর কায  হাত 
দনয়ে ঘিযখ স্বাভাদিক শ্বাস িইয । উপকূযের খুিু কায  োযকন ঘসদরমন নাযম 
রাজ্সভার এক জ্ঞানী সভাসি। দতদন খুিই পযরাপকারী। কারও অ্সুখ-দিসুখ হযে 
ঘোক-জ্ন তার কায ই  ুযি আযস। দতদনও সাধযমযতা দচদকৎসা কযর তাযির সুি কযর 
ঘতাযেন। ঘজ্যেরা কাযির িাক্সদি দনয়ে এে। তার কায । ঘসদরমন িাযক্সর োকনাদি 
খুযে োইসযক ঘির কযর দি ানার উপর শুইয়ে দিযেন। োইসার পরযন মৃতযিহ 
সমাদধি হিার ঘপাোক আর িাযক্সর ঘভতর নানারূপ সুেন্ধী ঘেক়ে-িাক়ে ঘিযখ 
ঘসদরমন অ্নুমান করযেন েুিদতদি দনি়েই জ্াহাযজ্ ঘচযপ ঘকাোও োদেযেন। ঘকানও 
কারযে ঘস পদেমযধয অ্সুি হয়ে জ্ঞান হাদরয়ে ঘেযে। িহুক্ষে জ্ঞান দেযর না। আো়ে 
সমুযদ্রর রীদত অ্নুো়েী মাদঝ-মাল্লারা তার ঘিযহ সমাদধ ঘিিার ঘপাোক পদরয়ে িাযক্স 
পুযর জ্যে ঘেযে ঘি়ে। িাযক্সর দভতর একদি ঘকৌযিা ঘিযখ ঘকৌতূহেী হয়ে ঘসদরমন 
ঘসিা খুযে ঘিখযেন তাযত রয়েয  একিা ঘোিাযনা কােজ্ আর দহযরর আাংদি। কােজ্িা 
খুযে ঘিখযেন তাযত ঘোিা ঘোিা অ্ক্ষযর দচদির মযতা কী ঘেন একিা ঘেখা রয়েয । 
কােজ্িা ঘচাযখর সামযন দনয়ে ঘসদরমন ঘসিা প়েযত োেযেন। তাযত ঘেখা রয়েয  —
এই মৃতযিহদি োর ঘচাযখ প়েযি ঘসই িযদক্তর উযেযে আদমিা়োযরর রাজ্া ঘপদরদিস 
জ্ানাদে ঘে মৃতযিহদি আমার স্ত্রী রাদন োইসার। সমুদ্রোত্রার সম়ে প্রচণ্ড ঝ়ে-িৃদষ্টর 
িরুন তার মৃতুয হয়েয । সমুযদ্রর রীদত অ্নুো়েী মাদঝ-মাল্লারা তার ঘিহ িাযক্স পুযর 
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জ্যে ঘেযে ঘি়ে। ঘকৌযিার দভতর একদি দহযরর আাংদি রয়েয । দেদন এই মৃতযিহদি 
পাযিন তাাঁর কায  অ্নুযরাধ দতদন ঘেন আাংদিদি ঘিযচ ঘসই অ্েে দিয়ে রাদনযক সমাদধি 
করার িযিিা কযরন…। 
 
দচদকৎসাোস্ত্র দনয়ে চচো করার িরুন দ্রিযগুে সম্পযকে েযেষ্ট জ্ঞান আয  ঘসদরমযনর। 
তার ঘসিা-েযে একসম়ে সুি ঘিাধ কযর ঘচাখ ঘমযে তাকাযেন োইসা। ঘসদরমযনর 
ঘিও়ো ওষুধ ঘখয়ে অ্ল্প সময়ের মযধযই সুি হয়ে উিযেন। োইস। ঘপদরদিযসর ঘেখা 
দচদি এিাং দহযরর আাংদিিা োইসাযক ঘিদখয়ে ঘসদরমন িেযেন, এই দচদিিা পয়ে 
আপনার পদরচ়ে ঘজ্যনদ । আদম। পুযরাপুদর সুি হয়ে উিযত হযে আরও দক ুদিন 
আমার এখাযন ঘেযক আপনাযক দিশ্রাম দনযত হযি। কাযজ্ই আপদন ভািনা-দচন্তা সি 
ঘ য়ে দিয়ে দনদিযন্ত দিশ্রাম দনন। আপদন এখন এদেসাযস রয়েয ন। আমার নাম 
ঘসদরমন। আদম এখানকার রাজ্ার একজ্ন সভাসি। দচদকৎসাোযস্ত্র আমার ো সামানয 
জ্ঞান আয , আো কদর তা দিয়ে আপনাযক সুি কযর তুেযত পারি। আমার অ্নুযরাধ, 
পুযরাপুদর সুি না হও়ো পেেন্ত আপদন আমার এখাযনই োকুন। 
 
দহযরর আাংদিদি ঘসদরমনযক ঘিদখয়ে োইসা িেযেন, আপনারা মযতা মহৎ িযদক্তর মুযখই 
এ কো ঘোভা পা়ে। দিয়ের দক ুদিন িাযি আদম স্বামীর সাযে জ্াহাযজ্ ঘচযপ তাাঁর রাযজ্য 
োদেোম। মাঝপযে প্রচণ্ড ঝ়ে-িৃদষ্ট শুরু হ়ে। ঘসই ঝয়ের মাযঝই আমার কনযাসন্তান 
জ্ে ঘন়ে। তারপরআদম জ্ঞান হাদরয়ে ঘেদে। আমার শুধু এিুকুই মযন আয । জ্ঞান 
দেযর আসযতই ঘিদখ আদম আপনার িাদ়েযত শুয়ে আদ । জ্ামা-কাপ়ে সি জ্যে ঘভজ্া। 
এখন স্বামীর দচদি পয়ে িুঝযত পারদ  আমাযক মৃত ঘভযি মাদঝ-মাল্লারা আমার ঘিহদি 
িাযক্স পুযর সমুযদ্রর জ্যে ঘেযে ঘি়ে। ঈশ্বযরর ি়ো়ে প্রাযে ঘিাঁযচ আদম আপনার আশ্র়ে 
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ঘপয়েদ । আদম জ্াদন না। স্বামী-কনযার কী িো হয়েয । ঝ়ে-জ্যের হাত ঘেযক আমার 
স্বামী ও সযিযাজ্াত কনযাদি রক্ষা ঘপয়েয  দকনা জ্াদন না। এখন আপদনই িেুন মহাত্মা 
ঘসদরমন, এভাযি ঘিাঁযচ ঘেযক কী োভ? কীভাযি দিন কিাি আদম? ঘিে িুঝযত পারদ  
ঘচাযখর জ্ে আর িীেেশ্বাসই এখন আমার একমাত্র সম্বে। 
 
তাযক সাস্তুনা দিয়ে ঘসদরমন িেযেন, আপনার মানদসক অ্িিা আদম ঘিে িুঝযত পারদ  
রাদন োইসা। দকন্তু ঈশ্বযরর উপর ঘতা কারও হাত ঘনই। কায ই র্া়োনা ঘিিীর মদন্দর 
রয়েয । আপনার মন চাইযে আপদন ঘিিীর আরাধনা কযর দিন কাদিয়ে দিযত পাযরন। 
দিন-রাত সাধনভজ্যন ঘমযত োকযে আপনার মন োন্ত হযি। ঘসখাযন আমার ভাইদঝ। 
আপনার ঘিখাযোনা করযি। 
 
ঘেদরসা িেযেন, ঘসদরমন! আিদরক ধনযিাি  া়ো আপনাযক আর দক ু ঘিিার ঘনই 
আমার। আপনার প্রদত আমার ঘে শুযভো রইে তা এই সামানয প্রদতিাযনর ঘচয়ে 
অ্যনক িয়ো। আদম ঘিিী র্া়োনার মদন্দযর দেয়ে িাদক জ্ীিনিা তার আরাধনা কযরই 
কাদিয়ে ঘিি। 
 
ঘসদরমযনর অ্নুযরাযধ দক ুদিন তার িাদ়েযত ঘেযক ওষুধ-পত্র ঘখয়ে পূেে দিশ্রাম দনযেন 
রাদন োইসা। তারপর একদিন পুযরাপুদর সুি হয়ে ঘসদরমযনর কা  ঘেযক দিিা়ে দনয়ে 
ঘিিী র্া়োনার মদন্দযরর উযেযে রওনা দিযেন রাদন। তাযক পে ঘিদখয়ে দনয়ে চেে 
ঘসদরমযনর ভাইদঝ। 
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িা়োর িন্দযর এযস ঘনাঙ্গর করে ঘপদরদিযসর জ্াহাজ্। সাংিাি ঘপয়ে অ্মাতয আর 
সভাসিযির দনয়ে জ্াহাজ্ োযি এযেন ঘহদেযকনযাস। রাজ্কী়ে সাংিধেনা জ্াদনয়ে তাাঁরা 
রাজ্প্রাসাযি দনয়ে এযেন ঘপদরদিসযক। এতদিন িাযি রাজ্াযক দেযর ঘপয়ে আনযন্দ 
ঘমযত উিে প্রজ্ারা। তারা এই ঘজ্যন দনদিন্ত হে ঘে, দসাংহাসন আর খাদে োকযি না। 
সিার মাযঝ দেযর আসযত ঘপযর ঘপদরদিসও খুদে হযেন। দসাংহাসযন িযস দতদন আযের 
মযতাই মযনাযোে দিয়ে রাজ্কােে পদরচােনা়ে মগ্ন হযেন। দকন্তু এরই মাযঝ েখন স্ত্রী-
কনযার মুখ মযন পয়ে, তখন আর দনযজ্যক দিক রাখযত পাযরন না ঘপদরদিস। কাজ্-কমে 
সি ঘ য়ে ঘচাযখর জ্ে সামযে দনয়ে চাপা িীেেশ্বাস ঘেযেন দতদন। ঘপদরদিস তখনও 
জ্াযন না ঘে তার স্ত্রী োইসা এখনও ঘিাঁযচ আয ন-ঘিিী র্া়োনার আরাধনা কযর দতদন 
তার মদন্দযর দিন কািান। ওদিযক োসোযসর োসক দিওযনর ঘময়ে দেযোদিনার সাযে 
একই ভাযি িয়ো হযে ঘপদরদিযসর ঘময়ে ঘমদরনা। দিযন দিযন শুিপযক্ষর চাযির মযতা 
ঘিয়ে উিযত োেে ঘমদরনা। েদিও দেযোদিনা আর ঘমদরনা একই ি়েদস, দকন্তু রূপ-গুে 
ঘকানও দিক ঘেযকই ঘমদরনার পাযে িাাঁ়োিার ঘোেয ন়ে দেযোদিনা। একই সাযে নাচ-
োন, দেল্প-কো ঘেযখ িুজ্যন, তিুও ঘমধার ঘজ্াযর সিদক ুযতই দেযোদিনাযক  াদপয়ে 
ো়ে ঘমদরনা। 
 
তাযির িু-জ্যনর স্বভািও আোিা। োসোযসর োসযকর তোিধাযন িয়ো হযেও ঘমদরনার 
মযন ঘকানও অ্হাংকার ঘনই। ঘ াযিা-িয়ো, উচু-দনচু সিাই তার ঘচাযখ সমান। ঘস 
সহজ্ভাযি তাযির সাযে ঘমোযমো কযর, ঘচষ্টা কযর সিার মন জ়্ে করার। ঘস খুিই 
দিনম্র। এর েযে ঘিযের মানুষ দেযোদিনার ঘচয়ে ঘমদরনার প্রোংসাই ঘিদে কযর করযত 
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োেে। দেযোদিনাযক হাদরয়ে দিযে — িযাপারিা দিওযনর নজ্যর না এযেও তার স্ত্রী 
র্ায়োদনজ্া দকন্তু সহযজ্ িযাপারিা ঘমযন দনযত পারযেন না। 
 
রূপ-গুে, স্বভাি-চদরত্র সি দিক দিয়েই দেযোদিনার ঘচয়ে অ্যনক উন্নত ঘমদরনা। তাই 
েতদিন ঘস তাযির আশ্রয়ে োকযি, ততদিন দেযোদিন আর িাাঁ়োযত পারযি না ঘমদরনার 
পাযে। এ কোিা িুঝযত ঘপযর দহাংসা়ে জু্যে উিযেন র্ায়োদনজ্া। ঘেযষ পযের কাঁিা িূর 
করযত এক গুপ্তোতকযক দিয়ে ঘমদরনাযক হতযার িযিিা করযেন র্ায়োদনজ্া। অ্যনক 
িাকার দিদনময়ে দেওনাইন নাযম এক গুপ্ত োতক রাদজ্ হে ঘমদরনাযক হতযা করযত। 
র্ায়োদনজ্া তাযক দনযিেে দিযেন ঘে ঘেন সিার অ্েযক্ষয ঘমদরনাযক সােরতীযর দনয়ে 
দেয়ে তাযক খুন কযর মৃতযিযহর েো়ে পাের ঘিাঁযধ ঘেন তাযক সমুযদ্র ঘেযে ঘি়ে। 
ঘমদরনাযক হতযার উযেযেয সিার অ্েযক্ষ তাযক সমুদ্রতীযর দনয়ে এে দেওনাইন। খুন 
করার আযে ঘস ঘমদরনাযক িেে ঘেষিাযরর মযতা প্রােেনা করযত। তার কো শুযন 
ঘমদরনা িুঝযত পারে তাযক হতযা করার জ্নযই ঘোকদিযক দনয়োে করা হয়েয । 
ঘমদরনার প্রযশ্নর জ্িাযি ঘস কো স্বীকার করে দেওনাইন। ঘমদরনা শুযন অ্িাক হয়ে 
ঘেে। েখন ঘস জ্ানে ঘে র্ায়োদনজ্া  ায যিাযিো ঘেযক মাতৃযেযহ তাযক মানুষ 
কযরয ন তাযক, দতদনই আিার দেওনাইনযক দনয়োে কযরয ন তাযক হতযা করযত। 
দেওনাইযনর কায  প্রােদভক্ষা চাইে ঘমদরনা। দিক ঘস সম়ে একিে জ্েিসুু্ে এযস 
হাদজ্র ঘসখাযন। দেওনাইন েখন ঘমদরনাযক হতযা করার জ্নয সতদর হযে, ঘস সম়ে 
তারা ঘজ্ার কযর ঘমদরনাযক তাযির কা  ঘেযক দ দনয়ে দনয়ে ঘচযপ িসে জ্াহাযজ্। 
জ্াহাযজ্ ওিার সাযে সাযে পাে তুযে ঘ য়ে দিে জ্াহাজ্। জ্েিসুু্েরা দকন্তু ঘমদরনাযক 
িাাঁচািার উযেযেয আযসদন। তাযির কয়েকজ্ন েখন র্াো়ে েুযর ঘি়োদেে, ঘস সম়ে 
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তাযির ঘচাযখ পয়ে ঘমদরনাযক। তখনই তারা দসিান্ত ঘন়ে িীতিাসী দহযসযি এযক 
ঘিদচযত পারযে িাজ্াযর চ়ো িাম দমেযি। 
 
জ্েিসুযযির সিোর দকন্তু িাসিাজ্াযরর িিযে চ়ো িাযম ঘমদরনাযক ঘিযচ দিে 
দমদিযেযনর এক পদততােয়ে। ও সিজ্া়েো়ে ঘে সি নতুন ঘময়ে আযস, খযন্দযরর 
মযনারঞ্জযনর জ্নয ঘসখানকার ঘে ি়েস্ক পদততা তাযির  ো-কো আর আিি-কা়েিা 
ঘেখা়ে, সিাই তাযক মাদস িযেই র্াযক। ঘসরূপ এক মাদসও রয়েয  দমদিযেযনর 
পদততােয়ে। ঘমদরনাযক খযেযরর মযনারঞ্জন করার কা়েিা-কানুন ঘেখাযত তার দপ যন 
উযি-পয়ে োেে ঘসই মাদস। ততদিযন ঘমদরনা িুঝযত ঘপযরয  ঘস এক নরক ঘেযক 
অ্নয এক নরযক এযস পয়েয । সুন্দর, সুখী জ্ীিযনর ঘোভ ঘিখাযনা সযত্বও ঘস 
দক ুযতই রাদজ্ হ়েনা পদততািৃদে গ্রহে করযত। এমন দক চািুক মারার ভ়ে ঘিদখয়েও 
িাধয করা ো়ে না। তাযক। ঘময়েদি ঘে এমন অ্িাধয হযি তা স্বযেও ভািযত পাযরনদন 
পদততােয়ের মাদেক এিাং মাদস। তারা ভািযত োেযেন। কীভাযি ঘময়েদিযক 
সিেযতাভাযি পদততা কযর েয়ে ঘতাো ো়ে। ওদিযক িাোেযির মারেত ঘমদরনার রূযপর 
কো অ্যনক খযন্দযরর কাযনই ঘপৌঁয য । তার ঘিযহর স্বাি ঘপযত অ্যনযকই পােে হয়ে 
উযিয । ইযে কযরই ঘমদরনাযক শুদনয়ে শুদনয়ে এ কো িোিদে করে মাদস আর 
িাোে। িাোে এও িেে রাযতর ঘিো়ে ঘকানও না ঘকানও খযির আনযি ঘমদরনার 
কায । তিুও ঘমদরনা তার দসিাযন্ত অ্িে – জু্েন্ত আগুন, উিযত  ুদর দকাংিা সমুযদ্রর 
জ্ে, এরা েদি একসাযে দমযেদমযে আমা়ে ঘমযর ঘেোর ভ়ে ঘিখা়ে — তাযতও ভ়ে না 
ঘপয়ে আদম দনযজ্র সতীত্ব রক্ষা কযর োি। এ কাযজ্ ঘিিী র্া়োনা আমার সহা়ে হযিন। 
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ওদিযক ঘমদরনা অ্কস্মাৎ দনযখাাঁজ্ হয়ে োও়ো়ে মহা োপযর পয়েয ন োসোযসর োসক 
দিওন। অ্যনক ঘখাাঁজ্াখুাঁদজ্ সযেও ঘমদরনার হদিে পা়েদন তার ঘোযকরা। এ অ্িিা়ে কী 
ঘে করযিন তা ঘভযি পাযেন না দিওন। এমন সম়ে একজ্ন অ্নুচর মারেত জ্ানযত 
পারযেন দক ুদিন ধযরই র্ায়োদনজ্া নাদক গুপ্তোতযকর সাহাযেয ঘমদরনাযক হতযা করার 
চিান্ত কযরয ন। ঘপোিার গুপ্তোতক দেওনাইযনর সাযে তাযক িহুিার প্রাসাযির িাইযর 
কো িেযত ঘিখা ঘেয । 
 
এ কো শুযন আযক্ষপ কযর িেযেন দিওন, এ তুদম কী করযে র্ায়োদনজ্া! এখন আদম 
ঘকাো়ে খুাঁযজ্ পাি ঘমদরনাযক? 
 
দিওযনর দিশ্বি চর ঘে তার সাযে কো িেয  তা ঘিখযত ঘপয়েয ন র্ায়োদনজ্া! 
দিওযনর আযক্ষপ শুযন দতদন দ্রুত ঘসখাযন এযস িেযেন, কী সি ো তা িে ! ো ঘেয  
তা দক আর দেযর আযস? ঘজ্যন রায খ, ঘমদরনার রূযপর ঘিৌেযত ঘকউ মুখ দেযর 
তাকাত না আমাযির ঘময়ের দিযক। সিাই শুধু ঘমদরনার রূপ-গুযের প্রোংসা করত। 
ঘময়ের স্বাযেেই আদম এ কাজ্ কযরদ । 
 
অ্সহা়েভাযি দিওন িেযেন, দকন্তু এর পদরোম কী হযত পাযর তা কখনও ঘভযি ? 
ঘপদরদিস তার ঘময়েযক ঘিখযত চাইযে কী িেযি তাযক? 
 
িেি, ঘরাযে ভুযে কদিন আযে মারা ঘেয  ঘমদরনা, জ্িাি দিযেন র্ায়োদনজ্, আযে 
ভাযেই ঘমদরনার নাযম একিা সৃ্মদতিম্ভ সতদর কযর রাখযি। ঘপদরদিস ঘময়েযক ঘিখযত 
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এযে তুদম কাাঁিযত কাাঁদিযত তারই সামযন সৃ্মদতিযম্ভ েুে ঘিযি। অ্িেয তার আযে 
ঘমদরনার গুযের প্রোংসা ঘখািাই কদরয়ে রাখযি ওই িযম্ভর োয়ে। 
 
িীেেশ্বাস ঘেযে দিওন িেযেন, সুন্দর হয়েও তুদম ঘে এত ঘেযরিিাজ্, স্বােেপর আর 
দনষু্ঠর হযত পার তা আযে জ্ানা দ ে না। আমার। 
 
মুযখ স্ত্রীযক োোোদে দিযেও ঘেষপেেন্ত দকন্তু স্ত্রীর প্রিািযকই ঘমযন দনযত হে 
দিওনযক। সমুযদ্রর ধাযর ঘমদরনার সমাদধ েয়ে তাযত একিা সুন্দর িম্ভ ে়োযেন দতদন। 
দেল্পীযির দিয়ে ঘমদরনার প্রোংসাসূচক অ্যনক সুন্দর সুন্দর কো ঘখািাই করাযেন ঘসই 
িযম্ভর োয়ে। 
 
এদিযক িহুদিন ঘময়ের ঘখাাঁজ্-খির না ঘপয়ে খুিই চঞ্চে হয়ে উযিয ন রাজ্া ঘপদরদিস। 
দিওনযক অ্যনক দচদি দিয়েও ঘকানওদির উের ঘপযেন না। ঘেষযমে দির করযেন 
দতদন দনযজ্ই ঘময়েযক ঘিযখ আসযিন। 
 
একদিন মন্ত্রী ঘহদেযকনযাসযক সাযে দনয়ে দতদন এযস হাদজ্র হযেন োসোযস। ঘস খির 
ঘপয়ে স্ত্রী র্ায়োদনজ্যক সাযে দনয়ে দিওন এযেন জ্াহাজ্োযি। জ্াহাজ্ ঘেযক ঘপদরদিস 
ঘনযম আসযতই স্ত্রীর ঘেখাযনা মযতা দিওন কাাঁদিযত কাাঁদিযত ঘপদরদিসযক জ্ানাযেন তার 
ঘময়ে ঘমদরনার মৃতুযর কো। ঘমদরনা। আর ঘিাঁযচ ঘনই ঘজ্যন িদম্ভত হয়ে ঘেযেন 
ঘপদরদিস। মৃত স্ত্রী োইসার একমাত্র সন্তানযক িুযক ধযর দতদন স্ত্রী-ঘোক ভুেযত 
ঘচয়েদ যেন। দকন্তু দনষু্ঠর দিধাতার তা সহয হে না। দতদন তাযকও অ্কাযে ঘকয়ে 
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দনযেন। ঘোযক ঘেন পাের হয়ে ঘেযেন ঘপদরদিস। িোর মযতা ঘকানও দক ু খুাঁযজ্ 
ঘপযেন না দতদন। 
 
দিক এই সুযোযের অ্যপক্ষা়ে দ যেন র্ায়োদনজ্া। ঘময়ের ঘোযক ঘপদরদিসযক দিতুে 
অ্িিা়ে ঘিযখ এখন কী করযত হযি ঘস িযাপাযর চাপা েো়ে প্রয়োজ্নী়ে দনযিেে দিযেন 
স্বামীযক। দিওন তাযক দনয়ে ঘেযেন সমুদ্রতীযর দনদমেত ঘমদরনার সমাদধিাযন — ঘসখাযন 
তার ভূ়েসী প্রোংসা করযেন। আযে ঘেযকই সাযে কযর দক ু সািা েুে দনয়ে 
এযসদ যেন র্ায়োদনজ্া। ঘসই েুে স্ত্রীর হাত ঘেযক সৃ্মদতিযম্ভর ঘো়ো়ে  দ়েয়ে দিযেন 
দিওন। তা ঘিযখ ঘপদরদিসও ঘসখাযন দক ু েুে দ দিয়ে দিযেন। তারপর কাাঁিযত 
কাাঁদিযত দিওযনর কা  ঘেযক দিিা়ে দনয়ে মন্ত্রী ঘহদেযকনযাসযক সাযে দনয়ে জ্াহাযজ্ 
ঘচযপিা়োযর দেযর ঘেযেন ঘপদরদকস। 
 
  
 
ওদিযক ঘমািা িাকা দিয়ে ঘমদরনাযক দকযন ঘনিার পর ঘেযকই ঘিজ্া়ে মুেদকযে পয়ে 
ঘেয ন পদততােয়ের মাদেক। িাোেযির মুখ ঘেযক ঘমদরনার রূপ-ঘেৌিযনর নানা কো 
শুযন ঘসখানকার খদরিাররা ঘরাজ্ই আসয  তার সাযে রাত কািাযত। দকন্তু ঘমদরনা তার 
সাংকযল্প অ্িে। রাত কািাযনা ঘতা িূযর োক, ঘস কাউযক তার ঘিহও  ুযত দিযত রাদজ্ 
ন়ে। ঘে খযির আযস ঘমদরনা তাযকই ধযমোপযিে ঘি়ে, চদরত্র সাংযোধন করযত িযে। 
েেস্বরূপ খযিাররা এযসও মুখ কাযো কযর িাদ়ে দেযর ো়ে। দক ুযতই ঘমদরনাযক িাে 
মানাযত না ঘপযর অ্যনক খযির পদততােয়ে আসই ঘ য়ে দিে। এসি ঘিযখ-শুযন 
ঘমদরনার উপর ঘিজ্া়ে ঘরযে ঘেে পদততােয়ের মাদেক। ঘস দনযজ্ দ ে ঘেৌনযরাযে 
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আিান্ত। ঘস মতেি করে ঘজ্ার কযর ঘমদরনার সতীত্ব নষ্ট কযর ওই কুৎদসত ঘরাযের 
িীজ্ ঘস তার ঘিযহ েুদকয়ে ঘিযি। 
 
একদিন নতুন নারীর ঘখাযজ্। ঘসই পদততােয়ে এযেন দমদিযেযনর োসক 
োইদসযমকাস। তাযক ঘিযখ িযি হয়ে উিে। পদততােয়ের সিাই। িাোে ঘমদরনাযক 
দনয়ে এে। তার েযর। তাযির সাযে মাদসও এে; ইোরা়ে োইদসযমকাসযক ঘিদখয়ে 
মাদস ঘমদরনাযক িেে, ইদন হযেন এই রাযজ্যর োসক। অ্সীম ক্ষমতা ওর। ইযে 
করযেই উদন ো খুদে তাই করযত পাযরন। তুদম েদি ওযক খুদে করযত পার তাহযে 
আর ভািযত হযি না ঘতামা়ে, ঘসানা-রূপা, দহযর-জ্হরত দিয়ে উদন ঘতামার সারা ো 
মুদ়েয়ে ঘিযিন। 
 
মাদসর কোর অ্েে িুঝযত পারে ঘমদরনা। তিুও ঘস দনযজ্র ঘজ্ি িজ্া়ে ঘরযখ িেে, 
উদন ভাযোযিযস আমা়ে দক ু দিযত চাইযে আদম তা শ্রিার সাযে দনযত রাদজ্ আদ । 
 
ও দিযক োইদসযমকাস অ্বধেে হয়ে ঘমদরনার উযেযে েো চদ়েয়ে িেযেন, কী ঘো 
ঘময়ে! ঘতামাযির কো-িাতো ঘেষ হে! আদম আর কতক্ষে এখাযন একা একা িযস 
োকি? 
 
তার কো শুযন মাদস  ুযি এযস োইদসযমকাসযক ঘসোম জ্াদনয়ে িেে, হুজু্র! দক ু 
মযন করযিন না। আপদন। এই ঘময়েিা এখনও আনযকারাই রয়ে ঘেয । অ্যনক ঘচষ্টা 
কযরও আমরা ওযক িাে মানাযত পাদরদন। তযি হুজু্র েখন এযস ঘেয ন তখন আর 
দচন্তা ঘনই, আপদন দিক ওযক পায ষ মানাযত পারযিন? — িযে ঘমদরনার হাত ধযর 
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িানযত িানযত তাযক েুদকয়ে দিে োইদসযমকাযসর েযর। তারপর িাোেযক সাযে দনয়ে 
অ্নযদিযক চযে ঘেে মাদস। জ্ীিযন িহু ঘময়ে ঘেযিয ন োইদসযমকাস। দতদন ঘিযখয ন 
তার ক্ষমতার পদরচ়ে পািার পর সি ঘময়েরই ঘচায খ-মুযখর ভািভদঙ্গ পােযি ো়ে। 
তারা সিাই আপ্রাে ঘচষ্টা কযর তাযক খুদে করযত। দকন্তু এ ঘময়েিা তাযির মযতা ন়ে — 
এ সমূ্পেে দিপরীত। দেরিাাঁ়ো ঘসাজ্া কযর এমনভাযি ঘস তার সামযন এযস িাাঁদ়েয়েয  
ঘে ঘিযখ মযন হযে তাযক খুদে করার দিনু্দমাত্র আগ্রহ ঘনই এর। ঘসই সাযে ওর 
ঘচাযখর চাউদন ঘকমন নম্র আর দিনত, ঔিযতযর দিনু্দমাত্র দচহ্ন ঘনই তাযত। ঘময়েদিযক 
খুাঁদিয়ে ঘিখযত ঘিখযত ঘকৌতূহে ঘিয়ে ঘেে। োইদসযমকাযসর। এক সম়ে দতদন মুখ 
েুযি িযেই ঘেেযেন, কী নাম ঘতামার? 
 
আমার নাম ঘমদরনা িেে ঘস। 
 
ঘমদরনা! ঘিে ভাযো নাম, িেযে োইদসযমকাস, এখন িে -ঘত কতদিন ধযর তুদম এ 
িযিসা়ে রয়ে ? 
 
িযিসা? কীযসর িযিসার কো িেয ন। আপদন? েতমত ঘখয়ে িেে ঘমদরনা। 
 
তুদমই িে! ঘস কো দক আদম দনযজ্র মুযখ িেযত পাদর! িেযেন োইদসযমকাস। 
 
দমনদত জ্াদনয়ে ঘমদরনা িেে, ঘিাহাই আপনার! ি়ো কযর িেুন ঘকান িযিসার কো 
িেয ন আপদন? 
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োইদসযমকাস জ্ানযত চাইযেন, দকতদিন হে এ িযিসা়ে এযস  তুদম? 
 
ঘমদরনা জ্িাি দিযে, েতদিযনর কো আমার মযন আয  ততদিন এযসদ  এ িযিসা়ে। 
 
তার দিযক তাদকয়ে োইদসযমকাস িেযেন, তাহযে আমা়ে ধযর দনযত হযি খুি 
অ্ল্পি়েযসই এ িযিসা়ে এযস  তুদম। ধর ঘতামার ি়েস তখন পাাঁচ-সাত। 
 
েদি সদতয সদতযই আদম এ িযিসা়ে এযস োদক তাহযে আমার ি়েস তখন আরও কম, 
জ্িাি দিে ঘমদরনা। 
 
তখন োইদসযমকাস িেযেন, তুদম জ্ান এ িাদ়ের সিাই ঘতামাযক দিদির মাে িযে 
ভাযি? 
 
োইদসযমকাযসর দিযক তাদকয়ে ঘমদরনা িেে, জ্া়েোিা েদি ততই খারাপ তাহযে ঘকন 
এখাযন আযসন। আপদন? আপদন ঘতা এখানকার োসক, মানযেেয ঘোক। অ্সীম ক্ষমতা 
আপনার হাযত। 
 
আমার কো ঘক িেে ঘতামা়ে? দনি়েই ঘতামার গুরুিাকুরাদন, জ্ানযত চাইযেন। 
োইদসযমকাস। 
 
অ্িাক হয়ে ঘমদরনা িেে, গুরুিাকুরাদন! ঘস আিার ঘক? 
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োইদসযমকাস িেযেন, আযর ওই ঘময়েিা ঘে ঘতামা়ে  ো-কো কা়েিা-কানুন ঘেখা়ে, 
ঘস ঘতামা়ে খাদনক আযে এখাযন ঘপৌঁয  দিয়ে ঘেে। ঘিে িুঝযত পারদ  আমার পদরচ়ে 
আর ক্ষমতার কো শুযন তুদম আমার মুখ ঘেযক আরও ঘিদে কযর ঘপ্রম-দপদরাযতর কো 
শুনযত চাই । নাও, এিার আমা়ে দনদরদিদে জ্া়েো়ে দনয়ে চে। 
 
েম্ভীর স্বযর ঘমদরনা িেে, আপদন েদি সদতযই সদ্বাংযের সন্তান হয়ে োযকন তযি তার 
প্রমাে দিন। আপদন এখানকার োসক। আপনার কায  আদম দিচারপ্রােেী। আো কদর 
আপনার িাংে আর পিমেোিার উপেুক্ত দিচার করযিন। আপদন ৷ 
 
ঘমদরনার কো শুযন ঘিজ্া়ে অ্স্বদির মযধয পয়ে ঘেযেন োইদসযমকাস। দতদন িেযেন, এ 
সি কী িেদ  তুদম? এক রাযতর সু্ফদতে েুিযত এযস এ ঘতা ভাযো দি়েম্বনা়ে প়ো ঘেে 
ঘিখদ ! োই ঘহাক, তুদম োি হও ঘমদরনা। তুদম অ্নয দক ু চাও। 
 
ঘমদরনা িেে, তাহযে ঘজ্যন রাখুন। আপদন, আদম এক কুমারী ঘময়ে ঘে ভাযেযর ঘকাযপ 
পয়ে িাধয হয়েয  এখাযন আসযত। এই িাদ়েিার কোই দক ুক্ষে আযে আপদন 
িেদ যেন না? এ এমন একিা জ্েনয নরক োর প্রদতদি অ্দধিাসীই কৃৎদসত ঘরাযে 
আিান্ত। একমাত্র ঈশ্বর  া়ো আর ঘকউ আমাযক এই নরক ঘেযক উিার িুযত পারযি 
না। এখন আমার অ্িিা এক র্ানাভাো পাদখর মযত- োর ক্ষমতা ঘনই র্ানা ঘমযে উয়ে 
োিার। 
 
তুদম ঘিে সন্দর কো িেযত পার ঘমদরনা, িযে উিযেন োইদসযমকাস, ঘতামার কো 
শুনযে ঘে ঘকান ও পদততার মযনও ভাযো হিার আকাঙ্ক্ষা ঘজ্যে উিযি। — আমার 
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ঘকানও সযন্দহ ঘনই ঘস দিষয়ে। োই ঘহাক, এই িাকাগুযো তুদম ঘরযখ িাও, ঘচষ্টা 
করযি। এর সাহাযেয পাদেয়ে োিার। 
 
ঈশ্বর আপনার ভাযো করযিন, িযে। োইদসযমকাযসর ঘিও়ো িাকাগুদে ঘরযখ দিে 
ঘমদরনা। িরজ্ার দিযক ঘেযত ঘেযত োইদসযমকাস িেযেন, আদম চেেুম। েদি কখনও 
ঘতামা়ে খির পািাই তাহযে জ্ানযি ঘসিা ভাযো খির। এই নাও, আরও দক ুিাকা 
রইে। এগুযো তুযে রায খ। িরকার মযতা কাযজ্ োদেও — িযে আরও দক ু িাকা 
ঘমদরনার হাযত দিয়ে চযে ঘেযেন। োইদসযমকাস। 
 
সদতযই ঘমদরনার কাযজ্ ঘেযে ঘেে। োইদসযমকযসর ঘিও়ো িাকাগুযো। ঘস িাকা দিয়ে 
দিে করে পদততােয়ের মাদেযকর চাকর ঘিাল্টযক। একদিন তারই সাহাযেয পদততাে়ে 
ঘেযক পাদেয়ে দেয়ে একজ্ন সচ্চদরত্র ঘোযকর আশ্র়ে ঘপে ঘমদরনা। ঘসই ভদ্রযোক 
দনযজ্র ঘময়ের মযতা ভাযোিাযসন ঘমদরনাযক। দকন্তু তার আশ্রয়ে ঘেযকও িযস িযস 
সম়ে কাযি না ঘমদরনার। োসোযস োকাকােীন ঘস নাচ-োন, দেল্প-কো সিই আ়েে 
কযরদ ে। এখন ঘ াযিা ঘ াযিা ঘ যে-ঘময়েযির ঘস সি দিযিয দেদখয়ে প়েসা উপাজ্েন 
করযত োেে। ঘিাযল্টর সাহাযেয ঘস উপাদজ্েত িাকা পদততােয়ের মাদসযক সাহােয 
দহযসযি পািাযত োেে। 
 
  
 
দনযজ্র ঘময়ের সমাদধযত েুে দিয়ে দিষণ্ণ মযন িা়োযর দেযর আসদ যেন ঘপদরদিস। 
মাঝপযে তার জ্াহাজ্ এযস িাাঁ়োে দমদিযেন িন্দযর। িূর ঘেযক ঘপদরদিযসর 
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জ্াহাজ্দিযক ঘিযখ ঘকৌতূহেী হয়ে উিযেন দমদিযেযনর োসক োইদসযমকাস। ঘকান 
ঘিযের জ্াহাজ্, ঘক রয়েয ন জ্াহাযজ্ এসি জ্ানযত িু-জ্ন সভাসিযক দনয়ে িয়ো 
ঘনৌকা়ে ঘচযপিা়োযরর জ্াহাযজ্র কায  এযেন তারা তখন জ্াহাযজ্র ঘর্যক ঘচ়োযর িযস 
আরাম করদ যেন িান্ত রাজ্া ঘপদরদিস দমদিযেযনর একজ্ন সভাসি জ্বনক নাদিকযক 
সাযে দনয়ে উযি এযেন জ্াহাযজ্র ঘর্যক। এযির ঘিখযত ঘপয়ে এদেয়ে এযেন অ্মাতয 
ঘহদেযকনযাস। ঘহদেযকনযাসযক উযেেয কযর ঘসই নাদিক িেে, প্রভু ঘহদেযক নাস! 
ঘনৌকা়ে অ্যপক্ষা করয ন দমদিযেযনর োসক োইদসযমকাস। দতদন আসযত চান আমাযির 
জ্াহাযজ্। 
 
িুজ্ন সভাসিযক ঘর্যক দনয়ে ঘহদেযকনযাস িেযেন, োন, আপনারা দেয়ে দমদিযেযনর 
োসক োইদসযমকাসযক অ্ভযেেনা জ্াদনয়ে ওপযর দনয়ে আসুন। 
 
দনয়ে তারা উযি এে জ্াহাযজ্র ওপযর। ঘসখাযন তাযক অ্দভিািন জ্ানাযেন মন্ত্রী 
ঘহদেযকনযাস। ইোরা়ে ঘপদরদিসযক ঘিদখয়ে দতদন িেযেন, ইদনই আমাযির প্রভু 
িা়োযরর রাজ্া ঘপদরদিস। ঘোযক দতদন এত কাতর। ঘে প্রা়ে দতনমাস ধযর খাও়ো-
িাও়ো একরকম িন্ধই কযর দিয়েয ন। কারও সাযেই কো িযেন না দতদন। 
 
োইদসযমকাস িেযেন, আদম দক একিার ওর সাযে ঘিখা করযত পাদর? 
 
দনি়েই পাযরন, িেযেন ঘহদেযকনযাস, তযি ওর সাযে ঘিখা কযর ঘকান ও েে হযি 
না। কারে আপনার সাযে উদন একিা কোও িেযিন না। স্ত্রী ও একমাত্র কনযার 
দিয়োযে উদন খুিই কাতর হয়ে পয়েয ন। 
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োইদসযমকাস এদেয়ে এযস অ্দভিািন জ্ানাযেন ঘপদরদিসযক। জ্িাযি দক ু না িযে 
দিষণ্ণ মুযখ িযস রইযেন ঘপদরদিস। 
 
ঘহদেযকনযাসযক ঘর্যক একপাযে সদরয়ে এযন োইদসযমকাস িেযেন, আদম একিা কো 
 
িেযত চাই আপনাযক। আমাযির দমদিযেযন একদি কুমারী ঘময়ে আয ! রূযপ-গুযে ঘস 
অ্তুেনী়ে আর চমৎকার তার োযনর েো। আমার দিশ্বাস তার োন শুনযে রাজ্া 
ঘপদরদিস আিার তার কো িোর ক্ষমতা দেযর পাযিন। আপনার অ্নুমদত হযে ওই 
ঘময়েদিযক দনয়ে আসার িযিিা করযত পাদর। আদম। 
 
কাজ্ হযি িযে মযন হ়ে না। োই ঘহাক আপদন েখন িেয ন তখন একিার ঘচষ্টা কযর 
ঘিখযত পাযরন। 
 
ঘহদেযকনাযসর দনযিেযে একজ্ন সভাসি িয়ো ঘনৌকা়ে ঘচযপ রওনা হযেন। দক ুক্ষে 
িাযি দতদন দেযর এযেন ঘমদরনাযক সাযে কযর। তার আযেই ঘর্ক ঘ য়ে দনযজ্র 
কামরা়ে চযে ঘেয ন রাজ্া ঘপদরদিস। ঘহদেযকনযাস ঘসখাযন ঘপৌঁয  দিযেন ঘমদরনাযক। 
 
ঘপদরদিসযক অ্দভিািন জ্াদনয়ে ঘমদরনা িেযেন, মহারাজ্! আপনার মযতা আদমও িুযকর 
মাযঝ অ্সহয েন্ত্রো আর িুিঃখ িহন কযর চযেদ । শুযনদ । আমার িািাও নাদক রাজ্া 
দ যেন। সমুদ্র ঝয়ে জ্াহাজ্ রু্দি হয়ে আদম িািা-মার কা  ঘেযক দিদেন্ন হয়ে পদ়ে। 
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আপন মযন ঘপদরদিস িেযেন, এই ঘময়েদিও ঘিখযত দিক আমার স্ত্রী আর ঘময়ের মযত, 
কোগুদে অ্নুচ্চ স্বযর িেযেও তা দিকই ঘপৌঁয য  ঘমদরনার কাযন। 
 
ঘমদরনার দিযক তাদকয়ে ঘপদরদিস িেযেন, কী নাম ঘতামার? 
 
আমার নাম ঘমদরনা, জ্িাি দিে ঘস। 
 
ঘমদরনা নামিা শুযন ঘকমন ঘেন চমযক উিযেন ঘপদরদিস। দতদন িেযেন, ঘতামার নাম 
শুযন আদম ঘে কতিা চমযক ঘেদ  তা ঘতামা়ে ঘিাঝাযত পারি না। ঘক ঘতামার এই নাম 
দিয়েদ ে? 
 
ঘমদরনা জ্িাি দিে, মৃতুযর আযে আমার ধাত্রী োইযকাদরর্া দনজ্ মুযখ িযে ঘেয  ঘে 
আমরা িািা একজ্ন নাদম রাজ্া দ যেন। আমার মাও নাদক দ যেন রাজ্িাংেী়ে। 
সমুদ্রিযক্ষ জ্যেদ োম িযে জ্াহাযজ্র মযধযই িািা আমার নাম ঘরযখদ যেন ঘমদরনা। 
আদম এও শুযনদ োম ঝ়ে-জ্যের তাণ্ডি সহয করযত না ঘপযর আমা়ে জ্ে দিয়েই মা 
মারা োন। ঘমদরনার কো শুযন উযেজ্না়ে োরোর কযর ঘকাঁযপ উিে ঘপদরদিযসর ঘিাি। 
দতদন চাপা স্বযর আপন মযন িেযত োেযেন, ঘময়েদি িেয । ওর িািা রাজ্া দ যেন 
আর মাও নাদক রাজ্িাংেী়ে; সমুযদ্র জ্যেদ ে িযে ওর িািা নাম ঘরযখদ ে ঘমদরনা। এ 
সি দক আদম স্বে ঘিখদ । এই ঘতা কদিন আযে মারা ঘেয  ঘস। আদম দনযজ্ তার 
সমাদধযত েুে দ দিয়ে এযসদ । তিু ওযক একিার িাদজ্য়ে ঘনও়ো োক। ঘমদরনার দিযক 
তাদকয়ে দতদন িেযেন, ঘতামার পুযরা জ্ীিনকাদহদন শুনযত চাই আদম! জ্যের পর 
ঘতামার কী হে, কী কযর তুদম এখাযন এযে — সি খুযে িে আমা়ে। 
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ঘমদরনা িেযত োেে, আমাযক জ্ে দিয়েই মা মারা োন। শুযনদ  তার মৃতযিহ নাদক 
সমুযদ্রর জ্যে ঘেযে ঘিও়ো হ়ে। তারপর আমার দপতা োসাযসর োসযকর কায  ঘরযখ 
ঘিন। আমাযক! আমাযক খাইয়ে-িাইয়ে ি়ে কযর ঘতাযেন দিওন আর তার স্ত্রী। তারপর 
ঘকন জ্াদন না আমাযক  ঘোপযন হতযা করার জ্নয একজ্ন গুপ্তোতকযক দনয়োে কযরন 
দিওযনর স্ত্রী। আদম িাদ়ে ঘেযক ঘিদরয়ে দ োম ধাত্রী োইযকাদর়্োর সমাদধযত েুে ঘিি 
িযে। মাঝপযে োতক আমা়ে ভুদেয়েভাদেয়ে দনয়ে ঘেদ ে।সমূদ্রতীযর। আদম কাতর 
স্বযর প্রােদভক্ষা চাইোম ঘস োতযকর কায । ঘস সম়ে একিে জ্েিসুু্ে এযস আমাযক 
দ দনয়ে দনয়ে দেয়ে জ্াহাযজ্ ঘতাযে, তারপর এক সম়ে এযস ঘপৌঁ োম এই দমদিযেযন। 
 
এিুকু িোর পর ঘমদরনার নজ্যর এে দেশুর মযতা কাাঁিয ন তার ঘশ্রাতা। 
 
ঘমদরনা িেে, আমার জ্ীিনকাদহদন শুযন আপদন কাাঁিয ন! দিশ্বাস করুন রাজ্া 
ঘপদরদিযসর ঘময়ে আদম। জ্াদন না। আমার িািা এখনও ঘিাঁযচ আয ন। দকনা। 
 
রাজ্া ঘপদরদিস েো চদ়েয়ে ঘহদেযকনযাসযক ঘর্যক িেযেন, দপ্র়ে ঘহদেযকনযাস! একিার 
এস এ েযর? 
 
রাজ্ার র্াক শুযন ঘহদেযকনযাস েযরর দভতর দেয়ে ঘিখযেন এতদিন িাযি রাজ্ার মুযখ 
হাদস েুযিয । তা ঘিযখ খুদে হযেন দতদন। 
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ঘপদরদিস িেযেন, ঘোন ঘহদেযকনযাস, ও িেয  ওর নাম ঘমদরনা। সমুযদ্র জ্োিার 
িরুন ওর িািা নাদক এই নাম ঘরযখদ যেন। ঘিখা মা! ঈশ্বযরর েীো ঘিাঝা ভার। 
একদিন সমুযদ্র জ্যেদ ে িযে এতদিন িাযি সমুদ্রই ঘতামা়ে আজ্ দেদরয়ে দিয়েয  
আমার কায । ঘিখা মা! এতক্ষে পেেন্ত তুদম ো িযে  তা সিই সদতয। তিুও সাংে়ে 
রয়ে ঘেয  আমার মযন। তুদম েদি সদতযই ঘপদরদিযসর ঘময়ে হও, তাহযে িেযতা 
ঘতামার মা’র নাম কী? 
 
দনি়েই িেি, তযি তার আযে িেুন আপদন ঘক? জ্ানযত চাইে ঘমদরনা। 
 
আদম িা়োযরর রাজ্া ঘপদরদিাস, জ্িাি দিযেন দতদন। 
 
উযেজ্না ঘচযপ ঘরযখ ঘমদরনা িেে, আমার মার নাম োইসা। 
 
কী িেযে, তুদম োইসার ঘময়ে? এদেয়ে এযস ঘমদরনাযক িুযক জ্দ়েয়ে ধযর রাজ্া 
ঘপদরদিস িেযেন, তুদম ঘে সদতযই আমার ঘময়ে তাযত ঘকানও সযন্দহ ঘনই। িুঝযে 
ঘহদেযকনযাস, জ্ীিযন শুধু িুিঃখই ঘনই, আনন্দও আয । আজ্ কত ি র িাযি দেযর 
ঘপোম দনযজ্র ঘময়েযক। োও! ঘময়ের জ্নয নতুন ঘপাোক দনয়ে এস, িযে েযরর 
িাইযর এযস িাাঁ়োযেন ঘপদরদিস। সামযন োইদসযমকাসযক ঘিযখ িেযেন, ঘহদেযকনযাস! 
ইদন ঘক? এাঁযক ঘতা দচনযত পারদ  না। 
 
আযজ্ঞ! ইদন হযেন দমদিযেযনর োসক োইদসযমকাস। একমাত্র এরই জ্নয এতদিন িাযি 
আপদন দেযর ঘপয়েয ন ঘময়েযক 
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তইযতা আপনাযক ঘিযখ পরমাত্মী়ে িযে মযন হয়েদ ে, িযেই আনযন্দর সাযে 
োইদসযমকাসযক িুযক জ্দ়েয়ে ধরযেন ঘপদরদিস। ঈশ্বর আমাযির উভয়ের মঙ্গে করুন 
িযে কদিন িৃদষ্টযত ঘহদেকানাযসর দিযক তাদকয়ে িেযেন ঘপদরদিস, িুঝযত পারদ  
ঘমদরনা ঘে সদতযইআমার ঘময়ে এ দিষয়ে ঘতামার সযন্দহ এখনও ঘোযচদন। রাজ্ার 
কোর ঘকানও জ্িাি দিযেন না ঘহদেযকনযাস। 
 
িহুক্ষে ধযর ঘপদরদিযসর মযন একিা সূক্ষ্ম অ্নুভূদতর ঘিাধ হযে। ঘকাো ঘেযক দমদষ্ট 
সুযরর একিা োন ঘভযস আসয  তার কাযন। অ্েচ ঘকউ তা শুনযত পাযে না। ঘসই 
সূরা শুনযত শুনযত একসম়ে েূদময়ে প়েযেন ঘপদরদিাস। েুযমর মাযঝ স্বে ঘিখযেন 
ঘিিী র্া়োনা ঘেন তাযক িেয ন, এদেসাযস চযে োও তুদম! ঘিখযি ঘসখাযন ঘতামার স্ত্রী 
আমার আরাধনা করয । ধাও! ঘসখাযন দেয়ে তাযক গ্রহে কর। 
 
েুম ভাোর পর জ্াহাযজ্ ঘচযপ ঘপদরদিস রওনা হযেন এদেসাযসর পযে। একসম়ে 
জ্াহাজ্ এযস োমে ঘসখাযন। ঘমদরনা, ঘহদেযকনযাস আর কয়েকজ্ন সভাসিযক সাযে 
দনয়ে ঘিিী র্া়োনার মদন্দযর ঘেযেন ঘপদরদিস। েিনাচযি ঘস সম়ে উপদিত দ যেন। 
এদেসাযসর সভাসি ঘসদরমন— োর পরামযেে একদিন িাদক জ্ীিন কািাযত োইসা 
এযসদ যেন এই মদন্দযর। ঘিিী র্া়োনার ঘিদির সামযন িাাঁদ়েয়ে উপদিত সিাইযক ঘজ্ার 
েো়ে দনযজ্র জ্ীিযনর ইদতহাস ঘোনাযেন ঘপদরদিস। োইসাও তখন ঘসখাযন দ যেন। 
এতদিন িাযি স্বামীর েো শুযন আর তাযক সামযন ঘিযখ আনযন্দ আত্মহারা হয়ে জ্ঞান 
হাদরয়ে ঘেেযেন। োইসা! ঘসদরমযনর পদরচেো়ে দক ুক্ষযের মযধযই জ্ঞান দেযর ঘপযেন 
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দতদন। তখন োইসযক ঘিদখয়ে ঘপদরদিসযক িেযেন ঘসদরমন, োর ঘখাযজ্ আপদন 
এতিূর এযসয ন, এই োইসাই আপনার ঘসই হাদরয়ে োও়ো স্ত্রী। 
 
িহুদিন িাযি স্বামী-কনযাযক এক সাযে দেযর ঘপয়ে আনযন্দর ঘচাযি কী ঘে করযিন। 
োইসা, তা ঘভযি পাযেন না দতদন। এিার তাযির সিাইযক দনযজ্র িাদ়েযত দনয়ে 
এযেন ঘসদরমন। ঘে িাক্সযত পুযর োইসাযক সমুযদ্র ঘেযে ঘিও়ো হয়েদ ে -ঘসই িাক্সিা 
আর তার ঘভতযরর সি দজ্দনস সেযে ঘরযখ দিয়েদ যেন ঘসদরমন। দতদন ঘসগুদে 
ঘিখাযেন ঘপদরদিসযক। দিয়ের রাযত স্বামীর কা  ঘেযক ঘে দহযরর আাংদিদিা উপহার 
দহযসযি ঘপয়েদ যেন। োইসা, এতদিন িাযি দতদন ঘসিা ঘিখাযেন ঘপদরদরকসযক। 
আাংদিিা এযকিার ঘিযখই দচনযত পারযেন ঘপদরদিস। জ্ে ঘিিার পর ঘেযক ঘে 
ঘময়েযক দতদন ঘিযখনদন, ঘসই ঘময়ে আজ্ এত িয়ো হয়েয  ঘিযখ খুদে হযেন োইসা। 
মাযক ঘপয়ে তার সামযন হাাঁিু ঘেয়ে সশ্রি ভদঙ্গযত িযসদ ে ঘমদরনা, তাযক িু-হাযত 
িুযকর মাযঝ জ্দ়েয়ে ধযর দেশুর মযতা কাাঁদিযত োেযেন োইসা। 
 
এিার ঘসদরমনযক ঘিদখয়ে দতদন ঘপদরদিসযক িেযেন, এনার ঘিখাযনা পে অ্নুসরে 
কযর আদম এতদিন ঘিিী র্া়োনার আরাধনা কযর এযসদ , আজ্ এতি র পযর ঘিিী 
র্া়োনার কৃপাযতই ঘতামাযির দেযর ঘপোম আদম। 
 
ইোরা়ে োইদসযমকাসযক ঘিদখয়ে ঘপদরদিস িেযেন, একিার এর দিযক ঘচয়ে ঘিখা 
োইসা। ইদন হযেন দমদিযেযনর োসক োইদসযমকাস। আদম দির কযরদ । এর হাযতই 
সাঁযপ ঘিি ঘমদরনাযক ৷ এিার ঘমদরনার হাত োইদসযমকাযসর হাযত তুযে দিয়ে িেযেন। 
োইসা, ঘতামাযির িাম্পতয জ্ীিন সুযখর ঘহাক। 
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এর পরও দক ু অ্িদেষ্ট আয । এ কাদহদনর দিওন আর তার স্ত্রী ঘে ঘমদরনাযক হতযা 
করার চিান্ত কযরদ যেন ঘস কো জ্ানযত ঘপযর তাযির উপর দক্ষপ্ত হয়ে উিযেন। 
োসোযসর প্রজ্ারা। এ অ্নযায়ের প্রদতযোধ দনযত প্রজ্ারা একদিন আগুন োদেয়ে পুদ়েয়ে 
 ারখার কযর দিে তাযির প্রাসাি। প্রাসাি পুয়ে  াই হয়ে ঘেযেও, দিওন আর তার স্ত্রী 
দকন্তু প্রাযে ঘিাঁযচ ঘেযেন। সম্ভিত আরও িয়ো োদি তাাঁযির পাওনা দ ে িযেই ঘিাঁযচ 
ঘেযেন তারা। 
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