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সিমবেসিন 
 
একবার ফিরর ত াকার া যাক দু-হাজার বছর আরের ফদরক। আজরকর মর া তেফদ ও 
ইংল্যান্ড ফবভক্ত ফছল্ ক কগুফল্ তছার া বর া রারজয। ইংল্যারন্ডর দফিণাংরে োের ীরর 
তয বর া রাজযফ  ফছল্  ার  াম ফির  । তে েময় ইউররারের অফিকাংে তদেই ফছল্ 
তরামা  োম্রারজযর অিীর । তরামা  বাফহ ী এরে ঘাাঁফ  তের রছ ফির র র েীমারে। 
 খ ও তরারমর েম্রা  হ ফ  জুফল্য়াে ফেজার। তরামা  তে াবাফহ ীর প্রিা  তে ােফ  
ফহরেরব ফ ফ   খ  দাফেরয় তব ারে । োরা দুফ য়া। ফির র র রাজা তকফেরবল্া   ার 
কারছ যুরে তহরর ফেরয় তরারমর বেয া স্বীকার করর ফ রয়রছ । ফকছুফদ  বারদ তদরে 
ফিরর যা  জুফল্য়াে ফেজার। েরব তীকারল্ ফ ফ  ফ হ  হ । তরামা  তের র র েদেযরদর 
হার ।  ার মৃ ুযর োরে োরেই িম া দখরল্র ল্ াই শুরু হরয় যায় তরামা  োেকরদর 
মারে। স্বভাব ই দুবতল্ হরয় ের  তরামা  রাজেফক্ত।   ফদর  মারা তেরছ  ফির র র 
রাজা তকফেরবল্া ।  ার ভাইরো ফেমরবফল্  বরেরছ  ফেংহাের । তরামা  েফক্তর দুবতল্ 
অবস্থা তদরখ  ারদর রাজকর তদওয়া বন্ধ কররল্  ফেমরবফল্ । 
 
ফেমরবফল্র র তে ােফ  ফছরল্  তবল্াফরয়াে। বহু যুরে োরদফেত া তদফখরয় রাজার 
ফপ্রয়োত্র হরয়ফছরল্  ফ ফ । ওফদরক রাজেভায় এম  অর ক অমা য ও েভােদ ফছরল্  
যারা তবল্াফরয়ােরক একদম েহয করর  োরর    া।  ার তেৌভােয আর েমৃফে তদরখ 
ফহংোয় জুরল্–েুর  মরর    াাঁরা। তবল্াফরয়ােরক  ার েদ তেরক েফররয় তদবার জ য 
ওই েব অমা য ও েভােদরা  ার ফবরুরে এক ষ যন্ত্র কররল্ ।  াাঁরা েবাই ফমরল্ 
রাজার কারছ ফেরয় তবল্াফরয়ারের  ারম ফমরেয অফভরযাে জাফ রয় বল্রল্  তয রাজারক 

http://www.bengaliebook.com/


 সিমবেসিন ।  উইসিয়াম শেকিসিযর । কবমসি 

2 

www.bengaliebook.com 
 

 

েফররয় ফদরয় ফেংহাের  বোর জ য তবল্াফরয়াে তোের  ষ যন্ত্র করররছ  তরামা রদর 
োরে।  ারদর অফভরযাে ে য বরল্ প্রমাণ করর   ারা রাজার কারছ ফকছু জাল্ 
প্রমাণেত্র তেে কররল্ ।  ারদর অফভরযাে েফ য বরল্ তমর  ফ রল্  ফেমরবফল্ । ফ ফ  
তবল্াফরয়ারের তে ােফ র েদ, জফমদাফর, ফবষয় েম্পফি,  াকা-কফ  েবফকছু তকর  ফ রয় 
তদে তেরক  াফ রয় ফদরল্   ারক। রা ারাফ  েবফকছু খুইরয় েরের ফভখাফর হরয় তেরল্  
ফ রেরাি তবল্াফরয়াে। তদে তছর  চরল্ যাবার আরে প্রফ জ্ঞা করর তেরল্  েময়-েুরযাে 
এরল্ একফদ  ফ ফ  এই অ যারয়র প্রফ রোি ত রব । ফেমরবফল্র র রাজরের েীমা া 
তছর  ওরয়ল্রের জঙ্গরল্ ফেরয়   ু   ারম আো া ো রল্  ফ ফ । 
 
রাজা ফেমরবফল্  ফছরল্  দুই েুরত্রর জ ক–একফ র  াম ফেরভফরয়াে আর অ যফ র  াম 
আরফভররোে। বর া ফেরভফরয়ারের বয়ে  খ  ফ   আর তছার া আরফভরেরারের এক। 
 ারদর উভরয়র তদখারো ার ভার ফছল্ ইউফরদাইল্  ারম এক েুন্দরী যুবফ র ওের। 
 
এফদরক ফকন্তু ফ েচুে হরয় বরে রইরল্   া তবল্াফরয়াে। েবার অল্রি ফ ফ  তোের  
তদখা কররল্  ইউদাইরল্র োরে–অর ক প্ররল্াভ  তদফখরয় হা  কররল্   ারক। 
তবল্াফরয়ারের ফ রদতরে ফেমরবফল্র র তছরল্ দুফ রক রাজপ্রোদ তেরক চুফর করর 
ইউফরদাইল্  ারদর ফ রয় এরল্  ওরয়ল্রের জঙ্গরল্ তবল্াফরয়ারের তোে  আো ায়। 
এরের তবল্াফরয়াে ফবরয় কররল্  রাজবাফ র িাই ইউফরদাইল্রক। ফ রজর তছরল্র মর া 
 ারা মা ুষ করর  ল্ােরল্  রাজার তছরল্ দুফ রক–তেই োহা -তঘরা ওরয়ল্রের জঙ্গরল্। 
 ারা তছরল্দুফ র   ু   াম ফদরল্  েফল্র ার আর ক ওয়াল্। 
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হারার া তছরল্ দুফ র অর ক তখাাঁজ-খবর কররল্  রাজা ফেমরবফল্ । ফকন্তু তকাোও 
 ারদর েন্ধা  তেরল্   া। ফকছুফদ  বারদ রাফ  এক ক যা েন্তার র জ  ী হরল্ । রাজা 
 ার তমরয়র  াম রাখরল্  আইরমরজ । তে জন্মাবার ফকছুফদ  বারদই মারা তেরল্   ার 
মা। 
 
  
 
 ারের এক এক করর অর ক বছর তকর  তেরছ। ওরয়ল্রের জঙ্গরল্ োফল্  তেই দুই 
রাজেুত্র আজ েূণত যুবক। তয িাইমা ইউফরদাইল্  ারদর ফ রজর তছরল্র মর া মা ুষ 
করর তেরছ  ফ ফ  বহুফদ  আরেই ে  হরয়রছ । তবল্াফরয়াে ফকন্তু এখ ও তবাঁরচ 
আরছ । জঙ্গরল্ আো া বাাঁিার ের তেরকই ফ ফ  ফ রজর   ু   াম ফ রয়রছ  মেতা । 
তেই  ারমই ফ ফ  েফরফচ   ার োফল্  েুত্ররদর কারছ। বাবার মর াই  ারা  ারক 
মার , ভফক্ত-শ্রো করর। ফ ফ ও  ারদর ফ জ েন্তার র মর াই ভারল্াবারে ।  ারদর 
আেল্ েফরচয় তোে  তররখ ফ ফ   ারদর এম  ফেিা ফদরয়রছ  যার  ভফবষযর   ারা 
আদেত রাজা হরয় উঠর  োরর। এফদরক   ফদর  েূণত যুবফ  হরয় উরঠরছ রাজা 
ফেমরবফল্র র তমরয় রাজকুমারী আইরমরজ । তে শুিু রূেফে আর গুণব ীই  য়,  ার 
স্বভাবও খুব  ম্র।  ার আত্মমযতাদারবাি খুবই প্রবল্। রাজার অব তমার  তেই তয 
ফেংহাের  বেরব  া জার  েবাই। 
 
হঠাৎ এই বুর া বয়রে কী তখয়াল্ চােল্ রাজা ফেমরবফল্র র মাোয়, ফ ফ  ফবরয় করর 
বেরল্  এক ফবিবা মফহল্ারক। তেই মফহল্ার আবার আরের েরির এক তছরল্ ররয়রছ–
 াম তলার  । বয়রে যুবক তেই তছরল্ তলার  । শুিু ফবরবকহী ই  য়, তে ভয়ংকর 
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তল্াভী এবং চফরত্রহী । তহ  অেরাি ত ই। যা এই বয়রে তে কররফ । তকার র র োরে 
আইরমারজর র ফবরয় হরল্ ভফবষযর  তেই ফির র র ফেংহাের  বেরব, এই েফরকল্প া 
মাোয় তররখই তেই মফহল্া রাজা ফেমরবফল্র র োরে তপ্রম-ভারল্াবাোর এম  অফভ য় 
করর যার  ফ ফ  বািয হ  মফহল্ারক ফবরয় করর । 
 
ফবরয়র ের   ু  রাফ  রাজপ্রোরদ এরে আইরমারজ রক ফ রজর বরে ফ রয় আোর জ য 
ফমফি মিুর বযবহার করর  ল্ােরল্ । অ যফদরক আইরমারজর র  ারম ফ ফ  রাজার কারছ 
এম  েব ফমরেয অফভরযাে জা ার  ল্ােরল্  যার  রাজা  ার উের চর  যা । আর 
তেই োর  ভারব । তয  ার তমরয়রক   ু  রাফ  ফ রজর তমরয়র মর াই তেহ করর । 
রাজা যখ  তমরয়রক বকা-োকা করর   খ  রাফ  এম  ফমফি-ফমফি কো বরল্ 
আইরমারজ রক োস্তু া তদ  যার   ার উের আইরমারজর র ভফক্ত-শ্রো তবর  যায়। 
 
ফকন্তু এ েব করা েরেও রাফ র েফরকল্প া েিল্ হবার তকা ও েম্ভাব া তদখা যারে 
 া। তলার   তয ক  বর া েয় া   া বুের  বাফক ত ই আইরমারজর র।  াই শুিু 
তলার    য়,   ু  রাফ রকও এ  ুকু ফবশ্বাে করর   া আইরমরজ । মা ও তছরল্ 
উভরয়ই  ার ঘৃণার োত্র। রাজারক এম  বরে এর রছ    ু  রাফ  তয এখ  ফ ফ  
চাইরছ  আইরমারজর র োরে ফবরয় তহাক তলার র র। ফকন্তু আইরমারজ   ারা বাবারক 
েরােফর বরল্ ফদরয়রছ তে বরং োরাজীব  কুমারী োকরব,  বুও  ারা হাল্ ছার  ফ । 
 ারা তলার  রক বরল্ ফদরয়রছ  তে তয  েবেময় তচিা করর কী ভারব আইরমারজ রক 
খুফে করা যায়,  ার ম  জয় করা যায়। 
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ওফদরক রাজা, রাফ  আর তলার   তকউ ফকন্তু  খ ও েযতন্ত জা র  োরর ফ  তয  ার 
মর র মর া তপ্রফমকরক খুাঁরজ তেরয়রছ আইরমারজ । তে তপ্রফমরকর  াম োেেুমাে। 
একেময়  ার বাবা বীর ফল্ওর  াে ফছরল্  রাজা ফেমরবফল্র র তে ােফ । এক যুরে 
ল্ াই করর  ফেরয় মারা যা  ফল্ওর  াে। অর ক আরেই  ার স্ত্রী একফ  েুত্রেোর র 
জন্ম ফদরয় মারা যা । তেই অ াে েুত্র েেেুমােরক ল্াল্ -োল্র র জ য ফ রজর কারছ 
ফ রয় আরে  রাজা ফেমরবফল্ ,  ার তমরয় আইরমারজর র োরে তল্খা-ে া ফেরখ তে 
বর া হরয় উঠল্। তযৌবর  ো ফদরয় যুেফবদযাও ফেরখ ফ ল্ তে। তছার ারবল্া তেরকই  ার 
বযফক্তে, ে  া, অিযবোয় তদরখ  ার প্রফ  আকৃি হরয়ফছল্ আইরমারজ । তযৌবর  ো 
ফদরয়  ারা এরক অেররক ভারল্ারবরে তিল্ল্।  ারের েবার অরোচরর একফদ  ফবরয় 
করর তিল্ল্।  ারা। ফকন্তু অর ক তচিা েরেও আইরমারজর র ফবরয়র খবর া চাো রইল্ 
 া। রাফ র কারছ। েময়-েুরযাে বুরে একফদ  খবর া রাজার কার   ুরল্ ফদরল্  ফ ফ । 
 
আইরমারজ  তোের  োেেুমযােরক ফবরয় করররছ শুর  ত রল্-তবগুর  জ্বরল্ উঠরল্  রাজা 
ফেমরবফল্ । োেেুমযােরক রাজেভায় ত রক এর  ফ বতাে  দণ্ড ফদরল্ ।  ারক আরদে 
ফদরল্  এই মুহূর ত ফির   তছর  চরল্ তযর  হরব এবং ভফবষযর  আর কখ ও তিরা 
চল্রব  া – াহরল্ প্রাণদণ্ড হরব। 
 
রাজার এই অমা ফবক আচরণ বািয হরয় েহয করর  হল্ আইরমারজ রক, কারণ তকা ও 
ফকছু করার উোয় ফছল্  া  ার। এই েফররবরে ভারল্া মা ুষ োজর  চাইরল্  রাফ । 
আইরমারজর র জ য তয  দুুঃরখ  ার প্রাণ তকাঁরদ উঠরছ এই ভাব তদফখরয় ফ ফ  
আইরমারজর র োরে োেেুমযারের তোের  তদখা করার বযবস্থা কররল্ । 
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ফবদায় তদবার েময় আইরমারজ   ার হার র আঙুল্ তেরক একফ  আংফ  খুরল্ ফ রয় 
েফররয় ফদরল্  োেেুমযারের আঙুরল্। এবার েেেতমাে একরজা া বাল্া  ার স্ত্রীর হার  
েফররয় ফদরয় বল্রল্ , েৃফেবীর তযখার ই োফক  া তক , আফম কখ ও ভুল্র  োরব  া 
ত ামায়। এই বাল্া তজা া আমার মারয়র সৃ্মফ । এরক েযরে রাখরব। এই বরল্ 
োেেুমাে ফবদায় ফ রল্  আইরমারজর র কাছ তেরক। ফ বতাে  দণ্ড মাোয় ফ রয় তরারমর 
েরে রও া হরল্  োেেুমযাে। আর বাবার প্রাোরদই ররয় তেল্ আহরমারজ । 
 
ফির   তছর  চরল্ তেল্ োেেুমাে। তে চরল্ যাবার ের রাজা-রাফ  তলার  রক ত রক 
বল্রল্  তে তয  ধিযত িরর আইরমারজর র োরে তমল্ারমো করর।  ারক আরও 
তবাোরল্  এইভারব তমল্ারমো কররল্  রবই তে আইরমারজর র ম  জয় করর  োররব 
কারণ োেেুমযারের োরে আর  ার তদখা হরব  া।  ার অ ুেফস্থফ র  তলার  রকই 
ভারল্াবাের  শুরু কররব। আইরমারজ , আর একফদ   ারক ফবরয় করর ও রাফজ হরব। 
এেব যুফক্ত মর  িরল্ তলার র র। তে এই আোয় ধিযত িরর োকর  রাফজ হল্ তয 
তেষরমে আইরমারজর র মর র েফরব ত  হরব। 
 
তরারম আোর ের োেেুমাে আশ্রয় ফ ল্  ার বাবার এক েুররার া বনু্ধর কারছ। ফ ফ  
 ারক েফরচয় কফররয় ফদরল্  তরারমর অফভজা  আর েম্রার ন্ত বংেীয় যুবকরদর োরে। 
 
যা েচরাচর হরয় োরক তেই ফ য়ম তমর ই  রুণ যুবরকরা প্রায়ই ফ রজরদর মরিয 
আরল্াচ া কর   ারীর তপ্রম-ভারল্াবাো ফ রয়। একফদ  আয়াফকরমা  ারম এক যুবক 
বল্ল্ েৃফেবীর তয তকা ও তমরয়র োরেই তে তপ্রম-ভারল্াবাো চাফল্রয় তযর  োরর। তে 
কো শুর  োেেুমাে প্রফ বাদ করর বল্ল্ আহরমারজ  এর বযফ ক্রম। স্বামী ছা া আর 
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কারও োরেই তপ্রম-ভারল্াবাোর েম্পকত ের   ুল্রব  া তে। তে কো শুর  বাফজ িরর 
আয়াফকরমা বল্ল্ তে ফির র  ফেরয় আইরমারজর র োরে তপ্রম-ভারল্াবাো কররব। আর 
 ার প্রমাণ এর  তদখারব  োেেুমযােরক। তে যফদ প্রমাণ তদখার  োরর  াহরল্ই বাফজ 
ফজ রব,  ইরল্  য়। আইরমারজর র উের অোি ফবশ্বারের দরু  োেেুমাে তহরেই 
উফ রয় ফদল্ আয়াফকরমার কো। োরে োরে তে রাফজ হরয় তেল্ বাফজ িরর । 
 
এর ফকছুফদ  বারদ েফ য েফ য আয়াফকরমা এরে তদখা করল্ ফির র র রাজা 
ফেমরবফল্র র োরে। যফদও অর কফদ  িরর তরামরক রাজকর তদওয়া বন্ধ করররছ  
ফেমরবফল্ ,  বুও তরারমর েম্মার র কো মর  তররখ ফ ফ   ারক োদরর গ্রহণ কররল্  
রাজেভায়। োেেুমযারের স্ত্রী আইরমারজর র োরে  ার আল্াে-েফরচয় হল্। 
 
আয়াফকরমা  ার স্বামীর বনু্ধ শুর  আইরমারজ  খুাঁফ রয় খুাঁফ রয়  ার স্বামীর তখাাঁজ-খবর 
ফ রল্ । 
 
োমা য আল্ােচাফর ার ের আয়াফকরম বুের  োররল্  েুরুরষর ফমফি কোয় ভুরল্ ফেরয় 
তয িরর র তমরয়রা েহরজই েুরুরষর তপ্ররম ের , তমার ও তে িরর র তমরয়  য়। 
আইরমরজ । ফকন্তু তে যফদ আইরমারজর র োরে  ার তপ্ররমর প্রমাণস্বরূে তকা ও ফকছু 
 া ফ রয় যায়,  াহরল্ বাফজর  তে ত া প্রচুর  াকা হার তবই, তেই োরে েবার 
উেহারের োত্র হরব। অর ক তভরব-ফচরন্ত তে ফঠক করল্ আইরমারজর র ফবশ্বারের 
েুরযাে ফ রয় তে  ারক ঠকারব। তরারম ফিরর যাবার আরের ফদ  আইরমারজর র োরে 
তদখা করর আয়াফকরমা বল্ল্ তদরে ফিরর ফেরয় েম্রা রক উেহার তদবার জ য তে ফকছু 
দাফম ফহরর রে ফকর রছ, ফকন্তু চুফর যাবার ভরয় তেগুফল্ েরাইখা ায় ফ রজর কারছ রাখর  
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োহে োরে  া। অ ুগ্রহ করর আইরমারজ  যফদ মফণ-মুরক্তা তবাোই তেই বাক্স া এবং 
রার র জ য  ার কারছ তররখ তদয়,  াহরল্ খুবই ভারল্া হয়। েরফদ  েকারল্ তে 
অবেযই বাক্স া ফ রয় যারব। স্বামীর বনু্ধর এই অ ুররাি অগ্রাহয করর  োরল্  া। তে 
রাফজ হল্ এক রার র জ য বাক্স া ফ রজর কারছ রাখর ।  ারক ি যবাদ জাফ রয় খুফে 
মর  হাের  হাের  েরাইখা ায় ফিরর তেল্ আয়াফকরমা। 
 
ফকছুিণ বারদ আইরমারজর র তোবার ঘরর এক া বর াের া বাক্স এর  হাফজর করল্ 
েরাইখা ার তল্ারকরা।  ারা আইরমারজর র ফ রদতে অ ুযায়ী বাক্স া ঘররর একরকারণ 
 াফমরয় তররখ  ার কাছ তেরক ফবকফেে ফ রয় ফবদায় ফ ল্। 
 
িীরর িীরর রা  েভীর হল্। োঢ় ঘুরম আেন্ন হরয় ে ল্ আইরমরজ । ফঠক তে েময় 
বারক্সর ঢাক া খুরল্ বাইরর তবফররয় এল্ আয়াফকরমা। তোবার ঘররর চারোে া ভারল্া 
করর তদরখ ফ ল্ তে। জা াল্ার েদতার রং, তদওয়ারল্র রং, ঘরর কী কী আেবাবেত্র 
ররয়রছ, তে েব খুফ রয় তদরখ ফ ল্ আয়াফকরমা।  ারের আরে আরে আইরমারজর র হা  
তেরক খুরল্ ফ ল্ োেেুমযারের তদওয়া বাল্া দুর া।  ারের বারক্সর ফভ র ঢুরক 
আয়াফকরমা তভ র তেরক বন্ধ করর ফদল্ বারক্সর ঢাক া। 
 
আরে তেরকই প্রচুর বকফেে ফদরয় েরাইখা ার তল্াকরদর ফঠক করর তররখফছল্ 
আয়াফকরমা! েরফদ  েকারল্  ার ফ রদতেমর া আবার এরে হাফজর হল্ েরাইখা ার 
তল্ারকরা। আইরমারজর ার তোবার ঘরর ঢুরক তেই বাক্স া  ারা কারি  ুরল্ ফ রয় চরল্ 
তেল্ েরাইখা ায়। ফকছুিণ বারদ আইরমারজর র বাফ র  এরে  ারক ি যবাদ জা াল্ 
আয়াফকরমা। 
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যোেমরয় তরারম তেৌঁরছ তেল্ আয়াফকরমা! ঘুমন্ত আইরমারজর র হা  তেরক খুরল্ আ া 
বাল্া দুর া েেেুমযােরক তদরখাল্ তে। ফমরেয করর তে েবার োমর  বল্ল্ তয তে 
আইরমারজর র োরে শুরয় োরারা  কাফ রয়রছ। োেেুমযারের ফবশ্বাে অজতর র জ য তে 
 ারক আইরমারজর র তোবার ঘররর খুাঁফ - াফ  বণত া ফদল্।  ার কো শুর  ফবস্মরয় 
অবাক হরয় তেল্ োেেুমাে,  ার মাোয় (,, ফজ ে ল্। তে তভরব তেল্  া। কী করর 
আইরমারজ   ার মারয়র হার র বাল্ারজা া যা ফক া তে ফ রজ েফররয় ফদরয়ফছল্  ার 
হার , খুরল্ আয়াফকরমারক ফদর  োরর! োেেুমযারের মর  আর তকা ও েরন্দহ রইল্  া 
তয  ার স্ত্রী অে ী, কুল্ া। তে ভাবর  ল্ােল্। কী করর আইরমারজ রক উেযুক্ত োফে 
তদওয়া যায়। 
 
  
 
জুফল্য়াে ফেজাররর মৃ ুযর ের েরই প্রচণ্ড িম ার ল্ াই শুরু হরয়ফছল্ তরারমর 
োেকরদর ফভ র। যোরীফ  তে ল্ াই একফদ  ফমর ও তেল্। এবার তরারমর ফেংহাের  
বেরল্  জুফল্য়াে ফেজাররর ভারে অরেফভয়াে বা অোস্টাে ফেজার। ফেংহাের  বরেই 
অোস্টাে চাইরল্  েমে তদরে োকাোফকভারব তরামা  োে  প্রচল্  করর । তে েমরয় 
ফ্রারের  াম ফছল্ েল্।  খ  তরাম েম্রার র প্রফ ফ ফি ফহরেরব তে তদে োে  করর   
তরামা  তে ােফ  তকইয়াে লু্ফেয়াে। বহু বছর িরর ফির   রাজকর  া োঠার ার জ য 
েম্রা  অোস্টাে  াাঁর দূ  ফহরেরব ফির র  োঠারল্  তকইয়াে লু্ফেয়ােরক। 
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ফির র  এরে রাজা ফেমরবফল্র র োরে তদখা কররল্  তে ােফ  তকইয়াে লু্ফেয়াে। 
ফ ফ   রাজারক বল্রল্  তযেব রাজকর োও া আরছ  া েুররােুফর ফমফ রয় ফদর । ফকন্তু 
রাজা ফেমরবফল্  েফরষ্কার জাফ রয় ফদরল্  ফ্রােরক তকা ও রাজকর তদরব  া ফির  । 
 
 াহরল্ রাজা ফেমরবফল্ , যুরের জ য প্রস্তু  হ । আেফ –বরল্ েল্-এ ফিরর তেরল্  
তে ােফ  তকইয়াে লু্ফেয়াে। কীভারব ফির  রক আক্রমণ করা যায়। তে আরয়াজর  বযে 
রইরল্  ফ ফ । 
 
  
 
ফির র  োেেুমযারের বাফ -ঘর ফবষয়-েম্পফির তদখভাল্ কর   ার ফবশ্বে ভৃ য 
ফেোফ ও। একফদ  প্রভুর কাছ তেরক মুখবন্ধ এক া খাম তেল্ তে। খাম খুরল্ তদখল্ 
 ার  দুর া ফচফঠ ররয়রছ — একফ   ার  ারম আর অ যফ  আইরমারজর র  ারম। ফ রজর 
 ারম তল্খা ফচফঠ া ে ল্ ফেোফ ও।  ার  তল্খা আরছ, আমার স্ত্রী তয অে ী ও কুল্ া 
তে প্রমাণ আফম তেরয়ফছ ফেোফ ও। এই োরে  ার  ারম এক া ফচফঠ ফদল্াম।  ুফম তে া 
অবেযই  ারক ফদরয় তদরব। ওই ফচফঠর  তল্খা আরছ তে তয  তোের  আমার োরে তদখা 
করর ওরয়ল্রের জঙ্গরল্। 
 
এবার তো  কী করর  হরব ত ামায়।  ার  ারম তল্খা ফচফঠ া আইরমারজ রক ফদরয় 
বল্রব  ার োরে তদখা করার জ য েবার অল্রি আফম লু্ফকরয় ররয়ফছ ওরয়ল্রের 
জঙ্গরল্।  রব আফম ফকন্তু েফ য েফ য ওখার  যাব  া। আমার োরে তদখা করার অফছল্ায় 
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 ুফম আইরমারজ রক ওই জঙ্গরল্ ফ রয় ফেরয় হ যা কররব। আরা  ার রক্তমাখা জামা-
কাে  োফঠরয় তদরব আমার কারছ। আমার এ আরদরের তয  বযফ ক্রম  া হয়। 
 
আইরমারজ রক তল্খা তয তছার া ফচফঠ া খারমর মরিয ফছল্  া খুরল্ ফেোফ ও তদখল্ 
 ার  তল্খা ররয়রছ, ত ামার আদেতর  আফম তয কী ভীষণ অফস্থর হরয় উরঠফছ,  া ভাষায় 
বণত া করা েম্ভব  য় ফপ্ররয়। শুিু ত ামারক তদখার আোয় ফ বতাে  দণ্ড উরেিা কররও 
আফম েবার অরোচরর তরাম তেরক োফল্রয় এরে ত ামার জ য অরেিা করফছ 
ফমল্রিার তর কাছাকাফছ ওরয়ল্রের জঙ্গরল্।  ুফম অবেযই ফেোফ ওরক োরে ফ রয় আমার 
োরে তদখা কররব। 
 
ফচফঠ ের  ত া ফবস্মরয় হ বাক ফেোফ ও। বরল্ কী? আইরমারজ  অে ী, কুল্ া? 
ফদ রা  আইরমারজর র উের  জর রাখরছ ফেোফ ও। তে ফ রজর তচারখই তদখরছ। 
য ই ফদ  যারে োেেুমযারের উের আইরমারজর র ভারল্াবাো   ই  ীি হরয় 
উরঠরছ।  াহরল্ কীরের জ য মফ ব  ার স্ত্রীরক অে ী, বযফভচাফরণী বরল্ ভাবরছ ! হয় 
মফ ব  ার স্ত্রীরক ভুল্ বুেরছ ,   ুবা তকা ও তিররােবাজ তল্াক  ারক ভুল্ বুফেরয়রছ। 
— এ ফবষরয় তকা ও েরন্দহ ত ই ফেোফ ওর মর । 
 
মফ ব যখ  এম  এক া ফ ষু্ঠর আরদে ফদরয়রছ   ারক,  খ  আর চুে করর বরে 
োকরল্ চল্রব  া। ঠান্ডা মাোয় এম  এক া উোয় তবর করর  হরব যার  দুই কূল্ 
বজায় োরক। — মফ রবর আরদেও োল্  করা হয়। আর তেই োরে আইরমারজর র 
প্রাণ বাাঁরচ। আহরমারজ রক তল্খা মফ রবর ফচফঠ া তে  ার হার   ুরল্ ফদল্। 
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ফচফঠ া ের  আইরমারজর র মুরখ হাফে িুর  উঠল্।  ার ম -প্রাণ খুফের  ভরর উঠল্। 
যখ  তে জা ল্ শুিু  ারই োরে তদখা করার জ য তোের  তরাম তেরক োফল্রয় এরে 
ওরয়ল্রের জঙ্গরল্ আশ্রয় ফ রয়রছ   ার স্বামী। স্বামীর োরে তদখা করার উরেরেয 
তেফদ  েভীর রার  ফেোফ ওরক ফ রয় প্রাোদ তেরক তবফররয় ওরয়ল্রের জঙ্গল্ অফভমুরখ 
রও া হরল্  আইরমরজ । অর কিণ িরর হাাঁ ার ের  ারা এরে তেৌঁছারল্  ওরয়রল্রের 
জঙ্গরল্র েীমা ায় ফমল্রিার ত।  খ  আইরমারজ  ল্ি করর তদখরল্  ফেোফ ওর 
হাবভাব তয  তকম  তকম  ল্ােরছ। তয তকা ও কাররণই তহাক তে মাো ফ চু করর 
ররয়রছ, তকা ও কো বল্রছ  া। আইরমারজ  এর কারণ জা র  চাইল্ ফেোফ ওর 
কারছ। 
 
 খ  ফেোফ ও  ারক োেেুমযারের তল্খা তেই ফচফঠ া তদখাল্ যার   ারক হ যা করার 
ফ রদতে তদওয়া হরয়রছ। শুিু  ারক হ যা করাই  য়, োেেুমাে  ারক অে ী, কুল্ া 
বরল্রছ। এ কো তজর  ের ের করর তকাঁরে উঠল্ আইরমারজর র োরা েরীর। তে 
অে ী, বযফভচাফরণী? ফেোফ ওই ত া ফদ রা  তদখরছ স্বামীর অব তমার  তে অ য তকা ও 
েুরুরষর োরে কো বরল্   া, ফ বতাফে  স্বামীর কো তভরব োরারা  তচারখর জল্ তিরল্, 
তেফক া অে ী? আর েহয হল্  া আইরমারজর র। তে কাাঁদর  কাাঁদর  বল্ল্, 
েেেুমযারের তচারখ আফম যখ  অে ী, বযফভচাফরণী  খ  আর তবাঁরচ তেরক ল্াভ কী? 
এর তচরয় মরর যাওয়া ভারল্া; ফেোফ ও!  ুফম আর তদফর  া করর আমারক হ যা করর 
মফ রবর আরদে োল্  কর। 
 
ফেোফ ও বল্ল্, মফ ব বরল্ই তয আফম  ার অ যায় আরদে তমর  ত ব  া ভাবরব   া 
আেফ । আফম ফ ুঃেরন্দহ মফ ব আে ারক অ যায় েরন্দহ কররছ । আমার মর  হরে 
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ফকছুফদ  আরে আয়াফকরমা  ারম তয তল্াক া এখার  ওর বনু্ধ তেরজ এরেফছল্। তেই 
হয়র া তরারম ফিরর ফেরয় আে ার  ারম আরজ-বারজ কো বরল্ মফ রবর ম  
ভাফঙরয়রছ।  াই হয়র া ফ ফ  আে ার উের ফমরেয েরন্দহ কররছ । আেফ  ফ রাে 
হরব   া। ঈশ্বররর উের ভরো রাখু ! যা প্রকৃ  ে য  া একফদ  প্রকাে োরবই। 
  ফদ  োে হরয় অরেিা করু । আেফ । আমার মর  হয় আেফ  েুরুরষর ছদ্মরবরে 
তরারম যা ,  াহরল্ স্বামীর অরোচরর ওর োরে তেরক েবেময় ওর েফ ফবফির উের 
ল্ি রাখর  োররব ।  ারের েময় েুরযাে বুরে ওর ভুল্ িারণা তভরঙ ফদরয় েু রায় 
 ার োরে ফমফল্  হর  োররব । 
 
ফেোফ ওর েরামেত মর  িরল্ আইরমারজর র। ফকন্তু ো   া া াফ  তে তকাোয় োরব। 
েুরুরষর তোোক? এ েমেযা তদখা তদরব  া আরেই জার  ফেোফ ও।  াই আরে 
তেরকই একপ্রস্থ েুরুরষর তোোক তজাো  করর এর রছ তে। জঙ্গরল্র তভ র মোরল্র 
আরল্ায় তে েুরুরষর তবরে োফজরয় ফদল্ আইরমারজ রক। এবার তে বন্দরর ফেরয় 
জাহারজ তচরে োফ  তদরব তরারম। আর ফেোফ ও ফিরর যারব  ার প্রভুর প্রাোরদ। 
 
েুরুষরবেী আইরমারজর র হার  এবার এক া ওষুরির েুফরয়া  ুরল্ ফদল্ ফেোফ ও। ওই 
ওষুি া রাজার প্রিা  ফচফকৎেক কর তফল্য়ারের কাছ তেরক েংগ্রহ করর রাফ  তে া 
ফেোফ ওরক ফদরয় বরল্ফছরল্ , আই,তমারজর র তকা ও অেুখ হরল্ এ া খাইরয় ফদও 
 ারক। ফ রমরষই অেুখ তেরর যারব। 
 
ফেোফ ও অবেয রাফ র কোয় ফবশ্বাে করর ওষুি া ফ রয়ফছল্, ফকন্তু তে া তয ফবষ  া 
জা    া তে। রাফ র িারণা ফছল্ আইরমারজর র তকা ও অেুখ হরল্ ওই ওষুরির 
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েুফরয়া া  ারক খাইরয় তদরব ফেোফ ও।  ার িল্স্বরূে আইরমারজ  মারা যারব আর 
 ার তছরল্ তলার র রও ফেংহাের  বোর েে ফ ষ্কণ্টক হরব। ফকন্তু রাফ  জা র    া। 
ওই েুফরয়ার ওষুি া ফবষ হরল্ও  া খুব কমরজাফর। ওষুি া রাফ রক তদবার েময় 
ফচফকৎেক কর তফল্য়াে  ারক বরল্ তদ ফ  তয ওই ওষুি তখরল্ তদরহ মৃ ুযর ল্িণ তদখা 
তদরব,  রব ফকছুিণ বারদ ওই ল্িণ ফমফল্রয় ফেরয় তরােী েু রায় েুস্থ হরয় উঠরব। 
ইরে কররই ওষুরির এ গুরণর বযাোর া রাফ রক বরল্ ফ  ফচফকৎেক কর তফল্য়াে। 
 
ফবদায় ফ রয় ফেোফ ও চরল্ তেরল্ বন্দররর ফদরক রও া ফদল্ আইরমারজ । ফকন্তু তযর  
তযর  েে হাফররয় তিল্ল্ তে। ঘুরর  ঘুরর  হাফজর হল্ এক েভীর জঙ্গরল্। প্রাোদ 
তেরক তবফররয় আোর েময় তে োমা য খাবার োরে ফ রয় এরেফছল্,  া আরেই খাওয়া 
হরয় তেরছ।  ারের তেরক আর তের  দা া-োফ  ের ফ । খাবার  া তেরল্ এখ  
একোও চল্ার োমেতয ত ই  ার। এম  েময়  ার তচার খ ে ল্ োহার র োরয় এক 
গুহার উের। তকৌ ূহরল্র বরে এফেরয় তেল্ তে। গুহার ফভ রর ফেরয় তদখল্ মা ুষ 
োকার ফচহ্ন োকরল্ও তভ রর তকউ ত ই।  রব তেখার  প্রচুর খাবার-দাবার মজু  
ররয়রছ। িুিায় এ  কা র হরয় ের ফছল্ আইরমারজ  তয গুহার বাফেন্দারা ফিরর আো 
েযতন্ত অরেিা করর োকর  োরল্  া তে। হার র কারছ যা তেল্।  াই তখরয় ফ ল্। 
 ার ফকছুিণ বারদই ফিরর এল্ গুহার বাফেন্দারা — একজ  বুর া মা ুষ আর দুজ  
কমবয়ফে যুবক।  ারদর কারছ ফেরয় আইরমারজ  ফ রজর  াম বল্ল্ িাইর ল্। ফব া 
অ ুমফ র   ারদর খাবার তখরয় ত বার জ য মাি চাইল্ আইরমারজ , ফমফ রয় ফদর  
চাইল্ খাবাররর দাম।  ার কো শুর  অবাক হরয় তেল্ বুর া আর তেই দুই যুবক।  ারা 
জঙ্গরল্ ফেরয় ইরেমর া হফরণ আর অ যা য জার ায়ার ফেকার করর আর , দাম ফ রয় 
মাংে তক ার প্ররয়াজ  হয়  া। ইরে কররল্ িাইর ল্ আরও খাবার তখর  োরর, বরঞ্চ 
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 ার  খুফেই হরব  ারা। েুরুরষর ছদ্মরবেী অল্পবয়স্ক আইরমারজর র কো-বা তা আর 
আচার-আচরণ  ারদর ভারল্া তল্রে তেল্।  ারদর মর  হল্ ও তয  খুবই তমরহর োত্র। 
 
ওই দুই যুবক আেরল্ রাজা ফেমরবফল্র র দুই হারার া তছরল্ ফেরভফরয়াে আর 
আরফভররোে েম্পরকত ওরা আইরমারজর র দুই েরহাদর ভাই। আর বুর া মা ুষফ  হরল্  
রাজা ফেমরবফল্র র প্রাক্ত  তে ােফ  বীর তবল্াফরয়াে। মে   ারম ফ ফ  বহুফদ  িরর 
এই জঙ্গরল্র গুহায় বাে কররছ । বর র জন্তু-জার ায়ার ফেকার করর  ারদর মাংে 
আগুর  তোঁরক ফ ফ  ফ রজ খা  এবং তছরল্ দুফ রক খাওয়া । 
 
এফদরক আইরমারজ  অেুস্থ তবাি কররছ শুর   ারক ফবশ্রাম করর  বরল্ ফেকারর তবফররয় 
তেল্। গুহাবােীরা। তেেময় হঠাৎ মর  ে ল্  ার কারছ ত া ওষুি ররয়রছ। ওষুি া 
তদবার েময় ফেোফ ও বরল্ফছল্ অেুস্থ তবাি কররল্ তে তয  ওষুি া তখরয় ত য়।  াহরল্ 
অল্প ফকছুিরণর মরিয তে ভারল্া হরয় যারব। তে কো মর  ে ায় ো -োাঁচ  া তভরবই 
ওষুি া মুরখ েুরর ফদল্ আইরমরজ । ফকছুিণ বারদই মৃ ুযর ল্িণ িুর  উঠল্  ার 
তদরহ। ফেকার তেরক ফিরর এরে ফেরভফরয়াে আর আরফভরেরাে তদখল্ প্রারণর ফচহ্নমাত্র 
ত ই িাইর ল্-তবেী আইরমারজর র তদরহ। অফ  ফপ্রয়জর র মৃ ুযর  মা ুষ তযভারব দুুঃখ 
োয় তেভারব কাাঁদর  ল্ােল্  ারা। 
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এফদরক আইরমারজর র োফল্রয় যাবার খবর শুর  তররে জ্বরল্ উঠল্ রাফ র প্রেম েরির 
তছরল্ তলার  ।  ারক খুাঁজর  খুাঁজর  োেেুমযারের প্রাোরদ এল্ তে। প্রাোরদ ফেোফ ও 
তদরখই তে বল্ল্, তকাোয় আইরমারজ ? 
 
ফেোফ ও িরর ফ ল্ এ িরণ ফ শ্চয়ই আইরমারজ  জাহারজ তেৌঁরছরছ,  াই ফচন্তা-ভাব া 
 া কররই তে বরল্ ফদল্, ফমল্রিার তর জঙ্গরল্ তেরছ । আইরমরজ । 
 
তলার   জা র  চাইল্, তক ? তেখার  কী আরছ? 
 
ফেোফ ও জবাব ফদল্, ফ ফ  তেখার  স্বামীর োরে তদখা করর  তেরছ । 
 
তলার   বল্রল্ ,  ুফম োেেুমযারের এক া তোোক আমায় এর  দাও। ওই তোোক 
েরর আফম ফ রজ যাব ফমল্রিার তর বর । দূর তেরক আমায় ওই তোোরক তদখরল্ ফ রজ 
তেরকই হাফজর হরব আইরমারজ । 
 
তকা ও প্রফ বাদ  া করর ফেোফ ও  ার মফ রবর এক া তোোক এর  ফদল্ তলার  রক। 
তে  খ ই ওই তোোক োরয় চাফেরয় রও া ফদল্ ফমল্রিার তর জঙ্গরল্র ফদরক। ফকন্তু 
তেখার  তেৌঁরছ আইরমারজ  আর েেেতমাে–কাউরক তদখর  তেল্  া তলার  । এফদরক 
তবল্ফরয়ারের দুই োফল্  েুত্র ফেরভফরয়াে অরা আরফভররোে  খ  বর  ফেকার করর  
তবফররয়রছ। এই ফ জত  বর  একজ  অরচ া মা ুষরক তদরখ তকৌ ূহল্বে  এফেরয় এল্। 
 ারা। 
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তলার   ফচরকাল্ই অভদ্র আর বদরমজাফজ।  দুেফর রাজা-রাফ র তছরল্ বরল্ তে কাউরক 
ত ায়াক্কা করর  া। 
 
ফেকাফর দু-ভাইরক তদরখ িমরক উঠল্ তলের  , অযাই, তক ত ারা? ত ারদর  াম কী? 
ফব ী ভারব বরল্ উঠল্ ফেরভফরয়াে, আমারদর  াম ফেরভফরয়াে ও আরফভরোরাে। 
েু রায় িমরক উরঠ তলের   বল্ল্, জফ ে আফম রাজার তছরল্! ত ারদর এ  োহে 
মাো তহাঁ  করর অফভবাদ   া জাফ রয় ত ারা আমার োরে কো বল্ফছে? ত ারা ত া 
তদখফছ তবজায় অেভয আর জংফল্। 
 
তলার র র োরে োফল্  েুত্ররদর কো বল্র  তদরখ দূর তেরক তকৌ ূহল্ী হরয় ছুর  
এরল্  তবল্াফরয়াে। আফম রাজার তছরল্ কো া কার  তযর ই ফ ফ  িরর ফ রল্   ার 
এই বর  লু্ফকরয় োকার কো া তজর  ফেরয়ফছ  রাজা ফেমরবফল্ ।  াই ফ ফ  ধে য-
োমন্ত োফঠরয়রছ   ারক িরর ফ রয় তযর । েেস্ত্র তবল্াফরয়াে  রবাফর হার  ছুর  
এরল্ । তেখার  তলের র র োরে  ার  ুমুল্ ল্ াই তবরি তেল্। ফেরভফরয়াে এবং 
আরফভররোেও এফেরয় এরল্  তলার র র োরে ল্ াই করর ।  ারদর েফম্মফল্  
আক্রমরণর োরে এাঁর  উঠর   া তেরর মারা তেল্ তলার  ।  ার মাো া তকর  ফ রয় 
ফেরভফরয়াে ছুর  তিরল্ ফদল্ ফ ক ব ী এক  দীর জরল্। 
 
এফদরক রাফ র তদওয়া ফবরযযর িম া ফকন্তু   িরণ তকর  তেরছ। জ্ঞা  ফিরর এরেরছ 
আইরমারজর র। জ্ঞা  ফিরর তের ই তে তবফররয় এল্ গুহার বাইরর। তে তদখল্ ররক্ত 
তভরে যারে চাফরফদক আর  ার মারে ের  ররয়রছ এক া মুণ্ডহী  তদহ — যার েরর  
 ার স্বামী োেেুমযারের তোোক। তোোক তদরখই আইরমারজ  ফ ফশ্চন্ত হল্ ওই 
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মৃ রদহফ   ার স্বামী োেেুমযারের। তে িরর ফ ল্ োেেুমাে ফ শ্চয়ই  ার োরে তদখা 
করর  এরেফছল্ এবং এখার  এরে তকা ও গুপ্ত েত্রুর হার  ফ হ  হরয়রছ তে। তেই 
মুণ্ডহী  মৃ রদরহর উের আছর  ের  স্বামীর  াম িরর  ুকফররয় কাাঁদর  ল্ােল্ 
আইরমরজ । 
 
তেেময় ওই ব েে ফদরয় েল্ তেরক ফির   আক্রমণ করর  আেফছরল্  তরামা  
তে ােফ  তকইয়াে লু্ফেয়াে। কান্নার আওয়াজ ল্ি করর ফ ফ  এরে দাাঁ ারল্  
আইরমারজর র োমর । দূর তেরক এফদরক এ  ধে য তদরখ তবজায় ঘাবর  তেরল্ 
তবল্াফরয়াে ও  ার দুই েুত্র –কারদর ধে য  া বুের   া তেরর লু্ফকরয় ে রল্   ারা। 
কান্নার আওয়াজ ল্িয করর তে ােফ  লু্ফেয়াে এরে তদখরল্  একফ  মুণ্ডহী  তদহরক 
জফ রয় িরর অরোরর কান্না-কাফ  কররছ। একজ  েুরুষ। ফ ফ  েুরুষফ র েফরচয় 
জা র  চাইরল্ । তেই োরে ফ ফ  আরও জা র  চাইরল্  ওই মৃ রদহফ  কার। আর 
 ারক জফ রয় িরর তল্াকফ ই বা কাাঁদরছ তক । 
 
তে ােফ র প্ররের জবারব েুরুষরবেী আইরমারজ  জার াল্  ার  াম িাইর ল্। 
মৃ রদহফ   ার মফ রবর। জঙ্গরল্র মারে একদল্  াকা  এরে হ যা করররছ  ারক। 
 
মৃ  মফ রবর তোরক িাইর ল্রক এভারব কাাঁদর  তদরখ  ার প্রফ  মুগ্ধ হরল্  তে ােফ  
লু্ফেয়াে। ফ রজর চাকর ফহরেরব ফ ফ   ারক েরঙ্গ ফ রয় তযর  চাইরল্ । িাইর রল্র 
অ ুররারি ওই মৃ রদহফ  জঙ্গরল্র মারে কবর ফদল্ তে ােফ  লু্ফেয়ারের ধে যরা। 
তে ােফ র প্রোরব রাফজ হরয় িাইর ল্রবেী আইরমারজ ও তেল্  ার োরে। আর  া 
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ফেরয়ই বা তে কী কররব একল্া এই বর র ফভ র! স্বামীই যখ  তবাঁরচ ত ই  খ  তরারম 
ফিরর ফেরয় ল্াভ কী! 
 
এবার বীযত-ফবক্ররম তরামা  বাফহ ী োফেরয় ে ল্ ফির র র উের।  ুমুল্ ল্ াই তবরি 
তোল্ দু-তদরের মরিয। রাজা ফেমরবফল্  চুেচাে বরে রইরল্   া। যুরের জ য ফ রজর 
ধে যরদর োজারল্  ফ ফ । অেৎ চফরত্র আর েয় া  প্রকৃফ র তল্াক হরল্ও যুেফবদযা া 
ফকন্তু ভারল্াভারবই রপ্ত কররফছল্ রাফ র তছরল্ তলার  ।  ার উের যরেি ভরো ফছল্ 
রাজা ফেমরবফল্র র। ফকন্তু এই দুরযতারের েমরয় তে তয তকাোয় উি, ও হরয় তেল্  া 
তভরব তেরল্   া ফ ফ । 
 
এবার তলার র র অভাব েূরণ করর  এফেরয় এল্ তবল্াফরয়ারের দুই োফল্  েুত্র 
ফেরভফরয়াে আর আরফভররোে।  ারা তয রাজা ফেমরবফল্র র েুত্র এ কো  া তজর ও 
 ারা োিারণ ধেফ ক ফহরেরব তযাে ফদরয়ফছল্ রাজার ধে যদরল্াাঁ — তবাল্াফরয়ারের 
ফ রদতরেই  ারা তে া কররফছল্। তবল্াফরয়াে  ারদর বুফেরয়ফছরল্  েত্রু যখ  তদে 
আক্রমণ করররছ  খ  েবার উফচ  বযফক্তে  স্বােতরক মর  ঠাই  া ফদরয় তদরের 
স্বািী  া রিার জ য যুরে তযাে তদওয়া। 
 
ওফদরক তকউ জার   া ফির র র োরে ল্ াই করর  তে ােফ  লু্ফেয়ারের ধে যদরল্র 
োরে এরেরছ োেেুমাে আর আয়াফকরমা ইফ মরিয যরেি েফরব ত  ঘর রছ োেেুমাে 
মর । ফেোফ ও তয  ার ফ রদতরে আইরমারজ রক হ যা করররছ তে খবর তেৌঁরছরছ  ার 
কার । তেই তেরক প্রচণ্ড অ ু ারের জ্বাল্ায় জুল্রছ তে। এ কাজ করর তে তয তঘার র 
অ যায় করররছ  া এখ  মরমত মরমত অ ুভব কররছ তে। তে ফেোন্ত ফ ল্ ফির র র হরয় 
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তরামা  ধে যরদর োরে ল্ াই করর তে প্রাণ তদরব।  াই একফদ  রার  েবার অল্রিয 
েফরব চাফষর োরজ ফিফ ে ধে যফেফবরর ফেরয় তযাে ফদল্ তে। 
 
দু-েরি প্রচণ্ড ল্ াই শুরু হল্ েরফদ  েকারল্। ল্ াই শুরু হওয়ার খাফ কিণ বারদই 
রাজা ফেমরবফল্  বফন্দ হরল্  তরামা রদর হার । এর ফকছুিণ বারদই ফেরভফরয়াে, 
আরফভররোে এবং চাফষরবেী োেেুমাে এবং তবল্াফরয়াে–এই চারজ  প্রচণ্ড ল্ াই করর 
েত্রুসের যর হা  তেরক মুক্ত কররল্  রাজারক। তেষ েযতন্ত এই চারজর র জ যই যুরের 
চাকা ঘুরর তেল্, তহরর তোল্ তরামা  ধে যরা। বফন্দ হল্  ারদর তে ােফ  তকইয়াে 
লু্ফেয়াে। তেই োরে বফন্দ হল্  ার চাকর িাইর ল্ এবং আয়াফকরমা। 
 
বফন্দ অবস্থায় রাজা ফেমরবফল্র র কারছ  ার চাকর িাইর রল্র জ য প্রাণফভিা চাইরল্  
তরামা  তে ােফ  তকইয়াে লু্ফেয়াে। তে েময় িাইর রল্র মুরখর ফদরক  াফকরয় রাজার 
মর  হল্  ার তমরয় আইরমারজর র মুরখর োরে এর মুরখর যরেি ফমল্ ররয়রছ।  ার 
উের রাজার মায়া ের  তেল্। ফ ফ  িাইর ল্রক মুফক্ত ফদরয় জা র  চাইরল্  যফদ  ার 
তকা ও প্রােত া োরক,  াহরল্ ফ ফ  যোোিয ভারব তে া েূরণ করার তচিা কররব । 
 
ফ ফ  িাইর ল্রক বল্রল্ , ত ামার তকা ও প্রােত া োকরল্ ফ ুঃেরকারচ বল্র  োর 
আমারক। বফন্দ ধে যরদর মরিয ফছল্ আয়াফকরম ইোরায়  ারক তদফখরয় িাইর ল্ 
বল্রল্ , মহারাজ! ওই তরামা  যুবকফ রক আফম ফকছু প্রে কর  চাই। অ ুগ্রহ করর 
আেফ  ওরক আরদে ফদ  োেেুমযাে েম্পরকত ও যা যা জার   া তয  আমারক খুরল্ 
বরল্। ও যফদ বল্র  অস্বীকার করর,  াহরল্ ওরক বািয করু । েফ য কো বল্র । 
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এবার আয়াফকরমার ফদরক  াফকরয় রাজা ফেমরবফল্  বল্রল্ , শু রল্ ত া এর কো!। 
যফদ ফ রজর ভারল্া চাও।  রব এর েব প্ররের উির দাও।  ইরল্ ত ামার উের 
অ যাচার করর  বািয হরব আমার ধে যরা। 
 
রাজার কো শুর  ভয় তেরয় তেল্ আয়াফকরমা। তে  ার অেরারির কো স্বীকার করর 
ফ ল্। তে বল্ল্ কীভারব আইরমারজর র ফবশ্বাে অজত  করর তে বারক্সর মরিয ঢুরক 
রার র তবল্া  ার ঘরর ফেরয় হা  তেরক বাল্া তজা া খুরল্ ফ রয়ফছল্–েব স্বীকার করল্ 
তে। 
 
চাফষর ছদ্মরবেী োেেুমাে তে েময় উেফস্থ  ফছল্ তেখার । আয়াফকরমার মুরখ েব কো 
শুর  তে দুুঃখ আর তবদ ায় এম ভারব তভরঙ ে ল্ তয ফ রজর েফরচয় আর তোে  
রাখর  োরল্  া। স্ত্রী আইরমারজর র  াম িরর তে হায় হায় করর  ল্ােল্। োরে োরে 
ফ রজর ভােযরক ফিক্কার ফদর  ল্ােল্ তে। রাজা ফেমরবফল্  খুব খুফে হরল্  যখ  ফ ফ  
জা র  োররল্  চাফষর ছদ্মরবেী এই বীর তযাোই োেেুমযাে। যুরে জয়ল্াভ করা আর 
ফ রজর মুফক্তর জ য এই যুবরকর বীররের কারছ ফ ফ  ঋণী। এরক েুরসৃ্ক  করর  হরল্ 
প্ররয়াজ  আইরমারজ রক এর হার   ুরল্ তদওয়া! ফকন্তু তকাোয়  ার তমরয় 
আইরমারজ ? ওফদরক চাফষর ছদ্মরবেী এই বীর যুবকফ ই তয  ার স্বামী োেেুমাে, তে 
কো তজর  আ রন্দ উৎিুল্প হরয় উঠরল্  আইরমারজ । তেইোরে  ার মর  ে ল্ 
বর র মারে তদখা তেই মুণ্ডহী  মৃ রদরহর কো–যার েরর  ফছল্ স্বামী োেেুমযারের 
তোোক। তেেব কো খুরল্ বল্ার ের আইরমারজ  জা র  চাইল্ বর র ফভ র োওয়া 
তেই মুণ্ডহী  তদহফ   রব কার? 
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এ কোর জবাব ফদর  এফেরয় এল্াফেরভফরয়াে, তবল্াফরয়ারের োফল্  েুত্র। তে বল্ল্ 
তলার   মারা যাবার ের তে  ার মাো া তকর   দীর জরল্ তিরল্ ফদরয়রছ। 
 
তে কো শুর  তররে ফেরয় ফেমরবফল্  জা র  চাইরল্  রাফ র তছরল্ তলার  ! তক হ যা 
করররছ  ারক? 
 
বুক িুফল্রয় ফেরভফরয়াে উির ফদল্, আফমই তমররফছ তলার  রক। 
 
কী বল্রল্!  ুফম তমররফছ। তলার  রক? ফেরভফরয়ারের কো শুর  তররে ফেরয়  ার ফদরক 
তচাখ োফকরয় রাজা বল্রল্ , এজ য আফম ত ামায় িমা করর  োরব  া। 
 
এবার এফেরয় এরে তবল্াফরয়াে বল্রল্ , ফকন্তু মহারাজ তয আে ার েৎ তছরল্রক হ যা 
করররছ তে যফদ আে ার ফ রজর তছরল্ হয়  াহরল্ও ফক িমা করর  োররব   া? 
 
অবাক হরয় রাজা বল্রল্ , কী বল্রছ  আেফ ? আমার ফ রজর তছরল্? এ কোর অেত 
কী? আর আেফ ই বা তক? 
 
যাওয়া দুই তছরল্ ফেরভফরয়াে অর আরফভররোে। এ েব কো শুর  আ রন্দ অিীর হরয় 
তেরল্  রাজা ফেমরবফল্ । ফ ফ  তবল্াফরয়ােরক িমা করর ফদরয়  ার বারজয়াপ্ত করা 
েমে েম্পফিফিফররয় ফদরল্  — আবার   ু  করর তে ােফ র েরদ বহাল্ কররল্  
তবল্াফরয়ােরক। এবার েেেুমযােরক কারছ ত র  ফ রয় আইরমারজর র হা   ার হার  
ফদরয় বল্রল্ , ফ ফ  ো রন্দ তমরয়রক  ার হার   ুরল্ ফদরে । 
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আইরমারজর র ফদরক  াফকরয় রাজা বল্রল্ , তছার ারবল্ায় হাফররয় ফেরয়ফছল্ ত ামার 
দুভাই। এ ফদ  বারদ ফিরর তেল্াম  ারদর। কারজই ত ামার আর রাজে োওয়া হল্ 
 া। 
 
তহরে আইরমারজ  বল্ল্, কার জ ত ই আমার রাজে তেরয়।  ার বদরল্ দু-ভাইরয়র তয 
তেহভারল্াবাো তেরয়ফছ, তে াই রাজে োওয়ার েমা । িাইর ল্ তেরজ তযফদ  বর র 
গুহায় ওরদর আশ্রয় তেরয়ফছল্াম, তেফদ  তেরকই ওরদর ভারল্াবাো তেরয়ফছ। 
 
েমে আত্মীয়-েফরজ রক ফিরর োবার আ রন্দ তরামা  বফন্দরদর মুফক্ত ফদরয় ফদরল্  রাজা 
ফেমরবফল্ ; তরামা  তে ােফ  তকইয়াে ফ রজ উরদযােী হরয় তরাম ও ফির র র মরিয েফন্ধ 
স্থাের র বযবস্থা কররল্ । এ েময় রাজার কারছ খবর এল্ আকফস্মকভারব মারা তেরছ  
রাফ । 
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