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আ মিডসািার নাইট’স মিি 
এথেন্স শহথে এক আইন ছিল। এই আইন বথল সেখানকাে নাগছেথকো ছনথেথেে 
পিন্দেই পাথেে েথে তাথেে সেথেথেে ছবথে কেথত বাধ্য কেথত পােত। সকাথনা সেথে 
বাথপে পিন্দ কো পােথক ছবথে কেথত অস্বীকৃত হথল, বাপ সেই আইন প্রথোগ কথে 
সেথেথক েৃতয যেথে পর্যন্ত েছেত কোে ক্ষেতা োখত। তথব ছকনা, সেথেো একটয -আধ্টয  
অবাধ্য হথলও, বাথপো োধ্ােণত সেথেে েৃতয যকােনা কেত না বথল, এই আইথনে 
প্রথোগও কোছিৎই হত। অবশয, বাপ-োথেো তাথেে কয োেী সেথেথক এই আইথনে েযেয 
সেখাথত িাড়থতন না। 
 
তথব একবাে এক ঘটনা ঘথটছিল। ইছেোে নাথে এক বৃদ্ধ এথেথন্সে তৎকালীন ছিউক 
ছেছেোথেে কাথি ছনথেে সেথে হাছেযোে ছবরুথদ্ধ অছিথর্াগ োনাথলন। ইছেোথেে ইথে 
ছিল, হাছেযো ছিথেছিোে নাথে এথেথন্সে এক েম্ভ্রান্তবংশীে র্যবকথক ছবথে করুক। ছকন্তু 
সে িালবােত লাইেযান্ডাে নাথে অপে এক এথেন্সীে র্যবকথক। তাই সে বাথপে আথেশ 
অোনয কথে। নযােছবিাে সিথে ইছেোে তখন এথলন ছেছেোথেে কাথি। োছব কেথলন, 
ওই ছনষ্ঠয ে আইনছট প্রথোগ কো সহাক তাাঁে সেথেে উপে। 
 
আত্মপক্ষ েেেযন কেথত ছগথে হাছেযো োনাথলা, ছিথেছিোে তাে েই সহথলনাথক 
িালবােত। সহথলনা এখনও ছিথেছিোেথক েনপ্রাণ ছেথে িালবাথে। ছকন্তু বাথপে 
আথেশ অোনয কোে এথহন েম্মানেনক কােণও ইছেোেথক টলাথত পােল না। 
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ছেছেোে েোলয োো ছিথলন। ছকন্তু সেথশে আইন েংথশাধ্থনে ক্ষেতা তাাঁে ছিল না। 
ছতছন শুধ্য হাছেযোথক িাে ছেন েেে ছেথলন। তাথক োছনথে সেওো হল, িাে ছেন পথেও 
র্ছে সে ছিথেছিোেথক ছবথে না কোে ছেদ্ধাথন্ত অটল োথক, তাহথল তাথক েৃতয যেথে 
েছেত কো হথব। 
 
লাইেযান্ডাে এই েব ঝয টঝাথেলাে কো শুথন খযবই ছবিছলত হথে পড়ল। ছকন্তু তখনই 
তাে েথন পথড় সগল, এথেন্স সেথক ছকিয েূথে বাে কথেন তাে এক োছে। ছনষ্ঠয ে 
আইনটা সর্থহতয  এথেথন্সে নগেেীোনাে বাইথে খাথট না, সেথহতয  সেখাথন পাছলথে সর্থত 
পােথল, সকউ আে হাছেযোথক তাে ইথেে ছবরুথদ্ধ সোে কেথত পােথব না। তাই েয ’েথন 
ছিক কেল, হাছেযো িয ছপিয ছপ তাে বাছড় সেথক পাছলথে আেথব আে তােপে তাো 
লাইেযান্ডাথেে োছেে বাছড় ছগথে তাো ছবথে কেথব। “শহে সেথক কথেক োইল েূথে সর্ 
বন েথেথি, সেখাথনই সতাোে েথে সেখা কেব। সেই সর্ বথন েথনাহে বেথন্ত আেো 
সহথলনাথক ছনথে হাাঁটথত সর্তাে,” লাইেযান্ডাে বলল। 
 
হাছেযো োনথন্দ োছে হথে সগল এই প্রস্তাথব। সে তাে েই সহথলনা িাড়া আে কাউথকই 
তাথেে পছেকল্পনাে কো োনাথলা না। সেথেো সপ্রথে পড়থল কী সবাকাই না হথে র্াে! 
সহথলনা কেল কী, েহা-অকৃতথেে েথতা েব কো ছিথেছিোেথক োছনথে ছেল। েইথেে 
েথে ছবশ্বােঘাতকতা কথে তাে পাওোে ছকিযই ছিল না। শুধ্য ছনথেে লম্পট সপ্রছেথকে 
ছপিয ছপিয বথন র্াওোে আনন্দটয কয  পাওোে আশা ছিল তাে, এই র্া। সে োনত 
ছিথেছিোে হাছেযোে সখাাঁথে র্াথবই। 
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সর্ বথন হাছেযো ও লাইেযান্ডাথেে সেখা কোে কো ছিল, সেই বনছট ছিল ‘পছে’ নাথে 
এক ধ্েথনে সিাট্ট েীথবে ছপ্রে ছবিেণথক্ষে। 
 
পছেোে ওথবেন ও পছেোছন টাইটাছনো তাাঁথেে োথোপাথোথেে ছনথে সেই বথন 
প্রথোেছবহাথে আেথতন। 
 
সর্ েেথেে কো হথে, সেই েেে পছেথেে এই সিাট্ট োো ও োছনে েথধ্য এক 
েযুঃখেনক কলহ উপছিত হথেছিল। েথনােে বথনে িাোথঘো িন্দ্রাথলাছকত পথে ছবহাে 
না কথে, তাাঁো ছনথেথেে েথধ্য ঝগড়াঝাছট কেছিথলন। আে তাইথত িে সপথে তাাঁথেে 
অনযগত িূতথপ্রথতে েল হাো ছেথে ওক-ছবছিে েথধ্য লযছকথে পথড়ছিল। 
 
েনান্তথেে কােণ ছিল, টাইটাছনোে িয ছে কথে আনা একছট সিাথটা সিথল। সিথলছটে ো 
ছিল টাইটাছনোে েই। সে োো র্াওোে পে, টাইটাছনো সিথলছটথক তাে ধ্াইথেে কাি 
সেথক িয ছে কথে এই বথন ছনথে এথে োনযষ কেছিথলন। আে ওথবেন সিথলছটথক ছনথেে 
বালকিৃতয ছনথোগ কেথত িাইছিথলন। 
 
সপ্রছেকর্যগথলে সর্ োথত বথন আোে কো, সেই োথতই টাইটাছনো তাাঁে োেেছখথেে 
ছনথে ভ্রেণ কেথত কেথত ওথবেন ও তাাঁে অনযিেথেে েযথখােযছখ হন। 
 
“সেযাৎস্নাথলাথক েূছতযেতী অকলযাণ তয ছে, সহ েেেত্তা টাইটাছনো,” বলথলন পছেোে। 
টাইটাছনো উত্তথে বলথলন, “সক? ছহংেযথট ওথবেন নাছক? পছেো, েূথে সেথকা। ওাঁে েথে 
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আোে েব েম্পকয ঘযথি সগথি সেথনা।” “সিাপোও!” বলথলন ওথবেন, “িয থল সর্ও না, 
আছে সতাোে স্বােী। এত োহে সতাোে, আোে েযথখ েযথখ কো বথলা! িয ছে কথে আনা 
ওই বাচ্চাটাথক োও। আছে ওথক আোে বালকিৃতয কথে োখব।” 
 
“সতাোে সে গুথড় বাছল,” টাইটাছনো বলথলন, “সতাোে এই সগাটা পছেোেয আোথক 
সবথি ছেথলও আছে সতাোে হাথত সিথলটাথক িাড়ব না।” এই বথল ক্রয দ্ধ োছন স্বােীে 
কাি সেথক েযখ ছিছেথে িথল সগথলন। ওথবেন বলথলন, “র্াও, সর্খাথন ইথে র্াও। ছকন্তু 
সেথন সেথখা, কাল েূর্য ওিাে আথগই আছে এই অপোথনে সশাধ্ তয লব।” 
 
ওথবেন সিথক পািাথলন তাাঁে ছপ্রে অনযিে তো প্রধ্ান পাষযে পাকথক। 
 
পাক ছিল এক েযষ্টয  িূত। সকউ সকউ তাথক িাকত ‘িালোনযষ িূত’ নাথে। আথশপাথশে 
গ্রােবােীথেে অছতষ্ট কথে সে েো সপত। কখনও গবযশালাে ঢয থক েযথধ্ে উপে সিথে 
সবড়াত। হালকা বােবীে রূপ ধ্থে িয ব লাগাথতা োখন েন্থথনে পাথে। সগাোছলনী োখন 
েন্থথনে সিষ্টা কেত। ছকন্তু পাক সেখাথন এেন নৃতয েযথড় ছেত সর্, তাে েব সিষ্টাই বৃো 
সর্ত। বাে সর্ত না গ্রাথেে ধ্াতয ছশল্পীোও। পাথকে েযষ্টয ছেথত তাো ছনষ্কাষণ তাথেে পথক্ষ 
েযুঃোধ্য হথে উিত। পড়ছশো এক েথে েে সখথত বেথল, পাক কাাঁকড়া-কাবাথবে 
আকাে ধ্ােণ কথে ঝাাঁপ ছেত েথেে গ্লাথে। সকাথনা িালোনযষ বযছড় িয েযক ছেথলই, তাে 
সিাাঁট ধ্থে ঝয থল পড়ত পাক। বযছড়ে ঝয থল-পড়া ছিবযক সবথে েব েে গছড়থে পথড় সর্ত। 
পথে বযছড় পড়ছশথেে কাথি ছনথেে েযুঃথখে বৃত্তান্ত সশানাথত সগথল, পাক এক হযাাঁিকাে 
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বযছড়ে বোে সতপাোটা সটথন ছনত। ধ্পাে কথে বযছড় পড়ত োছটথত। েবাই সহা সহা কথে 
সহথে উিত। সর্ন এত েোে আে ছকিযই সকাথনাছেন সেথখছন তাো। 
 
ওথবেন তাাঁে সখােথেোছে ছনশািে িৃতযছটথক িাক ছেথলন, “পাক, এছেথক এথো। সর্ 
িয লথক সেথেো ‘আলথেছেে সপ্রে’ নাথে িাথক, আোথক সেই িয ল এথন োও। সেই সিাট্ট 
লালথি িয লছটে েে সকাথনা ঘযেথন্তে সিাথখ সঢথল ছেথল, ঘযে িাঙাে পে সে প্রেে র্াথক 
সেথখ, তােই সপ্রথে পথড় র্াে। টাইটাছনো র্খন ঘযোথব, তখন আছে তাে সিাথখ সেই 
েে সঢথল সেথবা। ঘযে সেথক উথি সে প্রেে র্াথক সেখথব, ছেংহ, িালযক, বেোে বাাঁেে 
বা সনাংো বনোনযষ হথলও, তােই সপ্রথে পথড় র্াথব সে। তখন তাে সেথক বাচ্চাটাথক 
আোে কেব। তােপে ছবপেীত োেয প্রথোগ কথে তাে আথগে োেয ছিছেথে সনব 
আছে।” 
 
েযষ্টয ছে পাথকে খযব ছপ্রে ছিল। প্রিয ে েযষ্টয বয ছদ্ধে কো শুথন সে তাই আহ্লাথে আটখানা হথে 
িযটল িয ল আনথত। ওথবেন পাথকে েনয অথপক্ষা কেথিন, এেন েেে সেখথলন 
ছিথেছিোে ও সহথলনা বথন ঢয কথি। িয ছপিয ছপ তাথেে কো শুনথত লাগথলন ছতছন। ছপিয 
সনওোে েনয ছিথেছিোে খযব কড়া িাষাে সহথলনাথক ছতেস্কাে কেছিল। েৃেয প্রছতবাে 
কথে সহথলনা তাথক েথন কছেথে ছেছেল সর্, একছেন সহথলনাথকই ছিথেছিোে তাে 
েছতযকাথেে সপ্রছেকা বথল সেথন ছনথেছিল। ছিথেছিোে সহথলনাথক বনয েন্তুে েোে 
সিথড় ছেথে িথল সগল। সহথলনাও র্ত দ্রুত েম্ভব তাে ছপিয ছনল। 
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পছেোে েতযকাথেে প্রণেীথেে খযব িালবােথতন। সহথলনাে প্রছত তাাঁে েো হল। 
লাইেযান্ডাে বথলছিল, তাো সহথলনাথক ছনথে তাথেে েযথখে ছেথন এই বথন সবড়াথত 
আেত। ছিথেছিোে তখন িালবােত সহথলনাথক। হেত সেই েেথেই পছেোে তাথক 
সেথখ োকথবন। সে র্াই সহাক, পাক িয ল ছনথে এথল ওথবেন তাাঁথক বলথলন, “বথন 
একছট ছেছষ্ট এথেন্সীে সেথে এথেথি। তাে সপ্রছেকছট অতযন্ত অকৃতে। এই িয থলে 
একটা অংশ ছনথে র্াও। সিথলছটথক সেখথত সপথল, তাে সিাথখও এই সপ্রেেযধ্ােে একটয  
সঢথল ছেও। এেন েেে সকাথো র্খন সেথেছট তাে কািাকাছি োকথব। আে সখোল 
সেথখা র্াথত ঘযে সেথক উথি সেথেছটথকই আথগ সেখথত পাে সে। সেখথব, সিথলটা 
এথেন্সীে সপাষাক পথে আথি। তাই সেথখই ছিনথত পােথব।” হাত-পা সনথড় পাক 
োছনথে ছেল, সে েব োেথল সনথব। তােপে ওথবেন িয ছপিয ছপ সগল টাইটাছনোে 
ছনকয থে। টাইটাছনো সেখাথন ছবশ্রাে সনওোে সতাড়থোড় কেছিথলন। উিবাইন, োস্ক-
সোে আে ইগথলন্টাইথনে িাাঁথোোে ছনথি বযথনা টাইে লতা, কাউছিপ িয ল ও ছেছষ্ট 
িাথোথলট িয থলে সঝাথড়ে োঝখাথন ছিল টাইটাছনোে ছনকয েশর্যা। োথতে ছকিযটা েেে 
সেখাথন োথপে সখালে ঢাকা ছেথে ঘযোত টাইটাছনো। সখালেটা সিাথটা হথলও, 
টাইটাছনোে তাথতই সবশ িথল সর্ত। 
 
ওথবেন সেখথলন, োছন ঘযোথনাে পে সক কী কেথব, তাে ছনথেযশ পছেথেে ছেথে 
োখথিন টাইটাছনো। বলছিথলন, “সতাথেে েথধ্য সকউ োস্ক-সোথেে কয াঁছড়ে েথধ্য ঢয থক 
সপাকা োেছব। সকউ বােযথড়ে েথে র্যদ্ধ কথে তাে িােড়া িাছড়থে আনছব। সেই িােড়াে 
আোে িূথতথেে েনয োো বানাছব। সকউ নেে োখছব ওই হুথলাড়বাে পযাাঁিাটাে 
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উপে। সেছখে, ওে িাক সর্ন আোে কাথন না আথে। ছকন্তু েবাে আথগ আোথক একটা 
গান সশানা।” তখন পছেো তাথক এই গানছট সশানাথলা – 
 
তয ছে োপথক ছেি ছেথেথিা েয-েয ’খানা 
কাাঁটািয ো কথেথিা গাথেব; 
সগাোপ আে কানা-সপাকাো, েযষ্টয ছে সকাথো না, 
র্াও, র্াও, ঘযোন সোথেে োছনোথহব। 
ছিথলাথেল, ধ্থো তান, 
সশানাও একটা ঘযেপাড়াছন গান 
ঘযেপাড়াছন ঘযেপাড়াছন ঘযেপাড়াছন গান 
ক্ষছত নে, োেয নে, নে সকাথনা েন্তে 
সোথেে পছেোছনে কাথি আেযক ছনেন্তে 
োছে েথনাহো আে ঘযেপাড়াছন গান। 
 
এই ছেছষ্ট গানখাছন শুছনথে পছেো তাথেে োছনথক ঘযে পাছড়থে ছেল। তােপে িথল সগল 
সর্ র্াে কাে োেথত। ওথবেন ধ্ীথে ধ্ীথে এছগথে এথলন টাইটাছনোে কাথি। খাছনকটা 
সপ্রেেে সঢথল ছেথলন তাাঁে সিাথখ। বলথলন – 
 
“ছনদ্রািথে সেখথব র্াথক েবাে আথগ, 
তাে েথে বাাঁধ্া পড়থব সপ্রে-অনযোথগ।” 
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এবাে সেছখ কী কেথি হাছেযো। সে সতা বাথপে কো অোনয কথে ছিথেছিোেথক ছবথে 
না কোে ছেদ্ধাথন্ত অটল। তাই েৃতয যেে এড়াথত বাছড় সেথক পাছলথে বথন এথে সেখল, 
তাথক োছেে বাছড় ছনথে র্াওোে েনয অথপক্ষা কেথি লাইেযান্ডাে। ছকন্তু অথধ্যক পে 
সর্থত না সর্থতই ক্লাছন্তথত পা অবশ হথে এল তাে। লাইেযান্ডাে তাে খযব র্ত্ন কেত। 
তাই সে ছিক কেল, েকাল না হওো অবছধ্ বথনই ছবশ্রাে কেথব েয ’েথন। নেে িাথনযে 
উপে শুথে হাছেযো আে তাে ছকিযেূথে শুথে লাইেযান্ডাে ঘযছেথে পড়ল। এেন েেে পাক 
সেখথত সপল তাথেে। প্রিয ে কো ছেছলথে সে সেখল, এথেন্সীে সপাষাক পো এক র্যবক 
একছট েযন্দেী সেথেে ছকিযেূথে শুথে ঘযোথে। একেথে োকথলও, েয ’েথন শুথেছিল 
আলাো হথে। পাক িাবল, তাে প্রিয  এথেে কোই বথলথিন তাাঁথক। ঘযে সেথক উথি 
র্যবকছট েবাে আথগ সেথেছটথক সেখথব। তাই আে ছকিয না সিথব, তাে সিাথখই 
সপ্রেেযধ্ােে সঢথল ছেল পাক। ছকন্তু হল কী, হাছেযোে বেথল লাইেযান্ডাথেে সিাথখ পথড় 
সগল সহথলনা। সহথলনা সেখান ছেথে র্াছেল। ঘযে সিথঙ তাথক েবাে আথগ সেথখ 
লাইেযান্ডাথেে েন সেথক হাছেযোে প্রছত সপ্রে সগল উথব। োোবথল পড়ল সে সহথলনাে 
সপ্রথে। 
 
ঘযে সিথঙ আথগ হাছেযোথক সেখথল লাইেযান্ডােথক পাথকে এই িয থলে সখোেত ছেথত 
হত না। সে সতা আে তাে ছপ্রেতোথক বাড়ছত িালবােথত পাথে না। ছকন্তু কী আে 
কো! তাে কপাথল ছিল, ছনথেে েছতযকাথেে সপ্রছেকা হাছেযোথক িয থল বথনে েথধ্য 
োঝোথত একা সিথল অনয একছট সেথেে ছপিথন ধ্াওো কো! 
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েযঘযটনাটা কীিাথব ঘটল, তা বছল। সর্েনছট একটয  আথগ বলছিলাে, সহথলনা 
ছিথেছিোথেে েথে তাল ছেছলথে িলাে সিষ্টা কেছিল। ছিথেছিোে সতা তাথক সিথলই 
সেৌথড় সবড়াছেল। সেই সেৌথড় তাল সেলাথত পােছিল না সহথলনা। অল্পক্ষণ পথেই 
ছিথেছিোে তাে েৃছষ্টপথেে বাইথে িথল সগল। হথতােযে হথে একলা ঘযেথত ঘযেথত সে 
হাছেে হল সর্খাথন লাইেযান্ডাে ও হাছেযো ঘযোছেল। সহথলনা বথল উিল, “এ কী! এ সর্ 
লাইেযান্ডাে! োছটথত শুথে সকন? ঘযোথে? নাছক োো সগথি?” তােপে তাথক আলথতা 
কথে িয াঁথে বলল, “সোহাই আপনাে, সবাঁথি োকথল সিাখ সেথল তাকান।” লাইেযান্ডাে 
সিাখ সেথল িাইল। েথে েথে শুরু হল সপ্রেেথেে োেয। তক্ষয ছন লম্বািওড়া সপ্রথেে কো 
বথল সে সহথলনাে প্রছত সপ্রেছনথবেন শুরু কথে ছেল। বলল, সহথলনাে পাথশ হাছেযোথক 
েথন হে, োো পােোে পাথশ োাঁড়কাক। বলল, সহথলনাথক সপথত সে আগুথনে উপে 
ছেথে হাাঁটথতও োছে। আেও কত েকে সপ্রছেক-েযলি িাষণ ছেল সে। সহথলনা োনত, 
লাইেযান্ডাে তাে েই হাছেযোে সপ্রছেক ও পাছণপ্রােযী। ছনথেে েম্পথকয ওই েব কো শুথন 
তাে িাছে োগ হল। িাবল, লাইেযান্ডাে তাথক ছনথে েো কেথি। বথলই সিলল, “হাে! 
সকন েন্মালাে আছে? েকথলে উপহাথেে পােী হওোে েনয? ছিথেছিোে আোে ছেথক 
তাকাে না। িাল কথে কোও বথল না। সেটাই কী র্থেষ্ট নে? সেটাই কী র্থেষ্ট নে সর্ 
আপছন েশাই উথড় এথে আোে েথে এই েকে অপোনকে সখেযথে সপ্রোলাথপে নাটক 
েযথড় ছেথলন? লাইেযান্ডাে, আপনাথক আছে িদ্রথলাক েথন কথেছিলাে!”  োথগ োোে 
কোগুছল িয াঁথড় ছেথেই সোথে হাাঁটা ছেল সহথলনা। লাইেযান্ডাে ঘযেন্ত হাছেযোথক ছপিথন 
সিথল ছপিয ছনল তাে। 
 

http://www.bengaliebook.com/


 আ মিডসািার নাইট’স মিি ।  উইমিযাি শেকসমিযর । কমিমড 

10 

www.bengaliebook.com                                  সূমিিত্র 
 

 

ঘযে সেথক উথি ছনথেথক একা সেথখ খযব িে সপথে সগল হাছেযো। সে বথনে েথধ্য ঘযেথত 
লাগল। সে সতা োনত না সর্, লাইেযান্ডাথেে কী হথেথি বা সকাোে সগথল সে তাে সেখা 
পাথব। এছেথক ওথবেন সেখথলন, হাছেযো ও প্রছতদ্বন্দ্বী লাইেযান্ডােথক খয াঁথে না সপথে বৃো 
অথেষণ সিথড় ঘযছেথে পথড়থি ছিথেছিোে। পাকথক প্রশ্ন কথে ওথবেন বযঝথত পােথলন 
সর্, পাক িয ল সলাথকে সিাথখ সপ্রেেে সঢথলথি। তাই ছনথে ছগথে সর্ র্যবকছটথক ছতছন 
খয াঁেছিথলন, তাে সিাথখ সপ্রেেে সঢথল ছেথলন ছতছন। ছিথেছিোথেে ঘযে সিথঙ সগল। সে 
প্রেথেই সেখল সহথলনাথক। সেখাোে, লাইেযান্ডাথেে েথতা সেও সহথলনাথক উথেশয 
কথে সপ্রছেক-েযলি বকৃ্ততা ছেথত সলথগ সগল। ছপিন ছপিন িযথট এল হাছেযোও। পাথকে 
েযুঃখেনক িয থলে িথল এখন তাথক তাে সপ্রছেথকে ছপিন িযথট িযথট সবড়াথত হছেল। 
এছেথক োেযে বথশ লাইেযান্ডাে আে ছিথেছিোে েয ’েথনই সহথলনাথক উথেশয কথে সপ্রে 
ছনথবেন কেছিল তখন। 
 
সহথলনা সতা হতবাক! সে িাবল, লাইেযান্ডাে, ছিথেছিোে ও তাে এক েেেকাে েই 
হাছেযো ছেথল িক কথষ তাে ছপিথন সলথগথি। 
 
হাছেযোও সহথলনাে অবিা সেথখ অবাক। লাইেযান্ডাে ও ছিথেছিোে – েয ’েথনই তখন 
সহথলনাে স্তব কেথত বযস্ত। হাছেযো ছকিযথতই বযথঝ উিথত পােছিল না সর্, ছকথেে টাথন 
েয ’েথন এক েথে সহথলনাে ছেথক ঝয াঁথক পড়ল। 
 
একো অছিন্ন-হৃেে েই হাছেযো ও সহথলনা পেস্পেথক তখন সিাখা সিাখা বাকযবাথণ ছবদ্ধ 
কেথত লাগল। 
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সহথলনা বলল, “ছনেযো হাছেযো! তয ছেই সতাোে সপ্রছেক লাইেযান্ডােথক আোে ছপিথন 
ছেথেয সপ্রে ছনথবেন কোে েনয লাছগথেি। আে সতাোে অপে সপ্রছেক ছিথেছিোে, সর্ 
আোথক লাছে োেথত বাছক সেথখছিল, সে এখন আোথক বলথি সেবী, েলপছে, েযলযি, 
বহুেূলয, স্বগযীে! সকন? কােণ, তয ছেই তাথক পাছিথেি, আোে ছপিথন লাগথত! ছনেযো 
হাছেযো! েয ’েন পযরুষোনযথষে েথে হাত ছেছলথে সতাোে এই হতিাছগনী েইথেে ছপিথন 
লাগথত লজ্জা হে না সতাোে? আোথেে পািশালাে বন্ধয থেে কো িয থল সগথল? হাছেযো, 
কতছেন আেো এক আেথন বথে একেথে গান গাইতাে। একই েযথতা ছেথে োলা 
গাাঁেতাে। সোড়া সিছেিথলে েথতা সবথড় উথিছি আেো। আোথেে েয ’েনথক আলাো 
কো সর্ত না। আে আে, েয ’েন পযরুষোনযষথক হাত কথে েইথেে অপোন কো কী 
নােীেযলি কাে বথল সতাোে েথন হে?” 
 
হাছেযো বলল, “বাহ্! সতাোে এই ছেছষ্ট ছেছষ্ট কোগুছল সতা আোথক অবাক কেথি! আছে 
সতাোে ছপিথন সলথগছি? না তয ছে আোে ছপিথন সলথগি?” সহথলনা পালটা বলথল, “হযাাঁ, 
বথলা বথলা! োেথন গম্ভীে েযথখ আোথক কড়া কড়া কথে বথলা, আে আছে ছপিন 
ছিেথলই এথক অপথেে ছেথক সিাখ ছটথপ োও আে ছপিথন লাগাে েো সলাথটা! শেীথে 
ছবন্দযোে েো, েহে, িদ্রতা োকথল কী আে আোথক ছনথে এেন ছবশ্রী সখলা সখলথত 
পােথত?” 
 
হাছেযো আে সহথলনা ঝগড়া কেথত লাগল। এছেথক লাইেযান্ডাে আে ছিথেছিোে তাথেে 
সিথড় বথন ঢয কল, লড়াই কথে সহথলনাথক েে কোে অছিপ্রাে ছনথে। 
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পথে র্খন হাছেযো আে সহথলনাে সখোল হল সর্ সিথলো তাথেে সিথড় সগথি, তখন 
েয ’েথন ঝগড়া োছেথে বথনে েথধ্য ছনথেে ছনথেে সপ্রছেথকে েন্ধাথন ঘযেথত লাগল। 
 
পছেোে তাাঁে সিাট্ট পাকথক ছনথে তাথেে ঝগড়া শুনছিথলন। তাো িথল সর্থতই ছতছন 
পাকথক বলথলন, “এটা হে সতাে সোষ, নে সতাে বেোথেছশ!” পাক বলল, “ছবশ্বাে 
করুন, অন্ধকাথেে োো, িয ল হথে সগথি। আপছন বথলছিথলন, এথেন্সীে সপাষাক সেথখ 
সিথলছটথক ছিনথত। আছে তাই সেথখই িয ল কথেছি। তথব ছকনা, এই িয থলে েনয 
একটয ও েযুঃছখত নই। ওথেে ঝগড়াঝাছট সেথখ সবশ েো হথে।” ওথবেন বলথলন, 
“শুনছল সতা, লাইেযান্ডাে আে ছিথেছিোে েলর্যথদ্ধে উপর্যক্ত োেগা খয াঁেথত সগথি। 
আোে আথেশ েইল, োছেথক কয োশােন্ন কথে সে। সপ্রছেথকো এই কয োশাে পে 
হাোক। তাো সর্ন এথক অপেথক খয াঁথে না পাে। তয ই একেনথক তাে প্রছতদ্বন্দ্বীে গলাে 
িাক ছেছব। তাথক উেকাছব। সে শত্রুে ছপিয ছনথে েথন কথে সতাে ছপিয সনথব। ক্লান্ত না 
হওো পর্যন্ত তাথেে সিাটািযছট কোছব। তােপে তাো ক্লান্ত হথে ঘযছেথে পড়থল, 
লাইেযান্ডাথেে সিাথখ এই অপে িয থলে েেছট সঢথল ছেছব। এথত সহথলনাে প্রছত তাে 
আকষযণ নষ্ট হথে র্াথব। আবাে সে হাছেযোে প্রছত তাে পূবযথপ্রে ছিথে পাথব। সেথেেয ছটও 
তাথেে পিন্দেই পযরুষথক সপ্রছেক ছহথেথব পাথব। তখন এই েব ঘটনা তাথেে স্বপ্ন 
েথন হথব। আছে র্াই। সেছখ, টাইটাছনো আবাে সকান ছেছষ্ট সপ্রছেথকে সপ্রথে পড়ল!” 
 
টাইটাছনো তখনও ঘযোছেথলন। ওথবেন সেখথলন, একটা িাাঁড় বথনে েথধ্য পে হাছেথে 
সেখাথনই শুথে ঘযোথে। ছতছন বলথলন, “এই সিাাঁড়াই আোে টাইটাছনোে সপ্রছেক 
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হওোে সর্াগয!” এই বথল ছতছন িট কথে োেযবথল িাাঁথড়ে োোটা গাধ্াে েথতা কথে 
ছেথলন। তাে কাাঁথধ্ে উপে গাধ্াে োোটা োরুণ োছনথে সগল। তবয কােটা কোে েেে 
তাে ঘযে সিথঙ সগল। ওথবেথনে সকোেছত অবশয সে ধ্েথত পােল না। সোো িথল 
সগল ছনকয থে, সর্খাথন পছেোছন ঘযোছেথলন। 
 
সিাখ খযলথতই সেই সিাট্ট লালথি িয থলে োেযে বশ হথলন টাইটাছনো, “অথহা, সকাোকাে 
সেবেূত ও? তয ছে কী েযন্দে? আো, তয ছে কী সর্েন রূপবান, সতেনই বযছদ্ধোন?” 
 
সবাকা িাাঁড় বলল, “সকন, েহাশো? আপাতত এই বন সেথক বাে হওোে পে সবে 
কোে েথতা বযছদ্ধটয কয  সপথলই িথল র্াে!” 
 
সোহগ্রিা োছন বথল উিথলন, “তয ছে বথনে বাইথে সর্থত সিথো না। আছে োোনযা পছে 
নই। আছে সতাোথক িালথবথে সিথলছি। আোে েথে এথো। এখন আোে পছেো 
সতাোে সেবার্ত্ন কেথব।” 
 
তখন োছন তাাঁে িাে পছেথক নাে ধ্থে িাকথলন। এো হল েটেিয ল, লূতাতন্তু, েে ও 
েেথষ-বীে। 
 
োছন বলথলন, “এই িদ্রথলাথকে সেবা কে। হাাঁটাে েেে এাঁে আথগ আথগ র্া। এাঁে 
সিাথখে োেথন নৃতয কে। এাঁথক আঙয ে আে খযবাছন খাওো। আে এাঁে েনয সেৌিাক 
সিথঙ েধ্য িয ছে কথে আন।” তােপে িাাঁড়থক বলথলন, “এথো, আোে পাথশ বথো। সহ 

http://www.bengaliebook.com/


 আ মিডসািার নাইট’স মিি ।  উইমিযাি শেকসমিযর । কমিমড 

14 

www.bengaliebook.com                                  সূমিিত্র 
 

 

গেযি-েযন্দে, আছে সতাোে েধ্যে সোেশ গালেয ’ছট ছনথে সখলা কছে! সহ আোে 
সকােলানন্দ, এথো, আছে সতাোে লম্বা লম্বা কানেয ছট িয ম্বন কছে!” 
 
গেযিেযে িাাঁড় পছেোছনে সপ্রে ছনথবেনথক অতটা গ্রাহয কেল না। নতয ন সেবাোথেথেে 
সপথে তাে িাছে গবয হছেল। সে ছেোো কেল, “েটেিয ল, সকাোে আছিে?” 
 
সিাট্ট েটেিয ল উত্তে ছেল, “এই সর্ েহাশে, আছে এখাথন।” 
 
“আোে োোটা িয লথক সে সতা,” বলল িাাঁড়। “লূতাতন্তু সকাোে?” 
 
“এই সর্ এখাথন, েহাশে,” বলল লূতাতন্তু। 
 
“বাবা লূতাতন্তু,” সবাকা িাাঁড়টা বলথল, “ওই ছেেল পাতাে উপে বো সিাট্ট লাল 
সেৌোছিটাথক সেথে আোথক সেৌিাকটা এথন সে সতা। সেছে কছেেছন। আে সেছখে, সর্ন 
সিথঙ না র্াে। িটথক সগথল আছে ছকন্তু খযব কষ্ট পাব। েেথষ-বীে সকাোে?” 
 
“এইখাথন, েহাশে,” বলল েেথষ-বীে। “কী কেথত হথব বলযন।” 
 
“ছকিযই না,” বলল িাাঁড়, “বািা েেথষ-বীে, তয ই েটেিয ল বাবাছেথক আোে োো 
িয লকাথত োহার্য কে। বািা েেথষ-বীে সে, েথন হথে আোথক এবাে নাছপথতে কাথি 
সর্থতই হথব। েযথখ অথনক িয ল গছেথেথি।” 
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োছন বলথলন, “ছপ্রেতে, কী খাথব বথলা। আোে এক পছে সতাোথক একপাল 
কািছবড়াছল আে তাো বাোে এথন ছেথত পাথে।” 
 
র্াে োো গাধ্াে, তাে ক্ষয েছপপাোও গাধ্ােই েথতা! িাাঁড় বলল, “বেং একেযথিা শুকথনা 
েটে খাই। ছকন্তু সশাথনা, সতাোে এই সলাকগুথলাথক িযছট োও। এো সর্ন আোথক 
ছবেক্ত না কথে। একটয  ঘযোথত ইথে কেথি।” 
 
োছন বলথলন, “ঘযোও তথব; আোে বাহুথত োো সেথখ ঘযোও। আছে হাত ছেথে সতাোে 
বাতাে কছে। আহা! আছে সতাোে কতই না িালবাছে! কতই না িাই!” 
 
িাাঁড়টা োছনে বাহুথত োো সেথখ ঘযোথে, এেন েেে পছেোে িয ছপিয ছপ ছগথে হাছেে 
হল োছনে োেথন। 
 
িাাঁড়টা োছনে হাথত োো সেথখ ঘযোছেল। োছন তাে গাধ্ােযে িয ল ছেথে োছেথে 
ছেথেছিথলন। তা অস্বীকাে কেথত পােথলন না। 
 
ওথবেন োছনথক উপহাে কেথত লাগথলন। িয ছে কথে আনা সিথলছটথক োছব কেথত 
লাগথলন। স্বােী তাাঁে নো সপ্রছেথকে েন্ধান সপথে সগথিন সেথখ, টাইটাছনো পড়থলন 
েহালজ্জাে। ছতছন আে ওথবেনথক প্রতযাখযান কেথত োহে সপথলন না। 
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এইিাথব অথনকছেন ধ্থে িাইথত োকা সিথলছটথক বালকিৃতয কোে েনয সপথে সগথলন 
ওথবেন। তখন টাইটাছনোে অবিা সেথখ তাাঁে েো হল। ছতছন টাইটাছনোে সিাথখ অপে 
িয লছটে েে বযছলথে ছেথলন। পছেোছন ছিথে সপথলন তাাঁে সিতনা। কী এক অদ্ভযত 
দেথতযে সপ্রথে ছতছন পথড়ছিথলন, সেই কোই বাে বাে বলথত লাগথলন। 
 
ওথবেন িাাঁথড়ে োো সেথক গাধ্াে েযেযখানা েছেথে ছনথলন। সে তাে পযেথনা োোটা 
ঘাথড়ে উপে ছনথে সবাকাটা বাছক ঘযেটা ঘযোথলা। 
 
পূণযছেলথনে পে ওথবেন টাইটাছনোথক সপ্রছেক-সপ্রছেকাথেে ইছতকো আে তাথেে 
ঝগড়াে বৃত্তান্ত সশানাথলন। পাক তাে আথগে িয ল েংথশাধ্ন কথে ছনথেছিল। সে 
েবাইথক এথক অপথেে অোতোথে এক োেগাে এথন সিথল পছেোথেে সেওো 
ওষযথধ্ে োহাথর্য ের্থত্ন লাইেযান্ডাথেে সিাখ সেথক আথগে োেয ছট েযথি সিথলছিল। 
 
প্রেে ঘযে িাঙল হাছেযোে। সে সেখল, তাে হাোথনা সপ্রছেক লাইেযান্ডাে তাে কাথি শুথে 
ঘযোথে। সে অবাক হথে তাছকথে েইল তাে ছেথক। লাইেযান্ডাে ঘযে সেথক উথি েবযাথগ্র 
সেখল হাছেযোথকই। সেখাোে পছেে োেযথত সে হাছেযোে প্রছত তাে হাোথনা সপ্রে ছিথে 
সপল। তখন েকাথল তাথেে দনশ অছির্ান ছনথে আথলািনা কেথত লাগল। িাবথত 
লাগল, এই েব েছতয ঘথটথি, নাছক েবটাই একটা উটথকা স্বপ্ন। 
 
সহথলনা ও ছিথেছিোথেেও ঘযে িাঙল। োথত ঘযছেথে সহথলনাে েব সক্ষাি েযথি 
ছগথেছিল। ছিথেছিোে তখনও তাথক সপ্রেছনথবেন কেছিল। শুথন সহথলনাে িাছে আনন্দ 
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হল। ছিথেছিোথেে কোগুছল আিেকা তাে কাথি ছবশ্বােথর্াগয েথন হথত শুরু কেল। 
তাথত সে অবাক হথলও অখযছশ হল না। 
 
েযন্দেীথেে েথনও আথগে োথতে ঝগড়াে সকাথনা সেশ েইল না। তাো আবাে প্রাথণে 
েইথত পছেণত হল। আথগে োথতে েব কড়া কোগুছল ক্ষো কথে ছেল। েবাই একেথে 
বথে িাবথত লাগল, এবাে কী কো র্াে। তাো ছিক কেল, ছিথেছিোে হাছেযোে উপে 
সেথক তাে োছব প্রতযাহাে কথে সনথব। সে হাছেযোে বাথপে কাথি ছগথে হাছেযোে উপে 
সেথক েৃতয যেে তয থল সনওোে আছেযও োনাথব। বন্ধয কৃতয কোে েনয ছিথেছিোে র্খন 
এথেথন্স সিোে সতাড়থোড় কেথি, এেন েেে পলাতকা সেথেে সখাাঁে কেথত কেথত 
তাথেে কাথি হাছেে হথলন হাছেযোে বাপ ইছেোে। 
 
ইছেোে বযঝথলন, ছিথেছিোে আে তাে সেথেথক ছবথে কেথত িাে না। তখন আে ছতছন 
লাইেযান্ডাে ও হাছেযোে ছবথেথত আপছত্ত োনাথলন না। ছকন্তু বলথলন, ছবথে হথব িাে 
ছেন পথে। সেই ছেনই হাছেযোে েৃতয যেে কার্যকে হওোে কো ছিল। সহথলনাও সেই 
ছেনই তাে ছপ্রেতে ও অধ্যনা-ছবশ্বস্ত সপ্রছেক ছিথেছিোথেে েথে পছেণে বন্ধথন আবদ্ধ 
হথত িাইল। 
 
পছেোে ও পছেোছন অেৃশয সেথকই তাথেে ছেলথনে োক্ষী হথে েইথলন। সেখথলন 
তাথেে সপ্রেকাছহছনে ছেলনান্তক েোছি। এই ছেলথন তাাঁো এতই খযছশ হথলন সর্, তাথেে 
ছববাহ উপলথক্ষয োো পছেোথেয উৎেব পথড় সগল। 
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এখন সশাথনা। কাথোে র্ছে পছেথেে এই েযষ্টয ছে পিন্দ না হে, কাথোে র্ছে এই েব 
ঘটনা অছবশ্বােয আেগুছব েথন হে, তাহথল তাো সর্ন তাথেে ছনথেথেে স্বপ্নগুছলে কো 
স্মেণ কথে। তাোও সতা ঘযছেথে ঘযছেথে এেনই েব অছির্াথনে স্বপ্ন সেথখ। তাই আশা 
কেব, পািথকো সকউই এই ছেছষ্টেধ্যে ছনেীহ দিতাছল োথতে স্বপ্নছটথক েনগড়া িাবথবন 
না। 
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