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টুয়েলফথ নাইট 
 
দুই জমজ ভাই-ব ান ভায ালা আর বে াস্টি ান  াে করত স্টিযের বমোস্টলনা শহযর। 
এত েুন্দর তারা বদখযত বে এক ার নজর পড়যল আর ব াখ স্টিস্টরয  বনও া ো  না। 
দুজযনর মযযে এত স্টমল বে বপাশাক পরার পর মাযে মাযে ব না ো  না বক ভায ালা 
আর বক বে াস্টি ান। দুজযন খু  ব ায ায লা  হাস্টরয য  তাযদর  া া-মাযক। এমন 
বকানও আপনজন বনই  াস্টড়যত বে ওযদর বেহ-ভাযলা াো স্টদয  ভস্টরয  বদয । তাই 
ওরা স্টনযজরাই স্টনযজযদরযক ভাযলা াযে। এক মুহূতত এযক অনেযক বদখযত না বপযল 
  ি  কযর ওযে তারা। 
 
যীযর যীযর  যড়া হয  উেযত লাগল। তারা। বেৌ যন পা স্টদয  একস্টদন তারা ব যপ 
 োয ল এক োত্রী াহী জাহাযজ–গন্ত েস্থল ইস্টলস্টর া। স্বাভাস্ট কভায  বকয  বগল পুযরা 
দু-স্টদন দু-রাত। তৃতী  স্টদন ইস্টলস্টর ার উপকূযল এযে বপৌঁ াল তাযদর জাহাজ। েযের 
পর আকাযশর এক বকাযে বদখা বগল এক ুকযরা ঘন কাযলা বমঘ। থমথযম হয  বগল 
অস্টভজ্ঞ কোযেন আর মাস্টে-মাল্লাযদর মুখ। স্টক ুক্ষযের মযযেই বে কাযলা বমঘ দদযতের 
মযতা িুযল-বিাোঁযপ উযে ব য  বিলল। োরা আকাশ –মুহূযততর মযযে শুরু হয  বগল 
প্র ণ্ড েড়- ৃস্টি। মযন হল েযড়র দাপয  উযড় োয  বগা া জাহাজ া। অযনক কযি মাস্টে-
মাল্লাযদর োহাযেে জাহাজ া স্টন ন্ত্রযে রাখযলন কোযেন। এ ার েমুদ্র উত্তাল হয  উেল 
েড়- ৃস্টির োযথ পাল্লা স্টদয । পাহাযড়র মযতা উ ু উোঁ ু বেউ এযে আ যড় পড়ল 
জাহাযজর উপর। প্র ণ্ড বেউয র আঘাযত বভযে বগল জাহাযজর মাস্তুল, স্ট যড়  ুকযরা 
 ুকযরা হয  বগল বপাল। মাস্টে-মাল্লা আর োত্রীযদর স্টনয  অেহা ভায  জাহাজ া দুলযত 
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লাগল বেউয র মাথা  ইস্টলস্টর ার তীর তী হ ার পর জাহাজস্ট যক আর  াোঁ ীন েম্ভ  হল 
না। কোযেযনর পযক্ষ। ডুয  বগল জাহাজ া। অস্টযকাাংশ মাস্টে-মাল্লা আর োত্রীরা 
জাহাযজর োযথই তস্টলয  বগল েমুযদ্রর অতযল। কোযেন আর োমানে কজন মাস্টে-
মাল্লার োযথ ব ায া এক া বনৌকা  উযে বকানও মযত প্রাে  াোঁয াল ভায ালা। তীযর 
উযেই তার মযন প্রশ্ন জাগল ভাই বে াস্টি ান ব োঁয  আয  স্টকনা। 
 
বে স্টজযজ্ঞে করল কোযেনযক, আমার ভাই বে াস্টেন্ট ান স্টক ব োঁয  আয ? 
 
তাযক আশ্বস্ত কযর কোযেন  লযলন, েম্ভ ত বে ব োঁয  বগয । জাহাজ ডুস্ট র েম  লক্ষ 
কযরস্ট লাম। বে এক া মাস্তুযলর োযথ স্টনযজযক ব োঁযয স্টনয য । মযন হ , েমুযদ্রর বেউই 
তাযক তীযর এযন বিযলয । আশা কস্টর, ঈশ্বযরর কৃপা  বে ভাযলাই আয । 
 
কোযেযনর কায  জানযত  াইল ভায ালা, আপস্টন স্টক এ জা গা া ব যনন? 
 
বে া এখান বথযক স্টতন ঘণ্টার পথ। কোযেযনর কথা শুযন স্টক ু া আশ্বস্ত ব ায করল 
ভায ালা। 
 
  
 
এ ার ভা না এল ভায ালার মযন; োযথ বতা  াকা-কস্টড় বমায ও বনই। এই স্ট যদশ-
স্ট ভূইয  বকাথা   া োয  বে আর বকই  া তাযক োহােে করয ! একমাত্র ভাই-ই স্ট ল 
তার আশা-ভরো। বে আদযপ ব োঁয  আয  স্টকনা আর ব োঁয  থাকযলও বে বকাথা  আয  
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তা জাযন না! ভায ালা। কাযজই স্টনযজর  ে স্থা বে স্টনযজযকই করযত হয  তা স্পি 
 ুেযত পারল বে। বদযশ স্টিযর ো ার  ে স্থাও করযত হয  তাযকই। স্টকন্তু এই অজানা 
জা গা  বক বদয  তাযক  াকস্টর? কী কযর অযথত পাজতন করয । বে? তদুপস্টর বে 
একজন েু স্টত বময । কাযজর যান্দা  রাস্তার ব রুযল অনেরকম স্টক ু ঘ ার েম্ভা না 
বথযক ো । 
 
বে কোযেযনর কায  জানযত  াইল, বক এই বদযশর শােক? 
 
কোযেন উত্তর স্টদযলন, স্টডউক অস্টেতযনা। 
 
ভায ালা জানযত  াইল, স্টতস্টন কী যরযনর বলাক? 
 
কোযেন  লল, েৎ  লযত আমরা ো  ুস্টে, স্টডউক বে যরযনর খাস্ট  েৎ বলাক।   যে 
েু ক হযলও এখনও পেতন্ত স্ট য  হ স্টন। স্টতস্টন ভাযলা াযেন অস্টলস্টভ া নাযম একজন 
ভদ্রমস্টহলাযক। কায ই  াস্টড় ভদ্রমস্টহলার। স্টতস্টন স্টডউকযক স্পি জাস্টনয  স্টদয য ন বে 
তাযক স্ট য  করযত আযদৌ ইচ্ছক নন স্টতস্টন। স্টকন্তু তাযতও দযম োনস্টন স্টডউক। স্টতস্টন 
পস্টরষ্কার জাস্টনয  স্টদয য ন অস্টলস্টভ া  াড়া আর কাউযক স্ট য  করযত রাস্টজ নন স্টতস্টন। 
 
কোযেযনর কায  জানযত  াইল ভায ালা, অস্টলস্টভ া বক? 
 
কোযেন  লযলন, বে এক েম্রাস্ত  াংশী  কাউযন্টর বময । প্রা  এক  র হল মৃতুে 
হয য  তাোঁর  া ার। এরপর তার অস্টভভা ক হন তার দাদা। স্টকন্তু স্টক ুস্টদযনর মযযে তার 
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দাদাও মারা বগযলন। ভাইয র এই মৃতুেযত প্র ণ্ড মানস্টেক আঘাত বপয য ন স্টতস্টন। 
স্টনযজও  াইযর ব র হন না। আর বকউ এযল তার োযথ বদখাও কযরন না। 
 
অস্টলস্টভ াযক  াকু্ষষ না বদখযলও তার  যড়া ভাইয র অকালমৃতুের কথা শুযন তার প্রস্টত 
েময দনা জাগযলা ভায ালার মযন। োযথ োযথ তার মযন এল ব ায া ভাই 
বে াস্টি াযনর কথা। বে দীঘতশ্বাে বিযল  লল, বলস্টড অস্টলস্টভ ার অ স্থা বদখস্ট  আমারই 
মযতা। উস্টন হাস্টরয য ন তার দাদাযক আর আস্টম খুোঁযজ ব ড়াস্টচ্ছ। আমার ব ায া ভাইযক, 
জাহাজ ডুস্ট র িযল বে স্টনযখাোঁজ হয য । 
 
ো  স্টদয  কোযেন  লযলন, বে স্টদক স্টদয  স্ট  ার করযল বতামাযদর দু-জযনর অ স্থা 
প্রা  েমান। 
 
ভায ালা জানযত  াইল, আপনার কায ই শুনলাম বলস্টড অস্টলস্টভ া নাস্টক অগায যন-
েম্পস্টত্তর মাস্টলক। উস্টনই পাযরন আমা   াকস্টর স্টদযত। আপস্টন েস্টদ এক ু ব িা কযরন 
তাহযল হ যতা হয  বেযত পাযর আমার এক া  াকস্টর। 
 
বে না হ । আস্টম ব িা কর , তয  আশা কম– লযলন কোযেন। 
 
কোেনযক স্টমনস্টত জাস্টনয  ভায ালা  লল, স্টকন্তু  াকা বরাজগাযরর  ে স্থা আমা  বে 
ভায ই বহাক করযত হয । বলস্টড অস্টলস্টভ া না রাস্টজ হযল আপস্টনই  রঞ্চ অনুযরায কযর 
বদখুন স্টডউক অস্টেতযনাযক। 
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ভায ালার কাকুস্টত-স্টমনস্টত শুযন কোযেন রাস্টজ হয  বগযলন তার  াকস্টরর জনে স্টডউকযক 
অনুযরায করযত। স্টকন্তু েমেো বদখা স্টদল অনেস্টদযক–স্টডউক স্টক রাস্টজ হয ন ভায ালার 
মত এক েুন্দরী েু স্টতযক  াকস্টর স্টদযত?  োপার া আোঁ  কযর ভায ালা স্টনযজই েমাযান 
করল েমেোর, কোযেযনর কা  বথযক একপ্রস্থ বপাশাক ব য  স্টনয  স্টনযজর গায   াপাল 
বে, তারপর আরস্টশর োমযন দাোঁস্টড়য  স্টনযজযক বদখযত লাগল বে। স্টনযজযক বদযখ মযন 
হস্টচ্ছল এ বেন বে স্টনযজ ন , েমজ ভাই বে াস্টি াযনর ব হারা াই িুয  উযেয  
আরস্টশযত। এমনস্টক কোযেনও অ াক হয  বগযলন তাযক ওই বপাশাযক বদযখ। কোযেন 
 ার ার  লযত লাগযলন েু স্টত  যল মযনই হযচ্ছ না ভায লাযক বদযখ। ওই বপাশাক 
পরা অ স্থা  স্টতস্টন তাযক স্টডউযকর কায  স্টনয   লযলন, এ ব যলস্ট  আমার খু ই 
পস্টরস্ট ত। দারুে কযির মযযে পযড়য । এ ব  ারা। আপনার বতা নানারকম কাজ-কযমতর 
জনে বলাযকর প্রয াজন। দ া কযর, েস্টদ এযক এক া কাজ বদন, তাহযল খু ই উপকার 
হ  ব  ারার। 
 
কোযেযনর কথা  েহমত হয   লযলন স্টডউক, স্টেকই  যলয ন আপস্টন। নানারকম 
কাযজর জনে বলাযকর দরকার হ  আমার। এরপর ভায ালার আপাদমস্তক বদযখ স্টনয  
 লযলন স্টডউক, কী নাম বতামার? 
 
  প  জ া  স্টদল ভায ালা, আযজ্ঞ হুজুর, স্টেজাস্টরও। 
 
স্টডউক জানযত  াইযলন, তা তুস্টম মযনাযোগ স্টদয  কাজ-কমত করয  বতা? 
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ভায ালা উত্তর স্টদল, কোযেযনর োমযন আস্টম আপনাযক কথা স্টদস্টচ্ছ হুজুর আমার কাযজ 
বকানও ত্রুস্ট  পায ন না আপস্টন। 
 
স্টডউক বহযে  লযলন, ব শ! আস্টম বতামাযক খাে েহ যরর পযদ  হাল করলাম। কাজ া 
খু  কস্টেন ন । ে  েম  আমার আযশ-পাযশ থাকয , িাই-িরমাশ খা য । আর 
বকানও কাযজ পাোযল ভাযলাভায  বে কাজ া কযর আেয । কী! পারয  বতা? 
 
ভায ালা  লল, আমা  এক ার েুযোগ স্টদন আপনাযক বে া করার! আশা কস্টর বেজনে 
হতাশ হযত হয  না। আপনাযক। আস্টম আপনার কায  কৃতজ্ঞ রইলাম। 
 
স্টডউযকর কায  ভায লাযক কাযজ লাগাযত বপযর স্বস্টস্ত অনুভ  করযলন কোযেন। 
স্টডউযকর কায  স্ট দা  স্টনয  স্টনযজর কাযজ  যল বগযলন স্টতস্টন। 
 
স্টেজাস্টরওয শী ভায ালা আপ্রাে ব িা করয  স্টডউকযক খুস্টশ করার। ে  েম  বে 
স্টডউযকর আযশ পাযশ থাযক, একযঘয স্টম দূর করযত মাযে মাযে বে স্টডউকযক গান 
বশানা  আর স্টডউযকর মনখারাপ হযল বে মজার মজার কথা  যল তাযক আনন্দ বদ ার 
ব িা কযর। এরই িাযক িাযক বেস্টডউযকর কা  বথযক শুনযত পা  বলস্টড অস্টলস্টভ াযক 
স্টতস্টন কত ভাযলা াযেন, হৃদয র গভীযর স্টতস্টন আরাযেযদ ী রূযপ  স্টেয  বরযখয ন 
তাযক। এত গভীরভায  বলস্টড অস্টলস্টভ াযক ভাযলা াো েযেও স্টতস্টন বে স্টডউকযক 
বমায ও পাত্তা বদন না, এ কথা শুযন খু ই দুুঃখ পা  ভায ালা। 
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স্টডউযকর স্টনকয  বথযক কাজ করযত এক েম  তার বপ্রযম পযড় বগল ভায ালা। স্টকন্তু 
তার ভাযলা াোযক বে লুস্টকয  বরযখ স্টদল তার হৃদয র গভীযর, তার বকানও আোঁ ই 
বপযলন না স্টডউক। 
 
এর কয কস্টদন  াযদ স্টডউক এক া স্টশলযমাহর করা খাম ভায ালার হাযত স্টদয   লযলন, 
তুস্টম এখনই বলস্টড অস্টলস্টভ ার কায  স্টগয  এ া তাযক বদয । আর  লয  আস্টম কত 
গভীরভায  ভাযলা াস্টে তাযক। তুস্টম তাযক এও  লয  স্টতস্টন আমার প্রস্টত স্টনদত  হযলও 
আমৃতুে আস্টম ভাযলায যে ো  তাযক। বতামার   ে কম আর আমার ব য ও বদখযত 
েুন্দর। তাই এ-কাজ া বতামাযক স্টদয ই ভাযলাভায  হয । 
 
এ কথা শুযন খু ই মন খারাপ হয  বগল ভায ালার। স্টডউকযক ভাযলা াো েযেও বে 
মুখ িুয  স্টক ু  লযত পারয  না। তাযক। উপরন্তু স্টডউযকর স্ট স্টে স্টনয  োর কায  বেযত 
হয  স্টতস্টন বমায ও পাত্তা বদন না তাযক। শুযু স্ট স্টে বদও াই ন , তাযক স্টনজমুযখ  লযত 
হয  স্টডউক তাযক কত ভাযলা াযেন, স্ট য  করযত  ান তাযক। 
 
বলস্টড অস্টলস্টভ ার প্রাোযদর একতলা  থাযকন তার দূর েম্পযকতর খুল্লতাত েোর ব াস্টর  
ব লচ্ আর তার ঘস্টনষ্ঠ  েু েোর অোন্ড্রু আগস্ট ক। এরা উভয ই পাোঁড় মাতাল–এযদর 
বকউ স্ট য  কযরনস্টন। েোর ব াস্ট  মযন কযরন অস্টলস্টভ ার খুল্লতাত হ ার দরুন এই 
প্রাোযদ থাকার অস্টযকার আয  তার। অ শে এ  োপাযর অনে স্বাথত রয য । খুল্লতাত 
হ ার দরুন স্টতস্টন মাযে মাযে নাক গলান ভাইস্টের স্ট য র  োপাযর। স্টকন্তু অস্টলস্টভ া 
বে া বমায ও প ন্দ কযরন না। েোর ব াস্ট র ইচ্ছা বে ভাইস্টে। স্ট য  করুক তার এক 
িাযের ই ার েোর অোভু অগস্ট কযক।  েুর োযথ স্ট য  হযল তার কতৃতত্বও ব যড় োয , 
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 েুর মাযেযম ভাইস্টের েম্পস্টত্তর উপরও তার অস্টযকার  াড়য –মযন মযন এে  স্বপ্ন 
বদযখন স্টতস্টন। স্টকন্তু খুল্লতাযতর মতল  বে েুস্ট যার ন , বে া স্টেকই আোঁ  কযরয ন 
অস্টলস্টভ া। তাই স্টতস্টন দ া কযর তাযক আর  েু েোর অোভু অগস্ট কযক থাকযত 
স্টদয য ন প্রাোযদর একতলা  একস্ট  ঘযর। তয  আযগ বথযকই স্টতস্টন রক্ষীযদর স্টনযদতশ 
স্টদয  বরযখয ন তারা বেন একতলা ব যড় উপযর উেযত না পাযর। বলস্টড অস্টলস্টভ া 
বেমন তাযদর পাত্তা বদন না, বতমস্টন বকউ তার োযথ বদখা করযত এযল দু- েু তাযক 
যমযক-যামযক, এমন স্টক মার-যর কযর তাস্টড়য  বদ ।  াইযরর বকউ বে অস্টলস্টভ াযক 
স্ট য  করযল তাযদর বমৌরেীপাট্টা থাকয  না, এজনে তারা কাজ কযরন। বলস্টড 
অস্টলস্টভ ার োযথ বদখা করার জনে স্টডউযকর বলাক বে প্রস্টতস্টদন প্রাোযদ আযে, বে 
কথাও জাযন ওই দুই  দ্ধ মাতাল। তয  তারা এ া বজযন স্টনস্টিত বে বলস্টড অস্টলস্টভ া 
স্টডউকযক স্ট য  করযত রাস্টজ নন। 
 
স্টেজাস্টরও-ব শী ভায ালা এযে হাস্টজর হল বলস্টড অস্টলস্টভ ার প্রাোযদ। তাযক বদযখই 
এস্টগয  এল অস্টলস্টভ ার  াকর মোলযভাস্টলও স্টডউক বে তার স্টনজস্ব বলাক মারিত 
অস্টলস্টভ াযক বপ্রমপত্র পাোন বে কথা জাযন বে। তাই ভায লাযক বদযখই যমযক উেল 
বে, োও! োও! এখন বদখা হয  না বলস্টড অস্টলস্টভ ার োযথ। 
 
তার এরূপ অভদ্র আ রযে কু্ষন্ন হয  ভায ালা জানযত  াইল, বকান বদখা হয  না তার 
োযথ? 
 
মোলযভাস্টলও জ া  স্টদযল, বদখা হয  না। কারে স্টতস্টন অেুস্থ। 
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আযর! অেুস্থ  যলই বতা তার োযথ করযত এযেস্ট – লল ভায ালা। 
 
কী কযর আর বদখা হয ! উস্টন বতা এখন ঘুযমাযচ্ছন–মোলযভাস্টলও  লল। 
 
এক ুও দযম না স্টগয  ভায ালা  লল, স্টেক আয । আস্টম অযপক্ষা করস্ট  েতক্ষে না উস্টন 
ঘুম বথযক ওযেন। 
 
এ ার বরযগ স্টগয   লল মোলযভাস্টলও, এযতা মহা োযমলার  োপার হল বদখস্ট ! েতই 
আস্টম  লস্ট  উস্টন অেুস্থ, ততই আপস্টন বজার করয ন তার োযথ বদখা করার জনে। 
 
এ কথা শুযন ভায ালাও একগুয র মযতা  লল, স্টেক আয , উস্টন েুস্থ হয  না ওো পেতন্ত 
আস্টম অযপক্ষা করস্ট ।  াযা বপয  তারও বজদ ব যড় বগয  বে ভায ই বহাক বে বদখা 
করয : বলস্টড অস্টলস্টভ ার োযথ। কারে স্টডউক স্ব াং তাযক পাস্টেয য ন বলস্টড অস্টলস্টভ ার 
োযথ বদখা করযত। তা াড়া বে বদখযত  া  বলস্টড অস্টলস্টভ ার মযযে এমন কী আয  োর 
দরুন স্টডউক তাযক এত ভাযলা াযেন। 
 
এমন নায াড় ান্দা বলাক বদযখ  াযে হয  মোলযভাস্টলও বগল তার কত্রতীযক খ র স্টদযত। 
ো ার আযগ বে  যল বগল, কত্রতী অনুমস্টত স্টদযল আপনাযক আস্টম স্টনয  ো  তার কায । 
ততক্ষে পেতন্ত অযপক্ষা করযত হয  আপনাযক। 
 
মোলযভাস্টলও  লল তার কত্রতীযক, স্টডউযকর স্ট স্টে স্টনয  একজন বলাক এযেয  আপনার 
োযথ বদখা করযত। আস্টম  স্টেয  বরযখস্ট ! 
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10 

www.bengaliebook.com 
 

 

 
যমক স্টদয  বলস্টড অস্টলস্টভ া  লযলন তাযক, তয  আর কী? বকউ বদখা করযত এযলই 
 স্টেয  রাখয  তাযক। বতামাযক বতা আযগই  যলস্ট । স্টডউযকর বকানও বলাযকর োযথ 
বদখা কর  না আস্টম। এরপর এক ু গলা  স্টড়য   লযলন, োও, এখনই প্রাোদ বথযক 
দূর কযর দাও বলাক াযক। মোলযভাস্টলও  লল, আস্টম বতা  ার ার তাযক  লস্ট   যল 
ো ার জনে। স্টকন্তু বে আমার কথা  কান স্টদযচ্ছ না।  লয  আপনার োযথ বদখা না 
কযর বে োয  না। 
 
খু  অ াক হয   লল অস্টলস্টভ া,  া! ব শ মজার  োপার বতা! এমন নায াড় ান্দা বলাক 
বতা বদস্টখস্টন! বলাক াযক বকমন বদখযত? 
 
বদযখ-শুযন বতা মযন হ  খু ই েুন্দর,  লল মোলযভাস্টলও, তয  ওযক বলাক না  যল 
ব যল  লযলই মানানেই হ । আপস্টন জানযত  াইযলন  যলই  লস্ট  খু ই েুন্দর 
ব যলস্ট । 
 
স্টডউযকর দূযতর   ে আর ব হারার  েতনা মোলযভাস্টলওর মুযখ শুযন অস্টলস্টভ ার খু ই 
আিহ হল ব যলস্ট যক বদখার। পাতলা এক া বরশস্টম ওড়না  স্টনযজর মুখ বেযক স্টতস্টন 
 লযলন মোলযভাস্টলওযক, ব শ বতা! স্টডউযকর দূত েখন  যলয  আমার োযথ বদখা না 
কযর োয  না, তখন তাযক বোজা স্টনয  এে আমার কায । বে হুকুম  যল অস্টলস্টভ াযক 
বেলাম েুযক  যল বগল মোলযভাস্টলও। স্টক ুক্ষে  াযদ স্টেজাস্টরওয শী ভায ালাযক এযন বে 
হাস্টজর করুল বলস্টড অস্টলস্টভ ার োমযন। 
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নারীর মন বদ তারাই জাযনন না মানুষ বতা বকান  াড়া। স্টডউক ো এতস্টদযনও করযত 
পাযরনস্টন, ভায ালাযক মাত্র এক ার বদযখই মুগ্ধ হয  বগযলন স্টতস্টন। ভায ালা অনুযরায 
করযত মুযখর োকনা েস্টরয  স্টনযলন স্টতস্টন। অস্টলস্টভ ার মন বভালাযত বে কথা তাযক 
 লযত স্টশস্টখয স্ট যলন স্টডউক, বতাতাপাস্টখর মযতা হু হু বেগুস্টল আউযড় বগল ভায ালা। 
স্টকন্তু বে েয  কান স্টদযলন না। বলস্টড অস্টলস্টভ া। স্টতস্টন একদৃস্টি ব য  রইযলন ভায ালার 
েুন্দর মুযখর স্টদযক। এমন েুন্দর ব হারার েু ক আযগ কখনও বদযখনস্টন স্টতস্টন। স্টক ুক্ষে 
 াযদ লাজ-লজ্জা স্ট েজতন স্টদয  স্টতস্টন  লযলন, বদখ, বতামার মস্টনয র বকানও কথাই 
আস্টম শুনযত  াই না বতামার মুখ বথযক। তয  বতামার জনে ে  েম  বখালা রইল। 
আমার দরজা। বতামার প্রয াজযন েখন খুস্টশ তুস্টম আেযত পার এখাযন। 
 
ভায ালা  লল, আপস্টন বে উদারতা বদখাযলন তার জনে অযশষ যনে াদ। আপনাযক। 
স্টকন্তু শুযু শুযু এখাযন এযে আর কী হয —  যল বে স্ট দা   াইল বলস্টড অস্টলস্টভ ার 
কায । তয  এত তাড়াতাস্টড় তাযক স্ট দা  স্টদযত ইযচ্ছ করস্ট ল না বলস্টড অস্টলস্টভ ার। 
তাযক আরও স্টক ুক্ষে আ যক রাখার উযেযশে স্টতস্টন জানযত  াইযলন তার  াংশ-পস্টর  । 
 
উজ্জ্বল আমার  াংযশর ইস্টতহাে। তা াড়া আস্টম একজন ভদ্রযলাক বতা  য ই। 
উপহারস্বরূপ বলস্টড অস্টলস্টভ া তাযক স্টক ু  াকা স্টদযত  াইযল বে অস্বীকার করল তা 
স্টনযত। বে  লল, আপস্টন শুযু আমার প্রভুর স্টদযক এক ু কৃপাদৃস্টি স্টদন, তাহযলই েন্তুি 
হ  আস্টম–এই  যল বলস্টড অস্টলস্টভ ার কা  বথযক স্ট দা  স্টনয  প্রাোদ বথযক ব স্টরয  এল 
বে। ভায ালা ব স্টরয  বেযতই তার জনে মন খারাপ হয  বগল বলস্টড অস্টলস্টভ ার। স্টতস্টন 
তাযক আ ার বদখার জনে  োকুল হয  উেযলন। স্টতস্টন হাযতর আেুল বথযক একস্ট  দাস্টম 
আাংস্ট  খুযল স্টনয  মোলযভাস্টলওযক স্টদয   লযলন, তুস্টম এখনই  ুয  স্টগয  স্টডউক 
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অস্টেতযনার দূতযক যর। তাযক  লয  স্টডউক তার মাযেযম বে আাংস্ট  া আমা  পাস্টেয য ন 
বে া আস্টম বিরত পাোলাম। বেই োযথ আরও  লয  কাল েস্টদ স্টতস্টন েম  কযর 
এখাযন আযেন, তাহযল আস্টম তাযক  ুস্টেয   ল  বকন আমার পযক্ষ স্টডউকযক স্ট য  
করা েম্ভ  ন । তুস্টম আমার হয  তাযক অনুযরায করয । কাল বেন স্টতস্টন অ শেই 
এখাযন আযেন। 
 
বলস্টড অস্টলস্টভ ার কা  বথযক আাংস্ট  া স্টনয  প্রাোদ বথযক ব স্টরয  এল মোলযভাস্টলও। 
তাড়াতাস্টড় বহোঁয  স্টক ুদূর স্টগয  বে যযর বিলল ভায ালাযক। মস্টন ানীর স্টনযদতশমযতা 
তাযক ে স্টক ু  যল স্টহযরর আাংস্ট  াস্ট  গুযজ স্টদল তার হাযত। ে  স্টক ু বশানার পর 
অ াক হয  ভায ালা  লল, কই! আস্টম বতা বকানও আাংস্ট  স্টনয  আস্টেস্টন? 
 
মোলযভাস্টলও  লল, আমার কত্রতী বতা আর স্টময  কথা  যলনস্টন। স্টতস্টন  যলয ন  যলই 
বতা আস্টম এতদূর  ুয  এযেস্ট  আপনার কায । স্টকন্তু ভায ালা অস্বীকার করল বে আাংস্ট  
স্টনযত। 
 
তখন মোলযভাস্টলও  লল, আপস্টন এ া বিরত না স্টনযল রাস্তা  বিযল ো । িল হয । 
আযজ- াযজ বে বকউ কুস্টড়য  বনয – যলই আাংস্ট স্ট  রাস্তা  বিযল স্টদয   যল বগল বে। 
অনযনেপা  হয  আাংস্ট  া তুযল স্টনযত হল ভায লাযক। বলস্টড অস্টলস্টভ ার মযতা ভায ালাও 
এক েু স্টত বময । তার  ুেযত  াস্টক রইল না। উস্টন তার বপ্রযম পযড় বগয ন। বশষযমশ 
 োপার া বে এরূপ দাোঁড়ায , তা বে কল্পনাও করযত পাযরস্টন। তার ভ  হল এে  
জানযত বপযর স্টডউক েস্টদ তাযক  াকস্টর বথযক  াস্টড়য  বদন তাহযল কী হয ! 
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ভায ালা না  াইযলও মস্টনয র আযদযশ তাযক পুনরা  বেযত হল বলস্টড অস্টলস্টভ ার 
প্রাোযদ। স্টকন্তু এ ার বভতযর বেযত বে বকানও  াযা বপল না। কারে বলস্টড অস্টলস্টভ া 
আযগই তার প্রাোযদর রক্ষী ও  াকর- স্টকরযদর স্টনযদতশ স্টদয  বরযখয ন বে গতকাল বে 
েুন্দর েু কস্ট  স্টডউযকর দূত হয  এযেস্ট ল, বে এযল বেন তাযক স্টনয  োও া হ  তার 
কায । 
 
স্টডউক বে পুনরা  তাযক বপ্রম স্টনয দন কযরয ন এ কথা ভায ালার মুযখ শুযন ব জা  
বরযগ  লযলন অস্টলস্টভ া, আস্টম বতা আযগই  যলস্ট  স্টডউযকর ও ে  ঘোনযঘযন বপ্রযমর 
কথা শুনযত বমায ও রাস্টজ নই আস্টম। পরীক্ষযেই শাস্ত হয   লযলন, অ শে স্টডউক  াড়া 
অনে বকউ েস্টদ আমা  স্ট য  করযত ইচ্ছক হ , তাহযল অনা াযে তার কথা  লযত পার 
আমাযকা —  যলই এমনভায   াইযলন ভায ালার স্টদযক বে বে ব  াস্টর লজ্জা বপয  
বগল। বে বকশ  ুেযত পারল পুরুষয শী তাযকই স্ট য  করযত  াইয ন বলস্টড অস্টলস্টভ া। 
লজ্জা  বে মাথা স্টন ু কযর দাোঁস্টড়য  রইল। বলস্টড অস্টলস্টভ া তাযক  লযলন, তুস্টম স্টক 
স্টডউকযক ভ  বপাচ্ছ? তাযক ভ  পা ার স্টক ু বনই। আস্টম বে বতামা  ভাযলায যে 
বিযলস্ট । এ কথা লুস্টকয  বরযখ আর বকানও লাভ বনই। েস্টদ তুস্টম আমা  স্ট য  করযত 
রাস্টজ হও, তাহযল আস্টম কথা স্টদস্টচ্ছ, তুস্টমও ক্ষমতা ান হয  স্টডউযকর মযতা। 
 
এ কথা শুযন আর এক মুহূততও দাোঁড়াল না ভায ালা। বে প্রাোদ বথযক  াইযর ো ার 
জনে পা  ড়াল। বেযত বেযত শুনযত বপল বলস্টড অস্টলস্টভ া  লয ন তাযক, আস্টম বতামা  
প্রাোস্টযক ভাযলা াস্টে স্টেজাস্টরও। তুস্টম আ ার এে। বতামার অযপক্ষা  রইলাম আস্টম। 
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স্টেোঁস্টড় স্টদয  বনযম প্রাোযদর  াইযর ব স্টরয  ো ার মুযখই োযমলা  পযড় বগল ভায ালা। 
এক তলার দুই  াস্টেন্দাযদর একজন েোর অোভু অগস্ট ক জানযত বপযর বগয ন বে 
স্টডউযকর দূত স্টেজাস্টরও ব াকরাযক ভাযলাযকযে বিযলয  বলস্টড অস্টলস্টভ া।  োপার া 
েযথি ভয র কারে।–বলস্টড অস্টলস্টভ া স্টেজাস্টরওযক স্ট য  করযল প্রাোদ ব যড়  যল বেযত 
হয  তাযদর দু- েুযক। অস্টলস্টভ ার দূর েম্পস্টকতত খুল্লতাত েোর ব াস্ট র োযথ আযলা না 
কযর েোর অোভু স্টেক কযরয  বে দ্বন্দ্ব েুযদ্ধর মাযেযম বে হতো করয  স্টেজাস্টরওযক। 
মূলত তার এক বগলাযের ই ার েোর ব াস্ট র প্রযরা না  বে এক স্টনস্টদতি স্টদযন দ্বন্দ্বেুযদ্ধর 
আহ্বান জাস্টনয  স্ট স্টে স্টদল স্টেজাস্টরওযক। দ্বন্দ্বেুযদ্ধর আহ্বান জাস্টনয  েোর অোভু বে 
স্টেজাস্টরওযক স্ট স্টে পাস্টেয য । এ কথা বজযন মযন মযন হােল েোর ব াস্ট ও। কারে বে 
বতা জাযন তার  েু কত ভীরু। ওস্টদযক ভায ালা অথতাৎ স্টেজাস্টরও বে একজন দক্ষ 
তযলা ার াজ বে কথা জাস্টনয   েুযক ভ  পাইয  স্টদল েোর ব াস্ট । 
 
ওই স্টদনই েকাযল অোন্টস্টনও নামক একজন কাযেযনর জাহাযজ কযর ইস্টলস্টর া  
বপৌঁয য  ভায ালার ভাই বে াস্টি ান। জাহাজ ডুস্ট র পর ওই কোযেন তাযক প্রাযে 
 োঁস্ট য  আশ্র  স্টদয য ন তার স্টনযজর জাহাযজ। নানা জা গা ঘুযর ঘুযর জাহাজ এযে 
বপৌঁয য । এখানকার  ন্দযর। এখান বথযক খু ই স্টনকয  স্টডউক আস্টেতযনার প্রাোদ। 
 
বে াস্টি ান  লযল, আেুন, জাহাজ বথযক বনযম এক ার  ন্দর া ঘুযর বদখা োক। বেই 
োযথ স্টডউযকর প্রাোদ াও বদখা হয  োয । 
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কোযেন অোযন্টস্টনও  লযলন, তুস্টম বেযত  াও োয । স্টকন্তু আমার পযক্ষ োও া েম্ভ  
ন । বে াস্টি ান এর কারে জানযত  াইযল কোযেন  লযলন, কারে স্টক ুস্টদন আযগ 
আমারই হাযত গুরুতর আহত হয য  স্টডউযকর ভাইযপা। স্টডউযকর রক্ষীরা আমা  
বদখযত বপযল বোজা বজযল েুস্টকয  বদয । কাযজই একাই বেযত হয  বতামাযক। 
 
কোযেযনর অেুস্ট যার কথা শুযন বে াস্টি ান স্টস্থর করল বে একাই োয   ন্দর বদখযত। 
জাহাজ বথযক বনযম ো ার আযগ বে াস্টি ানযক ো যান কযর  লযলন কোযেন 
অোন্টস্টনও, মযন বরখা এ া স্ট যদশ-স্ট ভূই। কাযজই খু  ো যাযন  লা-বিরা করয — 
 যল এক া  াকা ভস্টতত থযল তার হাযত স্টদয   লযলন, এ া োযথ রায খ। এই অয না 
জা গা  ঘুযর-স্টিযর ব ড়াযত হযলও অযথতর প্রয াজন। স্টনযজর মযন কযরই এই  াকা 
বথযক তুস্টম প্রয াজনী  খর -খর া করয । 
 
কী হয  এত  াকা স্টদয ? জানযত  াইল বে াস্টি ান। 
 
কোযেন  লযলন,  াকাগুযলা েযে রাখ। স্টখযদ বপযলও বতা খা ার স্টকনযত প ো 
লাগয । স্টক ু ব স্টশ  াকা োযথ রাখা ভাযলা। কোযেনযক যনে াদ জাস্টনয  জাহাজ বথযক 
পযথ নামল বে াস্টি ান। 
 
  
 
ওস্টদযক স্টনস্টদতি স্টদযনই স্টেজাস্টরও-ব শী ভায ালার োযথ তযলা ার  াস্টজযত নামযলন েোর 
অোণু্ড। প্র ণ্ড উযত্তজনা  কোঁস্টপয  পাোঁড় মাতাল েোর অোণু্ডর হাত–অনেস্টদযক তযলা ার যরা 

http://www.bengaliebook.com/


 টুয়েলফথ নাইট ।  উইললোম শেকসলিের । কয়মলি 
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স্টেজাস্টরওর ডান হাত কাোঁপয  ভয । হ যতা ভ াংকর এক া স্টক ু হয  ো ার ভয  
অজ্ঞান হয  বেযত পারত স্টেজাস্টরও। স্টেক বে েম  বদ দূযতর মযতা বেখাযন এযে 
হাস্টজর হল এক অয না ভদ্রযলাক। েোর অোভুযক উযেশে কযর বে ব োঁস্ট য   যল উেল, 
থামুন আপস্টন। আমার োযথ লড়য ন। এর  দযল আস্টম লড় , আপনার োযথ। 
 
ভায ালা বতা জাযন না বে এই বলাকস্ট ই কোযেন অোন্টস্টনও। বে াস্টি াযনর স্টিরযত 
বদস্টর হযচ্ছ বদযখ যরা পড়ার েুোঁস্টক েযেও স্টতস্টন স্টনযজ ব স্টরয য ন তার বখাোঁযজ। 
ভায ালাযক বে াস্টি ান বভয  ভুল কযরয ন স্টতস্টন। তাযক োহােে করযত আোর দরুন 
অপস্টরস্ট ত ভদ্রযলাকযক যনে াদ জানাল স্টেজাস্টরও। স্টেক তখনই একদল রক্ষী এযে 
হাস্টজর বেখাযন। অোন্টস্টনওযক স্ট নযত বপযর রক্ষীযদর দলপস্টত বপ্রপ্তার করযলন তাযক। 
 
স্টেজাস্টরওর স্টদযক তাস্টকয  কোযেন  লযলন,  েু বে াস্টি ান! বতামা   াোঁ াযত এযে 
আস্টম স্টনযজই পযড় বগলাম স্ট পযদ। োকযগ বে কথা। বে  াকার থস্টল া বতামা  
স্টদয স্ট লাম বে া এ ার আমা  বদও! জাস্টন না। কস্টদন গারযদ আমা  আ ক থাকযত 
হয । ওখাযন বতা  াকার দরকার হয  আমার। 
 
অয না অজানা এক  েস্টির মুযখ বে াস্টি াযনর নাম শুযন ভায ালা  ুেযত পারল তার 
ভাই বে াস্টি ান এখনও ব োঁয  আয  আর এই বলাকস্ট  তাযক জাযন। বে ভায ালাযকই 
বে াস্টি ান  যল যযর স্টনয য । োই বহাক, ভাইয র ব োঁয  থাকার কথা শুযন স্বস্টস্ত বপল 
ভায ালা। স্টকন্তু  াকার থস্টলর  োপার া ব াযগমে হল না। তার কায । রক্ষীযদর হাযত 
 স্টন্দ বলাকস্ট যক বে  লল, আস্টম আপনার কায  খু ই কৃতজ্ঞ—কারে স্ট পযদর েম  
আপস্টন এস্টগয  এযেয ন আমা   োঁ াযত। স্টকন্তু আপনার  াকার থস্টলর  োপার া েস্টতেই 
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আস্টম জাস্টন না। তয  আমার কায  খু ই োমানে  াকা আয । প্রয াজন হযল আপস্টন তা 
স্টনযত পাযরন–এই  যল স্টনযজর  াকার থস্টল া এস্টগয  স্টদল তার োমযন। 
 
ব োঁস্ট য   যল উেযলন কোযেন অোন্টস্টনও, স্ট ুঃ বে াস্টি ান! আমার জানা স্ট ল না তুস্টম 
এত নী , ব ইমান! জাহাজ ডুস্ট র পর আস্টম বতামা  প্রাে  োঁস্ট য  আশ্র  স্টদয স্ট লাম 
স্টনযজর কায । আর এভায  তুস্টম প্রস্টতদান স্টদযল তার? অস্বীকার করযল আমাযদর 
 েুত্বযক? আরও স্টক ু  লযত োস্টচ্ছযলন কোযেন, স্টকন্তু তার আযগই রক্ষীরা  ানযত 
 ানযত ব যন স্টনয  বগল তাযক। এখাযন থাকযল পায  েোর অোণু্ড তার উপর  ড়াও হ , 
এই ভয  ভায ালা পায  পায  এস্টগয  বগল স্টডউযকর প্রাোযদর স্টদযক। 
 
  
 
েোর অোণু্ড, েোর ব াস্ট , দু-জযনর বকউই ব র পানস্টন ভায ালার  যল োও া। স্টক ুক্ষে 
 াযদ হোৎ বেখাযন এযে হাস্টজর বে াস্টি ান–উভয ই তাযক যযর স্টনল স্টেজাস্টরও  যল। 
েোর ব াস্ট  ইস্টেত করযতই তযলা ার উস্ট য  তার স্টদযক  ুয  এল েোর অোভূ-
বে াস্টি াযনর বকামযরও  ুস্টলস্ট ল তযলা ার। শ তাযনর মযতা বদখযত  দখত ব হারার 
এক া বলাক তার স্টদযক তযলা ার হাযত বতযড় আেয  বদযখ বে াস্টি ানও ব র করল 
তার তযলা ার, বমাক্ষম এক া আঘাত হাস্ট নল েোর অোভুর মুযখ।  েুযক আহত হযত 
বদযখ েোর ব াস্ট ও  ুয  এল তযলা ার হাযত–বেও জখম হল বে াস্টি াযনর 
তযলা াযরর আঘাযত। 
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কায ই স্ট ল বলস্টড অস্টলস্টভ ার প্রাোদ। খ র বপয  স্টতস্টন স্টনযজ এযলন বেখাযন। আহত 
েোর ব াস্ট  ও েোর অোভূ-দু-জনযকই যমযক-যামযক তাস্টড়য  স্টদযলন। রক্ষীযদর আযদশ 
স্টদযলন তারা বেন উভয র কাউযক প্রাোযদ প্রয শ করযত না বদ । এ ার স্টেজাস্টরও 
বভয  স্টতস্টন বে াস্টি ানযক আহ্বান জানাযলন প্রোযদর বভতযর আোর। বলস্টড 
অস্টলস্টভ ার মযতা এক অপরূপ েুন্দরী মস্টহলার ডাযক োড়া না স্টদয  পারল না 
বে াস্টি ান। তার মযতা একজন োযারে মানুযষর প্রস্টত মস্টহলার অপস্টরেীম দ া বদযখ 
মযন মযন খু ই অ াক হল বে াস্টি ান। বে লক্ষ করল। মস্টহলা তার োযথ এমনভায  
কথা  লয ন বেন বে তার পূ তপস্টরস্ট ত। বে আরও লক্ষ করল। মস্টহলা শুযু কথাই 
 লয ন না। –কথার মাযে রয য  বপ্রম স্টনয দযনর েুর। তয  স্টক মস্টহলা পাগল? 
শুরুযত এ প্রশ্ন া বজযগস্ট ল তার মযন। স্টকন্তু েখন বে বদখল স্টতস্টন স্বাভাস্ট ক ভায  
কথা াততা  লয ন, স্টনযদতশ স্টদযচ্ছন কাযজর বলাকযদর– তখন বে  ুেযত পারল উস্টন 
পাগল নন, েমূ্পেত স্বাভাস্ট ক। তখন বেও এমন আ রে করযত লাগল। োযত বলস্টড 
অস্টলস্টভ ার মযন হল েস্টতেই এ ার নম্র হয য  স্টেজাস্টরওর মন–বে োড়া স্টদযচ্ছ তার 
বপ্রযমর ডাযক। এ ে  বদযখ খু ই খুস্টশ হযলন বলস্টড অস্টলস্টভ া। পায  স্টেজাস্টরও ব হাত 
না হয  ো , এই ভয  স্টতস্টন তখনই তার োযথ  াগদান প ত া বেযর রাখযত  াইযলন। 
বেও রাস্টজ হয  বগল তার প্রস্তায । আর বদস্টর না কযর বলস্টড অস্টলস্টভ া তাযক বোজা 
স্টনয  বগল স্টগজতা  — বেখাযন পাস্টদ্রর োমযন েম্পন্ন হল স্ট য র  াগদান প ত া। এ ার 
ভা ী স্বামীযক স্টনয  বলস্টড অস্টলস্টভ া প্রাোযদ স্টিযর এযলন। খাও া-দাও া বেযর গল্প-
গুজ  কযর বকয  বগল স্টক ু া েম । এ েম  হোৎ কোযেন অোন্টস্টনওর কথা। স্টতস্টন 
 যলস্ট যলন েরাইখানা  অযপক্ষা করয ন তার জনে। এতক্ষে স্টনি ই স্টতস্টন বেখাযন 
 যে স্ট ন্তা করয ন তার পথ ব য । েরাইখানা  ো ার জনে বে স্ট দা  স্টনয  এল বলস্টড 
অস্টলস্টভ ার কা  বথযক। বেযত বেযত বে ভা যত লাগল তার মযতা একজন োযারে 
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মানুষযক রাস্তা বথযক তুযল স্টনয  স্টগয  অজানা-অয না রূপ তী এক যনী মস্টহলা তার 
োযথ স্ট য র  াগদান অনুষ্ঠান েম্পন্ন কযরয ন–স্টপ্র   েু কোযেনযক স্টনজ মুযখ এ ে  
কথা  যল বে অ শেই তার োহােে  াইয । 
 
  
 
প্রাোযদ বপৌঁয  স্টডউকযক অস্টভ াদন জাস্টনয   লল ভায ালা, আমা  মাি করয ন 
মাননী  স্টডউক। আমার শত ব িা েযেও বলস্টড অস্টলস্টভ া স্টক ুযতই রাস্টজ হনস্টন। 
আপনার কথা শুনযত। 
 
এ কথা শুযন  লযলন স্টডউক, আর বতামা  বেযত হয  না স্টেজাস্টরও। এ ার আস্টম 
স্টনযজই ো  তার োযথ কথা  লযত। 
 
স্টেজাস্টরও-ব শী ভায ালা আর কয কজন রক্ষীযক োযথ স্টনয  বলস্টড অস্টলস্টভ ার োযথ 
বদখা করযত  লযলন স্টডউক অস্টেতযনা। প্রাোযদর োমযন তার োযথ বদখা হল রক্ষীযদর 
হাযত  েু অোন্টস্টনওর োযথ। অোন্টস্টনওযক বদস্টখয  ভায ালা  লল, স্টক ুক্ষে আযগ এই 
ভদ্রযলাকই আমা  রক্ষা কযরয ন দ্বন্দ্বেুযদ্ধর হাত বথযক। 
 
অ াক হয  স্টডউক  লযলন, দ্বন্দ্বেুদ্ধ? স্টক ুই বতা  ুেযত পারস্ট  না। আস্টম? 
 
তখন ভায ালা তাযক খুযল  লল ে  কথা। বশষযমশ  লল যরা পড়ার পর উস্টন এক া 
 াকার থযল ব য স্ট যলন তার কায । স্টকন্তু ও  োপাযর স্টক ুই জাযন না বে। 
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এ ার কোযেন  লযলন, স্ট ুঃ স্ট ুঃ এমন অযুঃপতন হয য  বতামার। এখনও না ব াোর 
ভান কর ?– যলই ইশারা  ভায ালাযক বদস্টখয  স্টডউকযক  লযলন, মাননী  স্টডউক, 
জাহাজ ডুস্ট র পর আস্টম ওযক জল বথযক তুযল স্টনয  এযেস্ট লাম আমার জাহাযজ। 
আস্টশ্রত স্টহযেয  কয কমাে আমার জাহাযজ কাস্ট য য । ও। আমার জাহাজ আজই এযে 
বপৌঁয য  ইস্টলস্টর ার  ন্দযর। শহর বদখযত ো ার েম  আস্টম ওর হাযত তুযল স্টদয স্ট লাম 
এক থযল স্বেতমুদ্রা। ওর স্টিরযত বদস্টর বদযখ যরা পড়ার েস্টক েযেও আস্টম বনযম 
এযেস্ট । ডাো । স্টক ুদূর ো ার পর বদখযত বপলাম ও দ্বন্দ্বেুদ্ধ করয  এক আযা ুযড়া 
মাতাযলর োযথ। ভ  আর উযত্তজনা  তযলা ার েুেু ওর হাত া থর থর কযর কোঁস্টপয । 
তযলা ার া হ যত ওর হাত বথযক পযড়ই বেত েস্টদ না আস্টম এস্টগয  এযে ওর হয  
লড়াই করযত নামতাম। এমন কপাল আমার! স্টেক বে েম  আপনার রক্ষীরা এযে 
বিপ্তার করযল আমাযক। আর এখন স্টকনা ও  লয  ব যনই না। আমাযক। আযগ কখনও 
বদযখস্টন আমা । তাই  াকার থযলও বনই তার কায । হুজুর! আমার প্রাথতনা এই 
ব ইমাস্টনর স্ট  ার আপস্টন স্টনযজই করুন। 
 
কোযেনযক  লযলন স্টডউক, তুস্টম  লস্ট  আজই বতামার জাহাজ স্টভযড়য  ইস্টলস্টর া 
 ন্দযর? স্টকন্তু োর স্ট রুযদ্ধ বতামার অস্টভযোগ, বে বতা অযনকস্টদন যযর কাজ করয  
আমার কায । তাই বতামার অস্টভযোগ স্ট শ্বােযোগে  যল বমযন স্টনযত পারস্ট  না। আস্টম–
 যলই রক্ষীদযলর বনতাযক বডযক প্রশ্ন করযলন, কী অপরাযয এযক যযর  বতামরা? 
 
রক্ষীদযলর বনতা  লযলন, হুজুর! এরই োযথ লড়যত স্টগয  গুরুতর আহত হয স্ট যলন 
আপনার ভাইযপা। বেই অপরাযয বিপ্তার হয য ন ইস্টন। 
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ভায ালাযক বদস্টখয  স্টডউক  লযলন কোযেন অোন্টস্টনওযক, তুস্টম  লস্ট  বতামার জাহাযজ 
ওযক আশ্র  স্টদয স্ট যল। আরও  লস্ট  বতামার জাহাজ আজই স্টভযড়য  ইস্টলস্টর া  ন্দযর। 
স্টকন্তু ও বতা তারও আযগ বথযক রয য । আজ েকাযল ওযক  াকার থস্টল বদ ার বে 
কথা  লস্ট , বে াও স্ট শ্বােযোগে ন । কথা বশষ কযর স্টডউক রক্ষীযদর আযদশ স্টদযলন, 
এখন ওযক স্টনয  োও। ওর স্ট রুযদ্ধ বে ে  অস্টভযোগ আয  তা পযর স্ট য  না কর  
আস্টম। 
 
স্টডউযকর কথা বশষ হযত না হযতই স্টনযজর প্রাোযদর বভতর বথযক ব স্টরয  এযলন বলস্টড 
অস্টলস্টভ া! আযশপাযশর ে স্টক ু বিযল স্টডউক হাোঁ কযর ব য  রইযলন তার স্টদযক। তাযক 
ঐভায  তাকাযত বদযখ শুযু স্ট রস্টিই ন , তার প্রস্টত প্র ণ্ড অেন্তুি হযলন বলস্টড 
অস্টলস্টভ া। স্টডউযকর োযথ তার দূত স্টেজাস্টরও এযেয ন এ া বেন তখনই নজযর এল 
বলস্টড অস্টলস্টভ ার। স্টডউকযক যততয ের মযযে না এযন েরােস্টর বপ্রমালাপ শুরু করযলন 
স্টেজাস্টরওর োযথ। স্টেজাস্টরওযক বে বলস্টড অস্টলস্টভ া ভাযলা াযেন বে া  ুেযত বপযর মযন 
মযন খু ই বরযগ বগযলন স্টডউক। স্টেজাস্টরওযক বডযক স্টতস্টন  লযলন, এ ার  ল এখান 
বথযক। মাস্টনয র োযথ ো ার জনে পা  াস্টড়য য  স্টেজাস্টরও স্টেক বেেম  স্টমনস্টতভরা 
স্বযর স্টেলস্টভ া  লযলন তাযক, তুস্টম  যল বেও না স্টেজাস্টরও, প্রাোযদ এে। অযনক কথা 
আয  বতামার োযথ। 
 
স্টেজাস্টরও  যল উেযলন, নাুঃ আমার পযক্ষ তা েম্ভ  ন । মস্টনয র োযথই বেযত হয  
আমাযক। আস্টম ওযক প্রাোস্টযক ভাযলা াস্টে। বকানও নারীযক এর ব য  ব স্টশ ভাযলা াো 
েম্ভ  ন । 
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বজার গলা   যল উেযলন বলস্টড অস্টলস্টভ া, স্টেজাস্টরও! তুস্টম আমার স্বামী। আমার কথা 
রাখ। এভায   যল বেও না তুস্টম। 
 
অ াক হয   লযলন স্টডউক, তুস্টম বলস্টড অস্টলস্টভ ার স্বামী? 
 
স্টেজাস্টরও উত্তর স্টদল, নাুঃ মহামানে স্টডউক, আস্টম ওর স্বামী নই, আর অনে বকানও নারীর 
স্বামী হযতও  াই না আস্টম। 
 
বলস্টড স্টেলস্টভ া  লযলন, ও বে আমার স্বামী তার প্রমাে আস্টম এখনই স্টদস্টচ্ছ! এরপর 
স্টতস্টন বডযক আনযলন বেই পাস্টদ্রযক1.স্টেজাস্টরওযক বদস্টখয   লযলন পাস্টদ্রযক, আচ্ছ 
িাদার, আজ েকাযল স্টক আপনার োমযন এই েু ক স্টেজাস্টরওর োযথ আমার স্ট য র 
 াগদান অনুষ্ঠান হ স্টন? 
 
ভাযলা কযর স্টেজাস্টরওর মুখ া বদযখ স্টনয  পাস্টদ্র  লযলন, এর োযথই বতা প্রা  দু-ঘণ্টা 
আযগ বতামার  াগদান হয য ।  াগদান বতা আমার োমযনই হল। এমন েুন্দর মুখ স্টক 
এত েহযজ বভালা ো ! 
 
পাস্টদ্রর কথা শুযন স্টডউক স্টনস্টিন্ত হযলন বে স্টেজাস্টরওই বলস্টড অস্টলস্টভ ার স্বামী। স্টতস্টন 
কল্পনাও করযত পাযরনস্টন বে তাযক এভায   পযক স্টগয  স্টেজাস্টরও স্ট য  করয । বলস্টড 
অস্টলস্টভ াযক। স্টডউক এক ার ভা যলন তাযক প্রােদণ্ড বদয ন। পরীক্ষযেই স্টনযজযক 
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োমস্টলয  স্টনয  স্টেজাস্টরওযক  লযলন, তুস্টম আমার োযথ ো কযর  তা বেি 
স্ট শ্বােঘাতকতা। োই বহাক, তুস্টম আর আমার োমযন এে না। 
 
স্টডউযকর হুকুম শুযন কান্না  বভযে পড়ল স্টেজাস্টরও। োই বহাক এই স্ট যদশ-স্ট ভূইয  
তার থাকা-খাও ার এক া স্টহযল্প হয স্ট ল, োযথ োযথ বরাজগারও হস্টচ্ছল তার। এ ার 
বে ে   যল বগল। ওস্টদযক স্টেজাস্টরও তাযক এস্টড়য  ো ার ব িা করয  বদযখ মযন মযন 
খু ই দুুঃখ বপযলন। বলস্টড অস্টলস্টভ া। এরই মাযে এযে হাস্টজর দুই পাোঁড় মাতাল েোর 
ব াস্ট  আর েোর অোণু্ড। তাযদর ক্ষতস্থান বথযক দরদস্টর কযর পড়য  রি। 
 
স্টেজাস্টরওযক বদস্টখয  তারা  লল, এই বতা বেই বলাক বে স্টক ুক্ষে আযগ জখম কযরয । 
আমাযদর। 
 
স্ট রস্টি েহকাযর  লযলন স্টডউক, কী ো তা  লস্ট  বতামরা! ওযতা েকাল বথযকই আমার 
োযথ রয য । তাহযল কীভায  ও জখম করল বতামাযদর? 
 
এক োযথ  যল উেল। েোর ব াস্ট  আর েোর অোন্ড, মহামানে স্টডউক! আমরা বকউ 
স্টমযথে  া  াস্টড়য   লস্ট  না। স্টক ুক্ষে আযগ ও েস্টতেই আমাযদর জখম কযরয । 
 
এ ার যাযন্দ পযড় বগযলন স্টডউক। তাযদর কথার যরযন এমন স্টক ু স্ট ল োযত মযন হ  
না। তারা স্টমযথে কথা  লয । আেল  োপার তাহযল কী? 
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এই যাোঁযার মযযে পযড় স্টগয  স্টডউক  ুেযত পারযলন না। এ ার স্টতস্টন কী করয ন। স্টেক 
বে েম  েমেোর েমাযান করযত এযে হাস্টজর ভায ালার ভাই বে াস্টি ান। দ্বন্দ্বেুযদ্ধ 
জখম করার জনে প্রথযমই বে ক্ষমা  াইল েোর ব াস্ট  আর েোর অোণু্ডর কায । 
 
এ ার অ াক হয  বলস্টড অস্টলস্টভ া বদখযলন তার োমযন দাোঁস্টড়য  দুজন স্বামী। তাযদর 
উচ্চতা, গায র রাং, এমনস্টক বপাশাক পেতন্ত হু হু এক। বক বে আেল স্বামী তা  ুযে 
উেযত পারযলন না স্টতস্টন। 
 
স্টডউক বদখযত বপযলন ন াগত েু কস্ট  বদখযত হু হু তার পাশ্ব র স্টেজাস্টরওর মযতা। 
বলস্টড অস্টলস্টভ া এ াং স্টডউযকর মযতা একই েমেোর মযযে পযড় বগযল  স্টন্দ কোযেন 
অোন্টস্টনও [ ন াগত ব যলস্ট  বদখযত বে াস্টি াযনর মযতা অথ  বে াস্টি ান দাোঁস্টড়য  
রয য  স্টডউযকর পাযশ। তাহযল এ বক? স্টকন্তু ভায ালা ভুল কযরস্টন ন াগত েু কস্ট যক 
স্ট নযত। বে  ুয  এযে েু কস্ট র গলা জস্টড়য  যযর কাোঁদযত কাোঁদযত  লল, তুস্টমও আমা  
স্ট নযত পারস্ট  না বে াস্টি ান? আস্টম বতামার ব ান ভায ালা। 
 
তারপর বে ে াইযক জানাল বে পুরুষ ন , পুরুযষর  দ্ময যশ এক েু স্টত নারী, নাম 
ভায ালা। তার দূত স্টেজাস্টরও বে আেযল একজন নারী, বে কথা খু  আিেত হযলন 
স্টডউক। আেযল স্টডউক স্টকন্তু মযন মযন খু ই ভাযলায যে বিযলয ন ভায ালাযক। েখন 
স্টতস্টন বদখযলন বে াস্টি াযনর োযথ বলস্টড অস্টলস্টভ ার  াগদান হয  বগয , তখন আর 
তার স্টপ যন  ুয  বকানও লাভ বনই। তার ব য  ভায ালার মযতা একজন নারীরত্নযক 
স্ট য  কযর তাযক স্ত্রীর মেতাদা বদও া বশ্র । 
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ভায ালার স্টদযক তাস্টকয  স্টডউক  লযলন, ভায ালা! তুস্টম স্টক আমা  ভাযলা াে? 
 
স্টডউযকর কথা শুযন লজ্জা  লাল হয  বগল ভায ালা। বে স্টক ু না  যল  ুপ কযর রইল। 
 
স্টডউক আ ার স্টজযজ্ঞে করযলন তাযক, ভাযলা া! তুস্টম আমা  স্ট য  করযত রাস্টজ আ ? 
 
লজ্জা  আর বেন মাথা তুযল দাোঁড়াযত পারয  না ভায ালা। বকানও মযত ঘাড় বনযড় 
েম্মস্টত জানাল বে। 
 
এ ার জাোঁকজমযকর োযথ একই স্টদযন হয  বগল দুস্ট  স্ট য । এই স্ট য র আনন্দ-উৎে  
উপলযক্ষ স্টডউক মুস্টি স্টদযলন কোযেন অোন্টস্টনওযক। 

http://www.bengaliebook.com/

